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مقّدمة

لي�ست ق�سّية المهدّي | ق�سّية من ن�سج الخيال، يدغدغ الحالمون بذكره 

ن المظلومون بالإيمان به األم الظلم عنهم، ويرى الُك�سالى  طموحاتهم، وي�سكِّ

في الآمال الخادعة تبريرًا لك�سلهم.

مرتكز  فطرّي  �سعوٌر   | المهدّي  ق�سّية  اإّن  ذلك؛  من  العك�س  على  بل 

فكلٌّ  و�سيعّية،  واإ�سالمّية  عالمّية  الق�سّية  هذه  اإن  حيث  الإن�سانّية،  عّمق  في 

النظرة  اأن  اإّل  الأ�سماء،  اختلفت  واإن  ما،  زمن  في  يخرج  بمهدّي  يوؤمن 

به  اأخبر  بيننا،  موجود  بمهدّي  توؤمن  بالخ�سو�س،  وال�سيعّية  الإ�سالمّية 

ي�سوبها  ل  كثيرة  بروايات   ،R الأطهار  والأئّمة   ،P الأمين  ال�سادق 

ولي�ست  وحقيقة  خياًل،  ولي�س  واقعًا   | المهدّي  ق�سّية  كانت  فلذلك  �سك؛ 

زاهر  بم�ستقبل  واأماًل  وتواكاًل،  وخنوعًا  ك�ساًل  ولي�ست  قّوة  وفعل  اأ�سطورة، 

له،  للتمهيد  والمثابرة  لل�سعي  ويدعوهم   | بالإمام  الموؤمنين  ط  ين�سِّ

الحالمين. انتظار  ل  العاملين  انتظار  وانتظاره 

�س بع�س معانيها واأبعادها ودرو�سها، من كالم الإمام  ق�سية المهدّي | نتلمَّ

الخامنئي {، بل من بع�س كالمه في اإمام الزمان |، الذي اعتبر القائد 

يوم ولدته |: »عيدًا عظيمًا لل�ّسيعة، بل لنا�سدي العدالة في العالم...«.

فالمهدّي لي�س لل�ّسيعة فقط ولي�س للم�سلمين فح�سب، بل هو لكّل م�ست�سعف 

مظلوم في الأر�س، اإلى اأي مّلة اأو دين انتمى، فر�سالته عالمّية، كما اأن ر�سالة 

اأر�سل رحمة  الذي   P الأنبياء والر�سول محمد  الإ�سالم عالمية، ونهجه نهج 

للعالمين.

بع�س  خالل  من  وقائدنا،  واأملنا،  قلوبنا،  حبيب   | المهدّي  ق�سّية  فمع 

كلمات القائد الخامنئّي {، ن�ستنير الدرب، ونعرف الق�سّية الحّقة.
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٭ اأ�ضا�س ق�ضّية املهدي | عاملّية.

٭ املهدّي | في الإ�سالم.

٭ ظهور املنقذ اإلهام فطرّي.

٭ ال�سيعة واملهدّي |.

٭ ملاذا الغياب اإذن؟

املحور الأول:

ق�ضّية املهدّي |



8
الإمام املهدي |



9
الإمام املهدي |

عالمّية الق�ضّية  • اأ�ضا�س 
|، يعني الحديث عن التغيير الحتمّي على  الحديث عن الإمام المهدّي 

وجه الأر�س، من الظلم اإلى العدل، ومن الباطل اإلى الحق، ومن الظالم اإلى 

النور، ومن الف�ساد اإلى ال�سالح، وهذا النقالب التاريخّي لي�س ُمعتقدًا �سيعّيًا 

فح�سب، ول اإ�سالمّيًا فقط؛ اإّنما هو ت�سّوٌر عام لدى الإن�سانّية والأديان. فاإذا 

لما  ومنقٍذ  بمخلِّ�س  العتقاد  اأن  تاأكيد،  بكلِّ  ترون  الإن�سانّية،  راجعتم عقائد 

تعانيه الب�سرّية من ظلم وظالم، هو اعتقاد منت�سر ومبنيٌّ عليه.

ولواحقها(  )التوراة  القديم  العهدين  في  ورد  ما  بع�س  اإلى  ن�سير  وهنا 

والجديد )الإنجيل ولواحقه(، مما يوؤكد ما قلناه، رغم التحريفات التي طاولت 

الكتابين:

»ال�سّديقون يرثون الأر�ض اإلى الأبد، اأما الأ�سرار فيبادون جميعاً، عقب 

.
(1(

الأ�سرار ينقطع«

»ثبت للق�ساء على كر�سّيه وهو يقت�سي للم�سكونة بالعدل ليالي ال�سعوب 

.
(2(

بال�ستقامة«

ثم يقول: »واإّنما الذي عندكم تم�ّسكوا به اإلى اأن ياأتي من يغلب ويحفظ 

من  بق�سيب  فيرعاها  الأمّم  على  �سلطاناً  ف�ساأعطيه  النهاية،  اإلى  اأعمالي 

.
(3(

حديد، كما تك�سر اآنية من خزف، واأعطيه كوكب ال�سبح«

)1(المزمور ال�سابع والثالثين ـ كتاب المزامير. 

)))المزمور التا�سع من مزامير داود. 

)))انجيل مّتى ـ ال�سحاح الرابع والع�سرين. 



10
الإمام املهدي |

هذا في الديانتين اليهودّية والم�سيحّية، اأما اإذا تطلَّعنا اإلى المجو�س فاإّنهم 

.
(1(

اأي�سًا يعتقدون برجوع اإن�سان با�سم بهرام

ويكون  الأمر  اآخر  �سُتغلب  ال�ّسر  قوى  اأن  يعتقدون  فاإنهم  الزراد�ست  واأّما 

م�سيرها الفناء بعد اأن يمّر العالم باأربعة عهود طوال كل منها ثالثة اآلف عام، 

ي�سيطر عليه فيها على التوالي اأهورا مزدا واأهرمان. ويومئٍذ َينت�سر الحق في 

كلِّ مكان، وينعدم ال�ّسر فال يكون له من بعد وجود. ثّم ين�سم ال�سالحون اإلى 

اأهورا مزدا في الجّنة، وي�سقط الخبيثون في هّوة مظلمة... ُيطعمون فيها اأبد 

.
(2(

الّدهر �ُسّمًا ُزعافًا

 ،
(3(

يّدعون ما  على  بظهور )كر�سنا(  يعتقدون  اأي�سًا  )الهنود(  والبراهمة 

ح، باأّن الب�سرّية في �سيرها هذا، �سوف تمّر  وحتى اأن المارك�سّية توؤمن وت�سرِّ

بمراحل اإلى اأن ت�سل اإلى مرحلة ال�سعادة الق�سوى، التي ت�سود الأر�س كلها.

الب�سرّية  اأن  »كانت«:  اأمثال  الغربيين  الفال�سفة  وي�ستفاد من بع�س كلمات 

�سوف ت�سل، )اإلى مرحلة من المراحل في نهاية مطافها(، اإلى مجتمع ب�سرّي 

.
(4(

�سعيد، ل ظلم فيه، ول ف�ساد، ي�سوده العدل

يقول الإمام القائد الخامنئّي {:

ينفرد  ول  الإ�سالم،  في  الأ�سا�سّية  الق�سايا  من  المهدوّية  ق�سّية  »اإّن 

اأن  اإلى  باأجمعها  الإ�سالمية  الفرق  تذهب  واإّنما  �سواهم،  دون  ال�ّسيعة  بها 

)1)المدر�سي، محمد تقي، المهدي قدوة واأ�سوة، �س06، موؤ�س�سة الوفاء. 

)))ديورانت، ول، ق�سة الح�سارة، مج1 ـ 2، ج2، �س434. 

)))المدر�سي، محمد تقي، المهدي قدوة واأ�سوة، �س06. 

)))كانت، نقد العقل العلمي، �س5. 
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المهدّي | من الن�سل الطّيب الطاهر لر�سول اهلل P، واأنه �سيمالأ العالم 

غير  ويعتقد  كما  الحق.  وب�سط  اهلل  دين  لإقامة  و�سيظهر  وعدًل  ق�سطاً 

ق�سّية  خالل  يتحقق  للب�سرّية  م�سرق  بم�ستقبل  باآخر  اأو  بنحو  الم�سلمين 

المهدوية...«.

| في الإ�ضالم • المهدّي 
عالمّية  ق�سّية  المهدوّية  م�ساألة  اأن  �سابقًا  القائد  كالم  من  تبّين  لقد 

المهدّي  ظهور  على  ُيجمعون  مذاهبهم  بكافة  الم�سلمين  اإّن  حيث  واإ�سالمية؛ 

| في اآخر الزمان؛ وقد َكُثرت الروايات في خ�سو�س المهدّي | اإلى حد 

يطمئن الإن�سان ويتيّقن اأن هذه الروايات قد نطق بها ر�سول اهلل P ال�سادق 

.R الأمين، والأئّمة من اآل بيته

يقول القائد {:

»... وهذه العقيدة )المهدوّية( ل تخت�ض بال�ّسيعة وحدهم، بل يوؤمن بها 

الم�سلمون كافة، ولكن لبع�ض الِفرق كالماً اآخر في تفا�سيلها وتفريعاتها. اإّل 

اأن اأ�سل الق�سّية ين�ّض على اأن رجاًل من عترة ر�سول اهلل P �سيقوم في وقت 

ما بحركة اإلهّية جبارة »ويمالأ الأر�ض ق�سطاً وعدًل كما ملئت ظلماً وجوراً«، 

 عند جميع الم�سلمين، ومقبولة لديهم كافة...«.
)1(

هذه الق�سية متواترة

ال�ّسيعة  طرق  من  كثيرة،  اأحاديث   | المهدّي  الإمام  �ساأن  في  ورد  ولقّد 

وال�سّنة، وقد ُذكرت في كثير من الكتب، �سواء كانت كتبًا �سيعّية اأم �سنّية، �سنذكر 

)1) الخبـــر المتواتـــر، يعني الخبر الذي رواه كثيرون بحيث ل يحتمـــل معه الكذب، في�سل الخبر اإلى حدِّ اليقين ب�سدوره 

.Q عن المع�سوم
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هنا بع�س الأحاديث، لتكون قطرة من بحار اأنوار هذه الأحاديث المباركة:

:P قال ر�سول اهلل

.
(1(

»المهدّي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الّدري«

:P وقال ر�سول اهلل

ُملئت جوراً  الأر�ض ق�سطاً وعدًل كما  البيت... يمالأ  اأهل  »المهدّي مّنا 

.
(2(

وظلماً...«

:P وقال

اأهل  من  رجل  العرب  يملك  حتى  الّدهر  يذهب  ول  الأيام  تنق�سي  »ل 

.
(3(

بيتي، يواطئ ا�سمه ا�سمي«

:P وقال

»اإن علّي بن اأبي طالب اإمام اأمتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده 

ُملئت ظلماً  المنتظر، الذي يمالأ اهلل به الأر�ض عدًل وق�سطاً، كما  القائم 

وجوراً، والذي بعثني بالحق ب�سيراً، اإن الثابتين على القول باإمامته في زمان 

غيبته لأعّز من الكبريت الأحمر«.

من  وللقائم  اهلل  ر�سول  يا  فقال:  الأن�ساري  اهلل  عبد  بن  جابر  اإليه  فقام 

:P ولدك غيبة؟ قال

)1) كنز العّمال، ج7، �س681.

)))  م�ستدرك ال�سحيحين للحاكم الني�سابوري، ج4، �س755، وبعد ذكر الحديث قال: هذا حديث �سحيح وقد اأخرج هذا 

الحديث كثير من علماء ال�سيعة وال�سّنة، راجع كتاب المهدي الموعود المنتظر |، ج1، �س92.

))) م�سند اأحمد بن حنبل، ج1، �س673 و�س144، واأخرجه غيره كثير من علماء ال�سيعة وال�سّنة، راجع المهدي الموعود 

المنتظر |، �س94.
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اإّن هذا  الكافرين يا جابر  اآمنوا ويمحق  الذين  »اأي وربي ليمّح�ض اهلل 

اأمر اهلل و�سرٌّ من �سّر اهلل مطوية عن عباده فاإّياك وال�سك فاإّن  الأمر من 

.
(1(

ال�سك في اأمر اهلل كفر«

:P وقال

.
(2(

»المهدّي من عترتي من ولد فاطمة«

اإلى يوم  P، فذكر لنا بما هو كائن  وعن حذيفة قال: خطبنا ر�سول اهلل 

:P القيامة ثم قال

نيا اإل يوم واحد لطّول اهلل عزَّ وجلَّ ذلك اليوم حتى  »لو لم يبق من الدُّ

يبعث رجل من ولدي ا�سمه ا�سمي«.

:P فقام �سلمان )ر�سي اهلل عنه( فقال: يا ر�سول اهلل: اإنه من اأي ولدك؟ قال

.
(3(

»Q هو من ولدي هذا و�سرب بيده على الح�سين بن علي«

وفي كثير من الروايات اأن الإمام المهدّي | من اأولد الإمام الحادي ع�سر 

.Q
(4(

الح�سن بن علي الع�سكري 

نكتفي بهذا القدر من الروايات، حتى ل نمالأ مجّلدات من الكتب.

