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ا ّ  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم علـى خـري خلقـه وخـامت رسـله 

  ...وعلى آله الطيبني الطاهرين

  

  : أّما بعد

ـــاطًال يتناســـب معــــه  شـــاءت القـــدرة اإلهليّـــة أن تضـــع بــــأزاء كـــل حـــّق ب

من حيث االجتاه واملسرية التأرخييـة، فكـان ذلـك بالقّوة واالستطالة ويوازيه 

مــن القــوانني والســنن الثابتــة الــيت ابتنــت عليهــا أســس اخلليقــة منــذ نشــأ�ا 

  .األوىل، واليت رمست للدنيا إطارها الذي ال متلك أن خترج عن حدوده

 :وهــذا هــو ذات األمــر الــذي أشــارت إليــه اآليــة املباركــة يف قولــه تعــاىل

اسالن بسأَح تْري أَنا ونقُولُوا آمي كُوا أَن ـونفْتَنال ي مهإذ أّن ، ١

التتّبع الـواعي لكـل مسـرية أو حركـة تنتسـب إىل احلـق يف منهجيتهـا يـربهن 

يوماً عـن مالزمـة حركـات اإلصـالح لنا أّن مسرية الباطل وحركته مل تتخّل 

أبونــا الــذي وقــف فيــه  والتحــّرر والســري احلثيــث مبوازا�ــا، منــذ اليــوم األّول

                                                
  .٢): ٢٩(العنكبوت  -١
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ومـروراً مبـا حيـّدثنا التـأريخ عـن قابيـل وهابيـل آدم ليعبد اهللا الواحد القّهـار، 

  .واألنبياء واملصلحني، وإىل يومنا الذي نعيشه

لـرؤى الـيت تنتسـب إىل احلـق و�جـه القـومي، اولعّل من أوضح األفكـار و 

قّدسة اليت زرعتها بل وينتسب احلق إليها، هي الفكرة العقائدية الربّانية امل

املتعاقبـــة يف حقـــل الـــذهن البشـــري مـــن خـــالل املســـرية الســـماوية  الشـــرائع

الـذي سـيمّد يـده التكاملية لألنبياء والرسل واألوصـياء، وهـي فكـرة املنقـذ 

الـــيت باركتهـــا قـــدرة الســـماء لتنتشـــل البشـــرية مـــن األوديـــة الســـحيقة للظلـــم 

يت سـتحقق األحـالم واآلمــال مرابـع القســط والعـدل اإلهلـي، والــإىل واجلـور 

الــيت بــذل األنبيــاء واملصــلحون دمــاءهم زهيــدة يف ســبيل حتقيقهــا، ســاعني 

آفـــاق احلريـــة  إىلبـــذلك جلـــذب الـــدنيا مـــن بـــؤر الظلـــم والفســـاد والعبوديـــة 

  .والعيش الرغيد

فخضــعت هــذه العقيــدة املقّدســة هلــذه القــوانني الثابتــة وتعرضــت لشــىت 

ر، فكانــت هــذه احملاربــة متناســبة مــع عظــم أنــواع احملاربــة علــى مــر العصــو 

  .األمهية والسمو والرفعة اليت أولتها السماء هلا

الــدفاع عــن هــذه العقيــدة تنبــع مــن طــرفني أّوهلمــا مقــدار ومبــا أّن أمهّيــة 

ســالمية الـيت عــّرب عظمـة هـذه الفكــرة مـن حيــث ارتباطهـا مببــدأ العقيـدة اإل

مـــن مـــات ومل يعـــرف « :قولـــهرم صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه يف عنهـــا النـــيب األكـــ
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لــه األعــداء مــن ، وثانيهمــا مقــدار مــا يبذ١»إمـام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة

علـى أ�ـا  هـايـل مـن تسـخري كافـة الطاقـات إلظهار جهود مل يعـرف هلـا  مث

دوا العـــامل يتشـــبث بـــه أنـــاس نـــاموا علـــى أمـــل أن جيـــالعامـــل اخلـــرايف الـــذي 

ها ظلم الظاملني مـدة مديـدة ذات يوم حيقق هلم آماهلم وأحالمهم اليت كبت

  .من الزمن العسري

_ يف خضـــــم هـــــذه الظـــــروف واملـــــداخالت _ لـــــذلك وجـــــدنا أنفســـــنا 

نتحمل عبئاً كبرياً وجزًء غري يسري مـن املسـؤولية امللقـاة علـى عـاتق ا�تمـع 

هـــذا املبـــدأ الصـــاحل مـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم يف الـــدفاع عـــن 

  .دة وأساس املذهبس العقياملقّدس الذي يعترب أ

علـــى أّن كثــــرة املـــدافعني مــــن العلمــــاء األعـــالم وذوي األقــــالم الشــــريفة 

علـى مـّر الـدهور ال تغــين عـن االسـتمرار يف انتهـاج ســبيل الـذود عـن هــذه 

حتتـاج _ وإن تكـررت بصـيغ خمتلفـة _ العقيدة املقدسـة، إذ أّن الشـبهات 

ــا أعـــــداء احلـــــق واألســـــاليب الـــــيت  إىل ردود تتناســـــب والطريقـــــة الـــــيت يتبناهـــ

ــا يف توجيـــه ق امللتيســـلكو�ا والطـــر  ســــهام احلقـــد األســــود ويــــة الـــيت يتبعو�ــ

  .للصورة الناصعة هلذه العقيدة املقّدسة

                                                
، ٤٦الحدیث  ٩٢/ ١: ، المحاسن للبرقي٤_  ١الحدیث _ الباب األول  ٣٧٦/ ١: الكافي -١

/ ٥: ، مجمع الزوائد٧٥: ، اإلیضاح البن شاذان٩الحدیث  ٤٠٩: إكمال الدین وإتمام النعمة
/ ٦: ، وفي صحیح مسلم٤٦٤الحدیث  ٢٠٣ /١: ، كنز العمال٢٥٩: ، مسند أبي داوود٢٢٤

من مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة (بلفظ  ١٥٦/ ٨: والسنن الكبرى للبیھقي ٢٢
  )....جاھلیة
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ــارة واملداولــــة مــــع ثلــــة مــــن العلمــــاء  أنشــــئومركزنــــا الــــذي  بعــــد االستشــ

األعالم وفضالء احلوزة العلمية املباركة، وبرعاية مـن املرجـع الـديين األعلـى 

جيـد أّن ة آية اهللا العظمى السيد علـي احلسـيين السيسـتاين دام ظلـه، مساح

عــن ســيدنا وموالنــا صــاحب الزمــان  للــدفاعبــذل اجلهــد واجبــه األول هــو 

  .عجل اهللا فرجه الشريف

  :فتبّىن هذا املركز جمموعة من احملاور يف عمله منها

ـــام املهــــــدي _  ١ ــــة باإلمـــ ــــة ونشــــــر الكتــــــب املختّصـ ــــد ، طباعـ بعــ

   .»سلسلة اعرف إمامك«وذلك ضمن سلسلة ومسناها بـ  حتقيقها،

مـن خــالل تســجليها وطبعهــا  نشـر احملاضــرات املختّصــة بــه _  ٢

  . »محاضرات في اإلمام المهدي«، ضمن سلسلة وتوزيعها

، إقامـــة النـــدوات العلميـــة التخصصـــية يف اإلمـــام عّجـــل اهللا فرجـــه_  ٣

ــا يف  ونشــــرها مـــــن خـــــالل التســـــجيل الصـــــويت والصـــــوري وطبعهـــــ ا وتوزيعهـــ

أو مــن خــالل وســائل ، »نــدوات المهدويــةلسلســلة ا«ضــمن كتّيبــات 

  . اإلعالم وشبكة االنرتنيت

  . »االنتظار«إصدار جمّلة شهرية ختّصصية باسم _  ٤

ــا نـــتمّكن عليـــه مـــن وســــائل _  ٥ العمـــل يف ا�ـــال اإلعالمـــي بكـــل مــ

لصـــفحة مبـــا فيهـــا شـــبكة االنرتنـــت العامليـــة مـــن خـــالل ا، مرئيـــة ومســـموعة

  . اخلاّصة باملركز
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ــني _  ٦ ــن شـــأنه توثيـــق االرتبــــاط بـ ــا مــ ــال اجلديــــدةنشـــر كـــل مـ  األجيـ

كتـب الـيت تتناسـب ل، وذلك من خـالل القصـص وا وإمامهم املنتظر

  .مع أعمارهم

مــام املهــدي عجــل اهللا فرجــه االهتمــام بنشــر الــرتاث املخــتص باإل_  ٧

  .»سلسلة التراث المهدوي«الشريف، ضمن 

زيــزي القــارئ الكــرمي نضــع بــني يــديك هــذا الكتــاب الــذي وهــا حنــن ع

حيمــل بـــني طياتــه احملاضـــرات الفكريــة املختّصـــة باإلمــام املنتظـــر عجـــل اهللا 

إســتخراج املصـادر واملنـابع الــيت و مجعهــا وإعـدادها، مث حتقيقهـا فرجـه، بعـد 

اعتمــد عليهــا احملاضــرون باملقــدار الــذي نــتمّكن عليــه، بالصــورة الــيت توثّــق 

ـــة الـــيتاملعل ــا �ـــذه احلّل ــا، مث مراجعتهـــا وإخراجهـ نســـأل  ومـــات الـــواردة فيهـ

حمـط قبـولكم ورضـاكم، وأن جيعـل هـذا العمـل  اوجل أن جيعلهـ الباري عز

والنـــا ويعلـــم ا الـــذي يعـــيش بـــني أظهرنـــا ويتفقـــد أحمرضــياً عنـــد إمـــام زماننـــ

  .بكل سرائرنا

  .يبإنه نعم املوىل ونعم ا�

  

و   
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ر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه السلسلة كالشيتقدم املركز ب

 وخنّص بالذكر كالً حتت عنوان حماضرات حول املهدي عجل اهللا فرجه 

  :من

مساحة الشيخ رعد اجلميلي، ومساحة : جلنة التحقيق، املؤلفة من_  ١

  .الشيخ أمحد الساعدي، واألخ الفاضل عالء عبد النيب

 قسم احلاسوب اآليل، كافة االخوة األكارم العاملني يف_  ٢

  .جلهودهم الكبرية يف إجناز هذا العمل

سائلني املوىل القدير جّل وعال أن جيعل هذا العمل ومجيع األعمال 

  .حمّط قبوله، وأن يأخذ بأيدي اجلميع ملا فيه الصالح واملوفقية والسؤدد

  رب العاملني واحلمد 

                           ا  ا  

                            تراا ّا  

    ا اي                                                              

                                                       رم١٤٢٥ا  

 ا اف                  
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             رابد ا  

 »دس ره ارف« اد د ر ام
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رســلني والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء وامل ،العــاملني احلمــد هللا ربّ 

والصالة  ،صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين حبيب إله العاملني حمّمد

نــــا بقّيــــة اهللا يف أرضــــه اإلمــــام املهــــدي عجــــل اهللا والســــالم علــــى ســــّيدنا وموال

ل مــن الصــدر األوّ  ذعلــى شــهداء اإلســالم يف كــل مكــان منــ والســالم ،فرجــه

  .هذا العصرإىل اإلسالم و 

إخــواين وأعزائــي املــؤمنني الكــرام ورمحــة اهللا  ،والســالم علــى ســاديت العلمــاء 

  . وبركاته

  :قال سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه الكرمي

عـي    وف مهفَنـتَخْلسلَي حاتـاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه د

 هِملقَب نم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي  األَْرالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَي و

عناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن دبلَي و متَضى لَهبِي ار رِكُونشي ال يونَندب

قُونالْفاس مه كفَأُولئ كذل دعب كَفَر نمئاً ويش١ .  

                                                
  .٥٥): ٢٤(النور  -١
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كـــان مـــيالد ســـيدنا   _ ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان_  يف هـــذه الليلـــة املباركـــة

ــة اهللا يف أرضــه  وهــذه  ،عنــد الفجــر _علــى مــا تــذكر الروايــات  _وموالنــا بقّي

ا اهللا ســـبحانه وتعــاىل بربكــة نبّيـــه صــّلى اهللا عليـــه الليلــة هــي ليلـــة شــريفة شــّرفه

يف الفضــل بعـــد ليلـــة _  ١علــى مـــا ورد يف الروايــات الشـــريفة _وكانـــت  ،وآلــه

  .وزادها اهللا سبحانه وتعاىل شرفاً �ذا امليالد الشريف ،القدر

خـــوة األعـــزّاء التربيـــك لكـــّل الســـادة األفاضـــل واالم بالتهنئـــة و ولـــذلك أتقـــدّ 

 ،لكل حمّيب أهـل البيـتو  ،وكذلك لكّل املسلمني ،ولد الشريفمبناسبة هذا امل

أقــّدم هلــم التربيــك والتهنئــة هلــذه ) ويل أمــر املســلمني(ولقائــد الثــورة اإلســالمية 

  .سبة، بل لكل املستضعفني يف األرضاملنا

ذلـــك أّن هـــذا املولـــد الشـــريف ميثّـــل والدة دولـــة احلـــق املطلـــق والعـــدل املطلـــق 

ووجــدنا بــأّن هــذه  ،حانه وتعــاىل ملســرية اإلنســان التكاملّيــةالــذي أراده اهللا ســب

الدولــــة الشــــريفة متثّــــل الوعــــد اإلهلــــي الــــذي وعــــد اهللا ســــبحانه وتعــــاىل عبــــاده 

ــــرأت علــــيكم مــــن هــــذه اآليــــة الكرميــــة  ،الصــــاحلني ــــري مــــن  ،كمــــا ق وتوجــــد كث

حىت اآليات الكرمية أيضاً فيهـا هـذا النـوع مـن  ،الروايات والنصوص اليت تؤّكد

قضــــــّية االســــــتخالف املطلــــــق  _ التأكيــــــد واإلشــــــارة علــــــى أّن هــــــذه القضــــــّية

هــي قضـــّية وعــد اهللا ســبحانه وتعـــاىل عبــاده علـــى  _ للصــاحلني مــن عبـــاد اهللا

                                                
  .١١٨٢الحدیث  ١٠٦/ ٨: ، وسائل الشیعة٤١٩الحدیث  ١٨٥/ ٣: تھذیب األحكام -١
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ولَقَد كَتَبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ  لسان كّل األنبياء وكّل املرسلني

  .١لحونأَن األَْرض يرِثُها عبادي الصا

هذه حقيقة من احلقائق اإلهلية اليت كانت ضـمن القـرارات اإلهليـة يف خلـق 

  .مع هبوط أّول خليفة هللا على األرضاإلنسان 

ــة  مــع قطــع النظــر عــن  ،وإذا أردنــا أن ننظــر إىل هــذا املوضــوع نظــرة طبيعّي

ـــ هـــذا إذا أردنـــا أن ننظـــر إىل  ، أية الكثـــرية واملتـــوّفرة علـــى هـــذه احلقيقـــةاألدّل

ــــة لوجــــود هــــذا الكــــون ومســــريتهاملوضــــوع مــــن خــــالل النظــــر  والظــــواهر  ة العاّم

نرى بـأّن هـذه القضـّية هـي قضـية طبيعيـة ومنسـجمة  ،املوجودة يف هذا الكون

  .مع كل هذه الظواهر الكونّية

 ،يف احليوانــات ،يف النباتــات ،يف اإلنســان _ حنـن نالحــظ يف هــذا الكــون 

 نالحـــظ أنّ  _ ىت يف الكـــون بشـــكل عـــاموحـــ ،يف خمتلـــف معـــامل هـــذا الكـــون

  .هناك مسرية تكاملية يف حركة هذه املوجودات

يتكامــــل هــــذا اإلنســــان تــــدرجيياً حــــىت يصــــبح  اإلنســــان يكــــون نطفــــة مثّ ف 

وهـذه الشـجرة الكبــرية  ،إنسـاناً عـاقالً رشـيداً قـادراً علـى أداء املهّمـات الصـعبة

بعـد ذلـك  ن معامل احلياة مثّ تكون نواًة بسيطة صلبة ال يوجد فيها أي َمعلم م

وهكـــذا يف  ..حـــىت تصـــبح شـــجرة كبـــرية متحركــة يانعـــة مثمـــرة معطـــاء تتكامــل

  .احليوانات ويف كل مظاهر الوجود

                                                
  .١٠٥): ٢١(األنبیاء  -١
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يــة ولــذلك يصــبح مــن الطبيعــي أن تكــون مســرية اإلنســان الكلّيــة االجتماع

مثّ تتكامل هـذه املسـرية يف جممـل  ،بداية صغرية حمدودة ضعيفة اجلماعّية ذات

ركا�ــا ويف عمــوم حركتهــا حــىت تصــل إىل مرحلــة الكمــال املطلــق املتمثــل يف ح

  .دولة احلق اليت وعد اهللا سبحانه وتعاىل عباده

يبـــدأ هـــذا اإلنســـان برجـــل وامـــرأة يســـكنان اجلنـــة ويعيشـــان حيـــاة بســـيطة  

يتحــّول مــن تلـــك ، فاحليــاة الصــعبة يبــدأ هــذا اإلنســان مثّ بعــد ذلــك ،وعاديّــة

حيـــاة املشـــاكل واملعانـــاة واآلالم ، الـــيت هـــي إىل احليـــاة الصـــعبةاحليـــاة البســـيطة 

ومــن خــالل هــذا  ،مثّ تتعّقــد احليــاة االجتماعيــة وتكــرب وتنمــو وتتكامــل،والفــنت

ا هــذه يــأيت األنبيــاء مــن أجــل أن يثــرو و  ،التكامــل أيضــاً تنــزل الرســاالت اإلهليــة

املطلـق ك الكمـال حىت تصل هذه املسرية إىل �ايا�ـا يف ذلـ املسرية ويكّملوها

  .املتمثل يف دولة املهدي  عجل اهللا فرجه

جتعــل مــن قضــية اإلمــام  _ العــرض والشــرح _ هــذه الرؤيــة البســيطة أي أنّ 

ووجود هذه الدولة ووجود هذه الوراثـة املطلقـة جتعلهـا  املهدي عجل اهللا فرجه

  .أمراً منسجماً مع خمتلف الظواهر املوجودة يف هذا الكون

قضية اإلمام املهدي عّجـل _  ن ننطلق يف فهم هذه القضيةوأيضاً ميكن أ

 ،مــن أبعــاد متعــّددة ،وقيــام دولــة احلــق املطلــق علــى يــده الشــريفة_  اهللا فرجــه

هي يف عمق النظريّة اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية والفهم اإلسالمي يف هذه 

  .احلياة
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رة الـيت املتـوفّ ة الكثـرية هذا كّله مع قطع النظـر عـن النصـوص واألدلّـ :وقلت

ــــرية  تتظــــافر  جهــــود العلمــــاء يف حبثهــــا ويف تــــدوينها ويف تــــأليف الكتــــب الكث

  .بعرضها وتوضيحها وإفهامها للناس

لــيس اجتماعــاً معقــوداً للحــديث يف مثــل  _ يف الواقــع _ وهــذا االجتمــاع

يمكن الرجوع إىل هذه املؤلّفات الـيت ، فهذه املوضوعات ذات الطابع العلمي

العلمـــاء رحـــم اهللا املاضـــني وحفـــظ البـــاقني مـــنهم علـــى تـــوفري تظـــافرت جهـــود 

ر وّ اطبون فيـه العقـل والوجـدان والتصـالدليل والربهان واحلّجة واملنطق الـذي خيـ

  .اإلنساين من أجل شرح هذه القضية

ميكـن أن ننطلـق يف فهـم هـذا  ،مع قطع النظر عن كل هذه اجلهـود أيضـاً ف

والــيت جتعــل  ،حة يف العقيــدة اإلســالميةليــة الواضــاملوضــوع مــن املنطلقــات األوّ 

قضـية مركزيّـة ورئيسـة يف هـذا الفهـم  عجـل اهللا فرجـهمن قضية اإلمـام املهـدي 

  .اإلسالمي للحياة وهلذا الوجود

ل تشــــــكّ  ،أنــــــا أشــــــري يف هــــــذا احلــــــديث إىل عــــــّدة نقــــــاط رئيســــــة ومهّمــــــة 

  :هعجل اهللا فرج ة اإلمام املهديمبجموعها هذه الرؤية وهذا الفهم لقضي

  

وا ل[ :اا:[   

نحن فـ ،عجـل اهللا فرجـه ترتبط بالعنوان الرئيس لقضية اإلمام املهـديوهي 

تــأّمالً دقيقــاً جنــد عجــل اهللا فرجــه  إذا أردنــا أن نتأمــل يف قضــية اإلمــام املهــدي
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هـي عجـل اهللا فرجـه  أّن النقطة املركزية والعنوان الـرئيس لقضـية اإلمـام املهـدي

  .قضية العدل

يقــال عنـه أنــه عجـل اهللا فرجـه  ث عـن اإلمـام املهــديتحــدّ ذلك عنـدما يُ ولـ

وهـذه هـي املهّمـة الرئيسـة  ،ميأل األرض قسطاً وعـدالً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً 

  .عجل اهللا فرجه اليت يقوم �ا اإلمام املهدي

ألّن دينـــه هـــو ديـــن خـــامت األنبيـــاء  ؛اإلمـــام املهـــدي ال يـــأيت بـــدين جديـــدف

صــحيح أّن هـــذا الــدين قـــد يبــدو غريبـــاً يف آخـــر  ،عليــه وآلـــهد صـــلى اهللا حمّمــ

 ،ويصـــبح غريبـــاً علـــى النـــاس يف آخـــر الزمـــان ١،كمـــا ورد يف الروايـــات  ،الزمـــان

عجـل اهللا فرجـه  واإلمـام املهـدي ،ولكنه على كل حال هو دين ذلك الرسول

أيت ال يأيت بـدين جديـد وال يـ، فهو أطروحة ترتبط بالرسالة اخلامتة للنيب اخلامت

ق بقضـية فمـن هـذه الناحيـة ال يوجـد شـيء جديـد فيمـا يتعلّـ ،بشريعة جديـدة

  .عجل اهللا فرجه اإلمام املهدي

رســالة وهــي أن ال ،وإذا أخــذنا بنظــر االعتبــار حقيقــة مــن احلقــائق القرآنيــة

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت       اإلسـالمية هـي رسـالة كاملـة

عن كُملَيينـاً    عد ـالماإلِْس لَكُـم ـيتضري وتمفهـذه الرسـالة لـيس  ٢

ــــ ،فيهــــا نقــــص فاإلمــــام املهــــدي  ،ا هــــي رســــالة كاملــــة بكــــل خصوصــــيا�اوإّمن

                                                
  .٦٦: ، إكمال الدین وإتمام النعمة٢١٨/ ١: عیون أخبار الرضا  -١
  .٣):٥(المائدة  -٢
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فالرسـالة هـي  ،صلوات اهللا عليه ال يأيت بدين جديد وال يكّمـل رسـالة ناقصـة

  .قائمة أيضاً 

ة أهـل تحّملـه أئّمـالـذي ي فـإنّ  ،وإذا كان احلديث يف تفاصيل هـذه الرسـالة

يف  ،يف تطبيقا�ـــــــا ،يف مصــــــاديقها ،علــــــيهم يف تفاصــــــيلهااهللا البيــــــت ســــــالم 

هـذا بـل  ،عجـل اهللا فرجـه اإلمـام املهـديب ليس أمراً خمتّصـاً  مواردها فهو أيضاً 

قــام بــه اإلمــام و  ،قــام بــه اإلمــام احلســن و  ،أمــر قــام بــه اإلمــام علــي 

كــل   أنّ  يعــين... وهكــذا ، قــام بــه اإلمــام زيــن العابــدينو  ،احلســني 

دور تطبيق الرسـالة اإلسـالمية  ، الذي هوة كانوا يقومون مبثل هذا الدوراألئمّ 

على مصاديقها اخلارجية اجلديدة واستنباط هذه املفـاهيم اإلسـالمية لتطبيقهـا 

ا هــو اســتنباط وإّمنــ ،ســتنباط ا�تهــديناســتنباطاً لــيس كا ،علــى هــذه املصــاديق

القــــرآن  ذلـــك«:يقـــول حيـــث  عنـــه اإلمـــام علـــي االســـتنطاق كمـــا يعـــّرب 

يأخــذ احلقــائق املطلقــة الــيت ال يعرتيهــا شــك وال  اً يعــين اســتنباط ١»فاســتنطقوه

   .ويطّبقو�ا على مصاديقها اخلارجية ،يعرتيها ريب وال يعرتيها احتمال آخر

 هـاولكنعجـل اهللا فرجـه  قد ميارسـها اإلمـام املهـدي مثل هذه العملية أيضاً 

ا هـي عمليـة مارسـها وإّمنـ ،عجـل اهللا فرجـه ملية خمتّصة باإلمام املهديليس ع

عجـــل اهللا  وبالتـــايل فاإلمـــام املهـــدي ،ة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالممجيـــع أئّمـــ

ة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـالم يقـــوم مبثـــل هـــذه باعتبـــاره إمامـــاً مـــن أئّمـــفرجـــه 

  .ز يف هذا األمرولكن ال يتميّ  ،العملية

                                                
  .٧الحدیث  ٦١/ ١: ، الكافي٥٤/ ٢: نھج البالغة  -١
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املهدي سالم اهللا عليه ليست هي جمـّرد إقامـة حكومـة  وأيضاً قضية اإلمام

ــة شــرعّية مرتبطــة بالســماء ،صــاحلة حّقــة فــإّن هــذا األمــر  ،حكومــة تكــون إهلّي

أيضــاً ممّــا وقــع خارجــاً علــى أقــل تقــدير مــن النــيب صــّلى اهللا عليــه وآلــه يف زمــن 

هـــذا  ،يف فـــرتة حكـــم اإلمـــام علـــي   وأيضـــاً مـــن اإلمـــام علـــي ،النــيب

احلكومــــة  ،وجـــود هــــذه احلكومــــة اآلن املباركــــةف وإالّ  ،تقــــدير طبعــــاً  علـــى أقــــل

 ،حكومــة صــاحب الزمــان ،حكومــة إمــام العصــر ،الصــاحلة حكومــة ويل األمــر

هــــي حكومــــة صــــاحلة  أيضــــاً  ،حكومــــة ا�تهــــدين ،انينيحكومــــة العلمــــاء الربّــــ

هــذه  أنّ  أخــرى وفرضـناأي فرضـية تعـّدينا لكـن لــو  ،وصـحيحة وتنطبـق عليهــا

ومة الصـاحلة هـي حكومـة قائمـة يف زمـن النـيب صـّلى اهللا عليـه وآلـه وزمـن احلك

  . اإلمام علي

 ،إذا أراد أن يقـــيم جمـــّرد حكومـــة صـــاحلةعجـــل اهللا فرجـــه  فاإلمـــام املهـــدي

عجــل اهللا  اً باإلمــام املهــديلــيس أمــراً خمتّصــ هــذا أيضــاً  ، فــإنّ حكومــة شــرعّية

ذلك كما وقع لرسـول اهللا ووقـع  ا يكون من األمور اليت وقعت قبلوإمنّ  ،فرجه

هـذا احلكـم املوجـود فعـالً  ة الواضحة أنّ وحنن أيضاً نعتقد باألدلّ  ،لإلمام علي

وإن مل يكــــن يرقــــى إىل  ،١مــــن مصــــاديق هــــذه احلكومــــة الصــــاحلة هــــو أيضــــاً 

ة باعتبــار أّن حكــم النــيب وحكــم األئّمــ ،ةمســتوى حكــم النــيب أو حكــم األئّمــ

عي أحد أّن العصمة يف هذه احلكومات الفعليّـة وال يدّ  ،هو حكم املعصومني

  .وإن كانت هي حكومات شرعية صاحلة

                                                
  .المقصود ھو حكومة الجمھوریة اإلسالمیة في إیران -١
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 اخلصوصـــية املوجـــودة يف اإلمـــام املهـــدي أنّ بـــنقـــول لة أخـــرى إذاً نرجـــع مـــرّ 

ألّن هـــذا _  نعـــوذ بـــاهللا _ ليســـت هـــي ا�ـــيء بـــدين جديـــدعجـــل اهللا فرجـــه 

وليسـت إكمــال  ١»َوال نَــيب بعـدي«هـو ديـن رســول اهللا خـامت األنبيـاء الـدين 

وليسـت  ،الـدين قـد أكمـل يف زمـن رسـول اهللا صـّلى اهللا عليـه وآلـه الدين ألنّ 

ة أهـل البيـت ألّن هـذا أيضـاً ممّـا صـنعه أئّمـ ،د إجيـاد تطبيقـات جديـدةهي جمـرّ 

ممّـا  ألن هذا أيضـاً ، وليست جمّرد إقامة حكومة شرعية صاحلة ،عليهم السالم

د علــى هــذه النــواحي طبعــاً أنــا أؤّكــ ،فرجــهعجــل اهللا  وقــع قبــل اإلمــام املهــدي

ألّن بعـض النـاس قـد تشـتبه عليـه مهّمـة املهـدي  ،ضح األفكارجل أن تتّ من أ

عجــل اهللا  قضــية اإلمــام املهــدي ويتصــّور أنّ  ،ســالم اهللا عليــه يف هــذه األمــور

  .مرتبطة �ذه األمورفرجه 

عـين كمـال ي ،هي قضية العدل املطلقعجل اهللا فرجه  قضية اإلمام املهدي

هـذا الشـيء هـو الـذي  ،عجل اهللا فرجه العدل اإلهلي يف حركة اإلمام املهدي

أن تكــون هنــاك حكومــة  ،ق يف أّي زمــان ويف أّي عصــر مــن العصــورمل يتحّقــ

ق العــدل علــى مجيــع نــة مــن األرض وتطّبــصــاحلة وهــذه احلكومــة تكــون متمكّ 

  .األرض ويف كل مناحي األرض

وعــد اهللا ســبحانه وتعــاىل بــه نبّيــه يف القــرآن وهــذا هــو الوعــد اإلهلــي الــذي 

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا ة اخلامتة ه يتم يف األمّ الكرمي على أنّ 

                                                
  .٩١/ ٣: ، الخرائج والجرائح٢/٢٥٢:االحتجاج -١
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     هِملــب ــن قَ م ينــذ ــتَخْلَف الَّ ــا اس ضِ كَمــي األَْر ف مهفَنــتَخْل سلَي حاتــال الص  مث

  .١هم دينهم الَّذي ارتَضى لَهم لَيمكِّنن لَو:قال

 إذا كانت القضية جمرد االستخالف فهذا االستخالف كان من قبل أيضاً 

  هِملـب لكـن القضـية هـي أن ميكـنّن هلـم ديـنهم  ،كَما استَخْلَف الَّذين من قَ

 مثّ  ،نـــــــاً كـــــــامالً نـــــــاً متكّ يصـــــــبح هـــــــذا الـــــــدين دينـــــــاً متمكّ أي  ،الـــــــذي ارتضـــــــى

ئاً لَوـي بِي ش رِكُونشي ال يونَندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن دبي هـذا  ،٢

بظهــور الــدين،  األمــر هــو األمــر املوعــود الــذي يعــّرب عنــه القــرآن الكــرمي أيضــاً 

  .بظهور اإلسالم على الدين كله

 ،هعجــل اهللا فرجــ هــذا األمــر هــو الــذي يقصــد مــن قضــية اإلمــام املهــدي

العنوان  ،عجل اهللا فرجه هذا العدل الذي هو عنوان قضية اإلمام املهدي

  .العنوان املركزي يف قضية اإلمام املهدي سالم اهللا عليه ،الرئيس

  .نأيت إىل النظرية اإلسالمية يف فهمنا هلذا العدل يف عقيدتنا   

ية العــدل القــرآن الكــرمي يقــول بــأن قضــ ،نــأيت إىل فهــم القــرآن الكــرمي :أوالً    

أحيانــــاً يعــــّرب عنهــــا بــــامليزان هــــذه  ،الــــذي يعــــّرب عنهــــا القــــرآن أحيانــــاً بالقســــط

 * والسماء رفَعها ووضَع الْميزان قضية إهلية قائمة يف هذا الوجود ةالقضي

                                                
  .٥٥): ٢٤(النور  -١
  .٥٥): ٢٤(النور  -٢
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هنا  ١وأَقيموا الْوزْن بِالْقسط وال تُخْسروا الْميزان * أَالَّ تَطْغَوا في الْميزانِ

قضية امليزان قضية رئيسّية وأساسية موضوعة يف حياة الناس ويف حيـاة الكـون 

  .كل الوجود،  ويف هذا الوجود

فإذن قضية اإلمام املهدي عجل اهللا فرجـه الـيت تشـكل النقطـة املركزيّـة     

هـذا الفهـم مـن هـي قضـية تنطلـق _  قضية امليـزانو قضية العدل _  فيهما

  .ياةوهلذه احل ،هلذا الكون

عنـــدما ننظـــر إىل قضـــية العـــدل وهـــذا شـــيء يتميّـــز بـــه  ،مـــن ناحيـــة أخـــرى

 هـي اإلسالم ويعتز ويفتخـر بـه املسـلمون علـى كـل احلضـارات املاديـة الـيت

ومفــاهيم التطــور يف إجيــاد  ،اآلن حتـاول أن تطــرح مفــاهيم حقــوق اإلنسـان

ــــة ،احلـــــق والعـــــدل بـــــني النـــــاس ـــــز يف هـــــذه النقطـ ــــياإلســـــالم يتمّي أن  ، وهـ

أ�ا قضـية واسـعة ال ختـتص بعالقـات  على سالم ينظر إىل قضية العدلاإل

تـرتبط �ـذا الكـون و�ـذا الوجـود يف   ةاإلنسان مع اإلنسان وإمنـا هـي قضـي

  .مثًال قضايا حقوق اإلنسان اآلن ،نواحيهكل 

  و ق امن

مجيـــع  تحـــّدث عنهـــا يف مقـــر األمـــم املتحـــدة، فإّ�ـــا تعـــين أنإذا أردنـــا أن ن

وأقـرت هـذه الوثيقـة علـى  ،األمم اجتمعت ونظرت يف نظريـة حقـوق اإلنسـان

                                                
  .٩ _ ٧): ٥٥(الرحمن  -١
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إذا أردنـا  ،جنـد فيهـا نقصـاً كبـرياً جـداً  ،أساس أ�ـا وثيقـة متثـل حقـوق اإلنسـان

  .أن نقار�ا بالنظرية اإلسالمية وفهم اإلسالم لقضية احلقوق

ق فيمــا يتعلّــ_  مــثالً يف قضــية حقــوق اإلنســان فقــط يقــّرون هلــذا اإلنســان

 ،يعــين قضــية االنتحــار ،أنّــه لـيس لــه احلــق أن يقتــل نفسـه يقــّرون لــه_  بنفسـه

وأّمـا فيمـا بقـي فاإلنسـان مـن حّقـه أن يتصـّرف يف  ،هذا أيضاً لـيس مـن حّقـه

وبالتايل يصـبح هـذا اإلنسـان يف قضـية احلقـوق إنسـاناً قـد  ،نفسه كيفما يشاء

ألن اإلنســـان يف  ،صـــودرت بشـــأنه الكثـــري مـــن حقوقـــه جتـــاه تصـــّرفه وســـلوكه

خيضـــع أحيانـــاً حلالـــة مـــن اجلهـــل والســـفه و  ،حركتـــه خيضـــع أحيانـــاً النفعـــاالت

خيضــع أحيانـاً حلــاالت مــن الضـغوط اخلارجيــة الــيت متـارس ضــّد هــذا و  ،والغفلـة

 ،كــل هـذه األمــور وثيقــة حقـوق اإلنســان ال تأخـذها بنظــر االعتبــار  ،اإلنسـان

أن يصــنع مــا و اقتضــت شــهواته يقــول هــذا اإلنســان لــه احلــق أن يتصــّرف إذا 

 ،إذا اقتضــى غضــبه أن يصــنع مــا يشــاء ،مــن  حّقــه أن يصــنع مــا يريــد ،يشــاء

هــذا اإلكــراه يأخــذ  كــره يف طريقــة مــا أيضــاً وإذا أ ،فمــن حّقــه أن يصــنع ذلــك

  .جمراه القانوين يف حياة هذا اإلنسان

رة مصــاد اإذا أردنــا أن نــدقق فيهــا جنــد أ�ــ الــيتإىل غــري ذلــك مــن القضــايا 

  .حقيقية حلقوق اإلنسان

فكمـا  ،طـرح مفهـوم حرمـة أن يظلـم اإلنسـان نفسـه فقـد، أما اإلسالم هنـا

 ،أّن اإلنســـان حيـــرم عليـــه أن يظلـــم أخـــاه اإلنســـان وأن يظلـــم اإلنســـان اآلخـــر

حيـرم عليـه أن  فكـذلك هـذا اإلنسـان أيضـاً  ،واإلنسان اآلخر له حق يف احلياة
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يقتــل نفســه بــل حيــرم عليــه أن يلحــق  فلــيس حيــرم عليــه فقــط أن ،يظلــم نفســه

يعين إذا ارتكـب  ،وأن يلحق الضرر بنفسه يف اآلخرة ،الضرر بنفسه يف الدنيا

يف  _ هنـا ،هذا العمل يؤدي إىل أن يعاقب عليه يف اآلخرةحمرماً مثالً ف عمالً 

  .ال يرتتب شيء على هذا العمل لكن يف اآلخرة يعاقب _الدنيا 

جتــاوز علـى هــذه  ، مبعــىن أنّـهظلــم للـنفس ذا بأنّـهعـن هــالقـرآن الكـرمي يعــّرب 

  .وهكذا يف خمتلف جماالت اإلنسان ،النفس

  

  ّ ال

وثيقــة حقـــوق اإلنســـان تعطـــي احلــق هلـــذا اإلنســـان يف أن يتصـــّرف بأموالـــه  

حــىت لــو كــان هــذا  ،ســفهياً  حــىت لــو كــان هــذا التصــّرف تصــّرفاً  ،كيفمــا يشــاء

 ،املـــال وال ينفـــق هـــذا املـــال يف حمّلـــه يف فيســـر  ، أيإســـرافياً  اً التصـــّرف تصـــرف

يلحـــق الضــــرر  مبعــــىن أن تصــــّرفاً ضـــررياً  حـــىت لـــو كــــان هـــذا املــــال تصـــّرف بـــه

 اً هـــذا أمـــر  يعتـــربون ،ال يوجـــد هنـــاك مـــا مينـــع هـــذا اإلنســـان أيضـــاً  ،بـــاآلخرين

  .اً طبيعي

لــه  هــذا املــال أيضــاً  ،أمــا اإلســالم يف قضــية احلقــوق هنــا يقــول للمــال حــق

اإلهلـي يف هـذا  علـى العـدل ظلـم وجتـاوز ارسة غري الطبيعية يف املـالموامل ،حق

هلـــذا اإلنســـان مـــن  ألن هـــذا املـــال حقيقـــة خلقهـــا اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ،املـــال

يـــــؤّدي بــــه إىل التكامــــل يف مســـــريته  ،جــــل أن يتصــــّرف �ـــــا تصــــّرفاً تكامليــــاً أ
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 اإلضـرار يف هـذه تصـّرفاً تسـافلياً يـؤدي إىل إذا تصّرف يف هذا املالو  ،احلياتّية

مــن هــذا  فســيكون ظلمــاً وجتــاوزاً علــى العــدل احليــاة واإلضــرار يف هــذا ا�تمــع

  .الباب

 قضـية العالقـة بـاهللا ،العالقة يف قضية الظلـم والعـدل مث طّور اإلسالم أيضاً 

خالق هـذا  ،هذا املتفّضل على اإلنسان ،اهللا هذا منعم النعم ،سبحانه وتعاىل

كــل هــذا   ،كــل هــذه الــنعم  ،كــّل هــذا الوجــود  ،نســانمعطــي هــذا اإل ،اإلنســان

ختضع  عالقة جيب أن أيضاً  سبحانه وتعاىل عالقة هذا اإلنسان باهللا ،الفضل

 القرآن الكرمي عـن ولذلك عّرب  ،سبحانه وتعاىل للعدل ويكون فيها حقوق هللا

 أن يعـين ،بـل عـّرب عنـه بأنـه ظلـم عظـيم ،أنـه ظلـم سبحانه وتعـاىل الشرك باهللا

  .ليس فقط ظلماً وإمنا هو درجة عالية من الظلم يف مقابل العدلهذا 

ّــــة اإلســــالمية عنــــدفقضــــّية  نتناوهلــــا يف البحــــث، ميكــــن ما العــــدل يف النظري

الـيت رويـت عـن  »رسـالة احلقـوق« مراجعة سـريعة إىل ها من خاللحاستيضا

يتحـــّدث فيهـــا عـــن فعنـــدما  ،صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه اإلمـــام زيـــن العابـــدين

مل يــتمكن اً وجمــاالت للحقــوق قــوق وعالقــات احلقــوق جتــد أن هنــاك آفاقــاحل

اإلنسـان مــن  مـم هـذاوقـد اجتمعــت كـل أ_  لقـرن العشـرينهـذا اإلنسـان يف ا

مل يتمكنــوا أن يصــلوا إىل هــذه اآلفــاق يف _أجــل أن يفكــروا يف هــذه احلقــوق 

  .قضية العدل ويف فهمهم لقضية الظلم

نعـوذ  _ ظلـمضع حلقوق وملوازنة ولقضـية عـدل و العالقة بني اإلنسان وأبيه ختف

 ،العالقة بني املؤمن واملؤمن ختضـع إىل هـذه املوازنـة ،إذا جتاوز هذه العالقة _ باهللا
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العالقـة بـني العامـل ورّب العمـل  ،املوازنةالعالقة بني الزوج وزوجته ختضع إىل هذه 

  .املوازنةختضع إىل هذه 

وازنــة وامليــزان وقضــية الظلــم ضــّد العــدل قضــية العــدل وقضــية امل وهكــذا جنــد أن

  .كل الكون  ،قضية قائمة وسارية يف فهم هذا الكون

النظرية اإلسالمية هي النظرية الوحيـدة الـيت ميكـن أن تنسـجم مـع قضـية اإلمـام 

واســتيعا�ا لكــل  ،وســعة دائــرة امليــزان ،عنــدما نفهــم دائــرة العــدل ، أي أننــااحلجــة

نسـان عندئــٍذ ميكــن أن نفهــم أنّـه كيــف يــأيت ذلــك منـاحي احليــاة يف حركــة هــذا اإل

ألن قضـــية  ،اإلنســـان الـــذي ميـــأل األرض قســـطاً وعـــدًال كمـــا ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً 

العدل والظلم ليست هي جمّرد قضايا حقوق اإلنسان وعالقات اإلنسـان بعضـهم 

  . وإمنا هلا هذا ا�ال الواسع يف حركة اإلنسان ،البعض اآلخر مع

  

ا ر[ :ىواما[  

تباعهم يتميز �ا أو  ،سالم اهللا عليهماليت يتمّيز �ا شيعة أهل البيت هي و 

عطـــاهم فرصــــة أن يكونــــوا هــــم وهــــذا التميـــز هــــو الــــذي أ ،بــــذلك ونويفتخـــر 

اهلــدف الــذي وضــع  وهــو ،عجــل اهللا فرجــه لظهــور اإلمــام املهــدي وناملمهــد

رض قســطاً وعــدالً كمــا وهــو أن متــأل األ ،أمــام مســرية البشــرية وحركــة البشــرية

 كمــا نعــّرب _  صــبح هــدفاً وعنوانــاً وشــعاراً والفتــةأ والــذي ،ملئــت ظلمــاً وجــوراً 

  .سالم اهللا عليهم أمام مسرية أتباع أهل البيت_ 
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ســالم  صـفة رئيسـية جيـب أن يتصــف �ـا أتبـاع أهـل البيـت »املنتظـرون«و   

مبعـىن ، أحياناً  انهنغفل ع اليتوهذا واجب من الواجبات الشرعية  ،اهللا عليهم

 نه من واجباته الصالة والصوم والزكاة واحلـج واخلمـسبعض الناس يعرف أ أنّ 

 وغـري ذلـك مـن الواجبـات الـيت فرضـها اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر

 فضـــلفـــل أن يكـــون هنـــاك واجـــب آخـــر هـــو مـــن ألكـــن يغ ،ســـبحانه وتعـــاىل

االنتظار لتحقق هـذا اهلـدف وهذا الواجب هو أن يكون يف حالة  ،الواجبات

  .عجل اهللا فرجه الكبري املتمّثل باإلمام املهدي

نـــؤمن  بــالرغم مــن أننــا ،حنــن نغفــل أحيانــاً أن نكــون مــن أولئــك املنتظــرين

نـــرى أنفســـنا هكـــذا لكـــن  أننـــا صـــحيحف يلفـــت نظرنـــا أحـــد مـــا،�ـــذا عنـــدما 

  .أحياناً نغفل عن أن نكون يف هذه احلالة

  

   امر

 ، أي يكـــون منتظـــراً اهلـــدف ون هـــذا اإلنســـان منتظـــراً لتحقـــقأن يكـــ معنـــاه

 ، وقـــد ذكـــرت أن فـــرج اإلمـــام املهـــديعجـــل اهللا فرجـــه لفـــرج اإلمـــام املهـــدي

كــون أو ي ،منــزل فيكــون يف منــزل عليــه ال يعــين فقــط أن يكــون بــال ســالم اهللا

أحيانـاً  ،منـه لكـن ال يعـين هـذا املعـىن طبعاً هـذا أيضـاً  ،مشرداً فريجع إىل بلده

 ونرجـع إىل بالدنـا، ننتظـر لنـا فـرجن يكـون ننتظـر عسـى أ: بعض الناس يقـول
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زوجــة  إذا مل يكــن لديــه ،حــىت تكــون عنــدي زوجــة ،حــىت تكــون عنــدنا منــازل

  .وهكذا ..هذه الناحيةمن ويشعر مبشكلة 

أن  فيتصـــّورونيف حيـــا�م ويف حـــركتهم  توجـــد مشـــاكل للنـــاس كثـــرية جـــّداً 

 ،األرض قســطاً وعــدالً  متتلــئعنــدما  صــحيح .األمــور الفــرج يعــين حتقــق هــذه

لكـــن  ،عجـــل اهللا فرجـــه بـــد أن هـــذه األمـــور تتحقـــق بظهـــور اإلمـــام املهـــديال

عـــين حتقـــق هـــذا اهلـــدف منـــا قضـــية الفـــرج توإ ،فقـــط القضـــية ليســـت هـــي هـــذه

هـــو ظـــامل و  ،اهلـــدف الكبـــري قـــد مينـــع اإلنســـان مـــن أن يظلـــم نفســـهف ،الكبـــري

هـــذا الفـــرج يعـــين أن مينعـــك مـــن ظلـــم  ،ىل نفســـهلنفســـه لكـــن غـــري ملتفـــت إ

يدعو بالفرج لكـن  هذا الغين ،مينع هذا الغين من أن يسرف يف املال ،نفسك

 ،ال يعرف أن هذا الفـرج يعـين إلغـاء هـذا الظلـم وحتقيـق هـذا النـوع مـن العـدل

اآلن يف جمالســنا ويف جمتمعاتنــا  الكثــري مّنــا ،حياتنــاجمــاالت  وهكــذا يف خمتلــف

، ليلــة جلــوء إىل ليلــة توبــة ،مباركــة اس خصوصــاً هــذه الليلــة ليلــةالنــ رى بعــضنــ

ليلــة اســتفادة مــن هــذه األوقــات الشــريفة  ،ليلــة اســتغفار ،ســبحانه وتعــاىل اهللا

والعـزم والنـدم علـى كـل مـا صـدر منّـا  سـبحانه وتعـاىل والرجـوع إىل اهللاباإلنابة 

أنــا ال ، عــض النــاسلكــن ب ،نعــوذ بــاهللا مــن الــذنوب واآلثــام ،مــن ذنــوب وآثــام

اهللا أعلــم �ـــؤالء  أتكلــم عــن النــاس احلاضـــرين أتكلــم عــن بعــض النـــاس طبعــاً 

 ،مـن النــاس �ـم أحـداً أ�ـم نفسـي قبــل أن أ م أحــداً بـلال أريـد أن أّ�ـ ،النـاس

  .ريتكب من هذه اآلثامفبعض الناس تكون عنده هذه احلالة  نأ القضيةف
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أل األرض قســطاً وعــدالً ن ميــهــو أ ،عجــل اهللا فرجــه قضــية اإلمــام املهــدي

 هـــدياإلمـــام امل ،هـــذا الـــذي يشـــيع الفاحشـــة مينـــع أن ، مبعـــىنالعـــدل فيحقـــق

أن ال يكـــون  ،أن ال تكـــون هــذه اإلشــاعة للفاحشــة يهــدفعجــل اهللا فرجــه 

أن ال  ،أن ال تكــــون هــــذه الغيبــــة ،أن ال يكــــون هــــذا الكــــذب ،هـــذا االفــــرتاء

ـــــــة أن ال تكـــــــون هـــــــذه  ،تأن ال تكـــــــون هـــــــذه العـــــــداوا ،تكـــــــون هـــــــذه الفتن

  .االختالفات

حتقيــق العــدل املطلــق يعــين  ، لكــنقضــية االنتظــار تعــين كــل هــذا املعــىن إذاً 

  .هذا الشيء

حتقيــق الــة االنتظــار يعــين انتظــار فهــذا الواجــب الشــرعي الــذي يعــّرب عــن ح

