


 

  



  

  

  



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ا ّ  

ربِّ  هللا  عىلٰ   احلمد  والسالم  والصالة  رُ   العاملني،  وخاتم  خلقه  له  ُس خري 

  بني الطاهرين. آله الطيِّ  وعىلٰ 

  .. ا بعدأمَّ 

اإلهليَّ  القدرة  أنْ شاءت  كلِّ   ة  بإزاء  بالقوَّ   حقٍّ   تضع  معه  يتناسب  ة  باطالً 

من   ، واالستطالة االجتِّ   ويوازيه  التأرخييَّ حيث  واملسرية  من  اه  ذلك  فكان  ة، 

، والتي  وىلٰ س اخلليقة منذ نشأهتا األُ ُس ن الثابتة التي ابتنت عليها أُ نَالقوانني والسُّ 

  خترج عن حدوده.   رسمت للدنيا إطارها الذي ال متلك أنْ 

تعاىلٰ  قوله  يف  املباركة  اآلية  إليه  أشارت  الذي  األمر  ذات  هو    : وهذا 
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الواعي لكلِّ التتبُّ   نَّ إإذ  )،  ٢ (العنكبوت: تنتسب إىلٰ   ع  يف    احلقِّ   مسرية أو حركة 

مسرية الباطل وحركته مل تتخّل يومًا عن مالزمة حركات    تها يربهن لنا أنَّ منهجيَّ 

والتحرُّ  والاإلصالح  األوَّ ر  اليوم  منذ  بموازاهتا،  احلثيث  فيه  سري  وقف  الذي  ل 

آدم   القهَّ   أبونا  الواحد  اهللا  ُحي ليعبد  بام  ومرورًا  قابيل  دِّ ار،  عن  التأريخ  ثنا 

  يومنا الذي نعيشه.  وهابيل واألنبياء واملصلحني، وإىلٰ 

والرؤ   ولعلَّ  األفكار  أوضح  إىلٰ   ٰى من  تنتسب  القويم،    احلقِّ   التي  وهنجه 

و احلقُّ بل  العقائديَّ   ينتسب  الفكرة  هي  الربَّ إليها،  املقدَّ انيَّ ة  زرعتها  ة  التي  سة 

السامويَّ  التكامليَّ الرشائع  املسرية  خالل  من  البرشي  الذهن  حقل  يف  املتعاقبة  ة  ة 
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والرُّ  واألوصياءُس لألنبياء  سيمدُّ   ل  الذي  املنقذ  فكرة  وهي  التي    ،  يده 

مرابع   ة من األودية السحيقة للظلم واجلور إىلٰ باركتها قدرة السامء لتنتشل البرشيَّ 

ستُ  والتي  اإلهلي،  والعدل  األنبياء  حقِّ القسط  بذل  التي  واآلمال  األحالم  ق 

واملصلحون دماءهم زهيدة يف سبيل حتقيقها، ساعني بذلك جلذب الدنيا من بؤر  

  ة والعيش الرغيد. يَّ رّ آفاق احلُ  ة إىلٰ الظلم والفساد والعبوديَّ 

ه  املقدَّ فخضعت  العقيدة  الثابتةذه  القوانني  هلذه  لشتَّ وتعرَّ   ،سة    ٰى ضت 

عىلٰ  املحاربة  األمهّ   مرِّ   أنواع  عظم  مع  متناسبة  املحاربة  هذه  فكانت  ة  يَّ العصور، 

  والرفعة التي أولتها السامء هلا.  والسموّ 

العقيدة تنبع من طرفني أوَّ يَّ أمهّ   وبام أنَّ  هلام مقدار عظمة  ة الدفاع عن هذه 

اإلسالميَّ هذ العقيدة  بمبدأ  ارتباطها  حيث  من  الفكرة  عربَّ ه  التي  النبيُّ ة  عنها     

ميتةً   األكرم   مات  زمانه  إمام  يعرف  ومل  مات  «من  قوله:  ،  )١( »ةً جاهليَّ   يف 

يُ  مل  جهود  من  األعداء  يبذله  ما  مقدار  هلا  عرَ وثانيهام  كافَّ ف  تسخري  من  ة  مثيل 

أمل    ناس ناموا عىلٰ ث به أُ اخلرايف الذي يتشبَّ   ل ا العامأهنَّ   الطاقات إلظهارها عىلٰ 

ة  ق هلم آماهلم وأحالمهم التي كبتها ظلم الظاملني مدَّ قِّ جيدوا العامل ذات يوم ُحي   أنْ 

  مديدة من الزمن العسري. 

أنفسنا   وجدنا  خضمِّ   - لذلك  واملداخالت    يف  الظروف  ل  نتحمَّ   - هذه 

كبريًا وجزء  املسؤوليَّ   اً عبئًا  من  يسري  الصالح من    امللقاة عىلٰ   ة غري  املجتمع  عاتق 

البيت   املقدَّ   أتباع أهل  املبدأ  يُ يف الدفاع عن هذا  الذي  ُأ عتَ س  العقيدة    سُّ رب 

  وأساس املذهب. 

  مرِّ   كثرة املدافعني من العلامء األعالم وذوي األقالم الرشيفة عىلٰ   أنَّ   عىلٰ 

سة،  هذه العقيدة املقدَّ   نغني عن االستمرار يف انتهاج سبيل الذود ع الدهور ال تُ 
 

ين (ص امك) ١(  ). ٩/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩ل الدِّ



 ٥  ...............................................................................   املركز مةمقدّ 

ردود تتناسب والطريقة   حتتاج إىلٰ  -غ خمتلفة يَ رت بِص تكرَّ   وإنْ   -هات بُ الشُّ   نَّ إإذ  

بعوهنا  ق امللتوية التي يتَّ رُ واألساليب التي يسلكوهنا والطُّ   اها أعداء احلقِّ التي يتبنَّ

  . ةسيف توجيه سهام احلقد األسود للصورة الناصعة هلذه العقيدة املقدَّ 

صيَّة يف اإلمام املهدي   ل  واجبه األوَّ   جيد أنَّ   ̈ ومركز الدراسات التخصُّ

  .¨  دنا وموالنا صاحب الزمان هو بذل اجلهد للدفاع عن سيِّ 

  منها:  ،هذا املركز جمموعة من املحاور يف عمله ٰى فتبنَّ

الكُ   -  ١ ونرش  املختصَّ تُ طباعة  املهديب  باإلمام  حتقيقها،  ¨  ة  بعد   ،

  .  )سلسلة اعرف إمامك( ـ ناها ب يسمأة لسوذلك ضمن سل

املختصَّ   -  ٢ املحارضات  بهنرش  وطبعها    ̈   ة  تسجليها  خالل  من 

  . )¨  حمارضات يف اإلمام املهدي ( سلسلة وتوزيعها، ضمن 

، ونرشها من خالل  ¨  ة يف اإلمام صيَّ ة التخصُّ إقامة الندوات العلميَّ   -  ٣

والصو الصويت  كُ التسجيل  يف  وتوزيعها  وطبعها  ضمن  يِّ ت ري  سلسلة  (بات 

  وسائل اإلعالم وشبكة االنرتنيت.  ، أو من خالل)ةالندوات املهدويَّ 

  . )املوعود(ة باسم  صيَّ ختصُّ بحثيَّة  ة ة فصليَّ إصدار جملَّ  -   ٤

بكلِّ   -  ٥ اإلعالمي  املجال  يف  نتمكَّ   العمل  مرئيَّ ما  وسائل  من  عليه  ة  ن 

  ة باملركز. خالل الصفحة اخلاصَّ  ة من ت العامليَّ ي ومسموعة، بام فيها شبكة االنرتن

اجلديدة وإمامهم    نرش كلِّ   -   ٦ بني األجيال  االرتباط  توثيق  ما من شأنه 

  ب التي تتناسب مع أعامرهم. تُ صص والكُ ، وذلك من خالل القَ ¨ املنتظر 

املختصِّ   -  ٧ الرتاث  بنرش  املهدي   االهتامم  سلسلة  (، ضمن  ¨  باإلمام 

  . )الرتاث املهدوي

قارئ الكريم نضع بني يديك هذا الكتاب الذي حيمل  لاوها نحن عزيزي 

مها سامحة  ، والتي قدَّ ¨ ة باإلمام املنتظرة املختصَّ اته املحارضات الفكريَّ بني طيَّ 
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للهجرة    )١٤٢٦( م احلرام من عام  ي خالل عرشة حمرَّ چ ين القباند صدر الدِّ السيِّ 

ثمّ  املصادر وامل   بعد مجعها وإعدادها،  اعتمد عليها  انحتقيقها واستخراج  التي  بع 

ثمّ وثِّ تُ   ممَّااملحارض   فيها،  الواردة  املعلومات  احللَّ   ق  هبذه  وإخراجها  ة  مراجعتها 

الباري   نسأل  ا  قبولكم ورضاكم، وأنْ   جيعلها حمطَّ   أنْ   التي  هذا  لعمل  جيعل 

ويتفقَّ   ا مرضي�  أظهرنا  بني  يعيش  الذي  زماننا  إمام  بكلِّ عند  ويعلم  أحوالنا    د 

  رسائرنا. 

  ونعم املجيب.  ه نعم املوىلٰ إنَّ 

  . العاملني واحلمد هللا ربِّ 

  مدير املركز 

  د القبانچي د حممّ السيِّ 

  



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ّا :  

مناها  ا قد قدَّ فهذا الكتاب الذي بني يديك هو جمموعة حمارضات كنَّ ،وبعد

حمرَّ  عرشة  خالل  عام  للمستمعني  احلرام  النجف    ة رللهج)  ١٤٢٦( م  مدينة  يف 

  األرشف. 

عرشة حمارضات  منا  للهجرة قد قدَّ   ) ١٤٢٥(ا يف العام املايض عام  وقد كنَّ 

الفكريَّ  األبعاد  والسياسيَّ تناولت  احلسني  ة  اإلمام  لثورة  خالل رشح    ة  من 

طُ   أهمّ  وقد  عاشوراء،  زيارة  يف  الواردة  حتت  عَ بِ النصوص  املحارضات  تلك  ت 

  راء). وشعنوان (يف رحاب زيارة عا

التخصُّ خوة األعزَّ وقد كان اإل  ،هذا الدراسات  ة يف اإلمام  صيَّ اء يف مركز 

،  ¨  م جمموعة حمارضات حول اإلمام املهديقدِّ أُ   أنْ   قد رغبوا إيلَّ   املهدي  

بأمهّ   واستجابةً  واعتقادًا  أنْ يَّ لطلبهم،  رأيت  فقد  املوضوع  هذا  العالقة    ة  أتناول 

احلسني   اإلمام  حركة  املهدي   ة كوحر  بني  أوجه    ̈   اإلمام  حيث  من 

  ه قت إليه يف هذفِّ االشرتاك والتاميز يف األهداف واملناهج والنتائج، وهذا هو ما وُ 

  م احلرام. املحارضات العرش خالل ليايل حمرَّ 

 *   *   *  

هيمُّ   نَّ إ مقدّ ما  يف  إليه  اإلشارة  أنَّ ني  الكتاب  هذا  هذه    مة  يف  منهجنا 

اجلامهريي الذي    ٰى جانب املستو  العلمي للموضوع إىلٰ   البُعد   الدراسة يعتمد عىلٰ 

عامَّ  العامَّ يفهمه  حمافل املحارضات  الرتبوي    ة، وإىلٰ ة املستمعني يف  البُعد  جانب 
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السامع    ٰى ن لد كوِّ أُ   نْ أ  عملت عىلٰ   ي ننَّ أالذي هندف إليه يف جممل حمارضاتنا، كام  

  ا ، ولذا كنت مضطر� هتوحرك  ̈   ة اإلمام املهديوالقارئ رؤية شاملة عن قضيَّ 

شتَّ  موضوعات  املذكور  ٰى لتناول  للهدف  املحارضة  عنوان  هذه    ، خارج  ومن 

إىلٰ  سعيت  فقد  عىلٰ   أنْ   املنطلقات  املحارضات  هذه  عىلٰ   حتتوي  مائة    اإلجابة 

يتعلَّ  بقضيَّ سؤال  املهديق  اإلمام  أذهان  ¨  ة  يف  جتول  التي  األسئلة  من   ،

خاصَّ  والشباب  الشُّ الباحثني  أو  يُ بُ ة،  التي  املشكِّ هات  قضيَّ ثريها  يف  اإلمام  كون  ة 

  . ¨ املنتظر 

 *   *   *  

بدَّ  اإلأتقدَّ   أنْ   ال  بذهلا  التي  للجهود  والتقدير  بالشكر  مركز  م  يف  خوة 

التخصُّ  املهديصيَّ الدراسات  اإلمام  يف  ومراجعة    ̈   ة  وإعداد وحتقيق  مجع  يف 

د حمّمد  ق سامحة السيِّ حقِّ ملبالذكر أخي العزيز ا وأخصُّ  ،مصادر هذه املحارضات

  خوة معه يف هذا املركز التوفيق والقبول. له ولإل سائالً اهللا تعاىلٰ  ،يچ القبان

  ي چ ين القبانصدر الدِّ 

ـ ١٤٢٦/ شعبان/  ٩( ) ه
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  : األسئلة التالية املحارضة اإلجابة عىلٰ  هذتقرأ يف ه 

  تعبريًا عن وحدة حركة األديان؟   ̈   كيف كانت حركة اإلمام املهدي  -   ١

  ؟ امتدادًا حلركة احلسني  ¨  كيف كانت حركة اإلمام املهدي -   ٢

  ة؟ يَّ حالة غياب اإلمام املعصوم هل هي حالة صحّ  -   ٣

  يني؟ فكر الدِّ لاهي رضورة يف  ̈  ة اإلمام املهديهل قضيَّ  -   ٤

  ؟ ¨ ة يف اإلمام املهدي نَّما هو رأي علامء السُّ  -   ٥

  ؟¨  ة الرشيفة يف اإلمام املهدينَّما هو عدد أحاديث السُّ  -   ٦

  ؟ ¨ ة ابن خلدون يف اإلمام املهدي ما هي نظريَّ  -   ٧

  ؟ من ولد احلسني أو من ولد احلسن   ̈  هل اإلمام املهدي  -   ٨

  ؟ ¨ ي ده مع امل  هل يعود احلسني   -   ٩

  ؟ ¨ هل هناك لقاء مع اإلمام املهدي  -  ١٠



  

  

  

هذه   (  املحارضاتسيكون موضوع حديثنا يف  ة  اإلصالحيَّ احلركة  العرش 

شرتاك والتاميز يف األهداف  دراسة يف عنارص اال ¨  املهدي إىلٰ    من احلسني

  مات: جمموعة مقدّ  نا قبل ذلك نحتاج إىلٰ لكنَّ واملناهج والنتائج)،

ّاا وم :رة او :  

جتربة    والتي تشري إىلٰ   ، من دعاء الندبةنقرؤها  حظوا هذه الفقرات التي  ال

  :  وهي قوله ،  ٰى ، وعيسٰى نوح، وإبراهيم، وموس

يْتَُه َوَمْن آَمَن َمَعُه ِمَن اهلََلَكِة بَِرْمحَتَِك، َوَبْعٌض  « َوَبْعٌض َمحَْلتَُه ِيف ُفْلكَِك َوَنجَّ

 َ لَِس   هُ ْذتَ اختَّ َوَسَأَلَك  َخلِيالً  اْآل لِنَْفِسَك  ِيف  ِصْدٍق  ذَ اَن  َوَجَعْلَت  َفَأَجبْتَُه  لَِك  ِخريَن 

ْمتَُه ِمْن َشَجَرٍة َتْكلِيًام َوَجَعْلَت َلُه ِمْن َأِخيِه ِرداَعلِي�  ًا َوَوِزيرًا، َوَبْعٌض  ء، َوَبْعٌض َكلَّ

يَعًة  نبَيِّ َأْوَلْدَتُه ِمَن َغْريِ َأٍب َوآَتيْتَُه ال ْعَت َلُه َرشِ ْدَتُه بُِروِح الُقُدِس، َوُكٌل َرشَ اِت َوأيَّ

ٍة إَِىلٰ  َت َلُه َأْوِصياء ُمْستَْحِفظًا َبْعَد ُمْستَْحِفٍظ ِمْن ُمدَّ ْ ٍة    َوَهنَْجَت َلُه ِمنْهاجًا َوَختَريَّ ُمدَّ

َعَىلٰ إِقَ  ًة  َوُحجَّ لِِدينَِك  الدعاء  ،  )١( ».. .اِدكَ ِعبَ   اَمًة  اإلمام  عن    روي امل وهذا 

  .   عن اإلمام الصادق ٰى خر واملروي برواية أُ  ، ¨ املنتظر

تأكيدال الدعاء  هذا  مطلع  يف  والتسلسل    عىلٰ   ًا حظوا  والرتابط  الوحدة 

م كتلٌة  كأهنَّ   ،مام إمامًا بعد  إ  ة  األئمَّ   ثمّ   ،بعد نبيٍّ   ا نبي�   التارخيي لألنبياء  

واحد ونوٌر  هناك  تال    ، واحدة  موجد  جتارب  تال  و   ، دةتعدِّ قضايا  هناك  وجد 

عىلٰ   ، ةمتضادَّ  واحدة  جتربة  هي  التاريخ،  بل  األنبياء    طول  جتربة  التي    هي 

  . ةالتجربة البرشيَّ  تقع ضمن خطِّ 
 

 / دعاء الندبة).٧٦٦مفاتيح اجلنان (ص  )١(
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احلقالبرشيَّ و يف  واحد، هي  يقة  ة  جسد  عن  واحدو  عبارة  هذا    ، كيان 

املسارات، وحدة  يف  تفصييل  بشكل  التأثريات،  سنقرؤه  توارث    وحدة  وحدة 

  . ممَ األُ 

لكن    ،وما شاكل ذلك)  ،يد  ،نسان كفرد له أعضاء (رجلالحظوا مثالً اإل

  . ل كيانًا واحداً شكِّ يعني يُ  ، بن فالنسمه فالن ا ل إنسانًا شكِّ ذلك بمجموعه يُ 

يف    ليها هي إاملدرسة التي نذهب    د، غري جيِّ   د وهذا الصفُّ جيِّ   هذا الصفُّ 

أصبحت    ،قةو غري موفَّ أ قة  سة موفَّ درامل  هذه   :يقال  ،  عن يشء واحدعربِّ احلقيقة تُ 

  . عرشات الصفوف ومئات التالميذ عىلٰ وي تا حتهنَّ أرغم  ، اً ن كيانًا واحدوِّ كتُ 

الشعب   : نقول،  الشعب   إىلٰ   ثمّ   ، املدينة  إىلٰ   ثمّ   ، القرية ر أكثر فنصل إىلٰ نتطوَّ 

اإل  والشعب  ممدوح  العراقي  ه أيراين  الناس  من  ماليني  وجود  رغم  مذموم  نا  و 

  والشعب).  ،واملدينة ،(القرية :اسمه ًا أصبحوا كيانًا واحد هملكنَّ ،هناكو

توسَّ  إذا  األمر  نكتشف  هذا  دقيقة  بدراسة  به  واحد  نَّ أعنا    ، التاريخ 

  . هنايتها ة واحدة مرتبطة من بدايتها إىلٰ والبرشيَّ 

  صلةحلقة متَّ   باعتبارهم  عراضًا لألنبياء  وهلذا يف دعاء الندبة نقرأ است

س عىلٰ   واحدة،   ةلس يف  نقرأ  :    هكذا  املثال  َجنَّتََك «سبيل  َأْسَكنْتَُه  يعني    » َفبَْعٌض 

ُفْلكَِك «،   آدم  ِيف  َمحَْلتَُه  نوح    »َوَبْعٌض  لِنَْفِسَك  « ،  يعني  َْذَتُه  اختَّ َوَبْعٌض 

إبراهيم    »َخلِيالً  َتْكلِيامً «،  يعني  َشَجَرٍة  ِمْن  ْمتَُه  َكلَّ يعني    »َوَبْعٌض 

َأٍب «،   موسٰى  َغْريِ  ِمَن  َأْوَلْدَتُه  ْنتََهيَْت  اَأْن    إَِىلٰ «،    يعني عيسٰى   » َوَبْعٌض 

ٍد   بِاألَْمِر إَِىلٰ    . »َحبِيبَِك َوَنِجيبَِك ُحمَمَّ

  جمموعة أساتيذ يف مدرسة واحدة،   الحظوا هذا التسلسل ملدرسة واحدة، 

واحدة جامعة  البرشيَّ ااجلامعة    ،يف  جامعة    ،بياءاألن  اسمهماألساتذة    ة،سمها 

ل امتدادًا لكيان  مثِّ يُ   ايضًا نجد تسلسالً طبيعي� أ   ة األطهار األئمَّ   ٰى حتَّ   واحدة، 
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يقولون  واحد،  الناس  نفسه(  : وهلذا  يعيد  إىلٰ   ، )التاريخ  يشريون  هم  احلقيقة     يف 

احلقيقة    نَّ أوهي    ، يكتشفوها  نْ أومن الصعب عليهم    ، ةنظريَّ  التاريخ واحد، يف 

ن  مكوَّ القطار ك  ،ونحن امتداد هلا  ٰى وعيس  ٰى وإبراهيم وموس   نوحاية يف يعني البد 

  ل قطارًا واحدًا وكيانًا واحداً.مثِّ ه يُ لكنَّ ،جمموعة عرباتمن  

  وىلٰ ناس جيلسون بالعربة األُ أُ يوجد    ؟ اً ه واحدنومُّ َس لكن هذا القطار ملاذا يُ 

العارشةناس  أُ يوجد  و بالعربة  يفلكنَّ  ،جيلسون  مجيعًا  ركة  ح   د،واح   قطار   هم 

  . التاريخ هكذا هي حركة واحدة

ة انود:  

واحدة،الدِّ  حركة  إىلٰ   ين  نصل  القرآن    ياإلسالمين  الدِّ   حني  يقول  ماذا 

إِبْرَ   يقول:   ؟ الكريم �ِيُ�ْم 
َ
أ  

َ
ة
�
 ِ�ل

ُ
بْل

َ
� ِمْن  ُمْسِلِمَ� 

ْ
ا� اُ�ُم  َسم� ُهَو    اِهيَم 

  ة مَّ األُ أنتم    خر، آشيئًا    تمسنتم ل أ  ،   اهيم إبر  نتم امتداد إىلٰ أيعني  )،  ٧٨(احلّج: 

اُ�ُم    ، أنتم حلقة يف مسلسل واحد،   ة إبراهيم مَّ ة نفس أُ يَّ اإلسالم ُهَو َسم�

 
ُ

بْل
َ
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ْ
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 رَُسول
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  . )٦(الصّف:   َ�ع

  ؟ يقول  أنْ   ٰى عيسيعني تعرفون ماذا يريد 

الوسط،   نا حلقةٌ أ   ، نا لست شيئًا جديداً أ   ، يا بني إرسائيل يقول:    أنْ يريد     يف 

موس  توراة  أُ أو   ٰى قبيل  بالتوراة صدِّ نا  نبيٌّ   ، ق  سيأيت    حظوا ال   ، أمحد سمه  ا   وبعدي 

 َِم� 
ً
قا

�
َ يََدي� ِمَن ا��ْورَ ُ�َصد ْ

َ ا بَ�
ْ

�
َ
ِدي اْسُمُه أ

ْ
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ْ
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القطار، مثِّ أُ أنا   هذا  يف  حلقة  السلسلة،   ل  هذه  يف  معن  حلقة  ة  نظريَّ   ٰى هذا 

  . ةيَّ التاريخ ووحدة األديان اإلهل  وحدة

  :ا اوة 

  . ةينيَّ الدِّ  ة مَّ األُ ة وحدة نظريَّ  ساس ننزل إىلٰ هذا األ  عىلٰ 

  .ةينيَّ م الدِّ مَ ل حلقة يف سلسلة األُ مثِّ يضًا نُ أ اإلسالم ة مَّ أُ نحن 

تقول عن رسول اهللا    نَّ إفوهلذا   الثابتة  من  نَ ُس   نَّ لتتبعُ « :  الروايات  ن 

يا    : قلنا  » لتبعتموهم  حر ضبٍّ لو دخلوا ُج   ٰى بذراع حتَّ   بشرب وذراعاً   قبلكم شرباً 

اهللا والنصار   ، رسول  قال:  ٰى اليهود  األُ أ،  )١(»فمن «؟  من  نسخة  السابقة  مَ نتم  م 

  . مالً أكثر تكاعم أنتم ن ،ًا جديداً وليس شيئ

يشبُّ  حينام  الطفل  قبيل  شاب�   من  الشابُّ هذ  ، اويصبح  ذلك    ا  نفسه  هو 

  خر. آوليس شيئًا ل الطفل األوَّ 

شاب�  صار  واآلن  طفالً  رجالً،  اكان  يصبح  يكرب  حينام  الرجل    وغدًا  هذا 

الشابِّ آليس شيئًا   ذلك  ذاك الذي كان طفالً،  خر غري  نفسه    وغري  هو  صحيح 

  . ر رجالً ن صااآل  هلكنَّ

اآل لألُ مثِّ نُ   - ة  يَّ اإلسالم  ةمَّ األُ   -ن  نحن  امتدادًا  الدِّ مَ ل  كانت  ينيَّ م  التي  ة 

ن من قبلكم  نَلتتبُعنَّ ُس : « يقول  اهللا    رسولن  إفوهلذا    ،نحن امتداد هلا  ،قبلنا

لو دخلوا   ٰى شربًا بشرب وذراعًا بذراع حتَّ  -كام عملوا تعملون أنتم نسخة منهم   -

وهكذا  ،  »موهم بعتلت  ضبٍّ   حرُج  صغرية  زاوية  يف  دخلوا  لو  يضًا  أنتم  أيعني 

بل    ، ةينيَّ لدِّ ا  ة مَّ األُ وحدة    عىلٰ   ًا تأكيد  ،م تدخلون يف تلك الزاوية الصغريةهنتشبهو

  . ةباحلقيقة وحدة البرشيَّ 
 

 يحني.)، عن اجلمع بني الصح١٤١و ١٤٠/ ص ٥٣ار (ج األنو بحار )١(
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يامة هو  ا يوم القأمَّ   ة،دينيَّ الالَّ   ة مَّ األُ ة و ينيَّ الدِّ   ةمَّ األُ هنا يف الدنيا اختالط بني  

التام  ِعِ�  هناك يصري    ، يزيوم  ا�س� ِر�ٌق ِ� 
َ
َوف ِة 

�
َن
ْ
ا� ِر�ٌق ِ� 

َ
  ، ) ٧:  (الشورٰى   �ف

يوم    نَّ إ فوهلذا    ، النار   إىلٰ ة تذهب دينيَّ الالَّ  ةمَّ األُ ة واجلنَّ   إىلٰ ة تذهب  ينيَّ الدِّ  ةمَّ األُ هناك  

تَ ،  يوم التاميز  ٰى سمَّ القيامة يُ 
ْ
 َوام

�
�
َ
َْوَم أ

ْ
 اُزوا ا�

ْ
ِر�ُ َها ا�

ْ
  ُمج

َ
  . ) ٥٩(يس:    �ون

لون  مثِّ هم يُ كلُّ   ة،ل شيئًا واحدًا اسمه البرشيَّ ثِّ م متُ مَّ األُ   كلَّ   نَّ إفا يف الدنيا  مَّ أ

هم  مناهج هذه املدرسة ختتلف لكن بالنتيجة كلُّ   نَّ أ  عىلٰ   ، بًا يف مدرسة واحدةالَّ طُ 

  يا بني آدم.  : يقال هلم

  ر. َخ لبعض األُ لمتداد بعضها واة هليَّ ة وحدة األديان اإل هذه هي نظريَّ 

ّا:ما  يا ¨  ادا :  

املقدّ  هذه  نريد  يف  أُ   نْ أمة  مسألة  اإلمام    نَّ أوهي    ،ٰى خر نكتشف  حركة 

  خر، آمنهجًا  أو    خر آوليست شيئًا      ل امتدادًا حلركة احلسني ثِّ متُ   ̈   املهدي 

  . مع الفرق يف احلجم املنهجلنفس   اد امتدو ، امتداد لنفس األهداف ام هيوإنَّ 

املنتظر اإلمام  شموليَّ   ¨  ثورة  عامليَّ ثورة  ثورة    ، ةة  عن  امتازت  وهبذا 

  يف بعض ما امتازت به.    احلسني

ل  ثِّ متُ   ̈   حركة اإلمام املهدي و  ،   ل امتدادًا للحسنيمثِّ يُ   ̈   املهدي 

  .   امتدادًا حلركة اإلمام احلسني 

هذه   يف  الو  املحارضاتنحن  الذي  يف  حرك قت  احلسنيندرس      ة 

  ونكشف عنارص   ،¨  حركة اإلمام املهدي   إىلٰ   حمارضة   نصل يف كلِّ   نْ أنحاول  

  التاميز واالشرتاك بني الثورتني. 

  ؟ كيف يكون ¨دي هجمتمع امل

  كيف يكون؟  ̈  ظهور املهدي

  النتائج كيف تكون؟ 



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ١٦

  نوجز  أنْ نحاول   نالكنَّ ،املحارضاتحث واسع قد يستغرق عرشات هذا ب

  . ةط مهمَّ ديث بنقاهذا احل

املقدّ  املهدي   نَّ إ  : املحارضةهذه  يف  نقول    أنْ نريد  مة  يف  اإلمام    ̈   حركة 

القاعدة  ليست عىلٰ  الطبيعي للحركة اإلصالحيَّ   ،خالف  التي  بل هي االمتداد  ة 

األنبياء  اهللا    قادها  رسول  ومارسها   ، ،   ٌّعيل ومارسها    ومارسها   ،

  .   احلسني

امله  اإلمام  اإلصالحيَّ لتلك  امتداد  هي    ̈   ديحركة  وفق  احلركة  ة 

ل حالة االستثناء، زمن  مثِّ ن يف زمن الغيبة نُ بل نحن اآل  القاعدة وليست استثناءً 

ُيمثِّ  الذي  هو  القاعدة، الظهور  م   ل  حالة  يف  نحن  حالة    ة رضيَّ اآلن  يف  وليس 

ماذا؟  ،ةيَّ صحّ  أفكار    يعني  تقرؤوأهذه  وتسمعو هن نتم  بمصطلحهنا  ولكن  ات  ا 

  ؟ يعني زمن الغيبة  ماذاو ،ن يف زمن الغيبةنحن اآل ، ٰى خرأُ 

، هل هو زمان طبيعي وفق القاعدة  ¨  زمن غيبة اإلمام املنتظر املعصوم 

  ؟ أو هو استثناء للقاعدة تعاىلٰ اهللا  ها التي رسم

  . هو حالة استثناء اجلواب:

الصحيحة   إمام،مَّ أُ   كلَّ   نَّ أهي  ة  يَّ الصحّ واحلالة  هلا  غاب  ذ إلكن  و  ة  ا 

املدير،  مثل مدرسة  ة،يَّ هذه حالة غري صحّ   نَّ إا ف مهماإ  صفٍّ مثل  و   يغيب عنها 

األُ  عنه  صحّ   ،ستاذيغيب  حالة  صحّ يَّ هذه  غري  أو  أو    ؟ ة يَّ ة  القاعدة  وفق  هذا 

معلِّ   صفٌّ   ؟استثناء  مدير؟  ،مبال  بال  اآل  جامعة  أُ نحن  زمان  يف  بال  مَّ ن  مام  إة 

وهلذا نحن نطمح    ة،ضيَّ ر حالة م  تثناء،ي حالة اس مام ظاهر يعنإة بال  مَّ وأُ   ،ظاهر

إىلٰ   نْ أ الصحّ   نصل  اإلمام   إىلٰ   ،ةيَّ احلالة  ظهور  نعترب  ،حالة  زمان   وهلذا  زماننا 

 . ضرَ الغيبة هو زمان مَ 

رمضان:   شهر  أدعية  يف  نقرأ  َنبِيِّنا  اللَّ «وهلذا  َفْقَد  إَِليَْك  َنْشُكو  ا  إِنَّ ُهمَّ 
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هذا    ض،رَ باحلقيقة هذا مَ و  ،مشكلة  ه إذن هذ،  )١( »انََة َولِيِّ َوَغيْبَ   َصَلواُتَك َعَليِْه َوآلِهِ 

ملاذا  يَّ ولو كانت حالة صحّ   ة،يَّ هذه حالة غري صحّ   أمل، إىلٰ نة    ؟ تعاىلٰ اهللا    شكوها 

َولِيِّنَاللَّ « َوَغيْبََة  َوآلِِه  َعَليِْه  َنبِيِّنا َصَلواُتَك  َفْقَد  إَِليَْك  َنْشُكو  ا  إِنَّ ن يف  اآل   نحن   ،»ا ُهمَّ 

ا الطبيعيَّ   ،لغيبةحالة  لدوره  احلالة  وممارسته  املعصوم  اإلمام  ظهور  حالة  هي  ة 

  جامعة بال عميد، أو    ،يش بال قائدا حيث يكون غائبًا مثل جأمَّ   ،ةمَّ األُ القيادي يف  

مديرأو   بال  رئيس، أو    ،مدرسة  بال  صحيحة،  شعب  غري  حالة  القاعدة    وهذه 

وهي    ، ةيَّ ن نحو احلالة الصحّ جه اآلحن نتَّ إذن ن  ام،مإة  مَّ يكون لألُ   الصحيحة أنْ 

املعصوم  اإلمام  اهللا   ،   حالة ظهور  الروايات عن رسول  جتدون      وهلذا 

تقول: فيكم وأكيف  «  هكذا  مريم  ابن  نزل  إذا  منكمإنتم  روايات    ،)٢( »؟مامكم 

السُّ  تتحدَّ نَّبطريق  والشيعة  العظيمة  احلالة  عن  الصحّ ث  جد� يَّ ة  املس  اة  لمني  عن 

ا  هيُّ أنتم  أولكن    ،من السامء  بن مريم    ٰى سوف يأتيكم يوم ينزل عيس  :تقول

نتم يف غيبة اإلمام لكن  أ اآلن   ،»كممنوإمامكم  «ة  يَّ ة احلالة الصحّ ن يف قمَّ واملسلم

ينزل عيس املعصوم وحيث  إمامنا  زمن ظهور  الروايات    ٰى يف  تقول  مريم كام  بن 

أُ   وكام ليُ   ٰى يسل ع ينز  ،رَخ سوف نبحثه ونقرؤه يف ليايل    صيلِّ بن مريم من السامء 

  . يف بيت املقدس ̈  خلف إمامنا املهدي 

منكم« ابن مريم فيكم وإمامكم  نزل  إذا  أنتم  ة  يَّ هذه حالة صحّ »،  ؟كيف 

  عطينا بشارة. ويُ    ث عنها رسول اهللا يتحدَّ 

معناه   املهدي    نَّ أهذا  للنمثِّ يُ   ¨اإلمام  امتدادًا  ويُ بوَّ ل  احلامثِّ ات  لة  ل 

اإليَّ الصحّ  وللمجتمع  البرشي  للكيان  هلذه  مثِّ يُ   ¨  هنَّ أو  ،نساينة  عميدًا  ل 

  . ألساتذة الذين كانوا قبلهوامتدادًا ل اجلامعة، 
 

 / دعاء االفتتاح). ٢٩٥مفاتيح اجلنان (ص  )١(

 ).٣٠٨٧/ ح ٤٠١/ ص ٥(ج  صحيح البخاري )٢(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ١٨

ا او ا  ¨:  

األ  النظريَّ هذا  وهذه  يذكره  مر  ما  هي  املنتظر ة  يف    ¨  اإلمام  يظهر  حني 

  . لهل خطاب سيايس وَّ أمة يف ة املكرَّ مكَّ 

  : تعرفوا ملاذا هذا التأكيد ٰى ن رواية حتَّ لكم اآل أرقأأنا 

تقول   الباقر  الرواية  اإلمام  «عن  يومئذٍ :  الكعبة  بمكَّ   والقائم  عند  ة 

ني يف آدم  فمن حاجَّ ،  د  باهللا وبمحمّ   أنا أوىلٰ   ، اهللا  يقول: أنا ويلُّ   هبا  مستجريًا 

ني  ح، ومن حاجَّ س بنوالنا   أوىلٰ ني يف نوح فأنا  بآدم، ومن حاجَّ   الناس   فأنا أوىلٰ 

فأنا  إبراهيم  حاجَّ   أوىلٰ   يف  ومن  بإبراهيم،  حممّ الناس  يف  أوىلٰ ني  فأنا  الناس    د 

   يقول:   اهللا تعاىلٰ  إنَّ  ، نيالناس بالنبيِّ  ني فأنا أوىلٰ يف النبيِّ  ني د، ومن حاجَّ بمحمّ 
�
إِن

 إِبْرَ   اَهللا اْصَط�ٰ 
َ

 َوآل
ً
َم َونُوحا

َ
 ِعمْ آد

َ
ٰ رَ اِهيَم َوآل

َ َ
� 

َ
عَ   ان

ْ
ِم�َ ال

َ
ُضهَ   �  ا�

ْ
 َ�ع

ً
��ة ر�

ُ
ا ذ

ٍض َواُهللا َسِميٌع َعِليٌم  
ْ
ة آدم، وخرية  فأنا بقيَّ ]،  ٣٤و   ٣٣[آل عمران:    �ِمْن َ�ع

  يف كتاب اهللا فأنا أوىلٰ   ني ومن حاجَّ أَال   . دإبراهيم، وصفوة حممّ   نوح، ومصطفٰى 

أَال  اهللا،  بكتاب  حاجَّ الناس  ومن  ُس   يف  اهللا  ة  نَّني  أوىلٰ رسول  بُس   فأنا  ة  نَّالناس 

  غ الشاهد الغائب. بلِّ  يُ امَّ ـنشد اهللا من سمع كالمي لوأُ  ، رسول اهللا وسريته

غري    فيجمعهم اهللا عىلٰ   ، فيجمع اهللا له أصحابه ثالثامئة وثالثة عرش رجالً 

َن مَ «: تال هذه اآلية  ، ثمّ »قزع كقزع اخلريف  ميعاد
ْ
�
َ
ِت بُِ�مُ أ

ْ
ُ�ونُوا يَأ

َ
 اُهللا ا ت

 ِ
َ

� 
ً
  فيبايعونه بني الركن واملقام، ومعه عهد رسول اهللا ]،  ١٤٨[البقرة:   يعا

الصوت من السامء    نَّ إف ءأشكل عليهم من ذلك يش   نْ إف،  قد تواترت عليه اآلباء

  .)١( »باسمه واسم أبيه  ال يشكل عليهم إذا نودي 

  . اضًا لطيفًا وملفتًا للنظر حظوا استعرال
 

 ).٩٠  -  ٨٨يامن للنييل (ص  عن رسور أهل اإل ،  ) ٧٨/ ح  ٣٠٦و   ٣٠٥/ ص  ٥٢(ج    بحار األنوار )١(
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هي حركة    ثوريت وحركتي هي حركة آدم،  إنَّ   :يقول  نْ أ يريد    اإلمام  

إبراهيم،   نوح، حركة  موس  هي  حركة  عيس  ،ٰى هي  حركة  حركة    ، ٰى هي  هي 

اهللا، عيلٍّ   رسول  حركة  هي  األنبياء،  حركة  احلسني  ،هي  حركة  بامذا  أ  ، هي  نتم 

نا باحلقيقة خالصة  أ؟  تتقدمون عيلَّ   ذاأنتم بام   بكم من ذلك،  ؟ أنا أوىلٰ وننياجُّ ُحت 

التجرب  املدرسيَّ تلك  ه   ة، ة  البرشيَّ ؤخالصة  اجلامعة  يف  األساتذة  أُ   ة، الء  ل  مثِّ أنا 

  . خالصتهم

املعن تقرؤأ  ٰى هذا  اإلمام احلسنينونتم  زيارة  ينتبه  و     ه يف  قد ال  لكن 

يَ «  : ليهإنسان  اإل َعَليَْك  الُم  وَ السَّ َال ا  السَّ اهللاِ،  َصْفَوِة  آَدَم  يَ اِرَث  َعَليَْك  وَ ُم  اِرَث  ا 

َال   ،  اهللاوٍح َنبِيِّ نُ  َال   ، اِهيَم َخلِيِل اهللاِرَث إِْبرَ ا وَ ُم َعَليَْك يَ السَّ اِرَث  ا وَ ُم َعَليَْك يَ السَّ

َال  ،َكلِيِم اهللا ُموسٰى  َال   ،ُروِح اهللا اِرَث ِعيسٰى ا وَ ُم َعَليَْك يَ السَّ اِرَث  ا وَ ُم َعَليَْك يَ السَّ

ٍد َحبِيِب اهللا   .)١( »...ُحمَمَّ

االستعر يريد  هذا  شيئًا،  نْ أاض  املنتظر    نَّ إ   :يقول  نْ أيريد    يقول  اإلمام 

أُ آل  مثِّ يُ   ¨  املهدي البرشيَّ خر  اجلامعة  هذه  يف  تربيتها  ستاذ  يف  شارك  التي  ة 

نبي�   األنبياء نبيٍّ   ا،  املهديبعد  اإلمام  أُ آل  مثِّ يُ   ̈   ،  هذه  خر  حلقة  يف  ستاذ 

  . اعظيم جد�  ٰى وهذا معن ة،البرشيَّ 

اآلأ بع نتم  النبيِّ أنة  عامئة سلف وأربأد  ن  بعثة  من  أكثر من ذلك    ،  و 

ألفي نبوَّ   وبعد  من  عيسسنة  نبوَّ أوبعد    ،  ٰى ة  من  سنة  ومخسامئة  ة  لفني 

ويف نفس    ب يف نفس الصفِّ الَّ كم طُ نَّ أن تستشعرون  نتم اآلألكن  ،   ٰى موس

  يوجدبدًا ال أ،  وإبراهيم ونوح وآدم    ٰى وعيس   ٰى املدرسة التي شارك هبا موس

  . كانوا موجودين بينناام لو فرق ك

 

 / زيارة الوارث). ٦١٣مفاتيح اجلنان (ص  )١(
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ة تلك  هو قمَّ   ،   نبياء لئك األوة ألُ آن هو حصيلة املناهج الدراسيَّ والقر

الدراسيَّ  للناسأوَّ   ̈ املنتظر  اإلمام    نَّ إفوهلذا    ة، املناهج  يقول  يظهر  ما  ا  هيُّ أ  : ل 

ني بآدم    نْ أراد  أالناس من     يم كذلك، وبإبراه   وبنوح كذلك،  بآدم،  نا أوىلٰ أفحياجَّ

  .كذلك ٰى بموسو

أوَّ  املنتظر هذه  إلمامنا  أُ و،  ¨  ل خطبة  ليايل  يف  نتناول  ُخ َخ سوف  ب  طَ ر 

  العراق،   وكيف يأيت إىلٰ  ¨مسري اإلمام املنتظر    ثمّ   ،ودالالهتا  ¨  اإلمام املنتظر

مام، كم سنة تكون  ة حكم اإلمدَّ   ؟ كم يستغرق هذا  النجف،   إىلٰ   ، الكوفة  يأيت إىلٰ 

اإلمام   هذ¨  ملهدي ادولة  كلُّ ؟  اهللا  ا  بإذن  نستعرضه    املحارضات يف    تعاىلٰ ه 

  تية. اآل

ّاا :ا ى  ياا ا  ¨:  

  نَّ إ  ة،مة مهمَّ وهي مقدّ   ،املحارضةهذه  يف  مة ثالثة يف حديثنا  مقدّ   نتقل إىلٰ ن

  ي.اإلسالمل رضورة يف الفكر ثِّ متُ   ¨ ة اإلمام املهدي قضيَّ 

  ي؟ اإلسالمرضورة يف املصطلح  ٰى معن : الً وَّ أ

  . راض لبعض األقوال واآلراء يف ذلكاستع :ثانياً 

ي  اإلسالمل رضورة يف الفكر  ثِّ متُ   ̈ ة اإلمام املهدي  قضيَّ   نَّ أنحن نعتقد  

الشيعيو السُّ   ،فقط  ليس  والفكر  الشيعي  الفكر  يف  فكريَّ ثِّ متُ   ي،نّ بل  ة  ل رضورة 

تعريف ما هي الرضورات    كم إىلٰ ني أنقلمر جيعلاأل  هذا  ة،اجتهاديَّ   وليست رؤية 

  ي. اإلسالمجتهادات يف الفكر وما هي اال 

  :اورات وادات

رضوريَّ  قضايا  بدهييَّ توجد  يعني  اجتهاديَّ   ة، ة  قضايا  تقبل  وتوجد  يعني  ة 

ة  وجوب الصال  نَّ إة فمثالً يف جمال األحكام الرشعيَّ  ثبات، االجتهاد يف النفي واإل



 ٢١  ................................   يف الفكر اإلسالمي ̈  ة اإلمام املهديوٰىل: قضيَّ املحارضة األُ 

م تَ عيُ  رضورة  رضورات  رب  للشكِّ ،  اإلسالم ن  قابل  غري  الصوم    ،يعني  وجوب 

نجد   االعتقادات  جمال  ويف  والنبوَّ أنَّ  كذلك،  كذلك،  كذلك،التوحيد  هذه    ة 

  . اإلسالم رضورة من رضورات 

سبيل املثال   عىلٰ ، د فيها االجتهاداتتتعدَّ  ة يمكن أنْ وهناك قضايا اجتهاديَّ 

رضورة  نَّ إف هو  الربا      ،حكم 
�

َحل
َ
َ َوأ

ْ
ا� �َ اُهللا  ا�ر� َم  وََحر� )،  ٢٧٥(البقرة:    ايَْع 

بعض    نَّ إف  ،لكن حكم الشطرنج ليس كذلك  ،ةيَّ اإلسالمالربا حرام بالرضورة  

وبعض    ، بدون مقامرة ورهانكان  إذا    الشطرنج بدون قامر حالل،   : الفقهاء يقول

يقول أو  الشطرنج حرام مطلقًا سواءً   : الفقهاء  قامر  به  قامر  كان  به  ترتاهن    ليس 

حرام   ،عليه اجتهاديَّ   ،حالٍ   كلِّ   عىلٰ   هو  مسألة  الفقهاء، هذه  الستنباط  ختضع    ة 

  يستنبط احلرمة املرشوطة،  أنْ فقيه ليستنبط احلرمة املطلقة ويمكن   أنْ فقيه ليمكن 

  . ياإلسالمة يف الترشيع  ة وقضايا اجتهاديَّ عندنا قضايا رضوريَّ  تإذن صار 

هناك  ي اإلسالميف املعتقد   ،ةاديَّ ايا االجتهخر من القضآ أرضب لكم مثاالً 

املعاد رضورة نحن نعتقد   نَّ أيعني   مسألة اسمها املعاد اجلسامين واملعاد الروحاين،

الدِّ   ووه   ،به من رضورات  يؤمن    ، ينرضورة  مل  القيامة  اإلنسان  وإذا  ه  نَّ إفبيوم 

  . اإلسالم خيرج عن  

الدِّ  رضورات  من  رضورة  املعاد  هذا   ين، أصل  معاد    املعاد  لكن  هو  هل 

روحاين معاد  أم  أو  ؟  جسامين  األجسام  هذه  نفس  بأجسامنا  نرجع  نحن  يعني 

ال توجد رجل     يوم القيامة وال توجد أجسام،َرش أم هي أرواحنا ُحت  أجسام مثلها، 

يعني   ة تقول باملعاد اجلسامين،توجد نظريَّ  ات،هذه نظريَّ  توجد روح،ام وال عني إنَّ 

  ؟لهادِخ هذه املسألة أين نُ  القيامة،جع يوم  نسان يرسم اإلنفس ج 

االجتهاديَّ  القضايا  يف  تدخل  املسألة  دينأ  ة، هذه  عامل  أنت  مفكِّ ،  ر  نت 

تبحث الروحاين،   نْ أويمكن    ،إسالمي  باملعاد  تعتقد  أو  اجلسامين  باملعاد    تعتقد 
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بل    ، ةة اجتهاديَّ ا أصل املعاد فليس قضيَّ أمَّ   ة خاضعة للبحث،ة اجتهاديَّ هذه قضيَّ 

  اإلسالم ة  خامتيَّ   ة، ة رضوريَّ ة قضيَّ النبوَّ   ، ةة رضوريَّ التوحيد قضيَّ   . ةريَّ ة رضوقضيَّ 

جاء دين جديد    :يقول  نْ أنسان  إة، يعني اليوم ال يستطيع  ة ورضوريَّ ة بدهييَّ قضيَّ 

  ال نبيَّ  نا  ونبيُّ   ين اخلاتم،هو الدِّ   اإلسالم  هذا كفر،  :، نقولاإلسالم غري دين  

  فق عليها املسلمون بال مناقشة، ة التي يتَّ ة من القضايا الرضوريَّ يَّ القضهذه    بعده،

  . رضورة  :يهاسمّ هذه نُ  ،)١( »بعدي ال نبيَّ «

:ط  

املنعم   قِ عمليَّ   تتمَّ   نْ أمكن  من  من  تالعب  منحرفنيبَ ة  يذكر    ،ل  مثالً 

عىلٰ وربَّ   - التاريخ   ذلك  واألُ   ام  الطريفة  شخصاً   يوماً   - سطورة  سبيل    ه اسم  ما 

له  ، ةالنبوَّ   ٰى عادَّ (ال)   يقول  : قالوا  نبيَّ «   : احلديث  نا  أ  ، نعم  : قال  ،»بعدي   ال 

  .   بعد رسول اهللا  يٌّ أنا (ال) نبيعني  ،املقصود بذلك

الطريفة    ام عىلٰ ربَّ   - التاريخ  يذكر  و ادَّ ا  أنَّ   -أيضًا  سبيل  النبوَّ مرأة    ة،عت 

صحيح احلديث   :قالت  ،»بعدي ال نبيَّ «  : قولاحلديث ي : قيل هلا  ،ةنبيَّ نا أ :قالتو

نبيَّ ال« :  يقول احلديث  و  ، »بعدي     يقللكن  نبيَّ   :مل  بعديال  نبيَّ   ، ة  ولسُت  وأنا  ة 

  ! انبي� 

تالعب الفكرة    ،هذا  أصل  ا  نبيَّ « أمَّ رضوريَّ قضيَّ فهي    » بعدي  ال  يف  ة  ة 

سنة قائل  ئة سنة أو ألف  ايأيت بعد عرش سنوات أو م  نْ أ يعني ال يمكن    ،اإلسالم 

نبيٌّ أ  : يقول اهللا   ، نا  امتداد لرسول  رضورات    هذا خروج عىلٰ   : نقول  ،   وأنا 

  . اإلسالم ة  ومنها خامتيَّ  ي،اإلسالمالفكر 
 

اهللا  ق  )١( رسول  بمنز «:  لعيلٍّ    ال  منِّي  موسٰى أنت  من  هارون  بعدي  لة  نبيَّ  ال  أنَّه    » إالَّ 

 ). ١٢٠/ ص ٧، صحيح مسلم: ج ٨٠/ ح ١٠٧/ ص ٨(الكايف: ج 
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أنْ  بعد  الرضوريَّ بيَّنَّ   واآلن  القضايا  بني  الفرق  االجتهاديَّ ا  والقضايا  ة  ة 

الفكر  ثِّ متُ   ̈   ة اإلمام املهديقضيَّ   إنَّ   :نقول   يعني كلُّ   ي،م اإلسالل رضورة يف 

إذًا ال يوجد فرق    ، ةنَّالشيعة والسُّ ،  ¨  املسلمني يعتقدون بفكرة اإلمام املهدي 

سوف نتناوهلا   اة جد� مهمَّ   ة فرق فهو فرق يف تفاصيل مَّ كان ثَ   نْ إة ونَّبيننا وبني السُّ 

  . باحلديث

،  ¨  املهدي   ة اإلمام قضيَّ   فقون معنا عىلٰ يتَّ ة  نَّأبناء السُّ   نَّ إف  طار العامِّ يف اإل 

أو  ة نَّالسُّ   ٰى مستو عىلٰ  سواء ي،اإلسالميف الفكر   ل رضورةثِّ متُ   ¨ة املهدي ضيَّ فق

  . الشيعة  ٰى مستو  عىلٰ 

ام من مصادر  نَّ إة ولكم بعض األقوال ليست من مصادرنا الشيعيَّ   قرأأنا  أ

العامَّ  املهدي قضيَّ   نَّ أنعرف    ٰى حتَّ   ، ةأبناء  اإلمام  قضيَّ   ̈   ة  عىلٰ هي    ٰى مستو   ة 

  . ي اإلسالملفكر لرضورة يف اا

هذا الكتاب لفقيه من   ، ) ٰى حظوا هذا الكتاب (عالمات القيامة الكربال 

حممّ أئمَّ  الشيخ  الداعية  اإلمام  األزهر  اجلامع  متوّيل ة  الشعراوي د  قبل وّيف تُ   ،   

أئمَّ إرب  وُيعتَ   ،داً رب جمدِّ وُيعتَ   ،سنوات السُّ ماماً من  املذاهب  الكتاب   ة،يَّ نّ ة  وهذا 

السُّ   نَّ إ حظوا  ال  ، قديامً   كتاباً وليس    حديٌث كتاب   العامل  واملجدِّ نّهذا  د ي 

السُّ يستعرض   أهل  عقيدة  عنوان  كلامت نَّ حتت  جمموعة  املنتظر  املهدي  يف  ة 

السُّ  كبار  من  تُ نَّلعلامء  أنَّ ؤكِّ ة  املهدي  قضيَّ   د  اإلمام  الفكر   ̈ ة  يف  رضورة 

 .ياإلسالم 

قد تواترت  (:  ) لشافعيا  مناقب(كتاب  احلسني يف   د بن بو احلسن حممّ أيقول 

  ه نَّ أو  -   املهدي   يعني يف   -     املصطفٰى عن  بكثرة رواهتا  األخبار واستفاضت  

بيت  أهل  سننينَّ أو  ،النبيِّ    من  سبع  يملك  عدالً   يمألو،  ه  ه  نَّ أو  ،األرض 

مريم    ٰى عيس  خيرج الدجَّ يف  فيساعده  بن  فلسطني  القتل  بأرض  ُلدٍّ  ه  نَّ أو  ، بباب 
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ٰ   ٰى يس وع،  ةمَّ األُ   هذه   يؤمُّ  ُيصيلِّ    (صىلَّ لصاحب  هذا الكالم    ،)١( )خلفهاهللا عليه) 

  . الشيخ الشعراويعنه ينقله   )شافعيمناقب ال(

اب  :أيضاً يقول   حج قال  املخترص):  ن  (القول  كتابه  يف  يتعني  (ر  الذي 

لذي خيرج  ا  حاديث الصحيحة من وجود املهدي املنتظر ت عليه األدلَّ   عتقاده ما ا

  .)٢()يف زمنه م (عليه الصالة والسالم) مري بن  ٰى وعيس  ال الدجَّ 

بخروجه  (:  ينيرالسفاوقال   كثرت  املهدي    -وقد  اإلمام    -   ̈ يعني 

ُعدَّ    ٰى ة حتَّ نَّوشاع ذلك بني علامء السُّ   التواتر املعنوي،  بلغت حدَّ   ٰى حتَّ الروايات  

معتقداهتم املهدي  يعني قضيَّ   )،من  السُّ   ¨ة اإلمام  معتقدات  فقط  نَّمن  ليس  ة 

  لشيعة. ا

هو مقرَّ   اإليامنف(:  يقول  ثمّ  العلم  بخروج املهدي واجب كام  أهل  عند  ر 

ن يف عقائد أهل السُّ    .)٣( )ة واجلامعةنَّومدوَّ

ة  قضيَّ   نَّ أة يف  نَّينقل الشيخ الشعراوي كلامت كثرية لعدد من العلامء السُّ   ثمّ 

املهدي   املعتقدات    ̈ اإلمام  من  الرضويَّ اإلسالمجزء  التي  ريَّ ة  جيوز ة    ال 

  . التشكيك فيها

وهلذا    ، ةنَّو عند أهل السُّ أعند الشيعة    ا سواء ثابت عندنا إسالمي�   ٰى هذا املعن

  ، د أنكرينقَ و فَ أ  ، ب يبذَّ ن أنكر املهدي من ولدي فقد كَ م   : عندنا روايات تقول

اهللا   رسول  عن  رواياتنا  قالأنَّ   هذه  فقد  «  : ه  ولدي  من  القائم  أنكر  من 

  .)٤( »كرينأن

 

 ).٩٥مناقب الشافعي لآلبري (ص  )١(

 ).٩٢ (ص القول املخترص )٢(

 )، عن السفاريني.٩٢٢و ٩٢١/ ص ٣٣رشح إحقاق احلقِّ (ج  )٣(

 ). ٨/ ح ٣٩/ باب ٤١٢(ص  ينكامل الدِّ  )٤(
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  ؟ا اا ذ

احتلَّ   : يقولأحٌد وقد يسأل   املهدي ت قضيَّ ملاذا  اإلمام  احلجم    ¨  ة  هذا 

  ؟ ر رسول اهللا  نكِ يُ  ¨  ر اإلمام املهدينكِ الكبري بحيث من يُ 

عىلٰ ال تأكيد  هذا  األ  أنَّ   حظوا  واحد،   واحدة،  نبياء  مسرية    كيان 

  ل. ق باألوَّ صدِّ يُ  ق باألخري ال صدِّ والذي ال يُ 

سنتنأ ايضًا  هذا  احتلَّ   ، ملوضوعاول  قضيَّ ملاذا  املهدي ت  اإلمام  هذا    ̈   ة 

حتَّ  أنكرين«  صار  ٰى االهتامم  فقد  ولدي  من  القائم  أنكر  يعني    ؟ »من  أنَّ  هذا 

هو    ̈ باملهدي    اإليامن و  ، ¨  باملهدي   اإليامن يلزمه      بالرسول   اإليامن 

  .   امتداد لإليامن برسول اهللا

ياا  د ¨:  

الف  آ ة  (ستَّ  حاديث بلغ هبا بعض علامئنا إىلٰ ث فهناك مئات األ دي حاا األأمَّ 

نتحدَّ ،  )١( حديثًا) لد ولكن حينام  الروايات  عن  السُّ   ٰى ث  أهنَّ يضأة  نَّأهل  نجد  م  ًا 

الروايات مئات  كتاب    ، نقلوا  لصاحب  واحد  كتاب  العُ (يف    توجد   ) لامَّ كنز 

املهدي   ) ٢٧٤( اإلمام  يف  واحدهذا  ،  ¨  رواية  كتاب    نْ أردنا  أوإذا    ، يف 

  . اب سوف نجد شيئًا كثريًا جد� تُ الكُ نستعرض جمموعة 

األ أ  النجف  علامء  املعارصين حد  العالَّ   ، رشف  حممّ وهو  الشيخ  د  مة 

لكن    ة بسيطة، حصائيَّ إ يذكر    ̈   ين له كتاب يف اإلمام املهدي أمني زين الدِّ 

أربع   : يقول   ، لعوا عليها تطَّ   نْ أ فيد  امل من   بو  أ احلافظ  ا  جه حديثاً خرَّ   ن و هناك 

وثالثون حديثاً ذكرها    وثامنية   ، -   ة بناء العامَّ أ من علامء احلديث عند    -   نعيم 

خلدون  خرَّ ،  ابن  حديثاً  حممّ وسبعون  احلافظ  الكنجي، جها  يوسف  بن    د 
 

 ).١٠٤ص ( ¨بحث حول املهدي ع: راج )١(
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وعرشة  و  كتاب  أحاديث  مائة  صاحب  مناقب  ( رواها  يف  املخفي  كشف 

  . ) ١( ) املهدي 

األإ مئات  هذه  أسامء  ثمّ   ،حاديثذن  صحابي� م خل  ينقل  صحابة    اسني  من 

تابعي يعني اجليل    -   ايذكر مخسني تابعي�   ثمّ ،  ¨الرسول ذكروا حديث املهدي  

  . -    الذي جاء بعد النبيِّ 

يروي    ا تابعي� ن  ومخس و ،  ¨  يروي حديث اإلمام املهدي   ا صحابي� مخسون  

من الوضوح    ة بدرجة مر الذي جيعل القضيَّ األ  ، ¨  يضًا حديث اإلمام املهدي أ

أهنَّ يقينيَّ وال الفكر  ة  عند  صارت  لد اإلسالما  والسُّ   ٰى ي  القضايا نَّ الشيعة  من    ة 

  . ة التي جيب االعتقاد هباالرضوريَّ 

ونم ا :  

ابن خلدون يف الوقت الذي    ،ابن خلدون يف حمارضة الحقةنناقش  سوف  

املهدي اإلمام  يف  رواية  وثالثني  ثامنية  مبصحَّ ث  ويتحدَّ   ̈   يذكر  بعضها  ن  ة 

املهدي  لكنَّ   ة،السنديَّ   الناحية اإلمام  فكرة  يرفض  ذلك  بعد  نظريَّ ملجرَّ   ¨ه  ة  د 

  . ة ي اجتهاداته الشخصيَّ اإلسالم ل الفكر مِّ ُحي   نْ أوحاول  ،ة عندهحتليليَّ 

يذكر    ̈ ة اإلمام املهدي  مثالً يف قضيَّ  بعض الروايات الواردة يف    نَّ أهو 

املهدي   روايات  ̈ اإلمام  بع   ،صحيحة  هي  ولكن  ذلك  إىلٰ د  ة  نظريَّ   استنادًا 

  ة، عصبيَّ   تأسيس الدولة حيتاج إىلٰ   نَّ إ  :فيهاة لديه يف علم االجتامع يقول  شخصيَّ 

عصبيَّ  لدهيم  ليس  البيت  أهل  إف  ة،وأهل  من  فاطمة  ولد  من  املهدي  كان  ذا 

  نْ أع  ة فهو ال يستطيذا مل يكن لديه عصبيَّ إو  ة، فهو ليس لديه عصبيَّ     البيت

  ! )٢( ة اإلمام املهدي ليست صحيحةيَّ ضذن قإ لة،ل دوكِّ شيُ 
 

 ).١٤(ص  ةمع الدكتور أمحد أمني يف حديث املهدي واملهدويَّ  )١(

  )، فانتظر. ٨٤صُّ عبارته يف (ص  )، وسوف يأيت ن ٣٢٨و   ٣٢٧/ ص  ١(ج  راجع: تاريخ ابن خلدون   )٢(
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االستدالل!   من  الطريقة  املوقف هبذه  هذا  روايات    نْ أ بعد    ، عجيب  ينقل 

اهللا   املهدي    رسول  اإلمام  ال  أ   : يقول   ̈ يف  االجتامع  علم  يف  اجتهادي  نا 

ُحيِ و نسانًا مثل اإلمام املهدي عطوفًا رؤ إ   نَّ أ قبل  أ جيعلني     نْ أ   املساكني يستطيع   بُّ فًا 

دولة، شكِّ يُ  اإل   نَّ إ   ل  هذا  يستطيع  مثل  ال  دولة شكِّ يُ   نْ أ نسان  إىلٰ   ، ل  حتتاج    الدولة 

  ! لوا دولة شكِّ يُ   إذن ال يستطيعون أنْ   ة، ليس لدهيم عصبيَّ   هل البيت  أ و   ة، عصبيَّ 

  . تعاىلٰ  شاء اهللا  نْ إ حمارضة الحقة هذا سوف نناقشه يف  

 دة  ااو ا:  

هذا املوقع الكبري    ̈ ة اإلمام املهدي ت قضيَّ ملاذا احتلَّ  :وهو ، هناك سؤال

يُ   نَّ إبحيث   يُ نكِ من  الرسول  نكِ ويُ   اإلسالم ر  نكِ ره  قر  ر  يف  أكام  لكم  ت 

  ة؟ نَّالشيعة والسُّ  ٰى فق عليها لد روايات سابقة متَّ 

األ أهذا    نَّ أ  اجلواب: هو    اإلسالم   نَّ إ  : نقول  نْ أا نريد  ننَّ إة،  يَّ مهّ مر يف غاية 

ل  ثِّ ة متُ يَّ اإلسالم   ةمَّ األُ   نَّ إ و  ة،ل هناية احلضارات وليس احلضارة الغربيَّ مثِّ الذي يُ 

  .العامل  ة هي الشاهدة عىلٰ الغربيَّ  ة مَّ األُ الشاهدة وليس  ة مَّ األُ 

اإلهليَّ مثِّ يُ   اإلسالم   نَّ إ الرسالة  اخلامتةل  بعد    ، ة  رسالة  توجد    الم اإلسوال 

  . ةاسم الديمقراطيَّ  هبا الغرب اليوم ب برشِّ ي يُ كالرسالة الت

  ومطلقة.  ٰى ة كرب ات شموليَّ  بنظريَّ برشِّ يُ اليوم  الغرب 

  اليوم تعرفون ماذا يقول الغرب؟ 

  ة مَّ األُ ل  مثِّ أُ أنا    العامل وليس أنتم، الشاهدة عىلٰ   ة مَّ األُ ل  مثِّ أُ أنا    : الغرب يقول

  الً. أوَّ هذا  ،العامل القيَّمة عىلٰ 

والرسالة اخلامتة   ل احلضارة اخلامتةثِّ ة هي التي متُ ة الغربيَّ الديمقراطيَّ :  ثانياً و

األ التقدُّ   ،اإلسالم وليس   الغريب  املدين  يُ م  الذي  هو  بالذات  هناية  مثِّ مريكي  ل 

  . اإلسالم خالف رؤية  مر متامًا عىلٰ هذا األ ،اإلسالم احلضارات وليس 
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ة وعقيدة اإلمام  يَّ تعكسه نظرهذا الذي    خرًا، آ ي يقول شيئًا  اإلسالمالفكر  

الشاهدة    ة مَّ األُ ة هي  يَّ اإلسالم  ة مَّ األُ   نَّ إ  : تقول  نْ أهذه العقيدة تريد    ، ¨  املهدي 

ة  يَّ اإلسالمالرسالة  نَّ إو  ،ة هي هناية احلضاراتيَّ اإلسالماحلضارة  نَّ إو العامل، عىلٰ 

الرساالت،  هناية  اإل  نَّ إو  هي  احلركة  لي صالحيَّ رائد  العامل  يف  رؤساء  هم  س  ة 

  ، كام تقول الروايات   من ولد فاطمة وأهل البيت  ٰى ة اهلدام هم أئمَّ نَّ إالغرب  

  . ة يف العاملصالحيَّ اإلاحلركة اد وَّ رُ الء هم ؤه 

هي مسألة يف عمق حركتنا    ، ة ليست مسألة هامشيَّ   ̈ املهدي مسألة اإلمام 

الشعوب،  من  عم   كشعب  يف  كرسامسألة  حضارتنا  ا ق  الرساالت  من    ة، هليَّ إل لة 

قضيَّ  املهدي بدون  اإلمام  الرسالة    ̈   ة  مبتورة،  يَّ اإلسالم تكون  أو    مغلوبة، وة 

الذيل،  قضيَّ   مقطوعة  عليها  ستتغلب  املخاطر  املهدي هذه  اإلمام    ، ̈  ة 

املبرشِّ     الرسول  الروايات  هو  تقول  الذي  املهدي  اإلمام  وهذا  الرسالة   هبذه 

بيتي « و   ، )١( »  فاطمة   من ولد « ه  نَّ أ مجاع  إل با  أهل  اسمي ا «  ،)٢( » من    يمأل ،  سمه 

وعدالً  مُ بعدم   األرض قسطًا  ُيكمِّ   ، )٣( »ت ظلًام وجوراً ئَ لِ ا  الذي  هو  ل مسرية  هذا 

اإل  عىلٰ هليَّ الرسالة  وخيتمها  وعىلٰ اإلسالم  ة مَّ األُ   ة  عمومًا  أهل    ية  شيعة  يد 

  . تعاىلٰ هللا شاء ا  نْ إ الً ث عن ذلك مفصَّ كام سنتحدَّ  ، خصوصاً     البيت
 

ُأمِّ َسَلمة    )١( ا قالتعن  النبيُّ  أهنَّ /  ٤٣٩ص  (العمدة:    »املهدي من ولد فاطمة  «:  : قال 

 .)٩٢٣ ح

أنَّ   )٢( اهللا  اهللا    عن جابر بن عبد   ،مراءأُ بعد اخللفاء    ومن  ،سيكون بعدي خلفاء«قال:    رسول 

األُ  بعد  جومن  ملوك  امل  ثمّ   ،رةبابمراء  بيتيخيرج  أهل  من  عدالً ،  هدي  األرض  مُ   يمأل  ت ئَ لِ كام 

ة: ج (كشف ال »جوراً   ). ٢٨٩/ ص ٣غمَّ

املهدي من ولدي، اسمه اسمي،  «:    قال: قال رسول اهللا  ، ريعن جابر بن عبد اهللا األنصا  )٣(

َخ  يب  الناس  أشبه  كنيتي،  تضلُّ قاً لُ وُخ   قاً لْ وكنيته  وحرية  غيبة  به  تكون  ثمّ مَ األُ ها  في  ،  بل  يق  م، 

يمألها الثاقب  مُ   وقسطاً   عدالً   كالشهاب  جوراً ئَ لِ كام  ص    »وظلامً   ت  ين:  الدِّ /  ٢٨٦(كامل 

 ). ١/ ح ٢٥ باب
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ا :اك  

بداية بحثنا عن  لنا مقدّ نكون قد سجَّ   يف هذه املحارضة إذن نحن   مات يف 

احلسني صالحيَّ اإلاحلركة   من  اآلتية    املحارضاتويف  ،  ¨  املهدي  إىلٰ     ة 

أربع نبحث  واملهدي اعنارص    ة سوف  احلسني  بني  يف    ،   شرتاك  اشرتاك 

األ  ، الً وَّ أة  الشخصيَّ  ثانيًا، هدواشرتاك يف  ثالثًا،  اك يف واشرت  اف  واشرتاك    املنهج 

  . يف التاريخ رابعاً 

  :¨ ا د ة اي

يف  سوف تكتشفون قضايا هي بالنسبة لكم جديدة مل تسمعوا هبا لكن هي  

ل من خيرج لنرصة اإلمام  وَّ أ  نَّ أحينام تسمع مثالً    ،ةغاية الروعة والتجلية للنظريَّ 

ٰ هو أوَّ و ،  حلسني هو اإلمام ا ̈  املهدي    . احلكم بعده ل من يتوىلَّ

ة  ام تكون هذه القضايا غري مسموعة لكم وبعضها قد رشحناه يف نظريَّ ربَّ 

خيرج    احلسني    نَّ إ  : ، لكن رواياتنا هكذا تقولٰى خر أُ الرجعة يف حمارضات  

املهدي  وينرص  حينئذٍ اطمأنَّ  ذا  إ  ٰى حتَّ   ̈   ويعود  مامنا  إيموت    الناس 

وقيادهتويأ  ̈  املهدي  احلركة  احلسني خذ  اإلمام  الرواية،    ا    يمتدُّ   : وتقول 

باحلسني  عىلٰ   ٰى حتَّ     العمر  حاجباه  ثمّ   ، عينيه  يقع  كبريًا،  شيخًا  يصبح    أي 

جعة التي هي  ة الرهذه نظريَّ   ،)١( خيرج رسول اهللا  ، ثمّ   خيرج اإلمام عيلٌّ 

 

املع  )١( ٰ عن  خنيس   ىلَّ اهللا    ،بن  عبد  أبو  يل  قال  «أوَّ قال:  إىلٰ :  يرجع  من  بن    ل  احلسني  الدنيا، 

يف قول  و عبد اهللا ل أبلكرب»، قال: فقان اعينيه م يسقط حاجباه عىلٰ  ٰى فيملك حتَّ  ، عيلٍّ 

  :  اهللا  
َ

يْك
َ
َرَض َعل

َ
ِي ف

�
 ا�

�
رَ إِن

َ
� 

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ٰ  ال

َ
َك إِ�

�
  كم  قال: «نبيُّ   ]،٨٥[الَقصص:    ادٍ  َمعَ اد

 ). ٢٩(خمترص بصائر الدرجات: ص  راجع إليكم»

اهللا  و عبد  أيب  عن  البطل،  القاسم  بن  اهللا  عبد  تعاىلٰ   عن  قوله   :  يف 
ُ
نَ م� �

ْ
رََدد   ُ�

َ
ل َة ا  ر�

َ
ك

ْ
ال   ُم 
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  . ة الظهورلة لنظريَّ مكمِّ 

لكم    حالٍ   كلِّ   عىلٰ  عنارص   إىلٰ هنا  أرشت  االشرتاك  عناوين  حركة    بني 

عن بعض  ث وسوف نتحدَّ ، فقط ¨ وحركة اإلمام املهدي  اإلمام احلسني

  . اط تفصيلي� النقا

ا  اكا:  

  املحارضة هذه    نَّ أل   ، شارة العابرةاإل  ٰى مستو  عىلٰ   يف هذه املحارضةحديثنا  

  هي متهيد للبحث. 

الشخصيَّ   نَّ إ التي قادها احلسني  ثورال  نَّ أيعني    ، ةهناك اشرتاكًا يف    ة 

التي   شخصيَّ   ̈   املهدييقودها  والثورة  يف  القائد، تشرتك  هو    ة  ذلك 

كربالء   احلسني املهدي  ،يف  ثورة  التاسع    ̈   وهذه  االبن  يقودها 

باال  ،  للحسني الروايات عندنا  تقول  السُّ تِّ هكذا  اختالف    ة عىلٰ نَّفاق وعند 

ه  وبعض رواياهتم أنَّ   ،لد احلسن املهدي من و  نَّ أ  يف بعض الروايات عندهم 
 

   ْيِْهم
َ
  ، بهَّ يف سبعني من أصحابه عليهم البيض املذ   «خروج احلسني  ]، قال: ٦[اإلرساء:  َعل

الناس أنَّ ون إىلٰ املؤدُّ   ،وجهان   بيضة  لكلِّ  ه  نَّ أو،  املؤمنون فيه  ٰى ال يشكَّ هذا احلسني قد خرج حتَّ    

القائم بحلجَّ وا   ،ال وال شيطان ليس بدجَّ  استقرَّ   ،ني أظهرهمة  املؤمنني أنَّ   ت املعرفة يف فإذا  ه  قلوب 

طه ويلحده يف حفرته احلسني بن  نِّوُحي   نهكفِّ له ويُ غسِّ فيكون الذي يُ   ،املوت  ةجاء احلجَّ  احلسني  

 ). ٢٥٠/ ح ٢٠٦/ ص  ٨(الكايف: ج    » الويصُّ إالَّ   وال ييل الويصَّ  ،  عيلٍّ 

اهللا  ن أع  ، عن جابر بن يزيدو ابنه  كرَّ   يف األرض    لعيلٍّ   إنَّ «  : قال  ، يب عبد  ة مع احلسني 

أُ   ٰى رايته حتَّ يقبل ب  )صلوات اهللا عليهام(  ،عاوية وآل معاوية ومن شهد حربهوم  ةميَّ ينتقم له من 

يومئذٍ   ثمّ  بأنصاره  إليهم  اهللا  ألفاً   يبعث  ثالثني  الكوفة  أهل  ألفاً   من  سبعني  الناس  سائر    ، ومن 

امل  نيبصفِّ ا  فيلقامه  األُ رَّ مثل  اهللا    ثمّ   ، منهم خمرب  يقتلهم وال يبقٰى   ٰى حتَّ   وىلٰ ة    لهمدِخ فيُ   يبعثهم 

فرعون   أشدّ  وآل  فرعون  مع  أُ كرَّ   ثمّ   ،عذابه  اهللا   خرٰى ة  رسول  يف   ٰى حتَّ     مع  خليفة  يكون 

األئمَّ  يف األرض كام    نيةفتكون عبادته عال  ،د اهللا عالنيةعبَ يُ   ٰى وحتَّ   ،لهامَّ عُ   ة  األرض وتكون 

 ). ٢٩(خمترص بصائر الدرجات: ص  »...ا يف األرضرس�  اهللا  دَ بِ عُ 
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  ،   ه من ولد احلسني نَّ إ  :تقولاملشهورة  ولكن رواياتنا    ،   من ولد احلسني 

  . فهو التاسع من ولده

  ؟ ملاذا  ، لتأمُّ  مر قد حيتاج إىلٰ هذا األ

العامليَّ   نَّ إ الثورة  يقود  املهديالذي  اإلمام  هو  ثورة  ،  ¨  ة  يقود  فهو 

  مر. سنقف عند هذا األام ة ك ة عامليَّ وليَّ ة شمصالحيَّ إ

اإل الثورة  قائد  صار  الشموليَّ صالحيَّ ملاذا  العامليَّ ة  ذرّ ة  من  هو  ة  يَّ ة 

  .  وهو امتداد جسمي للحسني  ،  احلسني

شخصيَّ  يف  اشرتاك  هذا  احلقيقة  القيادة، يف  األ  ة  ختام  هذا  يف  ينقلنا  مر 

إىلٰ  عاطفيَّ    احلديث  قلبيَّ عالقة  ووشائج  املهدي قويَّ ة  ة  بني  كام      واحلسني  ة 

بعد فيام  عنه  نتحدث  يف  حدِّ أُ وسوف    ، سوف  علامء  اآل  املحارضاتثكم  عن  تية 

املهدي ا باإلمام  عىلٰ ¨  لتقوا  االنفتاح  كيفية  عن  األُ   ،  اللقاء  فُ أُ   ، قفُ هذا  ق 

سوف  أ  ،¨ باإلمام  الحقة  حدِّ أُ يضًا  ليايل  يف  املهدي    نَّ أثكم  بني  عاطفة  هناك 

صص يروهيا التاريخ ويذكرها  ة من القَ دها قصَّ سِّ هذه العاطفة ُجت   ،  واحلسني 

أُ  من  سمعتها  وقد  احلسيني  املنرب  القريشخطباء  شاكر  الشيخ  املنرب  يف    ، ستاذنا 

  . ياإلسالميضًا وعامل يف التاريخ أخ وهو مؤرِّ 

ء ار ا   يا ¨:  

ال    د حيدر احلّيل السيِّ    ،مام احلسني  وكربالء واإل  طفِّ من شعراء 

احلسني   اإلمام  يف  للشعر  بنظمه  الطفِّ ونج  ، ومعروف  شعراء  سامء  يف    ًام 

لكن هي من املعلَّقات    ، أي الذين ينظمون قصيدة واحدة خالل السنة  ، نياحلوليِّ 

كمل القصيدة يذهب ويلقيها  أذا  إ  د حيدر احلّيل وكان السيِّ   ، ومن روائع القصائد

اإل رضيح  احلسني عند  املرَّ السيِّ   ، الً وَّ أالء  كربيف      مام  هذه  حيدر  نظم  د  ة 

  وهي قصيدة مطلعها:  ، أيضاً دته قصيدة معروفة من القصائد اخلالدة والتي خلَّ 
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الرشيع حامي  يا    ه اهللا 

  

مروعه    كذا  وهي    أتقرُّ 

وقلبُها    تستغيث    بك 

  

جو لك     صدوعه   ٰى عن    يشكو 

أُ   ٰى تنع     صولهالفروع 

  

  فروعه   ٰى تنعصوله  وأُ   

  : يقول  نْ أ إىلٰ   

ُهي  إنْ يماذا    صربت   جك 

  

الطفِّ      الفجيعه   لوقعة 

  .   هذه القصيدة من روائع القصائد يف اإلمام احلسني  

احلّيل السيِّ  حيدر  إىلٰ د  سافر  عندما  يستغرق  كربالء      السفر  وقتًا  وكان 

وصل    ،طويالً  بستان  إىلٰ وعندما  يف  ليسرتيح  و  منطقة  البساتني  بأع إمن  رايب  ذا 

  . أخرياً نشدين القصيدة التي نظمتها أد حيدر يا سيِّ   :د حيدر وقال لهالسيِّ  جاء إىلٰ 

  ؟ تقصدقصيدة  : أّي قلت له

  قال: قصيدتك التي مطلعها: 

الرشيع حامي  يا    ه اهللا 

  

مروعه    كذا  وهي    أتقرُّ 

هذه القصيدة التي ذكرها    حدًا عىلٰ أع  ه مل ُيطلِ نَّ أل  ، د حيدرهنا اندهش السيِّ   

تولكنَّ  ، ألعرايبا معهفاع ه  عىلٰ   ت وسيطر  ، ل  العريب  الشخص  هذا  روح    روح 

  : قوله إىلٰ وصل  ٰى فأصبح ينشده القصيدة حتَّ  ،د حيدر احلّيل السيِّ 

ُهي  إنْ ماذا    صربت   يجك 

  

الطفِّ      ه الفجيع  لوقعة 

السيِّ    حيدريقول  بد  : د  العريب  الشخص  و  أهذا  والنحيب  أقرأبالبكاء    أنا 

  :عليه

ُهي  إنْ يجماذا    صربت   ك 

  

  ه الفجيع  الطف   لوقعة  

فجيعة   ٰى أتر     جتيُء 

  

الفجيعه   بأمضَّ    تلك    من 

عىلٰ    احلسني    ٰى الثر  حيث 

  

العد   ضلوعه   ٰى خيُل    طحنت 
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السيِّ  األأ  :د حيدريقول  أقرأ  كانبيات وغافل عن املشهد  نا  وهذا    ، كيف 

  : قرأت مّ ث !يكون؟  أنْ  ٰى من عس ، جانبي ينحب بالبكاء إىلٰ د األعرايب السيِّ 

ب الوريد ورضيعُه    دم 

  

فخمضَّ    رضيعه اٌب    طلب 

السيِّ    األ  : د حيدريقول  هذا  كف سيِّ   يا   : عرايب وقالالتفت  ليس    ، ٰى د حيدر 

  .)١( جازةنا منتظر اإلأ ،عندي إجازة للخروج

  . ليه راجعونإا نَّ إا هللا ونَّ إ

لنا  مَّ هُ اللَّ    ٰى اجعل حميانا حمي  مَّ هُ اللَّ   ،ئاتناوجتاوز عن سيِّ   ، اواعُف عنَّ  ، اغفر 

وحممّ  حممّ آد  حممّ   ، دل  ممات  وومماتنا  حممّ آد  فرجهموعجِّ   ، دل  يف    ، ل  واحرشنا 

  . علنا من املستشهدين بني أيدهيمواج ،زمرهتم

  العاملني  واحلمد هللا ربِّ 

 *   *   *  

 

نة، فهي عىلٰ مل نجد احلكاي )١(  ر. لسان أهل املناب ة مدوَّ





  

  

  ) هـ١٤٢٦م احلرام/  حمرَّ   / ٢(

  

  

  :اماة 

  

  

  

  ̈  ا اي 

 وأا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : األسئلة التالية هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ يف  تقرأ 

  ؟ ¨ ما هو هدف حركة اإلمام املهدي   -  ١١

  ؟ ¨ حلركة اإلمام   وىلٰ من أين تبدأ االنطالقة األُ   -  ١٢

  بدين جديد؟  ¨هل يأيت اإلمام  -  ١٣

  ؟ ̈   ة اإلمام املهدي قضيَّ   ملاذا مل ترد اإلشارة الرصحية يف القرآن إىلٰ   -  ١٤

  ة؟ هل هي حركة ثوريَّ  ¨ام حركة اإلم  -  ١٥

  ؟ ¨ ة حكم اإلمام املهديما هي مدَّ   -  ١٦

  ؟ ̈  ة اإلمام املهديقضيَّ  ما هو تفسري اإلرصار القرآين عىلٰ   -  ١٧

  ؟ ¨ لفاء اإلمام املهدي خمن هم    -  ١٨

  ؟¨  ما هو دور النجف والكوفة يف زمن اإلمام املهدي  -  ١٩

  ؟ ¨ تحق باإلمام ة تلمَّ ل أُ ما هي أوَّ   -  ٢٠

  ؟ ¨ ما هي املعامل األربعة حلركة اإلمام املهدي   -  ٢١



  

  

  

 ب اا  رم رؤ:  

هذه   يف  لإلنع  أنْ   املحارضةنحاول  السيايس  اخلطاب  بني  مقارنة  مام  قد 

لإل    احلسني السيايس  املهديواخلطاب  وجود  ،  ¨  مام  سنالحظ  حيث 

  . هلذين اخلطابني ة ريضبق يف اخلطوط الع تقارب بل تطا

رام خطب  م احل كربالء يف اليوم الثاين من حمرَّ    ورد إمامنا احلسني  امَّ ـل

قائالً  بيته  وأهل  نبيِّ نَّ إ  مَّ هُ اللَّ «   :أصحابه  عرتة  أُ حمّمد  ك  ا  وُط قد  ردنا  خرجنا 

أُ   ت وتعدَّ   ، ناعن حرم جدِّ وُأزعجنا   ا  نا وانرصنبحقِّ لنا  فخذ  اللَُّهمَّ    ة علينا، ميَّ بنو 

  . »ني القوم الظامل عىلٰ 

عىلٰ  فقال  وأقبل  الدنياإنَّ  «  :أصحابه  عبيد  عىلٰ والدِّ   ، الناس  لعق    ين 

  ». انونالديَّ  صوا بالبالء قلَّ فإذا ُحمِّ  ، ت معائشهمحيوطونه ما درَّ   ،ألسنتهم

ٰ   محد اهللا وأثنٰى  ثمّ  ا بعد، فقد  « قال: حمّمد وآله، و عىلٰ   عليه وصىلَّ نزل  قد  أمَّ

  مل يبَق و   رت وأدبر معروفهات وتنكَّ الدنيا قد تغريَّ   نَّ إو  ،ر ما قد ترونمن األم بنا  

  احلقِّ  إىلٰ  ترون َال أ، الوبيل ٰى وخسيس عيٍش كاملرع ،ناءصبابة كصبابة اإل الَّ إمنها 

ا،   لريغب املؤمن يف لقاء اهللا   ؟ عنه  ٰى تناه الباطل ال يُ   إىلٰ و  ، ل بهعمَ ال يُ   ال  إينِّ ف  حمق�

  .)١( » برماً الَّ إالظاملني  واحلياة مع  ،سعادة الَّ إ املوت   ٰى أر

بت ام:  

يف   اخلطاب  لإلوَّ أهذا  رسمي  ترصيح  احلسنيل  دخل    مام    حينام 

  : مقاطع ة ف من ثالثأرض كربالء يتألَّ 
 

 ).٢٠٠ - ١٩٨(ص  ملمقرَّ ل  مقتل احلسني )١(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ٣٨

خرجنا  أُ «  ،وظالمة أهل البيت  ،وبيان ظالمة احلقِّ   م،التظلُّ   :لاملقطع األوَّ 

  . »ان عن حرم جدِّ وُأزعجنا ردنا وطُ 

الثاين:  االجتامعي،   املقطع  الواقع  الدنيا  تقييم  عبيد  إنَّ  «   ، تقييم  الناس 

  ». الدنيا

ا لريغب املؤمن يف لقاء اهللا« ،االنتصار للحقِّ   املقطع الثالث:   . »حمق�

  كربالء.  إىلٰ ل وروده أوَّ  نها خطاب احلسني مقاطع تضمَّ  ة هذه ثالث

وا ب اا لا  ¨:  

اخل  نَّ أالعجيب   م طاب هبهذا  املقاطع الثالثة وبعبارة  نجده    اقاربة جد� ذه 

  . مةة املكرَّ ه يف مكَّ جساعة خرو ل أوَّ  ٰى لد  ¨  ة املنتظراحلجَّ اإلمام يصدر من  

األ العبارات وبنفس  نفس  قد جتدها  بعبارات  املضمون  مامنا  إ  فكار،هذا 

مكَّ   ¨  املنتظر يف  خروجه  املكرَّ يوم  ظهره  سأوقد    ،مةة    خيطُب البيت    إىلٰ ند 

له  ، الناس وقال  جربئيل  عليه  هبط  ابسط  «  : وقد  يبايعك،  من  ل  أوَّ ،  »يدكأنا 

  .)١( يده، وقد وافاه ثالثامئة وبضعة عرش رجالً، فيبايعونه فيمسح عىلٰ 

املنتظر إ احلسني  ¨  مامنا  خطاب  نفس  املقاطع      خطب  حيث  من 

ساعة    ¨  تظرمامنا املنإخطاب    إىلٰ اسمعوا    ، من حيث العبارة ٰى واملضمون وحتَّ 

  . خروجه

  ل:املقطع األوَّ 

الناسهيُّ أ يا  «  الناس، ا  أجابنا من  فمن  نستنرص اهللا،  إنَّا  بيت نَّ إ ف   ،  أهل  ا 

يل حمّمد  كم  نبيِّ  فإنَّ  ي،  وبحقِّ رسوله  وبحقِّ  اهللا  بحقِّ  وأسألكم   ،...

