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مناسبات وأعمال شهر ذي الحجة
مناسبات الشهر 

ألميـــر   Pالزهـــراء فاطمـــة  زفـــاف   -١
المؤمنينQ من قبل رســـول اهللاN في الســـنة 

الثانية للهجرة.
- توليـــة علي بن أبي طالبQ لتبليغ ســـورة 

(براءة) بأمر اهللا عز وجل، بعد عزل أبي بكر.
٤- دخـــول النبي محمـــدN وأصحابه مكة 

لحجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.
٧- شـــهادة اإلمام أبي جعفـــر محمد الباقر

Q سنة ١١٤هــ، بسم هشام آل امية.

- خروج اإلمام أبي عبد اهللا الحسينQ من 
مكة بعد محاولة قتله غيلة. سنة ٦٠هـ. 

- خروج مسلم بن عقيلJ بالكوفة، داعياً 
إلى اإلمام أبي عبد اهللا الحسينQ سنة٦٠هـ.

٩- يـــوم عرفة، وفيه تاب اهللا عز وجل على 
آدمQ وداودQ، وفيـــه ولـــد إبراهيـــم الخليـــل 

.Lوعيسى بن مريم
- شـــهادة مســـلم بـــن عقيـــلJ وهانـــي بن  
عروةJ فـــي الكوفة على يد عبيـــد اهللا بن زياد 

سنة٦٠هـ.
- وفيه سد النبيN أبواب المسجد النبوي 

.Qإال باب أمير المؤمنين
١٠- عيد األضحى المبارك.

- شـــهادة عبـــد اهللا المحـــض مـــع جمع من 

آل الحســـنQ، من قبـــل المنصـــور الدوانيقي 
العباسي سنة ١٤٥ هـ.

١١- فـــداء النبي إســـماعيلQ بـــن إبراهيم 
الخليلQ بذبح  عظيم.

١٤- ليلة شق القمر في مكة، وكانت معجزة 
.Nلرسول اهللا

١٥- والدة اإلمـــام علـــي بـــن محمـــد الهادي
Q، سنة ٢١٢ هــ.

١٨- عيـــد الغدير األغـــر، أو بيعة غدير خم 
في السنة العاشرة للهجرة.

 Qالخالفـــة الظاهريـــة ألميـــر المؤمنين -
بعد مقتل عثمان سنة ٣٤هــ .

٢٢- شـــهادة ميثـــم التمارJ فـــي الكوفة، 
قبل قدوم الحســـينQ إلى كربالء بعشـــرة أيام 

سنة٦٠هـ.
 N٢٤- يـــوم المباهلة، حيث باهـــل النبي

وأهل بيتهK لنصارى نجران.
- تصـــدق أميـــر المؤمنيـــنQ بخاتمه وهو  

راكع.
٢٥- نـــزول ســـورة (هل أتى) في شـــأن أهل 

.Kالبيت
٢٨- واقعـــة الحـــرّه فـــي المدينـــة، حيـــث 
استباحها جيش بن امية بقيادة مسرف بن عقبة 

سنة ٦٣ هـ. 

وفيه أيضا:
* كتب النبـــيN إلى الملـــوك يدعوهم 

إلى اإلسالم في السنة السادسة للهجرة.
* وتوفي الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري

J سنة ٣٢هــ.
* وتوفي زرارة بن أعين سنة ١٤٨هــ.

من أعمال الشهر:
يستحب فيه للممهد القيام باألعمال اآلتية:
- ان يحيـــي التســـعة األوائل منـــه بالصالة 

والعبادة،وكما هو معتبر في كتب الدعاء.
- أن يدعـــو بدعـــاء ليلة 

عرفة .
- زيـــارة اإلمام أبي عبد 
اهللا الحســـينQ بعد الغسل 
وان يقوم بأعمـــال يوم عرفة 
والصـــالة  صومـــه   ومنهـــا 
ركعتين تحت الســـماء وباقي 
التي  بـــه  الخاصـــة  األعمـــال 
منها دعـــاء أم داوود. ودعاء 
اإلمـــام الحســـين فيـــه وهنا 
جملـــة كبيـــرة مـــن االعمال 

سطرتها كتب الدعاء.
- صيـــام يـــوم الغديـــر 
بعد الغســـل، وزيـــارة أمير 
 ،Qعلـــي المؤمنيـــن 
والصـــالة ركعتيـــن كما هو 

مبين في كتب الدعاء.
- أن يهنئ من القاه من أخوانه المؤمنين 

بعيد الغدير.
 - صيـــام يـــوم المباهلـــة بعد الغســـل، 
وصالة ركعتين كما هو مبين في أعمال يوم 
الغدير،كذلـــك أن يدعو بدعـــاء المباهلة. 

وقراءة الزيارة الجامعة.
- صـــالة ركعتيـــن فـــي اليـــوم األخير 
من هـــذا الشـــهر بفاتحة الكتاب وعشـــر 
مـــرات (قل هـــو اهللا أحد) وعشـــر مرات 
(الكرســـي) ثـــم يدعـــو بعدهـــا بالدعاء 
الـــذي أولـــه (اللهـــم ما عملـــت في هذه 
السنة من عمل ....) وكما هو مبين في 

مفاتيح الجنان.

:Qورد في التوقيع الشريف عن اإلمام المهدي
وفي ابنة رسول اهللاL ليّ اسوة حسنة، وسيردى الجاهل رداء عمله، وسيعلم 

الكافر لمن عقبى الدار، عصمنا اهللا وإياكم من المهالك واألسواء.
        الغيبة للطوسي (ص٢٨٦)

وتعال����ى  س����بحانه  اهلل  اوج����د  ان  من����ذ 
البش����رية عل����ى س����طح ه����ذه االرض حفظ لها 
حال����ة ال����والء واالنتم����اء للقومي����ة والقبيلة قال 
تعالى: ))وَجَعَلْنَاُكمْ شُ����عُوبًا وََقبَائَِل ((, فجعل 
هذا الوالء من سبل االرتقاء بالبشرية للوصول 
إلى حالة من التعارف تذوب معها االنعكاسات 
السلبية لهذه الوالءات, قال تعالى: ))لِتَعَارَُفوا 
ِ أَتَْقاُكمْ((,ليب����رز ف����ي  ِإنهَّ َأْكرَمَُك����مْ عِن����دَ اهللهَّ
االخير والء واحد وانتماء فارد وهو ذاك الوالء 
العق����دي الديني المعبر عنه في القرآن الكريم 

بالتقوى.
وقد ذمت الشريعة ان يكون الوالء للقومية 
والقبيل����ة على حس����اب الدي����ن, بينما مدحت 

الوالء الذي يرسخ حالة االيمان.

وم����ن المؤس����ف حق����ا ان نجد ف����ي الزمن 
الذي ينبغي ان  تذوب فيه كل الوالءات في والء 
واحد فيما لو تقاطعت م����ع والئها للدين، وهو 
ذاك الوالء الذي يكون السلك الواصل والخيط 
الرابط بيننا وبين اهلل س����بحانه وتعالى,  من 
يتهم اآلخر باالصطفاف خل����ف الوالء القومي 

والقبلي مستغال ذلك لضرب دينه ومعتقده.
حي����ث نج����د اكث����ر م����ن يته����م اتب����اع اهل 
البي����تK  م����ن مش����ايخ البت����رو دوالر وم����ن 
على شاش����ات الفضائي����ات الفاضح����ة  يقول: 
بانه����م اتب����اع للقومية الفارس����ية على حس����اب 
الدي����ن والمذه����ب, واع����داء للقومي����ة العربية 
االس����المية, وهذه بضاعة راج����ت في الفترة 
االخي����رة كثي����را واصبح����ت تهمة التش����يع هي 

الفارسية على حساب القومية العربية.
وف����ي الحقيقة انن����ا نجد ان ه����ذا االتهام 
هو محاولة لتش����ويش الواقع,  واظهار الصورة 
عل����ى خالف ما هي علي����ه,  وما ذلك إال خوفا 
من االنتشار الشيعي واالقبال المنقطع النظير 
من قبل البشرية على هذا المذهب  المبارك, 
في مقابل االنحس����ار الواضح التب����اع المذهب 
الس����لفي الوهابي  والمتهمين صراحة  بالعداء 

للبشرية وتمزيق االنسانية.
وهذا ام����ر بات ي����ؤرق وعاظ الس����الطين 
واصحاب الدكاكين فلم يجدوا بدا وال مس����لكا 
ليبيض����وا صفح����ة والئه����م االس����ود عل����ى طول 
التاريخ إال بلصق التهم, وكيل ما هم متلبسون 

به لآلخر.

 تعاظمت الدراس���ات المس���تقبلية في العق���ود االخيرة من 
القرن العش���رين وس���تزداد بالتأكيد ف���ي مطلع الق���رن الحالي 

كباقي الدراسات الجارية في مختلف الحقول. 
وانطالقا من اهمية اكتشاف المستقبل في حياة االنسان,  
وكذا في مجاالت السياس���ة الدولي���ة ومصالح الحكام دعت تلك 
الق���وى ب���أن يولوا اهتمامهم به���ذا العلم ويس���عوا بجد الحتكاره 
وحص���ره ف���ي الدوائ���ر الحكومي���ة الخاص���ة ومراك���ز البح���وث 
االس���تراتيجية, وضم انجازات���ه  وتوظيفها الغ���راض الهيمنة 
واس���تعمار الش���عوب,وذلك للق���درة الهائلة الت���ي يمتلكها هذا 
العل���م, ولياقت���ه الواس���عة في تقدي���م الخدم���ات المختلفة في 
مج���االت متع���ددة من حي���اة االنس���ان. كذلك جه���ة قدرته على 
الس���يطرة والتالعب بالظواهر االجتماعية المحتملة الحدوث, 
باالضاف���ة إل���ى امكانيته ف���ي تهيئ���ة البدائل وايج���اد الظواهر 
المرغوبة عند الساس���ة , أو توظيف هذا العلم لغرض التخلص 
من العقبات التي تح���ول دون تحقيق النمو والتطور الذي يرتئيه 
المخططون واصحاب القرار في السياس���ة الدولية كالمس���تقبل 

العسكري, أو المستقبل التكنولوجي, أو السياسي. 
ومن المعروف ان الطروحات العلمية في حقل المستقبليات 
قد اس���تبعدت الوس���ائل التي تنظر للمس���تقبل ب���رؤى خرافية, 
كما اس���تبعدت ق���رار ات الحاكمين القائمة عل���ى االنفعال, أو 
الن���زوات الش���خصية الطارئ���ة, باالضافة إل���ى تجاوزها. _اي 
تلك الدراسات - أو ادوات الصراع القديمة -, فلما استطاعت 
ف���ي  العلمي���ة  االنج���ازات  كل  توظي���ف  االس���تكبارية  الدوائ���ر 
المجاالت االخرى,  نجدها قد سيطرت على علم المستقبليات 
لم���ا فيه من الق���درة لتحقي���ق الهيمنة واالس���تكبار, واسس���ت 
مبادئ لهذا العلم واالشراف على اساسه, وانشأت  له مدارس 
وجمعي���ات ومراكز ابحاث,  بل نجد مثال دولة ال�سويد 
ق��د ان�س��اأت وزارة خا�س��ة بالم�ستقبل, وقد 
بلغ ع��دد الموؤ�س�سات ف��ي امريكا حتى عام 
1967م اإلى م��ا يقرب م��ن )600( موؤ�س�سة 
وارتف��ع الرقم اإل��ى )1000( بع��د اقل من 
ع�سرين عاما, وتفرع عن علم المس���تقبل علوم اخرى كعلم 

اجتماع المستقبل وغيره. 
لك���ن الخب���رة االس���المية ال زالت متواضع���ة بالقياس إلى 
التقدم الذي احرزته الدول االخرى في هذا الحقل. االمر الذي 
يدعون���ا ف���ي هذا الظ���رف بالذات إل���ى ان نترص���د بوعي ثاقب 

االحداث الظالمة التي تمر بها االمة االسالمية. 
وأن نعي ان التحدي االس���تكباري باساليبه الحديثة ال تقف 

حركته عند حد, بل هي في تقدم سريع ومستمر يتجاوز مواقفنا 
الس���طحية وحركتن���ا االرتجالي���ة, أو المتفرجة احيان���ا لتعمد 

بالتالي إلى سحق الهوية واخضاعنا لحضارته الشيطانية. 
وان مواقفن���ا الالمس���ؤولة ازاء ه���ذا التح���دي الرهي���ب ال 
تنس���جم مع م���ا تدع���و اليه الرس���الة االس���المية, وم���ا قدمه 
القرآن الكريم والس���نة الشريفة وحركة أئمة أهل البيتK من 
تص���ورات ونظريات االم���ة ألن تحتل مكانته���ا الطبيعية, واداء 

دورها القيمومي, ووسطيتها بين االمم. 
فف���ي العقي���دة االس���المية ومصادرها المعتب���رة ما يكفي 
ضمان���ة لحاض���ر االم���ة ومس���تقبلها, فم���ن خ���الل مراجع���ة 
العصم���ة  لخ���ط  التاريخي���ة  والتجرب���ة  القرآني���ة  النص���وص 
االله���ي ف���ي الحياة يتبي���ن ان الإ�س��الم �سبق جميع 
النظم والنظري��ات في الدعوة ل�ست�سراف 
الم�ستقبل ا�ست�سرافا علميا مدرو�سا وا�ستباق 

احداثه ومفاجاآته والتخطيط لحتمالته. 
فلو الحظنا االيات القرآنية التي تتحدث عن السنن االلهية 
سنجدها تشير إلى الترابط بين ا لماضي والمستقبل,وضرورة 
التع���رف على المس���تقبل به���دف بنائ���ه, فقوله تعال���ى: )َظهَرَ 
اْلَفسَ���ادُ فِ���ي اْلبَرِّ وَاْلبَحْ���ِر ِبمَا َكسَ���بَتْ أَيْدِي النَّاِس...( اش���ارة 
واضح���ة لدخ���ول االرادة االنس���انية ومس���وؤليتها, حي���ن تبدو 
مظاه���ر الفس���اد من قلة الب���ركات وغيرها في حي���اة االمة الن 
قوله تعالى: )بما كس���بت( اش���ارة إلى تدخل الس���لوك البشري 
ودوره ف���ي ايج���اد الظواهر, كم���ا توجد حتميات ووع���ود الهية 
مس���تقبلية تكش���ف عن المخطط االلهي البعيد, وانتصار االمة 
االسالمية وتمكينها آخر الزمان, قال تعالى: )وَعَدَ اهللهَُّ الهَّذِينَ 
آمَنُوا مِنُكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَِفنَّهُم فِي األأَْرِْض(.  وعلى 
يد خليفة اهلل في االرض صاحب العصر والزمان اإلمام الحجة 

 .Qبن الحسن اإلمام المهدي
كما اننا لو راجعنا السيرة النبوية الشريفة وما تتخللها من 
احداث, وكذا سيرة اإلمام عليQ, ومن بعده ما كان يخطط 
له اإلمام الحس���نQ حين صالح معاوية وكذا اإلمام الحس���ين

Q وثورت���ه الخال���دة, س���نالحظ فيها ال���دروس المس���تقبلية 
وقدرتها حين االس���تنطاق الواعي على اثراء التفكير المستقبلي 

وتأصيله اسالميا. 
وانطالق���ا م���ن كل ما س���بق ف���ان النظرية االس���المية قد 
قدمت بين يدي المس���لم اطروحة مستقبلية متكاملة, وما عليه 
سوى اكتشافها من خالل تلك المصادر والعمل بموجبها بهدف 

تحقيق العدالة االلهية وتحقيق الكمال المنشود. 

بحمد اهلل تعالى والرعاية الكريمة أليادي صاحب 
العص����ر والزم����انQ تم انجاز المش����روع المهدوي في 
مك����ة المكرم����ة والمدين����ة المنورة لموس����م ح����ج 1431 
هجرية، الذي اعده مركز الدراس����ات التخصصية في 

.Qاالمام المهدي
حيث تكون المش����روع المهدوي في ه����ذا العام من 

ثالث فقرات:
 )Qالفقرة الأولى )نش����رة ص����دى المهدي*
الت����ي طبع منها 5000 نس����خة وتكونت من اثني عش����ر 
صفحة تناولت اهم القضايا المهدوية التي تشكل لدى 
الح����اج وهو في ارض الظه����ور فكرة مهدوي����ة متكاملة 
ع����ن االم����امQ. وت����م توزيعه����ا عل����ى قواف����ل الحجاج 
العراقيين اذ ش����مل توزيعها الرقعة الجغرافية لحجاج 
بلدنا الحبيب عن طريق المرشدين األفاضل من طلبة 

الحوزة العلمية.
وق����د ت����م توزيع م����ا يق����ارب م����ن أكثر م����ن 1000 
نس����خة على حجاج الدول العربية األخرى كالس����عودية 
والبحري����ن والكوي����ت وس����لطنة عم����ان، وق����د انعكس 
إلى المرك����ز جملة من ردود األفعال م����ن قبل الحجاج 
العراقيي����ن والع����رب تثمن لهيئ����ة تحرير النش����رة هذا 
الجه����د وتدعوهم إلى المواصل����ة وتطوير العمل وتدعو 

لهم بان يسدد اهلل خطاهم.
يجدر بنا ان ننبه هنا إلى أن نش����رة صدى المهدي 
له����ذا الع����ام قد اطف����أت ش����معتها الثالثة بواقع س����بعة 
اع����داد حيث كان في الس����نة األولى أربع����ة اعداد وفي 
الس����نة الثاني����ة عددان وفي الس����نة الثالث����ة عدد واحد 
ونس����أل اهلل س����بحانه وتعالى أن يس����تمر العطاء وأن ال 

يقدر له االنقطاع.
*الفق��رة الثاني��ة فول����در )بروش����ور( الدعاء 

المهدوي فوائد وروابط.
وه����ذا البروش����ور اعد الج����ل بيان ط����رق االرتباط 
باالم����ام المهديQ وفوائد ذلك االرتباط في االماكن 
المقدسة كالمس����جد الحرام والمسجد النبوي والبقيع 
وعرف����ات  اس����ماعيل  وحج����ر  والملت����زم  والمس����تجار 

والمشعر الحرام ومنى وغيرها.
حيث سلط الضوء من خالل االبحاث التي تناولها 
على فوائد الدعاء لإلمام المهديQ وكيفية صيرورة 
 Qالدع����اء عنص����راً رابط����اً بين الح����اج وبي����ن اإلمام
وما ه����ي الفوائد المترتبة على ه����ذا الدعاء واالرتباط 

لتحقيق النتائج.
وقد طب����ع منه 5000 نس����خة ووزع بالطريقة التي 

.Qوزعت بها نشرة صدى المهدي
*الفقرة الثالثة: المسابقة المهدوية في موسم 
الحج والتي شملت أربعين سؤاال وكانت الجوائز المعدة 

100 جائزة وبواقع 100 ريال سعودي لكل جائزة.
إال أن عامل الزمن وعدم توفر االمكانات للطباعة 
حيث توف����رت لنا امكان����ات الطباعة في الي����وم الثالث 
م����ن ذي الحجة وطبيعة العم����ل يقتضي ان تكون هناك 
ثالث����ة أي����ام ألج����ل التوزي����ع ويوم����ان ألج����ل التصحيح 
واج����راء القرعة مما أدى إلى مزاحم����ة هذا الوقت مع 
أعمال الحج التي تبدأ عادة في اليوم الثامن فنتج عنه 
قهراً ايقاف المس����ابقة المهدوية له����ذا العام نأمل من 
اهلل س����بحانه وتعالى أن يوفقنا النجازه����ا في االعوام 

القادمة بفضل دعاء المؤمنين.

رواية )من ظهري( تكذب دعوى اليماني 
حي���ث وردت هذه العب���ارة )من ظهري( في 
مص���ادر عديدة منها الكاف���ي وكمال الدين 
والغيبتين واالرش���اد واالختص���اص ودالئل 

االمامة والهداية الكبرى وغيرها.
يس���تدل به���ا جماع���ة المدع���و احم���د 
الحس���ن عل���ى أن���ه اب���ن اإلم���ام المه���دي

Q  مس���تندين إلى ه���ذا المقط���ع )ولكني 
فك���رت في مولود يكون م���ن ظهري الحادي 

عش���ر من ول���دي( والرواية التي يس���تدلون 
به���ا ت���روى بطريقي���ن وبثالثة مت���ون، أما 
الطريق���ان فينتهي كل منهم���ا إلى ثعلبة بن 
ميم���ون عن مالك الجهن���ي عن الحارث بن 
المغي���رة النصري عن االصبغ بن نباتة عن 

.Qامير المؤمنين
بلف���ظ  وروي  االول  المت���ن  اولً:- 
)ولك���ن فك���رت ف���ي مول���ود يك���ون م��ن 
ظهري,الح��ادي ع�س��ر م��ن 

ولدي هو المهدي يمألها عدالً كما ملئت 
جوراً وظلماً تكون له حيرة وغيبة يضل فيها 
اق���وام ويهتدي فيها آخرون( وقد  روى هذا 

المتن كل من:-
1 _ اب���ن بابويه القمي، ف���ي )االمامة 

والتبصرة(  في باب الغيبة ص120.
2 _ الشيخ الكليني، في )الكافي(  في 

الجزء االول في باب الغيبة ص238.

تمهيدنا
ن�ساطات المركز في مو�سم حج 1431 ه�ا�ست�سراف الم�ستقبل بين الدرا�سات الكاديمية وال�سارات ال�سالمية

* إن تحق����ق النتائج مره����ون بالمقدمات 
أي����ة  وان  الصحيح����ة  والمفاهي����م  المس����تقيمة 
قضية من القضايا صغرت أو عظمت ال تتحقق 
نتائجها ما لم تمتلك من المفاهيم المؤثرة في 

تحصيل األهداف.
واّن مفاهيم كربالء غيّرت الفهم العالمي 
للقضاي����ا المصيري����ة,  وربط����ت بي����ن مفاهيم 
البشر المتناثرة,  وأوجدت حالة من االنسجام 
والحيوية,  وأنش����أت منافذ التغيير الحقيقي,  
وجس����دت س����بل اإلصالح الواقعي للوصول إلى  

تحقيق مراد السماء.
وإن أي����ة عملي����ة إصالح الب����د أن تأخذ في 
مس����ارها بعدين,  البع����د المفاهيمي وهذا ما 
قام به الرسول األكرمN-وال يعني ذلك عدم 
ارس����اء البع����د الثاني االتي- ثم ج����اء من بعده 
المصلح العالمي الكبير أبو  عبد اهلل الحس����ين
Q ال����ذي خ����رج يطلب اإلصالح ف����ي امة جده 
بعد انحراف  المفاهيم لينحرف الس����لوك على 
ايدي  أصحاب األغراض النفعية, فتمثلت ثورة 
الحس����ينQ بعملية إرجاع المفاهيم اإلنسانية 
واإلس����المية إل����ى نصابها الصحي����ح من خالل 

عملية اإلصالح التي خرجQ من أجلها.
وتكتم����ل دورة اإلص����الح البش����ري لتلتمس 
البش����رية آثار هذه العملي����ة اإلصالحية الكونية 
الكبرى على يد صاحب العصر والزمانQ بعد 
تجس����د اإلصالح الحسيني للمفاهيم  بالتطبيق 
العملي واالصالح المهدوي من خالل دمج البعد 
االول )المفاهيم����ي( بالبعد الثاني )الس����لوكي(  
لتخرج إلينا منظومة من العدل وس����بل تحصيل 
الس����عادة ما س����بقه إليه����ا أحد وذل����ك ألن هذه 
الدورة الثالثية المحمدية الحس����ينية المهدوية 
اقتض����ت الحكمة اإللهي����ة أن تتبلور بش����كل من 

حيث البعد الزمني يكون عصارة الدنيا.
و م����ن هذا المنطلق يجب أن نفهم القضية 
الحسينية وارتباطها بالقضية المهدوية لنتخذ  
لنا دوراً رائداً من  اإلصالح الحسيني في عملية 
التمهيد المهدوي لننعم بدولة العدل والرخاء.
رئيس التحرير

عبد الرحيم الحصيني

رواية )من ظهري(  تكذب دعوى اليماني املزعوم

تحــــــــــــت املـــــجهر

التتمة صفحة: )6( التتمة صفحة: )6(

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة اعداد: هيأة التحرير
أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا

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

-الوالء واالنتماء بني الدين والقومية-   تحت األضواء
الشيخ حميد الوائلي

 :Qقال ابو عبد اهلل
اعرفك امامك فانك 

اذا عرفته لم ي�ّسرك 
تقدم هذا المر اأو 

تاأخر

�سيعة اليمن ت�سميم على الرتقاء رغم عوادي 
ال�سطهاد

الغيبة للنعماني باب 25 ح1

حديث العدد

  
 
 
 
 
 
 

����� ���� ��������:             ������ ���:  
������ ���������� ���� :              ������ �����:  

�א��א�� �
F١٠٠�E������F١٠٠�E����� �

* ����� ���� �� ������ ����� �� �������� ������ ������ ��� �� ������ ����� ����.  
* ����� �� �� ������ ��� ������ ������ ���� ���.  

 *� �������� ������ ������� ���� �������� ������� �����:  ���� ������ ������ ����� �� )�:��.(  

 �� / ������ ����� ������ ���� �� ���� ��� 
������� ������  

� ( ������������������������  
  

� (������������������������  
  

� (��������������  
    �� / ������ ����� ���� ���������� �� :  

� (  ��������������� ��������������  � ( �������������������� ������������������  

� (�����������������������������     

 �� /  ����� ����� ���   ������� ������ ������� ���� �
 ���������  

� ( ����� ��������������������������������  
  

� ( ���������������� �����������������  
  � (������ ����� �  

  
    

  �� /     ������� ����� ��� ����   ������ ���� 
�����:  

� (�  
  

� (�  � (�  

 �� / ������ ����� ��� �� ��� ���� ����� 
������� ������  

� (��  
  

  � (��    � (��    

 �� /��� �������� ������ ���� ��� �  
� (���  ��������������������  

  
� (��� �����������������  
  

� (������������������   
   �� /�������� ���� �� ��� ����� �� ���� ���  

� ( �������������������������  � (����������������  � (���������������  
 ��  /������� ������� ������ ����� ��� ���  

� ( ��������������������  
  

� (�������������������  
  

� (������������������  
   

 �� / �� ���� ���������� �� ���� ����  
� (  ������������  

  
� (�������������������  
  

� ( ��������������������  
    ��� / ������ ����� ����� �� ����� ������ �� 

����� ���� ����� ����:  
� (������������������������  � (��������������������  � (���������������  

 ��� / ������ ���� ������ ��������� :  
� (  ������ �����  � (  ������ ������  � ( �� �  

 ��� /� ������ ����� ������ ������ ���� ��:   
� (����������������������������  � (�� ����������������   � ( ������ �����  

 ���  /����� ��� ������ ����� �� �������� ���� :  
� (������ ���������  � (�������������� �������������  

� ( ��������������� ����������������      
 ��� / ��� ��� ������ ��� ���� ����� �� ������ ���
�����:  

� (���������������� �������������  � ( � ��������� ���������  
� ( ������������� �����������      

 ��� / ������ ����� ���� �������� :  
� (������������������������  

  
� (���������������������  
  

� (������������������������  
    ��� / ������ ����� ������� ����� :  

� (����������������������  
  

� (��������������������  
  

� ( ������������������  
    ��� / ���� ������� �����:  

� (����������������������������������    � (����������������������� ����������������������  
� ( ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������  

 ��� / ���� ���� �� ���� ������ )��  ( ����� ������
�� ������ ����� �� ��� �����:  

� (����������������������������  
  

� (����������� ��  
  

� ( ���������������������  
    ��� /��� ������ ���� ����� �����:  

� ( ������������������������������  
  

� ( ������� �����  
  

� ( ������ �����  
    ��� / ������� ����� �������� �������� ���������  ���������� 

��� �������:  
� (���  ��������������������  � (��� �����������������  � (������������������   

 ��� / �� ������� ������� ���� �� ������ ���
������� ������  

� (  �������� ���������  
  

� (���������������������  
  

� (���������������������  
    ��� /   ���������� ���������� ��� ����� ��������� ��������

���:  
� (���  ��������������������  � (��� �����������������  � (������������������   

 ��� / ������ ���� �� ����������� ��:  
� (�����  

  
� (������������������������  
  

� ( ����������������������  
    ��� /������ ��� �� ��������:  

� (  ������������ ��������� ����������  
  

� (��� ���������� ��������������  
  � (  ��������� ������� ����������  

  
    

  ��� /   ������� ����� ��� ���� �������  ���� 
�� ������ ������ ������:  

� (  ���������� �������� �����������  � (��� ���������� ��������������  
� (  ��������� ������ ���������      

������ ������� /����� ����� /����� ���� / ���
������ ��� / ���������������  /������  

www.m-mahdi.com  
info@m-mahdi.com 

�������� �� ������ ���:  

����������  

6
6

عديــــدة,  ابعــــادا  المهدويــــة  للقضيــــة  ان 

عقائدية, تاريخية, ونفسية, وتربوية واجتماعية 

. وان البعــــد العقائــــدي هو الذي يوفــــق بين جميع 

بابين: -هــــذه االبعــــاد. والحديث فــــي هذا البعــــد يأتي في 

االمامة وضرورتها:  وهو ان  الناس 
 -١

كمــــا هم في امّس الحاجة الى الوحي والرســــالة, 

فهــــم كذلك بحاجة الى االمام المعصوم. وان هذا 

االضطرار والحاجة الملحة يمكن االســــتدالل على 

اثباتها من طرق عديدة, منها: - 

االسالمية:  الحكومة  اهداف 
أ - 

والتي ال تنحصر بتوفيــــر الحرية واالمن والرفاه, 

بــــل تتعداها الــــى تحقيق اهــــداف ســــامية لهداية 

االنســــان وتكامله في جميع المجاالت, وال يتيسر 

ذلك اال بامامة انســــان معصــــوم منصوب من قبل 

 .Nاهللا تعالى ورسوله

االسالمية:  الحكومة  حدود 
ب - 

وهي حكومة ال تتحدد بســــنين معدودة من 

ســــني الدنيا, بــــل انها حكومة تتماشــــى مع 

الكون والنظام الكوني للعالم, بما لالنســــان 

مــــن اســــتمرارية واتصــــال مــــع المجتمع ومع 

النظام الكوني باسره, وهو بهذه االستمرارية 

وهــــذا االتصــــال بحاجة الــــى تشــــكيل حكومة 

تتماشــــى مع هذا النظام, وهــــو بحاجة ايضا 

الى حاكم عالم بهذا النظام وقوانينه. 

