
بعدما تبي����ن ان اإلم����ام المهدي
Q, ق����د ولد عام 255 ه�, ولم يقم 
بالمهمة الت����ي انيطت به, من امالء 
االرض قس����طا وع����دال, وان يمل����ك 
االرض...., وق����د م����رت االع����وام تلو 
االع����وام, واالمر س����هل للح����د الذي 
يعيش����ه ابناء تل����ك االزمن����ة, والذي 
يق����در بمائة وعش����رين عام����ًا, فمن 
زم����ن والدته إلى س����نة 375ه����� يكون 
بق����اؤه حي����ا مس����ألة طبيعي����ة, ولكن 
لم ت����ر اجيال تل����ك االزمن����ة خروجه 
وظه����ورهQ, ب����ل ول����م ت����ر االجيال 
المتعاقب����ة بعدها إل����ى زماننا ذلك, 
وب����ذا يخ����رج عم����ر اإلم����ام المه����دي
Q ع����ن العم����ر الطبيع����ي المحدد, 
فيكون عمرهQال����ى زمان كتابة هذه 
الكلم����ات ما يقرب من 1170 س����نة, 
ولع����ل   الغياب يس����تمر, فيرتفع هذا 

الرقم اكثر فاكثر. 
ث����م  ان طبيع����ة العص����ر مرتهنة 
بام����ور ع����دة, منها: ما ه����و مادي, 
ومنه����ا: ما ه����و معن����وي, ومنها: ما 
هو داخل في دائرة اختبار االنسان, 
ومنه����ا ما ه����و خ����ارج ع����ن دائرته, 
ه����ذا مضافا إل����ى االجل ال����ذي قدره 

اهلل س����بحانه, الذي يقب����ل التغير, 
والتبديل, فما يعيشه االنسان ضمن 

هذه االمور هو العمر الطبيعي. 
وام����ا العم����ر ال����ذي يطل����ق عليه 
عوام الناس ان����ه عمر طبيعي للعصر 
الفالن����ي, أو لبل����د م����ا, فلي����س من 
العمر الطبيعي في ش����يء, وانما هو 
العم����ر الغال����ب, وفرق كبي����ر بين ما  
هو  الغالب, وما هو طبيعي, وكيفية 
التفري����ق بينهم����ا, ان العم����ر الغالب 
يركن تحت السلوك الجمعي للناس, 
وهذا السلوك مما يحويه الخطأ ظهرا 
على بطن, حيث يترك االنسان ابداع 
الفكر عنده, ويريح نفس����ه بما يتجه 
الس����لوك الجمعي إلي����ه, والمالحظ 
على السلوك الجمعي, انه يسير على 
الموروثة, دونما   والطبائ����ع  العادات 

تمييز لصحها من خطئها. 
  فالعم����ر الطبيع����ي ال مجال فيه 
لغالب من االعمار, أو المتعارف في 

االعصار والبلدان. 
فالعمر الطوي����ل يمكن حصوله, 
الي ف����رد, وف����ي اي زم����ان, وذل����ك 

ضمن العوامل المؤثرة في اطالته. 

تضطرنا في بعض األحيان افكار سطحية 
تنبع من جه���ل مركب بالحقائق  إلى  الحديث 
ف���ي امور ينبغ���ي أال يكون فيه���ا حديث, ومن 
بين ه���ذه االفكار الحديث الذي تتداوله بعض 
الفضائيات ذات النفس التش���كيكي, والتي ال 

تنفك عن ايجاد الفوارق.
حيث تجتاح هذه األيام األمة اإلس���المية 
ه���ذه الموج���ة التخريبي���ة  م���ن خ���الل الضخ 
المال���ي الكبير ال���ذي يتمتع ب���ه اصحاب هذه 
الفضائيات  إذ تتفاجأ وأنت تتابع ما يمكن ان 
تلتمس فيه النفع  لتصم س���معك عبارة تش���م 
من ورائها ريح���اً خبيثة تهدف إلى الهدم بدل 

البناء.

لق���د فاجأتن���ي عبارة س���معتها من بعض 
تجار الفضائي���ات,  وال أق���ول علماؤها  )بأن 
المهديQ س���يهدم الكعبة(, وه���ذه العبارة 
المعان���ي  م���ن  عل���ى قصره���ا فإنه���ا تحم���ل 
وال���دالالت الكثير  والكبير,  فاحببت ان اقف 

عندها متفحصاً حقيقة الحال ونتاج االدلة.
وينبغي قبل كل شيء ان نلتفت إلى قضية 
في غاية االهمية وهي قضية القداس���ة وكيف  
تُكتسب,  وما هو الميزان في اكتسابها, فهل 
المق���دس وال���ذي ال يمك���ن تخطي���ه والبد من 
االنحن���اء أمامه تقديس���ا  هو م���ا يأمر به اهلل 
س���بحانه وتعالى, أو ما ينس���به لنفسه ام هو 

شيء غير ذلك؟.

ان الرجوع للعلماء وسؤالهم عن األحكام الشرعية 
وجميع  الشيعة  سيرة  عليه  جرت  مما  العملية 
وعرف  االول,  الصدر  معروفا من  كان  المسلمين 

في كل عصر جماعة ممن يتصدى للفتوى. 
وقد تضمنت النصوص الواردة  تصدي بعض علماء 
الشيعة لذلك. مثل ابان بن تغلب الذي قال الشيخ 
وعظمه-:  مدحه  ان  -بعد  حقه:  في   Hالطوسي
مسجد  في  اجلس   :Qالباقر جعفر  أبو  له  )وقال 
في  يرى  ان  احب  فاني  الناس,  وافت  المدينة, 

شيعتي, مثلك, فجلس(. 
ومثل معاذ بن مسلم النحوي فقد روى في حديثه 
عن اإلمام الصادقQ: انه قال: بلغني انك تقعد 
واردت  نعم,  قلت:  الناس؟  فتفتي  الجامع  في 
في  اقعد  اني  اخرج.  ان  قبل  ذلك  عن  اسألك  أن 
المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا 
عرفته بالخالف لكم أخبرته بما يفعلون, ويجيء 
جاء  بما  فأخبره  وحبكم  بمودتكم  اعرفه  الرجل 
عنكم, ويجيء الرجل ال اعرفه وال ادري من هو: 
كذا,  فالن  عن  وجاء  كذا  فالن  عن  جاء  فأقول: 
فأدخل قولكم فيما بين ذلك. قال: فقال لي: اصنع 

كذا, فاني كذا اصنع(. 
لكن الفقه الشيعي لم يكن متميزا بنفسه وبفقهائه 
في الصدر االول بسبب الفتن والمآسي التي مرت 
على الشيعة. والتي كانت السبب في تركيزهم على 
البيت أهل  بتسنم  واهتمامهم  السياسي  الجانب 

ان  دون  الحكم من  دفة  واستالمهم   السلطة   K
تتضح معالم الخالف بين أهل البيتK وغيرهم 

يستفتون  كانوا  وربما  الفقه,  في 
العامة ويأخذون االحكام منهم غفلة 
عن مخالفتهم ألهل البيتK فيها. 

على  قضي  حيث  الطف  فاجعة  وبعد 
البيتKالسلطة  أهل  استالم  امل 
المنظور, وحيث  القريب  الزمن  في 
وظهر   Kالبيت أهل  ظالمة  تجلت 
الضالل  معالم  واتضحت  حقهم, 
اتجه  اآلخر,  الجانب  في  والباطل 
الشيعة الئمة أهل البيتK من اجل 
وفقههم  عقائدهم  في  دينهم  اخذ 

وباينوا غيرهم واعرضوا عنهم. 
الصالحة  االرضية   Kاألئمة ورأى 
والظرف المناسب لتركيز مفاهيمهم  
لهم  تعاليمهم  وبث  شيعتهم  في 
الحب  ومعايير  والفقه  العقائد  في 
وجهدوا  والتبري,  والتولي  والبغض 
تلك  لهم يحمل  قيام كيان علمي  في 
به  ليستغنوا  فيهم,  وبينها  التعاليم 

عن غيرهم. 
الباقرQ بهذا  ويبدو اهتمام اإلمام 
الصادق لإلمام  وصيته  من  الجانب 

Q ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اهلل
Q قال: )لما حضرت أبي الوفاة قال: يا جعفر, 
فداك,  جعلت  قلت:  خيرا.  بأصحابي  أوصيك 
المصر,  في  يكون  منهم  والرجل  الدعنهم  واهلل 

فال يسأل أحدا(. 

يق�صدون  ال�صيعة  وبداأ  وعد,  بما   Qوقام
وت�صدى  اإليهم,  ويرجعون  علماءهم 
الأئمة ار�صد  كما  للفتيا,  منهم  جماعة 

K اإىل جماعة منهم. 

م���ن أه���م الفت���اوى الص���ادرة ف���ي موضوع 
إدارة  أصدرته���ا  الت���ي  تل���ك  المه���دي  اإلم���ام 
المجم���ع الفقه���ي اإلس���المي, التاب���ع لرابط���ة 
العالم اإلس���المي بمكة المكرم���ة بتاريخ 31 أيار 
1976م، 1397 ه����, فه���ي تمتاز بالش���مولية, 
وكونه���ا صادرة ع���ن هيئة علمي���ة معتبرة, وقد 
حرر الفتوى الش���يخ محمد المنتص���ر الكتاني, 
وأقرته���ا اللجنة المكونة من الش���يخ : محمد بن 
صالح العثيمين, والش���يخ أحمد محمد جمال, 
والش���يخ احمد علي, والش���يخ عبد اهلل خياط, 
وقد جاءت جواباً على س���ؤال ش���خص من كينيا 
باس���م )أب���ي محمد(, ح���ول المه���دي المنتظر

Q, ونصها: 
ه���و: محمد بن عب���د اهلل الحس���ني العلوي 
الفاطم���ي, المه���دي الموعود خروج���ه في آخر 

الزم���ان, وهو م���ن عالمات الس���اعة الكبرى, 
يخرج م���ن المغرب, ويبايع له ف���ي الحجاز في 
مك���ة المكرم���ة بين الرك���ن والمق���ام, بين باب 
الكعبة المشرفة والحجر األسود, عند الملتزم.
ويظهر عند فس���اد الزمان, وانتشار الكفر 
وظل���م الناس، ويمأل األرض عدالً وقس���طاً كما 
ملئت ج���وراً وظلمًا، يحكم العالم كله, وتخضع 
له الرق���اب, باإلقن���اع تارة وبالح���رب أخرى، 
  Qوسيملك األرض س���بع سنين, وينزل عيسى
من بعده فيقتل الدجال, أو ينزل معه فيس���اعده 

على قتله, بباب لدّ بأرض فلسطين.
وهو آخر الخلفاء الراش���دين االثني عشر, 

الذين أخبر عنهم النبيN  في الصحاح.
وأحادي���ث المه���ديQ واردة ع���ن الكثي���ر 
 ,Nمن الصحاب���ة, يرفعونها إلى رس���ول اهلل

ومنه���م:  عثمان 
عف���ان،  ب���ن 
وعل���ي ب���ن أب���ي 
طال���ب، وطلحة 
بن عبي���د اهلل، 
وعب���د الرحم���ن 
بن عوف، وعبد 

اهلل بن عباس، وعمار بن ياسر، وعبد اهلل بن 
مسعود، وأبو سعيد الخدري، وثوبان، وقرّة بن 
إياس المزني، وعبد اهلل بن الحارث بن جزء، 
وأبو هريرة، وحذيفة بن اليمان، وجابر بن عبد 
اهلل، وأبو ُأمام���ة، وجابر بن ماجد الصدفي، 
وعب���د اهلل بن عمر، وأن���س بن مالك، وعمران 

بن حصين، وُأم سلمة .

)احم���د  الدكت���ور  س���ماحة  اك���د 
الطي���ب( ش���يخ االزه���ر رفض���ه تكفير 
الشيعة.. واوضح شيخ االزهر في حديث 
لصحيفة  النهار اللبنانية, انه مستعد 
لزيارة اي مكان يجمع المسلمين, وانه 

اذا قام بزيارة للعراق فانه سيزور 

النجف )االشرف( بصفة خاصة. 
وقال )الطيب(: حينما تكون هناك 
فضائي���ات تحكم بكفر الش���يعة,  فان 
هذا ش���يء مرف���وض وغي���ر مقبول وال 

نج���د له مب���ررا ال م���ن كتاب وال س���نة 
وال اس���الم,  مضيفا نحن نصلي وراء 
الشيعة, فال يوجد عندهم قرآن  آخر 

كما تطلق الشائعات. 

الح���ركات الش���اذة الت���ي طلع���ت عل���ى 
المس���لمين طيلة الفت���رات التاريخي���ة كانت 
تس���تند إل���ى دع���اوى كاذب���ة لكنه���ا مرتب���ة 
بطريق���ةٍ يدخُل فيها ش���ياطين اإلنس والجن 
لتنميتها وتقديمها إلى جمهوٍر س���اذج بسيط 
يقتن���ع بدعاواه���ا الكاذب���ة، وال تم���ر فت���رة 
حت���ى تنكش���فُ خزعب���الت ه���ذه الدعاوى، 
فم���ن نبوءة مس���يلمة الك���ذاب الزائفة, إلى 

نبوءة س���جاح الضالة إلى غيره���ا من جنون  
الدعاوى الت���ي ضحكت على أذق���ان البعض 

وانكشف لهم أخيراً زيفها.
 لك���ن ه���ذه الدع���اوى كان���ت ال تخلو من 
اس���تدالالت وإن كانت موهمة لكنها منس���قة 
بش���كٍل ينطل���ي عل���ى البس���طاء.. إال أن م���ا 
طالعتن���ا به حرك���ة اليماني األخي���رة )حركة 
احمد بن الحس���ن( من ادعاءات غير معقولة 

وال متصورة، وكأن هذا المدعي يعيش خارج 
الكرة األرضية ويتعامل م���ع أناس ال يعرفون 
منط���ق االس���تدالل � وإن كان وهم���اً � بش���كل 
يقال عنهم انه���م  ُأخذوا بمغالطات فيها من 
التحايل م���ا يفوت على غي���ر النبيه.. وحركة 
اليمان���ي تغالط ف���ي كثير من المب���ادئ التي 

دعت لها وذلك للنقاط التالية:

ع��ن الإم��ام الر�ص��اQ:   ان قدام 
هذا الم��ر عالمات, حدث يكون بين 
 Qالحرمين قل��ت: ما الحدث؟ قال
)ع�صبة تك��ون, ويقتل فالن من اآل 

فالن خم�صة ع�صر رجال(. 

 Qعمر الإمام المهدي
في كفة الح�صابات تمهيدنا

الدولة الجالئرية دولة �صيعية بحتة ولها ب�صماتها 
الوا�صحة على ا لت�صيع

�صيخ الزهر 
ا�صلي خلف ال�صيعة 
وارف�ض تكفيرهم 

ول يوجد عندهم قراآن اآخر 

Qالتواتر في ذكر خبر الإمام الثاني ع�صر
اهم الفتاوى ال�صادرة من المجمع الفقهي ال�صالمي

الرمزية والواقعية في 
الن�صو�ض المهدوية

* تتش����كل في المنظوم����ات الحديثة خرائ����ط متعددة, 
منها الجغراف����ي ومنها الفكري ومنها االجتماعي وغير ذلك, 
وال يمك����ن الوصول م����ن تلك الخرائ����ط  إلى نتائ����ج ذات ابعاد 
مقبولة تستقطب اآلخر إال بأن يأخذ ذلك التشكل دوراً مرموقاً 

في حياة االفراد المؤمنين به والمُستقَطبين له.
* ونعتق����د أن أي خريط����ة من الخرائ����ط إذا لم تكن لها 
مقومات متجذرة–-حتى وإن تشكلت  معالمها- فإن مصيرها 
إلى التالش����ي واالندثار, بخالف ما لو تش����كلت خرائط نابعة 
من الوقائع وُمثراة باالدل����ة, وتكتنفها  بيانات خطابية جذابة 
قادرة على االستقرار في النفوس واختراق االذهان, فالمتابع 
لس����ير ه����ذه الحرك����ة التشّ����ُكلُية يجد ب����ال مبالغ����ة المئات من 
الخرائط التي تش����كلت على مختلف العصور, انها قد اندثرت 
ول����م يبق  لها وج����ود إال في بطون الكتب أو في اعماق  الموروث 

-الجيولوجي_.اذ لم تتبع بتلك المقومات. 
* وإذا رغبنا في تش����كيل خارطة ذات بعد ثالثي أو اكثر 
_فك����ري, اجتماعي, جغرافي_ نابعة من الميراث العقائدي 
فإننا نجد القضية المهدوية تُجلي لنا صورة توضح كيف ينبغي 
ان يكون عليه هذا التشكل  وباوضح مما تجليه أية قضية اخرى 
_وعندم����ا نق����ول القضية المهدوي����ة نعني بها تل����ك المجموعة 
المتكامل����ة من المع����ارف الوحيانية, اف����رادا وقوانين_ وهذا 

امر من حيث االدلة عليه قد استُوعب بشكل كبير. 
* والتش����كل الفكري في ه����ذه القضية تش����كل فريد من 
نوع����ه تمتزج  في����ه جميع االف����كار, وال يفقده����ا امتزاجها ان 
تحتف����ظ بتعدديتها ورونقها وتجانس����ها لتنتج لن����ا فكرا لم تمر 
به البش����رية من قبُل يُطبقَ النظرية ويجسد المفاهيم ليجعلها 
نموذج����اً س����لوكياً ما مرت البش����رية جمعاء بتش����كٍل   مثله على 

نحو االستيعاب.
* والتشكل الجغرافي للقضية المهدوية يضم االرض بل 
الكون, وهذا تشكل قل ان يوجد له نظير,  فينبغي لمن يؤمن 

به _هذا التشكل_ ان يسعى بمقدار ذلك الهدف الفريد.
* وام����ا التش����كل االجتماعي له����ذه القضية  فه����و تلوني 
يجم����ع مختل����ف االعراق واالل����وان والقومي����ات واالجناس دون 
تمايز, بحيث اننا لم نس����مع ان هناك تشكاًل قد استوعب هذه 

التنوعات بانسجام تام دون ان يتخلخل أو يندثر.
بقلم رئيس التحرير

  لكل عصر خصائص����ه وصفاته التي تميزه 
ع����ن غيره وحتى عوالم  النش����آت فانها متمايزة 
فيم����ا بينه����ا,  متغايرة في صفاته����ا متحدة في 
وجودها، ويبقى المعبر الوحيد عنها في عالمنا 

اآلني هو اللغة. 
وتع����د اللغ����ة العربية لغ����ة القرآن ه����ي اللغة 
االم الت����ي تس����تطيع ان تنجز الحض����ارة الكونية 
وتس����توعب اغل����ب المفاهي����م الوجودي����ة ولذلك 

اختارها الباري  للتعبير عن رسالة السماء. 
وبما يخص القضية المهدوية فاننا نرى ان 
النص����وص المهدوية تحمل ف����ي طياتها جنبتين 
هم����ا:  الرمزية والواقعية, وهم����ا متأتيتان من 
نفس اللف����ظ حيث ان اللفظ انم����ا وضع للتعبير 
ع����ن معن����ى في زمان م����ا, ويخاط����ب قوما لهم 
خصوصياته����م المعرفية الواقعي����ة, فالبد من 
مالحظة المخاطب )بالكسر( هذه الخصوصية 
المعرفي����ة والواقعية وكذلك يالح����ظ التغيرات 
الزمكانية والمس����تقبلية ومن هنا تاتي الرمزية 
والواقعي����ة بالنس����بة لالثنين للواق����ع المخاطب 
له آنا, وللمخاطب ف����ي الزمان التالي ، وبهذا 
الح����ال نستكش����ف قدرتين, ق����درة اللفظ على 
التعبير وقدرة المخاطب على اس����تغالل اقصى 
قدرة اللغ����ة في التعبير. وبه����ذا يمتاز المعصوم 
ع����ن غيره ف����ي الخط����اب الواقع����ي والتجديدي 
المس����تمر ال����ذي يوافق اعظم رس����الة س����ماوية 

شاملة .
ومن خ��الل اللف��ظ اللغ��وي  وقدرة 
المخاط��ب  عل��ى ا�صتثمار اللف��ظ ن�صاأت 
ظاهرة الرمزية والواقعية في الن�صو�ض 

المهدوية . 
فعندما ناتي الى لفظة الس����يف فانها ترجع 
ف����ي معناه����ا ال����ى آلة القت����ل, وه����ذه االلة مرة 
تكون بشكل حديدة حادة تجرح وتقطع وبالتالي 
تحدث القتل او الضرر كما في الماضي,  ومرة 
اخرى تكون هذه االلة  حديدية  ولكن يوجد فيها 
زر يضغط ليخرج منه ش����عاع قاتل, ومرة تكون 
هذه الحديدة بش����كل ضخم, ومرة تكون طويلة 
لتنطلق الى مس����افات كبي����رة, فكل هذه الصور 
واالشكال تعبر عن وحدة مضمون وهي الة القتل. 
وم����ن هنا يك����ون لفظ الس����يف هو اش����مل لفظة 
للتعبير عن اس����تعمال القوة في الردع او القتل,  
س����واء  االيجابي او السلبي,  والمخصوص هنا 

هو االيجابي في القضية المهدوية.

 الشيخ نجم السبتي 

محمد منتصر الكتاني

لطيف عبد النبي يونس 

جماعة املدّعي احمد بن الحسن 
جهٌل أم جنون.. أم ضحك على الذقون؟

تحــــــــــــت املـــــجهر
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التتمة صفحة: )6(
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إذا خرج املهديQ هل سيهدم الكعبة؟   تحت األضواء

بحــوث ومقـاالتللرد على ما يثار من تشكيكات وشبهات في العقيدة المهدوية من على 
شاشات الفضائيات المأجورة / فضائية )صفا( نموذجًا.

الشيخ حميد الوائلي



اجمع����ت الش����يعة االمامي����ة على والدة 
اإلم����ام المه����دي المنتظرQ وان����ه اإلمام 
محم����د بن الحس����ن العس����كريQ, ثاني 
عش����ر ائم����ة اه����ل البي����تK, فاالئم����ة 
النبيN-اثن����ا  ن����ص  عندهم-حس����بما 
عش����ر: اوله����م الوصي علي ب����ن ابي طالب 

 .Qوآخرهم المهدي المنتظر
وق����د ذه����ب جم����ع غفي����ر م����ن علماء 
واع����الم اهل الس����نة إلى عين م����ا تقول به 
الشيعة االمامية, من والدة اإلمام المهدي
Q المنتظ����ر وان����ه محم����د ب����ن الحس����ن 
العس����كريQ, لكنه غائب عن االنظار, 
بينم����ا اكتفى فريق بذك����ر والدة محمد بن 
الحس����نQ مع انكار مهدويته أو السكوت 
عنه����ا,  ويظه����ر من ه����ؤالء الذه����اب إلى 
والدة المهديQ في آخر الزمان,  ويلزم 
من كالمهم خل����و  االرض من امام وحجة 
في هذه الفترة الطويلة من الزمان, وهذا 
خالف قول النبيN :)من مات ولم يعرف 
ام����ام زمانه مات ميتة جاهلية(, المتواتر 
في مضمون����ه عند الفريقين, والدال على 

وجود امام في كل  عصر وزمان. 
وس����يتضح للقارئ الكري����م ان جل من 
ق����ال ب����والدة محم����د ب����ن الحس����نQ من 
المنكري����ن أو الس����اكتين ع����ن مهدويته لم 
يق����ل بوفاته, بل الت����زم الصمت ازاء ذلك 
س����وى البع����ض الذين تكهن����وا بذلك رجما 

بالغيب. 
وهذا بنفس����ه دليل يؤكد ما ذهب اليه 
الش����يعة االمامية, م����ن ان اإلمامQ حي 

غائب عن االنظار. 
ث����م ان البعض ممن زاغ����ت ابصارهم 
وعموا في طغيانهم, راحوا ينكرون والدة 
محم����د ب����ن الحس����ن مدعين ان الحس����ن 
العسكري مات من غير عقب! وال شك في 
ان ذلك كان محاولة يائسة لدحض عقيدة 

االثني عشرية. 
ولي����س ه����ذا البحث في واقع����ه إال ردا 
عل����ى ه����ذه الفري����ة الخاوي����ة الت����ي حاول 
اصحابه����ا طم����س الن����ور االلهي المش����رق 
ولك����ن انى للظالم ان يطف����ئ جذوة النور؛ 
وأنى للباط����ل ان ينتصر عل����ى الحق؛ واذا 
كانت جولة الباطل س����اعة, فصولة الحق 

إلى قيام الساعة. 

