�شيعة المانيا ديمومة اال�شراق

من انتظار غودو اىل انتظار فرج اهلل القهار
حديث العدد

عن ابي احمد محمد بن زياد االزدي ،عن اإلمام الكاظم Qالنعمة الظاهرة
اإلم���ام الظاهر ،والباطنة اإلمام الغائب ،فقلت له :ويكون في
األئمة من يغيب؟ قال :نعم يغيب عن أبصار الناس ش���خصه،
وال يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره وهو الثاني عشر منا
كمال الدين (باب  34حديث )6

*قد نجد أطروح ��ة لقضية معينة جمعت
بي ��ن حيثياتها التأريخ والمس ��تقبل فعالجت في
غابر أيامه ��ا قضايا عصره ��ا وأعطت الحلول
للمؤمنين بها على اختالف األصعدة ،وواصلت
عطاءه ��ا بنفس اللون والروح لتعالج قضايا من
يؤمن ��ون بها ف ��ي حاضره ��م ومس ��تقبلهم فال
نستبعد ذلك وال ننفيه.
*ولك ��ن أن توج ��د قضي ��ة أخ ��ذت طاب ��ع
الش ��خصنة وتمثل ��ت بفرد ,وم ��ع ذلك نجدها
تعط ��ي الحل ��ول وتض ��ع المعالج ��ات عب ��ر خط
الزم ��ان ،ما مضى منه وما س ��يأتي ،فهذا ما
لم نعهده إالّ ف ��ي القضية المهدوية التي تمثلت
باإلم ��ام المه ��دي . Qوبأطروح ��ة الخ�ل�اص
وإنجاء البشرية مما هي فيه ،فهذه األطروحة
الواقعية والمتجسدة في شخص الوصي الخاتم
وهو المهدي Qخاتم األوصياء ,هي الوحيدة
الت ��ي انفردت من بين جمي ��ع القضايا في جمع
الماضي بالحاضر الستشراف المستقبل.
*وقضية تحم ��ل في أعماقها ه ��ذا البعد
الفري ��د ,ينبغ ��ي أن يك ��ون اإلعداد له ��ا فريدا
وبمستوى ما تكتش ��فه من حمل لهموم البشرية
لرميها تحت أقدام الس ��عادة المنش ��ودة والتي
ستتحقق على يدها.
* فإذا أدركن ��ا فردانية هذه العقيدة من
حيث ما تحمله لمستقبل البشرية ومن حيث ما
حملت ��ه م ��ن ماضيها كان من الواج ��ب عليناأن
نعمل -ومن منطلق هذا التوحد والتفرد فيها-
عل ��ى ان يك ��ون كل عمل يقدم تمهي ��دا لها على
غ ��رار ما تحمله هي وال بد أن يكون فريدا فكراً
وسلوكاً.
* هكذا ننتظر وهكذا ينبغي أن نمهّد.
بقلم رئيس التحرير

�آية اهلل العظمى الروحاني (دام ظله)

السيد هاشم الشخص

ان الإمام المهدي Qيظه ُر وحين الظهور ينزل
عي�سى بن مريم من ال�سماء ويقتدي بالإمام Q

االنتظار له معنيان:

المقص ��ود ب ��ه انتظ ��ار ظهور
اإلم ��ام المه ��دي ،Qفم ��ا م ��ن
مسلم إمامي ش ��يعي اثني عشري
اال ويعتق ��د بظه ��ور المه ��ديQ
وينتظ ��ر فرج ��ه الش ��ريف ،وق ��د
ج ��اء التأكيد ف ��ي رواي ��ات كثيرة
جداً عل ��ى ان (أفضل أعمال أمتي
انتظ ��ار الف ��رج) أو (أفضل جهاد
أمتي انتظار الف ��رج) ،فال بد أن
يكون لالنتظار معنى صحيح حتى
يتفق مع ه ��ذا التأكي ��د الكثير في
الروايات.
واالنتظار إيجابي وس ��لبي،
فالس ��لبي ه ��و ال ��ذي ربم ��ا يفهمه
البعض أن يبق ��ى الناس مكتوفي
األي ��دي ال يعمل ��ون أي ش ��يء وال
يحركون س ��اكناً على أمل أن يأتي
الفرج ف ��ي يوم ما بخ ��روج اإلمام
المهدي.Q
ولالسف فان اعداء االسالم
الي ��وم يصورون االنتظ ��ار (انتظار
الفرج) بهذا المعنى.
أما المعنى االيجابي لالنتظار
والذي به تفس ��ر الروايات تفسيراً
صحيح� �اً س ��ليماً فيرتك ��ز عل ��ى
ركيزتين مهمتين:
الركي��زة االول��ى ه ��ي فتح
باب االم ��ل والثقة باهلل ثقة كبيرة
مطلق ��ة ،ب ��ان اهلل (س ��بحانه
وتعال ��ى) ينص ��ر المؤمني ��ن

قال المرجع الديني آية اهلل العظمى الروحاني في معرض
إجابته على جملة من االسئلة بخصوص معرفة شخصية اإلمام
المهدي Qعند ظهوره؟

ويؤيده ��م ،والب ��د ان يأتي الفرج
ف ��ي يوم م ��ا ل ��كل المس ��تضعفين
ول ��كل المؤمني ��ن ،إ ّن ه ��ذه الثقة
وهذه الروح المعنوية _اذا حملها
االنس ��ان_ ف ��إ ّن له ��ا انعكاس ��ات
ايجابية كثيرة على المجتمع.
والركي��زة الثاني��ة ه ��ي
االنتظ ��ار االيجاب ��ي فه ��و ليس ��ت
الثق ��ة واالم ��ل ب ��اهلل (س ��بحانه
وتعال ��ى) فق ��ط ب ��ل ه ��و التحرك
العمل ��ي لتحقي ��ق ذل ��ك الف ��رج،
بمعن ��ى االس ��تعداد لنصرة اإلمام
المه ��دي Qاس ��تعداداً روحي� �اً
معنوي� �اً او مادياً بحي ��ث ال نفاجأ
بخ ��روج اإلم ��ام Qونح ��ن غي ��ر
قادري ��ن عل ��ى ان نفع ��ل ش ��يئاً ،
ويمكن ان نض ��رب مثالً توضيحياً
لذلك ،فمن ينتظر ان يسافر ،او
ان يعمل عمالً مهماً في حياته ,و
الب ��د له ان يعد الع ��دة لما ينتظره
حتى يكون منتظ ��ره فعالً وإال فال
يسمى منتظراً وإنّما يسمى غافالً
وس ��اهياً ع ��ن الموض ��وع ومقصراً
فيه.

الس ��ؤال :حينما يخرج اإلم ��ام المهدي Qكيف نعرف أن
هذا هو اإلمام المهدي Qبعينه ,حيث ظهرت في هذه الفترة
شبهات كثيرة فأرجو التوضيح مع الدليل؟
الجواب :بإسمه جلت أسماؤه
ان اإلم ��ام المه ��دي Qيظهرُ وحين الظهور ينزل عيس ��ى
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الآثار االجتماعية
لالنتظار

ا�ستفتاءات مهدوية بقلم المرجعية
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العولمة الم�ستقبلية
في �أفق الدولة الإ�سالمية

السيد محمد الشوكي

لن ��وع م ��ن المرحلية ,وه ��ي أن اإلمام Qف ��ي البداية
يدخ ��ل في حوار م ��ع الناس ,وخصوصاً م ��ع النصارى
ويعاض ��ده عل ��ى ذل ��ك نبي اهلل عيس ��ى Qولع ��ل ذلك
ه ��و المس ��تفاد م ��ن ان ��ه يقض ��ي بي ��ن اه ��ل الت ��وراة
بالتوراة وبين أهل اإلنجيل باإلنجيل.
فاإلمام Qيدخل في حوار  -والحوار له مس ��احة
كبي ��رة في حركته ,Qويكفيك ان اإلمام Qيدخل في
حوار حتى مع أعدائه كالسفياني مثالً فيقتنع السفياني
بداية ويبايع ثم ينس ��حب ,كما ف ��ي بعض األخبار عن
اإلمام -Qولكنه وبعد ان يرجع إلى بطانته و حاش ��يته
يحرضونه فينكث البيعة فيقاتله اإلمام.Q

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

تحت األضواء

الشيخ حميد الوائلي

(فضائية صفا) يف دائرة الضوء

�أكذوبة ال�سرداب

ان تلفي ��ق الته ��م وتس ��قيط اآلخ ��ر م ��ن
أق ��دم المه ��ن التي امتهنت م ��ن اجل تحقيق
المكاسب على حساب الحقيقة والواقع.
فالمعروف ان الحقائق تثبت بنفس ��ها,
وتقدم عليه ��ا األدلة لمن ال يؤمن بها فيذعن
تبعاً للدليل.
لك ��ن المس ��تكبر يل ��وي عن ��ق الحقيق ��ة
ويزيفه ��ا ,بل ويتهم أصحابه ��ا بأقذر التهم
وأس ��فهها لتس ��قيطهم أمام اآلخر إذا عجز
عن مقارعة دليلهم بالدليل.
وف ��ي أول حالة حوار كون ��ي جرى برزت
نظرية تس ��قيط اآلخر وتلفيق التهم له بديالً
عن الحوار الموزون وإتباع األسس في اثبات
الحقائ ��ق ,فهذا
ابلي ��س اللعي ��ن
يح ��اول اس ��قاط
آدم Qمن خالل
االيحاء بانه خير
من ��ه وتصوي ��ر
مة
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عندم ��ا تط ��رح ظاه ��رة العولمة
للنق ��اش يتش ��بع النق ��اش بالطاب ��ع
االقتص ��ادي ،وم ��دى تأثي ��ر تل ��ك
الظاه ��رة عل ��ى اقتصادي ��ات وثقافات
العالم .وغالباً ما يكون هناك اتجاهان
متض ��ادان ،فف ��ي الوقت ال ��ذي تبرز
فيه أص ��وات تؤيد بقوة ظاهرة العولمة
مؤكدة على انعكاساتها اإليجابية على
االقتصاد والتكنولوجيا وجميع مناحي
الحياة ،نجد أن ع ��دداً من المفكرين
ال يت ��ردد ف ��ي معارضة تل ��ك الظاهرة
مبدياً تخوفه على المصالح القومية بسبب االنخراط في متاهات العولمة.
وحينما أحسّ المفكر اإلس�ل�امي بوجود هذه الحالة قام بدراس ��تها من
جميع أبعادها ،وقد انقس ��م المفكرون والمثقفون اإلسالميون حول العولمة
بين مؤيد مش ��جع ،ومعارض رافض ،ومتوجس حذر ،ولكل منهم مبرراته
وقناعته ،فالمحذرون من خطرها يرون أنها تحقق هيمنة طرف على طرف
آخر ،هيمنة الطرف الذي يملك وينتج الوسائل المعلوماتية ،ويبث األفكار
والقيم والمعارف والثقافة من منظوره الخاص ،ويترتب على ذلك تقس ��يم
العالم إلى قس ��مين :قس ��م منتج وهو المرس ��ل اإليجابي المتحكم ،وقس ��م
مس ��تهلك س ��لبي مفتون بس ��هولة الحصول على المعلوم ��ات والمعرفة والكم
الهائل من مفردات المتعة.
وم ��ن المثقفي ��ن والمفكرين من رأى ف ��ي العولمة تالقح� �اً بين ثقافات
الشعوب ،ومحاولة إيجاد حد أدنى لاللتقاء الحضاري بين المجموع البشري
لتدعيم عالمية الثقافة اإلسالمية وتشجيع مفاهيم حقوق اإلنسان والسالم.
وه ��ؤالء هم التنويريون والمحدث ��ون وبعض الطوائف اإلس�ل�امية التي تبني
آراءها على أدلة عقلية متينة ،فوقفوا موقف الداعم لها واإليجابي.
السيد حسن بحر العلوم

مة
التت 6
ص

ان الروايات في موض ��وع موقف اإلمام المهدي
 Qمع أهل األديان األخرى طائفتان ,فطائفة تقول
ب ��ان اإلم ��ام المهدي Qس ��يتعاون مع أه ��ل األديان
األخرىوفق أديانهم ,ويعني انه يس ��مح ببقاء هذه
األدي ��ان ,والطائف ��ة الثانية تقول بأن ��ه _أي اإلمام
 _Qسيخيرهم بين اإلسالم وبين السيف.

