
التغيّر قانون الوجود ، وما نحسبه ثابتاً هو متغير من حيث 
نش����عر أو ال نش����عر ، فالوجود يخفي في داخله سلسلة طويلة من 
التغي����رات المس����تمرة ، التي ن����رى بعضها وال ن����رى الكثير منها 
، حت����ى قيل في الفلس����فة أن قانون الوج����ود اإلمكاني الثابت هو 

التغير 
_ الوج����ود اإلمكاني طبعًا، وهو ما ع����دا الواجب جل وعال 

كما هو واضح_
والمالحظة المهمة هنا ، هي أن اإلنس����ان يلتفت عادة إلى 
التغي����ر الس����ريع والنوعي ، أم����ا التغير البطيء ف����ال يلتفت إليه 
ع����ادة إال بعد تمامه ، تماماً كم����ا إذا كنت تنظر لوجهك كل يوم 
ف����ي المرآة ، فإنك لن ترى تغي����راً ملحوظاً واضحاً فيه ، لكنك 

إذا نظرت إلى صورتك قبل عشر سنوات لبان الفرق واضحاً.
وه����ذا يدعونا _ فيما يدعونا باعتبارن����ا منتظرين نرجو أن 
نك����ون فاعلين _ إل����ى أن نكون على قدر المس����ؤولية وأن نالحظ 
التغي����رات الفردي����ة واالجتماعي����ة البطيئة ، ومعرف����ة التغيرات 
اإليجابي����ة م����ن الس����لبية ،  ألن خطر األخيرة س����يكون كارثياً لو 

فات األوان.
م����ن هن����ا ينبغي علين����ا أن نلتفت إل����ى أمور عدي����دة ، مثاًل 
علينا أن نرصد حركات المدّعي����ن للمهدوية من بداية دعاواهم 
، ونح����اول أن نئده����ا ف����ي مهده����ا ، ببي����ان حقيقة األم����ر فيها 
وكش����فها للناس بكل حزم وجدية ، وإال فإن التسامح معها ربما 
يغري أناس����اً ويرمي بهم في واد س����حيق ، وق����د كنا نعدهم من 

الصالحين.
كذلك علين����ا أن نراقب الوافدات الثقافية علينا ونرى مدى 

تالئمها م����ع مقتضيات االنتظار 
والتمهيد لليوم الموعود ، ونعمل 
ألنفس����نا  األم����ر  توضي����ح  عل����ى 
أوالً وللجي����ل الصاع����د ثاني����اً ، 
وال نت����رك األم����ر عل����ى عواهن����ه 
حتى تتغلغل الثقاف����ة في العقول 
جهادن����ا  فيك����ون   ، والنف����وس 
آن����ذاك جه����اداً في غي����ر عدو ، 

ورمياً من دون قوس!
وهك����ذا علين����ا أن نراق����ب ع����ن كث����ب األح����داث والتغيرات 
االجتماعي����ة المحلي����ة والعالمي����ة وما أدى إليها وم����ا أدت إليه ، 
ونستش����رف منها النتائج ، لنرى مدى مالئمتها ألحداث ما قبل 
الظه����ور – طبعاً م����ن دون جزم بذلك إال م����ا دل الدليل القاطع 

عليه – 
ومن نفس المنطلق علينا أن نراقب أنفس����نا نحن ، فلربما 
نحس����ب أنفس����نا نعمل جاهدين للتمهيد للظهور ، وهو  المرجو 
من كل موال، ولكن ربما قد طرأت علينا بعض التغيرات المادية 
أو الروحية الت����ي تجعل القلب خاماًل أو مدبراً ، وبالتالي فحالة 
اإلدب����ار ربما تس����تمر م����ن حيث ال نش����عر ، حتى ينتك����س القلب 

ويجمد ، فال تؤثر فيه المواعظ.
م����ن ه����ذا كله نعرف الس����بب ف����ي جعل إحدى أه����م صفات 
المؤمن الحق هي أن يكون عارفاً بنفس����ه ؛ حتى يعرف قدرها ، 

وبزمانه ؛ حتى ال تهجم عليه اللوابس.

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة  أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا
وتسلط الضوء على أدلتهم والرد عليها باسلوب علمي

لق���د م���نّ اهلل س���بحانه عل���ى مدينة النجف االش���رف 
فجعله���ا مثوى س���يد البلغ���اء والمتكلمين وام���ام الموحدين 
ابي الحسن علي بن ابي طالبQ فكانت المدينة التي يليق 
به���ا ان تحتضن هذا الجثمان الطاهر علم���ا وادبا وثقافة، 
ثم كان ان هاجر اليها ش���يخ الطائفة ابو الحس���ن الطوس���ي
H ليجعله���ا مق���ر الدراس���ات الحوزوي���ة، والم���كان اآلمن 
لنش���ر علوم اهل البيتK فاصبحت منذ ذلك الوقت كعبة 
للعلم والبحث والدراس���ة ومقراً للمرجعي���ة الدينية للطائفة 

الشيعية.
وامت���ازت ه���ذه المدينة اضاف���ة الى ما ذك���ر عن باقي 
الم���دن االس���المية والحواض���ر العربي���ة بكث���رة المجالس 
االدبي���ة االس���بوعية والش���هرية والموس���مية الت���ي يرتادها 
االدباء والعلماء والش���عراء واالكاديميون في مختلف العلوم 
والمعارف، تلقى فيها المحاض���رات ويناقش المحاضرون 

بحرية تامة نقاش���ات علمية موضوعية تحترم الرأي والرأي 
االخر.

وبعد ان س���قط النظام الظالم س���نة 2003 م عاش���ت 
النجف فس���حة من الحري���ة فكثرت فيه���ا المجالس االدبية 
وتنوعت الموضوعات التي تطرح للبحث وتناول الحاضرون 
موضوع���ات البحث بكل حرية واحت���رام فازدادت المجالس 
عمقاً وموضوعية وتعمقت روح المناقش���ة والحوار وطرحت 
في المجال���س االدبية ش���تى الموضوعات العلمي���ة واالدبية 
والتراثية حتى الهندس���ية والطبية لكننا لم نس���مع عن هذا 
الحض���ور ف���ي قضي���ة االم���ام المه���ديQ وحيات���ه وظهور 
دولت���ه المرتقبة وعالقتها بالعقيدة االس���المية بش���كل عام 
والشيعية بشكل خاص وما لها من اهمية عقائدية وسياسية 
وارتباطها بالحركات المتعددة على مر العصور التي تنتسب 

اليا او تدعي االتصال بها.

قد يق���ال ان طول العم���ر بهذه المدة 
مس���تبعد وغي���ر واقع ع���ادة , وقد مضى 

عليه اآلن مايزيد عن الف سنة. 
*    *     *

لي���س  االس���تبعاد  ان   : نق���ول  وهن���ا 
دلياًل, وقد قامت االدلة العقلية والنقلية 
على والدته وغيبته في محلها, فهل يجوز 
ان تدفع باالس���تبعاد ؟ مع انه ال اس���تبعاد 
ف���ي ذلك بعد ن���ص الق���رآن العظيم على 
مثل���ه في نوح وان���ه قال )َفلَبِ���َث فيِهمْ أَْلفَ 

سَنَةٍ ِإالَّ خَمْسينَ(. 
   وف���ي رواي���ة ع���ن ان���س ب���ن مالك 
ع���ن النبيN انه ع���اش الف���اً واربعمائة 
وخمس���ين س���نة , وع���اش آدم تس���عمائة 
وثالثين سنة كما هو مذكور في التوراة , 
وعاش شيث تسعمائة واثنتي عشرة سنة . 
وجاءت الروايات ببق���اء الخضر الى 
اآلن . قال الطبرسي في )اعالم الورى( : 
)اجمعت الش���يعة واصحاب الحديث , بل 

االمة بأس���رها عل���ى ان الخضر موجود ف���ي هذا الزمان 
, ح���ي كام���ل العق���ل , ووافقه���م عل���ى ذلك اكث���ر اهل 

الكتاب(, إنتهى .
وكذلك الياس وادري���س . ونص القرآن الكريم على 
بقاء عيس���ىQ ورفعه الى الس���ماء . وج���اءت الروايات 
المتف���ق عليه���ا بين الفرقي���ن على انه ين���زل عند خروج 
المه���ديQ ويصلي خلف���ه , فكيف جاز بق���اء المأموم 
طول ه���ذه المدة وحياته وامتناع بق���اء االمام , هذا مع 
ماص���ح عن النب���يN انه ق���ال : )كل م���اكان في االمم 
الس���الفة يكون في ه���ذا االمة حذو النع���ل بالنعل والقذة 

بالقذة(.
وج���اءت رواي���ات الفريقي���ن بحي���اة الدج���ال وه���و 
كاف���ر معاند مضل وبقائه الى خ���روج المهديQ فيقتله 

المه���ديQ, فكي���ف امتنع في ول���ي اهلل ماوقع مع عدو 
اهلل ونسبة معتقده الى الجهل وسخافة العقل.

ونص الكتاب العزيز على بقاء ابليس الى يوم القيام 
وهو غاو مضل ؟ وقد صنف ابو حاتم السجس���تاني كتاباً 

خاصاَ بالمعمرين . 
وقد نص القرآن الكري���م على بقاء اصحاب الكهف 
احي���اء وه���م ني���ام, فلبثوا ف���ي رقدتهم االول���ى ثلثمائة 
س���نين وازدادوا تس���عاً كم���ا نط���ق ب���ه الق���رآن العظيم . 
فايهم���ا اعج���ب واغرب وابع���د بقاء رجل يأكل ويش���رب 
ويمش���ي وينام ويس���تيقظ ويبق���ى مدة طويل���ة ؟ ام بقاء 
اش���خاص نيام في مكان واحد اليأكلون واليشربون؟ وقد 
نص القرآن الكريم على اماته عزير مائة عام ثم احيائه 
وطعامه لم يتنسه ولم يتغير, فايهما اعجب هذا ام بقاء 

المهديQ ؟ 

عاث جيش االخوان العرمرم في االرض فساداً 
لتدعيم النفوذ الوهابي بالجزيرة وما حولها، مثله 
في ذل���ك مثل جي���ش مس���يلمة الذي اب���اد خضراء 
المس���لمين وذهب على يديه كثير من صحابة رسول 
اهللN، ولك���ن الف���رق هنا ف���ي القي���ادة، فقيادة 
الوهابية العليا التوجيهية كانت بيد النصارى؛ يقول 
فيلي ف���ي كتابه )اربعون عاماً في الجزيرة العربية( 
: )بعد ان يئس���نا من الحسين حركنا جنود االخوان 
بقي���ادة خالد بن لؤي وفيصل الدويش وس���لطان بن 
بجاد لسفك دماء غزيرة في الطائف إليقاع الرعب 
في قلوب الحجازيين: البادية والحاضرة(، ويقول 
ع���ن دوره ف���ي تركيع عبد اهلل بن الحس���ين باالردن 
: ) .. فام���رت عب���د العزي���ز بإرس���ال مجموعة من 
)االخ���وان( البدو من ناحية قري���ات الملح لمطاردة 
عب���د اهلل ب���ن الحس���ين وقتل���ه. كما طلبن���ا من ابن 
ع���دوان ان يثور من داخ���ل االردن على عبد اهلل بن 
الحسين ... فقتلوا باس���لحتهم الحديثة بضعة آالف 
م���ن قبائل البلق���اء وقبائل الحويط���ات وبني صخر 

ومن بينهم العديد من االطفال والنساء(.
قلب ال�سنن واالعراف :

 لق���د غير جي���ش االخ���وان _بتعليم���ات محمد 
ب���ن عب���د الوه���اب_ قواني���ن الحرب ف���ي صحراء 
الجزي���رة، فق���د كان قت���ل النس���اء أو س���بيهن أو 

س���رقة حليهن محرم���اً باتفاق اه���ل البادية ويعتبر 
دلي���اًل على خس���ة الطب���ع، وكان البدوي اذا ش���عر 
بالهزيمة هرب وترك نس���اءه واطفال���ه خلفه موقناً 
ان ال ب���أس س���يصيبهم الن االع���راف تقتضي انهم 
خ���ارج دائرة القت���ل والنهب والس���لب، ولكن جيش 
االخ���وان قلب هذه الموازين، فكم من امرأة قيدت 
ليس���تمتع بها ام���راء الوهابية )الملك عب���د العزيز 
امير القوم وقدوتهم نك���ح اكثر من اربع مائة امرأة 
كثير منهن من الس���بايا واحداهن زوجة ابن فيصل 
الدوي���ش ال���ذي قتل���ه( ! يق���ول ديكس���ون المخلص 
للوهابي���ة والذي ف���كك جيش االخوان م���ن بعد كما 
سيأتي : )ولسوء الحظ فان المتعصبين من االخوان 
خالل الس���نوات التي كان نجمهم فيها في صعود، 
واصبحوا يش���كلون خطراً في الصح���راء على العدو 
والصدي���ق فعلوا الكثير لقلب هذا النظام وغيره من 
الع���ادات الس���امية التي كانت عزي���زة على قلب كل 
عربي صحي���ح( ودفاع ديكس���ون هذا ع���ن االخوان 
بنس���بة الس���بي للمتعصبين _اي االكثر تدينًا_ من 
االخ���وان غي���ر مقبول، فهو اليج���د مندوحة من ان 
يعترف في مكان اخر بانهم كلهم من غير اس���تثناء 
يقتلون النس���اء واالطف���ال؛ حيث يق���ول : )وقد قام 
االخوان اثناء هذه الهجمات بقتل عدد من النس���اء 

واالطفال على نحو ال يغتفر(.

ان المرحل���ة العظم���ى ف���ي تاري���خ االنس���انية, وه���ي 
الحتمي���ة أو نهاي���ة الحتمي���ة, أو نهاي���ة البداي���ة لتط���ور 
االنس���انية, تتم  بظهور اإلمامQ, فيكون المجتمع الذي 
يقوده اإلمامQ والذي يصنع���ه اإلمام غير المجتمع الذي 

نحن فيه.
وهذه نقاط بش���كل مجمل, تبي���ن كيف ان اإلمام يغير 

االنسان:
أن االنس���ان كإنس���ان, وكنوع _س���واء كان مس���لما أو 
غير مس���لم_ يصل إلى مس���توى تتش���خص فيه قوى الخير 
من قوى الش���ر, فال يوجد إنس���ان وس���ط, ب���ل هو حينئذ 
إما إنس���ان خير مطلقًا, وإما إنسان ش���رير مطلقًا,وانما 
تصل البشرية إلى هذه المرحلة عندما تدخل البشرية آخر 

مرحل���ة م���ن مراح���ل 
للمجتم���ع  التغيي���ر 
ظهور  ف���ي  االنس���اني 

.Qاإلمام
قواني���ن  فلذل���ك 
التحكم سوف تتغير, 

بتش���ريع من الس���ماء س���وف تتغي���ر وتنقل���ب ب���ه كثير من 
الموازي���ن, وبع���ض التغييرات يش���خصها اإلمام ويتحرك 

بها.
الروايات المروية ع���ن اإلمام الباقرQ أنه قال: )اذا 
قام قائمنا وض���ع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم 

وكملت به أحالمهم(.

Qطول عمر االمام املهدي تمهيدنا
قانون االأُ�سوة

تحكم الوج���ود مجموعة كبيرة م���ن القوانين 
س���واء كان الوجود في الدنيا ام في الدار األخرى، 
وس���واء كان على االرض ام غيرها، وس���واء كانت 
االرض يس���كنها من يؤمن باهلل س���بحانه وتعالى أو 
ال, فقضية المحكومية لمجموعة من القوانين امر 

من الوضوح بمكان.
ومن بين هذه القوانين قانون االسوية وهو ان 
يتخذ كل فرد من االفراد اس���وة له وقدوة يقتدي به 
ويجعل���ه ميزاناً ومرآة يتحاكم اليها خالل مس���يرة 

تحقيق االهداف واالمنيات والرغبات.
فالصال���ح من الن���اس يتخذ اس���وة صالحة، 
والمنحرف يتخذ اس���وة منحرفة وال تجد أياً منهما 
إال ول���ه اس���وة يتحدث به���ا كلما اتيح���ت له فرصة 

الحديث عن اسوته التي يقتفي اثرها.
ان الدي���ن االس���المي والمنه���ج القرآني ليس 
ببعي���د عن ذل���ك، بل أك���ده وقوى دعائم���ه وجعله 
من االس���س والقواع���د التي ال يمك���ن التخلي عنها 
إال إذا اراد االنس���ان ان يض���ل وينح���رف، فضرب 
االنبياء اس���وة للناس وقدوة، وح���ث على اتباعهم 
واقتف���اء آثارهم والعمل بس���ننهم والرج���وع اليهم 
في المش���كالت وعند الوقوع ف���ي المعضالت حتى 
يأمن الناس بذلك الوقوع في الزالت والسقوط في 

الفتن.
واإلمام المهديQ رغم كونه إماماً معصوماً 
هادي���اً للن���اس بل وكونه الش���خص الذي س���يحقق 
اهلل س���بحانه وتعالى على يديه العدل واالس���تقامة 
لم يس���تثن من هذه القاعدة، فنجده يجعل لنفسه 
اسوة وقدوة يقتفي اثرها ويسير على ضوء منهجها 
وه���ذا يجعلنا نتس���اءل كثيراً وبالحاح ش���ديد عمّن 
تك���ون ه���ذه االس���وة، ومن ذل���ك الذي يقت���دي به 

اإلمام المهديQ ولماذا؟.
ويجيبن���ا اإلم���امQ ف���ي توقيع ش���ريف له إذ 

يقول: )ولي ببنت رسول اهلل اسوة حسنة(.
الش����هيدة  الصديق����ة  م����ن  يجع����ل   Qفاإلم����ام
الطاهرة المعصومةP اسوة له وقدوة يقتفي اثرها. 
وهن���ا نس���أل لم���اذا الزه���راءP بالتحدي���د 
ولماذا هي دون غيرها، ولماذا كانت قدوته امرأة 

وليس رجاًل؟.
ف���ي الحقيق���ة ان المهم عند اإلم���ام المهدي

Q أن تكون تلك االسوة تتناسب وتتالئم مع الدور 
ال���ذي يقع على عاتقه وينبغي عليه أن يحققه بغض 
النظر عن كون تلك االسوة امرأة أو رجاًل فالهدف 
عند اإلم���امQ ان تكون اس���وته باعثاً ل���ه لتحقيق 

هدفه.
أم���ا لماذا الزهراءP, فال���ذي يظهر لنا من 
خالل التتبع لس���يرتها المبارك���ة انهاP لم تكن لها 
 Qبيعة لطاغي���ة من طغاة زمانه���ا واإلمام المهدي
_كم���ا نعرف_ لي���س عليه بيعة لطاغي���ة، فمن هنا 
ومن هذا الجانب جاءت اس���وية الزهراءP لالمام 
 Pومن جان���ب آخر نج���د ان الزهراء Qالمه���دي
لم تتلبس بالتقي���ة وجاهرت في الدفاع عن عقيدتها 
وأوضحته���ا عل���ى المأل حت���ى استش���هدت من أجل 
ذلك، واالمام المهديQ كما تنص االخبار ال يعمل 
بالتقية بل سترفع التقية عند قيامه, ومن جهة ثالثة 
فان اإلمام الصادقQ عندما يس���أل عن علة تسمية 
اإلم���ام المهديQ بذلك يقول: )النه يهدي إلى امر 
خفي( وف���ي روايات متعددة تحدثن���ا عن هذا االمر 
الخفي فتصفه بانه ام���ر فطري مضلول عنه ويظهر 
من خالل الجمع بين بعض الروايات انه الوالية وان 

اشد ما سيواجههQ هو هذا األمر.
وان اشد ما واجهته الزهراءP في مسيرتها 
بع���د ش���هادة ابيهاN ه���و دفاعها عن ه���ذا االمر 
وش���هادتها دونه، فانها لم تدخر جهدا في س���بيل 
ابراز هذه الحقيقة، واالمامQ سيجعلها اسوة له 

وقدوة في هدايته لهذا االمر.
ينكشف لنا من خالل ما تقدم بعضاً من اوجه 
اسوية الزهراء للمهديQ والباعث وراء اتخاذها 

من قبلهQ اسوة.
رئي�س التحرير

Qع�سر التكامل يف دولة االإمام املهدي

املجال�س النجفية واإهتماماتها املهدوية

الوهابية ومعوقات التمهيد

السيد ياسين الموسوي

Hالسيد محسن االمين العاملي

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(
التتمة صفحة: )6(

خطورة التغيرات البطيئة
الشيخ حسين األسدي

بقلم : راصد

عبد اهلل القحطاني

جيش االخوان و اإلفساد يف االرض

التتمة صفحة: )6(

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف 
ارتباطاتها الخفية

الشيخ حميد الوائلي

 قب���ل الب���دء بمناقش���ة حجي���ة الرؤي���ا من عدمه���ا أو ح���دود حجية 
الرؤيا)فيم���ا إذا قلن���ا بحجيتها(,ال بد أن ننتهي مس���بقاً من مس���ألة في 
غاي���ة األهمية وهي أن من يدعي إثبات مس���ألة معينة من خالل الرؤيا ال 

بد أن يقف:
  أوالً على أن ما يراد إثباته من هذا المدعي هل هو من أصول الدين 

أم من فروعه؟.