وبهــــذه الرؤيــــة الواســــعة والرفيعــــة يكــــون 

لالمامQ لدى  المؤمنين  معنى وروح ومفهوم, 

 . وتكون  الضرورة اليهQ اكثر الحاحاً

االمامة وشؤونها: 
 -٢

ومن هذه الشــــؤون قيــــادة االمــــة والمجتمع 

المســــلم, فاالمامــــة هــــي عبــــارة عــــن النهــــج 

السياســــي   من اجل ادارة شؤون المجتمع.وهذا 

النهــــج يجــــب ان يكون مســــتمرا على طول خط 

وجود المجتمع وحاجته إلى االدارة.  

االمامة هي عبارة عن النهج السياسي   من 

اجل ادارة شؤون المجتمع

اسس االعتقاد بالمهدوية

ر هو ذلك الشــــيء الــــذي يُتَرقب حُدوثه ووقوعه,  المنتظَ

ولكن المفهــــوم العقائــــدي يحصر هذه الشــــيئية في مصداق 

واحــــدٍ فقط ينصــــرف إليه الذهــــن العقيدي بمجــــرد التلفظ 

به، إذ نرى اللفظ في الذهنية (المنتظِرة) الشيعية ال يحمل 

هــــذا العموم، بل وال يتحمّل هذه الســــعة فــــي الداللة، وإنما 

بعيداً عن االطالق وسعته وفراراً من الشيئيّة وشموليّتها نراه 

يرفض كل هذا ليدخل في حلقة التشخص.

 فـــال يتبادر من المعاني لهذا النوع من الذهنية إالّ 

 (Qالحجّة بن الحســـن) معنى واحـــد ومفهوم فارد وهو

عليــــه وعلى آبائه آالف التحية والســــالم. وكأنّ اللفظ خُلق له 

واختــــصّ به، فأصبــــح عَلماً ال يتحمل أكثر مــــن معنى خاص 

وليس له أكثر من مصداق واحد.

ر هو الثاني عشــــر من تلك األنوار القدســــية  نعم.. المنتظَ
.Nخلفاء النبي

.Qّهو.. التاسع من ولد الحسين بن علي

بعد ان عرفنا تشــــخّص المنتظــــر بالوجود النوري للحجة 

ر منهQ؟ بن الحسن نقول: ماذا يراد وينتظَ

ان المراد والمأمول منهQ هو تحقيق وعد اهللا للمؤمنين 

بوراثة األرض، وتحقيق الحكمة اإللهية من الخلق. 

ننتظر منه.. بســــط العدل والقســــط في أرجاء المعمورة 

. بعدما ملئت ظلماً وجوراً

ننتظــــر منه.. أن يُصلح ذواتنا ويأخــــذ بأيدينا إلى ما فيه 
صالح دنيانا وأخرانا.

ننتظر منه.. أن ينظر إلينا بنظرة رحيمة نستكمل 

بها الكرامة عنده ثمّ ال يصرفها عنّا.

ننتظــــر منــــه.. أن يأخذ بثأر جــــدّه الحســــين واُمّه فاطمة 

وجميع المستضعفين في العالم.

ننتظر منه.. أن يقبلنا في ساحة كرمه وجوده.

ننتظــــر منه.. أن يرينــــا طلعته الرشــــيدة وغرّته الحميدة 

وتكتحل نواظرنا بنظرة مِنّا إليه.

ل من أحكام كتاب اهللا  ننتظر منه.. أن يجدد ما عُطّ

.Nويشيّد ما ورد من أعالم دين اهللا وسُنن نبيه

ننتظر منه.. إعزاز المؤمنين وإذالل الكافرين والمنافقين 

وإحياء سُنن المرسلين ودارس حكم النبيين.

 Qبقية النبوة، والمهدي Pبقية األنبياء:الزهـــراء

مخاطبـــا   Qالمؤمنيـــن أميـــر  قـــال 

الزهراء:"...يا ابنة الصفوة وبقية النبوة". 

وقال االمام العسكري في وصف المهدي

L: "واهللاِ هو بقيّة اهللا". 

الطاهـــرة   Lوالمهـــدي والطاهر:الزهـــراء 

قالت اســـماء بنت عميس ان رسول اهللا

N قـــال لها: <...أما علمتِ أنّ ابنتي فاطمة 

طاهرة مطهّرة؟>. 

وروي عـــن اإلمام الصادقQ في شـــان 

المهديQ أنّه: "...حتّى يظهر الطاهر بن 

المطهّر ذو الغيبة". 

كوكـــب   Qوالمهـــدي  Pالزهـــراء
درّي:

ســـأل أبـــو هاشـــم العســـكري عـــن 

اإلمام العســـكريQ: لِم سُمّيت فاطمة 

الزهـــراء؟ فقـــال: كان وجههـــا يُزهـــر 

ألميـــر المؤمنيـــنQ مـــن أوّل النهار 

كالشـــمس الضاحيـــة، وعنـــد الزوال 

كالقمر المنير، وعند غروب الشمس 
كالكوكب الدرّي. 

قال رســـول اهللاN: "المهدي 

الدريّ". رجـــل من ولدي، وجهـــه كالكوكب 

:Nقال رسول اهللا

(القائم من ولدي, اسمه اسمي, وكنيته كنيتي, وشمائله شمائلي, وسنته سنتي, يقيم 

الناس على ملتي وشريعتي, ويدعوهم إلى كتاب ربي عز وجل, من أطاعه فقد 

أطاعني, ومن عصاه فقد عصاني, ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني).

كمال الدين: ص ٤١١
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عن الصادقQ أنه قال:

كلّ  مـــن  هللا  قلبَـــك  فجـــرّدْ  الحـــجّ  أردتَ  إذا 

شـــاغل، وحجابِ كلّ حاجـــب. وفوِّضْ اُمـــورك كلَّها 

إلـــى خالقـــك، وتـــوكَّلْ عليه في جميع مـــا يظهر من 

حركاتك وسكناتك، وسلِّمْ لقضائه وحُكمه وقدَره، 

وودّع الدنيـــا والراحـــة والخَلـــق، واخرُجْ مـــن حقوقٍ 

تلزمك مـــن جهة المخلوقيـــن، وال تعتمد على زادك 

وراحلتك وأصحابك، وقوّتك وشبابك، ومالكً...

واستعِدَّ اســـتعدادَ مَن ال يرجو الرجوع، وأحِسن 

الصحبة، وراعِ أوقات فرائض اهللا وسُـــننَ نبيّه صلّى 

اهللا عليه وآله، وما يجب عليك من األدب واالحتمال 

والصبر، والشـــكر والشفقة والســـخاء، وإيثار الزاد 
على دوام األوقات.

ثمّ اغســـل بماء التوبة الخالصة ذنوبَك، والبسْ 

كِسوةَ الصِّدق والصفاء والخضوع والخشوع.

وأحـــرِمْ مـــن كلّ شـــيء يمنعـــك من ذِكـــر اهللا، 
ويحجبك عن طاعته.

ولبِّ بمعنى إجابةٍ صافيـــة زاكية هللا عزّوجلّ في 

دعوتك له ، متمسّكاً بالعروة الوثقى.

ـــفْ بقلبـــك مـــع المالئكـــة حـــول العـــرش،  وطُ

كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت.

وقوّتك.وهَروِلْ هرباً من هواك، وتبرّياً من جميع حولِك 

واخـــرُجْ عـــن غفلتـــك وزالّتـــك بخروجـــك إلـــى 

(مِنـــى)، وال تتمـــنَّ ما ال 

يحلّ لك وال تستحقّه.

واعترِفْ بالخطايا بـ 

(عرفات)، وجدّدْ عهدك 

بوحدانيّتـــه،  اهللا  عنـــد 

(مُزدَلَفة).وتقرّب إلـــى اهللا وَاتّقِه بـ 

واصعـــدْ بروحك إلى 

إلى الجبل.المـــأل األعلـــى بصعودك 

واذبَحْ حنجرة الهوى 
والطمع عند الذبيحة.

الشـــهوات 
 ِ وارم

الجمرات.والخساســـة والدنـــاءة واألفعـــال الذميمـــة عند رمي 

واحلقِ العيوبَ الظاهرة والباطنة بحَلْق شَعرك.

وادخـــلْ في أمان اهللا وكنَفه وســـتره وكالءته من 

متابعة مرادك بدخولك الحرم.

وزرِ البيـــتَ متحقّقـــاً لتعظيم صاحبـــه، ومعرفة 
جالله وسلطانه.

واســـتلم الحجـــر رضـــاءً بقســـمته، وخضوعـــاً 
لعزّته.

وودّع ما سواه بطواف الوداع.

وأصـــفِ روحَـــك وســـرّك للقـــاء اهللا يـــوم تلقـــاه 

بوقوفك على (الصفا).

ــك عند  (المَرْوة).وكـــنْ ذا مـــروّةٍ مـــن اهللا، نقيّـــاً أوصافـُ

واستقم على شرط حجّتك، ووفاء عهدك الذي 

عاهـــدت به مـــع ربّك وأوجبـــت له إلى يـــوم القيامة)

انتهى.               البحار  ج٩٧ ص١٢٥

فـــان اتممت ذلـــك كله فتيقـــن ان محـــل القبول 

ومحـــط الرحل ونيـــل الجوائـــز وهو بالعـــروج في كل 

ذلك على امير حجك واستحضاره معك في كل ذلك  

فان من تمـــام الحج ان يكون قرين كل عمل وشـــاهد 

كل حركةوحاضـــرا فـــي كل آنٍ من انات هذا الســـفر 

الروحي والعروج الملكوتي .

هكذا ينبغي أن يكون حجك
مناشئ تأثير االدعاء على القواعد الجماهيرية

عديدة منها:إن تأثير هذه القوى الظلمانية على القواعد الجماهيرية، لها مناشئ 

١ _ الجهل، والمبالغة في الغيب، وعزل عالم التزاحم عن األسباب 

الطبيعية، وتفسير الظواهر الكونية على أسس تخرّصية.

٢ _ الفقر، لكنَّ نفس الفقر ليس منشأ، وإنَّما المنشأ هو اإلحساس 

بالفقر، والمظلومية، والحرمان وتســـجيله واحتســـابه على المؤسســـة 

الدينية، أو اعتبار أنَّ المؤسســـة السياســـية هي المؤسسة الدينية، أو 

اإلحساس الموهوم النفسي.

فإنَّ اإلحســـاس بالفقـــر برؤية ســـلبية قد يكون منشـــأ لنفوذ هذا 

الفكر، إمَّا عن طريق ضخّ األموال وشراء النفوس، وإمَّا بكون الفقر 

عامالً مســـاعداً لالرتباطات الروحية المزيّفة ولو على نحو التخدير 

أو العجز عن محاربة الفقر باألســـباب الطبيعية، فيتوسَّـــل بعوامل 

ما وراء الطبيعة أو العوامل الطبيعية للتغلّب على الفقر، أو البحث 

عن جهة حاضنة لمحاربة الفقر كفارس األحالم.

٣ _ تنشـــيط الخطاب التخويني التكفيري، وإضفاء الحركة 

الحماســـيّة فـــي الخطـــاب، واســـتعمال هالة القداســـة، وتوزيع 

أوسمة رمزية للمنتمين.

، كمقولة: الفناء في  ٤ _ اســـتعمال أســـاليب جذّابة خطابياً وتثقيفياً

اهللا، أو العـــودة إلـــى اهللا، أو عين اليقين وحقّ اليقيـــن، فإنَّ بعض هذه 

الخطابـــات وإن كانـــت حقّة، إالَّ أنَّها تـــوزَّع بأبخس األثمـــان وتُعامَل على 

أساس عرفاني مغلوط، أو الدعوة إلى المبالغة في حبّ آل البيتK إلى 

حدّ بلوغ مرتبة الباطنية.

٥ _ الهدم المنهجي للشخصية في األفكار والمعتقد والقيم والسلوك، 

وذلـــك عن طريـــق التكرار والتقليد واســـتعمال أســـلوب العقـــل الجمعي، 

واالنقياد األعمى، والتلقين، وخلق روح التمرّد على الروافد الفكرية.

٦ _ عـــزل القواعـــد الجماهيرية  عـــن العلماء وإيجـــاد روح الكراهية 

والبغضاء لهم، بل إباحة دمائهم عن طريق تشويه صورهم بكونهم سبباً 

.Q أو أنَّ قتل العلماء يعجّل في ظهوره ،Qلعدم ظهور اإلمام

٧ _ االزدواجيـــة في العمـــل، فمن جانب يُدعون إلـــى طقوس خاصّة 

ل التكاليف الشرعية بدعوى أنَّها تكاليف ظاهرية  دخيلة، ومن جانب تُعطَّ

وأنَّـــه ال بدَّ من البلـــوغ إلى باطن الشـــريعة، بل بلغ ببعضهـــم من ارتكاب 

المحرَّمات أن حرَّم ما هو محلَّل بالضرورة أو حلَّل ما هو محرَّم كذلك.

عن ابي جعفرQ أنه قال:

إن القائم من الميعاد واهللا ال يخلف الميعاد

الغيبة للنعماني: باب ١٨

يمثل الحج السفر المعنوي الكبير لالرتقاء بالحاج في عالم 
االرتباط مع اهللا وقطع االنداد من دونه فتعرج روحه منذ اللحظة 
االولى لسفره الى عالم الملكوت ويترك في سفره هذا كل العالئق 
والروابط سوى رابطة التوحيد والذوبان في وجود الحق,فحقيق 
موسم  موسمه  جعل  همته  وغاية  بصره  مدّ  يكون  أن  العبد  بهذا 
عروجه  مواطن  كل  في  باستحضاره  البيعة  حج  وحجه  الوالية 
النوراني وليَّ النعمة وصاحب الموسم حجة اهللا في أرضه مهديّ 

 .Qآل محمد
خاصة  وكرامة  وفادة  الوافد  للضيف  أن  فيه  الشك  مما  إن 
ومنزلة مميزة،  فليكن همنا في هذه الضيافة أن نجعل شاغلنا هو 
التوسل الحثيث باهللا تعالى بان يمن علينا بفرج إمامنا وأن نكون 
محال لرعايته،  فعلينا االكثار من الدعاء بتعجيل الفرج وخاصة 

في مواطن االستجابة : 
كالحطيم، والمستجار، وتحت الميزاب، وخلف المقام، 

وعلى الصفا، وفي موقف عرفة .  
وعلى الحاج أن يكون متهيئًا  لتلقي فيض اإلمامQ  وبركاته,  
من  معه  وحاضرًا  لإلمام  مستحضرًا  كان  إذا  إال  يكون  ال  وهذا 

خالل إكثار الدعاء له وأداء األعمال نيابة عنه.
إجابة  ثمة  كانت  وإذا  يومه،  وعرفة  الدعاء  موسم  والحج 
وتصدّعت  قلوبهم  تقرحت  ممن  وخصوصًا  مؤمن  من  للدعاء 
من  اآلالف  وإنفاق  المسافات  طي  إلى  اللهفة  وقادتهم  نفوسهم 
المصروفات، فليكن الدعاء بتقريب الفرج ورفع الحجاب وظهور 
الغائب المستور, فان بهذه الدعوة تستجاب جميع المطالب وتحل 

جميع العقد وتلبى جميع الرغبات وتنال جميع المطالب .
معرفة  بدون  االعمال  والقبول  اإليمان  اليتحقق  أنه  واعلم 
إمام الزمانQ,  فيجب على الناس معرفته لتوقف اتباعه على 
معرفته،  فان  (ذروة األمر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء ورضى 
الرحمن تبارك وتعالى الطاعة لإلمامQ بعد معرفته، أما لو أن 
جميع  وحجّ  ماله،  بجميع  وتصدّق  نهاره  وصام  ليله،  قام  رجال 
أعماله  جميع  وتكون  فيواليه،  اهللا  ولي  والية  يعرف  ولم  دهره، 
بداللته إليه، ما كان له على اهللا حق في ثوابه، وال كان من أهل 
اإليمان) فثواب األعمال الحسنة وقبولها يكون  بالوالية، وحيث إن 
لالمامQ حقوقًا علينا,    فينبغي المبادرة بموجب هذه الحقوق 

.Qأن نتوجه بالدعاء الى اهللا تعالى لالمام

حدثنا أبو علي بن همام قال: سمعت بن عثمان 
العمـــريJ يقول: ســـمعت أبي (عثمان بن ســـعيد) 
يقـــول: ((ســـئل أبو محمد الحســـن بن علـــيQ وأنا 
عنده عن الخبر الذي روي عن آبائهQ: ( أن األرض 
ال تخلـــو من حجة هللا على خلقه إلى يوم القيامة وإن 
مـــن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية). 

فقالQ: إن هذا حق كما أن النهار حق.

فقيل له : يا ابن رسول اهللا فمن 
الحجة واإلمام بعــــدك؟ فقال: ابني 
محمد، هــــو اإلمــــام والحجة بعدي، 
مـــن مـــات ولم يعرفه مـــات ميتة جاهليـــة. أما إن له 
غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون، 
ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج، فكأني أنظر إلى 

األعالم البيض تخفق فوق راسه بنجف الكوفة).

عن أبي جعفرQ قـــال: نظر الى الناس 
يطوفـــون حـــول الكعبة, فقـــال: هكـــذا كانوا 
يطوفـــون فـــي الجاهلية, إنمــــا امروا أن 
يطوفوا بها, ثــــم ينفروا الينا 
فيعلمونـــا واليتهـــم ومودتهم ويعرضـــوا علينا 

نصرتهم.
 Qعن أبي عبيدة قال: سمعت ابا جعفر
_ورأى الناس بمكة ومـــا يعملون_ قال فقال: 
فعـــال كفعال الجاهلية أما واهللا ما امروا بهذا 
وما أمروا إال ان يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
فيمر وابنا فيخبرونا بواليتهم ويعرضوا علينا 

نصرتهم.

 Qعن سدير قال: ســـمعت ابا جعفر
وهـــو داخل وانـــا خارج واخـــذ بيدي, ثم 
اســـتقبل البيت, فقال: يا ســـدير انما 
امــــر النــــاس ان يأتــــوا هذه 
االحجــــار فيطوفــــوا بها 
فيعلمونــــا  يأتونــــا  ثــــم 

واليتهــــم لنا وهو قول اهللا: 
((وانـــي لغفـــار لمـــن تـــاب وآمن 

وعمـــل صالحـــاً ثم اهتـــدى)) 
_ثم أومأ بيـــده الى صدره_ 

الى واليتنا.                
الكافي للكليني
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إن القرامطـــة بعد أن قلعوا الحجر األســـود أثناء 

هجومهم على مكة المكرمة عام ٣١٧ هـ, و نقلوه إلى 

هجر, و كان ذلك إبان الغيبة الصغرى. و أرجعوه إلى 

مكـــة عام ٣٣٩ هـ أو عـــام٣٣٧.  فكان المهديQ هو 

الذي وضعه في مكانه و أقره على  وضعه السابق.

قال الراوي: لما وصلت إلى بغداد في ســـنة سبع 

و ثالثيـــن و ثالثمائة عزمت على الحج و هي الســـنة 

التي رد القرامطة فيها الحجر األسود في مكانه إلى 

فـــر بمن ينصب الحجر,  البيـــت. كان أكثر همّي الظّ

فانه ال يضعه في مكانه إالّ الحجة في الزمان. كما في 

زمان الحجاج وضعه زين العابدينQ في مكانه.

و أوضح الراوي بان الناس فشـــلوا في وضعه في 

محلـّــه, و كلما وضعه إنســـان اضطـــرب الحجر و لم 

يســـتقم. فاقبل غالم أســـمر اللون حسن الوجه 

فتناوله فوضعه في مكانه , فاستقام كأنه لم 

يزل عنه, و علت لذلك األصوات .

ثـــم إن المهديQ خرج من المســـجد و الحقه 

الـــراوي طالبا منه حاجـــة, فقضاها لـــه, و أقام 

الداللة ساعتئذ على حقيقته.        

 فرج المهموم للسيد ابن طاووس  ص ٢٤٥بتصرف

ومسمع  بمرأى  أنك  تستيقن  ان  يجب  انه  اعلم 

فإن  احوالك،  ويعرف  مكانك   يرى    Qموالك من 

ينبغي لك  التي  اآلداب  يواظب على مراعاة  كنت ممن 

لك،  محبته  كمال  بذلك  نلت  إليه  بالنسبة  ونظره إليك. مراعاتها 

عنه،  واالعراض  الغفلة  أهل  من  كنت  وإن 

           : وجل  عز  اهللا  قال  عليك  فواأسفا 

                               

              *        

             *            

 فأي ضنك وضيق               

اشد من ظلمة الغفلة والجهالة أم أي حسرة أعظم من 

من  وأفظع  أفجع  فزع  أي  أم   ! القيامة  يوم  في  العمى 

وأفجعها،  أعظمها  ما  لها من مصيبة  يا  الندامة  تلك 

البدار في استخالص نفسك، وفكاك رقبتك  فالبدار 

في  بيدك  ليأخذ  موالك  بذكر  إال  لك  يحصل  ال  وهذا 

يقول   شأنه  وتعالى  تبارك  اهللا  فإن  وأخراك  أوالك 

  فكن وفقك اهللا            

تعالى ممن يذكر إمامه ليذكره, وكن في جميع احوالك 

خاضعا خاشعا، كالعبد الذليل الواقف بين يدي مواله 

عبد شائق  ومساء سالم  كل صباح  عليه  وسلم  الجليل 

لفراقه سالم مخلص يجري دموعه على  للقائه متألم 

خديه موقن بأنه واقف بين يديه.

الرقيب الغائب

خمســــة   Qالقائــــم ألم  إن 
أسماء:

( نرجــــس، مليكه، صقيل، 

بجميع  ســــميت  ريحانة،سوسن) 

في الجواري. ذلك على التعاقب كما هي العادة 

ومن أســــمائها أيضاً (حديث 

سليل).أو حديثــــه وقيــــل سوســــن، وقيل 

أسماءً هي:وأضاف إبراهيم األميني لها 

(خمط، حكيمة، مريم).

والظاهر أن الحكمة من تعدد 

األسماء هو تضليل العباسيين لئال 

يصلــــوا إلــــى أم القائــــم الحقيقية 

بســــوء، ألنهــــم حجــــزوا جاريــــة 

اســــمها صقيــــل في بيــــت الخليفة 

العباسي، وتعهدت نسوة الخليفة 

والقضــــاة بمراقبتها حتــــى تضع حملها 

ولكن التطورات الخطيرة شــــغلتهن بأنفســــهن 
عن مراقبة صقيل.

Qدي
 اِّـه

مام
أم اال

ماء 
دد اس

َّـ تع
سر 

ال

:Nقال رسول اهللا

طوبى لمن ادرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يأتم به 

وبأئمة الهدى من قبله ويبرأ إلى اهللا عزوجل من عدوّهم، أولئك 

رفقائي واكرم أمتي عليَّ.  كمال الدين ص ٢٨٧
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 في  الزام الناصب للشيخ اليزدي الحائري ج١ 
ص ١٧٢.

فـــي ينابيـــع المودة عـــن النبيN قـــال: من أنكر 

خـــروج المهـــدي فقد كفر بمـــا أنزل علـــى محمد ومن 

فقد كفر.أنكر نزول عيســـى فقد كفر ومن أنكـــر خروج الدجال 

وفـــي كمال الدين: عن ابن أبـــي يعفور، قال: قال 

أبـــو عبـــد اهللاQ: من أقـــر باألئمة من آبائـــي وولدي 

وجحد المهدي من ولدي كان كمن أقر بجميع  األنبياء 

وجحد محمداN، فقلت: يا سيدي! ومن المهدي من 

ولدك؟ قـــال: الخامس من ولد الســـابع، يغيب عنهم 

شخصه، وال يحل لهم تسميته.

وفـــي كمال الدين: عن الصادق جعفر بن محمد، 

 :Nقال: قال رســـول اهللا ،Kعـــن أبيه، عن جـــده

القائـــم من ولدي، اســـمه اســـمي، وكنيتـــه كنيتي، 

وشمائله شـــمائلي، وسنته ســـنتي، يقيم الناس على 

ملتي وشـــريعتي، ويدعوهم إلـــى كتاب ربي عز وجل، 

مـــن أطاعه  فقـــد أطاعني، ومـــن عصاه فقد 

عصانـــي، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني، 

ومـــن كذبه فقـــد كذبنـــي، ومن صدقـــه فقد 

صدقنـــي، إلـــى اهللا أشـــكو المكذبيـــن لـــي 

في أمـــره، والجاحديـــن لقولي في شـــأنه، 

والمضليـــن ألمتي عن طريقته، ((وَسَـــيَعْلَمُ 

لَمْوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)). الَّذينَ ظَ

وفي كمال الدين عن الصادق جعفر بن 

محمـــد، عن أبيه، عـــن آبائهK، قال: 

قال رســـول اهللاN: من أنكـــر القائم من 
ولدي فقد أنكرني.

وفـــي كمـــال الديـــن: عـــن الصادق 

جعفر بن محمـــد، عن أبيه، عن آبائه

K، قـــال: قـــال رســـول اهللاN: من 

أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته 
فقد مات ميتة جاهلية.

ذكر العالمة المجلســــيG في وجه تشــــبيهه 

بالشمس إذا سترها سحاب وجوهاً:

والهدايـــة  والعلـــم  الوجـــود  نـــور  أن  األول: 

يصل إلى الخلق بتوســـطهQ، إذ ثبت باألخبار 

المســــتفيضة أنهم العلل الغائيــــة إليجاد الخلق، 

فلــــوال هــــم لم يصــــل نور الوجــــود إلــــى غيرهم، 

وببركتهم واالستشفاع بهم والتوسل إليهم يظهر 

العلــــوم والمعــــارف علــــى الخلق ويكشــــف الباليا 

عنهم، فلوالهم الستحق الخلق بقبائح أعمالهم 

أنــــواع العذاب، كمــــا قال تعالى: (وَ مــــا كانَ اهللاَُّ 

نْــــتَ فِيهِــــمْ)، ولقد جربنــــا مراراً ال  بَهُــــمْ وَأَ لِيُعَذِّ

نحصيهــــا أن عنــــد انغــــالق األمــــور، وإعضــــال 

المســــائل، والبعــــد عــــن جانــــب الحــــق تعالى، 

وانســــداد أبــــواب الفيــــض لمــــا استشــــفعنا بهــــم 

وتوســــلنا بأنوارهم، فبقدر مــــا يحصل االرتباط 

المعنوي بهم في ذلك الوقت تنكشف تلك االمور 

الصعبة، وهذا معاين لمن أكحل 

اهللا عين قلبه بنور اإليمان. 

الشــــمس  أن  كمــــا  الثانـــي: 

انتفاع  مــــع  بالســــحاب  المحجوبة 

كل  فــــي  ينتظــــرون  بهــــا  النــــاس 

آن انكشــــاف الســــحاب عنهــــا وظهورهــــا ليكــــون 

 Qانتفاعهــــم بها أكثر، فكذلك فــــي أيام غيبته

ينتظر المخلصون من شـــيعته خروجه وظهوره 

في كل وقت وزمان، وال ييأسون منه.

الثالـــث: أن منكر وجودهQ مــــع وفور ظهور 

عن االبصار.آثاره كمنكر وجود الشــــمس إذا غيبها الســــحاب 

الرابـــع: أن الشــــمس قــــد تكــــون غيبتهــــا في 

الســــحاب أصلــــح للعباد مــــن ظهورها لهــــم بغير 

حجــــاب، فكذلــــك غيبتهQ أصلح لهــــم في تلك 

األزمان، فلذا غاب عنهم.

الخامـــس: أن الناظر إلى الشــــمس ال يمكنه 

النظــــر إليها بارزة عــــن الســــحاب، وربما عمي 

بالنظر إليها لضعف الباصرة عن اإلحاطة بها، 

فكذلك شــــمس ذاته المقدســــة ربما يكون ظهوره 

أضــــر لبصائرهــــم، ويكــــون ســــبباً لعماهــــم عن 

الحق، وتحتمل بصائرهم اإليمان به في 

غيبته كما ينظر اإلنســــان الشمس من تحت  

السحاب وال يتضرر بذلك.

السادس: أن الشمس قد تخرج من السحاب 

وينظــــر إليها واحــــد دون واحــــد، كذلك يمكن 

بعض.أن يظهـــرQ في أيام غيبتـــه لبعض الخلق دون 

الســـابع: أنهم كالشــــمس في عمــــوم النفع، 

وإنما ال ينتفع بهم من كان أعمى كما فسر به في 

األخبــــار قوله تعالى: ( وَ مَــــنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى 

فَهُوَ فِي اْآلخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيالً ).