القربٰى  حقَّ  ممَّ   عليكم  ومنعتمونا  أعنتمونا  إالَّ  اهللا  رسول  ف من  يظلمنا،  قد ن 

 

 ). ٣٨٣/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(
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وطُ وظُ   ناخف أُ  وبُ لمنا  ديارنا  من  ودُ ردنا  علينا  حقِّ غي  عن  وافرتفعنا  أهل   ٰى نا 

 . ) ١(» الباطل علينا

هو املقطع   التظلُّ   ، لاألوَّ هذا  الظالمةهو  وبيان  املقطع الذي    ، م  نفس  هو 

  .   احلسنياإلمام ذكره 

  :املقطع الثاين

احلسني  قال    إمامنا  قد    نَّ إ«  :هكذا  وتنكَّ تغريَّ الدنيا  وأت  دبر  رت 

  . »الوبيل  ٰى وخسيس عيٍش كاملرع ،  صبابة كصبابة اإلناءمنها إالَّ   مل يبَق و  عروفهام

ه  يضًا يف املقطع الثاين من خطابأيذكره    ٰى مثل هذا املعن  ¨  املنتظراإلمام  

  .)٢( ذنت بالوداع»أالدنيا قد دنا فناؤها وزواهلا و نَّ إ«ف حيث يقول: 

  :تصار للحقِّ : االناملقطع الثالث

و  إىلٰ دعوكم  أ  ينِّ إف«  :  يقول و  إىلٰ اهللا  بكتابه  والعمل  ماتة  إرسوله 

ُس إالباطل و   حني قال:     مامنا احلسني إوهذا هو نفس ما ذكره  ،  )٣( »ته نَّحياء 

  .»؟عنه  ٰى تناه الباطل ال يُ  وإىلٰ  ،ل بهعمَ ال يُ  احلقِّ   ترون إىلٰ أَال «

السيا اخلطاب  والتقارب يف  نقطة  وضِّ يُ   لإلمامني    يس هذا التالقي  ح 

  . ةاشرتاك مهمَّ 

السابقة  رشنا  أ  املحارضة  اشرتاك   نَّ أ   إىلٰ يف  الثورتني    اً هناك  بني 

عىلٰ  أوَّ األ   ٰى مستو   واحلركتني  ثانياً   ٰى مستو   وعىلٰ   الً، هداف    وعىلٰ   ، املناهج 

ثالثاً الشخصيَّ   ٰى مستو  بالثورة  القائمة  واملسار    ٰى مستو   وعىلٰ   ، ة  التاريخ 

  . ي رابعاً التارخي 
 

 ). ٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٩٠(ص  الغيبة للنعامين )١(

 ). ٢١٣ي (ص روزللمالفتن  )٢(

 املصدر السابق.  )٣(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ٤٠

  :اف اااك 

األ  هنا يف  الكبري  االشرتاك  فقرة  عند  اإلمام  هداف  أهذه    هداف،نقف 

  .  احلسني اإلمام هداف أوتلك  ¨ املنتظر 

  ة. بنا التارخييَّ تُ ها كام جاءت بكُ أقرأ لكم الرواية بنصِّ  أنْ  اسمحوا يل

  :  الصادق اإلمام  عن   هكذا تقول الرواية

اهللا  « أذن  اسمه)  (عزَّ إذا  املنرب،  اخلروج، صعللقائم يف    إىلٰ فد  الناس    دعا 

  ،يسري فيهم بسرية رسول اهللا    ه، وأنْ حقِّ   ودعاهم إىلٰ   ، وناشدهم باهللا  ، نفسه

  احلطيم   فينزل عىلٰ   ،يأتيه  ٰى حتَّ   جربئيل    ويعمل فيهم بعمله، فيبعث اهللا  

  . -لذنوب م عنده اتتحطَّ  ٰى ربعة بمعناحلطيم أحد جدران الكعبة األ  -

ل  أنا أوَّ   : فيقول جربئيل  ،خربه القائم فيُ   تدعو؟   يشء  أيِّ   ىلٰ يقول له: إ

  ،يده، وقد وافاه ثالثامئة وبضعة عرش رجالً  ابسط يدك، فيمسح عىلٰ  ،من يبايعك

  ». فيبايعونه

األ  ، ¨  املنتظر اإلمام  صحاب  أحظوا  ال قادة  ثالثامئة  هناك  وهم  لوية 

  يعته.فة من شاملؤلَّ الف اآل وهناك جنود وهم   ،وثالثة عرش

أوَّ  به  األيلتحق  قادة  عرشالً  وثالثة  الثالثامئة  ثالثام«  ، لوية  وافاه  ئة  وقد 

رجالً  عرش  بمكَّ   ،فيبايعونه  ، وبضعة  بمكَّ   ٰى يبق  -   ة ويقيم    يتمَّ   ٰى حتَّ   - ة  إمامنا 

  .)١( »املدينة إىلٰ يسري  ثمّ  ،آالف نفس ابه عرشة صحأ

انطالقة لإلأوَّ إنَّ   املن ل  املدينتكون    ̈   تظر مام  ن  علِ يُ   نْ ألكن دون    ، ةمن 

احلسني   الثورة،  حركة  مثل  من أوَّ   احلسني    ،  متامًا  خرج  ما  املدينة    ل 

  . ن الثورةعلِ رة مل يُ املنوَّ 

  . ةأعلنها يف مكَّ  ؟  أعلنها احلسنيالثورة أين 
 

 ). ٣٨٣و ٣٨٢/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(
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  ، يرحل من املدينة ألسباب  ل ما يظهر يف املدينة ثمّ أوَّ   ، ¨  مامنا املنتظرإ

يُ ة، ويف مكَّ مكَّ   إىلٰ ل  يرح  الثورة وقد  علِ ة  البيت احلرام ويبايعه    إىلٰ سند ظهره  أن 

به   ويلتحق  ثمّ أجربئيل  السفياين،  إىلٰ يعود    صحابه  جيش  من  لتحريرها    املدينة 

  .)١( أصحابهالف من آ وقد اجتمع له عرشة 

  :¨ ايا ف 

  ؟ ¨ املهدي اإلمام حلركة   اهلدف األصيلما هو  

جتد هذإو  اإلسالم يد  هو  الرساحياء  اإلهليَّ ه  اخلامتةلة  يكون    ٰى حتَّ ،  ة 

ُهدَ ،  اعاملي� اإلسالم  
ْ
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تقوللا بعد  نَّ إ:  روايات  تأويلها  جاء  ما  اآلية  جاء    ، هذه  قائمنا  قام  وإذا 

املنتظرإ  أنَّ   ٰى بمعن  ،)٢(تأويلها ٰ   : تعاىلٰ قوله  حينئٍذ  ق  طبِّ يُ   ̈   مامنا 
َ َ

� ِهَرهُ 
ْ
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هدف   اإلسالم جتديد   املنتظر إحركة    هو خالصة  نفسها  ،  ¨  مامنا  وهي 

  .   مامنا احلسني إخالصة اهلدف حلركة 
 

(ص    )١( للنعامين  باب  ٢٩١  -  ٢٨٨الغيبة  ح  ١٤/  ا٦٧/  نصُّ  يأيت  وسوف  يف  )؛  لرواية 

 فانتظر.  ،)١٤٥ (ص

ُ : يف قول اهللا   قال: قال أبو عبد اهللا   ، عن أيب بصري )٢(
َ
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  فقال: «واهللا ما نزل تأويلها ]،  ٣٣[التوبة:    �  ِ�ُظ

حتَّ  تأويلها  ينزل  القائمبعد، وال  القائم  ،    ٰى خيرج  خرج  يبَق   فإذا  العظيم    مل  باهللا  كافر 

يا    يف بطن صخرة  أو مرشكاً   اً لو كان كافر  أنْ ٰى  حتَّ ،  خروجه كره  مام إالَّ وال مرشك باإل  لقالت: 

ين: ص  »قتلهوا  فاكرسين ،يف بطني كافر ،مؤمن  ).١٦/ ح ٥٨/ باب ٦٧٠(كامل الدِّ
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   ؟  

تقول الروايات  وبعضها    ¨املنتظر  اإلمام    نَّ إ  :بعض  جديد،  بأمر  يأيت 

  .)١( يأيت بكتاب جديد تقول:

الباحثني   غري    ¨  املهدياإلمام    نَّ أر  تصوَّ وبعض  جديد  بدين  يأيت 

  .   اهللا ة رسول نَّآن وغري ُس وغري القر اإلسالم 

 ،اإلسالمجديداً وهو نفس    اإلسالميأيت ب   ¨  املنتظراإلمام    احلقيقة أنَّ 

بعد   جديداً،  نْ أ لكن  يبدو هلم  وجهلوه  الناس  نفس إ فاألهداف    هجره  حياء 

حيسبون    وألنَّ   ،اإلسالم فهم  الناس  عنه  غفل  قد  أمر  الدِّ   أنَّ ذلك  ين هذا 

 .جديد

أقرأأ الصدد  هبذا  حتَّ   نا  روايات  دين    نَّ أ  افوعرت  ٰى لكم  هو  ليس  املقصود 
 

رسول  اكام دع ، جاء بأمر جديد قال: «إذا قام القائم   ،عن أيب عبد اهللا عن أيب خدجية،  )١(

 ).٣٨٤/ ص ٢: ج (اإلرشاد جديد» أمر يف بدو اإلسالم إىلٰ  اهللا 

قال:   بصري،  أيب  جعفر  وعن  أبو  وكتاب  قال  جديد،  بأمر  القائم  «يقوم  وقضاء :  جديد، 

 أخذه يف اهللا لومة الئم»توال   ،ال يستتيب أحداً و ، السيفالعرب شديد، ليس شأنه إالَّ  جديد عىلٰ 

 ). ١٩/ ح ١٣/ باب ٢٣٨(الغيبة للنعامين: ص 

محزة  عن  و أ  ،الثاميلأيب  بقال: سمعت  حمّمد  جديد، «...  :  يقول     ن عيلٍّ با جعفر  بأمر  يقوم 

وال    ،يب أحداً ت القتل، وال يستالعرب شديد، وليس شأنه إالَّ   ىلٰ وقضاء جديد، ع  ،ة جديدةنَّوُس 

 ).٢٢/ ح ١٣/ باب ٢٤٠(الغيبة للنعامين: ص  تأخذه يف اهللا لومة الئم»

ع بن  حمّمد  جعفر  أيب  عن  بصري،  أيب  ق  يلٍّ  وعن  «الأنَّه  خر:  إذا  جديد،  ج  ...  بأمر  يقوم 

 القتل، ال يستبقي  ب شديد، وليس شأنه إالَّ العر وقضاء جديد عىلٰ  ،ة جديدةنَّوكتاب جديد، وُس 

 ). ١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٤و ٢٦٣(الغيبة للنعامين: ص  أخذه يف اهللا لومة الئم»ت، وال أحداً 

بصري،   أيب  جعفر  وعن  أيب  «  ،عن  لكأينِّ وَ ف...  قال:  بني    اهللا  إليه  يبايع أنظر  واملقام    الركن 

ا من  جديد  جديد، وسلطان  جديد، وكتاب  بأمر  أمَ الناس  إنَّ لسامء،  يردُّ ا  ال  أبداً   له  ه    ٰى حتَّ   راية 

 ). ٢٢/ ح ١٤/ باب ٢٧٠(الغيبة للنعامين: ص  »يموت
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ت عليه قرون وقرون وابتعد عنه  الذي مرَّ   اإلسالم ام املقصود هو نفس  نَّ إجديد و

  .)١( يند هذا الدِّ جدِّ يأيت ليُ اإلمام و ،أحكامهالناس وضاعت بعض 

عن   أيب  «  : يقول  الصادق  اإلمام  رواية  يل  قال  ...  إنَّه  واهللا  : 

الركن  إأنظر    لكأينِّ  بني  يبايع  ليه  عىلٰ واملقام  عىلٰ   الناس  جديد  العرب    كتاب 

  .)٢( »قد اقرتب ويٌل طغاة العرب من رشٍّ  ، وقال:شديد

  إىلٰ شارة  إا  هنَّ إ  دين جديد،   إىلٰ شارة  إا  اب أهنَّ تَّ ر بعض الكُ وَّ هذه الرواية تص

الثابت يف عرشات    نَّ إف  ر هؤالء، مر كام تصوَّ بينام بالتأكيد ليس األ  كتاب جديد،

لكن حيسبه    ،  نَّة رسول اهللاُس   ، ينه ُحييي نفس هذا الدِّ نَّ أ  ٰى خر ديث األُ األحا 

جديداً ا أمرًا  كان   ، لناس  ول  أوَّ   ت وهبذا  لإلوَّ أكلمة  خطاب  املنتظر ل    ̈   مام 

  .   يسري بسرية رسول اهللا يدعو الناس فيه ألنْ 

  .اإلسالم نفس  حياءإام يقوم بنَّ إال يأيت بدين جديد واإلمام  ذن إ

   ا ¨:  

  ة. ة عامليَّ ة شموليَّ صالحيَّ إاملنتظر هي ثورة اإلمام  حركة  نَّ أاحلقيقة 
 

بعة  ة من أرنَّر ُس يف صاحب هذا األم«يقول:    أبا جعفر الباقر  عن أيب بصري، قال: سمعت    )١(

حممّ نَّة من يوسف، وُس نَّ، وُس ة من عيسٰى نَّ، وُس ٰى ة من موسنَُّس   أنبياء: ما  ،  »  دة من  فقلت: 

،  »يقال فيه ما قيل يف عيسٰى «فقال:    ؟ة عيسٰى نَّقلت: وما ُس ،  »بخائف يرتقَّ «قال:    ؟ة موسٰى نَُّس 

ُس  ُس ،  »السجن والغيبة«قال:    ة يوسف؟نَّقلت: فام  ر  إذا قام سا«ال:  ق  ؟د  ة حممّ نَّقلت: وما 

/  ١٠/ باب  ١٦٨و  ١٦٧لنعامين: ص  (الغيبة ل  »...د آثار حممّ بنيِّ ه يُ  أنَّ إالَّ   ،بسرية رسول اهللا  

 ).٥/ ح ٣فصل 

أعني،  وعن   بن  جعفر  محران  أيب  «أنَّ   عن  قال:  متخضخضاً   ينكأنَّ ه  يزال  ال  هذا    بدينكم 

 السنة عطاءين، ويرزقكم عطيكم يففيُ   ،بيتا أهل الل منَّرج  ه عليكم إالَّ ال يردُّ   يفحص بدمه، ثمّ 

الشهر رزقني، اهللا تعا  نَّ إ  ٰى وتؤتون احلكمة يف زمانه حتَّ   يف    ة نَّوُس   ىلٰ املرأة لتقيض يف بيتها بكتاب 

 ). ٣٠/ ح ١٣/ باب ٢٤٥(الغيبة للنعامين: ص  »رسول اهللا 

 ). ١/ ح ١١/ باب ٢٠٠الغيبة للنعامين (ص  )٢(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ٤٤

  :¨ املنتظراإلمام ربع صفات حلركة أ

أنَّ ا  أهنَّ   -   ١ كام  احلسني  ثورة  ا  أهنَّ ثورة    ٰى معنو  ثورة،هي      حركة 

  . ة تغيري جذريعمليَّ 

  . هذا قام بثورة : لة ال يقاسة خرييَّ ؤسَّ س مؤسِّ يُ حني  حظوا اإلنسان  ال

  . هذا قام بثورة : ال يقال  ٰى ني مستشفحني يب

  . قام بثورة : ف كتابًا ال يقالؤلِّ  يُ حني

  . قام بثورة : أيضًا ال يقالس دولة ؤسِّ وهو يُ  ٰى حتَّ 

  ة، بثورة ثقافيَّ قام  ه  نَّ إ  : ه سيقال لهة تغيري جذري فإنَّ لكن إذا أحدث عمليَّ 

  . ةثورة اجتامعيَّ  ة، ثورة سياسيَّ 

القائم    ،اكانت تغيريًا جذري�     احلسني اإلمام  كة  رح الواقع  يعني قلب 

  . يومئذٍ 

  . ثورة :يهاسمّ وهلذا نُ  ، تغيري الواقع يضًا هيأ ̈  املنتظر اإلمام  حركة 

  ي. اإلسالمغري موجودة يف املصطلح   )ثورة(كلمة و

  ،)ثورة (ال جتد عبارة  و الروايات الرشيفةأوهلذا حينام تقرأ القرآن الكريم  

االصطالح  نَّ إو كلمة  اإلسالمام  يستخدم  قام  )،  خروج(أو    ) قيام (ي  «إذا 

  .)١( قائمنا»

ليس عندنا    ،لمة (قيام) عنها بكربَّ عي يُ اإلسالمحظوا الثورة باملصطلح  ال

لقيام  لاألدب العريب أصبح يقال  يف  اجلديد  االصطالح  لكن يف   ، )ثورة(مصطلح  

  (ثورة).  : ريييالتغ السيايس أو الثقايف 
 

يف وردت    )١( العبارة  روايات،    هذه  ة  الصدوق  عدَّ رواه  ما  (ص    منها  ين  الدِّ كامل  /  ٦٧٥يف 

ح  ٥٨ باب م)،  ٣٠/  (الباقر)    وىلٰ عن  جعفر  أيب  عن  شيبان،  قام  «قال:  ،  لبني  إذا 

 .»أحالمهم وكملت هبا ،فجمع هبا عقوهلم ،رؤوس العباد وضع يده عىلٰ   قائمنا
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كلمة  ا  هذ وهو  العريب  )ثورة (االصطالح  باملرشق  يف  أمَّ   ،نستخدمه  ا 

ني ال جتد  ب املغاربة واجلزائريِّ تُ كُ قرأت  ذا  إ  خر، آ املغرب العريب يستخدمون شيئًا  

يُ   ، )ثورة(عبارة   نقول  (َقومة)،   : اهنومُّ َس هناك  العربيَّ   :نحن  مثالً الثورة  هم    ، ة 

العربيَّ و القَ   :اهن ومُّ َس يُ  القَ مُّ َس يُ   ة يَّ اإلسالمالثورة    ة، مة    ة، يَّ اإلسالمومة  وها 

العربيَّ هذا  اصطالحهم  و اللغة  من  اصطالح  أبل    ة، قريب  من    ، )ثورة(قرب 

  . هي من قيام  ) قومة(وكلمة 

ة بام حتتويه من تغيري  يَّ ة ثورهي عمليَّ   املنتظر  اإلمام  حركة    نَّ أاحلقيقة  

  جذري.  

حقة  يايل ال ثكم به يف لحدِّ  سأُ كامة  ة عامليَّ ة شموليَّ صالحيَّ إوهي ثورة    -  ٢

  ). ةيَّ عامل ة،يَّ شمول ،ةإصالحيَّ ( ̈  شاء اهللا عن هذه الصفات الثالث لثورته نْ إ

  ؟ذا  د  اآن

  .)١( )سن دل ادون(ا أحد املسترشقني اسمه  هناك سؤال وشبهة طرحه

مسترشقهو  سن  دلادون غريب  جاء    ، كاتب  وتعلَّ الرش  إىلٰ يعني  اللغة  ق  م 

  . ف يف العقيدة والفكرألَّ  ثمّ  ، بنا وقرأ تارخيناتُ ة ودرس كُ بيَّ عرال

املهدي مل ترد  اإلمام  فكرة    العجيب أنَّ   يطرح سؤاالً يقول فيه:  سن دلادون

لامذا مل  ف  اإلسالم يف    ولو كانت هذه الفكرة أصيلة  ،يف القرآن الكريم هبذا النصِّ 

  . ¨  املهدياإلمام   لمةرأ القرآن ال جتد كتقوحينام  عليها القرآن؟ ينّص 

 

ه  )١( الالَّ يف  دكتور  أمريكي،  وُ مسترشق  والفلسفة،  (وت  عام  من  ١٨٨٤لَِد  ج  خترَّ ُأوهايو،  يف  م) 

س يف جامعة فورمن ويف الهور باكستان، ثمّ اهلند  جامعة واشنطن وجفرسن، ثّم سافر إىلٰ    ، ودرَّ

إىلٰ  إىلٰ   رجع  سافر  ثّم  اإلهليَّات،  مدرسة  يف  ينيَّة  الدِّ العلوم  مطالعات  يف  واستمرَّ  مشهد    أمريكا 

سة، ثّم سافر   ج هناك، قام  طهران وتز  إىلٰ املقدَّ بالتحقيق حول   لدسن يف مشهد الرضا  ادونوَّ

ن وجفرسن، والعراق نال هبا شهادة دكتوراه من جامعة واشنطت  مذهب الشيعة وتارخيه يف إيران 

 له مؤلَّفات منها: عقيدة الشيعة، وحتقيقات حول العلم األخالقي اإلسالمي، وغريمها.
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يقولدلادون هكذا  واقعيَّ   نَّ إ  :سن  ليست  الفكرة  هبا  هذه  يأِت  ومل  ة 

  .)١( ا مل ترد يف القرآن الكريمهنَّ أبدليل  ،اإلسالم 

  :جواب الشبهة

األ   نَّ أاحلقيقة   هذا  بحثوا  قبل  علامءنا  دونيتحدَّ   نْ أ مر  عنه    سن، دلاث 

  . ¨ املهدي ام اإلم  ةي جاءت يف قضيَّ فاستعرضوا ما هي اآليات الت

  ًة عىلٰ مرَّ   شارة هلذا املوضوع، ة جاءت يف اإل ) آية قرآنيَّ ١٣٣نا ذكر ( ئ بعض علام 

  . ̈   املهدي اإلمام  ة  قضيَّ   إىلٰ شارة  اإل   ٰى مستو   ًة عىلٰ ومرَّ   ، الظهور القويِّ   ٰى مستو 

كتاب  ١٣٣( يف  هو  كام  آية  الناصبإ()  املحقِّ للعالَّ   ) لزام  احلائرمة  ي  ق 

  .)٢( ¨  املهدياإلمام ذكر اآليات الواردة يف قيام وقد ه صولف حد أاليزدي، يف 

ليست رصحية،   كلَّ   نَّ إ  :تسألوا وتقولوا  نْ أكم  لكن من حقِّ  اآليات    هذه 

  ؟ فلامذا، ¨ املهدياإلمام  وال واحدة منها فيها اسم 

القضيَّ إ األ ذا كانت  من  احلجم  أنَّ يَّ مهّ ة هبذا  أنكر  «  ة بحيث  من  القامن  ئم 

ة  يَّ مهّ ذا كانت هبذه األإ  ،)٣( كام يف الرواية عن رسول اهللا  »  نكرين فقد أولدي  

لكريم  إذن ملاذا القرآن ا  ي،نّي الشيعي والسُّ اإلسالمل رضورة يف الفكر  ثِّ وهي متُ 

  ؟ عليها ح هبا ومل ينّص رصِّ مل يُ 

  :ط اآن

  بحاجة لنعرف طريقة القرآن يف البيان. نا نَّ أ اجلواب:

القرآن   يكنَّ أطريقة  ينزل  العامَّ ر  طُ باألُ تفي  ه  وال  القضايا  بيان  يف    إىلٰ ة 

  حتكاك امليداين. من خالل اال إالَّ التفاصيل 

 

 ). ٢٣١و ٢٣٠ص لدسن (اعقيدة الشيعة لدون )١(

 ). ١٠٠ - ٤٩/ ص ١(ج صب إلزام النا )٢(

 ). ٨/ ح ٣٩/ باب ٤١٢(ص  ينكامل الدِّ  )٣(
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ها يف اإلطار  اآليات نزلت يف الصالة لكن كلَّ   عرشات   ، -  مثالً   - الصالة  

تتحدَّ   ،العامِّ  واحدة  آية  عن  وال  الظتفاصيل  ث  صالة  أو  الصبح  أو  صالة  هر 

  . عشاء أو املغرب أو الالعرص

العامِّ  اإلطار  يَ ،  الصوم كذلك يف  ا�ص� يُْ�ُم 
َ
َعل تَِب 

ُ
مَ ك

َ
ٰ اُم ك

َ َ
تَِب �

ُ
 ا ك

بِْلُ�مْ 
َ
� ِمْن  يَن  ِ

�
املفطراتأمَّ   ، )١٨٣(البقرة:    ا� هي  ما  رشوط  و  ؟ا  هي  ما 

  ث عن ذلك. ة تتحدَّ وال آية قرآنيَّ  ًا بدأ ؟الصوم الصحيح

كذلك   اأَ الزكاة  بالصدقاتقرآلَمَر  ك  ، ن  هي  لكن  جتب    ٰى متوالزكاة؟  م 

  . ذلك إىلٰ شارة إبدًا ال يوجد يف القرآن الكريم  أ ؟ أين جتب الزكاةو الزكاة؟ 

بكتاب دستوري هو شبيه  الكريم  يُ   ،القرآن    ة عىلٰ مَّ لألُ   اً م دستورقدِّ يعني 

عند    الَّ إ يل  تفص   إىلٰ وال ينزل    ة والبنود واملوادِّ العامَّ ر  طُ باألُ يكتفي    ،التاريخ  ٰى مد 

يسأل  ،سائلنيالمع  تكاك  االح سائل  فيه    ،يأيت  بشكل  اجلواب  يأتيه  حينئٍذ 

  نَّ إمبارش ف  حمكٍّ   ة عىلٰ يَّ تكون القض   نْ أبدون    يسأل سائل  نْ ألكن بدون    ،تفصيل

  . ةنَّ ويرتك التفصيل للسُّ  اإلطار العامِّ القرآن الكريم سوف يكتفي بذكر 

  . لتفاصيهو ذكر ال ،  طهار ة األدور األئمَّ   ،  دور النبيِّ 

ُجي فوهلذا   هكذا  عىلٰ علامؤنا  بشك   يبون  السؤال  سؤال    ،عامٍّ   لٍ هذا  وهو 

  موجود يف مواطن كثرية. 

الناس    يضطرَّ   عدم نزول القرآن بالتفاصيل من أجل أنْ سبب    إنَّ   :يقولون

البيت    إىلٰ ويسألوه،      النبيِّ   إىلٰ للرجوع   ذا  إ  الَّ إو  ويسألوهم،  أهل 

مذكور  لُّ ك   تصار جمموعة    أنَّ يعني    رآن،القيف  ة  التفاصيل  يصبح  القرآن 

الناس،   ، داتجملَّ  يستغني  الرجوع    وسوف  يألفون  ال  املجلس    إىلٰ وسوف 

  .   طهار ة األ ئمَّ له األمثِّ ويُ  له النبيُّ مثِّ الترشيعي الذي يُ 

القضيَّ  القرآن يقول  ،ةالقرآن رصيح يف هذه  آيَ   : مثالً  ُه 
ْ
مَ ِمن

َ
ك

ْ ُ
�  

ٌ
  اات

ٌ
ت

 
ْ
م� ال

ُ
 ِب اِكتَ ُهن� أ

َ
ش

َ
ُر ُم�

َ
خ

ُ
 ابِهَ  َوأ

ٌ
  . ) ٧(آل عمران:    ات
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أنْ  يريد  الناس  أهيُّ   :يقول  القرآن  من  أا  نوعان  عندي  يوجد  القرآن  نا 

ورصحيةمنها  نوع    :اآليات كلُّ   ،واضحة  متشاِهبة  يُ   ونوع  بتفسري، فرسِّ واحد    ها 

  هذا هو القرآن يقول ذلك.

ذا أآنا ؟  

ه بشكل  فرسِّ ه بشكل وذاك يُ فرسِّ ا يُ تشابِه هذمالم  م بكملاذا تتكلَّ   ت يعني أن

  آخر؟ 

مَ   : القرآن يقول  
َ
بُِعون

�
يَ�

َ
� 

ٌ
و�ِِهْم َزْ�غ

ُ
ل
ُ
يَن ِ� ق ِ

�
ا ا� م�

َ
أ
َ
 ف

َ
ش

َ
 ا �

َ
ُه ابْتِغ

ْ
ِمن اَء  ابََه 

 
َ
نَِة َوابْتِغ

ْ
ِفت

ْ
ِو�ِلهِ ال

ْ
أ
َ
ت املريضة ت )،  ٧(آل عمران:    اَء  التالقلوب  فسري  ركض وراء 

  القرآن ملاذا جاء بمتشابِه؟ هذا  نَّ أة القضيَّ ل أصن كل . غري الصحيح

،    أهل البيت   إىلٰ يرجع الناس    ٰى حتَّ يف جواب ذلك:    علامؤنا يقولون 

 
َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع
َ
�  

َ
ال تُْم 

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن ِر 

ْ
ك

�
ا�  

َ
ل

ْ
ه

َ
أ وا 

ُ
�
َ
اْسأ

َ
هو    ،)١( )٤٣(النحل:    �  ف الغرض 

  . ستاذاألُ  إىلٰ الرجوع 

  فيزياء،  جغرافية، ب تاريخ،تُ ة وفيها كُ درسيَّ ملدرسة هناك مناهج م مثالً يف ا

  ؟ ستاذدور األُ هو لكن ما  كيمياء، 

يُ  املتنالكتاب  ح لك ما  وضِّ يُ   ذلك،  ستاذ يرشح تفاصيللكن األُ   ،عطيك 

الغامضة، النقاط  يرشح  إ  هي  الكتاب  كان  ال  أ  التفاصيل،   كلَّ لك  ذا  إذن  نت 

إىلٰ  ترجع  أُ   حتتاج  وال  يم  ستاذ، أُ   إىلٰ ستاذ،  للوال  وحده  كن  يك  ربِّ يُ   نْ أكتاب 

  . لك ُتناقش وحتاوروجيع

  ستاذ. األُ  ة حتتوي املتون والباقي عىلٰ ب الدراسيَّ تُ وألجل ذلك كانت الكُ 

  يضًا هذه هي طريقته. أالقرآن 

 

 .)٥٦ يف الفقه (صكايف ال )١(
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  :ن اسا

ثانٍ  جواب  يريد    نَّ أ وهو    ،وهناك  الناس،   نْ أالقرآن    ويمحصهم   يمتحن 

ير  َمنْ  البيت أ  إىلٰ جع  منهم  ويكابر    ذكر، ال  أهل   ،  هل  يعاند  منهم  ومن 

  ! قطُّ  نبيٍّ  إىلٰ رجع أ أنْ  وال مستعدٌّ  ، ستاذأُ أدرس عند  أنْ  نا غري مستعدٍّ أ :ويقول

  ناس هبذا الشكل. أُ يوجد 

  من كنت مواله فهذا عيلٌّ « :مٍّ حينام قال للناس يف غدير ُخ   رسول اهللا 

تقول  ،»مواله  احلارثه  نَّ إ  : الرواية  اسمه  شخص  اهللاقال    جاءه    :   لرسول 

أ أطعنا  الَّ إنعبد  ال    نْ أمرتنا  بالصالة صلَّ   ، كاهللا  بالصوم صمنا،   ، يناأمرتنا    أمرتنا 

  هذا منك أم من اهللا؟  ،عيلٍّ ك ن أمرتنا بوالية ابن عمِّ آلا

  . »ي وليس منِّ تعاىلٰ ه من اهللا نَّ إ«:   قال

ه   نْ إ  مَّ هُ اللَّ   :يًا وجهه وهو يقولالرجل مولّ خرج ذلك   دك  عن   ذا منكان 

  . فأنزل عيلَّ حجارة واقِض عيلَّ 

قوله و تفسري   سَ   : تعاىلٰ   هذا جاء يف 
َ

ل
َ
 َسأ

َ
بَِعذ  

ٌ
وَ ائِل    �اقٍِع  اٍب 

َ
�

ْ
فِر�َن �ِل

 
َ
ُ د

َ
َس �

ْ
�
َ
َمعَ  �افٌِع ل

ْ
  . )٣  -  ١(املعارج:    �اِرِج ِمَن اِهللا ِذي ا�

  .)١(قتله باملكانف رأسه  سقط حجر من السامء عىلٰ   :الرواية تقول

 

  الطربيس ووالنيسابوري    اش وسفيان بن عينيه والرازي والقزوينيي والنقَّ أبو عبيد والثعلبقال    )١(

تفاسريهمو يف  لنَّ إ  :الطويس  بلَّ امَّ ـه  رسول    ُخ بغ  غ  ذل  ، غبلَّ   ما  مٍّ دير  البالد  وشاع    تٰى أك يف 

الفهري، ويف رواية أيب عبيد جابر النعامن  العيدري   احلارث بن  احلارث بن كلدة  النرض بن  ،  بن 

إله  نْ أمرتنا عن اهللا بشهادة  أ  ،دمّ فقال: يا حم  رسول اهللا وبالصالة والصوم    داً حممّ   نَّ أ اهللا والَّ إ  ال 

من  ، والزكاة  واحلجِّ  حتَّ   َض تر  مل   ثمّ   ،كفقبلنا  عمِّ   ٰى بذلك  ابن  بضبع  ففضَّ رفعت  عليناك    ،لته 

فعيلٌّ «:  وقلت مواله  كنت  يش،  »هموال  من  اهللا  ءفهذا  من  أم  اهللا    ؟منك  رسول    : فقال 

ٰ »اهللا  هذا من  نَّ أ هو  والذي ال إله إالَّ « اللَّ   ، فوىلَّ يقول:  ما   إنْ   مَّ هُ احلارث يريد راحلته وهو    كان 
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امتحان  اهللا ة  نَُّس  تقتيض  مد   نْ أ  لناس، ا  ملعرفة  امتحان  يف  الناس    ٰى تضع 

  طاعتهم وعصياهنم. 

  :  

    ٰى حينام ذهب موس  يل بقومه،بتُ ا    ٰى موس  نَّ إ  :توجد رواية تقول
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بَِع� موس  ،)١٤٢(األعراف:    ا  نده  ع     ٰى يعني 

رحل هي  صغرية  أربغيبة  يومًا،ة  يعلمون    عني  معه  أوال    ،أين   إىلٰ ال  ،  حداً أخذ 

 ََوو 
َ
ن
ْ
ٰ اَعد

َ
   ا ُ�و�

َ
ال

َ
 ث

ً
ة
َ
ْل

َ
تبارك      إىلٰ ذهب    ثَِ� � ن  و انتهت ثالثامَّ ـل،  وتعاىلٰ اهللا 

موس يرجع  ومل  النبيُّ ال   : قالوا  ،قومه    إىلٰ     ٰى ليلة  هذا  علينا،   حظوا    كذب 

ثالثني  دَ عَ وَ  يأِت نا  ومل  ع  ،ليلة  هلوهنا  أحد  مل  موسأم  وهو      ٰى تباع 

فنَّنَّ أويبدو    ، السامري القرآن    ،عمل هلم عجالً   انًا مقتدرًا وصاحب خربة، ه كان 

ُخوَ   :يقول  ُ
َ

تعجَّ ؤ ه   يعني يصيح،)،  ١٤٨(األعراف:    ارٌ � وخدعهم    بوا، الء 

واتَّ  مشكلة،   عوه، بالسامري  عن   وصارت  ابتعاد  وصار  افرتاق،    وصار 

وأصبح    ،  ٰى الذي كان خليفة موس    هارونوابتعاد عن    ،  ٰى موس

ِري  :  ل هبميتوسَّ     هارون 
ْ
�

َ
ِطيُعوا أ

َ
بُِعوِ� َوأ

�
ات

َ
سوف يأيت  )،  ٩٠(طه:  �ف

فهذه ثالثون    كذب علينا   ٰى الً موس أوَّ   ، أبداً   : قالوا له  قليالً،   ا نتظروا    ٰى موس

وهذا    ، عجالً لنا    َعَمَل   السامريُّ هذا    ثانياً   ، ٰى ليلة قد مضت ومل يرجع إلينا موس

  بعه. فنحن نتَّ  ،وهذه معجزة ، متكلَّ العجل ي

أنَّ   حملُّ و أدري  إ  :قال    ٰى موس  الشاهد  أنا  عمله    نَّ أ هلي  العجل 

  لكن من الذي أخاره السامري أم أنت؟  ، السامري
 

   ّرماه اهللا    ٰى فام وصل إليها حتَّ   ، ليمأمن السامء أو أتنا بعذاب    نا حجارةً علي  ا فأمطرحق� د  يقول حمم

فسقط  دُ ع  بحجر  من  وخرج  هامته  وقتلهبُ ٰىل  تعاٰىل:أو   ،ره  اهللا  سَ   نزل   
َ

ل
َ
 َسأ

َ
بَِعذ  

ٌ
اٍب  ائِل

 ).٢٤١و ٢٤٠/ ص ٢(مناقب آل أيب طالب: ج  اآلية. ...� اقِعٍ وَ 
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لكن هذا العجل لو كان ال    ،َع العجل ال بأسهلي السامري هو الذي َصنَإ

هذه هي    ،ميتكلَّ   أنْ   ٰى عجل بمستو هو  لكن    ،اسع الندَ ال ُخي ه سوف  فإنَّ م  يتكلَّ 

  . هليإقدرتك يا 

  ؟هلي السامري هو الذي صنع العجل لكن من الذي أخارهإ

  . أنا قال له:  وتعاىلٰ اهللا تبارك  إنَّ  :تقول الرواية

عىلٰ  الكريم  القرآن  موس  هنا     يقول:     ٰى لسان 
َ

تُك
َ
�
ْ
فِت  

�
إِال  َ�ِ  

ْ
  إِن

  . )١٥٥(األعراف:  

السامري وحده ال يستطيع    نَّ إف  الَّ إو  متتحن الناس،  نْ أتريد  إذن  أنت    هليإ

  ك أعطيته هذه القدرة. يعمل هكذا عمل لوال أنَّ  نْ أ

  :ة يقولهذه القضيَّ  إىلٰ الكريم يشري القرآن 
َ

تُك
َ
�
ْ
 فِت

�
 ِ�َ إِال

ْ
  .)١(إِن

االمتحان،نظريَّ  النظريَّ   ة  مرارًا،اليذكرها  ة  هذه  الكريم    صص قَ   ويف  قرآن 

  كثرية.  نبياء  ألا

  . هي صورة من صور االمتحان للناس ¨ املنتظر اإلمام يبة غ

ليهتدي ويؤمن من    االمتحان واالبتالء،   ٰى معن هي بة  يف اللغة العربيَّ الفتنة  

  يؤمن وليكفر من يكفر. 

أنَّ   حملُّ و العامِّ   الشاهد  اإلطار  بيان  الكريم طريقته  النزول  ول  القرآن  يس 

القرآن الكريم ليس    نَّ إهناك جمال لالمتحان والفتنة، وهلذا ف  ٰى قب يبل    ، للتفاصيل

  . اإلسالم ة الثابتة يف  ة البدهييَّ به تفصيل لكثري من القضايا الرضوريَّ 

 

ْوُم ُ�وَ�ٰ   ، يف قول اهللا تعاٰىل: عن أيب عبد اهللا  ن ذكره،  ة، عمَّ د بن أيب محزعن حممّ   )١(
َ
 ق

َ
ذ

َ �
 َوا�

مِ  َ�ْعِدهِ    ِمْن 
ً
 َجَسدا

ً
ُ ُخوَ ْن ُحِلي�ِهْم ِعْجال

َ
، قال: «فقال موسى: يا ربِّ ]،  ١٤٨[األعراف:    ارٌ �

أنا أخرته. فقال موسٰى:   العجل؟ فقال اهللا: يا موسٰى،  إِ ومن أخار   َ�ِ 
ْ
 إِن

َ
�َتُك

ْ
فِت  

�
 بِهَ ال

�
ا   تُِضل

 
َ
ش

َ
 َمْن �

َ
ش

َ
ِدي َمْن �

ْ
ه

َ
/  ٢ن للسيِّد هاشم البحراين: ج  (تفسري الربها  »]١٥٥[األعراف:    اءُ اُء َو�

 ).٤٠٠٣/٥/ ح ٥٩٢ ص
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ر اطا  آنا:  

اآلأقد تس الكريم    :ن وتقولل  القرآن  نقبل من    اإلطار   إىلٰ يشري    نْ أ نحن 

  ؟ شارةين هذه اإلأف، ¨ ة املهدي املنتظر لقضيَّ  العامِّ 

لكم تتحدَّ   :نقول  اآليات  عرشات  فيه  الكريم  القرآن  قضيَّ نعم  عن  ة  ث 

العامِّ   ¨املنتظر  اإلمام   إطارها  يف  تعني  اإل  التي  يف  صالحيَّ احلركة  ة ونجاحها 

  . ̈  املنتظراإلمام ة هذه هي قضيَّ  ة،ختام املسرية البرشيَّ 

يعني   بعدما   يمأل «ماذا  يعني    ؟ »ت ظلًام وجوراً ئَ لِ مُ   األرض قسطًا وعدالً 

  . انتصار احلقِّ هي ة هناية البرشيَّ  نَّ أ

ر اطا :  

العامِّ إيف    ¨  املهدياإلمام  ة  قضيَّ   نَّ إ بمستو   ،طارها  هو    ٰى والذي 

  : عبارة عن أمرينهي  ،اإلسالم الرضورة من رضورات 

األوَّ  احلقِّ   ل:األمر  حركة    انتصار  عاملصالحيَّ إوظهور  انتصارًا  قِّ ُحت   ةيَّ ة  ق 

  ساحقًا. 

  ، يد رجل مصلح عاملي  ة تظهر عىلٰ صالحيَّ هذه احلركة اإل  نَّ أ  األمر الثاين: 

  هذا الذي ُيلقَّب باملهدي. 

العامُّ  اإلطار  هو  لد   ̈   املهدي اإلمام  ة  لقضيَّ   هذا  املذاهب    كلِّ   ٰى الثابتة 

  : مثل ، ختتلف فيها املذاهب  ٰى خر وهناك تفاصيل أُ  ،ةيَّ اإلسالم

  ؟ن هذا الرجل املصلحيكومن  

  ؟ وهل هو موجود بالفعل

  وغري ذلك من األسئلة. 

العامِّ إونحن   اإلطار  بقينا مع  نجد  للقضيَّ   ذا  يتحدَّ   نَّ أة  الكريم  ث  القرآن 

  . ابشكل واسع عنه
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آمت اا:  

  ها: من ، حظوا القرآن الكريم فيه آيات عديدة هبذا الشأنال

ٰ   : صصقَ الرة  سو  يف   األُوىلٰ اآلية    -   ١
َ َ

� ُمن� 
َ
�  

ْ
ن

َ
أ يَن   َونُِر�ُد  ِ

�
ا�

وَ 
ْ
ُهُم ا�

َ
َعل

ْ َ
 َو�

ً
ة ئِم�

َ
ُهْم أ

َ
َعل

ْ َ
رِض َو�

َ ْ
وا ِ� األ

ُ
ِعف

ْ
  . )٥(الَقصص:   �اِرثَِ� اْستُض

نَ   نبياء:سورة األ  يفثانية  الية  اآل  - ٢
ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
ِد  َول

ْ
�ُوِر ِمْن َ�ع ِر ا ِ� ا�ز�

ْ
ك

�
ا�

 
َ

رْض
َ
األ  

�
ن

َ
هَ يَرِ   أ

ُ
ِعبَ �   ا 

َ
اِ�ُون ا�ص� عن  )١٠٥(األنبياء:    �اِدَي  عبارة  الزبور   ،

 .  د وراق داوألواح وأ

النور   يف  ة ثالثال ية  اآل  -  ٣ ُ�ْم   : سورة 
ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا  وََعَد 

اِ�َ  ا�ص� وا 
ُ
مَ وََعِمل

َ
ك رِض 

َ ْ
األ  �ِ ُهْم 

�
ن
َ
لِف

ْ
�َْستَخ

َ
ل يَن  اِت  ِ

�
ا�  

َ
ف

َ
ل

ْ
اْستَخ ِمْن ا 

 
َ
�  � َ

�
�
َُمك َو�َ لِِهْم 

بْ
َ
� ٰ

َ
�

َ
اْرت ِي 

�
ا� ِدينَُهُم  ْوفِِهْم   ُهْم 

َ
خ ِد 

ْ
�َع ِمْن  �ُهْم  َ�

�
ُبَد

َ
َو� ُهْم 

َ
�

 
ً
نا

ْ
م

َ
 .)٥٥(النور:  أ

التوبةاآل  -  ٤ رابعة يف سورة  ُهدَ   :ية 
ْ
بِا�  ُ

َ
 رَُسو�

َ
رَْسل

َ
أ ِي 

�
وَِديِن    ىٰ ُهَو ا�

َق� 
ْ
ٰ ا�

َ َ
ِهَرهُ �

ْ
 ي�� ا  ِ�ُظ

� ُ
 ِن �

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ُم�

ْ
ِرهَ ا�

َ
ْو ك

َ
 . )٣٣(التوبة:   �ِه َو�

نظريَّ  يف  واضحة  آيات  البرشيَّ هذه  مستقبل  البرشي    نَّ أو  ، ةة  املستقبل 

للحقِّ  انتصارًا  البرشيَّ   نَّ أو  ، سيشهد  املسرية  احلقِّ ختام  انتصار  اآليات    ، ة  وهذه 

  مر. يف هذا األ الرصحية والظاهرة  ٰى بمستو 

ة  وهذه بعض النصوص القرآنيَّ  ،ة ال توجد مشكلةرآنيَّ قة الق الطري  ذن عىلٰ إ

الداللة عىلٰ  باالسم،  ¨  املهدياإلمام  هنضة    يف  ترصيح  بدون  هي  كام    ،لكن 

  . طريقة القرآن الكريم

يف  جاء اسمه    اكم نبي�   ،ان) ألف نبي� والحظوا مثالً لدينا (مائة وأربع وعرش

ال هؤالء؟ القرآن  جمموع  من  ونوح    ٰى وعيس  ٰى موسم  اس   جاء  كريم  وهارون 

وداود   ويونس  نبي�   وغريهموإبراهيم  عرشين  اسم  يبلغ  ال  الرقم  أمَّ .  ابام  هذا  ا 
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الكريم،ه غري موجود وال عُ نَّ إفالكبري لألنبياء   القرآن    وقس عىلٰ   رش معشاره يف 

  ذلك مسائل كثرية. 

اإل  احلقِّ الوعد  بانتصار  بصياغات د  مؤكَّ   هلي  الكريم  القرآن    يف 

  ة. عديد 

آما ا :  

يف غاية  ة هو  يف ختام املسرية البرشيَّ   ة انتصار احلقِّ قضيَّ   التأكيد القرآين عىلٰ 

  العمق.

نَ  : ًة يقولمرَّ  ه حظوال
ْ
تَ�

َ
  . ذنا قراراً يعني اختَّ )، ١٠٥(األنبياء:    اك

يقولمرَّ  آَمنُوا  : ة  يَن  ِ
�

ا� اُهللا  وعد)،  ٥٥النور:  (  وََعَد  الهللاوا،  فهذا     

  امليعاد. خيلف 

  ة يقول: مرَّ 
َ
يْنَ َو�

َ
ا َعل

�
 َحق

َ
  ). ٤٧(الروم:    ان

يقولمرَّ و نَ   :ة 
َ
رُُسل  ُ�ُ

ْ
َن

َ
� ا 

�
َيَ إِن

ْ
ا�  �ِ آَمنُوا  يَن  ِ

�
َوا� يَ ا 

ْ
� ا��   ااةِ 

  .واهللا هو الصادق فيام يقول  ،ةهذه مجلة خربيَّ  )، ٥١  (غافر:

ٰ   : تقول   ة يَّ ث عن اإلرادة اإلهل تتحدَّ   ٰى خر يف آية أُ 
َ َ

ُمن� �
َ
� 

ْ
ن

َ
  َونُِر�ُد أ

وا 
ُ
ِعف

ْ
اْستُض يَن  ِ

�
أ و )،  ٥(الَقصص:    ا� فيكون إذا  كن  له  قال  شيئاً  اهللا  ،  راد 

 َم
�
َ إِ�

ُ
ْو�

َ
ق  ا 

َ
إِذ ٍء  ْ َ

�ِ�  ا 
َ
ن
ْ
رَد

َ
أ   ا 

ُ
ون

ُ
يَك

َ
� ُ�ْن   ُ

َ
�  

َ
ول

ُ
ق

َ
�  

ْ
ن

َ
أ   �اهُ 

  . ) ٤٠  (النحل: 

قرآن تأكيدات  متعدِّ يَّ هذه  بصياغات  عىلٰ ة  يف    ̈   املهدي اإلمام  ة  يَّ قض  دة 

يضًا  أ  وهذا ما نالحظه   ة الرشيفة، نَّالسُّ   إىلٰ صيل مرتوكة  االتف  ٰى وتبق  ،طارها العامِّ إ

ة  نَّولكن السُّ   ، سمقرآين باال  أيضًا نصٌّ حيث ال يوجد    ،   عيلٍّ اإلمام  يف إمامة  

  . ت ذلكدأكَّ الرشيفة هي التي 
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 ياا ¨ ا ا :  

الرشيفةنَّالسُّ   امَّ أ أ  ، ة  للنظر  اإلفامللفت  جاء  عىلٰ نَّه  والتأكيد  ة  قضيَّ   رصار 

  ؟ رصارملاذا هذا اإل :لءجيعلنا نتسا   ، بشكل مثري ¨ املهدي اإلمام 

اهللا رسول  عن  تقول  الروايات  الدنيا  «  :  مثالً  من  يبَق  مل  يوم    الَّ إلو 

اليوواحد لطوَّ  يواطئمن ولديجالً  فيه ر  يبعث اهللا  ٰى م حتَّ ل اهللا ذلك  اسمه    ، 

مُ وقسطًا كعدالً    ؤهايمل  ،اسمي اهللا  ،  )١( »ت ظلًام وجوراً ئَ لِ ام    يعني رسول 

القضيَّ   : يقول يمكن  هذه  ال  حتَّ تتخلَّ   نْ أة  عىلٰ ألو    ٰى ف  يوم    صبحنا  من  مقربة 

  . يوم واحد الَّ إمن الدنيا  القيامة ومل يبَق 

ا هبذا  عديدة  املفي أنا  أ  ٰى ملستو نصوص  من  هذه    نْ أد  جد  لكم  أقرأ 

  : حاديث الرشيفةجواء األ أتكونوا قريبني من  ٰى النصوص من نفس املصدر حتَّ 

ل اهللا    الَّ لو مل يبَق من الدنيا إ : «تقول  -مثالً    -الرواية    -  ١ يوم واحد لطوَّ

عن  ، ففقط  بناتُ نَّة وليس يف كُ صحاح السُّ   هذه الرواية نقرؤها يف  ،»...ذلك اليوم 

ل   يوم واحد لطوَّ الَّ إمن الدنيا    لو مل يبَق «  :  ول اهللارس  قال:  قال  ،أيب هريرة

ت ظلًام  ئَ لِ كام مُ من أهل بيتي يمأل األرض عدالً    خيرج رجل   ٰى اهللا ذلك اليوم حتَّ 

  .)٢( »وجوراً 

لو مل  : «  قال: قال رسول اهللا  ، رواية ثانية عن عبد اهللا بن مسعود  -   ٢

الدن منِّ  ٰى اليوم حتَّ   ذلك  تعاىلٰ   اهللا   ل يوم واحد لطوَّ الَّ إيا  يبَق من  ي  يبعث رجالً 

  .)٣( .»اسمه اسمي.. يواطيء 

عن    -   ٣ الشأن  هذا  يف  ثالثة  رواية  ثابت،وهكذا  بن  سمعت    قال:  زيد 
 

 ). ٣٤١و ٣٤٠/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(

 ). ١٣٩/ ح ١٨٠الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ). ١٤٠/ ح ١٨٢ - ١٨٠الغيبة للطويس (ص  )٣(
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أُ   ٰى ال تذهب الدنيا حتَّ : « يقول  رسول اهللا   صلب  تي رجٌل من  مَّ يقوم بأمر 

  .)١( »ت جوراً ئَ لِ عدالً كام مُ  ها يمأل ،احلسني

والذي نفيس بيده  : « يقول لفاطمة  رسول اهللا ن ع   ٰى ر خ وأُ   - ٤

  .)٢( »من ولدكِ واهللا وهو  ، من مهدي ةمَّ األُ هلذه   ال بدَّ 

خيرج     أنْ الَّ إملاذا ال تقوم القيامة وال تقوم الساعة    ، مر ملفت للنظرأهذا  و

  ؟ بقي يوٌم واحدٌ ولو  ٰى ق اإلصالح حتَّ قِّ ح واحد ليُ 

 ارا  ا:  

رصار  رصار القرآين وهذا اإلنذكر جمموعة آراء يف تفسري هذا اإل   نْ أ  يمكن 

  . النبوي

ل:   األوَّ اهللا،   نَّ أالرأي  لوعد  الوفاء  باب  من  ُخي   هذا  ال  امليعاد، لِ واهللا    ف 

َوَعدَ  بالنرص   أليس  ا  املؤمنني  وا 
ُ
وََعِمل ُ�ْم 

ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا  اِ�اِت  وََعَد  �ص�

لِ 
ْ
�َْستَخ

َ
 ل

�
ن
َ
  ٰى يطيل عمر الدنيا ولو يومًا واحدًا حتَّ   تعاىلٰ اهللا  ف)؟  ٥٥(النور:    ُهمْ ف

  أنا وفيت بوعدي. ا العباد هيُّ أ :يقول ٰى حتَّ  حيكم املؤمنون، 

الثاين:   النبوي من باب االنتقام  رصار القرآين واإلهذا اإل  نَّ أ الرأي  رصار 

باالنت املؤمنني  صدور  األليشفي  من  اقام  بمشاهدة  ُيسحَ   لباطلعداء  ق  كيف 

  ق. وُيمحَ 

عطاء زخم روحي  إعطاء أمل وإرصار من باب  هذا اإل   نَّ أ الرأي الثالث:  

  ال ييأسوا.   ٰى للمؤمنني حتَّ 

عطي تفسريًا مقنعًا  تُ   أنْ   عىلٰ يف احلقيقة غري قادرة    ها هذه جمموعة آراء لكنَّ

  . رصارهلذا اإل
 

 ). ٩٧اية األثر (ص كف )١(

 ).٢٥٦/٨/ ح ١٥٥و ١٥٤أمايل الطويس (ص  )٢(
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،  نني)ور املؤمصداء  (شف،  لكم (الوفاء بالوعد)ا  هذه التفاسري التي ذكرُهت 

األمل) أنْ   ، (أعطاء  تستطيع  ال  التفاسري  لقضيَّ   هذه  الفلسفي  العمق  ة  تكشف 

  الرأي الرابع.   إىلٰ لذا نحن نميل ، ¨ املهدي اإلمام 

  ،ن التاريخنَ ة من ُس نَّل ُس ثِّ متُ   ¨  املهدياإلمام  ة  قضيَّ   نَّ أ هو  الرأي الرابع:  

يتحدَّ  الوجودهليَّ ة إمثالً املوت ُسنَّ  ن، ن ُسنَث عفالقرآن   ،  ة يف 
َ
ٍس ذ

ْ
ف
َ
�  

� ُ
� 

ُ
ة

َ
ائِق

َموِْت 
ْ
  . إهلييعني هذا قانون )، ١٨٥(آل عمران:  ا�

ف  بني    نَّ إوهلذا  من  جاإجمموعة  قالوا نبيِّ   إىلٰ وا  ؤ رسائيل  نبيَّ   :هم   ، اهللا   يا 

اهللا    دعُ ا عنَّ  أنْ   تعاىلٰ لنا  املوت يرفع  عىلٰ وأرصُّ   ،ا  ماذا    ،هبميل  بتُ ا  النبيُّ   ،يِّ النب   ا 

هل النبيُّ   ؟ميفعل  بالدعاء،  رفع  استجب هلؤ  يديه  املوت، إهلي  عنهم    الء وارفع 

سنة،  تعاىلٰ اهللا   املوت  عنهم  سنني   رفع  سنة،  ،وعرش  اكتشفوا  ؤه   وأربعني  الء 

وعنده ما شاء اهللا    ،هجدِّ   ه وجدِّ بأبيه وجدِّ   منهم مبتىلٰ   احلقيقة حيث أصبح كلٌّ 

  ةً هم مرَّ نبيِّ  إىلٰ جاؤوا  يس عنده وقت ليعمل،لو م،  هم طعِ يُ  أنْ ة ال يقدر  يَّ رّ من الذ

ا يُ   نْ أ  تعاىلٰ اهللا    دعُ ا  :قالوا   ٰى خرأُ  علينا  إليهم   ،ملوت نزل  وعادت    ،فعاد 

 . )١( طبيعتها  أوضاعهم إىلٰ 

  . هذا القانون ف، احلياة قائمة عىلٰ املوت ال يتخلَّ  هلي، إاملوت قانون 

 إِ ،  ةة كونيَّ نَُّس   املعاد بعد املوت
�
ٰ إِن

َ
�   ٰ�َ

ْ
 ا�ر�ج

َ
ا  )،  ٨(العلق:    �  َر��ك

�
إِن

ِْه رَ 
َ

ا إِ�
�
 ِهللاِ َو�ِن

َ
  . فة ال تتخلَّ ة كونيَّ نَُّس )، ١٥٦(البقرة:   �اِجُعون

السُّ  من  الكونيَّ نَواحدة  احلقِّ ن  انتصار  امل  ، ة  السُّ   أنَّ مكن  ومن  ن  نَ هذه 
 

ادعُ   وا لنبيٍّ قال  فيام مٰىض   قوماً   قال: «إنَّ   ،عن أيب عبد اهللا  عن هشام بن سامل،    )١( ك  لنا ربَّ   هلم: 

عنَّ املوتيرفع  هلم  ،ا  املوت  ،فدعا  عنهم  اهللا  حتَّ   ،فرفع  املنازل  ٰى فكثروا  عليهم  ثر وك  ،ضاقت 

يطعم  وي  ،النسل الرجل  وجدَّ صبح  وأُ أباه  وجدَّ مَّ ه  ويتعاهدهمجدِّ   ه  ويوضيهم  عن    ،ه  فشغلوا 

 هم إىلٰ فردَّ  ، ههم ربَّ فسأل نبيَّ  ، ا عليهاحالنا التي كنَّ نا إىلٰ يردَّ  ك أنْ لنا ربَّ  ْل طلب املعاش، فقالوا: َس 

 ). ٣٦ح باب النوادر/ /  ٢٦٠ص  /٣الكايف: ج ( حاهلم»
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يعالكونيَّ  لنا،  معلومة  غري  القضيَّ   نَّ أ ني  ة  نهذه  ال  خمترب  دِخ نُ   نْ أقدر  ة  يف  لها 

حتَّ أو  فيزياوي   السُّ   ٰى نر   ٰى كيمياوي  كيف  هذه  اآل  ،تكوننَّة  جتربة  نحن  يف  ن 

نعرف  برشيَّ  واضحة   ،  يموت  الكلَّ   نَّ أ ة 
َ
ذ ٍس 

ْ
ف
َ
�  

� ُ
َموِْت �

ْ
ا�  

ُ
ة

َ
 ائِق

البرشيَّ )،  ١٨٥ عمران:  (آل التجربة  الكري   ة،هذا حسب  القرآن  ث  م يتحدَّ لكن 

وهذا األمر غري   يف هناية املطاف، اسمها انتصار احلقِّ   ٰى خرأُ ة يَّ ة برش ة كونيَّ نَّعن ُس 

أيَّ  يف  لنا  عمرنا  مشهود  بدَّ نَّ إ  .القصريام  ال  احلقَّ   نْ أ  ه  ِ�َ  ،  ينترص  اِهللا   
ُ
َِمة

َ
�

يَ 
ْ
ُعل

ْ
يُ ربَّ )،  ٤٠(التوبة:    اال القرآن  لكن  نكتشفها  مل  نحن  عرشؤكِّ ام  يف  ات  دها 

النَّ والسُّ   ،اآليات قطعيؤكِّ تُ   ة رشيفة  بشكل  النصوص  مئات  يف  يبَق  «  ، دها  مل  لو 

ل اهللا ذلك اليوم  الَّ من الدنيا إ   . »يوم واحد لطوَّ

أنَّ  تقولكام  عمرهاإل  نَّ إ  :ك  يصبح  لو  و  أسنة    ئتيام  وأ سنة    ئةام  نسان 

ة ال  ة كونيَّ نَّا ُس هنَّ إ  :تقول  نْ أمتامًا تريد هذه النصوص    خريًا يموت، أسنة    ئةثالثام

اهللا  ،فخلَّ تت منها    نَّ ألو    يقول:    هنا رسول  يبَق  مل  بدَّ   الَّ إ الدنيا  ال    نْ أ  يوم 

السُّ تتحقَّ  هذه  الكونيَّ نَّق  ُس ة  انتصار احلقِّ نَّة،  ت  ئَ لِ ام مُ وقسطًا كعدالً    ؤهايمل«  ، ة 

  . »ظلًام وجوراً 

  ةا ¨:  

قبلنا   ينت   احلقَّ   نَّ أنحن  مدَّ   ،رصسوف  هي  ما  حكم  لكن    مام إلا ة 

  ؟ ̈  املنتظر

  ة كم سيحكم؟ يف آخر البرشيَّ  ¨ املنتظر اإلمام عجبًا 

  هذه املحارضات، نجيب عىلٰ   ئة سؤال يف طيِّ ام  جيب عىلٰ أُ   نْ أرت  نا قرَّ أ

سئلة هو  من تلك األواحدًا    نَّ أو  ، ¨  املهدي اإلمام  قة ب ئة سؤال وشبهة متعلِّ ام

  ة؟ مليَّ ة العالدولاو ̈  املنتظر اإلمام حكومة   كم هو عمر هذا السؤال:
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  : ة رواياتهنا جتدون عدَّ 

  .)١( يموت حيكم سبع سنوات ثمّ   :رواية تقول

تقول أنَّ   كلَّ   إنَّ   :رواية  معناه  سنوات،  عرش  تعادل  سنوات    سنة  سبع 

  .)٢(تعادل سبعني سنة

  .)٣( يموت  حيكم أربعني سنة ثمّ   :رواية تقول

  .)٥( واياتر الروهذه أشه  ،)٤( سنة  تسع عرشةه حيكم نَّ إ :رواية تقول

 

،  ، أجىلٰ تي رجل من أهل بيتي، أقنٰى مَّ أُ   عىلٰ   ليقومنَّ «قال:      النبيَّ   أنَّ سعيد اخلدري  عن أيب    )١(

/  ٤٧٠و  ٤٦٩دالئل اإلمامة: ص  (  »يملك سبع سنني  ،وسعت جوراً أُ   ، كامع األرض عدالً وِس يُ 

 ).٤٥٨/٦٢ح 

الكريم اخلثعمي  )٢( القائمقال: قلت أليب عبد اهللا    ، عن عبد  بع ؟ قال: «س  : كم يملك 

ام و، تطوسنني يكون  تكون السنة من سنيِّه مقدار عرش سنني من سنينكم، ف  الليايل حتَّٰى ل له األيَّ

 ). ٣٨١/ ص ٢ج  (اإلرشاد: »...سنة من سنيكم هذه سبعنيسنو ملكه 

اجلهني،    )٣( وهب  بن  زيد  بن عيلِّ عن  احلسن  أبيه    عن  أيب طالب، عن  اهللا عليهام(بن    )، صلوات 

» ا...  قال:  رجالً يبعث  وك  يف   هللا  الزمان،  الدهرآخر  من  الناس  ، لب  من  اهللا  ؤيِّ يُ   ، وجهل  ده 

  ، وكرهاً  دينوا طوعاً ي ٰى األرض، حتَّ أهل   ظهره عىلٰ يُ وينرصه بآياته، و ، ويعصم أنصاره ،بمالئكته

   آمن كافر إالَّ   ٰى ال يبق  ،يدين له عرض البالد وطوهلا  ،وبرهاناً   ونوراً وعدالً،    يمأل األرض قسطاً 

نزل السامء بركتها،  رج األرض نبتها، وتُ يف ملكه السباع، وُخت   صطلحت صلح، ووال طالح إالَّ   ،به

الكنوز له  م  ، وتظهر  عاماً يملك  أربعني  اخلافقني  بني  فطا  أيَّ   ٰى وب،  أدرك  كالمهملن  وسمع    » امه 

 ). ١١و ١٠/ ص ٢(االحتجاج: ج 

اهللا    )٤( ال «ال:  أنَّه ق  عن عبد اهللا بن أيب يعفور، عن أيب عبد  سنة   تسع عرشة  قائم  يملك 

 ). ١/ ح ٢٦/ باب ٣٥٣(الغيبة للنعامين: ص  »وأشهراً 

املجليس  العالَّ   قال   )٥( املختلفة الواردة  ): ( ٢٨٠/ ص  ٥٢ج  بحار األنوار (   يف   مة  األخبار 

زمان استقرار دولته،    وبعضها عىلٰ   ، ة ملكه مجيع مدَّ   بعضها حممول عىلٰ   ام ملكه  يف أيَّ 

  ، ه وشهوره الطويلة سنيِّ   والشهور، وبعضها عىلٰ   عندنا من السنني حساب ما    ىلٰ وبعضها ع 

  ). واهللا يعلم 
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  :¨  اي

  ؟ الفرتة القصرية بعد الصرب الطويلما قيمة هذه  : وقد يقول قائل

وبعده حيكم خليفة   سنة، تسع عرشة  حيكم ه نَّ أنعرف  أنْ لكن اجلميل 

يُ  باملهدي  لقَّ له  الروايات  يضاً أب  بعض  يف  املهديِّ كام  من  ورثة  ،  من  م  اإلماني 

وتسعامئثثالحيكم    وخلفائه،   ¨  املنتظر  حيكم  اإلمام  يعني    ، سنوات  ة  املنتظر 

نوَّ   تسع عرشة من  هذا    ، ¨  اب املهدي سنة وبعده حكومة لرجل واحد  حيكم 

تأيت    ثمّ   ، سنوات  ثالثامئة وتسعحيكم    -نا  وهو بعد مهديِّ   - يضًا  أالرجل املهدي  

عرش  ا أو اثنا  هدي أحد عرش مهدي� بعد امل  نَّ إ  : وروايات كثرية تقول  ٰى خرأُ رواية  

  . اهدي� م

  ئة ا ألفًا وم صبح املجموع  أ   ، سنة فرضاً   ئة ا م واحد منهم حيكم    كلَّ   نَّ إ   : ذا قلنا إ 

ألفًا    صبح املجموع أ ذن  إ  ، سنوات   ثالثامئة وتسع   ل منهم حيكم وإذا كان األوَّ   سنة، 

  ة عىلٰ سن   تسع عرشة حيكم    ا شخصي�   ̈   املهدي اإلمام  و   ، وأربعامئة وتسع سنوات 

  عامًا.   ألفًا وأربعامئة وثامنية وعرشين وع  املجم فيكون    أشهر الروايات، 

أُ  روايات  أنَّ كثرية    ٰى خر وهناك  حكم  تذكر  يزال  ال    ¨املهدي  اإلمام  ه 

اخللق  ٰى حتَّ   ا مستمر�  يستمرُّ   ، انقضاء  عىلٰ   يعني  بالرضورة  ليس  العدل  يد    حكم 

أل  يمف  ،احلقِّ   حلكم الذي يقوم عىلٰ هذا ا   ام يستمرُّ نَّ إو،  ¨املهدي  اإلمام  شخص  

  قيام الساعة.  إىلٰ سطًا وعدالً األرض ق 

ا ر :  

حد عرش هم عبارة  الء األؤ ه   نَّ أعلامئنا    ولكن الصحيح كام عليه مشهور 

األئمَّ  البيت عن  أهل  مؤكَّ   ،   ة من  روايات  تقولحيث عندنا    م  هنَّ إ  : دة 

  عرش   ي ثناع  املنتظر أصبح املجمو اإلمام    ىلٰ إ  مامًا إضافةً إفأحد عرش    ، سريجعون

  . إماماً 
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  : الروايات الرشيفة لكم بعض الروايات لكي نعيش جوَّ  أ ن أقراآل

يا بن  : د  قال: قلت للصادق جعفر بن حممّ  ،عن أيب بصريهذه الرواية 

اهللا أبيك  إينِّ   ، رسول  من  سمعت      َّعرش  أن اثنا  القائم  بعد  «يكون  قال:  ه 

هم قوم  ، ولكنَّثنا عرش إماماً ايقل:    ومل  ، اام قال: اثنا عرش مهدي� : «إنَّ فقال،  ا»مهدي� 

  .)١( نا»يدعون الناس إٰىل مواالتنا ومعرفة حقِّ  من شيعتنا 

منَّا    نَّ إ  ، با محزةأيا  «  :عن أيب محزة، عن أيب عبد اهللا    خر آيف حديث  و

  .)٢( »  من ولد احلسني احد عرش مهدي� أبعد القائم 

اإلمام  يعني  -ر جعف با  أ  سمعت  عن جابر اجلعفي، قال:  ٰى خر أُ يف رواية  و

سنة  ثالثامئة  بعد موته  رجل  ا أهل البيت  منَّ  ليملكنَّ واهللا  «  يقول:     -  الباقر 

  .)٣( »  بعد القائم «  قال: ؟ذلكيكون   ٰى مت :قلت ،»يزداد تسعاً 

رواية  و حتَّ و  : قلت...    : أيضاً عنه    ٰى خر أُ يف  عامله  يف  القائم  يقوم    ٰى كم 

عرش«  قال:  ؟يموت يو  ةتسع  من  قياسنة  الرواية    ،)٤( »موتهيوم    إىلٰ مه  م  هذه 

ومشهورة  كرَّ م عرشحيكم    ̈ ه  نَّ أرة  عرش    ، عاماً   ة تسع  أحد  ذلك  بعد  ولكن 

  سنوات.  ثالثامئة وتسع منهم حيكم   واحدٌ  ، امهدي� 

هذه الرواية هبذا  ، و ق انقضاء اخلل   إىلٰ ال يزول حكمه   : تقول   ٰى خر أُ روايات  و 

 أرٰى  كأينِّ   ، قال: قال يل: «يا أبا حمّمد   ،   عن أيب عبد اهللا عن أيب بصري،  :  صِّ الن 

القائم   ُج   نزول  منزله  يكون  قلت:  وعياله»،  بأهله  السهلة  مسجد  علت  يف 

الرمحن، وما    ، فداك؟ قال: «نعم، كان فيه منزل إدريس  وكان منزل إبراهيم خليل 

 

ين )١(  ). ٥٦/ ح ٣٣/ باب ٣٥٨(ص  كامل الدِّ

 ). ٥٠٤/ ح ٤٧٨يس (ص الغيبة للطو )٢(

 ). ٥٠٥/ ح ٤٧٨الغيبة للطويس (ص  )٣(

 ). ٢٤/ ح ٣٢٦/ ص ٢تفسري العيَّايش (ج  )٤(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ٦٢

ٰ ا إالَّ بعث اهللا نبي�  فسطاط    يم يف ه مسكن اخلرض، واملقيم فيه كاملق  فيه، وفي  وقد صىلَّ

اهللا   إالَّ رسول  ُج ... إليه    وقلبه حينُّ ، وما من مؤمن وال مؤمنة  قلت:  علت  »، 

قلت: فمن بعده؟ قال: «هكذا من    ، ؟ قال: «نعم» فيه أبداً   فداك، ال يزال القائم  

  . ) ١( اية مكررة يف مصادر احلديث هذه الرو و ،      » ... بعده إٰىل انقضاء اخللق 

يعني العدالة   ،ومة العدالةال فرتة حكعن سؤجبنا  أنحن  يف هذه املحارضة

  . ةة العامليَّ يَّ اإلسالم

 وا ا  ا ¨:  

أحد عنارص االشرتاك بينه وبني    اوهذ   -كام ذكرنا لكم    ¨  املنتظراإلمام  

املنوَّ   -    احلسني اإلمام   املدينة  من  الثوإويكون    ،رةخيرج  مكَّ عالن  من  ة  رة 

  . الكوفة إىلٰ ويصل  ،عراقويأيت لل ، مةاملكرَّ 

  كأينِّ «  :  الباقراإلمام  يقول    ، نوار)بحار األ(كتاب  الواردة يف  الرواية  

الكوفة  عىلٰ   بالقائم   سار    ،نجف  مكَّ إوقد  من  مخسة  ليها  يف  من  آالف  ة 

ق  فرِّ وهو يُ  ،واملؤمنون بني يديه ، وميكائيل عن شامله ، جربئيل عن يمينه ،املالئكة

  .)٢( »اجلنود يف البالد 

بن عمرمفضَّ عن    ٰى خرأُ اية  ور أبا عبد اهللا    ، ل  يقول:    قال: سمعت 

ر الرجل يف  عمِّ ويُ الناس،    ٰى ا، واستغنرض بنور رهبِّ قائمنا إذا قام أرشقت األ  إنَّ «

  ويبني يف ظهر الكوفة مسجداً ،  ٰى نثأُ د فيهم  ولَ د له ألف ذكر، ال يُ ولَ يُ   ٰى ملكه حتَّ 

خيرج الرجل يوم    ٰى ، حتَّ هر كربال وباحلريةفة بنصل بيوت الكوتَّ تو  ،له ألف باب

  .)٣( »دركها بغلة سفواء يريد اجلمعة فال يُ  اجلمعة عىلٰ 
 

 ).٧/ ح ٥باب  /١٣٥و ١٣٤(ص  املزار البن املشهدي )١(

 ).٣٨٠و ٣٧٩/ ص ٢)، عن اإلرشاد (ج ٧٥/ ح ٣٣٧و ٣٣٦/ ص ٥٢بحار األنوار (ج  )٢(

 ). ٤٨٤/ ح ٤٦٨و ٤٦٧الغيبة للطويس (ص  )٣(



 ٦٣  .................................   فلسفتها وأهدافها ̈  املهدياملحارضة الثانية: حركة اإلمام 

أول أ   ¨:  

ب مَّ أُ ل  وَّ أو تلتحق  البيت  ̈ املنتظر  اإلمام  ة  أهل  لتأكيد    ،   هم شيعة 

احلقيقة ا   نَّ أحقيقة    ، هذه  اإلأصحاب  العامليَّ حيَّ صال حلركة  هم ة  عة  يالش  ة 

  . ̈  املنتظراإلمام  ،موإمامه

ف شيعته، ة  مَّ أُ ل  أوَّ   نَّ إوهلذا  هم  به  قَ   تلتحق  كقَ زَ يأتون  أي    ع زَ عًا  اخلريف 

اخلريفُسُحبًا كُسحُ  قطع يعني ال  . ب  اخلريف  السحاب يف    صغريةً   اً حظوا قطع 

َقزَ مرسعة،   به  الشيعة  التحاق  تقول  هكذا  َكَقزَ الرواية  تلتحق  عًا  اخلريف  ع 

  .)١( مةة املكرَّ يف مكَّ عنده وحترض  

ذا قام مدَّ اهللا لشيعتنا  إقائمنا    نَّ «إ : كام يف الرواية   مامنا الصادق إيقول  

حتَّ يف   وأبصارهم  بريد  ] ال[   ٰى أسامعهم  القائم  وبني  بينهم  مهم  كلِّ يُ   ، يكون 

ه وتنقطع الفواصل  ناهدوهم يش ولكنَّ، )٢( »ليه وهو يف مكانه إيسمعون وينظرون و

  . ¨ املنتظر اإلمام ة بينهم وبني زمانيَّ ة وال املكانيَّ 

ا  ما:  

أنَّ  تذكر  تتحقَّ مور  األُ أحد    الروايات  بظهورهالتي  من    ¨  ق  االنتقام 

  ق عىلٰ هذا أحد ما يتحقَّ بل    ، هذا هو اهلدف  نَّ أساس أ  ليس عىلٰ ولكن    ،الظاملني

اإل احلكومة  هذه  لكنَّصالحيَّ إحكومة    . ةحيَّ صال يد  من  تنتق  ها ة  الثأر    الظاملني م 
 

قال:    )١( عمر،  بن  ل  املفضَّ اهللا  عن  عبد  أبو  العرباين قال  باسمه  اهللا  دعا  اإلمام  أذن  «إذا   : ،  

هم أصحاب األلوية، منهم من  ف  ،خلريفَقَزع كَقَزع ا   ة وثالثة عرش تيحت له صحابته الثالثامئفأُ 

السحاب هناراً   ٰى رم من يُ ومنه  ة، فيصبح بمكَّ   د عن فراشه ليالً فقَ يُ  باسمه واسم    فعرَ يُ   يسري يف 

  ، ؟ قال: «الذي يسري يف السحاب هناراً م أعظم إيامناً أهيُّ   ،علت فداكأبيه وحليته ونسبه»، قلت: ُج 

املفقودو نزل  ،ن وهم  اآليةوفيهم  هذه   :  ت 
َ
مَ أ َن 

ْ
� 

ً
يعا ِ

َ
� اُهللا  بُِ�ُم  ِت 

ْ
يَأ تَُ�ونُوا   ا 

 ). ٣/ ح ٢٠/ باب ٣٢٧و ٣٢٦لنعامين: ص (الغيبة ل »]١٤٨ [البقرة:

 ).٥٨/ ح ٨٤١و ٨٤٠/ ص ٢اخلرائج واجلرائح (ج  )٢(
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ا  األ  برياء، أللدماء  شعارهم¨  احلسنياإلمام  لدم  ،  نبياء  لدماء  «يا    : ، 

  .)١( لثارات احلسني»

ل نَّ إ  :تقولرواية  هناك   ُقتِ امَّ ـه  عاشوراء      احلسني  َل   يوم  كربالء  يف 

  تبارك اهللا    ؟ ل هبذا الشكل وال تنتقمقتَ سني يُ إهلنا هذا احل   : اهللا  إىلٰ ت املالئكة  ضجَّ 

مَ   وتعاىلٰ  هلم  القائم،ثَ َخَلق  صورة  هلم  ر  وصوَّ القائم  سوف    َل  هبذا  أوقال  نتقم 

  .)٢(  للحسني

  .)٣( »َأْيَن الطَّالُِب بَِدِم املَْقتُوِل بَِكْرَبالَء« : وهلذا ورد يف دعاء الندبة

ونَّ إ هللا  راجعونإا  نَّ إا  ظلمو  ،ليه  الذين  أيَّ وسيعلم    ، ينقلبون  منقلٍب   ا 

  . نا ملفعوالكان وعد ربِّ  إنْ نا وسبحان ربِّ  ،قنيللمتَّ والعاقبة 

  عاملني واحلمد هللا ربِّ ال

 *   *   *

 

 ).٩٧)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٨٢/ ح ٣٠٨و ٣٠٧/ ص ٥٢بحار األنوار (ج  )١(

ت  ما كان ضجَّ    كان من أمر احلسني  امَّ ـ: «لل أبو عبد اهللا  قامحران، قال:    عن حمّمد بن   )٢(

فأقام اهللا «قال:    ،»ك؟ك وابن نبيِّ باحلسني صفيُّ ل هذا  فعَ يُ   ،وقالت: يا ربِّ بالبكاء  هللا  ا   املالئكة إىلٰ 

أنتقم    القائم    هلم ظلَّ  هبذا  بن / باب مول٤٦٥/ ص  ١(الكايف: ج    »هلذا وقال:  احلسني  د 

 ).٦ح  /عيلٍّ 

 ). ٧٧٠مفاتيح اجلنَّان (ص  )٣(



  

  

  ) هـ١٤٢٦م احلرام/  حمرَّ   / ٣(

  

  

  :ااة 

  

  

  

ا  اكا  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : األسئلة التالية تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ 

  ؟  ما هو منهج حركة األنبياء   -  ٢٢

  ة؟ ة مجاهرييَّ حة أم تغيرييَّ حركة مسلَّ   ̈   هل تكون حركة اإلمام املنتظر  -  ٢٣

  ما هي؟  ،ة للظهورهناك مخس عالمات حتميَّ  -  ٢٤

  ؟ ̈  ل الثقايف العاملي يف زمن اإلمام املهديالتحوُّ  كيف يتمُّ  -  ٢٥

  ؟ ¨ ل من يبايع اإلمام القائممن هو أوَّ   -  ٢٦

  ؟¨  مام املنتظر ول اإل ما هو جواب شبهة أمحد أمني ح  -  ٢٧

  ؟ ¨ ملاذا مل ينقل البخاري رواية عن اإلمام املهدي  -  ٢٨

  ؟ ٰى خر ل يوجد تعايش سلمي يف زمن اإلمام ألصحاب األديان اُأل ه  -  ٢٩

  د خروج اإلمام بالسيف؟ ؤكِّ  الروايات التي تُ فرسِّ كيف نُ  -  ٣٠

   عمر الدول واحلضارات ومناقشتها؟ ما هي نظرية ابن خلدون يف   -  ٣١



  

  

  

 ب ا  ا :  

احلسني  إخطب   احلُ حصأ  مامنا  التق  رِّ اب  الطريق    ٰى حينام  يف    إىلٰ به 

الناسأهيُّ «  قائالً:  ،العراق اهللا    إنَّ   ،ا  رأ   رسول  من    جائراً   سلطانًا   ٰى قال: 

  اد اهللا يعمل يف عب   ، ة رسول اهللا نَّلُس   خمالفاً  ، لعهد اهللا  ناكثاً   ، م اهللارُ حلُ  مستحّالً 

والعدوانباإل يُ   ، ثم  حق� غريِّ فلم  كان  قول  وال  بفعل  عليه  عىلٰ   أنْ   ا  له  دِخ يُ   اهللا 

وأظهروا    ، وتركوا طاعة الرمحن  ، هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان   وإنَّ أَال   . مدخله

  ، موا حاللهوحرَّ   ، وا حرام اهللاأحلُّ و،  ءواستأثروا بالفي   ، لوا احلدودوعطَّ   ، الفساد

  .)١( »...من غريَّ  وأنا أحّق 

هذه   يف  عن    املحارضات حديثنا  تعلمون  من  صالحيَّ اإلاحلركة  (كام  ة 

االشرتاك  ،  ¨  املهدي  إىلٰ   احلسني   األعنارص  يف  واملناهج  والتاميز  هداف 

  .)والنتائج

السابقة  املحارضة  احلسني  حتدَّ   يف  بني  االشرتاك  عنارص  عن  ثنا 

ا     واملهدي املمامنيضًا خطبة إلأوقرأنا    ،هدافأليف  ل ظهوره  وَّ أ  ̈   نتظرا 

يت وخطب الناس بمقاطع  الب إىلٰ سند ظهره أمة حينام ة املكرَّ عالن ثورته يف مكَّ إو

جد� و متقاربة  وحماور  احلسني  مع    األفاظ  يف  ل  وَّ أ  خطبة  للثورة  إعالنه 

  . كربالء

املحارضة حديثنا   هذه  عنرص    يف  االآ عن  عنارص  من  بني  شرتاخر  ك 

  . جنهامل : وهو عنرص ،احلركتني
 

 ). ٨٦و ٨٥أليب خمنف (ص  مقتل احلسني  )١(
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حركة   ستكون  وا   ̈   املنتظر اإلمام  هل  املنهج  والطريقة  ألُ يف  سلوب 

حمور  هذا    ؟ يف حركته أم يقوم بمنهج آخر  احلسني  اإلمام  مشرتكة مع منهج  

  . املحارضة هذهيف حديثنا 

 رة:  

مهمَّ   نَّ إ التقاء  الثورتني  نقطة  بني  تهنَّ أة  ثورة  اإلمام  يعني    ،ةغيرييَّ ا 

بثاق   احلسني تغم  ويرييَّ ورة  قال:  ة  حني  خطابه  يف  ذلك  عن    إنَّ   «... أعلن 

اهللا   رأ  رسول  من  جائراً   ٰى قال:  يُ   ...،سلطانًا  عليهغريِّ فلم  قال:  »...  ثّم   ،  

نُ   ،...»وأنا أحّق من غريَّ «   احلسني  اإلمام  أنَّ  يعني    ة،يه ثورة تغيرييَّ سمِّ هذا 

  ̈   إمامنا املنتظر و  املوجود،خالقي  واأل    الواقع الثقايف والسيايس ريِّ غيُ   أنْ يريد  

  . ةأيضًا يقوم بثورة تغيرييَّ 

  :ا تا من 

  ة عٰىل طول التاريخ: يَّ ري هناك نوعان من احلركات التغي

  ة مسلَّحة. حركات تغيرييَّ ل: النوع األوَّ 

  ة. ة سلميَّ حركات تغيرييَّ النوع الثاين: 

التاريخ    عىلٰ  م تطول  ثورات  تغيرييَّ تو  ،ةحسلَّ وجد  ثورات  لكنَّوجد    ها ة 

  ة. ة سلميَّ يها تغيرييَّ سمّ حة نُ ليست مسلَّ 

حة يريد  مثالً حركة هتلر كانت حركة مسلَّ   ،ح هذا املوضوع باملثالوضِّ فلنُ

عىلٰ   نْ أ اإلصالح  أالعامل    يسيطر  بعنوان  نتحدَّ   - يضًا  ال  هنا  عن  ونحن  ث 

النازيَّ   -   ف هدا األ احلركة  منهج  منولكن  حة  مسلَّ رهج  وجيفارا    حةكة  كاسرتو 

مسلَّ  حركة  كانت  كوبا  يف  تونغ  ماو  حة. حركتهم  تغيرييَّ أتيس  بحركة  قام  ة  يضًا 

  حة. مسلَّ 



 ٦٩  ........................................................   حارضة الثالثة: االشرتاك يف املنهجامل

تستطيع   ال  تغيرييَّ   نَّ إ   : تقول   نْ أ بينام  بحركة  قام  مسلَّ غاندي    حة ة 

تغيرييَّ  بحركة  يقم  مل  مسلَّ غاندي  احلركات    ركه ت أ هذا    حة، ة  هبذه  ملعرفتكم 

  . والثورات 

م ي  اإلسالمالعامل    حينام زحفوا عىلٰ التاتار  التاريخ حركة املغول  ايض  يف 

النظر عن أهدافها هل هي    حة بغضِّ يضًا هذه كانت حركة مسلَّ أودخلوا بغداد  

استبداديَّ صالحيَّ إحركة   حركة  هي  أو  أو    ة،ة  التغيري  هدفهم  هدفهم  كان  كان 

  . اك بحث آخرط ذالتسلُّ 

املحارضة  هذه  ع   يف  املحديثنا  واألُ نهن  ثورات  ت  سلوب، ج    حة مسلَّ وجد 

  . حةة غري مسلَّ وجد ثورات مجاهرييَّ تو

ا  ءم :  

  قبلهم نوح  ،  ٰى عيس   ، ٰى موس   إبراهيم   : نبياء حركات األ ذا الحظنا  إ 

نبيُّ و  نستطيع    ، حمّمد  نا  بعدهم  ثورات إهنَّ   : نقول   نْ أ ال    حة، مسلَّ   ا كانت 

اإل بل   تعتمد  ثورات  وحركات    ة هرييَّ اجلام   رادة كانت  ة  صالحيَّ إ ثورات 

أيديولوجيَّ سمّ نُ  عىلٰ يها  تعتمد  الناس أ تغيري    ة  و   ٰى ورؤ   فكار  دات  ا ر إ الناس 

انقالب  يَّ عمل   وتتمُّ   الناس،  طريق  عن  ليس  التغيري  عرب    عسكري، ة  وال 

  ا كيز خان وهوالكو زحف جن   بغداد،   ح كام زحف املغول مثالً عىلٰ زحف مسلَّ 

مل يقوموا   األنبياء    ح ط لكن بصورة  زحف مسلَّ تسلُّ ل ا د هبدف  بغدا   عىلٰ 

مسلَّ  اعتُ   ، ح بزحف  مسلَّ دِ بل  بزحف  عليهم  بالدفاع   ُهمْ   ح، َي    قاموا 

مسلَّ     ٰى عيس  بحركة  يقم  قام  أ     ٰى موس   حة مل  ما  فرعون  مع  يضاً 

مسلَّ  ضدّ بحركة  اهللا    فرعون،   حة  كثرية نَّ أ رغم    رسول  حروباً  خاض    ه 

و  تعرفون  أ لكن    ، غزوة ثامنني  يل  وا وح   وحنني د  ُح أُ بدر  حركة رسول    نَّ أ نتم 
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مسلَّ   اهللا   حركة  كانت  مسلَّ   حة ما  غزواً  تكن  عسكري� مل  واكتساحاً    ، ا حاً 

تغيرياً إنَّ و  كانت  أيديولوجي� مجاهريي�   ام  يف  استخدام    ثمّ   ، ا ائدي� عق   ا ا  السالح 

؟ ة امهرييَّ كة اجل ماذا نقصد باحلر   توضيح   إىلٰ وهذه نقطة حتتاج    ، املرحلة الثانية 

  ؟ ا ال تستخدم السالح أبداً عني أهنَّ ي هل  

  كام يقول الشاعر: 

  مكتوفًا وقال له   ألقاه يف اليمِّ 

  

إيَّ إيَّ    أنْ اك  باملاءِ   اك    تبتلَّ 

مقصودنا  ال،  اجلواب:   هذا  األوَّ نَّ أاملقصود    ليس  العنرص  ليس  هو  ه  ل 

والسال األوَّ نَّ إح  العنرص  اإلام  هو  البرشيَّ ل  كعنرص  ستَ يُ   ثمّ   ةرادة  السالح  خدم 

األالسالح    السيف  ةالقوَّ   ،هاميش مواجهة  يف  هاميش  مواجهة  عنرص  يف  عداء 

  . هداية الشعوب يقطعون الطريق عىلٰ  الذين 

  رسول اهللا  نَّ أنتم تعرفون  ألكن  و  ، السالحاستخدم    رسول اهللا 

سنة عرش  مكَّ   ثالثة  ذَ يف  ُيعَّ املكرمة  ويُ صحابُ أب  ة    سالح،بدون  وهم  مون  لَ ظه 

باهلجرة   ٰى حتَّ  يأمره  اإلهلي  الوحي  أوَّ   جاء  مرَّ هاجر  وهاجر    إىلٰ ة  ل    إىلٰ الطائف 

املنوَّ  املنوَّ   رة، املدينة  املدينة  قِ يف  من  هجومًا  واجه  قريشبَ رة  جيوش  وهنا    ، ل 

  صارت معركة بدر. 

