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تعي�ش الإن�صانية في ع�صرنا هذا مجموعة متناق�صة من الظروف والحالت. ففي 

الوقت الذي بلغ فيه الإن�صان اآفاقًا ق�صوى في العلوم المختلفة، وطّور من اإمكانّياته 

التكنولوجية لي�صتفيد منها في �صّتى الميادين، اإل اأّنه ي�صهد كذلك تهاويًا مدّويًا للعديد 

من النظريات الفل�صفية والمدار�ش الفكرية والجتماعية، والتي كان لبع�صها اأن يقود 

اأممًا ومجتمعات باأكملها، كما ح�صل مع الفكر المارك�صي وكذلك مع الفكر الراأ�صمالي. 

غير اأنه لم ُيكتب لهذه الأيديولوجيات النجاح خا�صة على �صعيد الإن�صاني، في زرع 

اإذ  الأمل والطماأنينة وروح الفرح وال�صعادة في قلوب الب�صر، بل على العك�ش تمامًا، 

نجد اأّن الحروب والّدمار ونوعية الأوبئة الجتماعية التي فتكت بالمجتمعات واأهلكت 

ة الجزء الأخير من  الحرث والن�صل، تكاد تغّطي م�صاحة القرنين الما�صيين، وخا�صّ

القرن الما�صي وبداية القرن الجديد. 

لقد امتالأت كُتب الفل�صفة الحديثة، باأفكار متماثلة، حول القلق الوجودّي الذي تعي�صه 

الب�صرية فيما يخ�ّش م�صيرها، اإّنه قلٌق ل يهداأ، ول تهتدي الب�صرية لجواب �صاٍف عنه. 

الفكر  فــي  الرئي�صة  الأعــمــدة  اأحــد  على  لــالإ�ــصــاءة  محاولة  هــو  الكتاب،  وهــذا 

الإ�صالمّي الأ�صيل »ق�صية المهدوية«، والذي ي�صّكل بالن�صبة لنا ذلك المنهج المتكامل 

الذي يكفل حياًة اإن�صانيًة رغيدة واآمنة بعيدة عن �صبح الحروب والدمار والظلم. اإّن 

»ق�صية المهدوية« في هذا العالم الم�صطرب، ت�صّكل المتنّف�ش الوحيد الآمن، والذي 

نعتقد اأّنه �صيجمع الإن�صانية كّلها تحت مظّلة العدالة ال�صاملة والنهائية، واأّن الإمام 

المهدّي| هو اأمل الإن�صان الذي ل يمكن اأن تعود الإن�صانية تحت رايته القهقرى اإلى 

زمن التخّلف والجهل والظلم والعدوان.

مقّدمة
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لقد قمنا في هذا الكتاب بجمع جهود نخبة من العلماء الرّبانيين الذين ي�صّكلون 

النه�صة  الع�صر، والذين انطلقت  الأ�صيل في هذا  الإ�صالمّي  للفكر  الم�صيء  الوجه 

اأهميًة عالية من  الكتاب  اأيديهم وجهودهم. ويكت�صب هذا  المباركة على  الإ�صالمية 

جهات عّدة:

اأّولها: هو المنهج المترابط الذي يبداأ بالتعّرف اإلى ق�صية وجود الإمام المهدّي| 

انتهاًء ب�صكل دولة العدالة ال�صاملة التي �صيتّم بناوؤها على يديه ويدي الموؤمنين. 

ثانيها: اإّن هذا الكتاب يكت�صب فرادة في بابه لأّنه يجمع بين دّفتيه ن�صو�ش العلماء 

الرّبانين:

الإمام ال�صّيد روح اهلل الخمينّي}. -

الإمام ال�صّيد علي الخامنئّي{. -

العالمة ال�صّيد محمد ح�صين الطباطبائي}. -

العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري }. -

ال�صهيد ال�صّيد محمد باقر ال�صدر }. -

الإمام المغيَّب ال�صّيد مو�صى ال�صدر. -

في  اأحيانًا  للتدّخل  م�صطّرين  مترابط،  منهج  في  الن�صو�ش  بترتيب  قمنا  وقد 

التقديم والتاأخير، وكذلك في الحذف والإبدال في بع�ش الن�صو�ش. وقد اأ�صرنا اإلى 

تلك الموا�صع بـ ]...[.

ن�صاأل اهلل �صبحانه وتعالى اأن يكون هذا الكتاب على قدر الآمال، وقرًة لعين �صاحب 

الزمان|، واإ�صهامًا يظهر حقيقة تطّلعات الأجيال الموؤمنة وال�صابة نحو غٍد م�صرق 

باإذن اهلل تعالى.



محتويات المدخل:
ُة م�ساألِة الإمامة المبحث الأول: اأهمَيّ

 Pالمبحث الثاني: �س�ؤون ووظائف النبّي الأكرم

المبحث الثالث: مراتب الإمامة
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مدخٌل
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ُة مسألِة اإلمامة المبحث األول: أهميَّ

اإنَّ م�صاألـــَة الإمامة  لها اأهميتها الخا�صة عنـــد كّل الم�صلمين وخا�صة مدر�صة اأهل 

، واإن اختلفت فيه العبائر 
(1(

البيتR. واإّننا لنجد حديثًا عن النبّيP مّتفقًا عليه

غيـــر اأّن م�صمونه واحٌد، فيروى عن اأهل البيـــتR ب�صيغة: »من مات ولم يعرف 

، وفي الم�صـــادر الأخرى: »من م���ات بغير اإمام 
(2(

اإم���ام زمان���ه م���ات ميتًة الجاهلي���ة«

، وفي �صياغة اأخرى »من مات ولي�س في عنقه بيعة مات ميتة 
(3(

مات ميتة جاهلية«

.
(5(

 ورابعة »من مات ول اإمام له مات ميتة جاهلية«
(4(

جاهلية«

 Pوالمالحظ في هذه الروايات هو اللغة ال�صديدة التي تعك�ش مدى اهتمام النبّي

بم�صاألة الإمامة، والجميع مّتفق على اأن الحديث يبرز اأهمّية الإمامة. 

الإمامة لغة:

اإّن كلمة الإمام بمدلولها اللغوّي ل تحمل اأّي مفهوم مقّد�ش؛ لأن الإمام في اللغة هو 

ال�صخ�ـــش المتََّبع والمقتدى به، �صواء اأكان قدوة النا�ش في طريق الخير اأم في طريق 

ال�صـــّر، و�صواء اأقاد النا�ش نحـــو الهدى اأم باّتجاه ال�صالل. ولـــذا نجد القراآن الكريم 

يطلـــق كلمة الإمام على كال النحوين، فقال تعالى في اأئمة الهدى: {ٱ ٻ 

.P1)  وهذا اأمٌر مهٌم جدًا؛ لأن ذلك يعطي الحديث قّوة في اإثبات �صدوره عن النبّي(
)2)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج1، �ش246.
)3)  المتقي الهندي، كنز العمال، ج 1 �ش 103.

)4)  �صحيح م�صلم، ج6، �ش22.
)5)  �صرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد المعتزلي، ج 13، �ش242.
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ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

 وفـــي �صـــاأن اأئّمـــة ال�صـــالل قال تعالـــى: {ھ ھ 
(1(

ٺ ٺ ٺ}

.
(((

ے ے ۓۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ}
الختالف في م�سطلح الإمامة:

مـــا يهّمنا هنا هـــو البحث عن مفهـــوم الإمامة ا�صطالحًا، وهـــو الذي تختلف 

فـــي تف�صيره مدر�صة اأهل البيتR عن الفـــرق الأخرى. فالخالف القائم اإّنما 

هـــو في تحديد المعنـــى ال�صطالحّي لالإمامة. لذا ل ي�صـــّح اأن ن�صّور الختالف 

بيـــن مدر�صة اأهل البيتR والمدار�ش الأخـــرى على اأّنه في خ�صو�ش �صخ�ش 

نه هـــذا المفهوم، رغم  الإمـــام، لأّن الختـــالف هو في مفهـــوم الإمامة وما يت�صمَّ

ُنها الإمامة، كالإيمان باأنَّها رئا�صة المجتمع اأو الرئا�صة  وجود جهاِت ا�صتراٍك تت�صمَّ

العامـــة. ولتو�صيح هذا الختالف ل بّد من تحديـــد وظائف النبّوة وخ�صو�صيات 

النبـــّي لننتقل منها اإلى تعريف مفهوم الإمامة؛ لأن الإمام هو القائد الذي يحمل 

م�صوؤولية الدين بعد النبّي، فهل له كّل اأو بع�ش ما كان للنبّي من �صوؤون ووظائف؟

Pالمبحث الثاني: شؤون ووظائف النبّي األكرم

ووظائف  �صوؤون  ال�صيرة  روته  وبما  القراآن  رواه  بما   Pالأكرم للنبّي  كان  لقد 

متعّددة، فقد كان ينه�ش باأعباء متعّددة في وقٍت واحٍد، ويمكن تق�صيمها اإلى ثالث 

وظائف:

ہ  ہ ہہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  تعالى:  قال  النبّ�ة:  اأوًل، 

اإلهيًا، ووظيفة النبّي  . وهنا يكون كالم النبّي وحيًا 
(((

ھھ ھ   ھ ے ے}

)1)  �صورة الأنبياء: الآية 73.
)2)  �صورة الق�ص�ش: الآية 41.

)3)  �صورة الح�صر: الآية 7.
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فيه التبليغ. 

ثانياً، الق�ساء: قال تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ 

وهنا   .
(1(

وئ} ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې  
يمار�ش النبّي عملّية تطبيق للموازين الإ�صالمية في الق�صاء دون تدّخل اإلهّي، اأي اإّن 

النبّي عندما يق�صي بين اثنين اإّنما يق�صي بينهما بما لديهما من حجة واثبات للحّق 

كالبّينة ونحوها. 

ثالثاً، الرئا�سة العامة: فقد كان النبّيP قائد الم�صلمين ورئي�صهم، قال تعالى: 

الأوامــر  تكون  وهنا   .
(((

{ یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  {ۈئ 

النبوية غير الوحي الإلهي. وفي هذه الدائرة كان النبّي ي�صاور اأ�صحابه، في�صاألهم عّما 

يرونه ثّم ياأمرهم بما هو يراه. وهنا ل يكون ما ي�صدره النبّيP من اهلل مبا�صرة، 

للنبّيP كحاكٍم وقائٍد  اأعطاها اهلل  التي  ال�صالحية  الأوامر طبق  بل ت�صدر هذه 

اعة. لالأمة الإ�صالمية، لذلك تكون هذه الأوامر واجبة الطَّ

واإذا �صوهـــد في تاريخ النبّيP بع�ش اأنواع التدخل الغيّبي فذلك ل ي�صّكل قاعدًة 

عامًة واإّنما هو ا�صتثناء.

المبحث الثالث: مراتب اإلمامة

بعد اأن اّت�صحت وظائف النبّيP، ننقل الكالم اإلى الإمامة لن�صرح مراتبها بالنظر 

اإلى كونها ا�صتمرارًا لوظائف النبّوة، وبالتالي يكون لالإمامة اأي�صًا مراتب ثالث، وقع 

الختالف في بع�صها، ومن خالل تو�صيحها يظهر محّل النزاع بين الفرق الإ�صالمية.

الرئا�سة العامة   1

فكمـــا اأّن النبّيP هـــو القائد والحاكم فـــي المجتمع الإ�صالمـــّي، كذلك تنتقل 

)1)  �صورة الن�صاء: الآية 65.

)2)  �صورة الن�صاء: الآية 59.
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القيـــادة اإلى من ياأتي بعدهP. وهذه الم�صاألة محـــّل اّتفاق بين الفريقين )مدر�صة 

اأهـــل البيتR ومدر�صـــة الخلفاء(؛ فالفريقـــان يتفقان على اأ�صـــل الإمامة بهذه 

المرتبـــة، ولكّن الختالف في �صكل هـــذه المرتبـــة، واأنهـــا بالتعييـــن والن�ـــشّ اأو ل.

لو كان يقت�صر مفهوم الإمامة عند مدر�صة اأهل البيتR على هذه المرتبة، ولم 

يكن لديهم اإيمان بالمراتب الأخرى لالإمامة، لكانت الإمامة عندهم من فروع الدين 

ل مـــن اأ�صولـــه، اإل اأّن مدر�صة اأهل البيتR تعتقد بـــاأن لالإمام مرتبتين اأخريين، 

لذلـــك ل تـــرى هذه المدر�صة اأّن عليًاQ هو المتقـــدم اأو الأف�صل من بين اأ�صحاب 

.Pفقط، بل ترى له مرتبتين ل ي�صاركه فيهما اأحٌد من اأ�صحاب النبّي Pالنبّي

المرجعّية الدينّية   2

 اإّن مـــن وظائف النبّي التـــي تقّدم ذكرها وظيفة بيان الأحـــكام الإلهية )النبّوة(. 

ولكـــّن حياة النبّيP المحدودة بزمن معّين، والظروف المحيطة بها، قد منعت من 

اأن يكـــون ما بّلغه النبّيP لعامة الم�صلمين �صاماًل لجميع اأحكام الإ�صالم، ولذا كان 

الأ�صلـــوب الأمثل هو قيام النبّي بتعليم �صخ�شٍ وتلقينه هذه الأحكام، ليقوم بعد وفاته 

باإكمال وظيفة تبليغ الأحكام الإلهية.

وتعتقـــد مدر�صـــة اأهل البيـــتR اأّن علّيًا Q كان هو ذلـــك ال�صخ�ش الذي 

م على  قـــام النبّيP بتعليمه اأحكام الإ�صـــالم، واأ�صبح هو العاِلم ال�صتثنائّي المتقدِّ

اأ�صحـــاب النبـــّيP، وكان علمه هو العلم المع�صـــوم، اأي اأّنه ل ي�صتبـــه في قوٍل ول 

حكـــم. وهـــذا التعليم لم يكـــن بالطريقـــة المتعارفة، بل كان من خـــالل طريق غيبّي 

اإلهّي. وهذه المعرفة الغيبية الإلهية انتقلت من الإمام Q اإلى الأئّمة من بعده. 

الإمامة بمعنى ال�لية   3

 ت�صـــّكل هذه المرتبة الذروة في مفهوم الإمامـــة، وت�صمل كّل ما قبلها من مراتب 

وتزيد عليها، اأي العتقاد باأّن الإمام Q هو الإن�صان الكامل وهو حجة الع�صر، 
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وهـــذا الإن�صان ل بّد من وجوده في كّل ع�صر، ولوله ل�صاخت الأر�ش باأهلها، ولهذا 

الإن�صـــان مقاماٌت ودرجـــاٌت عالية. وقد اعتبرت مدر�صـــة اأهل البيتR اأّن هذه 

المرتبـــَة ثابتـــٌة للنبيP ولالأئمـــةR من بعده، واأّنه ل بّد فـــي كّل ع�صٍر من وليٍّ 

كامٍل، وله مقاماٌت بعيدٌة عن ت�صّورنا. واأما اأغلب الم�صلمين فال يعتقدون بثبوت هذه 

 .Pالمرتبة �صوى للنبي

هـــذه هي المراتب الثالث لالإمامة. وقـــد انق�صم ال�صيعة في هذه المراتب اإلى 

ثالثـــة اأقوال، فبع�ٌش يعتقد باأّن الإمامة هي بمعنى القيادة والرئا�صة العامة فقط 

اأي المرتبـــة الأولـــى، وبع�ٌش اآخر يعتقد باأنهـــا مرجعية دينية اأي�صـــًا اأي بالمرتبة 

الثانية لالإمامة، ولكّن اأكثر ال�صيعة يعتقدون باأّنها ولية كاملة، اأي المرتبة الثالثة 

التي ت�صمل كّل مراتب الإمامة.

المبحث الرابع: الطرح الصحيح لمسألة اإلمامة

هـــل تقع مهّمة بيان الأحـــكام الإلهية وتعاليم ال�صماء بعـــد النبّيP على �صخ�شٍ 

واحد، بنحو  يكون ما يجيب به هو ال�صواب والحقيقة، دون اأّي احتمال للخطاأ والهوى، 

ويكـــون مثل هذا ال�صخ�ش مرجعًا لأحكام الدين كمـــا كان النبّي مرجعًا لذلك؟ اأو اأّن 

الأمـــر لي�ش كذلـــك ولي�ش لدينا مثل هـــذا ال�صخ�ش؟ ونالحظ اأن ال�صـــوؤال قد ان�صّب 

علـــى المرتبة الثانية لالإمامة، وهـــي المرجعية الدينية، فهل نقول بها لالإمام من بعد 

النبّيP اأو اأّن الو�صاية كانت اإدارية �صرفة؟

فهـــذه المرتبة هـــي محّل النزاع، وبهـــا تختلف مدر�صة الخلفاء عـــن مدر�صة اأهل 

البيـــتR، فـــال تعتقـــد مدر�صة الخلفـــاء بمثل هـــذا المن�صـــب لأّي �صخ�شٍ على 

الإطالق، ول تراها ل لعلّيQ ول لغيره.

فالخـــالف لي�ش في اأّي �صخ�شٍ له مثل هذا الأمـــر، واإنما  في اأ�صل وجود مثل هذا 

ال�صخ�ـــش. والذي ي�صهد لهذا الأمر نقلهم لالأخطاء عن مثل اأبي بكٍر وعمر، والعبائر 
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، ما يدّل بو�صوح علـــى عدم ع�صمتهما، وبالتالي على عدم 
(1(

ال�صـــادرة عن كلٍّ منهما

 .Pكونهما مرجعية بعد النبّي

الحاجة اإلى المرجعّية الدينّية:

لقد نزل الإ�صالُم على النبّيP كاماًل تامًا. وقد تلّقىP جميع ما يحتاج اإليه 

 Pالنبّي بّلغه  ما  اأّن  هو  ال�صوؤال  ولكن  �صرعهم.  واأحكام  دينهم  تعاليم  من  النا�ش 

للم�صلمين هل هو كّل ما نزل اإليه، اأو اأن ق�صمًا كبيرًا منه لم يبّينه للنا�ش؛ لأنه متوقف 

على حلول اأوانه، والنبّيP بّلغه لعليQ ليقوم ببيانه للنا�ش متى دعت الحاجة 

اإلى ذلك؟ 

ولعّل الجواب يظهر بعد مالحظة النقاط التالية:

الأول���ى: مالحظـــة ما يت�صّمنه القـــراآن الكريم من اأحكام، حيث نجـــد اأّن ما ورد فيه 

 مخت�صرٍة جدًا، م�صافًا اإلى كونهـــا كلّيات مثل فري�صة ال�صالة 
ٍ
لي�ـــش �صوى اأحكام

والحج اللذين لم يرد في القراآن تفا�صيل اإقامتهما وكيفية اأدائهما.

الثانية: مالحظة �صّنة النبّي الأكرمP وما ورد خاللها من اأحكام، فاإّنها مخت�صرٌة 

مجملـــٌة اأي�صًا، ل �صيما بمالحظة الفترة التي عا�صها النبّيP، والم�صكالت التي 

عا�صها  �صواء في مكة، والتي ا�صتمرت ثالثة ع�صر عامًا في ظّل �صغٍط وح�صاٍر، اأم 

في المدينة وفي ظّل حروب ومعارك.

الثالث���ة: حّتـــى اإن غ�ص�صنـــا النظر عـــن ظروف النبـــّيP، وفر�صنـــا اأّنهP كان 

كالمعّلم الذي يذهب اإلى المدر�صة كّل يوم لتعليم النا�ش، فاإّن هذا الوقت لن يكون 

كافيًا لبيان جميع ما و�صله من ر�صالة الإ�صالم، ل �صيما بمالحظة اأّن الإ�صالم دين 

يب�صط حاكمّيته على جميع �صوؤون الب�صر. 

)1)  كقـــول اأبـــي بكر: »اأّيها النا�س، اإّني وّليتكم ول�سُت بخيركم، فاإن اأح�سن���ُت فاأعين�ني، واإن اأخطاأُت فقّ�م�ني، اإّن لي �سيطاناً يعتريني« 
الإمامة وال�صيا�صة، ابن قتيبة، ج1، �ش2. 

وقول عمر بعد اأن اأظهرت امراأٌة خطاأه في م�صاألة �صداق الن�صاء: »كّل النا�س اأفقه من عمر حتى رّبات الحجال، األ تعجب�ن من اإمام 

اأخطاأ ومن امراأة اأ�سابت، فا�سلْت اإمامكم فف�سلته؟« �صرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 3، �ش113.
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الرابعة: �صياع كثير من اأحاديث ر�صول اهللP وذلك ب�صبب اأمر تاريخّي ثابت، وهو 

مـــا قـــام به عمر بن الخطاب من المنع من تدوين الحديـــث. ولو اأردنا اأن ل نلحظ 

هذه الواقعة التاريخية من منظار مدر�صة الأئمةR وتجّردنا عن ذلك، اأمكننا 

القول اإن �صبب المنع هذا هو اعتبار القراآن المرجع الوحيد )ح�صبنا كتاب اهلل(. 

وقد بقي هذا المنع م�صتمرًا اإلى عهد عمر بن عبد العزيز، اأي اإلى حدود �صنة 99 

هجرية.

الخام�س���ة: كثيرًا مـــا كان ر�صول اهللP يبّيـــن الأحكام عندما ت�صتجـــّد، ولي�ش قبل 

اأوانها. ومن الم�صّلم به اأّن هناك م�صائل كبيرة و�صغيرة �صوف ت�صتجّد وتطراأ على 

الأمـــة بعـــد غياب النبـــّيP، فهل الإ�صالم ناق�ش لـــم يبّينها اأم اأنـــه ترك بيانها 

لالإمام من بعد النبّيP؟

بعد مالحظة هذه النقاط يظهر بو�صوح فر�صية كال المدر�صتين وم�صتلزماتهما:

 .Pاأّما فر�سية مدر�سة الخلفاء: فترى انقطاع البيان الواقعّي للدين بوفاة النبّي

ول يوجـــد لدينـــا بياٌن منّزه عـــن الخطاأ وال�صتبـــاه، ول �صيء وراء مـــا ورد عن النبّي 

الأكـــرمP، ولي�ـــش لأّي �صخ�ش بعد النبـــّيP من�صب المرجعيـــة الدينية. لذلك 

واجهت م�صكلة الم�صائل الم�صتجّدة، فهي تعتمد فقط على القراآن وال�صّنة، وهما غير 

كافيين في ذلك، وخ�صو�صًا بعد غياب كثير من اأحاديث النبّيP، فكانت النتيجة 

هـــي العتماد على القيا�ـــش، اأي العتماد على مواطن الت�صابه بين ما ورد في الكتاب 

وال�صّنـــة وبين ما لم يـــرد فيهما، وكان العتماد على القيا�ـــش يّت�صع كلما اّت�صع العالم 

.
(1(

الإ�صالمي واّت�صعت الم�صائل الجديدة

اأّمـــا فر�صّيـــة مدر�صة اأهـــل البيتR التـــي اأثبتـــت المرجعية الدينيـــة لالإمام 

علـــّيQ ولالأئّمـــة من بعده، فهي ت�صتمـــّد اأحكامها منهم كما كانـــت ت�صتمدها من 

)1)  نعم لم يعتمد جميع اأتباع مدر�صة الخلفاء على القيا�ش، فقد اأنكره اأحمد بن حنبل ولم يمار�صه مالك بن اأن�ش. ولكن ما ح�صل مع اأبي 
حنيفة هو اأنه فتح الباب وا�صعًا اأمام القيا�ش، وقّل اعتماده على الروايات، بل قيل اإنه لم يعمل �صوى بـ )15( حديثًا، واأما ال�صافعي فقد 

ا�صتخدم ال�صّنة كما ا�صتخدم القيا�ش. 
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النبّيP، لذلك لم ت�صطّر للجوء اإلى القيا�ش، وتعتبر اأن كّل الأحكام قد بّينها الأئّمة 

R بعد الر�صولP، ولذلك وقفت من القيا�ش موقف المنكر له اأ�صّد النكير. 

وروايـــات هذه المدر�صة ت�صرب جـــذوره من الأ�صا�ـــش، اإذ اإّن الحاجة اإلى القيا�ش 

اإنما تن�صاأ من العتقاد بعدم كفاية الكتاب وال�صّنة، ولدى مدر�صة اأهل البيتR ما 

يكفـــي لحّل جميع ما ي�صتجـــّد من م�صائل، �صواء عبر اللجوء اإلى ال�صّنة مبا�صرًة اأم من 

خالل الأئمة R، واهلل عز وجل لم ينزل دينًا ناق�صًا اإلى نبيهP، واأّن النبّي بّلغه 

كامـــاًل، ولكـــن ال�صيغة الكاملة من الأحكام لم يبّلغها النبـــّيP لعامة النا�ش، واإنما 

خ�ّش بها الإمام عليًاQوالأئمة من بعده واأمرهم ببيانها للنا�ش. ويتفّرع على هذا 

العتقاد:

المبحث الخامس: اإلمامة في القرآن

الإمامة العامة في القراآن:   1

تبّيـــن من الأبحاث ال�صابقة اأن الخالف في الإمامة لي�ش في �صخ�ش الإمام، واإنما 

تعـــّداه اإلى اأ�صل ثبـــوت الإمامـــة بمعناها الأو�صع مـــن الحكومة وال�صلطـــة، بما ي�صمل 

المرجعيـــة الدينية بعد النبّيP، واإّنه من الخطاأ ما وقع به الكثير من علماء الكالم 

عنـــد ت�صويرهم للنزاع بيـــن المدر�صتين في �صخ�ش الإمام، فكمـــا اأن النبّوة ل تعني 

الحكـــم فقط، بل النبّوة تت�صّمن العديد من ال�صوؤون من �صمنها م�صاألة الحكم، كذلك 

هـــي الإمامـــة عنـــد مدر�صة اأهل البيـــت R، بينما فـــي المقابل ح�صـــرت مدر�صة 

الخلفاء الإمامة في مجال ال�صلطة فقط.

الإمامة والنبّوة:

نًا من مقام  ّن مقـــام الإمامـــة عند مدر�صة اأهـــل البيتR هي اأرفـــع �صاأ اإ

لـــى النبّوة،  ولـــي العزمR جمعـــت لهم الإمامـــة اإ�صافة اإ نبيـــاء اأ النبـــّوة، فاأ

 Rنبياء ّن كثيرًا من الأ ولي�ـــش مـــن ال�صرورّي اأن يكـــون كّل نبّي اإمامًا، بـــل اإ
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لـــم ي�صلـــوا اإلى رتبـــة ومقـــام الإمامـــة، فقد ورد فـــي القـــراآن الكريم: {ۀ 

ۆ  ۇ      ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ   ہ 
.
(1(

ۆ ۈ}
ولمعرفـــة دللـــة الآيـــة على الإمامـــة، ل بّد من معرفـــة البتالءات التـــي عا�صها 

اإبراهيمQ، وموقفه منها. 

فقد ثبت اإبراهيمQ اأمام نمرود واألقي في النار، وهو م�صّلم لأمر رّبه، ثّم اإّنه

Q لم يرزق بذرّية اإل على كبر �صّنه، ولما رزق بابنه، جاءه الأمر الإلهي بمغادرة 

مر بترك زوجته وطفله هناك وحيدين 
ُ
بالد ال�صام مع زوجته وطفله اإلى الحجاز، واأ

والرجوع اإلى بالد ال�صام. وقد امتثلQ اأمر اهلل بت�صليم كامل، وقد اأ�صار تعالى 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  {ڍ  بقوله:  الأمر  هذا  اإلى 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
.
(2(

ڱ ڱ ڱ}
الأوامر  اأمام  ت�صليمه المطلق  اإبراهيمQ، وهو يدّل على  له  واأ�صّد ما تعّر�ش 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  {ىئ  قال:  اإذ  ابنه  بذبح  الإلهّي  الأمر  الإلهية، 

حئ مئ    ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث 
.
(3(

يث}
 وهنا يتحّدث القراآن عن ت�صليمه وت�صليم ابنه المطلق اأمام الأمر الإلهّي، وما اإن 

، جاء النداء: {ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ      
(4(

حانت اللحظة {ٱ ٻ ٻ ٻ   }

، وهكذا اجتاز اإبراهيمQ المتحان الإلهّي، فلم يكن المراد 
(5(

ٺ ٺ }
.Qذبح ابنه بقدر ما كان المراد معرفة درجة الت�صليم التي و�صل اإليها اإبراهيم

)1)  �صورة البقرة: الآية 124.

)2)  �صورة اإبراهيم: الآية 37.
)3)  �صورة ال�صافات: الآية 102.
)4)  �صورة ال�صافات: الآية103.
)5)  �صورة ال�صافات: الآية105.
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الإمامة مقاٌم بعد النبّوة:

بعد كّل هذه البتالءات التي تعّر�ش لها النبّي اإبراهيمQ، خاطب اهلل نبيه {ھ 

Q ھ  ے ے ۓۓ }، فمتى كان ذلك؟ ل �صّك اأنه كان بعد اأن كان اإبراهيم
نبّيًا وبعد اأن و�صل اإلى �صّن متقدمة وذلك لأمرين:

اأحدهم���ا: اإن الآيـــة ذكـــرت اأّن اإبراهيـــم Q نـــال الإمامـــة بعـــد اأن اجتـــاز جميع 

البتالءات الربانّية، وهذه البتالءات لم تحّل به اإل بعد اأن كان نبّيًا.

ثانيهم���ا: اإّن اإبراهيـــمQ بعد اأن اأعطاه اهلل الإمامـــة طلبهاQ لذّريته، وهذا 

يعني اأن الإمامة جاءته عندما كان له ولد، وهوQلم يكن له ولد اإّل بعد النبّوة 

وبعد اأن تقّدم به العمر.

فـــاإذا كانت الإمامة لإبراهيـــمQ بعد النبّوة، والآية تتحـــدث عن اأنها من�صب 

ومقام �صوف يهبه اهلل لنبّيه، لم ي�صل اإليه اإبراهيمQ اإّل بعد اأن اجتاز البتالءات 

كّلهـــا، فما هو هـــذا المن�صب الراقـــي الذي هو اأعلـــى �صاأنًا من النبـــّوة والذي اأعطي 

لإبراهيمQ؟ اإنه الإمامة.

الإمامة عهد اهلل:

اأن تكون  اأحّب   Qاإبراهيم الآية، لأّن  الإمامة هي عهد اهلل على ما ذكرته 

الإمامة لذريته، ولكن الجواب كان {ۇ ۇ     ۆ ۆ ۈ}، فاإذًا الإمامة 

هي من عهود اهلل. ولذا ترى مدر�صة اأهل البيتR اأّن الإمامة ترتبط باهلل ول 

�صاأن للنا�ش بها. وهذا العهد ل يناله �صخ�ٌش اإّل بعد اأن يمّر بمراحل من الطاعة 

والت�صليم والنقياد هلل بنحٍو ي�صبح هو الإن�صان الكامل. ومن هنا نجد الآية تخبر 

عن عدم و�صول الظالم اإلى مقام الإمامة. ولكن يقع الكالم في تحديد الظالم.

اإّن الظالـــم قد يكون ظالمًا لنف�صه وقـــد يكون ظالمًا لالآخرين، وكال الق�صمين 

ل ينـــال عهد اهلل. وظلـــم الغير اأمٌر وا�صٌح اإذ هو التعّدي على الآخرين. واأّما ظلم 
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النف�ش فهو عبارة عن المع�صية. فقد ورد التعبير القراآني عن العا�صي باأّنه ظالم 

لنف�صه، واأّي �صخ�شٍ كان ظالمًا لنف�صه فال ينال عهد اهلل.

من هو الظالم؟ 

�صخ�ٌش يكون ظالمًا لنف�صه دائمًا من اأّول عمره اإلى اآخره. -

�صخ�ٌش يكون �صالحًا غير ظالم لنف�صه اأّول عمره، ولكّنه يظلمها اآخر عمره. -

�صخ�ٌش يكون ظالمًا لنف�صه في اأّول عمره ولكّنه عاد بالتوبة ورفع الظلم عنها. -

ويمكن ت�صّور �صخ�ش رابع وهو من لم يظلم نف�صه اأبدًا وفي اأّي وقت من الأوقات. -

ومن الم�صتحيل اأن يكون طلب اإبراهيمQ الإمامةـ  مع ما لها من ال�صاأن الرفيع 

ـ لمن كان من الق�صمين الأول والثاني.

اأّما الثالث فهو كمن كان م�صركًا ثم اآمن، وقد جاء الجواب بالنفي اإذ {ۇ ۇ     ۆ 

ۆ ۈ}، اأي اأن كّل اإن�صان كان في �صابق حياته ظالمًا فال ينال الإمامة، ولذا 
تدّل الآية على اأن الإمامة ل تكون من ن�صيب من كان م�صركًا في بع�ش حياته.

وعليـــه فكّل مـــن �صدق عليه الظلم لنف�صه ولو لفترة ق�صيـــرة ل ينال الإمامة. فكّل 

هـــذه الأق�صـــام ل ت�صتحّق الإمامـــة. وبالتالي ل يبقى اإّل من لم يظلـــم نف�صه اأبدًا، وهو 

الت�صـــّور الرابع. وهذا مّما ل �صـــك اأّن اإبراهيمQ طلب الإمامَة له؛ لأنه ل ينطبق 

عليه عنوان الظالم اأبدًا.

ة في القراآن:   2 الإمامة الخا�سّ

ت�صتـــدّل مدر�صة اأهل البيتR لإثبات الإمامة باآياٍت قراآنية. وتوجد روايات لدى 

مدر�صة الخلفاء توؤّيد التف�صير الذي تذهب اإليه مدر�صة اأهل البيتR، ونذكر منها:

اآية الإنفاق:

وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  {ې  تعالى:  قوله 

.
(1(

ۇئ ۇئ }
)1)  �صورة المائدة: الآية 55.
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لي�ش  القول  فهذا  ۇئ}  ۇئ  وئ   {وئ  قوله  هو  ذلك  اإثبات  طريق  اإّن 

ت�صريعًا ولي�ش اإن�صاء، فال تريد الآية اأن تقول اإّنه ي�صتحب اإعطاء الزكاة حال الركوع، 

واإّنه �صامل لجميع الم�صلمين، بل الآية تريد اأن تتحّدث عن واقعٍة ح�صلت في الخارج، 

فهي تريد اإخبارنا عن اأمٍر قد ح�صل. وهذه الحادثة اتفق على نقلها كال المدر�صتين، 

وملّخ�صها اأّن �صائاًل دخل الم�صجد والإمام عليQ ي�صلي، فاأوماأ الإمام اإليه لياأتي 

وياأخذ منه خاتمًا كان في اإ�صبعه، ولم ينتظر الإمام انتهاء �صالته ليت�صّدق على ذلك 

ال�صائل، فنزلت الآية الكريمة.

وتتفـــق المدر�صتـــان على اأّن الآيـــة اإّنما نزلت في هـــذه الحادثة. واأّمـــا تعبير الآية 

ب�صيغة الجمع بقولها )يوؤتون( مع اأّن المراد �صخ�ٌش واحٌد فلي�ش غريبًا، لأن ا�صتعمال 

الجمع مكان المفرد للتعظيم هو اأمٌر متعارف في اللغة العربية.

والآيـــة الكريمة ابتداأت اأوًل بكلمة )اإنما(، وهـــي في اللغة العربية اأداة ح�صر تدّل 

علـــى التخ�صي�ـــش، كمـــا ورد في الآيـــة قوله )ولّيكـــم(، والولّي هو بمعنـــى من له حّق 

الت�صّرف وحّق القيمومة والأمر والنهي. 

فالآية تريد اأن تفيدنا باأّن من له حّق الولية والأمر والنهي منح�صر باهلل ور�صوله 

 .Qوالذين يقيمون ال�صالة ويوؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو علي

كما اأّن الآية تتحّدث عن حالة ا�صتثنائية ل عن حالة عامة، لأّن اإعطاء الزكاة اأثناء 

الركوع ل يعبر عن ممار�صة عاّمة، ول عن قاعدة عامة، ولكننا مع ذلك نجد اأّن القراآن 

الكريـــم لم ي�صّرح بالواقعـــة ول با�صم �صاحبها، مع اتفاق كلمة الفرق الإ�صالمية على 

 .Qاأّن الآية وردت في علّي بن اأبي طالب
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اآية التطهير:

.
(1(

قال تعالى: {ڎ  ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک}

اإّن المـــراد من التطهيـــر الذي ذكرته الآيـــة الكريمة، هو التطهيـــر مّما يعتبره 

القـــراآن الكريم رج�صًا، وهو ي�صمل في القـــراآن كّل ما كان قد ُنهي عنه، �صواء اأكان 

مـــن الذنوب العتقادية اأم الأخالقية اأم العملية، ولـــذا يقول علماء مدر�صة الأئمة

 .Rاإّن الآية تدّل على ع�صمة اأهل البيت R

اإن نـــزول الآيـــة في و�صـــف اأهل بيت النبـــّوةR، وفي �صياق اجتمـــاع حدث بين 

النبّيP وعلي والزهراء وفاطمة والح�صنينR، هو من الأمور المتفق عليها بين 

المدر�صتيـــن في اأهم كتبهـــم المعتبرة. ول تقت�صر م�صـــادر الأحاديث التي تدل على 

ذلك على كتاب اأو كتابين بل هي كثيرة حتى في روايات مدر�صة الخلفاء.

ولكننا نجد اأّن الآية وردت �صمن �صياق اآياٍت اأخرى تتحّدث قبلها وبعدها عن ن�صاء 

النبـــّيP، ولغـــة الآية التحذير لن�صاء النبـــّيP باأّن الذنب ال�صـــادر عن اإحداهّن 

يكـــون عذابه م�صاعفاً، و�صمن هذا ال�صياق تاأتي الآية المتقدمة الواردة في �صاأن اأهل 

البيـــتR. والـــذي يح�صل في هذا ال�صيـــاق اأّن هذه الآيـــة بخ�صو�صها تفترق عن 

الآيات التي قبلها والتي بعدها في اأمرين:

الأول: اأّن ال�صمير يتبّدل في الآية من التاأنيث اإلى التذكير، ولي�ش ذلك اأمرًا جزافيًا، 

فقد تبدل الخطاب من {ٺ ٿ  } اإلى {ژ  ژ ڑ   }. فاإذًا 

قد تبّدل المو�صوع، والقراآن يريد اأن يتحدث عن مو�صوٍع جديٍد.

 ،Pالثان���ي: اإّن الآيـــات ال�صابقة على هذه الآية والالحقة لها والموجهة لن�صاء النبّي

كانت تحمل �صيغـــة التهديد والأمر والتكليف {ڃ ڃ ڃ ڃ چ }، 

واأّمـــا مفاد اآية التطهير فهو قد تجاوز ذلك، بل تجاوز المدح ليتحدث عن التنزيه 

عن الذنوب والمعا�صي والتطهير من الموبقات. 

)1)  �صورة الأحزاب: الآية 33.



جائزة الفكر الإ�سالمي الأ�سيل

26

اإّن هـــذا كّلـــه ي�صهد على اأّن المخاطب بهذه الآية هـــم اأهل البيتR، فيما كان 

المخاطـــب بما �صبـــق هذه الآية ومـــا لحقها ن�صاء النبـــّيP، فكانت الآيـــة كالجملة 

المعتر�صة التي ترد في �صياق الحديث عن مو�صوٍع اآخر.

المبحث السادس: تصريح النبّي محّمدP باألئّمة االثني عشر)1)

لقد جاء في المرويات ما دّل على ح�صر الأئّمة باثني ع�صر اإمامًا، وهي عّدة اأخبار 

مروّيـــة في كتب اأهل ال�صنـــة المعتبرة اأي اعتبار، اإ�صافة لما اجتمعت عليه ال�صيعة من 

 ،
(2(

اإثبـــات عدد هوؤلء الأئمةR واأ�صمائهم. فقد روي فـــي الجمع بين ال�صحيحين

عن �صّيد الكونين، ب�صند ينتهي اإلى جابر بن �صُمرة عن النبّيP اأّنه قال: »يك�ن من 

. وروى 
(3(

بع���دي اثن���ا ع�سر خليفة« ثـــّم تكلَّم بكلمة خفّية، ّثم قال: »كلَّهم م���ن قري�س«

البخـــاري في �صحيحه بطريقين: اأّولهما اإلى جابـــر بن �ُصمرة قال: �صمعت ر�صول اهلل 

Pيقـــول: »يك����ن بعدي اثنا ع�سر اأميراً«، ثم قال كلمـــة لم اأ�صمعها، ثّم قال: »كلَّهم 

. وثانيهما اإلى ابن عيينة قال، قال ر�صول اهللP: »ل يزال اأمر النا�س 
(4(

من قري�س«

ما�سي���اً م���ا وليهم اثنا ع�سر رجال« ثّم تكلَّم بكلمة خفيت علّي، ف�صاألت اأبي: ماذا قال 

. وقد روى م�صلـــم اأي�صًا الحديث 
(5(

ر�صـــول اهللP؟ فقال، قـــال: »كلَّهم من قري����س«

 .
(6(

الأّول بثمان طرق، األفاظ متونها ل تختلف

)1)  م�صتفاد من كتاب: ك�صف الغطاء عن مبهمات ال�صريعة الغراء، ال�صيخ جعفر كا�صف الغطاء، ج1، �ش70-68.
ــ ، َرّتب الأحاديث علـــى ح�صب ف�صل  ندل�صـــي المتوّفى �صنة 488 هـ

ُ
)2)  الجمـــع بيـــن ال�صحيحيـــن لمحّمـــد بن اأبي ن�صر فتـــوح الحميدي الأ

�صول: واعتمدت في النقل من ال�صحيحين على ما جمعه الحميدي في كتابه فاإّنه اأح�صن في 
ُ
ال�صحابـــي، وقـــال ابن الأثير في جامع الأ

ذكر طرقه وا�صتق�صى في اإيراد رواياته، واإليه المنتهي في جمع هذين الكتابين ك�صف الظنون 1: 599.

)3)  �صحيـــح م�صلـــم 4: 100 كتاب الإمارة باب 1 ح 1821، �صنن الترمذي 4: 501 ح 2223، م�صند اأحمد 5: 88، 98، 99، م�صند اأبي عوانة 
�صول 4: 45 ح 2022، م�صابيح ال�صّنة 2: 192، البدايـــة والنهاية 6: 248، ينابيع الموّدة 3: 

ُ
4: 396، حليـــة الأوليـــاء 4: 333، جامـــع الأ

289، العمدة لبن البطريق: 417.

)4)  �صحيـــح البخـــاري 9: 101 كتـــاب الأحكام باب ال�صتخـــالف، �صنن الترمـــذي 4: 501 ح 2223، م�صند اأبي عوانـــة 4: 398، م�صتدرك 
الحاكم 3: 617 بتفاوت، ينابيع الموّدة 3: 289.

)5)  �صحيـــح م�صلـــم 4: 100 كتاب الإمـــارة ح 1821، وم�صند اأحمد 5: 97، 98، 100، 101، وم�صتدرك الحاكم 3: 618 بتفاوت، وحكاه عنه 
ابن البطريق في العمدة: 416 ح 857.

)6)  ول يخفـــى اأّن األفـــاظ الأحاديث في �صحيح م�صلم مختلفة ولكّنها مّتفقة في لفظ الثني ع�صر وكلَّهم من قري�ش. �صحيح م�صلم 4: 100 
�صول 2: 33.

ُ
كتاب الإمارة ح 1821، وانظر تي�صير الو�صول اإلى جامع الأ
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وفـــي �صحيح م�صلم عنـــه P: »ل يزال الدي���ن قائماً حّتى تق����م ال�ساعة ويك�ن 

. وفي الجمع بيـــن ال�صحاح ال�صّت في 
(1(

عليه���م اثن���ا ع�سر خليفة، كلَّهم م���ن قري�س«

مو�صعيـــن اأّنـــهP قـــال: »اإّن ه���ذا الأم���ر ل ينق�س���ي حّتى يم�س���ي فيهم اثن���ا ع�سر 

 .
(2(

خليفة، كلَّهم من قري�س« 

وذكـــر ال�صّدي في تف�صيره وهو من علمـــاء الجمهور وثقاتهم قال: لّما كرهت �صارة 

مكان هاجر، اأوحى اهلل تعالى اإلى اإبراهيم اأن انطلق باإ�صماعيل واأّمه، حّتى تنزله بيت 

النبّي التهامّي، فاإّني نا�صر ذرّيتك وجاعلهم ثقاًل على من كفر، وجاعل من ذريته اثني 

. وعن ابن عّبا�ش قال: �صاألت النبّي �صلَّى اهلل عليه واآله حين ح�صرته 
(3(

ع�صـــر عظيمـــًا

 ،Qالوفاة، وقلت: اإذا كان ما نعوذ باهلل تعالى منه فاإلى من ؟ فاأ�صار بيده اإلى علّي

 .
(4(

وقال: »اإلى هذا، فاإّنه مع الحّق والحّق معه، ثّم يك�ن من بعده اأحد ع�سر اإماماً«

وروى �صـــدر الأئّمة اأخطب خوارزم، باإ�صنـــاده اإلى ر�صول اهللP، قال: �صمعُت 

ر�صـــول اهلل يقول: »ليلة اأ�سري بي اإل����ى ال�سماء، قال لي الجليل جّل جالله: اأمن 

ن����زل اإلي����ه م����ن رّبه. فقل����ت: والم�ؤمن�����ن، فقال ل����ي: �سدقت، من 
ُ
الر�س�����ل بم����ا اأ

ّمت����ك ؟ قل����ت: خيرها، ق����ال: علّي ب����ن اأبي طال����ب Q، قلت: نعم 
ُ
خلَّف����ت ف����ي اأ

لعت اإلى الأر�س اطالع����ة اخترتك منها، ف�سققت  ي����ا رّب. ق����ال: يا محّمد اإّني اطَّ

ل����ك ا�سم����اً من اأ�سمائي، فال اذكر ف����ي م��سع اإل ذكرت معي، فاأنا المحم�د واأنت 

لع����ت ثاني����ة واخت����رت منه����ا علّي����اً Q وا�ستقق����ت ل����ه ا�سماً من  محّم����د، ث����ّم اطَّ

اأ�سمائ����ي، فاأن����ا الأعل����ى وه����� علّي. يا محّم����د اإّني خلقت����ك وخلقت علّي����اً وفاطمة 

والح�س����ن والح�سي����ن والأئّمة Rمن ولده من ن�����ري، وعر�ست وليتكم على 

�صول 4: 47 ح 2022 بتفاوت، وم�صند اأبي عوانة 
ُ
)1)  �صحيح م�صلم 4: 101 كتاب الإمارة ح 1822، واأورده في م�صند اأحمد 5: 98 وجامع الأ

.395 :4

�صول 4: 46 ح 2022، وم�صند اأبي عوانة 4: 395.
ُ
)2)  راجع �صحيح م�صلم 4: 100 كتاب الإمارة ح 1821، وجامع الأ

)3)  البدايـــة والنهايـــة 6: 250 وفيـــه بع�ـــش الحديث، ونقلـــه عنه العالمة في نهـــج الحّق: 230، وابـــن طاو�ش في الطرائـــف: 172 ح 269 
والمجل�صي في البحار 36: 214 ح 16، و�صاحب اإحقاق الحّق 7: 478.

)4)  اإعالم الورى: 365، كفاية الأثر: 20 » بتفاوت« بحار الأنوار 36: 300 ح 136.
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اأه����ل ال�سم����اوات والأر�����س، فمن قبلها كان عن����دي من الم�ؤمني����ن، ومن جحدها 

كان من الكافرين. يا محّمد ل� اأّن عبداً من عبادي َعَبَدني، حّتى ي�سير كال�سّن 

البال����ي، ث����ّم اأتان����ي جاحداً ِل�ليتكم ما غفرت له، حّتى يق����ّر ب�ليتكم. يا محّمد 

تح����ّب اأن تراه����م ؟ قلت: نعم. فق����ال لي: التفت اإلى يمين العر�����س، فالتفّت فاإذا 

بعل����ّي، وفاطم����ة، والح�س����ن، والح�سي����ن، وعل����ّي ب����ن الح�سي����ن، ومحّمد ب����ن علّي، 

وجعفر بن محّمد، وم��سى بن جعفر، وعلّي بن م��سى، ومحّمد بن علّي، وعلّي 

ب����ن محّم����د، والح�س����ن بن عل����ّي، والمهدّي، ف����ي �سح�ساح من ن�ر قي����ام ي�سلل�ن، 

وه����� ف����ي و�سطهم يعن����ي المهدّي كاأّنه ك�ك����ب دّري. وقال لي: ي����ا محّمد، ه�ؤلء 

الحجج، وه� الثائر من عترتك، وعّزتي وجاللي، اإّنه الحّجة ال�اجبة لأوليائي، 

.
(1(

والمنتقم من اأعدائي«

وقد روي من طرق اأهل ال�صّنة في هذا المعنى اأكثر من �صّتين حديثًا، كلَّها ي�صتمل 

، وفي بع�صها ذكر اأ�صمائهم، وكتبهم مملوءة من ذلك.
(2(

على ذكر الثني ع�صر 

خاتمة:

من مجمل ما تقّدم، يظهر وب�صكل جلّي ووا�صح اأّن م�صاألة الإمامة هي من الم�صائل 

الأ�صا�ش في ديننا الحنيف، وقد دّلت عليها الدلئل الثابتة من العقل والقراآن وال�صّنة، 

ول يبقى لنا اإل اأن ندخل عبر بوابة البحث اإلى الحديث حول ق�صية الإمام المهدّي|، 

القائد  الإمام  واأنه  اأجمعين على حتمية ظهوره،  الم�صلمون  الذي يطبق  الإمام  ذلك 

للب�صرية في ع�صر اآخر الزمان.

نظر �صنن اأبي داود 2: 508 ح 4279، 4280، وم�صند اأحمد 1: 398 و ج 5: 87 108، وفرائد ال�صمطين 2: 147، ح 442 445، وتاريخ 
ُ
)1)  اأ

بغـــداد 14: 353 ح 7673، وم�صتـــدرك الحاكم 3: 618، والخ�صائ�ش الكبـــرى 2: 415، وم�صابيح ال�صّنة 2: 192، وتي�صير الو�صول اإلى 

�صول 2: 33، وينابيع الموّدة 3: 289 292، والعمدة لبن البطريق: 416 423.
ُ
جامع الأ

نظر فرائد ال�صمطين 2: 319 ح 571، ومائة منقبة لبن �صاذان: 64، واإحقاق الحق 5: 45، وينابيع 
ُ
)2)  مقتل الح�صين للخوارزمي 1: 96، واأ

الموّدة 3: 380، وكفاية الأثر: 74 بتفاوت، وكمال الدين 1: 240 ب 23 ح 2، وعيون اأخبار الر�صا 2: 60 ب 6 ح 27، وبحار الأنوار 36: 

302 ح 140 بتفاوت.
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المبحث الثالث: �سرورة تبليغ الدين َدليل على وج�د الإمام المهدّي | 

المبحث الرابع: الدليل العقلي على وج�د الإمام المهدّي | 

المبحث الخام�س: كيف اكتمل اإعداد القائد المنتظر؟
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ل: من هو اإلمام المهدّي|؟ المبحث األوَّ

مان غالبًا( ابن  الإمام المهدّي الموعود | )ويذكر باإمام الع�صر و�صاحب الزَّ

الإمام الحادي ع�صرQ ]الإمام الح�صن بن علّي الع�صكرّيQ[، ا�صمه يطابق 

النبّي الأكرم P، ولد في �صامراء �صنة 255 اأو 256 هـ. 

وكان يعي�ش تحت رعاية والده حتى �صنة 260هـ حيث ا�صت�صهاد والده، وكان مختفيًا 

عن اأنظار العامة، ولم يفلح اأحد بلقائه والّت�صال به اإّل الخوا�ّش من ال�ّصيعة. 

ة الإمامة، وباأمٍر من اهلل تعالى، اختاَر الغيبَة،  وبعد ا�صت�صهاد والده، اأنيطت به مهمَّ

 .
(1(

ولم يظهْر للعيان اإّل مع نوابه الخوا�ّش وفي موارد ا�صتثنائية

الن�اّب الخ�ا�ّس   1

ًا له، والذي كان من   نائبًا خا�صّ
(2(

عّين الإمام المهدّي| عثمان بن �صعيد الُعمرّي

اأ�صحاب جّده واأبيه، وكان ثقة اأمينًا، وكان الإمام | يجيب عن اأ�صئلة ال�ّصيعة عن 

طريق هذا النائب الخا�ّش. 

)1)  العالمة المجل�صي، محمد باقر: بحار الأنوار، ج51، �ش342 و343 و366، بيروت، موؤ�ص�صة الوفاء، 1983، ط2.
- ال�صيخ الطو�صي، محمد بن الح�صن: الغيبة، �ش214-243، قم المقد�صة، موؤ�ص�صة المعارف الإ�صالمية، 1411هـ، ط1.

)2)  اأبو َعمرْو عثمان بن �صعيد الَعْمري: كان عثمان بن �صعيد من بني اأ�صد، ولّقب بالع�صكري لإقامته في مدينة �صامراء، ويعرف بال�صّمان 
في الأو�صاط ال�صيعية، لأّنه كان يمار�ش ن�صاطاته ال�صيا�صية تحت غطاء الّتجار بال�صمن، وكان ي�صع الأمانات والأموال المتعّلقة بالإمام 

التـــي يجمعهـــا من ال�صيعة في اأواني ال�صمن، في�صّلمها اإلى الإمام.، وقد كان يحظـــى بثقة واحترام جميع ال�صيعة. والجدير ذكره هو اّن 

الم الموثوق بهم. وقد ورد عن الإمام الحجة| قوله  عثمان كان قبل ذلك من وكالء واأ�صحاب الإمامين الهادي والع�صكري عليهما ال�صَّ

فيه: »فاقبل�ا من عثمان ما يق�له، وانته�ا اإلى اأمره واقبل�ا ق�له فه� خليفة اإمامكم والأمر اإليه«.

اإّن تاريخ وفاة عثمان مجهول واحتمل البع�ش اّنه مات بين �صني 260   267هـ، واعتقد بع�ش اآخر باأّنه مات عام 280.
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، وبعد وفاة محمد 
(1(

وبعد عثمان بن �صعيد ا�صتخلف ابنه محمد بن عثمان العمري

 .
(2(

بن عثمان العمري، ا�صتنيب اأبو القا�صم ح�صين بن روح النوبختي

 نائبًا خا�صًا 
(3(

وبعد وفاة ح�صين بن روح النوبختي اأ�صبح علّي بن محمد ال�صمري

لالإمام المهدّي|. وفي اأخريات حياة علّي بن محمد ال�صمرّي اإذ لم يبق من حياته 

�صوى اأيام قالئل )�صنة 329هـ( �صدر توقيع عن الناحية المقّد�صة، فيه اإبالغ لعلّي بن 

اأيام وبعدها تنتهي النيابة  محّمد ال�صمرّي باأّنه �صيموت ويوّدع هذه الحياة بعد �صّتة 

 .
(4(

الخا�صة، وتقع الغيبة الكبرى، و�صت�صتمّر حّتى ياأذن اهلل تعالى بالظهور

وح�صب هذا التوقيع؛ تنق�صم غيبة الإمام | اإلى ق�صمين:

)1)  محمـــد بـــن عثمـــان بن �صعيد الَعْمري: اإّن محمد بن عثمـــانـ  كاأبيهـ  يعد من كبار ال�صيعة وكان يحظى باحتـــرام وتقدير ال�صيعة، و هم 
يثقـــون بتقـــواه وعدالته، وكان من اأ�صحاب الإمـــام الع�صكري الموثوق بهم كما قال الإمام الع�صكـــري ردًا على �صوؤال اأحمد بن اإ�صحاق، 

وهو:عّمـــن اآخـــذ وقـــول من اأقبـــل؟: »العمري وابن���ه ثقتان، فم���ا اأّديا اإليك فعّن���ي ي�ؤّدي���ان، وما قال ل���ك فعّني يق����لن، فا�سمع لهما 

واأطعهما فاّنهما الثقتان الماأم�نان«.

و�صدر بعد اأن مات عثمان توقيع من الإمام الغائب يعلن فيه عزاءه لموته ون�صب ابنه محّمدًا وكياًل مكانه.

وتوّلى محمد بن عثمان ال�صفارة والوكالة عن اإمام الزمان مدة ما يقارب الأربعين عامًا واأعّد خالل هذه الفترة وكالء محليين، وكان 

 تعالى فرجه ال�صريف ـ فو�صلت 
ّ

مور ال�صيعة ويهتم بها، و�صدرت تواقيع عديدة من الإمام ـ عّجل اهلل
ُ
هو ي�صرف على ن�صاطاتهم ويدير اأ

من خالله اإلى الآخرين واأخيرًا قد توّفي في عام 304 اأو 305 للهجرة.

)2)  اأبـــو القا�صـــم الح�صين بن روح النوبختي: وفي الأيـــام الأخيرة من حياة اأبي جعفر زاره جماعة من كبـــار ال�صيعة، فقال: اإن حدث علي 
مرت ان اجعله في مو�صعي بعدي، فارجعـــوا اإليه وعولوا في 

ُ
حـــدث المـــوت فالأمر اإلى اأبي القا�صـــم الح�صين بن روح النوبختي، فقـــد اأ

موركـــم عليـــه. وقد كان الح�صين بن روح من اأ�صحـــاب ال�صفير الثاني المقّربين، وكان العمري يعّده لأمـــر الوكالة وال�صفارة منذ وقت 
ُ
اأ

طويـــل، فـــكان يحيـــل ال�صيعة في دفع الأموال اإليه حيث كان همزة الو�صل بين عثمان بن �صعيـــد وال�صيعة. كان الح�صين بن روح قد اأّلف 

كتابـــًا فـــي فقه ال�صيعة تحت عنـــوان التاأديب، وقد اأر�صله اإلى فقهاء قـــم لينظروا فيه، فكتبوا ردًا عليه: اّنه كّلـــه �صحيح ـ يطابق فتاوى 

ال�صيعة ـ وما فيه �صيء يخالف اإّلم�صاألة واحدة.

و قد اأثنى بع�ش المعا�صرين على عقله وفطنته ومعرفته فقال: وكان اأبو القا�صم من اأعقل النا�ش عند المخالف والموافق.

فرج عنه �صنة 317هـ، واأخيرًا وبعد ن�صاط في ال�صفارة والوكالة دام 
ُ
و�صجـــن الح�صيـــن بن روح مدة خم�صة اأعوام في عهد الخليفة المقتدر واأ

واحدًا وع�صرين عامًا مات في �صنة 326هـ.

َمري: باأمر من اإمام الع�صر وتر�صيح وتقديم النوبختي تولى علي بن محمد ال�صمري ال�صفارة والوكالة  )3)  اأبـــو الح�صـــن علي بن محمد ال�صَّ
الخا�صة و�صوؤون ال�صيعة واإدارتها.

كان ال�صمري من اأ�صحاب الإمام الع�صكري ـQ. فقد توّلى مهمة النيابة والوكالة الخا�صة حتى عام 329هـ وهي �صنة وفاته.

 الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد ال�سمري اأعظم 
ّ

وقد �صدر قبل عدة اأّيام من وفاته توقيع من طرف الإمام اإليه بالنحو التالي: »ب�سم الل

 اأج����ر اإخ�ان����ك في����ك، فاإّن����ك مي����ت ما بينك وبين �ست����ة اأّيام، فاجمع اأمرك ول ت������س اإلى اأحد فيق�م مقامك بع����د وفاتك، فقد وقعت 
ّ

الل

 � تعالى ذكره �، وذلك بعد ط�ل الأمد، وق�س�ة القل�ب، وامتالء الأر�س ج�راً..الخ«. وبعد �صتة 
ّ

الغيب����ة التام����ة، ف����ال ظه�����ر اإّل بعد اإذن الل

و�صي لأحد.
ُ
وؤمر باأن اأ

ُ
اأّيام من �صدور التوقيع مات اأبو الح�صن ال�صمري. وقد �صاألوه قبل موته: من يقوم مقامك؟ فقال: لم اأ

)4)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج51، �ش360 - 361.
- ال�صيخ الطو�صي، الغيبة، �ش242.
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معرفة الإمام المهدّي| 

الأول: الغيبة ال�صغرى، بداأت �صنة 260هـ، وانتهت في �صنة 329هـ، وا�صتمرت حوالي 

�صبعين عامًا. 

