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بذحول
الطالب
أي َن
ُ
أين الطالب بدم املقتول بكربالء ،واملنصور عىل من اعتدى عليه

وافرتى؟

ب��ط� ٌ�ل جي��يء اىل ال��ط��غ� ِ
�اة ِج��ه��ارا

يستل سيفا ص��ارم��ا بتــــــارا
ث امل��ه��اب � َة ك��اب��ر ًا ع��ن ٍ
َو ِر َ
كابر
ح��ت��ى غ���دا يف ال��ث��ائ��ري��ن م��ن��ارا

يمتدُ من ه��ذا الشموخ وينتهي

ع��ن��د احل��س��ـ�ين ب � ُف � ْل��ك��ه َد ّوارا

ضاقوا به ذرع��ا كأمس يزيــدهم

آخ���ر َق���دْ ثــارا
ين
ق��ال��وا ح��س� ٌ
ٌ

هناك ارتباط وثيق بني هنضة اإلمام احلسني وهنضة اإلمام

املهدي فكالمها بقيادة إمام معصوم ،وعىل هنج اهلل سبحانه وتعاىل
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لنرصة دينه وإقامة العدل بني الناس.
وقد وردت نصوص كثرية يتضح فيها هذا اإلرتباط ،وان هنضة

اإلمام املهدي هي امتداد لنهضة اإلمام احلسني.

فهام جولتان يف حرب تارخيية واحدة ،بني احلق والباطل.

احللقة الأوىل
�أوجه الإلتقاء وال�شبه بني ق�ضية
املهدي واحل�سني
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أوجه اإللتقاء والشبه بني قضية املهدي واحلسني
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�أوجه الإلتقاء وال�شبه بني ق�ضية املهدي واحل�سني
لقد كانت واقعة الطف جولة دامية مهام انترص فيها الباطل

ظاهريا ،أما هنضة اإلمام املهدي فستكون اجلولة احلاسمة التي

ينترص فيها احلق عىل الباطل ،ويطبق الدين اإلهلي يف أرجاء املعمورة،
وينترشالعدل يف ظالله ،وتتحقق السعادة املنشودة يف مسرية التكامل

البرشي إن الشهيد احلسني جاهد وضحى وثار من أجل اهلل ويف

سبيل اهلل فهو الويص الثالث للنبي الذي أدى دوره املرسوم ووقف
يف وجه اإلنحراف األموي بكل رصاحة ووض��وح ،فكشف للناس
انحراف حكامهم وللرعية ضالهلم وتراجعهم وختاذهلم.فجاءت

هنضته هزة عنيفة أيقظت املسلمني من غفوهتم ،وأرشدهتم إىل صواهبم،

وأوضحت هلم انحراف الدرب الذي يسلكونه مع حكامهم.

ويف احلقيقة ان الربط بني القضيتني ،القضية احلسينية وقضية اإلمام

املهدي ربط وارتباط وثيق ،فقد ورد يف زيارة عاشوراء مرتني دعاء
بطلب ثأر اإلمام احلسني والتوفيق ألخذ ثأر اإلمام احلسني مع
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مهدي آل حممد ،واملالحظة اجلميلة يف هذه الزيارة أنه يف بدايتها

يطلب الداعي أو الزائر أن يرزقه اهلل توفيق أخذ ثأر اإلمام احلسني

أما يف هناية الزيارة يف املرة الثانية يتحول هذا الثأر اىل ثأري أي يوفقني

اهلل لطلب ثأري هذه مالحظة مهمة أي ان املؤمن يتحول اىل جزء او

هم أهل البيت ويصبح منهم فيصبح الثأر هو ثأره وهو ثأر اإلمام
حيمل َّ
احلسني ثأر مجيع الصاحلني عىل مدى التاريخ وهو ثأر اهلل تبارك

وتعاىل.

ومن اوجه االلتقاء وال�شبه بني ق�ضية املهدي واحل�سني.
�أو ًال-ان اإلمام احلسني خرج عىل فرعون زمانه لألمر باملعروف

بنرش حقيقة اإلسالم ومن يمثله وفضح جرائم وقبائح يزيد لعنه اهلل
والنهي عن املنكر هو وقوفه وحماربته مع قلة النارص وخذالن من
ينتسب للدين فكذلك اإلمام املهدي إذا ظهر سوف يأمر باملعروف

وينهى عن املنكر بالعلم والسيف اي بلغة احلارض بالسالح احلديث

وسوف يقتل كل منافق.

ثاني ًا -قلة النا�صر :ان أصحاب اإلمام احلسني هم قليلون

جدا كان عددهم ثالث ًة وسبعني مقارنة مع جيش ابن سعد كان عددهم

أوجه اإللتقاء والشبه بني قضية املهدي واحلسني
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عىل اقل الروايات ثالثني ألف ًا مع وضوح الطريق لكن اإلعالم األموي
وأئمة الضالل حاربوا اإلمام احلسني. 

خيرج قايض القضاة يف الكوفه رشيح القايض ليفتي بحلية قتل

احلسني وتغرت اهلمج الرعاع لتلك العناوين الدينية الرباقة ومجعت
تلك احلشود عن طريق ائمة الضالل يف عهد اإلمام احلسني. 

ـحار ُب اإلمام املهدي بنفس األسلوب ،وهو الدق
وسوف ُي َ

ويقوم
عىل الوتر احلساس الذي يمثل العمود الفقري لألمة اإلسالمية ّ
املعوجني وسوف يقولون لإلمام« :يابن فاطمة ارجع من حيث أتيت
فيقومهم اإلمام بسيفه.
فإن الدين بخري» ّ

ثالث ًا� -إلقاء احلجة:إن اإلمام احلسني قد ألقى احلجة عىل

املسلمني كافة وشيعة بني سفيان خاصة عندما كان يف املدينة وعندما

دخل اىل مكة فقد كشف للناس حقيقة خروجه عىل حكم يزيد «لعنه
اهلل» لكن الناس بني مؤيد ونارص وجاحد ومعادي وما أكثر الكتب

التي كتبت لإلمام لكن السواد األعظم قد خذل اإلمام.

وكذلك اإلمام املهدي سوف يلقي احلجة عىل القوم املسلمني

وباخلصوص الشيعة.
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رابع ًا-املجيء اىل العراق:ان اإلمام احلسني ترك مدينة جده

رسول اهلل وجاء اىل العراق ليقاتل يف تلك األرض املقدسة ويمهد

لولده املهدي ويقتل فيها ،فكذلك اإلمام املهدي سوف خيرج من
مكة واملدينة ويتجه اىل العراق وبالتحديد أرض كربالء لكي تكون
انطالقة رشارة النهضة املهدوية.

احللقة الثانية
يوم عا�شوراء نقطة م�شرتكة
ل�شيعة �أهل البيت
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يوم عاشوراء نقطة مشرتكة لشيعة أهل البيت
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يوم عا�شوراء نقطة م�شرتكة ل�شيعة �أهل البيت
املس َّلمة والتي ال تقبل الشك إن قضية اإلمام
إن من األم��ور َ

احلسني وعىل اخلصوص واقعة الطف أو يوم عاشوراء تكون نقطة

بغض النظر عن مستوياهتم العلمية
مشرتكة لشيعة أهل البيتّ 
واالجتامعية واختالف طبقاهتم وارتباطاهتم الثانوية وهي من األمور
التي وصل فيها املجتمع إىل مستوى معت ٍّد به من الفهم العام وان كان
هناك فهم خاص ومعمق هلذه القضية املهمة فإن هناك قضية أخرى

ال تقل أمهية عن فهم واقعة الطف بل إهنا غاية الرساالت الساموية بام
فيها هذه الواقعة اجلليلة وان التدرج الذي حصل يف املسرية التكاملية

للبرشية من آدم إىل أن يتحقق اليوم املوعود وهو الوصول إىل تلك
الغاية وهي ظهور اإلمام صاحب العرص والزمان وتطبيق الرشيعة

العادلة الكاملة.