المهدي  الإمام  على  منطبقًا  تف�سيرًا  كثيرة،  قراآنّية  اآيات  رت  ُف�سِّ ولقد 

)1) فرائّد ال�سمطين، ج2، الباب الآخر منه، وكذا ينابيع الموّدة، �س494، وغيره.

))) �سنن اأبي داود، ج2، �س702، وكنز العّمال، ج7، �س681، وغيره.

))) عقد الدرر الحديث )92( من الباب )1( واأخرجه اأبو نعيم في �سفة المهدي، وغيره.

))) مّمـــن ذكـــر ذلك ابن حجر الهيثمي ال�سافعي في كتابه ال�سواعق المحرقة وابـــن ال�سباغ المالكي في كتابه الف�سول 

المهّمـــة، �س472، و�سبط ابن الجوزي الحنفي في ذكـــرة الخوا�س، �س772، وابن طولون الدم�سقي في كتابه الأئّمة 

الإثنـــي ع�ســـر، �س711، وغيرهـــم، وقد ذكر �ساحب كتاب المهـــدي الموعود المنتظر | اأكثر مـــن �ستين عالم من 

علماء ال�سّنة قالوا بذلك.
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المنتظر |، وهنا نورد بع�سًا منها:

.
(1(

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن} الَة َوِممَّ ِذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن ال�سَّ 1 ـ{الَّ

:Q قال الإمام جعفر ال�سادق

.
(2(

»المتقون: �سيعة علي Q، والغيب: فهو الحّجة الغائب«

ًة  ِئمَّ
َ
ْر�ِس َوَنْجَعَلُهْم اأ

َ
ِعُفوا ِفي اْلأ ِذيَن ا�ْسُت�سْ ُمنَّ َعَلى الَّ ن نَّ

َ
2ـ  {َوُنِريـــُد اأ

َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن}.

:Q ففي نهج البالغة، قال اأمير الموؤمنين

.
(3(

»لتعطفّن علينا الدنيا بعد �سما�سها عطف ال�سرو�ض على ولدها«

ثم قراأ:

ًة َوَنْجَعَلُهُم  ِئمَّ
َ
ْر�ِس َوَنْجَعَلُهْم اأ

َ
ِعُفوا ِفي اْلأ ِذيَن ا�ْسُت�سْ ُمنَّ َعَلى الَّ ن نَّ

َ
{ َوُنِريُد اأ

.
(4(

ْر�ِس}
َ
َن َلُهْم ِفي اْلأ اْلَواِرِثيَن َوُنَمكِّ

وقال ال�سارح ابن اأبي الحديد المعتزلي، في ذيل ذلك، اإن اأ�سحابنا يقولون 

.
(((

اإنه وعد باإمام يملك الأر�س، وي�ستولي على الممالك

ْر�َس َيِرُثَها ِعَباِدَي 
َ
نَّ اْلأ

َ
ْكـــِر اأ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ ـ {َوَلَقـــْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ  3

.
(6(

اِلُحوَن} ال�سَّ

)1) �سورة  البقرة، الآية: 3.

))) انظر: معجم اأحاديث الإمام المهدي |، مجلد 5، �س11، حيث ذكر م�سادر هذا الحديث، ومنها ينابيع الموّدة، 

�س324، ومنتخب الأثر، �س415، وكمال الدين، ج2، �س043... وغيرها من الم�سادر.

))) نهج البالغة، �س74.

))) �سورة الق�س�س، الآيتان: 5 ـ 6.

)5) معجم اأحاديث الإمام المهدي |، مجلد 5، 123.

)6) �سورة الأنبياء، الآية: 501.
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عن الإمام محمد الباقر Q قال:

»وقوله: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال: الكتب كّلها ذكر واإن 

.
(1(

الأر�ض يرثها عبادي ال�سالحون، قال: القائم | واأ�سحابه«

اإلى  فليرجع  التو�سعة  اأراد  فمن  كثير،  من  وقليل  في�س،  من  غي�س  هذا 

الم�سادر المخت�سة.

فطري اإلهام  المنقذ  • ظهور 
لي�س المهدي | تج�سيدًا لعقيدة اإ�سالمية ذات طابع ديني فح�سب، بل هو 

اأديانها ومذاهبها، وهذا يك�سف  اإليه الب�سرّية بمختلف  عنوان لطموح اتجهت 

عن وجود ارتكاز واإلهام فطرّي في �سمير الإن�سانّية، اأدرك النا�س من خالله ـ 

على الرغم من تنوع عقائدهم وو�سائلهم اإلى الغيبـ  اأن لالإن�سانّية يومًا موعودًا 

النهائي،  وهدفها  الكبير،  بمغزاها  ال�سماء  ر�سالت  فيه  ُتحّقق  الأر�س،  على 

وتجد فيه الم�سيرة المكدودة لالإن�سان على مرِّ التاريخ ا�ستقرارها وطماأنينتها، 

بعد عناٍء طويل.

ين هذا ال�سعور النف�سّي والرتكاز الفطرّي لدى الإن�سانّية،  وحينما يدعم الدِّ

ويوؤّكد اأّن الأر�س في نهاية المطاف �ستمتلئ ق�سطًا وعدًل بعد اأن ُملئت ظلمًا 

حا�سم  اإيمان  اإلى  ويحوله  المو�سوعّية  قيمته  ال�سعور  لذلك  يعطي  وجورًا، 

بم�ستقبل الم�سيرة الإن�سانّية.

)1) معجـــم اأحاديـــث الإمام المهـــدي |، مجلد ، �س162، ومن الم�ســـادر التي ذكرت هذا الحديـــث: ينابيع المودة، 

�س524، وغيره.
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تحقيق  نحو  للب�سر  الفطرّي  والنزوع  الميل  هذا  اإلى   } القائد  وي�سير 

ال�سالح والعدالة بقوله:

»اإن اأحد الدرو�ض هو اأن يذعن الجميع ويعتقد باأن حركة العالم تتجه 

ما  يقولوا  العالم  ودعوا م�ستكبرّي  الالحبة.  الآفاق  الإ�سالح و�سوب  نحو 

والحقيقة،  الحق  جي�ض  اأن  اإّل  بقدراتهم،  ويتظاهروا  ويت�سدقوا  ي�ساوؤون، 

اآخر كرة  بعد  ت�سهد يوماً  العدل،  الب�سر �سوب تحقيق  تقود  التي  والقافلة 

وازدياداً. اإن م�سي الأعوام وان�سرامها ل يمكن اأن يزيل الأمل اأو... بريقه 

من القلوب، في اأن يتذوق اأبناء الب�سر طعم العدالة بالمعنى الحقيقي للكلمة 

في الم�ستقبل الذي ناأمل اأن يكون غير بعيد.

اأن  اإن حّقانية الدولة الإلهّية والحكومة الربانّية في الأر�ض تكمن في 

المقتدرين  اإن  بها،  والعمل  الحقيقة  معرفة  من  ح�ستهم  الجميع  يجني 

والم�ستكبرين وال�سلطويّين والأثرياء والم�ستبدين في العالم مهما بذلوا 

اأو يبذلون من م�ساع، فلي�ض بمقدورهم اأن ُيوقفوا هذه الحركة، وهذا الميل 

والنزوع الطبيعي للب�سر �سوب تحقيق ال�سالح.

اأر�سه،  اأمر اهلل تعالى في  اأن نرى طفرة وقفزة في  وبالتاأكيد ل يمكن 

فالأمور تجري على طبيعتها المعهودة؛ وطبيعة وفطرة الب�سر هي التوجه 

نحو الكمال«.
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| والمهدّي  • ال�ّضيعة 
بها  تنفرد  خا�سّية  هناك  اأن  اإّل  اإ�سالمّية   | المهدّي  ق�سّية  كانت  ولئن 

العقيدة ال�سيعية في هذا المجال.

يقول الإمام الخامنئّي {:

المجال  هذا  في  ال�سيعّية  العقيدة  بها  تنفرد  التي  الخا�سّية  اأما   ...«

هذا  تفا�سيل  بكل  يحيطون  ال�ّسيعة  لأن  فيها  اأي غمو�ض  وجود  فهي عدم 

ولّينا  نعرف  فنحن   ،| المهدّي  ب�سخ�سّية  تامة  معرفة  وعلى  المو�سوع 

ما  وكل  وتاريخ ولدته  واأمه  اأباه  ونعرف  العالمين  و�سّيد  واإمامنا،  و�سّيدنا 

�سادقة  باأخبار  الق�سايا  هذه  نقلوا  من  وهنالك  المباركة،  بولدته  يتعلق 

وموّثقة.

وهذه الأمور كّلها وا�سحة لدينا ول لب�ض فيها. ومعنى هذا اأننا على بّينة 

بمن نحب وبمن نوؤمن ونعتقد.

قائماً   ،R البيت  واأهل  الر�سول  عترة  بقّية  المع�سوم،  اإمامنا  كان 

بين  اليوم  موجود  وهو  الب�سرّية،  المجتمعات  بين  الأخيرة  الأزمنة  طوال 

ظهرانينا؛ اإّل اأن الحكمة الإلهّية اقت�ست اأن نعي�ض هذا النتظار الكبير، واأن 

يعي�ض الإمام ذاته مثل هذا النتظار اأي�ساً...«.

اإذن؟ الغياب  • لماذا 
كما َعِلمنا من كالم القائد اأن غياب الإمام المهدّي | هو لحكمة اقت�ستها 

اأن  يمكن  ي�ساأل كيف  اأن  ول�سائل  وغيابه غيب في علم اهلل،  الإلهّية،  الم�سيئة 
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يبقى الإمام المنتظر حّيًا هذه المّدة الطويلة من ال�سنين؟ وهل هذا ممكن؟

لدينا اأدلة عدّيدة على اإمكان ذلك:

ـ الدلي���ل العقائ���دّي: وخال�سته اأن اإرادة اهلل تعالى وقدرته، التي   1

اأعـــّدت الإمام ليومه الموعـــود، هي التي تعطيـــه البقاء وتمنحه 

طول العمر.

ـ الدلي���ل التاريخ���ي: حيث اإن التاريخ يثبـــت وجود نظائر لالإمام   2

المنتظر | في طول العمر، اأمثال النبّي نوح Q الذي عا�س 

األف �سنة اإّل خم�سين عامًا، يدعو قومه كما ذكر القراآن الكريم، 

وهـــذا قبـــل الطوفان، وبعـــده اأي�سًا عا�ـــس فترة طويلـــة. وهناك 

الكثيرون عا�سوا طوياًل وحّدثنا التاريخ عنهم.

ـ الدليل العلمّي: وموجزه اأن جماعة من العلماء المحّدثين اأمثال   3

الدكتـــور: األكي�ـــس كاريل، والدكتـــور جاك لـــوب، والدكتور وورن 

لوي�ســـي وزوجته، وغيرهم. قاموا باإجراء عّدة تجارب، في معهد 

)روكلفر( بنيويورك في الوليات المتحدة الأميركية على اأجزاء 

لأنواع مختلفة من النبات والحيوان والإن�سان.

الإن�سان  اأع�ساب  من  قطع  على  جرى 
ُ
اأ ما  التجارب،  تلك  بين  من  وكان 

وع�سالته وقلبه وجلده وكليته، فاكت�سفوا اأن هذه الأجزاء، تبقى حّية نامية ما 

دام الغذاء الالزم موفور لها. وما دامت لم يعر�س لها عار�س خارجّي، واإن 

خالياها تنمو وتتكاثر وفق ما يقّدم لها من غذاء.

واإليك اأيها القارئ، نتائج تجارب الدكتور كاريل، التي �سرع فيها في كانون 
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الثاني �سنة 1912م.

اأ ـ اأن هذه الأجزاء الخلوّية، تبقى حّية ما لم يعر�س لها عار�س يميتها، اإّما 

من قّلة الغذاء، اأو من دخول بع�س الميكروبات.

ب ـ اإنها ل تكتفي بالبقاء حّية بل تنمو خالياها، وتتكاثر كما لو كانت باقية 

في ج�سم الإن�سان اأو الحيوان.

ج ـ اإنه يمكن قيا�س نموها وتكاثرها ومعرفة ارتباطها، بالغذاء الذي يقّدم 

لها.

د ـ ل تتاأّثر بالزمن، اأي اأنها ل ت�سيخ، ول ت�سعف بمرور الزمن، بل ل يبدو 

عليها اأقل اأثر لل�سيخوخة، بل تنمو وتتكاثر هذه ال�سنة، كما لو كانت تنمو 

وتتكاثر في ال�سنة الما�سية، وما قبلها من ال�سنين. وتدل الظواهر كلها 

على اأنها �ستبقى حّية نامية، ما دام الباحثون �سابرين على مراقبتها، 

.
(1(

وتقديم الغذاء الكافي لها

 ،P ـ الدلي���ل الروائ���ّي: اإن اإخبـــار ر�ســـول اهلل ال�ســـادق الأمين  4

والأئّمـــة R، بروايـــات كثيـــرة، ل تحتمل الكـــذب، دليل على 

�سّحة الق�سّية.

