
عرفنا في س���ابق حديثنا 
في ه���ذا الموضوع ان القضية 
اقترن���ت بظاه���رة  المهدوي���ة 
خطيرة اال وهي االدعاء, ولم 
تنفك ه���ذه المقارن���ة عنها, 
م���ن حي���ن ال���والدة إل���ى حين 

اإلنجاز.
النب���وة  ظاه���رة  ان 
والرس���الة كذلك, وعلى طول 
خط سيرها صحبت المقنعين 

أي األدعياء أيضاً.
وعرفن���ا من خ���ال ذلك 
الحديث ان هناك اموراً علينا 
أن ناحظها في هذا االدعاء, 
منه���ا )طوائ���ف المدعي���ن(, 
)ومناش���يء االدعاء( )وقد مر 
ذكر ذلك بالتفصيل(, ومنها 

أيضًا:
تأثير  مناش���يء  ثالث���ًا: 
القواع���د  عل���ى  االدع���اء 

الجماهيرية:
وهي أن نقف على مناشئ تأثير 
الق���وى الظلمانية عل���ى القواعد 

الجماهيرية، والتي منها:
1 _ الجه����ل، والمبالغ����ة ف����ي الغيب، 
األس����باب  ع����ن  التزاح����م  عال����م  وع����زل 
الطبيعية، وتفس����ير الظواهر الكونية على 

أسس تخرّصية.
2 _ الفقر،ول����و ان نف����س الفقر ليس 

اإلحس����اس  ه����و  المنش����أ  وإنَّم����ا  منش����أ، 
بالفقر، والمظلومية، والحرمان وتسجيله 
الديني����ة،  المؤسس����ة  عل����ى  واحتس����ابه 
أو اعتب����ار أنَّ المؤسس����ة السياس����ية ه����ي 
المؤسسة الدينية، أو اإلحساس الموهوم 

النفسي بذلك.
ف����إنَّ اإلحس����اس بالفقر برؤية س����لبية 
قد يكون منش����أ لنفوذ هذا الفكر، إمَّا عن 
طريق ضخّ األموال وشراء النفوس، وإمَّا 
بك����ون الفقر عامًا مس����اعداً لارتباطات 
الروحي����ة المزيّف����ة ولو على نح����و التخدير 
أو العج����ز ع����ن محارب����ة الفقر باألس����باب 

الطبيعية. 
فيتوسَّل عندها بعوامل ما وراء الطبيعة 
أو العوامل الطبيعية للتغّلب على الفقر، أو 
البحث ع����ن جهة حاضن����ة لمحاربة الفقر 

كفارس لألحام.
التخوين����ي  الخط����اب  تنش����يط   _  3
التكفي����ري، وإضف����اء الحركة الحماس����يّة 
في الخطاب، واس����تعمال هالة القداسة، 

وتوزيع أوسمة رمزية للمنتمين.
4 _ اس����تعمال أساليب جّذابة خطابياً 
وتثقيفي����ًا، كمقول����ة: الفناء ف����ي اهلل، أو 
الع����ودة إل����ى اهلل، أو عي����ن اليقي����ن وحقّ 

اليقين. 
ف����إنَّ بعض هذه الخطاب����ات وإن كانت 
حّق����ة، إالَّ أنَّه����ا ت����وزَّع بأبخ����س األثم����ان 
وتُعامَ����ل عل����ى أس����اس عرفان����ي مغلوط, 
ومنه����ا الدعوى إل����ى المبالغة ف����ي حبّ آل 

البيتK إلى حدّ بلوغ مرتبة الباطنية في 
ذلك.

5 _ اله����دم المنهجي للش����خصية في 
األفكار والمعتقد والقيم والسلوك، وذلك 
ع����ن طري����ق التك����رار والتقليد واس����تعمال 
أسلوب العقل الجمعي، واالنقياد األعمى، 
والتلقي����ن، وخلق روح التمرّد على الروافد 

الفكرية.
6 _ ع����زل األش����خاص ع����ن العلم����اء 
وإيج����اد روح الكراهي����ة والبغضاء لهم في 
النف����وس، بل إباح����ة دمائهم ع����ن طريق 
تش����ويه صورهم بكونهم س����بباً لعدم ظهور 
اإلم����امQ، أو التروي����ج لفك����رة أنَّ قت����ل 

.Qالعلماء يعجّل في ظهوره
7 _ االزدواجي����ة ف����ي العم����ل، فم����ن 
جان����ب نجد ش����خوص هذه الق����وى يدعون 
إل����ى طق����وس خاصّة دخيل����ة، ومن جانب 
آخر يدعون إلى تعطيل التكاليف الشرعية 
بدع����وى أنها تكالي����ف ظاهرية, وأنه ال بدَّ 
م����ن البل����وغ إلى باط����ن الش����ريعة، بل بلغ 
ببعضهم من ارت����كاب المحرَّمات أن حرَّم 
م����ا ه����و محلَّ����ل بالض����رورة أو حلَّ����ل ما هو 

محرَّم كذلك.
أما رابعاً وما بعدها فسوف نأتي عليها 

في الحلقة القادمة إن شاء اهلل تعالى.

لمناس����بة  حدي����ث  ف����ي 
ذكرى هدم المرقد الشريف 
 .Lالعس����كريين لامامين 

قال سماحته:
ه����م  س����امراء  أئم����ة  ان 
خزان الوحي ال����ذي قال عنه 
إِل����ى  )َفأَوْح����ى  تعال����ى:  اهلل 

عَبْدِهِ ما أَوْحى(.
 Kوأن قبر هؤالء االئمة
قد دم����ر  وال يدرك عمق هذه 
خصيص����ي  س����وى  المصيب����ة 

أولياء اهلل.
فلم تعرف حرمات اهلل.

الش����عائر  تُفه����م  ول����م 

اإللهية.
فحرمة اهلل قد انتهكت.

فأين الناس عن كل ذلك.
فلو علموا م����ا هي الواقعة! 
لصار العال����م قطعة من العزاء 

في ذكرى ذلك اليوم.
فيلزم أن ال تؤخذ المسألة 

ببساطة وتساهل.
غي����ر  المش����هد  ذل����ك  ان 
مرتب����ط بالعراق بل هو مرتبط 
بكل مسلمي الدنيا, الن القبر 

.Nفيه خاصة عترة النبي الخاتم
تذهبون إلى بيوتكم وهي عامرة ولكن 

بيت ولي العصرQ خراب.

بيوتنا مضاءة بالنور.
ولك����ن قبر وال����د قطب عال����م االمكان 

غير مضاء ولو بشمعة.

لقد قرأن���ا كثيرا وس���معنا 
ع���ن تلك األي���ام التي يعيش���ها 
الناس ف���ي دولة اإلمامN وما 
تنعم به اإلنسانية جمعاء تحت 
ظله المبارك ,كما قرأ وس���مع 
غيرن���ا مم���ن ال يعتق���د باإلمام
Q ع���ن )جمهورية افاطون (
حيث يعيش الن���اس في أمان، 
ب���ا رادع يردعه���م ع���ن الجور 
والظلم غير ضمائرهم ,وكم 
تمن���ى كل منا أن يعيش 
ول���و لي���وم واح���د ف���ي 
أحضان تلك الدولة، ولو 

في أحالمهم.
قرأنا وم���ا زلنا نق���رأ هذه 

الروايات :
-))فحينئ���ذ تظهر األرض 
كنوزها، وتب���دي بركاتها، وال 
يج���د الرجل منك���م يومئذ موضع���ا لصدقته 

ولبره، لشمول الغنى جميع المؤمنين((

 ) Qفقد ج���اء عن )اإلم���ام الصادق -
في تفس���ير قوله تعالى )سِ���يرُوا فِيه���ا لَيالِيَ 
وَأَيَّام���اً آمِِني���نَ(، انه قال: م���ع قائمنا أهل 

 .Kالبيت
وأما قوله: )وَمَنْ دَخَلَ���هُ كاَن آمِنًا(، أي 
إذا قام القائمQ حكم بالعدل، وارتفع في 
أيامه الجور، وأمنت به الس���بل، وأخرجت 

األرض بركاتها.
ورد كل حق إلى أهله، ولم يبق أهل دين 

حتى يظهروا اإلسام ويعترفوا باإليمان.
- وكان  أمي���ر المؤمني���نQ ق���د ق���ال: 
)واهلل م���ا تأمل���ون حت���ى يهل���ك المبطلون، 
ويضمح���ل الجاهلون ويأم���ن المتقون وقليل 
م���ا يكون حتى يك���ون ألحدكم موضع قدمه، 
وحت���ى يكونوا عل���ى الناس أه���ون من الميت 

)الميتة( عند صاحبها.
-وحت���ى تخ���رج العج���وز الضعيف���ة من 

المشرق تريد المغرب وال ينهاها احد(.

لقد ادَّعى أحم���د الكاتب في 
بع���ض المحطات الفضائية أنه لم 
يج���د دليًا واح���داً تاريخي���اً يدل 
على والدة اإلم���ام المهدي محمد 
بن الحسن العسكريL،ومراده 
بالدليل التاريخي هو ثبوت الوالدة 
برواي���ات صحيح���ة، وان الكاتب 
قد أعرض عن األدلة العقلية التي 
تحت���م والدته ووج���ودهQ، وزعم 
أنه تحدَّى علماء الشيعة في ذلك، 

ولم يحصل منهم على جواب.
وبغ���ض النظر ع���ن المزاعم 
التي ال ش���أن لنا به���ا، فإنا نجيب 

على كامه بأمور:
أوالً: أن���ه يج���ب األخ���ذ ف���ي إثب���ات 
والدة اإلم���ام المه���ديQ ب���كل دلي���ل 
تام صحي���ح، وال معن���ى لالقتصار على 
الدليل التاريخي فق���ط، ألن كل دليل يجب 
التس���ليم ب���ه، وال مي���زة للدلي���ل التاريخي على 
غيره من األدلة، وصاح���ب الزمانQ قد ثبتت 
والدت���ه باألدلة التاريخية واألدلة العقلية معاً كما 

سيتضح.
ثاني���ًا: أن األدلة األخرى هي إما أدلة عقلية 
قطعي���ة، أو أدلة ثبتت باألحادي���ث الصحيحة، 
فهي في الحقيقة أهم من الدليل التاريخي الذي 
قد يناَق���ش فيه، ألنه م���ع ثبوت الدلي���ل العقلي 
القطع���ي ال يُحتاج إلى الدليل التاريخي الظني، 
ومع ثبوت الروايات الصحيحة ال يعوَّل على أقوال 

المؤرِّخين.

ان  تعالى  اهلل  نعم  من 
هدايته  بنور  بشرًا  يهدي 
ويشمله بتلك الهداية بواسع 
رحمته, فيتفتح بصره على 
وتنفتح  جليًا,  فيراه  الحق 
الحقيقة  على  بصيرته 
فتراها يقينا, وان يتم على 
من هداه جليل نعمته فيؤمن 
تزعزعه  ال  إيمانًا  رآه  بما 
عوادي  وال  الدنيا,  منافع 
رغبات  تحركه  وال  الزمن, 
زائلة  حاجات  وال  آنية, 

عرضية.

فيهدي هذا بهدايته قومًا, يسلكون بسنته 
خير  يوازيه  ال  لخير  انه  مرضيًا,  سلوكًا 
من  وان  نعمة,  تساويها  ال  ونعمة 
النعمة  هذه  جحود  صور 
ان ينقلب من رأى الحقيقة 
ناصع������������������ة ليرجع إلى 
تأثير  الوهم, تحت  غبش 
الرئاسة  وحب  المغريات 
الظاهرية ونفاق المديح, 

والتبجي�����������������ل المزيف, 
فيكون هذا بسلوكه أسوأ 
فيأخذ  به,  يقتدى  انموذج 
وبئس  جهنم  مسلك  إلى  به  اقتدوا  بمن 

المصير.
ولنا في ابن أبي العزاقر الشلمغاني لشر 
مثل, وأوضح نموذج, فقد شغلته الدنيا, 
سفالة  إلى  اإليمان  علياء  من  راجعًا  فّكر 
الحسد, ومن قمة الرحمة إلى اشد منزلة 
من منازل الذم وأغلض درجة من درجات 

اللعن.

الش���يخ  س���ماحة  ألق���ى 
الفقي���ه  حس���ين  محم���د 
محاض���رة بعنوان )أدلة وجود 
اإلمام المهديQ( بين فيها 
بع���ض األدل���ة المتوف���رة على 
وجود موالن���ا صاحب العصر 

.Qوالزمان
المحاض���رة  وتضمن���ت 

المحاور التالية:
1. إن الصادقي���ن الذي���ن 
أمرن���ا اهلل س���بحانه وتعال���ى 
يكون���وا  وان  الب���د  باتباعه���م 
معصومي���ن ف���ا يج���وز إتباع 

غير المعصوم تبعية مطلقة.
وج���وب  إن   .2
األئم���ة اتب���اع 
K من آل بيت 
النبوةK لدليل 
ال يدانيه دليل 
أولئك  عصم���ة  عل���ى 

.Kالمتبوعين

3. ان ع����دم افتراق أه����ل بيت النبوة
K ع����ن الق����رآن دلي����ل على وج����ود من 
يفس����ر القرآن وكما أكدته السنة النبوية 
الش����ريفة أي وج����ود إمام يفس����ر القرآن 

والى يوم القيامة.
ابتدأ الشيخ محاضرته بعد حمد اهلل 
تعالى والتس����ليم على خير خلقه أجمعين 
وعلى آله الطاهري����نK ب�حديث )لو لم 
يب����ق من الدني����ا إال يوم لط����ول اهلل ذلك 
اليوم حت����ى يظهر رجل من ولدي اس����مه 
اس����مي وكنيته كنيتي يمأل األرض قسطاً 

وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجورًا(.

الرواي���ات  نراج���ع  عندم���ا 
الواردة من آدمQ والى الخاتم

 Qوال���ى أوصي���اء الخات���م Q
ربط���ًا  هن���اك  أن  نج���د 
عجيب���ًا بين أمور ثالثة, 
 Nاألك���رم نب���وة  بي���ن 
والبش���ارة بنبوتهN من 
 Kالس���ابقين األنبي���اء 
 Qالحجة وبي���ن ظه���ور 
في آخ���ر الزم���ان, وبين 

 .Qثورة األمام الحسين
ف���ي  نج���د هن���اك تركي���زاً 
الرواي���ات وربط���اً بينها في هذه 
المحاور الثاثة, المحور األول 
 Nهو البش���ارة بالنب���ي األكرم
والمح���ور الثاني ش���هادة األمام 
الثالث  والمحور   ,Qالحس���ين
اإلم���ام المه���ديQ وأن���ه يمأل 
بعدم���ا  وقس���طاً  ع���دالً  األرض 

ملئت ظلماً وجوراً. 
وف���ي اعتق���ادي ب���أن هناك 
ربطاً دقيقاً في القرآن الكريم, 
فنج���د في س���ورة الحدي���د قوله 
تعال���ى : )َلَق���دْ أَرْسَ���لْنا رُسُ���لَنا 
ِباْلبَيِّناتِ وَأَنْزَْلن���ا مَعَهُمُ اْلكِتابَ 

َن  ا ْلمِي���ز وَا
النَّاسُ  لِيَُقومَ 
ْلقِسْ���طِ(  ِبا
اآلية  فصريح 
المباركة تبين 
ان  حقيقة  لنا 
هدف األنبياء 

جميع���اً ه���و إقام���ة الع���دل, ه���ذه نقط���ة، 
والنقطة الثاني���ة أن إقامة العدل ال يمكن أن 
يق���ع فقط من األنبياء، وإنما للناس دور في 
إقامة ه���ذا العدل, ألن اآلية ل���م تقل ليقيم 
القسط: فليست هي وظيفة األنبياء فقط بل 

وظيفة الناس أيضاً في جانب آخر.
وإقامة القس���ط في حياة اإلنسان تحتاج 
إلى امور ثاثة أساس���ية, األم���ر األول أنها 
تحتاج إلى ش���ريعة, اي إلى دين يكون قادراً 
على االس���تجابة لكل متطلبات حياة اإلنسان 
بمختلف المس���تويات, وهذا م���ا نعتقده في 

.Nالشريعة الخاتمة للنبي األكرم
النقط���ة األخرى نحتاج إل���ى قائد رباني 
يطبق تلك الش���ريعة في حياة اإلنسان, ومن 
هنا نعتقد بأنه البد م���ن وجود امام معصوم 
ليمكنه أن يقيم العدل على البش���رية, وهذا 

أمر غير متوفر لغير اإلمام المعصوم.

القضية المهدوية بروحها االثني 
عش���رية وثوبها الوالئي تش���كل العمود 
 Kالفق���ري لمنهج أتباع أه���ل البيت

في السلوك اإللهي.
وس���ر ذلك هو تل���ك الحيوية التي 
تتمت���ع بها ه���ذه العقي���دة الحقة ألنها 
تس���تمد مبادءه���ا من الواق���ع, وتمثل 

لمن يؤمن بها فكراً وسلوكاً.
وهذا النموذج الفريد قلما يش���كل ش���يئاً في 

عقائد أخرى أو مناهج مخالفة.
والوالدة لمه���دي آل محمدQ تمثل العنصر 
األول والمحور الرئيس في هذه العقيدةQ، ألن 
خروج ه���ذا المعتقد من حال���ة التنظير إلى حالة 
المعايش���ة جاء تبعاً ل���والدة صاحب هذه العقيدة. 
وكما ش���كل هذا العنصر حالة ارتي���اح واطمئنان 
لدى المؤمنين بها, فقد شكل حالة تأزم وتحجر 
لدى المخالفين لها على مستوى الفكر والسلوك. 
فاالنتظار واإليمان عند من ال يرى ان الوالدة 
حال���ة حية, أم���ر ال يمكن أن يع���اش أو يترجم, 
أو يستش���عر ويدخل ف���ي ضمير األف���راد, ويكون 
مثاالً وقيمة وأس���وة، ألن���ه عندهم ال يتجاوز تلك 

الحروف والكلمات التي سطرتها الكتب. 
أما عل���ى الصعيد العملي والحال���ة اإليمانية 

فتلك عروش خاوية.
إذن فعنص���ر ال���والدة يش���كل مف���رق طريق 

وعنصراً أساسياً في العقيدة المهدوية.
وبق���در أهمي���ة ه���ذا العنص���ر تعرف الس���ر 
وراء ما قيل وما يق���ال من انكار الوالدة وأنها من 
الخيال أو الوهم, أو أنها لم يقم عليها دليٌل عند 
أتباع مدرسة اإلمامة اإللهية, وعلى قدر ما فهم 
المغرض���ون من أهمية لهذه المف���ردة وأمطروها 

بوابل اشكاالتهم وتشكيكاتهم.
ودورنا في هذا المضمار هو أن نأخذ العنصر 
من منابعه, وأن نكون على حذر من مكائد إبليس 
وأعوانه, ونرجع إلى العلماء لنأمن باألخذ عنهم 

من الوقوع في فتنة اإلنكار.
هذا هو انتظارنا, وهذا هو تمهيدنا.
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الشيخ علي آل محسن
الحلقة األولى

تذهبون إلى بيوتكم وهي 
عامرة ولكن بيت ولي 

العصرQ خراب!!!

االستبيان المهدوي في مكة المكرمةعلماء يتحدثون عن المهدوية واالنتظار

االهتمام العالمي بنبوءات نهاية العالم شيعة آذربيجان ثقة ومعنوية السترجاع الهوية
سماحة آية اهلل العظمى 

الشيخ وحيد الخراساني)دام ظله(

نعزي األمة االسالمية ومراجع الدين العظام بفاجعة هدم المرقد الشريف 
Qوتهديم منزل حجة اهلل في االرض Lلالمامين العسكريين
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الحلقة الثانية / الجزء األول

المس���لمون  يتف���رد  ل���م 
اإلم���ام  بعقي���دة  االمامي���ة 
المهديQ, ب���ل هي عقيدة 
الم���دارس  واضح���ة ف���ي كل 
ومنها  األخرى,  اإلس���امية 
مدرس���ة الصحاب���ة, فال���كل 

آمن بخ���روج المهديQ في 
آخر الزم���ان, وحتمية إقامة 
دولة العدل اإللهي على يديه, 
وهو المخلص لكل المظلومين 
على وجه األرض, فهو الذي 
يم���ا األرض قس���طا وع���دال 

بعدما ملئت ظلما وجورا.  
الت���ي  األحادي���ث  وكل 
 Qالمه���دي تخ���ص األم���ام 
واضحة ف���ي كت���ب الفريقين 
م���ن ه���ذه الناحي���ة, وكل ما 
اختلف فيه هو مسالة الوالدة 

والغيبة. 

