


  

   



   



  

  

  

ا ا ا   

  :مة المركزمقدّ 

تتحكم يف هذا الكـون قـوانني ثابتـة شـاملة، وهـي يف حقيقتهـا قـوانني 

وكـام أن للكـون قـوانني ثابتـة . ري يف كـل موضـع كانـت فيـهـموضوعية تس

 .للتاريخ واإلنسان قوانني كذلكفإن 

ــوعية  ــوانني املوض ــن الق ــة فم ــنن اإلهلي ــاملة والوالس ــو الش ــة ه عام

ــانون ــد : ق ــوفر عن ــد أن تت ــوعية الب ــبابًا موض ــة أس ــار يف املعرك أن لالنتص

ــ ــتهم إّال . رـاجلــيش املنتص ــة هــي حص ــإن اهلزيم ــزة وإّال ف ــدخل املعج أن تت

 .، وهذا ال حيدث ضمن الظروف الطبيعيةوتقلب املوازين

لكــن بعــض  -رغـم وضــوح كونـه عــٰىل احلـق  ݕالرسـول األعظــم 

ــا مل يلتز ــحابه ملّ ـــر أص ــومة للنص ــوعية املرس ــة املوض ــوا باخلط ــت  -م كان

 .اهلزيمة العسكرية من نصيبهم يوم ُأُحد

رته ـيــوبخ أصــحابه بتخــاذهلم عنــد نصــ ݠلــذا كــان أمــري املــؤمنني 

 -رغم أنه عـٰىل حـق، ويـدعوهم ليكونـوا كأصـحاب معاويـة الـذين احتـدوا 

 .يدانفكتب هلم قانون احلياة بعض االنتصارات يف امل -رغم باطلهم 

ــوفري  ــة أمجعــوا عــٰىل رضورة ت ــا، فــإن العقــل والنقــل والتجرب مــن هن

العنارص الرضورية املوضـوعية لالنتصـار، ال تشـّذ عـن هـذا اإلمجـاع معركـة 
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 .إّال أن يتدخل عنرص اإلعجاز كام تقدم

ــوازع  ـــر ون ــوٰى الش ــد ق ــة ض ــي معرك ــة، ه ــة املقدس ــورة املهدوي الث

ورة ضــد الــنفس األّمــارة بالســوء الفســاد عــٰىل خمتلــف املســتويات، فهــي ثــ

كوهنا متثل أعدٰى أعـداء اإلنسـان، وإن مل تـتم حماربتهـا بتكتيـك ممـنهج وفـق 

وسيضــحٰى العقــل جنــديًا مــن . رشوط االنتصــار، فــإن الغلبــة ســتكون هلــا

جنودها خيطط هلـا منكراهتـا ليغّلفهـا بـام تـراه الـنفس حسـنًا، فيقـع اإلنسـان 

 .يف مصيدة خداع النفس

ة أيضــًا ضــد املضــاّدات النوعيــة البشـــرية التــي تســعٰى إٰىل وهــي ثــور

الســيطرة عــٰىل اآلخــر واضــطهاده واســتعامله بــال حــدود، تســعٰى إٰىل جعــل 

. عبـاد اهللا عبــادًا هلـا، خينعــون هلـا خنــوع اإلبـل لقائــدها أو السـائمة لعالفهــا

ل وما مل تتوفر األركان األساسية التـي متّهـد الطريـق للتحـرر عـن ربقـة اجلهـ

ــك  ــٰىل تل ــار ع ــوفر رشوط االنتص ــا مل تت ــربر، م ــوع الالم ــوع واخلض واخلن

ــا أهــون وأســهل  القــوٰى االســتعامرية واالســتهالكية فــإن الوصــول إٰىل الثري

ــام حلركــة اإلمــام  ــم أن الوجــه الع ــن االنتصــار وقتــذاك، ونحــن نعل م

هـو الوجـه الطبيعـي اخلاضـع للسـنن اإلهليـة، وإن كنّـا ال نعـدم  ¨ املهدي

 .جزة يف بعض مفرداهتااملع

لذا، كـان مـن املهـم أن يتعـرض املنتظِـر عـٰىل تلـك العنـارص الدخيلـة 

ــٰىل  ــل ع ــب، وليعم ــذا اجلان ـــرورية يف ه ــة الض ــمن املعرف ــار ليض يف االنتص

 .توفري ما يمكنه منها ولو عٰىل نحو جزء العلة فيها

ــادة  ــة ج ــاب، يف حماول ــذا الكت ــه يف ه ــف إٰىل بيان ــٰى املؤل ــا رم ــذا م وه

ــاس، ل ــن الن ــري م ــٰىل الكث ــٰى ع ــد خيف ــا ق ــروف يف م ــٰىل احل ــاط ع ــع النق وض

ــذورها  ــط ج ــة ورب ــع األم ــي أّدت إٰىل تراج ــباب الت ــمنًا األس ــًا ض مستعرض



  ٥  ................................................................................ة املركزمقّدم

باالنحرافات التي حصلت يف صـدر اإلسـالم، مـرورًا بـام وصـل إليـه احلـال 

ــري  ــتت الفك ــعف والتش ــرق والض ــتنقع التف ــلمني يف مس ــة املس ــن انتكاس م

 .تهاًء بوضع اخلطوط العامة لالنتصار املهدوي الشاملوالعميل، ان

علًام أن هـذا الكتـاب هـو الثـاين للمؤلـف ممـا حققـه وراجعـه وطبعـه 

 ).شاهد العصور(املركز، وقد سبقه كتابه 

 .أن يوفقه لكل خري وأن جيعل ما كتب موضع قبوله ندعو اهللا 

 مدير املركز

  يجالسيِّد حمّمد القبان
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :مقّدمة المؤلِّف

ــزي  ــا عزي ــريم  -رأين ــارئ الك ــا  -الق ــور(يف كتابن ــاهد العص ــا ) ش م

ــر ــني  ٰى ج ــة ب ــة الواقع ــرتة احلرج ــك الف ــة بتل ــرية ومروع ــداث خط ــن أح م

ــا  ــريني، وم ــع اهلج ــرن الراب ــن الق ــع األول م ــث والرب ــرن الثال منتصــف الق

وحمبـيهم  ݜة وتنكيـل بشـيعة أهـل البيـت ختلل ذلك مـن مطـاردة ومتابعـ

ــد  ــكري وال ــام العس ــل اإلم ــت بقت ــي قام ــية الت ــلطات العباس ــل الس مــن قب

 ݜبالسـم كعـادة بنـي العبـاس مـع أئمـة أهـل البيـت  ݟاإلمام املهـدي 

ره املنصــور ـيــد طاغيــة عصــ عــىلٰ  ݠابتــداء مــن تســميم اإلمــام الصــادق 

 .الدوانيقي

ر اإلمــــام ـ عصــــوبــــالرغم مــــن كــــون الســــلطة العباســــية يف

ــضــعيفة إّال  ݠ العســكري وشــيعته  ݠا كانــت تراقــب هبــوس اإلمــام  أهنَّ

فكانـت تضـعه يف السـجن بـني احلـني واحلـني  ،وحتسب لذلك ألف حسـاب

 .بالسم وقتله ݠاإلمام  أجهز املعتمد العبايس عىلٰ  ٰى حتّ 

 ¨ر ـفــة مــن اإلمــام الثــاين عشــلقــد كانــت الســلطة العباســية متخوِّ 

وهـي ليسـت بعيـدة عـن  ،قبل والدته بأكثر مـن قـرنني مـن الـزمن ر بهـاملبشَّ 

ــوّ  ــذي يق ــو ال ــه ه ــن كون ــأنه م ــة بش ــث املروي ــابرة األحادي ض دول اجلب

ــ ݠاإلمــام العســكري  والظلمــة، فضــيّقوا عــىلٰ  ــه الشخصــية  ٰى حتّ يف حيات
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ــدي ــام امله ــع والدة اإلم ــه ¨ ملن ــاء يف بيت ــن النس ــوهنم م ــوا عي ــد دّس ، وق

 ¨ر ـه ملعرفـة مـن هـي التـي حتمـل اإلمـام الثـاين عشـئنسـا س عـىلٰ للتجسُّ 

 .¨ ليقوموا بتصفيتها وتصفيته

 ¨ومع ذلـك ويف تلـك الظـروف القاسـية فقـد ولـد اإلمـام املهـدي 

ًا إهليـًا ًا وردّ ، وكـان حـدثًا خطـريًا جـدّ ݕ ر لرسـول اهللاـالـويص الثـاين عشـ

 .مكر وزيغ بني العباس عىلٰ 

ــ ــد فصَّ ــا وق ــاهد الع(لنا يف كتابن ــورش ــام ) ص ــدث والدة اإلم  ¨ح

 .ي السلطة القائمةوحتدّ 

مـن السـلطة  ¨تصـفية اإلمـام املهـدي  فقت عدة أطـراف عـىلٰ لقد اتَّ 

ـ العباسية إىلٰ  الـذي  ،)الكـذاب(ـب بـعم اإلمام املدعو جعفـر بـن عـيل وامللقَّ

ــكري  ــام العس ــه اإلم ــل أخي ــول حم ــاول احلل ــام  ݠح ــهاده كإم ــد استش بع

لعباســية وقــاد زمــر اســتخباراهتا إللقــاء القــبض الســلطة ا ٰى فــأغر ،للشــيعة

أن  ٰى إرثـه بــدعو أو قتلــه، ثـم قـام باالســتيالء عـىلٰ  ¨اإلمـام املهـدي  عـىلٰ 

ة د عائلـة ابـن أخيـه، ومـنهم اجلـدَّ أخاه احلسن مـات بـدون فـرع وارث ورشَّ 

 .ݟ مام العسكري وجدة اإلمام املهديم اإلالتي هي أُ 

ية اإلمامـة بعـد استشـهاد أبيـه مسـؤول ¨وقد اسـتلم اإلمـام املهـدي 

إّال ) مخـس سـنني(، وبـالرغم مـن صـغر سـنه ݠالعسـكري  احلسن الزكـي

ــ كيــان الشــيعة مــن االهنيــار أمــام  الــة للمحافظــة عــىلٰ ذ إجــراءات فعّ أنــه اختَّ

ــدارس  ــن امل ــومهم م ــن خص ــية وم ــلطة العباس ــن الس ــدائهم م ــات أع رضب

عي أمثـال احلـالج الصـف الشـي مـن بعـض املحسـوبني عـىلٰ  ٰى حتّ و ٰى األخر

وابن أيب العزاقـر وحممـد بـن نصـري النمـريي وغـريهم، حيـث أمسـك بدفـة 

 .النجاة برِّ  سفينة شيعته يف بحار الفتن املتالطمة وقيادهتا وإيصاهلا إىلٰ 
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قــد خطــط ملــا سيحصــل يف املســتقبل مــن  ¨وكــان اإلمــام املهــدي 

ئيـًا، ولـذا حصول غيبته الكاملة، فكان ما كـان مـن احتجابـه عـن شـيعته جز

ــنيَّ  ــيعته وع ــني ش ــه وب ــة بين ــة اخلاص ــام الوكال ــع نظ ــة وض ــوكالء األربع  ال

املعروفني ليكونوا حلقـة الوصـل بينـه وبـني قواعـده الشـعبية، وهـذه الفـرتة 

وانتهـت بوفـاة السـفري الرابـع عـيل بـن  ما يقرب من سـبعني عامـاً  امتدت إىلٰ 

 .ٰى الكربإثرها أعلن بدء الغيبة  والتي عىلٰ  ݥحممد السمري 

بــام ســمي  ٰى وقــد كانــت هــذه الفــرتة مرحلــة حتضــريية للغيبــة الكــرب

بــدون حتضــري األذهــان  ٰى ، ألن وقــوع الغيبــة الكــربٰى بالغيبــة الصــغر

 .دمة عنيفة قد تطيح بكيان الشيعةص والقلوب يؤدي إىلٰ 

غيابـه نصـب  وحينام استوعبت قواعـده الشـيعية ذلـك واعتـادت عـىلٰ 

 ابـاً وورع نوّ  ٰى رائط املرجعيـة مـن علـم وتقـوـني لشـالعلامء األعـالم اجلـامع

وكيلــه الرابــع، ومنــذ  ني عنــه لقيــادة الشــيعة ببيانــه الشــهري املرســل إىلٰ عــامّ 

ــ ــام توجَّ ــاموا ب ــني ق ــك احل ــذلك ذل ــوا ك ــيهم وال زال ــب عل ــور  ٰى حتّ الظه

كيـان الشـيعة  املقدس، فقادوا الشيعة خـالل احلقـب املتعاقبـة وحـافظوا عـىلٰ 

 .اخلطوب واملآيس التي تعرضوا هلاالكوارث وبالرغم من 

ــديامً  ــيعة ق ــداء الش ــت أع ــد التف ــديثاً  وق ــة  إىلٰ  وح ــورة املرجعي خط

ــكت  ــي أمس ــدة والت ــد الفاس ــت والعقائ ــة الطواغي ــل بمقاوم ــا الفاع ودوره

ون هجامهتـم عليهـا عـن طريـق ة سفينة التشـيع بقـوة، فأخـذ أولئـك يشـنّ دفَّ 

ــدو ــكيك بج ــا ٰى التش ــا ومرجعيته ــارة قيادهت ــيعة ت ــة  ،للش ــارة بمحاول وت

بـة بـاملراجع الكـرام، بـل ومـن تسفيه التقليد مـن جهـة وإلصـاق الـتهم املعلَّ 

 .بالتصفية اجلسدية كام فعل ذلك فرعون العراق املقبور ٰى جهة أخر
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ــض  ــن بع ــوات م ــر دع ــني تظه ــني واحل ــني احل ــار وب ــذا اإلط ويف ه

عـض ضـعاف النفـوس املتنطعني وذوي األرديـة القصـرية الوهابيـة يتـبعهم ب

ــ والعقــول مــن الشــيعة بعــدم رضورة الرجــوع إىلٰ  ف املراجــع وبإمكــان املكلَّ

ذلــك  رعي، وكــأنَّ ـوالســنة ملعرفــة احلكــم الشــالكــريم القــرآن  الرجــوع إىلٰ 

ي أولئـك أنـه لـيس ـكأنام هو قصـة أو قصـيدة شـعر، ونسـ ،ميسور لكل أحد

 عليـه أن يـدأب عـىلٰ  ذلـك بكـل بسـاطة وإنـام بإمكان أي إنسان الوصول إىلٰ 

دراســة القــرآن الكــريم وتفاســريه ومعرفــة الناســخ واملنســوخ والعــام 

حاديــث املطهـرة مــن حيـث التــواتر ودراسـة األ ،دواخلـاص واملطلـق واملقيَّــ

ــند  ــعف واملس ــحة والض ــث الص ــن حي ــاد م ــث اآلح ــة وأحادي واالستفاض

 واملرسـل واملنقطــع إلـخ، وكــذلك علـوم العربيــة مـن نحــو ورصف وبالغــة

ــه لكــي يصــل إىلٰ  ــة كــاملنطق وأصــول الفق ــة االجتهــاد أو  وعلــوم عقلي مكن

غـوا  لـبعض النـاس الـذين فرَّ وكـل ذلـك دونـه خـرط القتـاد إّال  ،االحتيـاط

 .الدرس والقراءة رات السنني عىلٰ ـأنفسهم لذلك، وعكفوا عش

 عالج نفسه بنفسه؟يُ  وال أدري إذا مرض أحد هؤالء العباقرة أَ 

 لذلك؟ ٰى أن يمّن عليه اهللا بالشفاء بدون أن يسع أم جيلس منتظراً 

 ؟ذليالً  الطبيب صاغراً  أم هيرع إىلٰ 

للحصــول  التخصــص، فــاملريض يراجــع طبيبــاً  احليــاة قائمــة عــىلٰ  إنَّ 

، والـذي يريـد حمـامٍ  العالج، والذي يعـاين مـن مشـكلة قانونيـة يلجـأ إىلٰ  عىلٰ 

 .مهندس معامري يذهب إىلٰ  أن يبني له بيتاً 

ــ ــدهييَّ كــل ذل ــن ب ــه ك م ــدور للفقي ــنام يصــل ال ــن حي ــاة، ولك ات احلي

 ٰى تنقلــب الصــور واملــوازين ويصــبح غــري ذي أمهيــة ويصــبح العــوام يف غنــ

 . عن علمه
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ــ ــام الش ــص باألحك ــل متخص ــه رج ــريه ـإن الفقي ــل غ ــنرعية مث  م

ــتّ  ــني بش ــ ٰى املتخصص ــه املكلَّ ــأ إلي ــامذا ال يلج ــاة، فل ــاحي احلي ــة من ف ملعرف

 ته أمام ربه؟عمل به وإلبراء ذمَّ تكليفه الرشعي لل

ــروف أنَّ  ــدس  واملع ــامي أو املهن ــب أو املح ــع الطبي ــني يراج ــرء ح امل

ـ فإنه يدفع أمـواالً  ه حـني يراجـع الفقيـه ال يـدفع لقـاء خـدماهتم، يف حـني أنَّ

 .والتي فيها نجاته يف الدنيا واآلخرة استشارته جماناً  وحيصل عىلٰ  شيئاً 

 ..ءبد عىلٰ  وعوداً 

ــول ــع حص ــإن اإلمــام  ٰى الغيبــة الكــرب وم ــع عالقتــه  ¨ف مل يقط

ـني كليـاً بقواعده وشيعته ووكالئه العـامّ  رشـد ويقـوم هـو ه ويُ ، بـل كـان يوجِّ

 .بام يراه من املصلحة -األبدال  -بنفسه أو بواسطة جهازه الغيبي 

بـذكر لقـاءات اإلمـام  وحـديثاً  وقد حفلـت الكثـري مـن الكتـب قـديامً 

ــدي  ــن قو ¨امله ــالكثري م ــتّ ب ــه يف ش ــده وموالي ــة،  ٰى اع ــة واألزمن األمكن

فيهــا  ¨تلــك اللقــاءات تــتم بطريقــة ال يعــرف اإلمــام  ت للنظــر أنَّ لِفــواملُ 

مرجـع الشـيعة  ݥالشـيخ املفيـد  بـه قـديامً  ٰى مبارشة، وكان من أبرز من التقـ

 .ݥ آنذاك، ويف األزمنة املتأخرة السيد مهدي بحر العلوم

ــ ــل إنَّ ــطاء الشــيعةب ــو  وحيــّل  ه يلتقــي ببس ــاكلهم ويســاعد مــن ه مش

 .ة للمساعدةبحاجة ماسَّ 

ه لـيس بمعـزل عـن األحـداث التـي جتـري يف أنَّـ ويف ذلك داللـة عـىلٰ 

ومـا  ،م بصـورة مبـارشة بـبعض األحـداثطول العامل وعرضـه، وقـد يسـاهِ 

 . واحدة من تلكمحادثة بناء مسجد مجكران يف إيران إّال 

مبـارشة كـام حصـل أن  لوجـه وقد يلتقـي بـبعض الشخصـيات وجهـاً 

الـذي طلــب منـه إنشــاده  ݥبالشـاعر املعــروف السـيد حيــدر احلـيل  ٰى التقـ
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ــاء ســيد الشــهداء  ــة الشــهرية برث ــيدته العيني ــيد أنَّ  ݠقص  حيــث ذكــر الس

 .ݠ ه احلسنيجدِّ  ة عىلٰ األرض وأخذ يبكي بشدَّ  جلس عىلٰ  ¨اإلمام 

حممـد  وقد جرت أحداث كبرية وخطرية منذ وفاة آخـر سـفري عـيل بـن

التي زعم قائـدها انتسـابه للعـرتة  )الزط(من أخطرها حركة  لعلَّ  ݥالسمري 

رت باملسـلمني امـة التـي أثَّـكأحـد احلركـات اهلدّ  )القرمطية(النبوية، واحلركة 

وا هجـامت وحشـية يف عهد زعيمها أيب سعيد اجلنايب وابنه، وقد شنُّ  وخصوصاً 

فقتلـوا آالف  ،نـاء موسـم احلـجبعض املدن، ومن مجلتها مكـة املكرمـة أث عىلٰ 

 .)هجر(عاصمتهم  خذوا احلجر األسود إىلٰ أاحلجاج و

ــة  ــة الفاطمي ــوء الدول ــًا نش ــيع  -وأيض ــواء التش ــت ل ــي رفع يف  -الت

ر وبعـض أجـزاء الشـام واجلزيـرة العربيـة ـمصـ شامل إفريقيـة وامتـدادها إىلٰ 

يف واليمن، وما رافق ذلـك مـن ظهـور مـدن جديـدة ذات ثقـل تـارخيي وثقـا

ر، حيـث بـرزت مؤسسـات ثقافيـة ـكاملهدية بشـامل إفريقيـة والقـاهرة بمصـ

 .ذات طابع شيعي إسامعييل كاجلامع األزهر يف القاهرة

وشـهدت هـذه الفـرتة الضـعف الشـديد للخالفـة العباسـية ووقوعهـا 

للخليفــة  حتــت ســطوة وســيطرة العنــارص اململوكيــة وغــريهم بحيــث مل يبــَق 

 :قال الشاعر ٰى حتّ  االسم العبايس إّال 

ـــــص ـــــة يف قف   خليف

 

ـــا  ـــيف وبغ ـــني وص   ب

ـــه  ـــاال ل ـــا ق ـــول م   يق

 

ــــا  ــــول الببغ ــــام تق   ك

ف األتـراك املامليـك أرسة ديلميـة مـن بـالد فـارس هـي أرسة وقد خلَّ  

ماميـة والتـي رفعـت بعـض احليـف الواقـع ذات امليول الشـيعية اإل )آل بويه(

ــىلٰ  ــرون ع ــذ ق ــم  من ــجع العل ــة تش ــت أرسة مثقف ــيعة، وكان ــامء، الش والعل

عت العلــامء والشــعراء فــازدهرت فأطلقــت للشــيعة ولغــريهم احلريــة وشــجَّ 
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ــ ــان عص ــة وك ــوم والثقاف ــية، ـالعل ــة العباس ــور الدول ــم عص ــق أعظ رها بح

الـذين دخلـوا  )طغـرل بـك(جاءت موجـة األتـراك السـالجقة بقيـادة  ٰى حتّ 

ــ بغــداد خلفــاً  واحلقــد الطــائفي  ٰى ب األعمــآلل بويــه ودخــل معهــم التعصُّ

وضــيق األفــق واجلهــل املطبــق، ومتزيــق املجتمــع وتشــجيع ومســاندة 

احلنابلــة الــذين مل يســلم مــن  وخصوصــاً  ٰى املتطــرفني مــن املــدارس األخــر

ــرشِّ  ــيعة ف ــاء الش ــذات أحي ــل يشء وبال ــم ك ــات، أه ــوت واملكتب حرقوا البي

ــ حرقــت ومعهــا مؤلفــات نفيســة مــن أُ  ݥأن مكتبــة الشــيخ الطــويس  ٰى حتّ

النجـف األرشف حيــث  ه للهجـرة إىلٰ خـرين ممــا اضـطرَّ مؤلفاتـه ومؤلفـات آ

تأسست احلـوزة العلميـة مـذ ذاك احلـني، ومـع ذلـك فلـم ختـل هـذه الفـرتة 

ووزيـره املثقـف  )شـاه ملـك(وكانت بعهد امللـك السـلجوقي  ،من إضاءات

ــك( ــام املل ــ )نظ ــيْ ذَ الَل ــيُّ ن ُق ــاقهام التش ــة العتن ــروف غامض ــد تال يف ظ ع بع

برعايـة امللـك  ٰى علـامء الشـيعة وعلـامء املـدارس األخـرلة بني مناظرات مطوَّ 

 .)١(املذكور ووزيره يف مؤمتر بغداد

التـي أعقبـت إعـالن الغيبـة  ويف هذه الفـرتة أي القـرون الثالثـة األوىلٰ 

، فقـد انـدفعت  تقريبـاً ْني اندلعت احلروب الصـليبية التـي دامـت قـرنَ  ٰى الكرب

ــوأور ــىلٰ  اب ــة رشســة ع ــالمي  هبجم ــ وخصوصــاً العــامل اإلس ــام ومص ر ـالش

ـ رية كبـرية بتحـريض مـن ـب الـديني وبموجـات بشـتدفعها األطامع والتعصُّ

ــان ــة والرهب ــا والقساوس ــا روم ــاس  ،باب ــق الن ــيعة بح ــازر فض ــت جم فارتكب

بقيـــادة امللـــك اإلنجليـــزي  األبريــاء مشـــاهبة ملجـــازر التـــرت وخصوصـــاً 

 .قلب األسد )ريتشارد(
                                                             

بغـداد ملقاتـل بـن عطيـة صـهر الـوزير ملعرفة املزيد عـن ذلـك ينبغـي مراجعـة كتـاب مـؤمتر  )١(

 .نظام امللك



 رشوط النهضة املهدوية   ....................................................................  ١٦

رق فقـد انـدفعت موجــة ـشـا مــن جهـة الهـذا مـن جهـة الغـرب، أّمـ

ــن هضــبة الــ ــة التــي خرجــت م ، ٰى الوســط ايف آســي )تبــت(ـاملغــول املجنون

ر معـامل احلضـارة واملدنيـة والثقافـة بقيـادة فاجتاحت العـامل اإلسـالمي لتـدمِّ 

هبـا بـالد فـارس  وحفيده هوالكـو، وكـان أكثـر البلـدان تـأثراً  )خان يزگجن(

 .)١(وبالد العراق وبعض أطراف الشام

ـرب هـذه األُ ـت املوجـات والفـتن تضـمرَّ واست ة مـن هـذه اجلهـة أو مَّ

التـي كانـت أشـد بـالء  )العثامنيـة(اهلجمـة  إىلٰ  )التيموريـة(تلك من اهلجمـة 

فقـد  ،أبـان رصاعهـا مـع الصـفويني وخصوصـاً  ݜشيعة أهـل البيـت  عىلٰ 

ــو ــول بفت ــالد األناض ــيعة يف ب ــن الش ــاء م ــل آالف األبري ــيوخ  ٰى قت ــد ش أح

ــث ــبالط الع ــي(امين ال ــوح احلنف ــاً  )ن ــثامين  طبق ــلطان الع ــا أراده الس ــليم (مل س

ـــاووز ـــحاياهم )ي ـــن رؤوس ض ـــارات م ـــون من ـــون يبن ـــان العثامني ، وك

ــرِّ  ــة األوىلٰ املتم ــرب العاملي ــاء احل ــة أثن ــة احلل ــا حادث ــ دين، وم ــي نفَّ ذها والت

 . مثل قريب من عرصناإّال  )عاكف باشا(

بالد املسـلمني  إىلٰ  ابواءت هبا أوراملوجة الصليبية اجلديدة التي ج وأخرياً 

قـت العـامل اإلسـالمي التي هي ألعن وأخبث هجمة رآهـا املسـلمون، فقـد مزَّ 

أشنع ما  وقبائل للتنازع واخلصام ال للتعارف والوئام، ولعلَّ  وجعلت منه شعوباً 

لنا من طعام مسموم هو هذه املنظمة املاسـونية املسـامة بالوهابيـة  ابوطبخته أور

 .)٢(ربت املسلمني باسم اإلسالمالتي حا
                                                             

أو ) ءكلشــن خلفــا(ينصــح بقــراءة كتــاب العــراق بــني احتاللــني لعبــاس العــزاوي وكتــاب  )١(

 .هملرتٰىض نظمي زاد )روضة اخللفاء(

اجلاســوس االنجليـزي الــذي جنَّــد ) مســرت مهفـر(أنصـح القــارئ الكـريم بقــراءة مـذكرات  )٢(

ــال ــاب لص ــد الوه ــن عب ــد ب ــتعمرات حمم ــوزارة املس ــة ل ـــرقية التابع ــد الش ــة اهلن ح رشك

 .اإلنجليزية حيث تمَّ اإلحياء له بعقيدته الوهابية
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 )إرسائيــل(إجرامهــا بتأســيس هــذه الدويلــة املســخ  ابــوجــت أوروتوَّ 

 .بقلب العامل اإلسالمي تعيث يف األرض فساداً 

ــة للعــامل بتغــري مســتمر  ــة السياســية والديموغرافي لقــد كانــت اخلارط

مــم، تــأيت مــم وتنقــرض أُ وصــريورة دائبــة، تنشــأ دول وتــزول دول، تولــد أُ 

 .أنقاض حضارة رة عىلٰ حضا

ــويل اهللا  ــل مــن األحــداث ل ــة لــذلك الكــم اهلائ هــذه املعايشــة الطويل

 الشـهيد عـىلٰ  ¨أبرزهـا أنـه  هلـا مـا هلـا مـن االعتبـارات لعـلَّ  ¨األعظم 

 :قب الطويلة تلكمة خالل احلُ األُ 
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 ال عقائـدياً الكـريم ه الثقـل الثـاين الـذي لـن يفـرتق عـن القـرآن وألنَّ 

ــإ، فوال زمانيــاً   خلقــه وإّال  ه ال ولــن ختلــو األرض منــه ألنــه حجــة هللا عــىلٰ نَّ

 .ساخت بأهلها

 .سع هذه املقدمة لذكرهاوهناك أمور كثرية ال تتَّ 

اهلائـل الـذي رأتـه وسـرتاه  فـإن الكـم ٰى هذا من جهة، ومن جهة أخـر

ــاً األُ  ــة وخصوص ــت  م ــل البي ــيعة أه ــآسٍ  ݜش ــوارث وم ــن ك ــا  م جعلته

ــلب عــوداً  ع ليــوم إعــالن بحيــث صــارت تتطلَّــ ،شــكيمة ٰى وأقــو أص

ــدي ــة  ¨ امله ــه العاملي ــلثورت ــ ٰى حتّ ــحّ ـتنص ــق ره وتض ــه، ويراف ــن أجل ي م

ــي  ــع األفق ــريي والتوس ــوعي اجلامه ــة ال ــاين حلال ــط البي ــاعد اخل ــك تص ذل

النوعيــة،  الكميــة إضــافة إىلٰ  قاعــدة الشــيعية الشــعبية، فاإلمــام بحاجــة إىلٰ لل

 .النفاق العربية ٰى ه سيدخل بمواجهة قاسية مع األعور الدجال وقوألنَّ 

ــال األُ  ــن إدخ ــد م ــه الب ــرَّ إن ــارب ُم ــم بتج ــة م ــ ٰى حتّ ــرف مغبَّ ة تع
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نهج  بــاملخالصــها ال يكــون إّال  قناعــة أنَّ  اختياراهتــا اخلاطئــة لتصــل إىلٰ 

ــت ــل البي ــة أه ــرآين ووالي ــاً ݜ الق ــاقي األُ  ، وخصوص ــق بب ــام يتعل ــب ة مَّ

بعـــني للســـقيفة واملتَّ  ݜاإلســـالمية مـــن غـــري املـــوالني ألهـــل البيـــت 

ـــوَّ  ـــاريخ النب ـــالب يف ت ـــة انق ـــأكرب عملي ـــاموا ب ـــذين ق ات ورجاالهتـــا ال

ــوالرســاالت فــأدخلوا األُ  ــالتفرق والتشــمَّ ماء وتعطيــل درذم وســفك الـــة ب

 .الرشيعة

أين أســهبت يف هــذه املقدمــة، ولــذلك  -القــارئ الكــريم  - ٰى قــد يــر

ــد مفاج ــو أين ال أري ــه وه ــبب وجي ــروق أس ــوع املط ــدخول يف املوض ــه بال ت

رها ـوالتـي قصـ ¨ملا اعتاده يف مطالعاتـه عـن حركـة اإلمـام املهـدي  مغايراً 

الكتــاب  عالمــات الظهــور، فموضــوعنا يف هــذا الكثــري مــن البــاحثني عــىلٰ 

 .الرشوط الالزمة لتحققه ىلٰ مقترص ع

ـ ة فصــول، وهنـا نجـد أنـه ال بـأس بإلقــاء عـدَّ  منا الكتـاب إىلٰ لقـد قسَّ

 :فقد خصصنا بعضها، ولكي يكون بحثنا غنياً  نظرة رسيعة عىلٰ 

للتوزيــع اجلغــرايف للظهــور املقــدس، ملــا يف ذلــك مــن  :الفصــل األول

ه، فانبثـاق الثــورة أثـر بتكـوين األحـداث، وعالقتهــا التبادليـة مـع العــامل كلـ

ــ املهدويــة العظيمــة مــن مكــة املكرمــة فيــه داللــة عــىلٰ  ا فــرع مــن الثــورة أهنَّ

طيلـة ثــالث  ݕرهـا وقادهـا الرســول الكـريم التــي فجَّ  ٰى املحمديـة العظمـ

رين سـنة، فــالثورة املهدويـة سـتبدأ يف مكــة املكرمـة وتنمـو وترتعــرع ـوعشـ

ــول إىلٰ  ــر وتتح ــة  وتثم ــة يف الكوف ــورة عاملي ــراق -ث ــ- أي الع ــة ، أّم ا حماول

ــىلٰ  ــز ع ــبعض القف ــان إىلٰ  ال ــأن ورصف األذه ــذا الش ــواترة هب ــوص املت  النص

يف  ¨يائسـة، فخـروج املهـدي  غري مكـة املكرمـة فهـي بائسـةٌ  ٰى أماكن أخر

 .يه بني املسلمني وهو من املحتومفق علمكة املكرمة متَّ 
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ــ ــاينأّم ــل الث ــ :ا الفص ــناه للش ــد خصص ــاـفق ــود باعتب ر أن رط املفق

ي النهضة املتمثلـني باألطروحـة اإلهليـة القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة رشطَ 

ــوفِّ  ــومة مت ــادة املعص ــرة والقي ــني أنَّ  ،راناملطه ــة ذات  يف ح ــدة املؤمن القاع

ــوفَّ  ــوفرة أو مل تت ــري مت ــري غ ــي الكب ــداد األفق ــدم االمت ــدليل أن ع ــد، ب ر بع

 .الظهور كاشف عن عدم الوجود

ــ ــثأّم ــل الثال ــد خصَّ  :ا الفص ــانوَين فق ــناه لق ــيص ص ــتالء والتمح  االب

ــث إنَّ  ــ حي ــن ُس ــوا م ــي يتوب ــبالء لك ــأنواع ال ــيهم ب ــه يبتل ــه أن نة اهللا يف خلق

ــ معاصــيهم ويرجعــوا إىلٰ  ــرهبِّ ــاص م، أمَّ ــتالء خ ــيص فهــو اب ــانون التمح ا ق

 .باملؤمنني فقط

منـا فيـه عـن االنتظـار الـذي أشـارت إليـه فقـد تكلَّ  :ا الفصل الرابعأمّ 

ــث ــول  أحادي ــت  ݕالرس ــل البي ــالحاً  ݜوأه ــاره س ــام لألُ  باعتب ــة أم م

 .قها وهو أشبه باسرتاحة املحاربهزائمها وإخفاقاهتا ومتزُّ 

ــاره إنســاناً تكلَّ  :ويف الفصــل اخلــامس ــن شخصــية القائــد باعتب ــا ع  من

 .من اهللا ملهمة قيادة البرشية وإيصاهلا حلالة التكامل ومنتجباً  منتخباً 

اء عنرص اء األعزّ لكي ال نسلب القرّ  ٰى ل األخرنرتك احلديث عن الفصو

 .عن بعض فصول هذا الكتاب اً رة جدّ ـمنا بصورة خمتصاملفاجأة بعدما تكلَّ 

 ..الكريم ئأخي القار

يف  قنـا يف هـذه املقدمـة ألحـداث كانـت يف املـايض وخصوصـاً قد تطرَّ 

ــرب ــة الك ــوع الغيب ــت وق ــي أعقب ــة الت ــرون القليل ــض  ٰى الق ــا بع ــي ألقين والت

ــىلٰ ا ــا ع ــوء فيه ــون  لض ــو أن يك ــدة فنرج ــة والبعي ــداث القريب ــض األح بع

ة ريَّ ـأن يرمحنـا بإظهـار املنقـذ األعظـم للبشـ  سـائلني املـوىلٰ  ،حديثنا مفيداً 

 .من غيالن الظلم والفساد واهللا ويل التوفيق
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 املرسـلني وصـّىلٰ  ملني وسـالم عـىلٰ وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا رب العـا

ــىلٰ  ــني  اهللا ع ــه الطيب ــد وآل ــا حمم ــفيعنا وموالن ــدنا وش ــا وقائ ــيدنا ونبين س

 .الطاهرين

 الديوانية - العراق 
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رحيات حيــاة بنــي آدم منــذ ـرح كبــري تعــرض عليــه مســـاألرض مســ

 .تقوم الساعة ٰى حتّ ألرض وا هبوط أبيهم إىلٰ 

 .واملرسحية أي مرسحية هي جمموعة أحداث مرتابطة فيام بينها

ــ إنَّ  ــدث يفض ــل أي ح ــل  ي إىلٰ ـحتلي ــة متص ــو يف احلقيق ــه ه ــة أن نتيج

 .عدين زماين ومكاينأي أنه ذو بُ  -بالتعبري الريايض  -زمكاين 

ــتمرار عــىلٰ  إنَّ  ــرتا باس ــ األحــداث ت ــوط آدم أـهــذا املس ــذ هب يب رح من

ــ ــتمرة إىلٰ  رية إىلٰ ـالبش ــددة  األرض مس ــات، متع ــلة احللق ــة، متص ــوم القيام ي

 .االجتاهات يرتفع فيها برش، ويسقط فيها برش آخرون

لقد بدأ التاريخ بـآدم املقـدس وسـيختتم بـابن آدم املقـدس، وهـو هنـر 

 ، وال يمكـن متييـز قطراتـه إّال الـوراء أبـداً  جار ذو اجتـاه واحـد ال يلتـوي إىلٰ 

 .ذاك املوقع كانت ذات ألوان تتحرك من هذا املوقع إىلٰ إذا 

تتوزع األحداث مـا بـني التافـه احلقـري ومـا بـني اجلسـيم اخلطـري، بـني 

س، بيـد أنـه ال يمكـن احلكـم بالتفاهـة أو س وبـني مـا هـو مـدنّ ما هـو مقـدّ 

ــامة إّال  ــواه اجلس ــرتبط بس ــب أن ي ــدث جي ــا، أي أن أي ح ــالل أثره ــن خ  م

ــ ــؤثر ويتــأثر مــن حي ــري وبعالقــة العلــة في ث التكــوين والتبــديل والتغي

لـيس ذا بـال وحيـدث كـل يـوم، بيـد  -أي امرأة  -باملعلول، فاختطاف امرأة 

 )ممنــون أغــا(زوجــة  )هيلــني(إغــواء امــرأة مثــل  ٰى أن اختطــاف أو بــاألحر

 إىلٰ  ٰى أحــد ملــوك اإلغريــق مــن قبــل األمــري بــاريس ابــن ملــك طــروادة أدّ 

نوات طـوال والتـي أسـفرت عـن هنايـة نشوب حـرب رضوس اسـتمرت سـ
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شعب طروادة وتدمري مدينته، ثم ظهـور شـعب آخـر مـن البقايـا الباقيـة مـن 

 .الطرواديني هو شعب الرومان

ــي إىلٰ  ــة التغلب ــن ربيع ــل ب ــرة املهله ــوال هج ــرب  ول ــد ح ــيمن بع ال

ا ظهـر فخـذ كبـري ملَـ ،البسوس وإلقاء اللوم عليه بالتسبب هبا مـن قبـل أقاربـه

دة يقال له الضـياغم وهـم أوالد ضـيغم بـن عبـدة بنـت املهلهـل من شمر عب

 .من زوجها معاوية بن احلارث ملك مدينة جنب يف جنوب اليمن

وهنــا قــد يطــرح بعــض هــواة الفلســفة املغــرمني بالــدراما واألكشــن 

ــوراً  ــن  تص ــه م ــاده أن ــال املمف ــأيت ب ــدفة، أو ت ــداث ص ــد األح ــن أن تول مك

 .مقدمات أو من غري يشء

التصـور ال يسـتحق الـرد عليـه ألنـه القـول باملحـال كمـن  ومثل هـذا

حياول القـول بإمكانيـة اجـتامع النقيضـني يف زمـن واحـد ويف مكـان واحـد، 

وذلــك لكــون الرتابطيــة هــي القــانون الصــارم يف الوجــود فــالزمن باعتبــاره 

 نـا حـدثاً ر الثـاين ال يتحـدان ليكوّ ـر األول، واملكـان باعتبـاره العنصــالعنص

مـن خـالل سلسـلة أحـداث سـبقتهام، فـال يوجـد اعتبـاط أو عبـث أو  ما إّال 

ــ ــود فعص ــاريخ والوج ــة الت ــدفة يف حرك ــدفة وّىلٰ ـص ــل بالص ــال  ر التعلي ب

ة أحـد قـوانني ام كل يشء خاضـع لقـانون صـارم هـو قـانون العليَّـوإنِّ  ،رجعة

وهكـذا  ،آخـراً  الرتابطية، فاحلدث يولد من رحـم حـدث آخـر ويولـد حـدثاً 

ــك بس ــي إّال دوالي ــلة ال تنته ــلة متص ــه لس ــه قوانين ــذي ل ــة ال ــوم القيام  بي

 .املختلفة اخلاصة

ــ ــا إن األرض مس ــان ـقلن ــان واملك ــع الزم ــإذا اجتم ــداث، ف رح لألح

 .كان احلدث معاً 

ــتقبل  ــتقبل واملس ــع يف املس ــا يق ــوع بحثن ــو موض ــذي ه ــدث ال واحل
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 صــله الزمــاينوبــذا ال يمكــن حتديــد متّ  ،جمهـول لعــدم حتديــد ســاعة الصــفر

ــق،  ــول اخلل ــون وعق ــن عي ــوب ع ــب املحج ــن الغي ــه م ــة ألن ــورة قطعي بص

ــد متّ  ــن يمكــن حتدي ــواردة عــن  صــله املكــاين عــىلٰ ولك ضــوء األحاديــث ال

وآل  ناس نقلوا لنا ذلك مـن خـالق األشـياء واألحـداث، نقصـد هبـم حممـداً أُ 

 .، فلندع الزمن الغائب جانباً ݜ حممد

رح ـيف األرض هــي مســ املكــان، فكــل مكــان، وكــل بقعــة ولنــأيت إىلٰ 

التـي مل يـتكلم  ٰى حتّـت فيهـا أحـداث، وهي صـاحلة ألي حـدث، وربـام مـرَّ 

ل مـن كـان بَـل احلـدث مـن قِ جِّ ل، وإنـام ُسـجِّ التاريخ عنها، فام كل حدث ُسـ

ــاً  ،فيــه متواجــداً  ــاع  وغالب ــة أو املعرفــة أو مــن أتب مــا يكــون مــن ذوي املكان

 .السلطة القائمة

سـت كـل بقـاع األرض متشـاهبة مـن حيـث كوهنـا ه ليعلينا أن نعلم أنَّ 

ام تقـاس بعـض األمـاكن مـن حيـث اخلطـورة ألحـداث كبـرية وإنِّـ رحاً ـمس

واألمهيــة بجســامة احلــدث وخطورتــه والــذي ســيقع فيهــا، فهنــاك بقــاع يف 

ــا  ــف عــن غريهــا بســبب ضــخامة وخطــورة م األرض هلــا خصوصــية ختتل

ــالقول الصــ ــارة ـحــدث وســيحدث فيهــا، وهــي ب مــن اهللا ســبحانه ريح خمت

أي بتعبـري آخـر هـي  ،بصورة خاصة ألحـداث خطـط اخلـالق لوقوعهـا فيهـا

ــك إّال أراض مقدَّ  ــر ذل ــة، وال ينك ــة ومبارك ــس س ــابر، ويف نف ــد ومك  معان

ــر ــاع أخ ــاك يف األرض بق ــياق هن ــاع  ٰى الس ــا بق ــورة أو أهن ــت ذات خط ليس

ــ ــتكون مس ــت وس ــا كان ــة ألهن ــل وادي  رحاً ـملعون ــة مث ــداث ملعون ألح

 .وت يف اليمنبره

إن بعــض  :قــد يقــول الــبعض ممــن أغرمــوا بــاملنهج املــادي التجريبــي

ــا اال ــبب موقعه ــية بس ــاكن ذات خصوص ــالل األم ــة اهل ــرتاتيجي كمنطق س
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ــثالً  ــيب م ــذا  اخلص ــد أن ه ــة، بي ــة القديم ــارات الثالث ــط الق ــا تتوس لكوهن

يف عقلــه مــن مفــاهيم  التعليــل ذو طــابع مــادي ينظــر بعــني عــوراء وبــام قــرَّ 

 .نسبيته الذاتية إىلٰ  بقة منقاداً مس

لها التـاريخ يف حني أن أغلـب األحـداث اخلطـرية التـي وقعـت وسـجَّ 

ــاء النبــوّ  ذات طــابع غيبــي غــائي وخصوصــاً  ــي  ݜات وحركــة األنبي والت

ضـح أن هـذه اخلصوصـية هـي مـن اختيـار وقعت يف منطقة معروفة، وبـذا يتَّ 

ــبحانه ــ ،اهللا س ــني األش ــن ب ــار م ــام أن اهللا اخت ــىلٰ  -هر فك ــال ال  ع ــبيل املث س

سـه وجعـل فيـه ليلـة القـدر التـي هـي شهر رمضـان للصـيام وقدَّ  -ر ـاحلص

ــاء  مــن ألــف شــهر، وكــام أن اهللا اختــار مــن بــني بنــي آدم رســالً  خــريٌ  وأنبي

رية بعــدد األصــابع، فكــذلك اختــار ـوأوليــاء وأوصــياء وهــم بالنســبة للبشــ

ــا اهللا بقاعــاً  ــة، ف ــو أو أمــاكن خاصــة ألحــداث خاص ــو املالــك، واهللا ه هللا ه

 .ف بملكه بام يريد ويشاءاخلالق وهو املترصِّ 

 اِهللا ﴿
َ
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ــاف املتعلِّ  ــة وأنص ــض اجلهل ــب أن بع ــدوالغري ــي اجلرائ ــني ومثقف  ،م

 :األسئلة عن هذه األمور من قبيل ا بطرحأولعو

ــة قِ  ــة املكرم ــار اهللا مك ــاذا اخت ــك مل ــامل وبتل ــلمي الع ــل مس ــة لك بل

ــية ــرداء القاس ــحراء اجل ــالد  ،الص ــار يف ب ــجار وأهن ــة ذات أش ــرت بقع ومل خي

 با؟ويف أور ٰى حتّ السواد أو بالد الشام أو 

وهــي  للمســلمني قبــل مكــة املكرمــة بلــة أوىلٰ وملــاذا اختــار القــدس قِ 

 مقدسة عند دينني منسوخني اليهودية والنرصانية؟

 وملاذا كان العراق مهد أغلب األنبياء واملرسلني؟
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وهــذه األســئلة ليســت جديــدة وإنــام هــي قديمــة، وقــد أجــاب أئمــة 

وهـا، ولـذا فـال حاجـة للـدخول مـع هـؤالء ألن دُّ عليها ورَ  ݜ أهل البيت

م  فـإن املسـلم يسـلِّ ، وإّال م عـن جهلهـم وعـدم فهمهـم وإيامهنـمنُ أسئلتهم َتـ

آليـة ل سـمعنا وأطعنـا مسـتنداً : بكل ما يصـدر مـن الشـارع املقـدس ويقـول

 .الكريمة التي ذكرناها آنفاً 

بنـا صـفحات التـاريخ والكتـب لو نظرنـا يف طـول العـامل وعرضـه وقلَّ 

ــاء  ــب األنبي ــا أن أغل ــة لرأين ــاً إّال  - ݜاملقدس ــدر وخصوص ــا ن ــار   م الكب

فنــوا يف منطقــة معروفــة عنــد روا وخرجــوا ومــاتوا ودُ لــدوا وظهــوُ  -مــنهم 

مجيع أهل العـامل هـي منطقـة اهلـالل اخلصـيب، وهـي تضـم العـراق والشـام 

ر أي سـيناء، ويف هـذه املنطقـة بالـذات ـرقي مـن مصــوالطرف الشـاميل الشـ

 .مجيع أجزائها، هذا اجلزء هو العراق يوجد جزء له خصوصية عىلٰ 

ــون ال ــان يف ك ــادل اثن ــاء وال جي ــاء واألولي ــة األنبي ــو منطق ــراق ه ع

، وهـو كـذلك ٰى والطغـاة واجلبـارين مـن جهـة أخـر ،واملصلحني مـن جهـة

 .مهد احلضارات، فهو األصل واملنبع

ــو البشــ ݠآدم  ــن يف ـأب ــات يف العــراق ودف ــراق وم رية عــاش يف الع

ســس أُ  عــىلٰ  قــائامً  العــراق وأســس جمتمعــه األول يف العــراق، وكــان جمتمعــاً 

ــاً  أول متلــقِّ  ݠواملحبــة، وآدم  ٰى مــن التقــو ــه  للــوحي وكــان نبي بعــث لبني

 .مرشداً  هادياً 

هبــة اهللا املــدفون يف املوصــل شــامل العــراق،  ثشــيومــن بعــده ولــده 

ر والفجـور الـذي أسسـه قابيـل ـومقابل جمتمع آدم املقدس كـان جمتمـع الشـ

ــدماء يف  ــفك ال ــجل س ــتح س ــن افت ــو م ــذي ه ــاريخ وال ــل يف الت أول قات

ــري ريـالبشــ ــادة غ ــنوج وعب ــة ورضب الص ــع تســوده الرذيل ة، وذلــك املجتم
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وبــاألخري اســتطاع أن حيطــم جمتمــع آدم البســيط الــربيء وحيولــه ، تعــاىلٰ اهللا 

ــب إىلٰ  إىلٰ  ــرف ذه ــع منح ــان،  جمتم ــنام واألوث ــادة األص ــة وعب ــالرذيل  ٰى حتّ

 .بحادثة الطوفان ٰى انته

 .األب الثاين للبرشية ݠنوح النبي 

 .مه بدعوتهأول نبي عذب قو

ـــه إىلٰ  ـــا قوم ـــراق ودع ـــاش يف الع ـــراق، وع ـــان يف الع ـــد  ك التوحي

واالســتقامة، وكــان يســكن يف هــذه البقعــة املقدســة املحصــورة بــني دجلــة 

، ويف العــراق )١()ســهل شــنعار(والفـرات جنــوب العــراق املســامة يف التـوراة 

ج لكفـرهم ومتـردهم، وحيـنام خـر وفاقـاً  اجتاح الطوفان العظيم قومـه جـزاءً 

رحالـه يف العـراق مـع أوالده وأحفـاده  من السفينة بعد انتهـاء الطوفـان حـطَّ 

، وقـد ٰى اإليـامن والتقـو عـىلٰ  قـائامً  جديـداً  وأصحابه املؤمنني ليؤسس جمتمعـاً 

روا ـ، ومــن بعــده تكــاثر أوالده وأحفــاده وانتشــهمـات يف العــراق ودفــن فيــ

 .م وشعوبمَ ن منهم أُ لتتكوَّ  وغرباً  رشقاً 

ــوح ومــن املؤكــ ــذي أنشــأه ن ــده  ݠد أن املجتمــع ال وأوالده مــن بع

ـ كـان جمتمعـاً  )سـام(ده َلـوَ  وخصوصاً  بعـد أن  -وقـد خرجـت منـه  داً موحِّ

  أنَّ معهـا عقيـدة التوحيـد، إّال  حاملـةً  وغربـاً  مجاعـات رشقـاً  -تكاثر أفـراده 

والتقــديس غــري الــواعي املشــوب بــالغلو لــبعض  والتحريــفم الــزمن تقــادُ 

ــيات املق ــوَّ الشخص ــة ح ــؤالء إىلٰ دس ــان ه ــددة، وال  ل أدي ــة متع ــان آهل أدي

ــون  ــتبعد أن يك ــوذا(و )رام(يس ــا ب ــ(و )كوتام ــيوس(و )يـالوتس  )كونفوش

سـهم أتبـاعهم فعبـدوهم مـن دون وغريهم من أنبياء اهلنـد والصـني وقـد قدَّ 

 .مة من نبي مرسلأُ  اهللا، ولذا مل ختُل 

                                                             

 .١٥٦ص :جممع الكنائس الرشقية -قاموس الكتاب املقدس )١(
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وبعضــهم هــاجر  ٰى وبعــد نــوح توالــت سلســلة األنبيــاء يف بقــاع أخــر

 ݜالعــراق وعــاش ومــات فيــه مثــل هــود وصــالح ويــونس، وغــريهم  إىلٰ 

 .ال يقعون حتت احلرص واإلحصاء

ــ إنَّ  ــذ الِق ــراق من ــد  مدَ الع ــا زال يأول ــووم ــات لِ ــارات والثقاف د احلض

ي جيـذب األنفـس والقلــوب والرجـال األفـذاذ، وهـو أشـبه بمغنـاطيس قـو

 .إليه، فأول دعاة التوحيد هم من العراق وجيعلها تتوُق 

ــوث( ــت  )١()ٰى فك ــخ وليس ــل بفراس ــوب باب ــد  )أور(جن ــهدت مول ش

ــل  ــراهيم اخللي ــديم  - ݠإب ــامل الق ــد يف الع ــي التوحي ــل  -نب ــذي دخ وال

ــ ــدجَّ ـبص ــي م ــع وثن ــع جمتم ــرده م ــدي وبمف ــذاك  -ج راع عقائ ــل  -آن بك

ره ـووقـــف أمـــام طـــاغوت عصـــ ،ملاديـــة واإلعالميـــةأســـاليب القـــوة ا

ــ، فأفحمــه وســفَّ )النمـرود( ــه آراءه وحطَّ ر أصــنامه وأصــنام ـم كربيـاءه وكسَّ

ـ ،فرمـوه يف النـار ضـاقوا بـه ذرعـاً  ٰى حتّـر مـنهم خِ قومه وَسـ اه اهللا منهـا فنجَّ

اهلجـرة  م عـىلٰ رِغـ أن هـاجر أو أُ بمعجزة عظيمة، فام كـان منـه بعـد ذلـك إّال 

 .لشام مع زوجه سارة وابن أخيه لوط بن هاران بن تارخا إىلٰ 

هــو مركــز الثقــل الروحــي العــاملي، وهــو  -بــال مغــاالة  -العـراق  إنَّ 

املصدر الـذي اسـتقت منـه كافـة احلضـارات واألديـان، ولـذا فإنـه سـيكون 

 .املنطلق للثورة املهدوية

ــوزَّ  ــذا تت ــىلٰ وهك ــة ع ــة املهدوي ــاع طِ  ع احلرك ــك البق ــاً تل ــج بق  للنض

 .يامين واحلضاري لشعوهبااإل

                                                             

 .٤٧ص ،١٢ج :بحار األنوار )١(



 رشوط النهضة املهدوية   ....................................................................  ٣٠

بـالعراق منـذ عهـد عـيل بـن أيب  ݜوألجل ذلك اهـتم أهـل البيـت 

ــ ݠطالــب  ــي  دوا عــىلٰ فأكَّ ــداث التــي وقعــت والت حموريتــه يف مجيــع األح

ر الظهـور، فقـد أشـاروا ولـو مـن بـاب ـيف عصـ ستقع بعـدهم، وخصوصـاً 

ــد إىلٰ  ــدهم ال بعي ــتقبال قائ ــراق الس ــل الع ــوين أله ــف امللي ــن الزح ــادم م ق

 ¨، ومــن هــذا الزحــف ســيختار اإلمــام )١(مــن نــور احلجــاز بســبع قبــاٍب 

جــزءًا كبــريًا مــن جيشــه، وخلطــورة هــذا البلــد فــإن  األلــوف لالنضــامم إىلٰ 

ــنهم، فاألخيــار مــن العــراقلَّــاخلُ  ¨املهــدي اإلمــام أصــحاب   ،ص م

 .)٢(شام والنجباء من مرصواألبدال من ال

ــ إنَّ  ــاظر بتعمُّ ــة االن ــق يف حرك ــاريخ يتوصَّ ــان  أنَّ  ل إىلٰ لت ــة الطوف حادث

ر ـإذ جــرف الطوفــان مــا قبلــه مــن بشــ ،بــني مــرحلتني فاصــالً  اً كانــت حــدّ 

ــ ا ســبق، ملِــ مغــايرة تقريبــاً  ٰى وأقــام بعــدها حضــارة أخــر ،ةوحضــارة ومدنيَّ

ــذا فإنَّ  ــطول ــارية الوس ــدورة احلض ــأت ال ــا أنش ــول إهن ــا نق ــىلٰ  ٰى ن ــاض  ع أنق

ــغر ــارية الص ــدورة احلض ــع آدم  ،ٰى ال ــارة جمتم ــل ݠحض ــ)٣(وقابي ن ، وِم

رة آالف سـنة، أي ـبعشـ ݠالطوفـان حـدث قبـل مـيالد املسـيح  د أنَّ املعتقَ 

ــ ــة العص ــبعض ـبنهاي ــول ال ــد يق ــديث، وق ــدي احل ــد إر اجللي ــذا التحدي ن ه

                                                             

ـ�ٖ ﴿ :قـول اهللا تعـاىلٰ يف  ݠقـال أبـو جعفـر  :عن جابر قـال )١(
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ـ« :قـال) ٢١٠: البقــرة( ﴾َ� ٱ� ا هــو ينـزل يف ســبع قبـاب مـن نــور ال يعلـم يف أهيُّ

 .]١٠٣ص ،١ج :تفسري العيايش[ »حني ينزل يف ظهر الكوفة فهذا حني ينزل

 .٢٠٨ص :االختصاص للشيخ املفيد )٢(

قنـا اهللا تعـاىلٰ  )٣( رات احلضـارية بكتـاب مسـتقل، وسـوف عـن نظريـة الـدو سوف نـتكلم إن وفَّ

نــدعم ذلــك باألدلــة التارخييــة والعلميــة واألركيولوجيــة احلديثــة، وخصوصــًا االكتشــافات 

ــ ــة عــن وجــود حضــارات قديمــة كانــت ذات تقنّي ــوّ احلديث ــا حلــد ات متط ــل إليه رة مل نتوصَّ

 .اليوم، ومن مجلتها حضارة األطلنطيك الغارقة وغريها
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حيــث كــان النــاس يعيشــون  -ر احلجــري احلــديث ـيعنــي العصــ -الزمنــي 

ــــتعملون ا ــــرباري ويس ــــات وال ــــة يف الكهــــوف والغاب ألدوات احلجري

ــوا قــد حتوَّ  ــؤوهنم اليوميــة ومل يكون ــام املــدن والتجمعــات  لــوا إىلٰ بش نظ

يف كـل بقـاع  ر احلجـري هبـذا التحديـد لـيس مطلقـاً ـرية، بيد أن العصــالبش

ــبي ــه نس ــل إن ــ ،األرض، ب ــون عص ــة يك ــي منطق ــة ـفف ــري ويف منطق ر حج

يــة  بجانــب مهجنيمعــدين وتكــون حضــارة ومدنيــة متقــدمتر ـجمــاورة عصــ

 .وبدائية

ــاريخ وإىلٰ  ــل الت ــاريخ أي مــا قب ــاريخ  فتقســيم مراحــل الت مــا بعــد الت

تقسـيم عصـور مـا قبـل  ٰى حتّـغـري صـحيح، و ،الكتابة والتـدوين إىلٰ  استناداً 

ــاريخ إىلٰ  ــتعمله  الت ــان يس ــا ك ــار م ــة باعتب ــور معدني ــة وعص ــور حجري عص

معـات رنا هـذا اكتشـفت جمتـر بتلك الفـرتة جمـاف للحقيقـة ففـي عصــالبش

ــزر اال ــانوس وج ــزر األوقي ــام يف ج ــة ك ــة بدائي ــل بحال ــض جماه ــدمان وبع ن

اإلطـالق، فهـل يسـوغ لنـا أن  عـىلٰ  أفريقية، بل وجد أقـوام ال يرتـدون ثيابـاً 

 ن البرشية مازالت يف العصور البدائية والرببرية؟إنقول 

أسـاس الفـرتة التـي  د عـىلٰ دِّ مصطلح ما قبـل التـاريخ الـذي ُحـ ٰى حتّ و

 ،ت بــاأللف اخلــامس قبــل املــيالددَ دِّ فيهــا التــدوين والكتابــة وُحــ ال يوجــد

ــري صــحيح ــ ،غ ــوح ألنَّ ــفينة ن ــا س ــة يف بقاي ــم اكتشــاف لوحــة قديم  ݠه ت

اللغـة األم التـي منهـا  ،وأتباعـه ݠمكتوبة باللغة السامانية وهـي لغـة نـوح 

يــة ت بفــرتة زمندَ دِّ حادثــة الطوفــان ُحــ أنَّ  علــامً  ،عــت لغــات العــامل كلهــاتفرَّ 

احلفريــات واســتعامل التكنولوجيــا املتطــورة، أي قبــل  عــىلٰ  أكثــر بكثــري بنــاءً 

ــ ــة يف مص ــراق واهلريوغليفي ــويرية يف الع ــة التص ــة ـالكتاب ــن مخس ــأكثر م ر ب

 .آالف سنة
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األرض كــان  حيــنام هــبط إىلٰ  ݠأن آدم  ٰى أتــر: وهنــا قــد يــرد ســؤال

الغابــات وزوجــه حــواء يرتــديان جلــود احليوانــات ويســكنان الكهــوف أو 

أم  ؟املقدسـة وبعـض كتـب احلضـارات ٰى كام زعمت كتـب اليهـود والنصـار

مـا اكتشـف مـن وجـود أقـوام  وإنـام هـو قيـاس عـىلٰ  ؟أن ذلك غري صـحيح

بحالة بدائية، وهو قيـاس مـع وجـود الفـارق، فـإن آدم وحـواء كانـا يعيشـان 

ــ ــارة اجلنّ ــدّ يف حض ــة ج ــارة متقدم ــي حض ــتم اً ة وه ــتبعد أن ي ــن املس ، وم

ــرا ــه إىلٰ إخ ــا في ــا كان ــ جهام مم ــة  ٰى أدن ــان حال ــغرية، فيعيش ــوة ص ــبب هف بس

 : اهلمجية والوحشية والعري وذلك ألن اهللا سبحانه يقول
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 ال يقرأ وال يكتب؟ اً ميّ أُ  أفكان جاهالً 

 .فكام أن اللغة ذات مصدر إهلي فكذلك القراءة والكتابة

مـن جمتمـع اجلنـة مـن  قريبـاً  مـن اهللا جمتمعـاً  بوحٍي  ݠسس آدم لقد أَ 

دجلـة  ٰى ملتقـل شـنعار قـرب وكـان مكانـه يف سـه ،حيث احلضـارة واملدنيـة

ــارية  ــدورة احلض ــه ال ــت فرتت ــراق، وكان ــة يف الع ــرب القرن ــرات، أي ق والف

 .والتي انتهت بحادثة الطوفان ٰى الصغر

ــوح  ــد ن ــل اهللا  ݠوبع ــراهيم خلي ــده إب ــاء حفي ــرب  ݠج ــذي يعت ال

وكـان يف العـراق وحـدث لـه  ،ݕأعظم األنبياء بعد نبينا حممد بـن عبـد اهللا 

 .بيانه وخيرج بنا عن صلب موضوعنا ما حدث مما يطول
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رستـه مل تقطـع صـلتها أُ  فـإنَّ  ،)١(الشـام هـاجر إىلٰ  ݠومع أن إبـراهيم 

ج يف العــراق وولــد العــراق وتــزوَّ  رجــع إىلٰ  ݠفحفيــده يعقــوب  ،بــالعراق

