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اإلهداء 

إىل عني احلياة !.. 

إىل الذي تاقت إليه أنفسنا، واشتاقت إليه قلوبنا . 

إىل الذي ُتناديه جراُحنا التأّلة كّل ساعة 

وتستنهضه عرباتنا الحزونة يف كل يوم !

إىل رحيق احلّق و وعد الصدق ..

 حبل السامء و خاتم األوصياء، 

و مؤدي رساالت كل األنبياء !

 إىل الوعد الوعود، والرّس الكنون يف الوجود.

.  )( الهدي  
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كلمة المقدم

األستاذ الشيخ أمحد سلامن األمحدي

اللهم صل عىل حممد وآل حممد

مما ال شك فيه أن القضية الهدوية تشغل مساحة كبرية من 
الفكر الشيعي، فقد وردت يف هذه القضية مئات الروايات حتى 
 وأهل  النبي  التعرض هلا يف كالم  تم  أكـثر جزئية  أهنا  قيل 

. بيته

الهدوية فكتبت  بالقضية  الباحثون  اهتم  النطلق  ومن هذا 
وحتللها  القضية  هذه  تفرس  التي  والدراسات  الكتب  آالف  فيها 

وتدفع اإلشكاالت الواردة حوهلا.

لقراءهتا  والتفرغ  عليها  باالطالع  اجلديرة  الكتابات  ومن 
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القضية من عدة  تناول مؤلفه  فقد  الاثل بني يديك،  الكتاب  هذا 
اإلطار  أو  األدياين  اإلطار  أو  البرشي  اإلطار  يف  سواء  جوانب 
الذهبي وأثبت صدق هذه القضية وقوة أدلتها باإلضافة إىل دفع 

ما أثري حوهلا من إشكاالت وشبهات.

القضية  هذه  بتفاصيل  الؤلف  إحاطة  هو  للنظر  والالفت 
السبك  سالسة  إىل  باإلضافة  جوانبها  بعض  تناول  يف  ودقته 
العلمي،  للبحث  تفرغه  وعدم  سنه  صغر  رغم  العبارة  وعذوبة 

وهذا ما جيعلنا نتوسم فيه اخلري يف الستقبل القريب.

جيعله  وأن  ويرىض  حيب  لا  يوفقه  أن  وجل  عز  اهلل  أسأل 
من الدافعني عن تراث حممد وآل حممد والسائرين عىل هنجهم يف 

الدنيا وأن يرزقه شفاعتهم يف اآلخرة إنه سميع جميب . 
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مقّدمة الكاتب

إن القضية الهدوّية منارة أمل وإرشاقة إهلام، وضامن إهلّي 
لإلنسانّية كّلها، يقيض بأن ال تضيع آمال الشعوب، وأن ال تفنى 

جهود الصلحني ..

البرشّية  أّن عطاء   : العزيز  قارئه  أن خيرب  الكتاب  يريُد هذا 
 مما  ، ولن يكون هشياماً الطموحة يف بسط العدالة لن يذهب ُجفاءاً
ا، ألنه ثّمة واحٌة  تذروه الرياح، وال بّد له أن يرى ضياء احلقيقة يوماً
أهداف  كّل  ٍأن ختتزل  بوعد غري مكذوب  نفسها  أخذت عىل  قد 

العدالة والكرامة، وأن حتّقَقها عىل أرض اهلل ..

اإلهلّية يف  البقّية  .. وهي  الهدوّية  القضّية  الواحُة هي  هذه 
ْؤِمننَِي{ .. ُكْم إِن ُكنُتم مُّ  لَّ األرض .. }َبِقيَُّة اهللِّ َخرْيٌ

عيّل  فأشار  متفرقة،  ومباحَث  مقاالٍت  الكتاب  هذا  كان 
اإلصدار،  هذا  يف  شتاته  ومجع  برتتيبه  والناصحني  األحّبة  بعض 
وقد شّجع يف ذلك وأوىص سامحُة الوالد الشيخ يوسف الهدي، 
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وراجعه ودقق عليه قبل أن يبرص النور سامحُة األستاذ الشيخ أمحد 
سلامن األمحدي )حفظهم اهلل(  .

مقدمة  نامذج  ثالث  عرض  هي  هنا  الكامنة  والفكرة 
الفكر  يف  الخلص  نظرّية   : وهي  الزمان،  آخر  خملص  ألطروحة 
والفلسفة اإلنسانّية، ويف الديانات الساموية - متمثلة يف مضامني 
النظومة  يف  الهدوّية  العقيدة  ثم   - بعهديه  القدس  الكتاب 
، ويِف نموذج  اإلسالمية، بشقيها يف نموذج مدرسة الصحابة تارةاً

 أخرى. مدرسة أهل البيت تارةاً

ثّم إين قسمت فصول هذا الكتاب وأبوابه عىل النحو التايل :

١ - نظرّية الخلص الوعود يف الفكر العالي واإلنساين .

٢- العقيدة الهدوّية يف النظومة اإلسالمّية .

٣- األطروحة الهدوّية يف النموذج اإلمامي.

٤- تساؤالت وشبهات حول الهدوّية .

ومن  والقبول،  الرضا  اهلل  من  يناَل  أن  ألرجــوا  وإنني 
الصاحب )( التوفيق والتسديد.
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الفصل األول

نظرّية املخلص املوعود يف الفكر العاملي واإلنساني

مضامينه :
1-فلسفة القضّية املهدوّية.  

2-نظرّية املخّلص يف الفكر اإلنساين.  
3-تبشري ديانات الّسماء بفكرة املخّلص.  

- مضامني الكتاب املقدس بعهديه -
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فلسفة القضّية المهدوّية ..

يعاين  الدهور  وسالف  العصور  أقدم  منذ  اإلنسان  يزل  مل 
  جيالاً الريرة  آثارها  يتجرع  وهاهو  والغطرسة،  الظلم  وقع  من 
ووخامتها  احلقيقة  هذه  عىل  يقف  التأّمل  الناظر  إّن  جيل،  بعد 
الظامل  اللك  النمرود ذلك  التاريخ اإلنسايّن، فمن  وضخامتها يف 
الذي وصل به طغيانه إىل أن حاّج ابراهيم يف ربه، مدعّيا أنه هو 
الذي يملك احلياة والوت، إىل فرعون الذي قال أنا رّبكم األعىل، 
أبناءهم  يذبِّح  إرسائيل  بني  عىل  واإلذالل  التنكيل  أنواع  وكال 
ويستحيي نساءهم، إىل البغّي من بغايا بني إرسائيل قاتلة حييى بن 
زكريا  والمثلة به، إىل يزيد بن معاوية قاتل سبط رسول اهلل 

 وفلذة كبده ورحيانته.

رّشها  ترمي  الظالني  سهام  تزل  فلم  كهذا،  احلال  واستمر 
وبؤسها عىل الستضعفني إىل اليوم، إىل أن صّب االستعامر شؤمه 
خرياهتا،  ويسلب  ثرواهتا  ينهب  وراح  الرشق،  بلدان  عىل  وغّيه 
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يغتصب  النوال،  نفس  عىل  الحتل  الصهيوين  الكيان  وهاهو 
العذابات  من  ا  وأنواعاً ألواناًا  الناس  وجيّرع  أهلها،  من  األرض 
وشامهلا  وغرهبا،  األرض  إىل رشق  بطرفك  رميت  ولو  والظامل، 
ينالُه  لا  وحرسة،  ة  غصَّ وهبا  إال  منَك  نظرة  ختلوا  فال  وجنوهبا، 
أهلها من االضطهاد، ويعانونه من الظلم واالستعباد، وما القدار 
الذي ذكرنا من الكّل إال بمقدار القطرة يف البحر الّلجي العميق .. 

هبا  يعتقد  عابرة  قضّية  جمّرد  هي  الهدوية  القضّية  ليست 
بعض الناس، إّن القضية الهدوّية التي نعتقد هبا هي النهاية لكّل 
والبداية  األزمان،  مدى  اإلنسان عىل  لقيها  التي  العذاب  أشكال 
لكّل أشكال الراحة والسعادة الأمولة، هي باٌب لشعاٍع نرّي وشعلٍة 
وأمل  والعناء،  الشقاء  من  الرتاكم  الركام   هذا  وسط  يف  متوقدة 
منشود ألولئك الذين جتّرعوا مرارة االضطهاد وحرارة االستعباد.

  هي دولة الستضعفني التي يملؤون هبا أرجاء العمورة هناءاً
وطغياناًا  غّيا  ملؤوها  الذين  الظالني  وهناية  ا،  وسالماً ا  واستقراراً
العدالة  بسط  يف  اإلنسانّية  آمال  غاية  حتقق  التي  الدولة  ا،  وفساداً
واحلرّية،  الوجود اإلنسايّن األرقى والستوى البرشّي األكمل بني 
التي تريس كّل مظاهر  الدولة  التاريخ،  مّر  نامذج احلضارات عىل 
تلك  من  الثمرة  هي  والفساد،  الظلم  آثار  وتزيُل  والرشاد،  احلّق 
الشجرة التي أصلها ثابٌت وفرعها يف السامء، وإعالء راية الفقراء 
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شجرٍة  من  يوقد  الذي  الدرّي  الكوكب  ذلك  هي  والضعفاء، 

مباركة زيتونة ال رشقّية وال غربّية ..

عيل  بن  العسكري  احلسن  بن  احلّجة  اإلمام  وصاحبها 
اهلادي بن حممد اجلواد بن عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
أخ  الشهيد  احلُسني  بن  السجاد  عيل  بن  الباقر  حممد  بن  الصادق 
النبي  بنت  الزهراء  وفاطمة  طالب  أيب  بن  بن عيل  الزكي  احلسن 
حممد )صلوات اهلل عليهم أمجعني(،  وهو النتظر الوعود، الولود 
سيدة  ابن  رأى،  من  برس  ٢55هـ،  سنة  شعبان  من  النصف  يف 
يبقي شيئا  الذي ال  العالي األكرب،  اإلماء نرجس، وهو الخلص 
به  تنبأت  الذي  وهو  وحيققه،  احلق  وحيّق  مزقه،  إال  الباطل  من 
الساموّية، كام سنبنّي فيام  الديانات  به  الفلسفة اإلنسانّية، وبرشت 
يلحق، وهو الذي برّش به  القرآن الكريم، وأخرب عنه جده النبي 
الصطفى  يف قوله الأثور عنه )الهدي من ولدي، تكون له 
  غيبة وحرية تضل فيها األمم، يأيت بذخرية األنبياء فيملؤها عدالاً

ا( )١(   وجوراً وقسطاًا كام ملئت ظلاماً

)١( كامل الدين١، ٢٧٢.
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نظرّية المخّلص في الفكر اإلنساني..

  العامة لفلسفة القضّية الهدوّية ليست حمتكرةاً إّن األطر 
وليست  فقط،  احلياة  مستقبل  إىل  اإلسالمية  العقيدة  نظرة  يف 
جمّرد فكرٍة تتبناها رشحيٌة برشية حمدودة، بل إّن القضّية جتاوزت 
كّل هذه احلدود الضيقة، لتصبح األمل لكّل الشعوب والغاية 
متمثلة  الهدوّية  القضّية  فإن  ذلك،  عىل    وعالوةاً الناس،  لكّل 
الفكر  ذهنّية  عن  تغب  مل  العالي  الخّلص  جميء  رضورة  يف 
تياراهتا وأقسامها، فقد انترشت  والفلسفة اإلنسانّية بمختلف 
قضّية االعتقاد بالخلص العالّي األكرب الذي ينهي كّل الآيس 
أشكال  أسمى  وحيقق  اإلنسانّية،  واجهتها  التي  والصاعب 
كلامت  يف  ا  واسعاً ا  نطاقاً العتقد  هذا  وشغل  الأمول،  العدل 
عندهم  تكن  مل  الذين  أولئك  بني  حتى  والفكرين،  الفالسفة 

..  روح اإلنتامء للدين أصالاً
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يقول الفيلسوف اإلنجليزي »برتراند راسل)١(« :

واحد  علم  حتت  العامل  يوحد  مصلح  انتظار  يف  العامل  )إّن 
وشعاٍر واحد()٢(

وقال العامل الفيزيائي الشهري »آينشتاين«)٣( :

ويكون  والصفاء  الصلح  كله  العامل  يسود  الذي  اليوم  )إّن 
الناس متحابني متآخني ليس ببعيد()٤(

الكاتب  به  رّصح  ما  هو  كّله،  هذا  من  األرصح  واألدق 
الفكر  برّش هذا  برنارد شو«)5( حيث  االيرلندي »جورج  والفكر 
ورّصح  العالي،  والخّلص  الصلح  برضورة جميء  تاّمة  برصاحة 
تصّوره  وضع  إّنه  بل  والسوبرمان(،  )اإلنسان  كتابه  يف  بذلك 
ذلك  وذكر  به،  تنبأ  الذي  العالي  الصلح  يف  الالزمة  لألوصاف 

)١( وهو فيلسوف ليربايل حائز عىل جائزة نوبل لألدب ١٩5٠، وجائزة 
كالينغا ١٩5٦، وميدالية دو مورغان وغريها، تويف ١٩٧٠-

)٢(  احلقيقة السوداء، د. أيوب احللبي، ص١55
النظرّية  صاحب  اجلنسية،  وأمريكي  سويرسي  الولد  ألاين  وهو   )٣(
النسبّية، والفائز بجائزة نوبل يف الفيزياء ١٩٢٠ وغريها من األوسمة 

واجلوائز
)٤(  احلقيقة السوداء، د. أيوب احللبي، ص١55

عام  كتابة  ألفضل  األوسكار  جائزة  عىل  حائز  شهري  كاتب  وهو    )5(
١٩٣٨، واشتهر عنه أنه رفض جائزة نوبل يف األدب حني قدمت له 

عام ١٩٢5
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ذكر  حيث  شو(  )برنارد  كتابه  يف  العقاد  حممود  عباس  الدكتور 
بنية  ذو  )إنساٌن حي،   : الصلح-  قال -يف وصف  برنارد شو  أن 
إليه  يرتقي  أرقى  إنسان  خارقة،  عقلية  وطاقة  جسدية صحيحة، 
حتى  عمره  يطول  وأنه  طويل،  جهد  بعد  األدنى  اإلنسان  هذا 
ينيف عىل ثالثامئة سنة، ويستطيع أن ينتفع بام استجعمه من أطوار 
العصور، وما استجمعه من أطوار حياته الطويلة(،  وعلق العقاد 
عىل ذلك بقوله )يلوح لنا أن سوبرمان شو ليس بالستحيل، وأن 

دعوته ال ختلو من حقيقة ثابتة()١( . 

اإلنسايّن  الفكر  تنبؤ  بني  والتالؤم  االنسجام  حالة  إّن 
بالخلص العالّي مع األطروحة الدينية يف القضّية الهدوّية أخذت 
الذين  النامذج  أبسط  ومن  والكتاب،  البّحاث  نفوس  يف  وقعها 
الفرنيس  الربوفيسور  الفيلسوف  القضية،  هلذه  وانجذبوا  تأثروا 
عّدة  الفيلسوف  هذا  أجرى  حيث  كوربان«)٢(،  »هنري  العروف 
تفسري  الطباطبائي صاحب  السيد حممد  لقاءات و مراسالت مع 
رضورّية   )( الهدي  اإلمام  قضية  بأّن  أخريا  واقتنع  اليزان، 
لعامل اليوم فعال، وأهنا واقعّية وراسخة يف الفكر اإلنسايّن واحلكم 
الوالية  بنور  واستبصاره  تشيعه  يف  سبباًا  ذلك  وكان  العقيل، 

)١(  )برنارد شو(،  د. عباس العقاد، ص ١٢٤ و ١٢5.
باريس  جامعة  يف  ا  أستاذاً وكان  بباريس  الفنون  جامعة  من  خترج   )٢(

السوبرون، تويف ١٩٧٨
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مها  كتابني  يف  الطباطبائي  السيد  مع  حواراته  وطبعت  الرشيفة، 
الكسار،  جواد  العربية  إىل  ترمجهام  التشيع(،  و)رسالة  )التشيع( 
ماهي   : اسمها  مجيلة  مقالة  اهلل(  )رمحه  الهتدي  الفيلسوف  وهلذا 
برشى الشيعة للبرشّية ؟، وكتاب مفرد اسمه )اإلمام الثاين عرش(..

يبسط  الذي  والنقذ  العالي  الخّلص  فكرة  أّن  ا  إذاً تبنّي 
أجواء األمان واالستقرار عىل أرجاء العمورة، وما نصطلح عليه 
بالقضّية الهدوّية يف الدين، ليست حبيسة الرتاث الديني النقول 
الفالسفة يف  به  تنبأ  الفكر اإلنسايّن،  فقط، بل هي مبدأ راسخ يف 
باقر  حممد  الشهيد  السيد  قال  هذا  ويِف  الوجود،  لستقبل  نظرهتم 
الصدر )J( : )ليس الهدي جتسيدا لعقيدة إسالمية ذات طابع 
ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اجتهت إليه البرشّية بمختلف 
أدياننا ومذاهبها، وصياغة إلهلام فطري، أدرك الناس من خالله 
أن  الغيب،  إىل  وسائلهم  وتنوع  عقائدهم  تعدد  من  الرغم  عىل 
ا عىل األرض، تتحقق فيه رساالت السامء  ا موعوداً لإلنسانّية يوماً
بمغزاها الكبري وهدفها النهائي، وجتد فيه السرية الكدودة لإلنسان 

عىل مّر التاريخ استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل( )١( 

)١( بحث حول الهدي ص٧.
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التبشير بالمصلح العالمي في الديانات السماوّية..

الواسع  نطاقها  هلا  الهدوّية  القضّية  أن  مر  فيام  تبنّي  أن  بعد 
منزلة  عىل  هنا  نقف  أن  نود  اإلنسايّن،  والفكر  الفلسفة  دائرة  يف 
بني  إّن  السامء،  ديانات  يف  هبا  والتبشري  وذكرها  القضّية  هذه 
والنرصانّية  اليهودّية  من  الساموية  والديانات  الهدوّية  القضّية 
اإلهلّي  اهلدف  كان  لقد   ، عظياماً وترابطا  ة  وثيقاً عالقة  واإلسالم 
من بعث األنبياء )صلوات اهلل عليهم( هو حتقيق العدل واألمان 
قال  كام  كافة،  األرض  الطيبة ألهل  السعيدة  واحلياة  واإلستقرار 
تعاىل }َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِيَزاَن 
َأْو  َذَكٍر  ن  مِّ ا  َصاحِلاً َعِمَل  }َمْن  وقال  بِاْلِقْسِط{)١(،  النَّاُس  لَِيُقوَم 
أّن هذه األهداف  {)٢(، غري  َطيَِّبةاً   َحَياةاً َفَلنُْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأنَثى 
األرض  أرجاء  كل  يعّم  الذي  األكمل  بالوجه  تتحقق  مل  السامية 

)١(  سورة احلديد، ٢5
)٢(  سورة النحل، آية ٩٧
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يف عصورهم )صلوات اهلل عليهم(،  وكّل هذه األهداف اإلهلية 
من  القائم  األكرب،  الصلح  يظهر  عندما  وتتجىل  تتحقق  الوعودة 
آل حممد  ، ليحقق العدالة واالستقرار ويبسط كرامة العيش 
ولذا  كّله،  الوجود  يعّم  الذي  األكمل  الوجه  عىل  احلياة  وسعادة 
هبا  برشت  أساسّية  ركيزة  األكرب  العالّي  الصلح  فكرة  صارت 
كل الديانات الساموّية، كيف ال وهي اليوم الذي تتحقق فيه كّل 
أهداف األنبياء واألوصياء  عىل مدى التاريخ ومر األزمان، وقد 
أخرب القرآن الكريم ونّوه عىل وجود هذه احلقيقة يف كتب األمم 
ُبوِر ِمن  السابقة من األديان الساموّية، حيث قال }َوَلَقْد َكَتْبنَا يِف الزَّ
ا   يِف َهَذا َلَباَلغاً احِلُوَن * إِنَّ  اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ْكِر َأنَّ َبْعِد الذِّ

َقْوٍم َعابِِديَن{)١(.. لِّ

نصوص العهد القديم ..

من  كثري  بكّم  القديم  عهده  يف  القدس  الكتاب  زخر  لقد 
النبوؤات تطرقت  الستقبل، وكثرٌي من تلك  النبوؤات وبشارات 
إىل ذكر الخلص النجي، فقد ذكرت أوصافه يف بعضها، وأهدافه 
يف بعضها، ونتيجة حركته يف بعضها اآلخر، والناظر التأّمل عىل 
آٍت،  الخلص  هذا  أّن    فعالاً سيدرك  والبشارات،  النبوؤات  هذه 
افرتاه  إفٌك  أو  شعب  أسطورة  ليس  ألنه  انتظاره،  طال  ولو  آٍت 

)١(  سورة األنبياء، ١٠5 و١٠٦
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آخرون،  بل هو وعد إهلّي ال بد له من التحقق والظهور ..

جاء يف الزامري : )اللهم أعط أحكامك للملك، وبرك البن 
اجلبال  حتمل  باحلق،  ومساكينك  بالعدل،  شعبك  يدين  اللك، 
خيلص  الشعب،  لساكني  يقيض  بالرب،  واآلكاُم  للشعب،  سالما 
وقدام  الشمس،  مادامت  خيشونك  الظامل،  ويسحق  البائسني، 
القمر إىل دور فدور،... ويملك من البحر إىل البحر، ومن النهر 
إىل أقايص األرض، ... ويسجد له كل اللوك،... ألنه ينجي الفقري 
الستغيث، والسكني إذ ال معني له، ويشفق عىل السكني والبائس، 
وخيلص أنفس الفقراء من الظلم واخلطف، يفدي أنفسهم ويكَرُم 
دمهم يف عينيه ... ومبارٌك اسم جمده إىل الدهر، ولتمتلئ األرض 

كلها من جمده )١((..