ففي كت���ب العامة واألحادي���ث, واآلثار التي 
أوردها السيوطي في شأن المهديQ والتي تزيد 
على المائتين، تلك األحاديث واآلثار كلها تقول: 

)المهدي من عترتي من ولد فاطمة(.
وقد جمع السيد العامة )محمد بن إسماعيل 
األمي���ر اليمان���ي( األحادي���ث القاضي���ة بخ���روج 

المهديQ, وأنه من آل محمدN, وأنه يظهر 
في آخر الزمان, ثم قال:“� ولم يأت تعيين زمنه 

إال أنه يخرج قبل خروج الدجال �. 
 Qوم���ن الذين قال���وا بأن أحادي���ث المهدي
متواترة الحافظ )أبو الحسن محمد ابن الحسين 
)مناق���ب  كت���اب  صاح���ب  الس���نجري(  اآلب���ري 
الشافعي(, المتوفى سنة ثاث وستين وثاثمائة 
م���ن الهجرة, قال رحمه اهلل في محمد بن خالد 
الجن���دي راوي حدي���ث )ال مه���دي إال عيس���ى بن 
مري���م(:  محمد بن خالد ه���ذا غير معروف عند 

أهل الصناعة من أهل العلم والنقل. 
وقد تواترت األخبار واس���تفاضت عن رسول 
 ,Kوأنه من أهل بيته Qبذكر المهدي Nاهلل

وأنه يملك سبع سنين, وأنه يمأل األرض عدال, 
وأن عيسىQ يخرج فيساعده على قتل الدجال, 
وأنهQ يؤم هذه األمة ويصلي عيس���ىQ خلفه, 
وقد”نقل ذلك عنه )ابن القيم( في كتابه )المنار 
المنيف( وسكت عليه, ونقل عنه أيضا )الحافظ 
ب���ن حجر( ف���ي )تهذي���ب التهذيب( ف���ي ترجمة 
محم���د بن خالد الجندي وس���كت عليه ونقل عنه 
ذلك وسكت عليه أيضا في )فتح الباري( في باب 

نزول عيس���ى بن مريمQ, ونقل ذلك 
عنه أيضا )الس���يوطي( ف���ي آخر جزء 
 )Qالعرف الوردي في أخبار المهدي(
وس���كت عليه, ونقل ذل���ك عنه مرعي 
بن يوس���ف في كتاب���ه )فوائد الفكر في 
ظه���ور المه���دي المنتظرQ(,”كم���ا 
ذكر ذلك صديق حس���ن خان القنوجي 
البخاري ف���ي كتابه )اإلذاعة لما كان و 

ما يكون بين يدي الساعة(. 
فكت���ب العام���ة زاخ���رة بأحادي���ث 
المهدي  فلو س���لمنا جدال بعدم والدته
Q وان���ه س���يولد آخ���ر الزم���ان  ي���رد 

السؤال هنا:- 

هل يستلزم ذلك التنحي عن أداء المسؤولية 
بتهيئ���ة اج���واء تحقي���ق وع���د اهلل و هل يس���تلزم 
ه���ذا ان ننك���ر عل���ى مدرس���ة االمامي���ة االعتناء 
بالمس���ؤولية إلقام���ة الدي���ن في زم���ن الغيبة بما 
يس���مونه االنتظ���ار؟ وه���ل مجرد ع���دم االعتقاد 
بوالدت���ه  وغيبت���ه  يعفي م���ن مس���ؤولية االنتظار 

لذلك الوعد االلهي المحتوم؟.

الشيخ جعفر الهادي/ العراق
ان قضية اإلمام المهديQ حقيقة ال يمكن ان يش���ك 
فيها احد, وان أكثر المس���ائل شغا ووجودا في الروايات 
 Qالت���ي وردت واكبر مس���احة هي قضية اإلم���ام المهدي
وله���ذا كان م���ن الطبيع���ي ان ينتظر كل مس���لم مهما كان 
 Nمذهبه مج���يء اإلمام الذي هو من أحفاد رس���ول اهلل

اسمه يواطيء اسمه وكنيته تواطيء كنيته. 
وقد جاء ذكره في الصحاح والس���نن والمس���انيد وفي 

كتب كثيرة اخرى، بل لقد ألف المسلمون سنة وشيعة كتبا خاصة باإلمام المهدي
Q ولذلك فانتظار ظهورهQ أمر طبيعي وقد جاءت الروايات واألحاديث النبوية 
تؤكد على ضرورة انتظاره وتوقع عودته ومجيئه, اقصد عودته إلى ساحة الظهور 
بع���د ان غاب بإذن اهلل وبأمره ومش���يئته ع���ن األنظار، وكان الن���اس يتصلون به 

ويراجعونه خال سبعين سنة هي وفترة الغيبة الصغرى.

الشيخ عبد اهلل النمر/ السعودية
 Qان الروايات التي وردت في التبشير بمجيء الحجة
وان كانت كثيرة وصحيحة إال اننا وهلل الحمد في غنى عن 
كثي���ر منه���ا الن القضية تجاوزت حد الرواي���ات وبلغت إلى 

حد الدراية. 
ان مس����الة مج����يء الحج����ةQ وفك����رة اإلم����ام المنتظر ليس����ت فقط 
متضمن����ة في دائرة الروايات ب����ل ان الدراية بهذا المعنى متحققة, إذ ان 
ه����ذه القضية قد صبغت الحركة اإلس����امية بتاريخه����ا المديد وبصبغتها 

الخاص����ة وأعط����ت لهذا التاري����خ الطويل صبغة خاص����ة وأوجدت منعطفات تاريخي����ة في الحركة 
اإلس����امية, فمثا في الدولة االس����امية األولى التي قامت وكما يس����مى في الدراسة التاريخية 
 .Qالدولة العباسية( انعطافة تاريخية في تاريخ المسلمين وهي متقومة بفكرة اإلمام المهدي(
ان الحاكم األقوى في الدولة العباس���ية الذي انش���أ هذه الدولة وأسس أركانها هو أبو جعفر 
 Qالمنص���ور الدوانيقي واس���مه عبد اهلل وقد س���مى ابنه محمد المهدي ايمان���اً بفكرة المهدي
وه���ذا يعكس ان هذه الفكرة كانت فكرة أساس���ية ف���ي بناء الدولة العباس���ية, وقد كانت هناك 
مابسات تاريخية كثيرة ضمن هذه األحداث كلها تؤكد ان محورية الحركة, ومحورية التفاعل 

االجتماعي في ذلك اليوم كان يدور حول هذه الشخصية.

الشيخ حبيب الكاظمي/ الكويت
النبي األعظمN ذهب من هذه الدنيا ولم يبس���ط رقعة اإلس���ام 
عل���ى كل الب���اد, نحن نعلم ان هناك باداً أس���لمت وباداً لم تس���لم 
ولكن ولده المهديQ سيأتي ولو بعد حين ليعمم هذا الدين الذي كان 

.Kينتظره األنبياء

السيد جواد تقوي/ باكستان
ف���ي مذهب االمامي���ة ان اإلم���ام المنتظرQ مول���ود وموجود بين 
ظهرانين���ا, ولكن م���ا فائدة المصل���ح إذا كان موج���ودًا، وبيننا وبينه 
حج���اب م���ن الغيبة وإن العرفان والفلس���فة يقدمان الج���واب على هذا 
اإلش���كال إذ ان وجود ولي اهلل أو وجود قطب واس���طة بين اهلل والبشر 
حتمي في األرض، وقد جعل اهلل األئمة نظاما وقانونا وأشار إليه على 
لسانهم: )جعل اهلل اإلمامة نظاما لألمة( يعني نظاما لهداية البشر, 

فلو عاش اإلنسان في ظلها فسوف يعيش حياة طيبة.

الشيخ رفيعي/ إيران
لق���د ذكر بعض المفس���رين ان 100 آية من القرآن الكريم وردت 
ف���ي اإلمام المه���ديQ, وقد أضاف البحراني في تفس���ير البرهان 
ب���ان اآليات الت���ي تؤول باإلم���ام المه���ديQ كما ورد ع���ن أئمة أهل 
البيتK هي 120 آية )ومعنى ذلك ان ظاهر اآليات ش���يء وباطنها 
ش���يء آخر( كما ورد في تفس���ير ه���ذه اآلية الكريمة: )ُق���ْل أَ رَأَيْتُمْ ِإْن 
َأصْبَ���حَ ماؤُُكمْ َغ���وْراً َفمَنْ يَْأتِيُكمْ ِبماٍء َمعِي���ٍن ( فقد ورد في الروايات 
ان المقص���ود ه���و )أرأيتم ان أصبح إمامكم غائب���ا فمن يظهره لكم( 

وان كانت هذه اآلية في معرض الحديث عن نعم اهلل لخلقه ظاهرا إال ان التفس���ير الباطني لها 
كما ورد عن األئمةK هو ان النعمة الجارية والمس���تمرة هي وجود اإلمام المعصومQ وحينما 
يقول القرآن الكريم )أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة( يعني أتم وأكمل النعم عليكم ولكن هذه 
النع���م على نحوين، ظاهرة كالتي يراها اإلنس���ان مثل اليد والق���دم والعينين وغيرها, وباطنة 
غير مرئية كالعقل وجاذبية األرض واالنس���جام بين ذرات الكون وغيرها, ولم يشخص القرآن 
الكري���م المقصود بالنعمة الظاهرة والباطنة او يحدده���ا اال ان روايات أهل البيتK هي التي 
ش���خصت ذلك, وحددته فقد ورد عنه���مK )ان النعمة الظاهرة هي اإلم���ام الظاهر والنعمة 

.)Qالباطنة هي اإلمام المهدي

الشيخ علي السلمان/ البحرين
 Nالذي يقوم، وهو من ولد النبي محمد Qفكرة اإلم���ام المهدي
هي فكرة اجماعية بين المسلمين، ولم يختص الشيعة بهذا الفهم، بل 
إنهم يتفقون مع باقي المسلمين بان اإلمام المهديQ هو من نسل النبي 
محمدN عن طري���ق فاطمةP وعلي بن أبي طالبQ, فالمس���لمون 
يتفقون في هذه المس���الة بان هناك مهدياً في آخر الزمان يقود الحالة 
اإلسامية ومن خالها الحالة اإلنسانية إلى مرحلة الكمال, وال نختلف 
كثي���را إذا تحدثنا في البعد المس���يحي فالمس���يحية تتح���دث عن عودة 

المس���يحQ, وتتقارب رواياتنا مع هذه الرواية بان المس���يحQ سيعود في زمن صاحب العصر
Q مم���ا يعني وجود ترابط بين الديانة المس���يحية والديانة اإلس���امية في ه���ذه المرحلة التي  

نسميها عصر الظهور.                          مقتبس من برنامج منتظرون / قناة الفرات

نسبه:
هو الشيخ راضي بن الشيخ محمد بن الشيخ 
محسن بن الشيخ خضر بن الشيخ يحيى المالكي 

الجناجي النجفي.
والمالك���ي نس���بة إل���ى آل مالك وه���ي قبيلة 
عراقية, والجناجي نس���بة إل���ى )جناجية( قرية 
في س���واد العراق, أصل اس���مها قناقية بالقاف 

لكنهم يقلبون القاف جيما. 
ه���و جد الطائف���ة المعروفة ف���ي النجف بآل 
الش���يخ راض���ي وه���ي قس���يمة آل الش���يخ جعف���ر 
صاحب كش���ف الغط���اء في تعدد النس���ب, وجد 
الجمي���ع هو الش���يخ خض���ر والد الش���يخ جعفر, 
تجتم���ع الطائفتان في���ه، وفيهما الكث���رة والعدد 
والعل���م والفض���ل, وأول م���ن نب���غ ف���ي الطائفة 
الجعفرية الش���يخ جعف���ر, وفي األخرى الش���يخ 
راضي, فنس���با إليهما . وهو سبط الشيخ جعفر 

المذكور من ابنته. 
علمه وفقهه:

زمان���ه  أه���ل  أفق���ه  م���ن  كان 
وأعلمه���م بل أفقههم, ليس له في 
عص���ره نظير ف���ي تمهي���د قواعد 
الفق���ه والتفريع عليها حتى ضرب 
بفقاهته المثل في عصره كما ضرب 
المثل بفقاهة جده المه وعم أبيه الش���يخ جعفر, 
وقد أق���ر له بالفقاه���ة معاصره الش���يخ مرتضى 
األنص���اري وكان كثي���را ما يتع���رض لمطالبه في 

مجلس الدرس ويورد عليها. 
كان خاتم���ة الفقه���اء م���ن آل الش���يخ جعفر 
ويق���ال بموت���ه مات���ت طريق���ة فقه الش���يخ جعفر 

وأوالده, وكان قد سلك في الفقه مسلكهم واخذ 
عنهم, وكان كثير التفريع كعم أبيه الشيخ جعفر 
. وكان قوي الذاكرة جيد الفهم حاال للمشكات 
الفقهي���ة حاض���ر الجواب, إذا س���ئل فيها أجاب 
عنها س���ريعا مهم���ا كانت, فإذا قيل ل���ه ما هذا 
التسرع في الفتوى قال: إن الفقه كله نصب عيني 

فا احتاج إلى مراجعة. 
مرجعيته:

أق���ام ف���ي النج���ف ورأس الحوزة بع���د وفاة 
الشيخ مرتضى األنصاري سنة 1281 ه�, وحملت 
إليه األم���وال من الزك���وات واألخم���اس وغيرها 

فكان يقسمها على الفقراء وطاب العلم. 
وق���د كان يتدف���ق كالبح���ر, ناظ���ره بع���ض 

العلماء فاعجبته حدة ذهنه, وانتهى إليه التقليد 
في العراق وبعض أطراف إيران . 

كتبه:
ول���م يخ���رج ل���ه تأليف لكث���رة أس���فاره غير 

)حاشية على نجاة العباد لعلم المقلدين(. 
مشايخه:

تخرج بصاحب الجواهر وبخاليه الشيخ علي 
والش���يخ حسن، ابني الش���يخ جعفر، وابن خاله 

الشيخ محمد. 
تالميذه: 

تفق���ه ب���ه 
النج���ف  ف���ي 
االش���رف خلق 
الع���رب  م���ن 
وكانوا  والعجم 
تاميذه,  من 
ومنهم: الشيخ 
هي�������������م  ا بر إ
 , ي و ا لغ���ر ا
لش������������������يخ  ا
يونس  محم���د 
 , قي و لش���ر ا
عل���ي  الش���يخ 

يونس, الش���يخ حس���ين بن الحاج باقر, الشيخ 
صال���ح ب���ن الش���يخ مه���دي الجعف���ري, الس���يد 
إس���ماعيل الصدر العاملي األصفهاني, الس���يد 
محمد كاظم اليزدي, الشيخ فضل اهلل النوري, 
الشيخ جواد الرشتي, الحاج ما محمد الحمامي 
الرش���تي, الح���اج ما علي المقدس الرش���تي, 
الميرزا محمد بن عبد الوهاب آل داود الهمداني 

الكاظمي. 
وفاته:

توف���يH ف���ي أواخر ش���عبان س���نة 1290 ه� 

بالنج���ف االش���رف ودفن تجاه مقب���رة جده المه 
الش���يخ جعفر الكبير وأخواله أبناء الش���يخ جعفر 
بمحل���ة العم���ارة, وبني عل���ى قبره قب���ة, وقبره 
مع���روف مُ���زار, وكان حي���ن وفات���ه ق���د تجاوز 
الس���بعين, وأرخ عام وفاته الشيخ جواد الشبيبي 

النجفي بقوله : 
ما للمنايا التي قد أذنبت وجنت 

 على الشريعة ال تنصاع معتذره 
هذا الزمان أغار الدين فادحه 

 قسرا وشن على احكامه غيره 
فرقان علم طوى عنا به نشر 

الباري وسير في أعجازها سوره 
علت به قبة االسام وارتفعت 

وشوكة الكفر عادت منه منكسره 
حتى اتى االمر من باريه راح له 

 وانه أرخوا راض بما امره 

مقاالت2

آية اهلل العظمى الشيخ راضي آل راضي)قدس سره(

الفقيه آل راضي: )ان الفقه كله نصب 
عينيّ فال احتاج الى مراجعة

من فقهائنا

الشك إن القضية المهدوية محاطة بعناية خاصة من 
قبل اهلل س���بحانه وتعالى فقد هيأ س���بحانه كل ما ينجح 
ويس���دد هذه القضية مادياً أو معنويًا, ومن جملة عنايته 
س���بحانه بقضية اإلمام المهديQ وجود ثلة من النساء 
حافظن على تمام سرية الوالدة المباركة من جهة وتولي 

المهام الملقاة عليهن بعد الغيبة من جهة أخرى. 
والش���خصية التي يدور حوله���ا المقال في هذا العدد 

هي السيدة حكيمة رضوان اهلل عليها.
اس���مها ونس���بها: ه���ي الس���يدة حكيمة بن���ت اإلمام 
محم���د الج���واد بن عل���ي الرضا ب���ن موس���ى الكاظم بن 
جعفر الص���ادق بن محمد الباقر بن عل���ي زين العابدين 

Kبن الحسين بن علي بن أبي طالب
س���يرتها : كانت م���ن العلوي���ات الطاهرات 
الصالح���ات العاب���دات، لها دور ف���ي تزويج 
اإلمام الحسن العسكريQ بالسيدة نرجس 
أم المه���ديQ, وف���ي والدت���هQ, وروت عن 

أبيها اإلمام الجوادQ األحاديث. 
قال الش���يخ محمد باقر المجلس���ي: ث���م اعلم أّن في 
القبّة الشريفة قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة 
الفاضل���ة التقية الرضية، حكيمة بنت أبي جعفر الجواد

 .L
وم���ن ظهور فضلها و جالته���ا إنّها كانت مخصوصة 
باألئمّ���ةK و مودع���ة أس���رارهم، وكان���ت أم القائ���م 
عنده���ا، و كان���ت حاضرة عن���د والدت���هQ و كانت تراه 
حين���اً بعد حي���ن في حياة أب���ي محمّد العس���كريQ، و 

كانت من السفراء و األبواب بعد وفاته.
يش���ير الس���يد محمد عل���ي الحلو ف���ي كتاب���ه الغيبة 
واالنتظ���ار في مراح���ل الغيب���ة وأدوارها. حي���ث كان لها 

دور الوكال���ة الخاص���ة, حيث ان للس���يدة حكيمة دورها 
ووساطتها بين الشيعة وبين اإلمامQ على ما يبدو وكان 
ذلك بعيد ش���هادة اإلمام الحس���ن العسكريQ ولم يشأ 
للوكيل العمري أن يمارس مهام وكالته بشكلها الطبيعي، 
وذلك للرقابة التي كانت تفرضها الس���لطة على تحركات 
العمري وعلى خاصة اإلم���امQ، ولم يكن لهذه المهمة 
الخطي���رة وفي هذه الظ���روف المحفوف���ة بالمخاطر إالّ 
 Qالس���يدة حكيمة وهي امرأة ش���هد لها اإلم���ام الهادي
بالصاح، وذلك حي���ن خاطبها في الرواية )يا مباركة( 
إش���ارة إلى بركات هذه السيدة وجالة أمرها، هذا من 
جهة، وم���ن جهة أخرى فإّن النظام أكد في س���عيه عند 
مراقبته لبيت اإلم���امQ وخاصته وعلى أخص أصحابه 
كالعمري، وعلى السيدة نرجس التي أودعها النظام في 
غرف���ةٍ خاصة ليراقب حملها كم���ا ادّعت هي إيهاماً منها 
للنظ���ام بأن المهديQ لم يولد منها بعد، ومش���اغلتها 
للنظام كذلك عن ماحقة اإلمامQ. والنظام لم يتصور 
بع���د ذل���ك أن تمارس مهمة الس���فارة امرأة، ولو وش���ي 
بالسيدة حكيمة لدى السلطات فإّن دفع التهمة عن نفسها 
أمرٌ يس���ير وذلك من خال إنكار األمر وكون المرأة التي 
تدّع���ي هذه المهم���ة الخطيرة ال تص���دّق، إذ أن النظام 
ال يتفاعل مع هذه األخبار، وباس���تطاعة السيدة حكيمة 
نفي ما أش���يع عنه���ا، وإمكان تصديق النظ���ام ذلك أمرٌ 

متعارف.
وهذه الحادثة ش���بيهة بوكالة الس���يدة زينبP في 
تبلي���غ الش���ؤون الخطي���رة عن اإلم���ام الس���جادQ بعيد 
فاجعة كرباء ال���ذي تولى امامته بعد قتل أبيه، وهناك 

روايات أشارت إلى هذه المقارنة كذلك.