ب  معركةيف   جيوشًا للزحف  ت  ز يان قد جهَّ سف  أيبقيادة  بدر كانت قريش 

املاملدين  عىلٰ   املسلمون مل  يومئذٍ   ال يملك سالحًا،  يومئذٍ   رسول اهللا    رة، نوَّ ة 

السالح فيام    مَ ذا استُخدِ إ و  ة،ة دفاعيَّ كانت عمليَّ   يقاتلوا،   ٰى سالح حتَّ يكن عندهم  

  اه دفاعي. أي باجتِّ  ،اهيضًا فهو هبذا االجتِّ أعد ب

  ؟ ماذا فعلرة ل ما دخل املدينة املنوَّ أوَّ    رسول اهللا 

اقتتال عشائري بني األينة املنوَّ املد   كان يف    وس واخلزرج أصلح بينهم، رة 

اهللا  قتال، ثُ     رسول  بدون  القوم  أمري  الوسادة وصار  له  يوجد    نيت  يعني ال 
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التاريخ    عٍ مدَّ  يف  إواحد  املنوَّ   إىلٰ زحف      النبيَّ   نَّ يقول:  زحف املدينة  ًا  رة 

بقإنَّ و  صالً،أ  اعسكري�  امليف    ٰى ام  املدينة  علي� نوَّ مدخل  ينتظر  دخل    ثمّ     ا رة 

املنوَّ  النبيِّ والناس    رة، املدينة  بانتظار  فرحون  حركة    ،   مبتهجون  هي  يعني 

احلركة    ٰى هذا معن  رحلة الثانية، باملاستخدام السالح يأيت    ، ةحركة مجاهرييَّ   ة شعبيَّ 

  ة. سلميَّ الة التغيرييَّ 

ا   :  

بني    ة نصل بعد ذلك للمقارن  ٰى حتَّ   ، هكذايضًا كانت  أ  حركة احلسني  

  .   املنتظراإلمام حركة احلسني وبني حركة 

احلسني   كانت    حركة  مجاهرييَّ ح  م أحة  مسلَّ هل  أيديولوجيَّ ركة  ة  ة 

  ؟ ةسلميَّ 

حركة   هذه و ،ه كان هناك قتل وقتال ودماءأنَّ  نحن نعرف :ن قد تقولوناآل

  حة. مسلَّ 

احلسني    ال  :اجلواب حركة  م  ليست  اإلمام    ،ةحسلَّ حركة 

تغيرييَّ    احلسني حركة  حركته  عقائديَّ كانت  للدفاع    ، ةة  السالح  واستخدام 

ة غزو  قام بعمليَّ   وال  ئًا للقتال،مهيَّ   احلسني اإلمام  ومل يكن    ،عن نفسه وأهله

ة  خرج من مكَّ   احلسني  اإلمام    نَّ أه  فق عليه التاريخ كلُّ بدليل ما يتَّ   عسكري،

قوَّ املكرَّ  بدون  ب  ،ةكريَّ ات عسمة  يلتقي  كان  الطريق  هنا وهناك، أ ويف    عراب من 

مرَّ و التاريخ  ذكر  واحدة  ما  منهم،    احلسني  نَّ أة  جمموعة  كان  نَّ أأو    غزا  ه 

لقد التحق به مجع كثري طلبًا للعافية وامللك وليس    لاللتحاق به، عنوًة  يدعوهم  

  . قتالالأساس  عىلٰ 

يذكر   الكوفة    ٰى تلقَّ     احلسني اإلمام    نَّ أ التاريخ  أهل  من  رسائل 
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نحن    تعاَل ،  ) ١( » جيمعنا بك عٰىل احلقِّ   نْ أ   اهللا   قبل لعلَّ أ مام، ف إ ه ليس علينا  نَّ إ « 

رآهم    نْ إ مسلم بن عقيل لكي يستخرب احلال ف   أرسل احلسني    نبايعك، 

البيعة، أ كام قالوا   مر كام جاءت األ   أنَّ   م للحسني  وكتب مسل   خذ منهم 

  . بهم تُ به كُ 

ثور هي  مجاإذن  النبيِّ هرييَّ ة  حركة  مثل  يعني  املدينة      ة  دخل  عندما 

مهيَّ كان   النبيِّ الئني  الناس  للحسني      ستقبال  قالوا  هكذا  الكوفة    يف 

عقيل، بن  أرسل مسلم  أيَّ   بايعه  حينام  بال  ألف  عرش  عمليَّ ثامنية  مسلَّ ة    ثمّ   حة،ة 

لإلكت عقيل  بن  مسلم  احلسنيب  الكو«  :  مام  أهل  من  بايعني  ثامقد  نية  فة 

ممهذه  ،  )٢( »ألفاً   عرش لكهَّ الكوفة  تغيرييَّ   ، دة  حركة  مجاهرييَّ هذه  بال  ة  أصالً  ة 

  ح. قتال مسلَّ  إىلٰ حاجة 

التق  احلسني  اإلمام  فوهلذا كام تعرفون   الرياحي وقطع    رِّ باحلُ   ٰى حينام 

  ؟ ذا قال له زهري بن القنيعرفون مات عليه الطريق، 
 

احلسني    وٰى ر  )١( مقتل  يف  خمنف  الرحيم(:  إليه  فكتبوا ..  . ):  ١٥(ص    أبو  الرمحن  اهللا    ، بسم 

عيلٍّ  ُرصَ حلسني بن  من سليامن بن  واملسيَّ ،  نج د،  بن  شدَّ م ب  بن  بن  اد، وح ة، ورفاعة  بيب 

امل   ته وشيع ،  مظاهر  فاحلمد هللا    ، ا بعد أمَّ   ، ، سالم عليك واملسلمني من أهل الكوفة   ؤمنني من 

اجلبَّ دوَّ الذي قصم ع  انتزٰى ك  الذي  العنيد  األُ   عىلٰ   ار  فابتزَّ مَّ هذه  ها أمرها وغصبها فيئها  ة 

اهللا   ، رشارها   قتل خيارها واستبقٰى   ثمّ   منها،   ر عليها بغري رٰىض وتأمَّ   دولة بني  وجعل مال 

فبُ وأغنيائ   بابرهتا ج  ثمود   عداً ها،  بعدت  كام  علينا  نَّ إ   ، له  ليس  ف إ ه  لعلَّ أ مام،    نْ أ   اهللا   قبل 

عىلٰ جي  بك  بشري  احلقِّ   معنا  بن  والنعامن  اإل ،  قرص  نجتمع يف  لسنا  وال    مارة  مجعة  يف  معه 

شاء    ه بالشام إنْ ق لحِ نُ   ٰى أخرجناه حتَّ   ك قد أقبلت إلينا نَّ أ عيد، ولو قد بلغنا    نخرج معه إىلٰ 

 . ) الم ورمحة اهللا عليك والس   ، اهللا 

إىلٰ   )٢( (أاحلسني    كتب مسلم بن عقيل كتابًا  أهله، وقد بايعن  نَّ إف  ،دا بعمَّ :  ي  الرائد ال يكذب 

الكوفة معك ليس    همالناس كلَّ   نَّ إ ف  ،قبال حني يأتيك كتايبل اإل، فعجِّ ثامنية عرش ألفاً   من أهل 

 ).٥١أليب خمنف: ص  سني ). (مقتل احلالموالس ،  هوٰى وال يهلم يف آل معاوية رأ
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يأتينا من  من من قتال  علينا  أهون  هؤالء    قتال   يا بن رسول اهللا، إنَّ   : قال له

    .)١( »قتالالبدأهم ب ما كنت أل«  :  احلسنياإلمام فقال له  ،بعدهم

ٰ  رِّ ب احلُ اطب أصحخ ثمّ    ا ا وجذري� هم عقائدي� هبم مجاعة هبدف تغيري وصىلَّ

ذلك    ، قِّ احل  إىلٰ يميلوا    نْ أ  ٰى عس ينفع  كربالء، ان  الصفَّ   اصطفَّ   أنْ   إىلٰ ومل    يف 

  . يستبسل أو يستسلم للطاغية يزيد أنْ  الَّ إ ال خيار أمامُه   نْ أ   احلسنيووجد 

  احلسني    ام اضطرَّ نَّ إحة ومل تكن حركة مسلَّ   إذن حركة احلسني  

  ودفاعًا عن عياله. نفسه دينه وللقتال دفاعًا عن  

   ايا ¨:  

  ستكون؟كيف  ة فحركته وثورته العامليَّ  ̈  ا إمامنا املنتظر أمَّ 

ة يقودها  وخوض حرب عامليَّ   ؟حطريقة الزحف العاملي املسلَّ   عىلٰ  هل هي

العراق  ¨اإلمام   الشام   ويفتح  الروم   ،ويفتح فلسطني   ،ويفتح  ويفتح    ،ويفتح 

  . - ات قرأ عليكم بعض هذه الروايأوس -الروايات؟  كام تقول  ،الصني

زحف عاملي   رةصو  يلمنظر مج   - ام هو بالنسبة لكثري منكم  ربَّ   - هذا منظر  

  نتم من شيعته وجنوده. أو ، ¨ يقوده صاحب الزمان

مجاهرييَّ  حركة  هي  هو    نَّ أوة  أم  وليس  اهلامش  هو  السالح  استخدام 

هناك استخدام للسالح لكن هو    هذه احلركة مثل حركة األنبياء    ؟ صلاأل

  ؟ صلهو األاهلامش وليس 

تغي   ̈ املنتظر  اإلمام  حركة    نَّ أ  اجلواب: ليست  ة مجاهرييَّ رييَّ هي حركة  ة 

العمليَّ مسلَّ  يعني  لحة،  ماوعمليَّ   ت يس ة  قام  كام  مسلَّح  زحف  من  ة  تونغ  تيس 

عىلٰ  وزحف  ل    اجلبال  وشكَّ الديمقراطيَّ الشعبيَّ ة  اجلمهوريَّ الصني  االشرتاكيَّ ة  ة  ة 

 

 ).٩٤أليب خمنف (ص  مقتل احلسني  )١(
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االحتِّ   ة،الصينيَّ  قبيل  باستقطاع  أو من  لينني وبعده ستالني  السوفيتي حينام قام  اد 

العامل   ل ودو  شعوب عنوة  مَّ  وضمن  كرب   إىلٰ ها  االحتِّ   ٰى دولة  السوفيتي  اسمها  اد 

  . ة هنا وهناكح وانقالبات عسكريَّ عرب غزو مسلَّ 

ة  ة تغيرييَّ ديولوجيَّ ي أام هي حركة  نَّ إ  ليست كذلك،   ̈   املنتظر اإلمام  حركة  

  . خدم فيها كآخر يشءستَ يُ ح السال ةثقافيَّ 

األ حيتاج  هذا  و  إىلٰ مر  هذا  لد وقوف  استدالل  يف  لطيفة  روايات  راسة 

  . املجال

   ا ¨:  

  لفت نظركم إٰىل جمموعة آفاق يف هذا الشأن: أُ أنا 

املنتظر  إ   : الحظوا  املنوَّ ظهوره  ل  أوَّ   ̈ مامنا  املدينة  ويومئذٍ يف  يكون    رة 

س  قد  والشام  طاغٍ قط العراق  عسكري  قائد  بيد  طاغية    هناك   السفياين،   : اسمه   ا 

يف    ̈ املنتظر  اإلمام  بلغه هنضة  ت   فلامَّ   ، الشام والعراق   ن قد سيطر عىلٰ ر يكو دكتاتو 

  فيها.   ̈ املنتظر  اإلمام  رة و املدينة املنوَّ   رة يقوم السفياين بالزحف عىلٰ املدينة املنوَّ 

أنْ   ̈ اإلمام   هنا  املعرغريِّ يُ   دوره  موقع  تق  ¨اإلمام  ينتقل    كة   ول  كام 

املنوَّ  املدينة  من  عسكري  ربَّ   - رة  الروايات  لتكتيك  العامل  و ليشء  أام  اهللا    - آخر 

املكرَّ مكَّ   إىلٰ ينتقل   املنوَّ   وحينئذٍ   ،مةة  املدينة  وقوَّ يف  رة  تسقط  السفياين  اته  يد 

بمكَّ   ̈ اإلمام  و  ، ةالعسكريَّ  موجود  املكرَّ حينئٍذ  مكَّ   ،مةة  يف  عن  علِ يُ ة  وهنا  ن 

  ثالثامئة وبضعة عرش رجالً،   ه يبايعجربئيل هيبط و  ل من يبايعه وَّ أف  ، ةثورته العامليَّ 

يستكمل    نْ أ بعد  الَّ إرة من يد السفياين  لتحرير املدينة املنوَّ   ̈ اإلمام  وال يزحف  

من   عرشة  أعنده  وشيعته  قَ آ نصاره  وهناك  هنا  من  به  يلتحقون  كقَ زَ الف  ع  زَ عًا 

ُسحُ  يعني  قطاخلريف  إليهبًا  مرسعة  قطعًا  عنده   ،عًا    حينئذٍ   الف، آ عرشة    جيتمع 

  .حةة مسلَّ يضًا ليست عمليَّ أها لكنَّ ، ٰى ة التحرير الكربعمليَّ  أتبد



 ٧٥  ........................................................   حارضة الثالثة: االشرتاك يف املنهجامل

املؤكَّ  تقولالروايات  عىلٰ   نَّ إ  :دة  سيطر  قد  يكون  املنوَّ   السفياين  رة  املدينة 

يعرف   مكَّ   نَّ أحينام  يف  خرج  املنتظر  املكرَّ املهدي  يقو ة  كبريمة  بزحف  زحف    ، م 

هبم    اهللا تبارك وتعاىلٰ ويف الطريق خيسف    ، ةمكَّ   إىلٰ رة  ات كبرية من املدينة املنوَّ قوَّ 

ون باحلادثة  ربيرجعون ُخي   - أو واحد    -  ثالثة  الَّ إفال ينجو منهم    ، األرض مجيعاً 

هذا اجليش    زلزال كبري يبتلع كلَّ  هؤالء  األرض قد ابتلعت كلَّ  نَّ أالتي حدثت و

  . وهذه عالمة من العالمات اخلمس كبريال

  :ت ار

فق عليها عند  وهي متَّ ،  د من الرواياتس تذكرها العدي ات مخ يوجد عالم

  : ¨ ة املنتظر جَّ احللظهور ة نَّالشيعة وعند السُّ 

  الصيحة يف السامء.  : وىلٰ العالمة األُ 

  . السفياين وظهوره العالمة الثانية:

  البيداء. اخلسف ب  العالمة الثالثة:

  ظهور اليامين.   العالمة الرابعة:

  بني الركن واملقام. ة س الزكيَّ ف الن  قتل العالمة اخلامسة:

ا  بأهنَّ   ̈   املهدي اإلمام  لظهور  خون  مخس عالمات يصفها العلامء واملؤرِّ 

حتميَّ  حتميَّ   ة،عالمات  عالمات  مخس  هذه  للشكِّ يعني  قابلة  من    ، ة غري  وكثري 

  مات اخلمس. العالالروايات تذكر هذه 

  . صيحة واحدة اخللق نداء بالسامء يسمعه كلُّ  الصيحة:

  ظهور السفياين.  : ياينالسف

  ة. واخلسف به بني املدينة ومكَّ  اخلسف:

اليمن  اليامين: من  اليامين  حلركة    ،وظهور  املوالني  من  اليامين  اسمه  قائد 

  . ̈  املنتظراإلمام 
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  لركن واملقام.بني اة قتل النفس الزكيَّ  ثمّ  ة:كيَّ ز النفس ال

ام سنعود  وربَّ   ،ضاً هذه مخس عالمات نحن ذكرناها استعرا   حالٍ   كلِّ   عىلٰ 

حة  ركة مسلَّ هي ح   ¨املنتظر  اإلمام  حركة    أنَّ   ة اه معرفليها، وحمور حديثنا باجتِّ إ

ة  ميَّ ة سلا حركة مجاهرييَّ نت لكم أهنَّ يَّ وهبذا الرشح قد ب  ، ةميَّ ة سلأم حركة مجاهرييَّ 

  لكم بعضها لالستفادة.  أنا أقرأحة، هذه جمموعة روايات سلَّ وليست حركة م 

  مخس عالمات«  قال:   ، الصادق    يب عبد اهللاأعن  وردت  ي  ة التالرواي

الصيحة القائم:  قيام  الزكيَّ   ، واخلسف  ، والسفياين،  قبل  النفس    ،ةوقتل 

  ر. تتكرَّ  ٰى روايات كثرية يف نفس هذا املعن ،)١(»واليامين

تقول: إنَّ النداء  هناك رواية    ،يعني النداء  ؟ الصيحةما هي    : تتساءلونقد  

ي الشكل  اهللا  عن  فكون،  هبذا  أيب عبد  احللبي، عن  بن عيلٍّ  ،    الصادقحمّمد 

املحتوم»والند...  «  :قال من  القائم  وخروج  املحتوم،  من  وكيف  ،  اء  قلت: 

منادٍ «   قال:  النداء؟ أوَّ   ينادي  السامء  النهارمن  هم  وشي  اعلي�   نَّ إ  أَال   :ل  عته 

  .)٢( »الفائزون

يحة والنداء من العالمات  لصا  نَّ أد  ؤكِّ تُ هناك روايات كثرية يف هذا املجال  

بالبيداء    . ةاحلتميَّ  خيرج  ه  ألنَّ   ، اليامين كام ذكرت  . رشحته لكموقد    ، يضاً أاخلسف 

  وينرصه.  ̈  املنتظر اإلمام يلتحق ب   ،اليامين  ٰى سمَّ يُ فمن اليمن 
 

 ). ٤٨٣/ ح ٣١٠/ ص ٨الكايف (ج  )١(

حنظلةو بن  عمر  اهللا  أيضاً   عن  عبد  أيب  عن   ،   َّقال:أن ظهور  «  ه  عالمات:  مخس  للقائم 

السامء، من  والصيحة  واليامين،  الزكيَّ   السفياين،  النفس  بالب  ة،وقتل  (الغيبة   »يداءواخلسف 

 ). ٩/ ح ١٤/ باب ٢٦١لنعامين: ص ل

البان،   الصادق  وعن ميمون  اهللا  عبد  أيب  القائم  ق  ،عن  قيام  قبل  «مخس  اليامين ال:   : ،  

السامء  ،لسفياينوا  من  ينادي  بالبيداء  ،واملنادي  الزكيَّ   ،وخسف  النفس  ين:    ة»وقتل  الدِّ (كامل 

 ). ١/ ح ٥٧/ باب ٦٤٩ ص

 ). ٤٨٤/ ح ٣١٠/ ص ٨ (ج الكايف )٢(
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الصدد  أ هبذا  تستحقُّ رواي  لديَّ نا  مجيلة  لكم  أنْ   ة  هكذا    ،أقرأها  الرواية 

  ما يقول: بعض  يف   قر باالاإلمام تقول عن 

ب  قَّ خائفًا يرت  ٰى ة موس نَّ ُس   عىلٰ   - رة  من املدينة املنوَّ   - منها  خيرج املهدي  و«

  -  البيداء حتَّى إذا نزلوا   - يعني جيش السفياين   - ويقبل اجليش   ، ةيقدم مكَّ  ٰى حتَّ 

  يذهب   -خمرب    الَّ إال يفلت منهم  ف  هبم،  َف ُخِس   -ة واملدينة   مكَّ يعني بالعراء بني

عظيم   يطعيُ ف زلزال  واملقام   ، -  خرب  الركن  بني  القائم  وينرصف    صيلِّ فيُ   ،فيقوم 

عرش رجالً فيهم   ةثالثامئة وبضع...، وجييء واهللا ا الناسأهيُّ  : يقولومعه وزيره، ف

  . »... ةأمرا مخسون 

يشارك أمرامخسون    : حظواال العمليَّ ة  يف  التغيرييَّ ن  يقودها  ة  التي  اإلمام  ة 

ُخ ،  ¨املنتظر   يعني أص  لَّ يف  كلُّ )  ٣١٣(  صحابه  رجاالً ليس  بينهم    ، هم  بل 

  .)١( مرأةا ) ١٣(  وبعض الروايات تقول ، يضاً أة أمرا مخسون 

  ، ...اخلريف يتبع بعضهم بعضاً  عزَ عًا كقَ زَ غري ميعاد قَ  ة عىلٰ جيتمعون بمكَّ «

مكَّ   ثمّ  من  معه  خيرج  ومن  واملقام الثالثامئة  ة  الركن  بني  يبايعونه  عرش    ، وبضعة 

ة باسمه وأمره  فينادي املنادي بمكَّ معه،  ورايته وسالحه ووزيره    النبيِّ   عهد ه  معو

  .)٢( »همرض كلُّ يسمعه أهل األ  ٰى من السامء حتَّ 

  . لميٍّ ن حركة تغيري ساآل حركته حلدِّ  ¨اإلمام  إذن 

يزحف   هذا    إىلٰ ينسحب    املدينةتطهري  وبعد    ،رةاملنوَّ   املدينة   إىلٰ وبعد 

الذي  عظيمة  ركة  ع مهناك  وتكون    ،العراق السفياين وجيش احلسني  بني جيش 

لنرصة   خراسان  من  ويتحرَّ ،  ¨  املهدياإلمام  يأيت  السفياين  العراق  وهيزم  ر 
 

املفضَّ   )١( أبا عبد اهللا  عن  القائم    يكرُّ «يقول:    ل بن عمر، قال: سمعت  عرشة    ثالث   مع 

، كام كان مع رسول  املرٰىض   ، ويقمن عىلٰ ٰى يداوين اجلرح«  ؟ قال:قلت: وما يصنع هبنَّ   ،»امرأة

 ).٤٨٠/٨٤/ ح ٤٨٤(دالئل اإلمامة: ص  »اهللا 

 ).٦٥و ٦٤/ ص ١(ج تفسري العيَّايش  )٢(
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والروايات    ،يضاً أر فلسطني  وتتحرَّ ،  ¨املنتظر  اإلمام  ر الشام بيد  وتتحرَّ   كامالً،

الروم تتحرَّ   :ولتق الصني  ،ر  عامليَّ   ، وكذلك  عظيمة  حركة  لإلوتبدأ    ̈   م امة 

  .)١( ه حلكم اإلسالم خيضع فيها العامل كلُّ 

ق اا:  

املفيد   من  تتحدَّ   نْ أوهنا  التي  الرواية  هذه  لكم  عن  أقرأ  الشيعة    نَّ أث 

ب الرواية،  ¨املنتظر  اإلمام  يلتحقون  اهللا«إ  :تقول  قائمنا أذهب  قام  عن      ذا 

ة أربعني  قوَّ   منهم  ة الرجل وجعل قوَّ   ، وجعل قلوهبم كزبر احلديد  شيعتنا العاهة،

  . ةيعني هم يقودون احلركة التغيرييَّ  ،)٢( »رض وسنامهاام األكَّ ويكونون ُح  رجالً،

نا كان الرجل  مرنا وجاء مهديُّ أذا وقع  إف: «الباقر  اإلمام  يف رواية عن  

يعني    -  من سنان   وأمٰىض   ، -سد  أرسع من األ  يعني  -   من ليث   ٰى من شيعتنا أجر 

وذلك عند نزول رمحة اهللا    ، يهبكفَّ   هه ويرضب ينا برجلوَّ عديطأ    ،-الرمح  من    أحدُّ 

  .)٣( »العباد  وفرجه عىلٰ 

ا ا:  

تقول النصار  ¨  اإلمام   نَّ إ  :الروايات  يف    ٰى يقبل  دولته  إفيدخلون  طار 

تدخل    أنْ ا  مَّ إرهاب فكري  إ  كال يوجد هناه  وهذا يعني أنَّ   هم اجلزية،نويأخذ م

 

  سار إىلٰ   إذا قام القائم  «ه قال:  أنَّ   -يف حديث طويل    -  بصري، عن أيب جعفر    أيبعن     )١(

يبَق   الكوفة فهدم هبا أربعة   هدمها وجعلهاف إالَّ وجه األرض له ُرشَ   مسجد عىلٰ   مساجد، فلم 

ووسَّ مجَّ  كلَّ اء،  األعظم، وكرس  الطريق  الطريق،  ع  خارج يف  واملآ  وأبطل  جناح  إىلٰ الكنف   زيب 

إالَّ رُ الطُّ  بدعة  يرتك  وال  ُس قات،  وال  أزاهلا  إالَّ نَّ  قسطنطينيَّ   ة  ويفتح  وجبال أقامها،  والصني  ة 

 ).٣٨٥ص  / ٢(اإلرشاد: ج  »...الديلم

 ). ١٤/ ح ٥٤١اخلصال (ص   )٢(

 ). ١٧/ ح ١١/ باب ١/ ج ٤٤بصائر الدرجات (ص  )٣(
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ب  ،لقتَ تُ أو    اإلسالم  يُ اإلمام  يف دولة    ٰى تبق  نْ أنك  كل يمال  ما    ي عطاملنتظر ومثل 

  .)١( أيضاً اجلزية تعطون س أنتم مُ املسلمون الزكاة واخلُ 

  امنا هذه. يَّ أيه يف سمّ ذن هناك تعايش اجتامعي وتبادل ثقايف كام نُ إحظوا ال

،  ¨عليكم أنَّ ذلك يكون يف بداية حكم اإلمام املهدي    ولكن ال خيفٰى 

قبل   إمامنا    إىلٰ     عيسٰى نزول  وربَّام  خلف  نزوله وصالته  بعد  ا  أمَّ األرض، 

  فإنَّ مجيع أهل الكتاب سوف يدخلون يف اإلسالم املحّمدي األصيل، وال يبقٰى 

  هناك جزية وال غريها. 

ا ا:  

ثقافيَّ   ̈   املنتظراإلمام  حركة    نَّ إ البداية،حركة  يف  عقائديَّ   ة  ة  وحركة 

  أيضًا.

رواية  عىلٰ إ  ̈ املنتظر  اإلمام    نَّ أ:  هنامضمو  هناك  بيده  يمسح  خرج    ذا 

ة  عمليَّ   ة تغيري عقيل،يعني عمليَّ   ،يندخلون هذا الدِّ س اخلالئق فيهتدون وي ؤور

  تغيري أيديولوجي. 

  م، الرواية هكذا تقول: ها لكأقرأ نْ أ رواية مجيلة يف هذا املجال تستحقُّ 

وكملت    ، ع هبا عقوهلم، فجمس العبادو رؤ  إذا قام قائمنا وضع يده عىلٰ «

  .)٢( »هبا أحالمهم 
 

يساملهم كام «ة عنده؟ قال: الذمَّ ام يكون من أهل : ... قلت: فعن أيب عبد اهللا  ، عن أيب بصري )١(

قلت: فمن نصب لكم عداوة؟    ،»وهم صاغرون  ون اجلزية عن يدؤدُّ ، ويُ ساملهم رسول اهللا 

نصيب«قال:  ف دولتنا من  خالفنا يف  ملن  ما  حمّمد  أبا  يا  أحلَّ   إنَّ   ،ال  قد  قيام    اهللا  دماءهم عند  لنا 

حمرَّ  فاليوم  وعليكمم  قائمنا،  يغرَّ   علينا  فال  ولنا  نَّ ذلك  انتقم هللا ولرسوله  قائمنا  قام  إذا  أحد،  ك 

 ). ٧/ ح ٥/ باب ١٣٥و ١٣٤ي: ص (املزار البن املشهد »أمجعني

ين (ص كامل ال )٢(  ). ٣٠/ ح ٥٨/ باب ٦٧٥دِّ
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  ؟ ا ماذا يعني يف اصطالحنا املعارصهذ

  قايف وتغيري يف قلوب هؤالء الناس.احلركة حركة تغيري ث نَّ إ

أردنا   إذا  العراق  يف  اآلن  ونرسم قيِّ نُ   نْ أنحن  احلايل  املوقف  ونُ م  ره  صوِّ ه 

كأنَّ نَّ أنجد   عىلٰ   ه  مسحت  العراقيِّ ورؤ  يدًا  الشيعةاصَّ خو  ني، س  دت    ،ة  فوحَّ

العمليَّ  خلوض  السياسيَّ صفوفهم  عجيب،  ، ةة  يشء  احلقيقة،و  وهذا  يف    غريب 

نت    يدًا مسحت عىلٰ   كأنَّ  دت عقوهلم  خالقهم ووحَّ أقلوب هؤالء الناس فحسَّ

باالنتخابات   ينادي  اجلميع  أصبح  العمليَّ بحيث  خلوض  السياسيَّ ويدعو    ، ةة 

  وانترصنا هذا االنتصار العجيب. 

  : الروايات ٰى إحدماذا تقول  وا حظال

ن حرفًا فجميع ما جاءت  والعلم سبع وعرش«  :  الصادقاإلمام  عن  

الرُّ  حرفانُس به  الناس    ،ل  يعرف  احلرفني اليوم    حتَّٰى فلم  كلُّ   ،»غري  هذا    يعني 

اآلالتقدُّ  املوجود  العلمي  العاملم  يف  األنبياء    ، ن  حركة  وبشائرهم    وكذلك 

عن استخدام فصلني من سبع وعرشين فصالً من    بارة هي ع  بهم ورشائعهم، تُ وكُ 

العلمي مؤلَّ   العلوم، اآلن    وحلدِّ   ،ف من سبع وعرشين فصالً يعني هذا الكتاب 

الفصل األقرأت البرشيَّ  القائم  إذا  ف«  ، ل والثاين فقطوَّ ة  أخرج اخلمسة    قام 

سبعة وعرشين    ا هبثَّ ٰى يإليها احلرفني، حتَّ   وضمَّ ،  لناسفبثَّها يف اوالعرشين حرفًا  

  .)١( »حرفاً 

التطوُّ قدِّ  يومئذٍ روا  سيكون  الذي  والثقايف  العلمي  منشغل  اآلن  العامل    ، ر 

نشاهده    ،العامل  يف كلِّ   ٰى ما جير   لع عىلٰ ا نطَّ يف بيوتن اآلن  ونحن    ر العلمي،بالتطوُّ 

رها  ة يف تطوُّ ين سوف تصل البرشيَّ أ  إىلٰ ذن  إ  وهذا من العجائب،   ، عرب الشاشات

  ؟لعلميا
 

 ).١١٧خمترص بصائر الدرجات (ص  )١(
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نستطيع  اإلمام  حركة   إذن  تغيرييَّ سمّ نُ   نْ أاملنتظر  حركة  أيديولوجيَّ يها  ة  ة 

  ة. ة عقائديَّ ثقافيَّ 

ت اروا :  

  ̈ املنتظر  اإلمام    نَّ إ:  هناك عرشات النصوص تقول  نَّ إ   :لكن قد تقول

رة  قد خرج من كث  دُّون لو مل يكن وي  ٰى ر القتل بالناس حتَّ وُيكثِ   ، يفيستخدم الس

  حيدث من قتال.   ما

الروايات ثمّ  لنُ  أقرأ لكم بعض هذه  التي تُ فرسِّ نقف  ر  صوِّ  هذه الروايات 

  ٰى سيف وذبح وقتل حتَّ   يز خان يف معاركه، ة جنكر لنا قضيَّ صوِّ ة مثل ما تُ لقضيَّ ا

قد    نْ أصحابه  أ  دَّ يو يكون  الناس، ال  من  يقتل  ما  لكثرة  هذه    نَّ أمع    خرج 

  . تعاىلٰ وم الرمحة ونزول الرمحة من اهللا هوره ييوم ظ ي سمّ الروايات نفسها تُ 

ذا خرج  إلو يعلم الناس ما يصنع القائم «  :، قالرواية عن الباقر  ففي 

  .)١( »...ا يقتل من الناسممَّ  ،  َيَروهكثرهم أالَّ أألحبَّ 

القائم  ... «  : ُأخرٰى رواية  ويف   يستعجلون بخروج  ما    ؟ ما  إالَّ  واهللا  لباسه 

هو    ،اجلشب  الشعري   الَّ إه  ام طعالغليظ، وما   السيفالَّ إوما  حتت ظلِّ   ،    واملوت 

  .)٢( »السيف 

العامليَّ   ٰى ه تصوير عن معركة عظم هذا كلُّ  ح  ة والغزو املسلَّ شبيهة باحلرب 

  ه الدالئل. عطي مثل هذ وهذه الروايات تُ ، ¨املنتظر اإلمام  يقوم به 

التأمُّ  الروايات سنولكن من خالل  هذه  جمموع  ًا  شيئشف  تكل ومراجعة 

  آخر. 
 

 ). ١٨/ ح ١٣/ باب ٢٣٨الغيبة للنعامين (ص  )١(

 ). ٢١/ ح ١٣/ باب ٢٣٩للنعامين (ص الغيبة  )٢(
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دفاعيَّ   ̈ املنتظر  اإلمام  حروب    نَّ إ حروب  احلقيقة،هي  يف  واألداة    ة 

أداة فكريَّ التغيرييَّ  هي  ثقافيَّ ة  يتعرَّ   ،ةة  قِ   ¨اإلمام  ض  لكن حينام  ل  بَ هلجوم من 

اإلمام  حينئٍذ    ة اليهود،عداء خاصَّ ل األبَ من قِ د داخيل، أو هجوم  ولتمرُّ   السفياين، 

حتَّ لف  ىلٰ إسيصل    ̈   املنتظر  اليهود  ويالحق  يبق  ٰى سطني  وهو    إالَّ حجر    ٰى ال 

  .)١( فاقتله)هيودي هذا سلم عبد اهللا امل يا (  :يقول

ضدَّ   نَّ إ  حتاك  مؤامرات  جمموعة    ، ̈   املنتظر اإلمام    جمموعة 

داخليَّ  ستكون  انشقاقات  اإلمام  يقوم    ثمّ   ، ̈   املنتظر اإلمام  ام  م أ ة 

الناس    ٰى ويلق بتصفيتها   الرسول    ا ممَّ   أشدّ   ٰى ذ أ من  الرواية تقول    ، لقيه 

املستو   ًى أذ   ̈   املنتظر اإلمام    ٰى يلق  بذلك  القاه    ٰى كثرياً  الذي 

  أو أكثر من ذلك.     الرسول 

عن   جهل  إقائمنا    إنَّ «  :   الصادق اإلمام  الرواية  من  استقبل  قام  ذا 

  .)٢(»...ة ال اجلاهليَّ هَّ من ُج    ا استقبله رسول اهللاممَّ  الناس أشدّ 

اهللا  الغرض      رسول  وليس  أحد،  لديه  يكن  حربًا    نْ أمل  خيوض 

  .اا وأيديولوجي� حتدث فكري�   نْ أة التغيري جيب وعمليَّ  حة،مسلَّ 

وأومأ   -نجفكم هذا    بقائم أهل بيتي قد أرشف عىلٰ كأينِّ  ... « :  يقول

،  نجفكم نرش راية رسول اهللا    فإذا هو أرشف عىلٰ ،  -كوفة  ناحية ال  بيده إىلٰ 

  .)٣( »... ت عليه مالئكة بدرانحطَّ  ا نرشه هو  افإذ

حركة    نَّ أ   مت لكم جمموعة شواهد يف هذا املجال كنامذج للتدليل عىلٰ قدَّ 

  حة باألصل.ة غري مسلَّ هي حركة تغيرييَّ  ̈  املنتظراإلمام 

 

 ). ٣٤٦الفتن للمروزي (ص  )١(

 ). ١/ ح ١٧/ باب ٣٠٧الغيبة للنعامين (ص  )٢(

 ). ٣/ ح ٢٠/ باب ٣٢١الغيبة للنعامين (ص  )٣(
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أ ر أا :  

خ مرصي  مؤرِّ وهو    مني، أمحد  أ مناقشة الدكتور    إىلٰ نصل    ارضة املح يف هذه  

)، له كتاب  اإلسالم ر  و(ظُهْ   ) اإلسالم   ٰى و(ُضح  ) اإلسالم ر  َفجْ (  تاب صاحب ك

م  قدِّ ويستبعدها ويُ   ¨املنتظر  اإلمام  يناقش فيه فكرة    ة)اسمه (املهدي واملهدويَّ 

الفكر   يف  بالرضورة  الثابتة  الفكرة  هذه  لنفي  السُّ سالماإلاستدالالت  ي  نّي 

  والشيعي.

  ، أيضاً   اومخسني تابعي�   ،وايةلره اهذ  ٰى رو   امخسني صحابي�   نَّ إ  :وقلت لكم

العُ  كنز  كتاب  قدَّ امَّ وصاحب  وحده  يف  )  ٢٤٧( م  ل    ، ¨  املهدي اإلمام  رواية 

  ومن الشيعة أكثر من ذلك. ، ثنيخني واملحدِّ ة املؤرِّ نَّوهؤالء من علامء السُّ 

  ة للفكرة. م مناقشة نقديَّ دِّ قمني يُ أمحد ألكن 

السياسيَّ الشيعة  ا  هل  اضطرَّ املهدي  اإلمام  نظرية    نَّ إ  : يقول اهلزيمة  ة  نتيجة 

ه  أنفسهم باألماين وأنَّ   وامنُّي  نْ أوا  مهزومة فاضطرُّ   ةمَّ األُ هذه    نَّ إ  التي حلَّت هبم، 

منتظر، قائد  بثاراتنا،  عندنا  وسيأخذ  قضيَّ القضيَّ   وسيظهر  معاجلة  ة  طات  حباإة 

  ة يف قلوب الناس. نفسيَّ 

أوَّ أيَّ يف   قاسم  الكريم  عبد  رئي ام  لوريَّ س مجهل  العراق  يف  قُ امَّ ـة  نزلت    َل تِ  

تقول للقمر  نَّ إ  :شائعة  قاسم صعد  الكريم  بعد  ،عبد  فيام    ةً وينزل مرَّ   ، وسيظهر 

أهنَّ ٰى خرأُ  احلقيقة  هزيمة  ،  كانت  أنْ أا  الفرا يمألوا    رادوا  عندهم  فيها  النفيس  غ 

  . ثل هذه الشائعةبم

يُ محد  أ هكذا  القضيَّ وِّ ص أمني  نت   أنَّ   ة ر  ه الشيعة  هبيجة  أحاطت  قد  م  زيمة 

التاريخ اضطرُّ   عىلٰ  خر  آيف    ¨املهدي  اإلمام  ة ظهور  يفتعلوا قضيَّ   نْ أوا  طوال 

  .)١( الزمان
 

 / خامتة). ٥٧املهدي واملهدويَّة ألمحد أمني (ص  )١(
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  : ونات 

  يضًا بكلامت ابن خلدون. أيستشهد  ثمّ 

املؤرِّ  خلدون  والشهريابن  املعروف  كتاب    خ  له  الثامن  القرن    مة مقدّ ( يف 

اكتا(  سمه: اصل الكتاب  أو  ، ابن خلدون) املبتدأ واخلرب يف  ب  أيَّام  لِعَرب وديوان 

والرببر  والعجم  األكرب   العرب  السلطان  ذوي  من  عارصهم  من  وهو    ،)ومن 

  ة الرائعة. ب الرتاثيَّ تُ الكُ 

نظريَّ  عنده  أساسًا  خلدون  االجتامعابن  علم  يف  عامل  ،  ة  خ  ومؤرِّ وهو 

أنَّ   ، اجتامعي مشكلته  النظريَّ لكن  هذه  يفرض  القطه  غري    ٰى الرؤ  عىلٰ   ةعيَّ ات 

  ،النصوص  يفرضها فرضًا عىلٰ   نْ أحياول    ة،ة والثابتة يف النصوص القطعيَّ القرآنيَّ 

  . االجتهاد يف مقابل النصِّ   يامرس ٰى بمعن

نتائج التي  ر نفس الكرِّ  يُ ثره جاء أمحد أمنيإ وعىلٰ  ،ابن خلدون هكذا يقول

  مة الشيعة. هلزي   ة فعلهي ردَّ  ̈ املهدي اإلمام ة قضيَّ  نَّ إ : إليهايصل 

 وناد :  

تقوم    نَّ أ  :الً أوّ  ال  عصبيَّ   عىلٰ   الَّ إالدولة  هو    ب،تعصُّ اليعني    ة، أساس 

مؤرِّ  وحملِّ باعتباره  اجتامعي� خًا  حتتاج    كلَّ   نَّ إ  يقول:  االً  الدول  من  قائد    إىلٰ دولة 

عصب  ب،متعصِّ  منفعل،  اي� ليس  يعني  اليوم  املتعصِّ وإنَّ   باصطالحنا  ب ام    ٰى معنب 

ة دولة ال  أيَّ   إنَّ   ، تهأفكاره ونظريَّ   ر وعناد بالغ عىلٰ حازم وشديد وصاحب إرصا 

  .)١( ةتقوم بدون عصبيَّ 
 

 ه الر لديك أنَّ يتقرَّ   غي أنْ الذي ينب  واحلقُّ ): (٣٢٨و  ٣٢٧/ ص  ١ه (ج  تارخيقال ابن خلدون يف    )١(

أمر   يتمَّ   ٰى ه من يدفعه حتَّ ظهره وتدافع عنة تُ  بوجود شوكة عصبيَّ ك إالَّ لِ ين واملَ دعوة من الدِّ   تتمُّ 

فيه قرَّ و   ،اهللا  القطعيَّ قد  بالرباهني  قبل  من  ذلك  هناكرنا  أريناك  التي  الفاطميِّ وعصبيَّ   ،ة  بل  ة    ني 
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خلدون    ٰى وير   ثانياً: الطبيعي    نَّ أابن  عمرها  يكون  ال  سوف    إالَّ الدولة 

ة  أيَّ  ،ن سنةوعمرها مائة وعرش  هكذا يقرأ الدولة أقٰىص  ،اي� جيال تارخي أعمر ثالثة 

  ، مرحلة ركود  ثمّ   ،ةو حضارة من احلضارات تبدأ بمرحلة فتوَّ أدول  من الدولة  

اهنيار  ثمّ  يمرُّ   ،مرحلة  الولد  نموّ بعمليَّ   مثل  مثالً    ٰى حتَّ   ة    ،عاماً   )٢٥(   إىلٰ يصل 

مرحلة اهنيار، يقول    هاما بعد   إىلٰ   ) ٤٥(  ومن   ، عامًا ركود  ) ٤٥(   إىلٰ   )٢٥(ومن  

خلدونا ثالثة    : بن  عمرها  عمره    وكلُّ   ، جيالأالدولة  فيكون    سنة،   ) ٤٠( جيل 

  . سنة )١٢٠( املجموع 

بعد   عمرها    نْ أ الدولة  متوت،   ) ١٢٠(   إىلٰ يصل  من    أيُّ   سنة  حضارة 

يستند يف هذا التحليل   ،حتليالً يف هذا الشأن ابن خلدون م  قدِّ يُ وهكذا    ، احلضارات

النظريَّ   إىلٰ  أوَّ   نَّ أ ة  هذه  يل  واجل   ، ةويَّ البد  ة أساس العصبيَّ   تقوم عىلٰ   أمرها ل  الدولة 

جيل    ، بعده يأيت جيل ثانٍ   وهو الذي يقوم بتأسيس الدولة،   ، بجيل متعصِّ ل  األوَّ 

نسبي�  وإنَّ   ا مرفَّه  وصعوبته  احلكم  تأسيس  يف  يشرتك  قائامً مل  حكًام  واستلم  جاء    ، ام 

العفكأنَّ  بني  عاش  والنعومة صبيَّ ه  الدالل  وبني  سنة، أ حيكم    ، ة  يأيت    ربعني  بعدها 

خري  هذا اجليل األ   ام جيل ترف،نَّ إة وة والعصبيَّ يشهد يشء من الشدَّ د مل  جيل جدي 

  تبدأ الدولة معه باالضمحالل وتنتهي. ف ة، ال جيد عنده نوعًا من العصبيَّ 
 

  ة  عصبيَّ   تهم عىلٰ م آخرون قد استعلت عصبيَّ مَ أُ   دَ جِ ووُ   ،اآلفاقشت من مجيع  وقريش أمجع قد تال

إالَّ  مكَّ   قريش  باحلجاز يف  بقي  باملما  وينبع  بنة  الطالبني من  وبني  دينة من  حسني  وبني  حسن  ي 

قون يف مواطنهم  ة متفرِّ وهم عصائب بدويَّ   ،وهم منترشون يف تلك البالد وغالبون عليها  ،جعفر

صح ظهور هذا املهدي فال وجه لظهور دعوته    نَّ إ ف  ،الكثرةمن    لغون آالفاً يب  ،وآرائهم  وإماراهتم

بؤلِّ ويُ   ، يكون منهم  نْ أ بإالَّ  اهللا  ة وافية بإظهار  له شوكة وعصبيَّ   تتمَّ   ٰى ني قلوهبم يف أتباعه حتَّ ف 

ألمر  مثل هذا ا  يدعو فاطمي منهم إىلٰ  غري هذا الوجه مثل أنْ  ا عىلٰ وأمَّ  ، كلمته ومحل الناس عليها

أُ  مفُ يف  عصبيَّ ق  غري  من  اآلفاق  إالَّ ن  شوكة  وال  جمرَّ ة  البيت  أهل  يف  نسبة  يتمُّ   ،د  وال    فال  ذلك 

 . )لصحيحةا أسلفناه من الرباهني ا يمكن مل
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التحليلام  قدِّ يُ و هذا  خلدون  ضو  ، بن  يستبعد  ئويف  عامليَّ قامة  إه  ة  دولة 

  .)١( وجوراً ت ظلًام ئَ لِ دائمة متأل األرض قسطًا وعدالً بعدما مُ 

  ،ناس عندهم عطف ورمحةأُ     أهل البيت   نَّ إ   : ابن خلدونيقول    : اً ثالث

  وأهل البيت    ،ةمن عصبيَّ   ال بدَّ   ،ناس من هذا القبيلأُ والدولة ال تقوم عند  

عصبيَّ  عندهم  يوجد  يقوم    ة،ال  كيف  املهدي  عنده  إذن  توجد  وال  بدولة 

  ؟!)٢( ةعصبيَّ 

   ا ون:

يف  التحليل  احلهذا  أنْ   يمكن  اجتامعيَّ   قيقة  زاوية  من  أحد  ة  يناقشه 

اآل قبوله،  مكن  يقد  و  ،ةوتارخييَّ  االجتامع  ونحن  علم  يف  مناقشته  بصدد  لسنا  ن 

فرض    ال نسمح ألنفسناالفكر اإلسالمي نا يف أنَّ   ٰى خر أُ لكن من زاوية    والتاريخ، 

  . اإسالمي� الثابت  النصِّ  عىلٰ  االجتهاد والرأي التحلييل اخلاصِّ 

ونظريَّ آوجود  مكن  املن  مو كلُّ إولكن    ،اتراء  أصبح  يفرض    ذا  واحد 

  من القرآن يشء.   ٰى ال يبقفي اإلسالم النصِّ   ته عىلٰ نظريَّ 

يقول: القرآن  ِقَص   مثالً 
ْ
ال  �ِ ُ�ْم 

َ
َحيَ َول يَ اِص   

ٌ
َ اة

ْ
�

َ ْ
األ وِ� 

ُ
أ   اِب ا 

األ لكن  )،  ١٧٩  (البقرة: املتحدة  شرت  -مثالً    -ة  مريكيَّ الواليات  إلغاء  عار  فع 

ام يقتل  مثل صدَّ   ظامل كان ذا  إ  ٰى ال يوجد قصاص، حتَّ ف  قانون القصاص يف العامل، 

الناسآ مجاعيَّ هناك  و  ، الف  قر إو  ، ةقبور  ونسا أب  ٰى حراق  ال    ، هاءطفاهلا  يقال: 

  صًا. قصاهذا املجرم ل قتَ يُ   جيوز أنْ 

  ة، يَّ م الإسية  ناقشه من ناحأُ بل    ،ةميَّ من ناحية عل ابن خلدون  ناقش  أُ نا ال  أ

 

 / الفصل الرابع عرش). ١٧٠/ ص ١تاريخ ابن خلدون (ج  )١(

 قد مرَّ قبل قليل.  )٢(
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ال جيوز  أنَّ  نعتقد    اسالمي� إنحن   القرآن  يقوله  الشخيص    إىلٰ خيضع    نْ أما  الرأي 

خيضع رأيه   نْ أبل جيب   ، لو كان الشخص بروفسور بعلم االجتامع والتاريخ ٰى حتَّ 

  القرآين. للحكم 

وغري  خلدون  يُ أ   ه ابن  عىلٰ فكِّ صبح  الشخيص  االجتهاد  فرض  بطريقة    ر 

مكن  ي  ة تقبل الصواب واخلطأ، وهي نظريَّ  ة، نظريَّ  إىلٰ ل قد توصَّ  و ه  ة، ينيَّ الثوابت الدِّ 

م ي و   ، صحيحة تكون    أنْ  بعد  تتغريَّ ا مكن  سنة  شيئًا  ئة  ويكتشفون  ضدّ آ   هذه    خر 

  ؟ ة ة غري يقينيَّ اجتهاديَّ   ىلٰ استنادًا إ الصحيح    فكيف نرفض ما ثبت بالنصِّ   ، ة النظريَّ 

ل   الَّ إ من الدنيا    يبَق  «لو مل   :  الثابت عن رسول اهللا   النصُّ  يوم واحد لطوَّ

اليوم حتَّ  ذلك  اهللا   ٰى اهللا  اسمي   ، يواطئ من ولدي فيه رجًال    يبعث    ؤها يمل   ، اسمه 

  ح هذه النصوص الثابتة لصالح طرَ يف تُ ، ك ) ١( ت ظلًام وجورًا» ئَ لِ ام مُ وقسطًا ك عدالً  

  ). نصِّ بل ال (اجتهاد يف مقا   يه سمّ نُ وهو ما    هذا غري مقبول،   ؟ ة ة اجتهاديَّ نظريَّ 

ة الصاحلة هو  د قيام الدولة العامليَّ ؤكِّ الذي يُ القرآين    النصَّ إنَّ    : نحن نقول

الثابتة    ،سمقدَّ   نصٌّ  تق  نَّ أد  ؤكِّ تُ والروايات  الدولة  عىلٰ وتلك  اإلمام    م  يد 

علم  أمصدر    إىلٰ ومستندة    ، ا مستندة للوحيهنَّ ا ألنقبله  نْ أ هذه جيب  ،  ¨ املهدي 

مكن جتاوز هذه النصوص الثابتة بالرضورة يف  وال ي   ،عاىلٰ توارك  هو اهللا تب و  ،امنَّ

  ي. اإلسالمالفكر 

أ أ :  

  ة فعل هلزيمة الشيعة، املنتظر عبارة عن ردَّ اإلمام فكرة  نَّ إ :أمحد أمني يقول

  كثر من مناقشة: أمر يف نا يناقشون هذا األؤعلامو

الصدر   الشهيد  عليه ( مثالً  اهللا  كت  )رضوان  املهدي) (  ابه يف  حول    بحث 

 

 ). ٣٤١و ٣٤٠/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(
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لة يف  مناقشة مفصَّ   ااء يناقشهستاذ عدنان البكَّ واألُ   رسيعة،  ة يناقش الفكرة مناقش

حممّ والعالَّ   )، راملنتظ اإلمام  (كتاب   الشيخ  الدِّ أد  مة  زين  يناقشه  مني  يضًا  أين 

  هذا األمر.  دة يف مناقشة جيِّ 

ووضوح   ببساطة  املناقشة  ت   نَّ أ وخالصة  التي  الروايات  عن  تحدَّ هذه  ث 

من  روايات  ليست  هي    ، ودولته   ̈ املهدي  اإلمام  وقيام    ̈ املهدي  اإلمام  

بل هي    ،   هذه الروايات يذكرها الصحابة عن رسول اهللا   مصطنعات الشيعة، 

األ   ثابتة  تاريخ  قبل  يف  تباشري   ، اإلسالم ديان  هناك  دين يعني  سامويَّ يَّ   بالقائم  ة  ة 

إذن فكرة    صل الفكرة ثابت، أ ن  لك و   ، أو غريه     ٰى كان عيس   سواءً ،  ̈   املهدي 

ت هبا خر الزمان هذه األ آ  املصلح العظيم الذي خيرج يف  وقد ظهرت هذه   ، ديان برشَّ

ل مذهبي للشيعة أو يكون هناك تكتُّ   قبل أنْ     يضًا يف زمن رسول اهللا أ الفكرة  

م  قدِّ يُ   نْ أ ومن املمكن للباحث    ، د فرض إذن هذا يف احلقيقة جمرَّ   ة هلم، هزيمة سياسيَّ 

  ات. ة هذه الفرضيَّ علميَّ   ٰى د من مد هو التأكُّ   لكن املهمّ   ، ات فرضيَّ   موعة جم 

نقول اهللا ر  نَّ إ  : نحن  لشخص  وي  ، إليه  ٰى وح يُ   نبيٌّ     سول  خر  آمكن 

عفلق)   (ميشيل  بنبيٍّ   : يقول  نْ أمثل  ليس  الرجل  وض  ، هذا  من  وهو  القرآن  ع 

نبوَّ   ،عنده وحي،ال  وال  فرضيَّ   ة  فرض  ،ةهذه  جيوز  ال  بدلكن  عىلٰ ها  دليل    ون 

يشء   ٰى ذن ال يبقإات ض عليها الفرضيَّ ة ُتفرَ صبحت احلقائق العلميَّ أذا إف الواقع،

ثباتات  إة وبدليل وبة علميَّ ع بحجَّ ات ما مل تتمتَّ الفرضيَّ   ة ثابتًا، من احلقائق العلميَّ 

  . هلا  ةه ال قيم نَّ إة فعلميَّ 

  :¨ اري   روات اي

خلد ابن  أمني  مح أوون  يستند  بقضيَّ كذلك  د  تشكيكهم  اإلمام  ة  يف 

روايات  نَّ أوهي    ،ٰى خر أُ شبهة    إىلٰ    املهدي  ملاذا  مل    ¨هدي  املاإلمام  ه 

  . يذكرها البخاري يف صحيحه
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املحدِّ  أحد  هو  الكبار البخاري  (صح   ، ثني  اسمه  كتاب  يح  عنده 

املؤلِّ   ، البخاري)  وهو  هذا  من  إ ف  السُّ ئمَّ أ مام  أخ نَّ ة  يذكر  مل  مام إل ا بار  ة 

لكن    ، عرشات الصحاح ذكرهتا   ، ٰى خر بهم األُ تُ ولكن ذكرهتا كُ ،  ̈   املهدي 

يذكرها  مل  البخاري   : يقولون   ، البخاري  يذكرها  مل  الروايات  إ   ؟ ملاذا  هذه  ذن 

  قابلة للمناقشة. 

هذا الرجل باألصل له موقف من    نَّ أد  ذا جئت للبخاري جت إك  أنَّ واحلال  

البيتقضيَّ  أهل  ذلك  ،    ة  زمن    أنَّ مثال  يف  عاش  اإلمام  البخاري 

الذي  يقول عنه احلسن    الصادق  اإلمام  درك امتدادات  أيعني  ،    اجلواد

  :يقول  شيخ كلٌّ تسعامئة   - مسجد الكوفة   - إينِّ أدركت يف هذا املسجد  (  : ءاوشَّ لا

حم حدَّ  بن  جعفر  اإلمام    - د  مّ ثني  ما    ،)١( )-    الصادق أي  الرواة  عنه  ونقل 

الركبا به  وذا سارت  البلدان،ن  يف  صيته  أنَّ   ع  ورغم  ذلك  كان    مع  البخاري 

البخاري ال يروي عنه    يف الكوفة،  الصادق  اإلمام  معارصًا لنهايات حركة  

  فهل يمكن اعتبار ذلك شاهداً ب واضح يف احلقيقة، هذا تعصُّ  وال رواية واحدة،

  ؟  الصادق لإلمام ال وجود   أنْ  عىلٰ 

لألئمَّ  الصحاح  املؤرِّ عرشات  وة  السُّ املحدِّ خني  أهل  من  تروي  نَّثني  ة 

قضيَّ     النبيِّ   روايات  يف  ينقلها  ،  ¨  املهدي اإلمام  ة  والصحابة  مل  فإذا 

  . ل عليه عالمة استفهام سجَّ تُ  نْ أالبخاري جيب 

  استنتاج أنَّ   ثمّ   ،ر هذه الروايات وملاذا مل يذك  ،ا االحتجاج هبذا الكتابأمَّ 

صحيحة ليست  الروايات  االحتهذ  ثل م  نَّ إف  ، هذه  علمي� ا  ليس  نا    ،اجاج  ولعلَّ

  بن خلدون وأمحد أمني. امناقشة    إىلٰ  ٰى خر أُ  ةً سنعود مرَّ 
 

 ). ٨٠ / الرقم٤٠يش (ص رجال النجا )١(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .........................................   ٩٠

ا  ء :  

اليوم    احلسني  اإلمام  نكون مع  م احلرام  الثالث من حمرَّ   نحن يف مثل 

الثاينوقد نزل كربال احلسني قد    نَّ أبن زياد  الرياحي ال   رسل احلرُّ أو  ، ء يف اليوم 

  بالء. صل كرو

كتب   زياد  بلغني  «:    احلسني اإلمام    إىلٰ ابن  فقد  حسني  يا  بعد،  ا  أمَّ

املؤمنني   أمري  إيلَّ  أتوسَّ   نْ أ  - يزيد    -نزولك كربالء، وقد كتب  الوثريال  وال    ، د 

اخلمري من  باللطيأُ   حتَّٰى   ، أشبع  اخلبريحلقك  إىلٰ و  أ  ، ف  وحكم    ترجع  حكمي 

  . »األمري 

ق امَّ ـل  احلسني  اإلمام   قال الرأ    الرسول  كتاب  قال    ،ريد اجلوابأُ   : له 

  .)١(»ت عليه كلمة العذابقد حقَّ ألنَّه   ،له عنديال جواب «  له:

  وكان عىلٰ   ، عمر بن سعد  ا دع  ، شاط غضباً نستا   ، ابن زياد  إىلٰ وصل اخلرب  

أربعة  قوَّ  تعدادها  فارسة  للتوجُّ   ، آالف  احلسني ودعاه  حلرب    : فقال  ،   ه 

نسان الدنيوي  عمي اإلتُ لكن الدنيا التي  ،أمهله ليلة ر قليالً،فكِّ أُ  ٰى مهلني ليلة حتَّ أ

  :بيات املعروفةد األردِّ ر يف ليلته تلك ويميش ويُ فكِّ يُ  ٰى مسأف ،عمت قلبهأ

جنَّ  نَّ إيقولون   خالق    ة اهللا 

  

وغلِّ    وتعذيب    يدين   ونار 

يقولون    نْ إف   فيام    ي ننَّ إصدقوا 

  

  )٢( الرمحن من سنتني  أتوب إىلٰ   

وصل    ، الف هو عمر بن سعدآ بأربعة    من خرج حلرب احلسني  ل  وَّ أ  

الرابع   اليوم  يف  حمرَّ أكربالء  من  اخلامس  احلرام و  يُ   وما  ، م  زياد  ابن  ل  رِس زال 

ني بن نمري يف  احلص  ،آالفشمر بن ذي اجلوشن يف أربعة    كربالء،  إىلٰ العساكر  

 

 ). ٣٤٠/ ص ١للخوارزمي (ج  مقتل احلسني  )١(

 ). ١٩٣الطفوف (ص  قتىلٰ  امللهوف عىلٰ  )٢(
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ثالثة    ،الفآأربعة   يف  ربعي  بن  تقول  ، آالفشبث  يف    ٰى حتَّ   :الرواية  استكمل 

  .)١(ألف مقاتلم احلرام عرشون كربالء يف اليوم السادس من حمرَّ 

ة  بن احلنفيَّ أخيه حمّمد    إىلٰ يوم نزل كربالء كتب كتابًا    احلسني  اإلمام  

بوصوله  ُخي  يقول  إىلٰ ربه  بع مَّ «أ  : كربالء  مل تكن  فكأنَّ   ، دا  مل  اآل  وكأنَّ   ، الدنيا  خرة 

  .)٢( »والسالم  ،تزل

  ليه راجعون إا نَّ إو ا هللانَّ إ

 *   *   *  

  

 

 ). ٥٢فوف (ص الط قتىلٰ  امللهوف عىلٰ  )١(

 ). ١٩٦/٢١/ ح ١٥٨و ١٥٧كامل الزيارات البن قولويه (ص  )٢(





  

  

ـ ١٤٢٦م احلرام/  حمرَّ  / ٤(   ) ه

  

  

  :اااة 

  

  

  

  ا ا واي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : األسئلة التالية تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ 

  ؟¨  اإلمام املنتظر   ٰى مشكلة طول العمر لد كيف تعالج  -  ٣٢

  فعالً؟ ¨  نتظرملاذا ال يظهر اإلمام امل -  ٣٣

  ؟ يف موسم احلجِّ  ¨هل حيرض اإلمام   -  ٣٤

  ؟¨  ة التي خترج عند ظهور اإلمام املنتظرما هي الدابَّ   -  ٣٥

  العنرص البرشي؟  هل تعتمد عىلٰ  ¨  حركة اإلمام املنتظر  -  ٣٦

 حكومة  فرسِّ وكيف نُ ؟  ي يف حركة األنبياء  ما هو القانون اإلهل   -  ٣٧

  داود وسليامن؟ 

احل   -  ٣٨ البرش  سني  حركة  العنرص  اعتمدت  العنرص    م أ  يهل 

  الغيبي؟



  

  

  

ب ا :  

الناس قائالً: ة املكرَّ اخلروج من مكَّ   عىلٰ      عزم احلسنيامَّ ـل   مة خطب 

عىلٰ   ُخطَّ « عىلٰ   املوت  القالدِة  َخمَطَّ  آدم  إىلٰ   الفتاة،  جيد  ولد  أوهلني  أساليف    وما 

عها  تقطَّ ي بأوصايل هذه  كأينِّ القيه، أنا   يوسف، وخري يل مرصع   اشتياق يعقوب إىلٰ 

وكربالء النواوويس  بني  الفلوات  جوفاً أي  منِّ  فيمألنَّ   ، عسالن  وأجربًة    كراشًا 

ياً ُسُغب عن  حميص  ال  بالقلم،،  ُخطَّ  البيت  وم  أهل  رضانا  اهللا  عىلٰ   ،رضا    نصرب 

  .)١( »جور الصابرين ينا أُ وفِّ بالئه ويُ 

االشرتاك والتاميز بني حركة  نارص  عن ع  املحارضة احلديث يف هذه    يستمرُّ 

  يف األهداف واملناهج والنتائج.  ̈  املهدي اإلمام وحركة    احلسني اإلمام 

السابقة املحارضة  االشرتاك عىلٰ حتدَّ   يف  بني    ٰى مستو  ثنا عن عنرص  املنهج 

ة  ة تغيرييَّ كلتا الثورتني إصالحيَّ  وهو أنَّ ، ¨ يوحركة املهد    حركة احلسني

ولي مجاهرييَّ  مسة  عسكري،   وأحة  لَّ ست  زحف  والدالئل  عرب  باألرقام  منا    ، وقدَّ

  . هذا عن كلِّ  أعطينا حتليالً و

كلُّ  كانت  األ  وملاذا  وكهكذا   نبياء  حركة  الدِّ ا ؟  منهج  هو  هذا  ين  ن 

  . ٰى خر األُ  ديانواألاإلسالمي 

ي:اوا ا   

بني حركة    اً يضأج  حديثنا عن عنرص اشرتاك آخر يف املنه املحارضةيف هذه  

  . وحركة احلسني   ̈  املهدي 
 

 ).٢٩مثري األحزان (ص  )١(
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ودور    ،ث عن دور العامل الغيبي يف احلركتنيعنرص االشرتاك هذا يتحدَّ 

  العامل البرشي. 

هذا    ، ت الناساوقوَّ   ،مكانات الناسإو  واستعداد الناس،   حضور الناس، 

  العامل البرشي.  : يهمّ سنُ 

النرص اإلهلي    املالئكة،  ، جازعاإل  ة،يعني اليد اإلهليَّ فهو  العامل الغيبي  ا  أمَّ 

  الغيبي.

و البرشي  العامل  دور  يف  موقعهأين  وموقعه  الغيبي  العامل  دور  وأين  ؟ 

  ؟ ̈  املنتظراإلمام ويف حركة   حركة احلسني 

حها وانتصارها العاملي  ونجا  ̈   املهدي اإلمام  حركة    نَّ إ  : ٰى خر أُ بعبارة  و

  ي.  البرش العنرص حيث يمأل األرض قسطًا وعدالً تعتمد باألصل عىلٰ 

األ غاية  املوضوع يف  تنحلُّ   ، ةيَّ مهّ وهذا  عُ   وسوف  جمموعة  د وجمموعة  قَ به 

  شكاالت. إهات وبُ ُش 

يُ    ¨  املهدياإلمام  ذا كان  إه  نَّ أشكال  سبيل اإل  سئلة عىلٰ أل  سجِّ البعض 

ذن  إ  ؟ةن وتنتهي القضيَّ ملاذا ال خيرج اآل   ن ذإ  ،ة الغيبنترص بقوَّ ي ينترص باملالئكة،

  فلسفة الغيبة؟ ما هي تأخري؟ بل ة الفلسف ما هي 

تقولون ينترص    غاب خوفًا من القتل ثمّ   ̈   املهدي اإلمام  رون  صوِّ كيف تُ 

  ؟ لة ملاذا مل تنرصه من اليوم األوَّ يعني اليد اإلهليَّ  ة؟ باملالئكة وينترص باليد اإلهليَّ 

  هات. بُ ثارات وُش إهذه جمموعة 

  ؟ اإلهليهل هذا من اللطف   ؟ نآلملاذا ال يظهر ا  ثمّ  ؟صالً ملاذا غابأ

  لطف من اهللا،   ¨  املهدياإلمام    نَّ إ  :تقولون    أنتم شيعة أهل البيت

يوم يظهر لطف اهللا،   وظهوره  كان  إ  من  اإلهلي  ذا  اللطف  لامذا ال  ف  ،كذلكهذا 

  ؟ تعاىلٰ له اهللا جِّ عيُ 
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ركم عن  تصوُّ   ة،الفكرة ومهيَّ   الفكرة خطأ، نَّ  إ  : يقولوا  نْ أء يريدون  هؤال

  ! هكذا يفرتضون ،ة استدالالتكم غري منطقيَّ  ر خيايل، تصوُّ  ¨ املهدي  مام إلا

  شكاالت. ة هي سبب هذه اإلعقدة فكريَّ  نحلَّ  نْ أنريد  هنا نحن 

عمليَّ  يف  البرشي  العامل  التغيري، دور  ع  ة  يف  الغيبي  العامل  ملية  ودور 

  التغيري.

التغ  األنبياء  حركة    نَّ أنعتقد    -املسلمني    -نحن   عوحركة    ىلٰ يري 

بالدرجة   تعتمد  البرشي،   عىلٰ   وىلٰ األُ األرض  الغيبي   العنرص  العنرص  هو    ودور 

اإل االحتياطيَّ دور  األدوات  ودور  دور  إ  ة، سناد  يأيت  البرشي  العنرص  عجز  ذا 

الغيبي   املالئكة، والعنرص  احتياط وكدور   دور  يأيتو  يأيت دور  املعجزة كأدوات 

  . البرشيلعامل هو ا ل وَّ الدور األ  ل،وليس دور أوَّ  ثانٍ 

دا:ل ا  ن  

  يف جمال الترشيع ماذا نعتقد فيها؟  -األديان    كلُّ  - حظوا األديان  ال

األوَّ  هو  الغيبي  اهللا    ٰى يتلقَّ   النبيُّ ل،  العنرص  من  من    ،تعاىلٰ الوحي  يعني 

ملن  الغيب، الدور  الترشيع  يف  لإلهنا  الدور  و؟  للغيب  الدور  أم  هللا  هو  نسان 

  ؟ تعاىلٰ 

ع الصوم  رشِّ ليس هو الذي يُ و  الوحي،   ٰى يتلقَّ   يعني النبيُّ   للغيب،  :وابجل ا

نسان حينام يدخل يف جملس  ودور اإل  يف جمال الترشيع، ذلك  والصالة وما شاكل  

ا أصل الترشيع  ، أمَّ هو دور النبيِّ يمأل نقاط الفراغ كام كان    نْ أسالمي  إترشيعي  

  . فهو من اهللا تعاىلٰ 

عون يف مقابل اهللا  رشِّ ء ال يُ هؤال   ، ياإلسالمالعامل  يف    انات يوجد لدينا برمل 

ك يف منطقة  جملس ترشيعي يتحرَّ هم هؤالء  يف مقابل القرآن،عون رشِّ يُ ال و، تعاىلٰ 
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الدولة،ميزانيَّ   الفراغ، اخلُ اخلطَّ   ة  الوزاراتالعال  ة،يَّ س مُ ة  بني  تكون   ، قة    ؟كيف 

ه وأمثاله ملأل مناطق  هذا كلُّ   ، ةنيَّ تقديم لوائح قانو  ؟ وزير كيف يكونالاستجواب  

  الفراغ. 

  هذا يف جمال الترشيع. ، تعاىلٰ صل الترشيع فمن اهللا تبارك أا أمَّ 

ال ا  ند:  

نسان الدور  ا اإلأهيُّ   :يقول  تعاىلٰ اهللا    نَّ إاألرض ف  لكن يف جمال التغيري عىلٰ 

ُ�ُ ، نتأاعمل ا اإلنسان أهيُّ  ن دورك،اآل
ْ
ن
َ
� 

ْ
  سناد إليأيت دور ا  حينئذٍ  هللاَ وا اإِن

 ُْ�م ْ�ُ
ْ
ن
َ
�   :وتعاىلٰ بعد ذلك يأيت دور اهللا تبارك الً اعملوا أنتم أوَّ  ،)٧(حمّمد ،  

ثانيًا دور  الً دور العنرص البرشي ويأيت  األرض يأيت أوَّ   يعني يف جمال التغيري عىلٰ 

  العنرص الغيبي واإلهلي. 

نبيُّ األديان    كلِّ   بة عىلٰ ة يف احلقيقة جارية ومنسح هذه نظريَّ      ناوليس 

حركة   أو  احلسنيإفقط  كام   األ  كلَّ   نَّ أل   ة، خاصَّ     مامنا  كانت  هكذا  ديان 

وموس  ث، سنتحدَّ  نوح  حركتهم    وإبراهيم    ٰى وعيس  ٰى يعني  كانت  هكذا 

  ٰى يعني موس  سناد، م الدور اإلهلي دور اإل نرص البرشي يتقدَّ م العبمقدار ما يتقدَّ 

   م الدور اإلهلي  عجز العنرص البرشي تقدَّ امَّ ـلوع فرعون  جهة مدخل يف موا  

 ِق َعَص
ْ
ل
َ
بَِعَص ) و١١٧(األعراف:    اكَ أ  

ْ
ِب

ْ
رَ ا�

ْ
َح

ْ
)،  ٦٣(الشعراء:    اَك ا�

لكن  إهذا   إهلي  التحرُّ أسناد  موسصل  من  كان  يتحرَّ   ،هومجاعت   ٰى ك  مل  كوا  ولو 

  وجلسوا يف البيت مل ينزل عليهم النرص اإلهلي. 

روا  اإ :  

  : تقول الرواية، ة مجيلةأقرأ لكم قصَّ  اسمحوا يل أنْ 

: «كم    د بن عيلٍّ يل أبو جعفر حممّ   قال: قال   ،عن أيب عبد اهللا اجلعفي
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عندكم؟» أربعون  ،الرباط  رباطنا   ،قلت:  «لكن  ال  قال:  ارتبط    ، دهررباط  ومن 

كان له    الحاً ط فينا ستبار   ومن  ا كانت عنده، م   ة كان له وزهنا ووزن وزهنافينا دابَّ 

  ، وال من ثالث وال من أربع  تنية وال من مرَّ وزنه ما كان عنده، ال جتزعوا من مرَّ 

نبيٍّ فإنَّ  مثل  ومثلكم  مثلنا  إرسائيل  ام  بني  يف  أنْ   اهللا    فأوحٰى   ، كان    ادعُ   إليه 

ل فإينِّ قومك  ومن   ، سأنرصكلقتال  اجلبال  ذلك  فجمعهم من رؤوس    ثمّ   ، غري 

تعاىل    أوحٰى اهللا  ٰى اهنزموا، ثمّ رضبوا بسيف وال طعنوا برمح حتَّ   امف  ، مه هبتوجَّ 

  فام رضبوا   ،ه هبمتوجَّ    سأنرصك، فجمعهم ثمّ قومك إٰىل القتال فإينِّ   ادعُ   إليه أنْ 

قومك إٰىل القتال    ادعُ   أوحٰى اهللا إليه أنْ   ٰى اهنزموا، ثمّ بسيف وال طعنوا برمح حتَّ 

  : فأوحٰى اهللا تعاٰىل إليه ،نا النرص فام نرصنا : وعدت لواقاف ،فدعاهم ،سأنرصك فإينِّ 

  ، فدعاهم  ،من النار  إيلَّ  القتال أحّب   ،القتال أو النار، فقال: يا ربِّ  خيتاروا  ا أنْ إمَّ 

منهم ثالثامئة أهل بدروثالثة عرش عدَّ   فأجابه  بسيف    ،ه هبمفتوجَّ   ، ة  فام رضبوا 

  .)١( هلم»    ٰى فتح اهللا وال طعنوا برمح حتَّ 

  ة جاء العامل الغيبي. ل املسؤوليَّ وا لتحمُّ ا عندما استعدُّ نه 

نت  أأي    ،)ي الربكةاحلركة ومنِّ   وهلذا يقال فيام هو املأثور: (يا عبدي منك

يأتيك الرزقاو  عملك  ح حملَّ اذهب وفتِّ  جالسًا يف    ٰى تبق  ا أنْ أمَّ   ، طرق األبواب 

  . الرزقي منِّفال يأيت   ،ال يوجد عمل  : البيت وتقول

  العامل الغيبي.  م العامل البرشي عىلٰ ة تقدُّ نظريَّ  هي  هذه

األو بالغيب واملالئكة،هنَّ أ  م رغ  نبياء  هذا نجده يف حركة    م حماطون 

طف    ٰى فموس منذ  حماطًا  اإلهليَّ كان  بالرعاية      ٰى عيس  لكوكذ  ، ةولته 

  مه العنرص البرشي. ه يتقدَّ لكن هذا كلُّ و،   ورسول اهللا 
 

 ). ٥٧٦/ ح ٣٨٢و ٣٨١/ ص ٨الكايف (ج  )١(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ١٠٠

  : نواء داود 

القانون ختلَّ    ،نبياءة بشكل واضح يف اثنني من األإهليَّ بحكمة    ف لكن هذا 

ه قادر  ري البرش أنَّ يُ   نْ أراد  أ  وتعاىلٰ اهللا تبارك    نَّ إ  : قلناف،    ومها سليامن وداود

عامليَّ   عىلٰ  حكومة  لإعطاء  وسليامن ة  كداود  أنبيائه  سأله  ،    بعض  حينام 

ِفرْ   وقال:   سليامن
ْ
    ِ� رَب� اغ

ً
�

ْ
ُ�ل ْب ِ� 

َ
 َوه

َ
ِدي ال

ْ
َ�ع ِمْن  َحٍد 

َ
ِأل بَِ� 

ْ
يَ�    

البرش،    فملك سليامن )،  ٣٥(ص:     : يقول  تعاىلٰ اهللا    غري حاصل ألحد من 

قادر عىلٰ  ُأ   يشء  كلِّ   أنا  أنْ لكن  منكم  قادر عأو  تعملوا،  ريد  األنبياء  نرصة    ىلٰ نا 

  الً. وَّ أتبذلوا اجلهد  نْ أ ريد منكم أُ لكن 

الرياح والطري  من    ، نبيائهألنرصة    ٰى خر تسخري املوجودات األُ   عىلٰ   اهللا قادر 

 ،  واجلبال
َ
ْرن

�
 وََسخ

َ
د َمَع  بَ ا  ِ

ْ
ا�  

َ
 اوُد

َ
ف ا 

�
ن
ُ
َو�  َ�ْ َوالط� َن 

ْ
�َُسب�ح  

َ
  �اِعِلَ�  ال

سليامن  ٧٩  (األنبياء: وكذلك   ،(    بأمره الرياح   جتري 
َ
ُدو�ه

ُ
ٌر  غ

ْ
ه

َ
ش ا 

رٌ اُحهَ َوَروَ 
ْ
ه

َ
  . تعصف باملدينة فتعصف هبا رياح أنْ المر فيأ، )١٢(سبأ:   ا ش

  :  آخر الدنيا كام قال سليامن   إىلٰ  ك لِ ر ملَ وهذا ال يتكرَّ 
َ

َحٍد ال
َ
بَِ� ِأل

ْ
 يَ�

ِدي
ْ
  . )٣٥(ص:   ِمْن َ�ع

ختلَّ  القاعدة  إهليَّ هنا  داود وسليامن  حيث    ة، فت حلكمة    اعتمد ملك 

البرشي  عىلٰ  العامل  قبل  الغيبي  ا  ،العامل  ه لقاعدلكن  العريضة  أنَّ ة  العامل    ي 

  العامل الغيبي.  م عىلٰ البرشي هو الذي يتقدَّ 

  :  اق دء ال 

تذهبون   املن    إىلٰ عندما  مكان  وَّ املدينة  يوجد  السبعةب  ٰى دعيُ رة    ، املساجد 

متواض مساجد  العمرانوهي  حيث  من  مهملة  عىلٰ   ، عة  كانت  املساجد    هذه 

األ معركة  يف  مجععن   اب حزاخلندق  حلفادما  قريش  األءت  من  عراب  ها 
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وقف بمكان      رسول اهللا  نَّ إ  :تقول الرواية  ، حزابحزاب يف معركة األواأل

ودع  العصابة  لِ ُهت   إنْ   مَّ هُ اللَّ «   :بقوله  تعاىلٰ اهللا    امرتفع  هذه  يف   دعبَ تُ مل  ك    بعدها 

هم  وقلبت قدورهم وقطعت خيام العدوِّ  هبت ريح عىلٰ  :تقول الرواية ،»األرض

  تعاىلٰ اهللا    ألنَّ   ، يف هذا املكان مسجد اسمه مسجد الفتح  َي وُبنِ   ،)١( وا منهزمنيلُّ وو

 

منهم الضجر    رسول اهللا    ٰى ، ورأاملسلمني يف حرب اخلندق  عىلٰ    اشتدَّ امَّ ـصار لاحل  أنَّ روي    )١(

م فيه  كان  الرضِّ ملا  عىلٰ ن  صعد  ٰ   ،الفتح  مسجد   ،  هذه  لِ ُهت   إنْ   مَّ هُ اللَّ «قال:    ثمّ ،  ركعتني  فصىلَّ ك 

تُ  مل  األرضعبَ العصابة  يف  بعدها  رحياً ،  »د  اهللا  املرشكنيقلعت    فبعث  رواحلهمخيم  وبددت   ،  ،

الرمال بالربد، وسفت  املالئكة  وأجهدهتم  اهللا  ،والرتاب عليهم، وجاءته  رسول  يا    إنَّ   ،فقالت: 

لكا  بالطاعة  أمرنا  قد  شئت،  هللا  بام  من    ،فمرنا  وكوين  وارعبيهم،  املرشكني  «زعزعي  قال: 

ذلك،  ورائهم» هبم  اهللا،  ففعلت   يَ :  وأنزل 
�
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رجع من    ثمّ   عٰىل املسلمني.  وصاروا مع األحزاب   ة حني نقضوا عهد رسول اهللا  ظبني قري

يك  ، فقال يف الثالثة: لبَّ ثالثاً   -  وكان قريباً   - ليامن  فصاح بحذيفة بن ا   ،عسكرهم  مسجد الفتح إىلٰ 

  اعرب اخلندق «:  فقال  ،الربد  ةشدَّ   فقال: منعني   ،»يبني؟تسمع صويت وال ُجت «قال:    ، يا رسول اهللا

فقمت وأنا أنتقض من  ،  » ترجع إيلَّ   ٰى حتَّ   حدثاً   ثدِ فاعرف خرب قريش واألحزاب وارجع وال ُحت 

وكأينِّ الرب اخلندق،  فعربت  احلامَّ د،  يف  إىلٰ   فرصت  إالَّ   ،معسكرهم  م،  هناك  أجد  أيب  فلم  خيمة   

وبني  قريش،  وجوه  من  مجاعة  وعنده  تشتعل    سفيان  نار  وختبوا مرَّ أيدهيم  فانسللخرٰى أُ   ة  ت  ، 

  تل ا نقاكنَّ  ا نقاتل أهل األرض فنحن بالقدرة عليه، وإنْ كنَّ  فقال أبو سفيان: إنْ ،  فجلست بينهم

يقول   السامء كام  السامءحممّ أهل  بأهل  لنا  ملحمّ ا،  د فال طاقة  يكون  بينكم ال  بيننا،    د نظروا  عني 

بن فقلت: من أنت؟    ، ذي عن يميني ال   قال حذيفة: فبادرت إىلٰ ،  فليسأل بعضكم بعضاً  قال: خالد 

أ  ثمّ ،  فلم يسألني أحد منهم  ،وقلت للذي عن يساري: من أنت؟ قال: فالن ،  الوليد بو سفيان قال 

م أنا أتقدَّ   ا أنْ الساقة، وإمَّ   ببعض فأكون عىلٰ  الناس ليلحق بعضهم م أنت فتجمع إيلَّ تتقدَّ  نْ ا أ خلالد: إمَّ 

ر أبو سفيان، فخرج موا وتأخَّ فتقدَّ   فقاموا مجيعاً ،  ر أنتنا وتتأخَّ م أ بل أتقدَّ قال:  ،  الساقة   وتكون عىلٰ 

   هش الذي كان به، فنزل حيلُّ احلته وهي معقولة من الد ها، فركب رظلِّ   وأنا اختفيت يف  ، من اخليمة 
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لنبيِّ  الدعاء،   ه  كتب  بعد  مساجد    الفتح  بجانبه  بنوا  سم  اب  ٰى خر أُ واجلامعة 

بكر ذلك   إىلٰ   ، مسجد عمر وأيب    ،   يب طالب أبن    يوجد مسجد عيلِّ   جانب 

  .   سلامنسجد مو ،   يب ذرٍّ أومسجد ،   ومسجد الزهراء 

يف      عيلٌّ اإلمام  فحينام حرض    ،العامل الغيبي يأيت بعد العامل البرشي

األ بن  معركة  عمرو  وقتل  العامل    ودٍّ عبد  حزاب  دور  جاء  حينئٍذ  العامري 

د   ،الغيبي اهللا  بالنرص واستجاب  دعا  أنْ نَّ إلكن ذلك    ،عاءهفالرسول  بعد  كان    ام 

النبيُّ  وبذلوا      ثبت  النرص    وحينئذٍ   ، جهدهم  كلَّ واملسلمون معه  دور  جاء 

  اإلهلي. 

،    داود وسليامن  ا نبياء ومهثنني من األاف يف  ذكرنا القانون الذي ختلَّ 

نبيِّ  احلاكم  نا  ويف  هو  القانون  هذا  رسول  فعمليَّ   ،كان  قادها  التي  التغيري  ة 

البرشي   اهللا العنرص  مكَّ   ،كانت بحضور  املدينة  ففي  ة ثالثة عرش سنة ويف 

فمثالً يف    ،العامل الغيبي  ات من العمل واجلهاد وبعد ذلك جاء دورة سنوعرش

يملكون   ال  املسلمون  كان  بدر  البقيَّ أسياف  ربعة  أ  الَّ إمعركة  يقاتلون  وكان  ة 

النخل الغيبي  ،بجريد  العامل  دور  جاء  مْ ،  حينئٍذ 
ُ
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األ  نريد  هذا  قضيَّ   نْ أمر  مع  احلسني نناقشه  حركة      ة  اإلمام  ومع 

  ،كيف يكون االنتصار  ̈ اإلمام  فعندما خيرج    ، الذي نحن بانتظاره  ̈  املنتظر

  ة؟ جز اإلهليَّ بالبرش أم باملالئكة والرياح واملعا
 

   فلامَّ ،  العقال قتله،  تذكَّ فأمكنني  بذلك  مهمت  اهللا    قول رسول  ُحت « يل:    رت   ٰى حتَّ   حدثاً   ثنَّ دِ ال 

إ  إىلٰ ،  » يلَّ ترجع  ورجعت  اهللا    فكففت  الفجر  رسول  طلع  اهللاوقد  فحمد  ثمّ ،   ،   ٰ بالناس   صىلَّ

ق عنه اجلامعة  وقد تفرَّ فام أصبح إالَّ ،  تطلع الشمس   أنْ   حد مكانه إىلٰ أ   حنَّ الفجر، ونادى مناديه: ال يرب 

 ).٢٤٥  / ح ١٥٨  -  ١٥٦/ ص  ١.. (اخلرائج واجلرائح: ج  .يسرياً    نفراً إالَّ 
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ا   يا ا :  

جد�  واضحًا  كان  العامِّ   عىلٰ     احلسني   امد عتا  ا لقد  التغيري،  القانون    يف 

البرشي العنرص  ف  ، ودور  املنوَّ     احلسني  نَّ إوهلذا  املدينة  يف  حتَّ خطب    ٰى رة 

الذي قرأت لكم    م للناس هذا اخلطابمة وقدَّ ة املكرَّ مكَّ   إىلٰ   ٰى أت  ئ الناس ثمّ عبِّ يُ 

منه، يريدون    مقاطع  احل  إىلٰ يذهبوا    نْ أالناس  لكن  خطب    سني  عرفات 

جهاديَّ  قائالً خطبة  عىلٰ   ُخطَّ «  : ة  عىلٰ   املوت  القالدِة  َخمَطَّ  آدم  الفتاة   ولد    ، »جيد 

  خطاب سيايس وجهادي توعوي. 

اه  بدأ باجتِّ ام  إنَّ و  ،ثهم عن نزول املالئكة دِّ ومل ُحي   ،هم باالنتصاربرشِّ ملاذا مل يُ 

  ؟ الثورة

احلسني  تتوهكذا   حركة  اتعت  ت كان ا  هنَّ أفنجد    ،واصل  لعنرص  مد 

  . البرشي

كان  مثًال   كربالء كيف  يف  مطَّ أ   ؟ القتال  عىلٰ نتم      احلسني   املقتل،   لعون 

عىلٰ   صفَّ  زهري  عىلٰ   ، امليمنة   أصحابه  مظاهر  بن      واحلسني   ، امليرسة   وحبيب 

ه   ٰى عط أ و   ، بالقلب  يعني قلب    ، ة خيوضها ة عسكريَّ هذه عمليَّ   اشم، رايته لقمر بني 

  . يقوم به احلسني    ، هو ختطيط عسكري    كام متاماً   ، وجناحني يمني وشامل 

مكَّ   نْ أقبل      احلسني اإلمام  و من  املكرَّ خيرج  للتعبئة    مة ة  كتابًا  بعث 

يومئٍذ  و  ، اتعطي ترصحيات عرب الفضائيَّ صبح يُ أيعني    ،بعث رسائل  ة،اجلامهرييَّ 

تو فضائيَّ ال  بعث    ات، جد  يكتبها  ب لكن  األ   إىلٰ رسائل  البرصةرؤساء  يف    ، مخاس 

مة، وبعضهم  ة املكرَّ دركه يف مكَّ أبعضهم    ، جابوهأبعضهم    ، م النرصةهب منيطل

درك  أكان  نْ إيف احلقيقة و   درك احلسنييعني مل يُ   دركه يف كربالء بعد مقتله،أ

األ وهو    ،مثل سعيد  ،الثواب األمخاس وقاد أحد رؤساء  الذي  ة  البرصة  لوية يف 

  . َل تِ قد قُ  كربالء وكان احلسني  إىلٰ وصل 
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  .   احلسنياإلمام خيوضه   اهنا ختطيطًا عسكري� اه  نَّ أظ ح نال نحن

تقول    احلسني اإلمام   الروايات  املرشعة  حارصوا  حينام  ه  نَّ إ  :مثالً 

عدَّ  بئراً   ثمّ   ،ة خطواتتراجع وراء اخليام  ماء  ،حفر  منها،    فرشب  ،فنبعت عني 

  .)١(م احلرام هذا يف السابع من حمرَّ كان 

اخليام حف     احلسني وقًا  خند  روراء  باحلطب  هذه خطَّ أمأله  ة  حرقه، 

حتَّ  عىلٰ   ٰى عسكرية  حيدث  اخللف   ال  من  هجوم  األ  ،اخليام  قال    :عداءوهبذا 

  !)٢( لت النار يا حسنيتعجَّ 

يف  م  التقدُّ مع هذا    ،  احلسنياإلمام  ة خيوضها  ة عسكريَّ ذن هذه خطَّ إ

  . أيضاً  العنرص الغيبي موجودولعنرص البرشي ا

ول ام:  

ال الروا  يروهيا  ية  الصدوق تي  عن    ،   الشيخ  تغلب أ بسنده  بن    ، بان 

آال إنَّ  « :    الصادق اإلمام  عن   مع    َمَلك ف  أربعة  القتال  يريدون  هبطوا 

عليه)   احلسني  اهللا  (صلوات  عيلٍّ  يُ   ، بن  القتال،  ؤذَ فلم  يف  هلم  يف  ف ن  رجعوا 

ه  كون يب   رب فهم عند قربه شعث غ ،  االستئذان، وهبطوا وقد ُقتَِل احلسني  

  . » يوم القيامة   إىلٰ 

مجيلة  الرواية  قولويه    أيضاً تقول  و   ،هذه  ابن  يرويه  « كام  رئيسهم : 

له  يقال  زائر    ، منصور   :َمَلك  يزوره  استقبلوه،الَّ إ فال  إالَّ     ع  مودِّ عه  ُيودِّ وال 

عادوه الَّ إريض  ممرض  ي وال  شيَّعوه،   يموت    ،   صلُّ الَّ إميِّت  وال  عىلٰ    وا 

ل  جنازته، بعدواستغفروا  هؤالءو   موته،  ه  األرض  كلُّ  قيام   يف  ينتظرون 

 

 ). ٣٤٦/ ص ١للخوارزمي (ج  احلسني  مقتل )١(

 ).١١٦أليب خمنف (ص  مقتل احلسني  )٢(
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يروهيا  »   القائم  الرواية  الصدوقهذه  بن   الشيخ  أبان  قولويه، عن  وابن 

 . ) ١(تغلب، عن اإلمام الصادق 

  إىلٰ  ضافةً إة عبئة البرشيَّ الت  تعتمد عىلٰ  احلسني اإلمام حركة   نَّ أنالحظ 

نسان  حيمل اإل  نْ أ ة هو  القضيَّ   مقن علك  ، ةالقضيَّ   العامل الغيبي الذي حييط بكلِّ 

هلم بالنزول    نَ ذِ أُ وال    مل يطلب نرصة هؤالء املالئكة،    احلسني فهلذا  و  ،اللواء

  .  بعد مقتل احلسني  إالَّ كربالء  إىلٰ 

  أ؟  ن  

الذي  أو تغلب  بن  الشيعة، بان  عظامء  من  هو  السابقة  الرواية  عنه    قرأنا 

واالسجَّ اإلمام  درك  أ له  والصادق    لباقراد  قال  أهل    ...«  :الذي  جالس 

وعندما    ،لف روايةأوله ثالثون  ،  )٢( »كيف شيعتنا مثلُ   ٰى ر يُ   أنْ   بُّ حِ  أُ ينِّ إاملدينة ف

أوجع قلبي موت    ا واهللا لقدمَ أ  ،رمحه اهللا«بقوله:      الصادقاإلمام   رثاه  وّيف تُ 

كان  ألنَّ ،  )٣( »أبان عىلٰ إه  القدر  جليل  واخلاصَّ عامَّ ال  ٰى مستو   نسانًا  ذا  إوكان    ، ةة 

  له حلقات الدرس.  ت خليأُ دخل املسجد 

قصَّ  العظموهناك  اهللا  آية  يروهيا  تغلب  بن  ألبان  طريفة  د  السيِّ   ٰى ة 

  داً. ف من عرشين جملَّ الذي يتألَّ  ) ديثمعجم رجال احل (يف كتابه   اخلوئي

 

(ص    )١( الصدوق  ح  ٧٣٧أمايل  ا  )،١٠٠٥/٧/  (ص  كامل  /  ٣٥٤و  ٣٥٣لزيارات 

 ).٦٠٨/١٢ ح

/ ص  ١(ج    هتذيب املقال)؛ قال األبطحي يف  ٦٠٣  ح/  ٦٢٢/ ص  ٢ج  ( اختيار معرفة الرجال  )٢(

ب(  :)٢٢٢ شهد  أصحابنا  قد  بكُ فقاهته  وإليك  أيضًا،  اجلمهور  نصَّ تُ وعلامء  احلموي    بهم.  عليه 

املرتبة العليا من الفقه واحلديث   لوغه إىلٰ فقاهته، وب عىلٰ   والسيوطي وغريمها من أعالمهم. ويدلُّ 

صول، ما  األُ   الفروع عىلٰ   وغريمها من مباين االستنباط، وحصول امللكة الرشيفة لالجتهاد، وردِّ 

 ». ...فت الناسا قال: «اجلس يف مسجد املدينة و،  جعفر الباقر عن أيب املاتن  رواه

 ).٦٠١/ ح ٦٢٢/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج  )٣(
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    يِّ صحاب النبأكم عدد    :سأله  ثمّ   ، بانأ  إىلٰ   جاء شابٌّ   : ةتقول القصَّ 

  يف حروبه؟    عيلٍّ اإلمام الذين شاركوا مع 

أبان   له  ،السؤالسبب  فعرف  تريد  كأنَّ   :وقال  فضل    نْ أك  اإلمام  تعرف 

تعرف    ٰى كم واحد معه حتَّ   وتعرف   ، لتحاق األصحاب بهامن خالل      عيلٍّ 

  ؟   منزلة عيلٍّ 

  هو هكذا.  ، نعم :قال

  نْ أ نت تريد  أ و      من خالل عيلٍّ الَّ إ قال: نحن ما عرفنا فضل الصحابة  

  ؟   ا إذا مل ينرصوا علي� ما هو فضل الصحابة    ، من خالل الصحابة     ا م علي� قيِّ تُ 

ختلف  اذا  إالشيعة هم    ؟تدري من هم الشيعةأبان بن تغلب:  أقال له    ثمّ 

اهللا   رسول  عن  عن  اوإذا    ،   عيلٍّ   إىلٰ رجعوا    الناس  الناس  ختلف 

  .)١( جعفر الصادق    إىلٰ رجعوا    عيلٍّ 

تلومونني  كيف    : قال   الصادق  اإلمام  المه الناس يف روايته عن    دما وعن 

  ؟ ) ٢( »   قال رسول اهللا « قال:  عن يشء إالَّ  سألته  رجل ما  عن  روايتي  يف  

  ؟  ا اوق

هذه  مَّ أ يروي  الذي  الصدوق  الشيخ  كتاب  ا  صاحب  هو  مايل  أ(الرواية 

الغف  )، الصدوق عهد  يف  القدماء  علامئنا  من  اهو  دعاء    دَ لِ وُ   ، ٰى لصغريبة  بربكة 

عيلِّ   ¨  املهدياإلمام   للنائب    ألبيه  معارصًا  كان  الذي  بابويه  بن  احلسني  بن 

خرون  آومعه ثالثة    سم احلسني بن روح،ااملعروف ب     مام املنتظرالثالث لإل

  ، سبعني سنةحوايل  ت التي امتدَّ  ٰى مام يف غيبته الصغر ة لإلابة اخلاصَّ لون الني شكِّ يُ 

 

 ).٧/ الرقم  ١٢)، عن رجال النجايش (ص  ٢٨/ الرقم  ١٣٣ص    / ١ج  (   رجال احلديث   معجم  )١(

 ).٢٠٧/ ص ١منهج املقال (ج  )٢(
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  عيلُّ ثّم    واحلسني بن روح،  ،د بن عثامنوابنه حممّ   ،ن سعيد العمرين بعثام  :وهم

ن  ا اآلمَّ أ  ،ٰى الصغر ربعة يف زمن الغيبة  اب األوَّ السمري، هؤالء هم النبن حمّمد  

ونوَّ  مراجع  مشخَّ عندنا  غري  باالاب  والرشوط  ، سمصني  بالعالمات  وهم    ،بل 

  . ¨ املنتظراإلمام ل بَ ون من قِ وكالء عامُّ 

من    ا وقريب جد�   ،يف زمان احلسني بن روح النوبختي   دَ لِ وُ لصدوق يخ اوالش

أيضًا  ب  امللقَّ بن احلسني  عيلُّ أبوه   ، ̈   املنتظر اإلمام وغيبة     العسكري اإلمام 

بن روح    ، بالصدوق  ر   نْ أ طلب من احلسني    ،   املنتظر اإلمام    إىلٰ سالة  يكتب 

له اهللا  يا  :يقول  أُ   ، بن رسول  بربي  زقنير  نْ أريد  أنا  ولدًا،  اهللا  دعائك  وكتب  كة 

جاء اجلواب بعد يومني  و ،  ¨  املنتظراإلمام    إىلٰ رسالة أوصلها  احلسني بن روح  

تُ نَّ إ«  ة:أو ثالث ال  هذهرزَ ك  منها ولدين  رزَ تُ ديلميَّة ووستملك جارية    ،ق من  ق 

كتاب  )١( »نيفقيه صاحب  الصدوق  الشيخ  هو  الولدين  هؤالء  من  واحد  كان   ،

الص أ( تعجَّ   ، )دوقمايل  بحيث  مباركًا  فقيهًا  شدَّ كان  من  الناس  حافظته  ب  ة 

الزمانفعجب  ال    :يقولونو يضًا كان  أوهو    ،)٢(¨  أنت مولود بدعاء صاحب 

  .)٣( األمر  نا ولدُت بدعوة صاحب أ :يفتخر بذلك يقول

او الشيخ  يف  هذا  مدفون  االبن  يف  واأل  ،طهرانلصدوق  مدفون    ،قمب 

  .كالمها صدوقو

بان بن تغلب  أ هذه الرواية يروهيا الشيخ الصدوق عن    ، حالٍ   كلِّ   عىلٰ 

املالئكة      الصادق اإلمام  عن   هؤالء  نزلوا  بشأن  لنرصة  الذين 

  .  احلسني 
 

 ). ٢٦١/ ح ٣٠٩و ٣٠٨ (ص الغيبة للطويس )١(

 . )٣١ح / ٤٥باب  /٥٠٣ص (ين كامل الدِّ  )٢(

 ). ٦٨٤/ الرقم ٢٦١رجال النجايش (ص  )٣(
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التي     مل يعتمد عىلٰ     احلسني اإلمام    نَّ أ نقوهلا هي    نْ أ ردنا  أ الفكرة 

املالئكة  عىلٰ   ، هؤالء  يعتمد  كان  البرشي   ولكن  كان    ، العنرص  اإلمام  ولو 

عىلٰ     سني حل ا  امل   يعتمد  ُقتِ الئكة  هؤالء  كان  قُ إنَّ   ،   َل ملا    َل تِ ام 

عىلٰ نَّ أل     اإلمام يعتمد  كان  البرشي   ه  األ   ، العنرص   نبياء  وهكذا 

باعتبار  أ  املعركة  خيرسون  يكن    نَّ أ حياناً  مل  البرشي  نزول   يستحقُّ العنرص 

  . وتعاىلٰ النرص من اهللا تبارك  

بني العنرص    ة األطهار واألنبياء ئمَّ ألا   عند املوازنة واضحة   نَّ أ احلقيقة  

عىلٰ  والغيبي  قِ هنَّ أ  البرشي  يف  ون  ُيعدَّ البرشي  العنرص  جانب  يف  البطولةمَ م    ، م 

  ؟ ليهمإ متتدُّ ة  هليَّ ذا صارت اليد اإلإفكيف 

  العنرص البرشي ثمّ  واعتامده عىلٰ   احلسني   اإلمام هذه رؤية عن حركة  

  العنرص الغيبي. 

  اا ¨:  

البرشي  أ  ٰى ونر ،  ¨  املنتظراإلمام  حركة    إىلٰ نصل    ثمّ  موقع العنرص  ين 

  فالتعبئة   ،رية التغيهلي لعمليَّ ا تسري وفق القانون اإلهنَّ أنالحظ    ،والغيبي يف حركته

والتجح  ثمّ   ،ةالبرشيَّ  والكرُّ التخطيط  ي  ثمّ   ، والفرُّ   فل  ذلك  النرص  أبعد  دور  يت 

يف مواقع    ¨اإلمام  ومع    نبياء األ  ان مع كلِّ لذي كهلي والعنرص الغيبي ااإل

بقوَّ اآلن    ̈   فهو  عديدة،  الغيبي،غائب  العنرص  عمره    ة  بقدرة  أوامتداد  يضًا 

  الغيب.

:ل اط   

  . طويلل عن عمره الال توجد لدينا مشكلة عندما ُنسئَ 

   عند نقف طويالً   نْ أوبالغيب وال نحتاج    تعاىلٰ ناس نؤمن بقدرة اهللا  أُ نحن  
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السؤال   (اإلمام    نَّ أهذا  عمره  يصبح  سنة؟١٢٠٠كيف    إىلٰ   يمتدَّ   نْ أممكن    ) 

  . ةً علميَّ  ة ال توجد فيها مشكلةوهذه القضيَّ  سنة، )٢٠٠٠(

نسجة واخلاليا وما  األ  ة هي مسألة املحافظة عىلٰ املسألة من الناحية العلميَّ 

  شاكل ذلك. 