يوٌم  سيأيت  القدير:  الرّب  )وقال  مالخي:  سفر  يف  وورد 
حيرتق فيه مجيع التجرّبين وفاعيل الرّش كالقّش يف التنور الّتقد، يف 
ذلك اليوم حيرتقون حتى اليبقى هلم أصٌل وال فرع، وترشق لكم 
الرّب والشفاء يف أجنحتها، فترسحون  الّتقون السمي شمُس  أّيا 

ومترحون()٢( 

أقول : تستمّر األديان أيضا لتؤكد ما انطلق نداؤه من ضمري 

)١(  مزمور ٧٢
)٢(  اإلصحاح ٤
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ا، اهلدُف  اإلنسان، إّن احلكمة اخلالقة هلذا الكون البّد أن هلا هدفاً
الشمس  تلك  والشفاء،  الرب  الذي سيتحقق عندما ترشق شمس 
 ، ا دائاماً التي تشفي كل جروح اإلنسان الرتاكمة، وحتمل هلا ضامداً
أليس هذا هو مضمون اخلرب، يف أنه )( يمأل األرض بالقسط 

والعدالة، بعد أن ملئت بالفساد والظلم والطغيان !؟

ونعطى  ولد  لنا  يولد  :)ألنه  إشعياء  نجد يف سفر  وكذلك 
لنمو  السالم  رئيس  أبدّيا  ا  أباً كتفه...،  عىل  الرياسة  وتكون  ابنا، 
رئاسته، وللسالم ال هناية ..عىل كريس داود وعىل مملكته، ليثبتها 

ويعضدها باحلق والرب، من اآلن إىل األبد.()١( 

العدل  ويزيد  حّجة،  دولته  يف  )وسيظهر  الزبور:  ويف 
البحر، ومن  إىل  البحر  القمر، وحيكم من  يزول  أن  إىل  والقسط، 

الوادي إىل مجيع ما عىل البسيطة، وينعطف له العامل( )٢( 

للسالم ال هناية، إىل أن يزول القمر، وإىل األبد، إهنا إشاراٌت 
إىل آخر الزمان، و نظرٌة إىل الفرتة األخرية من حياة البرشية، وتأكيٌد 
االتفاق  غاية  يف  الطلب  هذا  إن  ا،  قادماً ا  خملصاً هناك  بأن  رصيح 
واالنسجام بالنسبة لألطروحة الهدوّية التي نرتقبها لتسيطر عىل 
آخر زمان اإلنسان، ويف هذه البشارة إشارة رصحية إىل مدى اتساع 

)١(  اإلصحاح ٩
 السفر ٧١، ما ترمجته بالعربية   )٢(
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يف  قال  وقد  ونفوذه،  وامتداد حكمه  العالي  الصلح  هذا  سيطرة 
اهلل  يملكهم  الهدي وأصحابه  )إّن   :   الصادق  االمام  ذلك 
مشارق األرض ومغارهبا، ويظهر الدين، ويميت اهلل عز وجل به 

البدع والباطل،... حتى ال ُيرى أثر من الظلم( )١( 

ويف سفر التكوين: )واما اسامعيل فقد سمعت لك فيه، ها 
ا، اثني عرش رئيسا يلُد، وأجعله  أنا أباركه وأثمره وأكثره كثريا جداً

أمة كبرية()٢(

 ،  ولنجعل يف اللحاظ أّن هذا التبشري بذرّية اسامعيل
ا مع النّص القرآين عندما أخرب عن اسامعيل }َوَفَدْينَاُه  يتالءم متاماً
األكثر  والقضّية  اآْلِخِريَن{..،  يِف  َعَلْيِه  َوَتَرْكنَا   * َعظِيٍم  بِِذْبٍح 
ا بالذكر، وهذا كذلك يتالءم مع  اثني عرش رئيساً أنه خّص  ا  إلفاتاً
قول اإلمامّية االثني عرشّية، ال سّيام أن األئمة االثني عرش الذين 
الطلب يف غاية  .. وهذا     نعتقدهم هم من ذرية اسامعيل

االنسجام أيضا .

وقد وقعت عىل نّص شّد فكري وأثار شعوري، فلم أجد 
أرميا،  سفر  يف  الوارد  إنه  مضمونه،  عىل  والتعليق  نقله  من  ُبّدا 
حيث يقول هناك )اصعدي أيتها اخليل، وهيجي أيتها الركبات، 

)١( منتخب األثر ص ٤٧5
)٢(  اإلصحاح ١٧
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ولتخرج األبطال ...، فهذا اليوم للسيد رب اجلنود،... ألن للسيد 
رب اجلنود ذبيحه يف أرض الشامل، عند هنر الفرات( )١( 

ويدل هذا النص عىل مسألة هامة، وهو كون دماٍء ما متثل 
يأيت  إنام  الوعود  وأن  للعامل،  الخلصة  االنطالقة  حراك  رمزية 
استمرارا لرشوع ساٍم ُضّمخ بكأس التضحية والشهادة، وهذا ما 

نفهمه من قوله : )للسيد رب اجلنود ذبيحه عند هنر الفرات( 

واقع  يف  النص  هذا  انطباق  سندرك  قليال  نتأمل  وعندما 
النهضة الهدوية، إذ هي حركة تنقذ العامل، مستمدة قوهتا وقيمها 
النبوءة،  هذه  تشري  كام  أيضا  الفرات  هنر  عند  شهيد،  ذبيح  من 
وهذا الشهيد هو الرمز األكرب والعنوان هلذه النهضة، إنه احلسني  
القائم نارشا راية هديه وثائرا لبادئه، ورافعا  ، حيث خيرج 

رايته أيضا )يا لثارات احلسني( ! 

وأّي انسجام فوق هذا االنسجام، وأّي اتفاق أعىل من هذا 
االتفاق الواضح، إهّنا قيم السامء، تريُد أن ال ختيل للشك والريب 

مكاناًا، بكثرة هذه النبوؤات الرتابطة ..

نصوص العهد اجلديد ..

 يف العهد القديم  ليست هذه البشارات والنبوؤات حمصورةاً

)١(  إصحاح ٤٦
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ورصحت  ا،  أيضاً اجلديد  العهد  يف  الذكر  منها  خيل  فلم  فقط، 
تلك  بعض  وسأتناول  النتظر،  الخلص  بخرب  نصوصه  من  كثري 
النصوص، حتى يتبني مقدار رضورة هذه القضية واتساعها .. 

جاء يف إنجيل لوقا: )ورفع يسوع عينيه نحو تالميذه وقال: 
طوبى لكم أيا الساكني، ألن لكم ملكوت اهلل، طوبى لكم أيا 
اآلن،  الباكون  أيا  لكم  طوبى  ستشبعون،  ألنكم  اآلن،  اجلياع 
وحني  الناس،  يبغضكم  حني  لكم  طوبى  ستضحكون،  ألنكم 

يرذلونكم، ويعريونكم ..()١(

عىل  آتيا  االنسان  ابن  )ويبرصون  ا:  أيضاً لوقا  إنجيل  ويف 
سحاب السامء بقوة وجمد، فريسل مالئكته ببوق عظيم الصوت، 
فيجمعون خمتاريه من األربع جهات، من أقىص السامء إىل أقصاها، 
متى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ألن نجاتكم 

قد اقرتبت( )٢( 

للصيحة  ا  قرساً التأّمل  حيمل  العظيم(  )البوق  خرب  إّن 
ترّصح  اإلمامّية  من طرق   وردت  كثريةاً ا  أخباراً الوعودة، ألّن 
القائم  قبل خروج  السامء  من  الناس  يسمعها  ثّمة صيحة  بأّنه 
يف  الطويلة  االنسجام  قائمة  إىل  يضاف  ا  أيضاً هذا  إّن   ،)(

)١(  اإلصحاح ٦
)٢(  اإلصحاح ٢١
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قضية الصلح الحتوم .

فعن اإلمام الصادق  قال : )إنه ينادي باسم صاحب 
هذا األمر مناد من السامء : إن األمر لفالن بن فالن()١(

النص:  هذا  ذيل  يف  موسى  أمني  هالل  الفرس  ويقول 
والرب  ظهوره،....  هو  هنا  االنسان  ابن  اتيان  أن  شّك  )وال 
الوقت يف  الذين يكونون يف ذلك  التقية  للبقية  الكالم  يوجه هذا 
بإبادة  لينقذهم  السامء،  من  السيح  ومنتظرين  الرضبات،  وسط 

أعدائهم()٢(

السامء،  طائرا يف وسط  مالكا  رأيت  )ثم  يوحنا:  ويف سفر 
معه بشارة أبدية، ليبرش الساكنني عىل األرض، وكل قبيلة، وكل 

لسان وكل شعب()٣( 

أقول : وقد تنّوه بعض الباحثني إىل هذه احلقيقة، ورّصح أنه 
ا من االنسجام والتالؤم يف قضّية  تتبع اآلثار، فرأى أّن هناك نوعاً
الديانات  كتب  يف  البشارات  بني   ،)( والهدي  العالي،  النقذ 
يف  اإلمامّية  السّيام  السلمني  وعقيدة  نصوص  وبني  الساموّية، 

ذلك..

 البحار ج5٢ ص٣٩٦   )١(
)٢(  تفسري إنجيل لوقا ٢5٠-٢5١ ..

)٣(  اإلصحاح ١٤
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الشهري  الرصي  الستبرص  الكاتب  النقطة  هذه  إىل  وأشار 
حيث  األديان،  يف  الدجال  السيح  عقيدة  كتابه  يف  أيوب  سعيد 
الهدي!،  الهدي )(: )هذه هي أوصاف  الكالم عن  يقول يف 
وأشهد  االثني عرشية،  اإلمامّية  الشيعة  عند  أوصافه  نفس  وهي 

أين وجدته كذلك يف كتب أهل الكتاب ....()١(

)١(  عقيدة السيح الدجال يف األديان، ص ٣٧٩
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الخالصة ..

تبنّي مما تقدم ذكره أّن االعتقاد برضورة جميء مصلح عالي 
ومنقذ وخملص برشّي ينهي معامل الفساد والظالمات ويريس العدل 
واالحسان والساواة، أمٌر راسخ وثابت يف نطاق الفلسفة والفكر 
الساموّية أيضا، وبرصف  الديانات  اإلنساين، ومنصوص عليه يف 
النظر عن عدم إيامهنم بشخص الهدي وذاته وتعيينه، إال أنه بات 
من الواضح أن جوهر القضّية الهدوّية حارض يف نفوس البرشّية 
مجعاء، ولذا، مل يكن هديف من عرض أقوال الفالسفة أو نصوص 
أن  ذلك  يعني  هبا، وال  أحتّج  اعتربها حّجة  أن  الساموّية  األديان 
أوافق عىل كل ما جاء فيها، بل كان غاية الراد أن أستعرض مدى 
الهدوّية،  القضّية  يف  نعتقدها  التي  اجلوهرّية  هبذه  اإليامن  اتساع 
مدلل عىل  ذلك خري  يكون  النقذ، حتى  الخلص  جوهرّية جميء 
وأنواعهم  الناس  أشكال  بكل  مرتبط  العام  القضّية  إطار  كون 

ومعتقداهتم، واهلل الوفق..
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الفصل الثاني

العقيدة املهدوّية يف املنظومة اإلسالمّية

مضامينه :
1- القرآن مبشرا بقضية املهدي .  

2- القضية املهدوية يف منوذج أهل السنة .  
3- العقيدة املهدوية يف النموذج اإلمامي .  
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القرآن مبشرًا بقضّية المهدي..

القرآن ليس كتاب أحكام وفرائض فقط، وليس جّل عطائه 
منحرٌص يف إقام الصالة وإيتاء الزكاة وحّج البيت، القرآن الكريم 
منهج حياة، ونظام هداية للبرش، نستطيع أن نقرأ به تاريخ األمم 
األفق  يف  وننظر  والسلوى،  والعربة  العظة  فنأخذ  واحلضارات، 
نتائج  إىل  ونتطّلع  ومعرتكاهتا،  احلياة  حتديات  لواجهة  احلارض 
  تعاىل }إِنَّ قال  كام  ونبوءته،  إعجازه  النظور من خالل  الستقبل 
الهدوّية  القضّية  ولركزّية  َأْقَوُم{،  ِهَي  لِلَّتِي  ِيِْدي  اْلُقْرآَن  َهـَذا 
ا من اآليات القرآنّية  والخلص العالي يف إطار الستقبل، فإّن كثرياً
عىل  والركزّية  الحورّية  القضّية  هذه  عىل  داّلة  معاٍن  إىل  أشارت 

الصعيد اإلنساين .. 

يِف  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َعىَل    نَُّمنَّ َأن  }َوُنِريُد  تعاىل  قال   -١
 َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي{)١(. ةاً اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

)١(  القصص 5
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خالل  برشّية  فئة  معاناَة  الباركة  اآلية  هذه  سياُق  حيكي 
بنو ارسائيل يف ظل حكومة فرعون  التاريخ اإلنساين، لقد عاش 
 ملؤها البؤس واالضطهاد والظالمات، وجاءت هذه اآلية يف  حياةاً
سياقها لتؤكد وتشدد عىل قَيمّية السنن اإلهلّية عىل األرض، وأهنا 
البد أن تعلوا وتسود ولو بعد حني، إهنا اإلرادة القدسة النبعثة من 
 منوطة بظرف ومتغريات  العدل اإلهلّي، وليست هذه اإلرادة إرادةاً
قد تتحقق وقد ال تتحقق، بل هي حتمّية من القضاء الذي ال يرد 
وال يبدل، ومن أجىل مصاديق أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، 
ومتعلق هذه اإلرادة اإلهلّية بخالص كل الستضعفني يف األرض 
 وعدواناًا مرهوٌن  من كل أشكال البالء والعذاب التي القوها ظلاماً

بتلك احلركة االصالحّية اإلهلّية، احلركة الهدوّية .. 

وقد قال آية اهلل الشيخ نارص مكارم الشريازي يف ذيل هذه 
التقدمة ال تتحدث عن فرتة خاصة أو معينة،  اآلية: )إن اآليات 
كليا جلميع  قانونا  توضح  بل  إرسائيل فحسب،  ببني  وال ختتص 
أن  ونريد  تقول:  إذ  واألقوام،  األمم  وجلميع  والقرون  العصور 
أئمة ونجعلهم  استضعفوا يف األرض ونجعلهم  الذين  نمن عىل 
الباطل واإليامن  انتصار احلق عىل  الوارثني، فهي بشارة يف صدد 
العدالة  يريدون  الذين  األحرار  جلميع  بشارة  وهي  الكفر،  عىل 

وحكومة العدل وانطواء بساط الظلم واجلور()١(.
)١(  )تفسري األمثل، ج١٢، ص١٧5( 
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  َأنَّ ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  الزَّ يِف  َكَتْبنَا  }َوَلَقْد  تعاىل:  قال   -٢

احِلُوَن{)١(.. اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

ويِف هذه اآلية الباركة أيضا تأكيد عىل توثيق اإلرادة اإلهلّية 
الصاحلني  كّلها حتت حكم  بأن تكون األرض  وحتمّيتها، وذلك 

والعادلني، وهذا هو جوهر القضّية الهدوّية .. 

الشيخ الطربيس يف تفسريه  الذي ذكره واستدّل عليه  وهو 
 يف  : هم أصحاب الهدي  بقوله : )وقال أبو جعفر 
النبي  عن  والعام  اخلاص  رواه  ما  ذلك  عىل  ويدل  الزمان.  آخر 
 أنه قال : )لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد، لطّول اهلل ذلك 
اليوم حتى يبعث رجال صاحلا من أهل بيتي، يمأل األرض عدال 

وقسطا، كام قد ملئت ظلام وجورا( )٢(

َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  }َوَعَد  تعاىل:  قال   -٣
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم  احِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْسَتْخَلَف الَّ الصَّ
َبْعِد َخْوفِِهْم  ن  َلنَُّهم مِّ َوَلُيَبدِّ هَلُْم  اْرَتَض  ِذي  الَّ ِدينَُهُم  هَلُْم    نَنَّ َوَلُيَمكِّ

َأْمناًا{)٣( ..

ليست هذه اآلية مقيدة بإطار زمان أو حدث، بل تؤكد اآلية 

)١(  األنبياء ١٠5
)٢(  جممع البيان الطربيس، ج ٧ ص١٢٠

 النور 55  )٣(
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عىل عالقة وطيدة بني اهلل وبني الؤمنني، الذين حتّملوا العذابات 
إيامهنم  عىل  احلفاظ  سبيل  يف  واالجتامعّية  النفسّية  والصاعب 
وعالقتهم باهلل تعاىل، فاهلل سبحانه وتعاىل يف مقابل ذلك يعدهم 
والتاعب،  الصاعب  هذه  فيه  تنتهي  الذي  اليوم  ذلك  بمجيء 
الصور  أهبى  يف  العالي  واالستقرار  والطمأنينة  الراحة  وتتحقق 
احلجة  ظهور  زمن  يف  يتحقق  إّنام  الوعد  وهذا  النامذج،  وأجىل 

.)(

وقد قال العاّلمة الفرس السيد الطباطبائي : )وهذا الجتمع 
الطيب الطاهر عىل ما له من صفات الفضيلة والقداسة مل يتحقق 
ومل ينعقد منذ بعث النبي  إىل يومنا هذا، ...، فاحلق أن اآلية 
الذي  الوعود  الجتمع  عىل  إال  تنطبق  مل  معناها  حق  أعطيت  إن 

سينعقد بظهور الهدي عليه السالم( )١(

  ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ ٤- قال تعاىل: }ُهَو الَّ
يِن ُكلِِّه{)٢( لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

الذي  اجلهد  من  الكربى  بالثمرة  خترب  فهي  اآلية  هذه  أّما 
، وتبرّش بالوقت الذي تعم فيه اهلداية  النبي الصطفى  بذله 
والنورانّية التي جاء هبا لتصبح الظاهرة يف أرجاء العمورة، وهذا 

 اليزان للطباطبائي ج١5 ص١55 و ١5٦ .  )١(
)٢(  الصف ٩
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أشارت  حيُث   ،)( القائم  خروج  بزمن  مرهون  كذلك  األمر 
بعض الروايات العتربة عند كافة الفرق والذاهب اإلسالمّية، إىل 
بن مريم   بعيسى  الصالة  يؤّم   حني يظهر  الهدّي  اإلمام  أّن 
أهل  بتبرصة  كفيلة  هذه  مثل  فريدة    حادثةاً أن  شّك  وال   ،
الديانات الساموّية األخرى بحقّية الدين اإلسالمي البارك، وعند 
ذلك احلني يسود النهج الحّمدي اإلسالمّي األصيل عىل أرجاء 

األرض ومناكبها .

 :    بن عيل احلُسني  االمام  وقد ورد يف احلديث عن 
)منا اثنا عرش مهديا أوهلم أمري الؤمنني عيل بن أيب طالب وآخرهم 
التاسع من ولدي وهو اإلمام القائم باحلق حييي اهلل به األرض بعد 

موهتا ويظهر به دين احلق عىل الدين كله ولو كره الرشكون()١(

)١(  بحار األنوار، ج5١، ص١٣٣
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القضّية المهدوية في نموذج أهل السنة ..

يف  األصيلة  القضايا  من   )( الهدي  اإلمام  قضّية  إّن 
جذور العقيدة اإلسالمّية، ويعتقد إخواننا من أهل السنة واجلامعة 
ا رصيناًا، ويعتقدون أنه من ولد فاطمة  بفكرة االمام النتظر اعتقاداً
الزهراء ، وأنه يظهر يف آخر الزمان، وأن السيَح عيسى ينزل 
 بعد أن  إىل األرض فيصيل خلفه، وأنه يمأل األرض قسطاًا وعدالاً
ا، نعم .. خيتلفون مع االمامية يف ذهاهبم إىل أن   وجوراً ملئت ظلاماً
الهدي مل يغب ومل يولد بعد، وإنام يولد يف آخر الزمان إذا شاء اهلل 

تعاىل .

وقد وردت من طرقهم روايات رصحية وصحيحة كثرية 
تفيد بذلك، وقد أحىص الشهيد الصدر )J( جمموع األخبار 
الواردة عن النبي  يف شأن الهدي )( من طرق اإلخوة 
من السنة، فوجدها قرابة أربعامئة حديثاًا، - وهذا الكّم اهلائل 
والتأكيد الواضح ال يرد إال عىل مرتكٍز بالغ األمهّية واخلطورة 
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- ومنها : 

النبي   عن  عباس،  ابن  عن  بسنده،  النيسابوري  ١-احلاكم 
ا  وجوراً   ظلاماً األرض  مُتأل  حتى  الساعة  تقوم  )ال  قال:   
وعدوانا، ثم خيرج رجٌل من عرتيت، -أو من أهل بيتي - يملؤها 
قسطاًا وعدال، كام ملئت ظلام وعدوانا(،  والرواية صححها احلاكم 

ووافقه عىل ذلك الذهبي )١(

النبي   أم سلمة عن  )٢(، عن  داوود يف سننه  أبو  االمام   -٢
 قال: )الهدي من عرتيت من ولد فاطمة(، وصححه األلباين 
ا يف منهاج  يف صحيح اجلامع ٦٧٣٤، وقد صححه ابن تيمّية أيضاً

السنّة)٣( . 

٣- االمام أمحد ابن حنبل يف مسنده، عن عيل بن أيب طالب، 
عن النبي   : )الهدي منا أهل البيت يصلحه اهلل يف ليلة( )٤( 

وقال أمحد شاكر : إسناده صحيح .

٤- ابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود، عن ابن مسعود عن النبي  
 قال : لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتى 
يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي(،  وقد نقله احلاكم والرتمذي 

)١(  الستدرك ج٤ ص55٧
)٢(  سنن ايب داوود ج١١ ص ٣٧٣

)٣(  منهاج السنة ج٨ ص٢55 .
)٤( مسند أمحد ج٢ ص5٨
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وصححاه . )١(

5- احلاكم النيسابوري يف الستدرك،،  عن ابن مسعود، عن 
الغيث، وخترج  اهلل  يسقيه  الهدي،  أمتي  : )خيرج يف    النبي 
وتعظم  الاشية،  وتكثر  صحاحا،  الال  ويعطي  نباهتا،  األرض 
صححه،  ثّم   )٢( حججا-(  -يعني  ثامنيا  أو  سبعا  يعيش  األمة، 
ووافقه الذهبي عىل التصحيح، وذكره العاّلمة األلباين، يف سلسلة 

األحاديث الصحيحة وقال : هو إسناد صحيح.)٣(

وغرُيهم كثري ..

السلسة  يف  الرابع  اجلزء  من  يف ص٤١  األلباين،  ذكر  فقد 
الصحيحة، أحد عرش عالاًا من كبار أئمة احلديث من أهل السنة 
واجلامعة صححوا أحاديث خروج الهدي، وذكر أنه وافق هؤالء 

اجلامعة أضعافهم من التقدمني والتأخرين ..

السنة  أهل  أن  يقول  البعض حني  يتومهه  ما  اخلطأ  من  إّنه 
يلتزمون  إهنم  بل  هلا،  النتظر خرافة ال حقيقة  الهدي  أن  يّدعون 
برضورة خروج الهدي النتظر يف آخر الزمان، ويعد هذا األمر من 
معتقداهتم التي يدينون إىل الباري سبحانه وتعاىل هبا، كام نّص عىل 

النثور ج٦ ص5٨ - عنهم  الدر  السيوطي يف  الدين  االمام جالل    )١(
ا  مجيعاً

)٢( الستدرك عىل الصحيحني، ج٤ ص٦٠١
)٣( سلسلة األحاديث الصحيحة ج٤ ص٤٠
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ذلك كثرٌي من علامئهم وبّحاثهم ..

قال اإلمام عبد العزيز بن باز: )الهدي يف آخر الزمان يمأل 
ا، ونزول السيح ابن مريم،   بعد أن ملئت جوراً األرض قسطاًا وعدالاً
وخروج الدجال يف آخر الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج، كّل 
 ، اهلل  التواترة عن رسول  الصحيحة  باألحاديث  ثابت  هذا 

فإنكارها كفر وضالل، نسأل اهلل العافية والسالمة()١(

الهدي،  يف  األقوال  كثرت  )قد  السفاريني:  العاّلمة  وقال 
حتى قيل : ال مهدي إال عيسى !، والصواب الذي عليه أهل احلق 
، وقد  نزول عيسى  قبل  وأنه خيرج  الهدي غري عيسى،  أن 
كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر العنوي، وشاع 

ذلك بني علامء أهل السنة، حتى عد من معتقداهتم()٢(

هبا  )اإليامن   :)٣( الفوزان،  صالح  الدكتور  الشيخ  وقال 
 :- قال ص٢٩٨  أن  -إىل   ..... العقيدة  من صلب  وهو  واجب 
القسم الثالث من أمارات الساعة : العالمات العظام واألرشاط 
اجلسام التي تعقبها الساعة، ومما ذكر منها : خروج الهدي، ...( 

)١(  فتاوى نور عىل الدرب، ج١، ص٣5٦
)٢( لوامع األنوار ج٢ ص٨٤-

األصل  حتت  ص٢٩٣،  االعتقاد،  صحيح  إىل  اإلرشاد  كتابه  يف   )٣(
اإليامن   - األول  البحث  من  اآلخر-  باليوم  اإليامن   - اخلامس 

بأرشاط الساعة.
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ا مركزّية قضّية الهدي النتظر يف النظومة  وممّا تقدم، تبني إذاً
رصح  كام  واجلامعة،  السنة  أهل  إخواننا  مبنى  عىل  االعتقادّية 
التطلع  اليوم،  بالسلمني  اجلدير  من  فإّن  ولذا  وكتاهبم،  علامؤهم 
القواسم  مقدار  واختاذ  النبوي،  اإلهلّي  الوعد  هذا  أهداف  خلدمة 
وتوطيد  الروابط  لتعميق  ا  فرصاً االعتقاد  جماالت  يف  الشرتكة 

جذور األلفة والحبة والوئام النشود ..
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العقيدة المهدوّية في النموذج اإلمامي..