اإلمامQ يعلم بأحوالنا ومطلع 
على نياتنا, جهرنا بها أم لم نجهر. 
اإلمامQ يعلم ما نريد فعله وما 

نضمر .
هذا م���ا دلت عليه األدلة س���واء 

كانت عقلية أم قرآنية أم روائية.
ولكن كيف يطلع اإلمامQ على 

خفيات النيات ومكنون النفوس ؟
ف���ي البداي���ة الب���د ان نعرف ان 
األدلة التي دلت عل���ى عصمة اإلمام

Q ودلت على كونه واس���طة الفيض 
اإلله���ي وان���ه الش���اهد والرقيب هي 
بذاته���ا الدال���ة عل���ى م���ا ندعيه من 
اط���اع اإلم���امQ عل���ى الخواط���ر 
األنف���س  بمكن���ون  وعلم���ه  والني���ات 
والخفيات.فاإلم���امQ مطل���ع عل���ى 
ذل���ك كل���ه وم���ن هن���ا ينبغي لن���ا ان 
نراعي ه���ذه الحالة وفي نفس الوقت 
ان نحس���ن الطلب منهQ ,فمثا لو 
كان���ت لنا حاج���ة من���هQ ينبغي لنا 
ان نكتبه���ا، لنترجم حاجتنا بش���كل 
مهذب كم���ا نفعل عندم���ا نطلب من 

اآلخرين حاجة, وان نقصد اش���رف األماكن إلرس���ال 
الطلب الذي دونا في���ه حاجتنا ,حتى نحظى باإلقبال 

منهQ لتكون حاجتنا محل قبول وإمضاء.
وام���ا عن كيفي���ة اط���اع اإلمامQ عل���ى صغائر 
األم���ور وكبائرها فانه يمكن ان يقرب بما هو مقرر في 
محله من العلوم العقلية من ان ما يقع في صقع الذهن 
البش���ري ألي إنس���ان فانه يكون حاضرا عنده جملة  أو 
تفصيا ,فان المعلومات التي ترد الذهن ال ش���ك في 
حضورها عند صاحب هذا الذهن وهذا أمر ال ارتياب 

فيه وال تردد.
وحي���ث ان األدلة قد دلت ان صق���ع عالم اإلمكان 
وصفحة الوجود كلها حاضرة عند أهل البيتK وعند 
إمام العصر ألنه هو واس���طة الفيض ومن خاله ينزل 
األمر ليفرق عل���ى المخلوقات ,فالبد ان تكون ما 
ف����ي هذه الصفحة حاضرة بكل ما فيها عند 
اإلمامQ نظي���ر حضور المعلومات عن���د متلقيها إذا 

أرادها.
 Qولك���ن ليعل���م ان كل هذا لي���س ذاتي���ا لإلمام
وبمع���زل ع���ن اإلرادة اإللهية والق���درة الربانية ,حتى 
يق���ال بمنافاته للتوحيد بل هو عي���ن ما حصل لألنبياء 
من اولي العزمK م���ن إحياء وخلق وإعجاز وتصرف 
,فيكون اإليمان بهذا المعنى كماال في التوحيد ومرتبة 

عالية من العبودية واإلذعان للمشيئة اإللهية.

السيدة حكيمة

  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم
لنستلهم من حياتهم الدروس والعبر في مواجهة الصعاب والفتن
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هيأة التحرير

بقلم الشيخ احمد فرج اهلل

فالكل آمن بخروج المهديQ في آخر الزمان, وحتمية إقامة دولة العدل 
اإللهي على يديه, وهو المخلص لكل المظلومين على وجه األرض



اس���تحوذ موض���وع نهاي���ة العال���م ف���ي اآلونة 
األخي���رة عل���ى معتق���دات بع���ض الف���رق الديني���ة 
المتفرّعة من الديانات كلها. فانتشرت الكتب التي 
تتحدّث، باالس���تناد إلى األس���فار المقدّسة، عن 
تحّقق العامات أو الشروط الازمة التي تعجّل في 
مجيء المخّلص. كان هذا مطلع مقال نشره )موقع 
االتحاد الكاثوليك���ي العالمي للصحاف���ة( بتاريخ 
2009/9/26 ع���ن ان المعتقدات نهاي���ة العالم تعني 

الملكوت بالحب ال بإبادة الشعوب..
وال بد من اإلشارة إلى أن النبوءة تعني اإلخبار 
عن الش���يء قبل وقت���ه، أي اإلخبار ع���ن القضايا 

المستقبلية التي ستحدث في المستقبل.
والخت���اط التحليات بالتكهن���ات فيما يتعلق 
برص���د التغيرات الت���ي يتوقع أن تش���مل العالم في 
الس���نوات المقبل���ة، وظهور عدد م���ن الكتب يتنبأ 
بح���روب مدمرة س���تجتاح العال���م، يعتمد بعضها 
على قراءة سياس���ية لألوضاع والبعض اآلخر على 

غيبيات ونصوص دينية. 
ارت���أت رصدن���ا أن يكون رصدها له���ذا العدد 
هو م���دى االهتمام العالم���ي بقضية نهاي���ة العالم 
والتنب���ؤات التي ت���دور حولها ومن هن���ا كان بداية 
رصدن���ا م���ع  مق���ال حم���ل عن���وان )نب���وءات نهاية 

العالم(. 
وقد نش���ر ه���ذا المقال في موقع )إس���ام اون 
الي���ن( بتاريخ 2001/3/22, حمل المقال الكثير 
م���ن المغالطات ح���ول قضية نهاية العال���م والتنبؤ 
بمج���يء المه���دي المنتظ���رQ حيث أك���د على إن 
المنه���ج اإلس���امي في التعام���ل مع ه���ذه النبوءة 
يقتض���ي اإليمان بها دون انتظ���ار تحققها أو العمل 
على اإلسراع بها كما يفعل البعض، وإنما التعامل 
معها كغيب أو نتيجة يجب أن ال ننشغل به عن الفعل 
الحقيق���ي المطالبي���ن ب���ه, والذي نمتل���ك القدرة 

عليه فعليًا. 
وق���د تم ال���رد على ه���ذا المق���ال وم���ا حمل من 
مغالط���ات بمقال آخر تحت عن���وان )نبوءات نهاية 
العالم.. رؤية شيعية(, والذي ال يسع المقام لذكر 
م���ا جاء في���ه ولكن يمك���ن االطاع علي���ه في واحة 
المه���دي ف���ي الفك���ر المعاص���ر في منت���دى مركز 

.Qالدراسات التخصصية في اإلمام المهدي
أم���ا جريدة )الري���اض االلكتروني���ة( اليومية 
الص���ادرة ع���ن )مؤسس���ة اليمام���ة الصحفية( فقد 
نش���رت مقالي���ن ف���ي أوق���ات مختلفة ح���ول متى 

ستكون نهاية العالم. 
األول بتاري���خ 2002/3/26 وقد حمل عنوان 
هل )س���ينتهي العالم عام 2012(؟ مبينا أن هناك 
أمماً وثقافات كثي���رة حاولت التنبؤ بنهاية العالم.. 
ففي اإلنجيل مثا يوج���د نص يدّعي أن )المائكة 
قيدت الش���يطان إلى قعر جهنم وانه لن يفك وثاقه 
قب���ل ألف عام(. ومن هذا النص فهم المس���يحيون 
األوائل أن القيامة س���تقع بعد 1000عام من مياد 
المس���يحQ. وحي���ن ش���ارفت األل���ف األول���ى على 
نهايته���ا توقع كثي���ر منهم انته���اء الدني���ا فهجروا 
أموالهم وممتلكاتهم وخرج���وا إلى التال يجأرون 
ويس���تعدون )لانج���راف نح���و الس���ماء(. وحي���ن 
لم يحدث ش���يء وم���رت أول ألفية بس���ام ظهرت 
تفاس���ير جدي���دة تدعي أن قيام الس���اعة س���يكون 
ع���ام )2000(.. وألننا أيض���ا تجاوزنا هذا الموعد 
بس���ام ظه���رت افتراضات جديدة تؤك���د أن دمار 
العالم س���يكون بنهاية األلفية الثالثة )اعتمادا على 

ان المسيحQ توفى في عقده الثالث!!!(. .. 
عل���ى أي���ة حال ف���إن اهتمامن���ا اليوم 
سيكون منصبا على النبوءة التي يدعيها 
شعب المايا وتقول أن العالم سينتهي عام 
2012.وأهميتها ال تنبع من صحتها بل من 
ان شعب المايا )في أمريكا الوسطى( وضع 
ج���داول رياضية تنبأت بدق���ة بالكوارث 
الجوي���ة واألحداث الفلكي���ة، والمايا قبائل 
هندية أسس���ت حضارة مدنية بلغت أوج تألقها في 
القرن الثالث الميادي. ففي وقت كانت فيه باريس 
ولندن مجرد قرى بدائية, كانت مدن مثل )تايكال 
وتيهاكان( تملك طرقا مرصوفة ويسكنها أكثر من 
مائة ألف نس���مة.. غير إن عظم���ة المايا الحقيقية 
تكمن في مهارته���م في علوم الفل���ك والرياضيات 
ورصد األحداث. وهكذا تستمر عندهم االحتماالت 
الرياضية والفلكية واالدع���اءات عن مصير العالم 
في النهاية حتى وصلوا إلى إن العالم ستكون نهايته 
ف���ي عام 2012 وهذا أمر ال يمك���ن قبوله بأية حال 
من األحوال, الن س���اعة النهاية أو س���اعة مجيء 
المخل���ص من األمور الغيبية التي هي بعلم اهلل عز 
وجل ومن يدعي خاف ذلك فهو كاذب في مدعاه 
وال يمكن تصديقه ويبق���ى ادعاؤه مجرد احتمال ال 

يمكن البناء عليه.
أما مقال آخر فقد نش���رته صحيفة )الرياض 
اإللكتروني���ة( بتاري���خ 2006/2/2 تح���ت عن���وان 
)م���اذا س���يحدث )بالضب���ط( بعد س���تة أع���وام(؟ 
أشارت فيه إلى نفس القضية وهي انتهاء العالم في 
عام 2012 حيث أوضح كات���ب المقال إن جماعات 

وثقافات عالمية كثيرة تشترك مع المايا في أهمية 
و كارثية عام 2012 ، ففي آسيا مثا تشير كتابات 
المنجمي���ن الصينيي���ن إلى أن س���الة اإلمبراطور 
ش���انج )التي حكم���ت الصين منذ ع���ام 1766 قبل 
المياد( ستس���تمر حت���ى نهاية الدني���ا بعد 3778 

عاماً )وهو ما يوافق تقريبا عام 2012 ميادي(..
أم����ا ف����ي فرنس����ا فهن����اك النب����وءة التي 
وضعها المنجم نوستراداموس )مستشار الملك 
شارل التاس����ع( وادعى فيه���ا أن كواكب المجموعة 
الشمسية ستضطرب بنهاية األلفية الثانية وتسبب 

دمار الحياة بعد حلولها ب 12عاماً فقط. 
وظه���رت ه���ذه النب���وءة مج���ددا ف���ي اليابان 
)عام 1980( حي���ن أعلن عالم الرياضيات )هايدو 
ايتاكاوا( أن كواكب المجموعة الشمس���ية ستنتظم 
في خط واحد خلف الش���مس - وأن هذه الظاهرة 
الفري���دة س���تصاحب بوقائع مناخي���ة وخيمة تنهي 
الحياة على سطح األرض في أغسطس 2012 !!... 
والغريب أن النظرة الكارثية لعام 2012 يمكن 
ماحظته���ا حتى بي���ن أتب���اع الديانات الس���ماوية 
الثاث ؛ ففي حين يؤمن ش���عب المايا بأن البش���ر 
يخلق���ون ويفنون في دورات تس���اوي خمس���ة آالف 
ع���ام؛ نجد توافق���ا بين هذا االعتق���اد وما جاء في 

الت���وراة ح���ول خل���ق اإلنس���ان وبقائه عل���ى األرض 
لخمس���ة آالف س���نة )ينته���ي آخره���ا ع���ام 2012 
( .وه���ذا االعتق���اد يتواف���ق بالتبعي���ة م���ع كثير من 
النبوءات المس���يحية التي اعتمدت على ما جاء في 
التوراة أو العهد القديم .. فمعظم المسيحيين مثا 
يؤمنون مثلنا بظهور المه���ديQ في آخر الزمان. 
وي���رى كثي���ر منهم أن ظهوره س���يكون ع���ام 2012 
اعتمادا على تحديد داني���ال في اإلنجيل .. وهناك 
قس مش���هور يدعى )إدجار كايسي( )سبق وأن تنبأ 
بانهيار البورص���ة األمريكية عام 1929 ( ادعى أن 
نزول المس���يح س���يكون بعد 58 عاما من وفاته وأن 
العالم س���ينتهي حينها بزالزل وحرائق تش���تعل في 

نفس الوقت )عام 2012( !!
وللوقوف بوجه هذه الرؤية المتش���ائمة لنهاية 
العال���م نش���ر موقع )االتح���اد الكاثوليك���ي العالمي 

للصحافة( مقاال ذكر تاريخه في مقدمة رصدنا. 
إن الخط���أ ف���ي تصوير نهاي���ة العالم 
والحديث عنه يكم���ن وراء اعتماد بعض 
الفه���م  عل���ى  المس���يحيين  األصوليي���ن 
الحرف���ي والخاط���ئ لق���راءة )س���فر رؤي���ا 
يوحنا( فاألدب الرؤيوي ليس أدبًا نبويًا، 
بمعنى أن���ه يتحدث عن أمور س���تحدث الحقًا، بل 
هو أدب رمزي يتحدث عن وقائع معاصرة شاهدها 

الكاتب ودوّنها بأسلوب بعيد عن المباشرة. 
باإلضاف���ة إلى ذلك نش���ر موق���ع )األنبا تكال 
القبط���ي( ضم���ن سلس���لة محاضرات ع���ن اإليمان 
محاض���رة ح���ول الب���دع وتحدي���د نهاي���ة العالم, 
موضحا إن بعد )إيلين هوايت( ظهر أحد السبتيين 
يدعى )تش���ارلز تاز رصل( في الوالي���ات المتحدة 
األمريكي���ة بدأ هو أيض���اً يتنبأ عن نهاي���ة العالم، 
وبين مدى كذب هذا االدعاء خاتما الموضوع بقول 
نسبه للسيد المسيح )انظروا ال يضلكم أحد، فإن 
كثيرين س���يأتون باس���مي قائلين: أنا هو المس���يح 
ويضلون كثيرين. وسوف تس���معون بحروب وأخبار 
ح���روب، انظروا ال ترتاعوا. ألن البد أن تكون هذه 

كلها ولكن ليس المنتهى بعد( )مت24: 6-4(.
ومما يثير الضحك, ويدعو إلى الشفقة هو ان 
صحيف���ة )إياف اإللكترونية( نس���بت مقولة نهاية 
 Qالعالم في ع���ام 2012 وظهور المهدي المنتظر
للشيعة في مقال نشرته بتاريخ 2009/5/14 تحت 
عن���وان نهاية العالم في 2012 خرافة وتحته عبارة 
بالخ���ط العريض  تقول )خب���راء عراقيون يؤكدون 

نهاية العالم وشيعة يربطونه بظهور المهدي(. 
وم���ن خ���ال ما تق���دم للق���ارئ الكري���م تبين 
من ه���و القائل بأن النهاية س���تكون في 2012 فهم 
أصح���اب الديان���ات األخ���رى ولي���س الش���يعة مما 
يدل على م���دى جهل صاحب المقال المنش���ور في 
صحيفة )إياف( أو تجاهله لتلك الحقائق مستندا 
عل���ى إنه���ا نب���وءة علمي���ة طرحته���ا )كلي���ة العلوم 
_جامع���ة بغ���داد( ودعمته���ا أف���كار دينية ش���يعية 
تؤك���د ذل���ك حيث س���تكون نهاية العال���م في 2012 
بظهور اإلمام المهديQ وفق االعتقاد الشيعي،و 
الجدي���ر بالذك���ر إن جامعة بغداد اس���تندت أيضا 
في نظريته���ا حول نهاي���ة الكون بم���ا أوردته وكالة 
ناس���ا حول احتمال اصطدام األرض بكوكب جديد 
يظه���ر ألول مرة ف���ي المجموعة الشمس���ية ويطلق 
عليه )كوكب إكس( بالكرة األرضية تصاحبه أشعة 

شمسية تعمل على انقراض البشر...

ويمكن الرد على ما جاء 
في هذا المق���ال بالقول: أوال 
ليس جامعة بغ���داد فقط هي 
التي اعتمدت على أنباء وكالة 
ناس���ا, وإنم���ا هن���اك الكثير 
مما اعتمد عليها وهي ليس���ت 
نب���وءة جامع���ة بغ���داد بل هي 
احتم���االت علمي���ة يمكن ألية 
جامعة ف���ي العالم أن تتوصل 
له���ا اعتمادا على الحس���ابات 
م���ن  والتقاري���ر  الفلكي���ة 

الوكاالت الفضائية. 
االعتق����اد  إن  وثاني���ا 
الش����يعي االثن����ى عش����ري 

بظهور المه����دي المنتظ����رQ يرفض رفضا 
تام����ا التوقي����ت لذلك الظه����ور ويعتب����ره من 
الك����ذب حتى وان صدق وإذا كان هناك نفر منهم 
يوقت���ون لذلك فهذا ال يس���مح بأن ينع���ت المذهب 

بأكمله بهذا النعت.
BBC موق����ع  نش����ر   2002/6/21 وبتاري����خ 
اإلخباري خبرًا حول تزايد إقبال الشباب على 
كتب نهاية العال����م معتبرا كت���اب (هرمجدون( 

نموذجا للكتب التي تس���تقي من نصوص منس���وبة 
للدين دالئل على نهاية العصر. 

 Armageddon أو  و)هرمج���دون(، 
كم���ا تعرف ف���ي الغرب، هي 
ال���ذي ذك���ر اإلنجيل  المكان 
أنه سيشهد الموقعة الفاصلة 
بي���ن قوى الخير وقوى الش���ر 
منذرة بنهاي���ة العالم. وتقول 
إن  البريطاني���ة  الموس���وعة 
الكلمة عبري���ة وقد وردت في 
إصحاح يوحنا لتشير إلى )تل 
بفلس���طين.وأضاف  مجيدو( 
الصح���ف  إن  إل���ى  الخب���ر 
مهتمة  المصرية  والمج���ات 
ه���ذه  مث���ل  ع���ن  بالحدي���ث 
الكتب، وقد أفردت صفحات 
لمناقشة ما جاء في الكتاب، 
األس���بوع,  صح���ف  ف���ي 
المص���ري,  والسياس���ي 
واألنب���اء  األم���ة  وص���وت 
الدولية باإلضافة إلى مجلتي 
روزاليوس���ف وصباح الخير، 
وقد راج الكتاب بين قطاعات 

واسعة من الشباب. 
وي���رى المؤل���ف أن ظهور المهديQ س���يكون 
الح���د الفاصل بين م���ا يقول إنه عامات الس���اعة 
الصغ���رى الت���ي تحقق���ت بالكام���ل، والعام���ات 
الكبرى الت���ي يبدأ بظهورها الع���د التنازلي لنهاية 

العالم.
وللوق���وف على أهم الكت���ب التي تحدثت عن 
نهاي���ة العالم حاولت رصدن���ا أن ترصد بعضا من 

تلك الكتب والتي منها:
أث���ارت  تنب���ؤات نوس���تراداموس: حي���ث 
نب���وءات نوس���تراداموس، الذي عاش ف���ي القرن 
الس���ادس عشر، جدالً واس���عاً في أوساط الملوك 
والح���كام ف���ي زمان���ه خاص���ة عندما كان���ت تتعلق 
بوراث���ة الع���رش أو موت المل���ك أو هزيمة جيش أو 
ما إلى ذلك... وقد س���جل نوس���تراداموس تنبؤاته 
ضمن مؤلفات شملت تكهنات تبتدئ بزمانه وحتى 
نهاي���ة العال���م، ولم تقتص���ر ش���هرة مؤلفاته على 
فرنس���ا، فقد ظه���رت طبق���ات من التنب���ؤات في 
جميع أنحاء أوروبا خال خمس وعشرين سنة من 
تاريخ نش���رها أول مرة. ويضم ه���ذا الكتاب بعضاً 

من تلك التنبؤات.
وكت���اب نهاي���ة العال���م مت���ى وكيف؟ 
)لمارش���ال مراد( حيث حاول الكتاب ان يجيب عن 
العديد من التس���اؤالت الهامة التي تراود اإلنس���ان 
ح���ول نهاية العالم كيف س���تكون؟ وذلك من خال 
اعتم���اده عل���ى مص���ادر متنوع���ة منها األس���اطير 
المتوارثة منذ القدم، وما جاء في الكتب الدينية، 
كم���ا اعتم���د عل���ى التقاري���ر والدراس���ات العلمية 
الت���ي ص���درت ع���ن المؤسس���ات ومراك���ز البحوث 
العالمي���ة، باإلضافة إلى األح���داث الجزئية التي 
عاش���ها عصرنا واستخلص منها النتائج المدمرة. 
ه���ذا ويحت���وي الكتاب عل���ى مجموعة م���ن الصور 
الفوتوغرافية التي تبين الحوادث التي طرأت على 
األرض والتي إن تكررت س���وف تؤدي بالتأكيد إلى 

نهاية العرق البشري.