الثامن: أن الشــــمس كما أن شــــعاعها تدخل 

البيــــوت بقــــدر ما فيها مــــن الروازن والشــــبابيك 

وبقــــدر ما يرتفع عنها مــــن الموانع عنها، فكذلك 

الخلــــق إنما ينتفعون بأنوار هدايتهــــم بقدر ما يرفعون من 

الموانع عن حواســــهم ومشــــاعرهم التي هــــي روازن قلوبهم 

من الشــــهوات النفســــانية والعالئق الجسمانية، 

وبقدر مــــا يدفعون عن قلوبهم الغواشــــي الكثيفة 

الهيوالنيــــة، إلى أن تنتهــــي االمر إلى حيث يكون 

بمنزلــــة مــــن هــــو تحت الســــماء يحيط به شــــعاع 

الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب. 

:Nقال رسول اهللا

من انكر القائم من ولدي في زمان غيبته (فمات) فقد مات ميتة 

جاهلية.
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عــــن ســــدير الصيرفــــي قال: دخلــــت أنا 

والمفضــــل بــــن عمــــر، وأبــــو بصيــــر، وأبان 

بــــن تغلب علــــى موالنا أبى عبــــد اهللا الصادق

Q  فرأيناه جالســــا على التراب وعليه مســــح 

خيبري مطــــوق بال جيب، مقصــــر الكمين، 

وهــــو يبكي بــــكاء الوالــــه الثكلــــى، ذات الكبد 

الحرى، قــــد نال الحزن من وجنتيه، وشــــاع 

التغييــــر في عارضيه، وأبلى الدموع محجريه 

وهو  يقول: ســــيدي غيبتــــك نفت رقادي، 

فؤادي. وضيقــــت علي مهادي، وابتزَّت مني راحة 

ســــيدي غيبتــــك أوصلت مصابــــي بفجايع 

األبد وفقــــد الواحد بعد الواحــــد يفنى الجمع 

والعــــدد، فمــــا أُحسَّ بدمعة ترقــــى من  عيني 

وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرّزايا 

وســــوالف الباليا إال مثّل بعيني عن 

غوابر أعظمها وأفظعها، وبواقي 

أشدّها وأنكرها  ونوائب مخلوطة 

معجونــــة  ونــــوازل  بسخطك. بغضبــــك، 

فاســــتطارت  ســــدير:  قــــال 

عقولنا ولهاً، وتصدعت قلوبنا 

جزعــــاًَ مــــن ذلــــك الخطــــب 

الغائل،  والحادث  الهائل، 

وظننا أنه ســــمت لمكروهة 

قارعــــة، أو حلــــت بــــه من 

الدهــــر بائقــــة، فقلنا: ال 

أبكــــى اهللا يــــا ابــــن خير 

مــــن  عينيــــك،  الــــورى 
أيــــة حادثــــة تســــتنزف 

وتســــتمطر  دمعتــــك 
عبرتــــك؟ وأيــــة حالة 

المأتم؟. حتمــــت عليــــك هذا 

قال: فزفر الصادقQ  زفرة انتفخ منها جوفه، 

واشــــتد عنها خوفــــه، و قال: ويلكم نظــــرت في كتاب 

الجفــــر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشــــتمل على 

علــــم المنايا والباليا والرزايــــا وعلم ما كان وما يكون 

إلــــى يوم القيامــــة الذي خص اهللا به محمــــدا واألئمة 

من بعــــدهK، وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته 

وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك 

الزمان، وتولد الشــــكوك في قلوبهم مــــن طول غيبته 

وارتــــداد أكثرهم عن دينهم، وخلعهم ربقة االســــالم 

من أعناقهم التي قال اهللا تقدس ذكره : (وَ كُلَّ إِنسانٍ 

أَلْزَمْنــــاهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) - يعني الوالية - فأخذتني 

الرقة، واستولت علي األحزان... الحديث. 
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من السنن المتعارفة عند المؤمنين القيام عند ذكر 

 .Qلقب القائم من القاب االمام المهدي

قال الشـــيخ علي النمازي في مســـتدرك ســـفينة 

البحار:  يســـتحب القيام عند ذكـــر هذا اللقب، لما 

روي في كتاب إلزام الناصب:  ســـئل موالنا الصادق

Q عـــن ســـبب القيام عند ذكر لفـــظ القائمQ من 

ألقـــاب الحجة. قال: ألن له غيبة طوالنية ومن شـــدة 

الرأفـــة إلـــى أحبتـــه ينظر إلـــى كل من يذكـــره بهذا 

اللقب المشـــعر بدولته، ومن تعظيمه أن يقوم العبد 

الخاضع عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة 

فليقم وليطلب من اهللا جل ذكره تعجيل فرجه.  وروي 

أيضا عن موالنا الرضاQ في مجلســـه بخراســـان، 

قـــام عند ذكر لفظـــة القائم ووضع يديه على رأســـه 

الشـــريف وقال: اللهم عجل فرجه وســـهل مخرجه . 

وذكر المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب: هذا 

القيـــام والتعظيم ســـيرة تمـــام أبناء الشـــيعة في كل 

البالد - الـــخ.  وروى العالمـــة المامقاني في رجاله 

في دعبـــل، عن محمد بـــن عبد الجبار في مشـــكاة 

األنـــوار أنه لمـــا قرأ دعبـــل قصيدتـــه المعروفة على 

الرضاQ وذكر الحجةQ إلى قوله: 

خروج إمام ال محالة خارج 

 يقوم على اسم اهللا والبركات

ودعا له بالفرج.وضـــع الرضاQ يـــده على رأســـه وتواضع قائما 

:Qعن أبي جعفر

إذا قام قائمنا وضع اهللا يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم 

وكملت به احالمهم

ُّالكافي: الجزء األول ص٢٥ ح ٢١
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ولد االمام محمد بن الحسن العسكريL في 

ســـنة ٢٥٥هـ، وأشـــبهت والدته والدة النبي موسى

 Qعـــاش مع ابيه االمام الحســـن العســـكري .Q

الى أن استشـــهد  عام ٢٦٠هـ فكان عمره الشريف 

يقارب ٥ســـنوات، ومن هنا بـــدأت مرحلة جديدة 

في حياة االمام وحياة االمة وهي مرحلة الغيبة.

الغيبــــة:  هي التواري عن االنظار ويراد بها هنا 

غيبة االمام المهديQ عن انظار الناس.

وصرح العلماء انها بمعنــــى خفاء عنوان االمام 

دون شخصه فهو كشخص غير غائب.

تنقسم الغيبة إلى صغرى وكبرى:

وفي الصغرى كان لإلمامQ نواب أربعة ارتبط 

من خاللهم بمواليه الشيعة وهم:

_ ٢٦٥هـ).١. عثمان بن سعيد العمري االسدي توفي (٢٦٤ 

توفي سنة ٣٠٥هـ.٢. محمد بن عثمان بن ســــعيد العمري االسدي 

سنة ٣٢٦هـ.٣. الحسين بن روح بن ابي بحر النوبختي توفي 

٤. علي بن محمد السمري توفي سنة ٣٢٩هـ.

ما هي موجبات ايجاد فكرة النيابة؟

يفهــــم الجواب بفهم ان هللا تعالى في افعاله بعبادة 

مصالــــح وحكم اقتضاهــــا اللطف الربانــــي فهو تعالى ال 

يأمر بشيء وال ينهى عنه اال لمصلحة وان هذه المصالح 

ال تــــدرك بالعقــــول القاصــــرة ومن هــــذه االفعــــال التي 

اقتضتهــــا المصلحة االلهية لطفــــاً بالعباد تغييب االمام 

المهــــديQ  وهذه الغيبة التــــي تواترت اخبارها وصرح 

بهــــا كبار العلمــــاء  ضرورة مــــن ضــــرورات مذهب اهل 

البيتK.  فكيف معها يدير االمام شــــؤون االمة ويؤدي 
واجب الرسالة؟

 كان مــــن الالبــــد ان يوضع  نظام يديــــر االمام من 

خاللــــه شــــؤون االمــــة فــــكان نظــــام النيابة خيــــر بديل. 

فلحتميــــة الغيبــــة وضــــرورة ادارة الكــــون ال بد من 

بدليــــل، فــــكان نظــــام النيابــــة امثل 

القيادي.طريــــق يؤدي من خاللــــه االمام دوره 

فالنيابة هي تفويــــض يقوم بموجبه 

النائــــب ببعض أو كل مهــــام المنوب عنه 

وليــــس هــــذا النظــــام اســــتحداثياً ابــــان 

عصر الغيبة بــــل تجلت صورته في عصر 

الغيبــــة,اذ كان االئمــــةQ ممــــن ســــبق 

االمام المهديQ  يعتمــــدون هذا النظام 

االسالمية.من خــــالل بعض ثقاتهم المنتشــــرين في اصقاع البالد 

اذن فالنيابة الخاصة عن االمام تعني قيام النائب 

مقام االمام وهذا ال يتأتى اال لمن كان في اعلى درجات 

الوثاقة واالمانة والورع والتقوى والكتمان وعدم االنصياع 

.Qالى االهواء او االستقالل باالمر دون االمام

االدلة التي اثبت بها النواب نيابتهم:

١. الوصية اما من نفس االمامQ  او من السفير 
السابق.

٢. اتفاق فقهاء وجمهور الطائفة (في عصرهم) 
عليهم.

٣. الكرامات التي حصلت منهم.

الوظائف التي يؤديها النائب هي:

١. االجابــــة عن االســــئلة الفقهية والعقائدية عن 

طريق نقلها من االمام والى الناس.

٢. إســـتالم الحقوق الشـــرعية وصرفها على 

مســـتحقيها، والقيام بمصالـــح المجتمع حتى ال 

تفوت المصالح بغياب المصلح.

والتصـــدي  االنحـــراف  مواجهـــة   .٣

الكاذبة.للمنحرفيـــن والنفعيين وفضـــح ادعاءاتهم 

٤. إعداد الناس لقبول الغيبة الكبرى .

٥. نصب وكالء بأمر اإلمامQ للمناطق الشيعية 

االخرى التي ال يتواجد فيها النواب (السفراء).
الغيبة الكبرى

بـــدأت الغيبة الكبرى بوفاة الســـفير الرابع علي بن 

 محمد السمري في النصف من شعبان سنة ٣٢٩هـ، بعد 

ان حققت الغيبة الصغرى اهدافها,وتستمر 

هــــذه الغيبة الى ان يــــاذن اهللا تعالى بظهور وليه 

المهــــدي المنتظر عندما يســــند ظهره الشــــريف 

الــــى الكعبة ويعلــــن للناس كافة انــــه ظهر ليحقق 

الوعد االلهي بتحقيق العدل ونشر القسط.

Kمرجعية الفقهاء نيابة عن االئمة

ان مـــن اهم  خصائص عصـــر الغيبة الكبرى  

انتقـــال المرجعية من األئمة إلـــى الفقهاء(بعد 

ان مرت الشــــيعة االمامية بمرحلة تمهيدية وهي 

 ،Qالنيابة الخاصــــة) بأمر من اإلمام المنتظر

كما  يشهد لذلك التوقيع المشهور (وأما الحوادث 

الواقعــــة فارجعوا فيها إلــــى رواة حديثنا، فإنهم 

حجتي عليكم وأنا حجة اهللا).

 فــــكان الفقهاء هــــم المرجــــع الوحيد لحل 

المشــــاكل التي كانت تواجه الشــــيعة منذ ذلك 
الحين إلى يومنا هذا.

المرجع: هو الفقيه المجتهد المســـؤول 

عـــن بيـــان الحكـــم الشـــرعي الــــذي يحتــــاج 

المؤمنون معرفته في عباداتهم ومعامالتهم. 

وقد أكد الفقه اإلمامي هذه الحقيقة، حيث 

يبدأ أي كتاب فقهي بهــــذه العبارات: يجب 

على كل مكلف غير بالغ مرتبة االجتهاد في 

غير الضروريات من عباداته ومعامالته، 

ولو في المســــتحبات والمباحات أن يكون 

مقلــــدا أو محتاطا، والتقليــــد هو العمل 

مستندا إلى فتوى فقيه معين.

عن ابي احمد محمد بن زياد االزدي، عن اإلمام الكاظمQ النعمة الظاهرة اإلمام الظاهر، والباطنة 

اإلمــــام الغائب، فقلت له: ويكــــون في األئمة من يغيب؟ قال: نعــــم يغيب عن أبصار 

الناس شخصه، وال يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره وهو الثاني عشر منا

كمال الدين (باب ٣٤ حديث ٦)
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إن الحكمة التي تجعلك تلتقي بعض االفراد دون غيرهم, تجعل هؤالء 
االفـــراد المحرومين من اللقاء ال يغمضون أعينهـــم اال على  دمعة تفيض 
مـــن بحر حـــزن عميق,  ال تخوض غماره غير تســـاؤالت حائرة وضائعة, 

فتراني وانا أحد هؤالء االفراد اقول لنفسي:
يا ترى لماذا ال اكون ممن يلتقيه اإلمامQ أو يوفق إلى الحصول على 
اجوبة تســـاؤالته منهQ أو الى موقف يخذل فيه القريب ويعز فيه الناصر 
والمجيـــب, كم تمنيت ان تكون أنت ســـيدي  مـــن يمد لي يد العون حتى لو 
كنـــت ال اعلم بشـــخصك إال بعد حين كما يحدث فـــي الغالب, ولكني بعد 
ذلك اشـــعر بدفء الوصل واضم قلبي بكلتـــا يدي على صورة ذلك الوصل 

الجميل واغمض عينـــي وملؤها نورانية ملكوتك, يا إمامي أميل إلى ان 
اقـــول: يا حبيبي ويا طبيب جراحي النازفة وقلبي المفطور أســـىً, هل 
انتظـــر وصـــالً ولو في لحظة حلم تحت جنح ليـــلٍ بهيم؟ أم   ان الفراق 

الطويل هو قدر عشقي لحبيبي؟
أنظـــر لي بعينيـــك الجميلتين ومدني بدفء حبـــك وال تحرمني يا 
كريـــم فمـــا حق من ســـألك ان يحرم وال يليق بمن اســـتجار بعزك إال 
أن يجـــار, أرجوك خلصني من شـــبح النقص الذي يطاردني.... هل 
يا ترى أحطت أو أحسســـت بلظى نار فرد مغمور, ينتظر من يسمع 

استغاثة قلبه المهجور من جناب حبيبه؟

آيـــات واخبار تحدثنا عن العدل المهدوي, وانتشـــار الســـالم العالمي 

واالنتصار للفقر, وكبح جماح العبودية والرق واالســـتغالل والجور واالذالل 

تحدثنـــا عن خضـــوع العالم للمهـــدي المخلصQ ,تحدثنا عـــن نور االله 
ومجـــده ,وظهـــور ديـــن اهللا عـــز وجـــل وملئ االرض بالســـالم واالســـالم 

والتوحيد والسعادة.
فهـــا هو العهـــد القديم والكتب المقدســـة تحدثنا بعبـــارة التحتاج الى 

شرح, وال تقبل الشك: جاء في المزامير, المزمور٧٢ (االصحاح٧٢):ـ
<١.اللهــــم اعط احكامــــك للملك وبارك البن الملك. ٢.يدين شــــعبك بالعدل 
ومســــاكينك بالحــــق. ٣.  تحمل الجبال ســــالما للشــــعب واالكام بالبر. ٤. يقضي 

لمســــاكين الشعب.يخلّص بني البائســــين ويسحق الظالم. ٥.  يخشونك ما دامت 
الشمس قدام القمر الى دور فدور. ٦.  ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث 
الذارفة على االرض. ٧.يشــــرق في ايامه الصّديق وكثرة السالم الى ان يضمحل 
القمــــر. ٨ . ويملك من البحر الى البحر ومـــن النهر الى اقاصي االرض.  ٩. 
امامه تجثو اهل البرية واعداؤه يلحســــون التراب. ١٠. ملوك ترشــــيش  والجزائر 
يرســــلون تقدمة.ملوك شــــبا وســــبأ يقدمون هدية. ١١. ويســــجد له كل الملوك.كل 
االمم تتعبد له. ١٢. النه ينجي الفقير المســــتغيث والمســــكين اذ ال معين له. ١٣. 
يشــــفق على المســــكين والبائس ويخلص انفس الفقراء. ١٤. من الظلم والخطف 
يفدي انفسهم ويكرم دمهم في عينيه. ١٥. ويعيش ويعطيه من ذهب شبا.ويصلّي 

الجله دائما اليوم كلــــه يباركه. ١٦.تكون حفنة بر في االرض في رؤوس الجبال. 
تتمايــــل مثل لبنــــان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشــــب االرض.  ١٧. يكون 
اســــمه الى الدهر.قدام الشــــمس يمتد اســــمه. ويتباركون به. كل امــــــــم االرض 
يطوّبونه. ١٨. مبارك الرب اهللا اله اسرائيل الصانع العجائب وحده. ١٩. ومبارك 

اسم مجده الى الدهر ولتمتلئ االرض كلها من مجده.آمين ثم آمين>. 
وفــــي هذا المضمار تحدثنا ايات الذكــــر الحكيم عن الوعد االلهي للمؤمنين 
باالســــتخالف في كل االرض وتمكين الدين, واستتباب  االمن, وخضوع العالم 

للعدل وانحسار الظلم ,اذ يقول جل وعال:-
_ <وَعَدَ اهللاَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الى ... قوله تعالى ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً...>.

هِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ >. _ <يُظْ
امــــا االحاديث النبوية والولوية فتحدثنــــا باوضح عبارة وانصع بيان عن هذا 
اليــــوم الموعود وصاحب المعياد بان ايامه ســــتكون خير االيام, وســــاعاته خير 
الساعات, وستنعم البشرية بالخير واليمن والبركة في عهده ,واليك جملة من 

هذه االخبار:-
_ يرضى عنه ســــاكن الســــماء وســــاكن االرض  وال تدع السماء من قطرها 

شيئا إال صبته ....
_ تنعم امتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا بمثلها قط ...

_ يخرج المهدي ....يرســــل الســــماء عليهم مدرارا ,وال تدخر االرض من 
نباتها شيئا ..

_ ملئت ظلما وجورا فيمألها عدال وقسطا.
_ االئمة من بعدي اثنا عشــــر ,اولهم انت ياعلــــي واخرهم القائم الذي 

يفتح اهللا تعالى ذكره على يديه مشارق االرض ومغاربها .

وَّـ هذا اِّـضمار تحدثنا ايات الذكر الحكيم عن الوعد االلهي 
للمؤمنني باالستخالف َّـ كل االرض وتمكني الدين, واستتباب  

االمن, وخضوع العالم للعدل وانحسار الظلم

السماء 
Qتتحدث عن اإلمام اِّـهدي

مناشئ تأثير االدعاء على القواعد الجماهيرية

الحكمة في اللقاء

:Nقال رسول اهللا
ال تقوم الساعة حتى يقوم قائم الحق منا وذلك حين يأذن اهللا 

عزوجل، فمن تبعه نجا ومن تخلف عنه هلك، فاهللا اهللا عباد اهللا 
ائتوه ولو على الثلج، فإنه خليفة اهللا       بحار االنوار: ج٣٦

اذا اردن���ا ان نتح���دث بإيج���از عن الوضع 
السياس���ي ف���ي منطقة الحجاز قب���ل الظهور، 
وإمكاني���ة معرفة األجواء العام���ة في المنطقة 
وه���ل ه���ي مؤيدة لإلم���امQ  أم معادي���ة له .. 
فالب���د ان نع���رف بأن تسلس���ل االح���داث التي 
ه���ي مقدمة الظه���ور في منطق���ة الحجاز تبدأ 
بتهيئ���ة الظ���روف والمن���اخ المناس���ب إلنجاح 
حرك���ة اإلمامQ  ، ومن هنا نس���توعب ونفهم 
الروايات الش���ريفة الت���ي تتحدث ع���ن الفراغ 
السياس���ي, والضع���ف العس���كري واألمني في 

تلك المنطقة   قبل الظهور .. 
تب���دأ االحداث هناك  بموت الحاكم )عبد 
اهلل( فيكون آخر مل���وك الحجاز كما في رواية 
أب���ي بصير: )عن  من يضمن لي موت عبدا هلل 
أضم���ن له القائم ( ، ويختل���ف )آل فالن( في 

تعيي���ن الخليفة له ، ويس���تمر اختالفهم حتى 
ظه���ور اإلمام المهديQ  كم���ا الرواية  : ) اما 
ان���ه اذا م���ات عبدا هلل لم يجتم���ع الناس بعده 
على أحد ، ولم يتناه هذا األمر دون صاحبكم 
إن ش���اء اهلل ، ويذه���ب مل���ك الس���نين ويكون 
ملك الش���هور واأليام .. قال أب���و بصير فقلت: 

يطول ذلك؟ قال: كال ( .
ويتح���ول الخالف بعد موت )الحاكم عبدا 
هلل( إلى صراع داخلي على الس���لطة والحكم، 
ويب���دأ االقتتال الداخل���ي بين أجنح���ة العائلة 
الحاكمة، كما ف���ي الرواية: ) إن من عالمات 
الف���رج حدث���ا يكون بين الحرمي���ن ، قلت وأي 
ش���يء يكون الحدث؟ فقال عصبي���ة تكون بين 
الحرمين ، ويقتل فالن من ولد فالن خمس���ة 
عش���ر كبش���ا ) أي بين الحرم المك���ي والحرم 
المدني ، والقتل ق���د يكون في مدينة الطائف 
.. وبس���بب هذا الصراع الداخلي على الس���لطة 
الف���راغ  ويح���دث  الحج���از  حكوم���ة  تضع���ف 
السياس���ي وال يس���تقر الوض���ع األمن���ي. بغياب 
السلطة السياسية وضعفها وانشغالها بالصراع 
واالقتت���ال الداخل���ي عل���ى الحك���م؛  فتنش���ط 
الفئات والمجموعات الناصبية المعادية ألتباع 

 .Qأهل البيت
وهن���ا نتفه���م الروايات الت���ي تتحدث عن 

اضط���راب يقع بي���ن الحج���اج في من���ى أثناء 
موس���م الح���ج من ذل���ك العام حت���ى أن جمرة 
العقبة تتلطخ بالدماء، وذلك امتداد للخالف 
بي���ن أه���ل الحجاز عل���ى الس���لطة ، باإلضافة 
للمن���اخ األمني العام المعادي للش���يعة,  يكثر 
حينه���ا إيداعه���م في الس���جون ، وتختتم هذه 
اإلحداث في ال� 25 من ذي الحجة بقتل س���فير 
اإلم���امQ  )ذو النف���س الزكي���ة(  ف���ي الحرم 

المكي بين الركن والمقام.
األم���ر المهم في الحجاز ف���ي تلك الفترة 
)أي قبيل الظهور( ان أنظار المس���لمين تتوجه 
نح���و المه���ديQ  وتنتظ���ر ظهوره ، وينتش���ر 
حينه���ا بي���ن الن���اس أن���هQ  يس���كن المدينة 
المن���ورة,  وان انط���الق حركت���ه س���تكون من 
مكة المكرمة .. وفي هذه الفترة ينش���ط اإلمام
Q  باالتصال بأنص���اره في المدينة المنورة,  
ومن ثم في مك���ة المكرمة ، ويمارسQ دوره 
القيادي بشكل شبه كامل ويصدر توجيهاته في 
تلك الظروف الحساس���ة إلى اتباعه وأعوانه، 
ويتصل بأنصاره بش���كل مباش���ر في شتى بالد 
المس���لمين باعتب���ار )بع���د الن���داء الس���ماوي 
وخ���روج الس���فياني ( بداي���ة النهاي���ة للغيب���ة 
الكبرى التامة,  وابتداء مرحلة الظهور الخفي 

)األصغر(. 

الو�سع ال�سيا�سي للحجاز قبيل الظهور 
مجتبى السادة 



   الفكر المهدوي بين الفعل ورد الفعل:
الش���ك ان الفك���ر المهدوي ف���ي اصالته 

يرجع إلى حضيرة االسالم الخالد.
وه���ذا م���ا اكدت���ه النص���وص القرآني���ة 
والروايات التي تعبر عن اصالة هذه الفكرة، 
ولكن الذي حدث ه���و ذلك االنحراف الذي 
مارس���ه الفك���ر الوضع���ي ف���ي قب���ال الفكر 
االله���ي,  وبالتالي أخّ���ر تنفيذ ذلك الهدف 

الكبير وتطبيقه على الساحة البشرية.
وعلى هذا االس���اس وبس���بب االساليب 
غير االخالقية التي مارسها الفكر الوضعي 
فقد ادى  إلى اقصاء الفكر االلهي وابعاده بل 
اراد الغاءه نهائيا, ولكن لوجود رجاالت هذا 
الفكر ومتانته فقد بق���ى حيا وصامدا بوجه 
االنح���راف البش���ري,  يقوم بعملي���ة اعادة 
بناءاالنس���ان لكي يق���وم بعملي���ة التطبيق، 
ومن هنا تحولت الممارس���ة التطبيقية لهذا 
الفكرم���ن الفع���ل إلى رد الفعل الس���يما بعد 
الخات���مN  واغتص���اب الخالف���ة من أمير 

.Qالمؤمنين
وعندم���ا نتامل في االح���داث التاريخية 
والرواي���ات الصادرة نج���د حالة التبدل هذه  

م���ن الفعل إل���ى رد الفعل اال ان���ه  في طياته 
يحمل نفس ذلك الفعل الذي اقصي سابقا. 
ومن المناسب في هذا المجال ان نذكر 
ان هن���اك تخطيط���ا ربانيا للفك���ر المهدوي  
مبني���ا عل���ى اس���اس الفع���ل أوالً و ثانياً على 

اساس رد الفعل. 
فالتخطيط القامة دولة التوحيد والعدل 
كان يمر من خالل خ���ط الخالفة الحقيقية 
م���ن بع���د الرس���ولN  والذي يمثل���ه االئمة

K  لتستمرعملية التربية الربانية للمجتمع 
واالمة وفق ما خطط لها الرسولN  فعندما 
يتس���لم خلفاء الرسول الحقيقيون المناصب 
واح���دا تلو  االخ���ر,  فانهم يكملون مش���وار 
الرسالة ويحققون مجتمعا توحيديا صالحا, 
فاذا وصل ذلك المجتمع إلى مرحلة الرشد 
واالرتق���اء الروحي الكام���ل واصبح نموذجا 
كامال القامة الدولة النموذجية في العالم, 
عند ذاك تدخل االمم فيه افواجا افواجا ، 
وه���ذا األمر كان له ان يتحقق في الس���بعين 
م���ن الهج���رة كما ف���ي رواي���ة )الكافي( عن  
  Qطري���ق )ابي حمزة الثمال���ي( عن الباقر
حي���ث قال: س���معت ابا جعفر عليه الس���الم 

يقول:

)ياثاب���ت ان اهلل تب���ارك وتعالى كان قد 
وّق���ت له���ذا األمر ف���ي الس���بعين, فلما قتل 
الحس���ينQ  اش���تد غض���ب اهلل تعالى على 
اه���ل االرض إلى اربعين ومئ���ة، فحدثناكم 
فاضعتم الحديث وكش���فتم الس���تر) او قناع 
السر في نس���خة اخرى( ولم يجعل اهلل بعد 
ذل���ك وقتا عندن���ا ، )يَمْحُ���و اهللهُّ مَا يَشَ���اء 

وَيُْثِبتُ وَعِندَهُ ُأمُّ اْلكِتَاِب(.
وبم���ا ان االنحراف ق���د حصل في االمة  
فخذل���ت قادته���ا الحقيقيي���ن, ف���كان البد 
م���ن وج���ود رد فع���ل لذل���ك, وه���و ان يقوم 
المعص���وم بتحم���ل اعب���اء ذل���ك المش���وار 
الطوي���ل الذي يكون بتأس���يس قاعدة مؤمنة 
باالس���الم الحقيق���ي وبالفك���رة الكبي���رة, 
وه���ذا يتطل���ب  ان يتخط���ى االف ان لم تكن 
ماليي���ن العقب���ات الت���ي اس���تهدفت الخط 
االصي���ل وارادت طم���س معالم االس���الم، 
ومنه���ا الفك���رة المهدوي���ة الت���ي اس���س لها 
الرس���ولN ومن بع���ده االئم���ةK وهكذا 
بدا رد الفعل على اس���اس هذا االنحراف, 
ولكن���ه يحم���ل بنفس���ه الفعل,وال���ذي يقود 
ه���ذا الخط ه���و المعصوم, الن���ه قادر على 

ان يحقق من خالل رد الفعل مكاس���ب تؤدي 
إلى ايجاد الفعل بذاته وهذا ما حصل كثيرا 
في مواقف كثيرة لالئمةK  ولكنها س���ببت 
للمعصومQ ولألمة تضحيات كبيرة وذلك 

الن الهدف كبير. 
وهذه نماذج  من منهج رد الفعل 

-:Kفي حياة الئمة
النم��وذج الول: وه���و اعت���زال امير 
المؤمني���نQ له���ذا االمر, حي���ث نجد ان 
أمي���ر المؤمني���نQ  عندم���ا تخاذلت االمة 
عن نصرته واس���تلبت الخالف���ة منه اعتزل 
الن���اس وتوج���ه ف���ي ب���ادئ األمر إل���ى جمع 
القرآن بالشكل الذي يبين حقيقة االسالم, 
والذي عندم���ا عرضه على القوم رفضوه ثم 
بقي معزوال عن الممارس���ة السياسية اال في 
ح���االت اس���توجبت تدخله  لض���رورة حفظ 
االسالم, ولكنه مع ذلك مهد لقضية اإلمام 
المه���ديQ  ومس���تقبل االس���الم  وتربي���ة 
جي���ل يق���وم بحفظ االس���الم ونق���ل الفكرة 
إلى االجي���ال القادم���ة, وتثبيته���ا  في فكر 
االم���ة وهذا ه���و الفعل الذي ظه���ر من أمير 

المؤمنينQ  من خالل رد فعله .