يعتقد الشيعة اإلمامّية أن األهداف العليا والثمرات الكربى 
من رسالة مجيع األنبياء ووصاية مجيع األولياء كّلها تتحقق يف عرص 

 .. )( هذا الهدي الؤمل

ويعتقدون أّنه هو صاحب العرص والزمان، الذي يمأل اهلل 
بقّية اهلل يف  ا، وأّنه   وجوراً  كام ملئت ظلاماً به األرض قسطاًا وعدالاً
األرضني وحجته عىل الناس أمجعني، وأّن ظهوره حّق وصدق ال 

ريب فيه .

أبيه  بعد  الطاعة  الفرتض  العصوم  اإلمام  أّنه  ويعتقدون 
احلسن بن عيل العسكري  ، وأّنه ولد يف سنة ٢55 ويف قول 
   سنة ٢5٦ من اهلجرة، واسم أمه الرشيف نرجس، وأّن له
غيبتان : غيبٌة صغرى يتصل فيها بشيعته ومواليه عن طريق سفرائه 
وثقاته، وغيبٌة كربى - وهي التي نعيشها اآلن- وهي التي يغيب 
إىل  فيها  شيعته  ويرجع  األبصار،  عن  ويسترت  األنظار  عن  فيها 



48

اهلل
قية 

ب

العلامء األعالم من رواة أحاديثه  وأحاديث آبائه العصومني 
صلوات اهلل عليهم أمجعني، لتلقي معامل دينهم وأحكامه وفرائضه، 
إىل أن يّيأ اهلل له األسباب ويأذن له باخلروج والنهوض، فيخرج 
 راية اإلصالح عىل منهاج جده احلُسني ، ليحرر أهل  حامالاً
األرض مجيعا بمختلف طوائفهم وأدياهنم مما حلق هبم من الظلم 

والعناء واالستكبار ..

أنحاء األرض   عادلة، تشمل كّل  يقيم دولةاً أّنه  ويعتقدون 
برشقها وغرهبا وشامهلا وجنوهبا، وأنه )( يرتضيه وينارصه كّل 
كل  رايته  حتت  فيقاتلون  العامل،  هذا  يف  والستضعفني  الصلحني 
مقتدر،  عزيز  نرص  اهلل  فينرصهم  واضطهاد،  غّي  و  وفساد  ظلم 

وحيّق اهلل احلق بكلامته وآياته وبيناته .

ويعتقدون أنه خيرج من مكة الكرمة، فيبايعه شيعته وحمّبوه، 
البرشّية  وتتحد  خلفه،  ويصيّل  فينرصه    عيسى  وينزل 
احلقيقة  شمُس  فترشق   ،)( معه    عيسى  باحتاد  الصاحلة 

عىل األرض، ويشع ضياء العدالة واحلرّية فيها. 

ويعتقدون أنه حيرر البرشّية من كّل ما حلق بأهلها من التيه 
الذي  وهو  نوره،  وسطوع  ظهوره  قبل  واإلنحراف  والضالل 
ذكرته الكتب الساموّية، وتنبأت به الفلسفة اإلنسانّية، وأخرب عن 
واألئمة    الصطفى  جده  به  وبرش  الكريم،  القرآن  حركته 
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التواترة،  الصحيحة  الرصحية  الكثرية  األحاديث  يف  الطاهرين، 
وصنّف الكثري من العلامء أيدهم اهلل تعاىل كتبا وجملدات يف قضيته 
صحيحة  أحاديث  منها  وكثرٌي  فيها،  الواردة  واألحاديث   )(
ا، وممن اهتّم بالتصنيف يف ما صح من أخباره )( : الشيخ  سنداً
أمحد الاحوزي يف كتابه )والدة القائم الهدي بالروايات الصحيحة 
الالمردي يف  زكريا  األستاذ حممد  الباحث  والكاتب    الرصحية(، 
مجع  حيث  النتظر(،  احلجة  أخبار  من  والعترب  )الصحيح  كتيبه 
هذه  ومن   ،)( األمر  صاحب  قضّية  يف  معتربة  رواية  أربعني 

الروايات : 

١- معتربة أيب محزة الثاميل، عن عيل بن احلُسني ، عن 
أبيه ، عن جده أمري الؤمنني ، قال : قال يل رسول اهلل  
 : )األئمة من بعدي اثنا عرش، أوهلم أنت ياعيل، وآخرهم 

القائم الذي يفتح اهلل عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا()١(

عن   ، الصادق  عن  ابراهيم  بن  غياث  ٢- صحيحة 
 : قال   ، الشهيد  احلُسني  عن   ، جده  عن   ، أبيه 
إين   :   اهلل  رسول  قول  معنى  عن    الؤمنني  أمري  ُسِئل 
 :  خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت، من العرتة ؟ فقال
التسعة من ولد احلُسني، تاسعهم  )أنا واحلسن واحلسني واألئمة 

)١( عيون أخبار الرضا ج ١ ص ٦٦ و٦٧، بحار األنوار ج ٣٦ ص ٢٢٦
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يفارقهم،  يفارقون كتاب اهلل عز وجل وال  مهديم وقائمهم، ال 
حتى يردوا عىل رسول اهلل   حوضه(  )١(

أنه    الرضا   عن  الصلت،  بن  الريان  صحيحة   -٣
ومنظر  الشيوخ  كان يف سن  إذا خرج  الذي  هو  القائم  :)إن  قال 
الشبان، قويا يف بدنه حتى لو مد يده إىل أعظم شجرة يف األرض 
معه  يكون  صخورها،  لتدكدكت  اجلبال  بني  صاح  ولو  لقلعها، 
عصا موسى، وخاتم سليامن، ذلك الرابع من ولدي، يغيبه اهلل يف 
 كام ملئت  سرته ما شاء، ثم يظهره، فيمأل به األرض قسطاًا وعدالاً

ا(  )٢(  وجوراً ظلاماً

إسحاق  بن  أمحد  عن  اهلل،  عبد  بن  سعد  معتربة   -٤
األشعري، قال : دخلت عىل أيب حممد احلسن بن عيل   وأنا 
أريد أن أسأله عن اخللف من بعده،.... فقلت له : يا ابن رسول 
ا فدخل البيت،  اهلل، من اإلمام واخلليفة من بعدك ؟، فنهض مرسعاً
ثم خرج وعىل عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء 
بن إسحاق، لوال كرامتك  )يا أمحد   :    فقال ثالث سنني، 
إنه  ابني هذا،  عىل اهلل عز وجل وعىل حججه ما عرضت عليك 
  سمّي رسول اهلل   وكنّيه، الذي يمأل األرض قسطاًا وعدالاً
ا .... قال أمحد بن إسحاق : يا موالي فهل   وجوراً كام ملئت ظلاماً

)١(  عيون أخبار الرضا ج١ ص٦٠، بحار األنوار ج ٢٣ ص٤٧
)٢(  كامل الدين ومتام النعمة ج ٢ ص ٣5١، بحار األنوار ج5٢ ص٣٢٢ 
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الهدي  اإلمام  أي  الغالم -  فنطق  قلبي ؟،  هلا  يطمئن  من عالمة 
)(- بلسان عريب فصيح، فقال :)أنا بقية اهلل يف أرضه والنتقم 
ا بعد عني يا أمحد بن إسحاق(،  فخرج  من أعدائه، فال تطلب أثراً

ا ..)١( ا مرسوراً ابن إسحاق فرحاً

5- صحيحة عبد اهلل بن جعفر احلمريي، أنه قال : سألت 
هذا  صاحب  أرأيت   : فقلت  )رض(،  العمري  عثامن  بن  حممد 
األمر ؟، فقال : )نعم وآخر عهدي به عند بيت اهلل احلرام، وهو 
يقول : اللهم أنجز يل ما وعدتني، - ويِف رواية- رأيته صلوات اهلل 
عليه متعلقا بأستار الكعبة يف الستجار، وهو يقول :اللهم انتقم يل 

من أعدائي( )٢(

)١( كامل الدين ومتام النعمة ج٢ ص ٣5٧ 
)٢( كامل الدين ومتام النعمة ج٢ ص٤٠٤، وسائل الشيعة ج١٣ ص٢5٩ 
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الخالصة ..

قد تبنّي مما تقّدم أن عقيدة الهدّي النتظر )( من األصول 
الثابتة الراسخة يف منظومة العقيدة اإلسالمّية،  األصيلة والبادئ 
وقد دّل عىل ذلك القرآن الكريم والسنة النبوّية الرشيفة وروايات 
بابا  يمثل  الشرتك  العقدّي  القاسم  هذا  فإّن  ولذا  الطّهرة،  العرتة 
ا من شأنه أن ُيسهم يف توحيد أفق السلمني،   مرشعاً ا ومنهالاً عريضاً
اهلل:  قول  مصاديق  من  وهو  وتكاتفهم،  حمبتهم  أوارص  وتعزيز 
  ُقوْا{،  وقوله }َبِقيَُّة اهللِّ َخرْيٌ ا َوالَ َتَفرَّ }َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اهللِّ مَجِيعاً

ْؤِمننَِي{. ُكْم إِن ُكنُتم مُّ لَّ
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الفصل الثالث

األطروحة املهدوّية عند مدرسة أهل البيت .

مضامينه :
. )( 1-أدّلة على وجود اإلمام  

2-معامل من الطلعة الرشيدة .  
3-من أدوار املرأة يف صناعة الّنهضة املهدوية.  

4- زمن االستقرار األكرب .  
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.. )( أدّلة على وجود اإلمام

  متقوقعةاً ليست  الوعود  الخلص  إّن قضّية  ا،  قلنا سابقاً كام 
  يف اليثولوجيا الدينّية فحسب، بل امتدت مساحتها لتكون شاغلةاً
من شواغل الوجدان اإلنسايّن العالّي، ومن هنا تكمن أمهّية هذا 
 نوعّية من االعتقاد  البحث وخطورته ومركزّيته، وهو يمثل نقلةاً
وخصائص  وجود  عن  التنقيب  إىل  الفكرة،  هبذه  السائد  العالّي 
هذا الخلص والنقذ، الذي تنتظر اإلنسانية الصاحلة كّلها قدومه 

لريفع األعباء عن كواهلها الثقلة ..

١- اإلنسان األكمل ! ..

يقوم  ما  وكّل  اإلنسايّن،  الجتمع  طبائع  بني  االختالف  إّن 
ما حيمله من  أو  أعامل،  مناكب هذه األرض من  اإلنسان عىل  به 
تطلعات وأفكار ومبادئ يف حياته الفردّية واالجتامعّية، كّل ذلك 
النفس  والنقص،  الكامل  تفاوت  إىل  وتصنيفه  تقسيمه  يف  خيضع 
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البرشّية بطبيعتها مّيالة نحو الكامل، تطمح له وتتطلع إليه، وألّن 
لتحقيق  اإلنسان  طاقات  تتوقد  لذا  ؛  فطرّيا  يتحرك  البدأ  هذا 
ا،  متاماً ذلك  مقابل  ويف    )الكامل(،  الطموح  ثامر  وجني  اإلبداع 
تقف عقبٌة عظمى يف طور التصاعد الكاميّل والعريف، إذ ال يمكن 
ا وإىل   عىل سّلم الكامالت دوماً للطبيعة البرشّية أن تستمر صاعدةاً
ماال هناية، ألهنا ستصطدم يف هناية الطاف مع حاجز كبري، وهو 
إنساٍن  كّل  الذي هو وجوده مركزّي يف  النقص واحلاجة،  حاجز 

بام هو إنسان ..

إّن سيطرة النقص واالفتقار عىل حياة اإلنسان هي سيطرة 
أّما السعي نحو الكامل فهو عملّية للوصول لثامر خارجّية  ذاتّية، 
وينبوعه، كيف ال  الكامل  اهلل سبحانه وتعاىل هو مصدر  مأمولة، 
التسق  الوجود  هذا  لكّل  األساس  والحرك  األّول  الصدر  وهو 
ونجومه  المهدة  وأرضيه  البنّية  بسامواته  البناء،  والنتظم  الظهر 
الوّضاءة وخملوقاته الداّبة عىل أرجاءه، كّل ما نتج يف ظالل الكون 
ومظهر جلامله  لعظمته    هو جتلٍّ وتصوير  وخلق  وإبداع  من مجال 
وكامله الطلق، ولذا فإّن االرتباط بمصدر الكامل هو الفتاح الذي 
يفتح بوابة الصعود عىل سلمه والرقّي عىل درجاته العالية، وكّلام 
كان اإلنسان عىل ارتباٍط وثيق ومعرفة عالية هبذا الصدر - اهلل -، 
كلاّم كانت تطلعاته وآراؤه وقيمه أقرب لسلك الكامل وأبعد عن 
 للتفاوت البرشّي يف حتصيل هذا االرتباط  قاع النقائص، ونتيجةاً
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والعرفة، فالبّد أن يكون هناك شخٌص عىل ظهر الوجود، يكون 
هو األمثل واألميز يف االرتباط بمصدر الكامالت، يكون صاحب 
البد  الذي  الشخص  هذا  كان  وإذا  الصدر،  هبذا  مبارش  اتصال 
الرؤى واألفكار  ، فهو صاحب  الناس كامالاً أكثر  من وجوده هو 
دللنا  الذي  الشخص  هذا  إّن  اإلنسايّن،  للمستقبل  الثالّية  والقيم 
آناء  وننتظره   ،)( حممد  آل  قائم  نسميه  الذي  هو  وجوده  عىل 

الليل وأطراف النهار . 

من خالل هذه القدمة النطقّية، أعني وضوح تفاوت الناس 
التفاوت،  بمقتض  األكمل  وجود  ورضورة  الكامل،  مراتب  يف 
قد  نكون  الكامل،  مصدر  باهلل  إرتباطاًا  األكثر  هو  األكمل  وكون 
القدمات  هذه  متثل  إذ  صفاته،  خالل  من   )( وجوده  أثبتنا 
نعتقد  هنا  ومن  الهدوّية،  للشخصية  الرئيس  القالب  الرضورّية 
الثىل يف عهد هذا الصلح، فهو  أيامها  البرشّية ستعيش  بأّن  ا  أيضاً
األقدر عىل إدارهتا وحل مشكالهتا، ألنه يمتلك الكامل األسمى 

كام تقدم . .

٢- صدق النبّوات !

إّن نقاط االلتقاء التداخلة لختلف التيارات الفكرّية البرشّية 
ا  إنسانّيا وإطباقاً ا  الوعود متثل وجداناً ضمن إطار عقيدة الخّلص 
وعندما  بالقبول،  العتقد  هذا  نحو  العقول  حيرك  واسعا  فكرّيا 
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التفاصيل  بعض  الذي حدد  والوجدان  النظر  مستوى  من  ننتقل 
إىل  الوعودة،  احلركة  هلذه  والتنظيمية  الشخصية  واخلصائص 
فإّننا  النتظر،  الخلص  الطروحة لشخص  النظرّيات  الطابقة عىل 
القضّية  عىل  ا  متاماً تنطبُق  والبشارات  النبوءات  هذه  أّن  سنلحظ 
اإلنطباق  هبذا  ورّصح  اإلمامي،  العتقد  يف  نجدها  التي  الهدوّية 
سابقة)١(،  بحوث  يف  هلم  أرشنا  الذين  الباحثني  بعض  والتوافق 
نقطة جوهرّية يف  يمثل  واالنسجام  التوافق  هذا  أن  ويف عقيديت، 
والنبوءات  البشائر  تلَك  ا،  جازماً وأقول  والتحديد،  التشخيص 
قد  الخلص،  النقذ  لنظرية  العامة  النظرية  األطر  حددت  التي 

حتققت تطبيقّيا يف القضّية الهدوّية الرشيفة ..

٣- ال ختلو األرض من حّجة !

وجود  هتدد  التي  والعقبات  الصاعب  من  الكثري  هناك 
  سيالاً اليوم  يواجه  إنساٍن  كّل  أصبح  واستقراره،  وبقاءه  اإلنسان 
من سبل الشهوات واألهواء التي يمكن أن حتطم حياته الشخصية 
الذي  العقل  دور  يكمن  وهنا  واطمئنانه،  سعادته  عىل  وتقيض 
 يف جتاوز هذه  ا فاعالاً  لإلنسان، ليكون عنرصاً أوجده اهلل تعاىل كرامةاً
العقبات والعبور خالل هذه الضائق بتفاٍد لألرضار واخلسارات، 

 ُينظر مبحث )نظرية الخلص يف الفكر اإلنساين(،  و)تبشري ديانات   )١(
السامء بفكرة الخلص(  يف الفصل األول من هذا الكتاب .
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 بتحقيق السعادة واالنتظام  ولكّن هذا العنرص الفاعل ليس كفيالاً
إىل  الواقف  من  كثري  يف  اإلنسانّية  العقالنّية  حتتاج  كّل يشء،  يف 
، ال يستطيع كّل شخص  مرجعّية تستند إليها، ففي نظام الرور مثالاً
 عىل عقله الفرد  من قادة الركبات أن ينتج قانوناًا مرورّيا يطبقه بناءاً
يعتمد  الجتمع  أفراد  فرد من  كّل  اخلاص، ألّن  الفكرّي  وإبداعه 
العقلية والذهنية  التفكري ويستخدم قدراته  عىل طريقة خاصة يف 
بطريقة متباينة عن طرق اآلخرين، ولذا البّد للجميع أن يرجعوا 
البادئ  ونظم  األسس  بتوحيد    كفيلةاً تكون  واحدة  مرجعّية  إىل 
يستخدم  أن  الكل  وعىل  الرور،  قانون  وهي  القوانني،  وترشيع 
فيام  أو  وليس خارجه  الرجعي  اإلطار  هذا  وقدراته ضمن  عقله 

يتعداه .

الرتبطة  السائل  سّيام  ال  ا،  تعقيداً األشد  السائل  يف  أّما 
 عىل  بالغيب، فال يستطيع اإلنسان الحدود بإنسانيته أن ينظمها بناءاً
التي توصله  القواعد  له  لتبني  عقالنّيته، حيتاج إىل مرجعّية كاملّية 
إىل رغد العيش واحلياة الطيبة، هذه الرجعّية هي اهلل تعاىل، وطريق 
االتصال مع اهلل تعاىل هو احلّجة اإلهلّية التي تبنّي لإلنسان األسس 
ويعّم  الطيبة،  الكريمة  احلياة  إىل  لتصل  للحياة،  اهلل  نظمها  التي 
العدل والقسط عىل الوجود، كام قال تعاىل يف اآليتني الكريمتني، 
}َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِيَزاَن لَِيُقوَم 
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ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو  ا مِّ النَّاُس بِاْلِقْسِط{)١(  وقوله }َمْن َعِمَل َصاحِلاً
)٢(..}  َطيَِّبةاً ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياةاً

هي  اإلهلّية  والقواعد  األسس  هلذه  اإلنسان  حاجة  وألّن 
بّد من وجود حّجة  فال  لذا  ودائمة وحساسة جدا،  ماّسة  حاجة 
ا بني اهلل واإلنسان، وال يمكن أن ينقطع  إهلّي ليكون رابطاًا مبارشاً
تضيع  ال  حتى  واحدة،  للحظة  ولو  األرض  عن  احلجة  وجود 
أكد  هنا  ومن  الزمن،  بميّض  تندثر  وال  اإلهلّية  والقيم  األسس 
ُأَناٍس    ُكلَّ َنْدُعو  قوله : }َيْوَم  الكريم عىل هذه احلقيقة يف  القرآن 
بِإَِماِمِهْم { )٣(، وروي عن النبي  : )من مات ومل يعرف إمام 
)٤(، ويف لفٍظ )من مات وليس يف عنقه  زمانه مات ميتة جاهلية( 

بيعة إلمام زمانه مات ميتة جاهلّية(  . 

ولذلك تعنّي بالدليل رضورة وجود احلّجة اإلهلّية عىل هذه 
األرض يف كل زماٍن من األزمنة، وهنا يأيت السؤال ليطرح نفسه : 
إذا كان وجود احلجة رضورّيا، فمن هو احلّجة اإلهلّية عىل الناس 
يف هذا الزمن ؟!، التأّمل يف هذه القاعدة سيدرك أن مآهلا احلتمّي 
يوصل إىل وجود صاحب الزمان )(، ألنه ال يوجد معتقد سائد 

)١(  احلديد ٢5
 النحل ٩٧  )٢(
)٣(  اإلرساء ٧١

 الكايف، ج١ ص٣٧٦، واآلخر صحيح مسلم ج٣ ص١٤٧٨  )٤(
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ينّص عىل وجوب وجود احلجة اإلهلّية إال معتقد االمامية االثني 

عرشية الذي ندين اهلل به .. 

ففي  ا،  أيضاً الزمان  قديم  منذ  الدليل  هذا  اسُتخدم  وقد 
زمن اإلمام الباقر والصادق  كانت ذروة الدارس الفكرية 
والعرفّية، وكانت تطرح هذه السائل الهمة عىل موائد النقاش 
واحلوار والنزاع بني الذاهب االسالمية الختلفة،  وكان اإلمام 
أبو جعفر - الباقر  - ينصح شيعته بدليٍل قوّي من القرآن 
الكريم، فورد عنه  أّنه قال : )يا معرش الشيعة، خاصموا 
ا أنزلناه تفلحوا، فواهلل إهنا حلجة اهلل تعاىل عىل اخللق  بسورة إنَّ

بعد رسول اهلل -- وإهنا لسيدة دينكم()١(.

وُح فِيَها  ُل اْلَاَلِئَكُة َوالرُّ ووجه االستدالل من قوله: }َتنَزَّ
اْلَفْجِر{)٢(،  َمْطَلِع  َحتَّى  ِهَي  َساَلٌم   * َأْمٍر    ُكلِّ ن  مِّ ِم  َرهبِّ بِإِْذِن 
تبنّي اآلية أّن الالئكة تنزل يف ليلة القدر لتؤدي مهمة عظيمة، 
  وهي )السالم( حتى مطلع الفجر، أما يف زمن رسول اهلل
كانت تنزل عليه الالئكة لتسلم عليه وتتبارك بوجوده، ولكّن 
تقل  ومل    )تنّزل(  قالت  معنّي، ألهنا  بزمان  مقيدة  ليست  اآلية 
)تنزلت أو تنِزل أو ..( وهذا يدل عىل حالة استمرارّية دائمة، 
وحاشى القرآن العجز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 

)١( تفسري نور الثقلني ج 5 ص٦٣5 ح٩٩
)٢(  سورة القدر
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اآلية  أّن  عرفنا  وإذا   ، ومعنىاً   لغةاً بالركيك  ينطق  أن  من خلفه 
أفادت االستمرارية والديمومة يف نزول الالئكة يف ليلة القدر، 
الالئكة منذ  تتنزل   : عىل من  السؤال يطرح نفسه مبارشةاً فإّن 
زمن رحيل النبي  عن الدنيا وإىل يومنا هذا ؟، الدارس 
هذا  علـى  اجلـواب  متلك  لن    البيت  ألهل  الخالفة 
األرض  عن  انقطع  الوحي  أّن  تعتقد  ألهنا  الركزّي،  السؤال 
وتسلم  بعينه  الناس  من  أحدا  لتحدث  تنزل  ال  الالئكة  وأّن 
الذين يملكون   فهم  البيت  أتباع مدرسة أهل  أّما  عليه، 
عندهم  فالالئكة  العقـدة،  هلذه  واحلل  السؤال  هلذا  اجلواب 
أوهلم  الذين    حممد  آل  من  العصمة  أئمة  فتحدث  تنزل 
الذي   )( الهدي  القائم   وآخرهم  أيب طالب  بن  عيل 

يدور حوله هذا البحث .

