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اإلهداء

السالم عليِك يا سيدتي وموالتي يافاطمة الزهراء.. السالم عليِك يا درة التوحيد، 

وثم�رة النبوة، وبرزخ الوالية، س�الم المخلص لِك في الوالء.. س�يدتي أجدد العهد 

والبيع�ة ل�ِك وألبيك وبعلك وبنيك في يومي هذا وما عش�ت من أيامي.. س�يدتي يا 

ومض�ة القدوس وس�يدة نس�اء الملكوت، كلنا ش�وق البن�ِك: أمير األم�ة المحمدية 

وخاتم الوالية اإللهية.

السالم عليِك يا فاطمة يا من فطمت هي وشيعتها من النار.

السالم عليِك يا زهراء يا من نورها ُازهرت به السموات.

السالم عليِك يا صديقة يا من صدقت بالوحدانية والنبوة والوالية وهي في رحم 

أمها.

السالم عليِك يا طاهرة يا من نزهت عن الفواحش ماظهر منها وما بطن.

السالم عليِك يا مرضية يا من رضي الله عنها فاتحد رضاها برضاه.

السالم عليِك يا حوراء يا من نطفتها تكونت من ثمار الجنة.

السالم عليِك يا محدثة يا من تحدثها المالئكة.

السالم عليِك يا بتول يا من ُبّتلت عن النظير.
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الس�الم عليِك يا من اس�مها ف�ي القرآن )الكوث�ر(، وفي الت�وراة )هليون(، وفي 

االنجيل )متسربلة(.

الس�الم علي�ِك ي�ا: أم األن�وار، وأم النجب�اء، وأم األطه�ار، وأم الس�بطين، وأم 

النوري�ن، وأم الريحانتي�ن، وأم البررة، وأم التقى، وأم الخّي�رة، وأم الرأفة، وأم العال، 

وأم الفضائل، وأم العلوم، وأم أبيها.

السالم عليِك يا: بضعة المصطفى، وتفاحة الفردوس، وحظيرة القدس، وخامسة 

أهل الكس�اء، وثالثة الش�مس والقم�ر، وحجاب الل�ه المرخى، والكوك�ب الدري، 

والحوراء اإلنسية، والذروة الشامخة، ومستودع السر األعظم.

يا س�يدتي وموالتي: يا س�يدة نساء العالمين هذه س�طور وصفحات عن حفيدك 

يوس�ف الزه�راء.. يا بقي�ة النبوة هذه رؤى وأف�كار عن بقية الله.. ي�ا حانية يا صاحبة 

القل�ب العط�وف والرؤوف، تقبلي من�ي هذا اإلهداء وتحنني عل�يَّ بأن تجعليني من 

همك.. أسأل الله أن يرزقني شفاعتِك ورؤيتِك في اآلخرة.. والس�الم عليِك ورحمة 

الله وبركاته.



المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والس�الم على أش�رف خلقه أجمعين محمد 

وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد: 

اإليمان بحتمية ظهور المنقذ، وإقامة الدولة العالمية الفاضلة من نقاط االشتراك 

واالتف�اق الب�ارزة بي�ن جمي�ع األدي�ان الس�ماوية، ومعظ�م أف�راد البش�رية ينتظرون 

المخل�ص بفارغ الصب�ر.. فالقضية المهدوية من الس�نن والنواميس اإللهية، وتحقق 

األهداف الربانية من إرسال األنبياء والرسل، وهو وعد إلهي في كتابه الكريم.. وهي 

قضية جميع شعوب وقبائل وحضارات العالم، فهي ضرورة إنسانية، وهي المصداق 

الحقيقي والوحيد للمخلص والمنقذ العالمي.

المهدوي�ة األصيل�ة تعد م�ن ركائ�ز الدين اإلس�المي العقائدية، وأغل�ب الفرق 

اإلس�المية تتفق على ظهور المهدي في آخر الزمان.. وإن جميع المساعي والجهود 

والتضحيات التي قام بها األنبياء والرسل واألئمة واألوصياء، وكذلك حصيلة ونتائج 

كل المواقف البطولية التي قدموها، س�تؤتي ثمارها على يديه المباركتين، وس�تظهر 

بواس�طته ثمرة اإلس�الم.. فيتطلب منا في عجالة أن نشير إلى المقام الشامخ والرفيع 

لإلمام صاحب العصر والزمانP، علمًا بأنه من المستحيل درك ولمس عظمة اإلمام 

بقي�ة الل�ه، ولكن إذا عرفنا ش�يئًا من مقامه العظيم، ستس�مو وتكبر ف�ي أعيننا منزلته، 

وت�زداد عالقتنا ومحبتنا له، وس�نتقرب أكثر وأكثر إلى س�احته القدس�ية.. فللمهدي 
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المنتظر مكانة خاصة ومقام رفيع عند الله عز وجل وعند رس�ول اللهA، ألنه عجل 

الله فرجه من كبار سادة أهل الجنة، وإن الجنة تشتاق إليه، وهو طاووسها، وأن عليه 

من نور الله جالبيب تتوقد، وأنه ملهم مهديُّ من الله تعالى وإن لم يكن نبيًا، وأن الله 

يج�ري على يديه كثيرًا من الكرام�ات واآليات والمعجزات، فهو بقية الله ووعد الله 

التي تعمر األرض على يديه، ويكفي المهدي شرفًا ومكانته علوًا، أن عيسى بن مريم 

يصلي خلفه ويرضى به إمامًا له.

إن الحديث عن اإلمام المهديP هو حديث عن اإلس�الم بنقائه وصفائه، وأن 

القضي�ة المهدوية لها أبعاد كثيرة، عقائدية وأخالقيه وثقافية ومعنوية، والحديث فيها 

واس�ع، فه�ي تمنح الدين اإلس�المي جدوى االس�تمرارية ومعنى الخل�ود في فضاء 

األيدلوجي�ات.. ومن أج�ل النهوض بالثقاف�ة المهدوية األصيل�ة، وتعزيز األهداف 

التربوية في المجتمع اإلسالمي جاء هذا الكتاب.. لقد حاول البعض ولألسف حصر 

االعتقاد بالمهديP بالمذهب والمدرس�ة اإلمامية، في محاولة مزاجية متعس�فة ال 

تنطل�ق من أصول علمية وال يس�ندها الواق�ع الفكري وال الت�راث الثقافي للمدارس 

اإلس�المية المختلفة، وبحوثنا في ه�ذا الكتاب تعضد الحقيق�ة الناصعة بأن العقيدة 

المهدوية فكرة راس�خة ومتأصل�ة في أروقة الفكر اإلس�المي.. إن إلقاء الضوء على 

األراء المختلف�ة والم�دارس المتناقض�ة في القضي�ة المهدوية، يغن�ي الفكرة ويثري 

المضمون ويوس�ع دائرة األفق، فالدراس�ات المقارنة س�واء على الصعيد األكاديمي 

أو على صعيد اختالف التيارات والمدارس الفكرية، إذا ما روعيت فيها الموضوعية 

وأخ�ذت بعين االعتبار المعايير العلمية، فإننا س�نحصل على نتائج طيبة وس�نتعرف 

عل�ى أوجه االختالف واالئتالف أو نقاط االلتقاء واالفت�راق، علمًا بأن الخالف في 

األطروح�ات المهدوية هو خالف في األس�اس في عمق آليات الفه�م الديني، ومع 

ذلك هي مس�ألة التقاء لجميع األديان، إذًا ليس�ت المش�كلة في التن�وع المذهبي وال 

االخت�الف الفك�ري، وإنما تكمن في التعص�ب وتحجر األفكار وضي�ق األفق، وال 
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ريب أن الحديث عن الوحدة والسالم، وقبول اآلخر وثقافة التسامح ال يمكن أن يتم 

إال بالمعرفة، أن تعرف ما عندي وأن أعرف ما عندك.

إن ما يميز كتابنا هذا أنه عبارة عن دراسات وبحوث بحشد ثقافي متعدد األطياف، 

ويعال�ج جوانب عديدة ومتنوعة في القضية المهدوي�ة.. فلقد وقفنا على أطروحات 

مهدوي�ة مختلفة، وبذلنا جهدًا الس�تقصاء م�دارك نظرياتهم وفه�م مبانيهم العقدية، 

واس�تعرض قلمنا بش�ئ م�ن اإليجاز وبتوضي�ح عام أه�م أراء وأفكار بع�ض الفرق 

اإلسالمية حول المهدي المنتظر، ووضحنا مالمح أطروحاتهم وسلطنا الضوء على 

أهم تصوراتهم وجوهر نظريتهم.. حتى يستطيع القارئ تقييم األطروحة بموضوعية 

وبشكل منصف ومحايد، ويستنتج أيهما أقرب إلى الرؤى القرآنية والمنهج النبوي.. 

وأود أن أش�ير إل�ى أن الموض�وع ال�ذي بحثته في قس�م )الب�اب األول(: هو العمود 

الفقري للكتاب، وقد كان بالغ الحساس�ية واألهمية، وال أدعي إيفاء الموضوع حقه 

من البحث واالس�تقصاء، فهناك مدارس أخرى لم نبحث نظريتها المهدوية ولم نشر 

لها كالزيدية مثاًل، وكل ما قدمته وعالجته في هذه الدراسة كان محاولة أولى في مجال 

الدراس�ات المهدوية المقارنة التي تفتقدها المكتبة اإلسالمية ودراساتنا األكاديمية، 

أرجو أن تكون فاتحة لغيرها من البحوث الموضوعية والنافعة.

ومن بحوث هذا الكتاب إعطاء لمحة عن بعض الرؤى االستراتيجية في القضية 

المهدوي�ة )الباب الثاني(: فالعقيدة المهدوية قضية عامة تخص البش�رية كلها، وهي 

أيضًا مس�ألة مركزية في المنظور اإلس�المي، فيتحتم على المؤمنين أن يتحلوا بنظرة 

عميقة وش�املة ألبعاد القضية المهدوية، ومعرفة كل ما يحيط بها وما يحاك ضدها.. 

ورؤى وأف�كار هذا الكتاب هي في األس�اس عبارة عن مجموعة بحوث ودراس�ات 

س�ابقة حول الثقاف�ة المهدوي�ة وذو أهداف تربوية ق�د كتبت بنظرة ش�املة وبتحليل 

كل�ي.. كما أن من محتويات هذا الكتاب )الباب الثالث(: قراءة في عالمات الظهور 

برؤي�ة جديدة، ففي الوق�ت الراهن زاد اهتم�ام الناس بكثرة للبح�ث عن إرهاصات 
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الي�وم الموعود، لعلهم يجدون بصي�ص أمل لقرب الفرج، ولذا قد تطرقنا لمجموعة 

م�ن الثوابت التي يجب مراعاتها وإدراكها عن�د التعامل مع عالئم الظهور، باإلضافة 

للتمتع برؤية ثاقبة ونظرة شاملة وبصيرة تحليلية فيما يخص أخبار المهدي.

آمل أن يكون هذا الكتاب قد تمكن من رسم لمحة جديدة عن القضية المهدوية، 

فالثقافة والفكر أهم منابع قوة المسلمين، وأن تنافس النظريات واألطروحات الفكرية 

عبر الحوار والدراسات تمثل ضرورة بقاء وثراء لهذه النظريات.. وأن من أبرز سمات 

الفك�ر األصيل والمتفتح أنه يمكن التح�اور فيه ألجل إثرائه وبلوغ الحقيقة.. وكتابنا 

هذا ينتمي لهذه الفئة، إذ أن مضمونه عبارة عن بحوث عقائدية مقارنة، ويهدف لملء 

فراغ في المكتبة اإلسالمية ورفدًا للحركة العلمية، وأن يعبد الطريق للثقافة المهدوية 

األصيلة.

وقب�ل أن أقفل هذه المقدمة، أرى م�ن نافلة القول إيضاح أن هذا الكتاب يحكي 

رؤًى موجزة عن قضية اإلمام الملهم العظيم، وإلمامة عابرة بالسيرة العطرة لبقية الله، 

الذي ُأعّد إلقامة الدولة الفاضلة.

وختامًا، أسأله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض األطروحة المهدوية 

اإلمامي�ة بإيج�از وبجميع مفرداتها وش�ؤونها الرئيس�ية ش�كاًل ومضمون�ًا، وأن يجد 

المس�لمون عمومًا والمؤمنون خصوصًا ش�يئًا من الفائدة في هذه البحوث، ونس�أل 

الله القبول.

.. نتمنى للقارئ الكريم نزهة فكرية ورحلة ثقافية ممتعة..



الباب األول

رؤى مهدوي���ة في فكر بعض الفرق 
اإلسالمية





تمهيد

أهمية دراسة األطروحات المهدوية المختلفة

المهدي المنتظر هو شخص يتوقع المسلمون ظهوره في الفترة األخيرة من حياة 

البش�رية، أو مايعرف إس�الميا ب��� )آخر الزمان( ليكون هذا الش�خص حاكمًا عادالً 

وعظيمًا لدرجة أنه س�ينهي الظلم والفساد على وجه األرض وينشر العدل واإلسالم 

األصي�ل كما جاء به رس�ول اللهA، ويح�ارب وينتصر على أعداء اإلس�الم، وعلى 

الرغ�م م�ن أن المص�ادر اإلس�المية تكاد تجم�ع على ظه�وره إال أنه�ا تختلف على 

شخصيته.

إن االختالف�ات الفكرية والعقائدية بين مذاهب المس�لمين المتع�ددة ليس أمرًا 

جديدًا، بل هو واقع تاريخي في األمة اإلسالمية، بعد أن مزقتها الصراعات التاريخية 

والسياسية، وحولتها إلى مذاهب ومدارس متعددة مختلفة، في فهم اإلسالم وطريقة 

التعام�ل مع ثقافته وتش�ريعاته، فال غرابة أن تختلف األم�ة في فهمها لعقيدة المهدي 

الموع�ود، ولك�ن ه�ذه االختالف�ات ال تم�س أص�ل اإليم�ان بالمهدوي�ة وأصالتها 

اإلسالمية حتى في اإلطار المذهبي.
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إن علم مقارنة األديان والمذاهب أحد اإلنجازات الرفيعة للحضارة اإلس�المية، 

وه�ذا العلم ل�م يظهر قبل اإلس�الم، ألن األدي�ان المختلفة قبل اإلس�الم لم يعترف 

بعضه�ا ببع�ض، وكان كل دين يعّد ما س�واه م�ن األديان قبل ذل�ك هرطقة وضالل، 

وخير مثال على ذلك موقف اليهودية من النصرانية وموقف النصرانية من اليهودية.. 

وبالنس�بة للمس�لمين، قّدم القرآن الكريم الدرس المنهج�ي والموضوعي األول في 

مجال مقارنة األديان، حيث أش�ارت آيات كثيرة للمقارنة، تحدثت فيها عن كثير من 

األديان: س�ماوية كان�ت أو وضعية، فكما تحدث عن اليهودية والمس�يحية، تحدث 

كذلك عن عبدة األصنام والطاغوت، وس�ماها القرآن أديانًا مع بطالنها، قال تعالى: 

}َلُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِديِن{)1(. 

اأهمية درا�سة الأطروحات المهدوية المختلفة عند الفرق الإ�سالمية:
 الدراسة تقدم للباحثين ولعموم المسلمين أهم العناصر للدفاع عن العقيدة . 1

المهدوي�ة اإلس�المية األصيلة ضد التحديات الت�ي تواجهها، ليس فقط من 

أتباع التصورات الخاطئة، ولكن أيضا من التحديات التي تنش�رها التيارات 

المشبوهة والمنحرفة في العالم اإلسالمي.

 إن المثق�ف الواع�ي والباح�ث الناجح في القضية المهدوية ال يس�تطيع أن . 2

يتح�اور مع جمهور )أصح�اب األطروحات المختلفة( بالتي هي أحس�ن، 

إال إذا درس م�ا عنده�م من أفكار وتصورات ح�ول المهدوية، ووقف على 

االختالفات التي يؤمنون بها.

 الدراس�ة المقارنة للعقيدة المهدوية تقدم للمؤمنين معرفة قيمة عن العقيدة . 3

اإلس�المية األصيلة وقوة الدليل ونصاعة البره�ان ومتانة الحجة، ومكانتها 

الراقية والعظيمة في فضاء الفكر اإلسالمي واإلنساني.

 دراس�ة العقي�دة المهدوي�ة بش�كل مقارن واج�ب علمي تقتضي�ه الضرورة . 4

)1( سورة الكافرون � آية 6.
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الملقاة عل�ى عاتق العلماء والباحثين، لتوضي�ح الحق للناس بطريق علمي 

سليم بعيدًا عن األهواء والمصالح المذهبية.

 الدراسة المقارنة تؤكد ثقة المؤمن في عقيدته المهدوية، وفي مبادئ مذهبه . 5

وأسسه العقديه، وهذا من مقومات األفضلية واالمتياز.

 االطالع على األطروحات المهدوية المختلفة سالح للمؤمنين في الحاضر، . 6

كما كان سالحًا لهم في الماضي للدفاع عن العقيدة المهدوية األصيلة.

 الدراسة العميقة لألطروحات المهدوية المختلفة، ستضع أيدينا على متانة . 7

المذهب وعلى الدور الذي يحمله لهداية البشر، وسيستفيد المؤمن والباحث 

ف�ي مواجهة )المتحاوري�ن والمجادلين والمتعصبين( فيم�ا يعتقدونه نقاط 

ضعف في المذهب ليهاجموه عن طريقها ك�: طول العمر، اإلمامة المبكرة، 

الغيبة، السرداب،... الخ، كذلك ال يجوز أن يقف الباحث والمؤمن الواعي 

موقف المدافع فقط، بل يجب أن يعرف كيف يهاجم أحيانًا، ولن يتاح ذلك 

إال إذا تع�رف عل�ى األطروح�ات والتص�ورات المختلفة ودرس�ها وأدرك 

ماحدث لها من تشويه وتحريف على مر السنين. 

العقيدة المهدوية تجمعنا وتوحدنا: 
عل�م مقارن�ة األديان لم يك�ن معروفًا قبل اإلس�الم، ألن المقارن�ة نتيجة للتعدد 

واالعتراف باآلخر، ولم يكن ذلك متوفر قبل اإلسالم حيث كل دين ومذهب ال يعترف 

باآلخر، وقد أدت الحرية والتعددية الدينية التي وفرتها الثقافة والفكر اإلسالمي إلى 

وجود جّو من التسامح الفكري، وهذا أّدى الى المخالطة والتواصل والمعايشة التي 

نتج عنها الحوار والمناقشة، ثم مالبث أن اتسع األمر ليشمل جانب الدراسة لديانة أو 

مذهب اآلخر فهمًا ووصفًا وتحلياًل ومقارنة، مما أدى إلى نشوء فرع من العلم يسمى 

ل.. وهكذا انبثقت جذور علم  علم مقارنة األديان، يعني أساس�ًا بدراسة الملل والنحِّ

المقارنة، حيث أن اإلس�الم جاء واعترف باألديان الس�ابقة عليه نظريًا و واقعيًا: فمن 
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الناحية النظرية يعلن أنه الحلقة األخيرة في سلس�لة الرس�االت الس�ماوية، وبالتالي 

فق�د ورث أه�م مافي األديان وأضاف إلى ذلك ما تحتاجه البش�رية في مس�يرتها إلى 

يوم الدين، والعقيدة المهدوية كأيدلوجية إس�المية هي خالصة رس�االت الس�ماء.. 

ومن الناحية الواقعية فإن اإلسالم يعترف بالوجود الفعلي للجماعات غير المسلمة، 

ويتح�دث ع�ن أهل الكتاب وأه�ل الذمة وينظ�م حقوقهم وواجباته�م، وفي الحقبة 

األخيرة من تاريخ البش�رية يأتي التطبيق الواقعي للقضية المهدوية، فينتش�ر التوحيد 

والعدل والقسط على كافة أرض المعمورة، وهكذا تطبق وتحقق أهداف كل األنبياء 

والرسل.

القضية المهدوية وحقيقة المنقذ � بدون مس�ميات � هي القاعدة المش�تركة التي 

تلتقي عندها كافة األديان والمذاهب الفلسفية، فهم يتفقون في أصل الفكرة ويختلفون 

في المس�ميات فقط.. كذلك الفرق والمذاهب اإلس�المية المختلفة، فالمهدوية هي 

القاعدة التي تقارب بين المس�لمين وتمنح لوحدتهم المس�تقبلية نظريًا وعمليًا معنًى 

زاخرًا باألمل، فأغلب الفرق تؤمن بأحقية وصدق قضية المهدي وتنتظر خروجه آخر 

الزمان، لتتبعه وتنطوي تحت رآيته.

فالعقي�دة المهدوي�ة تجمع وتوحد كل البش�رية، فهي من الحقائق التي يتش�ارك 

ف�ي االعتقاد بها أهل األديان الس�ماوية، وتطمح لها أهل الفلس�فات الوضعية، وهي 

الحقيقة األخيرة التي بها يتحقق وعد الله بنشر التوحيد، وأداء أعظم رسالة إصالحية 

عرفتها البشرية، وهيمنة الدولة العادلة الفاضلة فتمأل الدنيا قسطًا وعدالً.

الموؤامرة �سد العقيدة المهدوية: 
ل�م نن�ّس ونحن نكتب هذه البح�وث أن هناك حرك�ة تآمرية خبيثة ض�د العقيدة 

المهدوي�ة قديمًا وحديثًا، تتخذ تارة طابعًا سياس�يًا وأخرى طابعًا فكرّيًا، وتس�تهدف 

القضاء عليها في وجدان األمة اإلسالمية، وقتل جذوتها اإليمانية وروحيتها اإليجابية 

والتفاؤلية في المجتمع اإلسالمي.
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وم�ن حلق�ات التآمر الخبيثة على القضية المهدوي�ة، محاولة تحجيمها في إطار 

مذهبي خاص، واعتبارها من العقائد الشيعية الخرافية.. نعتقد أن هذه المؤامرة ليست 

عفوية، بل هي مؤامرة عقائدية وسياسية في وقت واحد، تقف وراءها مخابرات دولية 

معادية لإلسالم، وتنفذ بأيٍد مستأجرة ومشبوهة.

نؤمن وبشكل كبير أن البحث العلمي المقارن في العقيدة المهدوية، هو المنهج 

العلمي الوحيد القادر على كشف حقيقة العقيدة المهدوية وإثبات أصالتها اإلسالمية، 

ونف�ي اختصاصها بمذهب معين دون آخر، ومن هذا المنطلق أولينا البحث المقارن 

اهتمامًا خاصًا، وهذه البحوث التي بين أيدينا تؤكد أصالة المهدوية واإليمان الراسخ 

بها عند الفرق اإلسالمية، حتى صار التشكيك في أصل المهدوية شكًا في البديهيات 

واألبجديات التي ال يقرها عقل وال عرف، وال وزن علمي للشطحات واالنحرافات 

الفكري�ة ف�ي القضية.. فالحمد لل�ه لقد فاضت األدلة وتكاث�رت البراهين عند معظم 

الفرق اإلسالمية على أصالة العقيدة في المهدي المنتظرP، فاعتبروا المهدوية شأنًا 

هامًا في اإلسالم ال يجوز تهوينه أو نكرانه.

منهجنا في المقارنة: 
في دراس�تنا للمهدوية عند بعض الفرق اإلس�المية المختلفة اش�تمل بحثنا على 

تقّص�ي التاريخ، والتحليل العلمي، والمقارنة الموضوعي�ة، مما يعد من صميم علم 

األدي�ان المق�ارن بأدق معانية المعاصرة، ودراس�تنا لم تكن قائم�ة على منهج مقارنة 

تقلي�دي )1(، ب�ل اعتمدنا المنه�ج التحليلي النق�دي، والذي يعد أحد مناهج دراس�ة 

األدي�ان ف�ي الفكر اإلس�المي، كذلك في دراس�تنا س�لطنا الضوء على أب�رز ما يميز 

كل فرق�ة ع�ن غيرها في تصورهم عن المهدي المنتظ�ر، ولقد أخذنا المعلومات من 

كتب الشيخ مهدي حمد الفتالوي بحث بعنوان )مع المهدي المنتظر في دراسة منهجية مقارنة بين الفكر   )1(
اإلسالمي الشيعي والسني( بتاريخ 1416/6/12ه، وهي عبارة عن بحوث فكرية تتناول موارد االتفاق 

.Pواالختالف العقائدي والتاريخي بين الشيعة والسنة في موضوع المهدي المنتظر
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مصادره�ا األصلي�ة )آثار علماء الفرق�ة وتراثها الفكري( وليس نق�اًل عن آخرين، ثم 

نخض�ع المعلومات والتصورات للمقارنة والنق�اش والبحث والتمحيص العلمي.. 

نبحث عن منشأ الفكرة وتطورها وخصائص ومميزات كل نظرية، وفي األسس التي 

ترتكز عليها األطروحات المختلفة، وفي أوجه االتفاق او االختالفات الرئيسية فيما 

بينها.

نظرتن�ا بش�كل عام ل�كل أطروحة كانت نظرة كلية ش�املة، واضعة ف�ي االعتبار 

المبادئ األساسية للمذهب، وليس بناء على الذيول التاريخية لألطروحة.. لقد اخترنا 

المنهج اإلس�المي في المقارنة)1( من بين الم�دراس والمناهج المختلفة.. فالمقارنة 

بي�ن أطروحتي�ن أو أكثر إما يقصد مجرد التعرف والوص�ف على تلك األطروحات، 

أو يتج�اوزه إل�ى اختيار األطروح�ة األقوم واألرش�د أو يزداد إيمان�ًا وصدقا بأصالة 

أطروحت�ه.. وهدفنا من هذه البحوث المهدوية ودراس�ة األطروحات المختلفة هو: 

التقريب بين المسلمين واستخالص أوجه الشبه واالختالف بين النظريات المتعددة، 

ومعرف�ة صحة التصورات وعدمها، واظهار للحقيق�ة المهدوية األصيلة بأدلة يقينية، 

وكذلك نس�تطيع من خالل التباين والمقارنة التعرف على صدق العقيدة اإلس�المية 

األصلي�ة وحقيقتها وقوة حجته�ا، وعلى ضعف األطروح�ات والنظريات األخرى، 

ووهن تصوراتها وضعف محتواها وفساد مبناها. 

الهدف من الدرا�سة: 
إنني اعترف سلفًا بأن هذه البحوث )المهدي المنتظر في فكر الفرق اإلسالمية( 

في غاي�ة االختصار، والدافع لكتابة هذه الدراس�ة المتواضعة، والهدف الس�امي من 

)1( للمقارنة مدرستان: 
المدرس�ة الغربي�ة: الفك�ر والمنهج الغربي ف�ي المقارنة بين األدي�ان، يريد فقط التع�رف على األديان  �

المختلفة ووصفها، والغرض منه التسوية بين األديان كلها، وهذا فيه الخبث والخطورة.
المدرسة اإلسالمية: الفكر والمنهج اإلسالمي في المقارنة بين األديان والمذاهب، يريد الوصول إلى  �

نتيجة كتفضيل دين أو فكرة على أخرى كنتيجة من نتائج المقارنة.
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ورائه�ا، هو الفائدة المرجوة من الدراس�ات المقارنة، والت�ي تعتبر من أعظم عوامل 

التقري�ب بين المذاهب اإلس�المية، وخاص�ة إذا كتبت بأقالم تحمل روح التس�امح، 

وتنظ�ر إلى نظيراتها من الف�رق األخرى بعين االحترام، وتتجن�ب التكفير والتضليل 

للفرق والمدارس المختلفة.

الح�رص عل�ى التقريب بي�ن المس�لمين، والنظ�ر العميق إلى مصالح اإلس�الم 

والمس�لمين، هو الهدف الماثل أمامنا أثناء الكتابة، وقد س�عيت جاهدًا التواضع في 

الحوار، واالبتعاد عن أسلوب التهجم واالستخفاف، ونرجو أن نكون وفقنا في ذلك.

اخت�رت أربع اطروحات مهدوية مختلفة للدراس�ة والنقاش، وال زلت أتمنى أن 

تاتي لي فرصة أكبر ومجال أوسع للبحث والكتابة عن بقية الفرق اإلسالمية كالزيدية 

والصوفي�ة وغيرها، وإخراج تل�ك الحقائق الدفينة في نظرياته�م المهدوية وطرحها 

على طاولة البحث والنقاش.

وأرجو من الله تعالى أن أوفق في هذه الدراسة المتواضعة، للتقريب بين وجهات 

نظر المسلمين فيما يتعلق بالخالفات والتصورات في العقيدة المهدوية، كما آمل أن 

 Bتساهم هذه الدراسة في إزاحة الشبهات الباطلة التي ُألصقت بمدرسة أهل البيت

نتيج�ًة للصراعات التاريخي�ة والمذهبية.. علمًا بانني حاولت اقتف�اء آثار كتاب الله، 

واالستضاءة بهدي رسول اللهA، واالهتداء بنور والية أهل البيتB، وفي البحث 

عن الثوابت الفكرية والتاريخية في القضية المهدوية.. والحمد لله رب العالمين. 





الفصل األول

المهدي المنتظر في الفكر اإلباضي

الش�ك أن عقي�دة المخل�ص المنتظ�ر قديم�ة بق�دم الزم�ان، وإنه�ا ليس�ت من 

خصوصيات دين اإلس�الم فقط، فكل األديان الس�ماوية والتي س�بقت اإلس�الم في 

الزمن بش�رت بهذه الفكرة، وان اختلفت المس�ميات.. بل حت�ى األديان والمذاهب 

غير السماوية وصلت إليها الفكرة وأخذت تبشر به.

اإلس�الم بركني�ه الق�رآن الكري�م والس�نة الش�ريفة هم�ا المص�در والمنبع لدى 

المس�لمين بكافة أطيافهم لإليمان واالعتقاد بهذه الفكرة.. فالمنقذ المخلص متواتر 

عند كثير من أهل الشرائع األولى، وأحاديث المهدي المنتظر متواترة عن نبي اإلسالم 

وعلى ألس�نة كافة طوائف المس�لمين � إال من ش�ذ وندر � علمًا بأن صحة الس�ند ال 

تش�ترط في األحاديث المتواترة، مما أدى إلى ش�هرة الفكرة بين المس�لمين على مر 

العص�ور.. في هذه الس�طور نحاول تس�ليط الضوء على فكرة المه�دي المنتظر عند 

أتباع المذهب اإلباضي، والبحث في أفكارهم عبارة عن بحث في فرقة موجودة من 

الخوارج ويعتبر مذهبهم المذهب الرسمي في سلطنة ُعمان.
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الإبا�سية: الن�ساأة والعقائد: 
اإلباضية إحدى الطوائف اإلس�المية، سميت بهذا االسم نسبة إلى )عبد الله بن 

أب�اض التميمي(، ولكن المؤس�س الحقيقي للمذهب هو جاب�ر بن زيد األزدي وهو 

أحد التابعين، ومن تالميذ ابن عباس، وممن روى الحديث عن الس�يدة عائش�ة وعن 

ع�دد م�ن الصحاب�ة، وكان ذا مذهب خاص به في الفقه.. سياس�يا، ينس�ب المذهب 

اإلباض�ي إلى )عبد الله بن أب�اض المرّي التميمي( الذي عاصر الخليفة األموي عبد 

الملك بن مروان )65 � 85ه(.

وديني�ا، يذكر اإلباضية إن إمامهم األول الذي أس�س المذهب هو )جابر بن زيد 

األزدي العمان�ي( ولذل�ك فإن أغل�ب األحاديث النبوية يرويها علم�اء المذهب عن 

جابر.

ظه�ر المذه�ب اإلباض�ي في الق�رن األول الهجري ف�ي البصرة، فه�و يعتبر من 

المذاهب اإلس�المية القديمة ومس�تمر حتى اآلن، يقول اإلباضيون أن مذهبهم تعود 

نش�أته بالدرجة األولى إلى العامل الديني والسياس�ي، الذي تمثل في مبايعة عبد الله 

بن وهب الراس�بي من طرف بع�ض الصحابة والتابعين الذين أنك�روا التحكيم على 

اإلم�ام علي بن أبي طالبE وش�كلوا حركة سياس�ية وكان على رأس تلك الحركة 

ثالث شخصيات يعود إليها البدء في تأسيس الحركة وبلورة أفكارها ومبادئها وهم: 

أبو بالل مرداس بن حدير التميمي، وجابر بن زيد األزدي، وعبد الله بن أباض. 

وكانت هذه النشأة في شوال 37ه.. اشترك أبو بالل في واقعة النهروان عام 38ه 

مع الخوارج، وبعد الهزيمة التي ألحقها بهم اإلمام عليE انقسم الخوارج عام 64ه 

إلى أربع فرق كبرى وهي)1(: �

األزارق�ه: وهم المنس�وبون إلى نافع ب�ن األزرق ألحنظلي )البصرة( مقتول . 1

)1( كتاب : الخوارج والحقيقة الغائبة ص172، للكاتب اإلباضي : ناصر بن سليمان السابعي ط األولى عام 
1999م.
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سنة 65ه، )الفرقة انقرضت ولم يعد لها أثر(.

النج�دات: وهم المنس�وبون إلى نج�دة بن عامر الحنف�ي )اليمامة( )الفرقة . 2

انقرضت(.

الصفري�ة: وه�م المنس�وبون إل�ى عب�د الله ب�ن الصف�ار الس�عدي )الفرقة . 3

انقرضت(.

اإلباضي�ة: وهم المنس�وبون إلى عبد الله بن أب�اض التميمي )متوفي 86ه( . 4

وهو واحد من الذين ثبتوا على المنهج الذي سار عليه أهل النهروان وتتابع 

عليه اإلباضية فيما بعد)1(، وهي الفرقة الوحيدة المستمرة حتى اآلن.

والعج�ب أن ه�ذه الفرق ظه�رت في زمان واح�د، فصار للقوم أئم�ة أربعة، كل 

يدع�و إلى نفس�ه.. ويرفض أتب�اع المذهب اإلباضي حاليًا أن يطلق عليهم أو يس�موا 

بالخوارج فيقولون: إن كلمة الخوارج تش�مئز منه�ا النفس وينقبض منها القلب مثل 

كلمة )اإلرهابي( حاليًا، وان حديث المروق والخروج من اإلسالم ال ينطبق عليهم، 

والمتمثل في قولهA: )يمرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية(.. ويقولون إن 

االعتبارات التي من أجلها أطلق المس�مى عل�ى الخوارج ال وجود لها عند اإلباضية 

مطلقًا، وان كلمة الخوارج ال يجب أن تطلق إال على الذين خرجوا من الدين ومرقوا 

من اإلسالم.

إن المتتب�ع يرى أن اإلباضية تلتقي مع الخ�وارج من الناحية الفكرية في قضيتين 

جوهريتين هما: 

أقالً:وورف�ض التحكي�م: إن اإلباضية والخ�وارج ينتقدون قب�ول التحكيم ويرون 
أن اإلم�ام عليE مخطئ في قبوله التحكي�م، ألنه جعل حقه في الخالفة 

موضع نزاع مع معاوية، وكما أخطأ في قبوله تحكيم الحكمين، فقد أخطأ 

كذلك في قتاله ألهل النهروان.

)1( كتاب الخوارج والحقيقة الغائبة ص177.
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 Aثانؤاً:وونفي لزوم القرشية في اإلمام: فأصلها الحديث الذي ورد عن رسول الله
الذي يق�ول: )الخالفة في قريش( أو )كلهم من قري�ش(.. ورأى اإلباضية 

وكذل�ك الخ�وارج أن الخالفة اإلس�المية ال تنحصر في قبيل�ة أو عائلة أو 

طائف�ة وإنم�ا يتولى أمر المس�لمين األكفاء واألقدر على خدمتهم وتس�يير 

أمورهم.

أم�ا الخ�وارج في نظ�ر اإلباضية هم طوائ�ف قديمة من الناس م�ن زمن التابعين 

رؤوس�هم ناف�ع ب�ن األزرق، ونجدة ب�ن عامر، وعبد الل�ه بن الصفار ومن ش�ايعهم، 

وس�موا خ�وارج ألنهم خرجوا عن الح�ق وعن األمة، بالحكم عل�ى مرتكب الذنب 

بالش�رك وان محاربيهم مشركون، ويترتب على ذلك ما يترتب على حرب المشرك، 

فاس�تحلوا ما حرم الله من الدماء واألموال بالمعصي�ة، وحين اخطأوا في التأويل لم 

يقتص�روا على مج�رد القول، بل تجاوزوه إل�ى الفعل، وه�م باعتقادهم وعملهم قد 

خرج�وا من اإلس�الم وخرجوا عن الح�ق فهم الذين يمك�ن أن ينطبق عليهم حديث 

المروق من الدين.

إن اإلباضي�ة كانت م�ن إحدى الطوائف التي رفضت التحكي�م واعتزلت اإلمام 

عل�يE، ولذا فأغلب المؤرخين ينس�ب اإلباضية إلى الخ�وارج على وجه العموم، 

وبعضه�م قال: اإلباضية أعدل الخوارج، واآلخر قال: اإلباضية اقرب فرق الخوارج 

إل�ى أه�ل الس�نة.. مما س�بق يتبين لن�ا أن المذه�ب اإلباض�ي )المعت�دل( أحد فرق 

الخوارج)1(، وتكون في أول أمره كحركة سياسية، ومع مرور األيام تطور إلى مذهب 

)1( وقد أكد الش�يخ جعفر الس�بحاني في موس�وعته المل�ل والنحل ج 5 ص233، عندم�ا تطرق إلى حجج 
اإلباضية ونفيهم أنهم فرقة من الخوارج قال الش�يخ الس�بحاني : كل ما ذكروه أش�به بالخطابة، وذلك : 
إن تخصيص اس�م الخوارج بالمتطرفين منهم كاألزارق�ه والنجدات وتخصيص بالوجه، فقد أطلق هذا 
اللف�ظ في عص�ر اإلمام عليE على من خرجوا عليه.. وان تس�ميتهم بها كان رائج�ًا في عصر معاوية، 
أي قبل عام الس�تين )هجرية( وقبل إن يتس�نم االزارقه والنجدات منصة القيادة.. ويس�تنتج من ذلك : إن 
الخوارج أطلق يوم أطلق على من خرج عن طاعة أمير المؤمنينE وأنكروا التحكيم عليه من غير فرق 

بين اولهم او من أتى بعدهم.
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فقهي كغيره من المذاهب اإلسالمية.

مص�ادر التش�ريع عن�د اإلباضي�ة: القرآن والس�نة واإلجم�اع والرأي، وبالنس�بة 

لألحادي�ث النبوية فيعتمدون على المس�ند الربيع بن حبي�ب الفراهيدي ويطلق عليه 

اإلباضي�ة )الجام�ع الصحيح( ويعتبرون�ه من أصح كتب الحديث س�ندًا، ألن معظم 

األحاديث رواها )الربيع( عن ش�يخه )أبو عبيدة مس�لم بن أبي كريمة( عن )جابر بن 

زي�د( ع�ن أحد الصحابة، وتوفي الربيع بن حبيب بن عمرو األزدي مابين عام 171ه 

و 180ه ودفن في ُعمان.

النت�سار التاريخي والحالي: 
كم�ا يحدثن�ا التاريخ)1( أن اإلباضية ل�م يخرجوا على الدول�ة األموية ال خروجا 

سياسيًا وال خروجًا دينيًا، ولكنهم لم يكونوا راضين عن سياسة األمويين.. فهذا عبد 

الله بن أباض الذي تنسب إليه اإلباضية لم يرفع السيف في وجه الدولة األموية ولكنه 

اكتفى بنقد سياستهم عن طريق المراسلة، وكذلك أبو بالل مرداس فكان ينتقد سياسة 

األمويين باللسان ولم يرفع سيفًا)2(.. 

قامت في ُعمان دولة باسم اإلباضية في عهد أبي العباس السفاح سنة 132ه. �

أعلن�وا اإلمام�ة ف�ي اليم�ن س�نة 129ه، وفي طرابلس ش�مال إفريقيا س�نة  �

142ه)3(.

قامت في الشمال اإلفريقي دوله إباضية باسم الدولة الرستمية أسسها )عبد  �

الرحمن بن رس�تم( الفارس�ي س�نة 160ه وجعل مدينه تاه�رت عاصمتها 

)تيارات حاليًا، وهي مدينة جزائرية( والتي اس�تمرت قرابة 120 سنة. وبعد 

)1( الدكتور عمرو خليفة النامي في مقدمة تحقيقه لكتاب أجوبة ابن خلفون.
)2( ولكن في زمن اإلمام عليE اشترك في معركة النهروان في صف الخوارج.

)3( اإلمامة في الفقه اإلس�المي، ص22 لألس�تاذ علي بن هالل العبري ، رسالة ماجستير عام 1991م بكلية 
الفقه وأصوله في الجامعة األردنية.
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س�قوط الدولة اإلباضية في تاهرت احتفظت التجمعات السكانية اإلباضية 

حتى أيامنا هذه بنوع من االستقالل الديني والسياسي ويقوم مجالس العلماء 

والتي عرفت في اصطالح اإلباضية )بمجالس العزابة( برعاية أمورهم.

اس�تمر اإلباضيون يقيمون )اإلمامة( في عمان كلما س�نحت له�م الفرصة، فإذا 

م�ا ضعفت قام�ت الملكية على أنقاضها وهكذا دواليك، وكانت آخر إمامة اس�تطاع 

اإلباضيون إقامتها سنة 1331ه، واستمرت حتى عام 1375ه)1(.

تنتشر اإلباضية في الوقت الحالي بشكل أساس في سلطنة ُعمان حيث يشكلون 

حوال�ي 75% م�ن العمانيين )1.8 مليون تقريبا(، وينتش�ر المذه�ب أيضا في وادي 

مي�زاب ف�ي الجزائر )350 ألف تقريبًا(، وفي جبل نفوس�ة وف�ي زوارة في ليبيا )70 

أل�ف تقريب�ًا(، وفي جزي�رة جربه بتون�س )10 آالف تقريب�ًا(، باالضاف�ه إلى مناطق 

مختلفة كاليمن والش�مال اإلفريقي ومصر وزنجبار ومالي وغانا والس�عودية وبعض 

المغتربين في الدول األجنبية، مما يشكل أتباع ومعتنقي المذهب اإلباضي حاليًا في 

العالم حوال 2.5 مليون ش�خص كان سبب انتشار ووجود أتباع للمذهب اإلباضي 

حاليًا في كل من ُعمان وشمال إفريقيا، هو قيام دول إباضية في تلك المناطق.

راأي الإبا�سية في المهدي المنتظر: 
إن المهدي المنتظر في الفكر اإلباضي عبارة عن خرافة ال أساس لها من الصحة، 

ويعتب�رون الفكرة م�ن األمور الغيبية الت�ي ال ينبغي اإليمان بها إال عل�ى أدلة قطعية، 

وف�ي نظره�م ال توجد أدله قطعي�ة بخصوص المهدي المنتظر، ول�ذا فهم يصّرحون 

ويؤك�دون أن أخب�ار المه�دي قد تس�ربت للفكر اإلس�المي قديما من أه�ل الكتاب 

)وبالخص�وص اليه�ود( الذين أس�لموا ف�ي بداية العص�ر اإلس�المي األول، وكانوا 

ف. يروون أخبار المخلص المنتظر من موروثهم الديني المحرَّ

)1( المصدر السابق ص23.
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يصرح اإلباضية عن فكرة المهدي المنتظر بأنها خرافية كما يقول أحد علمائهم: 

)انتشر بين بعض المسلمين فكرة ظهور رجل خارق في آخر الزمان يمأل الدنيا قسطًا 

وعدالً بعدما ملئت ظلمًا وجورا في فترة ال تتجاوز األيام المعدودة، وأنه هو المهدي 

المنتظ�ر.. لم يقبل اإلباضية بمثل هذه األف�كار لمخالفتها منهج القرآن الكريم الذي 

وعد المسلمين بالنصر والتمكين في أي زمان ومكان إن هم أقاموا منهج الله وشرعه، 

كما إن تلك األفكار تنشر في األمة التخاذل والتواكل وانتظار المجهول دون محاولة 

للس�عي والعمل، وفكرة المهدوية ذات أصول توراتية وهي في حقيقتها بشارة بالنبي 

 .)1()Aالخاتم محمد

عن�د الرجوع إلى الج�ذور التاريخية والعقدية لنظرة اإلباضي�ة للمهدي المنتظر 

نج�د أن ه�ذه المدرس�ة خل�ت مروياته�ا م�ن الغالبية العظم�ى من ه�ذا الصنف من 

الروايات )المهدي المنتظر أو اشراط الساعة(، كما خال التنظير العقدي والفقهي عبر 

تاري�خ الفكر اإلباضي م�ن االهتمام بهذه القضايا.. ومع مس�يرة الزمن وبفعل حركة 

التثاقف والتالقح بين المدرس�ة اإلباضية والمدارس اإلس�المية األخرى حصل نوع 

م�ن انتق�ال بعض هذه القضايا إلى قطاع بس�يط جدًا جدًا م�ن التفكير اإلباضي، لكن 

ل�م يص�ل األمر إلى دائرة االعتقاد بها، ونجد هذا األمر في بعض الكتب اإلباضية في 

القرن الهجري السادس، كالدليل والبرهان ألبي يعقوب الوارجالني )توفي: 570ه( 

ذكر في ج 2ص 35 )وقد وردت عن رسول الله A أخبار كادت تكون ضرورية عن 

المهدي في آخر الزمان،، وأنه يمأل األرض عدالً وقسطًا بعد إن ملئت ظلمًا وجورًا( 

وق�ال ف�ي ج2 ص24: )ف�إن كان عن معص�وم كان حق�ًا، وال معص�وم إال المهدي 

وعيسى بن مريم عليهما السالم(.. كذلك ذكر الشيخ القطب في )وفاء الضمانة بأداء 

األمانة( ج5 � ج6، عدد ال يس�تهان به م�ن روايات المهدي المنتظر والدجال وعودة 

المس�يحE دون أن يعلق عليها بش�يء.. أما الش�يخ الجيطالي في )قناطر الخيرات( 

)1( كتاب اإلباضية تاريخ ومنهج ومبادئ � زكريا خليفة المحرمي � عمان مكتبة الغبيراء ط األولى 2005م.
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ج3 ص546 و ص 547، ذك�ر عددًا من األش�راط المس�تقبلية للس�اعة مثل: طلوع 

الش�مس من مغربها ونزول عيس�ىE والدجال وغيرها.. غير أن الس�احة اإلباضية 

شهدت في أوآخر القرن الهجري الماضي وبدايات القرن الحالي عودة اإلباضية إلى 

التحفظ على فكرة المهدي المنتظر، وبعض القضايا الغيبية بغالف ما كان عليه الخط 

اإلباض�ي العام من عدم االعتناء بها.. وممن تحفظوا على فكرة المهدي المنتظر من 

علماء اإلباضية المتأخرين نذكر: �

قال الش�يخ أحمد بن حم�د الخليلي )المفتي العام الحالي لس�لطنة ُعمان ( �

موضحًا رأي اإلباضية في مس�ألة المهدي المنتظر)1(: )علينا نحن أن نعمل 

وأن يك�ون كل واح�د منا هاديًا مهديًا بمش�يئة الله س�بحانه وتعالى، وأن ال 

ننتظ�ر من يظه�ر بعد حين، عل�ى أن الروايات ف�ي المهدي فيه�ا الكثير من 

االضطراب كما ش�رح ذلك العالمة رش�يد رضا، وقد وضَعت في المهدي 

رواي�ات متع�ددة وادع�ى الكثير م�ن الناس أنه ه�و المه�دي المنتظر، ومن 

الناس من قال إن المهدي من ذرية الحسين بن علي، ومنهم من قال هو من 

ذرية الحس�ن بن علي، ومنهم من قال هو من ذرية العباس بن عبدالمطلب، 

وهذا مما يدل على إن لالتجاه السياسي دخاًل في حبك هذه الروايات(.

أما الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي )وهو مرجع اإلباضية حاليًا في الحديث  �

النب�وي الش�ريف( فقد قال ف�ي محاضرة ل�ه)2( )أحاديث المه�دي مكذوبة 

.)Aموضوعة، لم تثبت عن رسول الله

الش�يخ بكل�ي عبد الرحمن عم�ر الذي قال ف�ي الفتاوى: )أم�ا المهدي فما  �

قي�ل في الدجال فق�د حيك مثله فيه من روايات متضاربة أثارت إش�كاالت 

)1( محاضرة بعنوان من أشراط الساعة، يوليو 1998م، الرستاق، سلطنة عمان نقال عن كتاب اشراط الساعة 
للوهيبي ص208.

)2( في ظالل السنة، تسجيالت مشارق األنوار سلطنة عمان، نقال عن كتاب اشراط الساعة للوهيبي ص210.
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يصعب الجمع بينها، اتخذ المهدي ميدانًا، ركض فيه كثير من ذوي الغايات 

ق اآلمال  والمطام�ع ف�ي الملك والس�لطان، وكلما مضى أحدهم ول�م ُتحقَّ

الت�ي نيط�ت به حاول�وا لع�ب ورقته مع آخ�ر، كم�ا كان اصح�اب الرايات 

السوداء والرايات الصفراء ودعوى السفياني قبله، ويبدو لي والله اعلم أنها 

من دس�ائس المنظمات السرية التي أسس�ت لهدم اإلسالم وإفساده بإدخال 

الخراف�ات عل�ى تعاليمه ومب�ادءه، ومن وراء ذل�ك تثبيط أبنائ�ه عن العمل 

واألخذ بأس�باب القوة اتكاال على المهدي وانتظار خروجه، فيقعدهم ذلك 

عن الدفاع عنه وصيانة حماه(.

الشيخ علي يحي معمر في الحلقة األولى من موسوعة )اإلباضية في موكب  �

التاريخ( ص5 حيث عد قضية المهدي المنتظر من الخرافات التي تس�ربت 

إلى المسلمين.

الش�يخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي حي�ث قال: )وفي أخبار قومنا إن الله  �

يبع�ث المه�دي ويخ�رج الدجال وينزل عيس�ى من الس�ماء، وكل ذلك في 

نفسي بعيد من الصواب، ومعي إن الخضر ميت وعيسى كذلك(.

الش�يخ احم�د بن س�عود الس�يابي الذي ق�ال في محاض�رة ل�ه)1(: )والقول  �

بالمهدي المنتظر ونزول المس�يح عيسىE قدح في خاتمية النبوة وعصمة 

ه�ذه األم�ة في ع�دم اجتماعها على ض�الل، فهو قدح فيها أنه�ا كانت على 

اس�تقامة، وه�ي رد ل�كالم الله تعال�ى بقوله: }اْلَي�ْوَم َأْكَمْل�ُت َلُك�ْم ِدينَُكْم 

َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا{)2(، وقد يقول قائل من 

االخوة اإلباضية إن المسالة وجدت في بعض تآليف علماء اإلباضية، فنقول 

له: إن هذا صحيح، لكنه عند التأمل نجده تأثرًا بما في كتب اآلخرين(.

)1( محاضرة الدعوة والتعليم عند اإلباضية، احمد بن سعود السيابي، بهال، سلطنة عمان 2003م.
)2( سورة المائدة آيه 3.
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ولمزي�د من التوس�ع ومعرفة رأي بقي�ة علماء اإلباضية حول المه�دي المنتظر، 

يفضل مراجعة كتاب)1( )اشراط الساعة � النص التاريخي من ص203 إلى ص211(، 

للكات�ب اإلباضي / األس�تاذ خال�د بن مبارك الوهيبي، وال�ذي جمعها من جانبه من 

متفرق كتب ومخطوطات ومحاضرات اإلباضية.

وفي مناقش�ته لرأي الش�يعة اإلمامية في مس�ألة المهدي المنتظر، كتب اإلباضي 

األس�تاذ علي بن هالل العبري في رس�الة الماجس�تير)2( اإلمامة في الفقه اإلسالمي: 

عل�ى افت�راض أن اإلم�ام )المه�دي المنتظ�ر( ل�م يخت�ف، وظه�ر عل�ى الظالمي�ن 

والغاصبين، افتراه يعيش إلى يوم القيامة يسوس األمة، ويقيم الكتاب، ويحمل الناس 

عل�ى الج�ادة، أم انه يم�وت بعد عمر كما م�ات أباؤه من قبل؟! ومن الذي س�يخلفه 

عندئ�ذ، مع حصر األئمة في عدد معين، فإن كان س�يخلفه نائب فهل النائب يش�ترط 

ما يش�ترط في اإلمام؟ وإذا كان األمر كذلك فما معنى تحديد العدد؟ وإذا كان اإلمام 

سيبقى إلى يوم القيامة فقد حاز من الفضيلة والكرامة ما لم ينله األئمة من قبله.

نستش�ف من قراءتن�ا لموقف اإلباضية من أم�ر المهدي المنتظ�ر، أنهم ينكرون 

كثي�رًا من األمور الغيبية وأخبار المالحم والفتن وأغلب عالمات وأش�راط الس�اعة، 

حتى وإن كان هناك دليل صريح من القرآن الكريم مثل: 

إنكار عقيدة المهدي المنتظر من األس�اس، واعتبارها فكرة خرافية تسربت  �

ألفكار المسلمين من اليهود.

إنكارهم عودة السيد المسيح آخر الزمان، وتأكيدهم بأنه قد مات. �

إنكارهم طلوع الش�مس من المغرب كعالمة من عالمات الس�اعة، واعتبار  �

أن ذلك يخالف القوانين والسنن الكونية.

)1( نشر مكتبة الغبيراء � سلطنة عمان � الطبعة األولى 2004م.
)2( اإلمامة في الفقه اإلس�المي � رس�الة ماجس�تير ع�ام 1991م، بكلية الفقه وأصوله ف�ي الجامعة األردنية، 

للشيخ العماني اإلباضي علي بن هالل بن محمد العبري.
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إنكارهم خروج الدجال آخر الزمان واعتباره كائن أسطوري خرافي ال وجود  �

له، باعتبار مناقشتهم لروايات ابن صياد والجساسة في صحيح مسلم.

إنكاره�م خ�روج يأج�وج ومأجوج آخ�ر الزم�ان وأعتبارهم م�ن القصص  �

التاريخية القديمة التي ذكرها الله تعالى في القرآن للعظة والعبرة فقط.

إنكاره�م خ�روج دآب�ه األرض آخ�ر الزم�ان كعالمة م�ن عالمات الس�اعة  �

ويعتب�رون خروجه�ا عن�د وقوع الق�ول فق�ط، أي أثناء وج�وب العذاب أو 

الغضب.

إنكاره�م لكثير من أخب�ار المالحم والفتن وأخبار الخضرE و الس�فياني  �

المنتظر و القحطاني وفتح القسطنطينية، واعتبار أن الروايات في هذا الشأن 

.Aكلها ال تصح نسبتها إلى النبي

ولمزيد من التوس�ع لمعرفة رأي اإلباضية في مثل هذه القضايا واألمور، يفضل 

الرجوع إلى كتبهم التالية: � 

كت�اب )اإلباضية تاريخ ومنهج ومبادئ()1( للدكتور زكريا المحرمي، راجع . 1

الفص�ل الخ�اص: موق�ف اإلباضية م�ن أخبار الفت�ن والمالح�م والميزان 

والصراط.

كتاب )أشراط الساعة � النص والتاريخ()2(، للشيخ خالد بن مبارك بن محمد . 2

الوهيبي، راجع الفصل الخاص: تطبيقات في دراس�ة األش�راط المستقبلية 

للس�اعة، وقد قال فيه في ص319 »تبين من خالل البحث أن القطاع األكبر 

واألعظم وهو المعبر عن التوجه العام للمذهب اإلباضي حول هذه القضايا 

كان دائرًا بين الرفض التام أو التشكيك الذي عبر عنه بالتوقف والسكوت.... 

إل�ى أن ق�ال: ال نجد في كتاب الله أي ذكر لكل تلك االش�راط المس�تقبلية 

)1( كتاب اإلباضية تاريخ ومنهج ومبادئ، الناشر مكتبة الغبيراء، الطبعة األولى 2005م، سلطنة عمان.
)2( كتاب أشراط الساعة، الناشر مكتبة الغبيراء، الطبعة األولى 2004م، سلطنة عمان.
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كالدجال وعودة المسيحE والمهدي، أو ارتباط بعضها بالساعة وما يكون 

بين يديها كيأجوج ومأجوج وخروج دآبة من األرض، بينما جمع مجلدات 

في هذا الش�أن من الروايات السنية والش�يعية.. لماذا لم تذكر في كتاب الله 

تعالى، ووردت بكل هذه الكثافة الهائلة في الروايات«.

 مبررات موقف الإبا�سية من المهدي المنتظر واأ�سراط ال�ساعة: 
رف�ض اإلباضي�ة معظم رواي�ات المالحم والفت�ن التي وردت ف�ي مجموعات 

الحدي�ث عند كثير من المدارس اإلس�المية ألنها ص�ورت أن النبيA يعلم الغيب، 

وأن�ه أخبر ببع�ض الظواهر والحوادث التي س�تحصل قب�ل يوم القيام�ة، واعتبروها 

مخالفة للقواعد ولألصول المستوحاة من مذهبهم وذلك لألسباب التالية من وجهة 

نظرهم: �

مخالف�ة لمنهج الق�رآن الكريم، حي�ث إن النبي محمدA هو آخ�ر األنبياء . 1

والمرسلين، ولذا فعودة المسيح خرم صريح لهذه العقيدة.

ب�روز الطاب�ع المثيولوجي األس�طوري، وهي عب�ارة عن خ�وارق العادات . 2

 Eوالنواميس والس�نن الكونية، كروايات المخّلص المنتظر وعودة عيسى

وظهور الدجال.

تفاع�ل رواي�ات آخ�ر الزمان مع أح�داث زمن تدوينها، حي�ث تتحدث عن . 3

أس�لحة بدائية )الس�يف، الرمح، الحرب�ة...(، وهذا يتناقض م�ع تطور آخر 

الزمان.

إن فكرة المخّلص المنتظر تس�ربت إلى المس�لمين عن طريق مس�لمة أهل . 4

الكت�اب وه�ي ذات أص�ول ونزعه يهودية، ال س�يما أن كع�ب األحبار أحد 

رواتها.

رواي�ات آخ�ر الزم�ان تعط�ل الطاقات وترس�خ قي�م االس�تبداد والظلم في . 5

النف�وس، وبخاص�ة رواي�ات المه�دي المنتظ�رP، فإنه�ا تص�ب لصالح 
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االنتظار السلبي وقيام الفرد المطلق )السوبرمان( بقضية اإلصالح.

إن ق�راءة متأني�ة للمب�ررات التي أثاره�ا اإلباضية عن المهدي المنتظر وأش�راط 

الس�اعة، توض�ح لن�ا م�دى ضعف منهجه�م ف�ي التعامل مع ه�ذه القضي�ة الخطيرة 

)اإلمامة(، وتدلنا وجهات نظرهم على بساطة تفكيرهم، فليس لديهم مايدعم رأيهم 

وإنكارهم من األدلة والمستمسكات الموثوقة، بل الدليل قائم على خالف ما يذهبون 

إليه، والبرهان ساطع وقاطع على صحة العقيدة في المهدي، لثبوت الدليل من آيات 

الق�ران الكري�م، وتوات�ر األحاديث الش�ريفة.. وم�ا التبريرات التي س�اقوها إال دليل 

عل�ى ضعفهم في علوم القران وأص�ول الحديث.. وكيف ال يكون ذلك وأهم كتاب 

حدي�ث لديهم مس�ندهم الصحيح األول، والذي يرجعون إلي�ه في األحاديث النبوية 

� م�ن وجه�ة نظرهم � مس�ند الربيع بن حبي�ب، ال يحتوي إال عل�ى 754 حديثًا فقط 

ومدونة أبي غانم الخراس�اني ال يحتوي إال عل�ى 140 حديثًا )1( فقط، وهذا يخالف 

المنطق والواقع والتاريخ وعلم الحديث المتعارف عليه عند جميع الفرق اإلسالمية، 

ولذا ال نستغرب خلّو مجموعاتهم الحديثية التي رووها من طرقهم )على قلتها وقلة 

احاديثه�ا( م�ن هذا الصنف من الروايات.. وفوق كل ذلك لم يخُل صحيحهم األول 

)مس�ند الربي�ع( من روايتين )حدي�ث 55، وحديث 495( تذك�ر الدجال بصراحة.. 