ولعلَّ الحكمة من غيابه |، اأن دوره تغييرّي �سامل للعالم كلِّه، فالأجل 

اأن يكون له الأثر المطلوب، في النا�س، ُجعل غيابه وظهوره اإعجازّي، حيث 

به  ياأتي  بما  ويوؤمنون  فيخ�سعون  المعاجز،  في  كثيرًا  يتاأثرون  النا�س  اأن 

)1) مجلة المقتطف، هل يخلد الإن�سان في الدنيا، مجلد 95، �س832، وما بعدها.
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الكريمة: الآية  تف�سير  ورد في  ولذلك   ،| المهدّي 

.
(1(

ِعيَن} ْعنَاُقُهْم لََها َخا�ضِ
َ
َماء �آيًَة َفَظلَّْت �أ ْل َعَلْيِهم مِّن �ل�سَّ  نُنَزِّ

ْ
{�إِن نَّ�َضاأ

عن الإمام اأبو اإ�سحاق اأحمد بن محمد بن اإبراهيم الثعلبّي، في تف�سيره اإنها 

بحق الحّجة المنتظر |.

)1) �سورة ال�سعراء، الآية: 4.
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٭ الأعداء وامل�ستكربون وق�سّية املهدّي |.

)مقولت   | املهدّي  وق�سّية  اجلهلة  الأ�سدقاء  ٭ 

خاطئة(.

٭ النتظار.

٭ التمهيد.

٭ كيفّية التمهيد )اأن�سار املهدّي |(.

٭اإيران الإ�سالم والتمهيد للمهدّي |.

املحور الثاين:

ق�ضّية املهدّي |

بني العدّو وال�ضديق
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• الأعداء والم�ضتكبرون وق�ضّية المهدّي |
باأ�سلوب  الإ�سالم  محاربة  على  العالمّي  وال�ستكبار  ال�ستعمار  داأب  لقد 

راأى في  مة، عندما  القيِّ واأ�س�سه  الإ�سالم  ماكر، يهدف من ورائه هدم عقائد 

ركائز الإ�سالم قّوة لأتباعه.

حربًا  الحرب  تكون  فقد  واحد،  واأ�سلوب  واحدة  �سورة  لها  لي�س  فالحرب 

ثقافّية  اأو  �سيا�سّية  اأو  اقت�سادّية  اأو  اإعالمّية  اأو  �سيا�سّية  تكون  وقد  ع�سكرّية 

عقائدّية.

بجميع  الإ�سالم  لمحاربة  ومار�سه  اإّل  جهدًا  يترك  ل  الم�ستكبر  والعدّو 

الو�سائل والطرق.

اأو  مثاًل  القت�سادّية  الحرب  اإلى  لجاأ  الع�سكرّية  الحرب  في  ف�سل  فاإذا 

ال�سيا�سّية مثاًل، واإذا ف�سل في هذه الأ�ساليب لجاأ اإلى غيرها مّما تتوّفر لديه.

الأخرى، بل  باأقل خطرًا من الحروب  لي�ست  والثقافّية  العقائدّية  والحرب 

اأنيق  ظاهرها  وتزيينات،  بّراقة،  عناوين  تحت  تنطلي  لأنها  اأخطر،  تكون  قد 

وباطنها خبيث.

ة في الإ�سالم الإيمان بالإمام المهدّي | وباأنه �سيظهر  ومن العقائد المهمَّ

لإزالة الم�ستكبرين والظالمين عن وجه الأر�س، فالم�ستكبرون والظالمون لّما 

راأوا اأهمّية هذه العقيدة وخطورتها عليهم �سعوا اإلى اإ�سعافها اإن لم ي�ستطيعوا 

اإزالتها من النفو�س.
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يقول القائد {:

»اأعدى اأعداء هذه العقيدة، واأ�سّدهم عداء ل�سخ�سه منذ يوم غيبته بل 

ومنذ يوم ولدته، هم الظلمة الذين اقترنت حياتهم بالجور والت�سّلط، وهم 

م�سّرون على مقته وعلى مقت هذه الظاهرة الإلهّية وهذا ال�سيف الربانّي. 

اأن الم�ستكبرين والظلمة يعار�سون اليوم ويناوئون هذه الفكرة وهذه  كما 

قلوب  في  المغرو�ض  الحب  وهذا  العقيدة  هذه  باأن  لمعرفتهم  العقيدة، 

ة، ي�سّيق على ماآربهم. اأ�سرت في وقت ما اإلى اأن  الم�سلمين، وال�ّسيعة خا�سّ

الم�ستعمرين حينما احتلوا �سمال اأفريقيا، قّدم لهم عمالوؤهم تقارير � وهي 

مدّونة وموجودة � تفيد باأن محاربة مثل هذه ال�سعوب في غاية ال�سعوبة، 

وذلك ب�سبب اعتقادهم بالمهدوّية...«.

وفي كالم اآخر للقائد { يقول:

تغلغل  اأوائل  اأي منذ  بعّدة عقود م�ست؛  تتعّلق  وثيقة  اّطلعت على   ...«

ال�ستعمار في �سمال اأفريقيا � واإّنما �سار التركيز على تلك المنطقة ب�سبب 

R بغ�ض النظر عن المذهب الذي  اأهل البيت  اإلى  �سّدة ميول �سّكانها 

بارزة  المهدوّية  عقيدة  ولأن  الإ�سالمّية،  المذاهب  بين  من  يعتنقونه 

فحينما  ذلك،  �ساكل  وما  والمغرب  ال�سودان  مثل  بلدان  في  هناك  المعالم 

عقيدة  اأن  وجد  الما�سي  القرن  في  المناطق  تلك  اإلى  ال�ستعمار  دخل 

الوثيقة  في  يوؤكد   � هناك  نفوذه  تعيق  التي  العراقيل  المهدوّية من جملة 

القادة الم�ستعمرون على �سرورة العمل لإزالة العقيدة المهدوّية تدريجّياً 

الإنجليز  والم�ستعمرون  الفرن�سّيون  الم�ستعمرون  النا�ض! وكان  اأذهان  من 



(5
الإمام املهدي |

 � اأيٍّ كان  ا�ستعمار من  � وال�ستعمار  المناطق حينذاك  ي�سيطرون على تلك 

را�سخة في  المهدوّية  اأنه طالما بقيت عقيدة  الأجانب  الم�ستعمرون  اأدرك 

لحظوا  ينبغي!  كما  ال�سعوب  بتلك  التحّكم  يمكن  ل  ال�سعوب،  تلك  اأذهان 

مدى فداحة الخطاأ الذي يرتكبه البع�ض با�سم التجديد والنفتاح الفكري، 

باإثارتهم ال�سكوك حول المعتقدات الإ�سالمّية بال وعي ول درا�سة ول معرفة 

لطبيعة العمل الذي يقومون به؛ فهوؤلء يوؤّدون بكل �سهولة نف�ض الغر�ض 

الذي يرمي اإليه العدّو«.

ويقول القائد في كالم اآخر:

»... لقد تعّر�ست جميع العقائد البّناءة لهجمات من خ�سومها. اعلموا 

اأيها الإخوة والأخوات اأن هذه النقطة في غاية الأهمية! لحظوا كم يجب 

الإ�سالم  تعاليم  في  حتى  نّقبوا  اإنهم  اإذ  اليوم!  متيقظين  نكون  اأن  علينا 

تاأثير  له  حكماً  اأو  معتقداً  المقّد�ض  ال�سرع  في  وجدوا  وحيثما  واأحكامه 

ايجابي وا�سح وكبير في حياة وم�ستقبل الفرد والمجتمع والأّمة الإ�سالمّية 

وقفوا بوجهه وقاوموه ب�سكل اأو اآخر، لعّلهم ي�ستطيعون الق�ساء عليه، فاإن 

لم ي�سلوا اإلى غايتهم حاولوا التالعب بمحتواه.

ولعّل البع�ض يت�ساءل م�ستبعداً، وما �ساأن العدّو، وكيف يت�سّنى له تجريد 

العقائد الإ�سالمّية من فائدتها للنا�ض؟ وهذا الت�سّور خاطئ طبعاً. فالعدّو 

قادر على ذلك ولكن ل على المدى الق�سير، بل على امتداد فترة طويلة قد 

تمتد اإلى ع�سرات ال�سنين حتى ي�ستطيع طم�ض بوؤرة م�سيئة فيها اأو اإفراغها 

من جوهرها، اأو اإبراز نقطة مظلمة. فقد يبذل اأحدهم جهوداً محمومة على 
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مدى �سنوات طويلة وينفق الأموال ولكن ل ي�سل اإلى نتيجة، فياأتي اآخرون 

من بعده ويم�سون على نهجه. لقد تعّر�ست معتقدات الم�سلمين للكثير من 

اأمثال هذه الأعمال، كما ح�سل مع عقيدة التوحيد وعقيدة الإمامة، وكذلك 

نقاط  كلها  هذه  والقناعة،  والتوكل  ال�سبر  كمفهوم  الأخالقّية  المفاهيم 

الذي  المحرك  بمثابة  لكانت  حقيقتها  الم�سلمون  ا�ستوعب  لو  بارزة  بّناءة 

تحايلوا  بعدما  ولكّنهم  الأمام.  نحو  الإ�سالمي  المجتمع  تقدم  في  ُي�سهم 

الأذهان على �سورة  واألقوها في  وبّدلوا معانيها  وغّيروا م�سامينها  عليها 

كما  م،  ومنوِّ ر  مخدِّ داء  اإلى  المحّرك  ذلك  ا�ستحال  لأ�سلها،  مغايرة  اأخرى 

اأنهم حاولوا كثيراً ذلك مع عقيدة المهدّي الموعود...«.

وهذا ما حاولوه في اإيران الإ�سالم، يقول القائد {:

ما  والذي   � المحترمين  العلماء  كبار  اأحد  لي  نقل  هذه  بالدنا  »وفي 

اإلى الحكم  البهلوي  اأوائل و�سول ر�سا �ساه  اأّنه في   � يزال على قيد الحياة 

�ساه  ر�سا  ا�ستدعى   � ومعرفة  معنوّية  لكل  والفاقد  الجاهل  المتاآمر  ذلك   �

الزمان  �ساحب  الإمام  ق�سّية  هي  ما  و�ساأله:  العمالء  البالط  علماء  اأحد 

التي خلقت لنا كل هذه الم�ساكل؟ ويجيب ذلك العالم العميل بما ير�سي 

ميل ورغبة ال�ساه، ثم يقول له ال�ساه: اإذهبوا واأنهوا هذه الم�ساألة واأخرجوا 

هذا العتقاد من قلوب النا�ض، فيجيبه واعظه العميل، اإن الأمر لي�ض بهذه 

ال�سهولة وتعتر�سه كثير من الم�ساكل، ويجب علينا اإعداد مقدماته والبدء 

الزمان  من  البرهة  تلك  في  جه�ست 
ُ
اأ المقّدمات  هذه  طبعاً  تدريجّياً،  به 

بف�سل اهلل تعالى وببركة وعي العلماء الربانيين والواعين من اأبناء البالد، 

اإذاً ففي بالدنا اأوكلت الدوائر ال�ستكبارّية اإلى �سخ�ض متاآمر غا�سب مهّمة 
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ال�سيطرة على اإيران وثرواتها ومن ثم تقديمها بالكامل للدول ال�ستعمارّية. 

وقد كانت اإحدى و�سائل �سيطرة ذلك الظالم على اأبناء ال�سعب هي الق�ساء 

على العتقاد بالإمام المهدّي الموعود في اأذهان النا�ض...«.

| المهدّي  وق�ضّية  الجهلة  • الأ�ضدقاء 
لي�س  وهذا  والظلمة،  الم�ستكبرين  م�ستهدفة من   | المهدّي  اإذن عقيدة 

الأ�سدقاء  الغريب هم  ولكّن  ر،  وال�سَّ ال�سوء  ويريد لك  فالعدّو عدّوك،  غريبًا، 

الذين ي�ساعدون العدّو في مخططاته من حيث ل ي�سعرون، فيقّدمون له خدمة 

مجانيَّة، وما ذلك اإل لجهل ال�سديق!

يقول القائد {:

المع�سالت.  حلِّ  على  كبيرة  قدرة  ذات  )المهدوّية(  العقيدة  »هذه 

ونتيجة لما تت�سف به هذه العقيدة من قدرة وفاعلّية، فقد حاول الأعداء، 

والأ�سدقاء الجهلة اأحياناً، اإفراغها من محتواها � وقد تكون ال�سربة التي 

تاأتي من ال�سديق الجاهل اأكثر اإيالماً من �سربة العدّو العاقل...«. 