مـن أجـل  اإلنسـان واالنتظار لتحقيق العدل حيتاج إىل حركـة يقـوم �ـا ،العدل

_  ديثيكمـا ذكــرت يف بدايـة حــ_  ألّن حتقيـق العــدل ،عــدلأن حيقـق هـذا ال

 ،وجـودا�تمع وحركة هذا الكون وحركـة هـذا ال ليس قضية منفصلة عن حركة

قضــية العــدل قضــية تبــدأ مــن نقطــة وتتكامــل  أي أنّ  ،إمنــا هــي حركــة تكامليــة

نسـان متحركـاً مل يكن هـذا اإلحىت تصل إىل �ايا�ا، فاذا  ،من خالل املسرية

ال  ،خـارج هـذه املســرية ،يصــبح خـارج العمليـة التكامليــةّ ف ،عمليـة االنتظـاريف 

  .املسرية من يكون جزءً 

قضـــية االنتظـــار الـــيت هـــي واجــــب مـــن الواجبـــات الشـــرعية الـــيت جيــــب أن 

يتصف �ا اإلنسان املؤمن الفتتها وعنوا�ا وشعارها ومضمو�ا هـو أن يسـعى  

طبعــاً هــذا احلــق _  الــذي يتكامــل كــل واحــٍد مّنــا إىل أن حيقــق العــدل اإلهلــي
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ضـمون ميتـاز بـه وهـذا امل ،عجـل اهللا فرجـه يف خـروج اإلمـام املهـدي_  العدلو 

ويفتخـــرون �ـــذا  ،غـــريهم ويفتخـــرون بـــه علـــى غـــريهم شـــيعة أهـــل البيـــت عـــن

ــــروح مــــن  _ يعــــين شــــيعة أهــــل البيــــت _ االمتيــــاز ــــا جتــــدون فــــيهم هــــذه ال إّمن

ــــروح مــــن الفــــداء ،التضــــحية وللثبــــات  ،ا االســــتعداد للصــــمودوهــــذ ،وهــــذه ال

الصـــرب الـــذي جتـــزع وتتزحـــزح منـــه  ،وملواصـــلة املســـرية وللصـــرب يف هـــذا الطريـــق

ويف  ،ويف قـــادة املســـرية ،الصـــرب الـــذي يبـــدو يف رجـــال املســـرية ،اجلبـــال أحيانـــاً 

صـــرب عجيـــب يف حيـــا�م إمنـــا كـــان هـــذا الصـــرب ألنـــه  ،جماهـــدي هـــذه املســـرية

أمــامهم هــذه احلقيقــة اإلهليــة الــيت  ،هــذا الشــعارأمــامهم  ،أمــامهم هــذا العنــوان

  .وضعها اهللا سبحانه وتعاىل أمام أعينهم

جيب أن ننظر إليها من هـذا املنظـار عجل اهللا فرجه  وقضية اإلمام املهدي

أنـا قلـت أّن قضـية  ،يعين إذا أردنا أن نرجع إىل التفسريات الطبيعية ،والسبب

 بـد مـن البحـث لكـن لـيس حبثـه وال ،األدلة والرباهني قائمة وهي شيء عظيم

  .هنا

تفّسر لنا ظاهرة غريبة القضية الطبيعية اليت  ،أُنظر إىل القضايا الطبيعية

ـــا ويف تـــــأ ـــاً  _ريخ املســـــلمني جـــــداً يف تأرخينــ إىل هـــــذه  وأنـــــا أشـــــرت أحيانــ

مـا هـو تفســري هـذه الظــاهرة  ،ظـاهرة غريبــة تفكـروا يف تفســريها _ الظـاهرة

شـيعة أهـل البيـت املتمّسـكني  ،مسرية أتباع أهـل البيـت ،هذه املسريةأن تبدأ 

يف تـأريخ اإلسـالم بعـد وفـاة رسـول  يبـدأون وهـم قلّـة قليلـة ،بوالية أهل البيـت



  
  
  
  
  
  
  

 »الجزء األول«  محاضرات حول المھدي.................................................٣٢

  

 ،سبعة عشر مـثالً  أو أربعة بعض املؤرخني أ�م يقول ،صّلى اهللا عليه وآله اهللا

ة مطلقــة لكــن ال شــك أ�ــم كــانوا قّلــ ،أنــا ال أريــد أن أحــّدد عــدداً  ،أو ثالثــني

قليلــــة بكــــل معــــىن الكلمــــة مــــع غــــض النظــــر عــــن قّلــــة يعــــين  ،بــــل أقــــل األقــــل

 تهــؤالء كانــ ،اً رخييــة لــيس احلــديث فيهــا جيــدألن هــذه القضــايا تأ ،األعــداد

  .هذه بدايتهم

ريخ أّ�ـا طيلـة أربعـة عشـر قرنـاً مـن الـزمن منــذ مث هـذه املسـرية ال يشـك التـأ

وحــىت هــذه  ،ىت أيامنــا القريبــة احلاضــرةحــ وفــاة رســول اهللا صــّلى اهللا عليــه وآلــه

ومـن قبـل  ،تتعرض باستمرار إىل قمع مستمر من قبـل احلكومـات األيام أيضاً 

مــن و  ،ومـن قبـل املنحـرفني ،ومـن قبــل املتجـّربين ،ومـن قبـل الطغـاة ،السـلطات

يف هــذه  واضــح جــّداً  هــذا شــيء أيضــاً  ،مــن قبــل الضــاّلنيو  ،قبــل املســتكربين

يف أ�ـــم كـــانوا  ونال يشـــك نا أيضـــاً حـــىت أعـــداؤ  ك أحـــديعـــين ال يشـــ ،املســـرية

يقمعـــون ويقتلـــون ويتقّربـــون أحيانـــاً إىل اهللا ســـبحانه وتعـــاىل إذا كـــانوا يعرفـــون 

 ،كـان مـنهم جهلـةفقد   ،والكثري منهم مل يكن يعرف اهللا سبحانه وتعاىل ،اهللا

 وهـــذه املســـرية كانـــت �ـــذا ،علـــيهم الســـالم يتقّربـــون بقتـــل أتبـــاع أهـــل البيـــت

إىل عمليــات قمــع واســـعة مــن قبـــل دول ريخ علـــى مــر التـــأوتتعــرض  ،الشــكل

تكـرب  بـل ومع ذلك هذه املسرية ليست فقط تقف عند حاهلـا ،عظمى وكبرية

هـي القـوة البـارزة الـيت حـىت أصـبحت اآلن و وتنمـو تنمـو و تنمـو  ،وتكرب وتكـرب

ـــــة ،ختافهـــــا أمريكـــــا كـــــل   ،ملخيافهـــــا كـــــل الطغـــــاة يف العـــــا ،ختافهـــــا أوربـــــا الغربّي

  .املستكربين يف العامل
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 أي مجاعـة عنـدما تكـون قليلـة هو التفسري الطبيعي هلذه الظاهرة؟ فإنّ ما ف

، كمــا انتهــت الكثــري مــن اجلماعــات  ،تتعــّرض إىل قمــع تنتهــي هــذه اجلماعــةو 

ـــزمن ت أّمـــا أن ذلـــك تكـــرب وتنمـــو هـــذه  وبـــالرغم مـــنســـتمر فـــرتة طويلـــة مـــن ال

  !!اجلماعة كيف

ري هلـــذه احلقيقـــة إالّ هـــذا املضـــمون أن هـــذه اجلماعـــة ال يوجـــد هنـــاك تفســـ

إنســـان كـــل ، فـــإن  هـــذا اهلـــدف هـــو ملســـرية اإلنســـان ،أمامهـــا شـــعار وهـــدف

هــذه اجلماعــة  ،للمســرية التكامليــة لإلنســان اً منــذ اليــوم األّول هــدف وضــعه اهللا

  .شعار إقامة العدل ،وضعت هذا الشعار أمامها شعار العدل

 ند الــروح املعنويّـــة مــن تضـــحيات أولئــك الـــذيوأيضــاً هـــذه اجلماعــة تســـتم

 اإلمــام احلســني ، اإلمــام احلسـن ، اإلمــام علـيّ  ،ميثلـون رمــوز العـدل

، تـأثروا  ،همب أهـل البيـت الـذين تـأّثروا مبدرسـتأصحا ،أئمة أهل البيت

ــــروحهم ،بــــأخالقهم ــــأثروا ب ــــروح ،ت و�ــــذه  ،وهكــــذا اســــتمرت املســــرية �ــــذه ال

  . رب وتنمو وتصبح �ذا احلجم القائم املوجودحىت متكنت أن تك ،النفس

اآلن ال يشك أحد يف عاملنا اليوم أّن هذا اخلـط اإلسـالمي األصـيل الـذي 

حفظــه ) ويل أمــر املســلمني(مــوره يتــوّىل أيف إيــران اجلمهوريــة اإلســالمية  تقــوده

أن هـــــذا اخلـــــط هــــو خـــــط يرعـــــب  ،اهللا تعــــاىل وأطـــــال اهللا يف عمـــــره الشــــريف

يرعـــب كـــل الطغـــاة  ،خـــط يرعـــب أوربـــا الغربيـــة ،ّدة األمريكيـــةالواليـــات املتحـــ

  .ولذلك جتد التآمر اآلن على هذا اخلط يف مصر ،يف املنطقة املوجودين
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ـــر تقـــديرعلـــى أ ، فإنّـــهقضـــية مـــن القضـــاياوهـــذه  _  يف إحصـــاءا�م_  كث

 مائة ؛جيد ،ألف نفر مائةكثر تقدير لشيعة أهل البيت يف مصر يقولون أّن أ

ال  !قــارنني بســتني أو ســبعني مليــون مصــري مــاذا ميثلــون مــن عــددألــف نفــر م

لمـــاذا خيـــاف املصـــريون مـــن هـــذا العـــدد وجـــوارهم إســـرائيل ال ف شـــيئاً،ميثلـــون 

الوثنيـــة املوجـــودة يف بعـــض املنـــاطق  ،جـــوارهم املســـيحية العامليـــة ،خيـــافون منهـــا

افون مــن خيــو  ،يف املنــاطق األخــرى املوجــودة ال خيــافون منهــا ،احمليطــة باحلبشــة

لــف شــيعي وتصــبح قضــية التشــيع يف مصــر قضــية كبــرية ويطرحو�ــا مــن مائــة أ

  .ويتحدثون عنها يف كل مكان ،خالل أجهزة الدولة واإلعالم

ـــر هـــذا النـــوع مـــن  نالحـــظ أيضـــاً و  ،وهكـــذا يالحـــظ هـــذا الشـــيء يف اجلزائ

نالحـظ هـذا  ،يف منـاطق اخللـيج علـيهم السـالم التآمر على شيعة أهـل البيـت

يطــول  ،نالحــظ هــذا الشــيء يف منــاطق أخــرى مــن العــامل ،ء يف العــراقالشــي

لـه هـذا  ،ملـاذا؟ ألّن هـذا اخلـط لـه هـذه األصـالة ،احلديث عنها والكالم عنهـا

  .خط العدل يتحرك باجتاه العدل ،له هذا العمق يف حركته ،التجّذر

 ،هــذا احملتــوى ،تعــين هـذه املضــامنيعجـل اهللا فرجــه  قضـية اإلمــام املهــدي 

شــــريّة باجتــــاه وهــــي قضــــية طبيعيــــة متامــــاً وتنســــجم مــــع حركــــة البهــــذه الــــروح، 

نسجام مل يكن من املمكن أن يصمد شيعة أهـل البيـت ، ولوال هذا االالعدل

ن يف كــل و ويف ظــروف قمعيــة وهــم قّلــة ومطــارد ،طيلــة هــذه القــرون مــن الــزمن

  .وحتت كل حجر ومدر ،مكان
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 ، و�ذا الشكل يتحولون�ذه الطريقةا زالوا واقعاً كان شيعة أهل البيت وم

ظ هـذا الشـيء الطبيعـي الـذي نقولـه مث بعد ذلك اآلن نالح ،إىل هذا الشيء

وإمنـــا مـــن بـــاب التجربـــة ألن  ،وهـــذا ال أقولـــه مـــن بـــاب التحليـــل_ ّن العـــامل أ

_  طّــالع علــى هــذه احلقيقــة اآلنعنـدي معلومــات وعنــدي شــواهد وعنـدي ا

 كأمـلٍ   الـذي يتطلعـون اليـه املنقـذ ن إىل املنقـذ،ب العـامل يتطّلعـو كثري من شـعو 

  . عجل اهللا فرجه هو اإلمام املهدي

ويتطلعـون إىل املنقــذ كحقيقـة متحركــة  ،هـذا املنقـذ يتطّلــع إليـه العــامل كأمـل

  .ليهم السالمحيّسو�ا ويشاهدو�ا يف خط أتباع أهل البيت عو يشاهدو�ا 

مثالً يف بلجيكـا يوجـد ف ،نذكر لكم بعض الشواهد البسيطة جداً اآلأنا أ

لعامليــــة الثانيــــة إىل عـــدد كبــــري جـــّداً مــــن املغاربــــة الـــذين هــــاجروا بعــــد احلـــرب ا

 ،تلـــك املنـــاطق يعـــين قبـــل مخســـني ســـنة هـــاجروا إىل ،يف األربعينـــاتبلجيكـــا 

لغتهـا لغـة و فرنسـية  تعتـرب بلـداً ثقافتـه وبلجيكـا ،وا هناك يف أوربـاهم نشؤ وأبناؤ 

اآلن بـدأت حركـة  ،ومـن الـبالد املتقدمـة األوربيـة ،وربـايف وسط أ وتقع فرنسية

سـالم اهللا علـيهم يف أوسـاط  للتشيع ولألخـذ مبـذهب أهـل البيـت واسعة جّداً 

ـــــني ال لشـــــيء إالّ مـــــن خـــــالل القـــــراءة واملطالعـــــة  ،الشـــــباب املغاربـــــة البلجيكي

عور بــأن امللجــأ الــذي ميكـــن أن والشــ ،والفحــص للحالــة املوجــودة مــن ناحيـــة

سـفينة النجـاة الـيت ميكـن أن  ،إليـه يف هـذه احليـاة يف املسـتنقع األورويب وايلجـؤ 

 ،سالم اهللا علـيهماألورويب إمنا هو مذهب أهل البيت يركبوا فيها يف املستنقع 
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تبــاع صـبح مـن ألـف مغـريب جنســيته بلجيكيـة تشـّيع وأمـن أأكثـر واآلن يوجـد 

   .عليهم السالمأهل البيت 

عندما يسّجل الناس يف  فمثالً  ،تثري الدهشة اً أخرى أيض اً أذكر لكم أرقام

كثــر الــدول األوربيــة تقــدماً يف دولــة صــغرية أوربيــة تعتــرب مــن أوهــي  ،الــدمنارك

ن الــذين ضــاقت �ــم و ن املهــاجر و خواننــا العراقيــا ،ادياملــرفــاه الاحلالــة املاديــة و 

 نّ يقولـــون بـــأ_  كمـــا تعرفـــون_  فيهـــاإىل الـــدمنارك واســـتقّروا  وذهبـــوااملعيشـــة 

تسـّجل  ،؟؟»مـا هـي الديانـة«: حصـاءاتيف اإل عنـدما ُيسـألون الناس هنـاك

ــــاء الــــدمنارك أ�ــــم بــــال ديــــنابامل ٩٢ ــــة مــــن أبن ــــأيت إىل ســــؤال  أي ،ئ عنــــدما ن

�ـــذا الشـــكل  مبعـــىن أّن النـــاس !!بـــال ديـــن :مـــا هـــي ديانتـــك؟ يقـــول :الديانـــة

  . يعيشون الفراغ

يطانيــــة كــــان هنـــــاك يف إحصــــاء آخــــر يف جامعــــة مــــن أهــــم اجلامعــــات الرب 

طلبــــة  ،إحصــــاء للطلبــــة الــــذين يشــــكلون طبقــــة مثقفــــة عــــادة يف هــــذا ا�تمــــع

نـه إمنهم عندما جاء اإلحصـاء لتسـجيل ديانتـه يقـول  باملائة ٧٥اجلامعة كان 

  .بال دين

  .هذا النوع من الفراغ الذي تعيشه أوربا والذي تعيشه أمريكا اآلن 

أّن املـــرأة _  العنـــوان والشـــعار_  يوجـــد مـــن الشـــواهد علـــى هـــذا املوضـــوع 

وتتحـــرك بشـــكل واســـع وكبـــري وتســـاوي  ،وأخـــذت مواقعهـــا ،أخـــذت حريتهـــا

ومـع ذلـك جنـد أن  ،ركـةوأحياناً كأ�ا متقّدمـة علـى الرجـل يف هـذه احل ،الرجل

 كمـا تعرفـون_  فيـه اإلسـالم علماً أن ،النساء يقبلن على اإلسالم الكثري من
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 أقصـد مثل احلجاب اإلسـالمي، ،ا على املرأةاليت يفرضهالكثري من القيود _ 

وعلــى ســلوك  ،علــى حركــة املــرأة اً أنــه يفــرض قيــود ،هكــذا ينظــر إىل اإلســالم

ــــيت تكــــون يف ا�تمــــع األوريب ،املــــرأة ــــرية   هقيــــود أي أنّ  ،وخصوصــــاً املــــرأة ال كث

جتماعيــة وعرفيــة رقي توجــد قيــود ناشــئة مــن ا�تمــع افــي ا�تمــع الشــف ،جــداً 

أمـــا يف ا�تمـــع األوريب املـــرأة آخـــذة  ،ات وتقاليـــد إىل غـــري ذلـــكوقضـــايا عـــاد

 ،كثـري مـن القيـود الطبيعيـة االجتماعيـةالاإلسالم يفرض عليهـا و ، حريتها متاماً 

  .عليها ا اإلسالمهيفرض أشياء كثرية جّداً ... ال تتكشف ،ال تصافح فهي

لغربيـة علــى إقبـال النسـاء يف أوربــا ا فمـا هـو التفســري هلـذه الظـاهرة؟ فيكــون

ال يوجـد لـه  !بعد يوم ينمو هـذا األمـر اً ويوم ،من إقبال الرجال أكثراإلسالم 

  .موضوع اإلحساس بالفراغ والتطلع إىل املنقذ ،تفسري إال هذا املوضوع

جـداً مــن الثقافــة،  عــالٍ علـى مســتوى  وهــم ،بعـض األشــخاص أنـا ســألتهم

: اتنـــا هكــذا تقـــولزوج: كــان عنـــده زوجــة قــال،  ذة يف اجلامعـــةأســاتفبعضــهم 

 عاليـةمستويات وعلى وهن مثقفات _  حنن عرفنا شخصيتنا اإلنسانية كمرأة

حنـن : يقلـن _ دكتـوراهأو بعضهم ماجسـتري  بل عند يعين ليس فقط ليسانس

ـــــا ،يف اإلســـــالمعرفنـــــا شخصـــــيتنا كمـــــرأة  خصـــــية املـــــرأة معـــــىن املـــــرأة وش فهمن

  .خذ باإلسالممن خالل االلتزام باإلسالم واأل ،وخصوصية املرأة

باألمس كنت أحتدث مع بعض السادة األفاضل من العلماء الكبار كنـت 

وميكن أن يفتح الفتوح  ،الغرب علىميكن أن يطلع  الذياإلسالم  :أقول هلم

إمنـا هـو إسـالم أهـل البيـت عجـل اهللا فرجـه  ويفتح الطريق أمام ظهـور املهـدي
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ي ال يتقيــد بقيــود ويصــبح ع الــذال اإلســالم املتحلــل الضــائ ،ســالم اهللا علــيهم

حالــة مــن التمّيــع واالســتعداد للــركض وراء احلضــارة الغربيــة كمــا يقــع يف ذلــك 

بإسـالم أهـل  اجلامـد الـذي يعـّربون عنـهوال اإلسالم املتحّجر  ،بعض املتميعني

  .احلديث

لـيهم ع يوجد تعبري عن كال هـذين اإلسـالمني عنـد أهـل البيـتسابقاً كان 

   :السالم

أهــل الـــرأي  فــإّن  »إســالم الـــرأي« يعـــربون عنــهو  ،ل املتحلــلاإلســالم األو 

  . إسالماً  يأخذونه ويعتربونه مواستحسا� مكلما يأيت بذوقه

 :ســـالم اهللا علـــيهم والنــوع الثـــاين مـــن اإلســالم كـــان يعـــّرب عنـــه أهــل البيـــت

أهــل  ،هــو شــيء جيــد ،ون علــى احلــديثهــؤالء جامــد ،إســالم أهــل احلــديث

لكـــن يقصـــدون مـــن ذلـــك أولئـــك  ،دوين احلـــديثالبيـــت كـــانوا يـــدعون إىل تـــ

الــذين جيمــدون علــى الكلمــات والنصــوص دون أن يســتخدموا عقــوهلم ودون 

أن يســـتخدموا األســـس والقواعـــد الـــيت وضـــعها اهللا ســـبحانه وتعـــاىل أمـــام هـــذا 

 لفـــــظ أنـــــاس جيمـــــدون علـــــى فهـــــؤالء ،دون أن يتـــــدبّروا يف األمـــــرو  ،اإلنســـــان

  . تدّبردون أن يكون هلم هذا ال احلديث

القســم  ،حنــن نعاصـر هــذا النـوع مــن اخلطـني يف حركــة فهـم اإلســالم اآلن أيضـاً 

يف و عنـــدنا  أن أذكـــر أمســاء، وهـــذا القســم موجـــودال أحــب و  ،خــط متحلـــلاألّول 

وموجـودة قسـم  ،فريقيـاأقسـم منهـا يف مشـال و  ،قسم منهـا يف أوربـاو  ،مصر موجود

لــيس لــه أي صــلة  اإلســالم لكــن تحــدثون كالمــاً باســمي ، فهــؤالءمنهــا يف املنطقــة
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ــــــون أذواقهــــــم وآراءباإلســــــالم ا�م الشخصــــــية واستحســــــانا�م هــــــم وتصــــــور ، يعمل

  . اإلسالم ويفرتضون أنه هو

 ،»الوهابيــة«مثــال لــه  يعتــرب أفضــلالــذي  ،وقســم آخــر هــو اإلســالم املتحجــر

تـرون أنـه ال ميكـن ملثـل هـذا اإلسـالم أن  ،يف فهـم اإلسـالم هـم املتحّجـرون هؤالءو 

ولـذلك جتـد الوهـابيني بـالرغم مـن اإلمكانـات  ،يعّرف إىل العامل أو أن ينقـذ العـامل

وبـــالرغم مـــن االنســـجام  ،الواســـعة الكبـــرية الـــيت متلكهـــا اململكـــة العربيـــة الســـعودية

ال يوجـد هنـاك  ود يف سياسا�ا مع أمريكا والغرب، وأعين باالنسجام هنا أنّهاملوج

وبـالرغم مـن  ،١فتحـون أبـوا�م هلـذه احلركـة الدينيـةوبالتايل أمريكـا والغـرب ي ،صراع

ــــري جــــداً مــــن املبّلغــــني منتشــــرين يف خمتلــــف أحنــــاء أوربــــا  ، ووجــــودوجــــود عــــدد كب

دأ هـذا اإلسـالم ة ودعم مسـتمر بشـعارات يطرحو�ـا لكـن اآلن بـيإمكانات سياس

كثــري وتتحـول بالتـدريج   ،ريكـا اجلنوبيـةويف أمريكـا الشـمالية ويف أميرتاجـع يف أوربـا 

جل أن تصبح مراكز هلم تتحـول إىل إسـالم ملساجد اليت بناها الوهابيون من أمن ا

  .أهل البيت سالم اهللا عليهم وتدافع عن هذا اإلسالم وعن هذا املنظور

 :عنــدما أقــولأن أطيــل احلــديث اآلن يف الشــواهد، ف أنــا ال أريــد ،شــواهد كثــرية

 كلنــا نرغــب يف أن اإلمــام املهــدي ،يعــّرب عــن رغبــة وميــل لــيس اســتنتاجاً  ،اســتنتاج

 ،القضــــية توجــــد أرقــــام يف هــــذه يكــــون هــــو املنقــــذ الفعلــــي لكــــنعجــــل اهللا فرجــــه 

هـي حركـة _ حركة العدل _ هلذه األرقام هو أن هذه احلركة  »التفسري الطبيعي«

                                                
كان ذلك حینما كان ألمریكا الید الطولى في تأسیس حركة الطالبان في أفغانستان، وھي  -١

 .أول من اعترف بحركة الطالبان كدولة رسمیة مع عدم اعتراف األمم المتحدة بھا
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وال  ،ومع احلركة التكاملية للمجتمـع اإلنسـاين ،تكاملية منسجمة مع حركة الكون

  .ايا�ا وتصل إىل حتقيق هذا اهلدف الكبريبد أن تصل إىل �

ومتكنــوا مـن هــذه األرض وســوف  اإمنـا منــو  ســالم اهللا علــيهم وشـيعة أهــل البيـت

  .�ذا السبب ذن اهللا أيضاً إن أكثر بعون اهللا وبيتمكنو 

خـوة اآلن مـن جند أكثر االو  ،وعندنا شاهد واضح على هذه احلقيقة يف العراق

خواننا األعـزاء مـن األنصـار واحملبـني واملـوالني اهم من احلاضرين عراقيني وإن كان في

 ،باعتبـاره ميثـل هـدفاً كبـرياً  وكإمام علـي  ،وكمركز ،واملعتقدين بالعراق كنجف

عمليــات و  ،عمليــات القمــعمــن خــوة يعرفــون مــاذا جــرى يف العــراق اال أكثــرلكــن 

 شـيعة بعـد ال«حىت صار األمر من الوقاحـة عنـد النظـام أن يرفـع شـعاراً  ،املطاردة

 املـــــدارسو يهـــــدم املســـــاجد واملؤسســـــات ف ،ويبـــــدأ بتنفيـــــذ هـــــذا الشـــــعار ١»اليـــــوم

قبـــل و  ،يطـــارد املبّلغــني واخلطبـــاءو  ،قتـــل العلمــاءلويقـــوم حبملــة واســـعة  ،املكتبــاتو 

قليل كنت أحتدث مع أحـد االخـوة األعـزاء احلاضـرين يف هـذا ا�لـس مـن اخلطبـاء 

اً يف العــراق قتلــوا واستشــهدوا علــى يــد خطيبــ ١٣٠أنــا حلــد اآلن أحصــيت  :يقــول

  . هذا النظام يف هذه الفرتة األخرية

نظام قمعي قام بعمليات واسـعة مـن أجـل  ،اً خطيب ١٣٠ليس قليًال هذا الرقم 

اآلن جتـــد هـــذا التبـــدل العظـــيم  وبـــالرغم مـــن هـــذا القمـــع ،أن يقمـــع هـــؤالء النـــاس

م يف زيــــارة اإلمــــام حــــىت وصــــل الــــرق ،يف العــــراق باجتــــاه اإلســــالمالـــذي حيصــــل 

                                                
شعبان المباركة حینما أطاح الشعب العراقي بنظام البعث في  ١٥كان ذلك في انتفاضة  -١

بعد اتفاقات بین أمریكا والنظام البعثي حیث أذنوا لھ في إجھاض محافظة، ولكن و ١٤
  .ف ملیون بحسب اإلحصائیات الرسمیةلمباركة فقتل من الشعب أكثر من نصاالنتفاضة ا
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ين يف  زائـــر كـــانوا موجـــود ماليـــني احلســـني ســـالم اهللا عليـــه بـــني ســـتة إىل مثانيـــة

  ١.كربالء يف زيارة األربعني

كـــربالء   ، ولكــنأيضـــاً  النــاس مـــن هــذه الزيــارة طبعــاً النظــام حـــاول أن مينــع

بعــض األشــخاص مــن  ،ال تســتوعب مثانيــة ماليـنيفهـي  غّصـت �ــؤالء الــزوار

 ، أّمـاسابقاً كان االزدحـام الـذي ال يطـاق يف داخـل احلـرم :يقول الزائرين كان

يف ذلـك الوقـت  اً كربالء كلها كانت حرمـ  فإنّ  عندما ذهبت يف زيارة األربعني

  .  الزحام واإلقبال على زيارة اإلمام احلسني بسبب

  .وهذا الشيء يف الواقع يعّرب عن هذه احلقيقة

  :لتفات إىل أمورمن االحنن أيها االخوة ال بّد لنا و 

  .إمياناً عميقاً  ام املهدي عجل اهللا فرجهإمياننا باإلم أن يكون :لوّ األ

هـــو قضـــية  أن نعـــرف أن عنـــوان اإلمـــام املهـــدي عجـــل اهللا فرجـــه :الثـــانيو 

 ،كـل إخـواين األعـزاء  �ـا نفسـي �ـا وأوصـي وهذا العدل قضية أوصي ،العدل

األرض قســـطاً وعـــدالً  ميـــأل   ، فاإلمـــامالعـــدل يـــدخل يف كـــل التفاصـــيلف

  .كما ملئت ظلماً وجوراً 

إىل عواطفنــــــــا  ،إىل كلماتنــــــــا ،إىل حركاتنــــــــا ،جيــــــــب أن ننتبــــــــه إىل ســــــــلوكنا

جيب أن نعرضها علـى اهللا سـبحانه وتعـاىل وعلـى احلكـم و  ،مواقفناو مشاعرنا و 

أو سـلوك  أو كـون كلمـةوإالّ قـد ت ،جـل أن نعـرف العـدل فيهـا، من أالشرعي

   .، واإلنسان يف غفلة عنهالظلميكون متسماً ب ،عمل

                                                
 ).م١٩٩٨(وذلك عام  -١
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هـــذه و  ،غفـــور رحـــيم ، وهـــوطبعـــاً اهللا ســـبحانه وتعـــاىل هـــو أرحـــم الـــرامحني

وإنابة وتوبة إىل اهللا سبحانه وتعـاىل _  كما ذكرت_  الليلة املباركة ليلة دعاء

انْصرنا منا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْداربنا اغْفر لَنا ذُنُوبنا ويغفر الذنوب ل

 رِينمِ الْكافلَى الْقَوع نرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن يغفر لنا.  

  .جيب أن نأخذ قضية العدل مأخذاً جّدياً يف حركتنا

 ،كــــون مــــن املنتظــــرين حقــــاً لتحقــــق هــــذه الدولــــة الشــــريفةأن ن: الثالــــثو 

 نكتـــب حــىت ،واملســامهني يف حتققهــا ولــو خبطــوة أو خطــوتني يف هــذه املســرية

  .يف جنود اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه

سـبحانه  مـن اهللا ى أن نكون يف موضـع الرضـنتمىن..حنن اآلن نتمىن رضاه

نه عندما يسّجلنا يف دفـاتره ولكن ال شك أ ،منهمث يف موضع الرضى  ،وتعاىل

منـه صـلوات اهللا وسـالمه  ىوأعظـم رضـ ،عظـم شـرففإّن هـذا أ بأننا جنود له

  . عليه

يـأتون فذهب إىل مناطق املخيمات وجتمعات العـراقيني األحيان أ أنا بعض

بعضـــهم  ،يطلبـــون التطـــوع يف فيلـــق بـــدر ،مون العـــرائضيقـــدّ و يلّحـــون علـــّي و 

 ،عنـده حـب أن يسـّجل يف قـوائم ا�اهـدين أنّـهيعين  ،ولو سّجل امسنا :يقول

كـــان فكيـــف إذا   ،يف قـــوائم الصـــاحلني ،يف قـــوائم املـــؤمنني ،يف قـــوائم الشـــهداء

واقعاً حنن نعتقـد بأنـه إمـام ..التسجيل يف قائمة اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه
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فكيف ميكن أن يسّجلنا مـن جنـوده مـا مل يكـن  ،عصرنا إمامنا يرعى مسريتنا

  !، ويصب يف خدمة هذه املسرية؟فعل يصب يف خدمة أهدافه أو لنا عمل

من هؤالء املـؤمنني أن نكون  ..نسأل اهللا تعاىل أن نكون من هؤالء اجلنود

   .من صميم القلبذلك أسأل اهللا لكم ..املرتبطني �ذه املسرية

خواين املؤمنني نصيبهم مـن هـذه هم صّل على حممد وآل حممد واجعل االل

  .أن يكونوا جنوداً لإلمام املهدي عجل اهللا فرجهالدنيا 

خواننــــا الــــذين ســــبقونا علــــى حممــــد وآل حممــــد واغفــــر لنــــا وال اللهــــم صــــلّ 

  .للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلميان وال جتعل يف قلوبنا غال� با

  .اللهم تغّمد شهداءنا املاضني برمحتك الواسعة

  .اللهم تغمد علماءنا و مراجعنا برمحتك الواسعة

  . نا الصاحل برمحتك الواسعةفلاللهم تغّمد س

قنـــا للعمـــل توف..اللهـــم نســـألك أن متـــّن علينـــا باإلجابـــة يف هـــذه الليلـــة الشـــريفة

مث نســـألك يـــا ربنــــا أن  ،للتوســـل بـــك ،لإلقبـــال عليــــك ،توفقنـــا للـــدعاء..الصـــاحل

  .تستجيب دعانا وأن تبلغنا منانا

اللهــم خــذه أخــذ عزيــٍز  ،اللهــم انــتقم مــن الطاغيــة صــدام انتقامــاً عــاجًال ســريعاً 

  .مقتدر

 أنـت العـامل ،أنـت القـادر ،أنـت العزيـز ،اللهم اثـأر لشـهدائنا إنـك أنـت القـوي

  .أنت الرمحن الرحيم الرؤوف ،بأمورنا
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وأن تفـرّج  ،اللهـم إنّـا نسـألك بكـل أمسائـك احلسـىن أن تنـتقم مـن هـذا الطاغيـة

  . خواننا املؤمننياعّنا وعن 

  .خواننا يف العراقااللهم فرّج عن 

  .اللهم بّلغهم مناهم..خواين احلاضرينااللهم احفظ 

احفـظ ويل أمـر  ،الدولـة الشـريفة احفـظ هـذه ،١اللهم تغّمد إمام األمة برمحتك

  .ومراجعنا واحرسهم حبراستك احفظ علماءنا ،املسلمني

 ،ىل أرواح الشـــهداء وســـلفنا الصـــاحل خصوصـــاً الشـــهيد الصـــدر وإمـــام األمـــةوإ

  . رحم اهللا من قرأ الفاحتة قبلها الصالة على حممد وآل حممد

  والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته

                                                
  .أي اإلمام روح هللا الموسوي الخمیني قدس سّره -١
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  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ـــــاإلجالل واإل نتقـــــدم  ـــــا ويل العصـــــر ب ـــــدي ســـــيدنا وموالن كبـــــار لنقـــــف بـــــني ي

وصاحب الزمان، لنقّدم لـه أحلـى التهـاين والتربيكـات مبناسـبة إطاللتـه املباركـة 

ويف مقـدمتهم املراجـع  ،كما ونبارك جلميع أبناء هذه الطائفة  ،مونوميالده املي

  .العظام والعلماء الكبار سّيما القائد آية اهللا اخلامنئي حفظه اهللا

مـيالداً لكـل  أن جتعل من هذا املـيالد املبـارك إخويت الكرام إّن السماء شاءت

ولـود هـو زواج مـا هـو خـري هلـذه اإلنسـانية، حـىت أّن الـزواج الـذي أنـتج هـذا امل

م احلجـــة الســـيدة نـــرجس والـــدة اإلمـــاف ،رتّبتـــه الســـماء، وأشـــرفت علـــى تـــدبريه

كانــت ا كانــت مــن بنــات األّمــة اإلســالمية، بــل  مــصــلوات اهللا وســالمه عليــه 

  . بنة يشوعا قيصر الروم، وهي نرجس اشابّة مسيحّية

عليـه  ي سـالم اهللاملاذا شاءت السماء أن يتم الـزواج بـني أيب حممـد العسـكر   

رادة اإلسـالمّية قلـيالت ملـاذا؟ إّ�ـا إبنة امللك هذه؟ هل أّن بنـات األّمـة وبني ا

  .السماء
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كانـــت بنتـــاً صـــاحلة   ،كـــم مســـع بقصـــة زواج بنـــت قيصـــر الـــرومكلكـــم أو جلّ   

مســـيحّية متـــت خطبتهـــا وّمت نقلهـــا إىل أهـــل البيـــت مـــن بيـــت أبيهـــا إىل بيـــت 

عليهــــا  فاطمــــة الزهــــراء ســــالم اهللاحيــــث رأت الســــيدة  ،النبــــوة بواســــطة الرؤيــــا

  .. كل شيء مت بواسطة عامل املنام  قامت بالرتتيبات الّالزمة،

 ،أعطيــت اخلّطــة واإلرشــادات كيــف تنتقــل إىل أهــل البيــت علــيهم الســالم   

أّمــا بالنســبة لــك فالبســي . ســوف تقــع حــرب بــني الــروم واملســلمني: فقيــل هلــا

ــــس اجلــــواري واخنرطــــي مــــع اخلــــدم وجــــيش ا ــــروم مالب تقعــــني أســــرية  وســــوفل

ارفضـي كـل مـن يـأيت  رضني يف السوق للبيع فال تقبلي بأن يشرتيك أحد،وتع

لشــرائك، إالّ إذا جـــاء رجــل حيمـــل كتابــاً مـــن أيب حممــد العســـكري ســـالم اهللا 

  . عليه، فهو اخلاطب لك

وّمتت اخلطبة والتزمت تلك البنت بتلك اإلرشادات حىت وصلت إىل بيت    

نـتج عنـه أعظـم ليتم ذلـك الـزواج الـذي   احلسن العسكري موالنا اإلمام

  .إىل يومنا هذا وإىل يوم القيامةهـ ٢٥٥مولود يف سنة 

هـ وقبل بزوغ الفجر بزغ البدر الثاين عشر ٢٥٥ففي مثل هذه الليلة من سنة 

ـــة، وأزيـــن  يف مســـاء اإلمامـــة وتلطفـــت الســـماء علـــى أهـــل األرض بـــأعظم هدي

طبق مـن ذهـب إذا كانـت غاليـة لكـن هديـة السـماء  هدية، اهلدايا تقّدم على

هـــذه قـــّدمت علـــى كفـــني طـــاهرتني مهـــا أفخـــر وأغلـــى مـــن الـــذهب إ�مـــا كّفـــا 

كتنفـت إمامتـه ا _ خـوة أيهـا اال_ هـذا اإلمـام   اإلمام احلسن العسـكري

الغمــوض، وأثــريت حولــه الشــكوك ملــاذا؟ ألّن البشــرية قاصــرة عــن هضــم كثــري 



  
  
  
  
  
  
  

 ٤٩................................................. نسب اإلمام المھدي / كاظم السرابي السید 

 

. ل النـــاس ال �ضـــم كثـــرياً ممـــا تطرحـــه الســـماءعقـــو . مـــن إطروحـــات الســـماء

أكثــــر األمــــور الــــيت يــــؤمن �ــــا الشــــيعة مل يفهمهــــا حــــىت الكثــــري مــــن الشــــيعة 

  .أنفسهم

وأثـريت حولـه . اإلمـام احلّجـة صـلوات اهللا عليـه ولـد باخلفـاء، إمامتـه باخلفـاء  

  .وحول آبائه كثرة من الشكوك والشبهات والتساؤالت

حضرته الوفاة أوصى إىل مخسة، أحدهم اإلمام عندما   فاإلمام الصادق

  ١.لظروف قاسية مرت به ،موسى الكاظم للتعتيم والتغطية عليه

ال أدري  ،وهو اإلمام اهلـادي جـرت عليـه قّصـة ،وكذلك جّد اإلمام احلّجة   

مـات اإلمــام اجلـواد ســالم اهللا عليـه وعمــر اإلمـام اهلــادي . مضـحكة أم مبكيــة

دما بقــي اإلمـــام �ــذه الســـن قــام املتوّكـــل العّباســـي فعنـــ. مل يبلــغ ســـبع ســنوات

هـذه املصـيبة هـو إمـام األّمـة . جبلب أستاذ ومعّلم لتأديب وتعليم علي اهلادي

فحجـزه . حدى مصائب أهل البيتهذه إ ،يأتون له مبعّلمو قاطبة إمام البشر 

 هـذا الصـيب أريد معّلماً يـبغض أهـل البيـت ناصـيب حـىت يغـّري  :يف القصر وقال

ختيــار علــى رجــل عــامل بــاألدب والعلــم ، فوقــع اال يكــون علــى خــط آبائــهفــال

ـــه اجلنيـــدي أو اجلُنيـــد : يقـــول هـــذا. جـــيء بـــه لتأديـــب علـــي اهلـــادي. يقـــال ل

عنـــدما قمـــت بتـــدريس هـــذا الصـــيب إذا قـــّدمت لـــه حرفـــاً يشـــرح يل عـــن هـــذا 

ن إّين ، والناس يظنـو احلرف علوماً ال أعلمها، وراح يقّدم يل علوماً مل أمسع �ا

أصـــبحت أنــــا تلميـــذاً عنـــد هــــذا و  ولكـــن يف احلقيقـــة إّين أتعّلــــم منـــه، أعّلمـــه،

                                                
 .٤٣٤: ٣ب البن شھر آشوب، ج ، مناقب آل أبي طال١٣، ح ٣١٠: ١الكافي للكلیني، ج  -١
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صـحيح رّمبــا  ١وإّين ألعجـب منـه فهـو صـيب مــن أيـن يـأيت �ـذا العلـم؟ الصـيب،

حيــدثين يكــون طفــالً نابغــة باالســتثناء، لكــن عنــده هــذا العمــق العلمــي حبيــث 

ــــــني واآلخــــــرين ــــــوم األول فخــــــرج وهــــــو . قــــــلن هــــــذا ممــــــا ال يهضــــــمه العإ. بعل

  !!متعّجب

فاإلمـــــام احلجـــــة ســـــالم اهللا عليـــــه لـــــيس هـــــو الوحيـــــد الـــــذي أثـــــريت حولـــــه    

ختصــر لــك افهنــاك شــبهات حــول مســألة طــول العمــر، وأريــد أن . الشــبهات

  .بأدلة علمية وبقضايا عقلية ودينّية العمر قضية طول

خاليـا  أما مـن حيـث القضـايا العلميّـة فقـد ثبـت علميّـاً أّن يف جسـم اإلنسـان

وهـــذه إذا حظيـــت بتغذيـــة صـــحيحة وظـــروف مالئمـــة، وابتعـــاد عـــن العطـــب 

. حليوان كذلك وليس فقـط اإلنسـانوحىت ا. والتمزيق، تعيش إىل سنني طوال

كتشف مؤخراً يف القطب الشمايل أمساك منجمدة عمرها ستة آالف سـنة، وا 

  .إذا �ا حّية تتحّركأخرجت من الثلوج، وأرسلت باملاء فعندما 

لَلَبِث  فَلَو ال أَنَّه كان من الْمسبحني  وعالوهذا يدعمه قول الباري جّل    

  ثُــونعبمِ يــو إِىل ي ــه طْنــي ب فيعــين هــذا احلــوت عنــده قابلّيــة أن حيــىي إىل يــوم ٢ 

  .القيامة بإذن اهللا تبارك وتعاىل

 سـم اإلنســان؛ن جوهـو جــراح أمريكـي بأخــذ عّينـات مــ _كــارل   _قـام دكتـور    

يــاً وأخــذ مـن اجللــد، ومــن الكبــد، ومــن القلــب، قطـع مــن الّلحــم وزرعهــا زرعــاً علم

                                                
  .٢٢٢: إثبات الوصیة للمسعودي: راجع -١
  .١٤٤_  ١٤٣: الصافات، اآلیة -٢
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م الـــيت تتغـــذى خـــالل ســـاعة تعـــيش إىل أكثـــر مـــن مثـــان حـــيغـــّذيها وإذا بقطعـــة الل

كثــرية هــي األدلّــة   اً طبعــ. إذاً قابليــة يف جســم اإلنســان للعــيش والدميومــة. واتنســ

  .نةالعلمية لكن نأخذ من كل جانب عيّ 

القانون اإلهلي الذي حبكم الطبيعـة حيكـم علـى اإلنسـان، ال حيكـم علـى اهللا، 

األرض  إىلعنـــدما يســـقط اإلنســـان مـــن األعلـــى : مـــثالً . بـــل اهللا حيكـــم عليـــه

ولــيس . ملـاذا؟ ألن هـذا قـانون. فقـانون اجلاذبيـة يقتضـي �ّشـم العظــام واملـوت

أن أغــري هــذا القــانون، أن أنــا ال أمتكــن . قــانون النــار حتــرق. يل اخليــار أمامــه

نـه مـاّدة سـائلة، ال أسـتطيع وهكـذا قـانون املـاء مـثالً أ.  مـاءمن نـار إىل حّوهلاأ

  . دائماً يأخذ هذا الشكل ،أن أجعله يقف كالعمود أو كاحلجر

إىل اهللا أّمــا بالنســـبة  ،لكــن هـــذه القــوانني بالنســـبة إّيل ال أمتكــن أن أغّريهـــا   

أن وهو قـادر . مور كلهااً، وهو خالق هذه األمتام مر خمتلفتبارك وتعاىل فاأل

 ١يـا نـار كُـوني بـرداً وسـالماً علـى إِبـراهيم       من النار برداً وسـالماً  جيعل

  . كيف؟ احلاكم على القانون هو الذي تصّرف  ،حتوّلت من حمرقة إىل باردة

 نشـــق ملوســــى ، لكنـــه وقـــف عنـــدما ااملـــاء ال يقـــف كاجلبـــل كاحلـــائط   

   قــر ــلُّ ف ــانْفَلَق فَكــان كُ ــر فَ حصــاكَ الْببِع ــرِب فَأَوحينــا إِىل موســى أَنِ اضْ

ــيمِ   ـ ظالْع دــالطَّو ـ احلـــاكم علـــى القـــانون هـــو ســـبحانه والـــذي عطّـــل هـــذا  ٢كَ

  .القانون هو أيضاً 

                                                
  .٦٩: األنبیاء، اآلیة -١
  .٦٣: الشعراء، اآلیة -٢
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، خصوصـــاً وأّن القـــرآن يشـــهد، فـــإذاً طـــول العمـــر لـــيس قضـــية مستعصـــية   

القرآن يسـّجل فـ ، هنـاك مـن عّمـروا طـويالً مثـل نـوحريخ يشهد بـأن والتأ

ألفـني أو فيبلـغ سنة يقال أّن هذه فرتة النبّوة أمـا عمـره  ٩٥٠رقماً حلياته وهو 

 ،سنة ٩١٢عّمر   شيث ،سنة ٩٣٠عّمر   آدم ،ثالثة آالف سنة

  . وهكذا

 إبلـيس. وبعضهم معّمر من قبل آدم إىل يـوم القيامـة وهـو إبلـيس لعنـه اهللا    

  . القرآن بذلكقبل آدم خملوق وال زال حياً ويشهد 

مـــن وهكـــذا عنـــدنا قائمـــة  ،إدريـــس  ..عيســـى  .. اخلضـــر    

سـتكثار علــى اإلمـام احلّجــة صــلوات فلمـاذا االســتنكار واال. املعّمـرين األحيــاء

اهللا وســـالمه عليـــه؟ الـــذي يغـــّري القـــانون يف املـــاء ويف النـــار ويف األحيـــاء، يغـــّري 

  ستثارة؟ ملاذا هذا التعجب واال. مام حياً ون، وجيعل هذا اإلهذا القان

أيّها اإلخوة تعالوا لـنفهم مـا هـي قضـية اإلمـام احلّجـة؟ مـن هـو إمامنـا يف هـذا 

؟ ومـا معـىن ومـا هـي أسـباب الغيبـة ؟الزمان؟ هل نعرف عنه شـيئًا؟ ملـاذا غـاب

  نتظار؟ اال

ا ولكــــن الــــبعض مل هــــذه املصــــطلحات واملفــــاهيم دائمــــاً نســــمعها ونتــــداوهل   

  .يفهم ما معىن االنتظار وما معىن الغيبة

  

ا:   
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إن فالناً غائب، يعين غري موجود يف هـذا : متعارف فيما بيننا حينما نقول   

مــام احلّجــة صــلوات اهللا وســالمه لكــن هــذا املعــىن ال ينطبــق علــى اإل. املكــان

يف  ههــذا املكــان لكونــعــدم الوجــود يف  ال تعــين اإلمــامن غيبــة ا؟ ألملــاذ ،عليــه

  . آخر وهو التخّفي بل هلا معىن ،مكان آخر

فهو موجود، نراه وقد نسّلم عليه، وقد جييبنـا علـى سـؤال، وقـد يـدلّنا علـى    

  . ميارس دوره كإمام لكننا ال نعرفه بالذات. طريق

ـــا كـــان جالســـاً االتنّكـــر والتخفـــي ال الغيـــ. هـــذا هـــو معـــىن الغيبـــة    يف  ب فرّمب

ســـّيما وأن العــامل الشــيعي اإلســالمي حيتفـــل  ذا، يف جمــالس أخــرى،جملســنا هــ

وهــذا . لكــن ال نعرفــه حاضــر حتمــاً  ، فهــوهــذه الليلــة مبــيالده امليمــون املبــارك

إذن أيـن موجـود هـو؟ ال  ،معىن الغيبة، غائب ال يعين أنّـه غـري موجـود إطالقـاً 

  .ندري إنّه متخّفي

ا  :  

إذا عرفنــــا  _توّجـــه إّيل قلـــيالً _  لنقطــــة مهّمـــةهـــذه ا...مـــاممـــىت يظهـــر اإل   

  . أسباب غيبة اإلمام، عرفنا مىت يظهر اإلمام

لكــن بطريقـــة واحـــدة  اآلن ال يســتطيع أحـــد أن يعـــرف مــىت يظهـــر اإلمـــام،   

أتـدري مـىت يظهـر؟ تعـال لنعـرف أسـباب الغيبـة ملـاذا غـاب  نعرف مـىت يظهـر،

يوّجــه يــدرس  ط ظهرانينــا، خيطّــاإلمـام؟ املفــروض أن يكــون اإلمــام حاضــراً بــني