إلى  القارئ-وانظ����ر  فتعال-عزي����زي 
في����وض الرحمن وابص����ر بعيني����ك كلمات 
 ,Qالقوم المتظاف����رة الدالة على والدته
فأنه رد قاط����ع على كل من عميت بصيرته 
وس����ولت ل����ه نفس����ه ان يح����رف الحقيق����ة 

ويدنس قلمه بأكاذيب مفضوحة. 
والجل ان تك����ون الرؤية واضحة وجلية 
عن����د قارئن����ا العزي����ز ارتأين����ا أن نقس����م 
االقوال إلى قسمين, يتضمن االول طائفة 
م����ن أق����وال علماء اه����ل الس����نة الذاهبين 
إل����ى والدة محم����د بن الحس����ن العس����كري
Q المنكرين لمهدويته أو الس����اكتين عن 
مهدويتهQ, ويتضم����ن الثاني طائفة من 
اقوال علماء واعالم اهل الس����نة الذاهبين 
إلى والدة محمد بن الحس����ن وانه المهدي 

 .Qالمنتظر
وواضح لدى قارئنا ان نقطة االشتراك 
بي����ن الطائفتي����ن تتركز في انهم����ا يتفقان 

على والدتهQ الشريفة. 
المنك����رون  ه����م  الول:    الق�ص��م 
ذل����ك,  ع����ن  الس����اكتون  أو  لمهدويت����ه, 

منهم: 
1(ابن االزرق الفارقي )تب عد 577ه�(.   

في تاريخه )تاريخ ميافارقين(.
 2(ش����هاب الدين: ياقوت بن عبد اهلل 
الحم����وي )ت 626ه�����(. في كتاب����ه )معجم 

البلدان(. 
3( اب����ن االثي����ر  الجزري:  ف����ي كتابه 

)الكامل في التأريخ(.
  4(اب����و العب����اس احم����د ب����ن محم����د 
ب����ن ابراهي����م المع����روف بابن خل����كان )ت 
681ه�(.   في كتابه  )وفيات االعيان( تحت 

.Qعنوان الحجة المنتظر
 5(الم����ؤرخ الش����هير ابو الف����داء عماد 
الدين اسماعيل بن علي )ت 732ه�( ,  في 
تاريخه )المختصر في تاريخ البش����ر( عند 

.Qذكره لوفاة اإلمام الحسن العسكري
 6(زي����ن الدي����ن عم����ر ب����ن المظف����ر 
المع����روف بابن ال����وردي )ت749ه�(.  في 
تاريخه عند ذكره لوفاة الحسن العسكري

.Q
 7(ص����الح الدي����ن خلي����ل ب����ن ابي����ك 
الصف����دي )ت 764ه�(:  في كتابه )الوافي 
بالوفي����ات( عند ترجمته لالمام الحس����ن 

.Qالعسكري
  8(الحافظ ش����هاب الدي����ن احمد بن 
علي ب����ن حجر العس����قالني )ت 852 ه�(:  
في )لس����ان الميزان( عند ترجمته لجعفر 

بن علي.
  9(حس����ين ب����ن محمد الدي����ار بكري 
القاضي الم����ؤرخ )ت 966ه�����( . في كتابه 

)تاريخ الخميس(.
 10( اب����و المجد عبد الح����ق الدهلوي 
البخاري )ت 1052ه�(.   في رسالة خاصة 

  ( Kبمناقب االئمة
11( خير الدين الزركلي )ت 1396ه�(.   

في كتابه )االعالم(.
 12( ع����ارف احم����د عبد الغن����ي:   في 
كتابه )الجوهر الشفاف في انساب السادة 

االشراف(.  
الق�ص��م الثاني: طائفة م����ن اقوال 
علماء واع����الم اهل الس����نة الذاهبين إلى 
والدة محم����د بن الحس����ن, وان����ه المهدي 

 :Qالمنتظر
1(احمد بن الحس����ن النامقي الجامي 
)ت 536ه�����(. نق����ال ع����ن كت����اب )ينابي����ع 

المودة(.
عل����ي  ب����ن  الدي����ن محم����د   2(مح����ي 
المعروف بابن عربي الطائي االندلسي )ت 

638ه�(.  في كتابه )الفتوحات المكيه(.
 3(كم����ال الدي����ن محم����د ب����ن طلح����ة 
الش����افعي )ت 652 ه�(. في كتابه )مطالب 

السؤول(.
 4(يوسف بن فرغلي المعروف بسبط 
اب����ن الجوزي الحنف����ي )ت 654ه�����(.  في 

كتابه )تذكرة الخواص(.
 5(ش����مس الدي����ن محمد بن يوس����ف 
الزرن����دي )ت 747ه�����( . نق����ال ع����ن كتاب 
)ائمتنا( الناقل عن كتاب )معراج الوصول 

.Kإلى معرفة فضائل آل الرسول
  6(س����ليمان ب����ن ابراهي����م المعروف 
بالقن����دوزي الحنف����ي )ت 1294ه�����(.  في 

كتابه )ينابيع المودة(.
 7(عب����د الس����الم الترمانين����ي:   ف����ي 

)احداث التاريخ االسالمي(.
 8(يونس احمد السامرائي:  في كتابه 

)سامراء في ادب القرن الثالث(.

  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم

:Hن�صبه وولدته
 هو الش���يخ محمد حس���ين ب���ن الحاج محمد 
حس���ن معين التجار بن علي أكب���ر بن آغا بابا بن 
آغا كوچك بن الحاج محمد إس���ماعيل بن الحاج 
محمد حاتم نخجواني األصفهاني ) الكمباني(, 
م���ن عائل���ة متدينة عريقة ف���ي مدين���ة الكاظمية 
المقدس���ة، كان المرحوم الش���يخ محمد حس���ين 
األصفهان���ي المش���هور بالكمبان���ي االب���ن الوحيد 

ألسرته . 
ول���دH ف���ي الكاظمية في اليوم الثاني عش���ر 

من شهر محرم الحرام سنة 1296ه�. 
:Hصخ�صيته وعلمه�

وقد ظهرت عليه بوادر الرغبة الش���ديدة في 
تعلم العل���وم الدينية منذ نعوم���ة أظفاره ، لكنها 
واجه���ت مخالفة م���ن قبل األب ال���ذي كان يزاول 
مهن���ة التج���ارة وكان يرتض���ي البن���ه العم���ل ف���ي 

التجارة أيضا ليكون عونا له في أعماله . 
ونقل أنه اتفق لألب واالبن أن يتشرفا بزيارة 
حرم اإلمام موس���ى بن جعفر الكاظمQ وهناك 
دعا االبن ربه ملتجئ���ا لإلمام الكاظمQان يلين 
قل���ب أبيه ويكس���به  رضاه للذه���اب لطلب العلم,  
فاس���تجيب لدعائ���ه وحص���ل عل���ى موافق���ة األب 
ف���ي نفس الحرم الش���ريف ، فأخ���ذ بتعلم العلوم 
الدينية بجد ومثابرة حتى أحكم أس���س مقدمات 
العل���وم وتهيأ للدخول إلى حوزة النجف األش���رف 

الكبيرة .
 وفي النجف األش���رف درس مراحل األصول 

والفقه والفلسفة والعرفان على يد أساتذة كبار. 
وخالل فت���رة قصيرة ع���اد كالعي���ن الهادرة 
يقصده���ا الظم���آن نتيج���ة حب���ه المف���رط لطلب 
العل���م,  ومس���اعيه المس���تمرة في طريق كس���ب 
الكم���االت العلمي���ة ، حت���ى نقل أنه حض���ر لمدة 
13 س���نة درس األصولي الكبير والمحقق المدقق 
المرح���وم آخون���د الخراس���اني بص���ورة متواصلة 
ومس���تمرة ولم ينقطع فيها إال يومين فقط ، يوما 
عندما س���افر إلى كربالء وعند العودة تعطلت به  
الس���يارة  التي كانت تقله فلم يس���تطع فيه حضور 
ال���درس ، ويوماً آخر هط���ل فيه مطر غزير حتى 
امت���ألت األزق���ة بالمياه فأصبح الش���يخ على علم 
بتعطي���ل الدرس, ولكن الطلب���ة كانوا قد قصدوا 
أس���تاذهم وحمل���وه على األكت���اف فانعقد مجلس 
ال���درس. وه���ذا درس كبي���ر لجميع محب���ي العلم 

وباألخص طالب العلوم الدينية.
:Hاأ�صاتذته

الغ���روي  حس���ين  محم���د  الش���يخ  درس 
االصفهانيH على يد أساتذة كبار مثل :

األصفهان���ي,  الفش���اركي  محم���د  الس���يد 
الش���يخ آغ���ا رض���ا الهمدان���ي , الش���يخ محم���د 
كاظم الخراس���اني, الحكيم مي���رزا محمد باقر 
الش���يرازي ,  والعالم العارف المي���رزا جواد آقا 

ملكي التبريزي وغيرهم . 
:Hتالمذته

 وق���د حض���ر وتتلمذ عل���ى يدي���ه العديد من 
فطاحل العلماء من المهاجرين والنجفيين بحيث 
غ���دا كل واحد منهم مش���عال وض���اء  رافعا لراية 
هداية األم���ة في فترات متباينة م���ن التأريخ مثل 
: آي���ة اهلل العظمى الس���يد أبو القاس���م الخوئي, 
العالمة الش���يخ محم���د رضا المظف���ر النجفي, 
العالمة الس���يد محمد حس���ين الطباطبائي, آية 
اهلل الحاج الش���يخ محمد تق���ي بهجت, والعالمة 

األميني صاحب الغدير واالصول  .
اأقوال العلماء في حقه: 

 Hقال العالمة الشيخ محمد رضا المظفر -
في شخصيته: هو من زمرة النوابغ القالئل الذين 
ال يض���ن الزمان بهم إال في فت���رات متباعدة وهو 

أحد الش���خصيات الالمعة في تأريخ  علمي الفقه 
واالصول. 

 - وق���ال اآلغ���ا ب���زرك  الطهران���يH  ف���ي 
شخصيته العلمية: ) ولما توفى شيخنا الخراساني 
ب���رز بش���كل خ���اص فحف ب���ه جمع م���ن الطالب 
واستقل بالتدريس في الفقه واألصول وكان جامعا 
متفننا شارك -باإلضافة إلى ما ذكر- في الكالم 
والتفسير والحكمة والتأريخ والعرفان واألدب إلى 
ما هنال���ك من العلوم وكان متضلع���ا فيها وله في 
األدب العرب���ي أش���واط بعي���دة، وكان ل���ه القدح 
المعلى في النظم والنثر ، امتاز ببراعة وسالسة 
ودقة وانس���جام وأكث���ر نظمه أراجي���ز، بالجملة 
فه���و من نواب���غ الدهر الذي���ن امت���ازوا بالعبقرية 
وبالمل���كات والمؤه���الت وغرقوا ف���ي المواهب ، 
كان محت���رم الجانب موقرا من قبل علماء عصره 
مرموقا في الجامعة النجفية, اش���تغل بالتدريس 
في الفقه واألص���ول والعلوم العقلية زمنا طويال، 
كان���ت له قدم راس���خة ف���ي الفقه وب���اع طويل في 
األص���ول وآثار في ذلك تدل عل���ى أنظاره العميقة 
وآرائ���ه الناضجة . . .، وكان مجلس���ه مجمع أهل 

الفضل والكمال.
قال العالمة السيد عباس الكاشاني: إحدى 
خصوصي���ات المرح���وم األصفهاني ه���و التزامه 
الدائ���م بزيارة الح���رم المطهر ألمي���ر المؤمنين
Q وقراءت���ه الزيارة الجامعة حفظا ومش���اركته 
في العش���رة األولى من ش���هر محرم الحرام   في 
مجالس الع���زاء لإلم���ام الحس���ينQوكان كثير 

البكاء عليه حتى تحمر عيونه. 
-:H من روائع و�صاياه

إن الطريق المطلوب ألجل معرفة النفس قد 
بين  أن النفس اإلنس���انية ما لم تمر بعالم المثال 
ال تس���تطيع بل���وغ عالم العقل, وما ل���م تبلغ عالم 
العقل ال تس���تطيع الوص���ول إلى حقيق���ة المعرفة 
ون���وره ، وبالتالي ال تصل إلى المطلوب ولذا ومن 
أجل إتم���ام الفائ���دة أنق���ل كالما ع���ن المرحوم 
اآلخوند المال حسين قلي الهمداني جزاه اهلل عنا 
خير جزاء المعلمين إذ قال: - يجب على السالك 
أن يقلل من غذائه ويفكر طويال حتى يش���تد عنده 

البعد الروحاني ويضمحل بعده الحيواني. 

-بما أن هم الس���الك هو التخلص من سجن 
الطبيعة فيجب أن يكون ه���ذا المقصد العالي هو 
األساس لسير العارف واالرتقاء إلى عالم القدس 

 .
-ومن البديهي أن هذه النتائج ليست مجرد 
لقلقة لس���ان بل تس���توجب االنقطاع إلي���ه والفناء 

فيه . 
إلي���ه  والتوج���ه  للمذك���ور  الدائ���م  -الذك���ر 
ض���روري حتى تحصل له الملكة ف���ي ذلك وتنفتح 
أمامه نافذة على عالم الملكوت ليصل إلى مرتبة 
ش���هود النف���س المج���ردة ) من عرف نفس���ه فقد 

عرف اهلل ) . 
Hاأقوال العلماء فيه

كل م���ن ه���و طال���ب هلل يج���ب أن يك���ون اهلل 
حاضرا عنده دائما ولس���انه مش���غوال بالذكر وأن 

يجعل قلبه حرما هلل .
 ينقل السيد عبد العزيز الطباطبائي أنه كان 
ل���دى آية اهلل األصفهاني ش���وق وافر وحب مفرط 
الهل البيتK وانه كلما تحين الفرص المناسبة 
ت���راه يذهب إلى زيارة األئم���ةK, وحين فراغه 
من الزيارة يصلي صالة جعفر الطيار بدل ركعتي 
ص���الة الزيارة ويه���دي ثوابها ل���ألرواح المطهرة 
لألئمةQ وقد حافظ على هذه السنة طيلة حياته 
. ونق���ل أيض���ا أن���ه كان لديه حب خ���اص لإلمام 
موسى الكاظمQ ويهتم اهتماما كبيرا بزيارته .

 :Hموؤلفاته
 لق���د خلّ���ف هذا الرج���ل العظيم كتب���ا قيمة 
يصدق عليها ) الباقيات الصالحات ) بتمام معنى 

الكلمة ,وهي كثيرة جدا .
 :H وفاته

التح���قH بالرفي���ق األعل���ى في غ���روب يوم 
األح���د الخامس م���ن ذي الحجة س���نة 1361 ه  , 
وبرحيل���ه رحم���ة اهلل ص���دع العلم وفق���دت حوزة 
النجف األشرف ركنها الركين, وثلم في اإلسالم 
ثلمة ال يس���دها ش���يء. تغمده اهلل بواس���ع رحمته 
 Hوقد دفن . Kوحش���ره مع األئمة المعصومين
في حجرة صغي���رة في إيوان الذهب, بينها وبين 

مقبرة العالمة الحلي المأذنة الشمالية . 

التحولت الطوعية في حركة الظهور
منهج التحولت الطوعية في القراآن الكريم

القائلون بولدة المهديQ من اعالم اهل ال�صنة

مكانة الحجاز في ع�صر الظهور باعتبارها 
Qمنطلقا لحركة المام

من المؤكد  ان األمام المهديQ  حين يظهر 
ويدعو الن���اس الى حركته ستس���تجيب لها غالبية 
أمم وش���عوب األرض طواعية، وكما ورد في دعاء 
الف���رج )حتى تس���كنه أرضك طوع���ا( أي بمحض 
إرادته���ا وم���ن غي���ر ممارس���ة أي ضغ���ط او إكراه 
ِ وَاْلَفتْحُ  م���ن قبل األم���امQ   )ِإَذا جَ���اَء نَصْ���رُ اهللهَّ
ِ َأْفوَاجًا(،  وَرَأَيْ���تَ النَّ���اسَ يَدْخُلُوَن فِ���ي دِي���ِن اهللهَّ
وهذه الحركة تنساب في تكاملها بشكل تدريجي، 

تصاعدي ومتسلسل وفق سنن تغييرية محكمة. 
اإن منه��ج التح��ولت الطوعي��ة 
ال�صماوية يمكن ت�صخي�صه  للر�صالت 
ب�ص��كل جلي م��ن خالل تتب��ع حركة 
الأنبي��اءK  ف��ي �صعيه��م ال��دوؤوب 
لإقامة المجتمع ال�صالح, وبالرجوع إلى 
القرآن الكريم س���نالحظ ان هذه الحركة تتصف 

بما يلي:
1. الواقعي���ة ف���ي المنطلقات:  ف���ان حركة كل 
نبيQ كانت تنطلق دائم���ا من أرضية واقع القوم 
الذي يريد تغييره )هُوَ الهَّذِي بَعََث فِي اأُلمِّيِّينَ رَسُوال 
مِنْهُ���مْ(، ألن األنبياءK  انما يبعثون من وس���ط 
ذل���ك الواقع ال���ذي خب���روا مواطن قوت���ه وضعفه 
وتحسس���وا آالم الناس وآماله���م فيه، فهم األقدر 
عل���ى التأثير فيه لمعرفتهم األس���لوب األمثل الذي 
يمكن مخاطبة الناس به )وَمَا أَرْسَ���لْنَا مِنْ رَسُ���وٍل 
ِإال بِلِسَانِ َقوْمِهِ لِيُبَيِّنَ َلهُمْ(. لقد ذهب القرآن الى 
ابعد من ذلك حين اعتبر الحوار الذي كان يجري 
بي���ن األنبياء واقوامه���م كما لو كان ح���وارا يجري 
داخل العائلة الواحدة بين اخ واخوته, اذ انه يعبر 
عن النبيN بلفظة )اخاهم( ولعل في هذا إشارة 
لم���دى قرب النبيN من قومه حينذاك، كما في 
قوله تعالى: )وَإَِلى عَادٍ َأخَاهُمْ هُودًا( ,(وَإَِلى َثمُودَ 

َأخَاهُمْ صَالِحًا( , )وَإَِلى مَدْيَنَ َأخَاهُمْ شُعَيْبًا(.  
عل���ى ان ه���ذا ال يعن���ي انه���م كان���وا يق���رون 
الواقع الموجود برمته، بل كانت المش���تركات بين 
الطرفي���ن - اي م���ا يتوافق مع قيم الرس���ل- هي 
نقطة االنطالق، و بصورة تدريجية ما استطاعوا 
الى ذلك من س���بيل )وَمَا أُِريدُ َأْن ُأخَالَِفُكمْ إَِلى مَا 
أَنْهَاُكمْ عَنْهُ ِإْن أِريدُ ِإال اإِلصْالحَ مَا اسْ���تََطعْتُ( ،  
ولم يصادف ان الرس���ل قف���زوا عل���ى الواقع يوما 
م���ا او أقحم���وا مجتمعاتهم فيما ل���م يألفوه,  فقد 
روي عن الرسول األكرمN  قوله: ) امرنا معاشر 

األنبياء ان نخاطب الناس على قدر عقولهم(.
 2. العقالنية في األساليب:  وذلك باعتمادهم 
الدلي���ل العقلي في دعوتهم لمحاورة اآلخر، مهما 
كان ه���ذا اآلخ���ر. ان اس���تعدادهم لح���وار األخ���ر 

يس���تبطن االعت���راف به ث���م االنفتاح علي���ه ليكون 
مس���تعدا لحوارهم ) وَإِنَّا أَوْ إِيَّاُكمْ َلعََلى هُدًى أَوْ فِي 

ضَاَلٍل مُِّبيٍن( .
وألن  دع���وة الرس���ل  دعوة حق وم���ن الحق,  
فهي ال تخاف الحوار بل تدعو إليه بكل قوة وتعتبره 
خط���وة على طريق التغيير، ألنها تمتلك كل األدلة 
والبراهي���ن التي تثبت صدقها، وتتحدى اآلخرين 
على ان يأت���وا ببرهان واحد يثب���ت صدق دعواهم 

)ُقْل هَاتُواْ بُرْهَانَُكمْ ِإن ُكنتُمْ صَادِقِينَ (.  
كما انها تنب���ذ القوة و تكره إكراه الناس على  
القب���ول بما ال رغب���ة لهم في قبول���ه ) أَنُْلِزمُُكمُوهَا 

وَأَنتُمْ َلهَا َكاِرهُوَن(. 
وبعد ان تقيم عليهم الحجة تترك لهم الحرية 
ف���ي قبول الدعوة او البقاء على ما هم عليه ان هم 
ارادوا ذلك، بشرط ان ال يتعرضوا لحركة األنبياء
K. )وَُق���ْل لِلهَّذِينَ اَل يُؤْمِنُ���وَن اعْمَلُوا عََلى مََكانَتُِكمْ 

إِنَّا عَامِلُوَن(. 
لق���د كان األنبياءK على علم تام بان فرض 
اي فك���رة م���ن الخ���ارج عل���ى اي انس���ان ال تحدث 
تغيي���را حقيقي���ا الن إرادة التغيير تنب���ع من داخل 
اإلنسان دوما ) ِإنهَّ اهللهََّ اَل يُغَيِّرُ مَا ِبَقوٍْم حَتَّى يُغَيِّرُوا 

مَا ِبأَنُْفِسِهمْ(. 
3. إنس���انية في أهدافه���ا:  الن دعوة األنبياء
K تنسجم مع حقيقة الطبيعة اإلنسانية المتمثلة 
بالعبودي���ة المحضة هلل الواحد األحد- التي كانت 
تدعو لها على طول الخط - او ما يس���مى بالفطرة 
التي فطر اهلل الناس عليه���ا ) َفَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيِن 
ِ الهَّتِي َفَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اَل تَبْدِيَل  حَِنيًف���ا فِْطرََة اهللهَّ
ِ َذلِكَ الدِّينُ اْلَقيِّ���مُ وََلكِنَّ َأْكَثرَ النَّاِس اَل  لِخَلْ���ِق اهللهَّ