موجود   الغيبي  غيبة  أالعنرص  يف  عن  ،  ̈   رنتظ ملااإلمام  صالً  غائب  هو 

تقول  نَّ أنظار مع  األ املوسم  نَّ إ  : الروايات  يشهد  احلجِّ ه  ه حيرض  نَّ إأي    ،)(موسم 

  ي هذا؟ سمّ ال ترونه، ماذا نُ   كممعكم لكنَّ

  ال نراه؟   انَّيعني كيف يكون هو معنا لك  يه العنرص الغيبي،سمّ نُ 

  . ه يشهد املوسم يعني احلجَّ نَّ إ : الروايات تقولهذه 

  .)١( سنة موجود يف احلجِّ   كلِّ يف  ̈  تظراملن اإلمام 

  هذا عنرص غيبي.و ، ٰى ر ه موجود وال يُ نَّ أتثبت ة هذه القضيَّ 

ني هو  يع،  )٢( »ابِنَْفِيس َأْنَت ِمْن ُمَغيٍَّب َملْ َخيُْل ِمنَّ«  :وهلذا نقرأ يف دعاء الندبة

  حارض. وهو  غائب 

حتَّ   ويستمرُّ  الغيبي  ة جربئيل  يعوب  ¨  ساعة ظهوره   إىلٰ نصل    ٰى العنرص 

  . أيضاً  هذا عنرص غيبيو ثالثامئة وبضعة عرش رجالً، مع 
 

أ  ،عن عبيد بن زرارة   )١( إمامهم  اهللا  با عبد  قال: سمعت  الناس  ، يشهد املوسم  يقول: «يفقد 

 ).٦/ باب يف الغيبة/ ح  ٣٣٨و ٣٣٧/ ص ١(الكايف: ج  فرياهم وال يرونه»

ز   قال:  وعن  اهللا سرارة،  عبد  أبا  إحدامها  ، للقائم غيبتني  إنَّ «يقول:      معت    ويف   ،يرجع يف 

يُ   خرٰى األُ  املواسم، يرٰى   ٰى درال  يرونهالناس وال   أين هو، يشهد  /  ١٨١(الغيبة للنعامين: ص    » 

 ). ١٥/ ح ٤/ فصل ١٠باب 

سنة،   املوسم كلَّ صاحب هذا األمر ليحرض    قال: (واهللا إنَّ ،  د بن عثامن العمري  حممّ وعن  

ين: ص  ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه) الناس يرٰى   ). ٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(كامل الدِّ

 ). ٧٧٢مفاتيح اجلنان (ص  )٢(
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اوج ا:  

الغيبيَّ  العنارص  مجلة  تظهر  من  التي سوف    ¨  املنتظراإلمام  ظهور    بعد ة 

  ة. وقبل ظهوره هو خروج الدابَّ 

األ تقرأ  مرهذا  الكريم  القرآن  يف  يقول  أونه،  نتم  سورة    تعاىلٰ هكذا  يف 

   : النمل
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َ
نَ   �

ْ
رَج

ْ
خ

َ
أ يِْهْم 

َ
َعل  

ُ
ْول

َ
ق
ْ
 ال

�
ن

َ
أ ُمُهْم 

�
ل

َ
تُ� رِض 

َ ْ
األ ِمَن   

ً
اب�ة

َ
د ُهْم 

َ
� ا 

 
َ
 اتِنَ نُوا بِآيَ ا��اَس �

َ
 ا ال

َ
  . )٨٢(النمل:  � يُوقِنُون

اإلأوَّ   ٰى لنبق مع  العامِّ الً  العامُّ اإل  لآلية،   طار  يقول  طار  رصيح    :بشكل 

  يف الداللة عىلٰ هذا املقطع وحده يكفي  و  س، لنا م اكلِّ رض تُ ة من األ ستخرج دابَّ 

  وجود عنرص غيبي. 

  ؟ يكون ذلك ٰى مت

 
َ
يِْهمْ إِذ

َ
َعل  

ُ
ْول

َ
ق
ْ
ال َع 

َ
َو� صارت  إيعني    ا  واقتضت  إذا  اهللا    ُيطاح  نْ أرادة 

  ة من األرض وليس من السامء. دابَّ م خرج هل أ بالرشك بشكل كامل حينئذٍ 

تقول تُ   :اآلية  رِض 
َ ْ
األ ِمَن   

ً
اب�ة

َ
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�
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َ
� ا��اَس   
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َ
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َ
  روا ماذا نقرأ من القرآن الكريم. انظ، �يُوقِنُون

مجيعًا شيعة وُس  يعني نَّالعلامء  ماذا  اآلية  هذه  نَ   :ة وقفوا عند 
ْ
رَج

ْ
خ

َ
ُهْم  أ

َ
� ا 

اب� 
َ
ُمُهمْ د

�
ل

َ
رِض تُ�

َ ْ
 ِمَن األ

ً
  ؟ ة

  ؟ متتكلَّ  أنْ ة دابَّ ل كيف يمكن 

ُس اتَّ   الٍ ح  لِّ ك  عىلٰ  الفريقني  من  العلامء  عىلٰ نَّفق  وشيعة  اآلية    نَّ أ  ة  هذه 

الد  مؤيَّ واضحة  تُ اللة  بروايات  أؤكِّ دة  الفكرة  اننَّ د  وقبل  الزمان  آخر  يف  تصار  ه 

  م الناس. كلِّ ة تُ ستظهر دابَّ  احلقِّ 

  ة. بَّ هذه الدا هتقول عامَّ حاديث تفاصيل يف األ وهناك
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  .)١( روهذا كاف ، هذا مؤمن :تقول

  .)٢( كافره أنَّ  ا هذا خط�  وترسم عىلٰ  ،مؤمن ه أنَّ  اهذا خط�  ترسم عىلٰ 

حتَّ  تفاصيل  أئمَّ   نَّ إ   ٰى هذه  األ أحد  كتابه  ة  يف  القاهرة  يف  عالمات  ( زهر 

الكرب  اآلية  ) ٰى القيامة  هذه  القحد  أ  نَّ أو  ،يذكر  الكرب يعالمات  خروج    ٰى امة 

اهللا   ثمّ   ، ةالدابَّ  رسول  عن  روايات  مخس  السُّ ،  نيدهمسابأ     يذكر  ة  نَّأسانيد 

تفاسري    ثمّ   ، وليس الشيعة هلاأيذكر مخس  القضيَّ عتَ وتُ   ، يضًا  هذه  اآليات  رب  ة من 

  . ¨ قيام القائم بعدكيدة التي ستظهر والعالمات األ

الكتاب  يف   الق(هذا  اي عالمات  متوّيل للعالَّ   )ٰى لكربامة  الشيخ    مة 

يذكر روايات  مخس  صحيها  الشعراوي  الروايات  عرشو  ، حةويعتربها  ات 

  . تفاسري هلا ةيروي مخسثّم   ، غريهاموجودة 

كُ و العالَّ تُ يف  تفسري  تراجعون  كذلك  الطباطبائي  بنا  وتفسري    مة 

املتَّ   ،)٣( الربهان اآليات الرصحية    ٰى حد إ ا من  أهنَّ   فق عليه دون شكٍّ هذه اآلية من 

  . التي ال تقبل الشكَّ 

   القرآن يقول:
َ
وْ َو�ِذ

َ
ق
ْ
َع ال

َ
 عَ ا َو�

ُ
نَ ل

ْ
رَج

ْ
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َ ْ
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ً
اب�ة

َ
ُهْم د

َ
  ...ا �

  أنْ طار اآلية ال جيوز  إعند    ٰى تبق  نْ أنت جيب  أولكن    ؟ها فرسِّ تُ   نْ أيشء تريد    أّي 

  هبا. كذِّ تُ 
 

 ). ٤٠٥ص  /٧ان (ج جممع البي )١(

قلنا: وما ذلك أْن قال:   ...، إىلٰ عن النزال بن سربة، قال: خطبنا أمري املؤمنني عيلَّ بن أيب طالب   )٢(

 امعها خاتم سليامن بن داود، وعص   ة (من) األرض من عند الصفا، خروج دابَّ « قال:  املؤمنني؟ يا أمري

كافر  وجه كلِّ   ا، ويضعه عىلٰ مؤمن حق�  يه: هذا فينطبع ف   مؤمن   وجه كلِّ  ، يضع اخلاتم عىلٰ   موسٰى 

ين: ص    » ... ا هذا كافر حق�   :فينكتب   ). ١/ ح ٤٧/ باب  ٥٢٨  -   ٥٢٥(كامل الدِّ

 ).٢٢٧/ ص ٤سري الربهان (ج )، وتف٣٩٦/ ص ١٥امليزان (ج  تفسري )٣(
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  جاءت تفاسري عديدة: 

التفا التي يذكرها الشعراوي وكُ واحدة من    نَّ أذلك  تذكر    ٰى خر أُ ب  تُ سري 

   :القرآن يقول   ،سداألو  أمل  اجلو  أس  فر الة هي  هذه الدابَّ 
ً
اب�ة

َ
ما    يعني كلُّ   ،د

  . عليها ما يدبُّ  كلُّ و ،رضاأل يميش عىلٰ 

  ة هي فصيل ناقة صالح. هذه الدابَّ  أنَّ ذكروا جمموعة تفاسري من مجلتها 

التفاو ة تظهر  ارة عن جراثيم ميكروبيَّ ة عبهذه الدابَّ   نَّ أسري  من مجلة هذه 

  . رين وتطيح هبمالكاف خر الزمان تصيب يف آ

عىلٰ  قادرين  غري  هذا    نحن  حيقُّ   التفسري، قبول  القرآن  فرسِّ نُ   نْ ألنا    وال   

كتصوُّ   ،بالرأي أنْ لكن  يمكن  وكخيال  ويقول  يمتدَّ   رات  تكون  ربَّ   :بالبعض  ام 

  احلديث. العرص أجهزة معرفة الكذب يف  إىلٰ شارة إة الدابَّ 

اإل  حالٍ   كلِّ   عىلٰ  ي نسا اإل  نسان،هذا خيال  ما يشري    ب بخيالهرضن  لفهم 

  ليه القرآن. إ

رصيح  بشكل  يقول     : القرآن 
َ
نَ َو�ِذ

ْ
رَج

ْ
خ

َ
أ يِْهْم 

َ
َعل  

ُ
ْول

َ
ق
ْ
ال َع 

َ
َو� ُهْم  ا 

َ
� ا 

 
َ
� ا��اَس   

�
ن

َ
أ ُمُهْم 

�
ل

َ
تُ� رِض 

َ ْ
األ ِمَن   

ً
اب�ة

َ
بِآ د  اتِنَ يَ نُوا 

َ
ال   ا 

َ
يُوقِنُون  �  

  .) ٨٢(النمل:  

  ؟ ة قراءات دَّ رآن به علق س األي ، آليةل طبعًا هناك قراءة ثانية 

قراء  اً متام القرآنيَّ   ة توجد  اآلية  هلذه  نادرة  تقولثانية  هكذا     :ة 
َ
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  ح. راجل وهو ،ملْ جترحهم من الكَ  ٰى بمعنبل  م معهم، تتكلَّ  ٰى بمعن

الثانية القراءة  هذه  تقول يف  هكذا  نَ   :اآلية 
ْ
رَج

ْ
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َ
ر أ
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املرشك تضع خط�   يعني جترحهم عىلٰ   ُمُهمْ لِ � الكافر  هذا    نَّ أ  اً وجرح  ا جبني 

  أو ما شاكل ذلك.  ، القتل يستحقُّ  نسان منحرٌف إهذا 
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البيت أهل  روايات  من  إىلٰ     كثري  من  بَّ الدا  أنَّ   تشري  خترج  التي  ة 

  .)١( خر الزمانآسيخرج و   عيلٌّ األرض هو 

 ِمَن ـ  باملقصود    ون يقولو  ، ةبناء العامَّ أبعض  يقرتب منه  هذا التفسري 
ً
اب�ة

َ
د

ُمُهمْ 
�
ل

َ
رِض تُ�

َ ْ
  . يعرف املنافق من املؤمن نْ أ عىلٰ هو برش عنده قدرة  األ

:  ة روايات تقولعدَّ   سرينا ويف تف   ، ةسري العامَّ اهذا موجود يف روايات وتف

ُمُهمْ  إنَّ 
�
ل

َ
رِض تُ�

َ ْ
 ِمَن األ

ً
اب�ة

َ
يعني يرشح للناس من هو   ،  ذلك هو عيلٌّ  د

  الباطل.  عىلٰ ومن هو  احلقِّ  عىلٰ 

األ يف  غيب    نَّ أمر  الشاهد  تُ دابَّ   خترج   نْ أيف  هذا  ين  أو  احلقَّ أين    ح وضِّ ة 

  ̈  املنتظر اإلمام  ة قضيَّ  ٰى بقا تهذ هذا الغيب نحن نعتقد به لكن مع كلِّ  الباطل،

  العامل الغيبي. العنرص البرشي قبل اعتامدها عىلٰ  معتمدة عىلٰ 

اإل دور  دوره  الغيبي  املدفعيَّ و  سناد،العامل  التغطية  حتَّ دور  م  يتقدَّ   ٰى ة 

يت  املشاة،  املدفعيَّ ومون  قدَّ املشاة  دور  أنْ لكن  امليدان  طهِّ تُ   ة  بعمليَّ وَّ أر  وتقوم  ة  الً 

وحدها  بقيت الطائرات لو  ة، يَّ ة التغطية اجلوّ طائرات تقوم بعمليَّ ا الوهكذ تغطية،

ومل  م املشاة  يتقدَّ مل  ق النرص إذا  قِّ وحدها ال ُحت بقيت  ابات لو  الدبَّ   ق النرص،قِّ ال ُحت 

البرشييتقدَّ  العنرص  والدبَّ   ،م  الطائرات  اإلدور  هو  يُ ابات  سناد  إه  نومُّ َس سناد 

  إسناد مدفعي.و أي جوّ 
 

اهللا    ،عن أيب بصري  )١( اهللا    ٰى «انتهقال:  ،  عن أيب عبد  ا   إىلٰ   رسول  وهو   ملؤمنني  أمري 

فقال   ، ة اهللاقال له: قم يا دابَّ   ثمّ   ،كه برجلهفحرَّ   ،ووضع رأسه عليه  مجع رمالً   ائم يف املسجد قد ن

االسم؟ فقال: ال واهللا ما هو إالَّ   ى بعضنا بعضاً سمّ أيُ   ،اهللا  يا رسول  :أصحابه  رجل من له    هبذا 

 : ة التي ذكر اهللا يف كتابهوهو الدابَّ  ،ةخاصَّ 
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َ
آخر    إذا كان   ،يا عيلُّ   :قال  ثمّ ،  »]٨٢  [النمل:  �   يُوقِنُون

أعداءك به  تسم  صورة ومعك ميسم  أحسن  اهللا يف  أخرجك  ج  »...الزمان  القّمي:  / ٢  (تفسري 

 .)١٣١و ١٣٠ص 
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الً، ودعوة الناس  أوَّ العنرص البرشي    يقوم معتمدًا عىلٰ   ¨  املهدي   مام إلا

  سناد. ودور العنرص الغيبي هو دور اإل ،لاللتحاق به

اءة اا :  

باالستمرار،  لنا  يسمح  ال  مع  حدِّ أُ غدًا    الوقت  لقاءات  عن  اإلمام  ثكم 

ثمّ صٍص  وقَ   ̈   املنتظر  الشأن  بعضها  هبذا  امثل قصَّ   ، مناقشة  اخلرضاء  يرة  جلزة 

  . احالي�  ث برمودا ه مثلَّ نَّ أالبعض يفرتض والتي 

موقع لإل مثلَّ   نَّ إ  هو  برمودا  املنتظر ث  ال   ٰى بمعن   ، هذا خيال و ،  ̈   مام 

أيُّ  علمي    يوجد  عىلٰ   يدلُّ رقم  ال  عىلٰ اجلزير   عليه،  وال  اخلرضاء  ث مثلَّ   ة 

 برمودا.

احلقيقة   األمريكيَّ نَّ إيف  املخابرات  عمل  ر  ، ةه  ه فهل  املثلَّ أيتم  عىلٰ ذا    ث 

  عليه أمريكا.  يط األطليس التي تطلُّ اخلريطة يف املح

ن وما شاكل ذلك  فُ سُّ الختطف  التي  هي    ، ةهذا عمل املخابرات األمريكيَّ 

ليه  إليه وال يعلمون خرب من يصل إالوصول ث برمودا الذي ال يمكن بعنوان مثلَّ 

  ! ؟أم يغرق يف البحرأيطري يف السامء 

األ خدع  كلذوك ظهرت  ة  التي  الطائرة  املسكينة    ، أخرياً طباق  فالشعوب 

  . ةذه القضايا املخابراتيَّ هب السنني لعرشات  خمدوعةً   ٰى تبق

هي مَّ أ كيف  اخلرضاء  اجلزيرة  توجدو   ؟ا  فيها   ؟أين  يوجد  وهل 

حفاده يعيشون يف هذه اجلزيرة أوالده و أه مع  نَّ إ  :ةكام تقول القصَّ   ؟̈  اإلمام 

التي   واألحتوي  اخلرضاء  والفواكه  املاء  ويُ عيون  األصدِّ طعمة  هذه  طعمة  رون 

كلِّ   ،ندلساأل  إىلٰ  وتذهب  أ ثالثة    ففي  اجلزيرة  هذه  من  قافلة  خترج   إىلٰ شهر 

 الشيعة؟! 
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عُ  الرواية  ال عليها يف كتاب خطّ   رَ ثِ هذه  يُ ي  هو كاتبهعرَ   ها  لوسجَّ   ،ف من 

  .)١( ةله قيمة علميَّ  ت علامؤنا كرتاث وأرشيف ليس

أنَّ فكال  أصل هي  البرشي    رة  حمفوظ  إىلٰ   ضافةً إالعامل  الغيبي    ،العامل 

املنتظر إفغيبة   املادّ     مامنا  بالوسائل  تفسريها  يمكن  بالوسائل    ،ةيَّ ال  بل 

  . وده وعمره الطويلالعقدة عن مكان وج  وهبذا تنحلُّ  ،ةالغيبيَّ 

ر  بح مة مثل العالَّ ، ¨ املنتظراإلمام مع  ل علامؤنا الكبار لقاءاٍت وقد سجَّ 

األ واملقدَّ   ،العلوم  احلّيل والعالَّ   ،ردبييلس  دُ ،    مة  أمري  الذين  بجوار  فنوا 

  زار. وهلم قبور تُ  ،  املؤمنني

مع    نَّ إ الغيب  ̈   اإلمام اللقاءات  لعنرص  موجود    ̈ اإلمام  ف  ، ختضع 

نشاهدهنَّولك ال  ِمنَّ«  ، نا  َخيُْل  َملْ  ُمَغيٍَّب  ِمْن  َأْنَت  نَ َأْنَت بِنَْفِيس  ،  ابِنَْفِيس  ِمْن  مَ     ا اِزٍح 

  .)٢( »اَنَزَح َعنَّ

  وانرصنا عىلٰ   ،حاجاتنا  ضِ واق  ، مرضانا  شايف و  ، ال منَّوتقبَّ   ، اغفر لنا  مَّ هُ اللَّ 

  ج عنا. وفرِّ  ،القوم الظاملني

  العاملني  واحلمد هللا ربِّ 

  *    *   *  

 

ة يف: بحار األنوار (ج  )١(  ). ٢٤/ باب ١٥٩/ ص ٥٢راجع القصَّ

 ). ٧٧٢مفاتيح اجلنان (ص  )٢(





  

  

  ) هـ١٤٢٦م احلرام/  حمرَّ   / ٥(

  

  

  :ااة 

  

  

  

ا ا م  



  

  

  

  

  

  

  : األسئلة التالية تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ 

  يف التوراة واإلنجيل؟  ¨  هل جاءت البشارة باإلمام املهدي -  ٣٩

نُ   -  ٤٠ النبيِّ فرسِّ كيف  األنبياء       نصوص  ا  وسائر  إلمام  حول 

  ؟ ¨ املهدي 

  ؟ هو رسول اهللا   ̈ املهدي   نَّ أكيف تناقش فكرة  -  ٤١

  ث عن اإلصالح العاملي؟ة هل تتحدَّ لوضعيَّ األديان ا  -  ٤٢

ة  الديمقراطيَّ   ٰى ة ولدالشيوعيَّ  ٰى ة اإلصالح العاملي لد ما هي منهجيَّ   - ٤٣

  ة؟ الغربيَّ 

  ؟ ¨ يد اإلمام املهدي  ما هي ظواهر املجتمع السعيد عىلٰ   -  ٤٤

  سكناه؟  وأين حملُّ ؟ ¨  أين تكون عاصمة اإلمام املهدي -  ٤٥

  ؟ ¨ ة املسلمة قبل ظهور املهدي مَّ ة لألُ ديَّ متهي هل هناك انتصارات  -  ٤٦

  ق الصالح العاملي؟ ما هي الرشوط األربعة لتحقُّ   -  ٤٧

  ؟ ̈   هل تنتهي املشاكل واخلالفات بشكل مطلق يف زمن اإلمام املهدي   -   ٤٨

  يبة؟ يف زمن الغ دعاء املستحبُّ ما هو ال  -  ٤٩

أالَّ نظريَّ   -   ٥٠ السعيد  املجتمع  اة  باملفهوم  تصطدم  ديمومة  لقرآين  عن   

  ي؟ الرصاع البرش 



  

  

  

م:ا ا   

،  ¨  املهدي    إىلٰ     ة من احلسنيزال حديثنا عن الثورة اإلصالحيَّ   ما

  النتائج.هداف واملناهج وودراسة عنارص التاميز واالشرتاك يف األ

حتدَّ   حمارضاتيف   األسابقة  يف  االشرتاك  عن  واملناهجثنا  نا    ،هداف  وَضمَّ

  . ¨ املهدي اإلمام ظهور  عرص الظهور،  يث العديد من أحداث احلد ذلك

راك اا:  

  . ̈   املنتظر اإلمام  وبني      عن االشرتاك التارخيي بني احلسني   هنا حديثنا  

يعني مل يكن    ،العمق التارخيييف  الشرتاك  ا يه  سمّ نُ   نْ أهناك اشرتاك يمكن  

يف مقطع    ̈   املنتظر اإلمام    حركة وال    ل حادثة يف مقطع زمني، مثِّ يُ    احلسني

معنيَّ  امتداد  نَّ إو  ، زماين  مها  احلدثان  وهذان  احلركتان  هاتان  التاريخ    إىلٰ ام  صدر 

األ يتحدَّ     نبياء ومع  كانوا  عن  حيث  كظاهرة      احلسني اإلمام  ثون 

عن  ويتحدَّ   ، ستحدث ستحدث،    ̈   املنتظر اإلمام  ثون  كظاهرة  هذا  أيضًا 

  . ملفتة للنظر  اهرةهو ظ نبياء  األ إىلٰ االمتداد 

  ؟ ¨  املنتظراإلمام  وعىلٰ   احلسني اإلمام  نبياء عىلٰ ملاذا تركيز األ

عىلٰ أ    ناونبيُّ  الرتكيز  كثريًا  ُه  أمهَّ قد  نجده      احلسني اإلمام    يضًا 

احلسني  كرب كأ    ومصيبة  وكجريمة  فاجعة  البرشي،  ٰى عظم  التاريخ    ثمّ   يف 

أنَّ  النبيِّ   رَ ثِ أُ ه  نجد  عن  مكرَّ   ث حدي     عن  ف  ̈   املنتظر اإلمام  ر  تح  اكأعظم 

  عاملي. 
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  ٰى حتَّ     حاديث كثرية يف عالقاهتم مع احلسني أعنهم    رَ ثِ أُ   نبياء  األ

رش جملسًا  يذكر أربعة ع   التسرتي  مة  للعالَّ   ) ةاخلصائص احلسينيَّ (نجد كتاب  

  .   للحسني نبياء  عقده األ

،  ¨ املهديام ماإل عن  نبياء  يضًا يف حديث األأمر نجده مثل هذا األ

يف    ّين إ  ٰى حتَّ  لكم  صحابي�   نَّ أسابقة    حمارضات ذكرت  روايات    امخسني  رووا 

اهللا تابعي�اني ومخس،  ¨  املهدي اإلمام  عن      رسول  هذه  أ    رووا  يضًا 

العُ ك(كتاب  وصاحب  الروايات،   اإلمام  حديثًا عن    ) ٢٤٧(   ٰى رو وحده    )ل امَّ نز 

  . ¨ املهدي 

األ  من  احلشد  ا هذا  عن  لنبويَّ حاديث  واملهدي حادثتي  ة    ،   احلسني 

ق يف  كأعظم فتح سوف يتحقَّ   ̈   واملهدي   ، كأعظم حدث مأساوي     احلسني 

  .   واألنبياء     واحلسني   ̈   هذا ربط تارخيي بني املهدي   ، ة ختام البرشيَّ 

  :   ا  ال

باقر القريش ويذكر العالَّ   ،الروايات يف هذا الشأن كثرية   -     مة الشيخ 

اإلمام  حياة  (يف كتابه    -خني والباحثني  هو من علامء النجف املعارصين واملؤرِّ و

روايات عن م  )  احلسني السُّ جمموعة  أهل  الشيعة ذكر  نَّصادر  فيها  ة وليس 

  ، اسبن عبَّ اوهذه الروايات منقولة عن  ،    مصاب احلسني    رسول اهللا 

  ن مسعود. هللا بوعبد ا ، وزينب بنت جحش ،وعائشة ،مةلَ َس  مِّ وأُ 

  .¨  يف املهدي األحاديث عرشات   ومثل ذلك كان للنبيِّ 

ر بألفاظ  تتكرَّ فهي  وأحداث كربالء      احلسني  ا روايات البكاء عىلٰ أمَّ 

مرَّ  أُ   ةً متقاربة  ع  ٰى خر وأُ   ،مةلَ َس   مِّ عن  عبَّ   ،ائشةعن  ابن  عن  هكذا    ، اسوثالثة 

، فلعب عٰىل  كبٌّ منو  ه و   رسول اهللا عىلٰ   بن عيلٍّ   دخل احلسني «  :تقول

  ظهره. 
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  ؟ يا حمّمد  ه بَّ أُحتِ  :  لرسول اهللا  فقال جربئيل 

  ». ني؟با بُّ حِ يل ال أُ  وما «يا جربئيل، قال: 

سمَّ أُ   فإنَّ قال:   وأتا  جربئيل    فمدَّ   ، بعدكمن  قتله  تتك  برتبة  يده  ه 

تك هذا قتل ت هذه األرض يف  :فقال ،بيضاء   . سمها الطفُّ اوُأمَّ

، من عند رسول اهللا     ذهب جربئيل  فلامَّ   : ئشة والرواية عن عا 

اهللا   رسول  يده    خرج  يف  عائشة «  :قال ف   ،يبكي والرتبة   نَّ إ  ،يا 

الطفِّ احلسني    نَّ أأخربين     جربئيل  أرض  يف  مقتول  تي ابني  أُمَّ وأنَّ   ،

 تن بعدي».ستفت

عيلٌّ   منهم  أصحابه،  إٰىل  خرج  ر    ثّم  وعامَّ وحذيفة  وعمر  بكر  وأبو 

  يا رسول اهللا؟ : ما ُيبكيك  -أي الصحابة  -هو يبكي، فقالوا  ، ووأبو ذرٍّ 

  ، الطفِّ بأرض  بعدي  ُيقتَل  احلسني  ابني  أنَّ  جربئيل  «أخربين  فقال: 

  .)١( »أنَّ فيها مضجعه وجاءين هبذه الرتبة، فأخربين جربئيل  

روا  تصوَّ  ، ر يف مواضع كثرية عن صحابة رسول اهللا هذه الرواية تتكرَّ 

ة  ة ومدَّ بني مدَّ    وتشاهدون النبيَّ     زمن النبيِّ موجودين يف  كنتمنتم  ألو  

ويقول وتسألونه  باكيًا  احلسني    : خيرج  ولدي  يُ   هذا  بعديقتَ سوف  من    ، ل 

  ون ذلك؟ فرسِّ فكيف تُ 

  :¨ ي ر ا ُ ال

ل  سجِّ ويُ   ،يف ذهن الصحابة    لها الرسولسجِّ يُ   نْ أهذه الظاهرة يريد  

ل اهللا ذلك  :  يقول  ٰى خر أُ   ظاهرة   نبها اج   إىلٰ  «لو مل يبَق من الدنيا إالَّ يوم واحد لطوَّ

عدالً   يملؤها  اسمي،  اسمه  يواطئ  ولدي،  من  فيه رجالً  اهللا  يبعث  حتَّٰى  اليوم 
 

 ).٧٩٨/ ح ٢١٨/ ص ١ (ج األمايل اخلميسيَّة للجرجاين )١(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ١٢٢

حد أوالد  أيد    ذا التبشري بالفتح العاملي عىلٰ ، ه )١( جورًا»وقسطًا كام ُملِئَت ظلًام و

وقد نجد    ،اهللا    ومتواتر عن رسولصحيح  جاء يف حديث      رسول اهللا

املعن األ  ٰى هذا  تاريخ  واإل    نبياءيف  يتحدَّ كالتوراة  الذي  عن  نجيل  ث 

  خر الزمان. آسيخرج يف كأعظم مصلح   ¨ املهدي 

  : اراة وا ¨ اي

املحقِّ وي كتابه  ذكر  يف  اليزدي  احلائري  الناصب(ق  ا   ) ٣٦(   ) إلزام  من    نص�

واإلنج  يف التوراة  يف    يل  األعظم  املصلح  باالسم  آظهور  الزمان  بدون  خر  أو 

  .)٢( اسم

  : ار اي

األ هذه  يذكر  يَّ ويف  الكُ أام  الدكتور  تَّ حد  وهو  السقَّ أاب  املرصيمحد    ،ا 

نجيل  يف التوراة واإلباملصلح يف آخر الزمان  ة  شرييَّ هذه النصوص التب   نَّ إ  :يقول

  .)٣(   اهللا رسول  ها تنطبق عىلٰ صحيحة لكنَّ

يُ  اإلبرشِّ حينام  يف    العاملي  باملصلح  الزمانآنجيل  حني    ،خر  التوراة  وكذا 

يف  برشَّ  يظهر  بمهدي  ويُ آت  الزمان  العاملفتَ خر  له  هو    ، ح  املهدي  هبذا  املقصود 

اهللا  النبيِّ اإلسالم الفتح    وهذا ،    نفس رسول  زمن  الذي حدث يف      ي 

  . يلنجت به التوراة واإلوبعده هو الذي برشَّ 

يتَّ لو ال  الرأي  هذا  األ كن  من  املئات  مع  هبا  فق  أخرب  التي  حاديث 

املهدي      الرسول فيها،  ¨يف  يقول  يف  نَّ إ  : والتي  خيرج  الزمانآه    ، خر 
 

 ). ٣٤١و ٣٤٠/ ص ٢اإلرشاد (ج  )١(

 ). ١٤٧ - ١٠٦/ ص ١إلزام الناصب (ج  )٢(

 / الفصل السادس: يف املسيا املنتظر).٣٣٧ يف التوراة واإلنجيل (ص  البشارة بنبيِّ اإلسالم )٣(
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اسميا  ئ ويواط الروايامِ ُهن   نْ أ  الَّ إ   ، سمه  هذه  التي  ل  الصحيحة  عليها  أ ت  مجع 

الروايات  ة والشيعة،نَّالسُّ  من  املئات  هذه  مع  ة  عتربت قضيَّ ا  التي  فكيف يمكن 

  ؟! ياإلسالم من رضورات الفكر   ¨ املهدي اإلمام 

األرض قسطًا    ؤلَ ومل متُ   ،العامل  ح له كلُّ فتَ مل يُ     رسول اهللا   نَّ أ  إىلٰ   ضافةً إ

اهللا   ، وعدالً  رسول  مات  تُ     فقد  العربيَّ تَ فومل  اجلزيرة  من  أجزاء  بعد    ، ةح 

نفرتض   الذي س    الرسول   نَّ أفكيف  الرجل  ذلك  ويمأل األرض  يظهر  هو 

  ؟  وجوراً ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  قسطًا وعدالً 

أوٰىص  اهللا  لقد  إِخراج      رسول  أحدها  وصايا  من  املرشكني  بثالث 

  .)١( جزيرة العرب

والروايات الصحيحة    ، ناآل  ق حلدِّ من وجود فتح عاملي مل يتحقَّ   إذن ال بدَّ 

تُ  القرآنيَّ فرسِّ التي  اآليات  تُ   بعضها  قرأنا  التي  هبذبرشِّ ة  الف   الذي  ا  العاملي  تح 

  ة. سيحدث يف آخر األجيال البرشيَّ 

   ورؤ:ا ادن

احلسني عن  النبوءات  حديث  لدينا  عن    ،  إذن  النبوءات  وحديث 

  شأن. وحشد من الروايات يف هذا ال، ¨ املهدي 

  عامٍّ   ديان بشكلٍ األ   نَّ أع يف هذا املوضوع نجد  نتوسَّ   نْ أ ردنا  أ ذا  إاحلقيقة  يف  
 

  ٰى حتَّ   ٰى كب  : يوم اخلميس وما يوم اخلميس؟ ثمّ يقول  اس  ابن عبَّ سمع  سعيد بن جبري،  عن    )١(

فقال   ،وجعه  برسول اهللا    اشتدَّ   قلت: يا ابن عبَّاس، ما يوم اخلميس؟ قال:،  احلٰىص دمعه  ل  ب

  فقالوا ما  ،تنازع فتنازعوا وال ينبغي عند نبيٍّ  ، »ده أبداً وا بعال تضلُّ  كم كتاباً ئتوين بكتف اكتب لا «

قال:    ، فأمر هم بثالث  ،»عوين إليه ا تدفالذي أنا فيه خري ممَّ   ،ذروين«فقال:    ، استفهموه  ؟هجرأله  

ا  إمَّ خري  والثالثة    ،»جيزهموأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أُ   ،خرجوا املرشكني من جزيرة العرب أ«

 ). ٢٨٢٨/ ح ٢٤٥و ٢٤٤/ ص ٥(صحيح البخاري: ج  قاهلا فنسيتها. أنْ ا سكت عنها وإمَّ  نْ أ
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األدَّ تتح املصلح  عن  يف  ث  سيظهر  الذي  الزمان، آ كرب  السامويَّ األ  خر  ة  ديان 

  ة كذلك. ديان الوضعيَّ واأل

اإل  االعتقاد،  ٰى ين بمعنالدِّ   نَّ إ  : خواتخوة واألا اإلأهيُّ  به    ،نسانما يعتقد 

اهنمو قسِّ ديان يُ األهذه     م اإلسالمثل    ،ةة سامويَّ هليَّ إديان  أ  :نقول  :قسمني إىلٰ   ا لغوي�

نُ أوجد  تو  ،اىلٰ اهللا تبارك وتع  ل من ناز يها مذاهب  سمّ ديان ومعتقدات ومذاهب 

  ،ةالشيوعيَّ   ، مثلما أنزل اهللا هبا من سلطان  ، نسان هو اخرتعهايعني اإل  ،ةوضعيَّ 

ث معه يقول  ام تتحدَّ كلَّ   ين،فهي هلم بمثابة الدِّ   ، ةيَّ ناس يعتقدون بالشيوعهناك أُ 

ماركس  :لك كارل  ل  ، قال  النبيُّ   ، وقال ستالني  ، يننيوقال  كارل    يعني  هو  عنده 

يمكن    ،ماركس ا سمّ نُ   نْ أ هذا  لغوي� وضعي  يه  هذا  أة  الديمقراطيَّ   .دين  يف  يضًا 

  . ةأديان وضعيَّ هذه  ، ةوالليرباليَّ  الزمان،

نريد التي  األنَّ أ  املحارضةهذه  يف  لها  سجِّ نُ   نْ أ  الفكرة  فقط  ليس  ديان  ه 

حتدَّ هليَّ اإل اإلة  عن  الذ لعح اصالثت  يف  املي  يكون  الزمانآي  األنَّ إو  ،خر  ديان  ام 

برشَّ الشيوعيَّ   ، أيضاً ة  الوضعيَّ  القضيَّ ة  هبذه  الغربيَّ   ، ةت  الرأسامليَّ واحلضارة  ة  ة 

  ا. ت هببرشَّ  ة أيضاً الليرباليَّ 

لكمأ سوف   كيف    رشح  األ  نَّ أموجزًا  الوضعيَّ هذه  دديان  أكَّ   ه نَّ أت  ة 

ة  الشيوعيَّ   خر الزمان، آسود العدالة يف  د وست صالح عاملي وجمتمع سعي إسيكون  

  مع جمموعة فروق.  ،يضاً أة هكذا قالت ة الغربيَّ قراطيَّ م هكذا قالت، الدي

اا  حا :  

الشيوعيَّ النظريَّ  تقولة  هكذا  ستُ نَّ إ  : ة  العدالة  طبَّ ه  وذلك    ،األرضعٰىل  ق 

الطبقة    عىلٰ  بالطالعاملة  يد  يطيحون  احينام  هم  امَّ والعُ   ،ةلربجوازيَّ بقة  الذين  ل 

حينئٍذ    ،والناس يعيشون يف رفاه  ، حينئٍذ هناك توزيع عادل لرأس املال  ، حيكمون

ال   ، كومةال توجد حو  ،يعني ال توجد دولة االستغناء عن احلكومة والدولة،  يتمُّ 
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  لة، والد تسقط ة، دارة ذاتيَّ إة ودارة شعبيَّ إة توجد يومئٍذ عمليَّ  يوجد رئيس وزراء،

وال مانع    ة،مليد الطبقة العا  ة يف جمتمع سعيد مملوء بالعدالة عىلٰ ة ذاتيَّ دارة شعبيَّ إ

حتكم الطبقة    نْ أة من استخدام القتل ملاليني الناس من أجل النظرة الشيوعيَّ  ٰى لد

  ة. خوَّ ة واألُ خر الزمان جمتمع الناس تسوده العدالة واملحبَّ آه يف نَّ إ : وتقولة العامل

نوهن أنَّ عتا  الدِّ   قد  الفكر  تأثريات  من  واحدة  عىلٰ هذه  جممل    يني 

هذه    ، ينعند من ال يؤمن بالدِّ   ٰى ثر حتَّ أين له  الدِّ   أنَّ يعني    ة، احلضارات اإلنسانيَّ 

  يني. متدادات التأثري الدِّ ا

  حبُّ   ،ةستئثار واألنانيَّ ل ستزول حالة االامَّ يف حكومة العُ   : ة تقوليَّ املاركس

غري التملُّ  موك  حبُّ ج  عىلٰ   نْ أك  ود،  شيئًا  احلبُّ يأخ  متلك  هذا  من    ك  سيزول 

  ع بالتساوي. أمواهلم تتوزَّ و ع بالتساوي، تتوزَّ أراضيهم هم ام الناس كلُّ نَّ إو عندك، 

اآل األمر  نحن  هذا  مناقشة  بصدد  لسنا  بارغم  ن  ة  الشيوعيَّ   نَّ أعتقادنا 

هنا هو اعتقاد    ثباتهإنريد    ن ماك ل  م عليها دليالً،قدِّ تُ   ة دون أنْ ث عن فرضيَّ تتحدَّ 

  العاملي. اإلصالح وانتصار  ،ةة باملستقبل السعيد للبرشيَّ األديان الوضعيَّ 

الغربيَّ النظريَّ  أيضًا  ة  األتحدَّ تة  هذا  عن  التقدُّ ث  جمتمع  يف  العلميمر    ، م 

التقدُّ  بفعل  العاملة  يعني  الطبقة  بني  الشديد  التنافس  وبفعل  العلمي  التقني  م 

يُ   ٰى لكة سيبلغ مستو املا  والطبقة بام  الناس    ، الوفرة  ٰى ه مستو نومُّ َس الثروات عند 

بكلِّ  موجودة  الفاكهة  تكون  البرش،   يعني  حيتاجه  واالنتقال    ما  النقل  أدوات 

بكلِّ  حيتاج    موجودة  موجودة،مال  البرش،إليه  ما  موجودة  بس  هو    ،بيوت  هذا 

  نتيجة التنافس الشديد.  جمتمع الوفرة، 

أجل    :نلويقوون  الشيوعيُّ  جيب    إىلٰ نصل    نْ أمن  الوفرة  نقمع    نْ أجمتمع 

يقولونالغربيِّ   أنَّ   الَّ إ  ، األثرياء أنْ   بالعكس   : ني  قوي�اجيب  التنافس  يصبح  بني     

الفقرية الطبقة  وبني  الكلَّ   ، األثرياء  قوي  فام  تزداد،   نَّ إتنافس  نظريَّ   الربكة  ة  يعني 
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ة  ة والنظريَّ ة الغربيَّ ريَّ بني النظ  تيزاالتام  ٰى إحدهذه    ترسيخ الرصاع بني الطبقتني،

  ة. الشيوعيَّ 

يف    حالٍ   كلِّ   عىلٰ  سيكون  الذي  السعيد  واملجتمع  العاملي  خر  آالصالح 

األ  ،الزمان يف  موجودة  الفكرة  الوضعيَّ هذه  واإلهليَّ ديان  اختالف    ،ةة  نقاط  مع 

  كثرية. 

ة  شخصيَّ   تهادااجت   ة تعتمد يف هذا التحليل عىلٰ ديان الوضعيَّ األ  نَّ أ   :منها

دليل علمي األ  ، دون  اإلبينام  قرار  هليَّ ديان  تنطلق من  املسرية    نَّ إأي    ،هليإة  هذه 

اهللا  البرشيَّ  من  بقرار  سعيد    إىلٰ ستنتهي    تعاىلٰ ة  آمَ   ، جمتمع  يَن  ِ
�

ا� اُهللا  نُوا  وََعَد 

رِض 
َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
اِ�اِت ل وا ا�ص�

ُ
ُ�ْم وََعِمل

ْ
هذا القرار    ،)٥٥:  (النور  ِمن

بأنَّ اإل موجود  األرض  هلي  يف  للمستضعفني  سيكون  به    ، احلكم  أنبأت  وقد 

اإل تُ الكُ  التقدُّ   ، ةهليَّ ب  بقي  بدون  ولو  العلمي  فإخبار  إم  غيبي  يملك  نَّ إهلي  ال  ه 

م العلمي زادت  ام زاد التقدُّ اليوم كلَّ   ٰى نحن نر   هذه النتيجة،    إىلٰ به    لدليالً يتوصَّ 

  م العلمي. ا التقدُّ بسبب عدم االستخدام الصحيح هلذلبؤس املأساة وا

اط؟اا     

الشيوعيَّ  سقوط  الديمقراطيَّ بعد  أصبحت  عىلٰ ة  نفسها  تطرح  الساحة    ة 

هي  الغربيَّ   ةمَّ األُ   أنَّ   ٰى وتر   ،عظمأكمصلح   عىلٰ   ةمَّ األُ ة    وأنَّ   ،العامل  الشاهدة 

  ة. س املجتمع السعيد للبرشيَّ ؤسِّ تُ تي سة هي الرسالة الالديمقراطيَّ 

األمريكي الكاتب  طرح  ياما)  لقد  نظريَّ   (فوكو  ياباين  أصل  من  ة  وهو 

وهذه هي   ،ريخاهناية الت  إىلٰ ن وصلت مريكا اآل أ نَّ أح فيها ووضَّ  ، (هناية التاريخ)

يُ   نْ أوجيب    ،ةلقمَّ ا الذي  النموذج  هي  عىلٰ طبَّ تكون  لتحقيق    كلِّ   ق  األرض 

  . عيداملجتمع الس
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ا هي  هنَّ إأي    ،فكارأمريكا تنطلق يف حركتها من هذه األ  نَّ أونالحظ اليوم  

ام  كَّ احلُ   ع الوصايا هنا وهناك عىلٰ وزِّ وتُ   ونموذج املجتمع السعيد،   ، القائدة للعامل

ا  الرشق  وبلدان  لإلألالعرب  الديمقراطيَّ وسط  جديدة    ،ةصالحات  كرسالة 

  لتحقيق املجتمع السعيد. 

صالح  بل بصدد بيان فكرة اإل ،فكاراأل مناقشة هذه  بصدد  ن لسنا نحن اآل

  ة. ة والوضعيَّ هليَّ ديان اإلتها األة التي تبنَّالعاملي واملجتمع السعيد يف هناية البرشيَّ 

  ا ا ا:ظ

ال   نَّ إ وعدالً املجتمع  قسطًا  األرض  فيه  متتأل  الذي  ويلِّ   عىلٰ   سعيد  اهللا    يد 

  ظواهر أربع:   هل ̈  ن ة بن احلساألعظم احلجَّ 

أو    اً أو جائع  اً حد فقريأ  ٰى أي ال يبق  ، والثروة  ٰى ظاهرة الغن  : وىلٰ الظاهرة األُ 

  .)١( الصدقة  إىلٰ أحد من الناس حيتاج  ٰى ه ال يبقنَّ إ :تقول الروايات ٰى حتَّ   ،اً حمتاج 

  ة والتآخي بني الناس. هي املحبَّ  : الظاهرة الثانية

الثالثةالظ املصاحلة    :اهرة  حتَّ عيَّ الطبيظاهرة  احليوانات  ٰى ة  وتقول    ،بني 

ة يف  فاملصاحلة الطبيعيَّ   الشاة متيش بجانب الذئب فال يعتدي عليها،  نَّ إ  : الروايات

  قلة. املخلوقات العاقلة وغري العا تشمل كلَّ  ̈  املنتظراإلمام عرص 

الرابعة العدالة  : الظاهرة  مظلوم   ،وهي  يوجد  ال  متتل  ،أي  األرض    ئبل 

  . قسطًا وعدالً 
 

اهللا    ،ل بن عمراملفضَّ عن    )١( أبا عبد  ألرض  ا   قتإذا قام أرشقائمنا    إنَّ «يقول:    قال: سمعت 

رهبِّ  واستغنابنور  ويُ   ٰى ،  الظلمة،  وذهبت  الشمس،  ضوء  عن  حتَّ عمِّ الناس  ملكه  يف  الرجل   ٰى ر 

ذَ   دولَ يُ  ألف  ال كَ له  أُ ولَ يُ   ر  فيهم  وتُ د  حتَّ نثى،  كنوزها  األرض  الناس  ٰى ظهر  وجهها،    عىلٰ   يراها 

زكات منه  ويأخذ  بامله  يصله  من  منكم  الرجل  فالويطلب  أح  ه  ذل  داً جيد  منه  استغنٰى يقبل   ك، 

 ).٣٨١/ ص ٢(اإلرشاد: ج  »قهم اهللا من فضلهزالناس بام ر
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املؤمنني ال  ففي أمري  عن  وبنا  «  :   رواية  اهللا،  خيتم  وبنا  اهللا،  يفتح  بنا 

الغيث، فال   ينزل  ُيثبت، وبنا يدفع اهللا الزمان الكلب، وبنا  يمحو ما يشاء، وبنا 

، ولو  لت السامء [من] قطرة من ماء منذ حبسه اهللا يغرنَّكم باهللا الغرور، ما أنز

قطره  السامء  ألنزلت  قائمنا  قام  وألقد  ولذهب  ا،  نباهتا،  األرض  خرجت 

ا قلوب  من  بني  الشحناء  املرأة  متيش  حتَّٰى  والبهائم  السباع  واصطلحت  لعباد، 

ُهي  ال  زينتها  رأسها  النبات وعٰىل  إالَّ عٰىل  قدميها  ال تضع  الشام  إٰىل  يِّجها  العراق 

  .)١( »سبع وال ختافه

  ،هلا  هناية   ت الاريثروات وخ و  ، ةمصاحلة طبيعيَّ وة  حمبَّ وخاء  إحظوا إذن  ال

  ما شاء اهللا.  ، زراعة وافرةونبات  عىلٰ  الَّ إ ال تضع قدمها 

:ا دة ا  

رواية   تقولأ  ٰى خر أُ هناك  الشأن  هذه  يف  مجيلة  هم    نَّ إ  : يضًا  الشيعة 

اكَّ ُح   نسيكونو يف    ألرض،ام  بحث  موضوع  احلقيقة  يف  صالح  اإل  نَّ أوهذا 

  ؟ العاملي من الذي سيقوده

  ؟   ي التابع ألهل البيتاإلسالمجتمع  يقوده أم املالغريباملجتمع 

وهم     صالح العاملي يقودها أتباع أهل البيتحركة اإل  نَّ أ نحن نعتقد  

  الشيعة. 

تقول  هكذا  عيلِّ   الرواية  احلسني  عن  قام  «  :   بن  أذهب  إذا  قائمنا 

ة الرجل م   اهللا نهم  عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوهبم كزبر احلديد، وجعل قوَّ

ام األرض وسنامها»ق ة أربعني رجالً، ويكونون ُحكَّ   .)٢( وَّ

 

 بعامئة). / حديث أر٦٢٦اخلصال (ص  )١(

 ). ١٤/ ح ٥٤١ اخلصال (ص  )٢(
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ا  ا:  

  ضًا نميض يف هذه الروايات رسيعًا: يأ

تقول الكوفة«  :الرواية  ملكه  ينط  ،)١( »ويكون دار  التي  العاصمة  لق  يعني 

الكوفة،  ¨  املنتظر اإلمام  منها   هي  حركته  رئاسة      يف  قرص  يعني  امللك  دار 

  .»ويكون دار ملكه الكوفة« صطالحنا اليوم، اة يفاجلمهوريَّ 

  :¨ اا  ل 

عن   الشأن  هذا  يف  مجيلة  رواية  لكم  :  يقول     الصادق اإلمام  أقرأ 

بأهل   ٰى أر   كأينِّ «  السهلة  مسجد  يف  القائم  وعياله نزول  يكون    : قلت ،  » ه 

منزل    ، نعم «   : قال   منزله؟  نبي�ا   ،   دريس إ هو  بعث اهللا  ٰ   وقد   الَّ إ   وما    صىلَّ

  . » ... فيه 

كام     ل أعداء أهل البيتبَ مهل من قِ هذا مسجد السهلة العظيم الذي أُ 

  ام النظام البائد، يف أيَّ   ة األطهار  املساجد واملراقد الرشيفة لألئمَّ   ت كلُّ لَ مهِ أُ 

اهللا «  :الروايةوتقول   فسطاط رسول  يف  كاملقيم  فيه  مؤمن   املقيم  من  وما   ،  

هذا    إىلٰ  واملالئكة يأوون  الَّ إ ليلة  ال  وما من يوم و  ليه، إ  حينُّ ه  قلب والَّ إ مؤمنة    ال و

  ينِّ إا  أمَّ   ،حمّمديا أبا  : « للراوي  اإلمام  يقول    ٰى حتَّ   ،»يعبدون اهللا فيه   ،املسجد

  .)٢( » فيهالَّ إيت صالة القرب منكم ما صلَّ ب لو كنت 

دة ا:  

ي بدينكم هذا ال يزال  نكأنَّ «  :مجيلة يف هذا الشأن تقول  ٰى خرأُ وهناك رواية 

ا   رجٌل منَّالَّ إ ه عليكم  ال يردُّ   ثمّ   ، -  اً يعني مذبوح   -   يفحص بدمه   ، متخضخضاً 
 

 .)١١/ ص ٥٣ج ( بحار األنوار  )١(

 ). ٦٣/ ح ٨٤َقصص األنبياء للراوندي (ص  )٢(
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البيت  وُحي الدِّ   نَّ أيعني  ،  )١( »أهل  وحيكم  سيعود  السعيدقِّ ين  املجتمع    ال   ، ق 

الديمقراطيَّ الشيوعيَّ  وال  الليرباليَّ ة  وال  عىلٰ ة  قادرة  بعودة    ذلك،  ة    اإلسالم إذن 

يف للمج زمان  تمع  الناس  ¨اإلمام    قلوب  من  الشحناء  وتتصالح    ، تذهب 

  ة يف املجتمع.يَّ اإلسالم والعدالة  ٰى ويسود الغن ،عنارص الطبيعة

   ا ا:م ت إ

طرحهإهناك   عىلٰ شكاالن  الباحثني  بعض    ̈   املهدياإلمام  ة  نظريَّ   ام 

  واملجتمع السعيد: 

األوَّ إلا عنديم  وه   ل:شكال  البرشيَّ ومة  بني  الرصاع  الفهم  رص  حسب  ة 

  القرآين. 

  ة. هلي للبرشيَّ ة االبتالء اإل نَّهو ُس  شكال الثاين:اإل

نزلوا  ا  نْ أ بليس إ اء و قال آلدم وحوَّ  تعاىلٰ اهللا  نَّ إ  : ل يقولون شكال األوَّ ففي اإل 

حتَّ   إىلٰ  ومعركة  ورصاع  عداء  مسرية  يف     : تعاىلٰ   بقوله   ، النهاية   ٰى األرض 
َ
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  ؟ الرصاع   ا ذ ود ه مع وج   ̈   املهدي اإلمام  بحصول املجتمع السعيد يف زمن  

  . لهذا هو اإلشكال األوَّ 

اإل  نَّ أوجوابه   بني  يقع  الرصاع  أبناء  هذا  بني  وليس  والشيطان  نسان 

وحوَّ   ، واإلنساننسان  اإل معركةفآدم  بينهم  يكن  مل  إبليس    ، اء  بني  كانت  بل 

نسان مع إبليس  معركة اإل  ة،هذه املعركة دائميَّ   نَّ أ ده، صحيح نحن نعتقد  وجنو

نسان يومًا ما  ل اإلوسوف لن يتحوَّ   نسان موجودًا، دام اإل  ة ما يَّ دائمهذه املعركة  

 

 ). ٣٠/ ح ١٣ / باب٢٤٥الغيبة للنعامين (ص  )١(
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ال    إىلٰ  يعني  عنده  تمالئكة  شيطانيَّ إوجد  قلب    ة، غراءات  يف  معركة  توجد  أبدًا 

ااإل جنود  وبني  الرمحن  جنود  بني  نع  لشيطان،نسان  بههذا  ليس    . تقد  هذا  لكن 

بالرضورة  بني ت  نْ أأرض الواقع    عىلٰ   يعني  معركة  املعركة    ، أنفسهم  س ناال  وجد 

اإل الشيطان، بني  وبني  أنْ مَّ أ  نسان  فيمكن  الناس  بني  السعيد  يتحقَّ   ا  املجتمع  ق 

  . الذي ال معركة فيه

  ل. شكال األوَّ هذا هو اجلواب عن اإل

اإلأمَّ  الثاينا  ُس و  ،شكال  االبتالءنَّهو     :تعاىلٰ قال    ،ة 
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ُ
و�

ُ
ق

َ
�  

ْ
ن

َ
أ وا 

ُ
� َ  آمَ يُ�ْ

�
   ان

َ
ال   َوُهْم 

َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
�  �    :تقولون    )،٢(العنكبوت فكيف 

يف   سعيد  جمتمع  خالٍ آبحصول  الزمان  أيِّ   خر  فقر،   من  أو  ابتالء  أو    مشكلة 

  ؟ نتَ احلياة ال ختلو من فِ   أنَّ د ؤكِّ والقرآن يُ 

أنَّ  أنْ   وجوابه  بالرضورة  ليس  املذكور  عىلٰ   االبتالء  معارك    يكون  شكل 

شاكل وما  اإل  ،كذل  وأمراض  منازعة  خالل  من  يكون  قد  لشهواته  بل  نسان 

  ، بموت حبيب أو صديق له  بتىلٰ ويُ   ،نسانة يف عمر اإلومن خالل الرتاجعيَّ   ،الً أوَّ 

االبتالء   يف  يكون  مل  ولو  موجود  االبتالء  عنرص  شهوات    الَّ إ هكذا  مع  املعركة 

ابتالء  ،نساناإل  ،  فهذا 
َ
أ وا 

ُ
� َ يُ�ْ  

ْ
ن

َ
أ ا��اُس  َحِسَب 

َ
  أ

ْ
 ن

َ
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ُ
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َ
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�
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َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
� �.  

نظريَّ  يف  يدَّ   ¨  املهدياإلمام  ة  نحن  أحد  أنَّ ال  سينتهي،    عي  االبتالء 

تقول روايات  تزول، األ  نَّ إ  : توجد  يزول،   مراض  فق   الفقر  ليس  ثابت  هذا  ط 

حتَّ  عليناتكلَّ ت  ٰى عندنا  السُّ   ،مون  عند  ثابت، أة  نَّهذا  جمتمع  نَّ إ  يضًا  يف  ح  صلامله 

  . )١( ذلك صطدامات وما شاكل اال يوجد معارك وال  ̈  املهدي  األعظم وهو
 

إذا قام القائم أذهب  «  ه قال:أنَّ   بن احلسني  عن عيلِّ  ، عن أبيه،أيب عبد اهللا   عنعن حريز،  )١(

       ). ٢/ ح  ٢١/ باب ٣٣٢(الغيبة للنعامين: ص    »ته يه قوَّ إل  مؤمن العاهة، وردَّ  اهللا عن كلِّ 
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الوقت   نفس  أنَّ أيف  نفرتض  ام  نَّ إو  ،ه ال توجد مشاكل مطلقاً يضًا نحن ال 

اإل تريد  جمحتقُّ   إىلٰ شارة  الروايات  الكلّ ق  النظرة  يف  السعادة  يعني  سعيد    ة، يَّ تمع 

تقول عندما  مثالً  العائلة   نَّ إ  : أنت  ذلكة  يدسع  هذه  يعني  أنَّ   ال  م بالضبط  ئة  اه 

مشكلة، ابامل عندهم  يوجد  ال  و  ئة  توجد  ولكن  أختالف  امشاكل  موجود  يضًا 

  . للعائلة السعادة هي الطابع العامُّ 

تقول داود  ¨  املنتظراإلمام    نَّ إ  :الروايات  ال حيتاج      حيكم بحكم 

يعني  ،  )١( نةبيِّ   إىلٰ  ذلك  حماكنَّ أإذن  وتوجد  مشاكل  توجد    ومشتكي   كي شا  م،ه 

  عليه.

الروايات تقول  داود، نَّ إ  : حني  بحكم  حيكم  ة  قصَّ   إىلٰ شارة  إ هذه    ه 

 :  قال  ، داود
َ
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�
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َ
  اِجهِ نِعَ   تِك

نة؟ وأين املحكمة؟  أين البيِّ   ، يا داود  :قال له  وتعاىلٰ اهللا تبارك  )،  ٢٤و  ٢٣(ص:  

  . العجلة وحاسبه عىلٰ 

السُّ  تقول أ ة  نَّ وروايات  حيكم    ̈ دي  امله اإلمام    نَّ إ :  يضاً  سوف 

  ، اإلسالم حكم  هو  بل    ، اإلسالم ال يعني ذلك غري حكم  ،    بحكم داود 

م أو ما شاكل  َس ة أو قَ ن بيِّ   إىلٰ حيث ال حيتاج    ، ختتلف   ة ملنهجيَّ وا ة  ريق لكن الط 

  ذلك. 

 

 بن احلسني   عن أبيه، عن عيلِّ  عن احلسن بن ثوير بن أيب فاختة،و :ب قام قائمنا أذه إذا « قال

قوَّ   عن  اهللا   وجعل  احلديد،  كزبر  قلوهبم  وجعل  العاهة،  قوَّ شيعتنا  منهم  الرجل  أربعني ة    ة 

 ).١٤/ ح ٥٤١(اخلصال: ص  »رض وسنامهاام األكَّ ونون ُح ، ويكرجالً 

حريزع  )١( اهللا    ،ن  أبا عبد  حتَّ   قال: سمعت  الدنيا  تذهب  «لن  منَّ  ٰى يقول:  رجل  أهل  خيرج  ا 

حيال داودبيت  بحكم  بينة»و  ،كم  الناس  يسأل  ص    ال  الدرجات:  ج  ٢٧٩(بصائر  باب  ٥/   /

 ).٤/ ح ١٦
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 اإ :ا ا  

  املجتمع السعيد؟  إىلٰ ما هو الطريق 

يقول يعتمد    نَّ إ  : الغرب  التقني، التقدُّ   ٰى مد   قه عىلٰ حتقُّ املجتمع السعيد    م 

يُ  والتلفزيونات  السيَّ ع  وزَّ يعني  واملبايالت  يصبحون  فالناس    كلِّ   عىلٰ ارات 

  هذا املجتمع سعيد.  ،اً ملوك

  داة لتحقيق املجتمع السعيد. م العلمي هو األالتقدُّ  نَّ إ :الغرب يقول

  ماذا يقول؟  اإلسالم 

  ق املجتمع السعيد؟ قِّ ُحي   نْ أ م العلمي قادر عىلٰ التقدُّ   هل أنَّ 

عرب    الَّ إق  حقَّ يتاملجتمع السعيد ال    نَّ أهي    ،ٰى خر أُ ة  لديه نظريَّ   اإلسالم ال،  

  مور: جمموعة أُ 

الصالحل:  األوَّ  اإلنسان  تبني  التي  الصاحلة  يُ   ،الرسالة  ما  هو  له  مثِّ وهذا 

  اإلسالم األصيل. 

  البيت  وهم املسلمون وشيعة أهل    ،ثبات املجموعة الصاحلة  الثاين:

  واستعدادهم خلوض املواجهة مع االنحراف والضالل. ،ةخاصَّ 

  ألعظم. م اعصوملظهور املصلح ا  الثالث:

  ة املطلقة. الدعاء واالرتباط بالقدرة اإلهليَّ  الرابع:

تبقفالتقدُّ  إليه  يصل  مهام  العلمي  املعاناة  البرشيَّ   ٰى م  ألوان  من  تعاين  ة 

ب  ، ثةاملستحدَ  يف  واحدة  زلزلة  وعىلٰ فمثالً  املحيط  (   طن  كيلومرتًا    )١٦٠٠ُبعد 

ن  دُ الف املُ آ وما تزال    ف، أل)  ٢٥٠( ت عرش دول وبلغ عدد الضحايا أكثر من  هزَّ 

  .)١( رةمدمَّ  ٰى والقر
 

إىلٰ   )١( التي    إشارة  ا حادثة تسونامي  املحيط  الشهر  حدثت يف  دول يف  عرش   )١٢(هلندي ورضبت 

 . م)٢٠٠٥(عام 
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حلدوث هذا الزلزال بعض التقارير عن املوجة    وىلٰ ام األُ يَّ يف األ أوكنت أقر

والقر   وىلٰ األُ  املناطق  هذه  دامهت  الصغريدُ واملُ   ٰى التي  عىلٰ ن  تقع  التي  ة  حافَّ   ة 

سويدي  قصَّ   املحيط، شخص  سائحًا  ة  احلادثةكان  من  يفنَّ إ  :يقول  ،نجا    ه 

األُ للا املياه    وىلٰ حظات  انسحاب  تسلُّ كنَّبعد  نشاهد  الرسَّ ا  واللصوص  ل    إىلٰ اق 

املدمَّ  أر   ،رةالبيوت  الذي  املنظر  هذا  من  مطروحة  آفيه    ٰى فعجبت  اجلثث  الف 

  حركة اللصوص للرسقة والنهب.   وبنفس الوقت ، مامناأ

  م علمي. تقدُّ   أيُّ   السقوط األخالقي الذي ال ينفع معه   ة، هذه هي مشكلة البرشيَّ 

ا   راتام  ث:  

تتحدَّ أ روايات  البحث جمموعة  هناية  انتصارات  ث عن حتقُّ قرأ لكم يف  ق 

  : ¨ قبل ظهوره 

مصادر  أ من  واحدة  رواية  لكم  أقرأ  العامَّ نا  تقول،  ةأبناء  هكذا    : الرواية 

ف  عرَ يُ   مستبرشاً   ناليإ  جفخر   ،تينا رسول اهللا  أ  قال:  ،عن عبد اهللا بن مسعود

ابتدأنا حتَّ الَّ إوال سكتنا    ،  أخربنا بهالَّ إ  ء يش   فام سألناه عن   ، الرسور يف وجهه   ٰى  

واحلسنيمرَّ  احلسن  فيهم  هاشم  بني  من  فتية  واهن فلامَّ   ، ت  التزمهم  رآهم    ملت  

ا أهل  نَّ إ«:  فقال  ،نكرهه  يف وجهك شيئاً   ما نزال نرٰى   ،يا رسول اهللا  :فقلنا  ،عيناه

ا ب عىلٰ ختا يت  اآلخرة  لنا  اهللا  تطريدنَّ إو،  الدنيا  ر  بعدي  من  بيتي  أهل  سيلقى  ًا  ه 

ونه  عطَ فال يُ  فيسألون احلقَّ  ،ترتفع رايات سود من املرشق ٰى يف البالد حتَّ  وترشيداً 

فمن أدركه    ، وننَرص فيقاتلون فيُ   ، ونهعطَ يسألونه فال يُ   ونه ثمّ عطَ  يُ يسألونه فال  ثمّ 

أعقابك من  أو  إأِت فلي  م منكم  حبواً   ولو  بيتي  أهل  رايات  فإهنَّ   ،الثلج  عىلٰ   مام  ا 

بيتي يواطئ اسمه اسمى واسم   يدفعوهنا إىلٰ   هدٰى    ، أبيه اسم أيب  رجل من أهل 

  .)١(»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  ها قسطًا فيملك األرض فيمأل
 

 .)٤٦٤/ ص ٤ج احلاكم ( مستدرك )١(
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ق  حقِّ تُ سالتي  ةمَّ األُ تقوم هبا   ،¨  ة قبل ظهورهإذن هناك انتصارات متهيديَّ 

  هذا املجتمع السعيد. 

ط :  

اإلمام  وهبذا الصدد هناك رواية عن يونس بن عبد الرمحن من أصحاب  

الطائفة عىلٰ وهو ممَّ   ،   الرضا   ،)١( ة ما صدر منه من الرواياتصحَّ   ن أمجعت 

الراوي يا بن رسول اهللا،  بن جعفر    ٰى موس  دخلت عىلٰ   : يقول    ، فقلت له: 

  ؟  أنت القائم باحلقِّ 

باحلقِّ الأنا  «فقال:   يُ   ، قائم  الذي  القائم  األ طهِّ ولكن  أعداء  ر  من  رض 

عدالً ويمأل   اهللا مُ   ها  جوراً ئَ لِ كام  ولدي  ،وظلامً   ت  من  اخلامس  غيبة    ،هو  له 

  . » فيها أقوام ويثبت فيها آخرون ، يرتدُّ نفسه عىلٰ  يطول أمدها خوفاً 

 الثابتني عىلٰ   ئمنا،ة قا غيب   كني بحبلنا يفلشيعتنا، املتمسِّ   ٰى طوب « قال:    ثمّ 

أُ  أعدائنا،  من  والرباءة  منَّمواالتنا  أئمَّ ولئك  بنا  رضوا  قد  منهم،  ونحن  ة، ا 

يوم   هلم، وهم واهللا معنا يف درجاتنا  ٰى طوب   هلم، ثمّ   ٰى ورضينا هبم شيعة، فطوب 

 . ) ٢(» القيامة

الزمان  نَّ إ بالفرج لصاحب  الدعاء  الغيبة    كام أنَّ   ،¨  من واجبات زمان 

  .̈  والتمهيد لظهوره  نا الثبات واالنتصار للحقِّ جبوا ن م

:ا ز  ءا  

    الباقراإلمام  صحاب  أوهو من    ،عنيأجاء يف الرواية عن زرارة بن  

عنه   قال  أعنيرحم  «   :   الصادق اإلمام  الذي  بن  زرارة  زرارة    ،اهللا  لوال 
 

 فصاعدًا).  ٧٧٩ص  /٢راجع ترمجته يف: اختيار معرفة الرجال (ج  )١(

 ). ٥/ ح ٣٤/ باب ٣٦١(ص ين كامل الدِّ  )٢(
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مجاع  اإل  صحابأوهو من  ،  )١( »أحاديث أيب  وضاعت  ة  ندرست آثار النبوَّ ال

  .)٢( هة رواياتصحَّ  مجعوا عىلٰ أعلامء الشيعة   أنَّ  ٰى بمعن ، عند الطائفة

  . » يقوم   نْ أ للغالم غيبة قبل    إنَّ «   : يقول     با عبد اهللا أ سمعت    : يقول يف روايته 

  ؟ مَ ـولِ  : قال: قلت

بيده إىلٰ   -  خياف« قال:   املنتظر،    ،يا زرارة«قال:    ثمّ   ،»-  هبطن  وأومأ  وهو 

يُ  الذي  خلف  كُّ َش وهو  بال  أبوه  مات  يقول:  من  منهم  والدته،  من    ،يف  ومنهم 

إنَّ   ، يقول: محل املنتظر  دَ لِ ه وُ ومنهم من يقول:  غري    ، قبل موت أبيه بسنتني، وهو 

  . ، فعند ذلك يرتاب املبطلون يا زرارةيمتحن الشيعة  أنْ  بُّ ُحيِ   اهللا   أنَّ 

  عمل؟ أ ءيش  أدركت ذلك الزمان أيَّ  إنْ  ،علت فداك[قال: قلت: ُج 

ْفنِي  «   :] إذا أدركت هذا الزمان فادع هبذا الدعاء ، يا زرارة«قال:   اللَُّهمَّ َعرِّ

ْفنِي َنْفَسَك َملْ َأْعِرْف َنبِيََّك  ْفنِي َرُسوَلَك َفإِنََّك إِْن  اللَّهُ   ، َنْفَسَك َفإِنََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ مَّ َعرِّ

ُح  َأْعِرْف  َملْ  َرُسوَلَك  ْفنِي  ُتَعرِّ تَ َملْ  ْفنِي    ، َك جَّ ُتَعرِّ َملْ  إِْن  َفإِنََّك  تََك  ْفنِي ُحجَّ َعرِّ اللَُّهمَّ 

تََك َضَلْلُت َعْن ِدينِي   .)٣( »...ُحجَّ

:     

الذي    ،  عادًة ملسلم بن عقيلص  صَّ م احلرام ُخي اليوم اخلامس من حمرَّ 

الكوفة  إىلٰ     رب سفري احلسني عتَ يُ  احلوالذي قال يف حقِّ   ،أهل  يف      سني ه 

وثقتي من    يباعث إليكم أخي وابن عمِّ وأنا  «  الرسالة التي كتبها ألهل الكوفة:

عقيل بن  مسلم  بيتي  فأهل  إيلَّ   نْ إ،  وذوي  بأنَّ   كتب  ملئكم،  رأي  اجتمع  قد  ه 

عىلٰ والفضل    ٰى احلج رُ   منكم،  به  قدمت  ما  كُ ُس مثل  يف  فتُ لكم وقرأت    ينِّ إبكم، 
 

 . )٦٦ (ص االختصاص )١(

 ).٤٣١/ ح ٥٠٧/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج  )٢(

 . )٥ح باب يف الغيبة/ / ٣٣٧/ ص ١ج ( الكايف )٣(
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الرسالة عن منزلة مسلم بن    ،)١( »...هللاشاء ا  أقدم إليكم وشيكا إنْ  تكشف هذه 

  .  احلسني اإلمام عند   عقيل 

الرواية  الكوفة كان   : تقول  السيايس  مهمَّ   ت عندما دخل  الواقع  ته استكشاف 

ل  حتوَّ   ثمّ   ، عندها نزل يف بيت املختار الثقفي   ، ألف   ثامنية عرش فقد بايعه    ، يف الكوفة 

عروة   إىلٰ  بن  هاين  رسا   ثمّ   ، بيت  عىلٰ طلِ يُ     احلسني اإلمام    إىلٰ لة  كتب  فيها    عه 

عليه  الناس  اجتامع  من  الكوفة  يف  السيايس  قامت    ، الوضع  ذلك  السلطة  وبعد 

  بدل النعامن بن بشري، عبيد اهللا بن زياد  ووضعت    ، الكوفة   ة بتغيري الوايل عىلٰ مويَّ اُأل 

د كان  اد فق بن زي ا ا  أمَّ   ،   خري كان ضعيفًا وغري راغب يف قتال احلسني األ   ألنَّ 

ختلخل الوضع النفيس    إىلٰ   ٰى ا أدَّ ممَّ   ، شًا لسفك الدماء بال رمحة شديدًا وقاسيًا ومتعطِّ 

   فقد كتب مسلم   ،   ن بايعوا مسلم بن عقيل والسيايس عند أهل الكوفة ممَّ 

  . ) ٢( نرصتك   قدم فقد بايعني الناس عىلٰ أ   نْ أ   :   حلسني ا     إىلٰ 

مهمَّ  كانت  عقيلوهذه  بن  مسلم  الكوفة  لبا  أخذيف      ة  أهل  يعة من 

  . ته القيام بثورةومل تكن مهمَّ  ،  احلسنياإلمام األوضاع لقدوم   أةوهتي

 خلفه  صيلِّ من يُ     مع مسلم   مل يبَق   ٰى حتَّ   ، بدأ الرتاجع يزداد يف أهل الكوفة 

فبعث ابن زياد اجلواسيس والوشاة خلذالن الناس عن مسلم    الطريق،   ه عىلٰ دلُّ أو ي 

ق الناس  فتفرَّ  ، من الشام   اً قادم  اً كبري  اً هناك جيش  نَّ أ  فاده م  رب  خ بنرش  ،  بن عقيل 

  ووقف عىلٰ  ، ة الكوفة املظلمة فخرج يميش يف أزقَّ  ، بقي وحده  ٰى حتَّ   عن مسلم 

وعندما رشب املاء طلبت   ، ليه املاء إ فجلبت  ، بًا املاء طال  ، باِب دار تلك املرأة الصاحلة 

  فقال هلا:   أين ينرصف،   إىلٰ ومل يدِر      مسلم   فتحريَّ   منه االنرصاف عن باب الدار، 

  ؟ شفيعِك يوم القيامة     هذه الليلة ويكون رسول اهللا ريينني  ُجت ا  أمَ   ، ة اهللا مَ يا أَ 
 

 ).٣٣٤/ ص ٤٤بحار األنوار (ج  )١(

 ). ٧٢راجع ما مرَّ يف (ص  )٢(
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  ؟   عة الرسولتضمن يل شفا ٰى من أنت حتَّ  : بةً فقالت املرأة متعجِّ 

  . فقال هلا: أنا مسلم بن عقيل

  .)١( نا خادمتكأو  ،بيتك البيت  سمعت بخربه فتحت الباب له وقالت: فلامَّ 

جاء    ٰى حتَّ   ، وأخذ يقيض الليل بالصالة والدعاء  ، الدار    فدخل مسلم 

الغرفة التي كان فيها    دها عىلٰ ه عن تردُّ مَّ فسأل أُ   ولدها وهو من عيون ابن زياد،

ُخي   ظة بأنْ املغلَّ   يامناألفأخربته بعدما أخذت عليه    ،  مسلم رب أحدًا بخرب  ال 

هذا    ،  مسلم مل اللعنيولكن  الليلة    تلك  الصباح    ،ينم  يف  مرسعًا  وذهب 

زياد  إىلٰ الباكر   له:  ،ابن  تُ مّ أُ   نَّ إ   وقال  أصبحت  األعداء، يِّ ضي  هي    ف    إالَّ وما 

  ، للقتال    أ مسلم فتهيَّ   ،   مسلم بن عقيل   قوا الدار عىلٰ طوَّ   ٰى حلظات حتَّ 

من   الَّ إله قت طيعوا ومل يست ، مجعًا كثرياً    قتل منهم مسلم  ٰى حتَّ  ، وبدأت املعركة

ابن زياد وجراحاته تنزف    إىلٰ وأخذوه أسريًا    ، فوقع فيها  ، ت لهرَ خالل حفرية ُحفِ 

ماءً   ،دماً  املاء    ، فطلب  يف  وثناياه  أسنانه  سقوط  بسبب  املاء  رشب  يستطع  فلم 

  ، دمعت عيناه ثمّ  ،)٢( )لو كان من الرزق املقسوم لرشبته(  :وقال ناء دمًا،أل اإلمتاو

  :   قال   ذا نزل به ما نزل بك، إما تطلب ال يبكي    يطلب مثل ن  م   نَّ إ  فقيل له: 

  ولكن بكيت للحسني وأهل بيت احلسني،  ،هذا الذي نزل يب  واهللا ما بكيت عىلٰ 

  .)٣( الكوفة إىلٰ هم يف الطريق واآلن أنا دعوهتم للمجيء 

  منقلٍب ينقلبون.   وسيعلم الذين ظلموا أيَّ  ، ليه راجعونإا نَّ إا هللا ونَّ إ

  العاملني  ربِّ  هللا مد حلوا

 *   *   *  
 

 ).٤٦(ص  أليب خمنف مقتل احلسني  )١(

 ).٥٩/ ص ٣هب (ج مروج الذ )٢(

 ).٢٤مثري األحزان (ص  )٣(



  

  

م احلرام/  ٦(   هـ) ١٤٢٦/ حمرَّ

  

  

:دة اا  

  

  

ار اا  

 ¨  ا اي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : األسئلة التالية تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ 

  ؟ ¨ما هو املسار اجلغرايف حلركة اإلمام املهدي    -  ٥١

  لعاملي؟ ا إلصالح كة ا رحمن أين تنطلق    -  ٥٢

  ما هي معامل اإلصالح الغريب؟   -  ٥٣

  ما هي معامل اإلصالح اإلسالمي؟   -  ٥٤

  املصلح املعصوم هل هو رضورة؟   -  ٥٥

  ؟  ٰى ملاذا ال يكون املصلح األعظم هو عيس -  ٥٦

  ؟ ¨ وجود اإلمام املهدي  ما هو الدليل العقيل عىلٰ   -  ٥٧

  إذا كان موجودًا ما هي فائدته؟  -  ٥٨

  فات الشيعة؟ ح مؤلَّ صحِّ ملاذا ال يُ  ̈  م املهدي مااإل  -  ٥٩

  ؟   للشيخ املفيد ̈ ما هي رسالة اإلمام   -  ٦٠



  

  

  

السابقة يف   حركة  حتدَّ   املحارضات  بني  اشرتاك  عنارص  جمموعة  عن  ثنا 

  . ¨ املهدي اإلمام وحركة    سني احل اإلمام 

األ يف  املناهج  ،هدافاالشرتاك  يف  يف  ،واالشرتاك    العمق   واالشرتاك 

  التارخيي. 

هو االشرتاك يف املسار    ،حديثنا عن عنرص اشرتاك آخر  يف هذه املحارضة 

احلسني  حركة  بني  موجز  ¨  املهدياإلمام  وحركة      اجلغرايف    ، بشكل 

  سابقة. حمارضات رشنا لذلك يف  أام بَّ ور ، وعرض جغرايف رسيع للحركتني

ار اا  ا :  

يف      احلسني املنوَّ من  كته  رحانطلق  يوم  املدينة  الوايل  أرسل  رة  عليه 

البيعةاألُ  منه  يطلب  له احلسني  ،موي  املوقف    فقال  يزيد  «   نَّ إ  : يف خالصة 

ومثيل ال يبايع  سق،  معلن بالف  مة، قاتل النفس املحرَّ رجل فاسق، شارب اخلمر،  

  .)١( »مثله
 

الوليد بن    يزيد إىلٰ   كتب  ،ني من اهلجرةتِّ وذلك يف رجب سنة س  ،سفيان   معاوية بن أيب  ويف تُ امَّ ـل  )١(

 ويقول،  احلسني    ة عىلٰ ة وخاصَّ أهلها عامَّ   البيعة عىلٰ   يأمره بأخذ  - وكان أمري املدينة    -عتبة  

عنق  ٰى أب  إنْ   :له فارضب  إيلَّ او  ،هعليك  الوليدأف  ،برأسه  بعث  أمر    ،املروان   حرض  يف  واستشاره 

  شيئاً   مل أكُ   ي ليتن  : فقال الوليد  ، قهنت مكانك لرضبت عنولو ك،  ه ال يقبلإنَّ   :فقال،  احلسني  

إىلٰ   ثمّ   ،مذكوراً  بيته ومواليه  رجالً   ه يف ثالثنيءفجا،  احلسني    بعث  أهل  د  الولي  ٰى فنع  ،من 

ولكن    ،ا تكون رس�   البيعة ال  إنَّ   ،ا األمريأهيُّ «رض عليه البيعة ليزيد، فقال:  وع،  موت معاوية  إليه

غداً  الناس  دعوت  معهم  إذا  أهيُّ فقا  ،»فادعنا  تقبل  ال  مروان:  عذره ل  األمري  يبايع   ٰى ومت  ،ا      مل 
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علن  أمة  رَّ املك   ةويف مكَّ   ،ة بشكل علنيمكَّ   إىلٰ اهلجرة      ر احلسني قرَّ   ثمّ 

الثامن من ذي احلجَّ ثورته متَّ  يُ   ، ةجهًا للعراق يف  وهو    ، يوم الرتوية  ٰى سمَّ والذي 

عرفة  نحو  القوافل  حركة  احلجَّ   ، يومئذٍ   يوم  ذي  من  الثامن  يوم  يذهب  ويف  ة 

ظهور    اء عىلٰ فيحملون امل   ،عرفة  إىلٰ ة والذهاب بعدها  ج جلمع املاء من مكَّ ااحلجَّ 

حيث تستغرق هذه الرحلة ثالثة    ، عرفات  إىلٰ مة  ة املكرَّ كَّ من م  ن وينتقلو  ، بلاإل

يوم    ٰى هذا هو معن   مة، ة املكرَّ مكَّ   إىلٰ   ا يرجعو  ٰى حتَّ   ، )ٰى من   املزدلفة،   ام (عرفات، يَّ أ

  ملاء يوم الثامن. ون من اأي يرتوُّ  ،الرتوية

ات  رفع إىلٰ اج  جه مع احلجَّ يتَّ   نْ أبدالً من  يف هذا اليوم      احلسني اإلمام  

    احلسنياإلمام    ة،ب الوقوف يف عرفات يوم التاسع من ذي احلجَّ ث جيحي

صبح  أة  يف مكَّ ن وجودي  واآل  ، عندي مرشوع  ألنَّ   ، العراق  إىلٰ نتقل  أأنا س  :قال

  : قال ،مرغري ممكن كام تعرفون هذا األ

وَال أ  ...« قد    نَّ إ  الدعي  ابن  اثنتني  الدعي  بني  السلَّ ركز  والذلَّ بني    ، ةة 

طابت وحجور  وحجور  ذلك ورسوله واملؤمنونلنا اهللا   ٰى يأبة! ا الذلَّ منَّ اَت هيهو

مصارع الكرام،    ر طاعة اللئام عىلٰ ؤثِ نُ   نْ أ من  ،  طهرت، ونفوس أبيَّه، وُأنوف محيَّة

  .)١( »...النارصوخذلة ،  ة العدد، وكثرة العدوِّ قلَّ مع رسة  ذه األُ  زاحف هبينِّ إو َال أ

مكَّ  احلسنيجتَّ ا ة  من  كربالء  العراق،  إىلٰ     ه  ح  ُيسمَ مل  و  ،وصل 

للكوفة،يتَّ   نْ أ   للحسني االجتِّ كان    جه  الكوفةأصل  نحو  موقف  ولكن    ،اه 

 

  فغضب احلسني    ،فارضب عنقه  ، ّ؟ قيب عننت تأمر برضأ  ،يا بن الزرقاء  ويل لك«قال:    ثم

ولؤمت واهللا  عىلٰ   ثمّ ،  »كذبت  فقال:    أقبل  األمريأهيُّ «الوليد  النبوَّ إنَّ   ،ا  بيت  أهل  ومعدن  ،  ةا 

ختم  ،ملالئكةا وخمتلف    ،الرسالة وبنا  اهللا  فتح  قاتل    ،اهللا   بنا  اخلمر،  شارب  فاسق،  رجل  ويزيد 

بالفسقاملحرَّ   النفس مثله  ، ومثيلمة، معلن  يبايع  ر وتنظرون  وننظ  بح وتصبحون نص  ولكن  ،ال 

 ).١٧و ١٦الطفوف: ص  قتىلٰ  (امللهوف عىلٰ  »والبيعة باخلالفة نا أحّق أيُّ 

 ).٤٠مثري األحزان (ص  )١(



 ١٤٣ ................................  ¨ حلركة اإلمام املهدياملحارضة السادسة: املسار اجلغرايف 

كربالء  احلسني    اضطرَّ الرياحي    احلرِّ  نحو  مساره    نَّ أرغم  و  ، لتغيري 

  ،دخلوا الكوفة    مل ينزل الكوفة ولكن السبايا ورأس احلسني   احلسني

  . و الشام حن   سنيه رأس احلاجتَّ  ثمّ 

- الكوفة    -   كربالء  -   ة مكَّ   -   دينة امل (هو:      فاملسار اجلغرايف للحسني

  .وعياله بعد السبي    احلسني اإلمام هذه حركة  )،الشام 

  :¨ ار اا  اي

نجده    هذا اجلغرايف  عند  أاملسار  ينطلق  ،  ¨  املنتظر اإلمام  يضًا  حيث 

ة  مكَّ     إىلٰ رة  ينطلق من املدينة املنوَّ   ، ة عامليَّ نة وغريمعل  ري غ  ة متهيديَّ   وىلٰ أُ نطالقة  اك

  إىلٰ من الشام والعراق    ياين قد الحقته ات السفحيث تكون جيوش وقوَّ   ، مةاملكرَّ 

  هناك طاغوت اسمه السفياين،   ¨  املهدي اإلمام  ور  ه قبل ظهألنَّ   رة،املدينة املنوَّ 

هذا   اجتِّ أاسمه  هو  هل  عن  كناية  هو  اهلو  هو ف  ،كيرحل ا اهه  و  والوالء    ٰى سفياين 

بالرضورة  و سفيانيَّ   نْ أليس  ميوله  لكن  السفياين  اسمه  يكون    ة،يكون  السفياين 

عظم املهدي  األ  املصلح  نَّ أ يبلغه  فلامَّ   ،العراق  ومسيطرًا عىلٰ   ،الشام   مسيطرًا عىلٰ 

املدينة املنوَّ   ̈   املنتظر  انطلق يف  بالزحف عىلٰ قد  املنوَّ   رة يقوم  ام  م اإل  ، ةراملدينة 

وال    ،  ه احلسنيجدِّ مثل  مة  ة املكرَّ مكَّ   إىلٰ رة  خيرج من املدينة املنوَّ   ̈   املنتظر

  . يدخل يف مواجهة مع السفياين يف املدينة

مكَّ  املكرَّ ويف  مة  يف  يدخل  ال  أيضًا  السفياينمة  مع  السفياين    ألنَّ   ،واجهة 

اهللا تبارك   نَّ أ الَّ إ  ،ةمرَّ كامل ة يف مكَّ  ¨اإلمام الف لكي يالحق  آ ة بعدَّ  اً يبعث جيش

هبم  إبإعجاز    وتعاىلٰ  خيسف  منهم    ، البيداءهلي  ينجو  ثالثة  الَّ إوال  واحد  أ    -و 

الروايات   اختالف  الناسيُ فيرجع  و  -حسب  قد  املؤمنون  كون  يويومئٍذ    ، خرب 

ة  يبلغوا عرش ٰى مة حتَّ ة املكرَّ يف مكَّ أنحاء العامل  من كلِّ  ¨باإلمام املنتظر   واالتحق

  الف. آ
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عمليَّ   ¨  املنتظراإلمام   يبدأ  املدينةحينئٍذ  لتحرير  الزحف  يزحف    ثمّ   ،ة 

املدينة   الكوفةباجتِّ   العراق   إىلٰ من  اه  حيث كان االجتِّ     احلسني اإلمام  مثل    ، اه 

  الكوفة. إىلٰ 

تقولال الرواياتوسوف    -  روايات  بعض  لكم  إ-  اقرأ  ستحدث  نَّ :  ه 

قوَّ  بني  الكوفة  يف  طاحنة  التي  وقوَّ   ̈   املهدي م  اإلماات  معارك  السفياين  ات 

ات جديدة  قوَّ   ̈   املهدي اإلمام  لتحق ب توحينئٍذ    ،تكون قد تعسكرت يف الكوفة

الروايات،  سان كام تقاقادمة من خرالرايات  هذه    ، بقيادة قائد اسمه احلسني ول 

  وتكون بينهم وبني السفياين يف الكوفة معركة طاحنة،  ¨  املنتظراإلمام  تلتحق ب

ويكون    هاثرإ  عىلٰ  السفياين  حرَّ   ̈   املنتظراإلمام  ينهزم  واختَّ قد  الكوفة  ذها  ر 

الكوفة،  نَّ إ  :الرواياتبحيث تقول    عاصمة له،  وهناك روايات مجيلة    دار ملكه 

  . مقليني هذا اإليع ألهل الكوفة،  ٰى برشهي 

يف    م سوف يصبحونألهنَّ ،  )١( »لناس به أهل الكوفةسعد اأ«  :الرواية تقول

 س. يكونوا أسعد النا  نْ أ بدَّ  ال  ن ذإ ،ةصمعاال

تكون  و  ،اه الشام م باجتِّ يتقدَّ   ̈ اإلمام    نَّ إفكام رشحت لكم  و  ، احلمد هللاو

حترَّ  قد  باجتِّ فيتقدَّ   ، رتالكوفة  الشام م  وهيزم تتحرَّ ف  ،اه  هناك    السفياين،   ر  ومن 

القدس  ̈ اإلمام  ينتقل   ي  ، لتحرير  القدس  عيسن ويف  ويُ   ٰى زل  مريم    صيلِّ بن 

  اجلغرايف للحركة. هذا هو السري ، )٢( ¨ ا املنتظر منماإف خل

:ار ات اروا  

هذا السري اجلغرايف الذي    نَّ أوهي    املحارضة، هذه  يف  ة  عندي إشارة مهمَّ 

هناك   لكم  حتإعرضته  تارخييَّ يَّ ليلشارة  مهمَّ ة  فيهة  أُ ولكنِّ  ، ة  لكم    أنْ وثر  ي  أقرأ 
 

 ). ١١١)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٢١٢/ ح ٣٩٠/ ص ٥٢األنوار (ج  بحار )١(

 ).بن مريم  / باب نزول عيسٰى ٤٠٠/ ص ٥(ج  صحيح البخاري )٢(



 ١٤٥ ................................  ¨ حلركة اإلمام املهدياملحارضة السادسة: املسار اجلغرايف 

املسار   أو روايتني عن  نكون يف  ،  ¨  املنتظر اإلمام  حلركة    رايف اجلغ رواية  حيث 

  ة. نرجع لتلك املهمَّ  ثمّ  ،الروايات الرشيفة جوِّ 

حمّمد بن عيلٍّ  قال: قال أبو جعفر  بن يزيد اجلعفي، عن جابر الرواية تقول: 

«الباقر   بعثاً ...  :  السفياين  املدينة  ويبعث  مكَّ ،  إٰىل  إٰىل  منها  املهدي  ة،  فينفر 

الفيبلغ أمري جي    ، عٰىل أثره  ة، فيبعث جيشاً مكَّ   املهدي قد خرج إىلٰ    أنَّ ين سفياش 

يُ  حتَّ فال  مكَّ دركه  يدخل  خائفاً ٰى  ُس يرتقَّ   ة  عٰىل  عمران    ةنَّب  بن  ،  »موسٰى 

بيدي   من السامء: يا بيداء، فينادي منادٍ  ،البيداءوقال: «فينزل أمري جيش السفياين 

فيُ  إالَّ خَس القوم،  منهم  يفلت  فال  هبم،  ثف  ُحي ة  الث  إىلٰ وِّ نفر،  وجوههم  اهللا    ل 

 يَ   أقفيتهم، وهم من كلب، وفيهم نزلت هذه اآلية:
�
�
َ
ِكتَ ا أ

ْ
ال وتُوا 

ُ
يَن أ ِ

�
اَب َها ا�

بِمَ  �ِمَ آِمنُوا   
ً
قا

�
ُ�َصد ا 

ْ
� ز�

َ
ن َمَع�ُ ا  ٰ ا 

َ َ
� ها 

�
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َ
�

َ
ف  

ً
وُُجوها ْطِمَس 

َ
�  

ْ
ن

َ
أ بِْل 

َ
� ِمْن    ْم 

بَ 
ْ
د
َ
 أ

َ
ة، قد أسند ظهره إٰىل  بمكَّ   قال: «والقائم يومئذٍ ،  »]٤٧ ساء: [الناآلية   ...ااِره

مستجريًا  احلرام  وثالثة    »، ...به  البيت  ثالثامئة  أصحابه  عليه  اهللا  «فيجمع  قال: 

يا جابر    -كقزع اخلريف، وهي   عاد قزعاً عٰىل غري مي  ، وجيمعهم اهللا لهعرش رجالً 

َن مَ كتابه:    اآلية التي ذكرها اهللا يف   -
ْ
�
َ
 أ

َ
ِت وا يَ ُ�ونُ ا ت

ْ
 اَهللا   أ

�
 إِن

ً
يعا ِ

َ
بُِ�ُم اُهللا �

 ٰ
َ َ

ِديٌر  �
َ
ٍء ق ْ َ

� 
� ُ

� �   :واملقام، ومعه عهد    فيبايعونه بني الركن]،  ١٤٨[البقرة

رجل من    -جابر    يا  -اآلباء، والقائم    قد توارثته األبناء عن  من رسول اهللا  

يا جابر    - ذلك   اس من ن العىلٰ   ح اهللا له أمره يف ليلة، فام أشكلصلِ يُ   ، ولد احلسني

بعد عامل،    ووراثته العلامء عاملاً   عليهم والدته من رسول اهللا    فال يشكلنَّ   -

كلُّ   فإنْ  هذا  فإنَّ أشكل  عليهم  إذا  ه  عليهم  يشكل  ال  السامء  من  ودي  ن  الصوت 

  .)١( ه»مِّ باسمه واسم أبيه وأُ 
 

 ). ٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٩١ -  ٢٨٨ لنعامين (صالغيبة ل )١(
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  ، »م وملحتمن االسفياين  : «  الصادقاإلمام  تقول عن    ٰى خر الرواية األُ 

السفياين    ، ¨  املنتظر اإلمام  د خروجه مع خروج  يعني من القضاء والقدر املؤكَّ 

ُس   خيرج كعدوٍّ  هي  كام  تبارك  نَّله  اهللا     :وتعاىلٰ ة 
َ
ذ

َ
نَ َو�

ْ
َجَعل  

َ
ِ�� �ِك

َ
ن  

� ُ
لِ� ا   ا  َعُدو�

ِرِم�َ 
ْ
ُمج

ْ
ا� السُّ )،  ٣١(الفرقان:    ِمَن  مع  نَّهذه    أيضاً   ̈   املنتظر اإلمام  ة 

  دة. وموج

تقول «الرواية  املحتوم :  من  ووخروجه    ،السفياين  رجب،  أوَّ يف  ل  من 

إىلٰ  شهراً   خروجه  عرش  مخسة  فيها  ةستَّ   ،آخره  يقاتل  الكور    ،أشهر  ملك  فإذا 

أشهر تسعة  ملك  عل  ،اخلمس  يزد  يوماً ومل  السفياين    ،)١( »يها  حكم    أنْ   إىلٰ هذا 

  . هذه بعض الروايات ،م زَ ُهي 

أنقله  أخرية  لكورواية  يف ا  الشأن   م  عن  ،  هذا  الرواية  اإلمام تقول 

«  الصادق  طرح  كأينِّ :  قد  السفياين  بصاحب  أو  بالسفياين  يف   رحله 

برأس    :مناديه   ٰى فناد  ،الكوفة برحبتكم   جاء  من]  من  عيلٍّ [رجل  فله   شيعة 

درهم،  عىلٰ   ألف  اجلار  ويأخذ   ،منهم هذا    : يقول   ، جاره   فيثب  عنقه  فيرضب 

 .» رهم ألف د 

تكون  إ  نَّ إ«:    يقول  ثمّ  ال  يومئٍذ  البغاياأل  الَّ إمارتكم    وكأينِّ   ، والد 

وهم هؤالء    ،يشء عجيب  إىلٰ هذه الرواية تلفتنا    - ،  »... صاحب الربقع  إىلٰ أنظر  

الزم ون  اإلرهابيُّ مون  امللثَّ  هذا  النقاب، يف  يلبسون  الذي  الروايات    ان  هذه 

من  تتحدَّ  جمموعة  عن  امللثَّ أث  الرباقع  القصحاب  برقيلبسو  تلة،مني  فال    اً عن 

تتحدَّ   حد،أيعرفهم   الرواية  الظاهرة  تتحدَّ   ث عنها،هذه  ث  وهو من عجيب ما 

  . -  املعارصة ونحن نشهد بعض نامذجه  ،عنه

  ومن صاحب الربقع؟  :قلت
 

 ). ١/ ح ١٨/ باب ٣١٠الغيبة للنعامين (ص  )١(
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منكم«:  قالف بقولكميق  ، رجل  الربقع  ،ول  فيعرفكم    ،فيحوشكم  ، يلبس 

  .)١( » ابن بغيٍّ الَّ إون ال يك]  هنَّ [إا  أمَ  ، فيغمز بكم رجالً رجالً  ، وال تعرفونه

تعليق أ هذا   بدون  تستحقُّ   ألنَّ   ،تركه  الروايات  نا أ   ،تعليقاً طويالً   هذه 

 ،يدرسوها   نْ أ الباحثني    ة عىلٰ ة مهمَّ وهذه ظاهرة تارخييَّ   الشاهد،  حملِّ   إىلٰ نتقل  أ 

ظاهرة   عىلٰ اإل   نَّ أ وهي  املعنوي  الرشق   صالح  من  ينطلق  التاريخ   ،طول 

ال املادّ صالح  واإل  والتقدُّ تكنو ي  املادّ لوجي  الغرب م  من  ينطلق  التقني   ،ي 

 ملاذا؟

  اح   اق:

هذه    ، العراق  احلجاز،  فلسطني،   : انطلقوا من الرشق حظوا األنبياء ال

  . حركة األنبياء  

و األنبياء   وصالح  وهود  وموس إسامعيل  و إبراهيم  نوح   ٰى وإسحاق 

قطا ،    ناونبيُّ     ٰى وعيس األ هذا  أ س  قدَّ امل  ياءنب ر  هذا   :أقول   نْ أستطيع 

عنا طلِ لكن بحدود ما يُ   ،لع عليه ام هناك استثناء مل نطَّ ربَّ   ه انطلق من الرشق،كلُّ 

يوماً   ٰى نرال  نا  نَّ أ   ،  نبياءأل ثنا به سرية وحياة ا دِّ وما ُحت   عليه القرآن الكريم،

نبي� يَّ من األ الغرب،  َث عِ بُ   اام  نبي�   يف بالد   مع أنَّ   ،أو الصني  فارس  بالد  يف  اوال 

دري نلكن ال    ،الروم كذلك الصني كذلك،    م علمي كبري، الفرس لدهيم تقدُّ 

ا الرشق العريب مَّ إ  ، ينطلقون من الرشق   األنبياء    نَّ أ ة  ما هي احلكمة اإلهليَّ 

العربي، الرشق  عرب  نبياء  األ   نَّ إ   أو  منهم  عربيُّ   ،كثري  منهم   ون، وكثري 

نبيٌّ  هو  ا   إرسائيل  منطقة جغرافيَّ   اء،نبيأل من  ليس  هو   ،ة إرسائيل  بل إرسائيل 

 .اسم يعقوب 

 

 ). ٤٥٣/ ح ٤٥٠الغيبة للطويس (ص  )١(
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  أر أمء ب:

النبيُّ أربعة   األربع    حمّمد  أنبياء عرب كان خامتهم  األنبياء  ، وهؤالء 

العالَّ  يقول  الطباطبائي كام  وصالح،  (هم:    )امليزان(تفسري  يف      مة  هود، 

وحمّمد   ال  ،  )١( )وشعيب  قوميَّ سا أ  ىلٰ عهذا  ذكر  أأنا  منطلقات  أنتم    ة، س 

ملاذا   ، لالبحث والتأمُّ  ولكن كحقائق تستحقُّ  ،ةمن املنطلقات القوميَّ  ونحن أجّل 

املنطقة  النبوَّ   (الرشق)   هذه  مهد  يصاتأصبحت  مل  الغرب  ملاذا  مهد  ؟  بح 

  ات؟ النبوَّ 

ب  م العلمي التقني عند الغرالتقدُّ   نَّ أوهو    ، يف مقابل هذا يوجد يشء آخر

غربالسيَّ   ن،اآل  إىلٰ و  كان غرب،  ،ارات  غرب،  املبايالت  دوات  األ  التلفزيون 

غرب، العالجيَّ  غ   ة  الغرب، تقدُّ رب،  الكهرباء  من  علينا  وزحف  جاء  علمي    م 

عىلٰ اآل  حلدِّ  قادر  غري  الرشق  صنع  االحتِّ   نَّ أ صحيح    نافسته، م  ن  السوفيتي  اد 

فضائيَّ  يبق   شاكل،وما    القمر   إىلٰ يصعد    نْ أ واستطاع    ، ةمركبات  م  التقدُّ   ٰى لكن 

  ن. اآل  إىلٰ ة الغرب العلمي هو من حصَّ 

أنَّ  نجد  ذلك  مقابل  حصَّ التقدُّ   يف  من  هو  املعنوي  الروحي  الرشقم    ، ة 

أنَّ  نجد  يعرتف    وسوف  اآلن  من  صاإل  نَّ أالغرب  يبدأ  سوف  املعنوي  الح 

  ولكن   ،¨  مام الزمانإ حيث هم اآلن يبحثون عن املصلح األكرب وهو    ،الرشق

واشنطن  ليس   الزمان   ونيويورك، يف  صاحب  عن  النجف  ̈   يبحثون  ،  يف 

رة، املدينة  ، مةة املكرَّ مكَّ   ،كربالء   .  بن مريم  ٰى وهكذا ينتظرون عيس  املنوَّ

ألهنَّ اآل حقيقي  بحث  لدهيم  يوجد  عىلٰ ن  القضايا  هذه  يعرفون  أساس    م 

  تراث علمي تارخيي موجود عندهم. 