٤- اإلنسان النهائي – القيمة من خلق الوجود- !

كيف لنا تصّور هناية الوجود اإلنسايّن ؟! 

عجلة  جريان  عن  الناجتة  العارمة  الفوىض  ستستمر  هل 
االستكبار العالي الظامل ؟! 

هل ستبقى اإلنسانّية تدور يف نفس األفق، وجتري يف نفس 
الفلك، دون أن حتقق تقدما ملحوظاًا يف الستقبل ؟، أم أّن الجتمع 

اإلنسايّن سيظل كام هو اآلن وإىل األبد ؟!
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ال يمكن لنا تصّور أن اإلنسان سيستمّر هبذا الشكل إىل 
األبد، ! ألّن مفهوم األزلّية جيانب الصواب بالنسبة له، فكام أّنه 
بدأ الوجود واحلياة من نقطة معّينة، البّد وأن ينتهي كّل ذلك 

ا. يف نقطٍة معّينة أيضاً

وإذا قلنا بأن الفوىض الظالة التي حتكم العامل اآلن ستبقى 
مستمّرة إىل هناية الوجود، فإّن ذلك يعني أن جهود الصلحني 
 دون حتقيق الطموح الرموق،  وعناء الستضعفني سيضيُع هباءاً
ألهنا  والِقَيمّية،  العنوّية  قيمتها  ستفقد  واحلياة  الوجود  وأّن 
ستكون مثل الغابة التي تلتهم فيها األسوُد اجلائعة صغاَرها.

 عادلة وال ممكنة عند قياسها  وبالطبع، ليست هذه نتيجةاً
العدل اإلهلّي يستوجب أن  العدل اإلهلّي الطلق،  ضمن إطاِر 
يأخَذ كّل ذا حّق حقه، ويكفل لإلنسانّية حتقق الطموح األعىل 
الناس  ينام  لن  التأكيد،  العادلة، وعىل  العالّية  الدولة  بسط  يف 
ثّم ترشق عليهم شمس احلرّيات والكرامات  ليلٍة مظلمة،  يف 
  ظلاماً ُمأل  قد  عاملٍ  يف  ذلك  حتقيق  إّن  نرّي،  صبٍح  يف  واحلقوق 
ا، البّد أن يكون عرب حركة مبدعة ومنظمة وقوّية !، هذه  وجوراً
اإلمام  حركة  أعني  الدينّي،  تراثنا  يف  نجدها  التي  هي  احلركة 
أن  بعد    وعدالاً قسطاًا  األرض  هبا  متأل  التي   )( عرش  الثاين 

ملئت بالظلم واجلور .
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الهدوّية من مقتضيات  بأّن  السياق يشّدنا ألن نقول  وهذا 
  عدل اهلل، ألّنه - أي اإلمام - هو اخلامتة الوحيدة التصّورة عقالاً
بأهدافها  السامء  رساالت  تتصل  ال  وبدونه  األخري،  لإلنسان 

وقيمها ..

ا نستطيع أن نفهم )لوال احلجة لساخت  وهبذا التصور أيضاً
األرض بأهلها( )١( يف بعدها الهدوّي، أي أّنه بدون هذه األطروحة 
ما ال  السبيل، وهذا  وتيه  الفوىض  أبد  ا يف  اإلنسان غارقاً سيكون 
، للتطلع  يمكن أن يكون إال كارثيا، بل ال يمكن أن يكون أصالاً
الفطري الدائم عند البرش نحو حتقيق العدل ونيل الكرامة، وهذا 
ما اليمكن أن يتحقق إال باحلركة النقذة العالّية، التمثلة يف قلب 

األطروحة الهدوّية . 

٥- املنظومة العقدية! 

مفردة  خيوط  عن  عبارة  ليست  وأفكارهم  الناس  عقائد 
من  ا  واحداً ا  نسيجاً متّثل  ة  فكريَّ مدرسة  أو  تيار  كّل  إّن  متباعدة، 
األفكار الرتابطة والنسجمة، وهذا ما نعني به )النظومة العقدية(،  
إّن أحد أهّم األدّلة عىل وجود اإلمام احلّجة القائم )( هو ذات 
الدليل عىل حقّية هذه النظومة التكاملة، وألّن هذه النظومة متثل 

موضع  منه  مطوال،    الصادق  عن  ج5١ ص١١٢،  البحار،     )١(
الشاهد، وهو مشهور.
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التفرعات  كّل  فإّن  معرفية،  وعقيدة  فكرة  لكّل  األساس  اجلذر 
الفكرّية والعقائد تتفرع من هذه النظومة الثابتة، ولذا فإّن إثبات 
هذا األصل وهذا اجلذر األساس، كفيٌل بإثبات كّل ما يتفرع منه 

من الفروع والعقائد العرفية الرتبطة به.. 

العمل  هو  اإلمامّية  الشيعة  لعقيدة  األساس  اجلذر  إّن 
بوصّية النبي  بمواالة الثقلني الذين خلفهام يف هذه األمة، 
  اللذان مها: القرآن، والعرتة، واالعتقاد بام أوصاه النبي
لعيّل  يف يوم الغدير حني قّلده مقاليد اإلمامة، وسّلم عليه 
ركائزها  أحد  كان  التي  النظومة  وإّن  الؤمنني،  بإمرة  الناس 
عقيدة اإلمامة ألهل البيت ، متتد تفرعاهتا إىل أن تصل يف 

.)( الآل إىل قضية صاحب األمر

أكثر  من  عرش  الثاين  النتظر  اإلمام  موضوع  كان  لقد 
الواضيع التي أكد عليها النبي األكرم  وأئمة أهل البيت 
 يف أحاديثهم ورواياهتم، حّتى ُعّد هذا األمر من التواتر 
ذرة  مثقال  هناك  يعد  مل  حتى   - عليهم  اهلل  -صلوات  عنهم 
، وقد ذكر السيد  من جمال الشك يف صدور ذلك عنهم 
الشهيد حممد باقر الصدر )رضوان اهلل عليه(: أّنه ُأحيص جمموع 
الشيعة  طرق  من  الهدي  االمام  موضوع  يف  الواردة  األخبار 
اهلائل  الكّم  وهذا   ،! رواية  آالف  ستة  من  أكثر  فكان  والسنّة 
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من الرتاث ال يتوفر يف كثري من القضايا البديّية التي ال يشّك 
بّصحة صدور  اجلازم  القطع  يورث  بل هو   ، عادةاً السلم  فيها 
األخبار  مجع  يف  ألّفت  وقد  الرشيفة،  الروايات  هذه  من  كثري 
وموسوعات  مصنّفات   )( شأنه  يف  الــواردة  والروايات 
 - الصدوق  للشيخ  النعمة  ومتام  الدين  )كامل  منها  كثرية، 
رض-(،  و)منتخب األثر يف االمام الثاين عرش، للشيخ لطف 
اهلل الصايف(  وكتاب )الغيبة، للشيخ حممد بن ابراهيم النعامين(  
احلسن  بن  بن  أيب جعفر حممد  الطائفة  لشيخ  )الغيبة،  وكتاب 

الطويس(،،   وغريها كثري مما يورث القطع واإلطمئنان .

واجلدير بالذكر أن نشري إىل نكتة داللّية من حديث الثقلني 
الثقلني،  فيكم  تارك  )إين   : النبي  قال  لقد  كذلك،  التواتر 
بيتي، ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي  كتاب اهلل وعرتيت أهل 

ا، وإهنام لن يتفرقا حتى يردا عيّل احلوض( )١( ..  أبداً

:)لن  قوله   يف  النبي  لنا  يوصلها  التي  الرسالة  ماهي 
يتفرقا حتى يردا عيل احلوض(  ؟.. 

شعيب  وقال  برقم٢١٦5٤،  ج٣5،  أمحد  مسند  السنة،  طرق  من    )١(
اجلامع  يف  األلباين  صححه  وكذا  صحيح،  حديث   : األرنؤوط 
الصغريج١ ص٤٨٢ برقم٢٤5٧، ومن طرق الشيعة أورده الكليني 
اىل  ج١5 ص٣5٦  العقول  مرآة  يف  الجليس  وصححه  الكايف،  يف 

.٣5٩
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القرآن  بني  زماين  وتالزم  رســايّل،  تالزم  إىل  ذلك  يشري 
بالتمسك واللزوم،  والعرتة، فالتالزم الرسايل هو عائد إىل األمر 
مكانة  يف  التفريط  دون  اإلنسان،  دين  قيادة  يف  ا  معاً واعتبارمها 
النبي  : )ما إن متسكتم هبام لن تضلوا(،   أحدمها، فقد قال 
غري أّن التمسك بواحد منهام وترك اآلخر ال ُيْؤِمن من الضاللة، 
إال  القرآن  تأويل  حُيصل  ال  إذ  األساس،  من  واهم  متسك  ألنه 

بالعرتة، وال حُيّصل معرفة العرتة إال بالقرآن . 

تشري  حيث  الشاهد،  موضع  فهو  الزماين،  التالزم  وأّما 
الرواية إىل جريان العرتة مع القرآن يف كّل األصعدة، وألّن القرآن 
 كذلك موجودون  حمفوٌظ ُيرجع إليه يف كّل زمن، فاألئمة 
ا، وإال الختل  يف كّل زمن،  وال ينقطع وجودهم عن األرض أبداً
مفهوم حديث الثقلني، وهذا األمر ال يمكن حتققه - عدم الفارقة 

بينهام حتى يردا احلوض - إال بالتسليم للقضية الهدوّية . 

هذا  نحو  احلديث  من  السنة  أهل  علامء  بعض  فهم  وقد 
الفهم، فيقول السمهودي: )إن ذلك ُيفهم وجود من يكون أهال 
للتمسك به من أهل البيت والعرتة الطاهرة يف كل زمان وجدوا 
فيه إىل قيام الساعة، حتى يتوجه احلث الذكور إىل التمسك به، كام 
أن الكتاب العزيز كذلك، وهلذا كانوا - كام سيأيت - أمانا ألهل 
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األرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض()١(

وأقول ختاًما هلذا املوضوع : 

احلقيقة  إىل  يوصلنا  والرباهني  ــة  األدّل هذه  جمموع  إّن 
الرجّوة، وهي وجود صاحب األمر، اإلمام الثاين عرش )( عىل 
هذه األرض، وأّنه ينتظر اللحظة التي يناسب فيها أن يقيم حركته 
بذلك  فتستبرش  رهبا،  بنور  األرض  لترشق  الأمولة،  الوعودة 

اإلنسانّية بعد العناء الطويل .

)١(  يرجع إىل نقل الزرقاين يف )رشح الواهب اللدنية ج ٧ / ص ٨(
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معالم الطلعة الرشيدة ..

أوال : إشراق النور 

األبد،  إىل  الطغيان  مواجهة  يف  البرشّي  العناء  يستمّر  لن 
ا  يوماً ترتاكم  زالت  ال  الستضعفني  وظالمات  الصلحني  جهود 
متتأل  أن  بعد  األرض،  هذه  القصوى عىل  ذروهتا  لتبلغ  يوم،  بعد 
األخيار ستكون يف  أعني  كّل  العتدين،  الظالني وجور  فساد  من 
تلك اللحظة عىل بواّبة األمل ونافذة النور النتظر، وخالل حلظة 
مقدسة، سيشع ذلك النور اإلهلّي عىل األرض، ليبدد كّل ظالم قد 
تغشاها عرب العصور، عندها سيخرج الهدّي القائم من آل حممد  
الباركة  احلركة  ليؤسس  الكعبة،  جدار  إىل  ظهره  ا  ُمسنداً  

اجلامعة لكّل الصلحاء واألخيار يف الوجود .

 :   كام ورد يف الرواية عن اإلمام احلُسني

)لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل )عز وجل(  
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ال وقسطاًا  ذلك اليوم حتى خيرج رجل من ولدي، فيملؤها عداً
، هكذا سمعت رسول اهلل  يقول()١( ا وظلاماً كام ملئت جوراً

ثانًيا : التفاف البشرّية الصاحلة 

صاحـب  بظهـور  العالـمـّي  التحـّول  نقطـة  ستكـون 
جترعتها  التي  اإلنسانّية  جراحات  بمداواة    كفيلةاً  )( األمر 
الشاخمة،  احلق  راية  حتت  الصلحني  توحد  قبل،  ذي  من 
العنوّيات  الشامل، ورفع  التغيري  لبناء مرشوع  اهليكلة  وإعادة 
 لتغيري  للمكافحني والقاومني، كّل هذه الركائز ستكون حارضةاً
قواعد اللعبة، وسيلتّف حول الهدّي صلوات اهلل عليه ثالثمئة 
وثالثة عرش قائدا هم ُقّواد جيشه القدس، سمتهم الروايات  - 
أصحاب األلوية -، عند ذلك سيدخل العامل يف زمن التحول 
لتؤيد  احلركة،  هذه  اللكويت  اإلهلّي  التأييد  ويشمل   .. والتغري 

بالنرص وتتوج بالفتح البني.

  : )كأين بأصحاب القائم  كام قال االمام الباقر 
هلم  مطيع  وهو  إال  فليس من يشء  اخلافقني  بني  بام  أحاطوا  وقد 

حتى سباع األرض وسباع الطري(.)٢(

)١(  كامل الدين ص ٤٣٤ و٤٣5
)٢( كامل الدين ص ٦٧٣ ح ٢٦
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وورد عنه  قال : )إذا قام قائمنا وضع يده عىل رؤوس 

العباد فجمع هبا عقوهلم وكملت هبا أحالمهم( .)١(

ثالًثا : إعالن القيام 

زمن  يف  اإلصالح  لقادة  األول  العلني  االجتامع  إثر  وعىل 
 ،)( الظهور، وبعد أن وضع الصلحون أيديم يف يد صاحبهم
ويُد اهلل فوق أيديم، عند ذلك يعلن اإلمام قيامه القدس، وينتهي 
ا يف طور  ا جديداً عهداً البرشّية  لتبدأ  ويوالونه،  يبايعونه  حمبوه  إليه 
ا،  مجيعاً األرض  أهّل  إىل  خطابه  اإلمام  ويبّث  والامنعة،  الكفاح 
ويكون أول قوله: أنا بقّية اهلل يف أرضه، وحجته عىل عباده، وينادي 
ا باحلق بني السامء واألرض: أال إّنه ظهر قائم آل  جربائيُل صادعاً

حممد )( فاسمعوا له وأطيعوا .. 

ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حّي عن بّينة أيضا !

كام ورد عن  االمام الصادق   أنه قال : )ال خيرج 
القائم حتى ينادى باسمه من جوف السامء... قلت: بم ينادى؟ 
حممد  آل  قائم  فالن  بن  فالن  إن  أال  أبيه،  واسم  باسمه  قال: 
الروح  فيه  اهلل  يبقى يشء من خلق  له وأطيعوه، فال  فاسمعوا 

)١( كامل الدين ص٦٧5 ح ١٧
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إال يسمع الصيحة()١( 

وروي عن االمام الباقر   أنه قال - يعني القائم - : 
وثالثة  ثالثامئة  إليه  واجتمع  الكعبة،  إىل  ظهره  أسند  )فإذا خرج 
َلُكْم إِْن    عرش رجالاً، وأول ما ينطق به هذه اآلية: }َبِقيَُّة اهلل َخرْيٌ
بقية اهلل يف أرضه، وخليفته وحجته  أنا  ُمْؤِمننَِي{ ثم يقول:  ُكنُْتْم 

عليكم( )٢( 

رابًعا : حتقق غاية األهداف اإلنسانية 

أّيامها،  أمجل  العرص  ذلك  يف  الطيبة  البرشّية  ستعيش 
يذهب  مل  وعناءهم  أّن جهودهم  والضعفاء  الصلحون  وسيشعر 
ا، وستخرج األرض خرياهتا وكنوزها، لتحتفي بأرقى وجود  هدراً
مثكولٌة  تنام  لن  ذلك  عند  التعاقبة،  احلضارات  مّر  عىل  إنسايّن 

خممصة احلشاشة، ولن يبات طفٌل ظمئ الفؤاد.

ويتحقق  أرجلهم،  حتت  ومن  فوقهم  من  الناس  وسيأكل 
ِذيَن   َعىَل الَّ الوعد اإلهلّي البارك يف اآلية الرشيفة: }َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ

 َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي{)٣(  ةاً اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

)١( كتاب الغيبة للنعامين: ص٣١٠.\
)٢( كامل الدين، للشيخ الصدوق ص٣٣١ ح ١٦

)٣( القصص اية 5
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من أدوار المرأة في صناعة الّنهضة المهدوية..

التاريخ  خالل  وظالمة  هضيمة  أّيام  الرأة  هضمت  لقد 
البدعة  طاقاهتا  فيه  لتفجر  الالزم  اإلطار  ُتعط  ومل  اإلنسايّن، 
ورثته  فكرّي  لتوجه  ا  نتاجاً ذلك  كان  ربام  الدفينة،  ومواهبها 
التاريخ كان هناك  البرشّية من حضارات وثقافات قديمة، وعرب 
التطرف  االجتامعّي  اجلور  قاومَن  الناضالت،  النساء  من  كثرٌي 
وحققن نجاحات عالية، حتى أصبحن الثل العليا للمرأة يف كل 
 يف النظومة اإلهلّية  ا أساسيًّا وفاعالاً زمان، وقد مثلت الرأة عنرصاً
لإلنسان، والناظر يف التاريخ اإلسالمّي الروّي عن أئمة اهلدى من 
آل حممد ، جيد أّن العنرص النْسوّي مّثل ركناًا ركيناًا يف النهضة 

اإلصالحّية التي قاموا هبا عرب مواقفهم الرشيفة .. 

  مستأمنةاً   موسى  أّم  كانت  قد  اإلهلّية،  النظومة  فمن 
كانت  فيام   ، موسى  يف  التمثلة  اإلهلّية  الرسالة  حفظ  عىل 
 رضبه اهلل للمؤمنني يف الكفاح النضال، وكانت  امرأة فرعون مثالاً
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ا لإلعجاز اإلهلّي عىل  السيدة العذراء مريم أم السيح  مظهراً
األرض . 

وعىل مستوى التاريخ اإلسالمّي، فقد كانت السيدة خدجية  
الحمدية  الدعوة  نجاح  مرتكزات  من  أساسيًّا  ا  مرتكزاً  
الباركة من خالل نشاطها التجارّي والدعوّي، فيام مثلت فاطمة 
عىل  للمرأة  األرقى  والصورة  األعىل  األنموذج    الزهراء 
مستوى كّل التاريخ اإلنسايّن، ولقد قال فيها النبّي : فاطمة 
)إّن اهلل يغضب لغضب  سيدة نساء أهل اجلنة، ويف حديث آخر 
التي  وهي  كذلك،  يكون  ال  وكيف    لرضاها(،  ويرىض  فاطمة 
ضحت بكّل يشء من أجل أن توصل رسالتها لألجيال التعاقبة، 
وعندما هجم العتدون عىل ديارها وحلقها من ذلك ما حلقها من 
الكسور، وال  اللحظة احلرجة ال لضلعها  تلك  تأبه يف  مل  األذى، 
نحو  اجتهت  وآالمها،  ألوجاعها  طرفاًا  تدر  ومل  القتول،  جلنينها 
موقفها  وليبقى  والطغيان،  الظلم  عىل  غضبها  لتعلن  السجد، 
 للمتأسني يف مكافحة الغاصبني، وعندما حرضهتا الشهادة،  أسوةاً
ُيسمح  ال  وأن   ، جمهوالاً رّسا  قربها  يبقى  بأن    علّيا  أوصت 
يبقى  حتى  وتشييعها،  جنازهتا  حيرضوا  أن  باإلسالم  للملتبسني 
كّل  بعد جيل،  ا عىل ظالمتها ودليال عىل حقها جيال  ذلك كاشفاً
ذلك من الواقف التي يعجز اإلنسان أن حييص عظمتها وجاللتها، 
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وأّما السيدة العقيلة زينب  فقد كانت إعالم الثورة احلسينّية، 
وكانت ممثلة القيام اإلهلّي الرسمّي يف خطبها ومواقفها يف جملس 
عىل  الرجال  ُجّدل  أن  وبعد  معاوية،  بن  يزيد  وجملس  زياد  ابن 
أرض اليدان، مل تسمح زينب  أن ُتكرس راية احلق، فام كان 
منها، إال أن محلت الراية القدسة، لتغرسها يف جملس يزيد، وتكتب 

النرص القدس واخللود هلذه القضية اإلهلّية ..

ومع هذا كّله عّوقت كثرٌي من العقبات االجتامعية الرأَة من 
اتساع دائرة عملها وتأثريها عىل األصعدة الختلفة، وهلذا فإّن من 
أهّم األعامل التي يقوم هبا القائم النتظر )(، هي هدم الكواهل 
التي ُوضعت عىل ظهر الرأة، وتسخري األرضّية هلا لتخرج كّل ما 
بعض  الروايات  يف  ورد  وقد  واإلمكانات،  الطاقات  من  عندها 

هذه الصور والواقف، ومنها : 

مساهمة املرأة يف اجملال العسكري .. 

ورد عن اإلمام الباقر   : )وجييء واهلل ثالثامئة وبضعة 
، فيهم مخسون نسوة( )١(  رجالاً

احلرب اليوم ختتلف عن الزمان الايض، يف ذلك الزمان 
بالنبال،  ا  بالرماح ورشقاً ا  بالسيوف ورضباً كانت احلرب طعناًا 

)١( الصدر : تفسري العيايش ج١ ص٦5
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متتاز  فطرهتا  ألن  الرأة،  فيها  تشارك  أن  اجليد  من  يكن  مل  مما 
مع  الفطرة  تلك  تنسجم  وال  لطيفة،  ورقة  جياشة  بعاطفة 
صورة احلرب البارشة يف ذلك الزمان، أّما اآلن فقد اختلفت 
بامتياز،  ذهنّية    ولعبةاً   سياسةاً احلرب  وأصبحت  الصورة، 
ستعرب  الرأة  فإّن  ولذا  بالقاذفات،  ورمجا  للصواريخ  ا  وتصنيعاً
تطّورا ملحوظاًا يف زمان القائم، لتكون قائمة عىل القرار وصنع 
تتحدث عن  الروايات  إن  السؤولّية يف مرحلة حساسة جّدا، 
من  قائدة  وكّل  القدس،  القيام  جيش  يف  قائدة  امرأة  مخسني 
القاتالت  من  كاملة  كتيبة  عن  مسؤولة  ستكون  اخلمسني 
 )( أنه ستتوافر يف زمنه يعني  قيادهتا، وهذا  الدربات حتت 
اخلطرية  العسكرية  العملّية  يف  الشاركات  الصلحات  آالف 

آنذاك .. 

مشاركة املرأة يف اجملال الطيب .. 