 وحي���ث اننا بعد أن تتبعن���ا كلمات هؤالء وجدنا أنه���م يدعون حجية 
الرؤي���ا بقوٍل مطل���ق في أصول الدي���ن ,)أما لو فرض وان ق���ال انها من 
فروع الدين فإننا سوف نتحاكم معها إلى األدلة القائمة في الفقه وأصول 
الفق���ه والمناط فيها حجية ق���ول المتخصص وه���م المجتهدون( فال بد 
أن تك���ون حجية الرؤيا وحدود حجيتها ثابتة مس���بقاً بما تثبت به مس���ائل 
أصول الدين، اذ ال معنى ان يقال أننا نثبّت حجية الرؤيا وإطالق حدود 

حجيته���ا بأدل���ة فروع الدين أو بأدلة ومناهج معدّة س���لفاً إلثبات مس���ائل 
تأريخية ومن ثم نحتج بها على مسائل من أصول الدين. 

ننته���ي إلى هنا إلى أن حجية الرؤيا والمنامات وحدود حجيتها ال بد 
أن تثب���ت بأدلة من س���نخ م���ا تثبت به أدلة أصول الدي���ن، وحيث أن أدلة 
أص���ول الدين منحصرة بما ه���و قطعي ويقيني فتك���ون األدلة على النحو 

التالي:

حجــــــــــــية الـــــــــــــــــــرؤيا

اعداد: هيأة التحريرتحــــــــــــت املـــــجهر

عن عبد اهلل بن جعفر الحميري قال:

كمال الدين ج2 ب 42 ح9

العمري  عثمان  بن  حممد  )�ساألت 
هذا  �ساحب  اراأيت  له:  فقلت 
االأمر؟ فقال: نعم، واآخر عهدي به 
عند بيت اهلل احلرام وهو يقول: 

اللهم اجنز يل ما وعدتني...(

الق�سية المهدوية والدرا�سات الم�ستقبلية
اقراأ في هذا العدد:



: Hمولدته ون�ساأته
ه���و محم���د ج���واد ب���ن محم���د تق���ي ابي 
القاس���م ب���ن عل���ي اصغ���ر الش���هير ب� )ش���يخ 
االس���الم( ويصل نسبه إلى الحسن المثنى بن 

.Qاإلمام ابي محمد الحسن المجتبى
ول���دH في تبري���ز يوم الحادي عش���ر من 

شوال عام 1315 ه� .
اش���تغل ف���ي العق���د االول م���ن عم���ره في 
االدب الفارسي ، ثم اخذ في االدب العربي ، 
فدخل المدرسة الطالبية ، وهي اكبر مدارس 
تبريز آنذاك، فاشتغل فيها في العلوم العربية 
م���ن النح���و والبالغ���ة والمنطق ثم ف���ي الفقه 

واالصول.
ولم���ا بلغ العش���رين من عم���ره .. اخذ في 
االلح���اح واالص���رار على والده طالب���ا منه انه 
يوجه���ه إلى الع���راق .. ولم���ا رأى وال���ده ذلك 
منه وّطن نفس���ه على مفارقت���ه .. حيث هاجر 
H إل���ى الع���راق اوائ���ل جم���ادى الثانية س���نة 
1339ه�،وحي���ن وص���ل إل���ى حاض���رة العل���م 
إل���ى  االش���رف ،اختل���ف  النج���ف  والعلم���اء 
االساتذة والمشايخ هناك ، وحضر ابحاثهم.

ا�ساتذته : 
حضر H ابحاث االس���اتذة والمشايخ في 

النجف االشرف ومنهم : 
- السيد ابو تراب الخونساري .

- الشيخ علي االيرواني .
- الشيخ محمد حسين النائيني.

- الشيخ اسماعيل المحالتي.
- الشيخ احمد اآلشتياني.

- السيد حسن الصدر الكاظمي.
- الشيخ اغابزرك الطهراني.

- الشيخ عباس القمي.
: H موؤلفاته

له H مؤلفات عديدة نافعة مفيدة ، نذكر منها :
1. اص���ول مباح���ث االلف���اظ والمباح���ث العقلي���ة . تقري���رات 

النائيني .
2. تقريراته الفقهية في المكاسب.

3. كت���اب م���اء وس���راب في الش���بهات الم���وردة عل���ى القرآن 
واجوبتها.

4. كتاب اصالح البشر.
5. كتاب في المقاالت الروحية.

6. الحكم البالغة في الكلمات الحكيمة.
7. كتاب الخرجين )كشكول(.

: H وفاته
وافاه االج���ل H في تبريز،اذ كان ملبيا دعوة خاصة الهاليها 
في يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى االولى عام 1387 ه� ، بعد 

مرض مفاجئ الزمه يومين.
طري���ق  ع���ن  الع���راق  إل���ى  الش���ريف  جثمان���ه  نق���ل 
خانقين،الكاظمية،كربالء،فالنج���ف االش���رف . حيث اس���تقبل 
الجثم���ان فيه���ا وتم تش���ييعه في يوم مش���هود عطلت فيه االس���واق 
وخ���رج الناس ف���ي المدينة ع���ن بكرة ابيه���م الس���تقبال الجثمان 

الشريف من خارجها وهم يرفعون االعالم السود.
وقد صلى على الجثمان آية اهلل العظمى السيد محسن الحكيم

H ودف���ن في الصحن الحيدري الش���ريف قرب ب���اب )الفرج( باب 
س���وق العمارة إلى جنب غرفة الش���يخ محمد ج���واد البالغي،يوم 
الخميس 24 جمادى االولى 1387 ه� . وقد اقيمت مجالس الفاتحة 
عل���ى روح���ه الطاهرة من قب���ل العلماء االعالم والن���اس عامة في 

العراق وايران.
وقد اّرخ وفاته الخطيب ال�سيد علي الها�سمي �سعرًا:

ما للمدارس عّطلت    ***    ولفقد من تنعى حِدادا
تنعى العلوم بف����قده    ***    تنعى الحجى تنعى الرشادا
قالوا قضى من كان لل�  ***    إسالم في الجلى سنادا

فليبكه تاري��������خه     ***    غال الردى منها جوادا

�سيرته اال�سالحية:
 Qيبعثه اهلل عيان���ا للناس فتنعم ,Qاالم���ام المه���دي   
االمة وتعيش الماشية وتخرج االرض نباتها, فال تمنع السماء 
ش���يئا من قطره���ا, وال االرض ش���يئا م���ن نباته���ا وتخرج له 

االرض افاليذ كبدها. 
اب���ان ايامهQ تضع الحرب اوزارها ويطفئ اهلل به الفتنة 

العمياء وتأمن االرض. وال يبقى في االرض خراب إال عمره. 
اصح���اب القائم يحيط���ون بما بين الخافقي���ن, ليس من 
ش���يء إال وه���و مطيع لهم, حتى س���باع االرض وس���باع الطير 
تطلب رضاهم في كل ش���يء, حتى تفخ���ر على االرض وتقول 
مر بي اليوم رجل من اصحاب القائمQ. وكل رجل منهم )اي 
من اصحاب القائم( يعطى قوة اربعين رجال. وان قلبه ألش���د 
م���ن زبر الحديد, ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها. ال يكفون 

سيوفهم حتى يرضى اهلل عز وجل. 
اج���ل فبعد تظاه���ر الفتن وانقط���اع الزمن, حيث يس���ود 
الفس���اد والظلم ارجاء المعم���ورة, يبع���ث اهلل تعالى مصلحا 
عظيم���ا ليحط���م حص���ون الضالل والضي���اع ويض���يء القلوب 

المظلمة بنور التوحيد واالنسانية والعدالة. 
المس���يرة  اإلم���ام عل���يQ ح���ول  ننته���ي هن���ا لحدي���ث 
االصالحية لالمام المهديQ حي���ث نجد في )نهج البالغة( 

شهادة االب في حق ولده. 
   )يعط���ف اله���وى عل���ى اله���دى, اذا عطف���وا الهدى على 

اله���وى, ويعط���ف ال���رأي على 
الق���رآن اذا عطفوا القرآن على 
الرأي ... اال وفي غد-وس���يأتي 
غد بما ال تعرفون-يأخذ الوالي 
من غيرها عمالها على مساوي 
اعماله���ا, وتخ���رج ل���ه االرض 
افاليذ كبدها, وتلقي اليه سلما 
مقاليده���ا, فيريكم كيف عدل 
الس���يرة ويحي���ى مي���ت الكتاب 

والسنة(. 
�سيرته الق�سائية: 

   م���ا ف���ي حك���م االم���امQ ظل���م وال عنت يحك���م بالدين 
الخالص من الرأي- 

يضع ميزان العدل بين الناس, فال يظلم احد احدا. 
يقوم بقضاء جديد.

حيث يحك���م المهديQ بقض���اء داود فيقض���ي بعلمه وال 
يطلب من الناس شاهدا أو بينة. 

يق���ول الش���يخ المفيد: )واذا قام قائ���م آل محمدN حكم 
بي���ن الناس بحك���م داودQ. ال يحت���اج إلى بين���ة, يلهمه اهلل 
تعال���ى فيحكم بعلمه, ويخبر كل قوم بما اس���تبطنوه, ويعرف 

وليه من عدوه بالتوسم(. 

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

دراسات 2

اآية اهلل العظمى
H ال�سيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي هائنا

 فق
من جا�سب كعيد  المحمداوي 

قتل رجل من الموالي بالعراق
ال�س�ؤال:

 ذك����ر ف����ي كت����اب )بش����ارة اإلس����الم(  ونقال عن 
كت����اب )عقد الدرر( م����ن حديث أبي الحس����ن الربعي 
المالكي بسند إلى رسول اهللN )إذا وقعت المالحم 
بع����ث اهلل رجال م����ن الموالي من الع����رب أكرم العرب 
فرس����انا وأجودهم س����الحا يؤيد اهلل به����م الدين فان 
قت����ل الخليف����ة بالع����راق الرج����ل المرب����وع القامة كث 
اللحية أشقر الشعر براق الثنايا فويل ألهل العراق من 
 ،)Kأتباعه المراق ثم يأتي المهدي منا أهل البيت

ما تفسير ذلك ؟؟ وهل هو وضع العراق اليوم؟
الج�اب:

أوالً: إن الرواي����ة ضعيف����ة س����نداً لإلرس����ال وهي 
عامي����ة أيضاً فالبد من البح����ث الدرائي فمحل بحثها 
تخصصي ف����ال يمكن الركون إليها ما ل����م تنظم إليها 
قرائن وعلى كل حال معناها إن اهلل يرس����ل رجاًل بعد 
وقوع مالح����م بالعراق وهذا الرجل من الموالين ألهل 
البيتK جامع لصفات العرب من الكرم والشجاعة 
وق����وة الس����الح يؤيد به اهلل الدين فيقت����ل قائد العراق 
الذي وصف بأنه كث اللحية أش����قر الشعر براق الثنايا 
)أي إن أس����نانه ش����ديدة البياض( وبعد قتله س����يكون 
الويل والثبور من أتباعه ألهل العراق وبعد ذلك يظهر 
المهديQ إال انه ال يظهر مباشرًة فقد يطول األمد.

وثاني����ًا: إن انطباق����ه عل����ى أوض����اع الع����راق ليس 
معلوم����اً وذل����ك ألننا ال نس����تطيع الج����زم بتطبيق هذه 
األحاديث ألنه من التطبيق بدون علم، قال تعالى )وَال 
تَْق����فُ ما لَيْسَ َلكَ ِبهِ عِْلمٌ( وعلى فرض أن نطبق ذلك 

فهو على سبيل االحتمال ال الجزم.
***

حيدر عبد ال�احد
روؤية االمامQ قبل الظهور

ال�س�ؤال :
 م����ن الثابت لدين����ا والمتوات����ر إن اإلمامQ ذكر 
في عدة أحاديث إن من ادعى الرؤيا والمش����اهدة بعد 
الس����فراء األربع����ة فهو ك����ذاب مفتٍر , وم����ن هنا يأتي 
الس����ؤال، كيف نفسر رؤية العديد من علمائنا لإلمام
Q ومنه����م قصة الس����يد حيدر الحلي المش����هورة في 

قصيدة)اهلل يا حامي الشريعة(.

الج�اب :
كم����ا تفضلت، ف����إن المتواتر ه����و تكذيب مدّعي 
الرؤي����ة ولكن المقص����ود به ليس كل رؤي����ة وإنما يجب 
علينا أن نكّذب مدّعي الرؤية بمعنى الوساطة والوكالة 
والنياب����ة لإلمامQ فالذي يدّعي الرؤية بهذا العنوان 
وأن لدي����ه أوام����ر من اإلمام يج����ب أن يبلّغها لش����يعته 
فيج����ب علين����ا تكذيب����ه ألن النياب����ة الخاص����ة أغلقت 

وختمت بالنائب الرابع )السمري(. 
***

اأمين عبد الزهرة علي
لقب االمام المهديQ وجه اهلل

ال�س�ؤال :
 Qق����د ورد في بعض األدعي����ة إن اإلمام الحجة 
ه����و وجه اهلل كما في دعاء الندبة فهل يوجد ربط بين 
هذا اللقب لإلمامQ وبين اآليات الكريمة في القرآن 

الكريم مثل قوله تعالى: )كل شيء هالك إال وجهه(.
الج�اب :

إن الم����راد من الوجه في دعاء الندبة هو الطريق 
والدلي����ل إل����ى اهلل، أما الم����راد من الوج����ه في اآلية 
الكريم����ة ه����و ان ذات اهلل عز وج����ل ال تهلك، وعليك 
أن تلتفت إلى إن كلمة وجه في االستعمال القرآني لها 
مع����انٍ متعددة البد م����ن االلتفات إليها جي����دًا، وهذا 
احد التفاس����ير وتوجد تفاسير أخرى عرفانية وعلمية 

عميقة ال يسعها هذا المختصر.
***

رجاء عبد الجليل 
Qسعار ا�سحاب االمام المنتظر�

ال�س�ؤال : 
ما هو ش����عار أصحاب اإلمام المنتظرQ عندما 
يقاتل����ون مع����ه ؟  ه����ل يوج����د غي����ر ش����عار )ي����ا لثارات 

الحسين(.
الج�اب :

لم يرد في الروايات ذكر لشعار خاص ألصحاب 
اإلمام المنتظرQ وإنما الذي ورد في الروايات شعار 
اإلمام المهديQ الذي يكتب على الرايات وان اغلب 

الثورات تختزل شعارها في رايتها.
وهناك اختالف في ش����عار راية اإلمامQ الوارد 
في الروايات ولكن األمر المش����ترك في جميع األقوال 
ه����و إنها تدعو الن����اس إلى طاعة اإلم����امQ فقد ورد 

في رواية)مكت����وب على راية المه����دي طاعة معروفة( 
)بح����ار األن����وار ج52 ص305( وفي رواي����ة أخرى عن 
الفضل بن شاذان قال: روي انه يكون في راية المهدي
Q: اس����معوا وأطيعوا.)بح����ار األنوار ج52 ص305(. 
وع����ن نوف البكالي )راية المه����دي مكتوب فيها البيعة 
هلل( وف����ي روايات أخرى)يامنصور أم����ت( و)يالثارات 
فاطم����ة( كما ج����اء عن أب����ي كثير في ترجم����ة فاطمة 

.Pالزهراء
***

Ali
اف�سل الطرق للتقرب لالمام 

Qالمهدي
ال�س�ؤال :

 ما أفضل الطرق للوص����ول أو التقرب إلى اإلمام 
المهديQ؟

الج�اب :
مما الش����ك فيه أن التقرب لإلمامQ هو التقرب 
هلل والتق����رب هلل إنما يحصل برض����اه تعالى، ورضاه 
إنم����ا يتحقق بامتثال أوامره واجتن����اب نواهيه وامتثال 
ه����ذه األوام����ر والنواه����ي ال يك����ون إال بع����د معرفتها، 
ومعرفتها ال تكون  إال عن طريق الرس����ولN أو اإلمام 
أو م����ن نصبه اإلمام لذلك، وبما أن الرس����ولN بعد 
وفاته أوكل بيان الشريعة وتبليغها وحفظها إلى اإلمام 
المعص����وم واإلم����ام المعص����وم في فت����رة انتهاء عصر 
الغيب����ة الصغ����رى أوكل بيان ذلك إلى م����ن توفرت فيه 
الش����رائط التي بينه����ا اإلمامQ فق����د ورد عن اإلمام 
الحج����ة المنتظ����رQ في رواي����ة الطبرس����ي في كتاب 
)االحتجاج( )فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفس����ه 
حافظ����اً لدين����ه مخالفاً على ه����واه مطيع����اً ألمر مواله 

فللعوام أن يقلدوه(.
فالتقرب لإلمام إنما هو بإتباع األوامر واجتناب 
النواه����ي وبذل����ك يكون اإلم����امQ ه����و القريب منك 

لرضاه عنك.
إل����ى  الرج����وع  االط����الع  لزي����ادة  يمكنك����م  كم����ا 
كتاب)اإلعداد الروحي( و كتاب)ثقافة االنتظار( علما 
إن الكتابي����ن موج����ودان ف����ي المكتب����ة التخصصية في 

الموقع.