كلُّ  العا  اآلن  والمليَّ اإلرهاصات  العامليَّ تنبُّ ة  تتحدَّ ؤات  خروج  ة  عن  ث 
 

 ).١٤٤/ ص ٢(ج  ان زتفسري املي )١(
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ال يبحثون عنه ال يف باريس وال  هم أصالً    مصلح من الرشق وليس من الغرب،

أُ  دولة  الصناعيَّ   ٰى خر يف واشنطن وال يف  الدول  عنه يف  ب   ،ة السبعمن  يبحثون  ل 

املنطقة،  أنَّ   هذه  هبا      ٰى عيس  كام  يعتقدون  أيضًا  هم  التي  رواياهتم  حسب 

عن تتحدَّ  عيسنزو  ث  ذلك،     ٰى وعيس  ،   ٰى ل  بعد  ويقتل    حيكم  حيكم 

بالنسبة    اليهود، هي  القضايا  مضاجعهم،إهذه  تؤرق  يقولون  ليهم    : هؤالء 

هي    ،النتيجة واحدة  لٍ حا   كلِّ   عىلٰ ،  ¨املهدي    :ولئك يقولونأُ و،    ٰى عيس

  ة. يَّ املادّ قدراهتم   عىلٰ ينقض ظهور مصلح 

ات االحتالل هنا يف  رهيا قوَّ لتي ُجت يقات االتحق   نَّ أنتم قد ال تعلمون  أ وهلذا  

عملوا معي    : ثنا ويقولدِّ وكان ُحي  ، وا اشتباهًا أو عمداً لُ قِ العراق مع بعض الذين اعتُ 

  . ̈  املنتظر اإلمام  ة كاملة عن  قيقيَّ واحدة منها جلسة حت  عرش جلسة حتقيق،   ي ثن ا

  هو؟ ما ق قيلتحوا ، معه ن قوقِّ األمريكان ُحي  ، ة كاملةجلسة حتقيقيَّ 

املدينة  ، ةين يظهر يف مكَّ أ  ؟املهديمن هو   النجف   ،يف  الكوفة  ،يف  يف    ،يف 

  . لهذا السؤال األوَّ  ؟كربالء

  تلتقون به أم ال تلتقون به؟ السؤال الثاين: 

  د السيستاين يلتقي به أم ال يلتقي؟ جعكم مثل السيِّ مرا السؤال الثالث:  

أ الرابع:  تدَّ السؤال  أنَّ نتم  األ   هذا   ظهر   ا ذإه  عون  عىلٰ املصلح  يسيطر    كرب 

هي  ،العامل ما  هي    ؟أسلحته  ما  بالروايات  روا  فكِّ يُ   ٰى حتَّ   ؟أسلحتهعندكم 

  ! اتباملضادَّ 

حتقيقيَّ  أو  جلسة  ساعتني  تستغرق  كاملة  حول  أة  فقط  مام  اإلكثر 

ذا أنت التقيت  إفلنفرتض    : يقولون هلذا الشخص املعتقل عندهم ثمّ   ، ¨ املنتظر

  . هذا سؤال خامس ؟تعمل؟ يعني ما هي عالقتك معه  ذا ما ¨  تظرناملاإلمام ب

أنت تقاتلنا   قاتل هؤالء،: ¨ املنتظراإلمام ذا قال لك السؤال السادس: إ



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ١٥٠

تقاتلنا ال  جو�   عجيب   ! ؟أم  يعيشون  عكأهنَّ   ا هم  املصلح    ىلٰ م  هذا  ظهور  أبواب 

ه  نَّ أل  ا؟ رينبح مصماذا سيص  : ر يف نفسهافكِّ يف العامل تُ   ٰى عظم  ٰى هذه قو   عظم، األ

 يف بيت  صيلِّ ينزل من السامء ويُ    ٰى عيس نَّ أنجيل ثابت عندهم يف التوراة واإل

هناك اليهود  ويقتل  تنبُّ   ،املقدس  التنبُّ   ،مرتاضنيناس  ألُ ؤات  ولدهيم  ؤات  هذه 

  تها لكن تثري هواجسهم وخماوفهم.دقَّ  ٰى النظر عن مد بقطع 

  ،   ة وال باألنبياء التارخييَّ ت  ؤابُّ بالتنولئك ال يعتقدون  أُ   نَّ أروا  ال تتصوَّ 

  ام يزلزل وجودهم. ه يوجد يشء ربَّ يعتقدون أنَّ م إهنَّ 

لت  وقد عم  ،تؤات التي ُنِرشَ التنبُّ   هي من أهمّ   )١( داموسا ات نوسرتؤنبُّ ت

املخاب سينامئي� هلا  فلًام  جد� مهام�   ارات  الناس،  ا   ذهن  تُ انوسرت  لتنبيه  يف  وّيف داموس   

الساد  عرشالقرن  قب يعن  ، س  يرون  أ  ، عامٍ   مخسامئة   لي  التنبُّ   أنَّ صبحوا  ؤات  هذه 

  أ بحكومة هنري الرابع ملك فرنسا وقد حدث ذلك، هو يتنبَّ   ، ةام تكون واقعيَّ ربَّ 

  حدثت، ة و أ بحرب عامليَّ يتنبَّ   مريكا، أبسقوط  رسائيل، وإأ بسقوط دولة  وكان يتنبَّ 

  حدثت. ة وقد يرانيَّ ة اإلأ باحلرب العراقيَّ يتنبَّ 

مهام    ، سقوط أمريكا  مامهم سقوط إرسائيل، أؤات  دون هذه التنبُّ ء جيهؤال

  تها. كانت درجة االحتامل يف صحَّ 

اآل يعيش  الغرب  األإن  املصلح  الرشق، رهاصات ظهور  وهذه    عظم من 

جد� قضيَّ  حركة  اإل  نَّ إ  ، ةمهمَّ   ا ة  هو  كام  الرشق  من  ينطلق  العاملي  صالح 

  ر. رساأل من ا  وهذا رسٌّ ،   نبياءاأل

السؤالآلوا هذا  يأيت  ويتحرَّ   ̈   املنتظر اإلمام  ملاذا    : ن  حمور  خيرج  يف  ك 
 

م فرنيس، نرش جمموعة نبوءات، وصدرت  ١٥٦٦  -  ١٥٠٣(  داموسا نوسرت  )١( م)، صيدالين ومنجِّ

األُوىلٰ  (  الطبعة  عام  أصب  م)،١٥٥٥يف  منوالتي  العامل،  حت  أنحاء  يف  مشهورة  احلني  ذلك  ذ 

ا ستحدث يف زمانه وإىلٰ   العامل.  ةهناي وحيتوي الكتاب تنبُّوءات باألحداث التي اعتقد أهنَّ
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هل من غري    رة والنجف والكوفة وكربالء وما شاكل،مة واملدينة املنوَّ ة املكرَّ مكَّ 

م   نْ أاملمكن   عظمخيرج  دولة  الدول  ٰى ن  تلك  كذلك  أ    ٰى عيس  ؟من  يضًا 

فلسطنييتحرَّ  يف  الغريب    ، ك  هبسلِّ يُ   اآلن واملجتمع  انطالقة    نَّ أ  ة القضيَّ   ذهم 

  صالح العاملي ستكون من الرشق وليس منهم. اإل

القضيَّ  تارخييَّ هذه  مهمَّ ة  والباحثنية  للدارسني  مرتوكة  نحن    ،ة  واآلن 

  ة. حتليل هلذه القضيَّ   بصدد بيان ما يمكن بيانه من

اق  وسينطلق من العر  ،صالح العاملي سينطلق من الرشقاإل  حالٍ   كلِّ   عىلٰ 

  لذات. با

اا  ح ا:  

اإلهليَّ األ   كلُّ  والوضعيَّ ديان  لكمة  رشحت  كام  ببرشِّ تُ   ة  عاملي،  إ  صالح 

البرشي،  املسار  يف هناية  اإلنساين  املجتمع  يُ   وسعادة  ويعتقدون  برشِّ هم  هبذا  ون 

أُ   هبذا، أنا  اإلولكن  بني  الفرق  هو  ما  لكم  النظريَّ وجز  وفق  العاملي  ة  صالح 

  ة املطروحة بالفعل. ة الغربيَّ صالح العاملي وفق النظريَّ ة واإليَّ المساإل

بنقاطأُ أنا   الرشح  لكم  معامل    ، وجز  هي  ما  مقوِّ أيعني  اإلو  صالح  مات 

مامنا  إيد    ي العاملي الذي يكون عىلٰ إلسالماصالح  مات اإلالغريب العاملي ومقوِّ 

  . تعاىلٰ ة بإذن اهللا يديَّ همالت ماته ن نعيش إرهاصاته ومقدّ ونحن اآل، ¨ املنتظر 

ا :ح ا  

  بقي والرصاع السيايس بني األحزاب.الط ترسيخ التضادِّ  الً: أوَّ 

النظريَّ مثِّ ويُ  عمق  األصل  هذا  الديمقراطيَّ ل  تقولة  التي    تدَّ حي  نْ أ جيب    :ة 

واأل الفقراء  بني  األ  غنياء،الرصاع  رؤوس  أصحاب  العُ بني  وبني  ل،  امَّ موال 

ا كذلك  و السياسيَّ الجتِّ بني  املتعدِّ اهات  هو  دة،ة  الرصاع  حلركة    هذا  املفاعل 

  . ةالسياسواالقتصاد 
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احلُ نظريَّ  السوق  عىلٰ   ة رَّ ة  تعتمد  رؤوس    هذه  أصحاب  بني  عنيف  رصاع 

  اهات املختلفة. بني االجتِّ  وكذلك التنافس السيايس احلادِّ  ،لامَّ موال وبني العُ األ

املطيَّ احلرّ   : انياً ث اة  واالجتامعيَّ يَّ سياسل لقة  والثقافيَّ ة  بال  يَّ حرّ   ة، ة  مطلقة  ة 

  التنموي.  التنافس والتضادِّ  حدود، لكي تساعد عىلٰ 

الدِّ   :ثالثاً  ألنَّ عزل  والسياسة،  السلطة  عن  عىلٰ الدِّ   ين  يعتمد  ثوابت    ين 

  م.ة التي هي أساس التقدُّ يَّ دة وال يسمح بالتعدُّ ة وترشيعيَّ فكريَّ 

  العامل.  ة عىلٰ غربيَّ لااية  الوص :رابعاً 

الوصاية،  هذه  يبارشون  هم  يُ   اليوم  ويُ صدِ يعني  قرارات  رون  صدِ رون 

العامل، وشعوب  لدول  يُ   توجيهات  ديني  مرجع  لدينا  نحن  كيف  ر  صدِ يعني 

للعا  اآل  ي،اإلسالممل  توجيهات وقرارات  يُ هم  للعامل العريب  صدِ ن  قرارات  رون 

  . يمقراطيالد صالح حو اإلوالعامل الرشقي وما شاكل كتوجيهات ن

  صالح الغريب. معامل اإل  هذه أهمّ 

:ح اا   

  : أيضًا لديه جمموعة معامل ي العاملي اإلسالم صالح ا اإلأمَّ 

الرشيعة  حاكميَّ   ل:األوَّ  ال  أنَّ   ،ةيَّ اإلسالمة  اهللا  إه  دين  بدون  صالح 

  ورشيعته. 

  ة عىلٰ الغربيَّ   ةمَّ األُ اية  وص  يس ول  ، العامل  ة عىلٰ يَّ اإلسالم  ة مَّ األُ شهادة    الثاين:

   العامل،
َ
ذ

َ
نَ َو�

ْ
َجَعل  

َ
َهدَ �ِك

ُ
ش ونُوا 

ُ
ِ�َك  

ً
وََسطا  

ً
ة م�

ُ
أ ٰ اُ�ْم 

َ َ
�   ا��اِس   اَء 

َهدَ هنا  )،  ١٤٣  (البقرة:
ُ
َهدَ   ،قتىلٰ ال  ٰى ليس بمعن  اءَ ش

ُ
أصحاب    ٰى بمعن  اءَ ش

واإل  قيَّ اإلسالم  ة مَّ األُ قيمومة    رشاف، الشهادة  وليست  األمن    س جمل   يمومة ة 

املتَّ مَ واألُ   ،  حدةم 
َ
ذ

َ
نَ َو�

ْ
َجَعل  

َ
َهدَ �ِك

ُ
ش ونُوا 

ُ
ِ�َك  

ً
وََسطا  

ً
ة م�

ُ
أ ٰ اُ�ْم 

َ َ
� ا��اِس   اَء 

 
ً
ِهيدا

َ
يُْ�ْم ش

َ
 َعل

ُ
 ا�ر�ُسول

َ
  .َوَ�ُ�ون
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العمليَّ مام  اإل   الثالث:  هذه  يقود  الذي  هو  الكرباملعصوم    نَّ أيعني    ، ٰى ة 

الكرب العمليَّ  اإلصالحية  ي   ٰى ة  معصوم،   تتمَّ   نْ أمكن  ال  إمام  اإلمام  و  بدون 

نظرنا   وجهة  من  اهللا  يَّ اإلسالماملعصوم  رسول  ولد  من  هو  وولد    ة 

  .  وهو التاسع من ولد احلسني  ،   فاطمة

 ا ورة:ا  

  رضورة؟ املعصوم ملاذا كان املصلح  :نقطة ثالثة ىلٰ إننتقل 

اإل  إنَّ  العامليَّ صالحيَّ احلركة  م ة  وة  مقوِّ أة  يَّ اإلسالمر  نظ ال  جهة ن  ماهتا  حد 

اإلاإلمام  وجود   احلركة  يقود هذه  الذي  نعتقد    ة،صالحيَّ املعصوم  هذه رضورة 

ناس ال يملكون  عرب أُ  ٰى ة الكربصالحيَّ ة اإلهذه العمليَّ  تتمَّ  نْ أيعني ال يمكن  ،هبا

ن  وال م  وهم ناس ال يمتنعون من فتك   أمزجتهم،   هم وال عىلٰ ئأهوا  السيطرة عىلٰ 

طُ   ،دةباإ وفئويَّ الَّ بل  مصالح  وقوميَّ ب  ومجاعات  وعرقيَّ ات  شاكل  ات  وما  ات 

يريد    ذلك، أنْ صلِ يُ   نْ أ الذي  جيب  العامل  قمَّ   ح  واهلد يكون    ٰى حتَّ   ٰى ة يف الصالح 

  ح العامل. صلِ يُ   يستطيع أنْ 

األ هذا  نناقش  الناحيَّ قد  من  العقليَّ مر  والفلسفيَّ ة  عىلٰ   ة،ة    ٰى مستو  ولكن 

ُهدَ   ة يقول القرآن الكريم:يَّ اإلسالمتات  باإلثة الَّ أد
ْ
ُ بِا�

َ
 رَُسو�

َ
رَْسل

َ
ِي أ

�
  ىٰ ُهَو ا�

 ٰ
َ َ

ِهَرُه �
ْ
َق� ِ�ُظ

ْ
هِ  وَِديِن ا�

� ُ
يِن �   ). ٣٣(التوبة:   ا��

القيموإ الدِّ ذن  واألُ ينيَّ مة  عىلٰ ة  احلاكمة  اجلنس    طروحة  مستقبل  يف  العامل 

هي   اميَّ حاك  يعني  ،اإلسالم البرشي  ة  يَّ اإلسالم  ةمَّ األُ   ة،يَّ اإلسالميعة  لرشة 

هذه    روايات يف هذا الشأن أنَّ   إىلٰ كام أرشت     وباخلصوص شيعة أهل البيت 

  ه. السعيدة للعامل كلِّ  ق التجربة قِّ ع بالشهادة وُحت هي التي تتمتَّ  ة مَّ األُ 

يقول الكريم  وَ   : القرآن  ُ�ْم 
ْ
ِمن آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� اُهللا   وََعَد 

ُ
وا  َعِمل

اِ�َ ا يقل،  اِت �ص� مل  األُ   : فهو  من  آمنوا  األُ مَ الذين  النصار   ٰى خر م  أو    ٰى من 
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وََعَد اُهللا  ،  من باريس أو لندن أو من واشنطن  ٰى خر م األُ مَ األُ   : أو قال  ،اليهود

ينَ  ِ
�

اِ�َ ا� وا ا�ص�
ُ
ُ�ْم وََعِمل

ْ
رِض  آَمنُوا ِمن

َ ْ
ُهْم ِ� األ

�
ن
َ
ِلف

ْ
�َْستَخ

َ
،  )٥٥ر: (النو اِت ل

ُ�مْ   الشاهد   حملُّ   هي  هذه
ْ
يستخلفون  ،  ِمن الذين  ويكونون  يف  هم  األرض 

  ة. ة العامليَّ صالحيَّ هذه التجربة اإل قائمني عىلٰ 

متَّ  أيضًا  عليهاالروايات  تقول  ،فق    اهللا    رسولقال  :  هكذا 

ري  نا خها أحد قبلنا، نبيُّ عطِ مل يُ   عطينا أهل البيت سبعاً ا أُ إنَّ   ،ةيا بنيَّ «  : لفاطمة 

أبوكِ   نبياءألا بعلِك ، ووصيُّ وهو  األوصياء وهو  ، وشهيدنا خري الشهداء  نا خري 

عمُّ  ومنَّ  أبيِك   وهو  اجلنَّمحزة،  يف  هبام  يطري  خضيبان  جناحان  له  من  ابن  ا  وهو  ة 

ا واهللا الذي  احلسن واحلسني، ومنَّ   ة ومها ابناكِ مَّ ا سبطا هذه األُ ومنَّ   جعفر،  ِك عمِّ 

إله ه إالَّ   ال  يُ مَّ األُ ه  هذ  هديو م  الذي  مريم   خلفه عيسٰى صيلِّ ة  رضب    ثمّ ،  »بن 

  .)١( »-  ثالثاً  - من هذا  «فقال:  منكب احلسني   بيده عىلٰ 

  ؟   بن مريم ٰى يكون املصلح عيس  كن أنْ هل يم

  يضًا معصوم. أ  ٰى عيس  ،دجيِّ  : نولوقد يناقشون ويق

أدلَّ   أنَّ   : اجلواب  هو  عندنا  اإل املرجع  العلميَّ ة  كان    ا ذ إ   ني يع   ة، ثبات 

األ   الدليل  املقدَّ هو  تقول   سة عندنا، حاديث والنصوص  النصوص    نَّ إ   : هذه 

عيس  ليس  املصلح  مريم    ٰى هذا  عيس نَّ إ و   ،بن  مريم    ٰى ام    صيلِّ يُ   بن 

  خلفه. 

نتَّ  ُيقتَ   بن مريم    ٰى يسع  فق أنَّ نحن    ليه،إب بل رفعه اهللا  ل ومل ُيصلَ مل 

عىلٰ نتَّ  مريم   ٰى عيس   أنَّ   فق  املصلح    ، طافاملخر  آ  ينزل    بن  هو  ليس  لكن 

  .   ام ذاك املصلح هو من ولد رسول اهللاوإنَّ  ،كربالعاملي األ
 

(ص    )١( للطويس  ح  ١٩١الغيبة  الشافعي  ١٥٤/  للكنجي  الزمان  صاحب  أخبار  يف  البيان   ،(

 ري.) بتفاوت يس٥٠٢املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص 
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ا:ت اوا ن ا  

بني   فرق  اإل سمّ نُ ما  يوجد  العلمييه  الثبوت  سمّ نُ ما    وبني   ، مكان  يه 

  العلمي.

نُ ال يوجد يشء  اإل سمّ حظوا  العلمييه  كاٍف   ،مكان  هذا غري  اج  حتن  لكن 

  ماذا يعني ذلك؟  ات علمي،بثإ إىلٰ 

  مر: وجز هذا األ أُ أنا 

عىلٰ اإل  أقسام عدَّ   مكان  فلسفي، إ   : ة  عريف، إ   مكان  علمي إ و   مكان    ،مكان 

سطح القمر    ان عىلٰ كَّ ن هناك ُس يكو   ه ممكن أنْ أنَّ   مكان العلمي، ن عن اإل حديثنا اآل 

العلمي هذا اإل   د لكن هل يكفي جمرَّ   ، ا هذا ممكن علمي�    ؟ ثبات إ   إىلٰ اج  أم نحت   مكان 

الفضائيَّ  املركبات  ملدَّ صعدت  أو ساعتني عىلٰ ة مشوا  القمر وجلبوا   ة ساعة  سطح 

القمر ومل جيدوا     . ثاره آ ولو كان يوجد برش لوصلت    ، ثرًا للبرش أ بعض الرتاب من 

  ثبات العلمي. خر اسمه اإل آ ويشء    ، مكان العلمي هذا يشء اسمه اإل   حالٍ   كلِّ   ىلٰ ع 

ي علمالمكان  اإل  ٰى مستو   عىلٰ  أي  مريم    ٰى يكون عيس  نْ مكن  هو    بن 

نحن    ثبات علمي،إ  إىلٰ لكن نحن نحتاج   ،اممكن علمي� هذا  نعم    ،األعظماملصلح  

أدلَّ  عىلٰ لدينا  األ  نَّ أ  ة  املناملصلح  املهدي  هو  رسول  ،  ¨تظر  عظم  ولد  من 

أ  ،  اهللا عندكم  يوجد  عىلٰ دلَّ ال  األ  نَّ أ  ة  عيساملصلح  هو  م   ٰى عظم    ريم بن 

  ،بن مريم    ٰى عيس   نَّ أة  الثابت يف مصادرنا اإلسالميَّ   م أنَّ غ ر   ٰينزل إىل  

الزمان آخر  يف  تُ   ، األرض  مصادرنا  أنَّ ؤكِّ لكن  ويُ د  ينزل  اإلمام  صيلِّ ه  خلف   

  .)١( عض هذه النصوصكام سبق نقل ب ̈  املهدي 

  .  ٰى نزول عيس قرأ بعض الروايات يف أ ام يكون من املفيد أنْ ربَّ 

  : لة ال يف الد   ٰى ة لكي تكون أقو بناء العامَّ أ من مصادر  الروايات    قرأ أ   نْ أ حاول  أُ أنا  
 

 . )١٧ (ص راجع )١(
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مسنده  اإلمام   يف  حنبل  بن  عن  أأمحد  هريرةخرج  رسول    قال:  ، أيب  قال 

ويقتل    ، فيكرس الصليب  ، مقسطاً   وحكامً   ، عادالً   ماماً إبن مريم  اينزل  «   :  اهللا

السلمرجِ ويُ   ،اخلنزير مناجلويتَّ   ، ع  السيوف  محة تذو  ، خذ  محة  كلِّ   هب    ، ذات 

رزقهاوتُ  السامء  األ وُخت   ، نزل  بركتهارج  الصب  ٰى حتَّ   ، رض  فال    ، بالثعبان  يُّ يلعب 

  .)١( »هاسد البقر فال يرضُّ األ  ي يراعو ، هاالغنم الذئب فال يرضُّ  يويراع ،هيرضُّ 

أيضًا،  موجودة  مصادرنا  يف  الروايات  هذه  هذا    مثل  يف  كثرية  روايات 

  خر الزمان. آ يف  بن مريم  ٰى الشأن عن خروج عيس

ونزوله من السامء يقول      بعض الروايات عن أيب هريرة عن خروجه

يقول الرسول ه مل  نَّ أل  ،بن مريم  ٰى الناس بعيس  أوىلٰ   ينِّ إو  ...«  :   يف ختام ما 

احلمرة    إىلٰ   ،رجل مربوع  ،فإذا رأيتموه فاعرفوه  ،ه نازلنَّ إو  ، يٌّ بينه نبوبيني  يكن  

ث  ،والبياض يقطر  نَّ أك  ، انرصَّ وبان ممعليه  بلل  نْ إو  ، رأسه  يعني    ،)٢( »...مل يصبه 

  .  بن مريم  ٰى عيس

الروايات تقول عن    نْ أومن اجلميل   يف    ¨  املنتظراإلمام  نجد يف بعض 

القامة  هنَّ أوصفه   تتحدَّ   ،)٣( الطول  إىلٰ يميل    ٰى معنب   ،إرسائييل  اإلمام  ثّم  عن  ث 

  وتقول:  ̈  املهدي 
 

 ). ١٠٢٦١/ ح ١٨٢و ١٨١/ ص ١٦(ج  مسند أمحد )١(

 ). ٩٢٧٠/ ح ١٥٤و ١٥٣/ ص ١٥(ج  مسند أمحد )٢(

اليام  عن  )٣( النبيِّ  احلذيفة بن  اللون  «املهدي من ولدي، قال:  ن، عن  ي،  رِّ الدُّ ، وجهه كالقمر 

واجلسم إرسائييل  عريب،  عدالً   ،جسم  األرض  مُ   يمأل  جور ئَ لِ كام  أهل بخالف  يرٰىض   ، اً ت  ته 

و اجلوِّ   ،األرضالساموات  يف  الشافعي   ...»والطري  للكنجي  الزمان  صاحب  أخبار  يف  (البيان 

 ).٥٠١: ص ضمن كفاية الطالباملطبوع 

الدالَّ  التي    ٰى ة حتَّ ق العامَّ رُ ة عن طُ جسم إرسائييل بأمجعها مرويَّ   جسمه    نَّ أ  ة عىلٰ والروايات 

  ة، وكأنَّ هي روميَّ   ̈   اإلمام املنتظر  مَّ أُ   ن ذلك العتبار أنَّ ام يكوها. وربَّ عة منب الشيتُ وردت يف كُ 

 الد الروم. ه يشبه أبناء برسائييل أنَّ إاملقصود ب
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اخل يق و   ، الصليب   فيدقُّ   ... «  إىلٰ   ، اجلزية   ويضع   ، نزيز تل  الناس    ويدعو 

كلَّ هلِ فيُ   ، اإلسالم  امللل  املسيح    ه ك اهللا يف زمان لِ وُهي   ، اإلسالم   الَّ إ ها  ك اهللا يف زمانه 

  ، ر مع البقر والنام   ، بل سود مع اإل اُأل   ٰى ع تر   ٰى رض حتَّ األ   منة عىلٰ وتقع األ   ، ال الدجَّ 

  ثمّ   ، كث أربعني سنة يم ف   ، هم ترضُّ ال  ات  ويلعب الصبيان باحليَّ   ، والذئاب مع الغنم 

 ٰ   . خر هذه الروايات الكثرية واجلميلة آ   إىلٰ ،  ) ١( عليه املسلمون»   صيلِّ ويُ   ، يتوىفَّ

ادا   يا ا  ¨:  

  ة. ت العلميَّ ثباتاما هي اإل

  ما هي؟  ̈  املهدي  ة عىلٰ ة العلميَّ دلَّ األ

العلميَّ دلَّ ما هي األ  ، ورةرض  ̈   نتظر املهدي املاإلمام    نَّ إ  : نحن نقول ة  ة 

  ؟ رضورةهذه ال عىلٰ للداللة التي نملكها 

املؤمنونهيُّ أالحظوا   قدَّ   نَّ إ  ، ا  لأل   ة ربعأ موا  علامءنا  عىلٰ دلَّ نامذج  رضورة    ة 

  . ¨ يد املهدي املوعود املنتظر لذي سيكون عىلٰ صالح العاملي اإلا

  . الدليل العقيل :لالدليل األوَّ 

  لرشعي. اليل  الد :اينالدليل الث

  الدليل العلمي.  لثالث:االدليل 

  الدليل امليداين.  : الدليل الرابع

هنا  ا  أمَّ   ،دليل  نأخذ نبذة من كلِّ   أنْ القادمة  املحارضات  نا نستطيع يف  ولعلَّ 

  ل. عن الدليل األوَّ  فنكتفي باحلديث 

  :لموجز عن الدليل األوَّ 

  لسفي. هو الدليل العقيل الفل يعني النموذج األوَّ 
 

 ). ٩٢٧٠/ ح ١٥٤و ١٥٣/ ص ١٥(ج  سند أمحدم )١(
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ا النا  هذ من  يستخدمومط  علامؤنا  كان  كاملة  نالستدالل  مدرسة  وفق  ه 

العقليَّ سمّ نُ  االستدالالت  مدرسة  مثالً   ،ةيها  من  النبوَّ   :فيقولون  رضورة  ة 

ذن ال  إرضورة من الرضورات  اإلمامة    ذا كانت إو  كذلك،مامة  اإل  الرضورات،

روايات   إىلٰ يضًا  ذلك أيف    ندون ويست  مام،إبدون    ٰى تبق  نْ أ ة  يَّ اإلسالمة  مَّ يمكن لألُ 

  .)١(األرض بأهلها ت لساخ ة لوال احلجَّ تقول: االستدالل  اتعضد هذ 

بيع«ه  نَّ إ  :وتقول عنقه  يف  وليس  مات  ميت  ةمن  يف    » ةجاهليَّ   ة مات  كام 

  .)٢( ةلعامَّ أبناء اروايات 

  . يكون معصوماً  نْ أ ال بدَّ اإلمام  وهذا  مام،إزمان من  يف كلِّ  إذن ال بدَّ 

هذا  الخ بدَّ أنَّ العقيل  دالل  االست صة  ال  كلِّ مام معصوم  إمن    ه    ، زمان  يف 

وجودإاملعصوم  اإلمام  وهذا   كان  بدَّ ا  رضوري�   هذا  موجود اآل يكون    أنْ   فال    اً ن 

  . فق عليهاغيبته يف روايات متَّ ب   نبيُّ الأخرب  ما عىلٰ  ، ه غائبولكنَّ

نُ  الدليل  العقيلسمّ هذا  الدليل  دليل سمّ نُ   ،يه  كانوا    ا نؤاملع  ،اللطف   يه 

تلك املدرسة  ثبتت  ذا  إو ، ةخاصَّ  ة يستخدمون هذا االستدالل وفق مدرسة كالميَّ 

  سوف يثبت. يضًا أهذا االستدالل  نَّ إف

اللطف  : يقولون قاعدة  امل  ، وفق  وجود  كان  من  وحيث  لطف  هو  عصوم 

  اهللا   ىلٰ ب عجي  ٰى بمعن  ه لطيف رحيم،نفسه أنَّ   واهللا قد كتب عىلٰ   ،وتعاىلٰ اهللا تبارك  

نبي�   نْ ألطفه ورمحته    بمقتٰىض   اىلٰ تع بَِ� َومَ   :يقول  ىلٰ ا تعه  ألنَّ   ،ايبعث 
�
ُمَعذ ا 

�
ن
ُ
ك ا 

 ٰ     َح��
ً
 رَُسوال

َ
بَْعث

َ
��    :اآلية    تقول   نْ أذن أنت تستطيع  إ)،  ١٥(اإلرساء وفق 

  رضورة من الرضورات.  النبيَّ  نَّ إ : ةالقرآنيَّ 
 

الدرجات  )١( تبقٰى   ١٢باب  /  ١٠ج  /  ٥٠٨ص  (  بصائر  ال  األرض  بقيت    أنَّ  لو  إمام  بغري 

 . لساخت)

 ). ٢٢ / ص٦يح مسلم (ج صح )٢(
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األ  وعىلٰ  يكون  هذا  كذملااإلمام  ساس  اإلمام  مقام    نَّ إ  يث ح  ،لكعصوم 

النبيِّ  مقام  االمتدادسِّ وُجي   ، هو  نفس  حتَّ إ  ، د  إمام  بعد  اإلمام    إىلٰ نصل    ٰى مامًا 

  . ¨ املنتظر 

ُ ُ:ت  

بل    ،ةليست علميَّ   لكن هذه األسئلة  ،هذا االستدالل واجه جمموعة أسئلة

  ة. طفوليَّ هي أسئلة 

  ؟ ̈  ما هي فائدة اإلمام املهدي

  الغائب ما هي فائدته؟ اإلمام هذا  : ة يقوليميَّ بن تاالً ثم

  ؟ لطف يف إمام غائب ولكن أّي  ،تعاىلٰ هو لطف من اهللا  :تقولون

حتَّ   ويستمرُّ  اجلدل  فيقول  إىلٰ يصل    ٰى يف  اجلرأة  من  ام  كَّ احلُ   نَّ إ  :يشء 

  الناس،   هؤالء نفعوا   األقّل   عىلٰ   مامكم الغائب، إني أفضل من  اسيِّ ني والعبَّ مويِّ األُ 

  . الغائب مل ينفع الناس بيشء مكمامإ

ة هبذا  مَّ وجود منافع لألُ   يربهنوا عىلٰ  لقد حاول علامؤنا يف مقام اجلواب أنْ 

تقول:  إىلٰ استنادًا    مام،اإل كثرية  به«  روايات  إذا    تنتفعون  بالشمس  تنفعون  كام 

  .)١( »بحُ تها السُّ غطَّ 

شبهة   تيميَّ   ٰى خر أُ وهناك  ابن  شبهة  الدرها  مص ة  مثل  هذا    ،كاتبأمحد 

و انحرف  الذي  يقولأصبح  أالشخص  موجودإ  :خريًا  املنتظر  املهدي  كان    ، اً ذا 

  )؟! الكايف (ح كتاب صحِّ يُ  ذن ملاذا مل إ

 

)١(    ... قال:  األعمش،  مهران  بن  سليامن  للصادق  عن  بافقلت  الناس  ينتفع  فكيف  ة  حلجَّ : 

«كام   قال:  املستور؟  السحاب»الغائب  سرتها  إذا  بالشمس  ص    ينتفعون  ين:  الدِّ /  ٢٠٧(كامل 

 ). ٢٢/ ح ٢١باب 
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الشبهة: هذه  لكم  كتاب    وألرشح  الفكر  هو  يوجد  مصادر  من  مصدر 

  ، ٰى يف زمن الغيبة الصغر كتبه    ،   ني يفه الشيخ الكلملؤلِّ   )الكايف( الشيعي اسمه  

ب  ايعني هو كت  ،صحيحة وفيها غري صحيحة  ايات كثرية فيها مع روهو كتاب جي 

  ، روائيتنقل جمموعة ما يوجد من تراث    نْ أة  املوسوعيَّ ب  تُ الكُ وشأن    ، موسوعي

الشخص   هذا  كان    :يقول  - الكاتب  أمحد    - ولكن  موجودًا    املنتظراإلمام  لو 

  ؟! )١( )الكايف(ح كتاب صحِّ لامذا مل يُ ف

احلقيق الشُّ يف  هذه  طفاهبُ ة  تبارك    ،ةوليَّ ت  اهللا  بلطف  نعتقد  نحن  يعني 

اهللا أو    نفرض رأينا عىلٰ   نْ أ  ٰى لكن ليس بمستو   ، د املعصوم وونعتقد بوج  وتعاىلٰ 

  املعصوم. اإلمام  عىلٰ 

بع  نعتقد  اهللا  نحن  والقتىلٰ ألكن    ، تعاىلٰ دل  املرض  مشاهد  والغرق    مامنا 

  : اهللا ونقول عىلٰ ض  نعرتراها لكن نحن النحن ن ،ةوالفجائع واحلوادث املأساويَّ 

ُيقتَ  ملاذا  بعادل،  ليس  عام اهللا  حدث  الذي  الزلزال  حادثة  يف  مليون  ربع    ل 

والتي    ، ة تسوناميا بظاهرهنومُّ َس التي يُ تلك الظاهرة   يف عمق املحيط،   ) م ٢٠٠٥(

ضحيَّ  مليون أ  تها ذهب  ربع  من  أطفال    ،شخص  كثر  بينهم  نساء  ووهؤالء 

  ملاذا؟ اهللا   نعرتض عىلٰ ال نحن  ، ومساكني

اإلهليَّ ألنَّ  العدالة  بأصل  نعتقد  نحن  ليس  أمَّ   ، امجالي� إة  ه  فنحن  تفصيلها  ا 

  لدينا قدرة استيعاب. 

ا  ولكنَّ   ،هذا مدير املدرسة عادل  :أنت تقول ملدرسة فيها مشكالت  هذه 

ينجح ال  وطالب  ينجح  طالب  فيها  يبق   ، كثرية،  عادل  القان  ٰى ولكن  قانون  ون 

  هذه املسرية. حيكم 
 

ر الفكر السيايس الشيعي ألمح )١(  ).٢٨٦د الكاتب (ص تطوُّ
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تهللا بالرضوري    ، عادل  وتعاىلٰ بارك    ليس  تفاصيل    نْ أولكن  نعرف نحن 

  هذه العدالة. 

اليشء   بالرضورة  ليس  اهللا ولكن  اهللا وبحكمة  بعدل  نعتقد  الشاهد نحن 

نريد  نحن  يكون، الذي  عىلٰ   ه  قدرة  لدينا  ليس  كلِّ إ  ونحن  املصالح    دراك 

  يدرينا ما هي؟ ما  ، هالعميقة يف الوجود كلِّ  ة الشموليَّ 

 :ر واا  

  البحر. وسط حني كانا يف    واخلرض   ٰى موسة حصلت مع قصَّ وهي 

تقول:   عىلٰ «الرواية  فوقع  عصفور  البحر    رف ح   جاء  يف  فنقر  السفينة، 

 مثل ما نقص  : ما علمي وعلمك من علم اهللا، إالَّ  ٰى اخلرض ملوسنقرة، فقال 

  .)١( »هذا العصفور من هذا البحر

يف  ة  اِحلَكم اإلهليَّ  نكشف كلَّ   نْ أفكيف نستطيع    ،البرشذه هي معلومات  ه 

  ؟الوجود

  نْ أوكذلك ال نستطيع    ،مواقف  تعاىلٰ اهللا    نفرض عىلٰ   نْ أنحن ال نستطيع  

  ، نقاذ الناسأو يظهر إل  )، الكايف(ح كتاب  صحِّ يُ  نْ أ ،فاملعصوم مواق  نفرض عىلٰ 

  وما شاكل ذلك. 

بفائدة وجود املعصوم  قد  عتون  ، ية واللطف اإلهلمجاالً بالعدالإ نحن نعتقد  

  نفرض عليه موقفًا.  نْ أوال نستطيع  ، مجايلإ الغائب بشكل 

 را ¨:  

وهو من  ،  ملفيد  الشيخ ا  إىلٰ   ̈   مامنا املنتظرإأنا أختم املجلس برسالة  

تُ  الذي  املفيد  الشيخ  الطائفة،  يعني يف مطلع    ،للهجرة  )٤١٠(    يف عام وّيف علامء 

  يقول فيها:  يكتب له رسالة  ¨ املنتظر اإلمام  جري،لقرن اخلامس اهلا
 

 ).١١٤/ ح ١٠٤/ ص ١)، صحيح البخاري (ج ٣٦٥/ ص ٦ج ( جممع البيان  )١(
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اَهللاِ « ْمحَ   بِْسِم  ِحيمِ َالرَّ َالرَّ َبْعدُ   ، ِن  ا  عَ َسَال   ، َأمَّ َاملُْخلِ ٌم  اَْلَوِيلُّ  َا  أَهيُّ ِيف  َليَْك  ُص 

ينِ  بِاْليَِقنيِ َاملَ   ، َالدِّ اَهللاََفإِ   ،ْخُصوُص فِينَا  َنْسَأُلُه  وَ   ، ُهوَ   إِالَّ    إَِلهَ ِذي َال َالَّ   نَّا َنْحَمُد إَِليَْك 

َال  َعَىلٰ َالصَّ وَ   َة  َالطَّاِهِرينَ َمْوَال َسيِِّدَنا  َوآلِِه  ٍد  ُحمَمَّ َوَنبِيِّنَا  َاهللاُ   -َوُنْعلُِمَك    ، َنا    َأَداَم 

ِة َاْحلَقِّ َتوْ  ْدِق   َوَأْجَزَل َمثُوَبتََك َعَىلٰ  ، فِيَقَك لِنُْرصَ  َلنَا ِيف  ِذنَ َأنَُّه َقْد أُ : - ُنْطِقَك َعنَّا بِالصِّ

يِفَك بِاملُ  يِه َعنَّا إَِىلٰ   ، َكاَتبَةِ َتْرشِ ُهُم اَهللاُ   - َمَوالِينَا قِبََلَك    َوَتْكلِيِفَك َما ُتَؤدِّ   ، بَِطاَعتِهِ   َأَعزَّ

َاملُ َكَفاهُ وَ  َهلُْم َوِحَراَستِِه  ُم  بِِرَعاَيتِِه  اَهللاُ ،  - ِهمَّ  َدَك  َأيَّ َعَىلٰ   َفِقْف  أَْعَدائِهِ بَِعْونِِه  اَ   اِرقَِني  ملَ  

  .  َنْرِسُمُه إِْن َشاَء َاهللاَُمْن َتْسُكُن إَِليِْه بَِام  َواِْعَمْل ِيف َتأِْدَيتِِه إَِىلٰ   ،َما أَْذُكُرهُ   ِمْن ِدينِِه َعَىلٰ 

  ِذي َأَراَناهُ َب َالَّ َحَس   ،  َوإِْن ُكنَّا َنائَِني بَِمَكانِنَا َالنَّائِي َعْن َمَساكِِن َالظَّاملِِنيَ َنْحنُ 

َال َتَعاَىلٰ   هللاُاَ  َالصَّ ِمَن  َلنَا  َولِ   َاملُ ِح  ْنيَا  ِشيَعتِنَا  َالدُّ َدْوَلُة  َداَمْت  َما  َذلَِك  ِيف  ْؤِمنَِني 

ا ُنِحيُط عِ   ،لِْلَفاِسِقنيَ  ٌء ِمْن َأْخبَاِرُكمْ   َال وَ   ،ْلًام بَِأْنبَائُِكمْ َفإِنَّ َوَمْعِرَفتُنَا    ، َيْعُزُب َعنَّا َيشْ

ذِ بِا لِّ َالَّ الُِح َعنُْه َشاِسعاً  َصاَبُكْم ُمْذ َجنََح َكثٌِري ِمنُْكْم إَِىلٰ ي أَ لذُّ َلُف َالصَّ   ، َما َكاَن َالسَّ

ُْم َال اَء ُظُهورِ َنبَُذوا َاْلَعْهَد َاملَْأُخوَذ َورَ وَ    . َيْعَلُمونَ   ِهْم َكَأهنَّ

ملَُِراَعاتُِكمْ  ُمْهِملَِني  َغْريُ  ا  لِِذْكِرُكمْ َناِسنيَ   َال وَ   ، إِنَّ َال وَ   ،  بُِكُم    َلْو  َلنََزَل  َذلَِك 

َْواءُ  يَاِشُكْم ِمْن فِ   َوَظاِهُروَنا َعَىلٰ   ، َفاتَُّقوا َاهللاَ   ، اِْصَطَلَمُكُم َاْألَْعَداءُ   وْ أَ   ،َالألَّ
تْنٍَة  اِْنتِ

َعَليُْكمْ  َأَناَفْت  َأَجُلهُ   ،َقْد  ُحمَّ  َمْن  فِيَها  مَ   ، َهيْلُِك  َعنَْها  أَ َوُحيَْمى  َأْدَرَك  َوِهَي    ، هُ َملَ ْن 

َحَرَكتِنَا ِألُُزوِف  َوَهنْيِنَا  ، َأَماَرٌة  بَِأْمِرَنا  تُِكْم  ِرهَ    ،َوُمبَاثَّ
َ
ك ْو 

َ
َو� نُوِرهِ  ُمتِم�  َواُهللا 

 
َ
�فُِرون

ْ
  .)١( »]...٨: [الصّف  �ال

ا ب ا :  

(الغيبة) ألَّ   الشيخ الطويس     ستاذه الشيخ أُ   ةتبعًا لوصيَّ   ف كتابًا بعنوان 

  . ¨ املنتظراإلمام الذي قرأت لكم هذه الرسالة له من  فيد امل

 

 .)٣٢٣و ٣٢٢/ ص ٢ج ( االحتجاج )١(



 ١٦٣ ................................  ¨ حلركة اإلمام املهدياملحارضة السادسة: املسار اجلغرايف 

املفيد   الطويس    ويص يُ كان    الشيخ  الشيخ  وهو  ف  ؤلِّ يُ   أنْ   تلميذه 

  (الغيبة).   ف كتابفألَّ  ، سخ هذه الفكرة عند الناسترت ٰى حتَّ  ، كتابًا يف الغيبة

ف  كان ألَّ  لطويس ثتكم عنه قبل الشيخ االذي حدَّ   الشيخ الصدوق  

  .¨  املنتظراإلمام يف  )ومتام النعمة  ين (كامل الدِّ  سمه ا كتابًا 

حركة    عىلٰ ة  هذه األدلَّ   نا يستعرض  الشيخ الطويس والشيخ الصدوق  

  . هلا الدليل العقيلأوَّ و ،ووجوده ¨ اإلمام املهدي 

باقر الصدر د حممّ الشهيد السيِّ    ) املهدي(بحث حول    أيضًا يف كتابه     د 

بعض  رسي  ستعراضاً ا تعرض  يس األدلَّ العًا  هذه  من  نقف    ،ةنامذج  سوف  والتي 

  . تعاىلٰ شاء اهللا  نْ إعندها يف حمارضات الحقة 

:ا   

احلرام  الليلة   م  حمرَّ من  لذكر السابعة  املنرب    ،  اس العبَّ   خمصوصة  أهل 

بشكاحلس العراق  ويف  النجف  يف  هنا  السابعصِّ ُخي   عامٍّ   لٍ يني  الليلة  لذكر  صون  ة 

العبَّ أم  هاش  قمر بني  هنا  هذا الدأب نذكر    ، نحن أيضًا عىلٰ   اسيب الفضل 

  .   مصيبة قمر بني هاشم

ساقي    : من مجلة ألقابه  ب هبا،له جمموعة ألقاب ُيلقَّ   قمر بني هاشم  

اس قد  ستحصال املاء كان العبَّ اة السقي وة مهمَّ هذه املهمَّ   ألنَّ   كربالء،  ٰى اشعط

اإلمام  رسله  أحيث  ،م احلرام وم السابع من حمرَّ الي حمة عاشوراء يف امتاز هبا يف مل

احلصار وبدأ العطش يف    شتدَّ احينام  ،املرشعة  إىلٰ مع عرشين فارسًا      نياحلس 

هنا    غلقت متامًا، واملرشعة أُ ،  احلسني   وأصحاب  وأهل بيت احلسني  احلسني

السابع   اليوم  العبَّ   احلسني  أرسل  ويف  ي  اس  أخاه  مع  لكي  املاء  طلب 

املرشعة  ،فارساً   رشين ع القوم أف  ،ونزلوا  هبم  العبَّ   ، حاط  يدافع      اس وكان 

  . م احلرام حمرَّ يف اليوم السابع من    أوصل املاء للحسني  ٰى عنهم حتَّ 
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  د نف   نْ أبعد      للحسني  اس  م احلرام جاء العبَّ رش من حمرَّ اويف الع

صدري من  ضاق  لقد    ، عبد اهللاأخي أبا    : قال  ، ما لدهيم من املاء واشتد العطش

  فهل من رخصة.  ، هؤالء األعداء

الفضل«  :قال أبا  لوائيأ  ،أخي  صاحب  تفرَّ إ  ، نت  مضيت  عنِّذا    ي ق 

  . »طلب هلؤالء قليالً من املاءا ولكن  ، عسكري

القربة  جواده  أخذ  املرشعة  ، وركب  عن  القوم    ، املاء  إىلٰ ونزل    ، فكشف 

  .  حلسني ر عطش ا تذكَّ  ، يرشب  أراد أنْ  ، خاض املاء

  فقال:   ، قطعها   ٰى يده اليمن   رضبه عىلٰ   ، َكَمَن له لعني   وركب جواده،   ، ة لقرب مأل ا 

  يميني  واقطعتم  نْ إواهللا  

  

  حامي أبدًا عن ديني أُ إينِّ   

  رضبه عىلٰ   ،له ملعون وراء النخلة  َكَمنَ   ، وم أخذ السيف بشامله يقاتل الق  

قطعها،  حتَّ   شامله  يدين  ال  القوم  بني  ه   ، هباميدافع    ٰى وقف  كذوبينام  وو  ذا  إلك 

  السالم عليك يا أبا عبد اهللا.  : ياً خرَّ رصيعًا مناد  ، رأسه  بعمود عىلٰ 

  جلس عنده: ،   ليه احلسنيإأقبل 

صيحة   ٰى ناد البوادي  مأل    وقد 

  

هل   صمُّ    ُ وهلا  الصخور    تتأملَّ

ما    الَّ إباهللا عليك    ،با عبد اهللاأأخي    : قال  ، محله للخيمة    راد احلسنيأ  

  .)١( ني يف مكاينتركت

  منقلب ينقلبون.   لم الذين ظلموا أيَّ وسيع ، راجعونإليه ا نَّ إا هللا ونَّ إ

  العاملني  واحلمد هللا ربِّ 

 *   *   *  

 

 ). ١٧٩و ١٧٨أليب خمنف (ص  مقتل احلسني  )١(



  

  

م احلرام/    / ٧(   هـ) ١٤٢٦حمرَّ

  

  

  :ااة 

  

  

  

  

ا  ا م 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تاليةاألسئلة ال تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ 

  ؟ نقاط التاميز بني حركة اإلمام املهدي وحركة اإلمام احلسني    هي   ما   -   ٦١

  ة يف ثورته؟ أدوات إعجازيَّ  ¨  هل يستخدم اإلمام املهدي -  ٦٢

  شخصًا؟  أو ل ظاهرةً مثِّ ال يُ الدجَّ   -  ٦٣

  ؟̈  ة التي ينطلق منها اإلمام ما هي الوظيفة الرشعيَّ   -  ٦٤

االنحراف الداخيل،  ،  ¨  يواجهه اإلمام   ما هو اخلطر األكرب الذي  -  ٦٥

  ة؟ اليهود، االستكبار العاملي، النرصانيَّ 

  ما هو الفرق بني عالمات الظهور ورشوط الظهور؟  -  ٦٦

  عرشة من عالمات الظهور؟   -  ٦٧

  ؟ ¨ تنا للتعجيل يف ظهوره سؤوليَّ ما هي م   -  ٦٨

  ما هي فلسفة احلداثة يف فهم احلقائق؟   -  ٦٩

  به؟ صود وما املق ؟ تظارما هو فضل االن   -  ٧٠



  

  

  

حركة    ما بني  واالشرتاك  التاميز  عنارص  عن  حديثنا  احلسني       اإلمام  زال 

  . املهدي  اإلمام وحركة  

:ا م  

حركة   بني  متايز  نقاط  جمموعه  وحركة  إلمام  اهناك  اإلمام  احلسني 

  .  املهدي 

بالبُ   ُقتَِل   احلسني    -  ١ ينترص  ومل  العسكريشهيدًا  مامنا  إكن  ل  ، عد 

  سوف ينترص.   ¨ تظر املن

دولة    احلسني اإلمام    -   ٢ سوف    ̈   املنتظر اإلمام  ولكن    ، مل حيكم 

  .حيكم دولة

ح له  فتَ يُ   ̈   املنتظراإلمام  بينام    ،ح له العاململ ُيفتَ     احلسنياإلمام    -  ٣

حتَّ  والصني  يدقَّ   ٰى العامل  الروم  والصنيفتَ وتُ   ، أبواب  الروم  له  أقٰىص   ، ح    وهذه 

يومئٍذ،   بقاع  يومئذٍ يعن  األرض  توجد  ال  أُ قارَّ   ي  تكن مكتشفة،  هنَّ إ  ،سرتاليا ة  مل  ا 

مكتشفةقارَّ  غري  كذلك  أمريكا  أقٰىص   ، ة  له  كان  يقال  يومئٍذ    ،الصني  : األرض 

  نَّ إاطلبوا العلم ولو بالصني ف«:  أنَّه قال   النبيِّ   عن  رويساس هذا األ  وعىلٰ 

عىلٰ  فريضة  العلم  املقصود    ،)١(»مسلم   كلِّ   طلب  الصني    أنَّ   الصنيبليس  أهل 

  ا رب قريبة منَّ عتَ ا اآلن تُ البقاع رغم أهنَّ  يعني أقٰىص   ،الصني :عندما يقال كانوا علامء،

لقارَّ  أُ بالنسبة  أمريكاسرتاليا وقارَّ ة  قارَّ الصني    نَّ أل  ،ة  ونحن يف    ،سياآة  جزء من 

  . ة آسيا أيضاً قارَّ 
 

 ). ٢٥٤/ ص ٢)، ُشَعب اإليامن (ج ١١روضة الواعظني (ص  )١(
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ُيفتَ   حالٍ   كلِّ   عىلٰ  لإلالعامل  املنتظرماح  يُ   نام يب،  ¨  م  مل  لإلفتَ العامل  مام  ح 

  .   احلسني

مئات    إىلٰ حيث تدوم دولته وحركته  ،  ¨  املنتظر اإلمام  ديمومة دولة    -   ٤

يف   لكم  رشحت  كام  تقول  وبعض   ،)١( سابقةحمارضات  السنني  «إٰىل    : الروايات 

  .)٢( انقضاء اخللق»

يموت    ¨  املنتظراإلمام   تبق  نَّ أ  الَّ إسوف  بع  ة، تمرَّ مس  ٰى دولته  د  مهدي 

بعد    دي، مه تقول  ،)٣( مام إوإمام  هكذا  يُ   نَّ إ  : ورواياتنا  عىلٰ صيلِّ الذي  اإلمام     

ويُ غسِّ ويُ   ¨  املنتظر هو  كفِّ له  اإلمام    نَّ أ  باعتبار   ،  احلسنياإلمام  نه 

ة رجعة أهل البيت  وفق نظريَّ   )٤( ةسابقحمارضات  كام قرأت لكم يف     سنياحل

  ف من وَّ أ    سني احل اإلمام    نَّ إللحياة  أمر  و  ،ع يرج  ل  ييل  الذي  هو 

ٰ   أنَّ يف مفاهيمنا    ألنَّ   ، ¨ القائم    معصوم، الَّ إ سله وكفنه  غُ   أمر   املعصوم ال يتوىلَّ

سمعتم  أوهلذا   مجيعًا  ل     احلسني اإلمام    نَّ أنتم  عاشوراء  ُقتَِل امَّ ـيوم  بقيت     

ٰ   ام،ته ثالثة أيَّ جثَّ    . ام بعد ثالثة أيَّ و    ادالسجَّ اإلمام   دفنه؟  من الذي توىلَّ

املفهوم   يف  موجود  هذا  يعني  البيتمذهب  عندنا  اإلمام    نَّ أ  ،  أهل 

  ̈  املنتظراإلمام  نَّ إ :يأيت هذا السؤال  وحينئذٍ  ، املعصوم الَّ إ املعصوم ال ييل أمره 

  له؟ غسِّ  عليه ويُ صيلِّ يُ   ٰى األوصياء هل يوجد وراءه معصوم حتَّ هو خاتم  و

ل  - نعم    : اجلواب العودة والرجعة حيث  يف    -ة الرجعة  نظريَّ وفقًا  مسرية 

األئمَّ  األطهار  يعود  واحد،  ة  بعد  ربَّ   واحدًا  بحث  يف  وهذا  تناولناه  ام 
 

 )، فراجع. ٥٨قد مرَّ يف (ص  )١(

 ).٧/ ح ٥اب / ب١٣٥و ١٣٤املشهدي (ص  املزار البن )٢(

 )، فراجع. ٦١قد مرَّ ذكر بعض ما روي يف ذلك يف (ص  )٣(

 . )، فراجع٢٩قد مرَّ يف (ص  )٤(



 ١٦٩ ...............................................   ز بني احلركتنيسابعة: نقاط التامياملحارضة ال

األُ  اجلامعة، سبوعيَّ حمارضاتنا  الزيارة  رشح  يف  هذه    نْ أن  ويمك   ة  يف  نتناوله 

  . املحارضات أيضاً 

  ذن هذه جمموعة متايزات. إ

ا  ¨  املنتظر اإلمام    -   ٥ األدواتيستخدم  من  يعني    ة، عجازيَّ اإل  لكثري 

مع   تشرتك  سوف  حركته  ̈   املنتظراإلمام  املعجزة  األدوات    ، يف  فقط  وليس 

  ة. ة كاألسلحة الطبيعيَّ الطبيعيَّ 

سابقًا   ذكرنا  عىلٰ   ¨  املنتظر  اإلمام حركة    نَّ أنحن  األدوات    تعتمد 

  واألعجاز اإلهلي. سناد جانبه هناك اإل إىلٰ لكن و ،ةالبرشيَّ 

آليَّ ت حرك يف    ¨  املنتظرام  اإلم  يستخدم  أُ ه  اآل   ٰى خرات  ات ليَّ غري 

ها يستخدمها هذه كلُّ ،  شاكل ذلك  ابات وطائرات وصواريخ ومادبَّ   ،املتعارفة 

يستخدملكنَّ  اهللا    ه  من  الرعب  األعداء،  تعاىلٰ سالح  قلوب  وكذلك   يف 

 املالئكة.

تقول الروايات  بعض  الع  ¨  املنتظراإلمام    نَّ إ  :عندنا  عىلٰ يدخل    راق 

هذه السبع قباب من نور هي سبع    نَّ أ  ٰى بعض الباحثني ير   ،)١( نور  نب م قباسبع  

يومئذٍ   ، طائرات طائرة،  حيث  اسمه  يشء  يوجد  الرواية    )١٤٠٠(قبل    ال  سنة 

يعني رتل عسكري    ،هاا حدإسبع قباب من نور هو يف    عىلٰ يدخل العراق    :تقول

  عىلٰ   بناءً   ،ئراتمن هذه الطا  حدةٍ وا  يف أيِّ   ̈ اإلمام    نَّ أوغري معروف    ، يجوّ 

  . سبع قباب من نور يعني طائرات  نَّ إهذا التفسري 

لكن األصل هي    ، ةعجازيَّ إيستخدم أدوات    ̈   املنتظر اإلمام    نَّ أالفكرة  
 

مَ    قول اهللا تعاٰىل:يف  قال أبو جعفر  ابر، قال:  عن ج  )١(
َ
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حني ينزل يف ظهر   ،ا هوأهيِّ م يف علَ ال يُ  ، «ينزل يف سبع قباب من نور قال:]، ٢١٠[البقرة:  األ

 ). ٣٠١ح / ١٠٣/ ص ١ايش: ج تفسري العيَّ (فهذا حني ينزل»  ،الكوفة



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ١٧٠

ُس   ألنَّ   ،ةطبيعيَّ ة الاألدوات البرشيَّ  كام رشحنا ذلك يف حمارضة    ، تعاىلٰ اهللا    نَّةهذه 

  .)١( سابقة

  .   ي هدملوا احلسنيحركة  هذه نقاط متايز بني 

  ك:  اااك 

بق مهمٌّ   يلكن  االشرتاك  حمور  حماور  االش   ،من  فلسفة  وهو  يف  رتاك 

  ؟ ك، يعني ماذاالتحرُّ 

الرشعيَّ     احلسني اإلمام  حركة    نَّ أيعني   من الوظيفة  منطلقة    ، ةكانت 

  ة.يضًا منطلقة من الوظيفة الرشعيَّ أ ̈  املهدياإلمام  حركة 

يُ ا الذي  هو  لإلشخِّ لتكليف  موقفهص  املعصوم  قضيَّ   ،مام  ذات    ةوليس 

الذي حتَّم وفرض عىلٰ أبعاد شخصيَّ  التكليف  هياجر ويقود    نْ أ    احلسني   ة، 

هو    مكلَّف، ه  ألنَّ ،  ¨  املنتظر اإلمام  منه  ف الذي سينطلق  يالتكل  ه نفس   هو   الثورة 

  . ك حترَّ   ك بالتحرُّ  له تعاىلٰ هللا اذن أذا إ ، تعاىلٰ هللا  مطيع  عبد

سنرشح    -   تعاىلٰ اهللا  ن  م   ذن اإل وبقانون  - كام  البرشي  بالواقع    ،مرتبط 

بمقاسات   قرآينيَّ اإلسالماملقاسات  ،  ةسالميَّ إيعني  قانون  هي   ،  ة 
َ

ال اَهللا   
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بِق ُوا مَ   ا  ��

َ
غ

ُ
ِسِهمْ �

ُ
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ْ
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َ
بِأ   نَّ أيعني نحن نفرتض  )،  ١١(الرعد:    ا 

املجتمع السعيد متيش  ذلك    نَّ إخر الزمان بحيث  آيف    كونسي  اً سعيد  اً تمعهناك جم

  ، ة واسعةيعني ثروة زراعيَّ ،  زرع   عىلٰ الَّ إ الشام ال تطأ قدمها    إىلٰ املرأة من العراق  

ا  ٰى حتَّ  الشاةيصطلح  مع  السعيد، هو  هذا    ،)٢( لذئب  هذه    نَّ ألنفرتض    املجتمع 

كام   ربَّ أالروايات  لذلك  يكورشنا  ا ام  منها  املقصود  العدل    إىلٰ رة  شاإل ن  نموذج 

  . ة ال تأكل الفأرةالذئب ال يأكل شاة أو القطَّ  نَّ أوليس بالرضورة  األقٰىص 
 

 اجع. )، فر٩٥قد مرَّ يف (ص  )١(

 )، فراجع.١٢٨عن ذلك يف (ص  قد مرَّ حديث أمري املؤمنني  )٢(
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يعني    تأكل الفأرة؟   ة الالقطَّ   نَّ أما هي الفائدة    هذا خيال،  :قد يقول قائل

معلوم، غري  رمحة؟  هذه  تعني    هل  جيب    نَّ أالرمحة  احليواين  يكون    نْ أالقانون 

  هذه هي الرمحة.  ، الفأرة كل تأة والقطَّ  ،اكامً ح

ما    نعم، تريد    ،ليهإميل  ن وهذا  الروايات  عىلٰ تُ   نْ ألكن  أمثلة    ة حال  عطينا 

  رمحة عالية.  هذه  ، كثراحليوانات ت األرض تنبت،  ، السامء متطر الوئام العايل،

:طا   

املعن ومفهوم   ٰى هبذا  مقبولة  الروايات  مضط   ،ةتكون  لسنا  ين  رِّ ونحن 

من    حمارضاتكام ذكرت يف    ٰى خر تلك املعاين األُ   نَّ أل  ، ٰى خراين أُ مع  حلملها عىلٰ 

أُ   حمارضات  تكون  قد  رمضان  األساطريشهر  من  بعض    ،سطورة  يف  جاء  كام 

اإل  السفينة  امَّ ـ ل    اً نوح   نَّ أ  ة رسائليَّ الروايات  ة  ها عدَّ فيطال جلوسهم   ركب 

عدَّ ام  أيَّ  هبوربام  والسفينة  شهور،  كلِّ ة  من  ما  من    ،ثننيازوجني    ا  كان  مجلة 

واألسد  هو  هبا    ًا موجود كلَّ   ، واخلنزيرالفيل  يعتدي    ، متصاحلةها  لكن  ال  يعني 

عىلٰ  يُ   ، خراآل  بعضها  كام  سلمي  تعايش  هذا  يف ن ومُّ َس يعني  الرواية ه  زماننا،      -  

طبعاً األُ  ل نَّ إ  :تقول  -  سطورة  األيَّ امَّ ـه  هبم  طالت  احليو  قذارة  كثرت  انات،  ام 

نوح الفيل  عىلٰ     فمسح  الفيل  ،خرطوم  خرطومه    ، فعطس  من  وخرج 

السفينة  ثمّ ،  فأكال هذه الفضالت،  انخنزير   فمسح نوح عىلٰ   ، كثرت الفئران يف 

  !)١( الفئران أكالف ،ن من القططثنا افخرج  ، فعطس األسد ، رأس األسد

مضطرِّ  غري  باحلقيقة  هلذنحن  يقولونءعلام  نَّ إ  الكلامت،  هين  هذه    : نا 
 

املنثور (ج    )١( ّر  )؛  ١/ ح  ٢٤٨باب  /  ٤٩٦و   ٤٩٥/ ص  ٢الرشائع (ج  )، علل  ٣٣١/ ص  ٣الدُّ

عامّ و العامَّ يَّ الرواية  رواها  كُ ة  عبَّ تُ ة يف  ابن  بإسنادهم عن  ا   ،اس بهم  الصدوقورواها      لشيخ 

منبه بن  وهب  عن  القصَّ   اليامين،   بإسناده  من  التوراة  وهو  أساطري  يروون  كانوا  الذين  اصني 

 بالشام. فالتحقوا  ،طردهماخلالفة   أمري املؤمنني  ويلفلامَّ  ، ام عمر وعثامن أيَّ  واإلنجيل عىلٰ 
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خرافيَّ ليَّ رسائيإأساطري   ذكروهاة  الروايات،  ة  تقول  عهد    عىلٰ ه  نَّ إ  :فحينام 

الشاة  ¨ املهدي  يأكل  ال  تقدُّ   ، الذئب  نقطة  يعني  هذا  تراجع  فهل  نقطة  أم  م 

  هلي؟ بالقانون اإل 

حالة وئام عايل    إىلٰ تشري    ،الذئب ال يأكل الشاة  نَّ إ  :روايات حينام تقولال

تبق  سيكون،  اإل الق  ٰى وسوف  قهليَّ وانني  واحلياة  ني وانة  واملوت  واالبتالء  املرض   

  ها هي خري ورمحة للبرش. هذه القوانني كلُّ ف ، موجودة

األ يف  الرشعيَّ   ¨  املنتظر اإلمام    نَّ أمر  الشاهد  الوظيفة  من    ، ةينطلق 

الرشعيَّ  عىلٰ والوظيفة  تعتمد  اإل نَالسُّ   ة  السُّ   ٰى حد إو  ة،هليَّ ن  اإل نَتلك  يف  هليَّ ن  ة 

قاعمليَّ  هو  التغيري     نون ة 
َ
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أهيُّ   ،)١١(الرعد:   كونوا  يعني  الناس  يُ جيِّ   اً ناس أُ ا  اهللا    مل   ذاإلكن    ،لكم  غريِّ دين 

متُ جيِّ   ناساً أُ   اتصبحو ال  يعني  األرضهِّ دين  صاحب    ،دون  خيرج  فكيف 

  ؟ ريالتغي   يستحقُّ قع ال يغري الواقع والواو  ¨ الزمان

القرآنيَّ إ املقاسات  وفق  الزمان إنَّ  ة  ذن  صاحب  عىلٰ   ¨  حركة    تعتمد 

د  ؤكِّ نُ   د أنْ البداية نري يف  لكن  و  مجايل،إ ث عنها بشكل  ونتحدَّ   ، ةرشوط موضوعيَّ 

  .ةاحلركة تنطلق من وظيفة رشعيَّ   أنَّ صل الفكرة هي أ أنَّ  عىلٰ 

  ا:ا ااف ا

مواأوَّ  الداخيل  ̈   اإلمام خيوضها  جهة  ل  االنحراف  مع  املواجهة    ،هي 

  .   واملهدي  يضًا نقطة اشرتاك بني احلسنيأوهذه 

الصني واليهود  يف قتال مع الروم ومع    ̈   املهدياإلمام  يدخل    نْ أقبل  

ك  يعني هنا  اهات منحرفة بقيادة السفياين،قتال يكون مع اجتِّ ل  أوَّ   نَّ إف  ٰى والنصار

ستيَّ  فياسيَّ ارات  لواء  كريَّ ة  حتت  يكون  ربَّ و  موي، األُ سفياين  لاة  ليس  املام  قصود 

نَ  بمعنبيَّ َس حالة  سفيان  إىلٰ نتساب  الا   ٰى ة  فكريَّ وإنَّ   ، أيب  حالة  بمعنام  نفس    ٰى ة 
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االاالجتِّ  األُ نحرافيَّ اهات  بدايات  مويَّ ة  يف  كانت  التي  أنَّ   ،اإلسالم ة  حركة    كام 

  ي. مو ار األُ واجهة التيَّ كانت يف م   احلسني

  ،املرشكني  ار مل تكن مواجهة يف البداية مع تيَّ   الحظوا حركة احلسني  

تيَّ بل   مع  مواجهة  أُ كانت  منحرفار  اإلسالمي  موي  الوسط  داخل  حركة    ،يف 

يعني    يها راية السفياين،سمّ الروايات تُ  ،ار منحرفأيضًا مع تيَّ   ¨  هدياملاإلمام  

  ة. مويَّ حلالة األُ له ا ثِّ لنفاق الذي متُ ا متداد خلطِّ هو نفس اال

احلسني أوَّ     حركة  االل  يف  مع  هلا  الداخيلمواجهة  سم  اب  نحراف 

با  نَّ أل  ،اإلسالم  يكن  مل  ويزيد  معاوية  النرصانيَّ انحراف  والسم  اليهة  وال  وديَّ   ة 

  . اإلسالم سم  ا ه كان بكلُّ  ،زندقةال  باسمكان 

بل    ،ةيَّ دينفات البفلس   ت حركتهليس   ،اإلسالم سم  ايضًا حركته بأالسفياين  

  . ¨ املنتظراإلمام هكذا تقول بعض الروايات يف حركة  ،يضاً أة بفلسفات دينيَّ 

ء اهللا  فيطيل هبا املكث ما شا   ، يأيت الكوفة  ثمّ   ... : «الباقر  اإلمام  عن  

هو ومن معه، وقد حلق   ءيأيت العذرا   ٰى يسري حتَّ   ثمّ   ،يظهر عليها  ٰى حتَّ   ،يمكث  أنْ 

وهو يوم األبدال    - إذا التقوا    ٰى حتَّ   ،بوادي الرملة  ذٍ يومئ ياين كثري، والسف  به ناس

حممّ أُ خيرج    - آل  من شيعة  السفياين  كانوا مع  آل  ناس  كانوا مع  ناس  د، وخيرج 

،  رايتهم ناس إىلٰ   يلحقوا هبم، وخيرج كلُّ  ٰى فهم من شيعته حتَّ   السفياين،   د إىلٰ حممّ 

يوم   املؤ  . بدالاألوهو  أمري  ويُ منني  قال  يتَ ق:  معهم    ومئذٍ ل  ومن  السفياين 

  يقبل إىلٰ   ثمّ   . من خاب من غنيمة كلب  ك منهم خمرب، واخلائب يومئذٍ رتَ ال يُ   ٰى حتَّ 

  .)١( ».. فيكون منزله هبا. ،الكوفة

التيَّ   ، لالنحراف  سالمي إلا الشكل  حظوا  ال هي  املنحرفة، هذه  ال    ارات 

الشباب  ر  يتصوَّ  يك  نَّ أبعض  دائًام  ثواالنحراف  البسًا  الكون  وب  بشكل  فر 
 

 ). ١١٧/ ح ٦٦/ ص ١تفسري العيَّايش (ج  )١(
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ة  ضيَّ ودائًام هذه الق  يأتيك بشكل خفي، علني، االنحراف ال يأتيك بشكل علني،

  . نكون حذرين منها أنْ جيب 

احلسني أالحظوا   مواجهة  بني  تشابه  يوجد  موي  األُ   اخلطِّ مع      يضًا 

األُ   ¨  املنتظر اإلمام  ومواجهة   اخلط  ومع  حركة  اامتدادموي  هي  التي  ته 

  . اينالسفي

 داا ا:ء  

  نَّ أ،  الني جد� نقف عندها متأمِّ   نْ أ   ومن العجيب يف الروايات التي تستحقُّ 

  . ٰى هم اليهود وليس النصار  ̈  املهدياإلمام مركز العداء حلركة 

مركزاآل للعامل    ن  اليهود،اإلسالمي  العداء    ٰى النصار   نَّ أصحيح    هم 

اليهودامل   ة ضدّ ئيَّ ركة العدانا، لكن مركز احل ن مع اليهود ضدَّ وواقف   ، سلمني هم 

املوجود  سواء  بو اليهود  اليهود  أ  ، رسائيلإن  بأمريكاو املوجودو  اليهود  أو    ، ن 

األُ وذاملتنفِّ  يف  املتَّ مَ ن  األمن  أحدة  م  يف جملس  يفأو  أُ أ  و  النفوذ    ، ٰى خر ماكن  هذا 

  . خطبوط اليهودي هو مصدر العداء للمسلمنيلألُ 

ع  نَّ إفوهلذا   تتحدَّ رواياتنا  ال ث  ندما  وعن تتحدَّ روم  عن  برمحة،  دما  ث 

  ث بقسوة. ث عن اليهود تتحدَّ تتحدَّ 

  هدنة مع الروم،  ̈   املهدي اإلمام  ه ستحدث يف حركة  نَّ إ  : رواياتنا تقول

أ  يتعبَّ   ٰى حتَّ   يوجد فيها قتال،  ستكون هناك هدنة ال  ، غربالبا ووورأُ الروم يعني  

  م. اليوائيل رسإ يف  لسطني، اليهود يف ف ضدّ  ٰى املسلمون مع النصار 

 اا:اما   

ويُ     ٰى عيس  نَّ إ  : الرواية تقول يف    ̈   املهدي اإلمام   خلف  صيلِّ ينزل 

الغرب وو  ،املسجد األقٰىص  النبيَّ   نَّ أبا يرون  وورأُ الناس يف  الذي يعتربون    هذا 
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يُ أأنفسهم   خلف  صيلِّ تباعه  االصطف  ٰى معن  مامنا،إ  من  حالة  سيحدث  اف  هذا 

  ة مَّ األُ مام  إ  ، ةالنرصانيَّ   ةمَّ األُ مام  إوة  يَّ اإلسالم  ةمَّ األُ  إمام  ف بنيلتحال حالة من او

  ،   ٰى عيس  ة هو النبيُّ النرصانيَّ   ةمَّ األُ وإمام    ، ¨  املهدي اإلمام  ة هو  يَّ اإلسالم

  فيحدث التحالف. 

تقولفوهلذا   عىلٰ   :الروايات  املسلمني  بني  هدنة  اإلمام  يد    ستحدث 

  .)١( وبني الروم  ¨ املهدي 

سبين هنائي� هناك  يكون  ام  تقول  نَّ إ  ٰى حتَّ   لليهود،  ا سحقًا    ٰى حتَّ   :الروايات 

  لليهود  ةيعني مالحقة هنائيَّ  ،)٢( مؤمن، هذا ورائي هيودي فاقتلهيا    :تقول الصخرة

  . ٰى مثل هذه املالحقة غري موجودة بني املسلمني وبني النصار  حد،أمنهم  ٰى ال يبق

الظاهرة   م  نَّ أهذه  هم  االيهود  تالحظو لعداركز  حينام    اهنء  القرآن  يف 

  ث عن اليهود. وحينام يتحدَّ  ٰى ث عن النصار يتحدَّ 
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النصار   يقول بينام    ، ٰى النصار  ِ   : ٰى عن  � ةً 
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ذا اكتشفوا احلقيقة  إ   ٰى الء النصار ؤ البعض من ه )،  ٨٢(املائدة:    ىٰ ارَ ا�

الشعوب   مل كبري عىلٰ ألدينا نحن    : وهلذا أقول لكم برصاحة   ، سوف يقرتبون منها

اهلداية  إرهاصات    نَّ إف ن  واآل  هذه الشعوب سوف هتتدي،   نَّ أ ة  ة والغربيَّ بيَّ ووراألُ 

  . م يف حرية ألهنَّ عن املنقذ  وصالح هم يبحثون عن اإل  ، جودة فق مو باألُ 

مأ  :  

أملانيا حيث كانت    إىلٰ م احلرام  سفار يف شهر حمرَّ حدث يل يف سفرة من األ

أيَّ ة مؤمنة، كنَّعات عراقيَّ بحمد اهللا جتمُّ هناك   رمضان    شهر ام  ا نذهب ونزورهم 
 

 ).٢٦١ - ٢٥٩الفتن للمروزي (ص  )١(

 ). ٢٤٦/ ص ٤املعجم األوسط (ج  )٢(
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وحمرَّ  احلراملبارك  يف    ام،م  جم أملانوهناك  األملاين  يا  الشباب  من  كبرية  موعات 

التائ الشوارع،  هالضائع  يُ قدَّ يُ   يف    ، البائسني  :مهنومُّ َس ر وجودهم بخمسة ماليني 

ات القطار  حمطَّ ويف الشوارع وامليرتوات    نويبيتهؤالء  و  ،و(اهليبز)  (الروك)  وهم

  . ذلك وما شاكل

لصاحبي ألر   تعاَل   : قلت  ك  ٰى خذين  بهؤالء  شباب  هم؟    ٰى معنيف 

فلسفة    يعيشون يف فلسفة عجيبة،  ، ن يف احلدائق والشوارعوحائر  هملكنَّ  ،لمةالك

لتهم  سأ  ،ين هلمأخذ  تون يف بيت،يال يب االبتعاد عن الراحة،  بتعاد عن النظافة،اال

  ؟ سببه احلدائق عن وضع البؤس عندهم ما وهم يف حديقة من 

  ة، ة والرشقيَّ الغربيَّ نيا  أملا  حد تتَّ   قبل أنْ و  ، يسقط جدار برلني  نْ أقبل  و  يومئذٍ 

  ما هو سبب البؤس الذي عندكم؟  : الءؤ قلت هل

أملانيا    ات التحالف مسيطرة عىلٰ حيث كانت قوَّ   ، سبب البؤس أمريكا   : قالوا 

العراق ومعسكراهتا   يف  اليوم  هو  األ   ، كام  مشهد  العسكريَّ حيث  بغداد، رتال  يف    ة 

  . اجلوِّ   ن أمريكي يسيطر عىلٰ طريا و   ، رع ا ة جتوب الشو رتال عسكريَّ أ يف أملانيا    يومئذٍ 

  سبب البؤس عندنا هي أمريكا التي ال تسمح لنا باالنطالق. قال:

العامل الرشقي اسمه اخلميني،جيِّ   :قلت له كان هذا  و  د يوجد شخص يف 

اخلميني   اإلمام  وفاة  قبل  وحركة    يومئذٍ .  احلديث  اخلميني  اإلمام  اخلميني 

العاملي  سالماإل ار  والتيَّ  العامل، داء  له أص ي  يريد    يف  ماذا    ،نقاذكمإهذا الشخص 

  ؟ أنتتقول 

  ينقذنا.  نْ أه يستطيع  ه لعلَّ ب حظَّ رِّ ج لكن فليُ  ،ا نحن فيائسونأمَّ  :قال

وليس يف النجف    با، ووراملليوين يف أُ   لشارع العامِّ هذا التفكري موجود يف ا

العامل ا   هذا   ،يرانإو يف  أو يف العراق  أو يف كربالء  أ   نَّ إفوهلذا    ، عيشهلذي نواقع 

ر   ستكباريالعامل اال   اإلسالم برضب    - خرآ له لوقت  ؤجِّ وهذا حديث قد نُ   -فكَّ
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الذي ظهر    ،اإلسالم هذا    نَّ إ  ، اإلسالم ب يف مطلع هذا القرن  هذا املصلح العاملي 

كرب دولة  وتأسيسهم  الشيعة  مواجهته    اإلسالم هذا    إنَّ   ، ٰى بانتصار  يمكن  ال 

ضدّ صدَّ   بحرب اي إ  ام  سنوات، لتي  ران  ثامن  وال    دامت  اقتصادي  بحصار  وال 

يمتدُّ أالذي    اإلسالم ام هذا  نَّ إو  ة وحركة منافقني،زعاجات داخليَّ إ   يف كلِّ   صبح 

كأيدلوجيَّ  حضاريَّ العامل  إصالحيَّ ة  جديدةة  ملواجهته    نَّ إ  ، ة  طريقة  هي  أفضل 

يُ إفصار هناك  ،  اإلسالم ب  اإلسالم مواجهة     ، اصولي� أُ   ا ابي� ره إ  اً سالمإ ه  نومُّ َس سالم 

  . معتدالً  اً سالمإه نومُّ َس سالم يُ وإ

  ،بريء منهم  اإلسالم ن ووناس إرهابيُّ أُ ه يوجد  نَّ أيضًا نعتقد  أبالفعل نحن  

ه  نَّ أساس  أ  عىلٰ   اإلسالم ف  ُيصنَّ   نْ أة هي  خلدعة واخلطَّ ا   لكن اخلدعة ليست هذه، 

بدَّ   ، رهايبإفكر   هنا    نْ أ  وال  الذي  اجل  م إلسالاهذا    ، م جديدسالإيكون  هو  ديد 

  . له فعالً ؤجِّ هذا البحث نُ  يطرحه الغرب وتطرحه أمريكا،

صالح العاملي  مركز العداء مع حركة اإل  الفكرة التي نريد تأكيدها هي أنَّ 

اليه نتوقَّ   ود،هو  أنْ ونحن  الكرب  ع  الدول  تكتشف  اليهود  ه   أنَّ   ، ٰى سوف  ؤالء 

ة  بيَّ وورالشعوب األُ   ٰى ا حتَّ منه  تأمن   بحيث ال   ٰى كرب   حرب   إىلٰ العامل    يريدون جرَّ 

ممكن    ،ةوالغربيَّ  الكرب   ٰى تبق   نْ أوغري  األُ أ  ٰى الدول  بيد  اليهودي،  سرية  خطبوط 

سالمي نرصاين  إويكون هناك حتالف    ،هن شفوسيكت   مهنَّ إ  :تنا تقولاؤمر تنبُّ ألهذا ا 

  ر األرض من اليهود. هَّ طوتُ  اليهود،  ضدّ 

ا  اال:  

ارواي  دؤكِّ تُ  املتَّ ات  عليها  لظهور  ستظه نَّ أفق  شخص ه  أو  حركة  هناك  ة  يَّ ر 

الدجَّ ا اصطالح    ال،سمها  رواياتنا  الدجَّ (يف  املسيح  (اصطالح  و  )ال األعور 

يضًا مسيح، يعني اهللا مسح عليه  أاملسيح  ٰى عيس  ممسوح،  ٰى معناملسيح ب ،)ال الدجَّ 

  هو أعور. فيه  عين ٰى إحد  اهللا عىلٰ ال مسح جَّ وهذا األعور الد ،بالرمحة
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الدجَّ  الدجَّ املسيح  األعور  أو  الروايات  ،الال  يف  نَّ إ  : تقول  الزمان  آه  خر 

  هل هو شخص أو هو ظاهرة؟  ، السيظهر دجَّ 

ة ليست  و الواردة عند أبناء العامَّ أالواردة عندنا    سواءً   عامٍّ   لٍ رواياتنا بشك

ال  ام الدجَّ نَّ إ  ، يناليام  وأثل السفياين  ال ليس هو شخص مالدجَّ   بعيدة عن فكرة أنَّ 

يف   سيحدث  خطري  انحراف  عن  الزمان، آعبارة  وحالة    خر  الدجل  حالة  هو 

احلقيقة   له،والكذب وحتريف  نظري  ا  نَّ إفوهلذا    الواقع بشكل ال  رين  ملفكِّ بعض 

  ة، ام عبارة عن احلضارة الغربيَّ وإنَّ   ، ه ليس شخصاً نَّ أال  ون حركة الدجَّ فرسِّ هكذا يُ 

يعنيالدجَّ  اإلالكذهذا    ال  حيث  احلديث  العامل  يف  اليوم  نراه  الذي  عالم  ب 

ك  هناك شعوب تتحرَّ   الدجل،  ام قائم عىلٰ نَّ إاحلقيقة و  العاملي اليوم غري قائم عىلٰ 

عىلٰ كلُّ   ك تتحرَّ   بالكامل،  و  ها  احلقيقة، وهم  دجل  توجد  ال  العامل    حيث  اليوم 

ويفرضاالستكباري   األخبار  يفتعل  عىلٰ هكذا  تلك  كرِّ وُحي   الشعوب  ها  ون 

  الكلمة.   ٰى ال بمعنات هي دجَّ ن بعض الفضائيَّ اآل هذا هو الدجل، و ،الشعوب

  الساعة حتَّٰى  ال تقوم «  :بعض الروايات تقول ة أنَّ د هذه النظريَّ ؤيِّ ا يُ ممَّ  لعلَّ 

دجَّ خيرج   يقول)١( »ةالنبوَّ   ي عيدَّ   هم كلُّ   ،االً ثالثون  هل  نبيٌّ أ  : حقيقةً   ،  أنَّ   ، نا  ه  أو 

اه  نَّ أ  ي عيدَّ  وهو  املصلح  املخلِّ هو  وهو  نالحظه  ؟ص ملنقذ  ما  ن  اآل  ن، اآل  وهذا 

  دة. ا هي املنقذ بعناوين متعدِّ هنَّ أعي ة تدَّ احلضارة الغربيَّ 

ا  حالٍ   كلِّ   وعىلٰ  خيوضها  أحد  التي  كحركة      املنتظر اإلمام  ملعارك 

  ال). دجَّ الن (ة هي املعركة مع االنحراف حتت عنواة ثقافيَّ سياسيَّ 

أنْ هبذ   يضاً أ  املفيد  من  يكون  قد  الصدد  هذا  أ   ا  يف  الروايات  بعض  لكم  قرأ 

تقول ،  الشأن  صائد الدجَّ   نَّ إ «   : الرواية   هكذا  الصيَّد   ال  قه   فالشقيُّ   ، بن  صدَّ   ، من 

به السع و  كذَّ من  ُتعَرف    ، ... يد  قرية  اليمن   ، ة باليهوديَّ من    العني و   ، ممسوحة   ٰى عينه 
 

ة البن هشام (ج  )١(  ).١٠١٨/ ص ٤السرية النبويَّ
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بني   ا ممزوجة بالدم، هنَّ أ فيها علقة ك ،  ح الصب كوكب  ا  تيضء كأهنَّ   ، يف جبهته   ٰى خر اُأل 

يقر  البحار،   ي، مّ كاتب وأُ   ه كلُّ ؤ عينيه مكتوب كافر،    وتسري معه الشمس،   خيوض 

حني خيرج  خيرج  ، ه طعام نَّ الناس أ  ٰى أبيض ير  وخلفه جبل  بني يديه جبل من دخان، 

  ، هًال  من منهًال   له األرض    ٰى و ط تُ   خطوة محاره ميل،   ، يف قحط شديد، حتته محار أقمر 

القيامة،   إىلٰ غار    الَّ إ بامء    ال يمرُّ  ب   يوم  صوته يسمعه ما بني اخلافقني من    عىلٰ أ ينادي 

ر فهد  ٰى َق فسوَّ لذي َخلَ أنا ا  ، أوليائي  إيلَّ  : نس والشياطني يقول و اإل  اجلنِّ  أنا   ، ٰى وقدَّ

  . قوف عندها طويًال ستطيع الو أ وال    ، ) ١( خر الرواية آ   إىلٰ   » ... عىلٰ كم األ ربُّ 

بشكوايار عن    عامٍّ   لٍ تنا  بعيدة  والدجَّ   نَّ أليست  شخصًا  ليس  هو  نَّ إال  ام 

  ة. يَّ اإلسالمظاهرة الدجل والكذب واالنحراف العميق عن األصالة 

ا ظا  ؟  

ذكرناه    إىلٰ نرجع   الرشعيَّ   ¨  املنتظر اإلمام    نَّ أما  الوظيفة  من    ، ةينطلق 

م   سني  احلاإلمام  مثل   الوانطلق  لف،   ة،الرشعيَّ   ظيفةن  مكَّ هللا    هو  عبد  هو 

  . وتعاىلٰ تبارك 

الرشعيَّ  تتلخَّ الوظيفة  يف  ة  اإل إ ص  و قامة  املنكر  عن  والنهي  مر  األ صالح 

  هذا تكليف ، املحارضة األُوىلٰ  كام رشحنا لكم يف  باملعروف، 
ٌ
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ص  شخِّ إلمام املعصوم هو يُ ا لكن    ، ينطلق من هذا املنطلق     املنتظر اإلمام  

تقول   بعض   نَّ إ ف وهلذا    ، التكليف  املستعجلون «   : رواياتنا  هؤالء    ، ) ٢( » هلك  يعني 
 

ين (ص  )١(  ). ١/ ح ٤٧/ باب ٥٢٧و ٥٢٦كامل الدِّ

:  له  وعنده مهزم األسدي، فقال  يوماً     ند أيب عبد اهللا كنت ع  الرمحن بن كثري، قال:عبد    نع  )٢(

اتون،  ب  يا مهزم، كذ«فقال:    ؟هو  ننتظر، متٰى ذي  هذا األمر الأخربين عن    جعلني اهللا فداك، الوقَّ

 ). ٢/ باب كراهيَّة التوقيت/ ح ٣٦٨/ ص ١(الكايف: ج  »مون وهلك املستعجلون، ونجا املسلِّ 
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أنْ  املنتظر شخِّ يُ   يريدون  لإلمام  التكليف  لي   ، ̈   صوا  يظهر  حسب هو  نت  أ ما    س 

  ص التكليف. خِّ ش املعصوم هو يُ   ص التكليف للمعصوم، نت الذي ُتشخِّ أ ليس    تريد، 

  مل يواصل الثورة؟  زين العابدين اإلمام ملاذا 

  مل يثر؟   الباقر  اإلمام ملاذا و

  مل يثر؟  الصادق اإلمام وملاذا 

يشكلون عىلٰ  الناس  بعض  الزمان  ذلك  يف  ا األئمَّ   كان    ملعصومني  ة 

خهنَّ أ والراحة،   إىلٰ   لدوام  اآل   الدعة  عىلٰ مثل  يشكلون  زماننا  يف    نَّ أاملراجع    ن 

ده  دِّ حأُ   أنا تكليف املرجع    عجبًا   ن وما شاكل ذلك، ون ساكتوالء مراجع قاعدؤه 

  ؟ وفق فهمه واجتهاده الفقهي ده دِّ الذي ُحي  أو هو

يوم  ، الكذلكو ليس  اليوم هو يوم ثورة أ  نَّ أص املوقف  خِّ شاملعصوم هو يُ 

اليوم، نتخاا هذا    وما شاكل ذلك،   ، و ليس مصاحلةأاليوم مصاحلة    بات أو ليس 

  . طهار  ة األهو فهمنا حلركة األنبياء وحركة األئمَّ 

يُ  الذي  هو  التكخِّ شاملعصوم  نُ   ، ليفص  ما  الرشوط    : يهسمّ وبانتظار 

  ة. املوضوعيَّ 

مام  اإلر  ظهو  التي تساعد عىلٰ ر الرشوط يف الواقع اخلارجي  تتوفَّ   أنْ   ال بدَّ 

  ك. هذا التحرُّ  ع عىلٰ شجِّ وتُ ، ¨ املنتظر 

  ثار؟  ٰى مت  احلسني  اإلمام   نَّ إ يضًا كذلك، أ  احلسني اإلمام 

حكومة معاوية ومل يثر،    يف ظلِّ     احلسني اإلمام    ها عرش سنوات عاش

موضوعيَّ امَّ ـول ظروف  استحدثت  معاوية  هلك  احلسني   دعت  جديدة      ة 

  بثورة. للقيام 

عرش    احلسني  اإلمام  عجبًا    : يعرتض ويقول  نْ أ   ألحديمكن  إذن هل  

  سنوات ملاذا مل يثر؟ 
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ن  هل اآل ة،ص الرشوط املوضوعيَّ شخِّ هو الذي يُ  اإلمام  نَّ أ : اجلواب

  الصرب واالنتظار؟  الثورة أو يستحقُّ  الظرف يستحقُّ 

  ة للثورة أويَّ ر الظروف املوضوعص توفُّ شخِّ كذلك هو يُ   ̈   املنتظر اإلمام  

  رها. توفُّ عدم 

  ت ار وو ار:

بالنسبة لكم،  ، هنا سوف نصل ملحور جديد يف البحث   وهو حمور لطيف 

  هناك عالمات وهناك رشوط.  نَّ إ

يذك التارخيي  عالمات، الرتاث  جمموعة  لنا  عن    ر  يبحث  الناس  وبعض 

العالماته   خوة يوجد فرق بني مااإلا  هيُّ أبينام    العالمات،  ههذ هي    ني ما وب  ،ي 

  الرشوط.