  ملاذا مل حيضر؟ ملاذا مل يظهر؟. يدير البلدان
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أّن اإلمــام سـالم اهللا عليـه مبــا أنّـه خـامت األوصــياء فـإذا قُتــل : اجلـواب واضـح   

فـالنيب صـلى  .وإذا خلت من حّجة سـاخت بأهلهـا. خلت األرض من حّجة

ذا ذهب أهل بيـيت ذهـب أهل بييت أمان ألهل األرض فإ( :اهللا عليه وآله قال

  .ومها سبب الغيبة ،ليه أراد شيئنياإلمام سالم اهللا ع ١)أهل األرض

  .ماماً وحجة هللا على اخللقأن يبقى إ :الشيء األّول

يبقى بعيداً عن متناول الظلمة والطواغيت، ألنّه لـو كـان  أن :والشيء الثاني

جن أو تشــريد أو سـ. ظـاهراً كآبائــه كـان مصــريه مصـري آبائــه سـالم اهللا علــيهم

والنتيجـــة هـــي خلـــّو األرض مـــن . وبعـــد ذلـــك يعـــيش أيامـــاً مث يقتـــل. تعـــذيب

  .وهذا خالف القانون اإلهلي. حّجة

مجع بغيبته بني ممارسـة دور اإلمامـة، وبـني السـالمة مـن أذى   فاإلمام   

  .الطواغيت

ســـبب الغيبـــة هـــو عـــدم وجـــود قاعـــدة حتتضـــن اإلمـــام، تنصـــر اإلمـــام،  ذاً فـــإ   

ذا وهـــ.  مـــا تـــوّفرت هــذه القاعـــدة وجـــاءت اإلرادة اإلهليّــة، يظهـــر اإلمـــامفمــىت

  .نتظارأننا وصلنا إىل معىن اال: يعين

ـــدأ بنفســـهكـــل و . �يئـــة القاعـــدة وحتضـــريها: نتظـــارمعنـــى اال أنـــا . احـــد يب

  .اهللا عليه بدأ بنفسك للتهيئة خلروج اإلمام سالما. وأنت وذاك

                                                
، وشرح إحقاق ٢٤: ١، وغایة المرام للبحراني ج ٢٩كفایة األثر للخزاز القمي ص   -١

  .٣٥٢_  ٣٤١: ٢٤، ج ٥٥٣: ١٨، ج ٣٠٧: ٩الحق للمرعشي ج 
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 إىلوموجـــود غائـــب، وهـــو حباجـــة  مولـــود  مـــن هنـــا نفهـــم أن املهـــدي   

  .وال شك يف وجوده عند كل عاقل، متهيد لظهوره

مث أّن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه أثبــــت حبديثــــه الشــــريف أّن اإلمــــام موجــــود 

: حيــث قــال ،بــالرغم مــن املنكــرين وامللتفــني علــى فكــرة اإلمــام ســالم اهللا عليــه

والقـــرآن ال حيصـــل  يعـــين أهـــل البيـــت ١)لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــّي احلـــوض(

  .فرتاق إىل يوم القيامةما أي ابينه

فــرتاق موجــوداً كمــا يــّدعي الــبعض حلصــل االفلــو كــان اإلمــام احلّجــة لــيس    

وهــذا يعــين نقضــاً لكــالم النــيب صــلى اهللا عليــه . بــني أهــل البيــت وبــني القــرآن

  .وال ينقض كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. وآله

  .د حتماً فإذن اإلمام موجو    

من مات ومل يعرف إمـام زمانـه مـات ( :ّن النيب صلى اهللا عليه وآله قالمث إ   

أي لـيس علـى اإلسـالم فهـو  ،امليتة اجلاهلية يعين ليس له إمـام ٢)ميتة جاهلية

احلسن العسـكري  فإذا كان اإلمام ليس موجوداً منذ. النار إىلجاهلي فيصري 

 نــب األجيــال متــوت علــى غــري هــدىً فمــا ذ. ىل يومــك هــذاســالم اهللا عليــه وإ

وتذهب إىل النـار؟ التقصـري والـذنب علـى عـاتق مـن يقـع؟ تقصـري النـيب؟ أبـداً 

                                                
، والكافي ٧٨، ٥٠، والغیبة للنعماني ص ٢٥، ٤٤، ٨االمامة والتبصرة البن بابویھ ص  -١

  ...٩٧للحلبي ص 
وكتاب السنة البن أبي عاصم ص . ٣٢١، ٢٠٩، ٢٤المعیار والموازنة لالسكافي ص  -٢

  ...٦٣، ٣٣، ١٠واالمامة والتبصرة البن بابویھ ص ... ٤٢٢، ٤٣
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التقصـري والعيـب بالـذين نصـبوا العـداء . النيب صلى اهللا عليه وآلـه ليس تقصري

  .ألهل البيت

بنــاء الســنة أكثــرهم جيمعــون ويّتفقــون معنــا علــى وجــود اإلمـــام حــىت اخواننــا أ

لكنـــه مل  يوجــد: والــبعض مــنهم يقــول وأنــه ولـــد،.  وســالمه عليــهلوات اهللاصــ

وهــذه نظريّــة خاطئــة، ألنــه إذا مل يولــد حلــّد اآلن فمعــىن ذلــك أن  ،يولــد اآلن

  .األجيال كّلها ماتت بغري إمام

أّن اإلمام موجود من سـتني مصـدراً مـن : أحد الباحثني وصل إىل نتيجة وهي

  .الشيعيةإضافة إىل املصادر . ء السّنةاأبن

 وهـو املتنبــئ ،سـلمنياملّن هنـاك مـن شـهد بوجــود اإلمـام مـن غـري وللعلـم فـإ   

إذ ظهـــر يف فرنســـا وكـــان  ،ســـنة تقريبـــاً  ٥٠٠قبـــل ) دامـــوسنوســـرتا (الفرنســـي 

طبعـــاً تنبــأ بـــأمور  . عنــده أدوات خاصــة يعـــرف مــن خالهلـــا أحــداث املســتقبل

. نــابليون وأمثالــه ظهــور: مثــل ،دثت يف أوربــا كلهــا حتققــتحــكثــرية وتغــريات 

_  وكامنــا حــّدد بســنة األلفــني أو مــا يقار�ــا_  ســوف خيــرج: قــال املتنبــئهــذا 

حــىت أّن الواليــات  عليــه، خيــرج رجــل مــن ولــد إمساعيــل يعــين اإلمــام ســالم اهللا

ة، صنعت فلماً خلـروج اإلمـام املهـدي ءاملتحّدة األمريكّية على ضوء هذه النبو 

ل العـــامل، وكيــف ينشـــر الرســالة، وهـــذا الفلـــم وكيــف أنـــه حيتــ. ســالم اهللا عليـــه

  .يعرض يف التلفزيونات والسينمات ملّدة ثالثة شهور

كــل مــن لــه عقــل يفّكــر ويقــف أمــام احلقيقــة بــدون حــواجز سيصــل إىل أن     

وهــــذه  ،وســــيملؤها قســــطاً وعــــدالً  ام احلّجــــة صــــلوات اهللا عليــــه موجــــود،اإلمــــ



  
  
  
  
  
  
  

 ٥٧................................................. نسب اإلمام المھدي / كاظم السرابي السید 

 

حتـدث عـن أكـرب حركـة إصـالحّية تعبـري  ١)ميـأل األرض قسـطاً وعـدالً (الكلمة 

. عمليــة تصــحيح عاّمــة لســلوك البشــريّة كــب يف طــور البشــريّة،علــى هــذا الكو 

اإلمام احلّجة صلوات اهللا وسالمه عليه هو املصّحح واملصلح األكـرب، الـذي ف

  .يدعمه العلم والعقل والفطرة واملنطق والدين

وأحاديـث وقصـص  وقد يطول بنـا املقـام لـو سـردت لكـم األدلّـة مـن آيـات   

  . على وجود اإلمام احلّجة صلوات اهللا وسالمه عليه

أبــو األديــان أحــد أصــحاب اإلمــام  .)أيب األديــان: (وأخــتم حــديثي بقصــة   

  .احلسن العسكري سالم اهللا عليه

: ، فقال له اإلماممنطقة أخرىهذا الرجل أرسله اإلمام مبهّمة من سامراء إىل 

وإذا رجعـت إىل سـامراء ستسـمع . شر يوماً إّن سفرتك هذه تستغرق مخسة ع

: مـاذا يـا مـوالي؟ قـال: فقال له ،تسمع بكاء وجلبة وضجيجاً : يعين ،الواعية

َمــن ِمـــن بعــدك؟ قــال ملـــن : قــال ،جتــدين مّيتــاً وجســمي مســـّجى علــى األرض

وملـن جييـب علـى األسـئلة وملـن خيـرب مـا يف اهلميـان، الً، هـذا أوّ ... يصّلي علـيّ 

مل حيــّدد ا تيّســرت عنـد هــذا الشـخص كبـرياً كــان أو صـغرياً ثـالث عالمـات إذ

  .فهو اإلمام من بعدي. له

قـّدم تف ،ذهب أبو األديان ورجع وإذا بسـامراء خرجـت عـن بكـرة أبيهـا   

_  الــذي كــان يلّقــب بالكـــذاب وأصــبح تّوابــاً حســب مــا ينقـــل_  جعفــر
                                                

 ١٨٠: ٥، ومجمع الزوائد ج ٤٦٤: ٤، والمستدرك للحاكم ج ٣٠٩: ٢ سنن أبي داود ج -١
والتوحید للصدوق ص ... ،١٨٤، ١٣٤، ٩، ودالئل اإلمامة للطبري، ص ٣١٣ص  ٧وج 
  .١٢، ورسائل في الغیبة للشیخ المفید ص ١٢٢، ٩٥، واالعتقادات للشیخ المفید ص ٨٢
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 ، عليـهوهـو أخـو اإلمـام العسـكري سـالم اهللا ،فأراد أن يصّلي على اإلمام

بـــن مخـــس ســـنوات اكنـــت أنظـــر وإذا بصـــيب مخاســـي،   :يقـــول أبـــو األديـــان

 بالصــالة علــى أيب،ين أوىل يــا عـم فــإ تــنحّ  :وقــال ،جـذب جعفــراً مــن ثيابـه

هـــذه  :قلـــت يف نفســـي :يقـــول أبـــو األديـــان ،فصـــّلى عليـــه ،أنـــا ويل األمـــر

ــا يف اهلميــــ ــربهم مبــ ان األوىل، مث جـــاء أنــــاس فأجـــا�م علــــى األســــئلة مث أخـ

عند ذاك عرف أبـو األديـان  ،وكان عندهم حقوق شرعية بعمالت خمتلفة

هو ولده احلّجة عجل اهللا تعـاىل فرجـه   أن اإلمام من بعد العسكري

  ١.الشريف

كيف يسـتلم اإلمامـة وأنـتم أيهـا الشـيعة تعتقـدون أن اإلمامـة   :قد يقال   

إذن اإلمـــام فـــ ،رئاســـة العـــامل، اإلمـــام وكيـــل النـــيب والنـــيب مبعـــوث للجميـــع

ــــن مخــــس ســــنوات رئــــيس الكــــرة ، كيــــف يكــــون ارئــــيس الكــــرة األرضــــية ب

  أين املنطق؟  ؟أين العقول ؟األرضية؟ أما ختجلون أما تفكرون

ــي عبــ أيهــا العاقــل أمــا مسعــت القــرآن الكــرمي يقــول  :يقــال    ــالَ إِنِّ ــه ق د اللَّ

و تابالْك ياآتاني نَبِيلَنعجعيسـى  ،ه يومـاً أو أقـلكم عمـره؟ كـان عمـر  ٢

  .سالم اهللا عليه قّدم نفسه نبّياً لبين إسرائيل

                                                
  .٣٢٥: ٣دة للقندوزي ج ، وینابیع المو٦٠٦الثاقب في المناقب البن حمزة ص  -١
  .٣٠: مریم، اآلیة -٢
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نسـتكثر علـى اإلمامـة فإذا كانت النبّوة تعطى لطفـل صـغري يف املهـد فهـل     

  بن مخس سنوات؟ أن تكون عند ا

ّن اإلمامــة هــي رئاســة مجهوريّــة حــىت تنتخــب مــن قبــل النــاس؟ ال، مث هــل أ   

بــــن مخــــس التســــعني وال والبــــنالرضــــيع  طفــــلللاإلمامــــة منصــــب إهلــــي يعطــــى 

  .مام اخليار اإلهليرار إهلي وال خيار للبشريّة أسنوات، ألّن الق

أيـن التسـليم ألمـر اهللا إذا كنـا ننـاقش كــل شـيء؟ هـذا معنـاه نـأيت بالشــريعة     

وإذا   هضــم قضــية اإلمامــة قصــور يف الفهــم، كلهــا ونفهــم احلكــم منهــا، فعــدم

علــى  بالالئمــةهمــه وكــان عقلــه حمــدودًاً◌ فــال يلقــي كــان اإلنســان قاصــراً يف ف

  . الشريعة وعلى أطروحات السماء هلذه البشرية

الغيبــــة حــــىت يف واإلمــــام احلّجــــة صــــلوات اهللا وســــالمه عليــــه ال أحــــد يــــراه،    

وعنــدما . عنـدما غــاب كـان يتصــل بالنــاس مـن ِخــالل العلمـاء الــوكالء ،األوىل

وربـط األّمـة بـاملراجع غـاب الغيبـة الكـربى، املراجعـة  وترتيـبقام بتعويد النـاس 

  .كما نقل عن العّالمة احلّلي. ومل يره أحد إالّ لضرورة وعلى غري توّقع

ـــي : وهـــي ،أخـــتم ثانيـــة �ـــذه القّصـــة    شـــاعر أهـــل _ أّن الســـيد حيـــدر احلّل

وقبــل أن يقــّدمها إىل اخلطبــاء وإىل  ،كــان يكتــب كــل ســنة قصــيدة_  البيــت

  :فأّلف قصيدته املشهورة ،يها بنفسهالشعراء والكتاب يلق

ــارك  ــّرب بانتظـــــــــــ ـــات التصـــــــــــ   مــــــــــ

ــّرب  ــــى التصــــــ   ا�ــــــــض فمــــــــا أبقــــ

ــــى   قـــــــــد مـــــــــّزق الثـــــــــوب األســـــ

ـــي الشـــــــــــــــــــريعة   ــا احمليــــــــــــــــ   أيّهـــــــــــــــــ

ــــة   غــــــــــــــــــري أحشــــــــــــــــــاٍء جزوعــــــــــــــ

ــــة ــــكت لواصــــــــلها القطيعــــ   وشــــ
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وكــان قــد كتبهــا يف الليــل وجــاء  ،يرّددهــا بينــه وبــني نفســه ،ىل أخــر القصــيدةإِ ... 

  . طريقه إىل إلقائهابستان وهو يف يسرتيح يف

 :جلس يرّدد القصيدة فجاءه رجل بزّي عريب جلس إىل جانبه، سـّلم عليـه قـال   

لتقـى بأنـاس فـإّن اإلمـام ا ،الرجـل مل يكـن متوقعـاً . يا سيد حيدر امسعـين قصـيدتك

ـــة، ـــإذن اهللا لكنـــه علـــى حـــني غفل ـــه وال يعرفـــوه ب يقـــول الســـيد . لكـــي ال يشـــعروا ب

ا به ينتحب باكيـًا، دموعـه تتحـادر علـى وجنتيـه إىل أن قرأت القصيدة وإذ :حيدر

  ...وصلت

  صـــــــــــربت نمـــــــــــاذا يهيجـــــــــــك إ

ـــــــرى   حيـــــــث احلســـــــني علـــــــى الث

  

  لوقعــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــف الفظيعــــــــــــــــــــة  

ــــــــت ضــــــــلوعه ــــــــل العــــــــدا طحن   خي

  

  ...آخر القصيدة إىل

ّن كفــى كفــى يــا ســيد حيــدر فــإ: فقــال. يصــل إىل الرضــيع يقــول أجهــش بالبكــاء

 مــا اكتملــت الظــروف وشــاءت الســماء أن األمــر لــيس بيــدي، حكمــة إهليّــة مــىت

  ... أظهر، أظهر

 خــوة إالّ أن نبتهــل إىل اهللا تبــارك وتعــاىل أن يوفقنــا للتمهيــدومــا بوســعنا أيّهــا اال   

لظهــور اإلمــام احلجــة صــلوات اهللا وســالمه عليــه، وأن يرينــا ولــو _  علــى األقــل_ 

جيعلنا مـن أنصـاره وأعوانـه، وأن  ،يومًا من دولته املباركة وحكومته الشريفة املقّدسة

  .وأن يوفق اجلميع للعمل الصاحل سيما يف هذه اللّيلة الشريفة
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  والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته



  
  
  
  
  
  
  

 »الجزء األول«  محاضرات حول المھدي.................................................٦٢

  

 



  
  
  
  
  
  
  

 ٦٣................................................. نسب اإلمام المھدي / كاظم السرابي السید 

 

  

  

   وآ  ان
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   اد ن ام
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  .ب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله الطيبني الطاهريناحلمد هللا ر 

استُضْـعفُوا   نُرِيد أَن نَمن علَـى الَّـذين  وقال اهللا تعاىل يف كتابه احلكـيم 

ضِ وي األَْرفنيالْوارِث ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجالعظيم صدق اهللا العلي ١.  

السـعيدة الـيت حنتفـل فيهـا مبـيالد وهذه املناسـبة غر نبارك لكم هذا اليوم األ

مــام زماننــا وســيدنا وموالنــا احلجــة بــن احلســن صــلوات اهللا عليــه وعلــى آبائــه إ

  .الطاهرين

الفـــرح الكبــري، بـــل والدة الفـــرح والدة : ن نقــول عنهـــاهــذه الـــوالدة ميكـــن أ

اطـل، زهاق البلكشف الظلم، وأل�ا والدة احلق إلكرب، أل�ا والدة العدل األ

نبيـــاء، ل األوأل�ــا والدة ســـيدنا وموالنــا احلجـــة بـــن احلســن املعـــد لتحقيــق آمـــا

. اً وعدالً قسط األرض متتلئن االت السماوية اليت جاءت وهدفها أوكل الرس

  .على يده صلوات اهللا عليه الّ وال يتحقق هذا اهلدف إ

                                                
  .٥سورة القصص، اآلیة  -١
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ولكـــن هـــذا الفـــرح حينمـــا حنتفـــل بـــه يف زمـــان الغيبـــة يكـــون فرحـــاً مشـــوباً 

ذكـرى والدة مولـود ســعيد، . غائـب اذا؟ ألننـا حنتفـل بـوالدة وليـدهاملـ. بـاحلزن

يـن اسـتقرت يـن هـو هـذا املولـود أظيم مولود هو الفـرح بعينـه، ولكـن أمولود ع

  .به النوى؟ هذا الفرح فرح مشوب باحلزن واقعاً 

يبحــث دائمــاً عــن  ،والقلــب الشــيعي والقلــب العراقــي باخلصــوص قلــب مفعــم 

ليعرب عمـا يف قلبـه مـن آالم وأحـزان قـد أحاطـت بـالعراقيني مـن كـل  سىمواطن األ

  .جانب

حزاننــا ذه املناســبة املباركـة العطــرة عــن أولنتحـدث يف هــذا اليــوم السـعيد، ويف هــ

زماننــا، وعــن  إمــاممامنــا، اً بإارتباطنــا وعالقتنــا حتديــد ،وعــن شــجوننا وعّمــا ميــر بنــا

  .شد ما ابتلى اهللا به عبادهاحلبيب من أ ، ففراقهلذا احلزن غيبته اليت كانت سبباً 

 هـذا احلـزن البـد أن نتـذكر، والبـد أن سـى يفولكن حينما منر على مكـامن األ

مامنــا وحبيــب قلوبنــا صــلوات اهللا عليــه وعلــى آبائــه الطــاهرين هــو نستحضــر أن إ

  . الذي يسبقنا حىت يف حزننا

امنـا وسـيدنا صـاحب إذا كنا حنب ولينـا وإمحزانه، فتعالوا لنتأمل ولنتحسس بأ

  . ن نقرتب مما حيمله ذلك القلب من حزنأو حناول أن نعيش العصر البد أ

مــع كونــه قائــداً إال أنــه يعــيش حــزن الغيبــة   حنــن نعــيش حــزن الغيبــة، وهــو

ولكن عندما يلتقي حزننـا حبزنـه، وعنـدما يكتـوي يومنـا جبمـره، يـزداد اجلمـر  ،أيضاً 

مامنا وسيدنا غائب عنـا حنن حنزن وحنن نتأمل ألن إ .هاباً اتقاداً وتزداد العواطف الت

  . ننا حنن مفارقون لههو أيضاً حيزن أل ولكن. ومفارق لنا
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عنـــدما يكـــون شــخص مـــا يف ظـــروف  وقــد يغفـــل الــبعض عـــن هـــذه الســنخية،

عــن بعــض الرقبــاء، حبيــث ال يريــد ألحــد أن يطلــع  معينــة تســتدعي منــه االختفــاء

والده، أو أحــد أعزائـه، وميـر مــن بعيـد أحــد أ. هإليـقـرب النــاس علـى مكانـه، حــىت أ

ن ن حيادثـــــه، وأال يــــتمكن مــــن أن خياطبــــه، وأعوانــــه وهــــو يــــراه ولكـــــن أحــــد أو أ

 اً شـد أملـهذا أمل قد يكون أشد أملاً من ذلـك املفـارق وأ. شفه مبا يعتلج يف قلبهيكا

  .من ذلك الذي ال يعلم من أمر هذه احلقيقة شيئاً 

  .كثر من غريه بال مبالغةمل، ويدركه أقلب العراقي يفهم األوال

يف  ، فنجده أيضـاً إمامـاً لنـاخرى لغيبته صلوات اهللا عليه وعلى آبائهنعود مرة أ

عنـــدما جنـــد هـــذا الظلـــم، وعنـــدما جنـــد هـــذه القـــيم الـــيت ضـــاعت مـــن . ذلـــك األمل

دنيانا، وعندما جند الشريعة اليت انتهكـت حرمتهـا يف دنيانـا، نتـأمل، ألنـه هـو املعـد 

صــحيح قــد خياطبــه بلســان . منــا أكثــرولكــن هــو يتــأمل . إلعــادة احلــق إىل نصــابه

  :يقول له ينطق بامسناالذي  ١حالنا شاعرنا

ــــــــــــــــا حــــــــــــــــامي الشــــــــــــــــريعة   اهللا ي

  كــــــــــــــم ذا القعــــــــــــــود وديــــــــــــــنكم

  صـــــــــــــــــــولهأتنعـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــروع 

  

  أتقــــــــــــّر وهـــــــــــــي كــــــــــــذا مروعـــــــــــــة  

  هـــــــــــــــدمت قواعـــــــــــــــده الرفيعـــــــــــــــة

  صـــــــــــــــــــوله تنعـــــــــــــــــــى فروعـــــــــــــــــــهأو 

  

هـــو أيضـــاً . وحينمـــا نكتـــوي �ـــذا اجلمـــرولكـــن حينمـــا نعـــيش هـــذا األمل، 

ولكـن حنـن  ،ضـعافاً مضـاعفةأكثـر منـا أصلوات اهللا عليه يتحسـس �ـذا األمل 

                                                
  .ھو الشاعر المرحوم السید حیدر الحلي قدس سره -١
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ـــــث هـــــذه  حبـــــدودنا، بضـــــعفنا، بعجزنـــــا تضـــــيق صـــــدورنا عـــــن حتمـــــل األمل فنب

فهــــو منشــــأ الشــــكوى  ،صــــاحبها احلقيقــــي  الشــــكوى الــــيت يكــــون هــــو

، فإىل من يشـتكي ن خياطبوهأ ، وحق هلمخياطبه شعراؤنا ،احلقيقية وليس حنن

  مامه؟املهموم إال إىل إ

  لطول انتظارك يا بن احلسن                 أصرباً وكادت متوت السنن

. حنن نتضرر صـحيح وحنـن نتـأمل ألن السـنن ضـاعت، وألن القـيم انـدثرت

  .منا أكثرولكن هو يعيش هذا األمل 

ــــهمامنــــا عنــــدما نرفقــــاً بإ ــــذلك القلــــب امل. عاتب . بــــاحلزن واألمل متلــــئرفقــــاً ب

 حيح هـــو إمامنـــا ولكـــن الصـــ. إليـــهال إذ ال ملجـــأ لنـــا إ. حيح حنـــن نعاتبـــهصـــ

  .ننكأ اجلراح اليت يف قلبه صلوات اهللا عليه

وهـذا حبيـب قلوبنـا وهـذا املتـأمل أكثـر  مامنـاهذا إ. لنعرف حنن ملن خناطب

  .منا سالم اهللا عليه

والـذي عنـده ثـأر ال يقـر لـه  .خرى عنـدما جنـد الثـأر معطـالً حنن نتأمل مرة أ

هـــذه . و شــهراً أو ســنةقــرار حــىت يأخــذ بثـــأره، ال يتحمــل تــأخري الثــأر يومـــاً أ

، وآل وهــذه ثـارات احلســني. ئمتنـا، وهــذه ثـارات جــدتكم الزهـراءثـاراتكم يــا أ

ن خنـرج زينـب تؤملنـا وتؤرقنـا وحنـن نتمـىن أطفـال هـذه ثـارات زينـب وأ. احلسني

  .طالت علينا غيبتك معك وبقيادتك يا سيدي وقد

 ولكن بربكم من الذي يعيش أمل تأخري الثأر حقيقة؟ حنن نعـيش أمل الثـأر

إذا نغضــب نغضــب مــن الثــأر ثــأره وحنــن  أكثــر أم هــو الــذي يعــيش أمل الثــأر؟



  
  
  
  
  
  
  

 ٦٩.......................................... محن وآالم صاحب الزمان / السید حسین الحكیم 

 

جــداده مــن إذا نغضــب نغضــب مــن أجــل أحنــن . بيتــه أهــلجــل أجلــه ومــن أ

الزهـراء احلمـراء مـا  جل ضلعها املكسور، ولكن عـنيأجل جدته الزهراء، من أ

ضـالع اإلمـام احلسـني املكسـرة وأ. آلن شاحبة تنتظـر األخـذ بثأرهـازالت حلد ا

وأول مــا تنتظــر  ،ســر زينــب وعــربات زينــب تنتظــرأاملهشــمة مــا زالــت تنتظــر و 

  .هو يعلم �ذا جيداً . صاحب العصر

وحينما يهـل علينـا عاشـوراء، جنـد  يت موسم احلزن،لكن مع ذلك حينما يأ

طالبــه بأخــذ الثـــأر، البــدار يــا صــاحب األمـــر البــدار البــدار، طــال علـــى ننــا نأ

 حنن خناطبه وكأن قلبه فـارغ، وكأننـا حنـن الـذين نعـيش األمل. شيعتك االنتظار

  :لقد صدق السيد حيدر احللي رمحه اهللا حينما يقول ،وهو اخللي من األمل

  وإّن أعجـــــــب شـــــــيٍء أن أبثكهـــــــا

  

  كـــــــــأّن قلبـــــــــك خـــــــــاٍل وهـــــــــو حمتـــــــــدم  

  

عجب شيء أن هذه الشكوى الـيت أبثـك إياهـا، والـيت سيدي أ: قول لهي 

، ولكــن حزانماً بـاألعـرب �ـا لـك عمـا يعـتلج يف صـدري مـع كـون قلبـك حمتـدأ

  . بثك الشكوى لضيق صدري لضيق قليبنا أأ

ولكــن ســاعد اهللا قلبــك يــا ســيدي يــا صــاحب الزمــان، حنــن نتــأمل بســبب 

  . هو يتقدمنا يف هذا األمل ولكن. طول املدة، وبسبب الثأر املعطل

ن نفكــر ولــو ســويعة يف هــذا إذا كنــا حنــب صــاحب العصــر حقيقــة البــد أ

هــذا القلــب مــاذا  اإلمــام الــذي هــو إمــام القلــوب،القلــب الكبــري، هــذا قلــب 

  من شجى؟ و حزان، أمن و حيمل يف داخله من عذاب، 
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ســــيدي أحاطــــت بنــــا األعــــداء مــــن كــــل جانــــب، : نتــــأمل حينمــــا نقــــول لــــه

وحنــن حماصــرون مــن  .كمرخيكم، وأعــادوا لنــا كــربالء ونا وأعــادوا لنــا تــأفحاصــر 

ذا عنــه؟ ولكـن هــل يغيـب هـ. وحنـن مهــددون يف كـل مكـان الـداخل واخلـارج،

مـن  أكثـرحنـن نعـيش غربـة فهـو يعـيش غربـة  إذا هل هو بعيد عن هذا األمر؟

 كثــر منــا،حزنــاً ونعــيش وحشــة فهــو يعــيش وحشــة أذا حنــن نعــيش وإ. أي منــا

ذا حنـــن نطـــل مـــن جانـــب علـــى هللا عليـــه وعلـــى آبائـــه الطـــاهرين، وإات اصـــلو 

فهـو حمـيط  ،وانتهـاك للحرمـات الشعبانية ومـا جـرى فيهـا مـن جمـازراالنتفاضة 

  . بكل تفاصيلها ودقائقها، ويتحّسس كل أنا�ا وآها�ا الصغري منها والكبري

داؤه مــرة يش أمل الزنزانــات الــيت يهــزأ بنــا أعــوهــو يعــ ،هــو يعــيش هــذا األمل

  .خرى من خالل اهلزء بهأ

مـام املعــذبني وهــم ئ أيســتهز  األمــنحــد مـدراء صـدقوين أيهــا االخـوة كــان أ

ـــردد أمـــامهم وهـــو يضـــحك تهزئمعلقـــون بالســـقف يســـ اظهـــر ياملهـــدي (: وي

ا، يسخر من بآالمن ، يستهزئيهزأ بنا )بيهه وشوف الشيعة اشصاير وصّفيهه

مامنـا صـلوات نا من خالل سخريته بإمنا، ويسخر بماولكنه يسخر بإ. آهاتنا

  . اهللا عليه

فــإّن  ذا حنــن اطلعنــا علــى شــيء بســيط وحمــدود وضــئيل منهــا،هــذه اآلالم إ

  . مامنا حييط �ا كلها، ويعلم بدقائقها وتفاصيلهاإ

عـيش آالمنــا، يعـيش فجائعنــا، هـو ي. حينمـا نبـث شــكوانا فرفقـاً بـه مث رفقــاً 

  .يتامنا وأراملنايعيش أحزان أ
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واألئمــة عمومــاً _   يف بعــض الروايــات عــن اإلمــام زيــن العابــدين نقــرأ

حـــداً مـــن أن أ_ ، وارتبـــاطهم بشـــيعتهم علـــى حـــد ســـواء يف حمبــتهم، ولطفهـــم

بدين حماصر وما كان يـتمكن ااإلمام زين الع. الفقر إليهشيعتهم جاءه يشكو 

ورد تعلمــون مــاذا . ن يعتــذر منــه، ومل يــتمكن اإلمــام أإليــهشـيعته مــن الوصــول 

يف الرواية؟ إن اإلمـام زيـن العابـدين بكـى حـىت سـالت دموعـه مـن عينيـه، ألن 

، مـــن شـــيعته ويطلـــب عونـــاً وال ميلـــك اإلمـــام مـــا يـــدفع بـــه فقـــره اإلنســـانهـــذا 

، اإلمــام مل يكــن ميلــك شــيئاً وهــذا ظهــار الكرامــةعجــاز وإلهنــاك مصــلحة لإل

تسـيل مـن خشـية هذه الـدموع الـيت كانـت  ،نسان حمتاج جاد له بدموع عينهإ

سـاة عبد اهللا ألن اإلمام لن جيد نفسه قادراً على موا أيبتسيل ملصاب  أواهللا 

أمل  اإلنسـان الشـيعي املـؤمن املـوايل تـن هـذا هذا الرجل من شـيعته بكـى حـىت أ

  .سيدي ملاذا تبكي؟ أخرياً عرف سبب البكاء فزاد أمله :كثرياً قال

مــــن الــــدموع؟ وكــــم  مــــراألمامنــــا وســــيدنا صــــاحب اآلن لنتصــــوركم ذرف إ

حاطــــت هــــات ملــــا يشــــهده مــــن العــــذابات الــــيت أيف صــــدره مــــن اآل اختلجــــت

ا وكلهـا جتعلـه يشــتاق مـور، يعلـم �ـيتحّسـس هــذه األ. شـيعته مـن كـل مكـانب

صـحابه فيـه بـني الـركن واملقـام وينـادي بأشد الشوق لذلك اليـوم الـذي يقـف أ

  ده؟ ولكن ماذا بي. األرضفيخرجون ويلتحقون به من بقاع 

غلب الروايـات أ. أو يتشرفون بهبعض الناس يرون صاحب األمر يف املنام 

واألخبـار توصـينا حنـن الشـيعة بالـدعاء لـه بـالفرج، هـو يف بـالء عظـيم، هــو يف 

  .ن يعجل اهللا فرجهيطالبنا بالدعاء له بأ. و يف وحشةضيق، هو يف غربة، ه
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للهـــم عجـــل ا: فـــال حتســـب أن املعـــىن ،اللهـــم عجـــل فرجـــه :حينمـــا نقـــول

ـــه ،صـــحيح اللهـــم اجعـــل فرجـــه فرجنـــا. فرجنـــا  فهـــو. ولكـــن الفـــرج احلقيقـــي ل

  .املظلوم احلقيقي

نا من العلمـاء املوجـودين اآلن يف النجـف دفـع اهللا عـنهم كـل تساتذبعض أ

هـــي ئمتنـــا لكـــربى واملصـــيبة العظمـــى مـــن مصـــائب أالظالمـــة ا: مكـــروه يقـــول

دة الــيت مــّرت عليــه هــو ديــهــذه املــدة الطويلــة امل ، مصــيبة صــاحب األمــر

عندما تشتد الفنت بنا، وعندما تعصـف بسـاحتنا اخلالفـات فـأول  �ذا احلال،

ول، لولينــا احلقيقــي، احلقيقيــة واألساســية لولينــا األمــا نتــذكر حاجتنــا املاّســة و 

  .مامنا لقائدنا لسيدنا وموالناإل

ومـــن  عنـــدما خنتلـــف فيمـــا بيننـــا ونتـــأمل مـــن اختالفنـــا ومـــن شـــدة اختالفنـــا،

حتــارب بعضــنا مــع بعــض مــن كيــد بعضــنا لــبعض، ومــن اعتــداء بعضــنا علـــى 

قـد . أكثـرمامنا يتأمل ضنا على بعض، نتأمل كثرياً ولكن إبعض، ومن �جم بع

ولكـن هـو يتـأمل . معينـةنتأمل ألن هذا التحارب ميسنا، وميـس مشـاعرنا حبـدود 

  . فرد منا يتأمل لكل فردٍ  هو يتأمل الختالفنا مجيعاً،و  لنا مجيعاً،

أو يتمـــىن أن . ملــاذا هــذا مـــن شــيعيت إذا رأى أحــداً منـــا يظلــم أخـــاه،يتــأمل 

ــــتمكن  ،ملــــاذا يتجــــاوز نصــــاره،يكــــون مــــن أ أن يقــــدر لالختالفــــات ملــــاذا ال ي

ت يف الـــــــرؤى فقـــــــط أو االختالفـــــــا ن يهضـــــــم أنقــــــدرها؟ ملـــــــاذا ال يـــــــتمكن أ

لتحليــــــــل با ، أون االختالفــــــــات بالفتــــــــاوى أو بالتشــــــــخيصبالقناعــــــــات أو أ

  أو غري السياسي؟السياسي 
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 نقتنــع بأحــد مــن العلمــاء فــنحن أونتبــع  أونقلــد  أوننــا نــؤمن حينمــا جنــد أ

وال يعــــين هــــذا أن كــــل مــــن . ئمــــاً ان نلتــــزم احلجــــة الشــــرعية ديف ذلــــك البــــد أ

يكــــون خــــارج دائرتنــــا و  نســــان الــــذي نعــــيش االقتنــــاع بــــهخيتلــــف مــــع هــــذا اإل

األول يبقــى الثابــت لهــل البيــت، ؤمن بأمعــه كمــا نتعامــل مــع غــري املــ نتعامــلف

ال هم فـال يشـكل إوما عـدا اإلميان بأئمتنا،ساس الذي ال حميص عنه هو واأل

الواقــع الصــحيح الصــايف اخلــالص وكــل مــا  إلــيهم، هــمحكمــاً ظاهريــاً لطريقــه 

  .عداه اجتهادات

خنتلـــــــــف  أوخنتلـــــــــف بالتحليـــــــــل،  أوحينمـــــــــا خنتلـــــــــف يف االجتهـــــــــادات، 

فيمـا  أوخنتلف فيمـا بيننـا يف الشخصـيات،  لك ال يعين أن، فإن ذبالقناعات

ه، ومبعرفتـه وباطالعـه بيننا من مجاعات فهذا األمر كله بنظـره صـلوات اهللا عليـ

  . كثر مناوهو يتأمل أ

ي قـــد نقـــول ونـــتكلم ونرفـــع وقــد يكـــون هـــدفنا حينمـــا خنتلـــف يف أمــر جزئـــ

ثـري مـن األحيـان صـل االخـتالف ولكننـا يف كالشعارات، حنن نتأمل من أجـل أ

ذلـك،  أوملا ميسنا مـن هـذا الكـالم  ،ذلك أونتأمل ملا يصيبنا من هذا اجلانب 

مـا اإلمـام صـلوات اهللا عليـه فهـو يتـأمل أ. أو ذلكملا نتعرض له من هذا الظلم 

   .ا مجيعاً، ويعيش معاناتنا مجيعاً لنا مجيعاً، ويعيش آالمن

تنـا، يف صـفاء قلوبنـا، خوّ أخـرى يف لتق عنـده، ولنجـدد العهـد معـه مـرة أفلن

ــــاآلخرين، وعــــدم التســــرع بإ يف حســــن ــــا ب ــــتهم وتوزيعهــــا يف كــــل ظنونن لقــــاء ال

  .مكان، وعلى أنفسنا
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ه مــــام زماننــــا حقيقــــة فالبــــد أن نفهــــم هــــذأردنــــا أن نعــــيش االرتبــــاط بإذا إ

أنا ال أمتكن أن أقول بـأن املختلفـني دائمـاً . نعيش هذا األمر أن احلقيقة البد

علـى حسـن الظـن، ن حنمـل حـىت مـن خيالفنـا حنـاول أبـل  ،باطل حدمها علىأ

وإن مل نعمل علـى ذلـك فـنحن  ١إِن بعض الظَّن إِثْم على احململ احلسن

نفســــنا وحنـــن نســـقط أ وحنـــن نقتـــل أنفســـنا بأنفســـنا، نفســـنا بأنفســـنا،نقطـــع أ

وحنــــن نضــــعف مرجعيتنــــا وعلماءنــــا وكــــل هــــذا يكــــون حتــــت شــــعار  ،بأنفســــنا

بــاملعروف، وحتــت شــعار النهــي عــن املنكـــر،  األمــرحتــت شــعار  أو، ماإلســال

  . وحتت شعار نصرة العرب، وحتت شعار نصرة املظلومني

كان هذا الشعار �ذه السعة فلماذا ال يكون واسعاً حىت جيمعنـا؟ ملـاذا   إذا

ذا بنـا مـع كـل األسـف جنـد للتمزيـق والتفريـق فيمـا بيننـا؟ وإ يكون واسـعاً فقـط

ول مبقارعـــة الظـــاملني والتصــــدي هلـــم، والـــبعض اآلخــــر نـــاس مشــــغن بعـــض الأ

لتهجم علــى أولئــك الــذين بــاو  مشــغول بالتصــدي ملقارعــة مــن يقــارع الظــاملني،

لـواء احلـق، الـذي نتمـىن   حيملـونو  وحيملـون لـواء العـراق، حيملون لواء التشـيع،

  . ن يرتفعكلنا من أعماقنا أ

، والتصـدي واجـب حـدوالعـراق لـيس ملـك أ فالساحة ليسـت ملـك أحـد،

زيــــح كــــل البــــد أن أتصــــدى إذا أردت أن أين علــــى اجلميــــع، وال يعــــين هــــذا أ

  . تعاون معهمالبد أن أبالعكس بل  ،املتصدين

                                                
 .١٢اآلیة : الحجرات -١
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لنا حينما نأمر حبسن الظن، وندعو إىل حسن الظن، البد أن نكون البد 

جتـــاوز علينــا اآلخـــرون، واعتـــدى علينـــا  وحــىت لـــو ،ول املبــادرين حلســـن الظـــنأ

يف ن نتأسـى بإمـام زماننـا والبـد أ ،ن تكـون عنـدنا سـعة قلـبخرون، البد أاآل

والتجــاوز عّمــا قــد حيــدث هنـــا أو  هــذا االعتــداء ومقابلتــه بالصــفحاســتيعاب 

  .هناك من قصور أو تقصري

مامنـا ونواســيه يف هـذه اآلالم الــيت مررنـا عليهــا ولكـن جنـد أننــا نشـرتك مــع إ

  .واحداً واحداً 

وحنـن  ، هو يعيش اهلم لشريعة جّده،حنن غائبون عنههو غائب اآلن عنا و 

هـو . يضـاً ن نتـأمل أوحنـ هـو يتـأمل ملـا يصـيبنا،. شريعة جـّدهنعيش اهلم شيئاً ما ل

هــــو  ،هـــو يتــــأمل لنـــا حينمـــا خنتلـــف أمل للظلـــم والـــبالء الــــذي يعصـــف بنـــا،يتـــ

مــام إإمامنــا يف آالمنـا كمــا هــو . ، بــل هــو دائمـاً يتقــّدمنا يف األمليشـاركنا األمل

  .آمالنا صلوات اهللا عليه، كعبة آمالنا

وهــذا ال نشــرتك حنــن معــه  ،ولكــن يبقــى أمل واحــد يف قلــب صــاحب األمــر

مامنا صاحب األمر العذاب الذي يتعذب به ويتأمل به إوهذا األمل وهذا فيه، 

  .عمالنا عليهما هو هذا األمل؟ حينما تعرض أ ،قد نكون حنن سبباً يف زيادته

مــام الزمــان، أهــل البيــت أن األعمــال تعــرض علــى إروايــات وحنــن نقــرأ يف 

  ١.يف بعض الروايات يف كل ليلة مجعة

                                                
، وكتاب الغیبة للشیخ الطوسي ص ١٦٥ص  ١٢راجع مستدرك الوسائل للنوري ج  -١

٣٨٧.  
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اإلمـام حيـزن هللا، و . اإلمـام يغضـب هللاو . يفـرح هللا إّن اإلمام عجل اهللا فرجه

 أوذا وجـــد يف صـــحيفة أحـــدنا ســـيئة فـــإ. اإلمـــام حيـــب يف اهللا ويـــبغض يف اهللاو 

هــذا . بــال مــن اآلالمكــداس واجلاألارتكبــه فكيــف بــه وهــو يعــيش تلــك  ذنبــاً 

عــداء الزهــراء فهمنــا أن أ! نــتم ملــاذا؟أ: ولســان حالــه يقــول ،اً يضــافاألمل يــأيت إ

والظـاملون لكـم  يزيـد وابـن سـعد حيقـدون علـى احلسـني،حيقدون على الزهراء و 

نـا أريـد أن أنـتم شـيعيت أ. يف آالمـي وأحـزاين واملعادون يل ولكم يكونـون سـبباً 

  نتم تزيدون أملي أملاً آخر؟ ذا أ، ملافرح بكمأ

ملـاذا هــذه الــذنوب؟  ،حبــة األعــزةذوي القــرىب، هــذا أمل املقـربني األهـذا أمل 

فعمتـــه ملـــاذا مل نـــرأف لـــذلك القلـــب الـــذي أ ملـــاذا هـــذه اجلـــرأة علـــى املعاصـــي؟

  اآلالم ومألته اجلراح؟ 

ينما دخال السرور عليه؟ ملاذا ال نكون سبباً حإ  ملاذا ال نكون السبب يف

 احلمـــد هللا شـــيعيت شـــيعة حقيقيـــون، :يقـــولألن عمـــال لـــع علـــى بعـــض األيطّ 

لى صـمبحمـد و  رضـيت بـاهللا ربـاً  :مـامهم ويقولـونهؤالء الذين يدعون أين أنا إ

نبيـاً وبعلـي إمامـاً مث يـذكرونين ويعتربونـين أنـا آخـر أئمـتهم  اهللا عليه وآله وسلم

هم وعقيـــــد�م وكالمهـــــم فعـــــاهلم متطابقـــــة مـــــع شـــــعار وإمـــــام زمـــــا�م، هـــــؤالء أ

، أئمـــةرضـــيت �ـــم  :حينمـــا يقولـــون ،ودعـــائهم وخطـــا�م هللا ســـبحانه وتعـــاىل

  .تباع يلهؤالء حقيقة أ

ولياء اهللا، مـا جيـرتح إن أشد ما يؤمل أ: ن نقول، بل ميكن ألعل أشد ما يؤمل

حنــــن . وينتهـــك مـــن حرمــــات اهللا ســـبحانه وتعــــاىل، أل�ـــم يعرفــــون عظمـــة اهللا



  
  
  
  
  
  
  

 ٧٧.......................................... محن وآالم صاحب الزمان / السید حسین الحكیم 

 

 حرمـة مـن حرمـات اهللا تنتهـك نتـأمل ناهللا شيئاً ما وجنـد أ ا نعرف عظمةحينم

البيــت  أهــلمــا أ. مــن املعرفــةممــا نكــون نعــرف اهللا �ــذا املقــدار  أكثــرونغضــب 

حـد مــن العبــاد كمــا عرفــوه ســبحانه اهللا علــيهم، الــذين مــا عــرف اهللا أ صـلوات

  .منا أكثرمنا، يتأملون  أكثروتعاىل، يغضبون حلرمات اهللا 

ملـاذا  ؟وهـي كـربالء كبـرية ،ا نشارك يف هذه الكربالء الـيت يف قلبـهملاذ..ملاذا

  نشرتك يف زيادة أمله صلوات اهللا عليه وعلى آبائه الطاهرين؟ 

فلنجدد يف هذه الليلة العهد معه، ولنتب علـى يديـه حبـاً لـه، ونعقـد العـزم 

هــذا العبــد الصــاحل املقــرب مــن صــاحب مرقــد مــن هــذا املكــان املبــارك، وهــو 

نه رد كثري من الروايات الدالة على أالرجل العظيم الذي و  ١)ابن بابويه(ر األم

، لنعقد العزم لنجدد العهد. فطوىب له مث طوىب له ،زمانه إمامممن حظي برؤية 

ن ، ونتمــــىن مــــن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل أن نقــــاطع و�جــــر كــــل الــــذنوبعلــــى أ

اً لسـيدنا صـاحب زماننا من كـل ذنـب، حبـاً وشـفقة وحنانـ إماميعصمنا بربكة 

  . حمبة لهو األمر 

والنـــار  ،ن كــان اخلـــوف حقيقيـــاً  تكـــون دائمـــاً خوفــاً مـــن النـــار، وإال التوبــة

. ن نطمــع فيهــاأنــة حقيقــة مــن احلقــائق فالبــد واجل ،أن خنشــاها حقيقــة فالبــد

 ،البيــت علــيهم الســالم أهــلولكــن شــفعاءنا إىل اجلنــة، ومنقــذينا مــن النــارهم 

                                                
لقمي، كان شیخ القمیین في عصره أبو الحسن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ ا -١

: وفقیھھم وثقتھم، وكفى في فضلھ ما في التوقیع الشریف المنقول عن اإلمام العسكري 
ودفن في قم، وقبره  ٣٢٩توفي سنة ). إلخ...أوصیك یا شیخي ومعتمدي وفقیھي یا أبا الحسن(

  .اآلن یزار ویتبرك بھ
  .٢٢٢/ ١: الكنى واأللقاب: راجع
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يهم يف اءنـــا وتالمحنـــا واهتمامنـــا بأئمتنـــا صـــلوات اهللا علـــفلنؤكـــد ارتباطنـــا وانتم

  . ن يفرح مهدي هذا العصرأ جلطاعتنا هللا حباً هلم، من أ

نـــت أ. دخــال الســـرور علــى أحبتنــاعمـــال مــن أجــل إبعــض األحنــن نعمــل 

نت أال تفعل أ. دك حىت تدخل السرور على قلو�متأيت باهلدية الصغرية ألوال

دخــال السـرور علــى قلــب جـل إض األمـور مــن أبعـض املســتحبات، وتـأيت بــبع

لعـل عشـرات الروايـات ترجـع إىل  ورد يف روايات تكاد تكـون متـواترة، ؟املؤمن

ما يطل على عـامل  ولن العبد يف القرب يف اللحظة األوىل يف أأ: ونهذا املضم

ى مثــاالً كأمجــل مــا ويفــارق هــذه الــدنيا، يف تلــك الســاعة العصــيبة يــر  اآلخــرة

هـــذا ن يســـكن روعاتـــه، مث عنـــد احلســـاب جيـــد أمـــن روعـــه و  دئخلـــق اهللا يهـــ

 كـل ن هـذا املثـال معـه عنـد تطـاير الكتـب، يفاملثال معـه عنـد الصـراط، جيـد أ

مـــن روعـــه، فيســـأله  مراحـــل اخلـــوف والفـــزع، جيـــد أن هـــذا املثـــال معـــه يهـــدئ

مبحنـة، ومل  مـرنـت جـزاك اهللا عـين خـري اجلـزاء، فـإين مل أمـن أ: املؤمن يقول لـه

مــن روعـي؟ يقــول  نـت �ـدئيف خطـر، ومرحلــة مـن مراحـل اآلخــرة إال وأ مـرأ

الين، يف الســاعة دخلتــه علــى قلــب املــؤمن يف اليــوم الفــأنــا الســرور الــذي أ: لــه

  ١.الفالنية

  .له هذا األثر_  نسان عاديإ_  دخال السرور على قلب مؤمنإ

                                                
 .١٢و ١٠و ٨األحادیث / باب إدخال السرور على المؤمنین  ١٨٨/  ٢: يالكاف: الحظ -١
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التوبـة  إنّ فـ ،التوبـة ذا نتوب ونعيش يف هذه اللحظة التوبة احلقيقيـة وجنـددإ

ليهــا، وميكــن وميكــن تأكيــدها، وميكـن اإلســراع إميكــن جتديـدها،  وهــيمراتـب 

  . جتديد عهد التوبة مع اهللا سبحانه وتعاىل

لتشرق قلوبنا بنور التوبـة،  ن نعرتف له بالتقصريإمام زماننا أ هم ما يفرحوأ

النصـف نـوار املصـابيح الـيت نعـرب �ـا عـن احتفاليتنـا بقبل أن تشرق أزقتنا مـن أ

  . من شعبان

دخــال الســرور علــى لنجــدد هــذه التوبــة حبــاً لــه، إخالصــاً لــه، مــن أجــل إ

  . قلبه الشريف صلوات اهللا عليه وعلى آبائه

نـــا، لنطـــل علـــى ن يؤكـــد هـــذه التوبـــة يف قلوببحانه وتعـــاىل أونســـأل اهللا ســـ

ونكون ممـن يسـتجيب اهللا  ،هالً لضيافته سبحانه وتعاىلشهره الكرمي ونكون أ

ءهم يف كشـف هـذه الغمــة عـن هـذه األمـة، وتعجيــل الفـرج، ودفـع الــبالء دعـا

ئمتنـــا يف قبـــاب الشـــاهقات العليـــات يف مراقـــد أومجـــع الشـــمل، حتـــت تلـــك ال

  .البيت صلوات اهللا عليهم أهلعراق 

وصـــلى اهللا علـــى ســـيدنا  ،واحلمـــد هللا رب العـــاملني. واســـتغفر اهللا يل ولكـــم

 . حممد وآله الطيبني الطاهرين

  

  مد  رب العاملنيواحل
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   اا اي 

ص اوا  

  

  

  

  

  

  

   اد دال اووي
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 ِضي األَْرف مهفَنتَخْلسلَي حاتاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو

    ــن م ينالَّـذ ـتَخْلَف ـا اسكَم   ــن لَيمكِّـنن لَهـم دي و هِملـب ــم   قَ تَضـى لَهي ارالَّـذ مه

ناًوأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن دبلَي  .١  

نشـر وقـد تكفلـت ب ،هذه اآلية الكرمية من آيات املالحم يف القرآن الكرمي

  .األرضالسالم العاملي على وجه 

، هـــدافها ومقاصـــدهاضـــواء علـــى أد تـــوزع املفســـرون والـــذين ســـلطوا األوقـــ

   :توزعوا على ثالث مدارس

ألوائـــــل ن اآليـــــة الكرميــــة نزلــــت بــــالرواد اإىل أذهبــــت  :ولــــىالمدرســــة األ

يعـين  ،لى اهللا عليـه وآلـهصـحابة النـيب صـ يقصـد �ـموائـل والـرواد األ سالم،لإل

لى ســالمية املؤمنــة الــيت التفــت بصــدق وحــرارة حــول رســول اهللا صــالطالئــع اإل

وتفاعلــــت  ،ســــالمانصـــهرت يف بوتقــــة اإلو  ،ســــالمعليـــه وآلــــه وآمنــــت باإل اهللا

ســالم متحــرك ميشــي علــى وجــه إىل إتفـاعالً حقيقيــاً مــع العقيــدة حــىت حتولــت 

                                                
 .٥٥: سورة النور، اآلیة -١
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لــــوان ذى وفنــــون التعــــذيب وأذلــــك صــــنوف األ جــــلاألرض، وحتملــــت مــــن أ

هـؤالء وعــدهم اهللا بالنصـر وحقــق اهللا  ،االضـطهاد مـن ذلــك ا�تمـع املتخلــف

   .لك الوعدهلم ذ

ــــــع ن هــــــذه اإىل أفهــــــذه املدرســــــة تــــــذهب  ــــــت يف الطالئ ــــــة الكرميــــــة نزل آلي

   .١وىلاإلسالمية األ

ب واخلطاب فيهـا خطـا ،ن لسان اآلية لسان عامتقول أ: المدرسة الثانية

بق على ا�تمع اإلسالمي وعلى األمـة فهي تنط ،سالميةشامل لكل األمة اإل

  . شرائحها لكاإلسالمية بكل فصائلها وب

هــي القطــب للمجتمــع و وهــي احملــور _  إن اهللا عــز وجــل جعــل هــذه األمــة

ــــة الــــيت تتــــوىل _  البشــــري بأمجعــــه جعــــل األمــــة اإلســــالمية هــــي األمــــة القيادي

ـــذلك   :ولــذلك القـــرآن الكــرمي يقـــول ،نســـانيةشــراف علـــى املســرية اإلاإل وكَ

الـذي تنـتظم حولـه  ور يعـين هـي احملـ ،مـة حموريـةيعين أ ٢جعلْناكُم أُمةً وسطاً

مجعهـــا مـــن وراء شـــرائح ا�تمـــع البشـــري تنـــتظم بأفنســـانية، كافـــة الشـــرائح اإل

ســـالمية الـــيت تتحمـــل مســـؤولية القيـــادة، وقـــد ضـــمن القـــرآن الكـــرمي األمـــة اإل

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم و عملُوا الصالحات مة العاملي هلذه األ السالم

                                                
، الدر المنثور ٣١٢: ٣، تفسیر ابن كثیر، ج ٢٩٧: ١٢راجع تفسیر القرطبي، ج  -١

: ٦، مجمع البیان للطبرسي، ج ٤٥٤: ٧، التبیان للشیخ الطوسي، ج ٥٥: ٥للسیوطي ج 
١٥٨. 