 .اق وعاش يف مدينة فدان قرب بابلأبناؤه االثنا عرش يف العر

وا يف الشـام مـن ذريـة ابنـه كـان ،مـن األنبيـاء ݠن أبناء إبراهيم أومع 

 ،يف منطقـة جبـال فـاران ݠه تـرك ابنـه البكـر إسـامعيل  أّنـإّال  ݠإسحاق 

وكـان مـنهم  ،أي مكة املكرمة ليخرج مـن صـلبه شـعب بـدوي هـم العـرب

 .ݜ وأهل بيته ݕحممد بن عبد اهللا 

هـم مـن ذريـة يعقـوب  ݠالعدد األكرب من األنبيـاء بعـد إبـراهيم  إنَّ 

ـــحاق  ـــن إس ـــ ݟب ـــد اهللامللقَّ ـــل أي عب ـــف  ،ب بإرسائي ـــنهم يوس وم

ــديق ــ ݠ الص ــز مص ـــعزي ــراق، أّم ــدان يف الع ــود يف ف ــباط ر املول ا األس

املــذكورون يف القــرآن الكــريم أهنــم أنبيــاء فليســوا أوالد يعقــوب الصــلبيني 

وإنام هم أحفـاده وأوالد أحفـاده، فـام فعلـه أولئـك األخـوة بـأخيهم يوسـف 

 كالتــآمر وحماولــة القتــل والكــذب عــىلٰ  وبــأبيهم يعقــوب مــن أفعــال شــنيعة

 . يستقيم مع مقام النبوة املقدساآلخرين ال أبيهم وعىلٰ 

ــر  ــا يف آخ ــوا هب ــوهبم واعرتف ــن ذن ــوة م ــك اإلخ ــاب أولئ ــد ت ــم لق نع

املطاف وعفا عنهم أبـوهم يعقـوب وأخـوهم يوسـف لكـن التوبـة ال تعطـي 

 .يصري نبياً  ٰى حتّ حسن السلوك للعايص 

ــ إنَّ  ــث الت ــت ي تكلَّ األحادي ــدس كان ــور املق ــداث الظه ــن أح ــت ع م

ات وخـرج منهـا األنبيـاء، عن نفس األماكن التـي خرجـت منهـا النبـوّ  تقريباً 

ــة إىلٰ  ــارة جلي ــك إش ــدي  ويف ذل ــام امله ــة اإلم ــث  ¨أن حرك ــي الوري ه

وكـل املظلــومني  ݜرعي الوحيــد لكـل دعــوات األنبيـاء واألوصــياء ـالشـ

                                                             

 .٢٠٣ص :بن طاووسسعد السعود للسيد ا )١(



 رشوط النهضة املهدوية   ....................................................................  ٣٤

ــىلٰ  ــرِّ  ع ــامل م ــل الع ــاريخ ويف ك ــعاراً  ،الت ــا ش ــد أن هل ــاً  بي ــام  خاص ــه أم ترفع

ــت  ــني أال والطواغي ــدم احلس ــأر ل ــب الث ــو طل ــول اهللا  ݠه ــبط رس  ݕس

 .)١(ساته أبشع أنواع الظلم والعدوانلت مأالذي مثَّ 

ــدي  إنّ  ــام امله ــن  ¨اإلم ــارش م ــة يف الع ــه العاملي ــن ثورت ــيعلن ع س

ســبط رســول  ݠحمــرم احلــرام، أي يف اليــوم الــذي استشــهد فيــه احلســني 

ــرݕ اهللا ــنة وت ــان  )٢(، يف س ــذاع البي ــاك ي ــن هن ــرام، وم ــجد احل ويف املس

ــفياين  ــيش الس ــداء بج ــف يف البي ــون اخلس ــة يك ــة املكرم ــرب مك األول، وق

 .)٣(الناصبي الصليبي

ــرتاوح  ¨املهــدي اإلمــام ومــن مكــة تنطلــق كتائــب جــيش  ــي ت الت

ــ ــني عش ــدادها ب ـــأع ــة عش ــاً ـرة آالف ومخس ــؤمنني  ر ألف ــاتلني امل ــن املق م

ــديني ــدي )٤(العقائ ــام امله ــودهم اإلم ــة  ¨، يق ــة وثالث ــحابه الثالثامئ وأص

ــ ــر ربّ ـعش ــاً انيّ ــورة إىلٰ  ًا، متوجه ــة املن ــتمّ  ،املدين ــب  في ــن النواص ــفيتها م تص

ـ واملنحرفني، ومن ثـمَّ  خذها الكوفـة يف العـراق والتـي سـيتَّ  ه بجيشـه إىلٰ يتوجَّ

ا يـتم تصـفية العـراق مـن ، وبعـده)٥(لدولتـه العامليـة وعاصـمةً  ومسكناً  اً مقرّ 

 .)٦(الفئات املنحرفة من برتية وناصبية األحزاب املتنافرة ثم القضاء عىلٰ 

                                                             

 .٣٠٨ص ،٥٢ج :للمجليس - وبحار األنوار ؛١٩٢ص :أمايل الشيخ الصدوق )١(

 .٢٢ح ،١٤باب  ،٢٧٠ص :الغيبة للنعامين )٢(

 .٦٧ح، ١٤باب ،٢٩٠ص :الغيبة للنعامين )٣(

ومخســة  ،ر ألفــًا إن قّلــواـخيــرج املهــدي يف اثنــي عشــ«: ݠعــيل اإلمــام أمــري املــؤمنني عــن  )٤(

ــ ــًا إـعش ــإذن اهللا، ر ألف ــزمهم ب ــدو إّال ه ــاه ع ــه، ال يلق ــني يدي ــب ب ــري الرع ــروا، ويس ن كث

، ١٣١، ب١٣٨ص: املالحــم والفــتن للســيد ابــن طــاووس[ »)أمــت أمــت(شــعارهم 

 .]١٥٩، ح١٣٢ب: منواله حديث آخر يف وعىلٰ  -١٥٨ح

 .١١ص ،٥٣ج :نواربحار األ )٥(

 .٣٨٤ص :اإلرشاد للشيخ املفيد )٦(
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ا أ  سا أ:  

ــياً  ــوف مش ــوف األل ــرج أل ــراق خت ــن الع ــىلٰ  وم ــتقبال  ع ــدام الس األق

الـذي سـينزل يف ظهـر الكوفـة بسـبع قبـاب مـن نـور، ومـن ، قائدها العظيم

ــرية ا ــوع الكب ــك اجلم ــىلٰ تل ــار ع ــع االختي ــا يق ــة إلمامه ــنهم  ملحب ــري م الكث

 .وا جليشه القادم من احلجازمُّ َض لين

 ¨ويف نفس الوقـت سـتكون هنـاك حركـات مواليـة لإلمـام املهـدي 

ــ ل بحركــة اخلراســاين الــذي ســيدخل بنــزاع ضــد القــوميني يف إيــران وتتمثَّ

 وللخــط املــوايل ¨ملهــدي اإلمــام الفــرس الــذين يرفضــون تســليم إيــران ل

د األمـر ب علـيهم ويوطِّـذربيجـان حيـث يتغلَّـأويكون ذلك بـدعم مـن  ،له

ــاب  العــراق عــىلٰ  إىلٰ  ثــم يرســل جيشــاً ، ¨خلــط اإلمــام  رأســه ذلــك الش

الــذي ســيختاره اإلمــام  )١(املصــفر مــن العبــادة شــعيب بــن صــالح التميمــي

 .جليشه قائداً  ¨ املهدي

ين ورايتــه يف الــيمن الســعيد وهــي حركــة الــيام ٰى وهنــاك حركــة أخــر

ــد ــات ٰى أه ــىلٰ  ،)٢(الراي ــتويل ع ــذي سيس ــة  وال ــة موالي ــيم حكوم ــيمن ويق ال

ــف إىلٰ ¨ لإلمــام ــام يزح ــوره  ، ورب ــد ظه ــاندة اإلمــام بع ــة ملس مكــة املكرم

 .املقدس

ــام  ــيش اإلم ــدة ج ــل ع ــنام تكتم ــرار  ¨وحي ــد إق ــراق، وبع يف الع

ـ ،األمن وإهنـاء النزاعـات فيـه الشـام  وجيشـه إىلٰ  ¨ه اإلمـام املهـدي يتوجَّ

رأس النواصـب وعميـل الصـليبية العامليـة واملاسـونية اليهوديـة  للقضاء عـىلٰ 

 .عثامن بن عنبسة السفياين
                                                             

 .١٨٩: الفتن للمروزي )١(

 .١٣ح ،١٤باب ،٢٦٤ص :الغيبة للنعامين )٢(
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دويلة  وتندلع معركة قاسية قرب بحرية طربية يتم القضاء فيها عليه وعىلٰ 

، وعنـدها دة يف فلسـطني آنـذاك، فيـدخل القـدسفيام إذا كانت موجو ،اليهود

ورعـب فضـيع فيهـرع القساوسـة واحلاخامـات  يصاب الغرب بصدمة عنيفة

فتندلع معركة رهيبة قاسـية  ¨ لتحشيد وتعبئة األوربيني حلرب اإلمام املهدي

 .)١(جمدونسهل جمدو بفلسطني هي ملحمة اهلر يف

ــ ــث تنتص ــوات ـحي ــام ر ق ــدي اإلم ــة ¨امله ــون راي ــع األوربي ، فريف

ــداً  الــذي ســيهبط مــن الســامء ݠوبوســاطة املســيح  ،اهلدنــة والصــلح  مؤي

 .)٢(¨ ملهديإلمام ال

جراحاهتـا التـي أصـابتها مـن املسـلمني يف العصـور  مل تـنَس  ابوأور نَّ إ

ــات ٰى الوســط ــل، فحكاي ــا كغــيل املرج ــا تغــيل يف قلوهب ــت أحقاده ــا زال ، وم

اس اهليكل وفرسـان الصـليب والغـزوات التـي غزاهـا املسـلمون هلـا بـام حرّ 

ــمّ  ــاً  ٰى يس ــالفتوح وخصوص ــ ب ــوـيف العص ــام ر األم ــوح وإن ــي بفت ــا ه ي، وم

وهــي جـزء مــن فولكلورهــا  ،باســتمرار ٰى غـزوات اســتعامرية خسيســة حتكـ

هزيمتهـا املدويـة  ذلـك، وكـذلك مل تـنَس  كـّل  ٰى ولن تنسـ الشعبي، فلم تنَس 

ــ ــيس ـيف الش ــليبية وتأس ــروب الص ــن احل ــنة م ــي س ــد مئت ــالمي بع رق اإلس

ــا ــدس وغريه ــة ويف الق ــا وأنطاكي ــيحية يف الره ــك املس ــادت  ،املامل ــد ع وق

 .تلملم جراحاهتا وجتارهبا املرة التي جلبتها معها

                                                             

ــام  )١( ــوات اإلم ــني ق ــطني ب ــتقع يف ســهل جمــدو بفلس ــي س ــة الت ــي املعرك ــة هرجمــدون ه معرك

ــدي  ¨املهــدي  ــام امله ــوات اإلم ـــر ق ــث تنتص ــة حي ــوش الغربي ــيامً  ¨واجلي ــارًا عظ  انتص

ــون إىلٰ  ــني اإل ݠاملســيح  فيهــرع الغربي ــنهم وب ، ¨ مــامالــذي ســيهبط آنــذاك للتوســط بي

 .ٰى عند املسلمني بامللحمة الكرب ٰى وهذه املعركة تسمّ 

 .٣١احلديث ،٣٣الباب ،٣٤٦ - ٣٤٥ص :لشيخ الصدوقلكامل الدين ومتام النعمة  )٢(
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ر احلروب الدينية بني الكاثوليـك ـحساباهتا بعد عص ابولقد أعادت أور

يف باريس مرة واحلروب القوميـة  )سان بارتيلمي(واهلوكنوت وأبرزها مذبحة 

ع رداء أن ختلـ ْت أَ يف حرب الـوردتني، فـرَ  ٰى بني اإلنجليز والفرنسيني مرة أخر

الـرتاث  هت إىلٰ توجَّ  ة، ومن ثمَّ رَ يف الكنائس واألديِ  وجتعله معلقاً  الدين ظاهرياً 

رق اإلسـالمي ـاليوناين والروماين وما حصلت عليه من علوم املسلمني من الش

يف احلروب الصليبية ومن بالد األندلس لتقوم بحركة علمية واسعة ذات طـابع 

 .رص النهضةحضاري مادي وهي ما يطلق عليها بع

بــا باكتشــاف األمــريكيتني ومــا رافــق ذلــك مــن ووقــد ازداد ثــراء أور

حســاب شــعوهبا األصــليني  هجــرة واســعة إلنشــاء مســتعمرات عــىلٰ 

 .شبه إبادة مجاعية ضوا إىلٰ اهلنود احلمر الذين تعرَّ  وخصوصاً 

ــ ت مــزارع كبــرية كانــت بحاجــة ماسَّ ة هــذه املســتعمرات التــي ضــمَّ

يتني اجلــدد ومســتعمرو األمــريك ابــوفانــدفعت أورأليــدي عاملــة رخيصــة، 

ــ ــية إلفريقي ــزوات وحش ــب  ابغ ــبة وهن ــيها اخلص ــتعامر أراض ــوداء الس الس

ــن أبنا ــني م ــذ املالي ــخمة وأخ ــا الض ــداً ئثرواهت ــا عبي ــزارع  ه ــون يف م يعمل

 .الرجل األبيض يف العامل اجلديد

ب، هـو ِقـعَ  عـىلٰ  األمـور رأسـاً  َب َلـوقد كـان احلـدث األكـرب الـذي قَ 

ــرب ــناعية الك ــورة الص ــا  ٰى الث ــع، مم ــاج الواس ــال اإلنت ــة بمج ــول اآلل ودخ

ــ ــة ماسَّ ــا بحاج ــامت األورجعله ــت اهلج ــات، فكان ــواق وخام ــة وة ألس بي

 .وأمريكا اجلنوبية اوإفريقي افة يف آسيالبلدان الضعيفة املتخلِّ  الرببرية عىلٰ 

ــالمية ُح  ــدان اإلس ــت البل ــوكان ــربوة أورصَّ ــا الك ــت  ٰى ب ــي كان والت

ـقها اخلالفات املذهبية واملحكومـة مـن قبـل ُح متزِّ   ،فسـقة ،أغبيـاء ،ام جهلـةكَّ

 .بعيدين عن العلم واحلضارة والسياسة الناجحة
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ــد القطعــي لســاحة الصــ ــن إعطــاء التحدي ــني املســلمني ـال يمك راع ب

ــدي  ــام امله ــادة اإلم ــو ¨بقي ــني ق ــالم  ٰى وب ــوب اإلس ــرتة بث ــاق املتس النف

ــام وصــلنا مــن بعــض صــليبي واليهــودي إّال االســتكبار العــاملي ال ٰى وقــو  ب

 عـىلٰ  )آموداريـا(بنهـر  وبـام يمكـن حتديـدها تقريبـاً  ݜأحاديث املعصومني 

ــورا(ختــوم خراســان القديمــة وجبــال  ، وبنهــر يف أفغانســتان رشقــاً  )تــورا ب

 إىلٰ  يف كينيـا صـعوداً  )فكتوريـا(النيل اخلالد املمتـد مـن منابعـه قـرب بحـرية 

 .بيض املتوسط بفرعيه دمياط ورشيد غرباً ه يف البحر األمصبِّ 

ا مـن الناحيـة الشـاملية فـيمكن حتديـدها بمدينـة اسـطنبول الواقعـة أّمـ

ــىلٰ  ــروراً  ع ــفور م ــيق البس ــفاف مض ــاكو  ض ــة ب ــة بمدين ــر ومنتهي ــديار بك ب

 .اآلذرية

ــرياً  ــريب  وأخ ــالبحر الع ــوب ب ــن اجلن ــدودة م ــة حم ــذه املنطق ــإن ه ف

 .واملحيط اهلندي

وهـي تطـل  اوإفريقيـ اة مسـاحات كبـرية مـن آسـيهـذه املنطقـوتضم 

وفيهـا أجــزاء  ،)القــارة العجـوز( ابـوأور مـن زاويتهـا الشـاملية الغربيــة عـىلٰ 

ــتان  ــتان وتركس ــن أفغانس ــانم ــزاء  وأذربيج ــض أج ــراق وبع ــران والع وإي

د والشام بأقاليمه األربعـة واجلزيـرة العربيـة ومـن ضـمنها الـيمن وبـال اتركي

 .ال إفريقيمرص وبعض أجزاء من شام

ال دور  -خــارج هــذه املنطقــة  - ٰى وهــذا ال يعنــي أن املنــاطق األخــر

هلا يف حركة الثورة املهدوية العامليـة، وإنـام نعنـي أن هـذه املنطقـة هـي سـاحة 

 .املواجهة املبارشة التي متد الثورة بالرجال والسالح

ـــا  ـــن حيـــث موقعه ـــامل النـــابض م هـــذه املنطقـــة هـــي قلـــب الع

ــرتاتيجي ألاال ــس ــا تتوسَّ ــة ط قارّ هن ــة الثالث ــه القديم ــي(ات ــ - اآس  - اإفريقي
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ويف باطنها ثلثـا احتيـاطي الطاقـة يف العـامل أعنـي بـه الـنفط والغـاز،  )ابوأور

ال تقــل خطــورة عــن الــنفط والغــاز وهــي الكربيــت  ٰى وفيهــا معــادن أخــر

ــوالفوســفات و رية شــابة ضــخمة ـاليورانيــوم، كــام أن لــدهيا ثــروة بشــ ٰى حتّ

فإهنـا يف مرحلـة الشـيخوخة، إذ  ابـوع ثقـايف وحضـاري بعكـس أورذات تنوُّ 

 . قليالً متتنع النساء هناك عن إنجاب العديد من األوالد إّال 

 :منطقة الظهور املقدس األساس هي ولكن

 .)ة املنورةمكة املكرمة واملدين(بالد احلجاز 

 .)الكوفة( العراق

 .حيث حركة السفياين) دمشق والقدس(الشام 

 .اقي البلدان فهي مساعدة أو ثانويةا بأمّ 

ـ بـني ، نحـرافا رصاع بـني االسـتقامة واالوحقيقة الثـورة املهدويـة أهنَّ

 .بني اإليامن والكفر، ستكباراالستضعاف واال

ــ ــذا الص ــان ه ــدماء ـوك ــاء الق ــن األنبي ــديم يف زم ــني  ݜراع يف الق ب

ــدنيوي القــائم عــىلٰ  ــنهج ال ــني امل ــه وب ــذي حيملون ــاين ال ــنهج الرب ــد  امل التقلي

ــاً   لآلبــاء واألجــداد واالســتغالل البشــع للطبقــات الــدنيا يف املجتمــع، فغالب

هـم مـا يقـال عـنهم الصـفوة أو باملصـطلح  ݜما كان املعارضـون لألنبيـاء 

 .القرآين املأل

ـ ݕمـا حصـل بـني الرسـول  ولو نظرنـا إىلٰ  ه وقـريش لرأينـا كيـف أنَّ

ن يف اب سـاحر جمنـوكـذّ  انقلب بني ليلـة وضـحاها مـن الصـادق األمـني إىلٰ 

 .نظرهم

 ملاذا؟

ــ ــزوال ألنَّ ــازاهتم لل ــر وامتي ــبعض للخط ــرض مصــالح ال ــدما تتع ه عن
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فإهنم لن يقفـوا مكتـويف األيـدي وإنـام يشـهرون أسـلحتهم املاديـة واملعنويـة 

ــني أنَّ  ــني أو متناس ــا ناس ــدفاع عنه ــاء  لل ــك األنبي ــادقون  ݜأولئ ــم ص ه

ــد أنْ  ــدعواهتم اإلصــالحية بي ــة تطغــا وخملصــون ب ــة الدنيوي  ٰى ملنفعــة واملكان

 .كل يشء عىلٰ 

لـــدعواهتم  كثـــريًا مــن األنبيـــاء دفعـــوا حيــاهتم ثمنـــاً  ولــذا فـــإنَّ 

 .ݜ رمياأاإلصالحية كنبي اهللا زكريا وولده يوحنا املعمدان وقبلهام 

ــذه األُ  ــومل تســلم ه ــة ممّ ــل يف األُ م ــا حص ــان أنْ َم ــبقتها، فك ــي س  م الت

بمجـرد أن أغمـض عينيـه عـن  ݕ انحرف بعض مـن أصـحاب رسـول اهللا

ســقيفة الضــاللة وقــاموا بــانقالهبم املشــؤوم وهــم  الــدنيا فهرولــوا إىلٰ 

ــ ــلطة أعَم ــهوة الس ــن ش ــأ، ولك ــق اخلط ــريون يف الطري ــم يس ــون أهن  ْت يعلم

ـبوا بـأكرب انتكاسـة لإلسـالم جعلـت األُ أبصارهم وبصـائرهم فتسـبَّ  ة تـدفع مَّ

 .)١(ثمنها من دمائها ودموعها منذ ذاك احلني

راع قويـــًا ـر الظهـــور ســـيكون الصــــر ويف عصــــويف هـــذا العصـــ

ــام  ــه اإلم ــذي يمثل ــيل ال ــدي األص ــالم املحم ــني اإلس ــعًا ب ــًا وواس وعنيف

 .ة جبهات داخلية وخارجيةوبني عدَّ  ¨ املهدي

ــ ــة تتمثَّ ــالداخلي ــن أدوات  ْي ل بخَط ــه م ــا يمتلكان ــرت وم ــب والب النص

اإلمـام فقهـاء الضـاللة ضـد  ٰى وحينهـا تتطـاير فتـاو ،فقهيـة ٰى حتّـإعالمية و

ــدي ــ¨ امله ــتة عش ــام س ــا أم ــإذا بن ــب ـ، ف ــة والنواص ــن البرتي ــف م ر أل

ارجـع مـن ( :هـاتفني بصـوت واحـد) شـهربان(خيرجون يف رميلة الدسـكرة 

 ).حيث أتيت فلسنا بحاجة لبني فاطمة
                                                             

أال ليذادن رجال مـنكم عـن حـويض كـام «: ݕعن النبي ، ٣٠٠ص ،٢ج :د ابن حنبلنيف مس )١(

 .»...سحقاً  فأقول سحقاً  ،بدلوا بعدكهنم إفيقال  ،أنادهيم أال هلم ،يذاد البعري الضال
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ــ ٰى ومــن جهــة أخــر جمــرم يف الشــام يرفــع لــواء النصــب  ٰى يظهــر أعت

يعتهم وهـو السـفياين املتحـدر مـن الشـجرة وشـ ݜوالعـداء ألهـل البيـت 

ــد مُ  ــك يزي ــة وفت ــر معاوي ــفيان ومك ــاد أيب س ــل أحق ــة حيم ــامللعون ب الِع

 .القرود

ــ ــات يمثِّ ــتكرب ع ــام مس ــم ال يشء أم ــب ه ــك النواص ــن أولئ ل ولك

وبنــو  ابـويـوم القيامـة وهـو أور ٰى حتّـخالصـة االسـتكبار منـذ هبـوط آدم و

فياين والبرتيـة وغـريهم كـام حيركـون األصفر الذين لدهيم قابليـة حتريـك السـ

 .أحجار الشطرنج

 .)١(يقبل السفياين من الروم متنرصًا يف عنقه صليب

راع القــادم ســوف يكــون بــني اإلســالم املحمــدي وبــني ـفالصــ

 .با املادية الصليبيةوأور

ال تــدخل بمواجهــة مبــارشة ضــد أعــدائها  ابــوومــن املعــروف أن أور

امهلــا ويقــاتلون ويقتلــون دوهنــا، ولكنهــا إذا كــان لــدهيا عمــالء ينفــذون أع

ــم القضــا ــيام إذا عجــز عمالؤهــا أو ت ــل تــدخل املواجهــة ف ــيهم مــن قب ء عل

 .اخلصوم واألعداء

ا هتب ي عليه فإهنَّ ـضعميلها السفياين الذي تعبت بإعداده قُ  أنَّ  ٰى فحني تر

 ،للمـؤمننيها وقضيضها مدفوعة بحقدها الصليبي ونظرهتـا االسـتعالئية بقضِّ 

 .¨ املهدياإلمام حركة  للقضاء عىلٰ بجيش جرار تأيت ف

ــيح  ــبط املس ــذلك هي ــاندة  ݠول ــامء ملس ــن الس ــام م ــدي اإلم  ¨امله

حجـج  ديـن املهـدي وجـد املهـدي، مسـقطاً  وليعلن برصيح العبارة أنـه عـىلٰ 

 .القساوسة والرهبان

                                                             

 .٤٧٨ح، ٤٦٣ص :الغيبة للطويس )١(
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  :    امء و اء

ــي وإنَّ  ــة ه ــة املهدوي ــلحنياحلرك ــاء واملص ــل األنبي ــة ك ــة  ،ريث والنزع

 .نحرافاتالطاغوتية وريثة كل اال

ــذ أن وُ  ــوا من ــل أولع ــو إرسائي ــوبن ــذب ِج ــدر والك ــآمر والغ دوا بالت

رية مــن فــتن ـومــا تشــهده البشــ ،والتحريــف والفتــك باألنبيــاء واملصــلحني

ر الفسـاد واخلالعـة واإلباحيـة والتحلـل ـامـة ونشـورصاعات ودعـوات هدّ 

ــاخللقــي  م بــاألخري ســوف يكونــون مــن أتبــاع يقــف وراءه هــؤالء، بــل إهنَّ

ــرب  ــدجال حل ــام ال ــدي اإلم ــة  ¨امله ــن عظم ــهدونه م ــا سيش ــالرغم مم ب

 .)١(¨ اإلسالم وسامحته وعدالة قائده املهدي

ـــ ـــب املقدســـة املنزلـــة عـــىلٰ أّم ـــريفهم للكت ـــائهم فحـــدِّ  ا حت ث أنبي

جسـيم وشـناعات ي بفضـاعات التـحرج، وهـذه التـوراة املوجـودة تشـ وال

ــاء  ــبوها لألنبي ــة نس ــية  ݜأخالقي ــاليم وحش ــاس، وبتع ــا أرذل الن ال يفعله

 .يف حروهبم ضد خصومهم وأعدائهم

رانية ليست بأفضـل حـال مـن اليهوديـة، فهـذا كتاهبـا املقـدس ـوالنص

الذي يضـم أناجيـل بأسـامء أشـخاص مل يكونـوا مـن تالمـذة املسـيح االثنـي 

ــ ــات ـعش ــحونة بالتحريف ــي مش ــرتف ر، وه ــد اع ــدة، وق ــد الفاس والعقائ

املســيحية املوجــودة مــن صــناعة  أنَّ  ٰى الكثــري مــن الالهــوتيني النصــار

                                                             

ون فيـه، وقـد اعرتفـوا بـذلك يف كـل شـعب حيّلـ لقد عـرف عـن اليهـود أهنـم يتـآمرون عـىلٰ  )١(

أبرزهـا حمـارض جلســة رسيـة ملنظمـة هيوديـة عقـدت بمدينـة بــازل  كتـبهم وأدبيـاهتم، ولعـلَّ 

ـــر  ــع عش ــرن التاس ــة الق ـــرا هناي ــمّ بسويس ــا تس ــي م ــهيون،  ٰى وه ــامء ص بربوتوكــوالت حك

 فنشــــرها وتنبـــأ بســـقوط) ســـريجي نيلـــوس(والتـــي وقعـــت بيـــد الكاتـــب الـــرويس 

ــاب  ــع كت ــد فلرياج ــن أراد املزي ــة، فم ــروب عاملي ــوب ح ــات ونش ــوالت (إمرباطوري بروتوك

 .ملحمد خليفة التونيس ونفس العنوان لعجاج نوهيض) حكامء صهيون



ل   ٤٣  .............................................  التوزيع اجلغرايف للظهور املقدس :الفصل األوَّ

ــاحلاخام الفريس ب ببـولص الرسـول الـذي ادخـل ي اليهـودي شـاؤول امللقَّ

ـــدة التثليـــث والصـــلب والفـــداء مـــن األُ  ريني ـمـــم الوثنيـــة كاملصـــعقي

 .واآلراميني والفرس واإلغريق واهلنود

 ،ركني ومــردة أهــل الكتــابـيل باملنــافقني واملشــبــتُ االم فقــد ا اإلســأّمـ

ــ ام بأحاديــث فحصــل حتريــف واســع فيــه ولكــن لــيس بــالقرآن العظــيم وإنَّ

ــول اهللا  ــل أنَّ  ݕرس ــا حص ــنع م ــاهرة، وأش ــريته الط ــقيفة  وس ــافقي الس من

ـــن رســـول اهللا  ـــديث ع وســـمحوا حلاخامـــات اليهـــود  ݕمنعـــوا التح

ــار ــة النص ــديث يف ٰى وقساوس ــول اهللا  بالتح ــجد رس ــب  ݕمس ــال كع أمث

 إىلٰ  ݕل مســجد رســول اهللا األحبــار ومتــيم بــن أوس الــداري، فتحــوَّ 

 .ألهل الكتاب ٰى منتد

ــاً  ــتمر قرن ــر اس ــب أن احلظ ــول  والغري ــاة رس ــد وف ــان بع ــن الزم م

ـــݕ اهللا ـــت الُس ـــن ، فقلب ـــا أدخـــل م ـــل فيهـــا م ـــرو وأدخ ـــل الف نة مث

ــ ــات والنص ــاطـاإلرسائيلي ــات واألس ــب رانيات واخلراف ــري واألكاذي  ٰى حتّ

 .)١(ةنَّ ر عن تدوين الُس افرفع احلض) عمر بن عبد العزيز(جاء 

هـذه املنطقـة  خطـورة ٰى مـد -عزيـزي القـارئ الكـريم  - ٰى وأنت تر

ــ ــيـيف عص ــور وه ــة ( :ر الظه ــة املكرم ــورة  -مك ــة املن ــة  -املدين  -الكوف

 ).القدس -دمشق 

فيـه مـن خـزين هائـل  ملـا -العـراق  -هي الكوفـة  إّال أن أعظمها شأناً 

ــة ـمــن البشــ ــال حتــت راي ــدي اإلمــام ر املســتعدين للتضــحية والقت  ¨امله

ــة  ــب الطويل ــوال احلق ــور ط ــات اجل ــن حكوم ــويالت م ــوا ال ــدما ذاق بع

 .املتعاقبة
                                                             

 .كتاب العلم ،٣٣ص ،١ج :صحيح البخاري )١(
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ر ـوالنجبـاء مـن مصـ -واألبـدال مـن الشـام  -فاألخيار من العـراق (

 ).والكنوز من طالقان فارس -

ــض ا ــاء بع ــاول إعط ــن حي ــا م ــرأّم ــدان األخ ــن  أدواراً  ٰى لبل ــرب م أك

ا زالـت تقـرع حجمها يف حركة الظهور فـال كـالم لنـا معـه ألن النصـوص مـ

 :األسامع عرب القرون

 .)١(»أسعد الناس به أهل الكوفة«

 .)٢(»لنا من أذربيجان ال يقوم هلا يشءال بد «

*   *   * 

  

                                                             

 .٦٥باب  ،١٧٢ص، ٣ج :ينابيع املودة للقندوزي )١(

 .١١١ص ،٢ج :إلزام الناصب للحائري )٢(



  

  

     

ما ا:  

  

  

 ا اد





 

 

 

مفهــوم األرشاط يف  ݜوأهــل البيــت  ݕالرســول  بــرز يف أحاديــث

اإلخبار عن أحداث آخر الزمان، من حيث أماكنها وأبطاهلا وفحواهـا، ولكـن 

روط ـالشـ(يوجد مفهوم آخر يسري معه، يشار إليه إشارات بعيدة أو مبهمة هو 

 .وهو موضوع كتابنا هذا )الالزمة لتحقق الظهور

و تعـارص أو تواكـب الظهـور األرشاط هي العالمـات التـي تسـبق أ إنَّ 

يقطع املسلم املراقب أو املؤمن املنتظـر  - أو بعضاً  ال� كُ  -املقدس حيث بتحققها 

 .مأمام حدث الظهور املقدس من غري اشتباه أو توهُّ  ه فعالً أنَّ 

 .روط أو موقوفـهو مش آخر وقسامً  ،من هذه األرشاط حمتوم قسامً  إنَّ 

ي تلك العالمات التي يمكن أن تقع أو روطة هـاألرشاط املوقوفة أو املش

ا ختضع لقاعدة هنَّ إأي  ،ر الظهور أو قبلهـللظروف التي تواكب عص تبعاً  ،ال تقع

 .مثل بعض األحداث االجتامعية أو الكونية ،)البداء(املحو واإلثبات 

ــ ــام ذُ  وجزمــاً  ا األرشاط املحتومــة فهــي التــي تقــع حــتامً أّم كــرت يف ك

ــن ط ــواردة ع ــومنياألحاديــث ال ــق املعص ــد أنَّ ݜ ري ــث  ، بي ــض أحادي بع

األحـداث املحتومـة يمكـن أن حيصـل هبـا  ٰى حتّـ أفادت بـأنَّ  ݜأهل البيت 

 ُ ــا يغريِّ ــاتم ــو واإلثب ــانون املح ــت ق ــع حت ــا فتق ــا أو يلغيه ــردُّ  ،ه ــدعاء ي  فال

 :وقد ورد عنهم القضاء ولو كان مربماً 

 .)١(»بمثل البداء اهللاَ دَ بِ ما عُ «

                                                             

ــي )١( ــَداءِ  :يف الكــايف للكلين ــاُب اْلَب ا  ،١ح ،َب ــْن َأَحــِدِمهَ ــَنيَ َع ــِن َأْع ــْن ُزَراَرَة ْب ــاَل  ݟَع ــا «: َق َم

ٍء ِمْثِل اْلَبَداءِ   .»ُعبَِد اهللا بَِيشْ
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 عـدة املحـو واإلثبـات حاكمـة يف عـامل اإلمكـان وأنَّ قا ويعني ذلـك أنَّ 

 . ما خرج بدليل قاطعكل يشء خاضع هلا إّال 

ــت  ــل البي ــة أه ــع أئم ــد وض ــدة ݜوق ــض  أنْ  :قاع ــاءت بع ــو ج ل

ثوا بـه فـال يسـتغرب شـيعتهم مـن ذلـك، بـل علـيهم األحداث خمالفة ملا حدَّ 

ثبــات حاكمــة قاعــدة املحــو واإل ألنَّ  ،تنييــؤجروا مــرَّ  ،صــدقوا :يقولــوا أنْ 

 .يف عامل اإلمكان

ع بعـض املتفلسـفني مـن أتبـاع ابـن عبـد الوهـاب النجـدي وقد يتنطَّـ

 ¨اإلمـام املهـدي  وشـيعتهم وخصوصـاً  ݜالذين يبغضـون أهـل البيـت 

ــفيُ  ــأنَّ كِ ْش ــلون ب ــىلٰ كم أهيُّ ــون ع ــة حتكم ــت ا الرافض ــذهبكم بالتهاف  ألنَّ  ،م

ــداء، ــه ب ــدي قــد يكــون وقــع أو ســيقع في ــه ال يظهــر  إمــامكم امله ــذا فإن وب

إلقامة دولتكم املزعومـة التـي خيضـع هلـا العـامل كلـه، وهـذا اإلشـكال لـيس 

، وقـد أجيـب عليـه يف حينـه، ݜ أحـد املعصـومني رح عـىلٰ وقد ُطـ ،جديداً 

د روط وإنـام هـي وعــليسـت مـن املحتـوم وال املشـ ¨حركـة املهـدي  بأنَّ 

 .إهلي واهللا ال خيلف وعده أبداً 
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ـــنعامينو ـــة لل ـــاب ،٣١٥ص :يف الغيب ـــم  ،١٠ح ،١٨ب ـــن أيب هاش ع

ــال ــري، ق ــم اجلعف ــن القاس ــيل : داود ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــد أيب جعف ــا عن كن

أمــره مــن  فجــرٰى ذكــر الســفياين، ومــا جــاء يف الروايــة مــن أنَّ  ݠ الرضــا

ــا . »نعــم«: تــوم؟ قــالهــل يبــدو هللا يف املح: املحتــوم، فقلــت أليب جعفــر قلن
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ــه ــائم: ل ــدو هللا يف الق ــاف أن يب ــال. فنخ ــاد، واهللا ال  إنَّ «: فق ــن امليع ــائم م الق

 .»خيلف امليعاد

والـــذي بعثنـــي «: )٢٧ ح /٢٨٠ ص( يف كــامل الـــدين للصـــدوقو

حتّـٰى ل اهللا ذلـك اليـوم  يـوم واحـد لطـوَّ لو مل يبـق مـن الـدنيا إّال  ،اً باحلق نبيّ 

فينــزل روح اهللا عيســٰى بــن مــريم فيصــيل خلفــه  خيــرج فيــه ولــدي املهــدي

 .»رق األرض بنوره ويبلغ سلطانه املرشق واملغربـوتش

ق قسـم منهـا بأحـداث كونيـة عالمـات يتعلَّـ -كام ذكرنـا  -نعم هناك 

ــىلٰ  ــان ع ــهر رمض ــوف يف ش ــوف واخلس ــة كالكس ــواميس  طبيعي ــالف الن خ

ــذنَّ  ــان، وامل ــهر رمض ــاموية يف ش ــيحة الس ــة، والص ــاد أنْ ب الطبيعي ــذي يك  ال

 .القمر ءألهل األرض كام ييض ءيلتقي طرفاه وهو ييض

ــة بشــ ــاين ـوعالمــات ألحــداث اجتامعي ــيامين واخلراس رية كخــروج ال

ــنةٍ  ــفياين يف س ــدةٍ  والس ــوت )١(واح ــد اهللا(، وم ــة قرقيســي)٢()عب ، ا، ومعرك

ــل ظهــور  ــام قب ــركن واملق ــني ال ــة ب ــنفس الزكي ــدي اإلمــام وقتــل ال  ¨امله

ــس ــ بخم ــرب أعنَّ ل ةرـعش ــع الع ــة، وخل ــىلٰ يل ــا ع ــا وخروجه ــلطان  ته س

ان العـامل، وظهـور األدعيـاء كّ ُسـ ْي ثَـلُ لـك ثُ رة ُهت العجم، وحرب عامليـة مـدمِّ 

عــائهم املهدويــة، وغلبــة الفســاد اذ مــن آل أيب طالــب وادِّ ذّ الني والُشــوالــدّج 

                                                             

ــا )١( ــاقر عــن اإلم ــاين يف ســنة واحــدة، يف شــهر «: ݠم الب ــفياين والــيامين واخلراس خــروج الس

ــاً  ــه بعض ــع بعض ــام اخلــرز يتب ــام كنظ ــد، نظ ــوم واح ــد، يف ي ــنعامين[ »...واح ــة لل : الغيب

 .]١٣ح /١٤باب/ ٢٦٤ص

مـن يضـمن يل مـوت عبـد اهللا أضـمن «: يقـول ݠقـال سـمعت أبـا عبـد اهللا : عن أيب بصري )٢(

أحـد، ومل يتنـاه هـذا األمـر  إذا مـات عبـد اهللا مل جيتمـع النـاس بعـده عـىلٰ «: ، ثم قال»له القائم

، »دون صــاحبكم إن شــاء اهللا، ويــذهب ملــك الســنني ويصــري ملــك الشــهور واأليــام

 .]٢٧١ص: الغيبة للشيخ الطويس. [»ال«: يطول ذلك؟ قال: فقلت
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يف كـل نــواحي احليــاة، وفشــو الزنــا وكثــرة أوالد الســفاح، وخــروج النســاء 

 .)١(هتن ومشاركتهن الرجال بكل يشء وخلعهن لقناع احلياءمن بيو

ال يمكــن تعــدادها يف هـذا الفصــل لكثرهتــا،  ٰى وهنـاك عالمــات أخـر

 :س بإيراد مالحظة رسيعة مفادهاأه ال ببيد أنَّ 

قــة بــالتوثيق أحاديــث املالحــم والفــتن غــري موثَّ الكثــري مــن  نَّ إ

مرســلة أو مرويــة عــن فهــي مــا بــني ضــعيفة أو  ،املعــروف يف علــم احلــديث

 ،أشخاص جمهـولني أو مطعـون بصـدقهم وإيامهنـم وعـدم والئهـم لإلسـالم

وهـب بـن منبـه وراين ـأمثال كعـب األحبـار اليهـودي ومتـيم الـداري النصـ

وغريهم مـن الـذين بـاعوا آخـرهتم بـدنيا غـريهم أمثـال أيب هريـرة الـدويس 

لتني امق اخلرافـات مـن الـزوسمرة بن جنـدب وعمـرو بـن العـاص، ومسـوّ 

 .)٢(عبد اهللا بن عمرو بن العاص

*   *   * 

املفهـوم اآلخـر الـذي ذكرنـاه يف  وبعد هذه اجلولة علينـا العـروج عـىلٰ 

ــ ــوم الش ــو مفه ــل وه ــذا الفص ــتهل ه ـــمس ــذلك الش ــي ب روط ـروط، ونعن

 .املطلوبة والالزمة لكي يتحقق الظهور املقدس

 ، ذلـك بـأنَّ ¨ هـدياملاإلمـام يظهـر أو خيـرج  بـل وجيـب أنْ  دَّ ه البُ إنَّ 

مقدمـة الواجـب واجبـة  أنَّ مـن عـروف املهـو مـا  عـىلٰ و ،إهلـي خروجه وعدٌ 

روط ـالشــ س هــي واجبـة، وهنــا نجـد أنَّ تــوفري ظـروف الظهــور املقـدَّ  فـإنَّ 

                                                             

 .٣٦٩ - ٣٦٨ص ،٢ج :اإلرشاد للمفيد: انظر )١(

أي حقيبتــني مــن ) زاملتــني( عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص عثــر عــىلٰ ذكــر املؤرخــون أن  )٢(

، ݕكتــب الــروم أثنــاء الفــتح اإلســالمي للشــام، فكــان حيــدث مــنهام وينســبه لرســول اهللا 

 .أي كان يدلِّس
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ــة بحيــث إذا انخــرم أو فُ  ــة املهدوي ــداخيل للحرك ــهــي مــن النســيج ال د أو ِق

ــ ــذه الش ــد ه ــدم أح ــدس إطـُع ــور املق ــق الظه ــس روط مل يتحق ــًا، وبعك الق

 .)١(ه ال مالزمة بينها وبني الظهور املقدساألرشاط فإنَّ 

روط عالقة املعلول بالعلة ـعالقة احلركة املهدوية بالش إنَّ  :ويمكن القول

روط من ـوجودًا وعدمًا، إذ ال وجود للمعلول بدون وجود العلة، وملا هلذه الش

لقي الضوء عليها، فنحـاول نا يف هذا الفصل نام نحن بصدده فإنَّ فيموقع أساس 

االشـتباك بينهـا وبـني األرشاط التـي  نقوم بفّك  ه جيب علينا أنْ كام أنَّ  ،حتديدها

اب تّ من الكُ البعض بني هذين املفهومني أوقع  أرشنا إليها آنفًا، ألن هناك اشتباكاً 

 إىلٰ  روط مرادفة لألرشاط، والذي جرَّ ـالش اء يف اشتباه وغلط، فحسبوا أنَّ رّ والقُ 

 .ٰى ذلك هو تشابه اللفظتني من حيث املبن

أغلـب الـذين كتبـوا  أنَّ  :وهـو ،هناك أمر مهم جيـدر بنـا اإلشـارة إليـه

ــ قــوا إىلٰ يف احلركـة املهدويــة مل يتطرَّ   رت بحــوثهم عــىلٰ ـام اقتصــرشوطهــا، وإنَّ

روط أهــم بكثــري مــن ـالشــ يف حــني أنَّ  ،أرشاطهــا فجــاء الكثــري منهــا ناقصــاً 

 .نةاط كاشفة والرشوط مكوّ األرشاط، فاألرش

التـاريخ والواقـع مـن حيـث ظهـور احلركـات التغيرييـة  وبالرجوع إىلٰ 

د، ومــن مجلــة ذلــك علينــا رؤيتهــا بصــورة دقيقــة وبتجــرُّ  واإلصــالحية فــإنَّ 

 .رشوط وجودها ونجاحها

ــن القطعــي أنَّ  ــع  أّي  وم ــة املجتم ــري يف بني ــة غايتهــا إحــداث تغي حرك

ــ ،الفرديـة ٰى حتّــسياسـية واالقتصــادية والعقائديـة واالجتامعيــة وال ه البــد فإنَّ

 :ا ثالثية األبعادهنَّ إأي  ،ر رشوط ثالثةمن توفُّ 
                                                             

ــن القــول بضــ )١( ــن يمك ــور، ولك ــة للظه ــن ـصــحيح أن األرشاط ليســت عل ــا م رورة وقوعه

 .برضورة وقوعها ݜباب إخبار أهل البيت 
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ــدم منهــاج تغيــري - ١ ــة التــي تق ــة الفكريــة أو العقائدي  ،األطروح

 .غايته بناء جمتمع سعيد ذي رفاهية، أي إجياد املدينة الفاضلة

 كليـاً  طروحـة واملؤمنـة إيامنـاً عة باألُ صـة املتشـبِّ فـة املخلِ القيادة املثقَّ  - ٢

برضورة تطبيقها كاملة مـن غـري انتقائيـة، وجيـب أن متتـاز باحلنكـة السياسـية 

 ورسعـة اختـاذ القـرارات املناسـبة واملتوافقـة مـع الظـرف التـي هـي فيـه وأنْ 

بالصـرب وطـول  تتمتع بالشـجاعة ملواجهـة األصـدقاء واألعـداء، مـع الـتحّيل 

 .األناة

ــة باألُ القا وأخــرياً  - ٣ ــة املؤمن ــعة الواعي ــة عــدة الشــعبية الواس طروح

 .واملطيعة للقيادة واملستعدة للتضحية يف سبيل ذلك

ــا إىلٰ  ــو نظرن ــة أو  ول ــات الثوري ــارخيي للحرك ــرايف والت ــع اجلغ التوزي

ــا نجــدها مل ختــرج عــن هــذا اإلطــار بغــض النظــر إنْ  كانــت  االنقالبيــة فإنن

 -ســبيل املثــال  عــىلٰ  -الثــورة البلشــفية  طروحتهــا إيامنيــة أو إحلاديــة، فــإنَّ أُ 

رين قــد نجحــت ـالتــي حــدثت يف روســيا يف الربــع األول مــن القــرن العشــ

، وإن كـان فيهـا الكثـري الكثـري مـن روطـثالثيـة األبعـاد أو ثالثيـة الشـا ألهنَّ 

 .العنف والظلم وسلب احلقوق وانتهاك لإلنسانية

دثت تغيــريات شــاملة يف هــذه الثــورات التــي أحــ أنَّ  :املالحــظ  أنَّ إّال 

ــا إىلٰ  ــا ويف نجاحه ــل فيه ــود الفض ــا ال يع ــحة أُ  جمتمعاهت ــي ص ــا الت طروحته

ــأثبتَــ اد الســوفيتي ت التجــارب فشــلها وســقوطها كــام حصــل يف االحتِّ

 )مـاو(و )لينـني(رهيـا أمثـال حنكـة قادهتـا ومنظِّ  ام يرجع ذلـك إىلٰ ، وإنَّ مؤخراً 

 ة اجلامهرييـة هلـا خضـوعاً وخضـوع القاعـد )كـيم ايـل سـونغ(و )كاسرتو(و

 .طوعًا أو جرباً  كبرياً 

ــا اإلســالمي ــا إىلٰ فإنَّ  ،ومــن واقعن ــو رجعن ــا ل ــة  الــوراء ألفــاً  ن وأربعامئ
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ــدنا أنَّ  ــنة لوج ــري  س ــالب أو تغي ــدٍّ ااالنق ــاهيل حل ــع اجل ــتم إّال  لواق ــري مل ي  كب

 :ر الرشوط الثالثةبتوفُّ 

ة النبوية نَّ كريم والُس طروحة إهلية شاملة كاملة متمثلة بالقرآن الأُ  -  ١

 .املطهرة

 .ݕلة برسول اهللادة من اهللا سبحانه متمثِّ قيادة عظيمة معصومة مسدَّ  -  ٢

قاعــدة مؤمنــة واعيــة مطيعــة وهــي الرعيــل األول مــن أصــحاب  - ٣

ــول اهللا  ــوَّ  ݕرس ــدها حت ــار، وعن ــع إىلٰ مــن املهــاجرين واألنص  ل املجتم

مــن   ســبقوســلوكياهتا عــامَّ ختتلــف مفاهيمهــا  -مــا  حلــدٍّ  -مرحلــة جديــدة 

ر ذي قـيم أخالقيــة سـامية تســوده ـِّجمتمـع متحضــ جمتمـع بربـري جــاهيل إىلٰ 

يوصـل رسـالة اإلسـالم العظيمـة  روح املحبة والتعـاون والـذي اسـتطاع أنْ 

 .ٰى مم األخرالشعوب واألُ  إىلٰ 

ــأنَّ  ــول ب ــاحلاً  ال نق ــان ص ــع ك ــك املجتم ــل ذل ــري  ،ك ــيط غ ــو خل فه

ركني ـاإلسـالم مـن املشـ خطـر عـىلٰ أقون الـذين هـم فهنـاك املنـاف ،متجانس

ــازات  ــن االمتي ــون ع ــذين يبحث ــازيون ال ــاك االنته ــاب، وهن ــل الكت وأه

ــ ،واملناصــب العليــا  عــن املنــافقني، وهنــاك مــرٰىض  ون خطــراً وهــؤالء ال يقلُّ

القلوب الـذين يسـارعون يف الفتنـة، وهنـاك ضـعفاء اإليـامن الـذين يعبـدون 

ــىلٰ  ــ اهللا ع ــرف ويمنُّ ــىلٰ  ونح ــون ع ــاك القبلي ــالمهم، وهن ــاك اهللا بإس ، وهن

ــم القلــة يف ذلــك املجتمــع، ومــع كــل  املؤمنــون الصــاحلون املجاهــدون وه

ـن أُ كـوِّ يُ  أنْ  ݕذلك فقـد اسـتطاع رسـول اهللا  ة جديـدة مـن ذلـك الركـام مَّ

 مــن احليــاة النمطيــة التــي كــان عليهــا العــرب مــن غــزوات البــائس ويغــريِّ 

 .ام بينهميواقتتال ف

ــل  ويف ــة جته ــة اجلاهلي ــية القبلي ــة القرش ــت العقلي ــني كان ــس احل نف
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ــاألُ   رية وكانــت تنظــر إىلٰ ـا جــاءت إلســعاد البشــطروحــة اإلهليــة وأهنَّ

ــ عــىلٰ  ݕ حممــد ــه مَ أنَّ ــأَ  ٌك ِل  ،طــون قــريشيكــون لبُ  ينبغــي أنْ  ،لكــاً س مُ سَّ

ــول اهللا  ــاة رس ــر وف ــت تنتظ ــنقّض  ݕفكان ــي ت ــىلٰ  لك ــه ع ــت  ،خالفت فقام

إلعــادة  -ثــوب اإلســالم  كــان البســاً  وإنْ  -الــدين اجلديــد  بــانقالب ضــدَّ 

ــب  ــريش حس ــون ق ــن بط ــم م ــو هاش ــلبها بن ــي س ــة الت ــازات القديم االمتي

لـك فهـو مـن ا اإلمامـة أو تـاج املُ أّمـ ،ةبنـي هاشـم النبـوَّ  هم، فحسـُب رِ تصوُّ 

 .حصة قريش يدور يف أحيائها

القــدماء مــن هــو مســتعد  ݕوكــان هنــاك مــن أصــحاب رســول اهللا 

تنفيــذ ذلــك املخطــط الرهيــب الــذي وضــعه طلقــاء قــريش بالتعــاون مــع ل

ــن حممــد  ــورين م ــود املوت ــه  ݕاليه ــل بيت ــحابه اخلُ  ݜوأه ص لَّــوأص

ــادة املعصــومة  فتــآمروا عــىلٰ  ،مــدفوعني باحلســد والنزعــة القبليــة إبعــاد القي

وصــدمة املســلمني بــه،  ݕني وفــاة الرســول رعية عــن احلكــم مســتغلِّ ـالشــ

 قـاسٍ  عة دخلـت فيهـا السـلطة اجلديـدة بنـزاعـأحداث مروِّ  فكان ما كان من

ــ ــع الش ــورَّ  ،رعيةـم ــم تت ــارضفل ــاوئ أو أي مع ــن رضب أي من ــل  ،ع ع ب

ــ ــه إذا اقتض ــك ٰى ـوقتل ــر ذل ــْت تِ فقُ  ،األم ــراء  ل ــة الزه ــي  ݝفاطم ــت نب بن

اإلسـالم وهــي ســيدة نســاء أهــل اجلنــة بطريقــة بربريــة بشــعة تكشــف عــن 

 .ݜ وأهل بيته ݕحممد  حقد السلطة اجلديدة عىلٰ  ٰى مد

ـ ،ونتيجة لذلك ة، فقد تـّم تعطيـل األطروحـة اإلهليـة بصـورة شـبه تامَّ

ــ ة مــن قبيــل منــع التحــديث عــن رســول وحوربــت مفــاهيم اإلســالم احلّق

ديـن  َلبِنـاتوقـد قامـت سـلطات السـقيفة بوضـع  ،وتعطيل احلدود ݕ اهللا

ــد  ــن حمم ــل دي ــ ݕمقاب ــض الطق ــهادتني وبع ــه األذان والش ــذة من وس آخ

 .البسيطة والشكلية
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بـه مـن بعـدهم  ام قـريش اجلـدد تقليـدًا صـار معمـوالً ّكـلقد وضع ُح 

ــت  :وهــو ــل البي ــ ݜإبعــاد أه ــن شــأهنم، ومهَّ ــل م دوا وحمــاربتهم والتقلي

بعــد ثالثــني ســنة مــن وفاتــه وهــم  ݕلصــعود بنــي أميــة ملنــرب رســول اهللا 

 .واإلسالماألعداء التقليديون لبني هاشم وللدين اجلديد يف اجلاهلية 

ــب أنْ  ــ جي ــالمي ُم ــاريخ اإلس ــدارس للت ــون ال ــل  أنَّ  دركاً يك ــا حص م

خطوطـه  ام هـو خمطـط وضـعْت وإنَّـ مل يكـن عفويـاً  ݕبعد وفاة رسـول اهللا 

 .)١(بعد بيعة الغدير ݕالعريضة يف حياة الرسول 

ــىلٰ  ــب ع ــن الواج ــبح م ــذا أص ــبحانه طِ  ول ــاً اهللا س ــف  بق ــدة اللط لقاع

الصـحيح عـن طريـق حفيـد  مسـاره ألول إىلٰ سـالم ااإليتم إعـادة  اإلهلي أنْ 

ــول اهللا  ــمة  ݕرس ــث العص ــن حي ــه م ــة عن ــورة كامل ــو ص ــذي ه ــه ال وابن

 .¨ لق والعلم واالرتباط بالغيب وهو اإلمام املهديوالقداسة واخلُ 

وهي اإلسـالم  ¨تطبيق األطروحة اإلهلية هي هدف اإلمام املهدي  إنَّ 

وانتهاء  ݠه أمري املؤمنني دِّ من َج  بتداءً ا ݜالذي توارثه من آبائه املعصومني 

 .يوم ظهوره املقدس ب من يوم السقيفة إىلٰ يِّ والذي غُ  ¨به 

ــة التــي يفتقــدها اإلســالم الســقيفي  إنَّ  قــوام الــدين احلــق هــو الوالي

ه افتقــر رعية، وألّنـــوالواليــة تعنــي االختيــار اإلهلــي للــويل أي الشــ ،اآلخــر

ــرعية ـالشــ ومــا يــزال يفتقــر إىلٰ   ،ه ســار باجتاهــات متعــددة لــتاليف ذلــكفإنَّ

فـة ألولئـك أبرزها إجياد جمموعة مـن الـرواة الـذين صـنعوا هـاالت مزيَّ  لعلَّ 

 ومتاشــياً  ،اهللا مــوا مــا أحــلَّ م اهللا وحرَّ وا مــا حــرَّ فــأحلُّ  ،ريننقالبيــني املــزوِّ اال

 .رؤوس املعارضني مع رفع سيف اإلرهاب عىلٰ 
                                                             

ــْلنا تلــك األحــداث  )١( والغضــب األبــدي الــذي  ݝ يف كتابنــا املخطــوط فاطمــة الزهــراءفصَّ

 .نأمل أن نوفَّق لطبعه
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ــتمعَّ  ــذي ي ــوال ــالفكر داً ن جيِّ ــ ب ــد أنَّ ــحابة جي ــة الص ــيايس ملدرس ه الس

ــفُ  ــمقــاس احلُ  ل عــىلٰ صِّ مــن إن أبــدًا، بــل  ئم، فاحلــاكم أو اخلليفــة ال خيطــاكَّ

 .قد أحدث يف الدين يعارضه ممن يقع ظلمه عليه يكون مبتدعاً 

 .)١()اسمع لألمري وأطع ولو رضب ظهرك وأخذ مالك(

 .ت احلرة بدخان التبديع والتفسيقوهكذا ضاعت األصوا

ف يعلوهــا الــرَّ  وضــعت األطروحــة اإلهليــة عــىلٰ  حــني الســقيفةومــن 

ــالغُ  ــيان واإلمه ــار النس ــزِ وعُ  ،ب ــت َل ــومة وحورب ــادة املعص ــت ت القي وقتل

 .بسموم وسيوف ورثة السقيفة

ــا يتَّ  ــا أنَّ وهن ــح لن ــوفِّ  ض ــة مت ــن رشوط النهض ــني م ــارشط  :ران ومه

ة نَّ الكـــريم وُســـلـــة بـــالقرآن األطروحــة اإلهليـــة الكاملـــة الشـــاملة املتمثِّ 

ــادة العظيمــة املعصــومة املتمثلــة باإلمــام املهــدي  ،املعصــوم ، وقــد ¨والقي

ــ ــي الش ــوـبق ــث وه ــتعدَّ  :رط الثال ــة املس ــة املطيع ــة الواعي ــدة املؤمن ة القاع

ــادة ــدة والقي ــدأ والعقي ــبيل املب ــل يشء يف س ــحية بك ــل  ،للتض ــي تتحم والت

كـل بقـاع العـامل، ويف ذلـك يف  تعـاىلٰ أعباء التغيـري الشـامل وتطبيـق رشع اهللا 

ــو ــة ق ــا بمواجه ــا جيعله ــو ٰى م ــك الق ــه تل ــام متتلك ــاملي ب ــر الع ــن  ٰى الكف م

وقاعدتـــه ال  ¨فاإلمـــام  ،إمكانـــات تقنيـــة وماليـــة وإعالميـــة ضـــخمة

                                                             

ر فجـاء اهللا بخـري ـا بشـا كنّـّنـإ ،يـا رسـول اهللا :قلـت( :قـال حذيفـة بـن الـيامنفقد رووا أنـه  )١(

 ؟ر خـريـهـل وراء ذلـك الشـ :قلـت ،نعـم :قـال ؟فهـل مـن وراء هـذا اخلـري رش ،فنحن فيـه

يكـون بعـدي  :قـال ؟كيـف :قلـت ،نعـم :قـال ؟فهـل وراء ذلـك اخلـري رش :قلت ،نعم :قال

تي وسـيقوم فـيهم رجـال قلـوهبم قلـوب الشـياطني ون بسـنّأئمة ال هيتـدون هبـداي وال يسـتنّ

ــا رســول اهللا أكيــف  :قلــت :قــال ،نــسإيف جــثامن  تســمع  :قــال ؟ن أدركــت ذلــكإصــنع ي

 :صــحيح مســلم النيســابوري) [...خــذ مالــك فاســمعأن رضب ظهــرك وإوتطيــع لألمــري و

 ].٢٠ص ،٦ج
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االنحــراف الـداخيل التــي هــي أحقـر وأقــل مــن االســتكبار  ٰى يواجهـان قــو

ة بكـل يشء لكـي يسـود جـاالسـتكبار العـاملي املدجَّ  ٰى ام قـوالعاملي فقط، وإنَّ 

 :ق قوله تعاىلٰ اإلسالم كل األرض فيتحقَّ 
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مـن مـرور ر هـذه القاعـدة بـالرغم مل تتـوفَّ  ٰى فمنذ وقوع الغيبـة الكـرب

ـ حقبة طويلة عىلٰ  ا مـا ورد يف بعـض األخبـار مـن وجـود أصـحاب ذلـك، أمَّ

منـذ قـرون كـام يف حكايـة عـيل  ر رجـالً ـالثالثامئـة والثالثـة عشـ ¨املهدي 

راء التـــي يســـكن فيهـــا أوالد ـبـــن فاضـــل املازنـــدراين واجلزيـــرة اخلضـــ

ــ :مــا يقــال عنهــا وهــي يف البحــر الغــريب فأقــّل  ¨ املهــدي ة مــن ا حكايــإهنَّ

 .)١(لعجائز يف ليايل الشتاء الباردةحكايات ا

ــ ــف تفكِّ ــأنَّ وال أدري كي ــول ب ــك العق ــوق  ر تل ــغرية ف ــة ص جمموع

جـة بكـل غـيالن آخـر الزمـان املدجَّ  ٰى الثالثامئة بقليـل بإمكاهنـا مقاومـة قـو

وهــم  ¨ن صــفوة أتبــاع اإلمــام املهــدي هــؤالء هــم ِمــ يشء، واحلقيقــة أنَّ 

ــوش وُح  ــادة اجلي ــق ــام ام الّك ــم اإلم ــت حك ــون حت ــذين حيكم ــدان ال  ¨بل

ـ ¨ا جـيش اإلمـام املبارش، أّمـ مل يكـن  ه سـيكون مـن اآلالف املؤلفـة إنْ فإنَّ

 .نيمن املاليني من املؤمنني املجاهدين املضحِّ 

 :مفاده وقد يطرح البعض سؤاالً 

أال  ،إهلـي وإقامـة دولـة العـدل اإلهلـي وعـدٌ  ¨ظهـور املهـدي  بام أنَّ 

                                                             

ــ )١( ــة املجلس ــال العالم ــ: (يـق ــرة اخلض ــة اجلزي ــتهرة بقص ــالة مش ــدت رس ــر ـوج راء يف البح

وإنـام أفـردت  .وملـا فيـه مـن الغرائـب ،ذكـر مـن رآه األبيض أحببـت ايرادهـا الشـتامهلا عـىلٰ 

 .]١٥٩ص ،٥٢ج :حار األنوارب[) ألين مل أظفر به يف األصول املعتربة هلا باباً 
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بـة مـن اعـدة املؤمنـة ولـو بـاملعجزة وختلـيص اإلنسـانية املعذَّ يمكن توفري الق

 عذاباهتا املستمرة؟

ــ ــؤال يش ــذا الس ــدارس ـوه ــض امل ــا بع ــذت هب ــي أخ ــة الت ي باجلربي

ــي عكــس حكمــة اهللا  ،اإلســالمية ــي ه ــاىلٰ الت ــاح لإلنســان  ،وعدلــه تع إذ أت

باهتا، ضـــمن قـــوانني طبيعيـــة حريـــة االختيـــار وربـــط األســـباب بمســـبِّ 

 :ملا كان لقانون االبتالء من أثرة، فلو كان كام يقرتح أولئك واجتامعي
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ــ ــالتغيري نح ــاحة ف ــمن مس ــان ض ــد اإلنس ــوأ بي ــن أو األس و األحس

ــ ل اإلهلــي املبــارش فهــي احلالــة ا املعجــزة أو التــدخُّ االختيــار املتاحــة لــه، أّم

ــ  ،ري واحلكمــة اإلهليــةـة حلركــة املجتمــع البشــاخلارجــة عــن القاعــدة العامَّ

املناهضـة للمـنهج اإلهلـي  ٰى ي مـن قبـل القـو يف معـرض التحـدِّ وال تقع إّال 

ــورُ  ــ ،ل اهللاُس ــا موس ــزة عص ــالح ٰى كمعج ــة ص ــر ݟ وناق ــقاق القم ، وانش

ــول اهللا  ــيدنا رس ــرُّ ، ݕلس ــة تع ــادة ض األُ أو يف حال ــة أو القي ــة اإلهلي طروح