التي جاءت هبا  أنا  أ التارخيية  العالمات  صحيحة    ؤات نبُّ ت ذكر لكم بعض 

هو  لكن فيها فرق بني ما هو رشط وبني ما    دقيقة أو غري دقيقة،   غري صحيحة،  أو

  . عالمات

 : فيام مٰىض بعضها  إىلٰ أرشنا  ،أذكر لكم بعض العالمات

  :اخلسف - ١

وخسف    يف املرشق،  خسف   ، ¨  ظراملنتاإلمام  ور  من مجلة عالمات ظه

املغرب األرض  ، يف  غرب  يف  عظيم  زلزال  رشق    ،يعني  يف  عظيم  وزلزال 

  .)١( األرض
 

 بن مريم،  خلفه عيسٰى   صيلِّ وآخر رجل منهم يُ ...  «:  ل اهللا  ن ابن عبَّاس، قال: قال رسوع  )١(

األرض عدالً  مُ   يمأل  أُ وجوراً   ظلامً ت منهم  ئَ لِ كام  وأه  ينج،  اهللكة،  بهبه من  الضاللة،    دي  من 

  :  اهللا   فأوحٰى  يكون ذلك؟ دي متٰى به املريض، فقلت: إهلي وسيِّ  ي، وأشفبرئ به من العمٰى وأُ 
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التي    ينطبق هذا عىلٰ   يمكن أنْ  الكثرية    ق والغرب، صابت الرشأالزالزل 

ه يف  ة زلزاالً عمالقًا ال مثيل لام سوف تشهد البرشيَّ وربَّ  ،ق بعده مل يتحقَّ نَّ أويمكن 

  . قالغرب والرش

العالمات،  ةاحدو  هذه  خلروج    من  رشطًا  ليس  هذا  اإلمام  لكن 

ظهور  أنَّ   ٰى بمعن ،  ¨ املهدي  وبني  بينه  يوجد  ال  اجتامعيَّ قعال  ¨اإلمام  ه  ة  ة 

  دة. ة جمرَّ ي تقارنات تارخييَّ ام ه نَّ إو ، ةوسياسيَّ 

  :واملوت األبيض األمحر املوت - ٢

أمحر أو    موت يوجد  طبعًا ال  أبيض،   من مجلة العالمات موت أمحر وموت 

أبيض،  أنَّ   موت  نعلم  يمكن أنْ   ، املوت واحد  نحن  األمحر    ولكن  املوت  يكون 

ودمويَّ   إىلٰ شارة  إ واسعة  األبيض    ة،حروب  ة  اكفتَّ مراض  أ  إىلٰ شارة  إواملوت 

  . ةتصيب البرشيَّ 

تقول الناس   ٰى حتَّ «  : الرواية  ثلثا  البرشإيعني  ،  )١( »يذهب  تعداد  كان  ة  يَّ ذا 

ن  اآل   .مليارات عرب موت أمحر وموت أبيض  ةه يموت أربعنَّ إفالً ات مثمليار ةستَّ 

حقِّ  العامليَّ فكِّ يُ   نْ أالباحثني    من  احلرب  هي  هل  األُ روا  العامليَّ   ،وىلٰ ة  احلرب  ة  أم 

  ة ثالثة؟ أم حرب عامليَّ  ،لثانيةا
 

  ذل رُ يكون  إذا  وكثرال  عَ فِ ك  اجلهل،  وقلَّ رَّ القُ   علم، وظهر  وقلَّ   اء،  القتل،  الفقهاء   العمل، وكثر 

فقهاء   وكثر  وكثر   الضاللةاهلادون،  واختَّ   واخلونة،  أُ الشعراء،  وُح مَّ ذ  مساجد،  قبورهم  ليت  تك 

وزُ  أُ   ،املساجد  خرفتاملصاحف،  وأمر  املنكر  وظهر  والفساد،  اجلور  عتك  مَّ وكثر  وهنوا  ن به 

، مراء كفرة، وأولياؤهم فجرةالرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وصارت األُ   ٰى فواكت  املعروف،

باملرشق، وخسف    ند ذلك ثالثة خسوف: خسفي الرأي منهم فسقة، وعوأعواهنم ظلمة، وذو

ين: ص  »...باملغرب، وخسف بجزيرة العرب   ). ١/ ح ٢٣/ باب ٢٥٢ - ٢٥٠(كامل الدِّ

  ٰى يقول: «ال يكون هذا األمر حتَّ   اال: سمعنا أبا عبد اهللا  ق  ، لم وأيب بصريّمد بن مسعن حم   )١(

الناس ثلثا  فقلنا»يذهب  ث  :،  ذهب  يبقإذا  فمن  الناس  أنْ أمَ « فقال:  ؟  ٰى لثا  ترضون  يف    ا  تكونوا 

 ). ٢٨٦ح  /٣٣٩لطويس: ص لغيبة (ال الثلث الباقي؟»
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ت يمكن  هذه العالما  غني من جوع،سمن وال تُ ها يف احلقيقة ال تُ هذه كلُّ 

عىلٰ بَّ طتُ   أنْ  العامليَّ ا  ق  األُ حلرب  الثالثة،  وىلٰ ة  أو  الثانية  ننتظر    أنْ   ويمكن   أو 

  . ¨ املنتظر اإلمام ر الرشوط حلركة  وفِّ نُ  نْ ألنا  املهمُّ  هلا،   ٰى خر تطبيقات أُ 

يمكن  ا األبيض  تُ رسَّ ُيف  نْ أملوت  كام  الرسطان  بمرض  بعض  فرسِّ   ه 

ال سمح    -   ممكن   ، ٰى خرراء أُ آُيفرسَّ ب  نْ أن  ويمك   ،)١( أو مرض الطاعون  الروايات 

يف فرتة  يموتون  مليارات سوف    نَّ إيدز فتك بالعامل فمرض اإل  لو أنَّ   -   تعاىلٰ اهللا  

العامل عرشون مليون مصاب  وجيزة،  ام هذا هو  ربَّ   ، يدزبمرض اإل  اً اآلن يوجد يف 

بالشعو  إىلٰ نتقل  اهذا الوباء    نَّ ألو    ،األبيضالذي ُيفرسَّ باملوت   نتقال رسيع  اب 

احلديثة،  احيَّ ب اإلتيجة  ن احلضارة  يف  مليونه  نَّ إفة  عرشين  ملياران  سيُ   اً بدل  صاب 

  وهو ما يزال غري قابل للسيطرة عليه بسهولة.  ، يدز وينترش رسيعاً باإل

  . هذا املرض إىلٰ يكون املوت األبيض إشارة  ممكن أنْ 

اهللا   السيِّ السيِّ رحم  املحراب  شهيد  احلكيم د  يقول،    د    هذا  نَّ إ  : كان 

حضاري  ) اإليدزرض  م (  ض املر مرض  انحرف    ، هو  الذي  للبرش  عقوبة  وهو 

الطبيعي القانون  وتع،  عن  املرض،   ىلٰ ااهللا سبحانه  هبذا  ما    يعاقبهم  يعلمون  وال 

مرض   املشكلة    ؟زاإليدهو  يعاجلونه؟  الطبيعي  هنَّ أوكيف  القانون  خيالفون  م 

  . اةة يف احليته اهللا للبرشيَّ الذي ثبَّ 

  ق:سقوط العرا - ٣

املقصود سيطرة  يعني هل  ،  هذا من العالمات  ، لعراق بيد األتراكوط اسق

خر  آسقوط    يكون إشارة إىلٰ   أنْ وممكن    ،هذا ممكن  ؟ العراق  عىلٰ   ةالدولة العثامنيَّ 

  . تراكراق بيد األللع
 

املؤمنني  ق   ه، قال:ن جدِّ عن أبيه، ع األعلم األزدي،    د بن بن حممّ   عن عيلِّ   )١( بني يدي « :  ال أمري 

وت األمحر ا امل محر كالدم، فأمَّ يف حينه، وجراد يف غري حينه، أ   القائم موت أمحر، وموت أبيض، وجراد 

 ).٦١/ ح ١٤/ باب ٢٨٦(الغيبة للنعامين: ص    » املوت األبيض فالطاعون  ا فبالسيف، وأمَّ 
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تقول عىلٰ ا  نَّ إ   : الروايات  يسيطرون  هم    ،)١( العراق  ألتراك  وبالفعل 

هل  ،  ةة الرتكيَّ حتت احلكومة العثامنيَّ   كان   ق حني العرا  السنني عىلٰ   سيطروا مئات 

  ؟ املقصود هذا

تقول األُ   نَّ إ  : الروايات  ال هذه  حتدث  إ  حتدث،   أنْ   بدَّ   مور  مل  ال  فذا 

  . ¨ ب العرص والزمان تستعجلوا يف ظهور صاح 

  فتح فلسطني: - ٤

فلسطني    ،ٰى ر النصاكانت بيد    رة،فلسطني مل تكن حمرَّ   يومئذٍ   فتح فلسطني،

يف  رحترَّ  اخلطَّ زمن  ت  بن  من    اب، عمر  هو  الذي  فلسطني  بفتح  املقصود  هل 

ظهور   الفتح  ̈   املنتظراإلمام  عالمات  ذاك  ثانٍ أ  ،هو  فتح  املقصود    ألنَّ   ، و 

  ؟ فسوف ننتظر فتحًا ثانياً  ، ةحمتلَّ  يضًا أن فلسطني اآل

  :انكشاف الفرات - ٥

  نْ أ نا  أردا  ذإ،  )٢(»عن جبل من ذهب الفرات  حيرس  «أْن    من مجلة العالمات 

النصِّ  هذا  مع  حرفي�   نتعامل  أنَّ   ،اتعامالً  الفرات  يعني  عمق  من  خيرج    ، جبالً 

يربز    سع ألنْ تتَّ مساحة عرض النهر ال    ألنَّ   ره،وهذا األمر ليس من السهل تصوُّ 

جبل العريض    ، منها  امتداده  ذلك،أفاجلبل  من  العرض    كرب  هذا  قيمة  هي  ما 

  ؟ الفرات عن جبل من ذهبكشف  ين  ٰى حتَّ  ًا مرت ) ٣٠٠(و  أ )٢٠٠( عرض 

ير  قد  أنَّ   ٰى وهلذا  الباحثني  أنْ بعض  يمكن  اكتشاف    ه  هو  املقصود  يكون 

كشاف الفرات يعني هناية  ان  ، األسودهذا هو الذهب  ،  منابع البرتول يف العراق

تلك  الفرات ودجلة وصار خليجًا ظهرت بحريات النفط يف    ٰى التق  امَّ ـل  الفرات، 

  ذا هو الذهب األبيض. وه  ،لعراقاملنطقة من جنوب ا
 

 ). ٤١٢الفتن للمروزي (ص  )١(

 ).٦٣٦٣/ ح ٢٩/ ص ١١خاري (ج صحيح الب )٢(
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تُ  عنه  عربِّ الروايات  ذهبب  من  أنْ   ، جبل  لذلك،   يمكن  إشارة  هذا    يكون 

وهذه    ؤات يف احلقيقة، تنبُّ   ٰى بقا تهنَّ إف  يكن  ومهام   ،واهللا أعلم بام هو املقصود منها

  . عالمات

  :)١(طلوع الشمس من املغرب - ٦

  . غربوع الشمس من املمن مجلة هذه العالمات طل

  صود من ذلك؟ املقا هو  م

املقصود   أنَّ من  هل  يعني  الشمس من املغرب  حتوُّ   طلوع  يف عامل  هناك  الً 

  ؟ سري األفالك

الدنيا تكون يف غاية    نَّ أ  إىلٰ أو املقصود بطلوع الشمس من املغرب اإلشارة  

نُ  نحن  كام  السيايس  فنقولعربِّ االضطراب  الكناية  بنحو  زماننا  يف  ترأ(:      ٰى نت 

ام  وإنَّ   النجوم خترج ظهرًا،   نَّ أنجوم الظهر يعني  من  قصود  امل  وليس   )نجوم الظهر

حتوُّ  حدوث  ًنقصد  ليالً عندك  الظهر  جتعل  بحيث  وشدائد  وإزعاجات    ، الت 

نق حينام  الدنيا (  ول وهكذا  السامء)  أو)  تدور  الفلك)   أو  (تنقلب    نَّ إف  (يدور 

امل دنة يف عامهمَّ   ٰى ت كرب الذلك الكناية عن حتوُّ   املقصود بكلِّ  نسان وليس  إليا 

  عامل األفالك.

  ام يكون هذا هو املقصود بطلوع الشمس من مغرهبا. ربَّ 

  :زوال اجلبال - ٧

تقول حتَّ «:  رواية  قائمنا  يظهر  ا  ٰى ال  املقصود    ،)٢( »جلبالتزول    نَّ أ وليس 
 

  عم، والنداء منن«: خروج السفياين من املحتوم؟ قال:    قال: قلت أليب جعفر  ،عن أيب محزة  )١(

 ).٣٧١/ ص ٢اإلرشاد: ج ( »...الشمس من مغرهبا حمتوم املحتوم، وطلوع

احلسن  )٢( اهللا  ،  عن  رسول  قال  حتَّ «:  قال:  الساعة  تقوم  منت  ٰى ال  اجلبال   »...نهاأماك  زول 

 ). ٢٠٧٨٠ح  /٣٧٤/ ص ١١ج : ف للصنعايناملصنَّ(
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باملعن تزول  تبق  ٰى اجلبال  ال  بحيث  عىلٰ   ٰى احلقيقي  األر  جبال  بل    ة، ضيَّ الكرة 

أنْ  بمستو درج  تكون  املقصود  املعاناة  تنهار،  نَّ أ  ٰى ة  يف    كلُّ   اجلبال  ممكن  هذا 

  تفسري مثل هذه النصوص. 

  تقارب الزمان: - ٨

تذكره  التي  العالمات  أحد  هو  الزمان  الرواياتتقارب  كام    ،)١(ا  وهو 

  ام والشهور والسنني.تالحظون يف عرصنا هذا من رسعة األيَّ 

  ارب الزمان. ة تق بعبار  عن هذا الواقع عربِّ هذه الروايات تُ 

  :مأجوج وعودة ذي القرننيظهور يأجوج و - ٩

  .)٢( ثون عن هذه العالمة، وهي موجودة يف مصادرنا أيضاً ة يتحدَّ نَّة السُّ أئمَّ 

هذا أو هذا بالنسبة لنا    طار العالمات، إيف    ٰى ها تبقهذه كلَّ   نَّ إيكون فومهام  

  ام.عليها مرور الكر  نمرُّ  نحن  ص التكليف، شخِّ ال يُ 

يفن منهجيَّ حن  قضيَّ   مع  التعامل  منهجيَّ   ̈   املنتظر اإلمام  ة  ة  ة  نرفض 

العالمات، عن  يتحدَّ   البحث  سبعوالتي  حدوث  عن  بعضها  يف  سج  ةث  ور 

ا نسمع منذ الصغر  نحن كنَّ   جسور أو مل يرص،  ة ء صار يف بغداد سبعسوا  ،بغداد

سبع  ٰى مت صار  بغداد    ةما  يف  الزمان جسور  صاحب  خيرج    ام ربَّ   ، ¨  فسوف 

  ؟ ¨ صاحب العرص بخروج ة ذلك قفام هي عال  ،اً بح عرشون جرسيص

اتِّ  مثالً،وهكذا  بالكوفة  النجف  ربَّ   صال  عالمات  صحيحة  هي  تكون  ام 

تتَّ   النجف   بالفعل،  و  ، صلوكربالء  تتَّ والنجف  كلُّ   ،صلبغداد  سوف  والعامل  ه 

  خر. صل بعضه مع البعض اآليتَّ 
 

اهللا    قال:  ،عن أنس بن مالك  )١( الساعة حتَّ ال تق«:  قال رسول  الزما  ٰى وم  وتكون  ،  ن يتقارب 

ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة    السنة كالشهر، والشهر كاجلمعة، وتكون اجلمعة كاليوم،

 ). ٢٤٣٤ح / ٣٨٨و ٣٨٧/ ص ٣(ُسنَن الرتمذي: ج  »كالرضمة بالنار

 ).٥٢/ ح ٤٤٩اخلصال (ص / خروج يأجوج ومأجوج)، ٣٥٦الفتن للمروزي (ص  )٢(
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ا  وا :  

تنا جتاه  وما هي مسؤوليَّ   ،نبحث عن رشوط الظهور  نْ أ   حيحةة الصاملنهجيَّ 

  . ¨ املنتظر اإلمام  حركة 

الرشع املسؤوليَّ  بالتكليف  والعمل  والثبات  االنتظار  هي    نَّ إ ف وهلذا    ي، ة 

  . ويعملون حسب التكليف الرشعي   ، نا جتدهم ينطلقون من التكليف الرشعي ء علام 

نتظار والدعاء له بالفرج  واالثبات  هي ال  ̈   املنتظراإلمام  تنا مع  مسؤوليَّ 

ختم هذه األفكار بقراءة جمموعة من الروايات  أنا  أو،  والعمل بالتكليف الرشعي

  . تعاىلٰ شاء اهللا  نْ إنافعة لكم ال

الناس زمان يغيب عنهم    يأيت عىلٰ : «الباقر  اإلمام  تقول عن  الرواية  

الزمان،أ  ني عىلٰ للثابت  ٰى فيا طوب  ،إمامهم ما يكون هلم من    ٰى دنأ  نَّ إ   مرنا يف ذلك 

الباري    نْ أالثواب   آمنتم برسِّ «  :ينادهيم  بغيبي،  ي وصدَّ عبادي وإمائي!  قتم 

منِّأف الثواب  بحسن  عبابرشوا  فأنتم  حق� ي،  وإمائي  أتقبَّ   ، ادي  وعنكم  منكم  ل، 

عب أسقي  وبكم  أغفر،  ولكم  البالأعفو،  عنهم  وأدفع  الغيث  الكم  ولو  ، ءادي 

  .)١( »نزلت عليهم عذايبأل

من مات منتظرًا  «   : الصادق  اإلمام  فقد جاء عن    ، ا ثواب االنتظارأمَّ 

  .)٢( »...مع القائم يف فسطاطه كان مر كان كمن هلذا األ

املواقف    اً صبوريعني    منتظرًا  اهلزَّ أيف  السياسيَّ مام  ليس  و  ، ةوالفكريَّ ة  ات 

املنتظ هذا  البيت،  يف  جالسًا  كأنَّ يعني  هو  الزمان  آخر  يف  مشار  مع ه  مام  اإل  رك 

  . ¨ اإلمام ذا كان ذلك قبل إ ٰى يف خيمته ويف جيشه ويف دولته حتَّ  ¨ املنتظر 

اآل  حتدّ نحن  نواجه  األزمنة  خمتلف  ويف  سياسيَّ ن  ويات  فكريَّ حتدّ ة  ة  يات 

  . واستقامة ثبات إىلٰ حتتاج 
 

 . )١٥ح / ٣٢باب / ٣٣٠ص (ين كامل الدِّ  )١(

 . )١١ح / ٣٣باب / ٣٣٨ص (ين كامل الدِّ  )٢(
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   ا: ¨ا ة 

  ؟ ¨ املنتظر اإلمام ئدة ه ما هي فاهناك سؤال أنَّ 

ال عنه  جِّ ؤأُ سوف  سؤال  وهذا  اجلواب  أُ   الغد،  إىلٰ ل    إىلٰ   هناشري  ولكن 

تأثَّ  زماننا،  يف  مطروحة  فلسفة  املسلمنيمناقشة  بعض  هبا  الفلسفة    ،ر  و  أوهي 

الرب ريَّ النظ النفعيَّ اتيَّ مجة  أنْ   ، ةة  عىلٰ   وهي  واحلقائق  القضايا  مع  ساس  أ  نتعامل 

  . نهامقدار ما نستفيد م

الكُ أكنت   لبعض  اتَّ قرأ  املسلماب  من  يقول:  بني  ملتغرِّ ني  نقبل  ال  نحن 

حالي�   الَّ إاحلقائق   ينفعنا  ما  وفعلي� بمقدار  فعالً  أكنت  ذا  إالصالة    ، اا  منها  ستفيد 

أقبلها أنْ أمَّ   ،فسوف  ال    ا  فهذا  القيامة  يوم  منها  تستفيد  سوف  يل    ، هقبلأتقول 

فيد منه  أست   ذي الا الصوم الأمَّ   ،يفيد فسوف أصوم   هنَّ أثبت بالتجربة    االصوم إذ

  ريده. طش وسوء األخالق فهذا الصوم ال أُ الع ٰى سو

كُ   نَّ إ متغرِّ تَّ جمموعة  يدعون  اب  ويتعاملون  يَّ اإلسالماحلداثة    إىلٰ بني  مع  ة 

  ، ؤمن باهللاأُ فسوف    ق يل نفعاً قِّ ذا كان ُحي إباهللا    اإليامن  هذا الشكل،  عىلٰ   اإلسالم 

  ، ةون طرحوا هذه النظريَّ املسيحيُّ   . اوري� س رضه لي نَّ إق يل نفعًا فقِّ ا كان ال ُحي ذإ  اأمَّ 

نظريَّ  هي  هذه  الغريبيعني  الفكر  األ  ، ات  مع  متتدُّ ولكن  احلداثة    سف  بلغة  لنا 

ق من  قِّ أساس ما ُحت   ة عىلٰ ينيَّ نتعامل مع احلقائق الدِّ   نْ أجيب    :قولوني  والتجديد، 

فعليَّ  نُ منفعة  وة  التعبُّ دركها  حالة  الصالة  نرفض  هاجعلت  إذا د،    ا ي� نفس  اً دئك 

  . لِّ َص مل تفدك فال تُ   اوإذ ، واستفدت منها فصلِّ 

النار «  ٰى ما معن  ُجنَّة من  ينفعني يف الدأُ نا  أ  ؟)١( »الصوم  وال    ، نياريد صومًا 

  . خرة يفيد يف اآل ريده أُ 
 

 ).١٦٧/ ص ٤ )، ُسنَن النسائي (ج٤٣٠/ ح ٢٨٧/ ص ١املحاسن (ج  )١(
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يُ  ما  هو  املعارصة)(  ـ ب   ٰى سمَّ هذا  القراءة الغربيَّ   احلداثة  هلاوفق  وسوف    ،ة 

  ؟ ¨ هي فائدة صاحب العرص والزمان  ما : وهو ،نتناول هذا السؤال

يذكر علامؤنا فوائد،وربَّ  لسنا مضطرِّ   ام  أمالكن نحن  هذه    م ين للخضوع 

الربمجاتيَّ  الالفلسفة  يف  احل ة  مع  عىلٰ   ، قائقتعامل  احلقائق  مع  نتعامل  ال    فنحن 

  ة. مه من منافع دنيويَّ قدِّ أساس ما تُ 

هذه   قضيَّ حدِّ أُ   املحارضة يف  عن  وصغريتتني  ثكم  العالَّ ني  عن  مة  احدة 

ثنان مدفونان يف حرم أمري  واال  ،  ييلس األردبعن املقدَّ   ٰى خرواألُ ،    احلّيل 

  يف النجف األرشف.    املؤمنني

ا ا  :  

  ̈   املهدي اإلمام  لطاف  أ  اإلشارة إىلٰ تذكر الرواية يف      مة احلّيل العالَّ 

  . لغيبةوهو يف ا ٰى جود املنفعة فيه حتَّ وو

تقولال احلّيل العالَّ   نَّ إ  : رواية  احللَّ     مة  من  للزيارة  إىلٰ ة  خرج    ، كربالء 

به  و طريق النجف  ويف   ، يضًا سوطأيركب محارًا وبيده    القاعدة يومئذٍ   وعىلٰ  إذا 

يف    ًا مع  ا سارو  ، ةالدابَّ   ه عىلٰ ردفه خلفأف  ، الطريق  واقف عىلٰ برجل أعرايب    يلتقي 

أنَّ   الطريق،  األ  ويبدو  كا عرايب هذا  فقيهاً   فامهًا  العالَّ   ، ن  احلّيل وأصبح  يف      مة 

احلديث، معه  يتبادل  مطَّ هبذا  إو  الطريق  العريب  الشخص  عىلٰ لذا  األرسار    ع 

العالَّ   إىلٰ وصلوا    ٰى حتَّ   ة،يَّ الفقه قال  املسائل  أر أ  :   مة احليلمسألة من  يف    ٰى نا 

  .خطأ  أنت عىلٰ  :الشخص العريبهذه املسألة كذا، قال  

  خر. الرأي اآل  أجد دليالً عىلٰ : أنا يف احلقيقة مل ةمالعالَّ  قال

والرواية موجودة يف كتاب هتذيب الشيخ    : الدليل موجود، األعرايبقال  

الفالنيَّ ار  ،الطويس للصفحة  الطويس  جع  الشيخ  كتاب  من  الفالين  واملوقع  ة 

الرواية، هذه  تفاج  ستجد  احلّيل العالَّ   أوهنا  األع   نَّ أكيف      مة    فقيه رايب  هذا 
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حتَّ  عالية  دقيق    ٰى بدرجة  بشكل  فيه  التي  والروايات  التهذيب  كتاب  يعرف  هو 

  وتفصييل.

عرايب  األ  ا ين هلذأ ر يف نفسه من  فكِّ صبح يُ أمة احليل  العالَّ   نَّ إ   : الرواية تقول

هو صاحب    نيكو   أنْ هل يمكن    هذا فقيه بل هو أفقه منه،  ؟مثل هذه املعلومات

  ؟ ¨ عرص والزمان ب البصاح ؟ هل يمكن اللقاء الزمان

  ، ذا قد سقط السوط من يدهإو  ويف حالة حرية،مع نفسه  ث  بينام هو يتحدَّ 

كيف    :السوط وأعطاه بيده وقالينزل نزل هذا الرجل األعرايب وأخذ    نْ أوقبل  

  ؟ نك اآله يف كفِّ يمكن رؤية القائم وكفُّ ال  

غامء مل  من اإلفاق   أامَّ ـول   ، غمي عليهأُ     مة احلّيل الَّ الع  نَّ إ  : الرواية تقول

  .)١( نسانيَر ذلك اإل

ا س ارد :  

األردبييل  املقدَّ  مماثلة  س  وقائع  تقول،  له  شخص    :الرواية  مه  ساعن 

  عىلٰ (   سة بالغريِّ كنت يف بعض الليايل يف صحن الروضة املقدَّ   :م يقولأمري عالَّ 

  فيها، إذ رأيت شخصاً   أجول أنا    وقد ذهب كثري من الليل، فبينا   ) م فها السالمرشِّ 

املقدَّ   مقبالً  الروضة  إليه  ، سةنحو  أنَّ فلامَّ   ،فأقبلت  عرفت  منه  قربت  أُ   ستاذنا  ه 

الذك التقي  العامل  األردبييل  الفاضل  أمحد  اهللا روحه قدَّ (ي موالنا  فأخفيت    )،س 

حتَّ  عنه،  مغلقاً   ٰى أت  ٰى نفيس  وكان  ودخل  ،  الباب،  إليه،  وصوله  عند  له  فانفتح 

فس لروضةا يُ ،  كأنَّ كلِّ معته  أحداً م  يناجي  وأُ   ثمّ   ، ه  البابخرج،  فمشيت    ،غلق 

حيث ال  ه نحو مسجد الكوفة. فكنت خلفه بخرج من الغري وتوجَّ   ٰى خلفه حتَّ 

حتَّ  إىلٰ   ٰى يراين  وصار  املسجد  املؤمنني    دخل  أمري  استشهد  الذي  املحراب 
 

 ).٢٨٥ود البدري (ص ُأسوة العارفني ملحم )١(
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عليه( اهللا  طويالً   ) صلوات  ومكث  وخرج   ثمّ   ، عنده،  ا  رجع  وأقبل  ملسج من  د 

حتَّ  خلفه  فكنت  الغري.  احلنَّ   ٰى نحو  من  عىلٰ   ، انةقرب  أقدر  مل  سعال    فأخذين 

إيلَّ  فالتفت  عالَّ   دفعه،  أمري  أنت  وقال:  تصنع  فعرفني،  ما  قال:  نعم،  قلت:  م؟ 

عليك    قسم أُ و  ، اآلن  سة إىلٰ هنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة املقدَّ اه 

أنْ   بحقِّ  القرب  بامربُخت   صاحب  جر ين  إىلٰ   ٰى   البداية  من  الليلة،  تلك  يف    عليك 

ي  ق ذلك منِّ  توثَّ فلامَّ   ،اما دمت حي�   رب به أحداً ال ُخت   أنْ   خربك عىلٰ النهاية. فقال: أُ 

أُ  كنت  أُ فكِّ قال:  وقد  املسائل  بعض  يف  عيلَّ ر  أنْ غلقت  قلبي  يف  فوقع  أمري    ،  آيت 

فلامَّ وأ  املؤمنني   عن ذلك،  إىلٰ سأله  وصلت  فُ ال    كام    َح تِ باب  مفتاح  بغري  يل 

إىلٰ   ،رأيت الروضة وابتهلت  تعاىلٰ   فدخلت  أنْ   اهللا  يبني موالي عن ذلك،  ُجي   يف 

ه إمام  فإنَّ   عن القائم    ْل مسجد الكوفة وَس ائت    من القرب: أنْ   فسمعت صوتًا 

  .)١( بيتي أنا أرجع إىلٰ وها  ، جبتفأتيت عند املحراب، وسألته عنها وأُ  ، زمانك

  عىلٰ بل    ، سبيل االستدالل هبا  ءات ذكرناها ليس عىلٰ ضاإ  قيقةهذه يف احل

 بشكل  عربِّ وهي تُ  ،ٰى روصص التي تُ هذه القَ أمثال عرشات من  إىلٰ شارة ل اإليسب

قة معه، بقطع النظر  وأنامط العال  ̈   املنتظر اإلمام  وآخر عن حقيقة التالقي مع  

  صص أو يف تفاصيلها. هذه القَ ة يف الدقَّ   ٰى عن مد 

هبجملسننختم   ونُ ا  املقدار  أُ ؤجِّ ذا  حماور  التاميز    ٰى خرل  عنارص  يف 

  . ¨ املهدي اإلمام  وحركة  احلسني  اإلمام شرتاك بني حركة  واال

ا س :  

  . ٰى خرأُ ة  مرَّ   اس  ة العبَّ يضًا نتناول شخصيَّ أ يف هذه املحارضة

  : اس  ألخيه العبَّ   ٰى ات بكرَّ م الث يف ث  مامنا احلسني إ
 

 .)١٧٥ص  /٥٢األنوار (ج  بحار )١(
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  نَّ إ  : الرواية تقول ،   بو الفضل يستأذن من احلسني أ  جاء امَّ ـ ل  ل ألوَّ كاء ا الب 

  . هاشم   يأذن لقمر العشرية قمر بني هو  غرورقت عيناه بالدموع و ا   احلسني  

الثاين  األوَّ   البكاء  البكاء  من  جلس    ، لأشد  عندما  اإلمام  وذلك 

  . هنر العلقمي وهو رصيع عىلٰ  اس لعبَّ عند رأس أخيه ا  احلسني

ليه  إأقبل  اس   سمع النداء من العبَّ امَّ ـ ل   احلسني  نَّ إ :تقولاية الرو

عنده العبَّ   ،وجلس  احلسني    ، عليه  ٰى مغم  اس  وكان  سقطت    لكن 

  من هو هذا الرجل عنده،   اس العبَّ   رِ فلم يد ،    اس وجه العبَّ   موعه عىلٰ د

عني     اسالعبَّ   نَّ أل السهمكانت  أطفأها  قد  عيونه  من  كالثانوالعني    ،  ان  ية 

العبَّ  ن  واآل   ، هبام  فيبرص له  ال عينني      اسنزيف الدم قد نزل عليها، فأصبح 

  باهللا عليك ال  :قال له    س ا العبَّ   نَّ إ  :الرواية تقول  ،يوجد رجل جالس عنده

  عني. ودِّ ويُ ه عودِّ يأيت أخي احلسني أُ   ٰى تقتلني حتَّ 

  . »خوك احلسنيألفضل أنا با اأأخي « :قال

   وذلك حني رجع احلسني  تني،السابق  تنياحلال  من  أشدّ   ث البكاء الثال

العبَّ  معه  تقول  ،  اس للخيام وليس  املرَّ   : الرواية  خلف  وقف  ة احلسني  هذه 

  ؟ اسأين العبَّ  فامذا يقول للنساء،  يدخل للخيمة،  نْ أيعني ال يستطيع  ، ام اخلي

احلسني  أ الدك كفيُ   خذ  بف  منادياً ُكمِّ موع  اخليام  خلف  وهو    يا «  :ه 

  ؟ اسي العبَّ أين عمِّ   :قالت  ، خرجت سكينة  خرجت النساء،   ،»ثوم لك  مَّ أُ يا    زينب 

  با الفضل. أا بعدك نعتيض وا  :ةً خرجت زينب منادي 

يقولونؤرِّ امل قالأ  احلسني    نَّ إ  :خون  با  أيا  بعدك    انضيعت  وا «  : يضًا 

  .)١( ك ضائعيضًا بعدأ يعني احلسني  ، »الفضل

 *   *   *  

 

م (ص   مقتل احلسني )١(  ).٢٨٣للمقرَّ



  

  

م احل   / ٨(   هـ) ١٤٢٦رام/  حمرَّ

  

  

  :ااة 

  

  

  

 زدوات اا  

 ¨ ا اي 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : األسئلة التالية تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة عىلٰ 

  ؟ ¨  ة التي يستخدمها اإلمام املنتظرما هي األدوات اإلعجازيَّ   -  ٧١

  ؟ اوغيبته وطول عمره هل كان إعجازي�  ¨اإلمام  والدة  -  ٧٢

  ما هو قانون االستخدام اإلعجازي يف القرآن الكريم؟  -  ٧٣

  ما هي؟ ن األنبياء  مخسة من ُسنَ  ̈ يف إمام العرص  -  ٧٤

  ؟ ¨  ل العلامء عن زواج اإلمام املنتظرماذا يقو   -  ٧٥

  هل لديه أوالد؟  ¨ اإلمام املنتظر   -  ٧٦

  اخلرضاء هل هي خرافة؟ ة اجلزيرة قصَّ  -  ٧٧

يمكن    -  ٧٨ أُ قرا  م قدِّ نُ   نْ أهل  اإلعجازيَّ   ٰى خر ءة  التي  لألدوات  ة 

  ؟ ̈  يستخدمها اإلمام 

  ة أدوات؟ وبأيَّ  ؟بالد الروم  ¨ كيف يفتح اإلمام  -  ٧٩

  برمودا هل هو حقيقة؟  ث مثلَّ   -  ٨٠



  

  

  

حركة    ما بني  والتاميز  االشرتاك  عنارص  عن  احلديث  اإلمام  زال 

حديثنا  ،  ¨  املهدي اإلمام  حركة  و   احلسني هو  حارضامل  ه هذيف  وحمور  ة 

  . ةعجازيَّ لألدوات اإل ̈  املهدياإلمام  ستخدام ا ٰى مد 

طبيعيَّ  أدوات  التحرُّ هناك  يف  التبليغ مثل  ، كة  السياسيَّ املن  املوعظة   :    ة اورة 

العسكري  واملبلِّ   ب تُ الكُ   املنشورات   عالم اإل  القتال  الوكالء  هذه    غني إرسال 

طبيعيَّ يهسمّ نُ  أدوات  التحرُّ ا  يف  واإلة  الثقايف  واعالمك  هناك    لسيايسي  لكن 

نُ  أدوات  سمّ أدوات  غريعجازيَّ إيها  الناس  ة  عند  هذه    املالئكة  :مثالً   ،مألوفة 

  ة. أدوات غري طبيعيَّ 

الزمان  اإلمام  !  جباً ع األدوات    ̈ صاحب  من  سيستخدم  كم 

  ستخدام الطبيعي قابل االعجازي يف مستخدام اإلسّمي ذلك االلنُ  ؟ ةعجازيَّ اإل

  . ةعجازيَّ مل يستخدم األدوات اإله  أنَّ  حظنا ال  احلسني اإلمام 

ثمّ مكَّ   إىلٰ من املدينة    يعني حركة احلسني   كانت    إىلٰ   ة  عبارة  العراق 

ب ورسائل ووفد  تُ رسال كُ إة مع وايل املدينة ون خطبة وموعظة ومناورة سياسيَّ ع

ة مع  مناورة سياسيَّ   البرصة ثمّ اء املعسكرات يف  رؤس  إىلٰ ورسائل    أهل الكوفة  إىلٰ 

  . ةها أدوات طبيعيَّ كلُّ  م احلرام معركة مبارشة يوم عاشوراء من حمرَّ  ثمّ  احلرِّ 

لدينا ت رواية  تبارك  ال آربعة  أ  نَّ أ  وجد  اهللا  من  استأذنوا  املالئكة  من  ف 

  ثمّ   م يوم عاشوراء فلم يؤذن هل األرض لنرصة احلسني   إىلٰ اهلبوط  يف    ىلٰ اوتع

ق  إىلٰ ِذَن هلم فنزلوا  أُ  القصَّ   )١(   سنيتل احل األرض وقد    : تقول  نْ أة تريد  هذه 
 

 )، فراجع.١٠٤قد مرَّ ذكرها يف (ص  )١(
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اإلعجازيَّ   نَّ إ هي  نَّ إو  ،ة غري موجودة يف حركة احلسني  األدوات  أدوات  ام 

  ة. طبيعيَّ 

أدوات    ̈   املنتظراإلمام  نَّ  إ:  السؤال سيستخدم  وهبذا ة عجازيَّ إ هل    ؟ 

  ؟ تصبح نقطة متايز بني احلركتني

اا ا زيى  ياا ¨:  

إعجازيَّ   ¨اإلمام    نَّ أ  كَّ ش  ال أدوات  جمرَّ يستخدم  وليس  أدوات  ة  د 

النظريَّ   عىلٰ   وبناءً   ، ةطبيعيَّ  يمكن  هذه  االجتِّ   نْ أة  يف  الباحثني  بعض  اه  يذهب 

حركة   لدراسة  أدوات    ̈   ه نَّ أ  إىلٰ املنتظر  اإلمام  التقليدي  يستخدم  سوف 

باال  ة إعجازيَّ  ينترص  بااليعني  ال  اإلعجازي  بغري  نَّ إ  يعي الطبخدام  ست ستخدام  ه 

ال اال اإلعجازي  عليه إينترص    نْ أيمكن    ستخدام  الدنيا  تكالب  مع  الزمان    مام 

لدم  والتقدُّ  والتكنولوجي  والفضائيَّ   ٰى العسكري  اإلعالم  ومع  ات  األعداء 

واأل الدماغ  ال وغسل  واملليارات  ص  أنْ يستطيع    موال  الزمان  ينترص    ¨احب 

ر بعض الباحثني يف القراءة  هكذا يتصوَّ   ازيم إعجاستخدامن   ال بدَّ   الوضع  عىلٰ 

  ا قريبة هلذا الفهم. هنَّ إ يعني ،الروايات حينام تقرأها هكذا تقول . للروايات وىلٰ األُ 

  عىلٰ   اإلسالم ق حكم  طبِّ يُ   عدالً و  يمأل األرض قسطاً   ¨اإلمام  نَّ  إنعم  

و  اخلافقني  للروم  وقسطنطينيَّ يصل  والصني  ذلوما    ة رمينيَّ أة  ا  هذ  ، كشاكل 

  . ةألدوات اإلعجازيَّ با

  :ادوات از ذج 

تقولم لكم  قرأناها  رواية  قباب    ¨  اإلمام   نَّ إ:  ثالً  بسبع  العراق  يدخل 

  . ستخدام إعجازياهذا ، )١(ا هويف أهيِّ  ٰى در يُ  من نور ال 

 

 )، فراجع.١٦٩قد مرَّ ذكرها يف (ص  )١(
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منهم    كال�   ،ث والة وقضاة ووكالءحينام يبع  ¨  هنَّ إ:  تقول  ٰى خر أُ رواية  

يقال  نَّ إو  ،اتلفوني�   صاالً اتِّ   ة والحيتاج مراجعة بريديَّ   ة المسألز عن  عندما يعج  ام 

كفِّ «  :له يف  جوابك  الزمان،  )١( »كاقرأ  صاحب  وكيل  مرص    ¨  يعني  و  أيف 

يجة  لت نتة وتعطَّ سلكيَّ ة والالَّ صاالت السلكيَّ عت االتِّ طِّ ذا قُ إو واشنطن  أاملغرب  

  إىلٰ صاالت ال  اتِّ   إىلٰ حيتاج    ال   ̈ مان  صاحب الز  نَّ إف  التكنولوجي مثالً  القصف

وال  سلكيَّ  تقدُّ أنَّ  إ  ةالسلكيَّ   إىلٰ ة  ال عظم  تكنولوجي  هذا    نْ أ  يمكن   م  يرضب 

  ستخدام اإلعجازي. اال

الغرب    يف أقٰىص ويشاهدونه  شيعته يسمعون صوته    نَّ إ  : رواية ثالثة تقول

ويشاهدو،  )٢( رشقال  قٰىص أو  أكانوا   صوته  يسمعون  رغم  نمجاعته  م  بينه نَّ  أه 

  . ف الكيلومرتاتالآ  وأفواصل مئات 

يلتحق به يف أوَّ نَّ إ:  رواية رابعة تقول صحابه  أصيحته  ساعات ندائه و ل  ه 

اآلن هؤالء كيف    ،إليهيتوافدون  آالف  العرشة  البقية    ثمّ الثالثامئة والثالثة عرش  

  ة مكَّ   يكونوا موجودين يف نْ أ ساعة ال بدَّ وعرشين أربع هؤالء خالل  يلتحقون به

األُ هذ ال ه  خالل  تتحقَّ   نْ أيمكن    مور  وعرشين  ق  عمليَّ   الَّ إساعة  أربع  ة  عرب 

  . ةإعجازيَّ 

هو هلا  املوقف  فام  التقليدي  الفهم  يف  ستتمُّ العمليَّ   نَّ أ؟  استخدام  عرب    ة 

  . السحاب يت عىلٰ أبعضهم ي نَّ إ : الروايات تقول إعجازي 
 

إذا قام القائم بعث يف أقاليم األرض  «   ل: ، قا عن أبيه    د، د بن جعفر بن حممّ حممّ   عن  )١(

كلِّ  رجالً إقلي   يف  ع   م  يف يقول:  تعرف    ، ك كفِّ   هدك  وال  تفهمه  ال  أمر  عليك  ورد  فإذا 

إىلٰ ا  فانظر  فيه  بام كفِّ   لقضاء  واعمل  للنعامين   » ... فيها   ك  ص  (الغيبة  باب  ٣٣٤:   /٢١  /

 ). ٨ح  

ها يف ٣٢٩/ ح ٢٤١و ٢٤٠/ ص ٨الكايف (ج  )٢(  )، فانتظر.٢٠٠(ص )، وسيأيت نصُّ
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املؤمنني  أمري    رواية يف  املفقودون «  : يقول  ف  هم  يعني    ، »مراشهيف 

  .)١(ذا به يف الصباح غري موجودإنصف الليل هو نائم يف فراشه و

ة  ساعة يسمعون خربه يف مكَّ أربع وعرشين  خالل    لألرض   هذا طيٌّ   إذن

   .ل عمل إعجازيهذا عمل يف مظهره األوَّ  مة املكرَّ 

هذا    ،هذا هو املهدي  :لغاممة التي تناديا  ستخدام اإلعجازيمن مجلة اال

  . ستخدام إعجازياهذا  ،)٢( اهللا  فةخلي

السامويَّ أو الصيحة  تقول  ، ةيضًا  الروايات  جربائيل  :بعض  صوت    ذاك 

  .)٣( وشيعته عيلٍّ مع  احلقُّ  :ينادي
 

املفضَّ   )١( عمرعن  بن  أ  ،ل  قال  اهللا  قال:  عبد  أُ «:  بو  العرباين    نَ ذِ ؤإذا  باسمه  اهللا  دعا  اإلمام 

الثالثامئة وثالثة عرش َقَزعأتيحت له  فأُ   األكرب، ،  الواليةوهم أصحاب  ،  كَقَزع اخلريف  اً صحابه 

يُ و بمكَّ تَ فمنهم من  فيصبح  ليال  فراشه  يرقد عن  من  هناراً   ٰى ة، ومنهم  السحاب  يف  ف عرَ يُ   يسري 

إيامناً أهيُّ   ، علت فداك ُج :  ، قلت»يته ونسبهباسمه واسم أبيه وحل يف  ؟ قال: «الذي يسري  م أعظم 

هناراً  املفقودون   ،السحاب  اآلية:  ،وهم  هذه  نزلت  نَ   وفيهم 
ْ
�
َ
اُهللا  مَ   أ بُِ�ُم  ِت 

ْ
يَأ تَُ�ونُوا  ا 

 
ً
يعا ِ

َ
�  :١١٨/ ح ٦٧ص  / ١ج  (تفسري العيَّايش: »]١٤٨[البقرة .( 

حممّ و جعفر  عن  أيب  بن مسلم، عن  قوله:  د  م�   يف 
َ
 أ

َ
إِذ َطر� 

ْ
ُمض

ْ
ا� يُب  ِ

ُ
� َدَ� ْن  [النمل:    هُ ا 

القائم    قال:]،  ٦٢ يف  جربائيل  «نزلت  وكان   ،   صورة يف  امليزاب  أبيض   عٰىل  ،  طري 

أوَّ  مبايعةً فيكون  الثالثام  ل خلق اهللا  الناس  كان    ئة والثالثةله أعني جربئيل، ويبايعه  عرش، فمن 

يف  ِيلَ ابتُ  واٰىف  وم  باملسري  الساعة،  فُ تلك  باملسري  يبتل  مل  أمري    دَ قِ ن  قول  وهو  فراشه،  من 

اهللا ؤمننيامل قول  فرشهم، وهو  املفقودون من   :  :   َ
ْ
وا ا�

ُ
بِق

اْس�َ
َ
مَ ْ�َ ف َن 

ْ
�
َ
أ تَُ�ونُوا اِت  ا 

 
ً
يعا ِ

َ
ِت بُِ�ُم اُهللا �

ْ
 ). ٦/ ح ٢٠/ باب ٣٢٨(الغيبة للنعامين: ص  »]١٤٨[البقرة:  يَأ

:  ييناد ا منادٍ رأسه غاممة فيه عىلٰ  ي خيرج املهد«: اهللا : قال رسول قال هللا بن عمر، عن عبد ا  )٢(

املهدي خليفة   أخب  بعوه»فاتَّ اهللا  هذا  الزمان  (البيان يف  املطبوع   ̈ ار صاحب  الشافعي  للكنجي 

 ). ٥١١ضمن كفاية الطالب: ص 

الثاميل  عن أيب   )٣( اهللا    قال:  ،محزة  إنَّ قلت أليب عبد    خروج    إنَّ «  كان يقول:  عفر  أبا ج  : 
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األ  عىلٰ  نقرهذا  هكذا  هل  يمكن  أ  ،املسألة  أ ساس  األُ   أنْ و  هذه    مور نقرأ 

يعني    ؟ زمان خر ال كام سيحدث يف آ  ا م التقني العايل جد� تقدُّ باعتبارها جزءًا من ال

  . استخدامًا إعجازي� ا ت ستخدام طبيعي وليسانَّ املسألة هي مسألة إ

هكذا  وأل  ٰى طوتُ   : تقول  الروايات  األرضله  اهللا   )١( صحابه  كلَّ   يرفع    له 

األرض  من  كلَّ وُخي   منخفض  له  اهللا  ،  مرتفع  فض  يرفع  األودية  تعاىلٰ يعني    له 

ذ يبرص  الواديلبحيث  يريد     عىلٰ امالً ك   اي� يعني يكون مسحًا جوّ   ك  التي  البقاع 

أحيانًا خترج الطائرات    ا ي� احلروب استطالعًا جوّ   اهدون يف نتم تشأ  السيطرة عليها 

طيَّ  الطائرات    ¨  املنتظراإلمام    جتسس  طائرات  اربدون  هذه  سيستخدم  هل 

  ؟ ٰى خر ة أُ نَّ هناك أدوات إعجازيَّ أأم  س للتجسُّ 
 

  العبَّ «؟ قال (يل):  »املحتوم  مرالسفياين من األ فس  اس من املحتوم، وقتل الننعم، واختالف ولد 

منالزكيَّ  القائم    ة  وخروج  املحتوم  املحتوم،  النداء؟  »من  (ذلك)  يكون  كيف  له:  فقلت   ،

  ) لعنه اهللا(  ينادي إبليس  وشيعته، ثمّ   يف عيلٍّ   احلقَّ    إنَّ ل النهار: أَال من السامء أوَّ   دي منادٍ ينا«  قال:

أَال  النهار:  آخر  إنَّ يف  ا  احلقَّ     ذلك  عند  فريتاب  وشيعته،  السفياين  ين:   »ملبطلون يف  الدِّ (كامل 

 ). ١٤/ ح ٥٧/ باب ٦٥٢ ص

 ق إىلٰ ع ما بني املرشسمَ ، فيُ باسم القائم  من السامء    ينادي منادٍ «  قال:،  د بن مسلمعن حممّ و

من ذلك الصوت،   رجليه  قام عىلٰ  قعد، وال قاعد إالَّ  قام، وال قائم إالَّ راقد إالَّ  فال يبقٰى املغرب، 

 ).٤٦٢/ ح ٤٥٤(الغيبة للطويس: ص  »منيوهو صوت جربئيل الروح األ

العظيم بن عبد اهللا احلسني  )١(    ألرجو أنْ : إينِّ   بن موسٰى   عيلِّ   د بن قلت ملحمّ   قال:   ،عن عبد 

من   القائم  حممّ تكون  بيت  قسطاً   دأهل  األرض  يمأل  مُ   وعدالً   الذي  جوراً ئَ لِ كام  ، وظلامً   ت 

القاسم«:   فقال أبا  منَّ،  يا  إالَّ ما  قا  وهو  اهللا    بأمر  وهادٍ ائم  القائم   إىلٰ   ،  ولكن  اهللا،  دين 

 ختفٰى   ذيهو ال  ،وقسطاً   اجلحود، ويمألها عدالً به األرض من أهل الكفر و  اهللا    رطهِّ الذي يُ 

سميُّ ا  عىلٰ  وهو  تسميته،  عليهم  ويغيب عنهم شخصه، وحيرم  اهللا   لناس والدته،      رسول 

ة أهل  جيتمع إليه من أصحابه عدَّ   [و]  ، صعب  له كلُّ   له األرض، ويذلُّ   ٰى طوه، وهو الذي تُ وكنيُّ 

َن مَ  :  ، وذلك قول اهللا  األرض  من أقايص   ثالثامئة وثالثة عرش رجالً   بدر
ْ
�
َ
ِت  ا تَ�ُ أ

ْ
ونُوا يَأ

ٰ بِ 
َ َ

� اَهللا   
�
إِن  

ً
يعا ِ

َ
� اُهللا  ِديٌر  ُ�ُم 

َ
ق ٍء  ْ َ

�  
� ُ

�  �  ص    »]١٤٨لبقرة:  [ا ين:  الدِّ   ٣٧٧(كامل 

 ). ٢ح  /٣٦/ باب ٣٧٨و
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الوديان    وكلُّ   ا وراءهام   ٰى يث يراجلبال تنخفض بح  : كلُّ الروايات تقول

رفع  «  األرض مبسوطة بني يديه   ام كلُّ ي وإنَّ س جوّ جتسُّ   إىلٰ حيتاج    ذن ال إ  ترتفع له 

وتعاىلٰ اهللا   األرض  كلَّ   تبارك  من  كلَّ   ، منخفض  له    ٰى حتَّ منها  مرتفع    وخفض 

راحته  بمنزلة  الدنيا عنده  راحته شعرة  لو كانت  كم  يُّ أف  تكون  ،  )١( »هابِرص يُ مل  يف 

بينهم  يك  ال« القائم  ون  ُيكلِّمهمبريدوبني  وينظرون    ،  يف  إفيسمعون  وهو  ليه 

  .)٢( »مكانه

وبرق    ما «  : الروايةتقول  هكذا   رعد  فيه  سحاب  من  وصاعقة  كان 

  . »فصاحبكم يركبه

تريد السحاب  أ  : ل لهوقاذا القرنني  خريَّ   اهللا تعاىلٰ   نَّ أكان عندنا يف التاريخ  

  . لسحاب الذلولار افاخت ؟أو السحاب الصعبالذلول 

  . هبارشق األرض وغر   َك لَ هو عبد صالح مَ  ذو القرنني

ا السحاب  مَّ أ  ر له السحاب الذلولسخَّ   وتعاىلٰ اهللا تبارك    نَّ إ  : تقولالرواية  

األ ذو  املتالطم  الشديد  خدمة  الصعب  يف  فهو  والربق  والرعد  عاصري 

ا  مَ أ  ، كبهكم يرفصاحبوصاعقة  كان من سحاب فيه رعد وبرق    ما، «   إمامنا

  .)٣( »سبابيف األ ٰى ريكب السحاب ويرقسه نَّ إ
 

ر رفع اهللا  مصاحب هذا األ مور إىلٰ ه إذا تناهت األُ إنَّ «:    قال: قال أبو عبد اهللا  ،عن أيب بصري  )١(

وتعاىلٰ  وخفض  منخفض  كلَّ   تبارك  األرض،  كلَّ   من  حتَّ   له  منها  عنده    ٰى مرتفع  الدنيا  تكون 

/  ٥٨/ باب  ٦٧٤ين: ص  (كامل الدِّ   »؟هابِرص و كانت يف راحته شعرة مل يُ كم لفأيُّ   بمنزلة راحته،

 ).٢٩ح 

الشاميع  )٢( الربيع  أيب  اهللا    ، ن  عبد  أبا  سمعت  مدَّ قائ  إنَّ «  يقول:  ، قال:  قام  إذا    اهللا    منا 

يف   وأبصارهلشيعتنا  حتَّ أسامعهم  بينهم   ٰى م  يكون  بريد  [ال]  القائم  فيسمعون  كلِّ يُ   ،وبني  مهم 

 ).٣٢٩ح  /٢٤١و ٢٤٠/ ص ٨(الكايف: ج  »ن إليه وهو يف مكانهوينظرو

 ). ٤ - ١/ ح ١٤/ باب ٨/ ج ٤٢٨بصار الدرجات (ص  )٣(
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القرا يف  التصوير  التقليديَّ هذا  األءة  يعني  ليَّ وَّ ة  له    ،اإعجازي�   ًا ستخداما ة 

وحركة    احلسني  اإلمام  المتياز بني حركة  ا ستكون هذه أحد نقاط    وحينئذٍ 

  . ¨ املهدي 

يستخدم   سني  احل اإلعجازيَّ   مل  األدوات  هذه    َل تِ قُ   ٰى حتَّ   أصالً   ةمثل 

إعجازيَّ   ، عطشاناً  أدوات  استخدم  عىلٰ ولو  يمدُّ   األقّل   ة  الفرات    إىلٰ يده    كان 

منهاملوجيلب   عنده    أنْ نريد  األمر  هذا    اء  اال  ما  هنانقف  قانون  ستخدام  هو 

  ه؟ ن يستخدمو ال   ٰى اإلعجاز ومت  األنبياء يستخدم   ٰى ؟ متاإلعجازي

عُ   ٰى نر نحن   وطُ ذِّ أنبياء  اال  دوا وُرشِّ دوا  رِّ بوا  اإلعجازي؟  أين  ستخدام 

ستخدموا  اة  الصعبة لكن يف حلظات خاصَّ الظروف    رغم كلِّ   األنبياء   ٰى ونر

  . ةاألدوات اإلعجازيَّ 

نقولأنريد    إذن األنبياء  إ  : ْن  سرية  شيئًا   نَّ  لنا  القر  تكشف  آن  كام 

وهم  ة  يَّ أدوات طبيع  :عندهم نوعني من األدوات  ألنبياء  ا نَّ  إو  ،بهيتحدث  

واأل واملقاتلون  ومااألنصار  ذلك  موال  إعجازيَّ   ، شاكل    يضاً أة  وأدوات 

  . ستخدام اإلعجازيظروف االال ا حينام تستحقُّ هنيستخدمو

  : امء ىزي اا ا

عص      ٰى موس  امثالً 
َ
إِذ

َ
مَ ف  

ُ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ت  َ�ِ فِ ا 

ْ
يَأ   ا 

َ
ون

ُ
  (األعراف:   �ك

  عىلٰ     ٰى واحدة ألقاها موس  ا السحرة عص  نعها لتي صها االثعابني كلُّ )،  ١١٧

كلَّ  لقفتهم  و  اعص  استخدام إعجازيهذا    هم األرض  تتحوَّ إمن خشب  ل  ذا هبا 

    وىلٰ من الدرجة األُ كبري  ثعبان    إىلٰ 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
 ما يَأ

ُ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
يص  مجيع احلبال والع  �ت

وأالتي   السحرة لقوها  بجهد  ثعابني  مرَّ     مدَّ   ثمّ   أصبحت  ذا  إو  ٰى خر أُ   ةيده 

  رجعت بيده عصا. 
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البحر وهو   العجيبة رضب هبا  العصا  فارتفعت من هذا    ، النيلنفس هذه 

املقاتلني  أ هبا    ة بحيث تزلُّ ليست طينيَّ هي  اليابسة واألرض  النيل   قدام  أو  أقدام 

جانبنيأواملاء    اخليول   ،  صبح 
َ
� فِْرٍق   

� ُ
َعِظيِم  �

ْ
ال وِْد  )،  ٦٣(الشعراء:    �لط�

ه  امليعني  كاجلبل  عىلٰ   وجة ذه  عىلٰ   ، اليمني  الثانية  املوجة  كاجلب  وتلك    ، لاليسار 

الأ  هلكنَّ جبالً أأي    كيتحرَّ   بدًا  ال  صبح  صلب  ماء  وال يتحرَّ   من  هذه    ينزل   ك 

  . عياستخدام غري طبيهذا  ات األمتار لكن هذه املوجة ثابتةموجة ارتفاعها عرش

جات عاتية طول  ك مو ن هناتكو  نْ أليست هاهنا مشكلة يف  : قد يقول قائل

مرتاً املوجة   عرش  مخسة  ارتفاعها  األ  ،مثالً   أو  حدثت  هذه  التي  يف  أمواج  خريًا 

عرشة أمتار  حيانًا  أكان يبلغ ارتفاعها  يف حادثة تسونامي األخرية  املحيط اهلندي  

ة  نَّ هذه املوج؟ ألملاذا  ، ارب األمر طبيعي� عتَ يُ مع ذلك    لكن  هاق املدينة كلَّ رِ غ يعني تُ 

كن املوجة التي  ل ، ةفهي غري مستقرَّ  ، أيت املوجة وتذهبت ،و زلزالأعصار جة إنتي

ارتفاعها كذا    ٰى ملوس  حدثت يُ رآ الق   ،مرت  هي موجة  اجلبل عربِّ ن  مثل     عنها 

 ِوْد لط�
َ
�،   َّملد ثابتة  املوجة  هذه  ساعة  لكن  نصف  ساعة  أة  موجة    ،أكثرو  أو 

ال شاهقة  وتتحرَّ   عمالقة  اليمني  عن  لعصا  اا  هذ  راليسا ك  إعجازي  ستخدام 

  .   ٰى موس

يُ أ    ٰى عيس كذلك  وُحي يضًا  واألبرص  األكمه  املوتربئ  وهذا    ، ٰى يي 

  . استخدام إعجازي

بعد  أ  وب  أيُّ  شفائه  يف  املرض يضًا  من  سنة  الكريم  آالقر  أربعني  ن 

   :يقول
َ
ه  

َ
ِلك

ْ
بِرِج  

ْ
ض

ُ
 اْرك

َ
بَ   اذ  

ٌ
َسل

َ
�
ْ
َ ُمغ

َ
َو�  

ٌ
  وحني )،  ٤٢(ص:    �اٌب  ارِد

  . ستخدام إعجازياهذا  رض برجله قليالً خرجت عني ماء األ  رفس 

  ، دائامً ه  نيستخدموال    هملكنَّ  ، ستخدام إعجازياعندهم    ذن األنبياء  إ

 أسنانه  وأحيانًا ُتكَرس   ،أحيانًا يف املعارك حييط به األعداء    رسول اهللا  ف وهلذا  
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املعر ُيَش   ،كةيف  احلجارةوأحيانًا  رمي  من  جبينه  تخدام  ساالأين    ذنإ  ، جُّ 

  اإلعجازي؟ 

حيتاج   أمر  قا  ما   ،قانون  إىلٰ هذا  االهو  يفنون  اإلعجازي  حركة    ستخدام 

  ؟ ةحسب الداللة القرآنيَّ  األنبياء  

ب أ  براهيم  إمثالً   العاتية  ايضًا قام  ستخدام إعجازي مع نمرود والنار 

ُحيرِ   التي هلبها  مسافة كان  ُبعد  ًا  برد   النار أصبحت    إبراهيم    لقي أُ   امَّ ـل  ق من 

  براهيم. إ وسالمًا عىلٰ 

  . اتخدامًا إعجازي� س ايضًا كان أ طوفان نوح 

  والشياطني هلام  وتسخري الرياح واجلبال والطري واجلنِّ   داود وسليامن 

هذا     سليامن  عند النبيِّ يف اجليش    ًا باعتبارهم أفراد عملوا  الشياطني   نَّ إ  ٰى حتَّ 

  ؟ هو قانونه ستخدام إعجازي ما ا

م نازيا ا:  

يكون يف    األنبياء    ٰى ين لدرآستخدام اإلعجازي حسب الطرح القاال

  مواضع:  ةثالث

  :اإلهليالتمثيل  لداللة عىلٰ ا ل:املوضع األوَّ 

النبيَّ   ألنَّ  أُ   : يقول  هذا  اهللا  مثِّ أنا  القضيَّ   ، تعاىلٰ ل  ال وهذه  ن  يمك   ة 

بشهود بقصأ  االستدالل عليها  تدَّ   ة عريَّ يدة ش و االستدالل عليها  ك  نَّ أعي  حينام 

يكون    مر الوهذا األ  ارتباطك بالسامء  دليل عىلٰ   إىلٰ   مرتبط بالسامء نحن نحتاج 

عنه  نعجز  أمر  يف  بأيِّ أمَّ   إالَّ  جئتنا  لو  للبرش    يشءٍ   ا  ممكن  مثله    نْ أآخر  يصنعوا 

لة  فالدال.  ةام هذا أمر صنعته بقدراتك البرشيَّ ربَّ و  ،هذا ليس معجزة  :فنقول لك

  تقديم معجزة.  إىلٰ  اء  حيتاج فيها األنبي  تعاىلٰ صل التمثيل عن اهللا أ عىلٰ 
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  :عند استنفاد الطاقات يف املعركة املوضع الثاين:

اهللا   إىلٰ  إالَّ  أملج ة حينام تنتهي يف ذلك الوقت ال األدوات الطبيعيَّ  يعني كلَّ 

  . ستخدام إعجازيامن   بدَّ  ال  تعاىلٰ 

يفوضعو  امَّ ـل  براهيم  إمثالً   تعطَّ   ه  النار  يف  ورموه  لديه  املنجنيق  لت 

  ؟ فام هو احللُّ  ، والنار ملتهبة ،النار إىلٰ هو هيوي  ، ةاألدوات الطبيعيَّ  كلُّ 

اهلواء  ، لمكبَّ   وإبراهيم   يف  كلُّ   هنا  ،ورموه  الطاقات    استنفدت 

اإلفلذا    ، ةالبرشيَّ  دور  تبارك    عجاز جاء  اهللا  بَ   :للنار  وتعاىلٰ وقال  وِ� 
ُ
 ك

ً
 رْدا

 وَسَ 
َ

ٰ ال
َ َ

� 
ً
  ). ٦٩ء:  (األنبيا  �اِهيَم إِبْرَ  ما

 ،  النيل  حني يقف عىلٰ     ٰى ة موسوهكذا يف قصَّ 
َ
ْصحَ ق

َ
 أ

َ
ٰ ال

َ
  اُب ُ�و�

  
َ
ون

ُ
َر�

ْ
ُمد

َ
� ا 

�
الب  ، �إِن ونحن جمموعة    ، فةمؤلَّ وآالف    نا فرعون ءحر وورا أمامنا 

   هو املوقف؟   فام  ،ةقليل
َ
ْصحَ ق

َ
 أ

َ
ٰ ال

َ
   اُب ُ�و�

�
 إِن

َ
�  ا 

ْ
  ُمد

َ
ون

ُ
   �َر�

َ
 ق

� َ
� 

َ
 َمِ�   ال

�
إِن

 
�

ِديِن َر�
ْ
  . )٦٢و ٦١(الشعراء:  � َسيَه

اال  جاء  اإلعجازيهنا  بَِعَص   قال:  تعاىلٰ اهللا    ستخدام   
ْ
ِب

ْ
َر  ا�

ْ
َح

ْ
ا� اَك 

 
َ

�
َ
ف َق 

َ
ل
َ
ف
ْ
ا�

َ
عَ ف

ْ
ال وِْد  لط�

َ
� فِْرٍق   

� ُ
�  

َ
قدرة  امَّ ـل)،  ٦٣(الشعراء:    �ِظيِم  ن انتهت   

  . ةيَّ هلإل ا إلعجاز والقدرة ااته جاء دور هت قوَّ وانت   ٰى موس

هو عند استنفاد  و   ، ةستخدام األدوات اإلعجازيَّ هذا هو املوضع الثاين ال 

  . ةهنا يأيت دور األدوات االحتياطيَّ  ة األدوات الطبيعيَّ 

متاإل االحت  ٰى نسان  األدوات  األدوات  ياطيَّ يستخدم  تنتهي  عندما  ة؟ 

إأمَّ   ةالطبيعيَّ  كاا  لدذا  أدوات طبيعيَّ ن  فيه  األ  ه النَّ إة    ،ةاالحتياطيَّ دوات  يستخدم 

  . هذا هو املوضع الثاين

  :ةن الشخصيَّ تكوُّ  املوضع الثالث:

التكوُّ  أصل  لشخصيَّ يف  النبيِّ ن  ذلك  التكوُّ   ة  من  أصل  يكون  أحيانًا  ن 
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  من غري أب     ٰى ن عيسيعني تكوُّ   ، تعاىلٰ شيئة اهللا  ستخدام إعجازي بم اخالل  

ة  هليَّ إٍم  ِحلكَ   ة األنبياء  خصيَّ نَّ شأل   ، ندام إعجازي يف أصل التكوُّ ستخ اهذا  

  .ةة طبيعيَّ يعني ليس بعمليَّ  ، ةة إعجازيَّ نعلمها تظهر بعمليَّ  ال

 ،  من طني آدم  ، ومن غري أب   ٰى عيس
َ
إِذ

َ
ُت �ِ ف

ْ
خ

َ
ف
َ
�ْتُُه َو� يِه  ا َسو�

ُ سَ 
َ

� ُعوا 
َ
ق

َ
� ُروِ�  ًا يف أصل  يضأ    ٰى موس ،  )٢٩  حلجر:(ا   �اِجِديَن  ِمْن 

أُ ن حينالتكوُّ  ألقته  يف  مُّ ام  وإحاطة  أالبحر  ه  إعجاز  يوجد  يقول  القرآ  ة إهليَّ يضًا  ن 

ٰ     :عنه
َ

� نََع 
ْ

يِْ�    َوِ�ُص
َ
��    :له  تعاىلٰ اهللا  )،  ٣٩(طه أُ   :يقول    نْ أريد  أنا 

  . نيه أصل التكوُّ سمّ هذا نُ  ،أصنعك

وزوجته    ،  سنةنيعمره تسع    ا يَّ ن زكركا  ، كذلك  ا  بن زكريَّ   ٰى حيي

َك يَ   :يقول   وتعاىلٰ اهللا تبارك   لكنَّ   ، يقارب ذلك العمر  عجوز بام  ُ �
ا نُ�َ�

�
ِر��ا إِن

َ
ا َز�
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َ
��    :نطق  وق   ). ٧(مريم د 

نَ ، وهو يف املهد   ٰى حيي
ْ
�
َ
ُ َوآت

ْ
َم اهُ ا�

ْ
  ). ١٢(مريم:    �ي�ا َصبِ �

  . تخدام اإلعجازيسالثالث لال هذا هو املوضع

  مواضع:  ةستخدام اإلعجازي يكون يف ثالثاالإذن 

  ة. النبوَّ   للداللة عىلٰ  الً: وَّ أ

  ة. عند استنفاد الطاقات الطبيعيَّ  :ثانياً 

  ة. صيَّ ن الشخيف تكوُّ  : ثالثاً 

وهذا    تخدمون املعجزة يس  ال   ء األنبيا  نَّ إعدا هذه املواضع الثالثة ف ما

  هات. بُ ثارات والشُّ إل الكثري من األسئلة وا جابة عىلٰ باب اإلسوف يفتح لكم 

اخلارقة واملالئكة    هتم ايستخدمون معاجزهم وقدر  ملاذا ال   نَّ األنبياء إ

  وما شاكل ذلك؟ 

عطي  ازي الذي ذكرناه يف هذه املوارد الثالثة يُ ستخدام اإلعجقانون اال  نَّ إ
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ستخدام اإلعجازي  أحد مواضع اال -مثالً    -فقد كان  سئلةتلك األ عىلٰ  جابةاإل

البرشيَّ  الطاقات  استنفاد  عند  الطبيعيَّ هو  باإلمكان  إا  أمَّ   ، ةة  كان  ستخدام  اذا 

  إعجاز.  إىلٰ توجد حاجة  ال  ة فحينئذٍ األدوات الطبيعيَّ 

اا ا زيى  اا ¨:  

استخدام  ده  عن  ¨املنتظر  اإلمام  فلنَر  ،  ¨  تظراملنامنا  إم  إىلٰ واآلن نصل  

  ؟ إعجازي أم ال

  ؟ هو السبب ذا كان عنده ماإو

  ؟ مل يستخدموا اإلعجاز  ة  األئمَّ باقي وملاذا 

تكوُّ  أصل  إعجازي هناك    ̈   اإلمام ن  يف  اإلمام  نَّ  أوذلك    استخدام 

العسكر  القصَّ   ي  احلسن  دعيف  املعروفة  اجلميلة  حكيمعمَّ   ا ة    ة عمَّ   اي «:  ةته 

تبارك    اهللا   فإنَّ   ،ا ليلة النصف من شعبانفإهنَّ عندنا،  الليلة    ] هذهاجعيل إفطارِك [

  ».ته يف أرضه وهو حجَّ  ،ةظهر يف هذه الليلة احلجَّ سيُ  وتعاىلٰ 

  زوجة حامل!   أعرف لإلمام العسكري أنا ال ،: عجيبقالت

بيت    حرضُت  يف  حممّ أاإلمام  وإذا  العسكري) د  يب  ة  جاري    (احلسن 

أُ   ،جودةمو هي  نرجس  ̈   نتظراملاإلمام    مُّ والتي  الروايات    ،واسمها  وبعض 

  . اسمها سوسن :تقول

،  نا شككت حيث أنظر هلذه اجلارية وليس عليها عالمات احلملأ  :تقول

أثر    لكن أّي   ، لودسيولد لنا مو  : يقول املعصوم اإلمام  نَّ  إ  فشككُت يف نفيس 

  .هذه الليلة وال اضيةال يف الشهور امل  ، يوجد للحمل ال

ا  :قولت هذا  عنه أمل  و   لشكَّ كتمت  قمُت  إ  ٰى حتَّ   فصح  الفجر  قبيل  ذا كان 

الليل أتفقَّ  ن يكون  ممَّ :  د  حممّ أبا  اإلمام  ني سألُت  ألنَّ   ،هذه اجلارية  دلصالة 

  هذا املولود؟ 
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نرجس   : قال  أو  سوسن  هذه  ليست  مَّ أ ت أ ام  وكلَّ   من  أراها  فيها  ل 

  . حامالً 

تقو ليلة  له  اهللا  حصلِ يُ «   :لالروايات  يف  اهللا  ربَّ   ،)١( »أمره  أنَّ  يعني    تعاىلٰ ام 

  . يف ساعة من ساعات ليلة واحدة يف ليلة واحدة ̈ اإلمام ن  ح تكوُّ ُيصلِ 

  ؟ ما اخلرب هذه اجلارية نرجس ل الفجر أقبلْت  كان قبفلامَّ  قالت:

ًا  ساجد   ̈ إمامنا املنتظر    تلدحلظات وإذا هبا    هي إالَّ   ما! قالت: عندي أمل

ٰ َونُِر�  :تعاىلٰ قوله  قرأي
َ َ

ُمن� �
َ
� 

ْ
ن

َ
  ُد أ

ً
ة ئِم�

َ
ُهْم أ

َ
َعل

ْ َ
رِض َو�

َ ْ
وا ِ� األ

ُ
ِعف

ْ
يَن اْستُض ِ

�
ا�

وَ 
ْ
ُهُم ا�

َ
َعل

ْ َ
  .)٢( )٥(الَقصص:   �اِرثَِ� َو�

ن  أصل التكوُّ   ا ستخدامًا إعجازي� ا يه  سمِّ ْن نُ أستخدام ممكن  اهذا يف احلقيقة  

  إعجازي. 

يومنا هذا يبلغ طوهلا   إىلٰ الغيبة  ةأيضًا حالة إعجازيَّ  ¨تظر  املن مام اإليبة غ

 سنة  ونحن اآلن دخلنا يف هـ) ٢٥٥(يف سنة   دَ لِ املنتظر وُ اإلمام   نَّ أل  سنة )١١٧١(

الطويل  )٣( )هـ١٤٢٦( العمر  مع    هذا  األنظار  عن  خيالطننَّ أوالغياب  ويشهد  ه  ا 

  . ةة إعجازيَّ هذا يف احلقيقة عمليَّ  ،جمالسنا

األ  لبعضا مع  نتيجة  هنا  فكريَّ سف  وُش ضحالة  أسئلة  يطرحون  هات  بُ ة 

  كيف يكون؟  ¨اإلمام حول طول عمر 

  فام هي فائدته؟  ذا كان غائباً إ
 

  ،  طالب  بن أيب   عيلِّ   ننيد، عن أبيه أمري املؤم، عن أبيه حممّ ةد بن احلنفيَّ عن إبراهيم بن حممّ   )١(

اهللا   رسول  قال  منَّ«:  قال:  يُ املهدي  البيت،  أهل  اهللاصلِ ا  ليلة  ح  يف  أمره  ين:    »له  الدِّ (كامل 

 ). ١٥ح  /٦/ باب ١٥٢ ص

ة والدته  )٢( ين (ص  ̈ راجع قصَّ  ).٤٢/ باب ٤٢٤يف: كامل الدِّ

ا اليوم وهو سنة ( )٣(  ) سنة. ١١٨٧هـ) فيبلغ طوهلا (١٤٤٢أمَّ
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قد جتاوزناها اآلن اهذه   احلقيقة  احلديث    ٰى يعني حتَّ   إلثارات يف    - العلم 

ذا   ه قليالً   سوف أرشح   عاء اإلعجاز دِّ انحتاج    ال   أيضاً جتاوزها    - وبدون إعجاز  

  . ¨ املنتظر اإلمام رشح لكم بعد ذلك املوضوع اإلعجازي عند أ ثمّ  ،املوضوع

  ان:أماع 

  أنواع:  ة ثثال مكان عىلٰ اإل  نَّ إالحظوا 

  ة. يف مقابله االستحالة الفلسفيَّ  مكان الفلسفي اإلل: وَّ النوع األ

  .ةيف مقابله االستحالة العلميَّ  ، مكان العلمياإل : النوع الثاين

  ة.يف مقابله االستحالة العرفيَّ  لعريفمكان ااإل :لثالثوع االن

اإل لكم  أرشح  رسيع  االستحالة  بشكل  مقابله  ويف  الفلسفي  مكان 

  . ةالفلسفيَّ 

يقو  النقيضني   : لون الفالسفة  اجتامع  املستحيل  وعدم  يشء  يعني وجود    من 

  مثالً   كلِّ يصري اجلزء أكرب من ال   نْ أ وكذلك    . هذا مستحيل   ، حد وجوده يف وقت وا 

ال  الغرفة  الطابوقة  الغرفة كلِّ   نْ أ تي هي جزء من  الطابوقة أكرب من  يف    ها تكون هذه 

  . هي جزء من هذا الكلِّ   يصحُّ   هذا ال   الوقت الذي هي جزء من جدار الغرفة 

نُ  فلسفيَّ ايه  سمِّ هذا  فلسف  ، ةستحالة  إمكان  مقابلها  بعد    ي يف  املعاد  مثالً 

  فيه.  ن ال حمالةممك  ةفيَّ فهذا من الناحية الفلس ،املوت

  . تضادّ  فليس هناك تناقض وال ،ةجيدون مشكلة فلسفيَّ  الفالسفة ال 

الثاين العلميا   :النوع  أنْ   ،إلمكان  ُس   مثل  هناك  القمر  كَّ يكون  يف  و  أان 

املرّ كَّ ُس  يف  علمي�   يخان  ال   اهذا  ممكن  مش   أمر  فيها  البحار    نَّ إ  اعلمي�   .كلةتوجد 

من   يوم  يف  كلَّ ايَّ األواملحيطات  تتبخَّ م  علمي�   ، رها  تتصلَّ أ  .ممكن  ا هذا  كلُّ و    ب 

واحدة ثلج  قطعة  وتصبح  واملحيطات  الناحية  أهذا    ، البحار  من  ممكن  يضًا 

  ة.العلميَّ 
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  ا ه عرفي� ممكن لكنَّ  اعلمي� و  ا يعني هو فلسفي�   ،مكان العريفإلا  النوع الثالث:

توجد    ممكن ال  ا ي� ب علممثالً وجود جبل من ذه   فمألو   متداول عندنا وال  غري

مكان  إيه:  سمِّ هذا نُ   ، األمراآلن مثل هذا    مل حيدث حلدِّ   ا لكن احلقيقة عرفي�   مشكلة 

  ة. ستحالة عرفيَّ ايف مقابله   ،عريف

أنَّ   سؤال  مواجهة  يف  عمره    ̈ املنتظر  اإلمام  علامؤنا  يكون  كيف 

وم  ن الين نحلك  زة املعجة  اإلهليَّ ون بالقدرة  أصبحوا يستدلُّ   و أكثر أ  عاماً   ) ١٠٠٠(

صحيحة    - الستدالالت  ا هذه   كانت  وأصبحت    -وإْن  وعربناها  جتاوزناها 

واضحةالقضيَّ  ال   ،ة  فلسفيَّ   أي  مشكلة  وال توجد  عمر  علميَّ   ة  طول  يف  ة 

  . ةنعم توجد مشكلة عرفيَّ  ̈  اإلمام 

بالعرف ال لكن هذه املشكلة    ، سنة  ) ١٢٠٠( يوجد إنسان عمره    صحيح 

نحن  العرفيَّ  عندنا  بانؤم   ذين الة  حملولةن  تبارك  إ  لغيب  اهللا  إلثبات    وتعاىلٰ نَّ 

  .عطي عمرًا طويالً ملن يشاءيُ  اإلعجاز كام يف عمر نوح 

مشكلة إ لدينا  توجد  ال  اال  حالٍ   كلِّ   وعىلٰ   ذن  يف  هذا  يدخل  ستخدام  قد 

التكوُّ   اإلعجازي عمره   اإلمام غيبة    نأصل  باب    ¨  وطول  يف  تدخل  هذه 

  اإلعجازي. االستخدام 

  َُ ءما :  

تقول:   مجيلة  رواية  لدينا  من  «توجد  ُسنَن  منَّا  القائم  يعني    ، »األنبياءيف 

بعض الروايات      خصال من خصال األنبياء أربع  عنده    املنتظر  اإلمام  

  : مخس ُسنَن  تذكر مخس خصال

  . يلالعمر الطو أخذ من نوح  

عيسو من  فيه    ٰى أخذ  الناس  عيس  اختالف  فيه    لناس ا    ٰى مثلام 

يقولون  خمتلفون  الناس  يقول  صلبوه   : بعض  يقول  قتلوه  : وبعضهم    : وبعضهم 
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البرشيَّ   وحلدِّ   للسامء   عَ فِ رُ  خمتلفة اآلن  موجود  أاالختالف    ة  إمام  يف  يضًا 

  : لوآخر يقو  ليس له مولود  العسكري  اإلمام    : أحدهم يقول،  ¨ العرص

أنْ   ال الشكل   يمكن  هبذا  عمره  يقو   يكون  وهلذا    يكون   نْ أيمكن    :لوآخر 

ا عندما ترون إمامكم  هنالتي سوف تواجهو مور  األُ من أصعب    : الروايات تقول

ما     إىلٰ مئات السنني و  هو قد زاد عمره الواقعي عىلٰ   بينام   األربعني بعمر    هو شابٌّ 

اهللا   يظهر   تعاىلٰ شاء  عندما  ش   لكن  بعمر  األ  ابٍّ يظهر  الناس    ، ربعنييف  وهلذا 

 ؟)١( هذايكون  كيف  :يقولون

له سنَّة    كام أنَّ   ،حينام غاب عن قومه أربعني ليلة    ٰى ة من موسنَّفيه ُس و

  .)٢( ه حمّمد  ومن جدِّ ، يق من يوسف الصدِّ 

 

عقي  )١( أيب سعيد  بن عيلٍّ   ا،صعن  احلسن  «،    عن  منَّ...  قال:  إالَّ ما  أحد  ويقا  عنقه    بيعة ع يف 

إالَّ  زمانه  يُ   لطاغية  الذي  روصيلِّ القائم  عيس  اهللا  مريم  ٰى ح  فخلقه    بن  في  ُخي   اهللا    نَّ إ، 

شخصهغيِّ ويُ   ،والدته عنلئالَّ   ،ب  يف  ألحد  يكون  ولد    من  التاسع  ذلك  خرج،  إذا  بيعة  أخي قه 

أربعني   دون  شابٍّ  ظهره بقدرته يف صورةيُ  ثمّ  ، طيل اهللا عمره يف غيبتهدة اإلماء، يُ سيِّ  ابن ،احلسني

ين: ص  قدير» ءيش  كلِّ  ىلٰ اهللا ع م أنَّ علَ سنة، ذلك ليُ   ). ٢/ ح ٢٩/ باب ٣١٦(كامل الدِّ

ن  نَا ُس القائم منَّيف  «يقول:    بن احلسني    عيلَّ   عابديند ال قال: سمعت سيِّ   ،عن سعيد بن جبري )٢(

ة نَّ، وُس ٰى ة من موسنَّإبراهيم، وُس ة من  نَّة من نوح، وُس نَّ، وُس   ة من أبينا آدمنَُّس ،  من األنبياء

أيُّ نَُّس و  ،من عيسٰى  من  وُس ة  حممّ نَّوب،  من  اهللا عليهم(د  ة  فأمَّ )صلوات  فطول ،  آدم ونوح  ا من 

الا  وأمَّ ،  العمر الوالدة واعتزال  إبراهيم فخفاء  ا  وأمَّ ،  فاخلوف والغيبة  موسٰى ا من  ناس، وأمَّ من 

عيسٰى  وأمَّ   من  فيه،  الناس  من  فاختالف  البلوٰى أيُّ ا  بعد  فالفرج  وأمَّ وب  حممّ ،  من      دا 

ين: ص  »اخلروج بالسيف ف  ). ٣/ ح ٣١/ باب ٣٢٢و ٣٢١(كامل الدِّ

ة من  نَّوُس  ،ٰى ة من موسنَّول: «يف صاحب األمر ُس يق قال: سمعت أبا جعفر   ،عن أيب بصري و

فخائف    ٰى ا من موسمَّ فأ(صلوات اهللا عليهم أمجعني)،    ة من حمّمدنَّوُس   ،ة من يوسفنَّوُس   ،ٰى عيس

وأمَّ يرتقَّ  فاب،  يوسف  من  وأمَّ ا  عيسلسجن،  من  يمتفيقال    ٰى ا  ومل  مات  إنَّه  وأمَّ له:  من  ،  ا 

ين: ص »فالسيف  حمّمد  ).١٦/ ح ١٦/ باب ١٥٣و ١٥٢ (كامل الدِّ
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زواج ا ¨:  

متزوِّ   ̈   اإلمام   نَّ إ:  هناك سؤال هو  هل  الطويل  العمر  هذا  أم خالل    ج 

  هل عنده أوالد أم ال؟  ج؟ غري متزوِّ 

لكن هذا    يضًا بحثوا هذه املسائلألامؤنا  ع  نهع  لواأْن تسكم أهذا من حقِّ 

ممكن   الفكري   نْ أالبحث  الرتف  باب  يف  غري    يعني   نجعله  نحن  القضايا  هذه 

هبا مكلَّ  متزوِّ   فني  هو  القضيَّ هل  هذه  أوالد؟  له  وهل  تكليفناج؟  خارج  ومع    ، ة 

  ها. نا بحثوءعلام ذلك فإنَّ 

م    ج وله أوالد: متزوِّ  ̈  مام اإل  أنَّ  ة عىلٰ ة أدلَّ عدَّ  )١( بعض العلامءوقدَّ

األ  اهللا  أ   :لوَّ الدليل  ُسنَّة رسول  الزواج  ابن رسول    نَّ أهل يمكن    نَّ 

والنبي    اهللا   الُسنَّة  هذه  ُسنَّ« يقول:    يرتك  عن  رغب  فليس  من  تي 

  ؟! ةنَّكيف يبتعد عن السُّ  اإلسالم ام وهذا إم  ، اإلسالم ة نَّالزواج ُس  نَّ إ ،)٢( »يمنِّ

  . ¨  ة لهيَّ وجود ذرّ  إىلٰ شري أدعية كثرية فيها ما يُ  ندنا ع ين:الدليل الثا 

تِهِ اللَّ «  :مثل َوعامَّ تِِه  َوخاصَّ َوَرِعيَّتِِه  َوِشيَعتِِه  تِِه  يَّ َوُذرِّ َنْفِسِه  ِيف  َأْعطِِه    ُهمَّ 

مَ  ْنيا  الدُّ َأْهِل  ِه َوَمجِيَع  بِِه َعيْنَهُ تُ   ا َوَعُدوِّ ية  األدع وعة فقرات من  هذه جمم  )٣( »... ِقرُّ 

  .ة وعنده زوجةيَّ عنده أوالد وذرّ  ̈ اإلمام  نَّ أ عىلٰ  يدلُّ  ما  يهاف

قصَّ  تذكر  الشواهد  سابقاً بعض  لكم  ذكرهتا  التي  اخلرضاء  اجلزيرة   ،)٤( ة 

تقول الشام    نَّ إ  :والتي  من  سافر  و  إىلٰ شخصًا    ٰى لتق اوهناك    ،املغرب  إىلٰ مرص 

  ٰى وهو ألق  ، أهلها شيعةرية  ه الق وهذ  ، بيضر األالبح   بمجموعة يف قرية نائية عىلٰ 
 

 .)وما بعدها ٦٩ ومثلَّث برمودا (ص اءاجلزيرة اخلرضعن ماذا  )١(

 ). ٥اهيَّة الرهبانيَّة وترك الباه/ ح / باب كر٤٩٦/ ص ٥الكايف (ج  )٢(

د (ص ١١٢ح اجلنان (ص مفاتي )٣(  ). ٤٠٨)، عن مصباح املتهجِّ

ت اإلشارة إليها يف (ص  )٤(  )، فراجع. ١١٤قد مرَّ
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القرية كَّ رُ  تلك  يف  العيش   ثمّ   ابه  مصادر  أين  ومن  أنتم؟  أين  من  عندكم    سأهلم 

  وأنتم مقطوعون عن العامل؟ 

البحر حممَّ   قالوا: نحن كلَّ  قافلة من عمق  تأتينا  من  ثالثة أشهر  بألوان  لة 

  ! نحن منتظرون هذه السفينة و ، األمتعة

  يكم؟ تأت ن أين هذه السفينة م قال هلم:

  . قالوا: من إمامنا صاحب الزمان

  ؟ أذهب إليه نْ أقال: هل ممكن 

يلتقي   ر أنْ فكِّ أحد منهم يُ   هؤالء شيعة وال  نَّ أيبدو    ك نت وحظَّ أقالوا له:  

  سخافة هذه الرواية وكذهبا.  ل عىلٰ دلِّ ا يُ وهذا ممَّ  ، بصاحب الزمان

السفينة   ذلك  بعد  اأجاءت  جمموعة  هبذه  يلت  نْ أع  واستطا  ، نفُ لسُّ و  حق 

ذا جمموعة  إو  ووديان وجبال  فيها أشجار ومياه  بجزيرة خرضاء  تفحلَّ   ،السفينة

  قال هلم: من أنتم؟  القرآن ون أمن الناس صاحلون يقر

ذا هناك مسجد ضخم وصالة مجعة  إو  ، قالوا: نحن أوالد صاحب الزمان

  .أقاموها

صالقال   لدينا  ليس  الشيعة  نحن  زمهلم:  يف  واجبة  مجعة  الغة  ام  نَّ إ  يبةن 

  م.املعصواإلمام تكون واجبة بظهور 

له  نعم  قالوا  بيننااإلمام  :  يُ   ، موجود  الشخيص  ونائبه  وكيله   صيلِّ وهذا 

 بنا.