الثانـــي: الغيبـــة الكبرى، والتي بداأت �صنـــة 329هـ، و�صت�صتمّر حّتى يـــاأذن اهلل تعالى، 

ويـــروى عن النبـــّي الكريم P في حديث متفـــق عليه »ل� لم يبق م���ن الدنيا اإّل 

ي����م واح���د لطّ�ل الل ذلك الي�م حّتى يبعث فيه رجاًل من اأمتي ومن اأهل بيتي 

 .
(1(

ي�اطئ ا�سمه ا�سمي يمالأ الأر�س ق�سطاً وعدًل كما ملئت ج�راً وظلمًا«

ظه�ر الإمام المهدّي| من وجهة نظر اأهل ال�سّنة   2

فالنوع  الكائنات،  اأنواع  جميع  في  الجارية  العامة  الهداية  لقانون  وفقًا   ]...[
الإن�صانّي منه مجّهز بحكم ال�صرورة بقّوة )قوة الوحّي والنبّوة( تر�صده اإلى الكمال 

الإن�صانّي وال�صعادة النوعية، وبديهّي اأّن الكمال وال�صعادة لو لم يكونا اأمرين ممكنين 

ول  وباطاًل،  لغوًا  التجهيز  اأ�صل  لكان  اجتماعية،  حياة  حياته  تعتبر  الذي  لالإن�صان 

يوجد لغو في الخلقة مطلقًا. 

وبعبارة اأخرى، اإّن الإن�صان منذ اأن وجد على ظهر الب�صيطة كان يهدف اإلى حياة 

اجتماعية مقرونة بال�صعادة وكان يعي�ش لغر�ش الو�صول اإلى هذه المرحلة، ولما لم 

يكن  لم  فلو  الأمنية.  بهذه  نف�صه  الإن�صان  مّنى  لما  الخارج،  في  الأمنية  تتحّقق هذه 

هناك غذاء لم يكن هناك جوع، واإذا لم يكن هناك ماء، لم يكن عط�ش واإذا لم يكن 

تنا�صل، لم تكن عالقة جن�صية. 

فعلى هذا وبحكم ال�صرورة )الجبر( فاإن م�صتقبل العالم �صيك�صف عن يوم، يهيمن 

و�صفاء  �صلح  في  العالم  اأبناء  ويتعاي�ش  الب�صرّي،  المجتمع  والق�صط على  العدل  فيه 

وموّدة ومحّبة، ت�صودهم الف�صيلة والكمال. 

وطبيعّي اأّن ا�صتقرار مثل هذه الحالة بيد الإن�صان نف�صه، والقائد لمثل هذا المجتمع 

)1)  ابن ال�صّباغ المالكي، علي بن محمد: الف�صول المهمة، ج2، �ش271، �صامي الغريري )تحقيق(، قم، موؤ�ص�صة دار الحديث الثقافية، 
1422 هـ.ق، ط1.
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�صيكون منجي العالم الب�صرّي، وعلى حّد تعبير الروايات �صيكون المهدّي|. 

ونجـــد الأديـــان والمذاهب المختلفـــة القائمة فـــي العالم مثل الوثنيـــة، واليهودية 

والم�صيحيـــة والمجو�صيـــة والإ�صـــالم تب�ّصـــر بم�صلح ومنـــٍج للب�صريـــة، واإن اختلف في 

ت�صـــّوره، وما حديث النبّي الكريمP، المتفق عليه )المهـــدّي من ولدي( اإّل اإ�صارة 

اإلى هذا المعنى. 

ظه�ر الإمام المهدّي| من وجهة نظر الإمامية   3

النبّي  ُتروى عن  والتي  وال�صيعة،  ال�صّنة  المتزايدة عن طريق  الروايات  ف�صاًل عن 

 ،Pفي ظهور المهدّي| واأّنه من �صاللة النبّي Rواأئمة اأهل البيت P الأكرم

و�صيمنحها  والحقيقّي،  الواقعّي  كماله  اإلى  الب�صري  بالمجتمع  �صيوؤدي  ظهوره،  ومع 

اأّن المهدّي هو ابن  اإلى  اأخرى ت�صير  ، فاإّن هناك روايات مت�صافرة 
(1(

الحياة المعنوية

، و�صيمالأ الأر�ش 
(2(

الإمام الح�صن الع�صكرّيQ )الإمام الحادي ع�صر( بال ف�صل

ق�صطًا وعدًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا. 

قال مو�صى بن جعفر البغدادّي: �صمعت اأبا محمد الح�صن بن علّيQ يقول: 

»كاأّني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني اأّما اأّن المقّر بالأئمة بعد ر�س�ل الل 

والمنكر ل�لدي كمن اأقّر بجميع اأنبياء الل ور�سله ثم اأنكر نبّ�ة محمد ر�س�ل الل 

)1)  وعلى �صبيل المثال قال الإمام اأبو جعفر محمد بن علي الباقرQ: »اإذا قام قائمنا، و�سع يده على روؤو�س العباد فجمع به عق�لهم 
واأكمل به اأحالمهم«.بحار الأنوار، ج52، �ش328 و336.

وقـــال الإمـــام اأبو عبد اهلل جعفر بن محمد ال�صـــادقQ: »العلم �سبعة وع�سرون حرف���اً فجميع ما جاءت ب���ه الر�سل حرفان فلم 

يع���رف الّنا����س حت���ى الي�م غير الحرفين، فاإذا قام قائمن���ا اأخرج الخم�سة والع�سرين حرفاً فبثها ف���ي الّنا�س، و�سم اإليها الحرفين 

حتى يبثها �سبعة وع�سرين حرفاً«. العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج52، �ش336.

)2)  وعلـــى �صبيـــل المثال اأي�صًا قال الإمـــام علّي بن مو�صى الر�صاQ في حديث: اإلى اأن قال: »الإم���ام بعدي محمد ابني وبعد محمد 
ابن���ه عل���ّي وبع���د علّي ابن���ه الح�سن وبعد الح�سن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته، المط���اع في ظه�ره، ل� لم يبق من الدنيا 

اإّل ي����م واح���د لط����ل الل ذل���ك الي�م حتى يخرج فيمالأ الأر�س عدًل كما ملئت ج�راً، واأّما متى فقد حّدثني اأبي عن اأبيه عن اآبائه 

ع���ن عل���ّي اأن���ه قيل يا ر�س�ل الل متى يخرج القائم من ذريتك فقال: مثله مثل ال�ساعة ل يجليها ل�قتها اإّل ه� ثقلت في ال�سم�ات 

والأر�س ل ياأتيكم اإّل بغتة«. بحار الأنوار، ج51، �ش154.

وعـــن �صفـــر بن اأبي دلف قال �صمعـــت اأبا جعفر محمد ابن الر�صـــاQ يقول: »الإمام بعدي ابن���ي علّي، اأمره اأم���ري وق�له ق�لي 

وطاعته طاعة اأبيه، ثم �سكت، فقلت: له يا ابن ر�س�ل الل فمن الإمام فمن الإمام بعد الح�سن؟ فبكى بكاء �سديداً ثم قال: »اإن من 

بعد الح�سن ابنه القائم بالحق المنتظر«. العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج51، �ش158.
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معرفة الإمام المهدّي| 

والمنكر لر�س�ل الل كمن اأنكر جميع الأنبياء لأن طاعة اآخرنا كطاعة اأولنا والمنكر 

 .
(2(

»
(1(

لآخرنا كالمنكر لأولنا اأّما اأن ل�لدي غيبة يرتاب فيها الّنا�س اإّل من ع�سمه الل«

المبحث الثاني: كيف نؤمن بأّن اإلمام المهدّي| قد ُوجد؟

»كيف نوؤمن فعاًل بوجود المهدّي؟ وهل تكفي ب�صع روايات تنقل في بطون الكتب 

عن الر�صـــول الأعظمP، لالقتناع الكامل بالإمام الثانـــي ع�صر، على الرغم مّما 

فـــي هـــذا الفترا�ش مـــن غرابة وخروج عـــن الماألوف؟ بل كيف يمكـــن اأن نثبت اأّن 

للمهـــديQ وجودًا تاريخيًا حّقـــًا ولي�ش مجرد افترا�ش توّفـــرت ظروف نف�صية 

(3(
لتثبيته في نفو�ش عدد كبير من الّنا�ش؟

والج�اب: اإّن فكرة المهدّي بو�صفه القائد المنتظر لتغيير العالم اإلى الأف�صل قد 

جـــاءت في اأحاديث الر�صول الأعظم عمومًا، وفي روايـــات اأئّمة اأهل البيت خ�صو�صًا، 

واأّكدت في ن�صو�ش كثيرة بدرجة ل يمكن اأن يرقى اإليها ال�صّك. وقد اأح�صي اأربعمائة 

، كمـــا اأُح�صي مجموع الأخبار 
(4(

حديـــث عن النبّيP من طرق اإخواننـــا اأهل ال�صّنة

 ،
(5(

الواردة في الإمام المهدّي من طرق ال�ّصيعة وال�صّنة فكان اأكثر من �صتة اآلف رواية

وهـــذا رقم اإح�صائّي كبير ل يتوّفر نظيـــره في كثير من ق�صايا الإ�صالم البديهية التي 

ل ي�صّك فيها م�صلم عادة. 

واأما تج�صيد هذه الفكرة في الإمام الثاني ع�صر عليه ال�صالة وال�صالم فهذا ما 

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج51، �ش160.
)2)  الطباطبائي، العالمة ال�صيد محمد ح�صين: ال�صيعة في الإ�صالم، �ش239-245، بيروت، دار الولء، 2013، ط2.

هذه الت�صاوؤلت يطرحها ال�صيد ال�صهيد} ب�صفتها من الإ�صكالت التي اأثيرت وُتثار عادًة حول الإمام المهدّيQ، وهي اأق�صى   (3(
مـــا ُيثـــار في هذا ال�صدد، حتـــى اأّن بع�ش الكّتاب المعا�صرين قد اأثاروهـــا اأخيرًا مدفوعين بدوافع غير علميـــة، م�صحوبة تلك الإثارة 

ب�صجيـــج مكّثـــف، ومحاولت بائ�صة مـــن الوهابية لترويجها وتبّنيهـــا، ول تخفى الدوافع بعد ذلك على اأحد.وقـــد اأجاب الإمام ال�صهيد 

بجواب علمي لمن يريد الحقيقة.

يالحظ كتاب )المهدّي( لل�صيد »العم« ال�صدر قّد�ش اهلل روحه الزكية.)ال�صهيد ال�صدر}(.  (4(
راجع: ما اأثبته ال�صيخ العّباد في مجلد الجامعة الإ�صالمية، العدد 3 �صنة 1969.

وراجع: المهدّي الموعود المنتظر، ال�صيخ نجم الدين الع�صكري.

)5)  يالحظ كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني ع�صر لل�صيخ لطف اهلل ال�صافي.)ال�صهيد ال�صدر}(.
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توجد مبّررات كافية ووا�صحة لالقتناع به. 

ويمكن تلخي�ش هذه المبّررات في دليلين:

اأحدهما اإ�صالمّي ]النقلي[.  -

والآخر علمّي.  -

قلي[ نثبت وجود القائد المنتظر.  فبالدليل الإ�صالمّي ]النَّ

بل هو  وافترا�ش،  �صطورة 
ُ
اأ لي�ش مجّرد  المهدّي  اأّن  نبرهن على  العلمّي  وبالدليل 

حقيقة ثبت وجودها بالتجربة التاريخية. 

قلي[: اأما الدليل الإ�صالمي ]النَّ

 والأئّمة من اأهل 
(1(Pفيتمّثـــل فـــي مئات الروايـــات الواردة عـــن ر�صـــول اهلل

:Rوكونه من اأهل البيت Qوالتي تدلُّ على تعيين المهدّي ،Rالبيت

 Qاأخرج اأحمد وابن اأبي �صيبة وابن ماجة ونعيم بن حّماد في الفتن عن علّي

 .
(2(

قال: قال ر�صول اهللP: »المهدّي مّنا اأهل البيت ي�سلحه الل في ليلة«

وفيه، اأي�صًا: اأخرج اأحمد وابن اأبي �صيبة واأبو داود، عن علّي، عن النبّيP قال: »ل� 

لم يبَق من الدهر اإّل ي�ٌم لبعث الل رجاًل من اأهل بيتي يمل�ؤها عدًل كما ملئت ج�راً«، 

(3(
وراجع: �صحيح �صنن الم�صطفى، ج2، �ش207، و�صنن ابن ماجة، ج2، �ش438.

:Oومن ولد فاطمة

الحاوي للفتاوي، ال�صيوطي جالل الدين، ج2، �ش214، قال: واأخرج اأبو داود وابن 

ماجة والطبراني والحاكم عن اأّم �صلمة قالت: �صمعت ر�صول اهلل P يقول: »المهدّي 

 .
(4(

من عترتي من ولد فاطمة«

.P1)  راجع: معجم اأحاديث الإمام المهدّي|، موؤ�ّص�صة المعارف الإ�صالمّية، الجزء الأول-اأحاديث النبّي(
)2)  راجع: الحاوي للفتاوي، ال�صيوطي، ج2، �ش213 و215.

)3)  وراجع: معجم اأحاديث المهدّيP، ج1، �ش147 وما بعدها، اإذ ينقل اأحاديث كثيرة عن ال�صحاح والم�صانيد في هذا المعنى.
 مو�صوعـــة الإمـــام المهدّي|، ترتيب مهدي فقيه اإيماني، الجـــزء الأول، وفيها ن�صخة م�صّورة عن محا�صرة ال�صيخ العّباد حول ما جاء 

من الأحاديث والآثار في المهدّي|.

)4)  راجع �صحيح �صنن الم�صطفى لأبي داود، ج2، �ش208.
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اهلل  لطف  ع�صر،  الثاني  الإمام  في  الأثر  منتخب   :Qالح�صين ذرية  ومن 

ال�صافي الكلبيكاني، �ش203 دليل الإمامة،... قال: قال ر�صول اهللP: »ل تذهب 

حّتى يق�م باأمر اأمتي رجل من ولد الح�سين يمالأ الدنيا عدًل كما ملئت ظلماً« 

(1(
-بت�صرف الناقل-.

:Qواأنَّه التا�سع من ولد الح�سين

�ش209:  الكلبيكاني،  ال�صافي  اهلل  لطف  ع�صر،  الثاني  الإمام  في  الأثر  منتخب 

وذلك  مّنا،  الحّق  قائم  يق�م  ال�ساعة حّتى  تق�م  »ل   :Pر�صول اهلل قال  قال:   ...

حين ياأذن الل عّز وجّل فمن تبعه نجا، ومن تخّلف عنه هلك، فالل الل عباد الل 

ايت�ه على الثلج !! فاإنه خليفة الل قلنا يا ر�س�ل اللP متى يق�م قائمكم؟ قال: 

اإذا �سارت الدنيا هرجاً ومرجاً وه� التا�سع من �سلب الح�سينQ« - بت�صّرف 

.
(2(

الناقل-

:Rواأّن الخلفاء اثنا ع�سر 

حديث: »الخلفاء بعدي اثنا ع�سر كلهم من قري�س« اأو »ل يزال هذا الدين قائماً 

ما وليه اثنا ع�سر، كلهم من قري�س«. 

هذا الحديث متواتر، روته ال�صحاح والم�صانيد بطرق متعّددة واإن اختلف في متنه 

 .
(3(

قلياًل

فاإّن هذه الّروايات تحّدد تلك الفكرة العامة وت�صخي�صها في الإمام الثاني ع�صر 

)1)  حديـــث المهدّي مـــن ذرية الح�صينQ كما في الم�صادر الآتية على ما نقل في معجم اأحاديـــث المهدّي وهي: الأربعون حديثًا لأبي 
نعيـــم الأ�صفهانـــي كما في عقد الدرر للمقد�صي ال�صافعـــي، واأخرجه الطبراني في الأو�صط على ما في المنـــار المنيف لبن القّيم، وفي 

ال�صيـــرة الحلبيـــة، ج1، �ـــش193. وفي القول المخت�صر لبن حجر. راجـــع منتخب الأثر لل�صيخ لطف اهلل ال�صافـــي في ما نقله من كتب 

ال�ّصيعة، وراجع توهين الرواية التي تقول باأّنه من ولد الإمام الح�صنQ كتاب ال�صيد العميدي )دفاع عن الكافي، ج1، �ش296(.

)2)  راجـــع الروايـــة التي تن�ش على اأّنه التا�صع مـــن ولد الح�صينQ في: ينابيع الموّدة للقندوزي الحنفـــي: �ش492، وفي مقتل الإمام 
الح�صيـــن للخوارزمـــي ج1، �ـــش196. وفي فرائد ال�صمطيـــن للجويني ال�صافعي ج2، �ـــش310-315 الأحاديث مـــن 561-569، وراجع 

منتخب الأثر للعاّلمة ال�صيخ ال�صافي اإذ خّرجها من طرق الفريقين )دفاع عن الكافي، ج1، �ش294(

نعـــم، اختلفـــوا في تاأويلـــه وا�صطربوا.راجع: �صحيـــح البخاري، ج9، �ش101. كتـــاب الأحكام، باب ال�صتخـــالف. و�صحيح م�صلم ج2،   (3(
�ش119 كتاب الإمارة. م�صند اأحمد ج5، �ش90، 93، 97.
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من اأئّمة اأهل البيت، وهي روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة والنت�صار، على الرغم 

من تحّفظ الأئّمةR واحتياطهم في طرح ذلك على الم�صتوى العام، وقايًة للخلف 

. ولي�صت الكثرة العددية للروايات 
(1(

ال�صالح من الغتيال اأو الإجهاز ال�صريع على حياته

اإلى ذلك مزايا وقرائن تبرهن على  اإ�صافة  هي الأ�صا�ش الوحيد لقبولها، بل هناك 

�صّحتها، فالحديث النبوّي ال�صريف عن الأئّمة اأو الخلفاء اأو الأمراء بعده واأنهم اثنا 

ع�صر اإمامًا اأو خليفًة اأو اأميرًا - على اختالف متن الحديث في طرقه المختلفة - قد 

 ماأخوذة من 
(2(

اأح�صى بع�ش الموؤلفين رواياته فبلغت اأكثر من مئتين و�صبعين رواية

 
(5(

 والترمذي
(4(

 وم�صلم
(3(

اأ�صهر كتب الحديث عند ال�ّصيعة وال�صّنة، بما في ذلك البخاري

هنا  ويالحظ   ،
(8(

ال�صحيحين على  الحاكم  وم�صتدرك   
(7(

اأحمد وم�صند   
(6(

داود واأبي 

اأّن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معا�صرًا لالإمام الجواد والإمامين الهادي 

اأّن هذا الحديث قد �ُصّجل عن  والع�صكرّي، وفي ذلك مغزًى كبير؛ لأنه يبرهن على 

النبّيP قبل اأن يتحّقق م�صمونه وتكتمل فكرة الأئّمة الثني ع�صر فعاًل، وهذا يعني 

اأنه ل يوجد اأي مجال لل�صّك في اأن يكون نقل الحديث متاأثرًا بالواقع الإمامي الثني 

 Pع�صري وانعكا�صًا له؛ لأّن الأحاديث المزيفة التي تن�صب اإلى النبّي

وهي انعكا�صات اأو تبريرات لواقع متاأّخر زمنيًاـ ل ت�صبق في ظهورها وت�صجيلها في 

كتب الحديث ذلك الواقع الذي ت�صّكل انعكا�صًا له، فما دمنا قد ملكنا الدليل المادّي 

التاريخّي لالأئّمة الثني ع�صر، و�صبط في  الت�صل�صل  المذكور �صبق  اأّن الحديث  على 

)1)  راجع الغيبة الكبرى، ال�صيد محمد �صادق ال�صدر، �ش272 وما بعدها.
راجـــع التـــاج الجامع لالأ�صول، ج3، �ش40، قـــال: رواه ال�صيخان والترمذي، وراجع في تحقيق الحديث وطرقـــه واأ�صانيده كتاب الإمام   (2(

المهدّيQ، علّي محمد علّي دخيل.

)3)  �صحيح البخاري، المجلد الثالث، ج9، �ش101، كتاب الأحكام-باب ال�صتخالف.طبعة دار اإحياء التراث العربي-بيروت.
)4)  راجع: التاج الجامع لالأ�صول، ج3، �ش40، قال تعقيبًا على الحديث: رواه ال�صيخان والترمذي، وفي الهام�ش قال: رواه اأبو داود في كتاب 

المهدّي بلفظ: »ل يزال هذا الدين قائماً حتى يك�ن عليكم اثنا ع�سر خليفة...«، وراجع �صنن اأبي داود، ج2، �ش207.

)5)  الم�صدر ال�صابق.

)6)  الم�صدر ال�صابق.
م�صند الإمام اأحمد، ج5، �ش93، �ش 100.  (7(

)8)  الم�صتدرك على ال�صحيحين، ج3، �ش618.
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كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الثني ع�صري، اأمكننا اأن نتاأكد من اأّن هذا 

الحديث لي�ش انعكا�صًا لواقع واإّنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من ل ينطق 

 .
(2(

، فقال: »اإّن الخلفاء بعدي اثنا ع�سر«
(1(

عن هوى

وجاء الواقع الإمامّي الثنا ع�صرّي ابتداًء من الإمام علّي وانتهاًء بالمهدّي؛ ليكون 

 لذلك الحديث النبوّي ال�صريف. 
(3(

التطبيق الوحيد المعقول

ليل العلمّي: واأّما الدَّ

تقريبًا،  �صنة  �صبعين  امتّدت  فترة  الّنا�ش  اأّمة من  يتكّون من تجربة عا�صتها  فهو 

الغيبة  عن  موجزة  فكرة  باإعطاء  نمهد  ذلك  ولتو�صيح  ال�صغرى.  الغيبة  فترة  وهي 

.
(4(

ال�صغرى

عليه  المنتظر  القائد  اإمامة  من  الأولى  المرحلة  عن  ُر  ُتَعبِّ ال�صغرى  الغيبة  اإنَّ 

ر لهذا الإمام منذ ت�صّلمه لالإمامة اأن ي�صتتر عن الم�صرح  الم، فقد قدِّ الة وال�صَّ ال�صَّ

العام ويظلَّ بعيدًا با�صمه عن الأحداث، واإن كان قريبًا منها بقلبه وعقله. وقد لوحظ 

اأّن هذه الغيبة اإذا جاءت مفاجئة حّققت �صدمة كبيرة للقواعد ال�صعبية لالإمامة في 

الأمة الإ�صالمية؛ لأّن هذه القواعد كانت معتادة على الّت�صال بالإمام في كّل ع�صر، 

والتفاعل معه والرجوع اإليه في حّل الم�صاكل المتنّوعة، فاإذا غاب الإمام عن �صيعته 

)5) المفاجئة 
فجاأة و�صعروا بالنقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية، �صّببت هذه الغيبة

بّد من  بالكيان كّله وي�صّتت �صمله، فكان ل  الإح�صا�ش بفراغ دفعّي هائل قد يع�صف 

تمهيد لهذه الغيبة؛ لكي تاألفها هذه القواعد بالتدريج، وتكّيف نف�صها �صيئًا ف�صيئًا على 

)1)  اإ�صارة اإلى قوله تعالى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ}  �صورة النجم: الآيتان4-3.
)2)  تقّدم تخريج الحديث.

ا�صطـــرب العلمـــاء فـــي تاأويله بعد اإطباقهـــم على �صحته، ومـــا اأوردوه من م�صاديق ل يمكـــن قبولها، بل اأّن بع�صها غيـــر معقول تمامًا   (3(
كاإدخالهم يزيد بن معاوية المجاهر بالف�صق، المحكوم بالمروق والكفر اأو من هو على �صاكلته.راجع ما نقله ال�صيد ثامر العميدي من 

اأقوالهـــم، وقـــد ناق�ش هذه الق�صيـــة مناق�صة وافية وعلمية، واأبطل تاأويالتهم بما ل مزيد عليه فـــي: دفاع عن الكافي، ج1، �ش540 وما 

بعدها.

راجع: الغيبة ال�صغرى، ال�صيد محمد ال�صدر، فقد تو�ّصع في بحثها.  (4(
)5)  اإ�صارة اإلى الغيبة الكبرى.
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اأ�صا�صها، وكان هذا التمهيد هو الغيبة ال�صغرى التي اختفى فيها الإمام المهدّي عن 

اأّنه كان دائم ال�صلة بقواعده و�صيعته عن طرق وكالئه ونّوابه،  الم�صرح العاّم، غير 

والثقات من اأ�صحابه الذين ي�صّكلون همزة الو�صل بينه وبين الّنا�ش الموؤمنين بخطه 

. وقد �صغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة اأربعة مّمن اأجمعت تلك 
(1(

الإمامّي

القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عا�صوا �صمنها. 

وهم كما يلي:

عثمان بن �صعيد العمرّي.  1 

محمد بن عثمان بن �صعيد العمرّي.  2 

اأبو القا�صم الح�صين بن روح.  3 

اأبو الح�صن علّي بن محمد ال�صمرّي.  4 

وقد مار�ش هوؤلء الأربعة مهاّم النيابة بالترتيب المذكور، وكّلما مات اأحدهم خلفه 

 .Qالآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدّي

م�صاكلهم  ويعر�ش  الإمام،  اإلى  اأ�صئلتهم  ويحمل  بال�ّصيعة  يّت�صل  النائب  وكان 

وقد  الأحيان.  من  كثير  في   
(2(

وتحريرّية اأحيانًا  �صفهية  اأجوبته  اإليهم  ويحمل  عليه، 

المرا�صالت  هذه  في  وال�ّصلوة  العزاء  اإمامها  روؤية  فقدت  التي  الجماهير  وجدت 

والّت�صالت غير المبا�صرة. ولحظت اأّن كّل الّتوقعيات والر�صائل كانت ترد من الإمام 

 طيلة نيابة النواب الأربعة التي ا�صتمرت 
(3(

المهدّيQ بخّط واحد و�صليقة واحدة

مرحلة  انتهاء  عن  اأعلن  فقد  النواب،  اآخر  هو  ال�صّمرّي  وكان  عامًا،  �صبعين  حوالي 

)1)  راجـــع: تب�صـــرة الولي فيمن راأى القائم المهدّي، ال�صيد ها�صم البحرانـــي. ودفاع عن الكافي، ال�صيد ثامر العميدي، ج1، �ش568 وما 
بعدها.

)2)  وهـــذه ُتعرف بالتوقيعات، وهي الأجوبـــة التحريرّية وال�صفوّية التي نقلت عن الإمام المهدّيQ.راجع: الحتجاج، الطبر�صي، ج2، 
�ش523 وما بعدها.

)3)  مما ا�صتقر في الأو�صاط الأدبية وعند نّقاد الأدب قديمًا وحديثًا اأّن الأ�صلوب هو الرجل، وهذه المقولة �صحيحة.ومن هنا راأينا و�صمعنا 
اأّن كثيـــرًا من الأدبـــاء وقارئي الأدب يمّيزون بمجّرد قراءة الن�ش �صعرّيًا كان اأم نثرّيًا اأنه لفالن، وما ذلك اإّل لأّن الأ�صلوب هو الرجل، 

ًا في كتابته يمكن تمييزه من غيره، هذا ف�صاًل على تمّيز خّطه ال�صريف من غيره من الخطوط. واأّن لكّل كاتب �صمًة وطابعًا خا�صّ
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الغيبة ال�صغرى التي تتميز بنّواب معّينين، وابتداء الغيبة الكبرى التي ل يوجد فيها 

اأ�صخا�ش معّينون بالذات للو�صاطة بين الإمام القائد وال�ّصيعة، وقد عّبر التحّول من 

الغيبة ال�صغرى اإلى الغيبة الكبرى عن تحقيق

العملية  بهذه  ال�ّصيعة  نت  ح�صّ لأنها  مهمتها؛  وانتهاء  لأهدافها  ال�صغرى  الغيبة 

التدريجية عن ال�صدمة وال�صعور بالفراغ الهائل ب�صبب غيبة الإمام، وا�صتطاعت اأن تكّيف 

و�صع ال�ّصيعة على اأ�صا�ش الغيبة، وتعّدهم بالتدريج لتقّبل فكرة النيابة العاّمة عن الإمام، 

، وهو خط المجتهد العادل 
(2(

 اإلى خّط عام
(1(

وبهذا تحّولت النيابة من اأفراد من�صو�صين

الب�صير باأمور الدنيا والدين تبعًا لتحّول الغيبة ال�صغرى اإلى غيبة كبرى. 

 والآن باإمكانك اأن تقّدر الموقف في �صوء ما تقّدم، لكي تدرك بو�صوح اأّن المهدّي 

حقيقة عا�صتها اأّمة من الّنا�ش، وعّبر عنها ال�صفراء والنواب طيلة �صبعين عامًا من 

خالل تعاملهم مع الآخرين، ولم يلحظ عليهم اأحٌد كّل هذه المدة تالعبًا في الكالم، 

اأو تحاياًل في الت�صّرف، اأو تهافتًا في النقل. فهل تت�صّور - برّبك - اأّن باإمكان اأكذوبة 

عليها،  يّتفقون  كلهم  الترتيب  �صبيل  على  اأربعة  ويمار�صها  عامًا،  �صبعين  تعي�ش  اأن 

ويظّلون يتعاملون على اأ�صا�صها وكاأنها ق�صية يعي�صونها باأنف�صهم ويرونها باأعينهم دون 

اأن يبدر منهم اأي �صيء يثير ال�صّك، ودون اأن يكون بين الأربعة عالقة خا�صة متميزة 

تتيح لهم نحوًا من التواطوؤ، ويك�صبون من خالل ما يّت�صف به �صلوكهم من واقعية ثقة 

الجميع، واإيمانهم بواقعية الق�صية التي يّدعون اأنهم يح�ّصونها ويعي�صون معها؟! 

لقد قيل قديمًا: اإّن حبل الكذب ق�صير، ومنطق الحياة يثبت اأي�صًا اأّن من الم�صتحيل 

عملّيًا بح�صاب الحتمالت اأن تعي�ش اأكذوبة بهذا ال�صكل، وكّل هذه المّدة، و�صمن كّل 

تلك العالقات والأخذ والعطاء، ثّم تك�صب ثقة جميع من حولها. 

علمية  تجربة  بمثابة  تعتبر  اأن  يمكن  ال�صغرى  الغيبة  ظاهرة  اأّن  نعرف  وهكذا 

)1)  اإ�صارة اإلى النّواب الأربعة المذكورين.
)2)  وهو ما ا�صطلح عليه )بالمرجعّية الدينّية(، ويالحظ هنا ال�صفات التي يرى الإمام ال�صهيد لزوم توّفرها في المرجعّية.
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 وحياته وغيبته، 
(1(

لإثبات ما لها من واقع مو�صوعّي، والت�صليم بالإمام القائد بولدته

واإعالنه العام عن الغيبة الكبرى التي ا�صتتر بموجبها عن الم�صرح ولم يك�صف نف�صه 

 .
(3(

»
(2(

لأحد

المبحث الثالث: تبليغ الدين َدليل على وجود اإلمام المهدّي|

باطبائي} على مجموعة من الإ�صكالت التي و�صعها اأحد  لقد ردَّ العالمة الطَّ

الكّتاب على ق�صية الإمام المهدّي| والمهدوّية، ومن �صمن هذه الإ�صكالت اإ�صكال 

حول وجود الإمام والدليل عليه من باب عدم اإتمام الحجة، يقول ال�صيد}: 

»اأخيرًا يختم الكاتب ر�صالته بالقول: »من الم�صحك اأن نقول: اإّن اهلل اأخفى حجته 

الّنا�ش على عدم  ليحا�صب  اآخر  م�صهد  في  ياأتي )�صبحانه(  ثم  الأنظار،  وغّيبه عن 

اإيمانهم مع وجود الحجة. فلو اأنَّ اهلل )�صبحانه( �صاأل الّنا�ش: األم اأتّم عليكم الحجة؟ 

لكان بمقدورهم اأن يجيبوا - في الآخرة - لقد جاء حجتك اإلينا بيد اأنه غاب!

والآن هل يعقل اأن يهدى الّنا�ش بدليل غائب وحجة مخفية بحيث يحا�صبهم اهلل 

على اإتمام الحجة بهذا ال�صكل؟ �صبحان اهلل عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. 

نفهم مما مّر اأن جذر الخرافات والأخطاء يتمّثل بعدم معرفة اهلل تعالى وما له من 

مقام الكبرياء والأحدية«! انتهت الر�صالة. 

الجواب: لنوجه اأوًل ال�صوؤال التالي اإلى كاتب هذه ال�صطور: هل هناك نبّي اأو اإمام 

من اأئّمة الدين ي�صطلع بم�صوؤولية الهداية فيقوم بالّت�صال مع اأفراد اأمته فردًا فردًا 

)1)  اإّن اّت�صـــال الإمام القائد المهدّي بقواعـــده ال�ّصيعّية عن طريق نوابه ووكالئه، اأو باأ�صاليب اأخرى متنّوعة واقع تاريخي مو�صوعي لي�ش 
مـــن �صبيـــل اإلى اإنكاره، كما في ال�صفـــارة، ف�صاًل عن الدلئل الأخرى الكثيرة الم�صتندة اإلى اإخبـــار من يجب ت�صديقه، ثم هو مقت�صى 

الأحاديث المتواترة، كحديث: »من مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتًة جاهلية«، وغير ذلك.اإّن كّل ذلك مجموعًا-وهو محل اّتفاق 

اأكثر طوائف المّلة الإ�صالمية-يدح�ش وب�صكل قاطع ما يثيره المت�صّككون حول وجود الإمام وا�صتمرار حياته المباركة ال�صريفة، راجع: 

الغيبة ال�صغرى، ال�صيد محمد ال�صدر، �ش566. وراجع ما اأثبتناه في المقدمة: �ش15 وما بعدها.

ورد التوقيـــع ال�صريـــف عـــن الإمام القائد المهدّيQ بعدم اإمـــكان روؤيته ب�صكل �صريح بعد وقوع الغيبـــة الكبرى، وهذا محل اّتفاق   (2(
علماء الإمامية. وراجع مناق�صة الم�صاألة في: الغيبة ال�صغرى، ال�صيد محمد ال�صدر: �ش639 وما بعدها.

)3)  ال�صدر، محمد باقر: بحث حول المهدّي، �ش63-72، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1977، ط1.
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ويتما�ّش معهم ب�صكل مبا�صر بحيث يوّجههم في كّل الحركات وُيبين لهم الحكم في 

جميع ال�صكنات وال�صغائر ح�صوريًا وم�صافهة؟ وهي بمقدور نبّي اأو اإمام - خ�صو�صًا 

مان والمكان كما هو �صاأن نبينا P- اأن يبا�صر  اإذا كانت مهّمته ممتّدة بامتداد الزَّ

م�صوؤولية هداية الجميع وتعليمهم ب�صيغة مبا�صرة دون و�صائط؟

اإّن ما نعرفه من منهج الدعوة والتبليغ النبوّي، هو ممار�صة مهاّم الدعوة والتبليغ 

والهداية عن طريق العالقات الطبيعية، بحيث يمار�ش الأ�صلوب ال�صفاهّي الح�صورّي 

مع من ح�صر ويمكن اأن تقع عليه اليد، اأّما من غاب فتبلغهم الهداية كتبًا، كما ي�صّرح 

 .
(1(

بذلك القراآن: { ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ } 

ومن البديهّي اأن ل يكون للبع�ش موقف وا�صح من الدعوة، فتلك الفئات من الّنا�ش 

الطبيعية على  يكون ثمة خلل في قدراتها  اأو  بعيدة  تكون  اأّنها  اأو  بالغفلة  تّت�صم  التي 

الوعي وال�صتيعاب، اأو تكون متاأثرة بعوامل من هذا القبيل، بحيث تحرم من المعارف 

الدينية، ت�صقط عنها الم�صوؤولية المبا�صرة المترتبة على القبول بالدعوة اأو رف�صها، 

وبالتالي ل يترّتب عليها ما يترّتب من ثواب وعقاب على اإن�صان و�صلته الدعوة وتعرف 

عليها بظروف طبيعية. 

وبذلك �صيكون لهذه الفئات من الّنا�ش ح�صابها الخا�ّش، كما يعّبر في قوله تعالى: 

 
(2(

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ }  }

 .
(3(

وكذلك قوله تعالى: { ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ } 

اإذًا �صيكون موقف الغائبين على �صنفين.

 فال�صنف الأول تبلغه دعوة الر�صول بالر�صالة والكتاب ونظائرهما بحيث تبلغهم 

الهداية وتتّم عليهم الحّجة. 

الدين  معارف  اإلى  حيلة  يجدون  ل  الذين  الم�صت�صعفون  وفيه  الثاني  وال�صنف 

)1)  �صورة الأنعام، الآية 19.

)2)  �صورة الن�صاء، الآية 98.
)3)  �صورة التوبة، الآية 106.



جائزة الفكر الإ�سالمي الأ�سيل

44

�صّرح  كما  خا�صة  اأحكام  ولهم  معذورين  يكونون  �صبياًل  اإليه  يهتدون  ول  واأحكامه 

القراآن بذلك. 

النبّي  ة و�صلْتنا عن  العاّمة والخا�صّ اأخبارًا متواترة عن طريق  اأيدينا  اإنَّ بين   ]..[

 .Q تحّدثنا عن حياة الإمام الغائب و�صيرته Rواأئّمة اأهل البيت P الأكرم

من معالم هذه ال�صيرة نتبّين اأّن هذا الإمام هو ابن الإمام الح�صن بن علي الع�صكرّي - 

الإمام الحادي ع�صر من اأئمة ال�ّصيعة الثني ع�صرية - ولد ب�صامراء �صنة 256هـ. 

لقد كان قرار الخالفة العبا�صية في ذلك الوقت ي�صتهدف ا�صتئ�صال ن�صل الأئمة 

والق�صاء على وجود الإمامة نهائيًا في الكيان ال�ّصيعّي. لذلك حر�ش الإمام الح�صن 

الع�صكرّي والد الإمام المهدّي، اأن تبقى ولدة ولده خفية ووجوده بعيدًا عن الأنظار 

اإّل لخوا�ّش ال�ّصيعة. 

اأم�صى الإمام المهدّي ما يقارب ال�صّت �صنوات من حياته على هذه الحالة حّتى 

الإمام  تبّواأ  اأن  بيد  اإليه.  الإمامة  فانتقلت  260هـ  �صنة  رّبه  رحمة  اإلى  والده  م�صى 

المهدّي لالإمامة لم يوؤثر على منهج التخّفي الذي التزم به -ب�صبب �صغط ال�صلطة - 

واإّنما بقي م�صتمرًا حّتى اأّنه كان يمار�ش دوره بين قاعدته ال�ّصيعية من خالل ال�صفراء 

كانوا  فهوؤلء  الخا�صين.  بالنّواب  والمحدثين  العلماء  لغة  الذين ي�صطلح عليهم في 

ج�صر الّت�صال بين الإمام وقواعده ال�صعبية الموالية، ياأخذون منه التوجيهات موّقعة 

وي�صعون بين يديه ما ي�صلهم من الأ�صئلة والم�صكالت. 

ت هذه الفترة التي اأطلق عليها ا�صم الغيبة ال�صغرى مّدة ت�صل اإلى ال�صبعين  امتدَّ

في  دورهم  مار�صوا  لالإمام  ين  خا�صّ نواب  اأربعة  فيها  ال�صفارة  بدور  ا�صطلع  عامًا، 

غلق بعد وفاة ال�صفير الرابع باب 
ُ
)1). ثّم اأ

الو�صل بين الإمام وقواعده واحدًا بعد اآخر

النيابة الخا�صة ليبداأ ع�صر الغيبة الكبرى، لتتحّول عالقة الّنا�ش بالإمام اإلى الفقهاء 

)1)  مـــدة الغيبـــة ال�صغرى هي 69 �صنة وخم�صة اأ�صهر و�صبعة اأيام تبداأ من وفاة والده الإمام الح�صن الع�صكري اأوائل �صنة 260هـ اإلى وفاة 
النائب الرابع �صنة 329هـ اأما النواب الأربعة فهم: عثمان بن �صعيد، محّمد بن عثمان بن �صعيد، الح�صين بن روح وعلي ال�صمري.
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والمحّدثين، وذلك باأمر الإمام نف�صه الذي اأناط الّدور بهم. 

تمالأ  اإ�صالمية  حكومة  بزمام  ويم�صك  الإمام  يظهر  الكبرى  الغيبة  انق�صاء  بعد 

الأر�ش ق�صطًا وعدًل بعد اأن تكون قد ُملئت ظلمًا وجورًا. وحين ينب�صط له الأمر ي�صير 

Q ب�صيرة جّده ر�صول اهلل P في الدعوة والهداية والعمل فيّت�صل بمن ح�صر 

ب�صورة مبا�صرة، وبمن غاب عنه وابتعد بو�صائل اّت�صال منا�صبة. 

كاتب  �صبهة  تندفع  الغائب  الإمام  و�صيرة  حياة  عن  المخت�صرة  اللمحة  بهذه 

الر�صالة الذي يريد اأن يبطل حجة اهلل بذريعة غيبة الإمام وعدم و�صول حّجته. اإذ 

اأن الحّجة تاّمة في زمان غيبة الإمام بوا�صطة النواب الخا�صين )ال�صفراء  لحظنا 

الأربعة( والنواب العامين )الفقهاء والمحدثين(. 

واأما في زمان ظهوره ف�صيتي�ّصر له اإبالغ حجته لمن ح�صر حوله مبا�صرة، وللغائبين 

البعيدين عن مركز حكمه بالو�صائل المنا�صبة، تمامًا كما جرى الأمر في �صيرة ر�صول 

اهلل P ولكن قد يقال هنا: مع وجود حجية قول الفقهاء والمحدثين فما هي الحاجة 

لدور الإمامة ولوجود الإمام الغائب اأ�صاًل؟ 

في الجواب نقول: اإّن حّجية قول الفقهاء والمحّدثين التي تتحّدث عنها الروايات، 

 .
(1(

متوّقفة على وجود الإمام، واإّل للزم اأن يكون الإمام هو الفقيه والمحّدث نف�صه«

المبحث الرابع: الدليل العقلّي على وجود اإلمام المهدّي|

»ج���اء في الر�سال���ة التي ُتنكر وج�د الإمام المه���دّي )اأرواحنا فداه( خطاب 

المجي���ب ل�سائل���ه)2): »لق���د �ساألَت اأوًل: ه���ل ثّمة دليل عقلّي عل���ى وج�ب وج�د 

اإماٍم ب�سكٍل دائم اأم ل؟

)1)  العالمـــة الطباطبائـــي}، ال�صيد محمد ح�صيـــن، مقالت تاأ�صي�صية في الفكـــر الإ�صالمي، �ش269-273، خالـــد توفيق)تعريب(، 
بيروت، موؤ�ص�صة اأم القرى للتحقيق والن�صر، 2002م، ط1.

)2)  لـــم ي�صـــر ال�صيد خ�صرو�صاهي الم�صرف علـــى ن�صر اآثار الطباطبائي} باأيـــة معلومات عن هذه الر�صالة وتاأريخهـــا، وفيما اإذا كان 
اأ�صّلهـــا بالعربية ثم ُترجمـــت، اأم اأنها كتبت بالفار�صية اأ�صاًل.واإنما نفهم من ال�صياق اأنهـــا ت�صمنت اإجابة عن �صوؤال حول وجود الإمام 

المهدّيQ فاأنكر المجيب وجود الإمام فكان اأن ت�صّدى له ال�صيد الطباطبائي} بهذا الجواب.
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اأّنه يتّم الحديث عن الإمام ويق�صد به تارة الإمام  اأن تعلم  وفي الجواب، عليك 

العلم  في  رفيعة  مكانة  له  دينّي  زعيم  اأخر  تارة  به  ويق�صد  قبل اهلل،  المنتخب من 

عن  ناتجة  دارية  من  له  ما  طريق  عن  الم�صلمين  اإر�صاد  بم�صوؤولية  ي�صطلع  والتقى، 

العقل ال�صحيح والتاأّمل بالكون وبكتاب اهلل. ومن الوا�صح اأّن الإمام بالمعنى الثاني 

اأتباع كل دين، بل وفي المطلق  اإليه دائمًا، ول ي�صتغني عنه  هو ما يحتاج الم�صلمون 

اأتباع كّل اّتجاه �صيا�صّي، اإذ الجميع بحاجة اإلى الإمام والقائد والزعيم. 

ب من  اإلهّي - من�صَّ اإمام  اإلى  اأما عن ال�صوؤال الأول: هل يحتاج الم�صلمون دائمًا 

قبل اهلل - اأم ل؟

فالجواب هو بالنفي؛ اإذ بين يدي الم�صلمين جميعًا اإمام اإلهّي، حّي دائمًا، وحا�صر 

ل يغيب يمكنهم ال�صتفادة منه، وهذا الإمام الإلهّي هو القراآن الكريم نف�صه، بدليل 

)1) والذي ن�صتفيده من 
ما في القراآن من قوله تعالى: { ۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ } 

مان«.  الآية اأّنه اإمام؛ وهو اإمام حا�صر ل يغيب، فهو اإمام الزَّ

الجواب: تقوم الدعوى ]المفتر�صة[ على اأّن القراآن الكريم الكتاب الإلهّي الهادي 

هو اإمام الأّمة، ولن تحتاج معه اإلى اإمام اإلهّي منتخب من قبل اهلل. وهذا الدليل غير 

تاّم وغير منتج للجهتين التاليتين:

اأوًل: لقد ذكر القراآن الكريم اأّن لإبراهيم Q كتابًا با�صم »�صحف« اإذ قال تعالى: 

 Q اإبراهيم  لع�صر  اإمامًا  كان  ال�صماوّي  الكتاب  وهذا   .
(2(

 { ٺ     ٺ   }
عن  اأخــرى  اآيــٍة  في  يحدثنا  نف�صه  القراآن  اأّن  بيد  زمانه.  في  الموؤمنين  وهــادي 

اإمامتهQ معار�صة لإمامة كتابه  اأن تكون  اإمامًا دون  انتخاب اهلل لإبراهيم 

الإلهّي؛ بل هما مجتمعان في زمن واحد دون منافاة؛ اإذ يقول تعالى: { ۀ ہ 

.
(3(

ہ  ہ ہ ھھ ھ ھ  ے ے ۓۓ } 
)1)  �صورة الأحقاف، الآية 12.

)2)  �صورة الأعلى، الآية 19.
)3)  �صورة البقرة، الآية 124.
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تعار�ش  لي�ش هناك  اأّنه  يفيُد - كما هو وا�صح -  الآيتين  بين  الجميع  اإّن حا�صل 

في اأن تجتمع في ع�صر واحد »اإمامتان« عن اهلل )�صبحانه( اأحداهما اإمامة الكتاب 

والثَّانية اإمامة ال�صخ�ش، كما ح�صل لإبراهيم الذي جعله اهلل اإمامًا اإلى جوار اإمامة 

�صحفه. 

واإذا لم تكن ثمة حاجة لإمامة �صخ�ش مجعولة من قبل اهلل ومنتخبة من قبلة، 

ه عن اللغو والعبث.  لَما ن�شَّ )�صبحانه( على اإمامة اإبراهيم، وهو )جل وعال( المنزَّ

ن�صتنتج مما م�صى اأّن اإمامة القراآن الكريم بالمعنى الذي ذكرُه كاتب الر�صالة ل 

تغني عن اإمامة اإلهية ثانية. 

ثانياً: من البديهّي اأّن القراآن بحاجٍة في تو�صيح مقا�صده وتف�صيل المعارف وخا�صة 

الأحـــكام ال�صرعية اإلـــى بيان النبّي اأو ال�صّنـــة النبوّية عمومًا. فالقـــراآن مثاًل ياأمر 

بال�صـــالة وال�صـــوم والزكاة والحّج والجهـــاد وغيرها، فياأتي اأمـــره مجماًل عامًا، 

ثـــم ياأتي التف�صيل من قبـــل ر�صول اهلل P الذي يبّين كّل مـــا يتعّلق باأجزاء هذه 

الواجبات و�صرائطها واآدابها و�صننها. 

اإلهّي �صريح،  مة لهداية القراآن ومكّملة لبيانه بن�شٍ  اإّن الهداية النبوية هذه متمِّ

، وقوله 
(1(

كما يقول تعالى في خطاب نبيه الأكرم: { ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ } 

 .
(2(

تعالى: { ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } 

 Pاأّن لر�صول اهلل وما ن�صتفيده من الدور النبوّي هذا الذي ي�صّرح به القراآن، 

ث عنها، للقراآن الكريم.  نف�ش الإمامة التي افتر�صها كاتب الر�صالة التي نتحدَّ

فالنبـــّي )اإذًا( هو اإمـــام بنف�ش المعنى الذي يكـــون فيه القراآن اإمامـــًا؛ م�صافًا 

 .P لنبّوته

ثّم اإّن النبّي P جعل اأهل بيته اأئّمة وجعلهم عدل القراآن وقرينه الذي ل يفترق 

)1)  �صورة ال�صورى، الآية 52.
)2)  �صورة النحل، الآية 44.
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عنه كما في حديث الثقلين وحديث ال�صفينة وغيرهما، وقد حّث الأمة على التم�ّصك 

بهما )القراآن والعترة( كي ل يتنكبوا عن طريق الهدى نحو ال�صالل. 

اأئمة  بيتهQ هم  واأهل  النبّي الأكرم  اأّن  المقّدمات،  اإليه من هذه  ما نخل�ش 

ِطبقًا لكالم الكاتب نف�صه. 

وقد يمكن اأن نت�صّور اأّن الكاتب ل يعتر�ش على اإمامة الر�صول الأكرم واأهل بيته، 

واإنما ُينكر فقط وجود الإمام الغائب )الإمام المهدّي Q( واأّن الإمامة بنظره ل 

تن�صجم في موقعها ودورها مع الغيبة. قد يكون الأمر كذلك، بيد اأّنا نعتر�ش على �صفة 

العموم التي ينطوي عليها كالمه الماّر اآنفًا، حين ُي�صاأل: هل يحتاج الم�صلمون دائمًا 

اإلى اإمام اإلهّي ُمنتخب من قبل اهلل اأم ل؟ فيجيب عن ذلك بالنفي. وهذه الإجابة هي 

 .
(1(

خالف ما اأثبتناه

في مقطع جديد من ر�صالته ي�صيف الكاتب: »اأّما اإذا اأردنا اأن نن�صخ اأ�صطورة من 

مان، فاإنا نكون بذلك قد  الخيال ونزعم اأّن هناك اإمامًا يعّمر األف �صنة هو اإمام الزَّ

�صلكنا طريقًا يتعار�ش مع العقل والوحي كليهما. فمن منظور الوحي عرفنا اأنَّ الإمام 

هو الذي يمار�ش دوره في الهداية والتوجيه ح�صورًا، اأّما اإذا كان غائبًا ولي�ش له كتاب 

اأن ُيواجه م�صكالت الع�صر ويجيب على  اأثر يدّل على هدايته، ولم يكن بمقدوره  اأو 

تحدياته، فمثله ل يعّد اإمامًا قراآنيًا، اأي ل يكون اإمامًا بالمعنى الذي و�صفه القراآن 

واأمر باّتباعه«. 

)1)  اإّن هـــذه ال�صبهـــة التـــي تثيرهـــا الر�صالـــة لي�صـــت جديدة قط، بل هـــي اإعادة اإنتـــاج ل�صبهـــات الما�صين - كمـــا �صي�صير لذلـــك ال�صيد 
الطباطبائـــي} اأي�صـــًا - ففي كتاب الكافـــي نقراأ اأن رجاًل �صاميًا ح�صر مجل�ش الإمام ال�صـــادقQ وكان في المجل�ش المتكلم 

المعـــروف ه�صـــام بن الحكم، ف�صاأل ه�صـــام ال�صامي قائاًل: يا هذا اأرّبك انظر لخلقه اأم خلقه لأنف�صهـــم؟ اأجاب ال�صامي: بل ربي اأنظر 

لخلقـــه، قـــال ه�صـــام: ففعل بنظره لهم ماذا؟ اأجـــاب ال�صامي: اأقام لهم حجة ودليـــاًل كيال يت�صتتوا اأو يختلفـــوا، يتاأّلفهم ويقيم اأودهم 

ويخبرهـــم بفر�ـــش رّبهم، قال ه�صام: فمن هو؟ اأجـــاب ال�صامي: ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله، قال ه�صام: فبعد ر�صول اهلل �صلى اهلل 

، فقال  عليـــه واآلـــه؟ اأجاب ال�صامي: نعم، فردَّ ه�صام: فلم اختلفنا اأنا واأنت و�صـــرت اإلينا من ال�صام في مخالفتنا اإياك؟ ف�صكَت ال�صاميُّ

الإمـــام اأبـــو عبد اهلل ال�صادقQ لل�صامي: مـــا لك ل تتكلم؟ قال ال�صامي: اإن ُقلت: لم تختلف كذبـــت، واإن قلت: اأن الكتاب وال�صنة 

يرفعان عنا الختالف اأبطلت، لأنهما يحتمالن الوجوه، واإن قلت: قد اختلفنا وكل واحد مّنا يّدعي الحق فلم ينفعنا الكتاب وال�صنة.

ُيراجع الحوار كاماًل في: الأ�صول من الكافي: ج2، كتاب الحجة: �ش172.
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بهداية  ال�صطالع  هو  الإمامة  اأثر  باأّن  القراآن  �صرح  اأين  قيل  »واإذا  ي�صيف:  ثم 

اإّن  يقال  ول   
(1(

 { ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } تعالى:  قوله  في  نقول  الّنا�ش؟ 

اإذا كان مخت�صًا  واإّل  اأي�صًا،  الأمر يخ�ّش الما�صين؛ بل هو للم�صلمين واأهل القراآن 

بالما�صين فما فائدة ذكره لهذه الأمة؟«. 

الجواب: علينا بدءًا اأن نذّكر بهذه المقدمات:

اأوًل: اإن الهداية بمعنى التوجيه والقيادة ُتطَلُق على معنيين:

المعن���ى الأول: ي�صيـــر اإلـــى اإراءة الطريق وح�صـــب، ي�صير اإلى الو�صـــول اإلى المق�صد 

ر�صد اإلى الطريق اأن 
ُ
وبلوغ الهدف فعاًل. وعلى المعنى الأول يمكن للمهتدي الذي اأ

يم�صي فيه في�صل اإلى المق�صد، ويمكن اأي�صًا اأن يرف�ش الإر�صاد ول يبلغ الهدف. 

المعن����ى الثان����ي: و اأّما الهداية، فيقترن معها دائمًا ُبُلوُغ الهدف، لأنَّ معناها يت�صّمن 

الإي�صـــال عمليـــًا. يقـــول تعالـــى: { ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ 

 .
(2(

ڳڳ } 
ثاني���اً: اأّن الهداية بمعنى اإراءة الطريق هي من لـــوازم النبّوة والر�صالة، فكّل الأنبياء 

والر�صـــل الكـــرام الذين بعثهم اهلل بالوحـــي واأر�صلهم لدعوة الّنا�ـــش، تعّد الهداية 

ة من خ�صائ�ش بعثتهم واأثرًا لنبّوتهم.  خا�صّ

 .
(3(

يقول تعالى: { ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ} 

 .
(4(

ويقول تعالى: { ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ } 

وثّمة اآيات كثيرة في القراآن الكريم تدّل على هذا المعنى؛ بل اإّن لموؤمني الأمة �صهمًا 

في هذا الدور، حيث يقول تعالى: { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     اأي�صًا: {  تعالى  ويقول   ،
(5(

 { ژڑ 
)1)  �صورة الأنبياء، الآية  73.

)2)  �صورة الق�ص�ش، الآية 56.
)3)  �صورة البقرة، الآية 213.
)4)  �صورة الن�صاء، الآية 165.
)5)  �صورة يو�صف، الآية 108.
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، اإذ من الوا�صح اأّن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي 
(1(

ٿ ٹ ٹ } 
عن المنكر هي من م�صاديق الهداية، واإّل لما ُذكرت با�صمها. 

ثالثاً: اأّن الهداية والتوجيه هما من اآثار الإمامة كما ورد في ر�صالة الكاتب، وكما عليه 

 فَجْعل 
(2(

�صريـــح القراآن، حيث يقول تعالـــى: { ٱ ٻ ٻ ٻ } 

الإمـــام يقت�صـــي - اإذًا - اإعطاء الهدايـــة، وبالتالي تكون الهدايـــة من م�صتلزمات 

الإمامة اأي�صًا. 

رابع���اً: اإّن اإمامـــة اإبراهيمQ التي ن�ّش عليها القـــراآن في قوله تعالى: { ۀ ہ 

ۆ  ۇ      ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  
 اإنما جـــاءت بعد �صل�صلة من المتحانات الإلهية، مثل الإلقاء 

(3(
ۆ ۈ } 

في النار واعتزال القوم والهجرة اإلى فل�صطين وذبح ولده اإ�صماعيل، فبعد اأن خرج 

مـــن هذه المتحانـــات الإلهية جعله اهلل اإمامـــًا للنا�ش، كما ي�صيـــر تعالى اإلى هذا 

المعنـــى، حيث يقول في �صـــورة ال�صاّفات بعد اأن خرج الخليـــل ناجحًا من اختبار 

. والذي نخل�ش 
(4(

الروؤيـــة التي ق�صـــت بذبـــح ولـــده: { ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } 

اإليه، اإنَّ اإبراهيم Q قبل اأن يقع عليه الن�ّش بالإمامة كان ر�صوًل نبيًا من اأولي 

العـــزم، له كتاب و�صريعة، وكان يمار�ش دعـــوة الّنا�ش وهدايتهم، كما يّت�صح جميع 

ذلك بجالء من ثانيًا الآيات القراآنية. 

اإنَّ التاأمل الكافي بهذه المقّدمة يدّلنا بو�صوح اأنَّ تف�صير الهداية التي هي لزمة من 

لوازم الإمامة بمعنى »اإراءة الطريق« هي واحدة من الأخطاء الفاح�صة، خ�صو�صًا واأنَّ 

ان على اإمامة اإبراهيمQ �صريحتان  الآيتين من �صورة البقرة والأنبياء اللتين تن�صّ

في المعنى الذي بيّناه. 

)1)  �صورة اآل عمران، الآية 110.
)2)  �صورة الأنبياء، الآية 73.

)3)  �صورة البقرة، الآية 124.
)4)  �صورة ال�صافات، الآية 106.
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ـــه من المحـــال اأن تكـــون الهداية - التـــي هي لزمة  ومـــكان المفارقـــة اأنَّ

لإمامـــة اإبراهيم Q - فـــي الآيتين المذكورتين بمعنـــى »اإراءة الطريق« 

لأّن اإبراهيـــم Q كان ر�صـــوًل قبل اأن يجعله اهلل اإمامًا، ومن لوازم النبّوة 

والر�صالة اأن يمار�ش الهداية بمعنى »اإراءة الطريق«، وبالتالي تكون الهداية 

بهذا المعنى هي تح�صيل للنبّوة وثمرة للر�صالة. 

وتح�صيل الحا�صل بهذا الو�صوح، من المحال اأن يكون هو المراد بهداية الإمامة 

كما هو بّين لمن له اأدنى �صعور. 

ال�ّصيعة في  لعقيدة  الكاتب  ي�صوقه  الذي  العترا�ش  نتبيَّن عدم معقولية  من هنا 

الإمام الغائب، حيث ينتظر منه الهداية التي تدّل على »اإراءة الطريق«، وهذا خطاأ 

فاح�ش غير قابل لالإ�صالح. 

اإذًا ل منا�ش لنا من حمل هداية الإمامة على المعنى الثاني الذي ي�صير اإلى بلوغ 

الهدف والإي�صال للمطلوب. 

وبناًء عليه يكون دور الإمامة هو �صوق اأعمال الّنا�ش نحو اهلل )�صبحانه( من لحظة 

�صدورها في الدنيا حّتى ح�صاب الآخرة. 

تمثل  التي  كتلك  والروايات  الأخبار  في  اإليه  ي�صير  مّما  الكثير  ثّمة  المعنى  وهذا 

انعكا�ش الأعمال وتجّليها في اأعمدة نور ترتفع نحو العر�ش وتكون في مح�صر الأئمة، 

وكذلك اأخبار الم�صاءلة في القبر، ودعوة الّنا�ش في القيامة من خالل اأئّمتهم، وما 

فكّلها  وال�صفاعة،  وال�صراط  الأعراف  وفي  الأعمال  �صحائف  توزيع  كيفية  في  ورد 

تت�صّمن المعنى الذي بيّناه لدور الإمامة. 