ضـت التـوراة فقـد تعرَّ  ،ولـيس ذلـك بكـل موقـف أو خطـرٍ  املعصومة لتحدٍّ 

ض الكثــري مــن وتعــرَّ  ،واإلنجيــل للتحريــف ومل حتــدث معجــزة ملنــع ذلــك

 .ݜ ٰى وابنه حيي وزكريارميا أمثل للقتل  ݜاألنبياء 

املعجــزة أو الواليــة التكوينيــة يف  ¨نعــم سيســتخدم اإلمــام املهــدي 

تلــك  ٰى ولكــن مــا فحــو ،رصاعــه ضــد أعدائــه مــن النواصــب واألوربيــني

ــه إّال  ؟املعجــزة ــذي ال يعلم ــن الغيــب ال ــذلك م ــاىلٰ  اهللا ف ــدود  تع ــي بح وه

 .قةضيِّ 
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 :يضاً أمفاده  وقد يطرح البعض اآلخر سؤاالً 

ــأَ  ــان َرشْ َل ــيس بإمك ــدَّ  ْي َط ــور املق ــالظه ــة األُ  :هيْ رَ ـس أو عنص طروح

القاعـدة املؤمنـة وهـو ر الثالـث ـرط أو العنصــتوفري أو صـنع الشـ ،والقيادة

 ولو بالوالية التكوينية؟

 َل َكـوْ ه يف هـذه املـرة أَ وهو سـؤال مشـابه للسـؤال السـابق باسـتثناء أنَّـ

 .ة اإلهلية والقيادة املعصومةتوفري القاعدة املؤمنة لألطروح

توفري القاعـدة املؤمنـة لـيس مـن مهـام األطروحـة اإلهليـة والقيـادة  إنَّ 

حلركة  ام يكون ذلك تبعاً املعصومة بصورة منفردة خارجة عن اختيار الناس، وإنَّ 

ـمفاهيمه الباطلـة وتطلُّ  املجتمع نحو التغيري واالنقالب عىلٰ  ة عـه للعقيـدة احلقَّ

 :العميل املتوائم معها اذ السلوكرداهتا بدون انتقائية واختِّ واعتناقه ملف

ِمْن وَ ﴿
ْ
يُؤ

ْ
ل
َ
َمْن شاَء ف

َ
رْ �

ُ
ف

ْ
يَ�

ْ
ل
َ
 ).٢٩ :الكهف(﴾ َمْن شاَء ف

ٌر ﴿
�
ك

َ
َت ُمذ

ْ
ن
َ
ما أ

�
يِْهْم بُِمَصيِْطرٍ  �إِن

َ
ْسَت َعل

َ
 ).٢٢-٢١ :الغاشية(﴾ �

م النــاس، عقيــدة مــن العقائــد تطــرح أمــا األطروحــة اإلهليــة كــأيِّ  إنَّ 

ــدِّ  ــمَّ وتق ــا، ث ــا وحججه ــة وبراهينه ــا الناجح ــا وجتربته ــا ومفاهيمه  م حلوهل

 :ختيار للناس فام من جرب وإكراهاال ٰى يبق
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ــ ــويمأّم ــة والتق ــاد والرتبي ــه واإلرش ــا التوجي ــومة فله ــادة املعص  ا القي

وتوضيح مفـاهيم العقيـدة وتطبيـق مفرداهتـا إذا سـنح الظـرف وبسـطت هلـا 

كـان وصـل  اليد بذلك، فحالـة املجتمـع انعكـاس السـتبطانه الـداخيل، فـإنْ 

ــ إىلٰ  ــدة احلقَّ ــالعقي ــك نفســه  لتطبيقهــا عــىلٰ  دَّ هبــا واســتعَ  نَ ة وآَم انعكــس ذل

 .)١(»عليكم تكونوا يوىلٰ كام « :بحياته والعكس بالعكس

                                                             

 .١٨٣، ص١ج: ختريج األحاديث واآلثار )١(
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ــود ا ــة فوج ــع املرتدي ــة املجتم ــاس حلال ــتهرت انعك ــتبد املس ــاكم املس حل

فالشــعوب هــي التــي تصــنع  ،اخلانعــة املستســلمة للظلــم واالنحــراف

 .الطواغيت وليس العكس

ــــو أنَّ  ــــيل  فل ــــدات ع ــــتجابوا ملناش ــــحابة اس ــــلمني أو الص املس

 ٰى ر مـا يـدعـثنا التـاريخ عـن عصـبعد أحداث السقيفة ملـا حـدَّ  ݟ وفاطمة

ـمـرة مرتـدَّ ثنا عـن زُ اء الراشدين وحلـدَّ ر اخللفـبعص وملـا  ،ذ هبـا حكـم اهللاة نفَّ

 .ة اإلسالميةمَّ حصل ما حصل من مآس وكوارث لألُ 

ــار  ــنام خيت ــار، وحي ــان أن خيت ــعة لإلنس ــاحة واس ــتح مس ــذا تنف ويف ه

تغيـري اآلخـرين  ثـم ينطلـق إىلٰ  ه يقـوم بتغيـري نفسـه أوالً ويؤمن بعقيدة ما فإنَّ 

 ان لطبيعـة اإلنسـان وحماولـة إجبـار النـاس عـىلٰ اإلكـراه ضـدّ ، فـاجلرب وثانياً 

داء فعـل معـاكس وهـو الِعـ ولو كانـت صـحيحة تـؤدي إىلٰ  ،عقيدة ما اعتناق

 .والكيد هلا

هنــاك هللا إرادة توفيقيــة وهــي األخــذ بيــد العبــد فــيام إذا اســتقام  ،نعــم

 .اهللا يساعده ويوفقه ويسدده ر فإنَّ وسار يف الطريق الصحيح وتعثَّ 

رط الثالـث الـذي هـو القاعـدة اإليامنيـة التـي تأخـذ ـالشـ وعليه فـإنَّ 

ــ عــىلٰ   والعــاملي وحتــت لــواء االســتكبار املحــّيل  ٰى ة مواجهــة قــوعاتقهــا مهمَّ

ــ ــدوم، ويؤيِّ ــومة مع ــادة املعص ــذ القي ــة من ــداث اجلاري ــق األح ــك منط د ذل

ــرب ــة الك ــالن الغيب ــو ٰى إع ــوم، وإّال  ٰى حتّ ــإنَّ الي ــدي   ف ــام امله ذا إ ¨اإلم

 .يقوم بثورته العاملية أنْ  رت قاعدته املجاهدة ملا وسعه إّال توفَّ 

ـمَّ األُ  عىلٰ  فمتوقِّ األمر  إنَّ  ا مـا زالـت بحالـة ة منـذ قـرون عديـدة، ألهنَّ

ــن جــراء ســيطرة ـالتشــ رذم والتمــزق واالنحــراف العقائــدي والســلوكي م

 .قطاعات واسعة منها إسالم السقيفة وأهل الكتاب عىلٰ 
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 .أيضاً  )بكرس الظاء(ملهدي ُمنْتَظٌِر فاإلمام ا

ــع إىلٰ  ــدما نرج ــت  وعن ــل البي ــث أه ــفإنَّ  ݜأحادي ــدها تؤكِّ ــا نج د ن

ــىلٰ  ــتمرار ع ــة  باس ــفات إيامني ــعة ذات مواص ــة واس ــدة مجاهريي ــوفري قاع ت

ــ ت هــذه املواصــفات وفرضــتها الظــروف نَــوبيَّ  ْت دَ وقــد حــدَّ  ،ةخاصَّ

ــوفَّ  ــو ت ــداث، فل ــيل واألح ــام ع ــون ش ݠر لإلم ــاً أربع ــريون اهللا  خص يع

ــه لقضــ ــار اإلمــام نفس ــامجهم كــام أش ــاهيل  عــىلٰ  ٰى ـمج ــقيفة اجل انقــالب الس

  .)١(»خللع ابن آكلة الذباب«وحسب تعبريه 

فأمامنــا كمثــال الثــورة  ،ولكــي تكــون الصــورة واضــحة أمامنــا أكثــر

ــادق  ــام الص ــف اإلم ــوي وموق ــاحلكم األم ــت ب ــي أطاح ــية الت  ݠالعباس

م اخلالفــة فــرفض تســلُّ  ݠاإلمــام  رضــوا عــىلٰ منهــا ومــن قادهتــا الــذين ع

ــذلــك بشــدَّ  وأحرقهــا، وذلــك  )٢(ه مل يقــرأ رســالة أيب ســلمة اخلــاللة، بــل إنَّ

ــام  ألنَّ  ــة وال باإلم ــة اإلهلي ــم باألطروح ــة هل ــدهتا ال عالق ــورة وقاع ــادة الث ق

ــاً  ــوم إطالق ــيح املعص ــرداء القب ــذلك ال ــالقبول ب ــة  -، ف ــي اخلالف ــو  -أعن ه

ــي وســيايس، ألنَّ انتحــار عقائــدي و  رعية عــىلٰ ـيف ذلــك إضــفاء الشــ أخالق

ــافة إىلٰ  ــاء إض ــتالً لألبري ــائع وق ــازر وفض ــت جم ــة ارتكب ــورة دموي ــتامل  ث اح

 .حتت إمالءات قادهتا ݠوقوع اإلمام 

ري الظــامل ـاحلكــم األمــوي العنصــ فــام كــان الفــرس الغاضــبون عــىلٰ 

                                                             

 .١١٢، ص١ج: االحتجاج) ١(

 وصـل فلـّام  ،عبـد اهللا جعفـر بـن حممـد فلقيـه لـيالً قدم حممد بن عبد الـرمحن املدينـة عـيل أيب  )٢(

بــو ومـا أنــا وأ :فقــال لــه أبـو عبــد اهللا ،كتابـهإليــه ودفـع  ،إليـه أعلمــه أنـه رســول أيب َســَلمة

فـدعا أبـو  ،فتقـرأ كتابـه وجتيبـه بـام رأيـت ، رسـولّين إ: قـال ،وأبو سلمة شيعة لغريي ؟سلمة

ــد اهللا بســ ــىلٰ ـعب ــاب أيب ســلمة فوضــعه ع ــم أخــذ كت ــٰى راج ـالســ راج ث ــال  ،احــرتقحّت وق

 ].٢٥٤ص ،٣ج :مروج الذهب للمسعودي[... ف صاحبك بام رأيتعرِّ  :للرسول
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ــت  ــل البي ــوالني أله ــن امل ــ ݜم ــومة، وإنَّ ــادة املعص ــالقي ــون ام ك انوا يعيش

ــاء  ــة أثن ــو أمي ــها بن ــي فرض ــة الت ــة اإلعالمي ــبابية والتعمي ــن الض ــة م بحال

ــثِّ  ــاء ب ــاس أثن ــو العب ــل وبن ــارحكمهــم الطوي ــدعاهتم يف األمص ــث  ،هم ل حي

ــ ــت إهنَّ ــل البي ــن أه ــهم م ــوا أنفس ــن األُ  ݜم جعل ــوب م ــتهم املطل ــة حمب م

ـبنـو العبـاس انـتامءهم لبنـي ه هتم ومواالهتم، وقـد اسـتغلَّ ومودَّ  م اشـم وأهنَّ

ــ ݕمــن أقــارب النبــي  م أخــوة آل أيب طالــب املقتــولني بســيوف وأهنَّ

ــ شــهيد كــربالء  ݠم ثــاروا لطلــب الثــأر للحســني وســموم بنــي أميــة وأهنَّ

بـن زيـد املستشـهدين قبـل الثـورة بسـنوات  ٰى ودم حفيديه زيد بن عـيل وحييـ

 .ݜ فرفعوا شعار الرضا من آل حممد ،قليلة

نــا أمــام اء لوجــدنا أنَّ نَّــريح والنقـد البَ ـلتشــطاولــة ا عــىلٰ  تطرحــلـو ف

ــة  ــس الوقــت ليســت عقائدي ــامل، ولكنهــا يف نف ــد حكــم ظ ــورة شــعبية ض ث

ــ ــدة احلقَّ ــن العقي ــا م ــتلهم مفرداهت ــان، تس ــورة يف فنج ــال ف ــام يق ــي ك ة، وه

ــة ميَّــص مــن بنــي أُ فــالثوار يريــدون الــتخلُّ   ،لــو حتــالفوا مــع الشــيطان ٰى حتّ

الشــيطان األكـرب بنـي العبـاس، فلـيس باإلمكــان وبالفعـل فقـد حتـالفوا مـع 

وهـو بـذلك  ݕة رسـول اهللا نَّ وُسـالكـريم بناء جمتمع فاضل حيكـم بـالقرآن 

ة ميَّـبت بـه السـقيفة ورواهتـا ومـن بعـدهم بنـو أُ الوضع البـائس الـذي تسـبَّ 

ــوبنــو العبــاس، فاملســخ العقائــدي واألخالقــي قــد وقــع يف هــذه األُ   ة، إىلٰ مَّ

ــ جــدت فئــات مســتعدة لســل الســيوف لقتــل أبنــاء رســول ه قــد ودرجــة أنَّ

كــان املنصــور  بــربودة أعصــاب، وهــذا مــا حصــل فعــالً، فبعــد أنْ  ݕ اهللا

ــر ــّول يف الق ــايس يتج ــ ٰى العب ــوادي ُحيَ ــت دِّ والب ــل البي ــائل أه  ݜث بفض

ة بَّـمـا لـبس ُج  بعـد ݜدمـاء أهـل البيـت من وإذا يده تقطر  ،ب هبمويتكسَّ 

ــة ــ ،اخلالف ــ ٰى حتّ ــ ه رصحإنَّ ــاً بأنَّ ــل ألف ــيدهم  ه قت ــة وبقــي س ــي فاطم ــن بن م
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 ݠ، وبالفعــل فقــد قتــل اإلمــام الصــادق ݠويقصــد بــه اإلمــام الصــادق 

ـبالسم وهو أوَّ  لـك وحطـام الـدنيا، ه ألجـل املُ ل إمـام رصع بسـموم بنـي عمِّ

ــذي أَ  ــوال ــد سَّ ــوا ملحم ــذين مل يرع ــقيفة ال ــاب الس ــك أقط ــل ذل  ݕس ك

ــة ــوا  ،حرم ــه وأحرق ــت ابنت ــامجوا بي ــة فه ــياط وأقرب ــا بالس ــا ورضبوه باهب

روا أضـالعها وماتـت شـهيدة بعـد أبيهـا ـالسيوف ثم أسـقطوا جنينهـا وكسـ

، فكــان نتــاج هــذا الغــرس اجلمــل وواقعتــه التــي بــأربعني يومــًا عــىل روايــة

عائشـة وهـي التـي تعـرف منزلـة مـن تقاتلـه  ݕ كانت قائـدهتا زوج النبـي

صــاحبة احلــوأب راكبــة  تكــون هلــا مــن أنْ  ݕربت حتــذير رســول اهللا ـفضــ

ــاحلمرياء ــفها ب ــب ووص ــل األدب ــول  ،اجلم ــذه زوج رس ــدار، فه ــرض اجل ع

 رين ألفــاً ـوتفعـل ذلــك الفعـل الشــنيع متقلـدة دمــاء أكثـر مــن عشـ ݕ اهللا

بأهـل  ݕمن بنيها، فكيـف باألباعـد الـذين مل تصـلهم أحاديـث رسـول اهللا 

 ؟ݜ بيته

  جاءت مع األشقني يف هودج

 

  جنادهـارة أـالبصـ تزجي إىلٰ  

ــــ  ــــرةكأهنَّ ــــا ه   ا يف فعله

 

  )١(تريــد أن تأكــل أوالدهــا 

ـكل مـا حصـل هلـذه األُ  بل إنَّ   عواتـق أولئـك  ة مـن مـآس يقـع عـىلٰ مَّ

 .املنافقني

ــرّ  ــذي ج ــن ال ــىلٰ وإّال م ــة ع ــول  أ معاوي ــي رس ــه أخ ــوف بوج الوق

ــ ݕ اهللا ــم يرتبَّ ــرة ث ــدنيا واآلخ ــه يف ال ــل رايت ــيه وحام ــىلٰ ووص ــرب  ع ع من

، بـل وتكـراراً  مـراراً  ݕلسـان رسـول اهللا  وهو امللعون عـىلٰ  ݕرسول اهللا 

 .منربه ٰى أمر بقتله إذا ارتق ݕرسول اهللا  إنَّ 

                                                             

 .٣٣٥ص ،٢ج :آل أيب طالب البن شهراشوب البيتان للحمريي كام يف مناقب )١(



 رشوط النهضة املهدوية   ....................................................................  ٦٤

 .)١(ه من الشجرة امللعونة يف القرآنأنَّ  ويكفيه عاراً 

 ݕدرســة مل يســمعوا رســول اهللا هــذه املأصــحاب  وال أدري هــل إنَّ 

يـا عـيل حربـك حـريب «: رهمـبمحضـ ݠمرارًا وتكرارًا يقول خماطبـًا عليـًا 

 .)٢(»وسلمك سلمي

يف معـارك اجلمـل وصـفني والنهـروان هــم  ݠ فالـذين حـاربوا عليـاً 

 .، واحلكم للقارئ احلصيفݕ حماربون لرسول اهللا ،يف حقيقة األمر

ة الواقعيـــة مـــن خـــالل طـــرح يـــضـــح الصـــورة احلقيقوبـــذلك تتَّ 

 .د ملواصفات القاعدة اإليامنيةاملحدِّ  ݜاملعصومني 

يف كـل زمـان هـو اإلنسـان، أي بنـاء الشخصـية  ݠعصـوم فهـدف امل

ام حيتـاج ربة الزب، وإنَّــوهـذا البنـاء ال يـتم بضـ ،اإلسالمية القويـة الواعيـة

ــرة  ــية املري ــة مــن التجــارب القاس ــلفــرتة طويل ــويلِّ  يصــل إىلٰ  ٰى حتّ ــة الت  حال

 .يوالتربِّ 

ــون  ــي تك ــالمية الت ــية اإلس ــة الشخص ــمن تركيب ــك ض ــدخل ذل وي

 .وإجياباً  ع القطبني سلباً متفاعلة م

 :دةمواصفات حمدَّ  ،وللشخصية اإلسالمية هذه

 .منها ما هو داخيل استبطاين

 .منها ما هو خارجي سلوكيو

                                                             

مـا اختلـف املســلمون بجميـع طـوائفهم بــأن املقصـود بالشـجرة امللعونــة يف القـرآن الكــريم  )١(

تـه مـنهم، بـل  إىلٰ  ݕهم بنو أمية، وقـد أضـاف رسـول اهللا  ر ُأمَّ هم وحتـذِّ ذلـك أحاديـث تـذمُّ

ــن ا ــوزغ ب ــّامه ال ــاه وس ــن احلكــم وأب ــروان ب ــبعض مــنهم كم ــن ال ــول لع ــن رس ــوزغ، ولع ل

 .مخسة عرش معاوية بأحاديث تصل إىلٰ  ݕ اهللا

 .١٥٦ص :أمايل الشيخ الصدوق )٢(
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ونقصد بالـداخيل االسـتبطاين هـي حالـة وصـول املـؤمن باألطروحـة 

ــة إىلٰ  ــيبه، أي  اإلهلي ــن ليص ــا أخطــأه مل يك ــه وم ــن ليخطئ ــابه مل يك ــا أص أن م

ــام ر ــليم أم ــاملنيالتس ــذه  ،ب الع ــيان، وه ــاة س ــوت واحلي ــده امل ــون عن فيك

ــدٍّ  ــبيهة حل ــل  ش ــراهيم اخللي ــول إب ــا بق ِم�َ ﴿ :ݠم
َ
ــا� ع

ْ
 ال

�
ــَرب ِ ْمُت �

َ
ــل ْس

َ
 ﴾أ

 بِّ ، وذلــك عنــدما تنتــزع الرواســب العالقــة يف قلبــه مــن ُحــ)١٣١: البقــرة(

 .الدنيا واملال والولد واجلاه

ــبعض ــول ال ــد يق ــد إّال  :وق ــة ال توج ــذه مثالي ــول   يفه ــار وعق أفك

 :ج وابــن عــريب، فنــردفة الــذين يشــطحون كشــطحات احلــّال بعــض املتصــوِّ 

 ه أال يوجد يف تارخينا نامذج كانت هكذا؟بأنَّ 

ذا نقول بـأيب ذر وسـلامن واملقـداد وحذيفـة ومالـك األشـرت وحممـد ما

ــني  ــحاب احلس ــر وأص ــن أيب بك ــحاب  ݠب ــن أص ــريهم م ــربالء وغ يف ك

 ؟ݜاألئمة 

اإليـامن يـأيت  منا التحليـل البنيـوي لـذلك لوجـدنا أنَّ نـا اسـتخدولو أنَّ 

ام هـي فام هو بطنطنـة لسـان وال بكثـرة صـالة وقيـام وصـيام، وإنَّـ ،يف املقدمة

ــاً  ــا إليهــا آنف ــ حالــة أرشن ــه يف وهــي التســليم والقبــول بكــل مــا يرتتَّ ب علي

ــداء ــدقاء أو أع ــانوا أص ــواء أك ــرين س ــة اآلخ ــلِّ  ،مواجه ــون مس ــام  امً ويك أم

يصـبح ذلـك مـن نسـيجه  ٰى حتّـ املعصوم فيقـوم بمامرسـة ذلـك عمليـاً قائده 

 .الداخيل، أو بالتعبري العرفاين حالة التخلية والتحلية

ــ ئوعنــدما نســتقر ه األطروحــة اإلهليــة نفســها لتفســري كــل ذلــك فإنَّ

 :يربز أمامنا مفهومان

 .)اإليامن - اإلسالم(

ز الــدخول يف مفهــوم اإلســالم هــو النطــق بالشــهادتني وهــو جــوا إنَّ 
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ــاألُ  ــأيِّ مَّ ــه، وال جيــوز ب ــداء  حــالٍ  ة، فيحــرم دم املســلم وعرضــه ومال االعت

كالقتـل العمـد  ،ق بـبعض املـوارد اجلنائيـةخـاص يتعلَّـ رشعٍي   بنصٍّ عليه إّال 

ــة واإلفســاد يف األرض أو  ــان أو احلراب ــا بعــد إحص للــنفس املحرتمــة أو الزن

 وهـي مـوارد قليلـة جـداً  -ة بعـد االسـتتاب -االرتداد عن الـدين عـن فطـرة 

 :ته هبذا الصددمَّ أُ  النكري عىلٰ  ݕد الرسول للغاية، وقد شدَّ 

 .)١(»من كّفر مسلًام فقد كفر« -

 .)٢(»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر« -

 .)٣(»ال ألفينكم ترتّدون من بعدي يرضب بعضكم رقاب بعض« - 

 ولكن هل التزم املسلمون بام قاله نبيهم؟

يلتقيـان بنقطـة  ا املفهـوم مفهـوم آخـر هـو اإليـامن، فهـامويسري مع هذ

ــهادت ــي الش ــدة ه ــاواح ــد أهنَّ ــالم يشء ن بي ــاإليامن يشء واإلس ــان ف ام خمتلف

 .)٤(اإليامن إقرار باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان ،آخر

عـامل كبـري هـو اإلسـالم  فالتشهد بالنسبة لإليامن هـو بوابـة تفـتح عـىلٰ 

ــاحلــق، فلــيس املنــ ام جيــب أن ينــزل التشــهد مــن اط هــو لقلقــة باللســان وإنَّ

ــان إىلٰ  ــب إىلٰ  اللس ــن القل ــب، وم ــؤمن القل ــارجي للم ــلوك اخل ــلَّ  ،الس  ولع

                                                             

ن أ.. .عـن عبـد اهللا بـن عمـر: مل يرد هذا احلـديث هبـذا اللفـظ، والـوارد يف كتـب العامـة هـو )١(

ا ام رجـل قـال ألخيـه يـا كـافر فقـد بـاء هبـأّيـ«: قـال )وسّلم ]وآله[اهللا عليه  صّىلٰ (رسول اهللا 

 ].٩٧ص ،٧ج :صحيح البخاري[. »أحدمها

 .٥٣٧ص :أمايل الطويس )٢(

ــول اهللا  )٣( ــن رس ــ ݕروي ع ــر بمن ــوم النح ــاس ي ــب الن ــه خط ــال ٰى أن ــاس« :فق ــا الن ال  ،أهي

دعــائم اإلســالم للقــايض الــنعامن [ »رب بعضــكم رقــاب بعــضـيضــ ترجعــوا بعــدي كفــاراً 

 .]١٤٠٩ح ،٤٠٢ص ،٢ج :املغريب

 .٢٣٩ح ،١٧٨ص : قاخلصال للشيخ الصدو )٤(
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ــحيح ــاه الص ــوة يف االجت ــده « :أول خط ــن ي ــلمون م ــلم املس ــن س ــلم م املس

 .)١(»ولسانه

بـني اإليـامن  فاصـالً  اً ومن أجل ذلك فقـد وضـع القـرآن الكـريم حـدّ 
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 .، ولكن كل مؤمن مسلماً مؤمن وعليه فليس كل مسلمٍ 

ــي والســلوك املتوافــق مــع  فمنــاط التفريــق بيــنهام االعتقــاد القلب

ــة، ــة اإلهلي ــ األطروح ــذا فإنَّ ــاملطَّ ول ــك، ف ــة ذل ــعب معرف ــن الص ــىلٰ لِ ه م  ع ع

مــن طبيعــة املــؤمن  وبالنســبة للســلوك فــإنَّ  ،رائرـرائر هــو خــالق الســـالســ

الريـاء والتظـاهر بالصـالح أمـام اآلخـرين  ي إىلٰ االبتعاد عن كل مـا قـد يـؤدّ 

فتخلو السـاحة للمـرائني واملنـافقني فرتتفـع أصـواهتم وحسـب وصـف عـيل 

حبالـة ينصـب «: لطريقـة عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص ݠبن أيب طالب 

 .)٢(»الدنياالصطياد الدين 

ــ ــك اكتف ــل ذل ــ ٰى وألج ــل ـالش ــهادتني وأوك ــاطق بالش ــاهر الن رع بظ

 .باطنه هللا تعاىلٰ 

ــؤالء ــن ه ــد  ولك ــة حمم ــخوا رشيع ــرية نس ــة القص  ݕذوي األردي

غم رك بــالرـالشــ ٰى  قلــوب املســلمني ويقتلــوهنم بــدعاوفصــاروا يفتشــون يف

ويصــّلون باجتــاه القبلــة  وهنــاراً  املغــدورين ينــادون بالشــهادتني لــيالً  مــن أنّ 

ــ ــان وحيّج ــهر رمض ــومون ش ــبيل اهللا ون إىلٰ ويص ــدون يف س ــت، وجياه  البي

ســخافة  عــىلٰ  رون ذلــك بتربيــرات ســخيفة تــدلُّ ولكــن هــؤالء يــربِّ  ،تعــاىلٰ 
                                                             

 .١٢ح :باب املؤمن وعالماته وصفاته ،٢٣٤ص ،٢ج :الكايف للكليني )١(

 .٣٥١، ص٤١ج: بحار األنوار )٢(
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ن وراء اليهــود املتســرتيعقــوهلم وجهلهــم املطبــق وانــدفاعهم األهــوج 

 .باإلسالم

الكفـر العـاملي هـو  ٰى أول مواصفات اإلنسان املرجو ملجاهبة قو إذن فإنَّ 

 .إيامن ليس كأيِّ  ¨اإليامن، ولكن إيامن الذي يقاتل حتت راية املهدي 

ـــن  إنَّ  ـــات واالبتعـــاد ع ـــام بالواجب ـــات أدناهـــا القي ـــامن درج اإلي

 .مات أّما أعالها فال يعلمه إّال اهللا تعاىلٰ املحرَّ 

ر بــه، مل ر هبـا وتـؤثِّ ؤمن إنسـان إجيـايب متفاعـل مـع األحـداث يـؤثِّ فـامل

ــومٍ  ــو  منعــزالً  يكــن يف ي ــرة والصــوامع، وه ــان يف األدي عــن جمتمعــه كالرهب

ــته مــن غــري تصــنُّ ســجيَّ  يعــيش عــىلٰ  فســلوكه اخلــارج  ،ف أو متثيــلع أو تكلُّ

 .انعكاس ملا يف باطنه ال يزيد وال ينقص

تطبيقها والتضحية يف سبيلها مهام  العمل عىلٰ محل األطروحة اإلهلية و إنَّ 

يف  )ملاذا(من غري أن ترتدد كلمة  ݠكانت الظروف والطاعة املطلقة للمعصوم 

 .قلب املؤمن ظاهرًا وباطنًا؛ هلو إيامن من نوع خاص

إيــامن ســلامن املحمــدي، إيــامن أيب ذر الغفــاري، إيــامن أويــس القــرين، 

 .ويلة، والقائمة طݠ إيامن أصحاب احلسني

هـي نتيجـة  ¨املهـدي اإلمـام رجعة بعض هـؤالء األبـرار مـع  ولعلَّ 

ي إليامهنم القوي العايل ولكون وجـودهم مـع أنصـاره آخـر الزمـان ممـا يقـوِّ 

 .)١(بصرية من إيامن اآلخرين وجيعلهم أشدّ 
                                                             

مـن ظهـر الكوفـة سـبعة  ݠخيـرج القـائم « :قال ݠعن أيب عبد اهللا  ،املفضل بن عمر ٰى رو )١(

وسـبعة  ،يعدلونالذين كانوا هيدون باحلق وبه  ݠ ٰى ر من قوم موسـمخسة عش ،وعرشين رجالً 

 ،األشـرت ومالكـاً  ،واملقـداد ،وأبا دجانة األنصـاري ،وسلامن ،ويوشع بن نون ،من أهل الكهف

 .]٣٨٦ص ،٢ج :اإلرشاد للمفيد[ »وحكاماً  فيكونون بني يديه أنصاراً 
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 الراحـــة األبديـــة والكـــافر إىلٰ  فـــاملوت قنطـــرة يعربهـــا املـــؤمن إىلٰ 

بـني عـامل الـدنيا وعـامل الـربزخ وسـيعربها  العـذاب األبـدي، وهـي منصـوبة

 .وكل من حمض الكفر حمضاً  باالجتاه املعاكس كل من حمض اإليامن حمضاً 

 .هذا اإليامن يعني إلغاء الذات أمام القائد

ــاىلٰ  ــه تع ــن قول ــق م ــاملؤمن ينطل ٰ ﴿: ف ــ��  َح
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ــول اهللا  ــان رس ــذا ك ــأوَّ  ݕول ــوقاً يت ــان  إىلٰ  ه ش ــر الزم ــؤمني آخ م

 ألسنا إخوانك؟: قال أصحابه ٰى حتّ م إخوانه، ويصفهم بأهنَّ 

 .)١(»أنتم أصحايب ،ال«: ݕ فيقول

قـاس يُ أَ  ؟األخ والصـاحب، فكيـف بمـن هـو ولـده الفرق بـني فيتجّىلٰ 

 الصاحب به؟

 تع هبا أولئك األنصار واملوالون؟فأي منزلة يتم

ـ إنَّ  غيبـة الـويل  نَّ إأي  ،بيـاض عـىلٰ  م آمنـوا بسـوادٍ حقيقة منـزلتهم أهنَّ

 .بالنسبة هلم هي شهود

األخ وجيعـل لـه  ملـاذا تارخينـا يقـدم الصـاحب عـىلٰ : وقد يتبادر سؤال

 وق أهل بيت الرجل؟منزلة ف

 تلك معادلة مقلوبة؟ تأليس

 ي تارخينا باألعور الدجال؟نسمّ  أال جيدر بنا أنْ 

ــ ــف ُي ــىلٰ  رتّىضٰ وال أدري كي ــرتّيض  ع ــع ال ــة م ــىلٰ معاوي ــيل   ع  ݠع

 وأخيه؟ ݕويص رسول اهللا 

                                                             

 .٩٤ص ،١ج :سنن النسائي )١(
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ــا  وحقيقــة األمــر أنَّ  ــاريفتارخين ــخرة وخت ــرواة  مس ــن ال ملجموعــة م

 .م اجلوراكّ قبضوا أثامن أكاذيبهم من ُح 

لتها قســاوة التــي شــكَّ  هــؤالءفشخصــية  ،ولــيس ذلــك بغريــب

ــة ٰى الصــحراء ورواســبه اجلاهليــة والقبليــة جتعلــه أعمــ  ،أمــام األنــوار اإلهلي

ــه اللحــاق هبــم أو ســبقهم   أنَّ أمامــه إّال  ٰى فــال يــر بنــي هاشــم ســبقوه وعلي

ــانم  ــع املغ ــوره  -لتوزي ــُب  -بتص ــوّ  فحس ــم النب ــي هاش ــ ،ةبن ــة أّم ا الرئاس

 .السلطنة فلقبائل قريشو

ــ ــاموا ب ــذين ق ــؤالء ال ــقيفة نقالب اوه ــوا رأس الس ــوا أن يكون ارتض

مـا وضـعوا أنفسـهم  احلربة بتلـك املواجهـة وهلـم بـوادر قبـل ذلـك، فكثـرياً 

ت أصــواهتم يف َلـعَ  ٰى حتّــبمقامـات ليسـت هلــم كـام حصــل أثنـاء وفــد متـيم 

حـدهم فنزلـت بحقهـم سـورة احلجـرات، وكـام جـذب أ ݕرة النبـي ـحض

ــ: صــالفة ة وقــال بكــلِّ بشــدَّ  ݕرداء رســول اهللا    تصــّيل ك أّال أمل يــأمرك ربُّ

 ؟)١(املنافقني عىلٰ 

ــه إّال  ــون ب ــ  أنْ فــامذا يقــول املفتون ــوا إنَّ ــدَّ يقول ــن ش  ة حرصــه عــىلٰ ه م

 .اإلسالم عىلٰ  ليس حريصاً  ݕرسول اهللا  اإلسالم وكأنَّ 

ــذا ــدُّ  وهل ــف أش ــقيفي موق ــل الس ــم البط ــنام وص ــناعة حي ــول  ش رس

                                                             

ــاري )١( ــحيح البخ ــرآن ،٢٠٦ص ،٥ج :يف ص ــري الق ــاب تفس ــر: كت ــن عم ــن اب ــال... ع ــ :ق ا ّمل

ن يعطيــه أفســأله  ]ݕ[رســول اهللا   جــاء ابنــه عبــد اهللا بــن عبــد اهللا إىلٰ َيب عبــد اهللا بــن أُ  تــويف

 ،ليصــّيل ] ݕ[فقــام رسـول اهللا  ،عليـه ن يصــّيل أثــم سـأله  ،قميصـه يكفــن فيـه أبــاه فأعطـاه

عليـه وقـد هنـاك ربـك  ّيل تصـ ،يـا رسـول اهللا :فقـال] ݕ[فقام عمر فأخذ بثـوب رسـول اهللا 

ــام خــريين اهللا فقــال]: ݕ[فقــال رســول اهللا  ؟يــهعل ّيل ن تصــأ اســتغفر هلــم أو ال تســتغفر  :إن

عليـه  قـال فصـّىلٰ  ،إنـه منـافق :قـال ،السـبعني وسـأزيده عـىلٰ  ،ن تستغفر هلم سبعني مـرةإهلم 

 .وال تقم عٰىل قربه بداً أأحد منهم مات  عىلٰ  وال تصلِّ  فأنزل اهللا تعاىلٰ ] ݕ[رسول اهللا 
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ــومنعــه مــن كتابــة مــا يعصــم األُ  )١(بــاهلجر ݕ اهللا يــوم  ة مــن الضــالل إىلٰ مَّ

ـبَـتَ خـون وال الكَ د به املؤرِّ فام ندَّ  ،القيامة ن مـرد ه ممـَّة الفريسـيون ومـا قـالوا إنَّ

 .النفاق عىلٰ 

وأهـــل  ݕصـــة باإلســـالم ورســـول اهللا لقـــد كانـــت قـــريش مرتبِّ 

ــ ݜ بيتــه اإلســالم لكــي يقــوم بعملــه  ن أظهــرت بعــض عمالئهــا ممَّــفدسَّ

ــلَّ  ــها بس ــع بيض ــرتاتيجي ال تض ــل اس ــريش ذات عق ــي، فق ــدة التخريب ة واح

ــن جهــة أخــر ــن جهــة وم ب بالتعــاون مــع اليهــود ختــرِّ  ٰى وهــي حتــارب م

ــه  ݕاملوتــورين مــن حممــد  ــوأصــحابه اخلُ  ݜوأهــل بيت  ص وخصوصــاً لَّ

 .املدينة بدون موانع بعد فتح مكة وإنثيال الطلقاء عىلٰ 

 :ةعدَّ  ذ التآمر القريش وجوهاً ختَّ وقد ا

يف غــزوة تبــوك، وكــان  ݕمنهــا املبــارش كمحاولــة اغتيــال الرســول 

 .أبرز املشاركني فيها أبطال السقيفة

ــ ــاِرش أّم ــنهج ا غــري املب ــنص وهــو م ــل ال ــنهج االجتهــاد مقاب  فهــو بم

 .مأخوذ من اليهود

ــاحلق  ــل ب ــت الباط ــية فخلط ــة القرش ــة الدعاي ــتغلت ماكن ــذا اش وهك

املاليـني مـن املسـلمني منـذ قـرون، وألجـل أن  عت معامل الطريـق عـىلٰ وضا
                                                             

ويف البيـت  ]ݕ[ ر رسـول اهللاـا حضـّملـ :عن ابن عبـاس قـال: ٩ص ،٧ج :صحيح البخاري )١(

 :فقال عمر ،ال تضلوا بعده كتب لكم كتاباً أم هلّ  ]:ݕ[قال النبي  ،رجال فيهم عمر بن اخلطاب

فـاختلف أهـل البيـت  ،حسبنا كتاب اهللا ،قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ]ݕ[النبي  نّ إ

ومـنهم مـن  ،لـن تضـلوا بعـده كتاباً  ]ݕ[يكتب لكم النبي  بواقرّ  :منهم من يقول ،فاختصموا

 ،قوموا]: ݕ[قال رسول اهللا ] ݕ[ام أكثروا اللغو واالختالف عند النبي فلّ  ،يقول ما قال عمر

ن أوبـني ] ݕ[إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا  :قال عبيد اهللا وكان ابن عباس يقول

 .ولغطهميكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم 



 رشوط النهضة املهدوية   ....................................................................  ٧٢

ـترجع األُ  ـ ة السـواء فعـىلٰ جـادَّ  ة إىلٰ مَّ عظيمـة رين االنطـالق مـن قاعـدة املفكِّ

 :فحواها ݠوضعها الويص األول 

 .)١(»اعرف احلق تعرف أهله«

 :عدة العظيمة تتضمن أمورًا خطريةهذه القا

 .وآمن به اعرف احلق أين هو وأين مصدره

 .اعرف أهل احلق وأهل الباطل وفّرق بينهام

 .أهل احلق ونارصهم بيدك ولسانك تولَّ 

م واكشـف سـوءاهتم وحـارهبم باليــد هُ ْضـوأبغِ أ مـن أهـل الباطـل تـربَّ 

 .واللسان

ببذل جهود واسـعة لبنـاء قاعـدة  ݜمن كل ذلك فقد قام املعصومون 

 اة بنـي أميـة وبنـي العبـاس عـىلٰ اه روإيامنية موالية يف ذلك املجتمع الـذي رّبـ

 ݜأحد املعصـومني  أنَّ  ٰى ، حتّ ݜ مل يكن البغض ألهل البيت اإلعراض إنْ 

 بعدد األصابع، وكان املقصود هبم أبو خالد الكابيل ب هلم إّال ه ال يوجد ُحم ذكر أنَّ 

وجابر بن يزيد اجلعفي وثابت  ݠالسجاد اإلمام بن أم الطويل يف عهد  ٰى وحيي

واملفضل بن عمر وأبو بصري ومؤمن الطاق يف  ݠالباقر اإلمام عهد  بن دينار يف

 .ݠ الصادقاإلمام عهد 

 يـســار عليهــا فهــو رافضــ نْ قواعــد َمــ ݜوقــد وضــع املعصــومون 

ــ ــا ورجاالهتــا، فالرافض ــن الســقيفة ومفرداهت ــا الــرباءة م ي هــو ـوأبرزه

ــلَّ  ــديم لع ــة ق ــاريخ الرافض ــق، وت ــيعي احل ــؤمن آل  الش ــل م ــرزهم حزقي أب

 .رعون وحبيب النجار مؤمن ياسنيف

                                                             

 .٣١ص :روضة الواعظني للفتال النيسابوري )١(
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 أنَّ  ٰى رفـض الباطـل واالنحـراف حتّـ اين قـائم عـىلٰ فالرفض مـنهج ربَّـ

 :أحد شعراء الرافضة هتف

  رغمـك الرافضـون ونحن عـىلٰ 

 

ــــر  ــــاللة واملنك ــــل الض   أله

 .ة جهلهمام يمدحوهنم من شدَّ وهؤالء الذين ينبزون الشيعة بالرفض إنَّ  

 ةالقلَّـ ولـو، فـإنَّ  :مهم هكذا قلـة، فنقـولمن تص إنَّ  :وقد يقول البعض

 ٰى بـني املـؤمنني وقـو ٰى ا غري جمديـة يف املواجهـة الكـرب أهنَّ ممدوحة عند اهللا إّال 

تكون  يسري بجنب النوعية الكمية، أي جيب أنْ  ام جيب أنْ االستكبار العاملي، وإنَّ 

ي لرسول اهللا رعـر للوريث الشالقاعدة املؤمنة ذات امتداد أفقي واسع، فلو توفَّ 

 .لقام باألمرشاكلة أيب ذر وعامر واملقداد وسلامن  أربعون عىلٰ  ݕ

ــ ــوم يف عص ــل معص ــوفَّ ـفك ــو ت ــذي ل ــيف ال ــاحب الس ــه ره ص رت ل

اإلمــام قبــل  ݜقاعدتــه خلــرج وأقــام دولــة العــدل اإلهلــي، فاملعصــومون 

وا ؤهــم مهــديون لكــن الظــروف مل تكــن لصــاحلهم لكــي يملــ ¨املهــدي 

 .وجوراً  لئت ظلامً كام مُ  الً وعد األرض قسطاً 

ــبعض ــأل ال ــد يس ــض: وق ــاذا هن ــام إذن مل ــني اإلم ــذلك  ݠ احلس ب

ــة  ــات مادي ــك إمكاني ــراف متتل ــة األط ــة مرتامي ــة دول ــل ملواجه ــدد القلي الع

 وإعالمية ضخمة؟

حالــة خاصــة لظــرف ݠاحلســني اإلمــام حركــة  أنَّ : واجلــواب

ـيم إليقـاظ األُ ه جيب القيام بـذلك وتقـديم ذلـك القربـان العظـخاص ألنَّ  ة مَّ

 هدهـدات رواة حمـدثي السـقيفة الـذين أضـفوا عـىلٰ  عـىلٰ  التي نامـت عقـوداً 

 .ام اجلور هاالت قدسيةكّ ُح 

ــوبالفعــل فقــد اســتيقظت األُ  ومــا زالــت  ة وراحــت ثوراهتــا تتــواىلٰ مَّ

 .وثورته اخلالدة معاين الصمود واجلهاد ݠاحلسني اإلمام تستلهم من 
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قاعدتـه  ¨املهـدي اإلمـام ر لكل إمام قبـل تتوفَّ ه مل إنَّ  :وخالصة القول

 ¨ن من إقامة دولة العدل، ولذلك أصبح اإلمام املهـدي التي بواسطتها يتمكَّ 

 ݕر لرسـول اهللا ـهو الذي يقوم هبذه املهمة اخلطرية وهو الـويص الثـاين عشـ

من أهم أسـباب  ، حيث ال يوجد معصوم بعده، ولذا فإنَّ ݜ وخاتم الوصيني

يعلـم  ¨املهدي اإلمام ف. ر الرشط الثالثمنذ قرون هو عدم توفُّ  عدم ظهوره

ذلـك الزمـان لـيس زمـان ظهـوره،  أنَّ  ٰى إعالن غيبته الكرب ٰى حتّ منذ والدته و

وقاعدته املوالية ضعيفة وقليلة العدد، ولذا وضع نظام  فاملجتمع ما زال منحرفاً 

عة، وبعد ذلك وضع نظام حيث نوابه األرب ٰى النيابة اخلاصة لفرتة الغيبة الصغر

 .ٰى النيابة العامة بعد إعالن الغيبة الكرب

هذا النظام هو الذي حفظ الشيعة والتشيع خالل العصور املتعاقبة بالرغم 

مما عاناه الشيعة من أعدائهم وخصومهم وما زالوا هكذا وقوامه باب االجتهاد 

 يسـتند فيـه إىلٰ  ر والـذيـاملفتوح إلجياد احللول للمسائل املستجدة يف كل عصـ

ويلحق هبام العقل واإلمجاع بام فيهم املعصوم،  ݠالقرآن الكريم وسنة املعصوم 

رعي كـام يف املـدارس ـولكن العقل ال يعنـي اسـتقالله باسـتنباط احلكـم الشـ

 .كالقياس واملصالح املرسلة وسد الذرائع وأقوال الصحابة، الخ ٰى األخر

ــ رع كـــالرباءة ـالشــ ملســتندة إىلٰ ام يف القواعــد العمليــة الكليـــة اوإنَّ

 .واالستصحاب وال رضر وال رضار وهكذا

 :وقد يسأل بعض اجلهلة واملغرضون

 ر قرنًا مضت؟ـر القاعدة اإليامنية خالل أحد عشكيف مل تتوفَّ 

 ليس خاضعاً  ¨، فظهور اإلمام ينم عن جهل بحقيقة األموروهو سؤال 

طت منذ األزل حركة التـاريخ خطّ ام هو ضمن منظومة إهلية وإنَّ  ،ألمزجة الناس

واملجتمعات وجعلت عملية انطالق الثورة العاملية مرهونة بحالة التغيـري التـي 
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احلد املناسب الذي تكون  ستحصل بام جيعل من حالة وعي املجتمعات تصل إىلٰ 

لكنه بالنسبة للحركات  ،ن أساسًا بتكوين احلدثفيه ساعة الصفر، فالزمن مكوَّ 

رات السنني بعدما ـغاب عن قومه عش ݠما، فإدريس  ي نوعاً اإلصالحية خيتف

عليهم اجلبابرة واجلدب  تعاىلٰ فكان أن سّلط اهللا  ،عصوه ومل يتبعوا منهجه اإلهلي

اهللا  عون إىلٰ رَّ ـفأخـذوا يتضـ ،بـت قومـهوكان ذلك العصـا التـي أدَّ  ،واملجاعة

هم، وغيبة اإلمـام م نبيَّ ليكشف عنهم البالء وأظهروا اإلنابة والتوبة فأعاد اهللا هل

 .ال خترج عن هذا اإلطار ¨املهدي 

الظهـــور املقـــدس  أنَّ  رنا يشـــري إىلٰ ـخمـــاض األحـــداث يف عصـــ إنَّ 

ــن أنْ  ــاً  يمك ــون قريب ــدة  يك ــح القاع ــات وألن مالم ــض العالم ــق بع لتحق

املؤمنة ذات االمتداد األفقـي بـدأت بالوضـوح يف بعـض البلـدان مثـل إيـران 

ــان وهــي ــراق ولبن ــي ستنصــ والع ــدان الت ــور،  ¨ر اإلمــام ـالبل ــد الظه عن

ــ وخصوصــاً  ــالعــراق فإنَّ  -ه ه قاعدتــه التــي يرتكــز عليهــا حكمــه للعــامل، فإنَّ

مـه بـدأ السـري احلثيـث للقـاء قائـده احلبيـب مـن خـالل مـا قدَّ  -أي العراق 

مه من دمـاء وتضـحيات، فالشـهادة يف سـبيل املبـدأ والعقيـدة أصـبحت قدِّ ويُ 

 .الدفاع املقدسوأمامنا أبطال فتوى ، وطريقاً  توقاً ممارسة يومية و

مـن  بقـاع العـراق وخصوصـاً  ٰى املراقب للزحف املليـوين مـن شـتّ  إنّ و

ن هـذه املامرسـة تبهـر أكـربالء الشـهادة يف زيـارة األربعـني  جنوبه إىلٰ  ٰى ـأقص

 .ينقلب كل يشء رين يوماً ـ، فخالل عشوتدهش العامل بأرسه

ــىلٰ  ــري ع ــل يس ــه الك ــغري،  :قدمي ــل الص ــري، الطف ــيخ الكب ــرأة، الش امل

ض بــدون رِ َمــ نْ ج إِ رب وينــام ويعــالَ ـالشــاب الغريــر، واجلميــع يأكــل ويشــ

تقديمـه، فبيـوت العـراقيني  ر أكـرب الـدول عـىلٰ دِ ْقـمقابل، دعم لوجستي ال تَ 

ـ يف كلِّ  ل مدينـة أو ناحيـة أو قريـة مفتوحـة يـدخل مـن يشـاء فيهـا مـع توسُّ
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عليـه، فـاجلميع مـن  ريفه بـاحللول ضـيفاً ـزل لتشـواستعطاء من صاحب املنـ

 .جمتمع مالئكة ل إىلٰ القائمني حتوَّ  األقدام إىلٰ  الزاحفني عىلٰ 

 :الشعار واحد واهلتاف واحد.. ثارإي.. تضحية.. حب

 .لبيك يا حسني، لبيك يا حسني، لبيك يا حسني 

ــدر ــد  ٰى وال ي ــل بي ــام ه ــني اإلم ــؤالء إىلٰ  ݠاحلس ــوق ه ــراوة تس  ه

 ملنيف؟قربه ا

 .هراوة عظيمة هي هراوة احلب ݠاحلسني اإلمام نعم بيد 

، ݠ احلســنيالشــيعة اإلمــام يف العــامل مــثلام أحــب بشـــر مــا أحــب 

ــني  ــوا باحلس ــد ذاب ــكَّ  ݠفق ــذوب الُس ــام ي ــربَّ ك ــاء، ع ــك ر يف امل ــن ذل وا ع

 .بخطبهم، بقصصهم، ببكائهم، بحزهنمبأشعارهم، 

 ومســكناً  اً عاصــمة ومقــرّ  بعــض مالمــح اختيــار العــراق وهنــا تــتجّىلٰ 

أهــل العــراق ســيجعلون مــن أجســادهم وأجســاد  فــإنَّ  ¨لإلمــام املهــدي 

 .¨ لإلمام أطفاهلم ونسائهم دروعاً 

 .م أهلكأنت تبالغ بوصف أهل العراق ألهنَّ : وقد يقول البعض

كـربالء وسـتجدون مصـداق  ام الزحـف املليـوين إىلٰ تعـالوا أّيـ: فأقول

ك إنَّـ: لقلـتم فتـوى الـدفاع املقـدسهدتم أبطـال ما قلته وأقوله، بـل لـو شـا

 .بوصفهم رت كثرياً ـَّقص

 .ام هو احلببسيطة أو تقليدية وإنَّ فالقضية ليست 

 ؟ݜ  احلب كام قال أحد املعصومنيوهل الدين إّال 

ر الظهــور وبأهلــه ســيطحن ـيف عصــ ٰى العــراق حجــر الرحــ نَّ إنعــم، 

 .املستكربين ¨اإلمام 

*   *   * 
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 .نن يف الكون ويف خلقههللا سبحانه قوانني ونواميس وُس 

 .منها ما هو جربي، ومنها ما هو اختياري

 :نوعني القوانني اجلربية عىلٰ 

ــ :النــوع األول ق باإلنســان نفســه باعتبــاره حجــر الزاويــة يف يتعلَّ

 ...لــون عينيــه، انحــداره مــن أبويــه رته، وشــعره،ـالكــون، طولــه، لــون بشــ

م بعملهــا أو ل هبــا أو لديــه قــدرة الــتحكُّ لــخ، فلــيس لــه يــد فيهــا أو التــدخُّ إ

مـن  أحـداً  أنَّ  أو حـديثاً  القيام بتغيريها حسـب مشـيئته، فلـم ينقـل لنـا قـديامً 

 .بني آدم قام بذلك أو استطاع تغيري مسارها

ومنهــا قــانون  ،فيهــا ة كالســيف، مطــردة ال تغيــريهــذه القــوانني حــادَّ 

يدركـه املـوت  ، فكـل خملـوق البـد أنْ املوت الذي ال يمكن الفـرار منـه أبـداً 

َمـوِْت ﴿: ب لـه اخللـود يف احليـاة الـدنياتِـكُ  وما من فردٍ 
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 ).٥٧: العنكبوت/  ٣٥: األنبياء/  ١٨٥ :آل عمران(

كانـت  اإلنسـان وإنْ طبيعيـة خارجيـة خارجـة عـن قـدرة  :النوع الثاين

 .تعمل ملصلحته

ــدَّ  ــارات حم ــالك ومس ــمن أف ــامء ض ــب يف الس ــة الكواك ــحرك ة دة بدقَّ

 .عظيمة

 .طلوع الشمس من املرشق وغروهبا من املغرب

 .هطول املطر من السامء

 .خروج النباتات من األرض بمختلف ألواهنا وأشكاهلا وأغراضها
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 .باتاملعادن، العنارص، املركَّ 

 .ء، اهلواء، النارالرتاب، املا

ــقَّ  ــة بش ــه اجلربي ــع اهللا قوانين ــد وض ــالح يْ لق ــي لص ــوي والطبيع ها احلي

ه التـي اكتشـفها العلـامء بِ ومنفعة وتيسري حيـاة اإلنسـان، فوجـود اهلـواء بنَسـ

ر، فلـو زادت أو قلَّـت ـخالقها جعلهـا هكـذا لضـامن حيـاة البشـ أنَّ  يدل عىلٰ 

هالكــه  ت إىلٰ باحليــاة وألدَّ  يســتمر نســبها ملــا كــان بإمكــان اإلنســان أنْ 

االحتبــاس احلــراري صــارت تقــرع ) النينــو(وانقراضــه، وهــا هــي ظــاهرة 

األرض بعـد قـرن سـتكون غـري  رية، ومـن املحتمـل أنَّ ـناقوس اخلطـر للبشـ

صاحلة للسكن بسـبب تزايـد نسـبة ثـاين أوكسـيد الكـاربون يف اهلـواء وذلـك 

 .رةع الدول الصناعية من غازات ضابام تقذفه مصان

اسـتجالب  فكم عبث اإلنسـان بالطبيعـة نتيجـة طمعـه وحرصـه عـىلٰ 

 .ما يمكن من املنفعة لنفسه أقٰىص 

 .ه أبطأ من وترية طمعه ألعادت الطبيعة توازهناولو أنَّ 

 .فالكل موظف خلدمة اإلنسان
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ــذاء، دوا ــات غ ــة النبات ــظ للبيئ ــنفس، حف ــة لل ــال، هبج ــة، مج ء، زين

 .وتوازهنا احليوي

ــخَّ  ــات مس ــاً احليوان ــه متام ــادة ل ــغري أنْ رة ومنق ــل الص ــان الطف  ، فبإمك

ــ ــال أدن ــوان ب ــرب حي ــود أك ــذّ  ٰى يق ــو يتغ ــة، فه ــا  ٰى معارض ــا وألباهن بلحومه

ــا  ــي ظهوره ــعرها، ويمتط ــا وش ــوافها وأوباره ــن أص ــتفيد م ــا ويس ونتاجه

ــد إىلٰ  ــن بل ــه م ــني أنَّ  لنقل ــد، يف ح ــو بل ــها أق ــ ٰى بعض ــه عش ــرات ـمن رات امل

 .كاإلبل والبقر
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ــو ــإنَّ  ٰى حتّ ــان ف ــدن اإلنس ــه  يف ب ــارج إرادت ــل خ ــزة تعم ــاك أجه هن

ــه ــد، األمعــاء، و :ورغبت ــب، الكب ــات املجهريــة داخلــه  ٰى حتّــالقل الكائن

 .كالكريات البيض والكريات احلمر

ــة  ــية إهلي ــادالت رياض ــمن مع ــرك ض ــوانني تتح ــذه الق ــل وه كتخلخ

ــر ــة وأخ ــني منطق ــغط ب ــ ٰى الض ــؤدي إىلٰ ممّ ــف،  ا ي ــاح والعواص ــوب الري هب

 .سقوط األمطار ي إىلٰ ا يؤدّ وكارتفاع درجة احلرارة أو انخفاضها ممّ 

ـإّال  اً اإلنســان كـل ذلــك ّرش  ٰى وقـد يـر ا بحقيقتهــا ليسـت كــذلك،  أهنَّ

 .القريب والبعيد ٰى املد فهي تعمل لصاحله عىلٰ 

 الطبيعيـــة بصـــورة عامـــة مرتبطـــة بســـلوك القـــوانني ويالحـــظ أنَّ 

ــان ســلباً  ــاً  اإلنس ــأثَّ أو إجياب ــد، وتت ــث  ٰى ر بم ــن اهللا مــن حي ــده م ــه أو بع قرب

 .الطاعة واملعصية
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 . اهللاا عن كيفية ذلك فهي من األمور الغيبية التي ال يعلمها إّال أمّ 

نــا نجــدها مرتبطــة باإلنســان القــوانني االختياريــة فإنَّ  وعنــدما نــأيت إىلٰ 

 صـعيد احليـاة، وهـي ال تعمـل إّال  مبارشة وبمسـاحة اختيـاره وحركتـه عـىلٰ 

ــوفَّ  ــدما تت ــال  رعن ــالل واالستئص ــة واإلض ــوانني اهلداي ــا، كق رشوط عمله

 .اجرَّ  واالستدراج واملكر اإلهلي واإلمالء وهلمَّ 

ــل إّال  ــة ال يعم ــق للهداي ــة أو التوفي ــانون اهلداي ــان فق ــرك اإلنس  إذا حت

 .طلبا هلا
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ك بطريـق الـرب سـيجد منـه العـون والتسـديد يتحـرَّ  فاإلنسـان الـذي

والتيسري، فمن جاهـد نفسـه وقومـه يلمـس ولـو بطـرف خفـي اليـد اإلهليـة 

 .متتد ملعونته وتسديده

 ٰى ومـن القـوانني مـا كـان ليجعــل اإلنسـان حتـت التجربـة ملعرفـة مــد

ــرب ــان ك ــة امتح ــدنيا قاع ــربه، فال ــوة ص ــه وق ــا  ٰى إيامن ــدخل فيه ــان ي واإلنس

ــليــؤدي ام ــه، إّن ــه تحان ه قــانون التمحــيص ويرافقــه قــانون آخــر ال يقــل عن

 .خطورة هو قانون االبتالء

كيـف تعمـل هـذه القـوانني ضـمن مسـاحة اختيـار  :قد يقول الـبعض

 اإلنسان؟

ْ ا َمـنـَّن مِ َمـ :واجلواب طبيـب أسـنان يف حالـة حصـول  يـذهب إىلٰ  ن َمل

ْ أَ   سة؟اء وجود أسنان تالفة أو مسوَّ رَّ َج  َمل

ص مــن األمل، وقــد ينصــح يفعــل ذلــك ألخــذ العــالج للــتخلُّ  أغلبنــا

ــ ــع الض ــب بخل ــوَّ ـالطبي ــالف أو املس ــرفض رس الت ــبعض وي ــق ال س، فيواف

ينتهـي بعـد سـاعات، والـذي  اً آنيّـ البعض اآلخر، فالـذي يوافـق يواجـه أملـاً 

، رس موجـوداً ـدام ذلـك الضـيعـاين مـن األمل مـا ٰى ه يبقـخياف ويـرفض فإنَّـ

وهــو أحــد القــوانني الطبيعيــة التــي هلــا ارتبــاط مبــارش  فقــانون االستئصــال

مــم الســابقة كقــوم مــا، وقـد عمــل عملــه يف األُ  باإلنسـان أشــبه بــذلك حلــدٍ 

 .نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط ومدين وأصحاب الرس

رس املســوس الــذي ـحالــة الضــ ت بعصــياهنا إىلٰ لَ فهــذه األقــوام وَصــ

ــ ــا رضراً  ٰى ال يرج ــان بقاؤه ــفاؤه وك ــىلٰ  ش ــا ع ــد ـلبش ــذا فق ــا، ول رية كله

ــدمَّ حترَّ  ــا، ف ــأمر خالقه ــة ب ــوانني الطبيعي ــت الق ــان، ك ــوح بالطوف ــوم ن رت ق

ــوط بــالزلزال، ومــدين  وعــاداً  ــالريح العقــيم، وثمــود بالصــاعقة، وقــوم ل ب
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بالصــيحة، وأصــحاب الــرس بــاحلرارة الشــديدة التــي أذابــت أبــداهنم، فلــو 

بعـوا السـبيل السـوي الـذي تَّ مجيع أولئك أطـاعوا أنبيـاءهم وأخيـارهم وا أنَّ 

 .هلم ملا حصل ما حصل هلم ه اهللاُخطَّ 
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ــتدراج ــانون االس ــبة لق ــال بالنس ــذا احل ــتدرج اهللا  )١(وهك ــث يس حي

ــم،  ــور هل ــط األم ــوال واألوالد وبس ــادة األم ــني بزي ــالعاص ــلوا إىلٰ  ٰى حتّ  يص

ـمرحلة الغرور واالسـتكبار فيتصـوَّ  ــمـن بـاقي البشـ م أعـىلٰ رون أهنَّ م ر وأهنَّ

حالـــة طاغوتيـــة فرعونيـــة  مـــن ذوي الـــدماء الزرقـــاء وثـــم يصـــلون إىلٰ 

 أوامــر اهللا ونواهيــه ويعتــربون أنفســهم أنــداداً  دون عــىلٰ فيســتكربون ويتمــرَّ 

كــام حصــل  مقتــدرٍ  عزيـزٍ  مــن دونــه، فعنـدها يأخــذهم اهللا أخــذ هللا أو أربابـاً 

 .ولفرعون مرص قديامً  لطاغوت العراق صدام حديثاً 

نـا قـانون االبـتالء الـذي هـو موضـوع فصـلنا هـذا، فإنَّ  وحينام نأيت إىلٰ 

ك باسـتمرار مـع الفـرد واملجتمـع طـوال الوقـت، ، يتحـرَّ متحركـاً  نراه قانوناً 

 فــرق يف ذلــك بحــاالت ابـتالء ال وفاتــه يمـرُّ  ٰى حتّــفاإلنسـان منــذ والدتـه و

أو غري مؤمن، مثـل ابتالئـه بـزوج سـليطة اللسـان، أو ولـد عـاق  أكان مؤمناً 

أو جار سوء، أو سـلطان جـور، أو شـحة بـالرزق، أو عـدو الج يف عداوتـه، 

 .أو مرض ببدنه أو ببعض أفراد عائلته

 لكن ابتالء املؤمن غري ابتالء الكافر، ملاذا؟

ــخص  إنَّ  ــؤمن ش ــادق إامل ــي ص ــايب واقع ــرَّ جي ــف، ال يتح ك وال رشي

                                                             

ْنَب َفــُيْمَىلٰ «: َعــِن اِالْســتِْدَراِج َفَقــاَل  ݠروي أنــه ُســئَِل َأُبــو َعْبــِد اهللا  )١(  ُهــَو اْلَعْبــُد ُيــْذنُِب الــذَّ

ُنوِب  ُد َلـه ِعنْـَدَها الـنَِّعُم َفُتْلِهيـه َعـِن اِالْسـتِْغَفاِر ِمـَن الـذُّ دَّ ُهـَو ُمْسـَتْدَرٌج ِمـْن َحْيـُث فَ  ،َله، وُجتَ

 .]٢ح :باب االستدراج ،٤٥٢ص ،٢ج :الكايف للكليني. [»َال َيْعَلمُ 
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ــأنَّ ف إّال رَّ ـيتصــ ــؤمن ب ــو ي ــة، فه ــواهي اإلهلي ــمن منظومــة األوامــر والن   ض

فيــه حســاب وفيــه ثــواب وفيــه عقــاب،  ، الــدنياًا آخــر وراء عــاملَ هنــاك عاملَــ

ه خيـرج ي عليـه كـل يشء، لـذا فإنَّــه بعني اهللا وحتـت رقابتـه حيصـنَّ أن بويؤمِ 