ثم كت���اب )عم���ر أمة اإلس���الم وق���رب ظهور 
المهديQ( : للشيخ امين جمال الدين. 

يقول الش���يخ: )وأنا أميل إلى القول بأن س���نة 
2012ه���ي النهاي���ة وليس���ت بداي���ة النهاي���ة لدولة 
إس���رائيل؛ فبداية النهاية لدولة إس���رائيل ستكون 
على يدي المهديQ وم���ن معه، ثم تكون النهاية 
لرجس���ة الخراب على يدي عيس���ىQ والمؤمنين 
مع���ه . والفرق الزمني بين اعتبار س���نة 2012 هي 
النهاي���ة او بداي���ة النهاية هي فترة حي���اة المهدي

Q وهي س���بع او ثماني س���نين كما ج���اء في األثر 
الصحيح )انتهى( ،وش���بيه له���ذا الكام نجده في 
كتاب الش���يخ س���فر الحوالي )ي���وم الغضب( حيث 
ج���اء في���ه بالنص: بقي الس���ؤال األخي���ر والصعب 
: مت���ى يح���ل يوم الغض���ب ومتى يدمر اهلل رجس���ة 
الخ���راب ومت���ى تف���ك قي���ود الق���دس؟؟ . إن كان 
تحدي���د داني���ال صحيحا ب���أن الفترة بي���ن الكرب 
والف���رج هي 45عاماً فنق���ول ان قيام دولة الرجس 
كان 1967وبالتالي ستكون النهاية أو بداية النهاية 

سنة 1967 +54 = 2012) انتهى( .
كتاب نهاي���ة العالم لمنصور عبد الحكيم 

ال���ذي ح���اول تصحي���ح الكثير م���ن األخط���اء التي 
وردت في الكتب التي تحدثت عن نهاية العالم وانه 
س���يكون في عام 2012 حي���ث بين إن بعض الكتاب 
المعاصرين الذين وصل األمر بهم أن حددوا نهاية 
العال���م، وانها س���تكون ف���ي 2010 م !! وهذا خطأ 
كبي���ر, فالتحدي���د ال يعلم���ه إال اهلل مهما اجتهدنا 
ليق���ع ف���ي خطأ آخر حي���ث حاول معرفة ش���خصية 

السفياني هل هو صدام حسين ام غيره وهكذا..
العالمي  االهتمام  هذا  أن  النظر  يلفت  ومما 
وقد  هوليود  مدينة  إلى  وصل  العالم  بنهاية 
جسدته عبر أفالمها ففي مقال نشرته )صحيفة 
 ..2012 عنوان  تحت   2008/8/28 بتاريخ  الرياض( 
تسليط  فيه  تم  هوليودية(  بعيون  العالم  )نهاية 
الضوء على الفلم الملحمي )2012( والذي يعتمد 
بشكل رئيسي على آراء علماء حضارة المايا الذين 
األرض حددوا  كوكب  لتاريخ  دقيقاً  تقويماً  وضعوا 
لهذا  نهايًة   2012 العام  من  ديسمبر   21 يوم  فيه 
أحداث  تجري  تحديداً  اليوم  هذا  وفي  التاريخ. 
الفيلم،ويسعى بطل الفيلم الذي يحاول استغال 
العالم  نهاية  عن  كتب  ما  بكل  الواسعة  معرفته 
لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه من البشر حتى ال تفنى 
بحثاً  المايا  نبوءات  في  فيتأمل  تمامًا؛  الحياة 
وليس هذا  للبشرية.  أمًا جديداً  تعطي  ثغرة  عن 
الفيلم هو الوحيد الذي استغل تاريخ 2012 لينسج 
حوله قصة الكارثة الكبرى فقد سبقته عدة أفام 

استغلت هذا الرقم بطرق مختلفة. 
 I Am(  -2007 أسطورة  )أنا  فيلم  ففي 
البطل  يعيشها  التي  األحداث  تجري   ،))Legend

الوحيد في عام 2012. 
 Death-الموت )سباق  الحركة  فيلم  أما 
Race( فيتم ذكر هذه السنة بوصفها السنة التي 

انهار فيها االقتصاد األمريكي.
* وم���ن خالل كل م���ا تقدم نعرف 
وتعال���ى  س���بحانه  ب���اهلل  اإليم���ان  أهمي���ة  م���دى 
لإلنس���ان, فلو أن هؤالء الذي صوروا نهاية العالم 

به���ذه الص���ورة المرعب���ة كان���وا مؤمني���ن برحم���ة 
اهلل ع���ز وجل ورأفته بالبش���رية, لما نس���جوا هذه 

المأساة من نسج خياالتهم وللجؤوا له سبحانه. 
ولو أنهم آمنوا برحمة اهلل تعالى التي ستظهر 
له���م منقذ هذه األمة من الهلك���ة, اإلمام المهدي 

المنتظرQ وانه الذي س���يحيي الس���عادة في ربوع 
الكرة األرضية بالعدل الذي ينش���ره, ال أن يفنيها 
ومن عليها, لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من بؤس 
وشقاء وخوف وقلق من المستقبل ولكن عز من قال 

)وَمَا َظلَمْنَاهُمْ وََلكِنْ َكانُوا أَنُفسَهُمْ يَْظلِمُوَن(.

3 الرصد المهدوي

االهتمام العاملي بنبؤات نهاية العالم
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجات واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطاع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعام 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

نور الساعدي

إن االعتقاد الشيعي االثنى عشري بظهور 
المهدي المنتظرQ يرفض رفضا تاما التوقيت 

لذلك الظهور ويعتبره من الكذب



نتائج االستبيان حول القضية المهدوية الذي أجراه مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ في مكة المكرمة

موسم حج 1430 هـ
شمل االستبيان 722 عينة موزعة على محافظات العراق وهي) البصرة, املوصل, دياىل, صالح الدين, ميسان, الديوانية, النجف, الناصرية, املثنى, 

بغداد, بابل, كربالء, الكوت( باإلضافة إىل نتائج متفرقة لم يذكر فيها عنوان السكن

اعالنات ونشاطات4

االستبيان املهدوي يف مكة املكرمة

بلغ إجمالي عدد املشاركني يف االستفتاء: 722 
مشارك.

وكانت النتائج اإلجمالية لألسئلة 
كما يلي:

والتأهيل العلمي للعينات التي جرى عليها االستبيان كالتالي:

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

3. االرتباط باإلمام المهديQ في الغيبة عن طريق مراجع الدين؟
4. أتؤمن بأن أحد مصادر العقيدة المهدوية الرؤى واألحالم؟

5. دور المرجعية في عصر الغيبة يقوي اإليمان بالعقيدة المهدوية؟
6. أتؤمن بمن يطبق أو يوقت لظهور اإلمامQ من خالل العالمات؟

7. أتستحضر اإلمامQ رقيبًا 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. أتميل إلى مراقبة حدوث العالمات وتعتقد أن ذلك يؤثر على الظهور؟
11. أتجد أن المهدوية عنصر مشترك بين المعتقدات واالديان البشرية؟

12. أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالميًا؟
13. ما هو مقدار مساهمتك في الفعاليات المهدوية؟ )كبير, متوسط, ضعيف(
14. ارتباطك باإلمام المهديQ عن طريق الدعاء )يومي, أسبوعي, شهري(؟

االسئلة التي شملها االستبيان

دكتوراه: 8
ماجستير: 19

بكالوريوس: 184
دبلوم: 83
معهد: 84

اعدادية: 156
متوسطة: 92
ابتدائي: 74

باالضافة الى الباقي 22 لم 
يذكرو تحصيلهم العلمي



الواقع الجغرافي والتقسيمات اإلدارية:
أذربيج����ان جمهوري����ة تقع في الجزء الش����رقي 
لمنطقة ما وراء جبال القوقاز، وتَحُدُّها من الشمال 
روسيا ومن الشمال الغربي جمهورية جورجيا، ومن 
الجنوب الغرب����ي جمهورية أرميني����ا، ومن الجنوب 

جمهورية إيران اإلسامية, والجمهورية التركية.

اس����تقلت أذربيجان عن االتحاد الس����وفيتي في 
30 أغس����طس م����ن العام 1991 وهي مقس����مة إدارياً 

إلى 76 محافظة. 
وتعتبر مدينة )باكو( اكبر مدينة في أذربيجان 
وهي العاصمة, وتتميز باكو بكثرة الفنادق واألسواق 
و المتاحف و الق����اع و المباني القديمة التي تحكى 
تاري����خ المدين����ة القديم وهي تقع عل����ى ضفاف بحر 

قزوين.
الواقع الديني:

تعبر أذربيج����ان من الدول 
يش����كل  حي����ث  اإلس����امية, 
م����ن   %93 حوال����ي  المس����لمون 
س����كانها البالغ تعدادهم حوالي 

8 مايين نس����مة, ومعظ���م س���كانها ينتمون إلى 
))المذهب الش���يعي االمامي االثني عش���ري(( و 

يشكلون ما يفوق ال�80%من بين المسلمين فيها.
 أم����ا البقي����ة فهم مقس����مون بين س����نة أحناف 
وش����وافع وفيها أيضاً مسيح ويهود ومتدينون بإحدى 

الديانات المنحدرة من الهند )مذهب كرسنا(.

اس����تطاع مس����لمو أذربيج����ان خ����ال العقدي����ن 
الماضيي����ن نف����ض غب����ار الحقب����ة الش����يوعية الت����ي 
استمرت 70 عامًا؛ حيث تسعى االدارة الدينية اآلن 
لتنمية الوعي الديني لألغلبية المسلمة، واالحتفاظ 

بعاقات وثيقة مع العالم اإلسامي.
صح����وة  معال����م  يعي����ش  هن����اك  الش����عب  وان 
إسامية؛ حيث توسعت حركة بناء المساجد لدرجة 
أوصلته����ا إل����ى ما يتج����اوز 1500 مس����جدًا، بعد أن 
كان����ت ال تتج����اوز أعداده����ا أصابع الي����د الواحدة، 

طوال الحقبة الشيوعية.
تحفي����ظ  مكات����ب  أع����داد  وكذل����ك تصاع����دت 
الق����رآن، وتم افتتاح العديد م����ن المدارس الدينية 
المكلفة بإعداد الطاب اآلذاريين، وتعليمهم اللغة 
العربي����ة تمهي����دًا البتعاثهم الس����تكمال تعليمهم في 

الجامعات اإلسامية الكبرى.
ولعل أبرز مظاهر اهتمام أذربيجان باإلس����ام 
القرار الذي أتخذه الرئيس )حيدر علييف( بانضمام 
أذربيج����ان لمنظمة المؤتمر اإلس����امي، فقد كان 
ق����رارًا صائبً����ا، وي����ؤديّ لتعزيز ص����ات أذربيجان 
بمحيطها اإلس����امي، كذلك موافقت����ه على افتتاح 
فرع للجامعة اإلسامية العالمية في العاصمة باكو.

الوجود الشيعي في أذربيجان
من الجدير بالذكر ان أتباع المذهب 
الش���يعيّ االثني عشري في جمهوريات 
االتحاد السوفيتي السابق يفوق العشرة 
ماليي���ن نس���مة، يعي���ش معظمهم في 
آذربيج���ان، بينما يت����وزّع اآلخرون في دول آس����يا 

الوسطى.
ويعيش الشيعة في هذه الباد جنباً إلى جنب مع 
أهل الس����نّة في جوّ ال تكدّره العصبيّة أو الخصومة، 
ولم يس����بق أن حصل نزاع شديد بين الشيعة والسنّة 
 Kهن����اك. ويرجع هذا إلى طريقة أتباع أهل البيت
ف����ي التعايش م����ع الطوائف األخرى مم����ن على غير 
مذهبه����م اودينه����م ,فرغم إنهم يش����كلون األغلبية 
الس����احقة ف����ي هذا البل����د إال انك ال تج����د أي أجواء 
للتوت����ر أو مص����ادرة الحريات أو التحك����م باآلخر  أو 

تحميل اآلخر أفكاراً وقناعات  ال يؤمن بها.
وتوج����د جماع����ات ش����يعيّة ف����ي المناط����ق التي 
يقطنه����ا أقوام  مث����ل ثاتها  ولزكيه����ا ، وتتواجد في 
نواح����ي  مس����فين جم����ا  و  دو قوزباره،ويوج����د ف����ي 
منطق����ة  ك����وروش  جماع����ة تدع����ى ب�����  دراَكين ها,  

ينتمي بعض أفرادها إلى المذهب الشيعيّ. 
ويرج����ع تاريخ تش����يّع ه����ؤالء إلى ع����دّة قرون، 
وهن����اك _عل����ى س����بيل المث����ال_ جماع����ة تدع����ى ب�  
اينَكبلويها  أس����لمت وتشيّعت وال تزال محافظة على 

هويّتها الشيعيّة إلى يومنا هذا.
وهن����اك أيض����اً  قبائل شاهس����ونها وطاليش����ها 

وپادارها وقزلباشها وقره باغها وقاجارها.
وف����ي حقيق����ة األم����ر إّن التش����يّع ف����ي جمهورية 
آذربيجان وآس����يا الوسطى وليدُ العائق التي ربطت 

بين الشعب اإليرانيّ وساكني هذه الباد.
نشاط شيعة أذربيجان

يحيي أهل هذا البلد كل المناس���بات 
الدينية بمراس���يم كبيرة وبالخصوص 
في أيام عاش���وراء, حيث تظهر عالمات 
الحزن في كل أنحاء البالد وتقام المآتم 
في المساجد والحسينيات بنطاق واسع 
وكذلك تحيى هذه المناسبة في المنازل 

بشكل ملحوظ وفي معظم المناطق.
وبما ان الش����يعة متواجدون ف����ي معظم مناطق 
الب����اد ف����إن لهم مراك����ز كثي����رة وح����وزات دينية، 
وبالخص����وص ف����ي باكو وجلي����ل آب����اد، وان الصبغة 
المذهبي����ة للجامع����ات الرس����مية ش����يعية والطاب����ع 

الشيعي غالب عليها.
ويعد طلبة الحوزات الدينية من أهل هذا البلد 
باآلالف ف����ي نفس الباد وخارجها وبالخصوص في 

إيران وسوريا.
ولجنة أهل البيتK هي احد مظاهر النشاط 
الشيعي هناك فهي واحدة من المؤسسات العاملة في 
أذربيجان حيث بدأت نش����اطها منذ نيل الجمهورية 
لها  س����تقا ا
االتح����اد  ع����ن 
 ، فييتي لس����و ا
دائ����رة  واتس����عت 
العمل اإلس����امي 
بمختل����ف  له����ا 
حي����ث  األصع����دة 
اللجن����ة  أقام����ت 
فاطمة  )مدرس����ة 
 )P ء ا ه����ر لز ا

في منطقة بناقدي, ومدرس����ة في مس����جد )اإلمام 
الحس����ينQ( حي����ث تخ����رج منها عش����رات الطلبة. 
وأرس����لت اللجن����ة بعضهم إلى الح����وزات العلمية في 
س����وريا لترفع من مس����تواهم العلمي. وقد تخرج من 
ه����ذه الحوزات عدة مبلغين مؤهلين لنش����ر فكر أهل 
البيت ف����ي أذربيج����ان، كم����ا قامت اللجن����ة بتكفل 

األيتام واألسر الفقيرة وهي ترسل لهم المساعدات 
شهرياً وتشرف على احتياجاتهم.

كما قامت اللجنة بتأسيس مكتب إعامي يقوم 
بترجم����ة وطباع����ة الكت����ب وتوزيعها عل����ى المناطق 

.Kالمختلفة في الجمهورية لنشر فكر أهل البيت
وكذلك قامت اللجنة بشراء كتيبات عن الصاة 
وتم توزيعها، وهي بحاجة اآلن لطباعة كتيبات عن 

األئمة المعصومينK باللغة اآلذرية.
عاشوراء في نارداران:

يتحدث علي اصغر ش����فيعيان عن عاشوراء في 
أذربيجان فيقول:

وفي يوم عاشوراء حيث كنت ذاهباً إلى منطقة 
ن����ارداران, الت����ي تق����ع ف����ي أط����راف باك����و وبحدود 
30 كيل����و مترًا, وإل����ى جنب بحر قزوي����ن, المرقد 
المعروف بمرق����د )رحيمة خاتون( ال����ذي يقال إنها 
أخ����ت اإلمام الرض����اQ حيث س����معت الكثير عنها 
ولكن����ي لم أوف����ق لزيارتها, والحقيق����ة إني ما كنت 
أتوقع ان يوجد في جمهورية أذربيجان بعد 70 عاماً 
م����ن الحكم الش����يوعي، وما كان في فك����ري أن أرى 

مرقداً جميًا جداً كهذا.
اليوم هو يوم عاشوراء وانه ليس بعطلة, ولكن 
كنا قد عطلنا المعمل الن قس����ماً من العمال هم من  
المس����لمين, في الطريق اشتريت جريدة, 
حيث كان في الصفحة األولى منها خبر 
بعنوان: )اليوم هو يوم عاش���وراء(, وفي 
الصفحة الثاني���ة كان موضحًا في أربعة 
اس���طر ان هذا الي���وم هو يوم عاش���وراء 
وق���د جاء فيه���ا ثالث���ة عناوين وصور 
أربعة مس���اجد ومقبرتين يجتمع فيها 

الناس للعزاء.
ن����ارداران  إل����ى  المس����افرين  ان  واضح����ا  كان 
كثي����رون, حينم����ا وصلن����ا قريب����ا م����ن المدينة كان 
الطري����ق هن����اك مزدحم����اً ج����دًا, وكانت الش����رطة 
توقف الس����يارات حي����ث قطعنا باقي الطريق مش����يا 
عل����ى األقدام, أي بح����دود كيلوا متر واحد مش����يت 
عل����ى األق����دام وكان����وا يوزع����ون النذورات والش����اي 
والتم����ر و)اآلش( و.... وهن����اك من يبيع����ون تصاوير 

.Kاالئمة
دخل����ت الحرم وكان هناك فض����اءان للدخول, 
حيث كانت النس����اء يدخلن الطابق األسفل والرجال 
يصع����دون إلى الطاب����ق األعلى, وبعده����ا تصل إلى 
صحن كبير ومس����جد صغير, حيث كانت محاضرة 
لرجل دين ش����يعي وكان الناس يستمعون إليه وقوفا 
وجلوس����ًا, ثم حضر رادود وقرأ قصي����دة, وبعدها 

دعوا باألدعية وأدوا الصاة.
مؤسسات وآثار شيعية أذربيجانية:

ان المس����اجد الموج����ودة في ه����ذا البلد أغلبها 
للشيعة ومن أهمها مسجد تازة پبر في باكو ومسجد 

.Qجمعة ومسجد اإلمام الحسين
وتوجد للشيعة مزارات مهمة في هذا البلد حيث 
يتردد عليها الناس بشكل كبير وملحوظ, ويشد لها 

الرحال من كل أنحاء الباد, ومن أهمها: 
مزار أخوات اإلمام الرضاQ الواقع في مدينة 

نارداران ويقع في مدينة بيلغان. 
ومزار بي بي هيبت الواقع في اطراف باكو. 