النحو هي حالة ملكوتية ل عالقة  الأعمال على هذا  اأمر  اإدارة  اأنَّ  الوا�صح  ومن 

في  الإمام  حال  ي�صتوي  وبالتالي  لالإمام.  الج�صمّي  الح�صور  اأو  الغيبة  بم�صاألة  لها 

ال�صطالع بهذه الم�صوؤولية في اأوقات الح�صور والغيبة. 

لبيان  الإمام  بت�صّدي  يتمثل  اآخر  دور  مع  يتعار�ش  ل  لالإمامة  الدور  هذا  اإنَّ  ثم 
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اأحكام الحالل والحرام ومعارف الدين حين يكون حا�صرًا مب�صوط اليد. فالإمام من 

زاوية كونه الأعلم بحقائق الدين واأحكام الحالل والحرام يت�صّدر حين يكون حا�صرًا 

م�صوؤولية حّل الم�صكالت ويجيب عّما يعر�ش عليه من اأ�صئلة واإ�صكالت دون اأن يكون 

 .
(1(

ثمة تعار�ش بين الدورين«

المبحث الخامس: كيف اكتمل إعداد القائد المنتظر|؟

اإّل  الع�صكرّي  الإمام  اأباه  يعا�صر  لم  اأّنه  مع  المنتظر  القائد  اإعداد  اكتمل  »كيف 

خم�ش �صنوات تقريبا ً؟ وهي فترة الطفولة التي ل تكفي لإن�صاج �صخ�صية القائد، فما 

هي الظروف التي تكامل من خاللها؟

والجواب: اإّن المهدّيQ خلف اأباه في اإمامة الم�صلمين، وهذا يعني اأّنه كان 

وقت مبكر جدًا من حياته  وروحّي في  فكرّي  الإمامة من محتوًى  في  ما  بكّل  اإمامًا 

ال�صريفة. 

بن  محمد  فالإمام   ،Qاآبائه من  عدٌد  اإليها  �صبقُه  ظاهرة  المبّكرة  والإمامة 

، والإمام علي بن محمد 
(2(

علي الجوادQ توّلى الإمامة وهو في الثامنة من عمره

، والإمام اأبو محمد الح�صن 
(3(

الهاديQ توّلى الإمامة وهو في التا�صعة من عمره

 والد القائد المنتظر توّلى الإمامة وهو في الثانية والع�صرين من 
(4(Qالع�صكرّي

عمره. ويالحظ اأّن ظاهرة الإمامة المبّكرة بلغت ذروتها في الإمام المهدّي والإمام 

 Qالجواد، ونحن ن�صّميها ظاهرة لأنها كانت بالن�صبة اإلى عدد من اآباء المهدّي

ب�صكل  الإمام  مع  تجربتهم  في  ووعوه  الم�صلمون،  عا�صه  عمليًا  ح�صّيًا  مدلوًل  ت�صّكل 

)1)  العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطباطبائي}، مقالت تاأ�صي�صية، �ش263-255.
)2)  راجع: الف�صول المهّمة لبن ال�صباغ المالكّي المّكّي )ت، 855 هـ(.وراجع: الإر�صاد، ال�صيخ المفيد: �ش316 وما بعدها.

)3)  راجع: التتّمة في تواريخ الأئّمة، ال�صيد تاج الدين العاملي من اأعالم القرن الحادي ع�صر الهجري، ن�صر موؤ�ّص�صة البعثة - قم. وراجع: 
ال�صواعق المحرقة لبن حجر: �ش123-124، اإذ ذكر طرفًا من �صيرة الإمام وكراماته.

راجع: التتّمة في تواريخ الأئّمة، ال�صيد تاج الدين العاملي من اأعالم القرن الحادي ع�صر الهجري، ن�صر موؤ�ّص�صة البعثة - قم. وراجع:   (4(
ال�صواعق المحرقة لبن حجر: �ش123-124، اإذ ذكر طرفًا من �صيرة الإمام وكراماته.
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تجربة  من  واأقوى  اأو�صح  الظواهر  من  لظاهرة  باإثبات  ُنطالب  اأن  يمكن  ول  واآخر، 

. ونو�صح ذلك �صمن النقاط التالية:
(1(

ّمة
ُ
اأ

لم تكن اإمامة الإمام من اأهل البيت مركزًا من مراكز ال�صلطان والنفوذ التي تنتقل  1 

بالوراثة من الأب اإلى البن، ويدعمها النظام الحاكم كاإمامة الخلفاء الفاطمّيين، 

الوا�صعة  ال�صعبية  واإنما كانت تكت�صب ولء قواعدها  وخالفة الخلفاء العبا�صّيين، 

عن طريق التغلغل الروحّي، والإقناع الفكرّي لتلك القواعد بجدارة هذه الإمامة 

�ص�ش روحية وفكرية. 
ُ
لزعامة الإ�صالم، وقيادته على اأ

اإّن هذه القواعد ال�صعبية بنيت منذ �صدر الإ�صالم، وازدهرت واّت�صعت على عهد  2 

الإمامين الباقر وال�صادقQ، واأ�صبحت المدر�صة التي رعاها هذان الإمامان 

ي�صّم  الإ�صالمّي،  العالم  في  وا�صعًا  فكريًا  تّيارًا  ت�صّكل  القواعد  هذه  داخل  في 

المئات من الفقهاء والمتكّلمين والمف�ّصرين والعلماء في مختلف �صروب المعرفة 

الإ�صالمية والب�صرية المعروفة وقتئذ، حّتى قال الح�صن بن علّي الو�ّصا: اإّني دخلت 

، كّلهم يقولون حّدثنا جعفر بن محمد. 
(2(

م�صجد الكوفة فراأيت فيه ت�صعمائة �صيخ

المجتمع  3  في  �صعبّية  قواعد  ُتمّثله من  وما  المدر�صة  كانت هذه  التي  ال�صروط  اإّن 

كفاءته  اإلى  والتعّرف  الإمام  تعيين  في  بموجبها  وتتقّيد  بها  توؤمن  الإ�صالمّي، 

اإّل اإذا كان اأعلم  اإمامًا  لالإمامة، �صروط �صديدة؛ لأنها توؤمن باأّن الإمام ل يكون 

.
(3(

علماء ع�صره

)1)  راجـــع: الإر�صـــاد، ال�صيخ المفيد: �ش319 وما بعدها. وال�صواعق المحرقة: �ـــش123-124، فقد اأوردا ق�صة المحاورة التي دارت بين 
الإمـــام الجوادQ ويحيى بن اأكثم زمن الماأمون، وكيـــف ا�صتطاع الإمامQ اأن يثبت اأعلمّيته وقدرته على اإفحام الخ�صم وهو 

في تلك ال�صن المبّكرة.

)2)  راجـــع: المجال�ش ال�صنّية، ال�صيد الأمين العاملي، ج5، �ش209، وهذه ق�صية م�صهورة تناقلها الخا�ش والعام. وراجع: �صحاح الأخبار، 
محمـــد �صـــراج الديـــن الرفاعي، �ش44، نقاًل عـــن الإمام ال�صـــادق والمذاهب الأربعة، اأ�صـــد حيدر، ج1، �ش56. وقـــال ابن حجر في 

ال�صواعـــق المحرقـــة �ش120: »جعفر ال�سادق، نقل الّنا�س عن���ه من العل�م ما �سارت به الركبان، وانت�س���ر �سيته في جميع البلدان، 

وروى عنه الأئّمة الأكابر كيحيى بن �سعيد وابن جريج ومالك وال�سفيانين واأبي حنيفة و�سعبة واأي�ب ال�سختياني«.

)3)  كـــون الإمـــام اأعلم اأهل زمانه اأمٌر مت�صالم عليه عند الإمامية.راجـــع: الباب الحادي ع�صر، العاّلمة الحّلّي، هذا وقد ُعّر�صوا لأكثر من 
اختبار �صلوات اهلل و�صالمه عليهم لإثبات هذا المّدعى، ونجحوا فيه.

.Qراجع: ال�صواعق المحرقة لبن حجر، �ش123، فقد نقل تف�صياًل في هذه الم�صاألة عن م�صائل يحيى بن اأكثم لالإمام الجواد
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ال�صمود  4  �صبيل  تقّدم ت�صحيات كبيرة في  ال�صعبية كانت  وقواعدها  المدر�صة  اإّن 

على عقيدتها في الإمامة، لأّنها كانت في نظر الخالفة المعا�صرة لها ت�صّكل خّطًا 

عدائيًا، ولو من الناحية الفكرية على الأقّل، الأمر الذي اأّدى اإلى قيام ال�صلطات 

وقتئذ وبا�صتمرار تقريبًا بحمالت من الت�صفية والتعذيب، فُقتل من ُقتل، و�ُصجن 

من �ُصجن، ومات في ظلمات المعتقالت المئات. وهذا يعني اأّن العتقاد باإمامة 

، ولم يكن له من الإغراءات �صوى ما يح�ّش به 
(1(

اأئّمة اأهل البيت كان يكّلفهم غاليًا

المعتقد اأو يفتر�صه من التقّرب اإلى اهلل تعالى والزلفى عنده. 

ول  5  يكونوا معزولين عنها،  لم  بالإمامة  لهم  القواعد  دانت هذه  الذين  الأئّمة  اإّن 

متقوقعين في بروج عالية �صاأن ال�صالطين مع �صعوبهم، ولم يكونوا يحتجبون عنهم 

اإّل اأن تحجبهم ال�صلطة الحاكمة ب�صجن اأو نفي، وهذا ما نعرفه من خالل العدد 

الأحد ع�صر، ومن خالل  الأئّمة  واحد من  كّل  والمحّدثين عن  الرواة  الكبير من 

ما نقل من المكاتبات التي كانت تح�صل بين الإمام ومعا�صريه، وما كان الإمام 

اأ�صفار من ناحية، وما كان يبّثه من وكالء في مختلف اأنحاء العالم  يقوم به من 

الإ�صالمّي من ناحية اأخرى، وما كان قد اعتاده ال�ّصيعة من تفّقد اأئّمتهم وزيارتهم 

فري�صة  لأداء  مكان  كّل  من  المقّد�صة  الديار  يوؤّمون  عندما  المنّورة  المدينة  في 

وقواعده  الإمام  بين  وا�صحة  بدرجة  م�صتمرًا  تفاعاًل  يفر�ش  ذلك  كّل   ،(2(
الحّج

الممتّدة في اأرجاء العالم الإ�صالمّي بمختلف طبقاتها من العلماء وغيرهم. 

الروحية  6  زعامتهم  واإلى  اإليهم  تنظر  كانت   Rلالأئّمة المعا�صرة  الخالفة  اإّن 

والإمامية بو�صفها م�صدر خطر كبير على كيانها ومقّدراتها، وعلى هذا الأ�صا�ش 

بذلت كّل جهودها في �صبيل تفتيت هذه الزعامة، وتحّملت في �صبيل ذلك كثيرًا 

)1)  اإّن العتقـــاد باإمامـــة الأئّمـــة كّلف اأتباعهم غاليًا، وهذا ثابـــت تاريخيًا، ولي�ش اإلى اإنكاره من �صبيل، وال�صاهد يـــدّل على الغائب اأي�صًا.
راجع: مقاتل الطالبّيين لأبي الفرج الأ�صفهاني.

وقد اأو�صى الأئّمة بذلك اأتباعهم كما هو ل�صان الروايات الكثيرة.  (2(
راجع: اأ�صول الكافي، ج1، �ش322، كتاب الحّجة، باب2: »اإّن ال�اجب على الّنا�س بعدما يق�س�ن منا�سكهم اأن ياأت�ا الإمام في�ساأل�نه 

عن معالم دينهم، ويعلم�نه وليتهم وم�ّدتهم له ».
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من ال�صلبّيات، وظهرت اأحيانًا بمظاهر الق�صوة والطغيان حينما ا�صطّرها تاأمين 

 اأنف�صهم 
(1(

مواقعها اإلى ذلك، وكانت حمالت العتقال والمطاردة م�صتمّرة لالأئّمة

على الرغم مّما يخّلفه ذلك من �صعور بالألم اأو ال�صمئزاز عند الم�صلمين وللنا�ش 

الموالين على اختالف درجاتهم. 

اإذا اأخذنا هذه النقاط ال�صّت بعين العتبار، وهي حقائق تاريخية ل تقبل ال�صّك، 

اأمكن اأن نخرج بنتيجة، وهي: اأّن ظاهرة الإمامة المبّكرة كانت ظاهرة واقعية ولم 

تكن وهمًا من الأوهام؛ لأّن الإمام الذي يبرز على الم�صرح وهو �صغير فيعلن عن نف�صه 

الوا�صع،  التّيار  ذلك  كّل  والإمامة  بالولء  له  ويدين  للم�صلمين،  وفكرّيًا  روحّيًا  اإمامًا 

اأن يكون على قدر وا�صح وملحوظ، بل وكبير من العلم والمعرفة و�صعة الأفق  بّد  ل 

والتمّكن من الفقه والتف�صير والعقائد؛ لأّنه لو لم يكن كذلك لما اأمكن اأن تقتنع تلك 

القواعد ال�صعبية باإمامته، مع ما تقّدم من اأّن الأئّمة كانوا في مواقع تتيح لقواعدهم 

التفاعل معهم، ولالأ�صواء المختلفة اأن ُت�صّلط على حياتهم وموازين �صخ�صّيتهم. فهل 

مراأًى  على  وهو  لالإ�صالم  علمًا  منها  ب  وين�صّ نف�صه  اإمامة  اإلى  يدعو  �صبّيًا  اأّن  ترى 

من  الغالي  ذلك  �صبيل  في  وتبذل  به  فتوؤمن  ال�صعبية،  قواعده  جماهير  من  وم�صمع 

تهّزها ظاهرة هذه  اأن  وبدون  اكت�صاف حاله،  نف�صها  تكّلف  اأن  بدون  اأمنها وحياتها 

اأّن  )2) وهب 
الإمام؟ ال�صبّي  وتقويم هذا  الموقف  المبّكرة ل�صتطالع حقيقة  الإمامة 

و�صهورًا،  اأّيامًا  الم�صاألة  تمّر  اأن  يمكن  فهل  المواقف،  يتحّركوا ل�صتطالع  لم  الّنا�ش 

بل اأعوامًا دون اأن تتك�ّصف الحقيقة، على الرغم من التفاعل الطبيعّي الم�صتمّر بين 

ال�صبّي الإمام و�صائر الّنا�ش؟ وهل من المعقول اأن يكون �صبّيًا في فكره وعلمه حّقًا، 

ثّم ل يبدو ذلك من خالل هذا التفاعل الطويل؟

)1)  راجع في تاريخ الأئمةR، وتعّر�صهم لال�صطهاد والمطاردة وال�صجن والقتل اأحيانًا: 
اأ-الف�صول المهّمة لبن ال�صّباغ المالكي.

ب-مقاتل الطالبّيين لأبي الفرج الأ�صفهاني.

ج-الإر�صاد لل�صيخ المفيد.

)2)  اإ�صارة اإلى الإمام المهدّيQ، ومن قبل اإلى الإمام الجواد مثاًل.
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تكت�صف  اأن  لها  ُيتح  لم  البيت  اأهل  لإمامة  ال�صعبية  القواعد  اأّن  افتر�صنا  واإذا 

واقع الأمر، فلماذا �صكتت الخالفة القائمة ولم تعمل لك�صف الحقيقة اإذا كانت في 

�صالحها؟ وما كان اأي�صر ذلك على ال�صلطة القائمة لو كان الإمام ال�صبّي �صبّيًا في 

تقّدم  اأن  اأ�صلوب  من  اأنجحه  كان  وما  ال�صبيان،  في  المعهود  هو  كما  وثقافته  فكره 

هذا ال�صبّي اإلى �صيعته وغير �صيعته على حقيقته، وتبرهن على عدم كفاءته لالإمامة 

والزعامة الروحّية والفكرية. فلئن كان من ال�صعب الإقناع بعدم كفاءة �صخ�ش في 

اأو الخم�صين قد اأحاط بقدر كبير من ثقافة ع�صره لت�صّلم الإمامة، فلي�ش  الأربعين 

هناك �صعوبة في الإقناع بعدم كفاءة �صبّي اعتيادّي مهما كان ذكّيًا وفطنًا لالإمامة 

)1)، وكان هذا اأ�صهل واأي�صر من الطرق المعّقدة 
بمعناها الذي يعرفه ال�ّصيعة الإماميون

واأ�صاليب القمع، والمجازفة التي انتهجتها ال�صلطات وقتئذ. 

، هو اأّنها 
(2(

اإّن التف�صير الوحيد ل�صكوت الخالفة المعا�صرة عن اللعب بهذه الورقة

اأدركت اأّن الإمامة المبّكرة ظاهرة حقيقّية ولي�صت �صيئًا م�صطنعًا. 

والحقيقة اأّنها اأدركت ذلك بالفعل بعد اأن حاولت اأن تلعب بتلك الورقة فلم ت�صتطع. 

، بينما لم يحّدثنا اإطالقًا عن 
(3(

والتاأريخ يحّدثنا عن محاولت من هذا القبيل وف�صلها

اإحراجًا  الإمام  ال�صبّي  فيه  واجه  اأو  المبّكرة  الإمامة  ظاهرة  فيه  تزعزعت  موقف 

يفوق قدرته اأو يزعزع ثقة الّنا�ش فيه. 

اأّن الإمامة المبّكرة ظاهرة واقعية في حياة اأهل البيت  وهذا معنى ما قلناه من 

ولي�صت مجّرد افترا�ش، كما اأّن هذه الظاهرة الواقعية لها جذورها وحالتها المماثلة 

في تراث ال�صماء الذي امتّد عبر الر�صالت والزعامات الرّبانّية ويكفي مثاًل لظاهرة 

اهلل  قال  اإذ   Qيحيى  Rالبيت لأهل  الرّباني  التراث  في  المبّكرة  الإمامة 

)1)  اأي على اأنه يجب اأن يكون اأف�صل الّنا�ش، واأعلم الّنا�ش كما هو معتقد الإمامّية الثني ع�صرّية.
�صول الدين لل�صيد عبد اهلل �ُصّبر )ت، 1242 هـ( ج1، �ش141، المق�صد الثالث.

ُ
راجع: حّق اليقين في معرفة اأ

)2)  يق�صد تقديم الإمام ال�صبّي لالختبار اأمام المالأ لإظهار حقيقة الأمر.
قـــد فعـــل الماأمون ذلك، وانك�صف لـــدى الخا�ش من العلماء مدى مـــا يمتلكه الإمام الجوادQ من الفقـــه والعلم.راجع: ال�صواعق   (3(

المحرقة لبن حجر، �ش123.
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 .
(1(

�صبحانه وتعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ } 

ومتـــى ثبـــت اأّن الإمامة المبّكـــرة ظاهرة واقعية وموجودة فعـــاًل في حياة اأهل 

البيـــتR لم يعد هناك اعترا�ش فيما يخ�ـــشّ اإمامة المهدّيQ وخالفته 

لأبيه وهو �صغير)2)«)3).

)1)  �صورة مريم، الآية 12.
ة ال�ّصيعة الإمام المهدّي واّت�صلوا به، واأخذوا عنه، كما ح�صل عن طريق ال�صفراء الأربعة.راجع: تب�صرة الولي فيمن  )2)  وقد �صاهد خا�صّ
راأى القائـــم المهـــدّي، البحراني. والإر�صاد، ال�صيخ المفيد: �ش345، وراجع تف�صياًل وافيًا في دفاع عن الكافي، ال�صيد ثامر العميدي، 

ج1، �ش535 وما بعدها.

)3)  ال�صيد ال�صهيد محمد باقر ال�صدر}، بحث حول الإمام المهدّي|، �ش60-51.





الفصل الثاني
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ضرورة االعتقاد بقضية المهدويّة

المبحث الأول: المهدوّية اأمر مّتفق عليه.

المبحث الثاني: ق�سية المهدوّية عند ال�ّسيعة.

المبحث الثالث: المهدوّية في الكتاب وال�سّنة.

المبحث الرابع: الإ�سالح وقيام الإمام المهدي|.

المبحث الخام�س: لماذا لم يذكر ا�سم الإمام في القراآن الكريم؟

المبحث ال�ساد�س: المهدوّية وكمال الب�سرية.
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المبحث األّول: المهدويّة أمر مّتفق عليه

»الإمام الثاني ع�صر اإمام منتظر، ونحن ننتظر ظهوره لكي »يمالأ الأر�ش ق�صطًا 

وعدًل، بعدما ُملئت ظلمًا وجورًا«. والفكرة، ب�صورة موجزة، ل تخت�ّش بهذه الطائفة، 

تدّل  الروايات،  واألوف من  الم�صلمين، بجميع مذاهبهم، مئات  اأحاديث  بل في كتب 

وتثبت اأّن النبّي الكريم عليه ال�صالة وال�صالم قال: »ل� لم يبق من العالم اإّل ي�م 

واحد، لطّ�ل الل ذلك الي�م حّتى ياأتي رجل من اأهل بيتي، ا�سمه ا�سمي، وكنيته 

كنيتي، يمالأ الأر�س ق�سطاً وعدًل، بعدما ُملئت ظلماً وج�راً«)1). 

ثّم  بطائفة.  يخت�ّش  ل  فالراأي  الم�صلمين،  فرق  جميع  عند  متواتر  فالحديث 

المخّل�ش،  فانتظار  الأديان،  جميع  مفاهيم  ت�صمل  عامة،  تزال  ول  كانت  الفكرة، 

اأمر ما، موجود عند جميع  وانتظار  المعّزي،  الحق  الروح  وانتظار  المنقذ،  وانتظار 

 .
(2(

الفرق والأديان، وعند جميع المت�صّرعين بال�صرائع«

»المهدوّية« فل�سفة عالمّية كبرى

اإّن م�صاألة ظهور المهدّي المنتظر |، ل تخت�ّش بطائفة من الب�صر ول بمنطقة 

معّينة من الأر�ش، بل هي م�صاألة عاّمة ت�صتوعب كّل الأر�ش وكّل الب�صر. ذلك لأّن 

المهدوّية واحدة من م�صائله - دين عالمّي، وقد  تعتبر  الإ�صالمّي - والذي  الّدين 

)1)  ال�صيخ ال�صدوق، اإكمال الدين، �ش511.
در في منا�صبة 15 �صعبان ولدة الإمام المهدّي |، ت�صجيل �صوتي من محفوظات مركز الإمام مو�صى  )2)  كلمة الإمام ال�صيد مو�صى ال�صّ

ال�صدر لالأبحاث والدرا�صات.



جائزة الفكر الإ�سالمي الأ�سيل

62

اأر�صل اهلل تعالى خاتم اأنبيائه للنا�ش كاّفة، ووعده اأن يظهر دينه على �صائر الأديان 

الأخرى. 

ولذلك فاإّن الآيات القراآنية التي تب�ّصر بمجيء دولة الحّق والعدل هي من قبيل هذه 

چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ    ڌ ڎ  ال�صريفة: {  الآية 

. هذه الآية واأمثالها ت�صير:
)((

ڎ }
اأوًل: اإلى الأمل بم�صتقبل الب�صرية، واأّن الدنيا لن تدّمر وتفنى، كما هي الفكرة ال�صائدة 

اليـــوم في اأوروبا، باأّن الب�صرية في تمّدنها وح�صارتها قد و�صلت اإلى مرحلة بحيث 

لـــم يبق اأمامهـــا اإّل خطوة واحدة لت�صقـــط في القبر الذي حفرتـــه لنف�صها بيدها! 

والواقـــع اأّن ظواهـــر الأمور توؤّيد هذه الفكـــرة ب�صّدة، اإل اأن اأ�صـــول ديننا ومذهبنا 

توؤّكـــد اأّن ما هو موجود الآن من الف�صاد وال�صطراب �صيء موؤّقت، واأّن هناك حياة 

�صعيدة م�صتقّرة تنتظر الب�صرية في الم�صتقبل. 

وثانيًا: اإلى اأن عهد الم�صتقبل هو عهد العقل والعدالة، فكما اأّن الفرد يمّر في 

حياتـــه بثالث مراحل: مرحلـــة الطفولة وهي تّت�صم بالّلعب والأفـــكار ال�صبيانية، 

ومرحلـــة ال�صباب التـــي تّت�صم بالغ�صب وال�صهـــوة، ومرحلة الرجولـــة، التي تّت�صم 

بالعقل والن�صج وال�صتفادة من التجارب ال�صابقة. 

كذلـــك المجتمع الب�صرّي ل بـــّد اأن يطوي مراحله الثـــالث. واإلى الآن مّر هذا 

المجتمع بمرحلتين من مراحله:

مرحلـــة الأ�صاطيـــر والخرافات، وبتعبير القـــراآن مرحلة »الجاهلي���ة الأولى«، 

ثّم مرحلة العلـــم، ولكّنه الممزوج بال�صباب، اأي مرحلة حكومة الغ�صب وال�صهوة، 

فع�صرنا الحا�صر هو قبل اأّي �صيء، ع�صر »القنبلة« اأي الغ�صب، وع�صر »الميني 

ج�ب« اأي ال�صهوة. 

فهـــل يا ترى من المعقول اأن ل تاأتي علـــى الب�صرّية مرحلة تكون الحكومة فيها 

)1)  �صورة الأنبياء: الآية 105.
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لي�صـــت حكومة جهالـــة واأ�صاطير، ول حكومـــة قنبلة وميني جـــوب؟ مرحلة تّت�صم 

بالعلـــم والمعرفـــة في ظل العدالـــة وال�صـــالم والإن�صانية، حيث تكـــون المعنوّيات 

ال�صامّية هي الحاكمة في العالم ل المادّيات المنحّطة؟

وهـــل من المعقول اأّن اهلل تبارك وتعالـــى خلق هذه الدنيا، وخلق الإن�صان فيها 

بعنـــوان اأ�صـــرف المخلوقات، ثّم اإّنه يقـــوم بعد ذلك باإفناء الحيـــاة قبل اأن ت�صل 

الب�صرّية اإلى مرحلة ر�صدها وبلوغها؟

كاّل، فم�صاميـــن الآيات القراآنيـــة والروايات الإ�صالمّية تفيـــد ب�صورة ل لب�ش 

فيهـــا، بـــاأّن الب�صرية ل بّد اأن ت�صل اإلى مرحلة كمالهـــا ون�صجها، ول بّد اأن يحكم 

فيهـــا الّدين والعقل، ويكون الإن�صـــان الذي يعمر الأر�ش حينـــذاك، »اإن�ساناً« كما 

اأراده اهلل �صبحانه يوم خلقه ونفخ فيه من روحه. 

واإن كان معـــذورًا وقلبه معنا وعزمه اأن يلحق بنا لو ا�صتطاع فهو معنا. فاأجاب 

الرجـــل اإّنـــه كذلك يا اأمير الموؤمنين فاأجابه الإمـــامQ: اإّن لي�ش اأخوك وحده 

ّمهاتهم بل وفي اأ�صالب اآبائهم، 
ُ
كان معنـــا بل ورجال اآخرون ما زالوا في اأرحام اأ

فهـــذا حكـــم ثابت فـــكّل �صخ�ش وحّتى يـــوم القيامة اإذا وجـــد وكان في قلبه عزم 

�صـــادق اأّنـــه لو اأدرك عليًا في �صفين لن�صره فهو مع علـــّي ويعتبر من اأن�صار علّي 

وجي�ش علّي في �صّفين واإن لم يح�صر �صّفين بل ولم يعا�صرها«)1). 

المبحث الثاني: قضّية المهدويّة عند الّشيعة

»اإّن اأ�صـــل المهدوّية هو محـــّل اّتفاق جميع الم�صلمين. وفـــي عقائد الأديان 

مان. فقد فهموا هذا المطلب  الأخرى، يوجد اأي�صًا انتظار المنجي في نهاية الزَّ

اأي�صًا بنحٍو �صحيح في ُبعٍد من اأبعاد الق�صّية، ولكن في الُبعد الأ�صا�صّي المتعّلق 

بتحديد ومعرفـــة ال�صخ�ش المنجي، ابُتلوا بنق�ش المعرفـــة. وال�ّصيعة يعرفون 

)1)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، اأ�صالة الروح، �ش239-220.
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المنجـــي بال�صم والعالمـــة والخ�صائ�ش وتاريـــخ الولدة، من خـــالل الأخبار 

الم�صّلمة والقطعّية عندهم.

اإّن خ�صو�صية اعتقادنا نحن ال�ّصيعة هي اأّننا قد بّدلنا هذه الحقيقة في مذهب 

منيـــة اأو الأمر الذهنّي المح�ش، اإلى حالـــة واقعّية موجودة. 
ُ
الت�صّيـــع من حالة الأ

الحقيقـــة هي اأّن ال�ّصيعة عندما ينتظرون المهـــدّي الموعود فاإّنهم ينتظرون اليد 

المنجيـــة تلـــك، ول يغو�صـــون في عالـــم الذهنّيات بـــل يبحثون عـــن واقعّية وهي 

موجودة. وحّجة اهلل حيٌّ بين الّنا�ش وموجوٌد ويعي�ش فيما بينهم ويرى الّنا�ش وهو 

معهـــم، وي�صعر باآلمهـــم واأ�صقامهم. واأ�صحاب ال�صعـــادة وال�صتعداد يزورونه في 

بع�ش الأحيان ب�صورة خفّية. اإّنه موجوٌد، هو اإن�صاٌن واقعّي م�صّخ�ش با�صٍم معّين، 

له اأٌب واأّم محّددان وهو بين الّنا�ش ويعي�ش معهم. 

خ�سو�سّية عقيدة ال�ّسيعة:

اأولئـــك اّلذين ل يقبلون هذه العقيدة من المذاهب الأخرى، لم يتمّكنوا في اأّي 

وقـــٍت من اإقامة اأّي دليـــٍل يقبل به العقل لرّد هذه الفكرة وهـــذه الواقعّية. فجميع 

الأدّلـــة الوا�صحـــة والرا�صخة، اّلتي ي�صدّقها الكثير من اأهـــل ال�صّنة اأي�صًا، تحكي 

ب�صـــورة قاطعـــة ويقينّيـــة عن وجود هـــذا الإن�صـــان العظيم، هو حّجـــة اهلل، وهو 

الحقيقة الوا�صحة وال�صاطعةـ بتلك الخ�صائ�ش اّلتي نعرفها، اأنا واأنتم ت�صاهدون 

هذه الأمور في العديد من الم�صادر غير ال�ّصيعّية. 

فالبـــن المبارك والمطّهر لالإمام الح�صن الع�صكـــرّي عليه ال�صالة وال�صالم، 

معـــروٌف تاريـــخ ولدته، ومن اأهلـــه واأ�صحابـــه ومعجزاته، وقد منحـــه اهلل عمرًا 

طويـــاًل، ويفعـــل ذلك. وهـــو تج�صيٌد لتلـــك الأمنية الكبـــرى، لجميع اأمـــم العالم، 

وقبائلـــه واأديانه واأعراقه عبر جميع الع�صور. هذه هي خ�صو�صّية مذهب ال�ّصيعة 

ب�صاأن هذه الق�صّية المهّمة.
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اإّن الوجـــود المقّد�ش لح�صرة بقّية اهلل اأرواحنـــا فداه، هو عبارة عن ا�صتمرار 

النبّوات والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ واإلى يومنا هذا، اأي كما تقروؤون في 

دعـــاء الّندبة من: »وبع�سهم اأ�سكنتهم جّنت���ك«، اّلذي هو اآدم، واإلى: »اأن انتهيت 

بالأم���ر«، اأي الو�صـــول اإلى خاتـــم الأنبياءP؛ ومن بعدها ق�صّيـــة الو�صّية واأهل 

مان، فالجميع عبارٌة عن  بيت هذا النبّي العظيم اإلى اأن ي�صل الأمر اإلى اإمام الزَّ

�صل�صلٍة متَّ�صَلٍة ومرتبطة ببع�صها في تاريخ الب�صرّية. وهذا بمعنى اأّن تلك الحركة 

العظيمة للنبّوات وتلك الدعوات الإلهّية بوا�صطة الّر�صل، لم تتوّقف في اأّي مقطٍع 

مان. فالب�صرّية تحتاج اإلى الأنبيـــاء والدعوات الإلهّية، والُدعاة الإلهيين،  مـــن الزَّ

مان فاإّن الب�صر ي�صبحون اأقرب  وهـــذا الحتياج باٍق اإلى يومنا هذا، وكّلما مّر الزَّ

اإلى تعاليم الأنبياء. 

لقـــد اأدرك المجتمـــع الب�صـــرّي اليـــوم من خـــالل التقـــّدم الفكـــرّي والمدنّية 

والمعرفة، الكثير من تعاليم الأنبياءـ واّلتي لم تكن قابلة لالإدراك من قبل الب�صر 

قبـــل ع�صـــرات القرون من هـــذاـ فق�صّية العدالة هـــذه، وق�صّيـــة الحرّية، وكرامة 

الإن�صـــان، وهذه الألفاظ الرائجة في العالم اليـــوم، هي كلماُت الأنبياء. في ذلك 

الزمن، لم يدرك عاّمة الّنا�ش والراأي العاّم هذه المفاهيم. وبتبع مجيء الأنبياء 

وانت�صار دعوتهم، ُغر�صت هذه الأفكار في اأذهان الّنا�ش وفي فطرتهم وفي قلوبهم 

جيـــاًل بعـــد جيل. فالّدعـــاة الإلهّيون اأولئك لـــم تنقطع �صاللتهم اليـــوم، والوجود 

المقّد�ـــش لبقّية اهلل الأعظم اأرواحنا فداه، هو ا�صتمـــرار �صاللة الدعاة الإلهّيين 

حيـــث تقراأون فـــي زيارة اآل يا�صين: »ال�س���الم عليك يا داع���ي الل ورّبانّي اآياته«. 

اأي اأّنكم اليوم ترون تج�صيدًا لدعوة اإبراهيم ودعوة مو�صى، ودعوة عي�صى، ودعوة 

جميع الأنبياء والم�صلحين الإلهييـــن ودعوة النبّي الخاتم في وجود ح�صرة بقّية 

اهلل. فهـــذا الإن�صان العظيم هـــو وارثهم جميعًا، وبيده دعوتهـــم ورايتهم جميعًا، 
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مان  وهو يدعو الب�صرّية ويعر�ش عليها تلك المعارف اّلتي جاء بها الأنبياء عبر الزَّ

الممتّد. هذه هي نقطٌة مهّمة«)1). 

المبحث الثالث: المهدويّة في الكتاب والسّنة

نتحـــّدُث هنـــا عن جملة من النقاط التي ُت�صهم في بلـــورة فكرة المهدوّية التي 

نعتقد بها.

»اإذ يـــدور البحث في هذا الق�صم حول م�صاألة المهدوّية - اأي العتقاد بحتمية 

ظهـــور المهدّي الموعود. وقد يت�صّور البع�ش مّمـــن يفتقرون اإلى الّطالع الكافي 

- وخ�صو�صًا من الذين ل يعتقدون باأ�صول مذهب الت�صّيع - باأّن هذه الم�صاألة لم 

تظهـــر اإلى الوجود اإّل في الن�صف الثاني من القـــرن الثالث الهجرّي، وبالتحديد 

بعـــد ولدة الإمام الحّجة المنتظر|. ولإثبات خطـــاأ هذا الت�صّور، اأريد اأن اأبّين 

لة،  هنا من اأين وكيف ظهرت هذه الم�صاألة، و�صواًء كانت ب�صورتها الكاملة المف�صّ

اأم ب�صورتها الإجمالية المقت�صرة على الإ�صارة والإلماع«)2). 

المهدوّية في القراآن والأحاديث ال�سريفة   1

»اأّوًل: توجـــد هذه الم�صاألة في القراآن الكريم ب�صورة ب�صارة عاّمة وموؤّكدة. اأّي اأّن من 

يتدّبـــر فـــي الآيات القراآنية، يرى اأّن طائفة منها تذكـــر تلك النتيجة المترتّبة على 

ظهـــور الإمام المهـــدّي|، على اأنها اأمر قطعـــّي ل بّد اأن يحدث فـــي الم�صتقبل. 

ومـــن جملتها هذه الآية الكريمة على �صبيل المثال:  { چ چ ڇ ڇ     ڇ 

. ويذكـــر المف�صـــرون اأّن 
(3(

ڇ ڍ   ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ } 
المق�صـــود )بالذكر( هنـــا هو التوراة، والآية �صريحة في بيـــان حتمّية هذا الأمر، 

)1)  الإمام القائد الخامنئي، ال�صيد علي: اإن�صان بعمر 250 �صنة، �ش-371 373، مركز نون للتاأليف والترجمة )اإعداد وترجمة(، بيروت، 
جمعية المعارف الإ�صالمية )ن�صر(، 2013م، ط1.

)2)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، اأ�صالة الروح، �ش219.
)3)  �صورة الأنبياء، الآية 105.
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اأي لقـــد ق�صينا ق�صاًء مبرمًا باأنه �صياأتي يوم علـــى الب�صرّية، يم�صك فيه عباد اهلل 

ال�صالحـــون بزمام الأمور في طول الأر�ش وعر�صهـــا. فالأر�ش لن تبقى اإلى الأبد 

تحت �صيطرة الجّبارين والظالمين، و�صوف تقوم دولة الحّق العالمّية الدائمة، بعد 

زوال دولة الباطل الموؤّقتة. 

وتذكر اآية اأخرى هذه الب�صارة القطعّية الإلهية باأّن دين الإ�صالم المقّد�ش �صوف 

يكون دين الب�صرية جمعاء، في حين اأّن تمام الأديان الأخرى �صوف تزول، اأو ل اأقل  

ت�صمحّل وتنزوي جانبًا. وتحقيق هذا الوعد باأبعاده الكاملة ل يتّم اإل في زمان ظهور 

المحّمدي  الدين  وي�صبح  الإ�صالم،  لدين  جميعًا  الأر�ش  اأهل  فيخ�صع   ،| الحّجة 

هذا  في  اأخرى  كثيرة  اآيات  وهناك  الأر�صّية.  الكرة  كل  في  ال�صائد  العالمّي  الدين 

ل خا�ّش ل ي�صعنا التعّر�ش لها هنا.  المجال، تحتاج اإلى بحث مف�صّ

ثاني���اً: واإذا �صربنـــا �صفحًا عن الآيات القراآنية، فاإننـــا نواجه عالم الأحاديث النبوّية 

ال�صريفة. فهل يا ترى ذكر نبي الإ�صالمP �صيئًا في هذا الباب اأم ل؟

ولو كانت الروايات المتعّلقة بالمهدّي الموعود منح�صرة في روايات ال�ّصيعة فقط، 

لكان هناك مجال لل�صّكاكين اأن يقولوا معتر�صين: لو كانت م�صاألة المهدّي الموعود 

كانت  ولو  ال�صريفة.  اأحاديثه  في  يبّينها  اأن   Pللنبّي ينبغي  لكان  واقعّية،  م�صاألة 

اأحاديث في هذا المعنى لتناقلتها بالرواية �صائر الفرق الإ�صالمية، ولما   Pللنبّي

اقت�صر على روايتها ال�ّصيعة فقط. 

ولح�صـــن الحّظ، فاإّن هذا هـــو الواقع، لأّن روايات باب المهـــدّي الموعود التي 

يتناقلها اأهل ال�صّنة اإن لم تزد على روايات ال�ّصيعة فاإنها ل تقل عنها على اأّي حال. 

وهنـــاك كتب كثيرة مو�صوعـــة لهذا الغر�ش بالـــذات، من جملتهـــا كتابان باللغة 

العربية وبقلم المرحوم اآية اهلل ال�صدر )اأعلى اهلل مقامه(. وقد نقل الموؤلف كّل 

الروايـــات التي اأوردها في الحديث عن المهدّي المنتظر، عن طريق اأهل ال�صّنة. 

والكتـــاب الثانـــي بعنوان »منتخ���ب الأثر« وقد تـــّم تاأليفه باأمر مـــن المرحوم اآية 
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اهلل ال�صيـــد البروجردي )ر�ش(، وبقلم اأحد ف�صالء الحوزة العلمية البارزين في 

افي. وعند مطالعة هذا الكتاب يجد  )قـــم( وهو ال�صيخ اآقـــا ميرزا لطف اهلل ال�صّ

القارئ الكثير من الروايات المنقولة عن طريق اأهل ال�صّنة والتي تتحّدث عن هذا 

المو�صوع بم�صامين وتعابير مختلفة. 

ول باأ�ــــش هنا اأن ن�صير اإلى حديث لأمير الموؤمنينQ في نهج البالغة، وهذا 

الحديث - كما �صمعت �صخ�صيًا من المرحوم اآية اهلل البروجردي - متواتر، اأي اأّنه 

لم يرد في كتاب »نهج البالغة« فقط، واإّنما ورد اأي�صًا في مراجع تاأريخّية اأخرى. 

ومو�صــــع ال�صاهد من هذا الحديث هو اآخره، حيــــث يلّمح اأمير الموؤمنينQ في 

بع�ــــش جمل اإلى م�صاألة المهدّي الموعود | فيقول: »الله����ّم بلى، ل تخل� الأر�س 

م����ن قائ����م لل بحّجة، اإّما ظاهراً م�سه�����راً، واإّما خائفاً مغم�راً. لئال تبطل حجج 

الل وبّيناته. يحفظ الل بهم حججه وبّيناته، حّتى ي�دعها نظراءهم، ويزرع�ها 

ف����ي قل�����ب اأ�سباهه����م«)1). وفي هــــذه الكلمــــات اإ�صارة اإلــــى �صرورة وجــــود المهدّي 

المنتظــــر وهــــو اآخر حجــــج اهلل، واإن كان غائبًا عــــن اأعين الّنا�ــــش، ومختفيًا عنهم 

لحكمة معّينة. وفيها كذلك اإ�صارة اإلى �صرورة ظهوره واإن طالت مّدة غيبته، وذلك 

عندما تتوّفر �صرائط معّينة بحيث يلزم الأمر حفظ حّجة اهلل على عباده والحيلولة 

دون بطالنها. 

المهدوّية من الناحية التاريخية   2

تعّمدت الإيجاز في ا�صتعرا�ش الآيات القراآنية والروايات ال�صريفة المّت�صلة بم�صاألة 

المهدّي المنتظر |، وذلك لأني اأريد اأن اأرّكز على هذا البحث من الزاوية التاريخية، 

فاأبّين جانبًا من الآثار التي تركتها هذه الم�صاألة على تاأريخ الإ�صالم. فعندما نطالع 

اأّنه ف�صاًل عن الروايات الواردة في هذا المجال والمنقولة  التاأريخ الإ�صالمّي، نجد 

)1)   ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج 18، �ش351.
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عن النبّي الأكرمP اأو عن اأمير الموؤمنينQ، فاإّنه منذ الن�صف الثاني للقرن 

اأ�صبحت الأخبار والتنبوؤات المتعلقة بم�صاألة المهدّي الموعود �صببًا  الهجرّي الأّول، 

لبروز حوادث كثيرة في تاأريخ الإ�صالم، وذلك باأن اأخذ البع�ش ي�صيئون ال�صتفادة من 

اأحاديث الر�صولP وما فيها من الب�صارة بظهور )المهدّي(، وهذا بحّد ذاته دليل 

على وجود جذور لهذه الم�صاألة، واإّل لم يكن هناك مبّرر لبروز تلك الحوادث. 

قيام )المختار( والعتقاد بالمهدوّية

ة انتقام المختار  اإّن اأّول اأثر ظهر في تاأريخ الإ�صالم لعقيدة المهدوّية، كان في ق�صّ

من قتلة الإمام الح�صينQ. ولي�ش هناك �صّك في اأّن المختار كان رجاًل �صيا�صّيًا 

محّنـــكًا، اأكثـــر من كونه رجل دين ومذهب. طبعًا ل اأريـــد هنا اأن اأحكم على المختار 

باأنـــه كان اإن�صانـــًا خّيـــرًا اأم �صريرًا، ولكّنه علـــى اأي حال، كان يعلم جيـــدًا باأّن هدفه 

واإن كان النتقـــام مـــن قتلة �صّيد ال�صهـــداءQ، وهذا مّما يوّفر لـــه اأر�صية �صعبية 

م�صاعـــدة، اإّل اأن الّنا�ـــش لم يكونوا م�صتعّدين للقيام بهـــذا العمل تحت قيادته. وعلى 

 Qاإحدى الروايات، فقد حاول المختار اأن يح�صل على دعم الإمام زين العابدين

فـــي هذا الأمر، ولكّنه لم يوّفـــق في ذلك، فلم يجد اأمامه اإّل اأن ي�صتغّل م�صاألة الإمام 

المهـــدّي الموعود الذي اأخبر به ر�صول اهللP، فطرح ا�صم محمد بن الحنفّية وهو 

ابـــن اأمير الموؤمنينQ واأخو الإمام الح�صينQ، علـــى اأّنه هو الإمام المهدّي 

المنتظر الذي يب�ّصر به ر�صول اهلل P، واأعلن نف�صه نائبًا لذلك الإمام. 

مان يلعب لعبته ال�صيا�صّية تحت عنوان نيابة المهدّي  وظّل المختار مّدة من الزَّ

اأي ب�صفته نائبًا عنه.

يقول البع�ش: نعم، كان الأمر هكذا في الظاهر، ولكن الدافع الحقيقّي لقبول 

محّمـــد بن الحنفّية بهذا الأمر، هو فقط تهيئة الأر�صّية من اأجل النتقام والأخذ 

بالثاأر من قتلة الإمام الح�صينQ، ولكّن هذا غير ثابت بالطبع. وبعد اأن مات 



جائزة الفكر الإ�سالمي الأ�سيل

70

محّمـــد بن الحنفّية قـــال جماعة المعتقدين به: اإن المهـــدّي الموعود ل يمكن اأن 

يموت حّتى يمالأ الأر�ش ق�صطًا وعدًل. اإذن فمحّمد بن الحنفّية لم يمت في الواقع، 

واإّنما اختفى في جبل )ر�صوى(، ومن هنا ظهر اإلى الوجود مذهب )الكي�صانية(. 

ويذكـــر اأبـــو الفتوح الأ�صفهاني فـــي »مقات���ل الطالبيين«، اإنه لّمـــا و�صل خبر 

�صهـــادة زيد بن علـــّي بن الح�صين)1) اإلى الزهـــرّي، قال: »لماذا يتعّج���ل اأهل هذا 

البي���ت؟ ف�س����ف ياأتي ي�م يظهر المهدّي الم�ع�د منهم«)2)، وفي هذا الت�صريح 

دللـــة وا�صحة على اأّن هـــذا الأمر كان �صيئًا م�صّلمًا به بيـــن الم�صلمين، بحيث اأّن 

الّزهـــرّي اأخذ على العلوّيين قيامهم بالثورات واإراقـــة دمائهم، ولو اأّنهم �صبروا، 

وانتظروا وعد ر�صول اهللP، لكفاهم المهدّي الموعود موؤونة هذا الأمر. طبعًا، 

انتقاد الّزهرّي غير �صحيح في نظرنا، ولكّن ال�صاهد هو ت�صليمه بم�صاألة المهدّي 

الموعود. 

قيام )النف�س الزكية( والعتقاد بالمهدوّية

كمـــا ذكرنا في ف�صل �صابق، كان لالإمـــام الح�صن المجتبىQ ولد با�صم 

الح�صـــن اأي�صًا، ولهذا كان ي�صّمى بالح�صـــن المثّنى، وقد �صاهر الإمام الح�صين

Q بالـــزواج مـــن ابنته فاطمة بنـــت الح�صين، ُفولد له ولـــد با�صم عبد اهلل، 

الذي لقب بعبد اهلل المح�ش، دللة على ن�صبه الخال�ش. وكان لعبد اهلل المح�ش 

ولد با�صم محمد، واآخر با�صم اإبراهيم. وكان زمان هذين مقارنًا لأواخر العهد 

الأموّي، وكان ي�صمى بـ )النف�ش الزكّية(. 

)1)  كان لالإمام زين العابدينQ ولد با�صم زيد.وقد قام زيد هذا بثورة في زمان العبا�صّيين وا�صت�صهد.وفيما يتعلق بكون هذا الرجل 
علـــى الحـــق اأم ل كالم كثير، لكن ي�صتفاد من روايات ال�ّصيعة اأن اأئمتنا عليهم ال�صالم كانوا يجّلونه.وجاء في رواية »الكافي« اأن الإمام 

ال�صـــادقQ قـــال: »اأق�سم بالل تعالى اأن زيداً ف���ارق الدنيا �سهيداً«.ويعتقد ال�ّصيعة الزيدّيون الموجـــودون الآن في اليمن اأن زيدًا 

هذا هو الإمام من بعد اأبيه زين العابدينQ.وقد كان زيد على اأّي حال رجاًل تقيًا زاهدًا ح�صن ال�صيرة.وتقّرر رواياتنا باأن قيامه 

كان قيام اأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولم يكن لديه اأّي اّدعاء لالإمامة.

)2)  ل بّد من التنبيه هنا اإلى اأنه منذ �صدر الإ�صالم، لم يعّين - اأبدًا - زمان ظهور المهدّي |.طبعًا هناك بع�ش الخوا�ش والمقّربين اإلى 
اأهـــل البيـــت يعلمون �صل�صلة ن�صبه وعالمات ظهوره، ولكن ل يوجـــد في الروايات المنقولة عن النبّيP ما ي�صير اإلى تاأريخ هذا الظهور 

اأبدًا.
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وفـــي الأيام الأخيرة من عهـــد الأموّيين اجتمع ال�صادات الح�صنّيون مع جماعة 

من كبراء العبا�صّيين، وبايعوا )النف�ش الزكّية( على اأنه مهدّي الأّمة. ثّم ا�صتدعوا 

الإمـــام ال�صادقQ باعتباره زعيم ال�صادات الح�صينيين، وطلبوا منه اأن يبايع 

هـــو اأي�صًا. ولكـــن الإمامQ قال لهم: ما هو هدفكم مـــن وراء هذا الأمر؟ اإذا 

كان محّمـــد يريد القيـــام بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عـــن المنكر، فاأنا معه. 

اأّما اإذا كان يريد القيام بعنوان اأنه مهدّي هذه الأّمة، فاإّنه مخطئ في ذلك، ولن 

اأبايعه على هذا الأ�صا�ش. 

ورّبمـــا كان الأمـــر م�صتبهًا حّتى علـــى محّمد بن عبـــد اهلل المح�ش نف�صه، 

لوجـــود التماثـــل بين ا�صمه وا�صـــم النبّيP، ووجود خال علـــى كتفه كما كان 

لر�صول اهللP، وكان الّنا�ش ي�صّمون هذا الخال )خاتم النبّوة(. ولهذا كانت 

بيعة كثير من الذين بايعوه مبنّية على اأ�صا�ش اأنه المهدّي الموعود. 

ومـــن ذلك يمكن ال�صتنتاج بـــاأّن م�صاألة المهدّي الموعـــود، كانت متجذرة في 

نفو�ـــش الم�صلمين واأفكارهم بحيث اأّن اأّي اأحد كان يعلن القيام والثورة، مع وجود 

م�صحـــة من ال�صالح والتقوى عليه، فاإّن الم�صلمين كانوا يقولون: هذا هو المهدّي 

!Pالذي اأخبر به ر�صول اهلل

حيلة الخليفة العبا�سّي )المن�سور(

كان ثالث الخلفاء العبا�صّيين يدعى )المهدّي( وهو ابن )المن�صور الدوانيقي(. 

ويذكـــر الموؤّرخـــون ومن جملتهـــم )دار م�صتـــر( اأن هذا الخليفـــة العبا�صّي �صّمى 

ابنـــه بهذا ال�صم لهدف �صيا�صـــّي ماكر، وهو اأن يثّبت قاعدتـــه ال�صعبية وي�صتميل 

الّنا�ـــش اإليـــه، بوا�صطة اإقناعهم بـــاأّن المهدّي الموعود الـــذي ينتظرونه ما هو اإّل 

ابنه )المهدّي( هذا. ولهذا ذكر �صاحب »مقاتل الطالبيين« كذب هذا الّدعاء. 

فمثـــاًل عندما التقى مّرة بم�صلم بـــن قتيبة وكان من المقربين اإليه، قال له: ماذا 
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يقول محّمد بن عبد اهلل المح�ش هذا؟ قال: يقول اأنا مهدّي هذه الأّمة. قال: اإّنه 

مخطئ فال هو مهدّي الأّمة، ول ابني هذا.

ومثل هذه الحوادث تبّيـــن اأّن روايات المهدّي المنتظر، كانت كثيرة ومتداولة 

بيـــن الّنا�ـــش. وكان مّما ي�صّبـــب لهم الوقوع فـــي الأخطاء وال�صتباهـــات اأنهم لم 

يكونوا يحّققون جّيدًا، لكي يتبّينوا توافر جميع الأو�صاف والعالمات التي ذكرتها 

الروايات النبوّية، فكانوا ينخدعون، اأو يت�صّرعون في الحكم باأّن فالنًا من الّنا�ش 

هو �صاحبهم الموعود. 

محّمد بن عجالن والمن�سور العبا�سّي

كان اأحد فقهاء )المدينة( ويدعى محّمد بن عجالن من الذين بايعوا محمد بن 

عبد اهلل المح�ش. وكان بنو العبا�ش من الموؤّيدين لهذه البيعة في البداية، ولكّنهم 

لّما ا�صتولوا على الخالفة، اأخذوا يقتلون اأولئك الذين بايعوهم بالأم�ش من ال�صادات 

الح�صنّيين وكذلك كّل من كان يوؤّيدهم. وكان اأن ا�صتدعى )المن�صور( هذا الفقيه، 

وحّقق في اأمره، فثبت عنده اأّنه بايع )محمد بن عبد اهلل(، فاأ�صدر اأمرًا بقطع يده، 

وقال: »هذه اليد التي بايعت عدّوي يجب اأن تقطع«. فاجتمع فقهاء المدينة، وت�صّفعوا 

اإّن  اأيها الخليفة،  لزميلهم )ابن عجالن(، وكان مّما قالوا للمن�صور في �صفاعتهم: 

هذا رجل فقيه وعالم بالروايات، وقد توّهم باأّن ذلك ال�صخ�ش هو مهدّي الأّمة الذي 

اأّي  قلبه  في  ي�صمر  ل  فاإّنه  واإل  الأ�صا�ش،  هذا  على  فبايعه   ،Pر�صول اهلل به  ب�ّصر 

عداوة بالن�صبة لك. 

وهكذا فاإننا كّلما ننتقل من عهد اإلى عهد في التاأريخ الإ�صالمّي، فاإّننا ن�صاهد 

الموعود.  المهدّي  ظهور  بحتمية  الرا�صخ  العتقاد  من�صوؤها  وكان  وقعت  حوادث 

اأئمتناR كالإمام مو�صى الكاظمQ، والإمام محمد  واأي�صًا فاإّن كثيرًا من 

كانوا  ال�ّصيعة  بع�ش  فاإّن  الدنيا،  يفارقون  عندما  كانوا  وغيرهما،   Qالباقر



�سرورة العتقاد بق�سية المهدوّية

73

ي�صّككون في موتهم ويقولون بغيبتهم معتقدين باأّن هذا الإمام الذي يّدعي الّنا�ش 

موته هو المهدّي المنتظر. 

وكان لالإمام ال�صادقQ ولد يدعى اإ�صماعيل وهو الذي تنت�صب اإليه طائفة 

)الإ�صماعيلّية( من ال�ّصيعة. وكان الإمام ال�صادقQ يحّب ولده اإ�صماعيل هذا 

الكفن  وك�صف  اأ�صحابه،  ا�صتدعى  ثّم  وكّفنه،  الإمام  غ�ّصله  توّفي،  وعندما  كثيرًا. 

اأمامهم عن وجه المّيت وقال لهم: هذا هو اإ�صماعيل ابني وقد مات، فال يّدعي اأحد 

غدًا اأنه مهدّي الأمّة، واأنه قد غاب! انظروا اإلى جنازته. انظروا اإلى وجهه. اعرفوه 

جّيدًا وتحققوا من ذلك، ثّم ا�صهدوا اأمام الّنا�ش بما راأيتم. 

وهكذا، فاإّني في كّل تحقيقاتي التاريخية، لم اأجد رجاًل واحدًا من علماء الم�صلمين 

منذ �صدر الإ�صالم وحّتى زمان )ابن خلدون( اّدعى اأّن الأحاديث المتعّلقة بالمهدّي 

الموعود | ل اأ�صا�ش لها من ال�صحة، بل على العك�ش، كان الجميع يعتقدون بذلك، 

واإذا كان هناك اختالف، ففي جزئيات المو�صوع، كاأن يكون المهدّي هذا ال�صخ�ش اأو 

ذاك، وهل هو ابن الإمام الع�صكرّي اأم ل، وهل هو من اأبناء الإمام الح�صنQ اأم 

من اأبناء الإمام الح�صينQ. اأّما اأّن هذه الأّمة �صوف يكون لها )مهدّي(، واأّنه من 

اأولد النبّيP واأولد فاطمة الزهراء عليها ال�صالم، واأن مهّمته هي اأن يمالأ الأر�ش 

ق�صطًا وعدًل بعد اأن تمالأ ظلمًا وجورًا، فلم يكن يوجد اأدنى �صّك في هذه الأمور بين 

الم�صلمين كاّفة. 

المبحث الرابع: اإلصالح وقيام اإلمام المهدّي|

الدنيا  اأّن فكرة كون  اإلى  الإ�صارة  بّد من  المو�صوع، فال  وما دمنا في �صدد هذا 

�صوف ت�صهد مرحلة العدل والعدالة بعد اأن تمتلئ بالظلم والجور، قد اأوجدت م�صاألة 

خطيرة، وهي مخالفة طائفة من علماء الم�صلمين لكّل ما يندرج تحت عنوان الإ�صالح 

الجتماعّي. حيث يزعم هوؤلء اأّن الدنيا ينبغي اأن تمتلئ بالظلم والف�صاد لكي يظهر 
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يخطو  �صخ�صًا  يرون  وعندما  ال�صاملة!  الإ�صالحّية  بثورته  ويقوم  الموعود  المهدّي 

خطوة واحدة نحو الإ�صالح، اأو يرون توّجهًا في المجتمع نحو الّتدين والعمل ببع�ش 

اأحكام الإ�صالم، فاإنهم ي�صتاءون كثيرًا، لأنهم يعتقدون اأّن الأو�صاع الجتماعية يجب 

اأن ت�صوء وتزداد �صوءًا حتى تتهّياأ الأر�صّية لظهور المهدّي الموعود. واإذا قام اأحد باأّي 

عمل من �صاأنه جلب اهتمام الّنا�ش نحو الإ�صالم والّتدّين، فاإن ذلك يعتبر في نظرهم 

خيانة لق�صّية المهدّي، ومزيدًا من التاأخير لظهوره المرتقب. فهل اأّن هذا النوع من 

التفكير �صحيح اأم خطاأ؟

�ساأبّين فيما يلي نقطة هاّمة تجيب عن هذا ال�س�ؤال. 

اإّن بع�ش الأحداث التي تقع في هذه الدنيا تتمّتع ب�صبغة النفجار، وذلك مثل 

اأن يوجـــد )دّمل( في بـــدن الإن�صان، فهذا الدّمل يجب اأن يتطـــّور وي�صل اإلى حّد 

بحيـــث ينفجر دفعة واحـــدة فيتحّقق ال�صفاء اأو »الإ�س���الح« في البدن. وعلى هذا 

فـــاأّي عمل يوؤّدي اإلى الحيلولة دون انفجار هـــذا الدّمل، يعتبر عماًل غير �صحيح. 

وحّتى اإذا اأردنا اأن ن�صع »دواء« فوقه، فينبغي اأن يكون هذا الدواء من النوع الذي 

ي�صّبب الإ�صراع في عملّية النفجار. 

وهكذا، وبال�صتناد اإلى هذه الحقيقة، فهناك بع�ش التيارات الفل�صفّية - التي 

تحّبـــذ اأنواعًا معّينة مـــن الأنظمة ال�صيا�صّيـــة والجتماعية - توؤّيـــد الثورة بمعنى 

ل  النفجـــار، وتعار�ـــش كّل عمـــل من �صاأنه اأن يوؤّخـــر النفجار ب�صكل عـــاّم، وتف�صّ

ازديـــاد المفا�صـــد والمظالم في المجتمـــع، وتراكم العقد والعـــداوات بين الّنا�ش 

وا�صتمرار ا�صطراب الأمور، اإلى اأن ي�صل الو�صع اإلى نقطة النفجار والثورة ومن 

ثم يمكن اإ�صالح المجتمع ب�صورة جذرّية! 