وم�ن هن�ا نؤكد أن كل هذه التبريرات حس�ب مقاييس البحث العلم�ي ليس لها قيمة 

علمية.

خال�سة القول: 
يتضح لنا من تتبع أقوال علماء اإلباضية، ومن البحث في جذور نش�أة المذهب 

اإلباض�ي، ومن خ�الل بعض مؤلفاته�م والحوارات والنقاش�ات الت�ي دارت معهم 

بخصوص المهدي المنتظر ما يلي: �

)1( رواية الحديث عند اإلباضية ص111، صالح بن أحمد البورسعيدي، أشراط الساعة للوهيبي ص108.
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ش�عور اإلباضي�ة بالمأزق ال�ذي أوقعتهم في�ه عقيدتهم في الخالف�ة )اإلمامة(، 

لرفضه�م حدي�ث الرس�ولA )كلهم من قري�ش( � وإن كانت ه�ذه النظرية تخالف 

الحديث رقم 45 في الجامع)1( الصحيح األول لديهم � فبدأ كبار علمائهم يراجعون 

قضية الخالفة وفكرة المهدي المنتظرP، فجاؤوا بنظرية إنكار أمر المهدي المنتظر

P من األساس، وساقتهم النظرية كذلك إلى إنكار عودة السيد المسيحE وخروج 

الدج�ال وظهور دآب�ة األرض ويأجوج ومأجوج وكثير من أش�راط الس�اعة، ليخرج 

الفكر اإلباضي في نظرهم من المأزق الذي ألم به والجمود الذي أتحفتهم به نظريتهم 

األولى في السياسة وعقيدتهم في الخالفة.

ل�ذا تجد أن علم�اء المذهب اإلباضي القدماء لم يحس�موا أمره�م في موضوع 

المه�دي المنتظرP بعكس علمائهم المتأخرين الذي�ن اتفقوا على اإلنكار، فالخط 

 � Pالعام الذي انتهجه جمهور علماء المذهب اإلباضي من قضية المهدي المنتظر

من خالل تتبع مؤلفاتهم )2(� والتي سكتوا فيها عن الخوض في هذه القضية وأمثالها.. 

وإن كانت بعض الكتابات)3( أش�ارت إلى موضوع المهدي المنتظرP بكل صراحة 

ككتاب )الدليل والبرهان( ألبي يعقوب الوارجالني، ووفاء الضمانة للقطب.. ولكن 

يالحظ بش�كل ع�ام أن المدرس�ة اإلباضية خل�ت مروياتها من الغالبي�ة العظمى من 

روايات المهدي، كما خال التنظير الفقهي والعقدي عبر تاريخ اإلباضية من االهتمام 

بهذه القضية.. إن المتتبع آلراء علماء المذهب اإلباضي في أحاديث المالحم والفتن 

يقرأ فيها تهم جريئة يوجهونها إلى حفاظ السنة ورجال الصحاح والجوامع الحديثية، 

باإلضافة لتفسيرهم بعض آيات القران الكريم ذات العالقة بالمهدي المنتظرP بغير 

)1( روى الربيع بن حبيب في مس�نده حديث رقم )45( : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
A ق�ال : )ال ي�زال األم�ر � يعنى الوالية � ف�ي قريش مادام فيهم رجالن � وأش�ار بإصبعيه � ولكن الويل 

لمن افتتن بالملك(.
)2( اشراط الساعة للوهيبي ص 193.

)3( ص206 المصدر السابق.
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تفسيرها ومواردها الصحيحة، وهم يقصدون من وراء ذلك تسهيل طريق اإلنكار، إذ 

ألجأته�م الضرورة المذهبية إلى إنكار بعض الحقائق الدامغة للمحافظة على أس�س 

ومبادئ مذهبهم.

 م�ن هن�ا نفهم الدواف�ع إلنكار أص�ل فكرة المه�دي المنتظ�ر، وقولهم بضعف 

الروايات واختالقها، والعجب من ركوب علماء اإلباضية هذه الجرأة المفضوحة، إذ 

أن روايات المهدي المنتظر ذكرتها كل الجوامع الحديثية والصحاح والمس�اند عند 

الفرق اإلسالمية كافة، وخرجوها من عدة طرق وقال بتواترها معظمهم.

ل�ذا فإن منهجهم المش�كك في أمر المه�دي بمثل تلك التبري�رات والتوهمات 

والمغالط�ات المنكرة، فضال ع�ن تعارضه مع األصول المعتبرة اإلس�المية من أدلة 

قرآني�ة ورواي�ات متوات�رة، ينطلق م�ن دوافع وأهداف ال تنس�جم مع منهج اإلس�الم 

الع�ام.. فالمبادئ اإلس�المية تقوم وتعتمد في جانب مه�م منها على ضرورة اإليمان 

بالغيب، وقد تكررت الدعوة )اإليمان بالغيب( لعشرات اآليات الكريمة بل مدحت 

المؤمنين به)1(.. ونتساءل هنا: ما هي الغيبيات التي يؤمن بها أتباع المذهب اإلباضي 

في هذه الحياة؟ والس�ؤال الذي يلفت النظر: ماهي األدلة التي يبحث عنها اإلباضية 

في موضوع المهدي المنتظر؟.. إذ ليس هناك من سبيل إلى ثبوت مثل هذه األمور إال 

باألدلة المعتبرة، وهل بعد ذكر القرآن الكريم وآياته كالم، وهل نحتاج إلى دليل آخر، 

باإلضاف�ة للروايات المتوات�رة واألخبار الصحيحة المروية ع�ن الحبيب المصطفى

A، وتوفر الشواهد وقيام القرائن والمؤيدات من العقل والمنطق، وقد ثبت من كل 

هذه الجهات في أمر المهدي المنتظر.

الغريب إن اإلباضية يتوسلون بنفس الذرائع، ويتعللون بنفس الحجج والمبررات 

التي توسل بها منكروا ما جاء من أنباء الغيب.. ومن بساطة تفكيرهم وضعف رأيهم 

م�ن الس�هل تفنيد حججهم، ف�إن كانوا يقول�ون إن أحاديث المه�دي تخالف العقل 

)1( كما في سورة البقرة آية 2 و3. 
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فليوجه�وا النقد إلى القرآن ألنه الذي بش�ر به وصنفه كوع�د إلهي، وإن كانوا يقولون 

كيف لش�خص يعيش مئات الس�نين فليوجهوا نقدهم للقرآن كذلك ألنه يخبرنا عما 

يخالف الطبيعة في عمر النبي نوحE والسيد المسيحE وعمر إبليس، وهذا منطق 

الق�رآن الكري�م.. وع�الوة على ذلك ما الذي يض�ر فكرة المهدي إذا آم�ن بها اليهود 

وكاف�ة األدي�ان والمذاهب ونس�جوا حوله�ا خيوطًا من اآلم�ال، ولو أردن�ا أن نبطل 

كل فك�رة أو حق آمن وتمس�ك به اليهود والنصارى ألبطلن�ا حقائق عديدة كالتوحيد 

والصدق واألمانة وتحريم الربا وأكل لحم الخنزير.. الخ.

وأرى أني أمام حقيقة الذعة، يسوقني إليها الموضوع، ومضطر للجهر بها وهي: 

أن مصادر التش�ريع عند اإلباضية كما يقولون هي: القرآن والسنة واإلجماع والرأي، 

ففي نظرتهم إلى المهدي المنتظرP وإنكار أمره قد خالفوا القرآن الكريم )المصدر 

التشريعي األول( حيث فسروا اآليات القرآنية الدالة عليه والمبشرة به في غير موردها 

الصحيح، وخالفوا الس�نة النبوية الش�ريفة )المصدر التش�ريعي الثان�ي( حيث كذبوا 

كل الرواي�ات المتواترة واألخبار الصحيحة واعتبروه�ا مختلقة موضوعة، وخالفوا 

إجماع المس�لمين )المصدر التش�ريعي الثال�ث( بمذاهبهم وأطيافه�م كافة باإليمان 

بفكرة المهدي المنتظر، وهكذا تمسك اإلباضية برأيهم الشاذ بإنكارهم أمر المهدي 

وذلك للحفاظ على نظريتهم األولى والتي قام عليها مذهبهم � وتتفق عليها كل فرق 

الخ�وارج � ب�أن الخالفة )اإلمامة( في نظره�م ال تنحصر في قريش وهو مخالف لما 

قال�ه رس�ول اللهA )1(، فكي�ف يتم اإليمان بالمه�دي والروايات تؤك�د أن المهدي 

من أهل البيتB، ومن بني هاش�م، ومن أوالد فاطم�ةF، إذًا المهدي من )قريش( 

وه�ذا ما يتعارض مع مبادئ وأس�س مذهبه�م ولذا لم يكن هناك م�ن مفر إال بإنكار 

أمر المهدي، وإن كان ذلك يتعارض مع المصادر التشريعية، فإنكار أمر المهدي من 

)1( كما في صحيح مسلم : )ال يزال هذا الدين قائمًا حتى تقوم الساعة، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة.. كلهم 
من قريش( وفي صحيح البخاري : )يكون بعدي اثنا عشر أميرا... وقال كلهم من قريش(.
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وجهة نظرهم أسهل من نسف أساس المذهب.

نسي هؤالء أو تجاهلوا أن فكرة المهدي كعقيدة نشأت من القول بضرورة وجود 

 Aإمام معصوم في كل جيل حافظ للش�ريعة وقري�ن للكتاب، وقد ترك النبي محمد

ثقلي�ن ال يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وش�هد القرآن لكل واحد من هذين الثقلين 

بالعصمة والتسديد والحفظ، وهذا هو المبدأ الحقيقي لفكرة المهدي المنتظرP عند 

الشيعة اإلمامية.. وإذا حتم الدليل وجوده وبقاءه ألنه األخير من قرناء الكتاب، فليكن 

غائبًا إذا أوجبت الحكمة اإللهية أن يغيب، فإن االختفاء ال يضر بشان من شؤونه، كما 

ال يضر بالش�مس س�ترها من وراء الس�حاب.. خاصة إذا علمنا أن اإليمان بالمهدي 

المنتظر عقيدة ورس�الة يريد الله تبليغها إلى كافة البش�ر مصداقًا لقولة تعالى: }َوَلَقْد 

الُِحوَن{)1(.. وأخيرا نقول  ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ َكَتْبنَا فِي الزَّ

َي إاِلَّ َأن ُيْهَدى َفَما  ن الَّ َيِهدِّ كم�ا قال تعالى: }َأَفَمن َيْهِدي إَِلى اْلَحقِّ َأَح�قُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّ

َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن{)2(.

)1( سورة األنبياء آية 105 .
)2( سورة يونس آية 35.





الفصل الثاني

المهدي المنتظر في الفكر اإلسماعيلي

حتمي�ة ظهور المنق�ذ المخلص آخر الزم�ان هو اعتقاد عالم�ي، فجميع األديان 

والمل�ل تنتظ�ر خ�روج ش�خص يخل�ص العالم م�ن الظلم والجور وينش�ر القس�ط 

والعدل.. المسلمون يعتقدون بالمنقذ المخلص للبشرية ويسمونه )المهدي المنتظر

.Aكما بشر به الرسول Fويؤكدون أنه من ذرية فاطمة الزهراء )P

إن اإلس�الم بركني�ه القرآن الكريم والس�نة الش�ريفة هما المص�در والمنبع لدى 

المس�لمين لالعتق�اد واإليم�ان بفكرة المهدي وعل�ى ذلك أجمع المس�لمون بكافة 

أطيافه�م ومذاهبه�م.. وف�ي هذه الس�طور نح�اول تس�ليط بعض الض�وء على فكرة 

المهدي عند أتباع المذهب اإلسماعيلي بفرقه المختلفة.

الطائفة الإ�سماعيلية: 
 تعتبر فرقة من المذاهب اإلس�المية الش�يعية، وتعتقد بإمامة إسماعيل بن اإلمام 

الص�ادقE في حياة والده، ومن ثم اتبعت ابنه محمد بن إس�ماعيل وقالت بإمامته، 

على أساس أن اإلمامة ال تكون إال من أب إلى ابن وال تعود القهقرى.
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افترقت الطائفة اإلس�ماعيلية إلى فرق متعددة، وبعض ه�ذه الفرق التاريخية قد 

انتهى وانقرض مثل )القرامطة()1(، ولكن يوجد في الوقت الحالي أربع فرق رئيس�ية 

تشكل أبناء الطائفة اإلسماعيلية في العالم.. وقد نشأت هذه الفرق بعد أن حدث نزاع 

حول الخالفة بعد اإلمام الفاطمي المس�تنصر بالله عام )487ه /1094م( مما قسم 

االسماعيليين بشكل دائم إلى جماعتين متميزتين هما: 

الفرقة النزارية وهي التي اتبعت وقالت بإمامة نزار بن المستنصر بالله. �

الفرق�ة المس�تعلية )الطيب�ة( وهي التي اتبع�ت وقالت بإمامة المس�تعلي بن  �

المستنصر بالله.

ومن ثم انقس�مت كل فرقة إلى مجموعتين مما أدى إلى تش�كيل أو تكوين أربع 

فرق مختلفة كاألتي: �

 الإ�سماعيلية النزارية: 
 وأتباعه�ا متمرك�زون حالي�ا في س�وريا والع�راق وآس�يا الوس�طى وأوربا، وقد 

انقسمت الى فرقتين: 

الفرق�ة المؤمني�ة: اتبعت وقال�ت بإمامة االب�ن األكبر لإلمام ش�مس الدين . 1

والمسمى »مؤمن«، واستمر أئمة هذه الفرقة في الظهور والكشف الى اإلمام 

الص�ادقE، ومن ثم دخل ائمتهم دور الس�تر وأصبحوا في الوقت الحالي 

يقولون بستر اإلمام )وهم إسماعيلية باكستان وآسيا الوسطى(.

الفرقة القاس�مية )األغاخانية(: � أتبعت وقالت بإمامة االبن األصغر لإلمام . 2

شمس الدين والمسمى »قاسم« والزال أئمة هذه الفرقة ظاهرين ومعروفين 

)1( االسماعيلة القرامطة: كان ظهورهم في بالد البحرين قديما، ويعتبر الحسن بن بهرام )ابو سعيد الجنابي( 
مؤسس دولة القرامطة وقد ادعى أنه المهدي المنتظر، وحكم بعده ابنه سليمان لمدة 30 سنة، وقد هاجم 
الكعبة المشرفة سنة 319ه واستولى على الحجر األسود ونقله وابقاه عنده في منطقة القطيف ألكثر من 

عشرين سنة. 
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إل�ى يومن�ا ه�ذا )وهم إس�ماعيلية س�وريا والش�ام 

وأورب�ا(، وآخر إمام ظاهر هو اإلمام الحالي »كريم 

شاه الحسيني«)1( ويعتقدون بعصمته ويعيش حاليا 

في لندن. والغريب من معتقدات هذه الفرقة انها ال 

تعترف بإمام�ة اإلمام الحس�ن المجتبىE ويرون 

أن اإلمام�ة انتقلت م�ن اإلمام عل�يE إلى اإلمام 

الحسينE مباشرة. 

الإ�سماعيلية الم�ستعلية الطيبة: 
 وأتباعه�ا متمرك�زون حاليا ف�ي الهند ومص�ر واليمن وجنوب الس�عودية، هذه 

الفرق�ة تؤم�ن أن األئم�ة دخلوا دور الس�تر بعد أن كان�وا في دور الكش�ف والظهور، 

ومن قبله في دور ستر، وكان آخر إمام لديهم معروف في دور الكشف هو الطيب بن 

اآلمر بأحكام الله، ومن ثم بدأ دور الس�تر لدى هذه الفرقة وأصبح )الداعي( المنفرد 

والمطلق في دعوته هو الحجة الظاهرة الذي يمثل اإلمام في دور الستر وكان الداعي 

داوود عج�ب ه�و آخر داٍع اتفقت عليه جميع الفرق المس�تعلية الطيبية.. وبعد وفاته 

انقسمت المستعلية الى فرقتين: 

الفرق�ة الداوودية: اتبعت وقالت إن الداعي هو داوود قطب من بعد الداعي . 1

داوود عجب، ويسمى أتباعها بطائفة البهرة بالهند.

الفرقة السليمانية: اتبعت وقالت إن الداعي المنصوص عليه هو سليمان بن . 2

كريم ش�اه أغاخان الحس�يني ه�و اإلمام التاس�ع واألربعون لإلس�ماعيلين النزارين )الفرقة القاس�مية(،   )1(
وحصل على لقب اإلمامة بالوراثة حيث هو ابن األمير علي خان واألميره تاج الدولة علي خان، ولد عام 
1936م في جنيف، وقضى طفولته المبكرة في نيروبي بكينيا، درس لمدة تس�ع س�نوات في مدرس�ة لي 
روزي في سويسرا، وقد تخرج عام 1959م من جامعة هارفارد بأمريكا في تخصص التاريخ اإلسالمي.. 
عندما كان في العشرين من عمره تولى اإلمامة للفرقة القاسمية في 11 يوليو 1957م خلفًا لجده السلطان 

محمد شاه أغاخان. 

للطائف���ة  احل���ايل  الزم���ان  اإم���ام 
الإ�سماعيلية القا�سمية )الأغاخانية(
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الحسن من بعد الداعي داوود عجب، ويتزعم أتباعها حاليا عائلة المكرمي 

بنجران السعودية واليمن.

ه�ذه الفرق األربع هي أش�هر فرق اإلس�ماعيلية المعروفة اآلن، وينتش�ر أتباعها 

حاليًا في أكثر من )25( دولة في العالم ويبلغ عددهم أكثر من )15( مليون شخص)1(. 

المهدي المنتظر في المعتقد الإ�سماعيلي )الجذور التاريخية والعقائدية(:
اإلمام هو محور المذهب اإلس�ماعيلي، ومحور العقيدة يدور حول ش�خصيته، 

 ،Eفالطائفة اإلس�ماعيلية قالت إن اإلمامة تكون إلسماعيل في زمن اإلمام الصادق

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فقد مات إسماعيل قبل أبيهE، فأشكل عليهم 

األم�ر فلج�أ بعضهم إلى فكرة غيبة اإلمام، وقالوا إن إس�ماعيل ل�م يمت، بل اختفى 

وسيظهر بعد ذلك، ولكن غالبية الطائفة )رفضوا فكرة الغيبة إلسماعيل( حيث الواقع 

واألدلة التاريخية تؤكد وفاته، لذا التزموا بقاعدة نقل اإلمامة للذرية، فقالوا بأن اإلمام 

بع�د اإلمام الصادقE هو االبن األكبر إلس�ماعيل، وهو محم�د الذي تركه أبوه في 

الثالثة من عمره.

انتشرت الحقًا فكرة لدى غالبية االسماعيليين األوائل بعد أن ساقت اإلمامة في 

إس�ماعيل ثم في ولده محم�د، فأصبحوا يعتقدون ويقول�ون أن محمدًا قد ذهب في 

غيب�ة وعند عودته )ظهوره الثاني( س�وف يبدأ الدور العالمي لحركته بصفته المهدي 

أو القائم ليمأل األرض عدالً وقسطا.

في عام )296ه( وبعد زمن قصير من استالم عبد الله المهدي الخليفة الفاطمي 

األول ال�ذي أس�س أول دولة إس�ماعيلية فاطمية ف�ي المهدية بإفريقي�ا )تونس( غّير 

بعض التوجيهات العقائدية المرس�لة ألتباعه، فبدالً من التمسك بمهدوية محمد بن 

إسماعيل الذي قامت الدعوة باسمه ونيابة عنه، فان القائد الجديد )عبد الله المهدي( 

)1( كما يصرحون هم بذلك وحسب إحصائياتهم الخاصة.



   45 السولامقراواوضعةوركفومف ةيومهم لؤا

ادعى اإلمامة و)المهدوية( لنفسه، وكذلك اإلمامة ألسالفه الذين قادوا اإلسماعيليين 

بعد محمد بن إس�ماعيل.. كان قادة اإلس�ماعيليين المركزيي�ن قبل إصالح وتجديد 

عبد الله المهدي يتخذون ألنفس�هم رتبة الحجة لإلمام الغائب )دور الستر(، وكانت 

العقيدة أنه عبر الحجة يمكن لألتباع االتصال بالمهدي المس�تور)1( .. على كل حال 

يتضمن إصالح عبد الله المهدي رفض مهدوية محمد بن إسماعيل التي كانت النقطة 

المركزية في العقيدة التي عليها غالبية اإلسماعيليين.

إن دع�وة عب�د الل�ه المهدي العلني�ة إلمامته قس�مت الجماعة اإلس�ماعيلية إلى 

فرعي�ن: قس�م قبل دعوته والتي أصبح�ت فيما بعد العقيدة الرس�مية، وحافظ هؤالء 

)الغالبية( على استمرار اإلمامة وقبلوا تفسير عبد الله المهدي بأن اإلمامة اإلسماعيلية 

انتقل�ت ضم�ن أحفاد اإلمام الصادقE المباش�رين.. أما الفرع اآلخ�ر وهم )القلة( 

من اإلس�ماعيليين المنش�قين على عبد الله المهدي والذين لم يستطيعوا تأمين قيادة 

موح�دة، ولكنهم رفض�وا دعوة عبد الله المه�دي إلمامته، وحافظ�وا على عقيدتهم 

األصلية، وأعادوا تأكيدها بعودة محمد بن إسماعيل بصفته المهدي.

يعتقد اإلس�ماعيلية حاليا بأن األرض ال تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو خائف 

مس�تور، فإن كان اإلمام ظاهرًا جاز أن يكون حجته مس�تورًا، وإن كان اإلمام مستورًا 

ف�ال ب�د أن يك�ون حجت�ه )نائبه بمس�مى الداع�ي( ظاهرا.. م�ن هنا ن�رى أن الحركة 

اإلسماعيلية تاريخيا قد مرت بعدة أدوار: 

دقاومفستة:  من موت إس�ماعيل عام 143ه إلى ظهور عبد الله المهدي عام  �
296ه.

دقاومفظاوا:  بدأ بعد تأسيسهم أول دولة بقيادة عبد الله المهدي، واختلفت  �
الف�رق بعد ذل�ك، فالفرق�ة النزارية القاس�مية الزالت في دور 

)1( انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص 97، 102.
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الظهور حتى اآلن.

دقاومفستة:  ع�اد من جديد عند الفرقة المس�تعلية بعد وف�اة الطيب بن اآلمر  �
بأح�كام الل�ه عام 525ه، ويعتق�دون أن األئمة المس�تورين من 

نسله إلى اآلن، ولكن ال يعرف عنهم شيئا، حتى أن أسماءهم غير 

معروفة، والداعي المطلق )المفترض نائبه وحجته( ال يعرفهم.

 هوية المهدي المنتظر عند اأتباع المذهب الإ�سماعيلي حاليًا: 
توفقنا في فترة س�ابقة م�ن إجراء حوار)1( ونقاش مع اف�راد من فرقتين مختلفتين 

من أتباع الطائفة اإلسماعيلية )المستعلية السليمانية، النزارية القاسمية(، وكان محور 

الحديث يدور حول هوية المهدي المنتظر لنستشف من خالله مالمح تطور النظرية 

الفكرية المهدوية عند اإلسماعيلية حالًيا، وإلى أي ضفة وصلت الفكرة وماهي أبرز 

خطوطه�ا العريض�ة.. وال أخفي س�رًا إن قلت: أنني بذلت جهدًا غير يس�ير ألحصل 

عل�ى هذه المعلوم�ات لصعوب�ة انفتاحهم لمن هم خ�ارج طائفتهم وخ�ارج الدائرة 

المغلق�ة الخاصة به�م، وتم ذلك بعد إقناعه�م بأفضلية أن يتم معرف�ة الرأي من قبل 

معتنقي المذهب وليس من قبل مخالفيهم، وخاصة أنني من أتباع المذهب الش�يعي 

)االثنا عش�ري(، ويعتبر المهدي المنتظرP إمام زمانهم وإمام العصر الغائب، ونود 

أن نتع�رف عل�ى هوية المه�دي المنتظر من وجه�ة نظر مختلفة ومن خ�الل التصور 

والمعتقد اإلس�ماعيلي.. لذا لم أستطع التوسع أكثر في الحوار أو التعمق في النظرية 

أكث�ر، حي�ث أن صعوبة إيج�اد المعلومة حول عقائد اإلس�ماعيلية تكمن في صعوبة 

الحدي�ث المنفتح معه�م حول عقائدهم خاصة مع ش�خص من غير أبن�اء طائفتهم، 

باإلضافة إلى قلة المصادر المتوفرة في المكتبات و الشبكة العنكبوتية.. والمعلومات 

التي حصلنا عليها توضح لنا أبرز مالمح هوية المهدي عند الفرق اإلسماعيلية حاليًا: 

)1( بداية من شهر مايو 2010 م.
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 هوية المهدي عند الفرقة الإ�سماعيلية الم�ستعلية ال�سليمانية: 
وكان هذا الحوار الخاص مع أحد رجال الدين )من مدينة نجران السعودية( من 

أتباع هذه الفرقة: 

س:ووهلورنتظةوأرناءومفمذهبومهمماعؤليوخةقجومفماميوآخةومفزلان؟

ج: إن اإلس�ماعيلية الس�ليمانية وباقي الفرق اإلس�ماعيلية تؤمن ب�أن اإلمامة ال 

يحدها عدد وال رقم إنما مشيئة الله، وهم يؤمنون كذلك أن اإلمامة ال تنقطع عن هذه 

الدني�ا ول�م تنقطع منذ أن خلق الله األرض إلى أن يرثه�ا، ويتم توارثها ولدًا عن والد 

بأمر الله س�بحانه وتعالى واختياره وتدبيره، ولك�ن يكون هؤالء األئمة إما مغمورين 

مستورين بسبب تغلب األضداد وأهل الكبر والعناد وأهل الفساد، أو ظاهرين إلعالء 

كلمة الله عندما يأمر الله ويكون لهم الغلبه، مثلما حدث وقت ظهور اإلمام المهدي 

بالله عبد الله بن الحسين من المغرب وقيام الدولة الفاطمية .. واإلسماعيلية يؤمنون 

أن القائ�م س�يقوم بإذن الله متى ما ش�اء الله، وينتظرون قيامه بف�ارغ الصبر، ولكن ال 

يؤمنون أنه ولد قبل مئات الس�نين وأنه ال زال حيًا منذ ذلك الحين إلى قيام الس�اعة، 

إنما يؤمنون أنه س�يولد من نس�ل إمام مس�تور وانه س�يقوم ويقيم العدل ويعلي كلمة 

الله ويحي ش�ريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، ونؤمن أنه من نس�ل 

.Bالحسين بن علي

س:ولنوهوومفماميPوقلاوهوونسبه؟وقلاوممموأرؤهوقجمه؟

ج: ال أعل�م من هو فقد يكون ولد ف�ي الوقت الراهن، وقد يكون الزال في ظهر 

أبي�ه، وق�د يكون هو اإلم�ام الحالي المس�تور، او قد يك�ون اإلمام الحالي المس�تور 

ه�و أبوه او جده، فال أعلم هل اإلمام الحالي المس�تور س�وف يكون على يديه وقت 

الكشف والظهور أم ال، فالله ومن شاء يعلمون، ولكني أعلم أنه من نسل الحسين بن 

.Bعلي
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س:ووهلومف ةيومهمماعؤلؤاومألخةسوتنتظةون سومفشخصو)مفمامي(وأيوتت قو
علؤه؟وأموهناكومخت فورؤنام؟

ج: أعتقد أن جميع الشيعة ينتظرون قيام اإلمام القائمE وليس فقط اإلسماعيلية، 

ولك�ن االختالف الواضح بين الش�يعة واإلس�ماعيلية ه�و في هوية آباء ه�ذا اإلمام، 

فاالثنا عش�رية يؤمنون أنه من نس�ل موسى الكاظم واإلسماعيلية يؤمنون أنه من نسل 

إس�ماعيل، واإلسماعيلية النزارية يؤمنون أنه من نس�ل نزار واإلسماعيلية المستعلية 

يؤمنون انه سيكون من نسل المستعلي... الخ، وهكذا فإن االختالف في هوية اإلمام 

القائم يكون اختالفًا في نسبه ومن يكون آباؤه ومن أي نسٍل ينحدر.

وس:ووه�لوهناكوع لاتوفلظا�واوذكةتوعنوطةرقوأهلومفبؤ�توBوتحمدوفناو
زلنوخةقجومفمامي؟

ج: يوجد لدينا بعض الكتب توضح بعض العالمات ولكن ليس�ت متوفرة لدي 

اآلن، أما المش�هور بين الشيعة من ظهور الشمس من المغرب فقد ظهرت بالنسبة لنا 

الشمس )الدولة الفاطمية من المغرب(، فنحن نؤمن أن كوكب الشمس لن يظهر من 

المغرب أبدا، بل س�يكون المشرق ظهوره والمغرب غروبه من قبل واآلن ومن بعد، 

وكان قصد الرس�ول صلى الله عليه وعلى آله ظهور الحق بقوله الش�مس فشبه الحق 

بالشمس )هذا مثال بسيط(.. وقول الرسولA اسمه على اسمي فكان المهدي بالله 

ُه  عبد الله بن الحسين اسمه عبد الله والرسول أحد أسمائه عبد الله قال تعالى: }َوَأنَّ

ِه َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكوُنوَن َعَلْيِه لَِبدا{ً )1(. ا َقاَم َعْبُد اللَّ َلمَّ

وس:ووه�لوهناكوكتابوأقوكةمسوتنصحونن�اورقةمءتهوفنتكةفوعلىومفماميPو
حسبولكتقمومفمذهبومالمماعؤلي؟

ج: حت�ى ل�و نصحن�اك وذكرن�ا ل�ك اس�م الكت�اب فلن تج�ده ألن أغل�ب كتبنا 

)1( سورة الجن آية 19.
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مخطوط�ة والمطبوع قليل منها، ولكن لو اس�تطعت أن تحصل على كتاب )الفترات 

والقرانات()1( وهو كتاب إسماعيلي فقد تجد ما تبحث عنه.

س:ووهلوهناكوإلامولستواوحافؤاوننتظةوخةقجهوأقوظاواه؟وقلنوهو؟

ج: يؤم�ن اإلس�ماعيلية كما ذكرت س�ابقا أن األرض ال يمكن أب�دا أن تخلو من 

إمام إما ظاهر مشهور أو مستور مغمور، ونؤمن أن هناك اآلن إمام ولكن ال نعلم نحن 

العام�ة ه�ل هو اإلم�ام القائم أم ال، وهل زمنه زمن ظه�ور أم ال فهذه أكبر من معرفتنا 

نحن العامة من أبناء المذهب اإلس�ماعيلي. وال نعلم هويته فآخر إمام ظهر لنا اس�مه 

هو: اإلمام أحمد بن محمد بن هاش�م بن نزار بن معد بن الحس�ين بن علي بن محمد 

بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن الطيب »أبي القاسم« بن اآلمر بأحكام الله أبو علي 

المنصور بن المس�تعلي بالله أبو القاس�م احمد بن المس�تنصر بالله معد أبي تميم بن 

الظاه�ر إلع�زاز دين الله علي بن الحس�ن بن الحاكم بأمر الل�ه المنصور أبى علي بن 

العزي�ز بالل�ه نزار أبو منصور ب�ن المعز لدين الله معد أبو تميم ب�ن المنصور بالله أبو 

الطاهر إس�ماعيل بن القائم بأمر الله أبو القاس�م محمد بن المهدي بالله عبد الله بن 

الحس�ين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إس�ماعيل ب�ن جعفر الصادق بن محمد 

الباق�ر ب�ن علي زين العابدين بن الحس�ين أبو عبد الله بن حي�درة الكرار علي بن أبي 

طالب.. الخ عليهم وعلى آبائهم أفضل الصالة والسالم أجمعين.

س:ووه�لوهناكوققتولحمدوفخ�ةقجومفماميوتموتحمرمه؟وأمومنوققتوخةقجهو
مةولنوأمةماومفلهومبحانهوقتكافى؟

ج: حس�ب معلوماتي والله أعلم، فإنه ال علم لدينا وال يوجد لدينا تاريخ محدد 

لخروج القائمE، إنما هذا سر من أسرار الله ُيعلمه من يشاء من عباده ومن اصطفى 

وهو فضل يؤتيه من يشاء بغير حساب.

)1( كتاب الفترات والقرانات: للداعي جعفر بن الحسن بن فرج بن حوشب والمشهور ب� )جعفر بن منصور 
اليمن( توفى سنة 380ه، والكتاب يبحث في تاريخ الدعوة أثناء فترة استتارها.
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 هوية المهدي عند الفرقة الإ�سماعيلية النزارية القا�سمية )الأغاخانية(: 
وفي حوار خاص مع أحد مثقفي هذه الفرقة )من مدينة سلمّية السورية( جاء فيه: 

س:ووهلورنتظ�ةوأرناءومفمذه�بومهم�ماعؤليو)قرافخصوصومف ةق�اومفنزمارا(و
خةقجومفماميوآخةومفزلان؟

ج: ال ينتظ�ر المس�لمون اإلس�ماعليون المهدي آخ�ر الزمان، فبالنس�بة لنا نحن 

المسلمين الش�يعة اإلسماعيليون )األغاخانية( نعتبر أن اإلمام موجود دائم وحي في 

ه�ذا الوج�ود منذ بداية الكون وحتى نهايته، ونعتب�ر أن اإلمام يجب أن يكون معلومًا 

ومعروف�ًا ل�دى الجماعات وغير مجهول المكان الجغراف�ي، لتتم الهداية عن طريقه 

مباش�رة ألتباع�ه األحياء، ولذلك ف�ي نظرنا ال تخلوا األرض م�ن اإلمام، فهو خليفة 

الله على األرض وذلك حس�ب قوله تعالى: }َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي 

َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك  األَْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل فِيَها َمن ُيْفِس�ُد فِيَها َوَيْس�ِفُك الدِّ

ُس َل�َك َقاَل إِنِّي َأْعَل�ُم َما الَ َتْعَلُم�وَن{)1( في هذه اآلية دالل�ة واضحة على أن  َوُنَق�دِّ

)خالفة( خليفة الله في األرض موجودة باس�تمرار ال انقطاع فيها س�ئل اإلمام جعفر 

الص�ادقE عن قول الرس�ول محم�دA: »من م�ات اليعرف إمام ده�ره حيا مات 

ميت�ة جاهلي�ة« فقال من لم يعرف اإلم�ام من آل محمد أو غيره�م؟ ثم قال من جحد 

اإلمام مات ميتة جاهلية، كان من آل محمد أو من غيرهم.)من كتاب دعائم اإلس�الم 

للقاض�ي النعمان بن حي�ون ص 31 جزء أول(.حول هذا الحدي�ث: نقول إن معرفة 

اإلمام معرفة جلية واجبة على كل مس�لم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وذلك حسب قول 

الرسول: )إمام دهره حيًا( فإن مات ُتعتبر ميتته ميتة جاهلية.

م�ّرت ف�ي تاريخ األئمة أدوار منها دور س�تر )تم إخفاء اإلم�ام عن أعين األعداء 

خشية القتل(، ولكن كان هناك دعاة يعرفون مكانه ويتصلون به باستمرار وتتم إيصال 

)1( سورة البقرة آية 30.
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المعلوم�ات لألتباع من خالله�م، فلم يكن غائبًا عن الوجود بمعن�ى )الغيبة(، مثلما 

حصل على زمن اإلمام اس�ماعيل بن اإلمام جعفر الصادقE ثم ولده اإلمام محمد 

بن اس�ماعيل ث�م ولده عبد الله الملقب بالوفي أحمد ثم ول�ده أحمد الملقب بالتقي 

محمد ثم ولده الحسين الملقب رضي الدين عبد الله ثم ولده عبد الله الملقب محمد 

المهدي التي ظهرت على يديه الدولة الفاطمية في المغرب العربي عام 296ه.

س:وولنوهوومفماميPوقلاوهوونسبه؟وقلاوممموأرؤهوقجمه؟وقلاوهيومفقاره؟

ج: أما ما يخص اإلمام القائم: فنحن نعتبر اإلمام الحي هو قائم الزمان الموجود 

ب�ه، وكل إم�ام ح�ي هو قائ�م لزمان�ه، وال يوجد عندنا إم�ام بمعنى المه�دي المنتظر 

القائم في نهاية الزمان، والذي سيأتي ليمأل األرض عدالً بعدما ملئت جورا، ونسب 

اإلم�ام في كل زمان وعصر يعود لإلمام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ابنة النبي 

المصطفى محمدA الذين يعودون بنسبهم إلى النبي إبراهيم من ذرية اإلمام والرسول 

إس�ماعيل.. إننا نتبع اآلن اإلمام الحاضر الموجود اإلمام كريم شاه الحسيني والذي 

يرجع نس�به إلى علي بن أبي طالب ابن عم نبي هذه األمة عليه الصالة والس�الم وهو 

م�ن مل�ة أبينا إبراهي�م، وإن كل إمام هو هاٍد ومهدي للزمن ال�ذي هو فيه، فاإلمامة ال 

تنقطع، ذرية بعضها من بعض وليس لسنن الله تبدياًل.

س:وهلومف ةيومهمماعؤلؤاومألخةسوتنتظةون سومفشخصو)مفمامي(وأيوتت قو
علؤه؟وأموهناكومخت فورؤنام؟

ج: هذا السؤال تجيب عليه الفرق اإلسماعيلية االخرى.

س:ووهلوهناكوع لاتوفلظاواوذكةتوعنوطةرقوأهلومفبؤتBوتحمدوفناوزلنو
خةقجومفمامي؟وقلاوهيوأرةزوهذهومفك لات؟

س:ووه�لوهناكوكت�ابوتنصحونن�اورقةمءتهوفنتك�ةفوعلىومفماميPوحس�بو
لكتقمومفمذهبومهمماعؤلي؟
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وس:وهلوهناكوإلامولستواوحافؤاوننتظةوخةقجه؟وقلنوهو؟وقلاومالخت فورؤنو
مف ةيومهمماعؤلؤاوضيوذفك؟

س:ووه�لوهن�اكوقق�تولحمدوفخ�ةقجومفما�ميPوت�موتحمر�مه،وأموأنوققتو
خةقجهومةولنوأمةماومفلهومبحانهوقتكافى؟

ج: ألننا ال ننتظر المهدي آخر الزمان، لذلك ال نملك إجابة لما سألته أو تكلمت 

عنه.

خال�سة القول: 
يتض�ح لن�ا م�ن النب�ذة التاريخي�ة الموج�زة، والج�ذور العقائدي�ة لإلمام�ة عند 

أتب�اع المذهب اإلس�ماعيلي حالي�ًا، ومن خالل الح�وارات والنقاش�ات التي دارت 

بخص�وص هوي�ة المه�دي المنتظ�ر م�ا يل�ي: إن فك�رة المه�دي المنتظر عن�د أتباع 

المذهب اإلس�ماعيلي )حاليا( هي عبارة عن توليفة تاريخية فلس�فية ترتبط من جهة 

باإلمام�ة وبالواق�ع التاريخي لتسلس�لها عنده�م، ومن جه�ة أخرى ترتب�ط بالوثائق 

التاريخي�ة واألدلة المعتمدة عنده�م.. فنظرتهم للمهدي المنتظر )حاليا( تعتمد على 

ما انتهى إليه مفهومهم لإلمامة وتطوره التاريخي، وإن كان يخالف الدليل اإلسالمي 

والروايات الش�ريفة للرس�ولA وأهل البيتB، ففكرة المهدي عندهم عبارة عن 

تقليد عش�وائي، وعقي�دة مبهمة غير مبنية عل�ى أدلة وأصول راس�خة عميقة، فنظرية 

المهدي عندهم مهددة بالس�قوط واالنتزاع ومتغيرة بالمؤثرات والتيارات الخارجية 

)كالتسلس�ل التاريخ�ي لألئمة عنده�م(، وهوية المهدي في نظرهم س�حابة تحركها 

الرياح الش�رقية والغربية، وكعقيدة هي بناء س�قط أو كاد أن يسقط )وبالفعل سقطت 

عن�د الفرقة النزاري�ة القاس�مية األغاخانية( حيث ل�م يفهموا العقي�دة المهدوية حق 

فهمها.. بخالف عقيدة الش�يعة االثنا عش�رية القائمة على األدلة المنطقية والبراهين 

 Bوأهل بيته Aالعقلي�ة والنقلية من الكتاب والس�نة المحمدية، حيث أن الرس�ول

بينوا لنا أس�م القائم المهدي وأس�ماء آبائه.. وعليه ووفقًا لتلك النصوص والمصادر 
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الش�رعية واألدل�ة اإلس�المية وبعيدًا ع�ن تأثير المتغي�رات الخارجية، ُكت�ب الخلود 

والبقاء للعقيدة المهدوية لدى اإلمامية ما بقي الدهر.

إنن�ا نعتق�د أن الحركة اإلس�ماعيلية كان�ت حركة ذات أهداف سياس�ية س�ليمة 

من�ذ البدء، ث�م انحرفت تاريخيًا عن خطها الصحيح بع�د أن وقعت في تناقض موت 

إس�ماعيل قب�ل أبيه اإلم�ام الصادقE، وبن�اًء على ذلك انحرفت وتشوش�ت نظرية 

المهدي المنتظر آخر الزمان وقبل ذلك إنحرآف تسلس�ل اإلمامة بش�كلها األوس�ع، 

فضاعت لديهم ابرز مالمح العقيدة المهدوية وخطوطها العريضة التي وضحها أهل 

.Bالبيت

إن هوي�ة المه�دي المنتظر عند جميع الفرق اإلس�ماعيلية غي�ر واضحة المعالم 

)اآلن(، فق�د كانوا في الس�ابق يعتق�دون بمهدوية محمد بن إس�ماعيل والذي تؤكده 

مصادر إس�ماعيلية قليلة)1( تخ�ص فترة ما قبل المرحلة الفاطمي�ة.. أما حاليا فبعض 

الف�رق تعتقد بأن اإلم�ام الحالي )الفرق�ة األغاخانية( هو إمام ه�ادي ومهدي للزمن 

ال�ذي ه�و فيه، ولذا فهم ال ينتظ�رون المهدي آخر الزمان. أما بع�ض الفرق األخرى 

)المستعلية( فيؤمنون بأن المهدي الموعود سيولد في المستقبل من نسل إمام مستور، 

ولكن ال يعرفون اسمه أو اسم أبيه )اإلمام مستور( وبالتالي تظل هوية المهدي مبهمة 

عندهم. 

نتعج�ب عندما يذكرون حديث الرس�ولA: »م�ن مات ولم يع�رف إمام زمانه 

م�ات ميتة جاهلية«، ودائما مايستش�هدون بهذا الحديث عن�د ردهم على أهل العامة 

بخص�وص اإلم�ام بعد فترة الرس�ولA وأحقية اإلمام عل�يE بالخالفة، ولكن لو 

ُسئلوا عن إمام زمانهم في الوقت الحالي لتفادي موته الجاهلية !! لحاروا في الجواب 

ولتلعثم اللس�ان.. ولذا ال نس�تغرب أن يدعي عبد الله المهدي )المهدوية(، وكذلك 

)1( انظ�ر كتاب الكش�ف لجعفر ب�ن منصور اليم�ن ص 62، 77، 103، 110، 135، 160، 190 � وكذلك 
كتاب الرشد والهداية البن حوشب منصور اليمن تحقيق محمد كامل حسن ص 198.
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يدعي القرمطي أبو سعيد الجانبي )المهدوية(، و كذلك ال يعترينا االستغراب عندما 

يدعي شخص عادي )خريج جامعة أمريكية( أنه إمام الزمان ويضع نفسه في مصاف 

اإلمام الباقر واإلمام الصادقE وهذا هو الواقع الحالي للفرقة النزارية األغاخانية.

الحم�د لله أننا كش�يعة إثني عش�رية نعرف وننتظ�ر إمام زماننا المه�دي المنتظر 

الحجة بن الحس�ن العس�كريE المولود في )15 ش�عبان 255ه(، ونعرف اس�مه 

وأس�ماء آبائ�ه الكرام، ونع�رف مواصفاته الجس�دية والخلقي�ة وإمكانيات�ه المعنوية 

والروحية ومكانته الرفيعة عند الله فهو طاووس أهل الجنة حسب الروايات الخاصة 

أله�ل البي�تB، ونعرف عالمات ظه�وره وعالم�ات تعيين ش�خصه، وفوق ذلك 

نع�رف أدق تفاصي�ل القضية المهدوي�ة من والدة وغيبة وظهور كم�ا وضحها األئمة 

من أهل البيتB، وقبل كل هذا يؤكد اإلثنا عشرية في خطابهم وممارستهم العبادية 

والحياتية أن األمر ما هو إال وعد إلهي للمؤمنين كما ذكر في القرآن الكريم، وبذلك 

ننفرد عن باقي الفرق اإلس�المية في تحديد ش�خصية وهوية اإلمام المهدي المنتظر

P ف�ي الوقت الذي تعتقد بقية الفرق االس�المية انه ل�م يولد بعد، فعجل الله تعالى 

فرجه وسهل مخرجه.



الفصل الثالث

المهدي المنتظر في فكر أهل السنة

إن عقي�دة المنق�ذ المهدي الموعود وظه�وره في آخر الزم�ان، تعتبر مورد قبول 

جميع الفرق اإلسالمية، فقد أخبر عنها الرسول االكرمA، وتحدث عنها أهل البيت

B والصحابة والتابعين، وكتب عنها العلماء جيال بعد جيل إلى زماننا هذا، ومن هذا 

المنطلق كانت مس�ألة اإلمام المنتظر حتمية ويقينية، وفي التاريخ اإلسالمي انتشرت 

فكرة المهدي لدى أغلب الفرق اإلس�المية باعتبار أن مصدر ومنبع الفكرة والعقيدة 

هو الشرع اإلسالمي بركنيه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

مذاهب اأهل ال�سنة: 
إن الخالف والش�قاق ظهر في األمة اإلس�المية بعد وفاة رسول اللهA، وكانت 

فكرة اإلمامة بذرة الخالف األولى في واقع المس�لمين، ومزق األمة فرقًا أو فرقتين: 

فرقة تشايع الخلفاء، وفرقة تشايع )علَيًا( وأهل البيتB الى اليوم الحاضر.

لقد اختلف أهل العامة )شيعة الخلفاء( إلى مذاهب كثيرة في الفروع واألصول، 

كمذهب سفيان بن عيينة بمكة، ومذهب مالك بن أنس بالمدينة، ومذهب أبي حنيفة 

وس�فيان الثوري بالكوف�ة، ومذهب األوزاعي بالش�ام، ومذهب الش�افعي بالعراق، 
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والليث بن سعد بمصر، ومذهب إسحاق بن راهويه بنيسابور، ومذهب أحمد بن حنبل 

وأبي ثور ببغداد.... وغيرها. إال أن اكثر تلك المذاهب انقرضت بين الناس، وظلت 

آراء أصحابه�ا مدون�ة في بطون الكتب عند أهل الس�نة)1(، وبقيت من تلك المذاهب 

األربعة المعروفة فقط، أما كيف نشأت هذه المذاهب وانتشرت دون غيرها، فيمكن 

الرجوع إلى المصادر المختصة وهي عديدة وتطرقت لها بالتفصيل)2(.. وهم بحسب 

ظهورهم بالترتيب كاالتي: 

مفمذهبومفحن ي: ينسب هذا المذهب ألبي حنيفة النعمان بن ثابت )80ه � . 1
150ه( وهو من التابعين، تأسس المذهب في العراق، وينتشر حاليا في دول 

إس�المية مختلفة منها شمال مصر ووسط أس�يا وتركيا والعراق وأفغانستان 

وباكستان وشمال الهند وسوريا.

مفمذهبومفمافعي:وينس�ب هذا المذهب ل� مالك بن أنس )93ه � 179ه(، . 2
تأس�س المذه�ب ف�ي الحج�از )المدينة المن�ورة( ف�ي أوائل الق�رن الثاني 

الهجري وتطورت معالمة على يد تالميذه من بعده، انتش�ر في بغداد بسبب 

دعم الس�لطة العباس�ية له، وقد ظهر في البصرة بعد خمس�ة قرون من تاريخ 

انتشاره في الحجاز، حاليًا يتواجد في الحجاز وبالد المغرب العربي ودول 

الخليج والسودان ووسط وغرب أفريقيا.

مفمذه�بومفش�اضكي: ينس�ب ه�ذا المذه�ب ل� محمد ب�ن إدريس الش�افعي . 3
)150ه � 204ه(، تأس�س المذهب في العراق، وينتش�ر حاليا بش�كل كبير 

في بالد الش�ام وفي فلس�طين حيث مس�قط رأس الش�افعي في غزة خاصة، 

وفي مصر وأندنوس�يا وماليزيا وش�رق أفريقيا وجنوب الهند وبقاع مختلفة 

من البالد اإلسالمية.

مفمذهبومفحنبلي: ينسب هذا المذهب ل� أحمد بن محمد بن حنبل )164ه . 4
)1( مسائل خالفية حار فيها أهل السنة، الشيخ علي آل محسن ص 118.

)2( مثاًل : بحوث في الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني.
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� 241ه(، تأسس المذهب في العراق، اهتم ابن حنبل بجمع السنة وحفظها 

حت�ى ص�ار م�ن كب�ار المحدثين ف�ي عص�ره، ولذلك يع�ده البع�ض )مثل 

الطبري( محدثًا فقط ال فقيها، ينتش�ر مذهبه حاليا في نجد والخليج ومصر 

وبالد الشام.

ه�ذه المذاه�ب هي التي عليها أهل العامة في كافة األمصار منذ أن حصر التقليد 

فيه�ا إلى عصرن�ا الحاضر، وهؤالء العلماء األربعة ال�ذي يجمع على إمامتهم جميع 

أه�ل الس�نة بكاف�ة توجهاتهم، وهم متفقون عل�ى كل األصول الفقهي�ة واختلفوا في 

بعض الفروع، والمس�ائل الفرعي�ة التي اختلفوا فيها هي التي كَونت نش�أة المذاهب 

الفقهي�ة األربعة.. ومن المس�ائل المتفق عليها بين كافة المذاه�ب وفرق أهل العامة 

)األطروح�ة المهدوي�ة(، مم�ا دفعن�ا للتط�رق لهم جميع�ا كأصحاب فك�رة ونظرية 

وأطروحة واحدة في العقيدة المهدوية.

المهدي المنتظر في معتقد اأهل ال�سنة: 
كل الفرق اإلس�المية )من أهل العامة( تتفق على أص�ل االعتقاد بصحة العقيدة 

 ،Bالمهدوي�ة ويحكم�ون بجهالة من أنكره�ا، ويتفقون أن المهدي م�ن أهل البيت

وأن دولت�ه حتمية الظه�ور وأنها عالمية النفوذ، وأنها من الوعد اإللهي الثابت بالنص 

القرآن�ي، ويتفق�ون عل�ى حتمية وق�وع بعض العالم�ات والمقدمات م�ن الحوادث 

المختلفة المبشرة بقرب ظهوره.

إن المهدي عند أهل الس�نة ال يشكل الشئ الكثير او المهم، فهو في نظرهم أحد 

عالمات الس�اعة الكبرى يتبع خروجه نزول عيسىE وخروج الدجال، فلم يرد في 

أي نص من النصوص � حسب اعتقادهم � أنهم متعبدون بانتظاره، بل يعيشون حياتهم 

ويمارس�ون عباداتهم وأعمالهم بش�كل عادي والشئ من ذلك مرهون بوجوده، فإذا 

وجد هذا اإلنسان الصالح وظهرت أدلته القطعية اتبعوه.
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ويؤمن أهل السنة بأن المهدي هو رجل صالح من آل البيتB، يولد آخر الزمان 

بعمر إنس�ان عادي، يعيش بين الناس حياة طبيعية، يدرس في مدارسهم وجامعاتهم، 

وال يعرف نفسه أنه المهدي، وال تكون له أي مزايا أخرى مختلفة عن بقية الناس، فال 

يعتقدون بعصمته أو ارتباطه بالسماء، بل يعتبرونه إنسانًا عاديًا متلبسًا ببعض الذنوب 

والمعاصي مثل أي إنس�ان آخر، فاذا اختاره الله تعالى للخالفة تاب عليه وأنقذه من 

الضالل والمعاصي فيهديه الله )يصلح أمره( في ليلة، ويستدلون على ذلك بالرواية: 

»المه�دي من�ا أهل البي�ت يصلحه الل�ه في ليل�ة واح�دة«)1(.. ويرى أه�ل العامة أن 

المه�دي تك�ون والدته ومدة حيات�ه طبيعية، ويعتقدون أنه يولد قب�ل توليه الحكم أو 

الخالفة ببضعة عقود )2(، ولم يوجد في األحاديث � بحسب اجتهاد علمائهم � ما يدل 

على أنه يمتاز عن غيره من الناس بش�ئ م�ن طول العمر او الغيبة الطويلة او االختفاء 

عن الناس مثال. 

هوية و�سفات و�سيرة المهدي عند اأهل ال�سنة: 
هورته:ويؤمنون أنه من أهل النبيA، من كنانة من قريش من بني هاش�م من ولد 
فاطمة وعليC، اسمه اسم النبيA محمد أو احمد، واسم أبيه عبدالله )3(، وهناك 

من أهل الس�نة من رجح أن يكون من س�اللة السبط الحس�ن بن عليC، وكنيته أبو 

عبدالل�ه، وأن�ه أحد الخلفاء القرش�يين اإلثنا عش�ر ال�ذي ذكرهم رس�ول اللهA في 

حديث رواه البخاري )4(. 

)1( سنن ابن ماجه 2 : 4085، الحاوي للفتاوي 2 : 78
لك�ن غ�اب عنهم أن معنى )يصلح امره ف�ي ليلة( المراد منه تمكينه قبضة الحكم والس�يطرة على أجهزة 

الدولة في بالد الحجاز في ليلة واحدة.
)2( العقد يساوي عشر سنين.

)3( استنادًا إلى ما جاء في سنن أبي داود )اسمه اسمي واسم ابيه اسم أبي( 
)4( ج�اء في الحديث عن جابر بن س�مرة قال : س�معت رس�ول اللهA يقول: »ال يزال أم�ر الناس ماضيا ما 
وليه�م اثنا عش�ر رجال...... فق�ال، كلهم من قريش ». ذكره البخاري ف�ي صحيحه )311/3(، صحيح 
مسلم )1452/3، 1453، 1454(، سنن أبي داود )106/4(، جامع الترمزي )501/5(، مسند احمد 

.)108� 86/5(
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ص ات�ه: م�ن الصفات الت�ي وردت عنه في بع�ض الرواي�ات المختلفة من كتب 
س�لف أهل العامة: المهدي يش�به النبي في الخلق و الُخلق، وأن وجهه كوكب دري، 

أجل�ى الجبهة أقنى األنف، أف�رق الثنايا، ومن صفاته انفراج فخذيه وتباعد ما بينهما، 

لون�ه لون عربي، عليه عباءتان قطوانيتان، يخرج وعلى رأس�ه غمامة فيها ملك ينادي 

هذا: المهدي خليفة الله فاتبعوه.

مؤةته: يبايع بمكة ثم يذهب إلى الشام وخراسان وغيرهما، ثم يكون مقره ببيت 
المقدس، يبايع بين الركن والمقام وهو كاره، يأتي في الرايات السود القادمة من قبل 

المش�رق كأن قلوبه�م زبر الحدي�د، ويظهر عند انقطاع من الزم�ن وظهور من الفتن، 

يكون عطاؤه هنيئا، يس�تخرج الكنوز، وتخرج األرض نباتها وتمطر الس�ماء قطرها، 

يس�قيه الل�ه الغيث، وتكثر الماش�ية، يرضى ف�ي خالفته أهل األرض وأهل الس�ماء، 

والطي�ر في الج�و، يبعثه الله غياثا للن�اس، تنعم األمة في زمانه نعيم�َا لم ينعموا مثله 

قط، يعطي المال صحاحا ويحثه حثيا ال يعده عدا ويقسمه بالسوية، يكون أول ظهور 

له في البيت الحرام، يقوم بالدين آخر الزمان كما قام النبيA، تجري المالحم على 

يديه، ويظهر االس�الم، يمأل األرض عدالً، يحكم خمس أو س�بع أو تس�ع س�نوات، 

ويمل�ك الدنيا كما ملكها ذو القرنين وس�ليمان، وهو أمي�ر الطائفة التي ال تزال تقاتل 

على الحق حتى ينزل المس�يح عيس�ى بن مريم فيصلى خلفه صالة الصبح، ثم يقتل 

الدجال. 

الأحاديث والآثار عند اأهل ال�سنة في المهدي: 
قد تواترت األخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفىA بمجئ المهدي 

آخ�ر الزمان، وأنه من أهل بيته، وأنه يمأل األرض عدالً و و و و.. فاألحاديث واآلثار 

ال�واردة في المهدي عند أهل الس�نة كثيرة جدًا، فقد خ�رج أحاديث المهدي جماعة 

من أئمة الحديث من أهل السنة منهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبزار 

والحاك�م والطبران�ي وأبو يعلى الموصولي، وأس�ندوها إلى جماع�ة من الصحابة.. 
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بل اس�تدرك الحاكم في عدد من األحاديث على الش�يخين )البخاري و مس�لم( عن 

المهدي، وقال صحيح على ش�رط الش�يخين ولم يخرجاه وأق�ره الذهبي على ذلك 

ف�ي تلخيصه)1(، ويرى كثير م�ن العلماء على أن أحاديث المه�دي بلغت حد التواتر 

المعنوي)2(، وقد صرح بذلك د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي في رسالة الماجستير 

بعن�وان: )األحاديث الواردة في المهدي ف�ي ميزان الجرح و التعديل()3( وقال: »بعد 

النظر في األحاديث الواردة في المهدي ودراس�تها س�ندًا ومتنا، وصلت إلى ما يلي: 

إن خالف�ة المه�دي ف�ي آخر الزم�ان حق وال يمك�ن إنكارها لثبوت ه�ذه األحاديث 

الصحيح�ة او الحس�نة، ول�ورود أحاديث أخ�رى كثيرة وه�ي ضعيفة ف�ي تفاصيلها 

ولكنه�ا تش�ارك الصحيحة في أص�ل الفكرة وه�ي )وجود خالفة المه�دي( وهكذا 

يصبح ه�ذا األمر متواترًا تواترًا معنويًا«)4(.. ونس�تعرض بعض األحاديث الصحيحة 

في المهدي عند أهل الس�نة وننتخب ش�ذرة منها، ولم نش�أ إثقال البحث بدرج عدد 

كبير منها ومصادرها، بل اكتفينا باإلشارة إلى بعضها: �

ع�ن عبدالله بن مس�عود قال: قال رس�ول اللهA: »ال تذه�ب أو ال تنقضي  �

الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي«)5(... نتيجة 

دراسة الماجستير، البستوي: اسناده صحيح، وقال األلباني: صحيح. 