     معرك���ة هرمج���دون  .. معرك���ة ستنش���ب 
في آخ���ر الزم���ان بي���ن )المؤمني���ن( و)الكافرين( 
وتفصل نهائياً بين الحق والباطل، وتتفق الديانات 
الس���ماوية الث���الث عل���ى حتمي���ة وقوعه���ا.. وه���ي 
معروفة جيدا لدى المس���يحين واليهود، حيث جاء 
ذكرها في التوراة واالنجيل باسم هرمجدون )اسم 
موقع في فلسطين(. ويعتقد المسيحيون أنها ستقع 
تحت قيادة عيس���ى المسيحQ الذي سينزل فيقتل 
الكافري���ن ويعود باألخ���وة الضالي���ن )اليهود( الى 

المسيحية.. 
أما اليهود فيعتقدون أنها ستقع بقيادة المسيح 
المنتظ���ر ال���ذي ين���زل الول م���رة ويخلصه���م من 
)الكافري���ن( ويبني دولة تس���ود العالم انطالقاً من 

فلسطين.. 
 وتخبرنا االحاديث النبوية الش���ريفة بوقوعها 
بقي���ادة المهدي المنتظرQ )الذي سيش���هد نزول 

المسيح بعد انتهاء المعركة وفتح روما
  ومن المعروف أن ظهور المهديQ المنتظر 
من عالمات القيامة الكب���رى وقال فيه المصطفى
N: )ل���و لم يبق م���ن الدنيا اال يوم لطوّل اهلل ذلك 
الي���وم حتى يبع���ث فيه رج���اًل مني أو م���ن آل بيتي 
يواطئ اس���مه اسمي يمأل األرض قسطاً وعدالً كما 

ملئت ظلماً وجورًا(. 
وقال عنه ابن كثي���ر في الفتن والمالحم :)هو 
... من ذرية فاطمة وقيل من ولد الحس���ين بن علي

 .Q
 والمهديQ يخرج من المدينة المنورة وتقدم 
عليه جيوش المس���لمين مبايعة من الشام والعراق 
ودول المش���رق. وبع���د ان يتوطد ملك���ه يحارب غير 
المس���لمين في شرق آس���يا ويحالفه في تلك الفترة 

الروم )أو الغرب المس���يحي ه���ذا االيام(. ولكن ما 
ان تنته���ي المعارك في الش���رق حتى ينقض الغرب 
الهدن���ة فتقوم بي���ن الطرفين معرك���ة عظيمة قال 
فيه���ا المصطفىN: )س���تصالحون ال���روم صلحا 
آمن���ا فتغ���دون انت���م وهم م���ن ورائك���م منتصرين 
وتفتحون وتس���لمون ثم ترجعون حت���ى تنزلوا بمرج 
ذي تل���ول )ويعتقد انه هرمج���دون( فيرفع رجل من 
النصراني���ة الصليب ويقول غل���ب الصليب فيغضب 
رجل من المس���لمين فيقتله فعن���د ذلك تغدر الروم 

وتجتمع الملحمة(. 
  وقد وصف الرسول N المعركة ب� )الملحمة( 
لكث���رة القت���ل فيه���ا وتحال���ف أم���م الغ���رب ض���د 
المس���لمين )حيث قولهN: فيأتونكم تحت ثمانين 
راية( اذ تس���تمر لع���دة أيام يعاني فيها المس���لمون 
كثي���را ويس���تمر تدفق جي���وش الغرب ويس���تعينون 
بأس���لحة فتاك���ة )تجعل الطي���ر يخر من الس���ماء( 
وي���كاد جيش المس���لمين يتقهقر حت���ى ينصره اهلل 
بمدد من الموالي )وهم مس���لمو الشرق(؛ فقد جاء 
عن الرس���ول الكريمN قوله: )إذا وقعت المالحم 
بع���ث اهلل بعثاً من الموالي هم أكرم الناس فرس���ا 
وأجوده���م س���الحا يؤي���د اهلل به���م الدي���ن(. وبعد 
هزيمة الغرب يواصل جيش المس���لمين زحفه على 
اوروب���ا فيغزو ايطاليا ويدخل الفاتيكان ويس���تخرج 
المه���ديQ االنجي���ل الحقيقي وعصا موس���ى كما 
قال النبيN: )إذا فتحت���م رومية )روما( فادخلوا 
س���بع  ع���دوا(  )أي  فأعق���دوا  الش���رقية  كنيس���تها 
بالطات ثم اقتلعوا الثامنة فإن تحتها عصا موس���ى 

واالنجيل طرياً وحلي بيت المقدس(. 
بقي أن أش���ير الى أن إيم���ان الغرب المحافظ 
بض���رورة تجم���ع اليهود في فلس���طين )اس���تعداداً 

ك���ة  لمعر
ن  و مج���د هر
ته���م  د عو و
هو  للمس���يحية( 
سبب مساندتهم 
 . ئيل ا س���ر إل
واألدهى من هذا 
أن بعض رؤس���اء 
أمريكا - ناهيك 
عن رؤساء التيار 

المحافظ - يؤمنون بحتمية هذه المعركة ويعبرون 
ع���ن رؤيته���م المش���تركة مع اليه���ود بعب���ارات من 
قبيل )عالقتن���ا المصيرية( و)مس���تقبلنا المجيد( 
و)مصيرنا المشترك مع اس���رائيل(.. هذا المصير 
ال���ذي عبر عنه الرئيس ريغان ع���ام 1991لصحيفة 
معاريف الصهيونية بقوله: )هناك دالئل قوية تشير 
ال���ى وقوع معركة هرمجدون ف���ي زماننا هذا.. وأنا 

شخصيا ال أستبعد وقوعها قبل وفاتي(!!.

لقد روي أن الرس���ولN  قام خطيباً في بداية 
النه���ار فذك���ر ما س���يكون ال���ى قيام الس���اعة ولما 
 :N َقرُبت الش���مس للغ���روب في آخر النه���ار قال
-)وأن م���ا بق���ي من الدنيا مما مض���ى منها مثل ما 
بق���ي من يومكم مما مضى من���ه ...( وهذا الحديث 
النبوي مهم جداً في تحديد الزمن التقريبي للدنيا 

بأسرها.
وعندما سُئل الرسولN )متى الساعة؟( قال
Q: )وماذا أعددت لها؟( أي أن المهم هو اإلعداد 
ولي���س معرفة الوقت.. }يَا أَيُّهَا النَّ���اسُ اتَُّقوا رَبَُّكمْ 

ِإنَّ زَْلزََلَة السَّاعَةِ شَيٌْء عَظِيمٌ {.

ف����ي كت����اب )ج����وك( إم����ام الهن����دوس الجوكيين 
،وال����ذي يعتبرونه نبي����اً ،جاءت بش����ارة ظهور اإلمام 
بقي����ة اهللQ ورجعة األموات في ظ����ل حكومته العادلة 

فقد جاء فيه:
)تكون آخر الدنيا بقبضة ش����خص يحب اهلل ومن 
خاصّة أوليائه،أس����مه )خجسته( و)فرخنده(، يجدد 
العال����م ويمحق المس����اوئ، يحيي أصح����اب البدع في 
األدي����ان والذين أضاعوا حق اهلل ورس����وله ويحرقهم، 

يحكم هو وقومه مدّة )كرور( أي أربعة آالف سنة(.
هاتان الكلمتان )فرخنده( و)خجس����ته( معناهما 

ف����ي العربي����ة )محمد ومحم����ود(، وهما من األس����ماء 
المباركة لإلمام المه����ديQ ويحتمل أن يكون المراد 
منهم����ا )محمد( و)أحمد(؛ ألنه قد ج����اء في الروايات 
اإلس����المية أن لإلم����ام المهديQ أس����مين: أحدهما 
مخف����ي واآلخ����ر معلن،فأم����ا المخف����ي فأحمد،وأما 

المعلن فمحمد.
وفي ه����ذا المجال ورد حديث ع����ن أميرالمؤمنين
Q، حي����ث ق����ال عل����ى المنبر)يخرج رجل م����ن ولدي 
ف����ي آخ����ر الزمان،أبي����ضُ مش����رئب بٌحمرًة،مب����دح 
مش����اش  الفخذين،عظي����م  البطن،عري����ض 

ل����ون  عل����ى  ش����امة  ش����امتان:  المنكبين،بظه����ره 
جلده،وش����امة على ش����به ش����امة النبيN له اسمان: 
اس����م يخفى، واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، 
وأما الذي يعلن محمد،فإذا هزّ رايته أضاء لها ما بين 
المشرق والمغرب،ووضع يده على رؤوس العباد،فال 
يبقى مؤمن إال صار قلبه أشدّ من زبر الحديد وأعطاه 
اهلل ق����وة أربعين رجاًل،واليبقى ميّ����ت إال دخلت عليه 
تل����ك الفرحة في قلب����ه وفي قبره،وهم يت����زاورون في 

.)Qقبوهم،ويتباشرون بقيام القائم

االإمام املهدي ا�سالح وق�ساء

هرجمدون .. من وجهة نظر اإ�سالمية

ب�سارة ظهور االإمام بقية اهللQ يف كتاب )و�سن جوك(

Qاال�سئلة الواردة اىل مركز الدرا�سات التخ�س�سية يف االمام املهدي

محمد رضا حكيمي

فهد عامر االحمدي

السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي



قراءة يف كتاب 
فقه عالئم الظهور

ملوؤلفه ال�سيخ حممد ال�سند
الكت���اب من سلس���لة )ش���خصيات عص���ر الظه���ور( التي 
يصدرها مركز الدراس���ات التخصصية ف���ي اإلمام المهدي

.Q
يقع الكتاب في 72 صفحة من القطع الرقعي، اما مادته 

العلمية فقد جاءت وكما في الفهرس.
لمح���ة تاريخي���ة ف���ي ادل���ة انقط���اع النياب���ة الخاص���ة، 
ومدعومة بأربعة ادلة، يتبعها ما يظهر مقترنا بظهور اإلمام

Q وهي:
اليمان���ي والحس���ني، وذو النف���س الزكية، وش���عيب بن 

صالح وغيرهم.
ثم ذك���ر ما توصي به الروايات وتش���دد وتؤكد عليه وهي 

ست توصيات.
ف���ي موضوع )ادل���ة انقطاع النياب���ة الخاصة ف���ي الغيبة 
الكبرى واستمرار االنقطاع حتى الصيحة والسفياني(. يقول 
الش���يخ المؤلف: )وقد بس���ط علم���اء االمامي���ة الحديث عن 
االنقط���اع مطوالً في الكتب المؤلفة ف���ي غيبتهQ من الجيل 
المعاصر لألئمة السابقينK مروراً بالذين عاصروا الغيبة 
الصغرى والتقوا بالنواب االربعة.. الى الجيل األول من الغيبة 
الكبرى... وقد اودعوا في ذلك من طوائف الروايات المروية 
عن رس���ول اهللN وعن امير المؤمني���نQ الى بقية االئمة 

.Kالمعصومين
وي���ورد المؤل���ف لذلك وضم���ن ادل���ت التوقي���ع المبارك 

الصادر من الناحية المقدسة على يد النائب الرابع )السمري( 
وقبل وفاة النائب بستة ايام يا علي بن محمد السمري.... فإنك 
ميت ما بينك وبين س���تة ايام.... فقد وقعت الغيبة التامة، فال 
ظهور إال بعد اذن هلل تعالى ذكره... فمن ادّعى المش���اهدة قبل 
خروج الس���فياني والصيحة فهو ك���ذاب مفتٍر، وال حول وال قوة 

ااّل باهلل العلي العلظيم(.
وضمن ما توصي به وتشدد وتوكد عليه الروايات، توصيات 

يوردها المؤلف، منها:
التوصية االولى فيقول: 

ان الحاس���م للش���بهة والقاطع للريب في صيح���ات أدعياء 
حرك���ة الظه���ور ه���و الصيح���ة الس���ماوية والنداء من الس���ماء 

باس���م المهديQ، واالنباء بأنه قد ظهر، وخروج الس���فياني 
واستيالؤه على الشام.

ثم يضيف الشيخ المؤلف في آخر كتابه فيقول:
وان ال���الزم عل���ى الموالي���ن المؤمني���ن ف���ي عص���ر الغيبة 
المتطاول���ة حتى الظهور هو الثبات على االعتقاد بإمامة االئمة 
االثني عشرK الى امامة الحي الحاضرQ الشاهد ألحداث 
البش���رية، والتدي���ن بواليت���ه الفعلي���ة، وتول���ى الموالين ألهل 
البيتK والتبري القلبي والس���لوكي من اعدائهم، والتمسك 
بالثوابت من احكام اهل البيتK وعدم االفتتان بالش���عارات 
البراق���ة الخداع���ة المؤدي���ة الى التخل���ي عن التول���ي والتبري 

وللمروق من معالم احكام فقه اهل البيتK ومعارفهم.

روايات ال�سيعة االمامية في ذلك:
1- فقد جاء في )مقتضب األثر في النص على األئمة االثني عشر( 
تأليف المحدث العالمة الشيخ احمد بن عبيد اهلل بن عياش الجوهري 
ص3 : ) حدثني أبو الحس���ن على بن إبراهيم بن حماد االزدي، قال: 
حدثن���ي أبى قال: حدثني محمد بن م���روان، قال حدثني عبد اهلل بن 
أمية مولى بني مجاشع عن ييد الرقاشي عن انس بن مالك، قال: قال 
رسول اهللN: )لن يزال الدين قائما إلى أثني عشر من قريش، فإذا 

هلكوا ماجت األرض بأهلها(.
2- وجاء في )مناقب آل أبي طالب( البن شهر آشوب ج1 ص301 :
) عن أبي صالح الس���مان عن أبي هريرة قال : خطبنا رس���ول اهلل

N فقال : معاشر الناس من أراد أن يحيى حياتي ويموت ميتتي فليتول 
عل���ي ب���ن أبي طالبQ وليقت���د باألئمة من بعده ، فقي���ل : فكم األئمة 

بعدك ؟ فقال : عدد األسباط وانفجرت لموسى اثنتا عشرة عينا (.
3- وجاء في )كفاية األثر في النص على األئمة األثني عشر( ألبى 

القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي ص44:
) حدثن���ي علي ب���ن محمد ، ق���ال حدثني أبو عب���د اهلل محمد بن 
احمد الصفواني ، قال حدثني احمد بن يونس ، قال حدثني إسرائيل 
، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم بن أبي إمامة ، قال : رسول اهلل
N: األئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش ، تسعة من صلب الحسين

Q، والمهديQ منهم( .
اما روايات اأهل ال�سنة فمنها:

1- جاء في )مسند الطيالسي( ألبي داوود الطيالسي ح 1362:
حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت جابر 

ب���ن س���مرة ، يقول : س���معت رس���ول 
اهللN يخط���ب وه���و يق���ول : )أال إن 
اإلسالم ال يزال عزيزا إلى اثني عشر 

خليف���ة(  ثم قال كلم���ة لم أفهمها فقلت ألبي : ما ق���ال ؟ فقال : )كلهم 
من قريش(.

2- وجاء في )مسند احمد بن حنبل( ج5 ح 19892  :
)19892 - حَدََّثنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدََّثنَا ابْنُ أَِبي ذِْئٍب عَِن اْلمُهَاِجِر 
بِْن مِسْ���مَاٍر عَنْ عَامِِر بِْن سَ���عْدٍ َقاَل سَأَْلتُ جَاِبرَ بْنَ سَ���مُرََة عَنْ حَدِيثِ 
َرسُ���وِل اهللNَِّ َقاَل َقاَل رَسُ���وُل اهللNَِّ اَل يَزَاُل الدِّينُ َقائِمًا حَتَّى يَُكوَن 

اْثنَا عَشَرَ خَلِيَفًة مِنْ ُقرَيٍْش ( .
3- وجاء في )التاريخ الكبير( للبخاري ج9 ح 627 :

)627 - خالد الجدلي  ويقال العبسي، كوفي، قال المكي: حدثنا 
داود بن يزيد عن معبد بن خالد عن أبيه س���مع جابر بن س���مرة س���مع 

النبيN يقول: ال يزال األمر قائما حتى يكون اثنا عشر أميرا(.
4- وجاء في )مسند احمد بن حنبل( ج1 ح 3593 :

) 3593 - حَدََّثنَ���ا حَسَ���نُ بْ���نُ مُوَس���ى حَدََّثنَا حَمَّ���ادُ بْ���نُ زَيْدٍ َعِن 
اْلمُجَالِدِ عَِن الشَّعِْبيِّ عَنْ مَسْرُوٍق َقاَل

ُكنَّا جُلُوسً���ا عِنْدَ عَبْدِ اهللَِّ بِْن مَسْ���عُودٍ وَهُوَ يُْقِرُئنَ���ا اْلُقرْآَن َفَقاَل َلهُ 
مَُّة  رَجٌُل يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَِن هَْل سَ���أَْلتُمْ رَسُوَل اهللNَِّ َكمْ تَمْلِكُ هَذِهِ األأُْ
مِنْ خَلِيَفةٍ َفَقاَل عَبْدُ اهللَِّ بْنُ مَسْ���عُودٍ مَا سَ���أَلَِني عَنْهَا َأحَدٌ مُنُْذ َقدِمْتُ 
اْلعِ���رَاقَ َقبَْلكَ ُثمَّ َقاَل نَعَمْ وََلَقدْ سَ���أَْلنَا رَسُ���وَل اهللNَِّ َفَقاَل اْثنَا عَشَ���رَ 

َكعِدَّةِ نَُقبَاِء بَِني ِإسْرَائِيَل(.

هذه نتائج الستبيان اجري في موسم الحج 1430ه� في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وشمل الحجيج في عموم محافظات 
العراق، وهذه هي نتائج استبيان محافظة الديوانية, نضعها 
بين أيدي القراء الكرام لكي نتعرف من خاللها على المستوى 
الثقاف���ي والعلم���ي ألهالي المحافظة من خ���الل قراءة الفقرة 

ومعرفة نتائج التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
االأ�سئلة التي �سملها اال�ستبيان:

1. معرفة الحجةQ واالعتقاد به جزء من الدين؟
2. الخوض في عمق القضية المهدوية شأن تخصصي؟

3. االرتب���اط باإلم���ام المه���ديQ ف���ي الغيبة ع���ن طريق 
مراجع الدين؟

4. أتؤم���ن ب���أن أح���د مص���ادر العقي���دة المهدوي���ة الرؤى 
واألحالم؟

5. دور المرجعية في عص���ر الغيبة يقوي اإليمان بالعقيدة 
المهدوية؟

6. أتؤم���ن بمن يطبق أو يوق���ت لظهور اإلمامQ من خالل 

العالمات؟
7. أتس���تحضر اإلمامQ رقيباً عليك في تصرفاتك بشكل 

دائم؟
8. إدعاء البعض للمهدوية أوجب بعد الناس عن عقيدتهم 

باإلمامQ؟
9. أيؤثر على إيمانك باإلمامQ ما يطرحه المغرضون من 

شبهات؟
10. أتمي���ل إل���ى مراقبة حدوث العالم���ات وتعتقد أن ذلك 

يؤثر على الظهور؟
11. أتج���د أن المهدوي���ة عنصر مش���ترك بي���ن المعتقدات 

واالديان البشرية؟
12. أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالميًا؟

13. م���ا هو مقدار مس���اهمتك ف���ي الفعالي���ات المهدوية؟ 
)كبير, متوسط, ضعيف(

14. ارتباط���ك باإلم���ام المه���ديQ ع���ن طري���ق الدع���اء 
)يومي, أسبوعي, شهري(؟

الروايات امل�سرتكة يف الق�سية املهدوية

ملاذا يرف�س البع�س حركة االإمام املهديQ حني ظهوره؟ 

االأئمة اثنا ع�سر كلهم من  قري�س

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

حسين الماجدي

ن�ستمع اآراءكم فنقراأ من خاللها الواقع فتو�سع احللول
اال�ستبيان املهدوي

الشيخ جميل البصري

ن�سو�س ن�ستقيها من مداد علماء اأهل ال�سنة وما خطته اأقالمهم لت�سطر لنا الواحا في 
حق المهديQ واالنتظار واخر الزمان والعدل االلهي والق�سط المحمدي .

تحتوي كتب الحديث عند الم�س��لمين على مجاميع من االحاديث الم�س��تركة في كثير من الق�سايا ومنها 
الق�سية المهدوية. وهذه نماذج من جهات اال�ستراك بين الم�سلمين في هذه الق�سية، و�سوف نعر�س 
لتل��ك النماذج وفق عناوين خا�س��ة ب��كل مجموعة. مع العل��م ان الروايات المذكورة ل��م يلحظ فيها 

الثبوت وال�سحة.

