
هناك حقيقة تقول: إن المعصومينK ما كانوا 
من  سيقع،  بما  ال��ن��اس  رب��ط  ي��ري��دون  بإخباراتهم 
أو مبرراً  أجل أن يستغرقوا فيه. أو ليكون ذلك عذراً 
للوقوف على هامش الساحة في موقع المتفرج. إن لم 
يصبح عبئاً يثقل كاهل العمل المخلص والجاد، ويثقل 

خطب العاملين كذلك.
لديهم  ممن  الكثيرون  يمارسه  ما  عدا  كله..  هذا 
هذا الفهم من دور سلبي في مجال التثبيط، وإيجاد 
حالة من الفشل واإلحباط. وقد يتعدى ذلك إلى إيجاد 
الطاقات،  تستهلك  التي  واالختالفات  االنقسامات 
َثم_  _من  العدو  ليصبح  والعزائم،  الهمم  وتستنفد 
والماحقة،  الساحقة،  الضربات  توجيه  على  أق��در 

لكل جهد مخلص، أساسي وبنّاء.
الناس بما  إنهمK ما كانوا يريدون ربط  نعم.. 
أن  للناس  يريدون  أنهم  أي  وق��ع.  بما  وإنما  سيقع، 
يستفيدوا مما وقع ومضى لينعش بهم األمل، ويشحذ 

وال��ع��زائ��م  الهمم 
ل����ي����م����ن����ح����ه����م 
ال��ي��ق��ي��ن، وي��ه��ب 
لهم حالة السكون 
وال������رك������ون إل���ى 
الحق، واالرتباط 
ال������ع������اط������ف������ي 
وال�������ش�������ع�������وري 
ب��ق��ائ��د ال��م��س��ي��رة 
بعد  ورائ����ده����ا، 

المستند  العقائدي  االرت��ك��از  مرحلة  م��ن  االن��ت��ه��اء 
لألصول  اإلثبات  وسائل  من  الناشئة  القناعات  إلى 
صعيد  على  اإلمامة  مسائل  في  األوليّة  والمنطلقات 
مفاهيمها األساسية من جهة، وعلى صعيد التجسيد 
جهة  من  الحاضرة،  لإلمامة  الحي  المثل  في  الحي 

أخرى.

المستفاد من مجموع الروايات الواردة في موضوع 
ظهور اإلمام المهديQ, ان ظهورهQ المبارك يكون 
حيث  المحدودة,  غير  تعالى  اهلل  ق��درة  أس��اس  على 
لوليه األعظمQ كل وسائل  وتعالى  تبارك  يسخّر اهلل 
بمعيته  يكون  ان  ومنها  والنصر,  الغلبة  وإم��ك��ان��ات 
 ,Qسليمان كخاتم  ال��ع��ظ��ام:  اهلل  أنبياء  م��واري��ث 
وسيف   ,Qم��وس��ى وعصا   ,Qآدم النبي  وقميص 
.Kوباقي مواريث أنبياء اهلل ,Nوقميص رسول اهلل
للعقول  المحيرة  واإلمكانات  بان هذه اآلالت  علماً 
بل  أح��د,  عند  تكون  لن  اإلن��س��ان  تصور  تفوق  والتي 
إلصالح  المذخور   Qالمعصوم باإلمام  منحصرة  هي 
مفتاح  كان  الذي   Qلسليمان األعظم  كالخاتم  العالم 

سيطرتهQ على العالم وعلى كل الموجودات.
وإليضاح المطلب إليك بعض الروايات:

األك��رم النبي  أّن  اليمان  بن  حذيفة  فعن   -
 :Qق���ال ح���ول ب��ع��ض ف��ت��وح��ات اإلم����ام ال��م��ه��دي N
والتابوت  المقدس,  بيت  حلي  منها  )ويستخرجون 
بني إسرائيل, ورضاضة  ومائدة  السكينة,  فيه  الذي 
 ,Qسليمان وم��ن��ب��ر   ,Qم��وس��ى وع��ص��ا  األل�����واح, 
بني  على  تعالى  اهلل  انزله  ال��ذي  المنّ  من  وقفيزين 

إسرائيل, أشد بياضا من اللبن(.
وعن سليمان بن عيسى, قال: بلغني: )انه   -
على يدي المهديQ يظهر تابوت السكينة من بحيرة 

ط������ب������ري������ة, 
ح���ت���ى ي��ح��م��ل 
ف���ي���وض���ع ب��ي��ن 
ببيت   Qيديه
ال����م����ق����دس, 
ف������إذا ن��ظ��رت 
إل���ي���ه ال��ي��ه��ود 
إالّ  أس���ل���م���ت 

قليال منهم(.
م��������������������ع 
)إل��ى  التنبيه: 
ان جواهر بيت 

المقدس هي من أعظم وأثمن نفائس العالم, مخفية 
تحت األرض, ويستخرجها بقية اهلل األعظمQ. أما 
تابوت السكينة فيمكن القول أنه من األسرار اإللهية, 
أي  وال��ى  حرقها,  مدينة  إل��ى  حملوه  كلّما  ان��ه  وقيل: 
كمثل  مثله  الوجود,  ويعدمها من  يدرسها  دولة حملوه 
بل  اليوم  والنيترونية  والهيدروجينية  الذرية  القنابل 
هو اشد منها فتكاً وتدميرًا, وهكذا يجهّز اهلل تبارك 
وتعالى حجته بعصا موسىQ, وتابوت السكينة, حتى 

ال تثبت أسلحة القرن الحاضر أمامهما(.

تمهيـــــــــــــــــــدنا
اآليات القراءة الواعية

تبع���اً  للقضاي���ا  رؤيتن���ا  تختل���ف 
للمرتك���زات والخلفيات الت���ي نؤمن بها، 
وهذا ما يعبر عنه بأسس البناء العقائدي 
لإلنس���ان وتَُك���وُِّن ه���ذا األس���س مجموعة 
م���ن القواع���د ينظمه���ا الدي���ن وجملة من 
واالع���راف  كالبيئ���ة  األخ���رى  العناص���ر 

وغيرها.
وق���د حذر الق���رآن الكريم والش���رائع 
الس���ماوية ب���ل واالرضي���ة م���ن اختراقات 
تن���ال هذه المنظومة وتؤدي الى زعزعة أو 
زوال بعض تلك القواعد _وان كان الشكل 
والص���ورة محافظ���اً علي���ه_ لتل���ك البنية 

العقائدية.
ف���ال بدّ لإلنس���ان ان يلتف���ت الى هذه 
القضية بعناي���ة فائقة الن االندساس���يين 
العقائدي���ة  المنظوم���ة  اخت���راق  حاول���وا 
بش���كل يزعزع عند الكثير من الناس غير 
الملتفتي���ن إل���ى ذل���ك االخت���راق بناءهم 

العقائدي ويدخلهم مسالك االنحراف.
م���ن هنا تأتي أهمي���ة الرجوع في هذه 
القضايا وفي تأسيس البنى التحتية وأسس 
المنظوم���ة العقائدية إلى المتخصصين، 
وال يمكن العَوم في ذلك من قبل اإلنس���ان 
مف���رداً ف���ي ه���ذا المج���ال ليش���كل رؤيته 
العقائدي���ة، اذ لع���ل االختراق ينس���ل إلى 
ه���ذا البن���اء ويه���ده من األس���اس _ما ان 
يتص���ور لهذا الفرد ان بن���اءه مكتمل_ فال 

يبقى في يده سوى صورته.
العقائدي���ة  المنظوم���ة  أص���اب  وق���د 
المس���لمين وغيرهم بشكل عام الكثير من 

الهزات بل واالنحرافات نتيجة لذلك.
وم���ن بين م���ا ابتلي بذل���ك، القضية 
المهدوي���ة إذ حوف���ظ دينياً عل���ى عنوانها 
الع���ام، وصورياً على بعض التفاصيل هنا 
وهناك إس���الميًا، أمّا ما يم���س الجوهر 
فليس بأيدي غالب المسلمين وضوح عنه، 
وان كان وج���وده متوفراً بين أيديهم، فال 
يُكاد يلتمس ذلك التشكيل الرصين بسبب 
ما اش���رنا إليه من اندساس���ات وضربات 

تعرضت لها هذه العقيدة.
فالق���راءة الواعي���ة هي تل���ك القراءة 
جانب���اً  تخت���زل  ال  أدوات  تمتل���ك  الت���ي 
بإقص���اء موازينه عن جان���ب آخر، إذ أن 
لهذه القضية المقدس���ة والكتمال قراءتها 
بش���كل صحي���ح ثم تأسيس���ها ف���ي النفس 
بن���اًء عقائدياً متين���ًا، ع���دة جوانب البد 
ان تلح���ظ وابع���اداً الب���د ان ت���درس وف���ي 
اطار موازينها الخاصة وكل بعد بحس���به. 
فبعده���ا العقلي الب���دّ ان يدرس وفي إطار 
موازينه المعدّة من قب���ل المتخصصين، 
وبعده���ا التاريخ���ي الب���د ان ي���درس ف���ي 
اطار ما وضع له المتخصصون من اس���س 
لدراس���ة المس���ائل التاريخي���ة، وابعادها 
واالقتصادي���ة  والسياس���ية  االجتماعي���ة 
والفقهي���ة وغيره���ا م���ن األبع���اد الب���د ان 
ت���درس به���ذه الكيفية كذلك، لتُس���تخرج 
النتائ���ج بعد ذلك فتش���كل لدى االنس���ان 
البن���اء الرصي���ن المتين ال���ذي ال يتزلزل 
أو يهت���ز او تنس���ل الي���ه آف���ات االنقراض 
مهم���ا طال الزمن وتراكم، العتماده على 
موازي���ن ثابت���ة ورؤى موثوق���ة، فيحف���ظ 
بذلك وض���وح العقيدة ورصانته���ا وثباتها 

وديموميتها.
وفي زماننا الحاضر الذي يتس���م في 
بع���ض جوانب���ه بحلحلة وحري���ة لبعض ما 
يعانيه المتقدمون، البد ان نعكف ولزمن 
طويل على أمثال هذه القراءات لنستخرج 
من كنوز الرواي���ات دُرر المعارف ونضعها 
بين أيدي الناس ليثَبتوا على عقيدتهم وال 

يتأثروا بما يقال هنا أو هناك.
فرغم الصدمات الكثيرة واالبتالءات 
العظيمة لهذه العقيدة والمؤمنين بها، االّ 
انها _وه���ذا واقعها_ ق���ادرة على تجذير 
البن���اء العقائدي لإلنس���ان وتفتي���ق أفقه 
لبناء فكريّ يستوعب الجميع ويحافظ في 
ذات الوق���ت على األس���س العقدية اذا ما 
ُق���ِرئ قراءة موازينية، وه���ذا ما يندر ان 

تتمتع به قضية أو عقيدة غير هذه.    
رئي�س التحرير

:N قال ر�سول اهلل
من مات ولي�س عليه اإمام مات ميتة جاهلية 

السد أسد اهلل الهاشمي 

د. السيد هادي عيسى الحكيم
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االنتظار في اللغة هو: الترقب  لحضور الشخص والتأمل 
جمياًل,  أم  كان  قبيحاً  سيئًا,  أو  كان  حسنا   بالمستقبل, 

أكان مرغوباً فيه أو مرغوباً عنه.
عمال  عمل  من  أن  ه��و   اللغوي   المعنى  من  والحاصل 
سيئا أو قبيحاً  فهو ينتظر جزاءه، ومن بذر بذراً في األرض 
ينتظر حصاده  بعد  نموه  واخضراره, وأخيراً من عمل خيراً 

وإحساناً ينتظر يوما  ينال فيه جزاءه.
اإليمان  من  مركبّة  حالة  ه��و:  المذهب  في  واالنتظار 
والشوق  الدين,  بأصول  والراسخ   الكامل  واالعتقاد  باهلل 
والوله لظهور قائد ربّاني سماوي يتمكن من ان يحكم العالم  
التوحيد  دي��ن  وينشر   الظالمين  يحدّ  واح���دة,  راي��ة  تحت 
والعبودية  هلل, ويحكم الكرة األرضية بالقسط والعدل بعون 
اهلل تعالى, ويوقد مشعل  األمل في النفوس,  ويحوّل آمال 

الناس وسلوكهم  الفردي  االجتماعي  نحو  الكمال.
واالن��ت��ظ��ار ف��ي ال��دي��ن وال��م��ذه��ب أم���ل وأم��ن��ي��ة, أم��ل 
العالم  ينجي  ب��ان  وامنية  بالسعادة,  يبشر  المستقبل، 
والخير,  الصالح  نحو  به  ويأخذ  والمصائب   المفاسد   من 

وتتحول الدنيا الى مدينة  فاضلة  في ظل العدل االلهي.
الحقيقة،  في  أي  الدين,  في  الفرج  معنى  هو  وه��ذا 
والنصر،  وال��ع��دل  ال��ح��ق   لتحقق   ط��ري��ق  ه��و  ف��االن��ت��ظ��ار 

وتحكيم نظام العدل 
هذا  اإللهي،’فعلى 
الفرج  انتظار  يكون 
ح���دي���ث ن���ف���وس كل 
ال��ن��اس ب��ال ري��ب, 
المشترك  والتطلع 
العالم,  شعوب  لكل 
زم���ان���ا  ي���ع���رف  وال 
معينُا,  م��ك��ان��ا  وال 
ب��ق��وم  ي��خ��ت��ص  وال 
دون  م��ج��م��وع��ة   أو 

أخرى.
نعم أيها القارئ العزيز, الدافع األصلي لعقيدة ظهور 
اإلمام المهديQ وانتظار لفرج آخر حجة هلل هو اإليمان, 
فاإليمان دافع قوي جدًا, يرى اإلنسان من خالله السعادة  
غدر  وأثر  أب��داً  ومعنوياته  أمله  يفقد  وال  لوجوده,  والرفاه  
وينطلق,  ويسعى  ينهض  الحياة, فهو  الزمان وشدة باليا  

ويأمل من اهلل األجر, ويدعوه تبارك وتعالى:
)اللهم صّل عليه, وقرّب بُعده ... وثبّت  به القلب, وأقم 

به الحرب(.

أجمع أهل بيت النبوةK وهم المصدر الموثوق لعلمي 
النبوة والكتاب على أنهم سمعوا ووعوا _أباهم_ رسول اهلل
N وهو يتحدث ويؤكد وبكل وسائل التأكيد على حتمية ظهور 
هذه  على  رّك��ز  قد   Nوان��ه  ،Qالمنتظر المهدي  اإلم��ام 
األطهار البيت  آل  وأجمع  خاصة،  عناية  وأعطاها  الحتمية 
K أيضاً على تواتر األحاديث عندهم وأنها قد آلت إليهم 
جيل،  بعد  جياًل  المباركة  أجيالهم  وتناقلتها   Nالنبي من 
وأنّهمK يعتبرون اإلمام المهديQ قدراً إلهياً محتوماً وال 

مفر من حدوثه.
أجمع  ذل��ك  على   Kال��ن��ب��وة بيت  أه��ل  إلج��م��اع  وتبعاً 
وال��والي��ة،  اإلم��ام��ة  ف��ي  بحقهم  يعتقدون  ال��ذي��ن  موالوهم 
الرحمة نبي  عن  وال��رواي��ات  األح��ادي��ث  وت��وات��ر  صحة  على 
N والتي تتحدث عن حتمية ظهور خاتمهم اإلمام المهدي 
 ،Kالعترة أئمة  طريق  عن  لهم  رويت  وقد   ،Qالمنتظر
الكنوز  من  واعتبروها  هي،  كما  جيل  عن  جياًل  وتناقلوها 
والنفائس النادرة والتي تسمو بطبيعتها عن التعديل والتبديل 

والتحريف، فرواها السلف للخلف كما أخذها.
وأبعد من ذلك فإن شيعة أهل البيتK الذين تخرّجوا 
من مدرسة األئمة األطهارK ونهلوا منهم العلوم والمعارف 
اإلسالمية يعتبرون األئمة االثني عشرK الذين أهلّهم اهلل 
يعلن  بأن   Nإلى رسوله أوحى  وقد  األمة،  لقيادة  وأعدهم 
أسماءهم، وان رسول اهللN قد بلّغ ما أوحي إليه من ربه، 
فأعلن األمر وسماهم باسمائهم _أي األئمة األطهار_ وأمر 
القرآن   Nاعتبر وقد  ويطيعوا،  لهم  يسمعوا  ان  المسلمين 
الكريم الثقل األكبر وأئمة أهل بيت النبوةK الثقل األصغر.
ان شيعة أهل بيت النبوةK المخلصين الذين تتلمذوا 
اإلمام  يعتبرون  بواليتهم  وقالوا   Kاألطهار األئمة  يد  على 
أولئك  م��ن  عشر  الثاني  اإلم���ام  ه��و   Qالمنتظر المهدي 
عن  وسماهم  اهلل  أختارهم  الذين   Kالمعصومين األئمة 
كل  إمامة  زمن  حدد  وال��ذي  بأسمائهم،   Nرسوله طريق 

وهم  منهم،  واح��د 
شيعة  _أي  موقنون 
بان   _Nمحمد آل 
 Qالمهدي اإلم���ام 
بالفعل  اآلن  موجود 
وس��ي��ظ��ه��ر ل��ل��ع��ي��ان 
التي  باللحظة  حتماً 
اهلل،  ب��ه��ا  ي���أم���ره 
ظ��ه��وره  وق����ت  وأن 
عند  علمه  كالساعة 
وه��م  وح�����ده،  اهلل 
_أي شيعة آل محمد

عقيدتهم  من  يتجزأ  ال  ج��زءاً  االعتقاد  هذا  يعتبرون   _N
لألمة  شامل  اجماع  أمام  نكون  وهكذا  اإلسالمية،  الدينية 
بمختلف توجهاتها على حتمية ظهور اإلمام المهدي المنتظر

Q وذلك إذا عرفنا أن باقي مذاهب المسلمين تقر بوجود 
لم  الذين  وحتى  وانه  قيامه ،  وحتمية   Qالمنتظر المهدي 
قالوا  النبوة  بيت  أه��ل  من   Qالمهدي يكون  ب��أن  لهم  ي��رق 
أهل   ،Nالنبي عترة  من  بأنّه  وأق��رّوا   ،Qظهوره بحتمية 

.Kبيته الطاهرين
بيت  أه��ل  من  تأكيده  ج��اء   Qالمهدي اإلم��ام  أم��ر  إّن 
التأكيدات  تلك  سمعوا  قد  أنهم  على  مجموعون  النبوة، 
المهدوي  الظهور  حتمية  على   Nاهلل رس��ول  من  القاطعة 
وورث��وه عن  بعد جيل  تناقلوا ذلك جياًل  قد  وأنهم  المقدس 

النبيN مع نفائس علمي النبوة والكتاب.
هذه  أن  على  إلجماعهم  تبعاً  شيعتهم  أجمعت  وق��د 
التأكيدات قد صدرت من الرسول الكريمN، فهي مع بقية 
البنى األساسية من نظرية المهدي المنتظرQ والتي تشكل 
من  مميزة  وسمة  اإلسالمي،  معتقدهم  من  أساسياً  جزءاً 

مذهبهم العقدي الديني.     