إذن فاألخب ��ار متعارض ��ة فيم ��ا بينه ��ا به ��ذا
الخصوص.
ويمكنن ��ا ان نرجح ما جاءت ب ��ه الطائفة األولى
الت ��ي تقول ب ��ان اإلم ��ام Qيبقيه ��م عل ��ى أديانهم
ومعتقداته ��م الن ذلك هو االوف ��ق لكتاب اهلل تبارك
وتعال ��ى ,باعتب ��ار ان الحكم اإلس�ل�امي والقاعدة
اإلسالمية هي ان أهل الكتاب من
يهود ونصارى يس ��مح لهم بالبقاء
عل ��ى مذاهبه ��م وأديانه ��م ف ��ي
مقابل جزية وضريبة تدفع للدولة
اإلس�ل�امية مقابل الخدمات التي
تقدمها لهم.
والذي أراه ان القضية خاضعة

بالبيعة ويس ��ير اإلمام حت ��ى ينزل بيت المق ��دس ,وتنقل اليه
الخزائن وتدخل العرب والعجم واهل المغرب والمشرق والروم
وغيرهم ف ��ي طاعته من غير قتال ..الى غير ذلك من ا لعالئم
التي ال يبقى معها شبهات وال تحتاج إلى دليل عقلي..

االكت�شافات العلمية تترجم عالمات الظهور الغيبية

كيفية الجمع بين �إبقاء الأديان وتحكيم الأ�سالم
ان الق�ضية خا�ضعة لنوع من المرحلية ,وهي �أن الإمام Qفي البداية
يدخل في حوار مع النا�س ,وخ�صو�صاً مع الن�صارى ويعا�ضده على ذلك نبي
اهلل عي�سى Qولعل ذلك هو الم�ستفاد من انه يق�ضي بين اهل التوراة
بالتوراة وبين �أهل الإنجيل بالإنجيل.

بن مريم من الس ��ماء ويقتدي باإلمام  ,Qوالمس ��يحيون بعد
رؤية عيس ��ى Qيذعن ��ون لمّا ي ��رون انه هو ويعتنق ��ون الدين
اإلس�ل�امي ,واليهود يجتمعون عند اإلمام ا لمهدي Qفيخرج
له ��م ألواح الت ��وراة المدفونة ف ��ي بعض الجبال فيج ��دون فيها
أوص ��اف اإلمام  Qوعالئمه فال يبق ��ى يهودي إال ويعتنق دين
اإلسالم.
وعن اإلمام أمير المؤمنين Qانه قال اذا بعث السفياني
فخس ��ف به بالبي ��داء وبلغ ذلك أهل الش ��ام قال ��وا لخليفته قد
خرج المهدي فبايعه وادخل في طاعته وإال قتلناك فيرسل إليه

نفس ��ه على انه أش ��رف وأعلى مرتبة من آدم
 ,Qدون أن يعترف آلدم بقدراته الذاتية.
فه ��ذه المحاول ��ة منه جاءت ل ��ردم أفق
الحوار وإسقاط الخصم الذي يمثل الحقيقة
قبل أن يبين ما لديه.
وعلى هذا المنوال جرت سيرة اصحاب
الب ��دع وااله ��واء ,فلك ��ي تش ��رعن بدعه ��م
وضالالته ��م وانحرافاته ��م فإنه ��م يقومون
بتس ��قيط اآلخر وكيل التهم ل ��ه وليس ببعيد
عن ��ا تأري ��خ االمويي ��ن الفاضح في إس ��قاط
الحقيق ��ة االس�ل�امية العلوية وتلفي ��ق التهم
له ��ا من أجل إثبات ضاللهم وبدعهم أو على
االقل شرعنتها من خالل المقارنة.
والولئك السلف خلف طالح ,ساروا على
نهجهم واقتفوا أثرهم حذو القذة بالقذة.
والوقوف على ذل ��ك ومعرفة تفاصيله ال
يحتاج إلى جهد وبذل وسع.

ان المثقف الواعي الذي يتابع أحداث الفترة الزمنية الحالية ويراقبها
بدقة ،ويترصدها بإهتمام يرى أن أموراً كونية وأحداثاً بش ��رية لها عالقة
بعالم ��ات الظهور (غير الحتمية) قد وقعت أو أش ��رفت على الوقوع  ،مما
يجع ��ل المنتظرين يعيش ��ون حالة كبيرة من األمل والتف ��اؤل والترقب لليوم
الموعود.
ان العلم الحديث والجهود البحثية واالكتشافات األخيرة بدأت تترجم

عالمات الظهور الغيبية  ،بمعنى ان
بعض العالمات الكونية ،والتي كنا
نعتبرها من الغيبي ��ات والمعجزات
لع ��دم معرفتن ��ا بطبيعته ��ا وكنهها
وكيفية وقوعها ..
بدأت المراكز العلمية تُعّرف
طبيع ��ة ه ��ذه العالم ��ات وتوج ��د
التفس ��ير العلم ��ي له ��ا (كالصيح ��ة
السماوية ،كف بارزة من السماء،
وخ ��روج ص ��ورة إنس ��ان ف ��ي عي ��ن
الش ��مس ).... ،وغير ذلك من كلمات ومصطلحات كثيرة إعتدنا عليها في
األحادي ��ث والروايات وكنا نحفظه ��ا على انها تاريخ مس ��تقبلي بعيد ،لقد
ج ��اء الي ��وم الذي تترجم فيه بعض هذه المالمح  ،مم ��ا يقربنا أكثر وأكثر
من استيعاب أمر اليوم الموعود بكل مالمحه.
و�سنتطرق الى بع�ض هذه العالمات ومنها-:
�أوال  :ال�صوت ال�سماوي ( الهدّة �أو الفزعة) في رم�ضان-:
أن ��ه الصوت الس ��ماوي الم ��دوي (الصيحة) التي توق ��ظ النائم وتقعد
القائم وتخرج الفتاة من خدرها ،ويقع في النصف من ش ��هر رمضان وهو
من غير المحتوم ,وهي غير الصيحة الس ��ماوية الت ��ي هي عبارة عن نداء
جبرائيل ,Qفزمنه في فجر الثالث والعشرين من شهر رمضان (وهو من
المحتوم)..

الإمام المنتظر في الكتاب وال�س ّنة
الشيخ جعفر سبحاني

�إن ّكل م��ن كان ل��ه �إلم��ام
بالحديث يقف على تواتر الب�شارة،
ع��ن النبي Nو�آل��ه Kو�أ�صحابه،
بظهور المهدي Qفي �آخر الزمان
لإزال��ة الجه��ل والظل��م والجور،
ون�شر �أع�لام العلم ،والعدل و�إعالء
كلم��ة الح��ق ،و�إظهار الدي��ن ك ّله
ول��و ك��ره الم�شركون ،فهو ب ��إذن اهلل

تعالى س ��ينجي العالم من ذ ّل العبودية لغير
اهلل ،ويلغي األخ�ل�اق والعادات الذميمة،
ويبط ��ل القواني ��ن الكاف ��رة الت ��ي س ��نتها
األهواء ،ووضعتها يد بني البش ��ر ،ويقطع
أواص ��ر التعصب ��ات القومي ��ة والعنصرية،
والوطنية،ويمي ��ت أس ��باب الع ��داوة
والبغضاء التي صارت سبباً الختالف ا ُألمّة
و افت ��راق الكلمة ،واش ��تعال ني ��ران الفتن
والمنازعات ،ويحقق اهلل سبحانه بظهوره
 ،Qوعده الذي وعد به المؤمنين بقوله:
(وَعَ� �دَ ا ُ
هلل الَّذِينَ آمَنُ ��وا مِن ُكمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَ ��اتِ لَيَسْ� �تَخْلِ َفنَّهُمْ فِ ��ي ا َالْر ِْض َكمَا
اسْ� �تَخْلَفَ الَّذِينَ مِن َقبْل ِِه� �مْ وَلَيُـم َِّكنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُ� �مُ الَّذِي ارْتَضَ ��ى لَهُ� �مْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
بَعْ� �دِ خَوْف ِِه� �مْ أَمْن� �اً يَعْبُدُونَنِي الَ يُشْ � ِ�ر ُكو َن
بِي شَ� �يْئاً وَمَن َك َف� �رَ بَعْدَ ذلِ� �كَ َفأُولئِكَ هُمُ
الْ َفاسِ ُقو َن).
(وَن ُِريدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِ ُفوا
فِ ��ي ا َالْر ِْض وَنَجْعَلَهُ� �مْ أَئِمَّ� �ةً وَنَجْعَلَهُ� �مُ
الْوَا ِرثِينَ).
(وَلَ َقدْ َكتَبْنَ ��ا فِي الزَّبُو ِر مِن بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر
أَ َّن ا َالْرْضَ ي َِرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُو َن).
وأنّ ��ه البد أن يأتي عصر ذهبي اليبقى
في ��ه عل ��ى األرض بي ��ت إالّ دخلت ��ه كلم ��ة
اإلس�ل�ام ،وال تبقى قري ��ة إالّ وينادى فيها
بشهادة( :ال إله إالّ اهلل) ،بكرة وعشياً.
هذا ما اتّفق عليه المسلمون في الصدر
األول ،واألزمن ��ة المتالحقة ،وألجل ذلك
اس ��تغ ّل بع ��ض المتهوس ��ين قضي ��ة اإلمام

المهدي ،Qفادّعوا المهدويّة ،و لم نعهد
أح ��داً ردّهم بإن ��كار أصل هذه البش ��ائر،
وإنّم ��ا ناقش ��وهم في الخصوصي ��ات وعدم
انطباق البشائر على المدعىّ.
و ل ��م ي ��ر التضعي ��ف ألخب ��ار اإلم ��ام
المهدي Qإالّ من ابن خلدون في مقدمته،
وق ��د فنّ ��د مقالته (األس ��تاذ أحم ��د محمد
صديق) برس ��الة أس ��ماها( :إب ��راز الوهم
المكنون من كالم ابن خلدون).
وأخيراً نش ��ر (أحمد المصري) رسالة
أس ��ماها( :المه ��دي والمهدوي ��ة) ،ق ��ام ـ
بزعم ��ه ـ بردّ أحاديث المه ��دي ،Qوأنكر
تل ��ك األحادي ��ث الهائل ��ة البالغة ف ��وق حدّ
التوات ��ر ،جه�ل�اً من ��ه بالس� �نّة والحديث.
بتظافر مضمون قول الرس ��ول األعظم:N
(لو لم يب ��ق من الدّنيا إالّ يوم واحد ،لطوّل
اهلل ذل ��ك الي ��وم ،حت ��ى يخ ��رج رجل من
ول ��دي ،فيملؤها عدالً وقس ��طاً ،كما ملئت
جوراً وظلماً).
أ ّن بح ��ث المه ��دي بح ��ث نقل ��ي ال
يم� �تّ إل ��ى العقل بصل ��ة ،فعلى م ��ن يريد
اعتناق ��ه ،أو ـ والعياذ باهلل ـ ردّه ورفضه،
الرج ��وع إل ��ى الصحاح المس ��انيد ،وكتب
الحدي ��ث والتاريخ ،حتى يق ��ف على عدد
الرواي ��ات الواردة ح ��ول المهدي ،Qفي
مج ��االت مختلف ��ة ،وه ��ا نح ��ن نأت ��ي في
المقام بفهرس الروايات التي رواها السنّة
والشيعة وهي.:
1ـ الرواي ��ات الت ��ي تبشّ ��ر بظهوره.Q
 657رواية.
2ـ الرواي ��ات التي تصف ��ه Qبأنّه من
أهل بيت النبي األكرم 389 Nرواية.
3ـ الرواي ��ات التي تد ّل على أنّه Qمن
أوالد اإلمام علي 214 Qرواية.
4ـ الرواي ��ات الت ��ي ت ��د ّل عل ��ى أنّهQ
م ��ن أوالد فاطمة Pبن ��ت النبي192 N
رواية.
5ـ الرواي ��ات الت ��ي ت ��د ّل عل ��ى أنّهQ
التاسع من أوالد الحسين 148 Qرواية.