اقالمهم تتحدث عن املهديQ ودولة اخر الزمان
احمد الجزائري

الش����يخ )العب����اد عب����د المحس����ن ب����ن 
حم����د( عضو هيئة التدري����س في الجامعة 
م����ن  المن����ورة،  بالمدين����ة  االس����المية 
اعضاء الس����لك السلفي ومن مروجي هذه 
المدرس����ة التي اتس����مت بالحدة والتشدد 
االخ����رى،  االس����المية  المذاه����ب  تج����اه 
فكّف����رت كل م����ن ال يتخذه����ا منهج����ا في 
تحصيل العقيدة, له محاضرة القاها في 
الجامعة المذكورة وذيّلها مفتي السعودية 
الش����يخ )عبد العزي����ز بن ب����از( الذي كان 
وقتئ����ذ رئيس����ا له����ذه الجامع����ة, عن����وان 
المحاضرة )عقيدة اهل الس����نة واالثر في 

المهدي المنتظر(.
)حيث ذكر في هذه المقال ان عقيدة 
المه����دي المنتظ����ر مم����ا اخب����ر ب����ه النبي
N م����ن اخب����ار آخ����ر الزمان وان����ه يجب 
االعتقاد بذل����ك وان خبر المهديQ رواه 
الصحاب����ة(، وذكر اس����ماء م����ن رواه من 
الصحاب����ة، ثم ذكر اس����ماء االئمة الذين 
خرّج����وا االحادي����ث، وذك����ر م����ن افردوا 
مس����الة المهديQ بتاليف ثم ذكر الذين 
حك����وا بتواتر احادي����ث المهديQ وحكى 
كالمه����م وذك����ر م����ا ورد ف����ي الصحيحين 
من اخباره وفي غير الصحيحين كذلك، 
الذي����ن  العلم����اء  بع����ض  نص����وص  وذك����ر 
اعتقدوا بالمهدوية ومن انكرها، وناقش 

كالم المنكر واي����د كالم المعتقد، وعرّج 
على ما يوه����م انه متعارض م����ن احاديث 
المه����ديQ فتكلم فيه وانهى حديثه, ثم 
قال: )الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه 
ان ال يتردد في تصديق الرس����ولN فيما 
يخب����ر به راي����ت ان يكون ال����كالم موضوع 
محاضرتي وجعلت عنوانه����ا )عقيدة اهل 

السنة واالثر في المهدي المنتظر((.
فه����ذا ال����كالم ال����ذي تحدث ب����ه هذا 
الش����يخ يعتبر من اهم النماذج في وضوح 
القضي����ة المهدوية واثب����ات حقانيتها، اذ 
ان����ه رس����م لنا مخطط����ا فكريا ع����ن طرق 
االحادي����ث المهدوي����ة وم����ن خرّجها واّلف 
فيه����ا وق����ال بتواتره����ا ورد اش����كاالت من 
استش����كل به����ا, وه����ذا ام����ر ي����كاد يكون 
مت����داوال عن����د اغلب م����ن كتب وح����رر في 
القضي����ة المهدوية, ولك����ن االمر الملفت 

في هذا المقال هو عنوانه!.
حي����ث ان ه����ذا الش����يخ عن����ون المقال 
ب� )عقيدة اهل الس����نة واالث����ر في المهدي 
المنتظر( وجعل االعتقاد بامامة المهدي
Q من عقائد الس����لفية, وانها من االمور 
التي ينبغي لالنس����ان المسلم ان ال يغفلها 
وان يهت����م بها بل ويج����ب عليه ان يعتقدها 
ويتدين به����ا تجاه اهلل س����بحانه وتعالى, 
وه����ذا امر كتب فيه غي����ر واحد من علماء 

ه����ذه المدرس����ة، اال ان ما يمي����ز المقال 
بش����كل اكثر ويجعل����ه محورا للدراس����ة هو 
عنون����ة كاتبه ل����ه ب����� )المه����دي المنتظر( 
فهو ع����الوة على جعله القضي����ة المهدوية 
عقي����دة للس����لفية ق����د ذكر اس����م المهدي
Q ووصف����ه بالمنتظ����ر, وه����ذا يعني ان 
هناك ج����ذوراً دينية لعقي����دة االنتظار في 
المدرسة الس����لفية, وان اغفلها علماؤهم 
تغطية عليها ولعدم ابرازها لكي ال يتهموا 
بانه����م ياخ����ذون عقيدته����م ف����ي االنتظار 
من مدرس����ة اهل البي����تK, ولكن هذا 
الش����يخ ومن معه ولشدة االزمة التي مرت 
به����ا الس����عودية آنذاك وخ����روج مهدي في 
مكة المكرم����ة _جهيم����ان واتباعه_ فقد 
صرحوا بان المهدوي����ة عقيدة االنتظار، 
حت����ى نقل عن بعضهم ف����ي كيفية معالجة 
المشكلة آنذاك انهم قالوا : لنرسل جيشاً 
ال����ى البي����داء فان خس����ف به����م فالمهدي 
ال����ذي ظهر حق وان لم يخس����ف بهم فهذا 

المهدي باطل.
اذن فالجماعة يتعامل����ون مع العقيدة 
ل����م يبرزوه����ا, وه����ذه واح����دة م����ن  وان 
المآخ����ذ الكثيرة التي تؤخذ على الس����لفية 
اذ انه����ا تحاول ان تغطي عل����ى الكثير من 
المعتق����دات الت����ي اثبتتها الصح����اح ولكن 

اتباعها يمارسونها عملياً.

من الحقائق الواقعية أن حضارات البش���ر في تغير مس���تمر 
، وليس���ت هن���اك حضارة ول���دت وبقيت ، بل الب���د أن يمر عليها 
يوم تفقد مركزيتها وحضارتها ونفوذها لتعود أطالالً يبحث عنها 

علماء التنقيب.
ومن الحقائق أيضاً ان أية حضارة تأتي فإنها تواجه مقاومة 
نفس���ية وميدانية في بداية أمرها ، وهذا من الواضحات ، إال أن 
م���ا ليس واضحاً هو أن حركة مثل حرك���ة اإلمام المهديQ وهي 
الحرك���ة التي وعدت بها جمي���ع الديانات ، وهي هدف رس���االت 
الس���ماء ، و الحركة التي رفعت ش���عار تخليص المستضعفين من 
الظل���م ونش���ر العدل والمس���اواة بين أف���راد البش���ر ، حركة مثل 
هذه لم���اذا تواجه معارضة ومقاومة،وقد عب���رت عنها الروايات 
الشريفة بأن قوماً يسمون البترية يقولون لالمامQ عند ظهروه : 

ارجع يا ابن فاطمة ال حاجة لنا فيك!
إن مقاومة البترية هذه ربما ترجع إلى ما يلي :

أوالً : نتيج���ة التغي���رات المس���تمرة للحضارات البش���رية ، 
وع���دم ثباتها ، فتولدت لدى الكثير من الناس فكرة الجمود على 
الماضي والرضا بما كان ، خصوصاً وإن الناس كما في الروايات 
س���وف يعيش���ون - إبان الظهور - حركات تغييري���ة متعددة لكنها 
عقيمة من النتاج ، وبالتالي يحصل عند الناس يأس عام من أية 
حركة تدعي التغيير! مما يؤدي إلى توقف الكثير من حركة اإلمام 

المهديQ ووقوف البعض ضدها !
خصوص���اً إذا أضفن���ا إل���ى تلك الفك���رة عنصر ع���دم الثقة 
بالش���عارات المطروحة ، بمعنى أن الناس عاشوا على طول خط 
التاريخ ثورات رفعت ش���عارات ما فتأت ان خالفتها عملياً ، فهذه 

ث���ورة بني العباس ثارت بش���عار طلب الرضا من آل محمد وإرجاع 
الحق إليهم وبسط العدل ، ولكن ما إن جلس _بنو العباس_ على 

الكرسي وملكوا األمور حتى ظهرت حقيقتهم التي قيل عنها :
يا ليت جور بني مروان دام لنا                  

 وليت عدل بني العباس في النار
ثاني���اً : كثي���راً ما يق���اوم الن���اس التغيير إذا كان���وا جاهلين 
بأه���داف ذل���ك التغيي���ر وغي���ر عارفي���ن معرف���ة تام���ة بقيادت���ه 

وأطروحاته وشعاراته ومناهجه.
وإن الغموض المحيط بأية حركة تغيير س���بب مهم إلنكارها 

ورفضها وبالتالي مقاومتها.
وف���ي حرك���ة الظهور هن���اك كثير م���ن الناس مم���ن يجهلون 
حقيق���ة اإلمام المهديQ وحقيقة حركته ، وهذا ما ربما يش���ير 

إليه موقف جيش الحس���ني المتردد عن اإلمام المهديQ إلى أن 
 Qيثبت الحس���ني له���م ذلك من خالل طلبه م���ن اإلمام المهدي
إبراز ما يثبت حقانيته ، وهوQ س���يثبت ل���ه ولهم ذلك. من هنا 
نجد التأكيد الش���ديد على ضرورة معرفة إمام الزمان ، وأن من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وعلى نفس المنوال 
نجد أن من أهداف ط���رح األئمةK لعالمات الظهور هو تعريف 

الناس بقرب الحركة اإللهية الموعودة.
وببس���اطة : إن الرواي���ات الش���ريفة تؤك���د عل���ى أن من أهم 
واجبات زمن الغيب���ة هو المعرفة التامة بالقضي���ة المهدوية ومن 
جمي���ع جوانبه���ا ، وهذه المع���رف لو تمت عند أحد ف���إن احتمال 

معارضته سيكون ضعيفاً جداً.
ثالثاً : في بعض األحيان تكون المقاومة بسبب إرادة الحفاظ 

عل���ى الموروث ، وواض���ح من الروايات أن حرك���ة اإلمام المهدي
Q س���تغير الكثير م���ن الموروثات ، كقتل الش���يخ الزاني ، وأنه 
س���يحكم بحك���م آل داود القائ���م عل���ى الواقع ال البين���ة – ولو في 
بع���ض القضايا - ، وأنه س���يجيء بمصحف يخال���ف فيه التأليف 

_الترتيب_المعهود ، وغيرها من األمور.
إن الجهل بحقيقة الحكمة وراء تلك التغييرات س���تكون وراء 

نفور البعض من الحركة المهدوية وربما معارضتها.
ه���ذه األس���باب وغيرها تدعون���ا إل���ى تفعيل مب���دأ المعرفة 
المهدوي���ة التام���ة ، وتنش���ئة أوالدنا على ذلك ، حت���ى ال نقع وال 
 Qيقعوا فريس���ة تلك األسباب ، وحتى ال نقول وال يقولوا للمهدي

إذا خرج : ارجع يا ابن فاطمة ، ال حاجة لنا فيك!
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لقد ش���غلت نهاية العالم ومس���تقبل اإلنسان البش���رية من القدم ، واليزال هذا االنشغال قائماً 
لما تثيره التغيرات المتس���ارعة والمس���تجدات الطارئة التي يش���هدها العالم في العقود األخيرة من 
عالمات اس���تفهام وتس���اؤالت عما سيكون عليه مس���تقبل المجتمع اإلنس���اني، بل ومصير اإلنسان 

نفسه.

من هنا كان رصدنا لهذا العدد حول الدراس���ات المس���تقبلية نش���أتها وأهميتها واهتمامها بما 
يتعلق بالقضية المهدوية بصورة مباشرة او غير مباشرة.

مفهوم الدرا�سات الم�ستقبلية
يمكن تعريف الدراس���ات و االبحاث المستقبلية على انها معرفة االمور المستقبلية، على ضوء 

المواضيع و الظواهر االجتماعية المختلفة و القضايا االقتصادية و الثقافية و السياسية.
ن�ساأة الدرا�سات الم�ستقبلية

يعتبر علم المس���تقبليات أو الدراسات المستقبلية من العلوم االجتماعية، والتي نشأت بشكلها 
الحال���ي نش���أة غربي���ة. فمن المرج���ح أن عالم االجتم���اع )جليفان( ه���و أول من اس���تعمل مصطلح 

Miloontologie ف���ي س���نة 1907م ليش���ير إلي أحداث المس���تقبل ، في حين يعتبر 
العال���م األمريكي ذو األصل األلماني Ossip Fleichthien أول من اس���تعمل كلمة 

)علم المس���تقبل( ضمن كتاباته، تحت اس���م Futurologie ، بينما ينس���ب إلى العالم
Gaston Berger انه استخدم كلمة )استشراف( Prospective  في سياق 

الداللة عن التطلعات نحو المستقبل والتخطيط له بطريقة أو بأخرى. 
وهناك من يقول ان علم الدراس���ات المس���تقبلية علم قديم جداً قدم اإلنس���ان منتزع باألصالة 
من علم اهلل تعالى الذي يعلم بكل دائرة الزمان من األزل إلى األبد. ويعتبر القرآن الكريم النموذج 

الرائد في استشراف المستقبل وتوعية اإلنسان بضرورة التخطيط المستقبلي، والنصوص الدينية 
تع���د م���ن أه���م الوثائق الصادقة ف���ي علوم المس���تقبل التي تتح���دث بكل صراحة ووض���وح عن أهم 
األحداث المس���تقبلية، بحيث وضعت السبل الكفيلة لمواجهة كل أزمة بعد أن أخبرت بها؛ واألنبياء
K هم أوائل المس���تقبليين في العالم، وهم الذين قدموا رؤية للغد البعيد.. للمجتمع األمثل الذي 
يؤدي إلى الجنة، والس���يناريو األس���وأ المؤدي الى )النار(، وتش���ير إحصاءات عالمية إلى أن %97 
من اإلنفاق على هذه الدراس���ات المس���تقبلية يتم ف���ي الدول المتقدمة، بينما ينف���ق العالم الثالث 
3% فقط. أما في العالم العربي فإن )الدراس���ات المس���تقبلية( حقل يتمي���ز بضعف االهتمام فيه، 

باإلضافة إلى الشكل غير العلمي ل� )التنبؤ االستقرائي(، و)بناء السيناريوهات(.
اأهمية الدرا�سات الم�ستقبلية

تنبع أهمية الدراس���ات المس���تقبلية من أنها باتت من األولويات في العصر المعاصر، وصارت 
م���ن الضروريات التي ال يمكن االس���تغناء عنها؛ فهي ليس���ت مجرد )س���جاالت فكري���ة( أو )رفاهية 
ثقافية( أو )تس���لية ذهنية(، وإنما هي ضرورة للتقدم واستش���راف المس���تقبل واالس���تعداد له وفق 
خطط س���ليمة. وتتطلب هذه الدراس���ات قدرا من الخيال والقدرة الذاتية على التصور المس���بق لما 
هو غير موجود أو غير معروف اآلن، ومع ذلك فإن أنش���طتها )تختلف نوعياً عن األنش���طة التي تقع 
ف���ي حق���ل الخيال العلمي أو في ميدان التنجيم والرجم بالغيب(؛ فما يطلق عليه اليوم )الدراس���ات 
المستقبلية( إنما يتمثل في دراسات جادة تقوم على مناهج بحث وأدوات درس وفحص مقننة أو شبه 
مقننة، وتحظى بقدر عال من االحترام في األوس���اط العلمي���ة، وتنهض بها معاهد ومراكز بحثية 
وجمعيات علمية ذات س���معة راقية، وتس���تهدف معرفة مس���تقبل الظواهر السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية والمجاالت التقنية بش���كل علمي مدروس.ولذلك توصف دراسات المستقبل بأنها )آلية 

من آليات الحاضر تساعد في فهم المستقبل من أجل أخذ الحيطة واالستعداد لما هو قادم(.
وبشكل عام تسعى الدراسات المس���تقبلية الحقيقية لرسم الصورة المثلى لمستقبل المجتمع، 
وتسعى لتحقيق ذلك من خالل استطالع رأي الخبراء والمجتمع المدني، دون إقصاء ألحد بما في 

ذلك القوى الدينية أو السياسية ، سواء كانت تعمل لصالح بناء الدولة أو ال ، فهي في النهاية قوى 
مؤثرة في اتخاذ القرار بغض النظر عن موقفها ازاء ذلك البناء.

ال�سنن االلهية والدرا�سات الم�ستقبلية
اإلس���الم س���بق جميع النظم والنظريات في الدعوة الستش���راف المس���قبل استش���رافاً علمياً 
مدروس���اً ، واس���تباق أحداثه ومفاجآت���ه، والتخطي���ط الحتماالته.وبقراءة س���ريعة لبعض اآليات 
الكريم���ة واألحاديث الش���ريفة التي تؤكد ضرورة اكتش���اف الس���نن اإللهية، والعم���ل وفقها، على 
اعتب���ار أنها توض���ح جدلية العالقة الترابطية والتأثير والتأثر المباش���رين بي���ن الماضي والحاضر 
والمس���تقبل، وضرورة التعرف على المس���تقبل بهدف بنائه، وتكش���ف عن بعض الخطوط العامة 

للحتميات والوعود االلهية المس���تقبلية، ففي مجال الس���نن يقول تعالى: )َقدْ خََلتْ مِنْ َقبْلُِكمْ سُنَنٌ 
َفس���يرُوا فِي األأَْرِْض َفانُْظروا َكيْ���فَ كاَن عاقِبَُة اْلمَُكذِّبينَ(، و)وَ تِْلكَ اْلُق���رى  َأهْلَْكناهُمْ َلمَّا َظلَمُوا وَ 

جَعَْلنا لِمَهْلِكِِهمْ مَوْعِدًا(. وفي مجال االس���تعداد للمستقبل يقول عز وجل: )يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَُّقوا 
ِنْس���انِ ِإالَّ ما سَ���عى *وَ َأنَّ سَ���عْيَهُ سَ���وْفَ يُرى (.  اهللََّ وَ ْلتَنُْظ���رْ نَْفسٌ ما َقدَّمَتْ لِغَدٍ(، )وَ َأْن لَيْسَ لِإلأْ
أما الوعود اإللهية والحتميات المس���تقبلية فيقول تعالى فيه���ا: )وَعَدَ اهللَُّ الَّذينَ آمَنُوا مِنُْكمْ وَ عَمِلُوا 
الصَّالِحاتِ لَيَسْ���تَخْلَِفنَّهُمْ فِي األأَْرِْض(، وفي الس���ياق ذاته جاء في الحديث الش���ريف ما يفسر هذه 
الحقائق ويكش���ف عن المزيد م���ن تفاصيلها منها: )العالم بزمانه التهج���م عليه اللوابس(، و)من 
عرف األيام لم يغفل عن االستعداد(، و)من لم يعرف لؤم األيام لم يحترس من سطوات الدهر(، 
و)من اس���تقبل األمور ابصر ومن اس���تدبر األمور تحير(، و)من لم يحترز من المكائد قبل وقوعها 

لم ينفعه األسف عند هجومها(. 
فمجمل ما تفيد به الس���نن اإللهية ومصادر المعرفة اإلس���المية، والخبرة اإلنس���انية، هو أن 
االستس���الم للمس���تقبل، والوقوف موق���ف المتفرج حياله، س���يؤدي إلى ألوان بش���عة من التراجع 

والتخلف واالنحطاط، وهو ما حصل مع كل األمم والحضارات التي مارست هذا الدور.
الدرا�سات الم�ستقبلية ونهاية التاريخ

من الدراس���ات االس���تراتيجية الت���ي لعبت دورًا كبيرًا في التغيير، دراس���ة نهاي���ة التاريخ التي 
تعتبر دراس���ة اس���تراتيجية ؛ ألنها تحدثت عن طريق���ة تغيير العالم ووصوله إل���ى مرحلة معينة في 
التاري���خ فقد نش���ر موقع )عرب تايم���ز( بحثاً تحت عن���وان )الجمرة التي س���توقظ الحرب االخيرة 
دراس���ة تحليلية في نهاية التاريخ( عالج فيه تحليل المفاهي���م االولية لكم ونوع االحداث والتحوالت 
والمعارك التي تؤشر سقوط العديد من الدول المعاصرة في خضم التدافعات المؤدية لظهور االمام 
المهديQ. فكانت الدراس���ة االبس���تمولوجية في فلس���فة التاريخ والتقارير الدولي���ة لمراكز القرار 
ف���ي العالم المعاص���ر واخذت منحى التحليل للحقائق وتبيان ان بعض الحروب المعاصرة ستش���كل 
اساس���ا للنهاية المحتومة بظهور المخلص المهديQ، وربط البحث بين تقارير واشارات لمراكز 

البحوث االس���تراتيجية الى تردي االقتصاد االمريكي منذ الفترة الس���ابقة لالنهيار العالمي االخير 
وبين التداعيات العالمية المؤدية الى تهاوي الس���يطرة االمريكية في العالم وفش���ل مخططاتها في 
الع���راق وكوريا الش���مالية وايران ولبنان وفنزوي���ال، والتراجع االوربي اقتصاديا وسياس���يا وظهور 
قوى ش���رقية في معادلة التوازن وكل ذلك ادى الى تش���كيل تقييم جديد خرج من مكاتب الدراسات 
االس���تراتيجية العالمية يق���ول بقرب نهاية االمبراطوري���ة االمريكية وخروجها من حلبة الس���باق، 
وقرب نهاية االتحاد االوربي، وبالتالي س���يتم تش���كيل حركة التاريخ وفق معايير جديدة خارج تلك 

التي تشكلت على اثر الحرب العالمية الثانية.)انتهى(
 وف���ي دراس���ة نش���رها )مركز النور للدراس���ات( تح���ت عن���وان )أيديولوجيا السياس���ة الغربية 
المتحكم���ة والعقيدة المهدوي���ة( بتاريخ 2009/8/18 ذكرت ان في ع���ام 1970م بلغ عدد الهيئات 
المتخصصة األساس���ية بالدراس���ات السياس���ية او التي هي ف���ي خدمة السياس���ة الغربية ما يقارب 
ال����)386( هيئ���ة متخصصة ف���ي التنظير السياس���ي بما يوافق االس���ترتجية المس���تقبلية األمريكية 
خصوصا وما يخدم اإليديولوجية الغربية عموما فتحت عنوان )فوكوياما، هنتنغتون؛ واإلس���الم(، 
كت���ب )وجيه كوثراني( مقالة متميزة في مجلة االجتهاد في عددها )495(، لش���تاء عام � 2001م؛ 
بيّ���ن أن هناك تياراً فلس���فياً ضارب ف���ي التاريخ بدأه )ابيق���ور( ثم فصله )هيجل(، وعززه نيتش���ة 
وح���اول أن يكتب نهايته فكوياما في كتابه )نهاية التاريخ( بتفوق العقلية الغربية، متخذا من انهيار 

االتحاد السوفيتي دليال لثبات الدولة الليبرالية الديمقراطية، ومجتمعها المدني.
أما هنتنغتون فيعتبر في كتابه )صدام الحضارات(، ان الصراع اليوم ليس صراعا أيديولوجيا، 
بل صراع حضارات. ولالنصاف إن قسماً من المفكرين؛ من المنصفين الغربيين ال يرون ما ينظر له 
مخططو السياس���ة الغربية، فمثال جاء في نظرية المؤرخ البريطاني توينبي)التحدي واالستجابة( 
قوله ما يلي: )إن العامل الديني هو الس���بب في نش���وء الحضارات(، حيث قس���مها تقس���يما دينيا.