الرجل يف نسبة  الرأة أقل من نصيب  ليس كون نصيب 
القيادة العسكرية يدل عىل استنقاص من قدرها ومكانتها، بل 
ألّنه من المكن االستفادة من خدماهتا وعطائها يف جمال آخر 
ا، من العلوم أن الدراسة يف الجال  ا وإنتاجاً تكون فيه أكثر إبداعاً
الطبي صارت هدفاًا ألغلب النساء يف كثري من الجتمعات -كام 
القطيف-، وبناء عىل هذا األساس، فإّن احلركة  هو يف جمتمع 
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التوقدة،  البرشّية  الطاقة  هذه  من  تستفيد  الباركة  الهدوّية 
لتوظفها يف خدمة اهلدف األعىل، ستصبح الرأة يف ذلك العرص 
واإلسعاف  والداواة  الصحّية  بالرعاية  البارشة  القائمة  هي 
للجرحى والرىض خالل حرب البرشّية العالّية مع االستكبار، 
الاليت سامهن  النسوة  بعض  تسمي  عّدة  روايات  وردت  وقد 
 ،)( يف إنجاح الدعوة الحمدية، ليخرجن مع القائم النتظر
ويكون  اخلطري،  الدور  هذا  ممارسة  يف  النساء  يشاركن  حتى 
ثمـار تضحياهتـم  يـريـن  لـهم، حتـى  الـجـزاء  بمثابـة  ذلك 

اجلسيمة األوىل ..

 : يقول    الصادق  االمام  سمع  أنه  الفضل  روى  كام 
)يكن مع القائم ثالث عرش امرأة، فقال : وما يصنع هبّن ؟، فقال 
يداوين اجلرحى ويقمن عىل الرىض، كام كان مع رسول   :
رشيد،  بنت  القنواء   :   فقال  يل،  فسمهن   : قلُت    اهلل 
وأم أيمن، وحبابة الوالبية، وسمية أم عامر بن يارس، وزبيدة، وأم 
خالد  وأم  الاشطة،  وصبانة  احلنفية،  سعيد  وأم  األمحسية،  خالد 

اجلهنّية()١( 

النساء  النسوّية حمصورة يف  أّن الشاركة  القارئ  وال يتوهم 
الاليت  النساء  تلك  إىل  ناظرة  الرشيفة كانت  الرواية  إّن  الذكورة، 

)١( دالئل اإلمامة ص٢5٩
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 ،  خيرجن مع القائم كجائزة هلم عىل تضحيتهّن يف زمان النبي
وإال فمن الواضح أن الطاقم الطبي النسائي سيكون أكثر من هذا 
 أن يتناسب بنسبة متقاربة بني  العدد بكثري، ألّنه من الواجب عقالاً
العد  الطاقم  عدد  مع  احلرب،  يف  الشاركني  وعدد  اجليش  عدد 
عرص  أركان  من  ستكّن  النساء  أن  فتبنّي  وإسعافهم،  لداواهتم 

الظهور وركائزه األساسّية ..
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زمن االستقرار األكبر ..

ارتقاء  إىل  حيتاج  الرفيع  الظهور  عرص  أهداف  سقف  إن 
احلياة،  ميادين  خمتلف  يف  برشّي  وتطّور  اإلنسايّن  بالفكر  شامل 
أهنم  البد  القدس،  العرص  ذلك  نواة  سيكونون  الذين  والناس 
 من اإليامن والعلم واإلخالص، ونحن  سيمتلكون روحّية عاليةاً
اللتقطة  الصور  الضوء عىل بعض  أن نسلط  البحث  نريد يف هذا 
من أرقى حضارة إنسانّية مرتقبة، وأن نستعرض الستوى األعىل 
ا، لنكون  ، لعّل ذلك يكون لنا دافعاً الذي ستصل إليه البرشّية حتاماً

ا من حركة التغيري اإلنسايّن العالّي .  جزءاً

١- االستقرار السياسي .. 

إّن السبب األساس يف النزاعات السياسّية الختلفة يف العامل، 
والصري،  القرار  منفصلة يف  كتل  إىل  الواحدة  األرض  تقسيم  هو 
تستطيع  لن  أهنا  منها  واحدة  كّل  تتصّور  كثرية،  وممالك  ودول 
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اآلخرين  عىل  أظهرت  إذا  إال  األكمل،  العييّش  الستوى  حيازة 
جربوهتا،  ووسعت عىل حساب نظارئها وجودها ونفوذها، ولذا 
أصبحنا نعيش وكأننا يف غابة متوحشة، يصطاد فيها كّل مفرتس 
لعنت  أمة  جاءت  ما  وكّل  عظامه،  ويشم  حلمه  ليبتلع  فريسته، 

أختها .

النزاعات  )( ستمثل هناية هذه  األمر  دولة صاحب  إّن 
العرص  يف   - التوحشة  الغابة  وستتحول  السياسية،  والتعصبات 
الذهبي من زمان القائم  - إىل حديقة مزهرة، وبدل أن يعمل كّل 
فرد عىل انتزاع لقمة العيش من أخيه، سيعمل اجلميع ليّفروا أكرب 
إنتاج غذائي ممكن، ألّن مفهوم تقطيع األرض وجتزئتها إىل دوٍل 
زمن  وسيأيت  سيذهب،  والرتكزات  والقوانني  البادئ  يف  خمتلفة 
كّل  ستنتهي  وهبذا  األساسّية،  الرتكزات  كّل  يف  العالّية  الوحدة 

الرصاعات السياسّية.

وأّما عن حال احلكم يف زمانه )(، فإّن البرشّية الصاحلة 
مواجهة  يف  األخيار  راية  يوحد  الذي  هو  ألّنه  به،  كّلها سرتىض 
األرشار، وقد وردت عدة روايات تدّل عىل أّن أنصاره الحتدهم 
ويؤازرونه،  سينارصونه  السلمني  غري  حتى  بل  عقيدة،  أو  ملَّة 
وهذا إنام يدل عىل أن هدفه القدس راسخ إنسانّيا وفطرّيا، وسيقود 
اإلمام النتظر هذا العامل بأرسه، وهو األجدر بذلك، ألّنه احلائز عىل 
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األقطار  قادة  يعنّي  وعندما  البرشّي،  الكامل  من  األرفع  الستوى 
لتلك الدولة العالّية، سيأمر والهتا أن يرجعوا إليه فيام أشكل من 
الكامل  إطار  يف  احلكم  بقاء  لضامنة  وذلك  والقضاء،  احلكم  أمر 
العلمّي  التطور  غاية  يف    شبكةاً اإلمام  وسينشئ  العدالة،  وإطار 
إّن  حتى  والته،  وبني  بينه  التواصل  خّط  لتكون  والتكنولوجّي، 
 )( أحدهم إذا أشكل عليه يشء نظر يف كّفه، فيبلغه أمر اإلمام
يف الوقف الذي هو فيه،  كام ورد عن الصادق  أنه قال : )إذا 
قام القائم بعث يف أقاليم األرض، يف كل إقليم رجل، ... -يقول 
اإلمام  : -عهدك يف كفك، فإذا ورد عليك ما ال تفهمه وال 

تعرف القضاء فيه، فانظر إىل كفك واعمل بام فيها(  ..)١( 

٢- االستقرار االجتماعّي ..

عقودها  يف  البرشّية  االجتامعّية  األوســاط  شهدت  لقد 
نظري،  وال  له  حد  ال  ما  والنزاعات  االنقسامات  من  األخرية 
والتهبت نريان العنرصية والتمييز يف صدور محلتها، حتى أصبح 
أن  ألحٍد  يريدون  ال  الستعرة،  النار  هبذه  احرتقوا  الذين  أولئك 
يعيش كام يريد هو، يريدون اجلميع أن يكون هم، أو ال يكون ..! 

األفكار  تولد  عرص  يف  ا  خصوصاً احلالة  هذه  برزت  وقد 
نرجع  أن  ويمكننا  ثانية،  كل  يف  للحياة  جديدة  أنامط  وظهور 

)١( الغيبة للنعامين، ص٣١٩
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السبب األساس هلذا االنقسام الفرط، إىل االختالف اجلذرّي يف 
وكيف سيكون  للحياة،  نظراهتم  واختالف  ككل،  البرش  أهداف 
الستقبل!، وكّل شخٍص من هذا الجتمع الواسع، يريد أن يصدر 
 عىل رؤيته وأهدافه اخلاصة، ومن  ا تشمل البرشّية كلها، بناءاً أحكاماً
هنا يتولد نوع قاٍس من الفرقة ال يمكن جربه، وقد أشار اهلل تعاىل 
َسُبُهْم  }حَتْ  : قوله  يف  كام  الظاهرة،  هلذه  السلبية  اآلثار  عن  منّوها 

 َيْعِقُلوَن{ )١(.  ُْم َقْوٌم الَّ ا َوُقُلوهُبُْم َشتَّى َذلَِك بَِأهنَّ مَجِيعاً

الفرقة  اقتالع جذور هذه  الهدوّية ستعمل عىل  احلركة  إّن 
 خبيثة لطالا أكل الناس من  والتفكك االجتامعّي، لتجتّث شجرةاً
ثمرها الفاسد، ألهّنا وعرب اخلطوات اجلاذبة التي ستبدأ هبا، والتي 
أمهها اجتامع االمام الهدي )( مع السيد السيح ، ستوحد 
كلها  الفردّية  األهداف  وسرتتكز  للمستقبل،  البرشّية  النظرة 
لتكون ضمن إطار هذا الرشوع الكبري، وهبذه الطريقة ذاهتا واجه 
النبي  مشكلة التفكك يف زمان بعثته الرشيفة، كام أشار إىل 
ذلك القرآن الكريم يف قوله: }َواْذُكُروْا نِْعَمَة اهللِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُتْم 
 ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَواناًا{)٢(، أما يف عهد  َف َبنْيَ َأْعَداء َفَألَّ
الصاحب )( فإن األخّوة ستعم يف نطاقها األوسع، لتشمل كل 

البرشّية، بل كل الوجودات والخلوقات أيضا. 

)١(  احلرش اية ١٤
)٢(  ال عمران ١٠٣
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قائمنا  قام  )لو   : قال  أنه    الؤمنني  أمري  ورد عن  فقد 
ولذهبت  نباهتا،  األرض  وألخرجت  قطرها،  السامء  ألنزلت 

الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم()١(

٣- االستقرار األمين

زمان  كل  يف  اإلنسايّن  الجتمع  ركيزة  واألمــان،  األمن 
الطاقات  تتفجر  أن  يمكن  ال  الركيزة  هذه  توفر  وبدون  ومكان، 
البرشّية يف جمال التقدم والتطور، السلم واألمن الدوليني يعيشان 
البلدان،  من  كثري  يف  جيري  األمحر  الدماء  ولون  جدا،  سيئة  فرتة 
احلروب الطاحنة والعارك الدمرة ال زالت تفتك باإلنسان وتقيض 

عىل حياته الستقرة.

لقد حرص اإلسالم أشّد احلرص أن ال تسبب االختالفات 
العقائدّية بني بني البرش أي خّط من خطوط االقتتال واالشتباك، 
وحّذر القرآن الكريم من ارتكاب أّي محاقة يف هذا الجال، واعترب 
باحلرب  البتدأ  هو  كان  إذا  إال  ا،  إطالقاً أحٍد  حماربة  جيوز  ال  أنه 
اهللِّ  َسبِيِل  يِف  }َوَقاتُِلوْا   : اآلية  ذلك  عىل  تنص  كام    واالعتداء، 
اْلُْعَتِديَن{)٢(، وعىل    حُيِبِّ اهللَّ الَ    إِنَّ َتْعَتُدوْا  َوالَ  ُيَقاتُِلوَنُكْم  ِذيَن  الَّ
والحبة،  لأللفة  قواسٌم  ُتنشأ  أن  الكريم  القرآن  أمر  أعىل،  صعيٍد 

)١( البحار ج5٢ ص٣١٦
البقرة ١٩٠  )٢(
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وأطيافه،  فرقه  بكافة  اإلجتامعي  للنسيج  أساسّية  دعامة  لتكون 
يِن  الدِّ يِف  ُيَقاتُِلوُكْم  مَلْ  ِذيَن  الَّ َعِن  اهللَُّ  َينَْهاُكُم  }اَل  تعاىل:  قال  كام 
   اهللََّ حُيِبُّ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ َومَلْ خُيِْرُجوُكم مِّ
اْلُْقِسطِنَي{)١(، وعىل نقيض األوامر اإلهلّية، مل يأبه الكثري ممن يدعي 
االنتساب هلل بإنشاء هذه الروابط اإلنسانّية الودية، فكانت النتيجة 
سلبيَّة بالنسبة إىل التعايش والتآلف االجتامعي، أّما يف زمن القائم 
السامية، وسينشئ  البادرة اإلهلّية  النفذ هلذه  )(، فسيكون هو 
جسور احلّب والتعايش واألمن بني كل األطياف واألديان، وألّن 
مركز  هي  رايته  فستكون  رايته،  حتت  ستتحد  الصاحلة  البرشّية 
القوة اإلنسانّية، وينبوع الحبة واإللتقاء لكل الصلحاء واألبرار، 
وستكون النتيجة احلتمّية الستقرار الوضع السيايس واالجتامعي 
يف زمانه، استقراُر الوضع األمني كذلك، ويتحقق الوعد يف قوله 

ن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمناًا{.. َلنَُّهم مِّ }َوَلُيَبدِّ

٤- االستقرار االقتصادي ..

ى عىل هذه األرض،  ليرتكه سداً اإلنساَن  تعاىل  اهلل  مل خيلق 
لقد أنعش اهلل األرض بالوارد التي يمكن لإلنسان أن يستعملها 
يوم  بعد  ا  يوماً يكتشف  العلم  يزال  وال  العيشّية،  أموره  إمتام  يف 
الوارَد والكنوز الوفرية التي خزهنا اهلل يف ظالل الطبيعة، ومنها: 

 المتحنة ٨  )١(
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اخلام،  والواد  والعادن،  النفط-،   - األسود  والذهب  الذهب، 
ل  وُأعطي اإلنسان الطاقة الذهنّية والعقلّية العالية التي جتعله الؤهَّ
األول الستغالل هذه الوارد والصادر يف مسرية حياته، ليتّم بذلك 
العدل اإلهلّي الطلق، أّما عىل مستوى اإلنسان، فيمكننا أن نرجع 

أسباب اشتعال الفقر يف الجتمعات، إىل أمرين :

الطغيان والفساد، وهي كتل برشّية تعمل  : جهات  األول 
عىل  ليس  آخر  إنساٍن  كّل  من  واجلاه،  الال  لتنهب  والنهار  الليل 

شاكلتها الظلمة . 

البرشّية  الفئات  من  واسع  نطاٍق  استغالل  عدم   : الثاين 
لإلمكانات العقلّية والذهنّية الودعة يف اإلنسان جلني ثامر الوارد، 
وبالتايل يصبح الفرد أكرب ظامل لنفسه، وجتني عىل نفسها براقش.

، وحُيكى  الفقر مشكلة عويصة ومعضلة مدمرة فعالاً يمّثل 
  عن أمري الؤمنني عيل  أنه كان يقول : )لو كان الفقر رجالاً
ا  جائعاً يبيت  من    عيل  حكم  زمان  يف  كان  وما    لقتلته(، 
ا، وّلا استشهد ، مل يلبث الناس إال أن عادت جهات  خممصاً
الطغيان تنهب البالد والعباد، وتقضم مال اهلل كقضمة اإلبل نبتة 
 أن تقتل  الربيع، أما يف زمن القائم )( فستتمكن البرشّية فعالاً
الفقر إىل األبد !، ألّن كّل أسبابه الفعلية ستزول وتضمحل، فأّما 
 )( األمر  صاحب  عليها  فسيقيض  والفساد،  الطغيان  جهات 



88

اهلل
قية 

ب

قلوهبم  سواد  من  األرض  لتصفوا   ، السيح  السيد  بمعّية 
ا،  أيضاً يبقى  فلن  واخلمول،  االحباط  وأّما  ووجودهم،  وعقوهلم 
العالّية  اإلصالحّية  احلركة  إطار  يف ضمن  سيتأهب  اجلميع  ألّن 
التي مل ُتسبق بمثلها عىل مر التاريخ اإلنسايّن، وإذا زالت مسببات 
ا وتسرتيح البرشّية منه إىل األبد .  الفقر وجذوره، فسيزول أخرياً

وسيقوم اإلمام بإصالحات جذرّية يف هذا الجال، من شأهنا 
أن تقيض عىل ظاهرة الفقر، ومنها : أنه يمنع احتكار احلكومات 
وإحياءها،  األرايض  بتملك  الناس  جلميع  وسيسمح  لألرايض، 
النطق  يقّره  ما  وهذا  وسكناًا،    وحمصوالاً   زراعةاً منها  واالستفادة 

السليم والعقل الستقيم.

خاص،  ألحد  ا  ملكاً ليست  تعاىل  اهلل  خلقها  التي  األرض 
ولذلك ففي حكومته الرشيفة سُتأهل مجيع األرض بمستلزمات 
من  معينة    قطعةاً يملك  أن  أحد  كّل  حّق  من  وسيكون  العيشة، 
األرض، برشط أن ال يسبقه إىل ذات القطعة أحد قبله، وأن يعمل 
عىل إحياءها وعامرهتا، وأرض اهلل واسعة، وهذا سيكون أكرب حّل 

عالّي لشكلة الفقر وعدم توفر النزل والدخل.

لتمنع  عاّمة  بضوابٍط  سُيحكم  القانون  هذا  أن  شك  وال 
 منقطعة  التسيب واإلنفالت، ولكن ال بد أنه سيكون فعال خطوةاً
  النظري يف القضاء عىل الفقر واحلاجة، وحتدث النبي األكرم
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عن هذا القانون البارك يف قوله :)األرض هلل ولن عمرها( )١(

بذله يف  الروايات عن مقدار عدله وشّدة  وتتحدث بعض 
سبيل القضاء عىل هذه الظاهرة، حّتى أنه يعطي السائل من الال 
  ما يكفيه ويكفل حاجته ومبتغاه وأكثر، كام ورد عن النبي 
أنه قال : )فيجيء إليه الرجل فيقول : يا مهدي، أعطني، أعطني، 

فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله()٢( 

٥- االستقرار القضائي ..

ِذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن  بِيُل َعىَل الَّ اَم السَّ قال تعاىل : }إِنَّ
اهلدف  إّن  َألِيٌم{)٣(،  َعَذاٌب  هَلُم  ُأْوَلِئَك    احْلَقِّ   بَِغرْيِ اأْلَْرِض  يِف 
األسمى من أهداف اإلمام الهدي )( هو القضاء عىل كل شكل 
من أشكال الظلم واالضطهاد، ونحن نقرأ يف دعاء الندبة: )أين 
الدخر لقطع دابر الظلمة ؟، أين النتظر إلقامة األمت والعوج ؟، 

أين الرجتى إلزالة اجلور والعدوان ؟( )٤(.

ينبغي أن يكون   كيف  العصومون  أئمتنا  وقد عّلمنا 
ا  ، حتى ذكر يف األثر، أن شخصاً القضاء كلمته وموقعه إذا كان عادالاً

)١( الكايف ج 5 ص٢٧٩
)٢( بحار األنوار، ج5١ ص١٠٤

)٣(  الشورى ٤٢
)٤(  مقطع شهري من دعاء الندبة، بحار األنوار ج٩٩ ص١٠٧
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الرشيفة،  حكومته  أيام  يف    الؤمنني  أمري  درع  أخذ  يودّيا 
وادعى أنه صاحبها ومالكها، وكان عيل  هو احلاكم آنذاك، 
كام  والقّوة  بالسيف  ويأدبه  جلده  يسلخ  ومل  منه،  يسلبها  مل  لكنه 
هو شأن ظلمة احلكام، بل ذهب معه إىل القايض، ليحكم بينهام، 
فأين شهودك،  انت مدع وهو منكر،   :   لعيل  القايض  فقال 
شهود،  لعيل  ليس  القايض،  صدق   : وقال    عيّل  فضحك 
فحكم القايض لصالح الرجل اليهودي، فام كان منه إال أن ارتبك 
واقشعر بدنه وقلبه، وقال لضمريه : كيف يكون احلاكم عىل البالد 
والترصف يف شؤون العباد هبذه العدالة الال متناهية !؟، فخّر عىل 
 ، قدميه يقبلهام، وكان ذلك سبباًا يف إيامنه ووقوفه مع األمري

وُذكر أنه كان من شهداء النهروان )١(. 

ويف عهد القائم )(، سيقتلع كّل باب من أبواب الفساد 
وسيجتمع  النزيه،  العادل  القضاء  جذور  وسيثبت  القضائي، 
مجعاء،  للبرشّية  يضعه   الذي  اجلديد  قانونه  ليؤيدوا  الناس  كل 
وخطواته  البارك،  مرشوعه  البرشية  تالحظ  أن  بعد  ا  خصوصاً
تصنيٍف  كّل  والعدالة، وسيمحو  بالقسط  األرض  ملئ  الثابتة يف 
أو متييز يمكن أن يؤثر سلباًا عىل العدالة التامة الأمولة، ولن تكون 
 حتت التهميش،  التيارات الفكرية الختلفة واألديان األخرى قابعةاً

)١(  بحار األنوار ج ٣٤ ص٣١٦
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كام ورد عن أيب جعفر : )إذا قام قائمنا فإنه يقسم بني الناس 

بالسوية، ويعدل يف خلق الرمحن، الرب منهم والفاجر()١( 

ولن  الدائمة،  الرقابة  الرشيف حتت  قضاة عرصه  وسيبقى 
يشكل  أمر  كّل  بل  واليقني،  القطع  بغري  االجتهاد  يف  هلم  يسمح 
عىل   )( اإلمام  أّن  وحيث  بنفسه،  اإلمام  إىل  يرجعونه  عليهم 
اتصال مبارش باهلل تعاىل، فإنه حيكم بينهم باحلق وال يشطط، ويعلم 
خائنة األعني وما ختفي الصدور، بإطالع اهلل تعاىل وتعليمه، كام يف 
 َمِن اْرَتَض  ا * إاِلَّ قوله تعاىل : }َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحداً

ٍء أْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنٍِي{)٣(.   يَشْ ُسوٍل{)٢(، وقوله: }َوُكلَّ ِمن رَّ

ذهبّيا  ا  عرصاً البرشّية  ستدخل  األمور،  هذه  حتقق  وعند 
للقضاء ورجوع احلق إىل أهله ومستحقه األصيل .. 

)١(  علل الرشائع، ج١ ص١٩٢
)٢(  اجلن ٢٧
)٣(  يس ١٢
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الخالصة ..

وسيوصلنا  عظمى،  حتول  نقطة  عىل  مقبلة  البرشّية  إّن 
الزمن إىل النهاية السعيدة الرتقبة، اإلمام موجود )(، وأهدافه 
موجودة، ولوال غياب وجوده وأهدافه عن قلوبنا، لا غاب عن 
محلٍة  إىل  حتتاج  العليا  الهدوّية  األهداف  إّن  عني،  طرفة  أبصارنا 
أن  العرصّي  لإلنسان  ينبغي  واالمتياز،  والقوة  الكفاءة  غاية  يف 
 حلضور ذلك الزمن   ومراحَل كثرية، ليكون مؤهالاً يرتقي مراحالاً
القدس، وإذا أردنا أن نكحل العيون بنظرٍة إليه )(، فال نضيع 
هنضته  سبيل  يف  إال  القصري،  العمر  من  ثانية  ُنتِلف  وال  حلظة، 

وأهدافه . 
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الفصل الرابع

تساؤالت وشبهات حول املهدوية

)القسم 1(
مضامينه :

س1/ كيف أمكن لإلمام )( أن يعيش كل هذا   
العمر الطويل ؟   

س2/ ملاذا الغيبة ؟  
س3/ ماهو دوره يف عصر الغيبة ؟!  