ومن املعروف عند أتباع مذهب أهل البيت إن سبب خروج

اإلمام احلسني هو لطلب اإلصالح يف أمة جده رسول اهلل واألمر
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باملعروف والنهي عن املنكر وهذا السبب ينسجم متام ًا مع قضية اإلمام
املهدي وظهوره املبارك فهو الذي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام

ملئت ظل ًام وجور ًا وهو املصلح الذي برشت به الرساالت الساموية إىل

زمن النبي اخلاتم وأئمة أهل البيتوهو املصلح الذي تنتظره
الفئة الواعية من األمة من خالل رفع مستواها العقائدي والفكري
لكي ال تقع يف نفس األخطاء التي وقعت هبا األمم السابقة إبان القرون

املاضية بسبب عدم فهم مقامات املعصومني واملصلحني الربانيني
التي تسببت يف إفشال العمليات اإلصالحية أو إضعاف نتائجها.

ومن أسباب هذا الفشل إن األمة ال تعرف مكانة هذا املعصوم

ومقامه عند اهلل تعاىل وأنه واسطة الفيض اإلهلي وأنه لسان اهلل الناطق

وخليفته يف أرضه فحسبوه إنسان ًا عادي ًا كباقي الناس فقصرّ وا يف نرصته
ِ
ين َآ َمنُوا َأطِي ُعوا اللهََّ
وتطبيق أوامره متناسني قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ يِ
ول أْالَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾((( فإنه تعاىل قرن طاعته بطاعتهم.
َو َأطي ُعوا َّ
ونحن اآلن نعيش يف عرص الغيبة الكربى وإن شاء اهلل نكون

قريبني من عرص الظهور املبارك ألن الواجب علينا توقع ظهوره
صباح ًا ومسا ًء لكي ال تستويل علينا الغفلة والعياذ باهلل ،فيتوجب علينا
((( النساء.59
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أن نقوم بالعملية اإلصالحية ألن لنا يف رسول اهلل أسوة حسنة من

خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهذا األمر يرتتب عليه أن
ت لِلنَّ ِ
ون
نكون خري أمة كام قال تعاىلُ ﴿ :كنْت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس ت َْأ ُم ُر َ
بِا مَْلعر ِ
ُون بِاللهَِّ َو َل ْو َآ َم َن َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
َان
َاب َلك َ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا مُْلنْك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
ُْ
ُون و َأ ْك َثرهم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
ون ﴾(((.
اس ُق َ
َخيرْ ً ا هَُل ْم من ُْه ُم ا مُْل ْؤمن َ َ ُ ُ ُ
فإذا كنا مصداق ًا هلذا املعنى أصبحنا باملستوى الذي من خالله

يمكن لنا نرصة اإلمام وكلام كنا بمستوى أرقى هلذا املصداق كنا يف
درجة أعىل لنرصته هذا من جهة املجتمع وأما من جهة أنفسنا علينا

أيض ًا أن نزداد يف كل يوم قرب ًا مما يريده اإلمام وان ال يشغلنا األمر
باملعروف والنهي عن املنكر لآلخرين فننسى أنفسنا ،ونتذكر دائام قول

أمري املؤمنني« :من تساوى يوماه فهو مغبون» أو نكون والعياذ باهلل
ِ
ون
ون َما اَل َت ْف َع ُل َ
ين َآ َمنُوا مِل َ َت ُقو ُل َ
كالذين قال تعاىل عنهمَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ون﴾(((.
َب َم ْقتًا ِعنْدَ اللهَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما اَل َت ْف َع ُل َ
ك رُ َ
فاإلنسان إذا سعى من كلتا الناحيتني أي يف إصالح نفسه وإصالح

املجتمع من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر يكون يف حقيقة
((( آل عمران .110
((( الصف .3-2
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األمر قد سار عىل خطى اإلمام احلسني وأما إذا أفسد نفسه وأفسد

املجتمع والعياذ باهلل فيكون من الواقفني بوجه اإلمام احلسني ويف

صفوف أعدائه وبالنتيجة يكون سبب ًا يف تأخري الظهور املبارك فيكون
مشموالً بغضب اهلل تعاىل ومطرود ًا من ساحة رمحته.

ولنر حقيقة أنفسنا
فيا أخوايت لنكن دقيقني يف اختيار أي الطريقني َ

وال نكن من الغافلني.

«ال�أعلم �أ�صحاب ًا �أوفى وال خري ًا من �أ�صحابي».
هذا احلديث املشهور عن اإلم��ام احلسني حيتاج الكثري من

الوقوف والتأمل وهو حال كالم أهل بيت العصمة فإهنم فوق
املخلوق ودون اخلالق وكالمهم أيضا فوق كالم املخلوق ودون كالم

اخلالق

إن أصحاب احلسني أفضل من أصحاب بدر وأفضل من

أصحاب اإلم��ام املهدي ألن أصحاب ب��در وأص��ح��اب اإلم��ام

املهدي يقاتلون مع احتامل النرص أما أصحاب اإلمام احلسني

فيقاتلون مع عدم احتامل النرص حتى انه قال هلم يف يوم عاشوراء

«قوموا إىل املوت يرمحكم اهلل» ومع ذلك فنحن ال ننسى عظمة أصحاب

يوم عاشوراء نقطة مشرتكة لشيعة أهل البيت
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اإلمام املهدي وجاللة قدرهم كيف ال وهم عصارة الغيبة الكربى
وهم خري أصحاب له فعىل اإلنسان أن يشحذ مهته لكي يكون من
الذين يترشفون بنرصته واالستشهاد بني يديه فإن خروجه بني عشية

وضحاها كام عربت عنه الروايات الرشيفة.
«إن اهلل تعاىل يصلح أمره يف ليلة».
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احللقة الثالثة
ان كربالء نه�ضة مت�صلة
بنه�ضة الإمام املهدي
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ان كربالء هنضة متصلة بنهضة اإلمام املهدي
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ان كربالء بنه�ضة مت�صلة بنه�ضة الإمام املهدي
لقد كان شعار النهضة التي قادها اإلمام احلسني يف مواجهة

احلاكم الظامل واملنحرف يزيد بن معاوية «هو اإلصالح» ،كام قال:

«وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل أريد أن آمر
باملعروف وأهنى عن املنكر فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ومن

رد عيل أصرب حتى حيكم اهلل.»...

واإلمام املهدي هو الذي ستتحقق عىل يديه دولة احلق والعدل

اإلهلي ،وحيقق شعار اإلصالح» الذي محله جده اإلمام احلسني.