الإميان القوي دافع لالنتظار

 Kعند اأهل بيت النبوة Qظهور الإمام املهدي املنتظر
ومن يواليهم

Kمعه مواريث الأنبياء Qالإمام املهدي

ال يم���ر ي���وم م���ن االيام ف���ي زمانن���ا ه���ذا اال ونجد 
للقفزات العلمية والتط���ور النوعي الهائل صدى أو خبراً 
يحدثن���ا ع���ن زاوية حص���ل فيها ابت���كار أو برنام���ج و لو 
اخبرنا به قبل مش���اهدته لكان ضرباً من الخيال واتهاماً 

للمتحدث به بالجنون. 
فبين أيدينا التطور الهائل في وسائل االتصال ونقل 
المعلوم���ات الكتروني���اً وفي مجال الفضاء واكتش���اف ما 
غي���ر األرض من الكواك���ب والمج���رات، إذ يقف العقل 
ذاه���اًل لم���ا توصل إليه اإلنس���ان من اكتش���افات وحصل 
عليه من معلومات، والمس���يرة في تقدم متسارع منقطع 
النظير فاليكاد يمر يوم بل ساعة إال وهناك قفزة علمية 

واكتشاف في مجال ما.

وإذا رجعن���ا إلى الروايات الت���ي تتحدث عن التقدم 
 Qالعلم���ي في زمن الظه���ور المبارك لصاح���ب الزمان
نجد ان بعضا منها تتحدث عن نسبة ما يصل إليه العالم 
م���ن العل���م قبل الظهور ونس���بة ما س���يصل إلي���ه بعده، 
وأخ���رى تحدثنا عن جوانب من ذلك التطور أو االنقالب 
الكوني الهائل في عصر الظهور. وأبحاث من هذا القبيل 
اليمك���ن الوقوف عليها والتماس نتائجها اال باالس���تعانة 
بالروايات التي تمثل بالنس���بة لها المجس���ات والكواشف 
الت���ي تطل عل���ى الواقع ويُبص���ر من خالله���ا بمقدار ما 
تحدثت عنه الروايات، إذ بمعزل عن ذلك اليمكن للفرد 

ان يلتمس الحقائق مجردة عنها.

النقالب العلمي زمن الظهور

ال�سيد حممد علي احللو:؛
Qمواقفنا ال�سريحة )اأحمد ا�سماعيل كاطع( وجراأته على الإمام املهدي

الشيخ حميد الوائلي

السيد محمد الشوكي

جعفر مرتضى العاملي

التتمة صفحة: )6(

الفرق بني ما وقع وبني ما �سيقع

في  التفكير  أرضية  تشكل  التي  الكريمة  اآليات 
أن  إل��ى  وتشير  تتجه   Qالمنتظر المهدي  ظهور 
ظهورهQ حلقة من حلقات النضال بين أهل الحق 
وأهل الباطل, وأن هذا النضال سيسفر عن انتصار 
قوى الحق. وتتوقف مساهمة الفرد في تحقيق هذا 

االنتصار على انتمائه العملي إلى فريق أهل الحق.
وإّن هذه اآليات التي تستند إليها الروايات في 

مسألة ظهور المهديQ تشير إلى: 
المؤمنين  آلم���ال  تجسيد   Qال��م��ه��دي اّن   -

العاملين, ومظهر لحتمية انتصار فريقهم:
)وَعَدَ اهللَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
مِن  الَّذِينَ  اسْتَخَْلفَ  َكمَا  األأَْرِْض  فِي  لَيَسْتَخْلَِفنَّهُم 
َلهُمْ  ارْتَ��ضَ��ى  الَّ��ذِي  دِينَهُمُ  َلهُمْ  وَلَيُمَكِّنَنَّ  َقبْلِِهمْ 
وَلَيُبَدَِّلنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِِهمْ َأمْنًا يَعْبُدُونَِني اَل يُشِْرُكوَن 

ِبي شَيْئًا...(.
لمنّة اهلل  تحقيق  الموعود   Qالمهدي - ظهور 
على المستضعفين ووسيلة الستخالفهم في األرض 

ووراثتهم لها.
فِي  اسْتُضْعُِفوا  الَّ��ذِي��نَ  عََلى  نَّ��مُ��نَّ  َأن  )وَنُ��ِري��دُ 
وَنُمَكِّنَ  اْلوَاِرثِينَ*  وَنَجْعَلَهُمُ  أَئِمًَّة  وَنَجْعَلَهُمْ  األأَْرِْض 
وَجُنُودَهُمَا  وَهَامَاَن  فِرْعَوَْن  وَنُ��ِري  األأَْرِْض  فِي  َلهُمْ 

مِنْهُم مَّا َكانُوا يَحَْذرُوَن(.
وعد  لما  تحقيق  ال��م��وع��ود  ال��م��ه��دي  ظ��ه��ور   -
الكتب  في  والمتقين  والصالحين  المؤمنين  به  اهلل 

السماوية المقدسة:
ْكِر َأنَّ األأَْرْضَ  )وََلَقدْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُوِر مِن بَعْدِ الذِّ

يَِرُثهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوَن(.
أن  يذكر  المجال  وثمة حديث معروف في هذا 
المهديQ )يمأل اهلل به األرض قسطا وعدال بعدما 

ملئت ظلما وجورا(.
وهذا الحديث ش����اهد على االنتظار االيجابي الحق 
ف����ي مس����ألة الظه����ور، ال عل����ى إدّع����اء أرب����اب االنتظار 

المخرَّب أي االنتظار السلبي الباطل.
حيث يركز الحديث على مسألة الظلم، ويشير إلى 
وج����ود فئة ظالمة وفئة مظلوم����ة، وأن المهديQ يظهر 

لنصرة الفئة المظلومة التي تستحق الحماية.
ول����و كان الحديث يق����ول إن المه����ديQ )يمال اهلل 
به األرض ايمان����ا وتوحيدا وصالحا بع����د ما ملئت ظلما 
وش����ركا وفس����ادا( لكان معنى ذل����ك أن نهض����ة المهدي 
الموعود تستهدف إنقاذ الحق المسحوق ال إنقاذ أنصار 

الحق, وان كان هؤالء األنصار أقلية.

النتظـــــــــــــــــــــــــــــار البناء
الشيخ مرتضى مطهري

التتمة صفحة: )6(



مما يستش���ف من كالم المفكري���ن هو تركيزهم على محاولة الوصول إل���ى األقل المجزي )كما 
يعبرون( في ش���كل الدول التي رس���متها أخيلتهم، وأوضحوا شكلها حس���ب ما يتمنون، وبينوا طرق 
الوصول إليها حس���ب ما يعتقدون، هي دول تضمن أقل العيش لإلنسان, اما في دولة العدل اإللهي 
دول���ة اإلمام المهديQ فاألمر مختلف، فانها دولة تس���عى إل���ى الحصول على أعلى درجات العيش 
الممكنة لكل من اإلنس والجن على حد س���واء. وس���نضيف هنا أقوال فالس���فة مش���هورين تدل على 

أصالة الدولة العالمية، أو فكرة الحكومة العالمية الواحدة نقاًل عن كتاب )المهدي قادم(: 
فالفيلس���وف اليونان���ي )بلوتاك( يقول: )يجب على اإلنس���ان أن ال يقض���ي حياته في جمهوريات 
متعددة انقس���مت على بعضها بس���بب اختالف قوانينها, بل على الناس جميعاً أن يش���ّكلوا مجتمعاً 

واحداً ويتّبعوا قانوناً واحدا, أي يكونوا قطيعاً واحداً تحت قانون واحد ويرعى في كأل واحد(. 
و)ولت���ر ليمبي���س( يقول في كتابه )الفلس���فة االجتماعية(: )إن الحياة الطويل���ة والمتكررة لهذه 
العقي���دة ب���أن يك���ون للعالم حكومة عالمية واحدة قد نش���أت من���ذ عصور س���حيقة، وخاصة عندما 
واجهت البشرية بعض القضايا السياسية واالجتماعية, حيث يحتاج األمر إلى قانون واحد من أجل 

تعيين مسيرها وتأمين سعادة المجتمع اإلنساني برمته(.
امّا )برتراند رس���ل( يقول: )...وربما يس���تطيع المجتمع اإلنس���اني بما لديه من تجارب مرة أن 
يتعل���م ش���يئاً جديداً من كل تلك األح���زان, فإن هن���اك الكثيرين الذين يحتفظون بعقولهم س���ليمة 
وآمالهم ايجابية, وعلى هذا فطالما كان هناك مفكرون وقادة سياسيون وعسكريون: فإّن األمل في 

حكومة عالمية واحدة يبقى مراد تلك العقول والقلوب(. 
جمهورية إفالطون: يميل )إفالطون( في )جمهوريته( إلى ضرورة تسليم الحكم الى الفالسفة 
, فس���لطة الملوك هي أولى بهم. ويضيف )إلى ان أولى الفالس���فة هو أكثرهم تحلياً ببعض الصفات 
كالمه���ارة العملية والصدق، وان يكون بعيداً عن النس���يان وذا ذاكرة قوية، باإلضافة الى الرجولة 
والس���مو في النفس والس���رعة في اإلدراك، إلى غيرها من الصفات التي يس���ميها بالخلق الفلفسي 

المكمل للفيلسوف.

ام���ا )الفارابي( فيح���دد مواصفات الرئيس الذي ال يرأس���ه إنس���ان آخر بأثنتي عش���رة خصلة 
فطرية فيه، ومنها واحدة جس���مية وهي )أن يكون تام األعضاء(, وثالثة عقلية هي )جودة الفهم، 
جودة الحفظ، والفطنة والذكاء(, وواحدة للسان وهي )أن يكون حسن العبارة واإلبانة(, وواحدة 
للعل���م وهي )ان يكون محباً للعلم واالس���تفادة، منقاداً له(, وس���تة أخ���رى لالخالق وهي )ان يكون 
غير ش���ره على المأكول والمش���روب والمنكوح وبقية اللذائذ، محباً للصدق واهله، ومبغضاً للكذب 
واهل���ه، كبير النفس محباً للكرامة، ان يكون الدرهم والدينار وس���ائر اعراض الدنيا هينة عنده، 
محب���اً للعدل وأهله ومبغضاً للجور والظلم وأهلهما، قوي العزيمة على الش���يء الذي يرى أنه ينبغي 
أن يفعل مقداماً غير خائف(، ويعلق بالقول )واجتماع هذه كلها في انس���ان عس���ر, فلذلك ال يوجد 
من فطر على هذه الفطرة إال األقل األندر من الناس(. ثم يضيف س���ت صفات مكتس���بة غير فطرية 
يجب أن يكتس���بها عند الكبر وهي )الحكمة، وأن يكون عالما بالشرائع والسنن الخاصة بالمدينة، 
أن يكون له جودة اس���تنباط فيما ال يحفظ فيه ش���ريعة، ثم روية وقوة اس���تنباط الحوادث الحادثة 

والجديدة، مجيدا لتعليم الشرائع، أن يكون معه الصناعات الحربية(. 
فاالتفاق واضح في كل من مبادىء دولة العدل اإللهي وما يصبو إليه كل من افالطون والفارابي 

من المواصفات التي يجب ان يتحلى بها قائد الدولة.
وإّن مب���دأ عدالة س���لطة الدولة كمقدم���ة لعدالة المجتمع، واضح االتفاق علي���ه في دولة العدل 

والجمهورية والمدينة الفاضلة سواء كان االتفاق تصريحا أو تلميحا. 
ثمة موضوع مهم هو: مواصفات حاكم الدولة )دولة العدل اإللهي( فمن أساس���يات هذه الدولة 
هو وجود قائد لها يتميز بالعصمة والحكمة والكمال والتأييد الرباني وحنكة السياس���ة والرئاسة وهو 
االم���ام المهديQ. ألن العدالة تبدأ اوالً من الحاكم والطبق���ة الحاكمة ثم بعدها يكون من الممكن 

تكوين العدالة في باقي أجزاء الدولة، واألولى مقدمة واجبة للثانية نفيا واثباتاً.
اّن النظ���ام العالم���ي المعاصر في واقعنا المعاش نرى فيه أن الدول بدأت تنتظم داخل مجاميع 
ومنظمات وهيئات وتحالفات س���واًء على المس���توى االقليمي أو العالمي, وما هذا إال اعتراف عملي 

من قبلها بالضرورة الملحة إلى قوانين تعمم على أكثر من دولة، بل إلى الدول جميعاً بأنه يجب أن 
تدخل البش���رية ضمن قوانين وش���رائع موحدة, وان يتفق البشر على الحسن والقبيح على حد سواء 

وال يمكن اقامة معمورة هادئة في حالة وجود اختالف في استحسان الحسن ونبذ القبيح. 
وبفضل التقدم التكنولوجي والتطور العلمي أصبح العالم كأنه دولة واحدة أو كما عبر بأنه )قرية 
صغيرة(, وكذا بدأت ش���عوب العالم تدرك وبنس���ب معينة القيادات الصالحة من الفاسدة, وبدأت 

تمقت الطواغيت وأصحاب الفكر المتطرف, وبدأت هذه الشعوب تعي ما لها وما عليها نوعاً ما. 
ونستنتج من كل هذا أن دولة العدل اإللهي بمواصفاتها ومميزاتها وطرائق تكوينها وانشائها هي 
الحل الوحيد لهذا الكون والخروج من مآزقه, كذلك انها واقعية الوجود وممكنة الحدوث بل واجبة 

الحصول وبأسرع وقت ممكن. 
وال يغيب عنا بهذه المناس���بة نقد نظام العولمة الذي تتبناه بعض الدول التي ترغب في الهيمنة 
عل���ى رقاب الن���اس, هذا النظام الذي طفحت س���لبياته على وج���ه المعمورة, فليس���ت العولمة إالّ 
مش���روع تج���اري آخر يه���دف إلى اس���تعمار العالم بأدوات ثقافي���ة ومعلوماتية تح���ت غطاء إعالمي 

وسياسي مبتكر. 
إن العولمة في أدواتها األخطبوطية تطرح الديمقراطية وحقوق اإلنسان أهدافاً نبيلة لتسعى في 

نشرها عالمياً الجل تدويل سلطاتها ونشر قيمها الخاصة. 
إّن العولم���ة ال تس���تطيع ان تحقق المجتم���ع العالمي الواحد ألنها ال تمتلك المقومات اإلنس���انية 
األساسية لتحقيق ذلك، النها تعتمد بشكل كبير على الوسائل المادية والمصالح اآلنية وهذا يقودها 

في اتجاه معاكس، نحو الفوضى والحرب والتشرذم. 
ان مقومات تحقيق المجتمع اإلنساني الواحد يعتمد بشكل كبير على العنصر اإلنساني المعنوي 
وليس على العنصر المادي أو األدواتي، الّن المش���اركة اإلنسانية المتكاملة تنشأ من عملية التناغم 

الثقافي والتفاهم الفكري وليس من عملية التبادل التجاري او التواصل المعلوماتي فقط.

عندما نطالع أخبار األمم التي فش���لت، تبرز لنا ظاهرة مشتركة بين جميع 
تل���ك األمم، وهي أن س���بب ذلك الفش���ل لم يكن هو الظ���روف الخارجية فقط، 
وإنما كان الس���بب األه���م فيها هو النخر الداخلي الذي تعيش���ه األمة، مما يؤدي 
إلى تصدع أركانها، فتتاح للعدو الخارجي حينئذ أكثر من فرصة للقضاء عليها.

فف���ي معركة أحد مثاًل، اس���تغرب بعض الصحابة م���ن هزيمتهم رغم أنهم 
جند اهلل تعالى، فجاء القرآن الكريم ليبين لهم الس���بب المهم في تلك الخسارة 

فأخبرهم قائاًل )ُقْل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنُْفِسُكمْ(.
وهذا يعني فيما يعنيه أن االنتصار على اآلخر أكثر ما يحتاج إليه هو االنتصار 
الداخل���ي، وهو ما تؤك���ده أدبيات ديننا، قال تعالى )ِإنَّ اهللََّ ال يُغَيِّرُ ما ِبَقوٍْم حَتَّى 
يُغَيِّرُوا ما ِبأَنُْفِسِهمْ(، ولذلك أعتبر النبي األكرمN جهاد النفس أكبر من جهاد 

العدو ومقارعة السيوف.
واليــوم، نعي�س الغيبــة الكبرى، وناأمــل ظهور الإمام 
المهــديQ ليقودنــا نحو النت�ســار على كل قــوى الظلم 
والتع�ســف والجور، وربما ن�ســي الكثير منا اأن ذلك النت�سار 
يتوقــف -فيما يتوقــف عليه- على اأن ننت�ســر على ذواتنا 

ببنائها بناء رصيناً ال يدع فرصة لتأثير الطابور الخامس وغيره فيها.
إنن���ا في معترك الحياة نعيش حالة من صراع داخلي وآخر خارجي، وما لم 

ننتصر في األول فلربما يستحيل االنتصار في الثاني.
إن المنتظر اليوم يعيش حالة من الصراع الداخلي مثّلته الروايات الش���ريفة 
بمن يقبض على جمرة، أو بمن يخرط شوك القتاد، وأصعب ما في هذا الصراع 
هو أن الفرد مضطر إلى اإلمساك بتلك الجمرة وعلى ان يتحمل أذى شوك القتاد 

وهو يخرطه.
في حالة كهذه، من الخطأ أن ينش���غل هذا الفرد بصراع غير هذا الصراع، 

ألنه ما دام لم ينتصر من الداخل فال مجال لديه لنصر آخر.
وهذا يعني أن علينا أن نلتفت إلى المفردات التالية:

اأولً: عل���ى المنتظر أن يلت���زم التقوى في زمن كثرت في���ه فرص الحرام، 
وتنوع���ت فيه أس���اليب التعليب والترويج والتصدير له، فف���ي )كمال الدين وتمام 

النعمة( -للش���يخ الصدوق- ص 343 قال 
أبو عب���د اهللQ: )إن لصاح���ب هذا األمر 

غيبة فليتق اهلل عبد وليتمسك بدينه(.
ثانياً: على المذن���ب أن يعجّل بالتوبة 
فيما لو صدر منه خطأ _فإن التوبة نوع من 
االنتص���ار على ال���ذات_ وال يدع األمر على 
عواهنه حت���ى يفاجئه الم���وت، والت حين 
مت���اب، أو يباغ���ت بالظه���ور وق���د ال يوفق 

للتوبة آنذاك.
ثالثــاً: على المؤم���ن إذا ما س���اءت 

الظروف الخارجية أن ال يستسلم لها، وعليه أن يقف وقفة رجل يكون فيها أصلب 
من الجبال، وال يقع فريسة للعوز أو الفقر أو الحاجة، وذلك يكون لو كان المؤمن 

قد بنى ذاته قباًل وحصنها من أسباب السقوط.
رابعــاً : علين���ا _نحن أه���ل زمن الغيبة الكب���رى_ أن نعم���ل جاهدين على 
بناء أنفس���نا ذاتياً ، ثم نوسّ���ع من رقعة عملنا لنحاول بناء الغير، وفق التسلسل 
اإلس���المي المعروف )قوا انفس���كم( أواًل، ثم )أهليكم( ثانيًا، وثالثاً )لئن يهدي 

اهلل بك رجاًل خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت(
وذل���ك يتطلب منا جهداً موزّعاً على توس���يع معرفتن���ا المهدوية وتدعيمها، 
وعلى معرفة األس���اليب المناس���بة لبناء الذات والغير، والتي ربما تكون بأسلوب 

النقد الذاتي أو النقد البناء، أو بعرض األعمال على القرآن وما شابه.
خام�ســاً : ومنه نفهم أن الهزيمة الداخلية ألكثر األفراد هي السبب المهم 
وراء تأخ���ر الظهور أو الحرمان من اللقاء المباش���ر باإلمام المهديQ، وهو ما 
صرح به اإلمامQ نفس���ه في رس���الته إلى الش���يخ المفيدH حينما قال له )ولو أن 
أش���ياعنا وفقهم اهلل لطاعته، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، 
لم���ا تأخر عنهم اليم���ن بلقائنا، ولتعجلت لهم الس���عادة بمش���اهدتنا، على حق 
المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبس���نا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرهه، وال 

نؤثره منهم ، واهلل المستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل(.