س4/ كيف ننصره يف زمان الغيبة ؟!  
س5/ماهي مثرة اإلميان بالقضية املهدوية !؟  
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)( السؤال األول : كيف أمكن لإلمام
أن يعيش كّل هذا العمر الطويل ؟! ...

اجلواب : 

ا عاش ما يزهوا عىل  مل ترصد البرشّية التأخرة عياناًا أن أحداً
أربعة عرش قرناًا، ومل تستطع عجلة التطور العلمي والطبي الرسيع 
أن متّد يف عمر اإلنسان ليعيش أكثر مما هو معتاد، ولكن الذي جيب 
ا  أن نلفت األذهان إليه، عدم الالزمة بني كون اليشء ليس مرصوداً
البرشّية  تستطع  مل  التي  األمور  من  فكثرٌي  ا،  موجوداً ليس  وكونه 
حقيقتها  يف  ال شك  األمر  واقع  يف  هي  عليها،  واهليمنة  رصدها 
أنه  يعني  ال  الزهرة،  كوكب  البرش عىل  نزول  عدم  و  ووجودها، 
ويثبت   ، مستقبالاً فيه  وينزل  إليه  يصل  أن  اإلنسان  بإمكان  ليس 
 عىل ما  العلم، أننا ال يمكننا أن نحدد الصورة النهائية للكون بناءاً
الكون الوجود  أّن صورة  القول  تم رصده حتى اآلن، ونستطيع 
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 متثل مئات بل ألوف وقد يكون ماليني أضعاٍف من الكون  حقيقةاً
الرصود علمّيا، وكذلك..، إّن عدم متكن األطباء - حتى اآلن - 
 ،-  من التغلب عىل مرٍض خطري يفتك بالناس - كالرسطان مثالاً
.. هناَك  ا  إذاً ييل،  فيام  يتغلب عليه  أن  يمكن  العلم ال  أّن  يعني  ال 
ا،  ا وكونه موجوداً فرٌق شاسع وبْوٌن كبري بني كون اليشء مرصوداً
كعمر   - جّدا  مديٍد  لعمٍر    حالةاً ترصد  مل  البرشّية  كوُن  يعني  وال 
ووقوعه،  ذلك  حدوث  يمكن  ال  أّنه   ،-  )( العرص  صاحب 
وسأبنّي بعض الرجحات واألدّلة عىل إمكان ذلك علمّيا وتارخيّيا 

وفلسفيًّا..

أّوال : اإلمكان الذاتي .. 

إّن غاية ما نستفيده من الالحظة والتجربة هو أّننا مل نشهد 
فإّن  تقّدم،  وكام  الطويل،  العمر  من  احلظ  هذا  نال  من  حياتنا  يف 
ذلك ال يوزعنا أن نجعل األمر يف دائرة الستحيالت، ألن هناك 
مسافة فاصلة بني الرصود والوجود -بني اإلمكان ذاتا ووقوعا-، 
إذا  سّيام  ال  ذلك،  من  حقيقّي  علمّي  مانع  يوجد  فال  هذا،  وعىل 
تطرأ  السلبية  اخلارجّية  الؤثرات  من  جمموعة  هناك  أّن  عرفنا 
السببات  هذه  ُأزحيت  فإذا  وبالتايل  الوت،  لتسبب  اإلنسان  عىل 
ا، فإّن  والؤثرات بطريقٍة ما،  وصار تعرض اإلنسان هلا أقل كثرياً
، وقد أشارت بعض  ذلك سيؤدي إىل عمٍر أطول مدة وأكثر بقاءاً



99

اهلل
قية 

ب
جملة  يف  ذُكر  ما  ومنها  ذلك،  إىل  العلمية  التحقيقات  و  األبحاث 
القتطف الرصّية )١(: )... لكن العلامء الوثوق بعلمهم يقولون : 
إّن مجيع األنسجة الرئيسية يف جسم احليوان تقبل البقاء إىل ما ال 
هناية له، وأّنه يف اإلمكان أن يبقى اإلنسان حيا ألوفا من السنني، 

إذا مل تعرض عليه عوارض ترصم حبل حياته(  .

ويف صفحة ٢٤٠ : )وغاية ما ثبت اآلن من التجارب الذكورة 
أّن اإلنسان ال يموت بسبب بلوغ عمره الثامنني أو الائة من السنني، 
بل ألّن العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفها، وإلرتباط بعضها 
ببعض متوت كلها، فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو 

يمنع فعلها، مل يبق مانع من استمرار احلياة مئات السنني(  

وقد أجريت دراسة علمّية قام هبا جمموعة من الختصني يف 
اخلاليا  من  عينات  اختبار  تّم  بنيويورك، حيث    )روكفلر(  معهد 
لدة  للبقاء  قابليتها  مدى  لقياس  واإلنسانّية،  واحليوانّية  النباتية 

أطول، إذا ما تعرضت لظروف حيوية مالئمة.

بالنسبة  أصيلة  احلياة  أّن  تستنج  الدراسة  هذه  وخالصة 
للخاليا احلية، والوت عارض، بمعنى أّن اخلاليا لو ظّلت حتصل 
، فلن تواجه مصري الوت  عىل ظروف غذائية وحيوية مناسبة دائاماً

حتى إذا طال الزمن.

)١(  اجلزء الثالث، الصادر ١٣٧٩ هـ، يف صفحة ٢٣٩ من الجلة .
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ألكسيس كارل  د.  أجراها  التي  الدراسة  ا عىل هذه  وتعليقاً
الربوفسور يف جامعة   وهو  يقول )ديمند وبلر(  العلمي،  وفريقه 
جسم  من  الرئيسية  اخللوية  األجزاء  كل  )إن   : هبكس،  جونس 
اإلنسان، قد ثبت إما أن خلودها بالقوة صار أمرااً مثبتااً باالمتحان، 

أو مرجحااً ترجيحااً تامااً لطول ما عاشته حتى اآلن( )١(

 )( وقد وردت بعض الروايات التي تبنّي حفاظ اإلمام
عىل نشاطه وقوته اجلسمّية، رغم كرب سنه الرشيف، كام قال اإلمام 
أبو احلسن الرضا   : )إن القائم إذا خرج كان يف سن الشيوخ 
ومنظر الشبان، قوّيا يف بدنه، حتى لو مد يده إىل أعظم شجرٍة يف 

األرض لقلعها !()٢(

ثانًيا : اإلمكان التارخيي..

 ما نحتاج للتاريخ لنتصّور الستقبل، وإذا أردنا أن نعرف  دائاماً
ماذا سيجري فيام ييل، فعلينا أن نعرف ماذا جرى فيام مض، ومن 
الفيد جّدا أن نستقرأ التاريخ، لنقف عىل حقيقة إمكان امتداد عمر 
ا، ويمكن أن نستدّل ببعض النامذج التارخيّية لندّعم  اإلنسان كثرياً
فكرة اإلمكان الفعيّل لألمر، القّلب بني صفحات التاريخ القديم 
سيالحظ جلّيا أّنه ليس من الستحيل أن يعيش اإلنسان مئات أو 

 جملة القتطف )هل خيلد اإلنسان يف الدنيا( مج 5٩ ج٣ ص ٢٣٨- ٢٤٠.  )١(
)٢( كامل الدين ج٢ ص٣5١
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عام،  وثالثامئة  ألفني    نوح  عاش  فقد  السنني،  ألوف  حتى 
ا، كام يف قوله تعاىل: }َوَلَقْد  ولبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً
ا{)١(،   مَخِْسنَي َعاماً ا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ َأْرَسْلنَا ُنوحاً
  ٩٣٠ سنة كام يف بعض اآلثار، وأّما اخلرض  وعّمر آدم
فقد بقَي حّيا منذ زمان موسى  إىل يومنا هذا، ويف عقيدتنا، 
أن السيح عيسى بن مريم  ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه 
هلم، وهو ال يزال باقياًا عىل قيد احلياة، كام قال تعاىل : }َوَما َقَتُلوُه 
{)٢( وغريهم كثري.. ا َحِكياماً َفَعُه اهللُّ إَِلْيِه َوَكاَن اهللُّ َعِزيزاً َيِقيناًا * َبل رَّ

رين وآثارهم،  ا ما تذكر الكتب التارخيّية أحوال العمِّ وكثرياً
الطويل  العمرّي  اإلمتداد  ثبت حدوث  أن  فبعد  وعىل كّل حاٍل، 
فيام سبق من حلقات التاريخ، فلم يعد وجٌه لإلشكال حول إمكان 
ا امتدت حياته إىل  ذلك فيام جيري وما يلحق، وإذا عرفنا أّن نوحاً
ونعترب   ،)(النتظر الهدي  ذلك يف حق  ننكر  فلامذا  عام،  ألفي 

ا عن نطاق الفهم والقبول ؟! .. طول حياته خارجاً

ثالًثا : اإلمكان الغييب..

قد نستطيع طبّيا أن نفرّس أسباب كّل حالة وفاة حادثة، ولكْن 
ماذا ستكون اإلجابة إذا سألنا : كيف حيدث الوت ؟!، وأدق من 

 العنكبوت ١٤  )١(
 النساء ١5٨  )٢(
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ذلك، ما هي تلك النقطة الفاصلة البائنة بني الوت واحلياة ؟!، وما 
الذي جيري بني تلك الثانّية التي ينبض فيها القلب، ويرسي الدم 
يف مساريب العروق، وبني الثانية التي تليها، حيث يتوقف النبض 

والدوران ؟!.

أخرى،  مــّرة  الفلسفة  لتدخل  هنا  نحتاج  أننا  أعتقد 
احلاالت  جلميع  متسقة  أجوبة  وتقّدم  العلم،  استنتاجات  لتفرّس 
واألحداث، قد تكون هناك الكثري من األمور التي حتدث ويتحدث 
وسيتحدث عنها العلم يف هذه السألة، ولكن العلوَم أّن كّل يشء 
يف عامل الكون جيري حتت حكمة اهلل تعاىل وإرادته واقتداره، وال 
يمكن أن ينتقل يشٌء من الوهم إىل احلقيقة إال عرب اهلندسة اإلهلّية 
 َيَتَوفَّاُكْم{)١( وإذا فهمنا  للوجود،  وهو القائل : }َواهللُّ َخَلَقُكْم ُثمَّ
، فسندرك أّنه ال يمكننا استبعاد حدوث  هذا األمر ووعيناه حقيقةاً
ا ما دام يف قاموس احلكمة والقدرة اإلهلّية، وعىل ذلك،  يشٍء أبداً
أرجاء  مجيع  عىل  السيطر  وهو   - تعاىل  اهلل  بقدرة  الربهنة  فتكفي 
صاحب  عمر  امتداد  إمكان  عىل  مدلال  ذلك  ليكون  الوجود-، 
اإلهلّي  بالرشوع  ذلك  ارتباط  عرفنا  إذا  السّيام   ،)( العرص 

اإلصالحّي لستقبل احلياة .

 النحل ٧٠  )١(
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السؤال الثاني : لماذا الغيبة ..؟!

١- البشرّية غري املؤهلة ..

إن الطفل يف سّن اخلامسة ال يمكن أن يدرك قوانني الفيزياء 
ليستخدم  الكايف  والعقيّل  الفكرّي  النضج  يبلغ  ومل   ،! والكيمياء 
فإّنه حيتاج إىل مرحلٍة من  طاقته يف هذه العارف والعلوم، لذلك 
التأسيس والتمهيد قبل ذلك، فيحتاج أن يتعلم احلروف واألرقام 
نشط  بشكل  ذلك  يامرس  وأن  واحلساب،  والكتابة  والقراءة 
ومستمر قبل التعمق يف العلوم األخرى، وعندما نتأّمل يف عبارة 
تشري  أهنا  سندرك  خمتلفة(  ورشائعهم  واحدة  دعوهتم  )األنبياء 
لذات العنى، وقد يسأل سائل : لاذا ختتلف بعض األحكام بني 

رشائع األنبياء ؟!؟

من  متقلبة  بدورٍة  اإلنسان  مر  لقد   : اجلواب  سيكون 
التطور واالرتقاء خالل معيشته يف الدنيا، فقد كان اإلنسان يف 
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الفكري  الستوى  بدائّيا وبسيطاًا جّدا، وكان    عرص نوح 
ولذا   ،- احلارض  الستوى  إىل  ا  قياساً  - جّدا  ا  زهيداً والعريف 
العرص  النظمة بني ذلك  الضوابط  باختالف  العقل حيكم  فإّن 
الثقافات  ببعض  َغنِيًّا  كان  الذي  النبوي  والعرص  البدائي، 
واحلضارات، يف عهد نوح  كانت كل البرشّية يف مرحلة 
الذي  األسباب  نفس  أّن  القول  ويمكن  والتمهيد،  التأسيس 
جتعل الناهج الدراسية ختتلف بني مرحلة )الروضة(  ومرحلة 
ا من االختالف يف الرشائع  )اجلامعة(، هي التي جتعل هناك نوعاً
اإلهلية التعاقبة، وألّن الرسالة الحمدّية هي األكمل واألشمل، 
البرشية  والثقافة  النضج  من  عاٍل  مستوى  إىل  حتتاج  فإهّنا 

الستيعاهبا، وهذا ما أدى إىل كوهنا )الرسالة اخلامتّية(  .

وكذلك األمر بالنسبة إلمامنا )(، إّن األهداف الهدوّية 
ى كاميّل تطمح إليه البرشّية،  الباركة هي متثيٌل واقعّي ألعىل مستواً
واستمرار غياب اإلمام )( إنام هو بسبب أّن البرشّية التي تعيش 
العالية  األهداف  تلك  لتحقق  مؤهلة  ليست  اليوم،  األرض  عىل 

وتعيش يف ظل تلك الكامالت الرفيعة.

يف  الظهور  أمد  يف  األّمة  استعداد  مركزّية  إىل  أشري  وقد 
 : عنه  ورد  فقد  نفسه،   )( اإلمام  عن  الرشيفة  الروايات 
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يف  القلوب  من  اجتامع  لطاعته، عىل  اهلل  وفقهم  أشياعنا  أن  )ولو 
الوفاء بالعهد عليهم، لا تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت هلم 

السعادة بمشاهدتنا()١(!

وحّتى ندرك هذا العنى يف النفوس، فليسأل كل فرد نفسه 
هذا السؤال : 

ماذا لو ظهر اإلمام القائم )( يف يوم الغد ؟! 

التغيري  زمن  يف  رشكاء  لنكون    فعالاً مستعدون  نحن  هل 
بالعيش يف ظّل تلك  واإلصالح ؟، وهل نحن مؤهلون لنحظى 
الدولة اإلهلّية ؟، نحن نردد كّل يوم : )اللهم اجعلنا من أنصاره 
وأعوانه والذابني عنه والستشهدين بني يديه(  ولكن .. هل أعّد 
ومنقذ  البرشّية  خملص  جنِب  إىل  جنباًا  ليكون  نفسه  شخص  كل 

األمة ؟ 

 ،)( إّن إجابة هذه األسئلة سبب من أسباب غيبة اإلمام
وقد قال اإلمام عيل  يف هنج البالغة : )فام راعني إال والنَّاس 
كعرف الضبع إيّل، ينهالون عيّل من كل حدب وصوب، حتى لقد 
شق عطفاي، ووطئ احلْسنان،..، وأيم اهلل لوال حضور احلارض، 
وقيام احلجة بوجود النارص، لرتكت حبلها عىل غارهبا، وسقيت 

)١(  بحار األنوار، ج 5٣ ص١٧٧
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آخرها بكأس أوهلا( )١(، إّن اإلمام يصف حالة الناس بعد أن ذاقوا 
اهنالوا  ذلك  عند  احلكم،  إىل  سبقوه  الذين  عهد  يف  الظلم  مرارة 
عليه يبايعونه بعد أن غفلوا عنه وتركوه سنيناًا، ورغم أنه هو ويّل 
اهلل واإلمام النصوب من عنده، إال أّن النظومة اإلهلّية قائمة عىل 
والقهر،  بالقوة  نفسه  إىل  الناس  اإلمام  جيرب  ومل  واحلرّية،  العدالة 
البعد  بعد  إليه  فرطوا ورجعوا  فيام  عرفوا  الذين  فهم  الناس،  أّما 
واهلجران، إّن األّمة اليوم كذلك .. غّيبت عن نفسها أهداف احلركة 
فاستمر   ،)( القائم  لظهور  االستعداد  عن  وغفلت  الهدوّية، 
ليُلها الداكن، ومل ترشق شمس إمام األرض عىل الناس، وسيأيت 
اليوم الذي ينتبه الناس فيه من هذه الغفلة الطويلة، ليقوموا بتأهيل 
األنفس إىل ذلك الزمان، عند ذلك سترشق الشمس الهدوّية التي 

..  انتظرناها طويالاً

٢- اإلمام والناس ..

مشكلة  إّن  العليا،  البرشّية  النامذج  هم    البيت  أهل 
بكامله  وتعاىل  سبحانه  اهلل  تصور  يستطيع  ال  أنه  البرشّي  العقل 
  العصمة  بيت  بأهل  علينا  اهلل  مّن  لقد  متناٍه،  الال  الطلق 
باهلل  التصل  الكامل  من  ممكن  قدٍر  أكرب  مالمسة  نستطيع  حتى 

)١(  ورد هذا القطع يف خطبته العروفة بالشقشقية، وهي موجودة يف هنج 
البالغة برقم )٣(، وذكرها الفيد يف إرشاده ج١ ص٢٨٧، وغريه من 

األعالم .



107

اهلل
قية 

ب
كان  وأعامهلم،  صفاهتم  يف  ومجاله  كامله  نستشّف  وحّتى  تعاىل، 
ا عالياًا عىل رأسها،  ينبغي أن جتعل البرشّية أهل البيت  تاجاً
لكّن العكس جرى، وبدل أن يبادر اإلنسان باإليامن واإلحسان، 
 مرارة ظلم  البيت  بادر كثرٌي باجلور والطغيان، وجترع أهل 
البرشّية عىل طول حياهتم الرشيفة ووجودهم البارك، ومل يمض 

منهم أحٌد إال مسموم أو مقتول.

عّلة  عن  سئل  لا  أنه   ،-J- اخلوئي  السيد  عن  وُينقل 
تعيش يف  ما    قريةاً أّن  : ختيلوا  للسائلني  أجاب   )( اإلمام  غيبة 
ظالم مطبق دامس، وأراد حاكم القرية أن حيّل األمر، فاخرتع اثنا 
ا مضيئاًا، يستطيع كّل واحد أن ييضء القرية بأكملها،  عرش مصباحاً
وعندما نصب الصباح األّول يف القرية الظلمة، تفاجئ بأّن الناس 
قد جنوا بإحراقه وإتالفه، واستمّر ينصب الصباح الثاين والثالث.. 
ومل يزل الناس يعمدون إىل حتطيمه وإتالفه، واستمّر احلال هكذا 
إىل أن مل يبق من كّل الصابيح النرية إال مصباح واحد، ومل يتقبل 
الظلامت  يف  للسكون  وعشقوا  الضياء،  وسط  يف  العيش  الناس 
الداكنة، .. فامذا عىل احلاكم أن يعمل يف ذلك الوقت ..؟ هل يضع 
الصباح األخري الذي يعلم أّنه سُيحرق .. !؟ هل يستسلم للعيش 
أن  له  ينبغي  أم  والضوء؟،  النور  أمال  كل  وتضيع  ؟،  الظالم  يف 
فكرهم  ويرتقي  الناس  ليزداد وعي  األخري،  الصباح  ذلك  خيفي 

ا، فينتفعون به ويستضيؤون بنوره؟  يوماً
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إّن أهل البيت  هم نور اهلل الذي ييضء عىل األرض، 
وقد عمد الطغيان إىل قتل كّل شخوص هذا النور البارك، ومل يتبق 
 واحد ومظهر أخري، وأرادت احلكمة اإلهلّية أن ختفي  منه إال جتلٍّ
هذا النور عن عشاق الظالم، لتظهره فيام بعد عندما يشتاق الكل 

..  إىل النور والضياء، ليستيضء به الصلحون النتظرون طويالاً

*معنى اخلوف يف حق اإلمام )( الوارد يف بعض الروايات..

يلتبس عىل كثري من الناس أمر بعض الروايات يف موضوع 
الغيبة، خصوصا عندما يقرأ أمثال هذه النصوص .. 

اإلمام الصادق -- : )إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، إنه 
خياف - وأومأ بيده إىل بطنه، -يعني القتل( )١(، )ال ختلوا األرض 

من حّجة إما ظاهر مشهور، أو خائف مستور( )٢(

الفرتض  اإلمام  هو  أليس  ؟!  خياف  كيف   : يتسائل  وقد   
الطاعة ؟ والنتظر لكي يقوم بأكرب عملية إصالح عىل األرض ! 

ا ؟  ا ومسترتاً فكيف يكون خائفاً

ليس من جنس خوفنا   )( اإلمام  إّن خوف   : واجلواب 
إّنه )( ال خياف عىل  الختلفة،  والقتل والعوارض  البطش  من 
نفسه لنفسه، إنام خياف عىل نفسه لتعّلق األهداف اإلهلّية هبا، لقد 

)١(  كامل الدين، ج ١ ص5٠٩ .
)٢(  بحار األنوارج ٢٣ ص ٤٩
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  ِخيَفةاً َنْفِسِه  يِف  }َفَأْوَجَس  موسى،  نبيه  عن  حاكياًا  تعاىل  اهلل  ذكر 
وَسى{)١(.. وتبني اآلية التالية السبب احلقيقّي الرتياب اخلوف  مُّ
َأنَت  إِنََّك  خَتَْف  اَل  : }ُقْلنَا  تعاىل  يقول  ، حيث  عند موسى 
اأْلَْعىَل{ )٢(، فلم يكن خياف عىل نفسه ألجل نفسه، إنام كان خوفه 
ذكرنا  وكام  وحاملها،  متعلقها  هو  الذي  اإلهلّية  الرسالة  ألجل 
ا، إن مجيع أهداف األنبياء وجهود الصلحاء مرهونُة اإلثامر  سابقاً
يف قضّية صاحب األمر )(، وإّن خوف اإلمام عىل نفسه ليس 
ألجل نفسه، ويف حقيقته إنام هو خوٌف عىل هذه األهداف والثامر 
اإلهلّية النتظرة الرتقبة، ألنه هو متعلقها وضامنتها احلقيقّية، وهذا 
من جنس اخلوف الحمود الذي خافه نبي اهلل موسى  يف ذلك 
الزمن، وهكذا ترد هذه الشبهة التي طالا اسُتعملت إلضعاف هذا 

العتقد الرصني ..

)١(  طه ٦٧
)٢(  طه ٦٨
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السؤال الثالث : ما هو دوره في عصر غيبته !؟

اجلواب : 

ال يعني مفهوم الغيبة الهدوّية أن اإلمام )( قد جتّرد من 
ا  كّل السؤوليات والهامت اإلهلّية، بل احلق أنه )( يامرس دوراً
ذلك  من  يمنع  وال  مجعاء،  لألمة  حساسة  وموقعّية  جّدا  ا  معّقداً
استتاُره واختفاؤه عن أعني الظالني، كام ال يمنع السحاب الرتاكم 

الشمَس الضيئَة من أن تنري األرجاء .. 

١- أماُن أهل األرض .. 