يَعْلَمُوَن(. 
ل���ذا ن���رى ان ه���ذه الدع���وات لم تك���ن لتروج 
لعقائ���د وهمي���ة او زائف���ة ال تمتل���ك اي رصيد من 
الحقيق���ة والواق���ع وال تمت لإلنس���انية ب���أي صلة 
) مَ���ا تَعْبُدُوَن مِنْ دُوِنهِ ِإالهَّ َأسْ���مَاًء سَ���مَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ 
َطانٍ.....(. لتكره  وَآبَاؤُُكمْ مَا أَنْزََل اهللهَُّ ِبهَا مِنْ سُ���لْ
الن���اس على قبول ما ال ينس���جم مع طبيعتهم، بل 
م���ا نجده هو العكس، اذ ان هذه القيم اإلنس���انية 
الس���امية ما جاءت اال لتضع المسيرة البشرية في 
موضعها المناس���ب التي ينس���جم م���ع طبيعتها ثم 
لترتفع بها الى الدرج���ات التي يمكن ان تجد فيها 
الحياة الطيب���ة ) مَنْ عَمَِل صَالِحًا مِنْ َذَكٍر أَوْ أُنَْثى 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ َفلَنُحِْييَنَّ���هُ حَيَاًة َطيِّبًَة(.  وتحصّنها من 
الس���قوط المحقق في الهاوي���ة ) وَُكنْتُمْ عََلى شَ���َفا 
حُْفرَةٍ مِنَ النَّ���اِر َفأَنَْقَذُكمْ مِنْهَا ....(. الهاوية التي 
ال ت���ؤدي اال إلى الضنك ف���ي العيش ) وَمَنْ َأعْرَضَ 

عَنْ ذِْكِري َفِإنهَّ َلهُ مَعِيشًَة ضَنْكً(.
 فحركة األنبياء ال تريد اقحام اإلنس���ان فيما 
ال ينس���جم وطبيعت���ه بل هي حركة تكاملية تس���عى 
لبن���اء اإلنس���ان وتوفي���ر اج���واء تكفل ل���ه الحرية 
التي تحفظ له إنس���انيته وتحفظ ل���ه حرية اختيار 
الطري���ق الذي يري���د بنفس���ه، وبالمقابل تحصنه 
من السقوط في أجواء االستعباد الذي تصادر فيه 

إرادته ويفقد حريته.
4.رباني���ة ف���ي غاياتها:  من خ���الل المعجزة 
الرباني���ة الت���ي تعج���ز الناس ع���ن اإلتي���ان بمثلها 
والتي تأتي مع كل رس���ولQ لتعضد دعوته الحقة 
كناق���ة صالح وعصى موس���ىQ او القرآن الكريم 
ِنْسُ وَاْلِجنُّ عََلى َأْن يَْأتُوا ِبمِْثِل  )ُقْل لَئِِن اجْتَمَعَتِ اإلإْ
هَ���َذا اْلُقرْآنِ اَل يَْأتُوَن ِبمِْثلِهِ وَلَوْ َكاَن بَعْضُهُمْ لِبَعٍْض 

َظِهيرًا(.
 فضال ع���ن ان األنبياءK  ان لم نقل بثبوت 
الوالي���ة التكويني���ة لهم ف���ي تصريف أم���ور العباد 
والب���الد، فه���م على األق���ل لو دعوا اهلل س���بحانه 
ف���ي هالك اعدائهم والنص���ر عليهم لما ردّت هذه 
الدع���وة، وعليه فهم ابعد م���ا يكونون عن الحاجة 
الس���تخدام الس���الح إلجب���ار الن���اس عل���ى قبول 
دعوته���م. بل لعل علم الرس���ول األكرمN  واألئمة 
األطهارK  بما فيهم األمام المهديQ   بالسنن 
اإللهي���ة التي تتحك���م بحركة التاريخ او ما يس���مى 
بالسنن التاريخية- ولعل إعجازهم يكمن في هذا 
العلم - لم تضطرهم يوما من األيام بالدعوة على 
أقوامهم بالهالك، وانما كانوا يسعون على الدوام 
لتوظيف هذه الس���نن لبلوغ الحي���اة الطيبة للناس 
بدعوته���م ال���ى س���بيل اهلل بالحكم���ة والموعظ���ة 

الحسنة.
ولم���ا كان اه���ل البيتK  هم ع���دل القرآن 
بنص الرس���ول األك���رمN  لقولهN  : )إني تارك 
فيكم الثقلين كت���اب اهلل وعترتي ولن يفترقا حتى 
يردا علي الح���وض( - بل هم القرآن الناطق فقد 
ورد ع���ن امي���ر المؤمني���نQ  : )ه���ذا كت���اب اهلل 

الصامت وانا كتاب اهلل الناطق(.
 وتأسيس���ا عل���ى ما ت���م انتزاعه م���ن القرآن 
 -   Qالكري���م يمكنن���ا الق���ول ان حرك���ة األم���ام
باعتبارها امت���داد لحركة الرس���ل- ينطبق عليها 
نفس المعايير الس���ابقة، فيم���ا يلي فهي:   واقعية 
في منطلقاتها الموضوعية,  عقالنية في أساليبها 
العصرية,  إنسانية في أهدافها السامية,  ربانية 
ف���ي غاياتها المعنوية. وكل هذه المعايير بعيدة كل 

البعد عما يفيد األكراه او القهر.

تكمن أهمي���ة   منطقة الحجاز بوجود  
المس���لمين(,  )قبل���ة  المش���رفة  الكعب���ة 
ومث���وى رس���ول اهللN  فيه���ا ، ومن هنا 
ظهر لنا س���بب  اختياره���ا منطلقا لحركة 
ونهضة اإلمامQ  وبدء ظهورها ونش���أتها 
من مك���ة المكرمة )البيت الح���رام( ومن 
ثم توجهها إل���ى المدينة المنورة ، وذلك 

لالستفادة من هدفين :-
الأول: هو إيصال رسالة إلى   شعوب 
 Qالعال���م ب���ان منطلق���ات حرك���ة اإلمام
منطلق���ات  ديني���ة وأهدافها إس���المية, 
وأن )إلس���الم( هو األيدلوجية والدس���تور 
لحركت���ه  وان���هQ  تابع ومجدد لش���ريعة 

.Nجده رسول اهلل
 كذل���ك يس���توعب العالم من ش���عاره

Q  )ي���ا لثارات الحس���ين(  -عند ظهوره 
المقدس-  معالم مدرسته الفكرية .. 

ومن هن���ا كان الظهور من قلب العالم 
المس���لمين,   قبل���ة  وم���ن  اإلس���المي, 
ليحظى اإلمامQ  بفرصة إيضاح رسالته 
وأهداف���ه للعالم كافة م���ن بداية انطالق 

حركته.
الثان��ي:  هو االس���تفادة م���ن مكانة 
الكعبة المشرفة عند المسلمين ، فعندما 
تكون بداية حركتهQ    من أقدس وأطهر 
بقع���ه لديه���م, فان ه���ذه الحركة  تحظى 
باهتم���ام ومتابع���ة مس���تمرة م���ن جمي���ع 
المس���لمين  وبمذاهبه���م وأطيافهم  كافة 
لمكان���ة مك���ة المكرمة )القبل���ة( لديهم، 
وهنا يضمن اإلمامQ اس���تماع المسلمين 
على األقل لبياناته وخطبه ، وحينها يصل 

صوته  وأطروحته لجميع المسلمين.
م���ن ه���ذه النق���اط  وغيره���ا  يتض���ح 
لنا عبقري���ة القائ���د ونجاح إس���تراتيجية 

حركت���ه ، بعك���س م���ا ل���و كان���ت  بداي���ة 
إس���المية  مدين���ة  أي���ة   م���ن  انطالقه���ا 
أخ���رى,  أو م���ن أي���ة عاصم���ة سياس���ية 
  Qأخرى,فق���د ال تحظى حرك���ة   اإلمام
حينها من المتابعة اإلعالمية والسياس���ية 
والجماهيرية، وخاصة في بداية ظهورها 
وهي لم تكتمل أس���باب قوته���ا بعد,  ولم 

تتشكل هيكليتها وعناصرها .

دراسات 2

اآية اهلل العظمى
Hال�صيخ حممد ح�صني الغروي الأ�صفهاين هائنا

ن فق
م عبد اهلل علي الحسين

د. علي الوردي

مجتبى السادة 



الحديث الول  عن مفهوم النتظار
ظل مفهوم االنتظار حالة نفسية صاحبت االنسان طوال حياته 
االجتماعي���ة والفكرية والعقائدية ,فنهاية المصير تجربة نفس���ية 
لهذا الشعور الذي مارسته االنسانية على مر الزمن,وهو من اوسع 
التج���ارب النفس���ية واكثرها عموم���ا بين افراد األنس���ان,وحينما 
يدع���م الدين هذا الش���عور النفس���ي العام, ويؤك���د ان االرض في 

نهاية المطاف س���تمتليء قس���طا وعدال بعد ما ملئ���ت ظلما وجورا 
,يعطي لذلك الشعور قيمته الموضوعية.ويحوله الى إيمان حاسم 
لمس���تقبل المس���يرة االنس���انية,وهذا االيمان ليس مجرد مصدر 
للس���لوة والعزاء فحس���ب,بل  هو مصدر عط���اء وقوة,فهو مصدر 
عطاء الن االيمان بالمه���ديQ  إيمان برفض الظلم والجور حتى 
وه���و يس���ود الدنيا كله���ا ,وهو مصدر ق���وة ودف���ع ال تنضب ,النه 
بصي���ص نور يقاوم الي���أس في نفس االنس���ان ويحافظ على األمل 
المش���تعل ف���ي صدره مهم���ا أدلهم���ت الخطوب,وتعمل���ق الظلم,  
الن الي���وم الموعود يثب���ت أن بامكان العدل أن يواج���ه عالما مليئا 
بالظلم والجور,فيزع���زع ما فيه من اركان الظلم ويقيم بناءه من 
جديد. وأن الظلم مهما تجبر وامتد في ارجاء العالم وس���يطر على 
مقدرات���ه فهو حالة غير طبيعية, وال ب���د أن ينهزم.  تلك الهزيمة 
الكبرى المحتومة للظلم وهو في قمة مجده تضع االمل كبيرا أمام 
كل ف���رد مظل���وم, وكل أم���ة مظلومة في القدرة عل���ى اعادة تغيير 

الميزان واعادة البناء.
واذا كان���ت فكرة االنتظار أقدم من االس���الم واوس���ع منه فان 
معالمه���ا التفصيلية التي حددها االس���الم, جاءت اكثر اش���باعا 

ل���كل الطموحات التي انش���دت الى هذه الفكرة من���ذ فجر التاريخ 
اث���ارة الحاس���يس المظلومي���ن  الديني,واغن���ى عط���اء  واق���وى 
والمعذبي���ن ,الذي���ن اكت���ووا ألم���اً عل���ى م���ر التاريخ,وذل���ك الن 
االس���الم ح���وّل هذه الفكرة م���ن غيب الى واقع ومن مس���تقبل الى 
حاضر,ومن التطلع الى منقذ تتمخض عنه الدنيا في المس���تقبل 

البعي���د المجهول, الى االيم���ان بوجود المنق���ذ فعال,وتطلعه مع 
المتطلعي���ن الى اليوم الموعود, وأكتمال كل الظروف التي تس���مح 

له بممارسة دوره العظيم.
  فل���م يع���د المهديQ  فكرة ننتظر والدته���ا,  أو نبوءة نتطلع 
الى مصداقها, بل واقعا قائما ننتظر فاعليته وانسانا معينا يعيش 
بيننا بدمه ولحمه,  نراه ويرانا ,ويعيش مع آمالنا وآالمنا ويشاركنا 
أحزاننا وأفراحنا ويشهد كل ما تزخر به الساحة على وجه االرض 
من عذاب المعذبين وبؤس البائسين وظلم الظالمين,ويكتوي بكل 
ذل���ك من قريب أو بعيد ,وينتظر بلهف���ة اللحظة التي يتاح له فيها 
أن يمد يده الى كل مظلوم,وكل محروم ,وكل بائس ,ويقطع دابر 

الظالمين.
 وقد قدر لهذا القائد المنتظر ان ال يعلن عن نفس���ه وال يكشف 
لالخري���ن تفاصيل  حياته على الرغم من أنه يعيش معهم أنتظارا 
للحظة الموعودة .ومن الواضح ان التفكير بهذه المعالم االسالمية 
تق���رب اله���وة الغيبي���ة بي���ن المظلومي���ن كل المظلومين,والمنقذ 
المنتظرQ ,وتجعل الجس���ر بينهم وبينه في ش���عورهم النفس���ي 

قصيرا مهما طال االنتظار.

دور تعاليم النتظار يف يقظة ال�صعوب و �صحوتها

الميان باملهديQ  اإميان برف�ض الظلم 
واجلور حتى وهو ي�صود الدنيا 

Qوغيبته Qالدليل على امامة المهدي

علماء يتحدثون عن المهدوية والنتظار

ف�صل النتظار
3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

ج����اءت الطبع����ة األول����ى م����ن الكتاب س����نة 
1429ه�����, وف����ي جزئيه األول والثان����ي ب�)572( 
صفحة م����ن القياس المتوس����ط. ومن نش����ر دار 

)بقية العترة( للنشر. 
وقد ق����دم للكتاب وحققه مركز الدراس����ات 
التخصصي����ة ف����ي اإلم����ام المه����ديQ بالنجف 

االشرف. 
يقع الكتاب في ثالثة عشر فصال وهي على 

الترتيب اآلتي: 
والمعج����زة  الس����حر  بي����ن  الف����رق  1-ف����ي 
والكرام����ة. 2-ك����ون انقط����اع النائ����ب الخامس 
لالمامQ عقيدة من ضروريات مذهب االمامية 
االثني عش����رية. 3-في الفرق التي انحرفت عن 

الطائفة االمامية. 4-في تاريخ البابية. 
اما الجزء الثاني ففصوله هي: 

1-العقول والخواطر. 2-منظومة المعارف 
الديني����ة. 3-فقه البصي����رة. 4-حقيقة ومراتب 
الحج����ج. 5-القواع����د الرقابي����ة  ف����ي  الموقع . 
6-النيابة الخاص����ة. 7-حقيقة النيابة الخاصة 
االف����راط  بي����ن  الغيب����ة  والس����فارة. 8-مفه����وم 

والتفريط. 9-التوقيت والظهور. 
يق����ول مؤلف الكتاب في الجزء الثاني منه,  
وف����ي فصل����ه الس����ابع.. ان انقط����اع النيابة-في 
الغيب����ة الكبرى-بات من االم����ور الواضحة عند 
علماء االمامية وعامة ش����يعة واتب����اع أهل البيت
Q, بل اصبحت بديهية وضرورية عندهم, بل 
حتى لدى اهل الس����نة حيث اصب����ح من الواضح 
لديهم ان الشيعة يقولون بانقطاع النيابة,  وقد 

بات   لدى الفريقين: 
ان انقطاع النيابة الخاصة والس����فارة, هو  

بمعن����ى انقط����اع االتصال 
التوقيع  وان   .Qباالم����ام
بتوسط  المروى  المبارك 
النائ����ب الراب����ع عل����ي بن 
ألن   Hالس����مري محم����د 
يجم����ع ام����ره ويبل����غ اتباع 
أه����ل البي����تK انه ميت 
بعد ستة أيام-وأن الغيبة 
الكب����رى ق����د وقع����ت وان 
مدّع����ي المش����اهدة مفتر 

كذاب. 
المقص����ود  وان 
عنها   المنهي  بالمشاهدة 
هنا هي مشاهدة مع ادعاء 
الس����فارة. وال مان����ع منها 
من دون دع����وى االتصال 
والنياب����ة..  واالرتب����اط 
ف����ان ه����ذا المنص����ب بعد 
الس����مريH مسدود حتى 

 .Qظهور اإلمام
وق����د اجم����ع الفقهاء 
عل����ى انقطاع النيابة حتى 
انه����م اجمع����وا عل����ى كفر 
وض����الل مدعي الس����فارة 

والنيابة. 
وان دالالت الروايات المتواترة على انقطاع 
النياب����ة الخاصة والس����فارة في الغيب����ة الكبرى. 
عن����د االمامية-ليس فقط ض����رورة فقهية وانما 
ضرورة عقائدية.. فادعاء هكذا منصب مرتبط 

 .Qبأصل االعتقاد باالمام المعصوم

واليقيني����ة النقط����اع  القطعي����ة  وان االدل����ة 
الس����فارة ال تضاهيها وال تناهيها ادلة المدعين 
)به����ا( ب����ل ال يوج����د اي احتم����ال لصح����ة ادل����ة 
دجله����م  ف����ي  ري����ب  اي  يوج����د  وال  المدعي����ن, 

وزيفهم. 

قراءة يف كتاب 
دعوى ال�صفارة يف الغيبة الكربى

ملوؤلفه ال�صيخ حممد ال�صند

اعداد: محمد الخاقاني

محمّد بن سعيد الرواندي
من كتاب عجالة المعرفة في اصول الدين

 الدليل على إمامتهQ نص النبيN عليه ، ونص آبائه ، وقولهم حجة. 
ودلي��ل وج��وده - عل��ى الجملة - هو م��ا دل على اأن 
الزم��ان - مع بق��اء التكليف - ل يج��وز اأن يخلو من اإمام 

مع�صوم هو اأعلم اأهل زمانه. 
اما غيبة اإلمام الثاني عش���رQ, فعلينا أن نبين س���ببهما، )بعد اإليمان بها 
لما دل على وقوعها من ادلة(، وهو الس���بب المحوج لألنبياءK إلى الغيبة : مثل 
ه���رب موس���ىQ  ، الذي دل علي���ه القرآن، حيث ق���ال : ) . . . َف���رَرْتُ مِنُكمْ َلمَّا 
  Nالن���ار . ودخول نبينا  Qودخول  إبراهيم . Qخِْفتُُك���مْ. . . . (  وه���روب يون���س
الغ���ار . فإذا لم يوج���ب هرب األنبياءK خلال في نبوته���م ، فبأن ال يوجب هرب 

اإلمامQ )الخلل( - مع أن األعداء اآلن أكثر - أولى. 
وأم���ا طول حياته ، فمما ال يتعج���ب منه . ألن هذا اإلنكار : إما أن يكون ممن 

يثبت قدرة اهلل ، أو ممن ال   يثبتها   فمن أثبتها : إن ش���ك في أن اهلل - تعالى - 
قادر على إبقائه أحدا ، مع أنه قادر على جميع المقدورات ، فهو كمن شك في أن 
اهلل - تعالى - عالم بجميع الجزئيات ، مع أنه عالم بجميع المعلومات.  وأن كان 
ال يثبت���ه قادرا على ذلك : فال���كالم معه ال يكون في اإلمامة ، والغيبة ، ولكنه في 

كونه - تعالى - قادرا ، ومن ثم إلى هنا بون بعيد.  فعلمنا أن ذلك غير منكر.  
وإذا كان سبب الغيبة الخوف ، واهلل عالم بجميع المعلومات. 

فمت���ى علم أن تلك العلة المحوجة زالت ، أظهره . فإن قلت : فاهلل قادر على 
إزال���ة الخوف، ف���إذا لم يزله فهو محوجه إلى الغيبة ؟ ! قلن���ا : إزالة علة المكلف 
ف���ي التكليف واجب���ة ، ولكن حمله على فعل التكليف بالقه���ر غير جائز فضال عن 
أن يك���ون واجبا ، ألنه لو حمله على ذل���ك بالجبر ، لزال التكليف ، وبطل الثواب 

والعقاب.

مياسة مهدي

ويوضح الشيخ جعفر السبحاني في بحث 
ل���ه في االلهيات يتناول فيه مفاهيم الكرس���ي 
والع���رش والميزان يبي���ن ما معن���اه  ان لفظ 
المي���زان ه���و لف���ظ مفهومي يعبر ع���ن معنى 
وهو ما يوزن به الش���يء وبالتالي نرى ان هذا 
المي���زان مرة يك���ون عصا فيها كفت���ان  ومرة 
يكون  حديدة  وفيها كفتان ومرة يتطور ليكون 
نابض���ا حلزوني���ا,  ومرة اخرى يك���ون عدادا 
رقميا ومرة يكون ميزانا لالشعة, ومرة يكون 
ميزانا لقياس االعمال البشرية يوم القيامة, 
وبهذا تتغير صورة الميزان من مرحلة بشرية 
الى  اخرى وتتغير كذلك صورته من نشأة الى 
اخرى ولكن الجميع  يعبر عنه بلفظة ميزان .

  Qواما عندما ناتي الى لفظة نور االمام
فكذلك لفظة النور تعطي معنى الكش���ف عن 
الحقيقة  وكش���ف الظالم وحقائق االش���ياء,  
وبالتال���ي,  فم���رة يكون النور ضوءا يكش���ف 
س���تار الظالم الدام���س,  ومرة يك���ون علما 
يكش���ف الحقائ���ق المغيب���ة او الت���ي غطته���ا 

السحب .
ولع���ل النص الذي يش���ير الى كون الناس 
في دولة االمامQ  يس���تغنون عن نور الشمس 
بن���ور االمامQ  ه���و ان االنس���انية انما تنعم 
ب���دفء  الحي���اة من خ���الل نور الش���مس وما 
يحتوي���ه من نع���م الهية ولك���ن الرواي���ة تقول 
ان االم���امQ  عندم���ا يظه���ر يخرج خمس���ة 
وعش���رين حرفا م���ن العلم وبالتال���ي يحصل 
االس���تغناء بهذا العلم وهو الن���ور االلهي عما 
تمنحه الش���مس من ض���وء  ونعم  الهية اخرى 
تختزنه���ا الطاق���ة الشمس���ية خصوص���ا وان 
البش���رية تتج���ه االن نح���و الطاقة الشمس���ية 

كبديل عن طاقة النفط. 
  ان اخراج خمس���ة  وعش���رين حرفا من 
العلم يعني ان الطاقة العلمية لالنس���ان ومن 
خالل الطاقة اإللهية تجتاز مرحلة االستفادة 
من الشمس  حتى على مستوى الرؤية البصرية 

..لماذا؟
النن���ا نعرف ب���ان االمامQ  ه���و مصدر 
طاقة الوجود وهو س���ر الوجود, وهو واسطة 

الفيض للوجود وبالتالي فهو يس���تطيع ان يمد 
الوجود بكل انواع الطاق���ة الفعالة التي تحيي 
نظام الوجود بكل ابعاده وبصورته الش���املة,  
وام���ا الش���مس والقم���ر فم���ا  ه���ي اال اجزاء 
م���ن فيض االم���امQ  )اهللهَُّ نُ���ورُ السَّ���مَاوَاتِ 
وَاألإَْرِْض( وبم���ا ان االم���ام ه���و ن���ور اهلل ف���ي 
الوجود فهو اكبر واعظم  من نور الش���مس بل 
اليقاس به, بالتالي تظهر هذه النورية بشكل 
العلم الذي يبثه بين الناس  والتي عبرت عنه 
الروايات بخمس���ة  وعش���رين حرفا وهذه هي 

الرمزية والواقعية بنفس الوقت.
 واذا الحظنا النصوص التي تتحدث عن 
خصائص دولة االم���امQ  نجدها تحكي عن 

امور اليتحملها العقل واليستوعبها.
والح���ق اننا ف���ي هذا العص���ر الذي بلغت 
التقنية حدا مذه���ال بحيث ان  كل يوم تتطور 
التقني���ة فتظهر لن���ا ابتكارات كبي���رة ومثيرة 
النس���تطيع ان نس���توعبها,  ه���ذا ونحن االن 
ربم���ا بحرف او حرف ونصف م���ن العلم  فما 
بالك اذا تطورت البشرية الى ما قبل الظهور 
واكتم���ل الحرف���ان او لنق���ل انن���ا ف���ي مرحلة 
الحرفين من العلم. فاذا كان العقل اليستطيع 
ان يس���توعب التط���ورات والطف���رات التقني���ة 
ف���ي عصر الحرفين فبربك كيف نس���تطيع ان 
نس���توعب عصر الخمس���ة  وعش���رين حرفا، 
ياترى ما هو  ش���كل التقنية حينئذ  وما مداها 
وما س���رعة تطورها اليومي والحياتي وما هي 
ابعادها السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
والنفس���ية والس���لوكية. يقينا هي ش���يء يفوق 
التوقعات  ويفوق التصورات واليستطيع العقل 

بحدوده المعرفية اآلنية ان يستوعبها .
فمث���ال كي���ف يس���تطيع ان يعبر االنس���ان 
ويجت���از ماليي���ن الس���نين الضوئي���ة بلمح���ة 
بص���ر,  ومن المعروف  ان النظرية النس���بية 
التي هي اقوى نظرية ارضية تمنع هذا السفر 
الن الجس���م يتحول ال���ى طاقة فكي���ف ينتقل 

االنسان هناك.
من المؤكد  ان القوانين س���تتغير. ولذلك 
ج���اءت الرمزي���ة لت���دل ع���ن ان الس���فر بين 

الكواكب يكون كالسفر بين االقطار  االرضية  
وكي���ف يس���توعب  العق���ل ان الرجل يعمر 
كثي���را حت���ى يولد ل���ه الف غالم لي���س بينهم 
جارية  وان الثوب الذي يلبسه االنسان يقصر 
ويكبر كما يشاء االنسان وهو مرتديه. والكثير 

من االمور التي لم تخطر على قلب بشر.
للدول���ة  الحقيقي���ة  الص���ورة  ان  الش���ك 
بحي���ث  راقي���ة  بمواصف���ات  ه���ي  المهدوي���ة 
اليس���توعبها العقل البش���ري االن ، لكن البد 
للمعص���وم ان يوض���ح اجزاء م���ن ابعادها من  
خالل  ألفاظ تحمل الواقعية والرمزية ليفهم 
االنس���ان ش���يئا من الحقيقة . ولذلك ورد في 
بع���ض الروايات ان علة الغيب���ة التعلم اال بعد 

.Qظهور االمام
ومن وجهة اخرى نرى ان هناك تش���ابها 
كبي���را بي���ن الف���اظ الق���رآن الت���ي تعب���ر عن 
اح���وال ي���وم القيام���ة خصوصا الجن���ة حيث 
تج���د الق���رآن يعط���ي تش���بيها ولكن���ه بنفس 
الوق���ت يمزج���ه م���ع الواقعي���ة الدنيوي���ة لكي 
يفهم االنس���ان المخاطب ج���زء الحقيقة واال 
فان الحقيق���ة بكاملها التظهر اال يوم القيامة 
فتكون بحق اليقين ، وم���ا دمنا نعيش ادوات 
معرفية المادة والحس فاننا الندرك المرحلة 
المعرفي���ة الواقعية التي في تلك النش���أة غير 
المادي���ة. اال اذا تج���ردت النف���س وحصل لها 
الكش���ف الروحي والشهودي  وهو اليحصل اال 
للقلي���ل  من أولياء اهلل عزوجل ) لو كش���ف لي 

الغطاء ما ازددت يقينا(.
وم��ن هن��ا ف��ان مرحل��ة دولة 
الم��امQ  وان كانت ن�ص��اأة مادية 
ار�صية لكنها تح��دث طفرة نوعية 
في كل ميادين الحي��اة وتتغير كل 
الموازي��ن والت�ص��ورات وتنقل��ب 
كل التوقع��ات لتنت��ج واقع��ا هي 
جن��ة اهلل في الر�ض يج��د الن�صان 
فيها ما لعين راأت ول اذن �صمعت 

ولخطر على بال ب�صر .