Hاأ�سمه ون�سبه
ه���و محم���د ش���ريف ب���ن حس���ن ب���ن علي 
القبيس���ي المازندران���ي الحائ���ري المع���روف 
بش���ريف العلماء، والظاه���ر أّن مولده كان في 

كربالء المشرّفة التي عاش فيها أكثر عمره.
سافر شريف العلماءH مع أبيه إلى إيران 
وساح فيها، ثم عاد إلى مسقط رأسه كربالء 

المقدسة.
Hعلمه وتدري�سه

الفقهي���ة  وتقريرات���ه  ابحاث���ه  اجتذب���ت 
واألصولي���ة المئ���ات ب���ل اآلالف م���ن الفضالء 
إل���ى كرب���الء، كذل���ك الط���الب المبتدئي���ن 

والمنتهي���ن، إذ كان يحضر تحت منبر درس���ه أل���ف من الطلبة 
فيهم العلماء واألفاضل.

وقد كان بحق مربيا ومعلماً للفقهاء، مؤسساً لعلم األصول، 
جامع���اً للمعقول والمنقول، نادرة الده���ر وأعجوبة الزمان. تبوأ 
مكانة س���امية ف���ي ميادين العل���م والفضيل���ة وذاع صيته وحفلت 

حياته بجالئل األعمال ونوادر األفعال.
كان ش���ريف العلم���اءH يلقي درس���ين في الي���وم، أحدهما 
للمبتدئي���ن واآلخر للمنتهي���ن، وقلّما وجد عالم واس���تاذ بارع، 

ومقتدر ومتمكن من قواعد علم األصول مثله. 
كان أعجوب���ة ف���ي الحفظ والضب���ط، ودقة النظر وس���رعة 

االنتقال في المناظرات والمباحثات الجدلية.
ويقال أن أس���باب نبوغه ه���و أنه كان يبقى مس���تيقظا طوال 

الليل وحتى الصباح، مشغوال بالمطالعة والبحث في الكتب.
Hمن اأ�ساتذته

تتلمذ شريف العلماءH على يد علماء عصره، وأشهرهم:
السيد محمد المجاهد.  -

والده السيد علي )صاحب الرياض(.  -
Hتالمذته

حضر درسهH العلماء واألفاضل، منهم :
الفاضل الدربندي.  -

محمد ش���فيع بن الس���يد علي اكبر الحس���يني العلوي   -
البروجردي.

الشيخ مرتضى االنصاري.  -
السيد ابراهيم القزويني- صاحب كتاب )الضوابط(.  -

سعيد العلماء البارفروشي.  -

السيد محمد شفيع الجابالقي.  -
.Hالمولى اسماعيل اليزدي  -

Hاقوال العلماء فيه
تحدث عنه الكثير من األفاضل ومنهم تالميذه:

فقد وصف���ه تلميذه الفاض���ل الدربن���دي مفضاًل إياه   -
على المتقدمين والمتأخرين.

وصفه الس���يد محمد ش���فيع البروجردي ف���ي اجازته   -
المس���ماة ب���� )الروضة البهية ف���ي الطرق الش���فيعية( فقال فيه: 
)فمنه���م الس���الك في مس���الك التحقي���ق، والعارج ف���ي مدارج 
التدقيق، مقنن القوانين االصولية، مش���يد المباني الفرعية، 
مفت���اح العل���وم الش���رعية، مربّ���ي العلم���اء اإلمامي���ة، مدرس 

.)...Kالطالبين جميعا في جوار ثالث األئمة
- وق���د ترجم���ه باس���هاب وتفصي���ل صاحب كت���اب )الكرام 
الب���ررة( حيث قال: )...م���ن أعاظم العلماء في عصره، كان من 
رؤساء الدين وس���اللة المذهب، وأبطال العلم وعمد الشريعة، 

ومن الحجج واآليات وشيوخ اإلجتهاد األفاضل..(.
- وذك���ره العالم���ة الس���يد محس���ن العاملي صاح���ب كتاب 
)اعيان الش���يعة( فقال في ترجمته: )كان من أجلّة علماء عصره 

وشيوخ العلم...(.
Hوفاته

توفيH في كربالء بمرض الطاعون الجارف س���نة 1246ه� 
ودف���ن في داره هناك، وقبره مزار معروف في زقاق )كدا علي( 
المتفرع من ش���ارع الحس���ينQ، وإلى جانبه مدرس���ة ش���ريف 

العلماء. 

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

دراسات 2

اآية اهلل العظمى 
Hسريف العلماء المازندراني� هائنا

 فق
هيئة التحريرمن

دولة العدل الإلهـــــــــــــــــــــــــي ودول اأخرى

اخلطوة الأوىل: النت�سار على الذات

يحيى غالي ياسين

الشيخ حسين االسدي

السيّد محمّد القبانجي

ال يختلف اثنان في أنَّ أحد أسباب الغيبة الرئيسية هو خوف القتل، 
الغيبة، وذلك لكثير من  وهذا السبب ساري المفعول في جميع أعصار 
الروايات الصريحة في هذا المضمون، ومنها ما ورد عن زرارة، قال: 
سمعت أبا عبد اهللQ يقول: )إنَّ للقائمQ غيبة قبل أن يقوم(، قلت: 

ولِمَ؟ قالQ: )إنَّه يخاف _وأومأ بيده إلى بطنه_ يعني القتل(.
يتصوَّره  ال  ما  فهذا  للظهور،  سبباً  تكون  العلَّة  هذه  نفس  إنَّ  ولكن 

البعض، إذ كيف تكون علَّة واحدة، للغيبة تارًة وللظهور أخرى.
ولكن مع التأمّل قلياًل نجد عدم التعارض، ويمكن حّل اإلشكالية بما 

يلي:
لو ظهر   Qألنَّ��ه القتل،  من  األنظار ح��ذراً  اإلم��امQ غاب عن  إنَّ 
 ،Kكمصير آبائه Qعالنية فسوف يلقى القبض عليه، ويكون مصيره
المجتمع  ألنَّ  العالمية،  الحاكمية  وإعالن  باألمر  النهوض  يستطيع  وال 
بقيّة  تحّقق  عدم  مع  اإللهية،  الحكومة  هذه  لمثل  مهيّأً  يكن  لم  آن��ذاك 

إلدارة  خفي  بشكل  العمل  إلى   Qاإلم��ام اضطرَّ  ممَّا  الظهور،  أسباب 
العمل  من  القرون  هذه  كّل  وبعد  التاريخ،  عبر  الظالمين  مع  الصراع 
األخرى  الشروط  سائر  تتوفَّر  أن  وبعد  التنظيم،  غاية  م  المنظَّ السرّي 
واألسباب المهيّأة للظهور المقدَّس، يضيق الخناق على اإلمام المهدي
ممَّا  لديه،  الخيارات  وتضيق  جزئي،  بشكل  لألعداء  وينكشف   ،Q
يجعله في دائرة ضيّقة وخيارات محدودة، فهو إمَّا أن يعلن عن نهضته 
أوانها، ويجد من يناصره سواء على مستوى النخب  المباركة والتي آن 
أو القاعدة الجماهيرية، وإمَّا أن يُقتل ولم يحّقق الهدف اإللهي بعد أن 
ضيّق الخناق عليه وعُلِمَ بوجوده في المدينة ومحاولة السفياني استئصاله 

.Qبإرسال جيش كبير إلبادة المدينة ومن فيها وعلى رأسهم اإلمام
القتل، فسوف يكون  الغيبة كان هو المتعيّن لمحذور  فكما أنَّ خيار 
المحذور،  لنفس  أيضاً  المتعيّن  هو  الثورة  عن  واإلع��الن  الظهور  خيار 

ال��ح��ال_  _بطبيعة  يعني  ال  وه���ذا 
التامّة  ال��ع��لَّ��ة  ه��و  القتل  خ��وف  أنَّ 
أنَّ  وأكَّ��دن��ا  سبق  كما  بل  للظهور، 
واالجتماعية  السياسية  األج����واء 
تكون مناسبة أيضاً إلعالن الثورة، 
رواي��ات  إليه  ذهبنا  م��ا  على  وي���دلُّ 

عدَّة:
منها: عن أبي وائل، قال: نظر 
 Lالحسين إل��ى  المؤمنين  أمير 
فقال: )إنَّ ابني هذا سيّد كما سمّاه 
وسيخرج  س��يّ��دًا،   Nاهلل رس���ول 

اهلل من صلبه رجاًل باسم نبيّكم يشبهه في الخَلق والخُُلق، يخرج على 
حين غفلة من الناس، وإماتة للحقّ، وإظهار للجور، واهلل لو لم يخرج 

لضُربت عنقه، يفرح بخروجه أهل السماوات وسّكانها، وهو رجل أجلى 
اليمنى  الفخذين، بفخذه  أزيل  البطن،  أقنى األنف، ضخم  الجبين، 

شامة، أفلج الثنايا، ويمأل األرض عدالً كما ملئت ظلماً وجورًا(.
ومنها: عن قتادة، قال: يُجاء إلى المهديQ وهو في بيته، والناس 
يخوَّف  فيأبى حتَّى  علينا،  قم  له:  فيقال  الدماء،  فيها  تهراق  فتنة  في 

القتل، فإذا خوّف بالقتل قام عليهم، فال يهراق في سببه محجمة دم.
وال يتصوَّر خوف القتل والتهديد به من قبل أصحابه، بل من األعداء 
الذين يحيطون بهQ، والذين ضيَّقوا الخناق عليه وعلى حركته الخفية، 
ممَّا سبَّب شمول التهديد والتصفية الجسدية لهQ وألصحابه، فتخويف 
أصحابه له بالقتل يعني ذكرهم وتحذيرهم اإلمامQ وخوفهم عليه أن 
في  الكثير  قبل  من  القتل   Qالحسين خوّف  كما  األع��داء  قبل  من  يقتل 

المدينة أمثال محمّد بن الحنفية وابن عبّاس وغيرهما.

خوف القتل �سبب الغيبة والظهور

فكما اأنَّ خيار الغيبة كان هو المتعّين لمحذور القتل، ف�سوف يكون خيار الظهور 
والإعالن عن الثورة هو المتعّين اأي�ساً لنف�س المحذور



اللد: مدينة كنعانية قرب بيت المقدس في فلس���طين، هي 
على بعد 16 كم جنوبا شرق مدينة يافا, وأقل من 5 كليومترات 
شرق الرملة, وقد أتخذت هذه المدينة عاصمة في عدة فترات 

تاريخية سابقة.
ولب���اب ل���د ذك���ر ف���ي خريط���ة عص���ر الظه���ور المه���دوي 

المقدس، ومن ذلك:
عن نواس بن س���معان, أن الرسولN ذكر الدجال   -

:Nذات غداة فقال
فيم���ا هو كذلك إذ بعث اهلل المس���يح ابن مريمQ, فينزل 
عند المنارة البيضاء ش���رقي دمشق... فيطلبه حتى يدركه بباب 
لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريمQ قوم قد عصمهم اهلل منه 

فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنة....(.
:Nوقال رسول اهلل  -

)ويقتل عيس���ى ابن مريمQ الدجال, دون باب لد بس���بعة 
عشر ذراعًا(.

 :Nوعن أبي أمامة الباهلي, قال: قال رسول اهلل  -
)يدرك عيسى ابن مريمQ الدجال بعد ما يهرب منه فإذا 

بلغه نزوله, فيدركه عند باب لد الشرقي, فيقتله(.

قراءة في الرسالة الجامعية الموسومة ب�:
)وراث���ة األرض ف���ي الق���رآن الكريم والكتب الس���ماوية _دراس���ة 

تحليلية_(. 
التي تقدمت بها الطالبة نور مهدي كاظم الساعدي لكلية الفقه في 

جامعة الكوفة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والعلوم اإلسالمية.
طبع���ت الرس���الة س���نة 1433ه����. 2012م ب���� )208( صفحات من 

القطع الكبير A4 إضافة إلى ملحق باللغة االنكليزية.
توضح محتويات الرس���الة أنها احت���وت إضافة إلى مقدمة ومبحث 

تمهيدي على أربعة فصول هي:
مفهوم وراثة األرض وأهميتها وأهدافها.  .1

وراثة األرض بين وعد اهلل وكدح اإلنسان.  .2
مفهوم األمّة الوراثية ومقدمات صيرورتها وصفائها.  .3

خصائص األمّة الوارثة.  .4
وقد جاء في الف�سل الأول من الر�سالة ثالثة مباحث:

مفهوم وراثة األرض. أهمية االعتقاد بوراثة األرض. أهداف وراثة 
األرض.

وجاء في الف�سل الثاني اأربعة مباحث:
الوعد والبشارة بوراثة األرض. سننيّة الوعد بوراثة األرض. حتمية 

تحقق الوعد بوراثة األرض. وراثة األرض كدح إنساني.
أما الفصل الثالث من الرسالة فقد جاء فيه أربعة مباحث أيضًا: 

مفهوم األمّ���ة وعناصر تكوينها. مقدمات صي���رورة األمّة الوارثة. 
صفات األمّة الوارثة. خصائص األمّة الوارثة.

وجاء الفصل الرابع بثالثة مباحث:
أمّة مصطفاة. أمّة حركيّة. أمّة هادية.

تقول الباحثة في مقدمة الر�سالة:  -
)إّن الحض���ارة التي تصل���ح للبقاء ويمكن أن تنض���وي جميع األمم 
تح���ت لوائه���ا تك���ون قادرة عل���ى ضم���ان التط���ور الفك���ري والعمراني 
والتكنولوجي للبش���رية من جهة ومؤهلة ومس���تحقة لقي���ادة العالم من 
جهة أخ���رى... تكون هي المعنية بالوعد المذكور في الكتب الس���ماوية 

بوراثة األرض من قبل العباد الصالحين...(.

وتق��ول الطالب��ة ف��ي   -
الف�سل الأول من هذه الر�سالة:
)االعتقاد بوراث���ة األرض يعني 
اعتقاداً بتكريم اإلنسان والرفع من 
شأنه ومكانته عند خالقه من جهة.

وإقام���ة المش���روع اإلله���ي في 
س���بحانه  اهلل  أراده  ال���ذي  األرض 
جه���ة  م���ن  يك���ون،  أن  وتعال���ى 

أخرى...(.
وقال��ت الباحثة في   -

الف�سل الثاني من ر�سالتها:
)إّن م���ن ينع���م النظ���ر ف���ي اآلي���ات القرآني���ة الكريم���ة ونصوص 
العهدين، القدي���م والجديد المتعلقة بوراثة األرض يجد أنها مس���ألة 
تجسّد العدل اإللهي المطلق ألنها قائمة على أساس الشرط والجزاء، 
فالشرط عدم إخالل المستخلفين في األرض بقوانين الدين والتالعب 

بأحكامه، أما الجزاء فهو إيراؤهم األرض وتمكينهم فيها(.
وفي الف�سل الثالث تقول:  -

)وراثة األرض وعد إلهي يصفه سبحانه وتعالى في اآليات القرآنية 
والنص���وص التوراتي���ة واإلنجيلية لق���وم وأمّة في توافر ش���روط معينة 
فيها، وتمتعها بصفات مح���ددة بيّنتها اآليات القرآنية والنصوص في 
كت���ب العهدين في أكثر م���ن مورد( )... وإلّن ه���ذه الوراثة ال تتحقق إالّ 

بوجود تلك األمة ...(.
وجاء في الف�سل الرابع ما قوله:  -

)...األمّ���ة الوارث���ة ه���م )الذي���ن آمن���وا(، و)عمل���وا الصالحات( 
و)اس���تضعفوا، وهذه الصفات تضفي على االمة طابعاً حركيًا، وذلك 
ألن كل صف���ة منه���ا تتضمن معنى العمل المس���تمر لتغيي���ر الواقع نحو 
األفضل، فاإليمان يؤدي إلى العمل، والعمل يؤدي إلى التغيير والتطوير 
واالبداع، وفي حال وجود معارض سيستضعف تلك الجماعة، عندها 
س���يكون ردّ فعله���ا أن تزيد م���ن عملها بأس���لوب آخ���ر وبعزيمة أكبر، 

وهكذا تستمر هذه الدورة التغييرية حتى تحقيق أهدافها(. 

