
 املنجي يف الديانات ال�سماوية  

رباطنا رباط الدهر

ان الق����رآن الكري����م اف����رد آي����ات كثي����رة 
لموضوع اإلم����ام المهديQ بصفته المخّلص 
والمنجي للبشرية مما تعانيه من عناء وشقاء 
وظل����م وج����ور،  وجاء في����ه ايض����اً  الكثير من 
االحادي����ث النبوية الش����ريفة.  فكيف يمكن ان 

.Qنرى شخصية وصفات اإلمام المهدي
   الرواي����ات المروي����ة ع����ن الفريقي����ن, 
وكم����ا يقول الباحثون في هذه المس����ائل ان ما 
اجتمع����ت الروايات في مس����ألة كم����ا اجتمعت 
ف����ي اإلمام المه����ديQ، وق����ال العلماء انهم 
قد جمعوا اربعمائة رواية وحديث في ش����خص 
وش����خصية اإلم����ام المهديQ م����ن الجماعة 
والس����نّة, واكثر من س����تة آالف رواية وحديث 
اجتمعت في ش����خصية اإلمام المهديQ عن 
طريق الس����نّة والش����يعة، وقبل ه����ذا وذاك, 
نجد ان هذه المس����ألة )مسألة اإلمام ومسألة 
االنتظار( من المسائل االنس����انية الفطرية، 
وليس����ت ه����ي دخيلة عل����ى اي مجتم����ع، وانما 
بفطرة االنس����ان وانس����انيته يلج����أ  دائما الى 
ه����ذه االفكار، فه����ي   فكرة طبيعي����ة وفطرية 
لالنس����ان، يؤمن بهذه النظرية كل من يعيش 
على االرض.  واعن����ي فكرة الخالص.  وفكرة 
العدال����ة، بحي����ث ان االنس����ان بفطرته يحب 
الجمال، ويك����ره البغض  والع����دوان، ويتجه 

دائما  الى الجمال، والعدالة من الجمال. 

فاذا اتينا إلى س����نن ابن ماجة والترمذي 
وس����نن اب����ي داود وابن عمر الداني ومس����انيد 
احمد، وصحيح الحاك����م والطبراني والكبير 
والصغي����ر وال����دار قطني وابو نعي����م في اخبار 
المه����دي، والخطيب ف����ي تأريخ بغ����داد وابن 
عساكر يتكلمون في هذه االحاديث والروايات 
ع����ن المهديQحتى ابن خل����دون يذكر رواية 
ف����ي مقدمتها يق����ول: )اعلم ان المش����هور في 
كافة من اهل االس����الم على ممر االعصار انه 
الب����د في آخر الزمان من ظهور رجل من  اهل 
البيتK، يؤيد الدين ويظهر العدل ويسمى 

بالمهدي(. 
كذلك يذكر ابن حجر العس����قالني ايضاً 
فيقول: )تواترت ه����ذه الروايات واالخبار بأن 
المهديQ من هذه االمة ويأتي عيسىQ بن 
مري����م وينزل ويصلي خلفه، كما جاء  في فتح 

الباري(. 

  ُكتب���ت ابحاث ودراس���ات كثي���رة حول الخالص في الفكر االنس���اني, 
وهذه الدراس���ات منش���ورة، في فرنس���ا وفي امريكا وباقي الدول االوروبية 
والغربي���ة، فكيف يتعاطى الغرب مع فكرة الخالص، وما هي اوجه الش���به 
بي���ن ه���ذه الفكرة وبي���ن العقي���دة المهدوية في االس���الم، وما هو نش���اط 

الجاليات المسلمة في الغرب لتكريس هذه الفكرة. 
   ه���ذه الفكرة  فك���رة قديمة، جديدة، مس���تمرة، خالدة،  فكل امة 
له���ا مهديها، الذي تنتظر الخالص على يديه، فكل امة تفكر بخالصها، 
كل بقع���ة م���ن بقاع االرض تطمئ���ن الى ان الوعد الموعود ق���ادم ال محالة، 
ال اق���ول الس���بب ف���ي ذلك وانما االس���باب كثي���رة، منها ان االنس���ان يئس 
من االنس���ان، و يئس م���ن المادة، وانه كلما نظر الى المادة ليس���تعين بها 
اخلفت���ه الوعد، فل���م تبق هنالك إال رحمة اهلل، ورحمة اهلل ليس بالش���يء 

المجرد،ه���ي ظهور بش���ري، كم���ا النبوة، النب���وة هي فكرة ه���ي ظاهرة 
ولك���ن هناك م���ن يمثلها، فلنقف عن���د حدود فكرة الخ���الص في الغرب،  
حي���ث ذكرها )نوس���تراداموس(,الذي اطلع على وريق���ات ال نعلم اين اطلع 
عليها, ولربما في المكتبة االس���بانية او اخذها مترجمة من الالتينية، الن 
الالتيني���ة ترجمت الفكر العربي كله م���ن االندلس، وال ندري اذا كان اطلع 
على اش���ياء مخصوصة جداً وليس���ت له، لكن الغرب اظهره���ا وكأنها له، 

واظهره وكأنّه عبقري.
 وفيما يتعل���ق بالمهديQ إنه انتبه اليها وذكرها. الن نوس���تراداموس 
ق���د اطلع على الفكر االس���المي واطل���ع على التوراة الن���ه كان يهوديا.  ليس 

ترجيحاً وانما ذلك امر مؤكد.  

المصلح..  انتظار ظهور  ان عشق 
وهو  االنسان,  باعماق  يرتبط  امر 
العقل  هما  بطريقين,  معه  يتعامل 
والعاطفة.. فهو يسمع نغمة هذا الظهور 
عن طريق لسانين هما العقل والفطرة. 
وعشق الجمال وعشق الخير والفضيلة. 
فعشق  االنساني,  التكامل  عشق  اي 
وجود  انحاء  تضيء   شعلة  التكامل 
بالمزيد,  العلم  يريد  فهو  االنسان, 
ويرى المزيد من الجمال, وينفتح على 
لتوفير  ويسعى  الفضائل,  من  الكثير 

كل ما يقوده الى الرقي واالزدهار. 
وكيف ال يكون لالنسان مثل هذا 
في  يستوقد  التكامل  وحب  االنتظار   
المجتمع  يتكامل  جميع احشائه, وهل 
الشعور  هذا  ان  ذلك؟,  دون  البشري 
الباطن يساور حتى من لم يعش حالة 

االحباط واالنكسار في حياته. 
السالم  وحب  التكامل  حب  ان 
الهدف  هذا  لبلوغ  وسيلة  والعدل 
قوية  ماكنة  بمثابة  وهي  العظيم, 
تحرك عجالت وجود االنسان في هذا 
الى  الوصول  في  وتساعده  الطريق 

عالم مليء بالعدل والسالم. 
االن�ساين  الع�سق  هذا  وان 
الهدف  من  االن�سان  تقرب  و�سيلة 
وجود  على  دليل  وهو  االن�ساين،  
غبطته  ان   كما  وهدفه..  املع�سوق 
الماء..  بالماء دليل على وجود  ورغبته 
في  العطش  الخليقة  عالم  اودع  وقد 

وجوده. 
ونخلص من هذا  الى  ان انتظار 
يمأل  الذي  العالمي  للمصلح  االنسان 
على  دليل  والسالم  بالعدل  العالم 
التكامل في  امكانية وعملية ذروة هذا 
وانتظاره  فعشقه  البشري,  المجتمع 
وعمومية  الروح........,  اعماق  في 
هذا االعتقاد في المذاهب والمدارس 
وواقعيته,  اصالته  على  عالمة  كافة 
ألن الشئ ان كان  وليد شرائط معينة 
بهذه  يخطئ  ان  يمكن  ال  ومحدودة, 
شمولية  من  هناك  فليست  الشمولية, 
هذه  وكل  الفطرية,  للقضايا  سوى 

النغمات  هذه  ان  على  دليل  االمور 
تعرف في روح االنسان عن طريق لسان 
سيؤدي  االمر  ان  في  وفطرته  عاطفته 
والسالم في حكومة  العدل  ارساء  الى 
المصلح  جانب  من  العالمية  العدل 

العالمي. 
ولكن هل   االيمان بالظهور يجعل 
القائمة  اوضاعه  عن  غافال  االنسان 
ومستسلما  للظروف والشرائط كافة؟ 
ان  االيمان  هذا  لمثل  المجال  فاسحا 
ينشر جوانبه السلبية في شل القدرات 

االجتماعية والقضاء عليها؟ 
معرفة  االنسان    يدع  وهل  
الماضي,  من  انها  بحجة  الماضي 
ويستشرف  الماضي  من  يأخذ  انه  ام 
اليوم, فيأخذ من  المستقبل من اجل 

هذا اليوم ليبني المستقبل؟ 
وبما ان االنتظار ال يتحقق   
او  قريبا  مستقبال,  اال  يليه  وما  هو 
مع هذا  االستعداد  بد من  بعيدا.. فال 
وسائل  كل  وتوفير  للمستقبل  االنتظار 

االستقبال المناسبة له.. 
هو  المنتظر  يأمله  ما  ان  وبما 
واعظم  اوسع  من  هي  وثورة  نهضة 
جميع النهضات البشرية طيلة التاريخ 
حياة  جوانب  تشمل  عامة  نهضة   ..
البشرية, سياسية وثقافية واقتصادية 

واخالقية. 
المصلح  فانتظار  تقدم  ما  وعلى 
االنسان  يتأهب  ان  يعني  العالمي 
بتأهب  هذا  تأهبه  يرفق  وان  فكريا. 

اخالقي ومادي ومعنوي تام. 

من  مفردٌة  هي  المرابطة  إّن 
 Q المهدي  لألمام  األنتظار  مفردات 
بكثرة  الشريفة  الروايات  ذكرتها  قد 
القرآن  تأصيل  عن  فضاًل  وتفصيل 
الكريم لهذه الوظيفة العملية للمسلمين 
قوله  في  الكريم  القرآن  ذكرها  حيث 
اصبروا  آمنوا  الذين  }ياأيها  تعالى 

وصابروا ورابطوا {.
الفقهي  المفهوم  في  فالمرابطة 
في  للمؤمنين  الفعلي  التواجد  تعني 
عن  والدفاع  للعدو  المواجهة  ساحة 
بالد  لحفظ  األسالمية  الدولة  حدود 
اخطار  من  اإلسالم  ودين  اآلسالم 
االعداء، ولذلك ذكر الفقهاء في شأن 
الفرد  قدرة  عدم  حال  في  أنه  ذلك 
المسلم والمؤمن على التواجد في ساحة 
يحضر  أن  فعليه  األعداء  مع  المواجهة 

شخصا نيابة عنه .
زمان  أقل  أّن  الفقهاء  ذكر  وقد 
اربعون  وأكثره  ايام  ثالثة  المرابطة 
من  اكثر  المرابط  بقي  فإن  يوما، 

من  يُحسب  فإنه  يوما   اربعين 
في  المجاهد  ثواب  له  أي  المجاهدين 

سبيل اهلل .
وهو  أخرللمرابطة  معنى  وهناك 
التهيؤ واألستعداد لنصرة األمام المهدي 
من  النوع  وهذا  ظهوره،  حال  في   Q
المرابطة ليس له زمان والمكان معين .

روضة  في  المعنى  هذا  ورد  وقد 
أنه  الجعفي  اهلل  عبد  ابي  فعن  الكافي 
 Q قال )قال لي ابو جعفر بن علي Q
اربعون،  قلتُ:  ؟  عندكم  الرباط  كم 
قال Q لكن رباطنا رباط الدهر  ...ألخ 

الحديث(.

لقد بعث الرس����ول االعظم محمدN رحمة 
للعالمي����ن, اذ بعث لتكميل النف����وس الناقصة. 
وه����و االنس����ان الكامل ب����كل ما له����ذه الكلمة من 
معن����ى.  و هو أحد أهم من تس����نى ل����ه ان يحيي 
ه����ذه الس����نن ويبلغها للن����اس وللبش����رية ويعمل 
عل����ى تثبي����ت دعائ����م مع����ارف الق����رآن الكري����م 
ف����ي البش����رية عل����ى وج����ه العموم ، وف����ي االمة 
االس����المية عل����ى وج����ه الخص����وص.  وان تبقى 
رس����الة  تتناقله����ا االجي����ال, الن ه����ذا الدي����ن 
س����يظهره اهلل )سبحانه وتعالى( على الدين كله 

ولو كره الكافرون  أو  ولو كره المشركون.  
ان اوج المعطيات العظيمة لوالدة الرس����ول 
االعظ����مN  ولبعثت����ه ولبزوغ فجر االس����الم ال 
يعطي عطاءاته الكاملة إال في ظل حفيده وسبطه 

اإلم����ام المهدي المنتظرQ ال����ذي وعد اهلل به 
 Nفي كتابه المجيد وعلى لسان رسوله العظيم
وعلى السنة آبائه الطاهرين االئمة المعصومين
K,هذا اإلمام العظيم المدخر إلقامة االمت 
والع����وج والذي س����يقيم حلم االنبياء، س����يقيم 
دول����ة الع����دل االلهية، س����يمكنه اهلل )س����بحانه 
وتعال����ى( والصالحي����ن الذين مع����ه ليقيموا دين 
اهلل )ع����ز وجل( في هذه االرض كما وعد )واهلل 
ال يخلف الميعاد(,) وَلَيُبَدَِّلنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِِهمْ 
َأمْنًا يَعْبُدُونَِني اَل يُشِْرُكوَن ِبي شَيًْئا(،وسيتجلى 
بش����كل كام����ل الوعد االله����ي لنبي����هN  ليظهره 
على الدي����ن كله ولو كره المش����ركون أو  ولو كره 
الكاف����رون س����يتجلى في امت����داده الطبيعي على 
ي����د هذا الحجة االلهية العظيم����ة الغائبة، التي 
نأمل من اهلل )سبحانه وتعالى( ونرجو  ان تكون 
والدة ظه����وره قريبة الن المؤمنين والمس����لمين 

والصالحين طال صبرهم.

الحكي���م  ه���ذا    Nالرس���ول ان  أت���رى     
ال���ذي وصفه اهلل )س���بحانه وتعال���ى( بانه كان 
اه���اًل له���ذه الرس���الة، وقد اصطف���اه واختاره 
اهلل، يت���رك امت���ه هك���ذا، ال يعيّ���ن خلفاءه ال 
يعيّ���ن اوصياءه، يقول انه س���يولد لكم في آخر 
الزمان رج���ل وانتم عليك���م ان تبحثوا عنه وان 
ه���ذا الرجل الذي ال ندري من هو ابوه ومن هي 
امه, هذا الرجل  الذي س���يأتي عيسىQ روح 
اهلل وكلمت���ه فيصلي خلفه اي خلف  هذا الرجل 
  Nالمجهول، أيتناس���ب هذا م���ع حكمة النبي
وحكمة خالقه وباعثه )س���بحانه وتعالى(، اذن 

هذه االمور البد من الوقفة عندها. 
وهن���اك عالم���ات حتمي���ة  اجتمعن���ا عل���ى 
صحته���ا وثبوتها،وعالئ���م عام���ة ه���ي امتالء 

االرض بالفس���اد، ال���ى ان يصب���ح المع���روف 
منك���راً والمنك���ر معروف���اً ال���ى م���ا هنالك من 
ه���ذه القضاي���ا العام���ة الت���ي اعبّر عنه���ا عادة 
الظ���رف  تهيئ���ة  بمعن���ى  العام���ة،  بالعالئ���م 
الزمان���ي والمكان���ي في الك���رة االرضية لظهور 
اإلم���ام المهديQ، فان س���ير االرض هو نحو 
امتالئه���ا بالج���ور والظل���م والعدوان والفس���اد 
حت���ى ي���أتQ  ويمألها قس���طاً وع���داًل، نعم 
ان  العالم���ات كثيرة وكثيرة جداً على مس���توى 
الرواي���ة فيها روايات صحيح���ة، وفيها روايات 
غي���ر صحيح���ة، فيه���ا رواي���ات كثيرة ل���م ترد 
من مصادر مدرس���ة اهل البيتK ووردت في 
مصادر االخوة من اهل السنّة، وهناك روايات 
صحيحة ومعتب���رة ومس���تفيضة الروايات حول 
العالم���ات الحتمي���ة الخمس التي ه���ي عالئم 
ظهورهQ  مثل الصيحة والس���فياني والخس���ف 

بالبيداء واليماني وقتل النفس الزكية.

 

وهن���اك العدي���د من الكت���ب التي اعتن���ت بهذا 
الت���راث ومن قب���ل علمائنا ومذهبن���ا، وهناك 
ايض���اً العديد من علماء الس���نّة صنفوا في هذا 

القبي���ل، وكتاب بش���ارة االس���الم في عالمات 
المه���ديQ  م���ن تألي���ف الس���يد مصطفى آل 
السيد حيدر الكاظميH فانه اضافة الى عنايته 
باي���راد م���ا ورد في اإلم���ام المه���ديQ يحفل 
بأبواب���ه الكثي���رة من اب���واب الفت���ن والمالحم 
مثل عالمات الظهور واخب���ار الدجال، ونزول 
عيس���ى ب���ن مري���مQ  وصالت���ه خل���ف اإلمام 
وسيرتهQ ، والمالحم بين المسلمين والروم 
والترك والنار التي تسوق الناس وخروج الدابة 
 .Qالى غير ذلك من االهوال التي تسبق قيامه
   ال شك ان انكار االئمةK او واحد منهم 
وباالخ���ص إم���ام الزم���انQ يلزم من���ه الكفر 
كما جاء  في مدرس���ة اه���ل البيتK وباجماع 
من علمائه���ا, فانهم  اليقولون بكفر أحد ممن 
يتش���هد الش���هادتين م���ن المس���لمين، إال اذا 
كان نص���ب الع���داء ألهل البي���تK او كان من 

الخوارج. 

تمهيدنا
االنتظار 

في عمق الفكر االإن�ساني االإمام المهديQ  والجهود النبوية

الخال�ص في الفكر الغربي

لكل شيء ثمن إال الزمن!
تتفاوت القي����م بين االش����ياء والوجودات 
وتخض����ع االش����ياء إلى مؤث����رات كثي����رة لرفع 

قيمها بهدف االستثمار االكبر لها.
 وال����ذي ينبغي لن����ا ان نفهمه جي����دا اننا 
ايُّ القي����م ه����ي التي نبذلها لنحصن نفوس����نا 
ونق����ف امام االغراءات, ف����أي قيمة دينية أو 
دنيوي����ة تجعل من االنس����ان ال يأبه بالمغريات 
ويس����عى من اجل الطموح الموزون واالهداف 

الواقعية.
انن����ا نع����رف جي����دا ان هناك اش����ياًء في 
وجودن����ا ندفع ثمنه����ا، وتحرق م����ن رصيدنا 
بارادتن����ا أو رغما عنا فهذا الزمن وس����اعاته 

وأيامه هو رأس مالنا في وجودنا هذا !
وه����و يحت����رق وينفذ كلما مرت س����اعة أو 
يوم أو شهر أو س����نة سواء رضينا ام كرهنا، 
فإن الزمن ال يتوقف ،وان رصيدنا ينفذ فهل 

فكرنا بقيمة هذا الزمن ؟
وهل اخضعناه إلى المؤثرات والى تفاوت 

القيم والسلع؟
 وه����ل اجرين����ا يوماً ما مقارن����ة بين ثمن 
هذا الزمن وثمن الس����لع التي نحرق من اجل 

اقتنائها هذا الزمن؟
 وه����ل تعاملنا معه كش����يء فوق المثمنات 
وانه مقدس وال ينبغي التفريط به مهما كانت 

المغريات؟
الواح����دة  اللحظ����ة  ان  يعل����م  كلّن����ا  إذ   
المفقودة ال ترجع ،ولو دفعنا الوجود باس����ره 

ثمنا وقيمة لها!
 ونعل����م جي����دا مع ذلك اننا ف����ي كثير من 
االحيان بل في اغلبها ندفع اثماناً من اجل ان 
نحرق من هذا الوجود النفيس مجاناً ليس إال 
لالتالف والهدر، مع ان هذا الشيء النفيس 
ال����ذي هو قيم����ة القي����م ينبغ����ي ان يوضع في 
محله وان نحرص عليه اكثر من حرصنا على 
الدينار والدرهم, فه����و الذي يقيمهما وليس 

هما اللذان  يقيمانه.
وم����ن عجائ����ب االم����ور ان ال����ذي يطال����ع 
اآلي����ات والرواي����ات يُجد ان من يربط نفس����ه 
ويوثق عرى وجوده بالوجود المقدس المبارك 
فانه قد اس����تثمر أوقات زمنه وساعات عمره 

بافضل استثمار يمكن ان يكون.
وحي����ث ان وجودن����ا المق����دس وحقيقتنا 
الرابط����ة ف����ي ه����ذا الزم����ان هو مه����دي آخر 
الزمانQ, فالبد لن����ا ان نجعل رأس المال 
ه����ذا بين يديه ونع����رض بضاعتنا عليه ليقوم 
هو بان����زال البركة عليه����ا ويجعلها في محلها 
ك����ي نحس����ن االس����تثمار ونأم����ن م����ن االتجار 

الخاسر وعاقبة الخسران.
بقلم رئيس التحرير

   الشيخ حسان سويدان

  الشيخ صالح جوهر/االستاذ الدمرداش العقالي

  البروفيسور صالح عظيمة 

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
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هيأة التحرير

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

Q قال ابو عبد اهلل
)ما�ساع مال في بّر اأو بحر اإال بمنع 
الزكاة وقال اذا قام القائم اخذ مانع 

الزكاة ف�سرب عنقه(

الدولة الحمدانية: نموذج للدولة ال�سيعية
المجاهدة المت�سامحة

ثواب االعمال: �ص 236

* حديث العدد

هذا الرجل  الذي �سياأتي عي�سىQ روح اهلل وكلمته في�سلي خلفه 

قد يتلبس بعض الناس بالسذاجة  وتنطوي عليهم 
أالعي����ب الش����يطان فينحرفون عن الج����ادة ويقعون في 
حبائل أبليس، ولكن أن تكون هناك س����ذاجة بمستوى 
أن يفق����د اإلنس����ان معه����ا كل الموازي����ن وال يلتف����ت إلى 
التناقض����ات فهذا بعيد جدا، وقليل من يس����قط فيه، 
وم����ن ذلك ما رأيت����ه في أتب����اع من يدعي أن����ه اليماني 

 ،Q الموع����ود وأنهم يدّعون أنه خليفة اإلمام المهدي
وأن����ه المعص����وم المنزه ع����ن الخطأ والرذيل����ة والكذب 
والبهت����ان والس����هو والخط����أ والنس����يان، وأن����ه رس����ول 
عيس����ى ورسول إيليا وأنه يدعو إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم، يدّعون ذلك وهم ال يحملون شيئا من العلم 
وال يفقه����ون ما يقولون ، فقد وقع في متناولي بعض ما 

يوزعون����ه من أقراص مدمجة واص����دارات  تخص هذا 
المدع����و ، فقمت بمراجعة موقعهم المذكور والمش����ار 
إلي����ه ف����ي بعض اصداراته����م فوجدت أن له����م صحيفة 
تس����مى الصراط المس����تقيم وأن لهم مقاالت وكتباً وأن 
موقعهم يحمل بين جنبيه أش����ياء كثيرة يضرب بعضها 

بعضا ويناقض بعضه اآلخر .