ال�صيد جواد نقوي / باك�صتان:
كان األئمةK يبين���ون للمؤمنين فضيلة 
االنتظار وش���رفه, وآثار الغيب���ة واحكامها, 
وقد اك���دواK ان المؤمنين الذين يعيش���ون 
في زمان الغيبة هم اش���رف المؤمنين الذين 
يدرك���ون حقيق���ة مفه���وم الدي���ن, واالتصال 
باإلم���امQ حت���ى ان الش���يعة الذي���ن كان���وا 
يستمعون إلى هذه االحاديث  يرددون يا ليتنا 

كنا في زمان الغيبة وكنا من المنتظرين.

ال�صيخ عفيف النابل�صي/ لبنان:
االنتظار تحت هذا المعنى يعني اننا البد 
لنا ان نكون مهيئين على مستوى الثقافة, على 
مستوى الحركة العلمية, والحركة الجهادية, 
ان نكون مدربين ومهيئين ,وجاهزين لمعركة 
علمي���ة  كأنها  قائم���ة االن,  اي لو ان اإلمام

Q جاء ليبط���ل كل فاعلية  الصواريخ الذرية 
والبالس���تية وغير ذلك, من  أو  انه يس���يطر   
بالكلمة الناعمة ويأسر االعداء  خصوصا وان 
البش���ر يكونون قد مل���وا الظل���م والجور طيلة 
ه���ذه الق���رون وهم بف���ارغ الصب���ر  ينتظرون 
ه���ذا الص���وت عندم���ا يح���ل عليهم ويس���طع 
ن���وره، ويأتي بأش���كال الق���وة، وعندها  فان 
اصح���اب الممالك واصحاب الدول واصحاب 
القوى  ال يتنازلون ع���ن ممالكهم وعن دولهم 
وعن قوته���م خصوصا إذا كانت القوة متفوقة 
مثل ق���وة امريكا والغرب واالتحاد الس���وفيتي 
وغيره���ا   من القوى التي تعتز بما عندها من   
سيطرة  على عالم الفضاء  من قدرة   تدمير.   
فالبد ان تقع عندئذ حرب بين جيش المهدي

Q بي���ن الجي���ش المتأه���ب لمعرك���ة الفصل 
م���ع االعداء. وهذا حتم���ا حاصل  حتى يتمكن 

اإلمامQ من السيطرة على البالد.
فيج���ب عل���ى كل منتظ���ر ان يك���ون مهيأً 

لخوض أو المشاركة في هذه المعركة. 
ال�صيخ جعفر الهادي/ العراق:

 يقول اإلمامQ  أال اخبركم بما ال يقبل اهلل 
عز وجل من العباد عمال  إال به,  هل تريدون 
ان اخبرك���م بالش���يء ال���ذي يج���ب ان تقترن 

العب���ادات واالعمال حتى يقبل اهلل من العباد 
ذلك العمل وتلك العبادات. 

وقد س���ئل اإلم���امQ ما هو ذل���ك العمل  
وكما  جاء في الغيبة للنعماني قالH  )شهادة 
ان ال اله إال اهلل وان محمداN عبده ورسوله 
واالق���رار بما ام���ر اهلل والوالية لن���ا أي ألهل 
البي���تK,  والبراءة من اعدائنا والتس���ليم 
له���م والورع واالجته���اد والطمأنينة واالنتظار 
للقائ���مQ(  فاالنتظ���ار للقائ���مQ جاء إلى 
جان���ب مجموع���ة م���ن العب���ادات واالعم���ال 
والنش���اطات الدينية, فانت يمك���ن ان تكون 
منتظ���را  تعمل وتق���وم بمجموعة من االعمال 
ال ان   تقبع في بيتك وتترك الواجبات وتترك 

المسؤوليات الدينية.

ال�صيخ محمد العباد/ ال�صعودية:
إن الروايات واآليات الش���ريفة  تؤكد على 
االنتظار ليعيش االنس���ان دائما امل الخالص 
من هذه الش���دائد التي تحيط به, هذا اوال, 
أمّ���ا ثانيا فهن���اك هدف آخر  وهو ان يس���عى 
االنس���ان دائما ألن  يكون منسجما في فكره, 
ثقافته, روحيته, أخالقياته,  ومس���ؤولياته 
ب���ل  ف���ي كل س���كناته وحركات���ه, وان يك���ون 
 Qمنسجما مع ما س���يأتي به اإلمام المهدي
النه يعي���ش دائما لحظات امكاني���ة ان يخرج 
اإلم���امQ في كل لحظة,   اآلن او  بعد غد,  
وإذا بق���ي االنس���ان   يعيش االم���ل دائما فانه  
يعيش حالة االنس���جام، أي  يسعى دائما بان 
يكون منس���جما م���ع اإلمام المه���ديQ فيما 

يحمله من اهداف لظهوره.

ال�صيخ رفيعي/ ايران: 

آف���ة,  موض���وع  ول���كل  ش���يء  ل���كل  ان   
وان اح���دى اآلف���ات ف���ي موض���وع المهدوي���ة 
باختالف اس���بابها )س���واء كانت من االعداء 
أو من انفس���نا( انن���ا غفلنا ع���ن وظائفنا في 
زم���ن الغيبة وقد وضعنا ج���ل اهتمامنا باتباع 
عالئ���م الظهور وتطبي���ق ما ورد م���ن روايات 
عل���ى الوقائع الت���ي تحصل,  وهو امر س���بب  
 Q لن���ا صدم���ة جدية في الفك���ر, ان االمام
لم يطلب منا ان نس���لط جمي���ع االضواء على 

عالمات الظهور  دون غيرها. 
ان م���ا يراد من���ا هن���ا وكما اك���دت عليه 

الروايات هو معرفة وظائفنا في زمن الغيبة.

الدكتور ح�صين �صير علي/ العراق:
االنتظ���ار  يعنى اختب���ار الناس,  امتحان 
الناس، اي  اكتش���اف قابليته���م  على االيمان 
الحقيقي باإلم���امQ، هناك من العلماء  من 
يذك���ر ه���ذه القضية كحج���ة فيق���ول ان ابتالء 
الناس وامتحانهم في هذه الفترة من اعمارهم 
ف���ي الواقع ه���و االنتظار الحقيق���ي المراد من 
المؤم���ن,  فالرواي���ة التي تقول ل���و لم يبق من 

الدنيا إال يوم واحد لمدّد اهلل هذا اليوم.
ليحق���ق الباري عز وجل مبتغاه,  فالغاية 
من وجود اإلم���ام المهديQ لها عالقة قوية 
به���ذا المعنى فيكون معنى   االنتظار اذن   هو  
اختبار الن���اس وامتحانهم في عصر الغيبة,  
وعندم���ا يم���رون به���ذا االمتح���ان االله���ي,    
يتبين  مدى ثباتهم على الدين ومدى ايمانهم 

بهذه العقيدة الربانية.
ال�صيد محمد باقر الح�صني/ العراق:

من الروايات اللطيفة التي ذكرت مسألة 
االنتظ���ار رواية أب���ي الجارود   م���ن أصحاب 
اإلم���ام الباق���رQ وكان ق���د اصب���ح   ش���يخا 
كبيرا, )جاء إل���ى اإلمام الباقرQ وقال له:  
س���يدي هل تع���رف مواالت���ي لك���م وانقطاعي 
اليك���م ,  ق���ال له االمامQ  نع���م  فقال:  انا 
مكف���وف وكبي���ر وال اس���تطيع ان ازورك���م كل 
حي���ن, فقال ل���ه اإلمامQ  ه���ات حاجتك، 
فقال اس���ألك عن دينك ال���ذي تدين به تدين 
اهلل تعالى به انت واهل بيتك ألدين اهلل تعالى 
ب���ه   فقال له االم���امQ الن اقصرت الخطبة 
فقد اعظم���ت المس���الة واهلل العطينك ديني 
ودي���ن آبائي الذي تدي���ن اهلل تعالى به ثم بدأ 
يبين له فقالQ  شهادة ان ال اله إال اهلل وان 
محمدا رس���ول اهللN واالق���رار بما جاء من 
عن���د اهلل والوالية لولينا والب���راءة من عدونا 

وانتظار قائمنا واالجتهاد والورع(.
مقتبس من برنامج ))منتظرون((

مة
الرمزية والواقعية يف الن�صو�ض املهدويةتت
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واحدة من اهم االشكاليات التي يشكلها المخالفون على إتباع أهل 
البيتK هو  قولهم   كيف تأتّى لإلمام المهديQ هذا العمر الطويل 
وعدم خضوعه للقانون الطبيعي في الحياة من الهرم والشيخوخة ومن 

ثم الموت.
 Qش����بهة طالما يرددونها ويصورون من يقول بأن اإلمام المهدي 

حي يرزق بأنه واهم أو ساذج أو انه يعيش الخرافة والخيال . 
وعندما يراد  معالجة هذه الشبهة يمكن ان تنتهج طرق مختلفة , 
فقد يترك االمر لاليمان بقدرة اهلل تعالى التي ال يعجزها ش����يء و هذا 
جواب كاف ش����اف للمؤمن الموحد , و قد يردّ المستش����كل إلى الواقع 
التاريخي القديم و الحديث الذي يش����هد بوج����ود معمرين كثر,  او قد 

يقرب الموضوع بطريقة علمية. 
ورصدن����ا في هذا العدد لالبحاث العلمية التي تم التوصل لها حول 
طول عمر االنس����ان وكيفية تمديده والتج����ارب العلمية التي أثبتت ذلك 

ردا على المنكرين وشبهاتهم .
على أس����اس من التحقيق����ات العلمية التي قام به����ا علماء الطبيعة 
فقد ثبت إمكان طول عمر اإلنسان, حتى أن أكابر العلماء صمموا على 

تهيئة أنواع من األغذية واألدوية التي تساعد في إطالة العمر. 
وينق����ل آية اهلل الس����يد الص����درH في كتاب����ه )المه����ديQ( مقاالً 
ورد ف����ي مجلة )المقتطف( العدد الثالث من س����نة 1959  ش����اهدا على 

المدعى السابق.
 ورصدن����ا تذكر مقتبس����ات مما جاء في����ه منها: )العلم����اء الموثوق 

بعلمهم يقولون أن كل األنس����جة الرئيسة من جسم الحيوان تقبل البقاء 
إل����ى م����ا ال نهاية, وأنه ف����ي اإلمكان ان  يبقى اإلنس����ان حي����اً ألوفا من 
الس����نين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته,  وقولهم هذا 

ليس مجرد ظن بل هو نتيجة عملية مؤيدة باالمتحان .. 
قال األس����تاذ )ديمندوبرل(  من أساتذة )جامعة جونس هبكنس(: 
أن كل األجزاء الخلوية الرئيس����ة من جسم اإلنسان قد ثبت أن خلودها 
بالقوة صار أمراً مثبتاً باالمتحان ومرجحاً ترجيحاً تاماً لطول ما عاشه 
حت����ى اآلن... والظاه����ر أن أول م����ن امتحن ذلك في أجزاء من جس����م 
الحي����وان ه����و الدكتور )ج����اك لوب(... ث����م أثبت الدكت����ور )ودن لويس( 
وزوجته أنه يمكن وضع أجزاء خلوية من جس����م جنين طائر في س����ائل 

ملحي فتبقى حية وهكذا توالت التجارب... 
حت����ى قام الدكتور )الكس����يس كارل(  وأثبت منه����ا أن هذه األجزاء 
ال تش����يخ الحيوان الذي ُأخذت منه بل تعيش أكثر مما يعيش هو عادة, 
وقد ش����رع ف����ي التجارب المذك����ورة في ش����هر يناير س����نة 1912   ولقي 
عقب����ات كثي����رة وقد ثبت له:  أن هذه األج����زاء الخلوية تبقى حية ما لم 
يع����رض لها عارض يميته����ا,  إما من قلة الغ����ذاء, او من دخول بعض 

الميكروب����ات. وأنه����ا ال تكتفي بالبقاء حية,  بل تنم����و خالياها وتتكاثر 
كما لو كانت باقية في جسم الحيوان. وأنه يمكن قياس نموها وتكاثرها 
ومعرفة ارتباطها بالغذاء الذي يقدم لها. وال تأثير للزمن عليها أي أنها 
ال تش����يخ او تضعف بم����رور الزمن بل ال يبدو عليها أقل أثر للش����يخوخة 
تنمو وتتكاثر في  هذه السنة كما كانت تنمو وتتكاثر في السنة الماضية 

وما قبلها من السنين. 
ولكن لماذا يموت اإلنس����ان ؟ ولماذا نرى سنيه محدودة ال تتجاوز 

المائة إال نادراً جداً ؟ 
والجواب: أن أعضاء اإلنس����ان كثيرة مختلفة وهي مرتبطة بعضها 
ببعض ارتباطاً محكماً حت����ى أن حياة بعضها تتوقف على حياة البعض 
اآلخر فإذا ضعف بعضها ومات لسبب من األسباب,  مات بموته سائر 
األعض����اء,  ناهيك بفتك األم����راض الميكروبي����ة المختلفة, وهذا ما 
يجع����ل متوس����ط العمر أقل جداً من س����بعين او  ثماني����ن...   وبهذا  ثبت 
ان العمر اقل جدا من س����بعين او ثمانين  ومائة واكثر ,  فاذا اس����تطاع 
العل����م ان يزيل  العوارض ويمنع فعلها لم يبق مانع  يمنع من  اس����تمرار 

الحياة مئات من السنين(.
وفي مقال نش����ره موقع علوم وتكنولوجيا, قس����م الهندسة الوراثية 
بتاريخ 2001/1/9 بعنوان )شباب دائم في القرن الحادي والعشرين( 
أوض����ح في مطلعه ان اإلنس����ان يس����عى منذ بدء الخليق����ة لتحقيق حلمه 
الكبير بالخل����ود، واآلن يتبارى علم����اء البيولوجيا والهندس����ة الوراثية 
في إيجاد ترياق ناجع لعالج الش����يخوخة، واستخالص إكسير الحياة؛ 
للوصول إلى الش����باب الخالد، مش����يرا إلى ان فريقا من الباحثين من 
جامعة ) كونكتكت ) األمريكية اكتش����ف في نهاي����ة عام )2000 ( جينًا 
أس����موه ) أندي( أدى اس����تخدامه في المُختَبَر إل����ى مضاعفة مدة حياة 
ذبابة الفاكهة إلى الضعف، وقد أدى نقل الجين المكتَشَف إلى الذباب 
إل����ى إطالة عمر بعض الذبابات م����ن )37( يومًا إلى ما يقارب الضعف 
)70 يومً����ا(، وق����د وصلت حياة 

بعض الذب����اب إلى )110( أيام، 
وع����دَّل الباحثون جينًا يش����ترك 
في األيض الفعَّ����ال لدى الذباب 
ليتم إبطاء نش����اط الخلية؛ حيث 
يؤدي وجود هذا الجين الس����تهالك طاقة الذباب 
بطريقة س����ريعة، وسمح تنظيم عمل هذا الجين 
في الذب����اب بالعيش لمدة أط����ول بصحة جيدة، 
كما اس����تمرت إناث الذباب بالتوال����د حتى نهاية 
عمره����ا. ويص����ل التش����ابه بي����ن اإلنس����ان وذبابة 
الفاكه����ة في الش����فرة الوراثية إل����ى حوالي )80( 
بالمائة، وستس����مح الخريطة الوراثية لإلنس����ان 
بالتع����رف على أي جين مش����ابه، وس����يتبع ذلك 
بالطبع محاولة تعديله للحصول على عمر أطول، 

وشباب دائم في المستقبل القريب.
ولق����د تزامن م����ع ه����ذه األبح����اث محاوالت 
أخ����رى عديدة ف����ي ه����ذا المجال، فعلى س����بيل 

المث����ال توص����ل العلم����اء األمريكي����ون ف����ي معهد 
)ماساتشوس����تس( للتكنولوجيا إلى كش����ف قد يؤدي إلى إنتاج كبسوالت 
مضادة للش����يخوخة.   وقال����وا :  إنهم تمكن����وا من تحديد وس����يلة للتحكم 
في ش����يخوخة خلية الخمي����رة، وذكروا أنهم يأملون في أن يس����اعدهم 
هذا الكش����ف عل����ى تطوي����ر طريق����ة لتأخير الش����يخوخة في اإلنس����ان.  
وأض����اف العلم����اء أن من المعلوم����ات المعروفة لديه����م أن خفض عدد 
الس����عرات الحراري����ة الت����ي يحص����ل عليها اإلنس����ان من الطع����ام يُؤخِّر 
زحف الش����يخوخة،  ويقلل تدهور حالة الجسم ، ويَحُول دون األمراض 
المرتبطة بالتقدم في العمر ، وقالوا :   انه ليس من الصعب اتباع نظام 
غذائ����ي يحدث هذا التأثير،  كما توصل العلماء إلى أدلة علمية جديدة 

تؤكد العالقة بين النظام الغذائي والشيخوخة. 
 فق����د أثبتت تج����ارب العلماء في جامع����ه )ويسكنس����ن( األمريكية 
أن تناول الوجبات التي تحتوي على س����عرات حرارية أقل يس����اعد على 
الحفاظ على الش����باب ويؤخر أعراض الش����يخوخة؛ ألن تخفيض كمية 

الغذاء يؤثر على بعض الجينات المرتبطة بهذه الظاهرة. 
وم����ا زال الحدي����ث مرتبطا بالخريطة الجينية لدى االنس����ان حيث 
اكتش����ف الباحثون اإليطاليون أن جينًا ناقصًا في الثدييات )اللبائن(، 

بم����ا في ذلك اإلنس����ان، ربما يقود إل����ى إطالة الحي����اة، وتمكن فريق 
العلم����اء الذي يقوده )بيير جيوس����يبي( من المعهد األوروبي للس����رطان 
ف����ي مي����الن، من التوصل إل����ى تحديد آلي����ة عمل هذا الجي����ن. ويعتقد 
العلماء أن بعض الخاليا تتضرر عندما تتعرض إلى عناصر مؤكس����دة 
مثل: بيروكس����يد الهيدروجين، واألش����عة فوق البنفسجية، كما يعتقد 

فري����ق الباحثي����ن اإليطاليي����ن أن آلي����ة صيان����ة 
الخاليا المعطوبة عادًة ما تبقى خاملًة بس����بب 
البروتي����ن )66( أس أتش س����ي،وهناك خطط 
إلجراء المزيد م����ن البحوث على بروتين )66( 
أس أتش سي في المستقبل؛ حيث إنه لم يتضح 
بعد الس����بب وراء طول عم����ر الحيوانات التي ال 
تستطيع إنتاج بروتين بي )66( أس أتش سي، 

بمقدار الثلث. 
وقال البروفيس����ور )ليون����ارد جورينتي( من 
معهد ماساشوس����يتس للتكنولوجيا في الواليات 
المتح����دة، ف����ي تعلي����ق له نش����ر بمجلة نيتش����ر 
)الطبيع����ة(: )إن ه����ذا االكتش����اف إذا ل����م يكن 
ينبوع الش����باب فإنه أكثر من بصيص أمل، وإن 
العدي����د من العلماء يرغبون ف����ي معرفة المزيد 
ع����ن ماهية الجينات التي تس����يطر على طول أو 

قصر الحياة. 
وفي االطار ذاته نش����رت مجلة الجزيرة في 
عددها 107 بتاريخ 2004/10/30 تقريرا تحت 
عنوان )ظ����روف الحياة الس����ليمة تطيل العمر(  
أك����دت فيه أن تبن����ي العادات الصحي����ة الجيدة 
يمك����ن أن يزي����د العمر مائة وعش����رة أع����وام أو  
أكثر بدون أية أدوية وال حتى تعب زائد.. ويجعل 

العظام الضعيفة الش����ائخة أق����وى لتعيش أطول 
وتصبح عظاماً مئوية معمرة،وأش����ارت  المجلة 
إل����ى ان معظم ه����ذه الدراس����ات والبحوث تقوم 
باقتراح وتخمين التصرفات والعادات المريحة 
التي يمكن تبنيها في حياة اإلنسان اليومية حتى 