ر�سائل جامعية 
قراءة يف الر�سالة اجلامعية املو�سومة بـ:

)وراثة الأر�س يف القراآن الكرمي والكتب ال�سماوية _درا�سة حتليلية_(

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته 
بــاب لـــــــــــّد:هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

جغرافية عصر الظهور

اآثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�سوح على اأن عقيدة النتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت 
اإلى الواقع لت�سع ب�سماتها على الجدران والبلدان

عبدالرسول زين الدين

Qالأ�سئلة الواردة اإىل مركز الدرا�سات التخ�س�سية يف الإمام املهدي

الإمام المهديQ يك�سف ال�سّنة الحقة ويلحقها بالدين.
Pخادمة اأقدام الزهراء

ال�سوؤال:
ورد ع���ن موالي أبي جعفرQ: )إن قائمن���ا إذا قام دعا الناس إلى 
أمر جديد كما دعا إليه رس���ول اهللN وان اإلسالم بدأ غريبا و سيعود 
 Qإذا قام القائم( :Qوقال موالي الصادق .)كم���ا بدأ فطوبى للغرباء
جاء بأمر جديد كما دعا إليه رس���ول اهللN في بدو اإلس���الم إلى أمر 
جديد( وعنهQ: )يصنع كما صنع رسول اهللN يهدم ما كان قبله كما 
هدم رسول اهللN أمر الجاهلية ويستأنف اإلسالم جديدًا( فما العيب 
في اإلس���الم قبل ظهور المخّلص موالي المهديQ ليهدمه ويس���تأنف 
 Qاإلس���الم جديدا؟ وان كان هناك عيب في إس���الم قبل ظهور موالي
فماذا س���يكون حالنا ونحن نس���ير على نهج اإلس���الم الذي يقع في كل 
مجاالت حياتن���ا، العبادية والسياس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادية ... 

الخ؟
الجواب:

اأولً: ليس معنى هذه الروايات أن اإلمام المهديQ سيأتي بدين 
جديد غير دين اإلس���الم_كما يحلو للبعض ان يصوّره _بل هو س���يأتي 
باإلس���الم نف���س اإلس���الم_ ونفس تل���ك الروايات الش���ريفة تؤكد هذا 
المعن���ى، اذ انه���ا لم تقل انه س���يأتي بدين جديد، انما قالت س���يأتي 
باإلس���الم جديدًا، فهو  هو نفس���ه اإلس���الم لكن بحلّة جديدة ان صح 

التعبير.
وهذه الحلة الجديدة ال تغير من اإلس���الم شيئًا، وكل ما في األمر 
ان اإلس���الم وألس���باب كثيرة )كابتعادنا عن زمن الن���ص، وانقطاعنا 
عن مباش���رة المعص���وم، وتعمّد فقهاء الس���وء إخفاء بع���ض الحقائق 
اإلس���المية، وتحريف البعض، ونس���يان بعض األحكام أو تناس���يها، 
وعدم االطالع على األحكام الش���رعية الواقعية(. قد تغيرت الكثير من 
حقائقه واندثرت أخرى حتى صار اإلس���الم اس���ماً فارغاً من المحتوى 
ف���ي كثير من مفردات���ه، وهو ما عبرت عنه الرواي���ات بانه ال يبقى من 
اإلس���الم إال اس���مه وهو ما عبرت عنه الروايات المذكورة في الس���ؤال 

بان اإلس���الم سيكون غريباً حتى بدا للناظر ان اإلسالم بقي وحيداً إالّ 
من ناصٍر قليل.

فإذا جاء اإلمام المهديQ وهو العالم بالواقع وبمصادر التش���ريع 
وم���الكات األح���كام فآنذاك س���يظهر للناس اإلس���الم كم���ا أراده اهلل 
تعالى، فيظهر جميع األحكام التي ذكرت أو نسيت، وقد يحكم اإلمام 
بأحكام ال نعرف أسس���ها الظاهرية ولكنه س���يحكم فيها بعلمه الواقعي 

وبما يراه من عالمات ومصالح أو مفاسد تتناسب مع الموقف.
وه���ذا ماعبّرت عنه األدعية الش���ريفة بتعبي���رات مختلفة، مثل ما 
ورد ف���ي دع���اء زم���ن الغيبة )وجدّد به م���ا انمحى من دين���ك وأصلح به 
مابُدّل من حكمك وُغيّر من سنّتك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضاً 

جديداً صحيحاً العوج فيه وال بدعة معه(.
وفي دعاء العهد )ومجدّداً لما عُّطل من أحكام كتابك ومش���يداً لما 

.)Nورد من أعالم دينك وسنن نبيك
فه���ذه الفقرات تش���ير وبصراح���ة إلى وجود بدع ليس���ت من الدين 
ولكنه���ا اختلط���ت حتى ظن البعض انها من الدين وان هناك س���نناً في 
الدين ولكنها غابت لس���بب وآلخر، وما س���يفعله اإلمام المهديQ هو 
انه سيكشف البدعة ويبعدها عن الدين، ويكشف السنة الحقة ويلحقها 
بالدين، إذن فاإلمامQ س���يقيم األحكام الت���ي لم تطبق والتي عُّطلت 
وس���يرفع األحكام المنحرفة ويأتي بالحقيقة، وسيحكم بأحكام واقعية 
حس���ب الموقف وما يراه هو من مصلحة، وه���و ماعبرت عنه الروايات 

بانه سيحكم بحكم آل داوود.
ثانيــاً: اليعني هذا كل���ه بحال من األح���وال اننا اآلن خ���ارج إطار 
الدي���ن ألن كل ما بيد الفقهاء هو أح���كام وقواعد عامة وروايات خاصة 
تلقوها من المعصومQ، نع���م هم يحكمون في بعض االحيان باحكام 
ظني���ة ظاهرية ولكن هذا الظن وه���ذا الظاهر قد ثبت بالدليل القطعي 
ان اهلل تعال���ى ق���د رضي لنا ان نعمل به في زم���ن الغيبة، وابتعادنا عن 
مصدر التش���ريع فهو أيضاً داخل أطار الدين، فال ينبغي ان تكون مثل 
تلك الروايات مصدراً للخوف والرعب النفس���ي بل هي مصدر اطمئنان 
لنا بأن إمامنا سيعرّفنا على الدين الواقعي الذي ارتضاه اهلل لنا ديناً.

ثالثــاً: ان مفردات االنح���راف عن الدين كثيرة ج���دًا، فالصالة 
مثاًل رغم أنها مس���ألة عامة، وكان رسول اهللN يصليها يومياً خمس 
مرات امام المسلمين، وكانوا هم على مرأى ومسمع منه لكن مع ذلك 
حصل���ت فيها انحراف���ات كثيرة، م���ن تكتّف وقول )آمي���ن( وإال خفات 
بالبس���ملة ورغم ان الس���نّة هي الجهر بها، وكصالة التراويح التي لما 
اراد امي���ر المؤمني���نQ ان يمنعه���ا ف���ي الكوفة صاح الناس )واس���نة 
عم���راه( وتناس���وا س���نة رس���ول اهللN، وكذل���ك تحريم عم���ر لمتعة 
النس���اء، وكذلك القول بالقياس والرأي، وغيرها كثير، بل قد صرّح 
ابن تيمية بان الس���نة هي التختم باليمين ولكن ألن الشيعة يفعلونه فال 

بدّ ان يكون التختم في الشمال لئال يشابه الغير في ذلك الشيعة!
فإذا كان���ت مثل هذه األمور الظاهرة والتي بلّ���غ بها النبيN علناً 
وصراحة، ومع ذلك قد دخلتها يد التحريف فكيف بغيرها من األحكام 
والت���ي قد ال يفعلها المكلف ف���ي حياته إالّ مرة واحدة _كالحج- أو أنّها 
من األحكام الدقيقة التي تحتاج إلى عمق فقهي –كاإلرث، حيث ابتدع 
عم���ر فيه مس���ألة العَوْل- على ان هذا غيض م���ن فيض انحرافات غير 

 .Kاتباع أهل البيت
***

ظهور الإمام المهديQ واأمره اأبين من ال�سم�س.
م�سطفى التميمي

ال�سوؤال:
ق���ال الص���ادقQ للمفضل بن عمر الجعف���ي )واهلل أمرنا أبين من 

الشمس، فهل هذا صحيح(؟.
الجواب:

 Qع���ن المفض���ل ب���ن عمر ق���ال: س���معت اب���ا عب���د اهلل الصادق
يق���ول: )إياكم والتنويه، أم���ا واهلل ليغيبنّ إمامكم س���نيناً من دهركم 
ولتمحصن حتى يقال: مات أو هلك بأي وادٍ سلك، ولتدمعن عليه عيون 
المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ الس���فينة في أمواج البحر والينجو اال من 
اخ���ذ اهلل ميثاقه وكتب في قلبه اإليمان وايّده ب���روح منه ولترفعنّ اثنتا 
عش���رة راية مش���تبهة اليُدرى اي من اي، قال المفضل: فبكيت، فقال 
ليQ: مايبكيك يا ابا عبد اهلل؟ فقلت: وكيف ال ابكي وانت تقول: اثنتا 

عشرة راية اليدري على اي من اي! فكيف أصنع؟
قال: فنظر الى ش���مس داخلة في الصفة )الك���وة( فقالQ: يا ابا 

عبد اهلل ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم.
قال: واهلل ألمرنا أبين من هذه الشمس )كمال الدين وتمام النعمة 

للشيخ الصدوق ص348 ح35 ب33(.

* الإمام المهديQ يك�سف ال�سّنة الحقة ويلحقها بالدين؟
*  قال ال�سادقQ للمف�سل بن عمر الجعفي )واهلل اأمرنا اأبين 

من ال�سم�س، فهل هذا �سحيح(؟.



استطالع 4

دموع ال�سماء مت�سح العناء عن درب الإباء
قد نشاهد موقفاً نتأثر به أو نتألم ألجله وهذا أمر طبيعي، ولكن من غير المألوف أن 
نشاهد العشرات بل المئات من المواقف التي تتحيّر عقولنا أمام إدراك حقيقتها، ويعجز 
الخيال عن وصف واقعها وكيف تجس���دت على األرض، وذلك عندما نُش���اهد الس���ائرين 
ف���ي درب اإلباء والنور وهم يس���يرون متحدين مختلف الظروف وأس���وأها، يتحدّون البرد 
الق���ارص والمطر الش���ديد، والش���بهات الوهابية، واألحاديث القش���رية الت���ي تحاول أن 
تمنعه���م أو تحجّمهم أو تقصي بعضاً منهم أو تصادر حقوق النس���اء منهم فتميّزهن عداًء 
له���ذه المس���يرة، بينما تفتح الباب عل���ى مصراعيه عندما تكون الدعوة للش���يطان فيجوز 

االختالط وله مبرراته. 

ولك���ن الهمّ���ة العالية والتفاني المنقط���ع النظير، والذوبان المتواص���ل حّطم كل ذلك 
وصهره فتالشى، وكأْن لم يكن. 

وإن الص���ور التي تس���جّل وتس���طر من قبل أصح���اب المواكب ال تقّل ع���ن أوصاف تلك 
الصور التي س���جّلها زوّار الحس���ينQ في مس���يرة األنهار التي يجري بي���ن ضّفتيها أمواج 
البش���ر والت���ي تنبع من كل أرض طيبة فتش���كل نهر ال���والء والوفاء في مس���يرة تذوب فيها 
األنا ويندكّ كل ش���يء في الحس���ينQ، فتنقل���ب الموازين وتنفلت المش���اعر، ومع ذلك 
كلّ���ه ال يمك���ن للم���رء أن يعبّر عما يختلجه تج���اه هذه الوقائع، فقط ه���ي الصور التي تُرى 
وتحكي جزءاً من الواقع وتعبّر عن جزء الحقيقة، اما جزؤها اآلخر فال يدركه إالّ صاحب 

المسيرة.
والمنظم الحقيقي لها وهو اإلمام المهديQ الذي يحفظ هذه المسيرة ويدفع الناس 
باتجاهه���ا كم���ا أنه هو Q الذي س���يدافع عنها ويجعلها عالمية بمعن���ى الكلمة عند ظهوره 

المبارك.
وم���ن هنا ينبغي ان تكون تلك الصور مطرزة بلون االنتظار وان ال تخلو هذه اللوحة من 

لمسات الدعاء لتعجيل فرج اإلمام الغائب.

هل نحن مؤمنون فعاًل، أتقياء حّقًا؟ سؤال نطرحه على أنفسنا ثمّ ننظر بعد ذلك لنرى هل 
نحن مؤمنون فعاًل؟

كيف يُعرفُ اإليمان، وكيف نطمئن إلى نفوس���نا بأنَّها قد آمنت، وهكذا ال بدَّ أن نبحث فيما 
بين أنفس���نا بعد أن نبتعد عن ضجيج الدعايات وعم���ل االنفعاالت التي تأخذ بنا إلى متاهات في 

الفكر والعقيدة.
ف���إذا كن���ت موالياً ألئمّة أهل البيتK، ما هو المطلوب منّي في تفكيري وعقيدتي، هل لي 
أْن أدَّعي أنّي ُاحبّهمK ثمّ ُاخالفهم؟ وهل لي أن أدَّعي أنّي من أتباعهم ثمّ أكون من أعدائهم؟

ه���ل لي أْن أكون من أتباع اإلمام المهديQ ثمّ أعم���ل على إيذائه؟ وهل لي أن أدَّعي الدفاع 
عن اإلمام المهديQ ثمّ أعمل على اتّهامه؟

يا سبحان اهلل، كيف يجوز لي إيذاء المؤمن، فكيف باإلمام المهديQ؟!
وهل يحقُّ لي إهانة المؤمن، فكيف باإلمام المهديQ؟!

وه���ل أس���تطيع أن أقول لهQ إذا ظهر: )إنّي عملتُ على إس���عادك فأنا مع���ك(؟ أم أتوقَّع أْن 
يعاتبني اإلمامQ على إيذائي له، أو يعاقبني على تهمتي له؟

هل س���معتم أنَّ أحداً من الناس ادَّعى أنَّ فالناً ولده ولم يثبت نس���به إليه؟ ماذا تتوقَّعون أن 
يفعله هذا الش���خص الذي ادَّعى أحدٌ بأنَّه ولده وهو ليس بولده؟ في العرف العش���ائري يُعَدُّ ذلك 
اعتداًء، ويحقُّ للشخص أن يعاقب هذا المدَّعي والمتعدّي على نسبه بالمطالبة باالعتذار له ومن 

عشيرته كذلك، نعم ذلك في عرف العشائر قبيح حقيقة، وإهانة للتقليد العشائري.
إذن لماذا نسكت وال ندافع عن حرمة اإلمامQ وعشيرته وأهل بيتهK، فهم أعظم الخلق 
وأش���رفهم؟ لماذا هذا الس���كوت، لِمَ ال ننتصر إلمامنا، وال تأخذنا الغيرة على ش���رف إمامنا، 

وال نهتمّ لشأن إمامنا..؟
هل سمعتم أنَّ أحداً لم يكن من السادة ثمّ يدَّعي أنَّه ابن اإلمام المهدي Q، لماذا نسكت؟ 

ولماذا نتفرَّج؟
أين الغيارى؟ أين أهل الدين؟ أين أهل األعراف العشائرية المحترمة؟

هل تقبلون برجٍل يُدعى )أحمد إسماعيل كويطع( يدَّعي أنَّه ابن اإلمام المهدي؟
أين ذهبت الغيرة المهدوية؟ أين ذهبت الحمية؟

اهلل أكبر اهلل أكبر.. ونحن نتفرَّج ونسمع كّل هذا التعدّي وال نفعل شيئاً.
أين المسؤولون؟ أين العلماء؟ أين المثقَّفون؟ أوقفوا هذا االعتداء واإلهانة إلمامكم المهدي 
Q مِن هؤالء المدَّعين، يا غيارى قفوا وقفًة واحدًة يشكركم اإلمامQ عليها، وال تكونواً جميعاً 

عرضة لدعاء اإلمامQ عليكم وسخطه وغضبه.

ما هي الوصية؟
ادَّع���ى هذا العمي���ل المهوَّوس أنَّه ابن اإلم���ام المهديQ، وأنَّ النب���يNّ أوصى به، حيث 

أوصى لألئمّة واحداً بعد واحد، ثمّ قال في آخر وصيته:
)...فذل���ك اثن���ا عش���ر إمامًا، ثمّ يك���ون من بعده اثنا عش���ر مهدي���ًا، فإذا حضرت���ه الوفاة 
فليس���ّلمها إلى ابنه أوّل المقرَّبين، له ثالثة أس���امي كاس���مي واس���م أبي وهو عبد اهلل وأحمد، 

واالسم الثالث المهدي، هو أوّل المؤمنين(.
هكذا وردت العبارة في آخر الوصية، ونقول في ذلك:

أوّالً: إنَّ سند الحديث ضعيف ألنَّ فيه:
)علي بن سنان الموصلي(، وهو عامّي، أي ليس من الشيعة، فهو غير ثقة.

)أحمد بن محمّد بن الخليل(، وهو مجهول ليس بثقة.
)جعفر بن محمّد المصري(، وهو مهمل غير ثقة.

فالرواية ساقطة عن االعتبار لضعف السند.
ثانيًا: إنَّ نهاية الحديث بعد أن قال النبيNّ: )فذلك اثنا عشر إمامًا(، أرادN أن يبيّن أنَّ 
األئمّة اثنا عش���ر إماماً وليس أكثر، وهذا واضح في تحديد العدد، مع وجود قرائن كثيرة تؤّكد 
 Nّعلى أنَّ عدد األئمّة ال يتجاوز االثني عش���ر، حيث روى أهل السُ���نّة والش���يعة جميعاً أنَّ النبي

أشار إلى اثني عشر إمامًا، فما معنى اإلشارة إلى غيرهم؟
 Kأش���ار إلى االثني عش���ر إماماً ف���ي الرجعة، أي أنَّ األئمّة Nثالثًا: على فرض أنَّ النبي
يرجعون بعد اإلمام المهديQ واحداً بعد واحد في زمن الرجعة، فال بدَّ أن يبيّن بش���كل واضح 
غي���ر ملتب���س أنَّ األئمّ���ة الذين يرجعون بع���د اإلمام المه���ديQ هم أئمّة أه���ل البيتK وليس 
غيرهم، فما معنى أوّل المقرَّبين واس���مه اس���مي واسم أبي واالسم الثالث المهدي؟ فهذا واضح 

االضطراب.
رابعًا: أنَّ البعض أضافوا في أحاديث النبيNّ وأهل البيتK الشيء الكثير من أجل خدمة 
أغراضه���م وأهدافهم، وهذه الزي���ادة هي ممَّا ُاضيف ألحاديث النب���يّ واألئمّة وعندنا كثير مثل 

هذه التحريفات أشار إليها علماؤنا.
ق���ال النجاش���يG في عنوان )هبة اهلل أحمد ب���ن محمّد(: إنَّه كان يتعاط���ى الكالم ويحضر 
مجلس أبي الحس���ين بن ش���يبة العلوي الزيدي المذهب، فعمل له كتاب���ًا، وذكر أنَّ األئمّة ثالثة 
عش���ر مع زيد بن علي بن الحس���ين، واحتجَّ بحديث في كتاب سليم بن قيس الهاللي: )إنَّ األئمّة 

.Qاثنا عشر من ولد أمير المؤمنين
ثمّ قال العالَّمة التستري:

)ه���ذا ونقل الش���يخ ف���ي غيبته ف���ي ردّ فِرَق الش���يعة 
المبطل���ة: إنَّ فيه���م فرق���ة قال���وا أنَّ للخل���ف ول���دًا، وإنَّ 
األئمّة ثالثة عشر، ولعلَّهم استندوا إلى مثل هذه األخبار 

المحرَّفة( )األخبار الدخيلة للشيخ التستري 1: 10(.
خامس���ًا: في تعليق���ه على ه���ذا الخبر ق���ال العالَّمة 
الش���يخ الحرّ العامل���يG في كتاب )اإليق���اظ من الهجعة 
بالبره���ان على الرجعة/ ص 430(، ق���ال: )وما تضمَّنه 
الحديث الم���روي في كتاب الغيبة )هذا الحديث المش���ار 
إليه وه���و حديث الوصية(، أوّاًل: على تقدير تس���ليمه في 
خصوص االثني عشر بعد المهديQ ال ينافي هذا الوجه 
)كالمه في الرجع���ة وأنَّ األئمّة يرجع���ون بعد المهدي(، 
الحتم���ال أن يكون لف���ظ )ابن���ه( تصحيفاً وأصل���ه )أبيه( 

بالياء آخر الحروف )وليس ابنه(، ويراد به الحس���ينQ )ألنَّ���ه يصدق أن يكون أبيه(، لما روي 
س���ابقاً في أحاديث كثيرة من رجعة الحس���ينQ عند وفاة المهديQ ليغسّ���له، وال ينافي ذلك 
األس���ماء الثالثة الحتمال تعدّد األس���ماء واأللقاب لكّل واحد منهمQ وإن ظهر بعضها ولم يظهر 
الباقي، والحتمال تجدّد وضع األس���ماء في ذلك الزمان ل���هQ، ألجل اقتضاء الحكمة اإللهية. 