  .١٤٣: ، اآلیةسورة البقرة -٢
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خْلفَنهم في األَْرضِ كَما استَخْلَف الَّذين من قَبلهِم و لَيمكِّنن لَهم دينهم لَيستَ

لَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدونَني ال يشرِكُون بِي  دبلَي و متَضى لَهي ارالَّذ

  ١. شيئاً

هــي الــيت تــذهب و  ،ن عليهــا حمــور احلــديثوالــيت ســيكو  :المدرســة الثالثــة

ن اآليــــة الكرميــــة إ: فتقـــولعجــــل اهللا فرجــــه  اإلمــــام املهــــدي املنتظـــر قيـــادة إىل

   ٢.تستهدف خروج اإلمام املهدي

ن قضــية اإلمــام املهــدي مــن القضــايا الــيت يكثــر حوهلــا اجلــدل ويف الواقــع إ

نظــرة خاطفــة نعطــي  أون نتعــرف ، ويف هــذه الفــرتة احملــددة حنــاول أوالتســاؤل

وبـــنفس الوقـــت صـــورة جليـــة وواضـــحة عـــن املعـــامل الرئيســـية لقضـــية  ،وســـريعة

ونلقــي نظــرة فاحصــة اإلمــام املهــدي املنتظــر، نتعــرف علــى خطوطهــا العريضــة 

عجـل اهللا  اإلمـام املهـدي رخييـة والناحيـة العقائديـة علـى مسـألةمن الناحية التأ

  .فرجه

  .قضية إرسال املسلماتطائفة اإلمامية نرسل هذه الحنن ال طبعاً 

                                                
، تفسیر المیزان ٢٦٧: ٧، مجمع البیان للطبرسي، ج ٣١١: ٣راجع تفسیر ابن كثیر، ج  -١

 .١٥٤: ١٥للطباطبائي، ج 
، الغیبة ٢٦٧: ٧، مجمع البیان للطبرسي، ج ٤٥٧: ٧راجع التبیان للشیخ الطوسي، ج  -٢

وجد منھم من بقي في ثم قد ی: ، قال١٣٢: ٣، وایضا ابن كثیر في تفسیره ج ٢٤٠: للنعماني
الوقت الذي یعلمھ هللا تعالى، ومنھم المھدي الذي اسمھ یطابق اسم رسول هللا صلى هللا علیھ 

  ...وآلھ وسلم وكنیتھ كنیتھ
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إىل شـــــارة حاديـــــث واإلوقبـــــل اخلـــــوض يف الروايـــــات واأل ،قبـــــل كـــــل شـــــيء

 اإلمـام قضـية بـأنّ اإلمـام املهـدي البـد مـن القـول  سانيدها الـيت تتعلـق بقضـيةأ

جمتمعـات الـدنيا  أي أنّ سـالمية، املهدي مسألة عامليـة قبـل أن تكـون مسـألة إ

عـيش علـى ســطح تمعـات الــيت توكافـة الشــعوب واألمـم وا� األرض،وشـعوب 

الـذي سـيخرج يف آخـر  ،رضية كلها تؤمن خبروج املنقـذ املصـلح احملـررالكرة األ

. األرضالــدنيا لتغيــري جمــرى حيــاة البشــر لنشــر العدالــة االجتماعيــة علــى وجــه 

 ،بكـــل عقائــــدها ،بكـــل فصـــائلها_  جمتمعـــات الـــدنيا_  ا�تمعـــات العامليـــةف

نسـان ا كلها تؤمن وترى ضرورة خروج اإلديا�وأ ، بكل اجتاها�ابكل قوميا�ا

  .احملرر املنقذ املصلح الذي سيخرج يف آخر الدنيا

املســـــيحيون يؤمنـــــون خبـــــروج و املصـــــلح،  اإلنســـــاناليهود يؤمنـــــون خبـــــروج فـــــ

حفــاد ج رجــل مــن أســيخر  أنّــه املنقــذ واحملــرر، حــىت ا�ــوس يعتقــدون اإلنســان

يها رهـا وهالكهـا وويال�ـا  ومآسـمـن دما اإلنسـانيةزرادشت هو الذي ينتشـل 

   .وجيعلها تعيش حياة حرة كرمية

أكثر من هذا لو تركنا األديان السـماوية نـرى حـىت املاركسـيني والكفـار بل 

ن تنتهــي يف ، بــأن الــدنيا البــد هلــا مــن أوامللحــدين يؤكــدون علــى هــذه احلقيقــة

ـــة تنشـــر ألويـــة األمـــن والســـالم علـــى إىليـــام أليـــوم مـــن ا وجـــه  شخصـــية قيادي

  .األرض

قائــــد العامليــــة ســــواء كانــــت ديــــان العامليــــة والعهــــذه ا�تمعــــات العامليــــة واأل

   .تتحرك يف هذا االجتاهل، كلها تصب يف هذا اجلدول أرضية ممساوية أ
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ذن ملـــاذا حوصـــرت هـــذه القضـــية وجعلـــت مـــن إ: قـــد يســـأل ســـائل يقـــول

   ؟خمتصات الفكر الشيعي

رخييـــة، تأرخييــاً سياســة الدولـــة أخطــأ فــاحش تالعبـــت بــه السياســة الت هــذا

رخييـاً الصـراع لصراع املذهيب العنيف الذي حصـل تأموية والدولة العباسية وااأل

هـــو  ،ريقـــت فيـــه الـــدماء، الصـــراع الـــذي أالــذي كـــان قائمـــاً علـــى قـــدم وســـاق

، طــار املـذهيب الضــيقاإلمـام املهــدي املنتظـر يف اإل م قضــيةالـذي حصــر وحّجـ

ية ســالمية عامـة كمـا ســيمر علينـا، قضــفهــي قضـية إ ، وإالّ طـار الطـائفييف اإل

  .سالميةتساملت عليها كافة املذاهب اإل

ر بـــه ن اإلمـــام املهـــدي املنتظـــر بّشـــكـــل املـــذاهب اإلســـالمية تـــروي وتـــرى أ

ربعمائـة سـنة ، مبـا يف هـؤالء الـرواة ل ألـف وأقبـ لى اهللا عليـه وآلـهرسول اهللا صـ

للفكـر اإلمـامي والروايـات اإلماميـة،  ابن تيمية الـذي يعتـرب املعـارض التقليـدي

إىل مســـتنداً  ،مـــع ذلـــك ابـــن تيميـــة يؤيـــد ويؤكـــد الروايـــات يف اإلمـــام املهـــدي

ا روايـات حـول اإلمـام ن ذكر ذيلىل صحيح الرتمذي الإمحد بن حنبل و مسند أ

  ١.إليهاويؤيدها ويؤمن �ا ويدعو  ،املهدي املنتظر

   املهدي املنتظر؟اإلمام  تسألين ملاذا ُحّجمت قضية إذاأما 

املــؤمن روح الوثبــة والتطلــع  اإلنســانعنــد  ،ريباإلنســان مــأل�ــا جتعــل عنــد 

اللهـم إنـا ( :فـرتاه يـدعو اهللا �ـذا الـدعاء احلياة العادلـة إىل ،احلياة الفضلى إىل

                                                
، أما ابن تیمیة فقد رواه في ٤٣٠، ٣٧٦، مسند احمد، ٣٤٣: ٣راجع صحیح الترمذي، ج  -١

 .١٤٣: ١والمنار المنیف، ج ، ٩٥: ٤: كتبھ ایضاً، راجع كتابھ منھاج السنة، ج
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هلـــه اإلســالم وأهلــه وتـــذل �ــا النفــاق وأليــك يف دولـــة كرميــة تعــز �ـــا نرغــب إ

لك وترزقنـــا �ـــا كرامـــة ســـبي إىلطاعتـــك والقـــادة  إىلوجتعلنـــا فيهـــا مـــن الـــدعاة 

 هذا منطق ال يـروق لبـين ،هذا منطق ال يروق لألمويني ، طبعاً )خرةالدنيا واآل

ـــــذين يريـــــدون مـــــن النـــــاس أ ن يعيشـــــوا اخلمـــــول والكســـــل واخلنـــــوع العبـــــاس ال

  .والتسكع والذل

أهــــل البيــــت مرفــــوض يف مدرســــة  الســــلوك الرتبــــويوهكــــذا كــــل منــــط مــــن 

عماقنــا ويف ضــمائرنا ويف تربيتنــا أهــل البيــت الــذين غلغلــوا يف أبيــة تر  عنــدهم،

موقــف التحـــدي وموقـــف  ،الفكــَر الثـــوري املتوثــب الـــذي يقـــف بوجــه الباطـــل

  .ةالصراحة واجلرأ

ُقّســمت وُحّجمــت و  ،لـذلك حوصــرت قضـية اإلمــام املهـدي هــذه احملاصـرة

ة ســالميا إ، واحلــال أ�ــ�ــا مــن خمتصــات الفكــر الشــيعيهــذا التحجــيم علــى أ

  .بداً للشيعة فيها أختّصص عامة ال 

ســألة نتعــرف علــى بعــض الشــؤون والقضــايا والروايــات الــيت تتعلــق �ــذه امل

  . مام املهديلإل_  ن صح التعبريإ_  رخييةبعد التعرف على البطاقة التأ

عـالم أئمـة وأحممد بن احلسن العسكري هو اإلمام الثـاين عشـر مـن  اإلمام

ولــد بســامراء يف اخلـــامس عشــر مــن شـــهر شــعبان ســـنة  ،مدرســة أهــل البيـــت

وملا ولد اإلمام سالم اهللا عليه وبلغ من العمـر مخـس سـنني  ،من اهلجرة ٢٥٥

  . علىم احلسن العسكري وحلق بالرفيق األقبض أبوه اإلما أو ست
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لقـــاء القـــبض وكبســـت دار اإلمـــام العســـكري إلحتركـــت الســـلطة العباســـية 

   .اليت هي الغيبة الصغرى ،وجل سبعني عاماً  به اهللا عزفغيّ  ،على اإلمام

خــالل هــذه الفــرتة كــان اإلمــام يتصــل بشــيعته ومواليــه مــن خــالل الســفراء 

تــرك اإلمــام قاعــدة عامــة عنــدما  ،ن تــويف الســفري الرابــعإىل أ ،ربعــةاألوالنــواب 

: ملــــن الرجــــوع بعــــدك يــــابن رســــول اهللا؟ فحــــدد اإلمــــام الشــــروط قــــال :ســــئل

مـــا مـــن كـــان مـــن الفقهـــاء فأ«: قـــال ؟مـــن هـــم ١»ديثنارواة حـــ إىلارجعـــوا «

ن مـــــواله فللعـــــوام أ مـــــرأل لنفســـــه خمالفـــــاً هلـــــواه مطيعـــــاً  حافظـــــاً لدينـــــه صـــــائناً 

   .٢»يقلدوه

  طردياً وعكسياً؟  ؟الشروط ماذا نستشف من هذه

 ،حفــظ الــدين: هــي ن تتواجــد يف الفقيــههـذه الشــروط الــيت مــن املفــروض أ

وطاعـــة اهللا عــز وجـــل، وهـــذه   ،خمالفـــة اهلــوىو  ،وصــيانة الـــنفس مــن االحنـــراف

ن ، أي أمـــام اهللا تعـــاىللتقوى، والتقـــوى معناهــا االنضـــباط أكلهــا تـــتلخص بـــا

، مـام اهللا عـز وجـلكـل تصـرفاته وسـلوكه وأعمالـه أ  يكون منضـبطاً يف اإلنسان

ـــــأ  ، يف كـــــل حركـــــةن رقابـــــة اهللا مســـــلطة عليـــــه يف الصـــــغرية والكبـــــريةويشـــــعر ب

يف كـل  ،يف كـل حـرف يسـطره علـى الـورق ،يـتلفظ �ـا يف كل كلمـة ،يتحركها

، هــذه امللكــة الــيت مــن املفــروض أن إليــهرقابــة اهللا عــز وجــل تنظــر  نّ ، أشــيء

  . ليهاة اليت يرجع ا�تمع إتتوفر بالشخصية القيادي

                                                
 .٤٨٣: ٢، كمال الدین للصدوق، ج ٢٨٣: ٢راجع االحتجاج للطبرسي، ج  -١
 .٢٦٣: ٢راجع االحتجاج للطبرسي، ج -٢
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مــا مـــن كــان مـــن أ: اهو؟ عنــدما يقـــول اإلمــام املهـــدياجلانــب العكســي مـــ

نـه ، إذن نسـتنج مـن مفهـوم هـذا احلـديث ألدينـه لنفسه حافظـاً  الفقهاء صائناً 

يوجد قسم مـن الفقهـاء غـري صـائن لنفسـه وال حـافظ لدينـه، فقيـه لكـن لـيس 

ن ، واملفـروض أعنـده فقـه لكـن لـيس عنـده ضـوابط دينيـةو له دين، عنده علم 

 العنصـــر إىل قـــرافت إذاالعلـــم والـــدين توأمـــان ال ميكـــن الفصـــل بينهمـــا، العلـــم 

ن العلمــــاء وكارثــــة علــــى ا�تمــــع، لــــذلك تالحــــظ أ ســــاةإىل مأيتحــــول  الثــــاين

ـــيس شـــرطاً _  املوجـــودين يف خمتلـــف احلقـــول  ملفمـــثالً عـــا_  احلقـــل الـــديين ول

عنـده الضـوابط فلـو كانـت  ،ن حيرق الـدنيا ومـا فيهـاأ الذرة ميكن يف كبسة زر

 اإلنسـانيةخالقي طبعاً يتورع ويقف عند احلدود دون فنـاء الدينية والعنصر األ

  . دمري البشريةودون ت

تعــود علــى  ،كثــري مــن القضــايا اخلاضــعة للعلــم تعــود علــى ا�تمــع بالضــرر

  .اإلميانعنصر  إىلالضابط الديين وتفتقد  إىلا�تمع بالكوارث عندما تفتقد 

 إذا مل يكـنفليكن مشحوناً بالعلم لكن  وكذلك األمر بالنسبة إىل الفقيه،

 ،كارثـة علـى ا�تمـع  إىلفعالً ول يتحهذا  ،عنده دين وليس عنده تقوى وورع

مـــا مـــن كـــان مـــن الفقهـــاء أ«: م املهـــدي ســـالم اهللا عليـــه يقـــولولـــذلك اإلمـــا

  . »...لدينه صائناً لنفسه حافظاً 

ويف كافــة  ،بعــاد املعرفــةإىل العــامل يف كافــة أن اجلاهــل يرجــع طبيعــة احليــاة أ

لعلـــوم نســـان جيهـــل أي علـــم مـــن ا، كـــل إكـــل متطلبـــات الـــدنيا  ،حقـــول احليـــاة

 ،يســتفيد مــن ختصصــا�م ،يســتفيد مــن خــرب�م ،ذوي االختصــاص إىليرجــع 
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بالواقع عن طريـق  اإلسالمربطنا  ،كذلك العلوم الدينية..يستفيد من علومهم

  .للتشريع اإلسالمي األصيلةالبيت �ذه الشخصيات اليت هي املنابع  أهل

  

  :در ة اي

إىل أن يــأذن اهللا عـــز وجـــل كـــربى مــن بعـــد هــذه اللمحـــة ابتـــدأت الغيبــة ال

مــام ســالم اهللا عليــه، يؤشــر بعــض البــاحثني االجتمــاعيني وخصوصــاً بعــض لإل

ن منشـأ االنتـزاع هلـذه إ :اإلمام املهدي املنتظر يقولـون املستشرقني حول قضية

عــات تعـــيش بعــض الشــعوب وبعـــض ا�تم ، فـــإنّ القضــية هــو احلرمـــان والقهــر

طهاد واغتصــاب احلقــوق والســحق واإلبــادة، ضــواال حالــة مــن احلرمــان والقهــر

هلـا الكرامـة املسـلوبة  املنقذ الذي سوف يعيد إىلعندها فكرة التطلع  فتولدت

 اإلنســـانوجـــود  إىلها التطلـــع واحلـــق املهـــدور، وتكـــون عنـــدالرغيــف املفقـــود و 

  . نتيجة حلالة احلرمان اليت عاشوها ،املنقذ واملصلح

قهــر وحالـة مــن التمـرد وحالــة مــن مــن ال رخييــاً حالـةلـذلك الشــيعة عاشـوا تأ

مل والشــــعور ، ممــــا عمــــق عنــــدهم الشــــعور بــــاألذى واالضــــطهاد والتعســــفاأل

  .وتفتحت عندهم هذه الفكرة ،باملأساة

تصــورنا  علــى اً غريبــ شــيئاً ن هكــذا حيللــون، طبعــاً هــذا لــيس هــؤالء املتشــرقو 

 اإلنسـان إىلن الشـعوب املسـحوقة تتطلـع ، ألننا نعـرف ونـؤمن أمناوعلى أفها

لكــن املصــادر لوجــود اإلمــام املهــدي املنتظــر  ،املنقــذ واملخلــص وهــذا صــحيح
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 رخينـــا ويف عقيـــدتنا ويفذه القضـــية العقائديـــة املهمـــة يف تأساســـية هلـــواملنـــابع األ

رخيي السحق والتدمري التـأ اليت هي ،سبا�اوجودنا ويف مستقبلنا ليست هذه أ

   .الذي عاشته هذه الطائفة

ام املهــــدي املنتظــــر هــــي املنــــابع األصــــيلة مصــــادر قضــــية اإلمــــ منــــا عنــــدناوإ

  .سالم املتمثلة بالقرآن والسنة الشريفة املقدسةلإل

  

آن اا:  

نيـة جـاء وُفّســر، فّسـره أفـذاذ العلمــاء هنالـك حشـد هائـل مــن اآليـات القرآ

   :مام املهدي سالم اهللا عليهبأنه يتعلق باإل

ــي  و نُ بســم اهللا الــرمحن الــرحيم  فُوا فــع ــى الَّــذين استُضْ ــن علَ نَم أَن ــد رِي

 نيالْوارِث ملَهعنَج ةً ومأَئ ملَهعنَجضِ واألَْر اإلمام ومن يلتف حول اإلمام 

  نيالْوارِث ملَهعنَج ةً ومأَئ ملَهعنَجو.١   

ــي ا  بســم اهللا الــرمحن الــرحيم  ــا ف ــد كَتَبن لَقَ و   الــذِّكْرِ أَن ــد عب ــن ــورِ م بلز

 ونحالالص يبادرِثُها عي ضاألَْر.٢   

                                                
 .٥: سورة القصص، اآلیة -١
 .١٠٥: سورة األنبیاء، اآلیة -٢
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ـــرحيم  ـــوا      بســـم اهللا الـــرمحن ال ـــنكُم و عملُ ـــوا م نآم ينالَّـــذ اللَّـــه ـــد عو

 هِملقَب نم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي األَْرف مهفَنتَخْلسلَي حاتالالص نكِّنملَي و

لَنهم من بعـد خـوفهِم أَمنـاً يعبـدونَني ال      دبلَي و متَضى لَهي ارالَّذ مهيند ملَه

قُونالْفاس مه كفَأُولئ كذل دعب كَفَر نم ئاً ويبِي ش رِكُونشي.١  

مفســر مــن مفســري  كثــر مـن، وذهــب أهـذه منــاذج مــن اآليــات الـيت نزلــت

  .ارتباطها بقضية اإلمام املنتظر إىلاملسلمني 

  .من مصادر فكرة وجوداإلمام املهديهذا منبع وهذا مصدر 

  

ا ّا:  

  لنالحظ السنة النبوية املقدسة ماذا تقول؟ 

يـوم واحـد لطـّول اهللا  الّ لـو مل يبـق مـن الـدنيا إ: السنة النبوية الشريفة تقـول

  .٢لى اهللا عليه وآلهخيرج قائمنا آل حممد صذلك اليوم حىت 

 األرضسـيخرج رجـل مـن ولـدي يـواطئ امسـه امسـي ميـأل ( :واحلديث الثـاين

   ٣.)وجوراً  ن ملئت ظلماً بعد أ وعدالً  قسطاً 

                                                
 .٥٥: سورة النور، اآلیة -١
 ...،٩٢٩: ٢سنن ابن ماجة، ج : ١راجع مسند احمد، ج  -٢
، ٣٤٣: ٣، سنن الترمذي، ج ٣٠٩: ٢، سنن أبي داود، ج ٢٧٦: ١راجع مسند أحمد، ج  -٣

 .٤٤٢: ٤المستدرك للحاكم، ج 
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كلهـــــا ملئــــــت   األرض فإنـــــه مل حيصــــــل أنّ  ،ريخهـــــذا مل يتحقـــــق عــــــرب التـــــأ

در اإلســـالمي رخييـــاً حـــىت يف الصـــهـــذا كـــالم مل يتحقـــق تأ ،بالقســـط والعـــدل

 متتلـئرضـية أّن كـل الكـرة األا ّمـ، أفيها قسم جور وقسم عـدل األرض، األول

ن وهــو مــن الغيبيــات الــيت البــد هلـــا أ ،مــر جمهــولهــذا أفبالعدالــة االجتماعيــة 

  . تتحقق يف آخر الدنيا

ترويهــا كافـــة الكتــب اإلســـالمية مبــا فيهـــا حاديـــث هــذه الروايـــات وهــذه األ

   .البخاري ومسلم الّ فيها الصحاح الستة إ الصحاح اإلسالمية، مبا

ال ، إحاديــث بصــراحةســلم فقــط يتخلفــون عــن روايــة هــذه األالبخــاري وم

، عنــــد خــــروج ١)مــــامكم يومئــــذ مــــنكموإ(: مــــثالً يقولــــونف إليهــــاأشــــارا  ا�مـــأ

   .هنيعين ال حيددو  ،الدجال

ســـــالمية الشـــــقيقة ، لكـــــن االخـــــتالف أن املـــــذاهب اإلفاالتفـــــاق حاصـــــل

ــــد :ن املهــــدي رمبــــا يولــــد يف املســــتقبل، وحنــــن نقــــولأ إىلتــــذهب  وحنــــدد  ،ول

 ٢٥٥شخصيته مبحمد بن احلسن العسكري، اإلمام الثاين عشر املولود سـنة 

   .من اهلجرة يف سامراء بالضبط

جمهـول بأنّه سالمية تقول املذاهب اإلو  ،حنن عندنا حتديد لشخصية اإلمام

  . فهذه هي نقطة اخلال .ورمبا سيولد مستقبالً 

، مــع حاديــث الــيت تتعلــق مبســألة اإلمــام املهــديالبخــاري ال يــروي هــذه األ

عــن  واألحاديــث ،ة كلهــا تــروي قضــية اإلمــام املهــديالعلــم أن الصــحاح الســت

                                                
 .٩٤: ١، صحیح مسلم، ج ١٤٣: ٤صحیح البخاري، ج  -١
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أن ذلـك وهـذا يعـين  ،خرى غري البخـارياإلمام املهدي يف الصحاح الستة األ

وكثـــري مـــن  حكـــام الدينيـــةيعملـــون بكثـــري مـــن األألن املســـلمني  ،شـــرطاً  لـــيس

لــيس كــل  مبعــىن أنّـهقضـايا العقيــدة وميارسـو�ا وهــي غـري مــذكورة يف البخـاري، 

، ن تكــون يف البخــاريعقيــدة جيــب أحكــم ديــين وال كــل قضــية مــن قضــايا ال

ال فتلــك العقيــدة تكــون باطلــة، ال توجــد عنــد املســلمني هــذه القاعــدة وكــل وإ

  .ليس عندهم هذه القاعدة اإلسالميةاملذاهب 

 بــــل ،ن نــــتهجم علــــى البخــــاريال تتصــــور أننــــا نريــــد أ: أقــــول لــــك مبــــدئياً 

، ألن بــالعكس البخــاري نعتــربه صــاحب كتــاب مقــدس وحنرتمــه غايــة االحــرتام

لكـن حنـن عنـدنا مالحظـة  ،حاديـث النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـهالبخاري روى أ

ولـيس  ،نه ليس كل ما ورد عنـد البخـاري هـو صـحيحهي أ واحدة، املالحظة

يعتــــرب مقابــــل  وهــــو ،وهــــذا مــــن كتبنــــا ،اري حــــىت الكــــايف للكليــــينفقــــط البخــــ

  .خرىسالمية األعند أبناء املذاهب اإل يالبخار 

ال كتـاب اهللا عـز وجـل ال يوجـد كتـاب خالـد إ«: ، وهيحنن عندنا قاعدة

لْنـا الـذِّكْر و إِنَّـا لَـه لَحـافظُون       »القرآن الكرمي نَز نإِنَّا نَح ،كتـاب اهللا  ١

ن يـأيت من الزيادة والنقيصة ومن الدس، أما الكتب األخـرى فـيمكن أ فوظحم

  . الكثري �اأو يأيت يهود يدسون يف روايا_  مثًال◌ُ _  عمالء

                                                
 .٩: سورة الحجر، اآلیة -١
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بـار كعـب األحي  مسـالرخينـا اإلين اختلقـوا الروايـات ودسـوها يف تأومن الذ

هــؤالء كلهــم يهــود ودخلــوا يف اإلســالم  ،ووهــب بــن منبــه وســليمان بــن مقاتــل

لغـام نا الكثـري مـن األخير ، فدسوا يف تأدمغتهمهم اليهودية تعشعش يف أكار فوأ

  . فنحن لسنا مسؤولني ،اليهودية

مــا وردكــم عنــا اعرضــوه علــى كتــاب « :األئمــةن عــعنــدنا قاعــدة  كمــا أنّ 

فمــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه ومــا خــالف الكتــاب  ، وســنة رســولهاهللا

ــــه عــــرض احلــــائط  أواملنطقيــــة ســــواء البخــــاري  لقاعــــدةا ١»والســــنة فاضــــربوا ب

ـــزان  اإلســـالمية،الكليـــين أو أي كتـــاب مـــن الكتـــب  عنـــدنا مقيـــاس وعنـــدنا مي

 نأيت بالروايـة حنللهـا يف هـذا املختـرب ونـرى النتيجـة ،وعندنا خمترب، خمترب حتليلي

   .م رواية مزورة�ا رواية نظيفة أهي أ

مــر يتعلـق بــأهم شــيء ألن هـذا أ ،البـد مــن التحليـل والتأكــد مـن الروايــات

  . اإلنسان، وهو جانب العقيدةعند 

ــــــد املســــــلمني أ ــــــات مث ال توجــــــد قاعــــــدة عن ــــــروي كــــــل الرواي ن البخــــــاري ي

رخينـا ، واحلمـد هللا تأفكثري من الروايات تستقى من مصادر أخـرى اإلسالمية،

وعنـدنا ثـروة هائلـة وثـروة كبـرية مـن  ،حاديـث وبكتـب الروايـاتغين بكتـب األ

ن و فاملســلم. خــرين مبــا فــيهم أصــحاب الصــحاح الســتةاآل ســلمنياملــؤرخني امل

                                                
، عدة ٣٩: ١، تفسیر مجمع البیان للطبرسي، ج ٥: ١راجع التبیان للشیخ الطوسي، ج  -١
فردوه علینا، فاطرحوه، : "، وروي أیضاً بلفظ١٣٨: ٢الصول للشیخ الطوسي، ج ا

 .٦٩: ١، الكافي للكلیني، ج ٣١٢: راجع المقنع للصدوق..." فدعوه
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طريـق كتـب ومصـادر  عـنحكامهم وعقائـدهم يستقون روايا�م وأحاديثهم وأ

  . ليس فقط البخاري ،ومنابع متعددة

، ولــيس عنــدنا قاعــدة بكــل مـا ورد يف البخــاري مث إنّـا غــري ملــزمني باإلميــان

ن يـؤمن �ـا لبخـاري وال ميكـن أح انه كثري من الروايات واردة يف صـحيأل ،فيه

�ـا تصـطدم اصـطداماً مباشـراً مـع اخلطـوط العريضـة للتشــريع ، ألنسـان مسـلمإ

الروايـة ويكفي مثـاالً لـذلك توجد روايات تقول بالتجسيم،  مثالً فاإلسالمي، 

يــدخلهم فن اهللا عــز وجـل يف يــوم القيامـة يـأيت بالعصــاة واملـذنبني إ: الـيت تقـول

هــل مــن : ل لــههــل امــتألت جتيــب وتقــو  :ويســأل جهــنمجهــنم وجبــات،  إىل

هل من مزيد؟ وكلمـا : قولهل امتألت؟ ت: خرى ويقولمزيد؟، ويأيت بوجبة أ

امــتألت؟  هــل: تمــردين ويســأهلااملرمني و ا�ــعصــاة و يضــع فيهــا جمموعــة مــن ال

 متتلــــئهــــل مــــن مزيــــد؟ حينئــــذ ينــــزل اهللا فيمــــد رجلــــه يف جهــــنم حــــىت : تقــــول

   ١.هذه رواية موجودة يف البخاري. امتألتسيب لقد قطين قطين ح :وتقول

مــا هــو الــداعي الشــرتاط امــتالء جهــنم وعــدم تــرك جــزء منهــا فارغــاً،  :أوالً 

وحنـن  ؟حبيث جيعل الباري رجله فيها ليمألها؟ أال يكفـي امـتالء نصـفها مـثالً 

 خيــــاراً حــــىتنتمـــىن فعــــالً أن جهــــنم ال متتلــــئ، ويكــــون النــــاس كلهــــم اتقيــــاًء وأ

  .جهنم إىلاجلنة وال يذهبوا  إىل ايذهبو 

عنــده رجــل يعــين  كـان  ذا، وإن اهللا عــز وجـل عنــده رجــلإن تصــوير أ: ثانيـاً 

طــن عنــده إذا عنــده رأس وعنــده ب ،ذا عنــده يــد يعــين عنــده رأس، وإعنــده يــد

                                                
  .١٨٦و ١٦٧: ٨، ج ٢٢٥: ٧، ج ٤٧: ٦صحیح البخاري، ج  -١
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ذا احتـــل حيـــزاً مـــن ، وإعنـــده جســـم يعـــين احتـــل حيـــزاً مـــن الفـــراغ إذاجســـم، 

ن اهللا يقــول خــر واهللا ال خيلــو منــه مكــان، مث إآلن االفــراغ معنــاه فــرغ منــه املكــا

   .بصارواجلسم تدركه األ ١ال تُدرِكُه األَْبصار  يف القرآن 

ــــاىف مــــع أ ــــة تصــــطدم وتتن بســــط املبــــادئ واخلطــــوط فــــتالحظ أن هــــذه رواي

  . العريضة للتشريع اإلسالمي

ـــيس البخـــاري هـــو الـــذي يـــروي بـــأن ملـــك املـــوت نـــزل علـــى نـــيب اهللا  أو ل

ين ال إ :قال ؟م قابضاً جئتين زائراً أ: اهللا موسى قال لهنيب  إليهى فالتفت موس

تيــت ألقــبض أ ينين ملــك موكــل بقــبض األرواح، إ، إلــيس يل زيــارة خصوصــية

فرفع يده ولطـم ملـك املـوت علـى وجهـه لطمـة رجـع  :روحك، يقول البخاري

   .٢عورإىل ربه وهو أ

اب مقــدس ويف كتـاب ضــخم يف كتـ ةوهـذا يعــين مهزلـة مــن املهـازل موجــود

ن تُنقــى كتــب املســلمني مــن هكــذا جيــب أ: مــن كتــب املســلمني، حنــن نقــول

  .روايات

ن البخــاري رجــل مــات وكتابــه كــان مســودًة مل يبــيض، إىل ألفــت نظــرك وأ

اً مـن الروايـات مـن الـدس وكثـري  اً ومن بعد مماته بـُّيض هـذا الكتـاب، فلعـل كثـري 

  . سرائيلية دخلت هذا الكتاباإل

                                                
  .١٠٣: سورة األنعام، اآلیة -١
 .١٣٠: ٤، ج ٩٢: ٢صحیح البخاري، ج  -٢
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بخاري الذي يروي عن مروان بن احلكم ويروي عن عمران بن حطان، وال

  :عمران بن حطان الذي يقول

  !!الّ ليبلغ من ذي العرش رضواناإ             أراد �ا يا ضربة من تقي ما 

عبــــد الـــرمحن بــــن ملجــــم املــــرادي ملـــا ضــــرب علــــي بــــن أيب  بــــه التقـــي يعــــين

ن أيب طالـب وبقتـل علـي بـن اهللا بضـربة علـي بـ إىلتقـرب  :هذا يقول ،طالب

ـــرمحن بـــن ملجـــم كـــان يتقـــرب  أي أنّ  أيب طالـــب، فالبخـــاري . اهللا إىلعبـــد ال

ويف الوقــت نفســه  ،مــن مصــادر الروايــة يف صــحيحه اً هــذا الرجــل مصــدر  جيعــل

ومــن  عليهمــا الســالمتشــكل ويقــف موقفــاً متشــنجاً مــن احلســن واحلســني سي

  .م رواية واحدةاإلمام الصادق ومن بيت النبوة وال يروي عنه

  املرزئـــــــــــــــــــــــةبشـــــــــــــــــــــــبه قضـــــــــــــــــــــــية أ

  بالصـــادق الصـــديق مـــا احــــتج يف

  إىلمشـــــــــــــــــــــــــكلة ذات عـــــــــــــــــــــــــوار 

  وحـــــــــــــق بيـــــــــــــت ميمتـــــــــــــه الـــــــــــــورى

  ن اإلمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق ا�تـــــــــــــىبإ

ــــــــــــة لّ أجــــــــــــ   مــــــــــــن يف عصــــــــــــره رتب

  �امــــــــــــــهقالمــــــــــــــة مــــــــــــــن ظفــــــــــــــر إ

  

  فئــــــــهلمـــــــام اهـــــــذا البخــــــــاري إ  

  صــــــــحيحه واحــــــــتج باملرجئــــــــه

  حـــــرية أربــــــاب النهـــــى ملجئــــــه

  طئــــــــهأو مب ريســــــــمغــــــــذة يف ال

  مل يقـــــــــرتف يف عمـــــــــره ســـــــــيئه

ــــــــــهبمنبفضــــــــــله اآلي أتــــــــــت    ئ

  تعدل من مثـل البخـاري مئـه؟

  

حد، نعتـز ، وال �اجم أي أمع احرتامنا وتقديرنا ،حدحنن ال نتجىن على أ

ونضـــع أصـــابعنا علـــى الـــرقم العلمـــي  ،قشـــة علميـــة�ـــؤالء ولكـــن نناقشـــهم منا
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 يعلمـــ رد ، ومـــن كـــان عنـــدهصـــيلوالتـــأرخيي وعلـــى املصـــدر وعلـــى املنبـــع األ

عشـــرات  إىلرشـــاد جابـــة ولإل، فإننـــا مســـتعدون لإلبـــال �جـــم فلـــريد يومنطقـــ

وقـــد ألـــف علماؤنــــا  ،صــــيلةتثبـــت قضــــية اإلمـــام مـــن املنـــابع األ املصـــادر الـــيت

ة املتعـددة املرقمـة املسـتقاة مـن أمهـات عشرات الكتـب ومجعـوا املصـادر املوثوقـ

  . عجل اهللا تعاىل فرجهثبات قضية اإلمام املهدي املصادر التأرخيية يف إ

ـــة يتضـــح لنـــا أن املنـــابع األإ ساســـية ليســـت منـــابع ذن مـــن بعـــد هـــذه اجلول

منـــا احلرمـــان يف قضـــية اإلمـــام املهـــدي، وإاجتماعيـــة وليســـت حالـــة الســـحق و 

يثهـــا هـــي بأحاد القــرآن والســـنة، القـــرآن الكـــرمي بآياتـــه والســـنة النبويـــة الشـــريفة

   .راإلمام املهدي املنتظ قضية تثبتاليت أ

ــــنال ، وهــــي ســــطورة، عنــــدنا أىخــــر أ) خرافــــة(حظ عنــــدنا مــــن بعــــد هــــذا ل

عنـــد ن الشـــيعة يقفـــون جـــون �ـــا علينـــا دائمـــاً، إ�م يهرّ ، فـــإســـطورة الســـردابأ

كفـان ويضـعون هلـم بغلـة ببـاب الغروب بباب السرداب يف سامراء يلبسون األ

الســـــرداب ويشـــــهرون الســـــيوف ترقبـــــاً وانتظـــــاراً خلـــــروج صـــــاحب الزمـــــان مـــــن 

  .لسردابا

   :يقول شاعرهم

  أما آن للسـرداب أن يلـد الـذي

  فعلـــى عقـــولكم العفـــا إذ أنكـــم

  

  صــــــــــــريمتوه بـــــــــــــزعمكم إنســـــــــــــانا  

ــــــــــــــتم العنقــــــــــــــاء والغيالنــــــــــــــا   ١ثلث

  

                                                
  .٣٥٢: ، مقدمة ابن خلدون١٠٠: صواعق البن حجرراجع ال -١
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ــــا العفــــىع    ــــرفض الباطــــل، ألاحلــــق إىل ألننــــا نتطلــــع لــــى عقولن ــــا ، ألننــــا ن نن

خلاضـعة ة الذليلـة انتم عقولكم هي العقول العبقرية اخلانعـوأ..نتصدى للمنكر

  .عتاب اجلالدين، فعلى عقولكم العفىاملتسكعة على أ

ن البغلـة نكـم تقولـون إأ: سـألما هي مسـألة السـرداب؟ قـد تتعـرض وقـد تُ 

يـــديكم إذا خـــرج والســـيوف بأاإلمـــام املهـــدي  يركـــب عليهـــا أويصـــعد عليهـــا 

  !!إذا خرجتقاتلون بني يديه 

  :فنحن نقول

وحنــن نعلــم بــأن عقيــدتنا متطــّورة وال ! ال أدري ملــاذا القــول بالســيوف: أّوالً 

. باملـدفع والصـاروخ وأشـباههما مانع فيها من أن حيـارب اإلمـام املهـدي 

أّمــا التعبــري بالســيف يف األحاديــث والروايــات فهــو لــيس أكثــر مــن كنايــة عــن 

القـّوة والســالح، وإالّ فلــيس مــن املعقــول أن تقابــل الدبابــة والطــائرة والصــاروخ 

  .بالرمح والسيف

عـن  ال داعـي هلـذه الرجعيـة يف التفكـري، وال يعـّرب السـيف يف الروايـات إالّ ف

  :القوة كما قال الشاعر

  بني اجلّد واللعب يف حّده احلدّ        السيف أصدق أنباًء من الكتب    

  .فاملقصود به منطق القّوة واالقتدار، ال املعىن احلقيقي للسيف

، حنـن وهـذه سـامراء موجـودة رضاألالشـيعة اآلن يعيشـون علـى إّن : وثانياً 

الشـــيعة اإلماميـــة يقـــف يف بـــاب الســـرداب  اآلن لـــو أجرينـــا إحصـــائية َمـــْن ِمـــن

  !خروج اإلمام املهدي؟ينتظر 
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_  إىل اليــوم_  يــوت العراقيــة قــدمياً وحــديثاً الب األمــر أنيــا أخــي كــل مــا يف 

ـــة مـــن هلـــب الشـــمس احملرقـــة  خصوصـــاً _  ، فالنـــاسيبنـــون فيهـــا ســـراديب وقاي

ينزلـون  ،يعيشون يف السرداب أثناء اجلـو احلـار وقايـة مـن حـرارة اجلـو_  بقاً سا

اإلمـام العسـكري كـان فيـه سـرداب  ن هـذا بيـت، والذي يظهر أالسرداب إىل

   .ن اإلمام سالم اهللا عليه كان يتعبد يف هذا السردابوأ

 مــام ســالم اهللاملكــان باعتبــاره كــان حمرابــاً لإل فالشــيعة يــأتون يتربكــون �ــذا

 واإلمــاماإلمــام اهلــادي  :كــانوا يتعبـدون �ــذا الســرداب  األئمــةثالثــة مــن  ،عليـه

سـامراء كـان عمــر  إىلاملهـدي، ألن اإلمــام اهلـادي ملـا جــاء  واإلمـامالعسـكري 

فكـان يتعبـد يف  ،اإلمام احلسن العسكري يف سن الطفولة ونشأ وترعرع هنـاك

  . هم ومن آثارهموهذا من تراث ،اإلمام املهدي كذلك ،هذا السرداب

أكثــر مـن هــذا وإال حنــن لــيس  ،حمــراب مــن حماريـب عبــاد�م نتــربك بـهفهـو 

ا ســطورة وخرافــة اختلقهــلــيس عنــدنا أن اإلمــام ســيخرج مــن الســرداب، هــذه أ

ن علــــى أن كــــل الروايــــات جتمــــع إالّ فــــخصــــومنا وخصــــوم اإلمــــام املهــــدي، وإ

   ١.خروج اإلمام سالم اهللا عليه سيكون من مكة املعظمة

ــــه ذن اهللاإذا أمــــن مكــــة ســــيخرج اإلمــــام   لــــه بــــاخلروج وخيــــرج ويلتــــف حول

   .ة وثالثة عشروعددهم كعدد أصحاب بدر ثالمثائ صحابهأ

ال هــذا ؟ يعــين هــذه الــدنيا لــيس فيهــا إملــاذا هــذا العــدد :وقــد يســأل أحــد

  نصار املهدي؟ أالعدد من 

                                                
  .٢٨٤: ، الغیبة للطوسي٨، ح ٢٠، باب ٣١٥: راجع الغیبة للنعماني -١
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عسـكريني كبـار القـادة وال  ، أيالشخصـيات القياديـة هـم هؤالء إن: فنقول

، أمـا والذين ينشرون العدالة االجتماعية يف الـدنيا ،الذين يتوزعون على الدنيا

لهـا ستنصـر ، الـدنيا كاإلمـام املهـدي فكلنـا إن شـاء اهللا أنصـار املهـدي نصارأ

 إىلصــــحابه مث يــــأيت خيــــرج اإلمــــام مــــن مكــــة ويلتــــف حولــــه أ ،اإلمــــام املهــــدي

مـن بعـد ذلـك  ،ول القرب الشريفاملدينة لزيارة قرب جده رسول اهللا ويطوف ح

ن الزهـراء دفنـت يف البقيـع ، بنـاًء علـى أالبقيع لزيارة قرب جدته الزهراء إىليأيت 

  .جداده املدفونني هناكأالبقيع ليزور قرب فاطمة وقبور  إىليأيت 

 إىلالكوفـة ويـدخل  إىلالنجـف وميضـي  إىلبعد ذلـك يـأيت اإلمـام املهـدي 

 مري املؤمنني خمضباً راب الذي سقط فيه جده أإىل احملمسجد الكوفة ويذهب 

 إىل :بعـد ذلـك يقصـد كـربالء وخيـرج النـداء مـن داخـل القـرب الشـريف ،بدمائه

   .اآلن يا ولدي يا آخذ الثار

يقـــف اإلمـــام وميـــد يـــده ليســـتخرج عبـــد اهللا الرضـــيع والســـهم مشـــكوك يف 

، ويقـول مـعريخ وللـدنيا وللمجتض اإلمـام املهـدي هـذه الظالمـة للتـأيعر  ،حنره

  الوريد؟ إىلذنب هذا الرضيع حىت يذبح من الوريد  صحايب ماأ: ألصحابه

ـــــالزهراء وأ ـــــا ملـــــا حتـــــب بيهـــــا وبعلهـــــا وبنيهـــــا وفّ إهلنـــــا نســـــألك ونـــــدعوك ب قن

اجعل كلمة احلق هي العليا وكلمـة  ..ادفع عنا بالء الدنيا واآلخرة ...وترضى

ى مرضـــى املـــؤمنني علـــ مـــنّ  ..حـــوائج احملتـــاجني اقـــض..الباطـــل هـــي الســـفلى