سراب أحمد بن الحسن ... يحسبه الساذج ماًء

تحــــــــــــت املـــــجهر

التتمة صفحة: )6(

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



ان أي مبدأ يحمل الهموم الكبيرة للبشرية, 
وي���راد ل���ه أن يطبق ويجس���د ليكون س���لوكاً في 
الحياة وممارسة من قبل الناس, البد ان يكون 
مس���بوقاً بتمهيد فك���ري وثورة معرفي���ة, وهذه 
سنة إلهية وبشرية, ومعرفة تلك المباديء التي 
تنهض بالفكر البش���ري وتصبح فيما بعد سلوكاً 
يجس���د من قبل المؤمنين به���ا, البد أن تنطلق 
مقرون���ة بالذات التي تفنى من أجل ذلك المبدأ 
ليكون فناؤها المحرك واالس���وة لآلخرين على 
طول خط المس���يرة للنداء بإحي���اء هذا المبدأ 

والتضحية من اجله.
ان الف���رق بين المبدأ المج���رد وبين المبدأ 
المقرون بالواقع وبالذات والش���خص يقرب من 
الفرق بين الخي���ال والواقع, فمهما كان المبدأ 
المج���رد حام���ال لثقاف���ة وتطل���ع يبق���ى حبيس 
الذه���ن والوج���دان, ما ل���م تنهض ب���ه الذوات 
التي تنقله م���ن حالة التجرد والمثالية إلى حالة 

الواقع والسلوك.
وأهم مبدأ تنشد البشرية تحقيقه, وتعيشه 
ف���ي مخيلته���ا على طول خ���ط الزمن ه���و مبدأ 
العدل وتجس���يد القس���ط والس���ير عل���ى الحق, 
وهذا المبدأ االلهي والحلم البش���ري تجسد في 
فترات من الزمن الى حد ما, والحتمية قاضية 
بأنه سيتجسد ويكون الواقع الذي يعاش في يوم 
ما, وهذه البدية وحتمية كونية ال محيص عنها.

ولكي يسير هذا المبدأ ويستمر في اختراق 
الزمن البد له من تمهيد.

ولك���ي يمه���د ل���ه الب���د أن يك���ون الممهد له 
بالمكانة التي تؤهل���ه, وأن يحمل في ذاته ما ال 
يحمله الغير, وأن يجسد في نفسه ما ال يجسده 
الغير ليكون اس���وة لمن س���يُتحقق المبدأ الكبير 

على يديه.
وهذا ما حص���ل في قضية زه���راء المهدي

.L
فقد دل���ت اآلثار على ان اكبر مبدأ نش���دته 
وتنشده البشرية وستعيشه هو ذاك المبدأ الذي 

.Qسيتحقق على يد خاتم االوصياء
وقد دلت اآلثار على أن اسوة هذا المخلص 
وقدوت���ه ف���ي تحقيق ه���ذا المبدأ ه���ي الزهراء 

 .Pفاطمة
فما هو الس���ر وراء اتخ���اذ الزهراءP من 
المهديQ اسوة وقدوة في تحقيق هذا المبدأ؟ 
وم���ا أجمل العبارة الت���ي نقلت عن قيّم هذا 
المبدأ إذ يقولQ: )وفي ابنة رس���ول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله لي اسوة حسنة(, إذ جمع في هذه 

الكلمة القصيرة المبدأ والمحرك والمنتهى.
 فلك���ي يُحق الح���ق الذي نزل ب���ه األمينُ _
دستوراً للبش���رية _ على خاتم الرسلN اتخذ 
المهديQُ هذا الدستور منهاجاً ال يحاد عنه, 
واتخذ الزهراَءP قدوة له في السير على هذا 
المنهج حتى يصل الى المنتهى في تحقيق غاية 

السماء وانشودة االرض؟.
فما هو السر وراء اتخاذ القائمQ بالمبدأ 

الحق فاطمةP اسوة له؟
وه���ل يمك���ن استش���راف ذل���ك م���ن البعد 
الم���ادي لفاطم���ة الزه���راءP, وم���ن خ���الل 
حركته���ا المح���ددة بزمن ل���م يتج���اوز الثمانية 

عشر ربيعا؟
 ام ان السر الكامن وراء ذلك شيء آخر؟

ال���ذي ن���راه أن الس���ر ال���ذي اس���تودع عند 
الزه���راءP وجعلت ب���ه مرآة وكاش���فاً لقياس 
غض���ب ال���رب ورض���اه, كم���ا ن���ص عل���ى ذلك 
المص���در االول ال���ذي يعتم���د عليه م���ن يخالف 
الزه���راءP واضح���ت ب���ه حجة عل���ى الحجج 

واسوة لخاتمهم.
 ه���و تلك الحرك���ة التي انحص���رت بالفترة 
 Nاالنبي���اء خات���م  ش���هادة  بي���ن  الزمني���ة 
ان  تعل���م   Pالزه���راء ان  وش���هادتها, حي���ث 
المس���لمين باجمعه���م يعلم���ون, وان العالم كله 
س���يعلم انها المقي���اس والبوصلة الت���ي وضعها 
رسول اهللN لقياس الوالءات ولحفظ الرسول 
والرس���الة بها, ب���ل وان اآلث���ار التأريخية دلتنا 

على ان هذه الحالة قد عاش���ها المس���لمون بعد 
الرس���ولN لما انتهكوا حرمتهاP وتبين لهم 
انهم انتهكوا بهذا االنتهاك حرمة االس���الم بعد 
ان رجع���وا الى انفس���هم قلياًل ف���ارادوا تصحيح 
المس���ار دون التنازل عما اقدموا عليه واقترفوه 
بحقها, اال انه���اP ابت اال ان يكون التصحيح 
والعودة الى المسار إال بارجاع الحق الى نصابه.

فكان���ت الزهراءP به���ذه الخطوة حافظًة 
لالس���الم وواضع���ًة االم���ور في نصابه���ا, دون 
ان يب���رز منه���ا في ه���ذا الجانب ادن���ى مجاملة 
او مداهنة على حس���اب الح���ق وتحقيق اهداف 
الس���ماء, وبغ���ض النظ���ر ع���ن الزم���ن ال���ذي 

ستحقق فيه تلك االهداف.
فكانتP بح���ق بهذه الحرك���ة التي قامت 
بها اس���وة للحجج االس���وة للخل���ق, اذ لوال هذه 
الحركة لما امكن لعمود الحق ان يبرز نوره ولما 

امكن لطريق االستقامة ان يُرى له سالكاً.

الحج���ج  اتخ���اذ  وراء  الس���ر  ه���و  ه���ذا   
الزهراَءP حجًة.

 وهو الس���ر وراء جعل الزهراءP مقياس���اً 
لرضا اهلل وغضبه .

وه���و الس���ر وراء حف���ظ الدي���ن وتجس���يد 
المباديء الى يومنا هذا.

وه���ذا االمر ليس بخاف على احد, ودالئله 
التاريخية موضحة عند المخالف قبل الموالف.

 لذلك يعتبر التأكيد عليه وترسيخه واحياؤه 
والمداوم���ة على الحضور ف���ي المحافل التي بها 
تخلد ذكراه من اهم الش���عائر واالس���س التي ال 
ينبغي تخطيه���ا, وال ينبغي تركه���ا, وال ينبغي 
التس���اهل به���ا, وال ينبغي القف���ز عليها مهادنة 
وكسباً لبعض النفوس والمصالح وتطييباً لبعض 
الخواطر كما يفعل بعض م���ن يتموج بين امواج 
الحداث���ة والوحدة ) أي بين م���ن يقول بالحداثة 
المتراك���م,  التاريخ���ي  بالم���وروث  يؤم���ن  وال 
وبين م���ن يريد التقريب مع اآلخر على حس���اب 

المباديء(.

م����ن األمور التي يروج له����ا بعض الجهلة 
– بقص����د أو م����ن دون قص����د – أن المه����دي 
ليس إال قاتل سفاح ! وهم بهذا رسموا صورة 
مش����وهة عن المهدي المنتظ����رQ ، زرعت 
ف����ي نفوس البع����ض كراهية خروج����ه في )ال 
ش����عورهم( الباطن����ي وإن لم يصرح����وا بهذا 
في ألس����نتهم ! فما هي حقيقة الحال في هذا 

المجال ؟
إن قيام دولة الحق والعدل - على أطالل 
دول����ة الظل����م والجور - هو بحاج����ة إلى أمور 

ثالثة مهمة ، وهي :
1. تشريع أحكام وقوانين تحكم الدولة.

2. تش����ريع الجزاءات المناسبة لموافقة 
أو مخالف����ة تلك القوانين . وهاتان الركيزتان 

توفرت����ا بفض����ل تش����ريعات الق����رآن والس����نة 
الشريفة.

3 . التدخ����الت اإلجرائي����ة والعملية عند 
ح����دوث خ����رق للقانون أو تط����اول عليه ، من 
أج����ل إرجاع األم����ور إلى نصابه����ا . وقد تكفل 
اإلس����الم هذه الركيزة عندما جعل أحد أهم 
واجب����ات الدين هو األم����ر بالمعروف والنهي 
ع����ن المنكر، حيث نع����رف أن إحدى مراتبه 

هي التدخل العملي.
وه����ذه التدخ����الت العملي����ة تمث����ل أه����م 
الخط����وات العملية التي يق����وم بها)عجل اهلل 
تعالى فرجه( لنش����ر راية الح����ق وإقامة دولة 
العدل ، وتتمثل هذه اإلجراءات بالحروب – 
القليلة نس����بياً – مع الفئات الضالة ، وبقتل 
بع����ض الفئات مم����ا عددته الرواي����ات . وهذا 
يعني أن القتل الذي سيمارسه اإلمام سيكون 
بحق فئة قليلة نسبياً ، فئة وصل أفرادها إلى 
مرحلة الس����رطانية االجتماعية التي ال عالج 

لها س����وى االجتثاث من األصول ! واإلنس����ان 
قد يضحي ببع����ض أجزاء بدنه ليحافظ على 
حيات����ه ! وهك����ذا مجتم����ع التوحي����د ، يجتث 

بعض األفراد ليحيى المجتمع بسالم .
عل����ى ان القتل ال����ذي سيمارس����ه اإلمام 
لي����س بهذه الص����ورة المش����وهة الت����ي حاول 
المخالفون رسمها ، وإنما هو بصورة مخففة 
جداً تتناس����ب م����ع وصفه )عج����ل اهلل تعالى 
فرج����ه( بأن����ه رحمة للعالمين كم����ا كان جده 
المصطفى )صلى اهلل عليه وآله( ، ويش����هد 
لذلك عدة ش����واهد ، منه����ا أن فترة حروب 
اإلم����ام كله����ا وعملي����ات التصفية الجس����دية 
والس����يطرة على الحكم ونش����ر اإلس����الم في 
رب����وع األرض ال تتع����دى الثمانية أو التس����عة 

أشهر ، كما صرحت به الروايات الشريفة، 
وهي فترة قياس����ية ج����داً بالقياس إلى حجم 
التغيير الهائل الذي سيحدثه اإلمام ، كيف 
وق����د رأينا الدول تختلف في تعيين رئيس لها 
لم����دة طويل����ة تتجاوز التس����عة أش����هر ، وهو 

ليس إال مجرد تعيين شخص ال أكثر!
أضف إليه أنه )عليه السالم( سيمارس 
عملي����ة الفت����ح الس����لمي بص����ورة واس����عة في 
جمي����ع البل����دان التي لم تش����ارك في الحرب 
ض����ده ، وه����ي األعم األغلب م����ن البلدان ، 
ويش����هد لهذا العديد من الروايات الش����ريفة 
، مثل م����ا ورد في غيب����ة النعماني ص 334 
- 335 الب����اب 21 ح8  ع����ن محمد بن جعفر 
ب����ن محمد ، ع����ن أبيه )عليهم الس����الم( ، 
ق����ال : ... ويبعث جن����دا إلى القس����طنطينية 
، ف����إذا بلغ����وا الخلي����ج كتبوا عل����ى أقدامهم 
ش����يئا ومش����وا على الماء ، ف����إذا نظر إليهم 
ال����روم يمش����ون عل����ى الم����اء قال����وا : هؤالء 

أصحاب����ه يمش����ون على الم����اء ، فكيف هو ؟ 
! فعن����د ذلك يفتحون لهم أب����واب المدينة ، 

فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون.
على أن اإلمام ال يب����دأ أحداً بقتال حتى 
يلق����ي عليه الحج����ة قبل القت����ال ، فإذا قبل 

من����ه مقالته قبله اإلمام بال قت����ال ، وإن رد 
علي����ه مقالته فال مناص م����ن الحرب ، فقد 
جع����ل آخر ال����دواء الكي ! وهذا ما تش����هد به 
الروايات التي تحكي إخراجه )عليه السالم( 
للكتب الس����ماوية غير المحرف����ة وفتحه باب 
النق����اش مع أهل الديان����ات بكتبهم الخاصة 
بهم ، وكذلك يشهد له مطالبة الحسني إياه 
بما يدل على صدق دعواه واس����تجابته )عليه 
السالم( له بقيامه ببعض األفعال اإلعجازية 
إثبات����اً لصدق دعواه. فف����ي المالحم والفتن 
للس����يد ابن طاووس - ص 295 – 296 : ... 
ويلحقه الحسني في اثني عشر ألفا ، فيقول 
ل����ه : أنا أحق من����ك بهذا االم����ر ، فيقول له 
: ه����ات عالم����ة ، هات دالل����ة ، فيومئ إلى 
الطير فيسقط على كتفه ، ويغرس القضيب 
الذي بيده فيخضر ويعشوشب ، فيسلم إليه 
الحس����ني الجي����ش ، ويك����ون الحس����ني على 

مقدمته ...

خس���ف البيداء احدى عالمات الظهور الحتمية ، وسيقع 
هذا الخسف في جيش السفياني  بمنطقة الحجاز .. ففي سنة 
الظهور يس���يطر على منطقة الشام شخص يمثل رمزاً للحكام 
المس���لمين المنحرفين الموالين للغرب والمناهضين للحق، 
يسمى )الس���فياني بناء على نس���به( هذا الشخص المنحرف 
يحق���د على أه���ل البي���تK  وأتباعهم .. ويقوم بع���دة أعمال 
إجرامية وشنعاء في العالم اإلسالمي من قبيل احتالل العراق 
ومهاجمة إيران ، كذلك يطمع في غزو األراضي المقدسة في 
  Qالحجاز ، فعندما يصل إلى مسامعه خروج اإلمام المهدي
في مكة وضعف حكومة الحجاز وعجزها السياسي والعسكري، 
يرس���ل السفياني جيش���ا ضخما )ال يكون هو فيه( إلى المدينة 
المنورة الحتاللها ، فيعيث الجيش بمدينة الرسولN  خرابا 
ودم���ارا، وينهبه���ا لم���دة ثالثة أي���ام ، ويرتكب جن���وده فيها 
المجازر بأمر منه ، فيكس���رون منبر رسول اهللN  ويهدمون 
القبر الش���ريف .. ثم يخرج الجيش م���ن المدينة قاصدا غزو 
مكة المكرمة للقضاء على حركة اإلمام المهديQ  في بداية 
ظهوره���ا ، فإذا توس���ط الجي���ش البيداء وه���ي منطقة واقعة 
بين مكة والمدينة بعد انتهاء الجبال وبداية األرض المس���توية 
للمس���افر من المدينة إلى مكة وعلى بعد أثني عش���ر ميال من 
منطقة )ذات الجيش( ، وهي ارض بيضاء مسطحة قرب بدر 
الكبرى ، حيث يصل الجيش منطقة البيداء فيأمر اهلل تعالى 
جبرائي���لQ  فيصرخ فيه���م صرخة الغضب وين���ادي يابيداء 
أبي���دي الق���وم الظالمين ، فتنخس���ف األرض به���م وبقواتهم 
المس���لحة ، وال يفلت منهم إال رجالن )بش���ير ونذير( يضرب 
الملَ���ك على وجهيهم���ا فتحول إلى القفا مص���داق لقوله تعالى 
)كما في سورة النساء آية 47( ، فيذهب )البشير( إلى القائم

Q ويبشره بهالك 
الس���فياني  جي���ش 
ويت���وب  بالخس���ف 
ي���دي اإلمام عل���ى 
والثان���ي   ،Q
يذه���ب  )النذي���ر( 
بالشام  للس���فياني 
ويخب���ره  ليح���ذره 
جيش���ه,  به���الك 
في  نذي���ر  ويم���وت 

الحال .
وعن���د مس���ير المهديQ  م���ن مكة متوجها إل���ى المدينة 
 Qالمنورة يمر جيش���ه عل���ى موقع الخس���ف ، فيخبر اإلمام

أنصاره وأعوانه بمكان الخسف. 
ويعتبر هذا الحدث )الخس���ف( من المحتومات ، وال يقع 
ف���ي مك���ة ألن مكة المكرم���ة حرم آمن ال يمك���ن أن يخاف فيه 
المس���تجير، كما ان اإلم���ام المهديQ  قائ���د مذخور لليوم 
الموعود وهداية العالم ، ال يمكن ان يقتل وال بد من حمايته، 
وم���ن هن���ا تقتضي الض���رورة والمصلح���ة إفناء ه���ذا الجيش 
والقض���اء علي���ه بفعل إعج���ازي إلهي .. وتصبح مك���ة بعد هذا 
الخس���ف منطقة األمان، ال يجرؤ احد من القادة العسكريين 
 ،Q.أو الحكام السياس���يين أن يذهب إليها لمحاربة المهدي
ف���كل قائ���د أو ظال���م يطلب من���ه ويكل���ف بالذهاب إل���ى مكة 
وغزوه���ا للقض���اء على المه���دي يتراجع ويس���تقيل وال يقبل, 
خوفا من وقوع الخس���ف ب���ه ، فيبقى حرم اهلل آمنا ويس���تقر 

 .Qاألمر للمهدي

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

H ن�سبه ومولده
الش����يخ جعف����ر بن  ه����و 
الحسن بن يحيى بن الحسن 
بن سعيد الهذلي الحلي, ابو 
القاسم نجم الدين المشهور 

ب�)المحقق الحلي(.
ولد س����نة 602ه�. والده 
عالم����اً  كان  حس����ن  الش����يخ 
ول����ده  عن����ه  ي����روي  فاض����اًل 
الش����يخ جعف����ر, وك����ذا جده 
يحي����ى كان عالماً محققاً من 

فقهاء عصره.
H م�سايخه

مش����ايخ  أش����هر  م����ن 
المحقق الذين أخذ عنهم :

- والده الشيخ حسن بن 
يحيى الحّلي.

- محم����د ب����ن عبد اهلل 
بن زهرة الحس����يني/ صاحب كت����اب )األربعون 

في حقوق األخوان(.
- اب����ن نما الحلي وقيل هو أعلم مش����ايخه 

.  K بفقه أهل البيت
- فخار بن معدّ الموس����وي/ صاحب كتاب 

)الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب(.
- سديد الدين سالم بن محفوظ.

Hتالمذته
 ب����رز من عال����ي مجلس تدريس����ه أكثر من 
أربعمائ����ة مجتهد جهابذة,ولك����ن الباحثين لم 
يع����دوا م����ن ه����ؤالء الجهابذة إال قلي����ال , نذكر 

منهم :
Hالعالمة الحّلي -

- ابن داود صاحب )الرجال(.
- اآلبي صاحب )كشف الرموز(

- نجي����ب الدين يحيى ب����ن احمد الحلي – 
ابن عمه صاحب كتاب )الجامع للشرائع(.

- جمال الدين يوس����ف بن حاتم الشامي/ 
صاح����ب كتاب )الدّر النظيم ف����ي مناقب األئمة 

اللهاميم(
- رض����ى الدين عل����ي بن يوس����ف الحلي/ 

صاحب كتاب )العدد القويّة( 
- جالل الدين محمد بن محمد الهاشمي 

الحارثي/ شيخ الشهيد األول
:Hتاأليفاته

بلغت تأليفاته العشرات, منها:
1- شرائع اإلسالم – وله شروح كثيرة

2- المختص����ر النافع- وله ش����روح كثيرة 
أيضاً.

3- المعتبر.
4- نكت النهاية/ وهو حاش����ية على نهاية 

الشيخ الطوسي .
5- معارج األصول.