ــز االحيِّــ ز االنحــراف إىلٰ مـن حيِّــ مــا  ة إىلٰ سـتقامة، واالســتقامة بحاجــة ماسَّ

ــيســندها  عودهــا مثــل ســند الشــجرة الضــعيفة  ويشــتدَّ  وتشــتدَّ  ٰى تقــو ٰى حتّ

 .وهذا السند هو العون اإلهلي ،ٰى تنمو وتقو ٰى حتّ 

 ربـاين وابـتالءٍ   وهـو بامتحـانٍ إّال  عليـه حـنيٌ  ه ال يمـرُّ ويف كل ذلك فإنِّ 

خالقـه حيـب إدخالـه يف  بـل إنَّ  ومـا ذلـك عـن عقوبـة لـذنب ارتكبـه، ،إهلي

 .تلك التجربة

هم األنبياء ثم األوصياء ثم األولياء ثم األمثل  أشد الناس بالءً  وهلذا فإنَّ 

النمط العام يف  ذلك ألنَّ  ،، فهؤالء يعيشون حالة الغربة يف جمتمعاهتم)١(فاألمثل

 )معـيالعقل اجل( ٰى دعجمتمعاهتم هو نمط ضحالة العقل أو سذاجته، وهو ما يُ 

عرف باالنفعال والتـأثر باإلشـاعة والدعايـة وتقليـد اآلبـاء واألجـداد الذي يُ 

 .واإليامن باخلرافة واألسطورة والوثنية أغلب األحيان

 ويـذنب وينقـاد إىلٰ  ئطـر ُخي ـاملؤمن إنسـان عـادي كغـريه مـن البشـ إنَّ 

ــو ــاً  ٰى اهل ــ أحيان ــد َم ــم غــريه، وال يوج ــد يظل ــه ذلــك إّال وق ــيس في  ن ل

ــو ــاملعص ــن البش ـــمون م ــر، ولكنَّ ــىلٰ  رُّ ـه ال يص ــارع إىلٰ  ع ــد يس ــذنب، فق  ال

ر اإلقـالع عـن الـذنب، ومـع أهلـه ويقـرِّ  التوبة واالستغفار ويعيـد احلـق إىلٰ 

فمـنهم مـن يظهـر أثـر الـذنب عليـه مبـارشة  ،املؤمنني ليسوا سـواء ذلك فإنَّ 

ـفال يملك إّال  بعـد حـني  ل بـاهللا لإلقالـة ومـنهم مـن يسـتغفر البكـاء والتوسُّ

 .أو سهواً  ا عجزاً مّ إومنهم من يسوف 

                                                             

 .٢٩ح :باب شدة ابتالء املؤمن ،٢٥٩ص ،٢ج :الكايف للكليني )١(
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ــو ــ ٰى حتّ حيصــل املــذنب  ه ال توجــد ضــامنة أنْ االســتغفار واإلقالــة فإّن

 خائفـاً  ٰى ذنبـه مـن سـجل الـذنوب، ولـذا يبقـ ٰى املغفـرة فيمحـ املستغفر عـىلٰ 

ـبِّ لرَ  من ذنبه راجياً   ه بـاهللا حسـن ويأمـل أنْ بـاهللا وظنّـ ٌق ه، واملؤمن احلـق متعلِّ

ــن جهــةٍ  يرمحــه ــن جهــة وم ــدنيا واآلخــرة م ــر يف ال ــوِ  ال يغــَرتَّ  ٰى أخ اهللا  بعف

ــه  ــون نجات ــاحة تك ــذه املس ــاحمته ويف ه ــومس ــل  ٰى حتّ ــه مث ــت ذنوب ــو كان ل

 .اجلبال

 لــع عــىلٰ  اهللا ســبحانه املطَّ درجــات ال يعــرف مــداها إّال  واملــؤمن عــىلٰ 

ـــالســ ــن اآلخــرين، أّم ــه جمهــول م ــونرائر، فباطن ــذين يظهــرون أو يوح  ا ال

 .ا مراؤون أو ضعيفو اإليامنمّ إإيامهنم فهم  ٰى لآلخرين بمد

ــ ــك فإنَّ ــومــع ذل ــم أنَّ ــوبتنيه يعل ــة معجَّ  :ه أمــام عق ــة عقوب ــة وعقوب ل

ــة املعجَّ مؤجَّ  ــة، فالعقوب ــه أو ل ــه أو يؤذي ــأمر يكره ــاالبتالء ب ــون ب ــد تك ــة ق ل

 رمحـة أو بعائلتـه فتكـون ماسـحة لذنوبـه، وعنـدما ينتقـل إىلٰ  ق بـه رضراً لحِ يُ 

 .هه بربِّ موقفه بحسب ظنِّ  ه، فإنَّ ربِّ 

ا يف الـربزخ أو يف يـوم ّمـإاملـؤمن  لة هـي التـي توقـع عـىلٰ العقوبة املؤجَّ 

 -سـبيل املثـال  عـىلٰ  -القيامة، وقد جتمع لـه العقوبتـان لعظـم ذنبـه، فـالزاين 

 .ٰى ب بالفقر يف احلياة الدنيا ويعاقب يف احلياة األخريعاقَ 

ل فيهـا املـؤمن دَخ للرمحـة اإلهليـة قـد ُيـ لكن هنـاك مسـاحات واسـعة

 .وهو فوق كل يشء وعفو اهللا  ݜوأهل بيته  ݕكشفاعة نبينا 

تُبُها ﴿
ْ
�

َ
َسـأ

َ
ٍء ف ْ َ

� 
� ُ

َـِ� وَِسـَعْت � ْ
شـاُء َورَ�

َ
ِصـيُب بِـِه َمـْن أ

ُ
َعذاِ� أ

 
َ
ون

ُ
ق
�
ت
َ
يَن � ِ

�
 ).١٥٦ :األعراف(﴾ �ِ�

النــاس  داء عــىلٰ أي االعتــ ،أرسع الــذنوب عقوبــة هــي البغــي إنَّ 

ــىلٰ  ــي ع ــذي يبغ ــدين، فال ــوت  وعقــوق الوال ــم ال يم ــاس ويظلمه ــالن  ٰى حتّ
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ام الظلمـة الـذين مـا ذكـر التـاريخ ّكـاحلُ  وخصوصـاً  ،لـه عقوبـة اهللا  ٰى ير

الوالـدين أو أحـدمها  عـقُّ ا الـذي يَ مـنهم مـن العقوبـة، أّمـ ه أفلـت أحـدٌ لنا أنَّ 

 .)١(أبنائهيذوق وبال العقوق من  ٰى حتّ ه ال يموت فإنَّ 

الذنوب فليسـت سـواء، وليسـت كلهـا قابلـة للعفـو واملغفـرة،  ٰى حتّ و

رك والكفـر ـالنـار وهـي النفـاق والشـ ومصـريها إىلٰ  غفـر أبـداً ال يُ  فمنها مـا

ــاهللا، ــا ب ــا م ــاس  ومنه ــني الن ــع ب ــي تق ــذنوب الت ــي ال ــه وه ــن ترك ال يمك

ب املاديـة ل، والـذنوكالذنوب املعنويـة مثـل الغيبـة والنميمـة واحلسـد والِغـ

دون حـق، أو  أو قتـل نفـسٍ  وعـدواناً  الغـري ظلـامً  رب عـىلٰ ـكاالعتداء بالضـ

رقة والتــدليس ألخــذ أمــواهلم بالباطــل، وأكــل ـالنــاس بالســ االحتيـال عــىلٰ 

ض أمــام حمكمــة العــدل عــرَ تُ  الربــا، وارتكــاب الزنــا واللــواط، فهــذه مجيعــاً 

 فيؤخــذ مــن الظــامل هللا ار اخلصــوم يف أمــد ال يعلمــه إّال ـاإلهلــي حيــث حيضــ

 .حق املظلوم

ومن الذنوب ما تقع بـني العبـد وربـه، إن شـاء عاقـب، وإن شـاء غفـر 

 .بالعفو واملغفرة وهو أوىلٰ 

ارتكــاب بعــض الــذنوب،  ة إهليــة منهــا مــا هــو رد عــىلٰ نَّ فــاالبتالء ُســ

ــأّي  ــواحش ويُ  ف ــامرس الف ــع ي ــجمتم ــا إّال عِل ــلَّ ن هب ــنني  س ــه الس ط اهللا علي

االبـــتالءات ال  املالحــظ أنَّ   أنَّ مل تكــن يف أســالفه، إّال واألمــراض التــي 

ــ ــتطـال املنحــرف فقــط وإنِّ ــام تطــال املسـتقيم ألنَّ ه ه يعــيش يف املجتمــع أو ألنَّ

 .يداهن يف احلق وال ينكر املنكر

 املؤمن أكثر من غريه، ملاذا؟ هذا القانون يكون أرسع إىلٰ 
                                                             

ر إىلٰ «: ݕقــال رســول اهللا  )١( ــؤخَّ ــل عقوبتهــا وال ُت ــة مــن الــذنوب ُتعجَّ عقــوق : اآلخــرة ثالث

 .]١ح /٢٣٧: أمايل املفيد[» الناس، وكفر اإلحسان الوالدين، والبغي عىلٰ 
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فيهـا طلبـة يـدخلون مـن  رـالدنيا قاعـة امتحـان كبـرية والبشـ إنَّ  :قلنا

بــاب وخيرجــون مــن بــاب آخــر بعــد انتهــاء االمتحــان، وأمــامهم أوراقهــم 

متحانية، فمنهم مـن جييـب إجابـات صـحيحة فيـنجح ومـنهم مـن جييـب اال

لــذنوب  إجابــات خاطئــة أو ال جييــب فيفشــل، واملــؤمن يف كــل ذلــك مبــتىلٰ 

ـ أو ،ت منـه قديمـةفَ لَ َس  مـا  رب عـىلٰ ام للتمحـيص لكـي يصـلـيس لـذنوب وإنَّ

 .ما يكره حيب وعىلٰ 
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ــي  ــا ه ــا م ــة ومنه ــي فردي ــا ه ــا م ــدة فمنه ــت واح ــتالءات ليس واالب

 :مجاعية

، ، فقـرٍ ة، مـن مـرضٍ دَ ِحـ  عـىلٰ ال� فالفردية هي التي تصـيب األفـراد ُكـ

ــَل ســوءٍ  ، جــارَ عــاٍق  ، ولــدَ ســوءٍ  زوَج  رب هبــا ـ، وأكثــر مــا يضــســوءٍ  ، زمي

يف هـذه األزمنـة فهـو بحالـة رصاع رهيـب بـني مـا تقدمـه  املؤمن وخصوصاً 

 .هذه املدنية من إغراءات وبني إيامنه والتزامه بالرشع

 .نكاالً  ٰى لكن االبتالءات اجلامعية هي األشد واألقو
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م هـي مـن االبـتالءات اجلامعيـة كـاحلروب َمـفالفتن التـي تصـيب األُ 

ـة، فـام مـن أُ واملجاعات واألوبئـة والبـدع املضـلَّ   ت مـن ذلـك قـديامً مَ لَ ة َسـمَّ

، فمرجــل التــاريخ يغــيل ويفــور باســتمرار، وحركــة التــاريخ دائبــة وحــديثاً 

يــدور  ٰى واحــد، واإلنســان فيهــا قطــب الرحــكــالنهر اجلــاري ذي االجتــاه ال

ـحوله كل يشء، وكـل أُ   ضـة للكـوارث واملحـن والفـتن، إّال ة مبـتالة ومعرَّ مَّ

 .ةمَّ م إصابة باالبتالءات والفتن هي هذه األُ مَ األُ  أشدَّ  أنَّ 

 وابتالء من باقي األمم؟ فتنةً  ة أشدُّ مَّ ملاذا هذه األُ : قد يقول القائل
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 :ة وجوهؤال عدَّ هذا الس ولإلجابة عىلٰ 

ــني األُ  ــة ب ــة طردي ــاك عالق ــة املنزَّ هن ــة اإلهلي ــة أليِّ طروح ــأُ  ل ــني مَّ ة وب

ــ ــة شــاملة واســعة ام كانــت األُ االبــتالءات التــي تصــيبها، فكلَّ طروحــة كامل

ــ ــان حتمُّ ــة ك ــرب  ُل دائم ــتالءات أك ــون االب ــذا تك ــرب، وب ــم وأك ــا أعظ أعبائه

 .وأوسع وأوجع وأشد إيالماً 

وحصل ما حصل هلم  ٰى ة كاليهود والنصارمَّ قبل هذه األُ  مٌ مَ لقد ابتليت أُ 

طروحات إهلية والتي مل تكن شاملة وكاملة ودائمـة ما كان يف أيدهيم من أُ  بقدرِ 

وإنام هي مرحلية، قوميـة، إقليميـة، تصـحيحية أو تكميليـة ملـا قبلهـا ولعـالج 

سة التي هي عامد ا املقدَّ كتبه ه إضافة لذلك فإنَّ ة أنَّ لَّ ة، وقد زاد الطني بِ مشاكل آنيَّ 

صغرية   نتٌف من املوحاة إّال  ضت لتحريفات واسعة بحيث مل يبَق عقيدهتا قد تعرَّ 

 .ا شعرة بيضاء بجلد ثور أسودهنا أو هناك كأهنَّ 

م عاشــت ومــا زالــت بانحرافاهتــا التــي صــنعتها لنفســها َمــفتلــك األُ 

د الفصـح وعيـد عيـ مـا، فـاليهود حيـافظون عـىلٰ  فتعمل وتطبق ما عندها حلدٍ 

ــاٍت  ــيام بأوق ــالة والص ــال والص ــذهبون إىلٰ  املظ ــة وي ــرباق  معروف ــائط ال ح

 .وا عندهليبكوا ويصلّ  ٰى ونه حائط املبكالذي يسمّ 

ــار ــ ٰى والنص ــذهبون يف أّي ــاد إىلٰ ي ــؤدّ  ام اآلح ــائس لي ــلواهتم الكن وا ص

 ض إىلٰ يس، وقد يذهب الـبعّس ة القِ ظَ ة وليسمعوا عِ سيَّ نَ والرتاتيل الكَ  ٰى باملوسيق

 .ه راعي الكنيسة منهاكريس االعرتاف ليعرتف بذنوبه ويظهر ندمه فيحلّ 

ت بمــرور لــت وتغــريَّ رائع حتوَّ ـتلــك الشــ وحقيقــة مــا حصــل هلــا أنّ 

تزال يف جمتمعاهتـا وهـي التـي عملـت ومـا )إكلـريوس(الزمن وبظهور طبقـة 

وة راـتزال تـدافع عنهـا بضـها ومصاحلها، ولـذا فقـد دافعـت ومـاتعمل ملنافع

ة ألجـل يَّـمِ م األُ َمـيف تلـك األُ  فـت ثقافتهـا وخصوصـاً من ينتقدها، وقـد وظَّ 
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ــك ــ ،ذل ــىلٰ  ٰى حتّ ــر ع ــذت حتج ــمُّ  أخ ــول وتص ــاد  العق ــني باإلحل املعارض

 .لذلك اهتم ثمناً حيواهلرطقة، فدفع الكثريون 

بالكامل  ه ليس كل ما عندهم صحيحاً أنَّ  ٰى وقد التفت الكثري من النصار

رق وأهـل األنـدلس ـروب الصليبية واحتكاكهم بأهل الشـبعد احل وخصوصاً 

ــ رين املسـلمني، ورأوا فداحــة ســطوة الكنيسـة واضــطهادها للفالســفة واملفكِّ

أفـواه النـاس وإرهـاهبم باسـم  والعلامء وحماولتها الدائبة لوضع الكاممات عىلٰ 

، داريـاً وإ واقتصادياً  يعزلوا الكنيسة عن تنظيم املجتمع سياسياً  الدين، فرأوا أنْ 

 .باهراً  فكانت العلامنية التي نجحت عندهم نجاحاً 

ـابتالءات هـذه األُ  بدء فإنَّ  وعودًا عىلٰ  م َمـة ختتلـف عـن ابـتالءات األُ مَّ

ة متتلك أطروحـة كاملـة شـاملة مَّ ن هذه األُ أل -كام أرشنا فيام سبق  - ٰى األخر

ة رسول نَّ الكريم وُس ل بالقرآن فة وهي بيد الرافضة وتتمثَّ دائمة مازالت غري حمرَّ 

 .ݜ املنقولة إلينا عن طريق أبنائه وأحفاده املعصومني ݕاهللا 

ـمـن هـذه األُ  كبـرياً  امً ْسـقِ  فـإنَّ  ٰى ومن جهة أخر عـن ورثـة  َض ة أعـرَ مَّ

َ  ݕرسول اهللا  غـريهم مـن أقطـاب السـقيفة وطلقـاء قـريش  لـه أئمـةً  ذَ واختَّ

وجــدوا أطروحــة اظهم، فأومــن تــبعهم مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس ووّعــ

ــة فُ  ــمهلهل ــىلٰ لَ صِّ ــة ُح  ت ع ــأمزج ــكَّ ــت حّق ــد خلط ــور، وق ــل  اً ام اجل بباط

ــحيحاً  ــ وص ــقيم وغثّ ــالماً  اً بس ــا إس ــت لن ــة وأنتج ــدمت الرؤي ــمني فانع  بس

 .اإلرهاب والوحشية والقتل والتخريب دَ أولَ  هاً مشوَّ 

ومع ذلك فال خيتلـف اثنـان مـن املسـلمني بكتـاب اهللا القـرآن الكـريم 

رائع ـلعمـود الفقـري لألطروحـة، ففيـه األصـول العامـة للعقائـد والشـه ابأنَّ 

ـــد أنَّ  ـــ واألخـــالق، بي ـــ ، ومطلقـــاً اً وخاّصـــ اً فيـــه عاّم  ، وناســـخاً داً ومقيَّ

ــاً ومتشــاَهب  ، وحمكــامً ومنســوخاً  مهــام كــان  عقــلٍ  دركها أيُّ ، وهــي أمــور ال ُي
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 بفئــةٍ  ورٌ وتأويلــه حمصــ -أي القــرآن الكــريم  -فهمــه  ، بــل إنَّ ورفيعــاً  عظــيامً 

 اُهللا ﴿: دوا هبـذه اآليـةدِّ مـن النـاس الـذين ُحـ خاصةٍ 
�
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ــي  ــتعامل أداة النف ــا(فاس ــات  )م ــ )إّال (وأداة اإلثب ــو للحص ــام ـه ر ك

 .يعرف ذلك األصوليون

ا ﴿ :ݕ اهللا هو رسول اهللا األول لكتاب ر واملبنيِّ ـِ املفسِّ  إنَّ 
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َ
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 .)٦٤ :لحالن(﴾ َعل

 .ه عند ارحتاله عن هذه الدنياحملَّ  وهو الراسخ يف العلم يتلوه من حيلَّ 

 ؟ݕ فمن هم الراسخون يف العلم بعد رسول اهللا

ــذين ال ــحابة ال ــم الص ــل ه ــ ه ــهم معن ــرف بعض ــة  ٰى يع ــاً (كلم ) أّب

 الواردة يف القرآن الكريم وهو النازل بلغتهم؟

مقاتـل بــن  هـل هـو ابــن عبـاس، عكرمـة الرببــري، وهـب بـن منبــه،

 سليامن املجسم املرجئ؟

 يف العلــم يســتطيعون نيهنــاك راســخ ال يــزعم أحــد مــن املســلمني أنَّ 

صــحابة أو التــابعني أو كــام يريــده اهللا ســبحانه مــن الالكــريم تأويــل القــرآن 

ــ ــابعني، وُج ــابعي الت ــاب  لَّ ت ــات الكت ــري آي ــه بتفس ــا يقولون ــم(م ، )واهللا أعل

مـن قـال «: أنـه قـال ݕوأغلبهم من حيتطب بليل وقـد ورد عـن رسـول اهللا 

 .)١(»بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
                                                             

عـن أبيـه البـاقر عـن  ،وحـدثني الصـادق جعفـر بـن حممـد :قـال وهـب بـن وهـب القـريش )١(

يســألونه عــن الصــمد فكتــب  ،ݟاحلســني بــن عــيل  رة كتبــوا إىلٰ ـأن أهــل البصــ ݜ أبيــه

وال  ، جتــادلوا فيــهوال ،ا بعــد فــال ختوضــوا يف القــرآنأّمــ ،بســم اهللا الــرمحن الــرحيم« :إلــيهم

مـن قـال يف القـرآن بغـري  :يقـول ݕفقـد سـمعت جـدي رسـول اهللا  ،تتكلموا فيه بغري علـم

 .]٩١ص :التوحيد للشيخ الصدوق[ »...علم فليتبوء مقعده من النار
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ــ إنَّ  ــع فإنَّ ــيغة اجلم ــم بص ــخني يف العل ــر الراس ــنام ذك ه اهللا ســبحانه حي

ــىلٰ  ــة ع ــم القابلي ــة هل ــد مجاع ــم  يقص ــل ه ــولني، ب ــوا جمه ــم ليس ــك، وه ذل

موجودون يعيشون بـني النـاس، فهـؤالء يعرفـون القـرآن العظـيم كـام أنـزل، 

ـمعصـومون كعصـمته إّال  ݕوهـم بمصـاف رسـول اهللا  م ليسـوا أنبيــاء،  أهنَّ

 .ݕ ة ختمت بمحمد بن عبد اهللافالنبوَّ 

 فمن هم هؤالء؟

ــتقر ــرآن  ئلنس ــريالق ــنهم أوالً م الك ــرَّ ع ــذي ع ــو ال ــاس، فه : فهم للن
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 .)٧: الرعد(﴾ ٍم هادٍ ِل�

ـبيِّ  فالذي عنده علم الكتـاب وهـو عـىلٰ  ه وهـو اهلـادي بعـد نـة مـن ربِّ

ــول اهللا   ي عــىلٰ ـد، يمشــدَّ معــروف، ُحمــ والشــاهد منــه، إنســانٌ  ݕرس

 .م الناساألرض، يأكل الطعام وينكح النساء ويكلِّ 

 .)١(»سلوين قبل أن تفقدوين« :وتكراراً  هذا اإلنسان كان يقول مراراً 

، ݕ  افتضــح، وهــو بــاب مدينــة علــم رســول اهللاقاهلــا غــريه إّال  مــا

ر مثلــه يف العلــم والقداســة، فهــم ـد العــرتة وأبوهــا وأوالده األحــد عشــســيِّ 

 :الكريم وأعدال القرآن ݕأبواب رسول اهللا 

ــاركٌ إّين « ــ  ت ــي وأهنَّ ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهللا وع ــني كت ــيكم الثقل ــن ف ام ل

 .)٢(»احلوض يردا عيلَّ  ٰى حتّ يفرتقا 
                                                             

 .١٣٠ص ،٢ج :هنج البالغة )١(

 .١١٣، ص١مج: ينابيع املودة )٢(
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ــول اهللا ــد رس ــرتة بع ــم الع ــم ه ــخون يف العل ــل ݕ فالراس ــم أه ، وه

ة وغريهـا وهـم املذكورون بآية التطهـري وآيـة الواليـة وآيـة املـودَّ  ݜالبيت 

 .يوم القيامة جنب إىلٰ  إىلٰ  جنباً الكريم الثقل الثاين الذي يسري مع القرآن 

 :لث هلاموتقف أمام طريقني ال ثا مفرتق طرق، ة إىلٰ مَّ وهنا تصل األُ 

 .اء الكتابقَّ ِش ا سلوك طريق العرتة أَ مّ إ

 .الطريق اآلخر البعيد عن العرتة ا سلوكمّ إو

ـــالطبع فـــإنَّ  الضـــالل  ي إىلٰ ـســـلوك غـــري طريـــق العـــرتة يفضـــ ب

 .واالنحراف

ــّين إأال « ــوا وال تقص ــدمومها فتهلك ــال تق ــام ف ــألت اهللا هل ــنهام رّ ـ س وا ع

 .)١(»كمم أعلم منموهم فإهنَّ فتهلكوا وال تعلِّ 

ــي أنْ  ــن الطبيع ــه األُ تَ  وم ــتي ــل إذْ مَّ ــو إرسائي ــت بن ــام تاه ــبِ تَ  ة ك ت َع

 .سامرهيا وعجله، ويف ذلك التيه تكون االبتالءات

ــم العاصـية بــأنواع العقوبــات، وهـذه األُ َمــفـاهللا يعاقــب األُ  ة ليســت مَّ

 .ت مناهج األممعَ بَ ت واتَّ َص ، فقد عَ ٰى م األخرمَ من األُ  بدعاً 

لتتـبعن سـنن مـن كـان « :قـال ݕخلدري عـن النبـي عن أيب سعيد او

ٰى لــو دخلــوا جحــر ضــب حتّــ ،بــذراع وذراعــاً  شــرباً  قــبلكم شــرباً 

 .)٢(»تبعتموهم

ب حســـب قـــانون االبـــتالء وهـــو أحـــد قـــوانني فيجـــب أن تعاَقـــ

 .العقوبات اإلهلية

 :ٰى قد يقول البعض من املدارس األخر
                                                             

 .١٨ص: الصواعق املحرقة )١(

 .١٥١ص ٨ج :صحيح البخاري )٢(
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ـــزَ هـــذه مصـــادرة، فكيـــف َج  الني ألهـــل الرافضـــة أو املـــو أنّ  َت ْم

ــت ــع األُ  ݜ البي ــق، ومجي ــل احل ــم أه ــه ــؤدِّ مَّ ــهادتني وي ــهد الش ي ة يش

 ؟ݜ ب النواهي والكبائر وحيب أهل البيتالفرائض اليومية ويتجنَّ 

وهو سؤال طاملا اعتـدنا عليـه مـن مدرسـة الصـحابة وفيـه تـدليس مـا 

داءهم، أعـ بَّ مل ُحيِـ قومـاً  هم، ومـن أحـبَّ عَ بِ َتـ قومـاً  ن أحـبَّ مَ فَ  ،مثله تدليس

 .أ ممن ناوأهم، وذلك ما ال نلمسه عندهاتربَّ  قوماً  ومن أحبَّ 

 :وهنا نطرح بعض األسئلة

 يف األصول والفروع؟ ݜبعوا العرتة من الذين اتَّ 

 عند مدرسة الصحابة؟ ݜأين فقه أهل البيت 

ــت  ــرة وعائشــة  قياســاً  ݜأيــن أحاديــث أهــل البي ــا رواه أبــو هري مل

وعمـرو بـن العـاص  الـك واملغـرية بـن شـعبةوعبد اهللا بن عمر وأنس بـن م

 ا؟جرّ  مَّ وهلُ وابنه عبد اهللا 

 ؟ݜ املنابر وذكر فضائل أهل البيت ن خطبائهم عىلٰ ن قام مِ مَ 

مــن التحــديث بحــديث الكتــاب  ث بحــديث الثقلــني بــدالً ن حــدَّ َمــ

 ؟)١(ة املوضوع أو الضعيفنَّ والُس 

ــد كــفَّ  ــ نعــم لق ــت  بِّ هــؤالء عــن َس ــاً  ݜأهــل البي هم لكــنَّ ، وعلن

ــبّ  ــبِّ اً وهنم ّرس يس ــالل س ــن خ ــتلهم  ، وم ــريهم وق ــواليهم وتكف ــاعهم وم أتب

 .وسيلة بكلِّ 

 .هلم اً ال يكون حمبّ  ݜفالذي ال يطيق سامع ذكر أهل البيت 

 :يمتلكه غريهم من قبيل ال الرافضة يمتلكون ما ويف اجلانب اآلخر فإنَّ 

ــا« ــيل ي ــمع أمل !ع ــول تس ــنَ ﴿: تعــاىلٰ  اهللا ق ي ِ
�

 ا�
�
ــوا  إِن

ُ
ــوا وََعِمل

ُ
آَمن

                                                             

لنا كل ذلك يف كتابنا املخطوط )١(  .إشكالية النص يف مدرسة الصحابة: فصَّ
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ُ
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ـــدكم ـــوض وموع ـــت إذا ،احل ـــم اجتمع ـــاب األم ـــدعون ،للحس ـــرا ي  غ

 .)١(»حمجلني

ــا« ــيل ي ــك ع ــتقدم إن ــىلٰ  س ــيعتك اهللا ع ــني وش ــيني راض ــدم مرض  ويق

 .)٢(»مقمحني غضابا عدوك عليه

ــا« ــيل ي ــان إذا ع ــوم ك ــة ي ــد القيام ــا أقع ــت أن ــل وأن ــىلٰ  وجربئي  ع

 .)٣(»بواليتك براءة معه كانت من إال الرصاط عىلٰ  جيوز فال ،راطـالص

 .فليس يف دين اهللا مزاجية أو انتقائية، فاحلق واحد والطريق إليه واحد

ــىلٰ  ــاألُ  فع ــية أنْ مَّ ــ ة العاص ــذوق مغبَّ ــا وت ــال عقوبته ــا تن ة اختياراهت

ــه ف ــة، وعلي ــدالً اخلاطئ ــي طُ  ب ــة االستئصــال الت ــن عقوب ــت عــىلٰ بِّ م ــم األُ  ق م

، سِّ ن وأهـل الـرَّ يَ دْ السابقة مثل قوم نوح وعاد وثمـود وقـوم لـوط وأهـل َمـ

ــد طُ  ــفق ــىلٰ بِّ ــذه األُ  ق ع ــه ــدّ مَّ ــوانني أش ــاالً  ة ق ــتالء  نك ــوانني االب ــل ق مث

 .واالستدراج واإلمالء واإلضالل والتمحيص

 .محيصلكن أبرزها قانونا االبتالء والت

 قانون التمحيص هو قانون خاص، كيف؟ وحقيقة احلال أنَّ 

اجلميــع،  لقــانوين، وهــو يعــمّ ا ٰى إن قــانون االبــتالء قــانون عــام بــاملعن

ِصــيَ�� ﴿: املنــافق، املســلم، املــذنب، غــري املــذنب، املــؤمن
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 ٰى قــانون التمحــيص خــاص بــاملؤمنني، فــاهللا يبتلــيهم بشــتّ  حــني أنَّ  يف
                                                             

 .٤١٥ص ،١٠ج :تفسري جممع البيان للطربيس )١(

 .١٥٤ص: الصواعق املحرقة )٢(

 .٢٦ح :باب االعتقاد يف الرصاط ،٧٠ص :االعتقادات يف دين اإلمامية للشيخ الصدوق )٣(
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: يقـع مـن هيـوي إيامنـه ٰى حتّـيثبـت مـن يثبـت إيامنـه و ٰى حتّ الفتن واملصائب 
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 .)٢ :العنكبوت(

ــفمـن خـالل واقـع هـذه األُ  وهـي بفــتن  ݕفـاة رسـول اهللا ة منـذ ومَّ

ــ ــة ُس ــراض وُهنِ كَ فِ متعاقب ــا األع ــت فيه ــدماء وانتهك ــا ال ــت فيه ــا بَ ت فيه

جـــادة  رشــدها فرتجــع إىلٰ  تثــوب إىلٰ  ٰى حتّـــزالــت هكــذا األمــوال وال

 .ݕ الصواب وهي عرتة الرسول

االبـتالء للجميــع أكــانوا منحـرفني أو غــري منحــرفني، والتمحــيص  إنَّ 

ـَـوِْف ﴿ :أو مجاعــات خــاص بــاملؤمنني أفــراداً 
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 .)١٥٥ :البقرة(

أهــل الكتــاب وعبيــد اجلبــت مــن الطواغيــت ومــردة  :اخلــوف

انعــدام األمــن  اخلــوف مــن، اخلــوف مــن الكــوارث الطبيعيــة، والطــاغوت

 .البعض وإغارة البعض عىلٰ 

ة مـا حيتاجـه املـرء مـن غـذاء املادي واجلوع املعنوي، جـوع لقلَّـ :اجلوع

جــوع روحــي تشــكو منــه روحــه بعــد إزوائــه عــن ، ٰى وكســاء ودواء ومــأو

 .ٰى أنوار اهلد

ـــوال ـــص األم ـــتئثار احلُ  :نق ـــارة، اس ـــاد التج ـــكس ـــام والنُ ّك ب َخ

 .ات وحرمان السواد األعظم منهاروطني باألموال والثواملتسلِّ 

ـق األُ بكثـرة احلـروب وسـفك الـدماء وتفـرُّ  :نقص األنفـس  عاً يَ ة ِشـمَّ

ــاً  ــىلٰ  وأحزاب ــا ع ــيام بينه ــل ف ــىلٰ  تتقات ــيس أو ع ــدنيا اخلس ــام ال ــاهيم  حط مف

 .كام، ليكون الناس حطبها اجلزلاظ احلُ كام ووعّ صنعها احلُ 
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سـالفها، وهـذا مـا نقص األنفس باألوبئـة واألمـراض التـي مل تكـن بأ

ــ ــأمراض الس ــة ك ــة فتاك ــراض وأوبئ ــن أم ــهده م ــا نش ــهدناه وم رطان ـش

 .اجرّ  وانفلونزا اخلنازير وانفلونزا الطيور وهلمَّ 

ع مـا يزرعـه اإلنسـان، ذهـاب الربكـة، إمسـاك ْيـة رَ قلَّ  :نقص الثمرات

اهتـا وحلـول اجلفـاف والقحـط وهـو مـا نـراه هـذه بنالسامء قطرها واألرض 

ا عقوبــة مــن اهللا أو هنــرا الفــرات ودجلــة اخلالــدان، أّمــ جــفَّ  األيــام بحيــث

ـَ�� ﴿: بفعل اإلنسان نفسـه بـام أنزلـه بالبيئـة مـن كـوارث
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 .)٤١ :الروم(﴾ يَرِْجُعون

ــذه املقــارع اإلهليــة تريــد مــن األُ كــل هــ  ة أن تبــدأ رحلــة العــودة إىلٰ مَّ

 .احلق وأهل احلق

ــبعض أنّ وقــد يتصــوَّ  ــدوداً  ر ال ــتالء  هنــاك ح ــانون االب فاصــلة بــني ق

ــداخالن ــام مت ــحيح فه ــري ص ــذا غ ــيص، وه ــانون التمح ــ ،وق ــد يض رب ـفق

 ت منـه بمـوازاة رضبـه بـالتمحيص،فَ لَ ذنـوب َسـ املؤمن بـالبالء عقوبـة عـىلٰ 

يسـتويف مـن عبـده  أنْ  اهللا سـبحانه حيـبُّ  فمن جهـة يـدفع فـاتورة ذنوبـه ألنَّ 

ــيف احليــاة الــدنيا  مــن الــذنوب  أو شــبه خــالٍ  يــأيت يــوم القيامــة خاليــاً  ٰى حتّ

ـاوتبعاهت ن ينطبـق صـربه فيكـون ممـَّ ٰى مـد ٰى ه لـري، ويف نفس الوقـت يمحصِّ

ــاىلٰ  ــول اهللا تع ــه ق ٰ ﴿: علي
�
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 .)١٠ :الزمر(

ــيام ســبق إنَّ  ــا ف ــد قلن ــاصٌّ  وق ــانون التمحــيص خ ــتالء  ق ــانون االب وق

 .من قانون االبتالء قانون التمحيص فرعٌ  أوضح أنّ  ٰى عام، أي بمعن

ــتىلٰ  ــاملؤمن مب ــط، ف ــراد فق ــط، األف ــؤمنني فق ــيص للم ــانون التمح  فق



  ٩٧  ............................................  قانون التمحيص -قانون االبتالء : الثالثالفصل 

ــاة الــدنيا وهــو أشــ بكــلِّ  به مــا يكــون بإدخــال جنــود بــدورات يشء يف احلي

يف بعــض  وقــوة شــكيمة، وخصوصــاً  قتاليــة عنيفــة عديــدة ليــزدادوا صــالبةً 

ــ ــالعراق فإّن ــدان ك ــدِّ البل ــن أش ــتالءً  ه م ــالمية اب ــدان اإلس ــي  البل ــك لك وذل

الكفـر واالسـتكبار  ٰى ضـد قـو ٰى يكون املؤمنـون مسـتعدين للمنازلـة الكـرب

 .هم املوعودالعاملي وليامرسوا واجبهم جتاه قائد

ــة  وكــّل  ــارشة بحرك ــة مب ــه عالق ــك ل ــدي اإلمــام ذل ــة  ¨امله املبارك

ــاء واملصــلحني، فهــو بحاجــة إىلٰ  ــك  التــي هــي أمــل األنبي ــاس دخلــوا تل أن

ــة  ــدورات املميت ــرية وال ــات العس ــية واالمتحان ــارب القاس ــالتج ــع  ٰى حتّ يق

واغيـت ملواجهـة الط تـامٍّ  اسـتعدادٍ  أكتـافهم وليكونـوا عـىلٰ  عبء حركته عـىلٰ 

ــة  ــردة وكــذلك إيصــال رســالة اإلســالم واألطروحــة اإلهلي والشــياطني وامل

 .كافة بقاع العامل إىلٰ 

ــوانني اهللا  ــن  فق ــاة وم ــب العص ــؤمنني ولتأدي ــاده امل ــة عب ــي لرتبي ه

 .هو بحاجة لذلك

*   *   *  
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ـ ه لكي يتحقـقأرشنا فيام سبق أنَّ  ه البـد مـن تـوفر الظهـور املقـدس فإنَّ

ــ ــار أنَّ ـالش ــعة باعتب ــة الواس ــدة اإليامني ــو القاع ــث وه ــ رط الثال رطني ـالش

ــ ران، وأرشنــا أيضــاً طروحــة والقيــادة متــوفِّ اآلخــرين األُ  ه جيــب أن تكــون أنَّ

ـالقاعـدة إضـافة ملاهيَّ  ا ذات تهـا اإليامنيـة ذات امتـداد مجـاهريي واسـع أي أهنَّ

ـكّمـعـدين كيفـي وبُ   ٰى ا سـتدخل بمواجهـات كبـرية ضـد قـوي، وذلـك ألهنَّ

ــ ــبي داخــل األُ يْ قَّ النفــاق واالنحــراف بَش ــه البــرتي والناص  ٰى ة، وضــد قــومَّ

االســـتكبار العـــاملي املـــدجج بأفتـــك األســـلحة واألمـــوال الطائلـــة 

 .ه والعقول املاكرة اخلبيثةوالتكنولوجيا املتطورة واإلعالم املوجَّ 

، اً إهليّـ باعتبـاره وعـداً  تمـي ال تبـديل فيـه إطالقـاً الظهور املقدس ح إنَّ 

 : ُرص طال الزمن أو قَ  ،وجيب أن يتحقق
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ــا ــكيل وبن ــو اآلفتش ــة ه ــدة اإليامني ــور القاع ــتمٌ ء وظه ــر ح ــدٌ  خ  ووع

ــه ،ي بــهـمقضــ ــمــة الواجــب واجبــة، بيــد مقدَّ  إذ أنَّ  ،ال انخــرام ب ــب أنَّ ه جي

ــاف إىلٰ  ــاف األُ  أنَّ  االلتف ــدس والتف ــور املق ــة الظه ــول بحتمي ــالق ــول مَّ ة ح

ـقائدها وحتمية تـوفُّ  ا مشـيئة إهليـة، اقتضـت ر القاعـدة اجلامهرييـة املؤمنـة بأهنَّ

ــك، فإنَّ  ــض ذل ــا بع ــؤمن هب ــي ت ــة الت ــة أو اجلربي ــذلك احلتمي ــي ب ــا ال نعن ن
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اهللا فاعــل  نّ أتضــت ذلــك ومشــيئة اهللا اق مــدارس املســلمني باعتبــار أنَّ 

ألفعال عباده، وليس كام تـذهب إليـه بعـض املـدارس املاديـة اإلحلاديـة التـي 

طرحـت نظريـة املاديـة التارخييـة وفصـلت مراحـل التـاريخ حسـب مزاجهــا 

يكـون مـن خـالل التنـاقض  ٰى أخـر االنتقـال مـن مرحلـة إىلٰ  رها وأنَّ وتصوُّ 

ـاملتنامية وبـني وسـائ جنتااإل ٰى ما بني قو ه ام نعنـي أنَّـل اإلنتـاج التقليديـة، وإنَّ

ــول األُ  ــة لوص ــك نتيج ــتم ذل ــي ــا إىلٰ  ة إىلٰ مَّ ــل وعودهت ــوعي الكام ــة ال  حال

ــأُ  ــا احلقَّ ــمَّ طروحته ــن ث ــ ة وم ــتعدادها لتحمُّ ــد اس ــك بع ــؤوليتها وذل ل مس

 .مرورها بتجارب مريرة وفتن قاسية وأيديولوجيات فاشلة

ــة، و ــة اإلهلي ــي، والرمح ــف اإلهل ــن اللط ــوا لك ــة اقتض ــة اإلهلي احلكم

ملــن أطاعــه  ةنَّــر املســاحة الكافيــة لالختيــار، فقــد خلــق اهللا اجلَ ـإعطــاء البشــ

ــاه ــن عص ــار مل ــق الن ِمْن وَ ﴿ :وخل
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 .)٢٩: الكهف(

ــ ــوِم ــوَّ  د أنَّ ن املؤكَّ ــدة ال تتك ــذه القاع ــةٍ ه ــني ليل ــحاها وال  ن ب وض

ــربة الزب وإـبضــ ــك  ،طويــل قــد يكــون حلقــب قــاسٍ  ام عــرب خمــاضٍ نَّ وذل

ـأبرزها حصـاد اختيـارات األُ  ألسباب لعلَّ  ة اخلاطئـة وابتعادهـا عـن أنـوار مَّ

ــد ــد ٰى اهل ــآل حمم ــة ب ــوَّ ، واختِّ ݜ املتمثل ــاهج مش ــا من ــن اذه ــالم م هة لإلس

ــاب الــذين  ــل الكت ــض أه ــافقني وبع ــرفني واملن ــت واملنح ــنع الطواغي ص

 .يف القرن األول اهلجري  وخصوصاً اندسوا بصفوف املسلمني

ــل األُ  ــني تص ــوح ــة أنَّ  ة إىلٰ مَّ ــة القناع ــاهج مُ  مرحل ــك املن ــة ال فلِ تل س

ــدِّ  ــاكلها وأنَّ تق ــة ملش ــول الالزم ــا احلل ــالرجوع إىلٰ  م هل ــها ب ــرآن  خالص الق

ــة فعنــدها تقــوم  والعــرتة فتقــوم بمراجعــة نفســها ومراجعــة املنــاهج اخلاطئ

 .تنبذها وراء ظهرهابعملية انقالب واسعة ضدها ف
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م سـواء، مـن متحـيص وابـتالء َمـالسنن اإلهليـة جاريـة يف مجيـع األُ  إنَّ 

واستدراج وإمالء واستئصال ومسخ وقذف باحلجارة أو رجز من السامء، فمنها 

بعد عني، كام حدث لشعوب  من يسقط أثناء املسرية فيتفكك ويندثر ويصبح أثراً 

ميني واألكـديني والسـومريني وعـاد وثمـود م كثرية مثل الكنعانيني واآلرامَ وأُ 

ا، رّ َج  مَّ ن، وأهل طروادة، وشعوب اجلات، واملايا واألنكا وهلُ يَ دْ وقوم لوط ومَ 

 .يف الساحة، أو خيرج من بقايا شعب آخر ٰى ومنها من جيتاز فيبق

،  بكثـري مـن أحـاديثهم ݜ اً وخلفـاؤه حّقـ ݕلقد أشـار رسـول اهللا 

ــانحــراف هــذه األُ  إىلٰ وأخبــارهم يف املالحــم والفــتن   دٍّ َحــ ة ومشــاهبتها إىلٰ مَّ

ــٰى م األخــرَمــالتطـابق لألُ  اذ ، فــاالنحراف والضـالل والزيــغ عــن احلــق واختِّ

ــن حلــمٍ  ــد ودمٍ  عجــول م ــلحني واح ــة املص ــا وحمارب ــواءً  ،وعبادهت ــواء  س بس

ــأو يف هــذه األُ  ٰى أكــان ذلــك يف اليهــود والنصــار ــبعــض األُ  ة، فكــام أنَّ مَّ م َم

طالتهـا قـوانني االبـتالء واإلمـالء واالسـتدراج وهـي أشـد مـن  السابقة قـد

ـهذه األُ  قانون االستئصال، فإنَّ  ة نالـت ومـا تـزال تنـال مـن ذلـك الكثـري، مَّ

ــقــانون االستئصــال مل يطـل بنــي إرسائيــل وهـذه األُ  بيـد أنَّ  احلكمــة  نَّ ة، ألمَّ

ــت بقــاء بنــي إرسائيــل كبقــاء إبلــيس باعتبــارهم حمــرِّ َضــاإلهليــة اقتَ  ر ـك الشَّ

ــاريخ، وأنَّ  ــاد يف األرض وحركــة الت ــذه األُ  والفســاد واإلفس ــه ة ســتؤوب مَّ

ــك بأطروحتهــا اإلهليــة  إىلٰ  ــدها بعــد تيههــا الطويــل وترجــع للتمس رش

ــق مــا رشَّ  ــتم تطبي ــدون  عــه اهللا وقيادهتــا املعصــومة وحينهــا ي بالكامــل ب

ــ إلنســانية مجــال ا ٰى فــرت ،ر واجلــور والفسـادـانتقائيـة ويــتم إهنــاء حقـب الشَّ

 .يوم القيامة احلكومة اإلهلية التي ستستمر إىلٰ 

ه التشــابه بــني املستفيضـة أوُجــ ݕدت أحاديــث رســول اهللا لقـد حــدَّ 

 .ك الرشَّ رِّ بني إرسائيل ُحم  وخصوصاً  ٰى م األخرمَ ته وبني األُ مَّ أُ 
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ــا كــل األمــة هــذه يف يكــون«  النعــل حــذو الســالفة األمــم يف كــان م

 .)١(»قذةبال والقذة بالنعل

ف احلاخامـــات والرهبـــان كتـــبهم املقدســـة أو أتلفوهـــا فكــام حـــرَّ 

ـين الـذي جـاء بـه أنبيـاؤهم، فكـذلك أغلـب هـذه األُ غري الدِّ  موا ديناً وقدَّ  ة مَّ

ــاً  ــنع دين ــريَّ وص ل وغ ــدَّ ف وب ــرَّ ــ ح ــن حممَّ ــري دي ــم واألذان د إّال غ  باالس

 .والشهادتني وهو دين السقيفة

ـهـذه األُ  يـاءهم وصـاحليهم فـإنَّ وكام قتـل بنـوا إرسائيـل أنب ة قتلـت مَّ

 .ݕ أبناء رسول اهللا وورثته وأئمة احلق وعرتة نبيها

ــهــذه األُ  وســبعني فرقــة فــإنَّ  ٰى إحــد ق بنــو إرسائيــل إىلٰ وكــام تفــرَّ  ة مَّ

 .)٢(ثالث وسبعني فرقة قت إىلٰ تفرَّ 

وكام امتاز دين بني إرسائيل بالوحشـية والقسـوة التـي مل تـرحم الطفـل 

ديـن  حرق املدن وقتل احليوانات، فـإنَّ  هتا إىلٰ  وال الشيخ الكبري بل تعدَّ الصغري

، وأكـل القلـوب س لكل ذلك، مـن حـرق النـاس ودفـنهم أحيـاءً سَّ السقيفة أَ 

وبيـع املسـلامت بسـوق  نَّ وتفجري األسواق، وسـبي النسـاء واالعتـداء علـيهِ 

 ).لذبحجئتكم برشيعة ا( :مي املكذوبالنخاسة ورفع الشعار اجلهنَّ 

ويفتعلــون احلــروب  ن يف األرض فســاداً وْ ســعَ بنــي إرسائيــل يَ  وكــام أنَّ 

ــدِّ  ــإنَّ وســفك ال ــذه األُ  ماء، ف ــمــن ه ــابيون مَّ ــم الوه ــك وه ــن يفعــل ذل ة م

 .والسلفيون الذين ما تركوا من بدعة إّال ابتدعوها

ــنــا نجــد التطــابق بــني أفعــال هــذه األُ ولــذا فإنَّ  م َمــة وبــني أفعــال األُ مَّ

 :بأمرين ٰى م األخرمَ ة اختلفت عن األُ مَّ هذه األُ  بيد أنَّ  ،ٰى األخر
                                                             

 .٢١٨ص ،٢ج: ݠعيون أخبار الرضا  )١(

 .٢٨٣ح ،٢٢٤ص ،٨ج :انظر الكايف للكليني )٢(
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مل تطلــه يــد  كتاهبـا املقــدس القــرآن الكــريم مـا زال حمفوظــاً  أنَّ : لاألوَّ 

 .بكتبهم املقدسة ٰى التحريف كام فعل اليهود والنصار

 ݕديـن حممــد  ،ين القـويمالــدِّ  ه ال تـزال طائفــة منهـا عـىلٰ أنَّـ: الثـاين

 .ما حدٍّ  كني به إىلٰ متمسِّ  كام أنزله اهللا 

ة اهللا يف خلقـه جـرت فيهـا مـن حصـول رصاع بـني املـؤمنني نَّ ولكن ُس 

ــ األصــيل  ݕه قــد انــدلع بــني ديــن حممــد وبــني املندســني واملتطفلــني أي أنَّ

ــود مســخ جديــد حيمــل اســم اإلســالم زوراً   وذلــك بمجــرد أنْ  ،وبــني مول

ــول اهللا  ــض رس ــل إىلٰ  ݕأغم ــه وانتق ــق األ عيني ــىلٰ الرفي ــك ع ــان ذل ، وك

املسخ مـن إنتـاج طلقـاء قـريش وبعـض أهـل الكتـاب ومنـافقي وإنتهـازيي 

ــمــا اختلفــت أُ «: الصــحابة وحســب النــاموس االجتامعــي  ة بعــد نبيهــا إّال مَّ

 .)١(»أهل حقها غلب أهل باطلها عىلٰ 

ـومن ذلـك اليـوم األسـود يف السـقيفة واألُ  ة بفـتن عاصـفة متالحقـة مَّ

ـوشـامالً  رهبا يمينـاً ـتض هـائج مـن غـري  ا بمركـب يف وسـط بحـرٍ ، فهـي كأهنَّ

 .ههَ توجِّ  ةٍ قبطان حاذق ودفَّ 

رية اإليــامن ضــح فبإمكاهنـا الولــوج إىلٰ  ،هلــا البـاب مــا زال مفتوحــاً  إنَّ 

ختلـع رداء التعصـب  تضـع تراثهـا حتـت جمهـر الفحـص وأنْ  احلق رشيطة أنْ 

ص تــتخلَّ  ٰى حتّــ ،دوالقدســية الزائفــة لألقــدمني، فتقــرأه بــوعي وإدراك وجتــرُّ 

العقــول والنفــوس منــذ قــرون  مــن الرمــوز الشــيطانية التــي ســيطرت عــىلٰ 

 .عديدة فأنتجت لنا القاعدة ونظائرها

ــاملقارنــة بــني هــذه األُ  ر كثــرياً كــرِّ أنــت تُ : قــد يقــول الــبعض ة وبــني مَّ

 بنـي إرسائيـل، وهـذا صـحيح ولكـن لـيس كثـرياً  وخصوصاً  ٰى م األخرمَ األُ 
                                                             

 .٢٣٥ص :انظر أمايل املفيد )١(
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ــ قطرة يف بحـر، بـل أجـد نفسـإّال فام أذكره ما هو  ، فـام كتبتـه ومـا راً ـي مقصِّ

عـن ذلـك، فاملطابقـة  ݕمـا قالـه رسـول اهللا  سأكتبه هبذا الصدد قليـل أمـام

 تكــاد تكــون كاملــة، فــام مــن جائحــة ارتكبهــا بنــو إرسائيــل باخلصــوص إّال 

ة، مـن حتريـف، مـن تشـويه، مـن تغيـري، مـن تبـديل، مـن مَّ وعملتها هذه األُ 

ــل أل ــع قت ــاملني وخل ــابرة والظ ــليط اجلب ــن تس ــلحني، م ــا وللمص والد نبيه

ـأبـرز الفـوارق بـني هـذه األُ   أنَّ والقداسـة علـيهم، إّال  ٰى أردية التقو ة وبـني مَّ

يف الـيم،  ه كـان لبنـي إرسائيـل فرعـون واحـد أهلكـه اهللا بني إرسائيـل أنَّـ

ـهلـذه األُ  يف حني أنَّ  يـوم  وإىلٰ  ݕهللا دين منـذ وفـاة رسـول اة فراعنـة متمـرِّ مَّ

ــالنـاس هــذا، كُ   فرعــون انبعــث مــن رمــاده فرعــون آخــر مثــل طــائر ِرب ام ُقــلَّ

ــم  ــاز وه ــقيفة بامتي ــاج الس ــن إنت ــة م ــؤالء الفراعن ــطوري، ه ــاء األس العنق

د هبـا املســلمون يتعبَّـ ݕجون باألحاديـث املوضـوعة عــن رسـول اهللا مـدجَّ 

أمـري (ـبـ ٰى فرعوهنـا املسـمّ  نَّ لـو أ ٰى حتّـملسـلم خمالفتهـا،  ال حيـلُّ  ويروهنا ديناً 

مـن فـارق مجاعـة املسـلمني  ، ألنَّ ٰى بل وَسـتَـا وقَ َنـزَ اخلمـر وَ  َب َرشِ  )املؤمنني

فقـد خلـع ربقـة اإلسـالم مـن عنقـه، ومـن مـات ولـيس يف عنقـه  ولو شرباً 

 .فقد مات ميتة جاهلية بيعة إلمامٍ 

يف ضنك وضيق  ݠر بعد يوسف الصديق ـلقد كان بنو إرسائيل يف مص

هم أشـدَّ  ر وأقباطهـا، ولعـلَّ ـة وسبي وقتل وسخرة من فراعنة مصوهوان وذلَّ 

 وقد صـربوا عـىلٰ . )رعمسيس الثاين( تارخيياً  ٰى املسمّ  ݠ ٰى فرعون موس نكاالً 

ر به يعقوب ـص املوعود وهو مهدهيم وقائدهم الذي بّش للمخلِّ  كل ذلك انتظاراً 

 .قبل والدته بقرون ݟويوسف 

بـن عمـران بـن يصـهر بـن قحـات بـن الوي  ٰى ص موسـوكان املخلِّـ

 .ݜ بن يعقوب
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ــ ــاء املخلِّ ــل ج ــع وبالفع ــري م ــاض عس ــري وخم ــد رصاع كب ص، وبع

ــ ــن مص ــروج م ــتطاعوا اخل ــه اس ــون وقوم ـــفرع ــادة موس ــه  ٰى ر بقي وأخي

ــارون ــمَّ  ݟ ه ــن ث ــذُّ  وم ــن ال ــهم م ــوان إىلٰ ختليص ــ ل واهل ــث احلريَّ ة حي

ــزَّ  ــدهم ووالع ــي لقائ ــدعم اإلهل ــول ال ــد حص ــون ة، وبع ــإغراق فرع ــم ب هل

 .وقومه يف اليم

ر برواسـب الوثنيـة ونزعـة الصـغار ـلقد خرج بنـو إرسائيـل مـن مصـ

ــ ــي تربَّ ــذكريات الت ــداهنم، ف ــخة بوج ــت راس ــرون، وكان ــة ق ــا طيل وا عليه

ريون وعبـده بنـو إرسائيـل ـالـذي كـان يعبـده املصـ )أبـيس(س جل املقدَّ العِ 

ل السـامري كـان مـن ذهـب عجـ مـا خـال أنَّ  ،جل السامريهو نفسه عِ  أيضاً 

ــة املثــرية للدهشــة واإلنكــار أنَّ  )أبــيس(و هــؤالء  كــان مــن حجــر، واملفارق

ــ ــن موس ــوا م ــنامً  ݠ ٰى طلب ــم ص ــب هل ــني  أن ينص ــنم األدومي ــه كص لعبادت

مـن البحـر وأرجلهـم مـا وا هبم ورأوهـم يعبدونـه بعـد خـروجهم الذين مرّ 
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ــ ــس الش ــذه األُ ـونف ــدث هل ــيء ح ــرَّ مَّ ــنام م ــد  ة حي ــلمون يف أح املس

ــه[ عليــه اهللا صــىلٰ  اهللا رســول أن(حيــث روي  ،غــزواهتم ــا ]وآل ــرج مل  إىلٰ  خ

ــني ــجرة مــر حن ــواط ذات هلــا يقــال ركنيـللمشــ بش  عليهــا يعلقــون أن

 فقــال ،أنــواط ذات هلــم كــام أنـواط ذات لنــا اهللا رســول يــا :قــالوا همأسـلحت

 اجعـل ٰى موسـ قـوم قـال كـام هـذا ،اهللا سـبحان« :]وآلـه[ عليه اهللا صىلٰ  النبي

 .)١()»قبلكم كان من سنة لرتكبن بيده نفيس والذي ،آهلة هلم كام إهلا لنا

واملطابقـــة واضـــحة بـــني احلـــادثتني إذ طلـــب بنـــو إرسائيـــل مـــن 

                                                             

 .٣٢٢ص ،٣ج :سنن الرتمذي )١(
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ــ ــنامً  ݠ ٰى موس ــم ص ــب هل ــىلٰ  أن ينص ــوا ع ــوم،  ليعكف ــك الق ــه كأولئ عبادت

ركون يـأتون ـمثـل ذلـك إذ كـان املشـ ݕوبني طلـب أصـحاب رسـول اهللا 

ســدرة يعلقــون عليهــا أســلحتهم ويقيمــون عنــدها ويــذبحون هلــا  إىلٰ 

ت هبـل والـّال (ـكـ ٰى ويعتقدون بقدسـيتها ويعبـدوهنا مثـل أصـنامهم األخـر

  .)ومنافوأساف ونائلة  ٰى زّ والعُ 

سـوهنم وقد حاولت الوهابيـة إجيـاد خمـرج لفعـل الصـحابة الـذين يقدِّ 

 : فقالوا

ـ إنَّ ( ام يـذبحون هلـا عرب اجلاهليـة مل يكونـوا يعبـدون ذات أنـواط وإنَّ

ــري ــول اهللا )ال غ ــتنكار رس ــة اس ــخيف بدالل ــر س ــو تربي ــبهم  ݕ، وه لطل

ــه ــرب«: بقول ــو»اهللا أك ــك بق ــبيه ذل ــة وتش ــه املقدس ــمه بنفس ــم قس ــي ، ث ل بن

م َمـم السـابقة، وهـل أفعـال تلـك األُ َمـإرسائيل وإخبارهم بسـلوك سـبل األُ 

  الرشك والضالل واالنحراف؟إّال 

 ولكن هل ترك بنو إرسائيل نوازعهم لعبادة األصنام؟

جل الذهبي الذي صنعه هلـم السـامري وعبـدوه يف غيـاب ما حادثة العِ 

اهتم فضحت أفعاهلم رات، وهذه تورـرات وعشـ واحدة من عشإّال  ݠ ٰى موس

 ة؟مَّ وضالالهتم طيلة قرون، وباملقابل ماذا فعلت هذه األُ 

مـن نـوع آخـر، ليسـت مـن ذهـب  جـوالً د عُ عبُـوما تزال تَ  ْت دَ بَ لقد عَ 

 :وقد ورد يف األثر ،جول السقيفةوهي عُ  وحلمٍ  ام من دمٍ وإنَّ 

 .)١(»يف معصية اهللا فقد عبده أطاع رجالً  لو أن رجالً «

                                                             

َفـإِْن َكـاَن النَّــاطُِق ُيـَؤدِّي َعــِن  ،َنــاطٍِق َفَقـْد َعَبــَده إَِىلٰ  ٰى َمـْن َأْصـغَ «: َقــاَل  ݠَعـْن َأِيب َجْعَفـٍر  )١(

ــَد اهللا اهللا  ــْد َعَب ــْيَطانَ وإِْن َكــاَن  ،َفَق ــَد الشَّ ــْد َعَب ــْيَطاِن َفَق ــِن الشَّ ــَؤدِّي َع ــاطُِق ُي الكــايف [ »النَّ

 .]٢٤ح ،باب الغناء ،٤٣٤ص ،٦ج :للكليني
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ـهـذه األُ  وقد أطاع بعـض ـ ة رجـاالً مَّ فون هللا م خمـالِ أعلنـوا رصاحـة أهنَّ

صـالة الـرتاويح أحـد األمثلـة البـارزة، فالـذي ابتـدعها  ، ولعلَّ ݕ ورسوله

 .)١()البدعة هذه مَ عْ نِ (: كان يقول

 ݕمن أصحاب رسـول اهللا  مسبقاً  موقفاً  خذٌ ك متَّ إنَّ  :وقد يقول البعض

حماولـة مـنهم للهـروب مـن  فتحاول تفصيل األحداث حسب ذلك، ويف ذلك

نـاس األدلة الدامغة التي وضعت أولئـك املتقدسـني بحجمهـم احلـق، فهـم أُ 

رون بموروثهم االجتامعي وبيئـتهم ونـوازعهم عاديون خيطئون ويصيبون، يتأثَّ 

آيات الذكر احلكيم وأحاديث  النفسية وقناعاهتم العقلية، وما التفت حمبوهم إىلٰ 

 :عنهم وقد قيل ݕرسول اهللا 

  وعــني الرضــا عــن كــل عيــب كليلــة

 

 

  ولكــن عــني الســخط تبــدي املســاويا 

ــالتمرُّ   ــل ب ــو إرسائي ــع بن ــد أول ــاوق ــائهم، وه ــيان ألنبي ــم  د والعص ه

وا يـا ﴿ :بكـل صـالفة ووقاحـة ݟبـن عمـران  ٰى خياطبون نبـيهم موسـ
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ـوفعلت هـذه األُ   ݟرها عـيل وفاطمـة ـيء إذ استنصــة نفـس الشـمَّ

ــىلٰ  ــباحاً  ع ــني ص ــقيفة ألربع ــي الس ــبهام إّال  انقالبي ــم جي ــةفل ــا  ، أربع وكان

 .يعريون اهللا مجامجهم يرجوان أربعني جماهداً 

ــة الت ــل بعقوب ــي إرسائي ــب اهللا بن ــد عاق ــحراء وق ــنة بص ــني س ــه أربع ي

ـسيناء حيث األرض اجلـرداء، وعاقـب اهللا هـذه األُ  ة بالتيـه منـذ أن خـذلت مَّ
                                                             

 .اويحكتاب صالة الرت ،٢٥٢ص ،٢ج :صحيح البخاري )١(
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ــاً  ــة علي ــݟ وفاطم ــل إهنَّ ــر إىلٰ ، ب ــت تنظ ــة  ا كان ــل بفاطم ــا فع ــن  ݝم م

ــٍب  ــ غص ــا وكس ــقاطٍ  رٍ ـحلقه ــا وإس ــت  جلنبه ــا زال ــاالة، وم ــال مب ــا ب جلنينه

 :يوم القيامة رصختها تقرع األجيال إىلٰ 

ــَالَع َأَمــا « ــوا طِ ــَك َلَقــْد َلِقَحــْت َفنَظِــَرٌة َرْيــثََام ُتنْــتَُج ُثــمَّ اْحتََلبُ َلَعْمــُر إَِهلِ

َيْعـِرُف التَّـاُلوَن وَ   بْطُِلـونَ ُر املُ ـَخيَْسـ  ُزَعافـًا ُممِْقـرًا، ُهنَالِـَك وَ الَقْعِب َدمـًا َعبِيطـًا 

ــَس اْألَوَّ  ِغــبَّ  يبُــوا َعــْن َأْنُفِســكُ ُلــونَ َمــا َأسَّ
اْطَمِئنُّــوا لِْلِفتْنَــِة وَ ْم َأْنُفســًا ، ُثــمَّ طِ

بَْداٍد ِمـَن الظَّـاملَِِني َيـَدُع وَ َهـْرٍج َشـاِمٍل ُروا بَِسـيٍْف َصـاِرٍم وَ ـَأْبِشـوَ َجْأشًا 
اْسـتِ