)1( كتاب المهدي المنتظر، ابراهيم المشوخي ص 35، مكتبة المنار االردن � ط 2 / 1406ه. 
)2( التوات�ر المعن�وي: هو الذي يكتفي فيه بأداء المعنى، ولو اختلفت روايات�ه عن الجمع الذين تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب.. فاألحاديث تكون مختلفة لكنها تتفق على المعنى الذي نريده، ومثاله هو ما بين 

أيدينا، وهو حديث خروج المهدي آخر الزمان.
)3( رس�الة ماجس�تير � جامعة الملك عبدالعزيز� قسم الدراسات العليا � مكة المكرمة � 1398ه. طبعت في 

مجلدين : 
- المجلد األول بعنوان : المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة.
- المجلد الثاني بعنوان : الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة.

)4( المصدر السابق، البستوي، المكتبة المكية 1420ه ]356/1[ 
)5( س�نن أبي داود )106/4(، جامع الترمذي )505/4(، مس�ند احمد )448/1( و )376/1(، المعجم 

الكبير )164/10 � 167(. 
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ع�ن أبي س�عيد الخ�دري قال: قال رس�ول الل�هA: »المهدي من�ي، أجلى  �

الجبهة، أقنى األنف، يمأل األرض قس�طا وع�دال، كما ملئت ظلمًا وجورًا، 

ويملك سبع سنين«)1(.. نتيجة دراسة الماجستير، البستوي: الحديث حسن 

لشواهده، وقال األلباني: إسناده حسن.

عن أم س�لمة قالت: س�معت رس�ول اللهA: »المهدي من عترتي من ولد  �

فاطم�ة« )2(.. نتيج�ة دراس�ة الماجس�تير، البس�توي: إس�ناده حس�ن، وقال 

األلباني: صحيح.

عن علي بن ابي طالبE عن رس�ول اللهA قال: »لو لم يبق من الدهر إال  �

يوم لبعث الله رجاًل من أهل بيتي يمألها عدالً كما ملئت جورا«)3(.. نتيجة 

دراسة الماجستير، البستوي: إسناده صحيح، وقال األلباني: صحيح.

اعتنى العلماء والمحدثون من أهل السنة بجمع أحاديث المهدي في مصنفاتهم 

وكتبه�م حفاظًا على الت�راث النبوي، وقد أفردوا قديمًا وحديث�ًا في المهدي المنتظر 

مؤلفات ذكروا فيها كل ما يختص فيه، ومن هذه الكتب والمصنفات: 

 كت�اب )الفت�ن( تأليف: نعيم بن حماد المروزي الخزاعي، وهو من ش�يوخ . 1

البخاري، توفى 228ه.

كت�اب )البي�ان بأخبار صاحب الزم�ان( تأليف: محمد بن يوس�ف الكنحي . 2

الشافعي توفى 658ه.

كت�اب )عقد الدرر ف�ي اخبار المنتظر( تأليف: يوس�ف بن يحيى الش�افعي . 3

السلمي، توفى 685ه.

كتاب )العرف الوردي في أخبار المهدي( تأليف: جالل الدين عبدالرحمن . 4

)1( سنن أبي داود )106/4(، المستدرك )557/4(، الفتن � بن حماد )ص 99 و 100(. 
)2( سنن أبي داود )107/4(، سنن ابن ماجه )1368/2 ح 4086(، المستدرك )557/4(. 

)3( سنن أبي داود )107/4(، مسند احمد )99/1(، مصنف ابن أبي شيبة )321 / ب(. 
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بن أبي بكر السيوطي، توفى 911ه.

كت�اب )الق�ول المختصر في عالم�ات المهدي المنتظ�ر( تأليف: أحمد بن . 5

محمد بن حجر المكي الهيتمي، توفى 974ه.

كتاب )البرهان في عالمات مهدي آخر الزمان( تأليف: علي بن حسام الدين . 6

المتقي الهندي، صاحب كتاب )كنز العمال( الشهير، توفى 975ه.

عالمات ظهور المهدي عند اأهل ال�سنة: 
إن عالمات الظهور عند مدرسة الخلفاء كثيرة وعديدة، انتخبنا شذرة من األخبار 

المس�تقبلية من كتب أعالم المدرسة والمصنفات المشهورة في هذا الباب ك�: )عقد 

الدرر( و )العرف الوردي( و )القول المختصر( و )البرهان في العالمات(، ولم نراِع 

الترتيب الزمني في تبويب العالمات المختارة، وأيضا لم نشر إلى الرواية أو الدليل)1( 

لكل عالمة، مراعاة لمنهج البحث والدراسة، لذا تطرقنا للمختصر القليل منها: 

بالء يصيب هذه األمة، حتى ال يجد الرجل ملجًأ يلجأ إليه من الظلم. �

فتن وأهوال كثيرة، وقتل ذريع بين الكوفة و الحيرة. �

خروج ستين كذابًا كل منهم يدعى أنه مرسل من عند الله. �

يقتل عند كنزكم ثالثة، كلهم ابن خليفة، ثم ال يصير إلى واحد منهم. �

رجفة تكون بالشام، يهلك فيها أكثر من مائة ألف إنسان. �

هدم حائط مسجد الكوفة، مما يلي دار عبدالله بن مسعود. �

نزول الترك الجزيرة، ونزول الروم الرملة. �

نداء على سور دمشق: ويل للعرب من شر قد اقترب. �

)1( لمزي�د من التفاصيل والبحث والدراس�ة، ولمعرف�ة الكثير عن عالمات الظهور عن�د أهل العامة، ننصح 
بالرجوع الى الكتب األربعة المذكورة، واالطالع على كل عالمة والحديث الشريف الدال عليها، إضافة 

لألحاديث والروايات في هذا الباب. 
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طلوع نجم بالمشرق يضئ، ثم ينعطف حتى يلتقي طرفاه أو يكاد. �

خسف قرية من قرى الشام تسمى )حرستا(. �

اختالف أهل الشام بينهم، والفزعة في شهر رمضان. �

تطلع الرايات السود من قبل المشرق )خراسان( ثم يجئ خليفة الله المهدي. �

خروج األصهب من الجزيرة، خروج الجرهمي من الشام، خروج القحطاني  �

من بالد اليمن.

خ�روج ثالثة نفر بالش�ام كله�م يطلب المل�ك، رجل أبق�ع ورجل أصهب  �

ورجل من بيت أبي سفيان.

خروج السفياني ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس. �

ركود الش�مس وخسوفها في النصف من ش�هر الصيام، وخسوف القمر في  �

آخره.

صوت في ليلة النصف من رمضان، يوقظ النائم ويفزع اليقظان. �

نداء من السماء ألهل األرض، ويسمع أهل كل لغة بلغتهم. �

استيالء السفياني وجنده على الكور الخمس. �

وقعة بقرقيسيا حتى تشبع طير السماء وسباع األرض من جيفهم. �

معمع�ة ف�ي ش�وال، وفي ذي القع�دة حرب وقت�ال، وينهب الح�اج في ذي  �

الحجة.

آخر الفتن والعالمات قتل النفس الزكية، أي ذبح رجل هاش�مي بين الركن  �

والمقام.

خسف البيداء بجيش الشام المتوجه لمكة للقضاء على المهدي.  �
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مناق�سة اطروحة اأهل ال�سنة في المهدي: 
يتضح لنا من االس�تعراض الموجز والس�ريع لمدرس�ة المذاهب األربعة وقراءة 

تاريخ نش�وئها، ومن خ�الل االطالع على مؤلفات المدرس�ة وتتبع أق�وال علمائها، 

والحوارات والنقاش�ات العديدة التي دارت بخصوص القضية المهدوية: أن العقيدة 

ف�ي المه�دي المنتظر م�ن العقائ�د الثابتة المتس�الم عليها والمّس�لم بها عن�د علماء 

وجمهور أهل الس�نة، ويؤكدون اإليمان بأصل وأساس المهدوية، ويرون أن العقيدة 

ف�ي المهدي من ف�روع العمل الواجب على األمة، ال من أص�ول االعتقاد الذي ُيبنى 

علي�ه اإليم�ان، وإذا لم تكن المهدوية من العقائد فهي ملحق بما يجب االلتزام به، ال 

كمعتقد بل باعتبار صدور الخبر الصحيح به.

عندما نبحث في جوهر وتفاصيل األطروحة المهدوية عند أهل الس�نة، ونتعمق 

أكثر في افكارها وجزئياتها نجد أن المهدي في التصور السني كاآلتي: 

� .Bالمهدي شخص عادي من األمة، وينتسب إلى آل البيت 

 سيولد آخر الزمان، ويعيش حياة طبيعية وبعمر إنسان عادي. �

 يختاره الله لمنصب المهدوية، وهو ال يعرف نفسه أنه المهدي. �

 ال تكون له أي مزايا مختلفة عن بقية الناس، فال عصمة وال ارتباط بالسماء. �

لمناقشة هذا التصور واألطروحة ونقد أفكارها، تثار عدة استفسارات وتساؤالت 

جوهرية، ولعل أبس�ط هذه األس�ئلة: إمكانيات وكفاءة هذه الشخصية )حسب نظرية 

أه�ل العامة( على تحقيق إنج�ازات عظيمة بحيث يحقق حلم كل األنبياء والرس�ل، 

والذين عجزوا عن تنفيذه طوال عمر وتاريخ البش�رية، وذلك بنش�ر العدل والقس�ط 

والتوحيد على كافة أرض المعمورة.

إن من يريد مناقشة ونقد نظرية أو اطروحة مهدوية، فعليه أن يبدأ بدراسة قاعدتها 
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ومبانيه�ا العقائدية اوالً، ويناقش جوهر أفكارها ويتع�رف على منهجها ورؤاها )1(.. 

لقد ثبت أن المنهج الذي اتبعته مدرسة الخلفاء في األطروحة المهدوية جاء مع سياق 

الواقع السياس�ي والتاريخي للمس�لمين، مم�ا يحفظ لديهم نظرية الخالفة وش�رعية 

الس�قيفة، فأولت وفسرت جميع األفكار في القضية المهدوية بما يتناسب مع مبادئ 

المدرسة، مما أدى الى أن تكون النظرية المهدوية لديهم مفتقرة إلى الدليل والبرهان، 

ومعتمدة في الكثير من أفكارها على أقوال العلماء واجتهاداتهم، وإن خالفت بذلك 

النص و العقل.

بش�ذرات من رؤية اس�تراتيجية شاملة، وببعض من تحليل ونقد، سنناقش بعض 

التص�ورات عن المهدي والتي انفردت بها مدرس�ة الخلفاء، وس�نرى مدى صدق و 

واقعية ما تميزت به األطروحة في فضاء الثقافة اإلس�المية و التعاليم الربانية، ومدى 

صحة المباني والقواعد التي أسست نظريتهم في المهدي: 

اأوًل: �سيولد في اآخر الزمان )الم�ستقبل(: 
غالبية أهل الس�نة ينك�رون والدة المهدي، ويقولون أنه س�يولد في آخر الزمان، 

والمتصفح لكلمات علمائهم وأقوال رجالهم بهذا الموضوع ال يجد لهم أي مس�تند 

ش�رعي وال علمي وال تاريخي إلثبات مّدعاهم، بل كل األدلة والبراهين والروايات 

تقول: »س�يبعث � سيخرج � س�يظهر �.......« ولم نجد أي حديث وال رواية واحدة 

عل�ى األقل منس�وبة للرس�ولA أو حتى للصحاب�ة أو حتى للتابعيين )س�واًء كانت 

ضعيف�ة او مختلق�ة او مكذوب�ة( تقول إنه س�يولد ف�ي آخر الزم�ان، فالمطلوب دليل 

ش�رعي واحد فقط يثب�ت أو يؤكد ذلك، وهذا هو الحد األدن�ى ومع ذلك لم يتوفر.. 

فال ندري على ماذا اعتمدت مدرسة الخلفاء على فكرة والدته في المستقبل؟!!.

)1( م�ن خالل الحوارات والنقاش�ات ف�ي القضية المهدوية مع جمهور أهل العامة، للتصور الش�يعي االثني 
عشري للمهدوية، دائما يبدأون من الذيول التاريخية للقضية، فيكون محور حديثهم )الوالدة � اسم األم � 
السرداب � طول العمر � الغيبة � اإلمامة المبكرة .... الخ( وال يتطرقون إلى المباني األساسية لألطروحة 

الشيعية بالبتة. 
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م�ن الواض�ح أن المس�ألة في خلفيته�ا الفكري�ة والعقائدية تتعل�ق بالموقف من 

اإلمامة، فمدرس�ة المذاهب األربعة اضطرتها المصلحة المذهبية والتمس�ك بصحة 

وشرعية السقيفة والخالفة ونظرية الشورى، إلى ضرورة الجنوح بالمسألة المهدوية 

صوب الرؤية المس�تقبلية )س�يولد في آخر الزمان( فرارًا من القول بإمامة أهل البيت

B، والخوف من انهيار شرعية نظام الخالفة.

كي�ف نعذر م�ن فاضت أمام�ه األدلة وتكاث�رت الحقائق بوالدة ووج�ود اإلمام 

المهديP، وجمهور أهل العامة ال يستندون في معرض إنكارهم على دليل شرعي 

متي�ن، وال عل�ى تحليل عقل�ي عمي�ق، وال على حقائ�ق علمية رصين�ة، وهم بذلك 

يرتكبون أخطاء: 

رفضهم للحقائق من دون دليل. �

عدم قبولهم باألدلة الشرعية الوافرة)1(. �

إن حقيقة والدة ووجود اإلمام صاحب الزمانP ليس أمرًا تاريخيًا فحسب، بل 

هو أمٌر له صلٌة بالمستقبل، ونتائج المستقبل هنا هي من يحسم حقائق التاريخ.

ثانيًا: تعيين المهدي للخالفة: 
تساؤالت وإشكاالت عديدة تثار حول أطروحة أهل السنة في المهدي المنتظر، 

وقد يكون هذا السؤال أحد األركان واألعمدة الرئيسية لهذه اإلشكاالت، ألنه يمس 

أصل وجوهر المدرسة من األساس، وينسف المباني الفكرية التي قام عليها المذهب 

)المذاهب األربعة(: هل مهدي مدرس�ة ش�يعة الخلفاء منتخب بالش�ورى، أم معين 

ومختار من قبل الله سبحانه وتعالى؟.. وما الدليل على أقوالكم؟.. فهل أمر المهدي 

م�وّكل ألفراد األمة ليختاروه بالش�ورى؟.. إن كانت اإلجاب�ة )نعم(، وهذا هو الرأي 

)1( ذكرنا في كتابنا )النور الغائب واالدعاءات الكاذبة( عشرات األدلة الشرعية والعقلية والتاريخية التي تثبت 
 .Pوالدة ووجود اإلمام المهدي
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الح�ق و الص�واب، فلماذا ال نتفق ونقرر من اآلن ونخت�اره !!، هل ننتظر ظلم وجور 

أكث�ر م�ن واقعنا الحال�ي، أم أن أوض�اع األمة اإلس�المية تعجبنا !!، ه�ل هناك دليل 

شرعي على أنه منتخب بالشورى؟ !!.. حسب األحاديث الصحيحة والصريحة لدى 

المدرس�ة، ف�إن كل األدلة والبراهين تؤك�د أن أمر المهدي بيد الله س�بحانه وتعالى، 

كم�ا جاء في ن�ص العديد من الروايات الصحيح�ة والمعتبرة )يبعثه الل�ه( )1(، أي أن 

تعيين واختيار المهدي يتم من قبل الله وال شأن لألمة في ذلك، وهذا يخالف مبادئ 

وأسس مذهبهم، ونظريتهم األولى في السياسة، وعقيدتهم في الخالفة.

نحن نس�تغرب أشد االستغراب !! كيف يتم تعيين واختيار المهدي من قبل الله 

بع�د مئات الس�نين وهو االخير م�ن األئمة والخلفاء)2(، ولم يت�م تعيين أو تنصيب او 

اختيار أي من الخلفاء األحَد عشر الذين قبله، منذ صدر اإلسالم وحتى آخر الزمان.. 

ه�ذا الموض�وع أدى إلى اضطراب مدرس�ة أهل العامة في تفس�يرهم وتش�خيصهم 

للحقيق�ة المهدوي�ة، باإلضافة إلى أن ه�ذا الحديث يدل على أن فت�رة إمامة وخالفة 

اإلثني عش�ر رجاًل الذين أش�ار لهم رس�ول اللهA تس�توعب جميع مراحل التاريخ 

اإلسالمي ومستقبله.

)1( ومثال على ذلك : ارجع إلى الحديث في بداية البحث عن اإلمام علي بن ابي طالبE وفيه )لبعث الله 
رجال من أهل بيتي(.

كذل�ك عن ابن مس�عود ع�ن النبيA قال: »لو لم يبق م�ن الدنيا إال يوم لطول الله ذل�ك اليوم حتى يبعث فيه 
رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي« أخرج في: سنن ابن داود ]2: 106 ح 4282[ ومستدرك الحاكم 

وقال: صحيح ووافقه الذهبي.
كذلك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهA: »لتمألن األرض جورًا وظلما، فإذا ملئت جورًا وظلما، 

بعث الله رجاًل مني اسمه اسمي« أخرجه البزار، والحاكم، وابن عدي، وأبو نعيم، وأحمد في مسنده.
)2( حدي�ث »الخلفاء بعدي اثنا عش�ر كله�م من قريش« و »اليزال هذا الدين قائمًا ماوليه اثنا عش�ر كلهم من 
قريش ».. هذا الحديث متواتر، روته الصحاح والمسانيد بطرق متعددة وإن اختلف في متنه قليال، راجع. 
صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب االس�تخالف ]9 : 101[ � كذلك راجع صحيح مس�لم / كتاب 
اإلم�ارة ب�اب االس�تخالف ]6 : 4[ � كذلك راجع مس�ند أحم�د ] 5 : 90، 93، 97[ � كذلك أخرج ابو 
داود في س�ننه ]2 : 207[ في كتاب المهدي بلفظ »ال يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عش�ر 

خليفة.....«. نعم فأهل العامة قد اختلفوا في تأويله واضطربوا.
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إن مدرسة الخلفاء لما آمنت منذ البدء بشرعية السقيفة ونظام الخالفة، ورفضت 

مب�دأ التعيي�ن والتنصي�ب من قبل الل�ه، وأقامت تراثه�ا الكالمي والفقه�ي على هذا 

األساس، واضطرت إلى تأويل كل ما يعارضه، فانكشف اضطراب آرائها في تحديد 

هوية و أشخاص الخلفاء االثني عشر، ووقع في مطبات يتعذر الخروج منها عند ذكر 

أس�مائهم.. إن حديث الخلفاء االثني عش�ر هو جوهر مفه�وم المهدوية، وإن ثبوت 

ورب�ط المه�دي به�ذا الحديث، ال يبقي مجاالً للش�ك في أصالة المفه�وم العقائدي 

للمهدوية الذي تصر عليه مدرسة أهل البيتB، وإن فشل التفسير التاريخي لإلمامة 

والخالفة االثني عش�رية من قبل مدرس�ة المذاهب األربعة، يعني بالنتيجة فش�ل هذا 

التفسير بالنسبة إلى المهدوية أيضا.

ثالثًا: معرفة المهدي حقيقة نف�سه: 
كي�ف لهذا الش�خص العادي أن يعرف نفس�ه أنه المهدي الحقيق�ي المختار من 

قبل الله س�بحانه وتعالى؟.. وهذا الش�خص حسب تصور أهل العامة ليس له ارتباط 

بالسماء، وكيف يتأكد من حقيقة نفسه ومن مهدويته؟.. وكيف يتسنى لألمة ولجمهور 

المس�لمين أن يصدق�وه ويؤمنوا بصحة دع�واه؟.. بالرغم من كث�رة مدعي المهدوية 

كذبًا وبهتانًا، فضال على أن هذا الش�خص العادي يرتكب بعض الذنوب والمعاصي 

باعتب�اره غي�ر معصوم، وفي الوقت نفس�ه ليس عنده دلي�ل أو امكانيات )كمعجزة او 

كرامة( ليثبت حقيقة مهدويتة باعتباره غير مرتبط بالغيب.. مما يضعنا أمام تساؤل كبير 

وإش�كال مهم جدًا: كيف السبيل لألمة أن تشخص أنه المهدي المنتظر الحقيقي؟.. 

و كيف نس�تطيع أن نميز بينه وبين المدعين؟، واألدهى واألمّر من ذلك أنه ال يعرف 

حقيقة نفسه، فكيف إذًا نعرفه ونصدقه.

ه�ذا االستش�كال واللبس ف�ي األطروحة )ع�دم المعرف�ة( أدى ف�ي الواقع إلى 

س�قوط هوية المهدي المنتظر في مدرس�ة الخلفاء، حتى وإن ذكرت األحاديث نسبه 

الش�ريف، لكن رواياتهم لم تحدد شخصه بالدقة باعتباره سيولد في المستقبل.. مما 
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وّل�د جرأة على ادعائها من قبل اش�خاص، وكذلك تهيئة األرضي�ة الفكرية والثقافية 

والمناخ النفس�ي واالجتماعي لتقمص ش�خصية المهدي )كذب�ًا وزورًا(، مما جعل 

هذا الش�ئ رائج في المجتمع الس�ني أكثر من المجتمع الشيعي، فادعاء المهدوية من 

الشائعات )الرائجات( التي اعتاد عليها أبناء العامة، فالمهدوية بمدلولها السني تتيح 

الفرصة لهكذا نوع من االدعاءات، وقد ظهرت في السنوات األخيرة أكثر من دعوى 

في هذه القضية )1(، وعدم المعرفة من األسباب التي تؤدي الى انتشار ذلك، وهذا من 

المالبس�ات واإلش�كاالت التي تذكر ف�ي هذا المجال، ومما يؤخ�ذ على األطروحة 

لدى المذاهب االربعة: 

أنه�ا ال تتصف بأي معاني غيبي�ة غير مألوفة كالغيبة أو العم�ر الطويل أو اإلمامة 

المبك�رة أو االرتباط بالس�ماء، ولألس�ف دفعه�م جهلهم وعجزهم ع�ن تصور هذه 

الصف�ات، إل�ى إن�كار ه�ذا المفهوم ع�ن المهدوي�ة واتهام م�ن يؤمن بذل�ك بالغلو 

والس�ذاجة، واالس�تعاضة عن�ه بمفهوم آخ�ر للمهدوية يخل�و من هذه األبع�اد، مما 

أوقعه�م في غموض تحديد ش�خصية وهوي�ة المهدي، وأدى إل�ى أن جمهور األمة 

اليس�تطيع معرفته، فيظل األمر ملتبسا على الناس حتى وإن ظهر المهدي الحقيقي.. 

وبعملهم هذا قد انتقلوا من الكمال إلى النقص، فضال عن مخالفته للناحية المنطقية 

الت�ي تقتضي في باب االعتقاد متابعة الدلي�ل والبرهان اينما وجد، ال تحريفها باتجاه 

ماتقتضيه األهواء والمصلحة المذهبية.

رابعًا: �سالة الم�سيح خلف المهدي وا�ستيعاب �سخ�سيته: 
 Pوصالته خلف المهدي Eإن األحادي�ث الواردة في نزول عيس�ى بن مري�م

)1( ذكرن�ا في كتابنا )الن�ور الغائب واالدعاءات الكاذبة( اكثر من 20 قص�ة إدعاء كاذب للمهدوية وجميعها 
وقائع معاصرة حديثة. 
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ثابتة ومتواترة عند الفريقين ش�يعة)1( وس�نة)2(. ولله تعالى حكم�ة بالغة في ذلك، أال 

وهي التصديق بالمهديP وتقوية موقعه بين المس�لمين أوالً، وبين سائر الشعوب 

االخرى وبالخصوص الش�عوب المس�يحية ثانيًا، وتس�هيل مهمتهE في إقامة دولة 

الع�دل اإللهي إلى حد كبير.. وفي صالة المس�يح مأمومًا خل�ف المهديP إثبات 

بأحقيت�هP وأنه الوريث الش�رعي ل�كل الرس�االت ويجب االنضواء تح�ت قيادته 

الشرعية، وبالتالي تثبت عالمية القضية المهدوية.

والس�ؤال ال�ذي يطرح على مدرس�ة المذاه�ب األربعة: كيف يمكن اس�تيعاب 

مثل ش�خصية السيد المس�يحE بعد نزولها؟!!.. باعتبار أن نزول عيسىE بحاجة 

إلى اس�تيعاب علم�ي وعملي وقيادي من قبل المهدي، باعتباره ش�اهدًا له ولرس�الة 

اإلس�الم.. يحتار جمهور مدرس�ة الخلفاء عندما تسألهم: هل بإمكان شخص عادي 

يولد في المستقبل، غير مؤيد بالمعجزات والعصمة والعلم التام � أي بال تأييد إلهي � 

أن يستوعب شخصية عظيمة ورسول من أولي العزم كالسيد المسيحE؟.

المهدي على تصور أهل العامة لن يكون قادرًا على اس�تيعاب شخصية المسيح

E، ب�ل هو غير ق�ادر على اس�تيعاب طوائف المس�لمين أصاًل، لوجود مش�كالت 

جوهرية تعترضه منها: مش�كلة إثبات كونه المه�دي الموعود الحقيقي، فهو من غير 

ارتباط بالس�ماء � وهذا ما تتصوره أطروحة أهل الس�نة � لن يكون قادرًا على كس�ب 

القناع�ة التام�ة م�ن اآلخري�ن بمهدويته، باإلضاف�ة إلى الف�رق الكبير والشاس�ع بين 

.Eإمكانياته الشخصية والقدرات التي يمتلكها السيد المسيح

بالتع�رف على الهدي القرآني الذي يفيد بظهور النبي عيس�ىE في آخر الزمان 

)1( عن اإلمام الباقرE : »ان عيسىE ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فال يبقى أهل ملة يهودي وال غيره إال 
آمنوا به قبل موتهم، ويصلي عيسى خلف المهديP« منتخب االثر ص 479. 

)2( ع�ن أب�ي هري�رة قال: قال رس�ول اللهA : »كي�ف انتم اذا نزل اب�ن مريم فيكم وإمامك�م منكم« صحيح 
البخ�اري ب�اب نزول عيس�ى ]ص 158[، صحيح مس�لم باب االيمان في باب نزول عيس�ى ]ج 2 : ص 

500[، مسند احمد ]ج2 : ص 336[. 
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مؤي�دًا للمه�دي، يقتضي أن تك�ون خالفة أو إمامة المهدي مس�توعبة لعيس�ى النبي 

الرس�ول المعص�وم المؤيد إلهيًا، ولن تس�توعبه ه�ذه المهدوية )األطروحة الس�نية( 

إذا ل�م تك�ن معصومة، إال إذا افترضن�ا أن يكون صاحبها نبيًا � وه�ذا مخالف للقرآن 

بخاتمية النبوة � او أن نقبل بالمهدي على التصور و الطرح الش�يعي الذي يس�توعب 

ماعجز عنه المهدي باالطروحات االخرى، فهو قادر على اس�تيعاب ظاهرة المسيح

E، وقادر ايضا على استيعاب طوائف أمة جدهA والبشرية كافة.

خام�سًا: الإيمان بخوارق الدجال واإنكار ا�ستئثار المهدي لمثلها: 
الدجال حس�ب التصور الس�ني هو: رجل من الناس يهودي، ليس من الجن وال 

من المالئكة، يجري عليه ما يجري على البشر، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويمشي 

في األسواق، وهو مولود من أب و أم )مخلوق( ليثبت لدى الناس، أنه ليس إلهًا وال 

رب�ًا )1(.. لقد أولت مدرس�ة الخلفاء عناية خاصة بأحادي�ث الدجال وأعطت اهتمامًا 

يف�وق حجم االهتم�ام بأحاديث المهدي !!، وتكاد تفقد أو تعدم أحاديث الس�فياني 

!!، ذك�رت الرواي�ات عن األعور الدجال في كل كتب الس�نة الصحيحة وش�روحها 

وغيرها من الكتب، وقد تواترت األحاديث عنه جملة وتفصياًل تواترًا معنويا، وليس 

هناك خالف بين علماء الحديث على قبول سيرة الدجال واإليمان بأنه سيخرج آخر 

الزم�ان، ثم ينزل عيس�ى ب�ن مريمE لقتله، وأن�ه من عالمات الس�اعة الكبرى، وأن 

اإليمان به و بخروجه حق وواجب، وهذه عقيدة أهل العامة فيه.

روايات أهل السنة في الدجال تؤكد أنه ُولد من اآلف السنين، فقصة تميم الداري 

)1( ه�ذا التعري�ف: ذك�ره القرطبي في كتاب التذكره لمعنى الدجال، ش�رح نجم الدي�ن محمد امين الكردي 
)للنهاية المكمل لكتاب البداية والنهاية( البن كثير � وذكر هذا التعريف ايضا في كتاب : خالصة المقال 
في المسيح الدجال، لمحمود الغرباوي ص 13 � وكذلك ذكر في كتاب: بشرى البشر في حقيقة المهدي 

المنتظر ص 127. 
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)كحدي�ث صحيح( )1( والمش�هورة في علم الحديث بقصة )الجساس�ة( )2( تثبت أن 

تميم الداري ش�اهد الدجال محبوس�ًا في إحدى جزر البحر ايام رس�ول اللهA وأن 

دابة )الجساس�ة( تقوم برعاية ش�ئونه من االكل والش�رب وغيره.. والثابت أيضا في 

مدرس�ة المذاهب األربعة، أن الدجال رجل يهودي األصل يظهر من جهة المش�رق، 

فيّدعي بين الناس الصالح واالس�تقامة والتدين، ث�م يّدعي النبوة، ثم يّدعي االلوهية 

)3(. ومن الصفات والخوارق التي يتميز بها عدو الله عن غيره )حسب اطروحة شيعة 

الخلفاء( مايلي: 

ُولد من آالف السنين، وهو غائب ومحبوس في إحدى جزر البحر )حديث  �

الجساسة(.

يأمر السماء أن تمطر فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت. �

يحبس الشمس عن الناس ثم يسيرها مرة أخرى. �

قدرته على اإلحياء واإلماتة لدرجة أنه يقتل بعض الرجال ويقس�مه نصفين  �

بالمشار، ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول له: قم، فيستوي قائمًا.

معه نهران: نهر يقول الجنة، ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة  �

فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة.

)1( قال االلباني: حديث الجساسة حديث صحيح، وليس فيه ما يخالف األحاديث الصحيحة إطالقا، وإنما 
فيه تفاصيل ستقع يوما ما مما لم يرد ذكره في بعض األحاديث الصحيحة، موسوعة االلباني في العقيدة، 

باب حول حديث الجساسة ]1593[. 
)2( تخريج حديث الجساسة : عن فاطمة بنت قيس، وأبي هريره، وعائشة، وجابر بن عبدالله : 

- صحيح مسلم، باب الفتن واشراط الساعة ]ح 2942[.
- سنن الترمذي، باب الفتن ]2253[.

- سنن أبي داود، باب المالحم ]4325[.
- مسند احمد، باقي مسند االنصار والقبائل ]ج 6 / ص 373 � 374 � 411 � 416 � 418 [.

)3( اخرج الطبراني حديث يثبت ذلك، في فتح الباري ]ج13، ص19[. 
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يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. �

أن تط�وى ل�ه األرض مهاًل مهال، طّي فروة الكبش، وأنه يس�يح في األرض  �

كلها في اربعين يومًا.

له ثالث صيحات يس�معها أهل المشرق وأهل المغرب، ويتناول الطير من  �

الجو ويشويه في الشمس.

يأتي نهر فيأمره أن يس�يل له فيس�يل، ثم يأمره أن يرج�ع فيرجع، ثم يأمره أن  �

ييبس فييبس.

يأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا. �

يأمر الريح فتسير سحابًا من البحر فتمطر األرض. �

تنام عيناه وال ينام قلبه. �

يتحدث جميع لغات أهل األرض. �

وهن�اك الكثير م�ن عجائب وخوارق الدجال )1( صرح�ت بها كتب صحاح أهل 

السنة، موضحة االساليب التي سيصنعها أو يستخدمها إلغواء البشر. 

 لألس�ف واكررها مرارًا.. إن أهل الس�نة يثبتون ويؤكدون ما يظهر على يد كافر 

 Pع�دو لله من خ�وارق وعجائ�ب، ولكن !! ينكرون ويش�كلون اس�تئثار المهدي

لبع�ض المزايا والكرامات مثل: طول العم�ر واإلمامة المبكرة والغيبة، وهو ولي من 

أولي�اء الل�ه.. فهل المه�دي في نظرهم أهون على الله من الدج�ال؟ !! � أعوذ بالله � 

ولكن لألسف المصلحة المذهبية، وهنا مربط الفرس.

م�ن المدهش حقًا في أطروحة أهل العامة، اإليمان والتصديق بطول عمر وغيبة 

)1( لمعرفة المزيد عن خوارق الدجال عند أهل العامة، ومعرفة االحاديث التي صرحت بذلك راجع: �
- كتاب: اقترب خروج المسيح الدجال، ل� هشام كمال عبدالحميد 2006م القاهرة.
- كتاب: خالصة المقال في المسيح الدجال، ل� محمود الغرباوي 2004م القاهرة.
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الدجال، إمام الش�رك والكفر والضالل آخر الزمان، وإظهارهم لطف الله وعنايته في 

حفظ حياته، وإطالة عمره قرونًا عديدة، ليخرج بعد ذلك يمارس دور إغواء المجتمع 

البش�ري.. بينم�ا يتخل�ى الله س�بحانه وتعالى عن حف�ظ حياة ابن الرس�ولA منقذ 

البش�رية من الظلم والجور والضالل، ويمأل األرض قس�طا وعدالً وينشر التوحيد.. 

!! إن فكرة الغيبة وطول العمر تقوم باألساس على عقيدة اإليمان بالمعجزة والغيب، 

وال يمك�ن تحقق إطالة عمر المهدي المنتظ�رP بدون تدخل القدرة اإللهية، فضال 

عل�ى ان ه�ذا األمر ممكن عقال، ولم يقم أي دليل ش�رعي او علمي عل�ى امتناعه او 

استحالته.

اليس من العجيب، إنكار مزايا وكرامات لولي من أولياء الله، واإليمان بخوارق 

وعجائ�ب عدو من أع�داء الله، فما لهم كيف يحكمون !!، واألعجب أن ثقل عليهم 

اس�تيعاب االطروح�ة الش�يعية ف�ي المه�دي المنتظرP، فأخ�ذوا األمر بالس�خرية 

واالس�تهزاء، ولم نر هذا الكالم واالستهزاء واالستثقال على خوارق ومزايا منحرف 

ضال مدٍع لأللوهية.

إش�كاالت ونق�اط علمي�ة وفكري�ة عدي�دة يمك�ن طرحه�ا على طاول�ة البحث 

والدراسة والنقاش، ونقد األطروحة سلبًا من خاللها، من قبيل: 

األرضي�ة الفكري�ة الداعم�ة لالدع�اءات الكاذب�ة للمهدوي�ة والمتكرره في  �

التاريخ والحاضر في وسط مجتمع أهل السنة.

عدم التصريح بلفظة المهدي في صحيحي البخاري ومسلم، وتأثير الضغط  �

األمني والسياسي للسلطة العباسية على ذلك.

استغالل بعض المالبسات التاريخية في القضية المهدوية والتشكيك بنسب  �

وهوية المهدي.

التشكيك بعصمة المهدي و أثرها على مستقبل البشرية حين ظهوره. �
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والكثي�ر م�ن النق�اط األخرى التي يمك�ن طرحها للنق�اش، ولك�ن ال يهمنا هنا 

االس�تطراد في مناقشة ومعالجة هذه المس�ائل، ألن الغرض من سرد األمثلة السابقة 

وبحثها ودراس�تها باختصار س�ريع، والتع�رف على نقاط الضعف والنق�د، إنما ياتي 

ضم�ن س�ياق إيضاح األف�كار والمب�ادئ التي تق�وم عليه�ا أطروحة أهل الس�نة في 

المهدي، واستشفاف الحقيقة. 

خال�سة القول: 
إن نم�ط التصور الس�ني للمهدوية يعكس المبادئ األساس�ية الت�ي قامت عليها 

مدرسة الخلفاء من البدء، بشرعية السقيفة ونظام الخالفة والشورى، ورفض التعيين 

والتنصيب من قبل الله سبحانه وتعالى لإلمام والخليفة.. وهكذا أصبحت المهدوية 

ف�ي أطروح�ة أه�ل العام�ة عبارة عن ش�خصية عادي�ة غامض�ة، وإن كان من س�اللة 

المصطف�ىA، فهو ليس أكثر م�ن مصلح اجتماعي، وقائد سياس�ي يحكم بالعدل، 

وُيطبق التعاليم االس�المية بناًء على اجتهاده، وس�وف تس�نح له الفرصة بان يس�يطر 

على بقعة كبيرة من أرض العالم، فيحقق بإمكانياتة الشخصية المتواضعة � )باعتباره 

غير مرتبط بالس�ماء، ومن غير أي مزايا إيمانية وعلمية وقيادية فريدة عالية( !! � حلم 

األنبياء، ويجس�د طموحات المرس�لين وآمال المصلحين، وتتويج البش�رية بس�يادة 

دولة العدل اإللهي.

إن ه�ذا التص�ور واألطروحة في تش�خيص المهدي، ال يصم�د وال يبقى ثابتا أو 

متينًا على طاولة البحث والدراس�ة والنقاش، باعتباره يفتقر لألدلة الشرعية المتينة او 

المنطق العقلي العميق، التي يمكن أن تسند هذا الرأى، وفي الحقيقة هذا التصور قائم 

في األس�اس على اجتهاد وآراء علماء المدرس�ة، وقبل ذلك على القواعد والمبادئ 

واألس�س المذهبية التي نش�أت عليها.. فمثال ال يوجد دليل ش�رعي واحد )حديث 

ش�ريف: صحيح أو ضعيف( يقول: إن المهدي س�يولد في المستقبل أو آخر الزمان، 

غير أقوال وآراء الرجال، كذلك ال تجد دلياًل واحدًا يقول: إن المهدي سيتم اختياره 
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م�ن قبل األمة، وأيضا ليس لديهم أي دليل يوضح: كيف س�يعرف المهدي نفس�ه أو 

تعرفه األمة؟.. وهكذا بقية التصورات التي تتبناها المدرسة، وتفتقر لألدلة والبراهين 

التي تثبتها.

إن فكرة المهدي المنتظر انتقلت إلى جمهور مدرسة الخلفاء من خالل الموروث 

الثقافي والديني وبشكل هامشي.. فالمهدوية في مفهوم أهل السنة ليس لها تاثير في 

الواقع اإلنساني تاريخيًا وحاضرًا، باإلضافة الفتقادها ألي تاثير نفسي أو روحي على 

واق�ع الفرد او المجتمع الس�ني، وكذلك ليس لها أي أثر يذكر ف�ي الحياة الفكرية او 

الثقافية لمدرس�ة المذاهب األربعة.. فما زالوا يعتقدون بأن المهدوية ليست أكثر من 

تنبؤ مستقبلي أو مسألة مستقبلية صرفة، فالمهدي في نظرهم خليفة ال أكثر، وإحدى 

عالمات الساعة الكبرى، ومن غير أي رؤية وتعاليم جامعة شاملة أو رؤية استراتيجية 

للنجاة تحتضن أفراد البشرية كافة، وهي بهذا تبين الحد األدنى من الحقيقة المهدوية.

جوه�ر القضية المهدوية في أطروح�ة أهل العامة، أنها من فروع العمل الواجب 

عل�ى األمة اإليم�ان به، ال كمعتقد بل باعتبار صدور الخبر الصحيح به، فهي ليس�ت 

محور عقائدي هام، وال خصائص معينة مترتبة على ذلك، ش�أنه ش�أن أي عالمة من 

عالمات يوم القيامة، فهي مجرد إخبار عن مس�تقبل س�عيد للبشرية سيكون في نهاية 

المطاف.. فمهدي أهل العامة لم يوجد حتى اليوم، فهو مثل مسيح اليهود مجرد أمل 

وفكرة، تجسيدها غير مؤكد على االطالق، وتجسيدها مرتبط بتاريخ أهل السنة.

لألسف، لقد جعلوا من المهدوية قضية عائمة في المستقبل، بعد أن كانت قضية 

إس�المية أصيلة، متجذرة في عمق التاريخ اإلسالمي، منطلقة من مبدأ )إمام الزمان( 

ق�ال رس�ول اللهA: »من مات ولم يع�رف إمام زمانه، مات ميت�ة جاهلية«)1(.. ومما 

يرث�ى له حقا، أن جمهور مدرس�ة الخلفاء ال يعرفون إم�ام زمانهم الحالي، ليحّصنوا 

)1( اخرج�ه صحي�ح بخاري ]5 : 13[ باب الفتن، صحيح مس�لم ] 6 : 21 � 22[، المس�تدرك للحاكم على 
شرط الشيخين ]1 � 77[. 
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أنفس�هم من موتة الجاهلية، وفي عصرنا الحالي ليس هناك مصداق حقيقي أو تطبيق 

فعلي لهذا الحديث غير االعتقاد بوجود المهدي المنتظرP حيًا يرزق وقائدًا وإمامًا، 

ننتظر خروجه ليمأل األرض قس�طا وعدالً.. فالمس�لم الذي يؤمن بحياة النبي عيسى

E، ب�ل وحياة الدجال الكاف�ر، ويروي في أصح كتبه )حديث الجساس�ة( الصريح 

ف�ي أن الدج�ال كان حيًا في عص�ر النبيA وأنه يخرج في آخ�ر الزمان، كيف يعيب 

أطروحات المدارس األخرى قولهم بوالدة وبقاء اإلمام المهديP، وينس�بهم إلى 

الجه�ل وعدم العق�ل، أليس من العجيب، جرأة مدرس�ة أهل العام�ة وتحاملها على 

الش�يعة إيمانهم بوجود اإلمام المهديP، فدراس�ة )1( كثير م�ن االدعاءات الكاذبة 

للمهدوية في المجتمع السني، أوضحت أن هذه االدعاءات نتاج إنكار والدته وبقائه

E، ونت�اج ع�دم االهت�داء واالهتمام بعالمات ظه�ور المهديP، ونس�به وهويته 

وخصائص�ه وقدراته ومزاياه المصرحة بها في األحاديث الش�ريفة.. فهل من اللطف 

أن ترف�ع الحج�ج ع�ن األرض؟، وهل من اللط�ف والعدل اإللهي أن تترك البش�رية 

ُسدى؟!!.

الحم�د لل�ه، فالش�يعة اإلمامية اإلثني عش�رية تقر بإمام�ة )م ح م د( بن الحس�ن 

العسكريE وتلتزم بها، وتؤمن بأنه معين وُمنّصب )جعل( من الله، وتؤمن به كإمام 

مفت�رض الطاعة، وهو خات�م األوصياء واألئمة والخلفاء اإلثنى عش�ر الذين ذكرهم 

رس�ول اللهA، وتعترف بعصمته وبمقامه الش�امخ، وبمراتب الكم�ال العالية لديه، 

وتح�دد بوضوح هويته ونس�به وآب�اءه وصفاته وعالمات ظهوره، وه�م بهذا يقفلون 

الطري�ق على كل من يدعي اإلمامة والمهدوية دجاًل وزورًا وبهتانًا.. فالس�الم عليك 

ياصاح�ب الزمان وش�ريك القرآن وإم�ام اإلنس والجان، وعجل الل�ه تعالى فرجك 

وسهل مخرجك.

)1( ذكرن�ا في كتابنا )الن�ور الغائب واالدعاءات الكاذبة( أكثر من 20 قص�ة ادعاء كاذب للمهدوية وجميعها 
وقائع معاصرة حديثة، واوضحنا االسباب والنتائج لذلك.





الفصل الرابع

المهدي المنتظر في فكر الشيعة اإلمامية

إن أصل المهدوية )المنقذ( هو محل اتفاق جميع المسلمين، وهي فكرة ضرورية 

في الدين اإلس�المي، ومن صميم الس�نن والنواميس اإللهية والتعاليم الربانية، وهي 

أيض�ًا م�ن عقائ�د األديان األخ�رى.. فأص�ل الفك�رة )المخلص( بص�ورة موجزة ال 

تخت�ص بطائفة معينة من البش�ر وال بمنطقة م�ن األرض دون أخرى، بل هي مس�ألة 

عامة تس�توعب كّل األرض وكّل البش�ر، وهي األمل لحياة س�عيدة تنتظر البشرية في 

المستقبل، حتى ترتقي وتصل بمستواها الى مرحلة الرشد والبلوغ والنضج والكمال، 

وهذا مضمون اآليات القرانية والروايات اإلسالمية.

من خصائص عقيدة الشيعة اإلمامية: تجسيد األمنية الكبرى لجميع األمم واألديان 

وعبر جميع العصور )أطروحة المنقذ والمخلص( إلى حالة واقعية موجودة، شخص 

يعيش بين الناس ويش�عر باآلمهم وأس�قآمهم، ويتلمس مشاكلهم وأتعابهم.. فقضية 

المهدي المنتظر تحتل مساحة كبيرة في الفكر الشيعي اإلثني عشري، نظرًا الرتباطها 

بعقيدة )اإلمامة(، وباألحرى تش�كل المهدوية عند الش�يعة منعطفًا هام�ًا )تاريخيًا و 

مس�تقباًل( فيما يتعلق بتسلس�ل اإلمام�ة، فالمهديP عند اإلمامية ه�و اإلمام الثاني 
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عشر واألخير، وهو إمام الزمان الحالي.

ن�ساأة الت�سيع وال�سيعة: 
الش�يعة اإلمامية: طائفة دينية إس�المية، تمتد جذورهم وأصالتهم إلى زمن بداية 

الرس�الة وعهد رسول اللهA، إذا تعد الشيعة أولى الفرق اإلسالمية التي ظهرت في 

التاريخ اإلس�المي، واصطلح وتعارف على أن لفظة )الش�يعة( إذا قيلت مطلقة دون 

تخصيص فإن الذهن ينصرف نحو اإلثني عش�رية أو الجعفرية لكونها الطائفة األكبر 

من حيث عدد األتباع من بين الطوائف الشيعية األخرى، وُتسمّى بذلك تميزًا لهم عن 

اإلس�ماعيلية والزيدية، والعتقادهم بأن النبيA قد نّص على إثني عشر إمامًا خلفاء 

من بعده، بدءًا باإلمام عليE وختمًا باإلمام المهديP، فكانت عقيدة اإلمامة هي 

المميز الرئيس لها عن بقية الطوائف اإلسالمية االخرى.

مفشؤكاوضيومفلغا:وهي المشايعة والمناصرة والمواالة، أي األتباع واألنصار. 

مفشؤكاومصط حًا: هم أتباع اإلمام عليE، أي من شايع عليًا وقدمه على جميع 
 Aبوصية ونص مباش�ر منه ،Aالصحاب�ة، واعتق�د أن�ه اإلمام من بعد رس�ول الل�ه

وبإرادة إلهية)1(. 

لم يكن ظهور التش�يع حصيلة إلفرازات سياسية أو صراعات فكرية أو جداالت 

كالمي�ة، ب�ل هو امت�داد حقيقي للفك�ر العقائدي للدين اإلس�المي، وأنه االس�تمرار 

الصحيح لرس�الة اإلسالم.. لذا فإن التش�يع بدأ في زمن رسول اللهA، فقد ثبت في 

الروايات النبوية الش�ريفة أن النبيA أول من أطلق لفظ الش�يعة على من أحب عليًا 

وتابع�ه، وقد اعترف بذل�ك المخالفين وأثبتوه، جاء في صواعق ابن حجر: )أن النبي

A قال: »ياعلي إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين«( )2(، وجاء في 

)1( الشيعة في التاريخ، للسيد عبد الرسول الموسوي ص 12.
)2( الصواعق المحرقة : 92.
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الدر المنثور للس�يوطي: )أن النبيA قال: »إن هذا � وأش�ار إلى عليE � وش�يعته 

لهم الفائزون يوم القيامة«( )1(، وجاء في تفس�ير الطبري: في تفس�ير س�ورة البينة )أن 

الَِحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ النبي محمدA قال في تفسير اآلية: }إِنَّ الَّ

ِة{)2( هم أنت وشيعتك يا علي( )3(.. وقد ثبت تاريخيًا أيضًا أن اسم الشيعة  َخْيُر اْلَبِريَّ

كان عل�ى عهد النب�يA، وكان يدل على مجموعة من األتب�اع والموالين وهو لقب 

ثلة من الصحابة في بدء الدعوة اإلس�المية وهم: أبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، 

وعمار بن ياسر، والمقداد بن األسود، وجابر بن عبدالله االنصاري، وحذيفة اليمان، 

وأب�و أيوب االنصاري، وس�هل بن حنيف، وأب�ا الهيثم بن التيهان، وأب�ا الطفيل..... 

وغيرهم، وجميع بني هاشم)4(.

منذ عهد الرسولA كان الشيعة يسيرون على نهج اإلمام عليE، ألنه االمتداد 

الطبيعي للرسولA والرسالة، ولذا يعتقد اإلمامية بأن التشيع هو اإلسالم الحقيقي، 

ويؤكدون أن المذهب الش�يعي لم يظهر بعد وفاة الرسولA، بل يعود تاريخ الشيعة 

إلى عصر الرسالة المحمدية وهو اإلسالم ذاته، وأن النبيA وضع أساسه بنفسه على 

م�دار حيات�ه، وأكده قبل موته في يوم غدير خم بن�ص جلي عندما أعلن الوالية لعلي

E م�ن بعده.. كما يرون أن الطوائف والفرق اإلس�المية األخرى هي المس�تحدثة، 

ووضع�ت أسس�ها من قب�ل الحكام والس�الطين وغيره�م بعد ذلك، لتك�ون لبعض 

العلماء والفقهاء مكانة سامية عند الناس، باعتبارهم أئمة في الدين، ليصرفوا األنظار 

.Bعن أئمة أهل البيت

هناك الكثير من األدلة على نش�أة التش�يع في زمن الرسولA أشار إليها العالمة 

)1( الدر المنثور 8 : 589.
)2( سورة البينة : 7.

)3( الطبري في تفسيره، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ج 2 ص 356.
)4( الشيعة رواد العدل والسالم � الشيخ مجيد الصائغ ص 32 و ص 81.
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القرشي)1( ننتخب شذرة منها: � 

من مكمالت دعوته ورس�التهA أن ال يت�رك األمر فوضى من بعده ويهمل . 1

شؤون الخالفة.

من جملة متطلبات قيادة األمة أن يختار لها النبيA قائدًا وإمامًا من بعده.. 2

أن�ه ق�د أثرت ع�ن الرس�ولA مجموع�ة ضخمة م�ن األخب�ار والروايات . 3

الصحيح�ة كحدي�ث المنزل�ة والغدير التي تش�ير إلى اإلمام عل�يE خلفًا 

للنبيA بقيادة األمة.

تخل�ف خيار الصحابة عن بيعة الخليف�ة األول، واحتجاجهم بأن عليًا أولى . 4

.Aمن غيره بمقام رسول الله

إن وصي�ة النب�يA لعل�يE بأن يك�ون خليفة م�ن بعده كانت ش�ائعة في . 5

األوساط اإلسالمية في العصر األول.

كل ذلك يدل على أن نش�أة التش�يع كان في عهد الرس�ولA وهو الذي وضعها 

وأقامها بنصب اإلمام عليE خليفة من بعده.

ل�م يوال الش�يعة أش�خاصًا لمجرد أنه�م ينتمون إلى أس�رة معين�ة، وإذا كانوا قد 

وآلوا من سّماهم القرآن والنبي )أهل البيت(، فألن األدلة الشرعية قد أمرت بذلك.. 

وأما س�بب تمس�ك الش�يعة بمذه�ب أهل البي�تB، فقد قال الس�يد عبد الحس�ين 

ش�رف الدي�ن: »األدلة الش�رعية أخذت بأعناقن�ا إلى األخذ بمذه�ب األئمة من أهل 

بيت النبوة وموضع الرس�الة ومختلف المالئكة، ومهب�ط الوحي والتنزيل، فانقطعنا 

إليهم ف�ي فروع الدين وعقائده، وأص�ول الفقه وقواعده، ومعارف الس�نة والكتاب، 

وعلوم األخالق والسلوك واآلداب، نزوالً على حكم األدلة والبراهين، وتعبدًا بسنة 

س�يد النبيي�ن والمرس�لين،A وعليه�م أجمعين.. ولو س�محت لنا األدل�ة بمخالفة 

)1( كتاب : حياة اإلمام الباقرE دراسة وتحليل للشيخ باقر شريف القرشي ج 2، ص 96 � 102
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األئمة من آل محمد، أو تمكنا من تحصل نية القربة لله س�بحانه في مقام العمل على 

مذه�ب غيرهم، لقصصنا أثر الجمه�ور، وقفونا إثرهم، تأكيدًا لعق�د الوالء، وتوثيقًا 

لع�رى اإلخاء، لكنها األدلة القطعية تقطع عل�ى المؤمن وجهته، وتحول بينه وبين ما 

يروم«)1(.. والتشيع في حقيقته هو النهج الذي خطه رسول اللهA، وهو اإلسالم كّله 

ف�ي خطه األصيل، ولذلك قالA: »إني تارك فيك�م الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 

بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا«)2(. 

تعداد ال�سيعة في الع�سر الحا�سر: 
إن الشيعة طائفة كسائر الفرق والطوائف التي لها كيانها، وهم اليوم منتشرون في 

ط�ول األرض وعرضها، ويعّدون من الفرق الكبرى، وال يمكن حصر تعداد الش�يعة 

الي�وم بكاف�ة أرجاء المعم�ورة لصعوبة ذلك، )ولكن القرائن تش�هد على أن الش�يعة 
بطوائفها الثالث: اإلمامية والزيدية واإلس�ماعيلية يؤلفون خمس أو ربع المسلمين( 

)3(، حي�ث تعتب�ر اإلمامية ه�ي الطائفة األكبر، وتليها اإلس�ماعيلية ثم الزيدية بنس�ب 

صغيرة، ويتراوح عدد الش�يعة في العالم ما بين 250 مليون إلى 300 مليون نس�مة، 

وأكثرهم عددًا هم اإلمامية المعروفون باإلثني عش�رية.. يشكل الشيعة أغلبية سكان 

بعض البلدان كإيران والعراق وأذربيجان والبحرين، وفي بعض البلدان هم من كبرى 

الطوائف كلبنان و الكويت، كما يش�كلون أقليات كبيرة في بعض البلدان كبقية دول 

الخليج وباكستان وأفغانستان والهند وغيرها.. وفي السنوات األخيرة أخذ التشّيع في 

االنتشار في بالد ينعدم فيها الوجود الشيعي أو يوجد بنسبة صغيرة جدًا.

)1( كتاب المراجعات، المراجعة الرابعة.
)2( صحي�ح مس�لم ح 4425، بح�ار االنوار 2 : 99. وقد صححه االلباني في سلس�لة االحاديث الصحيحة 

355/4 حديث 1761 وذكر مجموعة من طرقه.
)3( الشيخ جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل ج 6 ص 753.
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موجز عقائد ال�سيعة الإمامية: 
روى الص�دوق بس�نده ع�ن الفض�ل ب�ن ش�اذان ق�ال: س�أل المأم�ون )الخليفة 

العباس�ي( اإلمام علي بن موس�ى الرضاE )اإلمام الثامن لدى الش�يعة( أن يكتب له 

محض اإلسالم على سبيل اإليجاز واالختصار، فكتب )عليه السالم( له: »إن محض 

اإلس�الم شهادة أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، إلها واحدًا، أحدًا، فردًا، صمدًا، 

قيومًا، سميعًا، بصيرًا، قديرًا، قديمًا، قائمًا، باقيًا، عالمًا ال يجهل، قادرًا ال يعجز، غنيًا 

ال يحتاج، عدالً ال يجور، وأنه خالق كل شئ، ليس كمثله شئ، ال شبه له، وال ضد له، 

وال ند له، وال كفو له، وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة. 

وأن محمدًا عبده ورس�وله وأمينه وصفيه وصفوته من خلقه، وس�يد المرس�لين 

وخاتم النبيين وأفضل العالمين، ال نبي بعده وال تبديل لملته وال تغيير لشريعته، وأن 

جميع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحق المبين، والتصديق به وبجميع من مضى 

قبله من رس�ل الله، وأنبيائه، وحججه، والتصديق بكتاب�ه الصادق العزيز الذي: }اَل 

ْن َحِكيٍم َحِميٍد{)1( وأنه المهيمن على  َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ

الكت�ب كله�ا، وأنه حق من فاتحته إل�ى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتش�ابهه، وخاصه 

وعام�ه، ووع�ده ووعيده، وناس�خه ومنس�وخه، وقصصه وأخب�اره، ال يقدر أحد من 

المخلوقين أن يأتي بمثله. 

وأن الدلي�ل بعده والحج�ة على المؤمنين والقائم بأمر المس�لمين، والناطق عن 

القرآن، والعالم بأحكامه: أخوه وخليفته ووصيه ووليه، والذي كان منه بمنزلة هارون 

من موس�ى: علي بن أبي طالب )عليه الس�الم( أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد 

الغر المحجلين، وأفضل الوصيين، ووارث علم النبيين، والمرسلين، وبعده الحسن 

والحس�ين س�يدا شباب أهل الجنة، ثم علي بن الحس�ين زين العابدين، ثم محمد بن 

عل�ي باقر علم النبيين، ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم الوصيين، ثم موس�ى 

)1( سورة فصلت : آية 42.
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بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موس�ى الرضا، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، 

ثم الحسن بن علي، ثم الحجة القائم المنتظر )صلوات الله عليهم أجمعين(. 

أشهد لهم بالوصية واإلمامة، وأن األرض ال تخلو من حجة لله تعالى على خلقه 

ف�ي كل عصر وأوان، وأنهم العروة الوثق�ى، وأئمة الهدى، والحجة على أهل الدنيا، 

إل�ى أن ي�رث الله األرض وم�ن عليها، وأن كل من خالفهم ض�ال مضل باطل، تارك 

للحق والهدى، وأنهم المعبرون عن القرآن، والناطقون عن الرسول )صلى الله عليه 

وآل�ه( بالبيان، ومن مات ولم يعرفه�م مات ميتة جاهلية، وأن من دينهم الورع والفقه 

والص�دق والصالة واالس�تقامة واالجته�اد، وأداء األمانة إلى الب�ر والفاجر، وطول 

الس�جود، وصي�ام النه�ار وقيام اللي�ل، واجتناب المح�ارم، وانتظار الف�رج بالصبر، 

وحسن العزاء وكرم الصحبة«)1(.. ثم ذكر اإلمام فروعا شتى من مختلف أبواب الفقه 

ال يهمنا في المقام ذكرها.

مقام الإمامة عند ال�سيعة الإثنا ع�سرية: 
إن مسالة اإلمامة لها أهميتها الخاصة عند أتباع مدرسة أهل البيتB، وهذا هو 

األصل)2( الذي امتازت به اإلمامية وافترقت عن س�ائر فرق المس�لمين، وأن الش�يعة 

تعتقد أن اإلمامة بعد النبوة، وهي أصل من أصول الدين، وأن النبيA قد أوصى قبل 

رحيله إلى الرفيق األعلى باإلمامة والوالية إلى األئمة اإلثني عشر أولهم اإلمام علي 

.Pوآخرهم اإلمام المهدي المنتظر Eبن أبي طالب

)1( عيون أخبار الرضا 2 : 121 � 122. 
)2( اإلمام�ة ه�ي األصل الثالث عند الش�يعة اإلمامية.. ومن أعتقد باإلمامة فهو عند الش�يعة اإلمامية : مؤمن 
بالمعن�ى االخ�ص، وإذا اقتصر عل�ى االركان األربع�ة ولم يؤم�ن باإلمامة، فهو مس�لم ومؤمن بالمعنى 
االع�م.. ولك�ن لو أنكر الرج�ل واحدًا من )التوحيد � النبوة � المعاد( فليس بمس�لم وال مؤمن، وإذا دان 
بتوحي�د الل�ه، ونبوة محمد، واعتقد بيوم الجزاء، فهو مس�لم حقًا، له ما للمس�لمين وعليه ما عليهم: دمه 
وماله وعرضه حرام.. المصدر: أصل الش�يعة وأصولها للش�يخ محمد الحس�ين آل كاش�ف الغطاء ص 

133 و 134.
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هذا األصل االعتقادي عند الش�يعة المس�تند والدليل واألس�اس فيه هو )الدليل 

العقل�ي(: العقل الحاكم بضرورة وج�ود اإلمام المعصوم)1( في كل عصر وزمان بناًء 

عل�ى قاع�دة اللط�ف)2( اإللهي )اإلمام�ة لطف واجب م�ن قبل الله س�بحانه وتعالى 

كالنب�وة()3(، فاإلم�ام منصوص علي�ه من قبل النبيA عن الله ع�ز وجل، أو من قبل 

اإلمام الذي قبله.