ثباته  عىل  حيافظ  وارتكاز  دعامة  إىل  بحاجة  يشء  كّل 
ا  ظاهراً والرتَكز  اليشء  هذا  يكون  أن  جيب  وال  واستقامته، 
اهليكل  بناء  تعطي  التي  هي    حلاماً الكسوة  العظام  أن  كام  ا،  ُمشهراً
العضيل البرشي، والقواعد احلديدّية الداخلية للبناء هي التي متنع 
البرشية،  السقوط واالهنيار، وعىل مستوى األمم وخالل صعيد 
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ا، وحجة اهلل عىل األرض هو الذي يمثل نقطة  األمُر كذلك أيضاً
الدعامة واالرتكاز، الذي حيفظ بناء الجتمع اإلنسايّن من السقوط 
واخلراب، ومن أهم جتّليات ذلك وآثاره : الوقعّية احلساسة والدور 

األسايّس للحجة يف معادلة العذاب ورفع العذاب اإلهلّي .. 

 ما يقرتن دعاء احلجة عىل  ونجد يف القرآن الكريم، أنه دائاماً
قومه - بعد طول صرٍب ودعوة ودعاء - باإلجابة اإلهلّية الرسيعة، 

التمثلة يف إنجاء الصاحلني وإهالك الظالني .. 

َبْينِي  َفاْفَتْح   * ُبوِن  َكذَّ َقْوِمي    إِنَّ   َربِّ }َقاَل   : فنوٌح 
َعُه  ِعي ِمَن اْلُْؤِمننَِي * َفَأنَجْينَاُه َوَمن مَّ نِي َوَمن مَّ ا َوَنجِّ َوَبْينَُهْم َفْتحاً

 َأْغَرْقنَا َبْعُد اْلَباِقنَي{)١(  يِف اْلُفْلِك اْلَْشُحوِن * ُثمَّ

ْينَاُه  نِي َوَأْهيِل مِمَّا َيْعَمُلوَن * َفنَجَّ  َنجِّ و لوط  قال : }َربِّ
ْرَنا اآْلَخِريَن{)٢(   َدمَّ ا يِف اْلَغابِِريَن * ُثمَّ  َعُجوزاً َوَأْهَلُه َأمْجَِعنَي * إاِلَّ

َمَكاَنتُِكْم  َعىَل  اْعَمُلوْا  َقْوِم  }َوَيا  قال:    وشعيٌب 
َكاِذٌب  ُهَو  َوَمْن  ِزيِه  خُيْ َعَذاٌب  َيْأتِيِه  َمن  َتْعَلُموَن  َسْوَف  َعاِمٌل    إيِنِّ
ِذيَن  َوالَّ ُشَعْيباًا  ْينَا  َنجَّ َأْمُرَنا  َجاء  َوَلَّا   * َرِقيٌب  َمَعُكْم    إيِنِّ َواْرَتِقُبوْا 
يِف  َفَأْصَبُحوْا  ْيَحُة  الصَّ َظَلُموْا  ِذيَن  الَّ َوَأَخَذِت  نَّا  مَّ بَِرمْحٍَة  َمَعُه  آَمنُوْا 

 الشعراء ١١٧-١٢٠  )١(
 الشعراء ١٦٩- ١٧٢  )٢(
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ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي{)١( 

مظاهر  من  األكرب  اُلظهر  فهو    حممد  الصطفى  وأّما 
الرمحة اإلهلّية الهداة للبرش، وكان السالم واألمن والفضل يميش 
يف خطواته ويتحرك يف نسامته الباركة، وكان  سبباًا يف حفظ 
تعاىل  اهلل  فيه  قال  وقد  واإلهالك،  العذاب  أنواع  من  األّمة  هذه 

هَبُْم َوَأنَت فِيِهْم{!. }َوَما َكاَن اهللُّ لُِيَعذِّ

اليامني  آله  من  الطاهرين  سرية  جرت  النوال  هذا  وعىل 
لألّمة  األكرب  األمان  الرشيف صامم  الذين كان وجودهم   ،
من وقوع العذاب ونزوله، وإذا سألنا : ما هو الانع األساس من 
بقاعها  العذاب اإلهلّي عىل األرض ؟، ال سيام وقد مألت  نزول 
من مظاهر الظامل والفاسد، سيكون اجلواب أن نفحات الربكات 
أرجاء  كّل  شملت  قد  فإهنا  أنظارنا،  عن  غابت  وإن   - الهدوّية 
الذي عرّب عنه يف  السكينة واألمان، األمر  الوجود لتضفي عليها 
الرواية الرشيفة : )لو بقيت األرض بغري إماٍم لساخت بأهلها( )٢( 

أّن  ويف قول االمام )( : )وإيّن أماٌن ألهل األرض، كام 
النجوم أماٌن ألهل السامء()٣( .

)١(  هود ٩٣-٩٤
)٢(  بصائر الدرجات، ص 5٠٨
)٣(  بحار األنوار ج٧٨ ص٣٨٠
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٢- التسديد الغييّب .. 

االلتقاء، ألّن جوهر  يعيق  ا  مانعاً األجساد  ابتعاد  يكون  لن 
بل  واجلسوم،  األجساد  قالب  حتت  ا  حمدوداً ليس  العاشقني  لقاء 
متعّمق غائص يف صميم القلوب واألرواح، و إنني أؤمن أّن ذلك 
النقذ الغائب يمد لنا يد احلب من بعيد، وينسج لنا عىل يده حبل 
األمان،.. فمن صافح يده المدودة حّبا، فقد فاز بالعناية والرعاية، 

واالرمتاء يف رحاب الكامل ..

من  ليس  بِاْلَغْيِب{)١(،  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  }الَّ  : الكريم  اهلل  قال 
العقالنّية والرشد أن ننكر كّل ما يغيب عن عامل الادة والحسوس، 
السّيام  الغيبي،  التسديد  دور  يامرس   )( اإلمام  أّن  واحلقيقُة 
خرق  عىل    قدرةاً هبا  اهلل  أعطاه  التي  التكوينّية  الوالية  عنده  وأّن 
أنظمة الطبيعة، ومن خالل هذه القامات اإلهلّية الهدوّية يستطيع 
اإلمام أن يبّث للناس شعلة النور ويوقد هلم فتيل الضياء، فيمشوا 
يغفلون عن مصدر ضياءه  ما  ا  كثرياً الذي  النري  السبيل  عىل ذلك 

وشعاعه .

ليست اإلشارة بالؤمنني يف اآلية )وقل اعملوا فسريى اهلل 
ما  ا  فكثرياً الناس،  دالة عىل عامة   )٢( والؤمنون(  عملكم ورسوله 

 البقرة ٣  )١(
 التوبة ١٠5  )٢(
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 ال يطلع عليها أحٌد من اخلالئق، إن القصود  يعمل اإلنساُن أعامالاً
من هذه اآلية هم خصوص أهل البيت   الذين وصفهم اهلل 
اَلَة  ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمنُوْا الَّ تعاىل بالوصف ذاته يف قوله: }َوالَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{)١(، فكّل أعامل اخلالئق تعرض عىل  َوُيْؤُتوَن الزَّ
صاحب األمر )(، ويدخل هنا دور التسديد الهدوّي للبرشّية، 
ليكون معيناًا هلا لرتتقي يف سلم الكامالت الأمولة، وعندها يكون 
ذو احلظ العظيم ذاك الذي أدخل الرسور عىل قلب إمامه الغائب، 

فيحظى بدعوٍة منُه ليس بينها وبني اهلل حجاب .. 

هذا  إىل   )( الهدي  اإلمام  عن  الرشيفة  الرواية  أشارت 
الدور اخلطري، حيث قال   يف رسالته األوىل لشيخنا الفيد : 
)ونحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالني ..، فإنا 
غري مهملني لراعاتكم، وال ناسني لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم 

الألوالء، واصطلمكم األعداء ..()٢( 

٣- التمهيد ليوم اخلروج ..

حيتاج اإلنساُن الطموح أن يرسم خطط نجاحه وآماله، إّن 
 أن يتقنه، ولن تستحصل النتائج األكثر  اهلل حيب الذي يعمل عمالاً
احلركة  إّن  وواقعّية،  دّقة  األكثر  والتمهيد  بالتخطيط  إال  ا  نجاحاً

 الائدة 55  )١(
)٢(  بحار األنوار ج5٣ ص١٧5
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الهدوّية الباركة هي العنوان العريض لكّل الطموحات اإلنسانّية 
الكامالت اإلنسانّية يف  إليه سلم  يرقى  أن  ما يمكن  العليا، وآخر 
سائر الجاالت واألصعدة، الزمان الهدوّي سيكون األكمل، يف 
جمال العلم، والعمل، واألخالق، والحبة، والسعادة، واحلقوق، 
التحديات ال  هذه  كّل  من  النتائج  بأحسن  واخلروج  وكّل يشء، 
ا إعجازّيا ومتفانياًا، وإىل ختطيٍط جاّد وعميق  شّك أنه يتطلب جهداً
رسيع  عرص  يف  السّيام  وإجراءه،  تنفيذه  مرحلة  قبل  ما  يف  جّدا 

التقلبات والتغريات.

إّن طرق التعامل مع التغريات التسارعة هي مسؤولّية كبرية 
جّدا تلتقي عىل عاتق كّل مؤسسة أو تّيار أو حتى فرٍد ناجح، فام 
بالك هبذه احلركة التي متثل باب األمل الواسع لكّل ثغرة ظالة يف 

نافذة الوجود؟! 

األساسّية  جذورها  عىل  ُتبنى  العملّية  األهداف  كّل  وألّن 
يف مرحلة التأسيس والتخطيط، فإّن من أهّم أهداف قائد احلركة 
الطريق  وضع  هو   ،)( الزمان  صاحب  اإلمام  وهو  القدسة، 
اخلاضع  للخروج  التدرجيّي  اإلعداد  األصلح،  واخلّطة  األمثل 
العامل،  أرجاء  التغيريية  احلركة  هذه  لُتنري   ! األرض  يف  اهلل  لسنن 

فيعّم السالم واألمان كام مل تعهدمها البرشّية قبل ذلك احلني .
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السؤال الرابع : كيف ننصره في زمان الغيبة ؟!

اجلواب : 

ورد يف احلديث الرشيف عن نبي األمة   :)خري أعامل 
أمتي انتظار الفرج( )١(، وظيفة األّمة يف زمن الغيبة أن تنتظر زمن 
وتنفس صبٍح مرشق  الظلم،  ليلها  انجالء  ترتقَب  وأن  الظهور، 

من جديد.

من  ا  باباً  )( األمر  لصاحب  االنتظار  وظيفة  وليست 
أبواب التخامل والتكاسل عن اآلمال، وال مرفأاً عىل سبيل تأجيل 
األهداف وتأخري الطموحات الأمولة، إّن حقيقة االنتظار وجوهره 
مرحلة  لستلزمات  والتمهيد  اإلعداد  نحو  ا  دافعاً حمّركا  يمثل  أّنه 
التغيري واإلصالح، والعمل عىل أن يكون الجتمع اإلنسايّن - كّل 
 للعيش يف ظالل الدولة اإلهلّية الهدوّية.  يوم - أشّد هتّيئاًا وأهلّيةاً

)١(  ميزان احلكمة، للريشهري ج١ ص١٨٢
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ال يريد اإلمام منّا أن نكون متخاذلني أو متكاسلني خاملني 
متكئني عىل حجة غيابه واستتاره، بل يريُد أن نعيش حالة التهأب 
الستوى  ورفع  ظهوره،  زمن  يف  األكرب  العالّي  لإلصالح  التام 
اإلمام  ظّل  يف  سيعيش  الذي  اإلنسان  ذلك  مع  ليتالءم  اإلنسايّن 
الوعي  الطلوب من  للمستوى  البرشّية وصلت  أّن  الوعود، ولو 
زمن  مقاييس  لعايشة  الالزمة  األهلّية  وبلغت  والثقايف  الفكرّي 

 واحدة ..  الظهور، لا تأخر اإلمام عن اخلروج حّتى حلظةاً

نقول  ال  حّتى  التواصل،  واجلهد  اجلاد  العمل  علينا  جيب 
إنا  فقاتال  وربك  أنت  اذهب   : ظهوره  يوم   )( للصاحب 
هاهنا قاعدون، وال نقول : ال طاقة لنا اليوم هبامان وجنوده ! بل 
نقول: فداك النفس واألرواح، إّن ثمرة االنتظار أنه يصنع صفوة 
واعتقادّيا  نظرّيا  وليس  وتطبيقّي،  عميّل  أمٌر  االنتظار  األنصار، 
خمتربه،  إىل  والباحث  مدرسته،  إىل  الطالب  يذهب  عندما  فقط، 
حقله،  إىل  والزارع  ملعبه،  إىل  والريايض  عيادته،  إىل  والدكتور 
والصياد إىل البحر، وكّل عامٍل وجمتهد، فإّنه يسهم يف أداء فريضة 
أهلّية  يرفع  أن  الواجب، ألّن كل ذلك من شأنه  العميّل  االنتظار 

 لتعايش عرص الظهور القدس . األّمة لتصبح مؤهلةاً



119

اهلل
قية 

ب

السؤال الخامس : ما هي ثمرة اإليمان بالقضّية المهدوّية..؟!

اجلواب : 

١- متام العقيدة .. 

بني احتدامات العقائد الختلفة، لن جيد اإلنسان استقراره 
جانب  من    سواءاً العقيدة،  هبذه  باإليامن  إال  والعقدّي  الروحي 
احلجج العقلّية والنطقّية، أو من جانب االستقرار النفيس والعيش 
عرفني  )اللهم  دعائنا:  يف  نقول  ونحُن  الصادق،  األمل  إطار  يف 
اللهم عرفني  نبيك،  نفسك، فإّنك إن مل تعرفني نفسك مل أعرف 
اللهم عرفني  أعرف حجتك،  مل  نبيك  تعرفني  مل  إن  فإّنك  نبيك، 
إذا   ،)١( ديني(  عن  تعرفني حجتك ضللت  مل  إن  فإّنك  حّجتك، 
إىل  األنبياء  يبعث  حكيم  عليم  وأّنه  موجود،  اهلل  أّن  الرء  عرف 
والرشيعة،  الدين  حلفظ  باألوصياء  األنبياء  عىل  ويعّقب  الناس، 

)١(  بحار األنوار ج٩٢ ص٣٢٦
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فعليه أن يسأل نفسه : إذا كان اهلل أرسل األنبياء وعّقب باألوصياء 
يف كل األزمنة واحلقبات التارخيّية السابقة، فهل يمكن أن تنقطع 
اإلنسان  اهللُ  يرتك  أن  يمكن  اآلن ؟ وهل  التكاملة  السلسلة  هذه 

ى ؟، أم هل )تقاعد(  اهلل ؟! سداً

وافية،  بإجابة  منها  نخرج  أن  اليمكن  األسئلة  هذه  كّل 
اليوم،  ا يف عرصنا   حارضاً متثيالاً اإلهلّي  للمرشوع  بأّن  باليقني  إال 
عىل  العدالة  ليبسط  األخرية  كلمته  يقول  أن  الرشوع  هلذا  والبّد 
أرجاء الوجود، كان هذا التأمل هو احللقة النورانّية التي أوصلت 
التي  احلقيقة  ضياء  إىل    كوربان()١(  )هنري  الفرنيس  الفيلسوف 
هو  وهذا  واستبصاره،  تشيعه  أعلن  عندها   ، طويالاً عنها  بحث 
   عقدّية تاّمةاً جوهر القضّية الهدوّية، التي لن جيد اإلنسان سالمةاً

دون اإليامن هبا .

٢- السري على خطى الكمال ..

اإلنسان  مسرية  تعرقل  اللتي  العوائق  تلك  كثريٌة  هي  كم 
بحاجز  أن يصطدم  بّد  فال  الكامل  ا من  مبلغاً بلغ  احلياة، ومهام  يف 
إنسان،  هو  بام  إنسان  كّل  يف  يوجد  هو  الذي  واحلاجة،  النقص 
هلذه  واإلسناد  اإلمتام  عنارص  من  عنرص  هي  الهدوّية  القضّية 

)١( يرجع إىل البحث الثاين من الفصل األول يف هذا الكتاب )الهدوية 
يف الفكر اإلنساين(.
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الطبيعة البرشّية الناقصة، حّتى ال ييمن هذا النقص عىل اإلنسان، 
األهداف  يف  والفراغ  الروحي  الرض  من    حالةاً يعيش  ال  وحتى 
ونظرهتا  السامء  حكمة  عن  ا  جمّرداً يشء  كّل  يرى  وال  والصري، 
ا للكامل اإلنسايّن،  ا واسعاً السيطرة، القضّية الهدوّية متثل أنموذجاً
  السري يف ضمن منهاج هذه القضّية، واإلنتامء لصاحبها )( والءاً
، من شأنه أن يقيض عىل ثغرات النقص اخلادعة يف ذواتنا،  وبيعةاً
ألّن ذلك لن يتم، إال عرب تقديم هدف اإلصالح األعىل عىل كّل 

يشٍء دونه .. 

٣- باب لألمل والعمل..

نحو  مشّعة    نظرةاً النفس  يف  الهدوّية  القضية  ترّسخ 
 زاهية األلوان عن احلياة القادمة، من  الستقبل، وترسم صورةاً
واألعباء  األثقال  من  ا  كبرياً ا  جزئاً ترفع  أن  الصورة  هذه  شأن 
  التي مّحلها الدهر عىل كاهل اإلنسان اُلرهق، وأن تكون بلساماً
 يعالج رضر الحرومني،  يداوي جراحات الضّطهدين، ودواءاً
العمل،  نحو  الصاحلة  للبرشّية  ا  دافعاً حمّركا  ذلك  وسيكون 
العمل يف إطار أهداف هذه النهضة، واالنتامء إىل قيمها ومبادئها 
  القدسة، والثمرُة احلقيقّية من األمر، أن ال تكون العقيدُة ساكنةاً
بني ضلوع الصدر فقط، بل أن تنتقل لتعيش احلقيقة عىل أرض 
الهدوّية،  احلركة  ركائز  أهّم  من  والعمل-  -األمل  الواقع، 
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ا  اليوم، عنرصاً الذي يعيش  والتي من شأهنا أن جتعل اإلنسان 
 يف الستقبل الرشق النظور .  فاعالاً

الشاب  أرى  أن    أحبُّ :)لسُت    الصادق  اإلمام  قال 
يفعل  مل  فإن   ...، متعلاماً أو  عالاًا  إّما   : حالتني  يف  ا  غادياً إال  منكم 

فّرط( )١(

)١(  ميزان احلكمة، ج١ ص١٤٠١ 
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الفصل الرابع

تساؤالت وشبهات حول املهدوية

)القسم2(
مضامينه :

1- ادعاء ضعف سند روايات والدته .  
.   2- ادعاء عقم اإلمام العسكري  

3- أكذوبة السرداب .  
4- ادعاء أن العقيدة باملهدوية نتيجة ملظامل  

      الشيعة
5- خالل التاريخ.  

6- ادعاء أن انتظار اإلمام املهدي )( باعث  
      على االتكال واخلمول .
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الشبهة ١ : اّدعاء ضعف سند روايات والدته..

هبذا  يتمسكون  الراسخة  العقيدة  هبذه  الشككني  من  كثرٌي 
األمر، ليحاولوا الطعن بثبوهتا ووقوعها، من خالل االستشكال 
 ،)( القائم  والدة  موضوع  ذكرت  التي  األخبار  أسانيد  عىل 

واعتبار رواهتا من غري الثقات يف النقل واإلخبار ..

وللجواب عىل هذه الشبهة، نقول :

أّولاً : أّن أساس هذه الدعوى باطلة ومنقوضة، ألّن هناك 
الكثري من الروايات التي ذكرت والدة القائم، صحيحٌة وتاّمة من 

حيث سلسلة السند والرواة، ومن تلك الروايات : 

 :   للعسكري  قال  أنه  اجلعفري،  أيب هاشم  صحيحة 
)أتأذن يل أن أسألك، فقال  : سل، فقال : يا سيدي هل لك 
ولد ؟ فقال   : نعم، فقال : فإن حدث بك حدث فأين أسأل 
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عنه ؟، قال  : بالدينة(.)١(

وصحيحة حممد بن عثامن العمري، أّنه ُسئل : )أنت رأيت 
صاحب هذا األمر  ؟ فقال : نعم، وآخر عهدي به عند بيت 
اهلل احلرام، وهو يقول : اللهم أنجز يل ما وعدتني، ورأيته صلوات 
اللهم   : يقول  وهو  الستجار،  يف  الكعبة  بأستار  متعلقا  عليه  اهلل 

انتقم يل من أعدائك (.)٢(

وغريها كثري، وإن أردت االستزادة فعد إىل كتاب )والدة 
الاحوزي،  للشيخ    الرصحية(  الصحيحة  باألدلة  الهدي  اإلمام 
وكتيب )الصحيح والعترب من أخبار احلّجة النتظر(  لحمد زكرّيا 

الالمردي، وغريها . 

 )( القائم  احلّجة  والدة  عىل  الدالة  الروايات  إّن   : ثانياًا 
ُيقطع  ما  الرواية  يف  الكثرة  من  بلغت  أهّنا  بحيث  معناًى،  متواترٌة 
بصدور هذا الضمون عن األئّمة ، وإّنام يبحث علم اإلسناد 
أّما التواتر فهو يفيد القطع واليقني، ألّنه روي  يف آحاد األخبار، 
بصدوره  الفؤاد  يطمئن  مما  العصوم،  عن  جّدا  كثرية  بأسانيد 
من  النوع  هذا  أسانيد  يف  االستشكال  وما  الرشيفة،  ناحيته  من 

)١( )الكايف ج ١ ص٣٢٨(  مرآة العقول ج٤ ص٢
)٢( الغيبة للشيخ الطويس ج١ ص٣٨5، والتصحيح للسيد اخلوئي يف 

معجم الرجال ج١٧ ص ٢٩5
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كم  مراجعة  ذلك  ويكفي الستبيان  العاجز،  حرفة  إال  الروايات 
كتابه  يف  الكلبايكاين  الصايف  الشيخ  ذكرها  التي  الكثرية  األخبار 

)منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش( .
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!.. الشبهة ٢ : ادعاء عقم االمام العسكري

 ، ا ما تشاع هذه الشبهة ضّد مدرسة أهل البيت  كثرياً
حياول التمسكون هبا أن يثبتوا أّن اإلمام احلادي عرش  مات 
الهدوّية  أّن األطروحة  بذلك عىل  ليدللوا  ا،  ولداً يعقب   ومل  عقياماً
ا  خلفاً الشيعة  تعاقبها  وإّنام  ومفرتاة،  باطلة  اإلمامّي  نموذجها  يف 
كل  أن  فسنجد  االدعاء،  هذا  مصادر  يف  تأّملنا  وإذا  سلف،  عن 
الذي يتمسك به التشبثون هبذا القول، رواية أورداها ثقة االسالم 
الكليني )رض(  يف كتابه الكايف، ونحن يف هذا القام سنحاكم هذه 

الرواية من حيث السند والدلول .. 

نص الرواية :  - طويلة جّدا، نستقطع موضع الشاهد -، 
عن حمّمد بن حييى : كان أمحد بن عبيد اهلل بن خاقان عىل الضياع 
واخلراج بقم - واٍل من قبل الدولة العباسية -، فجرى يف جملسه 
)ما   : فقال  النصب،  شديد  وكان  ومذاهبهم،  العلوية  ذكر  ا  يوماً
 مثل احلسن بن عيل،..... فلاّم  عرفت وال رأيت برس من رأى رجالاً
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ُدفن - أي اإلمام العسكري   - يف البيت الذي دفن به أبوه، 
النازل  يف  التفتيش  وكثر  ولده،  طلب  يف  والنَّاس  السلطان  أخذ 
تومهوا احلمل  قد   - وكانوا  والدور، وتوقفوا عن قسمة مرياثه، 
عىل بعض جواري اإلمام  - ومل يزل الذين وكلوا بحفظ اجلارية 
التي توهم عليها احلمل الزمني هلا حتى تبني بطالن احلمل، فلام 
بطل محلها،  قسم مرياثه بني أمه وأخيه جعفر وادعت أمه وصيته 
ولده،  أثر  يطلب  ذلك  والسلطان عىل  القايض،  عند  ذلك  وثبت 
فزبره  أخي،  مرتبه  اجعل يل  فقال:  أيب  إىل  ذلك  بعد  فجاء جعفر 

أيب... ومل يأذن له بالدخول عليه حتى مات...()١(

العنكبوت،  بيت  من  أوهن  اهلزيلة  الشبهة  إّن هذه   : أقول 
نقضها  يف  الالحظات  بعض  وسأذكر  البيوت،  أوهن  هو  الذي 

ورّدها .. 