6- المسلك في الكالم.
7- كتاب المعتبر في شرح المختصر.

8- المسائل الغرية.

9- النكهة في المنطق.
10- رسالة التياسر في القبلة.

11- نهج الوصول إلى علم األصول.
وعدد من الرسائل والمسائل .
H اأقوال العلماء فيه

بل����غ المحق����ق ا لحل����ي صدا الش����هرة وعلو 
القدرة شأواً كبيراً , وقد قال في قدرة ومنزلته 

الكثير من العلماء األجالء, منهم 
- يقول تلميذه الفاضل اآلبي, وهو يحكي 
وروده إل����ى الحل����ة ف����ي كتابه )كش����ف الرموز( . 
)وكان صدر جريدتها وبي����ت قصيدتها, جمال 
كماله����ا, وكم����ال جماله����ا, عي����ن م����ن أعيان 

العلماء , ورأس رؤساء الفضالء....(
- قال ابن داود الحلي في )رجاله(, واحد 
عص����ره, كان ألس����ن زمانه وأقومه����م بالحجة 
وأس����رعهم اس����تحضارًا, ل����ه تصانيف حس����نة 

محققة عذبة.. وله تالميذ فضالء(
- وقال العالمة الحلي بحقه .)هذا الشيخ 

كان أفضل أهل عصره في الفقه(.
- وعبر عن����ه فخرالمحققين ابن العالمة 

الحلي ب�)شيخ مشايخ اإلسالم(.
- كم����ا عب����ر عن����ه الش����هيد األول ب�)فخ����ر 

المذهب ومحقق الحقائق(.
- وقال فيه ابن فهد الحلي:) عين األعيان 

ونادرة الزمان(.
- وكت����ب الش����يخ عل����ي الكركي ف����ي إحدى 
انجازات����ه ذاكراً المحق����ق الحلي بقوله )ش����يخ 
اإلس����الم , فقيه أه����ل البيتK ف����ي زمانه, 
ناه����ج س����بل  التحقي����ق والتدقي����ق ف����ي العل����وم 

الشرعية( .
- أم����ا الميرزا عبد اهلل االفندي فقد كتب 
في����ه )كان محق����ق الفقهاء, ومدق����ق العلماء, 
وحال����ه ف����ي الفض����ل والنبال����ة والعل����م والثق����ة 
والفصاحة والجاللة والش����عر واألدب واالنش����اء 
والبالغة , اش����هر م����ن أن يذكر, وأكثر من أن 

يسطر.(
- وترج����م له الش����يخ الح����ر العاملي فقال 

)حاله ف����ي جميع العلوم والفضائل والمحاس����ن 
أش����هر من أن يذكر, وكان عظيم الش����أن جليل 
الق����در, رفيع المنزلة , ال نظير له في زمانه, 

وله شعر وانشاء حسن بديع(.
- وكت����ب المحق����ق التس����تري عن����ه فق����ال 
) الش����يخ الرفي����ع الش����أن , الالم����ع البرهان, 
كشّ����اف حقائق الش����ريعة بطرائف من البيان, 
رئيس العلماء, حكي����م الفقهاء, الوارث لعلوم 

.)K األئمة المعصومين
- وكتب الس����يد محسن األمين في )أعيان 
الش����يعة( , )كف����اه ف����ي جالل����ة االمامي����ة على 

كثرتهم في كل عصر بهذا اللقب غيره .
وعبّر الشيخ علي بن عبد العالي الكركي, 
وم����ا أخذ ه����ذا اللقب إال بجدراة واس����تحقاق, 

وقد رزق في مؤلفاته خطاً عظيمًا(
- وعلق الش����يخ محمد تقي التس����تري على 
منهج����ه فقال:) هو أول من جعل الكتب الفقهية 
بترتيب المتأخرين, فجمع في شرائعه )شرائع 
اإلس����الم( لبّ ما في )نهاية( الشيخ الطوسي, 

وما في ) مبسوطه( و)خالفه(.
- وعرّف به الزركلي فكتب )فقيه امامي , 
من أهل الحلة في العراق, كان مرجع الش����يعة 

االمامية في عصره, له علم باألدب ..(.
- أما المحدث الش����يخ عب����اس القمّي فقد 
كت����ب عن����ه يقول  )ابو القاس����م عبد الحس����ن , 
الملقب بالمحقق على األطالق, الرافع اعالم 
تحقيقات����ه في اآلف����اق, هو أعل����ى وأجل من أن 

يصفه مثلي (.
H وفاته

كانت وف����اة المحقق H يوم الثالث  عش����ر 
م����ن ربي����ع الثاني في س����نة 676ه����� وكان عمره 
اربعاً وس����تين س����نة تقريبًا, وق����د تفجع الناس 

لوفاته H, واجتمع لجنازته خلق كثير.
والش����ائع أن قب����ره H بالحلة, وه����و مزارٌ 
مع����روف وعليه قبة.. وقد خرّب����ت عمارته فأمر 

العالمة الحلي بعض أهل الحلة فعمروها. 

الزهراء اأ�سوة المهدي... كيف؟

هل المهديQ قاتل �سفاح ؟

خ�سف البيداء في منطقة الحجاز

دراسات 2

H المحقق الحلي

هائنا
 فق

من أحمد الجزائري

الشيخ حسين االسدي

مجتبى السادة

اإذ  المب��داأ  ه��ذا  قّي��م  ع��ن  نقل��ت  الت��ي  العب��ارة  اأجم��ل  وم��ا 
اإذ  ح�سن��ة(،  ا�س��وة  ل��ي   Nاهلل ر�س��ول  ابن��ة  )وف��ي   :Q.يق��ول
جم��ع ف��ي ه��ذه الكلم��ة الق�سي��رة المب��داأ والمح��رك والمنتهى.

ال�س��ورة  لي���ص به��ذه  االإم��ام  �سيمار�س��ه  ال��ذي  القت��ل  ان  عل��ى 
الم�سوه��ة الت��ي ح��اول المخالف��ون ر�سمه��ا ، واإنم��ا ه��و ب�س��ورة 
للعالمي��ن رحم��ة  باأن��ه   Qو�سف��ه م��ع  تتنا�س��ب  ج��داً  مخفف��ة 



االأ�سئلة الموجهة لمركز الدرا�سات التخ�س�سية مالمح ال�سخ�سية المهدوية
من خالل المنتدى

3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

الكت����اب م����ن إص����دار مرك����ز الدراس����ات 
التخصصي����ة ف����ي اإلمام المه����ديQ وهو من 

تقديم وتأليف السيد محمد القبانجي  .
يق����ع الكت����اب ف����ي 55 صفحة وق����د جعله 
مؤلف����ه طريقي����ن ف����ي س����بيل تحقي����ق برنامج 

تكاملي للمنتظِر الحقيقي.
الطري����ق األول من����ه: جاء بعن����وان معرفة 
 _Qالحبيب_ والمقص����ود هو اإلمام المهدي

ثم الفرق بين المعرفة والعلم.
ومح����اور ه����ذه المعرفة ه����ي: 1. مقامات 
اإلم����ام المه����ديQ 2. حقوقه عل����ى الخلق, 
وه����ي وكما يراها الس����يد المؤلف س����تة حقوق 

هي:
االول: حق الوجود, الثاني: حق البقاء, 
 ,Nالثال����ث: ح����ق القراب����ة م����ن رس����ول اهلل
الرابع: حق المنعم على المتنعم ويتبعه واسطة 
النعم����ة, الخامس: ح����ق الوالد عل����ى الولد, 

وسادسها هو حق اإلمام Q على الرعية.
ام����ا الطريق الثاني منه فق����د جاء بعنوان 
دوام الذك����ر لإلمام المه����ديQ, وهو ثالثة 
أوله����ا الذك����ر القولي )اللس����اني( ويتضمن: 1. 
دعاء العه����د, 2. زيارة آل ياس����ين, 3. دعاء 
الندب����ة, 4. م����ا ي����زار ب����ه كل ي����وم بعد صالة 
 Qالفج����ر, 5. ما يدع����ى به لصاح����ب األمر
كل جمع����ة, 6. ثم الدعاء لهQ في قنوت يوم 

الجمعة.
اما الذكر العملي فوسائله هي:

 Qوهدية اإلمام Q1. ايصال الهدي����ة له
لمحبيه.

2. ذكر فضائله.
.Q3. السعي في خدمته

4. الدع����وة لإلم����ام المه����ديQ, وه����ي 
أقس����ام األول هو الدع����وة بالحكمة النظرية, 
والثان����ي الدع����وة بالحكمة العملي����ة, والثالث 
ه����و الدعوة بالموعظة الحس����نة, ام����ا الرابع 
فهو الدع����وة لإلمامQ بالمجادل����ة بالتي هي 

أحسن.
3. ام����ا الذك����ر الثال����ث هو الذك����ر الخفي 

)القلبي(, وفيه اضاءات هي:
 .2 .Q1. رب����ط الع����ام الخارج����ي بإمامه

واختزال الحب. 3. واستشعار المظلومية.
يقول السيد مؤلف الكتاب في مقدمته:

ان فلس����فة االنتظار في مذهب أهل البيت 
هي خل����ق االنس����ان الفاض����ل وبن����اء المجتمع 
األفض����ل, ومعنى ه����ذا ان يك����ون )االنتظار( 
عم����اًل دؤوب����اً واصالح����اً دائم����اً ضم����ن آليات 

وبرامج ال يحس����ن )فنها( وصناعتها, إال أهل 
.Kالبيت

يق����ول الس����يد المؤل����ف ف����ي الف����رق بي����ن 
برواي����ة لإلم����ام  والعل����م مس����تعيناً  المعرف����ة 
الص����ادقQ: )ال يقب����ل اهلل عم����اًل إال بمعرفة 
وال معرفة إال بعمل, فمن عرف دلته المعرفة 
على العم����ل ومن لم يعمل ف����ال معرفة له, ان 

االيمان بعض من بعض(
وفي حقوق اإلمام المهديQ على الخلق 

يقول مؤلف الكتاب:
ان معرف����ة الحق كلم����ا كث����ر وتعاظم كان 
ذلك وجبا لبيان عظم شخصية صاحب الحق 
)اإلم����امQ( وهي من جان����ب مدعاة للوصول 
الي����ه واالرتباط به، ومن هنا كان البد لتمتين 
الرابطة وتأصيل العالق����ة وتركيزها في نفس 

المنتظِر.
وفي دوام الذكر لإلمام المهديQ يقول 

صاحب الكتاب:
ان ذكر االنس����ان لمحبوبه مدعاة لتركيز 

العالق����ة وتمتين االرتباط مضاف����اً إلى ما فيه 
من ثمرات عدي����دة, وان )الذكر( ليس تلفظ 
بح����روف وكلم����ات و)انما( هو وع����ي واختزان 

لمعانيها والتأمل في معطياتها.
وف����ي استش����عار المظلومية يقول الس����يد 

المؤلف:
وإذا كان رس����ول اهللN ق����ال: )ما أوذي 
نب����ي مثلما أوذيت( ف����إن ما لقي����ه مهدي هذه 
االمةQ وما سيلقاه اكثر بكثير, كما جاء في 
 Qالكثي����ر من الروايات, واذا كان الحس����ين
غريباً ووحي����داً فإن حفيده المه����دي المنتظر

Q اكثر وحدة واعظم غربة.
ه����ل يا ترى ق����د اس����توعبنا وأدركنا عظم 

هذه المظلومية.
يروى عن اإلمام صاحب العصر والزمان
Q انه قال مش����يراً إلى مصيبة جده الحسين
Q: )فألندبنك صباحاً ومساًء وألبكين عليك 

بدل الدموع دما(.

قراءة يف كتاب 
ثقافة االنتظار تطلعات يف الروؤية واالنتماء 

ملوؤلفه ال�سيد حممد القباجني

اعداد: محمد الخاقاني

لطيف عبد النبي يونس 

تتحدد هوية االنسان من خالل شخصيته ، 
وهذه الشخصية تعتمد على مقومات من االنتماء 
الفك����ري والعقائ����دي ، والتي تت����رك اثارها على 

مستوى التفكير والسلوك لتلك الشخصية. 
فهوية االنس����ان متعلق����ة بمنطلقاته الفكرية 
تح����دد  بالتال����ي  وه����ي  العقائ����دي,   وبنائ����ه 
اس����تقالله,  ومن ثم ط����رق تعامله مع االنس����اق 

الفكرية المتعددة في الواقع .
وكلما كان البناء الفكري والعقائدي محكما 
ورصين����ا كلم����ا اس����توعبت ه����ذه الش����خصية تلك 
المنطلق����ات, وقوي����ت وترس����خت فيه����ا الهوي����ة 
وتميزت, كنس����ق فك����ري بين االف����كار,  واثرت 

كثيرا في الميدان.
الماض����ي  ف����ي  التاري����خ  نتصف����ح  وعندم����ا 
والحاض����ر نجده يخبرنا ع����ن الكثير من الهويات 

والش����خصيات والحضارات التي تركت بصماتها 
في الساحة البشرية .

ونحن وس����ط هذا التراث البشري وما نملك 
م����ن ارث حض����اري اس����المي نتس����اءل- في هذا 
الوقت وفي هذه المرحلة -عن مالمح الشخصية 
مهدوي����ة  ش����خصية  هن����اك  وه����ل  المهدوي����ة, 
له����ا اس����تقالليتها, وما ه����ي مالمحه����ا وماهي 
مصادره����ا, وما مدى تأثير هذه الش����خصية في 
الواقع المعاصر وكيف ينعكس ذلك على القضية 
نفس����ها ؟ الس����يما ونح����ن نع����رض على الس����احة 
البش����رية فكرا يحمل لإلنس����انية جمعاء البشرى 
بالس����عادة المنش����ودة,  واالمل بعدم اليأس من 

ضرورة  مجيء الغد المشرق.
 H.يحدد الس����يد الشهيد محمد باقر الصدر
ف����ي حدي����ث ع����ن الش����خصية اإلس����المية   ثالثة 

مقومات لهذه الشخصية اإلسالمية هي:-
اوال: طاق����ة فكرية يتعامل به����ا مع الوجود و 

الموجودات 
ثاني����ا: طاق����ة روحي����ة يتعام����ل به����ا مع اهلل 

عزوجل
ثالثا: طاقة اخالقية يتعامل بها مع المجتمع

ويقول السيدQ  ان هذه المقومات متفاعلة 
مع بعضها البعض وغيرمتحجرة .

وفع����ال س����نرى من خ����الل المق����ال كيف ان 

تفاع����ل ه����ذه المقوم����ات الثالث����ة ينت����ج نس����يجا 
م����ن منضوم����ة حضاري����ة متكاملة وش����املة لبناء 
ش����خصية إس����المية متينة والتي ب����دوري احولها 
إل����ى خصوصي����ة الفك����رة المهدوي����ة وخصوصية 
الش����خصية المهدوية فانا اس����تعير المصطلحات 
وبعض المضامين لكي استفيد منها في خصوص 

قضيتنا المقدسة التي   ال تنفك عن االسالم.
لتوضيح معالم الشخصية المهدوية نستطيع 
نق����ول، إن االنس����ان المنتظ����ر لك����ي يتمت����ع  ان 
بش����خصية مهدوية متميزة ومتكاملة وذات هوية 
حقيقي����ة تميزه ع����ن غيره فيج����ب ان يمتلك هذه 
المقوم����ات الثالثة والت����ي ننزلها م����ن منظورها 
المه����دوي  منظوره����ا  إل����ى  الع����ام  االس����المي 

الخاص, وبما يالئم الخصوصية المهدوية. 
عل����ى رأس ه����ذه المقوم����ات الثالث����ة ه����ي ) 

الطاقة الفكرية في الشخصية المهدوية(.
فان االنسان المهدوي جزء من هذا النظام 
الوجودي وبكل ما يحم����ل من تكامالت ومقامات 
، وهذا الوج����ود فيه مكونات����ه التكوينية, ومنها 
الفكري����ة العقائدي����ة وبحكم وج����وده فيها فوجب 
عليه فهم  واستيعاب حقائقها لكي يبني منظومته 
الفكري����ة بش����كل متي����ن, وبالتالي يتعام����ل معها 
تعام����ال صحيح����ا ، الن هذا الوج����ود هو برنامج 
متكام����ل يكم����ل بعض����ه بعض����ا فاذاجه����ل موقعه 
منها او موقع أي منه����ا والتاثيرات المتبادلة بين 
هذه الموجودات, فانه س����وف يخسر الكثير من 
المعرفة التي تنجر إلى الس����لوك والتعامل, وان 
االنسان المهدوي يختلف عن غيره النه يحمل في 
جوهره رؤية كونية يفس����ر على اساس����ها عالقته 
بالمجتم����ع, وعالقات اف����راد المجتمع ببعضهم 
، وعليه سيكون احادي النظرة او حتى جزئيها.

ان الطاق����ة الفكرية في الش����خصية البد ان 
تنطلق م����ن اهم ركن ف����ي المنظومة الش����املة,  
وه����و التوحيد ذلك الن هذا الرك����ن يمثل مقدمة 
ضرورية اليجاد الركائز االخ����رى التي تحتاجها 

الشخصية المهدوية والتي من اهمها العدل.
ومن هنا فان المنتظِر باعتباره يحمل ش����عار 
التوحي����د والع����دل, فيج����ب علي����ه ان يعم����ل على 

محاور هي:

ر  لمحو ا *
األول:

يتمت����ع  ان 
توحيدي  بفك����ر 
راق. اما مصدر 
الفك����ر  ه����ذا 
المؤك����د  فم����ن 
يس����تلهمه  ان����ه  

م����ن معلمه االول وهو النبي االكرمN وأئمة اهل 
البيتK  ومن ثم يس����تلهمه من قائده المعاصر 
الق����رآن  مص����در  م����ن  أي   Qالمه����دي االم����ام 
واحاديث العترة النورية,  ومناجاتهم وزياراتهم 
وادعيته����م وخطبهم الت����ي هي ان����وار تبين مقام 

التوحيد بارقى صورة.
حي����اة  ف����ي  ج����دا  مهم����ة  القضي����ة  ه����ذه 

المنتظر,النها المقوم االول لنظريته, وتش����كل 
الحصان����ة األكبر ل����ه من كل ال����زالت والتحديات 
وه����ذا   المص����در المهم ج����دا الذي يتغ����ذى منه 
دائم����ا في كل مس����يرته, ليواجه الواق����ع ويرفده 
ب����كل االفكار المهدوية ويرد  على الش����بهات التي 

كثيرا ما تواجهه.
*المحور الثان����ي وهو الطاق����ة الفكرية هو 
معرفة امامه بش����كل حقيقي ، يتحدر من معرفة 
مفه����وم االمامة ومقوماته����ا وخصائصها ومرورا 
إل����ى متعلقاتها مثل العصمة وعلم االمام وغيره, 
ونزوال إلى معرفة الخصائص الشخصية لالمام

Q, سيرة او مقامات ملكية او ملكوتية.
ام����ا المحور الثالث : فه����و ان يتمتع المنتظر 
بدائرة تتسع الستيعاب  القراءات الموجودة على 
الساحة الفكرية كافة، انطالقا من قراءته لفكر 
مجتمع����ه, ثم إلى دائرة المتفقين معه في الفكر  

ومن ثم إلى المختلفين معه فيه جزءا او كال.
وه����ذا اليتاتى اال م����ن خالل متابع����ة كبيرة 
ودقيق����ة تس����توعب اه����م النظري����ات المطروحة 
او  والحاض����ر  الماض����ي  ف����ي  فك����را  او  تطبيق����ا 
المس����تقبل، وليك����ون المنتظِ����ر م����رآة  للمعرف����ة 
الكلي����ة ،وتتجلى فيه����ا اغلب الق����راءات المهمة 
في  الس����احة المتعلقة باحي����اء روح االنتظار لدى 

االنسان وتحقيق السعادة للبشرية.