6ـ الرواي ��ات التي تد ّل على أنّه Qمن
أوالد اإلمام زين العابدين 185 Qرواية.
7ـ الرواي ��ات التي تد ّل على أنّه Qمن
أوالد اإلمام الحس ��ن العس ��كري146 Q
رواية.
8ـ الروايات التي تد ّل على أنّه Qيمأل
العالم قسطاً وعدالً 132 .رواية.
9ـ الروايات الت ��ي تدل على أ ّن لإلمام
المهدي Qغيبة طويلة 91 .رواية.
10ـ الرواي ��ات الت ��ي تد ّل عل ��ى أنّهQ
يعمّر عمراً طويالً 318 .رواية.
11ـ الروايات التي تد ّل على أ ّن اإلسالم
يعمّ العالم كلّه بعد ظهوره 47 Qرواية.
12ـ الروايات التي تد ّل على أنّه اإلمام
الثاني عش ��ر من أئمة أهل البيت136 K
رواية.
13ـ الروايات ال ��واردة حول والدته.Q
 214رواية.
و لو وجد خ�ل�اف حول اإلمام المهدي
 Qبين الس� �نّة والش ��يعة ،فه ��و االختالف
ف ��ي والدته ،ف ��إ ّن األكثرية من أهل الس� �نّة
يقول ��ون بأنّ ��ه س ��يولد ف ��ي آخ ��ر الزمان،
والش ��يعة بفضل هذه الروايات ،تذهب إلى
أنّ ��ه ولد في (س� �رّ م ��ن رأى) ،عام ،255
وغاب بأمر اهلل س ��بحانه س ��نة وف ��اة والده
 ،Qع ��ام  ،260وهو يحي ��ا حياة طبيعية
كس ��ائر الناس ،غير أ ّن الن ��اس يرونه وال
يعرفونه ،وس ��وف يظهره س ��بحانه ليح ّقق
عدله.
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دراسات

جماعة روسية تنتظر نهاية العالم!

سلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائمQ

قالت تقارير اعالمية روسية ان اعضاء جماعة روسية تتحصن
يف كهف يف منطقة بينزا (640كم) جنوب موسكو وتقول هذه
الجماعة انها تنتظر نهاية العالم.
واش ��ارت التقارير انه تم اقناع س ��بع نساء من
الجماع ��ة بالخ ��روج م ��ن الكه ��ف وبحض ��ور <بيوتر
كوزيتس ��وف> زعي ��م جماعته ��م ,وقد تم الس ��ماح
له ��ؤالء النس ��اء باالنتق ��ال م ��ن الكه ��ف ال ��ى منزل
كوزتيتس ��وف في قري ��ة مجاورة .واضاف ��ت التقارير
ان هؤالء النسوة سيواصلن عزلتهن حتى <آيار> أي
الى ان تحدث نهاية العالم المفترضة.
وتق ��ول وكالة <صي ��دا أون الين> تح ��ت عنوان
(في انتظار كارثة) ,ان تلك المجموعة يبلغ عددهم
< >29عضوا ,وان بعض المراقبين الغربيين يسمي
هؤالء بـ <الحركات الدينية الجديدة>.

وف ��ي حديث ��ه ل� �ـ ( )BBCيق ��ول< :جيم ��س
رتشاردس ��ون ت ��ي> وهو خبير في الح ��ركات الدينية
الجدي ��دة في جامعة والية نيف ��ادا :أن الحملة كانت
مس ��ؤولة جزئي ��ا من تطبي ��ق القان ��ون والدين الذي
تن ��ص علي ��ه المس ��يحية االرثوذكس ��ية ,الديان ��ة
السائدة في البالد.>....
ويق ��ول <االب جورجي> وهو متخصص في علم
الدين في كلية <كينجز كوليدج لندن> في مقابلة مع
التلفزيون الروس ��ي واصف ��ا الجماعة بأنها عادية,
وهي من المس ��يحيين الذين ي ��رون حدوث التطرف
ف ��ي هذا الزم ��ن .وان العالم الى خ�ل�اص في نهاية

الوقت وانه الى مصير وشيك شامل.
وي ��رى الدكت ��ور <م ��ارات> متخص ��ص بعل ��م
الدين-كلي ��ة لن ��دن -ان الفريق يعتقد ان كل ش ��ئ
ف ��ي العالم ه ��و الش ��ر ,و<العولمة هو ش ��ر> ووافق
الدكت ��ور  Shterinأن الجماع ��ة نابعة من داخل
<كنيسة الوصية> في سيبريا ولها نحو < >5000من
اتباعها ,وهي تتوقع أن العالم سينتهي <بعد> بضع
سنوات....
ومن ناحية أخرى يمكن بس ��هولة تفسير أن اي
ضغط خارجي هو عالمة نهاية لوقت االضطهاد.

((ضياع الرتاث املهدوي))
إن الفترة التي استلم فيها النواب األربعة
مقاليد الس ��فارة بين اإلم ��ام المهدي Qوبين
ابتداء
قواعده الشعبية قاربت الس ��بعين عاماً ً
من ش ��هادة اإلمام العس ��كري Qع ��ام (260
ه� �ـ) وابتداء الغيبة الصغرى واس ��تالم النائب
األول عثم ��ان ب ��ن س ��عيد Hلمق ��ام الس ��فارة

السيد محمد القبانجي

س ��بعين عام� �اً تخلله ��ا أربع ��ة من الس ��فراء،
فبالنظر الى المهمة االولى لهم وهي الوساطة
بين الشيعة واالمام ونقل مسائل الجمهور اليه
 Qومن ثم نقل االجوب ��ة والتوجيهات منهQ
اليه ��م ،وكذلك م ��ع مالحظة انتش ��ار االتباع
وكثرته ��م بأضع ��اف م ��ا كان ��وا عليه ف ��ي زمن

ينبغي أن يكون العطاء املهدوي غاية يف الكثرة والوفرة بحيث
يفوق تراث عصر آبائه السابقني ،وهذا ماحصل بالفعل
لمدة  3أو  4س ��نوات تقريب� �اً ،ثم مروراً بابنه
محمد بن عثمان Hوالذي تجاوزت مدة نيابته
( )40عام� �اً ،م ��روراً كذل ��ك بالنائ ��ب الثالث
الحس ��ين ب ��ن روح  Hوالذي امت ��دت نيابته 21
وانتهاء بالنائ ��ب الرابع علي بن محمد
عاماًً ،
السمري Hوالذي اقتصرت مدة نيابته على 3
س ��نوات ،وبموته انتهت فترة الغيبة الصغرى
بتاريخ  329هـ.
ً
وفي خالل هذه الفترة الطويلة نس ��بيا إذا
نس ��بت بفترات إمامة أه ��ل البيت Kحيث إ ّن

االمامين الس ��جاد والكاظم ،Lمضافاً الى
كث ��رة ال ��وكالء المنصوبين من قبل الس ��فراء
االربع ��ة لتكوي ��ن ش ��بكة اتصاالت واس ��عة بين
الجمهور والقائد.
إذن فبالنظر الى كل هذه المالحظات
طول الفترة ،وكثرة الوكالء ،وانتش ��ارالش ��يعة -ينبغ ��ي أن يك ��ون العط ��اء المهدوي
غاي ��ة ف ��ي الكثرة والوف ��رة بحيث يف ��وق تراث
عصر آبائه الس ��ابقين ،وهذا ماحصل بالفعل
ولنأخ ��ذ نموذج� �اً للدالل ��ة على وف ��رة العطاء

كانت تصله التواقيع بش ��كل مس ��تمر رغم بعد
المس ��افة الكبيرة بين بغداد موطن الس ��فراء
وبي ��ن أذربيجان موطن القاس ��م ب ��ن العالء،
حتى انه اس ��توحش وأغلق علي ��ه حينما انقطع
االتصال لمدة ش ��هرين فقط ،مم ��ا يدل على
وص ��ول التواقيع اليه بش ��كل كثي ��ر ,يمكن أن
يكون على االقل في الش ��هر مرتين ،فلو عملنا
إحص ��اء لع ��دد التواقي ��ع الصادرة عن ��ه فقط
لج ��اوزت ( )1440توقيعاً نظراً الى وكالته عن
الس ��فراء االول والثان ��ي والثال ��ث أي أكثر من

فلو عملنا إحصاء لعدد التواقيع الصادرة عنه فقط لجاوزت ( )1440توقيعاً
نظراً اىل وكالته عن السفراء االول والثاني والثالث أي أكثر من ستني عاماً.
فمع وجود اكثر من عشرين وكيالً للسفراء خالل الغيبة الصغرى ،فيكون مجموع
التواقيع الواصلة اليهم عن طريق السفراء ( )28 ،800توقيع ،هذا عدا مئات بل
االف التواقيع املباشرة من السفري اىل صاحب الشأن والحاجة.
أطول فت ��رة المامتهم كانت ف ��ي عصر االمام
علي بن الحس ��ين Qواإلمام الكاظم Qحيث
امت ��دت إمامته ��م  35عام� �اً وبعدهم ��ا اإلمام
الصادق 34 Qعاماً.
وف ��ي مقارن ��ة أولية بين ماوص ��ل الينا من
تراث عصر الغيبة الصغ ��رى وبين فترة إمامة
اإلمام زي ��ن العابدين Qواإلم ��ام الكاظمQ
م ��ع مالحظ ��ة أوجه الش ��به من ناحي ��ة التقية
المكثفة التي عاشها االمامان Lوالتي تشبه
الى حدٍّ ما الفترة العصيبة التي عاشها شيعة
أهل البي ��ت Kفي فترة الغيبة عموماً واإلمام
المهدي Qبش ��كل خ ��اص- ،وم ��ن الطبيعي
اننا النري ��د المقارنة بين عصر الغيبة وعصر
االمام الصادق Qفهو عصر االنعتاق الثقافي
والحري ��ة الفكري ��ة لتأس ��يس الفك ��ر الش ��يعي
وتأصيله لمدرس ��ة أهل البيت Kفي أوس ��اط
القواعد الشعبية.-
وكما قلنا فبمقارنة بس ��يطة بين الفترتين
نالحظ الهوة السحيقة والفاصلة الكبيرة بين
كمي ��ة الت ��راث الواص ��ل الينا في عه ��د االمام
الس ��جاد Qأو الكاظ ��م Qوبين فت ��رة الغيبة
الصغرى رغ ��م انها تس ��اوي الفترتين كلتيهما
اذ انه ��ا اس ��تمرت-كما ذكرن ��ا -مايقرب من

العلمي لالمام المهدي.Q
م ��ا رواه الطوس ��ي ف ��ي الغيبة ع ��ن محمد
ب ��ن أحم ��د الصفواني ق ��ال( :رأيت القاس ��م
بن العالء وقد عمّر مائة س ��نة وس ��بعة عش ��رة
س ��نة منها ثمانين س ��نة صحي ��ح العينين لقي
موالنا أبا الحس ��ن وأبا محمد العس ��كرينL
وحج ��ب بعد الثماني ��ن وردَّت علي ��ه عيناه قبل
وفاته بس ��بعة ايام وذلك اني كنت مقيماً عنده
بمدينة االن من أرض آذربيجان وكان الينقطع
توقيعات موالنا صاحب الزمان Qعلى يد أبي
جعف ��ر محمد بن عثم ��ان العم ��ري وبعده على
يد أبي القاس ��م الحس ��ين ب ��ن روح قدس اهلل
أرواحهما ،فانقطعت عن ��ه المكاتبة نحواً من
ش ��هرين فغُلق لذلك .فبينا نحن عنده نأكل إذ
دخل البواب مستبش ��راً فقال ل ��ه :فيج العراق
اليس ��مى بغي ��ره ،فاستبش ��ر القاس ��م وح� �وّل
وجهه الى القبلة فس ��جد ،ودخ ��ل كهل قصير
يرى أثر الفي ��وج عليه ،وعليه جبة مغربة وفي
رجل ��ه نعل محاملي ،وعل ��ى كتفه مخالة فقام
القاس ��م فعانق ��ه ووض ��ع المخ�ل�اة ع ��ن عنقه
ودعا بطس ��ت وماء فغس ��ل ي ��ده وأجلس ��ه الى
جانبه ,)..فمثل القاس ��م بن العالء واحد من
الوكالء الكثيري ��ن في عصر الغيبة الصغرى،