وما بني الثورتني يف املرحلة الفاصلة هي ساحة اجلهاد والرصاع

ضد كل قوى الفساد والظلم واجل��ور من أجل أن يتمكن اإلنسان
املجاهد من االنتصار يف مكان أو االستشهاد يف مكان آخر ،ليبقى

صوت احلق مرتفعا وعاليا حتى ال يسيطر االنحراف عىل كل احلياة
اإلنسانية من كل جوانبها ،ويمكننا بالرجوع إىل املرحلة الفاصلة أن

نالحظ ثالثة أقسام مر هبا العاملون يف سبيل احلق ويف طريق إعالء
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كلمة اهلل عز وجل-:
الق�سم الأول-زمن الأئمة من بعد احل�سني� إىل زمن الغيبة ال�صغرى»
ويف هذه املرحلة نالحظ أن األئمة تعرضوا فيها ملضايقات عديدة

من العهدين األموي والعبايس إلدراكهم القيمة اإليامنية واملعنوية

العالية ألشخاص األئمة يف نفوس وقلوب أبناء األمة اإلسالمية.
وأبرز املضايقات كانت يف احلجر عىل أولئك األئمة العظام من

االتصال والتواصل مع الناس واجلامهري إال يف فرتات قصرية نسبيا

خصوصا يف زمن اإلمامني الباقر والصادق. 

حيث كان الرصاع بني األمويني والعباسيني عىل أشده لالستيالء

عىل السلطة من جانب العباسيني والتمسك هبا من جانب األمويني.
وكانت تلك الفرتة الفرصة الذهبية لنرش أحكام اإلسالم املحمدي

األصيل خصوصا يف زمن اإلم��ام الصادق ال��ذي استثمر تلك

الفرصة ونرش األحكام بشكل مبارش.

ومن خالل الذين تتلمذوا عىل يديه وانطلقوا يف أرج��اء العامل

اإلسالمي لينرشوا فقه آل حممد فقه اإلسالم األصيل »،وينرشوا
مفاهيمه السليمة عن التزييف والتحريف ،لكن لألسف فإن تلك
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الفرتة انتهت عندما سيطر العباسيون عىل احلكم من خالل انتصارهم

عىل األمويني وترشيدهم يف البالد اإلسالمية.

وعند ذل��ك اش��ت��دت املضايقات أكثر ع�لى األئمة ألن

العباسيني انترصوا عىل األمويني بشعار «يا لثارات احلسني ،»»ذلك
الشعار الذي جعل الكثري من املسلمني املضطهدين من السلطة األموية
يسريون حتت اللواء العبايس للتخلص من تلك السلطة الدموية التي

سفكت دماء أتباع األئمة وحمبيهم حتى عىل مستوى الشخصيات
الكبرية كحجر بن عدي وميثم التامر وعامر بن يارس وغريهم كثري ممن

صحبوا رسول اهلل .

ويف هذه املرحلة انرصف األئمة ومن خالل بعض األصحاب

القليلني الذين كانوا خياطرون باالتصال هبم ليكونوا الواسطة بني
األئمة وأبناء األمة اإلسالمية ،كام كان األئمة يف هذا املجال يمدون

يد العون بطرق رسية لكل الثورات التي قامت يف مواجهة السلطتني

الظاملتني ،ألن انكشاف مساعدهتم كان يمكن أن يعرضهم للقتل

مبارشة أو للسجن كام حدث مع اإلم��ام موسى الكاظم الذي
أمىض ثامنية عرش عاما من عمره الرشيف متنقال قهرا عن إرادته يف
سجون العباسيني خوفا منه ومن أتباعه املنترشين يف كل أرجاء العامل
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اإلسالمي.وقد متيزت هذه املرحلة من حياة األئمة بالتدوين للسرية
النبوية وحديث األئمة.

كام عمل األئمة خصوص ًا بعد عرص اإلمام الرضا إىل إجياد نظام

الوكالء الذين كانوا ينوبون عنهم يف التواصل مع الناس عىل مستوى

تبليغ األحكام واستالم احلقوق الرشعية وغري ذلك مما له ارتباط بحياة
الناس اليومية وبقضاياهم العامة وخصوصا املصريية منها.

وباختصار يمكن القول إن حياة األئمة بعد احلسني وحتى

بداية الغيبة الصغرى كانت حماولة لتثبيت العقيدة السليمة يف النفوس

بمواجهة أساليب التحريف والتزييف التي كان يسلكها احلكام
الظاملون بالتعاون مع بعض بائعي آيات اهلل وأحاديث النبي بثمن
بخس لتحسني صورة أولئك املغتصبني للسلطة والقابضني عىل األمور

بغري وجه حق.

اما الق�سم الثاين فهو زمن الغيبة ال�صغرى»
ابتدأت ُ
منذ عام  260هجرية عام وفاة اإلمام
وهي الفرتة التي
ْ

العسكري؛ وانتهت يف عام  328أو  329هجرية وتناوب فيها

أربعة سفراء لإلمام ليكونوا الواسطة بينه وبني الناس من خالل
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اتصاهلم باإلمام احلجة ،ونقلهم األحكام والتكاليف إىل الناس.
وسبب هذه الغيبة (الصغرى) هي تعويد أتباع األئمة عىل غياهبم عن

الساحة بشكل مبارش.

وال شك أن هذه العادة وهي الفراغ من وجود شخص املعصوم

والرجوع إىل النائب عنه كانت حمتاجة إىل فرتة ليست بالقليلة حتى تعتاد

الناس عىل ذلك.

وعندما حتققت الغاية من الغيبة الصغرى كان الناس قد اعتادوا

عىل غياب اإلم��ام املعصوم والرجوع إىل العلامء ،وهل��ذا عندما
مات السفري الرابع ومل يعني اإلمام سفري ًا غريه ،عرف األتباع خلط
األئمة أن الغيبة الكربى قد بدأت إىل اليوم املعلوم عند اهلل عز

وجل واملجهول عندنا كليا حتى يأذن اهلل لوليه باخلروج ليقوم بوظيفته
التي ادخره من أجلها.

الق�سم الثالث :زمن الغيبة الكربى»
وهي التي بدأت منذ موت السفري الرابع وما زالت مستمرة حتى

عرصنا هذا وستستمر حتى خروج اإلمام املنتظر.

وهذه الفرتة قد مىض عليها حتى اآلن ما يقرب من ألف ومائة
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عام ،وقد عانى خالهلا أتباع األئمة الكثري من املضايقات واألذى
حتى السجن والقتل والتهجري وغري ذلك .لكن كل ذلك مل يمنعهم من

أن يبقوا مستمرين يف خط الوالية والطاعة لألئمة الذين ضحوا
بكل يشء وكانوا النموذج والقدوة واملثال ألتباعهم وأنصارهم.

ويف هذا القسم الطويل كان الفقهاء واملراجع هم املالذ وامللجأ

الذي يرجع إليه الشيعة ألخذ تعاليم دينهم وأحكامهم املرتبطة بحياهتم

اليومية وشؤوهنم العامة.

وكل ما قام به الشيعة يف زمن الغيبة الكربى هو من باب التمهيد

خل��روج اإلم��ام احلجة املهدي القائم وه��ذا هو التطبيق العميل
للحديث الوارد عن املعصومني  بأن«-:أفضل أعامل أمتي انتظار

الفرج».
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دورنا اجتاه �سيد ال�شهداء والإمام املهدي
بال شك أن كلمة الشهيد ،الشهادة ،الشهداء من الكلامت املتعارفة

ولكن من هو الشهيد حقا؟

ضح بكل
بالتأكيد ال يمكن أن تطلق هذه الكلمة إلاّ عىل شخص ُم ٍّ

ما يملك من عشق ووفاء ملبدأ سا ٍم ولعل اإلمام احلسني قد أعلن

عن هذا اهلدف يف املدينة قبل إعالن النهضة قائالً«:أين مل اخرج أرش ًا وال
بطر ًا وال مفسد ًا وال ظامل ًا و إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي

أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر و أسري بسرية جدي وأيب» ولعله

أشار يف مكان أخر :اّ
«أل ترون أن احلق ال يعمل به وأن الباطل ال يتناهى

عنه لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمق ًا ،إين ال أرى املوت إال سعاد ًة واحلياة
مع الظاملني اّإل برما» هلذا فإن من ُأوىل املسؤوليات التي تقع عىل عاتقنا
هي-:

وجوب معرفة الإمام املع�صوم حق معرفته
ألداء حقه عىل الوجه املطلوب وهذا إنام يتحقق بواسطة العمل
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عىل دراسة املصادر التارخيية املعتربة التي تؤكد وتشري إىل سرية أئمة
اهلدى ،واهلدف من هذا كله هو استكامل اإليامن ال سيام أن اإلمامة أصل

من أصول الدين ،عن أحدمها (الباقر أو الصادق )أنه قال« :ال

يكون العبد مؤمنا حتى يعرف اهلل ورسوله و األئمة كلهم وإمام زمانه

ويرد إليه ويسلم له» ثم قال« :كيف يعرف اآلخر وهو جيهل األول»
من هذه الرواية يمكن اخلروج بنتيجة أال وهي أهنا حرصت اإليامن
بمعرفة اهلل ورسوله و األئمة كلهم وإمام الزمان ،هذه املعرفة بالتأكيد
ٍ
قائمة عىل دليل علمي وليست معرفة
تستدعي تطبيق ًا والتزام ًا بمعرفة

عمياء ،أي رضورة االهتامم بمعرفة اإلمامة احلقة التي تبدأ بالتأكيد

بعد رحيل الرسول اخلاتم وصوالً إىل موالنا الغائب «عليه أفضل
الصالة والسالم».

علينا أن نبدأ من السقيفة بالتحديد لنرى الظالمات التي وقعت

عىل أهل البيت ومالبسات السقيفة كي نصل إىل معرفة موالنا
املهدي (عليه افضل الصالة والسالم) عن اإلمام الكاظم يف رواية

بينّ فيها مراتب معرفة اإلم��ام بشكل أمجايل ثم بينّ رضورة معرفته
باملرتبة الثانية بصفاته وخصائصه فقد روي عنه« :من شك يف أربعة
كفر بجميع ما أنزل اهلل تبارك وتعاىل أحدها معرفة اإلمام يف كل زمان
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وأوان بشخصه ونعته» هلذا فإن من املسائل اإلسالمية التي جيب أن
نقف أمامها هو لزوم معرفة اإلمام ،ويف معرض بحثنا ال بد من معرفة
اإلمام احلسني كي نكون حق ًا من السائرين عىل طريق الشهداء فقد

ورد عن اإلمام الرضا « :من تذكر مصابنا وبكى ملا ارتكب منا كان
معنا يف درجتنا يوم القيامة ،ومن ذكر بمصابنا فبكى و أبكى مل ِ
تبك عينه
يوم تبكي العيون ،ومن جلس جملس ًا ُيـحى فيه أمرنا مل يمت قلبه يوم

متوت القلوب».

كام روي عن اإلمام الصادق« :من أتى احلسني عارف ًا بحقه

كتبه اهلل تعاىل يف أعىل عليني» هلذا جيب ألاّ يكون املقصود من إقامة
الشعائر احلسينية التضامن والسلوى آلل الرسول فقط كام يعرب عن
ذلك بعض أصحاب املنابر وإنام البد أن يكون اهلدف األسايس هو

إيصال تعليامت األئمة ورسالة احلسني إىل الناس كافة .

أئمة اهلدى يريدون منا أن نصنع من كربالء مدرسة تعليمية

وتربوية خالدة كام أن الزهراء لتسعد حق ًا حينام نسري عىل طريق
احلسني.

يريدون أهل البيت منا أن نستلهم من كربالء معنى اإلباء

وعدم الركون للظلم ال البكاء واإلبكاء فقط.

32
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أما تكليفنا جتاه أمري عامل الوجود فهو تكليف ال خيتلف عن اإلمام

احلسني والتعرف عىل اإلمام املنتظر«عليه أفضل الصالة والسالم»

للوقوف عىل حقه ال سيام انه الشمس الغائبة خلف السحاب مع التأكيد
عىل مسألة التأسف واحلرسة لفقدان املاء املعني ال سيام أن هذا ال يقترص

عىل عرص الغيبة فقط و إنام أئمة اهلدى كانوا يعيشون ويذكرون

تأملهم لفراق اإلمام الثاين عرش فهم قد ب ّينوا عظمة اإلمام ومقامه
الرشيف ومكانته وأظهروا التأسف واحلزن لغيبته ،إذ مل يقترص بيان

أهل البيت عىل التذكري فقط وإنام مارسوا ذلك عملي ًا من خالل
البكاء والتأوه الصادر من القلب احلزين لطول غيبة اإلمام املنتظر.

إلاّ أنه مما يؤسف له أن الشيعة أغفلوا هذه احلقيقة واملسألة

األساسية التي هلا تأثري عظيم يف حياهتم الدنيوية واألخروية ويبدو أهنا
العلة الثانية يف عدم معرفة الناس بشخصية اإلمام التي قد رصحت
بعظمته الروايات الصادرة عن أهل البيت هلذا تقع علينا وظيف ُة
إبالغ هذه احلقيقة اىل الناس وبإرشادهم إىل أمري عامل الوجود علينا

أن نسعى جادين إليصال تلك الفكرة والعقيدة إىل رشحية واسعة من
الناس ممن يعاين من اخلواء العقيدي الن هذا بالتأكيد وظيفة رشعية.

ومن التكاليف األخرى التي تقع علينا هي العمل عىل نرش الفكر
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احلسيني والعمل عىل حتقيقه بمعنى عدم التعامل مع اخلط احلسيني
تعام ً
ال سلبي ًا يقترص عىل إقامة املجالس احلسينية واملشاركة فيها فقط
وإنام البد من استلهام العربة من هذه املجالس أي أن تكون جمالس

العزاء مدارس للنهضة للتحرر فكربالء احلسني كانت وما تزال املصدر

الذي تستمد منه كل الثورات وجودها وسببها فقد لعبت كربالء دور ًا
بارز ًا يف شحذ النفوس بالغيظ واحلزن القائم عىل أساس منطقي ،هلذا
البد من االستفادة من مدرسة العشق اإلهلي اخلالص وعدم االهتامم

بمسألة إثارة العواطف فقط.

عن اإلمام احلسني قال« :أنا قتيل العربة ال يذكرين مؤمن اّإل بكى».
لعل العربة واألسوة ذكرها اإلمام الصادق يف زيارة األربعني

قائالً«:وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية الضاللة».

إن ملقتل احلسني ح��رارة يف قلوب املؤمنني فام حال قلب اإلمام
املهدي وهو يرى ويسمع كل هذه املصائب فهو اإلمام الثائر اآلخذ

بدم سيد الشهداء وتسأل هل الذي بذمته ثار قرار أم له سكينة؟

هذا اإلمام الغائب خياطب جده يف زيارة الناحية املقدسة قائالً:
بكني عليك بدل الدموع دم ًا»
«فأل ندبنّك صباح ًا ومساء ًا وأل ّ
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�أ�صحاب الإمام املهدي وان�صار الإمام احل�سني ال�شهيد
ّ
إن قراءتنا ألنصار اإلمام احلسني ترتبط يف واقعها بقراءة واقع

مهمته اإلهل ّية عند قيام دولته
أصحاب اإلمام املهدي الذي سرتتبط ّ

مهمتي
املباركة بواقعة
ّ
ثم سيكون هناك تشابه يف ّ
الطف املفجعة ،ومن ّ

الثورتني.