فهــــل ينبغي لنا - نحن الم�صلمين - اأن نفّكــــر بهذا ال�صكل فيما يتعّلق بالإ�صالح 

وبظهــــور الإمام الحّجة |؟ وهل يجوز لنا اأن نــــدع المعا�صي والذنوب تزداد، واأن 

نتــــرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهمــــل تربية اأطفالنا بدعوى اأّن ذلك 
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يعّجــــل ظهــــور المهدّي|؟ بل لكي ن�صاهــــم باأنف�صنا في تعجيــــل ظهور الحّجة|، 

فاإننــــا - والعياذ باهلل - نترك ال�صالة وال�صيام و�صائر الواجبات الدينّية، ون�صّجع 

الآخرين على ذلك، بهدف تهيئة مقّدمات الظهور!!

كاّل، فهذا بدون �صّك خالف الأ�صول القطعّية في الإ�صالم، وفقهنا له موقف 

وا�صـــح فـــي هذا ال�صـــاأن، فهو يوؤّكد علـــى اأّن انتظار الحّجـــةQ ل ي�صقط اأّي 

تكليف من التكاليف ال�صرعّية ل الفردّية ول الجماعّية. ول يمكننا اأن نجد عالمًا 

واحدًا من علماء الم�صلمين - �صواء كان �صيعيًا اأم �صنّيًا - يقول اإّن م�صاألة انتظار 

المهدّي الموعود، ت�صقط اأ�صغر تكليف �صرعّي قّرره الإ�صالم. 

ه���ذا ن����ع م���ن التفكي���ر: اأمـــا النوع الآخـــر فهو يدور حـــول فكرة »الن�صـــج« ولي�ش 

»النفجـــار«. والواقع اأّن »الثمرة« و«الدّمل« كالهمـــا له �صير تكاملّي ي�صتمّر فيه اإلى اأن 

ي�صـــل اإلى مرحلته النهائية، حيث ينفجر الدّمل، بينما تن�صج الثمرة وت�صبح جاهزة 

للقطـــف. وم�صاألة ظهور الحّجة| ت�صبـــه ن�صج الثمرة اأكثر مّما ت�صبه انفجار الدّمل. 

والإمـــام الحّجـــة | لم يظهر اإلـــى الآن، لي�ش فقط ب�صبب اأّن الذنـــوب لم تتكاثر اإلى 

الحـــّد المطلـــوب، بل لأّن الدنيـــا لم ت�صل بعد اإلـــى مرحلة القابلّيـــة وال�صتعداد لهذا 

الظهـــور. ولهذا نقـــراأ كثيرًا في روايـــات ال�ّصيعة اأنـــه عندما يبلغ عـــدد اأن�صار الإمام 

المهـــدّي المنتظر ثالثمائة وثالثة ع�صر رجاًل في العالم كّله، فعند ذلك يظهر الإمام 

ويبـــداأ ثورته الإ�صالحّية، واإلى الآن لم يتوّفر هذا العـــدد من الأن�صار! وهذا يعني اأن 

مـــان يجب اأن يوا�صل م�صيرته، بحيث اأّنـــه مهما يزداد الف�صاد في الدنيا، فاإّنه من  الزَّ

الناحيـــة الأخرى ينبغي موجود اأولئك النّفر الذين يريدون ت�صكيل الحكومة العالمية، 

وعندهـــم ال�صتعداد الكافـــي لأن يكونوا تحـــت لواء المهـــدّي المنتظرQ،- قادة 

العالم و�صادته. وعند ذلك فقط يظهر الإمام وتبداأ الثورة المباركة. 

نعـــم، اإن الفكرة القائلة اإّنه )ما لم تحدث »الف��سى«، فاإّن الأمر ل ي�صل اإلى 

»النظ���ام«( �صحيحة، ولكـــن ل ينبغي اإ�صاءة فهم هذه الفكرة. لأن »الف��سى« لها 
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م�صتويات مختلفة. فعلى الدوام تظهر الفو�صى وال�صطراب في الدنيا، ثم يعقب 

ذلـــك النظام وال�صتقرار. ثم يتبـــّدل هذا النظام بالفو�صـــى ولكنها فو�صى على 

م�صتـــوى اأعلـــى. ثم تتبّدل هذه الفو�صـــى بالنظام ولكّنه نظام علـــى م�صتوى اأعلى 

اأي�صًا من النظام ال�صابق وهكذا. 

ولهـــذا يقول علماء الجتماع اإّن حركة المجتمـــع الب�صرّي هي حركة حلزونّية، 

اأي حركـــة دورانّية ارتفاعّية. ففـــي نف�ش الوقت الذي يدور فيه المجتمع الب�صرّي، 

فاإنه ل يدور في م�صتوًى اأفقّي، بل يّتجه اإلى الأعلى دائمًا. 

ول يوجد �صك باأن دنيانا اليوم هي دنيا م�صطربة تعّمها الفو�صى، بحيث 

في  الكبرى  القوى  وزعماء  العظام  القادة  يد  من  حّتى  اأفلت  قد  زمامها  اأّن 

العالم، ولكّن هذا ال�صطراب والفو�صى على ذلك الم�صتوى العالمّي يختلف 

عّما يمكن اأن يح�صل في قرية اأو مدينة - مثاًل - اختالفًا كلّيًا، وكذلك الحال 

بالن�صبة للنظام وال�صتقرار. وعلى هذا فنحن عندما نتوّجه نحو زمان ظهور 

الحّجة|، فاإننا نّتجه في هذه الدنيا نحو »الف��سى« و»النظام« في اآن واحد.. 

نّتجه اإلى الفو�صى لأّنه من الطبيعّي النتقال من النظام اإلى الفو�صى. ونّتجه 

اأي�صًا اإلى النظام لأّنه فو�صى على م�صتوى اأعلى. 

فهـــل ظهـــرت اإلى الوجود - قبـــل قرن اأو ب�صعـــة من الزمن - تلـــك الأفكار 

الموجودة بين الّنا�ش؟ فلقد تو�صل مفّكرو العالم اليوم اإلى اأن الطريق الوحيد 

لمعالجـــة �صقاء الب�صرية وو�صع حّد لآلمها المريرة، هو ت�صكيل حكومة عالمية 

واحـــدة. ولم يكن لمثل هـــذه الفكرة اأن تخطر مجّرد خطور فـــي مخّيلة الب�صر 

طيلـــة الع�صـــور الما�صية. ون�صتنتج من كّل مـــا �صبق اأّنه كمـــا اأّن انت�صار الظلم 

والف�صـــاد في العالم يقّرب ظهور الإمـــام الحّجة المنتظر |، فاإّن الدعوة اإلى 

الإ�صـــالح ومحاولة اإجراء العدالـــة تقّرب اأي�صًا ذلك الظهـــور المبارك، ورّبما 

ب�صرعـــة اأكبر، وعند ذلك �صيكون ح�صاب دعـــاة الإ�صالح والعدالة مختلفًا كلّيًا 
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عن ح�صاب دعاة الف�صاد والنحراف، فلننظر اإلى اأنف�صنا في اأّي جانب نكون. 

المبحث الخامس: لماذا لم يذكر اسم اإلمام في القرآن الكريم؟

»لمـــاذا لم يرد ذكر اأو ا�صم لهذا الإمام الغائب في القراآن الكريم؟ وهل ما 

ذكره القراآن تف�صياًل من �صاأن رجال م�صوا كلقمان وذي القرنين مّرت عليهم 

مئـــات ال�صنيـــن هو اأهـــّم �صاأنًا من ذكر اإمـــام عظيم غاب عـــن الم�صلمين وهم 

يتطلعـــون لظهور دولته لياًل ونهارًا؟ ثّم هل يقوم منهج الهداية في القراآن على 

ذكر اأ�صياء ذات �صاأن �صئيل ويهمل ذكر اأمور اأهم؟ وهل يليق بمقام الكتاب اأن 

ل وي�صمت تمامًا عن اأمور اأ�صا�صية؟«.  يو�صح اأمورًا عادية على نحٍو مف�صّ

الجواب: ثمة اآيات قراآنية كثيرة اإذا جمعت اإلى بع�صها البع�ش اأو تدّبرنا بها جيدًا، 

يوّفر لنا مدلولها فهمًا لخ�صو�صيات ظهور الإمام الغائب|. نظير ذلك قوله تعالى: 

ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   }

 .
(1(

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ } 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   } تعالى:  وقوله 

ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ 
 .

(2(
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ   ڈ ژ    ژڑ} 

وقوله تعالى: {  چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ    ڌ ڎ 

 .
(3(

ڎ }
 .

(4(
وقوله تعالى: { ڳ     ڳ ڳ ڱ         } 

اإّن حا�صل الجمع بين هذه الآيات وغيرها يدّل على المعنى. 

)1)  �صورة المائدة، الآية 54.
)2)  �صورة النور، الآية 55.

)3)  �صورة الأنبياء، الآية 105.
)4)  �صورة ال�صف، الآية 9.
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 Q وقد جاء في كتاب الحتجاج للطبر�صي في جواب الإمام اأمير الموؤمنين علّي

عن �صبهة مماثلة اأّن اهلل )�صبحانه( لو ذكر الأئمةR �صراحة في القراآن الكريم، 

ل�صعى اأعداء اأهل البيتR لإ�صقاط ذلك بكّل و�صيلة، ما يجعل كتاب اهلل ُعر�صة 

للتحريف. 

التحريف، فقد  القراآن و�صيانته من  ا�صمه( وعد �صراحة بحفظ  ولأّن اهلل )عّز 

جاءت م�صاألة الإمام مبثوثة في ثنايا الكتاب، ولم تذكر �صراحة، وهي بذلك بحاجة 

اإلى تدّبر في الآيات ل�صتظهارها. 

ومع ذلك فاإّن الإ�صكال بنف�صه يرجع اإلى الكاتب نف�صه. فعدم ذكر الإمام الغائب 

�صيكون  الأئمة، وحينئٍذ  يعّم جميع  واإنما  القراآن ل يقت�صر عليه وحده،  �صراحة في 

ال�صوؤال: لماذا لم ياأت ذكر معّين و�صريح لالإمامة رغم ما ينطوي عليه المو�صوع من 

اأهمية اآثاره خطيرة؟

يعرف الجميع اأّن العالم الإ�صالمّي ان�صّق اأثر ق�صية الإمامة اإلى �صّنة و�صيعة، وكان 

لهذا الختالف بين الفريقين اآثاره المّرة، اأفلم يكن يح�صن بالقراآن �صونًا لالأمة من 

ريقت والفتن التي ا�صتعلت وال�صربات التي اأحاطت م�صيرة الإ�صالم، اأن 
ُ
الدماء التي اأ

يذكر �صراحة اأّن الإمامة لي�صت انتخابًا من اهلل؟

اأن  اأن تت�صّمن �ُصّنته ما ينفي  األم ينبِغ للنبّي الأكرم  لي�ش هذا وحده وح�صب، بل 

تكون الإمامة اأمرًا من�صو�صًا عليه من قبل اهلل بوا�صطة النبّي؟

واإذ نعرف اأّن القراآن وال�صّنة لم يفعال ذلك �صراحة، واأّن لي�ش فيهما ما ينفي 

اأن تكون الإمامة ن�صًا وانتخابًا من قبل اهلل، فاإّن الإ�صكال حينئٍذ �صيكون م�صتركًا 

ويرتّد اإلى الكاتب نف�صه، حيث ي�صتوي الأمر بين النفي والإثبات. 

واإّل هـــل يمكـــن اأن نت�صـــّور اأنَّ اأهمية نفـــي الخالفة )الإمامـــة( القائمة على 

الن�ـــشّ والنتخـــاب الإلهّي اأقّل �صاأنًا مـــن اإثباتها في كتـــاب اهلل، هذا على فر�ش 

�صحة النفي وم�صروعيته؟
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ثـــّم اإذا اأردنا اأن ن�صاير الطريقة التي يفّكر بها الكاتب األ يحّق له اأن يّدعي اأّن 

الخليفـــة الأّول كان اأعقل - معـــاذ اهلل - من اهلل ور�صوله حين ثبت في و�صيته اأن 

توؤول الخالفة اإلى الخليفة الثاني دون اأن تخ�صع لنتخاب الّنا�ش وراأيهم؛ وبالتالي 

اأمـــن الّنا�ش من الختالف حيث لم يقع اأّي خـــالف في خالفة عمر، بينما انتهى 

�صكـــوت ر�صول اهلل P- علـــى افترا�ش وقوع هـــذا ال�صكوت - اإلـــى ا�صتعال اأوار 

الفتنة بين اأمته؟

نخل�ـــش مّما ذكر اإلى اأّن بيان نفي اأو اإثبـــات الخالفة )الإمامة( القائمة على 

الن�ـــش والنتخاب الإلهّي �صراحة في القـــراآن ي�صتوي في الأهمية بين الطرفين، 

وبذلك ل ي�صّح الإيراد على جهة الإثبات دون جهة النفي، واإّنما الإ�صكال م�صترك 

وارد على الجهتين. 

 المبحث السادس: المهدويّة وكمال البشرية 

اإّن الفكرة تتجاوز الن�صاط الدينّي، وت�صمل الن�صاط العلمّي اأي�صًا. فاإذا لحظنا 

�صعـــي الب�صر في مختلف حـــدوده، وفي متنوع حقوله: في حقـــل العلم، والفل�صفة، 

والأدب، والتجـــارب الجتماعيـــة، وتجربـــة الأنظمـــة والقوانين، نجـــد اأّن الب�صر 

متحركون نحو الكمال، ونحو الأف�صل في جميع �صوؤون حياتهم. �صحيح اأّن الإن�صان 

قد ينحدر وينزل ويخطئ وينحرف، ولكّن هذه الّزلت في ال�صير الأ�صا�صي والخط 

العري�ـــش فـــي حياة الب�صر، اأمـــور جزئيـــة. فالإن�صانية منذ البـــدء كانت تتكامل، 

وتعلـــو، وت�صمو وتتقّدم نحو الأف�صل، وهي مطمئنة باأّن الأف�صل مي�صور لها، ولهذا 

ت�صعـــى لأجله. لو كان الب�صر يعتقدون، كمـــا يقول البع�ش باأّن الإن�صان في تدهور، 

اأو اأّن العالـــم فـــي تاأّخـــر، اأو اأّن الأمر نحـــو الأ�صواأ، لما كانوا ي�صعـــون، وي�صتغلون، 

ويتحركون باأمل وبفطرة، وباإيمان نحو الم�صتقبل. فاإذًا، العلم هو الن�صاط الوا�صع 

الـــذي ينبثق من الحقـــول المختلفة العلميـــة، والأنظمة الجتماعيـــة، والم�صاعي 
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ير والأخالق،  التـــي ُتبذل لأجـــل التجربة في الحقول الجتماعية، والعـــادات وال�صِّ

ر بالم�صتقبل الأف�صل... بم�صتقبل يوّفر لجميع الب�صر اأن  وجميع �صوؤون الب�صر تب�صِّ

ي�صرفوا جميـــع طاقاتهم، واإمكاناتهم وكفاءاتهم في �صبيـــل حياة �صعيدة... لأّن 

الب�صر، كما تعلمون، في هذه الوقت، وفي جميع الأنظمة، ق�صم من طاقات الب�صر، 

اأو بتعبير اأ�صّح، ق�صم قليل من طاقات الب�صر، ي�صرف في �صبيل حياة الب�صر. اأما 

الكثير الكثير من الطاقات، والكثير الكثير من الأفراد، ل يزالون خارج الم�صرح، 

ل ُت�صتعمـــل طاقاتهم في �صبيل حيـــاة الب�صرية و�صعادة الب�صر. فكّل واحد منا، في 

اأّي حقـــل مـــن الحقول الب�صرية، ي�صعى اأن يق�صد القمـــة. ما هي القمة؟ القمة اأن 

يكون الإن�صان، كّل اإن�صان، بجميع طاقاته، لي�ش فقط بطاقاته المادية، اأو طاقاته 

الفكريـــة... الإن�صـــان، كل اإن�صان... بجميع طاقاته يمكـــن اأن ي�صتفيد منها، تبرز 

هـــذه الطاقات، لت�صتعمل هذه الطاقات فـــي �صبيل خير الب�صرية، ول �صّك اأّن هذا 

النظام كالحلم، يراود مخيلة كّل اإن�صان يعي�ش، وكّل اإن�صان ي�صعى.

 فاإذًا، الم�صتقبل الأف�صل المثالي، الذي كان ُيحلم به من اأيام اأفالطون، وكان 

ُي�صّميـــه المدينة الفا�صلة، هذا الم�صتقبل، هـــذا المجتمع المثالّي، الذي ت�صترك 

في بنائه وتكوينه جميع الطاقات الب�صرية، وهذا الم�صتقبل هو حلم كّل اإن�صان.

ولي�صت عقيدة ال�ّصيعة، بالن�صبة اإلى المهدّي، اإّل انتظار الداعي المب�ّصر، لهذا 

الم�صتقبـــل الذي هـــو اأمل الجميع وم�صتقبـــل الجميع. فاإذًا، ل اأريـــد اأن اأدخل في 

تفا�صيل هذه العقيدة، بمقدار ما اأريد اأن اآخذ الجانب التربوّي من العقيدة«)1).

در في منا�صبة 15 �صعبان ولدة الإمام المهدّي |، ت�صجيل �صوتي من محفوظات مركز الإمام مو�صى  )1)  كلمة الإمام ال�صيد مو�صى ال�صّ
ال�صدر لالأبحاث والدرا�صات.
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 المبحث األّول: أبعاد شخصية اإلمام المهدّي|

الأدوار  من  نابعة  المهدّي|  الإمام  بها  يتمّتع  التي  العظيمة  ال�صخ�صية  اإّن 

من  جملة  ياأتي  فيما  و�صن�صتعر�ش  ال�صريف،  ظهوره  حين  بها  �صيقوم  التي  العظيمة 

ة ب�صخ�صية الإمام المهدّي|.  الأبعاد الهاّمة والخا�صّ

الإمام المهدّي| خاتم ال�لية    1

لالإمام المهدّي| اأبعاد مختلفة ينك�صف بع�صها بما اّت�صح للب�صر من القراآن 

الكريـــم والنبّي العظيم هو بع�ش اأبعاد تلـــك المعنويات. ثمة معنويات في القراآن 

لـــم تك�صف لب�صر قط �صوى النبّي ومن تتلمذ عليـــه. وهناك اأمور في اأدعيتنا على 

هـــذا المنوال؛ فكما اأّن ر�صول اهلل P حاكم ومهيمن على كافة الموجودات فاإّن 

الإمام المهدّي| كذلك، فذاك خاتم الأنبياء وهذا خاتم الأو�صياء، ذاك خاتم 

الولية العامة بالأ�صالة وهذا خاتم الولية العامة بالتبع)1). 

الإمام المهدّي| ه� الإن�سان الكامل    2

»قالت المالئكة: ِلَم تخُلق هذا المف�صد: الإن�صان؟ فقال: اأنتم ل تعلمون. وبعدما 

عّلم الأ�صماء لم ي�صتطع اأحد حملها اإّل الإن�صان، ولم يحمل الأمانة اإّل الإن�صان، واإذ 

علَّمه الأ�صماء ثمَّ عر�صهم على المالئكة الذين اعتر�صوا على خلق الإن�صان عجزوا 

جميعًا عن معرفتهم، كل المالئكة بقوا عاجزين اأي�صًا، المالئكة المقّربون عاجزون 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 20، �ش205. 
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اأي�صًا، ولي�ش نحن، الإن�صان، فنحن موجودون في  مفترق طريقين، فاأولئك الطّيبون 

ي�صيرون  ما  لنرى  الطريق  في  فهم  واإّل  المعوج  الطريق  ي�صلكوا  لم  الذين  هم  مّنا 

اإليه. وقال- تعالى- بعد تلك الآية: { ڎ ڎ ڈ } ولعّل المعنى هو اقراأ مع ربِّك، 

وهناك: { چ } { ڇ ڇ } والحديث بهذا طويل طبعا. 

هذه  مثل  اهلل  خلق  الماء  هذا  من  اأي:   { ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   } تعالى-:   - وقوله 

ٱ ٻ  فيه: {  ويقولون  العالم،  هو جميع  الذي  الإن�صان  ذلك  التي هي  القّوة 

مان - �صالم  الزَّ الكامل، وهو �صاحب  الإن�صان  } والع�صر هو  ٻ ٻ ٻ پ 
هو  الموجودات  بع�صارة جميع  والق�صم  الموجودات،  فهو ع�صارة جميع  عليه-  اهلل 

ق�صم بالإن�صان الكامل. وقوله- تبارك وتعالى-: { ٻ ٻ ٻ پ } هذا الإن�صان 

الذي هنا هو الإن�صان براأ�ش واأذنين، وندعوه نحن اإن�صانًا، والخطاب لنا نحن الذين 

في مفترق طريقين هما طريق الإن�صانية الذي هو ال�صراط الم�صتقيم، اأحد طرفي 

ال�صراط الم�صتقيم في الطبيعة، والآخر عند الألوهّية، فهو طريق يمتّد من العلق، 

مقام  عند  ومنتهاه  الطبيعة،  من  فمبدوؤه  اإرادّي،  منه  المهّم  وذلك  فبع�صه طبيعّي، 

 .
(1(

الألوهية. والإن�صان يبداأ من الطبيعة، ويم�صي اإلى حيث ل ي�صل وهمي ووهمك«

علم الإمام المهدّي|   3

»من الممكن اأن هذا ال�صهر ]�صهر رم�صان[ اإّنما �صار مباركًا لأنَّ الولّي الأعظم 

P قد و�صل، وبعد و�صوله نزل المالئكة والقراآن، وبقدرة الولّي  اأعني ر�صول اهلل 

في هذا  القراآن  اإلى حقيقة  ي�صل  الأعظم  والوليّ   والمالئكة،  القراآن  ينزل  الأعظم 

المالئكة  بوا�صطة  القراآن  يتنّزل  و�صوله  وبعد  القدر منه،  ليلة  وفي  المبارك  ال�صهر 

بالمقدار الذي يخاطب به الّنا�ش، فالقراآن لي�ش من م�صتوانا، لي�ش من م�صتوى الب�صر، 

متتاليًا حّتى  ينزل  وهو  ر�صول اهلل  الذي هو  الأعظم  والولّي  الحّق  بين  �صّر  والقراآن 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 8، �ش253.
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اإلى الحّد الذي يظهر فيه ب�صورة حروف وكلمات مكتوبة فيوؤّلف كتابًا بحيث  ي�صل 

ن�صتفيد منه نحن لكّن ا�صتفادتنا غير تاّمة، ولو اأننا نعلم �صّر ليلة القدر و�صّر نزول 

مان| ل�صهلت  المالئكة فيها وهو علم ينفرد به ولّي اهلل الأعظم ح�صرة �صاحب الزَّ

كّل م�صاكلنا، فكّل م�صاكلنا نا�صئة عن كوننا محجوبين عن م�صاهدة الحقيقة كما هي 

ونظام الوجود كما هو. 

اإّننا نت�صّور اأنَّ الحياة هنا �صيء وعدمها نق�ش، في حين اأنَّ الحياة هي خال�صة 

تلك الحقيقة الآتية من عالم الغيب، واأنَّ الموت- اإن كان موتًا اإن�صانيًا- هو الرجوع اإلى 

المرتبة الأولى، والمراتب وال�صوؤون مختلفة بالطبع. اإن كلَّ ما جاَء به الأنبياء لم يكن 

مق�صودًا بذاته، فت�صكيل الحكومات لي�ش هدفًا مق�صودًا بذاته لالأنبياء، والدعوات 

اأّنه  ويروه  الإن�صان  وليفهموا  وتوعيته،  الإن�صان  لإيقاظ  فاإّنما هي  مقّد�صة  تكن  مهما 

بالن�صبة  العالم  و�صع  وما هو  بعد،  فيما  �صيكون  وكيف  الآن،  وما هو  قباًل  كان  كيف 

للذات المقد�صة للحق تعالى. واإن اأيدينا لتق�صر عن الو�صول اإليه، ونحن ناأمل ببركة 

اأولياء اهلل اأن نح�صل على بع�ش هذه المعرفة لتنزاح بع�ش الحجب عن اأعيننا بحيث 

ېئ  ۈئ  ۈئ   } و   ،  { ھھ  ہ ھ ھ   } تعالى:  اهلل  يقول  عندما  اإننا 

ېئ ېئىئ } ، ندرك ذلك بقلبنا ووجودنا ل بالإدراك العلمّي، بل بالم�صاهدة لأنَّ 

الإدراك العلمّي اأمر �صهل، لكّن و�صول الإن�صان اإلى فهم الأمور اأمر �صعب ويحتاج اإلى 

 .
(1(

المجاهدة، وقد و�صل الأنبياء والأولياء بمجاهداتهم اإلى هذه الأمور«

اأو�ساف خا�سة بالإمام المهدّي|   4

و�صـــّل اللهم على مبداأ الظهور وغايته، و�صـــورة اأ�صل النور ومادته - الهيولى 

الأولـــى)2)- والبرزخيـــة الكبرى)3) الذي دنا فرف�ش التعيُّنـــات)4) فتدّلى فكان قاب 

)1)  �صحيفة الإمام ج 19، �ش253.
)2)  الهيولى الأولى: الجوهر المادي الذي له طول وعر�ش وعمق.

)3)  البرزخية الكبرى: مقام خالفة اهلل في الأر�ش.
)4)  التعينات: من التعين، اأي الت�صّخ�ش والتكّثر في الوجود ومراتب الوجود.
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قو�صـــي الوجود)1) وتمام دائرة الغيب وال�صهود)2) اأو اأدنى الذي هو مقام الَعماء)3)، 

بـــل ل مقام هنا على الراأي الأ�صنـــى )ل ي�صتطيع اأحد اأن ي�صطاد العنقاء بل هي 

ال�صـــرك الـــذي ي�صطاد ال�صقور(، وعلـــى اآله مفاتيح الظهـــور وم�صابيح النور، 

بل نوٌر على نور، غ�صـــن ال�صجرة المباركة الزيتونة وال�صدرة المنتهى واأ�صلهما، 

وجن�ـــش الكون الجامع والحقيقة الكلية وف�صلهما، �صّيما خاتم الولية المحمدية 

 Qوُمقب�ـــش فيو�صـــات الأحمدية)4) الذي يظهـــر بالربوبية بعدمـــا ظهر اآباوؤه

بالعبودية جوهـــرة كنهها الربوبية بعدما ظهر اآباوؤهQ بالعبودية، خليفة اهلل 

في الملك والملكوت واإمام اأئمة قّطان الجبروت)5)، جامع اأحدية الأ�صماء الإلهية 

ومظهـــر تجليـــات الأّولية والآخريـــة، الحّجة الغائب المنتظـــر، ونتيجة َمْن �صلف 

وَغَبر- اأرواحنا له الفداء وجعلنا اهلل من اأن�صاره، والعن اللهّم اأعداءهم، ُقطاع 

طريق الهداية، ال�صالكين بالأمم م�صلك ال�صاللة والغواية«)6). 

المبحث الثاني:  دور اإلمام المهدّي| في بناء المجتمع وتربيته

الإمام المهدّي| قّ�ة تنفيذية    1

»عندمـــا نتحّدث نحن عن الإمام المهـــدّي وهو القوة التنفيذية في الإ�صالم 

فاإّننـــا نق�صد اأّنه �صيمالأ الأر�ش بالعدل ولديهم هم نف�ش المعنى »يمالأ الأر�ش 

ق�صطـــًا وعدًل بعـــد اأن ملئت ظلمًا وجـــورًا«. ونحن نقول اإّن الأنبيـــاء لم يوّفقوا 

فـــي الو�صول اإلى اأهدافهم ب�صكل كامل و�صير�صـــل اهلل �صبحانه وتعالى في اأخر 

مان من يتابع طريق الأنبياء ويحّقق اأهدافهم المن�صودة ب�صكل كامل. ولكّن  الزَّ

)1)   قو�صا الوجود: هما قو�صا النزول وال�صعود.
)2)  ال�صهود: عالم ال�صهادة والملك والظاهر.

)3)  مقام العماء: مقام الفي�ش الأقد�ش، ومقام الأحدية.
)4)  الفيو�صات الأحمدية: ر�صحات وتنزلت الرحمة والهداية المحمدية.

)5)  عالم الجبروت: عالم المجردات والأرواح والعقول.
)6)  �صحيفة الإمام، ج 1، �ش36.
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هـــوؤلء الّنا�ـــش ول اأدري اإن كانـــوا متعمديـــن اأم غافلين راحـــوا يوؤولون كالمنا 

ومعتقداتنا وقالوا باأّن فالنًا يزعم باأّن الإمام المهدّي �صيتّمم ال�صريعة. 

اإّن هذا الأمـــر يبعث على الأ�صف ال�صديد وهو مخالف لما نعتقده فنحن نعتبر 

الإمام المهدّيQ خادمًا لالإ�صالم وتابعًا لر�صول الإ�صالم وهو في نف�ش الوقت 

 .(1(»Pنور عين ر�صول اهلل و�صيجري كّل ما اأمر به الر�صول الأكرم

الإمام المهدّي| يقلع حبَّ الّدنيا من القل�ب   2

نيا راأ�س كّل خطيئ����ة«)2) حقيقة واقعة. واإّن  »اإن الروايـــة التي تقول: »ح����بل الدل

اأ�صا�ـــش وجذور حـــّب الدنيا هي حّب النف�ش وهـــو بدوره حّب الدنيـــا. فاإّن جميع 

الف�صاد الذي ظهر في الب�صرية منذ قيام الب�صرية يعود اإلى حّب النف�ش، ومنه ين�صاأ 

حّب الجاه والمن�صب والموقع وحّب المال وحّب جميع الدوافع ال�صهوانية. لذلك 

كان اأ�صا�ش مهّمة الأنبياء هو قمع و�صبط حّب النف�ش قدر الإمكان، لكّن الأنبياء 

لم ينجحـــوا بال�صكل الذي اأرادوا، ولم ي�صتطيعـــوا اأن يحّققوا هدفهم كما اأرادوا 

ذلـــك، و�صيبقـــى حّب النف�ش لدى الكثير من الّنا�ش حّتـــى في حكومة العدل التي 

مان. وهذا الحّب للنف�ش الوارد في الروايات هو الذي  يقيمهـــا الإمام �صاحب الزَّ

يقـــوم بتكفير الإمام المهدّي- �صالم اهلل عليـــه-. وفي الحقيقة اإّن اأ�صا�ش جميع 

الخطايـــا هو هذه الأنانيات الموجودة فـــي الب�صر، وهذه الحروب وهذه المفا�صد 

والمظالم واأعمال الجور. وكان �صعي الأنبياء لإقامة حكومة عادلة في الدنيا من 

اأجـــل اإن تكون هذه الحكومة ذات دوافع اإلهية واأخالقية وتقوم على اأ�صا�ش القيم 

الإن�صانيـــة العليا، فاإذا قامت مثل هذه الحكومـــة فاإّنها ت�صتطيع احتواء المجتمع 

واإجـــراء الإ�صالح اإلى حّد بعيـــد. اأّما اإذا اأ�صبحت الحكومـــات باأيدي الجبارين 

والمنحرفين وباأيدي اأ�صخا�ش يرون القيم في اآمالهم النف�صانية، ويعتبرون اإنها 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 13، �ش79.
)2)  الحر العاملي، هداية الأمة اإلى اأحكام الأئمةR، ج5، �ش554.
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هـــي الت�صلط وال�صهوات ذاتها، فـــاإّن الب�صرية ت�صير بوجود مثـــل هذه الحكومات 

قت اآمال الأنبياء في دولة ما- واإن لم يتحقق اإل بع�ش  نحو النحطاط، واإذا تحقَّ

هذه الآمال- فاإّن هذه الدولة ت�صير نحو ال�صالح«)1). 

الّدور التبليغي وال�حدوي الإمام المهدّي|    3

»ما هو الحلُّ للخروج مّما نحن فيه؟ وماذا يترتَّب على م�صلمي العالم من واجبات 

بل  العالم  كّل م�صلمي  الوحيد لخال�ش  ال�صبيل  اإّن  الأ�صنام؟  لتحطيم هذه  وتكاليف 

الوحدة  يتمّثل في  وال�صعف،  الذّل  فيه من  مّما هم  والم�صتعبدين  الم�صت�صعفين  كّل 

اإلى الدعوة والتبليغ  اأّكد عليها القراآن الكريم كثيرًا، والتي تحتاج في تحّققها  التي 

الوا�صع والمكّثف. ومركز الدعوة والتبليغ لها هو مّكة المكّرمة، عند اجتماع الم�صلمين 

لأداء فري�صة الحّج، هذه الحركة التي انطلق بها اإبراهيم خليل اهلل، ومحمد حبيب 

اأرواحنا لمقدمه الفداء-. فقد  مان المهدّي المنتظر-  اآخر الزَّ اهلل و�صيوا�صلها في 

اأن  والأم�صار  الأقطار  مختلف  من  الّنا�ش  ادُع  اأن  اإبراهيم  خليله  وعال  جّل  خاطب 

ياأتوا اإلى الحّج، )لي�صهدوا منافع لهم( منافع على مختلف الأ�صعدة، منافع �صيا�صية 

اأعظم  ولي�صتلهموا منك  وفكرية،  ثقافية  اقت�صادية وحّتى  ومنافع  اجتماعية  ومنافع 

اإ�صماعيل  ابنك  فوؤادك  ثمرة  بتقديم  هممت  حيث  اهلل،  �صبيل  في  الت�صحية  درو�ش 

ُتحّطم  التوحيد الخال�ش، وكيف  وليتعلموا منك معنى  الإلهّي.  امتثاًل لالأمر  قربانًا 

اأ�صناُم ال�صرك وترمى بعيدًا، �صم�صًا كانت اأم قمرًا وهياكل كانت اأم اإن�صانًا اأم حيوانًا، 

ه الخال�ش اإلى اهلل حيث قلت: { ۀ ہ ہ ہ ہ  وليتعلموا معنى التوجُّ

نقتدي  اأن  جميعًا  فعلينا   
(2(

 { ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
 .

(3(
باأبي التوحيد وباأبي الأنبياء الكرام«

)1)  �صحيفة الإمام، ج 16، �ش29.
)2)  �صورة الأنعام، الآية 79.

)3)  �صحيفة الإمام، ج 18، �ش83.
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الإمام المهدّي| ي�سفي اأمرا�س الب�سرية    4

»فـــي الحقيقة اإّن العالم اليوم يعاني من مر�ش مزمن ل يمكن عالجه بهذه 

الأمـــور. العالم مري�ـــش. الكثير من الروؤ�صـــاء �صّمموا ال�صعـــوب، �صّمموا اأفكار 

�صعوبهـــم واأمر�صوهم. لقد اأذّلوا هـــذه ال�صعوب واأهانوهـــا. جعلوها تعاني من 

ال�صغـــوط القت�صادية، وعّر�صوها للفقر والحرمان و�صـــادر اأتعابها الآخرون. 

واإّننـــا في انتظار من ياأتي لإ�صـــالح هذه الأو�صاع، واإّني اآمل ظهور ح�صرة بقية 

اهلل فـــي القريـــب - اإن �صاء اهلل-، كي يت�صّنى لهذا الطبيـــب الحقيقّي للب�صرية 

معالجـــة هوؤلء واإ�صالحهم بروحه العي�صويـــة. وفّقكم اهلل تعالى جميعًا لخدمة 

هذا ال�صعب، وخدمة الإ�صالم والم�صت�صعفين في العالم«)1). 

الإمام المهدّي| قدوة لنا   5

مان �صـــالم اهلل عليه واأرواحنا فـــداه من اأجل  »ينه�ـــش الإمـــام �صاحـــب الزَّ

مقارعـــة حكومة الجور، و�صيادة المعـــروف واإزالة المنكـــر.. اإّن جميع الأنبياء 

الذين نه�صوا في هذا العالم المادّي اإذ ل يعلم اأ�صرارهم الغيبية اإّل اهلل ت�صّدوا 

للطاغـــوت منذ البداية. وقد �صّكل ذلك طليعـــة اأهدافهم. ويجب اأن يكون ذلك 

قـــدوة للم�صلمين الذين هم م�صلمون حقًا ومتم�ّصكـــون بنبّي الإ�صالم واأهل بيت 

الع�صمـــة والطهارة. وكذلك لأتباع الأديان الأخـــرى الذين ينبغي لهم القتداء 

باأنبيائهـــم وترجمـــة �صيرتهـــم. فما الـــذي قام بـــه مو�صى بن عمـــران وما هي 

�صيرتـــه؟ وما الذي فعله اإبراهيم الخليل وما هي �صيرته؟ جميع الأنبياء نه�صوا 

لمواجهـــة الجور ومقابلة الظلـــم. الجميع كانت نه�صتهم تّت�صـــم بهذا المعنى. 

ومـــن هنا علينا اأن  نقتدي بهـــم، اأن ننه�ش في مواجهة الظلم.. على الم�صلمين 

النهو�ـــش لمواجهة الظلم والجور ومقارعة المنكر مثلما نه�ش ال�صعب الإيراني 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 17، �ش33.
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النبّيل وهلل الحمد. ويمكن القول اإّن ما ورد في هذا الدعاء ال�صريف )يا مقّلب 

القلـــوب( قد تحّقق في ثورتنا ولدى اأبناء �صعبنا ل �صيما ال�صباب، حيث انتقلوا 

من حال اإلى اأخرى ووجدوا لهم حاًل جديدة.

وفي هذا ال�صهر المبارك، �صهر �صعبان، علينا اأن نلتفت اإلى ما ينبغي لنا فعله. 

كيف ينبغي لنا التعامل مع هوؤلء الطواغيت؟ يجب اأن نت�صدى لهم مثلما فعل �صّيد 

ال�صهــــداء �صالم اهلل عليه حيث �صّحى بنف�صه واأبنائه واأهل بيته وبكّل ما يملك في 

وقت كان يعلم باأّن الأمر �صينتهي اإلى ما انتهى عليه. فالذي يتاأّمل في كالمه �صالم 

اهلل عليه منذ خروجه من المدينة ودخوله مكة وخروجه منها، يرى اأّنه كان يدرك 

تمامــــًا مــــا هو قادم عليه. فلم تكــــن الق�صية مجرد ا�صتطالع لالأمــــر، واإّنما تقدمًا 

لت�صّلــــم الحكــــم.. واإّن تحركه كان من اأجل هذا المعنــــى بالأ�صا�ش. وهذا فخر له. 

ويخطئ من يت�صّور اأّن الإمام �صّيد ال�صهداء لم ينه�ش من اأجل الحكم. لقد نه�ش 

من اأجل اأن يكون الحكم باأيدي من هم اأمثال �صّيد ال�صهداء، اأن يكون باأيدي �صيعة 

�صّيــــد ال�صهــــداء. اإّن ثورة الأنبياء منــــذ اليوم الأول وحّتى الخاتــــم الثورة الم�صلحة 

وغير الم�صلحة كانت في الحقيقة من اأجل مقارعة الظالمين والت�صّدي للجبروت 

والجور ومنا�صرة المحرومين«)1). 

اأّنه ي�سنع الن�سر    6

»اآمـــل اأْن نكون جميعًا من هيئة القائم، واأن نعمل كّلنا بما ر�صم لنا الإ�صالم 

مان- �صـــالم اهلل عليه -  والقـــراآن من وظائـــف تحت لواء ح�صـــرة �صاحب الزَّ

ونعطي الم�صامين �صورًا حقيقية ونعطي الألفاظ م�صامين حقيقية. 

ولعّل هذا الو�صف الذي ُذِكَر لح�صرة ال�صاحب- �صالم اهلل عليه- بعد هذه الآية 

ال�صريفة { ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ}. 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 21، �ش11.
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لعلها جاءت لهذا المعنى وهو اأنه يجب القيام علينا كافة قيامًا واحدًا، فاأعلى قيام 

ما كان قيام رجل واحد، وكل قيام يجب اأن يلحق به، فيكون هلل. 

فاهلل - تبارك وتعالى- ياأمر نبّيه الأكرم اأن يعظ اأّمته موعظة واحدة هي اأن قوموا 

هلل { ۉ ۉ ې ېې}. 

مان ينه�ش هلل �صبحانه. وهذا الإخال�ش الذي لديه هلل تعالى ل  اإّن �صاحب الزَّ

يوجد عند الآخرين. وعلى �صيعة الإمام اأن يقتدوا به في اأن يقوموا هلل. فاإّن العمل 

اإذا كان هلل ل يبور والنه�صة اإذا كانت هلل ل تحور. 

فما كان هلل اإذا مرَّ بواره في الخيال، فاإنه ل يبور في الواقع. 

فاأميـــر الموؤمنين- �صـــالم اهلل عليه- حارب معاوية وُهـــِزم، لكن تلك لم تكن 

هزيمة. 

كانـــت هزيمـــة �صورية ل حقيقيـــة، لأنَّ َحْربـــه كانت قيامـــًا هلل، والقيام هلل ل 

هزيمة له فهو غالب حتى اليوم واإلى اأبد الآبدين«)1). 

الإمام المهدّي| يراقب اأعمال اأّمته    7

»نفخـــر اأّن كتاب نهج البالغـــة الذي هو اأعظم د�صتور بعـــد القراآن، للحياة 

الماديـــة والمعنوية واأ�صمـــى كتاب لتحرير الب�صـــر والممّثل بتعاليمـــه المعنوية 

والحكميـــة اأرقـــى نهـــج للنجاة هو مـــن اإمامنـــا المع�صـــوم، ونفخـــر اأّن الأئّمة 

المع�صوميـــنR بدًء بعلّي بـــن اآبي طالب وانتهاًء بمنقـــذ الب�صرية، ح�صرة 

مان الحّي الناظر على الأمور بقـــدرة اهلل القادر )عليهم  المهدّي �صاحـــب الزَّ

اآلف التحيات وال�صالم( هم اأئمتنا«)2). 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 8 ، �ش14.
)2)  �صحيفة الإمام، ج 21، �ش358.
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اإحداث التحّ�ل العظيم في الب�سرية    8

»منذ الثاني والع�صرين من بهمن 1357هـ �ش، وحّتى يومنا هذا حيث نحتفل 

في 15 خرداد 1362هـ �ش )1)، ما هي اإّل �صاعات معدودة في ح�صاب الزمن. اإّل 

اأن تحـــوًل عظيمـــًا قد تحّقق بم�صيئة اهلل القادر مـــا كان له اأن يتحّقق في مئات 

ال�صنين، مب�صرًا بتحّقق وعد اهلل الذي ب�ّصر به القراآن الكريم. ومن الممكن اأن 

يتحّقـــق مثل هذا التحّول في �صرق الأر�ش ومن ثم غربها وبقية اأقطار الأر�ش. 

)ولي�ـــش مـــن اهلل بم�صتنكر( حيـــث يحتوي الدهر فـــي �صاعة ويفّو�ـــش الأر�ش 

اإلـــى الم�صت�صعفيـــن وارثـــي الأر�ش، ي�صيء الآفـــاق بالمظهر الإلهـــّي لولّي اهلل 

الأعظـــم �صاحب الع�صر- اأرواحنا له الفداء-، ويجعـــل راية التوحيد والعدالة 

الإلهيـــة ترفرف في العالم فوق البيت الأبي�ش والأحمر لمراكز الظلم والإلحاد 

وال�صرك. وما ذلك على اهلل بعزيز«)2). 

ر�سم ال�جهة الت�حيدية للحّج    9

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  قال: {  اإبراهيم حيث  نبيه  »خاطب اهلل 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   } اأي�صًا:  وقال   
(3(

 { گ  گ  گ            ک  ک   ک 
الذي  ال�صرك  واأكبرها  الرج�ش،  اأنواع  جميع  ي�صمل  التطهير  وهذا   .

(4(
ڌ ڌ} 

التوبة قوله تعالى:{ڤ ڤ ڤ  الآية الكريمة. ونقراأ في �صورة  ورد في �صدر هذه 

والمهدّي   .
(5(

چ} ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
المنتظر وعلى ل�صان جميع الأديان، وباّتفاق جميع الم�صلمين �صينادي من الكعبة، ويدعو 

الب�صرية جمعاء اإلى التوحيد، فجميع نداءات التوحيد علت من الكعبة ومن مكة، وعلينا 

)1)  وهـــو اليـــوم الذي حدثت فيه مجزرة بحق طالب واأ�صاتذة الحوزة الفي�صية في قم المقد�صة، واأرخت لبداية عهد الثورة الإ�صالمية في 
اإيران. 

�صحيفة الإمام، ج 17، �ش388.  (2(
�صورة الحج، الآية 27.  (3(
)4)  �صورة الحج، الآية 26.
)5)  �صورة التوبة، الآية 3.
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هذا  من  الكلمة  وتوحيد  التوحيد،  كلمة  نداءات  ونرفع  الم�صيرة  نتابع  اأن  بدورنا  نحن 

المكان المقّد�ش، واأن نحّطم اأ�صنام زماننا بح�صورنا الفاعل والن�صيط في مّكة المكّرمة 

من خالل عقد الجتماعات، والنداءات، وم�صيرات البراءة من الم�صركين والم�صتكبرين 

بالجمار في  ونرميها  ال�صياطين  واأن نطرد  واإدانتها،  العالم، وف�صح جرائمهم  في هذا 

]العقبة الكبرى[، وعلى راأ�صها ال�صيطان الأكبر اأمريكا، لنوؤّدي بذلك حّج خليل اهلل، وحّج 
حبيب اهلل، وحّج ولّي اهلل المهدّي المنتظر، واإل انطبق علينا القول )ما اأكثر ال�صجيج 

.
(2(

»
(1(

واأقلَّ الحجيج(

)1)  ب�صائر الدرجات، �ش378.
�صحيفة الإمام، ج 18، �ش80.  (2(
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 تمهيد

»اإّن فل�سفة ط�ل العمر الذي منَحه الل تبارك وتعالى لهذا المع�س�م كانت من 

اأجل اأْن نفهم اأّن الب�سرية باتت تفتقر لمن يجدر به اأْن يق�َم بهذا الأمر، فالأنبياء 

لم يكتب لهم النجاح، ولم يكن هناك اأحد بعد الأنبياء وكبار الأولياء واآباء الإمام 

الم�ع�د، لم يكن اأحد بعدهم، فل� كان المهدّي الم�ع�د ذهب مثل �سائر الأولياء 

اإلى ج�ار ربه، فلم يبق في اأو�ساط الب�سر اأحد ليب�سط العدل بهذا ال�سكل. وهذا 

، وهو ي�صير اإلى حقيقة ال�صتباه والإ�صكال 
(1(

ِخَر للقيام بمثل هذا الأمر« الإن�سان ادل

هذا  في  بعر�صه  نقوم  �صوف  ما  وهو   ،| الإمام  عمر  طول  م�صاألة  على  يرُد  الذي 

الف�صل من الكتاب.

المبح��ث األول: الحاج��ة إلى اإلمامة س��بٌب من أس��باب طول 
عمره |

»يعتر�ش مخالفو ال�ّصيعة باأّنه وفقًا لعتقاد هذه الطائفة، يجب اأن يكون عمر 

الإمـــام الغائـــب ما يقرب من اثني ع�صر قرنًا، في حيـــن اأّن الإن�صان ل ي�صتطيع 

اأن يعّمر هكذا. 

الجـــواب: العترا�ـــش هـــذا مبنّي علـــى ال�صتبعـــاد، واأّن العمـــر الطويل كهذا 

ي�صتبعد، لكّن الذي يطالع الأخبار الواردة عن الر�صول الأعظم P في خ�صو�ش 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 12، �ش385.
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الإمام الغائب، وكذا �صائر اأئمة اأهل البيتR �صيالحظ اأّن نوع الحياة لالإمام 

الغائـــب تّت�صـــف بالمعجزة، خرقًا للعـــادة، وطبيعّي اأّن خرق العـــادة لي�ش بالأمر 

الم�صتحيل ول يمكن نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقًا. 

لذا ل تنح�صر العوامل والأ�صباب التي تعمل في الكون في حدود م�صاهدتنا والتي 

تعّرفنا عليها، ول ن�صتطيع نفي عوامل اأخرى وهي بعيدة كّل البعد عنا ول علم لنا بها، 

اأو اأّننا ل نرى اآثارها واأعمالها، اأو نجهلها، من هذا يّت�صح اإمكان اإيجاد عوامل في فرد 

اأو اأفراد من الب�صر بحيث ت�صتطيع تلك العوامل اأن تجعل الإن�صان يتمّتع بعمر طويل 

جدًا قد ي�صل اإلى الألف اأو اآلف من ال�صنوات، فعلى هذا فاإن عالم الطب لم يياأ�ش 

حّتى الآن من ك�صف طرق لإطالة عمر الإن�صان. 

والم�صيحية  كاليهودية  ال�صماوية  بالكتب  يعتقدون  الذين  من  العترا�ش  وهذا 

والإ�صالم وفقًا لكتبهم ال�صماوية، ويقّرون المعجزات وخرق العادات التي كانت تتحّقق 

بوا�صطة اأنبياء اهلل تعالى، ب�صكل يثير الإعجاب وال�صتغراب. 

يعتر�ش مخالفو ال�ّصيعة من اأّن ال�ّصيعة تعتبر لزوم وجود الإمام لبيان اأحكام الدين 

وحقائقه، واإر�صاد الّنا�ش وهدايتهم، فاإّن غيبة الإمام تناق�ش هذا الغر�ش، لأّن الإمام 

الذي قد غاب عن الأنظار ول توجد اأية و�صيلة للو�صول اإليه، ل يترتب على وجوده اأي 

فاإّنه  �صخ�ش،  بوا�صطة  الب�صرية  اإ�صالح  يريد  �صبحانه  اهلل  كان  واإذا  فائدة،  اأو  نفع 

وقته وقبل  اإلى خلقه قبل  ال�صرورة لذلك، ول حاجة  اقت�صاء  لقادر على خلقه عند 

الحتياج اإليه باآلف ال�صنوات. 

الجـــواب: اإّن مثـــل هوؤلء لـــم يدركوا حقيقة معنـــى الإمامـــة، ]...[ اإّن وظيفة 

الإمـــام وم�صوؤوليتـــه لم تنح�صر في بيان المعارف الإلهيـــة ب�صكلها ال�صورّي، ولم 

يقت�صر على اإر�صاد الّنا�ش من الناحية الظاهرية، فالإمام ف�صاًل عن توليه اإر�صاد 

الّنا�ـــش الظاهرّي، يت�صف بالولية والإر�صـــاد الباطنّي لالأعمال اأي�صًا، وهو الذي 

ينظم الحياة المعنوية للنا�ش، ويتقّدم بحقائق الأعمال اإلى اهلل جّل �صاأنه. 
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بديهـــّي اأن ح�صور اأو غيبـــة الإمام الج�صماني في هذا الم�صمار لي�ش له اأّي تاأثير. 

والإمام عن طريق الباطن يّت�صل بالنفو�ش وي�صرف عليها، واإن بعد عن الأنظار وخفي 

عن الأب�صار، فاإن وجوده لزم دائمًا، واإن تاأّخر وقت ظهوره واإ�صالحه للعالم«)1). 

المبحث الثاني: تحليل دقيق لطول عمر اإلمام المهدّي|

كيف تاأّتى للمهدّي هذا العمر الط�يل؟   1

القائد  في هذا  المفتر�ش  هو  كما  كثيرة  قرونًا  الإن�صان  يعي�ش  اأن  بالإمكان  »هل 

واأربعين  األف ومئة  اأكثر من  ال�صريف فعاًل  يبلغ عمره  العالم، الذي  لتغيير  المنتظر 

المراحل  بكل  يمّر  الذي  العتيادّي  الإن�صان  بقدر عمر  مرة  اأي حوالي )14(  �صنة، 

العتيادية من الطفولة اإلى ال�صيخوخة؟

العلمّي،  والإمكان  العملّي،  الإمكان  معان:  ثالثة  اأحد  تعني  هنا  الإمكان  كلمة 

والإمكان المنطقّي اأو الفل�صفّي. 

واأق�صد بالإمكان العملّي: اأن يكون ال�صيء ممكنًا على نحو يتاح لي اأو لك، اأو لإن�صان 

اآخر فعاًل اأن يحّققه، فال�صفر عبر المحيط، والو�صول اإلى قاع البحر، وال�صعود اإلى 

فعاًل  الأ�صياء  هذه  يمار�ش  من  فهناك  فعاًل.  عملّي  اإمكان  لها  اأ�صبح  اأ�صياء  القمر، 

.(2(
ب�صكل واآخر

واأق�صد بالإمكان العلمّي: اأّن هناك اأ�صياء قد ل يكون بالإمكان عمليًا لي اأو لك، اأن 

نمار�صها فعاًل بو�صائل المدينة المعا�صرة، ولكن ل يوجد لدى العلم ول ت�صير اّتجاهاته 

وو�صائل  لظروف  وفقًا  ووقوعها  الأ�صياء  هذه  اإمكان  رف�ش  يبّرر  ما  اإلى  المتحركة 

خا�صة، ف�صعود الإن�صان اإلى كوكب الزهرة ل يوجد في العلم ما يرف�ش وقوعه، بل اإّن 

)1)  العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطباطبائي}، ال�ّصيعة في الإ�صالم، �ش245 - 247.
)2)  ولـــم تكـــن مثل هذه الأمور بمت�صّورة �صابقًا قبل وقوعها، ولو حّدث بها اأحٌد مـــن الّنا�ش قبل تحّققها فعاًل لعّد الحديث مجّرد تخّيالت 

واأوهام.
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اّتجاهاته القائمة فعاًل ت�صير اإلى اإمكان ذلك، واإن لم يكن ال�صعود فعاًل مي�صورًا لي 

اأو لك؛ لأّن الفارق بين ال�صعود اإلى الزهرة وال�صعود اإلى القمر لي�ش اإّل فارق درجة، 

ول يمّثل ال�صعود اإلى الزهرة اإّل مرحلة تذليل ال�صعاب الإ�صافية التي تن�صاأ من كون 

 .
(1(

الم�صافة اأبعد، فال�صعود اإلى الزهرة ممكن علميًا واإن لم يكن ممكنًا عمليًا فعاًل

وعلى العك�ش من ذلك ال�صعود اإلى قر�ش ال�صم�ش في كبد ال�صماء فاإّنه غير ممكن 

علميًا، بمعنى اأّن العلم ل اأمل له في وقوع ذلك، اإذ ل يت�صّور علميًا وتجريبيًا اإمكانية 

�صنع ذلك الدرع الواقية من الحتراق بحرارة ال�صم�ش، التي تمّثل اأّتونًا هائاًل م�صتعرًا 

باأعلى درجة تخطر على بال اإن�صان. 

واأق�صد بالإمكان المنطقّي اأو الفل�صفّي: اأن ل يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من 

قوانين قبلّية - اأي �صابقة على التجربة - ما يبّرر رف�ش ال�صيء والحكم با�صتحالته. 

فوجود ثالث برتقالت تنق�صم بالت�صاوي وبدون ك�صر اإلى ن�صفين لي�ش له اإمكان 

منطقّي؛ لأّن العقل يدرك - قبل اأن يمار�ش اأي تجربة - اأّن الثالثة عدد فردّي ولي�ش 

زوجًا،  كونها  يعني  بالت�صاوي  انق�صامها  لأّن  بالت�صاوي؛  تنق�صم  اأن  يمكن  فال  زوجًا، 

فتكون فردًا وزوجًا في وقت واحد، وهذا تناق�ش، والتناق�ش م�صتحيل منطقيًا. ولكن 

ال�صم�ش  تحرقه  اأن  دون  لل�صم�ش  و�صعوده  يحترق،  اأن  دون  النار  في  الإن�صان  دخول 

بحرارتها لي�ش م�صتحياًل من الناحية المنطقية، اإذ ل تناق�ش في افترا�ش اأّن الحرارة 

مخالف  هو  واإّنما  حرارة،  الأقل  الج�صم  اإلى  حرارة  الأكثر  الج�صم  من  تت�صّرب  ل 

للتجربة التي اأثبتت ت�صّرب الحرارة من الج�صم الأكثر حرارة اإلى الج�صم الأقّل حرارة 

اإلى اأن يت�صاوى الج�صمان في الحرارة. 

اأّن الإمكان المنطقّي اأو�صع دائرة من الإمكان العلمّي، وهذا اأو�صع  وهكذا نعرف 

دائرة من الإمكان العملّي. 

الـــكالم فـــي وقتـــه دقيق علمّيًا، فهو يقول: اإنه ممكـــن علميًا، ولكنه لم يكن قد تحّقـــق فعاًل، والواقع اأّن كثيرًا مـــن الإنجازات في عالم   (1(
الف�صاء، وت�صيير المركبات الف�صائية اإلى كواكب وتوابع الأر�ش وغيرها قد اأ�صبح حقائق في اأواخر القرن الع�صرين.
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ول �صّك في اأّن امتداد عمر الإن�صان اآلف ال�صنين ممكن منطقيًا؛ لأّن ذلك لي�ش 

م�صتحياًل من وجهة نظر عقلية تجريدية، ول يوجد في افترا�ش من هذا القبيل اأّي 

تناق�ش؛ لأّن الحياة كمفهوم ل ت�صتبطن الموت ال�صريع، ول نقا�ش في ذلك. 

كما ل �صّك اأي�صًا ول نقا�ش في اأّن هذا العمر الطويل لي�ش ممكنًا اإمكانًا عمليًا، على 

نحو الإمكانات العملية للنزول اإلى قاع البحر اأو ال�صعود اإلى القمر، ذلك لأّن العلم 

المعا�صرة،  الب�صرية  التجربة  والمتاحة من خالل  فعاًل،  الحا�صرة  واأدواته  بو�صائله 

الّنا�ش حر�صًا  اأكثر  اأّن  ُيمّدد عمر الإن�صان مئات ال�صنين، ولهذا نجد  اأن  ل ي�صتطيع 

على الحياة وقدرة على ت�صخير اإمكانات العلم، ل يتاح لهم من العمر اإّل بقدر ما هو 

ماألوف. 

واأّما الإمكان العلمّي فال يوجد علميًا اليوم ما يبّرر رف�ش ذلك من الناحية النظرية. 

وهذا بحث يّت�صل في الحقيقة بنوعية التف�صير الف�صلجّي لظاهرة ال�صيخوخة والهرم 

اأن�صجة ج�صم  لدى الإن�صان، فهل تعّبر هذه الظاهرة عن قانون طبيعّي يفر�ش على 

الإن�صان وخالياه - بعد اأن تبلغ قّمة نمّوها - اأن تت�صّلب بالتدريج وت�صبح اأقّل كفاءة 

تاأثير  لو عزلناها عن  معّينة، حّتى  لحظة  في  تتعّطل  اأن  اإلى  العمل،  في  لال�صتمرار 

اأّن هذا الت�صّلب وهذا التناق�ش في كفاءة الأن�صجة والخاليا  اأو  اأّي عامل خارجّي؟ 

الج�صمية للقيام باأدوارها الف�صيولوجية، نتيجة �صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات 

اأو الت�صّمم الذي يت�صّرب اإلى الج�صم من خالل ما يتناوله من غذاء مكّثف، اأو ما يقوم 

به من عمل مكّثف اأو اأّي عامل اآخر؟

وهذا �صوؤال يطرحه العلم اليوم على نف�صه، وهو جاّد في الإجابة عنه، ول يزال 

لل�صوؤال اأكثر من جواب على ال�صعيد العلمّي. 

وال�صعف  ال�صيخوخة  تف�صير  اإلى  تّتجه  التي  العلمية  النظر  بوجهة  اأخذنا  فاإذا 

اأّن  يعني  موؤثرات خارجية معّينة، فهذا  واحتكاك مع  نتيجة �صراع  بو�صفه  الهرمّي، 

بالإمكان نظرّيًا، اإذا عزلت الأن�صجة التي يتكّون منها ج�صم الإن�صان عن تلك الموؤّثرات 
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المعّينة، اأن تمتّد بها الحياة وتتجاوز ظاهرة ال�صيخوخة وتتغّلب عليها نهائيًا. 