  .بالشفاء والصحة
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 ن احلمد  رب العاملنيوآخر دعوانا أ
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  ان  اي

ا   
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العلـيم الـذي  ،خـر بعـد فنـاء األشـياءحياء واإلنشـاء واآلاحلمد هللا األول قبل اإل

وال خييب من دعـاه وال يقطـع رجـاء مـن  ،ال ينسى من ذكره وال ينقص من شكره

   .رجاه

لى اهللا شــرف بريتــه وخــامت رســله أيب القاســم حممــد صــوالصــالة والســالم علــى أ

   .آله الطيبني الطاهرين املنتجبني وعلى عليه وآله

ن التقــوى خــري الــزاد ليــوم ال ينفــع فيــه مــال وال ، فــإخــواين بتقــوى اهللاأوصــيكم ا

   .يمبنون إال من أتى اهللا بقلب سل

مناســـبة شـــهادة اإلمـــام  ،م اهللا أجورنـــا وأجـــوركم يف هـــذه املناســـبة األليمـــةعظّـــ

  . احلادي عشر احلسن العسكري صلوات اهللا وسالمه عليه

، بعــد أن غــاب عــنهم هــذا اليــوم تبــدأ مرحلــة جديــدة يف حيــاة الشــيعةمثــل يف 

هو  اإلمام العسكري ف وهو اإلمام احلسن العسكري  ،خر إمام ظاهرآ

ر إمـام ظـاهر بــني الشـيعة كـان جيلـس ويســتقبل ويتحـدث إلـيهم ويسـتلم مــنهم خـآ

 يكـــن احلقـــوق ويـــوجههم ويبـــني هلـــم األحكـــام ويتعامـــل معهـــم بشـــكل طبيعـــي مل

  .حيتجب عنهم
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إذ يغيـــب  ،مــن مثـــل هـــذا اليـــوم تبـــدأ مرحلـــة جديـــدة يف حيـــاة التشـــيع والشـــيعة

وتبـدأ إمامـة اإلمـام  ،وقته عنهم هذا اإلمام املظلوم الذي استشهد بسم احلاكم يف

   .هذه الفرتة واملرحلة احلساسة اليت ال زلنا نعيشها ،املهدي صلوات اهللا عليه

   :وات اهللا وسالمه عليه هلا جانبانلة اإلميان باإلمام املهدي صلمسأ

  

  :اي اي: ام اول

ه واسم أبيـه ، إثبات امسإثبات إمامة اإلمام ،إثبات النص على اإلمامويتضّمن 

ن ، وإثبــات إمكــان أطــول عمــر اإلمــام ،نــه مــن ولــد فاطمــة صــلوات اهللا عليهــاوأ

ضـر وأمثـال كمـا طـال عمـر اخل  ،عمره ميكـن أن يطـول كمـا طالـت األعمـار سـابقاً 

احلــــــــديث عــــــــن أيــــــــام  ،ثبــــــــات أو احلــــــــديث عــــــــن مقــــــــدمات ظهــــــــورهاخلضــــــــر، إ

  .وهكذا..ظهوره

وقد تكفل �ذا اجلانب مئـات  ،يرخيي عقائدهذا احلديث يف الواقع جانب تأ

تكفـــل بـــذلك مئـــات الكتـــب والرســـائل  ،الكتـــب يف احلـــديث عـــن هـــذه اجلوانـــب

   .عليه من الفريقني والبحوث اليت كتبت حول اإلمام املهدي صلوات اهللا وسالمه

هـذه ف ،لة خاصة بنـا حنـن فقـط الشـيعةن مسالة اإلمام املهدي مسأأ رال تتصو 

، بشرية عامة ال فقط إسـالمية عامـة لةأن جنزم أ�ا مسأاملسالة مسألة عامة ميكن 

كانـــت هلـــم   وعلمـــاء املســـلمني مجيعـــاً يعتقـــدون �ـــا وكتبـــوا فيهـــا،  املســـلمون مجيعـــاً 

مؤلفـات ومصــنفات حـول هــذا اإلمـام وحــول ظـروف غيبتــه وحـول ظــروف ظهــوره 

   .وحول امسه واسم أبيه وبقية التفاصيل عنه
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إذ جنــــد غـــري املســـلمني مــــن  ،غـــري املســـلمنيلة إىل وهكـــذا ميكـــن تعمـــيم املســــأ

خــــر الزمــــان لينشــــر العــــدل يف يعتقــــدون برجــــل يــــأيت يف آ الطوائــــف الدينيــــة أيضــــاً 

ـــة  ـــا يف تعيـــني اســـم الرجـــل ويف تعيـــني املصـــدر  أ�ـــم األمـــراألرض غاي خيتلفـــون عن

القضــية هنــا يكــون  ،الــديين أو املنبــع الــديين للرجــل هــل هــو مســلم أم غــري مســلم

  . كثر، ليس أففيها اختال

مبـــدأ ، الـــذي هـــو مبـــدأ وجـــود مصـــلح يف آخـــر الزمـــان، فإنـــه صـــل املبـــدأوأمـــا أ

   .إنساين عام

األوىل هــــي مســــالة عقائديــــة فكريــــة اجلنبــــة  ،لة مــــن اجلانــــب األولهــــذه املســــأ

  . ل ببيا�ا مئات الكتب والرسائل والبحوثرخيية تكفّ تأ

ما ما: اما ما:   

ين مــا معنــاه؟ كيــف نتعامــل مــع هــذه العقيــدة مــع هــذه الفكــرة اجلانــب الوجــدا

   ؟ي حقيقة أخرى فاعلة يف احلياةفاعلة يف حياتنا كما نتعامل مع أ بشكل جيعلها

موال هذه األداة اليت سيسـتخدمها األ ،مسألة املال_  من باب املثل_  ونذكر

ة فاعلـــة يف ل، هـــذه مســـأيف كـــل تصـــرفاته وحركاتـــه ومعامالتـــه ،اإلنســـان يف حياتـــه

فـال تكـاد ختلـو معاملـة  ،جـداً يف احليـاة اً جـداً وقويـ فاعالً  اً مبعىن أن هلا تأثري  ،احلياة

لة، وكثـري مـن كـة مـن حركـات اإلنسـان مـن هـذه املسـأوال تكـاد ختلـو حر  ،من مـال

النزاعــات املاليــة واملشــاكل واجلــرائم  فاملــال،  منشــؤهااملشــاكل الــيت تنشــأ يف احليــاة 

   .حىت احلروب الكبرية تنشأ من املال ،أ من املالكثري منها ينش



  
  
  
  
  
  
  

 ١٠٩..........................................اإلیمان باإلمام المھدي / لسید عالء الموسوي ا

 

، اإلنسـان حيمـل ، هلا تأثري يف حيـاة اإلنسـانلة هلا فاعليةإذن مسألة املال مسأ

طويلــة ال  ، متــر عليــه ليــالٍ ال ينــام الليــايل ا خســرتســهره، اإلنســان إذو تؤرقــه و مههــا 

   .فيهتؤثر  ،داخلة يف وجود اإلنسان ،لة مهمة جداً فإذن املسأ. ينام

لة مســـأ لة اإلمـــام املهـــدي كيـــف جنعـــل مســـأ: ن نقولـــههـــذا الـــذي نريـــد أ

فاعلــة يف حيــاة اإلنســان كفاعليــة املــال بــل أكثــر؟ كيــف نتعامــل مــع اإلمــام احلــي 

، يرقــــب أفعالنــــا الغائـــب؟، هــــذا اإلمـــام الــــذي يعـــيش بــــني أظهرنـــا يرانــــا و ال نـــراه

هــذا هــو  جيـل عصــر الغيبـة؟ن هــو اإلمـام املســؤول عنـا حنــ ،مـام اهللاويشـهد علينــا أ

فكــــرة مــــن و كغيــــب   هــــل نتعامــــل معــــه ؟اإلمــــام املســــؤول عنــــا كيــــف نتعامــــل معــــه

  األفكار؟ 

لكـن  ،و نعتقـد �ـا ،نعم ثبتت هـذه الفكـرة بالـدالئل العلميـة وبـالرباهني الثابتـة

ال نتجــاوز هــذه العقيــده إىل أكثــر مــن ذلــك، هــي فكــرة مــن الكتــب و منــر عليهــا 

أننــا هــل نقــف عنـد هــذا احلــد أم  ى و نتحــدث عنهـا ال أكثــر،بـني مناســبة و أخــر 

  ..طمئنانإىل االن نتجاوز العقيدة نريد أ

ــــث  إىل االطمئنــــان القلــــيب وإىل جعــــل هــــذه الفكــــرة أمــــراً فــــاعالً  يف حياتنــــا حبي

بــل  ،تسـهرنا كمــا يســهرنا املــال وتؤرقنـا كمــا يؤرقنــا املــال وحـب الولــد وحــب الــدنيا

يـل هـذه الفكـرة يف عن يبحـث عـن كيفيـة تفيف املـؤمن أفـاملفروض  ،أكثر من ذلـك

   .حياته وإنزاهلا إىل واقعه
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حـــىت نصـــل إىل  ومراحـــل علينـــا أن نفهمهـــا جيـــداً نقـــاط _  يف الواقـــع_  هنـــاك

عملية تفعيل العقيـدة يف احليـاة وجعلهـا أمـراً فـاعًال يف حيـاة ..إمكانية هذه العملية

  . ياتهاإلنسان مشاركاً يف قرارات اإلنسان يف ح

كثري منا يغفل عـن   ،ن اإلمام صلوات اهللا عليه حي يرزقجيب أن نعلم أ :أوالً 

 ماً لكن شعورنا حبياته يكاد يكون منعـدصحيح حنن نعتقد انه حي موجود ..ذلك

ـــه موجـــود ،جـــداً  اً أو ضـــعيف ، وهـــذه يف الواقـــع مســـألة تتعلـــق باإلميـــان ال نشـــعر بأن

يشـعر ن ، الـذي يـؤمن بالغيـب يسـتطيع أ١يـبِ  الَّـذين يؤمنـون بِالْغَ   بالغيـب 

   .ن مل يره بعينه الباصرةبالغيب وإ

ن نــــراه بعــــني ، لكــــن املفــــروض أال نــــراه �ــــذه العــــني وإن كنّــــااإلمــــام املهــــدي 

   .ن نعيش معه بالقلب، املفروض أالبصرية

حيضـر  ،اإلمام حي يرزق يعيش بني أظهرنا وحيضـر موامسنـا الرئيسـية كمسـلمني

قـرب النـاس يف عرفة يف ذلك اليوم العظيم هـم ألذلك الواقفون  ،يقف عرفةاحلج و 

أل�ـــم يقفـــون معـــه علـــى صـــعيد  ،إىل صـــاحب األمـــر صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه

 حيضـر زيـارة اإلمـام احلسـني ،حيضر املواسـم ،٢يف ذلك الصعيد صعيد عرفة ،واحد

 وحيضـــر  ،األربعـــني ويف املواســـم الرئيســـية يف األربعـــني وغـــري ،يف ليـــايل اجلمـــع

 ، وكـون الشـخصنـك ال تـراه، غاية األمر أوحيضر حمافل املسلمني ،جمالس الشيعة

هـذا الشـعور  ،بوجـوده ال يراه ال ينبغي أن يؤثر يف عقيدته بأنـه موجـود ويف شـعوره

ينبغــي التنبيــه علــى أ�ــا  والرقابــة هــذه طبعــاً  ،نــه موجــود ومراقــبينبغــي أن يتعمــق بأ

                                                
 .٣: سورة البقرة، اآلیة  -١
 .٣٤٦: راجع كمال الدین للشیخ الصدوق  -٢
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فرقابـــة اإلمــام املهـــدي علينـــا وشــهادته علـــى أعمالنـــا  ،أخـــرى لــيس مثـــل أي رقابــة

أنــــت إذا دخلــــت إىل ســــوق ضــــخم مراقــــب  فمــــثالً  ،ختتلــــف عــــن بقيــــة الرقابــــات

نـك تعلم حينما تـدخل إىل ذلـك السـوق بأ وأنتأحد سرق يحىت ال  تبالكامريا

نّـك تشـعر أن أمبعـىن لكن هـذا احلـذر يف الواقـع حـذر سـليب  اً،مراقب فتكون حذر 

   .يأخذ منك احلقلكي جيازيك و ن ميسك عليك عثرة ي يراقبك يريد أالذ

ورقابــة  ،رقابــة احملــب ،خــرفهــي رقابــة مــن نــوع آ أمــا رقابــة اإلمــام املهــدي علينــا

يـــرقبهم كيــف يكــربون وكيـــف  ،ورقابــة األب الـــذي يرقــب أوالده ورعيتــه ،الــرؤوف

رقابــة إنســان  يتكــاملون وكيــف يســريون يف هــذه احليــاة، رقابــة مــن نــوع آخــر لــيس

رقابة مـن  ،مرتصد للعيوب إمنا رقابة أب رحيم يريد لنا الصالح ويريد لنا التسديد

ن يسـددنا اهللا عـز وجـل وأن حيفظنـا وأن لـيًال و�ـاراً أيف الدعاء لنا  يرفع يده دائماً 

اإلمـــام يف دعـــاء دائـــم لشـــيعته بـــل لكافـــة ..ن يثبتنـــا علـــى اإلميـــانيوفقنـــا للطاعـــة وأ

   .املسلمني

ن اإلمــام عينــه مفتوحــة ن نشــعر بالرقابــة وأ، ينبغــي أإذن هــذا هــو األمــر األولفــ

  . ١نه حي يرزق بني أظهرناوأ علينا دائماً 

ن وجــوده صــلوات اهللا وســالمه عليــه هــو ســبب بقائنــا ن نعتقــد أينبغــي أ :ثانيــاً 

فهــو الواســطة بــني اهللا تبــارك وتعــاىل  ،وهــو الربكــات الــيت حتــل بنــا ،واســتمرار بقائنــا

                                                
: ٣٢٥_ ٣٢٢: ٢راجع التوقیع الشریف الى الشیخ المفید في كتاب االحتجاج للطبرسي ج -١

فإنّا نحیط علماً بأنبائكم، ... ونحن وإن كنا ناوین بمكاننا النائي عن مساكن الظالمین: (.. وفیھ 
إنّا غیر مھملین لمراعاتكم، وال ناسین لذكركم، ولوال ذلك ...وال یغرب عنّا شيء من أخباركم

  ...).ألننا من وراء حفظھم بالدعاء الذي ال یحجب: (... ، وفي توقیع آخر...)لنزل بكم الألواء
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الربكـات والــنعم الـيت نتمتـع �ــا  ،وبيننـا يف إيصـال كــل خـري، وجودنـا رهــني بوجـوده

   .هذه مسالة أخرى ،رهينة بدعائه ورهينة برضاه

واملـــــنعم األول  ،ألنـــــه واســـــطة يف النعمـــــة ،ميكـــــن تســـــميته بـــــاملنعم وهـــــو أيضـــــاً 

ل اهللا جـع والواسطة يف هـذه النعمـة اإلمـام املهـدي ،واألصيل هو اهللا تبارك وتعاىل

فينبغـــي النظـــر إليـــه نظـــر االمتنـــان  ،مـــنعم بدرجـــة مـــن الـــدرجات فهـــو أيضـــاً  فرجـــه

   .والشكر

اهللا تبارك وتعـاىل مرهـون برضـاه صـلوات  ينبغي أن نعلم ونتيقن أن رضى :ثالثاً 

، ال ميكــــن عنــــك ن اهللا غـــري راضأعنـــك إمامــــك اعلــــم  إذا مل يــــرضفــــاهللا عليـــه، 

إال عــن هــذا الطريــق، الطريــق الــذي عينــه اهللا عــز وجــل  ىن يصــل إىل رضــألحــد أ

و اإلمام املهدي صلوات واحلجة احلاضر ه ،وهو اإلمام احلاضر ،اهللا تبارك وتعاىل

   .اهللا عليه

اهللا مرهـــون برضــاه ومربـــوط  ن رضــىإذن جيــب أن يرضــى عنـــك فــإذا علمـــت أ

   .املوقف بال شك سوف يتغري ويتبدل برضاه حينئذ

   : الذهنجمموع هذه األمور إذا نضجت يف

حيـــيط بكـــل مـــا نفعـــل ومـــا  ،شـــاعر بنـــا متامـــاً و إذا علمنـــا إن اإلمـــام حـــي يـــرزق 

  .اً �ار و  يراقبنا مراقبة األب الرحيم بأوالده يدعو لنا ليالً  ،نقول

   .مرهون بوجودهبقاءنا وعلمنا أن 

   .اهللا مرهون برضاه ن رضىأمث علمنا 

 نعتـرب اإلمـام فـاعالً  ننـايف أكل ذلـك يـؤدي إىل هـذا الشـعور الناضـج املتكامـل 

ونقلـق كمـا نفكـر يف أي مسـألة حيويـة يف احليـاة   ،يف اختاذ القـرار اً مؤثر و يف حياتنا 
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فكر باإلمــام لنـا، فكــذلك سـن اً يوميــ اً دائمـاً هاجسـ ونعتربهــا جلهـا ونفكــر �ـامـن أ

  . نتظرهوسنعيش معه وسن املهدي 

  

  :امر

ويتضـــــح أو يقـــــرتب معـــــىن  ،هنـــــا ننتقـــــل إىل االنتظـــــار بعـــــد هـــــذه املقدمـــــة

مـــاذا يعــــين  ،انتظـــار اإلمـــام صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه ،االنتظـــار إىل الـــذهن

، مشـس الفضـائل الـيت غـاب قرصـها عـن العــامل ،يعـين انتظـار الفضـائل ؟حينئـذ

 ن يظهر من جديد فيشـع علـى البشـرية كمـاالً هذا القرص أوينتظر كل البشر 

ا كــل الشــمس الــيت غربــت فغــرب معهــهــذه  ،متكاملــة وســعادة وروحــاً  وعقــالً 

   .خري وغرب معها العقل الكامل

العقــــل  ،كــــرب مــــا يعانيــــه البشــــر ضــــعف العقــــلمــــن أ_  يف الواقــــع_  اآلن

، ال نسـتخدم حنـن وتامـاً  كامالً   استخداماً الدنيا اإلنساين ال يستخدم يف هذه 

 ومـن الـذي ؟من الذي يفجر هذه الطاقات..ّال نسبة ضئيلة جداً من عقولنا إ

إذا ظهــــر مســــح علــــى رؤوس اخلالئــــق فتكمــــل عقــــوهلم؟ هــــو اإلمــــام املهــــدي 

  . صلوات اهللا وسالمه عليه

نه إذا ظهر ميسح بيده على رؤوس اخلالئـق فتكتمـل وبال شك إن الرواية أ

مـــام اإلمـــام ميـــرون أ_  مـــثالً _  النـــاس نأال شـــك إن هـــذا ال يعـــين  ١.عقـــوهلم

                                                
اذا قام قائمنا وضع یده :(  عن أبي جعفر الباقر : ، ولفظھ٦٧٤: كمال الدین للصدوق -١

  ).على رؤوس العباد فجمع بھا عقولھم وكملت بھا أحالمھم
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وجـــود  قصـــود، بـــل املقصـــوداملهـــو ، لـــيس هـــذا ســـهمو واإلمـــام ميســـح علـــى رؤ 

يعــين سـيطرة اإلمـام وهيمنــة اإلمـام علـى النــاس  »اإلمـام يـد«والتعبـري بـــ  ،اإلمـام

هـــذه بربكتهـــا تكتمـــل عقـــول النـــاس تربيـــة  ،ورعايتـــه للنـــاس الفكريـــة والروحيـــة

   .مع معجزة وكرامة بال شك ،مع عنايات إهلية طبعاً  ،وترقية اً وتعليم

تظــار الكمــال اإلنســاين، انتظــاره يعــين انتظــار فــإذن اإلمــام انتظــاره يعــين ان

، انتظــــاره يعـــين انتظــــار الســـعادة الــــيت ترتقـــب البشــــر والــــيت فـــرج النــــاس مجيعـــاً 

  .ينتظرها البشر ويرنو إليها البشر مجيعاً 

   :وعلى ذلك حينما نأيت إىل الروايات اليت تتحدث عن االنتظار

أفضـل  ١)نتظـار الفـرجأفضـل أعمـال أمـيت ا(: لى اهللا عليه وآلهعن النيب ص

ن االنتظار املقصـود بـه املقدمات وهذا البيان لعله يتضح أمع هذه ..األعمال

نك تنتظر الكمال وتتهيأ له، هناك مثل رواية ماذا؟ االنتظار الذي يعين أيف ال

ســـيزورك يف شخصـــية مرموقـــة بـــارزة ن إذا أخـــربت أ: للتوضـــيح بســـيط اضـــربه

هلـك سـتهيئ نفسـك ودارك وأنـك ك أ؟ بـال شـماذا سـتفعل ،دارك يف منزلك

 ،وأوالدك وكــل مــا يف وجــودك �يئــه النتظــار هــذه الشخصــية العظيمــة احملرتمــة

تبــدل  وإذا كــان أثاثهــا قــدمياً  ،ن ترتبهــا مــن جديــدفتــدخل إىل الــدار وحتــاول أ

وإذا كانـت حتتـاج إىل صـبغ اجلـدران تصـبغ اجلـدران  ،األثاث إىل أثاث أفضـل

يـل وجـود متاثيـل وإذا كـان فيهـا أشـياء ال تليـق مـن قب ،هيـة ناصـعةاحىت تبدو ز 

اً، غـــري مناســـبة أو غــري ذلـــك أنـــت ســوف تســـتقبل مرجعـــ مــثالً فيهـــا أو صــور

                                                
 ).أفضل العبادة انتظار الفرج: ( ، وروي أیضاً بلفظ٦٤٤: كمال الدین للصدوق -١
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وينظر إىل األشياء كما يناسبه إىل ما يسـره  ذلك اإلنسانن يدخل املفروض أ

 ،ن يـزعج هــذا الضـيف الكــرميســوف تزيـل كــل مـا مـن شــأنه أفأنـت  ،ويفرحـه

وسوف ترتب الوجبة اليت  ،على طبق ما حيب ذلك الزائر وسوف ترتب دارك

هــو حيبهــا واألجــواء الــيت هــو يريــدها حــىت تكــون قــد اســتقبلت ذلــك الضــيف 

  .  الكبري بشكل الئق

مــاذا هنــا حنــن بانتظــار اإلمــام املهــدي صــلوات اهللا وســالمه عليــه، انتظــاره 

ن اإلمـام أال شـك وبـ ،أنفسـنا وحياتنـا السـتقباله ن �يـئانتظاره يعين أ! يعين؟

هـو مطلـع علـى السـرائر حينمـا يظهـر  ، وهـي أنّـهاملهـدي هنـاك خصوصـية فيـه

 ويتعامــل مـــع النــاس أيضـــاً  ،١ن خيفــي ســـريرته علــى اإلمـــاموال يســتطيع أحـــد أ

  .دو سرية داو بفيسري �م  ،بشكل خاص

ت قلـــيب ونفســـي الســـتقباله  إذا ظهـــر اإلمـــام ومل أكـــن قـــد هيـــأفعلـــى هـــذا 

  كيف يهيئ اإلنسان نفسه؟   !؟له كون منتظراً كيف أ

 ،ويزكــي نفســه ،ر هــذا القلــب مــن الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــنيطّهــ

وخيلـص نفســه مــن األمــراض النفســية والشـوائب واحلقــد وحــب الــدنيا واحلســد 

ال إذا ، وإن يطهـر اإلنسـان نفسـه منهـافكل هذه الصفات ينبغي أ ،والبغضاء

مرضـــياً، يعـــين يف  كـــون عنـــدهي بـــال شـــك لـــن قلبـــهظهـــر اإلمـــام واطلـــع علـــى 

   .، هذا إذا مل يتعرض للعقوبةعندهأحسن األحوال مل يكن معترباً 

                                                
لم یقم بین یدیھ أحد من  إذا قام القائم ( :قال أبو عبد هللا : عن أبان بن تغلب قال -١

_ ١٩، ح ٦٧١: ، راجع كمال الدین للصدوق...)خلق الرحمن إال عرفھ صالح ھو أم طالح
٢٠.  
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الـنفس �يـئ  ينبغي أن �يـئ مـا حولنـا بعـد �يئـةف ،وهكذا احلياة من حولنا

 ،حياة طاعة حيـاة طهـارة ،ن تكون حياتنا مهيأة الستقباله، أما حولنا لإلمام

   .�يئ أوالدنا لإلمامأن 

نســــــان الــــــذي يهمــــــل أوالده ويــــــرتك ابنــــــه ضــــــحية وفريســــــة للتلفزيــــــون اإلف

والفضائيات وأمثال ذلك هل ميكن هلذا أن يكون منتظراً؟ كيـف خيـرج اإلمـام 

ــــة �ــــذا  ــــده حــــني ذاك؟ هــــل تريــــد أن تقــــدم لإلمــــام هدي وكيــــف ينظــــر إىل ول

 مجنـداً جمنـدًة لإلمـا ارينـنكون حنـن وأبناؤنـا وذراأن  الشكل؟ حنن حناول دائماً 

.  

مـام تقدمـه �ـذا الشـكل ولـد يكـرب علـى إىل اإل فإذا أردت أن تقدم جنـدياً 

حكــام دينــه ، وال يعــرف مــن أالتلفزيـون والفضــائيات وال يعــرف مــن دينــه شـيئاً 

إن هكـذا يريـد منـا اإلمـام؟  ..عقائده غري واضـحة وسـلوكه غـري مسـتقيم شيئاً 

  .هذا ليس بانتظار

أفضــــل (ح هنــــا يف هــــذا احلــــديث االنتظــــار الصــــحيح مبفهومــــه الــــذي يطــــر 

أوالً �يـــــــئ نفســـــــك مث �يـــــــئ مـــــــا  ،أن تتهيـــــــأ )أعمـــــــال أمـــــــيت انتظـــــــار الفـــــــرج

وحتــاول أن تكــون يف كــل ذلــك  ،أوالدك وعائلتــك وبيتــك وجمتمعــك..حولــك

إىل ذلك اليوم السعيد الذي يظهر فيه فـرياك علـى أحسـن  لإلمام ناظراً  مرتقباً 

  . أهبة فتكتمل السعادة

، إذا ؤمن إذا ظهــر اإلمــام وأمهلــه كــم تكــون املصــيبة عظيمــةتصــور حالــة املــ

ملـاذا؟ ألنـك مل تفعـل كـذا مل  ،عرض عنك وأشاح بوجهه عنـكظهر اإلمام وأ
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لـــس إىل وال جي ،غـــري خممـــس دخل بيتـــاً ال يــ ، فاإلمـــامأموالـــك ومل ختمـــس تــزكّ 

انغمـــــس يف  زكـــــي أحـــــداً ال ينظـــــر إىل وجـــــه وال يو  ،ســـــفرة فيهـــــا طعـــــام حـــــرام

   .احملرمات

ينبغــــي أن نكــــون قــــد هيأنــــا أنفســــنا لــــذلك اليــــوم  ،حنــــن منتظــــرون لإلمــــام

حينمــا يظهــر إمامــه وســيده وحجــة ســعادة املــؤمن لتكتمــل الســعادة، كــم هــي 

ــــن رســــول ــــه اب ويســــتقبلنا بــــذراع  اهللا يظهــــر فيســــتقبلنا بوجــــه ضــــحوك اهللا علي

يف ن املؤمن بأنـه جنـح حينذاك يشعر اإلنسا ،حينذاك تكتمل الفرحة ،مفتوحة

   .نه عرب مرحلة االنتظار إىل النجاحاالمتحان وأ

نعـــم الروايـــات  :أقـــول ،إننـــا قـــد منـــوت قبـــل أن يظهـــر اإلمـــام :مث قـــد تقـــول

لإلمام على هذه اهليئـة يف االنتظـار لالسـتعداد التـام  تؤكد أن من مات منتظراً 

   .يف النفس ويف ما حول اإلنسان كتب يف معسكر اإلمام

ألمرنــــا أن ال ميــــوت يف وســــط  مــــن مــــات منتظــــراً  مــــا ضــــرّ ( :الروايــــة تقــــول

نـــه لــو مــات وهـــو يف وســط العســكر ملـــا كــان أحســـن أي أ ١)فســطاط القــائم

  . مات منتظراً  قدمنه و  حاالً 

جـــائزة حيصـــل عليهـــا  ،االنتظـــار يف حـــد ذاتـــه رتبـــة حيصـــل عليهـــا اإلنســـان

ن مث هنــاك روايــات أخــرى تقــول أ .درك الظهــور أو مل يــدرك، ســواء أاإلنســان

يرجــع مـــع  ،٢لإلمــام قــد يظهــر مـــع اإلمــام يف الرجعــة مرتقبـــاً  مــن مــات منتظــراً 

                                                
 .٢٠٠: ، كتاب الغیبة للنعماني٦، ح٣٧٢: ١الكافي للكلیني، ج -١
إكمال  باب أنھ من عرف إمامھ لم یضره تقدم ھذا األمر أو تأخر، ٣٧٠/  ١الحظ الكافي  -٢

  .باب ما روي في ثواب المنتظر للفرج ٦٤٤/ الدین وإتمام النعمة 
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العظيمــــة يف نصــــرة اإلمــــام املهــــدي صــــلوات اهللا  املرتبــــة اإلمــــام ويظفــــر بتلــــك

  .وسالمه عليه

ن ، وأن يوفقنــــا لتتبــــع هــــداه، وأل اهللا تبــــارك وتعــــاىل أن يوفقنــــا لرضــــاهنســـأ

ه وأعوانــه واملستشــهدين بــني وجيعلنــا مــن أنصــار  ،يعجــل فرجــه ويســهل خمرجــه

   .يديه

  واحلمد  رب العاملني
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  ت ظرإ

  و  ا اي

  

  

  

  

  

   اد ر از
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صلى اهللا وسلم عليك يا رسول اهللا وعلى أهل بيتك املعصـومني املنتجبـني 

  .إىل قيام يوم الديناملظلومني، لعن اهللا الظاملني لكم من األولني واآلخرين 

  ين خملــف فــيكم الثقلــنيإ: (ه وآلــهصــلى اهللا عليــورد عــن الرســول األعظــم 

نبـأين أن متسكتم �ما لن تضلوا بعـدي، وقـد كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت ما إ

ــــردا علــــّي احلــــوض، فــــانظروا كيــــف اللطيــــف اخلبــــري بأ�ّ  مــــا لــــن يفرتقــــا حــــىت ي

  . ، صدق الرسول الكرمي١)ختلفونين فيهما

إلمـام املنتظـر ن حـديث الثقلـني يـدل علـى قضـية اذكرنا يف الليلة السابقة أ

العـرتة والكتــاب  نّ عجـل اهللا تعـاىل فرجــه باعتبـار أن حــديث الثقلـني يصـرح بــأ

ــــري بأ( :بــــداً إىل يــــوم القيامــــةال يتفارقــــان أ ــــأين اللطيــــف اخلب ــــن وقــــد أنب �مــــا ل

ن ال يفـرتق ، القـرآ)احلوض حىت يردا عليّ (ن وأهل البيت، ، يعين القرآ)يفرتقا

   .ن إىل يوم القيامةعن القرآعن أهل البيت وأهل البيت ال يفرتقون 

                                                
، المعجم الكبیر ٤٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي، ج٣٢٨: ٥راجع سنن الترمذي، ج -١

 ....،١٨٦_  ١٥٤: ٥للطبراني، ج

 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٣.................................................إثبات ظھور المھدي /  السید منیر الخباز

 

أهــل نــه يف كــل زمـان يوجــد القــرآن البــد مـن وجــود رجــل مــن وهـذا معنــاه أ

   .ن الكرميالبيت يف ذلك الزمان مع القرآ

احلـــديث عــــن اإلمـــام املنتظــــر عجـــل اهللا تعــــاىل فرجـــه مــــن خـــالل حــــديث 

  :تم يف ثالث نقاطالثقلني ي

  

او: ره وظ:   

مـر مسـّلم بـه بـني مجيـع سابقة أن مسألة ظهور اإلمام أ ذكرنا يف عدة ليالٍ 

يظهر آخـر الزمـان ميـأل األرض قسـطاً  ن هناك إماماً ، ال أحد ينكر أاملسلمني

جميـــع املســـلمني شـــيعًة وســـنة ف ،حـــد مـــن املســـلمني، هـــذا ال ينكـــره أوعـــدالً 

   .الزمان يظهر إمام ميأل األرض قسطاً وعدالً  يسلمون أن آخر

  :ليس فيه خالف، وذلك لداللة القرآن واحلديث النبوي على ذلكوهذا 

ــو الَّــذي : ن الكــرمي يقــولالقــرآ ه ــدى و بِالْه ــولَه ســلَ ر سأَر ــق ــنِ الْح دي

   .١لَو كَرِه الْمشرِكُونره علَى الدينِ كُلِّه وليظْهِ

يـــام يظهـــر الـــدين اإلســـالمي علـــى مجيـــع األديـــان يف يـــوم مـــن األن عـــين البـــد أي

رِكُونشالْم كَرِه لَو و ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل  يوم من األيام متتـد  يف البد

الـــدعوة اإلســـالمية وميتـــد النـــداء اإلســـالمي إىل مجيـــع أرجـــاء األرض وتظهـــر رايـــة 

   .الراياتاإلسالم خفاقة على مجيع 

                                                
 .٣٣: سورة التوبة، اآلیة -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٢٤
 »األول

  

ينــى الَّــذ ــن علَ نَم أَن نُرِيــدو ضِ وــي األَْر فُوا فــع ــةً استُضْ مأَئ ــم لَهعنَج

نيالْوارِث ملَهعنَجو١.   

هـــذا معـــىن الـــوارثني،  ،آخـــر مـــن حيكـــم األرض يعـــين يرثـــون األرض، أي أ�ـــم

   .طبعًا، املسلمون هم الوارثون واملستضعفون هم املسلمون

، حسـب صـريح البد من دولة إسالمية تعم أرجاء األرض يف آخـر الزمـان ذنإ

   .فيه شك ليسمر مسلم به ، وهذا أن الكرميالقرآ

يف مســتدرك _ نــه قــال أ كـذلك ورد عــن الرســول األعظــم صــلى اهللا عليــه وآلــه

، فيخـرج رجـل مـن ال تقوم الساعة حىت متأل األرض ظلماً وجـوراً (: _ الصحيحني

  ٢.)وجوراً  بعد ما ملئت ظلماً  قسطاً وعدالً  هافيملؤ أهل بييت 

ال تقـــوم الســـاعة حـــىت خيـــرج رجـــل مـــن أهـــل بيـــيت مـــن ولـــد ( :ويف كنـــز العمـــال

  ٣.)وجوراً  كما ملئت ظلماً   فاطمة فيمأل األرض قسطاً وعدالً 

أنـه  ابن حجر وذخائر العقىب عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـهينقل  كذلك أيضاً 

 ،أو مـن صـلب هـذا ،مـن ظهـر هـذا( :وقـال  ضرب بيده على كتف احلسـني

مــة ميــأل األرض مهــدي هــذه األ_  حســب اخــتالف الروايــات_  أو مــن ولــد هــذا

  ٤.)وجوراً  كما ملئت ظلماً   قسطاً وعدالً 

فإّن الشيعة اإلمامية الكالم يف غيبة اإلمام  إمنا مسألة ظهوره ليس فيها نقاش،

روج، ذن اهللا لــه بــاخلمــن األيــام إذا أاً ن اإلمــام ولــد وهــو غائــب وخيــرج يومــتعتقــد أ
                                                

 .٥: سورة القصص، اآلیة -١
 .٥٥٧، ٤٦٤: ٤المستدرك للحاكم، ج -٢
  .٣٨٦٦٢، ح٢٦٤: ١٤، ج٣٨٦٥٣، ح٢٦١: ١٤كنز العمال للمتقي الھندي، ج -٣
 .٢٣٨: ٣، لسان المیزان البن حجر، ج١٣٦: راجع ذخائر العقبى للطبري -٤



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٥.................................................إثبات ظھور المھدي /  السید منیر الخباز

 

ـــون ـــه يولـــد آ :وغـــريهم مـــن املســـلمني يقول ـــد وأن خـــر الزمـــان اإلمـــام إىل اآلن مل يول

أي خـر الزمـان وخيـرج، ، هل أنـه يولـد آيف الغيبة ،اخلالف يف هذه النقطةفوخيرج، 

  م ال؟ ، أنه ولد وهو غائبهل أ

  اذا؟ مل ،نعم ولد وهو غائب :حنن الشيعة األمامية نقول

عنــــدما تقــــرأ اآلن كتــــاب وفيــــات  نــــتيعــــين أ ،الــــدليل التــــأرخيي ســــاعدنا :أوالً 

الشـافعي  أو تقرأ كتاب مطالب السـؤول حملمـد بـن طلحـة، ١عيان البن خلكاناأل

اإلمــام  ، كلهــم ينصــون علــى أنمــة لســبط ابــن اجلــوزيأو مــثالً تــذكرة خــواص األ

عـن األنظـار، ويـذكر  ، ولـد وغـابجنـب ولـداً امسـه حممـدأ احلسن العسـكري 

، وهــذه كتــب أهــل الســنة تــنص وهــو حــي يــرزق :عيــان وغــريهصــاحب وفيــات األ

، وهــذه كتــب رخييــاً علــى امســه حممــد ابــن اإلمــام احلســن العســكري ولــد وغــابتأ

   .تأرخيية تنص على ذلك

، فقــد ورد عــن الرســول حاديــث تؤيــد وجــود اإلمــاممــن جانــب آخــر األ :ثانيــاً 

ال يزال الدين قائماً حىت تقـوم السـاعة ويقـوم فـيكم ( :وآلههللا عليه صلى ااألعظم 

ن األئمـة إن هـذا احلـديث يـدل علـى أ: ، وقلنـا٢)اثنا عشر خليفة كلهم من قـريش

، مــة اإلسـالمية بـدون إمــاممبعـىن أنـه ال متــر فـرتة علـى األمتواصـلني إىل يـوم القيامــة 

حـــىت تقـــوم _  ريكمـــا رواه البخـــا_  ال يـــزال الـــدين قائمـــاً (مســـتحيل  فـــإن هـــذا

، فــال )مــرياً أو اثنـا عشــر خليفـة كلهــم مـن قــريشأالسـاعة ويكــون فـيكم اثنــا عشـر 

                                                
 .١٧٦: ٤راجع وفیات األعیان البن خلكان، ج -١
_  ٨٦: ٥، مسند أحمد، ج٣: ٦، صحیح مسلم، ج١٢٧: ٨راجع صحیح البخاري، ج -٢

 . ٦١٨: ٣، المستدرك للحاكم، ج٣٠٩: ٢داود، ج، سنن أبي ١٠٧



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٢٦
 »األول

  

ــــــى األ ــــــى األمــــــة أو زمــــــان عل مــــــة اإلســــــالمية خاليــــــة مــــــن وجــــــود تــــــأيت فــــــرتة عل

  !! مستحيل..اإلمام

كمـا رواه   ،يف حـديث آخـر وهذا ما أكده الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآلـه

  ١.)إمام زمانه ومات مات ميتة جاهليةمن مل يعرف (: صحيح مسلم

ل زمــان إمــام، كــل زمــان ميــر علــى األمــة اإلســالمية يوجــد فيــه إمــام، أنــت لكــ

الـذي هـو إمـام هـذا الزمـان؟ هـل يوجـد مامـك مـن إ: تسأل أي أحد مسلم قل لـه

ـــه إمـــام الزمـــان؟ ال يوجـــد أ أحـــد جيـــرؤ نـــا إمـــام أ: حـــد يقـــولويتجاســـر ويـــدعي أن

ى إال لإلمام املهـدي عجـل اهللا ن تنسب هذه الدعو  ميكن أال شرقًا وغرباً  ،الزمان

   .تعاىل فرجه

ألن يـدعي  مـان كلـه، وال يوجـد مسـلم معـد ومهيـأاحلديث يؤكد وجود إمام للز 

  .هذه الدعوى إال اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه

للطيــف اخلبــري بأ�مــا لــن انبــأين وقــد أ( :نــأيت إىل حــديث الثقلــني الــذي ذكرنــاه

إىل يـوم  مـام بـاقٍ ذن البد لكل زمان من إمام واإلإ ،)رتقا حىت يردا علّي احلوضيف

  .خروجه

هـذا اإلمـام  ،ن هـذا اإلمـام الغائـبساعدنا أ_  كما ذكرنا_  والدليل التأرخيي

  .ملوجود هو حممد بن احلسن املهدي عجل اهللا تعاىل فرجها

ويعـيش  ،مـن السـنني املئات نه كيف يغيب هذهومسألة استبعاد غيبة اإلمام بأ

فـإن مجيـع هـذه املسـألة واضـحة الـدفع بعيسـى بـن مـرمي، ف ؟ت من السننيهذه املئا

                                                
ومن مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة ...«: ، ولفظ الحدیث٢٢: ٦صحیح مسلم، ج -١

 .»جاھلیة



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٧.................................................إثبات ظھور المھدي /  السید منیر الخباز

 

ما قَتَلُوه و ما صلَبوه و و عيسى بن مرمي مل ميت مازال حياً ن املسلمني يقرون أ

 ملَه هبش نلكخرى أ ويف آية ١هلَي ويظهر  وما زال حياً  ٢بلْ رفَعه اللَّه إِ

مت عيســـى بــن مــرمي يـــأ نؤّكــد أنآخــر الزمــان، وحنـــن طبعــاً حبســب روايـــات الشــيعة 

   .ويصلي خلف اإلمام يف بيت املقدس مام املنتظر عجل اهللا تعاىل فرجهباإل

 ،بصــحة وعافيــة هــذه الســنني اً ن يبقــى عيســى بــن مــرمي متمتعــإذا كــان ميكــن أ

اإلمـام املنتظـر هـذه املئـات مـن  مينـع مـن بقـاءفـأي مـانع  ،وهذه املئات من السـنني

  يوم خروجه؟  ، وهولذلك اليوم العظيم مهيأ السنني بصحة وعافية

  .إذا صح ذلك يف عيسى بن مرمي صح يف اإلمام املنتظر وال يوجد مانع

  

ما :ا دوا:   

 ،اإلمــــام ولــــد واآلن غائــــب أن نفــــرتض ؟ملــــاذا ال يظهــــر ؟ملــــاذا اإلمــــام غائــــب

ـــة و معصـــوم يبلـــغ األك حتتـــاج إىل وجـــود إمـــام البشـــرية بـــال شـــ يقـــيم حكـــام الواقعي

   .العدل ويقيم القسط ويرشد األمة اإلسالمية إىل خريها

فلمــاذا ال يظهــر اإلمــام؟ ملــاذا  ،مـة اإلســالمية حباجــة ماســة إىل وجــود اإلمـاماأل

؟ اإلمام ما زال غائباً وال يظهر؟ ما هو الدافع وما هو الداعي لغيبتـه وعـدم ظهـوره

   .كثري من االخوة السنة وغريهماآلن هذا سؤال يطرحه ال

   :حنن نذكر هنا جوابني أو وجهني

                                                
 .١٥٧: سورة النساء، اآلیة -١
 .١٥٨: سورة النساء، اآلیة -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٢٨
 »األول

  

ن متر بتجربة مريرة تتهيـأ أ ن البشرية البدما طرحه علماؤنا من أ :الوجه األول

كيف تتهيأ لدولة اإلمام؟ خروج اإلمام يف هـذه الظـروف   ،فيها لدولة اإلمام 

   .األرضية املهيأة للدولة اآلنغري نافع، يعين ال توجد له 

 بـأن الـزمن والظــروف الـيت عـاش فيهــا اإلمـام علــي  ثًال علماؤنـا يقولــونمـف

أي أّن دولــة اإلمــام علــي كانــت أكــرب مــن  ،مــا كانــت تتحمــل دولــة اإلمــام علــي

العقليـة والتجربـة البشـرية آنــذاك مـا كانـت يف مســتوى  الظـروف الـيت عاشـتها، فــإنّ 

دراك حكـــم اإلمــام علـــي ومـــا كانــت يف مســتوى إ وعــي حكــم اإلمـــام علــي 

  مخـس سـنوات وكلهـا حـروب أكثـر مـن حكم اإلمام علـي  مل يستقروبالتايل

ن التجربة البشـرية مـا كانـت ، نتيجة أودماء واختالفات واضطرابات بني املسلمني

  .يف مستوى حكم اإلمام

فــــة علــــى خلي أن اإلمــــام نصــــبه الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وآلــــهصــــحيح  ،طبعــــاً 

وعشـرين ســنة جعلـت الظـروف غــري  مخسـاً بعـدت اخلالفـة عنــه املسـلمني لكـن ملــا أُ 

  .مستوى حكم اإلمام أمري املؤمنني يفوجعلت الظروف ليست  ،مهيأة

لعامــــة ن يقــــيم الدولــــة العادلــــة والدولــــة اإذا اإلمــــام املنتظــــر يريــــد أ: اآلن نقــــول

ــــاج إىل أ ــــال : ؟ اجلــــوابهيــــأةرضــــية مالشــــاملة علــــى أرجــــاء األرض، أال حيت نعــــم ب

  .شكالإ

مية العامـة علـى مجيـع بقــاع األرض ن يقـيم الدولـة اإلسـالإذا كـان اإلمـام يريـد أ

 يالَّذ وهدى وبِالْه ولَهسلَ رسظْهِ أَريل قينِ الْحدو ينِ كُلِّهلَى الدع هر لَو
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رِكُونشالْم كَرِهن البشـر يسـتقبلون مـة حتتـاج إىل أولة اإلسالمية العاقامة الدإ ١

ــــنين البشــــر يكونــــون حتتــــاج إىل أ ،اإلســــالم فســــياً وذهنيــــاً لقبــــول اإلســــالم ن مهيئ

  .وألن يكونوا عوناً لإلسالم ،عتناق اإلسالم ولتلقي اإلسالموال

لكـن ال  ،حيـارب املرتـدين وحيـارب الكـافرين وحيـارب الظـاملنيفاإلمام وإن كان 

وثقافيــاً لدولــة  رضــية بشــرية مهيــأة نفســياً د مــن وجــود أ، بــل البــيفــين البشــر كلهــم

  .اإلمام املنتظر عجل اهللا تعاىل فرجه

متـر البشـرية بتجربـة و وهذا كيف يتم؟ طبعاً يتم بأن البشـرية تعـيش التجربـة املـرّة 

ر احلضــارات وســائر القــوى وســائر األجهــزة إىل نظمــة وســائب ســائر األتجــر ف ،مــرّة

املشاكل االقتصـادية ومـن كثـرة احلـروب ومـن كثـرة الفـنت ن تيأس البشرية من كثرة أ

فســـياً بكــل انتظـــار وبكـــل شـــوق ن تتهيـــأ ن، إىل أومــن كثـــرة الـــويالت الـــيت متــر �ـــا

إلســــالم، ن اخلـــالص الوحيـــد والعــــالج الوحيـــد هلـــا كلهـــا هـــو اوبكـــل ِإحلـــاح إىل أ

نظمـة وأمـن رأمساليـة وشـيوعية واشـرتاكية  نظمـة خمتلفـةوتؤمن البشرية وقـد جربـت أ

 وتـرى ،جهـزة خمتلفـة ومتعـددةنـة، نعـم وأيأخرى وحضارات خمتلفـة وحضـارات متبا

   .فشل اجلميع وعدم كفائتها

تـزداد نسـب ا�اعـة ونسـب الفقـر  ،وطبعاً تزداد املشاكل البشـرية يومـاً بعـد يـوم

 ،بعد يـومونسب احلروب ونسب الفنت ونسب القالقل ونسب االضطرابات يوماً 

اإلسالم وال عالج إال اإلسـالم وال حـّل  الّ شرية إىل أن ال خملص إالبن تصل إىل أ

   .وال كافل لسائر املشاكل إال اإلسالمال اإلسالم إ

                                                
 .٣٣: اآلیة: سورة التوبة -١
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ىل نظــام اإلســالم كحــل وكعــالج كــان ظرفــاً إذا �يــأت البشــرية إىل اإلســالم وإ

ا تـه أل�ـفيخرج والبشرية حتت راي ًأ ومناسبًا خلروج اإلمام عجل اهللا تعاىل فرجهمهي

  .منيةاملشاكل املادية واالقتصادية واألراية اإلسالم الذي هو احلل الوحيد لسائر 

 خيـرج بعـد مـا ملئـت األرض ظلمـاً الـيت تـذكر أنـه وهذا ما تؤكد عليـه النصـوص 

بقعــة ســتمتلئ ولكــن  كــل بقعــة  ، والرســول ال يكــذب، وهــذا لــيس معنــاه أنوجــوراً 

مــن أهــل بيــيت  فيخــرج رجــل وجــوراً متــأل األرض ظلمــاً (غلــب بقــاع العــامل هكــذا أ

  ).ها قسطاً وعدًال بعدما ملئت ظلماً وجوراً فيملؤ 

لقبـــول دولـــة اإلمـــام  �يئهـــاهـــذه التجربـــة املريـــرة الـــيت  ختـــوض نفالبـــد للبشـــرية أ

  .ولقبول صوت اإلمام سالم اهللا عليه

مـد بــاقر الصــدر رمحــه اهللا يــذكر أن غيبــة اإلمــام نافعــة الســيد حم :الثــاني الوجــه

والـــرأي خيـــتص بـــه ال يطرحـــه غـــريه مـــن  ،فضـــًال عـــن البشـــرية ،مـــام نفســـه لإلحـــىت