ستين عاماً.
ً
فمع وجود اكثر من عشرين وكيال للسفراء
خ�ل�ال الغيب ��ة الصغ ��رى ،فيك ��ون مجم ��وع
التواقي ��ع الواصل ��ة اليهم عن طريق الس ��فراء
( )28،800توقيع ،ه ��ذا عدا مئات بل االف
التواقي ��ع المباش ��رة من الس ��فير الى صاحب
الشأن والحاجة.
فم ��ن هن ��ا يمك ��ن أن نتصور م ��دى التلف
وضخام ��ة الضي ��اع في الت ��راث المه ��دوي إذا
علمنا أن الواصل الينا من كل هذا الكم الهائل
م ��ن التواقيع المهدوية اليتج ��اوز ( )85توقيعاً
منه ��ا ( )39دعاء عنه ،Qومنها ( )15توقيعاً
يحت ��وي كل توقي ��ع منه ��ا على بعض المس ��ائل
الفقهي ��ة ف ��ي ف ��روع العب ��ادات والمعام�ل�ات
وااليقاع ��ات ،ومنها ( )30توقيع� �اً في االمور
العامة والخاصة.
أي أن توقيع� �اً واح ��داً تقريب� �اً وص ��ل الينا
من مجموع ( )411توقيعاً على االقل في الس ��نة
الواحدة من سني عصر الغيبة الصغرى.
وهذه إحدى المصائ ��ب في قضية اإلمام
المه ��دي Qوإح ��دى خس ��ائر المس ��لمين في
ضي ��اع ال ��كالم النوراني والت ��راث لصاحب
العصر والزمان.Q

الن�صارى واليهود ي�ضحكون

حسن عبد األمير الظالمي

نظ ��ر اليهود ف ��ي كتبهم ,وح ��دق النصارى
ف ��ي اناجيلهم ,فقرأوا أن نبياً س ��يظهر في آخر
الزمان إس ��مه (أحمد) من جزي ��رة العرب .مهد
الب ��داوة والرع ��ي والتخل ��ف ,يتي ��م فقير ينش ��ر
دينه بين االعراب فيوحده ��م ويبعث فيهم القوة
والمَنعَ ��ة فيغ ��زو كس ��رى ف ��ي عق ��ر داره ويهددوا
قيصر في دار ملكه.
ضح ��ك اليه ��ود والنص ��ارى وه ��م يقولون,
لع ��ل ه ��ذا النص ال س ��ند ل ��ه ,او ان ��ه وضع بين
طيات العهدين القديم والجديد وليس منهما!!,

واخذوا يقهقهون ,وضحك الوثنيون والعلمانيون
والحداثويون!!.
وفجأة سمعوا جلبة الخيل ,وقعقعة السالح
ون ��داء الرج ��ال وه ��م ي ��رددون (اهلل اكب ��ر) وقد
اجتاح ��وا االرض ودان ��ت له ��م ال ��دول وس ��قطت
عروش الظالمين..
وب ��دت ابتس ��امة باهتة على ش ��فاههم ..إنه
حلم يتحقق.
ولسوف يرى هؤالء المكذبون والجاحدون ان
اليوم الذي س ��يظهر فيه االم ��ام المهدي Qلهو

قري ��ب وقري ��ب جدا ,وس ��وف
يس ��معون س ��نابك خيل الجيش االس�ل�امي وهي
تدك ت ��ل ابي ��ب وتفتح حص ��ون روما ولن ��دن وكل
أرض وبقعة وسينزوي هؤالء المنكرون في بيوتهم
ليضع ��وا اصابعهم في آذانهم ح ��ذر الموت الذي
س ��يطالهم ال محالة ,ولن يخلف اهلل وعده ,وان
غدا لناظره قريب.

من هو ال�سيد الخمينيH؟
ه ��و الس ��يد روح اهلل الس ��يد مصطفى بن الس ��يد
احمد الموس ��وي ,ولد في مدين ��ة ((خمين)) من بالد
ايران عام 1320هـ (1900م) ,فوالده الجليل المرحوم
السيد مصطفى الموس ��وي الذي كان معاصرا آلية اهلل
العظم ��ى الميرزا الش ��يرازي ,Hوالذي اكمل دراس ��ته
في النجف االش ��رف وعاد الى خمين فكان قبلة الناس
هناك ..وقد خنق المس ��تبدون الخون ��ة صوت الحق في
صدره بع ��د ان انتفض على ظلمهم ,فاستش ��هدرحمه
اهلل.
اما امه فهي السيدة هاجر بنت المرحوم الميرزا
احمد وهو رجل ثورة وسياس ��ة ايراني ,وكان من رجال
الدين العلماء ومن الفالسفة.
درا�سته وا�ساتذته:H
نه ��ل الس ��يد الخميني Hعلوم ��ه الديني ��ة على يد
نخبة من اساتذة الحوزة العلمية منهم:
شقيقه االكبر آية اهلل (بسنديده).Hالسيد عبد الكريم الحائري.Hالسيد محمد تقي الخوانساري.Hالشيخ عبد الكريم حائري يزدي.Hالسيد ابو الحسن رفيعي قزويني.Hميرزا محمد علي شاه آبادي.Hعلمه ومرجعيته:H
بل ��غ رحم ��ه اهلل درج ��ة االجتهاد في س ��ن مبكرة.
وقد انش ��أ Hبحلول عام 1315هـ كيان ��ا علميا واخالقيا
واصبح من ابرز المجتهدين والعلماء الكبار.
عك ��ف س ��ماحته رحم ��ه اهلل س ��نين طويل ��ة عل ��ى
تدريس العل ��وم الدينية واالخالقية ..وتدريس المراحل
العليا من علوم اهل البيت لفترة تقارب  14سنة..
تالمذته:H

ينق ��ل تالمذت ��ه-Hأن دروس ��ه الت ��ي كان يلقيها
تعد م ��ن ارقى المناهج الدراس ��ية ف ��ي الحوزة ,حيث
كان يص ��ل عدد طالبه ف ��ي بعض ال ��دورات الى 1200
طال ��ب ,من بينهم بع ��ض المجتهدي ��ن المعروفين في
وقتنا الحاضر.
م�ؤلفاته:H
لس ��ماحته Hالكثير من المؤلفات منها على سبيل
المثال ال الحصر:
تحرير الوس ��يلة وترجمته ,الحكومة االس�ل�امية
ووالية الفقيه ,الجهاد اكبر مبارزة النفس ,مناس ��ك
الحج ,استفتاءات بثالثة اجزاء ,شرح دعاء السحر,
ش ��رح حديث رأس الجالوت ,شرح حديث جنود العقل
والجه ��ل ,مصب ��اح الهداي ��ة ال ��ى الخالف ��ة والوالية,
االربعي ��ن حديث ��ا ,س ��ر الص�ل�اة ,اآلداب المعنوي ��ة
للص�ل�اة ,رس ��الة لقاء اهلل ,كش ��ف االس ��رار ,انوار
الهداية في التعليقة على الكفاية ,الرس ��ائل العشرة,
رس ��الة االجتهاد والتقلي ��د ,مناهج الوص ��ول الى علم
االصول ,رس ��الة في التقية ,رسالة تعليقة على العروة
الوثقى ,المكاسب المحرمة ,وغيرها.
�شخ�صيته وت�أثيره:H
تس ��لم س ��ماحته Hالزعام ��ة الديني ��ة اث ��ر وف ��اة
المرج ��ع آية اهلل العظمى الس ��يد البروج ��ردي .Hكان
االث ��ر ا لكبير في تحديد روح الجه ��اد والمقاومة ,وهو
لم يتوقف عن مواصلة الجهاد لحظة واحدة بالرغم من
الصعاب التي واجهته.
ال�سيد الخميني Hوالثورة اال�سالمية:H
اس ��تمر الس ��يد رحم ��ه اهلل بحركت ��ه االس�ل�امية
الثوري ��ة العلنية ,حتى بعد ان ت ��م ابعاده من ايران الى
تركيا .وبعد ان توجه الى النجف االشرف ,ليستمر في
قيادته لحركته.

سلسلة نساء يف سماء القضية املهدوية

وف ��ي ع ��ام  1978توجه الى فرنس ��ا ليكمل
مسيرته من هناك ,ومنها عاد ظافرا الى ارض
وطنه عام  ,1979حيث أعلن انتصار ثورته.
لقد قام السيد الخميني Hبتدريس اصول
النظرية للحكومة االسالمية عبر سلسلة دروس
((والية الفقيه او الحكومة االسالمية)) تمهيدا
القامة الحكومة االسالمية.
وق ��د رفض الس ��يد الخميني Hبش ��دة أمر
التش ��نيع من قبل الحكام الظالمين في ايران-
آنذاك -على الدين ورجاله كذلك رفض ما ورد
في دس ��تور بلده من شرط كون المرشح للرئاسة
غير مسلم.
وقد قاد لذلك انتفاضة مس ��لحة مس ��تمرة
أك ��دت ارتباطه ��ا الوثي ��ق م ��ع مصال ��ح االم ��ة
االس�ل�امية ومواجهته ��ا الش ��ديدة للكي ��ان
الصهيوني ,واحي ��اء امر االمتي ��ازات االجنبية
في بالده ,االمر الذي أدى الى اضطهاده وحتى
اعتقال ��ه ونفيه خ ��ارج البالد .لك ��ن النصر كان
حليف ��ه وافكاره اذ تحقق م ��ا يريد ,فوطأ أرض
وطن ��ه ف ��ي فبراير ع ��ام  ,1979واس ��تقبل من
قبل شعبه اس ��تقباال عظيما ورائعا ,اعترفت به
حت ��ى وكاالت االنباء المعادي ��ة وذكرت بأن عدد
المس ��تقبلين ت ��راوح من  6-4مليون ش ��خص,
م ��ع العلم ان العدد يكبر ذلك بكثير ,ثم صوتت
الجماهير االيرانية عام  1979لصالح اس ��تقرار
النظام الجمهوري االسالمي والثورة االسالمية
بقيادة السيد الخميني.H
لقد استطاع سماحته Hان يطلع عدد اكبر
من شعوب العالم على افكاره ,وكانت خطاباته
ونداءات ��ه تحيي في القلوب االمل .واس ��تطاع ان
يس ��جل حضورا فاعال Hفي جميع الميادين في
القرن الماضي و ان يؤسس دولة اسالمية.
وبع ��د ان ش ��ن الساس ��ة الغربي ��ون هجوما
ح ��ادا عل ��ى االس�ل�ام والمس ��لمين فج ��اء كتاب
البذاءة والضالل «اآليات الش ��يطانية» لمؤلفه
سيئ الصيت سلمان رشدي ,ونشره على نطاق
واس ��ع بدعم رس ��مي من قبل الحكومات الغربية ليشكل
حلقة شرس ��ة من حلقات الغزو الثقافي .ففجر سماحة
الس ��يد الخميني Hثورته بإصدار فتوى بارتداد مؤلف
الكتاب واعدامه مع الناشرين لكتابه ,وقد صورت هذه
القضية المجتمع االسالمي راية واحدة.
من لطائف ما ينقل عنه:H
 بخصوص استش ��رافه Hللمس ��تقبل فقد ارسلرس ��الة الى الرئيس الس ��وفياتي كورباتشوف يتنبأ فيها
بنهاية الماركس ��ية ,وق ��د خاطب Hكورباتش ��وف بأنه
البد -بعد اآلن-من البحث عن الماركسية في متاحف
ا لتاريخ.
وعن التزامه بالمواعي ��د ,فانه ينقل عنه Hانهكان قد ارتبط مع احد االش ��خاص بموعد عند الساعة
التاسعة صباح اليوم التالي ,ولكن جاءت المفاجأة في
ذلك اليوم حيث توفى ولده الس ��يد مصطفى ,Hحيث
البد ان ينشغل بمراسيم التشييع فالدفن ,ولكنه رحمه
اهلل ل ��م يخرج ال ��ى هذا االم ��ر حتى وقع ��ت عينه على
الرجل الذي ضرب معه الموعد وكلمه ,بعد ذلك ذهب
الى حيث المراسم.
وفاته رحمه اهلل:
ادخل الس ��يد الخميني رحمه اهلل المستشفى بعد
تدهور حالته ا لصحية ,ولم تمنعه العمليات الجراحية
العدي ��دة الصعبة الت ��ي اجريت له ,م ��ن اقامته نوافل
اللي ��ل وتالوة الق ��رآن ,حتى لبت روح ��ه الطاهرة نداء
ربها يوم ا لثالث من حزيران عام 1989م.
وق ��د ض ��م مش ��هد تش ��ييعه المهي ��ب ماليي ��ن
المش ��يعين ,وكان حدثا تأريخيا قل نظيره .ولقد دفن
جثمانه الشريف بالقرب من مقبرة جنة ا لزهراء ,وله
ضريح ومشهد معروف يزار.
نور الساعدي