عالقة االإمامQ بمثلث برمودا 
ونهاية العالم

لدي سؤاالن:
*  م����ا عالق����ة اإلمام المه����دي بمثلث 

برمودا ؟
 * وما عالقة اإلم����ام المهدي بكوكب 
نبيرو ونهاية العالم, وهل صحيح ان نهاية 

العالم في سنة 2012؟
الجواب:

ال توج����د اية عالقة بين اإلمام المهدي
Q وبي����ن مثلث برمودا ,لع����دم وجود دليل 
عل����ى وجود تل����ك العالق����ة الخاص����ة ,نعم 
بمقتض����ى كون اإلم����امQ صاح����ب الوالية 
التكويني����ة على االرض وغيره����ا فله عالقة 
من هذه الجهة, ولكن هذا شيء, والعالقة 

التي يوحيها ظاهر السؤال شيء اخر.
وكذل����ك عالق����ة اإلم����امQ بالكوك����ب 
ف����ي صحيف����ة ص����دى  المذك����ور, ويوج����د 
المه����دي/ الع����دد الثاني مق����ال يعالج هذه 
القضي����ة الب����اس باالطالع عليه م����ن موقع 

الصحيفة .
***

احداث اليمن؟
س: ه����ل اح����داث اليم����ن ف����ي منطقة 
صع����دة من عالمات ظه����ور اإلمام المهدى

Q, وم����ن ه����و اليمان����ي وهل يخ����رج قبل 
اإلمام المهديQ أم بعده؟

الجواب:
ال يمكن الجزم ب����ان ما يجري االن في 
اليمن من احداث هو من عالمات الظهور, 
واليمان����ي ه����و ش����خصية يمنية تظه����ر قبل 
ظهور اإلم����امQ وقريبة م����ن الظهور,اما 
من هو فليس بيدنا دليل يحدد هويته بشكل 

واضح .
***

حول الخم�سين امراأة في جي�ص 
Qالمنتظر

الع����دد خمس����ون امرأة ضم����ن ثالثمئة 
و ثالث����ة عش����ر الذين ه����م خ����واص اإلمام 
المنتظرQ، هو عدد نراه قليال بالنس����بة 
لع����دد الرجال في هذه الع����دة المباركة ، و 
س����ؤالنا هو هل يعود ذلك إلى طبيعة تكوين 
المرأة البدني, األمر الذي يجعلها أقل قوة 
جسمانية من الرجل بحيث تكون المتمتعات 
بطبيع����ة جس����مانية قوية قلي����ال ت إلى هذه 
الدرج����ة ؟ ام ان االمر هو على غير الصورة 
التي ن����راه من خاللها، ثم ه����ل هذا العدد 
_نقصد الخمسين_ مقرر مسبقا بانه غير 

قابل للزيادة ؟
الجواب:

طبيعة النظ����ام االجتماع����ي والتركيبة 
االجتماعي����ة للنس����اء يقتض����ي قل����ة تواج����د 
الم����رأة نس����بة للرج����ل, وهذا مانش����اهده 
حت����ى ف����ي المجتمع����ات التي ن����ادت بحرية 
الم����راة عل����ى حس����اب اس����رتها ونظامه����ا 
المنزلي,فف����ي اي����ة دول����ة م����ن دول العالم 
تجد التمثيل النسوي ضعيفاً مقارنة بتمثيل 
 Qالرجال ,اما فيما يرتبط بدولة الحجة
ف����ان االدوار تعتم����د على الكف����اءات والجد 
واالجته����اد ف����ي اداء المه����ام واليف����رق فيه 
بين الرج����ل والمراة، علم����ا ان هذا العدد 
بالقي����اس إل����ى )313( رجل هو ع����دد كبير 
نس����بيًا,وهوالء يمثل����ون الق����ادة ف����ي ه����ذه 
الدول����ة المباركة,ام����ا ف����ي ميادين اخرى 
فقد يكون عدد النساء مكافئاً لعدد الرجال 

وقد يكون اكثر.
***

ال�سالة على النبيN وارتباطنا 
Qباالإمام

س: ماعالق����ة الصاله على محمد وآله 
في ارتباطنا باإلمامQ ؟

الجواب:
 Qعالق����ة الص����الة باإلم����ام المهدي
واضحة, اذ ان اإلم����امQ جزء ممن نص 
االمر بالصالة عليه����م وان الصالة ال تقبل 
االبهم ,فاإلمام المهديQ واحد من ائمة 
اه����ل البيتK الذين قرن����ت الصالة على 
النب����يN بهم ,وجعلت م����ن تمام فريضة 
الص����الة وان بغير الصالة عل����ى النبي وآله 
ترفض الصالة,فارتباطه����ا به كارتباطها 

.Kبالزهراء وعلي والحسن والحسين
***

غيبة االإمام
س: لماذا غاب اإلمام المهديQ وانه 
بعد غيبت����ه س����يظهر ليمأل األرض قس����طا 
وعدال, ولماذا لم يملئها في عصر والدته؟

الجواب:
هناك حكم م����ن وراء الغيبة, لم يطلع 

اهلل تعال����ى اح����دا عليه����ا اال م����ن اذن ل����ه 
وارتض����اه, فكم����ا ليس بمقدورنا ان نس����أل 
لم����اذا ال يقيم اهلل تعالى ي����وم القيامة االن 
لكي يحاس����ب الطغ����اة والمفس����دين ويقيم 
الع����دل ,فكذل����ك ليس بمقدورن����ا ان نوجه 
ه����ذا الس����ؤال, الن عل����م ذلك موك����ول إلى 
اهل����ه . وإن كانت جملة م����ن الروايات بينت 

بعضاً من حكم الغيبة .
***

 Qكيف يعرف ا�سحاب الحجة
انف�سهم

س: ل����دي س����ؤال أفك����ر فيه من����ذ وقت 
طويل أش����عر أحياناً وهو انن����ي قد أكون من 
أصح����اب الحج����ة ال-313 وأتمن����ى ذلك, 
وق����د رأي����ت بع����ض المنام����ات الت����ي توحي 
بذلك, لذلك أس����الكم هل أنا وحدي أشعر 
بهذا االحس����اس وهل هو وه����م أو تمن، أم 
هو إله����ام حقيقي، وكيف أميز ذلك وكيف 
يعرف أصح����اب المهديQ أنفس����هم وهل 

بينهم نساء عرب؟
الجواب:

هذا ش����عور ناتج عن الوه����م ,والمنام 
ليس بحجة ش����رعية حتى يمكن التمسك به 
,وام����ا معرفة االش����خاص الذين يصحبون 
اإلم����ام المه����ديQ انفس����هم فه����ذا الب����د 
في����ه ان يكون بعهد م����ن امامهم من خالله 
يتعرف����ون على مهامه����م ووظائفهم . وليس 
بأيدين����ا م����ا يمك����ن أن يوث����ق به لك����ي يكون 
طريق����ة في التعرف, ولعل ذلك من الحكم  
ا لتي ألجلها ال يتمكن أي شخص أن  يدعي 

أنه منهم.
***

مفهوم الرجعة
س: ما هو مفه����وم الرجعة؟ومن الذي 
يرجع مع اإلم����امQ؟ ومتى تكون ) بعد كم 

يوم من الظهور(؟
الجواب:

النصوص الش����رعية الت����ي تتحدث عن 
الرجع����ة تفي����د ان الرجع����ة تقع من����ذ ظهور 
اإلمام المهديQ ثم تبدا دائرتها تتوس����ع 
إل����ى ان تق����ع لالئمةK,وه����ذه النصوص 
تتح����دث ع����ن كونه����ا خاصة وليس����ت عامة 

لجميع البشر.
ان  النص����وص  بع����ض  م����ن  والظاه����ر 
الرجع����ة تقع عن����د الظهور لبع����ض االنبياء 

واالولياء والصلحاء .
اما تحديد ذلك بااليام فليس متيس����را 
الح����د حتى يتحدث فيه, لكتمان النصوص 

الشرعية ذلك .
***

ذكر االإمامQ في القراآن
س: هل هناك دالئل قرآنية تش����ير إلى 

.Qوجود اإلمام المهدي
الجواب:

الدالئ����ل عل����ى ذل����ك كثيرة ج����دا ومن 
اهمها وابينها س����ورة القدر ,التي تدل على 
لزوم وجود من يتنزل عليه المالئكة والروح 
في كل ليلة قدر من كل سنة . وهذا التالزم 
بي����ن التنزل في كل س����نة للمالئك����ة والروح 
يقتضي أن يكون هناك شخص مؤهل يتنزل 
عليه ه����ذا الروح بتلك المق����درات , وليس 
في الوج����ود من أدعى أنه ه����و ذاك ما عدا 
م����ا دلت عليه الروايات م����ن أنه هو المهدي 
Q  ابن فاطمة L كحديثي األثني عش����ر 

والثقلين.
***

القاب االإمامQ في القراآن
س: ه����ل وردت القاب اإلم����ام المهدي

Q نصاً في القران؟
الجواب:

 Kالقاب ,ق����ال االئمة Qذكرت ل����ه
انه����ا ل����ه ,واستش����هدوا بذكرها ل����ه بذكر 

االيات القرانية :- واليك بعضاً منها:-
في بحار األنوار ج 51 - ص 30 - 31

عن أبي جعفرQ في قوله تعإلى )وَمَن 
ُقتِ����َل مَْظلُومًا َفَقدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُ����ْلَطانًا َفاَل 
يُسْ����ِرف فِّي اْلَقتِْل إِنَّ����هُ َكاَن مَنْصُ����ورًا( قال
Q : س����مى اهلل المه����ديQ المنصور .... 

الخبر .
وجاء في بحار األن����وار أيضاً ج 52 ص 

373
.... :Lقال رج����ل لجعفر بن محم����د
تقول : الس����الم عليك يا بقية اهلل قال : ثم 
ِ خَيْرٌ لَُّكمْ ِإن ُكنتُم  قرأ جعفرQ: )بَقِيَُّة اهللهّ

مُّؤْمِِنينَ(.
***

المهدي الخائف
 Qس: ورد ف����ي زيارة اإلم����ام المهدي

في يوم الجمعه )السالم عليك ايها المهذب 
الخائف ( فماهو معناها وشرحها؟

الجواب:
الوصفي����ن  ان  العب����ارة  م����ن  الظاه����ر 
المذكوري����ن في ه����ذا المقطع م����ن الدعاء 
يتحدث����ان عن حالة مترابط����ة اذ قد يتوهم 
صف����ة  تنف����ي  الخ����وف  حال����ة  ان  متوه����م 
التهذي����ب, التي تعني النق����اوة من العيوب 
والطهارة في االخ����الق, وحيث ان الخوف 
بمطلقه قد يقال انه ال ينس����جم مع النقاوة 
من العي����وب النه يعتبر في ح����د من حدوده 
نق����ص فجيء بعبارة المهذب لكي ينس����جم 
المقطع, فاذا ما توهم شخص ان الخوف 
عيب, تأت����ي كلمة المهذب وتق����ول ان هذا 
الش����خص المتص����ف بصف����ة الخ����وف هذه 
اتصف بها مع التاكيد على ان هذا الشخص 
مع اتصاف����ه بهذه الصفة التي يظن ان فيها 
نقصاً هو مهذب اي مخلص نقي مطهر من 
العيوب لذلك اسبقت كلمة الخوف النها قد 
ت����دل في بع����ض مراحله����ا واطالقاتها على 
نقص عند الخائف اس����بقت بالمهذب التي 
تعني انه الكامل الذي ليس فيه عيب يشوبه 
وبالتالي يك����ون الخوف خوفاً منس����جماً مع 
الكمال, وفسر هذا الخوف انه الخوف على 
الش����ريعة ،الخ����وف على الدي����ن ،الخوف 
على وعد اهلل س����بحانه وتعالى فيكون معنى 
المقط����ع )الس����الم علي����ك ايها النق����ي ايها 
المخل����ص ايه����ا الطاهر ايه����ا الخائف على 

دين اهلل ايها الخائف على وعد اهلل(.
***

عالمات ظهور المهدي 
Q.المنتظر

س: هل تحققت عالمات ظهور المهدي 
المنتظرQ في وقتنا الحاضر أم بعد ؟

الجواب:
اذا كنتم تقص����دون العالمات الحتمية 
فلم يتحقق منها شئ لحد االن ,واذا كنتم 
تقصدون العالمات غير الحتمية فقد تحقق 

منها وبقي اشياء اخر لم تتحقق بعد .
***

هل االإمام الحجةQ متزوج
 Qس: ه����ل اإلم����ام المه����دي المنتظر
متزوج ولديه أوالد ؟ فإن كان كذلك ، فمن 
هي زوجت����ه ، وكم ع����دد أوالده من الذكور 

واإلناث ، وأين يعيشون ؟ وما أسماؤهم ؟
فقد قال اإلمام المصلح الميرزا حسن 
االحقاق����ي ف����ي كت����اب )الدين بين الس����ائل 
والمجي����ب( الج����زء الثاني في ج����واب هذا 

السؤال : 
نع����م في أحاديثنا أنهQ ق����د تزوج وله 
أبن����اء ، وأحف����اد ، وأس����باط ، وأس����رة، 
وبالد ، وقالوا : إن مسكنه يسمى )الجزيرة 
الخض����راء ( وه����ي بعي����دة ع����ن أقاليمنا ، 
مس����تورة عن أعين أمثالن����ا ، ولنا أحاديث 
فيم����ن عثر عن ب����الده ، وش����اهد أبناءه ، 
وأحف����اده ، وأس����باطه ، وصلى وائتم به ، 

مع جماعات ال تحصى .
الجواب:

م����ن حي����ث االم����كان العقل����ي التوج����د 
استحالة عقلية تقضي بعدم زواجه .

ام����ا م����ن حيث الوق����وع فاليوج����د دليل 
ي����دل على انه متزوج ول����ه اوالد او يعيش في 
مدينة خاصة به وان اوالده في تلك المدينة 
يعرفون انتسابهم له ,فهذه كلها تخرصات 

الدليل عليها .
***

م�سير فل�سطين في زمن االإمام 
Qالمهدي

س: قب����ل فتره عرضت بع����ض القنوات 
الفضائية قصة النبي يوس����فQ والحظت 
من خاللها ان النبي يعقوبQ كان س����اكناً 
في بالد كنعان هو  واوالده )بني اس����رائيل( 
وكنع����ان حاليا هي فلس����طين والمعروف ان 
اإلمامQ عندما يظهر س����يحرر فلس����طين 
كان����ت  اذا  ه����و:  فالس����ؤال  اليه����ود,  م����ن 
فلسطين هي اصال لليهود فلماذا سيحررها 

اإلمامQ من اليهود؟
الجواب:

كنعان ليس����ت ملكاً لليهود فهي موجودة 
قبلهم وكان����ت موجودة حتى قب����ل ابراهيم
Q رجل التوحيد واالس����الم ,واالراضي ال 

يملكها االشخاص وان استوطنوا بها .
وتحرير اإلمامQ ارض فلس����طين من 
اليه����ود اليعني اخراج الن����اس من اوطانهم 
ومس����اكنهم ,انما هو تحري����ر لالرض من 
النظ����ام المتجبر ليحل محل����ه نظام العدل 

والمساواة.

اأن االن�سان املنتظر لكي يتمتع ب�سخ�سية مهدوية متميزة ومتكاملة وذات هوية حقيقية متيزه عن غريه فيجب ان ميتلك هذه 
املقومات الثالثة والتي ننزلها من منظورها اال�سالمي العام اإىل منظورها املهدوي اخلا�ص، ومبا يالئم اخل�سو�سية املهدوية. 
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المدون���ة هي وس���يلة من وس���ائل االعالم على الش���بكة العنكبوتي���ة تكتب فيها 
البح���وث والمق���االت وانتق���اد االراء وماش���اكل ذلك، وحس���بما ذكر في موس���وعة 
ويكيبيدي���ا هي )منش���ورات على ش���بكة الويب تتألف في الدرج���ة األولى من مقاالت 

دورية، وتكون في معظم األحيان مرتبة زمنيا بشكل معكوس(
- ورص���د هذا العدد س���يكون عما كتب ف���ي بعض هذه المدون���ات خالل العام 
المنصرم 2010 وكيفية معالجتها للموضوعات المهدوية بين مؤيد ومعارض ،وبين 

مؤمن ومنكر لها.
* نش���رت مدون���ة )درة( وهي اح���دى مدونات مكتوب بتاري���خ 2010/10/15 
مق���االً تحت عنوان )أوهام المصريين ..المخلِّص ال���ذى ال يخلِّص( حيث ذكر كاتب 
المق���ال ان مجىء المخلِّ���ص، انتظار المخلِّ���ص، عودة المخلِّ���ص.. تعبيراتٌ دالة 
على أمنية مس���تحيلة، كانت الجماعاتُ اإلنس���انية تلجأ إليها فى فترات )اإلحساس 
الجماعى( بالقهر والضيق، لتضفى على الحاضر أماًل يجعل الحياة محتملة، حتى 
وإن كان ذلك األمل وهمياً. مش���يرا الى ان الوهم المصرى العام الداعى إلى انتظار 
المخلِّص، لم يُولد عند المصريين المعاصرين. وإنما تم تغذيتهم به شيئاً فشيئًا، 
وعبر وس���ائل كثيرة موحية لهم بأن كل ما عليهم هو االنتظار.. واألمل.. والس���كون.. 
والفرح���ة بالمخلص حين يأتى، خاصة أن الضجة الكبيرة التى ثارت فى الس���نوات 

الماضية تحت مسمى )اإلصالح( انتهت إلى ال شىء..)انتهى(
- ه���ذا االدع���اء م���ن قبل الكات���ب للمق���ال ليس بجدي���د ، ولك���ن الجديد هو 
ه���ذا االصرار على ذلك االن���كار لقضية حتى منكريها اقروا بقدمها ورس���وخها في 

معتقدات البشرية على اختالفها.
* ونش���رت مدونة )محم���د المغربية(  مقال حمل عن���وان )المهدي المنتظر( 
بتاري���خ 2010/8/25 انتق���د فيه الم���دون اتكال العرب عل���ى بعضهم البعض، من 
دون حتى أن يصلحوا الحال التي يعيش���ونها، ويحكي المدون قصة قصيرة عايش���ها 
صاحب المقال في المسجد بينما كان في الصالة، فكتب يقول: )كان الجميع يصلي 

في المس���جد.. البع���ض يصلي النوافل.. وآخرون تحية المس���جد..إال أنهم جميعا لم 
يعلموا أنهم يولون وجوههم يمين القبلة بحوالي 40 درجة،ولكن ال أحد قام وأرشد 

البقية لالتجاه األصح للقبلة (.
 ويتاب���ع الم���دون القول: )صرنا أمّة نعرف أنّنا على خط���أ، تجد صغيرنا يعدّد 
مج���االت تخلّفن���ا قب���ل كبيرنا، أمّا ش���بابنا فكلّه���م محلّلون سياس���يون اجتماعيون 

نفسيون، كّل وتفسيراته، حلوله وتوّقعاته لجنسنا المتخّلف عن الركب(.
 وي���رى الم���دون أن العرب ق���ادرون على االنتق���اد، كاالنتق���ادات التي يوجهها 
المدون���ون العرب لموقع كويكيبيديا، إال أن أيا منه���م لم يضف يوما مقاال بالعربية 
إلى هذا الموقع ليستفيد منه اآلخرون، والسبب في ذلك يعود إلى أن العرب يتكلون 

على بعضهم، وكل يترك مهمته لآلخر.
ويختت���م صاحب المقال حديثه بالق���ول: )كلّنا نودّ ب���الدا حضارية، لكن على 
العفاريت أن تكنس ش���وارعنا، تخترع لنا بيل غيتس عربيا، تقتصد في اس���تهالك 
الكهرباء، تحم���ي األقلّيات، تطبّق الديمقراطية، تزرع األش���جار، تربّي صغارنا 
)ولي���س صغاره���ا( على م���كارم األخ���الق، تنّظف مس���اجدنا، تؤّلف كتبن���ا وربّما 
تقرؤه���ا نيابة عنّا، تصن���ع طائرة يلهو بها أميرنا، هو أمير ف���ي النهاية.. أمّا نحن 
فلنظل كما العادة، نثرثر وننتقد، نعيب ونقارن، نستنكر ونرفض، ولننتظر نزول 

المهدي المنتظر..(

 - وصاح���ب المقال اليريد انكار قضية المهدي المنتظر بقدر مايريد تس���ليط 
الضوء على ضرورة العمل وعدم االتكال على االخرين ، فمن يريد تغيير واقعه البد 

ان يغير نفسه اوال وال يكفي هنا االنتظار فقط من دون عمل. 
* اما مدونة )جيران( التي تعود لمدون مصري فقد نش���رت خالل عام 2010 
مايق���ارب من تس���عة مقاالت ح���ول االمام المه���دي Q وكلها تصب ف���ي انكار هذه 
القضي���ة المهدوية ،واهم تل���ك المقاالت ماجاء تحت عن���وان )ال مهدي ينتظر بعد 
الرسول محمد خير البشر( وفي الواقع انها رسالة للشيخ عبد اهلل بن زيد آل محمود 
قاضي ومفتي دولة قطر قال فيها: )إن هذه الرسالة اخترت لها هذه التسمية لتكون 
عقيدة حس���نة ، تتدلى بها األلس���نة من كل مس���لم و مس���لمة لالعتقاد أنها حقيقة 
مسّلمة ، بدأتها بدعوة العلماء و الطالب إلى االتحاد على حسن االعتقاد من أنه ال 

مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر(.
- وت���رى رصدن���ا ان هذا الج���زم والقطع من قبل قاضي ومفت���ي قطر بتكذيب 

وج���ود المهدي المنتظر فيه الغاء 
لك���م هائل من الم���وروث الروائي 
ال���ذي ين���ص عل���ى وج���ود االمام 
  Qوص���الة عيس���ى Qالمه���دي
خلف���ه مضاف���ا الى ان���كار االيات 
حقائ���ق  عل���ى  الدال���ة  القرآني���ة 
ال���ى اآلن لم تحص���ل لحين ظهور 
االمام المهدي المنتظر Q وهذا 

مما اليقبل مطلقا.
* ام���ا مدون���ة )الرأي اآلخر( فقد نش���رت مق���ال تحت عن���وان )ملف للمهدي 
المنتظ���ر ف���ي البنتاغون( بتاريخ 2010/4/15 يس���لط الضوء عل���ى ماجاء في احد 
خطب الس���يد الصدر الشهيد الثانيH،التي تناول فيها ان امريكا، قد اسست منذ 

 Q عدة سنوات، ربما عشر سنوات، بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي
، وليس لشيء آخر.