قانونًا  ال�صيخوخة  افترا�ش  اإلى  تميل  التي  الأخرى،  النظر  بوجهة  اأخذنا  واإذا 

طبيعّيًا للخاليا والأن�صجة الحّية نف�صها، بمعنى اأّنها تحمل في اأح�صائها بذرة فنائها 

المحتوم، مرورًا بمرحلة الهرم وال�صيخوخة وانتهاًء بالموت. 

اأق�ل: 

اإذا اأخذنا بوجهة النظر هذه، فلي�ش معنى هذا عدم افترا�ش اأّي مرونة في هذا 

القانون الطبيعّي، بل هو -على افترا�ش وجوده - قانون مرن؛ لأننا نجد في حياتنا 

ال�صيخوخة كظاهرة  اأّن  العلمية،  ي�صاهدون في مختبراتهم  العلماء  العتيادية؛ ولأّن 

ف�صيولوجية ل زمنّية، قد تاأتي مبّكرة، وقد تتاأخر ول تظهر اإّل في فترة متاأخرة، حّتى 

اأّن الرجل قد يكون طاعنًا في ال�صّن ولكنه يملك اأع�صاء لّينة، ول تبدو عليه اأعرا�ش 

ال�صيخوخة كما ن�ّش على ذلك الأطباء. بل اإّن العلماء ا�صتطاعوا عملّيًا اأن ي�صتفيدوا 

مئات  الحيوانات  بع�ش  عمر  فاأطالوا  المفتر�ش،  الطبيعّي  القانون  ذلك  مرونة  من 

فاعلية  توؤّجل  وعوامل  بخلق ظروف  وذلك  الطبيعية؛  اأعمارها  اإلى  بالن�صبة  المّرات 

قانون ال�صيخوخة. 

وبهذا يثبت علميًا اأّن تاأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل معّينة اأمر ممكن 

علميًا، ولئن لم يتح للعلم اأن يمار�ش فعاًل هذا التاأجيل بالن�صبة اإلى كائن معّقد معّين 

كالإن�صان، فلي�ش ذلك اإّل لفارق درجة بين �صعوبة هذه الممار�صة بالن�صبة اإلى الإن�صان 

و�صعوبتها بالن�صبة اإلى اأحياء اأخرى. وهذا يعني اأّن العلم من الناحية النظرية وبقدر 

اإطالة عمر  اإمكانية  يرف�ش  ما  اأبدًا  فيه  يوجد  ل  المتحّركة  اتّجاهاته  اإليه  ت�صير  ما 

الإن�صان، �صواء ف�ّصرنا ال�صيخوخة بو�صفها نتاج �صراع واحتكاك مع موؤّثرات خارجية، 

اأو نتاج قانون طبيعّي للخلّية الحّية نف�صها ي�صير بها نحو الفناء. 

ويتلّخ�ش من ذلك: اأّن طول عمر الإن�صان وبقاءه قرونًا متعّددة اأمر ممكن منطقيًا 

العلم �صائر في طريق  اّتجاه  اأّن  اإّل  وممكن علميًا، ولكّنه ل يزال غير ممكن عمليًا، 
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تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل. 

اأحيط به من  المهدّي عليه ال�صالة وال�صالم وما  نتناول عمر  ال�صوء  وعلى هذا 

ا�صتفهام اأو ا�صتغراب، ونالحظ: 

اإّنه بعد اأن ثبت اإمكان هذا العمر الطويل منطقيًا وعلميًا، وثبت اأّن العلم �صائر في 

طريق تحويل الإمكان النظرّي اإلى اإمكان عملّي تدريجًا، ل يبقى لال�صتغراب محتوًى 

اإّل ا�صتبعاد اأن ي�صبق المهدّي العلم نف�صه، فيتحّول الإمكان النظرّي اإلى اإمكان عملّي 

هذا  على  الفعلية  القدرة  م�صتوى  اإلى  تطّوره  في  العلم  ي�صل  اأن  قبل  �صخ�صه،  في 

التحويل، فهو نظير من ي�صبق العلم في اكت�صاف دواء ذات ال�صحايا اأو دواء ال�صرطان. 

القائد  هذا  �صّمم عمر  الذي   - الإ�صالم  �صبق  كيف  اأّنه  هي  الم�صاألة  كانت  واإذا 

المنتظر - حركة العلم في مجال هذا التحويل؟

فالجواب: اإّنه لي�ش ذلك هو المجال الوحيد الذي �صبق فيه الإ�صالم حركة العلم. 

اأَولي�صت ال�صريعة الإ�صالمية ككّل قد �صبقت حركة العلم والتطّور الطبيعّي للفكر 

(1(
الإن�صانّي قرونًا عديدة؟

اأولم تناِد ب�صعارات طرحت خططًا للتطبيق لم ين�صج الإن�صان للتو�صل اإليها في 

حركته الم�صتقلة اإّل بعد مئات ال�صنين؟

اأولم تاأِت بت�صريعات في غاية الحكمة، لم ي�صتطع الإن�صان اأن يدرك اأ�صرارها ووجه 

الحكمة فيها اإّل قبل برهة وجيزة من الزمن؟

اأولم تك�صف ر�صالة ال�صماء اأ�صرارًا من الكون لم تكن تخطر على بال اإن�صان، ثّم 

جاء العلم ليثّبتها ويدعمها؟

فاإذا كنا نوؤمن بهذا كّله، فلماذا ن�صتكثر على مر�صل هذه الر�صالة - �صبحانه وتعالى 

هـــذه الت�صاوؤلت التي يثيرها ال�صيد ال�صهيد P تهدف اإلى تر�صيخ حقيقة مهمة، هي اأّن الر�صول الأعظمP عندما ب�ّصر )بالمهدّي(،   (1(
وهـــو حالـــة غير اعتيادية في �صياق الب�صرية، تنبئ في جملتها عـــن ت�صجيل �صبق في الإمكانية العملية، بعد تاأكيد الإمكانّية العلمية، اأي 

لبقاء الإن�صان مدًة اأطول بكثير من المعتاد، فاإّن مثل هذا ال�صبق في التنبيه على حقائق في هذا الوجود كان قد �صّجله القراآن الكريم 

والحديث ال�صريف في موارد كثيرة جدًا في م�صائل الطبيعة والكون والحياة، راجع: القراآن والعلم الحديث، الدكتور عبد الرزاق نوفل.
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 واأنا هنا لم اأتكلم اإّل عن مظاهر ال�صبق 
(1(

- اأن ي�صبق العلم في ت�صميم عمر المهدّي؟

اإلى ذلك مظاهر  اأن ن�صيف  اأن نح�ّصها نحن ب�صورة مبا�صرة، ويمكن  التي ن�صتطيع 

ال�صبق التي تحّدثنا بها ر�صالة ال�صماء نف�صها. 

ومثال ذلك اأّنها تخبرنا باأّن النبّيP قد اأ�صري به لياًل من الم�صجد الحرام اإلى 

 اإذا اأردنا اأن نفهمه في اإطار القوانين الطبيعّية، 
(2(

الم�صجد الأق�صى، وهذا الإ�صراء

 اإّل بعد 
(3(

فهو يعّبر عن ال�صتفادة من القوانين الطبيعية ب�صكل لم ُيتح للعلم اأن يحّققه

اأن  اأتاحت للر�صولP التحرك ال�صريع قبل  مئات ال�صنين، فنف�ش الخبرة الربانية 

يتاح للعلم تحقيق ذلك، اأتاحت لآخر خلفائه المن�صو�صين العمر المديد، قبل اأن يتاح 

للعلم تحقيق ذلك. 

يبدو غريبًا في  المنتظر  للمنقذ  تعالى  الذي منحه اهلل  المديد  العمر  نعم، هذا 

حدود الماألوف حّتى اليوم في حياة الّنا�ش، وفي ما اأنجز فعاًل من تجارب العلماء. 

ولكن! 

اأَولي�ش الدور التغييرّي الحا�صم الذي اأعّد له هذا المنقذ غريبًا في حدود الماألوف 

في حياة الّنا�ش، وما مّر بهم من تطورات التاريخ؟

اأ�صا�ش  اأنيط به تغيير العالم، واإعادة بنائه الح�صارّي من جديد على  اأَولي�ش قد 

الحّق والعدل؟

الغريبة  الظواهر  ببع�ش  الكبير  الدور  لهذا  التح�صير  اّت�صم  اإذا  ن�صتغرب  فلماذا 

الظواهر  هذه  غرابة  فاإّن  المنتظر؟  المنقذ  عمر  كطول  الماألوف،  عن  والخارجة 

)1)  اإ�صارة اإلى اأّن هذا من قبيل الإعجاز اأي�صًا، وهو اإفا�صة ربانية خا�صة، وهذا اأمر ل ي�صع الم�صلم اإنكاره، بعد اأن اأخبرت باأمثاله الكتب 
ال�صماوية، وبالأخ�ش القراآن، كالذي ورد في �صاأن عمر النبّي نوحQ، وكذا ما اأخبر به القراآن من المغيبات الأخرى، على اأّن كثيرًا 

من اأهل ال�صّنة ومن المت�صّوفة واأهل العرفان يوؤمنون بوقوع الكرامات وما ي�صبه المعجزات لالأولياء وال�صلحاء والمقّربين من ح�صرة 

المولـــى تعالى.راجع: الت�صّوف والكرامات، ال�صيـــخ محمد جواد مغنّية.وراجع: التاج الجامع لالأ�صول 5: 228، كتاب الزهد والرقائق، 

الذين تكّلموا في المهد.

)2)  اإ�صارة اإلى الآية المباركة: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ   ڀ ڀ} �صورة الإ�صراء، الآية: 1.
اإ�صارة اإلى ت�صميم المركبات الف�صائية، وركوب الف�صاء والتوّغل اإلى م�صافات بعيدة عن اأر�صنا، وقطعها في �صاعات اأو اأيام معدودة،   (3(

وقد اأ�صحت هذه حقائق في حياتنا المعا�صرة في اأواخر القرن الع�صرين.
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وخروجها عن الماألوف مهما كان �صديدًا، ل يفوق بحال غرابة نف�ش الدور العظيم 

 تاريخيًا 
(1(

الذي يجب على اليوم الموعود اإنجازه. فاإذا كنا ن�صت�صيغ ذلك الدور الفريد

على الرغم من اأنه ل يوجد دور مناظر له في تاريخ الإن�صان، فلماذا ل ن�صت�صيغ ذلك 

العمر المديد الذي ل نجد عمرًا مناظرًا له في حياتنا الماألوفة؟

ول اأدري! 

هل هي �صدفة اأن يقوم �صخ�صان فقط بتفريغ الح�صارة الإن�صانية من محتواها 

الفا�صد وبنائها من جديد، فيكون لكّل منها عمر مديد يزيد على اأعمارنا العتيادية 

اأ�صعافًا م�صاعفة؟

 (2(
اأحدهما مار�ش دور في ما�صي الب�صرية وهو النبّي نوح، الذي ن�ّش القراآن الكريم

اإّل خم�صين عامًا، وقّدر له من خالل الطوفان اأن  اأّنه مكث في قومه األف �صنة  على 

يبني العالم من جديد. 

والآخر يمار�ش دورًا في م�صتقبل الب�صرية وهو المهدّي الذي مكث في قومه حّتى 

الآن اأكثر من األف عام، و�صيقّدر له في اليوم الموعود اأن يبني العالم من جديد. 

(3(
فلماذا نقبل نوحًا الذي ناهز األف عام على اأقل تقدير ول نقبل المهدّي؟

اإ�صـــارة اإلـــى ما اأعّد لالإمام المهدّي المنتظر من دور ومهمة تغييرية على م�صتوى الوجود الإن�صاني برّمته كما ي�صير الحديث ال�صحيح:   (1(
»يم���الأ الأر����س ق�سط���اً وعدًل بعد ما ملئت ظلماً وج�راً«. وهذا الدور وهـــذه المهمة عليهما الإجماع بين علماء الإ�صالم، والختالف 

ح�صل في اأمور فرعية. ومن هنا كان الت�صاوؤل الذي اأثاره ال�صيد ال�صهيد )ر�ش( له مبرر منطقي قوّي.

)2)  في الآية المباركة: { ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ      ۆئ ۆئ}  �صورة العنكبوت: الآية 14.
)3)  ال�صـــوؤال موّجـــه اإلـــى الم�صلمين الموؤمنين بالقراآن الكريم وبالحديث النبوي ال�صريف، وقد روى علمـــاء ال�صّنة لغير نوح ما هو اأكثر من 
ذلك.راجـــع تهذيب الأ�صماء واللغات، النووي، ج1، �ـــش176، ول ي�صّح اأن ي�صّكل اأحٌد باأّن ذاك اأخبر به القراآن فالن�ش قطعّي الثبوت، 

وهو يتعلق بالنبّي المر�صل نوحQ، اأما هنا فلي�ش لدينا ن�ش قطعي، ول الأمر متعلق بنبّي.

والجـــواب: اأّن المهمـــة اأوًل واحدة، وهي تغيير الظلم والف�صاد، واأّن الوظيفة كما اأوكلـــت اإلى النبّي، فقد اأوكلت هنا اإلى من اختاره اهلل 

تعالـــى اأي�صـــًا، كما هو ل�صان الروايات ال�صحيحة.قال الر�صول الأعظمP: »ل� لم يبق من الدنيا اإّل ي�م الطّ�ل الل ذلك الي�م حتى 

يبعث رجاًل من اأهل بيتي يمالأ الأر�س ق�سطاً وعدًل«، التاج الجامع لالأ�صول، ج5، �ش343.

واأمـــا مـــن جهة قطعّية الن�ش، فاأحاديـــث المهدّي بلغت حّد االتواتر، وهـــو موجب للقطع والعلم، فال فرق فـــي المقامين، راجع: التاج 

الجامـــع لالأ�صـــول ج5، �ش341 و360 فقد نقل التواتر عـــن ال�صوكاني، وانتهى المحّققون من علماء الفريقيـــن اإلى القول باأّن من كفر 

بالمهدّي فقد كفر بالر�صول محمد P، ولي�ش ذلك اإّل بلحاظ اأنه ثبت بالتواتر، واأنه من �صرورات الدين، والمنكر لذلك كافر اإجماعًا.

وراجع: الإ�صاعة لأ�صراط ال�صاعة، البرزنجي في بحثه حول المهدّي.وقد نقلنا حكاية التواتر في المقّدمة اأي�صًا.
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وقد عرفنا حّتى الآن اأّن العمر الطويل ممكن علميًا، ولكن لنفتر�ش اأنه غير ممكن 

علميًا، واأّن قانون ال�صيخوخة والهرم قانون �صارم ل يمكن للب�صرية اليوم، ول على خّطها 

الطويل اأن تتغّلب عليه، وتغّير من ظروفه و�صروطه، فماذا يعني ذلك؟ اإّنه يعني اأّن اإطالة 

عمر الإن�صان - كنوح اأو كالمهدّي - قرونًا متعّددة، هي على خالف القوانين الطبيعية 

الحالة  هذه  ت�صبح  وبذلك  الحديثة،  وال�صتقراء  التجربة  بو�صائل  العلم  اأثبتها  التي 

اأنيط  معجزة عّطلت قانونًا طبيعيًا في حالة معّينة للحفاظ على حياة ال�صخ�ش الذي 

به الحفاظ على ر�صالة ال�صماء، ولي�صت هذه المعجزة فريدة من نوعها، اأو غريبة على 

والهرم  ال�صيخوخة  قانون  فلي�ش   ،(1(
وال�صّنة القراآن  ن�ّش  الم�صتمّدة من  الم�صلم  عقيدة 

الأقل  الج�صم  اإلى  حرارة  الأكثر  الج�صم  من  الحرارة  انتقال  قانون  من  �صرامة  اأ�صّد 

كان  اإبراهيمQ، حين  لحماية حياة  القانون  وقد عّطل هذا  يت�صاويا،  حرارة حّتى 

الأ�صلوب الوحيد للحفاظ عليه تعطيل ذلك القانون. فقيل للنار حين األقي فيها اإبراهيم 

 ، فخرج منها كما دخل �صليمًا لم ي�صبه اأذًى، اإلى 
(2(

{ ۇ ۇ ۆ         ۆ ۈ ۈ ٴۇ} 

كثير من القوانين الطبيعية التي عّطلت لحماية اأ�صخا�ش من الأنبياء وحجج اهلل على 

ولم يكونوا قد 
(4(

، و�صّبه للرومان اأنهم قب�صوا على عي�صى
(3(

الأر�ش، َفُفلق البحر لمو�صى

قب�صوا عليه، وخرج النبّي محمدP من داره وهي محفوفة بح�صود قري�ش التي ظّلت 

 .
(5(

بينهم يم�صي  وهو  عيونهم  عن  تعالى  اهلل  ف�صتره  عليه،  لتهجم  به  تترّب�ش  �صاعات 

الربانية  الحكمة  تمثل قوانين طبيعية عّطلت لحماية �صخ�ش، كانت  الحالت  كّل هذه 

)1)  اأي اأّن الأمـــر ي�صبـــح مـــن قبيل المعجـــز، وهو ما نطق به القـــراآن، وجاء في �صحيح ال�صّنـــة المطّهرة، والإعجـــاز حقيقة رافقت دعوة 
الأنبيـــاء، واّدعـــاء �صفارتهم عن الح�صـــرة الإلهّية، وهو ما ل ي�صع الم�صلم اإنكاره اأو ال�صك فيه، بـــل اإّن غير الم�صلم ي�صارك الم�صلم في 

العتقاد بالمعجزات.

)2)  �صورة الأنبياء، الآية: 69.
)3)  اإ�صــــارة اإلى قوله تعالــــى: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ         ڦ}  �صورة ال�صعراء، 

الآية 63.

)4)  اإ�صارة اإلى قوله تعالى: { ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ}  �صورة الن�صاء: الآية 157.
)5)  راجع: �صيرة ابن ه�صام، ج2، �ش127، فقد نقل هذه الحادثة وهي مجمٌع عليها.
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تقت�صي الحفاظ على حياته، فليكن قانون ال�صيخوخة والهرم من تلك القوانين. 

وقد يمكن اأن نخرج من ذلك بمفهوم عاّم وهو اأنه كّلما توّقف الحفاظ على حياة 

ال�صخ�ش  ذلك  حياة  اإدامة  وكانت  طبيعّي،  قانون  تعطيل  على  الأر�ش  في  هلل  حّجة 

�صرورية لإنجاز مهّمته التي اأعّد لها، تدّخلت العناية الربانية في تعطيل ذلك القانون 

لإنجاز مهمته التي اأعّد لها، وعلى العك�ش اإذا كان ال�صخ�ش قد انتهت مهمته التي اأعّد 

لها ربانيًا فاإنه �صيلقى حتفه ويموت اأو ي�صت�صهد وفقًا لما تقّرره القوانين الطبيعية. 

يتعّطل  اأن  التالي: كيف يمكن  ال�صوؤال  العام  المفهوم  ونواجه عادة بمنا�صبة هذا 

الطبيعية؟  الظواهر  بين  تقوم  التي  ال�صرورية  العالقة  تنف�صم  وكيف   (1(
القانون؟

وهل هذه اإّل مناق�صة للعلم الذي اكت�صف ذلك القانون الطبيعي، وحّدد هذه العالقة 

ال�صرورية على اأ�ص�ش تجريبية وا�صتقرائية؟

والجواب: اأّن العلم نف�صه قد اأجاب عن هذا ال�صوؤال بالتنازل عن فكرة ال�صرورة 

في القانون الطبيعّي، وتو�صيح ذلك: اإّن القوانين الطبيعية يكت�صفها العلم على اأ�صا�ش 

ظاهرة  عقيب  طبيعية  ظاهرة  وقوع  يّطرد  فحين  المنتظمة،  والمالحظة  التجربة 

اأخرى ي�صتدّل بهذا الّطراد على قانون طبيعّي، وهو اأّنه كّلما وجدت الظاهرة الأولى 

اأّن العلم ل يفتر�ش في هذا القانون الطبيعّي  وجدت الظاهرة الثانية عقيبها، غير 

و�صميم  وذاتها،  الظاهرة  هذه  �صميم  من  نابعة  الظاهرتين  بين  �صرورية  عالقة 

تلك وذاتها؛ لأّن ال�صرورة حالة غيبية، ل يمكن للتجربة وو�صائل البحث ال�صتقرائي 

كما   - الطبيعّي  القانون  اأّن  يوؤكد  الحديث  العلم  منطق  فاإّن  ولهذا  اإثباتها،  والعلمي 

 ،(2(
يعّرفه العلم - ل يتحّدث عن عالقة �صرورية، بل عن اقتران م�صتمر بين ظاهرتين

فاإذا جاءت المعجزة وف�صلت اإحدى الظاهرتين عن الأخرى في قانون طبيعّي لم يكن 

)1)  قد يقال: اإّن القانون ب�صفته قانونًا ل بّد يّطرد، ول يت�صور التعطيل والنخرام، وقد ل حظ بع�صهم اأّن النخرام اإّنما هو بقانون اآخر، 
كمـــا هـــو الأمر بالن�صبة اإلى قانون الجاذبية، الذي ي�صتلزم جذب الأ�صياء اإلى المركـــز، ومع ذلك فاإّن الماء ي�صعد بعملية المت�صا�ش 

في النباتات من الجذر اإلى الأعلى بوا�صطة ال�صعيرات، وهذا بح�صب قانون اآخر هو )الخا�صّية ال�صعرّية(.راجع: القراآن محاولة لفهم 

ع�صري، الدكتور م�صطفى محمود.

)2)  وقد ب�صط ال�صهيد ال�صدر} القول في هذه الم�صاألة في كتابه فل�صفتنا فراجع، �ش295 و299.
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ذلك ف�صمًا لعالقة �صرورية بين الظاهرتين. 

العلمّي  المنطق  اأ�صبحت في �صوء  قد  الدينّي،  بمفهومها  المعجزة  اأّن  والحقيقة 

اإلى  اأكبر مما كانت عليه في ظّل وجهة النظر الكال�صيكية  الحديث مفهومة بدرجة 

عالقات ال�صببّية. 

فقد كانت وجهة النظر القديمة تفتر�ش اأّن كّل ظاهرتين اّطرد اقتران اإحداهما 

اأن  الم�صتحيل  من  اأّن  تعني  وال�صرورة  �صرورة،  عالقة  بينهما  فالعالقة  بالأخرى 

تنف�صل اإحدى الظاهرتين عن الأخرى، ولكن هذه العالقة تحّولت في منطق العلم 

)1) بين الظاهرتين دون افترا�ش تلك 
الحديث اإلى قانون القتران اأو التتابع المّطرد

ال�صرورة الغيبّية. 

وبهذا ت�صبح المعجزة حالة ا�صتثنائية لهذا الّطراد في القتران اأو التتابع دون اأن 

ت�صطدم ب�صرورة اأو توؤّدي اإلى ا�صتحالة. 

، فنحن نّتفق مع وجهة النظر العلمية 
(2(

واأما على �صوء الأ�ص�ش المنطقية لال�صتقراء

ولكّنا  الظاهرتين،  بين  ال�صرورة  على عالقة  يبرهن  ل  ال�صتقراء  اأّن  في  الحديثة، 

نرى اأّنه يدّل على وجود تف�صير م�صترك ل اّطراد التقارن اأو التعاقب بين الظاهرتين 

با�صتمرار، وهذا التف�صير الم�صترك كما يمكن �صياغته على اأ�صا�ش افترا�ش ال�صرورة 

اإلى  الكون  منّظم  دعت  حكمة  افترا�ش  اأ�صا�ش  على  �صياغته  يمكن  كذلك  الذاتية، 

ربط ظواهر معّينة بظواهر اأخرى با�صتمرار، وهذه الحكمة نف�صها تدعو اأحيانًا اإلى 

ال�صتثناء فتحدث المعجزة. 

العلم وعمر الإمام الحّجة |   3

يعالج العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهرّي} م�صاألة طول عمر الإمام | 

)1)  راجع: فل�صفتنا �ش282 وما بعدها.
ل الإمام ال�صهيد ال�صدر} اإلى اكت�صاف مهّم وخطير  )2)  راجـــع ب�صط و�صرح النظرية في »الأ�س�س المنطقي���ة لال�ستقراء« حيث تو�صّ

على �صعيد نظرية المعرفة ب�صكل عام.
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من حيث عالقة طول العمر بالقوانين العلمية التي تجري على الب�صر فيقول }:

»عندمـــا يطـــرح مو�صـــوع الإمـــام الحّجـــة المنتظـــر|، فـــاإّن كثيرًا مـــن الّنا�ش 

يت�صاءلـــون: هل مـــن الممكن اأن يعّمر الإن�صان األفًا ومائتي �صنـــة؟ األي�ش ذلك مخالفًا 

لقانون الطبيعة؟ 

اأّن كّل الأمور التي تحدث في هذه الدنيا تنطبق مائة بالمائة  اإنَّ هوؤلء يت�صّورون 

ل اإليها علم الب�صر.. في  مع قوانين الطبيعة العتيادّية اأي مع تلك القوانين التي تو�صّ

حين اأّن جميع التطّورات الكبرى التي حدثت في تاأريخ حياة جميع الموجودات الحّية - 

من نبات وحيوان - لم تكن تطّورات عادّية. فهل اأّن انعقاد اأّول نطفة للحياة على وجه 

الأر�ش يتطابق مع اأ�صول علم الحياة؟ كاّل، فلم يكن ذلك متطابقًا مع اأي قانون طبيعّي 

في الأر�ش. 

وا�صتنادًا اإلى النظريات العلمية المعتبرة اليوم فاإّن عمر اأر�صنا هذه يقدر بحوالي 

اأربعين ملياردًا من ال�صنين، حيث كانت الأر�ش في بداية اأمرها كتلة من�صهرة ملتهبة 

ي�صتحيل على اأّي كائن حّي اأن يعي�ش فيها. ثّم مّرت ملياردات عديدة من ال�صنين حّتى 

بردت هذه الكتلة وظهر على �صطحها اأول موجود حّي. 

والعلم اليوم يقّرر باأّن اأّي كائن حّي ل بّد اأن يتوّلد اأو ين�صاأ من كائن حّي اآخر، 

ول يمكن اأن يوجد كائن حّي من كائن غير حّي اأبدًا، اإّل اأّنه لم ي�صتطع اإلى الآن اأن 

يف�ّصر كيف وجد اأّول كائن حّي على وجه الأر�ش، وكيف انعقدت اأّول نطفة للحياة 

فيها. 

اأّن  ذلك  اأخرى..  مّرة  الحيرة  في  يقع  فاإّنه  النقطة،  هذه  العلم  يتجاوز  وعندما 

العلم يقّرر باأّن اأّول خلية حّية وجدت على وجه الأر�ش اأخذت تنق�صم وتتكاثر وتنتقل 

من مرحلة اإلى مرحلة في التكامل والتطّور اإلى اأن جاء وقت ت�صعبت فيه اإلى فرعين 

رئي�صين، ون�صاأت من ذلك المملكة النباتية والمملكة الحيوانّية.. فكيف ح�صل هذا 

التطّور الكبير الذي اأّدى اإلى اأن تنق�صم الخاليا البدائّية الأولى اإلى فرع نباتي وفرع 
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الغازات  واإطالق  امت�صا�ش  ناحية  من  خ�صو�صًا  الآخر  منهما  واحد  يكّمل  حيواني 

الموجودة في الجّو؟؟

وهكذا يوا�صل العلم حيرته في المراحل الأخرى - وخ�صو�صًا في المرحلة التي 

وجد فيها الإن�صان، ذلك المخلوق العجيب الذي يتمّتع بالعقل والفكر والإرادة - ويبقى 

عاجزًا عن اإعطاء تف�صيرات مقنعة لكّل هذه الأحداث. 

ثّم هل اأّن م�صاألة الوحي مثاًل اأمر عادّي ل يلفت النظر؟

هل اأّن م�صاألة و�صول اإن�صان ما اإلى درجة يكون م�صتعدًا فيها ل�صتالم تعليمات اآتية 

من عالم ما وراء الطبيعة، اأقّل �صاأنًا من م�صاألة بقاء فرد من الأفراد حّيًا لمدة األف 

ومائتي �صنة اأو اأكثر من ذلك؟

يخرج عن  ل  �صيء طبيعّي  الإن�صان  م�صاألة طول عمر  باأّن  القول  يمكننا  بل  كاّل، 

اأو عقاقير  اإلى ابتكار و�صائل  اأّن العلم ي�صعى اليوم  دائرة القوانين الطبيعّية، بدليل 

الإن�صان  الإن�صان. فقانون الطبيعة لم يحّدد رقمًا معينًا لحياة  تزيد في معّدل عمر 

اأّن خاليا بدن الإن�صان لها دورة حياتية محدودة، ولكن  على وجه الأر�ش.. �صحيح 

هذا ل يكون اإل في ظروف معّينة، واإذا اكت�صف العلم في الم�صتقبل العالقة العلمية 

اأن  ي�صتبعد  فال  الإن�صانّي،  الج�صم  حياة خاليا  دورة  ومدة  المحيطة،  الظروف  بين 

يتمّكن الإن�صان اآنئٍذ اأن يعي�ش خم�صمائة �صنة اأو األف �صنة ورّبما اأكثر!

اأ�صف اإلى ذلك اأّن اهلل �صبحانه وتعالى قد بّين عبر الكثير من اآياته الكونّية باأّن 

اأ�صبه  المعّينة، ويكون ذلك  الدنيا وفي بع�ش المراحل  اأ�صياء تحدث في هذه  هناك 

�صيء بيد تخرج من وراء الغيب فتحدث تطّورات خارقة في الحياة ل تنطبق مع قانون 

الطبيعة اأ�صاًل ول يمكن التنبوؤ بها م�صبقًا.. 

فاإّن مو�صوع  الغيبّية،  الناحية  اأم من  العلمية  الناحية  الم�صاألة من  ف�صواء در�صنا 

مان| ل يحتاج اإلى اأّي ت�صكيك اأو ارتياب، خ�صو�صًا بعد اأن  طول عمر �صاحب الزَّ

يفّتح  اأن  الدين هي  وظائف  اإحدى  اإّن  بذلك.  الدينّية  والروايات  الأحاديث  �صّرحت 
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التي  الماألوفة  العادية  لالأحداث  ال�صّيقة  الدائرة  من  تفكيره  ويخرج  الإن�صان  عقل 

 .
(1(

يراها في حياته اليومّية«

اإثبات ط�ل عمره من حيث ك�نه حّجة   4

ن�صمعهـــم اأحيانـــًا يقولون: »ل����ل الإم���ام« اأو »ل����ل الحّج���ة ل�ساخ���ت الأر�س 

باأهلها«. وفي ذلك اأقول: اإذا �صّح هذا الحديث فمعنى الحّجة فيه كتاب اهلل. فلو 

لـــم تكن بين الّنا�ش مثل هذه الحجة الإلهية لنتهـــى وجود الخليفة لنتفاء الغاية 

مـــن وجودها. فالغاية من وجود الّنا�ش هي الهدايـــة والتكامل، فاإذا انقطع �صبيل 

الهدايـــة بانتفاء وجود كتاب اهلل الذي هو حجـــة اهلل على الخلق، لنتفى الغر�ش 

مـــن الوجود واختفـــت الخليفة. اأمـــا اإذا كان المراد من الحجة فـــي الحديث هو 

الإمام الغائب، فال اأدري ما هي الهداية المرجوة للنا�ش مع اختفائه، حتى ت�صيخ 

الأر�ش باأهلها مع عدم وجوده وينهار الوجود؟«. 

الج����اب: هذا الإ�صكال م�صترك ك�صابقه، بحيث يرتّد بنف�صه على الكاتب. فلو 

كان معنـــى الحديـــث اأّن »الحج���ة« تحفظ من يوؤمن ويتم�صك بهـــا، فلن يكون ثمة 

فرق في اأن تتجلى هذه »الحجة« بالإمام الغائب اأو بالقراآن اأو باأي كتاب �صماوي. 

وهنـــا ن�صل اإلى مـــا ذكره الكاتب فـــي ر�صالته، حيث قال: لـــو كانت »الحجة« 

ماثلة في الحدث بالإمـــام الغائب، لكان هذا الإمام َحر�ش اأهل خرا�صان وقزوين 

مـــن الزلزلة المدّمـــرة التي اأ�صابتهم وحفظهـــم من غائلتهـــا خ�صو�صًا وهو من 

موؤيديه والموؤمنين به!

فـــي جوابه نقـــول تاأ�صي�صًا على ما ذكرنـــاه قبل لحظة: لـــو كان القراآن الكريم 

هـــو المق�صود بالحجـــة في الحديث لوجب اأن يحر�ش اأهـــل الأر�ش، ويحفظ اأهل 

خرا�صان وقزوين من بالء الزلزلة، خ�صو�صًا ونحن نعلم يقينًا اأن في بيوت هوؤلء 

)1)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، اأ�صالة الروح، �ش214-212.
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�صاعة وقوع الزلزلة مئات بل اآلف من ن�صخ القراآن الكريم، ولكن مع ذلك انهارت 

المنـــازل وتهدمت على �صاكنيها دون اأن يحر�صهم حجـــة اهلل - القراآن الكريم - 

وهم في بيوتهم!

وهكـــذا يّت�صح اأن »�ساخ���ت الأر�س باأهلها« هو كناية عـــن انقرا�ٍش كامل لبني 

النوع الب�صري وفناء ب�صاط الإن�صانية. والطريف اأن هذا التف�صير هو الذي اعتمده 

الكاتب اأوًل، بيد اأنه غفل عنه فيما بعد)1).

)1)  العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطباطبائي}، مقالت تاأ�صي�صية، �ش269-268.
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ل: واجبات األنصار  المبحث األوَّ

اإّن وجود الأن�صار والممّهدين الذين يعّدون العّدة لظهور الإمام |، وين�صرونه 

حين ظهوره، هو من الأمور الهاّمة في حركة الإمام المهدّي|. و�صنتعّر�ش في هذا 

المهدّي|،  الإمام  اأن�صار  عاتق  على  الملقاة  والمهام  الواجبات  لعدٍد من  الف�صل 

الإمام  فيه  يظهر  الذي  المهدوّي  المجتمع  ل�صورة  ا�صتعرا�ش  على  �صنطّل  وكذلك، 

وينطلق من خالله لإعادة العدل اإلى العالم.

واجب تق�ية الروح والبدن    1

ل ظهور وليِّ الع�صر- �صالم اهلل عليه- وُينيَر  »اأ�صـــاأل اهلل - تعالـــى- اأن ُيعجِّ

د لهـــذا الفرج،  عيوننـــا بجمالـــه المقّد�ش. كّلنـــا ننتظر الفـــرج، وعلينا اأن ُنمهِّ

فانتظـــاره انتظـــار لقدرة الإ�صـــالم، ويجـــب اأن ن�صعى لتتجّلى هـــذه القدرة في 

اأ مقّدمات الظهور.  العالم، وتتهيَّ

اأ�صكـــر لكم اأنتم ال�صّبان والريا�صيين الذيـــن اأتيتم من ح�صرة القد�ش، واأقول 

لمحّبـــي الإ�صـــالم والم�صلمين واأوليـــاء ولّي الع�صر- �صـــالم اهلل عليه- وريا�صيّي 

ح�صـــرة القد�ش: على نحو ما تقـــّوون اأج�صامكم بالريا�صة قـــّووا اأرواحكم، فقّوة 

الـــروح والإيمـــان هي التـــي ن�صرتكم على جنـــد ال�صيطان والطاغـــوت، ويجب اأن 

ُة داِخِلكم على جند ال�صيطان فـــي باطن الإن�صان الذي  ُة اإيمانكم وُقـــوَّ ُتغلِّبكـــم ُقوَّ

يريد اإغواءه. اأ�صلحوا اأحوالكم على نحو ما ت�صلحون اأبدانكم. 
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واجبكـــم اأنتم الذين فـــي جوار الإمـــام - Q- وتت�صّرفـــون بتلك الح�صرة 

اأكبـــر مـــن الآخرين البعيدين عنـــه، اأنتم الخدم الأقربـــون اإليه - Q- ويجب 

اأن تكونـــوا اأقرب اإليه روحـــًا ومنزلة مثلما اأنتم الأقربون اإليه ج�صمًا ومكانًا. يجب 

اأن تنظـــروا ما افتدى اأئمتنا- عليهـــم ال�صالم- به الإ�صالم اإذ بذلوا كّل ما لديهم 

فـــي �صبيلـــه. وعلينا نحن اإذا كّنا �صيعتهم وتابعيهـــم اأن نبذل كّل ما لدينا في هذا 

ال�صبيـــل. الإ�صالم اأعزُّ �صـــيء، ولأّنه الأعّز بذل النبّي الأكرم والأئمة كّل ما لديهم 

في �صبيله«)1). 

واجب ال�سعي لتكامل الإن�سان    2

»اآمُل اأن ]..[ نكون كّلنا من خدم الإ�صالم ووليِّ الع�صر، �صالم اهلل عليه. نحن في 

بالد هي بالد ولّي الع�صر، وواجب َمن يعي�صون في بالد ولّي الع�صر واجب ج�صيم. 

ل ن�صتطيع القول لفظًا: نحن تحت لواء ولّي الع�صر - �صالم اهلل عليه- ول نكون في 

نكون  ول  اإ�صالمية،  لدينا جمهورية  نقول:  اأن  ن�صتطيع  ل  مثلما  الم�صير عماًل،  ذلك 

لولّي  المقّد�ش  بال�صم  موؤ�ّص�صة  اأ�ّص�صتم  اأنتم  اإ�صالمّيين.  نكون  ول  اأي:  فعاًل،  كذلك 

وتعّلمونها  ترّوجونها  فاأنتم  الإ�صالم،  اأحكام  وخدمتم  الم�صّقات،  لتم  وتحمَّ الع�صر، 

وتربُّون الّنا�ش عليها. 

ل  تربية  بال  فالتعليم  ال�صحيحة،  الإ�صالمية  والتربية  التعليم  يترافق  اأن  يجب 

فائدة فيه، بل رّبما �صرَّ اأحيانًا. والتربية ل تكون بال تعليم، ول تثمر، فهذان الثنان: 

بالتربية  ينمو  موجود  الإن�صان  لأّن  يفترقا،  ول  يقترنا  اأن  بّد  ل  والتعليم  التربية 

ك قافلتهم  والتعليم، ولالإن�صان نموٌّ نباتّي وحيوانّي، فهو �صريك النبات والحيوان تتحرَّ

الحيوانات،  �صائر  مثل  حيوان  ثّم  نبات،  البدء  في  فهو  منها.  واحد  والإن�صان  معًا، 

و�صريكها في حّد الحيوانية، مثلما اأّنه �صريك النباتات في حّد النباتية، فهو موجود 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 2، �ش88.
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اجتمعت فيه النباتية والحيوانية وهو في حّد الحيوانية �صريك كّل الحيوانات، ومن 

وهي  الماّدّية،  الخ�صائ�ش  في  الإن�صان  �صريكة  الحيوانات  ال�صعود.  في  يتقّدم  هنا 

التغّذي والنوم والتنا�صل، هذه هي الحيوانات، والإن�صان اإذا كان هكذا حيوان اأي�صًا 

مثل �صائر الحيوانات، واإن اختلف طعامه عنها. وبع�ش الحيوانات يختلف عن بع�ش، 

اأّنه �صار لحمًا. ولول التربية  اإّل  فمنها لحٌم، ومنها عاِلف والإن�صان اأحد العوالف، 

، ولم ُيعلَّْم  والتعليم، لبقي الإن�صان َتواأم الحيوان في حدِّ الحيوانية، وهو اإذا لم ُيَربَّ

 .
(1(

اأ�صواأ من �صائر الحيوانات«

واجب العمل والقيام بالتكليف   3

ونردد  م�صبحة  باأيدينا  وناأخذ  بيوتنا  في  نجل�ش  اأن  �صحيحًا  لي�ش  مكّلفون.  »اإننا 

اإّن  عليه.  اهلل  �صالم  مان،  الزَّ اإمام  ظهور  ننتظر  باأننا  زاعمين  فرجه«  »عّجل  دعاء 

اأنتم توفير الأر�صية المنا�صبة والإعداد  باأعمالكم. عليكم  التعجيل في الفرج �صيتّم 

اأن  اآمل  اإنني  اهلل.  �صاء  اإن  فداه-  روحي  و�صيظهر-  ووحدتهم.  الم�صلمين  �صمل  للّم 

يوّجه اهلل تبارك وتعالى قلوبنا نحوه واأن يمنحنا قلياًل من معارف القراآن واأن يعّرف 

الم�صلمين بواجباتهم ويعّرف قادة الم�صلمين بواجباتهم الإلهية، ويق�صي على اأعداء 

 .(2(
الإ�صالم والم�صلمين اإن �صاء اهلل«

واجب الّتحاد ولزوم الجماعة    4

»ل �صّك اأّننا نواجه م�صاكل عديدة. م�صاكلنا الآن كثيرة ولكن علينا اأْن ن�صع اأيدينا 

باأيدي بع�ش كي نجد حلول هذه الم�صاكل. اأنا وحدي ل اأ�صتطيع، علماء الدين وحدهم 

ل ي�صتطيعون، الحكومة وحدها ل ت�صتطيع، اأية فئة من فئات ال�صعب ل ت�صتطيع وحدها 

اأن تحّل هذه الم�صاكل. ولكن »يد اهلل مع الجماعة«. فاإذا اّتفقت الجماعة على اأمر ما 

)1)  �صحيفة الإمام، ج8، �ش379.
)2)  �صحيفة الإمام، ج18، �ش221.
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فاإّن اهلل تبارك وتعالى �صيكون معهم. لقد اأح�ص�صنا بهذا الأمر وراأينا كيف كان اهلل 

مع هذه الجماعة الإيرانية حينما اأ�صبحت متعا�صدة، والأمر كذلك الآن. فال ترتكبوا 

ما يوؤّدي ل �صمح اهلل اإلى نق�صان عناية اهلل بنا، ل ترتكبوا ما يوؤّدي اإلى اإقالق ولّي 

الع�صر، ل تتفرقوا ول تبّثوا الفرقة فيما بينكم. كونوا معًا، كونوا معًا في الجمهورية 

وبقيام  اأّنه  اآمل  واإنني  معًا.  الجميع  وجود  تعني  الإ�صالمية  فالجمهورية  الإ�صالمية، 

الجمهورية الإ�صالمية وبنجاحنا ونجاحكم في اإقرار نوع من العدل الإ�صالمّي، اأن يتّم 

حّل م�صاكل الجميع، اأن يتّم حّل م�صاكل الموّظفين، م�صاكل العّمال. اإّن الحكومة ونحن 

جميعًا ب�صدد تاأمين حياة كريمة للموظفين وللطبقة ال�صعيفة، للم�صت�صعفين الذين 

تعر�صوا للقمع على مدى �صنوات طويلة، للعاملين في الم�صانع والمعامل، للمزارعين 

.(1(
والفالحين، للجميع«

واجب الرتباط المعن�ّي   5

»فيما يتعّلق ب�صرورة الرتباط العاطفّي والمعنوّي والروحّي باإمامنا العظيم ولّي 

في  تجعلوها محدودة  اأن  ينبغي  ل  الق�صّية  مّنا:  واحٍد  لكّل  بالن�صبة  المع�صوم،  اهلل 

اهلل،  �صفّي  هو  اّلذي  المع�صوم،  فذاك  الفكرية.  وال�صتنارة  الفكرّي  التحليل  اإطار 

يعي�ش اليوم بيننا نحن الب�صر في مكاٍن ما من هذا العالم ونحن ل نعلمه. اإّنه موجوٌد، 

ويدعو، ويقراأ القراآن، ويبّين المواقف الإلهّية، اإّنه يركع وي�صجد ويعبد ويدعو ويظهر 

في المجامع وي�صاعد الب�صر. فله وجوٌد خارجّي ووجوٌد عينّي، غاية الأمر اأّننا نحن ل 

اأن نقّوي عالقتنا  اإّن هذا الإن�صان اّلذي ا�صطفاه اهلل، موجوٌد اليوم، ويجب  نعرفه. 

الجتماعّي  الجانب  اإلى  بالإ�صافة  والروحّية،  والقلبّية  ال�صخ�صية  الناحية  من  به 

وال�صيا�صّي واّلذي بحمد اهلل �صار نظامنا متوّجهًا نحو ما يريده هذا الإن�صان العظيم 

اإن �صاء اهلل. فليجعل كّل واحٍد من اأبناء مجتمعنا تو�ّصله بولّي الع�صر وارتباطه به، 

)1)  �صحيفة الإمام، ج 6، �ش249.
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اإليه، تكليفًا وفري�صًة وليدُع له كما لدينا في  ومناجاته معه، و�صالمه عليه، وتوّجهه 

الكثيرة  الأدعية  ُيعّد من  اّلذي   
(1(

لولّيك« »اللهّم كن  المعروف  الدعاء  الروايات وهو 

الفكرّي  البعد  اإلى وجود  بالإ�صافة  الكتب هي جميعًا  زياراٌت في  ويوجد  الموجودة، 

والوعي والمعرفة فيها، يوجد فيها اأي�صًا بعدًا روحّي وقلبي وعاطفي و�صعورّي وهو ما 

نحتاج اإليه اأي�صًا. اإّن اأطفالنا و�صبابنا ومجاهدينا في الجبهة يح�صلون على الّروحية 

ال�صوق  وببكاء  ويتفاءلون.  ويفرحون  مان  الزَّ باإمام  والتو�ّصل  بالتوّجه  والمعنويات 

ودموعه المنهمرة يقّربون قلوبهم اإليه، وهم بذلك يعطفون نظر الحّق وعنايته اإليهم، 

(2(
مثلما اأّن ذلك يتحّقق مع الإمام ويجب اأن يكون موجودًا«.

واجب دفع ال�سبهات    6

»كانت هناك فئة توؤمن باأّن كّل حكومة تقوم في ع�صر الغيبة هي حكومة باطلة 

اأنا�ش غّرتهم بع�ش  األعوبة، فهم  اإن لم يكونوا  واأمثال هوؤلء  الإ�صالم،  وتتعار�ش مع 

الأحاديث الواردة بهذا ال�صاأن نظير: اإّن اأية راية ترفع قبل ظهور �صاحب الأمر، هي 

راية باطلة. وكانوا يت�صّورون ذلك في اأية حكومة. في حين اأّن اأمثال هذه الأحاديث 

ت�صير اإلى اأّن كل َمْن رفع راية اإلى جانب راية الإمام المهدّي، تحت عنوان )المهدوّية(، 

فهو باطل. 

�صقط  قد  التكليف  اأن  ذلك  يعني  األ  موجودة.  الأحاديث  اأمثال هذه  اأن  لنفر�ش 

ارتكاب  اإلى  ندعو  باأن  القراآن،  مع  الإ�صالم،  �صروريات  مع  هذا  يتعار�ش  األ  عّنا؟ 

لن�صر  ياأتي  الأمر؟  ياأتي �صاحب  اأّي �صي ء  الأمر؟ لأجل  ياأتي �صاحب  المعا�صي حّتى 

العدل وب�صط الق�صط، ياأتي من اأجل الق�صاء على الف�صاد. اإننا اإذا لم َنْنَه عن المنكر 

القراآن  لن�ش  خالفًا  نعمل  اإنما  المعا�صي،  اإ�صاعة  على  ونعمل  بالمعروف،  ناأمر  ول 

الكريم. فعندما ياأتي الإمام المنتظر ماذا يفعل؟ ياأتي من اأجل اأداء هذه الأعمال. 

)1)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج.4، �ش162.
)2)  الإمام ال�صيد علي الخامنئي، اإن�صان بعمر 250�صنًة، �ش389-388.
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وفي الوقت الحا�صر، األي�ش لدى الإن�صان تكليف؟ هل تكليف الإن�صان اأن يدعو الّنا�ش 

وبع�صهم  األعوبة  اأفرادها  بع�ش  التي  الجماعة  هذه  ت�صّور  ح�صب  علينا  اإّن  للف�صاد؟ 

ام. واّن كّل من يدعو على �صدام فاإّنه ي�صاعد في تاأخير  جهلة اأْن نجل�َش وندعَو ل�صدَّ

ظهور الإمام المهدّي. واإّن الذين يدعون ل�صدام اإّنما يفعلون ذلك كي يزداد الف�صاد.. 

يمتلئ  كي  �صدام  اأمثال  من  ولأذنابهم  ال�صوفيتي  ولالتحاد  لأميركا  ندعو  اأن  علينا 

الإمام  ما ظهر  واإذا  الحجة.  الإمام  في ظهور  وي�صاعد ذلك  والجور  بالظلم  العالم 

يعمل على اإزالة الظلم والجور. فما نقوم به وندعو لزيادة الظلم والجور، ياأتي الإمام 

(1(
المهدّي ويعمل على اإزالته؟«

المبحث الثاني: خصائص مجتمع المهدويّة

لي�صلحه،  مان  الزَّ اإمام  فيه  ياأتي  اّلذي  العالم  ذلك  هو  المهدوّي  المجتمع  »اإّن 

كانوا  الأنبياء  كّل  اأّن  اأي  الأنبياء.  جميع  اأجله  من  ظهر  اّلذي  المجتمع  نف�ش  وهو 

بوا�صطة  الأمر  نهاية  في  �صيتحّقق  واّلذي  المثالّي،  الإن�صانّي  المجتمع  لذلك  مقّدمة 

ولّي الع�صر والمهدّي الموعود. مثل بناٍء �صامٍخ، ياأتي �صخ�ٌش في�صّطح الأر�ش ويزيل 

منها الأ�صواك والعوائق ثّم ياأتي �صخ�ٌش اآخر من بعده وي�صنع فيها الأ�ص�ش، ثّم ياأتي 

لعمارة  ياأتون  اآخر،  بعد  والأركان، وهكذا �صخ�ٌش  الأعمدة  فيها  لي�صع  اآخر  �صخ�ٌش 

الجدران حّتى ي�صل هذا الق�صر المرتفع، وهذا البنيان الرفيع اإلى �صكله النهائّي. 

لقد جاء الأنبياء الإلهّيون، ومنذ بداية تاريخ الب�صرية، واحٌد بعد اآخر، من اأجل اأن 

الهدف  وذاك  المثالّي  المجتمع  ذاك  نحو  خطوة  خطوًة  والب�صرّية  المجتمع  يقّربوا 

النهائّي. لقد نجح جميع الأنبياء ولم يف�صل اأّي واحٍد من ر�صل اهلل على هذا الطريق، 

وفي هذا الم�صير، لقد كان حماًل على عاتق هوؤلء الماأمورين ال�صامخين، وكّل واحٍد 

اأجل  بكّل جهدهم من  و�صعوا  النهائّي  والهدف  المق�صد  نحو  به خطوًة  تقّدم  منهم 

)1)  �صحيفة الإمام ج 21، �ش19.
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القيام بهذا العمل. وعندما كانوا ي�صلون اإلى اآخر حياتهم كان هناك من ياأتي من 

بعدهم لي�صع هذا الحمل على عاتقه ويتقّدم به م�صافًة اأخرى، مقتربًا بذلك من ذلك 

فعندما  الإلهيين،  الأنبياء  وارث جميع  عليه، هو  الع�صر �صلوات اهلل  وولّي  الهدف. 

ياأتي �صتكون الخطوة الأخيرة على طريق اإيجاد ذلك المجتمع الإلهّي. 

الكتب  في  دّققتم  اأّنكم  لو  بالطبع،  المجتمع.  ذلك  �صفات  حول  قلياًل  اأتحّدث 

ذلك  خ�صائ�ش  جميع  لالحظتم  الأ�صا�صّية  الإ�صالمّية  الم�صادر  وفي  الإ�صالمية 

يذكر  الجمعة،  اأّيام  لقراءته  اهلل  باإذن  ُتوّفقون  اّلذي  هذا  الّندبة  فدعاء  المجتمع. 

مثاًل،  الأعداء«  ومذّل  الأولياء  معّز  »اأين  يقول:  فعندما  المجتمع.  ذلك  خ�صائ�ش 

فذلك المجتمع هو مجتمٌع يكون فيه اأولياء اهلل اأعّزاء واأعداء اهلل اأذّلء، اأي اأّن القيم 

والمعايير الحاكمة في ذلك المجتمع تكون هكذا. »اأين الُمعّد لإقامة الحدود«، ففي 

هذا المجتمع ُتطّبق الحدود الإلهّية وُتراعى كّل الحدود اّلتي عّينها اهلل تعالى والإ�صالم 

مان ي�صنع مجتمعًا له باخت�صار مثل  مان. فعندما يظهر اإمام الزَّ في مجتمع اإمام الزَّ

تدّققون حولها  الأعّزاء  والأخوات  الإخوة  اأّيها  واأنتم  اأنا،  اأذكرها  الخ�صو�صّية،  هذه 

في الآيات وفي الأدعية عندما تقراأونها، فتتفّتح اأذهانكم في هذا المجال، وتّت�صع، 

رو�ش.  فمجّرد قراءة دعاء الّندبة لي�ش كافيًا، فالمطلوب هو الفهم واأخذ الدُّ

مان �صلوات اهلل و�صالمه عليه، يبني مجتمعه على هذه الأ�ص�ش: اإنَّ اإمام الزَّ

اأن  ينبغي  فال  والطغيان.  الظلم  جذور  وقلع  وقمع  اإزالة  على  الأولى:  الخا�سية 

يكون في هذا المجتمع اّلذي يكون في زمان ولّي الع�صر �صلوات اهلل عليه، اأّي ظلٍم 

يقطنها  اّلتي  المجتمعات  في  حّتى  ول  فح�صب،  اإيران  في  يكون  الأمر  اأنَّ  ل  وجور، 

الم�صلمون، بل في كلِّ العالم. فلن يكون اأّي ظلٍم اقت�صاديٍّ اأو �صيا�صيٍّ اأو ثقافيٍّ اأو اأّي 

ة وكّل اأنواع التمييز  نوٍع اآخر في ذلك المجتمع. فيجب اقتالع كّل الختالفات الطبقيَّ

وعدم الم�صاواة والت�صلُّط والهيمنة.

هذه هي الخ�صو�صّية الأولى. 
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مان  الخا�سّي���ة الثاني���ة: اإّن من خ�صائ�ش المجتمع المثالـــّي اّلذي ي�صنعه اإمام الزَّ

�صلـــوات اهلل عليه، هـــو الرتقاء بم�صتوى الفكـــر الب�صرّي، �صواء علـــى الم�صتوى العلمّي 

الإن�صانـــّي اأو المعارف الإ�صالمّية. ففي زمن ولـــّي الع�صر، لن تجدوا في كّل العالم، اأّي 

اأثـــٍر للجهل والأمّيـــة والفقر الفكرّي والثقافـــّي. هناك يتمّكن الّنا�ش مـــن معرفة الدين 

معرفة �صحيحة، وقد كان هذا، كما تعلمون جميعًا، من الأهداف الكبرى لالأنبياء اّلذي 

اأ�صار اإليـــه اأمير الموؤمنين �صلوات اهلل و�صالمه عليه، في خطبة نهج البالغة ال�صريفة، 

»ويثيـــروا لهم دفائن العقول«. لقد جـــاء في رواياتنا اأّنه عندما يظهـــر ولّي الع�صر، اأنَّ 

المـــراأة اّلتي تبقى في بيتها فاإّنها تتمّكن من فتـــح القراآن وا�صتخراج حقائق الدين منه 

وفهمهـــا. فماذا يعني ذلـــك؟ يعني ذلك اأّن م�صتوى الثقافـــة الإ�صالمّية والدينّية يرتقي 

اإلـــى درجة اأّن جميع الأفراد، وكّل اأبناء المجتمع، والن�صاء اللواتي ل ي�صاركن في ميدان 

الجتماع على �صبيل الفر�ش، ويبقين في بيوتهّن، فاإّنهّن يتمّكّن من اأن ي�صبحن فقيهات 

وعارفات في الدين. فيتمّكّن من فتح القراآن، وفهم حقائق الدين منه باأنف�صهّن. انظروا 

اأنتـــم اإلـــى مجتمٍع يكون فيه الجميع ن�صاًء ورجاًل، وعلى كاّفـــة الم�صتويات، قادرين على 

فهم الدين وال�صتنباط من الكتاب الإلهّي، فكم �صيكون هذا المجتمع نورانّيًا، ولن يبقى 

فيـــه اأي نقطة ظـــالم وظلمانّية. فكّل هذه الختالفات في وجهـــات الّنظر والتحليل، لن 

يبقى لها اأّي اأثٍر في ذلك المجتمع. 

مـــان، المجتمع المهدوّي، هـــو اأّنه في ذلك  الخا�سّي���ة الثالث���ة: لمجتمـــع اإمام الزَّ

الع�صـــر �صتكـــون جميع القوى الطبيعيـــة وكّل الطاقات الب�صرية فـــي حالة انبعاٍث فال 

يبقى اأّي �صيٍء في باطن الأر�ش ول ي�صتفيد منه الب�صر. فكّل هذه الإمكانات الطبيعّية 

المعّطلـــة، وكّل هذه الأرا�صي اّلتي يمكن اأن تغّذي الإن�صان، وكّل هذه الطاقات والقوى 

اّلتـــي لم ُتك�صـــف بعد، كتلك الطاقـــات اّلتي بقيت عبـــر قرون التاريخ. مثـــاًل، القدرة 

النوويـــة والطاقـــة الكهربائية كانت وعبـــر قرون عمر هذا العالم، فـــي باطن الطبيعة 
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ولـــم يكن الب�صر يعرفونها، ثّم بعد ذلك قامـــوا با�صتخراجها بالتدريج. فكّل الطاقات 

والإمكانـــات الالمتناهيـــة الموجودة فـــي باطن الطبيعة هي من هـــذا القبيل، و�صوف 

مان.  ُت�صتخرج في زمان اإمام الزَّ

مان هو محور  جملة اأخرى وخ�صو�صية اأخرى، هي اأّن المحور في ع�صر اإمام الزَّ

الف�صيلة والأخالق. فكّل من كان �صاحب ف�صيلة اأخالقية اأكثر �صيكون مقّدمًا و�صّباقًا.

وفي روايٍة اأخرى يقول: »القائم مّنا من�س�ٌر بالّرعب م�ؤّيٌد بالن�سر، ُتط�ى له 

كّل  اأّن  يعني  مّما   ،
والمغرب«)1) الم�سرق  �سلطانه  يبلغ  الكن�ز،  له  وتظهر  الأر�س 

الحكومات الظالمة والأجهزة الجائرة �صتكون مرعوبًة منه. في ذلك الزمن، �صيكون 

بحيث  والعمومّية  ال�صمولية  من  فداه،  اأرواحنا  الع�صر  ولّي  ع�صر  في  حالٌة  هناك 

يمكن اأن تحّقق الحكومة العالمّية. »م�ؤّيٌد بالن�سر«، فن�صر اهلل يوؤّيده. و»ُتط�ى له 

�صلطته  وتبلغ  الكنوز  تلك  وتظهر  قدرته.  قب�صة  وفي  بيده  �صتكون  اأّنها  اأي  الأر�س«، 

م�صرق العالم ومغربه. 

)2)، اأي اأّن هذه ال�صلطة �صوف 
وبعد عّدة جمٍل يقول، »فال يبقى خراٌب اإل قد عمر«

ُتنفق في عمارة الأر�ش، ل في ال�صيطرة على ثروات الب�صر وفي ا�صت�صعافهم. وفي كّل 

نقاط العالم لن يبقى اأّي نقطٍة من الخراب اإل و�صُتعّمر؛ �صواٌء كانت خرابات ح�صلت 

على اأيدي الب�صر اأو ب�صبب جهلهم. هناك رواية اأخرى عن الإمام الباقر عليه ال�صالة 

كي�س  اإلى  الرجل  واأتى  المزايلة  جاءت  القائم  قام  اإذا  »حّتى  فيها،  يقول  وال�صالم 

، وهي اإ�صارة اإلى اأخالق الم�صاواة بين الب�صر واإلى 
(3(

اأخيه فياأخذ حاجته فال يمنعه«

الإيثار. وتب�ّصر هذه الرواية بنجاة الب�صر من ت�صّلط البخل والحر�ش اّلذي كان اأكبر 

�صبٍب ل�صقاء الب�صرية. وهذا في الحقيقة عالمٌة على ذلك النظام الإ�صالمّي ال�صالم 

مان. فال يوجد اأّي قهٍر واإجباٍر في البين،  اأخالقيًا واقت�صادّيًا واجتماعّيًا في ذلك الزَّ

)1)  ال�صيخ ال�صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج.1، �ش331.
)2)  الم�صدر ال�صابق.