م����زار لنبي اهلل جارجيسQ, ويقع في مدينة 
بليغان.

ومن المراقد المقدّس����ة لدى ش����يعة أذربيجان 
يوجد مرقد ينس����ب إلى إبراهيم ب����ن اإلمام محمد 
الباقرQ، وهو يقع قريباً من مدينة كيروف، وقد 
بني ف����ي القرن التاس����ع الهجري / الخامس عش����ر 
الميادي وهو اليوم مزار مهم للزوار الش����يعة وفيه 
تقام سنوياً االحتفاالت بذكرى مقتل اإلمام الحسين

Q في عاشوراء.
شخصيات شيعية أذربيجانية:

من الش����خصيات التي برزت في أفق النش����اط 
اإلسامي الشيعي في جمهورية أذربيجان المسلمة 

هم:
_ حجي اهلل شكر باشا زاده وهو رئيس مجلس 

االستشارة لمسلمي رابطة الدول المستقلة.
رحيمه دادا شوفا وهي رئيسة الدائرة الصحفية 

لدائرة مسلمي القوقاز.
صحوة المسلمين الشيعة في أذربيجان

الشيعة في هذا البلد يتمتعون بمعنويات عالية, 
وبالخص����وص في الق����رى وخارج الم����دن الكبيرة, 
فبع����د االس����تقال اخذ الناس يمارس����ون نش����اطهم 
الدين����ي بإظه����ار ش����عائرهم ب����كل حري����ة وبأفض����ل 
صورة, حيث أصبحت مآذن باكو العاصمة تدوي ب� 
)حي على خير العمل( وأبدلت الش����عارات الشيوعية 

باآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية.

)توم����اس  يق����ول 
األس����تاذ  غولت����ز( 
مونتان����ا،  بجامع����ة 
مراس����ًا  عم����ل  ال����ذي 
صحفي����اً ف����ي أذربيجان 
ف����ي أوائ����ل التس����عينات 

العش����رين،  القرن  من 
ف����ي محاضرة ل����ه أمام 
)معه����د جون����ز هوبكنز 
الدولي����ة  للدراس����ات 
بالعاصم����ة  العلي����ا( 
ش����هر  ف����ي  واش����نطن 
يناير  الثان����ي/  كان����ون 
المذه����ب  صح����وة  إن 
أذربيجان  الش����يعي في 
أوج����د احتم����ال حدوث 

ثورة إس����امية. وإن )المثير بالنس����بة لي حقا هو أن 
ذلك لم يحدث.(

بينم����ا قالت )أول����دوزا فاتالييفا( وهي مس����لمة 
تحرص على ممارسة الشعائر اإلسامية، وتدرّس 
م����ادة األخاقي����ات بمرك����ز الدراس����ات الدينية في 
مدينة س����امغاويت شمالي باكو )إن اإلسام متأصل 
في أذهان ش����عب أذربيجان،وه����ذا ينطبق على كل 
الناس،ف����أي مواط����ن من أذربيج����ان يعرف قواعد 
الس����لوك اإلسامي.فا احد يس����تطيع تغيير هويتنا 

اإلسامية.(
أم����ا الدكت����ورة )زكي����ة أبيلوفا(، وه����ي خبيرة 
أيضا في المخطوطات النادرة بأكاديمية العلوم في 
باكو، فق����د قالت إنها اختارت ارتداء غطاء الرأس 
أو الحج����اب كدلي����ل ظاهر عل����ى عقيدتها. وأضافت 

)فاهلل تعالى في قلوبنا جميعا.(
وق����د تعلمت أبيلوفا اللغ����ة العربية ضمن المواد 
ورس����التها  الجامعي����ة،  دراس����تها  ش����ملتها  الت����ي 
للدكتوراه كانت عن الش����ريعة اإلس����امية. وأضافت 
)إن اإلس����ام نور حقيق����ي يُثري الروح اإلنس����انية، 

وإنني فخورة حقا بكوني باحثة مسلمة.(
وأش����ارت بعض المعلم����ات األذربيجانيات إلى 
أن قرار ارتداء الحجاب ال يؤثر على أسلوب معاملة 

المرأة في المحافل العامة بأذربيجان. 
وقالت سليمانوفا )إن موقف الرجال من المرأة 

وسلوكهم تجاهها في بادنا موقف جيد(.
محنة شيعة أذربيجان:

 Kش����عب أذربيجان ش����عب موال أله����ل البيت
 Kومح����ب لهم، وه����م يعلق����ون ص����وراً آلل البيت
ف����ي بيوته����م ويقيم����ون العزاء ف����ي يوم العاش����ر من 
محرم، ولكنهم ال يعرفون أحكام دينهم كما ينبغي 
وال يعرف����ون كثيراً عن أئمته����م المعصومين كما هو 

مطلوب.
هذا الش����عب المح����ب ألهل البيتK وبس����بب 
إفرازات الحكم الش����يوعي على البلد لمدة س����بعين 
س����نة ذلك الحكم ال����ذي منع إقام����ة الصاة وحول 
المس����اجد إل����ى متاحف ومع����ارض وقت����ل العلماء، 
وأش����عل فتيل الحرب بين الش����عب األذاري والشعب 

األرمني.
ونتيج����ة له����ذا الوض����ع وحداث����ة الدول����ة بع����د 
االس����تقال وحاج����ة الش����عب إل����ى الم����أوى والدين 
والثقاف����ة، دخلت جميع الديان����ات في الجمهورية، 
منه����ا اليهودي����ة والمس����يحية وحت����ى الهندوس����ية، 
فضًا عن وجود الشيوعية،وان هناك من يحاولون 
ان  يبدل����وا اعتقاد الش����باب والفتي����ات من المذهب 

الشيعي إلى مذهب آخر أو إلى دين آخر.
وكان ذلك بس����بب النقص والقصور في الدعم 
الش����يعي.ولذا  الجان����ب  م����ن  والثقاف����ي  الم����ادي 
فالشعب اآلذاري يستغيث, وهو بحاجة 
إلى مبلغين ومدرس���ين ومدارس ومراكز 
كت���ب وطباعته���ا  إس���المية وترجم���ة 
وتوزيعها لنش���ر فكر مذهب أهل البيت

.K
إن الش���عب األذاري المس���لم الشيعي 
يطل���ب م���د ي���د الع���ون م���ن المؤمنين 

السترجاع هويته الشيعية. 
جمهورية أذربيج���ان يجب أن تحيا 

:Kبمعالم أهل البيت
وف����ي هذا الصدد تحدث آية اهلل العظمى لطف 
اهلل الصاف����ي الكلبايكان����ي أثن����اء أس����تقباله جمع����اً 
م����ن المعلمي����ن والمثقفي����ن من مدين����ة )كنجة( من 

جمهورية أذربيجان.
قال سماحته: بعد إشادته بما يحصل من انتشار 
لاس����ام في هذا الزمن في الجمهوريات المسلمة 
_جمهوري����ات االتح����اد الس����وفياتي س����ابقا_ حيث 
اصراره����م على اس����تعادتهم هويتهم االس����امية, 
واكد سماحته على وجوب تمسكهم بوالية اهل البيت

K, قائًا: عليكم احياء شعوب هذه الجمهوريات 
الموالي����ة بمعارف اهل البيتK لكي تحققوا نش����ر 

االسام االصيل.
ه����ذا وأش����ار س����ماحته إل����ى م����ا يفعل����ه اعداء 

االس����ام في حربه����م ضد االس����ام إذ أكد على ما 
يفعل����ه الوهابي����ة واليه����ود من خال س����عيهم لتغيير 

الهوية الشيعية لجمهورية أذربيجان.
مضيف����اً ان ثبات الطبقة المثقفة والعلماء يلهم 
شعبكم الثبات على الوالء ويدحر هذه المخططات.

أما الس����يد المدرس����ي فإنه يصف ش����عب دولة 
أذربيجان خال استقباله عدداً من الزوار األذريين 

بمدينة كرباء المقدسة. 
واصف����ا دولته����م بالصام����دة والمحافظ����ة على 
دينه����ا وتش����يعها رغم الظ����روف الصعب����ة التي تمر 
فيها. وركز سماحته على أنهم يحملون معهم  هموم 

أذربيجان وشعبها المسلم الشيعي.
مبينا لهم ان الكثير من أبائهم وأمهاتهم ماتوا 

وعلى شفاهم كلمة )يا حسين(.
 وأض����اف س����ماحته مخاطب����ا إياه����م إنكم من 
خال زيارتكم لإلمام الحس����ينQ تبقون على خط 
أه����ل البيتK، داعي����ا إياهم إل����ى أن يورثوا هذا 

الخط إلى أبنائهم.
وأش����ار س����ماحته خ����ال اللق����اء إل����ى ض����رورة 
اهتمام الوفد باألطفال ك����ون ان المخاطر التي تمر 
بهم في هذه الفترة هي أخطر من التي مرت عليهم 

في العهد الشيوعي األسود.
كم����ا لف����ت س����ماحته إل����ى أهمي����ة دور الهيئات 
والمواكب الحس����ينية في نشر ثقافة اإلمام الحسين 

وثقافة أهل البيتK وثقافة القرآن الكريم . 

اّن 
انتشار

 مذهب أهل البيت
 حالة حتمية سيؤول 

إليها أمر البشرية ال محالة،
 وان مسألة تحقيقها  امر بات قريبا؛

 الس���باب كثي���رة، م���ن ابرزه���ا الفك���ر 
الضخم واالطروحة المفعمة بعاج المش���اكل 
البش���رية المزمنة، فالدي���ن المحمدي يمثل 
حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى 
يومنا ه���ذا من خال ولي اهلل األعظم الحجة 

.Qبن الحسن
ونح���������ن في ))صدى المهدي(( س���نفرد 
له��������ذه الظاه���رة الحتمي���ة صفح���ة خاص���ة 
نتن���اول خ���ال اعمدتها وفي كل عدد انتش���ار 
التش���يع فكراً وعقيدة في أغل���ب بلدان العالم 
والذي يس���هم ان ش���اء اهلل في تهيئة األرضية 
المناس���بة والج���و المائ���م للظه���ور المبارك 

.Q لصاح��������ب العصر والزمان
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شيعة آذربيجان ثقة ومعنوية السترجاع الهوية
اعداد: محمد السعد

5 التمهيد المهدوي

ومعظم سكانها ينتمون إلى
 ))المذهب الشيعي االمامي االثني عشري((

جامع الجمعة

اداء صالة الجماعة في حرم السيدة رحيمة

جانب من توزيع الطعام في يوم عاشوراء

جانب من توزيع الطعام في يوم عاشوراء

جانب من حرم السيدة رحيمة

رادود حسيني يقرا في مقام السيدة رحيمة 
خاتون ايام عاشوراء

Qجانب من حرم رحيمة خاتون اخت االمام الرضا

جانب من حرم السيدة رحيمة خاتون في يوم عاشوراء

اطفال يحيون عاشوراء في حرم السيدة رحيمة

تبتهل الى اهلل بشفاعة عاشوراء الحسينشباك قبر السيدة رحيمة خاتون



واليك���م خاص���ة 
المحاضرة:

ت  ت���ر ا تو
الروايات عن رس���ول 
اهللN ع���ن أن الدنيا ال تنتهي 
إال على ي���د حجة من آل محمد
ذل���ك  ف���ي  والرواي���ات   ,N
مختلف���ة اللفظ, منه���ا )لو لم 
يب���ق م���ن الدنيا إال ي���وم لطول 
اهلل ذل���ك الي���وم حت���ى يظه���ر 
رج���ل من ولدي اس���مه اس���مي 
األرض  يم���أل  كنيت���ي  وكنيت���ه 
قسطا وعدال بعد ما ملئت ظلما 

وجورا(. 
ج���اءت  الت���ي  والرواي���ات 
ع���ن  المس���لمين  كت���ب  ف���ي 
مس���ألة المه���ديQ متواترة, 
والخب���ر _كما ه���و مبين_ في 
عل���م الحديث أما خب���ر متواتر 
وأم���ا خب���ر واحد, أم���ا الخبر 
المتواتر فهو الخبر الذي ينشأ 
من اجتماع جماعة على ش���يء 
يمتنع تواطؤهم على الكذب فيه 
فيسمونه خبراً متواترًا, فمثًا 
ان المكي, الكوفي,البصري, 
أو  والمدن���ي  الخراس���اني, 
غيره���م يتواف���ق أنه���م يروون 
الرواي���ة أو الخبر فيكون الخب���ر متواتراً بمعنى 
ال يمكن ان يكون هؤالء مجتمعين على الكذب, 
ومث���ال ذلك أيض���اً يدخل ش���خص فيقول فان 
حادث���ة حدثت ف���ي الش���ارع, بعد قلي���ل يدخل 
شخص ثان ويقول فان حادثة حدثت في الشارع 
أيض���ًا, بعد فترة يدخل ثالث يقول يوجد حادثة 
حدثت في الشارع, خمس���ة أو ستة أشخاص ال 
احد منهم يعرف اآلخر وان كانوا ضعافاً وليسوا 
بثقاة, لكنهم ينقلون نفس الخبر، فهذا يسمى 

خبراً متواتراً. 
والخب���ر المتوات���ر في���ه ميزت���ان, المي���زة 
األول���ى هو أن���ه كالقرآن، بمعن���ى ال يوجد فرق 
بين الخبر المتواتر وبين القرآن في لزوم األخذ 
بمضمونه. والميزة الثانية هي أن الخبر المتواتر 
يفي���د القطع ويفيد العلم, يعني ان نس���بة وقوع 

الحادثة التي ينقلها هي %100. 
ونح���ن ف���ي مس���ألة الحج���ةQ, صاح���ب 
عن���د  المتوات���رة  باألخب���ار  نس���تدل  الزم���ان 
المس���لمين,وانها ليست عش���رات الروايات بل 
مئ���ات الرواي���ات، واردة ف���ي ذلك عن رس���ول 
اهللN أي أن���ه يوجد إجماع عند المس���لمين ان 
الدني���ا ال تنتهي إال على يد الحجة من آل محمد
N, حت���ى ان ابن باز - وكان ش���يخ الوهابيين 
ف���ي الس���عودية,قبل أكثر من عش���رين عاما - 
عندما س���ئل عن مس���الة المهديQ قال: )نعم 
نحن نعتقد بالمه���ديQ, والذي ينكر المهدي

Q جاهل(. 
وان بع���ض إخوانن���ا م���ن علماء الس���نة قد 
ص���رح ان منكر المهديQ كاف���ر الن من ينكر 
المه���ديQ فقد أنك���ر ضرورة في اإلس���ام، 

وإجماع المسلمين يقول بذلك.
اما األدلة على وجود هذا اإلمامQ الهمام 

فهي:
الدليل األول:

قول���ه تعالى: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل 
وكونوا مع الصادقين(. 

ان الفخر الرازي إمام أهل الس���نة يس���تدل 
به���ذه اآلية ويق���ول: أوال اآلية تق���ول )وكونوا مع 
الصادقي���ن( وان الصادقي���ن تعن���ي هنا جماعة 
معين���ة, وان ه���ؤالء معصومون, ألن���ه ال يجوز 
إتب���اع غير المعصوم تبعي���ًة مطلقة, بينما اآلية 
أمرت المسلمين ان يتبعوا الصادقين _بما أنهم 
صادقون_ تبعية مطلقة )وكونوا مع الصادقين( 
وهؤالء الصادق���ون إتباعهم واجب باآلية, فهم 

معصومون وإتباع غيرهم تبعية مطلقة حرام. 
ومما ال ش���ك وال ري���ب فيه أن الق���رآن نزل 
ليك���ون خال���داً إل���ى ي���وم القيامة, ن���زل قانوناً 
للبشرية عموماً وإلى يوم الدين, فمعنى ذلك ان 
الصادقين هؤالء _وهم المعصومون_ موجودون 
ف���ي كل زم���ان, وهذا م���ا يوافقنا علي���ه اإلمام 
 Nالفخر الرازي الن القرآن ما نزل أليام النبي
وبعيده فقط وإنما نزل إلى يوم القيامة, ومعنى 
ذلك ان هؤالء الصادقين الذين يجب 
تبعيتهم تبعية مطلقة والذين هم 
معصومون موج���ودون في كل زمان 
وإلى يوم القيامة فكلمة )الصادقين( في 
)كونوا مع الصادقين( تنطبق على اإلمام الحجة 
بن الحسنQ اإلمام مهدي آل محمدN, فإن 
ل���م يكن المهديQ من بي���ن الصادقين, فمن 

هو المعصوم في هذا الزمان إذن؟
الدليل الثاني:

ف���ي حدي���ث الثقلين وهو خب���ر متواتر ليس 
فق���ط عند الش���يعة، بل هو متواتر عند الس���نة 
أيض���ًا, وجاء ع���ن طريق الس���نة ب����35 طريقاً 
يفي���د القطع, وقد قلنا أن الخب���ر المتواتر مثل 
الق���رآن, وفيه يقول رس���ول اهللN وفي ألفاظ 
مختلف���ة )إني ت���ارك فيك���م الثقلي���ن كتاب اهلل 
وعترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا 
بع���دي أب���دا وانهما ل���ن يفترقا حتى ي���ردا علي 
الحوض ال تقدموهم فتهلكوا وال تعلموهم فإنهم 
اعلم منكم( فاألش���خاص الذين قرنهم رس���ول 
اهللN بالق���رآن يجب أن يكونوا معصومين مثل 
 Nالقرآن, وهذا أواًل, أما ثانيا فإن رسول اهلل
يقول انتم إذا اتبعتم القرآن والعترة لن تضلوا, 
فإذا كان العترة أنفسهم غير معصومين أيمكن 
أن يعصمونا من الضال؟ إذا يجب في العترة أن 
يكونوا معصومين 100% عن الضال فيعصموا 
األمة عن الضال, فال ش���ك وال ريب أّن 
حديث الثقلين ي���دل على عصمة 
العترةK, عصمة أهل البيتK هذا 
أمر, واألمر اآلخر فإن نفس حديث 
 Qالثقلين يدل على وجود المهدي

بالفعل. 
 Nألنه م���ن العترة كم���ا أس���لفنا إن النبي
يق���ول: )إن���ي ت���ارك فيك���م الثقلين كت���اب اهلل 
وعترتي. فإن النب���ي ترك هذين العنصرين بعد 

وفاته حت���ى يعصمونا من الض���ال، وأنه ترك 
هذي���ن العنصرين إلى يوم القيامة ألن رس���الته
Q خاتم���ة, وحديثهN حقيق���ة وصدق فابد 

من وجود المهديQ حتى ال تتحقق الضالة. 
الدليل الثالث: 

م���ا يقوله الرس���ولN في حدي���ث الثقلين 
أيض���اً )وانهم���ا ل���ن يفترق���ا حت���ى ي���ردا عل���ي 
الح���وض( ويعن���ي أن القرآن موج���ود مع العترة 
إلى يوم القيامة وانهما لن يفترقا, ومعنى ذلك 
ان الق���رآن موجود ولكن واح���داً من العترة وهو 
معصوم أيض���اً يجب أن يكون موجوداً وانهما أي 
الق���رآن والمعصوم ل���ن يفترقا حتى ي���ردا على 
رس���ول اهللN الحوض يوم القيام���ة. وهو دليل 

التازم.
والدليل الرابع: 

هو الحديث النبوي الش���ريف المعروف بين 
المسلمين ان رسول اهللN قال: )من مات ولم 
يع���رف إمام زمانه مات ميت���ة جاهلية(, هناك 
مصادر لمفكرين، وفي مصادر سنية إسامية 
فيه���ا )في الحدي���ث( جاءت فق���رة )ولكل زمان 
إم���ام( ف���إذا كان المهديQ غي���ر موجود اآلن 
فم���ن حقنا أن نس���ال المس���لمين من ه���و إمام 
زمانك���م اآلن؟ إذن ان اإلم���ام الذي إذا لم نكن 
نعرفه فس���نموت ميتة جاهلية ه���و اإلمام الثاني 
عش���ر م���ن أئمة أه���ل البي���تK, محم���د بن 

.Qالحسن المهدي
الدليل الخامس: 