*ام���ا مدونة )االخبار المس���يحية ( وهي مدونة تهتم بكل االخبار المس���يحية 
ف���ى مص���ر والوط���ن العرب���ى والعالم باكمل���ه، كذلك اخب���ار االقباط ف���ى مصر - 
الكنيس���ة القبطية - االرثوذكس���ية - فقد نش���رت مقاالً بتاريخ 2010/3/29 تحت 
عن���وان )ظهور ش���خص يدّعي انه المه���دي المنتظر على الفيس ب���وك ( موضحا ان 
هذا الش���خص انش���أ مجموعة على الفيس ب���وك وبدأ يوجه خطاب���ات للناس، وهو 
سوداني ، وقد نشرت مدونة )خواطر( خبرا عنه بعنوان )ظهور المسيح المهدي في 

السودان ولكن على صفحات الفيس 
بوك( جاء في���ه: ان مجموعة تابعة 
لش���خص س���وداني يدعى )سليمان 
أبو القاس���م م�وس���ى( وصف نفسه 
بأنه )المس���يح المهدي المحمدي( 
أس���س لنفس���ه موقعاً عل���ى  الفيس 
ب���وك، وحمل���ت المجموع���ة اس���م 

)أصحاب المسيح المهدي المحمدي Q في والدته الثانية في السودان(.
* وف���ي مدون���ة )مكت���وب( عل���ى موق���ع الياهو نش���ر مق���ال بعن���وان )المهدي 
المنتظر ووكالة االستخبارات المركزية(، بتاريخ 2010/2/6 جاء فيه ان المهدي 

المنتظر يأتي في آخر الزمان ليخلص البش���رية عامة والمسلمين خاصة من الظلم 
واالضطهاد ، حيث يقوم حينها بتش���كيل جيش جبار يقوم بغزو الدول الغربية حتى 
الوصول الى الواليات المتحدة لنش���ر االس���الم وتخليص البش���رية من الظلم ،وقد 
اطلعت وكالة االستخبارات المركزية االمريكية على هذه المعلومات بحكم دراساتها 
وتحليالتها االس���تخباراتية للثقافات في الشرق االوسط. ونبوءة دينية كهذه لم تمر 
عل���ى خبرائها م���رور الكرام، حيث عكفوا على دراس���تها وتحليلها تحليال متمحصا 

ودقيقا.
ويضي���ف صاح���ب المق���ال الق���ول : إن وكالة االس���تخبارات المركزية ليس���ت 
كاجه���زة االس���تخبارات العربي���ة التي ته���زأ باالس���اطير او النب���وءات الخارجة عن 

المأل���وف، ف���اي تهديد يمك���ن ان يكون محتم���ال بالنس���بة اليها بغض 
النظ���ر عم���ا اذا كان مخالف���ا للمنط���ق ام ال، تعك���ف عل���ى دراس���ته 
واالستفادة منه ان لم يكن لها خيار آخر، لذا فلدى الوكالة جيش جرار 
من خب���راء التنجيم وعلم النف���س الجديد الميتافيزيق���ي. ويرى بعض 
هؤالء المنجمين بان الواليات المتحدة وربما الدول الغربية قد تتعرض 
الى كارثة انس���انية رهيبة، ويرجح ان يك���ون نيزكا قد يصدم بجزأ من 
كوك���ب االرض فيح���دث دم���ارا في تل���ك المناطق، مما ق���د يدفع دوال 
لتحريك جيوشها الجرارة ومحاولة تكرار ما فعله اسالفهم في بدايات 
ظهور االمبراطورية االس���المية وهو ماس���ماه التاريخ االسالمي بعصر 
الفتوح���ات من جانب آخر، فان خبراء علم النفس الميتافيزيقي يرون 
: ل���و ان مجموعة من الناس آمنت بفكرة أو عقيدة وآمنت بحدوثها فان 
ذل���ك يبعث في الكون طاقة هائلة يمكن ان توجدها وبالتالي يصبح امر 
ظه���ور المه���دي امرا واقعا ، انهم ي���رون ان كل مايجول في بال وافكار 

الناس من توقعات ورؤى ان كان قويا وراس���خا فانه يمكن ان يتحول الى 
واق���ع حقيقي، محيال القارئ الى مش���اهدة الفلم الوثائقي الذي يحمل 

اسم )السر( لمزيد من التفاصيل.
واش���ار المق���ال الى انه ق���د زاد من ح���دة مخاوف ظه���ور المهدي 
المنتظر لدى وكالة االس���تخبارات المركزية  ظهور اشخاص كثر يدعي 
كل منه���م انه المهدي المنتظر ابرزهم هو )محمد احمد المهدي( الذي 
ش���كل جيش���ا جرارا من الس���ودانيين قام بتحرير الس���ودان من الحكم 
الترك���ي- المصري الذي كان مدعوما آنذاك م���ن االنجليز، وقد وصل 
بثورت���ه الت���ي آمن بها كثي���ر من البس���طاء اعتق���ادا منهم ان���ه المهدي 
المنتظ���ر بالهج���وم على قص���ر الحاك���م االنجليزي)غ���ردون( وقتله في 
قصره. وفي العام 1979 قام ش���خص يدعى )جهيمان العتيبي( بالهجوم 
المسلح على الحرم المكي بمساعدة اعوانه حيث ادعى ان صهره محمد 

عبداهلل القحطاني هو المهدي المنتظر وطالب المصلين 
بمبايعت���ه واالس���تعداد بالتوجه الى الع���راق، اال ان قوات 

االمن السعودية قامت بقمعهم.
 ان القم���ع العنيف من قبل اجهزة االمن العربية لكل 

م���ن يدعي انه المه���دي المنتظر لي���س اعتباطيا وانما هو 
نتاج تحذير وتعميم استخباراتي امريكي- اوروبي. موضحا ان معركة )هرمجدون( 
التي تنبأ بها )نوس���تراداموس( والتي سوف تقع بين اليهود والمسلمين، هي واحدة 
من اس���س الصراع العربي-االسرائيلي، وقد تنبأت بها االديان السماوية الثالثة، 
وأن اسرائيل لم تبن ترسانتها العسكرية الهائلة هذه اال لردع او ايقاف هذه الحرب 

المزعومة قبل حدوثها او على االقل االنتصار فيها.
 وخت���م صاحب المقال مقاله بالقول: لس���ت هنا في مع���رض الحديث عما اذا 
كان المه���دي المنتظ���ر حقيقة ام ال، ولكن���ي اردت ان ابين هن���ا ان اجهزة الوكالة 

تضع احتماال لكل شيء، بل حتى االفالم السينمائية والسيما افالم هوليوود للخيال 
العلمي تتم دراس���تها من قبل خب���راء الوكالة والتحقق م���ن امكانية حدوث احداثها 
كالك���وارث االرضية وغزو كوكب االرض من قبل مخلوقات فضائية، وتحس���ب كافة 

احتماالت وقوعها.
- ورصدن���ا تس���جل عل���ى صاحب المقال ع���دة امور، منها ع���دم ذكر مصادر 
ووثائق تؤيد كالمه فيما يتعلق بإهتمام وكالة االس���تخبارات المركزية بظهور االمام 
المهدي عليه الس���الم، وكيفية دراس���تهم ومتابعتهم لذلك. ومن االمور التي تؤخذ 
على المقال كثرة اس���تعماله لمف���ردة )المزعومة( و )االس���اطير( و)الخرافة(وكأنه 
يري���د ان يصور للق���ارئ ان امريكا بأجهزتها االس���تخباراتية مهتمة بش���يء ليس له 

وجود ،او انها تخشى من الشيء ،وهذا مايؤكده كالمه في نهاية المقال .
بقي ان نوضح للقارئ نبذة عن الفلم الوثائقي الذي ورد ذكره في المقال والذي 
يحم���ل عنوان )الس���ر( فإن هذا الفيلم بحس���ب ماجاء في موق���ع الويكيبيديا عرض 

باللغ���ة اإلنجليزية وهو يتحدث عن أعظم س���ر عرفته البش���رية من���ذ بداية مولدها 
إلى اآلن، هذا الس���ر الذي أخفاه بعض الناس عن عامتهم كي يس���تأثروا بالمنافع 
العظيمة التي تأتي من وراء تطبيقه، والذي إن طبقته لم يعد ش���يء بينك وبين كل 
أحالمه حتى المستحيلة منها والتي يظن أنه ال يمكن أن تحقق، وهذا السر العظيم 

هو )قانون الجذب الفكري(.
في مقدمة الفيلم تطل على المش���اهد فتاة استحالت حياتها جحيما بعد طالق 
، وفقدان وظيفة وعدة أمور أخرى من التي تصيب كل البشر في عصرنا هذا بكمية 
إحباط ال متناهية ولكنها تقول ان امها أهدتها كتابا كان هو السبب في تغير حياتها، 
وأصبحت تبحث في كل المصادر، وفوجئت بعدد الناس الذي عرفوا هذا السر عبر 

العص���ور وفي صفح���ات التاريخ، ثم يبدأ بالظهور أش���خاص معروفين يتكلمون عن 
قان���ون ج���ذب األفكار وكي���ف حولهم هذا القانون م���ن أناس بائس���ين ومغرقين في 
الدي���ون والمآس���ي إلى أش���خاص من أنجح ما يك���ون مادياً وعاطفياً وحياتياً بش���كل 

ع���ام، وينص هذا القانون بكل بس���اطة على توجيه أفكارك كامل���ة نحو اإليجابيات 
ولي���س الس���لبيات وتخيل ما تريد أن تصل اليه واستش���عار ذلك ب���كل ذرة في كيانك 
وه���ذا س���وف ي���ؤدي إلى إط���الق طاقة كامن���ة في جس���دك إلى الفض���اء تجذب كل 
الظروف واألس���باب التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق أمنيتك تلك التي استشعرتها 

بكل جوارحك...)انتهى(
ومن هذا يتضح للقارئ انه متى مافكر واعتقد وآمن االنسان بأن ظهور المهدي 
المنتظ���ر ام���ر حتمي، وانه يجب ان يعمل من اجل ذلك الظه���ور ليتغير واقع العالم 
بأكمله ، ويصيره عالماً جمياًل ينعم بحياة س���عيدة، عندها س���تتغير حياة المنتظِر 
نحو االفضل، وهذا مايسمى بقانون جذب االفكار  لدى العاملين في تنمية شخصية 

اإلنسان. 
والمتأم���ل لهذا القانون يجده مس���توحى من الحديث القدس���ي الذي مؤداه)أنا 

عند ظن عبدي بي ، إن خيرا فخير ، و إن شرا فشر(.
كلمة ر�سدنا:

ه���ذا وهن���اك العديد من المدون���ات االلكترونية التي اليتس���ع المق���ام لذكرها 
اهتم���ت بنش���ر الموضوع���ات المتنوع���ة والمختلف���ة ح���ول القضي���ة المهدوية ورغم 
تف���اوت مواقفها اتجاه القضي���ة المهدوية كما بينت رصدنا ف���ي مقدمة الحديث اال 
ان مايجمعه���ا كلها هو ذلك االهتم���ام بالقضية المهدوية بغض النظر عن القبول او 

الرفض لها . 

الق�سية املهدوية يف املدّونات االلكرتونية

صفحات  على  ولكن  السودان  يف  املهدي  املسيح  )ظهور  بعنوان  عنه  خربا  )خواطر(  مدونة  نشرت 
القاسم  أبو  )سليمان  يدعى  سوداني  لشخص  تابعة  مجموعة  ان  فيه:  جاء  بوك(  الفيس 
بوك،  الفيس  على   موقعًا  لنفسه  أسس  املحمدي(  املهدي  )املسيح  بأنه  نفسه  وصف  مـوسى( 
السودان(. يف  الثانية  والدته  يف   Q املحمدي  املهدي  املسيح  )أصحاب  اسم  املجموعة  وحملت 

فان خرباء علم النفس امليتافيزيقي يرون : لو ان مجموعة من الناس آمنت بفكرة أو عقيدة وآمنت بحدوثها 
فان ذلك يبعث يف الكون طاقة هائلة يمكن ان توجدها وبالتالي يصبح امر ظهور املهديQ امرا واقعا 

مقال  نشر  الياهو  موقع  على  )مكتوب(  مدونة  ويف 
املركزية( االستخبارات  ووكالة  املنتظر  )املهدي  بعنوان 

وهذا السر العظيم هو )قانون الجذب الفكري(

ان القمع العنيف من قبل اجهزة االمن العربية لكل من يدعي انه املهدي املنتظر 
ليس اعتباطيا وانما هو نتاج تحذير وتعميم استخباراتي امريكي- اوروبي

او  باالساطري  تهزأ  التي  العربية  االستخبارات  كاجهزة  ليست  املركزية  االستخبارات  وكالة  إن 
النظر  اليها بغض  بالنسبة  املألوف، فاي تهديد يمكن ان يكون محتمال  الخارجة عن  النبوءات 
عما اذا كان مخالفا للمنطق ام ال، تعكف على دراسته واالستفادة منه ان لم يكن لها خيار آخر

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 



الدولة الحمدانية/التاأ�سي�ص
 ترج���ع  البداي���ة الحقيقية لظه���ور الحمدانيين على مس���رح 
األحداث  إلى مؤس���س هذه األسرة )حمدان بن حمدون التغلبي(  
صاح���ب قلعة )ماردي���ن( القريبة من )الموص���ل(، وذلك عندما 
خ���اض )حمدون( على رأس جنوده عدة مع���ارك قوية ضد الروم 
وغطرس���تهم. ثم عندما استطاع )الحس���ين  بن حمدان( هزيمة 
)الش���اري وهو أحد الخارجين عن السلطة العباسية أنذاك ( بعد 

معرك���ة قوية، فأس���ره وقدّمه إلى الخليفة يرس���ف ف���ي أغالله؛ 
فس���ر الخليف���ة بذلك، وأطلق س���راح أبي���ه الذي كان قدس���جنه 
الخليفة العباس���ي، ثم ب���دأت  مرحلة جديدة من التعاون مع بني 
حمدان؛ فاس���تعان بهم الخليفة  في محاربة القرامطة والتصدي 
لخطره���م، كم���ا وجههم إلى العدي���د من الفتوح���ات في فارس 
ومص���ر والمغرب. وقد تمكن في س���نة 293 ه����� ان يقنع الخليفة 

العباسي )المكتفي( ان يوليه امرة الموصل واعمالها.
وهك���ذا اس���تطاع الحمدانيون الوصول إل���ى أخطر المراكز، 
وتقل���دوا أعلى المناصب، وش���اركوا مش���اركة فعلية ف���ي الحياة 
السياس���ية في بغ���داد لفترة غير قصيرة، واس���تطاعت األس���رة 

الحمدانية أن توثق صالتها بالعباس���يين، وأخذ نفوذها يزداد، 
وتوغلت  في جميع مرافق الدولة.

بالرغم من الدسائس والمؤامرات المستمرة التي ظلت تحاك 
ضد الحمدانيين  من بعض العناصر في بالط العباسيين، وبرز 
عدد كبير من أبناء هذه األس���رة كان في مقدمتهم األمير )سيف 

الدولة الحمداني(.
دولة بني حمدان نه�سة �ساملة

بالرغ���م من الطابع العس���كري والحربي لدول���ة الحمدانيين 

،إال ان ذل���ك ل���م يصرف هذه الدول���ة  عن االهتم���ام بالجوانب 
الحضارية. فأهتموا  بالعراق وشيدوا القصور وبنوا القالع. 

وش���هدت الحياة االقتصادية ازدهارا ملحوظا في العديد من 
المج���االت؛ فمن ناحي���ة الزراعة كث���رت المزروع���ات، وتنوعت 
المحاصي���ل م���ن الحب���وب والفاكه���ة والثم���ار واألزه���ار، كالبُرّ 
والشعير والذرة واألرز والبسلة وغيرها. كما انتشرت زراعة  أنواع 
عديدة من الفاكهة كالتين والعنب والرمان والبرقوق والمش���مش 
والخ���وخ والت���وت والتف���اح والج���وز والبن���دق والحمضي���ات. ومن 
الرياحين واألزهار والورد واآلس والنرجس والبنفسج والياسمين 
. كما جادت زراعة األقطان والزيتون والنخيل . وظهرت صناعات 
عدي���دة تقوم على  تلك المزروعات، مث���ل: الزيتون، والزبيب، 
كم���ا ظه���رت صناع���ات أخ���رى كالحدي���د والرخ���ام والصاب���ون 

والكبريت والزجاج والسيوف والميناء .
كذلك نش���طت التجارة، وظهر العديد من المراكز التجارية 

المهمة في حلب والموصل والرقة وحران وغيرها. 
وش���هدت الحي���اة الفكري���ة والثقافي���ة نهضة كبيرة ونش���اطا 
ملحوظا ف���ي ظل الحمدانيين؛ فظهر الكثير من العلماء واألطباء 

والفقهاء والفالسفة واألدباء والشعراء.
وكان س���يف الدولة يهتم كثيرا بالجوانب العلمية والحضارية 
ف���ي دولت���ه، وظهر ف���ي عصره عدد م���ن األطباء المش���هورين، 
مثل )عيس���ى الرقي( المعروف بالتفليس���ي، و)أبو الحس���ين بن 
كش���كرايا(، كما ظهر )أبو بكر محمد ب���ن زكريا الرازي(  الذي 

كان أعظم أطباء اإلسالم وأكثرهم شهرة وإنتاجا.
وم���ن أب���رز الفلكيي���ن والرياضيي���ن الذين ظه���روا في عصر 
الحمدانيين في بالد الش���ام )أبو القاس���م الرَّق���ي(، و)المجتبى 

اإلنطاكي( و)ديونيسيوس( و)قيس الماروني(.
كما عُن���ي الحمدانيون بالعلوم العقلية كالفلس���فة والمنطق، 
فَلمع نجم عدد كبير من الفالس���فة والمفكرين اإلس���الميين في 

بالط الحمدانيين، مثل: )الفارابي(، و)ابن سينا(.
أم���ا في مج���ال العل���وم العربية؛ فق���د ظهر عدد م���ن علماء 
اللغ���ة المعروفين، مثل )ابن خالويه(، و)أب���و الفتح بن جني(، 
و)أب���و على الحس���ين ب���ن أحمد الفارس���ي(، و)عب���د الواحد بن 

عل���ي الحلبي( المعروف بأب���ي الطيب اللغوي. كم���ا لمع عدد من 
الشعراء المعروفين، مثل )المتنبي(، و)أبو فراس الحمداني(، 
و)الخالدي���ان: أب���و بك���ر، وأب���و عثم���ان(، و)الس���رى الرف���اء( 
و)الصنوبري(، و)الوأواء الدمشقي(، و)السالمي( و)النامي(.  
وظهر كذلك ع���دد كبير من األدباء المش���هورين، وفي طليعتهم 
)أبو الفرج األصفهاني( صاحب كتاب )األغاني( الذي أهداه إلى 

سيف الدولة؛ فكافأه بألف دينار، و)ابن نباتة(.
 وظهر أيضا بعض الجغرافيين، مثل: )ابن حوقل الموصلي( 

صاحب كتاب )المسالك والممالك(.…
  من اأمراء الدولة الحمدانية:

تولى اإلمارة في دولة بني حمدان عديد من األمراء، منهم:
1- حم���دان بن حمدون التغلبي )281-293ه��(: - وهو الجد 

األكبر للحمدانيين ومؤسس الدولة الحمدانية. 
الدول���ة  بناص���ر  الملق���ب  حم���دان  ب���ن   2-الحس���ن 
)281-293ه�����(. الذي تولى منص���ب امرة االمراء, وقد ضربت 

الدنانير باسمه. 

3- الحس���ين بن  علي بن حمدان-الذي اس���تعان به الخليفة 
العباسي في حروبه وقلده مناصب عليا. 

4- علي بن حمدان الملقب بسيف الدولة-)332-356ه��(. 
الذي  اس���تطاع ان يخلص الش���ام من النفوذ االخشيدي. بعد 
ان هزم االخشيديين وبس���ط نفوذه على الشام التي اصبحت في 
اوج عزه���ا في فترة حكمه, وقد ق���اد اكثر من ثمانين غزوة على 
الروم, حتى انه كان بعد رجوعه من كل غزوة يأمر بان يجمع له 
الغبار الذي كان يعل���ق بثوبه في معاركه, وفي النهاية قام بعجن 
هذا الغبار على ش���كل )لبنه(, واوصى بأن توضع تحت خده عند 

وفاته, وقد تم ذلك فعال. لقد كان بحق س���يف الدولة, كما لقبه 
الخليفة العباسي )المتقي(.

لقد ارس���ى س���يف الدولة الحمدان���ي دعائم دولت���ه في حلب 
فاستقطب مشاهير العلماء واالدباء, وقد اجزل العطاء للشعراء 
واحب الش���عر واجاد نظمه, وبادله الش���عراء ش���عرا حسنا وفنا 
جي���دا, كما اش���تهر جماعة من اه���ل بيته في نظم الش���عر كابن 
عمه ابي فراس الحمداني.  وقد اجتمع في بالطه اشهر اللغويين 
والنحويي���ن,  وان���ك لتجد في مجالس���ه المش���هورين ف���ي تاريخ 
الحضارة االسالمية ك� )ابي الطيب المتنبي, والخطيب الفصيح 

ابن نباته, والفيلسوف المشهور الفارابي(. 
دولة البيزنطيين ودولة التحدي الحمدانية:

وكان قي���ام الدول���ة الحمداني���ة على طول منطق���ة األطراف 
اإلس���المية المتاخمة ألراضي الدولة البيزنطية في جنوب آس���يا 
الصغرى وفي ش���مال العراق حاجزًا ضد هجمات البيزنطيين في 
وقت أضحت الدولة اإلسالمية نهبًا للفوضى والقالقل الداخلية، 

وليس لديها قوة حربية كافية!
ولقد خلد التاريخ اس���م )س���يف الدولة الحمداني( من خالل 
حروبه المتكررة ضد البيزنطيين، والتصدي ألعمالهم العدائية 
على أرض المس���لمين, وايقافها بل انه استطاع ان يستوعب تلك 
الهجمات, ثم الهجوم المقابل واقتحام حدود تلك الدولة القوية 
والدخ���ول إل���ى عقر داره���ا بعد ان ي���رد جيوش���ها المعتدية على 

اعقابها فيقتحم قالعها ويحتفظ بأراضيها.
  نهايات الدولة الحمدانية

 وفي اواس���ط القرن الحادي عشر الميالدي  تلعب يد األقدار 
دورها فيغير عضد الدولة البويهي على بغداد ويواصل زحفه على 
دول���ة بني حمدان، و بذل���ك انتهت دول���ة الحمدانيين  على غير 

توقع و كان ذلك سنة 367ه�.
الدولة الحمدانية ... 

نموذج للدولة ال�سيعية المجاهدة و المت�سامحة
انه لما تولى الحمدانيون امارة حلب كان اهلها على المذهب 
الحنف���ي, والبع���ض منهم كان عل���ى المذهب الش���افعي, ولكن 
س���رعان ما غلب التش���يع على حلب بعد ذلك.  بع���د ان دامت حو 

الي القرن من الزمان. 