فاإلمام املهدي حسب تواتر األخبار سيكون شعاره يف حال

ظهوره املطالبة بدم احلسني ودماء أهل بيته الذي استشهدوا يف
كربالء ،وسيكون اإلمام املهدي ُمطالِب ًا بثأر احلسني من قتلته الذين
ٍ
بأعامل بربر ّي ٍة ال ختطر عىل بال أحد ،أي ّ
أن اإلمام
ترصفوا يف مرصعه
ّ
ٍ
أساس تنظريي يو ّظفه
املهدي سيطالب القتلة بدم جدّ ه املظلوم عىل

إلعالن ُأطروحته العادلة التي جاءت عىل أنقاض الظلم والعدوان،
وال جتد مصداق ًا من املظلوم ّية التي يمكن أن تكون شعار ًا ّ
لكل
مظلوم ّية عىل مديات التاريخ كمظلوم ّية اإلمام احلسني ،وسينعى

املهدي جدّ ه احلسني ويبكي مرصعه عىل املأل من النّاس الذين
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وعدوه ،أو من التزم موقف ًا حياد ّي ًا ملا يعانيه
سيكون من بينهم شيعته،
ّ

من العيش يف منطقة الفراغ املعريف الذي يعانيه جيل من الشباب ،بل
من الذين انعزلوا عن معرفة الواقع التارخيي واملس ّلامت العقائد ّية التي

تُعدّ رضورة التكليف.

وإذا نادى اإلمام املهدي بمظلوم ّية جدّ ه احلسني وأعاد

ستتحرك مشاعر شيعته ومواليه،
مظلوم ّيته إىل األذهان ،فعند ذلك
ّ

وسينشدّ ون ملنارصته ومؤازرته ،وسيحاججون خصومه وخمالفيه
ٍ
برؤية ختالف رؤية اإلمام ،وسوف لن تكون هلم
متسكوا
الذين ّ

احلجة عليهم.
احلجة عند ذلك ،بل ّ
ّ

أ ّما الذين كانوا حياديي املوقف والنظرة فال بدّ هلم من اخلضوع
ٍ
حينئذ من
للواقع ،واجلدّ ية يف التعامل مع األحداث لتأسيس قناعاهتم
جديد.

وإذا كان األمر كذلك فس ُيعلن اإلمام املهديُ اطروحته املبن ّية

عىل العدل واملناداة بالسالم.

احلجة ،والذي
إذن ،فالواقع التغيريي الذي ينتهجه اإلمام
ّ

يشمل ُبنى احلياة املنطلقة من الواقع التغيريي السيايس كام انتهج جدّ ه
احلسني عند خروجه سيحتاج إىل إمكان ّية استثنائ ّية كذلك قادرة

أصحاب اإلمام املهدي وأنصار اإلمام احلسني الشهيد
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حتركاته امليدان ّية ومواجهاته
عىل استيعاب أوامر اإلمام وخططه يف ّ
العسكر ّية.

والتحركات االستثنائ ّية بقيادة اإلمام
وال بدّ هلذه املواجهة اجلديدة
ّ
ٍ
حاجة إىل أصحاب ومنارصين من ٍ
خاص كذلك،
طراز
املهدي من
ّ
حيتملون املهمة ويؤدون املسؤولية عىل أحسن ٍ
وجه هلا.
ّ
ّ
ّ
ومعلو ٌم ّ
أن هنضة اإلم��ام احلسني خرقت الواقع الفاسد
املعاش ،أي ّ
أن اإلمام احلسني كانت هنضته خالف ًا ملا اعتاده العقل
ٍ
حماولة إصالح ّية،
اإلسالمي وقتذاك ،والذي يرى رضورة جتنّب أ ّية
بغض
ألي عنوان كانّ ،
بل كان يرى منارصة السلطان وإعطاء البيعة ّ

النظر عن مرشوع ّية هذه العناوين وصالحها ،كام حدث مع معاوية
وابنه يزيد ومن قبلهام ،ومعنى ذلك أن ُيغاير اإلمام احلسني يف

مسريته االصالح ّية جمتمع ًا خانع ًا ال يقوى عىل ُاطروحته ،بل يرى

ذلك خروج ًا عىل السلطان الذي جيب التعايش معه إن مل تكن منارصته

عىل ّ
أقل تقدير ،وبالفعل كانت هنضة اإلمام احلسني خرق ًا للعقل ّية
ث تقاليد اخلنوع للسلطان ،وبالتايل ّ
اإلسالم ّية النخرة التي ِتر ُ
فإن
هناك مقاوم ًة شديدة ضدّ مرشوع االصالح احلسيني يقف من ورائها

اخلاصة ،واهلمج الرعاع من النّاس ،فض ً
ال
أصحاب املطامع واملصالح
ّ
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خاصة.
عن سكوت املتخاذلني الذي يشكّل حقيقة معارض ًة ّ

ٍ
أزمات
هكذا كانت هنضة اإلمام احلسني تنطلق عىل أنقاض
ٍ
ورؤى تتجاذهبا سياسات املصالح
روحية يعانيها جمتمع خانع،
ً
واملطامع ،وبالتايل ّ
فإن ثورته ستكون كرس ًا لطوق التقليد ّيات التي

أودت بالقيم احل ّقة.

من هنا تعرف استثنائ ّية القائد ال استثنائ ّية املوقف ،وبالتأكيد
ٍ
ملحة يف مثل هذه الظروف،
فاحلاجة إىل
أنصار استثنائ ّيني باتت رضورة ّ

وسيتبينّ لنا بالفعل استثنائ ّية هذه الث ّلة عقيد ًة ووفا ًء وتضحي ًة.

هذه هي حاالت وظروف النهضة احلسين ّية ،وبالتأكيد ستكون

حاالت وظ��روف النهضة املهدو ّية مشاهبة هلا؛ لتشاهبهام يف اهلدف

والوظيفة.

ٍ
منعطفات
وهب��ذا فستنطلق هنضة اإلم��ام املهدي من بني
ٍ
أسستها رؤى املصالح الشخص ّية لذلك
اجتامع ّية ،وتدافعات سياس ّية ّ
الفرد أو لتلك اجلهة ،وبالتأكيد ّ
فإن ثورته تأيت عىل أنقاض القيم

وإن كانت منحرفة إالّ أنهّ ا السائدة اجتامع ّي ًا واملتعامل هبا عرف ًا ،وخالفها
ُيعدّ خروج ًا عىل املألوف.

احللقة ال�ساد�سة
امتداد للإمام احل�سني
املهدي
ٌ
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املهدي امتداد للإمام احل�سني
يف هذه احللقة نريد أن نكتشف مسأل ًة أخرى وهي أن حركة اإلمام

املهدي متثل امتداد ًا حلركة احلسني وليست شيئ ًا آخر ،أو منهج ًا

آخر ،وإنام هي امتداد لنفس األهداف ،وامتدا ٌد لنفس املنهج مع الفرق

يف احلجم.

هنض ُة اإلمام املنتظر هنضة شمولية عاملية وهبذا امتازت عن

هنضة احلسني يف بعض ما امتازت به.

اإلم��ام املهدي يمثل امتداد ًا للحسني ،وحركة اإلمام

املهدي متثل امتداد ًا حلركة اإلمام احلسني.

نحن يف هذه الليايل ،ليايل عاشوراء يف الوقت الذي ندرس حركة

احلسني نحاول أن نصل يف كل ليلة إىل حركة اإلمام املهدي
ونكشف عنارص التاميز واالشرتاك بني النهضتني.
جمتــمع املهــدي كيـف يكون؟

الثائر والشهيد
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ظهور املهدي كيف يكون؟
والنتائج كيف تكون؟
وهذا بحث واسع قد يستغرق عرشات الليايل ،لكننا نحاول أن

نوجز هذا احلديث بنقاط مهمة.