وجود نصوص صحيحة في صحيح البخاري 
 Nوصحيح مس���لم, نصوص متواترة ان النبي
ق���ال: )ال يزال الدين قائم���ا أو يكون عليكم اثنا 
عش���ر خليفة وكلهم من قري���ش عددهم كنقباء 
بني إس���رائيل( وه���ذا الحديث القطعي 
البخ���اري  ال���ذي ورد ف���ي صحي���ح 
وصحي���ح مس���لم ال ينطبق إال على 
أئمة أهل البي���تK, أولهم علي بن 
أبي طالب وآخرهم محمد المهدي

 .Q
هذه أدلة قطعية علمية على ان لنا إماما في 
ه���ذا الزمان إماما معصوم���ا نصبه اهلل, عينه 
اهلل ع���ز وجل,وفي هذا راج���ع كتاب المجالس 
للس���يد محس���ن األمين فقد جاء في���ه أن علماء 
السنة ومنهم ابن طلحة الشافعي ومنهم صاحب 
الفص���ول المهم���ة, وآخرون منهم ق���د اعترفوا 

.Qبوالدة المهدي
وق���د ذك���ر الش���يخ لط���ف اهلل الصافي في 
كتاب���ه )منتخ���ب األثر ح���ول اإلم���ام المنتظر( 
خمسًة وستين عالماً من إخواننا علماء السنة, 
يعترفون أيضاً بوالدة اإلمام المهديQ في ليلة 
النصف شعبان سنة 255ه� في مدينة سامراء. 
الله���م ثبتن���ا عل���ى والي���ة ولي���ك الحجة بن 
الحس���نQ’, الله���م ارزقن���ا رأفت���ه ودعاءه, 
الله���م اجعلنا من أنصاره وجن���ده, اللهم عجل 

فرجه بالقريب العاجل.
والس���ام على أجداده الطاهرين والسام 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خ����ال  م����ن 
مط�������������الع����ة 
ريخ  لت�����������ا ا
ي����ث  د حا أل ا و
المروي����ة ع����ن أئمة 
أهل البي����تK وغيرها 
كان  ق����د  بأن����ه  نع����رف 
هن����اك رج����االت ش����يعة 
يحتل����ون مناص����ب مهمة 
العاصمة اإلسامية  في 

وسائر الباد. 
الفصول  ف����ي  ج����اء 
العشرة - للشيخ المفيد
H  كذل����ك ف����ي الغيب����ة 

:Hللشيخ الطوسي
محم����د  جعف����ر  أب����و 
ب����ن عل����ي ب����ن أب����ي العزاقر 
المتوف����ى  الش����لمغاني، 
متقدم����ا  كان   ،323 س����نة 
ومس����تقيم  أصحابن����ا  ف����ي 
الطريق����ة، فحمله الحس����د 
ألبي القاس����م الحس����ين بن 
روحH عل����ى ت����رك المذهب 
المذاه����ب  ف����ي  والدخ����ول 
من����ه  فظه����رت  الردي����ة، 
مقاالت منك����رة، وخرج في 

لعنه التوقيع من الناحية.
:Hوجاء في الغيبة - للشيخ الطوسي

ومنهم ابن أبي العزاقر . أخبرني الحسين 
بن إبراهيم، عن أحمد بن نوح، عن أبي نصر 
هب����ة اهلل بن محمد بن أحم����د الكاتب ابن بنت 
أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي اهلل عنه 
قال : حدثتني الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر 
العم����ري رضي اهلل عنه قال����ت : كان أبو جعفر 
بن أبي العزاقر وجيها عند بني بسطام . وذاك 
أن الش����يخ أبا القاس����مJ كان قد جعل له عند 
الناس منزلة وجاها، فكان عند ارتداده يحكي 
كل كذب وباء وكفر لبني بسطام، ويسنده عن 
الش����يخ أبي القاس����م، فيقبلونه منه ويأخذونه 
عنه، حتى انكش����ف ذلك ألبي القاس����م رضي 
اهلل عن����ه، فأنكره وأعظمه ونهى بني بس����طام 
عن كام����ه وأمرهم بلعن����ه والب����راءة منه فلم 
ينته����وا وأقاموا على توليه . وذاك أنه كان يقول 
لهم : إنني أذعت السر وقد أخذ علي الكتمان، 
فعوقب����ت  باإلبعاد بعد االختصاص، الن األمر 

عظيم ال يحتمله إال ملك مقرب أو نبي مرسل أو 
مؤمن ممتحن، فيؤكد في نفوسهم عظم األمر 
وجالت����ه . فبل����غ ذلك أب����ا القاس����م رضي اهلل 
عنه فكتب إلى بني بس����طام بلعنه والبراءة منه 
وممن تابعه على قوله، وأقام على توليه، فلما 
وصل إليهم أظه����روه عليه فبكى بكاء عظيما، 
ث����م قال : إن لهذا الق����ول باطنا عظيما وهو أن 
اللعن����ة اإلبع����اد، فمعن����ى قوله : لعن����ه اهلل أي 
باعده اهلل عن العذاب والنار، واآلن قد عرفت 
منزلت����ي ومرغ خديه على التراب وقال : عليكم 
بالكتم����ان لهذا األمر . قالت الكبيرة رضي اهلل 
عنها : وقد كنت أخبرت الش����يخ أبا القاسم أن 
أم أب����ي جعفر بن بس����طام قالت ل����ي يوما وقد 
دخلن����ا إليه����ا فاس����تقبلتني وأعظمتن����ي وزادت 
ف����ي إعظامي حت����ى انكبت علي رجل����ي تقبلها . 
فأنكرت ذلك وقلت لها : مها يا ستي فإن هذا 
أمر عظيم، وانكببت على يدها فبكت ثم قالت 
: كي����ف ال أفعل بك ه����ذا وأنت موالتي فاطمة ؟ 
فقل����ت له����ا وكيف ذاك يا س����تي ؟ . فقالت لي : 
إن الش����يخ أبا جعفر محمد ب����ن علي خرج إلينا 
بالس����ر، قالت : فقلت لها : وما الس����ر ؟ قالت 
: ق����د أخ����ذ علينا كتمان����ه وأفزع إن أن����ا أذعته 
عوقبت، قالت : وأعطيتها موثقا أني ال أكشفه 
ألحد واعتقدت في نفس����ي االس����تثناء بالش����يخ 
رضي اهلل عنه يعني أبا القاس����م الحس����ين بن 
روح . قالت : إن الش����يخ أب����ا جعفر قال لنا : إن 
روح رس����ول اهللN انتقلت إل����ى أبيك يعني أبا 
جعف����ر محمد بن عثمان رضي اهلل عنه، وروح 
أمير المؤمنينQ انتقلت إلى بدن الش����يخ أبي 
القاسم الحسين بن روح، وروح موالتنا فاطمة
P انتقل����ت إليك، فكيف ال أعظمك يا س����تنا 
. فقل����ت له����ا : مها ال تفعلي ف����إن هذا كذب يا 
س����تنا، فقالت لي : هو  س����ر عظي����م وقد أخذ 
علين����ا أنن����ا  ال نكش����ف هذا ألح����د، فاهلل اهلل 
ف����يَّ ال يحل لي الع����ذاب، ويا س����تي فلو ال أنك 
حملتين����ي على كش����فه ما  كش����فته لك وال ألحد 
غيرك . قالت الكبيره أم كلثوم رضي اهلل عنها 
: فلم����ا انصرفت من عندها دخلت إلى الش����يخ 
أبي القاس����م بن روح رض����ي اهلل عنه فأخبرته 
بالقص����ة، وكان يث����ق ب����ي ويركن إل����ى قولي، 
فق����ال لي : ي����ا بنية إي����اك أن تمض����ي إلى هذه 
الم����رأة بعدما ج����رى منها، وال تقبل����ي ) لها ( 
رقعة إن كاتبتك، وال رسوال إن أنفذته )إليك( 
وال تلقيه����ا بع����د قولها، فهذا كف����ر باهلل تعالى 
وإلح����اد، قد أحكم����ه هذا الرج����ل الملعون في 

قلوب هؤالء القوم، ليجعله طريقا إلى أن يقول 
له����م : بأن اهلل تعالى اتحد ب����ه وحل فيه، كما 
يقول النصارى في المسيحQ، ويعدو إلى قول 
الحاج لعنه اهلل . قالت : فهجرت بني بسطام 
وترك����ت المضي إليه����م، ولم أقب����ل لهم عذرا 
وال لقي����ت أمهم بعدها، وش����اع في بني نوبخت 
الحدي����ث، فلم يبق أحد إال وتقدم إليه الش����يخ 
أبو القاس����م وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني 
والب����راءة من����ه ومم����ن يت����واله ورض����ي بقوله أو 
كلم����ه فضا عن مواالته . ث����م ظهر التوقيع من 
صاحب الزمانQ بلعن أب����ي جعفر محمد بن 
علي والبراءة منه، وممن تابعه وشايعه ورضي 
بقول����ه، وأق����ام على تولي����ه بع����د المعرفة بهذا 
التوقي����ع . › ول����ه حكايات قبيح����ة وأمور فظيعة 
ننزه كتابنا عن ذكرها، ذكرها ابن نوح وغيره 
. وكان س����بب قتل����ه : أن����ه لم����ا أظهر لعن����ه أبو 
القاس����م بن روح رضي اهلل عنه، واشتهر أمره 
وتبرأ منه وأمر جميع الشيعة بذلك، لم يمكنه 
التلبيس، فقال - في مجلس حافل فيه رؤساء 
الش����يعة، وكل يحكي عن الش����يخ أبي القاس����م 
لعن����ه والبراءة منه - : أجمعوا بيني وبينه حتى 
آخ����ذ ي����ده  ويأخذ بي����دي، فإن لم تن����زل عليه 
نار من الس����ماء تحرقه وإال فجميع ما قاله فيَّ 
حق، ورقي ذلك إلى الراضي - ألنه كان ذلك 
في دار ابن مقلة - فأمر بالقبض عليه وقتله، 

فقتل واستراحت الشيعة منه .
ج����اء في طرائ����ف المق����ال - للس����يد علي 

البروجردي 
ومنه����م اب����ن أب����ي العزاقر، وه����و محمد 
ب����ن علي ب����ن علي الش����لمغاني، وهو م����ن كبار 
المدعين ، وقد ذم ولعن اال أنه كان مس����تقيم 
الطريق����ة في أول األمر، فحمله الحس����د ألبي 
القاسم بن روح على ترك المذهب والدخول في 
المذاهب الردية ، حتى خرجت فيه توقيعات، 
وظه����رت منه مق����االت منكرة ، إل����ى أن أخذه 
الس����لطان وقتل����ه وصلبه ببغداد. ل����ه من الكتب 
التي عملها حال االس����تقامة كت����اب التكليف ، 
رواه المفي����د اال حديثا في باب الش����هادات أنه 
يجوز للرجل أن يش����هد ألخيه إذا كان له شاهد 
واحد من غير علم، ويروي عنه محمد بن عبد 
اهلل بن المطلب الش����يباني، وعلي بن الحسين 
وال����د الصدوق، وقد ذكر الش����يخ له أقاصيص 
عجيبة، قتل لعنه اهلل في سنة ثاث وعشرين 

وثاثمائة ، فاستراحت الشيعة منه .
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الثالثة  والنقط���ة 
ه���و أن البش���رية 
الن���اس  وثقاف���ة 
الب���د أن تص���ل إل���ى 
درجة تس���تطيع فيه���ا أن تقوم 
العدل  الربان���ي إلقامة  بالدور 

في حياة اإلنسان.
والشاهد على ما أقول هو 
 Nأن ف���ي زمن النب���ي األكرم
وف���ي زمن األئمة األحد عش���ر 
ف���ان الش���ريعة الخاتمة  أيضاً 
كانت موجودة والقائد الرباني 
ب���دل  ولكن���ه  موج���وداً  كان 
بالقائ���د  الن���اس  ان يس���تعين 
الش���ريعة  لتطبي���ق  الربان���ي 
ف���ي حياتهم فقد قتل���وا هؤالء 
 Kواألئمة الربانيي���ن  القادة 
أو أقصوه���م ع���ن الحاكمية, 

وعن إدارة المسلمين. 
لقد قلنا أننا نحتاج عناصر 
الش���ريعة,  عنص���ر  ثاث���ة 
وعنص���ر القي���ادة, وعنص���ر الن���اس لكي يتم 
أداء ه���ذه المهمة وهذه المس���ؤولية التاريخية 
وأن الش���ريعة موجودة, وأن اإلمامQ موجود 

فلم يب���ق إال العنصر الثال���ث, ولذا فإن بعض 
األع���ام من أه���ل المعرفة يقول���ون إن اإلمام 
الحجةQ ال ينبغي لنا ان نقول إنه المنتَظر بل 
البد ان نق���ول هو المنتظِر, ألنه ينتظرنا نحن 
ك���ي نتأهل حت���ى يقودنا, ولكن هذه البش���رية 
من يؤهلها, من يوصلها إلى درجة من النضج 

والقابلية لتستطيع اداء دورها المطلوب.
ثقاف���ة  ان  عل���ى  ويؤك���دون  يقول���ون  هن���ا 
الحس���ينQ وثقافة ثورة الحسينQ وبعبارة 

أخرى الدور الحسيني هو المتكفل بذلك. 
وان هذا الدور قد بدأ به الحس���ينQ قبل 
ش���هادتهQ. واننا نجده واقعاً أينما دخلت 
ثقافة الثورة الحسينية أوجدت ثورة 
في حياة الناس، أوجدت حركة في 
الحياة وأوج���دت واقعًا يطلب العدل 
والقس���ط ف���ي حي���اة الن���اس وهذه 
الثقافة ليست فقط عند المسلمين 
بل عن���د غيرهم, فعندما نراجع كلمات 
األكاب���ر م���ن غير المس���لمين أيض���ا نجد أنهم 
يركزون على مس���ألة الثورة الحس���ينية, ولعل 
هذا يفس���ر لن���ا أن اإلمام المه���ديQ عندما 
يظهر يرفع راية يا لثارات الحسينQ, وهذه 
الراي���ة معناه���ا أن هن���اك ارتباط���اً وثيقاً بين 

الث���ورة الحس���ينية وبين ظه���ور اإلمامQ لذا: 
 Qفانا أعتقد بأن تثقيف األمة بثقافة الحسين
وبدور الحس���ينQ وثورة الحس���ينQ س���وف 

.Qيعجّل في فرج اإلمام المهدي
وعلى هذا فابد ألصحاب اإلمام المهدي

Q من أن يكونوا حسينيين.…
وهذا يعن���ي ان تربية الحس���ينQ وثقافة 
الحس���ينQ هي الت���ي تربي أصح���اب اإلمام 

.Qالمنتظر
ومن ه���ذه التربية م���ا جاء بش���أن الدعاء 
لموالن���ا صاح���ب الزم���انQ ف���ي ظه���ر ي���وم 
اإلم���ام  ج���ده  استش���هاد  حي���ث  عاش���وراء 

 .Q.الحسين
فقد ج���اء في حدي���ث عبد اهلل بن س���نان 
ال���ذي دخ���ل على اإلم���ام الص���ادقQ في يوم 
عاش���وراء،وقد نقل عن اإلم���امQ هذا العمل 
العب���ادي في هذا الي���وم العظي���م والذي يؤدي 
بع���د القيام بصاة ي���وم عاش���وراء حيث يرفع 
المصلي ي���ده بالدع���اء ويق���ول: )اللهم وعجل 
فرج آل محم���دٍ واجعل صلوات���ك عليه وعليهم 
واس���تنقذهم من أي���دي المنافقي���ن المضلين 
والكف���رة الجاحدي���ن وافت���ح لهم فتحاً يس���يراً 
وأتح له���م روحاً و فرجاً قريب���ا واجعل لهم من 

لدنك على عدوك و عدوهم سلطاناً نصيرًا(.

وغير ذلك الكثير مما تعيش���ه 
الناس م���ن الرخ���اء واألمان 
ووحدة الكلمة والتوسعة 
الحوائ���ج  وابت���ذال 
وكث���رة األموال حتى ان 
الرج���ل إذا أراد م���اال أخذه 

بالحثو .
ول���و تمعنا ف���ي ه���ذه األحاديث 
لبان لن���ا أننا نعيش في كل عام بعض 

تلك األيام أو ما يقرب منها .
نع���م انه���ا أي���ام المس���ير إل���ى 
كرب���اء الحس���ينQ وال���ى أربعي���ن 

.Qالحسين
فم���ا ان يض���ع الرجال والنس���اء 
خطواتهم األولى في السير إلى كرباء 
إال وبدت عليهم عام���ات التبدل في 
النفوس وتغيرت شخصياتهم وكأنهم 

ليسوا هم قبل يوم او يومين .
الذبابة  ال���ذي تخش���ى  فالرجل 
ان تمر عل���ى انفه, تجده في يوم من 
األي���ام واقفا خادما يتمل���ق الزائرين 
ويغس���لها,  ب���ل  اقدامه���م  لينظ���ف 

ويدهنها.
الناس كله���م في أمان, تخرج الم���رأة من البصرة 
إل���ى كرباء دون ان ينهاها احد, ودون ان تجد من يقف 

في طريقها او ينال من وقارها.
الطعام والش���راب والدواء ,كل شيء بالمجان ومن 

أراد شيئاً فليأخذه بالحثو ال بالعد .

الرج���ل يمر على أه���ل بيت ال يخرج م���ن ضيافتهم 
إال بش���ق األنفس وانه ما قبل هذه الضيافة إال بإلحاحهم 

وتوسلهم .
الرجل يقف ممس���كا على قبضة سيفه 
يتصيد المارة! لكن ذلك ليس للسلب أو قطع 
للطريق ب���ل لدعوتهم إل���ى المبيت عنده 

واألكل من طعامه أو الشرب من شرابه.
الناس تفتح أبواب بيوتها لتس���ع الزائرين ,كل شي 
ف���ي مكان���ه, فصاح���ب الدار ق���د أخلى الدار م���ن عياله 
ليبيت���وا في مكان آخر، وجهز داره للزائرين لم يرفع من 
حاجيات���ه وأمواله إال بقدر م���ا يحتاجه في مكانه الجديد 
,ال اح���د يعبأ بم���ا حوله من الحاج���ات النها رخيصة في 

قبال ما يصبو إليه .
الن���اس يتش���اجرون فيم���ا بينهم ! لك���ن ال من أجل 
مصال���ح الدنيا ومنافعها، بل من أجل أن يحصل احدهم 
عل���ى أكبر عدد من الزائري���ن للمبيت عنده في بيته الذي 
ب���ذل كل طاقاته لتهيئته على أكمل الوجوه وفرش فيه أعز 

بسطه وأغطيته.
الرجل يفتح بيت���ه الجديد الذي لم ينتقل إليه بعد, 
وقد أعده إعداداً كاما من جميع الجهات ألنه اقسم على 
نفسه ان ال يدخله أوال إال زائر الحسينQ تبركاً وتيمناً.