من المعلوم أن اإلمارة الحمدونية )الحمدانية(  كانت شيعية   
بل يمك���ن القول إنها قوة سياس���ية ذات أصول ش���يعية ولكنها لم 

تتخذ من مذهبها طريقة لتثبيت حكمها أو تعزيز جمهورها. 
    انه���ا  دولة ترس���خت فيه���ا  مفاهيم الصم���ود و المقاومة و 
الجه���اد و التضحي���ة في س���بيل العقي���دة و المبدأ، في أوس���اط 
المجتم���ع اإلس���المي، و هذا ما تجس���د عبر الدفاع المس���تميت 

الذي جسده الحمدانيون.
يق���ول الدكت���ور فيصل الس���امر بهذا الخص���وص: لعل أهمية 
الدول���ة الحمداني���ة في )حل���ب(، ال تكمن في كونه���ا مجرد دولة 
مس���تقلة من تل���ك الدويالت الكثي���رة، التي ظه���رت أبان ضعف 
الس���لطة المركزية و ضياع هيبة الخلفاء العباس���يين فحسب، و 
ال مجرد كونها مركزاً هاماً من مراكز اإلشعاع الثقافي و الجذب 
الفك���ري في تل���ك الحقبة الزاه���رة حضاري���اً من تاري���خ الدولة 
العربية اإلس���المية، بل لكونها إحدى الدويالت العربية القالئل 
التي قامت على حس���اب الخالفة العباس���ية، و ألنها وقفت س���داً 
منيعا في وجه الغزو البيزنطي الذي كان يستهدف بيت المقدس.

  من مزايا الدولة الحمدانية
* التس���امح المذهب���ي من جان���ب أمراء الدول���ة الحمدانية 
)الشيعية( إزاء أتباع المذاهب اإلسالمية األخرى من أبناء األمة 
المس���لمة، فلم يرد في أخبار تلك الدولة ان هناك مشاحنات أو 
نزاعات جرت بين الس���نة و الش���يعة، ال س���يما في إمارة حلب، 
كالت���ي جرت ف���ي البلدان األخ���رى، مما يدل عل���ى ان  المجتمع 
)في ظ���ل الحمدانيين( من الناحية العقيدي���ة كان مجتمعاً خالياً 
من التعصب المذهبي، حتى أن احمد بن اس���حق الملقب ب�)أبي 
الج���ود( ال���ذي ول���يّ قضاء حل���ب بعد أب���ي الحصي���ن كان حنفي 

المذه���ب. كما أن الكثير من اتباع المذهب الس���ني  والذين كانوا 
عل���ى مذهب أب���ي حنيفة  ، و كذلك المذهب الش���افعي، تحولوا 

إلى شيعة.
ولم يتحدد التسامح الديني عند حدود المسلمين، بل شملت 
س���احته اتباع الديانات األخرى كالمسيحية و اليهودية، إذ عاش 
أولئ���ك بكل أم���ان و طمأنين���ة، و تمتعوا بكل حقوقه���م و لغتهم و 

تقاليدهم و ثقافتهم.
  و ل���م يكن نش���اط غي���ر المس���لمين محصورا ف���ي المجتمع 
الش���عبي وحده، ب���ل كان هؤالء  يلقون التس���امح في قصر األمير 
الذي ل���م يتردد في تقريب كثير منهم اليه، حتى ان )ابن دنحا( 
اكث���ر خدامه صل���ة به و إخالصا إلي���ه كان نصرانيًا، و كان كبير 
أطبائه )عيسى الرقي( نصرانيًا، وكان األمير يجزل له العطاء و 
يعطي���ه أربعة أرزاق أو اربعة مرتبات، كما لمع منهم تحت رعاية 
سيف الدولة مهندسون و رياضيون فلكيون و أشهرهم ديونسيوس 

بطريرك اليعاقبة و المجتبي األنطاكي و قيس الماروني.
* ساهم قيام الدولة الحمدانية في صيانة الشرق اإلسالمي 
من مخططات ومكائد اعداء اإلس���الم الغزاة، إذ استطاع سيف 
الدول���ة علي بن حمدان ان يرد الروم البيزنطيين على أعقابهم، 
و أن يص���ون س���وريا، من غزوه���م، و قد كان في صيانة س���وريا 
صيانة بالد اإلسالم كلها، ال سيما مصر و العراق، فلو استطاع 
البيزنطي���ون احتالل س���وريا، لنف���ذوا منها إلى أعم���اق مناطق 

الشرق اإلسالمي، بل و حتى غربه.
*  تح���ول بيئ���ة حلب و الموص���ل إلى بيئة خصب���ة لآلداب و 
الفنون و العلوم المختلفة، فقد اهتم األمراء الحمدانيون و منهم 
سيف الدولة بالذات بالشعراء و الكتاب و العلماء أشد اهتمام، و 
كان تكريمه لهم تكريماً مميزًا، و كانت مجالس األمراء تعج على 
ال���دوام بمجاميعهم، حيث مجال���س األدب و الحديث و مباريات 

الشعر.
 يذك���ر الثعالب���ي انه ل���م يجتمع بب���اب أحد م���ن الملوك بعد 
الخلفاء ما اجتمع بباب س���يف الدولة من ش���يوخ الش���عر و نجوم 

الدهر.
 و يذك���ر الغزالي أن الكثير من علماء العصر قد تخرجوا من 
ن���دوة دار س���يف الدولة و كذا بالنس���بة للش���عراء و األدباء و تلك 

الندوة كانت بحق مدرسة العلم و األدب.
*  ترس���يخ مفاهيم الصمود و المقاومة و الجهاد و التضحية 
في س���بيل العقيدة و المبدأ، في أوس���اط المجتمع اإلس���المي، 
و ه���ذا ما تجس���د عبر الدفاع المس���تميت الذي جس���ده الش���يعة 
الحمداني���ون و أمراؤه���م دفاع���اً ع���ن حياض اإلس���الم و البالد 
اإلس���المية ضد أطماع ق���وى الكفر و الع���دوان، التي كانت تبغي 

الهيمنة و اس���تعباد المسلمين، أمثال الغزاة البيزنطيين و سائر 
قوى الغزو الصليبي األوربي

 لقد  ش���هدت حلب انعطافة تاريخية   في الفترة اإلس���المية 
فقد بلغت أوج ازدهارها الثقافي والفكري والعلمي حين استعادت 
أهميتها على يد مؤسس الدولة الحمدانية اإلمامي االثني عشري 
األمير س���يف الدولة الحمداني الذي جع���ل منها عاصمة إلمارته 

عام 944 للميالد .
وقد ترك س���يف الدولة بصمات حضارية ال تنس���ى حين جعل 
م���ن حلب محجّ���اً ل���رواد الثقافة والعل���وم باإلضافة إل���ى تصديه 
البطولي لبيزنط���ة َذوْداً عن حياضها وحدوده���ا.. وهي أول دولة 
شيعية ش���هدت قوة وعزة كان حاكمها س���محاً طيباً عامل الناس 
كلها على اختالف مذاهبهم معاملة حسنة لم يميز فيها بين سني 

وشيعي.

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

نموذج للدولة ال�سيعية المجاهدة المت�سامحة
اعداد: هيأة التحرير

ظ��ل  ف��ي  ملحوظ��ا  ون�ساط��ا  كبي��رة  نه�س��ة  والثقافي��ة  الفكري��ة  الحي��اة  �سه��دت 
الحمدانيي��ن؛ فظه��ر الكثي��ر من العلم��اء واالأطب��اء والفقه��اء والفال�سف��ة واالأدب��اء وال�سعراء.

وكان �سيف الدولة يهتم كثيرا بالجوانب العلمية والح�سارية في دولته، وظهر في ع�سره عدد من االأطباء الم�سهورين، مثل )عي�سى الرقي( 
المعروف بالتفلي�سي، و)اأبو الح�سين بن ك�سكرايا(، كما ظهر )اأبو بكر محمد بن زكريا الرازي(  الذي كان اأعظم اأطباء االإ�سالم واأكثرهم �سهرة واإنتاجا.

كم��ا لمع عدد من ال�سع��راء المعروفين، مثل )المتنبي(، و)اأبو فرا���ص الحمداني(، و)الخالديان: اأبو 
بك��ر، واأبو عثم��ان(، و)ال�سرى الرف��اء( و)ال�سنوبري(، و)ال��واأواء الدم�سقي(، و)ال�سالم��ي( و)النامي(.  

الثقاف��ي  ازدهاره��ا  اأوج  بلغ��ت  فق��د  االإ�سالمي��ة  الفت��رة  ف��ي  تاريخي��ة    انعطاف��ة  حل��ب  �سه��دت  لق��د    
االثن��ي  االإمام��ي  الحمداني��ة  الدول��ة  موؤ�س���ص  ي��د  عل��ى  اأهميته��ا  ا�ستع��ادت  حي��ن  والعلم��ي  والفك��ري 
. للمي��الد   944 ع��ام  الإمارت��ه  عا�سم��ة  منه��ا  جع��ل  ال��ذي  الحمدان��ي  الدول��ة  �سي��ف  االأمي��ر  ع�س��ري 

الدول����������������ة الحمدانية



الخال�ص في الفكر الغربي

�سراب اأحمد بن احل�سن ... يح�سبه ال�ساذج ماًء
ومن أغرب ما وجدته مقاال يش����يرون فيه 
إل����ى م����وت الخطيب الحس����يني )الش����يخ علي 
الش����كريG ( ويقول����ون تحت عن����وان )هالك 
علي الشكري( ويصدرونه بآية )سَنُِريِهمْ آياتِنا 
فِي اآْلفاِق وَفِي أَنُْفِسِهمْ(, والذي كتب المقالة 
يعنون لش����خصه بأنه دكتور موس����ى األنصاري 
ويتح����دث في بداية المقال عن سياس����ة الكيل 
بمكيالين وأنها سياس����ة ال أخالق فيها أو أنها 
سياسة ال وجود للقيم فيها، ويعلو بعضها على 
بعض، ويعقب على ذلك بأن من المؤس����ف أن 
ينتق����ل هذا الم����رض من السياس����ة إلى الدين 
والمؤسس����ات الديني����ة فيذك����ر احت����كار بعض 
الشخصيات لأللقاب دون غيره وكأنها عطايا 
م����ن الس����ماء ويذكر لذل����ك مثال )كالمنش����ار 
صاع����د واكل ن����ازل واكل( وه����و مثل مصري، 
وإال فمن المس����تبعد اإلستشهاد بمثال من هذا 
القبيل لمن ليس ف����ي مصر وال من أهلها، ثم 
يصل ه����ذا الكالم ب� : إال أن����ه ليس في الموت 
ش����ماتة ولكن فيه عب����رة لمن يري����د أن  يعتبر 

فيع����رج بعد ذل����ك على قضية يص����ف الحادث 
فيها بأنه����ا مرعب هلك فيه أح����د المتاجرين 
بقضية اإلمام الحس����ين، ويتحدث عن الشيخ 
علي الش����كري الذي تناول بالحديث  أحمد بن 
الحس����ن وس����خر منه وهو على المنبر في ليلة 

التاس����ع من مح����رم الحرام من هذه الس����نة، 
ويذكر صاحب المقال أن الشيخ الشكري طلب 
م����ن أتباع احمد ب����ن الحس����ن أن يعطوه دليال 
على أن الرؤيا مصدر من مصادر التش����ريع , 
ثم يقول : إن الذي حمل الش����يخ الشكري على 
هذا القول بحق أتباع ه����ذا )المدعو أحمد بن 
الحس����ن ( هو الحس����د له, حي����ث غاضهم أن 
يظهر لهم رسول من اإلمام في زمن التنافس 
على الدني����ا ،ولكن وبعد مدة قصيرة )بس����تة 
أي����ام ( وق����ع ح����ادٌث للش����يخ الش����كري راح هو  

ضحيته، ويقول صاحب المقال أن هذه الفترة 
القصي����رة ق����د أمهل اهلل تعالى فيها الش����كري 
لك����ي يرجع عن غيه ولكنه أبى فصب عليه اهلل 
الع����ذاب - كما يدعى هذا المدّعي- ثم يعقب 
بعد ذلك على أن من صلى على الشيخ الشكري 
وهو الشيخ السند والذي يدعي صاحب المقال 
أنه هو والس����يد كمال الحيدري من مهّد للشيخ 
الشكري ارتقاء المنبر في دول الخليج ،وينقل 
ش����هادة السند في الش����كري بعد ما صلى عليه 
قائاًل رأيت رؤيا للش����يخ الش����كري وهو يرتدي 
 Q عمامة س����وداء في ضريح اإلمام الحسين
وقد عقب الس����ند على الرؤيا تلك قائال: وهذا 
يعني أن للشيخ مقاماً فيستدل  صاحب المقال 
هنا  بان الشيخ الس����ند يعترف وبلسانه وأمام 
من حضر الجنازة أن الرؤيا حق وهي كاش����فة 
عن المقام، بينما الش����يخ الشكري يسفه من 
يقول بحجية الرؤيا ويستغرب من هذا المنطق 
الغريب ويتكلم بكالم آخر ال حاجة لذكره هنا 
،وملخص ما يريد قول����ه حضرة الدكتور هنا 
أن هن����اك تناقض����اً بين كالم الش����يخ الس����ند 
وكالم الشيخ الشكري رحمه اهلل, وأن الشيخ 

الش����كري م����ات وعلى تعبي����ره) هلك( بس����بب 
تجاوزه على المدعو أحمد بن الحسن .

ونحن نرّد على كال الدعويين
أما الدعوى األولى وهي رؤيا الشيخ السند 
للش����يخ الش����كري  وأن ل����ه مقاماً عن����د اإلمام 
الحس����ين Q فهي رؤي����ا ال يترتب عليها حق أو 
باطل وهداية أو ضالل، فس����واء صحت أو لم 
تصح ،وس����واء فسرت وطابق تفسيرها الواقع 
أو خالفه  فاألمر ال يغير بالنس����بة إلينا ش����يئاً 
وال يزل����زل في عقيدتنا أمرًا، إنما الكالم في 
الرؤي����ا التي يدعيه����ا أتباع ابن الحس����ن وأنها 
ليس����ت مص����دراً م����ن مص����ادر التش����ريع فقط 
ب����ل هي مصدر م����ن مصادر اليقي����ن والعقيدة 
وه����ذا ما ال س����بيل إلى إثبات����ه، فالرؤيا تبقى 
ف����ي دائ����رة الظن وال ترب����و إلى اليقي����ن ما لم 
يك����ن هن����اك ش����يء يقين����ي يرفعه����ا، فرؤي����ا 
ابراهي����م ويعق����وب ويوس����ف والنب����ي L لم 
تكتس����ب اليقين والصحة والمطابقة للواقع لو 
ال كون الرائي والمفس����ر في نف����س الوقت نبيا 

معصوما، وكذل����ك رؤيا فرع����ون وغيرها من 
ال����رؤى التي فس����رها المعصوم فإنه����ا لم تكن 
رؤي����ا  يقي����ن وح����ق ومطابقة للواق����ع لولم يكن 

المعصوم هو المفسر لها .
وأن����ى ذل����ك ف����ي رؤي����ا أتب����اع أحم����د ب����ن 

الحس����ن، وأول ال����كالم إثب����ات أن����ه صاح����ب 
مق����ام وخليفة إلمام أو ابن ام����ام وغيرها من 
المقام����ات التي يدّعيها، فلي����س من المعقول 
أن نثب����ت عصمة أحمد بن الحس����ن بالرؤيا ثم 
نفسر أقواله وأفعاله على أساس أنها معصومة 
ألن����ه رأى ف����ي الرؤي����ا أن����ه أصب����ح معصوما و 
منتس����با لإلمام، وأنه ابنه أو حفيده وال نعلم 

كم هي سلسلة النسب بينه وبين اإلمام.
وهن����ا أري����د أن اق����ف وقف����ة أثب����ت فيه����ا 
أمري����ن، األم����ر األول أنني تحدث����ت عن هذا 

الدّعي الزنديق قبل سنوات طويلة وتحديته أن 
يثبت لي نس����به، ولكنه لم يج����رؤ على ذلك، 
وها أنا ذا والحمد هلل منعّم بالصحة وبأحسن 
األح����وال ب����ل وهلل الحم����د قد تغي����ر حالي إلى 
افضل وس����يتغير ان ش����اء اهلل إلى األفضل من 
ذلك فأين )شارة أحمد بن الحسن( إذن؟ فإن 
كانت له تلك الشارة المزعومة فلم لم تصبني 
وتصب العشرات من أمثالي ممن يثبت بطالن 

دعوته وسخف قوله وزندقة ما يعتقد به .
واألم����ر اآلخ����ر وهو مك����رر وقد نش����ر في 
مواق����ع اإلنترنت كثيرا فهو أنّي أريد أن اس����أل 
ه����ذا الزنديق: هل أن اإلمام المهدي والده أم 
ال،س����واء كان المباشر أو غير المباشر؟ فإذا 
ق����ال ال، بطلت دعواه بل وهو خالف ما يدعي 
اآلن من انتس����ابه لإلمام Q وانه أبنه، وإذا 
قال نعم أي أنه ابن اإلمام المهدي س����واء كان 
مباشرة أو بوس����ائط فأنا أسأله سؤاالً واحداً: 
وأري����د أن يجيب عليه مباش����رة أو بغيرها وهو 
كي����ف اجتم����ع زوج أبي����ك واإلمام )وحاش����اه( 
عل����ى أمّ����ك وه����ي محصن����ة؟ ألي����س ه����ذا زنا 
بالمحصن����ة، وحاش����ا للمؤم����ن أن يفعل ذلك 

فكيف تجرؤ على اتهام اإلمام به ؟.
وأرج����ع هنا إلى حجي����ة الرؤيا وأقول فيها 
إن الرؤي����ا ل����و كانت حج����ة في إثب����ات العقائد 
ومس����ائل أص����ول الدي����ن ب����ل حت����ى والف����روع  
الس����تغنينا بذلك عن الق����رآن والروايات وعن 
الكتب المؤلفة في العقائد وعن العلماء الذين 

يستنبطون األحكام الشرعية !.
إذ لو كان����ت الرؤيا صادق����ة مطلقًا، فانا 
عندما أحتاج إلى عقيدة اعتقد بها أو مس����ئلة 
ش����رعية أعمل عليها فإني س����أراها في المنام 
ف����ال حاجة بعد ذلك إلى الرس����ول أو اإلمام أو 
إل����ى آي����ة أو  رواي����ة أو إلى العال����م أو الكتاب، 

فالرؤيا قد كفتني المؤونة.
وإن كان����ت رؤي����ا أحمد بن الحس����ن فقط 
هي الحجة دون ر ؤي����ا غيره من الناس وتبقى 
حجية القرآن والروايات والرس����ل، فالبد أن 
يذكر لنا القرآن ولو باالشارة أو الروايات على 
أن هناك ش����خصا ف����ي آخر الزمان س����يدعي 
أنه معصوم وينتس����ب إلى آخر األئمة من أهل 

البي����ت K، إن إثبات دعواه س����تكون بالرؤية 
،ولك����ن أيا من ذلك لم يرد فكيف نثبت صحة 
ما يدعي هذا المدعي وإال فالكثير اآلن يدعون 
أش����كاالً وألواناً وليس من دليل على ما يدعون 
إال الرؤي����ا، فأما أن نص����دق الجميع فنقع في 

التناق����ض، أو نص����دق بعضه����م دون بع����ض 
فنحت����اج إلى دليل على الذي صدقنا ه وأما أن 
نك����ذب الجميع ونغلق الباب ونس����تريح، وهذا 
م����ا ينبغي أن نفعل����ه إال أن يأتين����ا دليل قطعي 
يمك����ن أن نثب����ت م����ن خالل����ه حجي����ة الرؤيا، 
وحيث أنه ال دليل فكل دعوى تستند في إثباتها 

إلى الرؤيا فهي سراب وباطل.
ه����ذا فضال ع����ن أن ادعاء ه����ذا الزنديق 
الفاجر الفاس����ق أن����ه معصوم يخال����ف عقيدة 
أه����ل البيت K  ف����ي أن العصمة فقط لألئمة 

األثن����ي عش����ر من أه����ل البي����ت K  وال يوجد 
نص واح����د يثبت العصمة لغيرهم، وهذا أمر 
ينبغ����ي أن يكون م����ن أوض����ح الواضحات عند 

. K أتباع مذهب أهل البيت
من هنا تأتي الس����ذاجة التي تحدثنا عنها 
وقلنا: إن اش����د م����ا يوجب اإلس����تغراب ويضع 
العش����رات م����ن عالم����ات االس����تفهام ه����و  ان 
يكون لهذا الض����ال الكاذب المنمس أتباعا مع 
أن����ه يجهر بمخالفت����ه لض����رورات المذهب إال 
أن نؤمن ب����أن هناك خيوط����ا وراء اتباع هؤالء 
السذج  لهذا المدعى، وأن المصالح هي التي 

اقتضت ذلك وهذا شيء آخر.
هذا فضاًل عن انه لو قلنا بمقاالتهم للزم 
من ذل����ك ان من تكلم على الطغاة من العلماء 
ث����م م����ات بعد ذل����ك ف����ان موته بس����بب كالمه 

عليهم، وان الطغاة على حق.
رحم اهلل الش����يخ علي الشكري، وحشره 
اهلل م����ع محمد وآل محم����د ورزقنا اهلل الدفاع 
ع����ن مذه����ب أه����ل البي����ت ض����د الض����الالت 

واالباطيل .