)انتهى( 
ه���ذا وقد نش���رت )مجلة الكلمة( الصادرة من المركز االس���المي للدراس���ات المس���تقبلية في 
العدد )26( الس���نة السابعة، ش���تاء 2000م تحت عنوان )في البدء كلمة( موثقة عمل هذا المركز 
ومجاالت دراساته البحثية المستقبلية المتضمنة الوعد اإللهي ودور الظهور في دائرتيه،الخاصة: 
وهي المهدي المنتظرQ ودور الظهور والعدل كحتمية مس���تقبلية. والعامة: المتمثلة بالوعد اإللهي 
والحتميات المس���تقبلية األخرى، كنهاي���ة األرض والكون، والبعث والنش���ور. والهدف من ذلك هو 
تطبيق أصول النظرية اإلس���المية على قضايا المس���تقبل وحقائق���ه العملية، انطالقاً من معطيات 
الحاضر، بغية استش���راف مس���تقبل العالم اإلس���المي، ومحاول���ة طرح أس���اليب لتوجيه البدائل 

والتحكم بها. 
وهذا المعنى اشارت له الدراسة المنشورة في موقع النفيس المصري بتاريخ 2011/1/25 تحت 
عنوان المهدي المنتظر وفلسفة التاريخ حيث قالت أن الدراسات المستقبلية تسهم في تشكيل وعي 
صناع القرار بطبيعة المجتمع الذي يس���عون إلى تش���كيله وإقامته، ورغم أن هذه الدراس���ات ليست 
علما في حد ذاتها فإنها تستفيد من مجاالت العلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية المختلفة. 
وكم���ا يؤك���د الباحث المغرب���ي )مهدي المنج���رة( فالقيم الثقافي���ة تمثل مكونا رئيس���ا من مكونات 
التطور االجتماعي، واإلسالم بكل تأكيد صاحب دور حيوي في إحداث هذا التطور في المجتمعات 
اإلس���المية. فقراءة المس���تقبل ليس���ت بالضرورة وحيا يوحى بل هو عمل يمكن تشبيهه بالمعادالت 
الرياضية وإن أردت الدقة أسميتها بالمعادالت االجتماعية. وهنا بين مقال نشر في )مجلة االنتظار 
االيرانية( في عددها الثامن والعش���رين مترجم الى العربية ان التحقيقات والدراسات المستقبلية 
هي بصدد تكوين نظرة ثاقبة و معرفة ش���مولية بخصوص مايجري من امور و قضايا مس���تقبلية في 
مختلف  مناحي الحياة االنس���انية، كي تس���تطيع البش���رية من متابعة االحداث و التغيرات العالمية 
المتصاعدة و مواجهتها، او تقديم برامج و مش���اريع و س���يناريوهات تتناسب معها. و بما ان القسم 
االكب���ر و االعظ���م و المه���م من التعالي���م المهدوية له ارتباط و عالقة بش���كل يتأقل���م و يتناغم من 
القضايا و المسائل المس���تقبلية، فالبد من لزوم االستعداد والتخطيط لبلورة المستقبل المطلوب 
حيث إّن هناك الكثير من االساليب و الطرق الكفيلة للتواصل مع الدراسات المستقبلة و ضمن هذا 
الس���ياق يتمكن ايضاً الباحثون و المحققون من صياغة وايجاد علوماً جديدة تحت عنوان )مستقبل 

االبحاث و الدرسات المهدوية( وهذا يعني ضرورة بلورة االبحاث المهدوية المستقبلية..
كلمة ر�سدنا

بغ���س النظر عن النتائج الت��ي تت��سل لها تلك الدرا�س��ات الم�ستقبلية للق�سية 
المهدوي��ة رف�س��ا او قب���ال اوالتي تناولته��ا ب�سكله��ا المبا�سر او ب�س��كل غير مبا�سر 
عب��ر درا�س��ة نهاية التاريخ وما �ستك�ن عليه نهاية العال��م، بغ�س النظر عن كل هذا 
تبق��ى حقيقة واحدة �ساخ�سة لدى القارئ الكريم وهي ان هذه الدرا�سات لم تغفل 
ع��ن تلك الق�سية وقد اخذت مكانها في البح��ث والدرا�سة والتحليل وهذا دال على 
ان الق�سي��ة المهدوي��ة او النهاي��ة ال�سعيدة للمجتمع ه� حلم جمي��ع الب�سرية التي 
ت�سع��ى لتحقيقه من خالل ايجاد البدائل الخطاء الما�سي وم�ساكل الحا�سر ، وهنا 
يغلق الباب ب�جه من يق�ل ان هذه الدرا�سات اال�ستراتيجية واالبحاث الم�ستقبلية 
�س��رب من ال�ه��م والخيال ورجم بالغي��ب النها تعتمد على ق�اني��ن تاريخية والتي 

يعبر عنها ب�سنن التاريخ في قراءة الم�ستقبل.

الق�سية املهدوية والدرا�سات امل�ستقبلية
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 

فمجمل ما تفيد به ال�س��نن االإلهية وم�س��ادر المعرفة االإ�س��المية، والخبرة االإن�سانية، 
هو اأن اال�ست�س��الم للم�س��تقبل، والوقوف موقف المتفرج حياله، �س��يوؤدي اإلى األوان 
ب�سعة من التراجع والتخلف واالنحطاط، وهو ما ح�سل مع كل االأمم والح�سارات التي 

مار�ست هذا الدور.

ان الدرا�س��ات الم�س��تقبلية ت�سهم في ت�س��كيل وعي �سناع القرار 
بطبيعة المجتمع الذي ي�سعون اإلى ت�سكيله واإقامته

الدرا�س��ة االب�س��تمولوجية في فل�س��فة التاريخ والتقارير الدولية لمراكز الق��رار في العالم 
المعا�سر واخذت منحى التحليل للحقائق وتبيان ان بع�س الحروب المعا�سرة �ست�سكل ا�سا�سا 

للنهاية المحتومة بظهور المخل�س 



5 تمهيد مهدوي

المملكة المتحدة / ال�اقع الجغرافي:
تتك���ون المملكة المتح���دة أو )بريطاني���ا( من أرخيل 
)بريطانيا( العظمى والجزء الشمالي من جزيرة ايرلندا 

والعديد من الجزر الصغيرة.
للملك���ة المتح���دة نظ���ام ملكي دس���توري، وهي دولة 
اتحادي���ة بموج���ب ق���رار س���نة 1800، وتتكون م���ن أربع 
دول هي: أنجلترا وايرلندا الش���مالية واس���كتلندا ووليز، 
ويحكمها نظ���ام برلماني، مركز الحكوم���ة في العاصمة 

لندن.
يبلغ عدد سكان المملكة حوالي 59,8 مليون نسمة، 
واالنجليزي���ة هي اللغ���ة االولى في الب���الد، وهناك لغات 
محلي���ة اخرى مثل الويلزي���ة، الغايليكية في اس���كتلندا، 

وااليرندية.
ال�اقع االقت�سادي

المملكة المتح���دة قوة رائدة في التج���ارة العالمية، 
ومرك���ز مال���ي أيضًا، تمتل���ك اقتصاداً رأس���ماليًا، وهي 

واحدة من اكبر االقتصاديات في العالم الغربي.
الزراعة فيها قطاع متطور جدًا، وتعتمد المملكة في 
االغل���ب على الزراعة المكثفة واآللية والتي تعطي مردوداً 
يع���د االكبر في االتح���اد االوربي، رغ���م أن القوة العاملة 
في ه���ذا القطاع التمثل إال 1% من مجم���وع القوى العاملة 
ف���ي الب���الد إال أن المنتج���ات الزراعية تغط���ي 60% من 

االحتياجات المحلية.
تملك المملك���ة مخزونات معتبرة م���ن المواد األولية 
كالفح���م والغ���از الطبيعي والنف���ط، تمثل عائ���دات هذه 
الم���واد 10% م���ن النات���ج المحل���ى األول���ي، ويعتبر هذا 

المعدل من بين أعلى المعدالت في الدول الصناعية.
تمث���ل الخدم���ات المصرفي���ة والتجاري���ة والتأمينات 

نسبة كبيرة من الناتج المحلى األولي.
ال�اقع الديمغرافي الديني :

المجتم���ع البريطان���ي مجتمع متع���دد االديان، يمثل 
المس���يحيون في���ه 71% م���ن س���كان المملك���ة المتح���دة 

غالبيته���م من أتباع كنيس���ة انجلترا )البروتس���تانتية( 
ونس���بة المس���لين تبلغ 303% من أجمالي الس���كان، 

ونسبة اليهود %0,004.
ويقدر عدد الش���يعة في المملكة المتحدة بحوالي 

25-30% من المسلمين.
ال�سيعة في بريطانيا :

انه بس���بب هج���رة الكثي���ر م���ن أبن���اء الجاليات 
والهن���ود  والباكس���تانيين  كالعراقيي���ن  اإلس���المية 
أواخ���ر  ف���ي  واللبنانيي���ن  واإليرانيي���ن  )الخوج���ة( 
الس���تينيات وبداي���ة الس���بعينيات فق���د تزاي���د اعداد 
المس���لمين هن���اك ومنهم المس���لمون الش���يعة، وتبعاً 

لذل���ك تزاي���د اعدادهم في م���دن المملكة وم���ن بين هذه 
الم���دن برمنكه���ام اضاف���ة الى لن���دن ومانشس���تر وليدز 

وليفربول وادنبره وكالسكو وكارديف وسوانزي وغيرها.
م�ؤ�س�سات �سيعية في بريطانيا :

تبع���اً لتزايد اعداد المس���لمين الش���يعة فقد تزايدت 
المراكز والحسينيات هناك، ومن بين هذه المؤسسات :

- مؤسسة دار اإلسالم - في مانشستر
وتنش���ط ف���ي إقامة ص���الة الجمع���ة وتنظي���م برامج 
ش���بابية كل يوم سبت وملتقى اس���المي اجتماعي كل يوم 
سبت،واحياء ذكر أهل البيتQ،ونشر أفكارهم،كذلك 
احياء المناسبات الدينية واحياء ليالي القدر واالفطارات 

الرمضانية.
- مرك���ز أه���ل البي���تK الثقافي ونش���اطاته اقامة 
واالنجليزي���ة  العربي���ة  باللغ���ات  الديني���ة  المحاض���رات 
والفارسية، واقامة مواليد ووفيات اهل البيتK واحياء 
المناسبات والشعائر الدينية،واالهتمام بشؤون الطائفة.

- مؤسسة آل البيتK الحياء التراث-في لندن
 Kونش���اطاتها اقام���ة موالي���د ووفيات اه���ل البيت
واقام���ة دورات فقهي���ة للنس���اء واقامة محاض���رات دينية 

باللغتين العربية واالنجليزية.
- مدرسة آل البيتK الدينية للبنات

وتنشط في اقامة دروس دينية للشباب.
- مركز االمام الخوئيH االسالمي في سوانزي في 

لندن
وينشط في جميع الفعاليات االسالمية و اقامة صالة 
الجماع���ة وصالة الجمع���ة والعيدين واحياء المناس���بات 

الدينية.
- حسينية الرسول االعظمN في لندن

وتنش���ط في اقامة مجلس اس���بوعي، وانش���اء دورة 
حوزوية اسبوعية للشباب اضافة الى اقامة مجالس عزاء 
ومواليد آل البيتQ، كذلك برنامج ليلي لشهر رمضان.

- مؤسسة المسلم، في برادفورد.
- المجلس العالمي لشؤون االمامية في لندن

االمامي���ة  الطائف���ة  بش���ؤون  االهتم���ام  ونش���اطه 
االثناعشرية والدفاع عن حقوقهم على الصعيد العالمي.

- دائرة المعارف الحسينية في لندن
-  ونش���اطها تدوين موسوعة كبيرة تضم 500 مجلد 

Qعن االمام الحسين
- معهد التعليم االسالمي في لندن

ونش���اطه ايجاد مكتب���ة متخصص���ة لألكاديميين في 
الدراسات االسالمية و اقامة دورات تعليمية.

- مؤسسة الحجةQ في لندن
- المركز الحيدري اإلسالمي في لندن

 -

المركز اإلسالمي في لندن
- ونش���اطه اقام���ة دورات تعليمية وبرامج 
ثقافية وتعليمية و ترفيهية ونش���ر الكتب الدينية 
وتروي���ج الثقافة الدينية واقام���ة دورات خاصة 
بالنس���اء وكذلك اقامة مجالس تعازي ومواليد 

Kالمعصومين
- الجمعية العالمية اإلسالمية في لندن

- اإلتحادي���ة العالمية أله���ل البيتQ في 
لندن

ونش���اطها ذو مج���ال واس���ع كالتعلي���م والطباب���ة 
والتعريف بمذهب أهل البيتK في العالم.

- مؤسسة اإلمام عليQ في لندن
وهي مركز االرتباط بسماحة آية اهلل العظمى السيد 

السيستاني)دام ظله( في أوروبا وشمال أمريكا والعالم. 
ويتلخ���ص دورها في اإلجاب���ة على األس���ئلة الفقهية 
والعقيدي���ة والمس���ائل التربوي���ة والقضاي���ا االجتماعي���ة 

وغيرها مما يهم امور المؤمنين.
- مؤسسة رفاه العراقيين.

- الفدرالية العالمية لجاليات الخوجة اإلثني عشرية. 
- جماعة التعليم اإلسالمي )دار التبليغ(.

 .Qمجمع اإلمام صاحب الزمان -
- رابطة أهل البيتK اإلسالمية العالمية في لندن. 

عا�س�راء الح�سينQ في لندن
ان أول ذك���رى الحس���ينQ أقيم في لن���دن في 17 
ج���ون 1929 م ، وهو محرم س���نة  1348 ه�. وقام بهذا 
االحتفال الجمعية االس���المية الغربية في لندن، وهي 
أول مظاهرة إسالمية تقام هنا بهذا الشأن وقد حياها 
جم���ع كبير من االنجليز الذين اعتنقوا دين االس���الم، 
اضافة الى المسلمين الهنود والعرب وغيرهم المقيمين 

في بريطانيا.
وانه أول مجلس عزاء حسيني في بريطانيا كان في 

العام 1962 وذلك في )ريجنت موسك( القديم.
 ويذكر أن أول من قرأ واقعة عاشوراء هو البريطاني 

)عبد اهلل هوبت( وهكذا استمر الحال.
أو  المراك���ز  عل���ى  الع���زاء  مجال���س  تقتص���ر  وال 
الحس���نيات ، فهن���اك المجالس التي يقيمه���ا األفراد 
في بيوتهم خالل ش���هري محرم وصفر وفي المناسبات 

الدينية على امتداد السنة وذلك إحياًء للمناسبة.
وتقام في لندن س���نوياً مس���يرة حس���ينية في اليوم 
العاشر من المحرم وتنطلق في )الهايت بارك( وتنتهي 
بالمجمع اإلس���المي، ترفع خالله���ا األعالم والرايات 
الس���ود، إضافة إلى المراسيم األخرى في الحسينيات 

والمراكز الحديثة.
احتفاالت الع�سرة المهدوية في انجلترا      
تقيم اللجنة المركزية المسؤولة عن احياء العشرة 
المهدوي���ة ف���ي انجلت���را مراس���يم و برام���ج متع���ددة و 
متنوع���ة في  معظ���م مناطق هذا البلد وذلك بمناس���بة 

.Qوالدة المنجي والمصلح العالمي االمام المهدي
وان انجلترا ومدنها كانت السباقة في هذه الحركة 
واس���تمراريتها، ويتم في هذا الس���ياق عقد الكثير من 
الجلس���ات للتش���اور والتباح���ث م���ع بعض المؤسس���ات 
والمراك���ز الثقافية والهيئات والحس���ينيات في مختلف 

مناطق بريطانيا واتخاذ الالزم.
ف��ي  االإ�س��الم  اعتن��اق  مع��دالت  ارتف��اع 

بريطانيا
أظهر تقرير، أجرته مؤسسة الدراسات واألبحاث 
)فيث مات���رز( أن عدد البريطانيين الذين اعتنقوا دين 

اإلسالم. 
وأثبت التقرير الذي نشرته صحيفة )اإلندبندنت( 
ع���دد  أن  اإللكترون���ي-  موقعه���ا  عل���ى  البريطاني���ة 
البريطانيي���ن الذي���ن اعتنقوا اإلس���الم بل���غ 100 ألف 
ش���خص، خالل العقد الماضي، بمع���دل نحو 5000 
و690  ألف���ا   60 ب  بالمقارن���ة  ع���ام،  كل  بريطان���ي 

بريطانيا عام 2001.
�سيع��ة اأه��ل البيتK ف��ي بريطانيا يردون 

بق�ة على االإرهابيين ال�هابيين
لبّ���ت الجماهي���ر الش���يعية ف���ي بريطاني���ا الدعوة 
للتظاهر أمام الس���فارة الس���عودية في لن���دن احتجاجاً 
على الدور الوحش���ي الذي تقوم به حكومة آل سعود ضد 
الشيعة واإلنسانية جمعاء من خالل دعمها لإلرهابيين 
الوهابيين وعصاباتهم اإلجرامية وتدميرها المقدسات 
خصوصا في )بقيع الغرقد( وضلوعها في جريمة تفجير 
مقام اإلمامين العس���كريينL في س���امراء المقدسة 

وأحداث البحرين االخيرة.