)3)  الحر العاملي، و�صائل ال�ّصيعة، ج.5، �ش121.
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بل اإّن الب�صر اأنف�صهم ينجون من البخل الإن�صاني والحر�ش الب�صرّي و�صتتحّقق مثل هذه 

الجّنة الإن�صانّية. يوجد في روايٍة اأخرى اأي�صًا: »اإذا قام قائمنا ا�سمحّلت القطائع، فال 

، فتلك المقطوعات المالّية اّلتي تمنحها الحكومات الم�صتكبرة في العالم 
(1(

قطائع«

�صوف  ال�صعوب  جيوب  من  يح�صل  اّلذي  الحاتمّي  الكرم  وذلك  وحلفائها،  لأتباعها 

يتوّقف تمامًا في العالم. وقد كانت القطاعة في الما�صي ب�صكل وهي اليوم ب�صكل اآخر. 

فقد كانت في الما�صي بحيث اأّن الخليفة اأو ال�صلطان يمنح اأر�صًا اأو �صحراًء اأو قريًة اأو 

مدينًة اأو حّتى وليًة ل�صخ�شٍ ما، فيقول له اذهب هناك وافعل ما يحلو لك فيها، خذ 

من اأهلها الجبايات والخراج وا�صتعمل مزارعها وا�صتفد منها وكّل فائدة ماّدية هي 

لك. وكان عليه طبعًا اأن يعطي ال�صلطان حّظه.

 واليوم، هي ب�صورة الحتكارات النفطية والتجارية وال�صناعّية والفّنية المختلفة، 

وكّل هذه ال�صناعات الكبرى وهذه الحتكارات اّلتي جعلت ال�صعوب م�صكينًة هي في 

الر�صاوة  اأنواع  كّل  ُتمار�ش  كانت  وفيها  اإليها،  �صير 
ُ
اأ اّلتي  القطائع،  حكم  في  الواقع 

ُيطوى  �صوف  الف�صيلة  على  ويق�صي  الب�صر  يقتل  اّلذي  الب�صاط  هذا  اإّن  والمحاباة. 

و�صوف تو�صع اأ�صباب ال�صتفادة والنفع بيد جميع الّنا�ش. 

وفي روايٍة اأخرى ناظرة اإلى الو�صع القت�صادّي يقول: »وي�سّ�ي بين الّنا�س حّتى 

)2)، مما يعني اأّنه لن يبقى هناك اأّي فقير يحتاج اإلى زكاة 
ل ترى محتاجاً اإلى الزكاة«

اأموالكم، وبالطبع �صيكون لهذه الزكاة م�صرفها في الأمور العاّمة ل للفقراء، لأّنه لن 

يبقى هناك اأي فقير. ومثل هذه الروايات تر�صم الجّنة الإ�صالمّية والعالم الواقعّي. 

خيالتهم  في  البع�ش  �صنعها  اّلتي  الفا�صلة  المدن  لتلك  م�صابهًا  الأمر  هذا  ولي�ش 

للتطبيق، ونحن  قابلة  الإ�صالمية هي جميعًا  ال�صعارات  تلك  كّل  اإّن  واأوهامهم، كال. 

في الجمهورية الإ�صالمية ن�صعر اأّن هناك قدرة وقلبًا وفكرًا مّت�صاًل بالوحي والتاأييد 

)1)  البروجردي، جامع اأحاديث ال�ّصيعة، ج23، �ش1012.
)2)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج.52، �ش390.
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الإلهّي ومع�صومًا يمكنه يقينًا اأن يحّقق مثل هذا الو�صع، و�صوف تقبل الب�صرية على 

ذلك حتمًا. هذه هي حالة ذلك العالم.

هنا اإذا رجعتم اإلى الآيات والروايات، وبالتاأكيد اإّن المحّققين والمتتّبعين قد فعلوا 

ذلكـ ف�صوف تجدون خ�صو�صّيات اأخرى. المجتمع اّلذي ل يوجد فيه اأّية عالمٍة للظلم 

العلمّية  والمعرفة  الدينّية  المعرفة  فيه  ت�صل  اّلذي  المجتمع  والعدوان؛  والطغيان 

للب�صر اإلى حّدها الأعلى؛ المجتمع اّلذي تبرز فيه كّل هذه البركات والنعم والف�صائل 

التقوى  فيه  تكون  اّلذي  المجتمع  النهاية  وفي  الإن�صان؛  يد  في  وتكون  والجمالّيات 

والف�صيلة والإيثار والأخّوة والعطف والن�صجام اأ�صاًل ومحورًا، فانظروا اإلى مثل هذا 

المجتمع، فهو ذاك المجتمع اّلذي �صيحّققه مهدّينا الموعود واإمام زماننا، ومحبوبنا 

التاريخّي القديم، واّلذي يعي�ش الآن تحت هذه ال�صماء وعلى هذه الأر�ش وبين الّنا�ش. 

مان.  هذا هو اعتقادنا باإمام الزَّ

واجبات الأن�سار)))

ماذا نفعل بعد هذا؟ 

النقطة الأولى: يجب اأن نعلم اأّن ظهور ولّي الع�صر �صلوات اهلل عليه، مثلما اأّنه 

اأّن  اأي  اأكثر.  يقترب  اأن  يمكن  اأي�صًا  الثورة  فبهذه  اأقرب خطوًة،  اأ�صبح  بثورتنا هذه 

نف�ش هذا ال�صعب اّلذي قام بهذه الثورة، وقّرب نف�صه خطوًة اإ�صافية اإلى اإمام زمانه، 

يمكنه اأي�صًا اأن يتقّدم خطوًة ثّم خطوًة ثّم خطوة نحو اإمام زمانه. فكيف )ذلك(؟ 

اأن تو�ّصعوا من دائرة هذا المقدار من الإ�صالم اّلذي لدينا  اأّوًل، كّلما ا�صتطعتم 

نحن واأنتم في اإيران ل نبالغ، الإ�صالم الكامل لي�ش متحّققًا، ولكن ق�صٌم من الإ�صالم 

)1)   اأن�صـــار الإمـــام المهدّي|: اإن قيام الإمام المهـــدّي| بثورته العالمية م�صروط ب�صروط عدة، واأهمها وجـــود النا�صر والمعين، وقد 
ذكـــرت الروايـــات ال�صريفـــة اأو�صافهم وعـــدد قادتهم، وما �صيقومون بـــه تحت راية الإمـــام المهدّي|، ومن الرويـــات التي وردت في 

ذكرهـــم: » ع���ن اأبي خال���د، عن اأبي جعفر Q في ق�ل الل عز وج���ل: { ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃڃ }  » ق���ال: الخي���رات ال�لي���ة وق�له تبارك وتعالى: » اأينما تك�ن�ا ياأت بكم الل جميعا » يعني اأ�سحاب القائم الثالثمائة 
والب�سع���ة ع�س���ر رج���ال، قال: وهم والل الأمة المعدودة قال: يجتمع�ن والل في �ساعة واحدة قزع كقزع الخريف«، ال�صيخ الكليني، 

الكافي، ج8، 313.
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قد طّبقه هذا ال�صعب في اإيران فهذا المقدار من الإ�صالم كّلما ا�صتطعتم اأن تن�صروه 

في الآفاق الأخرى للعالم، وفي البالد الأخرى، وفي المناطق المظلمة، فاإّنه بنف�ش 

المقدار �صي�صاعد ويقّرب من ظهور ولّي الأمر وحّجة الع�صر. 

بمعنى  ول  المكانّي  القتراب  بمعنى  لي�ش  مان  الزَّ اإمام  من  القتراب  اإّن  ثانياً، 

فاإن  مان،  الزَّ اإمام  ظهور  من  تقتربوا  اأن  تريدون  اّلذين  فاأنتم  ماني.  الزَّ القتراب 

اأو  �صنة  مئة  بعد  مثاًل،  ُيقال  كاأن  محّدد  تاريٌخ  له  لي�ش  مان  الزَّ اإمام  من  القتراب 

خم�صين �صنة، حّتى نقول اإّننا عبرنا من هذه الخم�صين اأو المئة �صنة، �صنًة اأو �صنتين 

اأو ثالث �صنوات، فيبقى عندئٍذ هذا المقدار من ال�صنوات، كال، ولي�ش اأي�صًا بلحاظ 

اأو نحو  اأو غرب العالم مثاًل،  اإّننا تحّركنا من هنا باّتجاه ال�صرق  المكان حّتى نقول 

ال�صمال اأو الجنوب، لنرى اأين هو ولّي الع�صر لن�صل اإليه. كال، اإّن اقترابنا من اإمام 

مان هو اقتراٌب معنوّي، اأي اأّنكم في كّل زماٍن اإذا ا�صتطعتم اأن تزيدوا من كمّية  الزَّ

اأو حّتى مئة  اأخرى،  اأو ع�صر �صنوات  اإلى خم�ش �صنوات  الإ�صالمي وكيفّيته  المجتمع 

تحّققوا  اأن  ا�صتطعتم  لو  �صيظهر.  عليه  اهلل  �صلوات  مان  الزَّ اإمام  فاإّن  اأخرى،  �صنة 

في اأنف�صكم وفي غيركم، في داخل مجتمعكم هذا المجتمع الثورّي التقوى والف�صيلة 

والأخالق والتدّين والزهد والقرب المعنوي من اهلل، وجعلتم قاعدة ظهور ولّي الع�صر 

�صلوات اهلل و�صالمه عليه اأكثر ر�صوخًا واإحكامًا، وكّلما ا�صتطعتم اأن تزيدوا باللحاظ 

الكّمي والمقدار عدد الم�صلمين الموؤمنين والمخل�صين فاإّنكم تكونون هنا اأي�صًا اأقرب 

مجتمعنا  نقّرب  اأن  ن�صتطيع  فنحن  الع�صر.  ولّي  زمن ظهور  واإلى  مان  الزَّ اإمام  اإلى 

الع�صر �صلوات اهلل و�صالمه  ولّي  تاريخ ظهور  وزماننا وتاريخنا خطوًة بخطوة نحو 

عليه؛ هذا واحٌد. 

النقطة الثانية: هي اأّنه لدينا في ثورتنا اليوم تحّركات ومناهج، فاإلى اأّي جهٍة 

اأّن  فافر�صوا  بالتاأّمل.  جّدًا  جديرة  النقطة  فهذه  المناهج؟  هذه  تتحّرك  اأن  ينبغي 

ينبغي  فكيف  الريا�صيات.  علم  في  اأ�صتاذًا  مثاًل  ي�صبح  اأن  يريد  لدينا طالبًا مجّدًا 
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فال  الريا�صيات.  باّتجاه  درا�صاته  نوّجه  اأن  فينبغي  الأمر؟  هذا  مقّدمات  نوؤّمن  اأن 

اأو  ريا�صيًا.  اأن ي�صبح عالمًا  نريده  كّنا  اإذا  الفقه مثاًل،  اأن نعطيه درو�صًا في  معنى 

اأّن من يريد اأن ي�صبح فقيهًا نعطيه درو�ش الأحياء مثاًل، فينبغي اأن تكون المقّدمات 

متنا�صبة مع النتيجة والغاية. الغاية هي المجتمع المثالّي المهدوّي بتلك الخ�صائ�ش 

اّلتي ذكرتها. فيجب علينا اإذًا اأن نوؤّمن المقّدمات بما يتنا�صب. يجب علينا اأن نبعد 

 �صّده، اأّي ظلٍم كان ومن اأّي �صخ�ش. يجب علينا اأن 
ٍ
اأنف�صنا عن الظلم ونتحّرك بحزم

نجعل توّجهاتنا نحو اإقامة الحدود الإ�صالمّية. وفي مجتمعنا، ل نعطي اأّي مجاٍل لن�صر 

الأفكار المخالفة لالإ�صالم. نحن ل نقول بالقهر والغلبة لأّننا نعلم اأّنه ل يمكن مواجهة 

الفكر اإّل عن طريق الفكر، لكّننا نقول بالطرق ال�صحيحة والمنطقّية والمعقولة علينا 

اأن نن�صر الفكر الإ�صالمّي. 

يجب اأن ت�صبح كّل قوانيننا ومقّررات بلدنا واإداراتنا وموؤ�ّص�صاتنا التنفيذية والكّل 

اإ�صالميًا بلحاظ الظاهر والمحتوى، واأن نقترب نحو اأ�صلمتها يومًا بعد يوم. هذه هي 

الّجهة اّلتي تمنحنا وتمنح حركتنا معنى انتظار ولّي الع�صر. اأنتم تقراأون في دعاء 

ذلك  كّل  ويزيل  والّنفاق  والطغيان  والعدوان  الف�صوق  يقاتل  مان  الزَّ اإمام  اأّن  الّندبة 

هو  هذا  ونتقّدم.  الّتجاه  بهذا  في مجتمعنا  نتحّرك  اأن  اليوم  وعلينا  عليه.  ويق�صي 

مان �صلوات اهلل عليه من الناحية المعنوية، ويقّرب  ال�صيء اّلذي يقّربنا اإلى اإمام الزَّ

مجتمعنا نحو مجتمع ولّي الع�صر �صلوات اهلل و�صالمه عليه، ذلك المجتمع المهدوّي 

.(1(
العلوّي التوحيدّي ويزيده قربًا«

)1)  الإمام ال�صيد علي الخامنئي، اإن�صان بعمر 250 �صنًة، �ش384-376.
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المبحث األّول: ما هو مفهوم االنتظار؟

انتظار الفرج مفهوٌم وا�صٌع جّدًا. واأحد اأنواعه هو انتظار الفرج النهائّي؛ اأي اأّن 

الّنا�ــــش عندما يرون طواغيت العالم م�صغولين بالّنهب وال�صلب والإف�صاد والعتداء 

على حقوق الّنا�ش، ل ينبغي اأن يتخّيلوا اأّن م�صير العالم هو هذا. ل ينبغي اأن ُيت�صّور 

اأّنه في نهاية المطاف ل بّد ول منا�ش من القبول والإذعان لهذا الو�صع، بل ينبغي 

اأن ُيعلم اأّن هذا الو�صع هو و�صٌع عابر، »للباطل ج�لة«)1) - واأّما ما هو مرتبٌط بهذا 

العالــــم وطبيعته فهو عبارة عــــن ا�صتقرار حكومة العدل وهو �صوف ياأتي. اإّن انتظار 

الفــــرج والفتــــح في نهاية الع�صر اّلــــذي نحن فيه، حيث تعانــــي الب�صرية من الظلم 

والعذابات هو م�صداٌق لنتظار الفرج، ولكّن لنتظار الفرج م�صاديق اأخرى اأي�صًا. 

فعندما ُيقال لنا انتظار الفرج، فال يعني انتظار الفرج النهائّي، بل يعني اأّن كّل 

طريٍق م�صدود قابٌل للفتح. الفرج يعني هذا، الفرج يعني ال�صّق والفتح. فالم�صلم يتعّلم 

من خالل در�ش انتظار الفرج اأّنه ل يوجد من طريٍق م�صدود في حياة الب�صر مّما ل 

يمكن اأن ُيفتح، واأّنه ل يجب عليه اأن يياأ�ش وُيحبط ويجل�ش �صاكنًا ويقول ل يمكن اأن 

نفعل �صيئًا؛ كال، فعندما يظهر في نهاية مطاف حياة الب�صر ومقابل كّل هذه الحركات 

اأّنه في كّل هذه العقبات  الظالمة والجائرة، عندما تظهر �صم�ش الفرج، فهذا يعني 

وال�صدود الموجودة في الحياة الآن، هناك فرٌج متوّقع ومحّل انتظار. هذا هو در�ش 

الأمل لكّل الب�صرية. وهذا هو در�ش النتظار الواقعّي لجميع الّنا�ش. 

)1)  ت�صنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ش71.
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لهذا، ُعّد انتظار الفرج من اأف�صل الأعمال، وُيعلم من ذلك اأّن النتظار هو عمٌل 

ل بطالٌة. فال ينبغي ال�صتباه والت�صّور اأّن النتظار يعني اأن ن�صع يدًا فوق يد ونبقى 

وتهّيوؤٌ وباعٌث على الندفاع والحما�ش  اأمٌر ما. النتظار عمٌل  منتظرين حّتى يحدث 

في القلب والباطن، وهو ن�صاٌط وتحّرٌك وتجّدٌد في كّل المجالت. وهذا هو في الواقع 

تف�صير هذه الآيات القراآنية الكريمة { ې ې ې ې ى ى    ائ ائ 

 اأو { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
(1(

ەئ ەئ وئ وئ} 
مم من الفرج 

ُ
 اأي اأّنه ل ينبغي اأن تياأ�ش ال�صعوب والأ

(2(
ۇۇ ۆ ۆ } 

في اأّي وقٍت من الأوقات. 

الفرج في جميع مراحل  انتظار  ينبغي  النهائّي، مثلما  الفرج  انتظار  ينبغي  لهذا 

فانتظروا  قلوبكم،  على  ي�صيطر  اأن  للياأ�ش  ت�صمحوا  ل  والجتماعية.  الفردية  الحياة 

الفرج واعلموا اأّن هذا الفرج �صيتحّقق؛ وهو م�صروٌط في اأن يكون انتظاركم انتظارًا 

واقعّيًا، واأن يكون فيه العمل وال�صعي والندفاع والتحّرك.

معنى النتظار

وهي  العدل.  تن�صر  مقتدرٍة  يٍد  مجيء  ننتظر  اأّننا  اأي  الفرج.  ننتظر  اليوم  اإّننا 

من  الجّو  هذا  فيتبّدل  تقريبًا،  الب�صرية  كّل  على  �صيطر  اّلذي  والجور  الظلم  هزيمة 

الظلم والجور وينبعث ن�صيم العدل في حياة الب�صر لكي ي�صعر الّنا�ش بالعدالة. اإّن هذا 

اإن�صاٍن واٍع ب�صكل دائم، الإن�صان اّلذي لم يجعل راأ�صه في حجره، ولم  اأّي  هو حاجة 

ة. الإن�صان اّلذي ينظر اإلى الحياة العاّمة للب�صر بنظرة كّلية  ي�صتغرق في حياته الخا�صّ

فاإّنه من الطبيعّي اأن يكون في حالة انتظار، هذا هو معنى النتظار. فالنتظار يعني 

عدم القتناع والقبول بالو�صع الموجود لحياة الب�صر، وهو ال�صعي من اأجل الو�صول 

اإلى الو�صع المطلوب؛ ومن الم�صلَّم اأّن هذا الو�صع المطلوب �صوف يتحّقق على يد ولّي 

)1)  �صورة الق�ص�ش، الآية 5.
)2)  �صورة الأعراف، الآية 128.
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مان �صلوات اهلل عليه وعّجل  اهلل المقتدرة الحّجة بن الح�صن المهدّي، �صاحب الزَّ

اهلل فرجه واأرواحنا فداه. 

في  ونجاهد  وال�صرائط،  الظروف  لتلك  م�صتعّدين  كجنوٍد  اأنف�صنا  نعّد  اأن  يجب 

هذا المجال. ل يعني انتظار الفرج اأن يجل�ش الإن�صان ول يفعل اأّي �صيء، ول ينه�ش 

مان عليه ال�صالة وال�صالم، فهذا  الزَّ باأّنه منتظٌر لإمام  اإ�صالٍح بل يمّني نف�صه  لأّي 

لي�ش انتظارًا.. ما هو النتظار؟ النتظار يعني اأّنه ل بّد من مجيء يٍد قادرٍة مقتدرٍة 

ملكوتّيٍة اإلهّيٍة وت�صتعين بهوؤلء الّنا�ش من اأجل الق�صاء على �صيطرة الظلم، ومن اأجل 

غلبة الحّق وحاكمية العدل في حياة الب�صرّية ورفع راية التوحيد؛ وهنا تجعل الب�صر 

 على طريق ا�صتقرار العدالة 
ٍ
عبادًا حقيقيين هلل. يجب الإعداد لهذا الأمر. فكّل اإقدام

حركٌة  النتظار  الأمور.  هذه  يعني  النتظار  الأ�صمى.  الهدف  ذلك  نحو  خطوًة  يمّثل 

النتظار  بنف�صها.  الأمور  ت�صلح  اأن  اإلى  وقعودًا  اإهماًل  النتظار  لي�ش  �صكونًا.  ولي�ش 

 .(1(
حركٌة وا�صتعداٌد. هذا هو انتظار الفرج«

المبحث الثاني: انتظار الفرج ومعناه الصحيح 

المنزل،  اأو  الح�صينية  اأو  الم�صجد  في  يجل�ش  اأن  في  الفرج  انتظار  يرى  »البع�ش 

مان، �صالم اهلل عليه. اإّن من لديهم  ويدعو اهلل تعالى لفرج الإمام الحجة �صاحب الزَّ

مثل هذا الت�صّور هم اأنا�ش �صالحون، بل اإّن بع�ش الذين اأعرفهم كان اإن�صانًا �صالحًا 

للغاية وقد ا�صترى له ح�صانًا وكان عنده �صيف، وكان على اأهبة ال�صتعداد في انتظار 

واجباتهم  يعلمون  كانوا  هوؤلء  فاأمثال  عليه-.  اهلل  �صالم  الأمر-  �صاحب  الإمام 

يقف عند  كان  الأمر  ولكن  المنكر،  وينهون عن  بالمعروف  ياأمرون  وكانوا  ال�صرعية 

هذا الحد. وفيما عدا ذلك ل ي�صدر عنهم �صيء ولم يكونوا يفكرون بفعل �صي ء فيما 

يخ�ش هذا الأمر الهام. 

)1)  الإمام ال�صيد علي الخامنئي، اإن�صان بعمر 250 �صنًة، �ش375-373.
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على �صعيد اآخر ثمة جماعة ترى في انتظار الفرج اأن تدير ظهرها لكل ما يجري 

من حولها. فال �صاأن لها بما يجري على ال�صعوب وما يعاني منه �صعبنا، وكّل هّمها هو 

مان الذي �صياأتي  العمل بواجباتها الدينية وفيما عدا ذلك فهو من مهاّم �صاحب الزَّ

عما  م�صوؤولين  غير  نحن  الجماعة:  هذه  اأفراد  يقول  اإذ  بنف�صه.  �صي ء  كّل  وي�صّحح 

اأفرادًا  كانوا  اأي�صًا  هوؤلء  مان.  الزَّ لظهور �صاحب  ندعو  اأن  هو  علينا  ما  وكّل  يجري 

�صالحين. 

غير اأّن فئة ثالثة كانت تقول: ح�صنًا، يجب اأن يمتلئ العالم بالمعا�صي حّتى يمهد 

لظهور الإمام �صاحب الأمر. يجب اأن ل ننهى عن المنكر ول ناأمر بالمعروف وترك 

الّنا�ش يفعلون ما ي�صاءون لكي تزداد المعا�صي ويقترب الفرج. بل هناك فئة توؤمن 

اإذ تقول: يجب الت�صجيع على المعا�صي وارتكاب الذنوب حّتى تمتلئ  باأكثر من هذا 

الدنيا ظلمًا وجورًا مما يمهد لظهور الإمام الحجة �صالم اهلل عليه. وبطبيعة الحال 

بين هوؤلء اأنا�ش منحرفون وبينهم �صّذج اأي�صًا، وكان المنحرفون يتطّلعون اإلى تحقيق 

اأهداف خا�صة. 

والحقيقة هي، علينا اأن نعمل للق�صاء على الظلم والجور في اأّي مكان من العالم 

اإذا كان في مقدورنا ذلك. اإّن تكليفنا ال�صرعّي يدعونا اإلى ذلك ولكن لي�ش بمقدورنا. 

اأّن ذلك ل ي�صقط التكليف  و�صياأتي الإمام المهدّي ليمالأ الأر�ش ق�صطًا وعدًل، غير 

عنكم باأن تكّفوا عن اأداء واجبكم. نحن لدينا تكليف، وَمْن يقول بعدم �صرورة الحكومة 

فهذا يعني اأن تكون هناك فو�صى. فاإذا ما غابت الحكومة ف�صوف يعّم الف�صاد البالد 

يمّهدوا  كي  البع�ش  بع�صهم  الّنا�ش  يظلم  اأن  يقبل  عاقل  فاأّي  حدود.  له  لي�ش  بنحو 

مان حين ياأتي؟ األي�ش الق�صاء على  مان!! وماذا �صيفعل �صاحب الزَّ لظهور �صاحب الزَّ

األعوبة بيد  اإن لم يكن �صفيهًا ول مغر�صًا ولم يكن  الظلم وب�صط العدالة؟ فالإن�صان 

الآخرين، لن يقبل بمثل هذه الأفكار. 
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القوى الكبرى والترويج لمعنى النتظار الخاطئ 

لّقنوا  ال�صعوب،  لّقنوا  مثلما  ذلك.  وراء  تقف  ال�صيا�صة  اأّن  هي  الأمر  »حقيقة 

الم�صلمين وجموعًا غفيرة من �صكان الأر�ش اأّن ال�صيا�صة لي�صت من �صاأنكم، اأذهبوا 

اأنتم اإلى عملكم  واتركوا ال�صيا�صة لأهلها. اإّن مثل هذا الكالم الذي يدعو الّنا�ش للتخّلي 

واأمثالهما  ال�صوفيتي  والتحاد  اأميركا  اإلى  تركها  الظلمة،  اإلى  وتركها  ال�صيا�صة  عن 

الم�صلمين  ثروات  ينهبوا  اأن  لهم  يت�صّنى  ثرواتنا وخيراتنا، كي  نهب  لهم  يت�صّنى  كي 

عقول  على  به  �صحكوا  وقد  و�صذاجة.  تخريف  الكالم  هذا  مثل  اإّن  والم�صت�صعفين، 

الّنا�ش، باأن اتركوا ال�صيا�صة لنا واذهبوا اأنتم اإلى م�صاجدكم. 

اإّن هوؤلء الذين يقولون ببطالن كّل راية ترفع وكّل حكومة تقوم، يت�صّورون اأّن قيام 

كّل حكومة هو خالف لنتظار الفرج. اإّنهم ل يفقهون ما يقولون، واإّنما تّم تلقينهم اأن 

يقولوا مثل هذا الكالم. اإّن غياب الحكومة يعني اأن يتكالب الّنا�ش على بع�صهم البع�ش. 

يقتل بع�صهم البع�ش، ويت�صّرفون بما يتعار�ش ون�ّش القراآن الكريم.. فاإذا فر�صنا 

اأن هناك مائتي حديث في هذا الباب، فاإننا ن�صرب بها عر�ش الحائط لأنها تتعار�ش 

مع ن�ّش القراآن الكريم. اإن كّل حديث ين�ّش على عدم وجوب النهي عن المنكر، يجب 

اأن ي�صرب به عر�ش الحائط. لأنه ل يمكن العمل بهذا النوع من الأحاديث، واأّن هوؤلء 

�صمعت  لقد  بل  باطلة!!  تقوم هي حكومة  كل حكومة  يقولون:  ماذا  يعون  ل  الأغبياء 

اأّن بع�ش هوؤلء يدعو اإلى الكّف عن تهذيب الأخالق في اإيران اليوم، فلم تعد هناك 

�صرورة لمثل هذا الكالم!! وهذا يعني اأن يكون اأ�صتاذ الأخالق في جمع من الأنا�ش 

الفا�صدين، واأن تكون اأبواب الحانات م�صرعة ومراكز الف�صاد نا�صطة. لأنه اإذا كانت 

البيئة �صالحة فال حاجة لتهذيب الأخالق. اإّن مثل هذه الدعوات اإن لم تكن مغر�صة 

فهي غبية وبلهاء. بيد اأن هوؤلء يدركون جيدًا ماذا يفعلون ويتطّلعون اإلى عزلنا عن 

هذا العالم. 
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اأجل، لي�ش بمقدورنا اأن نعمل على �صيادة العدل في العالم اأجمع، ولو كان بمقدورنا 

ذلك لفعلنا. ولأننا ل ن�صتطيع اأن نفعل ذلك فال بّد من ظهور الإمام المنتظر. العالم 

الت�صدّي  بمقدورنا  كان  واإذا  العالم.  هذا  من  نقطة  في  ونحن  الظلم  ي�صوده  اليوم 

اأن ل نتهاون في ذلك، لأّنه واجبنا. الإ�صالم والقراآن حّدد م�صوؤولياتنا  للظلم يجب 

و�صّن لنا واجباتنا ولكن ل ن�صتطيع ن�صر العدل في العالم باأ�صره ول بّد من ظهوره - 

�صالم اهلل عليه-. ولكن يجب اأن نمّهد الطريق له. يجب اأن نوّفر الأ�صباب التي تعّجل 

في ظهوره. علينا اأن نعمل على تهيئة العالم لظهور الإمام المهدّي الموعود- �صالم 

اهلل عليه-. 

على اأّية حال اإّن كّل هذه الم�صائب دخيلة على الم�صلمين واإّن القوى الخارجية تعمل 

ولالأ�صف  الم�صلمين.  والق�صاء على عّزة  ثرواتنا  لها نهب  يت�صنى  لكي  اإ�صاعتها  على 

اإّن الكثير من الم�صلمين اآمنوا بذلك. وربما تجد الآن من يوؤمن بعدم �صرورة اإقامة 

حكومة، لأّن الحكومة يجب اأن تكون في ع�صر الإمام الحّجة، واأّن كّل حكومة تقوم 

اإ�صاعة  يرون �صرورة  هوؤلء  فاأمثال  ت�صورهم.  باطلة، ح�صب  تعتبر  في غير ع�صره 

الفو�صى وا�صطراب العالم، حّتى ياأتي الإمام المهدّي لإ�صالحه!! ولكّننا عازمون على 

وان  هوؤلء.  يهدي  اأمثال  اأن  تعالى  اهلل  ن�صاأل  اهلل..  �صاء  اإن  لظهوره  الطريق  تمهيد 

يجعل هذا اليوم مباركًا على الجميع، واأن يقطع دابر الظالمين، واأن يمنح ال�صعوب 

 .(1(
المظلومة القّوة للق�صاء على الظالمين«

موسى  السيد  اإلمام  عند  االنتظار  مفهوم  الثالث:  المبحث 
الصدر

»اإّن فكرة النتظار، انتظار الفرج، ت�صّوهت عندنا، وانحرفت في نفو�صنا، فاأ�صبحنا 

مان. هذا الت�صويه اآفة جميع  اتكاليين، نترك العمل وال�صعي بانتظار مجيء �صاحب الزَّ

)1)  �صحيفة الإمام، ج21، �ش21.
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القيم، وو�صيلة لعدم ال�صتفادة من جميع الُمُثل. والحقيقة اأّن فكرة النتظار اأّدت دورًا 

كبيرًا في حياة هذا المذهب، لأّن الأمل هو الحياة في الم�صتقبل. 

اإّن الأمل هو طريق الم�صتقبل، وهو �صلة الإن�صان بالم�صتقبل. فالإن�صان الذي يعي�ش 

حالة الياأ�ش، هو اإن�صان يجعل بينه وبين الم�صتقبل �صدًا، ل يمكن تجاوزه. والياأ�ش يعني 

المتقّوم  الحياة  يخالف معنى  وهو  والموت،  الوقوف  يعني  والجمود حقيقة  الجمود، 

بالحركة في كّل لحظة وثانية.

للو�صع  ال�صت�صالم  يعني  والياأ�ش  المفتوح.  الطريق  عن  عبارة  هو  الأمل  اإذًا، 

اإّن الذي يئ�ش من م�صتقبله يموت الموتة الطبيعية. ل! هو يموت  اأقول  الحا�صر. ول 

الم�صتقبل  اليائ�ش من  الإن�صان  لأّن  لماذا؟  الطبيعية.  الموتة  لي�ش  الحقيقية،  الموتة 

�صوف يعي�ش حياة ل فائدة منها غير الهتمام بالماأكل والملب�ش.

اإّن التاريخ يك�صف بو�صوح، اأّنه قد مّر علينا كما مّر على الأمم ال�صابقة،  من فترات 

مان،  الزَّ �صاحب  بمجيء  الأمل  ولول  والتهديدات،  والبالءات  المحن  من  طويالت 

بكالم  اأملنا  ولكّن  وذبنا.  متنا  لكّنا  الأمل  هذا  يكن  لم  لو  المعجز،  الإلهّي  وبالفرج 

الر�صول: »لو لم يبق من العالم اإّل يوم واحد لطّول اهلل ذلك اليوم، حتى ياأتي رجل«... 

اأملنا  النبّي.  وبقول  الر�صول  ب�صدق  ن�صّك  ل  لأّننا  فينا،  الأمل  وتكر�ش  اّت�صح  ولقد 

-اإذن- هو الذي اأبقانا، وهو الذي حفظنا، وهو الذي جعل بيننا وبين الم�صتقبل خطًا 

وطريقًا. 

ارتفاع  فبعد  بنا،  ة  مخت�صّ لي�صت  الفكرة  وهذه  العقيدة،  هذه  من  نبع  فالأمل 

الم�صيحQ، اأو بعد ا�صت�صهاده وارتفاعه ح�صب راأي الم�صيحيين، وقع الم�صيحيون 

الأديان...  تاريخ  في  له  مثيل  ل  اآنذاك،  العالم  في  مثيل  له  يكن  لم  ا�صطهاد  في 

ولكّن الأمل بب�صارة الم�صيح حينما يقول: »ياأتي روح الحق« -هذا الذي يف�صر بروح 

القد�ش، وتجّلي روح القد�ش، واّتحاده مع الكني�صة، لو لم يكن هذا الأمل - الفقرة 

التي نحن نف�ّصرها بمجيء النبّي محّمد طبعًا - هذه الفقرة لو لم تكن تعني الأمل 
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ر لهم البقاء، لأّن ال�صطهاد تجاوز حّد  بالم�صتقبل، الأمل بالنت�صار... لما كان قدِّ

الطاقة الب�صرية. 

و�صوف  تاريخنا،  في  الكبير  دوره  اأّدى  وقد  الفرج.  لنتظار  تربوية  نتيجة  فالأمل 

 .
(1(

يوؤّدي، باإذن اهلل، دوره الكبير في تاريخنا القادم«

السيد  المغّيب  اإلمام  عند  اإليجابّي  االنتظار  الرابع:  المبحث 
موسى الصدر

النتظار  عدم  معناه  فاإّن  الآخرين،  على  ال�صيء  ترك  النتظار  معنى  »لي�ش 

وال�صت�صالم!

فعندما نقول اإننا في حالة »النتظار« فماذا يعني ذلك؟ بالتاأكيد لن يكون معناُه 

اأن نقعد في بيوتنا، وننام، وناأكل ول نبالي ول نراقب. هذا لي�ش ا�صمه النتظار في 

اللغة العربية. 

النتظار معناه اأن نكون على ا�صتعداد، �صيوفنا باأيادينا، بنادقنا باأيادينا، ونتدرب، 

الهجوم  هذا  يكون  متى  نعرف  حّتى  للك�صف  اأجهزة  ون�صع  اأنف�صنا،  ونهيئ  ونتجند، 

المفاجئ، هذا معنى النتظار. 

 �صيمالأ 
ٍ
واأّما نحن، فعندما نقول اإّننا بانتظار المهدّي، فاإننا نكون في انتظار اإمام

العالم ق�صطًا وعدًل، بعدما ملئت ظلمًا وجورًا! فكم هو عظيم هذا الحلم، وكم هو 

كبير هذا الهدف. 

وهل �صيكون تحقيق هذا الهدف بيد المهدّي، وحده؟ ل! بم�صاندتنا نحن الذين 

نريد اأن نن�صر المهدّي على العالم، بعر�صه وطوله.

نحن منتظرون؛ يعني نتهياأ للقيام بهذا الدور متى ما ُدعينا اإليه. حينها ينبغي اأن 

)1)  كلمـــة الإمـــام ال�صيد مو�صى ال�صدر في منا�صبة 15 �صعبان في بلدة »اليم�نة« ولدة الإمام المهدّي |، ت�صجيل �صوتي من محفوظات 
مركز الإمام مو�صى ال�صدر لالأبحاث والدرا�صات.
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نترك كّل ما نملك ونكون م�صتعدين. وال�صتعداد ي�صمل التدريب: التدريب النف�صّي، 

التدريب الفكرّي، التدريب الروحّي، التدريب الج�صدّي، والفنّي والع�صكرّي ...الخ. 

والحياة لها ثمن، والعّز له ثمن، والنتظار له ثمن، والنجاح له ثمن... غير اأّنه 

»اأب���ى الل اأن يج���ري الأم�ر اإّل باأ�سبابه���ا«، ومن المفرو�ش اأن يدفع الإن�صان ثمن 

ك�صبـــه واإنجازه. وعن الإمام عليQ قال: »الأمان���ي غرور الحمقى«. الأحمق 

هو الوحيد الذي ينتظر النت�صار من دون تعب، والأحمق هو الوحيد الذي ينتظر 

المـــال مـــن دون تعب، وينتظـــر المجد من دون تعب، وينتظـــر القوة من دون تعب 

ومن دون �صعي، وهذا اأمر ل يمكن!

وقفوا  الذين  ال�صالح،  ال�صلف  اأجدادنا من  يجّند  كان  الذي  النتظار هذا  فاإذًا، 

وحفظوا اأنف�صهم، األ فلننظر لالأمل في اآثارهم: في القالع، والمع�صكرات، والأديرة. 

من  ال�صلبة  الأديرة  بنوا  لقد  هنا،  موجودين  كانوا  الذين  الم�صيحيين  اإلى  انظروا 

ال�صخور! 

ومن الم�صائل الهاّمة في الحديث عن الإمام المهدّي| الحديث عن �صرورة رفع 

الحجاب بيننا وبينهQ. ففي �صالة الجماعة، اإذا كان هناك حجاب بين الإمام 

والماأمومين، ف�صالة الجماعة باطلة، وهو اإ�صعاٌر باأّن الإمام يجب اأن يكون مع الّنا�ش، 

يحول  ول  عنهم  يحتجب  ول  عليهم،  يتعالى  ول  عنهم،  يترّفع  ل  بالّنا�ش،  ومّت�صاًل 

الفرادى  �صالة  وحّتى  جمياًل!  اجتماعيًا  لحكمًا  الم�صاألة  هذه  في  اإّن  عنهم.  ويبتعد 

رنا فيها، ف�صوف نجد فيها اأحكامًا اجتماعية  فهي عبادة، وهي اّت�صال مع اهلل؛ اإذا فكَّ

في  ال�صالة  المنع عن  نجد  كما  الّنا�ش،  لحقوق  ورعاية  النظافة،  فيها  نجد  كثيرة: 

المكان المغت�صب واللبا�ش المغت�صب فهي �صالة باطلة. 

لنا  ويقول  بال�صالة،  ياأمرنا  اهلل  اأن  الممكن  من  كان  اأما  ال�صالة:  �صميم  وفي 

اجل�صوا على الكر�صّي، واأغم�صوا عيونكم ول تتحّركوا، وتوّجهوا بقلبكم اإلى اهلل؟! اأما 

ا�صمه محمد  الكبار،  الباحثين  اأحد  يقل ذلك؟!  لم  لماذا  ال�صيء ممكنًا؟!  كان هذا 
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كان  اإذا  الإن�صان  ويقول:  لحياتهم،  اأعظم در�ش  الم�صلمين  اأّن في �صالة  يرى  اأ�صد، 

تكون في  اأن  يريدك  اإلى اهلل، واهلل  بقلبه  كان متوّجهًا  �صاكت، وهادئ،  ي�صّلي وهو 

�صالتك متوّجهًا بقلبك اإليه، وتقوم وتقعد وتركع وت�صجد... وتتاح لك فر�صة الجمع 

بين المقامين: مقام التوّجه اإلى اهلل بالقلب، ومقام �صدور العمل من الج�صد. 

اإّن الأمل والنتظار، كانا من نتائج هذه العقيدة في تاريخنا، ول بّد اأن نلفت النظر 

اإلى اقتران ق�صية الإمام المهدّي| بالم�صجد، فما هو الرابط بينهما؟

�ُش  يكرِّ الذي  هو  الم�صجد  الأولى لالنطالق.  النقطة  وهو  الطريق،  بدء  الم�صجد 

ُئ النتظار، عبر التكري�ش العملّي. األي�ش الم�صجد مكانًا لعبادة اهلل، عبادة  الأمل ويهيِّ

اهلل تكّر�ش وت�صون الإيمان. 

ُيْمِكُن! فاإذا  فهل يكون الواحد موؤمنًا بقلبه ول يمار�ُش اإيمانه في ج�صده؟ هذا ل 

كان ال�صخ�ش، يريد اأن يقول: اأنا موؤمٌن بقلبي، ولكن في الخارج ل يمار�ش اأّي عمل 

ۀ ہ         ہ ہ  م�صتحيٌل: {  اأمٌر  فهذا  قلبه،  الإيمان في  يدّل على وجود هذا 

 .
(1(

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ} 
اإّن الإن�صان الذي يريد اأن يحتفظ باإيمانه يجب اأن يمار�ش اإيمانه، ول يمكن له اأن 

يف�صل جانبه الماّدّي عن المعنوّي، فالعمل الخارجّي يعك�ش العمل النف�صّي، والعك�ش 

.
(2(

بالعك�ش. فاإذا ما مار�صنا اإيماننا، قمنا بواجبنا«

المبحث الخامس: نهضة المهدّي في ضوء فلسفة التاريخ

حتمية  على   - بينها  طفيف  اختالف  مع   - تجمع  الإ�صالمية  والمذاهب  »الفرق 

انت�صار قوى الحّق والعدالة وال�صالم في �صراعها مع قوى الباطل والظلم والعدوان 

في نهاية المطاف. وتوؤمن بغد ي�صّع فيه نور الإ�صالم على جميع ربوع المعمورة، وت�صود 

)1)  �صورة الروم، الآية 10.
در فـــي منا�صبة 15 �صعبان في بلدة »اليم�نة« بمنا�صبة ولدة الإمـــام المهدّي |، ت�صجيل �صوتي من  )2)  كلمـــة الإمـــام ال�صيد مو�صى ال�صّ

محفوظات مركز الإمام مو�صى ال�صدر لالأبحاث والدرا�صات.



مفه�م النتظار

141

فيه القيم الإن�صانية �صيادة تامة، ويتحّقق ظهور المدينة الفا�صلة والمجتمع الأمثل. 

الم�صلمـــون يجمعون اأي�صًا اأن هذه الآمال الإن�صانيـــة الكبيرة �صتتحّقق على يد 

�صخ�صية مقّد�صة اأطلقت علها الروايات الإ�صالمية ا�صم »المهدّي«. 

انت�صار  على حتمية  توؤّكد  التي  القراآنية  المفاهيم  من  اأ�صا�صا  تنطلق  الفكرة  هذه 

انهزام قوى الظلم  والمّتقين، وحتمية   
(2(

انت�صار ال�صالحين  وحتمية 
(1(

ال�صماء ر�صالة 

ہ ہ ھ   } 
(4(

الب�صرية �صعيد على  بزوغ فجر غد م�صرق   وحتمية 
(3(

والطغـيان

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 
.
(5(

ۆ } 
هذه الفكرة تنطوي قبل كّل �صيء على نظرة تفاوؤلية تجاه الم�صيرة العامة للنظام 

النظرات  كّل  وتزيل  الم�صتقبل،  في  الأمل  وتبعث  التاريخ،  م�صيرة  وتجاه  الطبيعّي 

الت�صاوؤمية بالن�صبة لما تنتظره الب�صرية في اآخر تطلعاتها. 

انتظار الفرج

الأمـــل في تحّقق هذا الهدف الإن�صانّي العالمـــّي، ورد في الروايات الإ�صالمية 

بعبارة »انتظار الفرج«، واعتبر الإ�صالم هذا النتظار عبادة من اأف�صل العبادات. 

مبـــداأ انتظار الفرج يمكن ا�صتنباطه من مفهوم قراآنّي اآخر هو »حرمة الياأ�س 

من روح الل«.

المجموعـــة الموؤمنـــة بالن�صر الإلهـــّي ل تفقد الأمل مهما ق�صـــت الظروف ول 

ت�صلم نف�صها للياأ�ش والعبث باأّي حال من الأحوال. 

)1)  { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} �صورة التوبة، الآية 33.
)2)  { چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ} �صورة الأنبياء، الآية 105.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى     ى  ې  ې  ې  ې   }   
(3(

پ پ  پ ڀ ڀ ڀ}. �صورة الق�ص�ش، الآيتان6-5.
�صـــورة  ۆ}.  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  {ہ    (4(

الأعراف، الآية 138.

)5)  �صورة الأعراف، الآية 128.
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مفهـــوم انتظـــار الفرج وعـــدم الياأ�ش مـــن روح اهلل من المفاهيـــم الإ�صالمية 

ال�صاملة التي ل تخت�ّش بفرد معّين اأو جماعة محّددة، فهو يحمل الب�صائر للب�صرية 

باأجمعها، ويحمل معه اأي�صا �صفات محّددة لهذه الب�صائر. 

نوعان من النتظار 

انتظار الفرج، والتطلع اإلى م�صتقبل اأف�صل على نوعين:

الأول: انتظار مثمر بّناء يبعث على اللتزام ويمنح القّوة والتحّرك، ومثل هذا النتظار 

يمكنه اأن يكون نوعًا من العبادة وطريقًا لطلب الحّق. 

الثان���ي: انتظار محّرم هّدام يوؤّدي اإلى الوقوع في الأغالل واإلى �صّل الطاقات، ويمكن 

اعتباره نوعًا من »الإباحية« كما �صنو�صح ذلك في اآخر هذا البحث. 

هذان النوعان من النتظار ينطلقان من انطباعين مختلفين عن ظهور المهدّي 

للتطّورات  متباينتين  روؤيتين  عن  نا�صئان  بدورهما  النطباعان  وهذان  الموعود. 

مجرى  طبيعة  على  ال�صوء  بع�ش  نلقي  اأن  يلزمنا  هنا  من  التاريخية.  والتغّيرات 

الأحداث التاريخية. 

�سخ�سية المجتمع وطبيعته 

هل التطورات التاريخية �صل�صلة من الأمور الطبيعية اأم مجموعة من الأحداث التي 

تتحّكم فيها ال�صدفة والّتفاق؟

الطبيعـــة خاليـــة طبعًا مـــن ال�صدفة الواقعيـــة، اأي خالية من بـــروز اأو حدوث 

ظاهرة لي�صت لها علة، لكن ال�صدفة موجودة ب�صكل ن�صبّي قطعًا. 

لو خرجت �صباح اأحد الأيام من بيتك، و�صاهدت �صديقًا لك لم تره منذ �صنين 

وهـــو يمّر مـــن اأمام بيتك، فاإّنك �صتقول: اإّن هذا اللقـــاء حدث بطريق الم�صادفة 

والّتفـــاق. لماذا؟.. لأّن طبيعة الخروج مـــن البيت - ب�صكل عام - ل ت�صتلزم مثل 

هذا اللقاء. ولو ا�صتلزمت ذلك للتقيت بهذا ال�صديق كّل يوم. 
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نحـــن اإذن نطلق ا�صم »ال�سدف���ة« على كّل ظاهرة ل تن�صجم علتها مع الطبيعة 

العامة لعّلة تلك الظاهرة. 

مـــا يحـــدث بال�صدفـــة ل يخ�صع ل�صوابـــط عامـــة، ول لقوانين علميـــة، اإذ اإّن 

القوانين العلمية تعّبر عن الأحداث العامة للطبيعة. 

نعـــود اإلى ال�صوؤال الذي طرحناه اآنفا. رّب قائل: اإّن اأحداث التاريخ هي �صل�صلة 

مـــن ال�صدف والّتفاقـــات، اأي اإّنها ل تن�صبط تحت قاعـــدة عامة.. هذه المقولة 

تعنـــي  : اأّن المجتمع عبارة عن مجموعة من اأفـــراد ذوي طبائع فردية �صخ�صية. 

ومـــا يقوم به هوؤلء الأفراد من ن�صاطـــات نابعة من دوافعهم الفردية ال�صخ�صية، 

يوؤّدي اإلى �صل�صلة من الم�صادفات والتفاقات.. وهذه بدورها توؤّدي اإلى التغييرات 

التاريخية... هذه نظرة.. 

والنظرة الأخرى تـــرى اأّن للمجتمع وجوده و�صخ�صيته الم�صتقلة عن الأفراد، 

ولـــه م�صيرتـــه التي تقت�صيها طبيعتـــه و�صخ�صيته. ف�صخ�صيـــة المجتمع هي غير 

�صخ�صيـــة الأفـــراد، وال�صخ�صيـــة الواقعيـــة والحقيقيـــة للمجتمع تركيـــب مكّون 

مـــن التفاعل الثقافـــي لالأفراد ك�صائـــر التراكيب الم�صهودة فـــي الطبيعة الحية 

والجامدة. 

ة التي توؤّطر  المجتمع - بناء على هذا - له طبيعته وقواعده و�صوابطه الخا�صّ

م�صيرته، وهذه الم�صيرة بكّل ما فيها من اأفعال وردود اأفعال اإّنما تقوم على اأ�صا�ش 

قوانين كّلية عاّمة. 

ل يمكـــن اأن تكون للتاريخ فل�صفـــة ول قواعد ول �صوابط عامة، ول بمقدوره اأن 

يكـــون مو�صوعـــًا للفكر واأ�صا�صًا للدرا�صـــة والتذّكر والعتبار ما لـــم يكن للمجتمع 

�صخ�صية م�صتقلة وطبيعة خا�صة. 

واإن افتقـــد المجتمـــع هذه ال�صخ�صيـــة الم�صتقلة تحول التاريـــخ اإلى تعبير عن 

حياة مجموعة من الأفراد، وفقد عطاءه التربوي. واإن كانت في مثل هذا التاريخ 
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عظـــة وعبرة اقت�صرت العظة والعبرة على الحيـــاة الفردية ول تتعداها اإلى حياة 

ال�صعوب والجماعات. 

فهمنـــا لأحـــداث التاريـــخ يقوم اإذن علـــى اأ�صا�ـــش فهمنا ل�صخ�صيـــة المجتمع 

وطبيعته. 

المبحث السادس: االنتظار في القرآن والتاريخ

م�صالة »انتظار الف���رج« التي نريد معالجتها في هذا البحث دينية اإ�صالمية، 

ذات جـــذور قراآنيـــة، اإ�صافة لما لها مـــن طابع فل�صفّي واجتماعـــّي. ينبغي لهذا 

اأن نو�صـــح راأي القراآن فـــي المجتمع واأحداثه وتطّوراته قبـــل البحث في م�صاألة 

النتظار. 

لي�ـــش ثّم �صـــّك في اأّن القـــراآن الكريم يذكـــر التاريخ على اأّنه م�صـــدر للتذّكر 

والتفّكر ولتلّقي العبرة والدرو�ش. لكّن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه في هذا ال�صدد 

يـــدور حول طبيعة النظـــرة القراآنية في طرح العبر والدرو�ش من حياة الأفراد اأم 

من حياة الجماعات.

واإذا كان القراآن يّتجه في �صرده للتاريخ اإلى حياة الجماعات ل الأفراد.. فهل 

هـــذا يعني اأّن القراآن يعتبـــر المجتمع �صخ�صية م�صتقلة مدركة، ذات قوة و�صعور، 

وم�صتقلة عن حياة الأفراد؟

واإذا كان جـــواب ال�صوؤال الأخير اإيجابيًا، فهل ن�صتطيع اأن ن�صتنبط من القراآن 

الكريم ال�صنن والقوانين التي تحكم المجتمعات؟

هذه الموا�صيع تحتاج اإلى درا�صات وافية وتتطّلب تدوين ر�صالت م�صتقلة)1). 

ن�صتطيـــع هنا اأن ن�صير ب�صـــكل موجز جدًا اإلى اأن القـــراآن ينطلق في ق�صم من 

درو�صه وعبره - على الأقّل - من حياة الأمم والجماعات. 

)1)  راجع تف�صير الميزان، ج4، �ش103. وج7، �ش333. وج8، �ش85. وج10، �ش71-73. وج18، �ش191.
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 .
(1(

{ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ   ىئ ىئ        ی ی یی جئ حئ مئ ىئ        يئ } 
القراآن يطرح مرارا م�صاألة حياة الأمم واآجالها فيقول مثاًل: { ں ں ڻڻ ڻ 

 .
(2(

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ } 
القراآن الكريم يرف�ش ب�صدة النظرة العبثية اإلى التاريخ، وي�صّدد على وجود قواعد 

ثابتة دائمة لم�صيرة الأمم والجماعات فيقول: { ائ ائ ەئ   ەئ وئوئ ۇئ 

 .
(3(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ } 
القراآن ي�صير اإلى م�صاألة تربوية هامة في حقل القوانين التي تحكم التاريخ حين 

يوؤكد اأّن الب�صرية هي التي تر�صم بيدها م�صيرها عن طريق ما تقوم به من اأعمال 

�صالحة اأم طالحة. 

وهذا يعني اأن النظرية القراآنية تذهب اإلى اأن قوانين الم�صيرة الب�صرية ما هي اإّل 

�صل�صلة من ردود الفعل لما تفعله الأقوام والجماعات. 

من هنا نفهم اأّن النظرية القراآنية توؤكد على وجود قوانين ونوامي�ش كونية ثابتة 

لم�صيرة التاريخ، كما توؤكد في الوقت ذاته على دور الإن�صان وحريته واختياره. 

في القراآن الكريم اآيات كثيرة بهذا ال�صدد، نذكر منها على �صبيل المثال الآية 11 

 .
(4(

من �صورة الرعد: { ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ } 

نظريتان لتف�سير الإن�سان

وم�صالحه  المادية  بم�صالحه  مغلوًل  موجودًا  الإن�صان  ترى  النظريتين  اإحدى 

القت�صادية وم�صّيرًا في اتجاه جبرّي يفر�صه عليه تطور و�صائل الإنتاج. 

على  وقدره  واأفكار  واأحكام  ورغبات  م�صاعر  من  الإن�صان  عليه  ينطوي  ما  وكّل 

النتخاب اإّنما هو انعكا�ش لظروف بيئته الطبيعية والجتماعية. 

)1)  �صورة البقرة، الآيات 134 - 141.
)2)  �صورة الأعراف، الآية 34، و�صورة النحل، الآية 61.

)3)  �صورة فاطر، الآية 43.
)4)  �صورة الرعد، الآية 11.
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يحيطها،  ما  �صوى  تعك�ش  اأن  ت�صتطيع  ل  مراآة  النظرة  هذه  بموجب  الإن�صان 

الطبيعية  البيئية  به ظروف  ت�صمح  لما  باأدنى حركة خالفا  يقوم  اأن  بمقدوره  ولي�ش 

والجتماعية. 

والنظرة الأخرى ترى الإن�صان موجودًا متمتعًا بخ�صال اإلهية ومزودًا بفطرة تدفعه 

لأن يطلب الحّق وين�صده، وقادرًا على التحكم بنف�صه وعلى التحرر من جبر الطبيعة 

والبيئة والغرائز والم�صير المحتوم. 

والقيم الإن�صانية بموجب هذه النظرة لها اأ�صالتها في الإن�صان، اأّي اأن ثمة نزعات 

ين�صد  الإن�صانية  طبيعته  بموجب  الب�صرّي  والموجود  الإن�صان.  طبيعة  في  اأودعت  قد 

ومكارم  والعدالة  والحقيقة  الحّق  ين�صد  اأخرى  وبعبارة  ال�صامية،  الإن�صانية  القيم 

ي�صت�صلم  ل  واأن  مجتمعه  لبناء  يخّطط  اأن  العقلية  قواه  بموجب  وي�صتطيع  الأخالق، 

اإرادته  من  انطالقا  الفكرية  م�صاريعه  ينفذ  واأن  البيئة،  لظروف  اأعمى  ا�صت�صالمًا 

وقدرته على النتخاب. 

الب�صرية  هادي  الوحي  اأّن  باعتبار  لالإن�صان،  والم�صاعد  الموجه  هو  الوحي  دور 

وحامي القيم الإن�صانية. 

الإن�صان يتاأثر دون �صّك بظروف بيئته، لكن هذا التفاعل ل ي�صير باّتجاه واحد بل 

اأّن الإن�صان يوؤّثر اأي�صًا على بيئته. 

والم�صاألة الأ�صا�صية في هذا التفاعل هي اأّن تاأثير الإن�صان على البيئة ل يظهر على 

قادرًا  واعيًا حرًا مريدًا  باعتباره موجودًا  فالإن�صان،  �صكل ردود فعل جبرية قهرية. 

على النتخاب ومجهزًا بخ�صائ�ش فطرية �صامية، يبدي اأحيانًا ردود فعل تختلف عما 

يبيده حيوان م�صير فاقد للوعي من ردود فعل. 

�صيطرة  قوة  هي  الموجودات  �صائر  عن  الإن�صان  تمّيز  التي  الرئي�صية  الخ�صلة 

الإن�صان على نف�صه والثورة على انحرافاته. 

وكّل النقاط الم�صيئة في تاريخ الب�صرية نابعة من هذه الخ�صلة. 
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وهذا الجانب المت�صامي من الإن�صان من�صيٌّ تمامًا في الّتجاه الآلّي لتف�صير التاريخ. 

التف�سير القراآنّي:

التف�صير القراآنّي للتاريخ ينطلق دون �صك من النظرة الثانية. 

اأنها �صراع م�صتمّر  الب�صرّي منذ بداية الخليفة على  التاريخ  القراآن ي�صرد وقائع 

بين قوى الحّق وقوى الباطل، بين مجموعة من اأمثال اإبراهيم ومو�صى وعي�صى ومحمد 

اأمثال نمرود  اأخرى من  الموؤمنين، ومجموعة  واأتباعهم  وال�صالم(  ال�صالة  )عليهم 

وفرعون وجبابرة اليهود واأبي �صفيان واأمثالهم. 

فلكّل فرعون مو�صى... 

وفي خ�صّم هذا ال�صراع الم�صتمّر ينت�صر الحّق حينًا والباطل حينًا اآخر. 

وانت�صار اأحد الفريقين اأو ف�صله يرتبط طبعا بمجموعة من العوامل الجتماعية 

والقت�صادية والأخالقية. 

تاأثير العوامل الأخالقية في م�صيرة التاريخ �صّير من  تاأكيد القراآن الكريم على 

التاريخ م�صدر تعليم مثمر معطاء. لو نظرنا اإلى التاريخ على اأنه م�صدر تعليم مثمر 

لي�ش لها علة ول  اأنه مجموعة �صدف واتفاقات  التاريخ على  اإلى  معطاء، ولو نظرنا 

موازين اأو �صوابط، لتبدّلت اأحداث التاريخ اإلى اأ�صاطير ل ت�صلح اإّل للت�صلية وال�صمر 

وتربية الخيال، دون اأن يكون فيها اأّي عطاء تعليمي. 

ولو اآمّنا بوجود قواعد وموازين للتاريخ دون اأن يكون لالإن�صان دور فيه، لأ�صحى 

العطاء التعليمّي للتاريخ نظريًا فقط ل عمليًا. 

و�صوف نتعّلم - في هذه الحالة- من التاريخ نظير ما نتعّلمه من حركات الكواكب 

والمجرات. 

تغيير م�صيرها، كذلك  ت�صاعدنا في  والنجوم ل  الكواكب  اأّن معلوماتنا عن  وكما 

معلوماتنا عن التاريخ ل تمنحنا اأّي دور في تعيين م�صير حركة التاريخ. 
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في  الإن�صان  اإرادة  وبدور  وقواعده،  وموازينه  التاريخ  ب�صوابط  نوؤمن  حينما  اأّما 

والإن�صانية،  الأخالقية  للقيم  والحا�صم  الأ�صيل  وبالدور  التاريخ  حركة  م�صير  تعيين 

ي�صبح التاريخ حينئذ ذا عطاء تعليمّي مفيد، والقراآن الكريم ينظر اإلى التاريخ من 

هذه النافذة. 

القـــراآن الكريـــم يتحـــّدث مـــرارًا عن الـــدور الرجعـــّي الـــذي يلعبـــه »المالأ« 

و»المترف����ن« و»الم�ستكب���رون« علـــى م�صـــرح التاريـــخ، كمـــا يتحـــّدث عـــن دور 

»الم�ست�سعفين«.. 

ويوؤّكد القراآن الكريم في الوقت ذاته على اأّن ال�صراع الم�صتمّر بين الفريقين منذ 

فجر التاريخ ذو هوية معنوية اإن�صانية ل مادية طبقية. 