تتمات 6

مة
تت

هذه المف���ردة الراقية المعن���ى، والعميقة 
القيمة - أي قول األمام الباقرQ )لكن رباطنا 
رباط الدهر( تس���تحق الوقوف عندها، إذ أنها 
تحمُل رموز ودالالت بعي���دة، فاألمام Q بقوله 
ه���ذا أش���ار ال���ى ام���ر مهم وه���و ط���ول الغيبة، 
وض���رورة المرابطة فيه���ا، والثبات على انتظار 

.Q المهدي
ونفس ه���ذه الكلمة )رباطن���ا رباط الدهر( 
ترمز للوعة وحس���رة اختلجت قلب األمام الباقر

.Q
وف���ي تفس���ير ه���ذا المعن���ى ذك���ر الش���يخ 
 Q المجلسي في بحار األنوار، ) في شرح قوله
)رباطنا رباط الدهر( أي يجب على الش���يعة أن 
يربطوا انفس���هم إلى طاعة امام الحق )المهدي 

Q( وانتظارفرجه ويتهيؤا لنصرته.
وعل���ى ه���ذا األس���اس فنح���ن الي���وم يمكن 
ب���ل يجبُ علين���ا أن نك���ون مرابطين في س���احة 
المواجه���ة مع األع���داء و ان لهذه المرابطة عدة 

اشكال وألوان يفرضها نوع الواقع الذي نعيشه.

وهناك مثاًل )برناندش����و( الذي قال وأكد في 
القول )ان االس����الم هو الذي ينبس����ط على الكون 
كل����ه وهو الذي يأخذ الحكم في العالم كله(، هذه 
كلمة مش����هورة له، وهي تترجم اآلية الكريمة )َأنَّ 
اأْلَرْضَ يَِرُثهَ����ا عِبَ����ادِيَ الصَّالِحُ����وَن(، وف����ي هذه 
اآلية هي داللة واضحة على الخالص وعلى ظهور 

المخّلص.
وبعد برناندشو في انجلترا كان هناك الشاعر 
الفرنسي الكبير )رامبو(، الذي كره المسيحية ، 
وس����افر الى اليمن،لقد هاجر في غابات افريقيا 
وابتعد كثي����راً حتى وصل الى اليم����ن، وهو يبحث 
عن سر الهي،ان  رامبو وهو يعالج سكرات الموت 
قال����ت له اخته أآتيك بالراهب؟ قال: ابتعدي عني 
انت والراهب وهو يقول اهلل اكبر اهلل اكبر اش����هد 
ان ال إله إال اهلل،فمات مس����لما و من الذين آمنوا 
بفك����رة اإلمام المهديQ,كما ج����اء في صحيفة 

)االمم االفريقية( .
وبعده جاء صديقنا العالمة ) روجيه كارودي( 
وه����و اعجوب����ة، فق����د كان اول امره ش����يوعيا.  بل 
من اب����رز القياديين في الحزب الش����يوعي  ونائباً 
ف����ي البرلمان الفرنس����ي، وقد قال ل����ي ان حكاية 
المه����ديQ هي قضية طبيعية، وقضية انس����انية 

وال ارى فيه����ا غرابة،وانها اقرب ما  تكون حقيقة 
وواقعة، والبش����ر بطبعهم يأملون دائماً ويلتجئون 
عندما يرون الهرج والمرج يأملون بوجود انس����ان 
ينهي لهم هذه المعان����اة، ويقدم لهم حاًل مقبوالً 
معقوالً ميس����وراً ييس����ر لهم االمور،   وفي الوسط 
االلماني، كان  العبقري الكبير الش����اعر )غوته(. 
والذي له ديوان الش����رق المع����روف.   وله ترجمات 
آلي����ات قرآنية وضع اآلي����ات القرآنية في اش����عاره 

بطريقة عجيبة وله ايمان بالمهدي وبالمخّلص.  
   ان اوجه التشابه في هذه القضية موجودة، 
لك����ن الينابيع تختلف، بي����ن ينابيع معصومة وبين 
ينابي����ع غير معصومة، وهي واضح����ة في  القرآن 
الكري����م وف����ي االحادي����ث ايض����اً عن����د الطائفتين 
 ،Kالكريمتين السنّة والشيعة، وفي قول االئمة
وقد ورد هذا الكالم عند الش����يخ منصور علي في 
كت����اب )التاج على االصول في احاديث الرس����ول( 
في  خمس اج����زاء، وفيها باب مخصص او كتاب 
المه����دي وكت����اب فتن الس����اعة وما اليه����ا، وهذه 
االحادي����ث موجودة ومش����هورة وغنية ع����ن الذكر 

والتعريف.
 وام����ا عن����د الش����يعة فه����ي كثي����رة واكثره����ا 
صحي����ح، ومن ذلك قول امي����ر المؤمنين علي بن 

ابي طالبQ: )اللهم ال تخلو االرض من قائم هلل 
بالحجة(،وقول علي بن ابي طالبQ ليس باالمر 
 Qالس����هل، وليس باالم����ر اليس����ير فعندما يقول
كالم����ًا، فاالرض ال تخلو من حجة،  عند الس����نّة 
والش����يعة حكاي����ة االب����دال، االبدال ه����ذه قضية 
يتوارث����ون حك����م االرض، والحقيق����ة ان )اللهم ال 
تخل����و االرض من قائم هلل(، قضية  معروفة جداً 
وفيما يتعل����ق بالغرب  فان عندهم في التوراة وفي 
االنجيل، ولكننا ال نق����ول انها معصومة، بل انها 
محرفة.  وقد ذكر القرآن الكريم هذا التحريف، 
هذا ام����ر نحن نقر به ونقول ب����ه والقرآن ال ينطق 

عن هوى.   
  ان التشابه الموجود بين الكتب السماوية هو 
ظهور هذا المخلّ����ص وله صفات، له زمن، كيف 
تك����ون االرض، و لكن م����ا هي العالم����ات، فعند 
المس����يحيين ينزل المس����يح Qإل����ى االرض،أما 
عند المس����لمين الش����يعة فيقولون بانه عند ظهور 
المهدي يظهر الس����يد المسيحQ ويصلي وراءه، 
الس����نّة ايض����اً يقولون ذلك، التش����ابه   والخواص 

المشتركة موجودة. 

وحت���ى ابن تيمية يتحدث عن اإلمام المهدي
Q ويقول: )فاما المهديQ الذي بشر به النبي

N( كما يقول.
او   Qالمه���دي ش���خصية  بي���ن  وبمقارن���ة 
المخلّ���ص او المنج���ي ف���ي الق���رآن وف���ي الكتب 
الس���ماوية, نجد انه���ا تتفق في ان ابن االنس���ان 
الكام���ل الذي س���يأتي في آخر الزم���ان لكي يمأل 
االرض بالخير والهدى والتوفيق هو ترجمة لآلية 
الكريمة،بل هي آيتان في كتاب اهلل، اذا عطفت 
احداهما على االخ���رى انبثق منه اإلمام المهدي

Q، قوله تعالى )َلَقدْ خَلَْقنَا اإْلِنْسَ���اَن فِي َأحْسَِن 
تَْقِوي���ٍم(، وقوله ف���ي موضع آخر )َكمَ���ا بَدَْأَنا أَوََّل 
خَلْ���ٍق نُعِي���دُهُ وَعْدًا عَلَيْنَ���ا إِنَّا ُكنَّ���ا َفاعِلِينَ( اي ان 
الح���ق )تبارك وتعال���ى( كما خلق االنس���ان االول 
في احسن تقويم من حيث معرفته باهلل واحتوائه 
عل���ى العلم اليقين باهلل، وهو ما عناه القرآن في 
تعليم آدم االس���ماء كلها، هذه االسماء كلها التي 
اختصرت ف���ي آدم وبقي ان يكون لها مفعولها في 
حي���اة ذريته، ظلت اس���ماء معطل���ة المفعول في 
معظ���م اآليات، وكان يتم تفعيله���ا رويداً رويدا، 
ف���ي بعث���ة كل نب���ي ال���ى امة مح���دودة ف���ي زمان 
مح���دود، والزمان المحدود واالمة المحدودة لم 
تكن تتسع لتجلي كل كمال االنسان حتى جاء عهد 
ابراهيم، فاذا بابراهي���م ينتقل بالمنهج االلهي 
ال���ى عمومي���ة وإمامة لم تكن من قب���ل، في قوله 
تعال���ى )وَِإذِ ابْتَلَ���ى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ِبَكلِمَ���اتٍ َفأَتَمَّهُنَّ 
َق���اَل إِنِّي جَاعِلُ���كَ لِلنَّاِس ِإمَامًا َق���اَل وَمِنْ ُذرِّيَّتِي 
الِمِينَ(، اآلية قطعية في  َقاَل اَل يَنَاُل عَهْ���دِي الظَّ
ثب���وت اإلمام���ة نصًا، واس���تدامتها مع اس���تبعاد 
الظالمين، ولقد تش���بث ابراهيمQ بهذا الوعد 
م���رة اخرى عندما قال تعالى: )وَاجْعَْل لِي لِسَ���اَن 
صِدٍْق فِي اآْلَخِِرينَ(، لسان الصدق في اآلخرين 
ه���و ال���ذي يجل���ي منه���ج ابراهي���مQ  آلن منهج 
ابراهي���م هو جماع منهج اهلل )عز وجل(، بداللة 
آية س���ورة الش���ورى وه���و يخاطب عبده ورس���وله 
محم���داN )شَ���رَعَ َلُكمْ مِ���نَ الدِّيِن مَ���ا وَصَّى ِبهِ 
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْ���كَ وَمَا وَصَّيْنَا ِبهِ إِبْرَاهِيمَ 
َومُوسَى وَعِيسَى َأْن َأقِيمُوا الدِّينَ وَاَل تَتََفرَُّقوا فِيهِ( 
ان الدي���ن ال���ذي اكتمل ف���ي مل���ة ابراهيم بحيث 
ام���ر رس���ول اهلل النبي االعظم والرس���ول االكرم

 ،Qم���ع تفضيله ان يكون عل���ى ملة ابراهيم N
)ُثمَّ أَوْحَيْنَ���ا إِلَيْكَ َأنِ اتَِّبعْ مِلََّة إِبْرَاهِيمَ حَِنيًفا وَمَا 
َكاَن مِنَ اْلمُشْ���ِركِينَ( ه���ذه الملة منهجها ظل في 
االرض يش���رق بالتنزي���ل ت���وراة وانجي���اًل وقرآناً 
ويتعث���ر ف���ي التطبي���ق مع االنس���ان ال���ذي رد الى 
اسفل س���افلين، وهذا االنحدار االنساني لم يتم 
في جيل واحد، ويظل يتردى حتى تمتلئ االرض 

ج���ورا وعندئذ يأتي وعد اهلل بأن )َكمَ���ا بَدَْأَنا أَوََّل 
خَلْ���ٍق نُعِي���دُهُ( في انس���ان كامل كما ق���ال )انجيل 
متى( في موعود, وكما قال )س���فر اش���عياء( في 
العب���د الصالح الذي هو لس���ان الص���دق كما دعا 

 .Qابراهيم
 كل ه���ذه الصف���ات تعطين���ا ض���رورة نصية 
وعقلي���ة ان يك���ون هناك منقذ، ه���ذا المنقذ قد 
اختلف���ت الت���وراة واالنجي���ل والق���رآن بش���أنه في 

فرعيات. 
 جاء عند بني اس���رائيل وهم اصحاب الوعد 
االول، فبيّن ان عهدهم انتهى، في )سفر زكريا 
وس���فر مالخ���ي( ان )النب���ي زكري���اQ(  انزعج 
م���ن عدم وج���ود العقب الن���ه ادرك ان معنى هذا 
انته���اء اس���تخالف بني اس���رائيل، فدعى دعواه 
الموصول���ة بالكت���اب المق���دس وف���ي الق���رآن ) 
َفهَ���بْ لِي مِ���نْ َلدُنْكَ وَلِيًّا * يَِرُثنِ���ي وَيَِرُث مِنْ َآِل 
يَعُْقوبَ(، وقد اجيب كما هو ثابت في االس���فار، 
وف���ي القرآن، )نهب���ك يحيى س���يداً وحصورًا(، 
والحص���ور اي ال عقب له، فعل���م زكريا ان يحيى 
مع فضله يش���ير الى انتهاء عهد بني اس���رائيل، 
ولم���ا ظه���ر ان ام���رأة عم���ران وكان اصل���ح بني 
اسرائيل بعد زكريا، ان امرأة عمران حامل بعد 
وف���اة عمران فرحت امرأة عم���ران ونذرت ما في 
بطنه���ا هلل، واخذت تصلي ان يك���ون هذا الحمل 
هو المنق���ذ، فلم���ا وضعتها قالت ه���ذه االنثى، 
اعيذه���ا ب���ك وذريتها م���ن الش���يطان الرجيم، 
فه���ي تفترض ان لها ذري���ة، اي ان تتزوج،وهنا 
يريد اهلل ان يعط���ي عالمة قطعية انه لم يعد في 
بني اس���رائيل وقت ظهور المس���يح م���ن يصلح ان 
يك���ون اباً لنبي، فيأتي عيس���ى م���ن غير اب لئال 
تنقطع السلسلة التي ترث النبوة والملك، ويتهيأ 
الكون الس���تقبال آل محمدN، فقد جاء عيسى

Q همزة وصل بين التصديق بالتوراة والبش���ارة 
بأحم���دN )وَمُبَشِّ���راً ِبرَسُ���وٍل يَْأتِ���ي مِ���نْ بَعْدِي 
اسْ���مُهُ َأحْمَدُ(، حيث بشر السيد المسيحQ في 
العش���اء الرباني وهو مبس���وط في كل اصحاحات 
االناجي���ل االخي���رة، وهوآخ���ر عه���ده باالرض، 
قال للحواريين االثني عش���ر، لما س���ألوه س���ؤاالً 
ازعج���ه هل يس���تطيع ربك ان ين���زل علينا مائدة 
من الس���ماء، قال اتق���وا اهلل ان كنتم مؤمنين، 
اي س���ؤال ه���ذا، من صف���وة االم���ة الحواريين، 
قال اتقوا اهلل ان كنت���م مؤمنين، )َقالُوا نُِريدُ َأْن 
نَ���ْأُكَل مِنْهَا وَتَْطمَئِنَّ ُقلُوبُنَا وَنَعْلَ���مَ َأْن َقدْ صَدَْقتَنَا 
وَنَُكوَن عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ(، دعا اهلل بالمائدة 
وه���م يأكلون واش���تد الظالم قال تعالوا ارش���موا 
اقدامكم حتى يعرفكم الكامل عندما يأتي، قالوا 
يا معلم ألسنا الكامل؟ قال ال، الكامل الذي يأتي 

قبل الدينونة والحق الذي تقف نفسي في حضرته 
اني ال استحق ان احل س���يور حذائه، اشارة الى 
المهديQ، النه اشار الى قبل الدينونة بشارته 
بالنب���ي محم���دN  تمت في اول عه���ده، منذ ان 
ك���رز ف���ي الهيكل  ق���ال لهم ي���ا اوالد االفاعي من 
دعاك���م ان تجعل���وا بيت اب���ي مغ���ارة للصوص، 
س���يأتي الحق يستعلم هذه البش���ارة باحمد، اما 
ع���ن اإلم���ام المه���دي فهو ف���ي آخر ال���كالم قال 
س���يأتي االنس���ان الكامل، الن االنجي���ل ذكر في 
االصحاحات االولى بش���ارته باحم���د الباراقليط 
فتكرارها في اآلخر دون ان يعطف على االولى دل 
على ان الذكر المر جديد، والن المس���يح مقرون 
باإلمام المهدي، المس���يح رس���الته على االرض 
بدأت بخطبة وتنهي بخطبة، الخطبة التي بدأت 
يقول الحق فيها )وَيَُكلِّمُ النَّاسَ فِي اْلمَهْدِ وََكهْاًل( 
حيات���ه على االرض ل���م تبلغ ح���د الكهولة زمنا، 
عندم���ا رفع كان دون الكهول���ة، ويكلم الناس في 
المه���دِ وكهاًل وهي اش���ارة الى انه س���يخطب في 
الكهولة ذات خطبته في المهد، وان آيات س���ورة 
النس���اء تقول بان المسيح سيعود الى االرض التي 
رف���ع منها بي���ن ذات القوم الذين هم���وا بصلبه، 
لقول ربنا تعالى )وََقوْلِِهمْ إِنَّا َقتَلْنَا اْلمَِسيحَ عِيسَى 
ِ وَمَا َقتَلُ���وهُ وَمَا صَلَبُوهُ وََلكِنْ  ابْنَ مَرْيَمَ رَسُ���وَل اهللَّ
شُ���بِّهَ َلهُمْ وَِإنَّ اللذِينَ اخْتَلَُفوا فِيهِ َلفِي شَكٍّ مِنْهُ 
نِّ وَمَا َقتَلُوهُ يَقِينًا  مَ���ا َلهُمْ ِبهِ مِنْ عِْلٍم ِإالَّ اتِّبَاعَ الظَّ
* بَ���ْل رََفعَ���هُ اهللَُّ إِلَيْ���هِ وََكاَن اهللَُّ عَِزي���زًا حَكِيمًا 
* وَِإْن مِ���نْ َأهِْل اْلكِتَاِب ِإالَّ لَيُؤْمِنَ���نَّ ِبهِ َقبَْل مَوْتِهِ 
وَيَ���وْمَ اْلقِيَامَ���ةِ يَُك���وُن عَلَيِْهمْ شَ���ِهيدًا(، اول من 
يعرف المسيح اليهود، النه باالصل رسوالً اليهم 
فيعرفون���ه، فيملكون���ه، فيتوجون���ه، وينتظرون 
ان يخط���ب، فاذ ب���ه يخطب خطبته ف���ي القرآن 
ِ َآتَاِنيَ اْلكِتَابَ وَجَعَلَِني نَِبيًّا *  )َقاَل إِنِّي عَبْ���دُ اهللَّ
وَجَعَلَِني مُبَارًَكا( خالف كل المس���لّمات اليهودية 
عن مخّلصهم، عندئذ تش���رق قلوب كثيرين من 
اليهود، فتق���ول اآلن حصحص الحق، هم ابناء 
االس���باط الذين شرحوا مش���كلتهم في جريمتهم 
ضد يوس���ف بقوله���م اآلن حصحص الح���ق قالوا 
تاهلل لقد آثرك اهلل علين���ا، قال نعم،قالوا اذن 
نؤم���ن بك كم���ا تقول، وان���هQ عندم���ا يتحدث 
وينفي انه صل���ب، عندئذ يق���ول النصارى: اذن 
اخطأن���ا ف���ي قولنا، وبع���د ايمانهم ب���ه هو الذي 
س���يعرفهم باإلم���ام المه���ديQ، وف���ي مصادر 
اهل الس���نّة انه ه���و الذي يعرف اإلم���ام المهدي 
ف���ي الح���رم فينكب عل���ى اإلمامQ مقب���اًل يديه 
وقدميه ويعجب الناس من هذا؟ فيقول المس���يح 
هذا اإلم���ام الخاتم من ذرية احمدN, فلننظر 

بمعيار عملي بحت.
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رباط��������������������������������نا رباط الدهر

 املنجي يف الديانات ال�سماوية  

تحــــــــــــت املـــــجهر

ويذك��ر �ساحب المق��ال اأن ال�سي��خ ال�سكري طلب من اأتب��اع احمد بن 
الح�س��ن اأن يعطوه دليال على اأن الروؤي��ا م�سدر من م�سادر الت�سريع ، 
ثم يق��ول : اإن الذي حمل ال�سيخ ال�سكري على هذا القول بحق اأتباع 
هذا )المدعو اأحمد بن الح�سن ( هو الح�سد له، حيث غا�سهم اأن يظهر 
له��م ر�سول من االإمام ف��ي زمن التناف�ص على الدني��ا ،ولكن وبعد 
مدة ق�سيرة )ب�ستة اأيام ( وقع حادٌث لل�سيخ ال�سكري راح هو  �سحيته

فالروؤي��ا تبق��ى ف��ي دائرة الظ��ن وال ترب��و اإلى 
اليقي��ن م��ا لم يكن هن��اك �سيء يقين��ي يرفعها

اإن الروؤي��ا لو كانت حجة ف��ي اإثبات العقائد وم�سائ��ل اأ�سول الدين 
بل حت��ى والف��روع  ال�ستغنينا بذلك ع��ن الق��راآن والروايات وعن 
الكتب الموؤلفة في العقائد وعن العلماء الذين ي�ستنبطون االأحكام 
ال�سرعي��ة! اإذ لو كان��ت الروؤيا �سادقة مطلقاً، فان��ا عندما اأحتاج 
اإلى عقيدة اعتقد به��ا اأو م�سئلة �سرعية اأعمل عليها فاإني �ساأراها 
ف��ي المنام فال حاجة بعد ذل��ك اإلى الر�سول اأو االإم��ام اأو اإلى اآية 
اأو  رواي��ة اأو اإل��ى العال��م اأو الكتاب، فالروؤيا ق��د كفتني الموؤونة.



ق�سة ق�سرية
Qكوم يا �سبل الح�سن                  دارت علينه المحنعادت له القدرة على الكالم بربكة االمام

يبن طه وحيدره                        �سيعتك متنط�������ره
كوم يا �سبل الح�سن

*********
يا ابن فاطمة الزهراء                  كوم ونظر �سيعتك
دارت الدنيه عليها                       وهيه تنطر جيتك
والكفر بينه ات�سمت                       الن طالت غيبتك
العدل والحق تن�سره                       �سيعتك متنطره

كوم يا �سبل الح�سن
********

دمر الظلم بظهورك         زيح تيجان الكفر
اأنت �ساحب هالق�سية                وبيك مح�سوم االأمر
بيك دين اهلل يتعال                       وبوجودك ي�ستمر

احنه منتظرين جيتك              والزمانك ننتظر
وعينك اأت�سوف الجره                 �سيعتك متنطره

كوم يا �سبل الح�سن
***********

             الجره معلوم عدك                    يا اإبن �سيد الر�سل                         
النا�ص ما تترجى غيرك                  بيك معقود االأمل
اأنت يا �سم�ص الهداية                 نورك ي�سافي العلل
يمته عيون الموالي                 بنور �سم�سك تكتحل
اأو نا�سح الحق تن�سره                �سيعتك متنطره

كوم يا �سبل الح�سن

)من وحي �سربك(
Qندبة لالمام املهدي

لق���د فقد قدرت���ه على النط���ق نتيجة خطأ ف���ي عملية 
جراحية اجريت له.