وقولهQ في حديث أبي حمزة: )اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين(...( إلى آخر كالمه.
سادس���ًا: ق���د ثب���ت باألدلَّة القطعي���ة أنَّ األئمّ���ةK يرجعون بع���د اإلمام المه���ديQ، وأنَّ 
المقص���ود م���ن المهديين بعد اإلمام المهدي هم األئمّة االثنا عش���ر، وصفة المهدي لهم بمعنى 
أنَّه���م الهادون إلى الحقّ، ولعلَّ ما يظهر من األحادي���ث أنَّ المهدي هو صفة لإلمام حينما يكون 
مبس���وط الي���د وله إمكانية الحكم والدولة، وعلى هذا فال يك���ون معنى المهدية هي ألوالد اإلمام 

.Qالمهدي
س���ابعًا: إنَّ الحديث ع���ن زواج اإلمام المهديQ هو خرق لحجب الغيبة وأس���رارها، وليس 
لنا أن نبحث عن ش���أن زواجه في الغيبة، حيث لم تثب���ت األدلَّة إمكانية زواجه، وأين هم أوالده 
وأزواجه؟ ولماذا لم يدَّع أحدٌ منهم أنَّهم أحد أوالده أو ذرّيته؟ فكيف إلنس���ان يكون من ذرّيته مع 

معرفتنا بنسبه؟!
وأخيراً أقول:

اتَّق���وا اهلل في أمر إمامكم المهدي، وال يكون ظهوره نقمة عليكم، بل اجعلوه رحمة، فإنَّكم 
محاسبون وسوف تنظر كّل نفس ما قدَّمت لغد، وال حول وال قوَّة إالَّ باهلل العلي العظيم.

Qمواقفنا ال�سريحة )اأحمد اإ�سماعيل كويطع( وجراأته على الإمام املهدي
السيّد محمّد علي الحلو



التمهيد المهدوي

الكويت / الموقع وال�سكان:
تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة 
العربي����ة، تحدّها جمهورية العراق من الش����مال والغرب، وتالمس 
مياه الخليج حدودها الش����رقية، أمّا م����ن الجنوب فتحدّها المملكة 

العربية السعودية.
تبلغ مس����احة دولة الكويت إجم����االً 17,818 كم2، ويزيد عدد 
س����كانها من الكويتيين على 1,087,552 نس����مة، حسب إحصاء 

عام 2008.
الكويت / القت�ساد:

تع����دّ الكويت واحدة من أهم أكب����ر االقتصادات في المنطقة، 
وهي أحد أهم منتجي ومصدّري النفط في العالم، وعضو مؤس����س 
ف����ي منظمة الدول المصدر للنف����ط _أوبك_، وتمتلك خامس أكبر 
احتياط����ي نفط����ي ف����ي العال����م، حيث يوجد ف����ي أرضه����ا 10% من 

احتياطي النفط العالمي.
يمث����ل النفط والمنتجات النفطية فيه����ا ما يقرب من 95% من 
عائدات التصدي����ر، و80% من اإلي����رادات الحكومية، وباإلضافة 
للصناع����ات النفطي����ة يوج����د بالكوي����ت صناع����ة الم����واد اإلنش����ائية 
واألغذي����ة والمالبس واالثاث وغيرها، وهناك عدد من الش����ركات 
والمؤسس����ات الخدمية الضخمة والمؤثرة ف����ي االقتصاد الكويتي، 
وكذل����ك هناك س����وق ل����الوراق المالية والت����ي تعد واح����دة من أهم 
أس����واق المال في العالم العربي، كما تمثل االس����تثمارات الداخلية 

والخارجية أحد أهم المحركات االقتصادية الهامة في الكويت.
الواقع الديمغرافي / الديني:

دي����ن الدول����ة في الكوي����ت هو دين اإلس����الم وهو دي����ن الغالبية 
هناك، إذ يشكل المس����لمون 85% من مجموع الكويتيين، أمّا غير 
المس����لمين فيش����كلون 15%، أغلبهم من الهندوس والمس����يحيين، 
وتقول التقديرات إن حوالي 30% من المس����لمين الكويتيين هم من 

الشيعة.
الكويت ونعمة الت�سّيع:

تمت����ع الكويتي����ون بنعم����ة التش����يع قب����ل تأس����يس دولته����م، إذ 
يتش����اركون في الس����كن مع باقي الكويتيين، وكان لهم الدور البارز 

في التأسيس، ودورهم هذا واضح ومثبت في التاريخ الكويتي.
امّا اليوم فيش����كل الشيعة جزءاً مهماً وفعّاالً من نسيج المجتمع 
الكويتي، فلهم مشاركاتهم الفعالة في الحياة السياسية الكويتية، 

كذلك لهم وجودهم النافذ في الحقل االقتصادي هناك.
وم����ن ش����يعة الكويت عائ����الت تعد م����ن كب����ار الفئ����ة التجارية 

الكويتية، منهم عوائل: الوزان، بهبهاني، دشتي، ومعرفي.
�سيعة الكويت اأول المدافعين عن بلدهم:

ال تتعرض الكويت لخطر إالّ وكان لش����يعتها ش����رف الدفاع عن 
حياضها، فق����د كان لهم الدور الفعّال في معرك����ة الجهراء، أمام 
هجم����ات الم����د الوهاب����ي، حيث ه����بّ الش����يعة للدفاع ع����ن وطنهم 
برئاس����ة )الس����يد محمد مهدي القزويني( للتصدي لتلك الهجمات 
المغرضة وصدها عما س����عت إليه من احتالل لهذا البلد والسيطرة 

عليه وضمّه لمخططاتها الدنيئة.
وإن دور الش����يعة في الدف����اع عن حرمة أراضيه����م وحرائرهم 

أمام غزو صدام للكويت ألكبر من أن تخفيه خافية. 
فكان ما فعله الشيعة عظيماً في مسار المقاومة الشعبية، ومن 
أول يوم من أيام ذلك االعتداء اآلثم، فقد قدموا في هذا الس����بيل 

من البطوالت والتضحيات الكثير.
إن اعتزاز ش����يعة الكويت بوطنيتهم واضح وضوح الش����مس في 
رابعة النهار، فال يحتاج إلى شرح أو توضيح، وال بيّنة، وال تخفيه 
مزاي����دة مزاي����د، بل ان اعماله����م البطولية لخير ش����اهد على هذا 

االعتزاز، وهي ترجمة بل خير مصداق لهذه الوطنية.
موؤ�س�سات �سيعية كويتية:

حيث الحرية العقدية والدينية في دولة الكويت للكويتين عموماً 
وللشيعة خصوصًا، فإضافة إلى تجمعاتهم السسياسية واالجتماعية 
فإن مؤسس����ات الشيعة ومحافلهم )مساجداً وحسينيات( تنشط في 
مج����ال نش����ر عقيدة وتعالي����م الدين الح����ق في كل أنح����اء الكويت، 
وهي ال تألوا جهداً في هذا المجال، ومن المؤسس����ات التي كان لها 

النشاط الواضح:
- ح����وزة اإلمام الحس����ن المجتب����ىQ العلميّة / ف����ي الكويت 

العاصمة/مشرّف:
وتنشط في الدراسات الحوزوية، والتبليغ اإلسالمي.

الم���دي����ر: الشيخ حسين المعتوق.
و   www.hawza-kw.org :الصفحة على اإلنترنت

 www.hawza-kw.net
- منتدى القرآن الكريم / في الكويت العاصمة/الرميثية:

وتنش����ط في مؤتمرات القرآن الكريم )نادي المؤمن المتمدن( 
وإصدار نشرات ثقافية في شهر محرم الحرام، إضافة إلى دورات 

صيفية ومخيم ربيعي.
الم���دي����ر: حسن العطار.

الصفحة على اإلنترنت:

 www.montadaalquran.com 
- مركز الهادي / في الكويت العاصمة:

بموالي����د  واالحتف����االت  الصيفي����ة،  ال����دورات  ونش����اطاته 
المعصومي����ن وتعازيه����م، والن����دوات الفكرية والبرام����ج الرياضية 

واالجتماعية والترفيهية للشباب، وديوان الفتيان األسبوعي.
الم���دي����ر: الشيخ محمد الجزاف.

 www.alhadi.net :الصفحة على اإلنترنت
- دار الزهراءP / في الكويت العاصمة:

ومنها لجان خيرية، ومخيمات، واحتفاالت دينية.
الم���دي����ر: الحاج كاظم عبد الحسين.

الصفحة على االنترنت:
http://www.daralzahra.com 
- هيئة خدام المهديQ / في الكويت العاصمة:

ونش����اطاتها إصدار مجل����ة )المنير( الش����هرية، ومطبوعات، 
ومشروع )علي ولي اهلل( لنشر التشيع في العالم.

الم���دي����ر: السيد عصام أحميدان. 
 14masom.com.www :الصفحة على اإلنترنت

م�ساجد وح�سينيات �سيعية كويتية:
لش����يعة الكويت اكثر من 160 مس����جداً وحس����ينية، وهي قليلة 
جداً قياساً بما سمحت به الجهات الكويتية المختصة بأن يكون لدى 

المذهب اآلخر من أماكن العبادة.
وتنتشر مساجد الشيعة في كل أرجاء البالد ومن أشهرها:

اإلمام الحسنQ/ بيان.  -
البلوش/ الجابرية.  -

مقياس/ رميثية.  -
اإلمام زين العابدينQ/ السالمية.  -

اإلمام الحسنQ/ ميدان حولي.  -
أبا الفضل العباسQ/ صباح السالم.  -

القدس/ مبارك الكبير.  -
خاتم المرسلينN/ العدان.  -
اإلمام الرضاQ/ األحمدي.  -

معرفي/ سلوى.  -
محمد بن أبي بكرJ/ الجهراء.  -

وغيرها.
ومن هذه الم�ساجد اأي�سًا:

* الصحاف. * الحياك. * الغضنفري. * مراد. * محمد 
الموس����وي. * المزي����دي. * ح����اج عبد اهلل البلوش����ي. * يوس����ف 
بهبهاني. * ابن نخّي. * سمو األمير. * اإلمام عليQ. * جعفر 
بن أبي طالبQ. * إبراهيم القالف. * مغامس. * الش����يرازي. 

* حسن سيد إبراهيم. * اشكناني. * العمرية. * البحارنة.
ومن الح�سينيات ال�سيعية الكويتية: 

* حس����ينية الرس����ول األعظ����مN الكربالئية / ف����ي الكويت 
العاصمة:

ونشاط هذه الحسينية ملحوظ متميز، يتمثل في إقامة وإحياء 
المناس����بات الت����ي تحتفي بالرس����ول األعظمN وعترت����ه الطاهرة
K، وخاصة مناس����بات عاشوراء الحس����ينQ، وهذه الحسينية 

تبث نشاطاتها على قناة األنوار الفضائية.
كذلك هناك ح�سينيات:

* ناص����ر الرس. * حجي حس����ين. * جاس����م الصراف. * 
أحم����د بن نعم����ة. * عب����د اهلل الس����ماك. * مال عل����ي االمير. * 
إبراهيم سيد حسن. * حسين عبد اهلل علي. * رازية درويش. * 

وحسين العليان. وتقع كلها في منطقة الدعية.
ثم ح�سينيات:

* حجي أحمد تمال. * أحمد حس����ن عاشور. * سيد محمد 
الحسين. * عمران سيد. * محمد الالري. * حجي علي حسين. 
* مجيد عباس. * طيبة سيد حسين. * وعلوية بيبي رباب. وتلك 

من حسينيات منطقة بنيد القار.
أمّا في ضاحية عبد اهلل السالم فهناك:

* حسينية إبراهيم جمال الدين. * وعلي الشواف.
ومن ح�سينيات منطقة المن�سورية:

* الياسين. * العباسية. * عباس المطوع. * عون المطوع. 
* محمد االربش. * الهزيم. * مالية زهرة. * خليل فردان. * 

الشموم. * عبد المحسن الحرز. * ثم الحسينية العراقية. 
وغي����ر ذلك م����ن المس����اجد والحس����ينيات العام����رة بالحضور 
الش����يعي المتميز الذي أثبت وجوده وفاعليته على الس����احة الوطنية 
الكويتي����ة وذلك بإص����راره على مبادئه العقدي����ة وبثباته على أصالة 

كويتيته. 
�سخ�سيات �سيعية كويتية:

من الشخصيات الشيعية المؤثرة على الساحة الكويتية، والتي 
أخ����ذت مكانتها في الحياة االجتماعية، ومارس����ت أدوارها الدينية 

والسياسية واالقتصادية في البالد:

السيد محمد باقر المهري:  -
وهو االمين العام ل� )تجمع علماء المس����لمين الش����يعة( ومعتمد 
آي����ة اهلل العظمى الس����يد عل����ي السيس����تاني)دام ظله ال����وارف( في 

الكويت.
د. حس����ن جوه����ر: وه����و نائ����ب مس����تقل ف����ي البرلم����ان   -

الكويتي.
صالح عاش����ور: وهو نائب في البرلمان، وعضو مؤسس   -

لتجمع )العدالة والسالم(.
عدنان عبد الصمد: نائب برلماني.  -

أحمد حاجي الري: وهو نائب في البرلمان أيضاً.  -
يوس����ف الزلزل����ة: نائ����ب ووزي����ر س����ابق، وم����ن أب����رز   -

شخصيات )الميثاق الوطني(.
يوس����ف المعراج: وه����و رئيس لجنة اإلغاث����ة في جمعية   -

الهالل األحمر الكويتية.
د. معصومة المبارك: نائبة برلمانية.  -

د. روال دشتي: نائبة برلمانية.  -
كذلك من هذه الشخصيات:

إبراهيم بهبهاني.  -
أحمد الصراف.  -

حامد عبد اهلل العلي.  -
حسن علي كريم.  -

عبد األمير التركي.  -
منى ششتر.  -

وينش����ط أولئك في مجال الصحافة الكويتية كصحف القبس، 
الوطن، األنباء، والسياسة.

حبيب عبد المجيد النقي.  -
علي أحمد عبد السالم.  -

عبد الصمد عبد اهلل معرفي.  -

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

والثبات الوطنيـــــــــــــــــــــــــة  الكويت  �سيعة 

اأبو القا�سم محمد اأنور كبير - وهابي - بنغالدي�س
ولد )أبو القاس����م( عام 1970م في بنغالدش، نال شهادة 
الليسانس في العلوم الزراعية، وش����هادة الليسانس في العلوم 

السياسية والثقافة اإلسالمية.
يقول األخ أبو القاس����م: )نش����أت في أوس����اط عائلة متدينة 
ومحافظة، تعتق����د أّن االلتزام بالتعاليم الدينية واإلرش����ادات 
اإلس����المية أمر أساس����ي اليمك����ن غض الطرف عن����ه، فكانت 
المع����ارف الدينية األولية في األصول والفروع عندي مس����توعبة 

وواضحة، بحيث تركت األثر على سيرتي فيما بعد.
وم����ن جرّاء تلك التربية تأصّلت عندي هواية قراءة التاريخ 
اإلسالمي، السيما المرتبط بحياة الصحابة والخلفاء، فكنت 
أس����تمتع عند قراءة س����يرة النبيّ الكريمN والخلفاء وقصص 

. K سائر األنبياء
لك����ن ثمة أم����ور كانت تكدّر صف����و هذه الهواي����ة، وتجعلني 
أعيش حالة االس����تغراب واالش����مئزاز من بع����ض القضايا التي 

أقرؤها(.!
بدء التعّرف على ال�سيعة:

يضي����ف األخ: بع����د مض����ي س����نوات عدي����دة م����ن تخرجي 

عمل����ت مترجم����اً في بعض 
النش����ر  ودور  الصح����ف 
أن  فاتف����ق  البنغالي����ة، 
ترجم����ة  عل����ى  اطلع����ت 
لكت����اب )تفس����ير الميزان( 
الطباطبائ����ي،  للعالم����ة 
فوج����دت منهج����ه يختل����ف 
عن التفاس����ير التي قرأتها 
من قبل! ووجدته تفس����يراً 
األس����لوب،  ف����ي  جدي����داً 

يجمع بين الحداثة والتقليد(.
وكان هذا أوّل كتاب شيعي يقع بيدي، وعند قراءتي لبحوثه 
التاريخية اندفعت لتجديد النظر في معتقداتي الس����ابقة، وقد 
تبيّن لي أّن عترة الرس����ولN الذي����ن طهرهم اهلل من الرجس 
أح����قّ بالخالفة من غيره����م، وأّن التمس����ك بغيرهم يأخذ بيد 
اإلنسان إلى الضالل، فلهذا تركت معتقداتي الموروثة وأعلنت 

استبصاري في العاصمة )دكا( عام 1991م.