حبــــــابة الوالب ّية

ال يخفى على المتابع ألخب ��ار القضية المهدوية
أن للنس ��اء دوراً في هذه القضية قبل الظهور وبعده،
فللم ��رأة دورها ف ��ي عملية التمهي ��د للظهور ,كذلك
له ��ا دور عن ��د الظهور الش ��ريف لإلم ��ام المهديQ
ايض ��ا ولعل حديث اإلمام الص ��ادق Qيؤيد صحة ما
نق ��ول حيث ق ��ال( :Qيك� �نّ مع القائم ثالث عش ��رة
امرأة ،قلت (الراوي) :وما يصنع بهنّ؟ قال :يداوين
الجرح ��ى ويقم ��ن على المرضى كما كان رس ��ول اهلل
 ،Nقلت :فس� �مّهن لي ،قال :القنوا بنت رُش ��يد،
وأم أيم ��ن ،وحباب ��ة الوالبي ��ة ،وس ��مية أم عمار بن
ياس ��ر ،وزبيدة ،وأم خالد األحمس ��ية ،وأم س ��عيد
الحنفية ،وصبانة الماشطة ،وأم خالد الجهنية).
وكالمن ��ا في هذا العدد هو عن (حبابة الوالبية)
وأحوالها.
جاء في (مس ��تدرك س ��فينة البحار) في الجزء
الثان ��ي منه صفح ��ة  ،169إن حبابة :ه ��ي أم الندى
بنت جعفر الوالبية األس ��دية (صاحبة الحصاة) التي
طبع عليها أمير المؤمنين واألئمة Kإلى أبي الحسن
الرضا ،Qوماتت في أيامه وكفنها بقميصه.
وذك ��ر (الس ��يد هاش ��م البحراني) ف ��ي (مدينة
المعاج ��ز) بجزئ ��ه الثال ��ث ،أن أمي ��ر المؤمنينQ
بشّ ��رها بأنه ��ا س ��تبقى إلى زم ��ان الرض ��ا Qوأنها
س ��ترى في نفسها برهانا عظيما منه ،وتختار الموت
فتم ��وت ويتول ��ى اإلمام الرضا Qأمره ��ا ويقوم على
حفرتها ويصلي عليها ,وبش ��رها Qكذلك بأنها من

المؤمنات المكرورات قائال( :وأنا مبشرك بأنك من
المكرورات من المؤمنات م ��ع المهدي Qمن ذريتي
إذا أظهر اهلل أمره).
والس ��بب في س ��عيها رضوان اهلل عليه ��ا إلى أن
يختم لها على الحصاة من قبل األئمة Kهو ما قالته
ألمير المؤمنين :Qأنه لما س ��معت من تفرق شيعته
واختالفه ��م من بعده _فأرادت ه ��ذا البرهان ليكون
معها_ فإذا وقعت اإلشارة ،أو شكّت الشيعة إلى من
يقوم مقامه Qأتته بهذه الحصاة فلو فعل بها ما فعل
أمير المؤمنين علمت انه الخلف من بعده.
ومم ��ا يلفت االنتباه عند ق ��راءة حياتها Pإنها
ع ��ادت إلى ش ��بابها مرتين م ��رة بدع ��اء اإلمام علي
بن الحس ��ين Qلها ،والثانية بدع ��اء اإلمام الرضا
 Qفق ��د جاء عن اإلمام الباقر ان ��ه قال�( :إن حبابة

الوالبية دعا لها علي بن الح�س��ين Qفرد اهلل
عليها �شبابها...ولها يومئذ �113سنة).

وفي خبر آخر ذك ��ر في (وفيات األئمة) أنها لما
صارت إل ��ى اإلمام الرضا Qورأت ش ��خصه الكريم
ضحكت فقالوا :قد خرف ��ت يا حبابة ونقص عقلك،
فق ��ال :Qم ��ا خرفت حباب ��ة وال نقص عقله ��ا ولكن
ج ��دي أمير المؤمني ��ن Qأخبرها بأنه ��ا عند لقائي
تكون منيتها ،وأنها تكون من المكرورات مع المهدي
 Qم ��ن ول ��دي ،فضحكت ش ��وقا لذلك وس ��رورا به
وفرحا بقربها منه.

ولعل س ��ائالً يقول ما كان عملها كي تحظى بهذه
المنزل ��ة العظيم ��ة؟ والجواب هو م ��ا ورد عن اإلمام
الصادق Qفي بصائر الدرج ��ات حيث قال( :Qإن
حباب ��ة الوالبية كان إذا وفد الناس إلى معاوية وفدت
إل ��ى الحس ��ين Qوكانت امرأة ش ��ديدة االجتهاد قد
يبس جلدها على بطنها من العبادة).
فحبابة كان ��ت تكثر من الس ��جود حتى أثّر ذلك
في وجهها.
وقد قال الش ��يخ الطوس ��ي عنها إنه ��ا كانت من
العالمات الفاضالت.
كما عبر عنها (عب ��د العظيم الهندي) في كتابه
(م ��ن أخالق اإلمام الحس ��ين_ ( Qأنه ��ا امرأة من
الشيعة الحقيقيين_.
ف ��ورع هذه المرأة وعبادتها وعلمها واجتهادها و
يقينها بأئمتها Kوتعلقها بهم وسعيها إليهم ،رغم
كبر س ��نها ومعرفتها لهم ،كل ذلك جعلها مؤهلة الن
تك ��ون واحدة من الـ 313الذين س ��يظهرون مع اإلمام
المهدي Qوهذه منزلة ال يل ّقاها إال ذو حظ عظيم.
ه ��ذه دع ��وة للتأس ��ي بخل ��ق وعبادة وعم ��ل هذه
المرأة ،ألن بعض نس ��ائنا عندما يكون الحديث عن
السيدة الزهراء Pأو ابنتها زينب Pوالتأسي بهما
يقلن أولئك نسوة معصومات فأين نحن منهن.
ولكن وعند مطالعة أخبار النس ��اء اللواتي لسن
بمعصومات ـ كحبابة الوالبية ـ فما يكون العذر؟!

بني ال�سائل واملجيب
�أ�سئلة من� :أنوار الح�سين
عن الإمام �صاحب الع�صر والزمانQ

تقول فيها:
*متى ولد؟
*كم بقي قبل الغيبة الصغرى؟ وما تاريخ
هذه الغيبة؟ وكم دامت؟
*وما تاريخ الغيبة الكبرى؟
*وه ��ل حق ��ا ان اإلم ��ام ال ي ��راه الن ��اس
خاللها حتى لو كانت هناك مصلحة؟
*وهل اإلم ��ام Qرفع أيضا إلى الس ��ماء
مثل النبي عيسىQ؟
*وما سر تغيبه ؟
*وما الهدف من إطالة عمرهQ؟

الجواب:

_ ول ��د Qفي س ��نة  255عل ��ى رواية وفي
سنة  256على رواية أخرى.
_ بقي Qفي غيبته الصغرى منذ تس ��لمه
اإلمامة في  9ربيع األول من سنة  260إلى وفاة
النائ ��ب الرابع س ��نة  329هجرية أي ما يقارب
على  70سنة.
_ بعد وفاة الس ��فير الرابع Hبدأت الغيبة
الكبرى وهي مستمرة لحد اآلن.
_ رؤية اإلمام Qفي الغيبة الصغرى كانت
متاح ��ة للنواب األربعة ولبعض خواص أصحابه
وضيقت هذه المس ��احة في غيبته الكبرى ولكن
هذا التضييق ال يعني انعدام رؤيته Qلمن وفق
للتشرف بها.
_ نح ��ن نعتق ��د ان اإلم ��ام Qموجود في
األرض ويمارس حياته الطبيعية كما نمارس ��ها
نحن ,ويحج إلى بيت اهلل الحرام في كل س ��نة
وقد يتش ��رف برؤيته بعض أتباع ��ه ومحبيه وال
نعتقد انه رفع إلى الس ��ماء ب ��ل هذا االعتقاد أو
المصير إليه يلزم منه ان تس ��يخ األرض بأهلها
اذا خل ��ت م ��ن اإلمام ال ��ذي هو حج ��ة اهلل بن
الحسن Qفي هذا الزمن.
_ والس ��ر وراء غيبت ��ه Qغي ��ر معل ��وم لنا
وان كانت بعض اإلخبار ذكرت أس ��باباً للغيبة,
كأن ال تك ��ون علي ��ه بيعة من طاغي ��ة زمانه ,أو
الس ��تيفاء مدد غيبات من سبقه من األنبياء أو
غيرها من األس ��باب األخرى التي تعرضت لها
الروايات الشريفة.
_ ط ��ول عمر اإلم ��ام Qمرتب ��ط بالغيبة
فطول عمره الشريف Qناتج عن غيبته الطويلة
فلو انتهت الغيبة لعاش بين الناس ومارس دوره
ضمن الظرف الطبيع ��ي ولكن الغيبة وانحصار
اإلمامة به باعتباره خاتم� �اً لألوصياء هي التي
كانت وراء طول عمره ,Qفإذا أردنا ان نسأل

عن السبب وراء طول العمر يكون الجواب عنه
هو نفس الجواب عن س ��ؤال ما هو السبب وراء
الغيبة.
***

�س�ؤال من :نقاء
عن العدل الإلهي والغيبة:

يقول السؤال:
ف ��ي زمن الغيب ��ة مع علمنا ب ��ان اإلمامQ
موجود لهداية الناس فكيف باألقوام التي ماتت
أو تموت اآلن واإلم ��ام غائب عنها ,فهي تعتبر
مظلومة فكيف يتناس ��ب ذل ��ك مع العدل اإللهي
والغيبة ؟

الجواب:

هذا أمر س ��يال وج ��ار في بعث ��ات األنبياء
وأوصيائه ��م اذ ان هن ��اك فت ��رات يك ��ون فيه ��ا
النب ��ي Qمختصا بمنطق ��ة او قومية دون بقية
المناط ��ق والقومي ��ات فيأتي التس ��اؤل ما ذنب
الن ��اس الذين عاش ��وا ف ��ي زمنه ولم تش ��ملهم
بعثته ولم يبعث إليهم بنبي؟
الج ��واب :عن هذا وعم ��ا يمكن ان يتصور
من استشكال في غيبة االمام المهدي Qفاننا
نقول :ال شك ان الغيبة حالة استتار لإلمامQ
الذي ينبغي ان يم ��ارس دوره وهو ظاهر فتمام
الرحمة وكمالها في اإلمامة فيما إذا كان اإلمام
ظاهرا مش ��هورا ,أما إذا كان اإلمام Qغائبا
مس ��تورا فهناك رحمة ولكنها ليس ��ت بمس ��توى
الرحم ��ة في زمن الظه ��ور ,وتواجد الناس في
األزم ��ان المختلف ��ة بي ��ن ش ��مولهم للتبليغ من
قب ��ل األنبياء واألوصياء او عدم ش ��مولهم وبين
حضوره ��م في زمن اإلم ��ام الظاهر أو في زمن
اإلم ��ام الغائب يخضع لقواني ��ن ونواميس إلهية
اقتضته ��ا حكمة إيجاد ه ��ذا الكون ,ونحن وان
كن ��ا ال نطلع عليه ��ا لقصورنا عن ذل ��ك إال إننا
نعتق ��د ان اإلف ��راد أينما وجدوا وف ��ي اي زمان
عاش ��وا كان وجودهم ذلك هو األفضل بالنسبة
إليه ��م م ��ن األزمن ��ة األخ ��رى وه ��ذا ه ��و عين
الرحمة اإللهية في توزيع الناس على طول خط
الزمان.
***