فالمالحظ لبع�س المقولت الجاهلة حول الإمام المهدّي | وما يرتبط 

به، يرى خطورة هذه املقولت على املجتمع الإ�سالمي.

المهدّي،  انتظار  اأي  النتظار  مفهوم  حول  خاطئة  ت�سورات  هناك  فمثاًل 

حيث ورد الكثير من الروايات تاأمر محّبي اأهل البيت R بانتظار الفرج، 

:P من مثل ما ورد عن ر�سول اهلل

.
)1(

» »اأف�سل اأعمال اأمّتي انتظار الفرج من اهلل عزَّ وجلَّ

)1) ميزان الحكمة، محمدي الري �سهري، ج1، عن البحار، ج25.
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• النتظار

فماذا يعني النتظار؟

هل يعني كما ت�سّور البع�س انتظار الفرج باأن يجل�سوا في الم�سجد والح�سينّية 

والبيت وال�سوامع ويعتزلوا عن حركة المجتمع، ويقت�سر عملهم على الدعاء 

ج عنهم بظهور الإمام �ساحب الزمان |؟! هلل تعالى ويطلبون منه اأن يفرِّ

هوؤلء الأ�سخا�س قد تكون نّياتهم �سليمة ومن ال�سالحين، وكما ُيروى عن 

|! وهل يعني  اأنه ا�سترى جوادًا واأخذ ينتظر ظهور الإمام المهدي  اأحدهم 

النتظار كما يت�سور البع�س اأن نعمل بالتكاليف الواجبة علينا فقط ول ينبغي 

اأن نهتم بما يجري في العالم وما يجري على ال�سعوب، فالإمام المهدّي | هو 

الذي �سوف ي�سلح هذه الأمور عندما يظهر ولي�س علينا تكليف اآخر؟!

مليئًا  العالم  يكون  اأن  ينبغي  اأنه  البع�س  يت�سور  كما  النتظار  يعني  وهل 

ناأمر  اأو  المنكر  عن  ننهى  اأن  ينبغي  فال   | المهدي  يخرج  حتى  بالذنوب 

وحينئذ  والذنوب  المعا�سي  وتزداد  ي�ساوؤون  ما  النا�س  يعمل  بالمعروف، حتى 

يقترب الفرج؟!.

وهل يعني النتظار كما يت�سور البع�س باأّنه ينبغي العمل بالمعا�سي ودعوة 

النا�س لذلك حتى تمتلئ الدنيا بالجور والظلم ليظهر المهدّي |؛ حيث اإنه 

ورد ـ كما هو معروف ـ اأنه يظهر بعدما تمتلئ الأر�س ظلمًا وجورًا، فعلينا اإذن 

تحقيق ذلك باأنف�سنا لكي نرى الطلعة البهّية لبقّية اهلل؟!

وهل يعني النتظار كما يعتقد البع�س باأن كل حكومة تكون في زمان غيبة 

| فهي حكومة باطلة ومخالفة لالإ�سالم؟ حيث فهموا خطاأ  الإمام المهدّي 
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اأو  ُترفع قبل ظهور الحّجة فهي راية �سالل  اأّن كل راية  الروايات القائلة  في 

هذه  اأّن  حين  في  الغيبة  زمن  في  حكومة  كل  ت�سمل  اأّنها  وت�سّوروا  طاغوت، 

الروايات تعني اأن كل من يرفع راية المهدوّية بعنوان اأنه هو المهدّي فهي راية 

�سالل.

يقول القائّد {:

من  )المهدوّية(  العقيدة  هذه  ا�ستالب  في  يف�سلون  حينما  اإنهم   ...«

هذا  ت�سويه  يتّم  كيف  ولكن  الأذهان.  في  ت�سويهها  يحاولون  النفو�ض 

المعتقد؟ يتّم ذلك عن طريق القول ان المهدّي �سيظهر وهو الذي ي�سلح 

جميع الأمور، ولي�ض علينا �سيء؛ هذا ت�سويه لهذه العقيدة، وتحويلها من 

م،  ر ومنوِّ ك دافع اإلى اإطار ل فاعلّية فيه، ومن دواء مقوٍّ اإلى داء مخدِّ محرِّ

نعم يظهر المهدّي اأرواحنا فداه وُي�سلح الأمور، لكن ما هو واجبكم اليوم؟ 

دوا له الأمور...«. واجبكم اليوم هو اأن تمهِّ

• التمهيد
النتظار الإيجابّي يعني التمهيد لخروج حبيب قلوبنا وقائدنا المهدّي |؛ 

اأن�سار واأتباع  ُيفَهم منها �سرورة وجود  فقد وردت العديد من الروايات التي 

يقومون بدور التوطئة والتمهيد للمهّمة الكبرى التي �سيقوم بها الإمام |.

:P فمثاًل ورد عن ر�سول اهلل

.
)1(

»يخرج اأنا�ض من الم�سرق فيوّطئون للمهدّي«

)1) �سنن ابن ماجه، في باب خروج المهدي، من كتاب الفتن، ج2، �س8631.
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:P وعنه

»اإذا راأيتم الرايات ال�سود قد اأقبلت من خرا�سان، فاأتوها ولو حبواً على 

.
)1(

الثلج، فاإن فيها خليفة اهلل المهدّي |«

:Q وعن الإمام علي بن اأبي طالب

 على 
)2(

»يخرج رجل قبل المهدّي من اأهل بيته بالم�سرق يحمل ال�سيف

حتى  يبلغه  فال  المقد�ض  بيت  اإلى  ويتوّجه  يقتل...  اأ�سهر،  ثمانية  عاتقه 

.
)3(

يموت«

قبل  ترفع  رايات حق  اإلى  ت�سير  التي  الكثيرة  الأحاديث  اإلى غير ذلك من 

ظهور المهدّي |.

فاإذن علينا اأن ن�ساعد في تعجيل خروج المهدّي | وذلك بتهيئة الظروف 

المنا�سبة لخروجه؛ يقول القائد {:

دوا له الأمور لكي ياأتي وينطلق من تلك  »... واجبكم اليوم هو اأن تمهِّ

القاعدة المهّيئة، ل يمكن النطالق من نقطة ال�سفر. المجتمع الذي يمكنه 

الم�ستعد  المجتمع  هو  فداه  اأرواحنا  الموعود  المهدّي  حكومة  يتقّبل  اأن 

المتوفر على القابلّية لذلك، واإل ف�سينتهي اإلى نف�ض الم�سير الذي انتهى 

اإليه الأنبياء على امتداد التاريخ.

من  العزم  اأولي  اأنبياء  من  الكثير  معه  يتمكن  لم  الذي  ال�سبب  هو  ما 

تطهير العالم من الف�ساد والرذيلة؟ ال�سبب هو اأن الظروف لم تكن مهّيئة. 

)1) الم�ستدرك للحافظ، في كتاب المالحم والفتن، ج4، �س205.

))) ال�سيف ل يعني اأنه يحارب بال�سيف، ولكن ذلك كناية عن الحرب والجهاد.

))) الم�ستدرك للحافظ، في باب خروج المهدي من مكة اإلى بيت المقد�س، الفتن، �س69.
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اجتثاث  من   Q طالب  اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  يتمكن  لم  ولماذا 

جذور الف�ساد في عهده رغم ما كان يت�سف به من قّوة رّبانية، ومع ما له من 

علم مت�سل بمعدن الحكمة الإلهية، ومع تلك الإرادة الرا�سخة، ومع كل تلك 

المناقب، ومع كثرة تو�سيات الر�سول P به؟ بل وقع العك�ض، واأزيح  هو عن 

الطريق! فقتل في محرابه ل�سّدة عدله؛ وذلك لأن الظروف والأجواء لم 

روا الأجواء عليه، واختّطوا حّب الدنيا وتحقيق المطامع  تكن مهّيئة؛ فعكَّ

Q في  نهجاً في وجهه، فالذين ا�سطفوا في مواجهة اأمير الموؤمنين 

اأواخر عهده اأو في اأوا�سطه لم تكن لديهم اأر�سية را�سخة من التدين والورع. 

فاإذا لم تكن الظروف مهّيئة تنتهي اإلى وقوع اأمثال هذه النكبات؛ فاإذا ظهر 

اإمام الزمان | في ظروف غير مهّيئة �سينتهي اإلى نف�ض تلك النهاية؛ اإذن 

فال بد من التمهيد له...«.

»... اإّننا ل يمكننا اأن نعتبر اأنف�سنا من المنتظرين دون التمهيد للظهور، 

بالأحكام  باللتزام  يتّم  والتمهيد  فداه،  اأرواحنا  الموعود  المهدّي  ظهور 

ن، واهلل  الإ�سالمّية والقراآنّية، فكما ذكرت، جاء في الروايات )واهلل لتمّح�سُ

لُتغربُلن(، هذا التمحي�ض وهذا المتحان الكبير الذي يواجهه مريدو ولّي 

| و�سيعته هو نف�سه ال�سعي لتطبيق الأحكام الإ�سالمّية، وعليهم  الع�سر 

اأن ي�سعوا لذلك...«.

• كيفية التمهيد )اأن�ضار المهدي |(
واأن�سار  اأ�سحاب  موا�سفات  تناولت  التي  الروايات  من  الكثير  ورد  لقد 

المهدّي  خروج  كان  كّلما  مهّيئين  الأ�سحاب  هوؤلء  كان  فكّلما   ،| المهدّي 
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اأرواحنا فداه قريبًا. فمن موا�سفاتهم:

اأوًل � الإيمان ومعرفة اهلل:

روى ابن اأكتم الكوفي في كتاب الفتوح عن اأمير الموؤمنين علي Q اأنه 

ة  قال: »ويحاً للطالقان فاإن هلل عزَّ وجلَّ بها كنوزاً لي�ست من ذهب ول ف�سّ

اآخر  اأن�سار المهدي في  ولكن رجال موؤمنون عرفوا اهلل حق معرفته وهم 

.
(1(

الزمان«

ثانياً � ال�سجاعة:

ينقل �ساحب كتاب عقد الّدرر حديثًا طوياًل يقول فيه: »وُيلقي اهلل محبته 

.
(2(

�سد النهار، ورهبان اّلليل«
ُ
في �سدور النا�ض، في�سير مع قوم اأ

وينقل �ساحب كتاب البرهان عن تهذيب الآثار لبن جرير حديث يذكر فيه 

�سفات اأ�سحاب المهدي | فيقول: »يخرج اإليه الأبدال من ال�سام، وع�سب 

.
(3(

اأهل الم�سرق، واإن قلوبهم زبر الحديد، رهبان اّلليل، ليوث الّنهار«

ثالثاً � الإخال�ض:

عن الباقر Q في حديث طويل يقول:

الجبال  ناوى  لو  واهلل  فيقولون:  �ساحبكم؟  راأيتم  لو  اأنتم  كيف   ...«

.
(4(

لناويناها معه«

)1) كنز العمال، ج7، �س262.

))) الفتن والمالحم، ج1، �س543.

))) الحاوي، ج2، �س66.

))) احقاق الحق، الت�ستري، ج9، �س406.
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رابعاً � العبادة والدعاء:

كما مّر في الحديث:

�سد بالنهار، رهبان بالليل«.
ُ
»... في�سير معه قوم اأ

خام�ساً � الزهد:

عن ر�سول اهلل P يتحدث عن اآخر الزمان فيقول:

»راحلٌة في ذلك الزمان بقتبها ينجو عليها الموؤمن له خير من د�سكرة 

.
(1(

تِغل مائة األف...«

�ساد�ساً � الثبات:

ففي رواية:

اأبواب دم�سق وما حولها وعلى  اأّمتي يقاتلون على  »ل تزال ع�سابة من 

اأبواب بيت المقد�ض وما حولها ل ي�سّرهم خذلن من خذلهم ظاهرين على 

.
(2(

الحق اإلى اأن تقوم ال�ساعة...«

اإلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تعطي موا�سفات محّددة لأن�سار 

المهدّي الحبيب |.

يقول القائد {:

»... ومن الدرو�ض الأخرى الم�ستقاة من الإيمان بالمهدّي ومن احتفالت 

الن�سف من �سعبان بالن�سبة لي ولكم، هو اأنه بالرغم من اأن الإيمان بالمهدّي 

)1) ال�سنن الواردة في الفتن، اأبي عمرو المقرئ، �س969.

))) �سحيح م�سلم، م�سلم الني�سابوري، ج6، �س45.
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ل  اأن  يجب  ولكن  ال�سك،  اإليها  يتطّرق  ل  �سامية  غاية  يمّثل  فداه  اأرواحنا 

اأو تتخذ طابعاً  قلبّياً  اأي تبقى طموحاً   � التمّني  الق�سّية عند حدود  تنتهي 

احتفالّياً اأو تترّدد على الل�سان على اأح�سن تقدير � كال، فهي اأمنية ل بّد اأن 

يردفها العمل، فالنتظار الذي تحّدثوا عنه لي�ض الجلو�ض وذرف الدموع، 

بل النتظار اإّنما يعني وجوب اإعداد اأنف�سنا جنوداً لإمام الزمان، فالجندّية 

اإمام الزمان لي�ض بالأمر الهيِّن، بل الجندّية عند منقذ عظيم ي�سبو  عند 

لمقارعة دوائر الهيمنة والف�ساد الدوليّين كافة تحتاج اإلى بناء ذات ووعي 

�سياأتي  الزمان  اإمام  اأن  بما  اأنه  الت�سور  يراودنا  ل  اأن  فينبغي  وب�سيرة... 