اعل���م أن أول م���ن دون علم القراءة أبان ب���ن تغلب الربعي أبو س���عيد، ويقال أبو أميمة 
الكوفي، قال النجاش���ي في )فهرس أسماء مصنفي الش���يعة(: )كان أبان رحمه اهلل مقدما 
في كل فن من العلم، في القرآن، والفقه، والحديث(، وألبان قراءة مفردة مش���هورة عند 
القراء،ثم أوصل إسناده عن محمد بن موسى ابن أبي مريم صاحب اللؤلؤ عن أبان في رواية 
الكتاب،ق���ال: )وأوله إنما الهمزة رياضة إلى آخره، وقد ذكر ابن النديم في )الفهرس���ت( 

تصنيف أبان في القراءة.
ق���ال: )وله م���ن الكتب معاني الق���رآن لطيف، كت���اب القراءة، كتاب م���ن األصول في 

الرواية على مذهب الشيعة( انتهى.
وبعد أبان صنف حمزة بن حبيب أحد القراء السبعة كتاب للقراءة، قال ابن النديم في 
الفهرست: )كتاب القراءة لحمزة بن حبيب، وهو أحد السبعة من أصحاب الصادق( انتهى.
وقد ذكره الش���يخ أبو جعفر الطوس���ي في كت���اب الرجال في أصح���اب الصادق أيضا، 
ووجد بخط الشيخ الشهيد محمد بن مكي عن الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن الحداد 
الحلي ما صورته: )قرأ الكسائي القرآن على حمزة، وقرأ حمزة على أبي عبد اهلل الصادق
Q، وق���رأ عن أبيهQ، وقرأ على أبيهQ، وقرأ عل���ى أبيهQ، وقرأ على أمير المؤمنين 

.Qعلي
قل���ت: وحمزة عل���ى األعمش أيضا، وعلى حمران بن أعين، وهما من ش���يوخ الش���يعة 
أيض���ا، كما س���تعرف، ولم يعهد ألحد قبل أبان وحمزة تصنيف ف���ي القراءات فإن الذهبي 
وغي���ره ممن كت���ب في طبقات الق���راء نصوا على أن أول م���ن صنف في الق���راءات أبو عبيد 
القاس���م بن س���الم المتوفى س���نة 224 ه  أربع وعش���رين ومائتين، وال ريب في تقدم أبان، 
ألن الذهبي في الميزان والسيوطي في الطبقات نصا على أنه توفي سنة 141 إحدى وأربعين 
ومائ���ة فهو مقدم على أبي عبيد بثالث وثمانين س���نة، وكذلك حمزة بن حبيب فإنهم نصّوا 
أنه تولد س���نة ثمانين ومات س���نة 156 ه  وقيل س���نة 154 ه  وقيل س���نة 158 ه ، وأن األخير 
وهم، وكيف كان فالشيعة أول من صنف في القراءة، وال يخفى هذا على الحافظ الذهبي، 
وحافظ الش���ام الس���يوطي، ولكن إنما أراد أول من صنف في القراءات من أهل الس���نة، ال 

مطلقا(.

وق���د تقدم في التصني���ف في القراءة 
عل���ى أبي عبيد من الش���يعة جماعة آخرون 
غير من ذكرنا،مثل ابن سعدان أبي جعفر 
محمد سعدان الضرير، ذكره ابن النديم 
ف���ي الفهرس���ت في ق���راء الش���يعة، قال: 
)كان معلم���ا للعامة، وأح���د القراء بقراءة 
حمزة، ثم اختار لنفسه، بغدادي المولد. 
كوف���ي المذه���ب، وتوف���ى س���نة 231 ي���وم 
عرفة، وله من الكتب كتاب القراءة وكتاب 
مختصر النحو وله قطعة حدود مثال حدود 

الفراء( انتهى.
ومثل أبي جعفر، محمد بن الحس���ن 

بن أبي سارة الرواس���ي الكوفي، أستاذ الكسائي والفراء،من خواص اإلمام الباقر، ذكره 
أب���و عم���رو الداني في طبقات القراء ق���ال: )روى الحروف عن أبي عمر، وس���مع األعمش، 
وه���و من جملة الكوفيين، وله اختيار في القراءة تروى، س���مع الحروف منه خالد بن خالد 
المنقري، وعلي بن محمد الكندي، وروى عنه الكس���ائي والف���راء انتهى. وتوفي بعد المائة 
بقلي���ل، له كت���اب الوقف واالبت���داء كبير وصغي���ر، وكتاب الهمز كما في فهرس���ت أس���ماء 

مصنفي الشيعة للنجاشي وغيره(.
ومثل زيد الش���هيد له ق���راءة جده أمير المؤمنين، رواها عنه عمر بن موس���ى الرجهي 
قال: )في أول كتاب قراءة زيد هذه القراءة سمعتها من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالبK، وما رأيت أعلم بكتاب اهلل وناس���خه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه،وكانت 
ش���هادة زي���د أيام هش���ام بن عبد الملك األموي س���نة 122 ه��� ، وكان عمره ي���وم قتل اثنتين 

وأربعين سنة ألنه كان تولد سنة ثمانين(.
ف���كل هؤالء ق���د تقدموا ف���ي التصنيف في القراءة على أبي عبيد القاس���م بن س���الم، 

وبذلك تحقق تقدم الشيعة في تدوين علم القراءة.

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

  

  

اعداد: هيأة التحرير

بريطانيا حراك ا�سالمي ناب�س�سيعة 

خالد محم�د خليفات - االردن - �سافعي
ولد سنة 1924م 
)إرب���د(  مدين���ة  ف���ي 
عائل���ة  ف���ي  ونش���أ 
المذه���ب،  ش���افعيّة 
ولكنّه لم يقتصر على 
ما أملته عليه األجواء 
من عقائد لم تس���تند 
ب���ل   ، الدلي���ل  ال���ى 
جاءته نتيج���ة اتّباعه 
للموروث العقائدي ، 
فتوجّ���ه _خالد_ نحو البحث حتى توصّ���ل إلى أفضليّة 
اإلم���ام عليQّ عل���ى باقي الخلف���اء ، ولكنّه حاول أن 
يبرّر تأخّ���ر اإلمام عليQّ عن الخالف���ة بعقيدة جواز 

تقدّم المفضول على الفاضل.
طريق الهداية

ولكنّ���ه بعد البحث الموضوعي البعيد عن التعصّب 
اكتشف خطأ ما كان يذهب إليه ، ورأى أّن العقل يحكم 
بقبح تقديم المفضول على الفاضل ، وال سيّما إذا كان 
ذلك في مسألة اإلمامة والخالفة ، وذلك لقوله تعالى 
: ) أَفمَنْ يَهْدِي إَلى الحَقِّ أحَقُّ أْن يُتَّبَعَ أمَّنْ ال يَِهدِّي إال 

أْن يُهْدَى َفمَا َلُكمْ َكيْفَ تَحُْكمُوَن (.

ومن ه���ذا المنطلق غيّر )خالد محم���ود( رأيه في 
ه���ذا المج���ال ، ث���مّ واصل بحث���ه فتبيّن ل���ه أّن قضيّة 
اإلمام���ة أكث���ر عمق���اً ممّ���ا كان يتص���وّره فيما س���بق ; 
ألنه���ا منصب إلهيّ، قد اصطف���ى اهللهّ تعالى لها ذريّة 
طاه���رة; لتكون االمت���داد الطبيع���ي لمس���ألة النبوّة، 
ولتلقى على عاتقها مهامّ تفوق بكثير ممّا يخصّ مسألة 

الخالفة وقيادة المجتمع.
عرف )خالد محمود( من خالل البحث أّن اإلمامة 
تتطلّ���ب العصم���ة ، وهي مس���ألة ال يس���تطيع المجتمع 
معرفته���ا ، ب���ل ه���ي أم���ر يرتب���ط بمعرف���ة الحقائ���ق 
والسرائر وما تنطوي عليه القلوب والضمائر وال يُعرف 

ذلك إالّ عن طريق اهللهّ سبحانه وتعالى.
وله���ذا تكون مس���ألة اإلمام���ة خارجة ع���ن اختيار 
البشر لعجزهم عن معرفة بواطن النفوس ، ومن هنا 
ترتب���ط هذه المس���ألة باالختيار الربّان���ي ، وهو الذي 
يصطفي من عباده ذريّة بعضها من بعض ألمر اإلمامة 
ف���ي األرض ، وق���د حتّم الب���اري عزّ وج���ّل أن ال تكون 

اإلمامة فيمن تلبّس بالظلم فقال تعالى:
) وَإذِ ابْتَلَ���ى إبْرَاهِي���مَ رَبُّ���هُ ِبَكلِمَ���ات َفأتَمَّهُنَّ َقاَل 
إنِّ���ي جَاعُِلكَ لِلنَّاِس إمَاماً َق���اَل وَمِنْ ُذرِّيَّتِي َقاَل ال يَنَاُل 

الِمِينَ (. عَهْدِي الظَّ

امل�ستب�سرون
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�سرهم اهلل دينه فكانوا من 
الم�ستب�سرين في الدنيا ومن الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�سف ا�سرار تحولهم 

اربعينية االمام احلسني عليه السالم في لندن

مسيرة حسينية في لندن

احتفاالت احياء العشرة املهدوية

فيلم 313 من انتاج شيعة بريطانيا

مركز اإلمام اخلوئي يحي شعائر محرم احلرام

شهر محرم احلرام في لندن

�سناع العلم واملعرفة هم ال�سيعة

ال�سيعة او من �سنف يف القراءة وجمع القراءات

مقاالت كتبتها يد التخ�س�س لتبرز للعالم ان ال�سيعة هم الرائد االول في 
ال�سيد ح�سن ال�سدرH كل �سيء وهم �سناع الحياة والعلم والمعرفة.

مؤسسة اإلمام اخلوئي اخليرية



وقد ش���اهدنا في زماننا بقاء االجسام بعد الموت محفوظة باالدوية 
إلوفاً من الس���نين، فالملك الذي اخرج من صيدا وهو في تابوت مغموراً 
بالماء لم يفقد من جس���مه ش���يء , ونقل بتابوته الى القس���طنطينة في 
 , Qعه���د الس���لطان عب���د الحمي���د العثمان���ي , وتاريخه قبل المس���يح

وش���اهدنا في مصر اجسام الفراعنة محنطة باقية من عهد موسىQ او 
قبله باكفانها والتماسيح المحنطة والمعزى والحنطة والخبز وغير ذلك 
. وبهذه الس���نين اس���تخرج في مص���ر احد الفراعنة المس���مى )توت عنخ 
آمون( وجسمه لم يبل ومائدته امامه عليها الفواكه , فاذا جاز على اهلل 
تعالى ان يلهم عباده معرفة االدوية الحافظة ألجسام الموتى والحيوانات 
وغيرها ألوفاً من الس���نين , اما يجوز عليه ان يطوّل عمر شخص ويبقيه 

حياً زماناً طوياًل؟ 
وقد ضرب السيد ابن طاووس في كتاب )كشف المحاجة( مثاًل لرفع 
اس���تبعاد بق���اء المهدي حياً بين الناس مدة طويل���ة وهم ال يعرفونه حين 

حصلت بينه وبين بعض علماء بغداد من اهل الس���نة مناظرة في ذلك , 
فقال : لو ان رجاًل حضر الى بغداد وادعى انه يستطيع المشي على الماء 
وض���رب لذلك موعداً ات���رى ان احداً من اهل بغداد كان يتخلف عن ذلك 
الموعد ؟ الش���ك انه اليتخلف احد , او يتخلف النادر، واذا قال انه في 

الي���وم الثاني يريد ان يفعل ذلك فال ش���ك انه اليحضره اال القليل, واذا 
تك���رر ذلك منه كثي���راً الينظر اليه احد واليس���تغرب منه ذلك , فكذلك 

.Qأمر المهدي
واقول : انه في زماننا ونحن بدمش���ق جاء خب���ر بان طيارة عثمانية 
تريد المجيء الى دمشق ولم تكن الناس رأت الطائرات, فلم يبق بدمشق 
اح���د اال خ���رج للنظر اليها , فلما جاءت ثاني���اً وثالثاً قل المتفجرون الى 
ان صارت الطائرات اليوم بمنزلة الطيور الينظر اليها احد واليس���تغرب 

امرها .

وكم���ال الحلم يعن���ي العقل أيضًا, فه���ذا الكمال هو الكم���ال العقلي, 
س���واء كانت الرواي���ة ترمز إلى أن تلك الحركة من يد اإلمامQ المقدس���ة 
أم أنها يده على تعبير المجاز ؟ واليد تعني القوة والسطوة التي يستخدمها 
اإلمامQ, أن القوة التي تكون السبب المركزي, لتكامل العقل اإلنساني.
انن���ا اآلن مبهورون بما وصلت اليه االنس���انية م���ن التكنلوجيا والتطور 
الذي نش���اهده, لكن اذا ظهر اإلمامQ فيتكامل العقل االنساني, في كل 

أبعاده.
كم���ا أنها س���وف تتكامل الوس���ائل الممه���دة للعقل االنس���اني التي من 
جملته���ا التط���ور التكنلوجي الذي يكون في عصره, وهك���ذا نجد في زمانه
Q أن أصحابه يكلم منهم من في المش���رق م���ن في المغرب, فالذي كان 
نوع���اً م���ن أنواع اإلعجاز في زم���ن, صار اآلن من البديهة وذلك بواس���طة 

التقدم التكنولوجي.
روايات اخ���رى تتحدث عن تغير في قوى االنس���ان _وأكثر من رواية_ 
تتحدث عن هذا التغير في قوى االنسان المهدوي, من جملتها أنه اذا ظهر

Q مسح بيده على رؤوس العباد فال يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من زبر 
الحديد, وأعطاه اهلل قوة أربعين رجاًل.

كم���ا تعرفون أن هذا العدد _ثالثون وأربعون وس���بعون_ يأتي للمبالغة 
والكث���رة, يعن���ي انه تصل ق���وة الرجل إلى م���ا ال نهاية من الق���وى البدنية 
والجس���مية, واهلل أعلم بالتغير الفس���لجي الذي س���وف يحدث في إنس���ان 

.Qعصر اإلمام المهدي
اذاً ه���ذا التكامل لالنس���ان ليس على مس���توى االدراك والعقل فقط, 
وإنما يش���مل التكامل الجس���ماني أيضًا, والقوى األخ���رى التي تحكم هذه 
الدني���ا, تغي���ر الدنيا, تبدل الدني���ا, كاالكتفاء بنور اإلم���امQ عن ضوء 

الشمس والقمر.
فهذه المرحلة مهمة في تأريخ البش���رية, فه���ي تعبر عن غاية الكمال 
الكون���ي والكمال اإلنس���اني والذي يتم ويتحقق في آخ���ر مرحلة من مراحل 
التط���ور اإلنس���اني ف���ي حركة اإلم���ام المه���ديQ والمعبر عن���ه بالحتمية 

اإللهية.

وف����ي ع����ام 2005م طرق الباحث االس����تاذ حس����ن الظالمي في 
مجل����س التراث النجفي اول موضوع مهدوي وهو )معركة هرمجدون 
الفاصلة( وسأل مقدم الندوة الحاضرين : هل سمعتم بهذه المعركة 
؟ اجابوا : ال بم����ا فيهم اكاديميون متخصصون في التاريخ، وتناول 
المحاضر الملحمة الكبرى كما يسميها المسلمون و)هرمجدون( كما 
يسميها غيرهم بطرح موضوعي واشار الى اهمية هذا الموضوع وما 
يس����تعد الغرب به لهذه المعركة. ورحب بعض الجالس����ين بالموضوع 
وتبرم آخرون وعلق عليه البعض انه موضوع غيبي يجب ان ال يطرق 

في مجالس ثقافية.
واردف الكات����ب نفس����ه الموض����وع ببح����ث ح����ول )س����الح االمام 
المهديQ في عصر الظهور( الذي استند فيه الى روايات صحيحة 
ومتوات����رة عن النبيN واهل بيته تتحدث عن ظهور االمام ومعاركه 
وس����الحه، لكن الموضوع اثار ضجة اكب����ر فعلق احدهم قائاًل: لقد 
ابح����ر الباحث كثيراً في عال����م الخيال، وقال احد منتس����بي العتبة 
 Qالعلوية المقدسة معلقا على الروايات الواردة عن االمام الصادق
التي تحث على االستعداد ليوم الظهور واقتناء السالح للمشاركة في 

حركة االمامQ قال : تريد منا ان نكون ارهابيين؟
و حمل احد االس����اتذة على المحاضر وش����كك في الروايات التي 
اس����تند اليه����ا فاجاب����ه المحاضر : قس نفس����ك بالحدي����ث المتواتر 
الص����ادر عن النبيN : )من انكر المهدي فقد كفر(، فثارت ثائرة 
الدكت����ور وق����ال المحاضر : من اي����ن يعلم االمام الغي����ب حتى يقول 
لنائبه الرابع : انت ميت بعد س����تة اي����ام، وعندما اجابه المحاضر 
امتعض واس����تاء مما استدعى تدخل الدكتور حسن الحكيم لتلطيف 

االجواء ...
وفي الملتقى الثقاف����ي الدباء العترةK كانت محاضرة )فقهاء 

عص����ر الظه����ور(، وف����ي مجل����س الدكت����ور عب����د الكاظم الياس����ري 
)اش����كالية ط����ول عم����ر االم����ام المه����ديQ( طرقت قضي����ة االمام 
المهديQ اس����ماع االدب����اء والمثقفي����ن واصبحت ف����ي متناولهم، 
وق����د علق اح����د العلمانيين عل����ى المحاضر متهكماً وقال )اس����ميتك 
حس����ن المهدي وليس الظالمي(، وهكذا كثرت االسئلة حول فقرات 

البحوث.
و ال����ذي نخلص الي����ه من كل هذا هو ان القضي����ة المهدوية تبدو 
غائبة عن مثل ه����ذه المجالس وعن اوس����اط المثقفين، والمطلوب 
ادام����ة ه����ذه المحاض����رات والموضوعات واغن����اء البح����وث باالدلة 
المقنع����ة واالجاب����ة عل����ى اش����كاالت المتداخلي����ن بش����كل موضوعي 
وعلمي، وانه لجميل ان نس����مع م����ن االكاديمي الدكتور محمد كاظم 
الب����كاء تعليقه عل����ى محاضرة )والدة االمام المه����ديQ في جمعية 
منتدى النشر بقوله : الول مرة اسمع بحثا اكاديميا وموضوعيا حول 

.)Qاالمام المهدي
ان الواقع يفرض على كل المهتمين بالش����أن المهدوي من علماء 
وباحثي����ن واكاديميي����ن ان يطرق����وا اب����واب ه����ذه المجال����س الهمية 
ومكان����ة مرتاديها من االس����اتذة والمدرس����ين لننش����ر م����ن خاللهم 
ثقافة االنتظار لطالبنا االعزاء او على االقل رد ش����بهات العلمانيين 

والمشككين التي تثار حول المحاضرات المهدوية.
وقد ش����ارك االس����تاذ محم����د الخاقاني عضو الملتق����ى الثقافي 
الدب����اء العترةQ بالقاء بعض البحوث المهدوية حيث خاطب بعض 
 Qالجالس����ين مرة قائاًل : مالكم اذا ط����رق موضوع االمام المهدي

تجمهت وجوهكم ؟ واذا طرق موضوع اخر انبسطت اساريركم ؟
ان����ه واق����ع مرير يج����ب علينا جميع����ا ان ننتبه له ونض����ع الحلول 

السريعة والناجعة لمعالجته واهلل الموفق.       