النم��وذج الثاني: وهو م���ا حصل مع 
اإلمام الحس���نQ  حي���ث ان اإلمام لم يكن 
يريد الصل���ح وكان متصدي���ا  القامة الدولة 
من خ���الل الحكومة,  ولكن بس���بب تخاذل 
 ,Qاالمة وع���دم ثقتها ومعرفته���ا باإلمام
فق���د جعل���ه  يقب���ل الصل���ح ك���رد فع���ل على 
االنحراف، ولكن ومن خالل شروط الصلح 
اظه���ر اإلم���ام  حقيق���ة االس���الم وحقيق���ة 
اإلمام وحقيقة الطرف االخر لالمة الغافلة 

والمتقاعسة عن نصرة الحق.
والنم��وذج الثالث:  هو ث���ورة اإلمام 
الحس���ينQ  وه���ي ايض���ا  رد فع���ل عل���ى 
ممارس���ات  النظ���ام االموي الفاس���د، فقد  
اظه���ر اإلمامQ  الفعل الحقيقي لالس���الم 
ومهد من خالله في توسيع القاعدة المؤمنة 
بخ���ط اه���ل البيت ومن ث���م بقضي���ة اإلمام 

 .Qالمهدي
النم��وذج الراب��ع:  هو قب���ول اإلمام 
الرضاQ بوالي���ة العهد  في زم���ن المأمون 
العباس���ي,  فق���د تع���رضQ إل���ى ضغوط 
للقبول بها  وعلى هذا االس���اس كان رد فعله

Q القبول بشروط اوقفت المشروع العباسي 

وم���ن ثم قام اإلمامQ  باس���تغالل الفرصة 
.Kالثمينة لكي ينشر مبادئ اهل البيت

 ام��ا النموذج الخام���س:  فهو غيبة 
اإلم���ام المه���ديQ  نفس���ه  فانه���ا رد فعل 
عل���ى محاوالت االجه���از علي���هQ واغتياله 
او الس���باب اخ���رى  كثيرة غاب م���ن  اجلها 
اإلم���امQ ومن خالل غيبته الش���ريفة هذه  
يقوم بتهيئة االمور الظهار الفعل االس���المي 
م���ن خالل ظه���وره الش���ريف الذي س���يكون 
خاتمة لردود الفعل، ويكون الفعل المهدوي 
االس���المي ه���و الس���ائد والمبيد ل���كل ردود 

الفعل. 
وم���ن كل ما تقدم  نس���تخلص ان الفكر 
المه���دوي عل���ى اس���اس االس���الم ه���و فعل 
ولكنه مع مرور الوقت اصبح رد فعل على ما 
يجري في الواقع من ظلم وفساد وممارسات 
وضعي���ة، ولذل���ك نج���د البش���رية وبعدم���ا 
تج���رب جميع االنظم���ة الوضعية وما تتحمل 
من خاللها من تبعات تلجأ إلى السماء لكي 
تنقذه���ا مما هي فيه, وعنده���ا يأتي الفكر 
المه���دوي يأتي  رد فعل عل���ى الواقع المؤلم 
وليعي���د للبش���رية ذلك الفع���ل العظيم الذي 
تركته وراءها والتجأت إلى الفكر الوضعي .

لم يع����د المه����ديQ   فك����رة ننتظر 
والدتها، ونب����وءة نتطلع إلى مصداقها، 
ففكرة المهديQ  أقدم من االس����الم، 
وأوس����ع منه، ف����إن معالمه����ا التفصيلية 
التي حددها االسالم جاءت أكثر اشباعاً 
لكل الطموحات التي  نشدت هذه الفكرة 
منذ فجر التاريخ الديني، وأغنى عطاًء 
المظلومي����ن  ألحاس����يس  إث����ارًة  وأق����وى 
والمعذبي����ن عل����ى مرّ التاري����خ وذلك ألن 
االسالم - بوالدة المنقذ - حوّل الفكرة 
من غيب إل����ى واقع، ومن مس����تقبل إلى 
حاضر، بل واق����ع قائم ننتظر فاعليته، 
وانس����ان معين يعيش معنا بلحمه ودمه، 
نراه ويران����ا، ويعيش م����ع آمالنا وآالمنا 
ويش����اركنا أحزانن����ا وأفراحنا، ويش����هد 
كل م����ا تزخ����ر ب����ه الس����احة عل����ى وج����ه 
األرض، م����ن ع����ذاب المعذبين، وبؤس 
البائس����ين، وظلم المظلومين، وينتظر 
بلهفة اللحظ����ة التي يتاح له فيها  أن يمدّ 
يده إل����ى كل مظلوم، وكل محروم، وكل 
بائ����س، ويقطع داب����ر الظالمي����ن، وقد 
ق����دّر لهذا القائد المنتظرQ  أن ال يعلن 
عن نفسه، وال يكشف لآلخرين حياته، 
على الرغ����م من أنه يعيش معهم انتظاراً 

للحظة الموعودة. 
وف����ي نف����س الوق����ت راح هن����اك من 
يتس����اءل ويعطي المواقف الس����لبية تجاه 
فكرة المهديQ  لدى عدد من الناس، 
الذي����ن يصع����ب عليهم أن يتص����وروا هذه 

الفكرة أو يفترضوها. 
التس����اؤالت  ه����ذه  نش����أت  ولق����د 
تل����ك  أرضي����ة  عل����ى  واالس����تفهامات 
االنطالق����ة التي أس����س لها نظ����ام الفكر 

السني في فهم االمامة.  
وم����ن هذه التس����اؤالت س����ؤال عن ما 

ه����ي الفائ����دة المترتبة على وج����ود إمام 
غائب عن األنظار؟ 

ولإلجابة على هذا الس����ؤال ال بدّ لنا 
من مقدم����ة تكون لن����ا مدخ����اًل لالجابة 

عنه.. 
الق����رآن  م����ن  نس����توحيه  ال����ذي  إن 
الكري����م، والس����نة النبوي����ة الش����ريفة، 
والرواي����ات الصحيحة ال����واردة عن أئمة 
أه����ل البيتK  الذين ه����م عدل القرآن  
كما هو نص حديث الثقلين،  أن االمامة 
  Kالتي تعتقد بها مدرس����ة أه����ل البيت
تختلف اختالفاً جوهرياً عن دور اإلمامة 
التي تنحصر في الخالفة والحكم، وذلك 
ألن ه����ذا االتج����اه ي����رى أن لإلمامة دوراً 
فوق دور القي����ادة والزعامة، وهو الدور 
الذي بيّنه القرآن الكريم من خالل قوله 
تعال����ى: )إِنِّي جَاعٌِل فِ����ي اأَلرِْض خَلِيَفًة(  
وأشار إليه بقوله تعالى البراهيم الخليل
Q  في قوله تعالى: )إِنِّي جَاعُِلكَ لِلنَّاِس 
ِإمَامًا( وهي التي عبّر عنها االمام الرضا

Q : )هل يعرفون ق����در االمامة ومحلها 
م����ن االم����ة، فيج����وز فيه����ا اختيارهم، 
إن االمام����ة أجّل قدرًا، وأعظم ش����أنًا، 
وأعل����ى مكان����ًا، وأمن����ع جانب����ًا، وأبع����د 
غ����ورًا، من أن يبلغه����ا الناس بعقولهم، 
او أن ينالوه����ا بأرائهم، أو يقيموا إماماً 

باختيارهم. 
وبعد ه����ذه المقدم����ة الت����ي بيّنت أن 
االمام����ة هي تخصي����ص م����ن اهللهّ تعالى 
عالية الش����أن والمرتب����ة، والتي ال يمكن 
أن  أو  بعقوله����م،  يبلغوه����ا  أن  للن����اس 

ينالوها بآرائهم. 
نعود إلى س����ؤالنا األول والذي س����ئل 
عن����ه االم����ام الباق����رQ  فق����ال: )لبقاء 
العالم عل����ى صالحه، وذلك أن اهللهّ عز 

وج����ل يدفع العذاب عن أه����ل األرض إذا 
كان فيها نبي أو امام، قال اهللهّ تعالى : 
بَهُمْ وَأَنتَ فِيِهمْ(.   )وَمَا َكاَن اهللهُّ لِيُعَذِّ
  Nومن هن����ا عبّر الرس����ول األعظم
ع����ن ه����ذا الدور أله����ل بيت����هK  بقوله: 
)النجوم أمان ألهل السماء، وأهل بيتي 
أمان أله����ل األرض فإذا ذهب����ت النجوم 
أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب 
أهل بيتي أتى أهل األرض ما يكرهون(. 

ولعلّه تش����بيه النتفاع الناس بالحجة 
في زم����ان غيبته، فعندما يُس����أل االمام 
الصادقQ : فكيف ينتفع الناس بالحجة 
الغائب المستور؟ قالQ : )كما ينتفعون 

بالشمس إذا سترها السحاب(. 
فهذه األحاديث تش����ير إلى عدة نواح 
منها وبعض الفوائد المترتبة على وجود 
ام����ام حتى ول����و كان غائباً ع����ن األنظار. 
فقد أش����ارت األحادي����ث أن وجود االمام
Q مرتب����ط ببقاء العالم على صالحه، 
وأنه يرفع العذاب عن أهل األرض، وأنه 
أمان ألهلها من أي مكروه يخشاه الناس، 
وأن االنتف����اع ال يخت����ص بعالم التش����ريع 
واالعتب����ار ب����ل يتج����اوز ذل����ك إل����ى عالم 
التكوي����ن, وف����ي الحدي����ث األخير هناك 
اش����ارة إلى أن هذا األمر غير محس����وس 
وغير مرئي للناس، بل هو يرتبط بعالم 
الغيب ولعل الحدي����ث المروي عن االمام 
الس����جادQ  يش����ير إل����ى ه����ذه الحقائق 
أو إل����ى بعضه����ا بقوله: )نح����ن الذين بنا 
يمس����ك اهللهّ الس����ماء أن تقع على األرض 
إالّ بإذن����ه، وبنا يمس����ك األرض أن تميد 
بأهلها، وبن����ا ينزّل الغيث، وبنا ينش����ر 
الرحمة ويخرج بركات األرض، ولوال ما 

في األرض منّا لساخت بأهلها(. 
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Hا�سمه ون�سبه
هو الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر 

أبو منصور, الحلي مولدا ومسكنا. 
ولد  في ش����هر رمضان عام 648 ه   من 
أبوين صالحين رؤوفين، فوالده هو الفقيه 
س����ديد الدين يوس����ف ب����ن عل����ي المطهر, 
االس����رة العربي����ة االس����دية العريقة, ممن 
كان����ت لهم االمارة والس����يادة ف����ي الحلة, 
والذي����ن نب����ع منه����م  رج����ال لهم ش����أن في 
مجاالت الحياة العلمية والعملية, وحسبك 
منه����م االم����راء المزيديي����ن وهم مؤسس����و 

الحلة الفيحاء. 
فام����ا امه فه����ي الم����رأة الصالحة بنت 
الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن 

سعيد الهذلي الحلي.  
وقد شارك في تربيتهH مشاركة فعالة 
خال����ه المعظ����م المحقق الحل����يH، فكان 
ل����ه بمنزلة األب الش����فيق من كث����رة رعايته 
ل����ه واالهتمام به.  وهك����ذا  فقد تربىH في 
محي����ط علمي مملوء بالتقوى وصفاء القلب 

بين اسرتين علميتين. 
Hتالمذته

قرأ علي����هH وروى عنه جم����ع كثير من 
العلماء األفذاذ, منهم : 

.Hولده فخر الدين محمد-
-  اب����ن أخته الس����يد عمي����د الدين بن  

Hعبد المطلب الحسيني األعرجي الحلي
- ابن أخته السيد ضياء الدين بن عبد 

.Hاهلل الحسيني األعرجي الحلي
 - السيد تاج الدين محمد بن القاسم 

الحلي أستاذ ابن عنبة. 
-الش����يخ تاج الدين حسن بن الحسين 

 .Hبن الحسن السرابشنوي الكاشاني
وتخ����رج به اقوام كثي����رة غير من تقدم 

محلها غير هذا المختصر.  
HHاقوال العلماء فيه  

وصف عالمتن����ا الحل����يH - الذي هو 
في غنى عن التعريف العلماء  من الخاصة 

والعامة ، منهم : 
أس����تاذه  نصير الدين الطوسيH حيث  

قال : عالم إذا جاهد فاق. 
ش����يخ  داود:   اب����ن  معاص����ره  وق����ال 
الطائفة, وعالمة وقته, وصاحب التحقيق 
والتدقيق, كثير التصانيف ، انتهت رئاسة 

اإلمامية إليه في المعقول والمنقول. 
وقال معاصره الصفدي:  اإلمام العالمة 
ذو الفن����ون . . . عال����م الش����يعة وفقيههم ، 
صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته 
. . . وكان يصن����ف وه����و راكب . . . وكان ابن 

المطهر ريض األخالق، مشتهر الذكر. 
وق����ال في����ه الش����هيد األولH:  ش����يخنا 
اإلمام األعلم حج����ة اهلل على الخلق جمال 

الدين. 
 مكانته العلمية :

    أن العالمة حاز مرتبة علمية س����امية 
تفوق بها على العلماء . وكان له ذكاء خارق, 
وبذكائ����ه ه����ذا وعلم����ه اس����تطاع أن يفحم 
أعلم علماء الس����نة بمناظرات����ه الدقيقة ، 
وبسببه تشيع الس����لطان )خدابنده(  وكثير 
م����ن األمراء ث����م كثير من الن����اس ، وذلك 
لما ش����اهدوا لس����ان العالمة ينط����ق بالحق 
الذي ال ريب فيه . فنس����تطيع أن نقول وبكل 
صراحة : بفضل هذا العالم تركزت أركان 
اإلس����الم بص����ورة عام����ة والتش����يع بصورة 
خاصة أكثر مما كان����ا عليه ، فلهذا العالم 
العالمة ح����ق كبير على المس����لمين عموما 
والش����يعة خصوص����ا  ويحدثن����ا التاريخ  بأن 
ه����ذا النحرير  نال درجة االجتهاد في زمن 

الصبا قبل أن يصل إلى سن التكليف  . 
: Hموؤلفاته

 أل����ف العالم����ة الحل����يH كتب����ا كثيرة 
قيم����ة، له����ا ال����دور األساس����ي ف����ي إيجاد 

الحركة العلمية آنذاك. فقد ألف في ش����تى 
العل����وم م����ن الفق����ه واألص����ول ، والحديث 
والرجال . والطبيع����ي واإللهي و . . . وكانت 
مؤلفات����ه وال زال����ت مح����ط أنظ����ار العلماء 

تدريسا وشرحا وتعليقا.
 العالمة الحليH وق�سة ا�ستب�سار 

ايران: 
كان الس����لطان اولجايتو ه����و محمد بن 
أرغون خان قد جلس على كرس����ي عرش����ه 
س����نة 703ه������, واتبع مذهب الش����افعية, 
ولق����ب بلق����ب اولجايت����و, وتعن����ي بالتركية 

السلطان الكبير المبارك. 
   وبعد اتباعه مذهب الشافعية استبصر 
بمذه����ب اهل البيتK ولقب نفس����ه )خدا 
بنده(  اي عبد اهلل. والس����تبصاره  واسبابه 
قصة. ننقلها هنا برواية العالمة المجلسي

H في روضته والتي تتلخص ب�: 
  غضب الس����لطان )الملك( في يوم من 
االي����ام  عل����ى امرأته وقال له����ا : أنت طالق 
ثالث����ا ، ثم ن����دم على ذلك وجم����ع العلماء 
واستش����ارهم، فقالوا : ال بد من المحلل، 
فق����ال : عندك����م ف����ي كل مس����ألة أقاوي����ل 
مختلفة، أفليس لكم هنا اختالف ؟ فقالوا 
: ال . فق����ال أحد وزرائ����ه : إن عالما بالحلة  
يقول ببطالن هذا الطالق فبعث كتابه إلى 
العالم����ةH وأحض����ره, وكان علماء العامة 
 Hقد قالوا للملك قبل مجيء العالمة الحلي
في ان له مذهبا باطال وال عقل للروافض, 
وال يلي����ق بالملك ان يبع����ث إلى رجل خفيف 
العق����ل. _ويقصدون بذل����ك العالمة الحلي
H_ فقال لهم الملك:   فلما حضر العالمة

H بع����ث الملك إلى جمي����ع علماء المذاهب 
االربعة وجمعهم. فلما دخل العالمة الحلي

H  أخذ نعليه بي����ده ودخل المجلس بعد ان 
قال : السالم عليكم ، وجلس عند الملك . 
فقال علماء المذاهب  للملك : ألم نقل لك 
انهم ضعفاء العقول . قال الملك : إس����ألوا 
من����ه ف����ي كل ما فعل . فقالوا ل����هH:  لِمَ  لم  
تنحِن  للملك وتركت اآلداب ؟ فقالH : إن 
رس����ول اهللN  كان ملكا وكان يس����لم عليه 

)فقط(، وقال اهلل تعالى : 
))َفِإَذا دَخَلْتُم بُيُوتًا َفسَلِّمُوا عََلى أَنُفِسُكمْ 
ِ مُبَارََكًة َطيِّبًَة((.  فقال  تَحِيًَّة مِّنْ عِن����دِ اهللهَّ
علم����اء المذاهب :  لم جلس����ت عند الملك 
؟ ق����الH : لم يكن مكان غي����ره . فقالوا له
H : ألي ش����ئ أخذت نعلك معك، وهذا ما 
ال يليق بعاقل بل بإنس����ان ؟ ! قالH: خفت 
أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل 
رس����ول اهللN  فصاحت الحنفية : حاش����ا 
وكال ، متى كان أبو حنيفة في زمن رس����ول 
اهللN؟  ب����ل كان تول����ده بع����د المائ����ة من 
وف����اة رس����ول اهللN.  فقال : فنس����يت لعل  
الس����ارق كان الشافعي . فصاحت الشافعية 
وقالوا : كان تولد الشافعي في يوم وفاة أبي 
حنيفة،   وكان نشوؤه في المائتين من وفاة 
رس����ول اهللN.  فقالH : لعل����ه كان مالك 
. فقال����ت المالكية بمثل م����ا قالته الحنفية . 
فق����الH : لعله كان أحمد بن حنبل . فقالوا 

بمثل ما قالته الشافعية . 
 :Hإلى الملك. فقال Hفتوجه العالمة
أيه����ا المل����ك علمت - أن رؤس����اء المذاهب 
األربعة لم يكن أحدهم في زمن رسول اهلل

N  وال ف����ي زم����ن الصحاب����ة، فه����ذه أحد 
بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هؤالء  
األربع����ة ، ول����و كان منهم م����ن كان أفضل 
منهم بمراتب ال يجوزون أن يجتهد بخالف 

ما أفتاه واحد منهم . 
فق����ال الملك: ما كان واح����د منهم في 
زم����ن رس����ول اهللN  والصحاب����ة ؟ فق����ال 
الجميع: ال . فقال العالمةH: ونحن معاشر 
الش����يعة تابعون ألمي����ر المؤمنينQ  نفس 

رسول اهللN  وأخيه وابن عمه ووصيه . 

وعل����ى أية ح����ال فالطالق ال����ذي أوقعه 
الملك باط����ل ، ألنه لم تتحقق ش����روطه، 
المل����ك  ق����ال  فه����ل   ، الع����دالن  ومنه����ا 
بمحضرهم����ا ؟ ق����ال : ال . وش����رعQ  ف����ي 
البح����ث م����ع علم����اء العامة حت����ى إلزامهم 

جميعا . 
وعندها تش����يع الملك وبعث إلى البالد 
واألقاليم حتى يخطبوا لألئمة االثني عشر 
في الخطب����ة ، ويكتبوا أس����اميهمK  في 

المساجد. 
ثم امر الملك بتغيير الخطابة واسقاط 
اس����ماء الثالثة عنه����ا, وبذكر اس����م امير 
المؤمنين عليQ واالئمةK, وذكر )حي 

على خير العمل( في االذان. 
ويجدر بنا هنا ان نلفت االنتباه إلى من 
يتهم التش����يع بان اصولهH فارسية فهاهم 
يش����يّعون  االس����ديون  العراقي����ون  الع����رب  

ايران.
الطاف الإم��ام الحجة بن الح�سن

 :Hعلى العالمة Q
ذك����ر كل من المحدث الن����وري, وعلي 
ابن ابراهيم المازندراني, وايده التنكابني 

ب��: 
ان بعضه����م كت����ب كتابا في ال����رد على 
االمامية يق����رؤه في مجامع الناس يضللهم 
باغوائه, وال يعطيه احدا يستنسخه حذرا 
م����ن وقوعه بأيدي الش����يعة في����ردوا عليه, 
وكان العالم����ةH يحت����ال ف����ي تحصيله إلى 
ان رأى التدبي����ر ف����ي التتلم����ذ عل����ى ذل����ك 
الشخص, وتوسلH به إلى طلب الكتاب, 
فلما لم يسعه رده قال: اعطيك ولكني نذرت 
إال ادعه عن����د احد اكثر م����ن ليلة واحدة, 
فاغتنم العالم����ةQ الفرصة وأخذ الكتاب 
إلى بيته ليستنس����خ منه حسب االمكان في 

تلك الليلة. 
فلم����ا صار نصف الليل وهوH مش����غول 
بالكتاب����ة غلب علي����ه النوم, ف����اذا بموالنا 
الحج����ةQ داخ����ل علي����ه يقول ل����ه, اجعل 
 Qاالمر ف����ي هذه الكت����اب الي ون����م ففعل
كذل����ك, ولم����ا اس����تيقظH  رأى الكت����اب 
مكتوب����ا باجمعه, في آخره مكتوب )كتبه م 
ح م د بن الحسن العسكري صاحب الزمان

 .)Q
Qمن ذكائه و�سرعة بديهيته

كان العالمةH  واقفا في يوم من االيام 
م����ع ابيه, والبناء يبن����ي, فاذا بمقدار من 
الطين يق����ع على وجه العالم����ةH, فيقول 
البن����اء: يا ليتني كنت م����كان هذا الطين, 
فيب����ادر العالمةH بالبداه����ة قائال لوالده: 

)وَيَُقوُل اْلَكافِرُ يَا لَيْتَِني ُكنتُ تُرَابًا(.
ومعروف ان العالمةH في طفولته كان 
يدرس عند خاله المحققH وكان في بعض 
االوقات يهرب من الدرس, فكان المحقق 
يلحقه ليمسكه, فاذا وصل )خاله(H قربه
H ق����رأ العالمةH آية الس����جدة, ليس����جد  
عندها المحق����ق, ويغتنم العالمة الفرصة 

للهرب. 
Hوفاته ومدفنه

   بع����د وف����اة الس����لطان محم����د )خ����دا 
 Hبن����ده( الذي اس����تبصر على ي����د العالمة
واس����تبصرت اي����ران بعده, رج����ع عالمتنا
H إل����ى الحلة واش����تغل بالتدريس والتأليف 
وتربية العلماء وتقوية المذهب.. ولم يخرج 
من الحلة إلى غير الحج الذي كان في اواخر 
عم����رهH. وهكذا بق����ى العالمةH على هذه 
الوتيرة إلى مفتتح شهر محرم الحرام سنة 
726ه������. فالتحق بالرفي����ق االعلى, فحمل 
نعش����ه الش����ريف على الرؤوس إلى النجف 
 Qاالشرف ودفن في جوار امير المؤمنين
ف����ي حجرة ايوان الذهب الواقعة على يمين 
الداخل إلى الحضرة العلوية الش����ريفة من 

جهة الشمال بجنب المنارة الشمالية. 

النقد التجاوزي في الفكر المهدوي            

وعندم��ا نتامل في الح��داث التاريخية والرواي��ات ال�سادرة 
نج��د حال��ة التبدل ه��ذه  من الفع��ل اإلى رد الفع��ل ال انه  
ف��ي طيات��ه يحمل نف���س ذلك الفع��ل الذي اق�س��ي �سابقا

ما هي الفائدة المترتبة على وجود اإمام غائب عن الأنظار؟
دراسات 2

H العالمة الحلي من فقهائنا السيد أيمن مكي

لطيف عبد النبي يونس



 اس���تدل العلماء على ظهور المهديQ باألحاديث المتواترة التي 
بلغ���ت ح���د التواتر المعن���وي. ونقل أيضاً ع���ن أئمة الحديث انفس���هم    

ومنهم: 
اإلمام الشافعي, واإلمام الحافظ السخاوي, وأبو العالء ادريس 

الحسيني العراقي. 
  ت���م نقل أحاديث المهديQ ع���ن جم غفير من الصحابة,  وقد 
رد الفقه���اء وأئم���ة الحديث ف���ي كتب خاصة ومس���تقلة عل���ى منكري 

 .Qالمهدي
كم���ا أل���ف جمع من العلم���اء المحدثي���ن كتبا خاص���ة تثبت ظهور 
المهديQ تزيد عن العشرة بل العشرين, والعشرات فيما يجمع بين 

المسيح عيسىQ والمهديQ-والمسيح الدجال عليه لعنة اهلل. 
واعتمد أه���ل الرواية وعلماؤها وعلماء الرج���ال من اهل الحديث 
كثي���را من احاديث المهديQ وقالوا ببلوغه���ا حد التواتر ناهيك عن 
األئمة  كالبيهقي وشمس الدين الذهبي, وابن تيمية وتلميذه العالمة 
ابن القيم, والحافظ والمفس���ر  ابن كثير وغيرهم من الفقهاء وائمة 
المذاه���ب كالش���افعي, الذي���ن قال���وا بالمهديQ وتوات���ر األحاديث 
ف���ي ظهوره.  واإلم���ام احمد بن حنب���ل   امام المذه���ب حيث ذكر في 
)مسنده( امر المهديQ.  وتناقلت األمة أحاديث المهديQ بالقبول 

خلفا عن سلف. 
ان م���ن خال���ف الجمهور من العلم���اء في امر المه���ديQ وأنكره 
فقد خال من دليل ينهض لمقاومة ما اجمع عليه أهل السنة والجماعة 

واألئمة المرضيون من فقهاء وعلماء ومحدثين.  
 فه���ي بحق ت���دل على ان ه���ذا الش���خص الموعود به ام���ره ثابت 

وخروجه حق. 
وه���ذا اإلمام المهدي Q من رحم���ة اهلل عز وجل باألمة في آخر 
الزمان يخرج فيقيم العدل والحق, ويمنع الظلم والجور, وينشر اهلل 

به لواء الخير على االمة عدال وهداية وتوفيقا وارشادا للناس. 
 قال العالمة الزيني دحالن مفتي مكة االس���بق:  واالحاديث التي 
جاء فيها ذكر المهدي كثيرة متواترة فيها ما هو  صحيح, وفيها ما هو 
حس���ن, وفيها ما هو ضعيف, ولكنها لكثرتها, وكثرة رواتها, وكثرة 
مخرجيه���ا, ويقوي بعضها بعضا حتى ص���ارت تفيد القطع   المقطوع 

به: البد من ظهوره, وانه من ولد فاطمة, وانه يمأل االرض عدال. 
أما العالمة ابو االعلى المودودي فيقول: 

- ق���د ذكرنا في ه���ذا الباب نوعين من االحادي���ث: احاديث ذكر 
المهديQ فيها بالصراح���ة, واحاديث انما اخبر فيها بظهور خليفة 
ع���ادل, ب���دون تصريح المه���ديQ. ولم���ا كانت ه���ذه االحاديث من 
النوع الثاني تش���ابه االحاديث من النوع االول في موضوعها فقد ذهب 

- .Qالمحدثون إلى ان المراد بالخليفة العادل فيها هو: المهدي
وجاء في )صحيح مس���لم( بالفاظ كثيرة وطرق عديدة منها: )من 

خلفائكم خليفة يحثو المال حثوا, وال يعده عدا(. 
وجاء في البخاري: )كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم, وامامكم 

منكم؟(. 