اإننا  اإذ  العك�ض،  الآن. كال، بل  الدنيا عدًل وق�سطاً فال تكليف علينا  ويمالأ 

مكّلفون الآن بالتحرك باتجاه ال�ستعداد لظهوره |.

... اإن الإيمان باإمام الزمان ل يعني الإنزواء، وقبل انت�سار الثورة كانت 

الة � وما زالت ترّوج الآن هنا وهناك � اإلى اأن اإمام الزمان �سياأتي  التيارات ال�سّ

وُي�سلح الأمور فما ع�سانا �سانعين الآن! وما الداعي لأن نتحرك! مثل ذلك 

كامتناع المرء عن ايقاد ال�سراج في اّلليل المظلم بحّجة اأن ال�سم�ض �ست�سرق 

في غد... فاإذا ما �ساهدنا الظلم والإجحاف والتمييز والعنجهّية ت�سود اأرجاء 

واإذا  لمكافحتها،  الزمان  اإمام  يظهر  مّما  فتلك  الحا�سر  الوقت  في  الدنيا 

اأعظم واجب  كنا جنوداً ل�ساحب الزمان فعلينا ال�ستعداد لمكافحتها، واإن 

المعنوّية  الناحية  من  ال�ستعداد  هو  الزمان  لإمام  المنتظرون  يتحّمله 

والعقائدّية  الدينّية  لالأوا�سر  تر�سيخهم  والعملّية ومن حيث  والأخالقّية 

والعاطفّية مع الموؤمنين، وكذلك منابذة الجبابرة،... ومن كان على ا�ستعداد 
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في  الخّفاقة  الإ�سالم  راية  وعن  الإ�سالمّي  الوطن  وعن  القيم  عن  للدفاع 

حالة تعر�ض بلد الإ�سالم للخطر بو�سعه الإّدعاء باأنه �سيقتحم �سوح الخطر 

في  فرائ�سهم  وترتعد  ينهارون  الذين  اأما  ظهر،  ما  اإذا  الزمان  اإمام  خلف 

مواجهة الخطر والنحراف ومفاتن الدنيا وحالوتها، والذين لي�سوا على 

ا�ستعداد للقيام باأية حركة من �ساأنها تعري�ض مطامعهم للخطر فاأّنى لهم 

اأن يكونوا في عداد المنتظرين ل�ساحب الزمان |؟

ال�سالح  مات  اإعداد مقوِّ عليه  يتعّين  العظيم  الم�سلح  لذلك  فالمنتظر 

نه من الثبات لتحقق ال�سالح«. في نف�سه ويعمل ما يمكِّ

• اإيران الإ�ضالم والتمهيد للمهدّي |
يقول القائد {:

التي  ال�سورة  بنف�ض  يتحقق  التمهيد؟  هذا  يتحقق  كيف  ولكن   ...«

ت�ساهدون اأمثلة لها في مجتمعكم. في اإيران الإ�سالمّية اليوم تاأّلق معنوي 

ل نظير له في اأي مو�سع اآخر من العالم، على حّد علمنا وفي �سوء الأخبار 

اأي  اإلينا، ول�سنا غافلين عّما يجري في العالم، في  والتقارير التي تتناهى 

الماّدية ويتجهون  �سهواتهم  ي�سحقون  �سباباً  اليوم  العالم تجد  مو�سع من 

هذه  عن  ي�سذون  �سّبان  ب�سعة  اأي�ساً  هناك  طبعاً   � المعنوية  الآفاق  نحو 

القاعدة، وهذه ظاهرة طبيعّية في كل العالم � بمثل هذا العدد الهائل على 

المعنوّي وبهذا  التوجه  اأبناء جيل واحد، ل نظير لهذا  ال�ساكلة ومن  هذه 

الزخم، في العالم كّله اإّل على هذه الأر�ض.
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كان البع�ض يت�سّور اأن هذه الظاهرة تخت�ض بفترة الحرب! �سحيح اأن 

الجانب  هذا  في  افرازاتها  وكانت  خ�سباً،  اأكثر  كانت  الحرب  فترة  ظروف 

ة بفترة الحرب، بل هي م�سهودة  اأ�سمى واأبرز، لكن هذه الظاهرة غير مخت�سّ

اليوم اأي�ساً.

�سهواتهم  �سحقوا  قد  اهلل  حزب  اأبناء  من  الموؤمنون  الخّيرون  فال�سّبان 

النف�سّية وتجاوزوا مطامع المال والثروة - واإن ُوجد بع�ض اآخر مّمن يلهث 

ة وب�سيرة غير  ثون الأجواء - و�ساروا بكل ورع وهمَّ وراء هذه المغريات، ويلوِّ

اآبهين لأمثال هذه الزخارف:اإذن يمكن التقّدم في ظل هذه الأو�ساع نحو 

ال�سالح خطوة بعد اأخرى.

بلدنا  ن�ساء  اإن  القول  يمكن  ولعّله  اأي�ساً،  للن�ساء  بالن�سبة  الحال  وهكذا 

اأف�سل من ن�ساء اأي بلد اآخر في العالم؛ فالمراأة في بلدنا لها �سبق في العمل 

ال�سيا�سّي وفي الن�ساط الثقافّي وفي الجوانب الت�سكيلّية الأخرى، وعندما 

يحّل وقت الجهاد تر�سل الأّمهات في بلدنا اأبناءهّن اإلى الجبهة باأنف�سهّن، 

وبها ال�سبق في اإدارة البيت والأعمال وتربية الأولد...

ي�سهدون  الأعداء  وحتى  وعزيز،  مقتدر  بلد   � هلل  والحمد   � البلد  فهذا 

والتم�سك  والإيمان  بالإخال�ض  ولم�سوؤوليه  بالعظمة،  ول�سعبه  بالرفعة  له 

بالإ�سالم، وهذا كّله من بركات الإ�سالم. اإذن من الممكن تمهيد الأجواء.

وّطئت  قد  الأر�سية  تكون  الأجواء  هذه  مثل  وجود  اهلل  باإذن  ات�سع  واإذا 

اأي�ساً لظهور بقية اهلل اأرواحنا فداه، وتتحقق عند ذاك الأمنية العريقة التي 

طالما راودت اأذهان الب�سرية واأذهان الم�سلمين...«.
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في الحقيقة اإن كالم القائد حول دور اإيران في التمهيد لظهور المهدّي | 

لي�س كالمًا خطابّيًا اإنما هناك اإ�سارات كثيرة من الروايات، توؤكد الّدور المهّم 

للدولة الإيرانّية الإ�سالمّية.

من مثل ما ورد عن الح�سن Q قال:

»يخرج بالري )وهي منطقة في اإيران( رجٌل... في اأربعة اآلف، ثيابهم 

.
)1(

مة المهدي ل يلقاه اأحد اإل فّله« بي�ض، وراياتهم �سود، يكون على مقدِّ

:P وعن ر�سول اهلل

»اإذا راأيتم الرايات ال�سود قد اأقبلت من خرا�سان، فاأتوها ولو حبواً على 

.
)2(

الثلج، فاإن فيها خليفة اهلل المهدي«

)1) اأخرجه الحافظ ابن حماد في كتاب الفتن.

))) اأخرجه الحافظ اأبو نعيم.
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٭ اأهمّية العتقاد باملهدّي | و�سرورته.

املعنوّية  الأمرا�ض  من  لكثري  عالج  ٭ 

والجتماعّية.

٭ الأمل والثقة بامل�ستقبل.

املحور الثالث:

ق�ضّية املهدّي |
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لكثري من الأمرا�س املعنوّية والجتماعّية • عالج 
كيان  على  اأثرها  يقت�سر  ب�سيطة،  م�ساألة  لي�ست   | بالمهدّي  الإيمان  اإن 

الفرد اأو الأّمة فح�سب؛ بل هي م�ساألة ينبغي تر�سيخها في نفو�س الم�سلمين لما 

لها من مردود نف�سّي وحياتّي على كيانهم.

فكما اأن الإيمان باهلل واليوم الآخر والثواب والعقاب والأنبياء والأئّمة اأمر 

مهمٌّ على كيان الإن�سان العقلّي والروحّي وال�سلوكّي والأخالقّي، كذلك العتقاد 

والأّمة  الم�سلم  الإن�سان  �سياغة  في  المهّم  الدور  له   | المهدّي  بالإمام 

الإ�سالمّية؛ لذلك ينبغي الهتمام به وتر�سيخه في النفو�س.

يقول القائد {:

»هذا املولد العظيم وهذه الذكرى العظيمة ينبغي اأن تلهمنا الدر�ض، اإن 

العواطف مطلوبة؛ اإذ اإنها متثل ال�سند والعماد لكثي من الأعمال اخلّية 

املنقذ  هذا  بوجود  القلبّي  والعتقاد  والإميان  الب�سرية،  لأبناء  وال�ساحلة 

العظيم للعامل عالج ناجع لكثي من الأمرا�ض وامل�ساكل املعنوّية والروحّية 

والواقعة  الذكرى  الدر�ض من هذه  ن�ستلهم  اأن  اأننا يجب  اإّل  والجتماعّية، 

اأ�سبحت  فاإذا  القلوب،  وُتعّطر  املهرجانات  هذه  ُتقام  عام  كل  يف  العظمى 

الدرو�ض العميقة التي تكمن يف اإحياء هذه الذكرى خي معّلم لنا يف جمال 

ا�سالح �سلوكنا وت�سرفاتنا، فاإن تقدم جمتمعنا �سوب حتقيق الكمالت �سوف 

يكون �سهاًل و�سريعاً...«.

املهدّي  ولدة  م�ساألة  � يف  وعلى حمورين   � بالبحث  الإن�سان  يقوم  »حينما 

والعتقاد به | ف�سي�ساهد اآثار ونتائج مهّمة وكبية على هذا ال�سعيد
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المحور الأول: في التكامل الفردّي لدى الإن�سان، فالذي يوؤمن 

الروحي  الكمال  و�سائل  على  للح�سول  اأكثر  �سيوّفق  بالمهدّي| 

ارتباطاً  مرتبطاً  �سيكون  لأّنه  وتعالى؛  �سبحانه  اهلل  اإلى  والتقرب 

عزَّ  الباري  رحمة  اإ�سعاع  ومركز  الإلهّية  الألطاف  بمحور  روحّياً 

. وجلَّ

في  دوماً  يتو�ّسلون  والمعنوّية  الروحّية  التوّجهات  اأ�سحاب  نرى  ولذا 

مناجاتهم وتو�ّسالتهم المعنوّية بهذا الإمام العظيم، فنف�ض الرتباط القلبي 

والتوجه الروحي نحو ذلك الإمام الذي يعتبر المظهر لرحمة وقدرة وعدل 

الباري )جّل وعال( يمنح الإن�سان كماًل روحّياً ومعنوّياً.

فق وا�سع جّداً، لأن كل من يرتبط بقلبه وروحه بهذا 
ُ
وهذه الم�ساألة ذات اأ

الإمام المع�سوم �سينال ن�سيبه من هذا الرتباط قطعاً، طبعاً يجب اأن يكون 

اأن  لو  المجال،  هذا  في  كثيراً  تنفع  ل  الّل�سان  لقلقة  لأن  حقيقّياً،  ارتباطاً 

الإن�سان توّجه بروحه ووّفر لنف�سه معرفة كافية في هذا المجال ف�سيح�سل 

على ن�سيبه من ذلك كما قلت.

اإذاً هذا المحور يمثل �ساحة فردّية واتجاهاً للتكامل ال�سخ�سّي والمعنوّي 

لالإن�سان...«.

هذا في ما يخ�س المحور الأول اأّما:

العامة وما يرتبط بم�سير  الحياة الجتماعّية  »�ساحة  الثاني:  المحور 

ال�سعوب والب�سرّية ب�سورة جمعاء. وفي هذا المجال ُيعتبر العتقاد بالمهدّي 

ت�ستطيع  ثميناً  كنزاً  والنتظار  والفرج  الظهور  ومو�سوع   | الموعود 
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ال�سعوب والأمم اأن تاأخذ منه الكثير...«.

بامل�ضتقبل والثقة  • الأمل 
الإيمان  من  العامة  الجتماعّية  ال�ستفادة  حًا  مو�سّ  } القائد  يتابع 

بالمهدّي | قائاًل:

»افتر�سوا اأن هناك �سفينة قد حا�سرتها الأمواج في بحٍر هائج ورّكابها ل 

يعتقدون بوجود �ساطئ لالأمان حتى على ُبعد اآلف الأميال ول يمتلكون من 

الطعام والماء وو�سائل الحركة �سوى ال�سيء الي�سير، فكيف �سيكون موقف 

رّكاب هذه ال�سفينة؟ هل يمكن ت�سّور اأنهم �سيبذلون جهودهم من اأجل قيادة 

اإلى الأمام؟ قطعاً كال، لأن الإن�سان حينما ي�سعر باأن هالكه  هذه ال�سفينة 

حتمي فاأّي جهٍد ون�ساٍط �سيبذله؟ لأنه �سيفقد كل اأمل له في هذه الحالة.