لم يس���تطع الح���اج عبد الرحي���م التكلم حت���ى بعد ان 
اس���تفد كل س���بل الش���فاء بعد ان اجريت ل���ه عملية وعملية 
أخ���رى ال ع���ادة النطق ل���ه ولكنه لم يفقد االم���ل من رحمة 

اهلل تعالى:
وهكذا س���ارت به الحال إلى ان جاء اليوم الذي س���افر 
في���ه مع اخيه إلى مدينة طه���ران حيث اديا صالة الجماعة 

في احد مساجدها..
بعد الصالة جلس الحاج عبد الرحيم يفكر في حالته-
كعادت���ه - وفجأة وبينم���ا هو غارق في التفكير واذا بس���يد 
م���ن الحاضرين يضع يده على كتف���ه ويقول له بهدوء لماذا 
كل ه���ذا الذي انت فيه؟لماذا تؤذي نفس���ك؟ما الذي جرى 
لك؟فتولى ال���كالم نيابة عنه اخوه فأخبر الس���ائل بحكاية 
الح���اج وما ج���رى له ,ولم���ا أنه���ى الحكاية, دعا الس���يد 
الحاج واخاه إلى بيته,وهناك نصح السيد الحاج بالذهاب 
اربعين ليلة إلى مس���جد جمكران بنية الشفاء _ان كان في 
Q ذلك مصلحة_ وان يحظى بروية امام العصر والزمان

وهكذا عمل الحاج عبد الرحيم بهذه النصيحة .
وفي الليلة السادس���ة أو السابعة والثالثين من الزيارة 
..وبينما الش���يخ يس���جد في صالة مندوبة قبيل الفجر وما 
كاد ينه���ي س���جوده حت���ى رأى الحاج ف���ي عال���م الرؤيا ما 
رأى،’اناس���ا يتعبدون واخرين  يتضرعون وفي هذه االثناء 
صاح الجميع: جاء اإلمام صاحب الزمان, لقد جاء اإلمام 

Qوهو يدخل المسجد.
Q وق���د اكمل الحاج صالته وبع���د ان فرغ كان اإلمام

يصل���ي ,فتمنى حينها ان يكون ق���ادرا على الكالم ليحظى 
.Qبشرف السالم على امام زمانه

مع تلك االمني���ة وهاجس الرجاء التفت اإلمام Qالى 
الح���اج وقال ل���ه :لقد قضيت حاجتك فلماذا ال تس���لم علي 

بصوت مرتفع ؟
فما ان سمع الحاج عبد الرحيم هذا القول حتى انفتح 

.Q لسانه فسلم على اإلمام
ل���م يف���ق الح���اج إال والن���اس حوله,وقد ع���ادت اليه 
الق���درة عل���ى ال���كالم بفضل وبرك���ة مواله اإلم���ام صاحب 

.Q العصر والزمان

ً اأقبلت علينا م�سرورا      وغم������رت االلباب حبورا
وجريت كنهر من�ساب      اذ ين�سر في الحقل عبيراً

في مولدك الزاكي االوحد
الكون بنورك مزدهر     وعلو مقامك مفتخر

فمتى تمالأ هذه الدنيا     ق�سط��اً او عدال ينتظر
ولك القران غداً ي�سهد

الحجة مولى ك��������ل اأبي    يتعالى فوق ذوي الرتب
وهو الوارث من ال البيت     وحفي�����������د االباء النجب

  فمتى تظهر يا ابن محمد
بقدومك تزه����ر دنيانا     قمراً لي�سئ االكوانا

والبلبل من طرب غنى    والورد ت�سوع ن�سوانا
مازلت عط�������اء للب�سر      كالغيمة جادت بالمطر
عدالً وم�س�����اواة وتقى    انت الموعود المنتظر

واليك المرجع والمق�سد
عجل بظهورك ي�������امهدي       فاالر�ص بدونك ال تجدي
فمتى تظهر كي ن�سلم من        ظلم الظالم والمرتد

انت ال�سّباق لو�سع الحد

م����ن وح����ي صب����رك للس����ارين اق�دام
وم����ن فيوض����ك ه����ذا الك����ون ف����ي الٍق
ي����ا اب����ن النب����ي وي����ا نهج�������ا لس����نت�����ه
منمّق���������ة اق�����وال  وج�����ودك  قال������وا 
مش����وه������ة اس����اط��ير  وهولته������ا 
قلن����ا وف����ي النف����س اه����ات تالزمن�������ا
رتله�������ا الوح����ي  م����ن صمي����م  مقال����ة 
نس����يجها م����ن ه����دى الق����ران روعت����ه
س����يظهر اهلل بع����دي ف����ي بس����يطتك�م
س����ماحته م����ن  ع����دال  االرض  فيم����ال 
فاس����عوا ل����ه وابتغ����وا نص����را لدعوت����ه
ي����ا منق����ذ الدي����ن م����ن ضعف ال����م ب�ه
واالرض ق����د ملئ����ت ج����ورا بس����اكنه�ا
فه����ل لن����ا نظرة تحي����ي النف�����وس به���ا
يا ناش����ر العدل ي����ا صوت االب����اء ومن
جرد ل����ك الخي����ر س����يف�ا مل������ه غم����د
ملتن��������ا ب����االرواح  فدين��������اك  وانق�����ذ 

انع�������ام للراج��ي����ن  وج����ودك  وف����ي 
بسّ�������امُ الده����ر  ثغ����ر  وم����ن ش����روقك 
وق����د علته������ا م����ن االوه�������ام اقت��������ام
واوه���������ام خي������االت  صورته����ا  ق����د 
اق���������الم النف�������ع  لني�������ل  ودبّجته������ا 
واالم جراح����������ات  القل�������وب  وف����ي 
ف����م النب����ي وم����ا ف����ي الوح������ي ابه����ام
ولي����س م����ا يدّعي������ه الق�������وم اح�������الم
اق��������وام بالبغ�������ي  فتنك����ره  ش����بل��ي 
وتنط����وي م����ن طغ����اة االرض اصن����ام
اتم���������ام ال����دي����ن  لبن��������اء  فانه����ا 
يس����ت����ام الج�������ور  بك����ف  ت����راه  ام����ا 
اظ����الم االرواح  عل����ى  فيه����ا  وران 
ي����ا اب����ن الذين عل����ى االذالل م����ا ناموا
صمص����ام الح����ق  ج����الل  م����ن  بكف����ه 
ه������دّام الش��������رك  لص����روح  فح����ده 
اس���������الم لالس��������الم  ان����ت  فانم�����ا 

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديثين الشريفين واستخرج كلمة السر المكونة من )11(حرفا 
:Q راية اليماني,عن امير المؤمنين )K( وتبين لك الصفة التي يصف بها اهل البيت

)ياكمي��ل - مام��ن – علم – اال – وانا – أفتحه – ومامن – س��ر – اال – والقائم 
)ع( – يختمه (

...)ليغيب��ن – عنه��م – حتى – يقول – الجاهل – ماهلل – في – ال – محمد – 
حاجة ....(

Qكوم يا �سبل احل�سن

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

فاخر الدنيناوي محمد حسن عبد

فؤاد شنون

سلمان ال طعمة

الحاج معين الخياط

ابوذيات مهدوية

آنـه الـصـحيب الذي يوفي بقفه  صاحبــــــــه

و من شوقي جسمي نحل ما ظل كتر صاحبـه

اشـمـا طال ليل الهجر جفني يظل  صاحبــــه

طـول  غـيـابـك عـلينه سيـــدي  مالـــــك

مـا أمـل مـنـك أبـد ال ال تظــــن  مالــــك

بـهاالكون  كل شي اله صاحب و اله مالك

يـا  حـجـة اهلل و جنابك للعصــر  صاحبـــــه

لو هــــاج البحــــر وبطلعتك بشــــر    
ولــــو ينزل مطــــر ورد االرض يزهر
كلهــــا تصيح يالمهدي بانتظارك    
احنه والشمس من طلعتك تظهر
* * * *
انــــه صابــــر وانتظر يــــوم الظهور     
يوم تشــــرق علــــه الدنيا بطلعتك
والمرض نحــــل اعضاي وما يطيب      
ااّل يــــا ابن الحســــن تنشــــر رايتك 

موال مهدوي

مسجات مهدوية

جابر الكاظمي

ث��ار       لن��ا  عين��ي  ه��دب  رجل��ك  تح��ت 
ث��ار لن��ا  مهدين��ه  الي��وم  واَك��ول 

ث��ار       لن���ا  �سال���ح  يب���و  وتاخ��ذ  تج��ي 
امي������ه وال  ال�سقيف��ه  ال  م��ن 

****
و�سل�����م        ط�س��رن��ه  اأي��ام  انته���ت 
و�سل������م مع�ب��ر  ان�س����ب  وللث����ار 
و�سل��م        �سل��ه  العر���ص  ج��ده  العل��ه 
يج��ي ويمل��ي الو�سيع��ه ابن��ور �سيه

ان�سودة امليالد



منا�سبات ال�سهر: 
1( خروج التوابين يقودهم س����ليمان بن 
ص����رد الخزاع����ي وش����خوصهم للطل����ب بدم 

الحسينQ سنة 65ه�. 
الحس����ن  اإلم����ام  حض����ور  معج����زة   )3
العس����كريQ إلى جرجان من سامراء بطي 

االرض.
6( بن����اء بغ����داد على يد المنصور س����نة 
146ه�, وقد امر بوضع السادات من ساللة 

فاطم����ةQ ف����ي اعمدته����ا وجدرانه����ا لتبنى 
عليهم وهم احياء. 

7( رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين 
 .Nيوما من مولد النبي

 Q8( والدة اإلمام الحس����ن العس����كري
بالمدينة المنورة سنة 232ه�. 

 .Q10( وفاة السيدة فاطمة المعصومة
12( ف����رض صالة الحضر والس����فر في 

اول سنة من الهجرة المباركة. 
15( خ����روج المختار الثقف����ي بالكوفة, 
للطل����ب بدم اإلم����ام الحس����ينQ وأهل بيته

K سنة 66 ه�.
23( وف����اة الس����يد موس����ى المبرقع بن 

اإلمام محمد الجوادQ بقم سنة 296ه�. 
24(خل����ع معاوي����ة ب����ن يزيد نفس����ه من 

الخالفة سنة 64ه�. 

اأعمال ال�سهر: 
يس����تحب للممه����د القيام في����ه باالعمال 

االتية: 
*الدع����اء في غرته بالدعاء المش����هور 
ع����ن ابن ط����اووس وكم����ا مبين ف����ي مفاتيح 

الجنان 296ص.
*يس����تحب الصيام وتقدي����م الخيرات 
والصدقات في العش����رين منه شكرا هلل كما 

في مفاتيح الجنان ص 298. 

Qمن فوائد الدعاء لالإمام المنتظر
ان الدعاء له عجل اهلل فرجه أداء لبعض حقوقهQ العظيمة... 

روي ف���ي البح���ار عن أبي عب���د اهللQ انه قال: )ان���ه ليس يقدر 
اح���د عل���ى صفة الهو وكنه قدرت���ه وعظمته, فكم���ا ال يقدر احد على 
كن���ه صف���ة اهلل وكنه قدرت���ه وعظمته )وهلل المثل االعل���ى( فكذلك ال 
يقدر احد على صفة رسول اهللN, وفضلنا, وما اعطانا اهلل, وما 

اوجب من حقوقنا.
واذا كان م���ن حق المس���لم عليك ان تحب له ما تحب لنفس���ك, 
وان تعينه نفس���ك ومالك وجوارحك, وان تكون عينه ودليله. فال ريب 
ف���ي ثبوت هذه الحق���وق لموالنا صاح���ب الزمانQ عل���ى جميع اهل 
االيمان, ألن ايمان االمامQاكمل من ايمان كل مسلم.. لذا فالدعاء 

في حقه اطاعة المره, واعانة باللسان. 
ان االهتم���ام بالحق���وق يوج���ب الرفعة عند اهلل تعال���ى فمن كان 

جهده وسعيه في هذا االمر اتم كان عند اهلل اعز واكرم. 

لوال وج���ودك المبارك لس���اخت االرض باهلها..  
فانتف���اع الخلق من ب���ركات وجودك ال ح���دود له.. وال 
احاط���ة لي ب���ه, ولك���ن يكفيني ان اعل���م انك حاضر 
ترقب البشرية بتأمل وقور.. وتنتظر االذن  من ربك.. 
مت���ى تنصر م���ن ال ناص���ر ل���ه... وتأخذ الح���ق الهله 
وتمس���ح دموعا طالما سالت مناجية مغيثها.. مشتاقة 

إلى مخّلصها.. 
فمن قال انك غائب.. وهذا الفيض كله من فضل 

وجودك... 
انا الغائب يا س���يدي, وانت  القريب النك الولي 
وكي���ف يبعد الراعي عن الرعية وهو التقي الورع الذي 

ال يبدر منه  إال الخير والصالح. 
ان���ت قريب يا م���والي.. وان���ا البعيد بس���وء فعلي 
واس���اءتي.. ودوام تفريط���ي وجهالت���ي.. فكلما اوقدت 
شمعة الوصول اطفأتها برياح الجهل.. وكلما اجتهدت 
في س���بيل ني���ل رض���اك... اران���ي اغرق ف���ي هجرك 

وقالك.. 

ان���ك يا س���يدي متخلق باخالق رب���ك فمن تقرب 
اليك ش���برا, تقرب���ت اليه ذراعا, وم���ن تقرب اليك 
ذراعا تقربت الي���ه باعا, وانا العاجز الذي ال يدنو... 

وبخبثه واساءته مشغول يلهو... 
تفض���ل علي يا املي ومنيتي واش���فع لي عند ربك 
حتى يدنيني من قربك ويرويني من صافي ش���ربك, 
واس���أل ربك يا س���يدي ان يغفر لي الذنوب التي تهتك 
العص���م فأهوي ج���راء ذلك خائض���ا وُحُ���ول الظلم.. 
بعي���دا  منبوذا  ال اليق ب���ان اراك أو ان اجلس مجلس 

من ناجاك.. 
يا شمس���ي ويا قمري ويا ملجئي ومنجاي إلى من 
تكلني وليس لي سواك... وفضل من أأمل اذا حرمتني 
من غيث نداك... فجد علي يا س���يدي بنظرة تكش���ف 
بها عني ما انا فيه واصلح امري وانجح سعيي واجعلني 
من جن���دك فان جندك هم الغالب���ون,  واجعلني من 
حزب���ك ف���ان حزب���ك ه���م المفلح���ون, واجعلني من 
اوليائك فان اولياءك ال خوف عليهم وال هم يحزنون.                     

توقيع االمامQ لصالح بن ابي الصالح. 
جاء ف���ي بح���ار االن���وار ص362 ج51 في ذكر 
اقام���ة اب���ي جعفر محمد ب���ن عثمان, وف���ي الغيبة 
للطوس���يH ص413 ف���ي ذك���ر المذمومي���ن الذين 

ادعوا البابية: 
اخبرن���ا ابو الحس���ين بن ابي جي���د القمي عن 
محم���د بن الحس���ن بن الوليد ع���ن محمد بن يحيى 
العطار عن محمد بن احمد بن يحيى عن صالح بن 

ابي صالح قال: 
س���ألني بعض الناس في س���نة تسعين ومائتين 
قب���ض ش���يء فامتنع���ت من ذل���ك وكتبت اس���تطلع 

الرأي. 
فأتاني الجواب: 

)بال���ري محمد ب���ن جعفر العرب���ي فليدفع اليه 
فانه من ثقاتنا(. 

-ج���اء في كمال الدي���ن ج 2 ص 409 ب 38 
ح 9 ان ابا محمد الحس���ن بن عليQ سُ���ئل عن 
الخبر الذي روي عن آبائهK ان االرض ال تخلو 
م���ن حجة على خلق���ه إلى يوم القيام���ة أو اّن من 
ما مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية 

 :Qفقال
)ان ه���ذا حق كما ان النهار ح���ق, قيل له, 
ي���ا ابن رس���ول اهلل فمن الحج���ة واالمام بعدك؟ 
فق���ال ابني محمد هو اإلمام والحجة بعدي, من 
م���ات ولم يعرف���ه مات ميتة جاهلي���ة. ان له غيبة 
يح���ار فيها الجاهلون, ويهل���ك فيها المبطلون, 
ويك���ذب فيه���ا الوقاتون, ثم يخ���رج فكأني انظر 

إل���ى االع���الم البيض تخف���ق فوق رأس���ه بنجف 
الكوفة(. 

وجاء فيه أيضاً ان ابا محمد الحسن بن علي
Q قال:

)كأن���ي بكم وق���د اختلفتم بع���دي في الخلف 
 Nمني, ام���ا ان المقر باالئمة بعد رس���ول اهلل
المنكر لولدي كمن اقر بجميع انبياء اهلل ورس���له 
ثم انكر نبوة رس���ول اهللN والمنكر لنبوة رسول 
اهللN كم���ن انك���ر جمي���ع االنبي���اء ألن طاع���ة 
آخرن���ا كطاعة اولنا, والمنكر آلخرنا, كالمنكر 
ألولنا, اما ان لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إال 

من عصمه اهلل تعالى(.

-قال تعالى.. 
ْكِر َأنَّ اأْلَرْضَ يَِرُثهَا  )وََلَقدْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُوِر مِن بَعْدِ الذِّ

عِبَادِيَ الصَّالِحُوَن( االنبياء 105.
روى الحافظ القندوزي  الحنفي.. ان االمامين الباقر 
والص����ادقL قاال في قوله تعالى )النص(:-  هم القائم 

واصحابه(. 
-وقال تعالى: 

)وََأنَّ السَّاعََة آتِيٌَة الَّ رَيْبَ فِيهَا( الحج: 7. 
روى الفقي����ه الش����افعي عب����د الرحم����ن ب����ن اب����ي بكر 

السيوطي في تفسيره  ان رسول اهللN قال: 
)ال تقوم الساعة حتى يملك االرض المهديQ مني, 
اجلى الجبهة, اقنى االنف, يمأل االرض قسطا وعدال, 

كما ملئت قبله ظلما وجورا...(.
واخرج احمد بن حنبل , ان رسول اهللN قال: 

)ابش����ركم بالمه����ديQ يبعث����ه اهلل ف����ي امت����ي عل����ى 
اخت����الف م����ن الزم����ان وزل����زال, فيم����أل االرض قس����طا 
وعدال, كما ملئت جورا وظلما ويرضى عنه ساكنو السماء 

وساكنو االرض...(. 

 Kاآيات ثابتة بينات نزلت تف�سيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�سر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل االإمام المهدي المنتظر

كلمات الهية �سدرت من افواه ملكوتية بعبارات ب�سرية، النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت، هذه هي التوقيعات

الشيخ  اسعد البصري 

1- نش����رت جريدة الشرق االوسط  الصادرة في لندن/ 
العدد 8754 في 12 رمضان 1423ه��. 

 Qف����ي مقاله����ا / ظاه����رة دع����اوي المه����دي المنتظ����ر
وجذورها التاريخية،  بقلم د. نجم عبد الكريم 

)ان ظاه����رة المه����ديQ تمث����ل االم����ل المش����رق عن����د 
الشعوب.. إذ ان معظم الطوائف تنتظر مهديها الذي بشر به 

رسول اهللN في احاديثه الشريفة(. 
****

2- نفس الجريدة/العدد 25/9919 ذي الحجة 1426 
ه��. 

 ،Qفي مقالها/الحاطبون لش����جرة المه����دي المنتظر
بقلم مشاري الذايدي

)الق����وات االمريكية لم تأت إلى العراق من اجل الس����نة 
أو الش����يعة، وانم����ا جاءت وف����ق معتقدات ايدلوجي����ة يمينية 

غربية، للتصدي لخروج المهدي المنتظرQ من العراق(

3- وج����اء في جريدة الزمان- التي تصدر في العراق/
العدد 2262 /2005 

ف����ي مقالها / مهمتنا التمهيد لظه����ور المهدي المنتظر
Q، بقلم / محمود احمدي نجاد

)اإلم����ام المهديQ.. س����يظهر في آخر الزم����ان ليقود 
عهدا من العدالة االسالمية(

****

4- مجلة النبأ االلكترونية/عدد/51 شعبان 1421ه�� 
 فق����د جاء في مقالها اإلمام المنتظرQ- حتمية الوعد 

االلهي، بقلم/عبد الكريم الحائري
الشك ان عترتهN هي االئمة من اهل بيتهK.. الذين 
ال يفترق����ون عن العترةN.. القائمين مقامه.. حيث كان )هو

N( ال يفترق عن القرآن(.  

الت�سل�سل: 5-2/1/10. 
Qا�سم الكتاب: الرسائل االربع في اإلمام المهدي

الموضوع: العقائد. 

اللغة:  العربية. 
عدد ال�سفحات: 154.

ا�سم الموؤلف: مختلف. 
نوع الخط: مختلف. 

علماً: مركز الدراسات يحتفظ بهذه 
النسخة الخطية لديه.
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Qيف م�سادر علماء ال�سيعة�سدر حديثاًالر�سائل االربع يف االإمام املهدي Qاالإمام املهدي

االآن يف االأ�سواق )وبثالثة اجزاء(
Qا�سدار مركز الدرا�سات التخ�س�سية يف االمام املهدي

من القرن الثالث اإىل القرن احلادي ع�سر