�س�ؤال من :يتيم الح�سين
ح��ول �إثب��ات والدة حج��ة اهلل ف��ي
�أر�ضه:

يقول فيه:
 .1هل هن ��اك تواتر في الروايات الش ��يعية
التي تقول بوالدة مهدي آل محمد Q؟
 .2ام ان التوات ��ر يحص ��ل م ��ع ضميم ��ة

الروايات السنّية فرضا؟
 .3وكيف تثبتون التواتر؟
 .4ارجو ان تعطوني رواية صحيحة س ��ندا
في والدة مهدي آل محمد.Q
 .5وه ��ل هذا الحديث غي ��ر منقول اال عن
الفضل بن شاذان.
حي ��ث قال  :س ��معت أبا محم ��د Qيقول:
(قد ولد وليّ اهلل وحجته على عباده  ،وخليفتي
م ��ن بعدي  ،مختون� �اً ليلة النصف من ش ��عبان
سنة خمس وخمسين ومائتين عند طلوع الفجر
كما في (إثبات الهداة .) 570/3 :

قراءة يف كتاب

العقيدة املهدوية ا�شكاليات ومعاجلات
مل�ؤلفه ال�سيد احمد اال�شكوري

الكت ��اب م ��ن اص ��دار مرك ��ز الدراس ��ات
التخصصي ��ة ف ��ي اإلمام المه ��دي Qفي النجف
االش ��رف وهو في طبعته األولى سنة 1431هـ يقع
في اكثر من مائتي صفحة من المقاس المتوسط.
يتألف الكتاب بعد مقدمتين وتمهيد في قسمين,
االول بعنوان تأس ��يس االصل ,وه ��و عن طوائف
الن ��اس ف ��ي المجتمعات حي ��ث يذك ��ر  14صنفاً
من الن ��اس ,والثان ��ي في النظر ف ��ي المفردات
المهدوية على صعي ��د التصور والتصديق  ,وفيه
عش ��رة فصول وه ��ي على التوال ��ي ,مقام االمام
المهدي ,Qآلية معرف ��ة المنظومة المهدوية,
رؤية االم ��ام الغائب Qومش ��اهدته بين الصدق
والدج ��ل ,للمه ��دي Qحي ��رة وغيب ��ة ,الثقافة
المهدوي ��ة بي ��ن المبالغة واالس ��تخفاف ,عالئم
الظه ��ور ,المنق ��ذ العالمي في االديان ,اس ��رار
االنتظار ,ازمة الفكر غير الشيعي في المنظومة
المهدوي ��ة ,واعتم ��اد الموازي ��ن ف ��ي العقي ��دة
المهدوية.
من هذا الكتاب أخت ��رت الفصل الثاني وهو
(آلي ��ة معرف ��ة المنظوم ��ة المهدوي ��ة) وق ��د جاء
في ��ه -:تحت عن ��وان المص ��در المعرف ��ي االول:
الدليل العقلي-:
ان المؤل ��ف يذهب الى ان الغيبة اي اخفاء
الهوية-وهو ما وقع لالمام المهدي ,Qبل حتى
الخفاء البصري-ليس ممتنعا عقال ,وقد اش ��ار
المؤلف بأن خصم ه ��ذه الفكرة-اي فكرة الغيبة
والخفاء والمس ��تغرب منها لم يقدم اي دليل على
ذلك االس ��تغراب م ��ن امتناع حك ��م العقل بقبول
الحقائق الخفية ,نعم هي ظاهرة كونية وجودية
غي ��ر مألوف ��ة للعق ��ل الع ��ادي ال ��ذي يقتصر على
الظواهر الحس ��ية الصرفة ,لكنها مألوفة للعقل
العلم ��ي ال ��ذي يتحرك في م ��داره بما هو اوس ��ع
من المحس ��وس الواضح المألوف وغير المألوف
فضال عن غير المحسوس ,بل هي من الظواهر
المتحقق ��ة ,والوق ��وع خير دليل عل ��ى االمكان ,
فقد سجل العقل العلمي مشاهد كثيرة على وقوع
ما هو مخف ��ي عن الحواس ,كم ��ا ضبطه علماء

علماء يتحدثون عن املهدوية واالنتظار
ال�سيد محمد المو�سوي /لندن:

محمد الخاقاني

اإلنس ��ان ويتعاي ��ش مع اإلمام Qب ��كل وجدانه,
بكل مش ��اعره ,ب ��كل آمال ��ه ,ويس ��تطيع _هذا
المنتظِ ��ر_ ان يك ��ون ق ��د ع ��اش م ��ع اإلمامQ
صباحاً ومس � ً�اء ,ولذلك ينتظر ان يظهر اإلمام
 Qإذا لم يكن ظهوره في هذا الصباح فس ��يكون
في المساء.
إذن حالة الظهور تقرب حالة األمل ,تقرب
أم ��ل الظه ��ور وتقرب مس ��الة الظه ��ور ,ويعيش
اإلنسان معها في أمل دائم ومستمر.

ه ��و إم ��ام Qحاضر لكن ��ه بعيد ع ��ن أعين
عامة الناس ,يقوم ب ��كل واجب اإلمامة ,ينصر
ويدع ��م الحق ويحارب الظل ��م ويهدي الناس إلى
الص ��واب والح ��ق ب ��إذن اهلل ,وعل ��ى المؤمني ��ن
أن يعيش ��وا حياته ��م في ظل إتب ��اع وطاعة اإلمام
 Qوانتظ ��ار ع ��ودة ظهوره ,Qوع ��ودة ظهوره
أمر حتمي ولكن على الذي ��ن ينتظرون ظهوره أن
يقوموا بكل واجباتهم الدينية والشرعية.

ال�شيخ نعيم قا�سم /لبنان:

إن انتظ ��ار الف ��رج ه ��و تعبي ��ر ع ��ن رؤي ��ة
إس�ل�امية لدفع اإلنس ��ان المؤمن الى المزيد من
العم ��ل برج ��اء تحقي ��ق االنتصار بالوع ��د اإللهي
الكبير الذي وعدنا إياه في أن تكون األرض للعباد
الصالحين اي أن األرض يرثها عبادي الصالحون
وبالتالي نحن في حالة االنتظار نربي انفسنا على
روحية األمل وعلى روحية النصر ,وهو المطلوب
لتأخذ األمة المعنويات الكافية والدعم النفس ��ي
الذاتي بشكل صحيح.

الجواب:

 .1نع ��م يوجد تواتر في الروايات الش ��يعية
الت ��ي ت ��دل عل ��ى والدة اإلمام المه ��دي Qوقد
ذك ��ر علماؤن ��ا ذلك ونص ��وا عليه ف ��ي أكثر من
م ��ورد ويمك ��ن االطالع من خ�ل�ال مكتبة مركز
الدراس ��ات التخصصية على كتاب الشيخ باقر
االيروان ��ي المعن ��ون ( اإلمام المه ��دي Qبين
التواتر وحساب االحتمال).
 .2ال ,ال نحت ��اج في تحصي ��ل التواتر إلى
ضم الروايات الواردة من طرق غيرنا ,بل يكفي
ما ورد في طرقنا إلثبات التواتر بالوالدة.
 .3نثبت التواتر من خالل تركيز العشرات
من الرواي ��ات على مضمون واحد ـ والدة اإلمام
 Qـ وحكايته ��ا لمعن ��ى واح ��د توات ��رت ه ��ذه
العش ��رات م ��ن الروايات ح ��ول إثبات ��ه ,وهذا
المضمون يقضي بالقطع بوالدة اإلمام المهدي
 Qولمزي ��د م ��ن االط�ل�اع يراج ��ع المص ��در
السابق.
 .4نعم فقد روي ف ��ي الكافي الباب  76ان
أبا هاش ��م الجعفري س ��أل اإلمام العسكريQ
هل له ولد؟ (فقال له :نعم ,فسأله ان حدث بك
حدث فأين اسأل عنك قال Qفي المدينة).
وف ��ي الكاف ��ي أيضاً وف ��ي نفس الب ��اب ان
محم ��د بن عل ��ي بن بالل ق ��ال :خ ��رج إلي من
أبي محمد أي اإلمام الحسن العسكري Qقبل
مضي ��ه بس ��نتين يخبرني بالخلف م ��ن بعده ثم
خرج إلي م ��ن قبل مضيه بثالث ��ة أيام يخبرني
بالخلف من بع ��ده ,وهاتان روايتان صحيحتان
وتوج ��د روايات صحيحة كثيرة يمكن مراجعتها
ف ��ي كتاب متاهات في مدين ��ة الضباب  ,وهذا
الكت ��اب مطب ��وع وموج ��ود ف ��ي مكتب ��ة مرك ��ز
الدراسات التخصصية.
 .5حس ��ب تتبعن ��ا ل ��م نج ��د طريق ��ا آخ ��ر
للرواية.

يف اروقة املكتبة املهدوية
الطبيعي ��ات .وأما طول الحي ��اة ,ووصف البعض
بانها اسطورة ,فال يساعد عليه العلم الحديث,
فقد رصد علم الجينات نتائج تدفع تلك الغرابة,
وتحول االسطورة الى واقع مألوف.
ام ��ا في المصدر المعرف ��ي الثاني( :القرآن
الكري ��م) ,فيخل ��ص المؤل ��ف ومن خ�ل�ال نص
قرآن ��ي يق ��ول( -:ليظهره عل ��ى الدي ��ن كله) ان
معن ��اه ليعل ��ي دين االس�ل�ام على جمي ��ع االديان
بالحجة والغلبة ,والقهر لها ,حتى ال يبقى على
وج ��ه االرض دي ��ن اال مغلوبا ويستش ��هد المؤلف
لذل ��ك بقول ابي جعفر Qحيث يق ��ول (ان ذلك
يكون عن ��د خروج المهدي Qم ��ن آل محمد فال
يبقي احد االّ اقرّ به).
وان �إدعاء بع���ض الم�سلمين ان اال�سالم قد
ظهر عل��ى االديان كله��ا فال �صحة له��ا النه لو
ظهر ما كانت مجو�سية وال ن�صرانية وال يهودية
وال �صابئ��ة ,وال ُفرقة وال خالف وال �شك وال �شرك
وال عبادة ا�صنام وال �أوثان وال ..وال..
ويستش ��هد المؤل ��ف لمس ��ألة االس ��تخالف
بآيات مباركات منها:
(وَعَ� �دَ اللهَُّ الَّذِي� �نَ آمَنُ ��وا مِنْ ُك� �مْ وَعَمِلُ ��وا
الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِ َفنَّهُمْ فِي ا َألْر ِْض َكمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِي� �نَ مِ� �نْ َقبْل ِِه� �مْ وَلَيُم َِّكنَ� �نَّ لَهُمْ دِينَهُ� �مُ الَّذِي
ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف ِِهمْ أَمْناً)...
ويس ��تنتج ان ف ��ي االية اش ��ارة ال ��ى أن اهلل
س ��يجعل للمؤمني ��ن مجتمع ��ا صالح ��ا ,وان ��ه
س ��يجعلهم خلف ��اء ف ��ي االرض ,ويجع ��ل دينهم
ظاهرا وس ��ائدا وغالبا وقاهرا عل ��ى غيره ,وأن
االم ��ة تم ��ر بمرحلة الخ ��وف ثم تلحقه ��ا مرحلة
االمن.
وق ��د ح ��دد المص ��داق له ��ذه اآلي ��ة باالمام
المهدي Qبمقتضى الروايات:
اما في المص ��در المعرفي الثالث( :الس ��نة
الش ��ريفة) :فان المؤلف يورد اش ��كاالت ويجيب
عنه ��ا مباش ��رة وتحت عن ��وان (اطروح ��ة االمام
المهدي Qفي الروايات).