وكذل����ك كان لالس����ير حرمة،ولكن لما ج����اء جيش االخوان 
اس����تحل دم����اء االس����رى، يق����ول ديكس����ون : )ولك����ن عندما كان 
االخ����وان ف����ي اوج قوتهم في نجد وبخاصة م����ن 1920 إلى 1930 
ضرب����وا ع����رض الحائ����ط بقواني����ن اهلل والن����اس فان مث����ل هذه 
التوس����الت كانت تذهب ادراج الرياح؛ اذ كانوا يقطعون عنق من 

استسلم ومن لم يستسلم(.
اكت�ساف الخدعة :

لق����د كان ابن����اء محمد ب����ن عبد الوه����اب ومش����ائخ الوهابية 
يحرض����ون جنود االخ����وان على القت����ال ويعدونه����م بالجنة ولكن 
الخلفي����ة؛  الصف����وف  إل����ى  ينتقل����ون  الوطي����س  يحم����ى  عندم����ا 
ويحذرونه����م من مواالة الكف����ار بينما يرى االخ����وان ان االنجليز 

ه����م المخطط الحقيق����ي لقيادتهم؛ فعرف اخي����راً قادة االخوان 
الجهلة)اكث����ر ق����ادة الوهابي����ة جهل����ة يش����تهرون بس����وء الخلق، 
واش����هرهم ف����ي ذلك ح����زام الحثلين ال����ذي يقول عنه ديكس����ون 
ف����ي كتابه )عرب الصح����راء، ص360( : )وكان م����ن كبار قادة 
االخوان المتعصبين وكانت ش����تائمه التي يكيلها فاحش����ة( هؤالء 
ه����م قادة الفتح الوهابي!( انهم كان����وا مخدوعين وان هناك من 

يلعب لعبة خطرة مع االنجليز.
عقد االخ����وان بقيادة فيصل الدويش ومع����ه ابن حثلين وابن 
بجاد مؤتمراً في الغطغط عرف فيما بعد باسم مؤتمر االرطاوية 
في اواخر 1926م وخرجوا منه بعريضة بها سبعة مطالب اهمها 
منع استخدام الهاتف والسيارة في بالد المسلمين وادخال شيعة 
االحساء في الدين الوهابي أو قتلهم، ولكنهم ومع هذه المطالب 
ف����ان االزمة لم تبلغ بهم بعد حد االنفص����ال حيث لم يتردداو في 
ذل����ك الوقت في مبايعة ابن س����عود باس����م )مل����ك الحجاز ونجد 

وملحقاتها( وذلك في اوائل سنة 1927م.
خ����الل ه����ذه الفت����رة كانت تح����ركات االخ����وان مثي����رة للقلق 
بالنس����بة للقيادة الوهابية العليا؛ حيث اس����تعانوا بخمس����ة عشر 
عالماً واص����دروا فتاوى مناصرة لمطالبه����م بمؤتمر االرطاوية، 
وبعد معركة الس����بلة )1929/3/29( تفجر الموقف، حيث قام 
االخوان بثورة مس����لحة ضد الزعامة الوهابية بقيادة سلطان بن 
حمي����د العتبي وفيص����ل بن س����لطان الدوي����ش المطيري)هو احد 
االنصار الثالثة والعش����رين الذين هجم����وا على الرياض مع عبد 

العزيز لالس����تيالء عليها ثانية، ومستش����اره االمين وقائده الفذ 
في العديد من المهام العس����كرية والذي تولى قتل مئات االبرياء 
في الجزيرة والع����راق، وهو الذي حاصر المدينة المنورة وقطع 
عليها الس����بل واجاع اهلها حتى استسلموا للوهابية، وكان سيفاً 
مصلت����ا عل����ى قبيلة ام����ة العجمان طيل����ة حياته(، فم����ا كان من 
ذري����ة محمد بن عبد الوهاب اال ان افت����وا بان هؤالء خوارج تحل 
دماؤهم، ولكن كيف الس����بيل الى ذلك وه����م الجنود، والجيش 

السعودي االحدث لم يشب بعد عن الطوق؟!
هن����ا كان البد ان تدخل اليد البريطانية بكل وضوح براً وجواً 
وم����ن دون أي تورية، فس����اقت بريطانيا قوته����ا للقضاء على من 
يريد ان يكش����ف الحقيق����ة، فضرب عليهم الحص����ار ومنعوا من 

الحصول عل����ى التموين الغذائي، وتولى س����الح الج����وي الملكي 
البريطاني قصفهم من الجو بشكل عنيف، اما براً فكانت مشاة 
س����الح الجو البريطاني تهاجمه! حتل قتل ابن حميد والكثير من 
رجاالت االخوان، ولم يبق امام االحياء منهم اال االستس����الم او 

الموت فخارت قوى فيصل الدويش خصوصاً بعد مقتل ابنه.
النهاية :

استس����لم فيصل الدويش على يد العميد ديكس����ون السياسي 
البريطاني في الكويت والذي س����لمه الى)الس����ير س.س. بيرنت( 
قائ����د القوات البريطانية في البصرة اس����يراً ف����ي 1930/1/8، 
والذي اس����تلم س����يفه ايذاناً بنهاية عصر االخ����وان، ومن هناك 
حم����ل الدوي����ش الى الرياض في س����جن الملك عبد العزيز س����نة 
1932، والطريف ان الدوي����ش الذي يكره االنجليز عهد بزوجته 
_س����اعة االس����تالم_ واخواته الثالث وطفليه الصغيرين وسبعة 
وعش����رين من قريباته الى ديكسون، قائاًل له : )اهلي في ذمتك 

ياابو سعود(.
ام����ا من بقي من االخوان فقد تمت تصفية قادتهم مع الكثير 

من شجعانهم جسدياً بعد االستسالم.
وبهذا طويت صفحة الجيش الوهابي الذي رمى بذرته محمد 
ب����ن عبد الوه����اب ورعاه ابناؤه م����ن بعده؛ فركع اغل����ب الجزيرة 
العرب تحت لواء الدولة الوهابية، ولكن لم تكن نهايته اال لتقوم 
من بعده قوات اكثر تنظيماً واعظم اخالصاً مس����تعدة حتى لقتل 

الحجاج في البيت الحرام!! 

 اوال_أدل���ة عقلي���ة، والجدي���ر باألهمي���ة أن يش���ار هن���ا إلى أن 
األدل���ة العقلية ال بد أن تك���ون خاضعة لمنهجية البح���ث العقلي دون 
السفس���طة، وإال كان بإم���كان أي متزندق أن يرّك���ب صغرى وكبرى 
ويس���تدل بها على إلوهيته ول���زوم عبودية الخلق له، وحيث ان األدلة 
العقلي���ة إلثبات المس���ائل األصولي���ة العقائدية قد ق���ررت في محلها 
وُأحكم���ت وُفصّلت منذ الصدر األول إلى يومنا هذا، فمع عدم وجود 
دليل يؤكد مضمون ما يراد أن يستدل عليه يُفهم من ذلك ان ال دليل 
عقل���ي على حجية الرؤيا والمنامات في أصول الدين وعلى من يدعي 
حجيته���ا فيها أن ينقل لنا أقوال جملة م���ن العلماء يُعتد بقولهم على 

ذلك.

 وم���ن اهم ما يرد على م���ا يدعيه البعض من حجية االحالم في 
اصول الدين بالدليل العقلي هو:-

 1- ان تقسيم االحالم الى صادقة وكاذبة واضغاث احالم يخرم 
كلية تصديق االحالم اذا تنزّلنا وقلنا أنها حجة في اصول الدين.

 2- ان هذه االحالم الت���ي يدّعيها البعض انها حجة تحتاج الى 
تفسير، وحيث أن التفاسير لالحالم تختلف فما يدرينا أن التفسير 
الذي فس���ره هؤالء هو فعاًل المراد)الواقع���ي( بالحلم والرؤيا، هذا 

اذا سلمّنا مسبقاً بصدق ما يخبرنا به هذا المفسر.
 اذ م���ن يق���ول أن المعن���ى ال���ذي ادع���اه المدع���ي ه���و المعن���ى 
المراد,ومن يقول انه صادق في اخباره وهو يجر النار إلى قرصه. 

 3- ان الدلي���ل العقل���ي حجة ألنه ينتهي ال���ى القطع واليقين وال 
يوج���د في محت���وى الدليل العقلي ما ه���و ظنٌ او ينته���ي الى الظن، 
لذل���ك فهو حجة ألن���ه ال يخالجه االحتم���ال والظن والتش���كيك فكل 
دلي���ل يحتضن مقدّمة ظنية او أن فيه���ا احتمال الترديد فهو ال يرقى 
ال���ى صف االدلة العقلية اليقينية التي تكون نتائجها حجة لذاتها ألن 

القط���ع واليقي���ن حج���ٌة لذاته 
أن  يدع���ي  م���ن  أن  وحي���ث 
حج���ة  والمنام���ات  االح���الم 
ف���ي اص���ول الدي���ن ينق���ل لنا 
شخصياً مضمون ما رآه وحيث 
أن م���ا رآه ال يك���ون اال عب���ارة 
عن مضمونٍ منقوٍل الينا على 
ش���كل خبر االحاد ألن الناقل 
له فرد واحد فيكون ما يعتقده 
هذا البعض دلي���اًل قطعياً هو 
في الحقيق���ة خبر آحاد ودليل 
ظني اذا سلّمنا صحة صدوره 
وع���دم معارضت���ه فه���و حجة 
في الف���روع وحيث أن االمرين 
فيم���ن  متعس���ران  االخيري���ن 
وال���رؤى فهو  يدعي االح���الم 
ال يُثب���ت حكماً ش���رعياً فضاًل 
ع���ن ان يُثب���ت حكم���اً اصولياً 

عقائدياً 
النقلي���ة  ثانيا_األدل���ة   
القطعية، وتنقس���م بطبيعتها 

إلى قسمين:
 األدل���ة القرآني���ة فحي���ث 
انه���ا قطعية الص���دور إال أنها 
ظنية الدالل���ة فال بد أن يكون 
تفس���يرها أو تطبيقها بأخبار 

متواترة.
 األخبار التي تواترت عن 
أهل البيتQ وأثبتت مضموناً 
حجية الرؤيا في أصول الدين 

بقول صريح.
 وحي���ث ان���ه ال يوجد من 
ه���ذا النحو بش���قيه م���ا يُثبت 

حجية الرؤيا ف���ي أصول الدين فيثبت عدمه، ومن يدعي ثبوته عليه 
أن يثبت بالدليل.

 ثالث���ا : اإلجم���اع المحص���ل كم���ا قرر ف���ي إثبات بعض مس���ائل 
أصول الدي���ن كحجية البحث وضرورته أو غيرها من مس���ائل النبوة 
أو اإلمام���ة أو ما ش���اكل وحي���ث انه ال يوجد بيدن���ا إجماع محصل بل 
وال منقول على حجية الرؤيا والمنامات في أصول الدين فيثبت عدم 

الحجية. 
اذن ال يوج���د أي نح���و م���ن أنح���اء االدلة يق���ول بحجية االحالم 

والمنام في مسائل اصول الدين.
ما هي حدود حجية الروؤيا اإذا قيل بحجيتها؟ 

ل���و كانت الرؤيا واألطياف واألحالم وما ي���راه الناس في المنام 
تش���كل مفردًة ينق���ح بها األحكام الش���رعية ويُس���تنبط م���ن خاللها 
األحكام كاس���تنباطنا لألحكام من القرآن والس���نة واإلجماع والعقل 
لذكر العلماء أن مدارك األحكام الشرعية خمسة وليست أربعة بل لو 
تنزلنا عن ذلك وقلنا ان لها نوعاً من الحجية في اس���تنباط األحكام 
الش���رعية دون ان تص���ل إلى مس���توى حجي���ة القرآن او الس���نة لذكر 

الفقهاء ذلك في كتب األصول.
 إن عدم وصول أدلة من القرآن بعد إستثناء منامات المعصومون 
التي وردت في القرآن اذ هي وحي ال يمس���ه الش���يطان أو من روايات 
أهل البيتK أو من كالم العلماء تثبت أن المنامات واألحالم حجة 
في اس���تنباط األحكام الش���رعية او تأس���يس القواع���د األصولية في 
العقائدي���ات يعكس لنا ع���دم حجية األحالم في ذل���ك وأنها ال تعدو 
–في حال صدقها- كونها مبش���رات نفسية ذات حدود شخصية كما 

أشارت جملة من روايات أهل البيتQ إلى ذلك.
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Qع�سر التكامل يف دولة االإمام املهدي

املجال�س النجفية واإهتماماتها املهدوية

جي�س االخوان و االإف�ساد يف االر�س

Qط�������������������ول عمر االمام املهدي

حج���������������ية الروؤيا

عق��د االخ��وان بقيادة في�س��ل الدوي�س ومعه ابن حثلي��ن وابن بجاد موؤتمراً ف��ي الغطغط عرف فيما 
بعد با�س��م موؤتمر االرطاوية في اواخر 1926م وخرجوا منه بعري�س��ة بها �س��بعة مطالب اهمها منع 
ا�س��تخدام الهاتف وال�سيارة في بالد الم�سلمين وادخال �س��يعة االح�ساء في الدين الوهابي اأو قتلهم، 
ولكنه��م ومع ه��ذه المطالب فان االزمة لم تبلغ بهم بعد حد االنف�س��ال حيث لم يتردداو في ذلك 

الوقت في مبايعة ابن �سعود با�سم )ملك الحجاز ونجد وملحقاتها( وذلك في اوائل �سنة 1927م.

مة
تحــــــــــــت املـــــجهرتت

ف��اذا جاز على اهلل تعالى ان يلهم عباده معرفة االدوي��ة الحافظة الأج�سام الم�تى والحي�انات 
وغيرها األ�فًا من ال�سنين ، اما يج�ز عليه ان يطّ�ل عمر �سخ�س ويبقيه حيًا زمانًا ط�ياًل؟ 

 فمع عدم وجود دليل يوؤكد م�سمون ما يراد اأن ي�ستدل عليه 
ُيفهم من ذلك ان ال دليل عقلي على حجية الروؤيا والمنامات 

في اأ�سول الدين



Qرحلة ال�سمت مع االمام املنتظر

Qمن ر�سائل ال�سغار لالإمام

موال مهدوي 

ابوذية مهدوية

مسجات مهدوية

من نورك الدنيا تضيء

كان الجمي���ع يري���د ان يعرف لم يس���ود 
الصم���ت كلما دخل المعتق���ل الجديد غرفة 
التحقيق، وال يس���مع س���وى صوت الضرب 

وسباب الحراس .
وكان )رس���ول( ه���و الش���خص الوحي���د 
ال���ذي حظ���ي بفرص���ة االط���الع عل���ى هذه 
الحقيقة الن الدائرة قد جعلته مس���ؤوال عن 
ادخال المعتقلين الى المغاس���ل مع تحذيره 
من الكالم معهم , وكان االمر مختلفا هذه 
المرة فان )رس���ول( نفس���ه كان يس���عى الى 

معرفة سبب الصمت.
وفي اح���دى الليال���ى الش���توية الباردة 
ع���زم مدير االم���ن ان يجعل له���ذا المعتقل 
لس���انا ولو بالقوة علما بان هذا المدير قام 
بتكس���ير ايدي وارجل الكثير من المعتقلين 

في وقت سابق .
بدات حفل���ة التعذي���ب ه���ذه المرة في 
وقت مبكر وبعد ان اصبحت غرفة التحقيق 
حمراء اللون من الدماء التي نزفت من هذا 
المعتق���ل الصام���ت، وعندما ق���رب الفجر 
ح���اول المدي���ر ان يقل���ل م���ن تاثير الفش���ل 
عل���ى نفس���ه وعلى بقي���ة الضب���اط، فطلب 
م���ن الحراس اخ���راج المعتقل م���ن الغرفة 
والذهاب به الى الحمام لالغتسال واعادته 

مرة اخرى .
حي���ث ان  المعتق���ل لم يكن ق���ادرا على 
الحرك���ة بنفس���ه فق���د اصيب ظه���ره اثناء 
التعذيب الذي اس���تمر الى الس���اعة الثالثة 

فجرا .
وعندم���ا ادخ���ل )رس���ول( المعتقل الى 
الحم���ام ناداه احد المعتقلين )الس���يد( من 
غرف���ة االنف���رادي قائ���ال : من ه���ذا الذي 

ادخلته .
قال )رس���ول( : انه معتقل جديد جاءوا 

به منذ بضعة ايام .
فقال الس���يد : انني راي���ت حلما غريبا 
افزعن���ي ، فق���د رايت االم���ام عليQ في 
غرف���ة التحقيق يعذب وه���و صامت ال يتكلم 

ودماؤه قد مألت ارضية الغرفة. 
في تلك اللحظة اسرع )رسول( ليساعد 
المعتق���ل الجديد في الغس���ل ولكنه فوجيء 

برفض شديد منه.
وعندما خرج من الحمام كانت اللحظة 

التي ينتظرها )رسول( بفارغ الصبر.
فقص عليه كالم السيد، فقال له ومن 
ادراك انني المقصود، فقال له ان الس���يد 
اخبرني دون ان يشعر، فقد قال )ان االمام 
كان صامت���ا( وقد س���معت الح���رس يصيح 
اكثر من مرة ويق���ول عنك: ) انه ينام اثناء 

التحقيق(.
المعتق���ل  التال���ي احت���اج  الي���وم  وف���ي 
الجديد الى االغتس���ال مرة اخرى فساومه 
)رس���ول( على ان يخبره س���ر الصمت الذي 

يحصل كلما دخل غرفة التحقيق.
فقال له ان صمتي هو احترام لمن معي 
في التحقيق، فان االمام الحجةQ حاضر 
مع���ي دائم���ا وان ذلك ليس بش���يء جديد، 
فان���ي ادخ���ل المعتقل للم���رة الثالث���ة وكلما 
دخل���ت لذت به فكانت رحلتي تبدا مع بداية 
التعذيب ويا ليتني اموت وانا في احدى تلك 
الرحالت، وال اش���ك ان المعتقلين هنا قد 

مروا بتلك الرحلة .
يا )رسول( انها رحلة الصمت المقدس 
ف���ي رعاي���ة االم���ام المنتظ���رQ وان���ا اود 
ان اذه���ب في رحل���ة مماثلة وال اع���ود لهذا 
العالم، فان الش���عور الذي ينتابك خاللها 
يجبرك على التخلي عن الكالم الى االبد .   

    تواترت االخبار عن النبيN واالئمةK بخروج االمام المهديQ اخر الزمان, وذكرت هذه االخبار 
جملة من العالمات والحوادث التي تسبق ظهوره ,وهي تقسم الى : العالمات الحتمية وغير الحتمية .

       فالعالمات الحتمية هي :خروج السفياني واليماني والخراساني  ,وقتل النفس الزكية والصيحة،, 
وكان لهذه العالمات صدى في قصائد الشعراء.

ومن هذا ما ذكره العالمة الشافعي في )عقد الدرر( من قصيدة ثمينة لعالمة األدب في عصره عبداهلل 
بن بشار يذكر فيها عالمة الخسف بالبيداء, وقتل )ذو النفس الزكية( : 

ام���ا العالم���ات غي���ر الحتمية  فهي الح���وادث التي يمكن ان تق���ع او التقع وهي تتغير تبع���ا لطبيعة حركة 
المجتمع البش���ري مثل وقوع بعض الحوادث الكونية كالزالزل والفيضانات , باالضافة الى اش���تعال الحروب 

وتدهور الوضع االقتصادي. 
¬يقول الشاعر عبد اهلل القرمزي في ذلك:

7 األدب المهدوي

ضع خطاً على كلمات الحديث المبارك للرس��ولN واس��تخرج كلمة السر المكونة من 
: Nعن رسول اهلل , Qوالنبي ابراهيم Q10( حروف وهي تبين وجه الشبه بين المهدي(
ق��ال)ص(: ) االئم��ة – من – بعدي – اثنا – عش��ر – اولهم – أنت – يا علي – 
وآخرهم – القائم – الذي – يفتح – اهلل – تعالى – على – يديه – مشارق – االرض 

– ومغاربها (.