الدليل على ظهور املهديQ لدى العلماء 

Qحوار في منتدى مركز الدرا�سات التخ�س�سية لالمام المهدي

هل الإمام الحجة ابن الح�سنL غائب عنا ام نحن الغائبون

3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

يقع الكتاب في طبعت����ه الثانية 1429 ه� في 
180 صفحة من القطع الوزيري. وهو من تقديم 
وتحقيق مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 

المهديQ-النجف االشرف. 
الكت����اب  عبارة عن قصيدة للس����يد المؤلف 
يرد فيها على قصيدة اخرى لم يس����م ناظمها, 
ولكنه����ا وردت من بغداد إل����ى المؤلف حين كان 

يقيم  في  النجف االشرف. 
وقد اض����اف الس����يد المؤلف إل����ى قصيدته 
ش����روحا وتعليق����ات تس����اعد وتبي����ن القصد من 

قصيدة الرد. وتحت عناوين عدة  هي: 
*االتف����اق عل����ى خ����روج االم����امQ *في 
 Qذك����ر   المعمري����ن* الدلي����ل عل����ى وج����وده
بالفع����ل وغيبته بعد الفراغ م����ن اثبات امكانه* 
القائلون بوجود المهديQ من علماء الس����نة* 
بعض االدلة عل����ى وجود المهدي* مناقب امير 

 .Qالمؤمنين
وفي تأكيده على اإلمام المنتظر بأنه مكلف 
م����ن قب����ل ا هلل تعال����ى ان يغيب,  وانه س����يظهر 
لينفذ االرادة االلهية ف����ي الكون, يقول المؤلف 

شعرا. 
وكيف اختفى في ليلة الغار احمد

وفي غيرها خوف الردى وله الفخر   
وقد كان يدري ان سيظهر دين����ه  

على كل دين ال يخالفه نك������������������ر   
فقل مثل هذا في اإلمام فال يرى

سبيال إلى انكاره من له حج������������ر 
نعم باختفاٍء قد درى وألجل�������������ه  

درى انه حتما يطول له العم����������������ر   
وفي بي����ان ان اختفاء االمامQ عن االنظار  
هو بأمر من اهلل تعالى,  وان  في  هذا االختفاء 
مصلح����ة مخفي����ة علين����ا. ال يحيط به����ا علما إال 
ع����الم الغي����وب,  فهو الذي امر ولي����ه باالختفاء 

ولحين الظهور المقدس. فيقول في قصيدته: 
ومن ذا الذي امسى بكل مصال����ح   ال

أمور محيطا غير رب له االم��������ر
وال يسأل الرحمن عن فعل���������������������ه وال 

يحيط  بما  في  علمه  ابدا  فك��ر   
وفي رده على اس����تبعاد الخص����م المر طول 
الق����ران  المهديQبتصري����ح  لالم����ام  العم����ر 
الكريم بطول عمر نوح وعيسى والياس وادريس 
 Kوغيره����م م����ن غي����ر االنبياء Kوالخض����ر

فيقول: 
وانكرتم طول الحياة وقلتم  

إلى مثل هذا ال يطول به العم�������ر   
وعمر ن����������وح بعد ش�����������يت وآدم  

وعيسى والياس وادريس والخضر  
وعاش ابن عاد  عمر سبعة انس�����ر   

ثمانون عاما ما يعمره النس�������������ر   
وعمر في الماضين عمرو بن عامر  

ثمان مئين نابها العسر واليس��������ر   
وفي الدليل على وج����وده بالفعل وغيبته بعد 

الفراغ من اثبات  امكانه يقول السيد المؤلف: 
يقول نبي اهلل اني ت����������������ارك 

لكم هاديا يبقى وإن   فني الده���ر   
تركت كتاب اهلل فيكم وعترتي  

هم اهل بيتي السادة القادة  الغ���ر   
هما مرجع للخلق لن يتفرق�����ا  

إلى ان يكون النشر للناس والحشر   
ومن كان للقرآن ليس مفارق��ا 

فعصمته حتم كما عصم الذك���������ر   
وحيث ورد الحوض اصبح غاية 

فليس بخال منهما ابدا عص�������������ر   

قراءة يف كتاب 
الربهان على وجود �ساحب الزمان

ملوؤلفه ال�سيد حم�سن المني احل�سيني العاملي 

اعداد: محمد الخاقاني

الشيخ محمود الغرباوي

الشيخ علي دعموش

 إن االرتب���اط بأئمة أه���ل البيت Q ليس 
مجرد ارتب���اطٍ عاطفي أو وجداني يندرج في 
اط���ار الحب والم���ودة والتفاع���ل العاطفي أو 
النفس���ي. ولم يرد اهللهَّ لن���ا أن تكون عالقتنا 
بالنب���يN أو بأئم���ة أه���ل البي���ت Q مجرد 
عالقة ح���ب ومودة بقدر ما هي عالقة فكرية 
وعقيدية وعملية تتصل بما جعله اهللهَّ لهم من 
موقع مقدس في اإلسالم والعقيدة )ِإن ُكنتُمْ 

تُحِبُّوَن اهللهَّ َفاتَِّبعُوِني يُحِْببُْكمُ اهللهُّ( . 
على أن االرتباط باإلمام الحجة المهدي 
Q لي���س مج���رد ارتب���اط بفك���رة عقيدي���ة 
غيبية, بل بإنس���ان كامل حيٍّ جسداً وروحاً 
يعي���ش بينن���ا, يران���ا ون���راه,  يعرفن���ا وال 
نعرفه,  يسددنا ويوجهنا إلى حيث مصلحتنا 
ومصلح���ة األمة وه���و إمام اإلن���س والجن بل 
إم���ام الك���ون وقوام���ه، فل���وال وج���ود اإلمام 
لس���اخت األرض بأهله���ا، فه���و أم���ان ألهل 
األرض كم���ا أن النجوم أمان ألهل الس���ماء, 
كما ورد ف���ي األحاديث المأثورة, وهذا يعني 
أن اإلم���ام لو س���حب ألطافه ول���م يتدخل في 
بعض الش���ؤون، ولم يعمل عل���ى رعاية اأُلمة 
وتس���ديدها في حركتها ومواقفها فاهللهَّ وحده 
يعلم كيف س���يصبح حال المجتمع اإلسالمي 
وإلى أية درجة من االنحطاط والضياع يمكن 
أن يص���ل.. فق���د كت���ب اإلم���ام Q مخاطب���اً 
الش���يخ المفيد ومن ورائه كل المؤمنين: )... 
أنّ���ا غي���ر مهملي���ن لمراعاتكم، وال ناس���ين 
لذكركم ول���وال ذلك لنزل بك���م الألواء  -أي 
الشدائد-  واصطلمكم األعداء، فاتقوا اهللهَّ 
ج���ّل جالل���ه، وظاهرونا على انتياش���كم من 
فتنة ق���د أنافت عليكم، يهل���ك فيها من حمّ 

أجله ويحمى عنها من أدرك أمله(.
وقد ورد في بع���ض األحاديث أن أعمالنا 
تُعرض عليهQ فيحزن لس���يّئها, ويفرح لما 
حسُ���ن منها. ولذلك علينا أن نطهّر نفوس���نا 
ونراق���ب أعمالن���ا لتك���ون بمس���توى رضا اهللهَّ 

.Q ورضا اإلمام الحجة
 وعلينا أن ننظر في صحيفة أعمالنا قبل 

 .Qأن تصل إلى محضره
وبع���د النظر ف���ي صحيف���ة األعمال ومن 
أج���ل أن يكون المؤمن بالمس���توى الالئق في 
محضر اإلمام Q ال بد من مراعاة جملة من 
آداب العالق���ة مع���ه واالرتباط ب���ه، هي تلك 
اآلداب الت���ي وردت ف���ي األحادي���ث  عن أئمة 

أهل البيت Q والتي نذكر منها هنا ما يلي:
  -مبايعت��هQ: فق���د ورد ف���ي دع���اء 
العهد: )اللهم إني ُأجدّد له في صبيحة يومي 
هذا وما عش���ت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة 

له في عنقي ال أحول عنها وال أزول أبدًا(.
- اإظه��ار ال�س��وق لروؤيتهQ: حيث 
 Q ذكر المهدي Q ورد أن أمير المؤمني���ن

من ولده فأومأ إلى صدره شوقاً إلى رؤيته.
وع���ن اإلم���ام الصادق Q أنه ق���ال  وهو 
يتش���وق لرؤيته : )... لو أدركت���ه لخدمته أيام 

حياتي(.
 وف���ي دع���اء الندب���ة: )... وأره س���يّده يا 
ش���ديد القوى...( وفيه أيضًا: ).. هل إليك يا 

ابن أحمد سبيل فتلقى(.
وورد في دعاء العم���ري عنده Q: اللهم 
إني أس���ألك أن تريني وليَّ أمرك ظاهراً نافذ 

األمر.
وورد في بعض األدعية: )اللهم أرنا وجه 

وليّك الميمون في حياتنا وبعد المنون(.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن رؤية اإلمام 
Q في زمن الغيبة الكبرى ممكنة بل وميسرة 
لخواص المؤمنين. وقد تشرَّف بعض علمائنا 
برؤيتهN,  فقد نُقل عن الس���يد بحر العلوم 
أن���ه جاء إلي���ه رجل وس���أله عن إم���كان رؤية 
اإلم���ام الحج���ة Q في زمن الغيب���ة الكبرى. 
فس���كت الس���يد ع���ن جواب���ه وطأط���أ رأس���ه 
وخاط���ب نفس���ه.. ما أق���ول في جواب���ه؟ وقد 
ضمن���ي صلوات اهللهَّ عليه إلى صدره كما جاء 

في )جنة المأوى(  ص31(.  
كم���ا ورد في وصية الس���يد اب���ن طاووس 
لول���ده: )والطري���ق مفتوحة إل���ى إمامك لمن 
يريد اهللهَّ جّل ش���أنه عنايته به وتمام إحسانه 
إليه كما  في )كش���ف المحجة لثمرة المهجة(  

ص152(.
أم���ا الرواي���ات الت���ي تك���ّذب م���ن ادعى 
الرؤي���ة, الت���ي  بمعن���ى النياب���ة الخاص���ة او 
الس���فارة  فهي تشير إلى  دعوى رؤيته بدعوى 
نيابته الخاصة من قبله Q كنيابة  الحس���ين 

بن روح وغيره من النواب األربعة(. 
-الثبات عل��ى وليتهQ: فعن اإلمام 
الباق���ر Q أنه قال:  )يأتي على الناس زمان 
يغي���ب عنه���م إمامه���م. طوب���ى للثابتين على 
أمرن���ا في ذلك الزم���ان، إن أدن���ى ما يكون 
له���م من الث���واب أن ين���ادي بهم الب���اري جلهَّ 
جالل���ه فيقول: عبيدي وإمائي آمنتم بس���ري 
وصدّقت���م بغيب���ي فابش���روا بحس���ن الث���واب 
من���ي، أي عبي���دي وإمائي حقاً منك���م أتقبّل 
وعنكم أعفو ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي 
الغيث وادف���ع عنهم الب���الء، لوالكم ألنزلت 

عليهم عذابي(. 
 :Qالغتمام والب��كاء على فراقه -
فق���د ورد ف���ي الكاف���ي الش���ريف ع���ن اإلمام 
الص���ادق Q أن���ه ق���ال: )نفس المهم���وم لنا 

المغتم لظلمنا تسبيح(.
وعن���ه Q أيض���ًا: )واهللهَّ ليغيبن إمامكم 
س���نيناً م���ن دهرك���م ولتمحصن حت���ى يقال: 
م���ات أو هلك بأي وادٍ س���لك، ولتدمعنّ عليه 

عيون المؤمنين(.
وروي في عيون األخبار في خبر متعلق به 
Q ع���ن اإلمام الرض���ا Q أنه قال: )كم من 
ح���رى مؤمنة وكم من مؤمن متأس���ف حيران 
حزين عند فقدان الماء المعين. يعني الحجة 

.) Q
- الدعاء لهQ:  ال س���يما دعاء: )اللهم 
ك���ن لوليك الحجة بن الحس���ن صلواتك عليه 
وعل���ى آبائه في هذه الس���اعة وفي كل س���اعة 

ولياً وحافظاً..(.
العس���كري الحس���ن  اإلم���ام  ع���ن  وورد 

Q  ف���ي دعائ���ه ل���ه Q: )الله���م أع���ذه من 
ش���ر كل ط���اٍغ وباٍغ، ومن ش���ر جمي���ع خلقك 

واحفظه من بي���ن يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن ش���ماله واحرس���ه وامنع���ه أن يصل إليه 
بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر 

به العدل وأيّده بالنصر(.  
وقد ورد التأكيد عل���ى الدعاء له بتعجيل 
الفرج, فف���ي التوقيع الش���ريف المروي عنه 
Q: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك 

فرجكم(. 
 - زيارتهQ: ال س���يما زيارة آل ياس���ين 
الواردة عنه Q حيث يعلمنا فيها كيف نشعر 
بحضوره فنقول: الس���الم عليك حين تقوم، 
الس���الم عليك حي���ن تقعد، الس���الم عليك 
حين تقرأ وتبين، الس���الم عليك حين تصلي 

وتقنت، السالم عليك حين تركع وتسجد.
- التو�س��ل بهQ  اإل��ى اهللهَّ �سبحانه:  
س���واء ف���ي أمور الحي���اة الدني���ا.   أو في أمور 

اآلخرة شفيعاً لنا كما في دعاء التوسل.
وقد ورد في بعض الروايات توسل باإلمام 
صاح���ب العصر والزمانQ  منها: اللهم إني 
أس���ألك بحق وليك وحجت���ك صاحب الزمان 
إال أعنتن���ي به على جميع ُأم���وري وكفيتني به 
مؤنة كل مؤذ وط���اغ  وباغ وأعنتني به فقد بلغ 
مجه���ودي وكفيتني كل عدوّ وهمّ وغمّ ودين، 
وول���دي وجميع أهل���ي وإخواني وم���ن يعنيني 

أمره وخاصتي، آمين رب العالمين. 
- القيام عند ذكر ا�سمهQ:   الس���يما 

 .Q)عند ذكر لفظ )القائم
 وروي ع���ن اإلم���ام الرض���اQ  أن���ه قام 
في مجلس���ه بخراسان عند ذكر لفظة القائم 
ووضع يده على رأس���ه الشريف وقال: )اللهم 

عجل  فرجه وسهل مخرجه(.  
وفي كتاب مش���كاة األنوار ق���ال: لما قرأ 
  Qدعب���ل قصيدت���ه المعروف���ة عل���ى الرضا
وذكرهQ ، وضع الرضاQ  يده على رأس���ه 

وتواضع قائماً ودعا له بالفرج. 
-ال�سالة عليهQ: فقد ورد استحباب 
الص���الة علي���ه ف���ي أكثر م���ن م���ورد كما في 
دعاء االفتت���اح. وكالصالة الواردة عن اإلمام 
العس���كريQ : )اللهم صل عل���ى وليك وابن 
أوليائ���ك ول���ي األم���ر المنتظ���ر الحج���ة ب���ن 
الحس���نQ، الله���م ص���ل عل���ى ولي���ك وابن 

أوليائك الذين فرضت طاعتهم..(.  
 -الت�سدق عنهQ:  فقد ورد في دعاء 
التص���دق حي���ن الس���فر: الله���م إن ه���ذه لك 
 ،Qومن���ك وهي صدق���ة عن موالن���ا محمد
وصل عليه بين أسفاره وحركاته وسكناته في 

ساعات ليله ونهاره(.

 *نور الغائب 
 احببت ان اطرح موضوعا اسمع فيه آراءكم 

ونقاشاتكم القيمة وهو:
)هل اإلمام الحجة بن الحسن غائب عنا ام 

نحن الغائبون ؟؟؟(
  فلو توجهنا بهذا السؤال الى سيدنا وموالنا 
صاح���ب االم���ر وقلنا ل���ه ياس���يدنا وامامنا وقرة 
أعينن���ا ه���ل انت غائ���ب عن���ا ام نح���ن الغائبون 

عنك؟ 
 انا بتصوري القاصر اقول  ان امامنا روحي 

فداه سيكون جوابه هو قوله:
) ل���و ان أش���ياعنا وفقه���م اهلل لطاعته على 
اجتماع من القلوب ف���ي الوفاء بالعهد عليهم لما 
تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم الس���عادة 
بمش���اهدتنا على ح���ق المعرف���ة وصدقها منهم 
بن���ا، فما يحبس���نا عنه���م اال ما يتص���ل بنا مما 
نكرهه وال نؤثره منهم (. كما ورد في الروايات. 

وان���ه  لواضح من خالل قول االمام Q  اننا 
نح���ن الغائب���ون عنه بكث���رة ذنوبن���ا التي صارت 

حجابا يحجبنا عنه.
وهن���ا يبرز تس���اؤل آخر وهو: ما ه���و العهد 
الذي ل���م نجتمع بالوف���اء عليه بحي���ث تأخر عنا 

اليمن بلقائنا بموالنا صاحب االمرQ؟
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االخت الفاضلة نور الغائب: 
 لك���ي يأخذ البح���ث الطاب���ع العلم���ي نذكر 
المحتمالت العقلية في المقام ونعبر عنه  ب��)عالم 
الثب���وت( أي العقل, وكم احتمال يفرض لس���بب 

الغيبة وبغض النظر عن النصوص الدينية. 
ث���م ننتقل إلى  عالم النص والرواية لنلتمس 

الدليل. 
 فما هو المراد من الغيبة؟ 

الغيب���ة هي م���ا يقابل الظه���ور وانها تختلف 
باخت���الف المتعلق, فقد تكون حس���ية او معنوية 

او اخالقية.
اق���ول: المحتم���الت العقلية ثالثة وليس���ت 

اثنين وهي: 
 .Q1- وصف لالمام

2- وص���ف للقواعد الموالية, وانتم وصلتم 
إلى  هذه النتيجة. 

3- وصف لكليهما كال بحسبه, أي القاعدة 
بسبب التقصير, واالمامQ بسبب المصلحة. 

مناقشة االحتمال االول: 
ال ش���ك ان العص���ر الذي نعيش فيه يس���مى 
بعص���ر الغيبة الكبرى, ومنش���أ التس���مية واضح 
الن االمامQ لمصلحة آلهي���ة غاب عن القواعد 

الموالية له. 
وبحس���ب ظواه���ر النص���وص ف���ان الغيب���ة 
لالمامQ وليس���ت للقواعد الموالية, والتقصير 

الذي تعيشه القاعدة مع االئمة مسلم به. 
وزيادة في التوضيح نقول:  ان الناس عاشوا 
التقصي���ر أي الغيب���ة مع االئم���ةK, وقد يكون 
التقصير-ال���ذي بمعنى الغيب���ة النهم ال يلتزمون 
باالوام���ر- ولكن لم يس���م العصر الذي ظهر فيه 

التقصير بعصر الغيبة.

وحس���ب كالمكم يلزم ان تك���ون كل العصور 
عاش���ت  الن���اس  الن  غيب���ة؛  عص���ور  الس���ابقة 
 ,Kواالولياء Kالتقصيرات مع جميع االنبياء

وهذا المعنى ال يلتزم به احد. 
وم���ن جه���ة اخ���رى  فق���د وردت روايات عن 
اهل البيتK تقس���م االئمة إلى )ظاهر مشهور 
وغائب مس���تور( فالس���تر والغيبة بحس���ب ظاهر 
الرواي���ة لالم���امQ, وال مانع من نس���بة الغيبة 

اليه. 
مناقشة االحتمال الثاني: 

ان سبب الغيبة هو تقصير الناس أي غيابهم 
عن االئمة في العمل والعقيدة وبقية االمور. 

اقول: ان هذه الغيبة تصح ان تكون اخالقية,  
وليس���ت عقائدية؛ الن الغيبة العقائدية تؤرخ من 
حين غيب���ة اإلمام, ول���و كان الن���اس بمفردهم 
وصفا للغيبة الصبح تأريخ الغيبة من الس���قيفة او 

ما قبلها, وهذا االحتمال ال يقبل ايضا. 
فيبقى عندنا االحتم���ال االول فقط  وهو ان 

.Qالغيبة وصف لالمام
 مناقشة االحتمال الثالث:

ان يك���ون وص���ف الغيبة لالم���امQ وللناس 
المقصرين في خدم���ة االمامQ, أي ان يجتمع 
كل م���ن الس���ببين حت���ى نس���تطيع ان نحكم على 

العصر النه عصر الغيبة. 
وهذا االحتمال وان كان في نفسه ممكنا لكن 
ال دلي���ل عليه م���ن الرواية. بل نس���تطيع القول ان 
الرواية التي تقسم االئمة )ظاهر مشهور وغائب 
مس���تور(, اذا كان الغيبة فيها تعتمد في تحققها 
بحس���ب هذا االحتمال على تقصير الناس وغيبة 
االم���امQ, ف���ان الظه���ور لالمام ايض���ا يعتمد 
على نقيض هذي���ن العاملين؛ النه مقابل لوصف 
الغائ���ب, فحتى يوصف اإلمام بالظهور البد وان 
يكون الناس غير مقصرين, وان االمامQ غير 
محتجب عنهم, واثبات ان الناس غير مقصرين 

مع االئمةK امر صعب. 
اذن النتيج���ة التي ننتهي اليها هي ان الغيبة 
ليس���ت وصفا مش���تركا لتقصير الن���اس ولغياب 

اإلمام. 
*فرح الظهور:

االخت نور الغائب:  
لق���د اس���توقفنا اص���ل الموضوع وه���و جعل 
الغيبة منوطة بالتزام المكلفين بالغيبة بالتكاليف 
الش���رعية او مخالفتها, وه���ذا ما ال نعتقد به وال 

نرتضيه. 
*زئير ال�سد:

رأيي ان اإلمام ليس سبباً في الغيبة, بل ان 
سبب الغيبة هو من الناس الن الهدف من ايجاد 
االمامQ حتى يأخذ بيد ا لناس ويمارس دوره, 
كذلك ليس الس���بب م���ن اهلل تعال���ى؛ النه اوجد 
اإلمام لذلك, ولكن الناس وعلى مر العصور هم 
الس���بب في غيبة االمامQ, فمتى ما تحقق من 
الناس االس���تعداد لتلقي االمامQ, فانه سوف 

ينهي غيبته. 
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االخ العزيز زئير االسد

الكالم في وصف الغيبة  الموصوفة  بها من 
الن���اس واالمام, ولعل الس���ؤال ل���م يتضح لديك 

وليس السؤال عن الغيبة. 
ولو س���لمنا ان الس���ؤال عن الغيبة, وحصره 

بتقصير الناس  ما ال دليل عليه. 
لقد ورد ف���ي الروايات الش���ريفة امر اخفاه 
اهلل ع���ز وج���ل, بمعن���ى ان العل���م التفصيلي ال 
يمكن معرفته, وورد في الكافي ان س���بب الغيبة 
هو التمحي���ص واالبتالء, وهذا لي���س له عالقة 
بالتقصير بل هو وضع طبيعي الي موجود بش���ري 

اذا اراد ان يتكامل فالبد من مرور وقت عليه.
ول���و كان الن���اس س���ببا للغيب���ة ف���ال معن���ى 
لحصرها بعص���ر اإلمام المه���ديQ بل البد ان 
تج���ري في كل العص���ور؛ النه ال يوج���د عصر لم 

 .Qيكن   الناس فيه  مقصرين مع االمام
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كل الش���كر لالخ���ت المش���رفة عل���ى ه���ذا 
الموضوع والذي يعتبر سرا من اسرار الغيب التي 

لم تنجل  إال بظهوره المبارك.
ل���ذا فما هي درجة اس���تعداداتنا الس���تقبال 

مقدمه الميمون المبارك؟ 
ولو س���ألنا انفس���نا هل حقا نحن من انصار 

.Qاإلمام المهدي
*عا�سق الرواف�س: 

        اإلم���امQ  بأب���ي  ه���و  وأم���ي – يدع���و 
لن���ا دائما، ويدعو لنا جميع���ا.  فهل نحن  نبادله 

الدعاء؟!
ربما نقول: نعم نحن نبادله  اذ ال ننفك عن 

 .Qالدعاء بتعجيل فرجه
لك���ن لنفّك���ر قلي���ال.. ه���ل أن دعاءن���ا ه���ذا 
حقيقي؟ بمعنى هل أنه يقترن بالعمل والتطبيق؟ 
وه���ل نترجمه إل���ى أفعال؟ أم أن���ه أضحى مجرد 

وتيرة راتبة ولقلقة لسان؟!
ان اإلمامQ نفسه اليرى مصلحة باكثر من 

اللقاء, دون التعريف. 
فهل أننا نفّكر يوميا في كيفية القيام بتعجيل 
الفرج كما نفّكر في سائر حاجاتنا الملحّة؟ ذلك 
ألن أمر التمهيد لقيام���ه المنتظرQ إنما يعتمد 
علينا.. نحن ش���يعته، فلو اجتمع منا من األوفياء 
المخلصي���ن العدد الذي يفي بنص���اب الثالثمئة 
وثالثة عش���ر رج���ال، لما تأخ���ر إمامناQ  عن 
الظهور ،  إذ قالQ : ”)ولو أن أشياعنا  وّفقهم 
اهلل لطاعته  على اجتم���اع من القلوب في الوفاء 
بالعه���د عليهم لم���ا تأخر عنه���م اليم���ن بلقائنا 

ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا(.  
وحي���ث لم يظه���ر إمامن���اQ  حت���ى اليوم؛ 
ف���إن ه���ذا الحدي���ث الس���الف يكش���ف لن���ا ع���ن 
واقعن���ا المأس���اوي.. ه���و   أنن���ا ال نفّك���ر تفكيرا 
جديا وحقيقيا نابع���ا من القلب في تعجيل الفرج 
وبالمس���توى الذي يفّكر فيه الواحد منا في سائر 
قضاي���اه الملحّة! فنحن ال نخط���و خطوة حقيقية 
فعلية نح���و التمهيد للظهور  وإنما نكتفي بالتمني 
فحس���ب! مع أننا يتوجب علين���ا  أن ندرك أنه ما 

نيل المطالب بالتمني..
   *زمزم:

 ان االم���ام غائ���ب وال جدال ف���ي غيبته باي 
معنى قصدنا الغيب���ة -االخالقيه او العقائدية-
وه���ذا ثاب���ت بالوج���دان,  فنحن الذي���ن ال نراه 
  Qبشخصيته العقائدية-اقصد كامام -واما هو
فانه يرانا ولسنا غائبين عنه,  واعمالنا تعرض 
عليه,  لك���ن الكالم كل الكالم في س���بب غيبته 
عن���ا, واتصور ان هذا هو المطروح للبحث   وانه  
) منا( اي بس���بب افعالنا . وال شك في ان ) منا( 
ال تصدق على الجمي���ع ولكنها  للتغليب ومن باب 
احتراق االخضر م���ع اليابس, اذ ان هناك ما ال 
يعد وال يحصى من المومنين الرساليين الذين ال 

تشملهم هذه المقولة.

Q اآداب العالقة مع الإمام املهدي



الرصد المهدويالرصد المهدوي4

الفلم الوثائقي او التسجيلي نوع من االفالم غير الروائية,  اي التى 
ال تعتم���د على القص���ة والخيال , بل  انه فيلم يتخذ مادته االس���اس من 
الواقع,  س���واء أكان ذلك بنقل االحداث مباشرة كما جرت في الواقع, 
او ع���ن طريق اعادة تكوين وتعديل هذا الواقع بش���كل قريب من الحقيقة 
والواقعية،واول من اس���تخدم مصطلح )الس���ينما التس���جيلية( او الفلم 
الوثائق���ي هو )جون جريس���ون( في عام 1962. كما  ج���اء في  تعريفه له 
في معجم الفن الس���ينمائى من تاليف احمد كام���ل ودكتور مجدي وهبة   

عام 1973.
كثيرة هي االفالم الوثائقية التي تناولت موضوعاتها الواقع, س���واء 

كان تاريخيا او دينيا.

 ولذل���ك كان )رصدنا(  لهذا العدد للفلم الوثائقي )القادمون( الذي 
اث���ار ضجة وجدال  واس���عا  كما واجه   حرب���ا إلكترونية قوية من )الهكرز 
أو لص���وص االنترني���ت(  وهوعب���ارة عن مجموعة من األف���الم الوثائقية 
القصي���رة مكونة من 51 جزءا  و يتراوح وقت  كل جزء   10 دقائق تقريبا  

و جميع الحلقات مترجمة إلى العربية.

فكرة الفيلم واحداثه:
ت���دور فكرة الفل���م حول قضي���ة ) تغي���ر العالم( 

وتحكي   وقائع عن )القادمون(  و هم:
Imam Al-  1- االم���ام المهدى المنتظر

Mahdi
 The   2- نبي اهلل المس���يح عيس���ى بن مري���م

second coming of the Christ
The Antichrist 3 - المسيح الدجال

ويعرض الفيلم مخططات الماسونية والصهيونية 
وارتباطه���ا بخطة ش���يطانية للس���يطرة عل���ى العالم 
وبن���اء النظام العالم���ي, كي تمهد لمجيء المس���يح 
الدجال. حيث يركز الفيلم على بعض المعلومات مثل 
ارتباط الفراعنة بالخطة نفسها, وأن جميع من يعمل 
لتحقيق خطة الش���يطان هم من نسل واحد,  يبدا من 
الفراعنة ويمر بجميع الحضارات السابقة والحالية.  

كما ان في هذا الفيلم  حديثا للبروفيس���ور )جاك 
ش���اهين( اس���تاذ اإلعالم ف���ي جامعة جن���وب ألينوي 
بالوالي���ات المتح���دة  ع���ن كتابه )العرب األش���رار في 

 Reel Bad( )السينما.. كيف تش���وه هوليود أمة
Arabs( وتن���اول في���ه الطريقة التي تس���تخدمها 
صناعة الس���ينما األميركية في تش���ويه ص���ورة العرب 
والمس���لمين ف���ي كل فيل���م تقريب���ا ط���وال ق���رن م���ن 

الزمان. 
وف���ي حوار اجرت���ه )جريدة الدس���تور(  مع مؤلف 
الفيلم نش���رته بتاريخ 2010/3/26 قال فيه: ذكرت 
أن قصة السيد المسيح في المسيحية هي نفسها قصة 
ح���ورس في مص���ر القديم���ة ألن تلك ه���ي الحقيقة, 
فالقصة المتعارف عليها متطابقة حرفياً مع أسطورة 
اإلل���ه حورس عند المصريي���ن، وبما أن قصة حورس 
س���بقت حياة المسيحQ فمن المنطقي أن تكون قصة 
المس���يح في المسيحية  اقتباس���اً من القصة األقدم، 
أعل���م ب���أن كالمي لن يرض���ي الجميع ولك���ن تلك هي 
الحقيق���ة. ولك���ي أوض���ح الفكرة سأس���رد   قصة اإلله 
حورس، حيث ولد في ديسمبر سنة 25 قبل الميالد,  
وكان م���ن أص���ول ملكي���ة، وكان���ت والدت���ه إيزي���س 
)ع���ذراء(.  وأعلنت  والدة حورس نجما في الش���رق، 
وحضره���ا ثالثة حكم���اء. كما ت���م تعميده   بواس���طة 

)أن���وب المعمد(، الذي قطع رأس���ه وكان لحورس 12 
رفيقًا، أو تابعين.  