ـَلُكـْم  َرَيت ـ، َفيَـا َحْسـَوَزْرَعُكْم َحِصـيداً َفيْئَُكْم َزِهيدًا  يَـْت بُِكـْم وَ  ٰى َوَأنَّ َقـْد ُعمِّ

ُموها وَ  ...﴿  َعَليُْكمْ 
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أمــزجتهم وأهــوائهم، ومل  عــىلٰ  مفصــالً  لقــد صــنع بنــو إرسائيــل دينــاً 

 بعـض الوصـايا والتوجيهـات واألنبيـاء مـن بعـده إّال  ٰى يبقوا من ديـن موسـ

ـر، وصــنع بعـض هــذه األُ ـالعامـة ومــن مجلتهـا الوصــايا العشـ  عــىلٰ  ة دينــاً مَّ

ـأمـز فـام وافـق أهـواءهم أخــذوا  ،ذوا املـنهج االنتقـائيجتهم وأهـوائهم واختَّ

ات ليـيرسائبه وما مل يوافـق أهـواءهم تركـوه، وقـد لفـق هـذا الـدين مـن اإل

رانيات وخرافــات وأحكــام اجلاهليــة وبعــض أحكــام الــدين احلــق، ـوالنصــ

 ٰى حتّـماء اكي الـدِّ أنـتج الطواغيـت والظلمـة والقتلـة وسـفّ  مسـخاً  فكان ديناً 

ــد بيَّ  ــن لق ــه دي ــوا وج ــايل(ض ــدَّ  )ك ــدموي، فق ــدي ال ــك اهلن ــامل بتل موه للع

ــزّ  ــورة املق ــت ردَّ الص ــدثت زة وكان ــة فح ــلمني عنيف ــض املس ــن بع ــل م ة فع

 .)٢(ٰى أديان أخر موجات ارتداد مجاعات كبرية منهم إىلٰ 
                                                             

مـــن خطبـــة لفاطمـــة /٣٨ح ،١٢٩ – ١٢٨ص :دالئـــل اإلمامـــة للطـــربي الشـــيعي )١(

 .لعيادهتا يف بيتها بنساء األنصار حني ِجْئنَ  ݝ الزهراء

رًا أن أكثــر مــن  )٢( ــَؤخَّ وا عــن ) ١٠٠٠(ذكــرت األنبــاء ُم مســلم كــردي يف شــامل العــراق ارتــدُّ

 .اإلسالم واعتنقوا املسيحية
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 .ة هو الشخصانيةمَّ أُ  وأساس كل انحراف يف كلِّ 

ــي أُ  ــانية ه ــي ر سُّ فالشخص ــبالء وه ــف  أُس ال ــي تق ــي الت ــة وه الفتن

ــأُ  ر عــىلٰ ـبــاع احلــق، ومل تقتصــبــني اإلنســان وبــني احلــق واتِّ  حــاجزاً  ة دون مَّ

ـأُ  لَّ ، فقد ابتليـت هبـا ُكـٰى أخر رجـل هجـر  -سـبيل املثـال  عـىلٰ  -ة، فبـوذا مَّ

ــ ســوه ولكــن أتباعــه قدَّ  ،ذ مــنهج الزهــد ومل يكــن يــدعو لعبادتــهالــدنيا واختَّ

ــيالً  ــل  ج ــد جي ــبع ــ ٰى حتّ ــذا نص ــن دون اهللا، وهك ــدوه م ــل وعب ــه متاثي بوا ل

ـوقعـت هــذه األُ  يعلــم بــام  ݕة هبــذا الفـخ املهلــك، فقـد كــان رسـول اهللا مَّ

 :ته يف قابل األياممَّ سيحصل ألُ 

 ٰى وحتـ ،ركنيـباملشـ أمتـي مـن قبائـل تلحـق ٰى حتـ السـاعة تقوم وال«

 .)١(»األوثان أمتي من قبائل تعبد

عبـدت األصـنام  ا فعالً ستعبد األصنام فإهنَّ  اوحينام يقول وقوله احلق إهنَّ 

للسلف الصالح، والسلف الصـالح  باعاً تِّ اِ غري مرئية  ة تعبد أصناماً مَّ وها هي األُ 

ل هو الذي أعاد عبادة األصنام بصورة مغايرة ملا سـبق هلـم يف اجلاهليـة وتتمثَّـ

 .واجتهاد اآلراء مقابل أوامره ونواهيه ݕبعصيان رسول اهللا 

ـ موإّال  مـن أوامـره  ݕر موقـف بعـض أصـحاب رسـول اهللا ـاذا نفسِّ

 .)٢(»يا عيل حربك حريب وسلمك سلمي« :هونواهيه، أمل يبلغهم قول

مـن  وال حيـاءً  بـال خـوف مـن اهللا  عيانـاً  ݠ اً وا حيـاربون عليّـفهبُّ 

 ݕرها رســول اهللا ، وجــاءت معهــم تلــك املــرأة التــي حــذَّ ݕ رســول اهللا

 .)٣(»تكونيها يا محرياء أنْ  إياكِ «: بقول يفلق الصخر

                                                             

 .٤٢٥٢ح :باب ذكر الفتن ودالئلها ،٣٠٢ص ،٢ج :سنن أيب داود )١(

 .١ ،١٥٠ح ،١٥٦ص :أمايل الشيخ الصدوق )٢(

 .٣٣٣ص ،٣ج :ثم البحراينرشح هنج البالغة البن مي )٣(
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دة بدماء آالف من فهي صاحبة ماء احلوأب وراكبة اجلمل األدبب واملتقلِّ 

ي اجلمل األصغر واجلمـل األكـرب، بـل يف وقعتَ  باردٍ  املسلمني الذين قتلتهم بدمٍ 

 .ݜ قتل عيل واحلسن واحلسني ض أتباعها عىلٰ كانت حترِّ 

ــان يف أنَّ  ــاقش اثن ــار وال ين ــارب وحي ــن ح ــول اهللا م ــو  ݕب رس ه

ــاد الشخصــانية أصــحاب اجلمــل وصــفني الــذين  كــافر، ولكــن مل يكفــر عب

ــلُّ  ــوَّ س ــيل وا وص ــه ع ــاح بوج ــال والرم ــيوف والنب ــه  ݠبوا الس ــذي حرب ال

 .ݕ حرب رسول اهللا

ــ ٰى وحــني رأ وا لفريــة أقة جلــروا بزاويــة ضــيِّ ـم حصــهــؤالء أهنَّ

وا وهلــم أهــدوا فأخطــك النفــر مــن الصــحابة اجتأولئــ االجتهــاد باعتبــار أنَّ 

 .م أرادوا اإلصالح بني املسلمنيوأهنَّ  واحدٌ  بذلك أجرٌ 

 الذقون؟ هي مزحة أم ضحك عىلٰ وال ندري أَ 

 يسوغ االجتهاد بوجود النص؟ رشعٍ  فبأِي 

لقــــد ضــــاعت النصــــوص يف زحــــام التربيــــرات والتــــأويالت 

ــبح  ــاد، فأص ــك االجته ــالل ذل ــن خ ــيطان م ــرن الش ــرز ق ــريات، وب والتفس

 .يني لتربئة املنحرفني واملارقنيالشخصانعة شّام 

ستكون بعدي فتن منهـا فتنـة اإلجـالء، يكـون فيهـا حـروب وهـرب «

ـ ثم فتن بعدهن أشـدُّ  ام قيـل انقطعـت مـن جانـب مـنهّن، ثـم تكـون فتنـة كلَّ

 .)١(» صكته دخلته وال مسلم إّال بيت إّال  ٰى ال يبق ٰى حتّ متادت من جانب 

تـي مل مَّ ني، وإذا وقـع السـيف يف أُ ئمـة املضـلِّ تـي األمَّ أُ  عـىلٰ  ٰى ام أخشإنّ «

 .)٢(»يوم القيامة يرفع عنها إىلٰ 
                                                             

 .٢ص: املالحم والفتن البن طاووس )١(

 .٢٥ص: اإلذاعة ملا بني يدي الساعة )٢(
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 .)١(»تي فتن يموت فيها قلب الرجل كام يموت بدنهمَّ أُ  َنيَّ ليغِش «

تـه، مـا سـمعها مَّ أُ  منـه عـىلٰ  شـفقةً  ݕهذه التحذيرات من رسـول اهللا 

ــا ــلمون، وه ــاً  املس ــهم بعض ــون بعض ــم يقتل ــن  ه ــداءهم م ــون أع ويرتك

 .م يقتلون إخوهتم لصالح أعدائهماملرشكني والكفار واليهود، بل إهنَّ 

 :وا آذاهنم عن رصخته املدويةولقد أصمّ 

مــنهم ثامنيــة ال يــدخلون اجلنــة  ر منافقــاً ـمــن أصــحايب اثنــي عشــ إنَّ «

 .ن أولئك املنافقونفلم يسألوا مَ  ،»اخلياط يلج اجلمل يف سمِّ  ٰى حتّ 

 :ݕ  قاله رسول اهللاوال أدري ماذا يقول أولئك بام

ــريدنَّ « ــيلَّ  ل ــوام  ع ــوض أق ــاحل ــوين  ٰى حتّ ــرفتهم وعرف ــوا اإذا ع ختلج

ـإيـا رب أصـحايب أصـحايب، فيقـول : دوين، فأقول ك ال تـدري مـا أحـدثوا نَّ

 .)٢(»بعدك

ــائس مل تــوقظ األُ  ــة الصــوت كنــواقيس الكن ــواقيس العالي ــهــذه الن ة مَّ

 .النائمة

س ويكـذب دلِّ الذين ما زال بعضهم ُيـعاتق علامئها  واملسؤولية تقع عىلٰ 

ول بسفك وخيفي ويطمس احلقائق ألغراض دنيوية خسيسة، وكانوا السبب األ

 ٰى دماء املسلمني، وليس ذلك بغريب فقد ورثوا أحبار اليهود وقساوسة النصار

 .بالكذب والتلفيق والتحريف والتدليس واخلداع

الرغم مـن إغـالق سـة إرشـاد وتوجيـه النـاس بـومن مهام الدين املقدَّ 

ــنعتها األُ  ــي ص ــامت الت ــم الظل ــوب واآلذان، وبخض ــالقل ــمَّ ــها فإنَّ ه ة لنفس

مســالك طرقهــا مــثلام توضــع املصــابيح القويــة  وضـع مشــاعل عظيمــة عــىلٰ 
                                                             

 .٥٨ص: الفتن )١(

 .٧٧ص: ن .م )٢(
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ــن  عــىلٰ  ــة م ــة ونبوي ــوص قرآني ــاعل هــي نص ــذه املش ــائرات، ه ــدارج الط م

 :ر هبا عطبم ومن مل يستنِ لِ استنار هبا َس 

 :آن العظيمفمن القر
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 :ݕ رسول اهللا ن فمِ ومِ 

ــاركٌ إينِّ « ــي و  ت ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهللا وع ــني كت ــيكم الثقل ــأف ــن هنَّ ام ل

 .»احلوض يردا عيلَّ  ٰى حتّ يفرتقا 

ــيلٌ « ــيل ع ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق ــان  ،م ــال يفرتق ــيلَّ  ٰى حتّ ــردا ع  ي

 .)١(»احلوض

مثل أهل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن  أال إنَّ «

 .)٢(»ف عنها هلكختلَّ 

فمـن جانـب حتـذير مـن االنــزالق بـالفتن وأالعيـب الشـيطان، ومــن 

 .السبيل السوي للنجاة جانب إرشاد إىلٰ 
                                                             

 .٦، ح١٥٠ص: الصواعق املحرقة )١(

 .١، ح٩٤، ص١مج: ينابيع املودة )٢(
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ــهـذه األُ  ْت فهـل أدرَكــ ة عمــق اهلاويـة التــي وقعـت فيهــا فتــداركت مَّ

بحبــل النجــاة الــذي ألقــاه هلــا القــرآن الكــريم والرســول نفســها وأمســكت 

 ؟ݕ العظيم

 .وقد يطرح سؤال آخر فحواه

 ؟)١(تاه عن الطريق ةمَّ مجيع األُ  هل إنَّ 

قـت ه عـن الطريـق، بـل تعلَّ تِـومل يَ  ٰى بالطبع ال، فهناك مـن سـمع ووعـ

، فاسرتشــد بتلــك املشــاعل ݜ وهــو والء أهــل البيــت يــداه بحبــل اهللا 

ـجـول هـذه األُ بعينيـه عـن عُ  ٰى ركب سـفينة النجـاة، وأزوواألنوار و ة، بـل مَّ

 .ده املؤمن هو وسام الرفضحارهبا ورفضها فاستحق أعظم وسام يتقلَّ 

 .»تقوم الساعة ٰى حتّ احلق ظاهرين  تي عىلٰ مَّ ال تزال طائفة من أُ «

هذه الطائفة، هذه الرافضـة هـي القاعـدة اإليامنيـة التـي سـتكون حتـت 

، ݜ ، ومـن قبلـه كانـت حتـت رايـة آبائـه الطـاهرين¨ املهدياإلمام راية 

ـ ل مئـات املاليـني يف تشـكِّ  ٰى حتّـبعـد يـوم  ع وامتـداد أفقـي يومـاً وهي بتوسُّ

 هـي التـي سـيقع عـبء الثـورة املهدويـة العامليـة عـىلٰ  .عرص الظهور املقدس

ية، وهـي املعـني الـذي عاتقها، فهـي املقاتلـة، وهـي املجاهـدة، وهـي املضـحِّ 

ــد ــدَّ  يم ــال األش ــدوي بالرج ــف امله ــوش الزح ــة جي ــتم األئم ــذا اه اء، ل

ــومون  ــا ݜاملعص ــا وببنائه ــرَّ  ،هب ــدِّ فم ــل متع ــت بمراح ــالل احلَق ب دة خ

التـي غـاب فيهـا  ٰى ر الغيبـة الكـربـعصـ وصـلت إىلٰ  ٰى حتّـالزمنية املتعاقبـة، 

 .منتظرة الوقت املعلوم ساعة الصفر هالقائد املعصوم بأمر من اهللا ورسول

ام يـتم عـن طريـق ، وإنَّـنـاً وهيِّ  سـهالً  بناء هـذه القاعـدة لـيس أمـراً  إنَّ 
                                                             

ــوط )١( ــا املخط ــك يف كتابن ــلنا ذل ــحابة: َفصَّ ــة الص ــنص يف مدرس ــكالية ال ــا أنَّ  ،إش ــث أثبْتن حي

 .الشيعة هم الفرقة الناجية بأحاديث من كتب مدرسة الصحابة



 رشوط النهضة املهدوية   ..................................................................  ١١٦

س بأدنـاس الـذنوب ارة طـاهرة مل تـدنَّ وبتخطيط مـن عقـول جبَّـ قاسٍ  خماضٍ 

واملوبقــات، منطلقــة مــن طروحــات عقائديــة وأخالقيــة عمالقــة ختــرج مــن 

ــة إىلٰ  ــطورة واخلراف ــار األس ــباب  إط ــربط األس ــة ب ــة والعقالني ــار الواقعي إط

املعجــزة كمــالذ تــداوي بــه ضــعف جبهــة  عــىلٰ  ئكــباهتا وال تتَّ بمســبِّ 

 .املجاهدين

انتظـار ( ݜهـذه العمليـة الطويلـة الشـاقة أطلـق عليهـا املعصـومون 

 .)الفرج

ـ ¨املهـدي اإلمـام  إنّ   والرمحـة م واملـرّيب ذ واملعلِّـص واملنِقـهـو املخلِّ

 .هفخروجه هو الفرج كلُّ  ،للبرشية

ــبعض باالن ــول ال ــد يق ــلبيق ــار الس ــو  ،تظ ــا ه ــل م ــة ك ــو مقاطع وه

 .العبادة بحالة من الرهبانية منحرف واعتزال الناس وااللتجاء إىلٰ 

ــع  ــل م ــايب، أي التفاع ــار اإلجي ــر باالنتظ ــبعض اآلخ ــول ال ــد يق وق

ــرُّ  ــع والتح ــون املجتم ــد تك ــات ق ــام بحرك ــبة للقي ــروف املناس ــاد الظ ك إلجي

 .ور املقدسللظه حة لتقويم اعوجاج املجتمع متهيداً مسلَّ 

 .لالنتظار ٰى وبني هذا وذاك ضاعت مفاهيم أخر

 .)١(»أفضل أعامل أمتي انتظار الفرج«

ــدِّ  ــار املتع ــاهيم االنتظ ــة مف ــا معرف ــدر بن ــن أال جي ــيام أنَّ دة والولك  س

 ص بمفهوم واحد؟عام مل خيصَّ  ݕحديث الرسول 

س قويمـة مـن ُسـأُ  بنـاء شخصـية املـؤمن عـىلٰ  يل هذه املفاهيم هـوأوَّ 

ــ ــرَّ هت ــع ال ــة م ــة العالق ــنفس وتقوي ــذيب لل ــر  مَّ ب ُث ــع هبج ــل واملجتم األه

ــ كــام  )التخليــة والتحليــة(ك بــني قطبــي ه يتحــرَّ الشــهوات والــذنوب، أي أنَّ

                                                             

 .٣ح ،٥٥ب ،٦٤٤ص :كامل الدين للشيخ الصدوق )١(
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صـاخب، وهـو األسـاس املتـني الـذي  يقول العرفانيون، هـذا املفهـوم قـوٌي 

ء كــل يش ترتكــز فوقــه القاعــدة اجلامهرييــة اإليامنيــة، فــاملؤمن ينــاطح يوميــاً 

ــلَّ  ــدَّ  ولع ــنفسأش ــة ال ــ ،ها مناطح ــي ُس ــة يَ مِّ الت ــرب، فحرك ــاد األك ت باجله

حركتـه  خارجهـا، بعكـس املنـافق فـإنَّ  املؤمن تنطلـق مـن داخـل الـنفس إىلٰ 

ــارج إىلٰ  ــن اخل ــ م ــداخل ألنَّ ــة أوالً ال ــتم باملنفع ــه هي ــن ُث أي  -ه أنَّــ مَّ ، وم

ه كـل ذلـك فكأنَّـ مـع مشـقة ،مع األهـل، مـع املجتمـع يكون إجيابياً  - املؤمن

غـم سـينفجر عليـه، لـذا عليـه السـري فـيام بحقل ألغام متفجر، ال يـدري أي لُ 

 .بينها بدقة وصرب وأناة

 .ما يكره ما حيب، وهو الصابر عىلٰ  فهو الصابر عىلٰ 

ــن حلــول الســالم والعــدل واإلنصــاف  إىلٰ  أحــبُّ  يشءٍ  فــأيُّ  نفســه م

 .مجيع البرشبني 

حــرتاب وســفك الــدماء وســطوة االمــن  لنفســهِ  أكــرهُ  يشءٍ  وأيُّ 

 .اجلبابرة والظلمة

لنفسـه مـن البقـاء يف هـذه الـدنيا وجمـاورة  وأبغـُض  أكـرهُ  يشءٍ  بل أيُّ 

 .األرشار واللئام

ــة الكــافر ...الــدنيا ســجن املــؤمن« ــام )١(»وجن ، فهــو ســجني فيهــا مه

 .قرار إطالق رساحه طال الزمن، منتظراً 

  :مفھوم آخر لالنتظار وھو اجتماعي

ــفاألُ  ــا إىلٰ  ة جيــب أنْ مَّ االلتحــاق بأهــل احلــق،  احلــق وإىلٰ  تبــدأ رحلته

ــ فــاجللوس عــىلٰ  ل بطلــب الفــرج بــدون مصــاطب االحتيــاط أو التوسُّ

                                                             

 .باب حق النفوس، ٣٣٩ص :فقه الرضا البن بابويه القمي )١(
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هـو املـوت بعينـه، وينـدمج هبـذا املفهـوم مفهـوم  ،الدخول بمعمعة املواجهـة

ـنفسـه بانتظـار األُ  ¨املهـدي اإلمـام  آخر ال يقل خطورة عنـه، وهـو أنَّ   ،ةمَّ

ــ ْي أ ــأنَّ ــاءـبكســ( رٌ ه منتظِ ــ)ر الظ ــو ينتظِ ــر جهوزيَّ ، فه ــا كــام ينتظِ ــد ته ر القائ

 .أعدائه العسكري اكتامل تدريب جنوده للدخول بمعركة ضدَّ 

ــبق إنَّ  ــيام س ــا ف ــد قلن ــت  وق ــل البي ــيعة أه ــآيس  ْت رأَ  ݜش ــن امل م

والتنكيل واالضـطهاد مـن اخلـط الناصـبي طيلـة قـرون مـن القتـل واملـوت 

املــوت أو  إن وقعــت عــىلٰ معهــا مرحلــة ال تبـايل  وصــلت إىلٰ املجـاين بحيــث 

ــ ــة توسُّ ــي بحال ــا، وه ــوت عليه ــع امل ــا وق ــتقطب بمظلوميته ــي تس ع أفق

وبطروحاهتــا العقالنيــة األلــوف بانتظــار اإلعــالن العــاملي للثــورة مــن مكــة 

 .¨ املكرمة الذي سيعلنه اإلمام املهدي

وهذه فرتة طويلـة وقـد تطـول أكثـر وهـي منـذ استشـهاد أبيـه احلسـن 

ــكري ــدَّ ݠ الزكــي العس ــه املق ــا آمل قلب ــا م ــات األُ ، وفيه ــن انحراف ــس م ة مَّ

بحـار الـدم اجلاريـة منـذ  ٰى ويـر ٰى ط الظلمة وبؤس املظلـومني، فهـو رأوتسلُّ 

 .مةوحادثة السقيفة املشؤ

 ݕسـول اهللا ه رفكم أوجـع قلبـه كـل ذلـك وهـو يمتلـك قلـب جـدِّ 

 ؟ورمحةً  الذي يفيض عطفاً 

كثرة الدجالني مـن بنـي فاطمـة ومـن غـري بنـي فاطمـة ممـن  ٰى وكم رأ

 عون املهدويـة، وكـل حـني ترفـع مـنهم رايـة ضـاللة تسـوق النـاس زمـراً يدَّ 

 ؟اجلحيم يف الدنيا واآلخرة إىلٰ 

 ،غ احلمـرفرشـهم كـام تتمـرَّ  غـون عـىلٰ احلاكمني الـذين يتمرَّ  ٰى وكم رأ

ــأكل ــوال النــاس بالباطــل ويضــي ربون أعنــاق النــاس، وهيتكــون ـون أم

 ؟ون الناس بواسطة وعاظهمأعراض الناس، ويضلّ 
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ــ ــإنَّ ــداث، فإنَّ ــن األح ــزل ع ــيس بمع ــره ل ــب  ٰى ه ي ــه القري ــن مكان م

 ٰى والبعيد دناسة املجتمعات واحلضارات، فـاألرض بـني يديـه يراهـا كـام يـر

 .الشعرة يف كفه

ن كــل لقاعدتــه اإليامنيــة يتضــمَّ  ¨املهــدي  اإلمــاممفهــوم انتظــار  إنَّ 

 .)كل الصيد يف جوف الفرا( :وكام يقول املثل ،تلك املفاهيم وأكثر

ــا ــام قلن ــام  إنَّ : وك ــ ¨اإلم ــىلٰ منتظِ ــة، فع ــه اإليامني ــراد  ر لقاعدت األف

ك للقائــه مـــن خــالل الـــوعي والتفاعــل العقائـــدي واجلامعــات التحـــرُّ 

ــي إىلٰ  ــي واألخالق ــاء والروح ــة فن ــية  درج ــدكاك شخص ــه، وان ــذات أمام ال

ر هبـا وسـمعه الـذي يسـمع ـعينه التـي يبصـ ¨املؤمن عنده، فيكون اإلمام 

مــا وصــل إليــه أصــحاب رســول  بــه، ويــده التــي يــبطش هبــا، أي يصــل إىلٰ 

اإلمـــام أمثـــال أيب ذر واملقـــداد وســـلامن وعـــامر وأصـــحاب  ݕ اهللا

جــديرين بــام  مـا، وعنــدها يكــون املـؤمن وجمتمعــه ولــو بنحــوٍ  ݠ احلسـني

 .وكل إليهام من مهام إهلية عظيمةي

كــل أطروحــة  أنَّ  إىلٰ  لقــد أرشنــا فــيام ســبق ونشــري هنــا للفائــدة أيضــاً 

أرض  يكتـب هلـا النجـاح واالسـتقرار عـىلٰ  لـنْ  ،كانـت إهليـة أو ماديـة سواءً 

ــوفَّ  ــدة  :رطان اآلخــران معهــاـر الشــالواقــع مــا مل يت ــة والقاع ــادة الواعي القي

ــ ،املطيعــة ــادة متــوفِّ  :رطنيـالشــ نّ إث وحي ــاألطروحــة والقي  ٰى ه يبقــران، فإنَّ

 .وهو القاعدة الرشط الثالث مفقوداً 

ــل ــايض باألص ــانون ري ــاك ق ــف ،هن ــارخيي بالوص ــانون  ،وت ــو ق وه

 .النسبة والتناسب الطردي

 عــبء محــل األطروحــة بالنســبة للقائــد والقاعــدة يتناســب طرديــاً  إنَّ 

 تها ودوامهـا، وبـام أنَّ ا وعامليتهـا وأبـديَّ مع قوة األطروحـة وسـعتها وشـموهل
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األطروحة اإلسـالمية ذات مواصـفات مطلقـة مـن حيـث السـعة والشـمول 

ــ ــد عــىلٰ والعامليــة والــدوام، فإنَّ ــة،  ٰى مســتو ه جيــب أن يكــون القائ األطروح

ر بـني الكتـاب والعـرتة وقـرَّ  ٰى وهنا يربز أمامنـا حـديث الثقلـني الـذي سـاو

ــرتاقهام إىلٰ  ــدم اف ــوم ع ــتتبِ  ي ــة، ويس ــك أنْ القيام ــدة ذات  ع ذل ــون القاع تك

ـ مـن أفرادهـا مـن  نَّ إل أعباءهـا الثقيلـة بحيـث مواصفات عاليـة لكـي تتحمَّ

ص أمثـال سـلامن وأيب ذر لَّـاخلُ  ݕمـن أصـحاب رسـول اهللا  يكون مكـروراً 

ــرت لتتَ  ــك األش ــداد ومال ــدَّ واملق ــبعة و م إىلٰ اهُ ع ــف الس ــحاب الكه ــي اأص ثن

 .)١(عرش من بني إرسائيل

الـذي أنـزل عليـه القـرآن العظـيم  ݕس عظمـة نبينـا ذلك نتلمَّ  وعىلٰ 

ـــه  ألن اهللا  ،بحيـــث أصـــبح آخـــر األنبيـــاء وأعظمهـــم ـــل  ݕب وبأه

 .فتح، وبه وبأهل بيته خيتم ݜ بيته

ــ ــد موس ــة يف عه ــدة اإليامني ــ ٰى فالقاع ــة موس ــدر أطروح ــاة  ٰى بق املوح

 .إليه بالتوراة وهي قومية مرحلية

الوثنية بحيث  لضعف والركاكة واهلشاشة ورسعة العودة إىلٰ زت باوقد متيَّ 

 ده حيـنام رأت قومـاً لتعبُّـ ينصـب هلـا صـنامً  أنْ  تارةً  ݠ ٰى ا طلبت من موسهنَّ إ

، ، وتارةً اً ذهبيّ  جالً عِ  ْت عبدَ  ، وتارةً اهللا جهرةً  ٰى تر طلبت أنْ  ، وتارةً يعبدون صنامً 

 إِ ﴿: اهللا قـائالً  دعا ݠ ٰى موس أنَّ  ٰى حتّ ا، جرّ  مَّ ، وهلُ وتارةً 
�

 رَب
َ

 قال
ُ

ِلـك
ْ
�
َ
 ال أ

�
�

 �ِ
ْ
ف
َ
� 

�
نا وَ إِال

َ
ن
ْ
 بَ�

ْ
ُرق

ْ
اف

َ
ِ� ف

َ
فاِسِق�َ  َوأ

ْ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
َ ال ْ

 .)٢٥: املائدة(﴾ �َ�

                                                             

ــد )١( ــيخ املفي ــاد الش ــر ٰى رو :٣٨٦ص ،٢ج :يف إرش ــن عم ــل ب ــد اهللا  ،املفض ــن أيب عب  ݠع

ر مـن قـوم ـمخسـة عشـ ،رين رجـالً ـمـن ظهـر الكوفـة سـبعة وعشـ ݠالقـائم  خيـرج« :قال

ويوشــع  ،وســبعة مــن أهــل الكهــف ،الــذين كــانوا هيــدون بــاحلق وبــه يعــدلون ݠ ٰى موسـ

فيكونــون بـني يديــه  ،األشـرت ومالكــاً  ،واملقـداد ،وأبــا دجانـة األنصــاري ،وسـلامن ،بـن نــون

 .»اماً كّ وُح  أنصاراً 
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والــذي أراد  ،وأطروحتــه وأتباعــه ݠواحلـال ال خيتلــف مــع املســيح 

 مـن كـان عنـده رداء فليبعـه(: من تالمذته الدفاع عنـه وعـن ديـنهم فخـذلوه

 .)وليشرت به سيفاً 

ــ وكــان  م مل يســهروا معــه بتلــك الليلــة املوعــودة ونــاموا مجيعــاً بــل إهنَّ

ــاً  ــدعو اهللا  حزين ــوت، واألجينِّ  أنْ  ي ــأس امل ــه ك ــب ــك أنَّ  ٰى نك ــل ذل ــن ك  م

ن جـاء واآلخـر هـرب ممـَّ ،أحدهم أنكـره ثـالث مـرات قبـل صـياح الـديك

 .رداءه تاركاً  عارياً  مه بعد إنكاره له بل فرَّ معلِّ  للقبض عىلٰ 

 علـامً  ،رهاـرها وعقليـة عصــمتناسـبة مـع عصـ ݠ ٰى ريعة موســفش

ــيح  أنَّ  ــ ݠاملس ــابعون لش ــه ت ـــوأتباع ــاء ݠ ٰى ريعة موس ــل األنبي ــل ك ، ب

 .تابعون هلا ٰى واملرسلني بعد موس

ـالقاعـدة اإليامنيـة التـي هـي مـن أُ  ولكن حينام نـأيت إىلٰ  ، ݕ ة حممـدمَّ

كانـت  ݕر الرسـول ـخريـات، ففـي عصـن األُ عـ اً نا نجدها خمتلفـة كليّـفإنَّ 

قلـوب مندسـني  قويـة جماهـدة مطيعـة بـالرغم مـن وجـود منـافقني ومـرٰىض 

 .فيها، وقد خاضت ما يقارب ثامنني معركة وغزوة وانترصت فيها

ــد أنَّ  ــلَ  بي ــدة حص ــذه القاع ــ ْت ه ــة عظم ــا انتكاس ــداث  ٰى هل ــد أح بع

ــا،  ــذكرها هن ــال ل ــرية ال جم ــباب كث ــقيفة ألس ــالس ــإ ٰى حتّ ــذلت ويص ّهن ا خ

ــد ــاء  ݕ حمم ــيدة النس ــه س ــ ݝوابنت ــن ـومل تنص ــان م ــا ك ــان م رمها، فك

 .يومنا هذا ٰى حتّ أحداث مروعة مذ ذاك اليوم و

أطروحــة اإلســالم اخلالــدة وهــي متناســبة مــع  ݕرشيعــة حممــد  إنَّ 

ــل يشء، متَّ  ــتوعبة لك ــان، مس ــان ومك ــل زم ــي ك ــل، فه ــل عق ــع ك ــقة م س

ــب املتمــدِّ ختاطــب البــدوي يف الصــحراء كــام خت ــدن اط ن الــذي يعــيش يف م

رة، وصــريورة دائبــة مــن ناطحــات الســحاب، وهــي ذات ديناميكيــة متطــوِّ 
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خترس خطوطها العامـة بطريقـة جتعـل العقـول حـائرة عـاجزة أمامهـا،  غري أنْ 

 .إطالقاً  ݕه ال نبي وال مرشع وال جمدد هلا بعد رسول اهللا أنَّ  علامً 

ــذه األُ  ــق ه ــافتطبي ــعة الش ــة الواس ــاج طروح ــة حيت ــة الدائم ملة الكامل

ر يف النــاس لعقليــة قياديــة علميــة ذات مواصــفات روحيــة عظيمــة، ال تتــوفَّ 

ــ ام بنخبــة خمصوصــة خمتــارة مــن اهللا العــاديني الــذين خيضــعون لألهــواء، وإنَّ

 .النفوس والرسائر ع عىلٰ لِ سبحانه املطَّ 

ــة ــة خاص ــناعة رباني ــة ص ــذه النخب  ﴿: وه
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ع

َ
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الـدوام يفـيض عليهـا  صلة بـاهللا عـىلٰ فاجلسد ترايب والروح ملكويت، متَّ 

 -لـق، هـذه الشخصـية هـي اإلمـام املهـدي ل اخلَ بْ بفيوضه الواسعة، خملوقة قَ 

 .حقوسنتحدث عنه يف فصل ال -ر لسيد األنبياء ـالوريث الثاين عش

ــ ءبــد عــىلٰ  وعــوداً  القاعــدة املطلوبــة أن تكــون مؤمنــة  ه جيــب عــىلٰ فإنَّ

ــوله  ــاهللا ورس ــول ݕب ــة رس ــل ݕه وبورث ــادة أه ــة وقي ــؤمن بإمام ، أي ت

 .كل قيادة تطرح نفسها بديلة عنهم قاطعاً  وترفض رفضاً  ݜالبيت 

 ما؟ توجد هذه القاعدة ولو بنحوٍ هل : وهنا نسأل هذا السؤال

 .ثنا عرشيةنعم توجد وهي الشيعة اإلمامية اال: واجلواب

هـذه  ْت مـن أيـن حصـلَ : ٰى ويتبادر سـؤال آخـر مـن املـدارس األخـر

 صك انتداهبا؟ الطائفة عىلٰ 

 :نفسه ݕصك انتداهبا من رسول اهللا  ا حصلت عىلٰ أهنَّ  :واجلواب

وشيعته هلـم الفـائزون  - ݠلعيل  مشرياً  -هذا  نَّ أي بيده ـوالذي نفس«

 .)١(»يوم القيامة

                                                             

 .٥٨٩، ص٨ج: الدر املنثور )١(
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 .)١(»رضينيوشيعتك يوم القيامة راضني مهو أنت «

 .)٢(»يا عيل أنت وشيعتك خري الربية«

ــاه وإنْ  ــا أوردن ــف م ــكة أو منص ــك ذو مس ــر ذل ــ وال ينك ــان ُن  زراً ك

 ﴿: لقولـه تعـاىلٰ  عـاً بَ ، ولذا جيـدر باملسـلم االلتحـاق هبـذه الطائفـة تَ قليالً 
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 االستقامة؟ ولكن هل كل الشيعة عىلٰ 

ــ، ووحــديثاً  مــا خــرج مــنهم منحرفــون قــديامً  بــالطبع ال، فكثــرياً   ٰى حتّ

ل برفـع لـواء املعارضـة رفـوا هبـا تتمثَّـامليزة التـي عُ  من البيت العلوي، بيد أنَّ 

ــ ــل عص ــورة يف ك ــىلٰ  رٍ ـوالث ــل  ع ــون لك ــم رافض ــرفني، فه ــة واملنح الظلم

بـزوا نُ  ٰى حتّـانقـالب السـقيفة  وخصوصـاً  ݕهللا انحراف وقع بعـد رسـول ا

 :ز الرافضة، وقد قال أحد شعرائهمبنب

  رغمـك الرافضـون ونحن عىلٰ 

 

ـــر  ـــاللة واملنك ـــل الض   أله

ـــة إىلٰ  إنَّ   ـــدة بحاج ـــذه القاع ـــذيب، إىلٰ  ه ـــقل والته ـــوعي  الص ال

ـ واملعرفة، إىلٰ  ة جسـيمة التفاعل الـواعي مـع الواقـع واألحـداث، وهـذه مهمَّ

 .غنيعاتق العلامء واملبلِّ  وتقع عىلٰ 

ــىلٰ  ــودًا ع ــإنَّ  وع ــدء ف ــاألُ  ب ــارص  -ة مَّ ــاريخ املع ــق الت ــة  -بمنط بحرك

ــ ة حثيثــة نحــو النــور املحمــدي الــذي هــو يف آخــر النفــق بعــدما ذاقــت مغبَّ

ــ اختياراهتــا للمنــاهج املنحرفــة وخصوصــاً  ب للقــاء يف فــرتة االنتظــار والتأهُّ

 .قائدها العظيم

                                                             

 .٥٨٩، ص٨ج: ن .م )١(

ــنفس املعنــ٥٨٩، ص٨ج: ن .م )٢( ــرض اآليــة  ٰى ، ب مــن ســورة ) ٧(وألفــاظ متعــددة يف مع

 .ٰى البيِّنة، وقد ورد هذا احلديث هبذا اللفظ يف مصادر أخر
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ق األبـواب بقـوة، والبلـدان التـي كانـت مقفلـة بوجهـه ع يطرالتشيُّ  إنَّ 

ــوةفَ  ــدخلها بق ــا ف ــت أبواهب ــك األُ  ،تح ــاء ذل ــوء أم مل ش ــامء الس ــراء وعل م

 .ساحات العامة أم مل حيرقوهايشاؤوا، أحرقوا كتب الرافضة يف ال

ع وراح اخلـط لاللتحـاق بالتشـيُّ  ٰى اخلطـ ر الكنانـة أخـذت حتـثُّ ـفمص

 .البياين بالتصاعد

ــامل إف ــش ــونس  :اريقي ــر  -ت ــرب  -اجلزائ ــ -املغ ــو - اموريتاني  ٰى حتّ

أخــذت تلتحــق  ،عوالتــي مل تكــن تســمع بالتشــيُّ  ٰى جنــوب الصــحراء الكــرب

 .الرياض ݜه دخل عاصمة النصب والعداء ألهل البيت به، بل إنَّ 
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 :والعراق ثم العراق

ــظ أنَّ  إنَّ  ــرَّ  املالح ــعب تع ــر ش ــعب أكث ــو ش ــآيس ه ــويالت وامل ض لل

 .العراق

ام اهللا سـبحانه شـاء هلـذا البلـد ذلـك وكـأنَّ  اين بـذلك أنَّ  الربَّ الرسِّ  ولعلَّ 

ــ ــيتمثَّ ــود لزي ــا اجلن ــدخل فيه ــكرية ي ــدورات عس ــة، ل ك ــدراهتم القتالي ادة ق

ــو ــذار قص ــة إن ــم بحال ــة يف أيِّ  ٰى وجعله ــدخول يف املعرك ــٍت  لل ــون  وق يك

 .للظهور املقدس

 .¨ املهدياإلمام فالعراق هو األول واآلخر يف حركة 

ــلَّ  ــأل لع ــبعض يس ــاذا ال يتَّ : ال ــذ مل ــام خ ــدي اإلم ــن ¨امله أرض  م

امليـة يـتم مـن مكـة إعـالن الثـورة الع سـيام أنَّ احلجاز قاعدة وعاصمة لـه وال

 املكرمة؟

ــإنَّ  ــارخيي ف ــع الت ــتقراء الواق ــن اس ــة  وم ــرة العربي ــض اجلزي ــذ بع من
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وأصــبحت قاعــدة  ݜانقــالب الســقيفة انحرفــت عــن خــط أهــل البيــت 

ألعدائهم مـن النواصـب إضـافة لكوهنـا ذات طـابع أعـرايب بـدوي جاهـل، 

ــة وإىلٰ  ــة موالي ــاج لبيئ ــة حتت ــة العاملي ــة املهدوي ــل احلرك ــاس فمث ــني  أن خملص

منهجهـا العقائـدي  لـو سـقطت دولـة الوهابيـة الناصـبية فـإنَّ  ٰى حتّ موالني، و

ألجيـال وأجيـال،  قـائامً  ٰى يبقـ ݜالنصب والعـداء ألهـل البيـت  القائم عىلٰ 

 .يتم تأهيلهم وتنظيف أدمغتهم وقلوهبم من تلك العقيدة الفاسدة ٰى حتّ 

 اقـرتب وقـت ام، وكلَّـبمخـاض عسـري جـداً  ݕة حممـد مَّ أُ  وككل فإنَّ 

ــة  ــب املتالحق ــالل احلق ــي خ ــاض، فه ــك املخ ــرية ذل ــور ازدادت وت الظه

 :كبري خيرج منه من هو صغري وفارغبغربال 

 َأْعَالُكــمْ  َأْســَفُلُكمْ  َيُعــودَ  ٰى َحتَّــ َغْرَبَلــةً  وَلتَُغــْرَبُلنَّ  َبْلبََلــةً  َلتُبَْلــبَُلنَّ «

 .)١(»َأْسَفَلُكمْ  وَأْعَالُكمْ 

ــول إنَّ  ــة الق ــرت وخالص ــد ف ــارب ليعي ــرتاحة املح ــي اس ــار ه ة االنتظ

 .للمعركة القادمة مللمة نفسه وشحذ أسلحته استعداداً 

*   *   * 

  

                                                             

 .١ح ،باب التمحيص واالمتحان ،٣٦٩ص ،١ج :الكايف للكليني )١(





  

  
  

  

ا ا:  
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 .)١(»، وكلنا حممدلنا حممد وآخرنا حممد وأوسطنا حممدأوَّ «

 ماذا يقال؟

 القراطيس؟ ماذا يمكن أن يسطر عىلٰ 

فـني بحجـب الطـني والـذنوب النـاس العـاديني املغلَّ ألمثالنـا مـن  ٰى أنّ 

 ؟ناس غري عادينيتدرك عقولنا ماهية أُ  أنْ 

ال اخلطيــب بخطبــه ، ال األديــب ببيانــه وخيالــه، ال الشــاعر بشــاعريته

ــقعة ــا وراء ، املص ــات وم ــوس املادي ــذي جي ــه ال ــق عقل ــوف بعم ال الفيلس

ــات ــو، دوامــة يف دوامــة، حــرية يف حــرية، املادي  د وتقــود إىلٰ الدوامــة تق

 .وميض ضوء يف آخر نفق اإلنسانية االبتعاد عن

 .الغايل والقايل تاها عن الطريق

راط املسـتقيم ومـن ثـم ـاخلـروج عـن الصـ ي بـه الغلـو إىلٰ الغايل يـؤدّ 

 .ة اإلرشاك السحيقةالوقوع هبوَّ 

ــبغض إىلٰ  ــار وال ــله اإلنك ــايل يوص ــدخول  الق ــدين وال ــن ال ــروق م امل

 .بحيز املجوس واملرشكني

 .غلب اجلريض القريض

 .القلم عاجز، العقل خيلط، األنامل مرجتفة مشلولة

ـ ا يف طـامورة مـن الكلامت مهـام كانـت فهـي حمبوسـة يف الصـدور كأهنَّ

 .طوامري بني العباس

                                                             

 .٦ص ،٢٦ج :بحار األنوار )١(
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ــد  ــطرته ي ــة س ــروف اليتيم ــض احل ــو بع ــطر ول ــم أن يس وإذا أراد القل

 .وشامالً  ح كاملخمور يميناً العظمة فجعلته يرتنَّ 

ــني  ــ تنظــر إىلٰ وح ــل فإنَّ ــكَّ العق ــده يتس ــات  ع كاملتبطــل عــىلٰ ك جت بواب

 .معرفتهم املغلقة بأقفال ربانية

 .أرسار ما مثلها أرسار

  هو؟وات واألرض ال يعلمها إّال أليس هللا اخلالق املبدع أرسار يف السام

ــدهلم،  ــان م ــو إنســان أحــد أرسار اهللا املغلقــة، كي ــام ه ــان ب هــذا اإلنس

اع ولـن يسـتطيع فـك رمـوزه أحـد مـن اخللـق مهـام طلسم مغلق، مـا اسـتط

  مـن أعطـاه اهللا علـم الكتـاب، فاإلنسـان عـاملَ عظمت معرفته وكرب عقلـه إّال 

 . ووجود يف وجوديف عاملَ 

ــغري ــرم ص ــك ج ــزعم أن   أت

 

  العــامل األكــرب ٰى وفيــك انطــو 

ــ  ــوق قمَّ ــان العــادي(ة رس اهللا وف ــن بنــي ) اإلنس ــة م ــف جمموع تق

 .اراألرس اإلنسان هم رسُّ 

ــؤالء متثَّ  ــفبه ــض أرسار اهللا، جتلَّ ــت بع ــفات اهللا، ل ــض ص ــم بع ت هب

 هم؟نهِ نفوس، من هم؟ ما كُ  أشخاص، نفوس ال كأيِّ  أشخاص ال كأيِّ 

 .ليسوا من غري تراب األرض وأديمها هذا

 .خملوقون، مرزوقون، فانون

مـن  )كـن(كل ما يف الوجود ممكن الوجـود، خـرج مـن العـدم بكلمـة 

 .واجب الوجود

ــإ ــالب وقــرارات األرحــام، جــاؤوا إىلٰ هنَّ الــدنيا  م محلــوا يف األص

 .، وخرجوا من الدنيا كباراً صغاراً  أطفاالً 

ــون،  رضــعوا مــن الصــدور، ووضــعوا يف احلجــور، يمرضــون ويموت
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ــأكلون ويشــ ــون، ي ــون، يضــحكون ويبك ــون يف ـيفرحــون وحيزن ربون، يمش

 .الطرقات واألسواق وتراهم العيون

 .الرتاب يصريون هم من الرتاب وإىلٰ 

 من هذا الرتاب الذي منه أبداننا؟ لكن هل هم فعالً 

 الــرتاب واحــد، ولكــن الــرتاب لــيس واحــداً  ر الــبعض أنَّ قــد يتصــوَّ 

والرمــال، فيــه الســخام واحلمــأة، فيــه الفضــة والــذهب، فيــه  ٰى ـففيــه احلصــ

 .اجلواهر والدرر، فهو غري واحد

ــ مــن الرمــل أو الزجــاج  ه ال يصــيغهافالــذي يريــد صــياغة قــالدة فإنَّ

 .ام من الذهب أو الفضة مرصعة باجلواهروإنَّ 

 واهللا خلق هؤالء من الرتاب ولكن أي تراب؟

 .هم صفوة الرتاب، خالصة الرتاب

 كمثال خلقت من ترابنا هذا؟ ݝأرأيت أن فاطمة الزهراء 

 .نومن ثامر اجلنة، وهكذا الباقفقد خلقت  ،ال وعمر أبيك

ــاقي البشــ هــؤالء ال ظــل هلــم إنَّ  ر فهــم مثــل رســول ـيف الشــمس كب

 .، فأبداهنم شفافة، نورانية، ملكوتية، صاغها اهللا بام حيبݕ اهللا

ــة ــول عائش ــ: (تق ــيط اكنّ ــزل نخ ــنظم ونغ ــرة ون ــل اإلب ــوء يف باللي  ض

 .)١()فاطمة وجه

فكيـف بسـوقة النـاس؟ مـا أدركهـم احلكـامء،  ،لذا مـا عـرفهم العلـامء

 فكيف بالدمهاء؟ ،عض ما هلم الشعراءب فكيف بالسفهاء؟ ما وصل إىلٰ 

                                                             

العالمــة املــؤرخ الشــيخ أمحــد  عــن ،٢٤٤ص ،١٠ج :يـلســيد املرعشــرشح إحقــاق احلــق ل )١(

ــار امللــل(بــن يوســف بــن أمحــد الدمشــقي الشــهري بالقرمــاين يف كتابــه   :)أخبــار الــدول وآث

 .ط بغداد ،٨٧ص
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اجلميع حيوم وحيوم حـوهلم كـام حيـوم الفـراش حـول شـعلة شـمعة ال 

 .اهلالك يف االقرتاب منها يعلم أنَّ 

 .صات قال شطحات غال أو خترُّ ما يقال عنهم إّال 

رها ـفهــم معروفــون جمهولــون، حــارضون غــائبون، شــموس ال تبصــ

 .البصائر املغلقة

م، وكبـريهم مثـل صـغريهم، قـد توقـف الـزمن صغريهم مثـل كبـريه

، لـيس فـيهم عند أعتاهبم، ينطقون باحلكمـة صـغارًا ويفيضـون بـالعلم كبـاراً 

ــي  ــا يف بن ــو( دمآم ــة، ه ــهو، غفل ــٰى س ــد، ِغ ــض، حس ــاء، ، بغ ــة، ري ل، محي

ـ�ٰ ﴿، حميطون بكـل يشء، فعنـدهم علـم الكتـاب كلـه، )كربياء
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يـا عـيل مـا عـرف « :ݕ ما عرفهم إّال اهللا والـذي ولـدهم رسـول اهللا

 .)١(» اهللا وأناوما عرفك إّال  ،وما عرفني إّال اهللا وأنت ، أنا وأنتاهللا إّال 

ــة، ــاللة زكي ــت  س ــا، وزك ــت أرومته ــض، طاب ــن بع ــها م ــة بعض ذري

فروعها، وبسقت أغصـاهنا، وفـاح طيبهـا، يـرث صـاغرهم كـابرهم، ويعلـم 

ــاء ــيد األنبي ــد س ــن حمم ــدة م ــة ݕ كــابرهم صــاغرهم، سلســلة ممت ، ومنتهي

، كـل واحـد مـنهم صـورة طبـق األصـل عـن ¨ بمحمد خـاتم األوصـياء

ــول اهللا ــد رس ــنهم إّال ݕ حمم ــز بي ــال متيي ــم، ف ــاً   االس ــم مجيع ــفة، فه  والص

 .هم مجيعاً  ݕ، وحممد ݕ حممد

ــائهم،  ݕ مــن رســول اهللا مــوا مــن أحــد إّال مل يتعلَّ  ومــن يليــه مــن آب

ر املنكــوس ذي األهــواء والظنــون ـم مــن هــذا البشــهلــم الــتعلُّ  ٰى وأّنــ
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مشـايخ السـوء الـذين جعلـوا أقالمهـم  هلـم اجللـوس إىلٰ  ٰى والتخريصات، أنّ 

 .يف مزاد احلاكمني

  ملك كريم؟مه إّال الذي مل يكن معلِّ  ݕيس أوهلم حممد لَ وَ أَ 

ــوَ أَ  ــياء يس أوَّ َل ــد ݠل األوص ــب حمم ــو ربي ــوه، ݕ ه ــه، أخ ، حبيب

 .ٰى وزيره، منزلته منه منزلة هارون من موس

ــه « ــرن اهللا ب ــد ق ــدن  ݕولق ــن ل ــيامً إم ــان فط ــن  ن ك ــك م ــم مل أعظ

ولقـد  ،هنـارهمالئكته يسلك به طريق املكـارم وحماسـن أخـالق العـامل ليلـه و

ـبـاع الفصـيل أثـر أُ تِّ ابعـه تَّ اَ كنت  مـن أعالمـه مـن  ه يرفـع يل كـل يـوم علـامً مِّ

 . تعلم من اهللا ݕفمحمد  )١(»قتداء بهباال أخالقه ويأمرين

ــ ݠوعــيل  ــدتعلَّ ــن حمم ــد تعلَّ  ݝ، وفاطمــة ݕ م م ــن حمم مــت م

 .ݜ ام من حممد وعيل وفاطمةتعلَّ  ݟ، واحلسن واحلسني ݟ وعيل

ــعة ا ــرون والتس ــنيتعلَّ  ݜآلخ ــيهم احلس ــن أب ــوا م ــن ݠ م ــم مم ، ث

 .¨ خامتهم املهدي املنتظر تلو اآلخر إىلٰ  جاء بعد احلسني واحداً 

 ولكن هل انحرص علمهم هبذا الطريق فقط؟

ــّال  ــرك ــرق أخ ــدهيم ط ــل ل ــا إّال  ٰى ، ب ــلَّ ال يعلمه ــا   اهللا، لع ــن مجلته م

فبــاب الغيــب ام شــاءوا، العلــم اللــدين وهــو بــاب غــري حمــدود وينفــتح كّلــ

 مـا اسـتأثر اهللا بـه مفتوح هلم، وما هو بغيـب بالنسـبة هلـم، فالكـل شـهادة إّال 

ــذنوب  ــال ال ــة بأقف ــائر املغلق ــن ذوو البص ــا نح ــون لن ــب يك ــه، والغي لنفس

 .والشهوات

ــ ــي، ختريص ــاس ظن ــم الن ــيس كعل ــادر ل ــل املص ــن ك ــم م ي، ـفعلمه

ظـاهر والبـاطن، ام يقينـي قطعـي ال يفـارق العقـل والواقـع وال الحديس، إنَّـ
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، وإن حصـل مـن ذلـك فمـن فهو حضوري بتعبـري املناطقـة ولـيس حصـولياً 

 .بعضهم البعض

ــول اهللا إنَّ  ــو رس ــم ه ــية هل ــورة القياس ــم ݕ الص ــمس وه ــو الش ، فه

مجــع  ݕرســول اهللا  األقــامر وأنــوارهم انعكــاس كامــل منــه هبــم، فكــام أنّ 

 ٰى امتطــ ݕ رســول اهللا مجعــوا العلــم كلــه، وكــام أنّ  ݜالعلــم كلــه، فهــم 

 .صهوة العصمة والقداسة فهم كذلك أيضاً 

 .فهم العقل الكيل الذي هو مصدر كل العقول يف عامل اإلمكان

 .رمحة للعاملني ݕرسول اهللا  وهم رمحة اهللا للعاملني كام أنّ 

 أختلو األرض من حجة؟: فقلت ݠسألت أبا احلسن الرضا 

 .)١(»لو خلت من حجة طرفة عني لساخت بأهلها«: فقال

مكــانتهم الربانيــة مــن اإلمــام التاســع حممــد  وال أدل مــن دليــل عــىلٰ 

يف الثامنـة مـن عمـره،  ݠالذي استلم اإلمامـة مـن أبيـه الرضـا  ݠاجلواد 

 الفقهـاء، وأخـرس األدبـاء، وبـز احلكـامء، صـبي حيث أعجز العلامء، وحـريَّ 

 .)٢(جييب عن ثالثني ألف مسألة، ويفرع عن سؤال عرشات األسئلة

 جامعة درس ويف أي حوزة تعلم؟يف أي 

ــدِّ  ــة ج ــيم يف مدين ــو املق ــول اهللا وه ــه إىلٰ  ݕه رس ــذ والدت ــني  من ح

 .بغداد وهو صبي أشخصه املأمون إىلٰ 

ــام  إنَّ  ــواد اإلم ــد اجل ــول اهللا  ݠحمم ــع، وهــو  ݕويص رس التاس

ــف بحضــ ــن يق ــه، فم ــول ـرته يقــف بحضـــالصــورة االنعكاســية من رة رس

وخـــاتم  ݕاألول هـــو رســـول اهللا  حممـــداً  ، والفـــارق بيـــنهام أنَّ ݕ اهللا
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ــ ــني، أّم ــق أمجع ــري اخلل ــني وخ ــويص النبي ــث وال ــو الوري ــر فه ــد اآلخ ا حمم

ــول اهللا ــع لرس ، واحلــال نفســه بالنســبة لولــده عــيل ݕ واخلليفــة التاس

مها م اإلمامـة وعمـره مقـارب لعمـر أبيـه حيـنام تسـلَّ الذي تسـلَّ  ݠ اهلادي

ــه الراحــل العظــيم الرضــا  ــ ݠمــن أبي ــة، إّال  اً قريب ــب   أنَّ مــن الثامن األعج

م اإلمامـة بعمـر مخـس سـنني الـذي تسـلَّ  ¨منهام حفيـدمها اإلمـام املهـدي 

يف وقت حاولـت الدولـة العباسـية القضـاء عليـه بكـل إمكانياهتـا وأجهزهتـا 

 .العسكرية واملخابراتية

عرتته خري العرت، وأرسته خري األرس، نبتت يف حرم وبسقت يف كرم، وفيه 

 )١(ت وامتنعت، فسمت به وشمخت، هلا فروع طوال وثمر ال ينالت، وعزَّ بتشعَّ 

كل بني «: ، أوالده، أسباطه، أحفاده، امتداده الرسايلݕ هؤالء عرتة رسول اهللا

 .» ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهمأم عصبتهم ألبيهم إّال 

يـوم القيامـة فاطمـة  وكانت قنطرة الفـيض اإلهلـي سـيدة بنـات آدم إىلٰ 

 .»هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها«: ݝالزهراء 

ــة  اإلمامــة للرجــال فقــط، ولكنهــا  ليســت بإمــام ألنَّ  ݝوفاطم

ه وهـي مقاربـة لدرجـة بعلهـا عـيل بـن اخللق كلِّـ أوالدها وعىلٰ  حجة اهللا عىلٰ 

 .ݠ أيب طالب

بعــض ومضــات  نــا نحصــل عــىلٰ وحــني نقلــب صــفحات التــاريخ فإنَّ 

قـريش الـذين كـانوا معـادين ألهـل هـذا عنهم أفلتت مـن مقـص طواغيـت 

ــلَّ  ــت، ولع ــرب البي ــزة ك ــو معج ــنهم ه ــح ع ــا رش ــ ٰى م ــام أهنَّ ــاجز اهللا ك م مع

، فقد رشح منهم ما رشـح ومـا خفـي كـان أعظـم وأعظـم، فـإذا بنـا ٰى الكرب

 :عة تأخذ باألبصار وتطيح بالعقولأمام أنوار ساط
                                                             

 .٥٥ص: متام هنج البالغة )١(



 رشوط النهضة املهدوية   ..................................................................  ١٣٦

ــد هبــا ســألكم شــهادة فاشــهدوا أال( ــاعل إن ،إليهــا احلاجــة عن ــور ي  ن

 .من العبودية هللا ٰى وأعظم وأسم فام أحىلٰ  )١()مرزوق وعبد ،خملوق

ــون،  ــوت خملوق ــن امللك ــوار م ــون، أن ــد هللا مرزوق ــر عبي ــؤالء النف فه

 معجزات، وأي معجزات هم؟

كـــل معجـــزة دوهنـــم وكـــل عظـــيم صـــغري أمـــامهم، مـــا عصـــا 

 ؟ماو ؟ما ؟دون أب ݠ ٰى ما والدة عيس ؟ݠ ٰى موس

ل بيعـة صـبيني مــن بِـقــد قَ  ݕالنبـي  أنَّ  - ئعزيـزي القـار -أرأيـت 

 ، والبيعة عقد الزم؟ݟ صبيان املسلمني غري احلسن واحلسني

ــت أنَّ  ــول اهللا  أرأي ــد قَ  ݕرس ــق ــبِ ــدار النص ــوم ال ــوزارة ـل ي رة وال

ــن أيب  ــيل ب ــري ع ــره غ ــن عم ــارشة م ــبي يف الع ــن ص ــة م ــاء والوراث واإلخ

لـذين كـانوا ويف املجلس شـيوخ وكهـول وشـباب بنـي هاشـم ا، ݠ طالب

 ؟)٢(يوم القيامة األربعني فأحجموا عن ذلك فأوجبها له إىلٰ  ينيفون عىلٰ 

إذا كنــتم ال تعرفــون وال تــدركون ماهيــة هــؤالء، : قــد يقــول الــبعض

 فلامذا أمسكتم القلم للحديث عنهم؟

ــام ادَّ  ــة، ف ــه مغالط ــا أنَّ وهــو ســؤال في ــة عين ــا الكليل ــا نعــرفهم بعقولن ن

 ، فـام نحـن أمــامهم إّال ا علــامً مــن هـو أعظـم منّـ وال عـرفهم ،القـارصة هـذه

ــاهم بــام حــدَّ  ــا عرفن ــأقــزام أمــام عاملقــة ولكنن ــد أهنَّ ــه عــنهم، بي م مــا ثونا ب

ــدَّ  ــاً ح ــهم خوف ــن أنفس ــه ع ــا يعرفون ــل م ــراف إىلٰ  ثونا بك ــن االنح ــا م  علين

 .التأليه، أو اجلحود والنصب وهو املروق من الدين

ل م أو متقوِّ طريق كل متكلِّ  - ه آنفاً الذي ذكرنا -لقد قطع حديث املعرفة 
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 املثبتـة أو إّال (و )مـا النافيـة(ر ـر كل ذلـك بـأدايت احلصــص، وحصأو متخرِّ 

 .)املؤكدة

ــــول اهللا  ــــد رس ــــىلٰ  ݕفمحم ــــيل وأوالد ع ــــة ع ــــرف ماهي  يع

ــومني ــدݜ املعص ــة حمم ــون ماهي ــيل يعرف ــيل وأوالد ع ــل ݕ ، وع ، والك

د الوجــود، وهبــم قــام نــور ملكــويت والكــل مــن مصــدر واحــد، فــبهم عــام

 .الوجود، وألجلهم خلق الوجود

الـذي أول مـا خلـق اهللا اخللـق قبـل  ݕل األنوار حممـد رسـول اهللا أوّ 

 . اهللاملالئكة واجلن وآدم بآالف من سنني ال يعلمها إّال 

ــيل ويل اهللا  ــوار ع ــاين األن ــد ݠوث ــور حمم ــن ن ــق م ــذي خل ، ݕ ال

، ومـن ݝ راء اإلنسـيةخلقـت فاطمـة احلـو ݟومن نور حممد ونور عـيل 

، ومــن أنــوار ݟ خلــق احلســن واحلســني ݜنــور حممــد وعــيل وفاطمــة 

ــاقون ــعة الب ــة التس ــق األئم ــاء خل ــحاب الكس ــة أص ــة ݜ اخلمس ، معادل

: انية متقنـة لـيس فيهـا خلـل أو عطـل، كـل مـن كـل، وبعـض مـن العبـادربَّ 
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ره هـو حممـد بـن عبـد ـالرضـا الـويص الثـامن يف عصـ ٰى بن موس فعيلّ 

ره ولـه نفـس املواصـفات ونفـس الصـفات، ولـه ـاهللا خاتم األنبيـاء يف عصـ

ــاألُ  نفــس احلقــوق عــىلٰ  ــة، ولألُ مَّ الرتبيــة، التوعيــة،  ،ة نفــس احلقــوق عليــهمَّ

ــم اهللا يف األرض،  ــة حك ــة، إقام ــري، اهلداي ــذار، التبش ــاد، اإلن ــيم اإلرش التعل

 .الناس بالعدل تطبيق حدود اهللا، توزيع الثروات عىلٰ 

ــذه األُ  ــاعت ه ــم أض ــك ــاً مَّ ــداد فرص ــاد والل ــة بالعن ــة املوغل  ة اجلاهل

 .جمتمع الفردوس األريض منذ قرون تصل إىلٰ  عظيمة كان من املمكن أنْ 

يـوم القيامـة، لكـن ال  هو خاتم النبيني وال أنبياء بعده إىلٰ  ݕ حممداً  إنَّ 
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يكون له امتداد رسـايل  يكون له امتداد رسايل، بل جيب أنْ  ع أنْ يمنع عقل ورش

ـر الذين طاملا ذكـر األُ ـأوصياؤه االثنا عش ملقاعدة اللطف اإلهلي، وه طبقاً  ة مَّ

ة أحاديث العرتة والسفينة وباب حطَّ  هبم ودعاها للتمسك واألخذ منهم، ولعلَّ 

ته، وهم بمثابة أنبياء والكساء وغريها أعظم أوصاف هلم، فهم بقداسته وعصم

م ، فكام منع تقدُّ ݕ من األنبياء عدا رسول اهللا شأناً  م أعىلٰ وليسوا بأنبياء، بل إهنَّ 

 ٰى العـزم كنـوح وإبـراهيم وموسـأويل ولو كان من  ݕنا حممد نبيِّ  أي نبي عىلٰ 

أي ويص من أوصيائه مـن بعـده،  م أي منهم عىلٰ ه يمتنع تقدُّ ، فإنَّ ݜ ٰى وعيس

 .النبي، ونور القمر من ضوء الشمسمن عظمة  فعظمة الويص

ــا تــواتر بالنقــل عــن الطــرفني العامــة  وأقــرب مصــداق عــىلٰ  ذلــك م

 خلـف العـزم يصـّيل أويل وهـو مـن أنبيـاء  ݠبـن مـريم  ٰى واخلاصة أن عيس

، ومـن املقطـوع بـه ¨ وهـو اإلمـام املهـدي ݕر ملحمـد ـالويص الثاين عش

 .)١(اإلمام أفضل من املأموم أنَّ 

                                                             