   .العلماء

مـثًال موسـى بـن عمـران مـىت ف ،كل دور حيتـاج إىل كفـاءة مناسـبة للـدور: يقول

ـــده   و: ن الكـــرمي يقـــولعـــث رســـوًال؟ ملـــا بلـــغ أربعـــني ســـنة والقـــرآبُ  ـــغَ أَش ـــا بلَ لَم

تَوىواسرجولتـه كاملـةو خربتـه ناضـجة و  عقلـه ناضـجاً  أصـبحيعـين  ١ ..  نـاهآتَي

عــين مــا كــان ، ين حيتـاج إىل هــذا النــوع مــن الكفـاءةالــدور كــا حكْمــاً و علْمــاً

                                                
  .١٤اآلیة ): ٢٨(القصص  -١
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بعـــد هـــذا الســـن وبعـــد هـــذه  الميكـــن ملوســـى بـــن عمـــران أن يقـــوم بـــدوره كرســـول إ

  ١.التجربة

نــيب  هـو ،ربعـون ســنةلــه بعـث وعمــره أصــلى اهللا عليـه وآنـأيت إىل النــيب األعظـم 

 :كمـــا يف كتـــاب تفســـري الـــرازي  ، وقـــد ورد عنـــه صـــلى اهللا عليـــه وآلـــهمنـــذ والدتـــه

   ٢).كنت نبياً وآدم بني املاء والطني(

ن خيلـق ارك وتعاىل خلـق النـيب نـوراً قبـل أن خيلـق آدم وأعطـاه النبـوة قبـل أاهللا تب

   .ق آدمنور جيتىب بالنبوة والعصمة والطهارة قبل خل ،آدم

ن خيلـق ن اهللا خلق نوري ونور علي قبل أإ( :ى اهللا عليه وآلهولقد ورد عنه صل

كنــت نبيــاً وآدم بــني املــاء : (كمــا ورد عنــه صــلى اهللا عليــه وآلــه،  ٣)لفي عــامآدم بــأ

   .٤)والطني

بعني سنة؟ ألنه ما بعـث ر أ عمرهو إال  مل يبعثفلماذا  ،ذن هو نيب منذ والدتهإ

  تضـــي �يئتـــهوالتجربـــة اإلســـالمية تق ،ربعـــني ســـنةاً إال بعـــد أن كـــان نبيـــبالـــدعوة وإ

كقائد تنقاد له النفوس وتذعن له القلوب وتلتف حول رايتـه وتـؤمن خبربتـه وتـؤمن 

ن ميـــر �ـــذه ، وحيتـــاج إىل أن ميـــر �ـــذا الســـن، وحيتـــاج إىل أبنضـــجه وتـــؤمن بفكـــره

الــدور فنــذاك، آمــة ذا احلــد املعــني فيتهيــأ لقيــادة األن ميــر �ــ، وحيتــاج إىل أالتجربــة

  . تاج إىل هذا االستعدادحي

                                                
 ).قدس سره(للسید الشھید الصدر راجع بحث حول المھدي  -١
  .٢١٣: ٣تفسیر الرازي، ج -٢
: ١، مناقب آل أبي طالب البن شھر آشوب، ج٤، ح٥٦: راجع معاني االخبار للصدوق -٣

٢٧. 
آدم بین الروح ،(وفیھ  ٦٦: ٤، مسند أحمد، ج٢١٤: ١المناقب البن شھر آشوب، ج -٤

 ).بین الروح والطین: (، وفیھ٣٢١١٥، ح٤٥٠: ١١، كنز العمال للمتقى الھندي، ج)والجسد
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وهـــذا رأي خيــتص بـــه ولعلـــه غريـــب _ مـــام املنتظـــر، الســيد الصـــدر بالنســبة لإل

مل  ًا،عاديــ اً الـدور الـذي يقــوم بـه اإلمـام املنتظـر لـيس دور  إنّ : يقـول_  علـى النـاس

 قامــة دولــة إســالمية علــى مجيــع بقــاع األرض، هــذا الــدوريقــم بــه نــيب وال رســول، إ

الروايــات  وكمــا يف بعــض ،ة إســالمية علـى مجيــع بقــاع األرضقامــة دولــالـذي هــو إ

دولة على مجيـع بقـاع األرض وملـدة أربعـني قامة ، إ١ربعني سنةتستمر هذه الدولة أ

األنبيـــاء وال مـــن الرســـل وال مـــن حـــد قبلـــه ال مـــن ســـنة دور عمـــالق مـــا قـــام بـــه أ

   .وصياءاأل

ضـخامة الـدور فـإّن  ذن حيتاج هذا الدور إىل كفاءة تتناسب مع الدور نفسـه،إ

احتـاج إىل  اً كلما كان الدور عظيم  ،ضخامة االستعدادو تقتضي ضخامة الكفاءة 

ــــر ــــاج إىل كفــــاءات أو  ،عظمــــة يف الكفــــاءة أكث ــــدور أكــــرب احت كــــرب كلمــــا كــــان ال

قامــة دولــة وهــو إ ،اإلمــام املنتظــر يقــوم بــدور مــا قــام بــه أحــدو كــرب، واســتعدادات أ

تتناسـب مـع  رض، وهذا حيتـاج إىل إعـداد وخـربةيع بقاع األإسالمية عامة على مج

  .الدور متاماً 

صـــر مجيــــع ا�تمعــــات وهـــذا حيتــــاج إىل شــــخص عاصـــر مجيــــع احلضــــارات وعا

مجيـــع ا�تمعـــات نـــه إذا عاصـــر ، ألنظمـــة وعاصـــر مجيـــع الـــدولوعاصـــر مجيـــع األ

 اذلشـــهوات وعلـــى مجيـــع أنـــواع امليـــول وإهـــواء وعلـــى مجيـــع اتعـــرف علـــى مجيـــع األ

نظمـة تعــرف علــى نقـاط الضــعف ونقــاط القـوة يف كــل نظــام، وإذا ع األعاصـر مجيــ

عاصــر مجيــع احلضــارات تعــرف علــى عوامــل البقــاء وعوامــل الفنــاء يف كــل حضــارة 

نظمـــة معاصــرة ومجيـــع ا�تمعـــات ومجيــع األجميـــع احلضــارات معاصـــرة ف ،معاصــرة

                                                
  .١٨٢، باب ٨٠: ، الفتن البن طاووس١١، باب ٢٤١: راجع عقد الدرر للشافعي السلمي -١
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زمنــــة الــــيت متــــر علــــى البشــــرية تكســــب هــــذا الشــــخص الــــذي ، ومجيــــع األمعاصــــرة

يعاصــرها قــدراً كــامًال يف اخلــربة مبــا حتتــاج إليــه الدولــة اإلســالمية العامــة علــى مجيــع 

   .األرض وجه

نظمــــة ويف  ا�تمعــــات ويف احلضــــارات ويف األمجيــــع نقــــاط الضــــعف والقــــوة يف

عـداد اجلميع وجّرب اجلميع فوصـل إىل اإلنه عاصر ، ألأجهزة احلكم حاصلة لديه

  . وكقائد لدولة إسالمية عامة الكايف للقيام بدوره كقائد عام

؟ وهــل هــو قابــل هــل اإلمــام قــبًال ال يعــرف: طبعــاً يــأيت اإلنســان هنــا يتســاءل

صـــحيح اإلنســـان !! هـــل اإلمـــام هكـــذا ،كلمـــا عـــاش يـــتعلم أكثــرللــتعلم؟ أي أنـــه  

مـــام ، لكـــن كإيتكامـــلو  ينضـــجالبشـــر العـــادي كلمـــا يعـــيش يـــزداد معرفـــة وخـــربة و 

ن يعـــيش فـــرتة طويلـــة مـــن الـــزمن حيتـــاج إىل أ يعـــين !؟معصـــوم هـــل اإلمـــام كـــذلك

  يكتسب فيها خربات ومعارف وثقافات؟ هل اإلمام املعصوم كذلك؟ 

ق بني العلـم وبـني اخلـربة، عندنا فر : ب عن هذا السؤال يقولالسيد الصدر جيي

لتطبيقـــي حيتــاج إليـــه اإلمـــام كـــأي مـــر ا، واألمــر تطبيقـــية أمـــر نظـــري واخلـــرب العلــم أ

ما يبــدأ يفــتح ، فإنــه عنــدالطبيــب عنــده معلومــات نظريــة حبتــة مــثالً فنســان آخــر، إ

ثنـــاء تظهــر للوجــود فيبــدأ يطبقهــا أ ةنظريـــعيــادة ويعــاجل املرضــى تلــك املعلومــات ال

ثنــاء عالجــه، هــذا الطبييــب بعــد تطبيقــه للمعلومــات الطبيــة النظريــة مــاذا أعيادتــه و 

وفــرق بــني  ،ةن حتــول إىل خــرب ل علــى أنــه كــان عنــده علــم نظــري واآلحيصـل؟ حيصــ

ن انتهى إىل مسـتوى معـني حيمـل ، هذا كان منذ دراسته إىل أاخلربة والعلم النظري

معلومات نظريـة، اآلن عنـدما بـدأ بتطبيقهـا حتـول إىل خـربة فـاخلربة غـري املعلومـات 

  .النظرية
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القــرآن  هــذه اآليــة مــن انظــرصــلى اهللا عليــه وآلــه، النــيب األعظــم : مثــال أوضــح

القـرآن الكــرمي _  مـن اخواننــا أهـل الســنة يركـزون عليهــا يـة كثــريوهــذه اآل_  الكـرمي

ــن   : يقـول يف حـق النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وحــاً مر ــك لَي ــذلك أَوحينـا إِ وكَ

الَ اإلِْميانو تابا الْكرِي متَد ترِنا ما كُنأَم انظروا  :فأهل السنة يقولون ١

ــدرِي: ألن اآليــة تقــول ،شــيئاً النــيب قبــل البعثــة مــا كــان يعلــم  ــت تَ مــا كُن... .

، فكــان مــا هــو نــت ال تعلــم شــيئاً حــىت اإلميــان مــا كنــت تــدرييعــين قبــل الــوحي أ

ــاب النــيب مثــل النــاس،  ــا الْكت م ولكنــه ســبحانه يعــين مــن قبــل نــزول القــرآن ،

إذا   ٢الْمبطلُونوال تَخُطُّه بِيمينك إِذاً الَرتاب  :وتعاىل يقول يف مورد أخر

هـذه ما هو معىن  ،ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان :ية تقولاآلتلك كانت 

  اآلية؟ 

والدرايـــة  الفـــرق بـــني الدرايـــة النظريـــة ، وهـــوركـــز عليـــهالـــذي نفهـــذا هـــو 

والنــيب األعظــم صــلى اهللا  ،لدرايــة التفصــيليةا ،طبيقيــةالتطبيقيــة، الدرايــة الت

 ،يدري بتمام األمور ولكن دراية نظرية ودرايـة علميـةقبل البعثة  عليه وآله

ــال التطبيـــق ـــاً وخــــاض غــــزوات  ،وبعـــد البعثــــة مـــا درى بــــه جمــ خــــاض حروب

وطبـق دولـة إسـالمية وعاصـر منــافقني وعاصـر اليهـود وعاصـر املســيحيني، 

�ـــا النـــيب صـــلى اهللا  وهـــذا النـــوع مـــن التجربـــة الـــيت مـــر ،جـــادهلم وناقشـــهم

                                                
 .٥٢: سورة الشورى، اآلیة -١
 .٤٨: سورة العنكبوت، اآلیة -٢
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يطبـق املعلومــات النظريــة  ،ســنة ويطبـق مــا درىثـالث وعشــرين  عليـه وآلــه

   .خالل ثالث وعشرين سنة

: يقـول لـه ،يقول صاحب امليزان هذه الثالث والعشرين درايـة تفصـيلية

، نت قبل نزول الوحي وقبل نزول الكتاب مل تكـن عنـدك درايـة تفصـيليةأ

ــا درايــــة تطبيقيــــة مث أ ــا كنــــت تــــدري مــ عطينــــاك هــــذه الدرايــــة التفصــــيلية مــ

  ١.ب وال اإلميانالكتا

ن اإلمــام املعصــوم منــذ والدتــه يعلــم ويــدري ســائر األمــور حنــن نــؤمن بــأ

عـات ومـا حتتـاج اليت حتتاجها الدولة اإلسالمية العامة وما حتتـاج إليـه ا�تم

  .كان يعلم بذلك لكنه علم نظري  ،جهزة املختلفةإليه احلضارات واأل

تقريبـــاً  ســـنة ١٤٠٠لكــن معاصـــرة اإلمـــام بالفعـــل، فعــًال اإلمـــام يعـــيش 

نظمــة بنفســه ويعاصــر ا�تمعــات يعاصــر احلضــارات بنفســه ويكتشــف األ

ل ذلـك العلـم حتـوّ  ،ثنـاء غيبتـهالنـوع مـن التجربـة الـيت ميـر �ـا أ هذا ،بنفسه

ــربة تطبيقيــــة، و  ــربة التطبيقيــــة تســــاعد علــــى إالنظــــري إىل خــ قامــــة هــــذه اخلــ

   .النظام اإلسالمي العام على وجه األرض

                                                
  .٧٧: ١٨راجع تفسیر المیزان للطباطبائي، ج -١
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 ورد عــن اإلمــام الصــادق  ، فقــدنا روايــات تؤيــد هــذاوتوجــد عنــد

اإلمـام يتكامـل وميـر  ١)ننا نزداد كل مجعة لنفذ ما عنـدنالوال أ( :يف الكايف

  .تزداد علومه ومعارفه ،مبراحل تكاملية

ن الغيبـــــة ضـــــرورية حـــــىت لإلمـــــام وليســـــت إذن الســـــيد رمحـــــه اهللا يقـــــرر أ

كـايف املناسـب للـدور الـذي عـداد اللنـا وللعـامل، حـىت يـتم اإلفقط  ضرورية

   .قامة حلكم اإلسالمي العام على مجيع وجه األرض، وهو دور إيقوم به

، وبعـــض خـــاص بالســـيد الصـــدر الً وّ ا نـــدرك أن هـــذا الـــرأي أنّـــوطبعـــاً إ

ن اإلمـام املعصـوم ال حيتـاج إىل هـذه اخلـربة وال العلماء خيتلـف معـه ويـرى أ

يـــق النظــام يف أي ظـــرف ويف حيتــاج إىل هــذه التجربـــة ألنــه قـــادر علــى تطب

ــري ــت وهــــو يف غــ ــربة وغــــري حاجــــة إىل أ أي وقــ ن ميــــر �ــــذه حاجــــة إىل اخلــ

   .هذا اختالف يف اآلراء .التجربة

مســــألة غيبــــة اإلمــــام املنتظــــر ودوافــــع  ،هـــذا بالنســــبة إىل النقطــــة الثانيــــة

  .الغيبة

  

  

ا :ا إ و ا  ا:   

                                                
زدادون لنفد ما عندھم، ولفظ الحدیث في ، باب لوال ان األئمة ی٥٤: ١الكافي للكلیني، ج -١

 .»لوال أنا نزداد النفدنا«: الكافي
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ارنـا كيـف نتفاعـل نظام وهو غائب؟ إذا كان غائبـاً عـن أاإلمكيف نتفاعل مع 

  وهو غائب؟  معه ونستفيد من أنواره ونستفيد من وجوده عجل اهللا تعاىل فرجه

  :التفاعل مع اإلمام بعدة أمور

  

   حساس برقابتهاإل: األول

ــــى اإلمــــام، حنــــن عنــــدنا روايــــات تــــدل علــــى أن األ اإلمــــام فعمــــال تعــــرض عل

ــيرى اللَّــ    : هللا تبــارك وتعــاىل يقــولإن ا: قــال الصــادق ــوا فَس ه وقُــلِ اعملُ

 و ــولُه سرو ــم ن آل املؤمنــون هــم األئمــة مــ :قــال اإلمــام ١الْمؤمنــونعملَكُ

عمـالكم كانـت تعـرض علـى رسـول اهللا صـلى اهللا حممد صلى اهللا عليه وآله، وإن أ

   ٢.عليه وآله وعلى اإلمام من بعده

مـــــا لكـــــم  :يقــــول اإلمـــــام  عـــــن مساعــــة بـــــن مهـــــرانخـــــرى ويف روايــــة أ

إن : كيـــف ســــيدي؟ قــــال: قلــــت ؟ن رســــول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وآلـــهو تســـوؤ 

   ٣.ذا رأى سيئة ساءه ذلكأعمالكم لتعرض عليه فإ

ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبـلِ  املؤمن طبعاً يشعر برقابة اهللا تبارك وتعاىل 

رِيدالْو٤ الس لَمعفىيأَخو ر لكن إذا زاد إحساسـي برقابـة اهللا يـزداد ،

                                                
 .١٠٥: رة التوبة، اآلیةسو -١
  .٣٠٤: ١، تفسیر القمي، ج٥٠٤: ٣جع مناقب آل أبي طالب البن شھر آشوب جرا -٢
  .١٩٦: ، األمالي للشیخ المفید٤٤٦: جع بصائر الدرجات للصفاررا -٣
  .١٦اآلیة ): ٥٠(ق  -٤
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طبعــــاً يـــزداد خـــويف ويــــزداد خشـــوعي ويــــزداد  ،حساســـي برقابـــة اإلمــــام أيضـــاً إ

ن اإلمام يرانا ويراقبنا وتعرض أإذا شعرنا ب عدي ونفوري عن الذنب والرذيلة،بُ 

اد بعــدنا وز  ،حساسـنا بالرقابـةتعــرض عليـه سـيئاتنا ورذائلنــا زاد إعمالنـا و أعليـه 

  .للرذيلةعن الذنب وبعدنا واجتنابنا 

تـه بمام عجل اهللا تعاىل فرجه وهـو غائـب بالشـعور بغيذن التفاعل مع اإلفإ

  .عجل اهللا تعاىل فرجهواإلحساس برقابته 

  

   التسديد والتأييد: الثاني

، ولوال تسديده وتأييده ن كان غائباً ن اإلمام يسدد الشيعة وإكلنا نعتقد أ

مويـــة وزمـــن التشــيع منـــذ زمـــن الســـلطة األفشـــيع مـــن زمـــن طويـــل، نقــرض التال

لــــوان املعارضــــة تيــــار مبغــــوض حمــــارب معــــارض مــــن مجيــــع أطة العباســــية لالســــ

ـــة ـــر ومنـــى ،واحملارب مـــاء ومفكـــرين حيمـــل عل ،وبقـــى التشـــيع مســـتمراً وامتـــد وكث

، نتيجـة تسـديد اإلمـام وتأييـد ريخ وعلـى مـدى األيـامومثقفني علـى مـدى التـأ

  .  ماماإل

تـراحكم وال إنـا لنحضـر أفـراحكم وأ«ذا اإلمام يكتـب إىل الشـيخ املفيـد وإ

ملــــت بكــــم يعــــزب عنــــا شــــيء مــــن أخبــــاركم ولوالنــــا الصــــطلمتكم الــــألواء وأ

   ١.»األعداء

                                                
  .٣٢٣: ٢راجع االحتجاج للطبرسي، ج -١
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الـذي حيفـظ التشـيع علـى  هـو ،تسديد اإلمام ،بركات اإلمام ،دعاء اإلمام

   .وجه األرض

الشــــيعي املســــتمر علــــى وجــــه  فــــنحن هــــذه الربكــــات الــــيت نراهــــا واالمتــــداد

  .إلمام وخري اإلمام وبركة اإلمام عجل اهللا تعاىل فرجهاألرض نعزوه لوجود ا

  

   :رؤية اإلمام: الثالث

 طبعـــاً حنـــن عنـــدنا روايـــة تنفـــي رؤيـــة اإلمـــام كيـــف يـــرى اإلنســـان اإلمـــام؟

.  

يــا علــي بــن _  آخــر الســفراء_  اإلمــام كتــب إىل علــي بــن حممــد الســمري

ما بينك وبـني سـتة  ، فإنك ميتجور اخوانك فيكعظم اهللا أحممد السمري 

، وال ظهـور إال حد من بعـدك فقـد وقـع الـبالء والغيبـة التامـة، وال تعهد ألأيام

مــد، وســيأيت قــوم مــن شــيعتنا ، وذلــك بعــد قســوة القلــوب وطــول األذن اهللابــإ

فياين وقبــل الصــيحة يــدعون مشــاهدتنا فمــن ادعــى املشــاهدة قبــل خــروج الســ

  ١.ال باهللا العلي العظيمول وال قوة إوال ح ،كاذب مفرتفهو  

ية وبني ما علم مـن رؤيـة كثـري مـن العلمـاء ورؤيـة  اكيف نوفق بني هذه الرو 

ـــرار لإلك اهللا تعـــاىل  لمـــام املنتظـــر عجـــثـــري مـــن الصـــلحاء ورؤيـــة كثـــري مـــن األب

  ؟فرجه

                                                
  .٤٤، ح٥١٦: ، كمال الدین للصدوق٢٩٧: ٢حتجاج للطبرسي، جاال -١
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قطـــاب الشـــيعة اإلماميـــة كـــان يـــدرس عنـــد عـــامل مـــن العالمـــة احللـــي أحـــد أ

لعالمة احللي ا ،هذا العامل كتب كتاباً للرد على الشيعة والتشيع ،ماء السنةعل

ن العالمـة ذكـي وقـادر طلب هذا الكتـاب مـن أسـتاذه ومل يوافـق ألنـه يعـرف أ

إذا كــان   :قــال ،ن يعطيــه، حــاول معــه العالمـة أفلــم يعطـه الكتــاب ،علـى الــرد

مـــن أســـتاذه ، أخـــذ العالمـــة الكتـــاب ليلـــة واحـــدة فقـــط أعطيـــك إيـــاهكـــذلك 

ونــام . ن يســهر تلــك الليلــة علــى الكتــاب ويستنســخه بالكامــلوصــمم علــى أ

 أمامــه مــاثالً  رجــالً  خ الكتــاب مــن شــدة التعــب ملــا نــام رأى كــأنوهــو يستنســ

ك علـــى نســخه، ومل يســـتيقظ العالمـــة إال ســاعدأ :خــذ منـــه الكتــاب قـــال لـــهأ

احلجة عجـل اهللا  ، فعلم العالمة أنه اإلمامّال والكتاب منسوخقريب الفجر، إ

  ١.تعاىل فرجه

ادعـــى  مـــن :اإلمـــام يقـــول :الســـيد حبـــر العلـــوم عنـــدما ســـئل قيـــل لـــه أيضـــاً 

كيـــف   ،يـــت اإلمـــاموأنـــت كمـــا يقولـــون عنــك رأ ،املشــاهدة فهـــو كـــاذب مفــرت

  !؟ماذا أقول وقد ضمين إىل صدره: نوفق بني رؤيتك وكالم اإلمام؟ قال

  ٢.تعاىل فرجه وكثري من القصص اليت تذكر لإلمام عجل اهللا

 )مـن ادعـى املشـاهدة فهـو كـاذب مفـرت(املقصود �ذا احلديث  :حنن نقول

بن حممـد السـمري ال  بعد علي :يعين من ادعى السفارة والنيابة، اإلمام يقول

رف مبحضـــره الشـــريف واالســـتفادة مـــن مـــا رؤيـــة اإلمـــام والتشـــتوجـــد ســـفارة، أ

                                                
 .٢٥٢: ٥٣راجع البحار للمجلسي، ج -١
 .٤: ١٠٢، ج٣٠٢: ٥٣راجع البحار للمجلسي، ج -٢
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شــائع مشــهور لكثــري مــن مــر ريفة ومــن تأييــده ومــن تســديده فهــو أنــواره الشــأ

 :نه قـالاإلمام ورد عنه أف ،حىت الشخص العادي ،برارلصلحاء واألالعلماء وا

ال ذنوبنــا ومعاصــينا وال حيجبنــا عنــه إ ١)لــوال ذنــوب شــيعتنا لرأونــا رأي العــني(

   .وجتاوزنا ورذائلنا

 ،ربعـني صـباحاً وفـق لرؤيـة اإلمـامبعض الروايـات مـن قـرأ دعـاء العهـد أويف 

ن اللهــم إ«؛ ودعـاء العهــد فيـه تشـويق لرؤيــة اإلمـام ،٢مــا يف املنـامة وإإمـا يقظـ

خرجين مــن قــربي أفــ حــال بيــين وبينــه املــوت الــذي جعلتــه علــى عبــادك حتمــاً 

 ،مؤتزراً كفين شاهراً سيفي جمرداً قنايت ملبياً دعـوة الـداعي يف احلاضـر والبـادي

ي بنظـــرة مـــين إليـــه اظر اللهـــم أرين الطلعـــة الرشـــيدة والغـــرة احلميـــدة واكحـــل نـــ

  .»وسع منهجهوعجل فرجه وأ

ة عالقتنــا ، أدعيــة وردت عــن أهــل البيــت لتقويــدعــاء الفــرج ..ةدعــاء الندبــ

لنظــل علــى شــوق وعلــى  ،مــام، لنظــل علــى عالقــة نفســية باإلمــام املنتظــرباإل

دعيـة إذا مارسـناها هـذه األ مام ظار وعلى هلفة وعلى توجه نفسي لإلانت

وهــــذا الشــــوق  ،عجــــل اهللا تعــــاىل فرجــــهواالنتظــــار لــــه  داد اللهفــــة والشــــوقتــــز 

النفسـي لـه آثـار طيبـة علـى السـلوك ولـه آثـار طيبـة علـى الـرزق ولـه آثـار طيبـة 

                                                
، ٣٢٥: ٢راجع توقیع الناحیة المقدسة إلى الشیخ المفید في كتاب االحتجاج للطبرسي، ج -١

ولو أن اشیاعناً وفقھم هللا لطاعتھ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعھد علیھم لما  :ولفظھ
 ...تأخر عنھم الیمن بلقائنا ولتعجلت لھم السعادة بمشاھدتنا

 .٣٢٨: ٥٣، البحار للمجلسي، ج٣٣٤: راجع مھج الدعوات البن طاووس -٢
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مـام املنتظــر التوفيـق وعلـى التعلـق النفسـي باإل علـى العمـر ولـه آثـار طيبـة علــى

   .عجل اهللا تعاىل فرجه

يا املفيدة، فأحـد العلمـاء يف لرؤيا اجلميلة والرؤ وكثري من الصلحاء يذكرون عنه ا

 »اخل ...اهللا يـــا حــامي الشـــريعة«بيـــات الســيد حيـــدر احللــي النجــف كـــان يكــرر أ

  ... بيات العتاب للسيد احللي يف الليل ويبكيفهذا العامل يقرأ أ

  ن صـــــــــــــربتإمـــــــــــــاذا يهيجـــــــــــــك 

   تــــــــــــــــــــــرى جتــــــــــــــــــــــيء فجيعــــــــــــــــــــــةأ

  حيــــــــث احلســــــــني علــــــــى الثـــــــــرى

ـــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــامٍ    ذحبتـــــــــــــــــــــه آل أمي

  بـــــــــــــــــــــدم الوريـــــــــــــــــــــد ورضـــــــــــــــــــــيعه

   

  قعـــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــف الفظيعـــــــــــــــــــــــةلو   

  مـــــــــــــن تلـــــــــــــك الفجيعـــــــــــــة بـــــــــــــأمضّ 

   خيــــــــل العـــــــــدى طحنــــــــت ضـــــــــلوعه

  إىل جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة

  ١خمضــــــــــــــــــب فاطلــــــــــــــــــب رضــــــــــــــــــيعه

  

اً مطـأطئ الــرأس حزينـ اً ونـام هـذا العـامل ورأى يف املنـام اإلمـام املنتظـر جالسـ

 ؟راك حزينـاً سـيدي مـايل أ: ل يديـه قـالهـذا العـامل قبّـه باكي العـني وقـف عنـد

ألمـر بيـدي  ال يعـاتبين فلـيس ا :د حيـدر السـالم وقـل لـهبلـغ سـييا هـذا أ: قال

  .قدر على ذكر مصيبة جدي احلسنيكلما عاتبين مزق قليب أنا ال أ

املـــؤمنني وعجـــل  عمالنـــا وشـــايف مرضـــانا ومرضـــىاللهـــم حبـــق اإلمـــام تقبـــل أ

د مـــن نصـــر الـــدين وانصـــر اإلســـالم يّـــلوليـــك الفـــرج واقـــض حـــوائج املـــؤمنني وأ

               .واملسلمني

                                                
 .٣٣١: ٥٣جع البحار للمجلسي، جرا -١
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وآلـــه  ة والســـالم علـــى ســـيدنا ونبينـــا حممـــدوالصـــال ،احلمـــد هللا رب العـــاملني

  .الطيبني الطاهرين

األرض  ال ختلــو: (ه أفضــل الصــالة والســالمال إمامنــا وســيدنا أمــري املــؤمنني عليــقــ

ــا خائفــاً مغمــوراً لــئالمــن قــائم هللا حبّجــة إّمــا ظــاهراً مشــ تبطــل حجــج اهللا  هوراً وإّم

  .١)وبيناته

يؤكــــد اإلمــــام أمــــري املــــؤمنني يف كالمــــه هــــذا علــــى أّن األرض منــــذ خلقهــــا اهللا    

منـذ  ٢إِنِّـي جاعـلٌ فـي األَْرضِ خليفَـةً    خليفـة سبحانه وتعاىل وجعل فيهـا 

ذلك الوقت الذي قضى فيه وقّرر سبحانه وتعاىل أن جيعـل يف األرض خليفـة، مـا 

  . ترك األرض خالية من قائم هللا حبّجة، ألنّه هللا احلّجة على عباده بصورة عامة

                                                
  .٣٧: ٤نھج البالغة ج -١
  .٣٠: البقرة، اآلیة -٢
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 اهللا علـى بريّتـه، وتعـاىل، مهـم حجـجوالرسل واألنبياء الذين يبعثهم اهللا سـبحانه    

لَيـك   : ومعىن ذلك كما يقول الذكر احلكـيم كَمـا أَوحينـا إِىل نُـوحٍ     إِنَّـا أَوحينـا إِ

وو هــد عب ــن م نيــي ــوب  النبِ ــحاقَ ويعقُ إِسيلَ وــماع إِسو يمــراه ــا إِىل إِب أَوحين

 ونهارو ونُسيو وبأَييسى وعو باطاألَْسوو مانلَيسوراً وزَب دنا داوآتَي

وصقَص قَد السرلُ وقَب نم كلَيع ملَناه السرو كلَيع مهصنَقْص م   اللَّـه كَلَّـم

  .١منذرِينرسال مبشرِين وموسى تَكْليماً 

ه حجةٌ بعد الرسلِ و كان لئَال يكُون للناسِ علَى اللَّ. ..ما هو اهلدف   

  .٢اللَّه عزِيزاً حكيماً

مـــا كـــان اهللا ســـبحانه وتعـــاىل يعـــذب النـــاس، وحياســـب النـــاس إالّ بعـــد أن    

ومــن مجلــة إقامــة احلجــة علــيهم، إرســال الرســل واألنبيــاء . يقــيم احلّجــة علــيهم

اذا؟ بالعقــل، لــذلك ويُعــَرف هــؤالء مجيعــاً بالدرجــة األوىل مبــ. وأوصــياء األنبيــاء

إّن هللا علـى النـاس حجتــني ( :يقـول اإلمـام الكـاظم صـلوات اهللا وسـالمه عليـه

 هرة فهـي الرسـل واألنبيـاء واألئمـة،، أّما احلجـة الظـاباطنةحجة ظاهرة وحّجة 

 ،اهللا تعــاىل حياســب النــاس علــى قــدر عقــوهلم ٣)وأّمــا احلجــة الباطنــة فــالعقول

ـــهاهللا أول مـــا خلـــق العقـــل فقـــا ألنّ  ـــهأقبـــل فأ: ل ل ، أدبـــر فـــأدبر :قبـــل، قـــال ل

                                                
  .١٦٣: النساء، اآلیة -١
  .١٦٥: النساء، اآلیة -٢
  .١٦: ١الكافي للكلیني ج -٣
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بــك أثيــب وبـــك . وعــّزيت وجــاليل مــا خلقــت خلقـــاً أحــّب إّيل منــك: (فقــال

  ١.)أعاقب

الفطرة العقلية السـليمة تأخـذ بعنـق اإلنسـان . العقل مطيع هللا هذا يعين أن   

ويف نفــــس الوقـــت بواســــطة . وبصـــفاته تــــهليخضـــع هللا تعــــاىل ويعـــرتف بوحداني

ــه، يعــرف رســوله، مث يعــرف األوصــياء الــذين يــأتون العقــل يعــرف ا إلنســان نبّي

  . هذا بواسطة العقل الذي هو حجة داخلية باطنية. من بعد الرسل

ألن هـــؤالء  ،واحلّجـــة اخلارجيـــة، نفـــس األنبيـــاء والرســـل واألوصـــياء واألئمـــة   

  . حجج اهللا تعاىل على بريّته

ســـالم اهللا عليـــه يف حديثـــه  ملـــا يقـــول اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني: إخـــواين الكـــرام

ســــواء أكــــان علــــى مســــتوى ...) ال ختلــــو األرض مــــن قــــائم هللا حبّجــــة: (هــــذا

مـا خائفـاً إذا اسـتتبت لـه األمـور وإإّما ظـاهراً مشـهوراً  ،رسول أو نيب أو وصي

ــــه، ألن اهللا تعــــ. مغمــــوراً  ىل حيــــتج برســــله املــــاذا؟ لــــئال تبطــــل حجــــج اهللا وبينات

حيـــتج  ،وصـــياء علـــى آياتـــه وعلـــى بيناتـــهنبيـــاء باألبيائـــه، ومـــن بعـــد دور األوبأن

ــع       :حـىت ال يقـول العبـاد ،علـى العبـاد لَينـا رسـوالً فَنتَّبِ ربنـا لَـو ال أَرسـلْت إِ

نينمؤالْم نم نَكُونو كآيات.٢   

                                                
  .٩٧: ١وبحار االنوار  ج. ١٠٠: ٤عوالي اللئالي البن أبي جمھور ج -١
  .٤٧: القصص، اآلیة -٢
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لَينا رسوالً فَنتَّبِع آيات :أو أن يقولـوا مـن قَبـلِ أَن   ك ربنا لَو ال أَرسلْت إِ

لَّ وــذ ــزىنَ ــث   : ألن القــانون اإلهلــي هــو ١نَخْ عتَّــى نَبح ــذِّبِني عــا م مــا كُنو

راد ء إىل الناس، وله عمر طبيعي فإذا أوالرسول يبلغ رسالة السما ٢رسوالً 

إمامـاً، وصـياً،  ،أي قربـت وفاتـه جيـب عليـه أن يعـّني للنـاس خليفـة ،أن ميضي

  .النيب أمني هذه األمةألن  اً،مرجع

علــى أغنــام، إذا كــان أمينــاً علــى  يــا إخــوان أي إنســان أمــني إذا كــان أمينــاً 

 رض، إذا كــان أمينــاً علــى مدرســة، إذا كــان أمينــاً علــى بيــت، إذا كــان أمينــاً أ

  .على رعية، ال يرتكهم مهالً 

 ســـول اهللا، فقـــد كـــذب علـــى رســـول اهللا،ومـــن قـــال هـــذا ونســـب الـــرتك لر 

هل أّن أبا بكر كان أكثر حرصـاً علـى اإلسـالم ؟ إذ . لى كذبهوعمله يدل ع

وعّني عمـر؟ هـل أّن عمـر أوىل باألمانـة  ا ترك األمة كما يقولون مهالً إالّ أنه م

مــن رســول اهللا، حبيــث تطلــب منــه عائشــة أن يعــّني ويطلــب منــه عبــد اهللا أن 

مانـة علـى طريقة الشورى؟ هل أن معاوية أكثر أ ،يعّني مث يعني بطريقة خاصة

  .نغله) يزيد بن معاوية(األمة من رسول اهللا؟ حبيث يعّني ويل عهد 

                                                
  .١٣٤: طھ، اآلیة -١
  .١٥: اإلسراء، اآلیة -٢
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 ،وأمـني علـى التبليـغ ،)الرسول األمني(قضية طبيعية جداً أن الرسول أمني 

فــال بــّد أن يعــّني مــن بعــده  ،تبليــغ رســالة الســماء، أمــني علــى مســتقبل األمــة

  .حىت ال يتشتت أمر الناس مرجعاً للناس، كفواً كرمياً 

مث إن النيب مسؤول عن مستقبل أمته، كما هو مسـؤول يف أيـام حياتـه عـن 

ب كتـإئتوين بدواة وكتف كـي أ: (يه وآلهولذلك كان يقول صلى اهللا عل. أمته

إين تركـــت فـــيكم : (ولـــذلك كـــان يقـــول ١)لكـــم كتابـــاً لـــن تضـــّلوا بعـــدي أبـــداً 

مــا  _ حســب اخــتالف الروايــات_  ثقلــني، أو خملــف فــيكم، أو تــارك فــيكم

وإ�مـــا لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــّي . لـــن تضـــلوا بعـــدي أبـــداً  مـــاإن متســـكتم �

عـن هـذا األمـر اخلطـري  مسـؤول فـالنيب ٢)احلوض فانظروا كيف ختلفونين فيهما

  . وال ميكن أن يغفل عنه أو يتغافل

كــل نــيب كــان خيــرب عــن األنبيــاء الــذين   ،ريخ األنبيــاء الســابقنيانظــر إىل تــأ

يف حـــــديث إبـــــراهيم، يف أحاديـــــث موســـــى، أحاديـــــث . ســـــيأتون بعـــــد ذلـــــك

 عليــه وآلــه، هنــا هــل أخــرب النــيب حممــد صــلى اهللا اهللا عيســى، ومــثلهم حبيــب

ئمــة مــن بعــده؟ هــل أخــرب عــن الــدور الــذي يقــوم بــه صــلى اهللا عليــه وآلــه باأل

  .قادة األمة وخلفاؤه الراشدون باحلق؟ نعم أخرب

  .هذه عشرات الروايات خترب عن هذا املعىن

                                                
  .٤٧٧: ٣المستدرك للحاكم ج -١
  .٣٨٦: ٧وج ٢٢٨: ٥البدایة والنھایة البن كثیر ج -٢
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ملـا : يقـول ،رواية جابر بن عبـد اهللا األنصـاري رضـوان اهللا تعـاىل عليـه :أوالً 

أُولـي  أَطيعوا الرسولَ ويا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه ونزل قوله تعاىل  

 كُمـنرِ ماألَْم يـا رسـول اهللا : سـألت النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه قلـت: يقـول

: األمــر الــذين قــرن اهللا طــاعتهم بطاعتــك؟ فقــال اســوله فمــن أولــو عرفنــا اهللا ور 

مث  ،وهلم علـي بـن أيب طالـبيا جابر وأئمة املسلمني من بعدي أهم خلفائي 

مث حممد بن علي املعروف يف التـوراة  ،مث علي بن احلسني ،مث احلسني ،احلسن

ق جعفـر بـن عـين السـالم مث الصـاد وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه ،بالباقر

بن جعفر، مث علي بن موسى، مث حممد بن علي، مث علـي بـن  حممد مث موسى

يعـين امسـه علـى اسـم رسـول اهللا _ حممد، مث احلسن بن علي، مث مسّيي وكنيّـي 

حّجـة اهللا يف أرضـه _  كنيتـه أبـو القاسـم علـى كنيـة النـيبو  صلى اهللا عليه وآلـه

_ تعــاىل ذكــره _ يفــتح اهللا  ابــن احلســن بــن علــي ذاك الــذي وبقيتــه يف عبــاده

   ١.على يديه مشارق األرض ومغار�ا

: يقولــــون ٢،مون علــــى اإلمــــام إذا ظهــــرالروايــــات تقــــول أن املــــؤمنني يســــلّ 

أّن النيب صـلى  يعينة اهللا يف أرضه وبقيته يف عباده، فهذا السالم عليك يا بقي

يائـــــه، كـــــان مســـــؤوالً أمـــــام اهللا وأمـــــام أمتـــــه عـــــن تشـــــخيص أول  اهللا عليــــه وآلـــــه

باعتبـــار أّن  ،وخصوصــاً بالنســبة إىل اإلمــام املهــدي عجــل اهللا فرجــه الشــريف

                                                
  .٢٥٣كمال الدین وتمام النعمھ للصدوق، ص -١
  .٣٣١كمال الدین وتمام النعمة، ص -٢
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هنــاك حــوادث جتــري، ختتلــف عــن حــوادث بقيــة األئمــة، ولــذلك أّكــد علــى 

  .قضيته أكثر فأكثر، حىت يكون الناس على يقني من أمرهم

ألن  ذاك الـــذي يغيـــب،) يفـــتح اهللا علـــى يديـــه مشـــارق األرض ومغار�ـــا(

يعـــين لــو كـــان اإلمــام ســـالم اهللا عليــه مباشـــرة يــأيت بعـــد .  طبيعيــةالقضــية غـــري

نـــه يغيـــب هـــذه املـــدة لعســـكري فالقضـــية طبيعيـــة، أّمـــا أوالـــده اإلمـــام احلســـن ا

اً، بـل هنـاك وقـائع الطويلة وإن مل تكن مستحيلة ال عقالً وال علمياً وال عمليـ

ـــرين وهنـــاك السجســـتحـــدثت وهـــذا التـــأ اين عنـــده  ريخ بـــني أيـــدينا يـــذكر املعّم

  .بالعشرات يذكر أعمارهم. كتاب املعّمرون

حنــن والقــرآن الــذي هــو مســّلم بــه عنــد كــل الفــرق . عنــك هــؤالء مجيعــاً  عد 

ملـا يقـول سـبحانه وتعـاىل عـن نـيب اهللا  ،وحنن حـديثنا مـع املسـلمني. اإلسالمية

ن النـيب معـىن ذلـك أ ١فَلَبِث فيهِم أَلْف سنة إِالَّ خمسـني عامـاً   :نـوح 

مبعــوث جليـــل ولــيس مبعوثـــاً لعـــدة أجيــال أي أن أعمـــار ذلــك الزمـــان كانـــت 

 ٩٥٠عمره مخسون سنة ملا بعـث، و :، مث يقول_ هذا واحد_  �ذا الشكل

يعــين . ســنة الــدعوة إىل الطوفــان، وبعــده مخســني ســنة بقــي يف الــدنيا مث مضــى

ة وبعـض سـن ١٥٠٠بعـض الروايـات تقـول أكثـر مـن هـذا . ألفاً ومخسني سـنة

  . سنة ٢٥٠٠الروايات تزيد عمره إىل 

                                                
  .١٤: العنكبوت، اآلیة -١
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ســـنة  ١٠٥٠ســـنة فالـــذي يعـــيش  ١٠٥٠لنفـــرض  ،دع عنـــك هـــذا الزائـــد

  .معناه ليس وحده يعيش هذه املدة، ال بّد أن هناك عشرات مثله يعيشون

ـبحني :  ويقول سبحانه وتعاىل عن يـونس     سالْم نم كان ال أَنَّه فَلَو 

يعـين هـل احلـوت _  أي بطـن احلـوت_  ١نـه إِىل يـومِ يبعثُـون   لَلَبِـث فـي بطْ  

ميت وهو ميت؟ ما الفائدة إذا كان هكذا ؟ فالناس كلهم مـن آدم أعمـارهم 

للبث يف بطنه إىل يـوم (حّية  ذن هو حي والسمكة أيضاً فإ .طويلة إىل احلشر

�ــذا  ونس فــاهللا قــادر أن ميــّد احلــوت �ــذا العمــر املديــد، وميــد يــ) يبعثــون

 .العمر املديد

ـأَنْظرني إِىل يـومِ يبعثُـون      مث عندنا إبلـيس عليـه اللعنـة  قـالَ   قـالَ رب فَ

 ظَرِيننالْم نم فَإِنَّكيعين ممهلني إىل يوم الوقت ٢ .  