يتمك����ن من العيش حتى س����ن المائة. لذلك فإن هذه الدراس����ات توضح 
بع����ض القواعد التي يجب تطبيقها حس����ب ما ينص����ح به المتخصصون 
األمريكان في هذا الش����أن. حيث تعتمد هذه القواعد أساساً على فكرة 
إعادة االتصال مع قواعد وأس����اليب حياتنا في السابق. أي يجب إعادة 
اس����تخدام القواع����د األصلية التي تتماش����ى مع العمل الصحي لجس����د 
اإلنس����ان, والعيش كما في الماضي على الطبيعة ب����دون مواد كيماوية 
حافظة في الغذاء وبدون تلوث الهواء وماء الشرب، أو ما يعني الرجوع 

إلى األصل حتى نتمكن من بلوغ المستقبل بصورة أفضل. 
وال يخف����ى ان للجينات اثرا  في العمر الطويل لإلنس����ان,  هذا ما 
بينت����ه )صحيفة الرياض(  اليومية في عددها 14358 في مقال عنوانه 
)عزل جينات تبطئ تقدم العمر(  نش����رته بتاريخ 2007/10/16 نقال 

ع����ن وكالة رويترز ان باحثين حددوا مجموع����ة من الجينات التي تؤخر 
عملية الشيخوخة في الديدان ويقولون انهم يتطلعون اآلن لمعرفة ما اذا 
كانت هذه الجينات لها نفس الخصائص عند البشر.  ومن المعروف ان 
كثيرا من الجينات الموجودة في الديدان لها مثيلها عند االنسان ويقول 
الفريق العامل في )جامعة كاليفورنيا(  بس����ان فرانسيسكو انهم يأملون 
أن يفهموا بش����كل افضل بعض العمليات التي تسبب التقدم في السن, 
وقال الباحثون في دورية )علم الوراثة الطبيعية( ان االدوية التي تحاكي 
تأثير هذه الجينات ربما تس����اعد الناس على العيش عمرا اطول وقالت 
)كيني����ون( احدى الباحث����ات  وجدنا جينات كثيرة تطي����ل العمر ولكنها 
تبطئ نمو االورام.  وان البش����ر لديهم نس����خ من كثير من هذه الجينات 

ومن ثم فقد يؤدي هذا العمل الى عالجات تبقينا شبابا(.
وبعنوان )إنجاز الخريطة الجينية لإلنسان يكشف سرّ العمر المديد(  
فقد نش����رت جري����دة القبس الكويتية, مقاال بتاري����خ 2010/7/15 في 
عددها  13337 ذكرت فيه انه تم تطوير اختبار علمي يمكن من خالله 
التنبؤ باحتمال ان يعيش اإلنس����ان حياة أو عم����راً طوياًل للغاية, ويقوم 
الفحص على أس����اس اجراء مس����ح للخريطة الجيني����ة الكاملة للفرد, 
وتوصل الباحثون ال����ى تطوير ذلك الفحص عن طريق تحليل الخريطة 
الجيني����ة لمجموع����ة من االش����خاص ممن بلغوا س����ن المائ����ة وعددهم 
1055 ش����خصاً ينتمون الى مناطق مختلفة في العالم. ومقارنة الفروق 
البسيطة في الحمض النووي لديهم مع التركيبة الجينية الشخاص تقل 
اعمارهم عن المائة. كما اكتشف الباحثون أنه عن طريق التركيز على 
150 تح����والً فقط في الخريطة الجينية لالنس����ان، يكون في مقدورهم 
التنبؤ بدقة تصل الى 77 في المائة اذا ما كان الشخص ينتمي الى فئة 
من يبلغون س����ن المائة، ويقول )توماس بيرل(  االستاذ في كلية الطب 
بجامعة بوس����طن، والذي قاد الدراسة التي نشرت في مجلة )الطبيعة 
- Nature(، ان ه����دف البحث هو محاولة فهم االس����باب الوراثية 
التي تجعل بعض الناس يعيش����ون حياة اطول من غيرهم، بالرغم من 
تشابه اسلوب حياتهم. واضاف )البروفيسور بيرل(  )شرعنا في اجراء 
الدراس����ة  لفهم الفروق الوراثي����ة فيما يتعلق بطول العم����ر. وكنا ندرك 
ان تل����ك مس����ألة جينية معق����دة. وان طول العمر لي����س قضية غير هامة 

كم����ا يرى البعض. فهي تفتح في واقع االمر الباب امام فهم المحددات 
الوراثية وتلك التي تتعلق بأسلوب الحياة المواكب لطول الحياة(. ويشير 
بي����رل ال����ى ان دقة التنبؤ الذي بلغ نس����بة 77 في المائة )غير مس����بوقة 
تقريبا(،وق����د توصل العلماء الى ان نس����بة 90 في المائة ممن هم في 
سن المائة في الدراسة كانت لديهم )سمة وراثية( خاصة باطالة العمر 
تظه����ر في تركيبة خاصة من التحوالت الجينية التي لديهم. كما توصل 
الباحثون ايضا الى ان نسبة 45 في المائة ممن هم فوق سن 110 عاما 
لديهم س����مة وراثية تش����تمل على اعلى نس����بة من التحوالت ذات الصلة 
بطول العمر.ويقول البروفيس����ور بيرل )ان هذه الس����مات الوراثية تشكل 
تقدم����ا جديدا باتج����اه تحديد الخريط����ة الجينية الش����خصية، وبروز 
مجال للطب قائم على التنبؤ باستخدام هذه الوسيلة التحليلية التي قد 
تثبت فائدتها في الوقاية والكش����ف عن العديد من االمراض، وكذلك 

في مجال انتاج ادوية وعقاقير ذات تركيبة تناسب كل حالة(.
وم����ن المعروف ان العم����ر المديد يتمي����ز بتركيبة جيني����ة تتوارثها 
االجيال في االس����رة، غير ان اتباع اس����لوب حياة جيد يعد عامال هاما 
ايض����ا به����ذا الخصوص. وتوص����ل فري����ق الباحثين الى نتيج����ة تقول ان 
)التنبؤ ليس دقيقا، وبالرغم من وجود امكانية تحس����ينه مع اكتس����اب 
المزيد من المعرفة في مجال الفروق في الخريطة الجينية البش����رية، 
اال ان ه����ذا القص����ور يؤكد تأثي����ر العوام����ل البيئية مثل اس����لوب الحياة 
ونوعيته����ا اللذين يس����همان بطرق هامة في قدرة االنس����ان على العيش 

سنوات طويلة(.
كلمة ر�صدنا:

ومما تقدم ات�صح لنا اإمكانية بقاء الخاليا اإلى اأجل طويل 
وعم��ر مديد, اإذا ل��م يحدث لها طارئ اعتم��ادا على عاملين 
الأول ه��و الظ��روف البيئية ون��وع الغ��ذاء وطريقة تناوله 
ب�صكل �صحي والثاني يعتمد على طبيعة الجينات والخريطة 

الجينية لالإن�صان وان الوراثة لها �صلة بالمو�صوع.
 وهن��اك مق��ال من�ص��ور ف��ي منت��دى مرك��ز الدرا�صات 
التخ�ص�صي��ة ف��ي الإم��ام المه��ديQ تحت عن��وان  )طول 
عم��ر الإمامQ  وعل��م الجين��ات(  يو�صح ب�ص��ورة مف�صلة 
تاأثير عملية ن�ص��خ الحام�ض النووي )DNA( على ظهور 
اعرا���ض ال�صيخوخ��ة, و بقليل م��ن التاأمل نج��د ان كل هذه 
الم��ور  يمكن ان تكون متح�صل��ة وموجودة في حياة امامنا 
المهديQ,  وبذلك يبقى الإمام   حياً يعي�ض  بين ظهرانينا,  
يدور في اأرجاء الدنيا يرق��ب الب�صرية وما يجري فيها اإلى اأن 
تحين ال�صاعة التي ياأمره فيها  الباري  كي يقوم بالأمر ويقود 
الب�صري��ة نحو الإ�صالح وال�صعادة واإزالة الظلم والف�صاد, وان 
ال�صتبع��اد لطول عمرهQ  لم يعد له مبرر,  لي�ض فقط من 

الناحية العقلية و اليمانية, بل حتى من الناحية العلمية .

اخلريطة اجلينية لالإن�صان تك�صف �صّر العمر املديد

أساتذة  من  )ديمندوبرل(   األستاذ  قال 
األجزاء  كل  أن  هبكنس(:  جونس  )جامعة 
اإلنسان  جسم  من  الرئيسة  الخلوية 
أمرًا  صار  بالقوة  خلودها  أن  ثبت  قد 
تامًا  ترجيحًا  ومرجحًا  باالمتحان  مثبتًا 

توصل العلماء األمريكيون يف معهد )ماساتشوستس( للتكنولوجيا 
للشيخوخة مضادة  كبسوالت  إنتاج  إىل  يؤدي  قد  كشف  إىل 

أن تبني العادات الصحية الجيدة يمكن أن يزيد العمر مائة 
وعشرة أعوام أو  أكثر بدون أية أدوية وال حتى تعب زائد.. 

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا
إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 

والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات. رصدنا
هيئة التحرير 



5 التمهيد المهدوي
اّن انتش����ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س����يؤول إليها أمر البش����رية ال محالة، وان مس����ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ السباب كثيرة، من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا 

.Qهذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن
.Q ونح������ن في ))صدى المهدي(( سنفرد له�����ذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاح��������ب العصر والزمان

الدولة الجالئرية 
اعداد: هيأة التحرير

عملة ضربت يف عهد الشيخ حسن بزرك

عملة ضربت يف عهد السلطان أويس

مدخل املدرسة املرجانية

املدرسة املرجانية كما ترى من شارع الرشيد

عملة ضربت يف عهد السلطان حسني

عملة ضربت يف عهد السلطان أحمد

الدولة الجالئرية دولة �صيعية بحتة, ولها ب�صماتها الوا�صحة على الت�صيع

ت�صرف احد ابناء موؤ�ص�ض الدولة ح�صن الجالئري 
ببناء الحرم الح�صيني في كربالء

ان اغلب �صالطين الجالئريين وخواتينهم كانوا يهبون هبات ثمينة ويوقفون 
اوقافا مدرة على الماكن ال�صيعية المقد�صة في النجف ال�صرف وكربالء

تم�صك الجالئريين بحب اآل بيت النبوةK وال�صير على مذهبهم لم يمنعهم ان تكون 
دولتهم-وكما يذكر التاريخ- تمتاز بالنظرة الن�صانية وعدم التع�صب لمذهب من المذاهب

صفحة من نسخة مخطوطة لديوان سلمان السابجي صفحة أخرى من مخطوطة منظومات خواجوي كرمانيصفحة من مخطوطة منظومات خواجوي كرمانيصفحة من مخطوطة كليلة ودمنة صفحة من نسخة مخطوطة لديوان السلطان أحمد

جالئ��ر:   س����اللة مغولي����ة  تنتمي إلى تجم����ع قبائل 
موطنها بالد م����ا وراء النهر, والدول����ة الجالئرية دولة 
أنشأها حسن بزرك على أنقاض الدولة  اإليلخانية، وقد 
حكمت الدول����ة الجالئرية  العراق م����ن )738-836ه�( 
)1338- 1411م( عاصمته����ا بغداد, أش����هر س����الطينها 
أويس وابن����ه أحمد، وتعاقب على حكم العراق مجموعة 

من أفراد هذه العائلة , منهم وأبرزهم:
 1-تاج الدين )الشيخ حسن( بزرك بن حسين تولى 

الحكم في بغداد في الفترة )1338 -1356 (. 
 2 -الش����يخ أوي����س ب����ن ب����زرك ب����ن حس����ن ) 1356 

-1374 (. سار على مسيرة ابيه في حكمه وعدله. 
 1374 أوي����س)  ب����ن  حس����ين  الدي����ن  ج����الل   -  3

.)1382-
4 - غي����اث الدين أحمد ش����اه زاده بن أويس :  وقد 

تولى الحكم في الفترة ) 1382 -1410 (.
 نظام الحكم الجالئري :  

قس����م الجالئري����ون الواليات التي تحت س����يطرتهم 
إلى قسمين: 

للحكوم����ة  تابع����ة  داخلي����ا,   مس����تقلة  1-والي����ات 
المركزية. كواليات: شروان وكيالن ومازندران. 

2-واليات تابعة مباشرة للحكم المركزي.  كواليات 
آذربيجان واران وموعان, والعراق .  

 واتخ����ذ الجالئري����ون علم����ا خاص����ا بدولتهم , في 
وسطه صورة ثعبان ضخم )تنين( . 

  وأهتم����ت دولتهم  باالحتفال بالمناس����بات الدينية 
االس����المية إضافة  لالعياد القومية.  ومن اهم االعياد 

الدينية: عيد الفطر وعيد االضحى.  
 وقد  ضربت النقود  في  بغداد زمن الدولة الجالئرية  

ايام الشيخ حسن بزرك  في البصرة  والحلة.
وكذا الحال في  ايام  ابنه اويس   وقد كتبت  بالعربية 
والكوفية  المعتادة.  كذلك ايام  الس����لطان جالل الدين 
حس����ين بهادر خ����ان,  وفي عهد الس����لطان احمد بهادر 

خان.    
  المجتمع: يتكون  المجتمع في عهد الجالئريين 

من  اربع طبقات هي: 
  )أ(-الطبقة الحاكمة: ويأتي على رأسها السلطان, 
وزوجاته , واالمراء, ثم الوزراء. علما  ان  الجالئريين 

قد اتخذوا لهم وزيرا واحدا.   
 ب-طبقة رجال الدين.

  ج-طبق����ة الموظفين: وهم الموظفون الذين كانوا 
يلتحق����ون بالدواوي����ن, وكان����ت له����م رواتب ثابت����ة اثناء 

الخدمة, وبعد انتهائها  يحصلون على مكافأة,  اما في 
حال����ة وفاتهم فقد كان  ورثتهم يمنحون مكافاة قد تكون 

عقارات أو اموال سائلة. 
د-طبقة الصناع والزراع والتجار:  وينقسم الصناع 
إل����ى فئتين:   عم����ال الدولة, وحقوقه����م مؤمنة من قبل 
الدي����وان الكبير. وفئة تعمل لحس����ابها ولها محال خاصة 

بها.  اما الزارع  فكانوا  يرتبطون باالرض الزراعية.
 بعد ذلك يأتي  التجار حيث  اعتنى المغول بالتجارة 
فراجت بين المشرق والمغرب. كما انهم اهتموا  بالطرق 

التجارية.
مكانة المراأة في الدولة الجالئرية: 

وكان����ت للم����رأة مكان����ة عظيمة ومرموق����ة في عصر  
الجالئريين,  يقول ابن بطوطة: )والنساء لدى االتراك 
والتت����ر لهن حظ عظيم, وهم اذا ما كتبوا  امرا يقولون 
في����ه عن ام����ر الس����لطان والخواتيين, ول����كل خاتون في  

البالد والواليات المجابى العظيمة. 
  وله����ن وخاص����ة زوج����ات الس����لطان صال����ة لترتيب 
وحض����ور مجالس االدب  مع الش����عراء واالدب����اء ورجال 
الدي����ن, اي ب����الط مصغ����ر.  وان  بعضهن اش����تركن مع 
السالطين في تدبير امور المملكة.  وفي السياسة, كما 

فعلت )بغداد خاتون(. 
 ول����م تك����ن لزوج����ات الس����لطان فقط تل����ك المكانة 
المرموقة في الدولة بل كانت هناك نس����اء اخريات لهن 
مكانة كبيرة مثل مرضعة السلطان اويس )مخدوم شاه( 
التي كانت تلقب ب� )ايكجي(.  وكانت تعد من االميرات,  
يس����رع اليها في القضايا المهم����ة والخطوب المدلهمة, 
ولقد ش����اركت ه����ذه المرأة في بن����اء العمائر والمدارس 
والمستش����فيات, والتي  م����ن اهمها  في بغ����داد: عمارة 

االيكجية,  كما انها اع����ادت تعمير جامع الخلفاء الذي 
ال يزال يسمى جامع سوق الغزل, كذلك دار الشفاء.  

نظام الدولة الجالئرية: 
اتبعت الدولة الجالئرية نظاما يعد متطورا اداريا, 
وهو ما يس����مى بالدوواي����ن, فكان����ت  للجالئريين  عدة 

دواوين هي:

 1-ديوان الس����لطنة: وهو من اهم الدواوين  آنذاك 
؛ ويسمى رئيس����ه نائب الديوان, وعمله مراقبة وتنظيم 
االعمال الخارجية والداخلية في البالط. ويعنى باالمور 

المرتبطة بالسلطان واهله وامالكهم وشؤونهم.
ال����وزارة:    وكان  أو دي����وان  الكبي����ر   2-الدي����وان 

السلطان يختار الوزير.  
3-ديوان االستيفاء:    ويشرف   على امور الموظفين   
حي����ث ترعى الحكومة امور موظفيها ف����ي حياتهم. وبعد 

مماتهم تقوم برعاية اوالدهم. 
4-ديوان االشراف: ويسمى رئيسه مشرف الملك. 
وينظر بعم����ل  الدواوين المختلفة, ويطلع الحكومة على 

اخبار الموظفين واعمالهم. 

5-دي����وان الغ بينكج����ي:    ومهمته النظر في االمور 
المالية.

 6-ديوان االنش����اء: و ي����دون ويجم����ع كل القرارات 
الس����الطين  ووس����ائل  واالداري����ة  السياس����ية  والوثائ����ق 

والوزراء وسائر الشخصيات الهامة.  
7-ديوان النظر:   وذكر النحجواني ان هذا الديوان 
يق����وم بضبط امور الديوان الكبي����ر وتدبير المال وتمويل 

الخزانة ونفقات االمراء واصحاب الديوان. 
 8-دي����وان القضاء:  ويرأس����ه قاض����ي القضاة. وله 
تشكيالت قضائية في جميع انحاء البالد. وكان القضاء 
حسب الشريعة االسالمية بالنس����بة للمسلمين؛ وحسب 

القوانين المغولية بالنسبة للمغول. 
 وقد جعل الجالئريون  القوانين باللغة التي يتحدث 
بها اهل الوالية أو االقليم.  فالعربية   للبالد التي تنتشر 
فيه����ا العربي����ة. والفارس����ية   للنواحي التي تنتش����ر فيها 

الفارسية. واللغة المغولية   للقبائل المغولية. 
  الحياة الثقافية في ايام الدولة الجالئرية: 

  كانت   في هذا العصر مدارس كثيرة معتبرة,يقوم 
بالتدريس فيها   اس����اتذة كب����ار .  وكانت بغداد على وجه 
الخص����وص مرك����زا للعل����وم واالداب. وم����ن اه����م  تل����ك 
مس����عود- الوقائية-المرجانية-خواج����ه  الم����دارس:  

عاقولي-جام����ع س����راج الدين-جام����ع النعمان-س����يد 
س����لطان علي-ومدرس����ة حملت اس����م الوزير اسماعيل.  
ومن اهم العلوم التي كانت تدرس في ذلك الوقت العلوم 
الرياضية مثل الهندس����ة وعلم النجوم واالعداد  والطب 

والكيمياء والسميا. هذا باالضافة الى العلوم الدينية. 
  وكان السلطان احمد الجالئري احدى الشخصيات 

االدبية الجالئرية. 

قال عنه ابن عربشاه: )كان السلطان  عالما فاضال 
كريما اديبا, ش����اعرا ظريفا لبيبا اريبا, يحب العلماء 
ويجالس����هم,  فقد جعل يوم االثنين والخميس والجمعة 
للعلم����اء وحف����اظ القران خاص����ة. ال يدخ����ل عليه معهم 
غيره����م.  وله مصنف����ات منها: الترجيح عل����ى التلويح(. 
وتذكر لنا كتب المراجع اش����عارا له بالعربية والفارس����ية 

والتركية, وديوان شعر بالفارسية.  
اما في الفنون والصناعات:  فقد انتش����رت صناعة 
المنسوجات الحريرية المقصبة, وكان اسلوب زخارفها 
مس����تمدا من االقمش����ة الصينية, ووجدت  خيوط براقة 
من مع����ادن صلب����ة يطرز بها قم����اش الس����اتان الفاخر. 
واش����تملت الزخارف المط����رزة على م����راوح نخيلية من 
ازه����ار اللوت����س وصور حيوان����ات وطيور صينية منس����قة 
داخل اش����رطة او مكررة في بساطة تامة وعادة ما كونت 

الكتابة العربية  جانبا من  الزخرفة. 
  وش����هد هذا العص����ر عودة صنع االوان����ي الخزافية 
ذات االنواع الفاخرة, وقد احت����وت زخارفها على انواع 
العنقاوات والغزالن والطيور السابحة في الفضاء وصور 

آدميين عليهم مالبس مغولية تحيط بها اوراق االشجار 
والزه����ور الطبيعية ومن بين هذه الزهور وأهمها اللوتس 

الصينية, وتسود الروح الصينية موضوع الزخرفة.
بالعم����ارة  الجالئري����ون    اهت����م  العم��ارة:      
والمدارس, وقد استمر اسلوب بناء العمائر في العصر 
الجالئ����ري.  ومن اهم العمائر الت����ي بنيت في عهدهم:  
)عم����ارة دمش����قية(:  وقد بنتها بغ����داد  خاتون,وعمارة 
)دولة خانة( ومدرس����ة بغداد الهل المذاهب االربعة وقد 
انش����أها خواجها مس����عود ابن س����ديد ا لدولة, ومدرسة 
خواجة مرجان )وصاحبها امين الدين مرجان ابن عبد 

اهلل بن عبد الرحمن االولجياتي(.  
   من اأهم اآثار المكتبة الجالئرية: 

للمكتبة الجالئرية مؤلفات منها:
 1-جام����ع التواري����خ: تألي����ف الوزي����ر رش����يد الدين 
فضل اهلل,  الفه بأمر غازان خان المتوفى سنة 703ه� 
)1295م( وابنه اولجايتو المتوفى س����نة 716ه� )1316م(  
ويش����تمل عل����ى ثالثة  مجل����دات.   ف����ي تاري����خ المغول,  
وف����ي التاري����خ العام,   في بيان صور االقاليم ومس����الك 
الممال����ك.   ويعتبر هذا الكتاب من اهم كتب التاريخ في 
العصر المغولي. ولرش����يد الدي����ن مؤلفات باللغة العربية 
منه����ا: توضيح����ات ف����ي مس����ائل التص����وف   وال����كالم, 
ومفت����اح التفاس����ير, ولطائ����ف الحقائ����ق ف����ي مس����ائل 
ال����كالم, والرس����الة الس����لطانية وغير ذل����ك.  2- كليلة 
ودمنة.  وهو من اهم كتب هذا العصر. 3- الش����اهنامة:  
التي نظمها ابو القاس����م حسن الفردوسي المتوفى سنة 
411 أو 416ه����� )1020 أو 1025م(. وه����ي م����ن اعظ����م 
المنظومات الحماس����ية تش����تمل على حوالي س����تين الف 
بيت من الشعرفي  تاريخ ايران القديم منذ التمدن وحتى 

انق����راض الدولة الساس����انية.   4-عجائ����ب المخلوقات 
وغرائب الموجودات: الفه ابو عبد اهلل زكريا بن محمد 
ب����ن محمود القاض����ي القزوين����ي.   5-دي����وان خواجوي 

كرماني.   6-ديوان السلطان احمد الجالئري. 
والب����د  ان  نذك����ر ان انواعا جديدة من الخطوط قد 
ظه����رت في هذه الفترة واهمها: التعليق.    ب-شكس����ته 

تعليق.      ج- ستعليق. 
وم����ن اب����رز الخطاطين في ذلك الوق����ت مير علي, 

وعلي المشهدي.
انهيار دولة الجالئريين: 

  ساهم   في ضعف الدولة الجالئرية خراب الحالة 
االقتصادي����ة, ومما زاد في ه����ذا الخراب  تلك الكوارث 
الطبيعي����ة الت����ي حدث����ت ف����ي اي����ران والع����راق  كهج����وم 
الجراد, وانتش����ار الوب����اء ما بين س����نتي 743-744ه� 

)1341-1243م( وم����ا تب����ع ذل����ك من غ����الء فاحش في 
االس����عار. ثم عودة الوباء م����رة أخرى  إلى هذه المنطقة 
س����نة 749ه�)1348م(,كذل����ك فيض����ان   نه����ر دجل����ة 
ع����ام 755ه����� )1354م(  وتهدمت معظ����م مباني بغداد.  