رقي وهـو ـدمشـق الشـعنـد بـاب ) التـي(بن مـريم عنـد املنـارة  ٰى ينزل عيس: عن كعب، قال )١(

 مـات، وذلـك أن شاب أمحر معـه ملكـان قـد لـزم منـاكبهام، ال جيـد نفسـه وال رحيـه كـافر إّال 

ره فيـدرك نفسـه الـدجال، فيـذوب ذوبـان الشـمع فيمـوت، ويسـري ابـن ـبصـ نفسه يبلغ مـدّ 

مــن يف بيــت املقــدس مــن املســلمني فيخــربهم بقتلــه، ويصــيل وراء أمــريهم صــالة  مــريم إىلٰ 

 ٰى ، ويقــيم عيســٰى  هلــم ابــن مــريم، وهــي امللحمــة، ويســلم بقيــة النصــارم يصــّيل واحــدة، ثــ

 ،٢٠٢ص -الســيد ابــن طــاووس  -املالحــم والفــتن [رهم بــدرجاهتم يف اجلنــة ـويبشــ

 .]٢٩٠احلديث  ¨وصالته خلف املهدي  ݠ ٰى نزول عيس ،٢٠٤الباب 

ــال ــري ق ــن أيب بص ــد اهللا : وع ــا عب ــمعت أب ــول ݠس ــره اهللا... « :يق ــم يظه ــتح اهللا   ث فيف

 خلفــه، فيصــّيل  ݠبــن مــريم  ٰى يــده مشــارق األرض ومغارهبــا، وينــزل روح اهللا عيســ عــىلٰ 

ـــوتشــ ــور رّهب ــا غــري اهللا  ٰى ا، وال تبقــرق األرض بن ــد فيه ــة عب ــد اهللا إّال  يف األرض بقع  عب

الشــيخ  -كــامل الــدين ومتــام النعمــة [ »ركونـفيهــا، ويكــون الــدين كلــه هللا ولــو كــره املشــ

 .]٣١احلديث  ،٣٣الباب  ،٣٤٦ - ٣٤٥ص :الصدوق
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ــا ــل وهن ــن قبي ــة م ــة ونبوي ــطلحات قرآني ــا مص ــز أمامن ــل ( :تقف أه

الــواردة بآيـــات  )البيــت، آل ياســني، آل حممــد، أهــل الكســاء، العــرتة

ــا تشــري إىلٰ  ــة،  وأحاديــث كثــرية وكله مجاعــة خاصــة ذات مواصــفات خاص

 .ݜ وهم آل حممد

نســيج خــاص، صــناعة إهليــة خاصــة، اختيــار إهلــي  ݜآل حممــد  إنَّ 

 .يشاء خاص، واهللا يفعل ما

ــن أُ أُ  ــدانيها أي أرسة م ــة ال ت ــم َرس رسة خاص ــاء، فله ــاء واألولي  األنبي

ــاهتم  ــاص، حي ــري اخل ــرحهم الفك ــاص، ط ــلوهبم اخل ــاص، أس ــانوهنم اخل ق

ــة ــىلٰ ، اخلاص ــة، وع ــداهنم اخلاص ــاء  أب ــالم األنبي ــل أح ــتتحقق ك ــدهم س ي

واألوليــاء واملصــلحني والفقــراء واملســاكني واملستضــعفني، بتحقيــق العــدل 

ري القــائم ـالــة الظلــم وإهنــاء حكومــات اجلــور وحتويــل املجتمــع البشــوإز

ــىلٰ  االحــرتاب واالســتالب والتنــافس والتحاســد واالقتتــال وســفك  ع

ــدماء إىلٰ  ــل، أي  ال ــة أو أفض ــع املالئك ــاهر كمجتم ــف ط ــالح نظي ــع ص جمتم

يـوم القيامــة  إنشـاء الفـردوس األريض واملدينـة الفاضـلة الـذي سيسـتمر إىلٰ 

يـد آبائـه  ومـن بعـده عـىلٰ  ¨يد املصـلح العـاملي اإلمـام املهـدي  عىلٰ  تقريباً 

 .وأجداده يف الكرة

ــدي  ــام امله ــ ¨واإلم ــاين عش ــة الث ــياء واخلليف ــاتم األوص ــو خ ر ـه

ــه تعــاىلٰ  وعــىلٰ  ــده يتحقــق الوعــد اإلهلــي بقول ُ ﴿: ي
َ
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 .)٣٣ :التوبة(

 :ة من اثننيفعظمته مستمدَّ 

ــ ــول اهللا إنَّ ــن رس ــه والقــائم  ݕه اب ــه ووصــيه وخليفت ــرع من املتف
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ة رسـول نَّ ه مـن األطروحـة اإلهليـة املتمثلـة بـالقرآن العظـيم وُسـبحجته، وإنّ 

 .وهو الثقل الثاين املالزم لكتاب اهللا ݕاهللا 

مــن عظمــة التــوراة التــي أنزلــت عليــه، وعظمــة  ݠ ٰى فعظمــة موســ

ــ ــاس  ݠ ٰى عيس ــل تق ــن ه ــه، ولك ــزل علي ــذي أن ــل ال ــة اإلنجي ــن عظم م

لـو  ٰى حتّـالتوراة بالقرآن العظيم؟ وهـل يقـاس اإلنجيـل بـالقرآن العظـيم؟ و

ــتو ــا بمس ــل مه ــحيح، فه ــل الص ــحيحة واإلنجي ــوراة الص ــدت الت  ٰى وج

 نجيل؟القرآن؟ أين التوراة؟ أين اإل

ـــ ـــد قض ـــلطات  ٰى ـلق ـــان والس ـــة والرهب ـــات والقساوس احلاخام

ــىلٰ  ــة ع ــديل  الروماني ــاء والتب ــاء واإلخف ــني باإللغ ــابني املقدس ــذين الكت ه

ــاهتام إّال  ــن آي ــق م ــف، ومل يب ــحاح أو والتحري ــذا اإلص ــاثر يف ه ــبعض املتن  ال

 .ذاك

ـي هـذه األُ ـحاخامـات وقساوسـة وفريسـ ويف اجلانب اآلخـر فـإنَّ  ة مَّ

 :ه حمفـوظبـالتحريف ألّنـالكـريم داء للقـرآن خمـالبهم السـو ستطيعوا مـدَّ مل ي

َر وَ ﴿
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فوهـا وأحرقوهـا فلعبـوا هبـا وحرَّ  ݕة رسـول اهللا نَّ ت لُسـلكنها امتـدَّ 

قـوا شـعارهم وأطل ݕوأتلفوها ومنعوها، طيلـة قـرن بعـد وفـاة رسـول اهللا 

 .املشؤوم حسبنا كتاب اهللا

اظهــا وكتبتهــا الفريســيون مــا لقــد كانــت قــريش تعلــم وأتباعهــا ووعّ 

ــار ــود والنص ــيوا اليه ــه فريس ــورته،  ٰى فعل ــويه ص ــدين وتش ــث بال ــن العب م

، فكــان ديــن ݕ فرتســمت خطــاهم إلنتــاج ديــن آخــر مقابــل ديــن حممــد

ـالسقيفة الذي دفعت األُ  عهـا ودمائهـا وأمواهلـا ة ومـا تـزال تـدفع مـن دمومَّ

 .بسببه
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وهـم بنـو الكـريم  فمن الـذي جعـل الشـجرة امللعونـة يف القـرآن وإّال 

ــلون إىلٰ أُ  ــة يص ــول اهللا  مي ــرب رس ــهاده  ݕمن ــد استش ــه بع ــوجلان حكم وص

 بثالثني سنة؟

ـبل ما الذي أصاب األُ  ة مـن وبـال حيـنام وقـف الطليـق ابـن الطليـق مَّ

لوجـه  رسـول ووصـيه وجهـاً  أخـي ݠمعاوية مقابـل عـيل بـن أيب طالـب 

 بكل صالفة؟

ـة األفاعيـل باألُ ميَّـلقد فعل بنـو أُ  ة مـن قتـل وسـلب وإذالل وإهانـة مَّ

تـل أخـو رسـول لقـد قُ  ٰى حتّـوإبعاد هلا عن أنـوار البيـت املحمـدي الطـاهر، 

ــ ݕاهللا  ــالته، وُس ــراب ص ــنمَّ يف حم ــول اهللا احلس ــبط رس ــح ، وذُ ݠ م س ب

ركوا اهلنـد ـطريقـة ال يقـدم عليهـا مشـيف كـربالء ب ݠسبطه اآلخر احلسـني 

ــد  مــن بلــد إىلٰ  ݕجــوا ذلــك بســبي بنــات رســول اهللا والصــني، بــل توَّ  بل

 .ر حفيد هند آكلة األكبادليوقفن يف جملس يزيد املاجن اخلّام 

لكـل «: مـن التحـذير مـن بنـي أميـة واضـحاً  ݕلقد كان رسـول اهللا 

 .)١(»وآفة هذا الدين بنو أمية ،آفة دين

كيان واحد، خط واحد، نسـق واحـد،  ݜر ـن األربعة عشفاملعصومو

 .ولوال اختالف عصورهم لكانوا واحدًا، فلكل واحد منهم دوره يف عرصه

تلـك املـرأة العظيمـة بنـت صـاحب الرسـالة  ݝثم فاطمـة الزهـراء 

رضـا اهللا مـن  التي أثبتت كفر ظامليهـا ونفـاقهم بإثبـات غضـبها علـيهم، ألنّ 

ســخط فاطمـة، وقــد ماتـت ســاخطة واجــدة  رضـا فاطمــة وسـخط اهللا مــن

 - ئعزيـزي القـار -يها، وقـس عليهم داعية اهللا علـيهم يف كـل صـالة تصـلّ 

 ؟ݝ ماذا يكون مصري من تدعو عليه فاطمة سيدة نساء العاملني
                                                             

 .٥٢٩ص ،٢ج :رشح األخبار للقايض املغريب )١(
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ــ ــل إهنَّ ــيهم إىلٰ ب ــاهدة عل ــا ش ــت مظلوميته ــاء  ا أبق ــة بإخف ــوم القام ي

مــا زالــت  ات املــؤمنني قبــوراً هــألمَّ  قربهــا وجمهوليتــه لألجيــال، يف حــني أنَّ 

 .يومنا هذا شاهدة إىلٰ 

الــذي أثبــت خيانــات رجــاالت املســلمني  ݠوالســبط األكــرب 

ام ه مـا قاتـل للصـالة والصـيام وإنَّـريح بأنَّــبـل التصـ ،ونكث معاوية لعهوده

 .)١(س مملكة هرقليةاملسلمني وليؤسِّ  ر عىلٰ قاتل ليتأمَّ 

ة عارمة بوجه فرعون بني أمية الذي فجر ثور ݠوالسبط اآلخر احلسني 

دخلها فيه معاويـة مـن أواقعها املزري الذي  ة تلتفت إىلٰ مَّ ريها وجعل األُ وسكّ 

قاعـدة السـقيفة  - ݠ أي احلسني - اخلضوع واالستكانة واالنحراف ضارباً 

هلا يف اهلواء كعجل بني إرسائيل، فبدأت  وذارياً  ،القائلة باخلضوع للحاكم اجلائر

 .بتبلور جبهة املقاومة التي تزعمها الرافضة األبرارمرحلة جديدة 

ــام  ــني اإلم ــن احلس ــة لألُ  ݠعــيل ب ــة الروحي ــع مــنهج الرتبي ــوض ة مَّ

ــي اإل ــهوات واملاله ــت يف الش ــدما أغرق ــن بع ــة م ــات املادي ــية والنزع بليس

ــد  ــور آل حمم ــا زب ــق عليه ــي يطل ــجادية الت ــحيفة الس ــة الص ــالل أدعي خ

 .سالمي من خالل رسالة احلقوقدعائم دستور إ ٰى وغريها، بل أرس

 ݜرا بعض علوم آل حممد ـذان نشاللَّ  ݟالباقران الصادقان اإلمامان 

ة فقدت الكثري من فرص مَّ األُ  فعرف الكثريون كم أنّ  ،بعدما أتيحت هلام الفرصة

 .التقدم بإعراضهم طيلة عقود عن تلك األنوار املحمدية الساطعة

                                                             

بنــا  صـّىلٰ  :عــن سـعيد بــن سـويد قــال ،٤٥ص :يف مقاتـل الطـالبيني أليب الفــرج األصـفهاين )١(

ــال ــا فق ــم خطبن ــحن ث ــة يف الص ــة اجلمع ــة بالنخيل ــلوا وال  :معاوي ــاتلتكم لتص ــا ق إين واهللا م

ــوا ــوموا وال لتحج ــوا لتص ــك ،وال لتزك ــون ذل ــم لتفعل ــأمَّ  .إنك ــاتلتكم ألت ــام ق ــيكم وإن ر عل

 .وقد أعطاين اهللا ذلك وأنتم كارهون
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 .¨ اإلمام املهدي إىلٰ  ݜوهكذا احلال لباقي املعصومني 

الــدين كلــه يف  يــده سـيتحقق وعــد اهللا بإظهــار هـذا الــدين عـىلٰ  فعـىلٰ 

مشــارق األرض ومغارهبــا وإقامــة دولــة العــدل اإلهلــي العامليــة التــي 

 ر مجيعــاً ـالســباع والوحــوش، ويعــود البشــ ٰى حتّــسيصــطلح فيهــا كــل يشء 

ة حيـث ال واملضـلَّ  ني، وتنتهـي العقائـد املنحرفـة، إخـوة متحـابّ واحداً  جمتمعاً 

ــ ــر أو بش ــن حج ــنام م ــنعها ـأص ــي ص ــطنعة الت ــدود املص ــي احل ر، وختتف

ــعوب واألُ  ــني الش ــون ب ــروب، األوربي ــتن واحل ــاد الف ــاحلهم وإليق ــم ملص م

فتعطــي الســامء قطرهــا وتعطــي األرض نباهتــا، وختــرج الثــروات مــن بــاطن 

 .عليها ألخذها ٰى يناد األرض فتكون أكواماً 

 .ة، تنتهي النزاعات العنرصيةتنتهي الفروق الطبقي

فــاجلميع ســواء إذ ال توجــد دمــاء زرقــاء أو ســوداء أو محــراء، فالكــل 

ــ ــار مــن اهللا وإنَّ ام مجيــع ولــد آدم هــم ذوو دمــاء محــراء، ال يوجــد شــعب خمت

 .شعب اهللا املختار

 ســوف حيصــل تقــدم عظــيم يف كــل يشء وتنفــتح أبــواب العلــم عــىلٰ 

احلــرفني  بــاقي حــروف العلــم إىلٰ  ¨مصــارعها إذ سيضــم اإلمــام املهــدي 

ـــ ـــاسـاملنتش ـــني الن ـــ .)١(رين ب ـــور البش ـــة ـفتتط ـــواحي الروحي رية يف الن

ــل  ــون، ب ــل الك ــا جماه ــوب مركباهت ــة، وجت ــارية واملدني ــة واحلض واألخالقي

سيحصل انفتـاح بـني عـاملي الغيـب والشـهادة، وخيـرج اإلنسـان مـن قمقـم 

                                                             

أبـان، عـن أيب عـن  ،٧٣ح ،٣٣٦-٥٢ :؛ بحـار األنـوار٥٩ح ،٨٤١ - ٢ :يف اخلرائج واجلرائح )١(

، ، فجميع ما جاءت به الرسـل جـزءان)حرفاً (العلم سبعة وعشـرون جزءًا «: قال ،ݠعبد اهللا 

اليوم غري اجلزئني، فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشـرين جزءًا فبثَّهـا  ٰى فلم يعرف الناس حتَّ 

 .»يبّثها سبعة وعرشين جزءاً  ٰى يف الناس، وضمَّ إليها اجلزئني، حتَّ 
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د أكثـر وأكثـر، فالغيـب يصـبح أبعـا الزمكـاين إىلٰ  ةمتصـلاألبعاد األربعـة أي 

 .شهادة والشهادة تصبح شهادة أكرب

ــوســيأيت أُ  ــذين ُق ــن عــامل الــربزخ وال ــاس أمــوات م ــنني ن ــن س ربوا م

ليتعــارفوا مــع األحيــاء، وعنــد النــداء الســاموي ســيخرج األبــرار مــؤتزرين 

ــاهنم يتخلَّ  ــأكف ــكك ليض ــون الس ــادهيم ـل ــة ومن ــف األرشار اخلاوي ربوا قح

 .ب، ارضبارضب، ارض: ينادي

والـذي غـرق ببحـر النزعـة  ي نفسـه مسـلامً ن يسـمّ قد يقول البعض ممَّ 

ي ـمــا تقولـه أشــبه بقصـص اخليـال وأنــت كاتـب قصصــ: املاديـة واليهوديـة

عـاد مـن  راً ـبارع ولكـن مـا ذكرتـه ال أسـاس لـه مـن الواقـع، فـام رأينـا بشـ

 . ما ندراملوت إّال 

ر وزمــان، ـعصــمــا حــدث وحيــدث يف كــل  ٰى املعــرتض ينســ بيــد أنَّ 

ــادوا إىلٰ  ــوات ع ــن األم ــري م ــّام  فكث ــدثوا ع ــاة وحت ــامل احلي ــم يف ع ــل هل  حص

الـربزخ، ولــو أغفلنــا كـل ذلــك فقــد حــدثنا كتـاب اهللا ومــا ســطر يف بطــون 

الكتـب عــن ألــوف مـاتوا ثــم أحيــاهم اهللا كــام أخـرب القــرآن، وعــن مالئكــة 

ي اهللا أمـني وحـ ݠوأموات مثلوا يف عامل الشـهادة كـام حصـل مـن جربيـل 

ــ ݝمــع مــريم  ــوكلَّ  ســوياً  راً ـل هلــا بشــحيــث متثَّ ر، ـم البشــمهــا كــام يكلِّ

ل بعــض األحيــان بصــورة كــان يتمثَّــ ݠجربيــل  ي هــؤالء أنّ ـونســ

 .الصحايب دحية الكلبي

هيئـة رجـال بـيض  هل ينكر هؤالء نزول املالئكـة يف معركـة بـدر عـىلٰ 

وقتـل  ني نصـف القـتىلٰ ركني فقتلـوا مـع املسـلمـجياد بيض فقـاتلوا املشـ عىلٰ 

 ؟ݠ النصف اآلخر عيل بن أيب طالب

ــل  ــول اهللا  ݠفجربي ــن رس ــل م ــوا أفض ــة ليس ــل  ݕواملالئك وأه
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لغيــب ألن عـامل ا ، فمجــيء األوليـاء مــن عـامل الغيــب لـيس حمــاالً ݜ بيتـه

 :بالنسبة هلم هو عامل شهادة

ا ولـيس يمـوت امليـت منّـ، ݕأهيا الناس خذوها عـن خـاتم النبيـني «

أكثـر  فـال تقولـوا بـام ال تعرفـون فـإنّ  ،ا ولـيس ببـالمن بيل منّـ يبىلٰ بميت، و

 .)١(»احلق فيام تنكرون

، ݜ وأهــل بيتــه ݕفعاملــا الغيــب والشــهادة طــوع أمــر رســول اهللا 

رية يف بعـض ـبام لـدهيم مـن الواليـة التكوينيـة، فظهـور بعضـهم بأبـدان بشـ

ام حـدث يف قصـة مـنهم عليـه ومصـلحة لـه، كـ الً املواقف لبعض الناس تفضُّ 

 .ݠ زيد النساج الكويف مع أمري املؤمنني

ــرَّ  ــو الك ــك ه ــن ذل ــزء م ــرَّ وج ــة ة، والك ــار الوالي ــن إط ــرج ع ة ال خت

ــوبعــض األوليــاء، و ݜالتكوينيــة ألهــل البيــت  بعــض املجــرمني  أنّ  ٰى حتّ

 .ما سلف من جرائمهم الدنيا لالقتصاص منهم عىلٰ  سيعودون إىلٰ 

*   *   * 

ه رعي جلـدِّ ـهـو الوريـث الشـ¨املهـدي اإلمـام  إنّ بدء فـ عىلٰ  وعوداً 

ــول اهللا  ــه ݕرس ــلُّ ݜ وآبائ ــه ك ــول اهللا  ، ل ــا لرس ــوة إّال  ݕم ــة النب  منزل

 .ا ختمت به فال نبي بعدهفإهنَّ 

ــبعض أنّ  ــد ال ــرب والع يعتق ــلية والق ــاس األفض ــة مقي ــمة والقداس ص

ـ ،حمـن غـري مـرّج  اً ترجيحـ ،لألنبياء فقطإنام هو  لـك ن سـواهم ذفينفـي عمَّ

بـام يتعلـق  يء ال ينفـي مـا عـداه، وخصوصـاً ـإثبات الشـ أنَّ  متناسياً أو  ناسياً 

ــد حــدَّ ݜ بأهــل البيــت ــن عالقــة موســ، وق ــيم اهللا  ٰى ثنا القــرآن ع  ݠكل

ــاء  وهــو مل يكــن  - ݠر ـالعــزم بالعبــد الصــالح اخلضــ أويلوهــو مــن أنبي

                                                             

 .١٨٢، ص٨٦خطبة : هنج البالغة )١(
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 فلـم دّين م منـه بعـض مـا عنـده مـن العلـم اللَّـه رافقـه ليـتعلَّ وكيف أّنـ -نبياً 

 .ر صرباً ـمن بعض أفعال اخلض ݠ ٰى يطق موس

ألحـد  وهنا نقف أمام معادلـة هـي كـون أحـد األنبيـاء العظـام تلميـذاً 

 .م منه بعض األمور ومل يستمر معهالصاحلني يتعلَّ 

يصــاب الــبعض  ݜأهــل البيــت  وحيــنام نحــاول تطبيــق ذلــك عــىلٰ 

ــتريية  ــاً  -باهلس ــحابة  وخصوص ــة الص ــن مدرس ــرب  -م ــأنَّ  أنَّ فيعت ــول ب  الق

ــاً  ــل  ݠ علي ــراهيم اخللي ــل إب ــوت اهللا مث ــر يف ملك ــىلٰ  - ݠينظ ــبيل  ع س

ابـن تيميـة احلـراين الصـايب اخلفـي  ه يـؤمن بـأنَّ ، ولكنـَّبـل كفـرٌ  غلوٌّ  -املثال 

ــداً  ــيس جدي ــذا املــنهج ل ــوح املحفــوظ، وه ــن  ينظــر يف الل ــوارث م ــو مت فه

 .الرشعية أسالفه الذين تآمروا عىلٰ 

 ).أعرفها من أخزمتلك شنشنة (

ــلقــد ضــاعت بوصــلة هــذه األُ  ، ݜ ة منــذ أن ضــيعت أهــل البيــتمَّ

ني وانســاقت خلــف طلقــاء قــريش واملنــافقني وأهــل الكتــاب املندّســـ

ــلمني، وإّال  ــفوف املس ــىلٰ بص ــق ع ــن يطل ــول بم ــاذا نق ــري   م ــب أم ــد لق يزي

 ومـراراً  ري الفـاجر الفاسـق الـذي يعلـن كـراراً ر السكّ وهو اخلّام  ݠاملؤمنني 

 كفره وإحلاده؟

 ؟ݕ  واحلال نفسه بالنسبة ملروان الوزغ ابن الوزغ طريد رسول اهللا

 ݕمعاويـة وقـد لعنـه رسـول اهللا   عـىلٰ وكيف يمكن تفسـري الـرتّيض 

 ؟)١(هو وأباه وأخاه مراراً 

ات رعية يف تـاريخ النبـوّ ـالشـ لقد كانـت السـقيفة أشـنع انقـالب عـىلٰ 

ــݕ هللارعية بعــد رســول اـوالتــي أبعــدت أصــحاب الشــ ــام أنَّ ه حصــل ، وب
                                                             

 .٢١٦ص ،٣٣ج :بحار األنوار )١(
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فقـد حاولـت مـأله بقيـادة الصـحابة  فراغ بمنصب القيـادة والتوجيـه ظـاهراً 

علـــيهم لبـــاس العصـــمة بـــدون  ْت فأضـــفَ ، ݜكبـــديل ألهـــل البيـــت 

ــ ــنَّ ـالتص ــا وش ــىلٰ ريح هب ــت  عت ع ــل البي ــدهتم بأه ــة لعقي ــ ݜالرافض م أهنَّ

 .ݕ معصومون كجدهم رسول اهللا

 ،غريبـة -أي مدرسـة الصـحابة  - وطريقة احلسـاب يف هـذه املدرسـة

وهـي القـول بالعصـمة لكـل أصـحاب  ،مل توجد وال توجد عنـد أي مدرسـة

مــن  ر رجــالً ـواســتنكار عصــمة اثنــي عشــ ،وهــم بــاأللوف ݕرســول اهللا 

 .ݕ عرتة رسول اهللا

ــد اهتَّ  ــوا يتَّ لق ــا زال ــالغلوِّ مــوا وم ــوٍّ  همــون غــريهم ب ــد ســقطوا بغل  وق

وبــني أقــوال أو  ݕأقــوال رســول اهللا  فهــؤالء عنــد التعــارض بــني ،أشــنع

مون أقـوال وأفعـال الصـحايب، بـل لكـي م يقـدِّ أفعال بعـض الصـحابة، فـإهنَّ 

 .ݕ م يلصقون تلك األفعال برسول اهللاهوه فإهنَّ ينزِّ 

ــأيت إىلٰ  ــني ت ــ وح ــحاح، فإنَّ ــانيد والص ــبرواة املس ــاب بالعج  ،ك تص

ــذّ  ــرفني والش ــن املنح ــأغلبهم م ــلف ــا أه ــة وبقاي ــذين  اذ واملرتزق ــاب ال الكت

ا جـواز دخـوهلم وا بصفوف املسـلمني لكـي يلبسـوا علـيهم ديـنهم، أّمـاندسُّ 

أمثـال  ݜجمال الرواية والتعـديل فهـو نصـبهم وعـداؤهم ألهـل البيـت  إىلٰ 

عمران بن حطان اخلـارجي وعكرمـة الرببـري الناصـبي، وعـروة بـن الـزبري 

ن منبـه، بـوابنه هشام، وحممد بـن شـهاب الزهـري وعـامر الشـعبي ووهـب 

ــليامن املرجــ ــل بــن س ــ ئومقات ــن التــابعني وتــااملجسِّ ــريهم م بعي م وغ

ث وال حـرج، ا الـرواة مـن الصـحابة فحـدِّ ، أّمـالتابعني، ومـن جـاء بعـدهم

ــول اهللا  ــن رس ــرواة ع ــيد ال ــحب  ݕفس ــذي مل يص ــدويس ال ــرة ال ــو هري أب

ــول اهللا  ــإّال  ݕرس ــراء الُص ــن فق ــان م ــنني، وك ــالث س ــارب ث ــام يق فة،  ب
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ــذي ا ــىلٰ هتَّ وال ــذب ع ــاب بالك ــن اخلط ــر ب ــه عم ــول اهللا  م ــع  ݕرس وأوج

 .)١(ظهره

تارخينــا اإلســـالمي مملـــوء باخلرافـــات واألســـاطري واألكاذيـــب  إنَّ 

تســطريه مــن  الوحشــية والدمويــة، وقــد تــمَّ  ٰى والعقائــد الفاســدة، والفتــاو

اظ الســالطني وعمــالء طلقــاء قــريش وأهــل الكتــاب واملنــافقني، وهــو وّعــ

والرمـال والرمـاد وبضـعة درر  ٰى ـسـخ، فيـه أكـوام مـن احلصـأسود مدهلم و

 .وجواهر

ــ ــك فإنَّ ــم ذل ــول إىلٰ يف خض ــعب الوص ــن الص ــاريخ  ه م ــة، فالت احلقيق

م بلســان القـالني، ويعتقــد اعتقـاد احلــاكمني، ينظـر بعيـون املنحــرفني ويـتكلّ 

ي املســلمون قاعــدة ـقــد ســيطرت الشخصــانية عليــه فقادتــه مــن أذنيــه فنســ

ــة رشع ــهعقالني ــم في ــا ه ــيهم مم ــي تنج ــي الت ــة ه ــرف «: ي ــق تع ــرف احل اع

 .)٢(»أهله
                                                             

ــن أيب احل )١( ــة الب ــديف رشح هنــج البالغ ــ ،٤٢ص ،١٢ج :دي ــادر خون ــر يص ــامل ةكــان عم  ،الع

بلغنـي أن لـك جـاريتني  :رة وقـال لـهـالبصـ األشـعري وكـان عاملـه عـىلٰ  ٰى فصادر أبا موسـ

ــني ــن جفنت ــاس م ــم الن ــك تطع ــادرة إىلٰ و وأن ــد املص ــاده بع ــه أع ــرة  .عمل ــا هري ــادر أب وص

 ،البحـرين تك عـىلٰ اسـتعمل أال تعلـم أّين : البحـرين فقـال لـه وأغلظ عليـه وكـان عاملـه عـىلٰ 

قـال  ،بـألف وسـتامئة دينـار ك بعـت أفراسـاً وقـد بلغنـي أّنـ ؟وأنت حاف ال نعـل يف رجلـك

ــرة ــراس فتناجتــت فقــال :أبــو هري ــا أف قــد حبســت لــك رزقــك ومؤنتــك وهــذا  :كانــت لن

ثـم قـام إليـه بالـدرة  !واهللا وأوجـع ظهـرك بـىلٰ  :لـيس ذلـك لـك قـال :قال أبو هريرة ،فضل

ســوف  :قــال أبـو هريـرة ،رهاـام أحضـفّلـ ،ئــت هبـاا :ثـم قـال ،أدمــاه ٰى رب ظهـره حّتــفضـ

أمـا واهللا مـا رجـت  ،وأديتهـا طائعـاً  ذاك لـو أخـذهتا مـن حـلٍّ  :قـال عمـر ،حتسبها عنـد اهللاأ

ال و ال هللا ،البحـــرين لنفســـك ٰى ـأمـــوال هجـــر والياممـــة وأقصـــ ٰى فيـــك أميمـــة أن جتبـــ

 .زلهفيك أكثر من رعية احلمر وع ومل ترَج  ،للمسلمني

 .ݠعن أمري املؤمنني ، ٣١ص :روضة الواعظني للفتال النيسابوري )٢(
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اء لـبعض الشخصـيات وتركوها يف زاويـة مظلمـة، فأصـبح النقـد البنـَّ

ــهــذه األُ  ة، ولــو أنَّ يف امللَّــ مــن الــدين، أو ابتــداعاً  روقــاً مُ  ة هجــرت مَّ

الشخصـانية ونظـرت بعـني العقـل واإلنصـاف لرتاثهـا ملـا كـان حاهلـا كهــذا 

يـوم  هلـا منـارين متالزمـني غـري مفرتقـني إىلٰ  ݕقد وضع الرسـول احلال، فل

 .الكتاب والعرتة :القيامة مها

ولكــن االخــتالف  ،الكــريموال خيتلــف اثنــان مــن املســلمني بــالقرآن 

ــة أو  ٰى وقــع بــالعرتة، فمدرســة الصــحابة تــر األحاديــث الــواردة هبــم رشفي

ـ  - ݟ سـن واحلســنيفاحل ،حـبهم واحــرتامهم فقـط ال غــري عــىلٰ  ا حتـثُّ أهنَّ

خلطبــاء هـذه املدرســة ذكرمهـا فهــام ال خيرجــان  عــنَّ  إذا –ســبيل املثـال  عـىلٰ 

هلـام، وال يـذكرون دورمهـا  ݕعن كـوهنام طفلـني يتعثـران فيهـرع الرسـول 

ـمَّ يف قيادة األُ   يف حـني أنَّ . ام جاهـدا واستشـهدا بصـورة تـدمي القلـوبة وأهنَّ

العرتة يف كــل يشء، يــرون رضورة التمســك بــ ݜشــيعة أهــل البيــت 

ــ كثــرية تأخــذ  ݕة الرســول نَّ وُســالكــريم ذلــك مــن القــرآن  تهم عــىلٰ وأدلَّ

الثالـث  ٰى ـ، مضـݜ رـباألعناق، والعـرتة متمثلـة باملعصـومني األربـع عشـ

ـ ر مـنهم شـهيداً ـعش وبقـي  م بمنتصـف القـرن الثالـث اهلجـري تقريبـاً بالسُّ

 .قيد احلياة من ذلك احلني ر عىلٰ ـعش الرابع

ــ ــا هــذا يتصــدّ  ذ ذلــك الوقــت وإىلٰ ومن ذوو اجلامجــم الفارغــة  ٰى يومن

ًا باعتبـار اسـتحالة بقـاء اإلنسـان حيّـ ¨ملسـألة طـول عمـر اإلمـام املهـدي 

روخة التـي ـطول هذه احلقـب الطويلـة، ومـج النـاس هـذه األسـطوانة املشـ

 :ذ قرون ومع ذلك فإننا نرد ونقولتعزف من

 وبــاقي النــاس إّال  ݜالبيــت ال توجــد مالزمــة أو مشــاهبة بــني أهــل 

بعـض  لـوا يف األصـالب واألرحـام، ومـع ذلـك فـإنَّ ر، ُمح ـبكوهنم من البشـ
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ن إرادة اهللا شــاءت ر التــي وضــعها اهللا تقــف عنــدهم ألـقــوانني حركــة البشــ

 وَ ﴿: ذلك واهللا يقول
ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
 .)٢٣ :األنبياء(﴾ ه

 .معجزة  إىلٰ ك تشريون بأنَّ وقد يردّ 

 وما الذي يمنع من ذلك؟ :فنقول

ــ ــة فإنَّ ــدين ومجاع ــادة ال ــاء ق ــدين وبق ــاء ال ــت رضورة بق ه إذا اقتض

ــرداً  ــار ب ــل اهللا الن ــد جع ــزة، فق ــت املعج ــك كان ــؤمنني ذل ــالماً  امل ــىلٰ  وس  ع

مبـني، وفـرق البحـر  ثعبـانٍ  إىلٰ  ݠ ٰى ل عصـا موسـ، وقـد حـوَّ ݠ إبراهيم

ــ ــد عيس ــل، وأول ــي إرسائي ــن ٰى لبن ــريم  ب ــن  ݟم ــزل م ــري أب، وأن ــن غ م

يسـبح  ٰى ـوجعـل احلصـ)١(رة املسـلمني يف معركـة بـدر، ـالسامء مالئكـة لنصـ

ــول اهللا ــد رس ــاً ݕ بي ــامء دم ــن الس ــر م ــني ، وأمط ــل احلس ــوم مقت ، ݠ )٢(ي

ــدي اإلمــام ف ــاء ¨امله ــاء واألولي ــل األنبي ــݜ وارث ك ــن مِ ، فَم ــنّ ن مل ا َم

 .يقرأ زيارة وارث املروية عن إمام معصوم

ــائق العُ  إنَّ  ــع ــد اهللا ْم ــاة بي ــكلة، فاحلي ــيس بمش ــذي  ر ل ــو ال وه

يعطيهــا ويســلبها، وقــد ثبــت عنــد هــؤالء املتنطعــني مــن مدرســة الصــحابة 

ــاس واملســيح ـبقــاء اخلضــ ــاء و ݜر وإدريــس وإلي ــن األنبي ــوهــم م  ٰى حتّ

 إىلٰ  ر وهــو عبــد صــالح، وبقــاء إبلــيس والــدجال والســامري أحيــاءً ـاخلضــ

ــامً  ــا هــذا، عل ــس رُ  أنَّ  يومن ــإدري ــي  عَ فِ ــوح النب ــل ن ــنني،  ݟقب ــات الس بمئ

ــأأقــل تقــدير  عــىلٰ  ݠونــوح  حــوايل األلــف الثامنــة قبــل  ه كــان موجــوداً نَّ

الــذي كــان  ݟبــن عمــران  ٰى بموســ ٰى ر التقـــ، واخلضــݠ مــيالد املســيح

ر كـان ـاخلضـ ر قبـل املـيالد، ولـو فرضـنا أنّ ـيف القرن اخلامس عشـ موجوداً 
                                                             

 .٣٤٦ص ،٢ج :مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراين )١(

 .٢٥ ،٢٦٥ح ،٢٨باب ، ١٨٨ص :كامل الزيارات البن قولويه )٢(
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لكـان عمـره اآلن أكثـر مـن ثالثـة آالف وأربعامئـة سـنة آنـذاك  ٰى بعمر موسـ

 .تقريباً 

ــدي اإلمــام فــأين عمــر  ــود يف  ،مــن أعــامر أولئــك ¨امله وهــو املول

 منتصف القرن الثالث اهلجري؟

ــىلٰ  اهللا  إنَّ  ــراءة ع ــربك والق ــيم للت ــرآن العظ ــزل الق ــوات،  مل ين األم

دينـة الفاضـلة، روع حضـاري غايتـه إنشـاء املـام هو أطروحـة إهليـة ومشـوإنّ 

ــول اهللا ق، وقــد طبَّــوجيــب أن يطبَّــ  قريشــاً   أنَّ منــه إّال  بعضــاً  ݕق رس

ــك،  ــوا ذل ــاب عرقل ــل الكت ــة وأه ــافقي املدين ــن األعــراب ومن وحلفاءهــا م

 .)١(كريس احلكم فأجهضوا كل ذلك لكي يستولوا عىلٰ 

ــي  ــث النب ــوا وري ــة ـالشــ ݕلقــد عزل رعي وحبســوه بقعــر داره قراب

 .ه يف حمراب صالتهربع قرن، ثم قتلو

ــت  ــدس، فقتل ــوي املق ــت النب ــداء للبي ــب الع ــت تناص ــريش بقي وق

ر ـدي عشــااإلمــام احلــ بالســيف وبالســم إىلٰ  ݜأوالد عــيل وأحفــاده 

ــدي ــام امله ــد اإلم ــكري وال ــي العس ــن الزك ــة ݜ احلس ــت اإلمام ــم آل ، ث

ــدي  ــة أنْ  ¨للمه ــة اإلهلي ــ فاقتضــت احلكم ــ ٰى يبق ــة  اً حيّ ــف الدول ــم أن رغ

 .ملستكربةالعباسية ا

باألطروحــة اإلهليــة  ¨املهـدي اإلمــام لقـد ربــط اهللا سـبحانه مصــري 

 بظهـوره ووجـوده وصـار هـو رهنـاً  والعكس بالعكس فصـار تطبيقهـا رهنـاً 

أحـد مصـاديق حـديث  ٰى هـذا املعنـ هبا بوحدة واحدة ال تفكيـك هبـا، ولعـلَّ 

 .الرف ع عىلٰ ق ال لتوَض الثقلني، فاهللا أنزهلا لتطبَّ 
                                                             

ــة القانونيــة الغتيــال الرســول  )١( يف كتابنــا  ݕتكلَّمنــا عــن مــؤامرة قــريش بالتفصــيل وباألدل

 .والغضب األبدي ݝخطوط فاطمة الزهراء امل
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حالــة النضــج  الظهــور املقــدس مرهــون بوصــول املجتمــع إىلٰ  وبــام أنَّ 

والـوعي وتقبــل األطروحــة بــدون انتقائيــة بعــد خماضــات وجتــارب مريــرة، 

ــ ــاً فإنَّ ــب طبق ــن الواج ــبح م ــاء  ه أص ــي بق ــف اإلهل ــدة اللط ــام لقاع اإلم

، الً مـم والتـاريخ أوّ األُ  عـىلٰ  طيلـة هـذه العصـور ليكـون شـاهداً  ̈ املهدي

ة للسري هبـا يف طريـق التكامـل والبعـد هبـا عـن انحرافـات مَّ لألُ  وليكون قائداً 

 .اإلسالم واملسلمني رة عىلٰ السقيفة وآثارها املدمِّ 

ا ال تـؤمن بأهـل مامية أهنَّ من غري الشيعة اإل ٰى حقيقة املدارس األخر إنَّ 

أوردت أحاديث كثرية عنهم يف جماميعها احلديثيـة  قادة وهداة، وإنْ  ݜالبيت 

وأقاربـه  ݕم رهط النبي الكبري عليها، فاملعتدلون منهم يؤمنون أهنَّ ظنا مع حتفُّ 

فون مـن احلشـوية والنواصـب بقايـا ا املتطرِّ فيجب حمبتهم وإجالهلم ألجله، أمّ 

بابن تيمية احلراين املجهـول األصـل  م مروراً حنابلة بغداد أتباع ابن كرام املجسِّ 

ي مـن هيـود الدونمـة فهـم بمحمد بن عبد الوهاب بن شوملان قرقـوز وانتهاءً 

هلـم وينكـرون فضـائلهم  وشيعتهم وال يقيمون وزناً  ݜيبغضون أهل البيت 

تها، جتد ذلك بكتب وموسوعات علامئهـم، مهام كانت صحيحة ومقطوع بصحَّ 

 .أبرزهم موسوعة بن تيمية منهاج السنة النبوية ولعلَّ 

ــدهم ــة عن ــاملوازين مقلوب ــ، ف ــد أسَّ ــب فق ــيس ذلــك بغري ــل ول س لك

 .ك فراعنة قريشذل

ــدر  ــريش، والغ ــرور الق ــريش، والغ ــد الق ــريش، واحلس ــالبغض الق ف

ــريش تســلَّ  ــةً الق ــات املســلمني وراث ــوَّ  كــابراً  ل لكتاب ــن يتج ــابر، فم ــن ك ل ع

بأروقة كتـب هـؤالء جيـد أنفـاس الطلقـاء أمثـال أيب سـفيان وولـده معاويـة 

رية بـن وعمرو بن النابغة، وعكرمـة بـن أيب جهـل، وخالـد بـن الوليـد واملغـ

 .شعبة وغريهم تكتم األنفاس بعفونتها وقذارهتا
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 .ساحة تقديس ملن ال يستحق التقديس لوا التاريخ إىلٰ فقد حوَّ 

ــدّ  ــا اهل ــل عمله ــت تعم ــقيفة وبقي ــت يف الس ــة فرض ــد معادل ام بجس

ـاألُ  ة والعقائـد الفاسـدة وأورثـت كـل ذلـك هلـذه ق الضـالّ رَ ة فأنتجـت الِفـمَّ

 .العصابات املسعورة املوتورة

، ومـا عبيطـاً  املسـلمني مـا زال يقطـر دمـاً  عـىلٰ  ت السقيفة سيفاً لقد سلَّ 

ــ ــرؤوس ويش ــف ال ـــزال يقط ــة كأنَّ ــدماء الزاكي ــن ال ــرب رب م ــة ع ه هام

ــة  ــل منادي ــن رأس القتي ــرج م ــري خت ــبه بط ــي أش ــي ه ــة الت ــقوين أاجلاهلي س

ــاً  ــدر وأُ  أســقوين طلب ــارات ب ــلث ــغ ُح ــوم متري ــرب وي ــني وخي ــدق وحن د واخلن

ــري ــوف ق ــىلٰ أن ــوهلا ع ــة وحص ــل اهلزيم ــارخيي  ش بوح ــام الت ــتم «الوس أن

 .»الطلقاء

  ي ومنقصــتيّمـمل تــدع ذَ  يـا عمـرو إنْ 

 

 

  سـقويناتقـول اهلامـة  ٰى حتّـأرميك  

فقريش ومن ورائها املوتـورون مـن أهـل الكتـاب عصـبوا كـل الـدماء  

فظلمــوهم  ݜالتــي أريقــت يف معــارك اإلســالم بــرأس عــيل وأوالد عــيل 

 .قيام الساعة ٰى حتّ و ݠله ظلم منذ هبوط آدم ما مث ظلامً 

ــإنَّ  ــذا ف ــًا  ول ــدي  أول جــاٍث  ݠعلي ــني ي ــة للخصــومة ب ــوم القيام ي

ــ رب والــرفس ـتلــت بالضــالتــي قُ  ݝبــدم زوجــه الزهــراء  مطالبــاً  ،اراجلبّ

ــري األ ــالوتكس ــنض ــوؤد املحس ــهيد امل ــه الش ــدم ابن ــه ݠ ع، وب ، وولدي

ســـادهم البـــوادي الـــذين ملئـــت أج اوأوالدمهـــ ݟاحلســـن واحلســـني 

 .وبقتله بمحراب صالته يف شهر الصيام ،والفيايف

ــام ف ــدي اإلم ــ ¨امله ــام أنَّ ــاء ك ــ ݜه وارث األنبي ــاهتم فإّن ه وظالم

 .تلوا بسيوف وسموم قريشالذين قُ  ݜوارث ظالمات آبائه 
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 .ه الثائر العظيمإنّ 

ــ ــة جدَّ إّن ــائر بظالم ــراء ه الث ــة الزه ــه فاطم ــر  ݝت ــت بعم ــي قض الت

 .قلبها لوعة ورضامالشباب ويف 

الـذي صـبغ دمـه الزكـي حمـراب الكوفـة  ݠثائر جلده أمـري املـؤمنني 

ــف  ــو هيت ــة«وه ــزت ورب الكعب ــن أُ  »ف ــا م ــي رآه ــة الت ــم الظالم ــلعظ ة مَّ

 .ݕ حممد

ـــائر باســـم جـــدَّ  تـــل وأوالده وأصـــحابه الـــذي قُ  ݠه احلســـني ث

 .جنب الفرات يف كربالء إىلٰ  ٰى عطاش

 .سموم خلفاء قريش املخمورينتلوا بالذين قُ  ݜثائر آلبائه 

بيـد  ةٌ عقيلـة آل أيب طالـب وهـي سـبيَّ  ݝتـه احلـوراء زينـب ثائر لعمَّ 

ــد اخلــّام  أرشِّ  أرذل اخللــق لتــدخل عــىلٰ  ــن اخللــق وأحقــرهم يزي ر وعاملــه اب

 .الفاجرة ابن زياد

ــؤمنني  ــه أمــري امل ــائر لشــيعة أبي ــذين قُ  ݠث ــت كــل َح ال ــتلــوا حت  رٍ َج

ــ ــقيفة وبف رٍ دَ وَم ــيف الس ــوبس ــالح وأُ  ٰى ت ــلف الص ــن الس ــل م ــات مَّ الني ه

 .املؤمنني

 ؟¨ كم ثأر وثأر للمهدي

 .ٰى  ثأر كربالء لكفلو مل يكن إّال 

ــىلٰ  ــوالي ع ــا م ــك اهللا ي ــا  ل ــي ال حتتمله ــا الت ــائب والرزاي ــك املص تل

 .اجلبال

الــذي  ݠفجيعتــك بأبيــك احلســن الزكــي  لــك اهللا يــا مــوالي عــىلٰ 

نفســه بحجــرك وأنــت صــغري بعمــر عــان الشــباب وفاضــت يْ تــل بالســم برَ قُ 

 .اخلمس
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لك اهللا يا مـوالي يـوم فقـدت والـدتك الكريمـة سـيدة اإلمـاء سـليلة 

ـامللوك واألُ  ل مـا سيحصـل بعـد شـهادة زوجهـا فطلبـت مـراء التـي مل تتحمَّ

 .)١(متوت قبله ٰى حتّ منه الدعاء 

ــود بنــي العبــاس دارك يقودهــا  ــا مــوالي حــني دامهــت جن لــك اهللا ي

 .يك واستالب رداء اإلمامة منكك للقضاء علعمّ 

ــر ــت ت ــوالي وأن ــا م ــك اهللا ي ــدَّ  ٰى ل ــج ــن وعّم ــر تك أم احلس ك جعف

 .يضطهدها ويستلب منها مرياثها ويرشدها

تتنـاوب  ݜشـيعتك وشـيعة آبائـك  ٰى لك اهللا يـا مـوالي وأنـت تـر

 .عليهم الذئاب من كل صوب وأوب

 أي قلب كبري خيفق بني أضالعك؟

 ؟قدسية عظيمة لديك أي روٍح 

أنــت الواحـــد الـــذي يمثــل الكـــل، وأنـــت الكــل الـــذي يمثـــل 

 ]يمثل الواحد يعني منو؟ اهللا؟[.الواحد

 .فأنت أنت املهدي

 .ليس فوق ذلك من قول

 ؟¨ فمن هو املهدي

فه للناس ونسـبه وحـدد ماهيتـه هلـو أبـوه الـذي ولـده، ن عرَّ خري مَ  إنَّ 

 :ݠ فقد قال له أبو حممد

 ن وأنت املهدي وأنـت حجـة اهللا عـىلٰ ر يا بني فأنت صاحب الزماـأبش«

                                                             

ــدوق ٰى رو )١( ــيخ الص ــم أُ : (... الش ــيدوأن اس ــد : م الس ــا حمم ــقيل، وأن أب ــام  ݠص ــّدثها ب ح

ــىلٰ  ــدعو اهللا  جيــري ع ــه، فســألْته أن ي ــاة أيب  عيال ــت يف حي ــه، فامت ــل منيتهــا قبل ــا أن جيع هل

 .]٧، ح٤٢، ب٤٣١ص: كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق...) [ݠحممد 
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أرضه وأنت ولدي وأنا ولدتك وأنت حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل 

 .بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ٰى بن موس

ر بـك رسـول ـَّولدك رسـول اهللا وأنـت خـاتم األئمـة الطـاهرين وبشـ

 اهللا عــىلٰ  عـن آبائــه الطـاهرين، صــىلٰ  أيب بـذلك عهــد إيلّ  ،اكك وكنّــاهللا وسـّام 

 .)١(»أهل البيت إنه محيد جميد

ر الـروم وقعـت ـبنـت يشـوع بـن قيصـ ݝه سـيدة اإلمـاء مليكـة مُّ أُ 

ـ ابـوأسرية بأيـدي طالئـع املسـلمني يف رشق أور لناها يف يف قصـة طويلـة فصَّ

 .ها من نسل احلواري شمعون الصفامُّ كتابنا شاهد العصور، وأُ 

لسان أكثر من معصوم قبل والدهتـا بقـرنني مـن الـزمن  كرت عىلٰ لقد ذُ 

مـن  ابتـداءً  )٢()اإلمـاء خـرية وسـيدة(، وأعطيت ذلك اللقـب السـامي تقريباً 

 ݠالكـاظم اإلمـام م أُ  )محيـدة املصـفاة(و ݠالسـجاد اإلمام م أُ  )شهربانو(

 ،هـن مـن الفضـلياتلُّ وكلهن من اإلمـاء وكُ  )سوسن(و )حديث(و) سامنة(و

هتن بال منازع، فام أعظمها منزلـة لتضـحيتها وإيامهنـا بحيـث دَ ة سيِّ ولكن مليك

 ةً َمـتصـبح أَ  والرفاهيـة وارتضـت أنْ  ر وحياة العزِّ ـها القيصدِّ ر َج ـهجرت قص

 .ݠ دها إمام الزمان احلسن الزكيسيِّ  تصل إىلٰ  ٰى حتّ 

 :رسول اهللا وسيد شباب أهل اجلنة قال احلسن الزكي سبط

 اهللا يطيــل ،اإلمــاء ســيدة ابــن احلســني خــيأ ولــد مــن التاســع ذلــك«

 ذلـك ،سـنة أربعـني دون شـاب صـورة يف بقدرتـه يظهـره ثم ،غيبته يف عمره

 .)٣(»قدير يشء كل عىلٰ  اهللا أن ليعلم

                                                             

 .٢٣٧ح، ٢٧٣ص :الغيبة للطويس )١(

 .١٤ح، ݠَأِيب َجْعَفٍر الثَّاِين  َباُب اِإلَشاَرِة والنَّصِّ َعَىلٰ  ،٢٣٢ص ،١ج :الكايف للكليني )٢(

 .٢ح، ٢٩ب، ٣١٦ص :كامل الدين للشيخ الصدوق )٣(
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ــ ــإنَّ ــيب يس ــن قض ــورق م ــن امل ــعيا، ـه الغص ــوءة أش ي أيب داوود يف نب

ولد يف النصف من شعبان من سـنة مخـس ومخسـني ومئتـني مـن اهلجـرة بعـد 

بسـنة واحـدة، وبقـي مـع أبيـه احلسـن الزكـي  ݠه عيل اهلادي ستشهاد جدِّ ا

مـن سـت سـنني، وبعـد ذلـك حـدثت حـوادث رهيبـة  قريباً  ݠالعسكري 

الصـعيدين الـداخيل واخلـارجي، وأخطرهـا حمـاوالت الدولـة العباسـية  عىلٰ 

بكـل إمكاناهتــا العسـكرية واملخابراتيــة للوصـول إليــه أو القضـاء عليــه فلــم 

لك بمعجزة دوهنا معـاجز األنبيـاء، إذ كـان بعمـر مخـس سـنني حـني تفلح بذ

 .املواجهة تلك

كــان يلتقــي بــبعض مــن يــراه  ٰى وقــد غــاب عــن شــيعته غيبــة صــغر

ــه األربعــة املعــروفني مناســباً  ــداً  ،أو عــن طريــق وكالئ ــه الكــرب متهي ، ٰى لغيبت

ن التـي نحـ ٰى وابتـدأت الغيبـة الكـرب ،اخلاصـني ابـهوقد انتهـت السـفارة لنوّ 

 .¨ العاملني واإلمام نفسه هتا إّال ربُّ فيها اآلن وال يعلم مدَّ 

  ؟تعني غیاب النصّ .. ھل غیبة اإلمام

ــالف ــل اخل ــول أه ــد يق ــرب إنَّ : ق ــدي الك ــامكم امله ــة إم ــاب  ٰى بغيب غ

 .دون به أهيا الشيعةالنص الذي تتعبَّ 

 .وحديثاً  وهو اعرتاض مطروح قديامً 

ر ـه حيـاول حصـرشعيـة لـه ألنَّـوهذا االعـرتاض ال قيمـة علميـة وال 

ــدي  ــام امله ــنص باإلم ــني أنَّ  ¨ال ــومني  يف ح ــه املعص ــث آبائ  ݜأحادي

 مـن بعـض األمـور التـي تسـتجد يف قابـل األيـام ت كل مناحي احلياة إّال غطَّ 

ـــرباءة  ـــة كأصـــل ال ـــي تركـــت لتحكـــيم األصـــول العمليـــة املعروف والت

ة واالستصـــــحاب وقاعـــــدة ال رضر وال رضار وغريهـــــا، واألئمـــــ

التـي حاولـت  ٰى كـام عنـد املـدارس األخـر مل يرتكوا فراغـاً  ݜ املعصومون
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ة الصــحابة ورشعــة مــن نَّ الــذرائع وُســ مــأله بالقيــاس واالستحســان وســدِّ 

 .اجرّ  مَّ لُ قبلنا وهَ 

ــ غالبيـــة  ك جتـــد أنّ وحــني تطـــالع املوســوعات عنـــد الشـــيعة فإنَّ

مـن بعـده  ݜواألئمـة  ݕاألحاديث املرويـة فيهـا كانـت عـن رسـول اهللا 

 .ݠ احلسن الزكي العسكري إىلٰ  ݠمن أمري املؤمنني  اعتباراً 

ــ ة الفتيــا والقيــادة لألعــالم مــن علــامء الشــيعة ذوي لقــد أوكلــت مهمَّ

سـفريه األخـري عـيل بـن حممـد  املرسـل إىلٰ  ¨مام بإعالن اإل ٰى العلم والتقو

 .نيابة عامة لت النيابة اخلاصة إىلٰ فتحوَّ  ݥالسمري 

ة فقـد أمسـكوا بدفَّـ ،لامء الشـيعة مـذ ذاك احلـني بـواجبهمر عـومل يقصِّ 

ــ ــط ُجلَ فحــافظوا  ،رـج الفــتن التــي تعصــف يف كــل عصــالســفينة بقــوة وس

ـ ٰى حتّ عليهم  م حـزب املعارضـة لكـل يومنا هذا، وقد عـرف عـن الشـيعة أهنَّ

ــدح  ــذم والق ــتحقوا ال ــومني، فاس ــام واملحك ــن احلك ــراف م ــناف االنح أص

ضــوا لــه، ر مــا تعرَّ ـشــض غــريهم لعُ لقتــل ومل يتعــرَّ ريد واـواملطــاردة والتشــ

ــد اســتوت ســفينة التشــيُّ  ــذا  ع عــىلٰ وق ــة، ول جــودي الشــعوب صــامدة قوي

صـوها بوجـود املرجعيـة، فشخَّ  ،ت أعـداء التشـيع ملعرفـة رس هـذه القـوةالتفَّ 

 .فبدأوا بشن محالت التشهري والتضعيف والتشكيك

احلســـيني العظـــيم  وموقفـــه) دام ظّلـــه(فلـــوال الســـيد السيســـتاين 

ــلي ــدول الص ــت خمــابرات ال ــالميةلنجح ــعال حــرب إس  بية املعاديــة بإش

ولكــان العــراق واملنطقــة كلهــا بمهــب الــريح وفتنــة ال تبقــي وال  ،إســالمية

 .تذر

 .»أو سكت فرحم اهللا من قال خرياً «

ــن األحــداث خــالل العصــور  ¨املهــدي اإلمــام مل يكــن  ــزل ع بمع
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موعـة مـن املريـدين واألصـحاب هـم األبـدال ر جمـاملتعاقبة، فله يف كل عصـ

فـون هبـا مـن ، وهـؤالء هلـم مهـام غيبيـة مكلَّ )١(ون عـن ثالثـنيالذين ال يقّلـ

ــ ــامهم واملتعلقــة بالبش ــل إم ــر ـقب ــلمني إذا اقتضــت  ٰى حتّ ــري املس مــن غ

كــون بعــض فيحرِّ  ، بتخطــيط حمكــمكــون إّال املصــلحة ذلــك، وال يتحرَّ 

 .األحداث من وراء الستار

ــن أ ــد مــن البشــمــا م ــي الشــهرة ـح ر يعــرفهم، فهــم ليســوا مــن حمب

وزخارف احلياة وال ممن يـراؤون النـاس وال يكـذبون يف قـول أو عمـل ومـا 

ــوا  ــد جعل ــدة، ق ــوهبم واح ــنتهم وقل ــل، ألس ــول أو عم ــل يف ق ــدهم خط عن

اآلخرة نصـب أعيـنهم والـدنيا حتـت أقـدامهم، فهـم يف النـاس وليسـوا مـع 

ــاهبم بســيطة، مشــيهم  ــا، معيشــتهم االقتصــاد، خملصــون يف النــاس، ثي اهلوين

مـــات، معرضـــون عـــن العبـــادة، جمتهـــدون يف الطاعـــة، جمتنبـــون للمحرَّ 

ة أمـامهم فهـم هلـا اجلنـَّ ه شـهادة، فكـأنَّ السفاسف، مثل الغيـب أمـامهم كأنَّـ

مشــتاقون، ومثلــت النــار ألعيــنهم فهــم منهــا خــائفون، صــفرت وجــوههم 

ام، ال حتـدهم احلـدود وال تـوقفهم من العبـادة، وذبلـت أفـواههم مـن الصـي

ــب  ــاكني ال زرائ ــب املس ــيهم خرائ ــدن، تكف ــراف امل ــاكنهم أط ــدود، مس الس

 .ها وطنهماملستكربين، ال حيملون جوازات سفر فاألرض كلّ 

 يف غيبته فكيف بأصحابه يف ظهوره؟هؤالء أصحابه 

 وكيف به هو بأيب وأمي؟

 :ݠ احلسني يصفه بمعرض كالمه عن ݠأباه أمري املؤمنني  إنَّ 

                                                             

ــي )١( ــايف للكلين ــة ،٣٤٠ص ،١ج :يف الك ــاب يف الغيب ــنْ  ،١٦ح ،ب ــٍري َع ــن َأِيب َبِص ــِد  ع َأِيب َعْب

ــٍة وَال ُبــدَّ لَِصــاِحِب َهــَال «: َقــاَل  ݠ اهللا ــِر ِمــْن َغْيَب ــةٍ َذا األَْم ــه ِيف َغْيَبتِــه ِمــْن ُعْزَل ونِْعــَم  ،ُبــدَّ َل

 .»وَما بَِثَالثَِني ِمْن َوْحَشةٍ  ،اَملنِْزُل َطْيَبةُ 
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ــي إن« ــذا ابن ــيد ه ــام س ــامه ك ــيداً  ݕ اهللا رســول س ــيخرج ،س  اهللا وس

 األرض ويمــأل ...واخللــق اخللــق يف يشــبهه نبــيكم باســم رجــالً  صــلبه مــن

 .)١(»وجوراً  ظلامً  ملئت كام عدالً 

 فمن كانت كل صفاته هذه فامذا يقال عنه؟

ملني، لـذا للعـا رمحـةً  للعـاملني فهـو أيضـاً  رمحـةً  ݕكان رسـول اهللا  إنْ 

ــات  ــومني وآه ــغب املظل ــاملني وس ــم الظ ــه ظل ــي في ــوم ينه ــره اهللا لي ادَّخ

 .املعذبني

فهـــو الـــوارث جلميـــع األنبيـــاء واملرســـلني بكـــل قداســـاهتم 

 .ومظلومياهتم

 .وهو الطالب بدم املظلوم بكربالء

ــ ــو املطبِّ ــقيفة وه ــام الس ــن حك ــاملون م ــه الظ ــذي ركن ــم اهللا ال ق حلك

 .ية وراية الضاللة بني العباسوالشجرة امللعونة بني أم

ــىلٰ  ــاة ع ــة امللق ــام فاملهم ــا الس ــيمة، ال حتتمله ــة جس ــه ثقيل وات عاتق

ــة املقرَّ  ــة واألرض، وال املالئك ــة مناوئ ــلون، مهم ــاء واملرس ــون، وال األنبي ب

 .الذؤبان، وأولياء الشيطان، ومقارعة كل دجال، وقتل إبليس امللعون

أر اهللا، وهـو القـائم بحكـم اهللا، فهو القـائم بـدين اهللا، وهـو القـائم بثـ

القــائم مــن ولــدي اســمه اســمي وكنيتــه « :ينعتــه ݕن مثــل رســول اهللا َمــ

تــي ورشيعتــي، ملَّ  يقــيم النــاس عــىلٰ  ،كنيتــي وشــامئله شــامئيل وســنته ســنتي

ــدعوهم إىلٰ  ــاب اهللا  وي ــاين كت ــاه عص ــن عص ــاعني، وم ــه أط ــن أطاع ، م

قه فقـد بني ومـن صـدَّ قـد كـذَّ بـه فومن أنكره يف غيبته فقـد أنكـرين ومـن كذَّ 

ــدَّ  ــأنه  قني، إىلٰ ص ــويل يف ش ــدين لق ــره واجلاح ــذبني يل يف أم ــكو املك اهللا أش
                                                             

 .٢ح ،١٣ب ،٢٢٣- ٢٢٢ص :الغيبة للنعامين )١(
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ــلّ  ــٍب ﴿تــي عــن طريقــه، مَّ ني ألُ واملض
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 فامذا يقول املتهوكون هبذا النص الصارخ؟

ــت إنَّ  ــرية لَ معِّ امل ــاً ن ذا البص ــف خائف ــاً  يق ــ مرعوب ــة ممّ ــيلقاه يف حال ا س

وحبيـــب قلبـــه  ݕ أراده اهللا بشـــأن ولـــد رســـول اهللا انحرافـــه عـــّام 

هــو عصـــيان وتكـــذيب  ¨، فعصـــيان وتكــذيب املهـــدي ¨ املهــدي

ــ ݕلرســول اهللا  روق مــن الــدين، ويف الــنص عبــارة خطــرية الــذي مآلــه املُ

 .»تينته سنَّ وُس «: وهي جداً  جداً 

 ¨هـو عنـد املهـدي  ݕاهللا بـه لرسـول اهللا  ٰى كل مـا أوحـ وتعني أنَّ 

ــان أنَّ  ــاقش اثن ــ وال ين ــول اهللا نَّ ُس ــي  ݕة رس ــري وح ــر غ ــي آخ ــي وح ه