وهك�ذا يتضح مفه�وم اإلمامة باعتبار أن اإلمام هو القائد الذي يحمل مس�ؤولية 

الدي�ن بعد النب�ي، وبمعنى آخر اس�تمرارًا لوظائف النبوة ماعدا تحم�ل الوّحي: بيان 

)1( قال تعالى }اَل َينَاُل َعْهِدي الظالمين{ تفسير الفخر الرازي�الجزءالرابع�ص46 .. المسألة الخامسة : قال 
الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاس�ق حال فس�قه ال يجوز عقد اإلمامة له، واختلفوا في أن الفس�ق 
الط�ارىء ه�ل يبطل اإلمام�ة أم ال؟ واحتج الجمهور على أن الفاس�ق ال يصلح أن تعق�د له اإلمامة بهذه 
اآلي�ة، ووج�ه االس�تدالل بها من وجهين. األول : ما بين�ا أن قوله : }الَ َينَاُل َعْه�ِدي الظالمين { جواب 
لقول�ه : }َوِم�ن ُذّرَيتِى { وقوله : }َوِمن ُذّرَيتِى{ طل�ب لإلمامة التي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون 
المراد بهذا العهد هو اإلمامة، ليكون الجواب مطابقًا للسؤال، فتصير اآلية كأنه تعالى قال : ال ينال اإلمامة 
الظالمين، وكل عاص فإنه ظالم لنفسه، فكانت اآلية دالة على ما قلناه، فإن قيل : ظاهر اآلية يقتضي انتفاء 
كونه�م ظالمين ظاهرًا وباطنًا وال يصح ذلك في األئمة والقضاة، قلنا : أما الش�يعة فيس�تدلون بهذه اآلية 

على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرًا وباطنًا، وأما نحن فنقول : مقتضى اآلية ذلك.
)2( ش�رح دليل اللطف بش�كل اكثر سهولة ووضوح: إن أي بلد يقوم بتصنيع آلة كبيرة ومعقدة، البد له عندما 
يق�وم ببيعه�ا أو تصديره�ا من إرس�ال خبير متخصص يش�رح ويعلم كيفي�ة عمل اآللة واالش�راف على 
صيانتها، أما االش�ياء البس�يطة والصغيرة لس�نا بحاجة إلى خبير بها.. وعليه فالدين اإلس�المي البد من 
وج�ود ش�خص خبير باحكامة وتعاليمه، وال يمكن أن يقع ف�ي الخطأ )العصمة(، يتحمل مهمة بيان هذا 
الدي�ن وتوضيح�ه للناس، وهذا الش�خص هو اإلمام )في كل عصر وزمان( حس�ب اعتقاد مدرس�ة أهل 

.Bالبيت
)3( »حك�م العق�ل بوج�وب اللطف على الل�ه تعالى، وهو فع�ل ما يقرب إل�ى الطاعة ويبعد ع�ن المعصية، 
ويوج�ب إزاح�ة العل�ة وقطع المعذرة ب�دون أن يصل إلى حد اإلجب�ار لئال يكون لله عل�ى الناس حجة 
وتك�ون له الحجة البالغة، فالعقل حاكم بوجوب إرس�ال الرس�ل وبعثة األنبياء ليبين�وا للناس ما أراد الله 
منهم من التكاليف المقربة من الخير والمبعدة عن الشر ويحكموا بينهم بالعدل، وأن يكونوا معصومين 
م�ن الذنوب منزهين عن القبائ�ح والعيوب لتقبل أقوالهم ويؤمن منهم الك�ذب والتحريف، وكما يجب 
إرسال الرسل من قبل الله تعالى يجب نصب أوصياء لهم يقومون مقامهم في حفظ الشريعة وتأديتها إلى 
الن�اس ونفي التحريف والتبديل عنها، والحكم بين الناس بالعدل وإنصاف المظلوم من الظالم، ويجب 
عصمتهم عما عصم منه األنبياء« � المصدر كتاب: ترجمة اإلمام المهدي في أعيان الشيعة للسيد محسن 

االمين ص 50.
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األح�كام اإللهية )النبوة(، وإكم�ال وظيفة تبليغ األحكام اإللهي�ة )اإلمامة(، وتعتقد 

مدرس�ة أهل البيتB بأن اإلمامة والية كاملة، وأن اإلمام هو اإلنس�ان الكامل وهو 

حج�ة العص�ر وإمام الزم�ان، وهذا اإلنس�ان الّبد من وج�وده في ّكل عص�ر وزمان، 

ولواله لس�اخت األرض بأهلها، ولهذا الش�خص )اإلمام( مقاماٌت ودرجاٌت عالية، 

وأن هذه المرتبة ثابتة للنبيA ولألئمة االثنا عش�رB من بعده.. ويتم اختيار هؤالء 

األئم�ة عن طريق التعيين والنص، فإن اإلمامة ترتبط بالله س�بحانه وتعالى }َوإِْذ َقاَل 

َربُّ�َك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي َجاِع�ٌل فِي األَْرِض َخِليَفًة{)1( فهذه الخالفة اإللهية غير منقطعة، 

ُهنَّ َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك  �ُه بَِكِلَماٍت َفَأَتمَّ وف�ي آية أخرى قال تعالى }َوإِِذ اْبَتَلى إِْبَراِهيَم َربُّ

تِي َقاَل الَ َينَ�اُل َعْهِدي الظَّالِِمي�َن{)2( فكما هو واضح أن  يَّ لِلنَّ�اِس إَِماًم�ا َق�اَل َوِمن ُذرِّ

اإلمام�ة غير النبوة والرس�الة، وهي جعل إلهي ومنصب ربان�ي مثلها مثل النبوة، وال 

شأن للناس أو األمة بها، فيستحيل فيه على اإلنسان أن ينال هذا المقام السامي وهذه 

المرتبة العالية من خالل انتخاب األمة أو من خالل انتخاب أهل الحلِّ والعقد له، أو 

من خالل الشورى أو ما شابه ذلك.

إن اإلمامة من المسائل األساس في استمرار اإلسالم وضمان له من االنحراف، 

وق�د نصت عليه�ا األدلة والبراهين الثابتة م�ن العقل والقرآن والس�نة: فاإلمامة مقام 

بعد النبوة، وضرورية لحاجة المسلمين والبشر لتوضيح أحكام الله بعد ختم النبوة.. 

َما َولِيُُّكُم  والقرآن الكريم ذكر في آيات عديدة مقام اإلمامة وأهميتها مثل: آية الوالية }إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{)3(، وآية  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمنُوْا الَّ الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَّ

ُسوَل َوُأْولِي األَْمِر ِمنُكْم{)4(، وآية  ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ َها الَّ الطاعة }َيا َأيُّ

التطهي�ر، وآي�ة المباهلة، وآية اإلن�ذار، وآية التبليغ وكثير من اآلي�ات.. وكذلك اهتم 

)1( سورة البقرة : آية 30.
)2( سورة البقرة : آية 124.
)3( سورة المائدة : آية 55.
)4( سورة النساء : آية 59.
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الرسولA بأمر اإلمامة وصرح في أحاديث كثيرة جدًا أهميتها ومكانتها مثل: حديث 

الثقلين )الكتاب والعترة(، وحديث إمام الزمان )وموتة الجاهلية(، وحديث المنزلة، 

والطير، والغدير، والس�فينة وكثير من األحاديث النبوية الشريفة، وهذه النصوص لم 

تنفرد بها اإلمامية، بل روت العامة في مصادرها مثل هذه األحاديث وتفسير اآليات، 

واتفقت مع اإلمامية بش�كل يوج�ب الحكم بصحتها.. وكذلك ورد عن رس�ول الله

A عدد كبير جدًا من الروايات التي تنص على األئمة اإلثني عش�ر بأسمائهم واحدًا 

واحدًا، ومن هذه الروايات قوله لجابر بن عبد الله األنصاري عندما س�أله عن الذين 

ُس�وَل  ِذيَن آَمنُ�وْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ َها الَّ وجب�ت طاعتهم في قوله تعال�ى: }َيا َأيُّ

َوُأْولِ�ي األَْمِر ِمنُكْم{.. فق�الA: »هم خلفائي يا جابر وأئمة المس�لمين من بعدي، 

وأولهم علي بن ابي طالب، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن 

عل�ي المعروف في التوراة بالباقر س�تدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرأه مني الس�الم، ثم 

الص�ادق جعفر بن محمد ثم موس�ى بن جعفر ثم علي بن موس�ى ثم محمد بن علي 

ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سميي وكنيي حجة الله في أرضه وبقيته في 

عباده ابن الحسن بن علي« )1(.

 Bمن مجمل ما تقدم، يظهر وبشكل جلّي أهمية اإلمامة في مدرسة أهل البيت

والمقام الرفيع لإلمام: )الرئاس�ة العامة، والمرجعية الديني�ة، والوالية الكاملة( )2( .. 

وال بد أن تتوفر في اإلمام ثالث خصال لكي يكون إمامًا مفترض الطاعة، وهي: 

أن يكون معينًا من قبل الله تعالى ومنصوصًا عليه في كلمات النبي أو اإلمام . 1

الذي قبله.

أن يكون مؤيدًا بالعلم اإللهي بحيث ال يحتاج إلى علم الناس وهم يحتاجون . 2

إلى علمه.

)1( غاية المرام ص 267ج10)ط قديمة(، وإثبات الهداة ج3 ص 123، وينابيع المودة ص 494. 
)2( من مقامات االمام أيضًا: شهادة االعمال )أمة وسطًا(، والهدايه )يهدون بامرنا(، وواسطة الفيض )في ليلة 

القدر(، والخالفة )جاعل في االرض خليفة(.
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3 ..Bأن يكون معصومًا )1( بحيث ال يخطأ وال يعصي، كما هو حال األنبياء

فم�ن توف�رت فيه هذه الش�رائط مجتمعة كان اإلمام، ولو انتفى عنه ش�رط واحد 

خرج عن أهلية اإلمامة.

إن الخ�الف بي�ن المدارس اإلس�المية المختلفة )2( ليس في أي ش�خص له مثل 

هذا األمر، وإنما في أصل وجود مثل هذا الش�خص، فمدرس�ة أهل البيتB أثبتت 

المرجعي�ة الدينية )جزء م�ن اإلمامة( لإلمام عليE ولألئمة من بعده، فهي تس�تّمد 

أحكامها منهم كما كانت تس�تمدها من الرس�ولA، وتعتبر أن كل األحكام قد بينها 

األئمةB بعد الرس�ولA، ولديها ما يكفي لحّل جميع ما يستجد من مسائل، سواء 

عبر اللجو إلى الكتاب والس�نة النبوية مباش�رة أو من خالل األئمةB، فالله س�بحانه 

وتعال�ى لم ينزل دينًا ناقص�ًا، بل كاماًل تامًا مصداقًا لقوله تعالى }اْلَي�ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 

ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا{)3(، وأن النبي بلغه كاماًل، 

ولك�ن الصيغة الكاملة من األحكام لم يبّلغه�ا النبيA لعامة الناس، وإنما خص بها 

اإلمام عليE واألئمة من بعده، وأمرهم ببيانها للناس متى دعت الحاجة إلى ذلك، 

وهذا يعني أن النبي مبلغ عن الله واإلمام مبلغ عن النبي.. مع األخذ في االعتبار عدة 

نقاط جوهرية في هذا الجانب إليضاح المرجعية الدينية: �

)1( العصمة : ملكة نفسانية راسخة في النفس، تعصم اإلنسان عن ارتكاب الذنب بصورة مطلقة فال يرتكب 
المعاصي مطلقًا، بل ال يفكر فيها أبدًا وال يحوم حولها.. بمعنى آخر : الدرجة القصوى من التقوى.

)2( عال�م االجتم�اع والتاري�خ ابن خلدون اس�تطاع أن يبين حقيقة النظريتين الش�يعية والس�نية في خصوص 
اإلمامة، أنظر مقدمة بن خلدون ج1 فصل 27 ص373، وبعبارة مختصرة عرف اإلمامة عند أتباع مدرسة 
الخلف�اء بقول�ه : )اإلمامة : من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر األمة ويتعّين القائم لها بتعيينهم( ثم 
قال: اإلمامة لدى الشيعة: هي ركن الدين وقاعدة اإلسالم، واليجوز لنبي إغفاله وال تفويضه إلى األمة، 

بل يجب عليه تعيين اإلمام لهم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر(.
وبعبارة مختصرة نوضح: أن اإلمامة عند الش�يعة : هي اس�تمرار للقيام بوظائف الرس�الة وهي منصب إلهي، 
وأن اإلمام يتوّلى جميع وظائف الرسول، وعند السنة: حصرت اإلمامة في مجال السلطة والسياسة فقط 

وتفوض لألمة.
)3( سورة المائدة : آية 3.
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م�ا يتضمن�ه القرآن الكريم م�ن أحكام، ليس س�وى أحكام مختص�رة جدًا،  �

مضافًا إلى كونها كلّيات.

م�ا ورد من خ�الل الس�نة النبوية من أح�كام، فإنها مختصرة مجمل�ة أيضًا،  �

ومحدوده ومستجدة حسب الحاجة، وليس قبل أوانها.

إن اإلس�الم دين يبسط حاكميّته على جميع شؤون البشر، فبمالحظة الفترة  �

الت�ي عاش�هاA، فالوقت ل�م يكن كافي�ًا لبيان جمي�ع ما وصله من رس�الة 

اإلسالم.

ضياع الكثير من أحاديث رسول اللهA، وذلك بسبب منع تدوين الحديث،  �

وهو أمر ثابت تاريخيًا.

وبمالحظة ه�ذه النقاط، يظهر بوضوح الحاجة الضرورية إلى اإلمامة بعد النبوة 

الخاتم�ة، أي الحاج�ة إلى المرجعية الدينية )وهي جزء م�ن مفهوم اإلمامة( إليضاح 

أحكام الله في المس�ائل المس�تجدة في الحياة ومواكبة تطور مس�يرة البش�رية.. ومن 

هذا الباب والمدخل ترى الشيعة اإلمامية أن البحث والحديث حول اإلمام المهدي

P يجب أن يكون، من هذا المنطلق وبهذا المفهوم، باعتباره الشخص الذي يجمع 

المس�لمون على حتمية ظهوره في آخر الزمان وهو القائد الرباني للبشرية حاليًا، وإن 

أمر وجوده ثابت بكل األدلة العقلية المنطقية والنقلية الصحيحة، ولهذا تعتقد اإلمامية 

وتؤك�د بأن وجود اإلمام في كل عصر وزم�ان ضروري لبيان أحكام الدين وحقائقه، 

وإرش�اد الناس وهدايتهم، وهذا أصل العقيدة المهدوية وحقيقتها عند الش�يعة اإلثنا 

عشرية.. أفكار تثار وأسئلة ينبغي أن تطرح: ماذا كان سيجري لو أن المسلمين اتبعوا 

أئمة أهل البيتB وطبقوا تعاليمهم وعقائدهم؟)1( أي وجه كان س�يبدو به اإلس�الم 

أمام العالم؟.

)1( النتيجة هي االبتعاد عن الضاللة.. اْئُتونِي َاْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا اَل َتِضلُّوا َبْعِدي = ال ضالل اي هداية .. التمسك 
بالكتاب و العتره = الهداية.
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المهدي المنتظر في معتقد الإمامية: 
ينطلق الش�يعة اإلمامية في نظرتهم إلى المهدوية من معتقد اإلمامة، فهي اإلمامة 

الباقي�ة، والتي تتفرع من النب�ّوة، فأننا نجد أن من مهمات اإلم�ام � والمهدي المنتظر 

إمام الزمان الحاضر � الوالية الكاملة على األمة وتعليمها وتربيتها، وله حق الحاكمية 

عليه�ا وإدارة ش�ؤونها والهيمن�ة على مس�يرتها.. واإلمام هو ذلك اإلنس�ان الحاضر 

والناظ�ر والراصد لحركة اإلس�الم في المجتمعات، والش�اهد عل�ى الناس في مدى 

اس�تجابتهم وتفاعلهم مع اإلس�الم.. مما يؤكد أن وجود اإلمام في كل عصر وزمان 

ض�رورة ال غن�ى عنه، وذلك لتحقيق األه�داف اإللهية، وضمن دائرة الس�نن اإللهية 

الجارية وبالطرق الطبيعية )الطوّعية واالختيارية( وليس بأسلوب إعجازي قاهر.

ومن هذا المنطلق: ض�رورة اإلمامة، وضرورة وجود إمام في كل زمان، وطبيعة 

عمل اإلمام في األمة ضمن الس�نن اإللهية االعتيادية: يأتي ضمن هذا الس�ياق أيضا، 

إن اإلرادة اإللهية والمشيئة الربانية اقتضت أال يزيد عدد األئمة االطهار على اثنا عشر 

إمامًا وال ينقص عن هذا، ولم ُيترك هذا العدد للزمن )أي مفتوح وغير محدد(، حتى 

ال يكون سببًا في بلبلة أذهان الناس وتحيرهم وتضليلهم.. وألجل هذا وذاك اقتضت 

الحكم�ة اإللهية أن يط�ول عمر اإلمام الثاني عش�رP، بانتظار أن تس�نح الفرصة له 

للقيام بالحركة اإلصالحية الشاملة على مستوى العالم بأسره.

بمالحظ�ة جمي�ع ماتقدم، فإن غيب�ة اإلمام واتخاذه موقعًا آخ�ر يمكن من خالله 

مواصل�ة االتص�ال باألمة والتعامل معه�ا، ولو من خالل س�فرائه ووكالئه الخاّصين 

والعاّمين، وغير ذلك من وس�ائل تقع تحت اختياره )1(.. فإن الغيبة تصبح هي القرار 

الحكيم الذي يعطي مس�يرة الصالح واإلصالح عامل اس�تمرار بقوة وفاعلية أكثر.. 

ول�وال ه�ذه الغيب�ة ف�إن فرصة الحف�اظ على منج�زات الرس�االت الس�ماوية والتي 

ه�ي ثمرة جه�ود األنبي�اء عب�ر التاريخ البش�ري، لس�وف تتقلص وتصل إل�ى درجة 

)1( بحث : المهدوية في موقعها الطليعي والطبيعي، للسيد جعفر مرتضى العاملي، موقع موعود االلكتروني.
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الصف�ر وتدمر وتنتهي األطروحة المهدوية بأس�رها من خ�الل القضاء على المحور 

والقلب النابض لها والمتجس�د في اإلمام.. ومما يس�اعد على حفظ الهدف الكبير، 

وكذل�ك المحافظة على الروحية اإليجابية والتف�اؤل والحيوية المؤثرة في األمة، تم 

إب�الغ الن�اس بعالمات الظهور.. وبرؤية العالمات تتحق�ق واحدة بعد األخرى على 

صفحات التاريخ ستشحذ العزائم وتستنهض الهمم، ويكون انتظار الفرج بمثابة ماء 

الحياة الذي يغذي األمة بالفاعلية والنشاط، والعالج المؤثر الناجع على المشكالت 

والمصاعب والمتاعب. 

 جذور واأ�س�س الأطروحة المهدوية عند الإمامية: 
أنبثق�ت ج�ذور االعتق�اد باألطروح�ة المهدوية عند الش�يعة اإلمامي�ة من ركنّي 

اإلسالم الكتاب والعترة، فشق االعتقاد طريقه بيسر وسهولة باعتبار أن أصل القضية 

ومنبع الفكرة هي المصادر الرئيسية للشريعة اإلسالمية )1(: 

 القراآن الكريم: 

يمكنن�ا أن نتلم�س اآليات الكريمة التي تش�ير إلى المه�دي المنتظر، فقد تطرق 

كتاب الله إلى القضية المهدوية بطرق وأساليب شتى، ويمكن تلخيص منهج القرآن 

في ذلك باآلتي: 

أقالً:  تح�دث القرآن الكريم عن وجود إمام لكل زمان: بالعنوان العام )اإلمامة( 
أش�ارت آي�ات عديدة عن ض�رورة وأهمية وجود إمام ل�كل عصر وزمان، 

وه�ي واضحة الدالل�ة على وجود اإلمام المه�ديP بالداللة االلتزامية، 

ننتخب شذرات من هذه اآليات الكريمة: 

)1( من أراد التوسع في هذا الموضوع، فليرجع لكتابنا )النور الغائب(، الباب األول � القسم الثاني: المهدي
P في المصادر اإلسالمية.
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قال تعالى: }َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم{)1(. �

َما َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد{)2(. � قال تعالى: }إِنَّ

ُس�وَل َوُأْولِي األَْمِر  � ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ َه�ا الَّ ق�ال تعالى: }َيا َأيُّ

ِمنُكْم{)3(.

فاآلي�ات الس�ابقة تش�ير إل�ى عقي�دة اإلمام�ة، والمهدوي�ة ه�ي اإلمام�ة الباقي�ة 

والحاضرة.

ثانؤاً:  بشر القرآن الكريم بوعد إلهي بنشر العدل والقسط على كافة األرض: وعد 
إلهي وبشارة سماوية بأن العالم سينعم بعصر مشرق مفعم باإليمان والعدل 

والس�الم، على يد منقذ البش�رية اإلمام المهديP، نختار جواهر من هذه 

اآليات الكريمة: 

الَِحاِت َلَيْس�َتْخِلَفنَُّهم  � ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ قال تعال�ى: }َوَعَد اللَّ

فِي اأْلَْرِض{)4(.

ْك�ِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي  � ُب�وِر ِمن َبْعِد الذِّ ق�ال تعالى: }َوَلَقْد َكَتْبنَا فِي الزَّ

الُِحوَن{)5(. الصَّ

ِذيَن اْس�ُتْضِعُفوا فِ�ي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم  � ق�ال تعال�ى: }َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَّ

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِيَن{)6(. َأِئمَّ

لم يتحقق الوعد اإللهي، ولم يحل اليوم الذي يسود فيه اإلسالم ربوع األرض.. 

.Pنحن ننتظر تحقق ذلك بخروج المهدي المنتظر

)1( سورة اإلسراء : آية 71.
)2( سورة الرعد : آية 7.

)3( سورة النساء : آية 59.
)4( سورة النور : آية 55.

)5( سورة األنبياء : آية 105.
)6( سورة القصص : آية 5.
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ثافثاً:  ذكر الق�رآن الكريم بعض مالمح عصر الظهور: إش�ارات ودالالت قرآنية 
عدي�دة تخبر العال�م والمؤمنين ببعض الح�وادث المرافق�ة لقيام المهدي 

المنتظرP، نقتطف زهورًا من هذه اآليات الكريمة: 

َكاٍن َقِري�ٍب * َيْوَم َيْس�َمُعوَن  � ق�ال تعال�ى: }َواْس�َتِمْع َيْوَم ُينَ�اِد اْلُمنَاِد ِم�ن مَّ

ْيَح�َة بِاْلَحقِّ َذلَِك َيْوُم اْلُخُروِج{)1(، مصداق لعالمة الصيحة الس�ماوية  الصَّ

)م�ن المحت�وم(: وهي صوت ونداء من الس�ماء في ش�هر رمض�ان في ليلة 

القدر، يسمعه أهل األرض كلهم، وكل قوم بلغتهم. 

�َماء آَي�ًة َفَظلَّ�ْت َأْعنَاُقُه�ْم َلَها  � �ن السَّ ْل َعَلْيِه�م مِّ ق�ال تعال�ى: }إِن نََّش�ْأ ُننَ�زِّ

َخاِضِعي�َن{)2( مص�داق لعالم�ة ركود الش�مس )من غير المحت�وم(: وهي 

توقف الشمس عن الحركة من الزوال إلى العصر في شهر رجب.

َما َمَعُكم  � ًقا لِّ ْلنَ�ا ُمَصدِّ ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَت�اَب آِمنُوْا بَِما َنزَّ َه�ا الَّ ق�ال تعالى: }َيا َأيُّ

َها َعَلى َأْدَباِرَها{)3(، مصداق لعالمة خسف  ن َقْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ مِّ

البيداء )من المحتوم(: وهي تحويل وجوه أشخاص من جيش السفياني إلى 

القفاء، وهو الجيش الغازي والمتجة لمكة أثناء ظهور المهدي بها.

ه�ذه أمثلة ونم�اذج لبعض عالمات الي�وم الموعود وإرهاص�ات الظهور ذكرها 

.Pالقرآن الكريم، فسرتها الروايات الشريفة بعالمات ظهور المهدي المنتظر

م�ن هنا نؤك�د أن مصطلح )المهدي المنتظر( لم يذكر في القرآن صراحة، ولكن 

هناك بعض اآليات الكريمة مفس�رة ومؤولة في المه�دي المنتظر.. وتمتلك المكتبة 

اإلمامي�ة مجموع�ة كبيرة من الكتب واألبحاث التي تتحدث ع�ن اإلمام المهدي في 

القرآن، بعكس مكتبات المدارس اإلس�المية األخ�رى التي تفتقر إلى مثل هذا النوع 

)1( سورة ق : آية 41�42.
)2( سورة الشعراء : آية 4.
)3( سورة النساء : آية 47.
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من الكتب.

من أمثلة كتب اإلمامية في هذا المجال: 

كتاب: المحجة فيما نزل في القائم الحجة، للسيد هاشم البحراني. �

كتاب: المهدي في القرآن والسنة، للسيد صادق الشيرازي. �

كتاب: معجم أحاديث اإلمام المهدي )اآليات المفسرة(، المجلد الخامس،  �

الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف اإلسالمية.

ه�ذه المصادر تذك�ر الروايات واألحاديث عن الرس�ول االكرمA وأهل البيت

B التي وردت في تفس�ير اآليات أو تأويلها أو تطبيقها أو االستش�هاد بها في القضية 

المهدوية.

 ال�شنة ال�شريفة: 

إن مس�ألة المهدوي�ة في اإلس�الم له�ا أعمق الج�ذور وأعلى درج�ات األصالة 

والصحة من جهة الحديث، باعتبار أن الرس�ولA أول من طرح موضوع المهدوية 

ف�ي اإلس�الم، وكان يبش�ر األمة بظهوره ف�ي كل منت�دى ومحفل، ويتحي�ن الفرص 

لإلخب�ار عن�ه، بحي�ث أن النص�وص والروايات الش�ريفة قد تواترت ح�ول المهدي 

وأخب�اره وعالم�ات ظه�وره، ويمك�ن القول أن موض�وع المهدي قد أحتل مس�احة 

واسعة من الحديث والرواية.

أجم�ع عم�داء أه�ل بي�ت النب�وة واألئم�ة األطه�ار، الذين ورث�وا علم�ي النبوة 

والكتاب، والذين اختارهم الله، وأعّدهم وأّهلهم لقيادة األمة ومرجعيتها طوال عصر 

ما بعد النبوة، والذين سماهم رسول اللهA بأسمائهم قبل أن يولد تسعة منهم.. على 

أنهم قد س�معوا رس�ول اللهA يبشر بالمهدي المنتظر ويس�مية باسمه: )م ح م د بن 

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

ب�ن علي بن أبي طالب، حفيد النب�ي األكرم، وحفيد ابنته فاطمة الزهراء، ويكنى بأبي 
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القاسم( وأنهم سمعوا رسول الله يصفه وصفًا دقيقًا، ويؤكد على حتمية ظهوره، وأن 

هذا المهديP هو اإلمام الثاني عشر من أئمة أهل البيتB، وهكذا حسم أهل بيت 

النبوة اسم المهدي المنتظر، واسم أبيه وجده وكنيته.

ننتخب ش�ذرات من األحاديث النبوة الش�ريفة الصحيحة والمتواترة والتي تدل 

عل�ى والدة ووج�ود اإلمام المهديP حاليًا، وإن لم ترد ه�ذه الروايات بخصوصه 

وعنوانه، ولكنها واضحة الداللة: 

قال رسول اللهA: »إني تارك فيكم الثقلين: كت�اب الله، وعترتي أهل بيتي،  �

أحدهما أكبر من اآلخر، ولن يفترقا حتى يردا علّي الحوض«)1(.

عن جابر بن س�مرة يقول: دخلت مع أبي على النبيA فس�معته يقول: »إن  �

هذا الينقضي حتى يمضى فيهم إثنا عشر خليفة«، ثم تكلم بكالم خفي علّي، 

فقلت ألبي ماقال؟ قال: »لهم من قريش«)2(. 

قال رسول اللهA: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«)3(. �

في ضوء هذه األحاديث الثالثه المتواترة عند المسلمين )الثقلين � األئمة اإلثني 

عشر � إمام الزمان( والتي تحمل دلياًل إضافيًا على صدق وصحة صدورها عن رسول 

اللهA، عدا الحكم بصحة أسانيدها من قبل جميع علماء الحديث، وأنه من شواهد 

النبوة ألنه كان مأثورًا في بعض الصحاح والمسانيد قبل أن يكتمل عدد األئمة االثني 

عشر من أهل البيتB مباشرة، ولكنها بالداللة االلتزامية تدل على أن اإلمامE قد 

ولد وتحققت والدته، وهو حاليًا موجود ويعيش بيننا، ومن المحتوم والمؤكد أنه ال 

يمكن أن تخلو األرض من حجة لله على عباده.

مألحادرثومفشةر ا: بعض المالحظات الهامة حول األحاديث المتعلقة بالمهدي: 

)1( مصدر سابق. 
)2( مصدر سابق. 
)3( مصدر سابق. 
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 المهدي المنتظرP حقيقة دينية، بشر بها الرسول األكرمA، وثبت وجود  �

مئات األحاديث عن النبيA بهذا الخصوص.

 روى أحادي�ث المه�دي عدد كبير م�ن الصحابة مثل: أهل بي�ت النبوة وآل  �

محمد، زوجات النبيA، طائفة كبيرة من الصحابة.

 أخرج أحاديث المهدي جمع كبير من علماء الحديث ودونوا ذلك في كتبهم  �

ومسانيدهم، وأجمعوا على أنها قد صدرت من رسول اللهA بالفعل.

 ص�ّرح جمٌع من أهل االختصاص بعلوم الحديث بصحة وتواتر األحاديث  �

المتعلق�ة بالمه�دي مثل: يوس�ف الكنجي الش�افعي، وس�ليمان القندوزي 

الحنفي، واأللباني، وابن باز.

�  ،Aمن عت�رة النبي Pاجمع�ت األمة اإلس�المية بكون المه�دي المنتظر 

والكل متفق على أن المهدي من صلب اإلمام علي بن أبي طالبE، ومن 

.Fأحفاد فاطمة الزهراء

به�ذا  � واألحادي�ث  الرواي�ات  ودون�ت   Pالمه�دي اإلم�ام  ع�ن  كت�ب   

الخصوص)1(، حتى قبل أن يولدE وتتحقق الفكرة.

ومحصائؤ�ات: ع�دد األحادي�ث المتعلقة بالمهدي ف�ي التراث اإلس�المي كثيرة 
جدا، وبالرجوع إلى موس�وعة )معجم أحاديث اإلمام المهدي( الذي ألفته مؤسس�ة 

المعارف اإلسالمية والواقع في خمسة مجلدات نجد الكم الهائل من هذه الروايات 

الشريفة: �

المجلد األول والثاني: قد اشتمال على )560( حديثًا من األحاديث المروية . 1

عن النبيA، وبطرق الشيعة وأهل العامة.

المجلد الثالث والرابع: قد اش�تمال على )876( حديثًا مسندًا إلى أئمة أهل . 2

)1( ولمزي�د م�ن االطالع على أس�ماء العلماء ومعرفة كتبهم ارج�ع إلى كتاب أصالة المهدوية في اإلس�الم 
ص57�68.
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البيتB، واشترك أهل العامة برواية الكثير منها مع الشيعة اإلمامية.

المجلد الخامس: فقد اش�تمل على )505( أحادي�ث وكلها من األحاديث . 3

المفس�رة آلي�ات قرآنية.. وغط�ت هذه األحادي�ث ماأورده المفس�رون من 

الشيعة وأهل العامة.

4 . )1436( Bيتض�ح أن مجم�وع األحادي�ث النبوية ورواي�ات أهل البي�ت

حديثًا، وإذا أضفنا لها محتويات المجلد الخامس، يكون مجموع األحاديث 

المتعلقة بالمهدي )1941( حديثًا مجموع المعجم.

كت�اب: )منتخ�ب األثر في اإلمام الثاني عش�ر( للش�يخ لطف الل�ه الصافي . 5

الكلبايكاني أحصى عدد )5303( حديث مما رواه المس�لمون عن القضية 

المهدوية.

المس�لمون بش�كل عام ق�د آمنوا بفك�رة خروج المه�دي آخر الزم�ان، ومصدر 

اعتقادهم في ذلك اآليات القرآنية واألحاديث الش�ريفة، وس�ّلموا بأن الوعد اإللهي 

والبش�ارة النبوي�ة س�وف تتحق�ق، فأصل فك�رة المهدوي�ة مس�ّلم بها من قب�ل عامة 

المسلمين إال من شّذ وندر.

هوية وخ�سائ�س الإمام المهدي عند الإمامية: 
أجم�ع المس�لمون على أصل فكرة المهدوية في مفهومه�ا العام وخروجها آخر 

الزم�ان، ولكن وق�ع الخالف بينه�م في تحديد ش�خصه الكريم.. واإلم�ام المهدي 

حسب تصور الشيعة اإلمامية يتميز بخصائص مهمة: 

هويته: 

مالم�م:و)م ح م د(.. اللقب: المهدي.. الكنية: أبو القاس�م.. مم�مومألب: اإلمام 
الحس�ن العسكري.. مممومألم: الس�يدة نرجس )مليكة( بنت يشوع الذي ينتهي نسبه 

إلى قيصر ملك الروم، كما أن ُأّمها ينتهي نسبها إلى )شمعون( الذي هو أحد أوصياء 
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الس�يد المسيح ومن حواريه.. تاارخومفوالدة: يوم الجمعة 15 شعبان 255ه الموافق 

869 م.. نس�بهومفشةرف: قرش�ي، هاشمي، من عترة النبيA، من صلب اإلمام علي 

بن ابي طالبE، من أحفاد فاطمة الزهراءF، من نسل اإلمام الحسين السبط الشهيد

.E

اإمامته: 

ه�و اإلمام الثاني عش�ر من أئمة اله�دىB.. بدأت إمامته من وف�اة والده اإلمام 

العس�كريE 260ه وحتى آخر الزمان.. بدء الغيب�ة الصغرى: 260ه�.. بدء الغيبة 

الكبرى: 329ه.. يوم الخروج )اليوم الموعود(: السبت 10 محرم من عام )مجهول 

عن�د الناس(.. من خصائصه ومميزاته الش�خصية: )العصمة والعل�م التام واالرتباط 

بالغي�ب و.....( فهي مش�ابهة تمامًا لخصائ�ص آبائه األئمة الطاهري�ن، باإلضافة أنه 

يمت�از بمزاي�ا أخ�رى كاإلمامة المبكرة )إم�ام وهو ابن خمس س�نوات(، طول العمر 

)عم�ره حاليًا اكثر من 1190 س�نة(، الغيبة )صغرى و كبرى(، سيس�يطر على العالم 

كله وينشر التوحيد والعدل.

 موجز تاريخي عن ظروف والدته: 

بناًء على البش�ارات الصادقة من رس�ول اللهA وأئمة أهل البيتB، بأن نجل 

اإلمام الحس�ن العس�كريE ه�و آخر الخلف�اء واألئمة اإلثني عش�ر، وأنه المصلح 

األعظ�م ال�ذي ينش�ر العدل والقس�ط ويقضي عل�ى الظل�م والجور، ل�ذا فقد خاف 

العباس�يون منه، واعتقدوا أنه هو الذي يقّوض عروشهم ويدّمر كيانهم ويزيل دولتهم 

القائم�ة على الظلم والجور، فانتش�رت ش�ائعات قوية وعلى نطاق واس�ع مفادها أن 

مل�ك بني العباس س�يزول على يد رجل م�ن آل محمد يقال له المه�دي وأن والدته 

.Eقريبة وهو ابن لإلمام الحسن العسكري

وهكذا نجد أن التاريخ يعيد نفسه، فكما علم فرعون انهدام صرح طغيانه بواسطة 
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النب�ي موس�ىE، فجمع كيده وبذل ُجهده للقضاء علي�ه وقتله حين والدته.. كذلك 

أخذت السلطة العباس�ية بنفس اإلجراءات واالحتياطات فعرضت اإلمام العسكري

E للسجن واالضطهاد، وفرضت عليه اإلقامة الجبرية في )مدينة سامراء(، ومنعت 

ش�يعته من االتصال به، وق�د حاولوا عدة مرات اغتيال اإلمام العس�كريE ليقضوا 

عليه قبل والدة ابن له، فجندت الدولة مخابراتها وأجهزتها السرية للتحري والبحث 

ع�ن هذا الطفل )المهدي( الذي س�يولد قريبا، فزرعت الجواس�يس والعيون في كل 

مكان يحيط باإلمام وبالذات في داخل بيته.. هذه الحملة الظالمة من السلطة اضطرت 

الوالد اإلمام العس�كريE أن يقوم بإجراءات متعّددة للتمهيد إلمامة ابنه )المهدي( 

منها: أن ُيخفي نبأ والدة ابنه عام 255ه، وأال يطلع أحدًا عليه إال للخواص والخلص 

من ش�يعته، ول�ّما علم اإلمام العس�كريE أنه مفارق الحي�اة، نّص على إمامة ولده 

الوحيد )م ح م د(، وعّرفه لخواص أصحابه، وثقات شيعته.. ونفذ المعتمد العباسي 

خطته باغتيال اإلمام العسكري سريعًا فدس له السم، فانتقل اإلمام الحادي عشر إلى 

ج�وار ربه ع�ام 260ه وهو في مقتبل العمر )28 عامًا(، وآل�ت اإلمامة إلى ابنه )م ح 

م د( وعمره خمس س�نين.. انتش�ر خبر وفاة اإلمام العسكريE وهرع رجاالت بني 

هاش�م وجميع من كان في س�امراء إلى دار اإلمام للفوز بتش�يع جثمان اإلمام، وجهز 

الجس�د الطاهر لص�الة الجنازة، وانبرى جعفر )أخ اإلمام العس�كري( للصالة عليه، 

فتق�دم اإلم�ام الصب�ي )م ح م د( وقال ل�ه: أنا أولى بالصالة على أب�ي، ثم صلى على 

الجثم�ان المقدس، وأّم الجميع دون اعتراض من أحد وس�ط دهش�ة الكل )بتحقيق 

بشارة الرسول(، وتسليمهم بأن هذا الصبي هو القائم مقام أبيه في اإلمامة وهو اإلمام 

المنتظر، وبعد انتهاء مراسم الصالة اختفى اإلمام الصبي.

اضطربت الس�لطة العباس�ية اضطرابًا ش�ديدًا في موضوع االبن، وتساءلت متى 

ول�د !! وقدرت أن�ه المهدي المنتظر، وبدأت تس�تفيق من ه�ول الصدمة، وتتعجب 

كيف أنها لم تعرف بوالدته !! وْصَدقت اإلشاعة التي انتشرت بين الناس !! وأخذت 



   101 السولامقراواوضعةوركفومف ةيومهم لؤا

أجهزتها األمنية اس�تعدادها لالمساك به والقضاء عليه، فكبست دار اإلمام العسكري

E، وكبس�وا الدور والمنازل القريبة وفتشت تفتيشًا دقيقًا.. وهكذا اّتخذ العباسيون 

جمي�ع اإلج�راءات الحاس�مة للتفتيش ع�ن اإلمام المه�ديP إللق�اء القبض عليه 

وتصفيته جسديًا.. وكان من عظيم لطف الله تعالى وعنايته باإلمام المنتظر أن حجبه 

ع�ن عيون الظالمي�ن من بني العباس، فق�د غّيبه تعالى عن أبصاره�م كما غّيب جّده 

رسول اللهA عن أبصار قريش حينما اجتمعوا على قتله.

 غيبته: 

نجح�ت خط�ة اإلمام العس�كريE بكتمان خب�ر والدة ابنه وإخفائ�ه عن عوام 

الناس، وأثمرت جهوده في الحفاظ على ابنه.. وكذلك فشلت أجهزة السلطة العباسية 

ف�ي القب�ض على الغالم والقضاء عليه، بعد أن تيقن�ت من وجوده، بل عجزت وبكل 

قوته�ا عن تحدي�د مكان وجوده، واحتارت أين ذهب اإلم�ام الصغير وكيف اختفى، 

ول�م يجزم أح�د بموته، بل ولم يدع أحد موته.. مما يعني بأن اإلمام الثاني عش�ر من 

أئمة أهل البيت )شريك القرآن وأنهما لن يفترقا( )1( مازال حيًا يرزق، ولكنه غائب أو 

مغيب إلهيًا عن الناس إلى أن يأذن الله بظهوره في اليوم الموعود.

يقسم الشيعة اإلمامية احتجاب أو اختفاء اإلمام المهدي إلى مرحلتين ويطلقون 

عليها مصطلح الغيبة: 

مألقف�ىو�ومفغؤب�اومفصغ�ةس)2(و)260هو�و329ه(: ب�دأت من�ذ وف�اة أبي�ه اإلم�ام 
العس�كريE ف�ي الثامن من ربيع األول عام 260ه، وتوّل�ي اإلمام المهدي اإلمامة 

والوالية، ففي هذه الفترة احتجب اإلمام عن الناس، إال أنه كان يلتقي بخيار المؤمنين 

والصالحين، وبدأت ترتيبات عصر إمامة المهدي وقيادته للمجتمع، وتعيين س�فراء 

ل�ه، وإن لم يكن أمر الس�فارة غريبًا على أذهان الموالين )الش�يعة( بع�د أن كان نظام 

)1( مصداق لحديث رسول اللهA المتواتر و المعروف بالثقلين � مصدر سابق.
)2( بعض العلماء يقولون: أن الغيبة الصغرى بدأت منذ والدتهP وحتى عام 329ه.
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اإلمامين الهادي و العسكريC قائمًا على ذلك بشكل طبيعي واعتيادي: 

الس�فير األول: عثمان بن س�عيد العم�ري � بداية ع�ام )260ه(، ولمدة )5  �

سنوات(.

 السفير الثاني: ابنه محمد بن عثمان العمري، ولمدة )40 سنة(. �

السفير الثالث: أبو القاسم حسين بن روح النوبختي، ولمدة )21 سنة(. �

 الس�فير الراب�ع: عل�ي ب�ن محمد الس�مري، ولم�دة )3 س�نين( � حتى عام  �

)329ه(.

ففترة الغيبة الصغرى دامت على التحديد تسعا وستين عاما وستة أشهر وخمسة 

.Pعشر يومًا.. وانتهت بوفاة رابع وآخر سفير ونائب خاص لإلمام المهدي

هناك أهداف اساس�ية م�ن وراء الغيبة الصغرى وتعيين الس�فراء كنواب ووكالء 

مقامهP تتمثل في: 

كان�ت ضرورية إليج�اد االرتب�اط بين اإلم�ام المهدي وبي�ن الخواص من . 1

شيعته، وكانت فترة 70 سنة كافية إلثبات وجود اإلمام، وترسيخ ثقافة الغيبة 

عند الناس.

 تهيئة األمة وخاصة القواعد الش�عبية الموالية لألئمةB الس�تيعاب مفهوم . 2

الغيبة الكبرى، وتعويدهم عليها تدريجيًا، وعدم مفاجئتهم بذلك.

قيام السفارة بمصالح المجتمع وشؤون األمة، وتعويد الناس على االرتباط . 3

بالعلماء أثناء غيبة اإلمام واختفائه عن مسرح الحياة.

مفثانؤ�او�ومفغؤباومفعب�ةسو)329هو�ومفؤومومفموعود(:وكانت وفاة الس�فير الرابع يوم 
الخامس عشر من شعبان عام 329ه إيذانًا بابتداء عصر الغيبة الكبرى، وكان التوقيع 

الصادر عن اإلمامE إلى علي الس�مري قبل وفاته بس�ّتة أّي�ام هو اإلعالن عن انتهاء 
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أمد الغيبة الصغرى وانقطاع الس�فارة والنيابة الخاص�ة)1( وبدء عصر الغيبة الكبرى.. 

وب�دأت مرحلة جديدة هي مرحلة النيابة العامة: فالنائب العام لم يش�خص باالس�م، 

وأّنما ش�خص بالصفة )ملكة الفقاه�ة()2(، وذلك باعتبار ماورد م�ن روايات في هذا 

الخصوص منها: عن اإلمام العسكريE: »... فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، 

حافظًا لدينه، مخالفًا لهواه، مطيعًا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه«، وقد تقّلد الفقهاء 

ومراجعن�ا العظام هذا ال�دور.. وفي هذه الفترة والمرحلة م�ن الغيبة يكون احتجاب 

اإلم�ام ع�ن الناس ش�به ت�ام وكام�ل، وإن كانت لهP ع�دة لقاءات ومراس�الت مع 

جهابذة العلماء والمتقين من أعالم الشيعة. 

ط�رق احتج�اب اإلمام عن الن�اس: يمكن تصوي�ر تحرك ونش�اط اإلمام خالل 

احتجابه في عصر الغيبة الكبرى بأحد شكلين: 

خفاء الشخص: وهي أن يختفي اإلمام بجسمه عن األنظار، فهو يرى الناس . 1

وال يرونه، ويتّم ذلك عن طريق اإلعجاز اإللهّي، مثل ما حدث لرسول الله

A حينما اجتمع مشركي قريش على قتله، وهذا االحتجاب قد يزول أحيانًا 

عندما توجد مصلحة في زواله.

خفاء العنوان: وهي أن الناس يرون اإلمام المهدي بشخصه، دون أن يكونوا . 2

عارفين أو ملتفتين إلى حقيقة أنه المهدي، وهذا هو الش�ائع في عصر الغيبة 

الكبرى، وهذا االحتجاب يزول ويتحول للش�كل األول عندما يوجد خطر 

يهدد حياة اإلمام أو كشف أمره. 

)1( اليوجد نائب خاص، من زمن انتهاء الغيبة الصغرى إلى صدور الصيحة في السماء.
قة في الفقه واألصول واللغة والمنطق والتفس�ير  لة ومعمَّ )2( ملكة يحصل عليها اإلنس�ان بعد دراس�ات مطؤَّ
وغيره�ا من علوم، قد تس�تغرق 40 عاما من الدراس�ة المس�تمرة والمثابرة التامة، ف�إذا حصل على هذه 
الملكة وباقي الصفات المذكورة في محلها من العدالة وغيرها، أصبح مؤهاًل ألن يتصدى لبيان ش�رائع 
الدي�ن، ويتص�دى ليكون نائبًا عامًا ع�ن اإلمامP � المصدر: صحيفة صدى المه�دي، عدد 79، محرم 

1437ه.
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م�ن التكالي�ف المطلوبة إس�الميًا في فت�رة الغيبة، وم�ن الضروري�ات العقائدية 

الواضحة في مدرس�ة الش�يعة اإلمامية: اإليمان بوجود اإلمام المه�دي )م ح م د ابن 

اإلمام الحس�ن العس�كري( واالعتراف به كإم�ام مفترض الطاعة وقائ�د فعلي لألمة 

وااللت�زام بذلك، وإن لم يكن عمله ظاهرًا للعيان، وال ش�خصه معروفًا لدى الناس، 

فإنه اإلمام الثاني عشر ومعرفته تنقذ من موتة الجاهلية )1(، إرتكازًا على األدلة العقلية 

المنطقية واألدلة النقلية الصحيحة.

 �شفاته الج�شدية: 

صفات اإلمام المهدي الجسديه كما وردت في الروايات الشريفة، حيث وصفه 

ُب حمرة،  ج�ده أمير المؤمني�ن: )يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان، أبيض ُمَش�رَّ

مبدح البطن، عريض الفخذين، عظيم مش�اش المنكبين، بظهره ش�امتان: شامة على 

لون جلده، وش�امة على شبه شامة النبيA( )2( .. ومن أوصافهE التي وردت على 

لس�ان اإلمام الباقرE: )أنه ش�اب، أكحل العينين، أزّج الحاجبين، أُقنى األنف، كث 

 :Eاللحي�ة، على خده األيمن خال، وعلى يده اليمنى خ�ال( )3(.. وعن اإلمام الباقر

)يا أبامحمد بالقائم عالمتان: شامة في رأسه وداء الخراز برأسه، وشامة بين كتفيه من 

 Eجانبه األيس�ر تحت كتفه األيس�ر ورق�ة مثل ورقة اآلس( )4(.. ع�ن أمير المؤمنين

)ه�و رجل جلي الجبي�ن، أقنى األنف، ضخم البطن، أذي�ل الفخذين، بفخذه اليمنى 

شامة، أفلج الثنايا( )5(.

وهنا تنبع الحكمة من ذكر أوصاف اإلمام المهديP وعالمات تعيين شخصه، 

)1( مصداق لحديث رس�ول اللهA المتواتر و المعروف »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« 
� مصدر سابق.

)2( كمال الدين ص592، منتخب األثر ص186، الزام الناصب ج1 ص475، بحار األنوار ج51 ص35.
)3( منتخب األثر ص187، الزام الناصب ج1 ص475.
)4( غيبة النعماني ص145، بحار األنوار ج51 ص41.

)5( غيبة النعماني ص144
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باإلضافة لعالمات ظهوره، لتقطع الطريق أمام مدعي المهدوية كذبًا وبهتانًا.

 بع�ض مزايا المهدوية ب�شكل موجز: 

االسم: م ح م د )إمام العصر والزمان الحالي( وعدم معرفته يموت المسلم  �

على الجاهلية.

األب: اإلمام الحسن العسكريE، اإلمام الحادي عشر للمسلمين. �

األم: السيدة نرجس )مليكة( رومية األصل. �

والدته: يوم الجمعة 15 شعبان 255ه، وعمره حاليا أكثر من ألف عام. �

ه�و اإلمام الثاني عش�ر للمس�لمين، والذي نص عليه رس�ول اللهA، وهو  �

القائد الشرعي الوحيد للعالم اآلن.

يتمتع بمزايا اإلمامة ك��: العصمة، العلم التام، الوالية التكوينية والتشريعية،  �

االتصال بالغيب.

ال يزال حيًا يرزق، ويعيش على األرض، وينتظر األمر اإللهي له بالخروج. �

يعي�ش في فترة الغيبة الكبرى، وقد يراه الناس وال يعرفونه بما يصطلح عليه  �

غيبة عنوان.

له إش�راف عل�ى العالم، وإحاطته بأخب�ار العباد والب�الد وكل ما يجري في  �

العالم بإذن الله.

س�يظهر في يوم معلوم عند الله مجهول عندن�ا)1(، وتحدث عالمات حتمية  �

قبل ظهوره.

إذا ظهر يحكم الكرة األرضية كلها، وتخضع له جميع الدول والشعوب في  �

العالم.

)1( السنة و العام الذي سيظهر فيه اإلمام مجهول عند الناس . 
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يطبق اإلس�الم الصحيح كما جاء به رس�ول اللهA، وتنق�اد له كافة األديان  �

والملل.

ينزل النبي عيسىE من السماء ويصلي خلفه. �

خروجه إحدى عالمات يوم القيامة الكبرى. �

ُيقتل ابليس اللعين في عصره الميمون. �

يحقق حلم كل األنبياء بنشر التوحيد والعدل على األرض كافة. �

عالمات و�سروط ظهور المهدي عند الإمامية: 
  عالمات الظهور: 

إن أخبار وعالئم الظهور)1( كثر ذكرها في كتب وآثار اإلمامية ومصدرها روايات 

رس�ول الل�هA وأهل البي�تB، وقد أوضحوهاB في مس�ار حديثه�م عن اإلمام 

المهديP، وحظيت باهتمام خاص من قبلهمB، ويهدفون من وراء تكرار ذكرها 

إل�ى تثبيت العقيدة المهدوية وترس�يخها في أذهان المس�لمين على ط�ول العصور، 

حي�ث جعلوا من االنتظار الذي أعلنوا ثوابه مس�بقًا قاعدة عظيمة يمكن على ضوئها 

تثبي�ت القضي�ة المهدوي�ة ف�ي المجتمع اإلس�المي، لذل�ك نجد أن العالئ�م موزعة 

الحدث على فترات زمنية متباعدة وعلى طول تاريخ الغيبة، وتنقسم عالمات ظهوره

P عند اإلمامية إلى نوعين: 

ع ل�اتوعالا:وتص�ف حالة المجتمع من حيث ش�يوع بع�ض الظواهر المنافية 
للدي�ن واألخ�الق، أو بعض األح�داث التي جاء ذكرها متناثرًا هن�ا وهناك من حيث 

الزم�ان والمكان، ومن دون إش�عار باالرتباط بينها وبين العالم�ات األخرى، وليس 

هناك إرتباط زمني محدد أو قريب من عصر الظهور، ولذا ال ُتعطى تلك األهمية من 

)1( م�ن أراد التوس�ع في هذا الموضوع، فليرج�ع لكتابنا )الفجر المقدس(، الفصل الثالث: به أحداث س�نة 
الظهور بالتفصيل واألدلة وحسب التسلسل الزمني.
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المتابعة والتأمل والتحليل.. ننتخب ش�ذرة منها، ونركز على بعض العالمات العامة 

الموجزة القريبة من الظهور: 

خروج المهدي في وتر من السنين. �

سنة الظهور سنة غيداقة )كثيرة المطر(. �

سنة الظهور كثيرة الزالزل والخوف والفتن. �

يخرج في مكة المكرمة في يوم الس�بت العاش�ر من محرم في س�نة مجهولة  �

عند الناس.

خروج الخراساني )الرايات السود( من قبل المشرق. �

ظهور صدر إنسان ووجهه في عين الشمس. �

ظهور مجسم في السماء على شكل يد بشرية تشير. �

ركود )توقف( الشمس عن الحركة لعدة ساعات في رجب. �

كسوف الشمس وخسوف القمر في غير وقتهما في رمضان. �

تقع معركة قرقيسيا في شمال سوريا يقتل فيها مائة ألف شخص. �

ث�الث رآي�ات تخرج في الش�ام )األصه�ب � األبقع � الس�فياني( تتقاتل مع  �

بعضها.

تقسم الشام إلى خمس كور )محافظات منفصلة(. �

خسف قرية من قرى الشام تسمى حرستا. �

هدم السور األيمن من مسجد دمشق الكبير )المسجد األموي(. �

فراغ سياسي وعسكري في الحجاز واضطرابات أمنية شديدة في المنطقة.  �

ع لاتوخاصاو)مفمحتولا(: وهي عبارة عن ظواهر وأحداث كونية أو حضارية 
أو عس�كرية، وق�د وضحت الرواي�ات تفاصيلها مم�ا يجعلها من ه�ذه الناحية هامة 
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وملفت�ة.. وهي مرتبطة بعصر الظهور مباش�رة، ومرتبطة بعضها ببعض كنظام الخرز، 

وف�ي الرواي�ات حددت األماك�ن واألزمنة فيها بش�كل قاطع ودقي�ق، ولكن من غير 

تحديد للس�نة أو العام التي س�يظهر بها اإلمام، أي يظل العام الذي به اليوم الموعود 

مجه�ول لدينا.. وهذه العالمات الخاصة تهدف إلى تنبيه المؤمن المنتظر أن يس�تعد 

الستحقاقات اليوم الموعود، ومن المهم متابعتها بدقة واهتمام الستقراء مالمح يوم 

الظهور. 

مفمحتولاتومفخمس�ا:وهي عالمات خاص�ة ُأطلق عليها ف�ي الروايات المأثورة 
بالعالم�ات الحتمية والتي البد من وقوعها، عن اإلم�ام الصادقE أنه قال: )للقائم 

خم�س عالمات: الس�فياني، واليماني، والصيحة من الس�ماء، وقت�ل النفس الزكية، 

والخسف بالبيداء()1(.

مألقف�ىو�ومفس� ؤاني: خروج رج�ل يقال له الس�فياني: )عثمان بن عنبس�ة من آل 
أبي س�فيان من نس�ل يزي�د بن معاوية( من ناحية الش�ام م�ن الوادي الياب�س، ويمثل 

رمزًا للحكام المس�لمين الظالمي�ن ومناهض للمهدي، وهو مدع�وم من قبل الروم، 

يس�تولي على محافظات الشام الخمس، يش�ارك في معركة قرقيسيا، ثم يغزو العراق 

ويرتكب مجازر بش�عة ضد الش�عب العراقي، ويغزو الحجاز ويكون خس�ف البيداء 

بجيش�ه، يخرج في ش�هر رجب في س�نة زوجية قبل عام الظه�ور، ويفصل بينه وبين 

ظهور المهديP في مكة س�تة أشهر فقط.. وهذا الحدث أو العالمة متفق عليه بين 

الشيعة والسنة.

مفثانؤاو�ومفؤماني:وخروج س�يد حس�يني من نس�ل زيد بن علي بن الحسينE من 
ناحي�ة اليم�ن، ولذا أطلق علي�ه اليماني، وتص�ف األحاديث حركته بأنه�ا راية هدى 

وهو يدعو لإلمام، يخرج في ش�هر رجب في نفس يوم خروج السفياني والخراساني 

)1( اإلرش�اد للمفيد ج2 ص379، كمال الدين ص590، غيبة النعماني ص169، غيبة الطوس�ي ص267، 
أعالم الورى ص426.
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وس�وف يتوجه إلى العراق والش�ام ويشارك مع الخراس�اني في قتال السفياني، وهو 

أحد أفراس الرهان في المنطقة. 

مفثافثاو�ومفصؤحاولنومفسماء:وحدث كوني غريب، وهو حدث من عالم الملكوت، 
وهو صوت ونداء من السماء )صوت جبرائيل( يسمعه أهل األرض جميعًا، كل قوم 

بلغته�م، يح�دث ه�ذا الصوت في ش�هر رمضان، ويخب�ر: أال إن الحق م�ع المهدي 

وش�يعته.. وهو دليل واضح من الله س�بحانه وتعالى إلى كل الناس على قرب ظهور 

المه�دي، وه�ذه العالمة إعجاز إلهي وهامة جدًا حي�ث ال يمكن التالعب بها، وهي 

أوض�ح وأص�دق عالمة لقرب ظه�ور اإلمام، وقد اش�ار لها القرآن الكري�م في قوله 

تعالى: 

ْيَحَة بِاْلَحقِّ َذلَِك  َكاٍن َقِريٍب * َيْوَم َيْس�َمُعوَن الصَّ }َواْس�َتِمْع َيْوَم ُينَاِد اْلُمنَاِد ِمن مَّ

َي�ْوُم اْلُخ�ُروِج{)1(.. ثم تعقبها عملية تكذيب عالمية واس�عة )بقي�ادة ابليس اللعين( 

للتعمية على هذا اإلعالن وتش�ويهه، فيقال إن هذا الصوت من س�حر الشيعة.. وبين 

الصيحة وبين اليوم الموعود ثالثة أشهر ونصف الشهر. 