بحوث ومقاالت
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ال�سيد محمد ر�ضا �شرف الدين /لبنان:

بأية كيفية نعيش يومنا الذي ننتظر فيه
ظهور إمامنا Qوهو عنا راض ,أو أن نموت
قبل ذل ��ك ويدركنا األج ��ل ولكننا نصنّف من
ق ��ادة ورواد حركت ��ه ,Qإن الفرج إذا أردت
تعجيله فابدأ بعملية التعجيل من نفسك فانه
مفرج عنك بانتظ ��ارك للفرج ,حينما تعيش
حال ��ة االنتظار ,حينما تعي ��ش حالة التفاعل
م ��ع المنتظر ,حينم ��ا تعيش الح ��ب والوالء
واإلخالص ,حينما تش ��عر نفسك قطرة من
بح ��ره ,Qحينم ��ا تش ��عر في نفس ��ك بأنك
خي ��ط من ضيائ ��ه ,Qحينم ��ا تتصل بهQ
بقلبك ,بعقلك ,بفكرك ,بس ��لوكك فانك
بذلك قد بدأت االنتظار.

ال�سيد جواد نقوي /باك�ستان:

م ��ن األم ��ور األساس ��ية معرف ��ة اإلم ��ام
المهدي ,Qفالبد من معرفة اإلمام Qحتى
مع حضور ووجود اإلمام Qكما حصل في زمن
أمير المؤمنين Qأو بقية األئمة Kحيث األمة
تحجب بيده ��ا نور اإلمامة وتع ��رض عنه ,لذا
البد لألم ��ة أن تحصل على الفائدة األساس ��ية
من اإلمامة ,وعندها ال فرق في ذلك بين زمن
الظهور أو الغيبة من حيث المعرفة.
إذن معرفة اإلمام Qهي الشيء األساس
والمطلب الرئيس.

د .محمد علي الح�سيني /العراق:

االنتظ ��ار لغة م ��ن النظ ��ر ,والنظ ��ر يكون
بالعي ��ن,أو بالقل ��ب ,ان البع ��ض ينتظ ��ر يفتع ��ل
ويتعمد االنتظار ويطيل النظر ويمد البصر ويتطلع
لعل م ��ن ينتظ ��ره يعود,انه ينتظر بف ��ارغ الصبر
وعل ��ى وجل وأحيانا على عج ��ل ويريد ان يصل إلى
المحبوب ,يريد أن يرى طلعة الحبيب كمن ينتظر
طلوع الصبح وطلوع الشمس ليذهب الليل المظلم.
فاالنتظ ��ار على صيغة االفتع ��ال كاالجتهاد,
فالبد من أن يجتهد المجتهد ليصل إلى االجتهاد.

ال�سيد محمد علي الحلو /العراق:

عندما يكون اإلنس ��ان ف ��ي حالة أمل فهو
يتعاي ��ش م ��ع اإلم ��ام Qألنه الحاض ��ر ,وهو
اإلم ��ام الحقيق ��ي ,ولذل ��ك حينم ��ا يتعام ��ل

مقتبس من برنامج المنتظرون (فضائية الفرات)

ملاذا الإنكار
يف ظل عمليات التجديد اخللوي

الدكتور :عاصم فهيم محمد  --كلية العلوم _ جامعة القاهرة

ان الخ�ل�اف ح ��ول اإلمام المه ��دي Qبين
المس ��لمين ي ��دور بي ��ن مول ��ده Qوبي ��ن نفيه,
وطول عمره Qحتى اآلن.
واألدل ��ة العلمية قائمة عل ��ى إمكانية إطالة
العمر:
في مقال ��ة علمية حديث ��ة أثب ��ت العلماء أنه
أمك ��ن إطالة أعمار الفطري ��ات والديدان إلى ما
يوازي مائة إلى مائة ,وعش ��رة أع ��وام من عمر
االنس ��ان ,وما زالت التجارب مس ��تمرة في هذا
المجال على الفئران.
ولوح ��ظ أن الفئران تطول أعمارها بنس ��بة
 %50ع ��ن الطبيع ��ي باتب ��اع تغذي ��ة مخفض ��ة
الس ��عرات الحراري ��ة ,وتمكن العلم ��اء أيضاً في
تجربة مستقلة من التحكم في جين إطالة العمر
لذبابة الفاكهة الذي يعتبر ش ��ديد الشبه بالجين
اآلدم ��ي ,وتمكن العلماء أيض� �اً من إطالة أعمار
س ��بعة نماذج م ��ن الفئ ��ران البيض ��اء المعالجة
وراثياً والمعدة لمثل هذه التجارب.

وخالل شهر يوليو 2005م اهتزت االوساط
العلمي ��ة المهتمة بأبح ��اث إطالة االعم ��ار بخبر
نش ��ر في  CNNالعلمية قس ��م الصحة ,حيث
أعلن العالم (دي ج ��راي) أنه بحلول عام 2020
سيكون من الممكن علمياً إطالة عمر البشر ببضع
مئات من السنين من خالل التحكم في الجينات
الوراثية المسؤولة عن ذلك ,واستطاع الباحثون
بجامعة (س ��ياتل) االمريكية قس ��م ابحاث تقدم
العم ��ر أن يطيلوا أعمار فئ ��ران التجارب بمقدار
خمسة اضعاف وذلك بازالة السموم الخلوية.
وان موض ��وع الخاليا الجذعية التي اعتبرت
ثورة علمي ��ة في اآلونة األخيرة ق ��د فتح بابا آخر
ام ��ام العلماء ,حيث تس ��تطيع الخاليا الجذعية
(خالي ��ا جنيني ��ة وغي ��ر جنيني ��ة) أن تع ��وض أو
تستبدل أي نوع من الخاليا الجسدية.
وقد نش ��رت جريدة المساء القاهرية بتاريخ
 2005/8/28مق ��االً ع ��ن اكتش ��اف العلم ��اء
لهرمون يطيل العمر في االنس ��ان,ويجد المهتم

أن به ��ذا المج ��ال عل ��ى ش ��بكة االنترن ��ت مئات
االبحاث التي تدور حول هذا الموضوع.
مما س ��بق يتضح لنا أن البش ��رية على عتبة
تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق وهو تمديد عمر
االنسان.
هذا ما يس ��تطيعه البشر للبشر فكيف برب
البش ��ر؟ أال يس ��تطيع أن يطيل عمر االنسان إلى
ما يش ��اء! ان كان األمر جائزاً لمحدودي القدرة
وهم البش ��ر؟ فلم ��اذا يُنك ��ر ذلك عل ��ى صاحب
القدرة المطلقة؟ اليس هو الفعّال لما يريد؟

�إن منظوم��ة معرك��ة �آخ��ر الزم��ان
(هرمج��دون) مبني��ة على ث�لاث �شخ�صيات
رئي�سي��ة :الإم��ام المه��دي  _Qالم�سيح
 _Qوالدج��ال .والغري��ب ان ال�شخ�صيتين
الثاني��ة والثالثة في ه��ذه المعركة ال يوجد
خالف عندهم على بقائهما حيين حتى هذه
اللحظة ,فلماذا تنكرال�شخ�صية االولى؟

الكتب التي الفت بعنوان الغيبة

هيأة التحرير

لم تك ��ن غيبة االم ��ام المهدي Qبدعا
من االمر اتجه اليه المس ��لون الش ��يعة االثنا عشرية
مضطري ��ن ,بل كان أمرا آلهيا جرت فيه س ��نة من
كان قب ��ل اإلم ��ام Qمن االنبي ��اء والمرس ��لين .وقد
الف ف ��ي الغيبة بعنوان (الغيب ��ة) الكثير من العلماء
والمحدثين ,ومن تلك الكتب ,ننقل بعضاً منها كما
جاء في كتاب <رجال النجاشي>-:

-الغيبة

للحسن بن محمد بن سماعة ابي محمد الكندي
الصيرفي ,المتوفى لخمس خلون من جمادى االولى
سنة ثالث وستين ومائتين بالكوفة.
كتاب الغيبة وذكر القائمQلمؤلفه الحس ��ن بن محمد بن يحيى بن الحسن
ب ��ن جعفر ب ��ن عبي ��د اهلل بن الحس ��ين ب ��ن علي بن
الحسين بن علي بن ابي طالب .Qالمتوفى في ربيع
االول سنة ثماني وخمسين وثالثمائة ,ودفن بمنزله
بسوق العطش ،في بغداد.

فيخلص المؤلف الى:
أن ثب ��وت قضي ��ة المه ��دي Qوخروج ��ه
وانتظاره غير مخالف للعقل وال لألصول الشرعية
وال لقاعدة مجمع عليها ,وال لفرع محقق..
وان العقيدة بالمهدي ,Qبلحاظ اصلها-
كقضي ��ة عقدية-فه ��ي ثابت ��ة بالتوات ��ر ,فيجب
التس ��ليم به ��ا النها م ��ن الغيب ,او م ��ن جهة ان
كتاب الغيبةالنب ��ي Nاخبر عنه ��ا ,فال بد م ��ن االيمان بها
الف ��ه احمد بن محمد بن عمران بن موس ��ى ابو
باخب ��ارات النب ��ي Nالقطعي ��ة ص ��دورا ,وام ��ا الحسين المعروف بابن الجندي.
التفاصيل ف�ل�ا يجب االعتقاد به ��ا-وان احتجنا
ال ��ى جلها كما هو الحال ف ��ي غيرها من القضايا
كتاب ال�شفاء والجالء في الغيبة.العقائدية.
الفه احمد بن علي ابو العباس الرازي الخضيب
وان مفت ��اح الوالي ��ة هو مفتاح م ��ا بني عليه االيادي.
االسالم من صالة وزكاة وصوم وحج ووالية.
وانه لي���س المراد م��ن الوالية مح�ض
-كتاب الغيبة

الحب ,وانم��ا المراد منه��ا معنى االمامة
بالمعنى الذي يقول به ال�شيعة.

أي بتصديق اهلل تعالى ورسوله ومواالة علي
 Qواإلئتمام ب ��ه وبائمة الهدى Kوالبراءة الى
اهلل من عدوهم ..وهكذا يعرف اهلل عز وجل.

لحنظلة بن زكريا بن حنظلة بن خالد بن العيار
التميمي ,ابي الحسن القزويني.

-كتاب الغيبة وك�شف الحيرة.

لسالمة بن محمد بن اسماعيل بن عبد اهلل بن

موسى بن ابي االكرم ,ابي الحسن االرزني خال ابي
الحسن بن داود ,شيخ ثقة جليل.
مات س ��نة تسع وثالثين وثالثمائة ببغداد ودفن
بمقابر قريش.

-كتاب الغيبة والحيرة.

لعب ��د اهلل بن جعفر بن الحس ��ين ب ��ن مالك بن
جامع الحمي ��ري ابن العباس القمي .ش ��يخ القميين
ووجههم ,قدم الكوفة س ��نة نيف وتسعين ومائتين,
وسمع أهلها منه فأكثروا.

-الغيبة

لعلي بن الحسين بن محمد ,الطائي الجرمي
المعروف بالطاطري ,وانما س ��مي بذلك لبيعه ثيابا
يقال له ��ا الطاطرية ,يكنى ابا الحس ��ن وكان فقيها
ثقة في حديثه.

-كتاب الغيبة

الفه علي بن عمر االعرج ابو الحسن الكوفي.

-كتاب الغيبة

الفه ابو الحس ��ن علي بن الحس ��ن ب ��ن علي بن
فض ��ال بن عم ��ر بن أيم ��ن مول ��ى عكرمة ب ��ن ربعي
الفياض ,كان فقيها ,وثقة ,وعارفا بالحديث.

-كتاب الغيبة

لعل ��ي ب ��ن محمد بن عل ��ي بن عمر ب ��ن رباح بن
قيس بن سالم.

-كتاب الغيبة

الفه علي بن احمد ابو القاسم الكوفي .توفي في
جمادي االولى س ��نة أثنتين وخمسين وستمائة وقبره
بكرمي.

