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 :   عاشوراء

 مظاهر الوحدة بين ثورتي اإلمامين الحسين والمهدي عليهما السالم          )القسم الثالث(

 بقلم: الشيخ عيسى مكي الجزيري )نشره في مجلة رسالة القلم(
 

: مظاهر وحدة الخطاب السياسي عند اإلمامين الحجة والحسين )عليهما السالم(. بمالحظة خطططاب الطحطسطيطن 
ً
ثانيا

)عليه السالم( في اليوم الثاني من المحرم الذي ألقاه على أصحابه وخطاب صاحب األمطر )عطلطيطه السطالم( الطذي 

 مشتركة بين الخطابين لعل من أبرزها: بيان ظطالمطة أهطل الط)طيطه )عطلطيطهط  
ً
يلقيه حين خروجه تجد أن هناك خطوطا

السالم(، أما ما ورد بهذا المضمون عن اإلمام الحسين )عليه السالم( فقد نقل المقرم في كتابه مقتل الطحطسطيطن 

  نطا »)عليه السالم( أنه مما قاله اإلمام الحسين )عليه السالم( ألصحابه في اليوم الطثطانطي مطن الطمطحطرم: 
ن
الطلطهط 

 فخذ بحقنا وانصطرنطا عطلطى الطقطوم 
ن
 بنو أمية علينا، الله 

ن
عترة ن)يك قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا وتعدت

وأما ما ورد عن اإلمام المهدي )عليه السالم( بهذا المطضطمطون فطقطد لكطر الطنطعطمطانطي فطي كطتطابطه  .)9(«الظالمين

ه مما يخطب به اإلمام المهدي )عليه السالم( حين خروجه: 
ن
ا أهل بيه ن)يكط  وقطد أخط طنطا »الغي)ة أن

ن
أيها الناس  ن

تقيي  الواقع االجطتطمطاعطي  .)10(«وظلمنا وطردنا من ديارنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل ال)اطل علينا

 عنه )عليه السالم(: 
ً
الناس ع)يد الدنطيطا والطديطن لطعطأ عطلطى ألسطنطتطهط  »المعاش فقد ورد في مقتل المقرم أيضا

انون
ن
وا بال)الء قلَّ الدي

ن
ت به معائشه  فإلا محص

ن
ا بعد فقد نزل بنا من األمطر مطا قطد »، ث  قال: «يحوطونه ما در

ن
أم

 صط)طابطة كصط)طابطة اإلنطاء وخسطيط  عطيط   
ن
ترون وأن الدنيا قد تغيرت وتطنطكطرت وأدبطر مطعطروفطهطا ولط  يط)طأ مطنطهطا  ال

 الطدنطيطا قطد دنطا فطنطا هطا »وكذلك ورد بهذا المضمون عن اإلمطام الطمطهطدي فطي خططط)طتطه:  .«كالمرعى الوبيل
ن
فطإن

 فطي نط ط  الطمطصطدر السطابطأ عطنطه )عطلطيطه  .)11(«وزوالها، وآلنه بالوداع
ً
الترغيب في االنتصار للحأ فقد ورد أيضطا

طي ال »السالم(: 
ن
أال ترون  لى الحأ ال يعمل به و لى ال)اطل ال يتناهى عنه ليرغب المطممطن فطي لطقطاء الطلطه أال و ن

 بطرمطا
ن
 سعادة والحياة مع الظالمين  ال

ن
وكطذلطك ورد بطهطذا الطمطضطمطون عطن اإلمطام الطمطهطدي فطي  .«أرى الموت  ال

ي أدعوك   لى الله و لى رسوله والعمل بكتابه و ماتة ال)اطل و حياء السنة»خط)ته: 
ن
فمما تقطدم تطجطد  .)12(«و ن

 حطركطتطهطمطا )عطلطيطهطمطا 
ن
 الطهطدد واحطد بطيطنطهطمطا بطل  ن

ن
 مضمون الخطاب واحد في الخطابين وهذا يدلطل عطلطى أن

ن
أن

 الحركة المتأخرة امتداد للحركة األولى. 
ن
 السالم( واحدة غير أن

 

( مـعـجـم دحـاديـث اإلمـام الـمـهـدي )عـلـيـه 99. ) 71/ ح 311( الـيـيـبـة لـلـنـعـمـانـي:   92. ) 322( مقتل الحسين/ المقرم: 1* الهوامش: )
 .317/   2( معجم دحاديث اإلمام المهدي )عليه السالم(/ العاملي: ج 93. )317/   2السالم(/ العاملي: ج 

 