 Pمفةمركاو�وقتلومفن سومفزكؤا: وهو الشاب الحسيني الذي يبعثه اإلمام المهدي
أله�ل مك�ة لتهيئة األجواء للحرك�ة المباركة، فينقل في يوم الخامس والعش�رين من 

ذي الحجة، أي قبل ظهور اإلمام المهديP بخمس عشرة ليلة، خطاب شفهي من 

اإلم�ام إل�ى الحجاج في بيت الله الحرام، وقبل أن يكم�ل كالمه ترتكب جريمة قتله 

في الحرم المكي بين الركن والمقام.. وهذا الحدث آخر العالمات، ومتفق عليه بين 

الشيعة والسنة.

مفخالس�او�وخسفومفبؤممء: الخس�ف الذي يقع بجيش السفياني القادم من الشام 
إل�ى الحج�از، والمتجه إلى مكة المكرمة للقضاء عل�ى حركة اإلمام المهديP في 

)1( سورة ق : آية 41 � 42.
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بدايات ظهورها.. ومكان الخس�ف أرض البي�داء الواقعة بين مكة المكرمة والمدينة 

المن�ورة.. وه�ذا الخس�ف كمعجزة إلهية من ال�دالالت القوية عل�ى صدق وحقيقة 

ارتباط المهدوية الصادقة بالغيب.

 Bواألئمة Aإن هذه العالمات الخمس الخاصة والحتمية، أخبر بها الرس�ول

قبل أن يولد اإلمام المهديP بأكثر من قرنين.. وبدراسة هذه العالمات نستنتج عدة 

أمور: 

أقالًو�ولكافمومفطةرق: رس�م منهج به تحذيرات وإنذارات مسبقة، ومنارات هدى 
على الطريق، بإيضاح صورة ومعالم رآيات الهدى، وصورة ومعالم رآيات الضالل.

ثانؤ�ًاو�ولناه�جوعمل: رؤى عملية ومناهج حركية نس�تهدي م�ن خاللها للتمهيد 
لحرك�ة الظه�ور، وأن تأخذ ه�ذه العالمات دورها الموّجه والراس�م لمس�ار الحركة 

الرسالية في زمن الغيبة الكبرى.

إن عالم�ات الظهور عبارة عن خارطة زمانية ومكانية للمنتظرين، دالة للمؤمنين 

على إمام زمانهم كي ال يخدعوا بالمدعين للمهدوية، وخير مثال على ذلك )الصيحة 

وخس�ف البيداء(، وأن هذا البالء والظلم قد أزف زواله لقرب ظهور اإلمام المنتظر، 

وخي�ر مث�ال عل�ى ذل�ك )الس�فياني(.. فواحدة م�ن مهمات عالم�ات الظه�ور أنها 

تش�خص ذل�ك الوقت الموعود )يوم الظه�ور( وتدلنا عليه، وفي نف�س الوقت تزرع 

االمل والتفاؤل في نفوس المؤمنين في مواجهة المصاعب والمحن، وما علينا إال أن 

نراقب هذه الخريطة.

�شروط الظهور: 

ترتك�ز العقي�دة الش�يعية باإلمام المهديP عل�ى أنه القائ�د المنقذ والمخلص 

للعال�م م�ن الظلم والجور، ومطبق للقس�ط والعدل، وناش�ر للتوحي�د على األرض 

المعمورة.. يتحتم توفر بعض األبعاد االستراتيجية الضرورية يكون وجودها أساسي 
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ورئيسي في بداية نشوء حركة )الفتح المهدوي العالمي( لتحظى هذه الثورة العالمية 

والتغيير الش�امل بالنجاح، وتستطيع أن تحقق أهدافها المنشوده على المدى القريب 

والبعيد، وتتوفق إلحداث تغييرًا جذريًا ش�اماًل في حركة ومسيرة البشرية، وأهم هذه 

األبعاد أو الشروط)1( هي: 

أقالً:ومفبك�مومفقؤ�ادي:والقائ�د الحكي�م، ذو الخب�رة والكف�اءة إلدارة ه�ذا التغيير 
الش�امل وتأس�يس الدولة الفاضلة، وهذه القيادة متمثلة في المهدي المنتظر )اإلمام 

المعصوم(.

ثانؤ�ًا:ومفبك�مومألرمروفوجي:والعقيدة أو الش�ريعة أو القوانين الت�ي تنظم أمور هذه 
الدول�ة، والت�ي تصل�ح ل�كل زمان وم�كان، وه�ذه العقيدة متمثل�ة في آخ�ر األديان 

السماوية )اإلسالم(.

ثافثًا:ومفبكمومالمتةمتؤجيومفمستقبلي: رؤية واضحة وبصيرة ثاقبة للتغيير الشامل، 
ونظرة مستقبلية لتطور المجتمع البشري، وهذه الرؤية متمثلة في نشر التوحيد والعدل 

)دولة آل محمد(.

امرك�ًا:ومفبكمومفبؤئ�ي: والمتمثل في أبعاد متعددة لها عالق�ة بتهيئة الظروف البيئية 
العامة التي تساعد على النجاح: 

وج�ود العدد الكافي من األف�راد والكوادر المنفذي�ن والمضحين بين يدي  �

القائد العظيم في بداية الحركة )األنصار 313(.

يأس ش�عوب العال�م من القواني�ن واألنظم�ة الوضعية وتج�ارب الثورات  �

الس�ابقة، وعدم تحقيق طموح هذه الش�عوب بفش�ل الحل�ول التي طرحتها 

النظريات والسياسات المختلفة )تهيئة القاعدة الشعبية(.

)1( بعض العلماء يضيف الى الش�روط: ش�رط اإلذن اإللهي، وش�رط: القدرة على مواجهة االعداء بش�كل 
طبيعي وليس إعجازي.
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التق�دم العلم�ي والتكنلوجي لتوفير الوس�ائل التي تس�اعد القائد على إدارة  �

العالم � ومع اتس�اع نطاقه وحجمه � بيس�ر وسهولة، وضمان توفير الرفاهية 

والرخاء األمثل للبشرية الحقًا.

وبعبارة أخرى، هذه األبعاد االس�تراتيجية ضرورية لبناء الدولة الفاضلة، القائمة 

على وجود قيادة حكيمة، وأيديولوجية متكاملة، ورؤية اس�تراتيجية مس�تقبلية ثاقبة، 

وقبول ش�عبي عالمي وتوفر الوس�ائل لهذا التغيير، ليتس�نى للدول�ة النجاح وتحقيق 

طموح كل األنبياء.

معالم الدولة المهدوية الفا�سلة: 
تمت�از األطروح�ة المهدوي�ة اإلمامية بأنها ترس�م نهاية س�عيدة ومش�رقة لتاريخ 

البش�رية، وأن المحطة األخيرة التي سيصل لها اإلنسان في مسيرته المستقبلية أفضل 

المراحل وأجمل المحطات، عصر متألق بالسعادة والرفاهية والخير والعدل والقسط، 

وانعدام الظلم والجور والحروب والقتل والفساد، عصر تشرق به األرض بنور ربها، 

نظرة متفائلة إيجابية تحمل روح األمل الكبير الذي ال يتوقف وال ينطفئ، نظرة تحث 

عل�ى الحيوية والنش�اط وتدفع للتقدم والعم�ل، نظرة متطابقة مع الق�رآن الكريم في 

وراثة األرض.. بعكس النظريات واألطروحات الفلس�فية الغربية التي تؤكد وتقول: 

)بأن اإلنسان في تدهور، وأن العالم في تأخر، ويسير نحو األسوأ، وأن البشرية تحفر 

قبرها بنفسها( )1(، نظرة كلها تشاؤم وإحباط، نظرة سوداوية قاتمة لمستقبل البشرية. 

للتعرف على معالم وس�مات الدولة المهدوية وم�ا تمتاز به من خصائص، البد 

أن نرسم بعض التصورات واآلمال المستقبلية عند الشيعة بناًء على الروايات الشريفة 

 :Aعن دولة السماء في األرض دولة آل محمد

)1( ارجع الى الكتب التالية : كتاب الفيلسوف األمريكي فرانسيس فوكاياما )نهاية التاريخ واالنسان االخير( 
وغي�ره م�ن الكتب الغربي�ة في هذا المج�ال.. كتاب: نهضة المه�دي في ضوء فلس�فة التاريخ لمرتضى 

مطهري، وكتاب : النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ إلسعد قيدارة.
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إم لؤا:والهدف والغاية من بعثة األنبياء والرسل هو نشر التوحيد والتعاليم . 1
اإللهي�ة بي�ن األمم والش�عوب، والدين اإلس�المي هو خالص�ة كل األديان 

الس�ماوية وخاتمها، فدس�تور الدولة المهدوية األس�اس هو القرآن الكريم 

والس�نة الش�ريفة والعم�ل عل�ى تطبيقهم�ا وتنفي�ذ أحكامهم�ا، فاإلس�الم 

الصحي�ح كما جاء به الرس�ولA ف�ي الدولة الفاضلة ه�و الدين والمعتقد 

والنظام والدستور، نظريًا وعمليًا وقوالً وفعاًل.

مفكافمؤ�ا:وحكوم�ة اإلمامE تبس�ط هيمنتها وس�يطرتها عل�ى جميع أنحاء . 2
العال�م، من خالل فتوحاته لكاف�ة أركان الكرة األرضي�ة، وأن تكون مقاليد 

المجتمع البشري بيد الصالحين، ويشكل حكومة عالمية واحدة تسقط فيها 

الحواجز القومية، وتتوحد فيها كل البش�رية تحت ظل س�يادة واحدة.. فهو

E الوارث الحقيقي لألرض وله الحاكمية المطلقة كما وعد الله س�بحانه 

وتعالى االستخالف في األرض.

مفكممف�ا:وهو المعلم الب�ارز في الدول�ة المهدوية، وهو مدل�ول أيديولوجي . 3
وسياسي يرتبط بأهداف ومناهج وأولويات الدولة، يطبق العدل والقسط في 

أنظمة الدولة وتترجم إلى أفعال وأعمال حقيقية، ويزيل آثار الظلم والجور، 

فتتحق�ق أحالم اإلنس�انية في حياة قائمة على العدل والمس�اواة، ويتش�كل 

المجتمع العادل كما دعت وطمحت له الشرائع السماوية.

مألل�نوقمفقضاء: ف�ي بداية تأس�يس الدول�ة المهدوية ستش�ن عملية تطهير . 4
واس�عة، وإعالن حرب صريحة ضد الظل�م والجور، ويتم قلع جذور الفتن 

والحروب والجريمة من األس�اس، فيزول الخوف ويس�تتب األمن ويستقر 

االطمئنان في المجتمع البشري في ظل دولتةE.. ويرجع الفضل في ذلك 

إلعطاء األهمية والموقع الكبير للقضاء والمحاكم، والذي س�يكون الفصل 

فيه�ا على أس�اس الحقائ�ق والواق�ع وليس على أس�اس األدل�ة التي تثبت 

اإلدعاء القائم على الظن والظاهر، فينتشر العدل ويستتب األمن.
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مالزده�ااومالقتص�ادي:ويتنامى التق�دم االقتصادي وتطبق سياس�ة اقتصادية . 5
فاعلة، وتدار األسواق العالمية بكفاءة وفاعلية، وتوزع الثروة المالية بشكل 

عادل، وتس�تخرج الموارد الطبيعة بش�كل تكفي الحاج�ة، إضافة إلى ذلك 

فإن الدولة الفاضلة توفر الغذاء والس�كن والتعلي�م والعالج وتضمن للفرد 

مستقبل مريح في آخر العمر، فتنعدم الحاجة لجمع المال واالستكثار منه.. 

فتنقلب القيم حينها، فال يعد للمال قيمة تذكر، بل للتقوى واألخالق )القلب 

الس�ليم(، فيعم الرخاء والرفاه االقتصادي والمعيشي على كل البشرية، إلى 

درجة أنه ال يجد الرجل موضعًا لصدقته.

مفتقممومفكلميوقمفثقاضي: س�تكون هناك قفزة في تقدم الحياة اإلنس�انية على . 6
األرض في جميع مرافقها، فيتنامى الُبعد المعنوي لدى المجتمع إلى جانب 

التق�دم العلمي، فيب�رز التقدم الصناعي والتقني على أث�ر تكامل العقول في 

عص�ر اإلمامE، فتتطور وس�ائل المعرفة والتعليم وتكتش�ف علوم جديدة 

)25 ح�رف كم�ا عبرت عنه الروايات(، فتحدث نهض�ة علمية وقفزة ثقافية 

هائلة، ونقلة نوعية حضارية في مس�يرة البش�رية من ناحي�ة العلم والمعرفة، 

بحيث يصنع من العالم جنة حقيقية.

تعال�لومفصحا: ف�ي عهده الميمون وم�ع تقدم العلم وتكام�ل العقول، يتم . 7
في البدء اكتش�اف وتوفير العالج الناجع لكل األمراض )الجسدية والنفسية 

والروحية(، وبعد أن تشع أنوار الوالية المهدوية في كل مكان وعلى جميع 

األش�خاص، س�تصل أبحاث اإلنس�انية في مجال الطب والعالج إلى أعلى 

مراتبها، فتكتشف طرق وأساليب جديدة ومبتكرة للشفاء، فتزول األمراض 

تدريجي�ا ع�ن المجتمع، وتمحى من قاموس اللغة ف�ي ذلك العصر كلمات 

مث�ل المرض واأللم، وينال الجميع الس�المة والصحة الكاملة، فيمتاز أبناء 

ذلك الزمان بطول العمر، حتى يعمر للرجل ألف ولد.

مالن ت�احوعلىومفكومفمومألخةس: الرحالت الفضائية في عصرنا الحالي بداية . 8
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الخطوات لالنفتاح على عالم الفضاء والوجود، وفي ذلك العصر المش�رق 

س�يضحكون على وس�ائلنا ومناهجنا الحالية )فاقصى ما وصلنا إليه س�رعة 

الضوء(، فعندها تصل اإلنس�انية إلى الكمال والحض�ارة الواقعية المطلقة، 

عصر التكنولوجيا وتس�خير الس�حاب ف�ي الفضاء، والتعرف على أس�باب 

الس�ماوات، واالس�تفادة من الق�درات الكامن�ة وراء المادة، عص�ر التطور 

الم�ادي والمعن�وي ف�ي أعلى مراتب�ه.. وتس�نح الفرصة للبش�رية االتصال 

بس�كان الكواك�ب البعي�دة، واالنفتاح عل�ى عالم الم�وت وحي�اة البرزخ، 

وتدخل البشرية في عصر ومرحلة جديدة لم تعرفها من قبل.

إن ه�ذه الس�مات والمعالم هو الوجه المش�رق ف�ي ظهورهP، وه�ذا ما ينتظر 

اإلنس�انية على يده المقدس�ة، وهذه هي الرؤية الش�يعية وأس�س نظرتها المس�تقبلية 

المش�رقة والواضحة لألجيال المس�لمة وغيرها.. فالحديث ع�ن الخطوط العريضة 

لدولة المهديP وعصره الميمون، ومايكتنفه من تطور وأحداث، سيجذب القلوب 

الطاهرة ويجعلها تنبض بشوق وحماس للوصول ولتحقق ذلك العصر المتألق. 

اإي�ساح ل�سبهات واإ�سكالت حول الأطروحة الإمامية: 
صعب على البعض أن يس�توعب العقيدة المهدوية حس�ب األطروحة اإلمامية، 

فال زالوا ينظرون إليها من خالل الذيول التاريخية وما يرتبط بها، دون إعمال فكرهم 

وعقولوهم لدراس�ة جوهر منهجها ومبانيها العقائدية، مما أدى الى أن تكون نظرتهم 

س�طحية وهامش�ية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.. لذا نجد أن القوم يجهلون الكثير 

من المعطيات بخصوص الفكر والثقافة المهدوية، والتي بقيت ملتبسًة ومشوشًة في 

تراثهم، ولهذا نجد كثرة ظاهرة إدعاء المهدوية واالنتساب الى عنوانها في أوساطهم، 

باألضافة لألهداف المشبوهة للبعض والذي يسعى من خالل بث وإشاعة الشبهات 

لتشويه صورتها وتزييف حقيقتها بعد استثقالها.

إن العقي�دة المهدوية مع ثبوت يقينيته�ا وصدقها عقاًل ونقاًل وباألدلة الصحيحة 
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والمتواترة، إال أنها لم تس�لم من توجيه سهام الش�بهات وترادف اإلشكاالت عليها، 

فض�اًل ع�ن التش�كيك بأصل القضي�ة، بل تطاولت بع�ض األق�الم المغرضة لتصف 

القضية المهدوية بأّنها من القصص والخرافات التي ابتدعتها الشيعة.. ولكن الحقيقة 

الت�ي يجب إدراكها قبل اإليم�ان باألطروحة المهدوية اإلمامية وتصديق كل مايتعلق 

به�ا من قبيل الغيب�ة وطول العمر و.. و.. الخ، وجوب إدراك ومعرفة حقيقة ومنصب 

ومقام وعقيدة )اإلمامة(، حيث هناك تالزم وارتباط وثيق بين مهدوية الش�يعة، وبين 

فه�م حقيقة اإلمامة الربانية لمذهب اإلثني عش�رية في ض�وء القرآن الكريم وحديث 

الثقلين ورواية الخلفاء اإلثني عش�ر وحديث الكس�اء.. فعند التأمل بعمق في اآليات 

القرآنية والنصوص النبوية حول هذه الحقيقة، حينها س�تكون هذه الشبهات ال مكان 

له�ا م�ن اإلعراب، ومن الس�هل تقبله�ا وتصديقه�ا وإدراك حقيقته�ا وبمنطق العقل 

والعلم.

مازال البعض يحاول إثارة اإلش�كاالت والتس�اؤالت حول اإلمام )م ح م د( بن 

الحسن العسكريE، وعادة تتردد هذه الشبهات بكثرة على لسان بعض المتطفلين 

على تراث الثقافة اإلسالمية، ولهذا تجدهم يتذرعوا بحجج واهية، كما سيتضح ذلك 

من دراستها ومناقشتها، ومن الذرائع الهزيلة التي تمسكوا بها في هذا المقام مايلي: 

إنكار والدته. �

استهجان إمامته المبكرة. �

التشكيك في طول عمره. �

ما فائدته في غيبته. �

فرية السرداب. �

هذه هي أهم اإلشكاالت التي يوجهونها لألطروحة اإلمامية ويسوقونها في هذا 



   117 السولامقراواوضعةوركفومف ةيومهم لؤا

المقام)1(، وس�وف نقف عندها بالمقدار الذي يس�مح به البحث، لكي يتضح بجالء 

أن تلك الش�بهات الباطل�ة، مخالفة لمنطق العقل ومنهج العل�م، وغريبة عن العقيدة 

اإلس�المية وثقافتها، فمنهج اإلسالم يقوم على العقل والمنطق، ويعتمد على الفطرة 

ويس�تند إلى الغي�ب، والمهدوي�ة اإلمامية تنبثق م�ن كل ذلك، وحقيقته�ا تتوافق مع 

المنهج القرآني والمنهج النبوي.

الأول: اإنكار ولدته: 
م�ن الش�بهات التي تثار هنا: ه�ل المهدي ولد، وهل هو موج�ود حاليًا؟.. أم أنه 

سيولد في المستقبل؟.. لماذا نعتقد بأن المهدي قد ولد فعاًل، وما المانع من أن يولد 

قب�ل ظه�وره بقلي�ل؟.. هذا اإلش�كال هو أهم اختالف بين الش�يعة وأه�ل العامة في 

موضوع المهدي.

يعتقد اإلمامية بأن المهدي الموعود هو اإلمام الثاني عش�ر، والذي ولد بسامراء 

)العراق( في 15 ش�عبان من عام 255ه، وغّيبه الله )لحكمة لم ينكشف لنا أبعادها، 

وتعتبر س�ر من أس�رار الله(، أما مدرس�ة أهل العامة فذهب فريق كبير منها إلى أنه لم 

يولد بعد وسيولد في آخر الزمان.

اإلمامة المهدوية أمر عقائدي، ولالس�تدالل على أم�ر عقائدي نحتاج إلى دليل 

من ثالثة: 

دلي�ل عقل�ي: مبني على بره�ان، بمعنى أن�ه مبني على بديهي�ة عقلية وليس . 1

مغالطة أو جدل.

دليل نقلي )القرآن الكريم(: آية محكمة، وليست متشابهة. . 2

)1( ق�ام علم�اء اإلمامي�ة بال�رد على هذه الش�بهات واإلجاب�ة عليها في مؤلفات مس�تقلة، ومن أراد التوس�ع 
واالس�تفاضة نحيله إل�ى المصادر المؤلفة في هذا المجال مثل : موس�وعة اإلم�ام المنتظرP قراءة في 
اإلش�كاليات )5 مجل�دات( للس�يد عبدالله الغريفي، وكت�اب العقيدة المهدوية إش�كاليات ومعالجات 

للسيد احمد اإلشكوري.. والعديد من الكتب في هذا المجال.
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دليل نقلي )السنة الشريفة(: حديث أو رواية قطعية الصدور، قطعية الداللة.. 3

قطكؤاومفصمقا: أي رواية متواترة بحيث تفيد اليقين.

قطكؤاومفمالفا: أي ظاهرة المعنى، وال تقبل التأويل.

أن مسألة والدة اإلمام المهديP ووجوده وحياته وغيبته )أمر عقائدي � غيبي � 

كوني(، ال يمكن االكتفاء فيه بالبحث التاريخي فقط، بل هو إثبات عقائدي وتاريخي 

ف�ي آن واحد، تقوم فيه العقيدة بلعب دور أساس�ي، فيم�ا يلعب البحث التاريخي فيه 

دورًا تكميليًا.. فنحن ال نتحدث عن قضية مادية محسوسة بكل أبعادها، حتى نعتمد 

في إثباتها وإنكارها على المؤرخين فقط، وإنما نتحدث من حيث األساس عن قضية 

غيبية )كونية( مرتبطة بسنن الله في الكون، أي أن الدليل عليها عقائدي قبل أن يكون 

تاريخي.

الش�يعة اإلمامي�ة يس�تطيعون أن يس�تدلوا بأدلة وبراهي�ن عقلية ونقلي�ة، عقائدية 

 ،Eوتاريخي�ة واف�رة للتأكيد عل�ى والدة المهدي )م ح م د( بن الحس�ن العس�كري

ووجوده وغيبته، وبقائه إلى أن يأذن الله له بالظهور في اليوم الموعود: 

اأواًل: الدليل العقلي والناحية العقائدية: 

الشيعة تقول إن والدة المهدي ووجوده ثابت على نحو اليقين بالعقل، فضاًل عن 

النق�ل.. »وهذا األصل االعتقادي عند اإلمامية، ليس مس�تنده األدلة النقلية فقط، بل 

األساس فيه هو العقل الحاكم بضرورة وجود اإلمام الهادي في كل عصر، المنصوص 

عليه من قبل الله تعالى على لسان النبيA.. فالمنهج واالستدالل العقلي على والدة 

ووجود اإلمام المهدي، تقسمه اإلمامية إلى قسمين: 

الدلي�ل العقلي على ض�رورة وجود اإلمام وتعيينه أو نصب�ه من قبل الله عز . 1

وجل.

الدلي�ل العقل�ي على اس�تمرارية هذه اإلمام�ة للوصول إلى إمام�ة المهدي . 2
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.Pالمنتظر

ومن هنا يتبّين لماذا ُطرحت اإلمامة في الفكر الشيعي كأصل عقائدي، ال كحكم 

فقهي فرعي، وهذا هو مبنى الشيعة في اعتقادهم بضرورة اإلمامة بعد النبوة الخاتمة.. 

فالل�ه تعالى لم يترك األرض ولن يتركها عل�ى اإلطالق من دون إمام معصوم يحمل 

مواصفات الرسولA ويستمر في أداء الوظيفة اإللهية التي من أجلها ُبعث إلى البشرية 

هاديًا ونذيرًا، وأما إثبات خصوص إمامة )م ح م د( بن الحسن العسكري، فإنما يستند 

فيه العقل إلى النقل بعد ثبوت أصل الدليل العقلي على ضرورة اإلمامة«)1(.

إضاف�ة إل�ى تلك األدلة والش�واهد العقلية، ف�إن هناك الكثير م�ن الروايات التي 

أش�ارت إلى أن األرض ال تخلو من الحجة ولوال ذلك لس�اخت بأهلها، ألن اإلمام 

المعص�وم س�بب لتنزل الرحمة ورف�ع العذاب عن أمته، ق�ال تعالى: }َوَم�ا َكاَن الّلُه 

َبُهْم َوَأنَت فِيِهْم{)2(، وهناك روايات تؤكد على ضرورة وجود إمام في كل زمان،  لُِيَعذِّ

 :Eوع�دم إمكانية وجود إنس�ان عل�ى األرض مع غياب الحجة، ق�ال اإلمام الرضا

 Bل�و خل�ت األرض طرفة عين من حجة لس�اخت بأهله�ا« )3(، وإمامة أهل البيت«

امت�داد لخط النبوة والهداية، واكبر مصداق المتداد اإلمامة هو وجود اإلمام المهدي

P، وم�ن ه�ذا المنطلق كان التأكيد على ضرورة معرفة اإلمام في كل زمان، كما في 

الحديث النبوي: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«. 

ثانياً: الدليل النقلي والناحية التاريخية: 

م�ن الناحي�ة التاريخية فق�د وردت قصة مي�الد اإلمام المهدي في ع�دد كبير من 

كتب الش�يعة، من أهمها موس�وعة بحار األنوار للمجلس�ي)4(، وتثبت بالفعل والدته 

)1( نقل وبتصرف كبير من كتاب: بحوث في الحياة السياسية ألهل البيتB، مركز نون للتأليف والترجمة � 
أدلة وجود وإمامة المهدي ص 316 � 321. 

)2( سورة االنفال، آية 33.
)3( مختصر بصائر الدرجات ص 228.

)4( موسوعة بحار األنوار، مجلد 51، الباب األول : باب والدته وأحوال أمه، ص 2 � 28.
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م�ن حي�ث المصداقية التاريخي�ة، إضافة إلى ذلك عرفنا اتفاق كلمة المس�لمين على 

تحديد نسبه وأنه من أهل البيتB، وأن ظهوره يكون في آخر الزمان.

لالطالع والتعرف على األدلة والبراهين النقلية والتاريخية، فقد ذكرنا شذرة من 

تلك الحجج في بداية هذا البحث، في فقرة )جذور وأسس األطروحة عند اإلمامية( 

� باإلضاف�ة إلى أننا كتبنا بحث مطول)1( بعن�وان: )اليقين بوجود المهدي( تطرقنا فيه 

إلى األدلة التاريخية والنقلية بشئ من التفصيل � ونشير هنا لعناوين تلك األدلة وبعض 

الشواهد بإيجاز: 

اآليات القرآنية )دليل نقلي(: التي تؤكد على ضرورة وجود إمام لكل عصر . 1

وزمان، باإلضافة لآليات)2( التي يستدل بها على موضوع اإلمامة، واآليات 

التي تشير إلى استمرار اإلمامة بعد النبيA، والتي أحصاها العلماء بما يزيد 

على المائة آية )3(.

األحاديث النبوية الش�ريفة )دلي�ل نقلي(: التي تطرقت إل�ى اإلمام المهدي . 2

بعنوان�ه الع�ام )اإلمام�ة(، فقد تواترت في الداللة واإلش�ارة إل�ى أن ظاهرة 

اإلمامة مس�تمرة غير منقطعة، ومنها األحادي�ث المتواترة: الثقلين، الخلفاء 

اإلثنا عشر، إمام الزمان، والتي تفيد بالداللة االلتزامية بوالدة اإلمام ووجوده 

حاليًا )4(.

اخب�ار الرس�ولA واألئم�ةB )دلي�ل نقل�ي(: بأن�ه س�وف يول�د لإلم�ام . 3

)1( كتابنا النور الغائب، الباب األول: الفصل الثاني، بعنوان )اليقين بوجود المهدي( من ص 65 � 125.
)2( آيات عديدة تؤكد على ضرورة وجود امام في كل زمان مثل: �

�ُروَن{ القصص: 51  ُهْم َيَتَذكَّ ْلنَا َلُهُم اْلَق�ْوَل َلَعلَّ }إِنََّم�ا َأن�َت ُمنِذٌر َولِ�ُكلِّ َقْوٍم َهاٍد{ الرع�د: 7، }َوَلَق�ْد َوصَّ
وإيصال القول أي تبليغهم بآيات الله وأحكامه وهذه ال يقوم بها إالّ اإلمام الرباني وفي زماننا الحاضر هو 
ُه  ِه بَِأْفَواِهِهْم َواللَّ اإلمام المهدي، }إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليَفًة{ البقرة: 30، }ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤوا ُنوَر اللَّ

.Eُمتِمُّ ُنوِرِه{ الصف: 8، سورة القدر، وكلها أدلة قرآنية قبل الحدوث أي قبل والدة المهدي
)3( أرجع إلى عنوان: جذور األطروحة المهدوية، أمثلة لكتب اإلمامية في هذا المجال.

)4( موس�وعة معجم أحاديث اإلمام المهديP ذكرت 560 حديثًا مروي عن النبيA في المهدي، راجع 
عنوان إحصائيات.
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العس�كريE ولد، ثم يغيب ويتمتع بعمرًا مديدًا حتى يأذن الله له بالظهور 

ويمأل األرض عدال.. مما يلزم على كل مسلم تصديق ذلك )1(.

ش�هادة وال�ده والقابل�ة )دلي�ل تاريخ�ي(: ش�هادة واعت�راف وال�ده اإلمام . 4

العس�كريE بوالدة ابنه اإلمام المهدي الموعود، وكذلك ش�هادة السيدة 

حكيمة بنت اإلمام الجوادE، وهي القابلة التي أشرفت على الوالدة. 

عش�رات الشهادات برؤية اإلمام )دليل تاريخي(: قائمة طويلة من األسماء، . 5

مم�ن رأى اإلم�ام واتصل به ف�ي مراحل حياته، س�واء مع أبي�ه أو في الغيبة 

الصغرى أو في الغيبة الكبرى وشهدوا بذلك، وسجلتها المصادر التاريخية.

تص�رف الس�لطة العباس�ية م�ع الحدث )قرين�ة تاريخي�ة(: بعد وف�اة اإلمام . 6

العس�كريE تعامل�ت الس�لطة مع عائلة اإلم�ام المه�ديP بطريقة تدل 

على خوفها من مولود خطير خفي عنها، وقد س�جل التاريخ ذلك، كموقف 

.Eفرعون من موسى

اعتراف�ات بعض علماء الس�نّة ب�والدة اإلمام المهديP )قرين�ة تاريخية(: . 7

الكت�ب والمص�ادر تثبت اعتراف صريح ألكثر من مائة عالم من أهل الس�نة 

ومن أجيال مختلفة بوالدة المهدي، وبعضهم قال بأن ابن الحسن العسكري 

هو اإلمام الموعود بظهوره في آخر الزمان.

قضية الس�فارة وتواقيع الناحية المقدس�ة )قرينة تاريخي�ة(: خروج التواقيع . 8

وأجوب�ة اإلم�ام على المس�ائل بواس�طة الس�فراء األربع�ة، وبالخط نفس�ه 

المع�روف لإلم�ام وم�ن دون تغيي�ر ط�وال )70 س�نة( وبنف�س األس�لوب 

والمضمون، وهذه مسألة واضحة في تاريخ الشيعة. 

اعتراف�ات علماء األنس�اب ب�والدة اإلم�ام المه�ديP )قرين�ة تاريخية(: . 9

)1( راج�ع اإلحصاء الذي ذكره الش�يخ لطف الل�ه الصافي في منتخب األثر، وال�ذي يتضمن عدد ومجموع 
الروايات التي رواها الش�يعة والسنة حول اإلمام المهديP.. كذلك اإلحصائيات التي ذكرت في فقرة 

جذور األطروحة.
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الرج�وع إلى أصحاب كل فن أمر ضروري، والس�يما فيما نحن بصدده من 

الحديث عن علماء األنس�اب، فذكر اس�مه الشريف في مصنفات األنساب 

دلي�ل إثبات على إيمانهم وتصديقهم بوالدته، وخاصة إذا كانوا من مذاهب 

مختلفة، فنجد فيهم من أهل العامة والزيدي إلى جانب الشيعي، فأهل مكة 

أعرف بشعابها.

قرائ�ن تاريخية عديدة مثل: ش�هادة الخ�دم واإلماء برؤي�ة المهدي في بيت . 10

اإلمام العس�كريE.. وضوح فكرة والدة اإلمام وغيبته بين الش�يعة وعلى 

ط�ول مراح�ل التاري�خ من ع�ام 255ه وحت�ى يومنا ه�ذا.. آثار ت�دل على 

وجوده مثل: أقواله وكلماته وتعليماته ووصاياه وأدعيته وصلواته ورس�ائله 

وتوجيهاته.. وغير ذلك من القرائن والشواهد التاريخية، مما ال يعطي مجاالً 

.Eللشك بوجوده

أدلة وبراهين وش�واهد وقرائن عدي�دة، وأحاديث ورواي�ات متواترة وصحيحة 

وواضح�ة الدالل�ة على والدة اإلم�ام المهديP.. هل بعد كل ه�ذه األدلة وإضافة 

القرائن والعوامل المساعدة معها: هل يخالجنا أدنى شك بوالدته ووجودهE؟!!.. 

لنسأل منطق العقل ومنطق العلم بعد هذه البراهين ماذا يقول؟. 

الثاني: ا�ستهجان اإمامته المبكرة: 
إن اإلم�ام المهديP خلف أباه في إمامة المس�لمين في وق�ت مبكر من حياته 

الش�ريفة، وهو يومئذ ابن خمس س�نين.. وهذا ما يستش�كله المخالفين على الش�يعة 

قبولهم وإيمانهم بإمامته وهو في هذه السن الصغيرة، علمًا بأن من شروط إمام صالة 

الجماعة عند الشيعة )البلوغ(، فكيف بإمامة جميع المسلمين في كافة شؤون الحياة، 

وبتحمل مسؤولية تبليغ الشريعة والحفاظ عليها، وهذا من الشبهات التي تثار وتطرح 

.Pبخصوص اإلمام المهدي

إن خصوصي�ة اإلمام�ة المبك�رة لإلمام المه�ديP، لهي إمام�ة حقيقية واقعية 
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تحمل المؤهالت الكافية بكل مافي اإلمامة من محتوى فكري وروحي، وهي ليست 

إمامة مفترضة أو مّدعاة، ويمكن النظر إليها من ناحيتين: 

1 ـ الناحية العقائدية: 

إن الشيعة اإلمامية تؤمن بأن اإلمامة من اصول الدين، والتي هي من شؤون رب 

العالمين، وليس�ت من خصائص المكلفين، أي أنها مس�ألة عقائدية مثلها مثل النبوة 

تق�وم بالدليل والبره�ان، وال تخضع لمقاييس الناس أو المقاييس الفقهية )كالبلوغ � 

الحج�ر عل�ى الصغير(، فإذا قام الدليل على إمامة الصغي�ر فالبد من اإلذعان لها كما 

أذعن�ا لنبوة الصغير، وهكذا نجد الق�رآن الكريم يصرح بثبوت النبوة للصبي، وعندنا 

مثاالن على ذلك: 

النب�ي عيس�ى بن مريمE وهو م�ن أولي العزم، ُجعل نبي�ًا وهو رضيع، قال  �

تعال�ى: }َفَأَش�اَرْت إَِلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن فِ�ي اْلَمْهِد َصبِيًّا * َقاَل إِنِّي 

ِه آَتانَِي اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي َنبِيًّا{)1(. َعْبُد اللَّ

النبي يحيى بن زكرياE ُجعل نبيًا وهو صبي أبن تس�ع سنوات، قال تعالى:  �

ٍة َوآَتْينَاُه اْلُحْكَم َصبِيًّا{)2(. }َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّ

فالنبوة مقام رفيع ووس�ام عظيم ال يتقل�ده إال المؤهل لهذه المنزلة ويختاره الله 

لذلك، وهكذا بالنس�بة لإلمامة، فهي مقام ش�امخ ومنزلة رفيعة يتم أختيارها من قبل 

الله س�بحانه وتعالى.. فاإلمامة امتداد للنبوة، فاإلمام المهديP ليس نبيًا، لكن فيه 

شبه من سنن األنبياء، وهؤالء المجتبون مرتبطون بمهمة ربانية، وسبحانه وتعالى هو 

الذي يزودهم بالعلم والحكمة، ولهذا فان كانت الشبهة واإلشكال تطرح على اإلمام 

المهديP في إمامته المبكرة، فإنها أيضا تطرح على األنبياء قبله، والجواب هنا هو 

الجواب هناك.

)1( سورة مريم : آية 29 � 30.
)2( سورة مريم : آية 12.
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2 ـ الناحية التاريخية: 

 إن اإلمامة المبكرة قضية ثابتة في التاريخ اإلسالمي ولم تكن وهمًا من األوهام، 

ألن الفرد الذي يبرز على المس�رح االجتماعي والديني وهو صغير، ويعلن عن نفسه 

إمام�ًا روحيًا وفكريًا للمس�لمين، ويدين له بالوالء واإلمامة تيار واس�ع من المجتمع 

وقاعدة ش�عبية عريضة من الش�يعة، البد أن يكون على قدر كبير من العلم والمعرفة 

وس�عة األفق، والتمكن من الفقه والتفسير والعقائد، ألنه لو لم يكن كذلك لما أمكن 

أن تقتنع القواعد الش�عبية بإمامته.. باإلضافة لذلك، لماذا س�كتت الس�لطة العباسية 

وهي قوة معادية، وتعتبر اإلمام مصدر خطر كبير يهدد كيانها، ولم تعمل على كشف 

الحقيقة إذا كانت في صالحها؟ وتفضح هذه اإلمامة الصغيرة في السن، وتبرهن على 

عدم كفاءته لإلمامة والزعامة الروحية والفكرية لألمة.

إن ظاهرة اإلمامة المبكرة كانت ظاهرة واقعية في حياة أهل البيتB، وليس�ت 

مجرد افتراض، ويكفي مثاالً لها في التاريخ اإلسالمي اإلمامان: 

اإلمام محمد الجوادE، اإلمام التاس�ع للش�يعة، تس�لم اإلمام�ة وعمره 6  �

سنوات.

اإلم�ام عل�ي الهاديE، اإلمام العاش�ر للش�يعة، تس�لم اإلمام�ة وعمره 8  �

سنوات.

أن التفسير الوحيد لسكوت السلطات العباسية المعاصرة عن عدم استخدام هذه 

الورقة، هي إدراكها أن اإلمامة المبكرة حقيقية وليست مصطنعة، فقد حاول العباسيون 

في زمن )المأمون( إفشال إمامة الجوادE وإحراجه باعتباره صبيًا، فرتبت مناظرة )1( 

بينه وهو يومئذ ابن تس�ع س�نوات، وبين قاضي القضاة يحيى بن أكثم وهو أكبر قامة 

علمية لدى الس�لطة، ولكنه غرق في ش�بر ماء من علم اإلمام الجوادE، وبالفعل قد 

)1( مناظرة مش�هورة في التاريخ في مس�ألة ُمحرم قتل صيدًا، ذكرت في كتاب االحتجاج للطبرس�ي ج 2 ص 
444، وهناك مناظرات عديدة غيرها.
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أثب�ت األئمةB جدارتهم أمام كل التحديات بعيدًا عن أعمارهم، بل تحّدوا بعلمهم 

وفضلهم كل الشخصيات التي كانت ذات صدى علمي في العالم اإلسالمي وغيره، 

.Bومن هنا نعرف عظمة أهل البيت

نح�ن ماذا نطلب وننتظر من اإلم�ام المعصوم غير العلم الواف�ر والخلق العظيم 

وهداي�ة البش�ر، بالطبع ال ننتظر منه أن يكون رياضي مب�دع أو مالكم قوي أو مصارع 

ضخ�م حتى يكون للعمر وال�وزن دور ومقياس.. كذلك ش�اهدنا في بعض االحيان 

وعل�ى ط�وال صفح�ات التاريخ، ب�روز اطف�ال يمتازون ب�ذكاء حاد يف�وق الرجال، 

فعش�رات م�ن العباقرة نبغوا في طفولته�م، فعندما يحبو الله ه�ؤالء العباقرة الصغار 

بنعمة العقل والنبوغ ليصبحوا نوادر عصرهم وفرائد زمانهم، أفتراه يعجز عن اختيار 

إنسان لجعله خليفته وحّجته وإمامًا للزمان، ومثاالً وقدوًة ألبناء البشر ومسؤوالً عن 

شريعته فيهم.

مدرس�ة أه�ل البيتB ت�رى أن اإلمامة منصب إلهي ال يتمتع ب�ه إال من تكتمل 

لديه صفات أساسية تتلخص في العلم والعصمة ومجموعة من صفات الكمال، البد 

للقائ�د الرّبان�ي من االتصاف بها، وه�ذه المواصفات إذا اجتمعت في إنس�ان جعلته 

جديرًا بها مهما كان عمره، فال مانع من اجتماعها في طفل لم يبلغ الحلم.. لقد ثبت 

أن النبوة واإلمامة المبكرة حقيقة واقعية من الجهة اإلسالمية والناحية التاريخية، فلم 

االعت�راض إذًا فيما يخص إمام�ة المهديP، وقد نال هذا الوس�ام الرّباني وهو في 

الخامسة من عمره المبارك. 

الثالث: الت�سكيك في طول عمره: 
من الشبهات التي تثار وتطرح حول األطروحة اإلمامية بخصوص اإلمام المهدي

P ط�ول عم�ره في فترة غيبته: كيف يكون اإلمام حّي�ًا ُيرزق حاليًا، وقد ولد في عام 

255ه، فه�ل يمك�ن في منطق العلم والعقل أن يعيش إنس�ان ه�ذا العمر الطويل؟.. 

كي�ف ع�اش اإلمام هذه المدة الطويل�ة التي تزيد على ألف ومائ�ة وثمانين عامًا، وال 
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يخض�ع ألع�راض الش�يخوخة، وتتعط�ل قوانين الطبيع�ة التي تقضي بهرم اإلنس�ان 

وفنائه؟.

إن امتداد عمر اإلنسان مئات السنين وقرون عديدة وفوق الحد الطبيعي أضعافًا 

مضاعفًة، هو أمر ليس مشاهدًا ومألوفًا ويبدو غريبًا في حياة الناس، ولكنه أيضًا ليس 

ضمن دائرة المستحيل.. البد لنا أن نناقش الموضوع بمنطق العقل والعلم وقبل ذلك 

الدين، ونرى ماهو الرأي الصائب والسديد في هذه المسألة: 

أوالً: إن إطالة عمر اإلنسان أمر ممكن عقاًل وليس مستحياًل، فبقاء اإلنسان قرونًا 

متع�ددة أم�ر ممكن منطقيًا )ال يتعارض مع العق�ل(، وممكن علميًا )من وجهة النظر 

العلمي�ة، وم�ن الناحية النظرية(، ولكنه ال يزال غير ممكن عملي�ًا، إال أن اتجاه العلم 

سائر في طريق تحقيق هذا االمكان.

ثاني�ًا: األعم�ار من حيث الط�ول والقصر مس�ألة بي�د الخالق س�بحانه وتعالى، 

وكذل�ك فإن عناية الله تعالى قد تتدخل لتجميد قواني�ن الطبيعة، فقد جعل النار بردًا 

وس�المًا على إبراهيمE، وفلق البحر لموسىE، وستر النبيA عن عيون قريش، 

وهكذا تكون قوانين الشيخوخة من هذا القبيل مع ولي الله المهديP.. فما المانع 

أن يمنحه الله تعالى حياة طويلة ويبقيه شابًا مصونًا عن عوارض الشيب، خصوصًا أنه 

القائد المنتظر ال�ُمعد لليوم الموعود، والدور المطلوب منه استثنائي وفريد، وبذلك 

تصبح هذه الحالة معجزة ربانية عطلت قانونًا طبيعيًا.

ط�ول عمر اإلمام المهديP من الحقائق التي ال مجال إلنكارها أو التش�كيك 

فيه�ا، فه�و أمر ال يثير إش�كاالً إال حي�ن ينظر إليه بالقياس�ات الطبيعي�ة العادية ال في 

إطار المش�يئة والقدرة اإللهية التي ال تحكمها قوانين الطبيعة، والثبات هذه الحقيقة 

لنس�تقرئ بع�ض االدل�ة والش�واهد والبراهي�ن، ونقتطف ش�ذرات من هن�ا وهناك، 

ونستضي بهدي اإلسالم ومصادره الرئيسية: 
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مفق�ةآنومفعةر�م:وقد ثبت في كتاب الله أن تمتع بع�ض األفراد بأعمار طويلة . 1
مثل: 

شيخ األنبياء نوحE: }َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إَِلى َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ  �

َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظالُِموَن{)1(.

نبي الله يونسE: }َلَلبَِث فِي َبْطنِِه إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن{)2(. �

َفَعُه الّلُه إَِلْيِه َوَكاَن الّلُه َعِزيًزا َحِكيًما{)3(. � نبي الله عيسىE: }َبل رَّ

أهل الكهف: }َوَلبُِثوا فِي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسًعا{)4(. �

ابليس اللعين: }َقاَل َربِّ َفَأنظِْرنِي إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفإِنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن*  �

إَِلى َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم{)5(.

ألي�س الله بقادر على حف�ظ وابقاء ولّيه المهديP، ال�ذي وعد أن يحقق على 

يديه: ظهور اإلسالم على الدين كله، ويمّكن له في األرض، ويجعله من الوارثين.

مفس�ناومفش�ةر ا: مضافًا لألحاديث الخاصة بطول عمره المبارك، والمروية . 2
عن رسول اللهA فإنه: 

ال شك في أبدية الدين اإلسالمي إلى يوم القيامة، وباعتبار أن األئمة األحد  �

عش�ر آباء اإلمام المهدي قد مضوا واستشهدوا، فالبد من بقاء وإطالة عمره 

المبارك، مصداقًا لحديث الخلفاء اإلثني عشر.

إن اإلمام حيًا ُيرزق والبد من بقائه ألن هذا الدين باق، وألن هذا القرآن باق،  �

وقد قال الرسولA إنهما يردان علّي الحوض يوم القيامة )القرآن والعترة(، 

)1( سورة العنكبوت: آية 14.
)2( سورة الصافات : آية 144.

)3( سورة النساء : آية 158.
)4( سورة الكهف : آية 25.

)5( سورة الحجر : آية 36� 38.
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فما دام هذا في الوجود فذاك معه اليفارقه، مصداقًا لحديث الثقلين.

إن عدم وجوده وعدم إطالة عمره الشريف، يلزم عدم وجود إمام رباني بين  �

المس�لمين، فتكون ميتتهم جاهلية، ولزم ع�دم الحجة من الله على الخلق، 

والشك في بطالن هذه االفتراضات، مصداقًا لحديث إمام الزمان.

فيثبت شرعًا كون اإلمام المهديP باقيًا وعمره طوياًل، حفظه الله ورعاه.

رةهانولنومفتاارخ: إن التاريخ البشري يزخر بنماذج من المعمرين )1( مثل: . 3

النبي آدم عاش 930 سنة. �

النبي شيث بن آدم عاش 912 سنة. �

النبي نوح عاش 2500 سنة. �

ذو القرنين عاش 3000 سنة. �

لقمان بن عاد ذو النسور عاش 3500 سنة. �

الخضر اطول بني آدم عمرًا. �

مما يثبت كون طول عمر اإلمام المهدي ليس ممكنًا فقط بل طبيعيًا أيضًا، قياسًا 

مع مس�يرة المعمرين في تاريخ البشرية، مما يسقط دعوى المنكرين كون عمر القائد 

المنتظر شيء غير مألوف أو ال مثيل له. 

ش�ومهمولنومفوج�ممن: لقد التق�ى ورأى وش�اهد كثير م�ن المؤمنين اإلمام . 4
المهديP مرارًا وتكرارًا سواًء في حياة أبيهE أو في زمن الغيبة الصغرى 

أو في زمن الغيبة الكبرى، فالذين تش�رفوا وف�ازوا بلقائهE كثيرون جدًا)2( 

واليمكن إحصاؤهم، وقد كتب علماؤنا مصنفات عديدة في هذا الموضوع، 

)1( كتاب المعّمرون ألبي حاتم السجس�تاني، وكتاب مروج الذهب للمس�عودي ذكر عددًا من المعمرين.. 
وقد ذكر العشرات من المعمرين في كتب التاريخ.

)2( قصص عديدة ذكرت في: بحار االنوار ج 52 للمجلس�ي، وجنة الماوى للش�يخ النوري، وتبصرة الولي 
فيمن رأى القائم المهدي للبحراني.
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فرؤيت�هE حقيق�ة ثابت�ة على ط�ول صفحات التاريخ وتش�كل مق�دارًا من 

التواتر.. فيتحصل أن طول عمر اإلمام المنتظر حقيقة ال جدال فيها، فالعيان 

يغني عن البرهان، ووجوده ُيحس بالوجدان.

وبناًء على هذا تندفع ش�بهة استحالة أو استبعاد طول عمرهE على ضوء القرآن 

الكري�م واألحادي�ث النبوية ثم توات�ر الرؤية وش�واهد التاريخ، وقبل ذلك ال ننس�ى 

أنه�ا ق�درة الخالق عز وجل كمعج�زة وكرامة لإلمام المه�ديP.. وهنا يحق لنا أن 

نتس�اءل: هل هي صدفة أن يقوم ش�خصان فقط بإعادة برمجة الحياة البشرية وتفريغ 

الحض�ارة اإلنس�انية من محتواها الفاس�د وبنائها من جديد، فيك�ون لكل منهما عمر 

مديد، أحدهما مارس دوره في ماضي البش�رية وهو النبي نوح، واآلخر يمارس دورًا 

في مس�تقبل البش�رية وهو المهدي.. فلماذا نقبل نوحًا الذي ناهز ألف عام على أقل 

تقدير وال نقبل المهدي؟!!.

الرابع: ما فائدته في غيبته: 
يتف�ق علم�اء اإلمامية على غيبة اإلم�ام المهدي )غيبة عن�وان( ويعتقدون بأنه ال 

زال حي�ًا حتى يأذن الله له بالظهور.. وهنا تثار كثير من األس�ئلة واإلش�كاالت حول 

ه�ذا الموض�وع مثل: الي�وم وهو غائب ماذا ينفعك�م؟ إذا كان وج�ود اإلمام ضرورة 

عقلي�ة دينية، فكيف تفس�رون غيبته عن الناس؟ وهل ينتفع من�ه في غيبته؟ .. وغيرها 

من األسئلة؟!!.

في البدء البد أن نوضح بأن الغيبة ظاهرة عامة وليست خاصة بالمهدي، فالقرآن 

الكريم يثبت أن الغيبة متكررة في التاريخ، فحدث أن غاب بعض األنبياء عن قومهم 

فت�رات من الزمن وإن اختلفت مدتها، فمثال: غيبة نبي الله موس�ىE كانت قصيرة، 

ولكن غيبة نبي الله عيس�ىE عن قومه طويلة جدًا، بل غاب عن البش�رية كلها، وقد 

ّم�ر عل�ى غيبته حتى اآلن الفي ع�ام، وهناك غيبتان لنبي الله ابراهيمE وهي ش�بيهه 

بغيب�ة المه�دي، ويخبر القرآن كذلك عن غيبة أهل الكهف )309 س�نة(، وغير ذلك 
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م�ن األنبي�اء كيونسE ويوس�فE و و و و... فغيب�ة المهدي لها نظائ�ر في األمم 

الس�ابقة، فالغيب�ة إذن ظاهرة عامة، والس�ؤال عن علة الغيبة وس�ببها وفائدتها، يكون 

سؤاالً عامًا أيضًا، لماذا غاب عيسى؟ مافائدة نبي يعيش بعيدًا عن قومه؟ ولماذا غاب 

أهل الكهف؟ ولماذا غاب اإلمام المهدي أيضًا؟.

 كم�ا وضحن�ا س�ابقًا، أن غيب�ة المهديP هي غيب�ة عنوان، فإن اإلم�ام حاضٌر 

معن�ا، غاي�ة األمر أننا ال نعرفه فقط، فهو ليس بعيد عن األمة وش�ؤونها، بل هو يعيش 

م�ع الناس، يش�اركهم في حياتهم ويس�معهم ويراهم ويرونه، ويتحس�س مش�اكلهم 

واآلمه�م، إال ان الن�اس ال تعرفه بعنوانه الحقيقي )المه�دي(، وخير مثال على ذلك 

نب�ي الله يوس�فE فق�د تعامل مع أخوته ف�ي مصر ومع ذلك ل�م يعرفونه، فانقطاع 

صلتن�ا باإلمام بحكم الغيب�ة ال يعني انقطاع صلته بنا.. فالق�رآن يعّرفنا أن الولي ربما 

يك�ون غائب�ًا، ولكنه مع ذلك ال يعيش ف�ي غفلة عن أمته، بل يتص�رف في مصالحها 

ويرع�ى ش�ؤونها، من دون أن يعرفه الناس، كما هو ثابت ع�ن الخضر }َفَوَجَدا َعْبًدا 

ا ِعْلًما{)1(. ُدنَّ ْمنَاُه ِمن لَّ ْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلَّ مِّ

إن اإلمامي�ة تؤم�ن وتعتق�د ب�أن اإلم�ام المه�ديP موج�ود وغائب بن�اء على 

األدل�ة العقلية، مثل أي أصل اعتقادي عند الش�يعة، فاألس�اس فيه هو العقل الحاكم 

 ،Aبضرورة وجود اإلمام المعصوم في كل عصر من قبل الله تعالى على لسان النبي

باإلضافة لألدلة النقلية من القرآن الكريم والس�نة الش�ريفة التي تؤكد على اس�تمرار 

اإلمامة والخالفة وعدم انقطاعها، قال تعالى: }َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي 

األَْرِض َخِليَفًة{)2(، وتمس�كًا بأحاديث الرسولA وأهل بيتهB التي صدرت منهم 

قبل وقوع الغيبة، بل قبل والدة المهديP بأكثر من مائتين سنة.

م�ن الحقائ�ق التي يجب أن ال نغف�ل عنها، أن إيماننا بالمهدي ال يرتبط بأنفس�نا 

)1( سورة الكهف : آية 65.
)2( سورة البقرة : آية 30.
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وبمزاجن�ا، بحي�ث لو أحببن�ا: نؤمن به ونص�دق القضية، أو عندم�ا ال نحب: نرفض 

القضي�ة، ليس هكذا القضية المهدوية، بل الثابت أن إيماننا بالمهدي بناًء على األدلة 

والبراهين الحقة، وحس�ب العقل والعلم، وهذا خضوع وتس�ليم إلرادة الله سبحانه 

وتعالى، فاألمر كما شاء الله ال كما يشاء خلقه.

إن الل�ه قّدر للمهدي أن يكون أحد األئمة اإلثني عش�ر، وقّدر بحكمته أن يكون 

آخرهم، وأن يكون منقذ البش�رية، وهو الذي يمأل األرض قس�طًا وعدالً، وهو الذي 

يظهر اإلسالم على الدين كله � وكوعد قاطع)1( � ونحن كمّسِلُمون إلرادة الله ال يسعنا 

إال أن نؤمن بأن عدد األئمة قد اكتمل، وأنهم ال يفترقون عن القرآن، وهكذا ال يمكننا 

إالّ أن نقر بوجود الثاني عشر وغيبته وظهوره بعد غيبته، وأن هذا الظهور قطعًا يكون 

بع�د الغيبة ألنه لم يكن له ظهور قبل ذلك، وذلك اس�تمرارًا لإلمامة اإللهية، ومنجزًا 

ما وعد الله به خلقه ونبيه.. إن غيبة المهدي وظهوره قّدره الله سبحانه وتعالى، وأنه 

اللطيف الخبير يفعل ما يش�اء ولكنه ال يفعل إالّ لحكمة، ونحن ال نتدخل في حكمة 

الل�ه، فم�ن المؤكد أن اإلنس�ان أقصر ذهنيًا م�ن أن يحيط بحكم الخال�ق العظيم في 

تصرفاته وش�ؤونه.. إذًا البّد لنا أن نلتزم بفائدة غيبته، وإن كنا ال نعرف وجه الحكمة 

منه�ا، وكما ق�ال اإلمام الص�ادقE: »إن وجه الحكمة في ذلك ال ينكش�ف إال بعد 

ظهوره، ثم قال: إن هذا األمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، 

ومت�ى علمن�ا إنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعال�ه كلها حكمة، وإن كان وجهها غير 

منكشف«)2(.

الفائدة من االإمام في زمن الغيبة الكبرى: 

م�ن الض�روري أن نش�ير، أن الفائ�دة م�ن اإلم�ام ال تتوقف أو تنحص�ر في حال 

ظهوره فقط، بل هناك فوائد جمة حتى في حال غيابه واحتجابه عن الناس، فالروايات 

)1( سورة النور : آية 55.
)2( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، باب 44 ص 438.
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الشريفة تشبه الفائدة من اإلمام في غيبته بالشمس إذا سترها السحاب، فالشمس تصل 

فوائده�ا م�ن دفئ ونور وغير ذلك وإن جللها الس�حاب، كذلك اإلمام وإن كان غائبًا 

فإن له فوائد، فعدم علمنا بوجود الفوائد ال يدل على عدمها.. لنستقرئ األدلة النقلية 

والعقلية ونستشف بعض من فوائد غيبته: 

قجودهوألانوألهلومألاض: لوال وجودهE لساخت األرض بأهلها، وبسببه . 1
يدف�ع الب�الء ع�ن المس�لمين، قال رس�ول الل�هA: »أهل بيتي أم�ان ألهل 

األرض، ف�إذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض«)1(، قال تعالى: }َوَما َكاَن 

َبُهْم َوَأنَت فِيِهْم{)2(.. إن مجرد وجودهP هو س�بب لبقاء البش�ر  الّل�ُه لُِيَعذِّ

عل�ى األرض، فهو قل�ب العالم اإلنس�اني، ومن هذه األدل�ة نلمس لوجود 

اإلم�ام أث�رًا تكوينيًا، ول�والهE النعدمت الحياة، وال ف�رق هنا بين ظهوره 

وغيابه، فهو كالشمس ودورها في استمرار الحياة على األرض. 

قمم�طاومف ؤفومهفاي:وإن فيوضات الله تعالى ال تنزل على األرض وأهلها . 2
إالّ بواسطة، وليس هناك شخص في هذا الزمان أهٌل لها غيرهE، فإن اإلمام 

مرك�ز لألمور الكونية وتنجيز المقّدرات التكوينية التي تقّدر للخلق في ليلة 

القدر، ففيها تتنزل المالئكة والروح على اإلمام، ولواله لما تم هذا التنزيل، 

ن ُكلِّ َأْمٍر{)3(، فاإلمام وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهم مِّ ُل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ قال تعالى: }َتنَزَّ

E مهبط المالئكة، وواس�طة وصول النعم اإللهية إلى عباد الله، هذا ش�أن 

م�ن ش�ؤون اإلمام � حتى مع غيبت�ه واحتجابه عن الن�اس � البد من وجوده 

لتنجيز المقدرات اإللهية بواسطته، ووصول الفيض إلى خلقه. 

ف�هولقامومفش�اهمراوعل�ىومفخلق: اإلم�امE ُيعُد ش�اهدًا على أعم�ال العباد . 3
َتُكوُنوْا ُش�َهَداء َعَلى النَّاِس  ًة َوَس�ًطا لِّ كما قال تعالى: }َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

)1( مستدرك الصحيحين 458/3، كنز العمال 116/6.
)2( سورة االنفال، آية 33.