م�ساألة نه�سة »المهدّي«| ق�سّية اجتماعية فل�سفية كبرى. 

والعنا�صر  الأركان  هذه  بع�ش  المختلفة.  وعنا�صرها  اأركانها  لها  الم�صاألة  هذه 

فل�صفّي عالمّي ي�صكل جزءًا من الت�صّور الإ�صالمّي، وبع�صها ثقافّي تربوّي، وبع�صها 

 .
(1(

�صيا�صّي وبع�صها اقت�صادّي، وبع�صها اجتماعّي وبع�صها اإن�صانّي اأو اإن�صانّي - طبيعّي

كذلك  وال�صّنة،  الكريم  القراآن  �صوء  على  الم�صاألة  هذه  ندر�ش  اأن  هنا  ي�صعنا  ل 

نكتفي بذكر خال�صة لخ�صائ�ش هذه الب�صرى الكبرى للك�صف عن ماهية »النتظار 

الكبير«. 

الآراء  اختلفت  الب�صرية  الم�صيرة  م�صتقبل  فحول  الب�صرية:  بم�صتقبل  التفاوؤل   - اأ 

والنظرات. 

اعتقد بع�ـــش المفكرين اأّن ال�صـــّر والف�صاد والتعا�صة �صفـــات ل تفارق الحياة 

الب�صرية، وذهبوا اإلى اأّن الحياة ل قيمة لها على الإطالق، واأف�صل ما ي�صتطيع اأن 

يقوم به الإن�صان هو اأن ي�صع نهاية لهذه الحياة. 

)1)  األقيت ثماني محا�صرات في هذا المو�صوع عام 1974، اأرجو اأن اأوفق لن�صرها بعد اإعادة النظر فيها. )ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري(.
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وبع�ش اآخر ذهب اإلى اأّن الحياة الب�صرية بتراء، وقال: اإّن الب�صرية تحفر قبرها 

بيدها بفعـــل تطّورها التكنولوجـــّي وتقّدمها في �صنع و�صائـــل التخريب والدمار، 

وهي على �صفا ال�صقوط والنهيار. 

يقـــول »ر�س���ل« فـــي »الآم���ال الجدي���دة«: ».. ثم���ة اأف���راد - منه���م اأين�ستاين - 

يزعم����ن اأّن���ه م���ن المحتم���ل ج���داً اأن يك����ن الإن�س���ان ق���د ط����ي دورة حيات���ه، 

و�سي�ستطي���ع خ���الل ال�سن����ات القليلة القادمة اأن يبيد نف�س���ه بما يتمّتع به من 

خالل مهارة علمية فائقة«. 

وا�صتنادًا اإلى هذه النظرية، تواجه الب�صرية الفناء الآن وهي في ربيع عمرها، 

وعلى اأبواب ن�صجها الثقافّي. 

واإذا اكتفينـــا بال�صواهـــد الظاهريـــة، فاإّننـــا ل ن�صتطيـــع طبعـــًا اأن ننفـــي هذا 

الحتمال. 

اأما النظرية الثالثة فترف�ش المقولتين ال�صابقتين، فال ال�صّر والف�صاد والتعا�صة 

�صفـــات تالزم الب�صرية ول التطّور المدنّي المـــادّي بقادر على اإبادة الب�صرية، بل 

اإّن الب�صرية تّتجه نحو م�صتقبل م�صرق �صعيد تنقلع فيه جذور الظلم والف�صاد. 

هذه النظرية يب�صر بها الدين، ونه�صة المهدّي ترتبط بهذه الب�صرى. 

ب - انت�صار الحّق والتقوى وال�صالم والعدل والحرية على الظلم والدجل وال�صتكبار 

وال�صتعباد. 

ج - قيام حكومة عالمية واحدة. 

د - عمران الأر�ش بحيث ل تبقى بقعة خربة غير عامرة. 

هـ - بلوغ الب�صرية حّد الن�صج والتكامل، يلتزم فيه الإن�صان طريق العقل والعقيدة، 

ويتحّرر من اأغالل الظروف الطبيعية والجتماعية والغرائز الحيوانية. 

و - ا�صتثمار ذخائر الأر�ش اإلى اأق�صى حّد ممكن. 

ز - اإحالل الم�صاواة التامة بين الب�صر في حقل الثروة. 
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ح - اقتالع جذور الف�صاد كالزنا والربا والخيانة وال�صرقة والقتل و�صرب الخمر، وخلّو 

النفو�ش من العقد والأحقاد. 

ط - زوال �صبح الحروب و�صيادة ال�صالم والحّب والتعاون وال�صفاء. 

ي - المواءمة بين الإن�صان والطبيعة. 

هذه الأهداف تلقي ال�صوء على ماهية م�صاألة المهدّي، وكّل واحد منها يحتاج 

اإلى ا�صتدلل وتحليل ودرا�صة ل ي�صعها بحثنا هذا، فنتركها اإلى فر�صة اأخرى. 

النتظار الكبير 

الم�صتقبل الذي ينبغي اأن تعقد عليه الآمال، والذي �صاءت الإرادة الإلهية اأن ي�صير 

نظام العالم تجاهه، هو هذا الذي ذكرناه. 

والآن ينبغي اأن نعود اإلى مو�صوع انتظار الفرج الذي ق�صمناه في بداية هذا الحديث 

اإلى ق�صمين: 

انتظار بّناء حركّي ملتزم عبادّي، بل من اأف�صل العبادات، وانتظار مخرب معوق 

يبعث على الخمود والخمول والك�صل والتقاع�ش، ويعتبر نوعًا من »الإباحية«. 

ذكرنا اأّن هذين اللونين من النتظار ينطلقان من نوعين من الت�صّور حول الحدث 

التاريخّي العظيم المتمّثل بظهور المهدّي الموعود. 

وهذان الت�صوران ينتجان بدورهما من نوعين من الت�صّور ب�صاأن تطّور التاريخ. 

ن�صرح فيما يلي هذين النوعين من النتظار. نبداأ بالنتظار المخّرب:

النتظار المخّرب 

طابع  ذات  المنجي  هذا  نه�صة  اأّن  يت�صّورون  المهدّي  بظهور  الموؤمنين  بع�ش 

انفجارّي مح�ش، وناتجة فقط عن انت�صار الظلم والجوع والف�صاد والطغيان، اأي اأّن 

م�صاألة الظهور نوع من الإ�صالح ناتج عن ت�صاعد الف�صاد. 

هوؤلء يت�صّورون اأّن م�صيرة الب�صرية تّتجه اإلى انعدام العدل والق�صط، واإلى زوال 



مفه�م النتظار

151

اأن�صار الحّق والحقيقة، واإلى ا�صتفحال الباطل. 

اإلى نقطة ال�صفر يحدث النفجار المرتقب، وتمتّد  وحينما ي�صل هذا النحدار 

يد الغيب لإنقاذ الحقيقة - ل اأن�صار الحقيقة - اإذ لن يبقى للحقيقة اأن�صار اآنذاك. 

�صاحة  على  م�صيئة  نقطة  ي�صّكل  الإ�صالح  لأّن  اإ�صالح،  كّل  ُيدين  الت�صور  هذا 

وتمييز  ذنب  كّل  الت�صّور  هذا  يعتبر  كما  الغيبّي.  الإمداد  ويوؤّخر  العالمّي،  المجتمع 

واإجحاف مباحًا لأّن مثل هذه الظواهر تمّهد لالإ�صالح العام وتقّرب موعد النفجار. 

اأّن الغاية تبّرر الو�صيلة؛  اإلى  اإلى مذهب الذرائع الذي يذهب  هذا الت�صّور يميل 

فاإ�صاعة الف�صاد - بناءًا على هذا الت�صّور - اأف�صل عامل على ت�صريع ظهور المهدّي 

واأح�صن �صكل لنتظار فرج ظهوره. 

ويعتبرونها  وا�صتب�صار  تفاوؤل  نظرة  الذنوب  اإلى  ينظرون  الت�صّور  هذا  اأ�صحاب 

عاماًل م�صاعدًا على انطالق الثورة المقّد�صة ال�صاملة. 

والناهين عن  بالمعروف  والآمرين  والمجاهدين  الم�صلحين  اإلى  ينظرون  هوؤلء 

المنكر بعين الحقد والعداء.. لأّنهم يعملون على تاأخير ظهور المهدّي. 

اإلى  ينظرون   - العا�صين  زمرة  من  هم  يكونوا  لم  اإن   - الت�صّور  هذا  اأ�صحاب 

اأ�صحاب المعا�صي بعين الرتياح والر�صى لأنهم يمّهدون لظهور القائم المنتظر. 

ت�سّور �سبه ديالكتيكّي 

الّتجاه المخّرب في فهم ق�صية ظهور المهدّي ي�صترك مع الّتجاه الديالكتيكي في 

معار�صته لالإ�صالحات وفي تاأييده لأنواع الظلم والف�صاد باعتبارها مقّدمة لنفجار 

الإ�صالحات  يعار�ش  الديالكتيكي  الّتجاه  اأّن  هو  الّتجاهين  بين  فارق  مع  مقّد�ش، 

ويوؤكد على �صرورة ت�صديد الفو�صى وال�صطرابات انطالقا من هدف م�صّخ�ش يتمّثل 

في تعميق الفجوات والتناق�صات لت�صعيد الن�صال. 

لكّن هذا التفكير المبتذل في م�صاألة ظهور المهدّي يفتقد هذه النظرة، ويرتئي 
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زيادة الظلم والف�صاد من اأجل الو�صول اإلى النتيجة المطلوبة تلقائيًا. 

ل  للفرج  النتظار  من  النوع  وهذا  المهدّي  ظهور  لم�صاألة  الفهم  من  اللون  هذا 

في  التعّمد  اإلى  يوؤّدي  اإّنه  اإذ  والقراآنية  الإ�صالمية  بالموازين  الإطالق  على  يرتبط 

تعطيل الحدود والأحكام الإ�صالمية بل اإلى نوع من الإباحية. 

النتظار البّناء 

الآيات الكريمة التي ت�صّكل اأر�صية التفكير حول ظهور المهدّي المنتظر تّتجه اإلى 

جهة معاك�صة للنظرة ال�صابقة. 

هذه الآيات ت�صير اإلى اأّن ظهور المهدّي حلقة من حلقات الن�صال بين اأهل الحّق 

م�صاهمة  وتتوّقف  الحّق.  قوى  انت�صار  عن  �صي�صفر  الن�صال  هذا  واأّن  الباطل،  واأهل 

الفرد في تحقيق هذا النت�صار على انتمائه العملّي اإلى فريق اأهل الحّق. 

اإلى  ت�صير  المهدّي  ظهور  م�صاألة  في  الروايات  اإليها  ت�صتند  التي  الآيات  هذه 

فريق  انت�صار  لحتمية  ومظهر  العاملين،  الموؤمنين  لآمال  تج�صيد  المهدّي  اأن 

الموؤمنين. 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   }
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑژ  ژ     ڈ  ڈ    ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ 

 .
(1(

گ} 
ظهور المهدّي الموعود تحقيق لمّنة اهلل على الم�صت�صعفين وو�صيلة ل�صتخالفهم 

في الأر�ش ووراثتهم لها. 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى     ى  ې  ې  ې  ې   }

 .
(2(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ } 

)1)  �صورة النور، الآية 55.
)2)  �صورة الق�ص�ش، الآيتان 5 - 6.



مفه�م النتظار

153

الموؤمنين وال�صالحين والمّتقين  ظهور المهدّي الموعود تحقيق لما وعد اهلل به 

المقّد�صة: {چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ    ڌ  ال�صماوية  الكتب  في 

 .
(1(

ڎ ڎ} 
ثّمة حديث معروف في هذا المجال يذكر اأّن المهدّي »يمالأ به الأر�س ق�سطاً 

وع���دًل بعدم���ا ملئت ظلم���اً وج�راً«. هذا الحديث �صاهد علـــى ما ذهبنا اإليه في 

م�صاألة الظهور ل على اّدعاء اأرباب النتظار المخّرب. 

هذا الحديث يرّكز على م�صاألة الظلم وي�صير اإلى وجود فئة ظالمة وفئة مظلومة 

واإلى اأّن المهدّي يظهر لن�صرة الفئة المظلومة التي ت�صتحّق الحماية. 

ولـــو كان الحديـــث يقول اإّن المهـــدّي »يم���الأ الل به الأر����س اإيمان���اً وت�حيداً 

و�سالح���اً بعدما ملئت كفراً و�س���ركاً وف�ساداً« لكان معنى ذلك اأّن نه�صة المهدّي 

الموعـــود ت�صتهدف اإنقاذ الحّق الم�صحوق ل اإنقاذ اأن�صـــار الحّق، واإن كان هوؤلء 

الأن�صار اأقلية. 

يـــروي ال�صيخ ال�صـــدوق عن الإمـــام ال�صـــادقQ: »اإّن ظه����ر المهدّي ل 

يتحّقق حّتى ي�سقى من �سقي وي�سعد من �سعد«. 

الحديـــث عن الظهور يدور حول بلوغ كّل �صقـــّي وكّل �صعيد مداه في العمل، ول 

يدور حول بلوغ الأ�صقياء فقط منتهى درجتهم في ال�صقاوة. 

وتتحـــّدث الروايـــات الإ�صالمية عن نخبة من الموؤمنيـــن يلتحقون بالإمام فور 

ظهوره. ومن الطبيعّي اأّن هذه النخبة ل تظهر معّلقة في الهواء بل ل بّد من وجود 

اأر�صيـــة �صالحة ترّبي هذه النخبة على الرغم مـــن انت�صار الظلم والف�صاد. وهذا 

يعنـــي اأّن الظهور ل يقترن بـــزوال الحّق والحقيقة، بل اأهل الحـــّق- حّتى ولو قّلوا 

فر�صًا - يتمّتعون بكيفية عالية تجعلهم في م�صاّف الموؤمنين الأخيار، وفي مرتبة 

 .Qاأن�صار الح�صين بن علي

)1)  �صورة الأنبياء، الآية 105.
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وتتحّدث الّروايات الإ�صالمية اأي�صا عن �صل�صلة من النه�صات يقوم بها اأن�صار 

الحـــّق قبل ظهور المهدّي، منها نه�صة اليمانّي  . مثـــل هذه النَّه�صات ل يمكن اأن 

تظهر دون اأر�صية م�صبقة. 

وبع�ـــش الروايات تتحـــّدث عن قيام دولة اأهـــل الحّق التي ت�صتمـــّر حّتى ظهور 

المهـــدّي.. حّتى اأّن بع�ش العلمـــاء اأح�صنوا الظّن بدولة بع�ش ال�صاللت الحاكمة، 

فظّنوها اأّنها الدولة التي �صتحكم حّتى ظهور المهدّي. 

هـــذا الظـــّن - واإن كان ينطلـــق مـــن �صذاجـــة فـــي فهـــم الوقائـــع ال�صيا�صيـــة 

والجتماعيـــة - يدّل على ا�صتنباط هوؤلء العلماء من الروايات والأخبار المتعلقة 

بظهـــور المهدّي ما ي�صيـــر اإلى اأّن الظهور ل يقترن بفنـــاء الجناح المنا�صر للحق 

والعـــدل والإيمان، بل يقترن بانت�صار جناح العـــدل والتقوى وال�صالح على جناح 

الظلم والتحلل والف�صاد. 

اإّن الآيـــات والروايات المرتبطة بظهور المهـــدّي المنتظر تدّل على اأّن ظهوره 

ي�صـــكل اآخر حلقـــات ال�صراع الطويل بين اأن�صار الحـــّق واأن�صار الباطل منذ بدء 

الخليقة. 

فالمهـــدّي المنتظـــر تج�صيد لأهداف الأنبياء وال�صالحيـــن والمجاهدين على 

طريق الحق«)1). 

المبحث السابع: اإلنسانية المضطهدة واالنتظار

اإّن  فاليوم  ال�صعبة.  والعقد  ال�صديدة  الم�صائق  اإلى  و�صل  قد  الب�صرية  حال  »اإّن 

اإّن من يعّذب الب�صر اليوم  الثقافة الماّدية ُتفر�ش على الب�صر بالقّوة وهذه مع�صلة. 

ذهنية  حال  اأو�صلوا  قد  واليوم  كبرى.  عقدٌة  فهذه  التمييز،  هو  العالم  م�صتوى  على 

و�صط  ثائٍر  �صعٍب  قبل  من  العدالة  طلب  �صرخات  ت�صيع  حيث  اإلى  الخاطئة  الّنا�ش 

)1)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، نه�صة المهدّي في التاريخ، �ش424-402.
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يعاني  واليوم  اأي�صًا.  اأخرى  عقدٌة  وهذه  و�صكرهم؛  والمهيمنين  المت�صّلطين  عربدة 

واآ�صيا  اآ�صيا  في  الجائعين  الّنا�ش  وماليين  الالتينّية،  واأمريكا  اأفريقيا  م�صت�صعفو 

عيونهم  تطّلعت  وقد  العن�صرّي،  التمييز  ظلم  من  الملّونين  وماليين  الق�صوى، 

اإلى  باأن ي�صل  النداء المنجي  باأمٍل نحو منٍج ومنقذ، ول ت�صمح القوى الكبرى لهذا 

اأ�صماعهم، هذه مع�صلة. فالفرج يعني فتح هذه الم�صائق وحّل هذه المع�صالت وفّك 

هذه الُعقد. فو�ّصعوا من روؤيتكم، ول نحّد اأنف�صنا في بيوتنا وحياتنا اليومية، فالعالم 

كّله يطلب الفرج ولكن ل يدري ما هو الطريق. 

]...[ يجب اأن تقتربوا بحركتكم المنّظمة في ا�صتمرار الثورة الإ�صالمّية اإلى الفرج 
العالمّي للب�صرّية، واأن تقّربوا اأنف�صكم من ظهور المهدّي الموعود والثورة الإ�صالمية 

واأن  خطوة،  خطوة  العقد  هذه  كّل  وتحّل  كّله  العالم  �صت�صمل  اّلتي  للب�صرية  النهائية 

تقّربوا الب�صرية بذلك اأي�صًا، فهذا هو انتظار الفرج. واإّن لطف الّرّب المتعال، ودعاء 

هذا  في  دعامتنا  �صيكون  الُم�صتجاب،  ال�صريف  فرجه  تعالى  اهلل  عّجل  الع�صر  ولّي 

الطريق، ويجب علينا اأن نتعّرف على هذا الإمام اأكثر ونكون اأكثر ذكرًا له. فال ينبغي 

»اللهّم  مان. فاحفظوا ذكر ولّي اهلل الأعظم في قلوبكم، واقراأوا  اأن نن�صى اإمام الزَّ

فلتكن  الكاملة.  وبال�صراعة  قلوبكم  اأعماق  )1) من 
دولٍة كريمة« اإليك في  اإّنا نرغب 

اأرواحكم في انتظار المهدّي وكذلك قواكم الج�صمانّية فلتتحّرك في هذا الطريق. واإّن 

كّل خطوٍة تخطونها على طريق تثبيت هذه الثورة الإ�صالمية �صتكون خطوة اإ�صافية 

نحو ظهور المهدّي«.

الإلهّية  الحاكمّية  ت�صيطر  اأن  اأجل  الخّط، من  اأئّمتنا جميعًا في هذا  تحّرك  لقد 

والجهاد  الجهود  من  الكثير  ُبذلت  لقد  المجتمعات.  على  الإلهّي  القانون  وحاكمّية 

والآلم والمحن وال�صجون والنفي وال�صت�صهاد المليء بالثمار والعطاء، مثلما اأّن بني 

)1)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج3، �ش424.
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.
(1(

اإ�صرائيل وبعد قروٍن قد وجدوا هذه الفر�صة في زمان �صليمان النبّي وداوود«

الإمام  حول  له  محا�صرة  في  ال�صدر  مو�صى  ال�صيد  المغّيب  الإمام  ي�صتعر�ش 

المهدّي| جملة من العنا�صر التي تعطي لالنتظار �صبغته الحركية فيقول: 

»من الم�صاكل التي يعاني منها مفهوم النتظار، هو �صعف الإيمان، الذي يمكن اأن 

ي�صيبه الهزال ول يبقى منه اإّل الهيكل والنق�ش.

الإيمان، فمتى ما  اأن نجعل ميزانًا نقي�ش به هذا  لنا  الممكن  وفي الحقيقة، من 

برزت منه حركة وحياة فمن الممكن اأن نحاكم اأنف�صنا، ونق�صي بيننا وبين وجداننا 

متى  به،  نتغّنى  الذي  الإيمان  الإيمان،  فهذا  بالموؤمنين.  اأنف�صنا  فن�صّمي  رّبنا،  وبين 

يظهر؟ متى يحكي؟ متى ياأمر؟ متى ينهى؟ 

الإيمان الحّي، هو الإيمان الذي يحّرك، ويدفع، ويوقف، ويقول وياأمر، وينهى. 

اإّن الم�صجد مكان العبادة، والعبادة تكري�ش لالإيمان، والإيمان مبداأ ومنبع الأمل، 

والياأ�ش موت وجمود. من المعروف اأّننا نعتبر الياأ�ش كفرًا، ولكن لماذا يكون الياأ�ش 

كفرًا؟ لأّن الياأ�ش معناه عدم الإيمان بالحّق. اأّما الإيمان باهلل - واأرجو النتباه اإلى 

هذه الكلمة - الإيمان باهلل واهلل هو الحّق وهو العدل وهو العلم، وهو �صاحب الأ�صماء 

عالم  اأي�صًا  العالم  باأّن  نوؤمن  اأن  ي�صتلزم  باهلل  فالإيمان  العليا،  والأمثال  الح�صنى، 

الحّق، والعدل، والعلم والجمال... لماذا؟ لأّن هذا العالم من �صنع اهلل. 

اإّن الإيمان باهلل الحّق يعني: الإيمان باهلل العالم، واأنَّ الأر�ش مبنيٌة على اأ�صا�ش 

العلم، ومع الجهل ل يمكن ال�صير في هذه الأر�ش اإل �صير الأعمى والغريق. الإيمان 

باهلل العادل، يعني الإيمان باأّن الأر�ش مبنية على اأ�صا�ش العدل وهكذا. فاإذًا، حين 

نوؤمن باهلل، ونرى اأنف�صنا على حّق، معناه اأّن الم�صتقبل لنا. 

لماذا؟ 

لأّن الكون قائم على اأ�صا�ش الحّق، فالحّق �صينت�صر لأنه من �صميم الكون، ومن 

)1)  الإمام ال�صيد علي الخامنئي، اإن�صان بعمر 250 �صنًة، �ش385 - 387.
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قاعدة الحياة، ولهذا يقول تعالى: { چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ}، كتبنا 

 
(1(

{ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ   } اليوم:  واإلى  القديمة  ال�صماوية  الكتب  في 

في  ح�صاة  دخول  مثل  هذا  اأجنبّي،  هذا  الكون،  في  غريب  فهو  ال�صالح،  غير  اأما 

الج�صد! فالج�صد �صوف يدفعها ليتخّل�ش منها.

وهكذا الكون! الذي هو كون اهلل الحّق، العدل، العالم... الباطل فيه غريب، والجاهل 

فيه غريب، والظالم فيه غريب، والمنحرف فيه غريب، والفو�صوّي فيه غريب، وهكذا 

بعد مّدة ُيدفع خارجًا. ل مجال على اأر�ش اهلل للجاهل، ل مكان في اأر�ش اهلل للظالم، 

ل مكان في بالد اهلل للمنحرف الفو�صوّي:  {ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
، { ې ې ې 

(2(
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژڑ }

هذا �صير العالم. 
(3(

ې ى ى    ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ } 
ووااأ�صفاه على الم�صجد! كيف كان وكيف �صار الم�صجد!

 كان محّل الأبطال. هل تعلمون لماذا ي�صّمون المحراب محرابًا؟ 

�صعارات  ال�صعارات،  هذه  المذبح...  الحرب،  و�صيلة  الم�صجد،  �صعار  المحراب 

حية ناب�صة، ل يجب اأن نحنطها ونحولها اإلى اأداة للجمود وال�صكون والوقوف وترك 

الم�صجد  الرجال،  م�صنُع  الم�صجُد  العالم.  عن  والنعزال  عنها،  والبتعاد  الدنيا 

 الزينة مف�صرة بال�صالح، لأّنه ل زينة للرجل 
(4(

ٻ ٻ پ پ   پ}  يهيئ: { 

هذه  ال�صعر؟  وت�صفيف  بالكحل  نتزين  والحرير؟  بالمالب�ش  نتزّين  هل  ال�صالح.  اإّل 

زينة الن�صاء. والزينة مف�صّرة في جميع التفا�صير بال�صالح، { ٻ ٻ } ِعنَد ُكلِّ 

َم�ْصِجٍد، الم�صجد محّل التجنيد، محّل الحركة، محّل الحياة والندفاع، محّل التحّرر، 

)1)  �صورة الأنبياء، الآية 105.
)2)  �صورة النور، الآية 55.

)3)  �صورة الق�ص�ش، الآية 5.

)4)  �صورة الأعراف، الآية31.
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مان، ذكرى الأمل والنتظار؛  محّل النتظار .. واأّما نحن الذين نحيي ذكرى �صاحب الزَّ

�صوف نكّر�ش باإذن اهلل هذين الهدفين العظيمين الأمل والنتظار لبناء الم�صجد.

وما اأحوجنا في هذا اليوم اإلى الأمل والنتظار، لأّن النكبات والمحن حاولت اأن 

تاأخذ منا الأمل والنتظار. اإّن الموؤمن ل يياأ�ش كيفما كان! 

كانوا  �صنمًا  رفع  منهم  فق�صم  �صعارين:  يرفعون  الم�صركون  كان  بدر،  واقعة  في 

ي�صّمونه: ُهبل، وكانوا يرددون الأن�صودة المعروفة: »اأعُل ُهبل، اأعُل ُهبل«: الم�صلمون 

جاوبوا باأمر النبّي: »الل اأعلى واأجّل«. اأما الفئة الثانية فكانوا يرفعون ال�صنم الثاني 

العّزى وكانوا يقولون: »هذه عّزى، ول عّزى لكم«، فالم�صلمون اأجابوا: »الل م�لنا 

ې ې ى ى ائ  لنا اهلل: {  والعزى، نحن  لو كان لهم هبل  ول م�لى لكم«. 

هو   .
(1(

ۆئۆئ}  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
الأمل باهلل العظيم، الأمل ل نفقده اأبدًا، ولن نفقده وقد مّرت علينا ظروف اأظلم من 

هذه وما فقدنا الأمل. 

نحن اليوم بحاجة اإلى الأمل واإلى النتظار والتهيوؤ، كما �صمعتم، ل يمكن اأن يقبل 

ڇ  ڇچ  چ  چ  چ    } والتواكل.  الّتكال  بمعنى  النتظار  اهلل  مّنا 

{ڌ ڌ      ڎ ڎ ڈ ڈ  اهلل؟[  �صين�صره  الذي  من   ،
(2(

 { ڍ  ڇ  ڇ 
 .

(4(
 هوؤلء هم هذا الخّط«

(3(
ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ} 

المبحث الثامن: الجهاد واالنتظار

الفرج«.  انتظار  الأعمال  »اأف�صل  ن�ّش  يعني  وماذا  الظهور؟  انتظار  يعني  »ماذا 

ننتظر ظهور  اأن  يعني  الأعمال  اأف�صل  وهو  الفرج«  »انتظار  اأّن  ويظّن  م  يتوهَّ البع�ش 

)1)  �صورة الزمر، الآية67.

)2)  �صورة الحج، الآية 40.

)3)  �صورة الحج، الآية 41.
در في منا�صبة 15 �صعبان ولدة الإمام المهدّي |، ت�صجيل �صوتي من محفوظات مركز الإمام مو�صى  )4)  كلمة الإمام ال�صيد مو�صى ال�صّ

ال�صدر لالأبحاث والدرا�صات.
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اإمام الع�صر | مع جمع من خوا�ّش اأ�صحابه واأن�صاره وعّدتهم »313« رجاًل ومعهم 

جمع اآخر من غير الخوا�ّش، فيحاربون اأعداء الإ�صالم ويطّهرون الأر�ش من دن�صهم، 

ويقيمون العدل والأمن في البالد ويوّفرون الرفاه والحرية باأكمل �صورهما، بعد ذلك 

ه اأف�صل  م اأّن انتظار الفرج هو هذا، وي�صفونه باأنَّ يقولون لنا: تف�صلوا! البع�ش يتوهَّ

الأعمال. ولكّن النتظار الحقيقّي للفرج، هو بانتظارنا ظهور الإمامQ لالنخراط 

في جي�صه والقتال تحت اإمرته حّتى ولو ا�صت�صهدنا في هذا القتال. النتظار الحقيقّي 

هو اأن يكون اأمل الإن�صان كّله وكّل اأمانيه حقًا هي الجهاد في �صبيل اهلل، ولي�ش النتظار 

حّتى ياأتي الحّجة | فنقول له: اإذهب اأنت وحدك فاأنجز كّل المهام ال�صاقة، وعندما 

اأ�صحاب  اأّما  اأ�صحاب مو�صى.  �صناأتي نحن. هذا هو منطق  الثمار  يحين وقت جني 

محّمد فقد قالوا له: يا ر�صول اهلل! ل نقول لك ما قاله لمو�صى بنو اإ�صرائيل، اأ�صحاب 

مو�صى عندما و�صلوا اإلى فل�صطين - بيت المقد�ش - وراأوا فيها جندًا متاأّهبين قالوا 

. كان هذا هو منطق 
(1(

لمو�صى: { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}

اأ�صحاب مو�صى، اذهب اأنت ورّبك فقاتال وطّهرا فل�صطين من دن�ش الأعداء، و�صناأتي 

نحن بعد اأن نطمئّن اإلى اأّنه لم يبق خطر فيها. اإّن مو�صىQ قد �صاألهم م�صتنكرًا: 

الذي  الغا�صب  دياركم  من  تخرجوا  اأن  اأي�صًا  اأنتم  عليكم  اإذن؟!  واجبكم  هو  فما 

اأخرجكم منها. اأما اأ�صحاب النبّي الأكرمP اأمثال المقداد، فما كان قولهم كهذا، 

واأعطيناك  الحّق  هو  به  ما جئت  اأنَّ  و�صهدنا  و�صّدقناك  بك  اآمّنا  »لقد  قالوا:  واإّنما 

مواثيقنا على ال�صمع والطاعة، فام�ش يا ر�صول اهلل لما اأردت فنحن معك، فوالذي 

ا رجل  بعثك بالحّق لو ا�صتعر�صت بنا هذا البحر فخ�صته لخ�صناه معك ما تخلَّف منَّ

(3(
.
(2(

واحد، وما نكره اأن تلقى بنا عدّونا غدًا«

)1)  �صورة المائدة، الآية 24.
)2)  القول ل�صعد بن معاذ وقد قاله جوابًا للر�صولP الذي ا�صت�صار الأن�صار في الخروج اإلى الم�صركين في معركة بدر، تجده في ال�صيرة 

النبوية لبن ه�صام، غزوة بدر.نهاية الجزء الثاني من طبعة بيروت.

)3)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، نه�صة المهدّي في التاريخ، �ش 262-256.
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المبحث األّول: لماذا لم يظهر القائد؟

للعمل  نف�صه  اأعّد  قد  كان  واإذا  المدة؟  هذه  طيلة  اإذن  القائد  يظهر  لم  »لماذا 

اأو  ال�صغرى  الغيبة  فترة  في  الم�صرح  على  الظهور  منعه عن  الذي  فما  الجتماعّي، 

في اأعقابها بدًل عن تحويلها اإلى غيبة كبرى، حيث كانت ظروف العمل الجتماعّي 

تنظيمات  خالل  من  بالّنا�ش  الفعلية  �صلته  وكانت  واأي�صر،  اأب�صط  وقتئذ  والتغييرّي 

القوى  تكن  ولم  قوّية،  بداية  عمله  ويبداأ  �صفوفه  يجمع  اأن  له  تتيح  ال�صغرى  الغيبة 

الحاكمة من حوله قد بلغت الدرجة الهائلة من القدرة والقوة التي بلغتها الإن�صانية 

بعد ذلك من خالل التطّور العلمّي وال�صناعّي؟

والجواب: اإّن كّل عملية تغيير اجتماعّي يرتبط نجاحها ب�صروط وظروف مو�صوعية 

ل يتاأّتى لها اأن تحّقق هدفها اإّل عندما تتوّفر تلك ال�صروط والظروف. 

وتتميز عمليات التغيير الجتماعّي التي تفّجرها ال�صماء على الأر�ش باأّنها ل ترتبط 

)1)؛ لأّن الر�صالة التي تعتمدها عملية التغيير 
في جانبها الر�صالّي بالظروف المو�صوعية

هنا رّبانّية، ومن �صنع ال�صماء ل من �صنع الظروف المو�صوعية، ولكّنها في جانبها 

التنفيذّي تعتمد الظروف المو�صوعية ويرتبط نجاحها وتوقيتها بتلك الظروف. ومن 

اأجل ذلك انتظرت ال�صماء مرور خم�صة قرون من الجاهلية حّتى اأنزلت اآخر ر�صالتها 

)1)  على الرغم من الأهمية التي يعطيها ال�صهيد ال�صدر} هنا للظروف المو�صوعية؛ ودور ن�صوجها اأو اإن�صاجها في نجاح الثورات - 
وهذا فهم عميق لأثر العالم الجتماعي والنف�صّي- اإّل اأّن ال�صهيد ال�صدر} يعر�ش نظرية جديدة في فهم عملية التغيير الجتماعي 

الـــذي تحدثـــه ال�صماء من خالل الر�صالت ال�صماوية، فهي فـــي جانبها الر�صالي ترتبط بقانونها الخا�ـــش، ولكن في جانبها التنفيذي 

تعتمـــد الظروف المو�صوعية وترتبط بها توقيتًا ونجاحًا، واأعني بالظروف المو�صوعية: الحالة ال�صيا�صية، والحالة الجتماعية لالأمة، 

والواقع الدولي المعا�صر، ومدى قدرة الأمة في اإمكاناتها الذاتية وا�صتعدادها النف�صي.



جائزة الفكر الإ�سالمي الأ�سيل

164

يفر�ش  للتنفيذ كان  المو�صوعية  بالظروف  الرتباط  لأّن  النبّي محمدP؛  يد  على 

تاأّخرها على الرغم من حاجة العالم اإليها منذ فترة طويلة قبل ذلك. 

والظروف المو�صوعية التي لها اأثر في الجانب التنفيذّي من عملية التغيير، منها 

بع�ش  ي�صّكل  ما  ومنها  الم�صتهدف،  للتغيير  العام  والجّو  المنا�صب  المناخ  ي�صّكل  ما 

التفا�صيل التي تتطّلبها حركة التغيير من خالل منعطفاتها التف�صيلية. 

فبالن�صبة اإلى عملية التغيير التي قادها - مثاًل - لينين في رو�صيا بنجاح، كانت 

ترتبط بعامل من قبيل قيام الحرب العالمية الأولى وت�صع�صع القي�صرية، وهذا ما 

ي�صاهم في اإيجاد المناخ المنا�صب لعملية التغيير، وكانت ترتبط بعوامل اأخرى جزئية 

ومحدودة من قبيل �صالمة لينين مثاًل في �صفره الذي ت�صّلل فيه اإلى داخل رو�صيا وقاد 

الثورة، اإذ لو كان قد اّتفق له اأّي حادث يعيقه لكان من المحتمل اأن تفقد الثورة بذلك 

قدرتها على الظهور ال�صريع على الم�صرح. 

الرّبانّي  التغيير  عمليات  في  تحوياًل  لها  تجد  ل  التي  تعالى  اهلل  �صّنة  جرت  وقد 

على التقّيد من الناحية التنفيذية بالظروف المو�صوعية التي تحّقق المناخ المنا�صب 

والجّو العاّم لإنجاح عملية التغيير، ومن هنا لم ياأت الإ�صالم اإّل بعد فترة من الر�صل 

وفراغ مرير ا�صتمّر قرونًا من الزمن. 

فعلى الرغم من قدرة اهلل - �صبحانه وتعالى - على تذليل كّل العقبات وال�صعاب في 

وجه الر�صالة الرّبانية وخلق المناخ المنا�صب لها خلقًا بالإعجاز، لم ي�صاأ اأن ي�صتعمل 

الإن�صان  يتكامل  خاللها  من  التي  والمعاناة  والبتالء  المتحان  لأّن  الأ�صلوب؛  هذا 

الناحية،  يكون طبيعّيًا ومو�صوعّيًا من هذه  اأن  الرّبانّي  التغييرّي  العمل  يفر�ش على 

وهذا ل يمنع من تدّخل اهلل - �صبحانه وتعالى - اأحيانًا فيما يخ�ّش بع�ش التفا�صيل 

التي ل تكّون المناخ المنا�صب، واإّنما قد يتطّلبها اأحيانًا التحّرك �صمن ذلك المناخ 

لأوليائه  تعالى  يمنحها اهلل  التي  الغيبية  والعنايات  الإمدادات  المنا�صب، ومن ذلك 

في لحظات حرجة فيحمي بها الر�صالة، واإذا بنار نمرود ت�صبح بردًا و�صالمًا على 
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، واإذا بيد اليهودّي الغادر التي ارتفعت بال�صيف على راأ�ش النبّيP ُت�صّل 
(1(

اإبراهيم

، واإذا بعا�صفة قوية تجتاح مخّيمات الكّفار والم�صركين 
(2(

وتفقد قدرتها على الحركة

هذا  اأّن  اإّل   ،
(3(

الرعب نفو�صهم  في  وتبعث  الخندق  يوم  في  بالمدينة  اأحدقوا  الذين 

كّله ل يعدو التفا�صيل وتقديم العون في لحظات حا�صمة بعد اأن كان الجّو المنا�صب 

ووفقًا  الطبيعية  بال�صورة  تكّون  قد  العموم  على  التغيير  لعملية  المالئم  والمناخ 

للظروف المو�صوعية. 

التي  التغيير  اأّن عملية  المهدّي| لنجد  الإمام  ال�صوء ندر�ش موقف  وعلى هذا 

بظروف  اأخرى  اجتماعّي  تغيير  عملية  كاأّي  التنفيذية  الناحية  من  ترتبط  لها  اأعّد 

مو�صوعية ت�صاهم في توفير المناخ المالئم لها، ومن هنا كان من الطبيعي اأن ُتوّقت 

وفقًا لذلك. ومن المعلوم اأّن المهدّي لم يكن قد اأعّد نف�صه لعمل اجتماعّي محدود، 

ول لعملية تغيير تقت�صر على هذا الجزء من العالم اأو ذاك؛ لأّن ر�صالته التي اّدخر لها 

من قبل اهلل - �صبحانه وتعالى - هي تغيير العالم تغييرًا �صاماًل، واإخراج الب�صرية، 

ل  هذه  الكبرى  التغيير  وعملية   .(4(
العدل نور  اإلى  الجور  ظلمات  من  الب�صرّية،  كّل 

يكفي في ممار�صتها مجّرد و�صول الر�صالة والقائد ال�صالح، واإّل لتّمت �صروطها في 

ع�صر النبّوة بالذات، واإّنما تتطّلب مناخًا عالميًا منا�صبًا، وجّوًا عامًا م�صاعدًا، يحّقق 

الظروف المو�صوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمية. 

فمـــن الناحية الب�صرية يعتبر �صعور اإن�صان الح�صـــارة بالنفاد عاماًل اأ�صا�صيًا في خلق 

ذلك المناخ المنا�صب لتقّبل ر�صالة العدل الجديدة. وهذا ال�صعور بالنفاد يتكّون ويتر�ّصخ 

اإ�صـــارة اإلى قوله تعالـــى: {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ         ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   (1(
ۅ ۅ       ۉ ۉ} �صورة الأنبياء: الآيات 70-68.

.P 2)  راجع الرواية في تف�صير ابن كثير، ج2، �ش33، وراجع: البحار، المجل�صي، ج18، �ش47 و52 و60، 75، باب معجزات النبّي(
)3)  تاريخ الطبري، ج2، �ش244 حوادث ال�صنة الخام�صة من الهجرة.

)4)  كمـــا هـــو ن�ش الحديث النبوّي ال�صريف: »ل� لم يبق من الدنيا اإّل ي�ٌم لطّ�ل الل ذلك الي�م حتى يبعث رجاًل مّني اأو من اأهل بيتي 
يم���الأ الأر����س ق�سطاً وعدًل كما ُملئت ظلماً وج�راً«. راجع: التاج الجامع لالأ�صول، من�صور علي نا�صف، ج5، �ش360 الهام�ش، قال: 

رواه اأبو داود والترمذي.
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مـــن خـــالل التجارب الح�صاريـــة المتنّوعـــة، التي يخرج منهـــا اإن�صان الح�صـــارة مثقاًل 

ب�صلبيات ما بنى، مدركًا حاجته اإلى العون، متلّفتًا بفطرته اإلى الغيب اأو اإلى المجهول. 

من  اأقدر  الحديثة  المادية  الحياة  �صروط  تكون  اأن  يمكن  المادية  الناحية  ومن 

الر�صالة على  اإنجاز  ال�صغرى على  الغيبة  القديمة في ع�صر كع�صر  الحياة  �صروط 

على  الكبيرة  والقدرة  الم�صافات،  تقريب  من  تحّققه  بما  وذلك  كّله،  العالم  �صعيد 

التي يحتاجها جهاز مركزّي  التفاعل بين �صعوب الأر�ش، وتوفير الأدوات والو�صائل 

لممار�صة توعية ل�صعوب العالم وتثقيفها على اأ�صا�ش الر�صالة الجديدة. 

ُيواجهها  التي  الع�صكرية  والأداة  القوى  تنامي  ال�صوؤال من  اإليه في  اأ�صير  ما  واأّما 

ّجل ظهوره، فهذا �صحيح، ولكن ماذا ينفع نمّو ال�صكل 
ُ
القائد في اليوم الموعود كّلما اأ

الماّدي للقوة مع الهزيمة النف�صية من الداخل، وانهيار البناء الروحي لالإن�صان الذي 

يملك كّل تلك القوى والأدوات؟ وكم من مرة في التاريخ انهار بناٌء ح�صارّي �صامخ 

باأول لم�صة غازية؛ لأّنه كان منهارًا قبل ذلك، وفاقدًا الثقة بوجوده والقناعة بكيانه 

)1)؟ 
والطمئنان اإلى واقعه

المبحث الثاني: ما هو دور الفرد في حركة الظهور؟

»ناأتي اإلى �صوؤال اآخر في ت�صل�صل الأ�صئلة المتقّدمة، وهو ال�صوؤال الذي يقول: هل 

للفردـ مهما كان عظيمًاـ القدرة على اإنجاز هذا الدور العظيم؟ وهل الفرد العظيم اإّل 

ذلك الإن�صان الذي تر�ّصحه الظروف ليكون واجهًة لها في تحقيق حركتها؟

والفكرة في هذا ال�صوؤال ترتبط بوجهة نظر معّينة للتاريخ تف�ّصره على اأ�صا�ش اأّن 

العامل الأ�صا�صّي،   فيه، والقوى المو�صوعية المحيطة به هي 
(2(

الإن�صان عامل ثانوّي

)1)  لقـــد �صاهدنـــا في بداية الت�صعينات الم�صداق لهذه المقولة التي اأطلقها ال�صهيـــد ال�صدر} ا�صتنادًا اإلى خبرته العميقة بالمجتمع 
الب�صري، فقد انهار الّتحاد ال�صوفيتي وهو اأحد القطبين اللذين كانا يهيمنان على العالم انهيارًا �صريعًا جدًا، وب�صورة اأذهلت الجميع.

)2)  اإ�صـــارة اإلـــى نظرية المادية التاريخية، اأي اإلى التف�صير المارك�صـــي للتاريخ، راجع: اقت�صادنا، ج1، �ش19، وفيه تحليل علمّي ومناق�صة 
فل�صفية عميقة بقلم الإمام ال�صهيد ال�صدر}.
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اإّل التعبير الذكّي عن اّتجاه هذا  وفي اإطار ذلك لن يكون الفرد في اأف�صل الأحوال 

العامل الأ�صا�صّي. 

 اأّن التاريخ يحتوي على 
(1(

َخر من كتبنا المطبوعة
ُ
ونحن قد اأو�صحنا في موا�صع اأ

القوى  توؤّثر  وكما  به.  المحيطة  المادية  القوى  والآخر  الإن�صان،  اأحدهما  قطبين: 

المادية وظروف الإنتاج والطبيعة في الإن�صان، يوؤّثر الإن�صان اأي�صًا فيما حوله من قوًى 

وظروف، ول يوجد مبّرر لفترا�ش اأّن الحركة تبتدئ من المادة وتنتهي بالإن�صان اإّل 

بقدر ما يوجد مبّرر لفترا�ش العك�ش، فالإن�صان والماّدة يتفاعالن على مّر الزمن، 

ة حين  وفي هذا الإطار باإمكان الفرد اأن يكون اأكبر من بّبغاء في تيار التاريخ، وبخا�صّ

)2). فاإّن هذه ال�صلة تدخل 
ُندخل في الح�صاب عامل ال�صلة بين هذا الفرد وال�صماء

حينئذ كقوة موّجهة لحركة التاريخ. 

فاإّن  بوجه خا�ّش،  الخاتمة  النبّوة  تاريخ  وفي  النبّوات،  تاريخ  تحّقق في  ما  وهذا 

التاريخية،  الحركة  زمام  بنف�صه  ت�صّلم  بال�صماء  الر�صالية  �صلته  بحكم   Pمحّمدًا

اأن  به  تحيط  كانت  التي  المو�صوعية  الظروف  باإمكان  يكن  لم  ح�صارّيًا  مّدًا  واأن�صاأ 

للفتاوى  الثانية  المقدمة  في  ذلك  اأو�صحنا  كما  الأحوال،  من  بحال  عنه  تتمّخ�ش 

 .
(3(

الوا�صحة

وما اأمكن اأن يقع على يد الر�صول الأعظم يمكن اأن يقع على يد القائد المنتظر من 

 .
(5(

 به ونّوه عن دوره العظيم«
(4(

اأهل بيته الذي ب�ّصر

)1)  اإ�صارة اإلى كتاب )فل�صفتنا(، واإلى مقّدمة كتاب )اقت�صادنا(.
)2)  راجع: كتاب الأبطال )البطل في �صورة نبّي(، توما�ش كارليل، ترجمة الدكتور ال�صباعي، �صل�صلة الألف كتاب-م�صر.

)3)  راجع المقدمة الثانية في الفتاوى الوا�صحة: �ش63، وفيها تو�صيح وتف�صيل لهذه الم�صاألة.
)4)  التـــاج الجامـــع لالأ�صول ج5، �ش343، عن اأبي �صعيد)ر�ش( عـــن النبّيP: »المهدّي مّني اأجلى الجبهة اأقن���ى الأنف، يمالأ الأر�س 

ق�سطاً وعدًل كما ملئت ظلماً وج�را«. 

)5)  ال�صيد ال�صهيد محمد باقر ال�صدر}، بحث حول المهدّي، �ش87-75.
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المبحث الثالث: كيف تتّم عملية التغيير في اليوم الموعود؟

»ن�صل في النهاية اإلى ال�صوؤال الأخير من الأ�صئلة التي عر�صناها، هو ال�صوؤال عن 

الطريقة التي يمكن اأن نت�صّور من خاللها ما �صيتمُّ على يد ذلك الفرد من انت�صار 

حا�صم للعدل، وق�صاء على كيانات الظلم المواجهة له. 

يقّدر  التي  والمرحلة  الوقت  بمعرفة  يرتبط  ال�صوؤال  هذا  عن  المحّدد  والجواب 

لالإمام المهدّيQ اأن يظهر فيها على الم�صرح، واإمكان افترا�ش ما تتميز به تلك 

المرحلة من خ�صائ�ش ومالب�صات لكي ُتر�صم في �صوء ذلك ال�صورة التي قد تّتخذها 

عملية التغيير، والم�صار الذي قد تتحرك �صمنه. وما دمنا نجهل المرحلة ول نعرف 

�صيئًا عن مالب�صاتها وظروفها فال يمكن التنّبوؤ العلمّي بما �صيقع في اليوم الموعود، 

واإن اأمكنت الفترا�صات والت�صّورات التي تقوم في الغالب على اأ�صا�ش ذهنّي ل على 

اأ�ص�ش واقعية عينية. 

وهنـــاك افترا�ـــش اأ�صا�صّي واحـــد بالإمكان قبولـــه على �صـــوء الأحاديث التي 

تحدثـــت عنه)1)، والتجـــارب التي لوحظت لعمليـــات التغيير الكبـــرى في التاريخ، 

وهـــو افترا�ش ظهـــور المهدّيQ في اأعقـــاب فراغ كبير يحـــدث نتيجة نك�صة 

واأزمة ح�صارية خانقة)2). وذلـــك الفراغ يتيح المجال للر�صالة الجديدة اأن تمتّد، 

وهـــذه النك�صة تهّيئ الجّو النف�صّي لقبولها، ولي�صت هذه النك�صة مجّرد حادثة تقع 

�صدفة في تاريخ الح�صارة الإن�صانية، واإّنما هي نتيجة طبيعية لتناق�صات التاريخ 

اإ�صارة اإلى عالمات الظهور اأو المالب�صات والأحداث والوقائع التي ت�صبق ظهوره المبارك اأو ترافق ظهوره كما �صّورتها الروايات ووردت   (1(
بها الآثار ال�صحيحة، وقد ُب�ّصطت تف�صياًل في )ع�صر الظهور( لل�صيد محمد ال�صدر}.وراجع: الإر�صاد، ال�صيخ المفيد: �ش356 

وما بعدها.

وراجع اأي�صًا: الإ�صاعة لأ�صراط ال�صاعة، محمد بن ر�صول الح�صينّي البرزنجّي.

وفيـــه اإ�صارة اإلى ما يمكن اأن تجّر اإليه الإن�صانية مـــن اأزمة ح�صارية ب�صبب التناف�صات وال�صراعات بين الح�صارات المادية والكيانات   (2(
ال�صيا�صيـــة، وف�صلهـــا في تحقيق الأمن وال�صتقـــرار وال�صعادة لالإن�صان، ولقد بداأت بوادر مثل هذا الفـــراغ تظهر وتّت�صع �صيئًا ف�صيئًا في 

ع�صرنـــا الراهن في �صرق الأر�ش وغربها، وكّل متتبع لالأخبـــار والتقارير ال�صحفية والتحقيقات الخبرّية يعرف ذلك جّيدًا.وما اليوم 

الموعود ببعيد
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المنقطـــع عـــن اهلل - �صبحانـــه وتعالى - التي ل تجُد لها فـــي نهاية المطاف حالًّ 

حا�صمـــًا فت�صتعل النار التـــي ل ُتبقي ول تذر، ويبرز النور في تلك اللحظة؛ ليطفئ 

النار ويقيم على الأر�ش عدل ال�صماء«)1). 

ابع: خصائص عهد اإلمام المهدّي| المبحث الرَّ

يّتفـــق علماء ال�ّصيعة وال�صّنة على هذا الحديـــث ال�صريف المنقول بالتواتر عن 

ر�صـــول اهلل P حيـــث يقول فيه: »ل� لم يبق من الدني���ا اإل ي�م لط�ل الل ذلك 

الي����م حتى يلي رجل من عترتي، ا�سم���ه ا�سمي، يمالأ الأر�س عدًل وق�سطاً كما 

مان |  ملئت ظلماً وج�راً«.. اإذن فال يوجد اأدنى ريب في اأّن ظهور �صاحب الزَّ

اأمـــر حتمّي ق�صاه اهلل �صبحانـــه وتعالى، ول يمكن اأن ينق�صي عمـــر الدنيا اإّل اإذا 

تحّقق هذا الأمر. 

في  ي�صاركهم  بل  بال�ّصيعة فقط  يخت�ّش  ل   | الحّجة  انتظار ظهور  فاإّن  ولذلك 

ذلك اأهل ال�صّنة حيث يروون من طرقهم الكثير من الأحاديث في هذا الباب. 

ويقـــول النبّيP فـــي حديث اآخر )مبّينـــًا كيف اأنه يرى بو�صـــوح ذلك العهد 

الـــذي تتكامل فيـــه الب�صرّية وت�صل اإلى رقّيهـــا المن�صود()2): »المه���دّي يبعث في 

اأّمت���ي عل���ى اخت���الف من الّنا����س وال���زلزل« )اأي اأّنه يظهر فـــي ظرف يكون فيه 

بيـــن اأفراد الب�صر اختالفات ونزاعات �صديـــدة، ول يق�صد بالزلزل هنا الزلزل 

الأر�صيـــة الطبيعّية، بل المق�صود تلك الأخطار النا�صئـــة عن الأعمال المنحرفة 

للب�صر والتي تهّدد بتدمير الأر�ش تدميرًا �صاماًل(.. »فيمالأ الأر�س ق�سطاً وعدًل 

كم���ا ملئ���ت ظلماً وج�راً« )من البديهـــّي اأّن هذا العمل لن يتّم بالإكراه والإجبار، 

بدليل الفقرة التالية من الحديث(.. »ير�سى عنه �ساكن ال�سماء و�ساكن الأر�س« 

)1)  ال�صيد ال�صهيد محمد باقر ال�صدر}، بحث حول المهدّي، �ش90-88.
)2)   الأربلي، ك�صف الغمة في معرفة الأئمة، ج3، �ش271.
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)اأي اأّن حكمـــه �صوف ُير�صـــي جميع الموجودات التي تقـــول يومئٍذ بل�صان الحال: 

الحمد هلل الذي رفع به عّنا �صّر الظلم والجور نهائيًا(. 

ثـــّم يقولP: »يق�ّسم المال �سحاحاً« فيقول الأ�صحاب: وكيف ذلك يا ر�صول 

اهلل؟ فيقولP: »يق�ّسم بالعدل وال�س�ّية«. ويوا�صلP حديثه فيقول: »ويمالأ 

الل ب���ه قل����ب اأّم���ة محّم���دP غن���ى، وي�سعه���م عدل���ه« )هنا اإ�صـــارة اإلى الغنى 

فات العالية وتنّظـــف من ال�صفات  المعنـــوّي(، اأي اأّن القلـــوب �صوف ُتمـــالأ بال�صّ

الدنيئـــة كالبخل والطمـــع والحقد والح�صـــد، وغير ذلك من الأ�صيـــاء التي ت�صعر 

الإن�صان بالفقر واإن كان جيبه مملوءًا بالمال. 

ويقـــول اأمير الموؤمنيـــنQ في »نهج البالغة« م�صيرًا اإلـــى عهد الظهور)1): 

»حّتى تق�م الحرب بكم على �ساق )اأي ت�ستّد الحروب وتدوم ردحاً من الزمن(، 

بادي���اً ن�اجذه���ا )اأي مك�ّس���رة عن اأنيابه���ا كال�سباع المفتر�س���ة، وذلك كناية عن 

كثرة الفتك والقتل بين الّنا�س(، ممل�ءة اأخالفها )اأي اأثداوؤها(، حل�اً ر�ساعها، 

علقماً عاقبتها )اأي اأّن تّجار الحروب والنتهازّيين يت�ّقع�ن الف�ائد العظيمة 

والمكا�س���ب الكثي���رة لأنف�سه���م م���ن وراء تلك الح���روب، ولكّنهم ف���ي النهاية ل 

يج���دون اإّل طع���م الخ�سائ���ر المّرة كم���رارة العلق���م(، األ وفي غ���ٍد، و�سياأتي غد 

بم���ا ل تعرف����ن )اأي اعلم����ا اأّن الم�ستقب���ل �س����ف يك����ن مليئاً بالأح���داث التي 

ل تت�ّقع�نه���ا(، ياأخ���ذ ال�الي م���ن غيرها عّمالها على م�س���اوي اأعمالها )اأي اأّن 

اأّول عم���ل يق����م به ذلك »ال�لّي الإلهّي« ه� عزل الح���ّكام الظالمين في الأر�س 

واح���داً بع���د واح���د، ون�س���ب اأع�ان���ه ال�سالحي���ن مكانه���م فتن�سلح الدني���ا تبعاً 

لذلك(، وتخرج الأر�س له اأفاليذ اأكبادها )اأي كّل ما اأودع الل �سبحانه فيها من 

الخيرات والم�اهب والمعادن التي لم تخرجها حّتى ذلك ال�قت(، وتلقي اإليه 

�سلم���اً مقاليده���ا )اأي اأّنه لن يبقى �سّر من الأ�س���رار العلمّية المتعّلقة بالأر�س 

)1)  نهج البالغة، ج2، �ش22.
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اإّل ويك�س���ف عل���ى يدي المه���دّي المنتظر|(، فيريكم كيف ع���دل ال�ّسيرة )اأي 

كي���ف تك�ن العدال���ة الحقيقية ويثبت بذلك زيف كّل ه���ذا ال�سجيج الإعالمّي 

ف���ي العال���م ح�ل حق�ق الب�س���ر والحرّية وال�سالم.. اإل���خ(، ويحيي مّيت الكتاب 

وال�سّن���ة )اأي يعي���د اإلى الحياة ق�انين القراآن وال�سّنة النب�ّية المحّمدية، التي 

بقيت متروكة ومهج�رة مّدة ط�يلة من الزمن حّتى كادت اأن تندثر(«. 

ويقـــولQ في حديث اآخر)1): »اإذا ق���ام القائم حكم بالع���دل )لّما كان لكّل 

واح���د من الأئمة المع�س�مينR لقب ُيعرف ب���ه بين الّنا�س ويك�ن م�ستقاً 

من �سفة اأ�سا�سية تظهر فيه اأكثر مّما تظهر في غيره، فاإّن الإمام المنتظر له 

لقب ماأخ�ذ من �سفة القيام اأي النه��س والث�رة، فه� يلّقب )بالقائم( اأي اأّنه 

اإذا ظهر فاإّنه �سيعلنها ث�رة م�ستمّرة ل ه�ادة فيها ول مهادنة اإلى اأن ي�سل اإلى 

هدفه وه� اإقرار العدالة في كّل العالم، ولذلك فاإّنه | يعرف ب�سفتي القيام 

والع���دل(، وارتف���ع ف���ي اأّيامه الج����ر )اأي تنعدم هذه ال�سف���ة الذميمة من بين 

الّنا����س(، واأمنت به ال�ُسبل )فعندما تق����م العدالة الحقيقية في العالم، تنعدم 

اأ�سباب الخ�ف والقلق، ويعّم الأمن اأرجاء المعم�رة(، واأخرجت الأر�س بركاتها 

)ه���ذه هي جائزة الل �سبحانه للنا�س عندما يق�م�ن بالق�سط وير�س�ن بحكم 

العدال���ة(، ول يج���د الرجل منكم ي�مئ���ٍذ م��سعاً ل�سدقته ول ب���ّره، وه� ق�له 

تعالى: { ۆ ۆ } «. 

عن  الظهور  بزمان  المتعّلقة  الإ�صالمية  الروايات  من  الكثير  يتحدث  وهكذا 

الرذائل  زوال  وعن  والوفرة،  البركة  وعن  والزدهار،  الأمن  وعن  والوئام،  ال�صالم 

ينفر  بحيث  معنويًا  الإن�صان  تكامل  وعن  اإلخ،  والزنا..  الخمر  �صرب  من  والمفا�صد 

بطبعه من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وما اأ�صبه، وكّل هذه الأ�صياء مبنّية كما 

ذكرنا �صابقًا على اأ�صا�ش فل�صفة الإ�صالم الذي يرى اأّن عاقبة الب�صرّية هي العدالة 

)1)  ال�صيخ المفيد، الإر�صاد، �ش343.
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التاّمة ال�صاملة. ولكّنه ل يوافق الفكرة القائلة اإّن تلك العدالة التي �صوف تاأتي تعني 

اأّن تفكير الإن�صان �صوف ي�صل اإلى مرحلة يقتنع فيها باأّن منفعته هي في حفظ منافع 

مان الموعود ت�صبح العدالة بالن�صبة لالإن�صان بمثابة محبوب  الآخرين. ففي ذلك الزَّ

يع�صقه، وذلك عندما ترتقي روحه، وت�صل تربيته اإلى حّد الكمال، وهذا ل يح�صل 

وتطبيق  اهلل،  ومعرفة  والتوحيد،  الإيمان  اأ�صا�ش  على  مبنّية  حكومة  وجدت  اإذا  اإّل 

التعاليم القراآنية. 