ــلت إليــه لقــد وصــلت إليــه عــن طريــق آبائــه  ؟القــرآن، فكيــف وص

هـم امتـداد لرسـول  ݜاألئمـة قبـل املهـدي  ا يعنـي أنَّ ممّـ ݜ املعصومني

 .ݕ اهللا

ــام  ــدياإلم ــل، ال  ¨ امله ــداهن، ال خيات ــل، ال ي ــول الفص ــو الق ه

 .ٰى حيايب، ال يظلم، ال يميل مع اهلو

ويعطــف ، ٰى اهلـو عـىلٰ  ٰى إذا عطفـوا اهلـد ٰى اهلـد عـىلٰ  ٰى يعطـف اهلـو«

 .)٢(»الرأي القرآن إذا عطفوا القرآن عىلٰ  الرأي عىلٰ 

ـ ــٰى ه اآليــة الكـربإنَّ ق ه القــرآن النـاطق شــقي، إنَّـٰى ه املعجـزة العظمــ، إنَّ

 ݕة رسـول اهللا نَّ القرآن الصامت، من يـرتجم القـرآن سـواه، مـن حيمـل ُسـ

، فهـو العـامل ݠ كأبيـه أمـري املـؤمنني ݕه، باب مدينـة علـم رسـول اهللا إّال 
                                                             

 .٦ح ،٣٩ب ،٤١١ص :يخ الصدوقشكامل الدين لل )١(

 .٢١ص ،٢ج :هنج البالغة )٢(



 رشوط النهضة املهدوية   ..................................................................  ١٦٢

بالتنزيـل والتأويـل، وهـو الـوارث للتــوراة والزبـور واإلنجيـل، وهـو العــامل 

ببنـــي آدم وهـــم بأصـــالب آبـــائهم وأرحـــام أمهـــاهتم يف كـــل العصـــور 

 .األزمنةو

، ونحـن مطبقـاً  علمنـا، نحـن جهلـة جهـالً  ٰى ما نكـون نحـن، مـا مـد

 .الساحل كمن يريد وصف أعامق البحر وهو واقف عىلٰ 

 .ݜ هو منقول عن آبائه الطاهرين ما قلناه وما نقوله إنَّ 

 . هم أنفسهمنههم إّال كُ  ٍئ رف أي أمرفام يع

 .)١()د من شعاع القدسعليه جالبيب النور تتوقَّ (

 حســن ،الوجــه حســن ،مربــوع شــاب هــو«: ل أحــد آبائــه يصــفهيقــو

 ،ورأسـه حليتـه سـواد يعلـو وجهـه ونـور منكبيـه عـىلٰ  شـعره يسـيل ،الشـعر

 .)٢(»اإلماء خرية ابن بأيب

، بـل بـه انبهـر وحـار بـه، ووقـف مـذهوالً  ٰى كل مـن التقـ أنَّ  وحقيقةً 

 .فينعقد لسانه فال يستطيع النطق بحرضته مشلوالً 

 لوجــه ورأوه يصــفه وهــو العــامل ن التقــوا بــه وجهــاً لنــدع أحــد الــذي

 بــربدة اتشــح قــد جــالس بــه أنــا فــإذا( :الكبــري عــيل بــن مهزيــار األهــوازي

 قـد أرجـوان كأقحوانـة وهـو ،عاتقـه عـىلٰ  بردتـه رـكسـ وقـد ،ٰى بأخر واتزر

 قضـيب أو بـان كغصـن هـو وإذا ،ٰى اهلـو أمل وأصـاهبا ،ٰى النـد عليهـا تكاثف

ــان ــمح ،رحي ــخي س ــي س ــي تق ــيس ،نق ــل ل ــامخ بالطوي ــري وال ،الش  بالقص

 ،احلــاجبني أزج ،اجلبــني صــلت ،اهلامــة مــدور ،القامــة مربــوع بــل ،الــالزق

 عـىلٰ  مسـك فتـات كأنـه خـال األيمـن خـده عىلٰ  ،اخلدين سهل ،االنف ٰى أقن
                                                             

 .٢١٤ص :خمترص بصائر الدرجات للحسن بن سليامن احليل - ݠمن حديث لإلمام الرضا  )١(

 .ݠواحلديث عن أمري املؤمنني  ،٤٨٧ح ،٤٧١ص :الغيبة للشيخ الطويس )٢(
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  )١( )عنرب ررضاضة

ري الــذي لــن تدركــه ـبــل هــو الكــامل البشــفهــو اإلنســان الكامــل، 

ســميكة مــن الــذنوب،  أن تدركــه وقــد وضــعت حجبــاً  هلــا ٰى العقــول، وأّنــ

ــه  ٰى عينيــه وحيــاول أن يــر كمــن يضــع نظــارة ســوداء معتمــة عــىلٰ  مــا حول

 .بألوانه الطبيعية

ٰ ﴿: مـــهكلي ݠبـــن عمـــران  ٰى اهللا خاطـــب موســـ إنَّ 
َ

َع �
َ
ـــن

ْ
 َوِ�ُص

يِْ� 
َ
 .)٣٩ :طه(﴾ �

انيـة مـن نـوع خـاص، ولكـن هـذه صـناعة ربّ  ݠبن عمران  ٰى فموس

 .إثبات اليشء ال ينفي ما عداه :عة ليست منحرصة به وقد قيلالصنا

ــن عمــران  ٰى موســ نَّ إومــع ذلــك فــ ــذاً  ݠب ــد  نفســه كــان تلمي للعب

حادثتـه ذكــرت  ألنَّ  ،مـن املسـلمني وال ينفـي ذلـك أحـدٌ  ،رـالصـالح اخلضـ

 .يف القرآن الكريم

ــول اهللا  ــث رس ــالع أحادي ــني نط ــت  ݕوح ــل البي ــد أنَّ  ݜوأه  نج

الـذين يـأمترون بـأمره،  ¨املهـدي اإلمـام ه أحـد أعـوان نفسـ ݠر ـاخلض

يف  ݕ، لقـد قـال رســول اهللا ¨ املهـدياإلمــام ه تلميـذ مـن تالمـذة أي أّنـ

ـــرض ردِّ  ـــىلٰ مع ـــود  ه ع ـــني وراء اليه ـــحابه الالهث ـــن أص ـــوكني م املته

بـن عمـران ملـا وسـعه  ٰى ر موســي بيـده لـو نشــوالذي نفسـ«: وأساطريهم

 .» أن يتبعنيإّال 

ـيكــون مـن أُ  جيـب أنْ  هنَّـإأي  ابـن حممــد  ¨، واملهـدي ݕ ة حممــدمَّ

 .ݕ ة حممد العظيممَّ وقائد أُ 

ــة  نَّ إ ــام خالف ــدي اإلم ــ ¨امله ــة عامَّ ــو عاملي ــا فه ــم األرض كله ة تع

                                                             

 .٢٢٨ح ،٢٦٥: الغيبة للطويس )١(
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دها، رشقهــا وغرهبــا، شــامهلا وجنوهبــا والتــي ســتنعم بعدلــه حاكمهــا وســيِّ 

ــىلٰ  ــاء ع ــا القض ــتم فيه ــ وي ــنام احليَّ ــل إنَّ األص ــة، ب ــة  ة وامليت ــام حاكمي اإلم

ـــدي ـــة األرض إىلٰ  ¨ امله ـــن حاكمي ـــتخرج م ـــني  س ـــة األرض حاكمي

، التي منهـا مخـس معمـورات وثنتـان خرابـان بـل وأكثـر مـن ذلـك ٰى األخر

ه سيحصـل انفتـاح مـا بـني عـامل الغيـب والشـهادة فيـتم التـزاور وأعظم فإنَّـ

 .بينهام
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ــقيفة لكــن  ــاع الس ــأتب ــوا بعم ــد  ٰى ابتل ــس البصــائر، وق ــوان وطم األل

ة وبنـي العبـاس، فهـم ال يطيقـون سـامع أي فضـيلة ميَّـأيدي بنـي أُ  وا عىلٰ تربُّ 

ـلو كـان فيهـا رفـع شـأن هـذه األُ  ٰى حتّ ، ݜ دآلل حمم طريقـة ابـن  ة، عـىلٰ مَّ

 .)١()معي واقتلوا مالكاً  أقتلوين ومالكاً (: الزبري

*   *   * 

   

                                                             

 .٣٤٤ص ،٢ج :مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )١(
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خيـرج  ٰى حتّـ ذلـك اليـومَ  ل اهللاُلطـوَّ  واحـدٌ   يـومٌ لو مل يبق من الدنيا إّال «

 .)١(»وجوراً  كام ملئت ظلامً  وعدالً   األرض قسطاً رجل من ولدي يمأل

ســة عــن رشوط النهضــة املهدويــة املقدَّ  -فــيام ســبق  -أســهبنا القــول 

 :، وقلنـا يف حينهـا)القاعـدة -القيـادة  -األطروحـة ( :دناها بثالثـة هـيوحدَّ 

ــه لــو تــوفَّ إّنــ يف مطــاوي  ٰى نــا ســنرس، لكنَّ ق الظهــور املقــدَّ رت مجيعهــا لتحقَّ

ـ ٰى كانـت هنـاك رشوط أخـر صل إنْ هذا الف ا كشـوف إضـافية للنهضـة أم أهنَّ

 ؟لة املجتمع البرشي آنذاكحلا

وأهــل  ݕمــا قرأنــا أو ســمعنا أحاديــث واردة عــن رســول اهللا  كثــرياً 

ــه  ــواترة - ݜبيت ــاد أو مت ــار آح ــت أخب ــواء أكان ــتمتلئ  نَّ أ - س األرض س

ــامً  ــوراً  ظل ــان، وأنَّ  وج ــر الزم ــام  آخ ــدي اإلم ــ ¨امله ــة رج إّال ال خي  إلزال

فــة بــاأللف والــالم للعمــوم واالســتغراق، ذلــك، وكلمــة األرض املعرَّ 

عمــوم األرض بجهاهتــا األربعــة ســيحل هبــا الظلــم  ذلــك أنَّ  ٰى ومعنــ

 .واجلور

، وهــذا خطــأ ،كلمتــي الظلـم واجلــور مرتادفتــان الــبعض أنَّ  ٰى قـد يــر

ــة إّال  ألنَّ  ــن حال ــار ع ــة لإلخب ــامت مرتادف ــورد كل ــوم ال ي ــدر املعص ــا ن  م

ــ ــتقبل البش ــن مس ــار ع ــة اإلخب ــد، ويف حال ــن ريَّ ـوللتأكي ــيناهلا م ــا س ة وم

م عـن خـاص وعـام ام يـتكلَّ د املعصـوم مرتادفـات وإنَّـعذابات وآالم فال يورِ 

 .حلالة معينة
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رية ســتعاين مــن حــالتني مأســاويتني مهــا حالــة ـالبشــ وهــذا يعنــي أنَّ 

 .اجلور وحالة الظلم

 .آخر ٰى لمة اجلور هلا معنوك ٰى فكلمة الظلم هلا معن

رية هــو االنحــراف عــن العقيــدة ـأعظــم ظلــم ترتكبــه البشــ إنَّ 

ــد اهللا  الصــحيحة إىلٰ  العقائــد الفاســدة، وأشــنعها هــو االنحــراف عــن توحي

ــ إىلٰ  ــداد والشــاإلحلــاد أو اإلرشاك بــه واختِّ ركاء واألوثــان واألصــنام ـاذ األن

 .مع اهللا أو دونه
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�
مٌ ـإِن

ْ
ل

ُ
ظ

َ
 .)١٣ :لقامن(﴾ َعِظيمٌ  ْرَك ل

ال تقـل عنـه خطـورة وهـي تضـم  ٰى هذا الظلم أنـواع أخـر ويبتني عىلٰ 

رسيـــة واألخالقيـــة كـــل االنحرافـــات يف املجـــاالت االجتامعيـــة واألُ 

 .واالقتصادية والسياسية

فـــاجلرائم االجتامعيـــة كقتـــل الـــنفس املحرتمـــة والزنـــا وارتكـــاب 

 .هي من الظلم ٰى الفواحش األخر

ــ ــة أم ــيهم ورسق ــال عل ــارشة واالحتي ــري مب ــارشة أو غ ــاس مب وال الن

 .وتطفيف املوازين هي من الظلم

ــدين واألهــل واألقــارب  ــالزوج واألوالد والوال ــدم االهــتامم ب وع

 .وقطيعة الرحم هي من الظلم

لني نـاس غـري مـؤهَّ رعيني وصـعود أُ ـواستالب احلكـم مـن أهلـه الشـ

رر بالنــاس مــن ـاع الضــإلدارة شــؤون املجتمــع ومــا يســتتبع ذلــك مــن إيقــ

 .من الظلم خالل االستبداد واالستئثار واحتكار األموال هي أيضاً 

 .فالبرشية يف الواقع تسري وسط حقول ألغام متفجرة

 وهذه األرض بطوهلا وعرضها، ماذا حصل وحيصل هبا؟
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أعظــم الظلـم يسـود أغلــب بقاعهـا وأعنـي بــه  ل مـا نشـاهده أنَّ أوَّ  إنَّ 

 .الرشك والكفر باهللا

ــينية وا ــدان اهلنــد والصــني واهلنــد الص ليابــان وغالــب أقطــار فبل

البلـدان التـي  ٰى حتّـكة تعبـد األصـنام واألوثـان، ورِ ـمشـ اجنوب رشق آسـي

ــ ــاختَّ ــاً ـذت الن ــا كأور رصانية دين ــوهل ــي اب ــزاء آس ــض أج ــريكيتني وبع  اواألم

ــ ــ اوإفريقي ــا مش ــي يف حقيقته ــىلٰ  ،ركةـه ــة ع ــدهتا مبني ــون عقي ــك لك  وذل

ــانيم ــة  األق ــن  -األب (الثالث ــدس -االب ــروح الق ــاىلٰ )ال ــول ، واهللا تع : يق
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ـــ ـــدة اإلرشاك اختِّ ـــتتبع عقي ـــواء ويس ـــع األه ـــن وض ـــاهج م اذ من

ون م واضـعوها بالنـاس بـام هيـوون وحيبّـوالرغبات الفردية والفئويـة فيـتحكَّ 

حيث اإلثرة واالستئثار واحتكـار الثـروة والسـلطة، وكـل ذلـك يتجمـع من 

 .ة الثلج وفيها ما فيها من ظلم وإهدار حلقوق الكثري من البرشرَ ككُ 

ية عنـدما رانـم اإلسـالم اليهوديـة والنصـحيـرِّ  ملـاذا ملْ : قد يقول البعض

 دام القرآن حكم عليهام بالرشك والضالل؟أصبحت له دولة عظيمة ما

ــىلٰ واإلج ــك ابــة ع ــامً  أنَّ  :ذل ومصــالح معروفــة وغــري  هنــاك حك

ــلَّ  ــها، لع ــفاف بعض ــن استش ــباب يمك ــة وألس ــا أنَّ أمهّ  معروف ــالم مل  ه اإلس

ــم األرض كلّ  ــا يع ــه ــك يف  ٰى حتّ ــريم ذل ــك، فتح ــطوة يف ذل ــه الس ــون ل تك

التــي تــدين  ٰى األقطــار التــي تقــع حتــت حكمــه قــد يــدفع األقطــار األخــر

دينيـة مـع املسـلمني ال هنايـة هلـا، وقـد حصـل  خوض حروب بالنرصانية إىلٰ 

ــالر ــليبية ب ــاحلروب الص ــل ب ــك بالفع ــن  غمذل ــ أنّ م ــد أعط ــالم ق  ٰى اإلس

الـذين هـم حتـت حكمـه حريـة االعتقـاد والعبـادة وكافـة احلقـوق  ٰى النصار

 .ام املسلمني كنائس لرعاياهمكّ بعض ُح  ٰى بن ٰى حتّ املدنية و
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ــة ــن جه ــذا م ــة أخــر ،ه ــن جه ــإنَّ  ٰى وم ــال ف ــان  ٰى م أعطــاإلس لإلنس

العقيــدة بالوجــدان ولــيس باللســان، وال تفــرض  ألنَّ  ،حريــة االختيــار

ــ ــرض عقيدتــه بالســيف وإنَّ ــ -ام بالعقــل واملنطــق، ومــن حيــاول ف ــو  ٰى حتّ ل

ة فعـل وتكـون هنـاك ردَّ  ه يفشـل حـتامً بالسيف والقـوة فإنَّـ -كانت صحيحة 

 .عيةة قد توقع أفدح الرضر بعقيدته وبنيته االجتاممضادَّ 

رانية هلـام نقـاط مشـرتكة ـهـذين الـدينني اليهوديـة والنصـ فـإنَّ  وأخرياً 

سـان مهـا هبـام ولـدهيام كتابـان مقدَّ  ٰى مع اإلسالم من حيث كـوهنام مـن املـوح

 .التوراة واإلنجيل

ــة إىلٰ  ــدفع األطــراف كاف ــد ت ــرتاك ق ــة  اجللــوس إىلٰ  ونقــاط االش طاول

ــان احلــق الصــ ــل واملنطـــاحلــوار لتبي ــوارات ريح بالعق ــد حصــلت ح ق، وق

 .ةطول التاريخ وعرضه وما زالت مستمر كثرية عىلٰ 

 :اجلور فيمكن أن يقال فيه إنه ٰى وأّما معن

ــول ــلطانية تق ــرية الس ــم، ويف الس ــتقامة يف احلك ــالف االس ــار : خ ج

 .مة يف ذلكاحلاكم يف حكمه، والسلطان يف سريته، إذا فارق االستقا

، سواء كـان مـن سـلطان، أو اً الظلم رضر ال يستحق وال يعقب عوضو

 ٰى ، وال تسـمظلـامً  ٰى خيانة الدانق والدرهم تسمَّ أنَّ  ٰى حاكم، أو غريمها، أال تر

ي جور ىلٰ ، فإن أخذ ذلك عاً جور  .وهذا واضح اً وجه القهر أو امليل سمِّ

 .وأصل الظلم نقصان احلق

 .واجلور العدول عن احلق

ف بـني النقيضـني، إذا عـدل عنـه، وخلـ. جـار عـن الطريـق: من قولنا

الـتامم، ويف نقـيض  فقيل يف نقيض الظلم اإلنصـاف، وهـو إعطـاء احلـق عـىلٰ 

 .احلق عدل، وهو العدول بالفعل إىلٰ اجلور ال
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 :سؤاٌل وهو ٰى وهنا يبق

ـــل إنَّ  ـــور  ه ـــر للظه ـــور يف األرض رشط آخ ـــم واجل ـــوم الظل عم

 ه كاشف عن حالة املجتمعات آنذاك؟أم أنَّ  ؟ساملقدَّ 

ــبعض ــال ال ــإ: ق ــور أنْ نَّ ــن للظه ــق إّال  ه ال يمك ــامتالء األرض يتحق  ب

ــامً  ه إذا مل نَّــإ، أي ٰى روط األخــرـالشــ وهــو رشط يضــاف إىلٰ  وجــوراً  ظل

ــ ــور عاّم ــم وج ــد ظل ــيوج ــق، ان فإنَّ ــدس أن يتحق ــور املق ــن للظه ه ال يمك

ــ ــ ف عــىلٰ فــالظهور املقــدس متوقِّ ه احلالــة، وهــو تفســري أو تعليــل ق هــذحتقُّ

ــ ،فــج  ،يف القــرن الثالــث اهلجــري ¨ايــة غيبــة اإلمــام املهــدي ه منــذ بدفإنَّ

ام بنـي العبـاس كـانوا حيكمـون نصـف ّكـ، فحُ وجـوراً  واألرض مملوءة ظلـامً 

 .العامل آنذاك تقريباً 

وســرية بنــي العبــاس معروفــة مــن رشب اخلمــور والفســق والفجــور 

دماء وأموال وأعـراض النـاس، وهـذا تـارخيهم غـري خـاف مـع  واعتداء عىلٰ 

 .اظهم الكثري من خمازهيموعّ  ٰى فما أخ

ــو ــا ٰى حتّ ــي العب ــيطرة بن ــارج س ــي خ ــي ه ــدان الت ــني البل س كالص

ــي ــوب رشق آس ــان وجن ــ اوالياب ــفإهنَّ ــم اإلرشاك والتخلُّ ــن ظل ــاين م ف ا تع

ــل ــر واجله ــاس إّال كّ وُح  ،والفق ــي العب ــن بن ــون ع ــا ال خيتلف ــاس   أنَّ امه الن

 .م آهلة أو أبناء آهلةأهنَّ  سهم عىلٰ تقدِّ 

ــ ــوا أورأّم ــ اب ــلة فإهنَّ ــروب متواص ــة وح ــات مريع ــيش بإقطاعي ا تع

نورمـان والفـايكنغ، مـا عـدا وغزوات متبادلة كقبائل اهلـون والسكسـون وال

ـ اإيطالي ا كانـت خاضـعة لإلمرباطوريـة الرومانيـة الغربيـة ذات احلضـارة فإهنَّ

 .العريقة

ــوا ــبة إلفريقي ــال بالنس ــاً  ا،حل ــا وخصوص ــن غريه ــف ع ــال خيتل يف  ف



 رشوط النهضة املهدوية   ..................................................................  ١٧٢

والتــي كانــت تعــيش  ٰى ان التــي تقــع جنــوب الصــحراء العربيـة الكــربالبلـد

 .بحالة بدائية استمرت لعرصنا هذا

رط، ـكشــ بــوهم امــتالء األرض ظلــامً النــادر جــدًا لقــد وقــع الــبعض 

ــفتصــوَّ  ــادة وتــرية الفســاد واالنحطــاط يف املجتمــع يُ روا أنَّ ــه بزي ل ذلــك عجَّ

ـبالظهور املقـدَّ  وراءه أصـابع غربيـة، وقـد  عـلَّ ل ،اه فاسـد شـاذس، وهـو اجتِّ

 .مزبلة التاريخ وذهب إىلٰ  ٰى انته

 ه يصـل إىلٰ  أنَّـر ويف كل أرض، إّال ـفالظلم واجلور موجودان يف كل عص

ر الظهور من حيث االستخفاف والتهاون بالدماء واألمـوال ـمداه يف عص أعىلٰ 

غايته  ألنَّ  كل ذلك، س رد عىلٰ واألعراض بحالة مل تكن من قبل، فالظهور املقدَّ 

مضاضة مما  يف بلدان العامل اإلسالمي، فحالة االنحراف أشدّ  إزالته، وخصوصاً 

ا تستخدم ما مل يستخدمه املنحرفون السابقون، من حيث استخدام ، ألهنَّ ٰى ـمض

 .تقف وراءه عقول جبارة هاً موجَّ  عالماً إتقنيات متطورة و

 ، ألنَّ ٰى اف اليهود والنصـارمن انحر ة هلو أشدّ مَّ االنحراف يف هذه األُ  إنَّ 

أولئك منحرفون باألصل، وقد عدمت كتبهم املقدسة األصلية، فهم يعملون بام 

ة عندها كتاب اهللا املنزل السامل من التحريف، مَّ يعرفونه من قواعد، لكن هذه األُ 

ـ ݕ وهلذا فقد كانت لوعة رسول اهللا ض عـن عـرِ تـه تُ مَّ أُ  أنَّ  ٰى ه يـرعظيمة ألنَّ

حالـة  ا وصلت أو ستصل إىلٰ أهنَّ  ٰى حتّ حافتي الطريق،  تي وضعها عىلٰ األنوار ال

 .يناالنسالخ من الدِّ 

 ٰى وحتـ ،ركنيـباملشـ أمتـي مـن قبائـل تلحـق ٰى حتـ السـاعة تقوم وال«

 .)١(»األوثان أمتي من قبائل تعبد

 ݕهــذا الــنص الــوارد عــن الــويص الســادس لرســول اهللا  لننظــر إىلٰ 

                                                             

 .٤٢٥٢ح ،باب ذكر الفتن ودالئلها ،٣٠٢ص ،٢ج :سنن أيب داود )١(
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 .)١(»خسف ومسخ وقذف«

 .ةمَّ حدوث ثالثة أمور لألُ  وهو يشري إىلٰ  اً وهذا احلديث خطري جدّ 

وهــو  ،ي زلــزالخسـف وهــو مــا يطلــق عليــه باالصــطالح اجليولــوج

ــدٌث  ــ ح ــة قش ــي حلرك ــفائح ـطبيع ــة والص ــات التكتوني رة األرض والطبق

ه اء انفجـار الرباكـني، ولكنـَّالقارية وتصـادمها فـيام بينهـا، وكـذلك مـن جـرّ 

سوط من سياط اهللا يرضب به عبـاده العصـاة، وقـد حـدث ذلـك لقـوم لـوط 

ــانوا  ــذين ك ــاءةال ــواحش دن ــواع الف ــد أن ــون أش ــا: يامرس ــواط، ونس ؤهم الل

 .متارس السحاق

ــت  ــي  نّ أ إىلٰ  ݜوقــد أشــار أئمــة أهــل البي ــزالزل ه بعــض هــذه ال

ــدَّ  ــور املق ــة للظه ــات قريب ــف عالم ــرب وخس ــرة الع ــف بجزي ــل خس س مث

 .)٢(بقرية حرستا أو اجلابية يف الشام وخسف بمغرب األرض

ــؤال ــذا الس ــرح ه ــد يط ــن ق ــال : ولك ــف بأفع ــة اخلس ــي عالق ــا ه م

 البرش؟

الــزالزل حالــة  إنّ : الفلسـفة واملنــاهج املاديـةيقـول مــن تسـيطر عليــه 

ــ ــوانني القش ــع لق ــة ختض ــفائح ـطبيعي ــة الص ــالل حرك ــن خ ــية م رة األرض

 .ا، أو انفجار براكني حمدثة هزاتالقارية وتصادمها فيام بينه

 :نيشقَّ  وجوابنا عىلٰ 

                                                             

 .١٨١ح ،١٦٦ص ،٨ج :الكايف للكليني )١(

ــر )٢( ــدوق: انظ ــيخ الص ــدين للش ــامل ال ــويس ؛١ح ،٢٣ب ،٢٥١ص :ك ــيخ الط ــة للش  :والغيب

 .٦٧ح ،١٤ب ،٢٨٩-٢٨٨ص :والغيبة للنعامين ؛٤٧٧ح ،٤٦١ص
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هــو نتــاج فعـل اإلنســان املبــارش الـذي يتســبب بــذلك، : الشـق األول

يـة واهليدروجينيـة بـأعامق سـحيقة مـن األرض يــؤدي فتفجـري القنابـل النوو

رة األرضــية أو حتريــك الصــفائح وتصــادمها ـحصــول تشــققات يف القشــ إىلٰ 

 .زيادة وترية الزالزل والرباكني ا يؤدي إىلٰ فيام بينها ممّ 

ــاين ــق الث ــ: والش ــه أّن ــيانه ومروق ــارش بعص ــري املب ــان غ ــل اإلنس ه بفع

ــاألرض مُ  ــه، ف ــد خلقوانحراف ــك هللا، وق ــل ــة اإلنس ــا خلدم ــن ه ــل م ان وجع

 ٰى ـرشيطــة الطاعــة واالســتقامة، فــإذا عصــ ،هــا لــهئثامرهــا ومنافعهــا وعطا

حــني،  لهــا إىلٰ يعاجلــه بالعقوبــة أو يؤجِّ  عــه اهللا كــان هللا أنْ  رشَّ وانحــرف عــّام 

ــدَّ  ــد ح ــزل وق ــه املن ــيم  -ثنا اهللا يف كتاب ــرآن العظ ــوا  -الق ــوام عوقب ــن أق ع

ــ ــل قــوم ن ــة االستئصــال مث ــيم بعقوب ــالريح العق ــان وقــوم عــاد ب وح بالطوف

وثمود بالصاعقة وقـوم لـوط بزلـزال مـدمر فجعـل مـدائنهم عاليهـا سـافلها 

 .وهكذا

 .مسخ، إنه األمر الثاين الذي حدث وسيحدث

 .املسخ نوعان، مادي أو معنوي

ــبعض األُ  ــادي ل ــخ امل ــع املس ــد وق ــي إرسالق ــل بن ــم مث ــذين م ــل ال ئي

 :جاهروا اهللا بالعصيان
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ــك إّال  ــان ومل يكــن ذل ــطياد احليت ــذنب اص ــامك  - ل ــوم  -أي األس يف ي

 .م عليهم فيه كل ذلكالسبت املحرَّ 

لــوارد، خصــوص املــورد ال خيصــص ا إنّ  :وحســب القاعــدة املعروفــة

ـه سيقع يف هذه األُ فإنَّ  رسـول  أنَّ  ، وخصوصـاً ٰى م األخـرَمـة مـا وقـع يف األُ مَّ
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ــهــذه األُ  ر حقيقــة تارخييــة واقعيــة بــأنَّ قــرَّ  ݕاهللا  م َمــة ســتحذو حــذو األُ مَّ

 .من حيث االنحراف والعصيان ٰى األخر

 ة؟مَّ هل سيقع مسخ يف هذه األُ : طرح هذا السؤالوهنا قد يُ 

 ن بأي نحو من األنحاء؟نعم، ولك :اجلواب

 .املسخ نوعان، مسخ مادي، ومسخ معنوي إنَّ : قلنا

 املسـخ املـادي وهــو حتـول صـورة اإلنســان مـن صـورته اإلنســانية إىلٰ 

 .تهصورة حيوانية مطابقة لفعله ونيَّ 

ــ صــورة قــرد أو صــورة كلــب أو صــورة  ل إىلٰ ه يتحــوَّ ويعنــي ذلــك أنَّ

 .بقة ألفعال املمسوخخنزير أو صورة أي حيوان تكون صفته مطا

ــت  ــل البي ــن أه ــواردة ع ــث ال ــرت األحادي ــد ذك ــاألُ  أنَّ  ݜلق ة مَّ

قـردة وخنـازير،  سـخوفتفـزع لـبعض علامئهـا فـرتاهم مُ  شديداً  ستالقي بالءً 

ـة ال تعم األُ وهي حالة خاصَّ  ـلّ ة كُ مَّ ام هـي لعلـامء السـوء الـذين يفتـون هـا وإنَّ

 .ام واملتنفذينكّ ألهواء احلُ  بام ال يريض اهللا ورسوله طبقاً 

ـاملسخ العـام الـذي وقـع وسـيقع يف األُ   أنَّ إّال  نطـاق عـام هـو  ة عـىلٰ مَّ

 .املسخ املعنوي

 فام هو املسخ املعنوي؟

 .ه االنحراف األخالقي والعقائدييمكن إمجاله بأنَّ 

 .فسلوك اإلنسان وأخالقه حيددان ماهيته

 .الناس هو بحقيقته كلب فالذي هير عىلٰ 

 .عرضه فهو خنزير واته وال يبايل وال يغار عىلٰ والذي يتبع شه

 .ق ما فوقه ويظلم ما دونه هو قردوالذي يتملَّ 

 .أخر القائمة إىلٰ  ...والذي.. والذي.. والذي
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والسـبب بوقـوع هـذا املسـخ يكمــن بخلـو القلـوب مـن اإليـامن بــاهللا 

 . م اهللا حرَّ واليوم اآلخر وانعدام الورع عّام 

ة املســتوردة مــن الثقافــة الغربيــة جمتمعاتنــا لقــد ســادت نزعــة املنافســ

 .وذكاءً  اآلخرين شطارةً  ، واالحتيال عىلٰ فأصبح الكذب ظرفاً 

وهكذا انعدم الـوازع الـديني يف القلـوب فأخـذ املسـلم يرتكـب مجيـع 

ــرَّ  ــا ح ــىلٰ م ــري ع ــي يس ــه الت ــارت قاعدت ــوئها  م اهللا وص ــربر (ض ــة ت الغاي

 .)الوسيلة

ــلقرآنيــة النبويــة التــي تعصــم األُ لقــد ذهبــت القواعــد األخالقيــة ا ة مَّ

 .من االنزالق يف هكذا محأة أدراج الرياح

ــرَّ  ــاملؤمن يتح ــن ف ــرب م ــات وهي ــارع يف الطاع ــل يشء، يس ــن ك ز م

يســتوي قلبــه  ٰى حتّــ ب املكروهــات، واملــرء ال يكــون مؤمنــاً املعــايص ويتجنَّــ

بـل  املـؤمن يعـيش يف حالـة غربـة يف كـل جمتمـع منحـرف، ولسانه، ولذا فإنَّ 

 .لسهام املنافقني واملنحرفني قد يكون هدفاً 

ومن : ، قيل»للغرباء ٰى كام بدأ فطوب وسيعود غريباً  غريباً بدأ اإلسالم  إن«

 .)١(»الذين يصلحون إذا فسد الناس«: الغرباء يا رسول اهللا؟ فقال

 .فاملعصية هي الرسطان الوبيل الذي يأكل اإليامن أكال

احلاكميـة  اهللا واحـد ال رشيـك لـه وأنَّ  فمن يعتقد االعتقـاد احلـق بـأنَّ 

ـ املطلقة لـه، وأنَّ  ه جـاء بـاحلق ه اخلـاتم وأنَّـعبـد اهللا املرسـل ونبيّـ ݕ داً حممَّ

ه بـالقرآن النـاطق والنـور السـاطع ليخـرج بنـي آدم مـن ظلـامت من عند ربِّـ

ــم، وأنَّ  ــل والظل ــا اجله ــب فيه ــة ال ري ــاعة آتي ــن يف  وأنَّ  ،الس ــث م اهللا يبع

ــالقبــور لل ــي  ألنَّ  ،ه ال يكــذبحســاب، فإنَّ الكــذب رأس كــل خطيئــة وينبن

                                                             

 .١٠٣ص :النوادر للراوندي )١(
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ذلــك عــدم املعصــية واخلــوف مــن اهللا والســعي لإلصــالح بــني النــاس  عــىلٰ 

 .وإفشاء السالم بينهم

نـت مثـل هـذه الشخصـية اإلجيابيـة، فـاملجتمع يتحـرك نحـو فإذا تكوَّ 

العلـامء  عـاتق ا كيفيـة بنـاء هـذه الشخصـية فتقـع املسـؤولية عـىلٰ السعادة، أمّ 

موا النمـوذج األمثـل انيني، فلو خرج هـؤالء مـن أبـراجهم العاجيـة وقـدَّ الربّ 

 .انةللمسلم الرباين لكان تأثريهم أكرب وأعظم ليس كتأثري اخلطب الرنَّ 

لقــد التفــت أعــداء التشــيع خلطــورة عالقــة الشــيعة بمــراجعهم 

ــاتَّ  ــم ف ــق اوعلامئه ــان الطري ــذه، فك ــة ه ــك العالق ــريقني لتفكي ألول بعوا ط

 .التقليد ومل ينجحوا ٰى بالتشكيك بأمهية العلامء وجدو

ــأنــواع املســخ الـذي وقــع يف هــذه األُ  مــن أشــدِّ  ولعـلَّ  ــمَّ ا عافــت ة أهنَّ

وأخـذت تلـوك  ،اعاق خـدّ دينها القـويم وراحـت هتـرول وراء كـل مبـدأ بـرّ 

تقدميــة، ثوريــة، حترريــة، ( مصــطلحات مســتوردة مــن ثقافــة الغــرب

 .)ة، ديمقراطية، حركة العامل، الخامربيالية، اشرتاكي

ة املهمـــالت وانقـــادت ملفـــاهيم لفظهـــا اآلخـــرون ورموهـــا بســـلَّ 

 .)اشرتاكية، قومية، شعبية(

ـمثل هذه األُ  إنّ  وطـاب أمـام  ة مثـل مائـدة كبـرية عليهـا كـل مـا لـذَّ مَّ

ــاس جِ أُ  ــاع إّال ن ــي ــذهبون إىلٰ  أهنَّ ــا وي ــا،  م يرتكوهن ــأكلون منه ــة ي ــوام قامم أك

وطـاب هـي اإلسـالم، وأكـوام القاممـة  الكبرية التي فيهـا كـل مـا لـذَّ فاملائدة 

 .ةمَّ عليها األُ  ٰى هذه املبادئ والعقائد الفاسدة التي كانت وما زالت تتغذّ 

ــة  إنَّ  ــك البيع ــك تل ــل ذل ــس لك ـــاملؤس ــة(ال ــت  )١()فلت ــي ذبح الت

 .املريد اإلسالم من الوريد إىلٰ 
                                                             

 .٥٥ص ،١ج :مسند أمحد )١(
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ــاألمس،  ــريح فــام حيصــل اليــوم هــو حصــاد مــا زرع ب فمــن يــزرع ال

 .حيصد العاصفة

ذكـرت كـل ذلـك قبـل أربعـة لقـد  ݕبأيب أنت وأمـي يـا رسـول اهللا 

 :عرش قرناً 

ـــَف « ـــمْ  َكيْ ـــَدْت  إَِذا بُِك ـــاُؤُكمْ  َفَس ـــَق  نَِس ـــبَاُبُكمْ  وَفَس ْ  َش ـــْأُمُروا وَمل  َت

ــاملَْعُروِف  ْ  بِ ــْوا وَمل ــنِ  َتنَْه ــرِ  َع ــَل  .املُنَْك ــه َفِقي ــونُ  :َل ــَك  وَيُك ــا َذلِ ــوَل رَ  َي  ؟اهللا ُس

ــاَل  ــمْ  :َفَق ــنْ  وَرشٌّ  َنَع ــَك  ِم ــَف  َذلِ ــمْ  َكيْ ــْرُتمْ  إَِذا بُِك ــاملُنَْكرِ  َأَم ــتُمْ  بِ ــنِ  وَهنَيْ  َع

 َذلِـَك  ِمـنْ  وَرشٌّ  َنَعـمْ  :َقـاَل  ؟َذلِـَك  وَيُكـونُ  اهللا َرُسـوَل  َيـا :َله َفِقيَل  .املَْعُروِف 

 .)١(»َمْعُروفاً  ملُنَْكرَ وا ُمنَْكراً  املَْعُروَف  َرَأْيتُمُ  إَِذا بُِكمْ  َكيَْف 

ــلقــد وصــلت األُ  ــة  إىلٰ  ة فعــالً مَّ ــة رؤي ــة املســخ العــام وهــي حال حال

 .واملنكر معروفاً  املعروف منكراً 

ورسقـة  ،فالزنا جائز إذا كان برضـا الطـرفني وهـو مـن حريـة اإلنسـان

عتـداء وظلـم عبـاد اهللا واال ،أموال الناس واالحتيـال علـيهم شـطارة وذكـاء

ــلبهم ــيهم وس ــة عل ــوقهم سياس ــىلٰ ، حق ــه ع ــا وفرض ــل الرب ــاجني  وأك املحت

وقتــل النــاس ، حلكوميــة واألهليــة سياســة اقتصــاديةاملعــوزين يف املصــارف ا

 .جهاد يف سبيل اهللا ودبَّ  وكل من هبَّ 

*   *   * 

ــىلٰ  ــودًا ع ــإنَّ  وع ــدء ف ــور  ب ــبق الظه ــي تس ــور الت ــم واجل ــة الظل حال

ام هـي كشـف عـن لظهـور وإنَّـآخـر ل درجاهتـا ليسـت رشطـاً  س بـأعىلٰ املقدَّ 

 .حالة مرضية تعيشها األرض كلها

                                                             

 .١٤ح :باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،٥٩ص ،٥ج :الكايف للكليني )١(
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ــاألُ  إنَّ  ــة بمرضــها  -ة مريضــة مَّ ــول  -واألرض مريض ــاة رس ــذ وف من

 .داؤها معروف وطبيبها معروف، فَ ݕ اهللا

ــراض عــّام  ــاع تِّ امــن  ݕ أمــر اهللا ورســوله داؤهــا االنحــراف واإلع ب

 .العرتة الطاهرة

الــذي ســيعاجلها  ¨دي وآخــرهم املهــ ݜطبيبهــا هــو أهــل البيــت 

ــاً  وتركــت  ويعطيهــا الرتيــاق الشــايف، وهــي التــي افتعلــت فــيام بينهــا حروب

 .أعداءها يرسحون ويمرحون

ـإذن املسـخ واقـع يف هــذه األُ  أكــان  ݠمــام الصـادق ة كــام أخـرب اإلمَّ

، بـل وقـع املسـخ املعنـوي منـذ قـرون وبقـي املسـخ املـادي، أو معنويـاً  مادياً 

 .ر ذلكفلينتظر فقهاء الدوال

ذلك قول اهللا  ذلك خمالف لتكريم بني آدم يشهد عىلٰ  قد يقول البعض إنّ 

ي�باِت ﴿: تعاىلٰ  ْم ِمَن الط�
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ــول إّال  ــبحانه ال يق ــادي ال واهللا س ــخ امل ــة، فاملس ــذه مغالط ــق، وه  احل

ــاألُ  علــامء الســوء ولـيس عــىلٰ  وهــو عـىلٰ  اً ق جــدّ نطــاق ضـيِّ   عــىلٰ يقـع إّال  ة مَّ

عمـوم بنـي إرسائيـل الـذين انتهكـوا حرمـة يـوم السـبت  عكس ما وقع عـىلٰ 

 .فاصطادوا احليتان فيه فعاقبهم اهللا تعاىلٰ 

ــو ــيان األُ  ٰى حتّ ــعص ــةمَّ ــه عقوب ــفك  ،ة ل ــا وس ــي جتتاحه ــالفتن الت ك

الــدماء فــيام بينهــا وإمســاك الســامء قطرهــا واألرض نباهتــا، وتســليط أحقــر 

 .وانشغاهلا باحلروب والفرقة الداخلية ،البرش عليها كاليهود

*   *   *   
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 :ا السؤالكون هذما يطرح اخلصوم واملتشكِّ  كثرياً 

 ما الفائدة من إمام غائب ال يامرس مهامه بني الناس؟

د أعظـم وأكـرب وأخطـر لِـوُ  يف منتصف القـرن الثالـث اهلجـري تقريبـاً 

ــذ هبــوط آدم ورية كلّ ـمولــود يف البشــ ــهــا من وكــان مــن  ،يــوم القيامــة ٰى حتّ

ــة  ــلطات القائم ــبته الس ــذي ناص ــت ال ــو البي ــيني، وه ــوي احلس ــت العل البي

ووضــع البــاقون حتــت  ،فقتــل منــه الكثــري بالســم والســيف ،ءآنــذاك العــدا

ل مـن وضـع بدعـة جلـب أقطـاب اإلقامة اجلربية وحتت أبصـارها، وكـان أوَّ 

ــورة إىلٰ  ــة املن ــدائم املدين ــكنهم ال ــن مس ــت م ــذا البي ــو  ه ــة ه ــمة الدول عاص

ــن  ــل ب ــاكر الفض ــره امل ــن وزي ــورة م ــدعها بمش ــذي ابت ــايس ال ــأمون العب امل

ــة مــرو بمســ إىلٰ  ݠمــام الرضــا ســهل، حيــنام جلــب اإل رحية واليــة ـمدين

استشــــهاد اإلمــــام احلســــن  ٰى حتّــــالعهــــد املفضــــوحة، واســــتمرت 

ــكري يف مدينــة ســامراء، وكــان كــل واحــد مــن أئمــة هــذا  ݠ العس

ــه لقــب ابــن الرضــا ݜ البيــت ، وكــام يقــال ݠ بعــد الرضــا ،يطلــق علي

أي  - ذلـك مراقبـة اإلمـام رضب عصفورين بحجر فكانـت الغايـة مـن كـلِّ 

ه بعـد سـيام أنَّـيدة وعزلـه عـن قواعـده الشـعبية والرقابـة شـد -مـنهم  إمامٍ 

 ݜمـرو حـدثت موجـة مـد كبـرية نحـو أهـل البيـت  إىلٰ  ݠجميء الرضـا 

ـ الثــورات العديـدة التـي انـدلعت مــن  ع بقاعـدهتم الشـعبية إضـافة إىلٰ وتوسَّ

 .قبل بعض أبناء هذا البيت ضد السلطات العباسية

ــوالدة ا ــت ال ــاين عشــكان ــام الث ــة رسَّ ـملباركــة لإلم ــن رأ ر يف مدين  ٰى م
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عاصمة بني العباس التـي بناهـا املعتصـم بـن هـارون جلنـده األتـراك الـذين 

ــضــاق هبــم البغــداديون ذرعــاً   املقربــون لــع عليهــا إّال ة مــا اطَّ ، وكانــت رسيَّ

بنــت  ݝتــه السـيدة الفاضــلة حكيمـة وعمَّ  ݠلإلمـام احلســن العسـكري 

، ثــم أطلــع اإلمــام العســكري فــيام بعــد بعــض قيــادات ݠ اإلمــام اجلــواد

ــالشــيعة اخلُ  ــالرغم ممّــ ص عــىلٰ لَّ ــد ورأوه ب ــود اجلدي ــلطات املول ــت الس ا كان

ــرتبَّ  ــية ت ــكري العباس ــام العس ــا إذا كــان  ݠص باإلم ــه ملعرفــة م وعائلت

 .)١(جتهز عليه ٰى حتّ لد الذي ختاف منه قد وُ  ¨املهدي املنتظر 

لون يشــكِّ  ݜأهــل هــذا البيــت  ســية أنَّ ر الســلطات العباكــان تصــوُّ 

بمسـاعدة الفـرس  ٰى لكهـم الـذي انتزعـوه مـن بنـي مـروان وأتـمُ  عىلٰ  خطراً 

العـرب واحلكـم العـريب جلـورهم وعنجهيـتهم الفارغـة، وقـد  الناقمني عـىلٰ 

 .من الدماء أجروا بحاراً 

ــدوانيقي  إنَّ  ــر ال ــو جعف ــو أب ــاس ه ــي العب ــة بن ــق لدول ــس احل املؤس

اذا يســتعطي ويســتعطف النــاس باســم أهــل صــور، وكــان شــحّ قــب باملنامللَّ 

ة ءكتلـة مـن احلقـارة والقـذارة والـدنار األموي، وكـان ـيف العص ݜالبيت 

والشــح مل تكــن يف غــريه مــن اخللفــاء الــذين ســبقوه وال يف الــذين أتــوا مــن 

رب بعنــف كــل مــن يشــم منــه ـخصــومه يضــ ســيفه عــىلٰ  بعــده، وقــد ســلَّ 

ـ عىلٰ  ه مل يبِق أنّ  ٰى حتّ رائحة املنافسة  ه عبـد اهللا بـن عـيل قاتـل مـروان احلـامر عمِّ

أيب مسلم املـروزي مقـوض دولـة بنـي مـروان، فالبدايـة كانـت مـع  وال عىلٰ 

ــت  ــة مــع أهــل البي ــة والنهاي ــاعهم، وقــد قَ  ݜبنــي أمي ــل وذرارهيــم وأتب ت

 -باعرتافـه هـو  - ݝمـن بنـي فاطمـة الزهـراء املئـات خالل فـرتة حكمـه 
                                                             

ــور  )١( ــاهد العص ــا ش ــك يف كتابن ــلنا ذل ـــر  -فصَّ ــة ونش ــق ومراجع ــات حتقي ــز الدراس مرك

 .الزيادة ، فلرياجعه القارئ الكريم إن أراد¨التخصصية يف اإلمام املهدي 
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 ݕد الســادات ويص رســول اهللا ره ســيِّ ـباغتيــال إمــام عصــجرائمــه  وأتــمَّ 

ام القـذرة ّكـم وهـي وسـيلة احلُ بالّسـ ݠالسادس جعفر بن حممـد الصـادق 

ل بورجيــا آي وـآل مديتشــ ص مــن اخلصــوم واملنافســني، ولعــلَّ للــتخلُّ 

ــن ُح تعلَّ  ــه وم ــن ورثت ــه وم ــوا من ــم ــة ّك ــائل اخلسيس ــذه الوس ــرب ه ام الع

 .بطيئةفابتدعوا القتل بالسموم ال

ــادق  ــام الص ــان اإلم ــثِّ  ݠك ــره  الً مم ــذي أراد دث ــق ال ــالم احلقي لإلس

ام السـقيفة وبنـو أميـة ومـن بعـدهم بنـو العبـاس وقـد أتـيح لـه املجـال كّ ُح 

لتضعضــع دولــة األمــويني  ݠوالــده البــاقر  وضــعف الرقابــة عليــه وعــىلٰ 

 ݜر علـوم آل حممـد ـوانشغال الدولة اجلديـدة بتوطيـد أركاهنـا فـراح ينشـ

ر دروسـه وحمارضاتـه مجـع كبـري ـفحضـ ݕيف مسـجد الرسـول  خصوصاً و

بلـغ عـدد تالمذتـه أربعـة آالف، وقـد  ٰى حتّـثني من العلـامء والـرواة واملحـدِّ 

ـ مــن لســانه وروايتــه  مبـارشةً  ف الــبعض مــنهم األصـول األربعامئــة كتابــةً ألَّ

مـن بعـدهم مـن  ٰى ، وقـد تصـدّ ݜ وآبائـه املعصـومني ݕعن رسـول اهللا 

ره الفقيـه للصـدوق ـ الكتـب األربعـة الكـايف للكلينـي ومـا ال حيضـمجعها يف

 .والتهذيب واالستبصار للطويس

أبـو حنيفـة  ݠالصـادق اإلمـام ر جمـالس ـوكان مـن مجلـة مـن حضـ

األصــبحي  الـنعامن بـن ثابـت بــن زوطـي الفـاريس ومالـك بــن أنـس املـوىلٰ 

 .وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغريهم

ــم  ــفع عل ــن مل يش ــوولك ــد  ٰى وتق ــن حمم ــر ب ــاد جعف ــن  ݠوابتع ع

ــد أيب جعفــر ذاك، فاملُ  ــ لــك عقــيم وخصوصــاً السياســة عن  ع عــىلٰ حــني يرتبَّ

 .عمره يف الشحاذة واالستعطاء مثله اذ دينء قميء قٰىض دسته شحّ 

ــر ــة أخ ــن زاوي ــإنَّ  ٰى وم ــر  ف ــا جعف ــور أب ــق املنص ــس احل ــو املؤس ه
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ــل  ــي حتم ــحابة والت ــة الص ــن مدرس ــالمية م ــذاهب اإلس ــل اللم ــم أه س

 ݜالتفــاف اجلامهــري حــول أهــل البيــت  ٰى ه رأ، وذلــك ألنَّــ)١(الســنة

ــادق  وخصوصــاً  ــر الص ــام جعف ــىلٰ  ݠاإلم ــاف ع ــالً مُ  فخ ــان رج  لكــه وك

ــد أنَّ  مــاكراً  ــتخلُّ  فوج ــري وســيلة لل ــخ ــي بص ــتلهم ه ــنهم بعــد ق رف ـص م

ــنهم إىلٰ  ــاس ع ــرَّ أُ  الن ــالعلم، فح ــتهروا ب ــاس اش ــن ن ــديل ع ــوا الب كهم ليكون

ملالـك بـن أنـس بكتابـة كتابـه املوطـأ وكـان جيلـس  ٰى ، فأوحݜ تأهل البي

 :ه للحج وقد أطلق عبارته الشهريةيف جملسه عند ذهاب

 .)٢()ال يفتني أحد ومالك يف املدينة(

 ياً الـذي كـان متصـدِّ  ݠذلـك هتديـد خفـي لإلمـام الصـادق  ٰى ومعن

 .لإلفتاء حينها

ــب و ــل آل أيب طال ــاس لقت ــي العب ــهية بن ــت ش ــد انفتح ــاً لق  خصوص

العلويني، ومل متنعهم القرابـة وصـلة الـرحم مـن الفتـك هبـم بمـذابح مجاعيـة 

ن بنو العبـاس بأسـاليب القتـل مـن قتـل بالسـيوف والرمـاح عة، وقد تفنَّ مروَّ 

رد ـسـطوانات بغــداد، فشــأواغتيـال بالســم ودفــن لألحيـاء والبنــاء علــيهم ب

ــن رشد  ــب م ــن آل أيب طال ــم ــني رش ٰى حتّ ــنهم الص ــبعض م ــغ ال ــاً بل  وإىلٰ  ق

 .املغرب واألندلس غرباً 

لقـد انفجـر العلويــون بثـورات عارمــة نتيجـة الظلـم الــذي حلـق هبــم 

وباملسلمني من قبل بنـي عمـومتهم فكانـت ثـورة األخـوين حممـد وإبـراهيم 

تـل حيـث قُ  ݠبـن احلسـن السـبط  ٰى ولدي عبد اهللا املحض بن احلسـن املثنـ

 .بناحية بامخرا قرب الكوفة أوهلام بأحجار الزيت قرب املدينة والثاين
                                                             

 .٦١ص :للكوراين العاميل -سيد بغداد  ݠاإلمام الكاظم : راجع )١(

 .٦٦ص ،١ج :جواهر التاريخ للكوراين العاميل )٢(
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ــهيد  ــني الش ــورة احلس ــد ث ــة بع ــورة عقائدي ــم ث ــن أعظ ــبط  ݠلك س

هــي ثــورة احلســني بــن عــيل اخلــري بــن احلســن املثلــث بــن  ݕرســول اهللا 

الـذي رفـع شـعار الرضـا مـن آل حممـد  ݠبن احلسن السـبط  ٰى احلسن املثن

 لســيد عابــداً ، وكــان هــذا اݕ ة رسـول اهللانَّ كــم القــرآن وُســالعـودة حلُ  وإىلٰ 

ره ـنـه إمـام عصـأبَّ  ٰى حتّـغضـب هللا واستشـهد يف سـبيل اهللا  اً تقيّـ عاً رِ وَ  زاهداً 

رع بعـد الطـف أعظـم ـمـا كـان لنـا مصـ«: حيـث قـال ݠبن جعفر  ٰى موس

 .)١(»من فخ

وفخ هي املعركة التـي استشـهد فيهـا هـذا البطـل الفـاطمي، وهـو واد 

ن ذي احلجــة، واملصــادفة قــرب مكــة املكرمــة يف يــوم الرتويــة أي الثــامن مــ

ال الثـائرين اســمه احلسـني بـن عــيل ِكـ العجيبـة بـني وقعتـي الطــف وفـخ أنَّ 

 النــاطقني بلســان الثــورة اســمه زينــب بنــت عــيل، وزينــب بنــت عــيل وكــِال 

ار بنـي جبّـ ة إىلٰ الثانية هي شـقيقة احلسـني بـن عـيل اخلـري وقـد أخـذت سـبيَّ 

 .اهلادي ٰى العباس موس

ة الرمــاح وســيقت يني ورفعــت فــوق أســنَّ لقــد قطعــت رؤوس العلــو

رها ـرأسـهم تلـك العلويـة الفاضـلة سـيدة نسـاء عصـ نساؤهم سـبايا وعـىلٰ 

 ذلــك العتــل الــذي مل يطــل مكثــه يف الســلطة إّال  زينــب بنــت عــيل اخلــري إىلٰ 

 .ه اخليزران وأخيه هارونمِّ اإلجهاز عليه من قبل أُ  حيث تمَّ  قليالً 

ـ احلكم إىلٰ  وحني آَل  ي العبـاس املـأمون بـن هـارون الرشـيد ف بنـمثقَّ

ــه الطواغيــت،  تفتقــت قرحيتــه عــن تــدبري شــيطاين مل يعــرف ســابقاً  مــن آبائ

                                                             

مل يكـن لنـا بعـد « :أنـه قـال ݠر البخـاري عـن حممـد اجلـواد بـن عـيل الرضـا ـنقل أبو نص )١(

ــ ــف مص ــخـالط ــن ف ــم م ــ[ »رع أعظ ــب الب ــاب آل أيب طال ــب يف أنس ــدة الطال ــةعم  :ن عنب

 .]١٨٣ص
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ه وهــو إشــخاص اإلمــام املعصــوم مــن موطنــه ومــوطن آبائــه ومدينــة جــدِّ 

ــول اهللا  ــىلٰ  ݕرس ــه ع ــه  وجعل ــة من ــمقرب ــة  ٰى حتّ ــه ومراقب ــهل مراقبت تس

ــع عالقتــه بالنــاس، ــعبية، ومــن ثــم قط ــخص اإلمــام  قواعــده الش فأش

ــا ــورة إىلٰ  ݠ الرض ــة املن ــن املدين ــرِّ  م ــام  مق ــان وق ــرو يف خراس ــه م حكم

 عـىلٰ  ݠرحية قذرة أسـامها واليـة العهـد وأجـرب اإلمـام الرضـا ـبتأليف مس

حكــم بنــي العبــاس ولتجريــد  قبوهلــا لكــي يمــتص الغضــب الشــعبي عــىلٰ 

كــون حكمــه مـن ســالحهم عـرب قبــول إمـامهم أن ي العلـويني الثــائرين عـىلٰ 

للعهــد، وقــد عــرف  اً ضــمن منظومــة احلكــم العبــايس باعتبــاره وليّــ

د املـأمون مـن سـالحه هـذا برفضـه القيـام بـأي نشـاط ذلك فجرَّ  ݠ اإلمام

 .حكومي أو إداري بحكم منصبه والية العهد

ــىلٰ  ــيطروا ع ــيمن وس ــاز وال ــراق واحلج ــون يف الع ــار العلوي ــد ث  لق

املــأمون يف بغــداد خــالعني  عــىلٰ  مســاحات شاســعة، وثــار العباســيون أيضــاً 

املــأمون مبــايعني اخلليفــة املغنــي إبــراهيم بــن املهــدي املعــروف بــابن شــكلة 

مثلهـا، وحـني اسـتطاع املـأمون إمخـاد تلـك  ة سـوداء وكـان أسـوداً َمـوهي أَ 

ــ ــورة أيب الس ــا ث ــة وأخطره ــاس املعروف ــي العب ــائل بن ــورات بوس رايا ـالث

ــا  ــام الرض ــت لإلم ــراق التف ــه  ݠالشــيباين يف الع ــادة آبائ ــم كع ــه بالس فقتل

 ݠعليهـا، ثـم جلـب اإلمـام اجلـواد  بغـداد واسـتوىلٰ  الغابرين وزحف عىلٰ 

أجهــزت  ٰى التــي هــي األخــر )م الفضــلأُ (جــه بابنتــه اخلبيثــة بغــداد وزوَّ  إىلٰ 

 .ها املعتصم بن هارونزوجها بالسم باالتفاق مع عمِّ  عىلٰ 

ـــة أنَّ  ـــة املؤمل ـــة التارخيي ـــوم واحلقيق ـــع املعص ـــرتة  ݜني مجي يف الف

ـ ݠورد عـن اإلمـام احلسـن  ٰى حتّـتلوا بالسـم العباسية قُ  ه قـال يف مرضـه أنَّ

ــهالــذي تــوّيف  ــ ...« : في ــا رســول اهللا واهللا إنَّ ــذا  ، أنَّ ݕه لعهــد عهــده إلين ه
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 ا إالَّ ، مـا منّـݝوفاطمـة  ݠ مـن ولـد عـيلٍّ  ر إمامـاً ـاألمر يملكه اثنـا عشـ

 .)١(»...مسموم أو مقتول

ات العباسـية بأشـد حـاالت اخلـوف مـن اإلمـام الثـاين وكانت السـلط

ـ ¨ر وهو املهـدي املنتظـر ـعش  ي عـىلٰ ـه الـذي سيقضـأنَّـ داً ا تعلـم جيِّـألهنَّ

ــاة ــ ،دول الطغ ــة أطغ ــد دول ــن  ٰى وال توج ــك ع ــأت ذل ــتهم، ومل ي ــن دول م

ـختمني أو ظن وإنَّ  علـم باألحاديـث الـواردة  ا عـىلٰ ام كان ذلك عـن يقـني ألهنَّ

ــل و ــأنه قب ــىلٰ بش ــغطهم ع ــرية ض ــذلك زادت وت ــرون ل ــه بق ــام  الدت اإلم

ــكري  ــه  ݠالعس ــاء أنفاس ــه، وإحص ــدسِّ علي ــك ب ــن  وذل ــها م جواسيس

علـم ترعـرع مـع و ¨النساء يف بيته، ورغم ذلـك فقـد ولـد اإلمـام املهـدي 

اهللا كيـدها  فحاولـت قتلـه وهـو يف حيـاة أبيـه فـردَّ ، السلطات العباسية ذلـك

 .ها يف كتابنا شاهد العصوربنحرها بمعجزة ربانية ذكرنا

بعــد  ¨اإلمــام املهــدي  وقـد حاولــت الســلطات تلــك القضــاء عــىلٰ 

ــكري  ــه العس ــهاد أبي ــتعانت  ݠاستش ــواس ــ ٰى حتّ ــمّ بعمِّ ــر  ٰى ه املس جعف

ر أبـاه اهلـادي حـذَّ  إنّ  ٰى حتّـبـاالنحراف  اب، وكان جعفـر هـذا معروفـاً الكذّ 

م ركـة ابـن أخيـه وأُ أمـوال وت منـه، وقـد فعـل األفاعيـل مـن االسـتيالء عـىلٰ 

ــ ريدهم ومالحقــتهم وبأفعــال ال يقــوم ـة، بــل قــام بتشــدَّ أخيــه املعروفــة باجلَ

 .هبا علوي

بـــن  ٰى مشــاهبة حلالــة نبــي اهللا موســ ¨وحالــة اإلمــام املهــدي 

ــران ــا تعرَّ ݠ عم ــت ، فكالمه ــن طواغي ــام م ــذ والدهت ــة من ــا للمالحق ض

ــ ــد ردَّ ـعص ــىلٰ  رهيام، وق ــدِّ  اهللا ع ــدٍّ حت ــرب  هيم بتح ــرٍ أك ــم ومك ــل  ،أعظ فجع

 ...له وراعياً  ݠ ٰى ملوس ياً فرعون مربِّ 

                                                             

 .٢٢٧و ٢٢٦: كفاية األثر للخّزاز القّمي )١(
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وكانــت املواجهــة بــني ذلــك الصــبي ذي الســنوات اخلمــس املفجــوع 

ابـه ه نصـب نوّ هلـا بحيـث أّنـ بأبويـه وبـني السـلطات احلاكمـة كبـرية وبتحـدٍّ 

 .األربعة يف عاصمتها بغداد

ــاً  واســتمرَّ  لثالــث أي بــني القــرنني ا عمــل هــؤالء لســبعني ســنة تقريب

قواعـد  ٰى حيـث أرسـ ٰى ة بالغيبـة الصـغروالرابع اهلجريني وهي الفـرتة املسـّام 

 :صبحت من مهام العلامء الربانينيالوكالة العامة عنه والتي أ

ـــ«  فـــإهنم حـــديثنا رواة إىلٰ  فيهـــا فـــارجعوا الواقعـــة احلـــوادث اوأمَّ

 .)١(»عليهم اهللا حجة وأنا عليكم حجتي

ــة العامــة ابتــدأت بمنشــور اإلالني ر الــبعض أنَّ وقــد يتصــوَّ   ¨مــام اب

أبـــا اإلمـــام وهـــو اإلمـــام احلســـن الزكـــي  وهـــذا خطـــأ، ألنَّ  ،املـــذكور

فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنا لنفســه، حافظــا «: قــال ݠ العســكري

  .)٢(»هواه، مطيعا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه لدينه، خمالفا عىلٰ 

ــدُّ  ــان ج ــك ك ــل ذل ــادق وقب ــد و ݠه اإلمــام الص ــع حجــر ق ض

 يف ونظـر ،حـديثنا ٰى رو قـد مـنكم كـان مـن إىلٰ  انظروا«: األساس للمرجعية

ــه قــد فــإين ،حكــام بــه فلرتضــوا ،أحكامنــا وعــرف ،وحرامنــا حاللنــا  جعلت

ــيكم ــاكام عل ــإذا ،ح ــم ف ــا حك ــم ،بحكمن ــه فل ــه يقبل ــإنام ،من ــم ف  اهللا بحك

ــا ،اســتخف ــا والــراد رد وعلين ــد عــىلٰ  وهــو ،تعــاىلٰ  اهللا عــىلٰ  كــالراد علين  ح

 .)٣(»باهللا الرشك

 مل يكــن منفصــالً  ¨اإلمــام املهــدي  إنّ  :وقــد قلنــا يف أمــاكن عديــدة

                                                             