وجود  من  يقين  على  ال�سفينة  هذه  ركاب  اأن  هي  الأخرى  وال�سورة   ...

من  يبذلون  كم  يعلمون  ول  اإليه،  الو�سول  يمكنهم  بعيد  اأو  قريب  �ساطئ 

الجهد للو�سول اإليه، اإّل اأنهم على يقين من وجود ذلك ال�ساطئ واإمكانية 

الو�سول اإليه. ففي مثل هذه الحالة ماذا �سي�سنع رّكاب تلك ال�سفينة؟ طبعاً 

�سيبذلون كل ما في و�سعهم من اأجل الو�سول اإلى �ساطئ الأمان، وحتى لو 

والن�ساط  الحركة  ال�ساعة في  تلك  الوقت ف�سي�ستثمرون  �ساعًة من  ُمنحوا 

ال�سحيح الهادف ويتعاونون فكرّياً وج�سدّياً لبلوغ ال�ساطئ.

اإذاً فلالأمل مثل هذا الدور، فبمقدار ما يتواجد الأمل في قلب الإن�سان 

ف�سيجمع الموت �ستاته عن ذلك القلب؛ لأن الأمل يدفع الإن�سان اإلى الحركة 
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والن�ساط ويجعله يتقدم ويكافح ليبقى حّياً...«.

»فهذا الإيمان لي�ض مجرد م�سدر لل�سلوة والعزاء فح�سب، بل م�سدر عطاء 

وقوة. فهو م�سدر عطاء؛ لأن الإيمان بالمهدّي اإيمان يرف�ض الظلم والجور 

حتى وهو ي�سود الدنيا كّلها، وهو م�سدر قوة ودفع ل تن�سب، لأنه ب�سي�ض نور 

يقاوم الياأ�ض في نف�ض الإن�سان، ويحافظ على الأمل الم�ستعل في �سدره مهما 

ادلهّمت الخطوب وتعّمق الظلم، لأن اليوم الموعود ُيثِبت ان باإمكان العدل اأن 

اأركان الظلم، ويقيم  بالظلم والجور فيزعزع ما فيه من  يواجه عالماً مليئاً 

بناءه من جديد، واأن الظلم مهما تجّبر وامتّد في اأرجاء العالم و�سيطر على 

الكبرى  الهزيمة  وتلك  ينهزم.  اأن  بّد  ول  فهو حالة غير طبيعّية،  مقّدراته، 

المحتومة للظلم وهو في قّمة مجده، ت�سع الأمل كبيراً اأمام كل فرد مظلوم، 

وكل اأّمة مظلومة، في القدرة على تغيير الميزان واإعادة البناء.

واإذا كانت فكرة المهدّي | اأقدم من الإ�سالم واأو�سع منه، فاإن معالمها 

التي  الطموحات  لكل  اإ�سباعاً  اأكثر  جاءت  الإ�سالم،  حددها  التي  التف�سيلّية 

اأن�سّدت اإلى هذه الفكرة منذ فجر التاريخ الديني، واأغنى عطاءاً، واأقوى اإثارة 

لأحا�سي�ض المظلومين والمعّذبين على مرِّ التاريخ.

اإلى  م�ستقبل  ومن  واقع،  اإلى  غيب  من  الفكرة  حّول  الإ�سالم  لأّن  وذلك 

البعيد  الم�ستقبل  في  الدنيا  عنه  تتمخ�ض  منقذ  اإلى  التطّلع  ومن  حا�سر، 

المجهول اإلى الإيمان بوجود المنقذ فعاًل، وتطّلعه مع المتطلِّعين اإلى اليوم 

الموعود، واكتمال كل الظروف التي ت�سمح له بممار�سة دوره العظيم.

اإلى م�سداقها، بل  فلم يعد المهدّي فكرة ننتظر ولدتها، ونبوءًة نتطّلع 
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بيننا بلحمه ودمه، يعي�ض  يعي�ض  معّيناً  واإن�ساناً  ننتظر فاعلّيته،  قائماً  واقعاً 

مع اآمالنا واآلمنا، وي�ساركنا اأحزاننا واأفراحنا، وي�سهد كّل ما تزخر به... على 

وجه الأر�ض من عذاب المعّذبين وبوؤ�ض البائ�سين وظلم الظالمين، ويكتوي 

ان  فيها  له  يتاح  التي  الّلحظة  بلهفة  وينتظر  بعيد،  اأو  قريب  من  ذلك  بكل 

الظالمين،  دابر  ويقطع  بائ�ض،  وكل  محروم،  وكل  مظلوم،  كل  اإلى  يده  يمّد 

الغيبّية بين  الهّوة  الإ�سالمّية، تقّرب  المعالم  الفكرة بهذه  اأن  الوا�سح  ومن 

الج�سر بينهم وبينه  الُمنتَظر، وتجعل  المظلومين والمنقذ  المظلومين كل 

في �سعورهم النف�سّي ق�سيراً مهما طال النتظار، وهذا مّما يقوي النفو�ض؛ 

ويحييها بالأمل والثقة بالم�ستقبل الزاهر«.

يقول الإمام القائد {:

بالن�سبة لكل  التي تكون  املهدوّية بجملة من اخل�سائ�ض  »تت�سم عقيدة 

تلك  جملة  ومن  البدن،  يف  الروح  ومبثابة  اجل�سم،  يف  الدم  مبثابة  �سعب 

اخل�سائ�ض خا�سّية الأمل.

درجة  اإىل  ال�سعيفة  بال�سعوب  املتجّبة  املتغطر�سة  القوى  ت�سل  فقد 

ُتفقدها الأمل، واإذا فقدت الأمل ل ت�ستطيع القيام باأي عمل، وتفقد الثقة 

رة اأن الوقت قد فات، واأنها ل قدرة  بجدوى اأي اإجراء قد تلجاأ اإليه، مت�سوِّ

على جمابهة اخل�سم باأي نحو كان.

هذه هي روح الياأ�ض التي ين�سدها امل�ستعمر، وكم يتمنى ال�ستكبار العاملّي 

بهذه  العزيز،  الإيراين  ال�سعب  ومنها  الإ�سالمّية،  ال�سعوب  مُتَنى  اأن  اليوم 

�سيء! ل  الأوان، ل ميكننا فعل  فات  يقول:  الياأ�ض، فرتى من  احلالة من 
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فائدة من التحّرك!

ُيلقون هذه املفاهيم يف اأذهان النا�ض بالإكراه والقوة، ونحن املّطلعون على 

الّدعايات الإعالمّية املعادية امل�سمومة، نلم�ض بكل جالء ان معظم الأخبار 

التي يبّثوها تهدف اإىل اإ�ساعة الياأ�ض يف قلوب اأبناء ال�سعب. ُيحبطون اأمل 

النا�ض اجتاه القت�ساد والثقافة، واملتدّينني من ات�ساع نطاق الدين، ودعاة 

اأو  ال�سيا�سّي  العمل  اإمكانية  من  وال�سيا�سّية  الثقافّية  وال�سوؤون  احلرية 

نحو  الطاحمني  اأب�سار  اأمام  ُمبهماً  مظلماً  م�ستقباًل  رون  وي�سوِّ الثقافّي، 

امل�ستقبل. ولكن ما هو الدافع من وراء ذلك؟ اإنهم يحاولون حتويل الكيان 

الفّعال � بقتل الأمل يف القلوب � اإىل كتلة مّيتة اأو �سبه مّيتة، ليتاح لهم عند 

ال�سعب  مع  التعامل  مبقدورهم  لي�ض  اإذ  لهم،  يحلو  كما  معه  التعامل  ذاك 

اإذا كان حّياً، كما يرغبون. اجل�سم املّيت ميكن لكل من هبَّ ودبَّ اأن يت�سرف 

فيه كيف ي�ساء، ولكن ل ميكن لأحد اأن يفعل ذلك مع الوجود احلّي الفاعل 

ر، واملثل ينطبق على ال�سعوب اأي�ساً، فهم ل ي�ستطيعون القيام باأي عمل  املفكِّ

�سدَّ ال�سعب... احلّي الواعي املتيّقظ الذي يعرف قدر نف�سه وقدر عّزته...

اإذا كان ال�سعب خاماًل ل يرى لذاته قّمة وم�ستقباًل، يتمكن الأعداء وبكل 

رون له  �سهولة اأن ير�سموا له م�ستقبله ويجعلوا اأنف�سهم اأو�سياء عليه، يقرِّ

ويعملون بدًل عنه بال اأي رادع اأو مانع. وهذا مبعثة اخلمول، واخلمول ياأتي 

كنتيجة لفقدان الأمل...

اإن العتقاد باملهدوّية، وبفكر املهدّي املوعود اأرواحنا فداه، ُيحيي الأمل 

يف القلوب، والإن�سان الذي ُيوؤمن بهذه العقيدة ل يعرف الياأ�ض طريقه اإىل 

قلبه اأبداً، وذلك لثقته بحتمّية وجود نهاية م�سرقة، فيحاول اي�سال نف�سه 
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اإليها بال وجل من احتمالت الخفاق، ومن الطبيعّي اأنهم حينما يف�سلون يف 

ا�ستالب هذه العقيدة من النفو�ض يحاولون ت�سويهها يف الأذهان...«.

وفي كالم اآخر ل�سماحة القائد {:

املعا�سرة  الب�سرّية  الأجيال  تت�سّور  اأن  الأهمّية  غاية  يف  لأمر  واإنه   ...«

ا�ستحالة فعل �سيء يف مواجهة الظلم العاملّي، اإذ اإّننا حينما نتحّدث الآن مع 

ال�سخ�سّيات ال�سيا�سّية يف العامل حول الظلم الذي متار�سه مراكز القدرة يف 

العامل والنظام الدويل اجلائر � الذي ي�سود العامل باأ�سره ويتزعمه ال�ستكبار، 

نراهم يقولون نعم، �سحيح ما تقولون، اإن هوؤلء ميار�سون الظلم حقاً، ولكن 

من املتعّذر فعل �سيء. اأي اإن طائفة كبية من ال�سخ�سّيات ال�سيا�سّية التي 

الياأ�ض  عليها  ا�ستحوذ  قد  العاملّي  امل�ستوى  على  الأمور  بزمام  اأي�ساً  مُت�سك 

والقنوط ويبّددون  الياأ�ض  �سعوبهم هذا  والقنوط وبدورهم يفر�سون على 

اآمالهم يف القدرة على تغيي اخلارطة ال�سيطانّية الظاملة لعامل اليوم. ومن 

الإ�سالح،  باأية حركة يف طريق  القيام  اليائ�سني يعجزون عن  اأن  الطبيعّي 

فما يدفع الب�سر نحو العمل واحلركة هو النور وقّوة الأمل، ول معنى لهذا 

الياأ�ض الذي ي�ستحوذ على الكثي من الُنخب يف هذا العامل، بالن�سبة لنا نحن 

املوؤمنني بالظهور احلتمّي للمهدّي املوعود | يف امل�ستقبل، فنحن نقولها: 

ال�سيا�سّية للعامل، وبالإمكان مقارعة الظلم  كاّل، بالإمكان تغيي اخلارطة 

ومراكز القّوة، وهذا املعنى لي�ض ممكناً  فقط يف امل�ستقبل بل هو حتمّي، واإذا 

ما اآمن �سعب باإمكانّية تغيي اخلارطة ال�سيطانّية الظاملة القائمة اليوم يف 

العامل متّلكته ب�سكل حمتوم هيمنة الظاملني اإىل الأبد، ولدى بني الإن�سان 
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القدرة على ال�سعي لرفع راية العدل...«.

م�سي  نفو�سهم  من  الأمل  تزيل  ل  اأن  الموؤمنين  للم�سلمين  بّد  »ول 

الأيام  بالمهدّي تطاول  الإيمان  اأن ل تزيحهم عن  الأعوام، وينبغي عليهم 

وال�سنون.

بريقه  ُيخفت  اأو  الأمل  يزيل  اأن  يمكن  وان�سرامها ل  الأعوام  اإن م�سّي 

من القلوب، في اأن يتذوق كافة اأبناء الب�سر طعم العدالة بالمعنى الحقيقّي 

للكلمة في الم�ستقبل الذي ناأمل اأن يكون غير بعيد«.
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٭ خ�سائ�ض حركة ودولة املهدّي |.

.R ٭حركة املهدّي | حركة الأّنبياء

٭ بني القّوة والن�سح.

٭ العدالة.

٭ عموم الّرخاء القت�سادّي.

٭ انت�سار العلم والثقافة.

٭ احلكومة ال�سعبّية.