ونحن - معا�صر الم�صلمين - �صعداء لأننا على العك�ش من كّل هذا الت�صاوؤم الموجود 

في دنيا الغرب، فاإننا نمتلك عقيدة متفائلة جدًا بم�صتقبل الب�صرّية. 

يقـــول )برترانـــد ر�صل( في كتابـــه »الآم���ال الجدي���دة«: »اإّن غالبّي���ة العلماء 

الغربّيين قد قطع�ا اآمالهم من الم�ستقبل، وهم يعتقدون باأّن العلم قد و�سل 

الي����م اإل���ى مرحل���ة اأ�سبح يهّدد فيه���ا الب�سرّي���ة بالدمار ال��سي���ك. ومن ه�ؤلء 

العلم���اء )اأين�ستي���ن( ال�سهير الذي ي�س���ّرح باأّن الإن�سان اأخ���ذ الي�م يحفر قبره 

بي���ده، فل���م يعد الأم���ر يحتاج اإلى اأكثر م���ن ال�سغط على زّر واح���د، حّتى تك�ن 

الأر�س ومن عليها في خبر كان!«. 

ونحن لو لم يكن عندنا اعتقاد باهلل وبالقدرة الغيبّية الإلهّية، ولو لم يطمئننا القراآن 

ب�صاأن م�صتقبل الب�صرية، لكّنا مجبورين على اأن نعطي الحّق لهوؤلء المت�صائمين، لأّن 

ال�صتراتيجّية  الأ�صلحة  فاإّن  تن�صب - ل �صمح اهلل -  الثالثة عندما  العالمّية  الحرب 

المتطورة المكتّظة بها تر�صانات الدول )المتقدمة( لن تدع مجاًل بحيث يكون هنا 

غالب ومغلوب، بل �صيكون م�صير جميع �صعوب العالم بال ا�صتثناء هو الدمار والفناء. 

ونحن نعتقد مطمئنين باأّنه حّتى لو ح�صلت مثل هذه النزلقات الخطرة، فاإّن يد اهلل 

فوق كّل �صيء، بدليل قوله تعالى: { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ}. 

ولقد قيل اإّن اأف�صل الأعمال هو انتظار الفرج، اأي التفاوؤل بمجيء الفرج ال�صامل 

لالإيمان  العالي  الم�صتوى  اإلى  يرمز  الأمر  هذا  اأّن  هو  ذلك  في  وال�صبب  والنهائّي. 
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اإمام  لفرج  الحقيقّيين  المنتظرين  بوعده. جعلنا اهلل من  التاّمة  والثقة  تعالى  باهلل 

زماننا |، ووّفقنا لإدراك دولة الحق والعدل التي �صوف تقوم باإذن اهلل على يديه 

ال�صريفتين. 

اللهـــّم اإّنا نرغب اإليك في دولة كريمة تعّز بها الإ�صالم واأهله وتذّل بها النفاق 

واأهلـــه، وتجعلنا فيها من الدعـــاة اإلى طاعتك والقادة اإلـــى �صبيلك، وترزقنا بها 

كرامة الدنيا والآخرة«)1).

)1)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، اأ�صالة الروح، �ش218-215.
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 المبحث األّول: بسط العدل هدف اإلمام المهدّي|

»ق�صية غيبة �صاحب الع�صر، ق�صية مهّمة نفهم من خاللها العديد من الم�صائل 

ومنها: 

اإّن اهلل لم يّدخر اإن�صانًا ينه�ش بهذا العمل الجّبار في ب�صط العدل بمعناه الحقيقّي 

في كّل المعمورة اإّل المهدّي الموعود -�صالم اهلل عليه-. فكل الأنبياء جاوؤوا لتطبيق 

العدل وكانت مهمتهم ن�صر العدل في ربوع العالم بّرمته، ولكن لم يكتب لهم النجاح. 

العدالة، لم ينجح في  الب�صرية وتطبيق  الذي جاء لإ�صالح   Pالر�صل وحّتى خاتم 

الهدف  هذا  تحقيق  في  النجاح  له  يكتب  من  واإّن  ع�صره.  في  الهدف  هذا  تحقيق 

الّنا�ش  عامة  يفهمها  التي  العدالة  ولي�صت  العالم،  اأنحاء  كافة  في  العدالة  �صين�صر 

العدالة  بل  للنا�ش،  الرفاهية  لتحقيق  الأر�ش  على  العدل  ب�صط  في  فقط  والمتمثلة 

في كافة المراحل والدرجات الإن�صانية. الإن�صان اإذا ما انحرف عن جادة ال�صواب 

�صواء انحرافًا عمليًا، اأو انحرافًا روحيًا، اأو انحرافًا عقليًا، فمعالجة هذه النحرافات 

المنحرف  الإن�صان  يعود  فعندما  الإن�صان.  لدى  العدل  اإيجاد  هي  الحقيقّي  بالمعنى 

خلقيًا اإلى جادة العتدال فاإّن ذلك يعني تحقيق العدالة في داخله، واإذا ما طراأ اأّي 

وال�صقيمة  المعوجة  العقائد  هذه  تعديل  فاإّن  الإن�صان  عقائد  على  �صقم  اأو  انحراف 

والعمل على ت�صحيحها وجعلها على ال�صراط الم�صتقيم يعّد ب�صطًا للعدل على �صعيد 

اّدخره  الذي  عليه-  اهلل  �صالم  الموعود-  المهدّي  ظهور  ع�صر  ففي  الإن�صان.  عقل 

اهلل، وبما اأّنه لم يتي�ّصر لأحد من الأولين والآخرين- �صوى الإمام المهدّي الموعود- 
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اأن يب�صط العدل في كّل العالم، فاإّن ال�صيء الذي لم ينجح الأنبياء في تطبيقه رغم اأن 

بعثتهم كانت لأجله، فاهلل تبارك وتعالى قد اّدخره ليقيم ما كان يتمناه جميع  الأنبياء 

اإّل اأّن العقبات حالت دون تطبيقه، وكذلك ما كان يتمّناه الأولياء، ولكن لم يتمّكنوا 

من تحقيقه. 

فاإذا كان عيد مولد الر�صول P اأكبر عيد للم�صلمين، وهو لم ينجح في تحقيق 

كّل ما يتطلع اإليه، وبما اأّن �صاحب الأمر- �صالم اهلل عليه- �صينجح في تنفيذ ذلك 

الق�صط،  مراحل  �صتى  في  العدالة،  مراحل  �صتى  وفي  وعدًل  ق�صطًا  العالم  و�صيمالأ 

فباإمكاننا اأنَّ نقول اإنَّ عيد �صعبان وعيد مولد المهدّي الموعود- �صالم اهلل عليه- هو 

اأكبر عيد للب�صرية جمعاء. فعندما يظهر الإمام - �صالم اهلل عليه-، ون�صاأل اهلل تعالى 

النحرافات،  كّل  و�صيعالج  النحطاط،  الإن�صانية من  �صينت�صل  يعّجل في ظهوره،  اأن 

ويمالأ الأر�ش عدًل بعدما ملئت جورًا. 

اإّن هذه العدالة لي�صت كما نفهمها نحن ول تقت�صر على اإيجاد حكومة عادلة خالية 

من الجور بل تتعّدى اإلى ما هو اأكثر من هذا المعنى. معنى يمالأ الأر�ش عدًل بعدما 

ملئت جورًا، هو اأّن الأر�ش ملئت جورا وهي تزداد �صوءًا، فجميع النفو�ش الموجودة 

تعاني من النحراف. حّتى نفو�ش ال�صخ�صيات المتكاملة تعاني من النحراف ولو من 

والأعمال  النحراف  يعتريها  والعقائد  النحراف،  يعتريها  فالأخالق  تعلم.  ل  حيث 

يعتريها النحراف. ول يخفى النحراف في الأعمال التي يقوم بها الإن�صان. اإّنه ماأموٌر 

باأن يعالج كّل معوّج واأن يعيد كّل النحرافات اإلى جاّدة العتدال، لي�صدق حقًا )يمالأ 

الأر�ش عدًل بعدما ملئت جورًا(. ومن هذا المنظار يعتبر هذا العيد عيدًا للب�صرية 

جمعاء كما اأّنه يعد عيدًا من اأعياد الم�صلمين. 

اإن �صاء  الب�صرية جمعاء  اإّنه �صيهدي  الإن�صانية برمتها، حيث  العيد هو عيد  هذا 

 .(1(
اهلل، وي�صع حدًا للظلم والجور في كافة المعمورة وفي معناه المطلق«

)1)  �صحيفة الإمام، ج12، �ش385.
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اإلمام  دولة  في  والعدالة  العدل  مفهوم  الثاني:  المبحث 
المهدّي|

»اإّن جميع الأنبياء الذين بعثوا من قبل اهلل �صبحانه بين الب�صر كانوا ي�صعون وراء 

هدفين رئي�صيين:

اله���دف الأول: هـــو اإقامة عالقـــة �صحيحة بيـــن الب�صر وبين اهلل رّبهـــم، وبعبارة 

اأخـــرى: تخلي�ش الب�صر من عبادة كّل موجود �صوى اهلل تبارك وتعالى وهو ما يتلّخ�ش 

في هذه الكلمة الطّيبة »ل اإله اإل اهلل«. 

واله���دف الثاني: هـــو اإقامة عالقات �صليمة بين الب�صر اأنف�صهم على اأ�صا�ش العدل 

والإح�صان وال�صالم والمحّبة والتعاون وخدمة بع�صهم البع�ش. 

والقراآن الكريم يبّين هذين الهدفين حيث يقول فيما يتعّلق بالأّول وهو يخاطب 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ   }  :Pالأنبياء خاتم 

ٱ ٻ ٻ  الثاني: {  الهدف  مو�صحًا  ويقول  ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ } 
ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ ڀڀ }. وهكذا نرى 
اأّن القراآن يقّرر اأ�صل الق�صط والعدالة في بناء المجتمع الب�صرّي، ويعتبر العمل بهذا 

الأ�صل اأحد الأهداف الرئي�صّية لجميع الر�صالت ال�صماوية. 

و�صوؤالنا هنا: هل �صياأتي يوم على الب�صرية ترى فيه تطبيق العدالة الكلّية ال�صاملة، 

بحيث ل يبقى اأي اأثر بين الّنا�ش لأنواع الظلم والجور، وال�صتغالل والحقد والكراهية، 

والحروب و�صفك الدماء، ول يبقى اأثر لما يالزم هذه الأمور من الرذائل الأخالقية، 

اأّن ذلك مجّرد وهم وخيال لن  كالكذب والنفاق والخداع والطمع والبخل.. اإلخ؟ اأم 

يتحّقق في يوم من الأيام اأبدًا؟

اهلل  واأّن  الإلهّي  العدل  اأنكر  ل  اأنا  يقول:  من  المتدّينين  الم�صلمين  بين  نجد  قد 

�صبحانه خلق كّل �صيء على اأ�صا�ش العدل، ولكّني اأعتقد اأّن دنيانا هذه بلغت درجة من 
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الدناءة والنحطاط، وتر�ّصخت جذور الظلم فيها، بحيث اأ�صبح من الم�صتحيل تطبيق 

العدالة الواقعّية بين الّنا�ش، وبالتالي �صيادة ال�صالم والمحّبة والإن�صانية الحقيقّية في 

هذه الدنيا. فالدنيا هي دار الظلم، والعدل الكّلي والتاّم يخت�ّش بالآخرة فقط حيث 

يتّم هناك جبران الظلم الذي وقع في الدنيا، ورّد الحقوق اإلى اأ�صحابها. وتوجد هذه 

الفكرة المت�صائمة على نطاق اأو�صع بين غير الم�صلمين اأهل الأديان ال�صماوّية. 

ولكّن الميزة الأ�صا�صّية للعقيدة الإ�صالمية - وخ�صو�صًا من وجهة نظر ال�ّصيعة - هي 

نفي الت�صاوؤم عن الب�صر، وبيان اأّن عهد الظالم بما فيه من ظلم وجور وبغي، وانحراف 

اإّنما هو عهد  اأخالقي، وما ي�صتتبع ذلك من حروب ونزاعات واختالفات،  فكري وف�صاد 

ويقوم  فيها  الحقيقية  العدالة  وت�صود  الدنيا  فت�صلح  الّنور،  عهد  �صيعقبه  حيث  موؤّقت، 

الّنا�ش بالق�صط. 

اأّن  يقّرر  حيث  الب�صارة،  هذه  يعطي  نجده  فاإّننا  الكريم،  القراآن  في  تاأملنا  واإذا 

الخير  عهد  ومجيء  والظلم  ال�ّصر  ب�صاط  طّي  هو  الدنيا  هذه  في  الب�صرية  م�صتقبل 

والعدل. وهذه واحدة من الآيات التي تبّين، ذلك: { ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ     ڈ  ڈ    ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ 
ژ} وهنا يعطي اهلل �صبحانه وعدًا قاطعًا لأهل الإيمان والعمل ال�صالح باأّن العاقبة 
في هذه الدنيا �صوف تكون لهم، واأّن الذي يحكم العالم في النهاية هو �صعار )ل اإله 

اإّل اهلل( ودين اهلل بكل ما فيه من المعنويات والقيم ال�صحيحة وعلى راأ�صها العدالة 

الحقيقة والتاّمة. 

واأما التوّجه الماّدي، وعبادة الماّديات والأنانّيات و�صائر القيم المنحرفة، ف�صوف 

يكون م�صيرها الّزوال من بين المجتمعات الب�صرية. 

وهكذا ن�صتخل�ش من القراآن الكريم هذه الفكرة وهي اأّن م�صاألة التطبيق العملّي 

اأمانّي وخيالت وهمية، واإّنما هي حقيقة ت�صير  للعدالة الكّلية ال�صاملة لي�صت مجّرد 
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الدنيا باّتجاهها لأّنها �صّنة اإلهية ل بّد اأن يجريها اهلل تعالى، فيحكم العدل في هذه 

ر�صده  بلغ  قد  فيها  الإن�صان  يكون  ندري كم هي،  مان ل  الزَّ وقرونًا من  قرونًا  الدنيا 

اأنواع  وكّل  الظلم  من  ال�صليم  الفطرّي  بطبعه  ينفر  اأ�صبح  بحيث  معنويًا  وتكامل 

الظلمات المعنوّية. 

وبحثنا هنا يدور حول الأ�صا�ش الذي ي�صتند اإليه الإ�صالم عندما يقّرر اأّن العدالة 

ال�صاملة الكلّية �صوف تتحّقق في هذه الدنيا. ولبيان ذلك يلزم اأن اأقوم فيما يلي ب�صرح 

النقاط الثالث التالية:

الأولى: ماهّية العدالة. 

والثانية: هل يوجد ميل في فطرة الب�صر نحو العدالة اأم اأن الإن�صان ينفر منها بفطرته 

وطبيعته؟ واإذا كان لها اأن تطّبق في وقت ما فال يكون ذلك اإل بالإكراه والإجبار؟

والثالث���ة: هـــل اأّن العدالة الكلّية التاّمة �صيء عملّي اأم هي مجـــّرد فكرة مثالية؟ واإذا 

كان لها اأن تطّبق عملّيًا فباأّي و�صيلة يكون ذلك؟؟

تعريف العدالة

قد ل تكون هناك حاجة لتعريف العدالة، فالب�صر على اأّي حال يعرفون جيدًا ما هو 

الظلم، وما هي التفرقة والتمييز. والعدالة ما هي اإل النقطة المقابلة لهذه الأ�صياء. 

وبعبارة اأخرى، فاإن الّنا�ش بح�صب خلقتهم وا�صتعداداتهم الفطرية، وكذلك بح�صب 

الن�صاطات والأعمال التي يقومون بها يتمتعون با�صتحقاقات معّينة، والعدالة هي اأن 

يعطى كّل ذي حق حّقه، بعك�ش حب�ش الحقوق عن اأ�صحابها، وبعك�ش التفرقة، وهي 

عدم الم�صاواة في المعاملة بين الأفراد الذين يتمتعون بنف�ش الموؤهالت وال�صتعدادات 

ويقومون بنف�ش الأعمال. 

وقد وجد قديمًا بين الب�صر - امتدادًا من عهد الفال�صفة اليونانيين الأوائل اإلى 

�صائر العهود الأوروبية الالحقة - اأفراد ينكرون واقعّية العدالة وكونها اأمرًا طبيعيًا في 
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المجتمع الب�صرّي، ويقولون اإّن العدالة هي ذلك ال�صيء الذي يقّرره القانون الحاكم 

وتفر�صه القّوة. 

ولكّن هذه الفكرة غير �صحيحة بالمّرة، فالعدالة لها واقعية ل يمكن اإنكارها، لأن 

العدالة تابعة للحّق، والحّق له واقعّية يكت�صبها من اأ�صل الخلقة، فكّل موجود يتمّتع في 

اأ�صل خلقته وتكوينه ب�صالحيات وا�صتحقاقات معّينة، والإن�صان - اإ�صافة اإلى ذلك - 

يكت�صب ا�صتحقاقات اأخرى باأعماله ون�صاطاته، ولي�صت العدالة اأكثر من اأْن ياأخذ كل 

ذي حّق حّقه الطبيعّي بدون زيادة ول نق�صان. والذي ي�صاعد على ذلك اأّن الطبيعة 

الوفيرة  الإمكانات  فيها من  اأودع  بما  للعدالة  مّت�صع  فيها  �صبحانه،  اهلل  التي خلقها 

الحقوق  اأعطيت  لو  اأنه  يتوّهمون  العدالة  واقعّية  والذين ينكرون  الكثيرة،  والخيرات 

اإلى اأ�صحابها فلن يكفي مخزون الطبيعة لذلك. 

هل حّب العدالة والرغبة فيها �سيء فطرّي؟

اإّن الإن�صان بفطرته وتكوينه، يحّب اأ�صياء في الحياة، ول يملك دلياًل لذلك �صوى 

تركيبه النف�صّي والروحّي، ومثال ذلك حّبه للجمال، فالإن�صان عندما يرى نف�صه اأمام 

�صيء جميل فاإّنه ل يملك اإّل اأن يعجب به وينجذب اإليه بدون اأن تجبره قّوة من الخارج 

على ذلك. وق�ش على ذلك حّب العلم وحب الف�صائل الأخالقية كال�صجاعة والبطولة 

والأمانة والوفاء.. اإلخ. فهل اأن الميل اإلى العدالة �صواء الفردّية اأو الجتماعية بغ�ّش 

النظر عن ح�صول المنفعة ال�صخ�صّية جزء من المطالب الب�صرية؟ وهل يوجد �صيء 

كهذا في فطرة الب�صر اأم ل؟

نظرّية )نيت�سه( و)مكيافيللي(

يعتقد اأكثر الفال�صفة الأوروبّيين باأنه ل يوجد في فطرة الب�صر اأي ميل نحو العدالة. 

وقد جّرت فكرتهم هذه الدنيا في نهاية المطاف اإلى الدمار، فهم يقولون: اإن العدالة 

اأّن  يّدعون  الأقوياء، فهم  اأجل مواجهة  ال�صعفاء والعاجزين، وذلك من  من اختراع 
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العدالة �صيء ح�صن، واأّن الإن�صان ينبغي اأن يكون عادًل في تعامله مع الآخرين، وهذا 

كالم فارغ بدليل اأّن الذين يدافعون عن العدالة ويدعون اإليها، ما اإن يمتلكون القوة 

حّتى يفعلوا نف�ش ما فعل الأقوياء من قبلهم. يقول الفيل�صوف الألماني )نيت�صه(: كم 

حدث لي اأن �صحكت عندما كنت اأرى ال�صعفاء يتحدثون عن العدالة ويطالبون بها، 

وكنت اأقول لهم: اأّيها الم�صاكين، لو كنتم تملكون مخالب لما تفّوهتم بمثل هذا الكالم 

اأبدًا! 

الب�صر  المودعة في طبيعة  الأمور  العدالة جزء من  باأّن  يوؤمنون  ل  الذين  وهوؤلء 

اأن ي�صعى وراء  اإّنه ل ينبغي لالإن�صان  اإلى فريقين: ففريق يقول  وفطرتهم ينق�صمون 

القّوة ل غير.  وراء  ي�صعى  اأن  ينبغي  بل  الأماني،  اأمنية من  بعنوان  ولو  العدالة حّتى 

الطويل(  الذنب  من  اأف�صل  الق�صير  )القرن  اأّن  مفاده  فكرتهم  على  بمثٍل  وياأتون 

ويرمزون بالقرن هنا اإلى القّوة، بينما يرمزون بالذنب اإلى العدالة. ومن هذا الفريق 

)نيت�صه( و)مكيافيللي(. 

نظرية )برتداند ر�سل(

والفريق الآخر ل يوافق على ذلك بل يقول: ينبغي ال�صعي وراء العدالة، ولكن لي�ش 

ب�صفتها هدفًا، بل لأّن م�صالح الفرد توجد فيها. ومن هوؤلء )برتراند ر�صل( الذي 

يّدعي بهذا النمط من التفكير اأّنه - اأي�صًا - من اأن�صار الإن�صانية وحّب الإن�صان، وهو 

مجبور على مثل هذا الّدعاء لأّن فل�صفته توجب عليه ذلك. 

يقول هذا الفيل�صوف البريطاني: اإّن الإن�صان مفطور بطبيعته على حّب الم�صلحة 

ال�صخ�صّية، وهذا �صيء مفروغ منه ول يقبل اأّي نقا�ش.. اإذن فماذا ينبغي اأن نفعل من 

اأجل تطبيق العدالة و�صيادتها في المجتمع؟ اإّننا ل يمكننا اأن نفر�ش العدالة فر�صًا 

على الّنا�ش لأّن طبيعتهم وفطرتهم ل تتالءم مع ذلك. نعم يمكننا اأن نعمل �صيئًا اآخر، 

وهو اأْن نقوم بتنمية عقل الإن�صان وتقوية علمه اإلى اأن ي�صل اإلى مرحلة ن�صتطيع اأن 
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نقول له فيها: اأيها الإن�صان، �صحيح اأّن الم�صلحة ال�صخ�صّية هي التي تمتلك الأ�صالة 

في الحياة، ولي�ش لأحد اأن يحاول �صرفك عن ال�صعي وراءها. ولكن اعلم اأّن م�صلحتك 

الفردّية ل يمكن تاأمينها اإل عن طريق اإيجاد العدالة في المجتمع، ذلك اأّنك ل تمتلك 

دائمًا من القّوة في مقابل الآخرين ما يتيح لك الح�صول على كّل ما تريد عن طريق 

على  تح�صل  اأن  فبدل  وبالتالي  اعتدائك  على  يرّدون  �صوف  لأّنهم  والعدوان،  البغي 

المنفعة ف�صوف ت�صاب بال�صرر. 

نقد هذه النظرّية:

وا�صح اأّن هذه النظرية لي�صت �صليمة، لأّنها ت�صدق على ال�صعفاء - فقط - دون 

اإلى اللتزام بالعدالة من اأجل تاأمين  الأقوياء. والعلم في هذه النظرية يدفع الفرد 

على  ح�صوله  توؤّمن  التي  والقّوة  القدرة  امتلك  فاإذا  فقط،  ال�صخ�صّية  م�صلحته 

له  بالن�صبة  تمامًا  ينعدم  العدالة  معنى  فاإّن  مبا�صرة،  بطريقة  ال�صخ�صّية  م�صالحه 

�صعاراته  كّل  من  النقي�ش  على  ر�صل(  )برتراند  فل�صفة  فاإّن  ولهذا  الحالة.  هذه  في 

الإن�صانية، تعطي الحّق لكل الأقوياء من الدرجة الأولى والذين ل ي�صعرون باأّي خوف 

من الآخرين، في اأن يرتكبوا بحّقهم ما �صاء لهم من الظلم والعدوان. 

النظرية المارك�سية

عن  تتحّقق  اأن  يمكن  ل  ولكّنها  عملّي،  �صيء  العدالة  اأّن  اإلى  المارك�صّيون  يذهب 

تربيته  يمكن  فال  العدالة..  اإقامة  على  القدرة  يملك  ل  لأّنه  ذاته،  الإن�صان  طريق 

بحيث يكون راغبًا في العدالة وطالبًا لها بمعنى الكلمة، ول يمكن تنمية عقله وعلمه 

اإذن كيف  العدالة.  اإّنما توجد في  ال�صخ�صّية  اأّن م�صلحته  اإلى الحّد الذي يرى فيه 

اآخر:  وبتعبير  والماكينة.  الآلة  )اآلهة(  بوا�صطة  اإّل  تتحّقق  ل  اإّنها  العدالة؟  تتحّقق 

اأّيها الإن�صان.. لي�ش لك اأن تطلب العدالة وت�صعى وراءها، فهذا لي�ش من �صاأنك. واإذا 

ت�صّورت اأّنه يمكنك اأن ت�صبح عادًل فهذا ت�صّور كاذب، لأّنك بطبيعتك ل�صت محّبًا 
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للعدالة، واإذا فّكرت باأّن عقلك يمكن اأن ير�صدك في يوم من الأيام اإلى طريقة لتطبيق 

العدالة عملّيًا فهذا تفكير باطل، لأّن الآلة وحدها هي التي ت�صتطيع اأن تقود الب�صر 

القت�صادّية  الو�صائل  تحدثها  التي  فالتطّورات  تلقائية.  ب�صورة  العدالة  تطبيق  اإلى 

والإنتاجية تو�صل الب�صرية اإلى دنيا الراأ�صمالية اأوًل، ثّم يتّم النتقال بعد ذلك ب�صورة 

طبيعّية اإلى دنيا ال�صتراكية حيث تقوم الآلة باإقرار الم�صاواة والعدالة في المجتمع 

ب�صورة جبرّية، �صاء الّنا�ش اأم اأبوا، )طبعًا، اأثبتت التجارب والأحداث فيما بعد، اأن 

ل اإليها المارك�صّيون كانت خاطئة وغير عملّية بالمّرة(.  كثيرًا من الح�صابات التي تو�صّ

النظرّية الإ�سالمية

اأّما النظرّية الإ�صالمية فترى اأّن جميع تلك الأفكار والفل�صفات اإّنما هي نوع من 

من  تهرب  اليوم  الب�صرّية  كانت  فاإذا  وفطرته،  الب�صر  بطبيعة  الظن  و�صوء  الت�صاوؤم 

العدالة، فذلك لأّنها لم ت�صل اإلى مرحلة الكمال بعد. فالعدالة مرتكزة في اأ�صل خلقة 

الب�صر. واإذا ُربّي الإن�صان ب�صورة �صحيحة وعلى يد )مرّب كامل( فاإنه حتمًا ي�صل 

ل العدالة  اإلى مرحلة ي�صبح فيها طالبًا للعدالة بنف�صه وب�صورة واقعية، بحيث يف�صّ

الجماعّية على الم�صلحة ال�صخ�صّية، وي�صبح حّب العدالة عنده �صيئًا نابعًا من ذاته 

كحّب الجمال مثاًل يندفع اإليه بكّل وجوده بدون اأن يجبره اأحد اأو �صيء على ذلك. 

ولي�ش  المعقول  الجمال  وم�صاديقه،  الجمال  مقولت  من  العدالة  اأّن  والواقع 

المح�صو�ش طبعًا ويخطئ الذين يزعمون اأّن الإن�صان بفطرته لي�ش مريدًا للعدالة ول 

طالبًا لها، واأّنه ل يتقّبلها اإّل اأن ُتفر�ش عليه فر�صًا، اأو يّدعون اأّن عقل الب�صر يجب اأن 

ي�صل اإلى مرحلة يرى فيها م�صلحته ال�صخ�صّية في العدالة، ب�صورة تلقائية دون اأن 

يكون لالإن�صان اأّي دور في ذلك. 

كاّل فهناك اأفراد بين الب�صر اأثبت التاأريخ اأّنهم كانوا يتمّتعون ب�صفة العدل وحّب 

العدالة بدون اأن يجبروهم �صيء على ذلك، اأو يكون حافزهم تاأمين منافعهم الّذاتية، 
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الحافز  هذا  مخالفة  اإلى  ال�صفة  هذه  دفعتهم  ما  فكثيرًا  ذلك  من  العك�ش  على  بل 

اأ�صبه  هي  بل  وهدف،  منية 
ُ
واأ فكرة  عندهم  فالعدالة  له.  م�صاّد  اّتجاه  في  والعمل 

بمحبوب يع�صقونه وي�صّحون باأنف�صهم في �صبيله. وهوؤلء كانوا نماذج لالإن�صان الكامل 

في الع�صور ال�صابقة، واإذا لم يمكن الو�صول اإلى درجتهم في هذا المجال، فعلى اأّي 

حال يمكن لأّي فرد اأن يكون نموذجًا م�صغرًا لهم. 

لقد كان علّي بن اأبي طالب Q واحدًا من اأبرز واأ�صهر تلك النماذج الرائعة، 

حيث ا�صتطاع عملّيًا اأن يثبت بطالن كّل الفل�صفات التي تّدعي اأّن العدالة �صيء غريب 

عن فطرة الإن�صان. وعندما ن�صرب مثاًل باأمير الموؤمنينQ فال يت�صّور البع�ش 

اأّن هذا الأمر منح�صر في �صخ�ش واحد فقط، كاّل، فقد كانQ اأ�صتاذًا لمدر�صة 

النهج  هذا  على  و�صاروا  بتفّوق،  منها  وتخّرجوا  العدالة  درو�ش  الكثيرون  فيها  تّلقى 

طيلة حياتهم. كما اأننا نرى في كّل الع�صور والأزمنة، وحّتى في زماننا هذا، اأفرادًا 

يكون  و�صوف  مزجًا،  بحّبها  فطرتهم  ُمزجت  وقد  واقعّية،  ب�صورة  بالعدالة  يوؤمنون 

اإن�صان الع�صور القادمة اأي�صًا كذلك. 

التطبيق العملّي للعدالة الكّلية وكيفّيته

مــــن البديهــــّي اأّن العدالة �صــــيء عملّي وقابــــل للتطبيق، لأنها تتــــالءم مع فطرة 

الإن�صــــان اأوًل، وتن�صجــــم مع قوانين الكون والطبيعة ثانيــــًا. ولكّن تحقيق هذا الأمر 

يحتــــاج اإلــــى و�صع برنامج �صحيــــح والإ�صراف علــــى اإجرائه وتنفيــــذه بدّقة وكفاءة 

مان | فهو ذلك )المرّبي  عالية، ولن يتّم ب�صورته الكاملة اإّل في عهد �صاحب الزَّ

الكامــــل( الذي تنتظره الب�صرية جمعاء لترى تطبيق العدل الكلّي والعدالة ال�صاملة 

على يديه. 

والغريـــب في الأمر اأّن هناك الكثيرين مّمن يت�صّورون اأّن م�صاألة ظهور الإمام 

الحّجـــة | هي م�صاألة م�صاوية لنحطاط العالم وتقهقر الب�صرّية. ولكّن الق�صية 
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على العك�ش من ذلك، فهي عنوان الرقّي الفكرّي والأخالقّي والعلمّي للب�صر، وذلك 

بحكـــم كّل ال�صواهـــد والأدّلة التي و�صلت اإلينا عن طريـــق ديننا الذي ُيحّدثنا عن 

مو�صوع ظهور الحّجة | و�صيادة العدل الكلّي ال�صامل في طول الدنيا وعر�صها. 

ففي اأحاديث »اأ�صول الكافي« نقراأ اأّنه عندما يظهر الحّجة |، فاإنَّه يم�صح بيده 

من  ُتنزع  اأن  بعد  وعملهم،  فكرهم  يزداد  كما  عقولهم،  فتزداد  الب�صر  اأفراد  على 

والتكامل  الحقيقي،  الُرقّي  الدنيا  ويكون هناك في  والعدوان،  ال�صّر  نفو�صهم طبيعة 

 .
(1(

الواقعي لالإن�صان«

المبحث الثالث: الجهاد طريٌق إلحقاق العدل

»هنـــاك اأثٌر اآخر ونتيجـــٌة مختلفة لم�صتقبل هذا العالـــم، حيث يزول الياأ�ش 

والإحبـــاط من قلوب ال�صعوب، ونعلـــم حينها اأّن جهادنا موؤّثـــٌر ومنتج. اأحيانًا، 

هناك اأفراٌد مّمن لي�صوا مّطلعين على هذا البعد من الفكر الإ�صالمّي، ي�صابون 

بالحيرة والياأ�ش اأمام هـــذه الح�صابات والمعادلت الماّدية الكبرى في العالم، 

ويت�صاءلـــون فيمـــا بينهم كيف يمكـــن ل�صعٍب يريـــد اأن يثور اأن يقـــاوم مثل هذه 

القوى العظمى والتكنولوجيـــا المتطّورة والأ�صلحة المدّمرة، ومثل هذه القنابل 

النوويـــة الموجودة فـــي العالم؟ ي�صعرون اأّن ال�صمـــود مقابل �صغط قوى الظلم 

وال�صتكبـــار اأمـــٌر غير ممكن. لكّن العتقـــاد بالمهدّي والإيمـــان بتحّقق ع�صر 

مان يحّقق هذا الأمل  الحكومة الإ�صالمية والإلهية على يد ابن النبّي واإمام الزَّ

في الإن�صان ويقول له، كاّل، �صنجاهد لأّن العاقبة لنا، ولأّن عاقبة اأمرنا هي اأّن 

هذا العالم يجب اأن يخ�صع وي�صّلم و�صوف يح�صل هذا الأمر. وذلك لأّن م�صير 

التاريخ يّتجه نحو ما قمنا اليوم بو�صع اأ�ص�صه وقد حّققنا اأنموذجًا عنه ولو كان 

ًة ال�صعوب  ناق�صًا. ومثل هذا الأمل لو ُوجد في قلوب ال�صعوب المنا�صلةـ وخا�صّ

)1)  العالمة ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطهري، اأ�صالة الروح، �ش212-200.
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الإ�صالمّيةـ ف�صوف يمنحها حالًة من الن�صاط الم�صتمّر بحيث ل يمكن لأي عامٍل 

اأن يخرجها من ميدان الجهاد والن�صال، اأو اأن ي�صيبها بالهزيمة الداخلّية. 

ويوجد نقطٌة اأخرى وهي اأّن التبليغات والأفكار المغلوطة في ذهن الّنا�ش قد 

انغر�صـــت، وعبر كّل هذه ال�صنيـــن المتمادية، اإلى تلك الدرجة حيث اعتقدوا اأّن 

اأي تحـــّرٍك اإ�صالحّي لن يكون مفيدًا ومثمرًا قبل قيـــام المهدّي|، وي�صتدّلون 

بـــاأّن الدنيا يجب اأن ُتمالأ ظلمًا وجورًا حّتى ياأتـــي الإمام المهدّي، وما لم تمتلئ 

بالظلم والجور فاإّنه لن يظهر. كانوا يقولون اإّن الإمام يظهر بعد اأن ت�صبح هذه 

الدنيـــا مليئًة بالظلم والجور. والنقطة الموجودة هنا هي اأّن في جميع الروايات 

اّلتـــي وردت ب�صاأن الإمام المهدّي، فاإّن الجملة هي هكذا: »يمالأ الل به الأر�س 

ق�سط���اً وعدًل، كم���ا ُملئت ظلماً وج�راً«)1)، اأنا العبد لـــم اأ�صاهد مو�صعًا واحدًا 

ول اأظـــّن اأّنه يوجد »بعدما ُملئ���ت ظلماً وج����را«. فباللتفات اإلى هذه النقطة، 

رجعت اإلى الروايات العديدة في الأبواب المختلفة ولم اأجد في اأّي مكاٍن جملة، 

»بعدما ُملئت ظلماً وج�را«، ففي كّل الأماكن يوجد »كما ُملئت ظلماً وج�را«، 

اأي اأّن امتـــالء الدنيا بالعدل والق�صط بوا�صطـــة الإمام المهدّي ل يكون مبا�صرًة 

بعـــد اأن ُتمالأ بالظلـــم والجور، كاّل، بل اإّنه كما ح�صل طـــوال التاريخ، ولي�ش في 

مو�صـــٍع واحـــد اأو زمان واحد، بل فـــي اأزمنة مختلفة، كانـــت الدنيا ُتمالأ بالظلم 

والجور، �صواٌء في عهد الفراعنة، اأو في ع�صور الحكومات الطاغوتية اأو في اأّيام 

ال�صلطـــات الظالمة اّلتي جعلـــت كّل هذه الدنيا ترزح تحت وطاأة ظلمها وفي ظّل 

ال�صحـــب ال�صوداء للجور والعدوان بحيث اإّنـــه لم نَر فيها اأّي عالمة على العدالة 

والحّرية، فكما اأّن الدنيا عا�صت مثل هذا اليوم، فاإّنها �صترى يومًا يمتلئ العالم 

كّله في جميع اآفاقه بنور العدل، ول يكون فيه اأّي مكاٍن ل يمتلئ بالق�صط. وهناك 

لـــن يكـــون اأّي مكاٍن يحكمه الظلـــم اأو يكون فيه الب�صر تحت وطـــاأة الظلم وجور 

ال�صيخ الكليني، الكافي، ج1، �ش341.  (1(
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الحكومـــات وت�صّلـــط المقتدريـــن، واآلم التمييز العن�صـــرّي. اأي اأّن هذا الو�صع 

اّلذي يهيمن على العالم اليوم وقد كان يعّم هذه الدنيا في يوٍم من الأيام، �صوف 

يتبّدل اإلى عمومّية العدل«)1).

مان؟ المبحث الرابع: إمام المستقبل أم إمام الزَّ

»ي�صيـــف الكاتـــب في مقطـــٍع جديد مـــن ر�صالتـــه: »اإنَّ هوؤلء ال�صـــادة حين 

يعتقـــدون: اأنَّ الإمام �صيمـــالأ الب�صيطة م�صتقباًل بالعـــدل والق�صط. وفي جوابه 

مان«.  نقول: اإذًا الإمام الذي يتحّدثون عنه هو اإمام الم�صتقبل ولي�ش اإمام الزَّ

الج����اب: هـــذه التهمـــة غير �صحيحـــة. وال�صبـــب اأنَّ اأحدًا من علمـــاء ال�ّصيعة 

ومتكلميهم لم يذهـــب للقول اإّن معنى الإمامة هو ب�صط العدل والق�صط. في حين 

اأجمع الكل على اأنَّ ظهور الإمام الغائب يقترن مع ب�صط العدل والق�صط. 

وثمة - كما ل يخفى - فرق بين القولين. 

نقـــراأ في جـــزء من الر�صالة قـــول الكاتب: »اإذا كان اهلل يريـــد اأن يمالأ العالم 

فـــي الم�صتقبـــل بنور العدالة فما الحاجـــة يا ترى لأن يخلق اإن�صانـــًا قبل األف عام 

ويذخـــره لهذه المهمة طوال هذه القرون؟ فهل يعجز اهلل - نعوذ باهلل - من خلق 

هـــذا الإن�صان واإيجاد هذا الإمـــام في الوقت المنا�صـــب؟ اأم اأنَّ اهلل �صبحانه وهو 

القدو�ـــش القـــادر ي�صنع عبثًا؟ ثّم هـــل نح�صب اأّن ح�صـــاب اهلل ي�صتوي مع ح�صاب 

الب�صـــر، اإذ يقوم الإن�صان باّدخـــار فاكهة ال�صتاء اإلى ال�صيـــف لأّنه لي�ش بمقدوره 

الح�صول عليها في ال�صيف؟«. 

الج����اب: اإنَّ من لوازم القدرة المطلقـــة وال�صتطاعة غير المتناهية اأن يكون 

بمقـــدوره )�صبحانه( فعل العمل التدريجي الذي يحتاج لزمٍن ومهلة، وفعل العمل 

الفوري المبا�صر الذي يكون للحظته. 

)1)  الإمام ال�صيد علي الخامنئي، اإن�صان بعمر 250 �صنًة، �ش386-383.
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فهاتان الممار�صتان كلتاهما مظاهر القدرة وال�صتطاعة المطلقة. على �صعيد 

اآخـــر اأثبتت نتائـــج البحوث العلمية المعا�صرة اأنَّ العالـــم الذي نعي�ش فيه يقوم - 

دون ا�صتثناء - على قاعدة الحركة التدريجية، فكّل �صيء يتحّرك بتدريج دون اأن 

يكون في ذلك تناٍف مع قدرة ال�صانع. 

وهـــذه القاعـــدة التي تّطرد حّتى تعـــّم كل الموجودات واأجـــزاء العالم ل تفّرق 

- فـــي ح�صاب الدليل العقلـــّي التاّم - في ال�صتحالة بيـــن ال�صاعة الواحدة واآلف 

ال�صنيـــن، ول تتاأثـــر بالفا�صلة الزمنية للتكّون �صواء اأكانـــت ق�صيرة اأم طويلة. اأي 

لـــو كان في خلق العمل اأو الجـــزء تدريجيًا تناٍف مع القـــدرة المطلقة للخالق لما 

اختلـــف الأمر بين اللحظة واآلف ال�صنين، فح�صاب الثنين بمالك التاأخير عجز 

في القدرة ولو لم يكن عجزًا ل�صتوى بين اللحظة واآلف ال�صنين اأي�صًا. 

ثّم اإّن هذا الإ�صكال يِرُد على الكاتب ويعود عليه بدرجٍة مت�صاوية، فهذا الكاتب 

لـــو �صاء اأن ي�صـــع اإ�صبعه على اأي جزٍء مـــن اأجزاء العالم، وعلـــى كل ظاهرة من 

ظواهـــره وكل موجـــود من موجوداته - وجميعها من خلـــق اهلل و�صنعه - لوجدها 

تخ�صـــع لتـــدّرج في التكّون والوجـــود، وهو مما يتعار�ـــش - بمقيا�صه - مع القدرة 

الإلهية المطلقة!

ال�صواهد كثيرة، منها: لماذا خلق اهلل ال�صماوات والأر�ش في �صتة اأيام ولم يخلقها 

في لحظة؟ اأكان �صبحانه عاجزًا عن ذلك؟ ولماذا يخ�صع النبات والحيوان في تحّقق 

وجوده الفعلّي اإلى م�صار تدريجّي؟ ولماذا ل يخلق في لحظة واحدة؟ لماذا ت�صتغرق 

نطفة الإن�صان ت�صعة اأ�صهر حتى تتحّول اإلى اإن�صان بالفعل؟ وهل اهلل عاجز عن خلقه 

ا�صتخراج  الآن، على  قبل  ولي�ش  اليوم فقط  قادرًا  الإن�صان  اأ�صبح  لماذا  في لحظة؟ 

اأنها مودعة في باطن الأر�ش قبل اآلف  معادن الأر�ش وال�صتفادة من كنوزها رغم 

ال�صنين؛ وقد اأودعها اهلل لالإن�صان بالذات وذخرها له، حيث يقول تعالى: َخَلَق َلُكم 
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العدل والعدالة في دولة الإمام المهدّي|

. فما معنى هذا الّدخار منذ اآلف ال�صنين، ولماذا لم ُتخلق 
(1(

ْر�ِش َجِميعًا
َ
ا ِفي الأ مَّ

لالإن�صان في لحظة ال�صتثمار؟

ي�صيف الكاتب في جزٍء جديد من ر�صالته: »هم يقولون: اإّن الإمام ينبغي اأن يكون 

من اإمام قبله، اأي اإّن اأب الإمام ينبغي اأن يكون اإمامًا اأي�صًا. ولذلك اّدخر اهلل ولد اآخر 

الأئمة ذخيرة لليوم الموعود. 

الموؤمنين  اأمير  والد  واأبو طالب  يكون ذلك،  كيف  المنطق!  لهذا  اأقول: عجبًا 

علي Q، لم يكن ل اإمامًا ول نبيًا؟ األم يتاأّملوا حال ر�صول اهللP الذي لم 

يكن والده عبد اهلل نبيًا ول اإمامًا؟ وحين يكون اأبو الأئمة خارجًا عن دائرة هذا 

ال�صرط، ول ينطبق على ر�صول اهلل مع ما له من المنزلة وال�صاأن الرفيع، فكيف 

 .»
(2(

يّت�صق هذا مع اّدعائكم؟

)1)  �صورة البقرة، الآية 29.
)2)  العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطباطبائي}، مقالت تاأ�صي�صية، �ش265-263.
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من  بّد  ل  التي  المنهجية  ال�صوابط  من  مجموعة  الخامنئي   الإمام  يحّدد 

اللتزام بها في مقام البحث العلمّي والممار�صة العملية وفي ميادين التبليغ كذلك، 

ومنها:

المبحث األول: قضية المهدويّة قضية اعتقادية أساسية:

اإّن ق�صية المهدوّية هي في عداد الم�صائل الأ�صلية التي تدور في �صل�صلة المعارف 

الدينية العليا كق�صية النبّوة مثاًل، حيث اإّن اأهميتها ينبغي اأن تقارن باأهمية النبّوة، 

اأجله جميع  الذي جاء من  الأمر  المهدوّية هو نف�ش  به  تب�ّصر  الذي  ال�صيء  لأّن ذاك 

الأنبياءR، وانطلقت من اأجله جميع البعثات، وهو عبارة عن اإيجاد عالٍم توحيدّي 

مبنّي وقائم على اأ�صا�ش العدالة، وبال�صتفادة من جميع ال�صتعدادات التي اأودعها اهلل 

تعالى في الإن�صان. ومثل هذا الع�صر هو ع�صر ظهور الإمام المهدّي|، هو ع�صر 

للروحانية  الحقيقية  الحاكمية  ع�صر  الّتوحيد،  حاكمية  ع�صر  التوحيدّي،  المجتمع 

والدين على كل مجالت حياة الب�صر، وع�صر ا�صتقرار العدل بمعناه الكامل والجامع، 

وهذا ما جاء الأنبياءR من اأجله. 

فاإّن جميع التحّركات التي قام بها الب�صر في ظّل تعاليم الأنبياءR - وطيلة هذه 

القرون المتمادية - هي تحركات نحو الجاّدة العري�صة الُمعبَّدة التي �صتكون في ع�صر 

فمثل  عليها.  الّنا�ش  ي�صير  حيث  ال�صامية  الأهداف  نحو  متوجهًة  المهدّي|  الإمام 

هذه التحركات مثل جماعٌة من الّنا�ش يتحّركون في الجبال والأودية والطرق ال�صاقة 
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وال�صعبة والمنعطفات الخطرة تبعًا لإر�صاد اأ�صخا�ٍش معّينين من اأجل اأن ي�صلوا اإلى 

اأمامهم  الطريق  ُيفتح  الأ�صا�صية  الجاّدة  اإلى  الأ�صا�صية. فعندما ي�صلون  الجاّدة  تلك 

ويتبّين ال�صراط الم�صتقيم وت�صبح الحركة عليه �صهلة، ويمكن ال�صير عليه بي�صر.

بل  بالتوّقف،  الحركة  هذه  تبتلى  لن  الأ�صا�صية  الجاّدة  تلك  اإلى  و�صلوا  فاإذا 

�صيبداأون �صعيًا جديدًا نحو الأهداف الإلهية ال�صامية، وذلك لأّن ا�صتعدادات الب�صر ل 

منتهى لها، وطوال هذه القرون المتمادية كان الب�صر ي�صيرون على هذه الطرق وعلى 

المنعطفات والطرق ال�صعبة وال�صاقة، وهم يواجهون الموانع المتعّددة باأبداٍن متعبة، 

 مثخنة بالجراح من اأجل اأن يو�صلوا اأنف�صهم اإلى هذه الجاّدة الأ�صلية، جاّدة 
ٍ
واأقدام

زمان الظهور. اإّنه عالم الظهور الذي �صتبداأ الب�صرية فيه حركتها. 

فلو لم تكن المهدوّية، لكان معنى ذلك اأّن جميع م�صاعي الأنبياءR وكّل هذه 

الدعوات والبعثات وهذه الت�صحيات والجهود الم�صنية �صتكون بال فائدة وتبقى بال 

اأثر. لهذا فاإّن ق�صية المهدوّية هي ق�صيٌة اأ�صا�صية وُتعّد من المعارف الإلهية الأ�صا�صية.

وجميع الأديان الإلهية تقريبًاـ اإلى الحّد الذي و�صلت اإليه مطالعاتناـ لديها ما يمّثل 

اللّب والمعنى الحقيقّي للمهدوية، لكن باأ�صكاٍل تّم تحريفها واأ�صكاٍل مبهمة دون اأن 

يّت�صح المراد منها بالدقة. 

المبحث الثاني: المهدويّة قضّية اإلسالم وجميع المسلمين:

اإّن ق�صية المهدوّية في الإ�صالم من الم�صّلمات ول تخت�ّش بال�ّصيعة، فاإّن جميع 

والعدل  الحّق  اإقامة حكومة  العالم عبارة عن  باأّن غاية  تقبل  الإ�صالمية  المذاهب 

عن  الرواة  اأجاّلء  روى  فقد  ال�صريف.  فرجه  تعالى  اهلل  عجل  المهدّي  يد  على 

النبّي الأكرم P في رواياٍت معتبرة ذلك بطرٍق مختلفة في المذاهب الإ�صالمية 

ال�ّصيعة في هذا  امتياز  اأن  الأمر  ، غاية  �صٍكّ اأّي  يوجد في ذلك  لهذا ل  المتعّددة، 

الأمر اأّن ق�صية المهدوّية عندهم ل يعتريها الإبهام، ولي�صت م�صاألًة معّقدًة ي�صعب 
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ونعرف  نعرفه،  وا�صح  م�صداٌق  ولها  وا�صحة  م�صاألٌة  هي  بل  فهمهما،  الّنا�ش  على 

خ�صائ�صه ونعرف اآباءه واأ�صرته وولدته وتفا�صيل اأخباره، وفي مثل هذه المعرفة ل 

ح  ينح�صر الأمر بروايات ال�ّصيعة، فهناك رواياٌت جاءت عن طرٍق غير �صيعية، تو�صّ

لنا مثل هذه المعرفة، ويجب على اأتباع المذاهب الأخرى اأن يلتفتوا ويدّققوا حّتى 

تّت�صح لهم هذه الحقيقة. لهذا اإّن اأهمية الم�صاألة هي بهذا الم�صتوى ونحن اأولى من 

والمتقنة  الدقيقة  العلمية  بالأعمال  القيام  ويجب  لمعالجتها،  ننه�ش  اأن  الآخرين 

على هذا ال�صعيد. 

المبحث الثالث: تالزم قضية االنتظار مع قضية المهدويّة:

الم�صطلحات  من  فالنتظار  المهدوّية،  ق�صية  عن  تنفّك  ل  ق�صيٌة  النتظار  ق�صية 

قطعية،  حقيقة  د  تر�صّ يعني  الترّقب،  يعني  النتظار  الدين.  لفهم  الأ�صا�صية  المفتاحية 

وحا�صر،  حّي  موجود  انتظار  وخا�صة  والقطعّي،  الحتمّي  الم�صتقبل  ذاك  يعني  النتظار 

فهذا  كال  وُوجد،  ُولد  من  هناك  اإّن  بالقول  ُيكتفى  فال  الأهمية،  غاية  في  م�صاألة  فهذه 

اأّن الّنا�ش يرونه وهو يرى الّنا�ش ولكن ل  الموجود له ح�صور بين الّنا�ش. وفي الروايات 

يعرفونه. و�ُصبه في بع�ش الروايات بالنبّي يو�صف Q الذي كان يراه اإخوته وكان بينهم 

وجل�ش مجل�صهم ولكّنهم لم يعرفوه. فهو حقيقٌة بارزٌة وا�صحٌة وم�صتنه�صة، وهذا ما يعين 

على فهم معنى النتظار، الذي تحتاجه الب�صرية والأمة الإ�صالمية بطريٍق اأولى، وهو الذي 

ي�صع على عاتق الإن�صان تكليفًا، فعندما يكون الإن�صان على يقين من مثل هذا الم�صتقبل 

وكان من اأهل العبودية هلل كما جاء في القراآن الكريم في قوله تعالى: {چ چ 

ژ  ژ  ڈ   }  ،
(1(

 { ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ      ڇ 
دًا.   يفهم وعليه اأن يهيئ نف�صه ويكون منتظرًا ومتر�صّ

(2(
ڑ    ڑ    ک } 

)1)  �صورة الأنبياء، الآية 105.

)2)  �صورة الأنبياء، الآية 106.
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المبحث الرابع: وظيفة المنتظرين:

كبرى  واقعًة  هناك  اأّن  نعلم  اأن  بمعنى  الذاتّي،  الإعداد  النتظار  لوازم  من  اإّن 

�صتحدث ونكون منتظرين دومًا، فال ي�صّح اأبدًا اأن ُيقال اإّنه قد بقي �صنواٌت اأو فترات 

محّددة لوقوع الأمر، ول ي�صّح اأبدًا اأن ُيقال اإن هذه الحادثة قريبة و�صوف تقع في هذه 

دين دائمًا ومنتظرين دومًا.  الأيام المقبلة. وعلينا اأن نكون متر�صّ

فالنتظار يوجب على الإن�صان اأن يعّد نف�صه بطريقٍة وهيئٍة وُخُلٍق يقارب ال�صاكلة 

مان الذي ينتظره. والهيئة والُخُلق المتوّقع في الزَّ

والإخال�ش  والتوحيد  الحّق  ع�صر  هو  المنتَظر  الع�صر  ذلك  يكون  فعندما 

والعبودية هلل وهو منتَظٌر فعلينا اأن نقّر باأنف�صنا من مثل هذه الأمور ونعّرف اأنف�صنا 

اإلى العدل ونهّيئها للعدل ولقبول الحّق، فاإّن النتظار يوجد مثل هذه الحالة. 

بمقدار  الإن�صان  يقنع  ل  اأن  هي  النتظار  حقيقة  في  المودعة  الخ�صائ�ش  ومن 

التقّدم الحا�صل في و�صعه الحالي، بل ي�صعى لالإكثار منه يومًا بعد يوم، واأن يزيد من 

تحّقق الحقائق ومن الخ�صال المعنوية والإلهية في نف�صه وفي المجتمع. اإن هذه من 

لوازم النتظار اأي�صًا. 

بقضيتي  الجاّد  العلمّي  التحقيق  ضرورة  الخامس:  المبحث 
االنتظار والظهور:

عن  الغفلة  ينبغي  فال  علمية.  باأعماٍل  يقوم  من  اليوم  هناك  تعالى  اهلل  بحمد 

هذه الأعمال العلمية المتالزمة معًا لدقة فيما يتعّلق بق�صية النتظار وق�صية ع�صر 

الظهور. ويجب اجتناب عمل العوام والجهلة ب�صّدة، فمن الأ�صياء التي يمكن اأن ت�صّكل 

خطرًا كبيرًا مثل هذه الأعمال البعيدة عن المعرفة، ول ترجع اإلى �صنٍد ومدرٍك فيما 

مان|، وهو ما �صي�صّكل فر�صة منا�صبة لالأدعياء الكاذبين،  يتعّلق بق�صية اإمام الزَّ



�س�ابط منهجية في درا�سة ق�سية المهدوّية

199

فالأعمال غير العلمية وغير الموّثقة والتي ل تعتمد على الم�صادر والمدارك المعتبرة 

هي اأوهاٌم وخيالٌت �صرفة، ومثل هذه الأمور تبعد الّنا�ش عن حالة النتظار الحقيقية، 

وتهّيئ الأر�صية لالأدعياء الكاذبين والدّجالين، فهذا ما يجب اجتنابه ب�صّدة. 

اأو  اأنف�صهم،  على  العالمات  اإحدى  بتطبيق  قاموا  مّدعون  التاريخ ظهر  مّر  وعلى 

على اأحد الأ�صخا�ش كما اأ�صير اإليها الآن، وكل هذه اأخطاء، فاإّن بع�ش الأ�صياء التي 

ترجع اإلى عالئم الظهور لي�صت قطعية وهي اأموٌر لم ترد في الروايات المعتبرة التي 

يمكن العتماد عليها، وهناك روايات �صعيفة ل ي�صّح ال�صتناد اإليها، وتلك الموارد 

التي يمكن ال�صتناد اإليها ل يمكن تطبيقها ب�صهولة. لقد ُوجد دومًا من كان يطّبق هذه 

الأ�صعار ال�صادرة عن )�صاه نعمة اهلل ولي( على اأ�صخا�ٍش مختلفين على مّر القرون 

وهذا ما �صاهدته بنف�صي. قد ياأتي �صخ�ش ويقول: لقد راأيت رجال بطريقة ما، وما قد 

راآه في الواقع هو �صخ�ش ما، ثّم ياأتي زمان اآخرـ لنفر�ش بعد مئة �صنةـ فيجد �صخ�صًا 

، وهذه اأعماٌل م�صّلة وتوقع في الأخطاء. 
ٌ
اآخر ينطبق عليه نف�ش الأمر! هذا خطاأ

فعندما يقع النحراف والخطاأ ف�صوف ُتهجر الحقيقة وُي�صتبه الأمر فيها، وتتهّياأ 

وال�صت�صالم  العوام  عمل  اجتناب  ينبغي  لهذا  الّنا�ش،  اأذهان  لإ�صالل  الو�صيلة 

وهو  والأ�صانيد،  بالمدارك  موّثقًا  قويًا  العمل علميًا  وليكن  ب�صّدة،  العامية  لل�صائعات 

بالطبع عمل اأهل هذا الفّن، ولي�ش عمل اأّي اإن�صان، بل ينبغي اأن يكون من اأهله ومن 

اإلى  ويتعّرف  فليعلم  الفل�صفّي،  الفكر  اأهل  ومن  والأ�صانيد،  والرجال  الحديث  اأهل 

الحقائق وعندها يمكن اأن يدخل في هذا الميدان ويقوم بالأعمال التحقيقية، فيجب 

العتناء بجّدية في هذا الق�صم من العمل مهما اأمكن لكي ُيفتح الطريق بم�صيئة اهلل 

تعالى اأمام الّنا�ش، وكّلما ا�صتاأن�صت القلوب بمقولة المهدوّية وتعّرفت عليها واأ�صحى 

ال�صريف بالن�صبة لنا نحن الذين نعي�ش  ح�صور هذا العظيم عجل اهلل تعالى فرجه 

اأكثر ويتعّمق ارتباطنا به ف�صيكون اأف�صل  في ع�صر الغيبة مح�صو�صًا اأكثر ون�صعر به 

بالن�صبة لعالمنا ولتقّدمنا نحو تلك الأهداف. 
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المبحث السادس: قيمة التوّسل واألنس باإلمام المهدّي|:

اإّن التو�ّصالت الموجودة في الزيارات المختلفةــ والتي لبع�صها اأ�صانيد جّيدة ـقيمٌة 

عالية، فالتو�ّصل والتوّجه والأن�ش بهذا الإن�صان العظيم عن بعد ل يعني اأن يّدعي اأحٌد 

اأّنني �صاأ�صل اإلى مح�صره اأو اأ�صمع �صوته، اأبدًا لي�ش الأمر كذلك، فاأغلب ما ُيقال في 

هذا المجال اّدعاءاٌت: اإما اأن تكون كذبًا، اأو اأن من يقولها ل يكذب ولكن يتخّيل. فلقد 

ُنقلت تخّيالتهم لهذا  اأ�صخا�صًا لم يكونوا كاذبين ولكن كانوا يتخّيلون وقد  �صاهدنا 

وذاك كوقائع! فال ينبغي الإذعان لمثل هذه الأمور. 

اإّن الطريق ال�صحيح هو الطريق المنطقّي، وذاك التو�ّصل تو�ّصٌل عن بعد، والتو�ّصل 

الذي ي�صمعه الإمام Q مّنا �صيقبله اإن �صاء اهلل ولو كّنا نتحّدث مع مخاطبنا عن 

بعد، فال اإ�صكال في ذلك، واهلل تعالى يو�صل �صالم الم�صّلمين ونداء المنادين اإلى هذا 

الجليل|، فهذه التو�ّصالت وهذا الأن�ش المعنوّي جيٌد جدًا و�صرورّي. 

ن�صاأل اهلل بم�صيئته تعالى اأن يقّرب ظهوره ويجعلنا من اأتباعه في غيبته وح�صوره 

.
(1(

ويجعلنا بم�صيئته من المجاهدين معه والم�صت�صهدين بين يديه«

)1)  مـــن كلمـــة الإمام الخامنئي دام ظله فـــي اأجواء ولدة الإمام الحجة| لعـــام 1432هـ. في جمٍع من اأ�صاتـــذة وخّريجي فرع المهدوّية 
بتاريخ: 2011/7/9.