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  الخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�سف ا�سرار تحولهم 

حسينية الرسول األعظمحسينية البو حمدحسينينة ال ياسني

حسينية عاشور

منتدى القرن الكرمي

النائب حسني القالف النائب سيد يوسف 
الزلزلة

النائب عبد احلميد 
دشتي

النائب د. حسن جوهرالنائب عدنان املطوع النائب سيد عدنان 
عبد الصمد
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وال ش���ك في أن ه���ذا االرتباط العاطفي والش���عوري، وذلك الس���كون 
والركون يصبح ضرورة ملحة، حينما يبدو أن الناس قد بدأوا يتعاملون مع 
قضية اإلمام المهديQ باعتبارها مرتكزاً عقائديًا، ال يملك من الروافد 
الش���عورية والعاطفيّة إال القليل القليل، ال���ذي ال أثر له في موقع الحركة، 

وتسجيل الموقف.
فالمطل���وب إذن، ه���و أن يس���هم م���ا وقع في بع���ث األمل ورف���ع درجة 
اإلحساس، والش���عور واالرتباط بالقائد وبالقيادة إلى مستوى أعلى وأكثر 
حيوي���ة وفاعلية، فيه الكثير من الجدّي���ة، والمزيد من العطاء. ويعمق في 
اإلنسان المس���لم المزيد من الشعور بالمس���ؤولية، واإلحساس بالرقابة، 
ليعيش في رحاب اإلمامة بكل ما فيها من معان، وكل ما تمثله من عطاء، 
في مجال الحركة والعمل والس���لوك والموق���ف، وفي جميع مفردات حياته 

التي يعيشها.
وبعد هذا التوضيح الذي ذكرناه نقول:

إن األم���ر يتلخص في إعطاء ضابطة عامة لألحاديث التي تتحدث عن 
المستقبل، وعن عالمات الظهور لإلمام الحجةQ، والتي تشير إلى أنها 
جميعاً _حتى ما صح س���نده منها_ إنما تتحدث عن أمور ليس���ت بأجمعها 
حتمي���ة الوقوع، فمن الجائ���ز أن ال يقع بعض منها، ولك���ن هذا البعض ال 

يمكن لنا تحديده بالدقة.
والس���بب في ذلك هو: أن اإلمامQ أو النبيN، إنما يتحدث ويخبر 
ع���ن تحقق المقتضي لوج���ود ظاهرة، أو حدث مّا وفق م���ا هو مخزون في 
علم الغيب. بحيث لو سارت األحداث على طبيعتها لتحقق ذلك المقتضي.

ولكنهQ ل���م يخبر عن ش���رائط تأثير تلك المقتضيات، وهل س���وف 
توج���د أم ال؟ كم���ا أنه لم يخب���ر عن الموان���ع التي قد تع���رض للمقتضي، 

وتمنعه من التأثير.
وإذن.. إذا تحقق شيء مما أخبر عنهQ، فإن ذلك يكشف عن تحقق 
ش���رائطه، وفقد موانعه، وتمامي���ة عناصر علته، وإذا ل���م يتحقق، فإن 

ذلك يكشف عن عروض مانع، أو فقد شرط تأثير ذلك المقتضي.
فهوQ إذن إنما يخبر عن أمور قد تختلف في المآل والنتيجة، ولكنها 
متحدة، وذات طبيعة واحدة، وفي نسق واحد من حيث تحقق مقتضياتها.

وه���ذا بال���ذات ه���و ما تعني���ه الروايات الت���ي نصت عل���ى حتمية بعض 
عالمات الظهور، وأوضحت أن س���ائر ما يُذَكر في الروايات مما عدا ذلك 
ق���د ال يقع بعض منه، ام���ا الحتمال أن ال يوجد ش���رط تأثير مقتضيه، أو 

لوجود المانع من التأثير.
وذل���ك يعني: أن يصب���ح ضعيف الس���ند وصحيحه من تل���ك الروايات 

بمنزل���ةٍ واح���دة، م���ن حيث ع���دم إمكاني���ة التنب���وء بحتمي���ة حصوله في 
المس���تقبل، فإن كل ما أخبرت عنه تل���ك الروايات يصبح في معرض أن ال 
يتحق���ق وال يكون. وإن كان احتمال الحصول ف���ي الروايات الصحيحة أقوى 

منه في غيرها.
فال مجال بعد لرس���م خريطة لألحداث المستقبلية، وال يصح صرف 
الجهد في التعرف على ما س���يحدث، ومح���اوالت من هذا القبيل لن يكون 
لها األثر المطلوب في ترغيب الناس، أو ترهيبهم، ما دام أنه لم يعد ثمة 
مجال لالس���تفادة من األخبار _صحيحها وسقيمها_ إالّ بعد وقوع الحدث. 
فيأتي حينئذ دور المقارنة بين ما هو مذكور في الرواية، وبين ما وقع فعاًل 

ويكون اإليمان به أو عدمه على هذا األساس.
ومن هذه الروايات:

ع���ن أبي جعفرQ قال: )إن من األمور أم���وراً موقوفة، وأموراً   -
محتومة، وأن السفياني من المحتوم الذي البد منه(.

عن معلى بن خنيس، قال:   -
)س���معت أب���ا عب���د اهللQ يقول: م���ن األمر محت���وم، ومن���ه ما ليس 

بمحتوم ومن المحتوم خروج السفياني في رجب(.
عن أب���ي جعفر محمد بن عل���يQ في قوله تعال���ى: )ُثمَّ َقضَى   -
َأجَاًل وََأجٌَل مُّس���مًّى عِن���دَهُ( فقالQ: )إنهما أج���الن: أجل محتوم، وأجل 
موقوف. فقال له حمران: ما المحتوم؟  قالQ: الذي هلل فيه مش���يئة. قال 
حم���ران: إني ألرجو أن يكون أجل الس���فياني من الموقوف.  فقال أبو جعفر

Q: ال واهلل، إنه لمن المحتوم(.
وج���اء عن محمد بن همام، عن محمد ب���ن أحمد بن عبد اهلل   -
الخالنج���ي، ع���ن داود بن القاس���م: )كنا عن���د أبي جعفر محم���د بن علي 
الرضاQ، فجرى ذكر الس���فياني، وما جاء ف���ي الرواية من أن أمره من 

المحتوم، فقلت ألبي جعفرQ: هل يبدو هلل في المحتوم؟.
ق���الQ: نعم. قلن���ا له: فنخاف أن يب���دو هلل في القائ���م. قالQ: إّن 

القائم من الميعاد، واهلل ال يخلف الميعاد(.
الآراء ال��واردة في هذه ال�سل�سلة )درا�سة  مالحظة:  	•
ف��ي عالمات الظه��ور( تمثل راأي العالمة ال�سي��د العاملي ولي�س 
بال�س��رورة اأن تمث��ل راأي �سحيفة �سدى المهديQ واإنما ن�سرت 
م��ن قبل ال�سحيف��ة تر�سيخا في فهم الوع��ي المهدوي وتعميقا 

لأ�سل التعددية في القراءات التخ�س�سية باأيٍد تخ�س�سية. 

يروي الشيخ الصدوق عن اإلمام الصادقQ أنه قال: )إن ظهور 
المهديQ ال يتحقق حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد(.

فالحديث عن الظهور يدور حول بلوغ كل ش���قي وكل س���عيد مداه 
ف���ي العمل, وال يدور حول بلوغ االش���قياء فقط منته���ى درجتهم في 

الشقاوة.
وتتحدث الروايات اإلس���المية عن نخب���ة من المؤمنين يلتحقون 

باإلمام فور ظهوره.
ومن الطبيعي أن هذه النخبة ال تظهر معلقة في الهواء، بل البدّ 
من وج���ود أرضية صالحة تربّي هذه النخبة على الرغم من انتش���ار 

الظلم والفساد. 
الرواي���ات اإلس���المية تتحدث أيضاً عن سلس���لة م���ن النهضات 
يقوم بها أنصار الحق قبل ظهور المهديQ, منها نهضة اليماني, 
ومث���ل هذه النهض���ات ال يمكن ان تبت���ديء بس���اكن, وال تظهر دون 

أرضية مسبقة.

وإّن بعض الروايات تتحدث عن قيام دولة أهل الحق التي تستمر 
حتى ظهور المهديQ, حتى أن بعض العلماء احس���نوا الظن بدولة 
بع���ض الس���الالت الحاكمة, فظن���وا أنها الدولة التي س���تحكم حتى 

.Qظهور المهدي
وه���ذا الظ���ن _وان كان ينطل���ق م���ن س���ذاجة في فه���م الوقائع 
السياس���ية واالجتماعية_ لكنّه يدل على استنباط هؤالء العلماء من 
الروايات واألخبار المتعلقة بظهور المهدي ما يش���ير إلى أّن الظهور 
ال يقت���رن بفناء الجناح المناصر للحق والع���دل وااليمان, بل يقترن 
بانتص���ار جناح الع���دل والتقوى والصالح على جن���اح الظلم والتحلل 

والفساد.
اآلي���ات والروايات المرتبط���ة بظهور المه���دي المنتظرQ تدل 
عل���ى أن ظهوره يش���كل آخر حلقة م���ن حلقات الص���راع الطويل بين 

انصار الحق وانصار الباطل منذ بدء الخليقة.

إن تكاليف اإلسالم قد جاءت للرجل والمرأة , فق�د أّكدت 
الشريعة السمحاء على أّن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تكلي���ف ل���كال الجنس���ين, وأن التكام���ل الفك���ري واألخالقي 
والروح���ي مت���اح للطرفي���ن للرج���ل والم���رأة, فكم���ا تكام���ل 
الرجال, فقد تكامل���ت خديجةP وزينبP وغيرهن، وأن 
طري���ق خدمة الدين الحنيف وقضية االمام المهديQ مفتوح 
 Qللم���رأة، كذل���ك تؤكد الرواي���ة الواردة عن اإلم���ام الباقر
أنه س���وف تكون مع اإلمام المهديQ, خمس���ون امرأة, وأن 
التأريخ قد أّكد لنا وقوف المرأة المسلمة إلى جنب الرجل في 
أش���ق وأعظم التكاليف, فعندما حمل النبي األكرمN أعباء 
الرس���الة الس���ماوية, كانت خديجةP إل���ى جانبه, وعندما 
 ،Pفي مواجه���ة الصعاب كانت مع���ه الزهراء Qكان عل���ي
وعندما وقف الحس���ينQ وقفته الشامخة في كربالء, كانت 

...Pإلى جانبه زينب
وعندما يظه���ر اإلمام المهديQ س���تكون معه المؤمنات 
المحافظات على دينهن, الملتزمات بأوامر اهلل، المنتظرات 

الممهدات لظهور العدل اإللهي.
فعل���ى الم���رأة أن تعي���ش هّم الدي���ن كما يعيش���ه الرجل, 

 Qوعليها أن تتحسس آالم اإلمام المهدي
وإنن���ا ال نقبل للمرأة وهي التي تمتل���ك طاقات كبيرة جداً 
 Pأن تظ���ل بعيدة عن إمامه���ا, فلننظر إلى الح���وراء زينب
كيف نصرت أخاها الحسينQ ولم تتخل عنه, فلماذا نترك 
نحن اإلمام المهديQ وحيداً فريدًا, وإن قيل إن زينب كانت 
أختاً لإلمام الحسينQ فلننظر إلى طوع��ه) رضي اهلل عنها(  
كيف نصرت مس���لم بن عقيلQ وهي ليس���ت ل���هQ بأخت أو 
حتى قريبه.. بل ال تربطها به إالّ صلة األخوّة في اهلل, وعندما 

تخلى عنه الرجال كانت له طوعه خير سند ونصير.
فلك���ي تنصر المرأة المهدي المنتظ���رQ في غيبته وعند 
ظهوره يجب أن تكون مستعدة بنيّة خالصة,وعلى أتم االستعداد 
النفسي والروحي من خالل المحافظة على التزاماتها الدينية 
والتي بطبيعة الحال تنقس���م إلى قسمين, قسم ال يجب عليها 
تركه أبداً في مختلف الظروف و الحاالت,وقسم تحاول أن ال 

تتركه إالّ في الحاالت االستثنائية.
والقسم األول: هو الواجبات الدينية مثل الصالة والصيام 
والح���ج وأداء الزكاة والخمس و األم���ر بالمعروف والنهي عن 

المنكر, والتولي آلل البيت K والتبري من أعدائهم.
أما القس���م الثاني: فهو األم���ور اليومية, وتحاول االلتزام 

بها  )ال يَُكلِّفُ اهللَُّ نَْفسًا ِإال وُسْعَهَا(.
أي تلت���زم بالحد األدن���ى من األعم���ال  المندوبة، فتالوة 
القرآن يومياً ولو بمقدار صفحة واحدة, واالستمرار في دعاء 
العهد ف���ي كل صباح,وقراءة زيارة عاش���وراء,وتالوة أدعية 
األيّ���ام وزيارة األي���ام لألئمة المعصومي���ن, ودعاء الندبة في 
صباح كل جمعة, ودعاء السمات والزيارة الجامعة,فااللتزام 
بذل���ك فيه مزيد من الث���واب ومزيد من التق���رّب إلى اهلل, و 
القرب منه تعالى هو القرب من صاحب الزمانQ ... والوقاية 

من الفتن واإلنحرافات. 
أم���ا دور المرأة في االس���تعداد لظهور اإلمامQ فيتلخّص 
ف���ي محوري���ن رئيس���ين, أحدهم���ا ف���ي البي���ت, واآلخر في 

المجتمع.
المحور األول: ودورها فيه أس���اس ومهمٌ, ألّن عليها تلّقي 
مهمة تهيئة اللبنة األساسية للمجتمع أال وهي األسرة ألنّها أصل 
المجتم���ع, ويكمن دورها في إع���داد الفرد منذ نعومة أظفاره 
من خالل تربيته وتهذيبه ليكون بالمستوى الذي يؤهله ليصبح 
من أنصار اإلمامQ ومؤيديه, والمش���اركين في نشر رسالته 
العالمية, وبناء ش���خصية الفرد وذلك يتطلب جهاداً كبيرًا, 
بل جهاداً أكبر من محاسبة ومراقبة مستمرة, باإلضافة  إلى 
إع���داد األبناء, كذلك موقفها مع زوجها, فحس���ن التبعّل هو 
أفضل جهادها _كما جاء في بعض الروايات_ الذي تس���تطيع 
م���ن خالله أن توفر الراحة النفس���ية والبيئ���ة المالئمة إلمتاع 

زوجها فيكون فرداً فعاالً في المجتمع. 
وبالتال���ي إذا وقف���ت الم���رأة في هذي���ن األمري���ن )تربية 
الطفل وحس���ن التبعّ���ل( تكون قد أع���دّت القاعدة األساس���ية 
للف���رد لنصرة اإلم���امQ، وبهذا تكون قد أكمل���ت دوراً مهماً 

.Qجداً في غيبة اإلمام
المحور الثاني: وهذا أيضاً ال يقل أهمية عن دورها األول, 
وه���و يقع بالتأكيد على عاتق الم���رأة المث�قفة ... المتعلمة التي 
تس���تطيع أن ته���دي المجتم���ع, فعندم���ا تك���ون الم���رأة قليلة 
المعرفة بقضية اإلمام المه���ديQ فهذا يؤلم قلبهQ, وأنه 
ليحزنه غفلة ش���يعته عنه وتقصيرهم في الدفاع عن قضيته و 

.Qابتعادهم عنه

هن���اك كثير من اآليات الت���ي نزلت في واقعة م���ا، ولكن القرآن 
رس���مها رسم المثل، وسّطرها سنّة ثابتة، تتكرر على مدى الحياة، 

وتلك طريقة بالغية عُرف بها القرآن الكريم.
ومن تل���ك اآليات قوله تعال���ى )َفاعْتَِبرُوا يا أُولِ���ي األأَْبْصاِر( التي 
ج���اءت في ذي���ل اآلية الت���ي تكلمت ع���ن الكيفي���ة التي خ���رج بها بنو 

النضير من المدينة المنورة.
يرسم لنا القرآن الكريم خروجهم بالصورة التالية:

أواًل: إن األسباب المادية والظاهرية كانت تحكي قوة ال مثيل لها 
عند بني النضير، وان هناك اس���تحالة ظاهرية محيطة بالمس���لمين 
ع���ن زحزحتهم عن حصونهم، قال تعالى: )م���ا َظنَنْتُمْ َأْن يَخْرُجُوا وَ 

َظنُّوا أَنَّهُمْ ماِنعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ(.
ثانيًا: إن اهلل تعالى أس���قطهم بطريقة غير محتسبة، فلم يهدم 
قوته���م من الخ���ارج، وإنما أتاهم من الداخ���ل، وخلخل عزيمتهم، 
فخارت قواه���م، وضعفت إرادتهم، فما كان منهم إال أن ينس���حبوا 
من الس���احة أذالء، وفوق ذلك نش���بت الخالفات بينهم حتى خربّوا 
بيوتهم بأيديهم، إضافة إل���ى أيدي المؤمنين، قال تعالى: )َفأَتاهُمُ 
اهللَُّ مِنْ حَيُْث َلمْ يَحْتَِس���بُوا وَ َقَذفَ في  ُقلُوِبِهمُ الرُّعْبَ يُخِْربُوَن بُيُوتَهُمْ 

ِبأَيْديِهمْ وَ أَيْدِي اْلمُؤْمِنينَ(.
ثالث���ًا: ثم يحكي القرآن الكريم س���نّة هلل تعالى في هذه الحياة، 
فيق���ول: )َفاعْتَِبرُوا يا أُولِي األأَْبْص���اِر( في تصريح منه بأن ذلك يمكن 

أن يتكرر وأن اليد اإللهية دائماً حاضرة لنصرة المؤمنين.
وما أشبه اليوم بالبارحة!

الي���وم، في زم���ن الغيبة الكب���رى، يعي���ش كثير م���ن المؤمنين 
_فض���اًل عن غيره���م_ حالة م���ن الف���زع والهلع مما يس���مى بالدول 
العظمى، فهي دول محصنه بترسانة ضخمة من األسلحة الدفاعية، 
فض���اًل عن امتالكها إمكانات هجومية تف���وق التصور، هذا مع غض 

النظر عن امتالكها لإلمكانات االقتصادية وس���يطرتها على الموارد 
المادية بوس���يلة أو بأخرى، هذا إذا لم ندخل في الحساب السيطرة 

الثقافية على عقول الشباب وغيرهم من فئات العالم.
أمام ه���ذه االوضاع، يعيش كثير من الناس اليأس من االنتصار 
 Qعليهم، حتى أنهم يس���تغربون ممن يحكي انتصار اإلمام المهدي

على كل تلك القوى وغيرها!
ولكن الروايات الش���ريفة حكت لنا كرّة أخرى لتلك السنّة، سنّة 
إلق���اء الرعب، وتضعيف الهمة من الداخل، ونقلت لنا أس���باباً غير 
متوقع���ة له���دم أية قوة موج���ودة زمن الظهور. فمن عنص���ر المباغتة 
)ال���ذي يعني اإلتيان من حيث ال يحتس���ب العدو زماني���اً  ومكانيًا( ... 
إلى التدخل الغيبي بنصرة المالئكة للمهديQ... وبإلقاء الرعب في 
قلوب األعداء وبصورة لم يس���بق لها نظير، فالرعب يس���بق المهدي

Q ش���هراً كام���اًل... ه���ذا فض���اًل عن المؤمني���ن المخلصي���ن الذين 
ينض���وون تحت لواء اإلمام المهديQ، ليعيش العدو حالة من الفزع 
والخ���وف المتواص���ل، حت���ى إذا اقت���رب المه���ديQ وأصحابه من 
الع���دو لم يجدوا إال عزائم خائرة وقوى ناخرة وأبواب مفتحة وأيادي 
مستس���لمة، لتدخل مدن ومدن تحت لواء المهديQ من دون قتال، 

بفتوح سلمية تعم األرض إال القليل منها...
 يقول اإلمام الصادقQ كما جاء في )بحار األنوار( ج2 ص361: 

)ويؤيده اهلل بثالثة أنصار: بالمالئكة والمؤمنين والرعب(.
وكذلك جاء عن اإلمام الباقرQ: )...يس���ير الرعب أمامه شهراً 

وخلفه شهراً...(.
ه���ذه الرواي���ات وغيرها كثير تبش���ر المؤمنين بالنص���ر، وتنذر 
الكافري���ن بالهزيم���ة النكراء، فه���ل من معتب���ر )َفاعْتَِبرُوا ي���ا أُولِي 

األأَْبْصاِر(.