جبل به عني   إىلٰ هذا الرجل قادوه  نَّ إ :ة وتقولالقصَّ  تستمرُّ  حالٍ  كلِّ  وعىلٰ 

م  اإلماصحاب  أاستغرب    ، جوداً مو  اإلمام  ذاك املكان كان    ويف عمق  ،ماء

  ؟ هذا املكان إىلٰ ماذا جاء بك  :ألوهوس

  . اإلمام جئت لطلب اللقاء ب حالٍ   كلِّ  قال: عىلٰ 
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  :)١( ةنقد القصَّ 

ة يف كتاب  هذه القصَّ   وُعثَِر عىلٰ   جمهولٍ   وهلا راٍو واحدٍ   ،ةة خياليَّ هذه القصَّ 

  ف. ملؤلِّ سم ااجمهول بدون معرفة 

يروهي  الرواية  العالَّ هذه  يف  ا  املجليس  يقالبحامة  رسالة  (ول:  ر  وجدت 

بقصَّ  األبيض مشتهرة  البحر  اخلرضاء يف  يرادها الشتامهلا عٰىل  إأحببت    ة اجلزيرة 

صول   مل أظفر به يف األُ ألينِّ  هلا باباً   ام أفردت ذكر من رآه، وملا فيه من الغرائب. وإنَّ 

  .)٢( )املعتربة

عل للخيال  هنَّ إ  : امؤناوقال  أقرب  واضحة  ة دلَّ أة  بعدَّ ا  ل  اجلع  وهي 

بالفعلإه  نَّ أبدليل    ، الفتعالوا موجودة  اجلزيرة  هذه  كانت  القرية    ، ذا  وهذه 

ر شخص  فكِّ إذن عجبًا كيف مل يُ   و ثالثةأشهرين    ومتاعهم يأتيهم كلَّ   ،موجودة

الزمان   نْ أمنهم   صاحب  ويلتقي  الدِّ   يذهب  زين  عيلُّ فقط  كيف    فاضل   بن   ين 

  م؟ زماهنيتوقون اللقاء بإمام   ولكن ال هؤالء شيعة

  ث برمودا هذه اجلزيرة واقعة يف مثلَّ   نَّ أخواننا املساكني يفرتضون  إعض  ب

بحر الكاريبي  الث برمودا قرب  ومثلَّ   بيضة تتحدث عن البحر األبينام هذه القصَّ 

أمريكا حافَّ   عىلٰ  وكوبا  ة  أمريكا  مثلَّ   ،بني  اآلن  يُ ويوجد  برممثلَّ   ٰى سمَّ ث  ودا  ث 

تزيد عىلٰ  أل   بمسافة  أحياناً   عمربَّ   ومرت كيلف  أكثر من  فيها  املنطقة    ختطاف ا  هذه 

ُس   وقرصنة فيها  وختتفي فُ تدخل  وختتفي  ن  مالحة  فيها  خطر  مثلَّ   تدخل  ث 

  ! ثرأيعرفون هلا  ن والفُ شيطاين ختتفي فيه هذه السُّ 

قوا صدَّ املساكني  اخلرض  : قالوا  بعض  اجلزيرة  حتامً هنا  جنود  و  اء  هؤالء 

  و تصل. أدخل ت  نْ أ ن فُ يسمحون للسُّ  صاحب الزمان ال 
 

السيِّ مة املحقِّ كتب العالَّ   )١(   اجلزيرة اخلرضاء يف نقد رواية    داً جيِّ   بحثاً   ميل  العا  عفر مرتٰىض د جق 

 .ومثلَّث برمودا) اجلزيرة اخلرضاءن حتت عنوان (ماذا ع

ة يف: بحار األنوار (ج راجع الق )٢(  ). ٢٤/ باب ١٥٩/ ص ٥٢صَّ
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طف  ُختتَ   نْ أطبيعي    ة مريكيَّ حدة األث بني كوبا والواليات املتَّ هذا املثلَّ   طبعاً 

عمليَّ   نْ أو  ، نفُ السُّ  قِ توجد  من  قرصنة  القوَّ بَ ة  البحريَّ ل  املتَّ ات  للواليات    ، حدةة 

حياولون  ولكنَّ الخيدعو  نْ أهم  الرأي  عىلٰ   عامّ ا  مسيطرون  فيقالا  وهم    : إلعالم 

  ! واختفتينة بت سف ذه 

ومثلَّ  الزمان  هذا  يف  اآلن  النحن  برمودا  يستطيع    ث  ال    نْ أأحد  يكتشفه 

الطائرات وال األقامر الصناعيَّ  الوعي    نْ أاملفروض    نفُ السُّ   ة وال  يكون لدينا من 

  ستطراف.ذكرها لالأنا أو ، نتجاوز هذه القضايا نْ أواملعرفة 

  . ¨ مسألة أوالد اإلمام  نعود إىلٰ 

باعتبار    عطي يف هذا املوضوع إشارات كافية تُ   ال   بيت  هل الروايات أ

وهلذا    و موقف بالنسبة لنا أ  نا ب عليه تكليف خيصُّ يرتتَّ   هذا املوضوع سوف ال   أنَّ 

  أقرب للرتف العلمي. ٰى تبق ¨ مسألة وجود أوالد لإلمام  نَّ إف

دوات اا ز:  

تلك   إىلٰ نرجع ، ̈  نتظراملم اإلما ٰى ستخدام اإلعجازي لد حديثنا عن اال

  شخص كتابه يف يده   وكلُّ   وسحاب ينادي  ،قباب من نور  املفردات التي ذكرناها 

  : هذه يف احلقيقة هلا قراءتان وتفسريان

  ستخدام إعجازي. اا هنَّ أ :وىلٰ القراءة األُ 

  ين ألنْ يعني نحن غري مضطرِّ   ة احلديثة تقنيَّ ال  ستخدام اا  هنَّ أ  القراءة الثانية:

  . عجزةن املث ع نتحدَّ 

تقولأمَّ  التي  الرواية  السحابإ  :ا  يف  يطريون  هؤالء  لإلنسان    ٰى طووتُ   نَّ 

واحدة ساعة  يف  كيلومرتًا  ألف  يطري  عندما  أَال   ،األرض  يمكن  هذا  يه  سمِّ نُ   نْ أ 

  . ت احلديثةابالطائر بينام هو طريان يف اجلوِّ  ؟له األرض ُطويت 
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عىلٰ  تفسريها  ممكن  نور  من  قباب  الثانيةالقر  ٰى تو مس  وهكذا  هذه    نَّ إ  اءة 

  . يالقباب من نور عبارة عن الطائرات والنقل اجلوّ 

هذا يف    ه واحد من وكالئه كتابه يف كفِّ   كلُّ   ،هوهكذا مسألة الكتاب يف كفِّ 

وموضوع فيه قرص    رال املصوِّ صبح شيئًا موجودًا عبارة عن اهلاتف النقَّ أزماننا  

كلَّ  وجيمع  دي)  واأل   (يس  اإل  ةعيَّ الرشحكام  املعلومات  يتَّ فهذا  بيده  صل  نسان 

ويُ أ  ¨  املنتظراإلمام  ب  مبارشةً  الكومبيوتر  بمركز  املوقفو  ممكن  ،عطوه  .  هذا 

تقنيَّ  علميَّ هذه  الطبيعي    ، ةة  الزمان  اإلمام    نَّ أومن  سوف    ̈ صاحب 

  يستخدمها. 

لكن نحن    ا مًا إعجازي� ستخدااا  هنام كانوا يفرتضولف عمور قبل أهذه األُ 

ممك اآل عىلٰ نُ   نْ أن  ن  ها  التقنيَّ اا  هنَّ أأساس    فرسِّ العلميَّ ستخدام  يسمعون  أ  ةة  يضًا 

  ات. األرض عرب شاشات التلفزيون والفضائيَّ  صوته ويرونه وهم يف أقٰىص 

  نسان؟ اإلسيصل  ينأ إىلٰ مر بعد مائة سنة ر هذا األروا لو تطوَّ نتم تصوَّ أو

ال إ ملاذا  نحن  عىلٰ نتصوَّ   ذن  اإلمام    نَّ أمكان  إل ا   ٰى مستو   عىلٰ   قّل األ  ر 

  ؟ ة العاليةة العلميَّ يستخدم التقنيَّ  ̈  املنتظر

الغاممة  من  النداء  الفضائيَّ   وهكذا  أمواج  اآلن  عن  عبارة  هي  أليست  ات 

ت  ام  يضًا ربَّ أفهذا    ؟ات وعرب القمر الصناعية عرب القارَّ صوتيَّ  عنه الروايات  عربَّ

  مواج وهذا التعبري يومئذٍ لمة األ كن كل يقةمواج يف احلقأهي  مالسحاب يتكلَّ  نَّ أب

  . سحاب : فكان يقال ،غري موجود

دها الروايات يمكن تفسريها  ؤكِّ الكثري من هذه العنارص التي تُ   نَّ أاحلقيقة  

تقنيَّ هنَّ أ  عىلٰ  علميَّ ا  متطوِّ ة  وفق    ٰى تبق  ¨  ظراملنتاإلمام  وحركة    رةة  حركة 

الطبيعيَّ  مكَّ نصِّ يُ   الً مثاإلمام    نَّ أبدليل    ،ةاألدوات  يف  له  وكيالً  املكرَّ ب    ، مةة 

مكَّ   ¨اإلمام  يذهب    نْ أد  وبمجرَّ  أهل  عىلٰ للمدينة  هيبَّون  ويقتلو  ة    ، هنالوكيل 
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مكَّ رِّ ُحي   ٰى حتَّ   ٰى خر أُ   ةً مرَّ اإلمام  يرجع   املكرَّ ر  عمليَّ إ.  مةة  هي  مناوراذن  ت  ة 

  شاكل ذلك.  وما  وفرٌّ  فيها كرٌّ  ةعسكريَّ 

واضحة   تقول  ٰى حتَّ   ا جد� والروايات  الروايات  بعض  لكم    ٰى يلق  : قرأت 

اهللا    ٰى أذ لقي رسول  مثلام  الناس  ممَّ أو  أ  من  اهللا  كثر  رسول  لقيه    ، )١( ا 

  عجاز. ة وليس وفق اإلة جتري وفق األدوات الطبيعيَّ العمليَّ  نَّ أهذا  ٰى معن

رواية  تقو  هناك  بالتكبريمجيلة  الروم  يفتح  عرشات  ،  )٢( ل:  يدخل  يعني 

الالف  اآل  يصيحونقوَّ من  وُحي أاهللا    : ات  أُ ررِّ كرب  هل  وورون  التكبري  بالتكبري.  با 

  ة؟ ستخدام وفق األدوات الطبيعيَّ او هو أستخدام إعجازي اهذا 

طبعًا  عديدة  بدون    بالتكبري الروم  يفتح    : تقول  روايات  ستخدام  ايعني 

يُ   سالح هذقد  ال نَّ أا  وحي  جوّ   ه  قصف  وال يوجد  مدفعي  ي  هو    ،قصف  بل 

ممكن  أهذا    ،كبريبالتبرشي  زحف   اال   ،يضاً أمر  من  جزءًا  ليس  ستخدام  وهذا 

  ة. ستخدام أدوات طبيعيَّ ابل هو   ،اإلعجازي

العراقيَّ  احلرب  اإلهذه  لعلَّ يرانيَّ ة  يتذكَّ   ة  منها بعضكم  مشاهد  كان    ر 

ذن نحن نستطيع  إ  ة زحف برشي بالتكبرييَّ يرانات اإلوَّ الزحف الذي تقوم به الق

  ةيستخدم األدوات الطبيعيَّ   ̈ الزمان    صاحباإلمام    نَّ إ  :لتقو   قراءةم  قدِّ نُ   نْ أ

  ة وفق القانون الذي رشحته لكم. ستثنائيَّ ايف حالة اإلعجاز ام يستخدم نَّ إو

صلة   له  البحث  يف  حدِّ أُ هذا  القرنني   ٰى خر أُ   حمارضة ثكم  ذي  وقصَّ عن  ة   

الغرائبيأجوج   من  وهذه  العامَّ   نَّ إ  . ومأجوج  ينتقدوأبناء  تقولون  كيف    : نناة 

املهدي   الطويل   ̈ بحياة  العمر  رواياهتم  هبذا  يف  يقولون  هم  سريجع    :بينام 

  . هذه احلياة إىلٰ يأجوج ومأجوج بعد املوت 
 

 )، فراجع.٨٢قد مرَّ ذكرها يف (ص  )١(

 ).٤٠٩٤/ ح ١٣٧١و ١٣٧٠/ ص ٢ابن ماجة (ج ُسنَن  )٢(
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متعدِّ  روايات  جاء  هناك  الذي  ومأجوج  يأجوج  هم  من  تفسري  يف  دة 

بعض    ؟ )ذو القرنني(ي  مّ ذو القرنني ملاذا ُس   ؟ودونين موجأ  ؟ القرآن  ذكرهم يف 

  عىلٰ   ةً ومرَّ األيمن  قرنه    عىلٰ   ةً م رضبوه مرَّ هنَّ القرنني أل   اي ذمّ ُس   :لتقو  واياتالر

  ظهر  سنة ثمّ   ) ٥٠٠( غاب عنهم    وىلٰ ة األُ يف املرَّ   اجلمجمة   يعني عىلٰ األيرس  قرنه  

  .)١( ة الثانيةوهكذا يف املرَّ 

ذن  إ  ، يأجوج ومأجوج سوف يرجعون  نَّ إ  : ة تقولونعامَّ بناء الأ  ا كنتم يا ذإ

نقولتعرتاذا  مل علينا حني  العرص والزمان    نَّ إ  : ضون  اهللا    ̈ صاحب  يف رعاية 

  ؟ يظهر يف آخر الزمان ق ثمّ رزَ يُ  حيٌّ  ، وهو ابن رسول اهللا   ،تعاىلٰ 

تقبلون  أ بعودة    نَّ أنتم  تقبلون  وال  يرجعون  ومأجوج  اإلمام  يأجوج 

  !املعصوم 

أحياءً ذإ يرجعون  الكهف  أصحاب  كان  ال  ، ا    صاحب   نَّ أ  نتقبلو  فلامذا 

  ؟ ملاذا ،يرجع  ¨العرص والزمان 

 

اهللا    ،أيب بصري  عن  )١(  �َ وَ   سألته عن قول اهللا:  :قال  ،عن أيب عبد 
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ْ
قومه  «إنَّ   : قال]،  ٨٣[الكهف:    �ِمن إٰىل  اهللا  بعثه  القرنني    ، ذا 

قرنه عٰىل  عام  ،األيمن  فرضبوه  مخسامئة  اهللا  ذلكبعث  ،فأماته  بعد  إليهم  قرنه    ،ه  عٰىل  فرضبوه 

مخسامئة عام  ، األيرس اهللا  إليه  ثمّ   ،فأماته  ذلكبعثه  األرض ومغارهبا منفملَّ   ،م بعد   كه مشارق 

 ). ٤٠/ ص ٢(تفسري القّمي: ج  »حيث تغرب طلع الشمس إىلٰ حيث ت

  كان عبداً ذا القرنني    إنَّ «يقول:    ت رسول اهللا  سمع  قال:  ،عن جابر بن عبد اهللا األنصاريو

اهللا  صاحلاً  عىلٰ حجَّ     جعله  إىلٰ   ،عباده  ة  قومه  بتقواه  فدعا  وأمرهم  فرضبوهاهللا    ، قرنه  عىلٰ   ، 

فرضبوه   ،قومه  ورجع إىلٰ   ظهر  ثمّ   ؟سلك  وادٍ   بأيِّ   ،أو هلك  ،مات  قيل:  ٰى حتَّ   فغاب عنهم زماناً 

ين: ص  »تهنَُّس  ىلٰ خر، وفيكم من هو عقرنه اآل عىلٰ   ). ٤/ ح ٣٨ب / با٣٩٤(كامل الدِّ

  ه كان عابداً ، ولكنَّكاً لِ ا وال مَ مل يكن نبي� «فقال:    ،عن ذي القرنني  عيلٌّ   َل ئِ ُس   قال:  ،أيب الطفيل  عنو

دعا قومه    فأحياه اهللا، ثمّ   ، فامت  ،قرنه األيمن  عىلٰ   َب فُرضِ   ، اهللا  فدعا قومه إىلٰ   ، هفنصح  ناصح اهللا

القرننيمّ فُس   ، ياه اهللافأح  ، فامت  ،قرنه األيرس   عىلٰ   َب فُرضِ ،  اهللا  إىلٰ  (املصنَّف البن أيب شيبة    »ي ذا 

 ).٤/ ح ٤٦٨/ ص ٧(ج 
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فلسفيَّ إ استحالة  هناك  كان  يف  ذا  فهي  كان إو  االثننية  استحالة    تذا  فيه 

  هذا؟  هو دليلكم عىلٰ  ما  ة فباالثنني عرفيَّ و  أة علميَّ 

نستمرُّ   حمارضات األحوال يف    كلِّ   عىلٰ    نْ إ هذا املوضوع  يف   الحقة سوف 

  . تعاىلٰ شاء اهللا 

 ا  ا :  

احلسن    املحارضة هذه   بن  القاسم  بذكر  أوالد  ،  نختمها  أحد  وهو 

والثاين   حدهم عبد اهللا األكرب أ استشهدوا يوم عاشوراء  مام احلسن ثالثة لإل

  . والثالث عبد اهللا بن احلسن األصغر هو القاسم 

يُ  الذي  األكرب  اهللا  أوَّ   ٰى كنَّعبد  بكر  واستُ أبا  م  تقدَّ من  ء  جا  ثمّ   دَ شهِ ُل 

  . اسمالق

و  أسنة    )١٤(و  أ   )١٣( يعني عمره    ،ملُ مل يبلغ احلُ   ه شابٌّ نَّ إ  :الرواية تقول

تارخيي�   ،صغري  شابٌّ   سنة   ) ١١( نميل  قد  نحن  الشابُّ   نَّ إ  :القول  إىلٰ ا  هلذا    هذا 

ي  يقانَّ إو  ركب فرساً حينام برز للقتال مل  الصغري    مثل هذا الشابِّ   تل راجالً ام كان 

غري من  العمر  عن    نْ أله  سور  املي  هبذا  فضالً  سيفًا  ًام    نْ أحيمل  مطهَّ فرسًا  يركب 

  وعليه رسج ويقاتل عليه وهو بمثل هذا العمر. 

لون  قتَ كم ستُ نَّ إ خطب أصحابه وقال:  امَّ ـل  احلسني    نَّ إ  : الرواية تقول

يا  ، القاسم بن احلسن  جاء   غداً  نت  أ  سألكأ  نْ أريد  أُ نا عندي سؤال  أ  ،مّ ع   قال: 

ت ن  ممَّ   عمّ   وأنا يا   ،غدًا سيقتلون وتلتقون غدًا برسول اهللا   م هنَّ أع باجلمي  برشَّ

  ل؟ قتَ يُ 

 ٰ يتجىلَّ واالتِّ   هنا  والنبل  الروحي  باهللا  العروج  لت    ،تعاىلٰ صال  حتوَّ حيث 

يقول له هذا الطفل    اتات والروحيَّ قمم من املعنويَّ  إىلٰ   ة قطعة من اجلنَّ  إىلٰ كربالء  

  ل؟ قتَ ن يُ نا ممَّ أو ،عمّ  يا : ملُ الصغري الذي مل يبلغ احلُ 
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  ، خيتربه كقائد عسكري  نْ أ  بدَّ   وال  ،مل جيبه  احلسني    نَّ إ  :الرواية تقول

  نت كيف جتد طعم املوت؟ أقال له: و

  من العسل.  واهللا أحىلٰ  ،عمّ  يا :قال

  . لقتَ ن يُ نت ممَّ أابن أخي   عم يافقال له: ن

  . أذن من احلسني ستا ثمّ 

تقول القاسم  عانقت    احلسني   نَّ إ  :الرواية  توجع    ،مع  مشاهد  وهذه 

وتُ  هلاذرَ القلب  الدموع  ب  ف  املنكوب  احلسني  هو  وبأ هذا  وأمامه    أصحابههله 

  ا هو وحده مع هؤالء الصغار يقاتل هبم. وإذ املعسكر املتالطم 

يف حلظة    ٰى واحلسني بك  ،امع القاسم تعانق  احلسني    نَّ إول:  الرواية تق 

هذا    ٰى فأب  ، نقطع شسع نعلهابينام هو يقاتل  و  ، لللقتاوبرز القاسم    ، ذن للقاسماإل

الغيور    ٰى الفت نعل  نْ أاهلاشمي  بدون  املعركة  يُ   ٰى فانحن  ، يدخل  شسع  صلِ كي  ح 

  .نعله

وأيفرتضون  الدنيئة  النفوس  ذوو   قادة  وهو    ، بطالأنفسهم  أحدهم  قال 

  ه. مَّ ثكلن به أُ أعليه و محلنَّ أل  بكر بن غانم: واهللا 

يأيت    نْ أ  إالَّ   ٰى أب  ؟ كيف ترضب هذا الطفل   ،طلنت بأقيل له: هذا طفل و

:  ٰى رض رصيعًا فناد األ  فوقع عىلٰ   ، نعله  يشدُّ   منحنٍ   رأسه وهو  فرضبه عىلٰ   ،ليهإ

  دركني. أ ،عمّ  يا

احلسني  إقبل  أ ير  ،ليه  الغالم  بقدميه وجد  واهللا «عزَّ   :قال   فس    عىلٰ    

َقلَّ  كثر واتره و  اهللات وصو   ال ينفعكثّم  يبك  و ُجي أ  ،يبكتدعوه فال ُجي   نْ أك  مِّ ع

  . »قتلوكُبعدًا لقوم  نارصه

ان يف  صدره والغالم رجاله ختطَّ   محله عىلٰ   احلسني    نَّ إ  : الرواية تقول

وكال التفسريين   ، د له تفسريانوهذا يوج  ،رباً إ ربًا إه مقطع نَّ أيعني يبدو  ،األرض
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مؤمل  مقطَّ   هو  هو  الغالم  رجاله خيطَّ هل  باألرض؟  ع ولذلك  بيشء  تقد  عأنا  أان 

  احلسني    نَّ أ ان باألرض هو  الذي جعل هذا الطفل الصغري رجاله خيطَّ   آخر

  نْ أ  يقدر احلسني    يعني ال   كان منحني الظهر عندما محل هذا الطفل الصغري 

  .)١( األرض ان عىلٰ محله ورجاله خيطَّ   ، هاستقامت يقف عىلٰ 

ا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ إ   ينقلبون. قلب   مننَّا هللا وإنَّ

  العاملني  واحلمد هللا ربِّ 

 *   *   *  

 

الكربٰى اهلد  )١( احلسني  ٢٠٤(ص    اية  ومقتل   ،(  ج) ص  ٢  للخوارزمي  ومقتل ٣١/   ،(

م (ص   احلسني  )، وغريها. ٢٧٨ - ٢٧٦للمقرَّ
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  : التالية سئلةاأل ة اإلجابة عىلٰ تقرأ يف هذه املحارض

  ؟ ̈   هدي هي الصيحة التي حتدث يف السامء عند ظهور اإلمام امل   ما   -   ٨١

  ؟ ¨ كيف يعرف الناس احلقيقة عند ظهوره -  ٨٢

  ؟¨  وجود اإلمام املنتظر  ما هو الدليل اإلسالمي عىلٰ   -  ٨٣

  ؟̈  ما هو الدليل العلمي عن وجود اإلمام املنتظر  -  ٨٤

  ؟¨  وجود اإلمام املنتظر دليل اخلارجي عىلٰ ما هو ال  -  ٨٥

  ما هي؟  ̈  للقاء مع اإلمام املنتظرلصور  ةأربع -  ٨٦

  أليب   هي العالمات الثالث التي أعطاها اإلمام العسكري  ما    -   ٨٧

  األديان؟ 

  ؟ ¨ اب األربعة لإلمام املعصوم من هم النوَّ   -  ٨٨

  ؟¨  ما هو موقع أهل العراق يف حركة اإلمام املهدي  -  ٨٩

  عي املشاهدة؟ تكذيب من يدَّ  ىلٰ  الروايات التي تدعو إفرسِّ كيف نُ  -  ٩٠



  

  

  

ُ:ءا   

  ُسنَّة االمتحان واالبتالء.  : سمهاا ة احلياة ُسنَّ  خطِّ يف   هناك
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ورافقت   ،مجيعاً    نبياء فقت حركة األرا ، ُسنَّة االبتالء :سمهااهذه ُسنَّة 

  م مجيعًا. مَ ألُ ركة اصالح وح حركة اإل

نتحدَّ  حينام  حركة  واليوم  بني  والتاميز  االشرتاك  عنرص  عن  اإلمام  ث 

  ة االبتالء، نَّ، ُس ةنَّالسُّ نسأل عن هذه    نريد أنْ   املهدي  اإلمام  احلسني وحركة  

هي   مع  هل  زماننا  إموجودة  احلركة  ̈ مام  يقود  العامليَّ صالحيَّ اإل  وهو  ة  ة 

  أم غري موجودة؟  ٰى الكرب

  .  ودة مع احلسني موج  كانت لقد

لكن مع    ة، د شباب اجلنَّه سيِّ الناس يعلمون أنَّ   مع أنَّ   احلسني  اإلمام  

فكري، زلزال  هناك  كان  مرٰىض   ذلك  عند  حرية  هو    القلوب،   حدثت  هذا 

جدِّ   َل تِ قُ     احلسني   : لبعض يقولا  االبتالء،  أنَّ   ،)١( هبسيف  د شباب  ه سيِّ رغم 
 

 ).٣١٣/ ص ٥فيض القدير (ج  )١(
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اجلنَّ رسول  ة، أهل  قول  واحلسني  «:    اهللا   ورغم  أو  إاحلسن  قاما  مامان 

    احلسني   نَّ إ  :الشيطان جعلت بعض الناس يقولتسويالت  لكن    ،)١( »قعدا

هو  إ  خرج عىلٰ  زمانه! من  معاوية،إمام  بن  يزيد  هو  زمانه؟  ن وضع  م  ن لك   مام 

  يوجد جواب. زمانه؟ ال  ل  اً مام إيزيد بن معاوية 

للحسني  يقول  اهللا  :   وآخر  رسول  بن  بدر أا  أن  ،يا  عىلٰ نَّ أي    حقٍّ   ك 

دري  أفعل نفيس ال تسمح باملوت؟ أنا  أماذا    ة، ولكن أنا ال أنرصك يف هذه القضيَّ 

بايعك وش  نَّ أدري  أأنا    قتل،أُ   أنْ   نا غري مستعدٍّ أو  ك مقتول،أنَّ    ايعك عىلٰ الذي 

لك من الكوفة يكفون لقتلك    ًا من رأيته خارج نَّ إ  ك مقتول،لكن أعلم أنَّ   ،احلقِّ 

  هذا هو االبتالء.  ،عدٍّ مست  ا غرينأو

أنْ   تعاىلٰ اهللا   الناسفتِ يُ   يمتحن،   يريد  تبارك    نَّ إف  الَّ إو  ،ن  قادر    وتعاىلٰ اهللا 

امتحان  عىلٰ  بدون     :اهلداية 
َ
َعل  

ْ
ل � نُ�َ  

ْ
أ
َ
ش

َ
�  

ْ
مَ إِن ا�س� ِمَن  ْت يِْهْم 

�
َظل

َ
�  

ً
آيَة اِء 

نَ 
ْ
�

َ
هَ أ

َ
ُهْم �

ُ
 ا�

َ
  ). ٤(الشعراء:   �اِضِعَ� ا خ

  حمفوظة.   ٰى تبق  نْ أ ة االبتالء، نَّجتري ُس   نْ أيريد  تعاىلٰ اهللا  لك،يد ذال يراهللا 

  موجودة أم ال؟   ¨مام زماننا إة االبتالء مع نَُّس  والسؤال اآلن أنَّ 

  موجودة.   اجلواب: نعم،

ويتحرَّ   ̈   هأنَّ رغم   الطبينترص  األدوات  ضمن  يستخدم  يعيَّ ك  ة وأحيانًا 

  لكن ذلك ال يغلق باب امتحان الناس،   ،)٢( سابقاً ة كام رشحنا عجازيَّ دوات اإلاأل

يقبل، رغم أنَّ   حيث يمكن ألحد أنْ    صبحت واضحة، أة  القضيَّ   يقبل وآخر ال 

يومئذٍ  ف  والناس  ذلك  ومع  أفواجًا،  اهللا  دين  يف  واسعًا    نَّ إيدخلون  جماالً  هناك 

  ة االبتالء.نَّوهذه هي ُس  ك وينافق ويقاتل،شكِّ يُ   ألحد أنْ  ٰى يبق
 

 ).٢٣٨مناقب آل حمّمد للموصيل (ص  )١(

 . )١٦٩و ٩٥اجع (ص ر )٢(
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ا  ء:ا  

يسمعه  النهار  ل  يف أوَّ   فينادي منادٍ   ، حتدث صيحة يف السامءاإلمام ذا خرج  إ

العامل إنَّ  «  : مجيع  الفائزون  ا علي� أَال  هم  آخر    ، »وشيعته  النهار  ولكن حينام يكون 

ثانٍ ي نداء  الروايات  أيت  بعض  من  إه  نَّ إ  : تقول  وليس  األرض  من  ينادي  بليس 

  ات الكاذبة. ائيَّ الفض بليس يعني مثالً إ السامء،

هم  عثامن وشيعته  أَال إنَّ  : «يضًا يقولأينادي من األرض يسمعه اجلميع  

  حيدث بني الناس بلبلة.   ، »الفائزون

  .)١( حتدث حالة من االلتباس

  وعثامن.  لنقف عند نقطة عيلٍّ 

التعبري عيلٌّ   إنَّ  املعركة يومئٍذ معركة بني الشيعة    ن هل يعني أنَّ وعثام   هذا 

عيلٍّ اجتَّ   : اهنيجتِّ با   ،ةنَّوالسُّ  مجاعة  عثامن،واجتِّ   ،اه  مجاعة  للحقِّ   اه  رمز  هي    أو 
 

حممّ   )١( عيلٍّ عن  بن  اهللا    ، احللبي  د  عبد  أبا  سمعت  العبَّ «:  يقول  قال:  بني  من  اختالف  اس 

املحتو  والنداء  ،املحتوم املحتوم  ، ممن  القائم من  قال:  »وخروج  النداء؟  ينادي «، قلت: وكيف 

السامء  منادٍ  النهارأوَّ   من  أَال ل  إنَّ :  الفائزون علي�     هم  وشيعته  ق»ا  منا«ال:  ،  آخر    دٍ وينادي  [يف] 

 ).٤٨٤/ ح ٣١٠/ ص ٨يف: ج (الكا »عثامن وشيعته هم الفائزون  إنَّ  النهار: أَال 

ٰ و صوت جربئيل من السامء، وصوت إبليس  «قال:    ،أيب عبد اهللا  يس، عن  نَبن ُخ   عن املعىلَّ

فاتَّ  األرض،  األوَّ   بعوامن  وإيَّ الصوت  أنْ ل،  به  اكم واألخري  ين: ص    (كامل  »تفتتنوا    / ٦٥٢الدِّ

 ). ١٣/ ح ٥٧باب 

الثاميلو إنَّ   قلت أليب عبد اهللا  قال:  ، عن أيب محزة  يقول:    أبا جعفر    :  خروج   إنَّ «كان 

اس من املحتوم، وقتل النفس  نعم، واختالف ولد العبَّ «؟ قال (يل):  »املحتوم  مراأل   السفياين من

مالزكيَّ  القائم    نة  وخروج  املحتوم  املحتوم،  فق»من  يكون ،  كيف  له:  النداء؟    لت  (ذلك) 

  ) اهللالعنه  (  ينادي إبليس  وشيعته، ثمّ   يف عيلٍّ   احلقَّ   إنَّ   ل النهار: أَال من السامء أوَّ   ينادي منادٍ «  قال:

أَال  النهار:  آخر  املبطلون   احلقَّ   نَّ إ  يف  ذلك  عند  فريتاب  وشيعته،  السفياين  ين: (كام  »يف  الدِّ ل 

 ). ١٤/ ح ٥٧/ باب ٦٥٢ ص
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األقرب  والباطل، هو  تكن  ألنَّ   ،هذا  مل  يومئٍذ  شيوعيَّ شرتاكيَّ ا ه  وال  وال  ة  ة 

حقٌّ   ة، ديمقراطيَّ  يومئٍذ  ب  ،   عيلٌّ سمه  ا  يوجد  اال ااطل  ويوجد  اهات  جتِّ سمه 

مع    احلقُّ   : حة الثانية تقوليالص  هؤالء،   مع   احلقُّ   : تقول  وىلٰ الصيحة األُ   ، ٰى خر األُ 

  والباطل.  ملعركة احلقِّ  اً هنا رمز مَ خدِ وعثامن استُ  اسم عيلٍّ   هؤالء،

:ح او  

يسأل   رسول  إ  :اإلمام الراوي  بن  يا  ماذا    اهللاذن  الليل  أوَّ نصنع  نحن  ل 

  ! ؟ ءواالثنان صيحة ونداء يف السام ، خر الليل نسمع هكذاآو ،انسمع هكذ

  ». هذه الشمس الداخلة يف الغرفة؟  إىلٰ تنظر «:    الق

  .  أنظرينِّ إ بىلٰ  :قال

  .)١( »من هذه الشمس  -أوضح   -أمرنا أبني   نَّ «إ  :  قال

واملعرفة،  والبصرية  القلب  تضيع   لصاحب  قلبه    احلقيقة،   ال  يف  والذي 

  . لو تنزل املالئكة ٰى حلقيقة حتَّ اعليه  مرض تضيع  

قل هلذه الشجرة تزحف    ا ذا كنت نبي� إ  : ول اهللا هؤالء مجاعة قالوا لرس

  .وتأيت

  . »أنا رسول اهللا ، يا شجرة تعايل«: قال  
 

ام أراد  إنَّ ه فظننت أنَّ  ، ناسوعنده يف البيت أُ  أيب عبد اهللا  ال: كنت عند ق ، ل بن عمرفضَّ عن م )١(

يقال: مات،    ٰى هذا حتَّ   وليخملنَّ   ،مركم صاحب هذا األعن  ليغيبنَّ   ا واهللاأمَ «بذلك غريي، فقال:  

أيِّ  إالَّ   كام  ولتكفأنَّ   سلك؟  وادٍ   هلك، يف  ينجو  ال  البحر،  أمواج  السفينة يف  اهللا  تكفأ  أخذ   من 

من   أيٌّ  ٰى درتا عرشة راية مشتبهة ال يُ اثن ولرتفعنَّ  ،ده بروح منهيف قلبه، وأيَّ   يامن ميثاقه، وكتب اإل

قال:»أيٍّ  فقال:  فب  ،  يُ «كيت،  اهللا؟ما  عبد  أبا  يا  ُج   ،»بكيك  فداكفقلت:  أبكي   ،علت  ال  كيف 

يُ اثنت«  وأنت تقول: لسه كوة تدخل فيها قال: ويف جم   ؟!»من أيٍّ   أيٌّ   ٰى درا عرشة راية مشتبهة ال 

/ ١(الكايف: ج    »الشمس  هأمرنا أبني من هذ«:  فقلت: نعم، قال  ،»نة هذه؟ أبيِّ «فقال:  ،  الشمس

 ). ١١باب يف الغيبة/ ح  /٣٣٩و ٣٣٨ص 
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ختبُّ  الشجرة  أذكرها    -   األرض  وتشقُّ   ا خب�   جاءت  األشياء  هذه 

ج  ذرها لكم كنامذكأ  ومعاجزه أكثر وفوق ذلك،   ات النبيِّ كرام  ،كمأثورات

  .   جاءت الشجرة للنبيِّ  ،-  أو رموز 

  رتجع. فلقل هلا  ت نبيٌّ نأا ذإ :اقالو

  فرجعت.  ، بالرجوع فأمرها النبي  

  . نصفني نصفها وتنشقُّ  ٰى قالوا: قل هلا يأيت نصفها ويبق

يبقتها الشجرة انقسمي نصفني نصف يأيت يل  أيَّ «:  قال   ،  »ٰى ونصف 

  فاستجابت الشجرة. 

  .)١( ابأنت ساحر كذَّ  وا ذلك قالوا: رأفلامَّ 

التي املريضة  ت   القلوب  حتَّ   نْ أريد  ال  تؤمن  ال  عليها    ٰى تؤمن  ينزل  لو 

  مالئكة من السامء. 

  . »هذه الشمس أمرنا أبني من  نَّ إ « :  مام يقول اإل

حن من أين  ن  ،يا بن رسول اهللا  : يقول    الصادق اإلمام  الراوي يسأل  

  ؟ ¨ صاحب العرص والزمانة هي صيحة حهذه الصي نَّ أنعرف 

تقول قظ صباحًا جيد صحيفة حتت  يستيينام  واحد منكم ح  كلُّ «:  الرواية 

  .)٢( »طاعة معروفة : رأسه مكتوب فيها
 

ريك   أُ َال أ«: رسول اهللا فقال ، رجل من بني عامر رسول اهللا  ٰى أت :قال  ، اسعن ابن عبَّ  )١(

  قل هلا   :قال  ،بني يديه  فجاءت تنقزُّ   ،فدعاها  ،»ادع تلك النخلةفاذهب ف«:  قال،  بىلٰ   :قال  ،»؟ آية

يا بني عامر    :فقال  ،مكاهنا  إىلٰ   عادت  ٰى فرجعت حتَّ   ،»ارجعي«:  قال هلا رسول اهللا    ،رجعت

 ).١٣/ ص ١. (ُسنَن الدارمي: ج كاليوم أسحر منه ما رأيت رجالً 

فقلت له: كيف    ،   ند أيب عبد اهللا ع  خروج القائم  قال: ذكرنا    ،عن عبد اهللا بن عجالن  )٢(

أنْ  فقال:    لنا  ذلك؟  رأسه صحيفة عليها  يصبح«نعلم  معروفة:  مكتوب  أحدكم وحتت   »طاعة 

ين: ص (كام  ). ٢٢/ ح ٥٧/ باب ٦٨٤ل الدِّ
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  . ال ندري  ؟!هل هذه الورقة هي عبارة عن ورقة بالفاكس تذهب للبيت

  . ة االبتالءنَّخارجة عن ُس املسألة ليست  نَّ أكام ذكرنا  املهمُّ 

تق رواية  «ولهناك  األ  نَّ إ:  قبلهذا  من  عرفه  من  يعرفه  أُ )١( »مر  ولئك ، 

  ين هم من قبل يعرفون احلقيقة يكتشفون ما هو الفرق بني صيحة احلقِّ الذ الناس 

الباطلحوصي يومئٍذ  مَّ أ  ،ة  احلقيقة  يعرفون  ال  قبل  من  كانوا  الذين  ال  أا  يضًا 

  يعرفون احلقيقة. 

  ،عند الشيعة  اً مسبق  اً ناك وعيه   نَّ إ  :تقول  نْ أحظوا هذه الروايات تريد  ال

القضيَّ  يجربا  نَّ أة  وليست  يقولنزل  ئيل  السامء  صاحب  هيُّ أ  : من  هذا  الناس  ا 

به بيننا وبني غرينا من حيث    ، الزمان احلقوا  وضوح عند  الوبالتايل ما هو الفرق 

  اجلميع؟ 

كذلك ليس  األ  ،ال  عرفهذا  من  يعرفه  قبل،مر  من  ينجح  أمَّ   ه  مل  من  ا 

سا يومئٍذ  باالمتحان  فهو  احلقيقة، أبقًا  عليه  تضيع  وعيإ  يضًا  هناك    مسبق   ذن 

  كام تقول الروايات يف هذا الشأن. شيعة أهل البيت   ٰى لد

  هذه الروايات:  ٰى حدإأقرأ لكم 

  ؟ نعلم ذلك كيف لنا أنْ  :عندما يسأله الراوي   الصادقاإلمام يقول 

مكتوب  يصبح«  :  قال عليها  صحيفة  رأسه  وحتت  ة  طاع   :أحدكم 

  . »فةومعر

  ذه؟ كيف نعرف هذه من ه  :يقول لكن هناك سؤال ثانٍ 

  . »يعرفه من كان سمع به من قبل «:    الق
 

ل الليل،  مها صيحتان: صيحة يف أوَّ يقول: «  قال: سمعت أبا عبد اهللا    ، عن هشام بن سامل  )١(

ة  واحدة من السامء، وواحد«فقال: قال: ، قال: فقلت: كيف ذلك؟ »انيةآخر الليلة الث وصيحة يف

إبليس تُ وفقلت:    ،»من  فقال:  عرَ كيف  هذه؟  من  هذه  أنْ يع«ف  قبل  هبا  سمع  كان  من   رفها 

 ). ٣١/ ح ١٤/ باب ٢٧٤و ٢٧٣(الغيبة للنعامين: ص  تكون».
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،  )١( »تكون  ق هبا من كان مؤمنًا هبا من قبل أنْ صدِّ يُ «   تقول:  ٰى خر ورواية أُ 

  صحية.قون بتلك الصدِّ يُ  هولئك املؤمنني به قبل ظهور أُ يعني 

األ  عىلٰ  البأساس  هذا  أهل  شيعة  غريهمصبح  من  أفضل  م  هنَّ أل   ،يت 

عجازًا يف السامء  إ  نَّ أوليست املسألة    الثقايف، ني ويلدِّ زون بالوعي السيايس وايتميَّ 

كلُّ  حتَّ   يراه  اإل  ٰى الناس  لذلك  وخيضعون  والنرصاين  فضل  اليهودي  وال  عجاز 

  ث عن وعي الشيعة وفضلهم.غريهم، الرواية تتحدَّ   حينئٍذ للشيعة عىلٰ 

 ا اى ا:  

املنتظرين  و بإمامته  ائلنيه الق أهل زمان غيبت  نَّ إ«  :   اد السجَّ اإلمام  عن  

  ملاذا؟  ،»زمان  لظهوره أفضل من أهل كلِّ 

  ؟ هؤالء مجاعة أهل البيت   هل ألنَّ 

وهو    - عرفة فهام واملأعطاهم من العقول واأل  تعاىلٰ تبارك  اهللا    ألنَّ « بل    ال،

وال الثقايف  الوعي  بمنزلة  به  صارت  ما    -سيايس  باصطالحنا  عندهم  الغيبة 

ال  أصالً   ،»املشاهدة  أنْ   يوجد   بني  الوعي واملعرفة  حيث  من  يكون    فرق عندنا 

أو  إ غائبًا  زماننا  بيننا،إمام  موجودًا  زماننا  مصدِّ   مام  به  به  صارت  «  ، قوننحن 

املشاهدة بمنزلة  عندهم  حق� أُ   ...،الغيبة  املخلصون  صدقاً   ،اولئك    ، وشيعتنا 

  . )٢(»وجهرًا  ارس�   دين اهللا   إىلٰ لدعاة او
 

  : ا نقولبونا أنَّ كذِّ خونا ويُ وبِّ : يُ  عبد اهللا قال: قلت أليب ، عبد الرمحن بن مسلمة اجلريريعن  )١(

تكونان  إنَّ  تُ   يقولون:  ،صيحتني  أين  املحقَّ عرَ من  قال:  ف  كانتا؟  إذا  املبطلة  من  تردُّ «ة  ون فامذا 

نردُّ   ،يهم؟»عل ما  شيئاً   قلت:  يُ   ، عليهم  «قولوا:  إذا كانت من  صدِّ قال:  هبا  من  ق  هبا  يؤمن  كان 

   يقول:  اهللا    إنَّ   ،قبل
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االإ ُسنَّة  حم بتالذن  الرشيف: ء  احلديث  يف  جاء  كام  يومئٍذ  لتَُغرَبلنَّ  «  فوظة 

  .)١( »ليقول القائل مات أو هلك يف أي واٍد سلك ٰى غربلة حت

ِ سلكو يف أيِّ  ،أو هلك ،مات  ؟¨ مام الزمان إأين يوجد    ٰى لكن تبق ؟اٍد

  العقيدة الصحيحة.   ابتة عىلٰ املجموعات املؤمنة ث

  : ااق

ما    - ن مُّ مر لالستبشار والتيذكر هذا األ أنا  أو  - ات  جموعمن مجلة تلك امل

  .   تذكره الرواية عن حذيفة بن اليامن صاحب رسول اهللا 

عند  إذا كان  «  :يقول    سمعت رسول اهللا  :هذا الصحايب اجلليل قال

ينادي منادٍ  القائم  قُ هيَّ أ  :من السامء  خروج  مدَّ   عَ طِ ا الناس  ة اجلبارين وويل  عنكم 

خري   حم مَّ أُ األمر  بمكَّ   ، دمّ ة  مرص،  ،ةفاحلقوا  من  النجباء  من  واأل  فيخرج  بدال 

  ، م زبر احلديدقلوهب  كأنَّ   ،رهبان بالليل ليوث بالنهار  ،وعصائب العراق  ،الشام 

  .)٢( »قام فيبايعونه بني الركن وامل

حيتاج    اإلمام  و يُ دل  إىلٰ يومئٍذ  للناس،قدِّ يل  السامء، يالص  مه  يف    حة 

ني يف آدم  فمن حاجَّ «  ،هو يدخل معهم يف حوار لك فومع ذ  الغاممة فوق رأسه،

  .)٣( »الناس بنوح ني يف نوح فأنا أوىلٰ بآدم، ومن حاجَّ  الناس  فأنا أوىلٰ 

مفتوح،  حوار  بدَّ   هذا  الدليل،   ، دليالً   اإلمام م  قدِّ يُ   نْ أ  ال  يطلبون    والناس 
 

املفضَّ   )١( عمرعن  بن  أبا    ،ل  سمعت  اهللا  قال:  والتنويهإيَّ «:  يقول  عبد  واهللاأمَ ،  اكم    ليغيبنَّ   ا 

  سلك؟ ولتدمعنَّ   ادٍ و  ، هلك، بأيِّ َل تِ قُ   ، يقال: مات  ٰى حتَّ   ولتمحصنَّ   ، كممن دهر  إمامكم سنيناً 

 من أخذ اهللا ميثاقه،  ينجو إالَّ فال  ،  ن يف أمواج البحرفُ كام تكفأ السُّ   عليه عيون املؤمنني، ولتكفأنَّ 

 ).٣/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٦/ ص ١(الكايف: ج  »...ده بروح منهيامن، وأيَّ به اإلوكتب يف قل

 ). ٢٠٨االختصاص (ص  )٢(

 اجع.)، فر١٨قد مرَّ ذكرها يف (ص  )٣(
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ذلك    وهم مل يروه؟ لقد استندوا يف   ̈ مام الزمان  يف عرف الشيعة إفكوهلذا  

  . دليل حمكم ال يقبل الشكَّ  إىلٰ 

أ  ناد:  

  : يقول،   احلسن العسكري اإلمام األديان خادم  أيب ة أنقل لكم قصَّ 

كان    ، -  ¨  ملنتظر ااإلمام  بو  أوهو    -    احلسن العسكرياإلمام  كان  

مدَّ  ومدَّ بني  بة  يبعث  كتابًا  ة  واملُ   إىلٰ يدي  وبعث  ،ندُ األمصار  دعاين  ة  مرَّ   وذات 

يل  ، املدائن  إىلٰ بًا  كتا  بيدي  مخسة  أ«  : وقال  تستغرق  سوف  هذه  سفرتك  يف  نت 

يوماً  رأ   ُرسَّ   إىلٰ ذا رجعت  إف  ، عرش  الواعية،   ٰى من  تسمع  عىلٰ أوجتدين    سوف    نا 

  . »قد توفيت ،فراش املوت الفراش، 

  مر بعدك؟ لمن األذا كان ذلك فإ ،دي: سيِّ قلت

  . »بتُ الذي يطالبك بجوابات الكُ «:  قال  

  زدين.   ،يد يِّ لت: سق

  . » عيلَّ صيلِّ الذي يُ «  :  قال

  زدين.  قلت:

  . »ربك بام يف اهلميانالذي ُخي «:    قال

األ أبو  للمدائنذهب  الرسائل    ،ديان  باجلواب،   ،أهلها  إىلٰ وسلَّم    ورجع 

العسكر اإلمام  سامراء ناعية  يف  ذا  إو تُ     ي احلسن  اإلمام  ذا  إدخل و  ،وّيف قد 

  ة عليه. للصالأ يَّ املغتسل ُهي  عىلٰ   ٰى مسجَّ 

  عالمة. ل فهذه أوَّ   عليه، صيلِّ ن من الذي يُ نتظر اآلأ :قلت

بيت    : يقول يف  أخ     العسكري اإلمام  وجدت  اإلمام    ا جعفرًا 

ذا هو جالس ويستقبل  إ و  مامة، ن له اإل تكو  وكان يطالب بأنْ   ، العسكري جالساً 

  مامة. ح نفسه لإلوقد رشَّ ين زِّ املع
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ذن قد  إ  -وكان يرشب اخلمر    عرفهأنا  أو  -م  اإلماذا كان هذا هو  إ  :قلت

اإل العسكري    ،مامةانقطعت  احلسن  بعد  يوجد  يا سبحان    :مام، قلتإ  ال 

  ماذا سيحدث.   ٰى فألنتظر وأر  ،اهللا

هتيَّ  جناز بينام  جلعفر: ؤجا  العسكري    اإلمام   ةأت  وقالوا  بن    وا  يا 

أنْ ولكنَّ  ، م جعفرفتقدَّ   ،م للصالةتقدَّ   ، ول اهللارس قبل  الربِّ كيُ   ه  األُ   يف    وىلٰ تكبرية 

امليِّ  وصالة  كأنَّ إت  سمرة  وجهه  يف  بغالم  قطط،   ذا  شعره  يف  قمر  قطعة    وجهه 

لهتقدَّ  قائالً  جعفر  وسحب  الغالم  هذا  عمّ «  : م  يا  أوىلٰ أف  ، تنحَّ  عىلٰ   نا    بالصالة 

  .»أيب

جاء؟  أين  أحد    من  الطري،   عىلٰ   كأنَّ وهم    يدري، ال  وجئوا  فُ   رؤوسهم 

ٰ وص وانسحبوا،   ه الغالم الصغري وانرصف. علي  ىلَّ

  هذه واحدة.  : قلت :ديانبو األ أيقول 

الناس   امللقَّ   إىلٰ جاء  الرواياتجعفر  الكذَّ   : ب يف  له  اب،جعفر  من    : قالوا 

  هذا الغالم؟ 

صالً، أنا  أمًا  وال أعرف ألخي احلسن العسكري غال  ،عرفته  واهللا ما  :قال

  هذا الغالم بينكم.  ٰى عرف من أين أتأال 

ونه واستغرق املجلس  : جلست عند جعفر والناس يعزُّ ديانو األول أبيق

ذا  إننرصف و  بينام نحن جلوس وقبل أنْ   ساعة أو ساعتني ومل يسألني عن يشء،

قم، من  شيعي،   بوفد  عليكمالس  : قالوا  وفد  اهللا  عظَّ   ، الم  جعفر، أُ م  يا    جوركم 

هبا   جئنا  أمانة  خرب  ،  العسكري  اإلمام    إىلٰ عندنا  فمن    ، ّيف وتُ   هأنَّ ووصلنا 

  مكانه؟ 

  موا أمانتكم. سلِّ  ، أنا قال:

املعرفة من  يشء  عندهم  له  ،هؤالء  كنَّ  :قالوا  معتادين  نحن  جلبنا  إا  ذا 
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  ن هي،مانات وشكلها وممَّ األربنا عن مقدار هذه  خيك العسكري ُخي مانات ألاأل

  ؟ ميانمانات التي معنا يف اهلربنا ما هي األُخت  نْ أب منك ونرجوك  ن نطلنحن اآل 

  ن أين هي؟ وم

  علم الغيب! أ ي أنْ يريدون منِّ   ه وقال:ءفقام ينفض ردا 

األديان أبو  وانرصف، :  يقول  الوفد  يسألني    قام  ومل  معهم  وانرصفت 

  . ب التي عنديتُ جوبة الكُ أجعفر عن 

و الطريق  يف  نحن  هل إوبينام  يقول  بخادم  من  أ  : مذا  عندكم  ما  عطوين 

دينار، اوفيها م  ، ماناتاأل بن فالنمطليَّ منها  عرش    ئة  وفيها كذا لفالن    ،ة لفالن 

  .اإلمام نت أ : بن فالن، قالوا

  . اإلمام ال أنا عبد عند   قال:

  . اإلمام ك هو هالذي وجَّ  فقالوا:

حتَّ   ثمّ  م  ٰى رسنا معه  دار  العسكريدخلنا  احلسن  ولده  إف،    والنا  ذا 

  ، ب خرضه ثياعلي  ، رسير وجهه كفلقة القمر  قاعد عىلٰ   ̈   دنا املنتظر سيِّ   القائم

ومل يزد ومل    ، »مجلة املال الذي معكم كذا وكذا«   : قال  ثمّ   السالم،   منا عليه فردَّ فسلَّ 

الذي   املال  وصف  يف  به، أينقص  ُس فخرُّ   تينا  هللا، جَّ وا    ، مسائلسألوه عن    ثمّ   دًا 

  موال. ليه األإفحملوا  ،جاهبمأف

  قلت: هذه هي العالمة الثانية. ول أبو األديان: يق

يل ثّم   الكُ «  :م الغال  قال  جوابات  معك تُ هاِت  التي  هي    :قلت  ، »ب  هذه 

  .)١( ب التي معيتُ جوبة الكُ أمته فسلَّ  العالمة الثالثة، 

القاملقصود   هذه  عرض  البيت    أنَّ ة  صَّ من  أهل  ب  شيعة  أهل  آمنوا 

وليس   عالمات  وعرب  استدالل  عرب  دقيقة    عاءات،دِّ اد  جمرَّ البيت  عالمات 
 

ين ( )١( ة يف: كامل الدِّ  ).٢٥/ ح ٤٣/ باب ٤٧٦ - ٤٧٣راجع نصَّ القصَّ
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  خطٌّ  مل تزل هبم قدم،  شيعة أهل البيت   اىلٰ تع  هللا اد  اليوم بحم   إىلٰ   ،صوهاشخَّ 

يني  هذا هو الوعي الثقايف والسيايس والدِّ   ، رصاط مستقيم يمشون عليه  مستقيم، 

  الذي عندهم. 

ق منكم  يقول  قد  أيضًا  اآل   : ائلاليوم  الغيبةنحن  زمان  يف  أين  إ  ،ن  ذن 

  وأين العالمات؟  ؟ ةألدلَّ ا

  ة؟  نحتاج أدلَّ ن أَال عجبًا اآل   ة،أدلَّ هلم مت ذا كان أبو األديان ووفد قم تقدَّ إ

أدلَّ  نحتاج  بدَّ   ة، أيضًا  األدلَّ   أنْ   وال  يقينيَّ تكون  كلِّ   ة ة  يف  الشأن  هو    كام 

  . ةة يقينيَّ تكون أدلَّ  نْ أجيب   ة، عتقاديَّ القضايا اال

مرَّ أ تريد  نت  حيتاج  تتعبَّ   نْ أة  ال  بيشء  قطعي،  إىلٰ د  يقيني  أنْ   دليل    تريد 

نت تقوم وتعمل وفق احلكم  أ  حكمك الرشعي كيت وكيت،   :لك  يقال   ،صيلِّ تُ 

اهللا وال حتتاج  صيلِّ د وتُ الرشعي وتتعبَّ  تكليف وحكم    ألنَّ   ، يقني  إىلٰ  لوجه  هذا 

بدَّ تقاديَّ لكن يف القضايا االع  دي، تعبُّ  املعت  تطمئنَّ   أنْ   ة ال  أنَّ   ،دقَ بذلك  ك  ومعناه 

يقيني،   إىلٰ حتتاج   ف  دليل  الكُ بع  نَّ إوهلذا  السُّ تَّ ض  أهل  من  عىلٰ نَّاب  يشكلون    ة 

بأ  : الشيعة ويقولون تؤمنون  بالغيبة وباإلمام  نتم  ،  ¨املهدي  اإلمام  وتعتقدون 

اعتقاد االعتقاديَّ   ، هذا  هبا خوالقضايا  يكفي  ال  جمموعة    رب ة  بدَّ   ، خبارأأو    نْ أ  ال 

  . لنا الدليل اليقيني موا قدِّ تُ 

يقولون عىلٰ أدلَّ :  علامؤنا  بمستو   ̈   رنتظ املام  اإلم  تنا  القطع    ٰى هي 

  .واليقني

الشهيد  سيِّ  باقر الصدر حممّ آية اهللا  دنا  يف كتابه املوجز (بحث حول      د 

استعراضاً   املهدي)  األدلَّ يستعرض  من  نوعني  رسيعًا  الدليل  ل  األوَّ   :ة  هو 

  .  ه الشهيد الصدر كام سامَّ  ،يل العلميوالثاين هو الدل ، ياإلسالم
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أد أر   دوياا  ¨:  

  : مهاقدِّ نُ  نْ أة يمكن دلَّ نامذج من األ ة ربعأ واحلقيقة أنَّ 

وهو الذي    ، قاعدة اللطف  الذي يعتمد عىلٰ   ، الدليل العقيلل:  الدليل األوَّ 

هذا الدليل    إىلٰ ندون  من علامء الطائفة الذين يست  ه وغري  طويس ذكره الشيخ ال

  .)١( عن هذا الدليل  صورةمنا قدَّ  وقد سبق أنْ  ة،كواحد من األدلَّ 

الثاين: هذا    ،الدليل الرشعي  الدليل  املتواترة يف  الروايات  عبارة عن  وهو 

  . ياإلسالميه الشهيد الصدر بالدليل سمّ وهذا الدليل هو الذي يُ  مر،األ

الثالث: العلمي  الدليل  س   ، الدليل  السيِّ امَّ كام  ورشحه  الشهيد  ه  د 

  .)٢(   الصدر

وهو عبارة عن جمموعة اللقاءات األكيدة    ، يارجيل اخل الدل  الدليل الرابع:

  تها ووثاقتها. بصحِّ  بحيث ال يمكن الشكُّ  ، ¨ التي حدثت مع صاحب العرص

هذه  وأُ  يف  األدلَّ   أنْ   املحارضة حاول  هذه  عند  عن  نتحدَّ   ثمّ   ، ةأقف  ث 

  . ¨ م اإلماموضوع اللقاء مع 

 ا  ا:  

الصدر   الدليل    الشهيد  يقول:سالماإلي  الرشع يف  يقين  ي    ، ةيَّ املسألة 

والسُّ  الشيعة  الفريقني  مصادر  يف  يوجد  ستَّ نَّحيث  يف  آ ة  ة  رواية  اإلمام  الف 

هي    ، ¨ املنتظر منها  رواية  ةالبناء  أطريق  عن  أربعامئة  هذه    ، عامَّ نجمع  حينام 

الرو من  والكمّ املجموعة  املتعدِّ   ايات  اإلاهلائل  النقولواملتعدِّ   سناد، د    رغم  ، د 

واملطارامل عىلٰ د الحقة  كانت  التي  أنَّ   الشيعة،  ة  جد� القضيَّ   نجد  كافية  لتوليد    ا ة 

  تها. اليقني بصحَّ 
 

 ). ١٥٨ يف (ص راجع ما مرَّ  )١(

 .)١٠٤(ص  ̈  بحث حول املهدي )٢(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٣٦

ينقل    املنتظر) ملهدي  ااإلمام  (  اء يف كتابهد عدنان البكَّ ستاذ السيِّ مة األُ العالَّ 

  أيضًا.  بعض الروايات 

مسند   حنبل  أعن  بن  السُّ إمحد    يشري   وهو   -  قال    الرسول  نَّ أة  نَّمام 

ابني  «  :-    للحسني أئمَّ   ،مام إخو  أ  ،مام إهذا  تسعة،أبو  تاسعهم    ة 

  .)١( »قائمهم

له رواية    -     سالمي يف زمن النبيِّ إخ  ل مؤرِّ وهو أوَّ   - يم بن قيس  لَ ُس 

سلامني   ة،مهمَّ  عن  عىلٰ   :يقول،  روهيا  باحلسنيإف  ،  النبيِّ   دخلت  بن    ذا 

س يف وجهه،    فخذه  عىلٰ    عيلٍّ  بن  اد  سيِّ أنت  «  :وقال  عينيه،   ل بنيوقبَّ وتفرَّ

أنت  دسيِّ  إمام   مام إبن  امام  إ،  أئمَّ   أخو  أبو  و  اهللا   ة بن حجَّ ااهللا  ة  حجَّ أنت    ة، أبو 

  امذج من تلك الروايات. هذه ن ،)٢( »تاسعهم قائمهمتسعة من صلبك، حجج 

ة  ستَّ   نَّ إف  ثبات عليهاة اإلم أدلَّ قدِّ نُ   نْ أة  ة تارخييَّ قضيَّ   أيِّ   ذا أردنا يف إونحن  

رواية، يروهيا    أربعامئة   آالف  منها  العامَّ أرواية  عامَّ بناء  بمصادر  وة  سانيد  أة 

  لتحصيل اليقني.  ا تكون كافية جد�  دة، متعدِّ 

ا ا  :  

الشهيد الصدر  يف الدلي القضيَّ   أنْ نحاول    ل العلمي كام ذكره  ة  نبحث 

  . ملختربكبحث علمي يف ا اا وميداني� استقرائي� 

تعرفون  أ أنتم  مثاالً:  لكم  ملكي�   نَّ أرضب  عهدًا  عاش  حوايل    ا العراق 

عاماً  فيصل    ،ثالثني  فيها  اإلل  األوَّ حكم  وعبد  وغازي  شاكل    ه لوالثاين  وما 

املأوال    ،ذلك من  امللكي   اوجودين حالي� حد  العهد  هل   ،عاش  أحد    لكن  يوجد 

 

 ).١١من مسند أمحد بن حنبل (ص   هدي أحاديث امل )١(

 ). ٧٧/ ح ٤٦٠ص كتاب ُسَليم بن قيس ( )٢(
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حد  أعهد اجلمهوري؟ ال  ل الدخ   مّ ث  االعراق عاش عهدًا ملكي�   نَّ أيف    ن يشكُّ اآل

أل  ، يشكُّ  اإلدلَّ أ  نَّ ملاذا؟  موجودة، ة  أُ   ثبات  كاملة،مَّ هناك  وأ  ة    ، جدادأبناء 

وصحافة،وصحفيِّ  وجمالَّ تُ وكُ   ني  وبيانات،إو  ت، ب  وما    ، ياتوأبوشعر    ذاعة 

ث  ة تتحدَّ العامليَّ   ٰى كتبات ويف املتاحف الكرباملووثائق موجودة يف    ،شاكل ذلك

اليوم شخص   دَ جِ ذا وُ إكي، فلالعهد امل  تي عاشها العراق يف ظلِّ ة الالفرت عن هذه  

ك تقول له:  نَّ إف  ،اعهدًا ملكي�   والعراق مل يعش  ه خيال ووهم،مر كلَّ األ   نَّ إ  : يقول

  . احلقيقة التي ال تقبل الشكَّ نت تصطدم مع أ

  إىلٰ   مة رَّ ة املكهاجر من مكَّ     رسول اهللا  نَّ أنثبت    نْ أردنا مثالً  أذا  إن  اآل

  فام هو دليلنا؟  ، املدينة

التارخييَّ  فقط، املسألة  روايات  مسألة  ليست  أُ نَّ إو  ة  هذه  مَّ ام  كاملة عاشت  ة 

أسَّ     والنبيُّ   ،التجربة املدينة  حكًام، يف  حروباً   س    مساجد،  ٰى وبن  ،وخاض 

  خبار والروايات. ة وليست فقط باألامليدانيَّ ة باألرقام  يعني القضيَّ 

الصدر   استقرائيَّ   ذلكي  مّ سيُ   الشهيد  بالتجربة    ،ة)(جتربة  ونحن 

  . ¨  املنتظراإلمام ت وجود ثبِ ة نُ االستقرائية اخلارجيَّ 

أنَّ  نعرف  عامًا، مَّ أُ   نحن  سبعني  طوهلا  جتربة  عاشت  كاملة  جت  ة  ربة  هي 

وبنسق    املستويات من العدالة،   عىلٰ أء عدول بوكالء فقها  ة اب األربعة، أربعالنوَّ 

يتحدَّ  بتو ثوواحد  أيِّ افق  ن  عن  وبعيدًا  عن    ،ةمنازعات ومصلحيَّ   كامل  وبعيدًا 

أيِّ   أيِّ  الكيفيَّ   شكوك وعن  النصوص،اضطرا ب يف  ننقل    : يقولون  ة ويف  نحن 

عاشت  ة كاملة  مَّ وهناك أُ   ة سبعني سنة، مدَّ   ، ¨  املنتظر اإلمام  لكم يف النيابة عن  

سنة عاشت مع وكالء  عني ة سبة كاملة مدَّ مَّ هناك أُ   معهم فيها فقهاء عظامء أيضًا،

سعيد  :وهم،  ¨املنتظر  اإلمام  اب  ونوَّ  بن  عثامن  وحممّ   ، العمري  (عثامن  بن  د 

روح    العمري، بن  حممّ   وعيلُّ   ، النوبختيواحلسني  ف  ، لسمري)ا د  بن  قهاء  أربعة 
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الزمان إكان   خالهلم يتَّ   ¨  مام  من  يُ   الناس،ب  صل  رسائل  قدِّ والناس    إىلٰ مون 

ك   هؤالء،  األربعةلفقهاملة  هذه جتربة  الوكالء  هؤالء  الشيخ    ، اء عاشوا مع  مثل 

دركوا الفرتة التالية بعدها مثل الشيخ الشيخ  أخرين  آوفقهاء  الكليني والصدوق  

ا وال  بوه كذِّ مام هذه التجربة ومل يُ أا خاضعني  الذين وقفو  املفيد والسيِّد املرتٰىض 

فيهاشكَّ  يمكن    ، كوا  هل  هؤالء  كلُّ نويكو  نْ أعجبًا  ُس ا  تنطيل    ًا جذَّ هم  وبسطاء 

  الكذبة؟  معليه

سبع عمرها  أيِّ وجتربة  دون  الفقهاء  هؤالء  مثل  يقودها    ،تشكيك  ن سنة 

  ؟! فهل يمكن تكذيبها ،يضًا عاشوا هذه التجربةأ والشيعة

  لك؟ كثر من ذأثباهتا بإة كيف يمكن التارخييَّ القضايا 

  نا. فهذا إثبات بالنسبة ل ، رض حينام حتدثاأل التجربة عىلٰ 

  :ين ا  ّ  

العمري عثامن  بن  نوَّ   ، حمّمد  أحد  بني  ،  ¨اإلمام  اب  وهو  وسيطًا  وكان 

  . ¨  املنتظراإلمام الشيعة و

الر عىلٰ   : ويايقول  عثام   دخلت  بن  العمريحمّمد  ساجة  إو  ، ن  يعني    -ذا 

  ما هذا؟  :قلت ،ةسامء األئمَّ أو ة، ج منقوشة بآيات قرآنيَّ من صا -خشبة  

نام عليها  أ وهذه الساجة   وقد أعددت يل قربًا،  ، ساجة أعددهتا لقربي هذه   : قال 

درك وفايت يف شهر كذا  ك سُت نَّ إ و   ، ر وأعترب تذكَّ أ قربي و   إىلٰ نزل  أ نا يوميًا  أ و   ، يف قربي 

  ن معي. دفَ ة سُت الساجة اخلشبيَّ دفن وهذه   سأُ ينَّ إ و   ، م كذا ويف ساعة كذا ويف يو 

لت هذا ا  : يقول الراوي يف نفس ذاك اليوم والشهر والساعة  و  ، خلتاريسجَّ

  .)١( يف ذلك املكانحمّمد بن عثامن العمري حرضت يف املوقع شهدت وفاة  
 

ة يف: الغيبة للطويس )١(  ).٣٣٢/ ح ٣٦٥و ٣٦٤(ص  انظر نصَّ القصَّ
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املستو هبذا  الفقهاء  هؤالء  كان  والتقو   ٰى لقد  الورع  اجلسور  و  ،ٰى من  هم 

  . ¨ املنتظراإلمام بيننا وبني 

د  يوج   كان   -   ̈   وهو النائب الثالث لإلمام املنتظر   - هذا احلسني بن روح  

هذا الفقيه املعارص    نَّ أ ثون  الناس يتحدَّ   كان كلُّ   ، محد أ سمه جعفر بن  ا فقيه معارص له  

الدِّ  املرجع  هو  يكون  والنائب لإل له سوف  املنتظر يني  الو   ، ̈   مام  بعد  كيل يعني 

ملقامه    ، وليس احلسني بن روح الثالث  كيل  محد هو الو أ الثاين سوف يكون جعفر بن  

وهو    - د بن عثامن العمري  حرضت الوفاة حممّ امَّ ـ ول   عه، ه وور ة صيام وفضله وشدَّ 

محد جالسًا عند رأسه واحلسني بن روح جالسًا عند  أ كان جعفر بن    - الوكيل الثاين  

بن    رجليه،  جعفر  كنَّبينام   : محد أ يقول  حممّ   التفت  كذلك  العمر ا  عثامن  بن  يل  د  ي 

قمت    : يقول جعفر   ح، ن رو سني ب احل   إىلٰ مر بالنيابة بعدي  قد جاء األ   ، يا جعفر   : وقال 

جلسته عند  أ يد احلسني بن روح و ب خذت  أ و   ، د بن عثامن وجلست عند رجيل حممّ 

  . ) ١( ة تنافس أو أنانيَّ   يكون هناك أيُّ   نْ أ دون    ، د بن عثامن رأس حممّ 

لة كانت تراقب مسريهتم وفيهم  ة كاممَّ ملراجعنا ومعهم أُ   ٰى هذا املستو  مثل 

الشيخ   مثل  الفقهاء  والكلكبار  ب الصديني  واملفيد  وال    ،املستويات  عىلٰ أوق 

من    ٰى وكانت املسألة بالنسبة هلم بمستو   ، مركوا يف األ نجدهم قد ناقشوا وال شكَّ 

ة فكيف  ة واقعيَّ قضيَّ   - ¨  املنتظر ام اإلمة  أي قضيَّ   -ة ذا مل تكن القضيَّ إف  اليقني،

أُ دَ ُخت   نْ أن  يمك ملدَّ مَّ ع  كاملة  سنة، ة  سبعني  يُ   ة  ما  هو  ال ي سمّ هذا  الصدر    شهيد ه 

  بالدليل العلمي.  ) رضوان اهللا عليه(

ون از  :  

  ؟ ̈   اإلمام عداد لظهور  أم هي اإل   ؟ ̈   مام تنا هي البحث عن اإل هل مسؤوليَّ 
 

 ). ٣٣٩و ٣٣٧/ ح ٣٧٠و ٣٦٩الغيبة للطويس (ص  )١(
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يف  عنه  نبحث  السهلة، هل  مسجد  الكوفة،    سامراء،  يف  يف  مكَّ   يف   يف  ة، 

  وقيام دولته؟  ¨اإلمام  ظهور داد لعأم هي اإل  ،تناهل هذه هي مسؤوليَّ  ؟ ينةاملدَّ 

مسؤوليَّ  الصحيحةطبعًا  الثابتة  الروايات  تقول  كام  العلامء    ، تنا  يقول  وكام 

يه  سمّ فهًام نُ   هناك  نَّ إولكن مع ذلك ف،  ¨اإلمام  عداد لظهور  هي اإل  ، والفقهاء

  الفهم البدائي. 

  حداث. األ تكونوا يف جوِّ  ٰى لكم هذه القضايا حتَّ ذكر أأنا 

  ويوجد فهم صحيح وعميق.  ،ةقضيَّ ي للبدائ يوجد فهم

الناس الشائعات يفرتضون    إىلٰ واستنادًا    -  فيام مٰىض   -  كان بعض  بعض 

موال ويدفنوها حتت  جيمعوا له األ  نْ أهي    ¨  املنتظراإلمام  تهم جتاه  مسؤوليَّ   أنَّ 

هذا    يأخذها ويستفيد منها،   ̈   صاحب العرص والزمان ذا ظهر  إ  ٰى حتَّ   األرض

  . ¨ املنتظراإلمام ائي للتعامل مع البد لفهم يه اسمّ نُ 

الصحيح   جتاه  مسؤوليَّ   نَّ أالفهم  اإل  ¨  املنتظراإلمام  تنا  عداد  هي 

لدولته،  لظهوره مانع    ،واالستعداد  الوقت    -وال  نفس  عىلٰ امن    -يف    لعمل 

  . ¨ ف بخدمتهاللقاء به والترشُّ 

علاماالجتِّ   نَّ إ عند  واملقبول  املعروف  أنَّ ئاه  يمكن نا  باللق  ه  ليس    ، هاء  لكن 

تنا هي  مسؤوليَّ   يعني البحث عنه هنا وهناك وما شاكل ذلك،  ، ةبالطريقة التقليديَّ 

  يشء آخر. 

 ا  :را  

الرابع سمَّ   ،الدليل  ما  باوهو  اخلارجييناه  يتحدَّ   ،لدليل  علامء  حيث  ث 

لينا  إولة  املنق وأمام هذه اللقاءات    ، ¨  املنتظر اإلمام  عن لقائهم ب صاحلون  فقهاء  

ث  ة ما تتحدَّ  موقف التصديق هبا واالعرتاف بواقعيَّ الَّ إبأخبار صحيحة ال نجد  

  عنه. 
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املهمِّ  من    ٰى معن  إىلٰ شارة  اإل  ومن  بتكذيب  تأمر  التي  الروايات  من  عدد 

  عي املشاهدة. دَّ ي

احلقيقة   الر  نَّ إيف  صحيحةهذه  اإل  ،وايات  هبا  املقصود    إىلٰ شارة  ولكن 

  .  عاء املشاهدة واللقاء باملعصوم خداع الناس بادِّ  ن عىلٰ يعملوولئك الذي أُ 

يريدون  أمَّ  ال  فهم  الصاحلون  علامؤنا  ادِّ أا  املشاهدبدًا  بل    ،واللقاءة  عاء 

هلم  نْ إذلك  إخفاء    نحياولو ربَّ ولكنَّ  ،حدث  للقهم  تطمينًا  ذلك  ذكروا  لوب  ام 

  للحقيقة.  اً وتأكيد

  . قاء باملعصوم الل مسألة ث موجزًا عن نتحدَّ  نْ أوهنا نحاول 

  :¨ ا ء ر ا

  : أربعة صور عىلٰ  ̈ اإلمام اللقاء ب

  :اللقاء العامُّ  :وىلٰ الصورة األُ 

نعتقد   نحن  البيت    نَّ أوهنا  أهل  لقا كلُّ   شيعة  لدهيم  مع    عامٌّ   ء هم 

  ؟ عني اللقاء العامُّ ماذا ي  ،¨ اإلمام 

ة  ة والفكريَّ اهاتنا السياسيَّ نا واجتِّ حركتجممل  ن يف  نا اآلنَّ أيعني    اللقاء العامُّ 

الدِّ  والرشعيَّ ينيَّ وحمافلنا  الصحيحة  التحرُّ   ،ةة  هذا  جممل  يف  حضور  لدينا  ك 

فهو معنا يشهدنا ويبارك لنا  ،  ¨  ان مام الزمإل  بَ ة من قِ وتسديد وترشيد وفاعليَّ 

  . لناويدعو 

اللقاء العامُّ  حينام    ة  ئمَّ باأل  فهو لقاء معنوي روحي كاللقاء  ،هذا هو 

  نزور مراقدهم الرشيفة. 

الدِّ   نَّ إ احلركة  لد ينيَّ جممل  البيت    ٰى ة  أهل  عامٌّ   شيعة  لقاء  مع    فيها 

ة مل نكن  اليَّ ضور وهذه الفعَّ وهذا احل   ولوال هذا اللقاء العامُّ   ،¨  املعصوم اإلمام 

  . نواصل السري رغم الصعوبات واملعاناة نْ أ قادرين عىلٰ 
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  :يف املنام لقاءة: الالصورة الثاني

  . ¨ صاحب العرص والزماناإلمام للقاء ب  ٰى علامؤنا مجعوا مئات الرؤ 

ثبات اهلداة) مجع  إ(  العاميل هو من كبار علامء الشيعة يف كتاب  الشيخ احلرُّ 

  . ¨ املنتظر اإلمام ا مع  هفي ٰى ا التق نامات له شخصي� م  ةستَّ 

  إىلٰ  املنام  يف  ¨  اء بهلق لقبل حوايل عرشين سنة رشف ا  اشخصي� كان يل  و

ي  نعانقته وعانق   أنْ لته فيها ثالث مسائل بعد  أس    مري املؤمنني أاإلمام  جوار  

اإلمام  يح ولقد طفت معه رض   يف عمري   خرهُ دَّ أما    غىلٰ أم يل ثالث بشائر هي  وقدَّ 

بيده    عيلٍّ  فلته  أوس  ووضعت يدي  أرغب    جابني عليهاأثالث مسائل  وال 

  ني بالذات. ة ختصُّ ا شخصيَّ ائل ألهنَّ املستلك  أذكر تفاصيل فعالً أنْ 

  نسوا ال ليشء شخيص. أتست ٰى مجيل للنفوس حتَّ  ء مر نذكره كيشهذا األ

ثّم   يفة يف املنام تقبيل يده الرشوكان يل قبل ثالث سنوات رشف اللقاء به و

ثت  وقد كنت    صالة خلفهخر معه والآلقاء  كان يل   دنا شهيد املحراب  هبا سيِّ حدَّ

وقبل سقوط    ام املحنة الشديدة علينا قبل االنتصاريَّ أيف    )عليه  اىلٰ تع  ن اهللارضوا(

  ت بنا املحن. ام حيث كانت قد اشتدَّ دَّ ص

  :اللقاء املبارش غري املعروفالصورة الثالثة: 

الي  نْ أواملقصود   اللقاء املبارش ويف عامل  املنام حيصل  ال  ولكن    ،قظة وليس 

وتتوجَّ  بعد    ̈   ظر املنتاإلمام  ه  نَّ أتعرف  ال  ه  وتفتقد  يتغريَّ   نْ أولكن  املجلس   

  . ¨ اإلمام ه نَّ أتعرف اإلمام 

يتحدَّ هذا   اللقاء  عنه  النحو من  العلامء كام حدَّ ث  لقاء  كثري من  ثتكم عن 

  .)١( ة سابقة يف قصَّ ّيل مة احلالعالَّ 
 

 )، فراجع.١٨٩(ص  قد مرَّ ذكرها يف )١(
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  :وهو ، هاالصور كلِّ عظم من هذه أوهناك لقاء 

  :وفاللقاء املبارش املعرالصورة الرابعة: 

بهنَّ أصود  املقو تلتقي  لقاء عيلِّ   ،مهكلِّ وتعرفه وتُ   ¨  ك  مهزيار  مثل    ، بن 

  . ذكر لكم هذا اللقاءأك وللتربُّ 

    ار: إ  

بن   عيلِّ  دخلت عىلٰ  : بن يونس بن شاذان الصنعاين، قال  عن حبيب بن حمّمد 

لت  أ س   ، خي أ   يا   : قال ف   ، د  آل أيب حممّ لته عن  أ س األهوازي، ف مهزيار  إبراهيم بن  

ة كالَّ أطلب به عيان  حججت عرشين    مر عظيم أ عن   ذلك   إىلٰ جد  أ فلم    اإلمام حجَّ

اهللا   نَ ذِ أَ براهيم قد إ بن  عيلُّ  يا يقول:  يت قائالً أ ذ ر إ نا ليلة نائم يف مرقدي أ فبينا  سبيًال 

  لييل   ملوسم ا أرقب    مري أ ر يف  نا مفكِّ أ و   ، صبحت أ   ٰى عقل ليلتي حتَّ أ فلم    لك يف احلجِّ 

فام    ، املدينة   و نح   هاً وخرجت متوجِّ   ، مري أ صلحت  أ  كان وقت املوسم  فلامَّ   وهناري، 

احلسن  ( د  مّ يب حم أ لت عن آل  أ فس   ، ) رة املدينة املنوَّ ( دخلت يثرب    ٰى زلت كذلك حتَّ 

  ٰى مري حتَّ أ يف    راً قمت مفكِّ أ ف   ه خرباً وال سمعت ل   ثراً أ جد له  أ فلم    ،   ) العسكري 

املدينة   من  اجلحفة  ف   ة مكَّ ريد  أُ خرجت  يومًا  دخلت  هبا  منها  وأقمت  وخرجت 

رت  يت  دخلت املسجد صلَّ أْن    فلامَّ   ، نحو الغدير   هاً متوجِّ  واجتهدت يف الدعاء  وعفَّ

إىلٰ  هل   وابتهلت  حتَّ   ، ريد عسفان أُ وخرجت  م،  اهللا  مكَّ   ٰى وما زلت كذلك    ة دخلت 

حسن    ٰى نا بفت أ ذا  إ واف   الط نا ليلة يف أ ينا  فب   ت طوف البيت واعتكف أ   اماً يَّ أ قمت هبا  أ ف 

الرائحة طيِّ   الوجه  البيت   ف طائ يتببخرت يف مشيته،    ب  به   فحسَّ   حول  فقمت    قلبي 

  ين الرجل؟ أ قال يل: من  ، فحككته، ف نحوه 

  هل العراق. أ قلت: منف

  العراق؟   قال: من أيِّ ف

  . )هواز تابعة للعراق كانت األ يومئذٍ ( هواز قلت: من األ
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  يب؟ صقال يل: تعرف هبا اخل ف

  فأجاب.  ، ُدِعَي ه اهللارمح قلت:

  عيلَّ ، أفتعرف غزر دمعتهأله وكثر تبتُّ أطول ليلته وأفام كان ، فقال: رمحه اهللا

  بن املازيار. براهيم إبن ا

  براهيم. إبن  نا عيلُّ أقلت: 

حيَّ  اهللا  قال:  احلسنأاك  بالعالمة   با  فعلت  وبني    ما  بينك  حممّ أالتي  د  يب 

  . )  العسكري(  بن عيلٍّ احلسن 

  . معي قلت:ف

  أخرجها. قال: 

جيبي  ف يف  يدي  من  (  ، هاتستخرجفاأدخلت  احلسن  اإلمام  عالمة 

  . )لذلك الزمان ه كان معارصاً نَّ أل  العسكري  

  . طامرهأبلَّ  ٰى حتَّ   منتحباً  ٰى وبكبالدموع عيناه ها تغرغرت آرأْن  فلامَّ 

مرك  أمن  هبةأُ  رحلك وكن عىلٰ   إىلٰ رص  مازيار بن  ن يالك اآل نَ ذِ أُ قال:  ثمّ 

رس  إ  ٰى حتَّ  ظالمه  الناس  وغمر  جلبابه  الليل  لبس  ف  إىلٰ ذا  عامر  بني  ك  نَّ إشعب 

  . ستلقاين هناك

والشعب يعني  ،  ̈   ظر مام املنتهو رسول لإلث  املتحدِّ   وكان هذا الشابُّ 

  . رابع منها مكشوفة والضلع الضالع جبليَّ أمنطقة حماطة بثالث 

بالوأأْن    فلامَّ   منزيل  إىلٰ ت  رسف مت    رحيللحت  صأقت  حسست  وقدَّ

متنه   يف  ورصت  ومحلت  شديدًا  وعكمته  جمأوراحلتي  حتَّ د� قبلت  السري  يف    ٰى ا 

.يا أبا احل قائم ينادي:  ٰى نا بالفتأذا إف ،وردت الشعب   سن إيلَّ

  .خأ بنا يا  رس قال يل: و  قربت بدأين بالسالم فلامَّ  ،نحوه فام زلت 

  ، ٰى جبال من  إىلٰ ورسنا    ، عرفاتبال  ج قنا  خترَّ   ٰى ثه حتَّ حدِّ أُ ثني ودِّ فام زال ُحي 

طنا جبال الطائف.  لاألوَّ الفجر وانفجر     ونحن قد توسَّ
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هناك    نْ أ  فلامَّ  بالنزولأكان  انزل  و  مرين  يل:  الليل  صلِّ فقال  ،  صالة 

  ، وسار ورست معه حتَّٰى ثّم فرغ من صالته وركب، وأمرين بالركوب فصلَّت...