وبالنسبة لمعجزات حورس فانه قد طرد األرواح 
الش���ريرة والش���ياطين,  وأق���ام أوزيري���س م���ن بين 
األموات، كذلك فحورس اإلله مات ودفن لمدة ثالثة 
أي���ام في قبر, ثم ق���ام، وح���ورس كان يدعى ب�)ابن 
اإلنسان(، و)الراعي الصالح(، )الطفل المقدس(، 

فضال عن )الممسوح بالزيت(. 
حارب حورس الش���رير سيث ذي العين الواحدة. باإلضافة إلى ذلك 
ف���إن الصليب رمز المس���يحية هو ف���ي األصل مفتاح الحي���اة عند قدماء 
المصريي���ن، وكل ما أعنيه أن جزءاً كبيراً من المعلومات الخاصة بتلك 
القص���ة ليس حقيقياً ومأخوذاً عن أس���طورة فرعوني���ة.  وعموماً فاني  ال 

أقصد بذلك أبداً اإلساءة إلى أحد،)انتهى(.
كم���ا جاء في الفيل���م  اخبار  بوقوع  ) أعظم معرك���ة في كل العصور  
وه���ي  )معرك���ة  الفرق���ان( الت���ي تأخ���ر تحدي���د موعده���ا ل���دى اليهود 
ألس���باب عديدة, وه���ي معركة الخير والش���ر واالنتصار ال���ذي ينتظره 

المستضعفون. 
وهنا ترى )رصدنا(  ضرورة االشارة الى مقال للخبير االستراتيجى   
البروفيس���ور )ج���اد بنين���ى( نش���رته صحيف���ة )جلوبي���س( االقتصادية 
الصهيوني���ة حيث نجح المقال فى إثارة جدل واس���ع بين قراء الصحف، 
بعدما قدم هذا  الخبير   المعروف توقعاً تش���ائمياً لمس���تقبل العالم فى 

العامي���ن المقبلي���ن، وزعم )ج���اد بنين���ى(  أيضاً  أن 
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية تدفعه 
للق���ول بأن العال���م يندفع نحو حرب عالمي���ة ثالثة بين 
المسلمين من ناحية واليهود والمسيحيين من الناحية 
األخرى، وأن ه���ذه الحرب على األب���واب، ولن نصل 
إل���ى عام 2012 حتى يكتوى العالم بنيرانها!! ثم يختم 
الخبي���ر اإلس���رائيلى مقال���ه بإجاب���ة قاطعة: )حس���ب 
تقدي���رى ف���إن الصي���ف المقبل سيش���هد ع���دة حروب 
إقليمي���ة، خاص���ة  بين إس���رائيل وأعدائه���ا، وخالل 
عامي���ن مع نهاي���ة 2012 تقريباً سيش���هد العالم حربا 

عالمية لم يعرف مثلها من قبل.
خالص���ة م���ا يحتوي���ه ه���ذا  الفيل���م الوثائقي هو 
اإلخبار أن هناك نخبة من س���اللة عريقة, وان جميع 
من يعمل لحساب المسيح الدجال هم من نسل واحد, 
و يبدأ نس���لهم م���ن الفراعنة،وكله���م يقومون بحياكة 
الخي���وط األخي���رة لتتويج ملك على العال���م) الدجال(  
تنبأت بقدومه كل الديانات الس���ماوية، وبغض النظر 
عن كون الدجال -في نهاية المطاف- ش���خصا قائما 

بذاته, أو فكرة تعبر عن نظام عالمي, بكل ما يحتويه 
من ش���ر وفس���اد وفتن في آخ���ر الزم���ان,  أو أن هذا 
النظام يهيء لقدوم هذا الش���خص والذي من الممكن 
أن يكون هو الش���يطان نفس���ه أو من ين���وب عنه, فقد 
عبرت وقائع الفيلم  عن طبيعة األس���س التي س���تكون 
عليها الفتن في آخر الزمان, وطبيعة الذين يساهمون 
في بنائها من قاعدة الهرم إلى أعاله, حتى يس���تطيع 
العاقل تبينها وتجن���ب محاذيرها, والخالص منها, 

والنجاة بآخرته, أيا كان موقعه ضمن هذا الهرم.
بع�س الماآخذ علىوقائع الفيلم:

ان هذا العمل كان له رد فعل ايجابي واخر سلبي ولم يسلم من النقد 
فالسلس���لة عليها بعض المآخذ رغم كونها مش���وقة, إذ  يتخللها مقاطع 
مك���ررة كان باإلمكان اختصارها, وقد افتقرت ايضا إلى  ايضاح  بعض 
النقاط الصعبة مثل مس���ألة الطاقة وطريق���ة المباني وبوابات النجوم,  
وع���دم التركي���ز عل���ى توضيح الفك���رة وتركها عل���ى غموضها م���ع وجود 

نظريات علمية تدعم هذه المسائل وتؤكد عدم استحالتها.
باالضاف���ة ال���ى ان السلس���لة تتكل���م ع���ن دور اليه���ود والصهيوني���ة 
والماس���ونية والنخبة الشريرة, وهذه من أصعب المسائل وأكثرها سوءاً  
للفهم,  نتيجة الخلط في المفاهيم وعدم دراس���ة الجذور التاريخية لها 

عند الكثير من البش���ر, فلم تتطرق السلس���لة لوضع تعريف لكل منها, 
ولذل���ك افردت )رصدنا( ش���رحا لها على مدار الحلقات, وعلى س���بيل 
المثال, أن ليس���ت النخبة الشريرة ذات الجذور اليهودية تعبأ  بمصالح 
اليهود العاديين, بل تقدمهم وقودا في صراعات تخدم أجندتها. وليست 
الماس���ونية وليدة القرن الثامن عش���ر بل أن النخبة الشريرة التي تنتمي 
له���ا ظلت تتوارث نفس األفكار منذ عصور تمتد إلى أيام الفراعنة وربما 
هي قديمة قدم البش���ر, وتبدو  امتداداً  ألس���الفها التي حرفت األديان 

السماوية وكرست الوثنية.
ومن المآخذ االخرى على السلسة ظهور مشاهد أغاني خليعة ورسوم 
كرتونية لم يكن لها داع  اصال  اال انها جاءت بحجة عرض أمثلة لفس���اد 
الغ���زو الثقافي,  والمضحك-أي الفلم- اعتبر مايكل جاكس���ون المثال 
الجي���د للفنانين وه���و بذلك قد  اس���اء للفن والفنانين، كم���ا ان  هناك 

أخطاء في الترجمة.
واكث���ر من ذلك فق���د وقع أصحاب السلس���لة في ح���رج التوافق بين 
المذهبي���ن الش���يعي والس���ني , ويب���دو أن القص���د من ذلك ه���و توجيه 
رس���التهم إلى غير المس���لمين وأنهم م���ن دعاة التس���امح والتقريب بين 
المذاه���ب واألديان, فإنهم في ذلك جاملوا على حس���اب حقائق ال يقر 
بها هذا وال ذاك, مما حمل عليهم انتقاد الذعا  من أهل الس���نة بالذات 

قبل الشيعة، وهذا ما اعترف به أصحاب السلسلة.
ا�سحاب الفيلم الوثائقي:

 )Noreaga ان من قام بعمل هذا البرنامج هو السيد )نوريغا
وصديق���ه المس���يحي )أكين���ار Achernahr ( وآخ���رون, بع���د 
مش���اهدتهم لسلس���لة )عبداهلل هاش���م(  التي س���بقت هذا العمل,  وهو 
أمريك���ى من أصل مصرى, هاجر من الوالي���ات المتحدة إلى مصر بعد 
إعداد مش���روع التنبية )يقص���د الفيلم الوثائق���ى القادمون( عام 2008 
ألن���ه أدرك خط���ة الدجال على حد زعم���ه، والفيلم من انتاج )مش���روع 
اس���تيقظ Wakeup Project(، النتاج أكبر وأقوى سلس���لة 
فري���دة م���ن األفالم الوثائقي���ة يمكن مش���اهدتها على ش���بكة اإلنترنت. 

أس���تغرق الفيلم عام���اً كاماًل من اإلعداد, لكنه كان س���بباً  بالعمل على 
إنتاج سلس���لة )المس���يح الدجال( الذى تصل مدته إلى   )80 س���اعة(,  
واس���تغرق االع���داد ل���ه عامي���ن من البح���ث، وب���دئ بجم���ع المعلومات 
الخاصة بالماسونية والمس���يح الدجال عام 2005ميالدية  صدفة حين 
اتيحت له معلوم���ات خاصة بأجندة الماس���ونيين الذين يعبدون الدجال 
- كما وصفهم صاحب الفيلم- ويحاولون الس���يطرة على العالم, وذلك 
م���ن خالل عمل���ه كمخرج،فوظيفته مكنته من أن يك���ون على اتصال مع 
الكثي���ر م���ن الن���اس, و م���ن خاللهم حصل عل���ى تل���ك المعلومات حول 
الماسونية,  والتي قال عنها لم و لن تكون متوفرة للشخص العادي،ولم 
يكن من السهل الحصول عليها, حيث استغرق األمر سنوات من البحث 

و العمل. 

ومما يجدر ذكره ان للمؤلف فلماً  وثائقياً  آخر تحت عنوان )سلسلة 
المس���يح الدج���ال و عص���ر الظهور(  التي تس���ببت بغلق قنات���ه في موقع 

اليوتيوب وهي الى اآلن لم تترجم الى اللغة العربية.
كلمة ر�سدنا:

م���ن يتابع االح���داث في العال���م اليوم يجده���ا كلها تتجه نح���و القضية 
المهدوي���ة ايمانا, او جحودا وانكارا, حيث بات االهتمام بها ملفتاً  للنظر,  
ويح���ث المتاب���ع لها عل���ى التأمل في تل���ك االحداث, وماتهدف ل���ه,  وطيلة 
مسيرة رصدنا حتى هذا العدد وجدت انه اليخلو فن من الفنون من االهتمام 
بالقضي���ة المهدوي���ة وكل مايتعل���ق بها, بالرغ���م من ان بعضه���ا يحتاج الى 
تهذيب, واخر النتفق معه,  واخر يصب في صلب القضية,  اال ان المحصلة 
من كل ذلك هو توجيه االنظار نحو االمل الوحيد للبشرية بالخالص وتحقيق 

ذلك الوعد االلهي في المعمورة.
وما استندت عليه رصدنا من مصادر في هذا الرصد  هو:

-صحيفة )الدس���تور المصرية(  في عددها الس���نوي الذي نشر في يوم 
األربعاء 24 /3/ 2010 حوارا خاصا مع مؤلف السلسلة )عبد اهلل هاشم(. 
بتاري���خ  الص���ادر   778 عدده���ا  ف���ي  الكويتي���ة  )ال���دار(   -جري���دة   

2010/7/2
-شبكة النبأ المعلوماتية التي نشرت مقاالً تحت عنوان )االمام المهدي 

المنتظرQ والقادمون( بتاريخ 7/26/.2010
-صحيفة )الحوار والتجديد االلكترونية( الس���عودية في مقال لها تحت 
عنوان ) القادمون( فلم وثائقي يحكي قصة المسيح الدجال والمهدي وعيسى 

بن مريمL والذي نشر بتاريخ 2009/07/09.
-العديد م���ن المواقع والتجمعات والمنتدي���ات االلكترونية التي تناولت 

الموضوع.
ه���ذا ويجدر التنبيه الى ان المعلومات ال���واردة في مصادر رصدنا لهذا 
العدد لم تنقح مفرداتها من قبل محرر الصفحة, ولم تتم مراجعة مصادرها 
االولي���ة ,بل اكتفينا بنقل المعلومة من اصحابها مع بعض التحليل البس���يط 

الذي ال يمس جوهر المعلومة .

)القادمون(  فلم وثائقي مثري للجدل
  فهل هو حقائق توؤرخ ام احداث ُت�ستبق؟

والصهيونية  املاسونية  مخططات  الفيلم  ويعرض 
العالم  على  للسيطرة  شيطانية  بخطة  وارتباطها 
الدجال املسيح  ملجيء  تمهد  كي  العاملي,  النظام  وبناء 

من يتابع االحداث يف العالم اليوم يجدها كلها تتجه نحو القضية 
املهدوية ايمانا, او جحودا وانكارا, حيث بات االهتمام بها ملفتًا  للنظر

وطيلة مسرية رصدنا حتى هذا العدد وجدت انه اليخلو فن 
من الفنون من االهتمام بالقضية املهدوية وكل مايتعلق بها

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 



مقدمة
كثيراً ما تردنا اصوات نشاز مجافية لكل الحقائق التاريخية, 
تتهم قبائل وعش����ائر اليمن بأنهم من انصار النواصب, وان الفكر 

الشيعي دخيل على تلك البالد, أو مستورد من بالد العجم. 
اّن ه����ذا م����ا يضح����ك الثكلى, ناهي����ك عن ان من  ق����رأ حرفا 
واحدا في التاريخ, س����يجد حتما  ما يس����كت ه����ذه االصوات ويلجم 

من تفوه بها.
 ان نداء اإلس����الم قد بلغ اليمن قبل هجرة النبيN.. وبدعوة 
 Qوبجه����ود اب����ن عم����ه امير المؤمني����ن علي بن اب����ي طالبNمنه
الذي باش����ر بدعوة قبائل اليمن إلى اإلس����الم  بنفس����هQ.. فكانت 
هذه القبائل تدخل اإلس����الم طواعية وباندفاع ذاتي, ويشهد بذلك 

وفودها التي كانت تتقاطر على المدينة المنورة معلنة اسالمها. 
لقد ش����اركت بعض وف����ود القابئ����ل اليمنية في حج����ة الوداع, 
وحضروا مراس����م )غدير خم( وس����معوا مقالة رس����ول اهللN )من 

كنت مواله فهذا علي مواله(. 
ان اهل اليمن امتلكوا معرفة حس����نة لشخصية امير ا لمؤمنين

 ..Qوكانوا من محبيه ومتبعيه ..Q
اليمن/الموقع الجغرافي:

   تق����ع الجمهوري����ة اليمنية ف����ي القرن الجنوبي الغربي لش����به 
الجزيرة العربية, وجنوب غرب قارة آس����يا. تبلغ مس����احتها حوالي 
نص����ف مليون كيلو متر مربع. يحدها من الش����مال الس����عودية, ومن 
الش����رق عمان, لها ساحل جنوبي على بحر العرب, وساحل غربي 
على البحر االحمر. وهي تش����رف على مضيق باب المندب, ولديها 
ع����دة جزر في البحر االحمر وبحر العرب, أهمها جزيرة س����قطرة 

ولها احدى وعشرون محافظة. 
الواقع ال�سكاني:

يبل����غ س����كان اليم����ن حوالي 20 ملي����ون نس����مه, يتوزعون على 
محافظاتها بصورة غير متوازنة, وذلك السباب تضاريسية طبيعية 
واقتصادية, فبينما يبلغ سكان تعز وهي اكبر محافظة فيها حوالي 
524و293و2 مليون نسمة,  نجد ان المحويت وهي اصغر محافظة 

سكانها نصف مليون نسمة تقريبا.
يشكل المس����لمون االعم االغلب من سكان اليمن, اضافة إلى 
بضع مئ����ات من اليه����ود, ويتوزع المس����لمون من غير الش����يعة على 
مذهبي الش����افعية والحنفية, ونسبة الشيعة نسبة كبيرة من تركيبة 
س����كانها, تبل����غ  نس����بتهم 47%, علما ان كثيرا من الش����يعة  خارج 

االحصائيات بسبب االضطهاد العقائدي السياسي. 
الواقع القت�سادي :

تمتلك الجمهورية اليمنية ش����ريطا ساحليا يبلغ طوله  أكثر من 
2000 كيلومترا, وتحتوي المياه االقليمية اليمنية  انواعاً كثيرة من 
االس����ماك واالحياء, وعلى هذا فان القطاع السمكي يعتبر من اهم 

القطاعات الرئيسة  في االقتصاد اليمني. 
ويأت����ي بعد القطاع الس����مكي القطاع الزراع����ي من  القطاعات 
االنتاجية في االقتصاد القومي اليمني, حيث تترواح مساهمته في 
الناتج المحلي االجمالي ما بين 10-15%, وتسهم الصناعة بنسبة 

12% من الناتج الوطني. 
اما اكب����ر قطاع اقتصادي فتش����ير االحصائيات إل����ى ان انتاج 
اليم����ن م����ن النفط وص����ل إل����ى 67و116 ملي����ون برمي����ل تقريبا عام 
2007. وان النفط  يس����اهم  بنسبة بين 30-40% من قيمة الناتج 

المحلي. 
تاريخ ال�سيعة في اليمن:

   يعتبر اليمن من اقدم البلدان االس����المية 
والعربي����ة ف����ي التش����يع وال����والء  المح����ض آلهل 
البي����تK, والطينة اليمني����ة عجنت بحب اآلل 
الطاهرينK-ب����ل ل����م ترض أن تس����لم إال على 
يدي سيد االوصياء أمير المؤمنينQ, ولم تزل 
اليمن محتفظة  بمس����جد يعود تأسيسه لعام 8 ه� 
على يد امرأة همدانية اس����مها فاطمة, هي اول 
من اس����لم على  يدي امي����ر المؤمنينQ. ويذكر 
المؤرخ����ون أن صنع����اء كان����ت تأريخي����ا تضاهي 

 .Kالكوفة في التمذهب الهل البيت
تواجد �سيعة اليمن:

تعتبر مدينتا  )عدن وصنعاء( ابرز مدينتين 
يتواجد فيهما المس����لمون الش����يعة االثنا عشرية 
بكث����رة, كما ان لهؤالء الش����يعة تواجدا في مدن 

أخرى  مثل الجوف, مأرب, ذمار, ورداع. 
وينتش����ر الزيدي����ة في ش����مال اليم����ن, في 
الحدود المتاخم����ة للس����عودية-وبعض المناطق 

الشرقية. 
اما االس����ماعيلية, فيتواج����دون في مناطق 
حراز, عراس, والفرع على الغرب من الحدود 
اليمنية السعودية, اضافة إلى العاصمة صنعاء. 
ومن آثار التش����يع ف����ي اليمن كان����ت الدولة 
الزيدية, فهي من سلسلة الدول الشيعية هناك, 
وقد اسس����ها )اإلم����ام الهادي إل����ى الحق( يحيى 
بن القاس����م الرس����ي بن ابراهيم ابن اس����ماعيل 
ب����ن ابراهيم بن الحس����ن بن علي ب����ن ابي طالب
Q وهو من مؤسس����ي االمامة في اليمن, وناشر 

المذهب الزيدي فيها. 
�سيعة اليمن وال�سطهاد: 

 لق����د تع����رض محب����و  اهل البي����تK   إلى 
م����آس   ال يتصورها العق����ل  كما يذكر ذلك تاريخ 
اليمن, فمن قتل وس����بي وصلب وتشريد وتشنيع.   
وكانت قوة التشيع في اليمن سبباً في ضرب بني 
امية للتش����يع هناك, حيث ارس����ل معاوية  بس����ر 
ب����ن ارطأة إلى اليمن  فقت����ل اكثر من ثالثين الفاً 

صبرا بس����بب والئهم المير المؤنينQ,  ومنهم اوالد عبيد اهلل بن 
عباس وقد قتلهم فوق المصحف. 

كذل����ك فعلت الحكوم����ات المتوالية جهدها الب����دال مذهب آل 
 Kبفكر الناصبي����ة.  إال ان الجذور الوالئي����ة آلل البيت Kالبي����ت
بقي����ت في جهات عديدة من اليمن وهي ما تزال موجودة باقية على 

ما تعتقد, هذا ان لم يزد عدد معتنقي المذهب  يوما بعد يوم. 
 ويبدو ان مسلسل االضطهاد يتكرر في اليمن اليوم, فساحتها 
تش����هد حملة عنيفة ضد الش����يعة, وضمن المسلسل العروبي المعد 
مسبقا بالس����يناربو المعادي لالس����الم الحقيقي والعقيدة الحقة, 
ف����ان آخ����ر االعتقاالت هناك ش����ملت  الش����يعة م����ن  آل الديلمي وآل 
البونسلي وآل العمدي وآل النبوس وآل نجاح وآل بحاح وآل الكاظمي 
وآل السوس����ة, وتكثف����ت ه����ذه االعتقاالت ضد الس����ادة الحس����نيين 
والحس����ينيين, ولع����ل ابرز مش����اريع االضطهاد الت����ي اقدمت عليها 
الس����لطات اليمنية هو الحرب التي شنتها ضد الحوثيين الزيديين, 

فقد زينتها لتعميمها ضد كل الشيعة اليمنيين. 
وضمن مسلسل اضطهاد السلطة لشيعة اليمن  تسليطها التباع 
المذهب الوهابي التكفيري على اتباع هذا المذهب,  وفسح المجال 
لهم الصدار فتاوي تكفيرية تبيح دماء الشيعة واموالهم واعراضهم 
وقد نش����رت  ه����ذه الفت����اوى التخريبية في صحف الس����لطة نفس����ها 
والمتعاونين معها, كذلك االستيالء على بعض مساجدهم هناك, 

وفي ترتيب معد ال يصب   إال في خدمة المشاريع الصهيونية.
 �سخ�سيات �سيعية يمنية:

من ابرز شخصيات شيعة اليمن:- 
-ب����در الدين الحوثي: وكان من كبار علماء الزيدية, ويخالف 

عامة الزيدية, ويقول بامامة عليQ بالنص.... 
-مجد الدين المؤيدي.. وهو من اهم الشخصيات الزيدية في 

اليمن. 
-المرتضى بن زيد المحطوري.. مدير مركز بدر العلي. 

-حمود بن عدي المؤيد.., مدير مركز ومسجد النهرين. 
.Qاحمد بن محمد حجر. مدير مركز الهادي-

-عبد السالم الوجيه-مدير دار العلوم العليا. 
-محمد المأخذي-مدير مركز القاسم بن محمد. 

-محمد بن يحيى المداني-رئيس تحرير صحيفة الشورى. 
-محمد بن يحيى المنصور-رئيس تحرير صحيفة االمة. 

-ابراهي����م بن محم����د الوزير-رئيس اتحاد القوى الش����عبية-
صاحب امتياز صحيفة البالغ.

-عبد اهلل ابراهيم الوزير-رئيس تحرير صحيفة البالغ. 
-احمد محمد الشامي-رئيس حزب الحق. 

-الش����يخ محمد بن س����عد الحطامي-رئيس مؤسسة الزهراء
 .P

-عبد اهلل عبد الرحيم الشميري-رئيس فرع جمعية االصالح 
االجتماعية الخيرية. 

موؤ�س�سات �سيعية يمنية: 
   يدي����ر الزيدية والداعون إل����ى االمامية مجموعة من المراكز 

والمدارس والمساجد منها:- 
-مرك����ز العلي-ويقع في حي الصافي����ة في صنعاء, ويلحق به 

مسجد, يضم مكتبة, وقسما داخليا. 
-مركز ومسجد النهرين: ويقع في صنعاء القديمة. 

-الجام����ع الكبي����ر ف����ي صنعاء: وتتبعه مدرس����ة, ول����ه اوقاف 
وصندوق خيري لطالب العلم, وحلقة لتدريس الفقه واالصول على 

المذهب االثنى عشري. 
-مرك����ز الهادي في مدينة صعدة- وفيه مدرس����ة من طابقين 

ومسجد. 
-دار العل����وم العلي����ا ف����ي صنعاء: وي����درس الط����الب فيه على 

فترتين صباحية ومسائية.  
-مركز اإلمام القاسم بن محمد-في مدينة عمران/صنعاء, 

وله مسجد ومكتبة صغيرة.  
-الم����دارس الجعفرية في عدن وت����درس على المذهب االثني 

عشري. 
-دار احب����اب اه����ل البيتK ف����ي تعز: وتثق����ف على المذهب 

االثني عشري.  

-مؤسس����ة دار الزه����راءP لالع����الم الثقافي ف����ي صنعاء, 
وتنشر فكر اهل البيت.  

-جمعية االصالح االجتماعية الخيرية. 
-المركز الصيفي في مدينة ضحيان. 

-مركز الثقلين: حارة الشراعي/صنعاء-ويدرس على عقيدة 
الشيعة االثني عشرية. 

ن�ساطات �سيعة اليمن: 
رغ����م مح����اوالت الس����لطات اليمني����ة   لحجب نش����اط الش����يعة 
ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم, إال ان هذه النشاطات ازدادت في 

االونة االخيرة, ومنها: 
-عق����د الندوات والمحاضرات, واقامة االحتفاالت, وخاصة 

احياء المناسبات التي يهتم بها االثنا عشرية. 
-احياء ذكرى مقتل ابي عبد اهلل الحسينQ واقامة المجالس 

الحسينية ال سيما في صنعاء القديمة. 
-االحتفال بمناسبة عيد الغدير االغر. 

 .Kاحياء ذكرى وفيات االئمة المعصومين-
-نش����ر االشرطة المسجلة للمحاضرات االسالمية والمجالس 

الحسينية. 
-طباعة الكتب والنشرات وتوزيعها. 

-اصدار صحف ومجالت منها:- 
   *صحيفة الشورى الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية.  

   *صحيفة االمة: الناطقة باسم حزب الحق.  
   *صحيفة البالغ, صاحب االمتياز فيها.  

-كما ان للشيعة وجودا واضحا في اذاعة صنعاء. 
�سيعة اليمن/الطموح: 

لم����ا نراه من اقبال عل����ى اعتناق صلب اإلس����الم عقيدة الحق  
وخاصة من قبل اتباع المذهب الزيدي. ندعوا  إلى تأس����يس حوزات 
علمي����ة في اليمن, و إلى وضع خطة  تعليم, كذلك ندعوا  الخطباء  
الحس����ينيين  في هذا البلد اليتيم لنشر مذهب اهل الحق.. وطباعة 
الكت����ب الش����يعية وان يك����ون النش����اط الش����يعي هناك  عل����ى قدر ما 
يتع����رض له ش����يعة اهل البيتK م����ن اضطهاد وتغيي����ب وتحد في 
بلد  بش����رت الروايات بانه س����يخرج منه )اليماني(  لنصرة المهدي 

المنتظرQ قبيل ظهوره الشريف.

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

�سيعة اليمن ت�سميم على الرتقاء رغم عوادي ال�سطهاد 
اعداد: هيأة التحرير

ون�سبة ال�سيعة ن�سبة كبيرة من تركيبة �سكانها, تبلغ  ن�سبتهم 47%, علما ان كثيرا من 
ال�سيعة  خارج الح�سائيات ب�سبب ال�سطهاد العقائدي ال�سيا�سي. 

 .Kويذكر الموؤرخون اأن �سنعاء كانت تاأريخيا ت�ساهي الكوفة في التمذهب لهل البيت

   يعتبر اليمن من اقدم البلدان ال�سالمية والعربية في الت�سيع والولء  المح�س لآهل البيتK, والطينة 
 ,Qبل لم تر�س اأن ت�سلم اإل على يدي �سيد الو�سياء اأمير الموؤمنين-Kاليمنية عجنت بحب الآل الطاهرين

ولم تزل اليمن محتفظة  بم�سجد يعود تاأ�سي�سه لعام 8 ه� على يد امراأة همدانية ا�سمها فاطمة

وكانت قوة الت�سيع في اليمن �سبباً في �سرب بني امية للت�سيع هناك, حيث ار�سل معاوية  ب�سر بن 
Qارطاأة اإلى اليمن  فقتل اكثر من ثالثين الفاً �سبرا ب�سبب ولئهم لمير الموؤنين

ولعل ابرز م�ساريع ال�سطهاد التي اقدمت عليها ال�سلطات اليمنية هو الحرب التي �سنتها �سد الحوثيين الزيديين, فقد زينتها لتعميمها �سد 
كل ال�سيعة اليمنيين. و�سمن م�سل�سل ا�سطهاد ال�سلطة ل�سيعة اليمن  ت�سليطها لتباع المذهب الوهابي التكفيري على اتباع هذا المذهب

ومن اآثار الت�سيع في اليمن كانت الدولة الزيدية, فهي من �سل�سلة الدول ال�سيعية هناك, وقد ا�س�سها )الإمام الهادي اإلى الحق( يحيى بن القا�سم 
الر�سي بن ابراهيم ابن ا�سماعيل بن ابراهيم بن الح�سن بن علي بن ابي طالبQ وهو من موؤ�س�سي المامة في المين, ونا�سر المذهب الزيدي فيها. 



فان املهديQ اذا خرج فعنوانه عندهم خليفة اهلل فهل يا ترى لو فعل ما فعل ايعرتض عليه احد؟

3 _ الش���يخ الص���دوق، ف���ي كت���اب )كمال 
الدي���ن(  ف���ي ص289 ب���اب م���ا اخبر ب���ه امير 

المؤمنينQ  من وقوع الغيبة، الحديث االول.
4 _ الش���يخ محمد بن ابراهيم النعماني، 
ف���ي كت���اب الغيب���ة، الب���اب الراب���ع، الحديث 
الراب���ع، باب م���ا روي في أن االئمة اثنا عش���ر 

إماماً.
ثاني���ًا: المت���ن الثان���ي وروي بلف���ظ )ولكن 
فكرت ف���ي مولود يكون من ظهر الحادي عش���ر 
م���ن ولدي هو المه���ديQ الذي يملؤها قس���طاً 
وع���دالً كما ملئ���ت ظلما وج���ورا تكون ل���ه حيرة 
وغيبة يضل فيه���ا اقوام ويهت���دي فيها آخرون( 

وروى الحديث بهذا المتن كل من:
االختص���اص  ف���ي  المفي���د،  الش���يخ   _  1

ص209 باب اثبات امامة االثني عشر.
2 _ الش���يخ الطوس���ي، ف���ي ص65 تح���ت 
الرق���م 127 وف���ي ص336 تح���ت الرقم 282، 

وكذلك في الهداية الكبرى.
ثالثًا:  المتن الثالث وروى بلفظ )فكرت في 
مولود يكون من ظهر الحادي عش���ر هو المهدي
Q يمأله���ا ع���دالً كما ملئت ظلم���اً وجوراً تكون 
ل���ه حي���رة وغيبة يضل فيه���ا اق���وام ويهتدي بها 
آخرون(, ورواه:- محمد بن جرير الطبري في 
)دالئ���ل االمام���ة( ص530 الحديث 108/504 
ب���اب معرف���ة م���ا ورد م���ن االخب���ار ف���ي وجوب 

الغيبة.
وحول هذا الحديث ابحاث هي:

البحث االول:  البحث السندي.
البح���ث الثان���ي: الزي���ادة والنقص���ان عند 
اختالف النس���خ وما هو االصل المعتمد في هذه 

المسألة.
البحث الثالث: البحث الداللي.