وبالرغ����م م����ن  ان الحكومة كانت تح����اول التخفيف عن 
الناس بدفع التعويضات لهم ومن التشريعات والقوانين 
للضرب على ايدي اللصوص والعابثين والخارجين على 
القان����ون. اال ا ن ذلك لم يخفف مم����ا كان يعانيه الناس 

حيث كانت الحالة السياسية مضطربة. 
828ه�����   الثان����ي  حس����ين  الس����لطان  ويع����د  ه����ذا 
آخرالس����الطين الجالئريي����ن واضعفه����م- وق����د قامت 
الث����ورة ض����ده, فاخت����ار الحل����ة عاصمة له ب����دل بغداد. 
ثم قام����ت بينه وبي����ن اصفهان ش����اه-ابن قراه يوس����ف 
حوادث, انتهت بحصار الحلة وقتله س����نة 836ه�. حيث 
قتل جميع امراء الجالئريين, وحل محلهم التركمان, 

دولة قره قويلو.  
دولة الجالئريين ال�صيعية رمز الت�صامح الديني:

الدولة الجالئرية دولة شيعية بحتة, ولها بصماتها 
الواضح����ة عل����ى التش����يع-فمن ذل����ك انه����ا إل����ى جانب 
اهتمامه����ا بالعمران في العاصم����ة بغداد-اهتمت أيضاً 

بالنجف االشرف عاصمة التشيع.
 وان اغلب س����الطين الجالئريين وخواتينهم كانوا 
يهب����ون هبات ثمينة ويوقفون اوقاف����ا مدرة على االماكن 

الشيعية المقدسة في النجف االشرف وكربالء. 
وق����د تش����رف اح����د ابن����اء مؤس����س الدول����ة حس����ن 

الجالئري ببناء الحرم الحسيني في كربالء. 
مع كل ما تقدم من تمسك الجالئريين بحب آل بيت 
النبوةK والس����ير عل����ى مذهبهم لم يمنعه����م ان تكون 
دولتهم-وكما يذكر التاريخ- تمتاز بالنظرة االنس����انية 

وعدم التعصب لمذهب من المذاهب. 



ه���ؤالء عش���رون, منه���م ممّن وقف���ت عليهم، 
وغيره���م كثير، وهناك آثار ع���ن الصحابة مصرّحة 
بالمه���ديQ م���ن أقواله���م, كثي���رة ج���داً لها حكم 

الرفع, إذ ال مج���ال لالجتهاد فيها, أحاديث هؤالء 
الصحابة التي رفعوها إل���ى النبيN، والتي قالوها 
م���ن أقواله���م اعتماداً على ما قاله رس���ول اهللN  ؛ 
رواها الكثير من دواوين اإلسالم, وُأمّهات الحديث 
النبوي من السنن والمعاجم والمسانيد ; منها : سنن 
أب���ي داود، والترم���ذي، واب���ن ماج���ة، وابن عمرو 
الداني، ومسانيد أحمد وأبي يعلى والبزار، وصحيح 
الحاك���م، ومعاج���م الطبران���ي الكبير والوس���يط, 
والرويان���ي والدار قطني في األف���راد، وأبو نعيم في 
)أخبار المهدي(، والخطي���ب في )تاريخ بغداد(، و 

ابن عساكر في )تاريخ دمشق(، وغيرها.

وق���د خ���صّ المه���ديQ بالتأليف   اب���ن حجر 
الهيثم���ي في )القول المختصر ف���ي عالمات المهدي 
المنتظ���ر(, والش���وكاني في) التوضيح ف���ي تواتر ما 

جاء ف���ي المنتظ���ر والدج���ال والمس���يح(, وإدريس 
العراقي المغربي في تأليفه )المهدي(, وأبو العباس 
ب���ن عبد المؤمن المغربي ف���ي كتابه )الوهم المكنون 

في الرد على ابن خلدون( .
وآخ���ر م���ن ق���رأت ل���ه ع���ن المه���ديQ بحث���اً 
مس���تفيضًا, مدير الجامعة اإلس���المية في المدينة 

المنورة, في مجلة الجامعة في أكثر من عدد.
كذلك نص على أّن أحاديث المهديQ  متواترة 
جم���ع من األعالم قديماً وحديثًا، منهم: الس���خاوي 
في )فت���ح المغي���ث(, ومحمد بن أحمد الس���فاريني 
في)شرح العقيدة(, وأبو الحسن اآلبري في )مناقب 

الش���افعي( واب���ن تيمية ف���ي فتاواه, والس���يوطي في 
)الح���اوي(, ومحم���د بن جعف���ر الكتاني ف���ي )نظم 

المتناثر في الحديث المتواتر(.
 وح���اول ابن خل���دون في مقدّمت���ه أن يطعن في 
أحادي���ث المه���دي Q, محتجاً بحدي���ث موضوع ال 
أص���ل ل���ه عند اب���ن ماجة ه���و: )ال مهدي إال عيس���ى

Q(، ولك���ن ردّ عليه األئمّة والعلماء، وخصّه بالرد 
ش���يخنا ابن عبد المؤمن بكتاب الذي ذكرناه.  ونصّ 
 Qالحف���اظ والمحدثون عل���ى أّن أحادي���ث المهدي
فيها الصحيح والحس���ن، ومجموعها متواتر مقطوع 
بتوات���ره وصحت���ه، واّن العتق��اد بخ��روج 
المهديQ واج��ب, واّنه من عقائد 
اأهل ال�ص��ّنة والجماعة, ول ينكره اإل 
جاهل بال�صنة ومبتدع في العقيدة, 
واهلل يه��دي اإل��ى الح��ّق ويه��دي 

ال�صبيل.

أوالً: انه����ا تدع����و إلى نص����رة اليمان����ي المقيم في 
البصرة، في حين أن اليماني س����مي باليماني نسبًة إلى 

إقامته في اليمن ومجيئه من اليمن كذلك.
ثانيًا: أعلن هذا الدعي أن اسمه أحمد بن الحسن 
وه����و ابن اإلمام المهدي في حي����ن أن اإلمام المهدي هو 
محمد بن الحس����نQ فكيف يكون أحمد بن الحسن ابناً 

لإلمام محمد بن الحسن.
ثالث����ًا: يدع����و ه����ذا المه����ووس إلى نصرت����ه وعدم 
الخ����روج عن طاعته ويخاطب في بي����ان أصدره إلى كون 
الذين يحاطون باإلمام ويختصون به على أتم االستعداد 
لنصرت����ه وطاعت����ه وإال فه����م معرضون إلى س����خط اهلل 
وغضب����ه، ف����إذا كان ه����ؤالء قريبين من اإلم����ام فكيف 

يأمرهم هذا المه����ووس بالطاعة له وإال تعرضوا لغضب 
اهلل م����ع أن قربه����م م����ن اإلم����امQ ال يك����ون إال بس����بب 

.Qطاعتهم ومقدار مالزمتهم ألوامره
رابعًا: حاول أن يس����تعين بأحد الدجالين المعروف 
ب� )حيدر مش����تت( ويدعي هذا األخير أنه التقى باإلمام 
المهديQ  في الرؤيا وأوصاه هو وأحمد بن الحس����ن أن 
ينص����را اإلمام وهو محتاج إل����ى نصرتهما في ثورته وهو 
ش����يء يثير الس����خرية، فالثورة اإللهية العالمية لإلمام 
المهدي هي بحاجة إلى هذين الش����خصين وليس للمدد 
اإللهي وألخيار الناس وللعلماء، ثم متى جعلنا المنامات 

هي مالكات ألحكام المكلفين؟ إْن هذا إال اختالق.
خامس����ًا: إن الروايات تشير إلى أن اليماني البد أن 
يزامنه عند خروجه ظهور الس����فياني والخراساني، إذ 
ورد عن اإلمام الباقرQ  ).. خروج الس����فياني واليماني 
والخراس����اني في سنة واحدة وفي ش����هر واحد وفي يوم 
واح����د ونظ����ام كنظ����ام الخرز يتب����ع بعضه بعض����اً..( أي 
أن هن����اك تالزم����ا فيما بي����ن اليماني والخراس����اني من 
جهة وبين الس����فياني م����ن جهة أخ����رى، فادعاء خروج 
  Qأحده����م دون اآلخرين غي����ر صحي����ح، إذ أن اإلمام
أكد على هذه المالزم����ة والترتيب بقولهQ  ونظام يتبع 

بعض����ه بعضًا، إذن فمن غير الممك����ن أن ندعي خالف 
ما قال����ه اإلمامQ من ت����الزم خروج الثالث����ة، وادعاء 
 .Qذلك دج����ل واحتي����ال، بل وتكذي����ب ألق����وال اإلمام
وهكذا يحاول هؤالء اس����تغالل عواطف الناس ومحبتهم 
ليعمل����وا على تمري����ر مدعياته����م وابتزاز البس����طاء من 
الناس الس����تخدامهم دروعاً بش����رية من أج����ل االحتماء 
بتصديقهم وإظهارهم بمظهر الواعي لقضيته والمصدق 

لدعواه الضالة.
إن هذا الهوس ل����م يكن غريباً في عالم المدعيات 
المهدوي����ة فقبله ادعى الكثيرون من الذين سَ����خِر منهم 
الشيطان فأنساهم ذكر اهلل وأنساهم أنفسهم، فالذي 
يدع����ي أنه ابن علي بن أبي طالب مع وجود أهله وإخوانه 

وفي أوس����اطهم فهو ليس إال أداة للشيطان تتهاوى تحت 
أعتاب إرادته كل عقول أولئك الذين اتبعوه  وَكاَن عاقِبَُة 

َأمِْرها خُسْرًا( ولم يجنوا سوى الخيبة والخسران. 
وهكذا ه����ي سلس����الت الدع����اوى المهدوية، ففي 
المجتمعات الس����نية أحصى الباحثون أكثر من عش����رين 
دع����وى مهدوية وف����ي مناطق مختلفة م����ن العالم العربي 
واإلس����المي، بل تجاوزت ه����ذه المدعيات إلى مدعيات 
نب����وة, ففي مصر ادعى أحدهم مؤخراً أنه نبي مرس����ل 
من قب����ل اهلل, وكذلك في المغرب, وف����ي الكويت وفي 
غيره����ا م����ن البلدان، إالّ أن ذلك ل����م يُحدث أي رد فعل 
إعالمي س����وى ما يحدث هنا في العراق، فاإلعالم بات 

مهووساً بتداعيات كل ما يجري في هذا البلد. 
إن ما يؤسف له أن يكون اإلعالم حاضراً الستغالل 
أمثال هذه المدعي����ات ال ألجل توعية الناس بل من أجل 

أن يزرع الفرقة بين العراقيين.
إننا ندعو جميع ذوي الش����أن م����ن التعامل مع هذه 
األح����داث بجديةٍ كاملة وبمس����توى المس����ؤولية، ونحّذر 
من مغب����ة الوق����وع بمثل ه����ذه الفتن وه����ذه المدعيات، 
فالجماع����ات الت����ي تدع����ي بأنه����ا أسس����ت على أس����اس 
فكري س����وف تنمو إلى قوة مس����لحة تخ����رج على القانون 

م����ا دامت هن����اك دول ج����وار ال تريد االس����تقرار للعراق 
ولش����عبه المظلوم، وم����ا دامت هناك أم����وال مخابرات 
دولية تحاول جاهدة تنمية هذه االنحرافات وتقوية هذه 

االتجاهات.
إننا نؤك����د أن أالعيب المؤامرات س����وف تُهزم وأن 
قضية اإلمام المهديQ  أكبر من هذه األباطيل وأن كل 
محاوالت األعداء تعمل جاهدًة من أجل  تسخيف قضية 
اإلمام المهدي وإفراغ محتواه����ا اإللهي، كما أن أعداء 
الدين يريدون أن يقنعوا البس����طاء من الناس أن قضية 
اإلمام المهديQ  لم تكن حقيقية بل هي قضية دعاوى 
زائفة ليس أكثر، كما أننا نطالب في الوقت نفسه جميع 
العوائل المؤمنة إلى مراقبة توجهات أبنائها وعقائدهم 
وطريق����ة تفكيره����م، وبالخص����وص محاول����ة مراقب����ة 
عالقاته����م وانتماءاتهم وأن ال يتركوا هذه الذئاب تنهش 

أفكارهم وعقائدهم وتحرف اتجاهاتهم.
رم����وز  بتس����قيط  أوالً  ب����دأت  الح����ركات  ه����ذه  إن 
المرجعي����ة ومحاول����ة إلغ����اء دور المرج����ع ف����ي المجتمع 

إضافة إلى إلقاء دعايات على ألس����ن العوام والبس����طاء 
التهام الحوزة والمراج����ع بتهم عدة منها عدم االهتمام 
بأم����ور الناس واالس����تئثار باألموال وأن ه����ذه الحقوق ال 
تذه����ب إال إل����ى حاجاتهم الش����خصية وحياتهم الخاصة 
وأنه����م غير جديري����ن بقيادة مجتمع وأم����ة، وهكذا إلى 
آخره من التس����قيطات التي يتبناها حت����ى أبناء الطائفة 
أنفس����هم، وهدف هذه الحركات واضح إذ بعد تس����قيط 
هذه المرجعيات تعمل هذه الحركات حس����ب مشتهياتها 
لك����ي تلغى دور المرجع لئال يقف عائق����اً أمامها، وبهذا 
تح����اول ه����ذه الح����ركات المش����بوهة اإلس����اءة لمفاهيم 

المرجعية فضاًل عن اإلساءة لمفاهيم المهدوية.
وبهذا نؤكد أن جميع هذه الحركات خاسرة وخائبة 
وغير قادرة على تغيير المس����ارات اإللهية التي أراد اهلل 

تعالى أن يكون لها شأنها ومكانها في المسيرة الحقة. 
إن نور اإلمام ال تطفئه هذه العواصف الخائبة ألنها 
أقل م����ن أن تقف أمام اإلرادة اإللهي����ة التي أكدت بقوله 
ِ ِبَأْفواهِِهمْ وَيَْأبَى اهللهَُّ  تعال����ى: )يُِريدُوَن َأْن يُْطفِؤُا نُورَ اهللهَّ

ِإالهَّ َأْن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ َكِرهَ اْلكافِرُوَن(.

متى جعلنا املنامات هي مالكات لأحكام املكلفني؟

وهو اآخر اخللفاء الرا�صدين الثني ع�صر  

فف���ي صحيح ش���عيب العقرقوفي: )قل���ت ألبي عبد 
اهللQ: ربما احتجنا ان نس���أل عن الشيء فمن تسأل؟ 

قال: )عليك باالسدي. يعني أبا بصير(. 
وفي صحيح عبد اهلل بن أبي يعفور: )قلت ألبي عبد 
اهللQ: انه ليس كل س���اعة القاك, وال يمكن القدوم, 
ويج���يء الرجل من أصحابنا فيس���ألني وليس عندي كل 
ما يس���ألني عنه. فقال: ما يمنعك عن محمد بن مس���لم 

الثقفي, فانه سمع من أبي وكان عنده وجيها(. 
 :Qوف���ي حديث علي بن المس���يب: )قل���ت للرضا
ش���قتي بعي���دة ولس���ت أصل إلي���ك في وق���ت فممن أخذ 
معال���م ديني؟ قال: م���ن زكريا بن آدم القم���ي المأمون 
على الدين والدنيا: قال علي بن المس���يب فلما انصرفت 
قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عن ما احتجت اليه(. 
وفي معتبر عبد العزيز بن المهتدي: سألت الرضا

Q: إن���ي ال ألقاك في وقت فعن م���ن اخذ معالم ديني؟ 
فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن(. 

كم���ا ورد اإلرج���اع إل���ى جماع���ة آخري���ن, مث���ل 
الحارث ب���ن المغي���رة وزرارة بن اعي���ن, والمفضل بن 
عم���ر, والعم���ري وابنه, ف���ي ا حاديث كثيرة ال يس���عنا 

استقصاؤها(. 
كم���ا ورد اإلرج���اع للعلم���اء عام���ة م���ن دون تعيين 
لشخص خاص في نصوص كثيرة منها التوقيع الشريف 
المش���هور الصادر م���ن اإلمام المنتظ���ر صاحب الزمان

Q في أواسط عصر الغيبة الصغرى إلى اوائلها؛ )واما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيه���ا إلى رواة حديثنا فانهم 
حجت���ي عليكم وانا حجة اهلل(. ومنها ما يأتي عن اإلمام 

 .Qالهادي
وهكذا تكامل للشيعة فقههم واستغنوا عن غيرهم,  

فف���ي معتبر محمد ب���ن حكيم: )قلت البي الحس���ن علي 
بن موس���ىQ: جعلت ف���داك فقهنا في الدي���ن واغنانا 
اهلل بكم م���ن الناس, حتى ان الجماع���ة منا لتكون في 
المجلس ما يس���أل رجل صاحبه )إال( يحضره المس���ألة 

ويحضره جوابها فيما من اهلل علينا بكم ..(. 
وف���ي كت���اب اإلم���ام اله���اديQ ألحمد ب���ن حاتم 
وأخي���ه: )فاصم���دا في دينكم���ا على كل مس���ن في حبنا 
وكل كثير القدم في امرنا, فانهما كافوكما ان شاء اهلل 

تعالى(. 
ب���ل ربم���ا كان غيره���م يرجع اليهم ف���ي معضالت 
المس���ائل, لعلمهم بأنهم قد اخ���ذوا احكامهم من عين 
صافي���ة ال تنض���ب,  ففي موثق محمد بن مس���لم: )اني 
لنائ���م ذات ليل���ة على الس���طح اذ طرق الب���اب طارق... 
فأش���رفت فإذا ام���رأة, فقال: لي بنت ع���روس ضربها 
الطل���ق, فما زالت تطلق حتى مات���ت والولد يتحرك في 
بطنها يذهب ويجيء, فماذا اصنع؟  فقال( يش���ق بطن 
الميت ويس���تخرج الول���د, يا أمة اهلل افعل���ي مثل ذلك. 
انا-يا امة اهلل-رجل  في س���تر, من وجهك الي؟ قال: 
قال���ت لي: رحم���ك اهلل, جئت إلى اب���ي حنيفة صاحب 
ال���رأي: فق���ال: ما عندي ف���ي هذا ش���يء, ولكن عليك 
بمحم���د بن مس���لم الثقفي, فانه يخب���ر, فما افتاك به 
من شيء فعودي الي فاعلمينيه فقلت لها: امض بسالم 
فلم���ا كان الغد خرجت إلى المس���جد وابو حنيفة يس���أل 
عنه���ا اصحاب���ه, فنحنحت فق���ال: اللهم غف���را. دعنا 

نعيش(. 
 وق���د اكد األئمةK على كتابة العلم والحديث من 
اج���ل ان يحفظ العل���م وينتفع الناس ب���ه, خصوصا في 
عص���ر الغيبة, حيث ال مف���زع للناس إال كتب الحديث, 

ففي معتبر أبي بصير: )سمعت ابا عبد اهللQ: )اكتبوا 
فانكم ال تحفظون حتى تكتبوا(. 

 :Qوفي موث���ق عبيد بن زرارة: ق���ال ابو عبد اهلل
)احتفظوا بكتبكم, فانكم سوف تحتاجون اليها(. 

وف���ي حدي���ث المفضل بن عمر: ق���ال ابو  عبد اهلل
Q:  اكت���ب وبث علم���ك في اخوانك, ف���ان مت فأورث 
كتب���ك بني���ك, فان���ه يأت���ي على الن���اس زم���ان هرج ال 

يأنسون فيه إال بكتبهم(. 
وب���دأ فقهاء الش���يعة يؤلف���ون الكتب ف���ي االحكام 
الشرعية لعمل الناس التي هي اشبه بالرسائل العلمية, 
يحضرنا منها كتاب )يوم وليلة( ليونس بن عبد الرحمن 
م���ن اصح���اب الرض���اQ, ال���ذي ورد عنه���مK ف���ي 

نصوص كثيرة الثناء عليه, واقرار العمل به. 
وكذا كت���اب يوم وليلة المعروف بكت���اب )التأديب( 
لتلمي���ذه احمد بن عب���د اهلل بن مه���ران المعروف بابن 
خانب���ة. ورس���الة علي ب���ن بابوي���ه القمي وال���د الصدوق 

المتوفى في عصر الغيبة الصغرى. 
وكتاب )المتمس���ك بحبل آل الرسولN( البن أبي 
عقيل العماني المعاصر له, وكتاب )المختصر االحمدي 

في الفقه المحمدي( البن الجنيد المقارب لهما. 
وم���ا كت���اب )م���ن ال يحض���ره الفقيه(. ال���ذي الفه 
الصدوق في اوائل الغيبة الكبرى-إال رسالة عملية يرجع 
اليها من ال يتيس���ر له سؤال الفقيه-وهي تتضمن فتاوى 

الصدوق. 
ث���م تتابع���ت الرس���ائل للعلم���اء طبقة بع���د طبقة. 
ك�)المقنع���ة( للش���يخ المفي���د, و)جم���ل العل���م والعمل( 
للس���يد المرتضى, والنهاية في مج���رد الفقه والفتوى( 

للشيخ الطوسيH وغير ذلك مما ال يحصى كثرة. 

Kالرجوع اإىل العلماء يف تراث اأهل البيت

ولم تش����هد الكرة االرضية, والمجموعة البشرية, 
رج����اال عرفوا بالعل����م والفهم وااليم����ان واالعتقاد افضل 
من الرسولN واالئمةK, فهم اقرب الناس للوصول 
الطول عمر يقدره اهلل عز وجل, هذا لو كنا مع االسباب 
المادية, أو المعنوية الداخلة في دائرة اختيار االنسان, 
ولكنن����ا قلنا ان هلل س����بحانه تقديرا  في عمر االنس����ان, 
وذلك حس����ب ما تقتضي����ه المصلح����ة الكبرى-وبما يعم 
االنس����ان والمجتمع-, فلعل المصلح����ة اقتضت ان يكون 
عمر رس����ول اهللN ثالث وستين س����نة, وكذا عمر احد 
عش����ر خليفة من خلفائهK, فل����م يتجاوز عمر احدهم
Q سبعين سنة, مع انهم راعوا كل العوامل المؤثرة في 
اطال����ة االعمار, ولكن ذلك الس����ير ف����ي التقدير العمار 
االئمةK, ال يمنحنا ترخيصاً  بأن نقول ان عمر اإلمام 
 Qفي القصر, وانما عمره Kكأعمار آبائه Qالمهدي
يخضع للعوامل واالسباب المطيلة للعمر االنساني حسب 
القاع����دة, مضاف����ا للتقدير االلهي للمصلح����ة في حياته
Q, وكال االمرين ممكن الحص����ول, بل وحصال لغيره 
م����ن الناس, كما  ه����و  الحال  في اخب����ار المعمرين من 

ابناء البشرية. 
ق����ال الش����يخ المفيد: )وان خ����رج عما نعه����ده نحن 
االن م����ن اطوال عمر البش����ر, فليس بخ����ارج عن عادات 
سلفت لشركائه في البش����رية, وأمثالهم في االنسانية,  
وم����ا جرت به العادة ف����ي بعض االزمنة ل����م يمتنع وجوده 
في غيرها, وكان حكم مس����تقبلها كحك����م ماضيها على 

البيان(. 