نــأيت إىل الفـــرق اإلســـالمية األخـــرى تعــرتف الفـــرق اإلســـالمية بـــأّن عيســـى 

 إذا جـــاء اإلمـــام املهـــدي املنتظـــر عجـــل اهللا  نـــزلحـــي يـــزرق عنـــد اهللا، وي

وبعضــهم يعتــرب إليــاس . واخلضــر معــروف أيضــاً   وكــذلك إدريــس فرجــه،

مــن مجلــة األنبيــاء الــذين أطــال اهللا أعمــارهم وهــؤالء قبــل اإلمــام املهــدي  أيضـاً 

فلمـاذا اسـتنكر علـى اهللا أن ميـد . قبل والدة اإلمام املهدي منذ آالف السنني

  ام املهدي؟ يف عمر اإلم

                                                
  .١٤٤: الصافات، اآلیة -١
  .٣٧_  ٣٦الحجر، اآلیة  -٢
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ـــاىل،  ـــاً غـــــــري طبيعيــــــة ترجــــــع إىل مصـــــــلحة يراهــــــا اهللا تعــــ والقضــــــية طبعـــ

  . ولكن ليس على اهللا بعزيز. ومصلحة يعرفها اهللا سبحانه وتعاىل

ذاك : (هلــذا يقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه يف هــذا احلــديث الشــريف

إالّ الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة ال يثبت فيها على القول بإمامتـه 

   ١).من امتحن اهللا قلبه لإلميان

 امل . إخــواين هنــاك مقــاطع يف احليــاة النــاس يفتنــون فيهــا، النــاس ميتحنــون

تْري أَن اسالن بسأحا ونقُولُوا آمي كُوا أَن  ـونفْتَنال ي ـمهذن ميتحنـون فـإ ٢

  . بأشكال متعددة

ــاك ُ امــتحن اهللا عبــاده يف قضــية عيســى ــرٍ و خلَقْن ــن ذَكَ م ــى م أُنْث

وباً وعش لْناكُمعجفُواوتَعارلَ لقَبائلكن أراد اهللا أن يثبـت  ،قضية طبيعية ٣

ــــلَ  لعبــــاد بــــوالدة عيســــى مــــن أّم دون أب،شــــيئاً، وأراد أن ميــــتحن ا إِن مثَ

         كُـن قـالَ لَـه تُـرابٍ ثُـم ـنم لَقَـهخ مثَـلِ آدكَم اللَّـه دنيسى عع  كُـونفَي٤ 

ؤمن بــأن اهللا تعــاىل خلــق فالــذي يــؤمن بــأن اهللا خلــق آدم وحــواء مــن تــراب، يــ

  . فصار االمتحان. ّم دون أبعيسى من أ

                                                
  .٢٥٣، كمال الدین للصدوق ص٣٩٩و ٢٣٨: ٣ینابیع المودة للقندوزى ج -١
  .٢: العنكبوت، اآلیة -٢
  .١٣: الحجرات، اآلیة -٣
  .٥٩: آل عمران، اآلیة -٤
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إذا  . هـــذا نـــوع مـــن أنـــواع االمتحـــان. وبالنســـبة إىل اإلمـــام املهـــدي كـــذلك

كانت عشرات األحاديث يرويها السنة والشيعة يف وجود اإلمـام املهـدي ويف 

فــإذن هنــا االمتحــان، ليعــرف املــؤمن . ه، ويف غيبتــه وطــول عمــرهحســبه ونســب

  .بالغيب، املؤمن باهللا ومبا جاء به رسول اهللا، من غري املؤمن

ذاك الـذي يغيـب عـن (: لى اهللا عليه وآلـه وسـلمصولذا يقول النيب الكرمي 

شيعته وأوليائه غيبة ال يثبت فيها على القـول بإمامتـه إالّ مـن امـتحن اهللا قلبـه 

 ؟ فهـل ينتفـع الشـيعة بـه يف غيبتـهيـا رسـول اهللا :فقلت لـه: قال جابر. لإلميان

ألن املتعارف أن اإلمام أو النيب أو الرسول ظـاهر للنـاس ينتفعـون منـه هـذا _ 

إي والـذي بعثـين : فقـال_  إذا كان حاضراً أّما إذا كان غائباً فهل ينتفع منه؟

يف غيبتــــه كانتفــــاع النــــاس يتــــه بــــالنبوة إ�ــــم ينتفعــــون بــــه ويستضــــيئون بنــــور وال

   ١.)ن جتللها السحاببالشمس وإ

 ،وإمنــا هــو يف غيبتــهالقضــية ليســت منوطــة حبضــوره فقــط،  معــىن ذلــك أنّ 

اهللا ســبحانه وتعـاىل حيفــظ األرض ومــن عليهــا بربكــة  فــإنّ  ،وجـوده بركــة وخــريو 

ولـذلك كـان  ،٢)لو خليـت األرض مـن حجـة لسـاخت بأهلهـا(اإلمام احلجة 

هـل بيـيت أمـان وأ النجوم أمـان ألهـل السـماء: (لى اهللا عليه وآله يقولالنيب ص

   ٣.)النجوم أتى أهل السماء ما يكرهونفإذا ما ذهبت  ،ألهل األرض

                                                
 .٢٥٣كمال الدین للصدوق ص -١
 .٥٠٨بصائر الدرجات للصفار ص -٢
 . ١٥مقتضب األثر للجوھري ص -٣
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ــورت   : وهــو ،وهنــا أوّد أن ألفــت النظــر إىل شــيء مهــم إِذَا الشــمس كُ

ترــد ــ ــوم انْكَ ــ جإِذَا النو لعــــامل،كلــــه يــــدل علــــى انتهــــاء ا. ذلــــك مثــــال 

فاحليــــاة  فاملالئكــــة عنــــدها عالمــــة وهــــي أن هــــذه النجــــوم مــــا دامــــت مســــتقرّة

  وسـّريت اجلبـال، أما إذا تناثرت النجوم وإذا ذهبـت الشـمس والقمـر مستقرة،

  . كل ذلك عالمة على انتهاء العامل وقيام الساعة

وأهـــل بيـــيت أمـــان ألهـــل األرض فـــإذا ذهـــب (كـــذلك بالنســـبة إىل األرض 

  ). أهل األرض ما يكرهون أهل بييت أتى

 ،طبعــاً باجلملــة لــيس بالتفصــيل_  إّن القــائلني برجعــة املعصــومنيفــ: لــذلك

بعــد _ ومــن ال يرجـع؟ مهمـا كــان علـى كــل حـال مــن يرجـع  ؟كيـف يرجعـون

 فـــإنّ  ..املنتظـــر يســـتندون إىل هـــذا ألنـــه البـــد أن يكـــونظهـــور اإلمـــام احلجـــة 

، فحـىت اإلمـام املهـدي ١)و مقتـولما مّنا إالّ مسـموم أ( :بعض الروايات تقول

، مـع أنـه يقضـي مينحه اهللا تعاىل الشـهادة. عجل اهللا فرجه تكتب له الشهادة

  . يفجع األمة بقتل اإلمام أيضاً  بقي ظامل واحدلكن لو  على الظاملني،

معصـوم حّجـة هللا تعـاىل علـى  بّد مـن وجـود، فاللكن هل تنتهي الدنيا؟ ال

إالّ أن يشــــاء اهللا  ،هــــدي، حــــىت حيكــــم يف العبــــاديقــــوم مقــــام اإلمــــام امل اخللــــق

فينتهـي أهـل البيـت ويـأيت أهـل  ،سـبحانه وتعـاىل لـألرض ومـا عليهـا أن تنتهـي

  .األرض ما يكرهون

                                                
 .٢٢٧كفایة األثر للخزاز القمي ص -١
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نتفـــاع النـــاس بوجـــود ملـــا يتحـــدث عـــن ا وآلـــه وســـلم صـــلى اهللا عليـــهفـــالنيب 

، واألرض أو املنطقــة )لــو خليــت األرض مــن احلجــة لســاخت: (اإلمــام يقــول

 وملــا أراد اهللا. بيــاً أو إمامــاً ال تعــّذب عليهــا حجــة ســواء أكــان رســوالً أو نالــيت

وإالّ مع وجود . على قوم يونس، يونس انسحب من املنطقة العذاب أن ينزل

إِن فيهــا إبــراهيم يقــول . كــذلك  قضــية لــوط . يــونس ال ينــزل العــذاب

وا قـوم لـوط، ليقضـوا يقول للمالئكة الذين أخربوه بأ�م جاءوا ليعـذب ١لُوطاً

. يعـين كيـف ينـزل العـذاب ولـوط نـيب اهللا موجـود. إن فيهـا لوطـاً : عليهم، قال

، إذاً باحلجـــة وه بـــأن خيـــرج بعائلتـــه إالّ امرأتـــهفـــأخرب . هنـــاك حجـــة علـــى اخللـــق

  .استقرار األرض والسماء �ذا املعىن

أنـه واسـطة الفـيض اإلهلــي : ومـن بركـات وجـوده صـلوات اهللا وســالمه عليـه

ــزلُ ليلـــة القـــدر يف نـــه لـــورى، أحاديـــث كثـــرية ختـــرب وتؤّكـــد أوبيمينـــه رزق ا ـ تَن

كَةُ والئالْمهِمبيها بِإِذْنِ رف وحالر.على من، . كيف ينزلون؟ بأمر ر�م  ٢

وحجــة اهللا يف زماننــا . علــى زيــد علــى عمــر ينزلــون؟ علــى حجــة اهللا يف زمانــه

ومشـــيئة اهللا هكـــذا أن املالئكـــة إذا . رجـــهاإلمـــام املهـــدي املنتظـــر عجـــل اهللا ف

بالنسـبة لــألرزاق و تأخـذ نظــره بالنسـبة لألعمــار،  ،قـررت شــيئاً تستشـري اإلمــام

 هـلالليلة اليت يعـرف �ـا قـدر اإلنسـان : ألن ليلة القدر تعين ،وما شابه ذلك

                                                
 .٣٢: العنكبوت، اآلیة -١
 .٤: القدر، اآلیة -٢
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كما هو احلال يف املوظفني كـل . يرتفع أو ينخفض أو يبقى على ما هو عليه

�ــــم يف هــــذه املــــّدة مــــاذا ينظــــر يف عملهــــم أبــــد أن حياســــبوا و ال ســــنة وســــنتني

مــا إذا ظهــروا أأّدوا الواجــب بصــورة صــحيحة ســليمة؟ يعطــون ترفيعــاً و  ،عملــوا

  . مينزلون من قدرهفمقصرين 

  . البعض يفسرون القدر �ذا املعىن يعرف قدر اإلنسان

الـيت جيريهـا اهللا بد أّن اإلمام سالم اهللا عليـه يعطـي رأيـه يف هـذه األمـور فال

مثلمــا يقــبض األرواح بواســطة . تعــاىل علــى العبــاد مبشــيئته، عــن طريــق اإلمــام

ا  فكل شيء ينسـب إىل اهللا، حـىت إذ. ملك املوت وملك املوت بيد اهللا تعاىل

قُـلْ  ، ١اللَّـه يتَـوفَّى األَْنْفُـس حـني موتهـا     كان األمر يقوم به بعض عباده 

فما دام اهللا تعاىل عني ملك املوت ٢ ك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُميتَوفَّاكُم ملَ

  .ليقوم �ذا األمر ففعله يرجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل

فهـو واسـطة الفـيض اإلهلـي، بيمنـه  ،مام من قبـل اهللا معـّني ليعطـي رأيـهواإل

   .رزق الورى، وبوجوده ثبتت السماء

بـــّد للعلمـــاء أن ال. كـــاممرجـــع لألح ،مـــةباإلضـــافة إىل هـــذا هـــو مرجـــع لأل

يتوّصــلوا إىل اإلمــام بالواســطة، أو بغــري الواســطة عــرب هــذه الســنوات العديــدة 

  .اليت مّرت على وجود اإلمام صلوات اهللا وسالمه عليه

                                                
 .٤٢: الزمر، اآلیة -١
 .١١: السجدة، اآلیة -٢
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للسيد حبر العلوم رضوان اهللا عليـه وغـريه مـن العلمـاء  ،وهناك قصص كثرية

  . يرتكهم أبداً  عليه الواملراجع هي دليل على أن اإلمام سالم اهللا

العبــــاد املؤمنــــون . يف الصــــعوبات دائمــــاً  ،مث هــــو ملجــــأ العبــــاد يف املشــــاكل

يف  ،لقضاياهم حلوالً اك قصص متعّددة حول تلقي الشيعة وهن. يلجؤون إليه

علـــى مســـتوى الفـــرد أو علـــى  ،البحـــرين يف العـــراق يف أمـــاكن متعـــدّدة أخـــرى

جة املنتظر عجـل اهللا فرجـه أنقـذهم ممـا  وكيف أّن اإلمام احل ،مستوى اجلماعة

  . كثري من القصص موجودة يف الكتب ويذكرها األعالم. كانوا فيه

يف غيبتـــه خـــري وبركـــة كمـــا يف  م مل يـــرتك أمتـــه، ومل يـــرتك رعّيتـــه، فـــإنّ فاإلمـــا

ك يقـول النـيب صـلى ولـذل تكـون الربكـة أكـرب،لكن طبعاً يف حضوره . حضوره

بعثــين بــالنبوة إ�ــم ينتفعــون بــه ويستضــيئون بنــور إي والــذي « :اهللا عليــه وآلــه

أّن  مبعـــىن، »واليتــه يف غيبتـــه كانتفـــاع النـــاس بالشـــمس وإن جتّللهـــا الســـحاب

ّن فهـــل معـــىن هــــذا أ، يف النهـــار منـــع ظهورهــــا جتلّلهـــا الســــحاب الشـــمس إذا

بــل ّن أشــعة الشــمس ال تنفــع البشــر؟ يصــري لــيًال؟ ال، هــل معــىن هــذا أالنهــار 

بــني الليــل الــذي ال توجــد فيــه مشــس وبــني  فــالفرق واضــحتنفــع  تنفــع، حتمــاً 

فــــال بــــد أن تعطــــي  ،النهــــار الــــذي توجــــد فيــــه مشــــس لكــــن الشــــمس حمجوبــــة

  .ضوءها وال بد أن تعطي إشعاعا�ا وحرار�ا والناس ينتفعون

  : ولذلك يقول الشاعر

  يــا غائبــاً مل تغــب عنّــا رعايتـــه

  بظلــــه وهــــو حمجــــوب منافعـــــه

ــــــــــــــــــزال بعــــــــــــــــــني ا   ــــــــــــــــــاوال ي   لّلطــــــــــــــــــف يرعان

  تغشــــــــاناعنـــــــد الســـــــحب الشـــــــمس  همثالـــــــ
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ويستضـــيئون بنـــور واليتـــه يف غيبتـــه، كانتفـــاع النــــاس  :فيقـــول النـــيب الكـــرمي

مــن مكنــون ســّر اهللا، وخمــزون  بالشــمس وإن جتّللهــا الســحاب، يــا جــابر هــذا

  ١.فاكتمه إالّ عن أهله_ يعين هو علم عن املستقبل �ذا التفصيل _ علمه 

 الــذي ال يــؤمن بقــول النــيب يف حــق وصــّيه علــي  ألن هــذا الشــخص

وخيرج عليه وحياربه، أو يعتقد بأعداء اهللا أ�م خلفاء علـى احلـق، كيـف يتوقـع 

  منه أن يتعّرف على قضية اإلمام املهدي وما سيجري له يف مستقبل الزمان؟

وعلينــا أن نأخــذ بــه وأن نؤّكــد هــذا  ،هنــاك حــديث يلفــت النظــر يــا إخــوان

أعمالنــــا، ونســــأل اهللا ســــبحانه وتعــــاىل أن نكــــون مصــــداقاً أو  احلــــديث علــــى

أليب خالـد يقـول  اإلمـام زيـن العابـدين . مصاديق هلـذا احلـديث الشـريف

متتــد الغيبــة لــويل اهللا الثــاين عشــر مــن أوصــياء رســول اهللا صــلى اهللا : (الكــابلي

ت نــأنــا وأ_  يــا أبــا خالــد إن أهــل زمــان غيبتــه. عليــه وآلــه واألئمــة مــن بعــده

لني إن أهـل زمـان غيبتـه، القـائ_  ومن سـبقنا يف أيـام الغيبـة ومـن سـيأيت بعـدنا

تبــــارك وتعـــــاىل ّن اهللا فضــــل أهــــل كــــل زمــــان ألبإمامتــــه، املنتظــــرين لظهــــوره، أ

بــــه الغيبـــة عنــــدهم مبنزلــــة أعطـــاهم مــــن العقـــول واألفهــــام واملعرفـــة مــــا صـــارت 

   ٢).املشاهدة

                                                
 .٢٥٣: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
 .٣٢٠، وكمال الدین للصدوق ص١٩٦: ٢اعالم الورى للطبرسي ج -٢
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تـــؤمن ؟ هـــل  اإلمـــام املهـــديمـــا هـــي عقيـــدتك يف. إقـــرأ قلبـــك أيهـــا املـــؤمن

 طلـب منـه أن يعّجـل يف ظهـوره وتـدعووتندبـه وتبكـي وت به بوجوده وتستنجد

لــه وتطلــب منــه أن يــدعو لــك؟ كــل هــذه حقــائق تــدل علــى اإلميــان الــذي يف 

  .قلبك أيها املؤمن

حنن ملزمون أن نطيـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  !مث والية الفقيه ما معناها

يــات عــن األئمــة وملــا جاءتنـا روا. وصـياء مــن بعــدهنطيــع األ ، وملزمــون أنوآلـه

تبــاع العلمــاء مــع األوصــاف الضــرورية لـيهم الســالم تؤكــد علــى لــزوم طاعــة واع

اد علــّي الــراد علـيهم كــالر (إىل آخـره، و..خمالفــة للهــوىو مـن علــم وورع وتقـوى 

  ١.)والراد علّي كالراد على اهللا

انظـر . قبـل عشـرات السـنني أصـالً  فوالية الفقيه ما كانت إىل هذه الدرجـة

عـــني ذوي عـــزم بر لـــو وجـــدت أ: (يقـــول نني أيهـــا األخ اإلمـــام أمـــري املـــؤم

  ٢.)لنهضت

النــــيب، قــــرّة عــــني  علــــى عظمتــــه ابـــن رســــول اهللا، قــــرّة عـــني احلســـني  

مـع  ،قـربني إىل رسـول اهللالزهراء، صحايب، ويف نفس الوقت هو من أقـرب األ

  .ناصراً ) ٧٢(صرهم حصل على هذا ملا استنجد الناس واستن

  . كذلك األئمة الباقون كانوا يف قّلة من األنصار

                                                
، ١٧٤: ١والخرائج والجرائح للراوندي ج ٥٢، ١٧راجع مستند الشیعة للنراقي ج -١

 ....وغیرھا
 .٤٧: ٢شرح نھج البالغة البن أبي الحدید ج  -٢
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يـأيت رجـل ميثّـل . يأيت رجل من تالمذة األئمة حيمل شيئاً من علم األئمـةو 

املرجعية، فيأيت بوالية الفقيه والناس تطيعه وتقتل بـني يديـه، وتتعّشـقه وتفـدي 

ّن هنـاك تغـّرياً يف فكـر يف العـامل، وأ أّن هناك تطّوراً نفسها ملا يقول، معىن هذا 

  . الناس

إن أهــل زمـــان «: فــإذن هــذا هــو الــذي يقولـــه اإلمــام زيــن العابــدين 

كــل زمــان ألن اهللا أهــل   غيبتــه القــائلني بإمامتــه، املنتظــرين لظهــوره أفضــل مــن

تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهـام واملعرفـة مـا صـارت بـه الغيبـة عنـدهم 

  .»هدةمبنزلة املشا

فـإذا كــان نائــب اإلمـام هكــذا يطــاع فـإذا ظهــر اإلمــام احلجـة املنتظــر كيــف 

يطيعه الناس؟ وقد جعلتهم الرواية يف ذلك الزمان، مبنزلـة ا�اهـدين بـني يـدي 

والـــدعاة إىل  صـــدقاً أولئـــك املخلصـــون حّقـــاً وشـــيعتنا «. رســـول اهللا بالســـيف

  . اللهم اجعلنا منهم.. »دين اهللا سرّاً وجهراً 

وإّن اإلمـام . ةم أيها األخ الكرمي قضية اإلمام احلجة املنتظر قضية واقعيّـنع

األشــياء كــل هــذه . ّن اجلنــة حــق والنــار حــق واملــوت حــقاملنتظــر حــق كمــا أ

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق كما أن اإلسالم حق . حق

  ١. و كَرِه الْمشرِكُونلَره علَى الدينِ كُلِّه وليظْهِ

                                                
 .٣٣: یةالتوبة، اآل -١
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ين عــن النــيب صــلى اهللا عليــه يف فرائــد الســمطني يقــول شــيخ اإلســالم اجلــوي

ملـاذا  . ١)من أنكر خروج املهدي فقد كفر مبـا أنـزل علـى حممـد: (نه قالوآله أ

كفــــر؟ ألن مــــن مجلــــة األشـــــياء الــــيت تثبــــت صـــــحة قــــول الرســــول، الروايـــــات 

خربنــا �ــا ثقــة، أو كتبهــا عــامل لتنا روايــة أفــإذا وصــ. الصــحيحة الــيت تصــل إلينــا

إذا األخبـار  اً،احلـديث متـواتر كـان إذا  . ثقة عـن علمـاء إىل النـيب، نأخـذ بقولـه

عشرات من الصحابة، عشرات من العلماء، عشرات الكتـب  أي أنّ متواترة، 

سـنانه، شـكله، طولـه، أ: هللا فرجه بالتفصيلتذكر قضية اإلمام املهدي عجل ا

قبل ظهـوره، مـاذا  ،أيام حكومته ،رأسه، حواجبه، حركاته، عمره عيونه، شعر

حــىت الرايــة والســيف ومــا  ،معــامل حكومتــه. جيــري بعــد ظهــوره، يف أيــام ظهــوره

إذا كان أحد ينكر هذا فمعناه أنـه منكـر لنبـوة رسـول اهللا صـلى .. شابه ذلك

  . ال كافريعين يكّذب رسول اهللا واملكّذب لرسول اهللا فيما ق ،اهللا عليه وآله

قضــية احلســني : ّكــد النــيب علــى شــيء كتأكيــده علــى شــيئنيمــا أ: إخــواين

كــل ذلــك حــىت تكــون احلجــة لــه . بالتفصــيل، وقضــية اإلمــام املهــدي املنتظــر

هــذا  . مل نســمع، مل نعــرف، هـذا شــيء مســتبعد، غــري ممكــن :علينـا فــال نقــول

  .مذعنني كله �رب من الواقع، ألن اهللا ألزمنا احلجة وعلينا أن نعرتف

اليـة ولـيس مـن الضـرورة مج�ـا بصـورة إ هناك بعـض األشـياء جيـب االعتقـاد

هنــاك آيــات وهنــاك . مجــايل املعــراج، وغــريهالتفصــيل كإمجاليــة عــذاب القــرب، إ

وجــوده كمــا يف حــديث النــيب أحاديــث تؤكــد وجــود اإلمــام املهــدي واســتمرار 

                                                
 .٥٨٥ح ٣٣٤: ٢فرائد السمطین ج -١
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 ١)ىت يردا علـّي احلـوضوإ�ما لن يفرتقا ح( :لى اهللا عليه وآله وسلمصالكرمي 

القــرآن  مــا إذا كــان يف زمــانٍ  مــن مجلــة االفــرتاق مــاذا؟ افــرتاق الزمــان، أي أنّــه

للقــرآن  يــأِت زمـان ال وجـود ، ململ يـرتكو واحلمـد هللا القــرآن مل يهمـل ، موجـود

لْنا الذِّكْر  إِنَّافيه، من يوم بعثة النيب وإىل يومنا هذا وإىل يوم القيامة  نَز ننَح

و  ظُونلَحـاف إِنَّا لَـهذاً القـرآن موجـود يف كـل زمـانفـإ. والـذكر هـو القـرآن ٢ .

مــا ولــد اإلمــام يف زمــن العســكري، وال يوجــد إمــام إىل آخــر : فـإذا قــال القائــل

معنـــاه يف هـــذه الفـــرتة مـــن . الزمـــان، إذا شـــاء اهللا تعـــاىل يولـــد احلجـــة مث يظهـــر

  فكيـف تفّسـر ،لِعدل القرآن الزمان الذي مضى وهو مئات السنني، ال وجود

ومــن مجلــة االفــرتاق،  ،�مــا لــن يفرتقــاكــالم النــيب الــذي أكــد بضــرس قــاطع أ

، وهــو عــني مــا نفــاه االفــرتاق الزمــاين وقــد وقــع االفــرتاق حســب ادعــاء القائــل

  .لى اهللا عليه وآله وسلمصرسول اهللا 

مـا دام و . القرآن الكرمي نال يفرتقون ع ليهم السالمعوهذا يدل على أ�م 

  .للقرآن وجود فالبّد هللا من حجة

مــن مــات ومل يعــرف إمــام : (لى اهللا عليــه وآلــه وســلمباإلضــافة إىل قولــه صــ

 يكّلــف النــيب النــاس مبــا ال يطيقــون،كــن أن ال ميو  ٣)زمانــه مــات ميتــًة جاهليــة

العصــمة والعلــم وغــري البــد مــن وجــود إمــام يف كــل زمــان جتتمــع فيــه صــفات ف

                                                
: ١، والمستدرك للحاكم ج٣٢٩: ٥وسنن الترمذي ج... ٥٩، ٢٦، ١٤: ٣مسند احمد ج -١

 .١٠٩: ٣، ج٩٣
  .٩اآلیة ): ١٥(الحجر  -٢
 .٤٠٩، وكمال الدین للصدوق ص٩٢: ١، المحاسن للبرقي ج٣٧٧: ١الكافي للكلیني ج -٣



  
  
  
  
  
  
  

 ١٦٥........................................  أدلة وجود اإلمام المھدي/ لشیخ باقر المقدسي ا

 

كـل فيـه  ال، وإمنا إمـام معصـوم  ،اً كان يأيت ويصري إماماً مام أيّ وليس اإل. ذلك

لســبب بــني ا فهــو مرجــع النــاس وهــو. كــل شــرائط اإلمامــةو شــرائط العصــمة، 

حيفــظ  بـه واهللا سـبحانه وتعــاىل. السـماء واألرض، وهـو واســطة الفـيض اإلهلــي

  .العباد والبالد

، ألّن علــى كــل حــال نســأل اهللا ســبحانه وتعــاىل أن يعجــل يف فــرج إمامنــا

كثـــري مـــن هـــذه  األحاديـــث الـــيت تتحـــدث عـــن مقـــدمات ظهـــور اإلمـــام 

ومـن غـري . األحاديث طّبقت، وحتققت كثري من التنبؤات، وكثري مـن األخبـار

اك قاعــدة شــعبية مؤمنــة هنــ ناملمكــن أن يــنهض اإلمــام احلجــة املنتظــر ومل تكــ

  .تتعاون معه

ال بـــد مـــن قاعـــدة  لكـــن مـــع هـــذا كلـــه ،مـــع كثـــرة الظلـــم واجلـــور يف العـــاملف

  .  شعبية، ال بد من قاعدة مؤمنة تتعاون مع اإلمام حىت يظهر

ـــة اإلســـالمية الفتيـــة، ويف  وهـــذه الظـــاهرة الـــيت ترو�ـــا يف انبثـــاق فجـــر الدول

ويف احلــــديث عــــن أهــــل . ظهــــور املــــؤمنني الــــذين يــــدعون إىل اإلســــالم عامليــــاً 

وهـذه العالمـات  ١)اروس علـى أهلهـضـلتعطفّن الدنيا عطف الناقة ال( :البيت

ولكـن انظـروا . واعتقد أن ال وقت يل حـىت أحتـّدث عـن هـذا املوضـوع. ظاهرة

قبـل مخسـني سـنة هـل يف أوربـا،  أو قبـل مئـة سـنة ، إىلاليوم وارجعوا إىل الـوراء

ذكر فيهـا يف أمريكا، يف أفريقيا، يف اسرتاليا، كانت جمالس حسـينية وجمـالس يـ

                                                
تعطفن الدنیا علینا بعد شماسھا عطف الضروس على ل:"، ولفظھ٤٧: ٤نھج البالغة ج -١

 ".ولدھا



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٦٦
 »األول

  

ن النــاس يتحــّدثون عــن حــق أهــل البيــت  ؟ هــل كــاأهــل البيــت علــيهم الســالم

حـىت بعـض مـن كـان عـدّواً ألهـل البيـت قبـل حـني؟ إقـرأ   ؟كما يتحـدث اليـوم

واقـرأ كتـب ) لقد شيعين احلسني(  كتب التيجاين واقرأ كتاب إدريس احلسيين

   .محد يعقوب وغريهاأ

. وأخذوا يكتبون عـنهم ليهم السالمعد انتبه الناس إىل حق أهل البيت لق

جـــاءتين مـــن هـــذه . ، امسهـــا إذاعـــة كـــل العـــربهنـــاكنـــدن إذاعـــة خاّصـــة ويف ل

وبكـل صـراحة . اإلذاعة جمموعة من حماضـرات ألقاهـا الـدكتور التيجـاين وغـريه

   .ن على أعداء أهل البيت بشكل صريححيملو 

ما كان يستطيع أن يتحـدث �ـذه الصـراحة  حىت أن اإلمام الصادق 

  . ، يتحّدث عن ظالمة أهل البيتعلى مستوى إذاعة وعلى مستوى مجهور

واليوم أيها اإلخـوة الكـرام نـرى شراسـة الوهـابيني، وشراسـة االسـتعمار، 

لـو أّن العـدو رأى فينـا ضـعفاً . وأذناب االستعمار، كل ذلك بسبب قوتنا

ولكنــه يــرى فينــا قــّوة وحتركــاً، بعــد أن مــددنا أيــدينا إىل الســيوف، . ألمهلنــا

خلميــين رضــوان اهللا عليــه يــنهض فيعطينــا عــزة، إىل الســالح، وإذا باإلمــام ا

ويعطــي اإلســـالم عــزة وكرامـــة، ويأمرنــا باجلهـــاد والفــداء والشـــهادة إلعـــالء  

وقـــام املســـلمون يف العـــراق ويف إيـــران ويف لبنـــان ويف منـــاطق . كلمـــة احلـــق

وكثــري مــنهم يهتــف باســم علــي . أخــرى مــن العــامل يهتفــون باســم اإلســالم



  
  
  
  
  
  
  

 ١٦٧........................................  أدلة وجود اإلمام المھدي/ لشیخ باقر المقدسي ا

 

هـــذه بـــادرة طيبـــة يـــا . ف باإلمـــام املهـــدي املنتظـــروأبنائـــه الطـــاهرين، ويعـــرت 

  . إخواين

إقــرأ مــا تنشــره الصــحف عــن الكتــب اإلســالمية الــيت تبــاع يف معــارض 

يف العــام _  حصــاء واالســتقراءاب املثــال ال اإلمــن بــ_  الكتــب يف العــامل

املاضـــي يف تـــونس أقـــيم معـــرض للكتـــاب هنـــاك وقـــد نشـــرت اجلرائـــد بعـــد 

رقم القياســـي يف البيـــع هـــو كتـــاب آيـــة اهللا ذلـــك أن أول كتـــاب ضـــرب الـــ

ــفتنا«العظمــــى الشــــهيد الصــــدر  البنــــك «مث  »اقتصــــادنا«مث  »فلســ

معىن هذا أن الناس تتعشـق العلـم، وأن النـاس أخـذت تتعـّرف  »الّالربوي

وأن النــــاس أخــــذت تفــــتح . علــــى علمــــاء الشــــيعة بعــــدما كــــانوا يكّفــــرو�م

ة أهل البيت، ليأخذوا مـنهم أبواب عقوهلا وقلو�ا على أهل البيت، وشيع

وكل هذه مقدمات حىت يتعـّرف العـامل علـى . املعني الصايف واملعدن النقي

  . عجل اهللا فرجه اإلمام املنتظر

بـــأن اإلمـــام احلجـــة : أخـــي أســـألك كيـــف تفســـر هـــذا احلـــديث القائـــل

قــد ظهــر املهــدي والنــاس تقــام : املنتظــر، إذا ظهــر نــادى منــاٍد مــن الســماء

ــــة ـــاس يفّســـــرون هـــــذا  ١.علـــــيهم احلجـ ــــنة كيـــــف كـــــان النــ ــني سـ قبـــــل مخســـ

                                                
ومن أمارات خروج اإلمام المھدي : ولفظھ ٢٢١: ٣راجع ینابیع المودة للقندوزى ج -١
) (٢٩٧وأیضاً ص... فال یبقي راقد إالّ قام... مناد ینادي أال إن صاحب الزمان قد ظھر ،

 ...تبعوه فإن الحق معھأال إن حجة هللا قد ظھر عند بیت هللا فا: وفیھ
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ربيـون واألمريكيـون مـن و احلديث؟ فلو نادى مليون مرّة، من أين يفهـم األ

  هو املهدي؟ ومن أين يعرف باقي سكّان العامل؟ 

ولكن بعد هذا املخاض، بعد هـذه احلـرب، بعـد هـذه االنتفاضـة، بعـد 

والتقـارير الـيت تصـل هذه الصحوة، بعد هذه النهضة اإلسـالمية العظيمـة، 

مــــن هــــم الشــــيعة؟ ومــــا هــــي : إىل القــــوم، فأخــــذوا يتحــــدثون عــــن الشــــيعة

ـــات دكتــــوراه، أذكــــر امــــرأة إيطاليــــة   معتقــــدا�ا؟ إ�ــــم يكتبــــون اآلن أطروحـ

، مـا أظـن كتبت أطروحة وأخذت دكتوراه يف أدعية اإلمـام الصـادق 

  . وأخذ دكتوراه. أحداً من الشيعة كتب عن أدعية اإلمام الصادق

تعـــرف اآلن البحـــوث عـــن الشـــيعة وحبـــوث عـــن معتقـــدا�م علـــى قـــدٍم 

وأن بعــض اجلرائــد تتحــدث عــن علمــاء الشــيعة وترســم . وســاق يف العــامل

صورة آلية اهللا العظمى فالن، مث آية اهللا فـالن مث حجـة اإلسـالم، وهكـذا 

  . تتبىن صحيفة يابانية وصحف متعددة دراسة معّمقة عن الشيعة

وعلينـا أن نسـتجيب . واين الكـرام إ�ـا نعمـة مـن اهللافعلى كـل حـال إخـ

اللهــم إنــا نرغــب إليــك يف دولــة  : لنعمــة اهللا ونشــكر اهللا تعــاىل، ونقــرأ معــاً 

كرميــة تعــّز �ــا اإلســالم وأهلــه وتــذل �ــا النفــاق وأهلــه، وجتعلنــا فيهــا مــن 

  ...الدعاة إىل طاعتك
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  والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته
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دة او  

 اا    

  

  

  

  

  

  

   ا إرام اراوي
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  .احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين

ـــور  يف هـــذه الليلـــة العظيمـــة، ليلـــة النصـــف مـــن شـــهر شـــعبان املبـــارك، أشـــرق ن

  .رإمامنا ومنقذنا وسيدنا الثاين عشر اإلمام املهدي املنتظ

 كمــا حتــدثنا مصــادر التــأريخ أن حكيمــة عّمــة اإلمــام احلســن العســكري 

وملا أرادت أن ختـرج قـال  دخلت يف هذا اليوم على اإلمام احلسن العسكري 

ابقـي عنـدنا هـذه الليلـة فـإن نـرجس سـتلد مولـوداً  ةيا حكيم: هلا اإلمام العسكري

  .مباركاً 

فتقــول رضــوان اهللا . الليلــةوأخــذت حتدثــه حكيمــة وحيــدثها وبقيــت عنــده هــذه 

وإذا _ يعـين قبيـل الفجـر _ ملا صار وقت السحر من هذه الليلـة العظيمـة : عليها

بنرجس تنتبه وهي تشكو مـن أوجـاع وآالم الـوالدة، مث تولـت أمرهـا حكيمـة، وإذا 

ـــأنواره صـــلوات اهللا  �ـــا تضـــع حجـــة اهللا اإلمـــام املهـــدي املنتظـــر، فتشـــرق األرض ب

  ١.وسالمه عليه

  :ا نشري إىل عّدة نقاط حول هذه املناسبةوهن

  

                                                
 .٤٢٥راجع كتاب كمال الدین للصدوق ص  -١
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ا :  

ورد يف الـــدعاء الـــذي يرويـــه الشـــيخ الطوســـي عبـــارة رفيعـــة املســـتوى، وكـــل 

: مضـــامني الـــدعاء رفيعـــة املســـتوى، إال أن هـــذا املقطـــع ورد يف ضـــمن ســـياقه

هــذه العبــارة، أيهــا الشــباب أيهــا األخــوة أيهــا املثقفــون، لنغتــنم  ١)جــّل مولــده(

: هـذه العبـارة تقــول. رصـة، لنتعـرف علـى حيـاة إمامنـا وســيدنا احلاضـر بيننـاالف

  .، ومن جاللة املولد نعرف جاللة الوليد)جّل مولده(

إن املعرفــــة احلقيقيـــــة ال . لنعــــرف إمامنــــا وســــيدنا، أي لنقــــرتب إىل معرفتــــه

إن :"عنده حديث يقـول نستطيع أن نصل إليها، ولكن اإلمام الصادق 

ولــد فيهــا القــائم عجــل اهللا فرجــه ال يولــد فيهــا مولــود إال ويكــون الليلــة الــيت ي

يولــد مولــود عنــد _ يــا ابــن رســول اهللا يولــد يف دار الكفــر : ، فقيــل لــه)مؤمنــاً 

وإن ولـــد يف : فيقـــول اإلمـــام_ املســـيح مولـــود عنـــد اليهـــود، أو عنـــد الصـــابئة 

  ٢.أرض الشرك ينقله اهللا إىل اإلميان بربكة اإلمام عجل اهللا فرجه

بشخصـية اإلمـام،  ،هذه الرواية عظيمـة، أل�ـا تعطينـا معرفـة بعظمـة اإلمـام

  .بربكة والدة اإلمام

إن كل مولود يف هذه الليلة يكون مؤمناً، أي أن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل 

فيــه قابليــة اإلميــان أو مقتضــي اإلميــان، حــىت إذا ولــد يف دار الشــرك ينقــل إىل 

                                                
  .٨٤٢مصباح المتھجد للشیخ الطوسي ص  -١
 .٥٨١: ٣، إثبات الھداة ج ٢٨: ٥١البحار للمجلسي ج  -٢
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هـــذا . ان واإلســـالم بربكـــة اإلمـــام عجـــل اهللا فرجـــهدار اإلميـــان، ينقـــل إىل األميـــ

  .جّل مولده، عظم مولده، كرب مولده: ولذا يف الدعاء نقرأ. أوالً 

  

ّا :  

أنســّلم : يــا ابــن رســول اهللا: فيقــول لــه يــأيت رجــل إىل اإلمــام الصــادق

: علـى املهــدي بـإمرة املــؤمنني، يعــين نسـلم علــى إمامنــا صـاحب الزمــان ونقــول

هـذا اسـم مسـي بـه جـّدي أمـري : ليك يـا أمـري املـؤمنني؟ فيقـول اإلمـامالسالم ع

  .وما مسي به أحد إال كافر املؤمنني علي بن أيب طالب 

إذاً كيـــف نســـلم علـــى إمامنـــا صـــاحب الزمـــان؟ فقـــال الصـــادق : قـــالوا لـــه

 :اهللا، وقــرأ هلــم اآليــة  ةالســالم عليــك يــا بقيــ: قولــوا   ــر يخ اللَّــه ــت يقب

لَكُم تُمكُن إِن .١  

: يعــــين عنــــدما نســــلم اآلن علــــى إمامنــــا صــــاحب الزمــــان، مــــاذا نقــــول؟ نقــــول

  .السالم عليك يا بقية اهللا

مــا معــىن بقيــة اهللا؟ بقيــة اهللا يعــين أّن اإلمــام املنتظــر البقيــة الباقيــة مــن األنبيــاء، 

قيــة مــن البقيــة مــن آدم، البقيــة مــن إبــراهيم اخلليــل، البقيــة مــن عيســى بــن مــرمي، الب

. نــوح، البقيــة مــن يعقــوب، البقيــة مــن حممــد املصــطفى صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم

                                                
 .٢٧: الیقین البن طاووس، ص -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٥........................................ والدة اإلمام الحجة / الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

اإلمــام املهــدي وارث علــم األنبيــاء، اإلمــام املهــدي إذا ظهــر يعيــد أجمــاد األنبيــاء، 

  .املهدي املنتظر إذا ظهر يتحقق على يديه مامل يتحقق على يد األنبياء

كلمـة تطلـق جزافـاً وإّمنـا ذات حمتـوى هذا معىن بقية اهللا يف األرض، وهي لـيس  

  .ذات معىن

اإلمــام الصــادق يريــد أن يشــدنا �ــذا املعــىن، يريــد أن يشــدنا �ــذا اإلمــام املنقــذ 

  .السالم عليك يا بقية اهللا يف أرضه. املصلح

  . إذن النقطة األوىل عظمة املولد، النقطة الثانية هي كون اإلمام بقية اهللا

  

  :إاق ارض

: رض هلا يوم تشرق، ال بالشـمس، وال بـالقمر، قـد يقـول قائـلإن هذه األ

ــورِ ربهــاوكيـف؟ القــرآن جييبنــا  بِن ضاألَْر قَتــر أَش   ،الشــمس تشــرق

يـأيت . النهـار مشـرق يوميـاً، الـدنيا مشـرقة بالنهـار بالشـمس، ويف الليـل بـالقمر

  .يوم الدنيا تشرق ال بالشمس وال بالقمر

 روى املفضل بن عمر أنه مسـع اإلمـام الصـادق : أقرأ لك هذه الرواية

الحظ كيف يبني اإلمام   ١ أَشرقَت األَْرض بِنورِ ربهاويقول من اآلية 

  .لنا معىن هذه اآلية

                                                
 .٦٩: الزمر، اآلیة -١
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، رّب الــدار إمــام الــدار، رب ا�ــد إمــام )رب األرض إمــام األرض(: يقــول

بصــاحب األســرة، رب ا�ــد، رب األســرة إمــام األســرة، يعــين تقتــدي األســرة 

  .األرض إمام األرض

إذاً يســتغين النــاس : فــإذا خــرج يكــون مــاذا؟ قــال: قلــت«: يقــول املفضــل

  ١.»عن ضوء الشمس ونور القمر ويستضيئون بنور اإلمام

لـــذا ورد أن النـــاس كمعـــادن الـــذهب والفضـــة، هـــذا اجلســـم جســـم اإلمـــام 

ذا ظهــر يشــرق فــإن اإلمــام إ. وال غرابــة يف ذلــك. يشــرق كمــا تشــرق الشــمس

  .إىل الدنيا كما تشرق الشمس �اراً، وكما يشرق القمر ليالً 

يفســـــر هـــــذه اآليـــــة بـــــأن األرض ستشـــــرق بنـــــور  إذاً اإلمـــــام الصـــــادق

  .املهدي املوعود عجل اهللا فرجه

  

ا ّ ا:  

األخــرية، وأرجــو �ــا مــن األخــوة أن يعــريوين انتبــاههم النقطــة الرابعــة و وهــي 

  .خلمس دقائق

إلمـــــام املهـــــدي حجـــــة اهللا يف هـــــذه األرض، ملـــــن؟ حجـــــة اهللا علـــــى أهـــــل ا

اجلــواب ال، ! اجلــواب ال، حجــة اهللا علــى أهـل الســماء فقــط؟! األرض فقـط؟

اإلمـام املهـدي حجـة اهللا علـى أهـل األرض وعلـى مـن يف السـماء، وعلـى مـن 

                                                
  .٣٢٦: ٧راجع البحار للمجلسي ج  -١
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هـذه الـدنيا اآلن . مـا أكـربه، مـا أعظمـه اإلمـامالحـظ . مضـى وعلـى مـن يـأيت

  .ليس اعتباطاً فهذا املولود عظيم. بشراً مبولد اإلمام �تز

، الســـالم عليـــك يـــا ىاهللا الـــيت ال ختفـــ ةالســـالم عليـــك يـــا حجـــ: اقـــرأ لكـــم

الحـظ إذاً اإلمـام حجـة علـى أهـل _ حجة اهللا على مـن يف األرض والسـماء 

أشـهد أنـك احلجـة علـى _ األرض، وحجة على أهل السماء، علـى املالئكـة 

ن بقــى، علــى األمــم املاضــية، املهــدي حجــة علــى األمــم مــن مضــى، وعلــى مــ

  .األمم اليت ستأيت ىالباقية املوجودة، املهدي حجة عل

إذاً مــا أعظــم املهــدي عجــل اهللا فرجــه، اإلمــام الــذي يبشــر بــه أنبيــاء اهللا، 

اإلمـام الـذي يبشـر بـه نبينـا املصــطفى يف روايـات عديـدة، فيضـع كنيتـه، حيــدد 

ن تالعبـوا فيهـا يف الفـرتة األخـرية، فحـذفوا إوالشيعة، و امسه، يف روايات السنة 

ملاذا؟ ألن املهـدي يهـدد كيـان الظـاملني، ألن املهـدي يهـدد كيـان .. ما حذفوا

الغاصــــــــبني، ألن املهــــــــدي يهــــــــدد فراعنــــــــة األرض، حكــــــــام اجلــــــــور الظــــــــاملني 

املســتخفني بأحكــام اهللا، املســتخفني حبرمــات اهللا، املســتخفني بــالقرآن وبســنة 

  .، وبطريق أهل البيت عليهم السالم الطريق املستقيمالنيب

ولــذا الــدنيا ختشــى . هــؤالء ملــا يظهــر املهــدي يهــدم بيــو�م يهــدم عروشــهم

  .من ظهور صاحب العصر والزمان

ال يــدب اليــأس يف جمالســنا وال تتســرب إلينــا روح اليــأس، أيهــا اإلخــوة مــع 

ب، اإلنســان إذا يــئس ن االنتظــار يطــول إال أن اليــأس يُــذهب األجــر والثــواأ
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ظهــور املهــدي رمحــة، واليــأس منهــا يــأس . فــذلك يعــين أنــه يــئس مــن رمحــة اهللا

  .وال تيأسوا من روح اهللا مهما طالت املدة. من رمحة اهللا

مىت يظهر، ولكن اهللا يريد أن ميحصنا، اهللا يريد أن ميتحننـا  ماإلمام ال نعل

الكـــاذب، واحلـــق مـــن  امتحانـــاً مييـــز فيـــه اخلبيـــث مـــن الطيـــب، والصـــادق مـــن

حىت إذا ظهر اإلمام املهدي يصبح اجلنود واضـحني، معسـكر اإلمـام . الباطل

  .واضحاً ومعسكر الشرك واضحاً ومعسكر الباطل واضحاً 

مــــن خروجــــه مــــن مكــــة املكرمــــة إىل كــــربالء طيلــــة   فاإلمــــام احلســــني

اتالً الطريق خيترب أصحابه، حىت بقيت منهم هذه ا�موعة القليلة، سبعون مقـ

  .أو مئة مقاتل، على اختالف الروايات

إمــام معصـــوم مفـــرتض الطاعــة يعـــيش يف املدينـــة، مل يكــن بينـــه وبـــني النـــيب 

أي أمــــة كانــــت حينمــــا ظهــــر اإلمــــام احلســــني، حينمــــا خــــرج اإلمــــام . فصــــل

أيـن  . احلسني، حينما جـاء ليقاتـل يزيـد الرجـل الفاسـق، املعلـوم فسـقه وفجـوره

اإلمــــام أراد أن ! نفــــراً أو مائـــة نفـــر؟ أيــــن النـــاس؟كانـــت األمـــة ملــــاذا ســـبعون 

: خيتـربهم، أراد أن مييـز الصــادق مـن الكـاذب، أراد أن مييــز مـن يقـول بصــدق

يـا ليتنـا كنـا معـك فنفـوز فـوزاً عظيمــاً، وفعـالً مل يبـق معـه ومل يكـن صـادقاً معــه 

  .إال هذه القلة، ومن كان مضطراً لعدم اخلروج، وكذلك هذه الغيبة

عــزاء، اإلمـــام املهــدي معنـــا حيضــر جمالســـنا، حيضــر احتفاالتنـــا، أيهــا األ

أعمالنا تعرض عليـه، إن كانـت خـرياً يفـرح، . يشاركنا يف األفراح واألحزان
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ــه حزنـــاً، يتقطـــع قلبـــه أملـــاً حينمـــا يـــرى  ـــأمل، يتقطـــع قلبـ وإن كانـــت شـــراً يت

  .أعمالنا سيئة، ويفرح حينما يرى أعمالنا حسنة

ـــا يف خ ــا مــــا هــــو املطلــــوب منـ ـــام كلمــــيت؟ املطلــــوب منــ ــــآزر مــــع أن تـ نت

اإلمــام، أن ال تنســينا  ىاإلمــام، أن نقــّوي ارتباطنــا مــع اإلمــام، أن ال ننســ

_ كما هو لسان الروايات _ هذه الدنيا إمام زماننا الذي سيظهر حتماً 

لو مل يبق من الدنيا إال يـوم لطـول اهللا ذلـك اليـوم حـىت يظهـر فيـه رجـل «

ــــأل ــــه امســـــي ميـ ـــاً مـــــن ولـــــدي امسـ ـــا ملئـــــت ظلمــ ـــطاً وعـــــدًال كمــ  األرض قســ

  ١.»وجوراً 

والالئــذين حتــت لوائــه،  وأعوانــهاللهــم عجــل فرجــه واجعلنــا مــن أنصــاره 

  .واملستميتني على يديه، وعلى طريقه

العظيمــة، هــذه الليلــة اجلليلـــة،  ةاللهــم حبقــه عليــك، بعظمــة هــذه الليلــ

ذه الليلــة الـيت فيهــا هـذه الليلــة الـيت ورد أ�ــا بعـد ليلــة القـدر يف الفضــل، هـ

ومـن أراد أن يصـافحه مائـة وأربعـة وعشـرون ألـف نــيب  زيـارة احلسـني 

ـــني ــل لإلمــــام  فليــــزر احلسـ ــــا يقــــدر علــــى ذلــــك، حنــــن : فقيــ لــــيس كلن

 بعيـدون عـن كـربالء كيـف نـزور اإلمـام احلسـني  بعيدون عن احلسني

 اصــعد علــى مرتفــع اصــعد الســطح مث : يف هــذه الليلــة؟ يقــول اإلمــام

                                                
 ٤٤٢: ٤، مستدرك الحاكم ج ٣٤٣: ٣، سنن الترمزي ج ٣٠٩ :٢راجع سنن أبي داود ج  -١
 ...و
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السـالم عليـك يـا أبـا عبـد اهللا، فقـد أديـت الزيـارة : تفت مينة ويسـرة وقـلال

  ١ .وحظيت بالفضل العظيم والشرف الرفيع

هذه الليلة بعد ليلـة القـدر، ليلـة القـدر للنـيب وليلـة النصـف مـن شـعبان 

  . لألئمة عليهم أفضل الصالة والسالم 

املـــؤمنني  اللهـــم بربكتهـــا، اللهـــم بعظمتهـــا، اللهـــم فـــرج عنـــا وعـــن مجيـــع

  .واملؤمنات

  

  والسالم عليكم ورمحة بركاته

                                                
: ط(، وسائل الشیعة ٨٩٢: ٢، منتھى المطلب ج ٤٦٤: ١إقبال األعمال البن طاووس ج  -١

  .٣٦٧: ١٠ج ) االسالمیة
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و يبادرِثُها عي ضاألَْر الذِّكْرِ أَن دعب نورِ مبي الزنا فكَتَب لَقَد

ونحالالص .١  

تداعاً، واخرتعهم مبشـيئته اخرتاعـاً، وجعلهـم خلق اهللا تبارك وتعاىل اخللق اب

علـــى طريـــق حمبتـــه وعدالتـــه، ال ميلكـــون تـــأخرياً ملـــا قـــدمهم إليـــه، وال ميلكـــون 

مث قســـم اهللا ســـبحانه بيـــنهم معايشـــهم، ووضـــعهم يف . تقـــدمياً ملـــا أخـــرهم عنـــه

الدنيا مواضعهم، وزودهم بفطرة ال ترتوي إال بذكر اهللا، وركب فيهم العقول، 

هم أنوار اإلميان يف القلوب، ومل يـرتكهم هكـذا وإمنـا زود هـذا العطـاء وجعل في

بعطاء ميده وينسجم معه، وهو إرسال األنبياء والرسل وإنزال الكتب، لتكـون 

هللا احلجـة البالغـة علـى خلقـه، فـال حجــة ألحـد علـى اهللا سـبحانه وتعـاىل بعــد 

  .هذه الرتكيبة من اخللق، وبعد إرسال الرسل واألنبياء

                                                
 .١٠٥: سورة األنبیاء، اآلیة -١
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بــدأ القـــرآن الكـــرمي بإرشـــاد النـــاس وهــدايتهم، وصـــار يبشـــر أهـــل العقـــل مث 

ويركز على القلة املؤمنة  ١.الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنهوالفهم 

اليت حترك بإميا�ا قوانني الغيب يف الكون ويذم الكثـرة الغوغائيـة الـيت ال سـبيل 

أرادت لنفســها هــذا الطريــق حـــىت قــال عــز مــن قائـــل هلــا للهدايــة واحلــق، إمنـــا 

بِإِذْنِ اللَّه ةريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةف نم كَم.٢  

لكـــن اهللا يف القـــرآن الكـــرمي يبـــني أن هـــذه احلركـــة لإلنســـان وهـــذه الرتكيبـــة 

  . وهذه احلكمة إمنا تتحقق بشيء واحد

األنبيــــاء والرســــل والقــــرآن عــــث باالوجــــود و خــــالق فـــاهللا تبــــارك وتعــــاىل هــــو 

أن هنــــاك أســـباب جمتمعــــة إذا فقـــد منهــــا إالّ ، لتنظــــيم الكـــون الفطـــرةخـــالق و 

  . سبب واحد ال تتحرك مبسري�ا

يف سـيارتك أو يف _ فعلـى سـبيل املثـال كـل شـيء لـو أحضـرته يف مركبتـك    

ونســيت شــيئاً بســيطاً منهــا، علــى ســبيل املثــال مفتــاح الســيارة أو _ راحلتــك 

الســيارة لــيس فيهـــا وقــود أو أن هـــذه املركبــة لــيس فيهـــا الوجهــة أو الـــدليل  أن

  . الذي يأخذها على وجهتها ال ميكن أن تنطلق وال ميكن أن تسري

اهللا تبارك وتعاىل جعل بتقـديره وبعلمـه وقضـائه، كمـا قـدر اإلنسـان وجعلـه 

يف أحســــن تقـــــومي، قـــــدر عقــــل اإلنســـــان، وقـــــدر روح اإلنســــان، وقـــــدر ديـــــن 

سان والعقيدة الـيت ميشـي �ـا كلهـا بتقـدير اهللا سـبحانه وتعـاىل، وخصوصـاً اإلن

                                                
  .١٨: سورة الزمر، اآلیة -١
  .٢٤٩: سورة البقرة، اآلیة -٢
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يف ليلة القـدر، لكنـه جعـل هـذه املسـرية وهـذا النجـاح ال يتحقـق أبـداً ومطلقـاً 