البح���ث االول: حي���ث أن الم���راد اثباته من 
خالل هذا الحديث حس���ب ما يدع���ي هؤالء هو 
 Qانتس���اب احمد الحس���ن إلى اإلمام المهدي
مباش���رًة أي انه من صلبه فالبد ان تكون االدلة 
التي يعتمدها هؤالء ادلة من س���نخ ما يعتمد في 
اصول الدين )النهم يقولون ان هذه المفردة من 
www.m-mahdi.com/)الدي���ن اصول 
htm - _ftn1.0020/alyamani  بمعن���ى 
نَّ الَ  ان تك���ون االدل���ة قطعي���ة ال ظني���ة الن )الظهَّ

يُغِْني مِنَ اْلحَقِّ شَيْئًا(.
وهذا الحديث فضاًل ع���ن انه ليس متواتراً 
أي ليس قطعي الصدور فهو ضعيف سنداً إذ ان 

في طريقه مالك الجهني ولم تثبت وثاقته.
البح���ث الثان���ي: الزي���ادة والنقص���ان عند 

اختالف النسخ وما هو االصل المعتمد؟
االصل في الكالم الواصل الينا ان من كتبه 
ودونه ملتفت إلى ما يكتب ويدون وانه ال يسهو وال 
يغفل وال ينسى بناء على اصالة العقالء القاضية 

ب���ان االصل ع���دم الغفل���ة والخطأ والنس���يان, 
فجري���ان العق���الء على االخ���ذ بما ينق���ل اليهم  
مبتني���ن فيه على ان الناقل عندما ينقل أو يكتب 
ما نقل اليه يكتب ذلك وينقله ال عن غفلة وال عن 
خطأ وال عن نسيان،والحكم بأن الكالم الزائد 
هو من اصل الرواية وليس زيادة من الراوي النه 
بعيد غاية البعد ان يزيد الراوي من عند نفس���ه 
على ما س���معه م���ن المعصوم، وه���ذا بخالف 
سقوط الحرف أو الكلمة فانه ليس بتلك المثابة 

من البعد.
وف���ي كالمن���ا ف��ان ال�سل يك��ون هو 
رواية )من ظهري( حيث انه من البعيد 
ان تك��ون الي��اء قد جيء به��ا زائدة من 
قبل الن�س��اخ, لن هذا نادر الوقوع جداً 
بخ��الف ما لو �سقطت الي��اء من بع�س 
الن�ساخ فانه في مق��ام التعار�س بين 
الخذ برواي��ة )من ظه��ري( اأو برواية 
)من ظه��ر( علينا ان ناأخ��ذ بما ا�ستمل 
عل��ى الزي��ادة دون النقي�س��ة وهذا ما 

جرت عليه �سيرة العقالء.
البحث الثالث: البحث الداللي.

ويقع ال���كالم فيه حول ه���ذه الرواية ضمن 
محاور:

المح���ور االول: والحدي���ث في���ه مبني على 
اعتمادن���ا لرواية )من ظهري( فبن���اًء على هذه 
الرواية يكون المعنى هكذا فّكرت )أي يقول امير 
المؤمنينQ ( في مول���ود يكون من ظهري وهو 

 Qالحادي عش���ر من ولدي وهو االمام المهدي
وحي���ث ان اوالد امير المؤمنين من المعصومين
Q ه���م احد عش���ر فيكون المقص���ود بالحديث 
مباش���رة ه���و االم���ام المه���ديQ، والقرين���ة 
الخاص���ة المتصلة بذلك من نفس الحديث قوله
Q ه���و المهديQ، فه���ذه القرين���ة المتصلة 
تبين م���ا هو المراد من ه���ذا المولود الذي فكر 
فيه امي���ر المؤمنين، وهي ت���دل بصراحة على 
ان فكر امي���ر المؤمنينQ في هذا المولود وهو 

المهدي الذي يتحقق على يده الوعد االلهي.
وعل���ى هذا الوجه ال نحت���اج الى كثير مؤونة 
 Qف���ي بيان ان ال���ذي فكر فيه امي���ر المؤمنين
 Qوال���ذي يكون م���ن ظهره هو االم���ام المهدي

خاصًة ال غير.
المحور الثاني: والحديث فيه مبنيٌ على ما 
اذا اعتمدن���ا رواي���ة )من ظهر( وبن���اًء على هذا 
الوج���ه ن���رى ان الحديث ال يُقصد ب���ه اال االمام 

المهديQ لوجوه عديدة منها:
امي���ر  ان  ف���ي  صري���ح  الحدي���ث  ان   -1
المؤمنينQ يتحدث عن غيب���ة االمام المهدي
Q  اذ يق���ول امير المؤمنينQ )ولكني تفكرت 
في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي 
هو المهدي الذي يملؤها عدالً وقسطاً كما ملئت 

ظلم���اً وج���وراً تكون ل���ه حيرة وغيب���ة تضل فيها 
 Qاقوام ويهتدي فيها آخرون( فأمير المؤمنين
ال يتحدث في هذا المقطع عن ولد يكون لالمام 
المهديQ تك���ون لهذا الولد حي���رة وغيبة وانه 
يم���أل االرض عدالً وقس���طاً اذ ان ما ال ريب فيه 
ان م���ن يمأل االرض عدالً وقس���طاً وان الذي له 
غيبة هو خصوص المه���ديQ فقط. وهذا أمرٌ 

اوضح من أن يقام عليه دليل.
2- ان قول���هQ )م���ن ول���دي( تك���ون صفًة 
ل�)مول���ود( ال انه متعلق بالحادي عش���ر، بمعنى 
مول���ود من ول���دي من ظه���ر الحادي عش���ر من 
االئمةK أي من ظهر االمام الحسن العسكري 

.Kالذي هو حادي عشر ائمة اهل البيت
3- ان مرج���ع كلم���ة )الح���ادي عش���ر( في 
الحديث هو االمام الحس���ن العسكريQ اذ ان 
روايات االثني عشر ومن الفريقين منصرفة الى 

.Kخصوص االئمة االثني عشر
المحور الثالث: ال���كالم المتقدم كله مبتٍن 
على ما اذا اعتمدنا واحداً من المتنين االوليين 
اما اذا اعتمدنا المتن الثالث المروي عن دالئل 
االمامة بلفظ )فّكرت ف���ي مولود يكون من ظهر 
الحادي عش���ر هو المهديQ( فان داللة النص 
في هذا الخبر على ان المراد من الحادي عشر 
هو االم���ام الحس���ن العس���كريQ وان المولود 
الذي يكون من ظهره هو المهديQ ال يختلجها 

ريب وال شك وال يحتاج معها الى زيادة بيان.
ان مما ينبغي ان يلتفت اليه ان هؤالء يدعون 

عصم���ة احمد الس���لمي ويعتق���دون ان االبحاث 
الت���ي ترتبط حول م���ا يدعي ال ب���د ان تثبت من 
س���نخ ما تثبت به مسائل اصول الدين، وبدورنا 
نس���أل منهم ما ه���و الموجب لترككم العش���رات 
م���ن الروايات التي تحصر االئمة باالثني عش���ر 
وان الح���ادي عش���ر منهم هو االمام العس���كري
Q  والثاني عش���ر هو االم���ام المهديQ الذي 
يمأله���ا عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً وتمس���ككم 
برواية واحدة وان سلّمنا صحة سندها فهي تدل 
عل���ى ان ه���ذا المولود هو المه���ديQ والقرينة 
علي���ه متصلة وهي )ه���و المه���ديQ( اال ان ما 
تق���دم من بحث يثب���ت اجمالها م���ن حيث تعدد 

متونها واجمال مداليل الفاظها.
فعلي���ه على اق���ل تقدير تكون ه���ذه الرواية 
م���ن المتش���ابهات الت���ي ال بد فيها م���ن الرجوع 
الى محكمات االحادي���ث والروايات والتي تنص 
على ان من يمأل االرض قسطاً وعدالً هو االمام 
المهديQ ال غير، ومعه ال نرى موجباً للتمسّك 
باالستدالل بهذه الرواية على ما يدّعي هؤالء اال 
اتب���اع الهوى واالنج���رار خلف ارادة االس���تكبار 
الش���يطاني ف���ي محاولة تش���ويه ص���ورة مذهب 
اه���ل البيتK  من خ���الل العقي���دة المهدوية 

بحيويتها وجاذبيتها.

 فاثن����اء متابعتي لبعض هذه الفضائيات س����معت احد 
المشايخ يقول: 

)اقس����م باهلل العظيم الذي يران����ا ان كثيرا من علماء 
الش����يعة يعلمون انها خرافة-المهدوية- ولكن ال يستطيعون 
وال يتجرأون على اظهار ذلك!. انا اريد تعليقا على معنى ان 

يقول )يزدجرد( المهدي من ولدي,  ويكتبونها في كتبهم, 
اليس����ت هذه ه����ي  المجوس����ية؟. ان يزدجر يع����رف ان ولده 

سوف ينتقم(.
ثم يق����ول )هذا الش����يخ( )لذلك عرفت الس����ر في قتل 
المه����دي للعرب, هذه الرواية تس����قط كل مس����يرة المهدي 

وهي مذكورة في البحار(,انتهى.
وقب����ل التعليق  نضع كالم هذا الش����يخ  في نقاط,  ثم 
ن����رد عليها الواح����دة تلو االخ����رى,  فهو يح����اول من خالل 

كالمه السابق ارسال عدة  رسائل مفادها هي:
اوال:  كان ادع����اءه ان )يزدج����رد( مل����ك الف����رس قال 
ان المه����دي م����ن ول����دي وان المه����ديQ  س����ينتقم له )اي 

ليزدجرد( من العرب.

ثاني����ا:  ان الس����ر وراء رواي����ة قتل المه����دي للعرب هو 
االنتق����ام ليزدج����رد ردا  عل����ى م����ا حصل له ف����ي معاركه مع 

المسلمين.
ثالث����ا:  ان ه����ذا الش����يخ يعتق����د ان هذه الرواي����ة التي 
يدّعي انها موجودة في البحار كفيلة باس����قاط سيرة اإلمام 

المهديQ  باكملها.

رابعا :  ان من يؤمن بهذه العقيدة فهو مجوس����ي وعدو 
للعرب.

خامس����ا: يحاول هذا الش����يخ  بكل طاقته ان يميز بين 
العرب والفرس, ويتهم التش����يع بانه فارس����ي,  واذا واجه 
اس����تفهاما بان هناك ش����يعة ع����رب يقول و-كم����ا صرح في 
لقاءات اخرى س����معتها منه-  ان م����ن يعتقد عقائد الفرس 
فهو ليس بعربي وليس له والء للعرب,  وانما هو فارسي وان 

كان من اصل عربي.

هذا ما يمكن اس����تخالصه من حديث هذا الشيخ  اما 
الرد عليه  فيكون في محاور:

المح����ور االول:  القومي����ة واالنتم����اء للدي����ن, وايهم����ا 
المقدم على اآلخر:

عندم����ا خل����ق اهلل س����بحانه وتعالى االنس����ان اراد من 
خلق����ه ل����ه ان يصل  به إل����ى افضل نقطة واعل����ى مرحلة من 
الكم����ال وش����رع   ف����ي س����بيل تحصيل ه����ذا الوصول   س����بال 
سماها بالشرائع واالديان وجعلها حدا فاصال بين من يصل  
ومن يتخلف عن تحصيل الغاية واودع هذه الشرائع واالديان 
قواني����ن تضمن للجمي����ع فرصة الوصول المناس����بة لالفراد 
دونم����ا تمييز ,  وجع����ل التنافس بين مخلوقات����ه في القدرة   
على اس����تثمار الش����ريعة والدين من اج����ل تحقيق الهدف, 
فجع����ل المميز في ذل����ك ما يمكن ان يحصل����ه الفرد بجهده 
وطاقت����ه وامكاناته,  ولم يجعل ممي����زا من المميزات حالة 
قهرية عند بعض دون البعض اآلخر كاللون والعرق والزمان 
والم����كان,  ألن جع����ل ل����ون خ����اص أو عرق خ����اص أو زمان 
خاص أو م����كان خاص مميزا بين االف����راد وباعثا لتحصيل 
الكمال والهدف والغاية يس����تلزم من����ه بحكم العقل الظلم,  
وحي����ث ان الظلم يتنافى مع التوحي����د فال بد من نفيه, فال 
بد م����ن نفي  هذه المميزات  القهري����ة,  وهذا ما نطقت به 
جمل����ة كثي����رة من اآلي����ات والروايات التي تجع����ل المائز  هو 
التقوى المتاح للجمي����ع,  والعمل الصالح القادر على اتيانه 

الكل ولم تجعل المائز قبيلة أو لونا أو غيرها.
نعم ان طبيعة التش����كل البشري تس����تلزم قهرا التعدد 
القبائل����ي واللغ����وي والعرق����ي وهك����ذا,  لكن اهلل س����بحانه 
وتعالى ل����م ينظر لذلك فيجعله عنصر تنافس إلى الكمال,  
بل  مدح سبحانه  بافضل المديح من اذابه وانطلق منه إلى 

العناصر التي اتاحها   للوصول  إلى  االهداف.
فنجزم من خالل معطيات االدلة المتنوعة ان االنتماء 
ليس لقومية ما وانما هو للدين,  وان المقدم من بينهما هو 
الوالء الديني واالرتباط االلهي الذي يفوق كل ارتباط ويلزم 
الموال����ي بقط����ع كل العالئق   من دونه واال عد االنس����ان في 

نظر اهلل تعالى مشركا متخذا غير اهلل  بديال. 
المحور الثاني:  المنهج في اثبات االخبار واالحتجاج 

بها:
ان كل م����ن له ادنى معرفة باآلثار واالخبار التي وردت 
عن الرس����ول االعظمN وعن اهل بيت����هK يعلم ان هناك 
طرق����ا علمي����ة متقنة يج����ب س����لوكها للوقوف عل����ى الوقائع 
وتحديد الموضوعات واستنباط االحكام وتحديد المفاهيم 
وضبط العقائد واتخاذ المعارف,  وان هذه الطرق العلمية 
مودعة في الكتب المتخصص����ة ومتاحة لروادها وانهم على 

علم ودراية بها وبكيفية استخدامها. 
فأي����ة حال����ة تش����ويش أو تزيي����ف للحقائ����ق وقفز على 
الوقائ����ع وتصدير  لالح����كام دون المرور بتل����ك الطرق امر 

مكشوف ومستقبح.  
ولكن ال����ذي يحصل في هذه االيام ان����ه هناك جماعة 

اتخ����ذوا الهرج والمرج والتش����ويش والصياح وس����يلة لطمس 
الحقائق واضعاف النور وبهت الواقع. 

 فلو وردت رواية فانها ال تحدد عقيدة فضال عن حكم 
إال بعد ان تخضع لتلك الطرق  واذا خضعت له  فان تصميم 
المعارف والعلوم يخضعه����ا مرة أخرى ليرى هل انها تصلح 

الثبات مادة من مواده ومس����ألة من مسائله ام انها ال تصلح 
لذلك.

وعلى س����بيل المثال فان هذه الرواية رواية واحدة وان 
كان����ت صحيحة س����ندا اي انها س����ارت في الطري����ق العلمي 
وتخطت����ه ووصل����ت إل����ى النهاية لكنه����ا  ال تثب����ت عقيدة مع 
صحتها بل انها تتجه إلى جادة االحكام الش����رعية ليُستنبَط 

منها حكم شرعي.
 وعلى هذا االس����اس فلو جاءتن����ا رواية واحدة صحت 
أو ل����م تصح فانها ال تبني عقيدة, فهل يا ترى ما قدمه هذا 
الش����يخ يصح ان يكون رواية,  فضال عن ان تكون صحيحة. 
حت����ى يأتي بع����د ذلك ليفرع عليها حكما ب����ل عقيدة,  ال  بل  
ويجعله����ا معوال  به ليهدم مذهبا! فاي منطق هذا واي عالم 

يحترم نفسه يتكلم بمثل هذا الكالم .
  Qالمح����ور الثالث:  حال العرب عن����د ظهور المهدي
ف����ي الروايات التي يعتمدها المذهب ال����ذي ينتمي اليه هذا 

الشيخ ويتدين به وهو المذهب الوهابي:
ان الرواي����ات الت����ي ترويه����ا المصادر الت����ي يتدين بها 
ه����ذا الش����يخ تذم العرب ايّم����ا ذم,  وتنكل به����م ايما تنكيل 

فتجعل المدينة ومكة اش����رف بقاع اإلس����الم, خالية منهم 
عن����د خ����روج عدوهم وع����دو اهلل,وانهم بمن����أى  كذلك عن 
ارض خليفة اهلل ومهد خروجه  إذ ان الروايات التي ترويها 
صحاحه����م ومس����انيدهم تؤكد على ضع����ف دور العرب عند 

ظهور المهديQ في آخر الزمان. واليك جملة منها:
جاء في صحيح البخاري ج8 س90-88 :

 باب قول النبيN  )ويل للعرب من شر قد اقترب(. 
  وج����اء ف����ي في����ض القدير ش����رح الجام����ع الصغير - 

للمن����اوي - ج 6 - ص 476 – 477, 9647 – ف����ي ب����اب  
)ويل ( كلمة تقال لمن وقع في هلكة وال يترحم عليه بخالف 
)ويح(  كذا في التنقيح ) للعرب ( يعني المس����لمين ) من شر 

قد اقترب (  والخطاب للعرب.
وجاء في مس����ند احمد - لإلمام احمد بن حنبل - ج 
2 - ص 291, عن س����عيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة 
يخب����ر أبا قتادة أن رس����ول اهللN  قال يباي����ع لرجل ما بين 
الركن والمقام ولن يستحل البيت اال أهله فإذا استحلوه فال 

يسأل عن هلكة العرب. 
وجاء في فتح الباري ج 13 - ص 80

وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات 
التابعين من الحلية بسند حسن صحيح إليه قال ال ينجو من 

فتنة الدجال اال اثنا عشر ألف رجل وسبعة آالف امرأة.
اق����ول  فاين المليار مس����لم م����ن ابناء العام����ة ,ام ان 
الوهابي����ة ه����م الناج����ون فقط  وه����ل ان عددهم اثنا عش����ر 

الف؟؟؟.
وجاء في صحيح مس����لم ج 8 - ص 207, وعن  جابر 
ب����ن عب����د اهلل يقول أخبرتني أم ش����ريك انها س����معت النبي

N  يقول: )ليف����رن الناس من الدجال في الجبال قالت أم 
شريك يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ قال هم قليل(. 

وعن����د ابن ماجة في ه����ذه الرواية زي����ادة تتحدث عن 
كون العرب القليل يتواجدون في بيت المقدس.

اذ يقول :- في س����نن ابن ماجة   ج 2 - ص 1360 , 
)...حتى ينزل عند الظريب األحمر ، عند منقطع الس����بخة 
. فترجف المدينة بأهلها ثالثا رجفات . فال يبقى منافق وال 
منافق����ة إال خرج إليه . فتنفي الخب����ث منها كما ينفى الكير 
خب����ث الحديد . ويدعى ذل����ك ا ليوم يوم الخالص( . فقالت 
أم ش����ريك بن����ت أب����ي العكر : يا رس����ول اهلل ! فأي����ن العرب 
يومئ����ذ ؟  ق����ال ) هم يومئ����ذ قليل . وجلهم ببي����ت المقدس . 
وإمامه����م رجل صالح . فبينم����ا إمامهم قد تقدم يصلى بهم 
الصبح ، إذ نزل عليهم عيسىQ  بن مريم الصبح . فرجع 
ذلك االمامQ ينكص ، يمش����ى القهقرى ، ليتقدم عيسى 
يصل����ى بالن����اس . فيضع عيس����ى يده بين كتفيه ث����م يقول له 
: تق����دم فص����ل . فإنها ل����ك أقيمت . فيصلى به����م إمامهم(. 
فه����ل العرب الموج����ودون اآلن ف����ي ارض الجزيرة وعددهم 
بالماليي����ن يدخلون في طاعة الدجال ام انه  يحصل ش����يء 

آخر ال نعلمه؟ 
فاين عرب الحجاز وشبه الجزيرة العربية 

وجاء في مسند احمد بن حنبل - ج 5 - ص 31 ,عن  
رس����ول اهللN:  )يقول ال تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل 
حت����ى يقال م����ن بقي من بني فالن فعرف����ت انه يعني العرب 

الن العجم إنما تنسب إلى قراها(.
فه����ذا اعتراف صري����ح وواضح ب����ان الذم ال����وارد في 

الروايات من مصادرهم  يقصد به العرب.
  Qوبذل����ك ال يجوز لهم أن يقول����وا ان االمام المهدي
  Kيهلك الع����رب او ان روايات مصادر مدرس����ة اهل البيت

تري����د ان تنتقص م����ن الع����رب او تذمهم. وتبي����ن  ان هناك 
ع����داءا ش����خصيا  بين االم����ام المهديQ  واتباع مدرس����ته 

للعرب.
فقد اتضح من خالل هذه االخبار أن الذم للعرب وارد 

في الروايات من مصادرهم. 

واتضح وس����يتضح بشكل مفصل   انه ليس هناك عداء 
للع����رب ب����ل ان المتحدث والماليي����ن من ابن����اء جلدته  من 

اش����د الناس دفاعاً عن العرب وهم عربيو االصل  الى اآلف 
الس����نين, ولكن عندما تتعارض هويتان الهوية االس����المية 
التي بها نحاسب عند اهلل س����بحانه وتعالى والهوية العربية   
فانن����ا نرتب����ط بهويتنا االس����المية اكثر,  وه����ذا الذي فعله 
رس����ول اهللN  عندم����ا ضيق الع����رب عليه الخن����اق فهاجر 

بدينه وقدم الهوية الدينية على الهوية القبلية.
 المح����ور الراب����ع:  هل تكفي رواية واحدة في اس����قاط 
عقي����دة؟!. وهل فعال ان ه����ذا الخبر موج����ود؟  ويظهر منه 

المضمون الذي ذكره الشيخ؟ 
ذكرنا في المحور الثاني في اثبات منهجية االخبار ان 

الروايات التي تثبت العقائد ليس����ت بمس����توى الروايات التي 
تثبت االحكام الفقهية.

 هذا من جهة ومن جهة  أخرى,   فاننا عندما نراجع 
  Hه����ذا الخبر نج����د ان ا ل����راوي له هو العالمة المجلس����ي
ف����ي )بحار االن����وار( جزء 51 ص 134 حيث ق����ال في  الباب 
11 باب ن����ادر فيما اخبر به الكهن����ة واضرابهم فما وجد من 

ذل����ك مكتوب����ا في االل����واح والصخور,  ثم ذكر ه����ذا الخبر 
قائ����ال روى اب����ن عي����اش  ف����ي المقتض����ب عن الحس����ين بن 
علي بن س����فيات  البزوفري عن محمد بن علي بن الحس����ن 
ق����ال: البوش����نجاني ع����ن ابيه ع����ن محمد بن س����ليمان عن 
ابيه عن النوش����جاني بن البودمردان ق����ال لما جلى الفرس 
عن القادس����ية وبلغ يزدجرد بن ش����هريار ما كان من رس����تم 
وادالة العرب عليه وظن ان رس����تم قد هلك والفرس جميعا 
وجاء مبادر واخبره بيوم القادس����ية وانجالئها عن خمسين 

ال����ف قتيل خرج يزدجرد هارب����ا في اهل بيته ووقف في باب 
االي����وان وقال الس����الم عليك ايها االيوان ه����ا انذا منصرف 
عنك وراجع اليك انا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه وال آن 
اوانه قال سليمان الدليمي فنقلت  البي عبد اهللQ فسألته 
عن ذل����ك وقلت له ما قوله أو رجال من ولدي فقالQ ذلك 
صاحبكم القائمQ بامر اهلل عز وجل الس����ادس من ولدي 

قد ولده يزدجرد فهو ولده. 
فهذه الرواية هي التي يس����تدل بها )ش����يخ صفا(  تجد 
انها ال س����ند له����ا وانما اودعها المجلس����ي كتاب����ه النه كتاب 

جامع لالخبار واالثار سواء صحت  ام لم تصح. 
ونح����ن نطرح تحدينا  لهذا الش����يخ ونق����ول له  من كل 
واحدة مئة نذه����ب إلى جوامع اخبارك����م وآثاركم وتذهبون 
إل����ى جوامع اخبارنا وآثارنا فالواح����دة علينا بمئة ونرى من 
س����يثبت عقيدت����ه؟!  إذ ل����و اننا رجعن����ا إلى صح����اح كتبهم 
كالبخاري ومس����لم فضال ع����ن غيره من الصح����اح الثمانية 
ومجامي����ع االخبار االخ����رى  لوجدنا المئ����ات بل االالف من 
االخبار التي تتحدث عن امهات العقيدة في التوحيد والنبوة 
والعدل,  وااللتزام به����ا يخرم دينكم  ويذبح اعتقادكم من 
الوريد إلى الوريد فهل يقبل هذا الشيخ بهذا التحدي ام انه 

سوف يقول ان  للعلم اصوال والقتفاء اثر االخبار قواعد !. 
المح����ور الخام����س:  القتل ال����ذي يحصل عن����د ظهور 
المهديQ ما هو المالك فيه؟ هل القومية ام عدم االيمان 
بهQ؟,وبم����ا جاء به من تصحيح لالس����الم, وان المهدي
Q عن����د الوهابي����ة خليفة اهلل,  وهل يص����ح لنا ان نعترض 

على خليفة اهلل ام نأخذ منه االحكام.
ان القت����ل الذي يحصل عند ظهور المهديQ نحاكمه 
وف����ق نظرن����ا واتباعن����ا الصول مدرس����ة اهل البي����تK انه 
اإلم����ام المعص����ومQ  الذي ال يفعل عن ه����وى أو عصبية أو 
مي����ال إلى عرق أو قومية فما يصدر من افعال ال محالة تمثل 
 Qارادة اهلل س����بحانه وتعالى وعند غيرن����ا،  فان المهدي
اذا خ����رج فعنوانه عنده����م خليفة اهلل فهل يا ترى لو فعل ما 
فعل ايعترض عليه احد؟. اال يكون هذا االعتراض اعتراضا  
ف����ي مقابل الن����ص,  اال يكون جرأة عل����ى اهلل بالتعدي على 

خليفته؟. 
اذن فالمس����ألة ليس����ت بأه����واء وعصبي����ة,  وليس����ت 
خاضعة للمحاكمات التشويش����ية والصي����اح  ونعيق الغراب,  

انما هي مسألة علمية تخضع لموازينها وتحاكم باصولها .
وها هي نتيجتها: 

1-الرواية ضعيفة السند بل ال سند لها. 
2-ان رواياته����م   ش����ديدة ال����ذم والتنكي����ل بالع����رب 
زم����ن الظهور,  فهل هم من وهابي����ة  الفرس والمجوس ام 

سيتخذون قومية أخرى؟
3-اننا نج����د ان الباعث وراء ذلك كله هو الخوف من 
هذه النهضة الفكرية الدينية االجتماعية للتشيع   خوفا من 

ان تجتاح االوطان وتطيح  بالعروش.