الرج���ل يبكي ويندب حظ���ه العاثر ! ال 
ألنه ل���م يحصل على ما أراد من أموال الدنيا 
وغرورها ,بل الن بيته قد فرغ من الزائرين، 

أولم يمر أو يبيت عنده احد منهم.
الرجل في مكان والزوجة في مكان أخر, واألطفال 
في أماك���ن متعددة أخرى ! لكنها ليس���ت ب���وادر الطاق 
والنش���وز وتفكك األس���رة,بل الن كًا منهم رافق جنسه 

.Qوقرينه نحو الحسين
المري���ض يتل���وى والمع���اق يتحام���ل على نفس���ه في 
طريق���ه إلى المش���فى ! لكن األمر ليس كم���ا تظنون, انه 

.Qمشفى الحسين
الرج���ل الذي ال يرفع ي���دا وال يقدم رجا في غيرها 
م���ن األيام, تجده الي���وم رافعا يديه وس���اعياً برجليه كل 
الي���وم ألجل الحس���ينQ وببرك���ة الحس���ينQ. وخدمة 

.Qلزوار الحسين
الن���اس يتزاحمون عل���ى األمكنة ويتس���ابقون عليها 
!لكنها ليس���ت مظاهر طلب الراحة والس���كينة بل ليجدوا 
أحس���ن األمكنة لتجديد العهد للحس���ينQ ولخدمة زوار 

.Qالحسين
والس���ؤال هل ان ما ذكرته وعايش���ته بنفس���ي ورأيته 

بأم عيني هي أيام من أيامنا االعتيادية ؟؟
كا وألف كا, إنها مظاه���ر أيام دولة الحق ودولة 

 .Qاإلمام المهدي
أراد لن���ا أئمة أهل البيتK ان نعيش لذتها لنطمح 
إلى العيش فيها أبدا, ولقد عشناها يوما بيوم في ذكرى 
الحس���ينQ ومؤكد ان كثيراً من تلك المظاهر لم يتسن 
لن���ا االطاع عليها لس���بب وآخر ,ولكن با ش���ك فغيرنا 
م���ن العارفين من يحمل من تلك الصور اضعاف ما نحمل 

لعدم توغلنا بما استطاعوا ان يتوغلوا فيه .
السام عليك يا ابا عبد اهلل وعلى األرواح التي حلت 
بفنائك ,عليك مني س���ام اهلل أبدا ما بقيت وبقي الليل 

والنهار والجعله اهلل آخر العهد مني لزيارتكم .
 Qوعلى علي بن الحسين Qالسام على الحسين

. Qوعلى أصحاب الحسين Qوعلى أوالد الحسين
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ثالثًا: أن ثبوت 
والدة أي شخص 
ال يُحت���اج فيه إلى 
دليل تاريخي قطعي، 
وإال النتف���ى ثب���وت وج���ود كثير 
من الش���خصيات المعروفة في 
التاريخ، فإن والدتهم لم تثبت 

بدليل تاريخي قطعي متواتر.
ثب���وت  أن  رابع���ًا: 
لعم���وم  ال���والدات 
األش���خاص يُرجَ���ع فيه 
إلى والد الشخص نفسه، 
فإذا ثبت عن���ه برواية 
أنه قد  واحدة صحيحة 
اعترف بأنه قد وُلد له 
مول���ود، فحينئذ ال بد 
م���ن تصديق���ه واإلقرار 
له به، وسيأتي أن اإلمام 
أق���رَّ بأنه   Qالعس���كري
ق���د وُلد ل���ه الخَلف من 

بعده.
خامس���ًا: إن���ا إذا ل���م نقل 
بوالدة اإلم���ام المهديQ فإنه 
تل���زم محاذير كثي���رة ال يمكن 
التفصِّ���ي منها، مث���ل خلو هذا 
العص���ر وما قبله م���ن األعصار 
م���ن إم���ام صال���ح لإلمام���ة، 
وخلو ه���ذا العصر من إمام من 
الطاه���رةK، ووقوع  العت���رة 
كل المس���لمين ف���ي اإلثم لعدم 
بيعتهم إلمام في هذا العصر... 
المحاذي���ر  م���ن  ذل���ك  وغي���ر 
الكثيرة التي ال يمكن التس���ليم 

بها.
 Qسادسًا: إنا إذا لم نقل بوالدة المهدي
وبقائه، فا يكون أي مصداق في هذا العصر 
لحدي���ث الثقلين، وهو قول���هN: )إني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي، 
ما إن تمس���كتم بهما فل���ن تضلوا بعدي أبدًا، 

وإنهم���ا لن يفترقا حتى ي���ردا علي الحوض، 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما(.

فإذا لم يكن اإلم���ام المهديQ موجوداً 
ف���ا إم���ام م���ن العت���رة الطاه���رةK يصلح 
للتمس���ك به، ف���ا يك���ون له���ذا الحديث أي 
معن���ى ف���ي عصرنا، فيك���ون باط���ًا، وهذا 
ال يمك���ن الق���ول ب���ه، ف���إن جمعاً م���ن علماء 
أهل الس���نة اس���تفادوا من الحدي���ث � كما هو 
 Kالصحي���ح � وج���ود متأهِّل من أه���ل البيت
يصل���ح لإلمامة إل���ى أن تقوم الس���اعة، وإال 
الفت���رق الكت���اب عن العت���رة، وهذا م���ا نفاه 

الحديث.
س���ابعًا: إنَّ���ا إذا ل���م نق���ل ب���والدة اإلمام 
المه���ديQ ووجوده فا بد من القول بأن كل 
المس���لمين في عصرنا وفي العصور السابقة 
 :Nلعصرن���ا ميتتهم ميت���ة جاهلي���ة، لقوله
)مَنْ م���ات وليس في عنقه بيع���ة فميتته ميتة 

جاهلية(.
ثامن���ًا: أن األدل���ة التاريخي���ة )الروائية( 
ت���دل على والدت���هQ، وهذه األدلة نقس���مها 

إلى طوائف:
الطائف���ة األول���ى: الرواي���ات الدالة على 
أن المه���ديQ ه���و التاس���ع من ول���د اإلمام 

:Qالحسين
فق���د روى الص���دوق في كت���اب الخصال 
475/2، وكم���ال الدي���ن 262/1 بس���ند في 
غاي���ة الصحة، عن أبيه، قال: حدثنا س���عد 
بن عب���د اهلل قال: حدثنا يعق���وب بن يزيد، 
ع���ن حم���اد ب���ن عيس���ى، ع���ن عب���د اهلل بن 
مس���كان، عن أبان بن تغلب، عن س���ليم بن 
قيس الهالي، عن س���لمان الفارس���ي رحمه 
اهلل قال: دخلت على النبيN وإذا الحس���ين

Q عل���ى فخذيه وه���و _النب���ي_ يقبِّل عينيه 
ويلث���م فاه وهو يقول: )أنت س���يِّد ابن س���يِّد، 
أنت إمام ابن إمام أبو األئمة، أنت حجة ابن 
حجة أبو حُجَج تس���عة من صلبك، تاس���عهم 

قائمهم(.
وروى الكليني قدس سره في كتاب الكافي 
533/1 بس���ند صحيح عن علي بن إبراهيم، 
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن س���عيد بن 

 Qغزوان، عن أبي بصي���ر، عن أبي جعفر
قال: )يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، 

تاسعهم قائمهم(.
ورواه الصدوق في الخصال 480/2 عن 
أبيه، ع���ن علي بن إبراهيم كم���ا في الكافي 

سنداً ومتناً.
صحيح���ة  الرواي���ة  ه���ذه  أن  والنتيج���ة 
الس���ند، وهي دالة بوضوح عل���ى أن المهدي

Q هو التاسع من ولد الحسينQ، وال تاسع 
من ولد الحسينQ صالح لإلمامة إال اإلمام 

.Qالمهدي محمد بن الحسن العسكري
الطائف���ة الثاني���ة : التي دلَّ���ت على والدة 

.Qاإلمام المهدي
فق���د روى الكليني رحم���ه اهلل في الكافي 
329/1 عن الحس���ين بن محمد األش���عري، 
عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن 
عبد اهلل قال: خرج ع���ن أبي محمدQ حين 
قت���ل الزبيري لعنه اهلل: هذا جزاء من اجترأ 
على اهلل في أوليائه، يزعم أنه يقتلني وليس 
لي عقب، فكيف رأى قدرة اهلل فيه، وولد له 
ولد س���ماه )م ح م د( في س���نة ست وخمسين 

ومائتين.
وقد روى هذا الحديث أيضاً الصدوق في 
إكمال الدي���ن ص 395، وكل ال���رواة وثَّقهم 
الس���يد الخوئي ف���ي معجم رج���ال الحديث، 

فراجع.
كما روى الش���يخ الكليني قدس س���ره في 
الكاف���ي أيض���اً 328/1 عن عل���ي بن محمد، 
عن محم���د بن علي بن بال ق���ال: خرج إلي 
من أب���ي محمد قبل مضيه بس���نتين يخبرني 
بالخل���ف من بع���ده، ثم خ���رج إلي م���ن قبل 
مضيه بثاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده.

وروى أيضاً في الكافي 328/1 عن محمد 
ب���ن يحيى، عن أحمد بن إس���حاق، عن أبي 
 :Qهاش���م الجعفري قال: قل���ت ألبي محمد
جالتك تمنعني من مس���ألتك، فتأذن لي أن 
أس���ألك؟ فقال: س���ل. قلت: يا سيدي هل لك 
ول���د؟ فقال: نعم. فقلت: فإن حدث بك حدث 

فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة.
وهذا الحديث أيضاً سنده صحيح.
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تس����ليطًا للض����وء على عن����وان م����ن العناوين 
المهدوية التي وردت في الروايات الشريفة, حيث 
نغ����وص في عم����ق المكنون لنس����تخرج من الدرر 
المهدوي����ة كن����وزا معرفي����ة تبصّرنا بم����ا تحمله 

المهدوية من نمير علم ومخزون معرفة.
واليك���م استكش���افاً لواح���د م���ن العناوين ال���واردة في 

الروايات المهدوية.
فسطاط القائم

ج���اء ف���ي المحاس���ن/ ألحم���د ب���ن محمّ���د ب���ن خالد 
البرقى,

عنه، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن موس���ى 
 :Qالنميري، عن عاء بن س���يابة ق���ال: قال أبو عبد اهلل
)من مات منكم على هذا األمر منتظراً له كان كمن كان في 

فسطاط القائم(.
وجاء في كمال الدين وتمام النعمة/ للشيخ الصدوق

حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي  
قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مس���عود قال: حدّثنا جعفر 
ب���ن محمّدقال:حدّثن���ي العمركي ب���ن عل���يّ البوفكي، عن 
الحس���ن ب���ن عليّ ب���ن فضال، ع���ن ثعلبة ب���ن ميمون، عن 
موس���ى النميري،عن العاء بن س���يابة، عن أبي عبد اهلل

Q ق���ال: )من مات منك���م على هذا األمر منتظ���راً له كان 
كمن كان في فسطاط القائم(. 

وجاء في كتاب الغيبة/ لمحمّد بن إبراهيم النعماني
حدّثنا على بن أحمد، عن عبيد اهلل بن موس���ى، عن 
أحمد بن الحسين،عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل 
النميري، عن العاء بن س���يابة، ع���ن أبي عبد اهلل جعفر 
ب���ن محمّ���دQ أنه ق���ال: )من م���ات منكم على ه���ذا األمر 

منتظراً كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم(.
وجاء في الغيبة أيضاً 

أخبرن���ا محمّ���د ب���ن يعق���وب ق���ال: حدّثن���ا ع���دة م���ن 
أصحابن���ا، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان، عن 
محمّ���د بن م���روان، عن الفضيل بن يس���ار، قال: س���معت 
أب���ا جعفرQ يقول: )من م���ات وليس له إم���ام فميتته ميتة 

جاهلية، ومن م���ات وهو عارف إلمامه لم يضره تقدم هذا 
األم���ر أو تأخر، ومن مات وهو ع���ارف إلمامه كان كمن هو  

قائم  مع القائم في فسطاطه(. 
وفي���ه أيض���اً أخبرنا محمّد ب���ن يعقوب، ع���ن عليّ بن 
محمّد، عن س���هل بن زياد، عن الحس���ن بن س���عيد، عن 
فضال���ة بن أيّوب، ع���ن عمر بن أبان قال: س���معت أبا عبد 
اهللQ يق���ول: إعرف العامة فإذا عرفت لم يضرك تقدم 
ه���ذا األم���ر أو تأخ���ر، إن اهلل تعالى يق���ول:  ))يَ���وْمَ نَدْعُوا 
ُكلَّ أُن���اٍس ِبِإمامِِه���مْ((  فمن عرف إمام���ه كان كمن هو في 

فسطاط المنتظر.
وفي���ه أيض���اً حدّثن���ا أحمد ب���ن محمّد بن س���عيد قال: 
حدّثن���ي يحيى ب���ن زكريا بن ش���يبان قال: حدّثن���ا عليّ بن 
سيف بن عميرة، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي 
عبد اهللQ أنه قال: )اعرف إمامك فإذا عرفته لم يضرك 
تق���دم هذا األمر أم تأخ���ر فإن اهلل عز وجل يق���ول:  ))يَوْمَ 
َندْعُ���وا ُكلَّ أُناٍس ِبِإمامِِهمْ((  فمن عرف إمامه كان كمن هو 

في فسطاط القائم(.
وجاء في بحار األنوار/ للعامة المجلسي

ع���ن: ابن فض���ال، ع���ن عليّ ب���ن عقبة، عن موس���ى 
 :Qالنميري، عن عاء بن س���يابة ق���ال: قال أبو عبد اهلل
)من مات منكم على هذا األمر منتظراً له كان كمن كان في 

فسطاط القائم(. 
وجاء في البحار أيضاً 

عن: الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، 
عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن عمرو بن أبان قال: 
س���معت أبا عبد اهللQ يقول: )اعرف العامة فإذا عرفت 
لم يضرك تقدم هذا األمر أم تأخر إن اهلل تعالى يقول: يَوْمَ 
نَدْعُوا ُكلَّ أُناٍس ِبِإمامِِهمْ,  فمن عرف إمامه كان كمن كان 

في فسطاط المنتظر(.
وفي���ه أيضًا: عن اب���ن عقدة، عن يحيى ب���ن زكريا بن 
شيبان، عن عليّ بن سيف بن عميرة عن أبيه، عن حمران 
بن أعي���ن، عن أبي عبد اهللQ مثله وفيه: )اعرف إمامك 

...وفي آخره كان في فسطاط القائم(.

الشعر الشعبي
جابر جليل الكاظمي

7 األدب المهدوي

سوف يعود إمام العصر 
ث���ار ي���ا  هاتف���اً 

نش���فت ينابي���ع الوف���ة
واعرفنة افاك الصبر
وهاي المحن ما تنتهي
ننتظر ش���بل العسكري
الغدر أوكار  س���يحطم 
ث���ار ي���ا  هاتف���اً 

لغيبت���ه س���نين  نع���دد 
كل ساعة نحسبها بشهر
ي���ا ي���وم يعل���ن طلعت���ه
ونشوف شبل العسكري
وبطلعت���ه بح���ر يجري
ث���ار ي���ا  هاتف���اً 

م���ن مك���ة يرف���ع رايته
يوصل لدار أم الحسن
يذك���ر مصيب���ة فاطمة
ويذكر جنين اللي وكع
س���يقطع أوداج الكف���ر
ث���ار ي���ا  هاتف���اً 

وي���ردد أصوات النصر
المخت���ار بضع���ة 

واألم���ل أصب���ح مفكود 
واس���عة وما إلها حدود
الموع���ود بظه���ور  إال 
إلن���ه يعود من غيبت���ه 
وي���ردد أصوات النصر
المخت���ار بضع���ة 

ونحس���ب ش���هور وأيام
 وعلين���ه كل ي���وم بعام
وتتحق���ق إلنه األحام
شاهر بكفة الصمصام
وي���ردّدُ أصوات النصر
المخت���ار بضع���ة 

مهموم ليثرب  ويكصد 
يس���يل هموم والمدمع 
ويذكر ضلعها المهشوم
ويتص���ور أفع���ال الكوم
وي���ردد أصوات النصر
المخت���ار بضع���ة 

المنتظ���ر الغائ���ب  لحجت���ه 
الكئي���ب الصب���اح  وج���ه  تهل���ل 
وفاض الس���حاب وهب النس���يم
الذكري���ات يامرف���أ  اش���عبان 
األمني���ات أل���ف  ي���ا  وش���عبان 
ألرواحن���ا دفق���اً  وجدن���اك 
العظي���م العب���اد  إل���ه  نناج���ي 
وعظم���ت م���ن س���يد الكائن���ات
فش���عبان ش���هر س���خيُّ العط���اء

الزم���ان ه���ذا  بمول���د صاح���ب 
العظ���ام األنبي���اء  بشّ���ر  ب���ه 
األم���ور تس���تقيم  ب���ه  إم���ام 
الهم���ام اإلم���ام  ه���ذا  ومول���د 

الظه���ور أراد  يوم���اً  اهلل  إذا 
الش���جر ف���وق  الطي���ر  وغ���ردت 
القم���ر ض���وء  الس���ماوات  وزان 
العب���ر وانبث���اق  اله���دى  ونب���ع 
وطي���ب المجال���س عند الس���مر
الس���حر ف���ي  ألورادن���ا  وروح���اً 
الغ���رر الس���اميات  بس���اعاتك 
ال���درر تحك���ي  من���ك  بأقوال���ه 
غف���ر عن���ا  اهلل  ب���ه  وش���هر   

األب���ر والول���ي  اله���دى  إم���ام 
الس���ور ش���اهد  وقرآنن���ا 
الص���ور رآئع���ات  ب���ه  وتزه���و 
البص���ر كح���ل  ص���ار  ألعينن���ا 

السيد حيدر العذاري

حسن الظالمي

بقلم: محمد

هيأة التحرير

اكتشف معنا
)5( 

يصاحبنه

نشيد الوالء

* العام���ات كعرب���ات القط���ار إذا 
تحركت األولى تحرك الجميع.

* العامة س���احل أمان من هيجان 
أمواج الفتن.

* العامات وقود للمنتظرين.
من فوائد العامات قبل الظهور.

* تنبيه الغافلين
*إيقاظ النائمين

* تحريك الساكنين
* العامات: صفارة إنذار للعاصين 

ونسيم عذب للمنتظرين.

مته نحظه ابلثم كفك ويمناك
ويشملنه العفو بفضلك ويمناك
بدين اهلل يجي المهدي ويمناك
اطمئن ال تظل خايف كيد نية

السيد مهدي األعرجي
****

كثيرة اجروح عندي وصعب شلها 
لعد روحي الهضم والمحن شلها

أمية وي الهواشم بعد شلها
متى تنهض يذخر الطالبية

محمد الجراخ

قالوا بحبك سوف تذبل مهجتي
قلت الف�ؤاد ومهج�ت�ي وع���روق���ي
للغ�ائ��ب المحج��وب ق���د ضحيته�ا
كيم��ا يم���نّ بطلع��ة وش��������روِق

حُبي إلى )المهدي( لي�س لغاي�ة 
لك���ن قل�ب�ي ف��ي ه�����واه متي�������م
ل����واله م��ا بق��ي ال��وجود الن������ه
طع����م الحي�اة وض�وؤه�ا المتبس��م

طالت علينه ليالي الهم 
يصاحبنه

يا يوم جبريل بظهورك 
يصاحبنه

والنصر والعز بوجودك 
يصاحبنه

ومن الحجاز البشير يصيح 
خيلك عدن

واتطيع مكة والعراك
او نواحي عدن

وتصبح الدنية بوجودك شبه 
جنة عدن

والمثل بالكون ذيك السا 
يصاحبنه

السيد مهدي األعرجي

جل���س أحم���د يتفحص دفت���ره الخ���اص باإلمام 
المهديQ, وال���ذي كتب فيه بعض الماحظات, 
وبينما هو كذلك اذ ج���اء والده )الحاج علي( وأخذ 
يتصفح مع���ه هذا الدفتر ثم ق���ال: جميل أن يبحث 
الفت���ى عن إمامهQ, ولك���ن معلوماتك )يا احمد( 

ينقصها شيء أساس؟
فقال له احمد: وما هو يا أبي؟ فقال األب: هو ان 
تعرف لماذا س���مي اإلمام المنتظرQ ب� )المهدي( 

واني سأساعدك على معرفة ذلك.
ثم قال األب: اعلم يا أحمد بأن لإلمام المنتظر
Q اسمين متقاربين هما )المهدي( و )الهادي( وال 
يمكن لإلنس���ان ان يكون هادي���اً إن لم يكن مهديًا, 
والمه���دي هو الذي هداه اهلل إل���ى الحق, أي هداه 

اهلل تعالى مباشرة دون أية واسطة بينهما.
بالخي���ر  ل���ه  اهلل  ودع���ا  وال���ده  أحم���د  ش���كر 

وبالرحمة.

ض���ع خّطاً على هذه الكلمات في الدعاء الش���ريف يبقى لك اس���م 
الدعاء المكوَّن من عشرة حروف.