يف املقدمة نريد أن نقول يف هذه الليلة ،إن حركة اإلمام املهدي

ليست عىل خالف القاعدة بل هي االمتداد الطبيعي للحركة اإلصالحية
عيل،
التي قادها األنبياء ،ومارسها رس��ول اهلل ،ومارسها ّ
ومارسها احلسني.

وحركة اإلمام املهدي هي امتداد لتلك احلركة اإلصالحية

وفق القاعدة وليست استثناء ًا بل نحن اآلن يف زمن الغيبة نمثل حالة

االستثناء ،زمن الظهور هو الذي ُيمثل القاعدة ،اآلن نحن يف حالة

َمرض َّية ،وليس يف حالة صحية ماذا يعني؟

هذه أفكار أنتم تقرؤوهنا وتسمعوهنا ولكن بمصطلحات أخرى،

نحن اآلن يف زمن الغيبة وماذا يعني زمن الغيبة؟

إن زمن غيبة اإلمام املنتظر املعصوم ،هل هو زمان طبيعي وفق

القاعدة التي رسمها اهلل تعاىل أو هو استثناء للقاعدة؟

املهدي امتدا ٌد لإلمام احلسني
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اجلواب :هو حالة استثناء.
واحلالة الصحيحة والصح َّية هي أن كل أ ّمة هلا إمام ،ولكن إذا

غاب إمامها فإن هذه حالة غري صح ّية ،مثل مدرسة يغيب عنها املدير،

صف يغيب عنه األستاذ ،هذه حالة صحية أو غري صحية؟
ومثل ٍّ

صف بال معلم؟ جامعة بال
هل هذا وفق القاعدة أو استثناء؟
ٌ

مدير؟

نحن اآلن يف زمان أ ّمة بال إمام ظاهر ،وأ ّمة بال إمام ظاهر يعني

حالة استثناء ،حالة َم َرض َّية ،وهلذا نحن نطمح أن نصل إىل احلالة

الصحية ،إىل حالة ظهور اإلمام ،وهلذا نعترب زماننا زمان الغيبة هو زمان

َم َرض.
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احللقة ال�سابعة
احل�سني واملهدي  هدف واحد
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احل�سني واملهدي  هدف واحد
تشري األدلة العقلية والنقلية اىل أن اإلمام املهدي  هو الذي جيني

الثامر النهائية لنهضة احلسني وهنضته من حتقيق األهداف اإلهلية يف

ظل إقامة الدولة اإلسالمية العاملية فاإلمام احلسني بتضحيته أرسى
القواعد األساسية لدولة العدل اإلهلي وشيد بناءها النظري واملعنوي

يف اذهان الناس وقلوهبم ويبقى التكميل والتجديد والتشييد اخلارجي

للبناء وال��ذي يمثل التطبيق للقانون اإلهلي الذي ينص عليه قوله
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا فِي أْالَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم
﴿ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع َلى ا َّلذ َ
تعاىلَ :
ِ
ِ
ين﴾((( ويبقى تشييده عىل بقية اهلل يف أرضه
َأئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارث َ
وقد تصدى الشارع املقدس ويف مناسبات عديدة وبصور خمتلفة

إلبراز ذلك املعنى وبيان االرتباط الوثيق بني النهضة احلسينية والدولة
املهدوية ودولتها العاملية وكانت النهضة احلسينية متثل احلركة التمهيدية

واألسس الرئيسية الثابتة للنهضة املهدوية او ان غايتها وهدفها هو
((( القصص .5
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النهضة املهدوية.
ان نهج الإمام احل�سني هو ال�سري احلقيقي مبنهج الإمام املهدي
ال تزد عىل قلب إمامك اآلالم ِ
اجلسام واملحن الكبار فهو الناظر
ٍ
سكنة ينظر اليك
اي��ا امل��وايل واملحب ففي كل حركة ويف كل
اليك هُّ َ
ٍ
راض
إمامك فإن فعلت خريا فهو والباري جلت قدرته قبل كل يشء
عنك ألنك طبقت أوام��ر الرشيعة املقدسة السمحاء فإنك ترس اهلل

وترس إمامك وإذا عارضت وانحرفت والعياذ باهلل وكثري من الناس
ومع شديد األسف جتده يعبد اهلل ويكون من الزاهدين فقط يف شهر

حمرم واذا انتهى شهر حمرم وصفر رجع اىل ملفاته ونكباته األوىل وآمل َ
قلب إمامه وجرحه جراح ًا جسيمة ومؤملة فمن يفعل املنكرات ويأخذ

من قضية اإلم��ام احلسني غطاء خارج ّي ًا فهو كمن يقتل اإلمام
احلسني وكمن يسبي عياله الكرام ويقتل أصحابه املنتجبني فام

عسانا إالّ ان نقول له إعمل وليكن يف ذهنك أن اهلل يراك وأنت ال تراه
فال تنزل عىل قلب إمامك احلزن فلنبتعد عن النفاق ولنستقم يف أمورنا
اإلنسان﴿:ر ِّب ْار ِج ُع ِ
ون﴾.
قبل ان يأيت يوم فيقول
َ
ِ
ويأتيه اجلواب من بطنان العرشَ ﴿ :كلاَّ إِ َّن َها كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها﴾

فيكون بعدها حساب بال عمل واآلن عمل بال حساب.
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إن بعض الروايات التي تبينّ فضل زيارة أيب عبد اهلل احلسني

يف ليلة اخلامس عرش من شعبان ليلة والدة اإلمام املهدي ملا فيها من
ثواب عظيم ومن منزلة عظيمة للزائر ومن هذه الروايات :فقد روي

عن الصادقني أهنام قاال« :إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى

مناد من األفق األعىل :زائري قرب احلسني بن عيل ارجعوا مغفورا لكم،
ثوابكم عىل ربكم ،وحممد نبيكم».

والسؤال أننا ملاذا النذهب اىل زيارة غريه من األئمة (صلوات اهلل

عليهم)؟ ملاذا النذهب اىل أمري املؤمنني؟ أو نذهب اىل والد اإلمام

املهدي يف سامراء؟ ملاذا هذا التحشيد الكبري من قبل األئمة 

يف زي��ارة اإلم��ام احلسني؟ ماهي العالقة بني اإلم��ام احلسني
واإلمام املهدي؟

وهنا نريد ان نبينّ جوابا حمتمال عن هذا السؤال-:
الظاهر أن هناك عالقة قوية ورصينة بني اإلمام احلسني واإلمام

املهدي متثلت يف اهلضة ضد الطغاة والطغيان والدعوة اىل اهلل واقامة
احكامه يف أرضه فاإلمام احلسني هو الذي قام بوجه يزيد ووقف

أمام كل جيوش االستكبار وأعلنها رصخة مدوية اىل يومنا هذا «ومثيل
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اليبايع مثله » «هيهات منا الذلة»« ،ماخرجت اّإل لطلب االصالح يف

أمة جدي رسول اهلل  عىل اإلسالم السالم ان ابتيل اإلسالم بخليفة
مثل يزيد».

وقام حامال هلذه املبادىء وشعت النهضة من كربالء املقدسة اىل

أنحاء العامل وسقطت عروش الظاملني ،واإلمام املهدي هو الثائر
اآلخر عىل خطى جده أيب عبد اهلل احلسني مفجرا لنهضة املباركة
ومكمال لنهضة أيب عبد اهلل احلسني اىل حني النرص.