ان مما ينبغي ان يلتفت اليه ان هوؤلء يدعون ع�سمة احمد ال�سلمي ويعتقدون ان البحاث التي ترتبط حول ما يدعي ل بد 
ان تثبت من �سنخ ما تثبت به م�سائل ا�سول الدين, وبدورنا ن�ساأل منهم ما هو املوجب لرتككم الع�سرات من الروايات التي 
ميالأها  الذي   Qاملهدي المام  هو  ع�سر  والثاين    Qالع�سكري المام  هو  منهم  ع�سر  احلادي  وان  ع�سر  بالثني  الئمة  حت�سر 
 Qعدًل كما ملئت ظلماً وجوراً ومت�سككم برواية واحدة وان �سّلمنا �سحة �سندها فهي تدل على ان هذا املولود هو املهدي

تتمات 6

رواية )من ظهري(  تكذب دعوى اليماني املزعوم
تتمةتحـــــــــت املجهر

مة
� الولء والنتماء بني الدين والقومية �تت   تحت األضواء

قال يبايع لرجل ما بني الركن واملقام ولن يستحل البيت اال أهله فإذا استحلوه فال يسأل عن هلكة العرب

الرواية  هذه  يف  ماجة  ابن  وعند  قليل،  هم  قال  يومئذ  العرب  فأين 
املقدس. بيت  يف  يتواجدون  القليل  العرب  كون  عن  تتحدث  زيادة 

حتى يخسف بقبائل... فعرفت انه يعني العرب الن العجم إنما تنسب إىل قراها

اننا نجد ان الباعث وراء ذلك كله هو الخوف من هذه النهضة الفكرية الدينية 
بالعروش وتطيح   االوطان  تجتاح  ان  من  خوفا  للتشيع    االجتماعية 

الأنبياءK  والإمامQ  ووحدة الهدف:
قال تعالى في كتابه العزيز: )َلَقدْ أَرْسَ���لْنَا رُسُ���لَنَا 
ِباْلبَيِّنَ���اتِ وَأَنزَْلنَا مَعَهُمُ اْلكِتَابَ وَاْلمِيزَاَن لِيَُقومَ النَّاسُ 
ِباْلقِسْ���طِ وَأَنزَْلنَ���ا اْلحَدِي���دَ فِيهِ بَ���ْأسٌ شَ���دِيدٌ وَمَنَافِعُ 
لِلنَّاِس وَلِيَعْلَ���مَ اهللهَُّ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُ���لَهُ ِباْلغَيِْب ِإنهَّ اهللهََّ 

َقِويٌّ عَِزيزٌ(. 
 Kتش���ير هذه اآلية إل���ى هدف إرس���ال األنبياء
ومناهجهم بصورة دقيقة، فلقد كانوا مسّلحين بثالث 
وس���ائل, وهي الدالئ���ل الواضحة والكتب الس���ماوية,  
ومعي���ار قياس الح���ق والباط���ل, وهذه االس���لحة هي 
به���دف ان تك���ون االف���كار والمفاهي���م الت���ي ج���اء بها 
االنبي���اء فاعلة ومؤثرة, وتحقق هدفها المنش���ود وهو 
)لِيَُق���ومَ النَّ���اسُ ِباْلقِسْ���طِ( اي ان يتربّ���ى الناس على 
العدل والقس���ط بحي���ث يصبحون واعين ل���ه, داعين 
اليه,  س���ائرين في هذا االتجاه بأنفس���هم. فالقس���ط 
هو الغاية المنش���ودة التي بعث اهلل به���ا االنبياء وختم 
الوصاي���ة واالوصياء بخاتمه���م المنتظرQ   وكما ورد 
ف���ي الدعاء )الس���الم على بقية اهلل ف���ي بالده وحجته 
على عباده المنتهي اليه مواريث االنبياء ولديه موجود 

اثار االصفياء(. 
وحديث الرس���ول محمدN,وه���و خاتم االنبياء 
 ... Kيش���ير إلى هذه الغاية )المه���دي منا اهل البيت
يمالء االرض قس���طا وعدال بعد م���ا ملئت ظلما وجورا 
(. وبه���ذا يتبي���ن أّن برنامج عمل اإلم���امQ نازل من 
الس���ماء وخطة عمله هي نشر العلم وإقامة العدل على 

االرض برمّتها.
�سمات التابع لالإمامQ   زمن الغيبة

اخت���الف  عل���ى  المس���لمين  كل  عن���د  الثاب���ت 
مذاهبهم,ان���ه على يد المهديQ, هذه الش���خصية 
العظيمة يمتد نور اإلس���الم عل���ى العالم كله, ويتحقق 
على يديه قول اهلل جّل من قائل )هُوَ الهَّذِي أَرْسََل رَسُوَلهُ 
ِباْلهُ���دَى وَدِيِن اْلحَ���قِّ لِيُْظِهرَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّ���هِ وََلوْ َكِرهَ 

اْلمُشِْرُكوَن(. 
ولقد جاء عن اإلمام عليQ   انه س���أل أصحابه 
تعقيب���ا على هذه اآلية : أظهر ذل���ك بعد؟ قالوا نعم ، 
قال اإلمام عليQ:  ))كال فو الذي نفسي بيده حتى ال 
تبقى قرية إال وينادى فيها بش���هادة ال اله إال اهلل بكرة 

وعشيا((.
م���ن جانب آخ���ر نج���د أّن هنالك رواي���ات كثيرة 
تح���ث المؤمنين في زمان الغيبة إل���ى االرتباط الوثيق 
بإم���ام الزم���ان رغ���م كون���ه غائبا ع���ن االنظ���ار. ففي 
حديث للرس���ول محم���دN  يقول:)يا ليتن���ي قد لقيت 
اخواني،فق���ال ل���ه بعض الصحاب���ة أولس���نا اخوانك 
؟ آمنّ���ا ب���ك وهاجرنا مع���ك فقالN:  بل���ى قد آمنتم 
وهاجرتم وي���ا ليتني قد لقيت اخوان���ي. انتم اصحابي 
ولك���ن اخوان���ي الذي���ن يأتون م���ن بعدك���م يؤمنون بي 

ويحبّوني وينصروني ويصدّقوني وما رأوني (. 
فاالنسان في زمن الغيبة منحه الرسولN  مكانة 
  .Nمهمة و هي مكانة األخ لش���خص الرس���ول األعظم
وكم���ا يروى عن اإلمام الس���جادQ  ف���ي حديث له مع 
اب���ي خالد الكابلي : )تمتد الغيب���ة بولي اهللQ الثاني 
عش���ر من اوصياء رس���ول اهللN. ان اهل زمان )هم( 

غيبت���ه القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره افضل من 
اهل كل زمان(. 

ان ه���ذه األفضلي���ة مطلق���ة حتى لزم���ان االنبياء 
 Nالس���الفين,  الّن الشريعة ش���ريعة خاتمة, والنبي
هو الخاتم واألوصياءK ه���م الخاتمون.  وهذه االمة 

هي الخاتمة والشاهدة على باقي األمم.
والمالح���ظ ان اإلمام الس���جادQ  يعطي تبريرا 
ألفضليتهم ه���ذه فيقول )الّن اهلل تعالى ذكره اعطاهم 
من العقول واالفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم 

بمنزلة المشاهدة(.
ل���ذا بات لزام���ا على كل ف���رد واع ان يعيش زمان 
الغيب���ة وان يع���ي أّن لطبيعة العالقة م���ع صاحب االمر
Q مي���زة خاصة ليحظى بوس���ام االخ���وّة التي منحها 

الرسولN  لجماعة من المؤمنين في هذا الزمان.

التم���������هيد لل������ظهور /  الآليات والنتائج
الدكتورة بشرى العطار



    كان����ت زوج����ة آي����ة اهلل محم����د تق����ي 
الهمدان����ي  ق����د اصيب����ت بنوب����ة  قلبية اثر 
حادث����ة ادت الى مقتل ولديها الش����ابين في 
جبال ش����مران ش����مالي طهران، وس����اءت 
حالته����ا الصحي����ة الى درجة ش����ارفت معها 
عل����ى الم����وت دون أن تنفعه����ا بش����ئ كث����رة 

معالجات االطباء.
  وبع����د أربع����ة أيام  م����ن اصابة زوجته 
بذل����ك الم����رض الش����ديد، جل����س آية اهلل 
الهمدان����ي يح����دث نفس����ه  فق����ال  لماذا ال 
أتوس����ل الى اهلل عزوج����ل بالحجة المنتظر
Q وهو امام زماننا، ليكشف اهلل عزوجل 
عن����ا ه����ذه الش����دة  ويش����في مريضتن����ا مما 
تقاس����يه، لماذا ال ألجأ إلى   التوسل مثلما 
فع����ل اولئك الذين ق����رأت قصصهم البنتي 

فاطمة قبل ايام. 
وهكذا توس����ل- ف����ي تلك الليل����ة- الى 
اهلل بوليه المهديQ وتضرع بقلب منكسر 
حتى اخذته  س����نة  م����ن الن����وم,  والدموع 
مأل عينيه، وعندما اس����تيقظ في الساعة 
الرابع����ة س����حراً س����مع همهم����ًة تأت����ي م����ن 

الطابق السفلي في منزله  حيث كانت ترقد 
زوجت����ه  المريضة، وعندم����ا نزل مع  أذان 
الفجر في الساعة الخامسة والنصف وجد 
ابنته الكبرى مبتهجة  وهي تبش����ره  بشفاء 
أمها بالكامل!  سألها عما جرى، فأخبرته  
ب����أن امه����ا  ق����د ايقظته����م باضط����راب في 
الس����اعة الرابعة س����حراً وهي تقول: قوموا  
لتوديع الس����يد االم����امQ ان����ه ذاهب!! ثم 
قامت بنفس����ها- رغم انها كانت قد فقدت 
بالكام����ل القدرة على الحرك����ة من����ذ  ايام,  

وشايعت االمام الى باب الدار!
وعندم����ا س����ئلت  االم المريض����ة ع����ن 
االمر ومن هو الس����يد الذي رأته هي دونهم 
قالت: لقد رأيت عند رأس����ي س����يداً جلياًل 
ليس بالش����اب الصغير وال بالشيخ الكبير، 
ق����ال لي: قومي لقد عاف����اك اهلل، قلت: ال 
استطيع القيام، فقال بلهجة حازمة: قومي 
لقد عوفيت، فقمت هيبة له، وعندما اراد 
الخروج ناديتكم لكي تقوموا لتوديعه،  فلما 

.Qتأخرتم خرجت انا  لتوديعه

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث الشريف واستخرج كلمة السر المكونة من )6( حروف تذكر 
لك اسم مدينة ايرانية تحدث فيها معارك بين الخراساني والمعارضين له , عن االمام الباقر

: Q
)م��ن  _ المحت��وم – الذي – ال – تبديل – له – عند – اهلل – قيام – قائمنا – 

فمن – شك – فيما – أقول – لقى – اهلل – وهو – به – كافر – وله – جاهل ( 

ق�سة وِعربة  
ا�ستجابة الدعاء بف�سل التو�سل اىل اهلل مبولنا 

Qالمام احلجة

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

اعداد غفران الموسوي 

سعيد الصافي

نرتجاك ليل انهار يالغايب 

حالهـــــــا يالمولــــدك  العمــــر  اســــنين  مــــرت 

وشــــيعة علــــي اتناديــــك يالتعلــــم ابحالهـــــــا

مهرتــــك خلهــــا اتهذب مشــــتد عــــزم حالها

تــــدري ثمــــود الكفــــر جــــارت علينــــه وعــــد

يالطولــــت غيبتــــك ننتظــــر يــــوم الوعــــــــد

ملينــــه كافــــي الحــــزن هاليــــوم فرحــــه وعد

اشــــما تصعــــب المشــــكله يمــــك ســــهل حّلها

عـــاد      لهـــا  أيامـــك  لشـــوكت  أظـــل 

الشـــيعه لطلعـــة المهـــدي لها عاد

ثمـــود وابرهـــة ونعثـــل لهـــا عـــاد     

الزجيّـــــــه منهـــم تحتمـــي ابولـــد 

* * * * *

ومّلـــه       منـــه  َكلبـــي جـــزع  الدنيـــا  

يمهـــدي انته رجـــه الشـــيعي ومّله

ومّلـــه            بالكلفـــه  الذخـــر  ياهـــو 

الوطيّـــه  الجـــور  مَِلـــه  لـــو  غيـــرك 

لشــــوفتـــك دليلــــي  هيمهـــــــا  عيـونــــي 
يــــا ابــــن الحســــن يمتــــه ترفــــرف رايتــــك
االبطلعتـــــــك االحــــزان  تنجلــــي   مــــا 
* * * *
بالحلـــــــم مــــر  بيقظتـــــــي  تجينــــي  لومــــا 
يا ابــــن الحســــن عمــــري انفنه وانــــه بألم
يــــا يــــوم يصــــدح بالنظـــــــم منــــي القلــــم

مـــــــوال مهدوي أبوذيات مهدوية

مسجات مهدوية

السيد سعيد الصافي

الحاج معين الخياط

نترجاك ليل نهار يالغايب
بين الدمع والح�سرة       يوم الوعد ننتظره

****
�ساَكت الو�سعه او بعد ما نتحمل         او كلفه جروح البينه ما اأظن تن�سل

او كثرت م�ساكلنه او ندور عالحل      او غيرك يغايبنه ا�سبعد نتاأّمل
َكوم او �سوف بينه ا�س�سار يالغايب

حالتنه كل�س خطره    يوم الوعد ننتظره
*****

لو ردنه نحجي ابرمز لو بالمك�سوف     ما يخفي عنك تعلم او زين ات�سوف
ا�سبح المنكر غالب اعله المعروف     والحَك�  يعي�س اب�سجن اأظلم مجتوف

تعلم زين بال�سرار  يالغايب
او بالو�سع عندك خبره     يوم الوعد ننتظره

*****
يوميه تزهَك� من الهموم ارواح     والتدعي تعمل ابخير وا�سالح

واأعله الو�سع تحجي ابدموع التم�ساح    كل همها يبن الح�سن جمع الرباح
اتبيع الدين بالدولر يالغايب

او ميهمها حال الفقره     يوم الوعد ننتظره   
يالغايب اغيابك تعده احدوده      ليل الظلم انه�س او ك�سر اقيوده
والفتن تدري ابكل كتر موجوده      او ح�سد ال�سفياني علينه اجنوده

جرد ال�سيف واخذ الثار يالغايب
ما نفذ َكلبك �سبره    يوم الوعد ننتظره

 السيد عبد االمير االعرجي

نا�سر العدل وال�سالم 
اأزه�����رت ف��ي �سن����اه �سام���راء 

به وعل���يُّ الم�سطف�����ى  ُب�ّس��ر 
تم في��ه المن��ى ل�س��ادات فه��ر
 جل م��ن زين ال�سم��اوات فيك��م
حل��ي الك��ون والزم��ان وطاب��ت
* * * * *
ا�ستغاث��ت ب��ك  الو�سي��اء  خات��م 
دع��وة الح��ق مالها م��ن مجي�ب
ذهبت مث��ل �سيح��ة و�س��ط واد
رفع��ت طرفها ال��ى النا�س ترنو
زاغ��ت العي��ن المري�س��ة عنه��ا
�سئم��ت منهم وراح��ت الى من
�سرعت الم�سطفى ا�ستكت فاأغثها
 غب��ت عن��ا حيناً م��ن الدهر حت�ى
* * * *
فمت��ى ينجلي النوى ع��ن محي���ا
قم��ر ت�م ق��د تجل����ى ف�سع����ت
غيبت��ان �سغ��رى وكب���رى ول��ه   
ه��و مهدين��ا وه����ادي البراي�����ا
ين�سر الع��دل وال�س����الم ام����ام
لي��ذوق الحمام يبق��ى ال���ى اّن

وال�سي�����اء نرج���س  ن�س��ر  وزكا 
وال�سفي����اء الزه��راء  والبت��ول 
وال�سف��ا وازده��ت ب��ه البطح��اء
ب�سمو���س تجل��ى به��ا الظلم���اء
فيك��م الر���س والف�س��ا وال�سماء
* * * * *
ال�سريع���ة ال�سمحاء م��ن ع����داك 
اذ تن�����ادي وليلب�����ى الن������داء
لي������س في����ه ح��ي ول احي�����اء

وه��ي تبكي ولي�س يج��دي البكاء ُ
وال�سفه���اء ال�س��رار  وازدرته��ا 
ل��م يخب في��ه للم�س��ام الرج��اء
فله�����ا ان��ت بل�س�����م و�سف�����اُء
الدعي���اء احرارن��ا  �س��ادت  في��ه 
* * * *
وال�س����راُء ال�س��راء  تجل��ى  في��ه 
والغب����راُء الخ�س���راء  ب�سن��اه 
والبت�������الُء الختب�����ار  فيهم��ا 
وهو ال�سم����س ما علي��ه خف����اء
في��ه تحي��ى الم��وات والحي����اء
في��ه تحي��ا ال�سريع��ة ال�سمح�����اء



منا�سبات ال�سهر
1- بدء أيام العزاء الحسيني.

- حص����ار بن����ي هاش����م ف����ي ش����عب أبي 
 .Nطالب. سنة 8 من بعثة النبي

- ثورة أهل المدينة ضد يزيد. سنة 63 
ه�.

- رفع نبي اهلل ادريسQ مكاناً عليّا.
- خروج التوابين مع س����ليمان بن صرد 

الخزاعي من الكوفة سنة 65 ه��. 
2- دخول اإلمام أبي عبد اهلل الحسين

Q أرض كربالء سنة 61 ه��. 
- ورود اإلم����ام محمد بن عل����ي الجواد
Q أرض بغداد،  220 ه�� فقد أشخص من 

قبل المعتصم العباسي.
6- اجتم����اع جي����وش بن����ي أمي����ة لقتال 
الحس����ينQ سنة 61ه��، وقد منعوه وعائلته  

الماء في اليوم التالي.
8- أبو الفض����ل العباسQ يأتي بالماء 
إلى خيام أبي عبد اهلل الحسينQ بعد قتال 

جيش عمر بن سعد.
اهلل  عب����د  أب����ي  خي����ام  محاص����رة   -9
الحس����ينQ، وزحف عس����كر عمر بن سعد 

نحو الخيام سنة  61 ه��. 
-  احياء اإلمام الحس����ينQ وأصحابه 

ليلة العاشر من محرم بالعبادة.
اإلم����ام  اهلل  عب����د  أب����ي  ش����هادة   -10
الحس����ين بن عليQ مقت����والً من قبل جيش 

بني أمية، بكربالء سنة 61ه��.

- مطرت الس����ماء دماً لمقتل الحس����ين
Q، احمرت منه البيوت والحيطان.

- عمر بن س����عد يبعث ب����رأس أبي عبد 
اهلل الحسينQ إلى الكوفة.

- اقامة العزاء على الحس����ينQ بأمر 
من معز الدولة البويهي سنة 352 ه��  بإغالق 

األسواق، وان تلبس النساء المسوح.
ي����وم   ،Qالمه����دي اإلم����ام  ظه����ور   -
الس����بت بمك����ة بي����ن الرك����ن والمق����ام س����نة 

الظهور المقدس. 
11- توج����ه عم����ر بن س����عد بس����بايا أبي 
عبد اهلل الحس����ينQ إلى الكوفة بعد مقتل 

 .Qالحسين
12- دفن الجس����د الطاه����ر لإلمام أبي 

.Qعبد اهلل الحسين
13- إدخال س����بايا أه����ل البيتK إلى 

مجلس أبن زياد في الكوفة سنة 61 ه��. 
15- فت����ح خيب����ر وقدوم جعف����رQ وقد 
ق����دم جعفر من أبي طالب من الحبش����ة بعد 

هجرته إليها سنة 7 ه��. 
- والدة السيد علي بن موسى بن جعفر 
بن محم����د بن طاووس الحس����يني في الحلة 

سنة 589 ه��. 
16- تعيين بيت المقدس قبلة للمسلمين 

في اول البعثة. 
17- نزول الع����ذاب على أصحاب الفيل 

بقيادة إبرهة، بعد مجيئهم لهدم الكعبة.
19- تس����يير س����بايا أهل البيتK من 

الكوفة إلى الشام سنة 61 ه��. 
- س����قي الس����م لإلم����ام الحس����ن ب����ن 
عل����ي المجتبىK بيد جعدة بنت األش����عث 

بمؤامرة من معاوية سنة 50 ه��. 
21- وفاة الش����يخ العالمة جم����ال الملّة 
والحق والدين الحسن بن مطهر الحلي سنة 

726ه���.
- وفاة الشيخ ابي جعفر بن الحسن بن 
علي الطوس����ي، شيخ الطائفة ورئيسها سنة 

460ه��.
23- يقظ����ة أصحاب الكهف من نومهم 

بعد 309 سنة.
25- ش����هادة اإلمام علي بن الحس����ين 
السجادK مسموماً على يد الوليد بن عبد 

الملك األموي سنة 94ه���.
28-  وف����اة حذيفة ب����ن اليمان صاحب 
أمي����ر  خ����واص  واخ����ص   ،Nاهلل رس����ول 

المؤمنينQ سنة 36ه��.
وف����ي مح����رم الح����رام كت����ب المنافقون 
الصحيف����ة الملعون����ة الثانية، وق����د تعاقدوا  
عليه����ا في الكعب����ة  ) ان قت����ل اهلل محمداً أو 
م����ات   لت����زون  هذا األم����ر عن  أه����ل البيت
K، وكان ه����ذا أس����اس الظل����م ألهل بيت 
العصم����ة والطه����ارة,  ومقدم����ة إلغتصاب 

الخالفة وأخذ البيعة. 
اأعمال ال�سهر:

باألعم����ال  القي����ام  للممه����د  يس����تحب 
التالية:

- عدة صلوات ليلة األول من المحرم، 
األول����ى: مائ����ة ركع����ة ف����ي كل منه����ا الحمد 
والتوحيد، الثانية: ركعتان في االولى منهما 
الحمد واالنعام، وفي الثانية الحمد ويس، 
والثالث����ة: ركعت����ان ف����ي كل منهم����ا الحمد، 

واحدى عشرة مرة التوحيد.
- ص����وم الي����وم األول من����ه، وان يدعو 
أن����ت االل����ه  ث����الث م����رات بدع����اء )الله����م 
القديم...(. كما هو مبي����ن في كتاب مفاتيح 

الجنان.
- صي����ام األيام التس����عة األول����ى منه، 
ويمس����ك في العاش����ر منه  ع����ن الطعام إلى 

الزوال.
- الصالة مئة ركعة ليلة عاشوراء، كل 
ركعة )بالحم����د(  و )قل هو اهلل أحد(  ثالث 
مرات، والتس����بيح بعدها، وكما هو مفصل 

في كتب الدعاء.
-ف����ي العاش����ر م����ن  المح����رم  ينبغ����ي 

اإلمساك عن السعي في حوائج الدنيا.
-وفي عاشوراء أيضا يزور أبا  عبد اهلل 
الحس����ينQ  ويقيم مأتم،   يع����زي اخوانه 
المؤمني����ن ويعظ����م اجورهم به����ذا المصاب 
الجلل، وان يدعو باألدعية المبينة في كتب  

الدعاء.
- ان يذك����ر في آخر ش����هر محرم  حال 
ح����رم أب����ي عب����د اهلل الحس����ينQ وبنات����ه 

وأطفاله، وهم اسارى 
وأن يقرأ فيه زيارة وارث.

-جاء في االصحاح 16 من )انجيل يوحنا من -العهد الجديد(:
في انتظار الموعود

)13( واما متى جاء ذاك روح الحق, فهو يرش���دكم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفس���ه, بل كل ما يسمع 
يتكلم به ويخبركم بأمور آنية. 

-جاء في االصحاح 6 من )انجيل لوقا من- العهد الجديد(:
  في اوصاف انصار المنجى

)2( طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. )22( طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون. طوباكم ايها 
الباكون النكم ستضحكون. 

-جاء ف���ي دالئل االمامة ص236 , ص477 
ج422 ط ج, ان رسول اهللN قال:- 

) اذا توال���ى  اربع���ة م���ن االئمة م���ن ولدي, 
محمد وعلي والحس���نK, فرابعهم  هو القائم 

المأمول المنتظر( 
-جاء في مختصر اثب���ات الرجعة ص488-
بالع���دد 15, )ان امي���ر المؤمني���نQ س���ئل  عن 
معن���ى ق���ول رس���ول اهللN ان���ي مخل���ف فيك���م 
الثقلين, كتاب اهلل وعترتي, من العترة, فقال: 
أنا والحس���ن والحس���ين واالئمة التس���عة من ولد 
الحس���ين, تاس���عهم مهديهم, ال يفارقون كتاب 
 N اهلل وال يفارقه���م حتى يردوا على رس���ول اهلل

حوضه(. 

-جاء ف���ي كمال الدين ج1 ص323 ب31 ج7. 
ان عليا  بن الحسينQ سيد العابدينQ قال:-

)م���ن ثب���ت عل���ى مواالتنا ف���ي غيب���ة قائمنا 
اعطاه اهلل تعالى اجر الف ش���هيد من شهداء بدر 

واحد(. 
-ج���اء ف���ي الفت���ن الب���ن حم���اد ج1 ص368 
 Qالمهدي Nح1082, انه ذكر عند رسول اهلل

:Nفقال
 :Qالمهدي ح���ق هو؟ قيل: فم���ن هو؟ قال(
م���ن قريش, قي���ل: من اي قري���ش؟ قالN: من 
بني هاشم. قيل: من اي بني هاشم؟ قالN: من 
بني عبد المطلب, قيل من اي عبد المطلب؟ قال

 .)Pمن ولد فاطمة :N

Qمن فوائد الدعاء لالمام صاحب العصر
Kاحياء امر االئمة الطاهرين-

وهو امر كاف في ترغيب اهل اليقين.. وما يدل عليه من منقول.. مضافا 
إلى اتفاق ذوي العقول على حس���ن هذا العم���ل المقبول. بروايات عديدة عن 

 .Nآل الرسول
فقد جاء في اصول الكافي  .. عن ابي جعفر انه قال: 

...واوصه���م بتق���وى اهلل العظيم وان يعود غنيهم عل���ى فقيرهم وقويهم 
على ضعيفهم, وان يش���هد حبهم جنارة بينهم وان يتالقوا في بيوتهم, فان 

لقيا بعضهم بعضا حياة المرنا. رحم اهلل عبدا احيا امرنا. .. 
وجاء في البحار عن اإلمام  الرضاQ انه قال: )من جلس مجلسا يحيى 

فيه امرنا, لم يمت قلبه يوم تموت القلوب(. 
وفيها ما في الليالي عن الصادقQ انه قال: 

)تالق���وا, وتحادث���وا العل���م ف���ان بالحدي���ث تجل���ى القل���وب الراين���ة, 
وبالحديث احياء امرنا فرحم اهلل من احيا امرنا(. 

وال ريب في كون  الجلوس للدعاء بتعجيل فرج صاحب الزمانQ هو من 
 .Qالمصاديق القطعية لهذا العنوان. فهو ذكر لفضائله واحياء المره

خلف س���حاب  االنتظار.. يقف عاشقٌ في 
قلبه نار.. يتلمس تلك الخيوط الذهبية لشمس 
جللها الس���حاب يستمد منها  دفيء الحب في 

صقيع االغتراب.. 
انا يا سيدي في تجربتي منذ غبت, وفي 
سفري منذ ان عرفت بان محطتي االمنة هي 

عيناك المتطلعتان بصمت ووقار.. 

ان���ت يا ام���ل الغنى ف���ي زم���ن االفتقار,  
الدلي���ل ف���ي اوان االحتي���ار, انت  ال���ذي اذا  

اشتكى!   تنشب الجله  في كياني نار..
رحلتي قصي���رة يا منق���ذي فاجعلها آمنة 
عل���ى جناح الش���وق, رحلت���ي ال س���بيل معها 
إلى الرج���وع, الن رجوعي ال س���بيل معه إلى 
وص���ول, ان���ت ي���ا س���يدي محطت���ي االخيرة 

االمنة... فكن بانتظاري....!!

جاء في بحار االنوارج51 ص345  باب16  
احوال الس����فراء بخصوص استش����هاد اإلمام 

 .H)الناس على وكالة )عثمان بن سعيد
)روى احمد بن عل����ي بن نوح ابو العباس 
الس����يرافي, قال اخبرنا اب����و نصر عبد اهلل 
بن محم����د بن احم����د المعروف باب����ن برينة 
الكات����ب  ق����ال حدثن����ا بع����ض الش����راف م����ن 
الش����يعة االمامي����ة اصح����اب الحدي����ث, قال 
حدثني اب����و محمد العباس بن احمد الصائغ 
قال حدثني الحسين بن احمد الخصيبة قال 
حدثن����ي محمد بن اس����ماعيل وعل����ي بن عبد 

اهلل الحسينان )الحسنيان(. 
 Qقاال: دخلنا على ابي محمد الحس����ن
بس����ر من رأى وبين يدي����ه جماعة من اوليائه 
وش����يعته, حتى دخل عليه بدر خادمه فقال: 

ي����ا موالي بالباب قوم ش����عث غب����ر فقال لهم 
ه����ؤالء نفر م����ن ش����يعتنا باليمن ف����ي حديث 

طويل يسوقانه إلى ان ينتهي الى: 
ان قال الحس����نQ: لب����در فامض فاتنا 
بعثمان  بن سعيد العمري. فما لبثنا إال يسيرا 
حت����ى دخل عثمان فقال له س����يدنا ابو محمد
Q ام����ض ي����ا عثم����ان فان����ك الوكي����ل والثقة 
المأم����ون عل����ى م����ال اهلل واقبض م����ن هؤالء 
النفر اليمنيين ما حملوه من المال, ثم ساق 
الحدي����ث, إلى ان ق����اال ثم قلن����ا باجمعنا يا 
سيدنا واهلل ان عثمان لمن خيار شيعتك ولقد 
زدتن����ا علما بموضعه من خدمتك وانه وكيلك 
وثقت����ك على م����ا اهلل. قالQ نعم واش����هدوا 
علي ان عثمان بن سعيد العمري وكيلي, واّن 

 .)Qابنه محمدا وكيل ابني مهديكم
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-قال تعالى: 
) حَتَّى ِإَذا اسْ���تَيَْأسَ الرُّسُ���ُل وََظنُّواْ أَنَّهُ���مْ َقدْ ُكذِبُواْ 
جَاءهُمْ نَصْرُنَا َفنُجِّيَ مَن نَّشَ���اء وَالَ يُرَدُّ بَْأسُنَا عَِن اْلَقوِْم 

اْلمُجِْرمِينَ( يوسف: 110. 
روي الحاف���ظ القندوزي الحنفي ف���ي ينابيع المودة 
 Qص509 ... ع���ن امي���ر المؤمنين علي ب���ن ابي طالب

انه قال: 
)ما يجئ نصر اهلل حت���ى كان اهون على الناس من 
الميت���ه, وهو ق���ول ربي عزل وج���ل في كتابه في س���ورة 
يوس���ف ..)النص(, وذلك عند قي���ام )قائمنا( المهدي

 .)Q
-وقال تعالى: 

) وََلَقدْ أَرْسَ���لْنَا مُوسَ���ى  ِبآيَاتِنَا َأْن َأخْ���ِرجْ َقوْمَكَ مِنَ 
ِ ِإنهَّ فِي َذلِكَ آليَاتٍ  لُمَاتِ إَِلى النُّوِر وََذكِّرْهُمْ ِبأَيَّاِم اهللهّ الظُّ

لُِّكلِّ صَبَّاٍر شَُكور( ابراهيم: 5. 
-ج���اء في���ه ايضا ف���ي  نف���س الصفحة  ع���ن الباقر 

والصادقL انهما قاال: قوله تعالى )النص(: 
)اي���ام اهلل ثالث���ة, يوم يقوم القائ���م,  يوم الكرّه, 

ويوم القيامة(.
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