فالم����د ف����ي عم����رهQ الش����ريف غي����ر خ����ارج ع����ن 
دائ����رة العمل في اطالة االعم����ار, والمصلحة المقدرة, 
واالم����كان, وبذل����ك يس����تنتج ان ع����دم االقن����اع في طول 
عم����رهQ ليس له مبرر غير الميول واالغراض, فلو كان 
لغي����ره من الناس ما كان ل����هQ من طول العمر, الصبح 
شاهدا من شواهد المعمرين, هذا كله من جانب, ومن 
جانب آخر, ان الرسولN نص على ان خروجه وظهو ر 

حتمي, سواء اطال عمره ام قصر. 
 ع����ن اب����ي س����عيد الخ����دري ق����ال: قال رس����ول اهلل
N:)يك����ون في امتي المهديQ ان ط����ال عمره أو قصر 
عمره يملك س����بع سنين أو ثمانية س����نين أو تسع سنين, 
فيمألها قس����طا وعدال كما ملئت جورا, وتمطر الس����ماء 
مطرها وتخرج االرض بركاته����ا, قال: وتعيش امتي في 

زمانه عيشا لم  تعشه قبل ذلك(. 
 Qفمس����ألة العم����ر في االعتق����اد باالم����ام المهدي
تابعة لوجوده, وليس لها دخل في مهمته التي هي تطبيق 
االطروحة االس����المية الس����امية, ومن قبل.  بقول رسول 
اهللN بالمهدي من هذه االمة, عليه ان يقبل به س����واء 

طال عمره ام قصر. 
 Qفالمتحصل ان مسألة اطالة عمر اإلمام المهدي
داخلة ضمن اطار علل واس����باب اطالة االعمار, وضمن 
ارادة اهلل س����بحانه,  وان كل ذل����ك ممك����ن الحص����ول, 
النس����ان لم يك����ن من المعمري����ن الس����ابقين, فيكون من 
المعمرين الالحقين, وش����اهد حي للمس����تدلين في هذا 

المجال. 

ه����ذا كل����ه بحس����ب الوض����ع الطبيع����ي ف����ي اطال����ة 
االعم����ار, فكلم����ا ه����و وارد من الن����اس كذلك ي����رد  في 
اإلم����ام المه����ديQ. ولك����ن ذل����ك ال يمنع م����ن ان العمر 
الطويل, اذا وقع ضمن حال����ة اعجازية يكون اعجازيا, 
والناظر في الرواي����ات الواردة في موالنا صاحب الزمان
Q, من����ذ والدته إلى ما بعد ظه����وره, يجد ان االعجاز 
ه����و الغالب عليها, فرواي����ات والدته وحمل����ه تحكي, ان 
آث����ار الحمل لم تظهر عل����ى امه رضوان اهلل عليها, وكذا 
الحال ف����ي والدته, ورواي����ات الغيبة االول����ى )الصغرى( 
حيث علمه بالحوادث والحاجات, وروايات الغيبة التالية 
)الكبرى( وعمره الطويل, وانه محفوظ من كل ش����يء, 
وهكذا الحال مع روايات الظهور, ومعاملته مع انصاره, 

ومحاربة اعدائه. 
والصحي����ح عندنا ان الغيبة لالم����امQ اعجازية, 
 ,Qباعتبار عدم مغلوبية س����ببها, فهي حاصلة لالمام
وه����و فيها ح����ي يرزق إل����ى يوم ظه����وره, وبع����د ظهوره, 
وس����وف ينتصر, ويأت����ي بيوم الع����دل, ال����ذي وعدت به 
البشرية, وال يمكن ان يستعاض عن غيابه بسبب آخر, 
لورود االحتماالت المعاكسة على شخص االمامQ, فال 
يبقى محفوظا, وال انه مجهول,  وبتقدم العلم يمكن ان 

يكشف فيبطل ذلك االعجاز.   

إذ  الب���د ان نعرف المق���دس وكيف ينش���أ, ومن اين 
يكتسب قداسته,  وإال فالكثير من االشياء في عالمنا اليوم 
تكتس���ب انواع���اً من القداس���ات بنظر البعض  وهي ليس���ت 

مقدسة بل وليس لها اية قيمة بنظر آخرين.
وحيث أن الحديث عن مس���ألة اسالمية, أو باالحرى 
الحديث عن حدث يصدر من ش���خصية اسالمية تجاه مكان 
اس���المي له في نفوس المسلمين من القداسة واالحترام ما 
ال يخف���ى.  والحالة ه���ذه فالبد  ان يكون الفيصل في تحديد 

القداسات هو الشريعة االسالمية, ال غير. 
ال يختل���ف أي م���ن المس���لمين عل���ى قداس���ة الكعب���ة 
وش���رافتها,  لي���س ذل���ك إال بانتس���ابها إلى اهلل س���بحانه 
وتعالى وجعلها رمزاً تسكن اليه نفوس المؤمنين   كما تسكن 

نفوسهم وتستقر عندما يأوون إلى بيوتهم.
فيا ت���رى هل المقدس ف���ي الكعبة ه���ي االحجار التي 
نش���اهدها الي���وم أو ان المق���دس فيه���ا  هو هذه  المس���احة 
المح���ددة فق���ط,  أو ان المقدس هو رم���ز معين في نقطة 
جغرافي���ة محددة بحد خاضع للزي���ادة والنقصان وباحجار 
يخضعها الزمن قه���راً للتجديد والتبديل, فما هو المقدس 
في الكعبة,  هل  هي احجارها؟ ام مس���احتها؟ ام رمزيتها 

ومكانتها؟.
ال يمك���ن ان يقول قائل ان المقدس في الكعبة هو تلك 
االحجار التي جاءت, اما في زمن بنائها على عهد ابراهيم

Q, أو حين  جاء االسالم  وجعل الكعبة  قبلة!.
النن���ا ال نش���ك في ان الكعبة وبس���بب ظ���روف وازمان 
قد تعرض���ت لتغيير وتبدي���ل فال نجزم حينئ���ذ ان االحجار 
الت���ي بنى بها إبراهيمQ الكعبة هي نفس���ها  الموجودة في 
زمانن���ا اآلن, ب���ل وال نجزم ان نفس االحجار التي المس���ها 
النبي األكرمN هي نفس���ها التي نش���اهدها اليوم,  إذ ان  
الكعبة  قد خضعت للتبديل والتعمير والتطوير واالزالة وعلى 
هذا االس���اس,  فال يمكن القول ان المقدس في الكعبة هو 
االحجار بما هي هي وإن كنا ال ننفي نوعا من القداس���ة لها 
م���ا دامت قائمة بالبيت بل حتى بع���د انفصالها وذلك لجهة 

االنتساب.
ف���إذا لم تك���ن االحجار هي المقدس���ة بذاته���ا,  فهل  
المق���دس ه���و المس���احة الجغرافي���ة بم���ا هي ه���ي؟ أو ان 

المساحة الجغرافية باالضافة إلى تلك الحالة الرمزية.
 والظاهر أيضاً من االدلة الش���رعية ان المس���احة وان 
كانت مقدس���ة إال ان االنتساب يوس���ع من قداستها فيضيف 
اليها اشياء لم تكن مقدسة وباالنتساب تكتسب  قداستها مع 
اختالف مراتب القداس���ة,  فنحن على يقين ان الكعبة قبل 
1000 س���نة لم تكن بهذه الس���عة وان االماكن الخارجة عن 
التوسعة لم تكن آنذاك مقدسة ولكن  وبعد التوسعة اكتسبت 

قداستها, وهذا امر واضح.
اذن المق���دس في الكعب���ة هو تلك البقع���ة الجغرافية 
المعينة والمحددة والتي اس���تلمنا حدوده���ا يداً بيد مضافا 
إلى تل���ك الحالة الرمزي���ة التي تعيش في قلوب المس���لمين 
والت���ي ال يمك���ن القف���ز عليه���ا أو تجاوزه���ا واحجارها وان 

تبدلت.
وعلى هذا االساس وعلى ما فهمنا من حقيقة المقدس 
ومنشأ اكتسابه للقداسة نبحث ما يثار من قضية هدم اإلمام 

المهديQ للكعبة المشرفة وضمن المحاور التالية:
المح��ور الول:  ونطل من خالله إطاللة س���ريعة على 
الكعبة المش���رفة وم���ا جرى عليها منذ بنائه���ا إلى زماننا,  
م���ن خ���الل ذكر ح���االت  ته���دم الكعب���ة وبناءه���ا وزيادتها 

ونقصانها.
 فه��ذا الذهبي في تاريخ الإ�ص��الم  يذكر في حوادث 
�صن��ة 65 هجري��ة اأن الكعبة تعر�صت لله��دم في زمن بن 
الزبي��ر واأن ب��ن الزبي��ر هدمها واأع��اد بناءها عل��ى قواعد 
اإبراهيم الخليل,  ويذكر أيضاً أن قريشاً قد قصرت في بناء 
الكعبة عن اس���اس ابراهيمQ لما اع���ادوا بناءها مما حدا 
باب���ن الزبير ان يرجعها إلى مكانها, ولكن لما ولي الحجاج 
على مك���ة هدمها مرة ثالث���ة واعاد البناء إلى م���ا كان عليه 
عل���ى عهد قريش, ويذكر الذهب���ي ان الحجاج اخذ الحجر 
الزائ���د عند تقصيره ف���ي البناء وتصغي���ره للكعبة ودكه في 

أرض البيت ورفع الباب.
فه���ذا النص التاريخي يش���ير إل���ى أن الكعبة تعرضت 
إل���ى الهدم والبناء ثالث م���رات والى الزيادة والنقصان في 
المس���احة,  كذلك تش���ير نص���وص تاريخية اخ���رى إلى أن 
الكعبة تعرضت إلى االمر نفس���ه أكث���ر من ذلك ومن يرغب 

بالوقوف على تفاصيل المسألة فليراجع كتب التاريخ.
هذا الن���ص التاريخي يرش���دنا إلى جمل���ة من االمور 
التي اش���رنا لها في المقدمة وهي أن قداس���ة الكعبة ليس���ت 
بالحج���ر وال بالرقعة الجغرافية بمعزل عن المكانة الروحية 
له���ا فها هو نص الذهبي يش���ير إلى أن االحج���ار للكعبة قد 
تبدلت ثالث مرات وزيد فيها وانقص منها وغيرت مالمحها 
وحدودها وأن بعض االحجار دكت باالرض, فمع قداس���تها 

تراهم احدثوا ما احدثوا فيها. 
 إذا فقداس���ة الكعب���ة  باالمور مجتمع���ة _المكانة في 

النفوس، والموقع الجغرافي والمساحة واالحجار_.
المح��ور الثان��ي:  وفيه  نق���ف وقفة تأم���ل في حديث 
صحيح السند ال يمكن التش���كيك في ثبوته بناء  على مباني 
ابناء العامة, حيث يرويه البخاري ومس���لم في صحيحيهما 
ع���ن عائش���ة بأنه���ا  قال���ت: ق���ال ل���ي رس���ول اهللN قال: 
))ل��ول حداثة عهد قومك بالكف��ر لنق�صت الكعبة ولجعلتها 
عل��ى اأ�صا���ض اإبراهي��مQ  فان قري�ص��اً حين بن��ت البيت 

ا�صتق�صرت((.
 وفي رواية البخاري أن ابا اس���حاق يروي عن االس���ود 
انه قال:  قال لي ابن الزبير كانت عائش���ة تس���ر اليك كثيرا 
فم���ا حدثتك في الكعبة قلت: قالت ل���ي قال النبيN وذكر 

الحديث وزاد فيه ففعله ابن الزبير.
وفي مجموع النووي ش���رح مفصل له���ذه الرواية وعدد 
المس���احة التي زي���دت وتفاصيل اخرى يمك���ن الرجوع اليها 

لمن يرغب باالزدياد.
وتأملن���ا في هذا الحدي���ث في أن النب���يN اتقى من 
قريش مع انه نبي ولم يفعل الواقعة لحداثة القوم باالس���الم 
وخشية النبيN منهم, فان النبيN لوال تلك الخشية من 

.Qالقوم لنقض الكعبة وبناها على اساس ابراهيم
اذن النب���يN كان يري���د ان يفع���ل ول���و اتيح���ت ل���ه 
الفرص���ة لفعل ولكنه منعه من   هدم الكعبة مانع وهو حداثة 

القوم باالسالم.
ونس���تفيد م���ن الحديث أن اب���ن الزبير ق���د فعل ذلك 
فهدم الكعبة وبناها على اس���اس ابراهيمQ فجاء من بعده 
وهو الحجاج فهدمها مرة اخرى وارجعها إلى اساس قريش 

كما اشرنا اليه سابقاً.
فلو كانت القداسة لألحجار,  وأن الهدم يستلزم هذا 
التهويل والتكفير فاألولى بمن يقود هذه الحملة التش���رذمية 
أن يصِ���ف م���ا يَصِفُ به اإلم���ام المهديQ الب���ن الزبير بل 

.Nللنبي
المح��ور الثالث: المهديQ خليفة اهلل ويتلقى اوامره 
م���ن اهلل عز وج���ل واالعت���راض عليه اعت���راض على اهلل,  
ونح���ن ال نعلم���ه تكليفه ولس���نا اولى به من حفظ الش���ريعة 
ب���ل هو ال���ذي يأتي ليعيد االس���الم جديداً ويصلحه وينش���ر 
الح���ق  ويطمس الظلم والجور فال نتوقع منه ظلما أو تجاوزا 
أو اس���تخفافا أو اس���تهانة بمق���دس من مقدس���اتنا كما اننا 
ال نتوق���ع من رس���ول اهللN ان يتعدى على المقدس���ات وان 
ينتهك الحرمات,كذلك ال نتوقع من المهديQ ذلك وليس 
الن لن���ا بالمهديQ عالقة ش���خصية أو حب���ا عن عاطفة, 
ب���ل  الن���ه خليفة اهلل,  وه���ذا المدلول ال���ذي ينص  على ان 
المهديQ خليفة اهلل ليس مدلوال مستقى من روايات اتباع 
مدرس���ة أهل البيتK وانما هو مدل���ول روائي روته امهات 
كتب  ابناء  العامة كمسند احمد ومستدرك الحاكم والجامع 

الصغير للسيوطي وغيرهم.
اذن فه���وQ خليف���ة اهلل ويتلق���ى تعليمات���ه م���ن اهلل 
س���بحانه وتعالى واال ل���و كان غير ذلك لم���ا كان جديرا الن 
يك���ون خليف���ة هلل وما س���يصدر منه م���ن افع���ال ال نحاكمه 
 Qعليها ألن���ه  انما جاء ليصحح افعالن���ا, فاتهام المهدي
بغ���ض النظر ع���ن كونه من أية  طائفة ه���و أو بأي لون يتلون 
انه س���يهدم الكعبة تجاوز على مقدس من المقدسات باسم 

حماية المقدس���ات وهذه حرف���ة احترفها اليهود قرونا خلت 
فهل ي���ا ترى ان من يته���م المهديQ به���ذا االتهام هو من 

خلف اولئك.
المح��ور الرابع:  وهو وقف���ة مع الرواي���ات التي تروي 
ه���دم المس���جد الح���رام عل���ى ي���د المه���ديQ م���ن طرق 
مذه���ب اهل البيتK ومتن الرواي���ة يقول  ان القائم يهدم 
المس���جد الحرام حتى يرده إلى أساسه روي هذا المتن في 
بحار األنوار وفي الغيبة للطوس���ي وفي االرش���اد للمفيد وفي 
غيرهم���ا من المصادر والظاهر أن اس���انيد هذا الحديث ال 
تقوم بحجة ولكننا ننظر إلى المتن بغض النظر عن سنده, 
عن أبي عبد اهللQ: ))القائم يهدم المس���جد الحرام حتى 
ي���رده إلى  أساس���ه .....(( وبناء  على صح���ة صدوره ونقول 
إن ه���ذا الحديث يصرح بان هدم المس���جد الحرام انما هو 
له���دف رده إلى اساس���ه وليس هذا  اله���دم للظلم والعدوان 
أو   لالنتق���اص وعدم االعتراف بقداس���ة الكعبة المش���رفة 
والمس���جد الحرام, ف���إذا كان ثمة اش���كال على م���ا ترويه 
مصادرن���ا من هدم اإلم���ام المهديQ للكعبة أو المس���جد 
الحرام ورده إلى اساسه فاالشكال اوقع  واولى بغيرنا النهم 
يروون هذه الرواية باصح االسانيد واوضح المتون, ويروون 
انه���ا قد وقعت من قبل ابن الزبي���ر,  وان النبيN اراد ان 
 Qيفعلها ولكن منعه  من ذلك مانع, بينما الإمام المهدي
اإلى الآن لم يظهر ول نعرف فعله, فهل انه  فعال �صيفعل 
هذا الأمر اأو ل يفعله,  فاذا كان   �صيفعل ذلك فعال   ف�صوف 
ن�صاأله في زمانه لماذا يا بن ر�صول اهلل, يا خليفة اهلل فعلت 
ه��ذا الفعل, و�صيبي��ن لنا الوجه والحكمة م��ن ذلك واأما اإذا 
ل��م يفعل��ه فالم�صاألة منتفية من الأ�صا���ض, هذا ف�صال عن 
اأن الرواي��ة ت�ص��رح  باأن فعل المهديQ ه��ذا لأجل اإرجاع 

الم�صجد اإلى اأ�صا�صه الإبراهيمي.
هذا اذا قلنا ان الهدم يقع على الكعبة المش���رفة ولكن 
الظاهر من الحديث الذي نقلنا نصه قبل قليل أن الهدم يقع 
على المسجد الحرام وليس على الكعبة والفرق بينهما كبير 
جداً كما ال يخفى، فالمسجد الحرام قد تعرض للهدم عند 
توسعته أكثر من مرة كما هو واضح ومشاهد لنا، فهل يمكن 
لن���ا ان نتهم م���ن يهدم المس���جد بقصد توس���عته للطائفين 

والمعتمرين أنه خارج عن الدين والملة؟.
والحدي���ث ال���ذي يتهمونن���ا على أساس���ه يعل���ل الهدم 
للمس���جد الح���رام بأن���ه يحصل ألج���ل أن يرده اإلم���ام إلى 
أساس���ه. وهذا الهدم مبرر شرعاً وقانوناً كما نبرر اآلن لمن 

يوسع في المسجد تبعاً للمصالح التي تقتضيها التوسعة.
ويمك���ن ان نقول ان الرواية تش���ير إلى معنى اعمق من 
الهدم للجدران واألحجار, فحيث ان قريشاً التي هي عنوان 
الش���رك وطمس الحقيقة االلهية فقد  قامت بتصغير البيت 
وتحويله عن اس���اس ابراهيمQ الذي هو اساس التوحيد,  
فان���ه يحتم���ل ان يك���ون معن���ى الهدم ف���ي الرواي���ة هو هدم 

الشرك القريشي وارجاع التوحيد االبراهيمي.
 ومن خالل ما تقدم  وعلى وفقه  نخل�ض اإلى النتائج 

التالية:
1. ان المق���دس ف���ي  الكعب���ة لي���س ه���و االحج���ار وال 

المساحة, بل هما االنتساب الى اهلل سبحانه وتعالى.
2. أن غيرن���ا من ابناء العامة قد رووا روايات صحاحاً 
أن اب���ن الزبير هدم الكعبة وكذلك قريش���اً والحجاج,  وأن 

النبيN عزم على الهدم واراده ولكن منع منه مانع.
3. ان س���بب الهدم المهدوي ان ص���ح فهو انما إلرجاع 

البيت الحرام  إلى أساسه اإلبراهيمي.
4. ان���ه يحتم���ل ان هناك معنى آخر ي���راد بالهدم وهو 

هدم الشرك القريشي وارجاعه إلى التوحيد االبراهيمي.
5. ان اله���دم المه���دوي محتمل الوق���وع ألن الواقع لم 
يثبت���ه إل���ى اآلن وان تحدثت عن���ه الرواية فه���و حديث ظني 
محتم���ل الوق���وع بينما اله���دم األم���وي اليزيدي الس���فياني 
ق���د وقع فع���ال، فهال وصفنا م���ن قام به بالكف���ر والزندقة 

والخروج عن الدين والملّة.
6. نحتم���ل بل نقطع ان ه���ذه الفرية هي أش���به بفرية 
السرداب وإنما جيء بها للتغطية على فعال بني أمية فقط.

اإن ما يوؤ�صف له اأن يكون الإعالم حا�صراً ل�صتغالل اأمثال هذه املدعيات 
ل لأجل توعية النا�ض بل من اأجل اأن يزرع الفرقة بني العراقيني.

تتمات 6

جماعة املدعي احمد بن الحسن  جهٌل أم جنون.. أم ضحك على الذقون؟
تتمةتحـــــــــت املجهر

مة
تت

مة
تت

مة
تت

تتمة

عمر الإمام املهديQ يف كفة احل�صابات

Qالتواتر يف ذكر خرب الإمام الثاين ع�صر
اهم الفتاوى ال�صادرة من املجمع الفقهي ال�صالمي

اإذا خرج املهديQ هل �صيهدم الكعبة؟

كذلك ن�ض على اأّن اأحاديث املهديQ  متواترة جمع من الأعالم قدمياً وحديثاً , منهم : ال�صخاوي يف )فتح 
املغيث( , وحممد بن اأحمد ال�صفاريني يف)�صرح العقيدة( , واأبو احل�صن الآبري يف )مناقب ال�صافعي( وابن 
تيمية يف فتاواه , وال�صيوطي يف )احلاوي(, وحممد بن جعفر الكتاين يف )نظم املتناثر يف احلديث املتواتر(.

  تحت األضواء



ما زل����ت اذكر جيدا ذل����ك اليوم الذي 
جئن����ا به-ان����ا واب����ي رحم����ه اهلل-إلى هذه 
الحديق����ة, حيث اس����تقرت ف����ي راحة   يده 
نبتة صغيرة قبل ان يضعها ليزرعها.. وكان 
قد اخذ علي عهدا وانا في ذلك السن-سن 
الخامسة عشر-في أن آتي كل يوم واسقيها 
حتى تكبر وبذلك يتحق����ق هدفه الذي كان 
يصبو اليه من غرسها.. ما زلت أذكر كيف 
كان جالسا-رحمه اهلل- في مكتبه عندما 
دخلت عليه-ورأيته يقلب صفات كتاب عن  
اإلم����ام المهدي المنتظ����رQ, إذ اقتربت 
من����ه اكث����ر ألرى بوض����وح ما ف����ي صفحات 
الكت����اب, فكان هناك عن����وان في منتصف 
تلك الصفح����ة يقول )االنتظ����ار(  وقد كتب 
بخط واضح جلي, وقد دفعني الفضول في 

ان أسأله:-
ما ذا تعني هذه الكلمة يا أبي؟ 

هم الوالد بتحريك ش����فتيه ليقول شيئا 
ورف����ع كف����ه, واراد تحري����ك اصابعه وعلى 
عادت����ه عندم����ا كان يري����د الكالم-ولكن����ه 
تروى قليال, وما كان منه إال ان ابتسم في 
وجهي وربت على كتفي, ونهض في الحال 

قائال: 
انتظر يا ولدي. 