وإذا س����رّحنا النظ����ر ف����ي هذي����ن النموذجي����ن م����ن الرواي����ات، نجد ان 
النموذج األول الذي يجري عملية المقايسة بين ما قبل وما بعد الظهور يعطي 
نس����بة األربعة عشر ضعفاً لما وصل إليه العالم قياساً بما قبل فخذ أي نموذج 
م����ن النم����اذج التي تلحظ فيها تطوراً متزايدًا، وي����كاد كل نحو من أنحاء هذا 
التط����ور يوقف العقل ذهواًل، فإذا أردت مقايس����تها بما بعد الظهور فاضربها 
بأربعة عش����ر مرة تطوراً لتلتمس الحالة التي س����يكون عليها التطور في عصر 
الظه����ور المب����ارك، واألمر متروك ل����ك في اختيار النماذج ومقايس����تها بهذه 
النس����بة وهي في حد ذاتها نس����بة اليمكن الجزم بأنها ه����ي فقط دون غيرها 
زي����ادة، إذ ان األحادي����ث التي أرادت المقايس����ة بين ما قبل وم����ا بعد تحدّث 
بعضها عن ان للعلم س����بعاً وعش����رين حرفاً وقالت ان جميع ما قبل الظهور هو 
بحرفين س����ينظمّان إلى الخمسة والعشرين حرفاً وسيبثهما القائمQ جميعاً 
ف����ي العالم حين ظهوره، ولعل تلك الحروف _غي����ر االثنين_ كما تختلف في 

الكم فهي تختلف في النوع فسرّح عنان الفكر في استخراج النتائج.
فعن أَبي عبد اهللQ قال:

)العلم س����بعة وعشرون حرفاً فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين 
ف����إذا قام قائمنا أخرج الخمس����ة والعش����رين حرفاً فيبثها ف����ي الناس، وضم 

إليها الحرفين، حتى يبثها سبعة وعشرين حرفًا(.
بينم����ا نجد النموذج الثاني الذي يتحدث ع����ن زوايا ضيقة جداً في لوحة 
الظه����ور الكبيرة فيعط����ي لنا صوراً نلتمس بها الواقع آن����ذاك، فانخفاض كل 
مرتفع وارتفاع كل منخفض يعني زلزلة جميع الموازين، ولكنها زلزلة علمية 
حت����ى يصل الحال إلى ان يص����ور لكَ الكون _بل هو الواق����ع وليس صورًا_ انه 

كشعرة في راحة يدك.
ق����ال أبو عب����د اهللQ: انه إذا تناهت األمور إل����ى صاحب هذا األمر رفع 
اهلل تبارك وتعالى كل منخفض من األرض، وخفض له كل مرتفع منهن حتى 

تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته(.
ث����م تعطين����ا األحاديث ص����ورة أخرى لما س����يكون عليه التط����ور في زمن 
الظه����ور، فتبرز لنا ان الرؤية بالعي����ن المجردة بعد الظهور تختلف عنها عما 
قبل����ه فالذي هو بالمش����رق وال يعدو اليوم ان يتجاوز نظ����ره بضعة كيلو مترات 

سيتجاوز نظره أبان الظهور المشرق كلّه إلى المغرب.
فع����ن اإلم����ام الص����ادقQ: )ان قائمن����ا إذا ق����ام م����د اهلل لش����يعتنا في 

اسماعهم وابصارهم حتى ال يكون بينهم وبين القائم بريد ...(الحديث.

بل تترقى بعض الصور التي تنقلنا إلى حيثيات من واقع ما س����يكون عليه 
الظهور لتصور لنا مقطعاً آخر من وسائل التحادث والمخاطبة، فتنقل لنا ان 
الكالم فيما قبل إذا أريد له أن يتجاوز بضع أمتار فالبد ان يكون ذلك بوسائل 
معين����ة، بينما هو في ما بعد س����يكون مباش����راً دون التماس وس����يلة تتوس����ط 
النقل، ولربما كانت هناك وسائل ولكنها ليست إال الوسائل الطبيعية كالهواء 
مثال أو غيره من جنود الطبيعة التي يجيّشها اإلمامQ في طاقم إدارة دولته.
وينقلن����ا البعض اآلخر من الروايات الش����ريفة ليحدثن����ا عن صور أخرى 
تحاك����ي الواقع آنذاك، فطريقة األكل تختلف بين م����ا ماقبل وما بعد ففي ما 
قب����ل وه����ي المألوفة لدين����ا الواضحة لدين����ا، بينما في ما بع����د فيختلف فيها 
الحال وذلك بأن يلتم����س الجائع الطير وهو في الهواء، فيلتقطه، فيذبحه، 
فيش����ويه ويأكل لحمه من غير أن يكس����ر عظمه، ودون حاجة إلى وسائل غير 

طبيعية، ثم يحييه بإذن اهلل طيراً سالماً.
ويكتف����ي الك����ون أب����ان الظهور بض����وء المؤمن ونوره المس����تمد بال ش����ك 
من ض����وء اإلمامQ ونوره حتى أنّه����ا لتنتفي الحاجة ليس إل����ى أمثال الطاقة 

الكهربائية بل حتى الى ضوء الشمس والقمر.
ثم تنقلنا روايات أخرى إلى مقطع آخر، إلى اللباس وش����ؤونه، فتحدثنا 
ب����أن لب����اس المؤمن يختلف عما قبل، فهو يتغير بتغير الذي يلبس����ه فإذا طال 
اإلنسان طالت مالبسه معه وكذا إذا قصر، ويتغير لونها تغيراً لحبه ومشيئته 
وارادته فإذا أراد المالبس الس����وداء تحولت مالبسه إلى اللون األسود، وإذا 
أراد البيض����اء فكذل����ك، وهي على ه����ذا المنوال  تتغير تلوناً ومقاس����اً ونوعية 

حسب رغبته وإرادته.
تل����ك الصور المتلون����ة التي هي ج����زء صغير، ونافذة محدودة عكس����ها 
لنا أهل البيتK عن ش����كل ما س����يكون عليه الكون أي����ام الظهور المبارك، 
وتؤك����د الروايات  عل����ى انها انما هي كذلك ال تكون في اط����ار نظام المعجزة 
والكرام����ة، بل هي في اطار الحالة الطبيعية والتطور العلمي الذي س����يحدث 
ف����ي ذل����ك الزمان المب����ارك والذي س����نصل اليه وسنش����اهده )ان ش����اء اهلل 
س����بحانه وتعالى( كما ان كبار الس����ن منا شاهدوا الفارق الكبير بين ما كانوا 
علي����ه أيام صباهم وما هم عليه اآلن من تط����ور هائل وفي جميع المجاالت، 
وكل ذلك بأقل من اثنين إلى س����بع وعشرين، فكيف سيكون األمر إذا ضرب 
كل ش����يء على ما هو عليه من تطور ورقي بأربعة عش����ر ضعف����ًا، ليس بالكم 

فقط، انّما كماً ونوعاً. 
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املراأة وال�ستعداد للظهور

اعتربوا يا اأويل الأب�سار

النقالب العلمي زمن الظهور
مة

الفرق بني ما وقع وبني ما �سيقعتت

وق���ال أمي���ر المؤمنينQ ضم���ن حديث: )همهم���ة همهمة,   -
وليل���ة مظلمة, خرج عليكم اإلم���امQ عليه قميص آدم, وفي يده خاتم 

.)Qوعصا موسى ,Qسليمان
وع���ن أمي���ر المؤمني���نQ أيضاً ف���ي خطبة طويل���ة بعد ذكر   -
 ...Qويس���ير نحو الكوفة على سرير النبي سليمان( :Qأصحاب القائم
 ,Qوجليسه الروح األمين وعيسى ابن مريم ,Qوبيمينه عصا موس���ى
متشحا ببرد النبي, متقلدا بذي الفقار, ووجهه كدائرة القمر في ليالي 
كمال���ه, يخرج من بين ثناياه نور كالبرق الس���اطع, على رأس���ه تاج من 

نور(.
ق���ال اإلم���ام الباق���رQ عن عص���ا النبي موس���ىQ: )كانت   -
عصا موس���ى آلدمQ, فصارت إلى ش���عيبQ, ثم صارت إلى موس���ى 
ب���ن عمرانQ, وانها لعندنا, وان عهدي بها آنفاً وهي خضراء كهيئتها 
حين انتزعت من شجرتها, وانها لتنطق إذا استنطقت, اعدّت لقائمنا
Q، يصنع بها ما كان يصنع موس���ىQ, وانها لتروع وتلقف ما يأفكون 

وتصنع ما تؤمر به(.
وقالQ في حديث له: )إذا ظهر القائمQ ظهر براية رسول   -

اهللN, وخاتم سليمانQ, وحجر موسىQ وعصاه(.

 :Qعن اس���م اإلم���ام المهدي Qوف���ي حديث آخر يخبر به  -
)انما س���مي المهدي مهديًا, النّه هدي إلى أمر خفي, ويستخرج التوراة 
وس���ائر كت���ب اهلل عز وجل من غ���ار بانطاكية, ويحكم بي���ن أهل التوراة 
بالت���وراة, وبين أهل اإلنجيل باإلنجيل, وبين أهل الزبور بالزبور, وبين 

أهل القرآن بالقرآن(.
وعن يعقوب الس���راج, قال: قلت ألبي عبد اهللQ: متى فرج   -
ش���يعتكم؟ قالQ: )إذا... وخرج صاحب هذا األمر من المدينة إلى مكة 
بتراث رس���ول اهللN(, فقلت: ما تراث رسول اهللN؟ قالQ: )سيف 
رسول اهللN, ودرعه, وعمامته, وبرده, وقضيبه, ورايته, والمته, 
وس���رجه, حتى ينزل مكة, فيخرج الس���يف من غمده, ويلبس الدرع, 
وينش���ر الراية والبردة والعمامة, ويتناول القضيب بيده, ويستأذن اهلل 

في ظهوره(.
نع���م, اإلمام المه���ديQ يظه���ر بمواريث األنبي���اءK, وبها يتم 
الحجة على جميع امم الدنيا المختلفة والمسلمين, وال يترك عذراً ألهل 
األديان حتى يدخل الجميع اإلسالم, وال تبقى بقعة في األرض إال نودي 

.)Nعليها ب� )ال إله إال اهلل, محمد رسول اهلل

Kمعه مواريث الأنبياء Qالإمام املهدي مة
تت

زهراء الفضلي

حسين الماجدي



هذا مغت�سل بارد و�سراب

ق�سيدة كم ال�سرب

أعتاد السيد شهاب الدين أن يذهب ما 
سنحت له الفرصة، وسمح له الوقت، من 
قاصداً  الحوزوية..  دراسته  حيث  سامراء 
زيارة مرقد السيد الجليل محمد بن اإلمام 
هذه  بين  الطريق  قاطعاً   ..Qالهادي علي 
والبالغة  الجليل  والمرقد  المقدسة  المدينة 
اهلل  إل��ى  قربة  األق��دام  على  مشياً  كم   40

تعالى..
_ماشيًا_  وكعادته  زياراته  إحدى  وفي 
والعطش  الحر  منه  أخذ  وقد  الطريق  ظل 
مأخذاً.. حتى وقع على األرض مغشياً عليه.. 
ولمّا  شيئاً..  حوله  مما  يِع  لم  الوعي..  فاقد 
على  رأس��ه  وجد  عينيه..  وفتح  السيد  أف��اق 

ركبة رجل وهو يسقيه الماء.. 
يقول السيد شهاب الدين في نفسه:

- لقد شربت من يديه ماًء لم أذق مثله 
يكتفِ  ولم   ... اآلن  حتى  ولّذته  حالوته  في 
الرجل بسقيي الماء بل أنه بسط لي سفرة 

كرمه فناولني عدة أرغفة ثم قال لي:
يديك  إغسل  الدين:  شهاب  سيد  يا   -

في هذا النهر البارد لتبرد.
ومع دهشتي رددت عليهQ القول:

يا  م��اًء  المنطقة  ه��ذه  في  أرَ  لم   -
من  أليس  علي..  أغمي  لماذا  وإالّ  سيدي.. 

العطش؟

لكنه ردّ عليّ من فوره قائاًل:
- أنظر: هذا نهر ماؤه زالل يجري إلى 

جوارك.
أرى  بي  ف��إذا  جنبي  إلى  نظرت  وفعاًل 
وعلى مسافة مترين منّي فقط نهراً يجري 

رقراقاً.. فما ازددت إالّ تعجباً ودهشة.
وفي هذه األثناء سألني الرجل:

- أين وجهتك يا سيد شهاب الدين؟
- قلت بتلهف:

فقد   Qمحمد السيد  زي���ارة  أري���د   -
اعتدتها:

فقال:
.Qهذا حرم السيد محمد -

فنظرت فإذا بي أرى مرقدهQ، علماً 
بأنه يبعد عنّي عدّة فراسخ.

يوصيني  وأخ��ذ  إل��ي  الرجل  التفت  ثم 
الصالة  على  المواظبة  منها  وصايا  بعدة 

وقراءة القرآن والزيارة والدعاء.
من  مقربة  وعلى  كذلك  نحن  وبينما 
يكن  لم  ما  حدث   ..Qمحمد السيد  مرقد 
نعم..  الرجل..  افتقدت  إذ  الحسبان..  في 
االولى  المرة  انها  أسفاه  وا  افتقدته..  لقد 
غاب  لقد  إمامي..  برؤية  بها  اتشرف  التي 
أواصل  نفسي  ووجدت  بصري..  عن  سيدي 

الطريق بمفردي. 

هو الس���يد رضا بن الس���يد محمد بن السيد هاشم، الذي يتصل نسبه إلى 
.Qالسيد جعفر بن اإلمام علي الهادي

ولد في النجف األشرف في 8/ذي القعدة/1290ه�_1873م.
انتقل مع أبيه إلى س���امراء س���نة 1880م وبقي هناك 13 سنة، ثم عاد إلى 

النجف األشرف.
كان من علماء الش���يعة وحججها وفضالئها المبرزين. نش���أ على أبيه وكان 

آية في الذكاء وحب الدرس حتى صار يشار إليه بالبنان.
له كتب قيمة تدّل عل���ى علوّ منزلته العلمية واألدبية، منها: )بُلغة الراحل( 
و)ترجم���ة دع���اء كميل إل���ى االنكليزية( و)الخط���اب الفاص���ل( و)درر البحور( 

إضافة إلى ديوان شعره.
توفيH بالسكتة القلبية يوم الخميس 12/جمادى األولى/1362ه�_1943م.

�سعره:
أجم���ع األدب���اء على أن الس���يد رضا الهندي ش���اعر م���ن الجيل األول، في فصاح���ة اللغة، وقوة الس���بك، وجمال 
الص���ورة، وعمق المعنى الفكري الذي يتضمنه النص، وقصائده بلغت من الش���هرة أن تغنى بها الخطباء على المنابر 

وفي المجالس األدبية، ك� )القصيدة الكوثرية( و)القصيدة الصاحبيّة( وغيرهما.
:Qسعره في الإمام المهدي�

 ،Qل���م نجد في ديوانه الذي حققه وطبعه األس���تاذ عدنان عليوي الجوارني س���وى قصيدتي���ن في اإلمام المهدي
األولى القصيدة الصاحبية التي ردّ فيها على قصيدة محمود شكري اآللوسي التي أرسلها إلى علماء النجف األشرف، 

يشكك فيها بحقيقة اإلمام المهديQ، فكان ردّ السيد رضا الهندي شعراً رائعاً ومقنعاً ومنه:

المؤم����ن  يطل����ب 
م����ن رب����ه أن يهب����ه رأفة 
 .Qورحم����ة ول����يّ األمر
وإن  والرحم����ة  فالرأف����ة 
كان����ت )منقدح����ة( ف����ي 
أنه����ا  إال  الول����ي،  قل����ب 
اهلل  إل����ى  )مس����تندة( 

رب العالمين، يهبها لمن يش����اء م����ن عباده. فيُعلم من ذلك 
أن الطري����ق إل����ى رأف����ة الحجة ف����ي كل عصر، ه����و التوجه 
إل����ى الرب المتع����ال، وبذلك يتجلى لنا ع����دم المفارقة بين 
االلتج����اء إلى الح����ق وبين االلتج����اء إلى أوليائه س����واء في: 
مجال اس����تجابة الدعاء، أو الش����فاعة، أو األنس بالذكر، 
كما روي عن اإلمام الصادقQ أنه قال : )ش����يعتنا الرحماء 
بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا اهلل. إنا إذا ُذكرنا ُذكر اهلل، 
وإذا ُذك����ر عدونا ُذكر الش����يطان(. فإن من الخطأ بمكان أن 
نعتق����د أن التعامل مع أولي����اء الحق، إنما ه����و في )عرض( 
التعام����ل مع الحق المتعال ال في طول����ه، ومع االعتقاد بهذه 
)الطولية( ترتفع االشكاالت الكثيرة، ويزول االستغراب من 

االعتقادات الناشئة من توهّم العرضية في التعامل .

وقال محتجاً على اآللوسي بقوله:

وللسيد رضا الهندي قصيدة في اإلمام الحسينQ مطلعها:

وفيها يذكر اإلمام الحجةQ فيقول:

وقصيدت���ه ه���ذه يالحظ فيه���ا روعة الص���ورة، وقوة العبارة، وجودة الس���بك، وأن ش���عره مفهومٌ لمتوس���طي 
الثقافة، إضافة إلى أنّه شعر يحرك المشاعر ويدغدغ العواطف.

ويستنهض الشاعر اإلمام المهديQ بأبيات يقول فيها:

والنعدم للسيد رضا الهندي شعراً لم يدرج في ديوانه نرجو أن تجود به األيدي في المستقبل إن شاء اهلل.