اذن فنحن عندما نذهب اىل أيب عبد اهلل احلسني يف ليلة اخلامس عرش

من شعبان ليلة والدة اإلمام املهدي نستلهم حرارة النهضة احلسينية

التي تنبعث من قرب اإلمام احلسني والزالت تنبعث كام قال رسول
اهلل« :ان لقتل ولدي احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني لن تربد أبدا»
نستلهم منه مقارعة الطغاة نستلهم االستعداد للجهاد بني يدي صاحب

الزمان نستلهم الشهادة يف سبيل اهلل نستلهم انتظار الفتح الذي

حدث يف هنضة اإلمام احلسني الذي وعد به اإلمام احلسني
عندما بعث برسالة اىل أهل املدينة حيثهم عىل اللحاق به «فمن يلحق

بنا يدرك الفتح».

وعندما نذهب اىل اإلمام احلسني يف والدة اإلمام احلجة
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ففي هذا دليل عىل امتداد اإلمام املهدي لالمام احلسني وان

هنضة اإلمام احلسني سرتجع وتنطلق عىل يدي اإلمام املهدي.
اذن حتشيد األئمة سببه هو املحافظة عىل هنضة اإلمام احلسني وابقاء

جذوهتا مشتعلة يف صدور املسلمني اىل حني خروج اإلمام املهدي.
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عوامل الرتابط بني النه�ضتني احل�سينية واملهدوية
العالقة بني اإلمام احلسني واإلمام املهدي ان كالمها ثائران

ثائر عىل الظلم األموي والوضع االجتامعي العام
عىل الظلم فاحلسني ٌ
فهوثائر عىل الظلم واجلورالذي سيمأل األرض.
أما اإلمام املهدي
ٌ

ان اإلمام احلسني حارب مع علمه بقتله أما اإلمام املهدي

فسيحارب وجياهد مع علمه بانتصاره.

هنضة اإلمام احلسني هي مقدمة للنهضة املهدوية أما اإلمام

املهدي فينطلق من هذه النهضة ويردد شعار «يا لثارات احلسني».

اإلمام احلسني دعا اىل تطبيق اإلسالم وتبنيه ،أما اإلمام املهدي فهو

يطبق االطروحةاملهدوية ،ومن هذا نستنتج ان هنضة اإلمام احلسني
كانت املقدمة أما هنضةاإلمام املهدي فهي النتيجة.
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معطيات النه�ضة املهدوية الث�أر للح�سني ال�شهيد-:
ضحى اإلمام احلسني بام لديه بنفسه وأصحابه و أهل بيته

حتى الرضيع من أجل ان هيز ضمري األمة ويبعث فيها احلياة لتعي

دينها الصحيح يف زمن اخلوف والسكوت واهنيار القيم اإلسالمية
وضياع الدين عىل يد طغمة حاكمة ال تعرف غري غرائزها وشهواهتا

يبق من اإلسالم إلاّ
فضاع الدين وضاعت الدولة وانحرف الناس ومل َ

اسمه فتصدى لذلك اإلمام احلسني الشهيد يف أروع ملحمة بطولية
اقرتنت فيها التضحيات بالدموع وسطرت مالحم إنسانية وفكرية
وسياسية لن تنساها األجيال إىل يوم القيامة حيث أ َّلبت احلكومة

األموية الظاملة الناس عىل قتاله باعتباره من اخلوارج وهو إمامهم

املفرتض الطاعة وقتل شهيدا مظلوما حمروما حتى من املاء ومحل رأسه

الرشيف عىل الرمح وطافوا به وبعياله كسبايا يف مجيع األمصار.

افيعقل أن يسكت عىل هكذا ظلم حتى جييء يوم القيامة فتتساوى

مظلومية احلسني مع مظلومية غريه من حاالت الظلم املعتاد يف احلياة
البرشية فتكون إحدى معطيات الظهور هو األخذ بثارات احلسني.

ان العدل اإلهلي الذي متثله فكرة اإلمام املهدي يف فلسفتها
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اىل هذه اجلانب ال بمعناه الشخيص بل بمعناه اإلهلي فقد مثل اإلمام

احلسني احلقيقة اإلهلية والقيم الساموية عىل األرض فيكون الثأر له

والثأر هلل والدين اإلسالمي.

اجراء سنن العدل واستئصال الظلم والفساد يف كل عرص ظلم

ي��ؤدي اىل سلب احلقوق ومنع االستحقاقات وال خيلو عرص من

العصور من الظلم والتخريب والفساد فحركة التاريخ جارية وفق
سقوط حضاري يطابق حركة اإلنسان نفسه فهذه السنن ال جتري فوق
اإلنسان جريانا قرسيا لتسوقه اىل مصريها املحتوم كام تصوره بعض

مناهج التاريخ الوضعية اذ تصور اإلنسان كأنه قشة حتركها السنن

التارخيية وهو منفعل بحركتها يف حني ان النظرة اإلسالمية تؤكد ان
هذه السنن تنظيمية جتري بفعل اإلنسان فإن أصلح نفسه بالفكر الرشيد
والسلوك القويم فسوف يؤدي اىل رقيه احلضاري حتى يدب الرش و
الفساد والظلم فيسقط حضاريا ويتسلم احلضارة قوم آخرون يمتلكون

املقومات والكفاءات حلمل احلضارة إلاّ ان تنعدم هذه اجلامعة الصاحلة

ويعم الرش والظلم والفساد أرجاء املعمورة فال أحد حيمل احلضارة غري

مجاعة هييئها اهلل تعاىل لتحمل احلضارة وترث األرض وهي أمة اإلمام
املهدي فتكون مسؤولة عن نرش العدل ومحل احلضارة وإرساء
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قيم احلق واخلري والفضيلة وهذه إحدى معطيات عرص الظهور َ
﴿أ َّن
ِ ِ
ون﴾.
الصالِ ُح َ
ي َّ
أْالَ ْر َض َي ِر ُث َها ع َباد َ
�إقامة الدولةعلى �أ�س�س �إ�سالمية-:
ان اإلسالم ليس رشيعة فحسب بل هو منهج حياة وخطة عمل

لقيادة برشية صاحلة يف كل زمان ومكان برشط ان يتاح هلا املثال الذي
جيسدها يف الزمان واملكان املعينني وهو مثال احلكومة اإلسالمية العادلة

املرتكزة عىل القرآن والسنة الصحيحة وعىل هذا األساس فدولة اإلمام
املهدي دولة عاملية وهذا يعني ان حكومته ال تنحرص بالعدالة

االجتامعية كام هو شأن احلركات االصالحية املؤقتة بل هي عدالة

حيوية تعم كل أرجاء الكوكب ويقيم هذه العدالة يف كل الظواهر

والقيم واالستثامر واملنافع ليؤكد خامتية اإلسالم وصالح الدين للتطبيق
قال اإلمام أبوجعفر الباقر« :يملك القائم ثلثامئة ويزداد تسعا

كام لبث أهل الكهف يف كهفهم يمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت

ظل ًام وج��ور ًا فيفتح اهلل له رشق األرض وغرهبا ويقتل الناس حتى
اليبقى اّإل دين حممد .»

التمحي�ص واالختبار-:
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االختبار واالبتالء سنّة من السنن اإلهلية اذ يكون يف الناس املؤمن

وغريه واملدعي والصادق فاستخراج املؤمن الصادق وفرزه عن غريه

اليكون إلاّ بأنواع املصاعب واملحن التي تشبه اإلحراق بالنار ثم ان

االلتحاق بركب اإلمام احلسني مل يكن سهال حيث قال« من

كان باذال فينا مهجته وموطنا عىل لقاء اهلل نفسه فلريحتل معنا فإين راحل
مصبحا ان شاء اهلل».