ورد _ ع���ن _ الص���ادق )ع( _ دعاء _ يُقرأ _ في _ زمن _ الغيبة 
_ لألم���ن _ من _ الش���بهات: ) يا اهلل _ يا رحم���ان _ يا رحيم _ يا 

مقّلب _ القلوب _ ثبّت _ قلبي _ على _ دينك(.
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Qاملهدي .. Qالهادي

ابحث عن الكلمة الضائعةمسجات مهدوية

محمد علي داعي الحور



*س1 _ ما المقصود بالمس���تضعفين ف���ي قوله تعالى: َ)نُِريدُ َأْن نَمُنَّ 
عََلى الَّذِينَ اسْتُضْعُِفوا فِي األَْرِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمًَّة وَنَجْعَلَهُمُ اْلواِرثِينَ(؟

 Kب( أهل البيت  Kأ( شيعة أهل البيت
Nج�( المظلومين من أمّة محمّد

*س6 _ عن اإلمام الباقرQ: )من قرأ )المس���بحات( كلّها قبل 
أن ين���ام ل���م يمت حتَّى ي���درك القائ���م وإن مات كان في ج���وار محمّد 

النبيّ(، ما معنى المسبحات؟
ب( السور التي تفتتح بسبّح أو يسبّح أ(  السبحانيات األربع 

Pج�( تسبيح الزهراء
*س20 _ من الثابت عند جميع طوائف المسلمين عدم االكتفاء 

 Qبش���هادة المرأة الواحدة، فكيف قبل اإلمامية إثبات والدة المهدي
بشهادة حكيمة وهي امرأة واحدة؟

أ( ألنَّها بنت وأخت وعمّة إمام فيكون كامها صادقاً 
ب( ألنَّ شهادتها مؤيّدة بشهادة الجارية )مارية( 

ج�( ألنَّها قابلة وشهادة القابلة في النساء مقبولة في فقه الخاصّة والعامّة
*س24 _ المراد في غيبة المهديQ معنى يقابل...؟

أ( الحضور     ب( البعد               ج�( الظهور
*س40 _ أخبر القرآن عن إمكان بقاء أحد األنبياء حيّاً إلى يوم 

القيامة، فمن هو؟
Qج�( يونس  Nب( محمّد  Qأ( آدم

مناسبات الشهر
1. دخول س���بايا أهل بيت النبوة

K دمشق سنة 61ه� وقد اتخذ بنو أمية 
هذا اليوم عيداً لهم.

 Qوقع���ة صفي���ن بي���ن أمي���ر المؤمنين .
ومعاوية سنة 37ه�.

 ,Qمقت���ل زي���د بن عل���ي بن الحس���ين .
حيث قتل وصلب أربع سنوات سنة 121ه�.

2. دخول س���بايا آل محمدK مجلس بن 
معاوية وهم مقرنون في الحبال.

3. والدة اإلم���ام أبي جعف���ر محمد الباقر
Q سنة 57ه�.

. احراق الكعبة المشرفة من قبل مسرف 
ب���ن عقبة وال���ي األمويي���ن على المدينة س���نة 

64ه�.
4. إخراج زيد بن علي بن الحسينQ من 

قبره وصلبه.
5. وفاة رقية بنت الحس���ينQ في الشام 

.Qبعد أن رأت رأس أبيها
7. ش���هادة اإلم���ام أب���ي محم���د الحس���ن 

المجتبىQ سنة 49 ه�.
. والدة اإلم���ام أب���ي إبراهي���م موس���ى بن 

جعفر سنة 128ه�.
8. وف���اة س���لمان الفارس���ي )المحم���دي(
J, س���نة 36ه����, وكان من خي���ار أصحاب 

.Nرسول اهلل
9. مقت���ل عمار بن 
ياس���ر وخزيم���ة ب���ن ثابت

J ف���ي صفين م���ن قبل جيش 
معاوية سنة 37ه�.

. كان فتح النهروان وقتل ذي الثدية, 
 Nوه���و من المارقي���ن كما اخبر رس���ول اهلل

سنة 38ه�.
11. ليل���ة الهرير, وكان���ت الوقعة األعظم 
في صفين, الضطراب معاوية وفزعه, س���نة 

38ه�.
12. تحكي���م الحكمين ف���ي صفين, وكان 
رفع المصاح���ب _كلمة حق أري���د بها باطل_ 

سنة 38 ه�.
14. ش���هادة محم���د بن أبي بك���رJ بأمر 

من معاوية وعمرو بن العاص.
15. ابت���داء م���رض رس���ول اهللN حيث 

.Nابتدأ الوجع الذي توفي فيه
20. أربعين اإلمام أبي عبد اهلل الحسين

.Q
. ق���دوم الصحابي الجلي���ل جابر بن عبد 
اهلل األنص���اريJ لزي���ارة الحس���ينQ ف���ي 

كرباء.
. ورود حرم اإلمام أبي عبد اهلل الحس���ين
Q من الشام إلى كرباء قاصدين المدينة.

25. اشتداد مرض النبيN وطلبه الكتف 
والدواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبدا.

26. تجهيز جيش أس���امة بن زيد لمقاتلة 
الروم كما امر النبيN سنة 11ه�.

س���يد  المخلوق���ات  اش���رف  وف���اة   .28
الكائن���ات وأفضل األنبياء والمرس���لين محمد 

بن عبد اهللN سنة 11 للهجرة.
. ابتداء إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي 

.Qطالب
. اجتم���اع أهل الس���قيفة, فيما كان أمير 

المؤمنينQ منشغًا بغسل النبيN ودفنه.
. وفي آخ���ر صفر الخير استش���هد اإلمام 
عل���ي ب���ن موس���ى الرض���اQ بسُ���م المأمون 

العباسي.
من أعمال الشهر

يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
_ أن يق���ول ف���ي كل ي���وم منه ))يا ش���ديد 
القوى ويا ش���ديد المحال...(( وكما هو مدون 

في كتب الدعاء.
_ أن يصل���ي ف���ي الثالث من���ه ركعتين في 
األولى بع���د الحمد )إن���ا فتحنا( وف���ي الثانية 
الحم���د والتوحيد, وبعد التس���ليم يصلى على 
محمد وآله مائة مرة )راجع مفاتيح الجنان(.
_ زي���ارة اإلم���ام أب���ي عبد اهلل الحس���ين

Q في العش���رين منه. وهي الزيارة المعروفة 
بزي���ارة االربعي���ن التي دلت االخب���ار انها من 
عام���ات المؤم���ن. والي���وم اضحت م���ن ابرز 
الشعائر الحس���ينية التي يمارس���ها اتباع اهل 

.Kالبيت

دعاء عصر الغيبة
 )فانك ان لم تعرفني نفسك لم 

أعرف رسولك...(
تواص���ًا بحديثن���ا ع���ن األدعي���ة المباركة 
ومنها الدعاء الذي يقرأ في غيبة اإلمام المهدي

Q, نتحدث اآلن عن الفقرة الثانية من الدعاء 
والقائلة )فانك ان لم تعرفني نفس���ك لم اعرف 

رسولك(... 
هذه الفقرة ل���و وصلناها بس���ابقتها )اللهم 
عرفن���ي نفس���ك( ألمكنن���ا ان نق���رر بوضوح ما 
اوضحناه من ان اهلل تعالى فطرنا على التوحيد، 
وحبب إلينا اإليمان، وكره الفسوق والعصيان، 
وألهمنا فجور األش���ياء وتقواه���ا, وقلنا ان هذه 
المعرف���ة إجمالي���ة تحت���اج إلى تفصي���ل, وهذا 

التفصيل تضطلع به رسل اهلل تعالى. 
 Nوه���ا نحن نتح���دث اآلن عن رس���ول اهلل
خاتم النبيين حيث نعرف ان الرسل جميعاً نشروا 
مب���ادئ اهلل تعالى ف���ي التوحيد وف���ي معرفته, 
حيث عرفن���ا اهلل تعالى من خ���ال تعريفه إيانا 
بواس���طة رسله بميدان المعرفة, حتى تصل إلى 
الرس���ول الخات���م, إن الحكمة اإللهي���ة تقتضي 

ان تك���ون رس���الته 
ه���ي  الرس���االت  خاتم���ة 

األكمل بطبيعة الحال، وما دام لكل زمان 
ومكان س���ياقاته الخاصة فحينئ���ذ يكون الزمان 
األخي���ر مضطلعاً بمهمة كامل���ة هي الوصول إلى 

 .Nالمعرفة التي أرادها اهلل ألمة محمد
فنح���ن نعلم ب���ان اهلل تعال���ى ال يعرف احد 
كنهه س���واه حينئذ, فان المعرفة النس���بية التي 
يتفض���ل به���ا اهلل تعالى علين���ا بمعرفته تظل في 
الواق���ع معرف���ة ال مناص ع���ن صدورها عن اهلل 
تعال���ى, حيث ال نمل���ك نحن من جان���ب معرفة 
س���ابقة بالميادين أو الصف���ات التفصيلية بقدر 
ما تتجس���د ف���ي نظرتن���ا وإلهامنا للخير والش���ر 
فينحص���ر األم���ر عندئ���ذ بمعرف���ة التفصيات 

بالرسل.
نقف عن���د الفقرة الممهدة ذاتها أي معرفة 
الرس���ولN, حيث الحظنا ان الدعاء يقرر أوالً 
ان اهلل تعال���ى إذا ل���م يعرفنا نفس���ه ل���م نعرف 
رسولهN, وكذلك الرسولN, إذا لم يعرفنا 
اهلل تعالى إياه ل���م نعرف الوظيفة المترتبة على 
س���لوكنا العب���ادي ال���ذي خلقن���ا اهلل تعال���ى من 

اجله.
ن  ذ إ

ة  لفق���ر )الله���م ا القائل���ة 
هنا تعني الرسولN, عرفني رسولك( 

الخاص بمعرفة اهلل تعالى فض���ًا ع���ن نمط���ه 
لش���خصية محم���دN, ف���ان المعرف���ة الثانوية 
التي أوكلت إلينا بتحققها من خال تعريف اهلل 
تعال���ى لمحم���دN تعني ان نقدر رس���الة محمد
N ونتبين عظمة الرسالة وعظمة المبادئ التي 
ينبغ���ي ان تصدر عنها, اي نم���ارس تطبيقاً لما 

.Nسبق وأن رسمه النبي
وأخي���راً فا من���اص لقارئ الدع���اء من ان 
يس���تثمر تاوت���ه له���ذا الدع���اء وذل���ك بمعرفة 
ج���اء  الت���ي  المب���ادئ  ومعرف���ة   ,Nالرس���ول
به���ا والحج���ج علينا, وم���ن ثم بض���رورة العمل 
بالمب���ادئ والتدري���ب عليها والتصاع���د بها إلى 

النحو المطلوب.

تشجيعاً من صحيفة )صدى المهدي( للمشاركين الكرام وإسهاماً منها في التخفيف عن كواهلهم في البحث والتنقيب في بطون الكتب.
يسر الصحيفة بأن تنشر تباعاً أجوبة _خمسة أسئلة_ من أسئلة )المسابقة المهدوية الكبرى( الثالثة. واليكم األجوبة:

ء  جا
في تاريخ مدينة دمش���ق وفي 

مختصره, وينابيع المودة.
عن عل���يQ انه ق���ال: )إذا قام قائم 

آل محم���دQ جم���ع اهلل له أهل المش���رق وأهل 
المغ���رب فيجتمعون كما يجتم���ع قزع الخريف, 
فأم���ا الرفقاء فم���ن أهل الكوف���ة, وأما االبدال 

فمن أهل الشام(.
ج���اء في تح���ف العقول, ان علي���ًاQ قال: 
)..... ي���ا كميل, ما من علم إال وأنا افتحه, وما 

من سر إال والقائمQ يختمه....(
ج���اء في قرب اإلس���ناد, والبحار ومنتخب 

األثر...
ان علي���ًاQ ق���ال: 
)............ من���ا رس���ول اهلل

واآلخري���ن  األولي���ن  س���يد   N
وخاتم النبيين, ووصيه خير الوصيين 
 Lوس���بطاه خير األسباط حس���ناً وحسينًا
وس���يد الش���هداء حمزة عمه, ومن قد طاف مع 

المائكة جعفر, والقائم(
جاء في كمال الدين, ان الحسينQ قال: 
)قائم هذه األمة هو التاسع من ولدي وهو صاحب 

الغيبة وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي(.
كذلك ج���اء فيه ان���هQ قال: )في التاس���ع 

من ولدي س���نة من يوس���ف, وس���نة من موسى 
بن عمران, وهو قائمنا أهل البيت, يصلح اهلل 

تبارك وتعالى امره في ليلة واحدة(.
جاء في كمال الدين, عن أبي جعفرQ انه 
قال: )كأني بأصحاب القائمQ وقد أحاطوا بما 
بي���ن الخافقين, فليس من ش���يء إال وهو مطيع 
لهم, حتى سباع األرض, وسباع الطير, يطلب 
رضاه���م في كل ش���يء حتى تفخ���ر األرض على 
األرض وتق���ول, قربي اليوم رجل ومن أصحاب 

.)Qالقائم

آيات 
بين���ات  ثابت���ة 

نزلت تفسيرًا أو تأوياًل, 
أو تنزي���اًل في ثاني عش���ر 

أئمة أه���ل البي���تK ولي أمر 
.Qاهلل اإلمام المهدي المنتظر

ق���ال تعال���ى: ))ه���دى للمتقي���ن, الذين 
يؤمنون بالغيب(( البقرة 2, 3.

القن���دوزي  س���ليمان  الحاف���ظ  روى 
)الحنفي( في ينابيع المودة عن جابر بن عبد 
اهلل األنص���اري, قال: دخل جندل بن جناده 
بن جبير اليهودي على رس���ول اهللN وسأله 
 Nعن أش���ياء, ثم انه اس���لم على يد النبي

في حديث طويل إلى أن قال:

ع���ن   Nالنب���ي س���ال 
أوصيائه, فعدهم النبيN له 

:Nإلى أن قال
يدع���ى  ابن���ه محم���د,  فبع���ده   ...(
بالمه���دي, والقائ���م والحج���ة, فيغي���ب ثم 
يخرج, فإذا خرج يمأل األرض قسطاً وعدالً 
كما ملئت جوراً وظلمًا, طوبى للصابرين في 
غيبته, طوبى للمقيمين على محبته, أولئك 
الذي���ن وصفهم اهلل في كتاب���ه وقال: ))هدى 

للمتقين....(( إلى آخر الحديث.
وقال تعالى: ))فانفجرت منه اثنتا عشرة 

عينًا(( البقرة: 60
هاش���م  الس���يد  الكبي���ر  العام���ة  روى 
البحران���ي, ف���ي كتاب���ه )غاية الم���رام( عن 
الفقيه أبي الحسن بن شاذان, في )المناقب 

المائ���ة عن طريق العامة( ع���ن ابن عباس, 
قال سمعت رسول اهللN يقول:

وس���رد حديثا طويًا وجاء فيه قول النبي
N: )من س���ره ان يقتدي بي فعليه ان يتولى 
والي���ة عل���ي ب���ن أب���ي طال���بQ واألئمة من 

ذريتي, فإنهم خزان علمي(.
فقام جابر بن عبد اهلل األنصاري فقال: 

يا رسول اهلل ما عدة األئمةK؟
ق���الN: )ي���ا جاب���ر س���ألتني _رحمك 
اهلل_ ع���ن اإلس���ام باجمع���ه( إل���ى أن قال

N: )وعدته���م ع���دة العي���ون الت���ي انفجرت 
لموسى بن عمران حين ضرب بعصاه الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا( .... إلى آخر 

الحديث.

توسعة الممر االرضي الذي سوف 
يصل المصلى بسرداب الغيبة

س����ينتهي قريبا ان ش����اء اهلل الحف����ر بالممر 
االرضي الذي سوف يصل المصلى بسرداب الغيبة 
م����ن الجهة الش����مالية الغربية للصحن العس����كري 
الش����ريف، والذي يعتبر توس����عة أولية للس����رداب 

حي����ث ان الب����اب الذي س����يفتح من خ����ال الممر 
سيجعل انس����يابية الحركة أكبر بالنسبة للزائرين 
مما يحد من كثرة التزاحمات الحاصلة في الوقت 
الحالي نتيج����ة لضيق الممر الذي يس����تخدم االن 
للدخ����ول حيث يبلغ عرضه متر واحد تقريبا بينما 

ممر الخروج عرضه أقل من المتر. 
وللتذكي����ر ف����ان الممرين عبارة عن س����الم 
عمودي����ة متعب����ة ج����دا للصع����ود او الن����زول، وقد 
حدثت بع����ض االصابات البس����يطة نتيجة ذلك .. 
واليوم وبهذا العمل الجديد س����يكون باب الدخول 
من المصلى وسيكون المنفذان القديمان للخروج 

فقط .

إفتتاح استوديو اإلمام الحجة 
Qواحتفال بمولد االمام

المواف����ق  الخمي����س  ليل����ة  اهلل  بحم����د  ت����م 
14/8/1430 ه�

افتت����اح اس����تديو الحج����ة عج����ل اهلل فرج����ه 
الخاص بكوكبة الراية لإلنشاد اإلسامي وإحياء 
حفات األفراح بالمبرز في االحساء بالسعودية.

وقد قص ش����ريط االفتتاح السيد محمد علي 
العلي.

 إطالق أول )برنامج دردشة( 
إسالمي حول المهدوية في  

.2009/11/13
 Qالموع����ود المه����دي  مؤسس����ة  أعلن����ت 
ف����ي إي����ران ع����ن إط����اق أول )برنامج دردش����ة( 
)ماسنجر( إسامي حول المهدوية. وافاد مراسل 
وكالة االنباء القراني����ة العالمية )ايكنا(، ان هذا 
البرنام����ج يحمل اس����م )مهدي ت����وك( وهو يهدف 
الى االجابة بشكل مباشر )اوناين( على االسئلة 

حول المهدوية.
وق����ال مدي����ر الموق����ع االلكترون����ي لمؤسس����ة 
المهدي الموعودQ )الس����يد محمد موسوي(: ان 
برنامج الماس����نجر االس����امي )مه����دي توك( تم 
Qاطاقه في اجواء ذك����رى والدة االمام الرضا

بشكل تجريبي.
واضاف )السيد محمد موسوي( خال حوار 
خاص مع وكالة االنباء القرانية العالمية )ايكنا(، 
ان اطاق هذا البرنامج يهدف الى االجابة بشكل 
سريع على االستفسارات والشبهات واالسئلة حول 

موضوع المهدوية.
اقامة مهرجان العصمة والمهدوية 

في كلية اعداد المعلمين في 
الجامعة الحرة

اف����ادت وكالة انب����اء شبس����تان االيرانية، ان 
مهرجان العصمة والمهدوي����ة اقيم بجهود اللجنة 
العلمية المختص����ة في فرع االلهيات وبالتعاون مع 

مكتب البحوث التابع لكلية اعداد المعلمين.

عقد مؤتمر )المهدوية بنظر أهل 
السنة( بحوزة خوي العلمية

أفاد مراس����ل وكالة رس����ا لألنب����اء من مدينة 
تبريز، ش����مالي إيران، أن السيد رضا شكوري، 
مدير الح����وزة العلمي����ة في خوي، ق����ال في إطار 
شرح المشتركات بين الفريقين الشيعي والسني، 
ف����ي موض����وع المهدوي����ة: ثم����ة قواس����م مش����تركة 
كثيرة بين آراء علماء الش����يعة وعلماء أهل الس����نة 
في موض����وع المهدوي����ة، وترتبط هذه القواس����م 
 ،Qفي ع����دة اتجاه����ات، منه����ا: نس����ب اإلمام
صفات����ه وخصائصه، عامات وب����وادر الظهور، 
الخصوصي����ات والظروف الس����ائدة ف����ي العالم، 

بعض األحداث والوقائع في عصر الظهور.
نشر العدد االول من مجلة )الموعود( في 

محافظة بندر عباس/ ايران.
تم نش����ر الع����دد االول من مجل����ة )الموعود( 

الخاصة بنادي منتظري المنجي.
اف����ادت وكالة انباء شبس����تان، انه تم نش����ر 
العدد االول من المجلة الخاصة بنادي )منتظري 
المنج����ي( وتش����تمل عل����ى بع����ض المطال����ب منها 
السيرة العملية للس����يدة الزهراءP واالنجازات 
ف����ي دول����ة االم����ام المه����دي Q م����ن نظ����ر العلم 
التجريب����ي، والمعرف����ة، والمحب����ة واالنتظ����ار، 

ومسألة الرجعة، وغيرها من االمور.
ولمجلة )الموعود( امتياز خاص وتم نش����رها 
في 8 صفح����ات 4A من قبل مدير النش����ر عقيل 

سهراب بور.
يذك����ر ان ن����ادي منتظ����ري المنج����ي يقع في 
مسجد صاحب الزمان في بندر عباس، وقد بدأ 
نشاطاته في بداية سنة 2009 حين منح االجازة 
الرس����مية من قبل مس����ؤول لجنة نوادي مس����اجد 

بندر عباس.

3المسابقة المهدوية الكبرى

للدكتور: محمود البستاني