7 األدب المهدوي

اشطب على كلمات بيتي الشعر داخل المربع واستخرج كلمة السّر المكوَّنة من 12 
حرفاً وهي عبارة عن شيء يخرجه اإلمام الحّجةQ ويعرضه على اليهود فيؤمنوا به.

يا بن _ النبّي _ إلى َم _ االنتظار _ وهل _
                                    أبقت _ اُمّية _ من _ صبر _ لمصطبر

- من _ مبلغ _ القائم _ المهدي _ من _ مضر
       _ عّني _ السالم _ ويملي _ سمعه _ خبري

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

محمد حسن عبد

ق�سة ق�سرية

التي ال��وط��أة  ذو  المهدي  القائم  ه��و 
ه���و ال��غ��ائ��ب ال���م���أم���ول ي����وم ظ��ه��وره
ال��ع��س��ك��ري محمدٍ اإلم�����ام  اب���ن  ه���و 
مجماًل الفريقان  عنه  روى  م��ا  ك��ذا 

اب����ن طلحة ال���ش���اف���ع���يّ  أق�����رّ  ف��ف��ي��ه 
وج������ادل م���ن ق���ال���وا خ�����الفَ م��ق��ال��ه
وك�����م ل��ل��ج��وي��ن��ي ان��ت��ظ��م��ن ف���رائ���د
ب��دّره��ا ال��م��ع��ان��ي  سمطين(  )ف��رائ��د 

لنا فليس  أدرك��ن��ا  العصر  ص��اح��بَ  ي��ا 
فهل االن��ت��ظ��ار  ل��ي��ال��ي  علينا  ط��ال��ت 
ف��اك��ح��ل ب��ط��ل��ع��ت��ك ال���غ���رّا ل��ن��ا مُ��ق��اًل
وهل النائبات  لنبل  م��رم��ى  نحن  ه��ا 

ظفرت أن��ف��س  بقايا  ف��دت��ك  فانهض 
ه���بْ أن ج��ن��دك م��ع��دود ف��ج��دّك قد
غ������داة ج����اه����دَ م����ن أع����دائ����ه ن���ف���رًا

أيّ������ان ت��ن��ج��ز ل���ي ي���ا ده�����رُ م���ا ت��ع��دُ            

وأوجبت  طاعتهم  فرضت  الذين  أوليائك  واب��ن  وليك  على  صل  اللهم 
حقهم اجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد 
ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون اله الحق آمين اللهم طال االنتظار وشمت 
بنا الفجار وهب علينا االنتصار فعجل لوليك بالظهور ومحاربة أهل الفجور 
أنك قريب مجيب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى 
آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظا وقائداً وناصرا ودلياًل وعينا 

حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويال برحمتك يا أرحم الراحمين 
االس����م: زهراء فاضل عباس
العم�����ر: 11 سنة

ب��ه��ا ي����ذر األط������واد ي��رج��ح��ه��ا ال����ذرُّ
ب��ي��ت اهلل وال���رك���ن وال��ح��ج��رُ ي��ل��ب��ي��ه 
الطهرُ المصطفى  أن��ب��أ  ق��د  كله  ب��ذا 
ب��ت��ف��ص��ي��ل��ه ت��ف��ن��ى ال���دف���ات���ر وال��ح��ب��رُ

ب�����رأي ع��ل��ي��ه ك���ل أص��ح��اب��ن��ا ق����رّوا
نصرُ ل��ه  ال���ج���دال  ف��ي  عليهم  ف��ك��ان 
البحرُ بمكنونها  يسعدْ  ل��م  ال���دّر  م��ن 
ال����دّر أب��ه��ج��ه  ال���ح���لّ���ي  ت��ح��لّ��ت ألن 

رغ����دٌ ل���ن���ا  ع���ي���شٌ  وال  ه���ن���يء  وردٌ 
ي���ا اب���ن ال���زك���ي ل��ل��ي��ل االن��ت��ظ��ار غ��دُ
ي���ك���اد ي���أت���ي ع��ل��ى إن��س��ان��ه��ا ال���رم���دُ
الجَلدُ درع��ه  من  وهى  اصطبارٌ  يغني 

ب��ه��ا ال���ن���وائ���ب ل���مّ���ا خ��ان��ه��ا ال��جَ��لَ��دُ
الق����ى ب��س��ب��ع��ي��نَ ج��ي��ش��اً م���ال���ه ع���ددُ
ج����دّوا ب��إط��ف��اِء ن���وِر اهلل واج��ت��ه��دوا

ت��ل��دُ ق���د عَ����شّ����رت ف��ي��ك آم���ال���ي وال 

أق��ائ��م ب��ي��تِ ال���هُ���دى ال��ط��اه��ِر
وك������م ي���ت���ظ���لّ���مُ دي��������نُ اإلل�����ه
ي���م���دُّ ي������داً ت��ش��ت��ك��ي ض��ع��َف��ه��ا
ن�����رى م���ن���كَ ن�����اص�����رَهُ غ��ائ��ب��ًا
َف���ن���وس���عُ س��م��عَ��كَ ع��ت��ب��اً ي��ك��اد
ل��ل��ق��ع��ود م����ؤث����راً  ال  نَ������هُ������زُّكَ 
ب��ائِ��ت��ًا ال  ع����زمَ����كَ  ون����وقِ����ضُ 
ونَ����ع����ل����م أن������ك ع����مّ����ا ت������رومُ
حيُثما ق��اه��ٍر  م��ن  ت��خ��شَ  ول���م 
الظالمين ن��رى  أن  م��ن  ب��دّ  وال 
ب���ي���وٍم ب���ه ل��ي��س ت��ب��ق��ى ضُ��ب��اكَ
النهوِض أم���رَ  تملكُ  كنت  ول��و 
ال��خُ��ط��وبُ وإن ض��رَّسَ��ت��ن��ا  وإن���ا 
ول��ك��ن ن����رى ل��ي��سَ ع��ن��د اإلل����هِ
ت��ع��ج��ي��لَ��هُ اهلَل  ت����س����أِل  ف���ل���و 
لَ���واف���ت���كَ دع���وتُ���ه ب��ال��نّ��ه��وِض

الصابِر حشا  ف��تّ  ال��ص��ب��رُ  ك��م 
إل����ي����كَ م����ن ال���نَّ���ف���ِر ال���ج���ائ���ِر
ل���ط���بّ���كَ ف���ي ن��ب��ضِ��ه��ا ال��ف��ات��ِر
الناصِر حاضرُ  العِدى  وش��ركُ 
يُ����ث����ي����رُكَ ق���ب���َل ن�����دى اآلم�����ِر
ع���ل���ى وث����ب����ةِ األس������د ال����خ����ادِر
ب��مُ��ق��ل��ةِ م���ن ل���ي���سَ ب��ال��س��اه��ِر
ل����م يَ������كُ ب����اعُ����ك ب���ال���ق���اص���ِر
ق��اه��ِر م���ن  ف���وَق���كَ  سِ����وى اهللِ 
ب��س��ي��فِ��كَ م��ق��ط��وع��َة ال���داب���ِر
وال��ح��اسِ��ِر ال��ش��رك  دارِع  ع��ل��ى 
أخ��������ذتَ ل����ه أه����ب����َة ال���ث���ائ���ِر
ال��ع��اذِر رض���ى  ج��ه��د  لنعطيكَ 
أك����ب����رُ م����ن ج����اهِ����كَ ال����وافِ����ر
ظ��ه��وركَ ف��ي ال��زم��ِن ال��ح��اضِ��ِر
ب����أس����رِع م���ن لَ���م���ح���ةِ ال��ن��اظ��ِر

�سعراء مهدويون
ال�سيد ر�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهندي

وم�ســــــــــــــــــــــــــــات

هبة راأفــــــــــــــــــــــــة الويل

إعداد: حسن عبد األمير الظالمي

مسجات مهدوية
حسن الظالمي 

السيد حيدر الحلي

الشيخ حبيب الكاظمي

الــــــذي اهلل  حــــجــــة  يــــــا 
اإظــــهــــر فـــديـــتـــك مــهــجــتــي

ــر ــه ــس ــ� ــــن غــيــبــتــك طــــــال ال م

ــــي ــــت ال اهلل  حــــــجــــــة  ــــــــا  ي

متى �سخ�سك يمام الع�سر ين�ساف
او�سيفك بالجثث والرو�س ين�ساف

تملــي الــدم بحــر مــا بعــد ين�ســاف
الوطيــه وجــه  بالجثــث  تواطــي  اأو 

***
يمــن �سخ�سك نــزل عالنا�ــس ن�س فه
ن�سفــه بالو�ســف  بعــد  نكــدر  مــا 
لــون يو�ســل �سهــر �سعبــان ن�سفــه
نكــول المهــدي لح و�سطــع �سّيــه

ــر الـــغـــفـــه مــــن نـــومـــتـــه يــقــظــه ــي ــم ــس ـــــــده � اإن
يق�سه ـــدل  ـــع ال وخــــل  ــم  ــل ــظ ال بـــــذاك  وا�ـــســـرخ 
يقظه ــه  ــل ــم ال ابـــيـــن  انــ�ــســاهــده  ــى  ــت م ــمــك  حــك
ــف الــــعــــدل لـــهـــل الـــــــردى حــجــتــك ــي ــس ــ� بـــيـــن اب
ــو بـــعـــد حــجــتــك ــه ــن ــس ـــم � ـــل ـــت جـــــور وظ ـــمـــل وان
حــاجــجــهــا هـــل حجتك ــســن  ــحــ� ال ــن  ــب ي الـــهـــا  كــــوم 
ــوكــت يقظه ــس � ــر  ــي ــ�ــس اأت ــدي  ــي ــس � يـــا  ــه  ــت ان طــيــف 

ــاد ــعــب ـــي دنـــيـــا ال ــــاب ف ـــد غ ق

ـــــــادي لـــتـــزيـــل غــا�ــســيــة الأع

ـــــوم يـــحـــلـــه لــلــبــ�ــســر ـــــن وال

الــ�ــســفــر عــنــك  اأرح  ــت  ــي ــف خ

أبوذية مهدوية

موال مهــــــــــــــدوي
سعد موسى الذبحاوييقـــــــــــــــــــظه

جابر الكاظمي

Qمن ر�سائل ال�سغار لالإمام



جاء في )بحار األنوار( في ذكر إقامة أبي 
جعفر محمد بن عثمان. و)الغيبة( للطوس����ي 
ص413، ف����ي ذك����ر المؤمنين الذي����ن ادّعوا 
البابية. )ومنهم أحمد بن إس����حاق وجماعة( 

خرج التوقيع في مدحهم. 

روى أحم����د ب����ن إدري����س ع����ن أحم����د بن 
محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال: 
كنت وأحمد بن أبي عبد اهلل بالعس����كر فورد 

علينا رسول من قبل الرجل فقال:
أحمد بن إس����حاق األشعري وإبراهيم بن 
محمد الهمداني واحمد بن حمزة بن اليس����ع 

ثقات.

- قال تعالى:
بَعْ����دَ  األأَْرْضَ  يُحْ����ِي  اهللََّ  َأنَّ  )اعْلَمُ����وا 

مَوْتِها...( الحديد: 17.
ق����ال الحاف����ظ القن����دوزي )الحنفي( في 
 Qينابي����ع المودّة(: إّن اإلمام محمد الباقر(

قال في قوله تعالى )النص(:
)يحييه����ا اهلل )بالقائ����م( فيع����دل فيها، 
فيحيي األرض بالعدل، بعد موتها بالظلم(.

- وقال تعالى:
ِ َأال ِإنَّ حِزْبَ اهللَِّ هُمُ  )...أُولئِكَ حِزْبُ اهللَّ

اْلمُْفلِحُوَن( المجادلة: 22.
أخ����رج القندوزي )الحنفي( ف����ي ينابيعه 

أّن رسول اهللN قال في حديث طويل:
)يدعى ب�)المهدي( و)القائم( و)الحجة( 
فيغي����ب ثم يخ����رج، فإذا خ����رج يمأل األرض 
قس����طاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلمًا، طوبى 
للصابري����ن ف����ي غيبت����ه، طوب����ى للمقيمي����ن 
عل����ى محبته أولئ����ك الذين وصفه����م اهلل في 
يُؤْمِنُوَن  لِْلمُتَّقينَ*الَّذينَ  كتابه وقال )هُ����دىً 

ِباْلغَيِْب(.

توقيعهQ لأبي حممد الرازي واأحمد بن اأبي عبد اهلل

املنا�سبات املهدوية
من منا�سبات هذا ال�سهر التي حدثت �سنة 

)260ه�(:
1_8_ اإلمام العس���كريQ يع���رض ولده الحجّة 
على أربعين رجاًل من أصحابه قبل أيّام من ش���هادته

.Q
5- مكاتب���ة اإلمام العس���كريQ إل���ى محمّد بن 

علي بن بالل يخبره بالخلف من بعده.
8_ ش���هادة اإلم���ام الحس���ن العس���كريQ ف���ي 
صب���اح يوم الجمع���ة، وعمره )29( س���نة، وقد دُفن 
في س���امراء، وانتق���ال اإلمامة إل���ى صاحب العصر 
لإلم���ام  الصغ���رى  الغيب���ة  وإبت���داء   ،Qوالزم���ان
المهديQ التي انتهت بوفاة الس���فير الرابعQ سنة 

329 هجرية.

وفيه حضور اإلمام المهديQ في ساعة احتضار 
اإلمام العسكريQ وإعانته في وضوئه وصالته.

 )39( أم���ام   Qالمه���دي اإلم���ام  ظه���ور  وفي���ه 
شخصًا، وصالته على جنازة أبيهQ جماعة.

وفيه وصول وفد قم يوم ش���هادة اإلمام العسكري
Q ورفضه���م إعط���اء الم���ال لجعف���ر، وتش���رّفهم 
بمشاهدة صاحب العصر والزمانQ وإخباره إيّاهم 

بما يحملون.
9- س���نة )23ه�(: محاججة ابن عبّاس بعد وفاة 
عمر ب���ن الخّط���اب في يوم الش���ورى السداس���ية في 
أحّقية عليQ وذكره األئمّةK بأس���مائهم وإخباره 

 .Qبغيبة اإلمام الثاني عشر
 H10- س���نة )961ه����(: تش���رّف الش���هيد الثاني

بلقاء اإلمام المهديQ قبل شهادته بخمس سنوات.
 Q25- س���نة )41ه����(: صل���ح اإلم���ام الحس���ن
م���ع معاوية لعن���ه اهلل، وفيه ذك���ر علَّة غيب���ة اإلمام 

.Q.المهدي
ومن اأحداث هذا ال�سهر:

الناحي���ة  م���ن  كت���اب  _ س���نة )260ه����(: ورود 
المقدَّس���ة لمنع إجراء المال على الجنيد إش���ارًة إلى 

وفاته.
_ س���نة )302ه����(: التاري���خ الس���ندي لحدي���ث 

)خلفاء أمّتي اثنا عشر( عن ابن مسعود.
_ س���نة )304 أو 305ه����(: عل���م النائ���ب الثاني 

بوقت وفاته وقد حفر لنفسه قبراً قبل شهرين منها.

بعد حمد اهلل س���بحانه وتعالى، وش���كر الجهود المبذولة لجميع من س���اهم في حملة متى 
ترانا ونراك العالمية األولى  مؤسسات وأشخاصاً نقدم للقرآء الكرام احصائيات العمل في هذه 

الحملة وما دار خلف الكواليس.
اأوًل: 

ف��ي ما يخ���س الن�ساطات التي اقيمت لأجل التعري��ف بالحملة والترويج لها 
نذكر الآتي:

1. تم ارس���ال رسائل sms من قبل ادارة الحملة الى )10،673( شخصاً تضمنت قنوات 
فضائية ووكاالت انباء ومواقعاً اعالنية وش���خصيات علمية ومهنية،اساتذة جامعيين ومدرسين 

ومدرسات.
2. تم انشاء صفحة خاصة بالحملة في الفيس بوك وصل عدد المعجبين بها الى 1،196 .

3. ت���م االعالن ع���ن الحملة ف���ي الفيس بوك الكثر م���ن 3000 صفحة لش���خصيات مهمة 
ومشهورة.

4. ارس���ل االع���الن الى مجموعة م���ن القن���وات الفضائية بلغ���ت 13 قناة كقن���اة المعارف 
الفضائية، وكربالء، واالنوار، والفرات، واألوحد، والدعاء، وغيرها.

5. تم ارس���ال اعالن الحملة الى مجموعة كبيرة م���ن وكاالت االنباء كوكالة نون الخبرية، 
وكالة انباء بغداد الدولية، النخيل لالنباء، الكوفة لالنباء، ش���بكة اخبار النجف االش���رف، 
موسوعة النهرين االخبارية، وكالة انباء براثا، شبكة الصباح الجديد، شبكة البالغ، وغيرها 

من الوكاالت حيث بلغ عددها 24 وكالة انباء.
6. ارسل اعالن الحملة الى 3070 بريداً الكترونياً وهم مشتركو موقع المركز.

7. ت���م طباعة بروش���ور تعريفي بالحملة وبيان فضيلة وفوائ���د الصالة على النبيN بواقع 
80،000 نسخة، من قبل العتبة العباسية المقدسة 10،000 نسخة، قسم التبليغ في مكتب 
المرج���ع الديني���ة الكبير الس���يد محمد س���عيد الحكيم )دام ظله( 45،000 نس���خة، مس���جد 
الكوفة المعظم 5،000 نس���خة، مؤسسة المرتضى للثقافة واالرشد 10،000 نسخة، مركز 

الدراسات التخصصية في االمام المهدي 10،000 نسخة.
8. تم طباعة مجموعة كبيرة من الفلكس���ات باحجام مختلفة ووضعت على طرق الزائرين 

في طريق كربالء المقدسة بواقع 477 فلكس.
9. بوستر الصق 15،000 نسخة. كذلك تمت طباعة 20،000 كارت تعريفي للحملة وقد 

تضمن زيارة االربعين.
ثانيًا: نتائج واح�ساءات

1. بلغ عدد الدول المش���اركة في الحملة 25 دولة وه���ي البحرين والمغرب والكويت ولبنان 
واالمارات والجزائر وماليزيا وباكستان والمانيا وهولندا وامريكا و كندا والنمسا وفرنسا وعمان 

وايران وبريطانيا والسويد واستراليا وتونس والسعودية والدنمارك والعراق.
.sms 2. بلغ عدد الرسائل التي وصلت الى ادارة الحملة 6697 رسالة

3. بلغ عدد المشاركات المباشرة عن طريق الموقع 3391.
4. بلغ عدد المشاركات في الفيس بوك 86 مشاركة.

5. بلغ عدد المشاركات عن طريق البريد االلكتروني 79 مشاركة.

الدول الم�ساركة في الحملة