إن االنتظار فرع الشوق: شوقاً إلى ذاته إذا كان عزيزاً عليك، أو شوقاً إلى مصالح إذا كنتن  
تستفيد من ورائه.. إذن، االنتظار فرع الشوق، والشوق فرع النمنحن نة، والنمنحن نة تسنتنلنزم 
المسانخة والمتابعة.. القرآن الكريم في آية صريحة، يكذب المحب الالمنتن ن﴿: لق نلن إِن ك نتنت نمن 
َ فَاتَّ ِع ونِي ي حن ِ نك م  َّللاَّ ﴾؛ أي ليس زعماً، وليس ادعاًء، وليس بالقنصنائند النرنناننة..  ت ِح ُّوَن َّللاَّ

 معتى ذلك: أن غير المت ﴿ موصوٌف بصفتين: الكذب في المح ة، وعدم حب هللا له. 
 

Waiting is part of longing ; longing to imam's self if he was very dear to you , or long-

ing to your benefits if you benefit from him .. so waiting is part of longing , longing is 

part of love , love requires being like him and following him .. the Holy Qura'n says it 

very clear , the person who loves and doesn't follow his lover is lying : (say if you love 

ALLAH , follow me HE will love you back ) it means not only pretending the love 

or  saying it through poems .. the person who doesn't follow, is described in tow ways : 

he his lying in his love and ALLAH Almighty doesn't love him .       

 وظائف األنتظار: 



د عليه  السطالم 120سنة )
ن
 المهدي عليه السالم من آل محم

َّ
هط(: خروج زيد بن علي عليه السالم  لى العراق وبشارته بأن

ثنطا هطارون بطن مطوسطى بط)طغطداد فطي صط طر سطنطة  حطدى 19) 
َّ
د، قال: حد

ن
از رحمه الله عن علي بن الحسن بن محم

ن
(: روى الخز

د المقري مولى بني هطامط  فطي سطنطة أربطع وعشطريطن وثطالثطمطائطة. قطال أبطو 
ن
ثنا أحمد بن محم

َّ
وثمانين وثالثمائة، قال: حد

طد بطن 
ن
ثنا ع)د الله بطن مطحطم

َّ
د بن الحسن ال رغاني، قال: حد

ن
ثنا محم

َّ
ثنا أبو ح ص عمر بن ال ضل الط)ري، قال: حد

َّ
د: وحد

ن
محم

د بطن عطمطر بطن 
ن
ثنا ع)د الله بن محم

َّ
ثنا ع)د الله بن ال ضل بن هالل الطائي بمصر، قال: حد

َّ
د: وحد

ن
عمرو ال)لوي. قال أبو محم

د بن بكير، قال: دخله على زيد بن علي عطلطيطه 
ن
ثني محم

َّ
ثني  براهي  بن ع)د الله بن العال، قال: حد

َّ
مح وظ ال)لوي، قال: حد

ثطنطي بشطيء 
ن
مه عليه وهو يريد الخروج  لى العراق، فطقطلطه لطه: يطا ابطن رسطول الطلطه، حطد

َّ
السالم وعنده صالح بن بشر، فسل

ه، قال: قال رسول الله صلى الله عطلطيطه وآلطه وسطلط : )مطن 
ن
ثني أبي عن جد

َّ
سمعته من أبيك عليه السالم. فقال: نع ، حد

 
َّ
ة  ال

َّ
أنع  الله عليه بنعمة فليحمد الله عز وجل، ومن است)طأ الرزق فليستغ ر الله، ومن حزنه أمر فليقل: ال حول وال قطو

ه، قال: قال رسول الله صلى الله عطلطيطه وآلطه وسطلط : 
ن
ثني أبي، عن جد

َّ
بالله(. فقله: زدني يا ابن رسول الله. قال: نع ، حد

يطتطي، والطقطامطي لطهط  حطوائطجطهط ، والسطاعطي لطهط  فطي أمطورهط  عطنطد 
ن
)أربعة أنا م يع له  يوم القيامة: المكرم لطذر

 له  بقل)ه ولسانه(. قال: فقله: زدني يا ابن رسول الله من فضل ما أنع  الله عز وجطل عطلطيطكط . 
ن
امطراره   ليه، والمحب

طنطا أهطل الط)طيطه فطي الطلطه حشطر 
َّ
ه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : )من أحط)

ن
ثني أبي، عن جد

َّ
قال: نع ، حد

 الطلطه تط)طارك وتطعطالطى 
َّ
ك بنا فهو معنا في الدرجات العلى، يا ابطن بطكطيطر  ن

َّ
ة(، يا ابن بكير من تمس

َّ
معنا وأدخلناه معنا الجن

ية، فلوالنا ل  يخلأ الله تعالى الدنيا واآلخطرة، يطا ابطن بطكطيطر بطنطا 
ن
 صلى الله عليه وآله وسل  واختارنا له لر