  . الطائفعال ذروة 

  ؟ شيئاً  ٰى : هل تر قالف

  . د البيت نوراً كثيب رمل عليه بيت َشَعر يتوقَّ  ٰى رأت: نعم قل

  . يته طابت نفيس أر نْ أ فلامَّ 

  مل والرجاء. األهناك فقال يل: 

انحدر من الذروة وسار    نْ أ  إىلٰ فسار ورست بمسريه    أخ  بنا يا   رس   قال:   ثمّ 

  ... ارجبَّ  صعب وخيضع كلُّ  كلُّ  ل فهنا يذلُّ قال: انزف هسفلأيف 

  نْ أمرين  أفسبقني بالدخول و  من باب اخلباء   ا دن  نْ أ  إىلٰ ه  ت معر ورسوسا

  . يلَّ إخيرج   ٰى قف حتَّ أ

  أك السالمة. دخل هنَّاقال يل:  ثمّ 

ف به  إفدخلت  اتَّ   ] [ ذا  قد  بربدة جالس  بواتَّ   شح  كرس    ٰى خر أُ زر  وقد 

  ... عاتقه بردته عىلٰ 

بالسالم أر  نْ أ  فلامَّ  بدرته  سأ  عيلَّ   فردَّ   ،يته  ما  وشافهني    ،هعلي  مت لَّ حسن 

العراق ألني عن  أوس أُ   ،ديسيِّ ...    : فقلت  هل  ة، وهم بني  لبسوا جلباب الذلَّ قد 

  . ءأذالَّ  القوم 

  . »ءأذالَّ  تملكوهنم كام ملكوكم وهم يومئذٍ ل ، يا بن املازيار« فقال يل: 

  . وطال املطلب دي لقد بعد الوطن سيِّ : فقلت

غضب اهللا    جاور قوماً ال أُ   أنْ   إيلَّ   يا بن املازيار (أيب) أبو حممد عهد «  فقال:

  ال   (ولعنهم) وهلم اخلزي يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب أليم، وأمرين أنْ   عليهم

إالَّ  إىلٰ  وعره أسكن من اجلبال  البالد  التقيَّ   ا، ومن  أظهر    ةعفرها، واهللا موالكم 

  . »ن يل فأخرج ؤذَ يوم يُ  ة إىلٰ ا يف التقيَّ فأن ،فوكلها يب
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أيَّ ت عندفأقم  : قال...   أنْ   نَ ذِ وأَ   ، اماً ه  بعد  باخلروج  لنفيس   يل    استقصيت 

  .)١( وخرجت نحو منزيل

القصَّ  عرشاتهذه  من  نموذج  هي  قَ   ، ة  من  مئات  مع  بل  اللقاء  صص 

  . ¨ ةاحلجَّ اإلمام 

  . ¨ ظهوره عداد واالستعداد لتنا هي اإلمسؤوليَّ  نَّ إومع ذلك ف

ُد َلُه ِيف هذا اليَْوِم َوِيف ُكلِّ َيْوٍم  ُأجَ  ينِّ ُهمَّ ِإ اللَّ «  : أ هكذا نقر اجلديد يف دعاء العهد  دِّ

ْفَتنِي ِهبذا َعْهدًا َوَعْقدًا َوَبيَْعًة ِيف َرَقبَتِي، اللَّ  ْلَتنِي ِهبِِذِه الَفِضيَلِة    ُهمَّ َكام َرشَّ يِف َوَفضَّ التَّْرشِ

مَ ِب  احِ َص   َي َوَسيِِّدي َمْوَال   َفَصلِّ َعَىلٰ   ، ِذِه النِّْعَمةِ َوَخَصْصَتنِي ِهبِ  اِن، َواْجَعْلنِي ِمْن  الزَّ

ابَِّني َعنْهُ اِرِه َوَأْشَي َأْنَص    . ) ٢( » ْيهِ َواْجَعْلنِي ِمَن املُْسَتْشَهِديَن َبْنيَ َيدَ   ، اِعِه َوالذَّ

   راء:

  . هي ليلة الوداعراء و عاشليلة 

ي  التي  املفيد  الرواية  الشيخ  منتصف    خرج احلسني    : تقول  روهيا 

اللي الة خا هذه  يتفقَّ رج  الخليام  يقول    عداءلأل ا  مكن� تكون    ال  نْ أ الع والروايب  تد 

لئالَّ  هالل: خرجت خلفه  بن  يكون  نافع  األ أ  كميناً حد من    مام إلل  عداء نصب 

  . »؟هذا أنافع«  نا وراءه قال:أو يلَّ إ خرج وابتعد عن اخليام التفت امَّ ـل

  ؟ اهللا با عبد أ ما تصنع يا  دي فداك نافعسيِّ  ،قلت: بىلٰ 

ال تفقَّ أ خرجت  «:  ل  قا  والروايب  ت د  مكن�   نْ أ الع  تكون  ا ال 

  . » عداء لأل 

يل: أ  ثمّ  وقال  بيدي  اجلبلني  َال أ  ، نافع  يا «  خذ  هذين  بني  تسلك  وتنجو   

  . »بنفسك؟ 
 

 ). ٢٢٨/ ح ٢٦٧ - ٢٦٣الغيبة للطويس (ص  )١(

 ).٤٥٤)، عن مصباح الزائر (ص ٧٧٥مفاتيح اجلنان (ص  )٢(



  ٢٤٧ ..............................................  مسألة اللقاء ُسنَّة االبتالء و: التاسعةاملحارضة 

  ، لفأوسيفي ب  ،ف لأفريس ب  نَّ إ  ،ديسيِّ   :قولألهام وقبِّ أُ قدميه    وقعت عىلٰ 

  . يجرِّ ي و عن فرِّ يكالَّ   ٰى تركتك حتَّ  واهللا ال 

العابدينويف إمامنا زين  يقول  ثانية  رواية      :  »  أيب كان  الليلة  هذه  يف 

  :ب سيفه وهو يقولقلِّ باب اخليمة حمتبيًا سيفه يُ ب احلسني  

دهر  ي خليل ُأ ا  من  لك    ٍف 

  

باإلرشا   لك    لِ واألصي   ق كم 

وطالٍب    صاحٍب    ل تيق  من 

  

  لِ بالقلي يقنع  ال    رُ ه والد  

  سبييل   سالٌك   حيٍّ   وكلُّ   

  

  . »لِ اجللي  إىلٰ   األمرُ   امإنَّ و  

ع هذه الليلة  ودِّ أيب احلسني يُ   عرفت أنَّ «  :مامنا زين العابدين  إيقول    

و  ، نفسه  ٰى وينع العربخذتأسكت  عمَّ   ، ةني  للكن  زينب  هذه  امَّ ـتي  سمعت   

مرأة  اتي وهي   سمعت عمَّ امَّ ـل  بيات نعي، أا  هنَّ أبيات من احلسني وهي تعرف  األ

  ٰى راك تنعأ  ،احلسني: أبا عبد اهللا  إىلٰ كت وأقبلت صارخة ة بالرقَّ ومن شأن النساء 

  راك استسلمت للموت. أ  ،نفسك

  . »نارص له وال معني  زينب كيف ال يستسلم للموت من ال   ةخيَّ أُ  :قال

ا احلديث بني زينب  سمع هذ أ كنت واقفًا بجانب اخليمة    : يقول نافع بن هالل 

ت املعركة بينك وبني هؤالء  وصار  غدٍ  ذا كان يوم إ أخي  : تقول  ،  وبني احلسني 

  . خيذلوك عند الوثبة   نْ أ   ٰى خش أ   ينِّ إ   ؟ صحابك أ استعلمَت  هل    ، عداء األ 

واهللا لقد خربهتم وبلوهتم فلم أجد    ، زينب  ة خيَّ أُ «:  فقال هلا احلسني  

  . »ة دويناملنيَّ يستأنسون ب  عس،قشوس األاأل  الَّ إفيهم 

  . نهاطمِّ يها ويُ وصِّ يُ  أقبل احلسني  ثمّ 

منِّ  ةخيَّ أُ « منِّ  ، يزينب مات جدي وهو خري  أيب وهو خري  ماتت    ي،مات 

  ي. مات أخي وهو خري منِّ ،يمنِّ خري ي وهي مِّ أُ 

  . »وأهل السامء ال يبقون ، هل األرض يموتونأ نَّ إ ، زينب ةخيَّ أُ 



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٤٨

حبيب بن مظاهر وهو شيخ    إىلٰ شهد أقبلت   سمعت هذا امل امَّ ـل  : يقول نافع

واألاأل لصفقَ   ، نصارصحاب  القصَّ صت  سمعت  ة،ه  ما  له    نَّ إ  : وقلت  ،ونقلت 

  ة من نرصتنا. زينب قلقة غري مطمئنَّ

  لساعة بالسيف. لعاجلتهم هذه امرهم أواهللا لوال انتظار  : قال حبيب

  تطمئنَّ   ٰى خيمة زينب حتَّ  إىلٰ نصار ونذهب  فلنجمع األ  ذن تعاَل إقلت له:  

  .من وجودنا الليلة

  ة. ك الليلخرجنا يف تل  :يقول

نحب احلميَّ ٰى اد يب  يا أصحاب  الكرهية  ، ة:  ليوث  اهليجاءأويا    ، ويا    ،بطال 

بنو هاشم من خي  ،صحاب من خيامهمق القوم واألفتدفَّ  يت اوخرج  مهم  قدَّ مهم 

  . قمر بني هاشم

  ؟ ما اخلرب يا حبيب :قالوا

يا  أا  أمَّ   : قلت هلم ارجعوا ال سهرت لكم عني،نتم  هاشم  يا    بني  ارجعوا 

هاشم،  سمع،   اب، صحألا   ٰى قوب  بني  ما  هلم  رشح  مظاهر  بن  ودعاهم    حبيب 

  وقفوا بباب اخليمة.  ،قبلوا مجيعاً أ خيمة العقيلة زينب،  إىلٰ للمجيء 

هذه سيوف غلامنكم أبوا    ، ةم عليكم يا أهل بيت النبوَّ السال  حبيب:   ٰى ناد

  .)١( كمفييف صدور من يريد السوء  يغمدوها إالَّ  أنْ 

ا إليه را    علم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون. وسي جعون، إنَّا هللا وإنَّ

  العاملني  واحلمد هللا ربِّ 

 *   *   *  

 

(ص    احلسني    مقتل  )١( خمنف  (ص  ١١١و  ١١٠أليب  الطربي  وتاريخ  ومقتل  ٣١٨)،   ،(

م (ص  احلسني   )، وغريها.٢٢٦للمقرَّ



  

  

م احلرام/   / ١٠(   هـ) ١٤٢٦حمرَّ
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  األسئلة التالية:  عىلٰ تقرأ يف هذه املحارضة اإلجابة  

  يبة؟ ن الغما هي الواجبات الثالثة يف زم   -  ٩١

  ستجاب الدعاء؟ ملاذا ال يُ  -  ٩٢

  ة؟ ة اإلسالميَّ ما هو موقع املرأة يف النظريَّ   -  ٩٣

  ل واملرأة؟  التاميز الترشيعي بني الرجفرسِّ كيف نُ  -  ٩٤

  ها؟ فرسِّ رواية انتقاص املرأة كيف نُ   -  ٩٥

  ؟ أة يف حركة اإلمام احلسني  ما هو دور املر  -  ٩٦

  ؟ ¨  العرصمام ركة إما هو موقع املرأة يف ح   -  ٩٧

   عالمة (ظهور الشمس من املغرب)؟ فرسِّ كيف نُ  -  ٩٨

  عند الظهور؟  ¨  ما هي نداءات اإلمام   -  ٩٩

  ح عن املرأة يف اإلسالم؟ لَّ ملاذا سقط اجلهاد املس -  ١٠٠



  

  

  

ة ألحاديث سبقت عن نقاط  دامإاستمرار وهو  املحارضة  هذه  يف  حديثنا  

  . ¨ املهدي اإلمام وثورة  سني  احلم اإلمااالشرتاك والتاميز بني ثورة 

ة  لقد ذكرنا جمموعة مشرتكات وجمموعة نقاط متايز بني احلركة اإلصالحيَّ 

  . ¨ مام الزمان ة إلواحلركة اإلصالحيَّ  للحسني 

االشرتاك    واحدةً   إنَّ  نقاط  أنْ   - من  نريد  ما  بشكل    هنا نتناوله    وهو 

احلركتني   -   موجز  ويف  الثورتني  يف  املرأة  موقع  حركة  امل   موقع   هو  يف  رأة 

الزمان    ة اإلصالحيَّ     احلسني  صاحب  حركة  يف  املرأة   ¨وموقع 

  . ة اإلصالحيَّ 

كان  املرأة هل  كربالء    ت  يف  هناك  موقع  ما  هلا  هذا  الظهور؟  يوم  يف  وهنا 

  . هناسوف نتناوله 

ا ز  ا:  

  ليف يف هو التك  ص لنا ما شخِّ يُ   الصادق اإلمام  اية احلديث رأينا  يف بد 

  ا الزمن وهو زمن الغيبة. هذ

أنْ «  : يقول   ه  رسَّ القائم  من  أصحاب  من  وليعمل    فلينتظر  يكون 

األخالق    بالورع منتظر،  وحماسن  من    نْ إفوهو  له  كان  بعده  القائم  وقام  مات 

أدركه من  أجر  مثل  أيَّ   هنيئاً   وانتظروا،وا  فجدُّ   ، األجر  العصابة  لكم  تها 

  .)١( »املرحومة

 

 . )١٦/ ح ١١/ باب ٢٠٧الغيبة للنعامين (ص  )١(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٥٢

ويكون  عثابت  فلينتظر  املعتقد   ىلٰ ًا  غري    هذا  من ظهوره آويكون    ، ¨  يس 

أفضل أعامل  «:    حيث ورد يف الروايات عن النبيِّ   ،االنتظار  ٰى وهذا هو معن

  ل. هذا هو العمل األوَّ ، )١( »تي انتظار الفرج مَّ أُ 

هذا  و  ، واالبتعاد عن املعايص  ٰى رع والتقو بالوالعمل    هو   ا العمل الثاين أمَّ 

  . لغيبةتكليفنا يف زمن ا

يكون حسن األخالق والتعامل مع الناس ومع األهل    لعمل الثالث أنْ وا

  . ستاذ ومع الطلبةومع الدائرة ومع املراجعني ومع األُ 

لكلِّ أُ هذه  ا  الحظو ميسورة  أنْ   ،حدوا   مور  بالورع    عليه  ويعمل  ينتظر 

  خالق. ويعمل بمحاسن األ

أُ  فضيل «   : يقول   الصادق  اإلمام  عن    ٰى خر رواية  عرف  ا   ، يا 

مل نَّ إ ف   مامك إ  إمامك  عرفت  إذا  تقدَّ يّرض   ك  تأخَّ ك  أو  األمر  هذا  ومن    ، ر م 

ثمّ  إمامه  أنْ   عرف  قبل  بمن   مات  كان  األمر  هذا  صاحب  كان يقوم  من  زلة 

به   معتقداً باإلمامة    معه إذا كنت عارفاً   اكنت جندي�   كام لو   »قاعداً يف عسكره 

ومؤدّ   منتظراً  وهو ألمره  عليك  الذي  للتكليف  حماسن و   الورع و   تظار االن   ياً 

  . األخالق 

  .)٢( »حتت لوائهقعد  ال بل بمنزلة من « : يقول   ثمّ 

ُ  ذاج ءب ا؟  

بالفرجاملستحبَّ   ٰى إحد   إنَّ  الدعاء  الغيبة  زمن  يف  الدعاء    ،ات  هو  وهذا 

ِة ْبِن احلََسنِ اللَُّهمَّ  « :املعروف ِذِه  ائِه ِيف هَ آبَ   َعَىلٰ ِه وَ َليْ اُتَك عَ َصَلوَ   ،ُكْن لَِولِيَِّك احلُجَّ

 

ين (ص  )١(  ). ٣/ ح ٥٥/ باب ٦٤٤كامل الدِّ

م هذا األمر أو ٣٧١ص  /١الكايف (ج  )٢( ر/ ح / باب أنَّه من عرف إمامه مل يّرضه تقدَّ  ).٢تأخَّ



 ٢٥٣ .............................................هور موقع املرأة يف عرص الظ: العارشةاملحارضة 

َس السَّ  ُكلِّ  َوِيف  َوقَ َوَح   ا َولِي�   ، اعةٍ اَعِة  َونَ افِظًا  َوعَ ائِدًا  َوَدلِيالً  َحتَّ اِرصًا  ُتْسكِنَُه    ٰى يْنًا 

  .)١( »َأْرَضَك َطْوعًا َوُمتَتَِّعُه فِيْها َطِويالً 

  سبب؟ هو ال فام  ،ستجابال يُ ف ، ه طاملا ندعونَّ إ : نلكن قد تقولو

الباقر  اإلمام  هنا   أو  هي    ، الصادق  اإلمامني  مردَّدة  والرواية  بني 

الكليني    ، )عن أحدمها(  :تقول الشيخ  حممّ   )الكايف( يف    الرواية يروهيا  د  عن 

مسلم أحدمها  ، بن  الكليني    . عن  الشيعة  الشيخ  فقهاء  عظامء  ف  لِّ مؤ  ، من 

الشأن  )، الكايف(كتاب   جليل  كتاب  الروا  ، وهو  هذه  عن يروي  بن  حممّ   ية  د 

عن    ٰى الذي رو  وىلٰ من الدرجة األُ   الصادق  اإلمام  وهو من تالميذ    ، مسلم

روايةني ثالث  الصادق  اإلمام   ألف  إمَّ يرو   ،)٢(   أحدمها  عن  أو  ي  الباقر  ا 

  ستجاب ذا ندعو وال يُ ه ملانَّ إ  :هكذا يقول يف اجلواب عن السؤال  ،الصادق  

  ؟لنا

بني إرسائيل شخص يدعو  يف    كان  :يقول  الصادق  الباقر أو  اإلمام  

يُ  يُ دعو ووي   ، لهستجاب  فال  يا    : قال    ٰى عيس  إىلٰ جاء    ، لهستجاب  يدعو فال 

يكشف يل   أنْ  وتعاىلٰ أرجوك اسأل اهللا تبارك  جاب دعائيستأنا أدعو فال يُ  ٰى عيس

  . بالنسبة لنا مجيعاً  مهمٌّ هذا سؤال ومشكلتي؟   أين العقدة التي عندي؟ ما هي

  ملاذا؟  ،هلي عبدك فالن يدعو فال جتيبهإ : قال اىلٰ تع ل اهللا سأ  ٰى عيس

يأتيني من غري  ه  نَّ إو  فيك  ه يدعوين ويف قلبه شكٌّ نَّ إ  : إليه  تعاىلٰ اهللا    ٰى أوح

تريدون  ،  من طريق األنبياء    تعاىلٰ اهللا    إىلٰ يعني ادخلوا    الباب الذي أمرته هبا 

  االبتداع والبدعة. ريق عن ط   ات وليسيكون عن طريق النبوَّ  عبادة اهللا جيب أنْ 

 

الكايف (ج٣٦٤مفاتيح اجلنان (ص    )١( األواخر من  ١٦٢/ ص  ٤  )، عن  العرش  الدعاء يف  / باب 

 ). ٤شهر رمضان/ ح 

 ).١١٨٠٧/ الرقم ٢٦٠/ ص ١٨ال احلديث (ج راجع ترمجته يف: معجم رج )٢(



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٥٤

يف قلبك    أنَّ يل    كشف يل احلقيقة وبنيَّ   تعاىلٰ اهللا    يا هذا  :وقال له  ٰى جاء عيس

  . يمنِّ شكٌّ 

  ، ت توبتهلَ بِ فتاب وقُ   عتذر أهكذا كان لكن أنا أتوب وأنا    ، ٰى يا عيس  :لقا

  .)١( ودعا فاستجيب له

  . الً دعاء مع يقنياملطلوب إذن أوَّ 

  ندخل منه.  أنْ  تعاىلٰ الذي أمر اهللا  لباب نفس اوثانيًا الورود من 

 َبْو
َ
ُيُوَت ِمْن أ

ْ
تُوا ا�

ْ
اك فال  ن الشبَّ تدخل م  أنْ ا  مَّ أ)،  ١٨٩(البقرة:    اابِهَ َوأ

  رحت أو مل تصل ساملًا. إذا جُ  اً حدأتلوم 

فمن أراد املدينة فليأهتا    ، باهبا  لم وعيلٌّ أنا مدينة الع«  : قال رسول اهللا  

  . يأيت مدينة الرسول من باب أيب هريرة فلن يصل أنْ أحد د أرا فإذا ،)٢(»من باهبا 

مستحبٌّ   حالٍ   كلِّ   عىلٰ  بالفرج  و  ، الدعاء  الثقة  مع  اليقنيولكن    ، مع 

  ندخل البيوت من أبواهبا.  أنْ  وبرشط

  : اأة

قلنا هذحديثنا    نَّ إ  :نحن  املحارضةيف  حركة    ه  بني  مقارنة  عقد  هو 

  يف موقع املرأة يف احلركتني.  ̈ دي امله  اإلمام وحركة    احلسني

فهل هلا مثل ذاك املوقع يف    ، احلسني  اإلمام  املرأة هلا موقع يف حركة  

  ليس هلا مثل ذاك املوقع؟ أو ̈ صاحب الزمان  اإلمام حركة 

واسع  ثمّ  باب  منه  لنا  ينفتح  األمر  ا  ،هذا  يف  وهو  املرأة  بموقع  عتقادنا 

  . اإلسالم 

 

 ).٩/ باب الشّك/ ح ٤٠٠/ ص ٢الكايف (ج  )١(

 ).١٢٧/ ٣)، مستدرك احلاكم (ج ١/ ح ٢١١و ٢١٠/ ص ١(ج  عيون أخبار الرضا  )٢(
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  ومشاركة املرأة  ة املرأةيَّ وحرّ   حقوق املرأةعن   حلديثاليوم يف العامل يدور ا 

حرّ   اإلسالم  يف  يعتقد  املرأة يَّ ماذا  األم   وحقِّ   ة  وهذا  حملُّ املرأة؟  هو  حديث    ر 

  امنا هذه. وبحث ساخن يف أيَّ 

ف  حُ رًا للحديث يف الصُّ امنا هذه توجد امرأة يف أمريكا أصبحت مثا يف أيَّ 

هذه املرأة اسمها    شيخ األزهر    إىلٰ   وصلت   ٰى وحتَّ   ،رينواألقالم وكتابات املفكِّ 

أمريكيَّ   ، )ودود  ة مين(أ مسلمة  يف وهي  للرجال  املرأة  إمامة  موضوع  طرحت    ة 

نُ أمثلام    :قالت  الصالة إمام مجاعة ونحن  الرجال تكونون  فأنا    كمء وراصيلِّ نتم 

  ل هذاا بدأت تفعنقلت بعض الصحافة أهنَّ   ، أكون إمام مجاعة  د أنْ ريودود أُ   ة مينأ

ها  ءورا  صيلِّ تكون إمام مجاعة يف املسجد ويُ  تريد أنْ  ، ت صالة اجلامعةوصلَّ  مراأل

تناوله    ٰى عالم ويف الصحافة حتَّ يف اإل  ا ساخنًا جد� هذا املوضوع أصبح    ، الرجال

  ة. الفقهيَّ  ٰى فيه الفتو  ٰى شيخ األزهر وأعط

ات  موضوعذكر  أ  ريد أنْ لكن أُ   ،ن لست بصدد تناول هذا املوضوعآل انا  أ

نتحدَّ نَّ إ  اخنة س حينام  فه  وموقعها  املرأة  حقوق  عن  مستويات  نَّ إ ث    نة معيَّ   له 

الصالة إ  ٰى مستو   إىلٰ يصل    ٰى وحتَّ  يف  للرجل  املرأة  يف    نَّ أو  ،مامة  هو  هل  هذا 

  آخر؟  هو يشءفاحلقيقة عالمة من عالمات املساواة أو ال 

الرجل  وينيَّ التك   متيازات وجتاوز لال  ات يف احلقيقة هو جتاوز للواقعيَّ  ة بني 

  نبحثه موجزًا.  هذا هو ما نريد أنْ  واملرأة

اا :أةا    

ويمكن تلخيصها بام    ،ة يف املرأةة اإلسالميَّ  هي النظريَّ حديث عامَّ ننفتح لل

  ييل:

  ة. األصالة اإلنسانيَّ الً: أوَّ 
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  ة. املساواة احلقوقيَّ ثانياً: 

  ة. يفيَّ التاميزات الوظ ثالثاً: 

واآلن حينام    ،مور الثالثة هي خالصة ما يعتقد به اإلسالم يف املرأةذه األُ ه 

معارص بشكل  األمر  هذا  أنَّ   نطرح  الغربيَّ االدِّ   نجد  املرأة  عاءات  حقوق  جتاه  ة 

  عاءات كاذبة.ادِّ نجدها  ، ه ال يراعي املرأةام اإلسالم بأنَّ واهتِّ 

  ة:األصالة اإلنسانيَّ 

إنَّ  لعنرص    أنَّ   يعتقداإلسالم    حيث  وال  الذكورة  لعنرص  ليست  األصالة 

وإنَّ األُ  لإلنسان نوثة  األصالة  الرجل   ام  يف  موجود  يف    واإلنسان  موجود  هو  كام 

نُ   ، املرأة اإلنسانيَّ سمّ هذا  األصالة   ،  ةيه 
َ
ق
ْ
�
َ
أ اِهللا  َد 

ْ
ِعن َرَمُ�ْم 

ْ
�

َ
أ  

�
  اُ�مْ إِن

  ال يوجد فرق.   ساءً رجاالً أو ن )، ١٣(احلجرات: 

  قوق: احل اوي يفالتس

تعاىلٰ  ِمنَ :  يقول 
ْ
ُمؤ

ْ
َوا�  

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�َ َوا�

َ
أ ُضُهْم 

ْ
َ�ع ٍض اُت 

ْ
َ�ع   اُء 

كلَّ )،  ٧١  (التوبة: ختمت  اآلية  املرأة  هذه  عن  ويلٌّ ،  حديث  املؤمن    عىلٰ   كام 

املؤمنة وليَّ   ، املؤمنة بناء    ،ملؤمنا  ة عىلٰ كذلك  الوالية والريادة يف  موقع  هلا  فاملرأة 

  . ةأو املشاركة االجتامعيَّ  ، ةاملشاركة السياسيَّ  : سّميهما نُ  ا هو ع، هذ املجتم

الكريم:  القرآن  يقول  ُهن�   وهكذا 
َ
ُروِف َو�

ْ
َمع

ْ
بِا� يِْهن� 

َ
َعل ِي 

�
ا�  

ُ
ل

ْ
ِمث    

  ٰى اإلسالم قد أعط  رغم أنَّ ة،  رسيَّ العالقات األُ   ٰى مستو   هذا عىلٰ )،  ٢٢٨(البقرة: 

وقال: للرجل   ا�ر�جَ   القيمومة 
َ
ق  

ُ
ٰ و� ال

َ َ
�  

َ
سَ   اُ�ون

�
  وقال: )،  ٣٤(النساء:    اءِ ال�

 ََو�ِلر�ج 
ٌ
رََجة

َ
د يِْهن� 

َ
َعل حقيقة    أنَّ   إالَّ )،  ٢٢٨(البقرة:    اِل  يصطدم مع  ال  ذلك 

 بِ ، ةاملساواة احلقوقيَّ 
يِْهن�

َ
ِي َعل

�
 ا�

ُ
ل

ْ
ُهن� ِمث

َ
ُروِف َو�

ْ
َمع

ْ
  . ا�

  التاميز الوظيفي:

باأل نعتقد  الذي  الوقت  نعتقد    ، ةنسانيَّ اإل  صالةيف  الذي  الوقت  ويف 
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احلقوقيَّ  إىلٰ   ، ةباملساواة  من   لكن  ناشئ  وظيفي  متايز  هناك  ذلك  التاميز    جانب 

  التكويني بني الرجل واملرأة. 

ل  هذا التاميز الوظيفي هو الذي جيعل املرأة اليوم يف العامل املع ارص ال تتحمَّ

املرأة اآلن هي    ة مرهقة  سياسيَّ امالً ال أعة وال قتاالً عسكريًا وأعامل ووظائف شاقَّ 

  هبذا الشكل. 

ها تتناسب مع  أة متارس مهامَّ جيعل املر   ا وظيفي�   اً هناك متايز   نَّ أ اإلسالم يعتقد  

  هلا الرجل.   التي يندفع   ة التي ختتلف عن املهامِّ ة والسيكولوجيَّ طبيعتها الفسيولوجيَّ 

امتيازات تكوينيَّ   إنَّ  الرجل وامل هناك  التكوينيَّ هذه    ، رأةة بني  ة  االمتيازات 

القرآن يف املرياث مثالً:ووظيفي  سوف ينشأ عنها متايز ترشيعي      يذكره 
�
ِر  �ِ�

َ
ك

 
ُ ْ
 األ

�
 َحظ

ُ
ل

ْ
ِ ِمث

ْ
يَ�

َ
�
ْ
شهادهتا دون شهادة    نَّ إ أو يف القضاء حيث  )،  ١١(النساء:    ن

   الرجل 
َ
 ف

َ
ت
َ
َرأ

ْ
َوا�  

ٌ
نُ )،  ٢٨٢(البقرة:    انِ رَُجل ما  هو  ترشيعي  ايز  مت  : هيسمّ هذا 

فال    ، املرأة  الرجل له كرامة عىلٰ   يعني ذلك أنَّ   دون أنْ   ة تكوينيَّ   متايزات   ناشئ من 

 ٰ تعاىلٰ   نتخىلَّ قوله  ِمنَ :  عن 
ْ
ُمؤ

ْ
َوا�  

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�َ َوا�

َ
أ ُضُهْم 

ْ
َ�ع ٍض اُت 

ْ
َ�ع   اُء 

تعاىلٰ   )،٧١  (التوبة: قوله  نبتعد عن  اهللاِ :  وال  َد 
ْ
ِعن َرَمُ�ْم 

ْ
�

َ
أ  

�
 إِن

َ
أ   

َ
ق
ْ
 اُ�مْ �

كلُّ   ،كالَّ   )، ١٣(احلجرات:   متارسه  وظيفي  متايز  العامليَّ   هذا  اليوم  القوانني  ة 

  ر. بشكل وآخ 

فاالبن مسؤول عن    نفس هذا الواقع نجده يف العالقة بني االبن واألبوين

بل االبن    األب عند اهللا أفضل من االبن   عني أنَّ ولكن ذلك ال ي  ، بالوالدين  الربِّ 

فقد يكون االبن جمتهدًا فقيهًا واألب    ،يكون أفضل من األب  قد  تعاىلٰ عند اهللا  

  ة الناس. من عامَّ 

يذكرون    مثالً  قصَّ كام  العالَّ يف  احليلِّ ة  احلرضة      مة  رواق  يف  املدفون 

  . وىلٰ ة األُ ة عند الباب الذهبيَّ العلويَّ 
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بنب  احليلِّ مة  العالَّ  كان معروفًا  اهلجري  السابع  القرن  يف  عاش    ، وغهالذي 

أنَّ وامل الفقهي  عروف  االجتهاد  مرتبة  كان ثالث عرشة سنة وبلغ  حيث    ، عمره 

فاهنزم منه    ،أو يرضبه  ةً به مرَّ ؤدِّ يُ   والده أراد أنْ   ة أنَّ يَّ تذكر بعض الروايات التارخي

احليلِّ العالَّ  األب  ،مة  العالَّ   ، وتبعه  احليلِّ ولكن  قرأ  مة  القرآن  آ  من  السجدة  ية 

  ، يسجد  لكن أباه جيب عليه أنْ    جيب عليه السجود ف فالمكلَّ وهو غري    ،الكريم

  .)١( هرب قد مة احليلِّ وعندما يسجد األب يكون العالَّ 

إىلٰ  لإلشارة  احلقيقة  يف  ذكرته  كمثال  من    أنَّ   هذا  أفضل  يكون  قد  االبن 

  وهذا ال يدلُّ   ،به  ايطيع األب ويكون بار�   جيب أنْ االبن    لكن مع ذلك فإنَّ   األب

هذه قضيَّ   ةيَّ ألفضلا  عىلٰ  أُ بل  الترشيعي    :يهاسمّ نُ   ٰى خر ة  الوظيفي والتاميز  التاميز 

االستحقاقا  عىلٰ  التكوينيَّ أساس  اإلنسانيَّ   . ةت  الكرامة  يف  متايزًا  ليس  وال    ة هذا 

احلقوقيَّ  اجلنبة  يف  تعاىلٰ   ة متايزًا  يقول  ِمنَ وَ :  حيث 
ْ
ُمؤ

ْ
َوا�  

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ُضُهْم  ا�

ْ
َ�ع اُت 

ْوِ�َ 
َ
   اءُ أ

ْ
ُروِف وَ�َ   ويقول:)،  ٧١(التوبة:    ٍض َ�ع

ْ
َمع

ْ
وُهن� بِا� ُ�ِ    :١٩(النساء  ،(

لكن    ،العامل  ك يوجد متايز وظيفي كام هو اليوم موجود يف كلِّ جانب ذل  لكن إىلٰ 

وصلنا    ٰى حتَّ   ، حقوق املرأةالعامل الغريب حياول خداع الناس يف مسألة الدفاع عن  

ذكر  إىلٰ  قصَّ   تما  يف  أميلكم  وود  ةن ة  بود  مجاعة    نْ أمطالبتها  إمامة  املرأة  تكون 

من    للرجال مائة  حوايل  بإمامة  قامت  فقد  أحد  وبالفعل  يف  والنساء  الرجال 

ظلِّ  ويف  نيويورك  يف  أمنيَّ   الكنائس  مشدَّ محاية  املتَّ ة  الواليات  برعاية  حدة  دة 

  ! ة األمريكيَّ 

  ة اجلامعةصال  جل يفاملرأة ال تكون إمامًا للر   إنَّ   :الترشيع اإلسالمي يقول

خصائص املرأة ال تسمح    أساس أنَّ   بل عىلٰ   ، الرجل أفضل  أساس أنَّ   ليس عىلٰ 

أنْ هل الصالة  ا  يف  اإلمامة  موقع  يف  للمرأة    ، تكون  والبدين  النفيس  البناء  لطبيعة 
 

 ).١٧٢/ ص ١(ج إرشاد األذهان  )١(
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للرجل والبدين  النفيس  أنَّ   والبناء  أنْ   كام  يمكن  ال  حدَّ   املرأة  أو  تكون  مثالً  ادًا 

  . ةة حتت األرض أو مقاتلة يف اخلطوط األماميَّ اقَّ الش ناجم عاملة يف امل

القضاء عند  الشهادة  يف  احلال  إنَّ   ،وهكذا  بنصف شهادة    حيث  شهادهتا 

حيث    نَّ إف  ، الرجل من  الرجل  وبني  بينها  التكويني  للتاميز  خاضع  احلكم  هذا 

  ة. طفيَّ قدراهتا العا

وحاول    ٰى عادَّ   مهامويني  قبول هذا التاميز التك  اإلنسان املعارص مرغم عىلٰ 

أنْ   أنْ  أو  يبق  ، خيادع  يكابر  والوظيفي  التكويني  التاميز  والفقه    ، موجوداً   ٰى لكن 

يبق مبني�   فقهاً   ٰى اإلسالمي  ينتج    عىلٰ   ا أصيالً  التكويني الذي سوف  أساس التاميز 

  منه متايز وظيفي وترشيعي. 

اإلنسانيَّ أمَّ  األصالة  فا  تبقهنَّ إة  ة  احلقوقيَّ واة  املسا  ٰى وتبق  ، واحدة  ٰى ا 

  ة واحدة. والسياسيَّ 

 تإ اا :  

  إشكالني:  سوف نواجه  حينئذٍ 

األوَّ  نُ ل:  اإلشكال  بني  فرسِّ كيف  اإلسالمي  الترشيع  أحكام  اختالف   

ويف    نصيب الرجل ضعف نصيب املرأة  مثالً يف املرياث نجد أنَّ   ؟الرجل واملرأة

الزوجيَّ  نجد  احلياة  القيِّ الرج  أنَّ ة  هو  عىلٰ ل  ٰ ا�ر�جَ ،  املرأة  م 
َ َ

�  
َ
اُ�ون و�

َ
ق  

ُ
  ال

سَ 
�
   ذلك؟ فرسِّ كيف نُ )، ٣٤(النساء:   اءِ ال�

والتاميز    نَّ أ  اجلواب: بينهام  التكويني  التاميز  من  انطالق  احلقيقة  يف  هذا 

ال  الوظيفي ا َو�ِمَ   رجل معيالً باملرأة وفقًا للبناء اإلسالمي للمجتمع فطاملا كان 

 
َ
 أ

َ
ف
ْ
وَ �

ْ
�

َ
أ ِمْن  وا 

ُ
أنْ )،  ٣٤(النساء:    ا�ِِهمْ ق الطبيعي  من  أكثيكون حقُّ   إذن  املايل  ر  ه 

  ها. من حقِّ 
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أنْ  زواياها   جيب  جمموع  من  املسألة  هذه  أنْ   ندرس  وفقًا    وجيب  ندرسها 

النظريَّ  اإلسالميَّ لكامل  تقوة  التي  باملرأة وليست    إنَّ   :لة  يعيل  الذي  هو  الرجل 

ة ال توجد مثل  طبعًا يف الترشيع الغريب واحلياة الغربيَّ  رجل بال   تعيل   املرأة هي التي 

املسؤوليَّ  وال هذه  العالقة   ة  هذه  نأخذه    مثل  عندما  اإلسالمي  الترشيع  يف  لكن 

إنَّ   ككلٍّ  هبا   حيث  الكفيل  وهو  للمرأة  املعيل  هو  هذ  الرجل  ضوء  الترشيع  يف  ا 

أنْ   نَّ إف الطبيعي      يكون   من 
ُ

ل
ْ
ِمث ِر 

َ
ك

�
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�
   َحظ

ُ ْ
ِ األ

ْ
يَ�

َ
�
ْ
املاليَّ املسؤوليَّ   ألنَّ   ،ن ة  ة 

اإلسالم   الرجل  عىلٰ وضعها  فو  ، عاتق  أنْ   نَّ إبالتايل  الطبيعي  نصيب    من  يكون 

  الرجل يف املرياث أكثر من املرأة. 

الثاين: نُ   اإلشكال  امل فرسِّ كيف  انتقاص  روايات  لدينا    ،رأة  توجد  حيث 

،  َنَواقُِص اْحلُُظوظِ   ،يَامنِ إِنَّ النَِّساَء َنَواقُِص اْإلِ «  )١( »َها ُكلُّ َرشٌّ   ةُ أَ رْ «املَ   : روايات تقول

ا تراثنا    ،)٢( »ْلُعُقولِ َنَواقُِص  يف  موجودة  الروايات  نُ   الروائيهذه  كيف    فرسِّ إذن 

  ذلك؟

النظريَّ   اجلواب: أصل  نأخذ  القرنحن  من  الكآة  السُّ ن  ومن  الثابتة  نَّريم  ة 

  . هار وأهل بيته األط عن رسول اهللا  

تتألَّ النظريَّ   نَّ أ د أرشنا  وق  أركان: ة  اإلنسانيَّ   ف من ثالثة  اواة  واملس   ة األصالة 

الوظيفي   ة احلقوقيَّ  النظريَّ   ، والتاميز  هي  هذه    كلَّ   نَّ إ ف   وحينئذٍ   ة هذه  مع  ما يصطدم 

  أهله    علمه وتفسريه إىلٰ   معقول أو نردَّ   نبحث له عن تفسري   ة جيب أنْ النظريَّ 

حيث    ، ا روايات غري ثابتة سندي� هي باألصل    : أو نقول  ، لهد أه مه عن عل   إنَّ   : ونقول 

  .  هذه الروايات صادرة عن اإلمام املعصوم   أنَّ   عىلٰ   م تدلُّ أرقا   ال نملك أيَّ 

قبلون  لكن الفقهاء ال ي  ،ب احلديثتُ الكثري من الروايات موجودة يف كُ   إنَّ 
 

 ).٢٣٨/ ح ٥١٠هنج البالغة (ص  )١(

 ).٨٠/ اخلطبة ١٠٦و ١٠٥هنج البالغة (ص  )٢(
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واملوثو  إالَّ  الصحيحة  ع   منها  قالروايات  ما  كان    ةً خاصَّ   ،داهاويرتكون  إذا 

  ن الكريم. آمعارضًا للقر

النظريَّ   إنَّ  شأصل  يف  املرأة  أة  القرن  من  الكريمآنأخذها  تعتمد    ،ن  وهي 

  ة للمرأة كام هي للرجل. األصالة اإلنسانيَّ  عىلٰ 

امل   نَّ أ  ا ر شخص منَّال يتصوَّ  رأة ال يف الدنيا وال يف يوم  الرجل أفضل من 

التصوُّ   القيامة  يصطدم هذا  ا  ر  القرآنيَّ حلقيمع  القائلة:قة  َد    ة 
ْ
ِعن َرَمُ�ْم 

ْ
�

َ
أ  

�
إِن

 
َ
ق
ْ
�
َ
الرجل يف الدنيا له دور يف    ر أحد أنَّ ال يتصوَّ   )، ١٣(احلجرات:    اُ�مْ اِهللا أ

املرأة  دور  من  أكرب  املجتمع  القر  بناء  املآبينام  يف  رصيح  الكريم  حيث  ن  ساواة 

ِمنَ   يقول:
ْ
ُمؤ

ْ
َوا�  

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

ْ
َ�ع  ُضهُ اُت 

َ
أ ُروِف  ْوِ�َ ْم 

ْ
َمع

ْ
بِا�  

َ
ُ�ُرون

ْ
يَأ ٍض 

ْ
َ�ع اُء 

مُ 
ْ
ا� َعِن   

َ
َهْون

ْ
 َو�َن

َ
ال ا�ص�  

َ
َو�ُِقيُمون ِر 

َ
ك

ْ
 ن

َ
� ا�ز�  

َ
تُون

ْ
َو�ُؤ ُ ةَ 

َ
َورَُسو� اَهللا   

َ
َوُ�ِطيُعون ةَ 

 ِ
َ

و�
ُ
 اهللاَ أ

�
ُُهُم اُهللا إِن

َ
 َسَ�ْ�

َ
  ). ٧١(التوبة:   � َعِز�ٌز َحِكيٌم ك

يأم واملرأة  بالرجل  الزكاةو  روفاملع رون  ويبايع    يؤتون  يأيت  كان  الرجل 

اهللا   بداية اإلس  رسول  اهللا    الم يف  تأيت رسول  وتبايع يف    واملرأة كانت 

  نَّ أ  -وهذا نتيجة التاميز الوظيفي والتاميز التكويني    -لكن الفرق    بداية اإلسالم 

يث  ح رجليضع يده فوق يد ذلك ال يده ورسول اهللا   كان يأيت ويمدُّ  الرجل

يِْديِهمْ  ن الكريم:آال القرق
َ
 أ

َ
ْوق

َ
ا بالنسبة للمرأة فقد  أمَّ  )، ١٠(الفتح:  يَُد اِهللا ف

أُ قدَّ  الترشيع اإلسالمي طريقة  السياسيَّ   ٰى خر م  ة حيث وضعوا طشتًا  للمشاركة 

يف ذلك الطشت واملرأة تأيت وتضع يدها  يضع يده    من ماء وكان رسول اهللا 

  ة تالٍق ميداٍين بني الرجل واملرأة. مليَّ ارت عيعني ص  يف ذلك الطشت

الثاين يف تفسري جمموعة من الروايات التي  هذا هو اجلواب عن اإلشكال  

وهذه الروايات كام قلنا تتعارض    ا رشٌّ هنَّ أتشني بموقع املرأة وتعتربها ناقصة أو  

النظريَّ  الثابتةنَّ ة والسُّ القرآنيَّ ة  مع  أنْ   وحينئذٍ   ،ة  أردنا  نقبلها    أنْ   فيجب بلها  نق  إذا 
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تأويل  عىلٰ  نقول  ، أساس  ن  ،ا غري صحيحةإهنَّ   : أو  إىلٰ   نردُّ   :قول أو  أهلها    علمها 

  حيث نحن ال نعلم ما هو املقصود. 

مثالً:  تقول  قرآنية  نصوص  مع  به  نتعامل  الذي  نفسه  هو  املوقف    هذا 

 ْيَو  وُُجوهٌ 
َ
ن  َمئٍِذ 

ٌ
ة ٰ   �  اِ�َ

َ
 َر��هَ   إِ�

َ
ن   ا 

ٌ
فهل يوجد  )،  ٢٣و  ٢٢  يامة:(الق  �اِظَرة

  ؟ وجه اهللا تبارك وتعاىلٰ  أحد ينظر إىلٰ 

  ين يبحثون عن تأويل هلذه اآلية.املفرسِّ   نَّ إولذا ف ال اجلواب:

أُ  نصوص  يف  أهنَّ   ٰى خركذلك  يبدو  القرآنيَّ قد  معتقداتنا  مع  تصطدم  ة  ا 

أنْ   نصٍّ   كلَّ   نَّ إف  ،الثابتة جيب  الثوابت  تلك  مع  تأ  يتعارض  عن  له  ويل  نبحث 

  ي املشكلة. تنتهو

ا   أةا :  

  . رأة يف حركة احلسني  معرفة دور امل  ولنعد إىلٰ 

احلسينيَّ  احلركة  يف  شاركت  األمر  أو  ة، املرأة  هذا  معلوماتكم    إىلٰ ترك 

  . يف صيانة الثورةكام شاركت  ، يف صنع الثورةشاركت  ة، التارخييَّ 

  :يف صنع الثورةمشاركة املرأة 

هن امرتذكرون  القنيزأة  ا  بن  الشأن  ،هري  رجل جليل  القدر  وهو    عظيم 

أقبلت إليه    ،دعاهحينام    ينام امتنع من االستجابة للحسني  ح  وشيخ عشرية

  ك أنْ ! ما رضَّ ؟ال جتيبه  ابن بنت رسول اهللا يدعوك ثمّ   ، يا زهري  زوجته وقالت: 

  .  ترجع وتسمع ما يقول ثمّ تذهب 

حتوُّ  نقطة  كانت  الكلمة  عظيهذه  عندل  القنيزهري  م  بن    أنْ من    فبدالً   ، 

املتخلِّ  من  ا يكون  نرصة  عن  به  ،  حلسني  فني  أنصار  وإذا  من  يصبح 

  .)١( ل عظيمهذا حتوُّ و ، وىلٰ ومن الدرجة األُ   احلسني
 

 ). ٧٥و ٧٤نف (ص أليب خم   مقتل احلسني : ة يفانظر القصَّ  )١(
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التا  يذكره  احلقيقة  يف  نموذج  صهذا  يف  املرأة  دور  عن  الثورة  ريخ  نع 

  ة. احلسينيَّ 

  :يف صيانة الثورةمشاركة املرأة 

السبايا بالطبول والدفوف   نَّ أ ون  تعرف   نتم أ  الشام استقبلوا  ور  ولكن د   ، أهل 

يزيد بن معاوية    ضطرَّ ا   ٰى حتَّ  وانقالبًا يف الشام   العقيلة زينب رسعان ما أحدث ثورةً 

ه  نَّ أ لكن هو حقيقة    ، ب يف التاريخ وهذا من الغرائ   يف قرصه   ا يعقد مأمتًا حسيني�   أنْ   إىلٰ 

الذي مل يمضِ  يزيد  جملس    دَ قِ عُ   عرشون يوماً   إالَّ   ه للحسني  قتل   عىلٰ   يف قرص 

معلَّقا قبل      كان رأس احلسني   وبعد أنْ   ام يف داخل القرص يَّ أ ة سبعة  حسيني ملدَّ 

حاً اآلن  باب القرص    ام عىلٰ أيَّ  يقول:    ويزيد باحلزن    أصبح قرص يزيد بن معاوية موشَّ

ل بقتل احلسني    . ) ١(   لعن اهللا ابن مرجانه فقد عجَّ

هر وتُ صادَ ال تُ   ٰى يف صيانة الثورة حتَّ   العقيلة زينب  دور  ا هو  هذ   ، شوَّ

  إمام زماهنم.  م خرجوا عىلٰ قتلوهم ألهنَّ اُ  ، هؤالء خوارج : وال يقال

ا ا  أةدور ا:  

أنْ  د  نَّ إ  : نقول  نستطيع  كان  يف  متمثِّ   ورها يف حركة احلسني  املرأة  الً 

  ثالثة أدوار: 

  ور التحرييض. الد : لوَّ الدور األ

  الدور الدفاعي.  الدور الثاين:

  اإلعالمي. الدور   الث:الدور الث

  ا الدور التحرييض كام رشحت لكم يف امرأة زهري بن القني.أمَّ 

زينب  أمَّ  يف  كام  الدفاعي  الدور  منعت امَّ ـل  ا  زين      عن  القتل 
 

 ).٤٠/ ص ٢االحتجاج (ج  )١(
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  ،)١( ياديف جملس يزيد وابن ز  فقد دافعت عن زين العابدين     لعابدينا

  ل. قتَ ال يُ   يف عرصات كربالء دافعت عنه أنْ و

رة وأصبح املأتم معقودًا  املدينة املنوَّ   إىلٰ حينام رجعوا  اإلعالمي  ور  ا الد أمَّ 

أُ   ة سنةملدَّ  دور  هنا  أُ   مِّ كان  تلهب أجوا  ،البنني  مِّ البنني وأمثال  املدينة  وكانت  ء 

احلسني   ملقتل  ومحاسًا  احلسني   ،حزنًا  ظالمة  مثل    ٰى حتَّ   ،  وتثري  كان 

احلَ  بن  عىلٰ كَ مروان  احلاقد  البيت  م  يمرُّ     أهل  وقد    مِّ أُ   عىلٰ   حينام  البنني 

هذا  و   )٢( هبا يبكي  كان مروان إذا مرَّ   ة سنةصنعت قبورًا أربعة تبكي عندهم ملدَّ 

 هذا هو دور املرأة.  ،ةلثورة احلسينيَّ اأة يف صيانة  قامت به املر  دور إعالمي عظيم

جيب  ة  وهذه قضيَّ ة،  للمرأة يف الثورة احلسينيَّ ر عسكري  د دو يوج ال   طبعًا 

  : لقد قال احلسني  ،الدور العسكري ساقط عن املرأة أنَّ  نفرغ منها  أنْ 

علينا   َب ُكتِ  والقتال    القتل 

  

الذيو   جرُّ  املحصنات    )٣( لِ وعٰىل 

العربيَّ الذيول     اللغة  يف  به  الرداءاملقصود  أطراف  عىلٰ   ،ة  أنْ املر  يعني    أة 

بة وجترَّ تك   . القتالحجاهبا وال تشارك يف ميدان   ون حمجَّ

إسالمي�  املرأة  عن  ساقط  العسكري  حضاري�   ا الدور  ساقط  هو  يعني    ا كام 

تقوم  اليوم مهام ينادي العلم بحقوق املرأة ومساواة املرأة للرجل ولكن املرأة ال  

التاريخو ط  العامل وعىلٰ   بدور عسكري يف كلِّ  ات  يادة القوَّ يف ق دون  نتم ال جتأ  ل 

أنَّ ات اهلحة أو يف عمليَّ املسلَّ  جتد  هي    جوم والصاعقة وما شاكل ذلك ال  املرأة 

تتصدَّ  القضيَّ   ،لذلك  ٰى التي  قضيَّ هذه  هي  تكوينيَّ ة  وحتدَّ   ةة  قال  العلم  مهام  ث 
 

 ). ٢١٢/ ص ٥طبقات ابن سعد (ج  )١(

 ).٥٦مقاتل الطالبيِّني (ص  )٢(

الشعراء قاله يف عمرة بنت  ٢٨٥/ ص  ٢زمي (ج  للخوار  مقتل احلسني    )٣( )، والبيت لبعض 

 ها مصعب بن الزبري. النعامن امرأة املختار حينام قتل
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ع  دفَ تشارك أو تُ   لكن يف احلقيقة هذا ظلم للمرأة أنْ   ،والقانون عن حقوق املرأة

  ة. ستحقاقاهتا التكوينيَّ رج ايف خاللعمل 

املرأة كانت تقود    نَّ أ يف حاالت نادرة  نتم ال جتدون إالَّ أ  طول التاريخ  عىلٰ 

  جيشًا. 

  حة؟ ات املسلَّ لقوَّ لأين نجد يف التاريخ املعارص والقديم امرأة قائدة 

  ، أو يف حروب فيتنام   ، أو الثانية  ، وىلٰ ة األُ حلرب العامليَّ هل وجدنا ذلك يف ا 

  ؟! تسيتونغ مثالً وايد م  أو يف حترير الصني عىلٰ  ، يرلنداإر حتري و يف أ

  بني الرجل واملرأة ال يسمح للمرأة أنْ   ا تكويني�   اً هناك امتياز  درك أنَّ نحن نُ 

ًا  ة وإرهاق بدنيَّ   فيها خماطر وصعوبات  نَّ أل   ، تكون عاملة يف املناجم حتت األرض

املرأة والرجل لكن ال يبعثها  بني  اواة  هذا العامل الغريب الذي يدعو للمس  اجسمي� 

حتت األرض املناج  إىلٰ  أنَّ   م  نجد  العامل سواءً   وال  الرشق    املرأة يف  أو  الغرب  يف 

األُ  أكثر  متدُّ مَ ويف  بناء  ناً م  عاملة  املرأة  تعمل  أنْ   ال  اإلنسان  يريد  يدعو    مهام 

لكن  للمسا والرجل  املرأة  بني  يرٰىض واة  أحد  أنْ   ال  عاملة    هلا  م بناء  تكون  ا  أو 

يف أمريكا وال    وال   ،الرشق وال يف الغرب  ال يف ة،  شاكل ذلك من األعامل الشاقَّ 

  ملاذا؟  بريطانيا

ها  من حقِّ   أساس أنَّ   ام عىلٰ وإنَّ   يف ذلك   ا ال متلك احلقَّ أساس أهنَّ   ليس عىلٰ 

يعني التكوين    ،اسب مع كياهنا الفسيولوجي والسيكولوجيمتارس أعامالً تتن   أنْ 

  . املناجم واحلروب تعمل يف  ال يسمح هلا أنْ الذي  البدين كيب والرتالنفيس 

  احلقيقة؟  نحن ملاذا نغالط ونكابر عىلٰ 

العامليَّ  والسياسة  العامل  كلُّ هذا  املتَّ   هاة  الواليات  رؤساء  مثالً  حدة  خذوا 

الر  ة كيَّ يمراأل الفعيل وهو بوش  ارجعوا من  جتدون رئيسة    ،من قبله  إىلٰ ئيس  ال 

املتَّ لوال ايف  ة  لجمهوريَّ ل األمريكيَّ يات  هذحدة  هل  املرأة؟  ة!  حلقوق  جتاوز  هو  ا 
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بل    هاحلقِّ   هذا ليس بخساً   ة ام هي امتيازات تكوينيَّ ه ليس جتاوزًا وإنَّ نَّ إ  : نحن نقول

بحقِّ  اعرتاف  وحقِّ هو  البدين  النفيس  ها  ال  ها  عىلٰ الذي  هذه  حتمُّ   يساعدها  ل 

  ة. األعباء الشاقَّ 

هلا دور كام قلنا  كان    مل يكن للمرأة دور عسكري  أيضاً ة  يَّ يف الثورة احلسين

ودفاعي   الثورة وإعالمي،  حترييض  صيانة  يف  الثورة ودور  فعل  يف  دور  هلا    كان 

  . ودور يف ديمومة الثورة

احلسني   لنرصة  الكبري  االندفاع  نتيجة  النساء  يف  ك  بعض  تعرفون  ام 

  .قاتل يوم عاشوراء أخذت عمودًا من اخليمة ونزلت لكي ت 

َمَة اهللا  «أَ   حبها من املعركة وقال: قبل عليها وسأ  احلسني  اإلمام    لكن

علينا  َب تِ كُ  والقتال  الذيول   وعىلٰ   ،القتل  جرُّ  للمرأة    )١(»املحصنات  ليس  يعني 

  دور عسكري. 

ا إ   أةا ¨:  

والزمان اإلمام  حركة    إىلٰ ننتقل   العرص  تتحدَّ   ̈   صاحب  ث  حيث 

هنا    ثالثة عرشئة ووهم ثالثام  ̈ حب العرص والزمان  ر صاأنصا  الروايات عن 

  أين موقع املرأة؟ 

وأنا   الروايات  يف  عن  أسنجد  الرواية  هذه  لكم    الباقر  اإلمام  قرأ 

جيت«  :يقول امرأة  مخسون  فيهم  رجال  عرش  وبضعة  ثالثامئة  واهللا  معون  وجييء 

ترسع  ب  حُ غاممة والسُّ ل ال ني مث يع،  )٢( »ع اخلريف زَ قَ ًا كَ عَ زَ غري ميعاد قَ   ة عىلٰ بمكَّ 

  . مةة املكرَّ جيتمعون يف مكَّ   ٰى حتَّ 
 

 فاوت. ) بت١٢٤خمنف (ص أليب  مقتل احلسني  )١(

 )، فراجع.٧٧قد مرَّ ذكرها يف (ص  )٢(
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ه  إذن  القياديَّ االحظوا  العنارص  من  امرأة  مخسون  اإلمام  هنا  حركة  يف  ة 

  . ¨ املهدي 

أُ  رواية  ويصع   ٰى املستو  أنَّ   ٰى خر يف  يرتقي  ظهوره  عند  حتَّ العلمي    ٰى د 

يعني تكون هناك    ، اهللاكتاب    ممارسة القضاء الرشعي عىلٰ   تكون املرأة قادرة عىلٰ 

الباقر  ، فات قضاةنساء جمتهد اإلمام  حتَّ عن  زمانه  احلكمة يف    ٰى : «وتؤتون 

  .)١( »ة رسول اهللا  نَّوُس  املرأة لتقيض يف بيتها بكتاب اهللا تعاىلٰ  نَّ إ

الروايات الرشيفة يف حركة إمام  للمرأ  اً هناك دور  هذا أنَّ   ٰى معن ة ترمز له 

  . ¨ العرص

يكون  «   يقول:   ٰى خر أُ يف رواية    الصادق  اإلمام    نجد   ن ذلك بل أكثر م

  .)٢( »املريض ويقمن عىلٰ  ٰى مع القائم ثالث عرش امرأة يداويَن اجلرح

  :وج ا  اب

  . رله لوقت آخر يف عالمات الظهوؤجِّ هناك بحث أضع عنوانه فقط ونُ 

الظهور أنْ   إنَّ  ر  األمهذا    ،)٣( ترشق الشمس من مغرهبا  من مجلة عالمات 

  ه ونفهمه؟ فرسِّ كيف نُ 

هلا   نَّ أأم    ، هذه الروايات ليست ثابتة  نَّ أأم    ، ل فلكي يف العاملناك حتوُّ هل ه 

  آخر؟  ًا تفسري

العرص    نَّ أ  اجلواب: صاحب  قيام  عن  الروائي  املوروث  جمموع 
 

 ). ٣٠/ ح ١٣/ باب ٢٤٥ين (ص الغيبة للنعام )١(

 .)٤٨٠/٨٤/ ح ٤٨٤دالئل اإلمامة (ص  )٢(

  والنداء مننعم،  «: خروج السفياين من املحتوم؟ قال:    قال: قلت أليب جعفر  ،عن أيب محزة  )٣(

اإلشارة    ت)؛ وقد مرَّ ٣٧١/ ص  ٢اد: ج  اإلرش(  »...توماملحتوم، وطلوع الشمس من مغرهبا حم 

 )، فراجع.١٨٥مة يف (ص هذه العال اإلمجاليَّة إىلٰ 
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  املسار الفلكي يومئذٍ   بل يبدو أنَّ   ،)١( االً فلكي� هناك حتوُّ   ال يشهد أنَّ   ¨ والزمان 

وال    ،  األرضوال تتغريَّ   ، السامءني ال تتغريَّ يع  املسار الذي نعيشه اليوم نفس  هو  

النجوم تتغريَّ  يبق  ،   ليس    ٰى بل  السياق  هذا  هو نفس  احلياة  النمط الكوين وسياق 

  . نمطًا آخر

فهل هو    ،ل فلكييعني حدوث حتوُّ خروج الشمس من مغرهبا إذا كان    إنَّ 

علمي�  قدممكن  ممكن؟  غري  أو  ممكن  إنَّ   :لمالع  يقول  ا  غري  الروايات    بعض  هذا 

بنور    نَّ إ  :تقول يستغنون  الشمس اإلمام  الناس  نور  أنْ   )٢(عن  ذلك  يعني    فهل 

وجه   الزماناإلمام  يكون  ويُ   ̈   صاحب  الشمس  بمثابة  الطاقة  هو  من  عطي 

  النباتات تأخذ من نور وجهه؟   ٰى ة حتَّ البرشيَّ  يكفي لكلِّ  ة واإلشعاع ما الضوئيَّ 

 

تُ   نَّ إ  )١( الروايات  فلكيحدوث حتوُّ د  ؤكِّ بعض  روي عن  ل  بن عمراملفضَّ ، منها ما  قلت   ،ل  قال: 

اهللا     وادٍ   يف أيِّ   ،و هلكمات أ  :لقائم؟ قال: «إذا استدار الفلك، فقيلما عالمة ا  :أليب عبد 

 ). ١٩/ ح ١/ فصل ١٠/ باب ١٥٩(الغيبة للنعامين: ص  »؟...سلك

وال يرتك بدعة  ...  ه قال: «أنَّ   يف حديث طويل  بصري، عن أيب جعفر    أيبومنها ما روي عن  

ذلك سبع   والصني وجبال الديلم، فيمكث عىلٰ   أقامها، ويفتتح قسطنطينيةة إالَّ نَّ أزاهلا، وال ُس إالَّ 

علت له: ُج   قال: قلت  ،يفعل اهللا ما يشاء»  سنة عرش سنني من سنيكم هذه، ثمّ   مقدار كلِّ   ،ننيس

اهللا تع  ،فداك «يأمر  السنون؟ قال:  األيَّ   ،ة احلركةالفلك باللبوث، وقلَّ   اىلٰ فكيف تطول  ام  فتطول 

  ،قول الزنادقة   فسد، قال: «ذلكتغريَّ   نْ الفلك إ  ولون: إنَّ م يقلذلك والسنون» قال: قلت له: إهنَّ 

إىلٰ  هلم  سبيل  فال  املسلمون  شقَّ ذل  فأما  وقد  لنب  ك،  القمر  قبله    وردَّ   ،ه  يِّ اهللا  من  الشمس 

بطول   وأخرب  نون،  بن  القيامةليوشع    وأنَّه    يوم 
َ
ون ُعد�

َ
� ا  ِ�م� َسنٍَة  ِف 

ْ
ل
َ
أ
َ
 »] ٤٧[احلّج:    �ك

 ).٣٨٥ص / ٢(اإلرشاد: ج 

قائمنا إذا قام أرشقت   إنَّ «  يقول:  اهللا    ل: سمعت أبا عبدل بن عمر اجلعفي ، قاعن املفضَّ   )٢(

رهبِّ  بنور  ضوء  ٰى واستغن،  ااألرض  عن  واحد  العباد  والنهار  الليل  وصار  وذهبت اً الشمس،   ،

الرجل يف زمانه ألف سنة، ه جارية، يكسوه د لولَ سنة غالم، ال يُ   د له يف كلِّ ولَ يُ   الظلمة، وعاش 

كلَّ  عليه  فيطول  طالالثوب  عليهويتلوَّ   ،ام  شاء  أيَّ   ن  ص  (  »لون  اإلمامة:  /  ٤٥٤دالئل 

 ).٤٣٣/٣٧ ح



 ٢٦٩ .............................................هور موقع املرأة يف عرص الظ: العارشةاملحارضة 

املؤمنون  ؟  ٰى خر أم له داللة ُأ   ، للنصِّ   احلريف   ٰى هو هبذا املعنل  مر ه ا األهذ

نور  معناه    أيضاً   هلم  هل  توهُّ نَّ ألكن  الشمسيَّ ه  الطاقة  مثل  حراري  الطاقة    ة ج 

النور الشمسيَّ  ينبعث منها  نار  قبوله لصاحب العرص  وهذا األمر ال يمكن    ة هي 

  الروايات. تقدير ثبوت هذه  عىلٰ  والً  معقم تفسرياً قدِّ نُ  أنْ  بل ال بدَّ ، ¨ والزمان 

هذه العبارة هي كناية عن طول فرتة الغيبة بحيث    نَّ إ   :القول  إىلٰ نميل  قد  

 عنه بظهور الشمس من  عربَّ وهذا هو الذي يُ   ، الت كبرية يف عامل الدنياحتدث حتوُّ 

ك  ، املغرب املرشق وظهورها يف أُ ناية عن  أو  احلقيقة والعلم يف بالد    فول شمس 

  غرب، واهللا العامل. امل بالد

اءات ما ¨:  

نداءات عند    ةإذا خرج كان له مخس  ¨اإلمام    نَّ أتذكر بعض الروايات  

  البيت احلرام: 

  القائم. اإلمام أنا  ،  يا أهل العاملأَال  -   ١

  املنتقم.  )١( ام أنا الصمص ،  يا أهل العاملأَال  -   ٢

  . ناً عطشاتلوه  ي احلسني قجدِّ  إنَّ  ، عامل يا أهل الأَال  -   ٣

  . طرحوه عرياناً ي احلسني  جدِّ  إنِّ  ، العامل يا أهل أَال  -   ٤

  .)٢( ي احلسني سحقوه عدواناً جدِّ  إنِّ  ،  يا أهل العاملأَال  -   ٥

ا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون   . إنَّا هللا وإنَّ

  العاملني  واحلمد هللا ربِّ 

 *   *   *  
 

 ). ٢١٠/ ص ١(مجهرة اللغة: ج  : يعني السيف.) الصمصام١(

 ).٢٤٦/ ص ٢(ج ناصب إلزام ال )٢(





  

  

  

درا اوا  

  . ن الكريملقرآا -   ١

املهدي    -  ٢ حنبل  أحاديث  بن  أمحد  مسند  حنبل/    :من  بن  أمحد 

فةهـ/ ١٤٠٩/  ٥ ط سني بقم املرشَّ ة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ   . مؤسَّ

حمّمد  السيِّد  :  تعليق ومالحظاتالطربيس/  أمحد بن عيلٍّ  االحتجاج:    -  ٣

  رشف.جف األ الن / هـ/ دار النعامن١٣٨٦باقر اخلرسان/  

الشيخ املفيد/ حتقيق: عّيل أكرب الغفاري والسيِّد حممود    : االختصاص  -   ٤

  للطباعة والنرش/ بريوت.هـ/ دار املفيد ١٤١٤/  ٢الزرندي/ ط  

الرجال   -  ٥ معرفة  الكّيش):  اختيار  حتقيق:    (رجال  الطويس/  الشيخ 

سة آل البيت  ١٤٠٤السيِّد مهدي الرجائي/     ث. إلحياء الرتا  هـ/ مؤسَّ

األذهان   -  ٦ اإليامن  إىلٰ   إرشاد  الشيخ    :أحكام  حتقيق:   / احليلِّ مة  العالَّ

ط   ون/  حسُّ جلامعة  ١٤١٠/  ١فارس  التابعة  اإلسالمي  النرش  ة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  سني بقم املرشَّ   املدرِّ

  هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤/ ٢الشيخ املفيد/ ط  : اإلرشاد -   ٧

ـ ١٤٢٤/  ١  ط  /حممود البدري  : ُأسوة العارفني  -  ٨ سة املحبِّني   /ه   /مؤسَّ

  قم.

الناصب:    -   ٩ حتاإلزام  احلائري/  اليزدي  عيل  عيلّ السيِّ   قيق:لشيخ    د 

  عاشور. 

اخلميسيَّة  -   ١٠ احلسن  حييٰى   : األمايل  حسني  حتقيق    / جلرجاين ا   ي بن 
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ط   إسامعيل/  حسن  حمّمد  حسن  حمّمد  الُكتُب  ١٤٢٢/  ١وتصحيح:  دار  هـ/ 

  العلميَّة/ بريوت. 

هـ/ مركز الطباعة والنرش  ١٤١٧/ ١ط   / الصدوق  الشيخ   : مايلاأل  -  ١١

سة البعثة/ قم.    يف مؤسَّ

للطباعة  ١٤١٤/  ١ط    /الطويس الشيخ    :مايلاأل  -   ١٢ الثقافة  دار  هـ/ 

  والنرش والتوزيع/ قم. 

األنوار  -  ١٣ األطهار:  اجلامعة   بحار  ة  األئمَّ أخبار  مة    لُدَرر  العالَّ

حييٰى  حتقيق:  ا  املجليس/  الشريازي/  لزنجا العابدي  الربَّاين  الرحيم  وعبد  ين 

سة الوفاء/ بريوت.١٤٠٣/  ٢ ط   هـ/ مؤسَّ

املهد   -   ١٤ حول  الصدر/    :¨  يبحث  باقر  حمّمد  عبد  السيِّد  حتقيق: 

    هـ/ مركز الغدير للدراسات اإلسالميَّة.١٤١٧/  ١اجلبَّار رشارة/ ط  

البعثة/  سة  السيِّد هاشم البحراين/ مؤسَّ   يف تفسري القرآن:   الربهان   -   ١٥

  قم.

واإلنجيل  -  ١٦ التوراة  بنبيِّ اإلسالم يف  ا/  :البشارة  السقَّ   أمحد حجازي 

  القاهرة. دار البيان العريب/ 

د بن احلسن  حممّ :  يف فضائل آل حمّمد   الكربىٰ  بصائر الدرجات  -  ١٧

كوجه  ا حسن  مريزا  احلاج  وتقديم:  وتعليق  تصحيح  ار)/  (الصفَّ وخ  فرُّ بن 

  األعلمي/ طهران. ات منشورهـ/ ١٤٠٤باغي/  

حمّمد    :املطبوع ضمن كفاية الطالبالبيان يف أخبار صاحب الزمان    -  ١٨

ط  ا الشافعي/  الكنجي  يوسف  إحياء  ١٤٠٤/  ٢بن  دار  أهل  هـ/  تراث 

  طهران.  /   البيت

/ دار إحياء الرتاث العريب/  ٤ابن خلدون/ ط   :تاريخ ابن خلدون  - ١٩

  بريوت.
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الطرب   -  ٢٠ وامللوك):  األُ   (تاريخ   يتاريخ  الطربي/  َمم  جرير  بن  حمّمد 

سة األعلمي/ ١٤٠٣/  ٤ ط   بريوت.هـ/ مؤسَّ

الفكر    -   ٢١ ر  الشيعيتطوُّ الكاتب   :السيايس  هـ/  ١٤٢٦/  ٣ط    / أمحد 

  لندن.  /دار الشورٰى 

العيَّايشت  -  ٢٢ ها  :فسري  السيِّد  حتقيق:  العيَّايش/  مسعود  بن  شم  حمّمد 

يت/ املكتبة الع   ة اإلسالميَّة/ طهران. لميَّ الرسويل املحالَّ

القّمي/ تصحيح وتعليق وتقديم:    :القّميفسري  ت  -  ٢٣ إبراهيم  بن  عيلُّ 

سة دار الكتاب/ قم. ١٤٠٤/ ٣السيِّد طيِّب املوسوي اجلزائري/ ط    هـ/ مؤسَّ

القرآن):    امليزانتفسري    -  ٢٤ تفسري  يف  الطباطبائي/  (امليزان  مة  العالَّ

فة.امعة بعة جلسة النرش اإلسالمي التامؤسَّ  سني بقم املرشَّ   املدرِّ

املقال   -  ٢٥ ت  هتذيب  النجايشيف  رجال  كتاب  عيلّ السيِّد    : نقيح    حمّمد 

  ارش/ قم. گ ن بعة هـ/ مط١٤١٧/  ٢  األبطحي/ ط 

م/  ١٩٨٨/  ١ألزدي/ ط  حمّمد بن احلسن بن دريد ا:  مجهرة اللغة  -   ٢٦

  وت. دار العلم للماليني/ بري

السيِّد حمّمد  يالدِّ قطب    : اخلرائج واجلرائح   -   ٢٧ ن الراوندي/ بإرشاف: 

د األبطحي/ سة اإلمام املهدي ١٤٠٩/  ١ط   باقر املوحِّ   قم.  /̈ هـ/ مؤسَّ

ق/ تصحيح وتعليق: عّيل أكرب الغفاري/  الشيخ الصدو  :اخلصال  -   ٢٨

فة. ١٣٦٢ سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ   ش/ مؤسَّ

املنثو  -  ٢٩ رُّ  يف  الدُّ باملأثور:ر  دار    التفسري  السيوطي/  ين  الدِّ جالل 

  املعرفة/ بريوت. 

هـ/  ١٤١٣/ ١حمّمد بن جرير الطربي الشيعي/ ط  : إلمامةدالئل ا  -  ٣٠

سة الب   عثة/ قم. مؤسَّ
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أبو العبَّاس أمحد    (فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة):   ل النجايش جار  -   ٣١

األسدي ا النجايش  العبَّاس  بن  أمحد  بن  عّيل  ط  الكو  بن  هـ/  ١٤١٦/  ٥يف/ 

ف سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ   ة.مؤسَّ

حمّمد بن الفتَّال النيسابوري/ تقديم: السيِّد حمّمد   :ضة الواعظنيرو  -  ٣٢

  مهدي السيِّد حسن اخلرسان/ منشورات الرشيف الريض/ قم. 

ين  السيِّ   : ̈   يف عالمات صاحب الزمان   رسور أهل اإليامن  -  ٣٣ د هباء الدِّ

  هـ/ دليل ما/ قم. ١٤٢٦/  ١عّيل النييل النجفي/ ط  

أبو عبد اهللا حمّمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة)/    : ن ابن ماجةنَ ُس   -   ٣٤

  حتقيق وترقيم وتعليق: حمّمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر. 

الرتمذي  -  ٣٥ عيسٰى   :ُسنَن  عيسٰى   أبو  بن  الرتمذي/    حمّمد  سورة  بن 

وتحتق ط  يق  اللطيف/  عبد  هاب  الوَّ عبد  الفكر/  ١٤٠٣/  ٢صحيح:  دار  هـ/ 

  بريوت.

هـ/  ١٣٤٩أبو حمّمد عبد اهللا بن الرمحن الدارمي/    :ُسنَن الدارمي  -  ٣٦

  دمشق. 

النسائي  -  ٣٧ شعيب   : ُسنَن  بن  أمحد  الرمحن  عبد  بحر    أبو  بن  عّيل  بن 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٣٤٨/  ١سائي/ ط الن

ال  -   ٣٨ هشام   : ةنبويَّ السرية  احلمريي/ حتقيق وضبط وتعليق: حمّمد    ابن 

ين عبد احلميد/     هـ/ مكتبة حمّمد عّيل صبيح وأوالده/ مرص. ١٣٨٣حميي الدِّ

احلقِّ   -  ٣٩ إحقاق  النجفي/    :رشح  املرعيش  ين  الدِّ شهاب  السيِّد 

  نشورات مكتبة آية اهللا املرعيش/ قم. تصحيح: السيِّد إبراهيم امليانجي/ م

حمّمد    :اإليامنَعب  ُش   -   ٤٠ هاجر  أبو  حتقيق:  البيهقي/  احلسني  بن  أمحد 

  هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤٢١/  ١سعيد زغلول/ ط  
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البخاري:   -   ٤١ دار    صحيح  اجلعفي/  البخاري  إسامعيل  بن  حمّمد 

  هـ. ١٤١٠/  ٢هـ/ بريوت، وط أوقاف مرص/ ط  ١٤٠١الفكر/  

اج بن :  مسلمصحيح    -  ٤٢ القشريي النيسابوري/  مسلم  مسلم بن احلجَّ

  بريوت.دار الفكر/ 

  دار صادر/ بريوت.  / ابن سعد   :الكربىٰ طبقات ال  -  ٤٣

/  ٢دهبايش/ ط عّيل   حتقيق وتصحيح:  / لدسن ادون  : عقيدة الشيعة -   ٤٤

سة املفيد/ بريوت.    مؤسَّ

الرشائع  -  ٤٥ السيِّد حمّمد صادق بحر    :علل  تقديم:  الصدوق/  الشيخ 

ة ومطبعتها/ النجف األرشفورات  هـ/ منش١٣٨٥العلوم/    . املكتبة احليدريَّ

األبرار:عمدة    -  ٤٦ اإلمام  مناقب  يف  األخبار  صحاح  بن    حييٰى   عيون 

ب  املعروف  احلّيل  األسدي  البطريق احلسن  النرش  ١٤٠٧  /ابن  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  سني بقم املرشَّ   اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ

الرضا    -  ٤٧ أخبار  ا  :عيون  وتعليق    /لصدوق الشيخ  تصحيح 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٠٤وتقديم: الشيخ حسني األعلمي/     هـ/ مؤسَّ

ون كريم/ ط  / النعامين   ابن أيب زينب  : لغيبةا  - ٤٨ /  ١حتقيق: فارس حسُّ

  . هـ/ أنوار اهلدٰى ١٤٢٢

حت الغيبة:    -  ٤٩ الطويس/  الطهراين  قيق: الشيخ  اهللا  أمحد    عيلّ و  عبد 

  ة/ قم. سة املعارف اإلسالميَّ مؤسَّ  هبمن/  بعة هـ/ مط١٤١١/ ١ ناصح/ ط 

محَّادأبو عبد اهللا    :لفتنا  -   ٥٠ بن  حتقيق وتقديم: سهيل    نعيم  املروزي/ 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٤زكار/  

القدير  -  ٥١ اجل   فيض  الصغري:رشح  املناوي/    امع  الرؤوف  عبد  حمّمد 

  ريوت. ة/ بهـ/ دار الُكتُب العلميَّ ١٤١٥/ ١تصحيح: أمحد عبد السالم/ ط 
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ين  :َقصص األنبياء  -   ٥٢ حتقيق: املريزا غالم رضا    /الراوندي   قطب الدِّ

  هـ/ انتشارات اهلادي. ١٤١٨/ ١عرفانيان اليزدي اخلراساين/ ط 

املخترص   -   ٥٣ املنتظر   القول  املهدي  عالمات  حجر    : ¨  يف  بن  أمحد 

  دمشق.  / هـ/ دار التقوٰى ١٤٢٨/  ١ي/ ط  اهليتمي املكّ 

الغفاري/    / لكليني ا  شيخ ال  : الكايف  -   ٥٤ أكرب  عّيل  وتعليق:  تصحيح 

  هـ/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٦٣/  ٥ ط

أبو الصالح احللبي/ حتقيق: رضا ُأستادي/ مكتبة  :  الكايف يف الفقه  -   ٥٥

ة/ أصفهان.     يلٍّ ؤمنني عاإلمام أمري امل   العامَّ

الزيارات  -  ٥٦ خ جواد  الشي  جعفر بن حمّمد بن قولويه/ حتقيق:  :كامل 

سة نرش الفقاهة. ١٤١٧/  ١القيُّومي/ ط    هـ/ مؤسَّ

ُسَليم  -  ٥٧ باقر    :كتاب  حمّمد  حتقيق:  الكويف/  اهلاليل  قيس  بن  ُسَليم 

  هـ/ دليل ما. ١٤٢٢/  ١الزنجاين/ ط  األنصاري 

ة   -   ٥٨ الغمَّ ة:    كشف  األئمَّ معرفة  ا يف  الفتح  أيب  بن  /  ٢إلربيل/ ط  عيلُّ 

  وت. هـ/ دار األضواء/ بري١٤٠٥

األثر   -   ٥٩ عىلٰ   كفاية  النصِّ  عرش  يف  االثني  ة  بن    : األئمَّ عيلُّ  القاسم  أبو 

اللطيف احلسيني الكوهكمري   عبد  السيِّد  حتقيق:  الرازي/  القّمي  از  اخلزَّ حمّمد 

  هـ/ انتشارات بيدار. ١٤٠١اخلوئي/  

ين  -   ٦٠ الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عّيل   ومتام النعمة:  كامل الدِّ

سني بقم  ١٤٠٥ / غفاريأكرب ال سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ هـ/ مؤسَّ

فة.   املرشَّ

برمودا  -   ٦١ ومثلَّث  اخلرضاء  اجلزيرة  عن  مرتٰىض :  ماذا  جعفر    السيِّد 

  هـ/ املركز اإلسالمي للدراسات. ١٤٢٤/  ١ميل/ ط  العا
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ا  :مثري األحزان  -  ٦٢ نام  بن  اهللا  هبة  البقاء  بن أيب    / حلّيل حمّمد بن جعفر 

  هـ/ املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف. ١٣٦٩

البيان  -  ٦٣ القرآن:  جممع  تفسري  بن    يف  الفضل  عيلٍّ  أبو  اإلسالم  أمني 

ط   العاميل/  األمني  حمسن  السيِّد  له:  م  قدَّ الطربيس/  هـ/  ١٤١٥/  ١احلسن 

سة األعلمي/ بريوت.   مؤسَّ

ق: السيِّد  وتعليتصحيح    / الربقي   أمحد بن حمّمد بن خالد   : املحاسن  -   ٦٤

ث/   ين احلسيني املحدِّ   اإلسالميَّة/ طهران. هـ/ دار الُكتُب ١٣٧٠جالل الدِّ

الدرجات  -  ٦٥ بصائر  ط  :  خمترص  احلّيل/  سليامن  بن  /  ١حسن 

  هـ/ منشورات املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف.١٣٧٠

عيلُّ بن احلسني بن عيلٍّ املسعودي/    ومعادن اجلوهر: هبمروج الذ  - ٦٦

  هـ/ منشورات دار اهلجرة/ قم. ١٤٠٤/ ٢ط 

جعفر   : الكبري  املزار  -  ٦٧ بن  القيُّومي    /املشهدي   حمّمد  جواد  حتقيق: 

  هـ/ نرش القيُّوم/ قم. ١٩١٩/  ١األصفهاين/ ط  

اهللا    الصحيحني:   عىلٰ   ستدرك امل  -   ٦٨ عبد  النيسابوري/    احلاكمأبو 

  إرشاف: يوسف عبد الرمحن املرعشيل. 

أمحد:  مس  -  ٦٩ بنأمح ند  قني   حتقيقحنبل/    د  حمقِّ ة  /  ١ط    /عدَّ

ـ ١٤١٦ سة الرسالة  / ه   . بريوت / مؤسَّ

الزائر  -   ٧٠ موسٰى   :مصباح  بن  عيلِّ  طاو  السيِّد  ط  بن  /  ١س/ 

سة آل البيت  ١٤١٧   حياء الرتاث/ قم. إل  هـ/ مؤسَّ

  سة فقه هـ/ مؤسَّ ١٤١١/  ١  الشيخ الطويس/ ط  د:مصباح املتهجِّ   -  ٧١

  الشيعة/ بريوت. 

شيبة   :فصنَّ ملا   -  ٧٢ أيب  ط    /ابن  ام/  اللحَّ سعيد  وتعليق:  /  ١حتقيق 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤٠٩



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٧٨

اق  :فاملصنَّ   -  ٧٣ الرزَّ عبد  بكر  مهَّام    أبو  بتحقيق    /الصنعاين بن  ُعني 

  لتعليق عليه: حبيب الرمحن األعظمي. نصوصه وختريج أحاديثه وا

واملهدويَّ   -  ٧٤ املهدي  حديث  يف  أمني  أمحد  الدكتور  حمّمد    :ةمع  الشيخ 

ين/ ط   سة النعامن/ بريوت. ١أمني زين الدِّ   / مؤسَّ

األوسط  -  ٧٥ أمحد  : املعجم  بن  دار  ١٤١٥  /لطرباين ا  سليامن  هـ/ 

  احلرمني. 

  هـ . ١٤١٣/  ٥  د اخلوئي/ طالسيِّ  معجم رجال احلديث:  -  ٧٦

اجلنان:  -   ٧٧ عبَّ   مفاتيح  ط  الشيخ  القّمي/  مكتبة  ٢٠٠٦/  ٣اس  م/ 

  العزيزي/ قم. 

الطالبيِّ م  -  ٧٨ املظّفر/ ط   :نيقاتل  الفرج األصفهاين/ ت كاظم  /  ٢أبو 

  هـ/ املكتبة احليدرية ومطبعتها/ النجف األرشف. ١٣٨٥

اق   السيِّد عبد :مقتل احلسني    - ٧٩ م ا  الرزَّ سة  ١٤٢٦  / ملقرَّ هـ/ مؤسَّ

  اخلرسان للمطبوعات/ بريوت. 

احلسني    -   ٨٠ حييٰى   : مقتل  بن  ب   لوط  خمنف  بن  سعيد  سليبن  م  ن 

  الغفاري. حسن   األزدي الغامدي/ تعليق:

احلس   -  ٨١ أمحد   :ني  مقتل  بن  الشيخ    املوفَّق  حتقيق:  اخلوارزمي/ 

  قم.  /هـ/ أنوار اهلدٰى ١٤٢٣/  ٢حمّمد الساموي/ ط  

الطفوف  -   ٨٢ قتٰىل  عٰىل  ط    : امللهوف  طاوس/  بن  عيلُّ  /  ١السيِّد 

  قم.  / أنوار اهلدٰى هـ/ ١٤١٧

طأ ل  آمناقب    -   ٨٣ شهرآشوب/    :البيب  املكتبة  ١٣٧٦ابن  هـ/ 

  احليدريَّة/ النجف األرشف. 

النبأ العظيم):  (النعيم املقيم  مناقب آل حمّمد    -   ٨٤ عمر بن شجاع  لعرتة 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٢٤/  ١ط  /املوصيل   هـ/ مؤسَّ
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حمّمد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم أبو    م الشافعي:مناقب اإلما  -  ٨٥

الس اآلبري  ط  جستاين احلسن  عزون/  مجال  حتقيق:  الدار  ١٤٣٠/  ١/  هـ/ 

ة.    األثريَّ

 األسرتآبادي/  بن عيلٍّ حمّمد    يف حتقيق أحوال الرجال:  منهج املقال  -   ٨٦

ـ ١٤٢٢/ ١ط  سة آل البيت    /ه   إلحياء الرتاث/ قم.   مؤسَّ

ة -  ٨٧ سة هنداوي/ القاهرة.   /أمحد أمني  :املهدي واملهدويَّ   مؤسَّ

ما اختاره ومجعه: الرشيف   / مري املؤمنني َطب أُخ  :هنج البالغة -  ٨٨

ط   صالح/  صبحي  الدكتور  حتقيق:  حمّمد  ١٣٨٧/  ١الريض/  وبرشح  هـ، 

  هـ/ دار الذخائر/ قم. ١٤١٢/  ١عبدة/ ط  

ال   -  ٨٩ محدان  كربٰى:  اهلداية  بن  طاحلسني  هـ/  ١٤١١/  ٤  اخلصيبي/ 

  سة البالغ/ بريوت. مؤسَّ 

 *   *   *  

  





  

  

  

سا  

  ٣ ...............................................................  مقّدمة املركز 

  ٧ ..............................................................  مقّدمة املؤلِّف 

  ٩ ................  يف الفكر اإلسالمي ̈ اإلمام املهدي  قضيَّة: املحارضة األُوىلٰ 

ة وحدة التاريخ وىلٰ املقّدمة األُ    ١١  ....................................  : نظريَّ

  ١٣  .........................................................  وحدة األديان 

ينيَّة  ة الدِّ   ١٤  ....................................................  وحدة األمَّ

  ١٥  ........................ للحسني  امتداد  ̈  املقّدمة الثانية: املهدي

  ١٨  .......................................  ̈   تظرلإلمام املن وىلٰ اخلطبة األُ 

املستوٰى  الثالثة:  املهدي    املقّدمة  اإلمام  لقضيَّة  الرضورات    /¨العلمي 

  ٢٠  .........................................................  واالجتهادات 

  ٢٢  ................................................................  طريفة 

  ٢٥  ...........................  ̈ األحاديث يف املهدي  / ملاذا هذا احلجم؟ 

ة ابن خلدون    ٢٦  .....................................................  نظريَّ

ة اإلسالميَّة خامتيَّة اإلسالم وشهادة األُ    ٢٧  ...............................  مَّ

  ٢٩  ....................  ̈ احلسني يعود لنرصة املهدي  /عنارص االشرتاك 

  ٣٠  ................................................ االشرتاك يف الشخصيَّة 

  ٣١  .............................  ̈ لسيِّد حيدر احلّيل باإلمام املهدي لقاء ا

  ٣٥  ...............  فلسفتها وأهدافها  ̈ حركة اإلمام املهدي  املحارضة الثانية: 



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٨٢

نات اخلطاب  / رؤية مقارنة   اخلطاب السيايس للحسني     ٣٧  .......  مكوِّ

ل لإلمام املنتظر  ل   /̈  اخلطاب السيايس األوَّ   ٣٨  ..............  املقطع األوَّ

  ٣٩  ..........................  النتصار للحقِّ لث: ااملقطع الثا / املقطع الثاين 

  ٤٠  .................................................  االشرتاك يف األهداف 

  ٤١  ..............................................  ̈  هدف اإلمام املهدي

  ٤٢  .................................................   بدين جديد؟ ل يأيت ه 

  ٤٣  .............................................  ̈   ملحة عن حركة اإلمام 

  ٤٤  ..................................  ̈  أربع صفات حلركة اإلمام املنتظر

  ٤٥  ..................................................  ملاذا مل ترد يف القرآن؟ 

  ٤٦  .........................................  طريقة القرآن  /جواب الشبهة 

ا القرآن؟    ٤٨  .......................................................  ملاذا أهيُّ

  ٤٩  .........................................................  امتحان الناس 

  ٥٠  ......................................................   قوم موسٰى 

  ٥٢  ........................  اإلطار العامُّ للقضيَّة   /القرآن يذكر اإلطار العامَّ 

  ٥٣  ........................................................  اآليات القرآنيَّة 

  ٥٤  ...................................................  عمق التأكيد القرآين 

نَّة يف  ¨ اإلمام املهدي    ٥٥  ....................................  الرشيفة  السُّ

  ٥٦  ............................................  قضيَّة ال تفسري اإلرصار عىلٰ 

ة حكم اإلمام     ٥٨  ..................................................  ̈ مدَّ

  ٦٠  ............................  رجعة املعصومني   / ̈  خليفة املهدي

  ٦٢  ..................................  ̈  عهد اإلمام  النجف والكوفة عىلٰ 

ة تلتحق باإلمام  ل ُأمَّ   ٦٣  ......................  االنتقام من الظاملني  / ̈ أوَّ



 ٢٨٣ .................................................................................الفهرس

  ٦٥  .......................................  املنهج االشرتاك يف  املحارضة الثالثة: 

  ٦٧  ..................................  منهج التغيري يف خطاب احلسني 

ة  ة  /ثورة تغيرييَّ   ٦٨  ............................  نوعان من احلركات التغيرييَّ

  ٦٩  ..............................................  منهج حركة األنبياء  

  ٧١  .............................................  منهج حركة احلسني 

  ٧٣  ........................................  ̈  منهج حركة اإلمام املهدي 

  ٧٤  .............................................  ̈ ملحة عن حركة اإلمام  

  ٧٥  ......................................................  عالمات الظهور 

  ٧٨  .....................................  التعايش السلمي  / التحاق الشيعة

  ٧٩  ........................................................  احلركة الثقافيَّة 

  ٨١  ................................................  مناقشة روايات السيف 

  ٨٣  .................................................  مع الدكتور أمحد أمني 

  ٨٤  .................................  دليل ابن خلدون  / كلامت ابن خلدون

  ٨٦  ....................................................  مناقشة ابن خلدون 

  ٨٧  ......................................................  مناقشة أمحد أمني 

  ٨٨  ...................................̈ البخاري مل ينقل روايات املهدي 

  ٩٠  ................................................  يف كربالء  احلسني  

  ٩٣  .................................  العامل الغيبي والبرشي  املحارضة الرابعة: 

  ٩٥  ........................  العامل الغيبي والبرشي  /خطاب احلسني  

  ٩٧  ...............................................  األديان يف جمال الترشيع 

  ٩٨  ..........................  رواية يف بني إرسائيل  / األديان يف جمال التغيري 

  ١٠٠  ........يف يوم اخلندق  دعاء الرسول   /استثناء داود وسليامن  



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٨٤

  ١٠٣  ................................  العنرص البرشي يف حركة احلسني 

  ١٠٤  ........................................................  نزول املالئكة 

  ١٠٥  ...............................................  من هو أبان بن تغلب؟ 

  ١٠٦  .............................................  من هو الشيخ الصدوق؟ 

  ١٠٨  .........................  مشكلة طول العمر  / ̈ حركة اإلمام املنتظر 

  ١١٠  .........................................................  خروج الدابَّة 

ة اجلزيرة اخلرضاء    ١١٤  ................................................  قصَّ

ة املجتمع السعيد  املحارضة اخلامسة:   ١١٧  ................................  نظريَّ

ة املجتمع السعيد    ١١٩  ................................................  نظريَّ

  ١١٩  ...................................................  ي االشرتاك التارخي

  ١٢٠  ...............................  يذكر حركة احلسني  الرسول  

  ١٢١  ................................  ̈  ُيبرشِّ بظهور املهدي  الرسول  

  ١٢٢  ................  ع الدكتور املرصي م /يل واإلنج التوراة  يف ̈  املهدي 

  ١٢٣  .............................................  األديان الوضعيَّة ورؤيتها 

ة الشيوعيَّة    ١٢٤  ........................................ اإلصالح يف النظريَّ

  ١٢٦  ........................................  الديمقراطيَّة هل هي املصلح؟ 

  ١٢٧  ...............................................  اهر املجتمع السعيد ظو

  ١٢٨  .................................................  قيادة املجتمع السعيد 

  ١٢٩  ......  ين عودة الدِّ  / ¨السهلة هي منزل اإلمام  / الكوفة هي العاصمة 

  ١٣٠  .................................  ة املجتمع السعيد إشكاالت عىل نظريَّ 

  ١٣٣  ...........................................  املجتمع السعيد  الطريق إىلٰ 

ث عن انتصار  النبيُّ   ة يتحدَّ   ١٣٤  ............................  ات متهيديَّ



 ٢٨٥ .................................................................................الفهرس

  ١٣٥  ..................................الدعاء يف زمن الغيبة  / للشيعة  طوبٰى 

ة م    ١٣٦  .................................................  م بن عقيل سلقصَّ

  ١٣٩  ..............  ¨املهدي  حلركة اإلمام  املسار اجلغرايف ة السادسة:املحارض

  ١٤١  ................................... املسار اجلغرايف حلركة احلسني  

  ١٤٣  ....................................  ̈  املسار اجلغرايف لإلمام املهدي

  ١٤٤  ...............................................  روايات املسار اجلغرايف 

  ١٤٧  ...........................................  اإلصالح ينطلق من الرشق 

  ١٤٨  .....................................................  أربعة أنبياء عرب 

  ١٥١  ................  معامل اإلصالح الغريب  / اإلصالح العاملي بني النظريَّتني 

  ١٥٢  ............................................  معامل اإلصالح اإلسالمي 

  ١٥٣  .............................................  املصلح املعصوم رضورة 

  ١٥٥  .....................................العلمي والثبوت العلمي اإلمكان 

ة العلميَّة عىل حرك   ١٥٧  ...........................  ̈ ة اإلمام املهدي األدلَّ

  ١٥٩  ......................................................  جمموعة ُشبُهات 

ة العصفور والبحر    ١٦١  ............................  ̈ رسالة اإلمام   /قصَّ

  ١٦٢  ............................................  يخ الطويس  كتاب الش 

  ١٦٣  ........................................................  ختام املجلس 

  ١٦٥  ..............................  نقاط التاميز بني احلركتني  املحارضة السابعة:

  ١٦٧  ..........................................................  ز نقاط التامي

ك    ١٧٠  ...........................................  االشرتاك يف فلسفة التحرُّ

  ١٧١  ......................................................  بعض األساطري 

  ١٧٢  ...........................................  الداخيل واجهة االنحراف م



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٨٦

  ١٧٤  ....................  تحالف اإلسالمي النرصاين ال / اليهود مركز العداء

ة يف أملانيا    ١٧٥  .........................................................  قصَّ

ال    ١٧٧  ..................................................  املواجهة مع الدجَّ

  ١٧٩  .............................................  ما هي الوظيفة الرشعيَّة؟ 

  ١٨١  ....................................  عالمات الظهور ورشوط الظهور 

  ١٨١  ......................................................  اخلسف  -   ١

  ١٨٢  .................................  املوت األمحر واملوت األبيض  -   ٢

  ١٨٣  ...............................................  سقوط العراق  -   ٣

  ١٨٤  ..........................  انكشاف الفرات  -  ٥  /فتح فلسطني  -   ٤

  ١٨٥  .................  زوال اجلبال   -  ٧  /طلوع الشمس من املغرب  -   ٦

ال   -   ٨ ذي    -   ٩  / زمان تقارب  وعودة  ومأجوج  يأجوج  ظهور 

  ١٨٦  ....................... ................................   القرنني 

  ١٨٧  ............................................  ط توفري الرشو العمل عىلٰ 

  ١٨٨  .............................................  الغيبة  يف ̈ فائدة اإلمام 

ة العالمة احلّيل     ١٨٩  ...............................................  قصَّ

ة امل س األردبييل  قصَّ   ١٩٠  ...........................................  قدَّ

  ١٩١  ...............................................  عبَّاس  شخصيَّة ال

ة يف  املحارضة الثامنة:    ١٩٣  .........  ̈ مام املهدي إلحركة ا األدوات اإلعجازيَّ

لدٰى  اإلعجازي  املهدي   االستخدام  األدوات    / ¨  اإلمام  من  نامذج 

ة    ١٩٦  ........................................................... اإلعجازيَّ

  ٢٠١  .............................  األنبياء   االستخدام اإلعجازي لدٰى 

اإلعجازي  االستخدام  التمثيل    / قانون  عٰىل  الداللة  ل:  األوَّ املوضع 



 ٢٨٧ .................................................................................الفهرس

  ٢٠٣  ........................ ................................   اإلهلي 

املعركة  يف  الطاقات  استنفاد  عند  الثاين:  ن    /املوضع  تكوُّ الثالث:  املوضع 

  ٢٠٤  ............................................................  الشخصيَّة 

  ٢٠٦  ........................  ̈ اإلمام املنتظر  االستخدام اإلعجازي لدٰى 

  ٢٠٨  ........................................................  أنواع اإلمكان 

  ٢٠٩  ..........................................  مخس من ُسنَن األنبياء 

  ٢١١  .....................................................  ̈ زواج اإلمام 

ة    ٢١٤  ...........................................  تفسري األدوات اإلعجازيَّ

  ٢١٨  .......................................  مصيبة القاسم بن احلسن 

  ٢٢١  ............................  ومسألة اللقاء   ُسنَّة االبتالء :املحارضة التاسعة

  ٢٢٣  ..........................................................  ُسنَّة االبتالء 

  ٢٢٥  ....................................................  السامء الصيحة يف 

  ٢٢٦  .......................................................وضوح احلقيقة 

  ٢٢٩  ..........................................  الشيعة  الوعي السيايس لدٰى 

  ٢٣٠  ......................................................  عصائب العراق 

ة أيب األديان    ٢٣١  ......................................................  قصَّ

ة عىلٰ    ٢٣٥  .....   موجز عن الدليل اإلسالمي   / ̈ وجود اإلمام املهدي    أربعة أدلَّ

  ٢٣٦  .............................................  لعلمي موجز عن الدليل ا

ة من حمّمد بن عثامن العمري    ٢٣٨  ......................................  قصَّ

  ٢٣٩  .............................................   زمان الغيبة مسؤوليَّتنا يف

  ٢٤٠  ...........................................  موجز عن الدليل اخلارجي 

  ٢٤١  .......... العامُّ الصورة األُوٰىل: اللقاء  /̈  صور اللقاء باإلمام املنتظر 



 ¨املهدي  إىلٰ  حلسني احلركة اإلصالحيَّة من ا   .......................................   ٢٨٨

املنام يف  اللقاء  الثانية:  غري    / الصورة  املبارش  اللقاء  الثالثة:  الصورة 

  ٢٤٢  ...................... ................................   املعروف 

ة عيلِّ بن إبراهيم بن مهزيار   / لرابعة: اللقاء املبارش املعروف ا   الصورة    ٢٤٣  ...... قصَّ

  ٢٤٦  ........................................................  ليلة عاشوراء 

  ٢٤٩  ...........................  يف عرص الظهور  موقع املرأة  عارشة:املحارضة ال

  ٢٥١  ............................................... التكليف يف زمن الغيبة 

  ٢٥٢  ......................................  ذا ال ُيستجاب الدعاء بالفرج؟ ملا

  ٢٥٤  ...........................................................  موقع املرأة 

  ٢٥٥  ............................................  النظريَّة اإلسالميَّة يف املرأة 

  ٢٥٦  .............  التاميز الوظيفي  / التساوي يف احلقوق / األصالة اإلنسانيَّة

  ٢٥٩  .....................................  النظريَّة اإلسالميَّة  كاالت عىلٰ إش

  ٢٦٢  ............  مشاركة املرأة يف صنع الثورة  /املرأة يف حركة احلسني 

  ٢٦٣  ...........  نيَّة  احلركة احلسي دور املرأة يف  /مشاركة املرأة يف صيانة الثورة 

  ٢٦٦  ........................................̈ املرأة يف حركة إمام العرص 

  ٢٦٧  ...........................................  خروج الشمس من املغرب 

  ٢٦٩  ...................................................  ̈ نداءات اإلمام 

  ٢٧١  ........................................................  املصادر واملراجع 

  ٢٨١  .................................................................فهرس ال

*     *   *  

  