)3( سورة القدر : آية 4.
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ُس�وُل َعَلْيُكْم َش�ِهيًدا{)1(، فالجزاء والحس�اب يوم القيامة يكون  َوَيُكوَن الرَّ

على األعمال المش�هودة، وهذا الش�اهد ف�ي زماننا الحالي ه�و إمام الزمان 

وهو الحجة على الخلق، فاإلمامة اس�تمرار للنبوة، ووجودهE في عصرنا 

الحاضر كوجود رسول اللهA في زمانه، فالبد من وجوده ألجل شاهديته، 

غائبًا كان أو حاضرًا.

ضومئ�موعمرمةوعلىوقجودهومفش�ةرف: فاالس�تفادة من اإلم�امE غير متوقفة . 4
على ظهوره، فوجوده يبعث على طمأنة النفوس واس�تقرارها وتقوية عزيمة 

المؤمني�ن، فهو أم�ان الله في الب�الد والملجأ والمفزع للعب�اد يلجؤ اليه في 

الش�دة والرخ�اء، فاألمل بظه�ور اإلمام يخل�ق التف�اؤل واإليجابية ويبعث 

على العمل.. عالقة اإلمامE مع األمة ومع قاعدته الشعبية كبيرة وعظيمة، 

فمن مهامهE أن يصون الش�ريعة ويحافظ على اإلس�الم، ويسدد ويصّوب 

حركة الش�يعة ويرعى أمورهم ويش�فق عليهم، والوج�دان خير دليل ويغني 

عن البيان.

قمجب�اتومهلالاوالوتتك�ااضولعومفغؤب�ا: مجرد وجوده يدخ�ل ضمن دائرة . 5
واجب�ات اإلمامة، حيث أن معرفة اإلمام � بغض النظر عن حضوره أو غيبته 

� تنقذ المكلفين من موتة الجاهلية، وعدم معرفته تدخل األفراد ضمن دائرة 

الجاهلية، فإذن وجوده ومعرفته يدخل ضمن تكاليف العباد، قال رسول الله

A: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«.

وعل�ى أي ح�ال، فغيب�ة اإلمام المهديP حكم�ة بالغة وحقيق�ة حكيمة، حتى 

إذا ل�م نع�رف حكمته�ا، وقد قالP ع�ن الفائدة من غيبت�ه: »وأما وج�ه االنتفاع بي 

في غيبتي، فكاالنتفاع بالش�مس إذا غّيبتها عن األبصار الس�حاب، وإني ألمان ألهل 

األرض، كما أن النجوم أمان ألهل السماء«)2(، فمنكر وجوده في غيبته كمنكر وجود 

)1( سورة البقرة : آية 143.
)2( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، باب 45 ص 441.
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الشمس خلف السحاب.

ا�شباب غيابه: 
يط�رح في هذا المقام تس�اؤالت: لماذا غاب اإلمام؟ ماهي االس�باب التي أدت 

الى غيابه؟ وماهي العلة الرئيسه للغيبة؟.. من المؤكد تاريخيًا أن األئمةB اضطهدوا 

جميعًا وشردوا، وكان يمارس بحقهم القسوة والظلم، فقد سجن بعضًا منهم وحوصر 

اآلخر، وقد استش�هدوا جميعا إما بالس�يف أو بالس�م.. ومع كل ذل�ك كان اتصالهم 

بش�يعتهم مس�تمرًا، وأياديهم على األمة ظاهرة، وكلما رحل واحد منهم خلف مكانه 

آخر، وفي مرض اإلمام الحس�ن العسكريE اهتمت السلطة العباسية بالبحث عن 

ولده، الذي وعد الله في كتابه وعلى لس�ان رس�وله بأنه سينش�ر العدل ويقضي على 

الظلم والجور، وعلى يديه تزول دول الضالل، وهكذا كانت القوات العباسية تفتش 

عن طفل لإلمام العس�كريE لتقتله، أو تبح�ث عن جنينًا له لتقضي عليه، ففي هذه 

الظروف واألجواء، كيف يتس�نى لإلمام المهدي الظهور، وقد وصل األمر إلى أش�د 

حاالته وأصعب مراحله؟ كفرعون موسى ونمرود إبراهيم.

انح�راف األمة عن نهج رس�ول اللهA: إن العلة األساس�ية للغيبة هي عدم  �

الت�زام األمة بش�رع الله وتضييعه�ا لحقوق أهل البي�تB، فحصلت الغيبة 

حفظًا آلخر الخلفاء الربانيين )اإلمام الثاني عش�ر(، فاإلمام المهدي اذا قتل 

فلي�س له من يخلف�ه.. علمًا بأن علة الخوف من القتل س�تنتفي عندما تتوفر 

الش�روط الموضوعية التي ستوجد في عصر الظهور وهي غير متوفرة اآلن، 

حيث أن األمة ال تزال مصرة على موانع الظهور.

ال بيع�ة لظالم في عنقه: فاإلمام المهدي بواس�طة غيبته، يكون مس�تغنيًا عن  �

التقي�ة م�ع ح�كام عص�ره، فال تكون ف�ي عنقه بيع�ة ألحد منه�م، ألن زمان 

ظه�وره ه�و زمان ظهور الحق المطل�ق بأجلى صوره، ف�ال يحتج أحد عليه 
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عن�د خروجه بأنه نقض البيعة، وكذل�ك عدم وجود حٍق ألحٍد من الظالمين 

عليه أيضًا، حتى يلزم مراعاته أخالقيًا.. فالغيبة تعني االستقالل وعدم التقيد 

بالتقية أو البيعة.

امتحان العباد واختبارهم وتمحيصهم: فمسألة غيبة اإلمام واالعتقاد بها من  �

موارد االمتحان، حيث تحتاج إلى نفس مؤمنة مطمئنة والى عقل كامل يؤمن 

الدليل، عن اإلمام الكاظمE قال: »البد لصاحب هذا األمر من غيبة، حتى 

يرج�ع ع�ن هذا األمر من كان يقول به، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها 

خلق�ه«)1(، ومما امتحن الله تعالى به األمم الس�ابقة غيب�ة أنبيائهم وأوصياء 

انبيائهم الختبار حالهم، وجرت هذه الس�نّة اإللهية والحقيقة االمتحانية في 

األمة المحمدية بغيبة آخر األوصياء.

إن الغيب�ة في الواقع تعد حرمانًا كبيرًا للناس م�ن الفوائد المترتبة لوجود اإلمام، 

ف�إذا ص�د الناس اإلمام ع�ن أداء واجبه واضطروه ال�ى الغيبة، وحالوا بين�ه وبين أداء 

رس�الته، فعليهم يقع اللوم وعلى عاتقهم تقع المس�ؤولية.. إن الغيبة في الحقيقة هي 

إبعاد أهل البيتB من قبل الظالمين عن القيام بدورهم ومسؤليتهم الربانية، ال ابتعاد 

أهل البيتB عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها.

م�ن هنا نؤكد إن اإلش�كاالت أو الش�بهات الت�ي تثار حول ج�دوى إمام غائب، 

إنم�ا تصدر عن الذين لم يدركوا المعنى الحقيقي لإلمامة، وال يرون فيه س�وى مفتيًا 

أو منف�ذًا لحدود الل�ه.. طوبى للمؤمنين المتمس�كين بحبل أه�ل البيتB في غيبة 

قائمهم، وطوبى للثابتين على واليتهم. 

الخام�س: فرية ال�سرداب: 
من اإلش�كاالت والتهم الت�ي وجهت لألطروحة اإلمامية: ه�ل يمكن أن يعيش 

)1( بحار االنوار، ج 52 ص 113.
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ش�خص في سرداب مئات السنين حتى موعد ظهوره في آخر الزمان؟.. أليس العقل 

يمتن�ع ع�ن تصديق بقائ�ه في مثل ه�ذه الظروف )الس�رداب( م�ن دون أن يقوم أحد 

بطعامه وشرابه وقضاء حوائجه؟.

مألمطواة: إن حكاية غيبة اإلمام المهديP في سرداب وأّنه حي يرزق، ومازال 
إلى اآلن مختفيًا فيه دون طعام أو شراب، وسوف يظهر منه يوما ما، وأن الشيعة تزور 

هذا السرداب بقصد اإللحاح على المهدي للخروج.. إن هذا القول في غاية السخف 

واالفت�راء، وه�ذا االتهام التافه ال أص�ل له، قد ردده المخالف�ون واختلقوا قصته وال 

زالوا يكررون هذه الكذبة حتى اليوم.. انتقاصًا لمس�ألة الغيبة، حتى يعدها اآلخرون 

عملية مستهجنة تدل على سخف فكرة الغيبة، وقد الصقت هذه التهمة بالشيعة، ظنًا 

منهم بأن اإلمامية سوف تبحث عن إمامها في السرداب، وتتوقع ظهوره فيه.

حقؤق�اومفس�ةدمب))(:وفي العهود القديمة كانت أكثر المن�ازل في المناطق الحارة 
م�زودة بس�رداب التقاء ح�رارة الصيف، وكان�ت دار اإلمام العس�كريE في مدينة 

س�امراء بالعراق بها س�رداب ايضًا.. المعروف حاليًا باسم )س�رداب الغيبة )2(( وهو 

م�كان ومعل�م بارز في العتبة المقدس�ة بس�امراء، ويقع ف�ي الجهة الغربي�ة من قبري 

اإلمامي�ن عل�ي اله�اديE والحس�ن العس�كريE، والش�يعة تحترم ه�ذا المكان 

 ،Pلشرافته وقدسيته، وألنه كان جزءًا من بيت األئمة الهادي والعسكري والمهدي

وكان موضع�ًا لمبيتهم وعبادتهم في بعض األحيان، وهو مصلى لإلمام الصبّي وأبيه 

وج�ده حي�ث اعتادوا أن يعتزلوا فيه للتأمل والعبادة، ولتحاش�ي المزعجين ال س�يما 

مضايقات َعس�س الخليفة العباس�ي، وهو من األماكن المباركة التي أذن الله ان ترفع 

ويذكر فيها اس�مه، وحيث أن اإلمام المهديP ليس له مكان محدد يقصد فيه، كان 

)1( الس�رداب: عب�ارة عن بن�اء في المنزل تحت األرض، ينتش�ر في األماك�ن الحارة، عادة يك�ون بعيدًا عن 
الشمس وقريبا من الرطوبة ويكون باردًا، وهو ما يعرف اليوم بأسم )القبو(.

)2( للتوسع عن تاريخ سرداب الغيبة، أرجع لكتاب: مأثر الكبراء في تاريخ سامراء للشيخ ذبيح الله المحالتي، 
ج 1 ص 292 وما بعدها، فقد أستوفى الموضوع بحثًا وبين الحقيقة على نحو صحيح وسليم.
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م�ن المفضل زيارته في بيته الذي ولد فيه.. وقد قال الش�اعر العالمة الس�يد محس�ن 

األمين في قصيدة رائعة بعنوان )أتى سائاًل( )1(: 

ألن�ه إالّو مف�ردمبو فو ّ شرُ قمف خ�ةقل�او مفك�زو عنمه�او تناه�ىو ر�مماو
ث ث�ا رس�عنىو لغناه�او مفقط�ةت�رفو رذكةه�مو ررُستس�قىو مآللو ل�نو
رةضكا�ا تك�اىلو مفب�اايو أذنو قذك�ةومم�مهوضؤا�اوضط�ابوهل�اومفذك�ةقق�مو

نش�أةومألكذقرا: قد نش�أت ش�بهة وأكذوبة الس�رداب، م�ن زيارة الش�يعة لذلك 
الم�كان وصالتهم في�ه، وقراءة زيارة اإلم�ام المهدي، فتوهم المخالفون أن الش�يعة 

يقولون بوجوده فيه، وأصبح الموضوع من الشائعات التاريخية المغرضة بال سند أو 

تحقيق.. فمن الثابت والمؤكد علميًا وتاريخيًا أنه ال يوجد أحد من الشيعة يعتقد بأن 

اإلمام المهديP غاب في الس�رداب، أو أنه س�اكن ومقيم فيه، ولم يقله علماؤهم 

وال عوامه�م وال يوج�د مص�در لهذا القول في كتب ومؤلفات الش�يعة.. بل الش�يعة 

تعتقد بوجود المهدي حيًا يرزق في هذه الدنيا يعيش مع الناس يراهم ويرونه، يحضر 

الحج ويكلم الناس وينصب الس�فراء ويقب�ض األموال ويكتب التوقيعات، ويواكب 

األح�داث ع�ن كثب، وفرصته كبيرة ب�أن يعيش كأي فرد من الن�اس، ولكن من دون 

معرفتهم بحقيقة أمره.. وقد قال الشاعر العالمة السيد محسن األمين )2(: 

قإن�ا ق�طو مف�ردمبو او غ�ابو مف�رقل�او ناف�هو إذو مألرص�ااو ت�وماسوع�نو
ه�ذاقالومخت�ذومف�ردمبورةج�ًاوقل�نورعن ضقوفت�هو ه�ذمو نام�بًاو فن�او
لس�تنرية ر�هو مفمنؤ�او ألس�تو مفن�رر�ىو ركب�قو أقطااه�او ع�ىو قلن�هو

تاموقمضتةمءمت:وما نس�ج حول السرداب من أس�اطير، ونظم من شعر ساخر بناًء 

)1( قصي�دة )أتى س�ائاًل( جاءت في 309 بيت وهي عبارة عن قصي�دة جوابية لقصيدة وردت من بغداد في 25 
بيت لناظم لم يس�م اس�مه � المصدر: كتاب البرهان على وجود صاحب الزمان للس�يد محس�ن االمين 
القصيدة مع ش�روحها � وكذلك مجلدات: الموس�وعة الش�عرية المهدوية، عبد القادر ابو المكارم، ج 6 

ص 88.
)2( الموسوعة الشعرية المهدوية، عبد القادر ابو المكارم، ج 6 ص 89.
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عليه، ال يجد أساسًا حتى لو كان واهيًا، بل هو محض افتراء، وقد بقيت هذه األكذوبة 

تت�داول بين أقالم الجهال وتتطور في عالم الوهم والخيال، وقد علق العالمة الس�يد 

محم�د كاظ�م القزويني: »ويأتي آخ�ر ويضيف إلى هذه األكذوبة � من نس�ج خياله � 

تهمة أخرى وافتراًء آخر، فيقول: إن الشيعة يأتون � في كل جمعة � بالسالح والخيول 

إل�ى باب الس�رداب، ويصرخون وين�ادون: يا موالنا أخ�رج إلين�ا !.. وياليت هؤالء 

المنحرفين اتفقوا � في هذه األكذوبة � على قول واحد، حتى ال تنكشف سوءتهم، وال 

تتس�اقط أقنعتهم المزيفة، ولكن أبى الله إال أن يظهر الحق ويدمغ الباطل ويفضحه، 

فتراه�م يتفرقون عل�ى أقوال متناقضة، فيق�ول أحدهم: إن هذا الس�رداب في الحلَّة، 

ويقول آخر: إنه في بغداد، ويقول ثالث: إنه في س�امراء، ويأتي القصيمي من بعدهم 

فال يدري أين هو، فيطلق لفظ السرداب، ليستر سوءته«)1(. 

مفحقؤقا: إن غيبة اإلمام المهديP في الس�رداب أس�طورة لم يقل بها أحد من 
الش�يعة منذ فجر تاريخهم حتى اليوم، وإنما افتعله�ا خصومهم والحاقدون عليهم.. 

وقد قال الشاعر العالمة السيد محسن األمين )2(: 

نقوف�ه قفس�ناو ش�ؤئاو نس�بومو ذك�ةفن�او ف�هو لنّ�او جي�ةو ملو ر�او قعار�ومو
مف�ردمبوصاح�بوعرصن�ا مفمه�ةر�أنوغ�ابواو رق�يو ل�او ضؤ�هو لقؤ�ًاو قألس�ىو
ار�ه ر�أذنو ح�نو لن�هو ذع�ةقخي�ةجو قالو خ�وفو رك�ةقهو الو رذف�كو
هب�ذهو لن�او ق�الو ل�نو فن�او قه�لوض�ّموه�ذمومفق�ولول�نوكتبن�اوم� ةأرؤن�ومو
ر�ا فن�او ظاد�ونو ضأنت�مو محل�رقإالّو ضموعمن�او تأر�ومو قإنو نس�بتمو

اعتقادنا بأن اإلمام ليس غائبًا في الس�رداب فهو محل لسكن والده وجده ومنزله 

ال�ذي ع�اش فيه مع والده، فه�و موضع مفضل لزيارت�ه فيه.. أما الحقيق�ة فإن اإلمام 

حاضر في قلب األحداث، وله طريقته وأسلوبه في معالجة القضايا التي تواجه األمة، 

)1( االمام المهدي من المهد إلى الظهور ص 202.
)2( الموسوعة الشعرية المهدوية، عبد القادر ابو المكارم، ج 6 ص 90.
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وه�ذا ما يفس�ر لنا الحديث الوارد عنهP ب�أن فائدته حال غيبته كالش�مس إذا غيَّبها 

السحاب.

حقؤقاومفش�باات:وهذه هي اإلش�كاالت، رأينا أن منطقها هزيل بحس�ب موازين 
العلم وأصول المنطق والمنهج السليم، وهكذا انكشف واقعها وأصبح ساقها هشيمًا 

وعودها حطامًا وبناؤها ركامًا.. حتى صار التش�كيك في القضية المهدوية ش�كًا في 

البديهيات التي ال يقرها العقل وال العلم.

خال�سة القول: 
اإلم�ام المهدي المنتظرP حس�ب األطروحة الش�يعية اإلمامية ه�و: )م ح م د( 

ابن اإلمام الحس�ن العس�كريE، ولد بس�امراء )الع�راق( ليلة النصف من ش�عبان 

س�نة 255ه، وهو اإلمام الثاني عشر عند اإلمامية، وهو آخر حجج الله على األرض 

وخاتم خلفاء رس�ول اللهA وآخر ائمة المسلمين اإلثني عشر.. بعد استشهاد والده 

عام 260ه أنيطت به مهمة اإلمامة وله من العمر خمس سنين، وجعله الله إمامًا وهو 

طف�ل كما جعل المس�يح نبيًا وهو رضيع، وبأمر من الل�ه تعالى اختار الغيبة.. وتدرج 

في االحتجاب عن الناس حيث كانت له غيبتان: األولى )الصغرى( ومدتها 69 سنة، 

بدأت عام 260ه وامتدت حتى عام 329ه، وكان اتصال الشيعة به عن طريق سفرائه، 

وه�م أربع�ة وكالء نص عليه�م بأش�خاصهم.. والثانية )الكبرى( ب�دأت عام 329ه 

بع�د وف�اة آخر نائب خاص له )علي الس�مري(، وبذلك انتهت فترة الس�فارة وبدأت 

مرحل�ة الغي�اب واالحتجاب الت�ام عن الناس إل�ى أن يأذن الله ل�ه بالخروج، وليس 

ل�ه ف�ي هذه الفترة نواب محددي�ن، ولكن نيابة عامة للفقهاء الع�دول.. ال زال يعيش 

ف�ي دار الدني�ا وأن مثل عم�ره وحياته كمثل عمر وحياة الخضر وعيس�ىE بإعجاز 

إلهي.. تتفق اإلمامية مع بقية المسلمين على ظهوره آخر الزمان إلزالة الظلم والجور 

ونشر التوحيد والعدل، ولكن ال يعلم أحد من الناس وقت خروجه بالتحديد، وهناك 

عالم�ات محتوم�ة تس�بق ظهوره مثل: خ�روج اليماني ف�ي اليمن، خروج الس�فياني 
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بالشام، الصيحة السماوية في رمضان، قتل النفس الزكية في الحرم المكي، وخسف 

البيداء بين مكة والمدينة، وتعتقد اإلمامية اعتقادًا صريحًا بخروجه بين الركن والمقام 

في مكة، ثم يبايعه الناس.

الشيعة اإلثنا عشرية لم تقم عقيدتها بوجود المهدي المنتظر وبضرورة بقائه على 

اآلي�ات القرآني�ة واألحاديث المتواترة فق�ط، وإنما يقوم اعتقادهم ه�ذا على أصول 

عقدية)1( )أصل: اإلمامة( وبناًء على أدلة عقلية ونقلية.. فمن منطلق ضرورة اإلمامة، 

وضرورة وجود إمام في كل عصر وزمان، فإن الش�يعة ترى من هذا الباب والمدخل 

يج�ب أن يك�ون الحديث والبح�ث والنقاش حول اإلمام المهديP، فهذا أس�اس 

ومب�دأ وجوهر العقيدة المهدوية عنده�م، فالعقيدة المهدوية وح�دة متكاملة، فكما 

أن االس�الم وحدة متكاملة والتوحيد وح�دة متكاملة، كذلك القضية المهدوية، فهي 

قضية دينية منطقية يساندها العقل واألدلة المعتبرة، وهي ليست مسألة تخص الشيعة 

دون غيرهم، بل هي أكبر وأوسع من ذلك، فهي كمال وخاتم اإلمامة، وهي المرحلة 

الس�عيدة لنهاية تاريخ اإلنس�انية في الدنيا.. وبكل تأكيد ال يمكن فهم وإدراك حقيقة 

غيبة اإلمام الثاني عشر قبل إدراك حقيقة اإلمامة الربانية، حيث هناك تالزم بين حقيقة 

اإلمام�ة وحقيقة الغيب�ة، وهذا هو المنهج القرآني والمنه�ج النبوي الذي يبين حقيقة 

المهدوي�ة بصورة صحيحة ودقيق�ة، أما النظرة التجزيئية الفردي�ة الضيقة لحقيقة من 

حقائق المهدوية: كالغيبة مثاًل أو اإلمامة المبكرة أو طول العمر، ودون النظر إلى بقية 

الحقائق أو دون أخذ نظرة وصورة شاملة عن القضية كلها أو دون النظر إليها كوحدة 

متكامل�ة، فس�وف لن يتم التوصل إل�ى معرفة حقيقتها وجوهرها حس�ب األطروحة 

اإلمامية، وإن كانت حقائق أساس�ية مس�تمدة ومنبثقة من الق�رآن الكريم واألحاديث 

النبوية الشريفة.

كل الش�رائع الس�ماوية والمذاهب الوضعية وغيرها تنتظ�ر المخلص، فقد اتفق 

)1( أصول الدين عند الشيعة اإلمامية خمسة وهي : التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة والمعاد.
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الجميع على فكرة المنقذ الذي يخلص العالم من الظلم والجور، واختلفوا في اسمه 

وش�خصه ونس�به، ومع هذا فإن اإلس�الم الحني�ف والمذهب الش�يعي بالخصوص 

ذك�ر القضي�ة المهدوية ووضحها بش�كل لم تبّين ف�ي دين ومذهب آخ�ر، باعتبار أن 

القضي�ة المهدوي�ة تمث�ل لدى الش�يعة اإلمامية اإلثني عش�رية ش�يئًا هام�ًا ومهمًا من 

حي�ث الموق�ع العقائدي، فهي تتصل بأصل من أصول الدي�ن لديهم )اإلمامة(، ومع 

األطروح�ة المهدوي�ة تبلورت فك�رة المخلص بش�كلها النهائي، وبلغ�ت معه أرقى 

ص�ور نضجه�ا، فالمس�لمون متفقون على خروج رجل من نس�ل فاطم�ةF في آخر 

الزمان يسمى )المهدي(، ولكن في البعد األساسي المتعلق بتحديد ومعرفة شخصية 

المنق�ذ، ينقصهم الكثي�ر من المعرفة، بعكس مدرس�ة أهل البي�تB فإنهم يعرفون 

ش�خصية المهدي باالس�م والنس�ب والهوية والعالمة والخصائص وتاريخ الوالدة، 

وعلى أس�اس ذلك التحديد انفرد الش�يعة ببعض األمور داخ�ل القضية المهدوية أو 

باألصح اختصت اإلمامية في أطروحتها ببعض التفاصيل، ومن أهمها واكثرها جدالً 

والدت�هP وغيبته.. فخصوصية المدرس�ة اإلمامية في القضي�ة المهدوية أنها بدلت 

حال�ة األمنية واألمر النظري إلى حال�ة واقعية موجودة، فوضحت للمؤمنين وللعالم 

أنه�ا تنتظ�ر مهديًا واحدًا محددًا، وهو من نس�ل فاطمة الزه�راءF ومن أحفاد اإلمام 

الحس�ينE وابن لإلمام الحس�ن العس�كريE، وقد ولد في عصره، وهو اآلن في 

فترة الغيبة الكبرى، وسوف يظهر في آخر الزمان عندما يأذن الله تعالى لينشر التوحيد 

والعدل على كافة المعمورة، فالوعي الشيعي مشدودًا نحو قادم محدد مشخص وبعلم 

ومعرفة.. هذا التحديد الدقيق في شخصية وهوية المهدي المنتظر هو تثبيت للعقيدة 

المهدوية وتجسيد لألمنية الكبرى لجميع أمم العالم، إذن مهدي الشيعة عقيدة واقعية 

جس�دها التاريخ، بوصفه ش�خصية تاريخية بس�نة ميالد معينة، وبسنة اختفاء تاريخية 

معينة، وكان بعد اختفائه على صلة بش�يعته خالل الغيبة الصغرى عن طريق س�فرائه، 

فهو إذن شخصية محددة عاشت حياتها في الماضي، فارتبطت عودته بأتباعه الشيعة 
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ارتباطًا وثيقًا، فالمهدي وإن ظل محتجبًا عن الناس في هذا العالم إال أنه يظل حاضرًا 

في قلب شيعته، يقول السيد محمد باقر الصدر)1(: )إن اإلسالم حول فكرة المخلص 

من غيب إلى واقع، ومن مستقبل إلى حاضر، ومن فكرة ننتظر والدتها ونبوءة نتطلع 

إل�ى مصداقها، إلى واقعًا قائمًا ننتظر فاعليته وإنس�انًا معينًا يعي�ش بيننا بلحمه ودمه، 

نراه ويرانا ويعيش مع آمالنا وآالمنا ويشاركنا أحزاننا وأفراحنا، ويترقب مع اآلخرين 

اللحظة الموعودة( )2(.

قب�ل أن نصل إلى نهاية بحثنا، علينا أن نضيف س�طورًا نوض�ح فيها وبنظرة كلية 

عن مكانة المهدوية وأهميتها االستراتيجية عند اإلنسانية عمومًا والشيعة خصوصًا.. 

فقراءة سريعة وشاملة للتاريخ البشري وحركة المسيرة اإلنسانية في مبدأها ومنتهاها، 

نجد أصالة فكرة المخلص )المهدي( في روافد التراث اإلنس�اني: الدين والفلس�فة 

والتاري�خ واالجتم�اع السياس�ي وف�ي النظري�ات الوضعية، وكلها تش�ير وتبش�ر بأن 

االعتق�اد بالمهدوي�ة يتواف�ق باإلجمال م�ع تطلعات وأح�الم اإلنس�انية، فهو منتظر 

البش�رية عل�ى اإلطالق، يقول الس�يد محمد باقر الص�در: )المهدي عن�وان لطموح 

اتجهت إليه البش�رية بمختلف أديانها ومذاهبه�ا وصياغة إللهام فطري، أدرك الناس 

من خالله أن لإلنسانية يومًا موعودًا على األرض، تجد فيه استقرارها وطمأنينتها()3(.

فكرة المخلص والمنقذ كتطلع إنس�اني بشرت بها ملل العالم كافة ولكن بمنهج 

عام وافتقاد للتفاصيل، بعكس األطروحة اإلمامية فقد شخصت المهدوية ووضعت 

النقاط فوق الحروف وبأدق العالمات وأوضح التفاصيل وبشمولية المنهج وعالمية 

الرؤية، ولذا نجد لبعض الفالس�فة والمتكلمين غير المس�لمين آراًء دقيقة ورائعة في 

وصف األطروحة المهدوية الشيعية وتأثيرها الهام ودورها الريادي على مسيرة مدرسة 

)1( الس�يد محمد باقر الصدر )1935م � 1980م( مرجع ديني ش�يعي عراقي، مفكر وفيلس�وف إس�المي، ولد 
بالكاظمية / بغداد 1353/11/25ه.

)2( بحث حول المهدي ، للسيد محمد باقر الصدر، ص 10.
)3( بحث حول المهدي للسيد محمد باقر الصدر، ص 8.
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أهل البيتB، يقول المستش�رق الفرنس�ي هنري كوربان)1(: )بأن المهدوية تش�كل 

ركنًا هامًا وأساسيًا في المعتقد الشيعي جعله يفوق كافة المذاهب اإلسالمية، وكانت 

س�ببًا في رقيه وازده�اره( )2(، وفي مكان آخر يقول كوربان: )يجمع التراث الش�يعي 

فك�ره العميق عن المهدي بم�ا هو خاتم الوالية المحمدي�ة، ويختلف هذا الفكر في 

ماهّيته عن تصور المهدي المنتشر في اإلسالم السنّي، حيث ال يمكن بداهة أن يتصل 

عضويًا بفكرة اإلمامة بالمعنى الشيعي للكلمة، وال بالتالي بفكرة الباطن وتأويله، أو 

بما تعنيه من مس�تقبل، وكنا قد خرجنا بالفارق الواضح واألساس�ي، أن محمدًا كان 

خاتم النبّيين، لكن في هذا الختم للبعثة النبوية، يدرك التراث الش�يعي مؤش�ر افتتاح 

دائرة جديدة، دائرة الوالية، دائرة الهداية الروحية( )3(.. ويقول الفيلس�وف االمريكي 

فرانس�يس فوكاياما )4(: )إن الش�يعة طائر يطير أعلى من مرمى س�هامنا وله جناحان: 

جن�اح أحم�ر )الماض�ي( وج�ذوره ف�ي كربالء، وجن�اح أخض�ر )المس�تقبل( وهو 

المهدوية وطلب العدالة على يديه، فهم منتظرون والمنتظر ال ييأس، وهذا مايمنعهم 

من الفناء.. فالشيعة تطير عاليًا بهذين الجناحين، بحيث يكون بعيدًا عن مرمى سهامنا 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية.. فكيف يهزمون؟؟؟()5(.. وهكذا نجد 

أن للعقيدة والثقافة المهدوية تأثير هام وكبير على كثير من األفكار واألنشطة الكالمية 

)1( هنري كوربان )1903 � 1978( : فيلسوف ومستشرق فرنسي، صب اهتمامه على االسالم في ايران وبشكل 
خاص الشيعة، من أهم كتبه اإلمام الثاني عشر في اإلسالم اإليراني � مشاهد روحية وفلسفيه لإلسالم.. 

المصدر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
)2( تاريخ الفلسفة اإلسالمية، السيد جواد الطباطبائي، ص 105.

)3( كتاب: اإلمام الثاني عشر، لهنري كوربان، ترجمة نواف محمود الموسوي، ص 53 و 54.
)4( يوشيهيرو فرانسيس فوكاياما : عالم سياسة واقتصاد سياسي ومؤلف وأستاذ جامعي امريكي، ولد بمدينة 
ش�يكاغو في 27 اكتوبر 1952م، حصل على الدكتوراه في العلوم السياس�ية م�ن جامعة هارفارد، أمريكي 
من أصول يابانية، أش�تهر بكتابه: نهاية التاريخ واإلنس�ان االخير الصادر عام 1992م، والذي يقول فيه: ان 
المذهب السياسي المخّلص الذي سيكون في النهاية مذهب كل البشرية، هو نظام الديمقراطية الليبرالية 
الغربية على أنها النظام األكمل الذي ينبغي أن تبلغه كل البشرية على حد قوله.. المصدر: موقع ويكيبيديا 

الموسوعة الحرة.
)5( قال فوكاياما هذا الكالم : في مؤتمر بالقدس عام 1986م عنوانه: معرفة جديدة عن الش�يعة، رس�م الفكر 

السياسي للشيعة.
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والسياس�ية عند الش�يعة، فدورها فاعل وركن أساس�ي في ظهور الحركات التحررية 

الش�يعية تاريخيًا وحاضرًا، وتنير الطريق أمام األجيال في الحركة والنش�اط والجهاد 

وتضئ في نفوسهم بارقة أمل في التضحية والصمود والتفاؤل بالمستقبل.

بع�ض الفالس�فة والمستش�رقين والبعيدين ع�ن الثقاف�ة الدينية وع�ن تطلعات 

اإلنس�انية وفك�رة المخلص، والذين يحملون في نفوس�هم نظرة تش�اؤمية ويقرؤون 

مس�تقبل البشرية بعيون س�وداء يقولون ويؤكدون: )أن الدنيا سوف تدمر وتفنى، وأن 

البش�رية في تمدنها وحضارتها قد وصلت إلى مرحلة بحيث لم يبق أمامها إال خطوة 

واحدة لتسقط في القبر، الذي حفرته لنفسها بيدها( )1( فنظرية نهاية التاريخ هذه تعبر عن 

رؤية الغرب لذاته، ولكن غفل هؤالء بأن هذه الزالت والسقطات في السير األساسي 

والخط العريض في حياة وتاريخ البشرية، هي أمور جزئية، فاإلنسانية منذ البدء كانت 

تتكامل وتتقدم نحو األفضل، وما التقدم والتكامل في الش�رائع الس�ماوية إال أصدق 

مثال على ذلك، ولذا فاإلنس�انية تتحرك بأمل وبفطرة وبإيمان نحو المستقبل.. وهذا 

ما تؤكده األطروحة المهدوية اإلمامية التي تثبت بأن الفس�اد الموجود ش�ئ موقت، 

وأن هن�اك حي�اة س�عيدة وعص�ر متألق ينتظر البش�رية في المس�تقبل على ي�د المنقذ 

)اإلمام المهدي( وهذا ما يؤكده القرآن الكريم ويبش�ر به ويعتبره كوعد إلهي)2( البد 

من تحقيقة، فاالعتقاد بالمهدوية يعطي وضوحًا في الرؤية للتاريخ اإلنس�اني، وفهمًا 

للسنن اإللهية في التاريخ التي تحدث عنها القرآن الكريم.. فالمستقبل الذي ينبغي أن 

تعقد عليه اآلمال، والذي شاءت اإلرادة اإللهية أن يسير نظام العالم تجاهه هو الطور 

المهدوي، حيث يلغي اإلمامP الصراع بين البش�ر ويزيل أسبابه المادية والمعنوية، 

فتتحق�ق مرحلة قيام دولة آل محمدA، يقول المفكر مرتضى مطهري)3(: )ال الش�ر 

والفس�اد والتعاس�ة صفات ت�الزم البش�رية، وال التط�ور المدني الم�ادي بقادر على 

)1( كتاب: أمل اإلنسان، اإلمام المهدي في الفكر اإلسالمي االصيل، ص 62.
)2( سورة النور : آية 55.

)3( الش�هيد مرتضى مطهري )1919م � 1979م( عالم دين ش�يعي ايراني، مفكر وفيلس�وف إس�المي، ولد في 
محافظة خراسان 1919/1/31 م.
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إبادة البش�رية، بل إن البشرية تتجه نحو مستقبل مشرق سعيد، تنقلع فيه جذور الظلم 

والفس�اد.. وهذه النظرية يبش�ر بها الدين، ونهضة المهدي ترتبط بهذه البش�رى()1(. 

فالقضي�ة المهدوية تمثل تفس�يرًا للتاريخ يتطابق مع النظرية القرآني�ة التي ترى وراثة 

األرض لعباد الله الصالحين، ومن وجهة نظر أهل البيتB وشيعتهم تمثل تجسيدًا 

حيًا للحقيقة التاريخية، ليس على مس�توى المس�تقبل غير المنظور فحسب، بل على 

مستوى الحاضر المعاش وتحقيق حكومة العدل اإللهي المطلق في مستقبل البشرية. 

إن العالم ينتظر بش�وق وتلهف إلى اليوم الذي تش�رق به الدنيا وتضئ فيه اآلفاق 

بالمظهر اإللهي لولي الله األعظم، وخاصة بعد أن اتضحت معالم مس�تقبل البش�رية 

الزاه�ر والعصر المتألق الذي ينتظرها.. فكم هو عظيم هذا الحلم، وكم هو كبير هذا 

اله�دف؟!.. فعندما نقول إن البش�رية بانتظار المهدي وانتظ�ار راية التوحيد والعدالة 

ترفرف في العالم، يجب أن نعرف أن القائد العظيمE لن يحقق هذا الهدف بمفرده، 

بل يطلب وينتظر العون والمساعدة منا، فهو ينتظرنا أن نتكامل ونستعد ليوم ظهوره، 

فم�ن الحكمة أن نكون من الممهدين إلقامة الدولة العادلة، وعضدًا له عند خروجه، 

ويجب أن يكون االنتظار اإليجابي هو عنوان المس�ؤولية العامة في هذا العصر، وأن 

يكون همنا التطلع إلى المس�تقبل بشكل مستمر ودائم، فالكل ينتظر أن يتحقق الفتح 

.Pالمهدوي العالمي بقيادة صاحب العصر والزمان

 ،Bمن مجمل ما تقدم نقول: هذه هي العقيدة المهدوية في فكر شيعة أهل البيت

وهذا هو فكرها الوضاء المنبثق من كتاب الله والس�نة النبوية الش�ريفة والمستمد من 

العقل والعلم، وهذا هو المس�تقبل الزاهر الذي ينتظر البش�رية بظهور قائم آل محمد

A، وهذه هي ُأطروحة خاتمة المطاف لحركة األنبياء والرسل جميعًا.

)1( كتاب: نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، للشهيد مرتضى مطهري، ص 62.





الباب الثاني

رؤى مهدوية استراتيجية





الفصل األول

عند الظهورالمقدس لماذا شعار يا لثارات الحسين )))

عندما يظهر اإلمام المهديP في اليوم الموعود، والذي يصادف يوم عاشوراء 

من ذلك العام.. يرفع أصحابهB شعار »يا لثارات الحسين« ويهتفون بأعلى أصواتهم 

بهذا الشعار، كون هذا اليوم هو يوم مقتل جده اإلمام الحسينE وهذا ما دلت عليه 

روايات الظهور.

إن ثورة س�يد الش�هداءE وثورة اإلمام المهديP منسجمتان معًا في الهدف، 

 Pفي حقيقته�ا من بع�ض مقدمات ث�ورة المهدي Eوق�د كانت نهض�ة الحس�ين

وإنج�ازًا ليوم�ه الموع�ود، بصفته�ا ج�زًء م�ن التخطيط اإلله�ي إلعداد األم�ة لليوم 

المنتظ�ر.. كما إن ث�ورة اإلمام المهديP دفاع عن قضية اإلمام الحس�ينE وأخذ 

بثأره كونها محققة للهدف األس�اس المش�ترك بينهما بتطبيق القس�ط والعدل وإزالة 

)1( دراسة للمؤلف نشرت في كل من: �
- مجلة االنتظار � العدد الس�ادس / ش�هر رجب 1427ه � تصدر من مركز الدراس�ات التخصصية في 

اإلمام المهديP � العراق النجف االشرف.
- مجلة جنة الحس�ينE � العدد الثاني / محرم 1432ه � مجلة حس�ينية تخصصية تعني بنش�ر الفكر 

الحسيني � العراق.
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الظلم والجور واالنحراف والكفر.

من هنا كان انطالق حركة اإلمام المنتظرP من زاوية »يا لثارات الحسين« انطالقًا 

من نقطة قوة متس�الم على صحتها ورجحانها، وإن أهم مناس�بة يمكن الحديث فيها 

عن اإلمام الحس�ينE وأهدافه، هو يوم ذكرى مقتله في العاش�ر من محرم الحرام، 

وم�ن هنا كان هذا التوقي�ت للظهور حكيمًا وصحيحًا، باإلضافة إلى أن وجود اإلمام 

الحس�ينE كان ومازال وس�يبقى في ضمير األمة خاصة والبش�رية عامة حّيًا نابضًا 

وعلى مختلف المستويات، ُيلهم األجيال روح الثورة والتضحية واإلخالص.

إذًا.. ش�عار »يا لثارات الحس�ين« له من الدالالت الكبي�رة والعظيمة الموضحة 

ألهداف اإلمام المهديP ورمز لمس�يرته، ومن هنا البد أن نعرف طبيعة الحركتين 

)الثورتي�ن( وأهدافهم�ا والرابط المش�ترك، علمًا بأن المس�يرتين من أجل اإلس�الم 

ورس�الته الس�محاء... ولك�ن قبل ه�ذا وذاك البد أن نعرف ش�يئًا يس�يرًا من مس�يرة 

الرس�ول األكرمA ف�ي فتح مكة وربطه ب��� )الفتح الحس�يني( و )الفتح المهدوي( 

باعتب�ار أن هناك في التاريخ اإلس�المي ثالثة فتوحات رئيس�ية أثرت وحافظت على 

رسالة اإلسالم: �

الأول: الفتح المحمدي )فتح مكة(: 
ِه َواْلَفْتُح * َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن  قال تعالى في كتابه الكريم: }إَِذا َجاء َنْصُر اللَّ

بِينً�ا{ .. فما هي العقبة  �ِه َأْفَواًجا{ )1( وقال تعالى }إِنَّ�ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا مُّ فِ�ي ِدي�ِن اللَّ

الرئيس�ية التي واجهت الرس�ولA حتى تأخر فتح مكة م�كان بعثته وانطالق دعوته 

لس�نوات عدي�دة، حتى أّنه ُس�ّمي الع�ام الذي فتحت ب�ه مكة بعام الفت�ح، ولتوضيح 

المشكلة الحقيقية التي واجهت الرسولA حتى تأخر الفتح.. البد من الرجوع إلى 

ع�ام الفي�ل )570 م( � الع�ام الذي ولد فيه رس�ول الل�هA � عندم�ا أراد أبرهه ملك 

)1( سورة النصر.
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اليم�ن مهاجم�ة مكة المكرمة وهدم بيت الله الحرام )الكعب�ة( وعند اقتراب الجيش 

وفي مقدمته فيل نزح س�كان مك�ة )قريش( من منازلهم إلى الجب�ال المجاورة وقال 

زعيمهم عبد المطلب مقولته المشهورة »للبيت رّب يحميه« فأقام الله معجزته لحفظ 

الكعبة المشرفة، فأرسل طيرًا أبابيل بحجارة من سجيل )اكبر من العدسة وأصغر من 

الحمصة( وهنا بدأت تتكون فكرة جديدة وتترسخ في عقول الناس )مالزمة فكرية( 

بين قدسية بيت الله الحرام وسيادة قريش على مكة مّما شّكل قوة أدبية ونفوذًا لقريش 

عن�د العرب، ألنهم جي�ران بيت الله الحرام وحماته وس�دنته، وألنهم يكرمون زوار 

ه�ذا البي�ت.. ول�ذا اعتبر هذا النف�وذ األدبي لقري�ش أصعب ما واجه�هA في بداية 

دعوت�ه بمكة، وم�ع بقاء النبي محمدA ف�ي مكة من بداية دعوته ولمدة ثالثة عش�ر 

عامًا إال أن الداخلين في اإلسالم قليلون، ولم يكن ذلك بتقصير من أساليب الدعوة 

أو ضعفها، وإّنما بس�بب الفكرة المرس�خة في عقول الناس بين قدسية البيت الحرام 

وس�يادة قريش، وهنا تنبع الحكمة النبوية بالهجرة إلى يثرب، وبمعرفة القائد العظيم 

له�ذه الحقيق�ة لم يضع في صلح الحديبية مع قري�ش إال مطلب واحد وهو أن ُتخلي 

قريش بينه وبين العرب، وان تتوقف عن استغالل نفوذها األدبي عند العرب لصّدهم 

 Aعنه، وأن تتوقف عن دعاياتها الكاذبة ضده وضد دينه.. وبانتصار الرسول األكرم

على قريش وفتح مكة في العام الثامن للهجرة سقطت أعتى الموانع وأقوى العقبات 

في طريق تقدم الدعوة الرسالية وانتشار اإلسالم.. وذلك اثر تفكك المالزمة الفكرية 

وسقوطها من أذهان الناس، ولذا بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجًا من غير مشقة 

أو عن�اء، ول�ذا ُأطلق على العام ال�ذي فتحت به مكة بعام الفتح أو ع�ام الوفود لكثرة 

تواف�د قبائل الع�رب على النبيA لتعلن قبولها بواليته واعتناقها لإلس�الم، وأصبح 

النبي محمدA زعيمًا لجزيرة العرب بال منازع.

الثاني: الفتح الح�سيني )عا�سوراء(: 
كان رسول اللهA هو القائد العام والرئيس األعلى في الحكومة اإلسالمية، وقد 
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منحه الله في ذلك صالحيات واسعة حتى يمكنه النهوض بهذه المسؤولية الكبرى.. 

قال الله تعالى: }النَّبِيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن َأنُفِسِهْم{)1( وقال تعالى: }َفاْحُكم َبْينَُهم 

بَِم�ا َأن�َزَل الّل�ُه َوالَ َتتَّبِْع َأْهَواءُه�ْم{)2( ومن هنا فإن رس�ول اللهA يمثل الس�لطتين 

التش�ريعية والتنفيذي�ة، فارتباط�ه بالس�ماء م�ن خ�الل الوح�ي الذي يمث�ل المصدر 

التش�ريعي الوحيد يجعله مس�ؤوالً عن إبالغ الرس�الة اإللهية، كم�ا أن تصديه لقيادة 

األمة اإلس�المية يجعله المس�ؤول األول عن تنفيذ الش�ريعة الس�محاء.. قال تعالى: 

}إِنَّ�ا َأنَزْلنَ�ا إَِلْيَك اْلِكَت�اَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم َبْي�َن النَّاِس بَِما َأَراَك الّل�ُه{)3( ولذا لم تكن 

مهمة الرسولA في إبالغ الرسالة فقط، بل تتعدى إلى قيادة المسلمين وتنفيذ شرع 

الله في األرض، وكان المسلمون ملزمين بطاعة النبيA التي تعد طاعة لله سبحانه، 

ُس�وَل َوُأْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن  ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا الّلَه َوَأطِيُعوْا الرَّ َها الَّ قال تعالى: }َيا َأيُّ

ُس�وِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِالّل�ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر{ )4(  وُه إَِلى الّلِه َوالرَّ َتنَاَزْعُتْم فِي َش�ْيٍء َفُردُّ

وم�ن هنا فطاعة الرس�ولA واجبة، فباإلضاف�ة إلى اتباعه في التش�ريع، هناك طاعة 

أخ�رى متوجبة له كقائ�د وحاكم وهي واجبة ألن الله أمر بذلك، ولذا تعتبر الحكومة 

اإلس�المية م�ن صميم الدي�ن.. وبوفاة الرس�ولA ب�دأت تتكون في عق�ول الناس 

وأذهانهم )مالزمة فكرية جديدة( وهي: قدسية الرسولA وتعاليم الدين اإلسالمي 

من جهة، وقدس�ية خليفة الرسول أو من يجلس على كرسي الحكم من جهة أخرى، 

فاألصل أن خليفة الرس�ول مهاب ومحترم وموقر ألنه القائم مقام الرسولA بقيادة 

األم�ة وحفظ الدين عل�ى أصوله الصحيحة، فهيبة الخليفة مس�تمدة من رس�ول الله

A، هذا بالنسبة للخليفة الشرعي المعّين بأمر الله ورسوله، واألصل أن الخليفة هو 

األعل�م و األفهم بالدي�ن واألتقى واألصلح وهو ولي أمر المس�لمين وهو مرجعهم 

)1( سورة األحزاب آية 6.
)2( سورة المائدة 48.

)3( سورة النساء 105.
)4( سورة النساء 59.
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الرس�مي في أمور دينهم ودنياهم.. ولكن لألس�ف انتش�رت تقليعة الغلبة واكتساب 

الخالف�ة عن طريق الغصب والقوة وانتقلت مهابة الخليفة الش�رعي للخليفة الغالب 

الذي ال سند لشرعية حكمه غير القوة والقوة وحدها فقط.. وبما أن الخليفة )الحاكم 

أو األمي�ر( ه�و خليفة الرس�ولA فق�د تمتع بكل الصالحي�ات الت�ي كان يتمتع بها 

الرسولA، وأضفت عليه القداسة التي كانت للرسولA بوصفه خليفته، وأخذت 

هذه القداس�ة للخليفة الحاكم الغالب )غير الش�رعي( ش�يئًا فش�يئًا تترسخ في عقول 

الن�اس وأذهانهم، ب�ل أصبحت التوجيه�ات والتعليمات التي يصدره�ا الحاكم من 

صميم تعاليم الدين ولها قدس�ية باعتباره خليفة الرسول ومستمدًا قدسيته من قدسية 

الرس�ولA، حت�ى وإن كانت التعليمات الت�ي يصدرها بعي�دة كل البعد عن أحكام 

الدي�ن الحني�ف.. وهكذا أصبحت أوامر وتعليمات الحاك�م األموي مثاًل )معاوية و 

يزي�د( دينًا أو من تعاليم الدين وليس�ت أفكارًا خارجية منحرف�ة، وهنا مكمن الخطر 

والكارثة التي واجهت األمة.. ولذا كان ال بد من القيام بعمل جهادي يوضح الحقائق 

ويسقط )المالزمة الفكرية( قدسية الحاكم وتعليمات الحاكم.

لقد كان اإلمام الحس�ينE يدرك ويعي هذه الحقيق�ة، ويعلم بان التاريخ ينتظر 

من�ه القيام بعمل إلعادة األمور إلى نصابها، ومضى س�يد الش�هداءE في طريقه إلى 

الهدف األسمى والغاية القصوى وهو يتمثل بقول القائل: 

رس��تقم ملو حم�م�مو در�نو ك��انو خذر�ن�يإنو �ؤ�وفو مرُ ر��او رقت��يو إالو
لقد وقف الحسينE وقفته الخالدة العظيمة بعد أن أدرك أن األخطار المحدقة 

برس�الة جده ال يمكن تفاديها وتجاوزها إال بش�هادته، ولذا كان الحس�ينE يجسد 

المس�ؤولية الش�رعية والتاريخية الملقاة على عاتقه بقوله: »لم أخرج أش�رًا وال بطرًا 

وإنم�ا خرج�ت لطلب اإلصالح ف�ي أمة جدي ‘ أري�د أن آمر بالمع�روف وأنهى عن 

المنكر ».

فالش�عار والهدف التي انطلق�ت منها ثورة اإلمام الحس�ينE هو اإلصالح في 
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أمة رس�ول اللهA وال�ذي يتضمن إعادة األم�ة إلى النهج اإلس�المي الصحيح، من 

هن�ا نج�د أن ثورة الحس�ينE كانت طوفان�ًا في وجه ه�ذا العدو الداخل�ي الخطير 

ال�ذي يهدد كيان األمة ويحطم قوتها وينخر في جس�دها من الداخل )باعتبار أن كيد 

الداخل أخطر من مؤامرات الخارج(.. إن ثورة س�يد الش�هداءE )الفتح الحسيني( 

كانت ثورة لتحرير األمة، كما أنها ثورة قيم الدين، وتحمل في طياتها الفكر والضمير 

والوعي والمس�ؤولية التاريخية، ولذالم يس�تطيع أي حاكم بعد ثورة اإلمام الحس�ين

E أن يحتك�ر الفق�ه أو الفقاه�ة أو الثقافة أو الوح�ي أو القرآن وتفس�يره، بل أصبح 

الحاكم )س�لطة تنفيذية( وُوضع حٌد فاصل بين الس�لطة التنفيذي�ة )الحاكم � الملك 

� الخليفة � أمير المؤمنين � ولي األمر( أو أي مس�مى آخر كخليفة غير ش�رعي وبين 

األحكام الش�رعية والتعاليم اإلس�المية، وم�ن هنا تنبع عظمة نهضة اإلمام الحس�ين

E إذ أسقطت المالزمة الفكرية والذهنية المتمثلة بقدسية الدين اإلسالمي وقدسية 

من يجلس على كرس�ي الحكم باعتباره خليفة الرس�ولA ول�ذا تالحقت الثورات 

والحركات بعد نهضة اإلمام الحس�ينE كالتوابين والمختار الثقفي و.... الخ ولذا 

أفضل ما يطلق على نهضة أو حركة أو ثورة اإلمام الحسين بالفتح الحسيني.

الثالث: الفتح المهدوي )الظهور ـ عا�سوراء(: 
 Pالذي س�يرفع ف�ي بداية ظهور اإلم�ام المهدي Eش�عار يا لثارات الحس�ين

س�يوضح الرابط المش�ترك بين أهدافه وأهداف ثورة سيد الشهداءE، أال وهو عودة 

اإلس�الم النق�ي الصافي الصحيح كما جاء به الرس�ول األك�رمA، وهذا ما توضحه 

 Pبعض الروايات الش�ريفة من استئناف اإلس�الم من جديد على يد اإلمام المهدي

وه�ذا ه�و الرابط المش�ترك بين الفتح المهدوي والفتح الحس�يني وقب�ل ذلك الفتح 

المحمدي.. ولذا يصح لنا أن نقول: هناك ثالثة فتوحات حقيقة في التاريخ اإلسالمي 

)المحمدي � الحس�يني � المهدوي( وهي في األساس فتوحات فكرية عقلية توضح 

الحقائق وتحقق أهداف الرسالة اإلسالمية وان كان لها طابع عسكري أو سياسي.
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إن المهم�ة المراد تنفيذه�ا من اإلمام المهديP كبرى وعظيم�ة، فهو مكّلف بأن 

يقط�ف جه�د كافة األنبياء والرس�ل واألوصي�اء، وأن يحقق أهدافهم وم�ا تّطلعوا إليه، 

وذل�ك بأن يهدي س�كان الكرة األرضية من مختل�ف األديان والمذاه�ب إلى دين الله 

الحق )كما جاء به النبي محمدA(، ومكّلف بأن ُيكّون دولة عالمية تش�مل كافة أقاليم 

الكرة األرضية وتضّم كافة أبناء الجنس البش�ري المتواجدين على المعمورة، ومكّلف 

أيضًا بأن يجعل المنظومة اإللهية )أحكام الشريعة اإلسالمية( قانونًا نافذًا في كافة أرجاء 

دولت�ه العالمية، وأن ينش�ر العدل المطلق، ويحق�ق الكفاية والرخاء التام لكافة س�كان 

.Pالمعمورة.. وتلك أهداف ومهام لم يكّلف بها أحد قّط قبل المهدي المنتظر

س�يواجه اإلمام المنتظرP في بداي�ة ظهوره عقبات وصعوب�ات كثيرة وعديدة 

س�واء على صعيد العالم اإلس�المي من تنوع المذاهب واختالف اآلراء، فعلى مدار 

أربعة عشر قرنًا تداول المسلمون روايات سنة الرسولA سيرة وحديثًا، ومع وجود 

المجمل والمبين والعام والخاص إضافة إلى العوامل الخارجة المؤثرة من مكاسب 

سياس�ية ومصالح خاصة وتغليب األهواء اختلف�ت آراء العلماء، وبتحريض وتوجيه 

من القادة السياسيين اختلفت اجتهادات المجتهدين في ترجيح بعض الروايات على 

بع�ض أو إس�قاط بعض األحاديث الش�ريفة أو تجاهلها، خاص�ة عندما تتعارض مع 

المصالح الخاصة أو السياسية العامة، باإلضافة إلى اجتهاداتهم الخاصة في مختلف 

معارف اإلسالم واحكامه، فتعصب كّل آلرائه فتكونت لكل فرقة رؤية خاصة لإلسالم 

أّولت بموجبها آيات متشابهات في كتاب الله الكريم وحملت عليها آيات محكمات 

أخرى.. وهكذا انقس�م المس�لمون إلى فرق ومذاهب، ومض�ت عليهم قرون طويلة 

كّف�رت خاللها بعض فرق المس�لمين الف�رق األخرى، وأحّل�ت دماءهم وقتلت من 

خالفه�ا في الرأي أحيانًا وهدمت دياره�م.. فكيف يمكن لإلمام المهدي P توحيد 

كلمة المسلمين وتوجيهم التباع تعاليم اإلسالم كما جاء به النبي محمدA مع وجود 

كل هذه المفارقات؟
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أما على صعيد غير المسلمين.. فهم أكثرية والمسلمون أقلية، فمع تنّوع وتشتت 

األدي�ان والمذاهب فهن�اك األديان الس�ماوية بمختلف مذاهبها وتقس�يماتها وهناك 

أديان غير س�ماوية وهناك اإللحاد.. إضافة إل�ى االنحرافات االجتماعية واألخالقية 

واالقتصادية والسياس�ية والخواء الفكري والفراغ الروحي، إلى جانب العقبات التي 

ستواجه اإلمامP سواء العسكرية منها أو الفنية وعلى شتى المجاالت والسبل )الفقر 

� الم�رض � القت�ل � الدمار � الفس�اد � الجهل � الظلم � االضطهاد � الكفر � الكوارث 

الطبيعي�ة � كث�رة الفتن � الج�وع � قلة األمن واألمان � الج�ور �... الخ( باإلضافة إلى 

االصطدام مع مصالح الحكومات العالمية.

إذا خ�رج اإلمام المهديP أعلن ثورة كب�رى على الباطل بكل رموزه ومعانيه، 

وعلى الظلم بكل جبهاته الضالة، فيقوم سالم الله عليه بإنجاز أعمال لها طابع جذري 

وجوهري قوي وذات دالالت عظيمة، ليس�قط بذلك الواقع المتخلف الذي يعيش�ه 

المس�لمون وسكان العالم والذي ترس�خ في عقولهم وأذهانهم على طول التاريخ.. 

وس�يقوم بإنجاز أعمال لها مالمح فكرية وعقلية توض�ح الحقائق األصيلة، وإن كان 

لها طابع عسكري وسياسي ليسقط بذلك تراكمات وأفكار التاريخ المتخلف، وليزيل 

بذل�ك المالزمات الفكرية المترس�خة في عقول الناس وأذهانهم س�واء على صعيد 

المس�لمين أو على صعيد س�كان العالم، فيحدث هزات عنيفة في عقول ونفس�يات 

الناس لتتوضح لهم الحقيقة ناصعة بعد أن ظلوا غافلين عنها طوال التاريخ.. وحينها 

س�ينطلق فتحه بسهولة وسيفرض نفوذه على العالم اإلسالمي في مدة قياسية )ثمانية 

شهور كما توضح ذلك عدة روايات( وسيفرض سيطرته على العالم بمساعدة السيد 

المسيحE في وقت قصير بناًء على المهمة الكبرى المنوط به تحقيقها بنشر القسط 

والعدل على كافة المعمورة.

خال�سة القول: 
هن�اك في التاريخ اإلس�المي ثالث�ة فتوحات حقيق�ة: الفتح المحم�دي والفتح 
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الحسيني والفتح المهدوي مستقباًل، وهي في األساس فتوحات فكرية عقلية توضح 

الحقائق وتزيل تراكمات التاريخ المتخلف وتحقق أهداف الرس�الة اإلس�المية وإن 

كان لهذه الفتوحات طابع عسكري أو سياسي: �

مف ت�حومفمحم�مي:وأزال بذلك الواقع المتخلف الذي ترس�خ ف�ي عقول الناس 
لعشرات السنين، وهي المالزمة الفكرية المتمثلة بين قدسية بيت الله الحرام وسيادة 

 Aقريش على مكة.. مما ش�ّكل لقريش نفوذًا أدبيًا على العرب لم يس�تطع الرس�ول

تجاوزه إال بعد فتح مكة ومن ثم دخل الناس في دين الله أفواجا.

مف تحومفحسؤني:وأزال الواقع المتخلف الذي ترسخ في عقول الناس )المسلمين( 
لعش�رات الس�نين وهي المالزمة الفكرية المتمثلة بين قدس�ية الرس�ولA وتعاليمه 

وتوجيهاته المؤيدة بآيات من القرآن الكريم وبين قدسية خليفة الرسول أو من يجلس 

على كرس�ي الحكم )الخليفة غير الش�رعي( فأصبحت التوجيهات والتعليمات التي 

يصدرها الحاكم )بنو أمية( من صميم تعاليم الدين ولها قدسية وإن كانت في الحقيقة 

 Eبعيدة كل البعد عن تعاليم الدين اإلسالمي، وهنا تنبع عظمة نهضة اإلمام الحسين

بثورته الخالدة في يوم عاشوراء لتوضيح الحقائق، ومن ثم بدأت الثورات والحركات 

اإلسالمية تأتى تباعًا لمحاربة الظلم وإزالة القدسية عن الحكام المنحرفين. 