ً
دا
ن
اصط ى محم

ة. قطلطه: يطا 
ن
ا يكون المهدي قائ  هذه األم

ن
ا المصط ى والمرتضى، ومن

ن
عرد الله وبنا ع)د الله ونحن الس)يل  لى الله ومن

طك لطن 
َّ
ابن رسول الله، هل عهد  ليك  رسول الله صلى الله عليه وآله وسل  متى يطقطوم قطائطمطكط   قطال: يطا ابطن بطكطيطر  ن

 يجعل خروج قائمنا فيمألها 
ن
ة من األوصياء بعد هذا _ أي اإلمام الصادق عليه السالم _، ث 

ن
 هذا األمر يليه ست

َّ
تلحقه، و ن

. فقله: يا ابن رسول الله، ألسه صاحب هذا األمر  فقال: أنا مطن الطعطتطرة، فطعطدت فطعطاد 
ً
 وظلما

ً
 كما ملئه جورا

ً
 وعدال

ً
قسطا

( )األعطر  طرل
ْ
طي
َ
طخ
ْ
 ال
َ
طن  مل

ُ
ت
ْ
طر
َ
طث
ْ
طك
َ
طت
ْ
س
َ
 ال
َ
طب
ْ
ي
َ
غ
ْ
 ال
ُ
 
َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
و
َ
، فقله: هذا الذي تقوله عنك أو عن رسول الله. فقال: )ل

َّ
(، ال 111  اد: لي

 أنشأ يقول: نحن سادات قري  نحن أنوار التي مطن نطحطن 
ن
ولكن عهد عهده  لينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ، ث 

 
ن
ا وبالحأ

ن
ا والمهدي من

ن
 فينا ق)ل كون الخلأ كن

ن
 وقوام الحأ

ً
ا المصط ى المختار فينا قد عرد الله سود يصاله سعيرا

ن
من

د بن الحسين الط)طزوفطري بطهطذا الطحطديطد فطي مشطهطد مطوالنطا 
ن
ثنا محم

َّ
ا قال علي بن الحسين: وحد

ن
ى اليوم عن

ن
أقمنا من تول

ار. وعن سلمة بطن 
ن
د بن يحيى العط

ن
ثنا محم

َّ
د بن يعقوب الكليني، قال: حد

ن
ثنا محم

َّ
الحسين بن علي عليهما السالم، قال: حد

طد الطحطضطرمطي، عطن 
ن
، عن علقمة بطن مطحطم

ً
د بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عق)ة جميعا

ن
اب، عن محم

ن
الخط

د بن بكير... ولكر الحديد.
ن
 صالح، قال: كنه عند زيد بن علي عليه السالم فدخل عليه محم

 يوم يتذكر براعم االنتظار إمامهم السجاد عليه السالم وهو 

 في األسر ويوم يتذكرون فاجعة استشهاده

 معارف مهدوية: 

 براعم  

 األنتظار.. 

 أمانتنا:



 ؟”داعش”من يحرقون القرآن في اليرب هم الوجه اآلخر لـ
 حدث

 اليوم

ال ندري ما هي الص ة التي يمكطن ان نطططلطقطهطا عطلطى أنطاس يطقطومطون  -خاص-م قنا

بإهانة و ست زاز اكثر من ملطيطاري  نسطان فطي الطعطالط ، عط)طر تطمطزيطأ وحطرق كطتطابطهط  

المقدس، بذريعة ان ات)اع هذا الكتاب المقدس متطططرفطون ا. الا مطا حطاولطنطا ان نطكطون 

موموعين وان ن)تعد عن اي احكام مس)طقطة، فطإنطنطا سطنطصطف مطن يطقطوم بطمطثطل هطذه 

االفعال على انه متطرد بل وحتى ارهابطي، النطه يطقطوم بطنطشطر الط طتطن والطخطود فطي 

 مجتمعه ويدفع به نحو ال ومى واالنهيار. 
 

اتط)طاع للطك الطكطتطاب الطمطقطدس، بطيطنطمطا مطا ”  تطططرد“ الالفه ان حجة همالء الذين يقومون بتلك االعمال، هي انه  يطحطاربطون 

 ي علونه يكذب ما يقولونه وما يتذرعون به، فلي  هناك من تطرد اكثر من فعلته . 
 