وكذلك دولة العدل العاملية املوعودة التتسم بالسهولة بل جتري

سنّة االختبار جريانا قويا يشمل االبتالء بالفكر والفتن واالضطرابات
السياسية والعسكرية والكونية ليثبت املؤمنون الصاحلون حتت قسوة

الطبيعة وحد السيف ويكونوا جديرين بوراثة األرض حيث قال

اإلمام الصادق« :أما تستعجلون بخروج القائم ؟ فواهلل ما لباسه اّإل
الغليظ وال طعامه اّإل اجلشب وما هو اّإل املوت حتت ظالل سيفه فرصة

الرجوع اىل احلق».

ان فكرة الظهور تعالج يف الوقت نفسه مشكلة أولئك الغارقني يف

ضالهلم وانحرافهم فهي عالمة من عالمات يوم القيامة وداللة عىل
قرب موعد اخلطر حيث العذاب األبدي او النعيم املقيم.

من هنا يكون ظهور اإلمام آية تنذر أولئك املنحرفني ومتنحهم
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فرصة أخرية للرجوع اىل احلق وااللتحاق بالثلة املؤمنة الصاحلة التي

تنرص اإلمام املهدي حيث حني يدعو اإلمام بنفسه ليفسح املجال

أمام الناس لاللتحاق به ونرصته قبل معاقبتهم بسيفه وذلك لغرض:

سحب اجلامهري باجتاه احلق والسعادة والفوز بنعمة التضحية عن

طريق إقامة دعائم العدل.

ان تبلغ حركته ونه�ضته العاملية حدها املمكن وت��ؤت��ي ثمارها على
يداجلماهري امل�ؤمنة نف�سها -:
قال اإلمام الباقر« :كأين بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائام

بني الركن واملقام بني يديه جربائيل ينادي البيعة هلل فيملؤها عدال كام

ملئت ظلام وجورا» وهذا ما فعله اإلمام احلسني حينام دعاهم اىل

نفسه ومنهجه حيث قال يف خطبته« :وقد أتتني كتبكم وقدمت عىل
رسلكم ببيعتكم أنكم ال تسلموين وال ختذلوين ،فان متمتم عىل بيعتكم

تصيبوا رشدكم ،فانا احلسني بن عيل وابن فاطمة بنت رسول اهلل

نفيس مع أنفسكم وأهيل مع أهليكم ،فلكم يف أسوة .وان مل تفعلوا

ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم ،فلعمري ما هي لكم
بنكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم ،واملغرور من اغرت
بكم ،فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ،ومن نكث فإنام ينكث عىل
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نفسه ،وسيغني اهلل عنك والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته».

(((

البعد املهدوي ال�سيا�سي للرتابط احل�سيني-:
ان انتظار الفرج عىل يد اإلمام املهدي له بعد سيايس وهو يعني

رفض الظلم والوقوف بوجه اي حكومة تسعى اىل نرش الفساد وتبتعد
عن الدين فاملنتظرون يرتبطون بكل حركة اصالحية تستهدف ربط
االمة بدينها القويم ومبدئها الصحيح.

ويف زمن اإلم��ام احلسني كانت القيادة الرشعية مشخصة

واضحة اذ مل تكن خالفة يزيد تنطيل عىل أحد ملا رأوه من نزقه وطيشه

واستبداده ولكن األمة كانت مبتالة بمرض آخر وهو ضعف اإلرادة
الذاتية نتيجة سياسة الرتغيب والرتهيب اللذين كانت متارسهام السلطة

بحق الشعب.

فتوىل اإلمام احلسني اإلمامة وهو جيد أمة خائرة يف ارادهتا

متميعة يف ضمريها ذليلة يف موقفها فاملطلوب اذن لعالج الواقع بحسب
حتليل اإلمام هو التغري الذي يسري وفق قافلة اإلمامة والقيادة الرشعية

ليكون التغري مقدمة نحو حتريك اإلنسان وارادته كي يستقبل التغري
((( مقتل احلسني ،أبو خمنف األزدي-ص.86
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الشامل واالنتصاراألخري لدين اهلل عىل يد اإلمام املهدي يف آخر

الزمان والدليل عىل ذلك كان اإلمام احلسني يطلق عىل خروجه

وحركته «فتحا» حيث قال يف إحدى خطبه« :ومن ختلف عني مل يبلغ

الفتح» ومع اهنا تقيض اىل املوت والشهادة اذا فالفتح يقصد به حركة

اإلمام املهدي يف آخرالزمان إذ قال اإلمام عيل يف إحدى خطبه:
«وذلك اذا قلصت حربكم وشمرت عن ساق و ضاقت الدنيا عليكم
ضيقا تستطيلون معه أيام البالء عليكم حتى يفتح اهلل لبقية األبرار

منكم».

البعد امل�ستقبلي للحركتني احل�سينية واملهدووية
ان الوجود احلقيقي لإلمام احلسني يتمثل بأنه قيمة عليا باجتاه

احلركةاملستقبلية للرسالة اإلسالمية فحني يقول الرسول اخلاتم يف

احلديث الرشيف «حسني مني وأنا من حسني» فإنه يتجاوز املفهوم

العضوي والفسلجي بل انه يتجاوز القيم اآلنية لوجود املعصوم

مكرسا هذه العالقة عىل اهنا جزء من املحمدية يف منهج استمراريتها اىل
ان يأيت اليوم املوعود حيث سوف تنترص االرادة اإلهلية ومتأل األرض

قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا.
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اخلال�صة:
من هذا نستنتج ان لظهور اإلم��ام املهدي ولنهضة اإلمام

احلسني مفهومني أساسيني مها «العدل واحلق».

ومها عبارة عن مرحلتني تتكامل فيهام فلسفة هذه العقيدة وترشد

سلوكيات األف��راد واخالقهم بام يتالء ُم مع مقاصد الرشع احلنيف
وأهداف احللقة اإلنسانية وحينئذ يصار اىل خلق جمتمع فاضل متحرض

سا ٍع اىل متثل القيم واملثل يف حركته العامة.

وذلك نتيجة فرز مجلة من املعطيات أمهها-:
أ -الثأر للحسني واألنبياء واألولياء الصاحلني واالقتصاص من

ظامليهم.

ب -إجراء سنّة العدل اإلهلي وانتصار اإلرادة اإلهلية عىل قوى

الرش والفساد.

ج -اقامة الدولة اإلسالمية العاملية وهي احللم الذي يطمح اليه

املتدينون يف التاريخ.

د -إدامة سنّة اإلختبار والتمحيص والكشف عن النخبة الصاحلة

والفئات غري الصاحلة.
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هـ -فرصة لرجوع العاصني اىل احلق واإلنابة اىل اهلل قبل يوم

القيامة.

و -البعدالسيايس للرتابط احلسيبي املهدوي.
ي -البعد املستقبيل البنائي للهويتني احلسينية واملهدوية.
وهكذا فإن ُكلاّ ً من االنتامء للمنهج احلسيني واالنتظار يمثالن

حتديا لسلبية الواقع املنغمس يف قبعات القيم املنحطة فاالنتامء جاء
ليمثل انعتاقا من سلبية الوعي وحيرر العقل ويعيد معايري القيم اىل
املسارالصحيح اذ ان الفكر اإلصالحي يعي إمكانية اخلروج بالوعي

من حالة السكون اىل حالة االبداع واالنتظار يعني ان نستعد الستقبال
عرص اخلري والعدل واإلنتصار.
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