 .٤ح ،٤٥باب ،٤٨٤ص :كامل الدين ومتام النعمة )١(

 .٢٦٣ص ،٢ج :االحتجاج للطربيس )٢(

 .٥٤٠ص ،٣ج :الرسائر البن إدريس احليل )٣(
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، وقـد حفلـت كتـب كثـرية بلقاءاتـه بقواعـده ٰى عن قواعـده يف الغيبـة الكـرب

 .)١(الشيعية بمختلف العصور

أوضـح كانـت  ٰى ، وبمعنـٰى ضح لنـا بعـض أرسار الغيبـة الكـربوهنا يتَّ 

ه خـاتم األوصـياء إذ سـيام أنَّـه مـن الطغـاة والاميـة وليِّـالغيبة وسيلة ربانية حل

مـن قتـل  ݜمـا حصـل آلبائـه  ٰى ال ويص بعده من جهة، ومـن جهـة أخـر

 .فالطغاة ال يرتددون حلظة واحدة بتصفيته، سمبالسيف أو بال

 يف حــاالت احلفــاظ املعجــزة اإلهليــة ال تتــدخل إّال  إنَّ  :قلنــا فــيام ســبق

ك قـائمني عليهـا مـن املنتجبـني مـن اهللا، وهكـذا حتـرَّ ال ريعة أو عـىلٰ ـالش عىلٰ 

 .هالنرص والتأييد اإلهلي فحفظ وليَّ 

يف غـري ذلـك يعـيش حيـاة طبيعيـة خيـتلط  ¨اإلمـام  ومع ذلـك فـإنَّ 

 .أن يعرفه بالناس ويلتقي هبم ولكن ال يكشف هويته وال يدع أحداً 

ــبعض ــول ال ــد يق ــام  إنَّ : وق ــاس  ¨اإلم ــن الن ــزل ع ــون انع ــد يك ق

ــوم ــان قص ــدهم يف مك ــاً ـفاس ــىلٰ  ي، معتكف ــاجراً  ع ــادة ه ــارة  العب للحض

رنا هــذا، ـيف عصــ واملدنيــة واملجتمعــات ورشورهــا وانحرافاهتــا وخصوصــاً 

ت ينفـي ذلـك، فاإلمـام يتحـرك باسـتمرار واقـع األحـداث التـي مـرَّ  بيد أنَّ 

بكل بقاع األرض، فقد يقـيم يف هـذا البلـد أو ذاك لفـرتة زمنيـة أو يكـون لـه 

 .هيئة تاجر أو بزاز أو حريف ة أماكن يقيم فيها، عىلٰ عدَّ 

 غاب بمحض إرادته؟ ¨املهدي اإلمام  ولكن هل إنَّ 

ــام  إنَّ  ــدي اإلم ــة رســول  ¨امله ــد اهللا وخليفــة اهللا وخليف ــو عب ه

ــيئاً  ݕ اهللا ــل ش ــول وال يفع ــولإّال  وال يق ــإذن اهللا وإذن رس ــه ، ݕه  ب فعمل
                                                             

ــب  )١( ــة الغائ ــات احلج ــب يف إثب ــزام الناص ــاب إل ــة كت ــن مراجع ــأس م ــيل  ¨ال ب ــيخ ع للش

 .¨اجلزء األول، ففيه الكثري من حكايات لقاءات اإلمام املهدي  -حلائري اليزدي ا
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، فغيابـه إذن بــأمر ݕ اهللا وسـلوكه وقولـه نــص رشعـي حالــه حـال رســول

 .ݕه اهللا وأمر رسول

 معهـود بعهـد ولـدي مـن القـائم ليغيـبن بشـرياً  بـاحلق بعثنـي والذي«

 آخـرون ويشـك ،حاجـة حممـد آل يف هللا مـا :النـاس أكثر يقول ٰى حتّ  يمنّ  إليه

ــه يف ــن ،والدت ــه أدرك فم ــك زمان ــه فليتمس ــل وال ،بدين ــيطان جيع ــه للش  إلي

 مـن أبـويكم أخـرج فقـد ،دينـي مـن وخيرجـهتـي ملّ  عـن فيزيله هبشكّ  سبيالً 

 .)١(»يؤمنون ال للذين أولياء الشياطني جعل  اهللا وإن ،قبل من اجلنة

يف نفـس الوقـت  وخميفـاً  اً جـدّ  ن يف هذا الـنص ليجـده خطـرياً املتمعِّ  إنَّ 

 :وجيد فيه أموراً 

ــة  نَّ أ: منهــا ــدي اإلمــام غيب ــول اهللا  ¨امله ــأمر رس ــي ب ــاءه  ݕه ج

ل أغلـب النـاس وهـي طويلـة بحيـث يتقـوَّ  ݜآبائـه املعصـومني  عن طريق

 .ݜ ه انتفت احلاجة آلل حممدبأنَّ 

ــ :ومنهــا ــأنَّ  د ويزعمــون بــأنّ لِــه وُ ه يشــك آخــرون بوالدتــه فينفــون أنَّ

 .مات عقيامً  ݠاإلمام احلسن العسكري 

باإلمــام وا التمســك بــدينهم وأن ال يشــكّ  املــؤمنني عــىلٰ  حــّث  :ومنهــا

 ݕرسـول اهللا  ةه يـزيلهم عـن ملَّـالشك مـن الشـيطان وأنَّـ ألنَّ  ¨املهدي 

الشـيطان يريـد  وخيرجهم من دينه، ومثلام أخـرج آدم وحـواء مـن اجلنـة فـإنَّ 

ــد  ــة آل حمم ــن والي ــؤمنني م ــرج امل ــياعه  إىلٰ  ݜأن خي ــة أش ــه ووالي واليت

 .الذين هم أولياء للذين ال يؤمنون

 .¨ ة غيبة اإلمامل البعض عن علَّ أوقد يس
                                                             

 .٥١ص :كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق )١(
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باطنيــة، قــد  ٰى ظاهريــة وأخــر هنــاك علــالً  ذلــك فــإنَّ  لإلجابــة عــىلٰ و

 .حني ظهوره انكشف بعض العلل الظاهرية وبقي األكثر إىلٰ 

ــدِّ  ــن ج ــادق ع ــام الص ــال ݠه اإلم ــ إنَّ « :ق ــائم منّ ــول للق ــة يط ا غيب

 ٰى أبـ  اهللا نَّ أل«: ذلـك؟ قـال مَ ـولِـ ،يـا بـن رسـول اهللا :، فقلـت لـه»أمدها

ـ ݜ ه سنن األنبيـاء أن جتري فيإالَّ  لـه يـا سـدير مـن  ه ال بـدَّ يف غيبـاهتم، وإنَّ

ــاهتم ــدد غيب ــتيفاء م ــال »اس ــاىلٰ  اهللا، ق ــٍق ﴿ :تع ــْن َطبَ
َ
� 

ً
ــا ــُ�� َطبَق

َ
ْك َ�

َ
 ﴾ل

 .)١(»أي سنن من كان قبلكم، ]١٩: االنشقاق[

بـــن جعفـــر  ٰى وهـــذه ثانيـــة مـــن العلـــل الظاهريـــة، وعـــن موســـ

ــاظم ــدَ «: ݠ الك ــاِمُس  ُفِق ــنْ  اْخلَ ــدِ  ِم ــابِعِ  ُوْل ــاهللا السَّ ــانُِكمْ  ِيف  اهللا َف  َال  َأْدَي

ـه ُبنَـيَّ  َيـا َأَحـدٌ  َعنَْهـا ُيِزيُلُكمْ   ٰى َحتَّـ َغيْبَـةٍ  ِمـنْ  األَْمـرِ  َهـَذا لَِصـاِحِب  ُبـدَّ  َال  إِنَّ

ـَام  بِـه َيُقـوُل  َكانَ  َمنْ  األَْمرِ  َهَذا َعنْ  َيْرِجعَ   اِهبَـ اْمـتََحنَ   اهللا ِمـنَ  ِحمْنَـةٌ  ِهـَي  إِنَّ

 .)٢(»َالتَّبَُعوه َهَذا ِمنْ  َأَصحَّ  ِديناً  وَأْجَداُدُكمْ  آَباُؤُكمْ  َعِلمَ  َلوْ  َخْلَقه

ـ ݠبـن جعفـر  ٰى موسـاإلمـام  وبنيَّ  أنـا القـائم بـاحلق «: ٰى أخـر ةً علَّ

ـ كـام ملئـت  ر األرض مـن أعـداء اهللا ويمألهـا عـدالً ولكن القائم الـذي يطهِّ

نفسـه،  عـىلٰ  طـول أمـدها خوفـاً هـو اخلـامس مـن ولـدي، لـه غيبـة ي ،جوراً 

 .)٣(»يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون

ذكـر األئمـة  للغيبـة علـالً  يء، فـإنَّ ـضـح الصـورة بعـض الشـوهنا تتَّ 

 .بعضها وأغفلوا أكثرها حلكمة رأوها ݜاملعصومون 

الفصـل فنقــول  ر هـذاالسـؤال الــذي تصـدَّ  واآلن علينـا اإلجابـة عـىلٰ 

 :بعون اهللا وتسديده

                                                             

 .٦ح، ٤٤باب  ،٤٨١و ٤٨٠: كامل الدين )١(

 .٢ح ،باب يف الغيبة ،٣٣٦ص ،١ج: أصول الكايف )٢(

 .٥ح ،٣٤باب  ،٣٦١ص :كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق )٣(
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ه العلــة الغائيــة بــد منهــا ألنَّــرضورة كونيــة الوجــود اإلمــام  إنَّ 

ر كـل يشء فيـه ولقامـت للوجود، فلـوال وجـوده النتثـر نظـام الكـون وتـدمَّ 

ه جيـب القيامة ولوضـع امليـزان حلسـاب اخللـق، ولكـن التخطـيط اإلهلـي أنَّـ

ــا  ــق م ــق تطبي ــن طري ــردوس األريض وذلــك ع ــة أن يتحقــق الف ــل القيام قب

وظهـوره  د رجـل إهلـي منتخـب مـن اهللا فأصـبح وجـوده واجبـاً عه اهللا بيرشَّ 

بقـاءه  مقدمـة الواجـب واجبـة فـإنَّ  نَّ أ، وبـام ومتكينه يف األرض واجباً  واجباً 

ــود  ــة لوج ــة غائي ــو عل ــذا فه ــي، ل ــف اإلهل ــدة اللط ــاب قاع ــن ب ــب، م واج

 ¨الوجـود وقــد أوكلــت مهمــة تطبيـق األطروحــة اإلهليــة لإلمــام املهــدي 

ــ ــوإلنشــاء املدين ــة مــن جنَّ ــي ســتكون قريب ــم ة آدم وحــوّ ة الفاضــلة الت اء وت

املالئكـــة  ٰى حتّــحتديــد ســاعة الصــفر لظهــوره يف غيــب اهللا ال يعلمهــا 

ــوناملقرَّ  ــة ومقدِّ  ،ب ــوم القيام ــة لي ــا اهللا مرادف ــهوجعله ــدَّ  ،مــة ل ــذا م اهللا يف  ول

ــره إىلٰ  ــاء عم ــا يش  ﴿اهللا  ألنَّ  ،م
ُ
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ْ
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َ
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َ
� 

ُ
ــئَل ، )٢٣: األنبيــاء( ﴾ال �ُْس

ــ ــل البش ــه أن تص ــبق حركت ــتقبلها إىلٰ ـويس ــديدة  رية يف مس ــيق ش ــة ض حال

 .صمنقذ وخملِّ  ع إىلٰ بحيث تتطلَّ 

ــ ــاريخ البش ــدأ ت ــنام ب ــآدم ـفحي ــد  ݠرية ب ــن حس ــه م ــل ل ــا حص وم

 :ط العريضة ملسرية التاريخ بقولهوعداء إبليس كان اهللا قد رسم اخلطو
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ـــحيح أنَّ  ـــب  ݠآدم  ص ـــن حس ـــة اهللا يف األرض ولك ـــان خليف ك

ــو ــدة خص ــقاع ــورد ال خيّص ــي أنَّ ص امل ــوارد، ويعن ــة  ص ال ــود بكلم املقص

ـ أنَّ  خليفة بالتنكري داللة عـىلٰ  يـده  ق عـىلٰ املقصـود بـذلك هـو شـخص يتحقَّ
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 ݠالربنــامج اإلهلــي الكامــل لتكامــل اإلنســانية، وقــد ورد يف أحــداث آدم 

 وإبلــيس ومــا حصــل عليــه إبلــيس النظــرة مــن اهللا ولكــن مل يعطــه ذلــك إىلٰ 

الـذي سـيأمر بإلقـاء  ¨املهـدي اإلمـام ر ظهـور ـعصـ ام إىلٰ ة وإنَّـيوم القيام

 .)١(سقر القبض عليه ورضب عنقه ثم إرسال روحه النجسة إىلٰ 

مـا ذكرتـه هـو تـرجيح مـن غـري مـرجح، وذلـك  إنَّ  :قد يقول البعض

وكشـف زيـف وعصـيان إبلـيس،  ݠاآليات كانـت بمعـرض خلـق آدم  أنَّ 

ــك صــحيح، ولكــن القاعــدة امل ــرية ال وكــل ذل ــورة حاكمــة يف مــوارد كث زب

 .جمال لذكرها ومن مجلتها هذا املورد

 ݜوارث لكــل األنبيــاء واملرســلني  ¨اإلمــام املهــدي  وبــام أنَّ 

يـرث غيبـاهتم، والبـد مـن إعطـاء  بـد أنْ آماهلم وعـذاباهتم وظالمـاهتم، فالب

 ٰى حتّـق مناهجهـا كل فئـة ترفـع شـعار حتقيـق العدالـة املجـال لـتحكم وتطبِّـ

 ݜبــت بالــدليل العمــيل إفالســها، فهــو الثــائر باســم األنبيــاء واألوليــاء تث

 .ݠ وباسم دم أبيه املظلوم احلسني ݕه رسول اهللا وباسم جدِّ 

ـ ه يتحقـق روط الثالثـة فإنَّــر الشـه عنـدما تتـوفَّ لقد ذكرنـا مـن قبـل أنَّ

حالــة اليــأس مــن كــل  رية إىلٰ ـس ومــن خــالل وصــول البشــالظهــور املقــدَّ 

 .ملطروحة املطبقة وهي عملية طويلة شاقة مؤملةاملناهج ا

ــذي عطَّ  ــو تطبيــق رشع اهللا ال ــة اإلمــام ه ــة مــن غيب لــه انقــالب فالغاي

 .السقيفة املشؤوم

                                                             

 ﴿: ورد يف تفسري قوله تعـاىلٰ  )١(
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ٰ �َۡ�ِم ٱ� ـه قـال ݠ ، عن اإلمام الصـادق)٣٨ - ٣٦: احلجر( ﴾�إِ�َ الوقـت «: أنَّ

ركبتيـه،  جيثـو عـىلٰ  ٰى ه اهللا كان يف مسجد الكوفة وجاء إبليس حتَّ املعلوم يوم قيام القائم، فإذا بعث

 ٰى يا وياله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضـرب عنقه، فذلك يوم الوقت املعلـوم منتهـ: فيقول

 .]١٧٨ح /٣٧٧و ٣٧٦: ٥٢بحار األنوار [» أجله
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ث النــوراين الـوارد عــن رســول أخــتم هـذا الفصــل هبــذا احلـدي وهنـا

 :ݕ اهللا

هــل ينتفــع  ،ݕه ســأل النبــي عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري أّنــ

 يف غيبته؟الشيعة بالقائم 

ــال ــ«: فق ــالنبوة إهنَّ ــي ب ــذي بعثن ــيئون أي وال ــه ويستض ــون ب م لينتفع

 .)١(»لها سحابجلَّ  بواليته يف غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإنْ 

*   *   * 

   

                                                             

 .٢٥٠ص ،٣٦ج :بحار األنوار )١(
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ــوجُّ  ــان الت ــة اإلنس ــن طبيع ــوُّ م ــس والتخ ــه يف ف ممّ ــدث ل ــد حي ا ق

مـا يمكـن مـن السـنني وبراحـة  ٰى ـللعـيش أقصـ اً عـلديـه توق وألنَّ  املستقبل،

ــ ــفإنَّ الون الــدجَّ  ع ملعرفــة مــا هــو خمبــوء لــه يف املســتقبل، وقــد اســتغلَّ ه يتطلَّ

ــ ــالون والكــذَّ والنصَّ  عون القــدرة عــىلٰ افــون ومــن يــدّ ابون والعرَّ ابون واملحت

ــمنــافع ماديــة ومعنويــة،  للحصــول عــىلٰ  ،التنبــؤ باملســتقبل ذلــك ل وقــد أصَّ

اخلـط بعـض  كولوجي، ودخـل عـىلٰ يبعلـم الباراسـ ٰى ذلك بعضهم بـام يسـم

 .وحديثاً  عي علم الرمل واجلفر وعلم احلروف قديامً من يدَّ 

ر، فكــان اخللفــاء ـر وعصـــوقــد ازدهــرت هــذه الســوق يف كــل مصــ

ــابرون ال يتحرَّ  ــوك الغ ــون إّال واملل ــرَّ ك ــورة الع ــني، وافني واملنجِّ  بمش ــم  ٰى حتّ

ـــيف عصـ اف يستشــريه وكــذلك احلــال ه كــان هلتلــر عـرَّ رنا هــذا فقــد ذكـر أنَّ

 .ام طاغوت العراق الذاهببالنسبة لصدّ 

ــدّ  ــرء أنْ  وأش ــه امل ــاف من ــا خي ــه يف  م ــاحله ومكانت ــه ومص ــون حيات تك

ده يف املسـتقبل يعـرف مـا هيـدِّ  ه بمجـرد أنْ لده أنَّـمعرض اخلطر، فيدور يف ُخ 

 .ه ببعض التدابريه يستطيع تغيري ذلك أو تالفيفإنَّ 

ـــت واحلُ  ـــتخدم الطواغي ـــولقـــد اس ـــديامً ّك ـــديثاً  ام ق ـــرّ  وح افني الع

ــواملنجِّ  ــني والسَّ ــا خيبِّ حَ م ــة م ــذون رة ملعرف ــتقبل فيأخ ــم يف املس ــزمن هل ــه ال ئ

ــراهيم اخلليــل  حــذرهم، ولعــلَّ  ــة إب ــة عصــ ݠقص ره النمــرود ـمــع طاغي

ــ ــة موس ــران  ٰى وقص ــن عم ــون ݠب ــع فرع ــىلٰ  ،م ــة ع ــرز أمثل ــك  أب ذل

ــاً وخ ــ صوص ــر ݠ ٰى موس ــا ج ــي  ٰى وم ــن بن ــد م ــل املوالي ــداث قت ــن أح م
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ــ ــل يف َس ــتخلُّ إرسائي ــون ال ــدف فرع ــان ه ــه، وك ــود نة والدت ــن املول ص م

 .حياته وسلطته املرتقب اخلطر عىلٰ 

ـــت واحلُ  ـــوالطواغي ـــبب ّك ـــك بس ـــاء وذل ـــة وأغبي ـــة جهل ام الظلم

م يف راهتم عن إمكانيـة تغيـري مصـائرهم فـيام إذا عرفـوا مـا سـيحدث هلـتصوُّ 

ص مـن قـدرهم املحتـوم، املستقبل فيحـاولون القيـام بـبعض التـدابري للـتخلُّ 

وهم بـذلك يقفـون أمـام اإلرادة اإلهليـة التـي اقتضـت مـا سـيكون وحيـدث 

ــوا أنَّ  ــم، ومل يعلم ــو هل ــر اهللا أق ــرهم ٰى مك ــن مك ــد م  ﴿: وأش
َ
ــُرون

ُ
َو�َْمك

ُر اُهللا َواهللاُ 
ُ
اِكِر�نَ  َو�َْمك

ْ
ْ�ُ ا�

َ
 .)٣٠: األنفال(﴾ خ

 وحني فعل ما فعـل فرعـون مـن قتـل األطفـال واملواليـد اجلـدد بحثـاً 

 :اهللا قال لفرعون بلسان احلال فإنَّ  ݠ ٰى عن موس

ــ  ،ٰى ص مــن موســك قتلــت الكثــري مــن املواليــد األبريــاء للــتخلُّ بــام أنَّ

 . سأجعله يعيش يف قرصك ويدرج يف حجرك ويعبث بلحيتكفإّين 

ــا ــام قلن ــن ا إنّ  :ك ــر م ــت زم ــاعدهتم الظــروف الطواغي ــاء س ألغبي

يصـبحوا  ٰى حتّـ مـا قيمـة بعـض األشـخاص وإّال  ،ة احلكـمسـدَّ  للوصول إىلٰ 

ـــة  خلفـــاء للمســـلمني، مـــن حيـــث العلـــم والفهـــم واألخـــالق واملكان

ــ مــا  ام الغــدر واخليانــة وانعــدام اإليــامن هــو مــن أوصــله إىلٰ االجتامعيــة، وإنَّ

 .يريد

ــ ــية الت ــذه الشخص ــل ه ــن مث ــهاب ع ــد اإلس ــبب ال نري ــت الس ي كان

ــ ق املســلمني إىلٰ األســاس بتــدهور اإلســالم ومتــزُّ  ق وأحــزاب فلنــا وقفــة رَ فِ

كـام يصـابون بأشـبه حالـة سـعار ، فهـؤالء احلُ قنـا اهللا تعـاىلٰ وفَّ  طويلة معه إنْ 

يسـتلب  اه من ينتقـدهم فيحسـبون كـل شـخص يبـني أخطـاءهم يريـد أنْ اجتِّ 

ــه، رِّ ـصــوجلان احلكــم مــنهم فيقتلــون ويســجنون ويشــ دون مــن خيــافون من
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اهللا  ٰى ، وهلـذا طــووحـديثاً  كـام العـرب قــديامً وهـذه احلالـة واضـحة عنــد ُح 

الغيـب عـن مجيـع خلقـه ماعـدا املقـربني لكـي ال متتـد أيـادي الظلمـة  سجّل 

 .ألوليائه

بموضـوع الغيـب ومعرفـة املسـتقبل  وقد كـان القـرآن الكـريم حازمـاً 

عـن اهللا  معرفـة الغيـب اسـتقالالً  ر عـىلٰ ـه هللا وال قابليـة ألي بشـفالغيب كلُّـ

ِهـُر ﴿: مـن عبـاده ٰى ـام يكون ذلك بإذنه ملـن ارتضـوإنَّ 
ْ
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 .)٢٧ - ٢٦ :اجلن(﴾ ِمْن رَُسولٍ  ىٰ ـَمِن اْرت

ــة  ــة املهدوي ــيحدث باحلرك ــا س ــي م ــب اإلهل ــاحة الغي ــتظم بمس وين

 .املقدسة

ــا  إنَّ  ــرب عنه ــي أخ ــا الت ــتقبلية وأخطره ــداث املس ــم األح ــن أعظ م

ــه الطــاهرة  ݕالرســول  ــة  ݜوعرتت ــة املهدوي ــن احلرك ــو ع ــرب ه ــيام أخ ف

ــده املهــدي  ــار عــن اســمه  يف آخــر الزمــان، فقــد تــمَّ  ¨وثــورة حفي اإلخب

ـواسم أبيه واسم أُ  لقيـة قبـل والدتـه امليمونـة بنحـو لقيـة واخلُ ه وصـفاته اخلَ مِّ

عـن املكـان الـذي خيـرج فيـه ويعلـن عـن  ٰى حتّـالزمـان وقرنني ونصف من 

صـدق نبـوة حممـد بـن عبـد  ثورته العاملية، ويف ذلك من أعظـم الـدالئل عـىلٰ 

ــاء ــار ݕ اهللا ســيد األنبي ــيس بإمكــان أي شــخص عــدا املعصــوم اإلخب ، فل

ــرية عــّام  ــدي أحاديــث كث ــد وردت يف امله ــوان، وق ــتقبل بث  سيحصــل يف املس

نوا مــن الشــيعة أو املــذاهب األشــعرية أو اخلــوارج عنــد كافــة املســلمني أكــا

 فـق اجلميـع عـىلٰ غـريه واتَّ  النواصب وهـو حمـل إمجـاع مل حيصـل عـىلٰ  ٰى حتّ و

ــ ــي أنَّ ــرتة النب ــن ع ــل م ــان رج ــر الزم ــيخرج آخ ــيل  ݕه س ــد ع ــن ول م

ـ ݟ وفاطمة ، وجـوراً  كـام مـألت ظلـامً  وعـدالً  ه سـيمأل األرض قسـطاً وأنَّ

 .¨ تكفري املنكر للمهدي الصحابة إىلٰ  بل لقد وصل األمر عند مدرسة
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 .)١(»من أنكر املهدي فقد كفر«

ــار عــن وجــود  وذلــك ألنَّ  وحركتــه فــوق  ¨املهــدي اإلمــام اإلخب

رورة مـن رضورات الــدين ـالتـواتر فإنكـار احلــديث املتـواتر هـو إنكــار لضـ

 .وهو كفر ومروق بني

معرفـة تـاريخ  حماولـة اهـتامم املـوالني واملعـادين عـىلٰ  هلذا فقد انصـبَّ 

ـــوره  ـــفر  -ظه ـــاعة الص ـــة أو س ـــت احلرك ـــري  -أي توقي ـــاول الكث وح

عون الكشــف والعرفــان ذلــك  الــذين يــدّ نيالصــوفية والعرفــاني وخصوصــاً 

 :بن عريب الصويف املشهور حيث قالأمثال حمي الدين 

  حـروف عـىلٰ إذا دار الزمان 

 

ـــا  ـــدي قام ـــم اهللا فامله   ببس

القرآنيـــة باألبجـــد  وكـــان يقصـــد بـــذلك حســـاب أحـــد اآليـــات 

وهـــي ، تـــاريخ الظهـــور واســـتخراج قيمتهـــا العدديـــة والتـــي تشـــري إىلٰ 

 .صات ال قيمة هلاخترُّ 

وحركتــه يكــون يف الكشــف عــن  ¨اإلمــام املهــدي  اخلطــر عــىلٰ  نَّ إ

ــك و ــت ذل ــاريخ أو توقي ــت ــدي إلمــام ااملــؤمنني املــوالني ل عــىلٰ  ٰى حتّ  ¨مله

انكشـاف موعـد أو وقـت  ، ألنَّ ص ومـن جنـوده األبـرارلَّـومن أنصـاره اخلُ 

الكفـر  ٰى قيـام قـو ي إىلٰ بمكـان معـروف يـؤدِّ  -أي سـاعة الصـفر  -الظهور 

ـالعاملي والنفاق العـريب وطواغيـت األُ  ـاال ة إىلٰ مَّ اد بيـنهم وتشـكيل حلـف حتِّ

احلركــة  ي عــىلٰ ـجهاضــية تقضــإعــريض ومــن ثــم القيــام بحركــة اســتباقية 

 .وأنصاره ¨املهدي اإلمام  وقائدها قبل أو أثناء أو بعد حترك

                                                             

مــن « :ݕقــال رســول اهللا : ١ح ،٧٨بــاب ،٢٩٥ص ،٣ج :يف ينــابيع املــودة للقنــدوزي )١(

ومـن  ،فقـد كفـر ٰى ومـن أنكـر نـزول عيسـ ،حممـد أنكر خروج املهدي فقد كفر بام أنـزل عـىلٰ 

 .»أنكر خروج الدجال فقد كفر
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تـدمري األمـاكن  اها إىلٰ ام تتعـدّ احلركـة ذاهتـا وإنَّـ ر ذلك عـىلٰ ـوال يقتص

رة وأزمـات التي تنطلـق منهـا أو تكـون قاعـدة هلـا بإدخاهلـا بحـروب متكـرِّ 

ــرية، وـمســتمرة تســتنزف مواردهــا املاليــة والبشــ القيــام بــاحتالل بلــد  ٰى حتّ

ــتّ  ــة ب ٰى حمــدد بش ــذرائع والربك ــذه األُ ال ــة مــن ه ــاخلون ــاعدون مَّ ــذين يس ة ال

 .أعداءها يف ذلك

ــرب إنَّ  ــة الك ــول الغيب ــذ حص ــؤمنني من ــع امل ــذار  ٰى مجي ــة إن ــم بحال وه

نفسـه  ر قـد أعـدَّ ـبـون سـاعة الصـفر، وكـل مـؤمن يف كـل عصـيرتقَّ  ٰى قصو

ــو ــع ق ــة م ــة القادم ــع  ٰى للمواجه ــرن الراب ــاملؤمن يف الق ــاق، ف ــر والنف الكف

ـــيف القــرن اخلــامس عشــاهلجــري مثــل املــؤمن  ب ر اهلجــري كالمهــا يف ترقُّ

ــده  ــي بقائ ــدي وروح ــط عقائ ــك رب ــار، ويف ذل ــام وانتظ ــدياإلم ، ¨ امله

ـــة، فهـــذا اإلمـــام  عـــىلٰ  ݜاألئمـــة  ولـــذا حـــثَّ  هـــذه احلالـــة اجلهادي

 نَّ إفـ ،أحـدكم خلـروج القـائم ولـو سـهامً  ليعـدنَّ « :كـان يقـول ݠ الصادق

كـه، درِ يُ  ٰى ن ينسـئ يف عمـره حتَّـه رجـوت ألتـإذا علم ذلـك مـن نيَّ  تعاىلٰ اهللا 

 .)١(»يكون من أعوانه وأنصارهف

فلـــو حصـــل وانكشـــف موعـــد الظهـــور للمـــؤمنني، فـــام الـــذي 

 سيحصل؟

ا ر الظهــور باليــأس واإلحبــاط ممـّــسيصــاب املــؤمن البعيــد عــن عصــ

 أ الــبعض عــىلٰ ه اإليامنيــة فيتجــرّ نيتِــحصــول حالــة خلــل ببُ  ي إىلٰ يــؤدّ 

يص، وقــد يرتــد الــبعض اآلخــر عــن عقيدتــه املهدويــة أو االنحــراف واملعــا

 .دينه

ــ ــوأّم ــو يف عص ــن ه ــدفاع ـا م ــاهلوس واالن ــاب ب ــد يص ــور فق ر الظه

                                                             

 .١٠ح ،٢١باب  ،٣٣٥: الغيبة للنعامين )١(
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ــ ــرتك التقيَّ ــر، في ــتعجال األم ــل األوان واس ــورة قب ــروج والث ــة اخل ة وحماول

 .هلم سهالً  أمام األعداء فيكون صيداً  ويكون مكشوفاً 

ــب أنْ  ــذا جي ــو وهل ــور جمه ــد الظه ــون موع ــاح أليِّ  الً يك ــدٍ  ال يت  أح

بعـض  ٰى حتّـالني وافني والـدّج ا حماولـة بعـض العـرّ أّمـ معرفته خال املعصوم،

 ،املؤمنني حتديد سـاعة الصـفر فهـي حماولـة بائسـة وكـذب وافـرتاء وختريـف

 إّال  ٰى أبــ ݜوحســب مــا روي عــن بعــض املعصــومني  - ان اهللا تعــاىلٰ  عــىلٰ 

 .)١(أن ُخيّطئ توقيت املؤقتني

 ݜوعرتتـــه الطـــاهرة املعصـــومة  ݕ الرســـول بـــنيَّ لقـــد  ،نعـــم

ــفات  ــام ص ــدي اإلم ــة واخلُ اخلَ  ¨امله ــدة لقي ــوره البعي ــات ظه ــة وعالم لقي

املـؤمنني املـوالني فينحرفـون مـع التيـارات   تشـتبه األمـور عـىلٰ والقريبة لـئّال 

، فقــد ¨ املهــدياإلمــام املنحرفــة التــي ســتظهر هنــا أو هنــاك رافعــة لــواء 

مـن آل  االً ر دّجــنحـو اثنـي عشـ ¨املهـدي اإلمـام بـل ه سـيخرج قورد أنَّ 

 .)٢(ه نائبهه املهدي املوعود أو أنَّ عي أنَّ أيب طالب كل يدَّ 

ــ ــني تتحقَّ ــيحة فح ــور كالص ــن الظه ــة م ــات القريب ــض العالم ق بع

ـ اءيـة حرسـتا يف سـورية ومعركـة قرقيسـيالساموية وخسـف بقر ه تتكـون فإنَّ

ر هبـا رسـول ـثـورة املهدويـة العامليـة املبشـه أمـام اليف قلب املـؤمن الثقـة بأنَّـ

 .ݜ وأهل بيته ݕ اهللا
                                                             

 ،ݠعـــن أيب عبـــد اهللا  ،عـــن أيب بصـــري: ١٢ح ،١٦بـــاب  ،٣٠٥ص :يف الغيبـــة للـــنعامين )١(

ـ ،اتونكـذب الوّقـ« :فقـال ،ݠسألته عـن القـائم  :الق  :ثـم قـال ،»تإنـا أهـل بيـت ال نوقِّ

 .» أن خيلف وقت املوقتنياهللا إّال  ٰى أب«

ال خيـــرج « :ݠ] اإلمـــام الصـــادق[وقـــال  ،٣٧٢ص ،٢ج :يف اإلرشـــاد للشـــيخ املفيـــد )٢(

 .»نفسه يدعو إىلٰ  مهمن بني هاشم كل خيرج اثنا عرش رجالً  ٰى القائم حتّ 
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يـؤمن بقاعـدة املحـو واإلثبـات اإلهليـة  املـؤمن أنْ  ه عـىلٰ ومع ذلك فإنَّ 

ِبــُت وَ ﴿: اهللا يقـــول فــإنَّ  )البــداء(
ْ
ْمُحــوا اُهللا مــا �َشـــاُء َو�ُ�

َ
م� �

ُ
ُه أ

َ
ـــد

ْ
ِعن

ِكتاِب 
ْ
 .)٣٩ :الرعد(﴾ ال

 .هذه القاعدة تشمل كل يشء

ــا ــه ألنَّ ــوم، وال تشــمل املوعــود ب ه خــارج عنهــا، ملحتــوم وغــري املحت

ــ ٰى حتّــو ا خاضــعة حركــة الســفياين التــي استفاضــت األخبــار بحتميتهــا فإهنَّ

 :للقاعدة املذكورة

 .)١(بيداءة فال سفياين وال كانت يف الشام هدَّ إذا 

 .فام حيصل يف الشام يف العصور هذه مل يكن مثله سابقاً 

ســة هــي أمــل كــل األنبيــاء واألوليــاء ملهدويــة املقدَّ احلركــة ا إنَّ 

 .واملصلحني والبرشية كلها

 .أمل الفقراء واملساكني واملظلومني يف كل أنحاء األرض

وهي مـن الضـخامة واخلطـورة بحيـث تعـد مـن أيـام اهللا، ومـا أدراك 

 ما أيام اهللا؟

ي�اِم ا﴿: أيام اهللا التي وردت بقوله تعاىلٰ 
َ
ْم بِ�

ُ
رْه

�
ك

َ
 ).٥ :إبراهيم(﴾ هللاِ وَذ

ــ ــن مثنّ ــحاب اإل ٰى ع ــد أص ــاط أح ــاقر احلن ــام الب ــن اإل ݠم ــام ع م

ة، ويــوم أيــام اهللا ثالثــة، يــوم يقــوم القــائم ويــوم الكــرَّ « :ݠ البــاقر

 .)٢(»القيامة

                                                             

ة إذا كانــت هــدّ  :فــيام ذكـره نعــيم ،٨٦البــاب  ،١١٣ص :يف املالحـم والفــتن البــن طـاووس )١(

حـدثنا رشـدين عـن ليـث  ،حـدثنا نعـيم ،١٠٠ح ،بالشام قبل البيـداء فـال سـفياين وال بيـداء

 .ة بالشام قبل البيداء فال بيداء وال سفياينإذا كانت هدّ  :قال ،عمن حدثه عن تبيع

 .٣٩٢ص :تال النيسابوريروضة الواعظني للف )٢(
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ة يمتـد ويـوم الكـرَّ  -أي الرجعـة  -ة يـوم الكـرَّ  يوم القائم يمتـد إىلٰ  إنَّ 

 اهللا يف فـرتات زمانيـة ال يعلمهـا إّال و ٰى يوم القيامـة بسلسـلة أحـداث كـرب إىلٰ 

 ٰى حتّـال تـذهب الـدنيا «: قـال ݕرسـول اهللا  وخلطورة هذا اليـوم فـإنَّ  تعاىلٰ 

 كــام ملئــت ظلــامً  تــي رجــل مــن ولــد احلســني يمألهــا عــدالً مَّ يقــوم بــأمر أُ 

 .)١(»وجوراً 

ــ مــن  غيبــه أحــداً  عــىلٰ  عَ طِلــيف غيــب، ومــا كــان اهللا ليُ  ه غيــٌب لــذا فإنَّ

مــن رســول، فاملهــدي خليفــة اهللا يف أرضــه وحجــة  ٰى ـمــن ارتضــ خلقــه إّال 

ــرع  اهللا عــىلٰ  ــن املتف ــون، وهــو الغص ــلكه املؤمن ــذي يس ــه ورصاط اهللا ال خلق

ق أمـل املاضـني واحلـارضين، يـده سـيتحقَّ  من دوحـة سـيد املرسـلني، وعـىلٰ 

يقتـل عنـد كنـزكم « :ݕ فيبني دولـة العـدل اإلهلـي احلقـة، قـال رسـول اهللا

واحــد مـنهم، ثــم جتـيء الرايــات  ابــن خليفـة، ثــم ال تصـري إىلٰ  ثالثـة كلهـم

ــتالً  ــوهنم ق ــود فيقتل ــدي الس ــة اهللا امله ــيء خليف ــم جي ــوم، ث ــه ق ــإذا  ،مل يقتل ف

 .)٢(»ه خليفة اهللا املهديسمعتم به فأتوه وبايعوه فإنَّ 

ــ ــديث الش ــذا احل ــر ـويف ه ــام ريف ذك ــدي اإلم ــرَّ  ¨امله ــم ه تني بأنَّ

االهـتامم بولـده  مهـتم أشـدَّ  ݕرسـول اهللا  اللـة كـم أنَّ ا يعطي دخليفة اهللا ممّ 

 .¨ ة عينه املهديوقرَّ 

بالنســبة ملســألة التوقيــت، فقــد  وهنــا تصــبح الصــورة أكثــر وضــوحاً 

وانتهــاء  ݕمــن رســول اهللا  حــازمني اجتاهــه ابتــداءً  ݜكــان املعصــومون 

 كـام رك بـاهللاـت بالشـمـوا مـن يوقِّـ، بـل اهتَّ اً نفسه باعتبـاره غيبـ ¨باملهدي 

ــدي اإلمــام ، فخــروج مــرَّ  ــن أرسار اهللا، واهللا  مســألة خطــرية ورسٌّ  ¨امله م
                                                             

 .٣٣ ، ٤٢٩ ح، ٤٥٣ص :دالئل اإلمامة للطربي الشيعي )١(

 .٨٣ص ،٥١ج :بحار األنوار )٢(



  ٢٠٧ ....................................................  التوقيت وساعة الصفر :الفصل الثامن

ــ ــب إىلٰ ي أرساره إّال ـال يفش ــو أح ــن ه ــاك م ــيس هن ــب ول ــن حي ــن   مل اهللا م

 .ݜ وأهل بيته األطهار ݕ حممد

َيـا َثابِـُت إِنَّ «: يقـول ݠسـمعت أبـا جعفـر  :عن أيب محزة الثاميل قـال

ـبِْعَني َفَلـامَّ َأْن ُقتِـَل اْحلَُسـْنيُ َكـاَن َوقَّـَت َهـَذا األَْمـَر يف َقدْ  اهللاَ َتبَاَرَك وَتَعاَىلٰ   السَّ

ــه( ــَلَواُت اهللاَ َعَليْ ــاَىلٰ  )َص ــُب اهللاَ َتَع ــتَدَّ َغَض ــَىلٰ  اْش َره إَِىلٰ  َع ــَأخَّ ــِل األَْرِض َف  َأْه

ْثنَاُكْم َفــَأَذْعتُُم اْحلَـِديَث َفَكَشــْفتُمْ  ،اَئــةٍ َأْرَبِعـَني وم ِقنَـاَع الّســْرتِ وَملْ َجيَْعــِل  َفَحـدَّ

ــَدَنا و ــَك َوْقتــًا ِعنْ ــَد َذلِ ــه َبْع م� ﴿اهللاَ َل
ُ
ُه أ

َ
ــد

ْ
ــُت وَِعن ِب

ْ
ْمُحــوا اُهللا مــا �َشــاُء َو�ُ�

َ
�

ِكتاِب 
ْ
 .)١(»]٣٩: الرعد[ ﴾ال

يديـه  كـان هـو القـائم الـذي عـىلٰ  ݠاحلسـني   بأنَّ وهذا احلديث يبنيِّ 

ـاألُ  ذلـك ألنَّ  تقـام دولـة العـدل اإلهلـي، ولكـن تغـريَّ  ة غـدرت بـه وقتلتــه مَّ

ألربعـني  الـذي كـان معـارصاً  ݠحفيـده الصـادق  ر إىلٰ فـأخَّ  وعـدواناً  ظلامً 

ر ـلنشـ ݜومائة مـن اهلجـرة، وحيـنام حصـل انفتـاح وجمـال ألهـل البيـت 

ـــ ـــوم احلقَّ ـــي أُ العل ـــض األرسار الت ـــا بع ـــيعة ِرسَّ ة، وفيه ـــبعض الش ت ل

ــدَّ لــوا ذلــك فأذاعووالتالمــذة، مل يتحمَّ  ــهــا وح م ثوا هبــا، وبــذلك أثبتــوا أهنَّ

أجـل ال يعلمـه  رت إىلٰ خِّ حلمـل أعبـاء الثـورة املهدويـة العامليـة، فـأُ  غري أهلٍ 

 . اهللا تعاىلٰ إّال 

ــ :قــد يقــول الــبعض ــاين  ه قــد جــاء الــنص عــىلٰ إنَّ املهــدي اإلمــام الث

ــ ــول اهللا  ¨ر ـعش ــن رس ــون  ݕم ــف يك ــائم، فكي ــدي والق ــو امله وه

 يديه كل ذلك؟ تم عىلٰ ي قائامً  ݠاحلسني 

ــنمّ  ــؤال ت ــذا الس ــة ه ــومون  وحقيق ــائل، فاملعص ــة الس ــن غفل  ݜع

كـل واحـد مـنهم إمكانيـة إقامـة  ٰى مهديون بـأمجعهم وقـائمون بـاحلق، ولـد
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ــداءً  ــي ابت ــدل اإلهل ــة الع ــول اهللا دول ــن رس ــول اهللا ݕ م ــدي  ݕ، فرس مه

ــاحلق وهكــذا إىلٰ  ݠوقــائم بــاحلق، وعــيل بــن أيب طالــب  ــدي وقــائم ب  مه

املجـال وبسـطت لـه األمـور  ݕتـيح لرسـول اهللا ، فلـو أُ ¨ اإلمام األخـري

ومل تعجـل عليـه قـريش بقتلــه بالسـم ألقـام الدولــة اإلهليـة، وكـذلك احلــال 

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــبة لع ــافقو ݠبالنس ــريش ومن ــه ق ــذي مل متهل ــرب  ال الع

ــ رصاعهــم معــه بقتلــه  ام أشــغلوه بحــروهبم الثالثــة وأهنــوحلظــة واحــدة وإنَّ

 .راب صالتهبمح

 أوهلـم ،مهـدياً  رـعشـ اثنـا منـا«: قـال ݠ احلسني بـن عـيلاإلمام عن 

 القـائم وهـو ،ولـدي مـن التاسـع وآخـرهم طالـب أيب بـن عـيل املؤمنني أمري

 .)١(»باحلق

ــادق ــام الص ــال اإلم ــا«: ݠ وق ــا من ــ اثن ــديا رـعش ــ مه ــتة ٰى ـمض  س

 .)٢(»أحب ما بالسادس اهللا يصنع ،ستة ٰى وبق

باملهمـة اإلهليـة، بيـد  ݠيـنهض اإلمـام الصـادق  أنْ  راً لقد كـان مقـدَّ 

ــو أنَّ  ــه أفش ــض تالمذت ــيعته وبع ــض ش ــي أنْ  أرساراً  بع ــث ال ينبغ  وأحادي

ــتُ  ــ ٰى فش ــل إىلٰ وُت ــاً  ذاع وتص ــرين وخصوص ــامع اآلخ ــية  أس ــلطة العباس الس

ــوّ  ــئة ت ــىلٰ  اً الناش ــوزيَّ  ع ــدم جه ــأثبتوا ع ــروان، ف ــي م ــة بن ــاض دول تهم أنق

ـ إىلٰ  تهم إضـافةً وأهليَّ  االنحـراف،  ة عـددهم يف ذلـك املجتمـع املطبـق عـىلٰ قلَّ

 طروحـة اإلهليـة إىلٰ ر تطبيـق األُ قاعـدة املحـو واإلثبـات بالعمـل فـأخَّ  فبدأْت 

ــه إّال  ــل ال يعلم ــدي أج ــام امله ــة لإلم ــت املهم ــويص  ¨ اهللا وأوكل ــو ال وه

 .ݕ الثاين عرش لرسول اهللا
                                                             

 .٣٦ح ،٦ب ،٦٩ص ،١ج :للشيخ الصدوق ݠعيون أخبار الرضا  )١(

 .١٣ح ،٣٣باب  ،٣٣٨ص :كامل الدين للشيخ الصدوق )٢(
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ــ ــو ُق ــام ار دِّ ول ــني أو لإلم ــام حلس ــادق اإلم ــل  أن ݟالص ــوم ك يق

واحد منهام بثورته وينجح بإقامـة دولـة وبسـطت لـه اليـد لقـام بتطبيـق رشع 

 .مها ملهدي آخر يأيت بعده وهكذااهللا، ومن ثم سلَّ 

هـو  وعـدالً  الـذي يمـأل األرض قسـطاً  أنَّ  ه يف علـم اهللا تعـاىلٰ إّنـ ،نعم

ـهـذه األُ  اهللا يعلـم أنَّ  ألنَّ  ¨ر ـاإلمام الثـاين عشـ عصـياهنا  عـىلٰ  ٰى ة سـتبقمَّ

 .ݕة الصواب منذ استشهاد رسول اهللا وانحرافها عن جادَّ 

ــريش  ــون ق ــت بط ــنام اجتمع ــدير حي ــوم الغ ــد ي ــدأ بع ــاالنحراف ب ف

 .ووضعت معاهدة النتزاع السلطة من بني هاشم

للفتنـــة  كبـــرياً  طريقـــة بنــي إرسائيـــل فتحـــت بابــاً  فقــريش عـــىلٰ 

 )هـاد مقابـل الـنصجـواز االجت(يومنا هـذا هـو بـاب  واالنحراف مازال إىلٰ 

اظــه الفائــدة احلــاكم ووعّ  ٰى فــيام إذا رأ الــنص أيضــاً  وتغليــب املصــلحة عــىلٰ 

 .بذلك

ــطواغيــت األُ  بنــا كيــف أنَّ  وقــد مــرَّ  ة وورثــة قــريش ناصــبوا أهــل مَّ

ــت  ــوهم ورشَّ  ݜالبي ــداء فقتل ــذَّ الع ــم وع ــدوه ــرد أهنَّ ــوا م ادَّ بوهم ملج ع

 مـنهم عـىلٰ  ر عـن رجـلٍ ، فكيـف إذا استفاضـت األخبـاݕ وراثة رسول اهللا

 يده يكون بوار الظاملني؟

 ؟- أي التوقيت -وكيف إذا عرفوا ساعة الصفر 

عــن موعــد الظهــور  ݠلقــد ســأل أحــد أصــحاب اإلمــام الصــادق 

اتون، وهلــك املســتعجلون ونجــا كــذب الوقَّــ ،يــا مهــزم«: بقــوة فــردَّ 

 .)١(»موناملسلِّ 

اإلمـام عـن ، فݜ ونختم هذا الفصل بـام ورد عـن أئمـة أهـل البيـت
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ا قبـل خـروج القـائم واهللا ال خيـرج أحـد منّـ«: أنـه قـال ݠعيل بن احلسـني 

 كان مثلـه كمثـل فـرخ طـار مـن وكـره قبـل أن يسـتوي جناحـاه، فأخـذه إّال 

 .)١(»الصبيان فعبثوا به

ــادق  ــام الص ــن اإلم ــ ݠوع ــالأّن ــُس «: ه ق ــاٍت  َمخْ ــَل  َعَالَم ــامِ  َقبْ  ِقيَ

ـيَْحةُ  اْلَقاِئمِ  ـْفيَ  الصَّ ِكيَّـةِ  الـنَّْفسِ  وَقتْـُل  واْخلَْسـُف  اِينُّ والسُّ  :َفُقْلـُت  .واْلـيََامِينُّ  الزَّ

 أَنْخــُرُج  اْلَعَالَمـاِت  َهـِذه َقبْـَل  َبيْتِـَك  َأْهـلِ  ِمـنْ  َأَحـدٌ  َخـَرَج  إِنْ  فِـَداكَ  ُجِعْلـُت 

 .)٢(»َال  :َقاَل  ؟َمَعه

وقــت الظهــور أو ســاعة الصــفر هــو الغيــب بعينــه وهــو  وعليــه فــإنَّ 

ــم أنَّ  ىلٰ حمظــور عــ  املــؤمنني، فــاملؤمن احلــق مــن يــؤمن بالغيــب ككــل ويعل

ق هبـذا ر غـريه، فقلبـه معلَّــره أو عصــكـان يف عصـ قائده خارج ال حمالـة إنْ 

 .األمل الكبري، أمل اخلالص للبرشية كلها

*   *   * 

   

                                                             

مــن  ݠ بــاب حكــم اخلــروج بالســيف قبــل قيــام القــائم ،١٣البــاب  ،٥١/  ١٥الوســائل  )١(

 .٢ح، جهاد العدو أبواب

 .٤٨٣ح، ݠمن عالمات القائم  ،٣١٠ص ،٨ج :الكايف للكليني )٢(



 

 

 

ا  

 .مسك اخلتام إىلٰ  -الكريم  ئعزيزي القار -وصلنا 

ــنــا قــد أوفيآملــني أنَّ  مــا، فالبحــث  حــدٍّ  ه ولــو إىلٰ نــا هــذا البحــث حقَّ

 .تعميق وتفريع معقد وكبري وحيتاج إىلٰ 

 حركة اإلمام املهدي وحديثاً  اب والباحثني قديامً تّ لقد تناول الكثري من الكُ 

احلـريف مـن غـري  ٰى النصوص الواردة باملعن اهتاممهم عىلٰ  ما انصبَّ  ، وغالباً ¨

بإيراد النصوص كام هي وبقي حيوم حوهلا  ٰى تفقة، فالبعض اكبحث ودراسة معمَّ 

أغلب تلك النصوص جـاءت  أنَّ  من اخلارج ال يدخل يف صميمها، وخصوصاً 

 .هبا مٍيل  رٍ دقيقة حتتاج لتدبُّ  بعبارات وجيزة ذات معانٍ 

يكـون يف الصـني،   جيـب أنْ م كمـن هـو يف احلجـاز عـّام والبعض يـتكلَّ 

ــة أضــاعوا فيهــا والــبعض اآلخــر أدخــل قــراءه يف دهــاليز حل زونيــة وملتوي

 .طريق العودة

ــىلٰ  ــذ ع ــن تطرَّ  ويؤاخ ــدي م ــام امله ــة اإلم ــوا حلرك ــبهم مل  أنَّ  ¨ق أغل

 ام قبلوهـا عـىلٰ فوا أنفسهم عنـاء البحـث يف إسـناد أحاديـث املالحـم وإنَّـيكلِّ 

أغلــب تلــك األحاديــث مرســلة أو مقطوعــة الســند أو  يف حــني أنَّ  ،هتــاّال عِ 

 .ا ضعيفةابون أو أهنَّ كذّ  فيها رواة جمهولون أو

يف  خطـــورة أحاديـــث املالحـــم وخصوصـــاً  ومل يلتفـــت هـــؤالء إىلٰ 

ق مـا فـة تطبِّـمنـاهج عمـل للجامعـات املتطرِّ  لـت إىلٰ فقـد حتوَّ  ،رنا هـذاـعص



 رشوط النهضة املهدوية   ..................................................................  ٢١٢

ذلـك حتصـيل  اعتبـار أنَّ  فقتلـت املسـلمني عـىلٰ  ،أرض الواقـع ورد فيها عـىلٰ 

 .ةضَّ ة وفَ جَّ حاصل وتصديق لتلك بطريقة فَ 

نــه جيــب دراسـة حركــة الظهــور مــن إ :لقـد قلنــا يف الفصــول السـابقة

ــوفُّ  ــث ت ــا حي ــي تركه ــرة الت ــذه الثغ ــد ه ــاس وس ــا األس ــض ر عنارصه بع

ــدّ  ــدي اإلمــام ن حلركــة ياملتص ــات أو أرشاط  روا عــىلٰ ـواقتصــ ¨امله عالم

هــي العالمــات ال غــري، يف حــني  ¨املهــدي اإلمــام ام حركــة الظهــور وكــأنَّ 

 .ور كاشفة وليست مكونةعالمات الظه أنَّ 

ــ صــحيح أنَّ  ــة كبــرية ولكنهــا ال ترق ــي  ٰى للعالمــات أمهي للعنــارص الت

ــ ــا نوفَّ ــة، ولعلن ــة املهدوي ــميم احلرك ــات أو تكــون مــن ص ق لدراســة العالم

 .األرشاط يف كتاب مستقل إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــد ذُ  ــؤمنني لق ــدالالت للم ــات ك ــرت العالم ــك ــىلٰ يتعرَّ  ٰى حتّ ــوا ع  ف

منهـا، ويكـون عقبهـا أو معهـا  أو بعضـاً  ال� قـت ُكـه فيام إذا حتقَّ قائدهم وحركت

فهنـاك مـا  ،العالمـات ليسـت سـواء بيـد أنَّ . ريـب ٰى س بال أدنـالظهور املقدَّ 

رنا أو العصــور التــي تلينــا وإن كانــت قريبــة بالنســبة ـهــي بعيــدة عــن عصــ

ــة  ــة القرامط ــزنج وحرك ــة ال ــا كحرك ــار إليه ــا وأش ــذي ذكره ــوم ال للمعص

وب الصــليبية وخــروج التــرت بنــي قنطــورا الــذين وجــوههم كاملجــان واحلــر

 .املطرقة وسقوط دولة بني العباس

ــة مــع الظهــور املقــدَّ  ــة أو متزامن  س وهــي عــىلٰ وهنــاك عالمــات قريب

روط، فــاحلتمي حســب مـا ذكــره العلـامء هــو الــذي ـقسـمني حتمــي أو مشـ

م، والـيامين مثـل الصـيحة يف رمضـان وخـروج السـفياين يف الشـا سيقع حـتامً 

يف اليمن، وقتـل الـنفس الزكيـة وهـو غـالم علـوي بـني الـركن واملقـام قبـل 

 .إلخ ،الظهور املقدس بخمسة عرش ليلة
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 عـدم التغيـري يف العالمـات احلتميـة فـإنَّ  ولكن مع تأكيـد العلـامء عـىلٰ 

 مــا أخرجــه الــدليل وهــو يف عــامل اإلمكــان إّال  قـانون املحــو واإلثبــات جــارٍ 

اهللا ال خيلـف وعـده، وقـد قلنـا مـن  يت عـن وعـد إهلـي ألنَّ احلدث الـذي يـأ

 ،وعــد إهلــي ومــا عــداها هــي عالمــات ¨املهــدي اإلمــام حركــة  إنَّ  :قبــل

ذلـك ال  روطة فالبـداء يلحقهـا، ومـع ذلـك فـإنَّ ـكانت حتميـة أو مشـ سواءً 

ــة يلحقهــا البــداء، بــل قــد تتحقــق كلّ  يعنــي أنَّ  هــا أو كــل العالمــات احلتمي

 .تقتضيه اإلرادة اإلهلية بعضها حسب ما

روطة فهـي مرتبطـة بظـروف قـد حتققهـا أو تلغيهـا ـا العالمات املشـأمّ 

 .ة باملعلولارتباط العلَّ 

ــريم ــارئ الك ــول الق ــد يق ــرياً  :وق ــا  كث ــقيفة وانقالهب ــرتم الس ــا ذك م

 ،هــذا صــحيح :املشــؤوم ويف كــل فصــل مــن فصــول هــذا الكتــاب، فنقــول

ــومــن وراء ذلــك هــدف هــو إيقــاظ األُ  ة مــن غفوهتــا وغفلتهــا وتبصــريها مَّ

اء فعـل أولئـك املنـافقني، فلوالهـا ملـا بعمق الكارثة التي حلقت هبـا مـن جـرَّ 

 .رقةثالث وسبعني فِ  قت إىلٰ قت وتفرَّ وملا متزَّ  ،ة هكذامَّ كان حال األُ 

ال نريد اإلطالـة يف هـذه اخلامتـة بمواضـيع قـد نتطـرق إليهـا فـيام بعـد 

اب تّـنـا نـدعو كافـة إخواننـا مـن الكُ ع ذلـك فإنَّ سنحت لنـا الفرصـة، ومـ إنْ 

يدرســوا أحاديــث املالحــم والفــتن دراســة  أنْ  فني والبــاحثني إىلٰ واملــؤلِّ 

ــات متطرِّ معمَّ  ــاهج جلامع ــلفت من ــام أس ــك ك ــبحت تل ــد أص ــة، فق ــة أو ق ف

ــة أو مندَ  ــمنحرف ــدمِّ سَّ ــل وت ــار أنَّ ة تقت ــلمني باعتب ــالد املس ــد يف ب  ر وتفس

 .ك الرواياتوجودها هو حتقيق لتل

كـل  الكـريم وأرجـو املعـذرة عـىلٰ  ئأستميح العذر من عزيـزي القـار

ام أنـا مـن املعصـومني وال مـن العلـامء، وإنَّـ ي، فلسـُت خطأ أو خطل وقع منّـ
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ــه لعــلَّ  يف ذلــك الصــالح  طالــب علــم، وقــد أردت إيصــال مــا وصــلت إلي

تبـع، والفائدة، فيجب أن يكـون رائـدنا احلـق وأهـل احلـق، فـاحلق أحـق أن ي

راط املســتقيم وهــو حــديث الثقلــني، ـالصــ نا عــىلٰ وأمامنــا منــار عظــيم يــدلّ 

 .ط يف الدياجي التخبُّ ا خمالفونا فليس هلم إّال وأمَّ 

 املرسـلني وصـّىلٰ  وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا رب العـاملني وسـالم عـىلٰ 

ــ د النبيــني وحبيــب ربِّ ســيِّ  اهللا عــىلٰ   األمــني ٰى د النبــي املصــطفالعــاملني حممَّ

 .امليامني آله الغرِّ  وعىلٰ 

*   *   * 

   



 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

حتقيــق وتتمــيم وتنســيق  - ݠاإلمــام عــيل  -متــام هنــج البالغــة  - ٢

ــوي  ــادق املوس ــيد ص ــات  -الس ــي للمطبوع ــة األعلم ــريوت  -مؤسس / ب

 .الطبعة األوىلٰ  -هـ ١٤٣٤ -لبنان 

ــدة  - ݠاإلمــام عــيل  -هنــج البالغــة  - ٣ ــد عب  -رشح الشــيخ حمم

بــدون ســنة طبــع  -العــراق / النجــف األرشف  -ر ـللنشــ ٰى دار ذوي القربــ

 .الطبعة األوىلٰ  -

بـن جعفـر  ٰى املالحـم والفـتن للسـيد ريض الـدين عـيل بـن موسـ - ٤

مطبعــة / ر طليعــة النــور ـنشــ –بــن حممــد بــن طــاووس احلســني احلســيني 

 .ة األوىلٰ الطبع -هـ ١٤٢٥ -يران إ/ ثامن احلجج 

السـيد حممـد صـديق  -اإلذاعة ملا كان ويكـون بـني يـدي السـاعة - ٥

 -لبنــان / بــريوت  -دار الكتــب العلميــة  -بــن حســن القنــوجي البخــاري 

 .الطبعة األوىلٰ  -هـ ١٤٢٠

ــتن  - ٦ ــروزي  -الف ــي امل ــاد اخلزاع ــن مح ــيم ب ــام نع ــق  -لإلم  -حتقي

/ مطبعـة رشيعـت / حليدريـة املكتبـة ا -أبوعبد اهللا أيمن حممـد حممـد عرفـة 

 .الطبعة األوىلٰ  -بدون سنة طبع -يران إ

للشـيخ الصـدوق حممـد بـن عـيل بـن  -كامل الدين ومتـام النعمـة  - ٧
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ر ـمؤسســة النشــ/ حتقيــق عــيل أكــرب غفــاري  -احلســني بــن بابويــه القمــي 

 .الطبعة الرابعة -هـ  ١٤٢٢ -يران إ -اإلسالمي 

ــة  - ٨ ــر حم -الغيب ــيخ أيب جعف ــويس للش ــن الط ــن احلس ــد ب  دار/ م

بـدون سـنة  -يـران إ/ طهـران  -ه وهر انديشـگـمطبعـة  -الكتب اإلسالمية 

 .الطبعة األوىلٰ  -طبع 

ــدي  - ١٠ ــام امله ــيف ب ¨اإلم ــوار ح ــاقر  -ار األن ــد ب ــة حمم العالم

/ بـريوت  -مؤسسـة األعلمـي -الصـاحلي يـارس  إعـداد الشـيخ/ يس ـاملجل

 .لبنان

ــالم  -١١ ــارة اإلس ــطفال-بش ــيد مص ــاظمي  ٰى س ــاريخ  -الك ــدون ت ب

 .ومكان الطبع

ــي  -أصــول الكــايف  - ١٢ ــن يعقــوب الكلين  -ثقــة اإلســالم حممــد ب

 .الطبعة األوىلٰ  -م ٢٠٠٧ -لبنان / بريوت  -منشورات الفجر 

ـــة  - ١٣ ـــان األئم ـــة  ݜبي ـــة واألرسار العجيب ـــائع الغريب  -للوق

ــة اهللا الع ــد آي ــق الشــيخ حممــد مهــدي حفي ــدين  ٰى ظمــتــأليف وحتقي ــن ال زي

 .الطبعة الثانية -لبنان / بريوت  -دار املحجة البيضاء  -النجفي 

الشــيخ كــاظم جعفــر  - نتظــارومفهــوم اال ¨مــام املهــدي اإل - ١٤

بــريوت  -ر والتوزيــع ـمؤسســة التــاريخ العــريب للطباعــة والنشــ -املصــباح 

 .الطيعة األوىلٰ  -هـ  ١٤٢٥ -لبنان / 

 -هــل البـــدع والزندقـــة أ الــرد عـــىلٰ الصــواعق املحرقـــة يف  - ١٥

بـدون تـاريخ  )هــ٩٧٤(تـويف سـنة / املحدث أمحد بن حجر اهليتمـي املكـي 

 .ومكان الطبع

القنــدوزي إبــراهيم سـليامن بــن  - ٰى ة لــذوي القربــينـابيع املــودَّ  - ١٦



  ٢١٧ .........................................................................  واملراجع املصادر

ــوىفٰ  ـــ ١٢٩٤( احلنفــي املت ــيني  - )ه ــيد عــيل مجــال أرشف احلس ــق س  -حتقي

 ١٫الطبعة الثالثة مج هـ ١٤٣٠ -سوة أ -املطبعة 

ــأثور  - ١٧ ــري امل ــور يف التفس ــدر املنث ــن  -ال ــرمحن ب ــد ال ــام عب اإلم

دار الفكـــر للطباعـــة  - )هــــ ٩١١م (الكـــامل جـــالل الـــدين الســـيوطي 

 .م٢٠١١/ هـ  ١٤٣٤-١٤٣٣/ لبنان  -بريوت / ر والتوزيع ـوالنش

*   *   * 
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