  . إال بوجود إمام معصوم فمن دون إمام معصوم ال تتحقق هذه األمور كلها

اخللــق وأعظــم وال تسـتغرب عنــدما تســمع القــرآن الكـرمي حيــدثنا أن أشــرف 

اخللق الذي هو أبو الزهـراء املصـطفى حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه والـذي خلـق 

، حيــّدثنا أن اهللا أمــر حبيبــه املصــطفى أن يعلــن عــن ١اهللا الكــون كلــه مــن نــوره

ويف آيــات  ٢اإلمامــة وأن يعلــن عــن واليــة علــي بــن أيب طالــب يف يــوم الغــدير

  .٣ا بلَّغْت رِسالَتَهإِن لَم تَفْعلْ فَمو: واضحة يقول له

فــإذا كـــان األمــر �ـــذا التقـــدير و�ــذا الشـــكل، إذا كــان اهللا خياطـــب حبيبـــه 

وإن مل تفعـــل فمـــا بلغـــت رســـالته، يف الوقـــت الـــذي مل يبـــق : املصـــطفى يقـــول

شيء عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه مل يبلغـه إىل يـوم الغـدير وإىل حجـة 

وكل شعائر الدين ذكرها رسول اهللا صلى اهللا الوداع، فالصالة والصيام واحلج 

عليه وآله ، ومل يبق إال اإلمامة اليت يركز عليها احلبيـب املصـطفى دائمـاً، يركـز 

يـا  : عليها يف كـل مكـان ويف كـل مـوطن، لكـن يف ذلـك املكـان يأتيـه النـداء

                                                
لق نور النبي صلى هللا علیھ وآلھ وانھ خلق قبل الخلق، السیرة الحلبیة، راجع روایات خ -١
  .٩، ح ٤٤٢: ١، الكافي للكلیني، ج٣٢: ١، مروج الذھب المسعودي؛ ج ٣٠: ١ج
، مجمع الزوائد ٤٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي، ج١٠٩، ٣راجع المستدرك للحاكم، ج -٢

  .١٠٤: ٩للھیثمي، ج
في  مباركة وانھا نزلت في غدیر خم في علي بن أبي طالب راجع سبب نزول اآلیة ال -٣

، الدر ٢٣٩: ١، شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني، ج١٣٥: كتاب اسباب نزول للواحدي
  .٢٩٨: ٢المنثور للسیوطي، ج
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لَيك من ربك وأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُ رِسـالَتَه  تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـت     إِن لَـم نْزِلَ إِ

ورِينالْكاف مي الْقَودهال ي اللَّه اسِ إِنالن نم كمصعي اللَّه.١  

إذا أخـذنا هــذا األمـر بنظــر االعتبــار، إضـافة إىل أننــا سـنجد أيضــاً اإلمامــة 

مـــن مـــات ومل يعـــرف إمـــام زمانـــه (هلـــا أثـــر كبـــري وفعـــال، يف صـــحاح املســـلمني 

تسـأل عـن إمامـك، إذ أن احلـديث املـوت ففي سـكرات  ٢)مات ميتة جاهلية

مـن  :يعين يف القـرب أيضـاً سـؤال منكـر ونكـري) من مات ومل يعرف إمام زمانه(

مــن مــات ومل يعــرف : (مــا دينــك؟ مــن نبيــك؟ مــن إمامــك؟ ألنــه يقــول ؟ربــك

  . قضية املوت مبعرفة إمام الزمان فربط) إمام زمانه

  . ٣يوم نَدعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِمكذلك يف ساحة احملشر  

_  وعمــــرك طويــــل_  إذن املســــألة واضــــحة، وأنــــت تعــــيش اآلن يف احليــــاة

مـــن : القـــرآن الكـــرمي يتحـــدث عنـــه، وهـــو ،فالســـؤال الـــذي يوجـــه إليـــك وإيل

إمامــــك؟ مــــن هنــــا البــــد أن تعــــرف مــــن إمامــــك وإال يف عــــامل الــــربزخ وحنــــن 

  . يبجنكيف مذهولون ال نعرف  

املســألة ال تقتضــي مقــدمات وال تقتضــي تطويــل حــديث، مســائل واضــحة 

   ةـريصب ـهلـى نَفْسع لِ اإلِْنْسانبلكـن النـاس غـافلون عـن هـذه احلقيقـة،  ١

                                                
  .٦٧: سورة المائدة،اآلیة -١
: ٥مجمع الزوائد للھیثمي، ج١٥٦: ٨، السنن الكبرى للبیھقي، ج٢٢: ٦صحیح مسلم، ج -٢

ولیس في عنقھ «: ، وقد روي الحدیث بالفاظ مختلفة، منھا٣٧٦: ١، الكافي للكلیني، ج٢١٨
  .الخ..»...بیعة، ولیس لھ إمام، ولیس علیھ إمام، وال یعرف إمامھ

  .٧١: سورة اإلسراء، اآلیة -٣
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وكفــر النــاس ال يلغــي احلقــائق، إذ أن احلقــائق موجــودة، لكــن مــن أيــن نأخــذ 

وأمر املالئكة أن تسـجد احلقائق؟ اهللا تبارك وتعاىل عندما خلقنا �ذا الشكل 

 وحنــن نتحــدث يف عصــر انقلبــت فيــه املــوازين واملقــاييس بالكامــل_  لإلنســان

مــن أيــن نأخــذ احلـــق؟ إىل أيــن نتجــه؟ هــل نتجـــه إىل أهــل الباطــل ونأخـــذ _ 

  منهم احلق أم املعرفة نأخذها من أهل اجلهل واحلمق؟ أم نذهب إىل أهلها؟ 

ــا لى اهللا عليـــه وآلـــه القـــرآن الكـــرمي يوجهنـــا إىل رســـول اهللا صـــ ــاكُم ومـ آتـ

و ولُ فَخُذُوهسواالرفَانْتَه هنع ما نَهاكُموالقرآن يؤكد أن كـل كلمـة يقوهلـا  ٢

مـا  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هي وحي يـوحى، سـواء آيـة أو حـديث 

   ٣.ينطق عنِ الْهوى إِن هو إِالَّ وحي يوحى

لكــرمي يبــني أن رســول اهللا لــيس فقــط فعلــه حجــة وشــرع بعـد ذلــك القــرآن ا

وأحكام، وإمنا قوله حجة وتقريـره حجـة، وحـىت مالمـح وجـه رسـول اهللا حجـة 

 اً وحكــم إســالمي، فــإذا كــان راٍض أو كــان غاضــباً مالمــح وجهــه تعتــرب حكمــ

  . اً إسالمي

فإذا كان األمر هكذا فإن الرسول صلى اهللا عليه وآله أكد يف حياته علـى 

ية أهل البيت عليهم السالم، وأكد على والية األئمة االثـين عشـر، وأكـد وال

                                                                                                              
  .١٤: سورة القیامة، اآلیة -١
  .٧: سورة الحشر، اآلیة -٢
  .٤: سورة النجم، اآلیة -٣
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علــى إمامــة أمـــري املــؤمنني علـــي بــن أيب طالـــب، حــىت يصـــل إىل اإلمــام الثـــاين 

  ١.عشر، اإلمام احلجة املهدي عجل اهللا فرجه

هــذا احلــديث الــذي أقولــه لــيس مــن كتــب مدرســة معينــة يف اإلســالم، بــل  

الرســـول : كـــل املســـلمني، أنقـــل لكـــم هـــذا احلـــديثكـــل املـــدارس اإلســـالمية و 

عنـــدما يصـــل إىل اإلمـــام الثـــاين عشـــر عجـــل اهللا فرجـــه يكثـــر باحلـــديث عنـــه، 

، يتحـدث عـن عالمـات ٢يتحدث عن مواصفاته، يتحدث عن مالمـح وجهـه

، يتحــدث عــن ٤، يتحــدث عــن شــكل اإلنســان يف ذلــك الزمــان٣آخــر الزمــان

مـــات الـــيت تظهـــر يف الســـماء ويف ، يتحـــدث الرســـول عـــن العال٥وســـائل النقـــل

، يتحـــدث عـــن اجليـــوش الـــيت يقودهـــا اآلخـــرون مثـــل جـــيش الـــدجال ٦األرض

، ٧وجــيش الســفياين وجــيش اليمــاين، وهــذه كلهــا ختــرج والنــاس ينظــرون إليهــا

، يتحـــدث بظهـــور عمـــود مـــن نـــار ٨يتحـــدث أن الشـــمس تشـــرق مـــن املغـــرب

النـور، يتحــدث أن يف ر و فيطبـق الليـل بالنهـار، الكـرة األرضـية تصـبح يف النهـا

اإلمــام املهــدي إذا ظهــر يقــف بــني الــركن واملقــام خيطــب وكــل مــن علــى وجــه 

                                                
باب  ٢٨٢: ١، راجع كما الدین للصدوق، ج٣٠١: ١المناقب البن شھر آشوب، ج راجع -١

  .٢٣، ح ٤، باب ٩٢: ، الغیبة للنعماني٣٥، ح٢٤
، كمال الدین ٦١، باب ٧٣: ، المالحم البن طاووس١٠١: راجع الفتن البن حماد -٢

  .١٩، ح٣، باب ٤٤٥: للصدوق
  .٦١، باب ٧٣: س، وعنھ المالحم البن طاوو١٠١: الفتن البن حماد -٣
  .٣١١٤٤، ح ١٨٣: ١١، كنز العمال للمتقي الھندي، ج٣٢٣: ٧مجمع الزوائد للھیثمي، ج -٤
  .٣٢٠، ح٣١٢: الغیبة للنعماني -٥
  .٢٧: ٢، أمالي الشجري، ج٦٠: راجع الفتن البن حماد -٦
  .٢٦٨: الغیبة للطوسي -٧
  .١٣٠٥٠ح  ،٦٣: ١١، كنز العمال للمتقى الھندي، ج٩: الفتن البن حماد -٨
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األرض مــن إنســان يســمع صــوته ويــرى شخصــه بلســان فصــيح وبكــل لغــات 

يف نفــس اللحظـة، ويف نفــس اللحظـة يســمعون الصـيحة الــيت تـأيت مــن  ١العـامل

ــــــل، ال يبقــــــى ذو روح يف األرض إال يســــــمع تلــــــك  الســــــماء مــــــن قبــــــل جربئي

   ٢.أال يا أهل العامل لقد خرج مهدي آل حممد صلى اهللا عليه وآله: الصيحة

خيرج اإلمام من ولدي، اإلمام املهـدي : بعد ذلك يعطي مواصفاته بدقائق

وهـو نفـس _ ٢٥٥، لكـن هـو عمـره مديـد ألن والدتـه سـنة ٣اً ابن أربعني عام

ولـد ألبيـه اإلمـام  للهجـرة ليلـة النصـف مـن شـهر شـعبان،_ رقم آية الكرسي 

احلســن العســكري، واإلمــام احلســن العســكري، ابــن اإلمــام علــي اهلــادي ابــن 

ابــن اإلمــام موســى الكــاظم بــاب  الرضــااإلمــام حممــد اجلــواد ابــن اإلمــام علــي 

احلــوائج ابــن اإلمــام جعفــر الصــادق ابــن اإلمــام حممــد البــاقر ابــن اإلمــام علــي 

 بـن علـي بـن أيب طالـب، احلسـني واحلسـني ،زين العابـدين ابـن اإلمـام احلسـني

  . بن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

أقـىن : اإلمام يصفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، يصـف عالمـات وجهـه

، إذا مشــى ٤األنــف، خــاٌل أســود علــى خــده األميــن، وجهــه كأنــه كوكــب دري

 عـن احلـقكل ذلك حىت ال نضـل _  اإلمام سالم اهللا عليه على رأسه غمامة

                                                
  . ١٤، ح ١٤، باب ٢٥٧: الغیبة النعماني -١
  .١٣، ح ١٤، باب ٢٥٣: الغیبة للنعماني -٢
  .٣٩٦٦٠، ح ٥٨٦: ١٤، كنز العمال للمتقي الھندي، ج١٠١: الفتن البن حماد -٣
  .١٨، باب ٥١٤: ، البیان للشافعي٧٤٩٥، ح ١٢٠: ٨المعجم الكبیر للطبراني، ج -٤



  
  
  
  
  
  
  

 ١٩١.....................................................قضایا العصر/ الشیخ عبد الحمید المھاجر 

 

أيهـــا العــامل هـــذا خليفـــة اهللا : ميشــي وعلـــى رأســه غمامـــة فيهـــا منــاد ينـــادي_ 

  ١.املهدي

هذه الصفات كلها يذكرها النيب، واألحاديـث الـواردة فيهـا يـذكرها الشـيعة 

  . والسنة باإلمجاع، وال فرق بني الشيعة والسنة، لكن أقوهلا ملعىن

اإلمـــام املهـــدي يف وتأخــذ الكتـــب تتحـــدث عـــن اإلمـــام املهـــدي، فالحـــظ 

ويف كـــل الكتـــب، ولكـــن ال تســــمع  ٣ويف صـــحيح مســـلم ٢صـــحيح البخـــاري

أحـــداً يتحـــدث عـــن اإلمـــام املهـــدي يف خطبـــة يـــوم اجلمعـــة، وال تســـمع أحـــداً 

  . يتحدث عن اإلمام املهدي يف إذاعة أو تلفزيون

لكـــن العـــامل كلـــه يتحفـــز علـــم أم مل يعلـــم، شـــاء أم أىب، كـــل إنســـان علـــى 

بفطرتــــه وواقعــــه ينتظــــر قــــدوم اإلمــــام املهــــدي عجــــل اهللا فرجــــه، األرض اليــــوم 

ولذلك موجة التشـكيك كثـرت هـذه األيـام وموجـة اليـأس أنـه إذا ظهـر اإلمـام 

كيـــف يقابـــل هـــذه األســـلحة الفتاكـــة أو هـــذه القنابـــل الذريـــة، وهـــذه طبيعـــة 

النــــاس مــــن أيــــام إبــــراهيم اخلليــــل، فالنــــاس ملــــا نظــــروا إىل إبــــراهيم كيــــف قابــــل 

اعنــة والنمــاردة، قــابلهم جبــيش نظــامي ألول مــرة، أول مــن أســس اجليــوش الفر 

                                                
  .١٨٨: ، نور األبصار للشبلنجي١٥باب ، ٥١١: البیان للشافعي -١
 مامكمكیف أنتم إذ انزل ابن مریم فیكم وإ«، ولفظ الحدیث ١٤٣: ٤صحیح البخاري، ج  -٢

  .»منكم
فینزل عیسى بن مریم فیقول أمیرھم تعال صل «: ، ولفظ الحدیث٩٥: ١صحیح مسلم، ج  -٣

  .»...ال، ان بعضكم على بعض أمراء: لنا فیقول
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، وبـىن البيـت ١باألرض هو إبراهيم اخلليل قـاد اجلـيش فانتصـر علـى أعـداء اهللا

  . احلرام

فلمــا مــّرت الــدنيا ومضــى التــأريخ النــاس الــذين كــانوا ينتظــرون موســى بعــد إبــراهيم 

ـــاجليش اآلن؟ الفراعنـــ: قـــالوا ة يف مصـــر عنـــدهم جـــيش نظـــامي كيـــف موســـى ســـيأيت ب

عرمرم ال ميكن ملوسى أن يقابل هذا النظام وهذا اجليش، وإذا يـأيت موسـى مبـا مل يكـن 

يف احلسـبان، بتســع آيــات بينــات وبعصـاه الــيت تلقــف مــا يـأفكون وبــالبحر هــل مسعــت 

إن اهللا ســـيبعث نبيــاً يســـتخدم البحـــر : مبثــل ذلـــك؟ لــو أن إنســـاناً حيـــدثك، يقــول لـــك

كيـف يلطمهـم بـالبحر؟ وإذا ظهـر موسـى : ئه، يلطمهم بـالبحر، فسـتقوللضرب أعدا

  ضرب البحر وإذا البحر قـوة هائلـة حيركهـا موسـى كمـا حتـرك اخلـامت بإصـبعك مـع

  . التسع آيات مع العصا

كيـف يـأيت عيسـى واآلن : بعد ذلك الناس الذين كـانوا ينتظـرون قـدوم عيسـى قـالوا

املــوازين حتولــت، اآلن أطبــاء وعلمــاء يف هــذا العصــر املســألة انقلبــت واملعــايري تغــريت و 

يأتون لإلنسان الذي يصل إىل درجة قريبة من املوت فيشافونه ويعاجلونه بدقة متناهية، 

فــإن آيــات ! كيــف يســتطيع عيســى أن يتقــدم؟ أي هــل ميكــن أن يــأيت بــنفس اآليــات؟

ـــؤثر اآلن يف هـــذا الـــزمن، فجـــاء بقـــوة بالغـــة،  ـــيس موســـى ال ت فقـــط يشـــفي وإذا بـــه ل

املرضــى وإمنـــا يــربئ األكمـــه واألبــرص مـــن دون دواء، وإمنــا مبســـحة يــد فقـــط بعـــد 

ومـا أحيـي امليـت  ٢أُحيِ الْموتى بِـإِذْنِ اللَّـه  و: ذلك حييي املوتى، قال هلـم

                                                
أول من اتخذ الرایات إبراھیم «: فقد ورد فیھ ٨٥/  ٣: ابن شھر آشوبمناقب : الحظ -١

أول من عقد األلویة إبراھیم «: وقد ورد فیھ ٣٥٩/  ٨: ، والمصنف البن أبي شیبة»الخلیل
 .»خلیل الرحمن

  .٤٩: سورة آل عمران، اآلیة -٢
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الذي مات قبل ساعة، بل أمشي معكم إىل قرب مـات صـاحبه قبـل مخسـمائة 

يـنفض الـرتاب عـن بدنـه ويقـف أمـامكم، عام وبدنه كالرميم أنا أناديه فيقوم و 

وإذا تلــك العظمــة الــيت أعطاهــا اهللا لعيســى، وخــرج عيســى والنــاس ينتظرونــه، 

التفت إىل القـرآن حـىت تعـرف أن قضـية اإلمـام _  دائماً البشرية تنتظر خملص

املهدي عجل اهللا فرجه قضية فطرية يف عقيـدتنا ويف أعماقنـا جيـب أن نلتفـت 

ة تنتظر قـدوم عيسـى وعيسـى خيـرج �ـذه اآليـات العظيمـة وإذا البشري_  إليها

والكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّمياألطباء كانوا ..يأكلونوينبئ الناس مبا  ١

أكلـــت كـــذا وكـــذا، عيســـى : يف زمـــن عيســـى إذا نظـــروا للشـــخص يقولـــون لـــه

  رص كـان ينبـئهم مبـا يــدخرون يف بيـو�م مـن الطعــام ويـربئ األكمـه واألبــ

  . مثّ امتدت البشرية ٢ ..وحييي املوتى بإذن اهللا وينبئهم مبا كان وما يكون

  :هنا مالحظتنيأبني لكم 

وا :ة ا  

هذه الليلة خاصة بصاحب األمر اإلمام احلجـة، والقـرآن عنـدما : مالحظة

إن البشرية بدأت مـن آدم مث انطلقـت مـن : يتحدث عن مسرية البشرية يقول

                                                
  .٤٦١سورة آل عمران، اآلیة  -١
رائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآية من ربكُم أَنِّي أَخلُق لَكُم من ورسوالً إِىل بني إِس: قال تعالى -٢

أُحو صراألَْبو هاألَْكْم رِئأُبو راً بِإِذْنِ اللَّهطَي كُونفَي يهف رِ فَأَنْفُخالطَّي ئَةيكَه تى بِإِذْنِ الطِّنيويِ الْم

آل  ما تَأْكُلُون وما تَدخرون في بيوتكُم إِن في ذلك آلَيةً لَكُم إِن كُنتُم مؤمننياللَّه وأُنَبئُكُم بِ

  .٤٩: عمران، اآلیة
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حـــىت وصــــلت إىل نـــوح فأغرقهــــا بالطوفـــان، فانطلقــــت البشـــرية مــــن  بعـــد آدم

ســـفينة نـــوح والـــذين يف الســـفينة هـــم أصـــبحوا آبـــاء البشـــر، مث ســـارت املســـألة 

أيضاً إىل موسـى وانطلقـت البشـرية مـن أيـام موسـى، مث يكـون عيسـى مكمـالً 

فتنطلــق القضــية مــن عيســى إىل احلبيــب املصــطفى صــلى  حلركــة موســى 

  . لهاهللا عليه وآ

بعد ذلك تنهمر اخلريات على العامل أمجع، واهللا يرسل النيب رمحة للعـاملني، 

هـم  ا كـان اللَّـه معـذِّبهم و   مـ أَنْت فـيهِم و كان اللَّه ليعذِّبهم ووما : ويقول

ونرتَغْفسي .١   

ــتِّني وبسـم اهللا الــرمحن الــرحيم  ــونِ وال ــيوالزيتُ ــورِ س ــد ونني طُ هــذَا الْبلَ

ــني األَْمالزيتــون إشــارة إىل ٣التــني إشــارة إىل الشــجرة الــيت أكــل منهــا آدم ٢ ،

نـــوح ألنـــه عنـــدما هبطـــت الســـفينة اســـتوت علـــى اجلبـــل، نـــوح أرســـل احلمامـــة 

ليستكشف ويسـتطلع هـل هنـاك حيـاة فجـاءت احلمامـة بغصـن الزيتـون دلـيالً 

اآلن يعتربونـــه رمــــزاً للســـالم واحملبــــة،  ، وإىل٤وعالمـــة علــــى أن احليـــاة موجــــودة

                                                
  .٣٣: سورة االنفال، اآلیة -١
  .٣_ ١: سورة التین، اآلیة -٢
وطي، ، الدر المنثور للسی٨٣: ١، تفسیر ابن كثیر، ج٣٥: ١راجع تفسیر القرطبي، ج -٣
  .٥٣: ١ج
  .٣٣٠: ٣الدر المنثور للسیوطي، ج -٤
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، والبلــد األمــني هــو مكــة ١وطــور ســينني ملوســى. فــإذن الزيتــون إشــارة إىل نــوح

   ٢.املكرمة لرسول اهللا

 ٍنِ تَقْوِيمسي أَحف ا اإلِْنْسانلَقْنخ لَقَد     نيلـفَلَ سـافأَس نـاهددر إِالَّ  ثُم

وا ونآم ينلُوا الالَّذمـونٍ    عنمم ـرغَي ـرأَج مفَلَه حاتالص     ـدعب ككَـذِّبفَمـا ي

  . لَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمنيأَ بِالدينِ 

فتمشي البشرية �ذه املسـرية، وإذا بعـد قضـية عيسـى املؤمنـون الـذين كـانوا 

اآلن ينتظـــرون قـــدوم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه أيضـــاً كـــانوا يتعجبـــون، 

الرسول إذا جاء كيف يستقبل هذا العامل؟ هل يستقبله بقوة عيسـى الـيت هـي 

تأكلـــه الفوضـــى ويضـــربه _  يف عصـــر رســـول اهللا_  قـــوة الطـــب؟ العـــامل اليـــوم

اخلوف، وفيه شيء بارز عظيم امسه البالغة والفصاحة، هـذا السـالح الوحيـد 

، فإنـــــه الــــذي عنـــــدهم، وال ميكــــن ألي داعيـــــة وألي مصــــلح أن يرفـــــع صــــوته

قتـــل اإلنســـان كقتـــل تعتـــرب يصـــفى جســـدياً بـــأقرب فرصـــة ألن القبائـــل كلهـــا 

ذبابـة، فمــن املســتحيل أن يــنجح قائــد بــاجلزيرة العربيــة يف تلــك األحــوال، ألن 

وكنـتم تشـربون الطـرق وتقتـاتون القـّد : (الوضع كـان كمـا قالـت فاطمـة الزهـراء

حـولكم، فأنقـذكم اهللا والورق أذلّـة خاسـئني ختـافون أن يـتخطفكم النـاس مـن 

   ٣.)بأيب حممد صلى اهللا عليه وآله

                                                
  .٣٠٣: ٣٠جامع البیان للطبري، ج -١
  .٤٦٥: ٥، فتح القدیر للشوكاني، ج ٢٧٦: ٨زاد المسیر البن الجوزي، ج -٢
  .١١١: ٢، كشف الغمة لألربلي، ج١١٥): الشیعي(دالئل اإلمامة للطبري  -٣
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وإذا الرســول يــأيت للعــامل، بــأي شــيء جــاء وهــو أفصــح مــن نطــق بالضــاد؟ 

جــاء بــالقرآن الكــرمي، مبجــرد أن مســع العــرب وزعمــاء العــرب مبجــرد أن مسعــوا 

ســــورة احلمــــد خفــــوا وأســــرعوا إىل املعلقــــات الســــبع يف بطــــن الكعبــــة وأنزلوهــــا 

يب وعار عليكم تعلقون املعلقات بعد ما مسعـتم هـذه السـورة وهـذا ع: قائلني

  . الكالم

  . اآلن ألننا حنن بعدنا عن اللغة العربية ال ندرك هذا العمق األديب املوجود

بعـــد هـــذا كلـــه مســـألة التصـــفية اجلســـدية لرســـول اهللا، أيضـــاً جعلـــه اهللا يف 

 الـب حصن حصني، وعلينا أن ندرك كـم هـو عظـيم موقـف عمـه أيب ط

هـذا الــذي دافـع عــن الرسـول وحــامى عنـه ونصــره، أبـو طالــب الـذي هــو قمــة 

اإلميان وقمة اإلسالم، لكن مع األسف الشديد نسمع من البعض يقول بأن 

وال ميكـن أن يكـون أبـو طالـب كـافراً أبـداً، ألن فاطمـة . أبـا طالـب كـان كـافراً 

فراً لفـّرق رسـول بنت أسد كانت حتته إىل آخر حلظة مـن حيا�ـا، ولـو كـان كـا

اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه بــني أيب طالــب وبــني فاطمــة بنــت أســد، هــذه أمــور 

واضــحة، مث الرســول أعلــن عــام احلــزن ونكــس األعــالم حزنــاً ملــوت أيب طالــب 

وخدجيــة، فــإذا كــان مشــركاً أبــو طالــب ال ميكــن أن تــنكس األعــالم مــن أجــل 

  . موت مشرك وكافر

اآلن ينتظــــرون قــــدوم املصــــلح اإلمـــــام  فمــــن هــــذا املنطلــــق تــــرى أن النــــاس

املهــدي ويتطّلعــون كيــف يقابــل هــذه األســاطيل وكيــف يقابــل هــذه الــدبابات 

والصــواريخ والغواصــات واألقمـــار الصــناعية الـــيت تــدور، فهـــذه الكــرة األرضـــية 
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حمزمــة اآلن حبــزام كبــري مــن األســلحة واملعــدات، كيــف ســيقابل اإلمــام املهــدي 

  ! هذه األسلحة؟

ت بعني االعتبار هذا املعىن، كل نيب عندما يأيت وكـل ويل عنـدما فإذا أخذ

يــأيت خيــرج بســالح مل يكــن يف احلســبان، فتــدرك أن الســالح الــذي خيــرج بــه 

: أشار إليه، قـال اإلمام املهدي مل يكن يف احلسبان ولكن أمري املؤمنني 

مثـــــل  ١)أصـــــحاب اإلمـــــام املهـــــدي الـــــذين جيتمعـــــون عنـــــده كقـــــزع اخلريـــــف(

ب الواحــد مــنهم حيمــل ســيفاً إذا وجــه ســيفه إىل جبــل شــقه نصــفني، الســحا

  .وهذا يعين أن السيف غري السيف الذي حنن نتصوره، يعين سالحاً آخر

العلـم الـذي خيرجـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه مـن خـالل ولـده احلجـة 

ــه الْجِبــالُ أَو   و: عجــل اهللا فرجــه يقــول ــيرت بِ آنــاً سقُر أَن ــو ــه   لَ قُطِّعــت بِ

   ٢.األَْرض أَو كُلِّم بِه الْموتى بلْ للَّه األَْمر جميعاً

فرحلــة العلــم يف القــرآن تصــل أ�ــا تســري اجلبــال وتقطــع األرض وتكلــم 

هــذا العلــم موجــود عنــد . املــوتى، حبيــث حتكــي مــع امليــت وتســمع جوابــه

ذا ظهــر يبــدأ العلــم صــاحب األمــر عنــد اإلمــام احلجــة عجــل اهللا فرجــه فــإ

ــاخنة يف . ينتشــــر يف دولتــــه واملــــرأة اليــــوم الــــيت هــــي حمــــط رحــــال ونقطــــة ســ

إن املــرأة يف دولــة اإلمــام املهــدي عجــل اهللا فرجــه : البحــث واحلقــوق يقــال

                                                
  .٥٠٣، ح ٤٧٧: سي، الغیبة للشیخ الطو١٠٨: الفتن البن حماد -١
  .٣١: سورة الرعد، اآلیة -٢
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، يعـــين تكـــون قاضـــية، وحنـــن عنـــدنا اآلن  ١لتقضـــي بكتـــاب اهللا وســـنة نبيـــه

تصـبح قاضـية أم  كالم فقهي بفقه القانون حول أن املرأة هـل تصـلح ألن

ـــي  ــــه حبيــــــث تقضـــ ــــن الفقــ ــار أن املــــــرأة تصــــــل إىل مرحلــــــة مــ ال، ويف األخبــــ

عقـــل وتســـتنبط األحكـــام الشـــرعية مـــن القـــرآن والســـنة النبويـــة، مـــع أدلـــة ال

شــارة إىل مصــدرين فقــط مصــدر القــرآن واإلمجــاع، لكــن بوجــود اإلمــام اإل

ـــام  ــــة، وأ�ــــا لتــــأيت مــــن العــــراق إىل الشـ ــا يقــــ_ والســــنة النبوي ول أمــــري كمــ

ــأ قـــدماها إال علــــى الكــــأل والعشـــب_ املـــؤمنني  ــت لــــبعض ٢فــــال تطــ ، وقلــ

إن هــذا احلــديث فيــه إشــارة إىل أن املــرأة دائمــاً حتتــاج إىل محايـــة : اإلخــوة

أن املــــرأة لتــــأيت مــــن العــــراق إىل الشــــام،  فعنــــدما يقــــول اإلمــــام علــــي 

مـن، لـيس يكشف �ذا احلديث عن احلالة األمنية يف العامل كله، حالة األ

  . هناك ظلم وليس هناك طغيان وليس هناك قلق

ــــد  ـــال يوجـ ـــق الشـــــيطان ويقتلـــــه، فــ ـــام يضـــــرب عنــ ــار أن اإلمــ ويف األخبـــ

 عنـــدما يبعـــث اإلمـــام : شـــيطان إىل يـــوم يبعثـــون، يف بعـــض التفاســـري

يقتل الشـيطان وينشـر اإلسـالم يف كـل ربـوع األرض وينشـر احلالـة العلميـة 

حبيـــث مـــا مـــن إنســـان إال ويســـتعذب طعـــم والعدالـــة االجتماعيـــة واحلـــق، 

ــت ويعــــرف  اإلميــــان وحــــالوة العدالــــة االجتماعيــــة ويعــــرف حــــق أهــــل البيــ

                                                
  .٣٠، ح ١٣، باب ٢٣٨: الغیبة للنعماني -١
حتى تمشي المرأة بین العراق والشام ال تضع ...«: ، ولفظھ١١٥: تحف العقول البن شعبة -٢

  .»...قدمیھا اال على نبات
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ـــاذا أذهـــــب اهللا عـــــنهم الـــــرجس وطهـــــرهم  ــاهر ملــ حقيقـــــة هـــــذا البيـــــت الطـــ

: ، ويعرف ملاذا طلب منا مـود�م وأمرنـا مبحبـتهم فقـال جـل وعـال١تطهرياً 

ِراً إأَج هلَيع ئَلُكُمبىقُلْ ال أَسي الْقُرف ةدوالَّ الْم .٢   

فــإذا ظهــر بــأيب وأمــي، وقريبــاً مــا يظهــر إن شــاء اهللا، وهــذا لــيس حلمــاً 

نـتكلم عنــه، وإمنــا عالمــات يأخــذ بعضــها بــالبعض اآلخــر، كــل العالمــات 

الصـــيحة وخـــروج : الـــيت ذكـــرت وقعـــت وحتققـــت باســـتثناء أربـــع عالمـــات

ب، هـذه أربـع عالمـات كلهـا السفياين والدجال وخروج الشمس من املغـر 

حتصـل يف أربــع وعشــرين ســاعة، اهللا يعــاجل هـذا األمــر بــني ليلــة وضــحاها، 

تسمع شيء بعدها العامل كلـه يتحـدث ال قبل أربع وعشرين ساعة، أنت 

  .بظهور اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه

ما :ر اظ  

لكوفــة يف وهــو مســجد با_ اإلمــام خيــرج بالكوفــة ويتخــذ مســجد الســهلة 

إن إبــــراهيم كــــان يســــكن �ــــذا املســـــجد : يتخــــذه بيتــــاً لــــه ويقــــول_ العــــراق 

، إذا كانت املسـافة بـني بـاب وبـاب ٤، مث يبين مسجداً له ألف باب٣واألنبياء

                                                
االحزاب،   أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِرياً إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس: قال تعالى -١

  .٣٣: اآلیة
 .٢٣: سورة الشورى، اآلیة -٢
: ٥٢، البحار للمجلسي، ج٢٥٣: ٣، كشف الغمة لألربلي، ج٢٨٢: الغیبة للشیخ الطوسي -٣

  .١٣، ح ٢٧، باب ٣١٧
  .٢٨٠: الغیبة للشیخ الطوسي -٤
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عشــرة أمتــار فعلــى أقــل تقــدير ذلــك يعــين عشــرة آالف مــرت يعــين عشــرة كيلــو 

ائل النقـل سـوف مرتات، فإذا كان مسجد �ذا العمق فـإن ذلـك يعـين أن وسـ

يف داره علـى الســطح  اً تكـون كمـا يف بعـض األخبـار رمبـا يكـون اإلنسـان نائمـ

فيلتقـي بــه بأسـرع مــن غمضـة عــني، هـذا العلــم  ويريـد أن يلتقـي باإلمــام 

أيضاً موجود يف القـرآن الـذي أحضـر فيـه آصـف بـن برخيـا عـرش بلقـيس قبـل 

يســـتخدم هـــذا العلـــم أن يرتـــد إليـــه طرفـــه، هـــذا العلـــم موجـــود عنـــد اإلمـــام، ف

  . بوسائل النقل

فمعنـــاه إذا أقيمـــت صـــالة اجلماعـــة يف الكوفـــة واإلمـــام املهـــدي عجـــل اهللا 

فرجــه يصــلي، فــيمكن أن يــأيت املصــلون مــن كــل مكــان مــن العــامل، ال حاجــة 

 ،إىل جــواز وال هويــة، فــالكرة األرضــية تكــون كلهــا بيــت واحــد وقريــة واحــدة

يعــربون عنهــا بأ�ــا قريــة واحــدة لكنهــا بعيــدة والكــرة األرضــية اليــوم وإن كــانوا 

املسافة، فبني بيت وبيت مسافات وفـرتات طويلـة، واملصـيبة أن الغـرب الـذين 

ال يعتقدون باإلسالم طبقوا هذا الشيء بينهم، فرتى أمريكا املؤلفـة مـن اثنـني 

ومخســــني دولــــة دولــــة واحــــدة، والصــــني كــــذلك، والســــوفيت أيضــــاً باســــتثناء 

لــيس بينهــا إال مرمـــى _  تالحــظ_  ن اهللا بــني دولــة ودولـــةســبحا..املســلمني

حجــر، وإذا أنــت املســلم ســافرت إىل هــذه الدولــة وانتقلــت مــن تلــك الدولــة 

  . فكأمنا العامل انقلب
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ن األمر بالعكس فنحن أهل اخلري، هذه بالدنا اإلسالمية العربيـة كلهـا أوك

جعل اهللا فيهـا اخلـريات  خري وكلها عطاء، وجعلها اهللا يف هذا املوقع العظيم، و 

  . كلها

عنــد هــذه الســيدة ات املاديـة، بــل اخلــريات املعنويــة، فمـثالً لـيس فقــط اخلــري 

الطــاهرة رقيــة، عمرهــا أربــع ســنني، وهــي قطعــة مــن نــور رســول اهللا صــلى اهللا 

ســبحانه وتعــاىل، عليـه وآلــه، بنــت اإلمــام احلســني، وهلــا قــدر وجاللــة عنــد اهللا 

هـذه الطفلـة قـد ماتـت علـى رأس أبيهـا احلسـني، وأن  خـوة أنودائماً أذّكر اال

ــــة الــــيت وردت يف القــــرآن  هــــذه املنطقــــة منطقــــة مقّدســــة، وهــــي منطقــــة الزيتون

  . الكرمي، واليت ذكر املفسرون أن مكا�ا يف الشام

فالحــظ أنــت كــم عنــدنا حقــائق وعنــدنا نعــم وآالء ال ميكــن لإلنســان أن 

لبيـــت علـــيهم الســـالم هـــو حبـــد ذاتـــه حيصـــيها أو يعـــدها، فاالنتمـــاء إىل أهـــل ا

  . نعمة كربى ال حتد أبداً 

لْنـاه   ففي هذه الليلة املباركة، ليلة القـدر، بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم  إِنَّـا أَنْز

تَنزلُ ما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ وفي لَيلَة الْقَدرِ 

ـعِ          ئكَةُ والْمال الروح فيها بِـإِذْنِ ربهِـم مـن كُـلِّ أَمـرٍ سـالم هـي حتَّـى مطْلَ

  ١.الْفَجرِ

                                                
  .٥_  ١: سورة القدر،اآلیة -١
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تصور الليلة املالئكة تتنـزل والروح ينـزل معهـا، يف األخبـار الـروح أكـرب مـن 

علـى  ١جربئيل ألن جربئيل من املالئكة، فالروح خلق عظيم ينـزل مع املالئكة

اهللا عليه وآله ويستعرض القرآن على رسول اهللا، لذلك حديث الرسول صلى 

إين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعـــرتيت (الثقلــني يبــني لكــم هــذه الفلســـفة 

أهل بييت ما إن متسكتم �ما لن تضلوا بعدي أبداً، وقد نبأين اخلبري اللطيـف 

بـني القـرآن أي أنـه ال يوجـد افـرتاق  ٢).أ�ما لن يفرتقا حىت يردا علي احلـوض

  . وبني العرتة

فــــاآلن هــــذا احلــــديث يؤكــــد وجــــود اإلمــــام املهــــدي عجــــل اهللا فرجــــه ألن 

لــــن يفرتقــــا، فمعنــــاه أن املالئكــــة والــــروح تتنـــــزل بــــالقرآن علــــى : الرســــول قــــال

املـــؤمنني واملؤمنـــات، ولكـــن قبـــل املـــؤمنني واملؤمنـــات تنــــزل علـــى حجـــة اهللا يف 

رض قســطاً وعــدالً بعــدما ملئــت ظلمــاً األرض، ابــن رســول اهللا الــذي ميــأل األ

  . وجوراً 

ففــي مســجد الســهلة بيتــه وأهلــه، مث ينطلــق مــن الكوفــة مــع ثالمثئــة وثالثــة 

 يف األخبـار_  عشر رجًال، وهم األبـدال واملخلصـون، وهـم مـن مصـر والشـام

خصوصـــــاً _  والعــــراق والـــــيمن ومنــــاطق أخـــــرى، مــــن قـــــم، لكــــن أكثـــــرهم_ 

تشــــمل احلــــوض املتوســــط كلــــه، حــــىت بيــــت مــــن الشــــام، والشــــام _  األبــــدال

                                                
  .٦_  ١، ح ٢٧٢: ١الكافي للكلیني، جراجع  -١
  .٨١٤٨، ح ٤٥: ٥، سنن النسائي، ج٣٨٧٤، ح ٣٢٨: ٥سنن الترمذي، ج -٢
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املقــدس يــدخل فيهــا، هــؤالء األبــدال واملخلصــون جيتمعــون عنــده يف مســجد 

  . إىل مكة املكرمة الكوفة مث يتحرك اإلمام 

ويف هــذا الوقـــت بالــذات يكـــون الســفياين قـــد ظهــر جبيشـــه، والــدجال قـــد 

  . ظهر

ــــ ــــاك اختب ار، وبعــــد صــــيحة جربئيــــل تســــمعون صــــيحة الشــــيطان، ألنــــه هن

فالشيطان يكذب صيحة جربئيل، حىت أن قسماً مـن أصـحاب الرسـول ومـن 

كيــف اإلنســان : بيــنهم ســلمان وأبــوذر ســأال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه

حيفــظ عقيدتــه ويعــرف طريقــه؟ أرشــدهم الرســول وأهــل البيــت إىل قــراءة ســورة 

يضـل سـورة الكهـف يف يـوم اجلمعـة ال  الكهف يف كل يوم مجعة، فالذي يقـرأ

، وإذا مل يســتطع ان يقرأهــا فيقــرأ وإمنــا ميشــي علــى احلــق ويعــرف اإلمــام 

   ١.اآليات العشر األوىل منها

ومن مجلة األمور الـيت حتفـظ اإلنسـان وجتعلـه حمبـاً لإلمـام احلجـة عجـل اهللا 

فرجـــه قـــراءة ســـوريت العنكبـــوت والـــروم يف هـــذه الليلـــة، يقـــول اإلمـــام الصـــادق 

 أبــا حممــد مــا مــن أحــد مــؤمن قــرأ هــاتني الســورتني  واهللا يــا: (أليب بصــري

  ٢).ليلة القدر إال وجبت له على اهللا اجلنة

فيتحرك اإلمام مـن الكوفـة إىل مكـة املكرمـة جبيشـه، ويـدخل هنـاك ويسـند 

  . ظهره بني الركن واملقام وجربئيل معه، والعامل كله ينظر إليه، فيخطب اإلمام

                                                
، ١٠٧٨٨، ح ٢٣٦: ٦، السنن الكبرى للنسائي، ج ٥١١: ٤راجع المستدرك للحاكم، ج  -١

  .٢٨٨٦، ح ١٦٢: ٥سنن الترمذي، ج 
  .١١٠: ثواب األعمال للصدوق -٢
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ـــام إىل ب ـــك كلــــــه يتحــــــرك اإلمـــ ـــجد مث بعــــــد ذلـــ يــــــت املقــــــدس، إىل املســـ

األقصـى ويصـلي هنـاك بالنـاس وكـل العـامل يـرون اإلمـام كيـف يصــلي، ويف 

_  تلك اللحظة ينـزل عيسى بن مـرمي مـن السـماء حـىت كـل أهـل الكتـاب

يرونــه، ألن اليهــود ينتظــرون عيســى أيضــاً والنصــارى  _  اليهــود والنصــارى

يرتاجـع وميسـك كذلك يرون عيسى نـزل واإلمـام يقّدمـه للصـالة، فعيسـى 

  ١.بكم تقام الصالة يابن رسول اهللا، فيصلي خلفه: عضد اإلمام يقول

أمـــا مـــا هـــو واجبنـــا ورســـالتنا جتـــاه اإلمـــام روحـــي فـــداه، فـــإن رســـول اهللا 

فانتظـــار  ٢)أفضـــل أعمــال أمـــيت انتظــار الفـــرج: (صــلى اهللا عليـــه وآلــه قـــال

صـــلة الفـــرج عمـــل، والعمـــل بـــأي شـــيء؟ أول مـــا نبـــدأ حبـــل مشـــكالتنا، ف

ـــام مقطعـــــة، اهللا اهللا هـــــذا الكـــــالم هـــــو أس البحـــــث ولـــــب اجلـــــوهر ..األرحـ

وقلــب احلقيقــة، إذا مل أقلــه أنــا مســـؤول أمــام اهللا، وكلكــم مســؤولون هـــذا 

اآلن ســلم علـيهم اذكــرهم ال تســمح  كشـهر رمضــان افــتح قلبـك ألرحامــ

ـــاين إذا  ــــا لسـ ــارة مــــع اهللا، اآلن أن ـــك يف جتــ ــري رأيــــك، ألنـ للشــــيطان أن يغــ

فيه كذباً أو نفاقاً أو غيبة أو منيمة احفظه من الليلـة، فالليلـة ليلـة وجدت 

توبـــة وتطهـــري، ليلـــة تصـــفية حســـابات مـــع الشـــيطان، وانظـــر إىل اللســـان، 

                                                
  .١٦، ح ٣٣٠: قراجع كمال الدین للصدو -١
، وورد بلفظ ٥٢٧: ٣، المناقب البن شھر آشوب، ج ٣، ح ٦٤٤: كمال الدین للصدوق -٢
، مجمع الزوائد ٣٦٤٢، ح ٣٢٥: ٥راجع سنن الترمذي، ج » أفضل العبادة انتظار الفرج«

  .١٤٧: ١٠للھیثمي، ج 
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اآلن العــني ظـــاهرة، األنـــف ظـــاهرة، األذن ظـــاهرة، اليـــد واجلـــوارح ظـــاهرة، 

ــفتان ،اللســـان مســـجون بســـجون ، هـــذان ســـجنان، الفكـــان واألســـنان شـ

ـــني هـــــذه الســـــجون اللســـــان إذا خـــــرج عقـــــر ودّمـــــر وهـــــدم والشـــــدقان ، وبــ

البيـــوت، فكلمـــة واحــــدة ممكـــن يقوهلـــا اإلنســــان بلســـانه �ـــوي يف جهــــنم 

سبعني خريفاً، الغيبة والنميمـة والبهتـان والـتهم، الحظـوا الـتهم الـيت دائمـاً 

وال تَقْـف مـا لَـيس    نوزعها على الناس با�ـان، علـى نسـاء علـى رجـال، 

لَك بِه و رصالْبو عمالس إِن لْمالًعؤسم هنع كان ككُلُّ أُولئ الْفُؤاد١ .  

فــإذا أردنــا أن نأخــذ رمحــة وجــائزة هــذه الليلــة البــد أن نصــفي أنفســنا، 

  . جيب أن نكون أهًال للتلقي

ييأَس  وال تَيأَسوا من روحِ اللَّه إِنَّه الاإلنسان الليلة يتجـه إىل اهللا 

   ونرالْكـاف مإِالَّ الْقَـو حِ اللَّـهور نم.فـإن االجتـاه إىل اهللا يفـتح لنـا  ٢

آفـــاق الـــدعاء واإلجابـــة والصـــالة، فـــإن الصـــالة حتفـــظ الشـــباب مـــن هـــذا 

الضـياع وهــذا التيــه، وحتفـظ األســرة، وكــذلك الـدعاء وقــراءة القــرآن الكــرمي 

ه ألنفسـنا وحنسـن عالقتنـا مـع إمـام وصلة األرحام، فلنتوكـل علـى اهللا وننتبـ

                                                
  .٣٦: سورة اإلسراء، اآلیة -١
  .٨٧: سورة یوسف، اآلیة -٢
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ــا  ــا قلنــ ــال كمــ ــل األعمــ ــاره أفضــ زماننــــا الــــذي ننتظــــره، والــــذي ورد أن انتظــ

  . سابقاً، فقد ورد يف احلديث أن أفضل العبادة انتظار الفرج

  

  واحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين 
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ا  

ا ..................................................... ٥  

  ١٠..................................................شكر وتقدير

  

اد د ر /    ا اي  _ ١

  ١١ ...................................................................ام

  ١٧...........................................العدل: النقطة األوىل

  ٢٤..........................................وثيقة حقوق اإلنسان

  ٢٥....................................................قضية املال

  ٢٧.......................................االنتظار: النقطة األخرى

  ٢٨.................................................معىن االنتظار

  

 اد ظم ارا  /م ا اي  _ ٢

........................................................................٤٥  

  ٥٣.........................................................الغيبة

  ٥٤...................................................سبب الغيبة

  ٥٥.................................................معىن االنتظار

 



  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٩...............................................................................................الفھرست

 

 اد ن ام/   وآ  ان  _ ٣

............ ...........................................................٦٣  

  

اد دال /  واص ا ا اي  _ ٤

  ٨١ ............................................................اووي

  ٨٣................................................املدرسة األوىل

  ٨٤.................................................املدرسة الثانية

  ٨٥.................................................املدرسة الثالثة

  ٩١.....................................مصادر فكرة املهدي 

  ٩٢.................................................القرآن الكرمي

  ٩٣..................................................  السنة النبوية

  

 اد ء اووي/  ان  اي  _ ٥

..................................................................... ١٠٥  

  ١٠٨.............................الفكري العقائدي: اجلانب األول

  ١٠٩......................................الوجداين: اجلانب الثاين

  ١١٤.....................................................االنتظار

  



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................٢١٠
 »األول

  

 اد ر از/  إت ظر اي  _ ٦

..... ................................................................١٢١  

  ١٢٤........................................ظهوره وغيبته: األوىل

  ١٢٨..........................................دوافع الغيبة: الثانية

  ١٣٨...............التفاعل بني املسلمني وبني إمامهم الغائب: الثالثة

  ١٣٨.....................................اإلحساس برقابته: األول

  ١٣٩.......................................التسديد والتأييد: الثاين

  ١٤٠..........................................رؤية اإلمام: الثالث

  

 ا ر اد  /أد ود ا اي  _ ٧

..................................................................... ١٤٥  

  

٨ _  ا دة او  /راويم اراإ ا 

......................................................................١٧١  

  ١٧٤.................................................عظمة املولد

  ١٧٥.....................................................بقية اهللا

  ١٧٦...............................................إشراق األرض

  ١٧٧..............................................اإلمام حّجة اهللا



  
  
  
  
  
  
  

 ٢١١...............................................................................................الفھرست

 

٩ _ ا   /راد اد ا  ........... ١٨٣  

  ١٩٥........................................مسرية البشرية: األوىل

  ٢٠١..........................................ظهور اإلمام: الثانية

  

٢٠٩..................................................ا  

  

*   *   *  