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

الشيخ جميل البصري

الحاجة ام بشرى العارضي

جابر الكاظمي

حسن الظالمي 

محمد رضا الشماس

ال�س��ه����ر قرحه�����ا  عين��اي 
بالخط������ر ي���ن��ذر  والعم��ر 
بنظ�������رٍة من���ن��ت  ه�����ال 
ي��ا اب��ن ال��ذي �س���اد الب�س�����ر
* * * * * * * *
الف������وؤاد اأفتر���س  ل��َك  ح��ب 
�س��ك���ن ل��ه  ال�س��غاف  وف��ي 
بلحظ������ة منن�����ت  ه����ال 
الح�س�����ن �س����بل  ي��ا  نلق��اك 
* * *
�س��ارع����ا يدع��و  القل��ب 
الب�س��������ر ي��ارب  لل�������ه 
ولين������ا ظه�����ور  عج��ل 
النظ�������ر ل��ه  نطي��ل  كيم��ا 

دمعت��ي او �س��ادتي والن��وح مه��دي         
ال�س��بر مه��دي درب  لغي��ر  ودليل��ي 
الب��د يظه��ر لهالن����ا���س مه�������دي        
الزج������ي��ة  ّم��ه  �س��ل��ع  ث��ار  وياخ��ذ 

***
علمك��م         يالمه��دي  عالح��زن  الده��ر 
وت�س��يل ادموع كل �س��يعي عله امكم
علمك������م         وترف�����ع  تظه��ر  لونَّ��ك 
العل���م تلَك�������اه بر�س الغا�س������ريه

يبن الح�سن هاك عهد اللي ر�سمته ف����دك
افديك روحي وكياني وكل حياتي ف�����دك
زلزل ال�سبعه الع�الي ب�س�ت عزمك فدك

وابربط جا�سك تث�ر وعالمظالم تغ�����س 
اهم�مك ل�ن بال�سخر يبن ال�ديعه تغ�س 
يا فاجعة التن�ّسي وياهي العليه���ا تغ���س
ثارات ك�سر ال�سلع ل�ث��ار غ�سب الف��دك

ق�سةق�سرية 

وللجيش بالبيداء في الخسف عِبرًة

وف���ي قتل نف���س عن���د ذاك زكي���ة

وآخ���ر عن���د البي���ت يقت���ُل ضيع����ًة

وتدخ���ل ن���ار ج���وف كوف���ة ضحوة

ويبع���ث اهل الش���ام بعث���ا عليه���م

وخي�����ل تع���ادى بالكم�����اة كأنه������ا

يق���ود نواصيها ش���عيب ب���ن صالٍح

عل���ى ش���قهِ ش���ق اليمي���ن عالم����ة

وتلم������ع تض������يء  الدني���ا  ن���ورك  م���ن 

شمس���ه��ا تش�����رق  االي���ام  ن���ورك  م���ن 

مع�����رض الحب��يب���ة  ذك���راك  م���والي 

آفاق�������ه ف���ي  ونح������ن  والمهرج�����ان 

نفح������ة ج���الل���ك  م���ن  علي���ه  فاض���ت 

فاله���وى المش���اعر  بذك���راك  وصح���ت 

إنن���������ي الش�������ذية  ذك�����راك  فلتح���ي 

قصائ���دي ال���والء  ش���اطي  عل���ى  تاه���ت 

فمرحب���������ا الفاتح����ي���ن  دني���ا  دني���اك 

خلتن���ي العظيم������ة  بالذك���رى  والي���وم 

الت�������ي بالفتوح�������ات  عظ���ي���م  لغ���د 

فوقه��������ا يخف������ق  التوحي����د  ولدول���ة 

وتحت��������ه الل�����واء  معق���ود  والنص���ر 

حض�������ارة نب�����ع  حولي���ه  م���ن  الح���ق 

واله�������دى والعدال���ة  الفضيل���ة  حي���ث 

وعطاؤه��������ا ث������رة  مناه������ل  فيه���ا 

الم���دى عل���ى  أن���ت  االب���رار  خات���م  ي���ا 

مناره�������ا الس���راة  لي���ل  ف���ي  أن���ت  ب���ل 

شمس���ه���ا تش���رق  االي���ام  ن���ورك  م���ن 

إليه���������م والدلي�������ل  هدي���ا  وج���دوك 

من�����ب���ر لله���داي���ة  صعي���دك  وعل���ى 

هداي������ة في���ض  الح���ق  حي���ث  وهن���اك 

قصائ���د ال���والء  ش���اطى  عل���ى  رقص���ت 

تس���ط��ع الش���ريعة  نه���ج  س���نا  م���ن  أم 

أورع للرس���ال���ة  فج�����ر  ويع������ود 

منب�������ع وللفضيل������ة  للذك���ري���ات 

وتب��������دع ذراه  ف���ي  العقي���دة  تس���مو 

يتض�������وع كالش������ذا  بنفح���ك  فغ���دا 

مم����رع ذك���رك  نغم���ات  عل���ى  ع���ذب 

مول��������ع الش�����ذية  ذك����راك  ب�ن���دي 

تخش����ع باب���ك  عتب���ات  عل���ى  وجث���ت 

مف�����زع الن���ك  غ���دا  الجه���اد  ف���ي  ب���ك 

أتط������ل���ع زاه�������ر  آت  لعظي������م 

بلق��������ع ويخص���ب  ج���دب  به���ا  يحي���ا 

يرف����������ع الرس���ال���ة  ب���آالء  عل������م 

مهي������ع المب���ارك  غ���ده  ف���ي  للزح���ف 

تس�����رع إلي���ه  عط���ش  م���ن  والن���اس 

المم��������رع الربي���ع  ومس���راه  غي���ث 

نطم����������ع ذل���ك  بغي���ر  ولي���س  غم���ر 

مشعش������ع الس���ائرين  ب���درب  قب���س 

وضيع���وا المس���ير  نقط���ع  ال  ل���والك 

أروع للرس���ال����ة  فج������ر  ويع����ود 

أس���ف�����ع داج  بس������واك  فطريقه���م 

نتطل���������ع وبع��������زة  ل����ه  نرن������و 

ت���زرع الهداي���ة  في���ض  عل���ى  راح���ت 

المطل��������ع وأن���ت  به���ا  الخت���ام  أن���ت 

في���هِ وم���ا  ش���يٌء  ظ���لَّ  وم���ا 

الدن��ي���ا خارط���َة  تخيّل���تُ 

ق���ب������ُة عالمات����ن���������ا 

الدي���ِن  ُ حرم���ة  ع�الماتن���ا 

ش���يع��ُة ع����الم���ات���ن���ا 

أص���ب�ح������ت حقه���ا  وم���ن 

فيرج���عُ منه���ا مُقِبُل القل���ِب مُدبرُ

ام���ارات ح���ق عن���د م���ن ي����تذك���رُ

يق���وم فيدع���و لالم��������ام فينح�����رُ

تس���يل بها س�����يال فتح�������رق أدورُ

بناحي���ة البي���داء خس������فٌ مق�����درُ

هي الريح اذ تحت العجاجة تصِبرُ

الى س���يد من آل هاش������م أزه������رُ

لدى الخد عن���د الصدغ خال منور

إش���ارات عليك���م  إلين�������ا 

عالم���ات الح���دودِ  وكلُّ 

مهدوم������ة العس���كرييِن 

معدوم�����ة األرِض  ف���ي 

مظلوم�����ة بالقه���ِر  اآلِل 

محروم�������ة الث���أر  أب���ا  ي���ا 

عالمات الظهور يف ال�سعر العربي
غفران الموسوي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)ياايها العزيز مس���نا الض���ر وجئنا ببضاعة مزج���اة فأوف الكيل 

وتصدق علينا ان اهلل يجزي المتصدقين (
ال���ى صاح���ب الطلعة الرش���يدة ... والغرة الحمي���دة  ...الى جامع 

الكلمة على التقوى ...
ال���ى ب���اب اهلل ال���ذي منه يؤت���ى .... الى وجه اهلل ال���ذي يتوجه به 
االولي���اء ...الى الس���بب المتصل بي���ن االرض والس���ماء ...الى صاحب 
الفتح وناش���ر راية الهدى ...الى الطالب بذحول االنبياء , الى الطالب 

بدم المقتول بكربالء ...
الى الطهر المسمى بجده        حزين القلب عبرته تجري

ال���ى الذي يمال الدنيا قس���طا وعدال ...اليك ي���ا بقية اهلل االعظم 
..اليك يا صاحب االمر والزمان 

السالم عليك صلى اهلل عليك وعلى ال بيتك الطاهرين , السالم 
عليك عج���ل اهلل لك ما وعدك من النصرة وظه���ور االمر وجعلني من 
المنتظرين لك والتابعين والناصرين على اعدائك والمستشهدين بين 

يديك .
يا موالي متى نكحل عيوننا بطلعتك الشريفة ومتى نتشرف لقاؤك 
المب���ارك وملئ���ت يا س���يدي االرض ظلما وج���ورا ونحن نتطلع بش���وق 
الوالدة لولدها لرؤياك وانت تمال االرض قسطا وعدال والسالم عليك 

يا موالي ورحمة اهلل وبركاته 
                                        الطالب : حذيفة محمد باقر الخرسان  



منا�سبات ال�سهر 
1- زف���اف فاطم���ة الزه���راءP ألمير 
المؤمني���نQ م���ن قب���ل رس���ول اهللN في 

السنة الثانية للهجرة.
- تولي���ة علي ب���ن أبي طال���بQ لتبليغ 
سورة )براءة( بأمر اهلل عز وجل، بعد عزل 

أبي بكر سنة 9 للهجرة.
4- دخ���ول النبي محم���دN وأصحابه 
مك���ة لحج���ة ال���وداع ف���ي الس���نة العاش���رة 

للهجرة.
7- ش���هادة اإلم���ام أب���ي جعف���ر محمد 
الباقرQ ، بسم هشام آل امية سنة 114ه��.
- خ���روج اإلمام أبي عبد اهلل الحس���ين

Q م���ن مك���ة بعد محاول���ة قتله غيلة. س���نة 
60ه�. 

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

سنة60ه�.
9- ي���وم عرفة، وفيه تاب اهلل عز وجل 
عل���ى آدمQ وداودQ، وفي���ه ولد إبراهيم 

.Lالخليل وعيسى بن مريم

- ش���هادة مسلم بن عقيلJ وهاني بن  
ع���روةJ ف���ي الكوفة على ي���د عبيد اهلل بن 

زياد سنة60ه�.
- وفي���ه س���د النبيN أبواب المس���جد 

.Qالنبوي إال باب أمير المؤمنين
10- عيد األضحى المبارك.

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

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

إبراهيم الخليلQ بذبح  عظيم.
14- ليلة ش���ق القمر في مك���ة، وكانت 

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

Q، سنة 212 ه��.
18- عيد الغدير األغ���ر، أو بيعة غدير 

خم في السنة العاشرة للهجرة.
- الخالف���ة الظاهرية ألمي���ر المؤمنين

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

بعشرة أيام سنة60ه�.
24- يوم المباهلة، حي���ث باهل النبي

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

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

.Kأهل البيت
28- واقع���ة الحرّه ف���ي المدينة، حيث 
اس���تباحها جيش بن امية بقيادة مسرف بن 

عقبة سنة 63 ه�. 
وفيه أيضا:

* كتب النب���يN إلى الملوك يدعوهم 
إلى اإلسالم في السنة السادسة للهجرة.

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

* وتوفي زرارة بن أعين سنة 148ه��.
من اأعمال ال�سهر:

يس���تحب في���ه للممهد القي���ام باألعمال 
اآلتية:

- ان يحيي التسعة األوائل منه بالصالة 
والعبادة.

- أن يدعو بدعاء ليلة عرفة .
- زي���ارة اإلمام أبي عبد اهلل الحس���ين
Q بعد الغس���ل وان يقوم بأعمال يوم عرفة 
ومنها صومه  والصالة ركعتين تحت السماء 
وباق���ي األعمال الخاصة ب���ه التي منها دعاء 
أم داوود. ودع���اء اإلمام الحس���ين فيه وهنا 

جملة كبيرة من االعمال.
- صيام يوم الغدير بعد الغسل، وزيارة 

أمير المؤمنين عليQ، والصالة ركعتين.
اخوان���ه  م���ن  الق���اه  م���ن  يهن���ئ  أن   -

المؤمنين بعيد الغدير.
 - صي���ام ي���وم المباهل���ة بعد الغس���ل، 
وص���الة ركعتين كما هو مبين في أعمال يوم 
الغدير،كذل���ك أن يدع���و بدع���اء المباهلة. 

وقراءة الزيارة الجامعة.
- ص���الة ركعتين في الي���وم األخير من 
ه���ذا الش���هر بفاتح���ة الكتاب وعش���ر مرات 
)قل هو اهلل أحد( وعش���ر مرات )الكرس���ي( 
ثم يدعو بعدها بالدعاء الذي أوله )اللهم ما 

عملت في هذه السنة من عمل ....(.

ي�حن��ا  روؤي��ا  ف��ي  ج��اء   _
الاله�تي، اال�سحاح 2

في الب�سارة بظهور المنجي:

26. وم���ن يغلب ويحف���ظ اعمالي إلى 
النهاية فسأعطيه سلطاناً على االمم.  

 27. فيرعاهم بقضيب من حديد كما 
تكسر آنية من خزف ... 

28. وأعطيه كوكب الصبح...

)برناب��ا(،  انجي��ل  ف��ي  وج��اء   _
اال�سحاح 82، 

في الب�سارة بظهور المنجي:
15. قالت المرأة: لعلك انت )مس���يا( 

ايها السيد.
16. اجاب يسوع: اني حقا ارسلت إلى 

بيت اسرائيل نبي خالص.   
)مس���يا(  بع���دي  س���يأتي  ولك���ن   .17
المرس���ل م���ن اهلل لكل العال���م الذي ألجله 

خلق اهلل العالم.
 18. وحينئذ يسجد هلل في كل العالم.

س���يدي ايها االمام المنتظ���ر ؛ ) عليك مني 
آالف التحية والس���الم ( لقد وقفت اتلو قول اهلل 
ْكِر  تعال���ى : )وَ َلَقدْ َكتَبْنا فِي الزَّبُ���وِر مِنْ بَعْدِ الذِّ
الصَّالِحُ���وَن( حت���ى  عِب���ادِيَ  يَِرُثه���ا  األأَْرْضَ  َأنَّ 
وصل���ت ال���ى اآلية بعده���ا مباش���رة )ِإنَّ في  هذا 
لَبَالغاً لَِقوٍْم عاِبدينَ( فعرفت ان ش���رط االيمان 
بك ان نكون من العابدين هلل عزوجل , فالبالغ 
)ال���ذي هو ارث���ك المحت���وم ورس���التك العالمية 
واصحاب���ك الصالح���ون ف���ي دولتك وم���ا يجري 
بينك وبين القوى الش���ريرة من انتصار س���احق 
مكت���وب ل���ك( انم���ا هو ب���الغ يس���توعبه ويدرك 
عمقه وأبعاده الق���وم العابدون اهلل تعالى , الن 
العاب���د ه���و الوحيد ال���ذي اوصلت���ه عبوديته هلل 

الواح���د الى درج���ة اليقين بام���رك ياولي االمر 
وصاحب���ه, فال يبق���ى عند هذا العاب���د الواعي 
م���ا يذبذبه ف���ي الموقف من حق���ك االلهي او ما 

 .Qيزحزحه عن الوقوف معك ايها المهدي

_ ج��اء في )كفاي��ة االثر( ���س 232، ان 
اعرابيا �ساأل ابا عبد اهلل الح�سينQ وقال له:
)... فاخبرني عن عدد االئمة بعد رس���ول اهلل, 
فقالQ: )اثنا عش���ر عدد نقباء بني اسرائيل, قال 
فس���مهم لي. قال: فأطرق الحسينQ مليا, ثم رفع 
رأس���هQ, فقال: نعم اخبرك, يا أخا العرب, ان 
اإلم���ام والخليفة بعد رس���ول اهللN امير المؤمنين 
عليQ والحسنQ وأنا وتسعة من ولدي منهم علي 
ابني, وبع���ده محمّد ابنه, وبع���ده جعفرQ ابنه, 
وبعده موس���ىQ ابنه, وبع���ده عليQ ابنه, وبعده 
محمدQ ابنه, وبعده عليQ ابنه, وبعده الحسن

Q ابنه, وبعده الخلف المهديQ, هو التاسع من 
ولدي,’ يقوم بالدين في آخر الزمان...(

_ جاء في )غيب��ة الط��سي( �س 163 
ح 125، عن ابي جعفرQ انه قال:

) ف���ي القائم ش���به من يوس���ف. قل���ت: وما هو؟ 
قال: الحيرة والغيبة(.

_ ج��اء في )كفاي��ة االثر( ���س 223، ان 
االإمام الح�سنQ بن عليQ بن ابي طالب قال:

)االئمة بعد رس���ول اهللN اثنا عش���ر, تس���عة 
من صلب أخي الحس���ينQ, ومنهم مهديQ هذه 

االمة(.

قال تعالى:-  -
)وَلَ���وْ تَ���رَى ِإْذ َفِزعُ���وا َفاَل َف���وْتَ وَُأخُِذوا مِ���ن مََّكانٍ 
َقِري���ٍب* وََقالُ���وا آمَنَّا ِبهِ وَأَنَّ���ى َلهُمُ التَّنَ���اوُشُ مِن مََكانٍ 
بَعِي���دٍ * وََقدْ َكَف���رُوا ِبهِ مِن َقبْ���ُل وَيَْقذُِف���وَن ِباْلغَيِْب مِن 
مَّ���َكانٍ بَعِيدٍ * وَحِيَل بَيْنَهُ���مْ وَبَيْنَ مَا يَشْ���تَهُوَن َكمَا ُفعَِل 
ِبَأشْ���يَاعِِهم مِّن َقبُْل إِنَّهُمْ َكانُوا فِي شَ���كٍّ مُِّريٍب(. سبأ: 

.54-51
روى الحافظ الشافعي جالل الدين )السيوطي( في 

تفسير )النص(.
..ان رسول اهللN قال:

)يبايع لرجل من امت���ي )وهو المهدي من العالمات 
المذكورة( بي���ن الركن والمقام كعدة اهل بدر, فيبايعه 
عصب العراق وابدال الش���ام, فيأتيهم جيش من الشام 

حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم(. 
وعن ابن عباس قال: من اين يؤخذ! قال: من تحت 

اقدامهم )يعني الخسف في االرض(. 
وروى الحاف���ظ القن���دوزي ع���ن عل���يQ ان���ه قال: 
)قبيل قيام قائمنا المهديQ يخرج السفياني, فيملك 
قدر حمل المرأة تس���عة اش���هر, ويأتي المدينة جيشه, 

حتى اذا انتهى إلى  البيداء خسف اهلل به(. 

نش���رت صحيفة )العل���م( المغربي���ة في عدده���ا الصادر   -
بتاريخ 2009/6/28مقاال تحت عنوان ) انت لست وصيا على فتح( 

بقلم سميح خلف, جاء فيه :-
) ان المه���دي المنتظ���رQ قائد يقي���م العدل بأخ���الق االنبياء  

وليس باالدعاء..(

نش���رت جريدة ) صوت الش���مال ( الجزائرية في عددها   -
الصادر في ربيع االول 1432 ه� / مارس 2007م  مقاال تحت عنوان 

) اتنظار المهديQ( بقلم محمد ابراهيم محروس, جاء فيه :-
).. )عقي���دة( المه���ديQ ت���زداد يقينا في نف���وس الجميع ..بل 

وصل االمر انهم اصبحوا ينتظرون السماء بترقب(

نش���رت صحيفة ) الس���بيل ( االردنية في عددها الصادر   -
في 30 اب /2010 مقاال تحت عنوان )مهدوية جديدة ..( بقلم بسام 

ناصر, جاء فيه:
) ... فك���رة المه���ديQ .. وش���خصية المه���ديQ الموع���ود .. 
اس���تولت على اتباعها.. وتترسخ في اوس���اطهم , حتى غدت حقيقة 

ثابتة وحركة مهدوية ..(

 Kاآيات ثابتة، بينات نازلة، تف�سيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�سر اأئمة اأهل البيت
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Kمن اأوالد علي Qالنجم الثاقب يف بيان اأَن املهدي

في مضمار نش���ر الثقافة المهدوي���ة، وبالتعاون مع 
.Qمركز الدراسات التخصصية في االمام المهدي
قام مركز المنتظر الثقافي وعبر طريق طلبة العلوم 
الديني���ة بمس���ابقة تضمن���ت مجموعة من االس���ئلة 
وبواقع )1000 س���ؤال( على المؤمنين، في مساجد 
الناحية )ت���اج الدي���ن( الحفرية س���ابقاً وقد وزعت 
الجوائز على الفائزين، وفي مساجد سيد الشهداء
 ،Qوالحسن المجتبى ،Qمس���لم بن عقيل ،Q
 ،Kاصحاب الكساء ،Qالمنتظر ،Qالزهراء

.Nومسجد عزة المصطفى
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