٭ عاملّية النفوذ ال�سيا�سّي.

املحور الرابع:

ق�ضّية املهدّي |
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R حركة الأنبياء | المهدّي  • حركة 
قال اهلل تعالى:

نَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّا�ُض 
َ
َناِت َواأ ْر�َسْلَنا ُر�ُسلََنا ِباْلَبيِّ

َ
{َلَقْد اأ

َمن   
ُ
اهلل َوِلَيْعلََم  ِللنَّا�ِض  َوَمَناِفُع  �َسِديٌد  َباأْ�ٌض  ِفيِه  اْلَحِديَد  نَزْلَنا 

َ
َواأ ِباْلِق�ْسِط 

.
)1(

 َقِويٌّ َعِزيٌز }
َ
نَّ اهلل ُرُه َوُر�ُسلَُه ِباْلَغْيِب اإِ َين�سُ

الآية الكريمة تبّين هدف اإر�سال الأنبياء R ومناهجهم ب�سورة دقيقة؛ 

والدلئل  المعجزات  ي�سمل  وا�سع  معنى  ولها  الوا�سحة،  الدلئل  والبّينات هي 

العقلّية التي َت�سّلح بها الأنبياء والر�سل الإلهّيون.

فيعني  الميزان  واأّما  ال�سماوّية،  الكتب  نف�س  هو  »الكتاب«  من  والمق�سود 

و�سيلة للوزن والقيا�س، وم�سداقها الح�سّي هو الميزان الذي يقا�س به الوزن، 

اإّل اأن المق�سود هنا هو الم�سداق المعنوّي، اأي ال�سيء الذي ن�ستطيع اأن نقي�س 

به كل اأعمال الإن�سان، وهي الأحكام والقوانين الإلهّية، التي هي معيار لقيا�س 

الحة وال�ّسيئة. الأعمال ال�سّ

وبهذه ال�سورة فاإن الأنبياء كانوا م�سّلحين بثالث و�سائل وهي:

� الدلئل الوا�سحة.

� الكتب ال�سماوّية.

� معيار قيا�ض الحق من الباطل.

وعلى كل حال فاإن الهدف من تعبئة هوؤلء الرجال العظام بهذه الأ�سلحة 

الأ�سا�سّية، هو من اأجل اإقامة الق�سط والعدل.

)1) �سورة الحديد، الآية: 52.
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وفي الحقيقة اإن هذه الآية ت�سير اإلى اأحد الأهداف العديدة لإر�سال الر�سل، 

لأننا نعلم اأن بعث الأنبياء R و�سعيهم كان من اأجل اأهداف عّدة:

منها: التعليم والتربية، كما جاء في الآية التالية:

يِهْم  َوُيَزكِّ اآَياِتِه  َعلَْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ َر�ُسوًل  يِّيَن  مِّ
ُ
اْلأ ِفي  َبَعَث  الَِّذي  {ُهَو 

.
)1(

َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة}

رت الإن�سان  والهدف الآخر ك�سر الأغالل والقيود المعنوّية والفكرّية التي اأ�َسَ

كما قال تعالى:

.
)2(

ْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعلَْيِهم}
َ
َرُهْم َوالأ ُع َعْنُهْم اإِ�سْ {َوَي�سَ

مها كما في  ومن هذه الأغالل الأخالق ال�ّسيئة، ولهذا جاء محمد P ليتمِّ

الحديث:

.
)3(

»ُبعثت لأتّمم مكارم الأخالق«

وعلى كل حال فاإن اأي مجتمع اإن�سانّي مهما كان م�ستواه الأخالقّي والجتماعّي 

والعقائدّي والروحّي عاليًا، فاإن ذلك ل يمنع من وجود اأ�سخا�س ي�سلكون طريق 

العتّو والظلم والطغيان، ويقفون في طريق الق�سط والعدل، وا�ستمرارًا لمنهج 

الآية هذه يقول �سبحانه:

.
(4(

�ٌس �َسِديٌد َوَمنَاِفُع ِللنَّا�ِس}
ْ
نَزْلنَا �ْلَحِديَد ِفيِه بَاأ

َ
{َو�أ

)1) �سورة الجمعة، الآية: 2.

))) �سورة الأعراف، الآية: 751.

))) بحار الأنوار، المجل�سي، ج17، �س273، باب ح�سن الخلق، نهاية الحديث الأول.

))) الحديد، الآية:5).
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نعم اإن الأنبياء ال�سالحين والأ�سلحة الثالثة التي ُو�سعت تحت ت�سّرفهم، 

وتحّقق  وموؤّثرة،  فاعلة  بها  جاوؤوا  التي  والمفاهيم  الأفكار  تكون  اأن  اأجل  من 

اأهدافها المن�سودة، فقد و�سع تعالى الحديد والباأ�س ال�سديد في خدمة ر�سله.

يقول القائد {:

الأنبياء  كنه�سة  بنه�سة  فيه  يظهر  الذي  اليوم  ذلك  انتظار   ...«

الظلم  من  العالم  وُينقذ  والنفاق،  الكفر  جبهة  على  �ساحق  بن�سر  تنتهي 

هذا  ويتحقق  اليوم  ذلك  و�سياأتي  وال�ستغالل،  والت�سلط  والتمايز  والجور 

الوعد...«.

والّن�سح القّوة  • بين 
الإ�سالمّية  النظر  وجهة  لة من  ومف�سّ وافية  �سورة  المتقّدمة  الآية  ر�سمت 

في مجال التربية والتعليم، وتو�سعة دائرة العدل واإقامة الق�سط في المجتمع 

الإن�سانّي.

ففي البداية اأّكدت الآية على �سرورة ال�ستفادة من الدلئل والبّينات والكتب 

اأ�سا�سًا  لُتر�سي  وذلك  والقوانين،  الأحكام  وبيان  القيم،  و�سوابط  ال�سماوّية، 

لثورة فكرّية وثقافّية وروحّية متينة مرتكزة على قاعدة من العقل والمنطق.

اإلى  اأنه في حالة عدم جدوى تلك الو�سائل والأ�ساليب، وحين الو�سول  اإّل 

الطواغيت،  تعّنت  ب�سبب  م  المتقدِّ الأ�سلوب  تحقيق  اإمكانية  في  مغلق  طريق 

ومواجهة ال�ستكبار لر�سل الحق والق�سط، والإعرا�س عن قيم و�سوابط واأحكام 

)الكتاب والميزان(.
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فهنا ياأتي دور الحديد، الذي فيه باأ�س �سديد حين يوّجه �سفعة قوية على روؤو�س 

.R الجبابرة كي ي�ست�سلموا للق�سط والعدل ودعوة الحق التي جاء بها الأنبياء

وقد نقل حديث عن ر�سول اهلل P في هذا ال�سدد حيث قال:

له،  �سريك  ل  وحده  اهلل  ُيعبد  حتى  ال�ساعة  يدي  بين  بال�سيف  »ُبِعثت 

.
)1(

وُجعل رزقي، تحت ظل رمحي«

وهذا الحديث اإ�سارة اإلى اأن الر�سول P ماأمور بحمل ال�سالح اأمام الكفر 

المنهج  في  والأ�سا�س  الأ�سل  لأن  ل  ذلك،  تقت�سي  مرحلته  لأن  وال�ستكبار، 

الإ�سالمّي هو القّوة.

وهكذا تكون مرحلة الإمام المهدّي | مرحلة القّوة والحرب.

يقول القائد {:

واأعياد  بالمهدوّية  العتقاد  اإياه  يعلِّمنا  اأن  ينبغي  الذي  الآخر  »الّدر�ض 

الن�سف من �سعبان هو اأن العدالة التي ننتظرها � عدالة الإمام المهدّي | 

التي ت�سمل العالم باأ�سره � ل تتاأّتى عبر الموعظة والّن�سيحة، اأي اأن المهدّي | 

م الن�سح للظلمة في العالم ليكّفوا عن ظلمهم  موعود الأمم ل ياأتي ليقدِّ

بقعة  اأية  في  تتحقق  ل  فالعدالة  وا�ستغاللهم،  و�سلطوّيتهم  واأطماعهم 

من العالم عن طريق لغة الن�سح، واإنما اقرار العدل على ربوع المعمورة، 

بالنحو الذي �سير�سيه وارث الأنبياء، اأو في اأّي من بقاع العالم، يحتاج اإلى 

اأن ُيم�سك العادلون وال�سالحون ودعاة العدل من النا�ض بالقّوة ويخاطبون 

�ْسَكَرْتُهم 
َ
اأ الذين  مع  الّن�سح  بلغة  الحديث  ي�سح  فال  القّوة  بلغة  الجبابرة 

)1) تف�سير المراغي، ج72، �س381.
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 R قّوتهم الغا�سمة، بل يجب مخاطبتهم بلغة القّوة، فلقد ابتداأ الأنبياء

دعوتهم بلغة الن�سح، غير اأنهم لّما ا�ستطاعوا ا�ستجماع وتجهيز اأن�سارهم، 

اأخذوا يخاطبون اأعداء التوحيد واأعداء الب�سرّية بلغة القّوة.

لحظوا في هذه الآية القراآنّية التي تتحدث عن الق�سط وتقول اأن اهلل 

�سبحانه وتعالى بعث النبّيين {ليقوم النا�ض بالق�سط}، فاإنها تقول مبا�سرة 

{واأنزلنا الحديد فيه باأ�ض �سديد ومنافع للنا�ض}، اأي اأن الأّنبياء بالإ�سافة 

اإلى دعوتهم بالّل�سان فاإنهم يواجهون الأقوياء والعتاة المدّججين بال�سالح 

 P الأكرم  فالنبّي  ويقارعونهم،  الفا�سدين  وال�ّسلطوّيين  والمتغطر�سين 

اآيات  النا�ض  عندما حّل في المدينة واأقام النظام الإ�سالمّي كان يتلو على 

بد  فال  بذلك،  يكتِف  لم  لكنه  اأي�ساً  الأعداء  م�سامع  اإلى  وُيو�سلها  القراآن 

والّطامعين  فين  المتع�سِّ مواجهة  في  بالقّوة  التزّود  من  العدالة  لأن�سار 

والمعتدين على حقوق الإن�سان...«.

• العدالة
| ومعالمها البارزة عموم العدل و�سيادة  اإن من خ�سائ�س دولة الإمام 

العدالة الجتماعّية وال�سيا�سّية في العالم، وتطهير الأر�س من الظلم والجور 

والق�ساء كلّيًا على الطغاة والظالمين.

مختلف  في  جميعًا  الم�سلمون  رواها  م�سهورة  روايات  ذلك  في  ورد  وقد 

الم�سادر الإ�سالمّية منها المروي عن الإمام علّي بن الح�سين Q عن جّده 

ر�سول اهلل P قال:

اليوم حتى يخرج  اإّل يوم واحد لطّول اهلل ذلك  الدنيا  يبَق من  »لو لم 
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.
)1(

رجل من ولدي فيمالأها عدًل وق�سطاً كما ملئت جوراً وظلماً«

ومن الن�سو�س التي ُت�سير اإلى ذلك اأي�سًا:

:P اأ ـ عن ر�سول اهلل

.
)2(

»حتى َيخرج قائمنا فيمالأها ق�سطاً وعدًل كما ُملئت جوراً وظلماً«

:Q ب ـ عن الإمام الباقر

»اإذا قام القائم Q حكم بالعدل، وارتفع في اأيامه الجور... ورّد كل 

.
)3(

»P وحكم محمد Q حق اإلى اأهله وحكم بين النا�ض بحكم داوود

:Q ج ـ عن الإمام الباقر

فمن  الرعّية  في  وعدل  بال�سوية  م  ق�سَّ  R البيت  اأهل  قائم  قام  »اإذا 

.
)4(

اأطاعه فقد اأطاع اهلل ومن ع�ساه فقد ع�سى اهلل«

:Q د ـ عن الإمام الر�سا

»اإذا خرج اأ�سرقت الأر�ض بنور ربها وو�سع ميزان العدل بين النا�ض فال 

.
)((

يظلم اأحد اأحداً«

يقول القائد {:

ها الإخوة والأخوات اأن اأبرز �سعارات المهدوّية عبارة عن  »... تعلمون اأيُّ

العدالة، فعندما نبداأ في دعاء الُندبة � مثاًل � ببيان و�سرد �سفاته | بعد 

)1) بحار الأنوار، ج63، �س863.

))) اإلزام النا�سب، ج2، �س642.

))) اإلزام النا�سب، ج1، �س751.

))) كفاية الأثر، �س561.

)5) �سرح اإحقاق الحق، �س31، �س563.
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»اأين  فيه  نذكرها  جملة  اأول  فاإن  الطاهرين  واآله  العظام  اآبائه  اإلى  ن�سبته 

المعّد لقطع دابر الظلمة، اأين المنتَظر لإقامة الأَمت والَعَوج، اأين المرتجى 

لإزالة الجور والعدوان«.