والالفه ايضا، ان الذين يقومون بهذه االفعال المستهجنة وال تنوية والمتطرفة والمتعصط)طة، يطدعطون انطهط  مطتطحطضطرون 

ومتنورون ومثق ون ونخب ونشطاءاا، وغيره  ه  المتخل ون والظالميون والمتعص)ون والمتطرفون، بينطمطا افطعطالطهط  

 وسلوكياته  ال يمكن ان تصدر من انسان يمتلك فهما حتى في حدوده الدنيا.
 

هذا الشذول الق)يح والوقح، هو ما نشهده هذه االيام في الهجمة الهستيرية التي يعرض لها القطران الطكطريط  مطن قط)طل 

جماعات يمينية متطرفة متعص)ة متخل ة في عدد من الدول االوروبية كالسويطد والطنطروج وفطرنسطا وغطيطرهطا، حطيطد تطقطوم 

 بحرق القران الكري  واالساءة الى ن)ي االسالم محمد بن ع)دالله صلى الله عليه واله وسل .
 

الممسف ان هذه االعمال ال تنوية التي تعرض امن واستقرر المجتمعات الغربية للخطر، تجري تحه نظر وحطمطايطة الشطرططة 

 التي توفر كل ما يحتاجه المجرمون من وقه ودع  واسناد لتن يذ جريمته ، تحه معار حرية التع)يراا.
 

كان على همالء الشرطة، الا كانوا حقا يعملون على الح اظ على امن مجطتطمطعطاتطهط ، ان يطراجطعطوا الطدوائطر والطمطمسطسطات 

الحكومية في بلدانه  ليتعرفوا على االعداد الحقيقية للمسلمين في بلدانهط ، حطيطد تشطيطر بطعطئ االحصطائطيطات الطى ان 

عدده  تجاوز الخمسين مليون مسل  في اوروبا وحدها، وهمالء المسلمون يشاركون مشاركة فعاله في تطدويطر عطجطلطة 

االقتصاد في ال)لدان االوروبية التي يعطيطشطون فطيطهطا، وبطيطنطهط  الطعطديطد مطن الطعطلطمطاء والطمط طكطريطن واسطاتطذة الطجطامطعطات 

والمهندسين وال نيين واالط)اء والصناعيين، وه  اكطثطر الطجطالطيطات امطتطثطاال لطلطقطوانطيطن واحطتطرامطا لطالعطراد والطتطقطالطيطد فطي 

 مجتمعاتها، وهذه الحقيقة مهد بها اغلب زعماء اوروبا.
 

لن رض ان هناك بعئ المسلمين ال يتجاوز اعداده  اصابع اليد الواحد قاموا بممارسات اجرامية انطالقا من افكار مالة ال 

تمه الى االسالم بصلة كالعقيدة الوهابية المنحرفة، وهي ممارسات يرفضها المسلمون قطاطط)طة فطي اوروبطا وخطارجطهطا، 

الهزلية ال رنسية ان تنشر صورا مسيئة للن)طي االكطرم صطلطى الطلطه عطلطيطه والطه ”  مارلي اي)دو“ فهل يحأ لمجلة مثل مجلة 

وسل  وللقران الكري ، وتست ز مشاعر المسلمين في العال  اجمع، وتختلأ لرائع للمتطرفين الموجودين في كل ديطن او 

 نحلة او حزب .
 

في مقابل كل هذا االست زاز اليمني المتطرد لثلة من المرمى وال)احطثطيطن عطن الشطهطرة الطمطلطوثطة، لط  تسطجطل وال حطادثطة 

ش  منها ان المسلمين ردوا بالمثل، واهانوا ال سمح الله المقدسات المسيحيطة، 
ُ
واحدة في جميع انحاء العال ، يمكن ان ي

النها ب)ساطة مقدسة لديه  ايضا كما هي المقطدسطات االسطالمطيطة، فطال يسطمطح اي انسطان مسطلط  مطهطمطا كطان انطتطمطائطه 

 الطائ ي ، ونستثني من للك اصحاب العقيدة الوهابية، لن سه ان يتعرض لالجيل او للسيد المسيح عليه السالم.

 

اخيرا على المسلمين وخاصة المسلمين في اوروبا، اال تست زه  اعمال همالء المجرمين، فه  مجمطوعطة مطالة ال تطمطثطل 

راي الغال)ية العظمى من الشعوب االوروبية، التي عاموا معه  كل هذه ال ترة دون اي منطغطصطات، فطهطمالء لطيطسطوا اال 

، يحاولون دفع المجتمعات نحو ال ومى والخراب لتحقيطأ اهطداد الصطهطيطونطيطة الطعطالطمطيطة الطتطي ” داع “ الوجه االخر من 

 تتربص بالجميع.

 فيروز بغدادي