مف تحومفمامقيو)لستقب (:وسيزيل بذلك الواقع المتخلف الذي ترسخ في عقول 
الناس )المس�لمين وغيرهم( لمئات الس�نين، س�واء على الصعي�د العقائدي كأديان 

ومذاه�ب أو على صعي�د الظلم والجور واالنح�راف والباطل، ولذا س�يقوم بإنجاز 

بع�ض األعمال التي لها طابع جذري وجوهري، مما سيس�بب ه�زة عنيفة في عقول 

ونفسيات الناس، ومن ثم سيسّهل له القيام بالمهمة الكبرى المنوط له تحقيقها بنشر 

الدين اإلسالمي على كافة المعمورة وبسط القسط والعدل وبمدة قياسية وباألسباب 

الطبيعية. 





الفصل الثاني

استراتيجية األعداء في حربهم ضد اإلمام المهديP حالًيا)))

أخذ أعداء اإلسالم على عاتقهم في السنوات األخيرة خلق ظروف مناسبة، تفرز 

مناخًا يس�اعد على تقويض أمر اإلمام المهديP، وجع�ل مبادئ العقيدة المهدوية 

خاوي�ة وفارغ�ة من محتواها األصلي.. إن األعداء بش�تى توجهاته�م يحاربون حاليًا 

القضي�ة المهدوية وب�كل ما يملكون من ق�وة، ألنهم يدركون المصير األس�ود الذي 

ينتظره�م، ول�ذا فق�د خططوا ومن�ذ أمد بعي�د لتدمير كل م�ا يمكن أن يمث�ل قوتة أو 

يس�اعد عل�ى إنجاح فتوحاته ونهضت�ة العالمية، ولذا ال نس�تغرب من حجم الهجوم 

الشرس الذي يشنه األعداء على المهدوية في السنوات األخيرة.. فإن من يقرأ أخبار 

األحداث األخي�رة ومجريات األمور الحالية، يذهله عظيم البالء وحجم العداء ضد 

العقي�دة المهدوية، ففي ظل إرادة دولية ظالمة متنفذة، ودعاية إعالمية ثقافية عدائية، 

 ،E يحاولون دحض الثقافة المهدوية، بل يصرون على نشر أفكار تنكر أصل وجوده

)1( دراسة للمؤلف نشرت في كل من: �
� مجلة االنتظار � تصدر من مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديP � العراق النجف االشرف 

� العدد السادس عشر، شهر محرم 1430ه.
� مجلة )موعود( الشهرية االيرانية � نشرت باللغة الفارسية في عدد 96، شهر بهمن 1387ه ش الموافق 
يناير 2009 م، بعنوان »استراتزى دشمنان در جنَك� عليه امام مهديP« ترجمة : سيد شاهبور حسيني.
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و تعم�ل تل�ك اإلرادة الظالم�ة جاهدة لتنفيذ اس�تراتيجية متكاملة وش�املة، وإلقامة 

منظومة ثقافية تحمل في طياتها العداء للعقيدة المهدوية.

إن م�ن يراقب أخبار وأحداث الزمن الحالي يج�د أن معاداة ومحاربة أمر اإلمام 

المه�دي والعقي�دة المهدوي�ة وصلت الى قرب ال�ذروة وبمس�توى عنيف وخبيث، 

 Pوذلك عبر خلق حالة من العداء النفسي والفكري واالجتماعي والسياسي لإلمام

في أوس�اط القاعدة الشعبية الموالية له سواء الخاصة منها أو العامة.. يطمح األعداء 

من وراء ذلك التخطيط الى شن هجمة صاعقة ضد العقيدة المهدوية األصيلة، وإلى 

تغيي�ب وتهمي�ش فكرة وج�ود اإلمامP وما تحمل�ه هذه العقيدة م�ن روحية تفاؤل 

وإيجابية وحيوية ونشاط ودافعية نحو المستقبل.

إن كل م�ن يخاف المه�دي وال يتمنى خروجه، ويحمل مبادئ وأهداف تخالف 

ما يحمله المهدي، وتتضارب مصالحه مع مبادئ العدل والقس�ط اإللهي، تراه يعلن 

الع�داء للمهدي.. ومن هنا يجب أن نوضح: عندما نتكل�م عن أعداء اإلمام المهدي

P حاليًا، فإنما نقصد من خالله اإلش�ارة الى الجبهة السياس�ية المعادية، أو الكيان 

المخط�ط والمنفذ الس�تراتيجية حرب وعداء ضد اإلمامP، وق�د عبرت الروايات 

عنهم باس�م )أهل ال�روم(.. إن اليهود والصهيونية العالمي�ة يحاربون المهدي ألنهم 

يعرفون أن زوالهم س�يتم على يدي�ه، وألن كل الوثائق القديمة لديهم تؤكد أن حرب 

.Pالمهدي لليهود قادمة ال محالة، وكذلك التوراة القديمة األصلية أنبأت به

مفس�ؤملومفعبؤ�ةومفذيورش�غلناوقلنومفماموأنونك�ةفوإجارته:وما ه�ي الخطط التي 
يتبعه�ا األع�داء )الصهيونية والغرب( في حربهم ضد اإلم�ام المهديP حاليًا؟؟.. 

وكيف يس�تعدون لقدومه؟.. علمًا ب�أن التاريخ يخبرنا عن قصص اس�تعداد األعداء 

لقدوم األنبياء والرس�ل، كقصة موسى وفرعون، وعيس�ى واليهود، والرسول )صلى 

الل�ه عليه وآله وس�لم( واليه�ود، فكما راقب اليه�ود واألعداء أخبار والدة الرس�ول 

)صل�ى الل�ه علي�ه وآله وس�لم( وخطط�وا للقضاء عليه ف�ي صغره، كذل�ك هم اآلن 
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يراقب�ون األحداث ويق�رأون عالمات ظهور اإلم�ام المنتظرP.. ول�ذا فهم يتبعون 

استراتيجية معينة في حربهم ضده، أو للقضاء عليه.. فما هي هذه االستراتيجية؟ وما 

هي أبرز خطوطها ومالمحها؟.. إن المنتظر الحقيقي لإلمام والذي يّعد نفسه لذلك، 

 Pالبد له أن يعرف ماذا يحيك األعداء من دس�ائس ومؤامرات ضد اإلمام المهدي

في الوقت الحالي، ليتم كشف مخططهم وإسقاط استراتيجيتهم.

 إن طبيع�ة ص�راع األع�داء الي�وم ض�د القضي�ة المهدوي�ة، وح�ركات الص�دام 

والمجابه�ة الت�ي يتبنوها تظل مختلفة في أكثر من ناحية ومق�ام وفترة وزمان، إال أنها 

في بعض خططها االستراتيجية وبعض أسمائها وعناوينها واضحة للمؤمنين.. علمًا 

بأننا عندما نتكلم عن استراتيجية األعداء، فإنما نتكلم عن خطة شاملة متكاملة بعيدة 

المدى، ذات أهداف متعددة، يستخدمون فيها أساليب قديمة وحديثة ومتنوعة وخبيثة 

لمواجهة حجم القضية التي ينتظرونها ويعرفون نتائجها مسبقًا.. ومن هنا يجب علينا 

أن نع�ي ونفهم ونكش�ف للمؤمنين أس�اليب األعداء الحديثة ف�ي حربهم ضد اإلمام 

المهديP حاليًا، واستعداداتهم للمواجهة الالحقة مستقباًل.

نستشف من قراءتنا لألوضاع واألحداث الحالية، بعض أبرز خطوط استراتيجية 

األعداء والموجهة ضد اإلمامP حاليًا � في الفترة الحالية، وليس في المستقبل أثناء 

ظهوره � ويمكن تشخيص هذه االستراتيجية في النقاط التالية: �

اأول: ن�سف العقيدة المهدوية من الأ�سا�س والت�سكيك في م�سداقيتها: 
يس�تغل األع�داء بعض المالبس�ات التاريخي�ة والفكري�ة في القضي�ة المهدوية 

للتشكيك في العقيدة )سواء من ناحية أصل الفكرة، أو من ناحية الوالدة والوجود(.. 

وم�ا ه�ذه المالبس�ات الظاهرية الت�ي يعلنونه�ا إال غطاًء مكش�وفًا للدافع والس�بب 

الحقيقي، وأس�لوب من أس�اليب الحرب والعداء للعقي�دة المهدوية األصيلة وذلك 

عبر: �
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مفتش�عؤكوضيوأص�لومف عةة: وذل�ك بإيحاء األع�داء بأن العقي�دة المهدوية  �
من وهم الخيال، واإليحاء للمؤمنين بأنهم يعيش�ون في األحالم.. ويختبئ 

في طيات هذا األس�لوب دوافع وجذور نفس�ية، وذل�ك بقتل كل الجوانب 

اإليجابي�ة لإليمان بالفكرة من روحي�ة التفاؤل واألمل واإليجابية واالنتظار 

لمستقبل باهر، وخلق روحية من اليأس والقنوط والبؤس والتشاؤم.

مفتش�عؤكوض�يومفوج�ود،وقضيوأص�لومف�والدةوتاارخؤ�ًا،وقمهراامور�أنومف عةةو �
موفوتوفموضيومفمستقبل:ووذلك لتهيئة األرضية الفكرية والثقافية للمدعين 
المزوري�ن الكذابي�ن، وما يتبع ذلك من أضرار، مم�ا جعل مدعّي المهدوية 

يكث�رون في ه�ذا الوق�ت.. علم�ًا بأن هذا األس�لوب لي�س حديث�ًا، ولكنه 

يتجدد ويس�تمر عبر الدعم والتش�جيع الصريح لكل من يتبنى تلك األفكار 

واالنحرافات )العقيدية( من أهل العامة أو من داخل البيت الشيعي )كالقضية 

المثارة منذ فترة في لندن( مما جعل نسبة معدل االدعاءات للمهدوية حديثًا 

مرتفعة.

من أساليب األعداء الفكرية والثقافية الخبيثة تبنّي ونشر وترويج بعض مالبسات 

المشككين في العقيدة المهدوية مثل: �

القول بعدم التصريح بلفظة المهدي في القرآن الكريم. �

القول بعدم التصريح بلفظة المهدي في صحيحي بخاري ومسلم. �

تضعيف ابن خلدون لألحاديث الواردة في المهدي. �

التركيز على رواية في سنن ابن ماجة: )ال مهدي إال عيسى بن مريم(. �

ترويج أن المهدي رجل من األمة.. أي بدالً من عترتي جعلوها من أمتي. �

االدعاء بأن الفكرة يعود أصلها للديانات السابقة. �

الظن والتشكيك في االسم.. بإضافة يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي. �
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التأكيد على أن المهدي سيولد في المستقبل. �

رامض�ونولنوتبنيوهذهومفم رس�ات: الترويج واإليحاء ال�ى أن فكرة المهدي غير 
أصيلة، وليس لها مصدر من القرآن الكريم، باإلضافة إلى شكوك حول أحاديثها من 

الس�نة الش�ريفة، وبالتالي ال حاجة لالس�تعداد واالنتظار، وإن كان الب�د من اإليمان 

به�ذه الفكرة، فإن المهدي المنتظر هو ش�خص عادي من األمة اإلس�المية وس�يولد 

ف�ي المس�تقبل، وأي ف�رد بإمكانه تقم�ص ش�خصيته.. كل هذه األس�اليب الخادعة 

والماكرة تضعنا أمام حرب نفس�ية أشرس من الحرب العسكرية، إنها حرب األفكار 

والقيم والمعتقدات )علما بأن كل المالبسات رد عليها العلماء األفاضل وتم إيضاح 

الحقيقة الناصعة تجاهها(. 

تكم�ن الخط�ورة في هذا األس�لوب من اس�تراتيجية األعداء، ف�ي زج أفكارهم 

الهدامة بأية طريقة ووس�يلة، م�ن أجل خدمة أهدافهم وتحقي�ق مآربهم والتي تتمثل 

في: �

قت�ل نفس�ية األمل والتف�اؤل م�ن اإليم�ان بالعقي�دة المهدوي�ة، وإجهاض  �

اإليجابية في روحية االنتظار.

تهيئة األرضية الفكرية والثقافية والمناخ االجتماعي لمدعّي المهدوية كذبًا  �

وزورًا.

ثانيا: خلق حالة من الكره النف�سي والعقلي لالإمام وللعقيدة المهدوية لدى المجتمعات 
الموؤمنة بالفكرة، وذلك عبر دعم وم�ساندة مدعّي المهدوية والنبوة كذبًا: 

يس�تغل أعداء اإلسالم الواقع النفسي السيئ والمرير للمجتمع اإلسالمي وكثرة 

االحباطات فيه بشتى أنواعها، ويعرفوا جدوى استثمار الحالة النفسية وتوظيفها لتشويه 

العقيدة المهدوية.. فقد حمل حقد األعداء على اإلمام المهدي )الشخص والفكرة( 

لالنض�واء تحت راية المدعين لتكثير س�وادهم، وتقوية حركاتهم لهدم اإلس�الم من 
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داخله، وذلك بإغداق األموال والمس�اعدات على هؤالء األّفاكين وأتباعهم، وإغراء 

ضعاف اإليمان لالنضمام الى تلك الحركات الهدامة، فكما فعلت روسيا من قبل مع 

البابية )البهائية( في إيران، ودعمت بريطانيا القاديانية في الهند، كذلك يجدد األعداء 

اليوم بقوة وبش�كل فعال الدعم والمس�اندة ألدعياء المهدوية والنبوة، ولذا نلحظ أن 

معدل ونسبة عدد المدعين )للمهدوية والنبوة( في العصر الحديث يظل مرتفعًا جدًا 

ومتضخم�ًا مقارنة بالحاالت المتش�ابهة في التاريخ، وقد ب�دأت حاالت االدعاءات 

الم�زورة تزداد، فيما يمكن إطالق عليها ك� )ظاه�رة(، وقد يكون األمر مطمئنًا لو أن 

معظم األدعياء في األعوام األخيرة انتهى بهم األمر للعالج في مستشفيات األمراض 

العقلية والنفس�ية، لكن المثير أن بعضهم انتهى به الحال لقضاء فترة عقوبة بالسجن، 

بمعنى أن القضاء تأكد من انتفاء شبهة الخلل العقلي أو خلل في حالتهم النفسية.

قهناورأتيومفسؤملومفمام:ومن يقف خلف هؤالء األدعياء ويقدم الدعم والمساندة 
له�م؟.. تش�ير الدالئل إل�ى أن مدعي المهدوي�ة والنب�وة )زورًا(، وكذلك الحركات 

ذي الحقيقي لها هو الصهيونية، التي تدعم وتس�اند ظهور  الهدامة في اإلس�الم، المغِّ

ه�ؤالء األدعي�اء، منتهزة في ذلك الواقع النفس�ي الس�يء للمجتمع المس�لم وتراكم 

إحباطات�ه.. ال نخف�ي س�رًا إن قلنا أنه يوج�د اآلن في إس�رائيل مركز لتفري�خ أدعياء 

المهدوي�ة والنب�وة )الدع�اة العرب( وذلك بع�د تدريبهم تدريبًا خاص�ًا، ثم إطالقهم 

ف�ي العال�م اإلس�المي لبث س�مومهم وتقوي�ض القيم الديني�ة واألخالقية وتش�ويه 

المعتقدات األصيلة.. علمًا بأن إس�رائيل قد ش�رعت ببناء المحفل البهائي الرئيس�ي 

)البهج�ة( بمدينة عكا، والذي يحوي ضريح )البهاء(، وقد أنفقت عليه )250 مليون 

دوالر(، وتم افتتاح حدائقه المتدرجة التس�ع عش�رة في )22 مايو 2001 م( بحضور 

4500 شخص يمثلون قيادات البهائية في العالم، تم خالله مراجعة أساليب وخطط 

استراتيجية االنتشار.

ال يس�اورنا أدنى شك في أن أعداء اإلسالم يقفون خلف بعض مدعي المهدوية 
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حديث�ًا، وتكم�ن خطورة اس�تراتيجية األعداء في: أن انتش�ار ظاهرة ادع�اء المهدوية 

الكاذب�ة وبكثرة في العصر الحديث وتكرار فش�لها، س�يؤدي إلى اقتران هذا الفش�ل 

المتكرر بتكوين كره نفس�ي وعقلي للعقيدة المهدوية عند الش�عوب اإلسالمية، مما 

تدفعه�ا التخاذ مواقف مضادة ومنفره منها..وليس بمس�تبعد أن يكون الخائفون من 

العقيدة المهدوية الحقة هم الذين يدفعون ويغرون بعض السذج والخبثاء إلى تقمص 

ش�خصية المه�دي الحقيقي واس�تغاللها، وهدفهم م�ن وراء ذلك فص�ل الجماهير 

المؤمن�ة عن ه�ذه العقيدة األصيل�ة.. وربما يظن األع�داء أن نجاح أح�د المرجفين 

المزوري�ن ف�ي دعواه س�يمهد إلقن�اع الجماهير المس�لمة بأن المه�دي المذكور في 

األحاديث والروايات قد تحققت بش�ارته، وحينئذ فإن فكرة انتظار المهدي الحقيقي

P لم يعد لها جدوى، فتتضاءل حالة االستعداد ويفتر حماس المؤمنين وكأن األمر 

ل�م يكن، وهكذا تموت العقي�دة المهدوية في النفوس والعقول وتموت معها فاعلية 

ثقافتها.

ثالثــًا: ا�ستغــالل بع�ــس جوانب الثقافــة المهدويــة ل�سرب المرجعيــة الدينية 
ال�سيعية، وذلك عبر دعم وم�ساندة مدعي ال�سفارة والبابية: 

 إن المرجعية الدينية هي المركز الحقيقي والقلعة الحصينة للشيعة، ولذا يحاول 

األعداء دومًا ضرب هذا الغصن العنيد والذي عصى على االنحناء.. يستغل األعداء 

القضي�ة المهدوية وثقافتها، وبالخصوص من ناحية الس�فارة ومزاياها وذلك لضرب 

المرجعي�ة الدينية للش�يعة.. كش�ف الدكت�ور مايكل بران�ت مؤلف كت�اب: )مؤامرة 

التفري�ق بين األديان اإللهية( ع�ن برنامج مدروس لالس�تخبارات األمريكية وموجه 

ضد الطائفة الشيعية يقول: في إحدى جلسات االستخبارات وبحضور كبار مسئوليها 

وحضور ممثل لالستخبارات البريطانية بسبب تجاربها الطويلة في الدول اإلسالمية، 

توصلن�ا إل�ى نتيج�ة: ال يمك�ن ب�أي ح�ال من األح�وال مواجه�ة المذهب الش�يعي 

ومحاربت�ه بصورة مباش�رة، وإن هزيمتة أم�ر في غاية الصعوبة، وأن�ه البد من العمل 
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خلف الس�تار.. ومن أجل ذلك خططنا ووضعنا برامج دقيقة وش�املة للمدى البعيد، 

فتصميمن�ا كان عل�ى ض�رب المرجعي�ة الدينية وتضعيف عقائد الش�يعة وإفس�ادها، 

وأن نّحرف المفاهيم بحيث يبدو للناظر أن الش�يعة ليس�وا سوى طائفة جاهلة تهوى 

الخرافات، واألمل معقود � في نظرهم � على سحق الشيعة بحلول عام 2010 م.

قد ال يخفى على كل ذي بصيرة ما يمكن أن تلعبه في زماننا هذا األيدي الصهيونية 

وعمالئه�ا من مكر وحي�ل وأالعيب لتش�ويه العقيدة المهدوية األصيل�ة الحقة، وال 

يخالجن�ا أدنى ش�ك في أن أعداء اإلس�الم )الصهيونية والغرب( يقف�ون وراء بعض 

مدعي السفارة.. تكمن الخطورة في هذا الجانب من استراتيجية األعداء: � 

وأقالً: في خلقهم ودعمهم ومساندتهم لمدعي السفارة حديثا. 

وثانؤًا:  بإش�اعة وترويج صلة ه�ؤالء باإلمام المهديP ف�ي غيبته الكبرى، على 
نحو يدعي أنه يتلقى منه األحكام الشرعية والمسائل الفقهية والذي توافق 

الح�ق والصدق وتطاب�ق الواقع الذي يري�ده الله س�بحانه وتعالى.. وعند 

تصدي�ق ذل�ك يجب حينها االس�تغناء ع�ن الفقه�اء )المرجعي�ة الدينية(، 

ألن المراجع يعيش�ون مرحل�ة الحكم الظاهري )حس�ب قواعد االجتهاد 

الفقه�ي(، باعتبار أن إصدار الفتوى يتم بن�اًء على القواعد االجتهادية وقد 

تصي�ب الحق والص�دق وتطابق الواق�ع، أو قد تخط�ئ.. أي تظل الفتوى 

والحكم ظاهريًا ظنيًا أقرب منه إلى الواقع، وهذه المرحلة قد انتهت بظهور 

السفير )المدعي للسفارة والنيابة الخاصة( والذي يرجع لإلمام المعصوم

P مباشرة، وبالتالي ينقل األحكام والمسائل الحقة والمطابقة للواقع.

بناء على هذه الفكرة، يدعم األعداء مدعي السفارة وينشؤون جماعات وحركات 

حديث�ة موالية لهم مثل: جماعة الس�فارة في البحرين، وجماع�ة اليماني في العراق، 

وحركة األحمديه في باكستان، وذلك كامتداد متطور وحديث لحركة البابية والبهائية 
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ف�ي إي�ران، والقاديانية ف�ي الهند.. فيتم بذل�ك إضعاف المرجعية الدينية باالس�تغناء 

عنها ش�يئا فش�يئًا، وضرب الجانب المالي واالجتماعي والسياس�ي لها، ولذا أخذوا 

الحقا بنشر وترويج بعض األفكار الهدامة مثل )بدعة التقليد � بدعة المرجع األعلى( 

وهكذا. 

والمؤل�م المق�رف في كل هذا، أن يجد األعداء م�ن يقوم بتنفيذ هذا الجانب من 

االستراتيجية نيابة عنهم، فيتطوع المتعصبون الجهال من المسلمين بتقديم خدماتهم 

كهدي�ة مجاني�ة لألع�داء، فترى البع�ض من هؤالء الجه�ال يغلي ص�دره حقدًا على 

مراج�ع الدي�ن الكب�ار وعلى بقي�ة العلماء، فيصفهم بأقس�ى األوص�اف !!! حتى أنه 

يستحل دماءهم ألنهم برأيه العقبة الكأداء أمام دعوته، فلو استجابوا له الستجاب كل 

الن�اس.. وهؤالء هم خوارج العصر، فالواحد منه�م يزايد على كل الناس، ويتحدى 

ويعادي كل المراجع العظام، تمامًا كالخوارج والذي كان إمامهم حرقوص بن زهير 

يزايد على رسول اللهA ويرى أنه أفضل منه.

نح�ن اآلن أمام أس�لوب خطي�ر لألعداء، تطبق�ه وتنفذه قلة مش�بوهة من مدّعي 

الس�فارة تس�تهدف النيل من المرجعية الدينية الش�يعية، والمدهش في األمر حقًا أن 

يكون لهؤالء المدعين الضالين مريدون وتابعون من شرائح اجتماعية وثقافية مختلفة، 

يمتثلون ألوامرهم وينساقون خلف مخططاتهم وينفذون مؤامراتهم بسذاجة وجهل.

رابعــًا: محاربــة الأر�سيــة الداعمــة والموؤيــدة والم�ساندة لالإمــام المهدي قبل 
خروجــه، وذلك باإ�سعاف قاعدته ال�سعبية عبر �سل�سلــة من الحروب الع�سكرية 

والقت�سادية والفكرية: 
لق�د اس�تطاع اليه�ود أن يعرفوا ع�ن طريق بحوثه�م ودراس�اتهم واطالعهم في 

الفلس�فة والروحاني�ات وتراثه�م الديني وكتبهم المقدس�ة، وخاصة كتابهم الس�ري 

)الكاب�ال( وما كش�فه المتنبئ الفرنس�ي اليه�ودي األصل )نوس�تر ادام�وس( من أن 

زوالهم سيتم على يد المهديP، ولذا فهم يدركون المصير األسود الذي ينتظرهم، 
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ويخافون من المجهول ومن المصير المحتوم المتوقع لهم.. وعليه فكما كان اليهود 

في الس�ابق يزّين�ون لكفار قريش س�وء أفعالهم في كواليس السياس�ة ف�ي مكة خوفًا 

ورعب�ًا من ظهور أمر الدولة المحمدية، كذلك هم اآلن: فنبوءة خروج القائد العظيم 

)المهدي المنتظر( من مكة مستقباًل يرعبهم ويقّض مضاجعهم.

اليه�ود يعرف�ون ومنذ أم�د بعي�د أن المهديP س�يقضي عليهم عندم�ا يظهر، 

وس�يحاربهم في يوم من األيام، وأن س�احة الحرب س�تكون منطقة الشرق األوسط: 

فم�ن إيران س�تخرج رايات س�ود لنصرة المه�دي، والعراق س�يكون مرك�زًا لدولته 

وس�يتخذ من الكوفة عاصمة له ومنها س�ينطلق لتحرير القدس والقضاء على اليهود، 

أما الجزيرة العربية )مكة( فإن أول ظهوره س�يكون منها، أما بالد الشام فإن السفياني 

)ألد أعداء اإلمام وحليف اليهود والغرب( س�يظهر منها، ومصر س�يتخذها المهدي 

منبرًا إعالميًا له.

إن أخط�ر ما فعله اليهود، أنهم خلق�وا لدى نصارى الغرب عقائد جديدة مرتبكة 

ومش�وهة وخاطئ�ة فيما يتعل�ق بمنقذ البش�رية )القضي�ة المهدوية( وبش�كل خاص 

بالقائ�د العظي�م المنتظ�ر، ودوره القادم في دم�ار الحضارة الغربية، مم�ا خلق لديهم 

حال�ة من الرعب والقلق من كل مال�ه عالقة بالمهديP، ويعلم اليهود علم اليقين، 

 Pأن المبعوثي�ن عليه�م ف�ي المرة الثاني�ة )كما في الق�رآن الكريم( بقي�ادة المهدي

س�يخرجون من أرض بابل )وس�ط العراق(، وهذا ما يفسر مس�اعيهم الدائمة لتدمير 

العراق، وشن الحروب عليه بال هوادة، لهذا فاليهود والغرب والصهيونية � بمقتضى 

الحس�ابات السياسية واالس�تراتيجية � خططوا ومنذ أمد بعيد لتدمير كل ما يمكن أن 

يمثل قوة قد يس�تغلها القائد العظيم في حربه القادمة ضدهم. وقد قاموا بش�ن حرب 

ش�املة ض�د العراق وإي�ران، حتى عندما يظه�ر المهديP ال يجد إال ش�عبًا أنهكته 

الحروب والحصار وال يس�تطيع مس�اعدة إمامة، ومن ثم سهولة القضاء عليه.. ومن 

هنا نعرف الحقيقة وتتضح لنا اإلجابة على: لماذا هذا الهجوم الش�رس على المنطقة 
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وبالخص�وص أتب�اع أه�ل البي�تB؟. ولماذا حصل�ت الح�رب العراقي�ة اإليرانية 

واس�تمرت ثمان سنوات وقتل فيها أعداد كبيرة من الشعبين )موالين ألهل البيت(؟. 

ث�م بع�د انتهاء الحرب بفت�رة قصيرة، تج�ددت الحرب في المنطق�ة وتكررت )غزو 

الكويت � احتالل العراق(.

 والعجي�ب كأن هن�اك م�ن ال يريد للمنطق�ة أن تخلو من الح�روب، واألهم في 

نظرهم هو جعل العراق س�احة حرب لمدة طويل�ة وبلدًا غير آمن، وإيجاد المبررات 

لبقاء القوات الغربية فيه، ويزول العجب فيما إذا علمنا أنهم يمهدون للمعركة الكبرى 

)هرمج�دون( والت�ي يتوقعون أن تكون حربًا نووية واس�عة النط�اق، يتم القضاء فيها 

على المؤيدين للقائد العظيم )روحي فداه(.

ال ب�د أن نع�رف أن الواقع الخطي�ر الذي تعيش�ه أمتنا ومنطقتنا الي�وم وبتخطيط 

صهيوني يهودي وتنفيذ أمريكي غربي، جوهر أسبابه وأهدافه هو: 

انتظ�ار القائ�د العظي�م )اإلم�ام المه�دي( ومحاول�ة القضاء عليه ف�ي بداية  �

ظه�وره، ألن المص�ادر التنبؤية اليهودية قد أعلنت ع�ن قرب ظهوره خالل 

سنوات قادمة.

الس�يطرة واالس�تيالء على كنز الفرات من الذهب والذي يتزايد وجوده مع  �

قرب ظهور المهدي، كما في الروايات.

وض�ع أيديه�م على مناب�ع النفط ف�ي المنطقة والس�يطرة عل�ى اقتصادياتها  �

وإضعافها سياسيًا وعسكريًا.

وقبل ذلك نؤكد أن الذي يقوم به الغرب )الروم( حاليًا في المنطقة وتحت مظلة 

أمريكية صهيونية إنما هو لتهيئة المناخ المالئم لخروج السفياني.

خال�سة القول: 
 إن أع�داء اإلم�امP يدركون أنه قادم ال محالة ويعلم�ون أنه مذيلهم ال محالة، 
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ولكنه�م بالمقاب�ل أعلن�وا الحرب ض�ده قبل ظه�وره وتمهيدًا لمعركته�م المصيرية 

ضده، ومن خالل النظر إلى قصص وتجارب التاريخ، ومجريات األمور واألحداث 

الحالية، نس�تطيع التأكيد بأن هناك مخططًا اس�تراتيجيًا مدروس�ًا ومعدًا مسبقًا وينفذ 

حاليًا، وله أبعاد متعددة )سياس�ية، عسكرية، نفس�ية، فكرية،......( من أجل محاربة 

اإلم�ام المه�ديP قبل وبعد ظه�وره.. وحتم�ًا ال يخلو احتالل الع�راق حاليًا، وما 

وصل إليه من أوضاع ومن فوضى أمنية وفكرية، وظهور بعض الحركات المش�بوهة 

مثل )جند السماء، جماعة اليماني الموعود،.....( بواحدة من هذه األبعاد. 

وهن�ا يتض�ح ل�كل ذي بصيرة وبش�كل جل�ي، أن كل ما يجري ف�ي المنطقة من 

مؤام�رات ودس�ائس تحاك من قب�ل األعداء، إنما ه�و تنفيذ ألهداف مس�بقة وبدافع 

الوقوف بوجه القضية المهدوية ومؤيديها، س�يما القائد العظيمP والذي يقيم دولة 

العدل اإللهي، وينشر القسط والعدل في كافة المعمورة � روحي لمقدمه الفداء.

وفي الختام نؤكد أن هذا مكرهم، ولكن مكر الله غالب }َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الّلُه 

َوالّلُه َخْيُر اْلَماِكِريَن{)1(.. ووعد الله حق }َوإِنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغالُِبوَن{)2(.

)1(  سورة األنفال آية 30.
)2(  سورة الصافات آية 173.



الفصل الثالث

قراءة استراتيجية في مسيرة التمهيد المهدوي

منذ مئات السنين والمؤمنون المنتظرون لإلمامP ما زالوا يراوحون في مكانهم 

في المراحل األولى في مسائل الترويج والتمهيد المهدوي، فبنظرة استراتيجية ورؤية 

كلية شاملة نجد أّن مسيرتنا في طريق التمهيد تحفل باآلتي: � 

اأوًل: ال�ستمرار في عر�س الم�سائل الفكرية والعقائدية المهدوية الأ�سيلة: 
فمن�ذ بداية الغيبة الكبرى )عام 329ه( وحت�ى أيامنا هذه، ونحن نتكلم ونكتب 

ونبح�ث ف�ي بعض القضاي�ا الفكرية العقائدي�ة ذات الخصوصية المهدوي�ة ونغّذيها 

باس�تمرار، وهي في األس�اس مس�ائل مهّمة وجوهرية وضرورية، ولك�ّن بعضا منها 

تّم تكراره وبكثرة، مثل: اس�تمرار اإلمامة وبقائها حتى يرث الله األرض ومن عليها، 

ووج�ود ووالدة اإلم�امP، ومس�ائل الغيب�ة، االنتظ�ار والفهم اإليجابي والس�لبي، 

وعالمات الظهور، و و و..... إلى غيرها من المسائل التقليدية، وهي مهمة وأساسية 

والبّد من معرفتها واإللمام بها، ولكنّنا أشبعناها بحثًا ونقاشًا ودراسًة، قديمًا وحديثًا.

إّن�ه م�ن المفترض أْن تصبح هذه المس�ائل من البديهيات والمس�لَّمات عند كل 

المؤمني�ن، ويج�ب أن تك�ون المعلومات حوله�ا متوّف�رة ومتاحة للجمي�ع عند أي 
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استفسار أو تس�اؤل.. ولكن البّد من تجاوز مثل تلك المسائل، واالنطالق والبحث 

في مسائل حديثة وجديدة، يجب أْن نتطرق إليها ونكتب فيها كي تساعد على التمهيد 

والترويج للقضية المهدوية عند كل أفراد البش�ر، والبحث في مس�ائل تهم الش�عوب 

كافًة ومن زوايا القضية المهدوية. 

 ثانيــا: الت�ســدي اإلى اأعــداء الإ�سالم فــي محاربتهم للق�سيــة المهدوية وك�سف 
اأ�ساليبهم وخدعهم الخبيثة: 

وفيم�ا يخ�ّص هذا المجال ف�إّن هناك قف�زات ممتازة لبع�ض الباحثين للخروج 

من المرّبع األول، وذلك بكش�ف الخطط القذرة لألعداء، وذلك باس�تغاللهم بعض 

مس�ائل العقيدة المهدوي�ه بهدف القضاء عليها. وقد رأينا وبش�كل جّل�ي هذه األيام 

كيف أّن األيدي الخفّية تس�تغل المنحرفين من الناس، والس�ّذج من األفراد لتش�ويه 

عقي�دة المؤمنين بالقضية المهدوية، أيضًا رأينا وبش�كل ملف�ت للنظر كيف أن أعداء 

اإلس�الم ف�ي دولة العراق وحدها فق�ط، وجهت وحركت المدع�و ضياء الكرعاوي 

)م�ن حركة جند الس�ماء( في النجف األش�رف للقضاء على المرجعية، وعند فش�ل 

حركت�ه وانتهائه�ا، دعمت ودفعت ب���المدع�و أحمد كاطع )اليمان�ي المزعوم( في 

البص�رة لخ�رق الرايات الممه�دة لإلمامP، وعند كش�ف أم�ره وخروجه، حّركت 

ووّجهت المدعو محمود الصرخي )نائب اإلمام المزعوم( في كربالء وعند افتضاح 

أمره وهروبه، دعمت وحّركت المدعو فاضل المرس�ومي )اإلمام الّرباني المزعوم( 

في ديالي وبغداد.. وكّل هذه الحركات المنحرفة والمشبوهة حاولت وبشتى الطرق 

تشويه العقيدة المهدوية والقضاء عليها.

هكذا ه�م األعداء يتحّرك�ون وبكل جدية ومثاب�رة لمحاربة القضي�ة المهدوية، 

ونحن لألس�ف ما نزال نتحرك وببطء شديد لكش�فهم والتصّدي الّدعاءاتهم، ولكن 

بنشاط خجول، وحركة بسيطة، نتحرك في هذا المربع، وبأسلوب الدفاع فقط، وليس 

الوقاية والتحصين ثم الهجوم. 
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ثالثا: التب�سير للق�سية المهدوية لدى غير الم�سلمين: 
إننا مقصرون جدا بالتبش�ير بالقضية المهدوية عند الش�عوب غي�ر المؤمنه بدين 

اإلس�الم )الشعوب الغربية والش�رقية(، والتي لم تسمع باسم اإلمام المهديP وال 

تعرف ش�يئا عنه، واذا حان موعد ظهوره ال تعرف ماذا س�يفعل وماذا س�يحقق وماذا 

سينشر، فكيف إذًا لمثل هذه الشعوب أن تؤمن به حين ظهوره وكيف ستؤيده وتؤازره 

وهي ال تعرف أدنى معلومات أو حقائق عن قضيته وأهدافه.

فه�ل أخذن�ا عل�ى عاتقنا التبش�ير والتمهي�د للقضي�ة المهدوية وبش�كل إيجابي 

وصحي�ح وبأس�اليب محبب�ه لدى الغي�ر، خاصة وأن األع�داء يحاولون أن يش�وهوا 

وجه اإلس�الم الناصع فيضخموا إعالميا جرائم داعش واألفعال الوحشية للحركات 

والجماعات المشبوهة والمحس�وبة على المسلمين.. وفوق كل ذلك لألسف نحن 

غافلون ومقصرون جدًا عن إظهار الوجه المش�رق األصيل للقضية المهدوية ونش�ر 

ثقافته�ا وأفكاره�ا والتعريف بالمس�تقبل الزاهر الذي ينتظر العال�م حين يتم تطبيقها 

وتنفيذها.

يجب علينا أن نس�تفيد من القضايا التي تهم الفرد الغربي والش�رقي ويش�عر بها 

ويميل إليها كقضايا الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، والقضايا االقتصادية كالتوزيع 

العادل للدخل والمحافظة على الموارد الطبيعة الناضبة واالستخدام األمثل للطاقة، 

وقضايا البيئة وحمايتها من التلوث، وقضايا االجتماع السياسي و و و... الخ، كذلك 

يجب علينا أن نستفيد من المؤسسات األكاديمية والتعليمة واإلعالمية الغربية لطرح 

القضية المهدوية ونخاطبهم باللغة التي يفهمونها وتؤثر فيهم، وبشكل علمي ونفسي 

وتدريجي سليم لننجح في ترويج فكرة وعقيدة منقذ البشرية األصيلة.

من المؤسف له أنه ليس بأيدينا حاليًا أي فيلم سينمائي يتحدث عن اإلمام المهدي

P س�واًء كان تمثيلي�ًا او وثائقي�ًا يس�اعدنا ف�ي تعريفهP لدى اآلخر غير المس�لم، 

كذل�ك من المخجل أيضا أنه ال يوجد عندنا أي كتاب خاص عن اإلمام P مكتوب 
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بلغة تناس�ب العقلية الغربية و الش�رقية يس�اعدنا للتمهيد لقضيت�ه.. نحن وحتى هذه 

اللحظة لم ننتقل للمربع الثالث وإلى مرحلة التبش�ير به في مس�يرة التمهيد واالعداد 

لقدومه الشريف، فيثار لدينا تساؤل كبير ومهم: متى سيتحقق ذلك؟ ومن سيأخذ هذا 

الواجب من المسئولية على عاتقه؟.

رابعا: ال�ستفادة من اأ�ساليب ومناهج الدولة المهدوية الفا�سلة: 
مم�ا أثبتت�ه الكت�ب الحديثية برواياته�ا المتواترة أّن�ه إذا ظهر اإلم�ام روحي فداه 

سينشر العدل والقسط على أرجاء المعمورة كافة، وسيظهر خيرات األرض وستنعم 

البش�رية بالرخ�اء والرفاهي�ة، هذا ما نظه�ره وما نؤّكد علي�ه في أبحاثنا وفيما ننش�ره 

ونقوله.. ونحن حاليًا بعيدون كل البعد عن أساليب الحكم واإلدارة والتطور العلمي 

والتقن�ي الذي س�يطبقها اإلمامP في دولته، بل نح�ن لم نتعرف عليها او حتى نفكر 

بها، فكيف بدراستها.. نحن أبعد من ذلك بكثير، فحتى اآلن لم ننقل القضية المهدوية 

الى مؤسس�اتنا األكاديمية والتعليمية، ولألسف ال يوجد عندنا من الرسائل الجامعية 

)ماجس�تير و دكتوراه( حول القضية المهدوية إال أعداد بس�يطة تعد على أصابع اليد، 

وأغلبها تصّب في جوانب العقيدة أي في خانة المربع األول.

والس�ؤال المهم في مس�يرة التمهيد هو: متى تصبح القضي�ة المهدوية موضوعًا 

مهم�ًا وجوهريًا ف�ي الدراس�ات الجامعية واألكاديمي�ة لدينا؟.. مت�ى تحين الفرصة 

وننتق�ل إل�ى دراس�ة جميع أبعاده�ا وجوانبها، فمثاًل: ه�ل عرفنا وبحثنا ما س�بب أّن 

اإلمامP يحثي المال حثيًا واليعّده، وكذلك ال يجد المزّكي � في زمان ظهوره � من 

يأخذ منه الزكاة؟ هل درس�نا كيف ُيظِهرP خي�رات األرض، وكيف يجعل الموارد 

الطبيعي�ة الناضبة تكفي حاجة البش�رية؟ وكيف يعيد صياغة أخالق وس�لوكيات كل 

البش�ر؟ هل تأملنا األس�اليب اإلدارية والسياسية لحكومه مركزية واحدة تسيطر على 

األرض كافة، ومع ذلك فإّنها تنشر التوحيد والعدل والقسط.

إّن نواح�ي عدي�دة ف�ي القضي�ة المهدوية تحت�اج م�ن المؤمني�ن المّمهدين الى 
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دراس�تها والتأمل فيها، ولكن لألسف نحن غافلون ومقصرون عن ذلك.. فكيف إذًا 

نمّهد لإلمامP ونس�اعده ف�ي بناء دولته الفاضلة، ونحن لم نفكر حتى في أس�اليب 

إدارت�ه ومنهج حكمه، ولم نحاول تطبيق ابس�ط معالم دولت�ه ومناهجها.. حّقًا نحن 

مقّصرون جدًا في مسيرة التمهيد والتوطئة المهدوية.

خال�سة القول: 
اّن المؤمنين الممهدين لظهور اإلمامP ومنذ مئات السنين مازالوا في المراحل 

األولى في مس�يرة التمهيد للطور المهدوي، فكان وما زال ش�غلهم الش�اغل األمور 

الفكري�ة والثقافية للعقيدة المهدوية.. فحتى اآلن لم يتقّدم المؤمنون خطوات وقائية 

وتحصيني�ة، غن�اك ع�ن الهجومية في مواجه�ة خطط األعداء الشرس�ة، بل م�ا زالوا 

متخذي�ن موق�ف الدفاع، ولي�س التصّدي لتل�ك الخطط.. فه�ل يحق لنا أْن نس�ّمى 

ممهدين، ونحن لألسف لم نسّجل أية خطوات تذكر للدعوة والتبشير لمنقذ البشرية 

لدى الشعوب غير المسلمة، حيث ال يوجد لدينا أي كتاب متخّصص أو فيلم سينمائي 

معّد للترويج و التبش�ير بالقضية المهدوية.. وهل نمتلك القدرة والكفاءة لالس�تفادة 
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من أس�اليب ومناهج الدولة المهدوية الفاضلة، وتطبيق بعض منها في وقتنا الحالي، 

أم نحن غافلون عن كل ذلك.

نح�ن مازلنا نزحف وببطء ش�ديد في مراحل التمهيد، وأمامن�ا طريق طويل غير 

ممّه�د حتى نصل الى أعتاب عصر الظهور، نعم قد نكون ركّزنا على أنفس�نا ونس�ينا 

اآلخري�ن، حاولن�ا أْن نرّبي أنفس�نا عل�ى االس�تعداد والتهيئة، وغفلنا ع�ن المجتمع 

والعالم، علمًا بأّن اإلمام المهديP مبعوث لكل البشرية.

نس�أل الل�ه أْن يس�اعدنا ويوّفقنا في مس�يرة التمهي�د المه�دوي، وأْن يجعلنا من 

الممّهدين للظهور الش�ريف، وأْن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا 

وأه�اًل لها، وأْن نحظى بخدمتهP والعيش تحت ظل رآيته الهادية، عجل الله تعالى 

فرجه وسهل مخرجه.



الباب الثالث

رؤى مهدوية في عالمات الظهور





الفصل األول

منهج قراءة عالمات الظهور

ف�ي خض�م األخب�ار السياس�ية والعس�كرية المتس�ارعة الت�ي تم�ر عل�ى العالم 

اإلس�المي، يتساءل كثير من المؤمنين عن عالقة هذا الحدث أو ذاك الخبر بعالمات 

ظهور اإلمام المهدي المنتظرP، فقد مل الناس من الظلم و ضجروا من الجور فكثر 

تطلعه�م للبحث ع�ن المنقذ و المخل�ص وزاد اهتمامهم بالقضي�ة المهدوية وصب 

تركيزهم للبحث عن إرهاصات اليوم الموعود لعلهم يجدون إش�ارة أو بصيص أمل 

لق�رب الفرج.. مما يتطلب من المؤمنين التحل�ي بمزيد من الوعي الثقافي والفكري 

ليس�اعدهم عل�ى فه�م واس�تيعاب الروايات الش�ريفة الخاص�ة بالمالح�م و الفتن، 

باإلضاف�ة للتاكيد على مجموعة م�ن الثوابت التي يجب مراعاتها عند قراءة عالمات 

الظهور ومالمح الفرج، وهي كالتالي: � 

اأوًل:  معرفة العالمات وتق�سيماتها: 
ال ب�د من معرفة أن عالمات الظهور تعني تلك األخبار أو الحوادث التي س�تقع 

 ..Bوأهل بيته Aفي المس�تقبل وتكون مؤش�رة على الظهور وقد أخبر بها الرسول

إذًا نح�ن نتعام�ل مع روايات صادرة ع�ن المعصومينB، فيج�ب ان يكون التعامل 
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ذات صفة شرعية وعلمية ونبتعد عن الهوى و المزاجية والسطحية.

 عند قراءتنا لروايات المالحم والفتن يجب مراعاة التقسيمات التالية: 

البد أن نفرق بين عالمات قيام الس�اعة وهي عشرة: »ظهور المهدي، نزول  �

عيس�ى، الدجال، ياج�وج وماجوج، الداب�ة،.......« وبي�ن عالمات ظهور 

اإلم�ام المه�ديP، حت�ى ال يلتب�س علينا األم�ر ونصاب بس�وء فهم عند 

قراءتنا أو اطالعنا على الروايات الش�ريفة التي تتحدث عن أخبار المستقبل 

و آخر الزمان.

الب�د من معرف�ة عالمات الظهور )المحتومة( والتي الب�د وأن تقع والتي ال  �

يتدخ�ل البداء ف�ي كلياتها و لها الكثير من االرتب�اط بالظهور وتكون مقارنة 

له، وهي خمس عالمات »اليماني، الس�فياني، الصيحة، قتل النفس الزكية، 

خس�ف البيداء« وبين عالمات الظهور )غير المحتومة( وهي كثيرة والتي ال 

يمكن الجزم واليقين بأنها ستقع.

ثانيًا:  اإدراك الأبعاد التربوية للعالمات:
ليس المطلوب من المعصومينB أن يذكروا كل خبر س�يحدث في المس�تقبل 

 Bويش�يرون إلي�ه ف�ي رواياتهم الش�ريفة أو ربط�ه بالقضي�ة المهدوية، ب�ل نجدهم

يخت�ارون من األح�داث واألخبار المس�تقبلية مافي�ه مصلحة من إذاعت�ة واإلفصاح 

عن�ه، وهنا البد من معرفة األهداف التربوية والعقائدي�ة من وراء ذكر هذه العالمة أو 

تلك، حيث أن معرفة العالمات تعتبر حالة تعبئة )تثقيفية( تحصن المؤمن من مخاطر 

المتاهات الفكرية، علمًا بأن الهدف األساٍس من ذكر العالمات هو: 

بعث األمل وزرع التفاؤل في النفوس عبر مختلف القرون واألجيال. �

اإليعاز للمؤمنين بقرب الظهور والتنبيه إليه. �

خلق حالة إيجابية في روحية االنتظار واالستعداد النفسي للظهور. �
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تحصين األمة من الرايات الضالة والمنحرفة. �

م�ن هن�ا نعرف أن عالمات الظهور بش�كل ع�ام تجعل العالقة بي�ن األمة و إمام 

زمانه�اP عالق�ة دافئ�ة متق�دة وذات ارتباط مس�تمر ومخ�زون روحي كبي�ر تغذيه 

الرواي�ات الش�ريفة الخاصة بالعالم�ات، ولذا صيغ�ت الروايات بلغ�ة كلية عمومية 

مقصودة، يمكن أن تنطبق على قرون مختلفة. 

ثالثًا:  المحافظة على �سرية حركة الظهور: 
إن عالمات الظهور هي أش�به برس�ائل خاصة من المعصومينB إلى ش�يعتهم 

ومحبيهم بمرأى ومس�مع من األعداء، لذا ال نتصور ان يضع الرس�ولA وأهل بيته

B أس�رار الظه�ور ف�ي متناول أجه�زة االس�تخبارات العالمية مما يؤدي إلى فش�ل 

الحركة في بداية انطالقتها، ولذا نفهم س�بب صياغة أخبار وعالمات الظهور بصورة 

رمزية خاصة وبغموض مقصود وبلغة كلية عامة مراعاة لحساس�ية هذه األخبار لدى 

مؤسس�ات الكفر العالمي وامتداداته، وهذا ما يؤك�د اعتماد لغة الترميز باعتباره جزء 

من مهمة المحافظة على السرية التامة و عدم الحاق الضرر بحركة اليوم الموعود.

م�ن هنا نالحظ أن روايات عالم�ات الظهور تعتمد طريقة خاصة في الصياغة ال 

ت�دع مجاالً لألع�داء وكذلك المؤمنين م�ن الجزم بتحليل محدد أو تش�خيص دقيق 

يرس�م لن�ا معالم الخارطة العس�كرية للظه�ور، وبالتالي البد أن نع�رف أن الروايات 

الش�ريفة ال تمكنن�ا إال من الوصول إلى قرائن قوي�ة تبعث على األمل ولكنها ال تذيع 

 .Bأسرار أهل البيت

رابعًا:  قراءة عالمات الظهور ب�سورة �ساملة: 
يتطل�ب من المؤمنين والباحثين أن يقرأوا عالم�ات الظهور كلها وبصورة دقيقة 

وش�املة، وليس كل عالمة أو خبر مس�تقل عن بقية العالمات واألحداث، فال بد من 

ربط العالمة الواحدة بجميع العالمات واألحداث األخرى المرتبطة بها، ناظمين كل 
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األحداث في سلك تاريخي واحد لنستطيع ونتمكن من إيجاد وتحديد القرائن القوية 

لكل عالمة ومدى تحققها، أما االس�تغراق في كل حادثة أو عالمة بمفردها س�يؤدي 

إلى حالة من التيه والضبابية وتكون حينها كل عالمة منعزلة عن األخرى ليس بينهما 

ضابط وال رابط، فضال عن تشتيت األفكار وبعثرة الجهود.

 Bإن دراس�ة عالم�ات الظه�ور جميعه�ا، واالطالع عل�ى روايات أه�ل البيت

كلها في هذا الخصوص، تعتبر مقدمة ضرورية لرؤية ش�املة عن إرهاصات الظهور، 

فبتحليل منطقي جيد ونظرة كلية مس�تمدة من بصيرة نافذة ووجدان عميق يتس�نى لنا 

تحديد القرائن القوية لكل عالمة، وبضم القرائن مع بعضها البعض نس�تطيع اإللمام 

بالصورة الشاملة لوقائع و أحداث ومالمح اليوم الموعود. 

خام�سًا:  ا�ستي�ساح م�سدر الخبر اأو العالمة: 
ال بد من التفريق بين الخبر والتحليل فيما يتعلق بأحداث وعالمات عصر الظهور 

لنعرف مصدر المعلومة ودقة صدقها.

الخبر )عالمة(: حدث س�يقع في المس�تقبل وأش�ار إليه أه�ل البيتB في  �

رواياتهم الش�ريفة وله انعكاساته القريبة أو البعيدة على الظهور، وهو عبارة 

عن عالمة من عالمات الظهور.

التحلي�ل )لي�س عالمة(: ذك�ر الخبر مع التط�رق إلى التفاصيل واألس�باب  �

والمسببات واالنعكاس�ات المنجرة على هذا الحدث، وهو عبارة عن رأي 

واجتهاد و اس�تنباط الكاتب أو الباحث أو الخطيب يوضح به فهمه للعالمة 

أو الرواية الشريفة.

فمث�ال على ذل�ك عندما يق�ول اإلمام عليE »ث�م رجفة تكون بالش�ام، يهلك 

فيه�ا مائة أل�ف يجعلها الله رحمة للمؤمني�ن وعذابًا على الكافرين« )غيبة الطوس�ي 

ص 278(، فكلمة رجفة )الخبر( مصدرها أمير المؤمنينE أما تفسيرها أو تحليلها 
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ف�آراء مختلف�ة: أحدهم يقول زلزال أرضي، وآخر يقول انفج�ار نووي، وثالث يقول 

اضطراب أمني وسياس�ي وهكذا، فعندما نس�مع بزلزال س�يكون بالش�ام أو بانفجار 

س�يقع بالشام أو باضطراب أمني س�يحدث في الشام، فال بد أن نعرف أن هذا الكالم 

عب�ارة ع�ن تحليل وفه�م للرواية ولي�س خبر يقين ص�ادر عن معصوم، ل�ذا ال بد أن 

نعرف مصدر المعلومة. الخبر الذي هو عبارة عن عالمة من عالمات الظهور إذا كان 

مصدرها المعصومينB فهذا صدق ويقين � بعيدًا عن موضوع البداء � أما المعلومة 

التي مصدرها التفس�ير والتحليل والفهم فق�د تصيب الحقيقة وقد تخطئ، وال يصح 

أن نطلق عليها عالمة.

ليتسنى للمؤمنين الحصول على ملكة وإمكانية التفريق بين الخبر والتحليل البد 

من االطالع على مجمل روايات أهل البيتB الخاصة بعالمات الظهور واستيعاب 

ألفاظها بدقة، فضاًل عن دراسة صحة الرواية من عدمها.

خال�سة القول: 
عند الحديث عن عالمات الظهور البد من التأكيد على ثوابت أساسية وجوهرية 

تكون واضحة للجميع ومن المس�لمات: إن قراءة العالمات يجب ان ال تش�غلنا عن 

معرف�ة األبع�اد األخرى للقضية المهدوي�ة مثل الجوانب العقائدية وش�رائط الظهور 

وواجب�ات االنتظ�ار وتهيئة النف�س. االبتعاد عن التوقيت المنه�ي عنه وعدم تصديق 

م�ن يحدد س�نة الظه�ور. اجتن�اب إس�قاط الروايات الش�ريفة أو تطبيق ش�خصيات 

عصر الظهور على واقعنا الحالي أو على أش�خاص بعينهم وعدم الجزم عند تحديد 

القرائن للعالمات. كذلك في هذا الس�ياق التأكيد على أن يكون الحديث عن مالمح 

ي�وم الظهور مقدمة لتقوية وزيادة ارتباط المؤمني�ن العاطفي بإمام زمانهمP، حيث 

أن م�ن واجبن�ا ف�ي عصر الغيبة أن نعد أنفس�نا لنكون من جنده الحتم�ال إدراك زمن 

خروجهP، نس�أل الله أن يوفقنا لذلك، فكم نحن تواقون لرؤية اإلمام روحي فداه، 

وحريصون على االنضمام إلى حركة الفتح التاريخية الفريدة. 





الفصل الثاني

الحجاز قبل الظهور)))

مكانة الحجاز في اأحداث اآخر الزمان
مفسؤملومألقل:وول�اوهيولعاناومفحجازوقش�بهومفجزرةةومفكةرؤاوض�يوأحممثوآخةو

مفزلانوقعصةوظاواومهلامومفماميP؟

مفجومب: تكمن أهمية منطقة الحجاز بوجود الكعبة المشرفة )قبلة المسلمين(، 
ومثوى رس�ول اللهA فيها، ومن هنا يظهر لنا س�بب اختيارها منطلقًا لحركة ونهضة 

اإلمامP وبدء ظهورها ونش�أتها من مك�ة المكرمة )البيت الحرام( ومن ثم توجهها 

إلى المدينة المنورة، وذلك لالستفادة من هدفين: 

مألقل:  إيصال رسالة إلى كافة شعوب العالم بأن منطلقات حركة اإلمامP دينية 
وأهدافها إسالمية وأن )اإلسالم( هو األيدلوجية والدستور لحركته، وأنه

E تابع ومجدد لشريعة جده رسول اللهA، كذلك يستوعب العالم من 

)1( مقابلة أجرتها مجلة )موعود( الشهرية اإليرانية مع المؤلف، ونشرت باللغة الفارسية في عدد 108، شهر 
بهمن 1388ه ش الموافق فبراير 2010 م، بعنوان "نقش حجاز در عصر ظهور" ترجمة : سيد شاهبور 

حسيني.
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شعاره »يالثارات الحسين« عند ظهوره المقدس معالم مدرسته الفكرية.. 

وم�ن هن�ا كان الظهور من قل�ب العالم اإلس�المي ومن قبلة المس�لمين 

ليحظ�ى اإلمامP بفرصة إيضاح رس�الته وأهدافه للعال�م كافة من بداية 

انطالق حركته.

مفثاني:  االس�تفادة من مكانة الكعبة المش�رفة عند المسلمين، فعندما تكون بداية 
حركتهE من أقدس وأطهر بقعه لديهم، فإن هذه الحركه تحظى باهتمام 

ومتابعة مستمرة من جميع المسلمين وبمذاهبهم وأطيافهم كافة، لمكانة 

مكة المكرمة )القبلة( لديهم، وهنا يضمن اإلمامP اس�تماع المس�لمين 

عل�ى األق�ل لبيانات�ه وخطب�ه، وحينه�ا يصل صوت�ه وأطروحت�ه لجميع 

المسلمين.

من هذه النقاط وغيرها يتضح لنا عبقرية القائد ونجاح استراتيجية حركته، بعكس 

لو كانت بداية انطالقها من أية مدينة إسالمية أخرى، أو من أية عاصمة سياسية أخرى، 

قد ال تحظى حركة اإلمامE حينها من المتابعة اإلعالمية والسياس�ية والجماهيرية، 

وخاصة في بداية ظهورها ولم تكتمل بعد أسباب قوتها، ولم تتشكل هيكليتها. 

اإيجاز عن الو�سع ال�سيا�سي في الحجاز قبل الظهور
مفسؤملومفثاني:ووه�لورمعنوأنوتحمثن�اورإرجازوعنومفوضعومفسؤام�يوضيولنطقاو
مفحجازوقبلومفظاوا؟وقهلومألجومءومفكالاولؤرمةوفإللامEوأمو

لكادراوفه؟و

مفج�ومب: إن تسلس�ل األحداث التي هي مقدمة الظه�ور في منطقة الحجاز تبدأ 
بتهيئة الظروف والمناخ المناسب إلنجاح حركة اإلمامP، ومن هنا نستوعب ونفهم 

الروايات الش�ريفة التي تتحدث عن الفراغ السياس�ي والضعف العس�كري واألمني 

ف�ي تلك المنطقة قب�ل الظهور.. تبدأ األحداث في الحجاز بموت الحاكم )عبد الله( 
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فيك�ون آخ�ر ملوك الحجاز كما في الرواية: »من يضمن ل�ي موت عبدا لله أضمن له 

القائ�م«، ويختل�ف )آل فالن( في تعيي�ن الخليفة له، ويس�تمر اختالفهم حتى ظهور 

اإلمام المهديP كما في رواية أبو بصير: »أما إنه أذا مات عبدا لله لم يجتمع الناس 

بعده على أحد، ولم يتناه هذا األمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين 

ويكون ملك الشهور واأليام.. قال أبو بصير فقلت: يطول ذلك؟ قال: كال«.