»اأي اأن اأفئدة الب�سرّية تظل تخفق اإلى اأن ياأتي ذلك المنقذ ليقطع دابر 

الجور ويحّطم بناء الظلم الذي كان قائماً على مّر التاريخ الب�سرّي منذ �سالف 

عند  الظالمين  وُيوقف  ق�سوة،  بكل  هذا  يومنا  حتى  قائماً  زال  وما  الأزمنة 

حدودهم؛ وهذا اأول ما ُين�سده المنتظرون للمهدّي الموعود من ظهوره.

اأو حينما تذكرون مناقبه | في زيارة اآل يا�سين فاإن اأبرزها هي »الذي 

يمالأ الأر�ض ق�سطاً وعدًل كما ُملئت ظلماً وجوراً...«.

القت�سادّي الرخاء  • عموم 
ومن مظاهر العدالة في دولة الإمام المهدّي | العدالة القت�سادّية، فمن 

الأمور البارزة في اأحاديث المهدّي | تطوير الحياة المادّية وتحقيق الرفاهّية 

والّرخاء القت�سادّي في الدولة التي يقيمها.

ونوع الحياة المادّية التي تتحدث عنها الن�سو�س ال�ّسريفة في ع�سره | 

اأعظم من كل ما عرفناه في ع�سرنا.

ومّما ُيروى في هذا المجال اأن الإمام | �سُيخِرج كنوز الأر�س ويق�ّسمها 

على النا�س، واأن الأّمة تنعم في زمانه بما لم تنعم به من قبل بحيث ي�ستغني كل 

النا�س في ظل دولته ول يبقى ذو حاجة كما اأنه ل يبقى مكان في العالم خرب 

اإّل عّمره واأن الأر�س تخرج بركاتها وخيراتها.
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:P فقد ورد عن النبّي

»ُتخرج له الأر�ض اأفالذ اأكبادها ويحثوا المال حثواً ول يعّده عّداً«.

:P وعنه

»تنعم اأمتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط، ُتر�َسل ال�سماء 

عليهم مدراراً ول تدع الأر�ض �سيئاً من النبات اإل اأخرجته«.

وفي حديث اآخر:

»فحينئذ ُتظِهر الأر�ض كنوزها، وُتبدي بركاتها، ول يجد الرجل منكم 

يومئٍذ مو�سعاً ل�سدقته، ول بّره، ل�سمول الغنى جميع الموؤمنين«.

وعن الباقر Q في حديث:

»وُتجمع اإليه اأموال الدنيا ما في بطن الأر�ض وظهرها فيقول للنا�ض: 

تعالوا اإلى ما قطعتم فيه الأرحام و�سفكتم فيه الدماء، وركبتم فيه محارم 

اهلل عزَّ وجلَّ فيعطي �سيئاً لم يعط اأحد كان قبله«.

وعنه Q اأي�سًا:

»وُيظهر اهلل عزَّ وجلَّ به دينه ولو كره الم�سركون فال يبقى في الأر�ض 

.
)1(

ر« خراب اإّل ُعمِّ

الأمن وعموم  والّثقافة  العلم  • انت�سار 
ومعرفة  الأ�سيلة  الإ�سالمّية  والّثقافة  الأمن  دولة   | المهدّي  دولة  اإن 

الحقيقة، وقد ورد في الّروايات ما ي�سير اإلى ذلك منها:

)1) بحار الأنوار، ج25، �س191.
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به  واأمنت  الجور،  اأيامه  في  وارتفع  بالعدل،  حكم   | القائم  قام  »اإذا 

.
)1(

ال�سبل«

وورد اأي�سًا:

ينهاها  ل  المغرب  تريد  الم�سرق  من  عيفة  ال�سّ العجوز  تخرج   ...«

.
)2(

اأحد«

:Q ومما ي�سير اإلى انت�سار الثقافة والمعرفة، ما ُروي عن الباقر

»وُتوؤتون الحكمة في زمانه حتى اأن المراأة لتق�سي في بيتها بكتاب اهلل 

.
)3(

»P تعالى و�سّنة ر�سول اهلل

يقول القائد:

»اإن حّقانّية تلك الّدولة الإلهّية والحكومة الرّبانّية في الأر�ض تكمن في 

تهم من معرفة الحقيقة والعمل بها...«. اأن يجني الجميع ح�سّ

»... اأيها ال�سّبان الأعّزاء الذين ما زلتم في بداية حياتكم واأوائل م�ساعيكم 

اأن تجهدوا لتمّهدوا الأر�سّية لمثل ذلك الع�سر، الع�سر  وجهودكم، عليكم 

اأ�سكال الظلم والف�ساد، الع�سر الذي ي�سبح  اأي �سكل من  الذي �سيخلو من 

�ستكف  الذي  الع�سر  واإبداعاً،  واإدراكاً  وعياً  اأكثر  وفكره  الإن�سان  عقل  فيه 

فيه ال�سعوب عن التناحر فيما بينها و�ستختفي الحروب التي تح�سل اليوم 

اإقليمّية وح�سلت من قبل عالمّية، اإنه ع�سر ال�سلح وال�سالم، ع�سر الأمن 

وال�ستقرار في كل بقاع الأر�ض...«.

)1) الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج2، �س383.

))) الكافي، ج8، �س313، ح784.

))) كتاب الغيبة، �س932.
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ال�سعبّية • الحكومة 
يقول القائد {:

الموعود  للمهدّي  الم�ستقبلّية  الحكومة  ان  وهو  اآخر  در�ض  وثّمة   ...«

)اأرواحنا فداه( حكومة �سعبّية بكل معنى الكلمة؛ فماذا تعني ال�سعبّية يا ُترى؟ 

اإنها تعني العتماد على اإيمان الجماهير واإرادتها و�سواعدها، فاإن اإمام الزمان 

ل يمالأ الدنيا عدًل وق�سطاً بمفرده؛ واإنما ُيقّر العدل الإلهّي في كافة اأرجاء 

المعمورة وُيقيم حكومة �سعبّية مائة بالمائة م�ستعيناً بالجماهير الموؤمنة 

ومعتمداً عليها، والفارق بين هذه الحكومة ال�سعبّية والحكومات التي تّدعي 

ال�سعبّية والديمقراطّية في عالمنا المعا�سر كالبعد ما بين الأر�ض وال�سماء، 

فما ي�سّمونه اليوم على الم�ستوى العالمّي بالديمقراطّية وحاكمّية ال�سعب 

هو عين تلك الدكتاتورّية القديمة لكنها ارتدت ثوباً جديداً، اأي دكتاتورّية 

الّطبقات، فاإذا ما كان هنالك تناف�ض فهو يدرو بين الّطبقات ول �ساأن لل�سعب 

رات الأمور في البالد بعقل  به، اإذ ي�ستحوذ حزب على ال�سلطة وُيم�سك بمقدِّ

قدرته ال�سيا�سّية م�ستغاّلً اإّياها لجمع الأموال والثروات ل�سالحه وت�سخيرها 

لال�ستحواذ على المزيد من ال�سلطة.

الإعالم  على  تقوم  المعا�سر  عالمنا  في  ال�سائدة  الديمقراطّيات  اإن 

المزّيف الماكر وخداع الأب�سار والقلوب.

العالم  في  اليوم  الديمقراطّية  ب�سعارات  يت�سّدقون  الذين  اإلى  انظروا 

اأو  الجمهورّية  لرئا�سة  للتر�سيح  النتخابّية  الحمالت  اأثناء  ي�سنعون  ماذا 

لنيابة المجال�ض البرلمانّية وما ينفقون من اأموال، فالديمقراطّية اأ�سيرة 

في قب�سة �سلطة المال.
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� تختلف  الدينّية  ال�سعب  اأي حاكمّية   � ال�سعبّية  الزمان  اإمام  اإن حاكمّية 

تماماً عن هذا الأ�سلوب.

ال�ستغالل  �سوء  من  الحذر  وجوب  على  تاأكيدي  ياأتي  هذا  اأجل  ومن 

المالي داخل اأجهزة ال�سلطة التابعة للحكومة، فالخ�سارة الكبرى الناجمة 

المال  اإنما تتمّثل في توظيف  الدولة  اأجهزة  الف�ساد القت�سادّي داخل  عن 

دور  ذلك  من  فيتبلور  المال،  لخدمة  ال�سلطة  وا�ستخدام  ال�سلطة  لخدمة 

باطل، حيث ُي�ساء ا�ستغالل ال�سلطة والم�سوؤولّية لجمع الثروة والمال، ومن 

ُثّم ُيكّر�ض هذا المال ل�سراء اأ�سوات المنتخبين، �سواء كان �سراء مك�سوفاً، كما 

هو المتداول في الكثير من مناطق العالم حيث يدفعون الأموال، اأو �سراًء 

خفّياً باأ�ساليب متعددة، اأي الح�سول على ال�سعبّية عبر �سّتى الإنفاقات.

فاإذا ما ا�سُتقِطبت اأ�سوات الجماهير عبر الإعالم الماكر الباذخ فلي�ست 

تلك حاكمّية �سعب ول م�ساركة  جماهيرّية، بل اإن اأ�سوات الجماهير اأ�سحت 

لعوبة، واإن التو�ّسل بالخداع والتحايل ل�ستقطاب اأ�سوات ال�سعب ُيعّد جرماً 
ُ
اأ

في النظام الإ�سالمّي؛ الذي يمثِّل بقّية اهلل )اأرواحنا فداه( مظهره التام، واإّن 

ا�ستغالل ال�سلطة لال�ستيالء على الأموال يعّد من اأعظم الجرائم، فاأن�سار 

الإمام المهدّي | مكّلفون باأن يّتخذوا الحّد الأدنى من المعي�سة...«.

ال�سيا�سّي النفوذ  • عالمّية 
كّله  العالم  ال�سيا�سّي  نفوذها  ي�سمل   | الإمام  دولة  اأن  النُّ�سو�س  ففي 

ال�سرق  في  ال�سيا�سّية  والأنظمة   والمجتمعات  ال�سعوب  جميع  لها  و�ستخ�سع 

والغرب، بحيث ي�سبح الب�سر كلهم رعّية لقائد واحد، وفي ظل حكومة مركزّية 
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واحدة، وي�سود العالم كلُّه نظام �سيا�سّي واحد هو النظام الجتماعّي العادل.

قال اهلل تعالى:

ْر�ِض 
َ
اِت َلَي�ْسَتْخِلَفنَُّهم يِف اْلأ احِلَ  الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�سَّ

ُ
{َوَعَد اهلل

َلُهْم  ى  اْرَت�سَ الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  ا�ْسَتْخلََف  َكَما 

.
)1(

ْمًنا َيْعُبُدوَنِني َل ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيًئا}
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم اأ َلنَُّهم مِّ َوَلُيَبدِّ

وقال تعالى:

ِعَباِدَي  َيِرُثَها  ْر�َض 
َ
اْلأ نَّ 

َ
اأ ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمن  ُبوِر  الزَّ يِف  َكَتْبَنا  {َوَلَقْد 

.
)2(

وَن} احِلُ ال�سَّ

:Q وعن الإمام الباقر

له  وتظهر  الأر�ض  له  ُتطوى  بالن�سر،  موؤيد  بالرعب،  من�سور  »القائم 

.
)3(

الكنوز، ويبلغ �سلطانه الم�سرق والمغرب«

وعنه Q اأي�سًا:

.
)4(

»المهدّي واأ�سحابه يملِّكهم اهلل م�سارق الأر�ض ومغاربها«

يقول القائد {:

اأبرزها هي  فاإن  يا�سين  اآل  زيارة  | في  اأو حينما تذكرون مناقبه   ...«

»الذي يمالأ الأر�ض ق�سطاً وعدًل كما ملئت ظلماً وجوراً« فالنتظار يتمثل 

)1) �سورة النور، الآية: 55.

))) �سورة الأنبياء، الآية: 501.

))) البحار، ج25، �س191.

))) بحار الأنوار، ج42، �س661.
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في اأنه | يمالأ الدنيا - ولي�ض بقعة معّينة - عدًل ويب�سط الق�سط في كافة 

الأرجاء، وهذا هو المفهوم الذي تحمله الروايات المتواترة.

وبناء على هذا فاإن انتظار المنتِظرين للمهدّي الموعود اإنما هو انتظار 

ل�ستتباب العدل، ففقدان العدالة اأكبر هّم تعانيه الب�سرّية، اليوم اإذا مار�ست 

اأنظمة الظلم والجور في اأرجاء العالم الإجحاف ب�ستى �سوره بحّق الإن�سانّية 

واأرهقت الب�سرّية ب�سغوطها و�سلبتها حقوقها الطبيعية، بيد اأن الأمر تفاقم 

الواقع  هذا  اإزالة  ُين�سد  اإنما  والإن�سان  التاريخ،  من  م�سى  مّما  اأكثر  اليوم 

واإن  العدالة،  طلب  هي  فالق�سّية  الموعود.  المهدّي  ظهور  من  وينتظره 

اأول در�ض ن�ستقيه من هذا المو�سوع هو تدمير �سرح الّظلم على الم�ستوى 

العالمّي...«.
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