وانطلق مس����رعا ليخرج م����ن المنزل, 
ثم عاد وفي راحة يده نبتة صغيرة ما كدت 
اميز نوعها في ذلك الوقت. ثم اصطحبني 
مع����ه إلى حي����ث الحديق����ة ام����ام المنزل, 
وحفر حفرة صغيرة ليضع فيها تلك النبتة.. 

ثم سقاها بالماء. 
ل����ه على  فقل����ت 
الفور.. لقد رأيت كل 
ه����ذا منك ي����ا أبي, 
ولكنك لم تجب على 

سؤالي؟. 
فق����ال لي: س����تفهم كل ش����يء الحقا, 

ولكن عليك االعتناء بهذه النبتة.
تعهدت النبتة بالس����قي حت����ى كبرت, 
وتفرع����ت اغصانه����ا وانتش����رت اوراقه����ا, 
جذعه����ا..  واس����تطال  جذره����ا,  واس����تقر 
تض����وّع عطرها ينعش الصدور, ويروح عن 
النف����وس.. نع����م يا ابي لقد كب����رت النبتة, 
وكبرت معها بع����د ان رحلت انت.. لقد كان 
جوابك بليغا جدا عندما س����ألتك عن معنى 
االنتظار.. لقد كان درسا عمليا-احفظتنيه 
وم����ا كان  الس����نون,  وافهمتني����ه  االي����ام, 
اختايري لهذه الشجرة المباركة الزيتونة-

بطيئة النمو عن عب����ث, وانما اردت لي ان 
 Qاتعلم الصب����ر اذا ما طال االمر باالمام

وغيبته االيام. 
وه����ا هي ثمرة الس����عي واالنتظار.. وها 
ه����و كتابك ال����ذي كنت تتصفح����ه في ذلك 
اليوم.. س����أدخره لحفيدك, وسأعلمه هذا 
المعن����ى البلي����غ.. الصبر والعم����ل الطيب..

وانتظار الفرج..
واآلن اس����مح لي يا أبي ان اجلس تحت 
الش����جرة.. اتفي����أ ظالله����ا, ألس����تزيد من 

معاني االنتظار. 

الشاعر هو الس����يد إبراهيم العطار من ش����عراء القرن الثالث عشرالهجري, توفي 
س����نة 1230 ه�, له الكثير من القصائد الجميلة في رثاء س����يد الشهداءQ  وكذلك في 

  Qاستنهاض اإلمام الحجة المهدي
اخترنا لكم من قصيدته هذه األبيات:

7 األدب المهدوي

الكلمة الضائعة
 ضع خطا على كلمات الحديثين الشريفين لتبقى لك )13( حرفا تكون كلمة السر وتبين لك 

:Qاحدى الفوائد لوجود االمام الحجة عليه السالم ,عن االمام الكاظم
)القائم – ال – يكون – اال – اماما – ابن – امام – ووصيا – ابن – وصي - (.

:Nوعن رسول اهلل
الثابتين – على- القول -  به – زمان – غيبتهQ  – العز – من – الكبريت – األحمر(

ة ق�صرية:  ق�صّ
من اخليال الق�ص�صي

انت�������ظار 

ابحث عن الكلمة ال�صائعة

حسام محمد-الكوت

غفران الموسوي

اللقاء الأبدي     
يــــا عيد ويــــن الفــــرح أهــــال وصلــــك مهـــل

امتانيــــه أهــــل الوفه وياهــــو للدمعــــه مهــــل

ربعك ابشــــده وعسر وتشــــرب اخافك مهل

يلفـــــــه اشــــوكت  وتَكــــول  عامــــات  تحســــب 

زنجــــر ضميــــر الوكــــت وانتــــه اتعــــرف يلفــــه

منبــــوذ صــــار العــــدل محـــــــد بعـــــــد يلفــــــــه

عجــــل جزّعنه الصبــــر لتَكول اصبــــروا مهل

وعدنـــه فرحتنـــه  يـــوم  يومـــك 

يمـــن بظهـــورك الهـــادي وعدنـــه

وعدنـــه لجيتـــك  احســـابنه  تـــاه 

متـــه نـــورك يشـــع اعلـــه الوطيـــه

* * * *

يمـــن حبكـــم ابداللــــي وشـــملــــي

وشـــملي فضايلكـــم  مـــن  شـــذكر 

يبـــو صالـــح فَكـــدت أهلي وشـــملي

الثريـــه نجـــم  مثـــل  جنّـــه  وَكبـــل 

الدنيــــة كلهــــا تصيــــح    تهتــــف يالموعود

بالصــــا والتســــبيح     تهتــــف يالموعــــود

* * * * * *

مشــــتاقة روحي لشــــوفتك يا ابن الحســــن

المحــــن كل  نســــت  روحــــي  شــــافتك  لــــو 

مـــــــوال مهدوي

أبوذيات مهدوية

مسجات مهدوية

عباس العكيلي

الحاج معين الخياط

كلمات الى ورقتي البي�صاء ت�صابقت
وبتالف عجيب ا�صطفت
وباألوان الحياة امتدت

وبعطر البل�صم تعطرت
لتر�صم �صورة فنان

عيونه بالمهدي هامت
فترجمت انامله ما ي�صرخ به قلبه من �صوق

عل الحبيب ي�صمع �صوته الحزين
وي�صمع تلك الكلمات الروحانية

التي ر�صمها باحا�صي�صه
لتنقل ذلك الح�صا�ض المعذب

فتتاأرجح بين اأمواج بالمحبة راجت
الى من غيبته طالت

وتت�صفح الزمان باأكفها
علها تطوي اليام والليالي لتفوز بذلك اللقاء

انه اللقاء الأبدي

كاظم منظور الكربالئي

بدر الدين �صاعة لو ظهر

�صاعر وق�صيدة
اإبراهيم العطار

يالفاه��م ابعي��ن العقي�����دة ات�ص����ور
واختب��ر م��ن ه��اي الفع��ال التظ��هر
مذك���ورة بال�صح��ف  العالي��م  وه��اي 
او ل��و �صاه��دت دار الظل��م معم��ورة
ول��و �صاه��دت ام��ر المنك��ر م�صم��وع
ممن����وع عن��ه  ابمع��روف  واليام��ر 
ول��و �صاه��دت دي��ن الر�ص��ول المخت��ار
له��ل العقي��دة ل��و ب��دت هالخب������ار
بان������ت العالي��م  ه��اي  كل  هالحي��ن 
 �صاع��ة وعل��ى الكعب��ة ت�ص��وف الراية
وبح��ر المناي��ة ل��و تفاي���ض ماي�������ة
وتهن�������ه بالف������رج  ي�صاب��ر  اب�ص��ر 
الن��ه �ص��ارت  الن��وب  علين��ه  جان��ت 

وانظ��ر الك��ون ا�صل��ون و�صع��ه اتغير
اتَكل��ك بع��د للمحج��وب لمح��ة ب�ص���ر
لو ب��دت ل�ص��ك دنه المه��دي ظهوره
اعل��م بع���د ب�ص����ع اي��ام للمنتظ����ر
بالنا�ض ام���ره والت�صن������ه م�ص����روع
�ص��ر َكلب��ك ابراع��ي الث��ار َك��ر النظ���ر
ا�صب��ح ذلي���ل وي��ا مع������ز الدين�����ار
اتو�ص��ح ظهور المحجوب مث��ل الَكمر
و�صاع��ه الجن��ه ننتظ����ره��ا اتدان����ت
وبيمين ق��دره يلوح �صي����ف الي������ة
ايغو���ض التخل��ف والجان ثاب��ت عب��ر
هب��ت من الغيبة هب��������وب الجن�����ة
والبينه ظافرها لحي��ن بينه انظف������ر

اأي��ن الح����م��اة حم������اة ال������دين
اأين المام ام��ام الع�صر قائم اهل
اأي��ن المع��د لدراك الذح��ول وم�ن
اأي��ن ال�����ذي وع������د اهلل الن������ام
اأي��ن البقي��ة من ال الر�ص��ول وم�ن
حت��ام ك����م ذا النتظ�����ار مت����ى
ويم��ال الر�ض ق�صط��ا مثلما ملئت
ف��اأذن له يا اله��ي بالظه�ور ف���قد
واجم��ع به �صمل دين ق��د امرت به
مجمع����ة فالع��داء  الذن  وعج��ل 

اين ولة الحق اي��ن امين اهلل حجته
البيت خ�ي��ر خل����ق اهلل �صف�����وته
ترج��ى لخم��اد ن��ار ال�ص��رك كرت���ه
بان تقيم امت قن��اة الدين رجعت���ه
تحيي معال����م دي���ن اهلل دول����ته
تجل��و غياهب ليل الج���ور طلع���ته
ظلما وتعل����و باأم����ر اهلل دعوت���ه
اأودت ب�صيعت��ه الب�����رار غيبت�������ه
وق��د اقي���م��ت بج���دي��ه دعامت���ه
ان لي�ض تبقي له حت��ى ارومت�����ه



منا�صبات ال�صهر 
1- زف���اف فاطم���ة الزه���راءP ألمير 
المؤمني���نQ م���ن قبل رس���ول اهللN في 

السنة الثانية للهجرة.
- تولي���ة عل���ي بن أبي طال���بQ لتبليغ 
سورة )براءة( بأمر اهلل عز وجل، بعد عزل 

أبي بكر.
4- دخ���ول النبي محم���دN وأصحابه 
مك���ة لحج���ة ال���وداع ف���ي الس���نة العاش���رة 

للهجرة.
7- ش���هادة اإلم���ام أبي جعف���ر محمد 
الباق���رQ س���نة 114ه��، بس���م هش���ام آل 

امية.
8- خروج اإلمام أبي عبد اهلل الحسين

Q م���ن مكة بع���د محاولة قتله غيلة. س���نة 
60ه�. 

- خروج مس���لم بن عقيلJ بالكوفة، 
 Qداعياً إلى اإلمام أبي عبد اهلل الحس���ين

سنة60ه�.
9- يوم عرفة، وفيه تاب اهلل عز وجل 
على آدمQ وداودQ، وفي���ه ولد إبراهيم 

.Lالخليل وعيسى بن مريم
- شهادة مسلم بن عقيلJ وهاني بن  

عروةJ ف���ي الكوفة على ي���د عبيد اهلل بن 
زياد سنة60ه�.

- وفيه س���د النبيN أبواب المس���جد 
.Qالنبوي إال باب أمير المؤمنين
10- عيد األضحى المبارك.

- شهادة عبد اهلل المحض مع جمع من 
آل الحسنQ، من قبل المنصور الدوانيقي 

العباسي سنة 145 ه�.
ب���ن   Qإس���ماعيل النب���ي  ف���داء   -11

إبراهيم الخليلQ بذبح  عظيم.
14- ليلة ش���ق القمر ف���ي مكة، وكانت 

.Nمعجزة لرسول اهلل
15- والدة اإلمام علي بن محمد الهادي

Q، سنة 212 ه��.
18- عي���د الغدير األغر، أو بيعة غدير 

خم في السنة العاشرة للهجرة.
- الخالفة الظاهري���ة ألمير المؤمنين

Q بعد مقتل عثمان سنة 34ه�� .
ف���ي   Jالتم���ار ميث���م  ش���هادة   -22
الكوفة، قبل قدوم الحسينQ إلى كربالء 

بعشرة أيام سنة60ه�.
24- ي���وم المباهلة، حيث باهل النبي

N وأهل بيتهK نصارى نجران.
- تص���دق أمي���ر المؤمني���نQ بخاتمه 

وهو  راكع.
25- ن���زول س���ورة )هل أتى( في ش���أن 

.Kأهل البيت
28- واقعة الحرّه ف���ي المدينة، حيث 
استباحها جيش بن امية بقيادة مسرف بن 

عقبة سنة 63 ه�. 
وفيه أيضا:

* كتب النبيN إلى الملوك يدعوهم 
إلى اإلسالم في السنة السادسة للهجرة.

* وتوف���ي الصحاب���ي الجلي���ل أب���و ذر 
الغفاريJ سنة 32ه��.

* وتوفي زرارة بن أعين سنة 148ه��.

من اأعمال ال�صهر:
يس���تحب فيه للممهد القي���ام باألعمال 

اآلتية:
- ان يحيي التسعة األوائل منه بالصالة 

والعبادة،وكما هو معتبر في كتب الدعاء.
- أن يدعو بدعاء ليلة عرفة .

- زي���ارة اإلمام أبي عبد اهلل الحس���ين

Q بعد الغس���ل وان يقوم بأعمال يوم عرفة 
ومنها صومه  والصالة ركعتين تحت السماء 
وباقي األعم���ال الخاصة به التي منها دعاء 
أم داوود. ودع���اء اإلمام الحس���ين فيه وهنا 
جمل���ة كبي���رة من االعم���ال س���طرتها كتب 

الدعاء.
- صي���ام ي���وم الغدي���ر بع���د الغس���ل، 
وزي���ارة أمير المؤمني���ن عليQ، والصالة 

ركعتين كما هو مبين في كتب الدعاء.
- أن يهن���ئ م���ن الق���اه م���ن أخوان���ه 

المؤمنين بعيد الغدير.
 - صي���ام ي���وم المباهلة بعد الغس���ل، 
وصالة ركعتين كما هو مبين في أعمال يوم 
الغدير،كذل���ك أن يدعو بدع���اء المباهلة. 

وقراءة الزيارة الجامعة.
- ص���الة ركعتين في الي���وم األخير من 
هذا الش���هر بفاتح���ة الكتاب وعش���ر مرات 
)قل هو اهلل أحد( وعش���ر مرات )الكرسي( 
ثم يدعو بعدها بالدعاء الذي أوله )اللهم ما 
عملت في هذه السنة من عمل ....( وكما هو 

مبين في مفاتيح الجنان.

جاء من العهد القديم في �صفر دانيال, ال�صحاح2- 
في حكومة المنجي:- 

)44(.... يقيم اله السماوات مملكة ال تنقرض إلى األبد, وال يترك ملكها لشعب آخر,... وتسحق جميع هذه 
الممالك, إما هي فتخلد إلى األبد. 

وجاء فيه اأي�صاً من �صفر حجي في الإ�صحاح 2,  
في الب�صارة بظهور المنجي .

)6( ألن���ه هكذا يقول ال���رب القدير هما انا مزمع مرة أخرى عما قليل, ان ازلزل الس���ماء  واالرض والبحر 
واليابسة.  )7( وازعزع اركان جميع األمم فتجلب نفائسهم إلى هذا المكان .  )9(.... واجعل السالم يسود... 

-جاء ف���ي الكافي ج 1: انه خرج عن أبي محمد
Q حين قتل الزبيري لعنه اهلل. 

)ه���ذا جزاء من اجت���رأ على اهلل ف���ي أوليائه, 
يزعم انه يقتلني ولي���س لي عقب, فكيف رأي قدرة 
اهلل فيه؟ .. وولد له ولد سماه )م ح م د( في سنة ست 

وخمسين ومائتين(. 
-وج���اء في كم���ال الدي���ن ب 43: ان���ه لما ولد 
الخلف الصالحQ, ورد عن موالنا الحس���ن بن علي  
العسكريK إلى احمد بن اسحق كتاب مكتوب فيه 

بخط يده الذي كان ترد به التوقيعات عليه, وفيه: 

)ولد لن���ا مولود فليك���ن عندك مس���تورا, وعن 
جميع الناس مكتوما, فانا لم نظهر عليه إال األقرب 
لقرابت���ه والول���ي لواليته, أحببنا إعالمك ليس���رك 

اهلل به مثل ما سرنا به, والسالم. 
-وجاء في عقد الدرر ب1:-

)فيلتفت المهديQ وقد نزل عيس���ىQ كأنما 
يقط���ر من ش���عره الماء فيق���ول المه���ديQ: تقدم 
فص���ل بالن���اس, فيق���ول عيس���ىQ: إنم���ا أقيمت 
الص���الة ل���ك, فيصل���ي عيس���ىQ خل���ف رجل من 
ول���دي, ف���إذا صُليت قام عيس���ىQ حتى جلس في 

المقام فيبايعه...(. 

من فوائد الدعاء لحجة اهلل تعالى  في ار�صه
-إظهار المحبة الباطنية- 

اعل���م ان الحب وان كان أمرا خفيا قلبيا وش���يئا كامن���ا باطنيا, لكن له 
آث���اراً  ظاهرة, وفروعا متكاثرة. فهو كش���جرة ورد له���ا أغصان ولكل غصن 
من الورد اثنان, فبعض آثاره يظهره في اللس���ان, وبعض في س���ائر جوارح 
اإلنس���ان, وكما ال يمكن منع الش���جر ع���ن ابراز أزه���اره, ال يمكن منع ذي 

الحب عن إظهار آثاره. 
فم���ن آثار الحب في اللس���ان ذك���ر المحبوب في كل زم���ان ومكان, بكل 

بيان وبأي عنوان. 
ومن االثار االنس���انية أيضاً الدعاء للمحبوب بكل ش���يء مطلوب, وهذا 
م���ن عمليات ذوي العقول, وال ينكره إال جهول. وكما ان االيمان في الحقيقة 
ليس إال حب اهلل وحب رسوله وحب وليه ومع ذلك ال تترتب آثار مافي الجنان 

إال بإظهاره باللسان. 
 Qفتحص���ل من ه���ذا التبيان, ان الدعاء لفرج موالن���ا صاحب الزمان

كاشف عن حقيقة االيمان, وهذا واضح عند اهل االيمان. 
فاالهتمام في الدعاء بتعجيل فرج اإلمامQ اظهار لحبك له على النحو 
ا لتام, وهو يوجب ش���دة حبه لك بين االنام..  ولو لم يكن غير هذه المكرمة 

في هذا المقام لكفى في مراتب الفضل واالنعام. 

جاء في بحار األنوار, انه تشاجر جماعة 
من الش���يعة في الخلف فذك���ر احدهم ا ن ابا 
محمد مض���ى وال خلف له, ثم انهم كتبوا في 
ذلك كتابا وانفذوه إلى )الناحية( واعلموه بما 
تش���اجروا فيه, ف���ورد ج���واب كتابهم بخطه

 :Q
عافان���ا اهلل واياكم من الفت���ن ووهب لنا 
ولك���م روح اليقي���ن واجارنا واياكم من س���وء 
المنقل���ب انه انهي الي ارتي���اب جماعة منكم 
ف���ي الدين وم���ا دخلهم م���ن الش���ك والحيرة 
ف���ي والة امرهم فغمّنا ذلك لكم ال لنا وس���أنا 
فيك���م ال فين���ا ألن اهلل معنا ف���ال فاقة بنا إلى 
غيره والح���ق معنا فلن يوحش���نا من قعد عنا 
ونح���ن صنائع ربنا والخلق بع���د صنائعنا, يا 
هؤالء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة 
تنعكسون أوما سمعتم اهلل عز وجل يقول  ) يَا 
أَيُّهَا الهَّذِينَ آمَنُواْ َأطِيعُواْ اهللهَّ وََأطِيعُواْ الرَّسُوَل 
وَأُوْلِ���ي اأَلمِْر مِنُكمْ( اوم���ا علمتم ما جاءت به 
االثار مما يكون ويحدث في ائمتكم  الماضيين 
والباقي���ن منهمK اوما رأيتم كيف جعل اهلل 
لكم معاق���ل تأوون اليها واعالم���ا تهتدون بها 
م���ن لدن آدم إل���ى ان ظه���ر الماضيQ كلما 
غ���اب علم بدا عل���م وإذا افل نج���م طلع نجم 
فلما قبضه اهلل اليه ظنتتم ان اهلل ابطل دينه 
وقطع السبب بينه وبين خلقه, كال ما كان وال 
يكون حتى تقوم الس���اعة ويظهر امر اهلل وهم 
كارهون وان الماضيQ مضى س���عيدا فقيدا 
عل���ى منهاج آبائهK حذو النعل بالنعل وفينا 

وصيته وعلمه ومن هو خلفه ومن يس���د مسده 
وال ينازعن���ا موضع���ه إال ظالم آث���م وال يدعيه 
دوننا إال جاحد كافر ولوال ان امر اهلل ال يغلب 
وس���ره يظهر وال يعلن لظهر لكم  من حَّقنا ما 
تبهر من���ه عقولك���م ويزيل ش���كوككم لكنه ما 

شاء اهلل كان ولكل اجل كتاب. 
فاتقوا اهلل وس���لموا لن���ا وردوا األمر الينا 
فعلين���ا االص���دار كم���ا كان من���ا اإلي���راد وال 
تحاولوا  كش���ف ما غط���ي عنكم وال تميلوا عن 
اليمي���ن وتعدلوا إلى اليس���ار واجعلوا قصدكم 
الين���ا بالم���ودة عل���ى الس���نة الواضح���ة فق���د 

نصحت لكم واهلل شاهد علي وعليكم. 
ول���وال م���ا عندن���ا م���ن محب���ة صالحكم 
ورحمتكم واالشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم 
في ش���غل مما قد امنحنا م���ن منازعة الظالم 
العت���ل الض���ال المتابع في غي���ه المضاد لربه 
المدعي ما ليس ل���ه الجاحد حق من افترض 
اهلل طاعت���ه الظالم الغاصب وفي ابنة رس���ول 
اهللP ل���ي اس���وة حس���نة وس���يردى الجاهل 
رداء عمله وس���يعلم الكافر لم���ن عقبى الدار 
عصمن���ا اهلل واياك���م من المهالك واالس���واء 

واالفات والعاهات كلها برحمته. 
فانه ولي ذلك والقادر على ما يشاء وكان 

لنا ولكم وليا وحافظا. 
والس���الم على جميع االوصي���اء واالولياء 
والمؤمني���ن ورحمة اهلل وبركات���ه. وصلى اهلل 

على محمد النبي وسلم تسليما. 
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-قال تعالى:
) َقاَل لَوْ َأنهَّ لِي ِبُكمْ ُقوًَّة أَوْ آِوي إَِلى رُْكٍن شَدِيدٍ( 

هود }80{
روى الحاف���ظ القندوزي في كتاب���ه )ينابيع المودة( 

ص 509-ان جعفر بن محمد الصادقQ قال:
)م���ا كان ق���ول لوطQ لقوم���ه: )الن���ص(. إال تمنيا 
لق���وة القائم المهديQ وش���دة أصحاب���ه, وهم الركن 
الش���ديد, ف���أن الرجل منهم يعطى ق���وة أربعين رجال, 
وان قلب رجل اش���د من زب���ر الحديد, ولو مروا بالجبال 

الحديد لتدكدكت...(. 

-وقال تعالى: 
ِ خَيْرٌ لهَُّكمْ ِإن ُكنتُم مُّؤْمِِنينَ( هود:82.  ) بَقِيَُّة اهللهّ

أخرج العالم الشافعي السيد المؤمن الشبلنجي في 
)ن���ور االبص���ار( ص172, ا ن أبا جعفرQ ق���ال: )فإذا 
خ���رج )يعن���ي المهديQ( اس���ند ظه���ره إل���ى  الكعبة, 
واجتم���ع إليه ثالثمائة وثالثة عش���ر رجال م���ن إتباعه, 

فأول ما ينطق به اآلية )النص(, ثم يقول: 
)أن���ا بقي���ة اهلل, وخليفت���ه وحجت���ه عليك���م, ف���ال 
يس���لم عليه احد إال قال: الس���الم علي���ك يا بقية اهلل في 

االرض(. 

 Kاآيات ثابتة بينات نزلت تف�صيراً اأو تاأويالً, في ثاني ع�صر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل الإمام المهدي المنتظر

Kفي احاديث العترة الطاهرة Qالمهدي