ليست  ، ألهّنا  ليست حّجة أصالاً الرواية  إّن هذه   : أّولاً 
من  وال    األئمة  من  واحد  ألّي  منسوبة  وال  منقولة 
أصحاهبم، بل الرواية منقولة عن وايل بني العباس، الذين كانوا 
عليهم  ويضيقون  ويقتلوهنم    البيت  أهل  أئّمة  يبغضون 
الكليني،  اإلسالم  ثقة  هذا  إىل  لفت  وقد  ومماهتم،  حياهتم  يف 
 فأّي حّجة ومصداقّية لكالم  بقوله : )وكان شديد النصب(، 

 الكايف ج ١ ص5٠٤ - 5٠5  )١(
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الناصبي البغض ألهل البيت  يف هذا القام ؟ 

احلسن  اإلمــام  أخ  اهلــادي،  اإلمــام  بن  جعفر  إّن   : ثانياًا 
مل يكن صاحلاًا وال   ،)( الهدي اإلمام  ، وعم  العسكري 
 ، ، بل كان طالباًا للدنيا، وادعى اإلمامة وهو ليس هلا أهالاً مستقياماً
وعاّمة الشيعة وعلامؤهم يسمونه جعفر الكذاب، فال يمكن جني 
فائدة من إقراره بعدم تعقيب اإلمام احلسن العسكري ، ال 
للرئاسة من غري  باإلمامة وحبه  الرواية ظاهرة يف طمعه  أن  سيام 
حق، يف قوله )اجعل يل مرتبة أخي(،  فال حجة لقوله وإقراره . 

العسكري   اإلمام احلسن  أّن  تدل عىل  الرواية ال  أّن   : ثالثاًا 
، بل غاية ما تدل عليه أّن جالوزة  ا ومات عقياماً  مل يعقب ولداً
ا،   ولداً   العسكري   لإلمام  يروا  مل  الناس  وعامة  السلطان 
وعدم رؤيتهم خللٍف له يشء، وكونه مل خيّلف يشء آخر، ال سيام أّن 
اعتقادنا أنه )( غاب بعد أبيه  واختفى عن أعني الظالني، 

ونأى عن الناس بالكان الذي أراده له اهلل تعاىل، فتأّمل ..

قد  العباس  بني  سلطة  أّن  الروايات،  من  الستفاد   : ا  رابعاً
أن  وبعد   ،)( اإلمام  عن  ومتحيص  بحث  بحملة    فعالاً قامت 
واستغل  وجوده،  عدم  تومّهوا  ا  خرباً وال  ا  أثراً مكانه  عن  جيدوا  مل 
اإلمام )( تومههم وغفلتهم، ليتواصل مع شيعته وأوليائه عن 
، وقد  ا إهلّيا حكياماً طريق ثقاته وسفرائه، وكانت هذه خّطة وتقريراً
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ورد هذا العنى يف مضمون بعض الروايات ..

جعفر  بن  اهلل  عبد  عن  بسنده  الكليني،  أورده  ما  ومنها 
احلمريي: .... - أنه سأل أبا َعْمرو العمري - : أنت رأيت اخللف 
من بعد أيب حممد   ؟، فقال : اي واهلل، فقلت : فبقيت واحدة، 
فقال : هاهتا، فقلت : فاالسم ؟، فقال : حمرم عليكم أن تسألوا عن 
ذلك، وال أقول هذا من عندي، فليس يل أن أحلل وأحرم، ولكن عنه 
ا...  )(، فإّن األمر عند السلطان أن أبا حممد مض ومل خيلف ولداً

وإن وقع اإلسم وقع الطلب، فاتقوا اهلل وال تسألوا عن ذلك()١(

للسلطان  اسمه  يصل  ال  حتى   : التسمية  عن  النهي  وعّلة 
ولدااً،    العسكري  للحسن  أّن  فيعلم    العبايس(،  )العتمد 

 . )( وهذا إجراٌء احرتازّي للحفاظ عىل أمن اإلمام

)رض(   الكليني  االسالم  ثقة  أّن   : كّله  ذلك  عىل    وعالوةاً
احدى وثالثني   )( اإلمام  مولد  باب  ذكر يف  قد  الكايف،  صاحب 
، ويف باب النص عليه )( سّت روايات، فام هلؤالء الحتجني  روايةاً
الروايات  هذه  كّل  تركوا  ؟!،  حيكمون  كيف  السالف  النص  هبذا 
مثل  والداللة  الضمون  إىل رواية حاهلا يف  ليلجأوا  التواترة،  الكثرية 

ا ..  الذي بينا من الوجوه األربعة، ال توصل إىل ما يرومون أبداً

يف  الجليس  العالمة  الرواية  هذه  وصحح  ١ ص٣٣٠،  ج  الكايف     )١(
)مرآة العقول ج ٤ ص5(
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الشبهة ٣: أكذوبة السرداب ..

الّطلع عىل مقاالت وكتابات الناقدين لألطروحة الهدوّية 
كيف   : وهو  اإلشكال،  هذا  يطرحون  ما  ا  كثرياً أهّنم  سيالحظ 
يف  ماكٌث  وهو  الطويلة،  الزمنّية  الدة  هذه  يعيش  أن  إلنسان 
حرها  الطبيعة،  بمتقلبات  يتأثر  ال  وكيف  قديم،  بيت  رسداب 
وبردها ورعدها وبرقها وعواصفها ورياحها، وكيف يستطيع أن 
يقاوم قسوة العيش يف تلك الظروف العصيبة، واألهّم من ذلك 
كّله، كيف يمكن أن يامرس مهام اإلمامة اإلهلّية وهو مقيم يف ذلك 

الرسداب ؟ 

واجلواب : 

سامراء  مدينة  يف  الوجود  للرسداب  اإلمامّية  تعظيم  إّن 
اإلمام  بوجود  تعتقد  ألهنا  ليس  وتقبيله،  به  والتربك  القدسة، 
مما  ألّنه  الكان  تعظيم  إّن  بل  الرسداب،  ذلك  يف   )( النتظر 
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وهو  وقيامه،  عبادته  موضع  وكان   )( األمر  بصاحب  ارتبط 
وهذا  الصغرى،  الغيبة  قبل  فيه  اإلمام  وجود  ُعلم  موضع  آخر 
الشيعة  عقيدة  وفحوى  واإلجالل،  للتعظيم  احلقيقّي  السبب  هو 
آثار  أّن تقديس ذلك الرسداب ناتج عن كونه من  اإلثني عرشّية 
القائم )(، كام يعظم السلمون مقام ابراهيم   ألّن به أثره 
ووطأ قدمه، تعظم الشيعة هذا الرسداب البارك ألّن بركة اإلمام 

قد حلت به ومألت أرجاءه . 

يف   )( اإلمام  بمكوث  يعتقدون  أهّنم  هلم  ينسب  ما  أّما 
ذلك الرسداب طول زمان غيبته، فهذا كذب وافرتاٌء وهبتان، وقد 

رّده العلامء بالدليل والربهان .. 

وممن تعّرض هلذه الشبهة وأجاب عليها من علامء اإلمامّية : 

الشبهة:  رسد  بعد  قال  حيث  األمني،  حمسن  السيد   -١
)واجلواب : أّن هذا جهل ممن يرى أن الشيعة تعتقد وجود الهدي 
يف رسداب برس من رأى يرى الناس ويرونه، فإّن ذلك ال أصل له 
وال يعتقده ذو معرفة من الشيعة، بل الشيعة تعتقد بوجود الهدي 

حّيا يف هذه الدنيا، يرى الناس ويرونه، وال يعرفونه()١(

رسد  بعد  قال    الگلبايگاين،  الصايف  لطف  الشيخ   -٢
الشبهة: )إنام يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهلل، وأولئك 

)١(  أعيان الشيعة، ج٢ ص ٦٢ 
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علامء  كتب  هذه  اإلنصاف،  أهل  يا  العلامء،  أيا  الكاذبون،  هم 
اإلمامّية من عرص الغيبة بل قبلها، بني أظهركم وأيديكم، فانظروا 
حتى  فيها  وانظروا  والعناد،  التعصب  شدة  عىل  تقفوا  حتى  فيها 
تعرفوا قيمة هذه االفرتاءات، وانظروا فيها حتى تعلموا أنه ليس 
  فضالاً الشيعة،  علامء  من  واحد  كتاب  يف  أثر  حتى  البهتان  هلذا 
والفيد  والنعامين  والصدوق  كالكليني  وأعياهنم،  أكابرهم  عن 

والسيدان الرتض والريض والعالمة وغريهم()١( 

 : الشبهة  رسد  بعد  قال  حمسني،  آصف  حممد  الشيخ   -٣
إنه   : نقول  بل  ؟..!،   يف رسداب  أنه   القائل  هو  )..ومن 
)( غاب يف سامّراء، ويطوف يف األرض، وإن مل يعرف شخصه، 
نعم.. يف سامّراء رسداب تزور الشيعة فيها إمامهم الغائب، وهي 

كانت حمّل عبادة اإلمامني العسكريني  كام قيل( )٢( 

)١(  منتخب األثر، ص ٣٧٦، ٣٧٧
)٢(  رصاط احلق، ج٣، ص٣٦٢
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الشبهة ٤ : ادعاء أن العقيدة بالمهدوّية
نتيجة لمظالم الشيعة خالل التاريخ

نستنتجها  نحن  أم  العقائد؟  نصنع  الذين  نحن  هل 
خيالفون  الذين  بعض  إّن  والرباهني.؟،  األدلة  من  ونستخلصها 
أّن  ، وهو  اّدعاءاً التساؤل، ويقدمون  يثريون هذا  الهدوّية  القضّية 
هذه القضّية خالية من احلقائق الثابتة، وكّل ما يف األمر أهّنا اآلمال 
الشيعّية من  الطائفة  استوحتها  التي  الفرغة،  النفسية  واإلحياءات 

وقع الظالمة عليها، يف مدى التاريخ . 

واجلواب : 

متفّردة  خاصة  ليست  الهودية  العقيدة  جوهر  إّن   : أّولاً 
لتشغل  امتدت  ُأطرها  إّن  بل  اإلمامّية،  العقدّية  النظومة  ضمن 
إليها  وتّطلع  السامء،  بشارات  هبا  اإلنسايّن ككل، وجاءت  الفكر 
الكالم  الوجود، وقد مّر يف هذا  كّل الصلحني واألحرار يف هذا 



138

اهلل
قية 

ب

النامجة  آماهلا  تنسج  بأهنا  اإلمامّية  يعد وجه الهتام  فلم  تقدم،  فيام 
ورسوخه  األمر  امتداد  بيان  بعد  سّيام  ال  التارخيية،  جروحها  من 

واتساعه .

 من الضغط النفيس الرتاكم  ثانياًا : لو كانت القضّية مستوحاةاً
العقيدة عند بعض كتل  الباحثون تزلزل هذه  الظامل، لالحظ  من 
التمكني  درجات  أقىص  ويف  العيش،  رغد  عاشوا  الذين  الشيعة 
كّله مل حيصل،  أّن ذلك  الزمان وحديثه، وحيث   يف قديم  والقّوة 
إاّل متسكا  واألمكنة  األزمنة  كّل  العقيدة يف  هبذه  الناس  يزدد  ومل 

وارتباطاًا، فال وجه هلذه الدعوى . 

تقطع  الباب،  هذا  يف  الواردة  التواترة  الروايات  إّن   : ثالثاًا 
الباب يف وجه هذه  القضّية، وتدفع  الرمّية جتاه  الشك  كّل حبال 
أخذت  التي  الرسخة  احلقيقّية  اجلذور  تبنّي  ألهّنا  اإلشكاالت، 
اإلمامّية منها هذه العقيدة، وتقطع الطريق عىل كّل حماولة حلرف 

القضّية عن موقعّيتها ومركزّيتها األصيلة. 

الصحيح  والنطق  دليٍل،  بال  يبقى  االدعاء  هذا  إّن   : ا  رابعاً
يقّدم  الدعوى، وعىل من  إنَّام تطلب من صاحب  البّينة  أّن  يقيض 
هذا االفرتاء الباطل أن يبنّي باالستدالل الردف العالقة بني الظامل 
العقبات  كّل  وأن جييب عىل  الهدوّية،  العقيدة  التارخيّية ومصدر 
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والتساؤالت الثارة حول ذلك، وحيث أّن هذه الفرية مل تزل غري 
مدعومة بدليل وال برهان، فإهّنا لن تصمد يف ميزان العلم والعرفة 

والنطق . 
}ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي{)١(

 البقرة ١١١  )١(
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الشبهة ٥ : ادعاء أن انتظار اإلمام المهدي
)( باعث على االتكال والخمول

إّن منشأ هذا اإلشكال هو اخللل يف رسم مفهوم االنتظار، 
ليس االنتظار الطلوب الندوب هو جمرد عنوان ظاهرّي ال ينطوي 
لإلتكال  به  التمسك  يمكن  ا  عذراً وليس  العمل،  من  يشٌء  حتته 
والتقاعس، إّن احلقيقة واجلوهر أّن اإلنتظار أمٌر تطبيقّي وعميّل، 
أن نجّسد القيم الهدوّية يف كّل السكنات واألحوال، وأن ندور يف 
ا من  فلك التقدم عىل كّل صعيد، أن نعد النفس والغري لنكون جزئاً
الوعد اإلهلّي الختار عىل األرض، وأن نبقى عىل أهّبة االستعداد 

ا ليوم الظهور . دوماً

وباعثاًا  حمّركا  يمثل  العميّل  فاالنتظار  ا،  متاماً العكس   وعىل 
نحو اجلّد والعمل، عندما يذهب الطبيب الخلص إىل عمله، وهو 
يساهم يف  فهو   ،)( زمانه  إمام  من  واالرتضاء  التقرب  يطلب 
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عملّية االنتظار، وكذا الهندس البارع، والدرس الريب، والكاتب 
إىل  يؤدي  وكّل عمل  الاهر،  والصياد  احلاذق،  والزارع  األديب، 
الهدوّية  لألهداف  الرفيع  الستوى  لتالئم  اإلنسانّية  الكفاءة  رفع 
االنتظار  النهضة تدخل يف سلك  أي كل مقومات جمتمع  العليا، 

العميّل الندوب .

الذي فيه قال رسول اهلل  : )أفضل أعامل أمتي انتظار 
الفرج(  .)١(

من  يكون  أن  ه  رسَّ )من   :   الصادق  اإلمــام  وقال 
أصحاب القائم فلينتظر، وليعمل بالورع وحماسن األخالق(.)٢(

)١( لبحار، ج 5٢ ص ١٢٢
)٢( غيبة النعامين ج ١ ص ٢٠5
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في الختام

يا صاحب الزمان )( .. يا أيا العزيز ! 

هذه بضاعتي الزجاة أضعها بني يديك الكرمتني . 

وغاية غايتي ومنتهى أميل أن تقبل قرباين هذا بقبول حسن، 
وتنبته نباتا حسناًا  .

وأن  تذكرين عند ربك، ليغسل مني ما أصابني من مهزات 
الشيطان . وجيعلني معكم يف الدنيا واآلخرة .

العاشق املقرص/ عيل خرض غايش. 
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١- القرآن الكريم . 

٢- الكتاب القدس . 

للنرش  اكتب  دار  احللبي،  أيوب  د.  السوداء،  احلقيقة   -٣
والتوزيع، القاهرة، مرص، ٢٠١٧/١/١ . 

الصحافة  وكالة  العّقاد،  حممود  عباس  شو،  برنارد   -٤
العربية، اجليزة، مرص، ٢٠١٩ . 

5- اإلمام الثاين عرش، هنري كوربان، دار اهلادي للطباعة 
والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ٢٠٠٧ . 

التعارف   دار  باقر الصدر،  ٦- بحث حول الهدي، حممد 
للمطبوعات، بريوت، لبنان، ١٩٧٧ .

اهلادي،  دار  أيوب،  األديان، سعيد  الدجال يف  السيح   -٧
بريوت، لبنان، ٢٠٠٢ . 
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٨- جملة القتطف الرصّية .

٩- الكايف، الكليني، دار الكتب االسالمية، طهران، ايران، 
 . ١٣٨٨

النرش  مؤسسة  الصدوق،  النعمة،  ومتام  الدين  كامل   -١٠
االسالمي، قم القدسة، ايران، ٢٠٠٠ . 

األعلمي،  مؤسسة  الصدوق،  الرضا،  أخبار  عيون   -١١
بريوت، لبنان، ١٩٨٤ .

النجف  احليدرية،  الكتبة  الصدوق،  الرشائع،  علل   -١٢
األرشف، العراق، ١٩٦٦ . 

بريوت،  الوفاء،  مؤسسة  الجليس،  األنوار،  بحار   -  ١٣
لبنان، ١٩٨٣ . 

االسالمية،  الكتب  دار  الجليس،  العقول،  مرآة   -١٤
طهران، ايران، ١٩٨٣ . 

ايران،  القدسة،  قم  اهلدى،  أنوار  النعامين،  الغيبة،   -١5
 . ٢٠٠١

قم  االسالمية،  العارف  مؤسسة  الطويس،  الغيبة،   -١٦
القدسة، ايران، ١٩٩٠ . 

١٧- دالئل اإلمامة، الطربي اإلمامي، مؤسسة البعثة، قم 
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القدسة، ايران، ١٩٩٢ .

١٨- اإلرشاد، الفيد، دار الفيد، بريوت، لبنان، ١٩٩٣ . 

للطباعة  العرفة  دار  الريض،  الرشيف  البالغة،  هنج   -١٩
والنرش، بريوت، لبنان . 

٢٠- بصائر الدرجات، الصفار القمي، مؤسسة االعلمي، 
طهران، ايران، ١٩٩٤ 

٢١- ميزان احلكمة، الريشهري، دار احلديث، قم القدسة، 
ايران . 

٢٢ - الستدرك عىل الصحيحني، النيسابوري، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، ١٩٩٠. 

٢٣- سنن أيب داوود، الكتبة العرصية، بريوت، لبنان، 

بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  حنبل،  بن  أمحد  السند،   -  ٢٤
لبنان، ٢٠٠١، دار احلديث، القاهرة، ١٩٩5. 

بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  مسلم،  صحيح   -٢5
لبنان .

مكتبة  األلباين،  الصحيحة،  األحاديث  سلسلة   -٢٦
العارف، الرياض، السعودية، ١٩٩5 
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٢٧- منهاج السنة، ابن تيمية،جامعة االمام حممد بن سعود 
االسالمية، ١٩٨٦ . 

٢٨- فتاوى نور عىل الدرب، عبد العزيز بن باز، الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، السعودية، ٢٠٠٧ .

٢٩- لوامع األنوار، السفاريني، مؤسسة اخلافقني، دمشق، 
سوريا، ١٩٨٢

ابن  دار  الفوزان،  االعتقاد،  صحيح  إىل  اإلرشاد   -٣٠
اجلوزي، السعودية، ١٩٩٩

٣١- رشح الواهب اللدنية، الزرقاين، دار الكتب العلمية، 
بريوت، لبنان، ١٩٩٦.

٣٢- معجم رجال احلديث، اخلوئي، مكتبة االمام اخلوئي، 
النجف األرشف، العراق، ١٩٩٢.

٣٣- أعيان الشيعة، األمني، دار التعارف، بريوت، لبنان .

بريوت،  الوفاء،  مؤسسة  الصايف،  األثر،  منتخب   -٣٤
لبنان، ١٩٨٣ . 

القربى،  ٣5- رصاط احلق، آصف حمسني، مؤسسة ذوي 
قم القدسة، ايران، ٢٠٠٧ .

الكتب  دار  الــشــريازي،  مكارم  نارص  االمثل،   -٣٦
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االسالمية، بريوت، لبنان. 

بريوت،  االعلمي،  مؤسسة  الطربيس،  البيان،  جممع   -٣٧
لبنان، ١٩٩5. 

قم  الدرسني،  الطباطبائي، منشورات مجاعة  اليزان،   -٣٨
القدسة، ايران .

لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  السيوطي،  النثور،  الدر   -٣٩
 .٢٠١١

قم  اسامعيليان،  مؤسسة  احلويزي،  الثقلني،  نور   -  ٤٠
القدسة، ايران . 

العلمية االسالمية، طهران،  ٤١ - تفسري العيايش، الكتبة 
ايران،.

٤٢- تفسري إنجيل لوقا، هالل أمني موسى، مطبعة كنسية 
اإلخوة، جزيرة بدران، مرص، ٢٠٠٣.
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الفهرس

5 .................................................... اإلهداء 
٧ ................................................. كلمة القدم
مقّدمة الكاتب.............................................. ٩

الفصل األول: يف الفكر اإلنساني

فلسفة القضّية الهدوّية .................................... ١٣
١٧ ........................ نظرّية الخّلص يف الفكر اإلنساين..
التبشري بالصلح العالي يف الديانات الساموّية............... ٢١
٣١ ............................................... اخلالصة ..

الفصل الثاني: يف املنظومة اإلسالمية

٣5 ............................. ا بقضّية الهدي.. القرآن مبرشاً
٤١ ................... القضّية الهدوية يف نموذج أهل السنة ..
٤٧ .................... العقيدة الهدوّية يف النموذج اإلمامي..
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5٣ ............................................... اخلالصة ..

)( الفصل الثالث: يف مدرسة أهل البيت

5٧ ............................ .. )( أدّلة عىل وجود اإلمام
٧١ ................................... معامل الطلعة الرشيدة ..
من أدوار الرأة يف صناعة النّهضة الهدوية.................. ٧5
٨١ .................................. زمن االستقرار األكرب ..
٩٣ ............................................... اخلالصة ..

الفصل الرابع: تساؤالت وشبهات 

السؤال األول : كيف أمكن لإلمام )( أن يعيش كّل هذا العمر 
٩٧ ............................................ الطويل ؟! ...
١٠٣ ........................... السؤال الثاين : لاذا الغيبة ..؟!
١١١ ............ السؤال الثالث : ما هو دوره يف عرص غيبته !؟
١١٧ ............ السؤال الرابع : كيف ننرصه يف زمان الغيبة ؟!
السؤال اخلامس : ما هي ثمرة اإليامن بالقضّية الهدوّية..؟! ١١٩
١٢5 ........... الشبهة ١ : اّدعاء ضعف سند روايات والدته..
١٢٩ ........ !..  الشبهة ٢ : ادعاء عقم االمام العسكري
١٣٣ ........................... الشبهة ٣: أكذوبة الرسداب ..
الشبهة ٤ : ادعاء أن العقيدة بالهدوّية نتيجة لظامل الشيعة خالل 
التاريخ.................................................. ١٣٧
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الشبهة 5 : ادعاء أن انتظار اإلمام الهدي )( باعث عىل االتكال 
١٤١ ................................................ واخلمول
١٤٣ ................................................. يف اخلتام
الصادر و الراجع........................................ ١٤5