ويتح�ول الخالف بعد موت )الحاكم عبدا لله( إلى صراع داخلي على الس�لطة 

والحكم، ويبدأ االقتتال الداخلي بين أجنحة العائلة الحاكمة، كما في الرواية: »إن من 

عالمات الفرج حدثًا يكون بين الحرمين، قلت وأي شئ يكون الحدث؟ فقال عصبية 

تكون بين الحرمين، ويقتل فالن من ولد فالن خمسة عشر كبشا« أي بين الحرم المكي 

والحرم المدني، والقتل قد يكون في مدينة الطائف.. وبس�بب هذا الصراع الداخلي 

على الس�لطة تضعف حكومة الحجاز ويحدث الفراغ السياس�ي وال يس�تقر الوضع 

األمني.. بغياب الس�لطة السياس�ية وضعفها وانش�غالها بالصراع واالقتتال الداخلي 

.Bعلى الحكم، فتنشط الفئات والمجموعات الناصبية المعادية ألتباع أهل البيت

وهن�ا نتفهم الرواي�ات التي تتحدث عن اضطراب يقع بين الحجاج في منى أثناء 

موسم الحج من ذاك العام حتى أن جمرة العقبة تتلطخ بالدماء، وذلك امتداد للخالف 

بين أهل الحجاز على السلطة، باإلضافة للمناخ األمني العام المعادي للشيعة، فيكثر 

حينها إيداعهم في الس�جون، وتختتم هذه اإلحداث ف�ي ال� 25 من ذي الحجة بقتل 

سفير اإلمامP )ذو النفس الزكية( في الحرم المكي بين الركن والمقام.

األم�ر المهم في الحج�از في تلك الفترة )أي قبيل الظهور( أن أنظار المس�لمين 

تتوجه نحو المهديP وتنتظر ظهوره، وينتشر حينها بين الناس أنهE يسكن المدينة 

المنورة، وأن انطالق حركته ستكون من مكة المكرمة.. وفي هذه الفترة ينشط اإلمام

 Eباالتص�ال بأنصاره ف�ي المدينة المنورة ومن ثم في مك�ة المكرمة، ويمارس P

دوره القيادي بش�كل ش�به كامل ويص�در توجيهاته في تلك الظروف الحساس�ة إلى 
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أتباعه وأعوانه، ويتصل بأنصاره بش�كل مباشر في ش�تى بالد المسلمين باعتبار )بعد 

النداء الس�ماوي وخروج الس�فياني( بداية النهاية للغيبة الكبرى التامة، وابتدأ مرحلة 

الظهور الخفي )األصغر(. 

موقف اأهل الحجاز تجاه الإمام
مفسؤملومفثافث:ووكؤفوم�ؤعونوادوضكلوم�اكنيولعاوقمفممرناورافنس�باوفظاواو

مهلامPوقدعوته؟ولاوهوولوق اموفاذمومأللة؟

مفج�ومب:وبس�بب الف�راغ السياس�ي والصراع الداخل�ي على الس�لطة في منطقة 
الحج�از ف�ي فترة قبب�ل الظهور، تنش�ط القوى المعادي�ة ألتباع أه�ل البيتB لعدم 

وج�ود منافس قوي له�م في المنطقة.. فتقوم هذه القوى بعدة أعمال بمس�اعدة بقايا 

 Pشرطة النظام الحاكم آنذاك، وتبين لنا هذه األعمال مدى كرههم وعدائهم لإلمام

وأتباعه، فمن تلك التصرفات في تلك الفترة: 

بعد النداء الس�ماوي في رمضان وخروج الس�فياني ف�ي رجب قبل الظهور  �

بعدة أش�هر، يق�وم المؤمن�ون بالتوافد إلى مكة رغبة واش�تياقا ف�ي مناصرة 

اإلمامP، فيدخل أهل مكة الش�ك والريب�ة من هؤالء المؤمنين واألنصار، 

فيهمون بالقضاء عليهم ويتآمرون عليهم، كما توضح لنا رواية أبي بصير عن 

اإلمام الص�ادقE )1( وحينها يتم القبض على كثير من المؤمنين وإيداعهم 

السجون.

ارت�كاب بقايا النظام الحاكم آنذاك والجماعات التكفيرية جريمة بش�عة في  �

مدينة الرس�ولA وذلك بقتل فتى هاشمي وشقيقته )محمد وأخته فاطمة( 

وصلبهما على باب مسجد النبيA.. وكل ذلك إظهارا لحقدهم على أتباع 

 .Eوأعوان اإلمام المنتظر

)1( بشارة اإلسالم ص 210.
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في الخامس والعشرين من ذي الحجة، قبل الظهور ب�� 15 يوما يقوم اإلمام �

E بإرس�ال رجل هاش�مي مندوب عنه للناس في مك�ة المكرمة في عملية 

اختب�ار وجس نبض وتهيئة للثورة المباركة، فيدخل س�فير اإلمام محمد بن 

الحس�ن )ذو النفس الزكية( الحرم المكي ويقف بين الركن والمقام، ويبّلغ 

الن�اس المتواجدين في الحرم المكي رس�الة ش�فوية من اإلم�امP، فيقوم 

بقايا ش�رطة النظام الحاك�م في الحجاز بارتكاب جريمة ش�نعاء ال تقل عن 

س�ابقتها، وذل�ك بقتل رس�ول اإلمامE في الح�ال بين الرك�ن والمقام في 

المسجد الحرام في يوم حرام.

م�ن ه�ذه اإلحداث وغيرها نجد أن أه�ل الحجاز في تلك الفت�رة ال يرغبون في 

ظه�ور اإلم�امE، وال تخفى تل�ك الرغبة على القائ�د العظيم، ولذا نج�ده يعبر عن 

ذل�ك بصراح�ة، كما صرحت به الرواي�ة عن اإلمام الباقرE: ف�ي حديث طويل.... 

»يقول القائم ألصحابه: ياقوم، إن أهل مكة ال يريدونني، ولكنني مرسل إليهم ألحتج 

عليهم.. بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم« ... إلى بقية أحداث قتل ذو النفس الزكية. 

اأبرز الأحداث ال�سيا�سية في العالم الإ�سالمي
مفسؤملومفةمرع:وول�نوع لاتومفظاواوركفومألحممثومفسؤام�ؤاوتقعوضيومفكافمو
مهم� ليوقتؤث�ةوعل�ىولنطق�اومفحج�از،ول�اوه�يوأر�ةزوتلكو
مألحممث؟وقهلوققعوأيوحمثولنااوأقومتضحتوإاهاصاته؟

مفجومب: بش�كل عام إن األمة اإلس�المية تعيش قببل الظهور حالة من الضعف 
السياس�ي الشديد بس�بب الحروب والفتن واالقتتال الداخلي، وكذلك تدخل القوى 

األجنبية )الروم( في المنطقة، ونتيجة لذلك تظهر وتبرز على الساحة تيارات سياسية 

متصارعة ومتنافسة مثل: 

خروج الس�فياني من الش�ام )وهو من المحتوم(، وهو من أبرز أعداء اإلمام  �
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ومدعوم من قوى الغرب )الروم(.

خ�روج اليمان�ي م�ن اليم�ن )وهو م�ن المحت�وم ايض�ا(، وهو م�ن مؤيدي  �

ومناصري اإلمامE ورايته أهدى الرايات.

� .Eخروج الخراساني من إيران، وهو كذلك من مؤيدي و مناصري اإلمام

هذه القوى الثالث تمثل مراكز الثقل السياس�ي والعس�كري في المنطقة حينها، 

وبتحركاتها وصراعاتها وتحالفاتها تشكل الجو والمناخ السياسي العام للمنطقة قبل 

الظهور بفترة وجيزة.

في الوقت الحالي، عندما نقرأ أحداث منطقة الشرق األوسط، ونراقب األوضاع 

السياس�ية والعسكرية فيها، نستشف من قراءتنا بأن إرهاصات أحداث الظهور بدأت 

تظهر للعيان، وبوادر نشوء نواة للقوى السياسية المتوقعة في تلك الفترة قد تشكلت، 

وبدأنا نتحس�س كذلك معالم للتيارات المتنافس�ة والتي لها عالق�ة بأحداث الظهور 

وعالماته.. فمن ذلك إرهاصات لبروز عدة تيارات: 

مفتؤ�ااومألقل: أصحاب اإلمام المهديP وهم اليماني والخراس�اني، فكثير من 
المؤمني�ن يعتق�د بأن أح�داث اليمن األخيرة والح�رب مع الحوثيين ما ه�و إال بداية 

وإرهاص�ات لخروج اليماني.. وما تدخل الحكومة الس�عودية في الحرب، إال بداية 

لخل�ق وتهيئة المناخ لس�ير األحداث في المس�تقبل كما نقرأها ف�ي عالمات الظهور 

وكما رسمتها لنا الروايات الشريفة.

مفتؤ�ااومفثاني: أعداء اإلمام المهديP بقيادة الس�فياني حلي�ف اليهود والغرب 
والحاقد على أهل البيتB وأتباعهم، ولهذا نجد حاليا بعد أحداث العراق )سقوط 

صدام( وجود تحالف بين البعثتين والتكفيريين في المنطقة ضد الشيعة، شاهدًا لبداية 

إرهاص�ات وتهيئة المناخ المناس�ب لخروج الس�فياني ونش�وء تياره، ورس�م معالم 

األح�داث المس�تقبلية كما توض�ح لنا روايات وعالم�ات وأخبار الظهور في الش�ام 
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والعراق والحجاز. 

م�ن هنا نلمس أن س�احة المنطق�ة في الرواي�ات ميدانًا لمعارك متع�ددة وهامة، 

ومج�رى األمور واألحداث الحالية ما هو إال مقدمة لعدم االس�تقرار السياس�ي كما 

وضحته األحاديث الشريفة. 

 كذل�ك نجد م�ن ناحية أخرى أن بع�ض المؤمنين والمتابعي�ن ألحداث الملف 

الن�ووي اإليراني وس�ير األمور فيه واس�تغالل القوى االس�تكبارية لذل�ك، يعتقدون 

بربط ذلك بأجواء رواية اإلمام الباقرE حيث قال: »كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق 

يطلبون الحق فال يعطونه، ثم يطلبونه فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 

عواتقهم، فيعطون ماس�ألوا فال يقبلونه حتى يقوموا، وال يدفعونها إال إلى صاحبكم، 

قتالهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر«. 

خ�سف البيداء وهجمة ال�سفياني على الحجاز
مفسؤملومفخالس:وولنومفك لاتومفحتمؤاوفلظاواوخسفومفبؤممء،واجاءوتحمثومو
قلؤ� وعنوهذمومفموضوعوقعنوهجماوجؤشومفس� ؤانيوعلىو
لمرناومفةمول،وقكذفكوحمثوناوعنومفمنطقاومفتيومؤقعوضؤااو

مفخسفوعنموقؤامومهلامP؟

مفجومب: في س�نة الظهور يس�يطر على منطقة الش�ام شخص يمثل رمزًا للحكام 
المسلمين المنحرفين الموالين للغرب والمناهضين للحق وآخرهم، يسمى )السفياني 

بناء على نسبه( هذا الشخص المنحرف يحقد على أهل البيتB وأتباعهم.. ويقوم 

بعدة أعمال إجرامية وش�نعاء في العالم اإلسالمي من قبيل احتالل العراق ومهاجمة 

إيران، كذلك يطمع في غزو األراضي المقدسة في الحجاز، فعندما يصل إلى مسامعه 

خ�روج اإلم�ام المه�ديP في مكة وضع�ف حكوم�ة الحجاز وعجزها السياس�ي 

والعس�كري، يرس�ل الس�فياني جيش�ا ضخما )ال يكون هو فيه( إلى المدينة المنورة 
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الحتاللها، فيعيث الجيش بمدينة الرسولA خرابا ودمارا، وينهبها لمدة ثالثة أيام، 

ويرتكب جنوده فيها المجازر بأمر منه، فيكسرون منبر رسول اللهA ويهدمون القبر 

الشريف.. ثم يخرج الجيش من المدينة قاصدا غزو مكة المكرمة للقضاء على حركة 

اإلمام المهديP في بداية ظهورها، فإذا توسط الجيش البيداء وهي منطقة واقعة بين 

مكة والمدينة بعد انتهاء الجبال وبداية األرض المستوية للمسافر من المدينة إلى مكة 

وعلى بعد اثني عشر ميال من منطقة )ذات الجيش(، وهي أرض بيضاء مسطحة قرب 

ب�در الكبرى، حيث يصل الجيش منطقة البيداء وقت الليل، فيبيت الجيش فيها )ليلة 

مقم�رة � 15/14 مح�رم( فيأمر الله تعالى جبرائيلE فيصرخ فيهم صرخة الغضب 

وينادي يابيداء أبيدي القوم الظالمين، فتنخسف األرض بهم وبقواتهم المسلحة، وال 

يفلت منهم إال رجالن )بش�ير ونذير( يضرب المَلك على وجهيهما فتحول إلى القفا 

ن  َما َمَعُكم مِّ ًقا لِّ ْلنَا ُمَصدِّ ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب آِمنُوْا بَِما َنزَّ َها الَّ مصداق لقوله تعالى: }َيا َأيُّ

ْبِت َوَكاَن  َها َعَلى َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعنَُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ َقْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ

ِه َمْفُعوالً{)1(، فيذهب )البش�ير( إلى القائمP ويبش�ره بهالك جيش السفياني  َأْمُر اللَّ

بالخس�ف ويتوب عل�ى يدي اإلم�امP، والثاني )النذير( يذهب للس�فياني بالش�ام 

ليحذره ويخبره بهالك جيشه، ويموت نذير في الحال. 

وعن�د مس�ير المهديP من مكة متوجه�ا إلى المدينة المنورة يمر جيش�ه على 

موقع الخسف، فيخبر اإلمامE أنصاره وأعوانه بمكان الخسف. 

يعتبر هذا الحدث )الخسف( من المحتومات، وال يقع في مكة ألن مكة المكرمة 

حرم آمن ال يمكن أن يخاف فيه المس�تجير، كم�ا أن اإلمام المهديP قائد مذخور 

للي�وم الموع�ود وهداية العالم، ال يمكن أن يقتل وال بد من حمايته، ومن هنا تقتضي 

الض�رورة والمصلحة إفناء هذا الجيش والقضاء عليه بفعل إعجازي إلهي.. وتصبح 

مكة بعد هذا الخس�ف منطقة األمان، ال يجرؤ أحد من القادة العس�كريين أو الحكام 

)1( سورة النساء آية 47.
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السياسيين أن يذهب إليها لمحاربة المهديP، فكل قائد أو ظالم يطلب منه ويكلف 

بالذهاب إلى مكة وغزوها للقضاء على المهدي يتراجع ويستقيل وال يقبل خوفا من 

.Pوقوع الخسف به، فيبقى حرم الله آمنا ويستقر األمر للمهدي

خريطة �سير الإمام بدًءا من ال�سيحة وحتى الخروج اإلى المدينة
مفسؤملومفسادس:ووحمثون�اوعنوخةرطاوم�ؤةومهل�امPولنومفمس�جمومفحةمم،و
رافتةتؤبولنورممراومفنممءومفس�ماقيوقمف�ىوخةقجومهلامEو
إف�ىومفممرنا،وقأه�مومألحممثومفت�يوتقعوضيوتل�كومفمةحلاو

مفزلنؤا؟

مفج�ومب: إن توقي�ت ي�وم الظهور ه�و توقيت أكثر م�ن حكيم وأكث�ر من دقيق، 
ولهذا يعتبر وحده نصف الخطة، ومن أهميته فرض انتظاره مئات السنين، فإن عنصر 

المفاج�أة في يوم الظهور ووقت�ه له أثر فعال في نصرتهE وإنج�اح حركته.. فعندما 

يسمع محبو وأتباع اإلمامE النداء السماوي في رمضان، وهم في األساس يراقبون 

األحداث ويتابعون تفاصيلها فسيجدون أن الساعة قد حانت وقد اقترب وقت الفرج، 

 Eولذا كما تخبرنا الروايات فإن سبعة من العلماء من بلدان شتى يبحثون عن اإلمام

بع�د س�ماعهم للنداء، فيلتق�ون في مكة على غي�ر ميعاد، ويك�ون كل واحد منهم قد 

أخذ البيعة من 313 شخصًا متدين في بلده، وجاء ليبحث عن اإلمام في مكة ليبايعه 

عن نفس�ه ونيابة ع�ن جماعته.. وتبدأ حينها كذلك تواف�د الجموع المؤمنة على مكة 

انتظارا وترقبا لرؤية اإلمامP.. فبعد خروج الس�فياني و النداء الس�ماوي تبدأ نهاية 

عص�ر الغيبة الكبرى، ويبدأ اإلمامP باالتصال ببعض المؤمنين المخلصين، ويضع 

الخطط المباش�رة والتوجي�ه الدقيق والحكيم لب�دء التحرك في الي�وم الموعود، وما 

إرسال اإلمامE لشخص )ذو النفس الزكية( إلى مكة إال حركة ذكية منهE الختبار 

الن�اس وجس نبضهم لمعرفة ق�وة وحجم مناؤيه، وبعد ذلك يأخ�ذ األنصار الحيطة 

والح�ذر ف�ي بحثهم عن اإلم�امE بين مك�ة والمدين�ة.. ففي ظل الظ�روف األمنية 
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المشددة واإلرهابية يصمم أتباع اإلمام على مالقاته، فيعرفون أو يصل إلى مسامعهم 

أن اإلم�امE موجود ف�ي مكة فيذهبون إلى مكة، بعد ذلك يس�معون أو يعرفون بأن 

األم�ام قد ذهب لزيارة أجدادهE ف�ي المدينة المنورة، فيذهبون للمدينة طلبًا لإلمام

E، فيرجع اإلمام إلى مكة فيلتحقون به.. 

وبع�د حادث�ة قتل ذو النف�س الزكية في مك�ة )25 ذي الحجة( ينش�ط اإلمام في 

االلتقاء بأصحابه وأنصاره وبالخصوص الفئة المخلصة )313( ويمهد السبل والطرق 

للظهور وللتحرك بعد ذلك، فيعقد لقاء تلو اآلخر معهم، وفي يوم )السبت 10 محرم( 

عند الفجر يعلن اإلمامE نهاية الغيبة الكبرى وبداية الظهور، فيقف روحي فداه قريبًا 

من الكعبة الش�ريفة مس�تدبرًا لها بين الركن والمقام ومواجها للجماهير ليقول كلمته 

األول�ى.. وما أن يكمل اإلمامE كالمه حتى يحاول ش�رطة الحرم أو المتنفذين من 

اإلرهابيين أن يعتقلوه أو يقتلوه كما فعلوا قبل 15 يوما بقتل ذي النفس الزكية بنفس 

الم�كان، فيتقدم في الحال أنصاره 313 وأصحابه ويدافعون عنه ويحموه ويبايعونه، 

فيعق�د اإلم�امE لقاًء معهم على جب�ل الصفا ويضع اإلمام الخطوط العامة لجيش�ه 

ويوضح الش�روط الخاصة عل�ى القادة، ومن ثم يبدأ تحرير الح�رم المكي من فلول 

الظالمين، فيقوم اإلمامP بدوره القيادي وبشكل كامل ويصدر توجيهاته وتعليماته 

ف�ي تلك الظروف الحساس�ة ألنص�اره وأتباعه، ووضع الخطط للس�يطرة على مكة، 

فيبدأ بإخراج المؤمنين من الس�جون، ويبقى في مكة حتى يتش�كل نواة جيشه )عشرة 

آالف رج�ل( وف�ي هذه األثناء يوج�ه اإلمامP بعض الخط�ب والبيانات للجماهير 

وللعالم وتبث مباشرة عبر الفضائيات مع ترجمتها بلغات شتى. 

يبقى اإلمامE في مكة حتى تحدث معجزة الخس�ف بالبيداء التي بشر بها جده 

رس�ول اللهA، وفي هذه األثناء يقوم اإلمام بعدة أعمال في مكة فيبدأ بتش�كيل نواة 

جيش�ه، ويعين اإلم�امE حاكم أو والي من قبله على مك�ة.. ويتوجه اإلمام من مكة 

بجيش�ه المكون من بضعة عش�ر ألفًا إلى المدينة المنورة، فيمر جيش اإلمامE على 
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موض�ع الخس�ف، فيخبرهم بمكان الخس�ف، فيص�ل روحي فداه مدين�ة المصطفى

A وال يلق�ى بداية دخوله المدينة أي اعتراض أو مواجهة تذكر من قبل أهلها، فيبدأ 

بترميم مس�جد الرس�ولA بعد أن خربه جيش الس�فياني، أثناء ذلك يصل إلى سمع 

اإلمام بان الوالي المعين من قبله على مكة قد قتل، فيذهب اإلمامE إلى مكة ويقتل 

القات�ل، ويعي�ن والي�ًا آخر على مك�ة.. فيعود اإلمامE إل�ى المدينة المن�ورة ويقوم 

بعمل استراتيجي مهم ومؤثر على كافة المسلمين في العالم اإلسالمي، بأن يعيد بناء 

وترتيب بيت الرس�ولA والروضة الش�ريفة، ويهدفE من وراء ذلك إلى إيضاح 

الحقائ�ق للعالم اإلس�المي بالرغم من محاولة المناوئين طمس�ها عل�ى مر التاريخ، 

فيب�دأ أهل المدينة بتش�كيل جماعة مناوئة لإلمامE، إال أن محاولتهم تبوء بالفش�ل 

وال يس�تطيعون أن يواجهوا اإلمامE، فيعينE واليًا من قبله على المدينة المنورة، 

ويتوجه بجيش�ه نحو )إيران/ العراق(، وما أن يخرج اإلمام وجيشه من المدينة حتى 

يس�مع بأن الوالي قد قتل فيرج�ع اإلمامE وتتم معركة صغيرة م�ع المناوئين وعدد 

القتل�ى فيه�ا من األعداء كما تذك�ر الروايات تفوق عدد ش�هداء معركة فخ، ال يكون 

بعدها للمناوئين دور يذكر في المدينة.

بتحرير المدينة المنورة والس�يطرة عليها، ومن قبلها السيطرة على مكة المكرمة 

يتم لإلمامE السيطرة على منطقة الحجاز بسهولة ويسر وذلك للفراغ السياسي فيها 

وللضعف العسكري المتواجد في المنطقة بعد واقعة الخسف بالبيداء.

مكانة النتظار بين �سكان الجزيرة العربية
مفسؤملومفسارع:وول�اوهيولعان�اومنتظااومهل�امPورؤنوم�عانومفجزر�ةةومفكةرؤاو
خاصاومفش�ؤكا،وقلاوهيولش�اعةهموتجاهومهل�امE؟وقلاوهيو

ثقاضاومالنتظااوقمفثقاضاومفمامقراوضيومفجزرةةومفكةرؤا؟

مفج�ومب: إّن االنتظ�ار اإليجاب�ي لإلمامP يبع�ث األمل والتف�اؤل في النفس، 
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ويخلق لدى اإلنسان االستعداد النفسي للقاء اإلمام وتحّمل الصعاب في سبيل ذلك، 

ولهذا نجد أن شيعة الجزيرة العربية حاليا وبمذاهبهم كافة )إثني عشرية � إسماعيلية � 

زيدية( وبالخصوص الشيعة اإلثنا عشرية منهم يتحّملون مرارة الوضع القائم والظلم 

الس�ائد عليهم، ومغ�ّذي الصبر لديهم في ذلك هو إدراكهم حقيقة المس�تقبل وقرب 

الفرج القادم.. فترتفع لديهم روحّية اإليمان بالقضية المهدوية، ويرتفع لديهم كذلك 

مس�توى الثقافة المهدوية وانتش�ارها بي�ن أطياف المجتمع الش�يعي، وتتمّيز ثقافتهم 

بأصالتها وخّلوها من الشوائب المعّكرة.

إّن ج�ل اهتم�ام ش�يعة المنطقة حالي�ًا يتمثل في حف�ظ العقيدة )التمس�ك بأهل 

البي�ت B( بين أفراد المجتمع الش�يعي ومجابه�ة محاوالت األع�داء النيل منها في 

نفوسهم ومعتقداتهم.. وبسبب الوعي الثقافي األصيل والمنبع الفكري السليم وجهد 

المؤمنين، فإّننا ال نجد أحدًا من شيعة المنطقة يتخّلى عن مذهبه وعقيدته � والعكس 

صحيح � بالرغم من هجمات األعداء المكّثفة والمستمرة وعلى كافة األصعدة.

من جانب آخر نجد ان ارتفاع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع الشيعي 

)اإلثني عش�ري( في المنطقة وانطالقًا من معرفة عالمات الظهور يبعث لديهم حّس 

مراقب�ة ومتابع�ة األحداث، مما يخلق لديه�م معرفة برايات الح�ق والهدى، ومعرفة 

برايات الضالل واالنحراف في عصور الفتنة ومراحل االنتظار، وش�اهدنا على ذلك 

أّن�ه ل�م نجد أحدًا من ش�يعة المنطقة قد ت�وّرط مع جهيمان العتيب�ي )مثاًل في حركته 

واّدعائه للمهدوية في مكة عام 1400ه( وذلك لمعرفتهم بحقائق األمور وتحصنهم 

من أحداث المس�تقبل قب�ل أن يتورطوا بالحوادث والعوام�ل االنحرافية على أرض 

الواقع.

إضافة إلى ذلك فإّن تطّلعهم لألمور ومراقبتهم لألحداث السياس�ية الجارية في 

المنطق�ة حاليا وبش�كل ق�وي يبعث لديهم األم�ل في ما يواجههم في المس�تقبل من 
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أحداث ومشاكل، فمن جهة يتحّذر الشيعة من رايات الضالل واالنحرافات العقائدية 

قبل الظهور، ومن جهة أخرى تستبش�ر الطائفة خيرًا بخروج رايات تدعو إلى الهدى 

والحق، وهنا تتجسد لديهم أهداف الثقافة المهدوية بأبعادها التربوية.





الفصل الثالث

االكتشافات العلمية تترجم عالمات الظهور الغيبية

الشك أن كل يوم يمضى أو كل سنة تنتهي نقترب أكثر وأكثر من الفجر المقدس، 

والش�ك ان أح�داث العص�ر الحال�ي ب�كل ما فيه م�ن إرهاص�ات وعالم�ات وفتن 

واضطرابات قد ترجح فكرة اننا نقترب من مرحلة حساسة من تاريخ البشرية، بل نقترب 

أكث�ر من دالالت مرحلة ما قبل عص�ر ظهورهE.. بل نجد أن المثقف الواعي الذي 

يتاب�ع أحداث الفترة الزمنية الحالية ويراقبها بدق�ة، ويترصدها باهتمام يرى أن أمورًا 

كونية وأحداثًا بشرية لها عالقة بعالمات الظهور )غير الحتمية( قد وقعت أو أشرفت 

على الوقوع، مما يجعل المنتظرين يعيش�ون حالة كبيرة من األمل والتفاؤل والترقب 

لليوم الموعود.. كذلك نجد أن البش�رية بدأت تتململ من ش�يوع الظلم واالس�تبداد 

والج�ور والفس�اد، مما أوصل المجتمع اإلنس�اني إلى حالة من الي�أس والقنوط من 

تحقق اإلصالح والعالج، وفش�ل كل التجارب اإلنس�انية الس�ابقة.. وق�د بدأ العالم 

يتجه ويتطلع بش�كل ج�دي وأكثر من ذي قبل إلى الرغبة ف�ي تطبيق وتحقيق العدالة 

الس�ماوية، وهكذا نجد يوما بعد يوم إش�ارات جديدة تطفو على الس�طح يعرفها من 

يراقب ويهتم ويتتبع عالمات الظهور مما تعطينا دالالت تمهيدية للطور المهدوي.. 
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ومن هنا البد أن نش�ير إلى أن العلم الحديث والجهود البحثية واالكتشافات األخيرة 

ب�دأت تترجم عالمات الظه�ور الغيبية، بمعنى ان بعض العالمات الكونية، والتي كنا 

نعتبرها من الغيبيات والمعجزات لعدم معرفتنا بطبيعتها وكنهها وكيفية وقوعها.. جاء 

الوق�ت الذي بدأت المراك�ز العلمية ُتّعرف طبيعة هذه العالم�ات )الكونية � الغيبية( 

وتوجد التفسير العلمي والمنطقي لها وكيفية وقوعها، كالصيحة السماوية، كف بارزة 

من الس�ماء، خروج صورة إنسان في عين الش�مس،.... الخ. وغير ذلك من كلمات 

ومصطلح�ات كثيرة إعتدن�ا عليها في األحاديث والرواي�ات، وكنا نحفظها على أنها 

تاريخ مس�تقبلي بعيد، لقد جاء اليوم لتترجم فيه بعض هذه المالمح وتفس�ر لنا كيفية 

حدوثها، مما يقربنا أكثر وأكثر من استيعاب أمر اليوم الموعود بكل مالمحه.

س�نتطرق في هذه الس�طور ال�ى بعض هذه العالم�ات وكيفي�ة احتمالية وقوعها 

ومنها: �

اأوًل: ال�سوت ال�سماوي )الهّدة اأو الفزعة( في رم�سان: 
إنه الصوت السماوي المدوي )الصيحة( التي توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج 

الفت�اة من خدره�ا، ويقع في النصف من ش�هر رمضان وهو من غي�ر المحتوم، وهو 

غير الصيحة السماوية )من المحتوم( والتي هي عبارة عن نداء جبرائيلE فزمنه في 

فجر الثالث والعش�رين من ش�هر رمضان.. إذًا نحن نش�ير إلى إحدى العالمات غير 

المحتوم�ة، والت�ي كنا نعتبرها ذات عنصر إعجازي أو غيببي وهي الفزعة أو الهدة أو 

الرجف�ة في رمضان، عن أبي عبد اللهE أنه قال: ).........وفزعة في ش�هر رمضان 

توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخرج الفت�اة من خدرها)1((.. إنه حدث كوني كبير غير 

معهود، يسبب فزعًا ورعبا ًفي قلوب الناس، فيحسب كل قوم أن )الفزعة( وقعت في 

ناحيتهم.. وقد جاءت االكتش�افات الحديثة والجهود البحثية في الفضاء وأوضحت 

أن هذه العالمة ما هي إال صوت مدوّي يحدث بس�بب تماس الغالف الغازي ألحد 

)1( غيبة النعماني ص169، بحار االنوار ج52 ص233.
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الكواك�ب مع الغ�الف الجوي لألرض، حي�ث أن الصحف 

العلمي�ة األمريكي�ة نقل�ت خب�رًا عن وكال�ة الفضاء )ناس�ا( 

بأنها س�ربت في الس�نوات األخيرة معلوم�ات)1( عن كوكب 

اس�مه )نيبرو( ونشرت صورًا له، وأكدت بأنه سوف يعترض 

مس�ار األرض )ش�كل �1( وس�وف يحدث هذا التماس في 

2012/12/21م، وأن قوة االحتكاك والتماس )شكل �2( 

سوف تصدر صوتًا شديدًا )هّدة أو فزعة( تكون مؤثرة تأثيرا 

سلبيًا على األرض وستحدث خلاًل ماديًا ودمارًا في المباني 

والمنش�آت وتراكيب األذن، وقد دّل أحد النصوص)2( على 

ضرورة االحتياط من الفزعة والصوت بالتدثر وسد األذنين 

والمناف�ذ.. وبعي�دًا ع�ن مصداقي�ة خبر )ناس�ا( م�ن عدمها 

وتوقيتها، فإن العلم الحديث ترجم لنا هذه العالمة وفسر لنا كيفية وقوعها، بعد أن كنّا 

ننظر اليها على أنها من الغيبيات، فأصبحت بالنسبة لنا اآلن واضحة المعالم ومنطقية 

الحدوث.

ثانيًا: كف تطلع من ال�سماء: 
عالم�ة أخ�رى كن�ا نعتبرها من المعج�زات أو الغيبي�ات هي أن ي�دًا كونية كبيرة 

تظه�ر في الس�ماء، جاء عن أبي عبد الل�هE أنه قال: )..... وكف تطلع من الس�ماء 

من المحتوم)3(( عن اإلمام الصادقE أنه قال: )إمارة ذلك اليوم، أن كفا من السماء 

م�دالة ينظر إليها الناس)4((.. إنه حدث كوني كبير غير مس�بوق يبهر العقول ويجلب 

األنظار، وقد أثبتت الجهود البحثية األخيرة وفسرت لنا هذه العالمة وكيفية تكوينها، 

)1( أكدت الخبر كلية العلوم بجامعة بغداد في دراسة حديثة أجراها عدد من المتخصصين.
)2( المآلحم والفتن � بن طاووس ص42.

)3( غيبة النعماني ص172.
)4( بحار األنوار ج52 ص233.

�سكل )1(

�سكل )2(
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وذل�ك عن طريق س�ديم )طاق�ة أو غازات( تش�كل هذه 

اليد الكونية الكبيرة.. فقد نش�رت موس�وعة )ويكيبيديا( 

االنجليزي�ة في الفت�رة األخيرة خبرًا يتح�دث عن التقاط 

التلسكوب الفضائي )مرصد أشعة شاندرا السينية( التابع 

لوكالة الفضاء األمريكية )ناس�ا( لس�ديم يبدو على شكل 

يد س�ماوية ضخمة في الفضاء � وقد دعمت الخبر بنش�ر 

صورته )شكل �3(، كذلك نشرت لقطات فيديو للسديم � ويعزو العلماء هذا التشكل 

النادر والتراكيب المثيرة إلى نجم نيوتروني )بولس�ار( والذي يبعد عنا 17000 س�نة 

ضوئية تقريبًا، وهو يدور حول نفس�ه بس�رعة كبيرة ويق�ذف طاقة ضخمة في الفضاء 

مما سبب ظهور صورة هذه اليد الكونية الكبيرة، علمًا بأن هذه الصورة مشهورة جدًا 

عند أنصار الرحالت عبر النجوم.. 

إذًا: وبعيدًا عن مصداقية الخبر وتوقيته، فإن العلم الحديث ترجم لنا هذه العالمة 

وفسر لنا كيفية وقوعها أيضًا، فبعد أن كنا ننظر إليها على أنها من الغيبيات، أصبحت 

بالنسبة لنا اآلن واضحة ومنطقية الحدوث.. علمًا بأننا ال نعتبر هذه العالمة قد تحققت 

حاليًا، ألن عالمات الظهور الكونية تأتي أهميتها من ارتباطها داللة وإعالمًا وكش�فًا 

وتنبيهًا لكل الناس وليس للمختصين في مجال الفلك فقط، حيث يحتاج إلى رؤيتها 

والتعرف عليها إلى بعض اإلمكانيات المادية )كتلس�كوب فضائي خاص جدًا( وهو 

غي�ر متوفر لمعظم الناس، كذلك إن حدوثها في م�كان بعيد جدًا جدًا عنا، بحيث ال 

ي�رى من قبل عموم الن�اس بالعين المجردة كما أش�ارت إليه الرواية الش�ريفة )ينظر 

إليه�ا الن�اس(، وبالتالي ال يصح أن يطلق على ه�ذا الخبر بأنه تحقق إحدى عالمات 

الظهور، ولكننا نس�تفيد تفسيره لنا كيفية حدوث وتشكل هذه اليد الكونية الضخمة، 

والطري�ق المنطقي الطبيعي لتحقق إحدى عالم�ات الظهور الغيبية، في حال ظهرت 

للعيان أمام الجميع وهو المقصود .

�سكل )3(
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ثالثــًا: عالمات ظهــور عديدة لها عالقــة بال�سم�س )وجه و�ســدر اإن�سان ـ توقف 
ال�سم�س عن الحركة ـ ك�سوف وخ�سوف في غير وقتهما(: 

عالمات وأخبار ذكرتها الروايات الش�ريفة لها عالقة بالش�مس وكنا نعتبرها من 

الغيبيات وال نعرف كيفية حدوثها، عن أبي بصير قال س�معت أبا جعفرE يقول في 

قوله تعالى: 

 :Eَماء آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم َلَها َخاِضِعيَن{)1( قال� ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ  }إِن نََّش�ْأ ُننَزِّ

س�يفعل الله ذلك بهم، قلت: من هم؟ قال: بنو ُأمية وش�يعتهم، قلت: وما اآلية؟ قال 

)ركود الش�مس ما بين زوال الش�مس إلى وقت العصر، وخروج صدر رجل ووجهه 

في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبه، وذلك في زمان السفياني وعندها يكون بواره 

وب�وار قومه)2((.. وعالمة أخرى لها عالقة بالش�مس، عن ثعلبة األزدي قال: قال أبو 

جعفرE: )آيتان تكونان قبل قيام القائم: كس�وف الش�مس ف�ي النصف من رمضان 

وخس�وف القمر في آخره، قال: فقلت: يا ابن رس�ول الله ينكسف القمر في النصف 

من الشهر، والشمس في آخر الشهر؟ فقالE أنا أعلم بما قلت، إنهما آيتان لم تكونا 

من�ذ هب�ط آدم )3(( وفي رواية أخرى إش�ارة للعالمات التي من الش�مس كما في غيبة 

الطوسي: )ال يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية)4((.. 

عالمات وأخبار وإش�ارات كثيرة لها ارتباط بالش�مس غير معهودة من قبل تحير 

العقول وتلفت األنظار، كنا نعتبرها من الغيبيات والمعجزات لعدم معرفتنا التفس�ير 

العلمي والمنطقي لكيفية حدوثها أو طبيعة وقوعها.

)1( سورة الشعراء � آية 4.
)2( اإلرشاد للمفيد ج2 ص373، أعالم الورى 428، بحار األنوار ج52 ص221.

)3( اإلرشاد للمفيد ج2 ص374، غيبة النعماني ص 181، غيبة الطوسي ص270، أعالم الورى ص429، 
بحار األنوار ج52 ص220.

غيبة الطوسي ص466، بحار األنوار ج52 ص217.  )4(
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ج�اءت االكتش�افات العلمية األخيرة وش�رحت لنا 

طبيع�ة التفاع�الت الكيميائي�ة والتغي�رات الفيزيائي�ة في 

الش�مس، وأشارت التقارير العلمية المتخصصة بأبحاث 

الش�مس والفضاء بأن هناك خمول غير معهود في نش�اط 

الش�مس، وتقول العالمة الفلكية األمريكية أنجيال سبيك 

من جامعة ميس�وري)1(: )تمر الش�مس في مراحل نش�اط 

متفاوت�ة كل 11 عام�ًا، وتش�هد الدورات تذبذب�ًا طويل األمد قد ي�دوم قرنًا( وكانت 

األوساط العلمية قد رصدت تراجعا دوريًا للنشاط الشمسي، تمثل بخلو الشمس من 

البق�ع لفترة 266 يوم�ًا في عام 2008م وحده، وهو مالم يح�دث منذ عام 1913م، 

وإن عام 2009 م كان أكثر خموال.. وظاهرة البقع الشمس�ية )الكلف الس�وداء( أبرز 

معالم النشاط الشمسي العالي، فالبقع الشمسية )2( )شكل � 4( هي في الواقع مساحة 

م�ن الغاز تكون ابرد من المس�احة المحيطة بها من الس�طح المرئي للش�مس، وهي 

ناتجة عن حقول مغن�اطيسية قوية تسد الت�دفق الخارجي للحرارة إلى سطح الشمس 

م�ن داخلها، وتعرف ه�ذه البقع أو الكلف الس�وداء بأنها عبارة عن س�حابات غازية 

مظلمة مكونة أساسًا من الهيدروجين وتقع فوق السطح المرئي للشمس قلياًل، وهذه 

البق�ع مكونة من منطقتين: موضع ظلمة مركزي التي هي منطقة من الظالل المظلمة 

كليا وحرارتها تصل الى 3700 درجة مئوية، ومنطقة شبه مظلمة وحرارتها تصل إلى 

5200 درجة مئوية.. وهذه البقع لها ارتباط وثيق بعالمات الظهور الكونية المرتبطة 

بالشمس وتفسرها لنا مثل: 

ظا�واوقج�هوقصماوإنس�انوضيومفش�مس: له�ذه البق�ع الشمس�ية أو الكلف  �
الس�وداء التي تقع على س�طح الش�مس أش�كال متنوعة، فم�ن الممكن أن 

)1( مجلة )نيو ساينتيست( االسبوعيه المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا.
)2( كتاب الكون : تأليف كولين رونان � إصدار المؤسسة األهلية للنشر والتوزيع بيروت.

�سكل )4(
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تحتوي الش�مس عل�ى مئات البقع الشمس�ية في فترات، وم�ن الممكن أال 

تحتوي على أي منها خالل فترات أخرى وهذا ناتج عن النشاط المتواصل 

للشمس، ويتراوح قطر هذه البقع بين 960 كلم إذا كانت منفردة و 96 الف 

كل�م إذا كان�ت عبارة عن مجموعة بقع، وأكبر مجموعة من البقع الشمس�ية 

تم تس�جيل وجودها حتى اليوم كان في أبريل 1947م وكان قطرها حوالي 

130 ألف كلم.

س�تكون البش�رية جمعاء على موعد مع حدث تاريخي لم يسبق له أن حدث من 

قبل،وهي أن هذه البقع أو الكلف الس�وداء )بمناطق الظلمة المختلفة( ستتش�كل أو 

ستتجس�د في صورة وجه وصدر إنس�ان تكون على ش�كل مالمح ش�خصية معروفة 

للبشرية مما سيذهل الكثيرين.

اكودومفشمسوعنومفحةكاوفكمةوماعات:ويستخدم العلماء المراقبون للشمس  �
عادة عدد البقع الشمس�ية على س�طح الش�مس لتقدير نشاطها، ويصل عدد 

البق�ع إلى الكث�رة القصوى خالل م�ا يوصف بالذروة الشمس�ية ثم تتراجع 

لتص�ل الى أدنى حد خ�الل أي دورة، وخالل الذروة تح�دث االنفجارات 

الشمسية والعواصف الجيومغناطيسية بكميات كبيرة.

ستش�هد البش�رية في المس�تقبل حدوث انفجارات هائلة في الشمس لم تحدث 

بتل�ك الضخامة من قبل في وقت من فترات ال�ذروة العظمى )القصوى( فتؤدي الى 

توقف الش�مس عن التحرك أو حركة عكس�ية بطيئة كردة فعل عل�ى االنفجار وذلك 

لمدة س�اعتين أو ثالث )1(، فيشعر الناس بتوقف الشمس لزيادة طول النهار فجأة من 

جهة، وألن حرارتها تنصب على األرض أكثر من المألوف من جهة أخرى.

مفعسوفوقمفخسوفوضيوغؤةوققتاما: إن فترة النشاط الشمسي المرتفع عندما  �
تبل�غ الذروة القصوى تحدث انفجارات هائلة في الش�مس وتقوى الحقول 

)1( كتاب الفجر المقدس ص103.
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المغناطيس�ية التي تولد البقع الشمسية، وبقوة االنفجارات ونشاط الحقول 

المغناطيسية تكثر البقع الشمسية مما يؤدي إلى إعتام سطح الشمس.

سنش�هد في المس�تقبل حدوث )انفجاران متتاليان � قطبان مغناطيس�يان قويان( 

مما س�يؤدي إلى إعتام الشمس مرتين في الشهر نفس�ه )رمضان( وال ترسل الشمس 

أي أشعة، أحدهما يسبب الكسوف وسط الشهر، واآلخر يسبب الخسوف آخر الشهر 

والقمر هالل.. ويكون الكس�وف والخس�وف بغير س�ببهما العادي وفي غير وقتهما 

االعتي�ادي، وهذا إحدى عالم�ات الظهور وقبل قيام القائم كما أك�دت رواية اإلمام 

الباقرE، وبسبب تحوالت فيزيائية معينة في الشمس)1(، وليس بسبب اقتراب مذنب 

إلى األرض كما أشار إلى ذلك )النيلي( في كتابه الطور المهدوي)2( مما يحول واقع 

األرض إلى محور مختلف بزاوية ميل جديدة ومشرق ومغرب جديدين سيؤدي إلى 

ظهور الشمس من مغربها )غلق باب التوبة( والذي هو إحدى عالمات الساعة وليس 

عالمة لقيام المهدي.. إذًا الكس�وف والخسوف في غير وقتهما بسبب الشمس ومما 

يؤكد ذلك حديث أمير المؤمنينE عند ذكر الصيحة والنداء في رمضان )23 منه(: 

)ومن الغد عند الظهر تتلون الشمس وتصير سوداء مظلمة)3(( وهذا دليل واضح على 

وقوع الخسف للقمر يوم)25 من رمضان( بسبب ظلمة الشمس.

فالدراس�ات البحثي�ة الحديث�ة ح�ول الش�مس والتقاري�ر العلمي�ة الفضائي�ة في 

الس�نوات األخيرة أزاحت النقاب والغموض عن كثير من عالمات الظهور المرتبطة 

بالش�مس، حيث كنا في الس�ابق ال نجد تفس�ير علمي وتطبيق منطقي لها، مما دفعنا 

العتباره�ا م�ن الغيبيات، أما اآلن فقد ترجمت لنا الدراس�ات الحديثة كيفية حدوثها 

وأصبحنا ندرك طبيعتها ومنطقية وقوعها.

)1( كتاب الفجر المقدس ص103.
)2( كتاب الطور المهدوي ص230.

)3( بحار األنوار ج52 ص275، بشارة اإلسالم ص59 و 70.
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 :Pرابعًا: اكت�سافات علمية توؤكد اأخبارًا غيبية لها عالقة بظهور المهدي
م�ن األمور التي أصبحت مألوفة لنا هذه األيام تط�ور العلم وتقدم التكنولوجيا، 

فقد ظهرت في الس�نوات األخي�رة منجزات علمية عظيمة واكتش�افات هائلة، بل إن 

ما حققه اإلنس�ان في السنوات العش�ر األخيرة من اختراعات في وسائل االتصاالت 

واإلعالم واالنترنت وأبحاث الفضاء والتقنية التكنولوجية، ال يمكن مقارنتها بجميع 

اكتشافاته وانتاجاتة خالل عمر الحضارة كلها.

وتأس�يا به�ذا، فإن مث�ل هذه المكتش�فات العلمية تمكن البش�رية من اس�تيعاب 

وإدراك بع�ض األخب�ار المس�تقبلية )الغيبي�ة( الت�ي ذك�رت ف�ي الرواي�ات الش�ريفة 

والمتعلقة بزمن ظهور اإلمام المهديP والتي كانت غير مألوفة لألجيال الس�ابقة، 

حيث كانوا يعتبرونها من المعجزات والكرامات الخاصة بصاحب الزمانE.. ومن 

هذه األخبار والغيبيات على كثرتها سنذكر بعض هذه الروايات للفائدة: 

ق�ال اإلم�ام الباقرE: )إذا قام القائم بعث في أقالي�م األرض، في كل إقليم  �

رجاًل، يقول: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال تعرف القضاء 

فيه، فانظر إلى كفك واعمل بما فيها )1((.. وفي هذه األيام عصر تطور وتقدم 

وسائل االتصاالت فإن ذلك من األمور الطبيعية والمتوافقة حاليًا مع الهاتف 

النقال أو النت أو غيره من وسائل االتصال األخرى المتوفرة حاليا. 

ق�ال اإلم�ام الباق�رE: )إن قائمن�ا إذا ق�ام م�د الل�ه لش�يعتنا في أس�ماعهم  �

وأبصارهم حتى ال يكون بينهم وبينه بريد، يكلمهم فيسمعونه وينظرون إليه 

وهو في مكانه)2((.. وفي هذه األيام عصر التلفزيون والبث الفضائي المباشر 

أصب�ح هذا األمر من األم�ور الطبيعية والمألوفة ايضا وليس من الغيبيات أو 

اإلعجاز.

)1( غيبة النعماني ص319.
)2( بحار االنوارج52 ص336.
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ق�ال اإلمام الباق�رE: )إذا تناهت األم�ور إلى صاحب هذا األم�ر رفع الله  �

تبارك وتعالى له كل منخفض من األرض، وخفض له كل مرتفع، حتى تكون 

الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيكم لو كانت في راحته ش�عرة لم يبصرها)1((.. 

وفي هذه األي�ام عصر الفضاء والتكنولوجيا أصبح بمقدور أي واحد منا ان 

يش�اهد أي�ة بقعة في األرض م�ن األعلى )تصوير فضائي مباش�ر( عبر النت 

بواس�طة برنامج معروف اس�مه )قوقل ايرث( وهو أمر عادي وطبيعي وفي 

متناول الجميع.

قال اإلمام الباقرE: )إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمش�رق ليرى أخاه  �

الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق)2((.. 

وف�ي ه�ذه األيام عص�ر التطور التقني وتقدم وس�ائل االتص�ال أصبح ذلك 

مألوفًا ومتاحًا لكل البشرية.

باإلضافة لكثير من األخبار اليقينية والتي كنا والنزال نعتبرها من المجاهيل  �

وي�دور حولها الغموض مثل ق�وم يأجوج ومأجوج، فقد ج�اءت في الفترة 

األخي�رة بعض م�ن النظري�ات واألفكار واآلراء لتفس�ر لنا ه�ذه المجاهيل 

وتزيل الغموض عنها وتخرج لنا بنظريات، وحسب المعطيات العلمية هي 

أق�رب إلى المنطق وإل�ى الواقع، مثل آراء النيلي المذك�ورة في كتابه الطور 

المهدوي وتحليله وتفس�يره آليات القرآن الكريم وقوله تعالى: }َقاُلوا َيا َذا 

اْلَقْرَنْيِن إِنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى 

ا{)3( وبقية اآليات المختصة بذلك، واس�تنتاجاته  َأن َتْجَعَل َبْينَنَا َوَبْينَُهْم َس�دًّ

لنظرية منطقية لمكان تواجدهم وإثباتاته العلمية والمنطقية بناًء على المنهج 

القصدي لتفس�ير كلمات وآيات الق�رآن الكريم، وطرحة نظرية متكاملة بأن 

)1( بحار األنوار ج52 ص328.

)2( بحار األنوار ج52 ص329.
)3( سورة الكهف آية 94.



   209 السولامقراواوع لاتومفظاوا

ق�وم يأج�وج ومأجوج يعيش�ون في كوكب آخ�ر قريب م�ن األرض.. وإال 

ألمكننا رؤيتهم ومشاهدتهم لو كانوا على الكرة األرضية.

إن تط�ور التكنولوجي�ا أض�اف الش�يء الكثير في مج�ال االكتش�افات الفضائية 

للبحث عن حياة ذكية خارج األرض، واحتمال العثور عليها اليوم بات أفضل من أي 

وقت مضى، مما يس�اعدنا الس�تيعاب وفهم الروايات الشريفة التي تتكلم عن ذلك، 

والرح�الت بي�ن الكواكب والعوال�م األخرى، عن اإلم�ام الباقرE ق�ال: )أما إن ذا 

القرنين قد خير الساحبين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب(، قال: قلت: وما 

الصعب؟ قال: (ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه، أما إنه 

سيركب السحاب، ويرقى في األسباب أسباب السماوات السبع، واالرضين السبع، 

خمس عوامر واثنتان خرابان)1((.

إن مجمل الروايات الش�ريفة الس�ابقة قد ذكرت عالمات لظهور اإلمام المهدي

P وه�ي أخب�ار عن مس�تقبل وعن غي�ب، ولذا نج�د أن لغة تل�ك الروايات جاءت 

رمزية تستخدم التشبيه إشارة إلى بعض الحقائق الغيبية والتي يصعب إدراكها في زمن 

األئم�ةB، ونجد أن التلميحات تش�ير إلى ارتفاع بع�ض حجب الغيب أو معجزات 

وكرامات لتناس�ب عقلي�ة الناس في تلك الفترة، ألنها تش�ير إلى بعض الحقائق التي 

كان يصع�ب إدراكها من قبلهم في زمن االئم�ةB.. ولكننا حاليًا يجدر بنا أن نقول: 

أن مث�ل هذه األخبار يجب أن تكتب بماء الذهب، وأن تنقش على صفحات القلوب 

كمفاخ�ر تنطق بعظم�ة قائليهاB، و والله إن العاقل ليقف خاش�عًا أمام هذه األخبار 

التي قيلت قبل ثالثة عشر قرنا، ويفخر بمثل هذه الشخصيات الفذة، حيث تشعر بأن 

أهل البيتB كأنهم قد عايش�ونا وعاش�رونا فوصفوا حياتنا أدق وصف، فلله در من 

يقتدي بهم ويواليهم. 

)1( بحار األنوار ج52 ص321.
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خال�سة القول: 
إن االكتشافات العلمية واالختراعات التقنية الحديثة والتطور الهائل في العقلية 

البشرية، وبلوغها درجة من النضج الفكري والثقافي وترجمتها وتفسيرها لألحداث 

الكوني�ة والعالم�ات الغيبي�ة، ما ه�ي إال مقدمة لظه�ور الحجةP، بحيث تس�تطيع 

الش�عوب أن تس�توعب وتتفه�م القوانين واألس�اليب الجدي�دة التي يتخذه�ا القائد 

المهديP في دولة العدل اإللهي.

الجدير بالذكر أن هناك مؤش�رات أخرى عديدة وقوية بدأت تطفو على الس�طح 

وتش�ير ال�ى اقترابن�ا أكثر وأكث�ر من عصر الظه�ور، أهمه�ا الواقع السياس�ي الحالي 

وبالخصوص في منطقة الشرق األوسط، فإنه يشكل المناخ المالئم ألجواء الظهور، 

وال ننس�ى كذلك األزمة المالية العالمية والبحث عن بديل أو مخرج منها، باإلضافة 

للمش�اكل االجتماعي�ة والفكري�ة والبيئي�ة و......الخ، والكل يبحث ع�ن الحل مما 

يجعل ظاهرة اليأس والقنوط بارزة بشكل عام وهي من الحاالت المرافقة لالنتظار، 

مم�ا س�يكون له بالغ األثر في تهيئ�ة األرضية لتقبل اليوم الموع�ود بأبعاده الحضارية 

كلها.

وهن�ا يأتي الس�ؤال الكبير والذي من المهم أن نع�رف اإلجابة عليه: ما هو دورنا 

ومسئوليتنا تجاه قضية إمامنا عجل الله تعالى فرجه وقد بدأ يلوح في األفق إرهاصات 

الي�وم الموعود؟.. وهل نحن على مس�توى نصرة إمام زماننا )روح�ي فداه( وقد بدأ 

العالم يشرأبون ذكره؟.

 ..Pوفي الختام نؤكد أن العالم يس�تعد وبس�رعة نحو اس�تقبال اإلمام المهدي

وم�ا نأمله هو أن نكون من المدركين لظهوره الش�ريف وكما ق�ال تعالى: }َفانَتظُِروْا 

َن اْلُمنَتظِِريَن{)1(. إِنِّي َمَعُكم مِّ

)1( سورة األعراف آية 71.



الخاتمة

Pوالء عاشق للمهدي

السالم عليك يا سيدي وموالي، السالم عليك يا صاحب األمر والزمان، السالم 

عليك يا خليفة الرحمن، الس�الم عليك يا إمامي يا )م ح م د( بن الحس�ن العس�كري 

وعلى روحك الطاهرة ورحمة الله وبركاته.

ف�ي الب�دء أقول: إّن ال�روح إلى من تهوى تحّن، والكلمة الت�ي تخرج من القلب 

تص�ل، ولك�ن يا موالي ال أعرف أْن اصف ما يعتريني من أحاس�يس تجاهك، فلهفة 

روحي وحرقة الشوق بقلبي ال تكفيها كل لغات العالم للتعبير عنها، ولذا يا سيدي ال 

أستطيع أْن اكّف عن التفكير بك وفيك.

ي�ا ول�ي الله س�وف أبوح لك عّم�ا يختلجني من مش�اعر ال تخف�ى عليك، فمن 

الطفولة وأنا أعش�ق اس�مك، وم�ن الصغر وأنا أتلهف لس�ماع قصص�ك، ومن بداية 

مشوار حياتي وأنا أقرأ كل ما يكتب عنك: 

حفظت جميع أس�مائك وألقابك )يا ماش�ع وفيذموا( في التوراه، و)مهميد  �

اآلخ�ر( في اإلنجيل، و)بقية الله( في القرآن، وحّجة الله وبقية األنبياء ونور 
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األصفي�اء وغوث الفقراء وخات�م األوصياء ونور األتقي�اء والقائم الموعود 

عند الناس.

نقش�ت ف�ي مخيلت�ي جمي�ع أوصاف�ك، فعرفتك )أبي�ض ُمَش�ّرُب حمرة(،  �

ورس�مت في مالمحك شامتين واحدة تحت كتفك األيسر مثل ورقة اآلس 

واألخرى مثل ش�امة رس�ول اللهA، ورس�مت على خ�دك األيمن )خال( 

وعلى يدك اليمنى )خال(.

وثقت جميع عالمات ظهورك، فمن لهفتي وشوقي ليوم خروجك، درست  �

كل التفاصي�ل عن اليماني والس�فياني والخراس�اني والصيحة في رمضان، 

وقت�ل النف�س الزكي�ة، والخس�ف ف�ي البي�داء، وبقي�ة العالم�ات راجعتها 

وحفظتها، الخاصة منها والعامة، والمحتوم وغيره.

عرفت�ك ح�ق المعرف�ة، فعرف�ت هويتك اس�مًا ونس�بًا، وصفة وش�خصية،  �

وممي�زات وقدرات، وعرفتك إمامًا بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وعرفت 

أّن وع�د الل�ه ال يتحقق إالّ على يديك، وعرف�ت مكانتك الخاصة ومقامك 

الرفي�ع عند الله فأنت ط�اووس أهل الجنة، يا من معرفت�ه نعمة ربانية تفوق 

جميع النعم. 

ي�ا م�والي، من كمال س�عادة الم�رء مخاطبة إم�ام زمانه: فهل نح�ن بانتظارك يا 

موالي أْم أنت بانتظارنا؟ فنحن كما تعرف مقّصرون عاجزون مذنبون ال تنطبق علينا 

شروط الظهور وال نحّقق أبسط مطالبها، فالعذر لله ولك يا سيدي على سوء أعمالنا 

وما نقترفه من اثم وظلم يوميا.. سيدي تقّبلني واعف عنّي وسل الله لي العفو، تقّبلني 

ي�ا ق�رة عين الزه�راء، تقبلني يا خليفة الل�ه، تقبلني يا باب الله، تقبلني ي�ا برهان الله، 

ْطُت فِي َجنِْب اللَِّه{، أعتذر إليك س�يدي  تقبلني يا جنب الله }َيا َحْس�َرَتى َعَلى َما َفرَّ

على تقصيري وتفريطي وإس�رافي فس�امحني، ولتعلم يا إمام�ي بأنني لن أترك حلقة 

بابك حتى أس�مع الجواب، فقد تعلقت آمالي بحبل أنوارك المش�عة وأنت وس�يلتي 
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إلى الله.

يا موالي، من كمال الوالية أداء حق اإلمام، فتعلم دون غيرك ما بداخل قلبي من 

عش�ق، فقد طال الصبر وطال االنتظار، فمتى تمن علينا بلقائك وتسعدنا بمشاهدتك 

والسالم عليك، فكم وكم وكم سالت دموعي ياسيدي عند ذكراك، ومع ذلك سأظل 

دومًا على الثبات واليقين لمحبتك واالستعداد لنصرتك، وأجدد البيعة لك في يومي 

هذا وفي كل يوم.

الس�الم على من معرفته تمام ديننا، الس�الم على من انتظار فرجه أفضل أعمالنا، 

السالم على من زيارته ولقاؤه غاية آمالنا، السالم عليك يا قائم آل محمد ورحمة الله 

وبركاته.

اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه.
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