-كتاب المقنع في الغيبة

الفه ابو القاس ��م المرتضى علي بن الحسين بن
موس ��ى بن محمد بن موس ��ى بن ا براهيم بن موسى
ب ��ن جعفر ب ��ن محمد بن عل ��ي بن الحس ��ين بن ابي
طالب ,Qحاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في
زمانه ,كان متكلما ش ��اعرا أديب ��ا ,عظيم المنزلة
في العلم والدين والدنيا.
مات لخمس بقين من شهر ربيع االول سنة ست
وثالثين واربع مائة ,ودفن في داره.

-كتاب الغيبة

الف ��ه العباس بن هش ��ام ابو الفضل الناش ��ري
االسدي عربي ثقة,جليل ,كثير الرواية.

-كتاب الرجعة- ،كتاب الغيبة

الفه محمد بن مسعود بن محمد عياش السلمي
الس ��مرقندي ب ��ن النض ��ر المعروف بالعي ��اش ,ثقة
صدوق.

-كتاب في الغيبة

لمحمد بن القاسم ابي بكر ,وكان متكلما.

-كتاب الغيبة

لمحم ��د ب ��ن ابراهيم ب ��ن جعفر اب ��ن عبد اهلل
الكاتب النعماني ,المعروف بابن ابي زينب ,عظيم
القدر ,شريف المنزلة ,كثير الحديث ,قدم بغداد
وخرج الى الشام ومات بها.

-ثالث ر�سائل في الغيبة

لمحم ��د ب ��ن علي ب ��ن الحس ��ين بن موس ��ى بن
بابويه القم ��ي ابي جعفر نزيل الري ,ش ��يخ ,وحبر
الطائفة في خراس ��ان ,وكان ورد بغداد س ��نة خمس
وخمس ��ين وثلثمائة ,وسمع فيه ش ��يوخ الطائفة وهو
حدث السن.
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رصدنا
رصدنا

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها
إن كان ��ت تتطل ��ب ذل ��ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس ��ائل اإلعالم المقروءة والمس ��موعة والمرئية وكذلك تحديد االيجابيات
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات.

من انتظار غودو اىل انتظار فرج اهلل القهار

يعد الفن الروائي من أشهر انواع األدب النثري وهذا
الفن لم يخل من االش ��ارة الى قضي ��ة المنقذ والمخلّص
س ��واء كان بش ��كل مباش ��ر او م ��ن خ�ل�ال االيح ��اءات
واالش ��ارات لتلك القضي ��ة من قريب او م ��ن بعيد ...ومن
هنا كان عنوان رصدنا لهذا العدد يجمع بين روايتين كثر
الحدي ��ث عنهما االول ��ى تحت عنوان (ف ��ي انتظار غودو)
للكاتب اإليرلندي صموئيل بيكت والثانية (في انتظار فرج
اهلل القهار) للكاتب العراقي سعدي المالح وكل الروايتين

هيأة التحرير

رتبّ لهما هذا اللقاء وفي هذا المكان!.في منتصف النهار
يصل شخصان غريبا األطوار ،سيد وعبده ،األول يدعى
<ب ��وزو> واآلخ ��ر <الكي> .يظن المش ��ردان ف ��ي البدء أن
الس ��يد <بوزو هو غ ��ودو> ،إال أن ذلك الظن يتبدد حالما
يخبرهم ��ا أنه صاحب هذه األرض التي يقفان عليها اآلن.
يسحب السيد خادمه الكي بواسطة حبل عّلق برقبته آمراً
إي ��اه أن يجلب ل ��ه الطعام .يُحضر الكي ُل ��ه دجاجة فيبدأ
ب ��وزو بإلته ��ام الدجاجة ورمي عظامها إل ��ى الكي .بعدها

وهذا خالف ما نعتقده نحن بالمخلص المنتظر الذي
وان طال انتظاره فهو آت وذلك ألننا نؤمن باهلل س ��بحانه
وتعالى الذي وعد بمجيئ ��ه وهذا االيمان هو الطاقة التي
تبعث على االنتظار واالس ��تمرار بانتظ ��اره وتبث األمل ال
الي ��أس نحو العمل وتغيير مايمكن تغييره وهذا ما لم يكن
موج ��ودا لدى صموئيل بيك ��ت في أح ��داث روايته  ،على
خ�ل�اف مما هو موجود ف ��ي رواية (في انتظ ��ار فرج اهلل
القه ��ار) التي ص ��درت بطبعتي ��ن ،األولى ف ��ي اإلمارات

الم ��رة ع ��ن ش ��خصيته
كم ��ا فع ��ل م ��ع زوجه ��ا
حي ��ن التق ��ى الخوري..
قال لها (أنا فرج اهلل،
اطلبين ��ي كلما كنت في
ضي ��ق ،ابن ��ك يع ��رف
مكان إقامتي) ،وتموت
الم ��رأة العج ��وز حالما

وهذا خالف ما نعتقده نحن باملخلص املنتظر الذي وان طال انتظاره فهو آت
وذلك ألننا نؤمن باهلل سبحانه وتعاىل الذي وعد بمجيئه
تدور احداثها حول انتظار شخصية معينة ,االّ ان االولى
التبدو معالمها واضحة بخ�ل�اف الثانية التي هي محددة
المعال ��م والهوي ��ة وهذا ما س ��نقف عليه أثن ��اء متابعتنا
للرصد.
<في انتظار غ��ودو> رواية كتبه ��ا صموئيل بيكت
في الفترة ما بين تش ��رين األول (أكتوب ��ر)  1949وكانون
الثان ��ي (يناي ��ر)  1950وترجم ��ت فيما بعد إلى خمس ��ين
لغة ،وعندما ظهرت للمرة األولى عام  1952بيع منها في
فرنسا فقط ما يقارب مليون نسخة ،وال تزال المسرحية
إل ��ى يومنا هذا ،تفسّ ��ر بأقاويل عدي ��دة ومختلفة ,وكل
حس ��ب خلفيته العقائدية والفكرية وق ��د أعجب بها نجوم
هوليوود كما سحر بها نزالء السجون. وعندما كتب بيكت
هذه المسرحية فكر أن يكون عنوانها <انتظار> ،لصرف
انتب ��اه الق ��ارئ عن ش ��خصية غ ��ودو ،لينش ��غل بموضوع

يخبرهم ��ا أن ��ه ذاهب إل ��ى الس ��وق لبيع خادم ��ه الكي ثم
يغادران.يصل صبي في آخر النهار ويخبرهما أن الس ��يد
غودو لم يس ��تطع الحضور هذا المساء ،إال أنه سيحضر

العربي ��ة المتحدة عام  ،2002والثانية عن دار الفارابي
ببيروت عام .2005

(ف��ي انتظ��ار ف��رج اهلل القه��ار) ل��ـ (�سعدي

قال لها (أنا فرج اهلل ،اطلبيني كلما كنت يف ضيق،
ابنك يعرف مكان إقامتي)،
في الغ ��د حتماً.في صب ��اح اليوم التالي يع ��ود بوزو والكي
ثاني ��ة وقد أصب ��ح األول ضريراً والثاني أخرس ��ا .الس ��يد
يصبح عبداً والعبد س ��يداً!( .تبادل أدوار)..يظهر الصبي
ثاني ��ة في المس ��اء مكرراً عليهما جملته الس ��ابقة ذاتها،

المال��ح) عنوانه ��ا يحي ��ل الق ��ارئ ال اراديا ال ��ى عقيدة
االنتظ ��ار او (المنق ��ذ) او (المخلّ ��ص) التى اس ��تقصاها
الدكتور فالح مهدي فوجدها موجودة في ( )35ديانة من

وخالل خوفها وبكائها تظهر لها شمعة تقرتب منها ويظهر من
خالل لهب الشمعة وجه اسمر نوراني قال لها( :ال تخايف ،أنا
أسهر عليك وأحميك)

االنتظ ��ار ،آمال أن ال ينهمك القارئ في التركيز على أية
ش ��خصية في المس ��رحية ويهمل في الوقت نفسه التفكير
في كيفي ��ة أن وجود البش ��رية كله هو عبارة ع ��ن انتظار.
وأصبحت شخصية غودو بمثابة كلمة سر يتبادلها الناس
فيم ��ا بينهم للتعبير ع ��ن حاالت كثيرة مث ��ل <واآلن ،هل
س ��تأتي أم أنك تنتظ ��ر غودو؟> وعندما س ��ئل بيكت <من
هو غودو؟) ،فأجاب <ال اعرف عن هذه المسرحية أكثر
مم ��ا يعرف ه ��ذا أو ذاك م ��ن الذين يقرأون المس ��رحية
بيقظة وانتباه؛ ال أعرف عن الش ��خصيات أكثر مما تقوله
ه ��ي ،أكثر مم ��ا تفعله وماذا حدث له ��ا ومعها؛ ال أعرف
م ��ن هو غودو ومن يكون؛ ال أع ��رف حتى إذا كان موجودا
أم غير موجود>.

�أحداث الرواية:

المس ��رحية مكونة م ��ن فصلين متماثلي ��ن ومكررّين
يحدث ��ان في يومي ��ن متعاقبين .في ش ��ارع ريفي وبالقرب
من ش ��جرة جرداء حيث يجلس مشرّدان أحدهما يدعى
فالديمير (دي ��دي) واآلخر إيس ��تراغون (غوغو) بإنتظار
ش ��خص يدعى غ ��ودو .إنهما لم يريانه م ��ن قبل وحتى لو
رأي ��اه فلن يعرفانه ،ومع ذلك فهم ��ا يعتقدان أنه هو من

تصل إلى البيت ..لكنها
قبل موتها تسلم ابنتيها
مظروفاًطالبة منهما أن

شاجباً مايقوالنه أنه جاء إلى هنا في األمس أو كان إلتقى
بهما م ��ن قبل .ف ��ي النهاية يقط ��ع المش ��ردان عهداًعلى
نفسيهما في المغادرة والعودة ثانية إلنتظار <غودو>.
ه ��ذا م ��ا نقل ��ه المق ��ال المنش ��ور بتاري ��خ /12 /16
 2006ف ��ي مجلة <أدب وفن> وه ��ي مجلة الكترونية تعنى
بالكتابات االدبية.
ورصدن ��ا بعد متابعتها لكثير من المقاالت التي كتبت
ح ��ول رواية في (انتظار غودو) وج ��دت ان الحدث االهم
ال ��ذي ت ��دور حول ��ه ه ��و االنتظار المج ��رد ع ��ن العمل اي
المنتظر ينتظر المنقذ فقط دون ان يعمل شيأ آخر ليحيي
ه ��ذا االنتظار ويقرب مجيئ ��ه ولذلك فأن (بيكت) يحاول
هن ��ا أن يوصل خطاباً مفاده إن التفكير في األس ��ئلة التي
يصعب األجابة عنها والت ��ي تبرز كمحّصلة لفعل األنتظار
يُنت ��ج األلم والقلق وتعطيل فعالية األنس ��ان وتحطيمه من
الداخل ،وإن شخصياته ينبغي عليها أن تواصل إنتظارها
للشيء الذي لن يأتِ مطلقاً ،إال أنها مع ذلك تظل تنتظر
وتنتظر حتى اللحظة األخيرة للسقوط في هوة الشيخوخة
والخرف ،المرحلة التي تقزّم تلك الشخصيات وتضاعف
من بؤسها وعجزها وتبعيتها في اآلخِر.

ترس�ل�ا هذا المظروف
إلى أخيهما الذي يجب
أن يسلمه إلى فرج اهلل
القهار ،فهو يعرف أين

ضمنها الديانات التوحيدية الثالث (اإلسالم والمسيحية
واليهودي) .ولذلك فان الكاتب يضفي ش ��يئاً من الرمزية
عل ��ى مجري ��ات روايته ويضع ش ��خصية ف ��رج اهلل القهار
كمنق ��ذ ومخل ��ص للمحتاجي ��ن  ،وم ��ا يهمن ��ا أن الرواية
تجعلنا منذ عنوانها في حال التش ��وق واألمل( :في انتظار
ف ��رج اهلل القهار) دفع ��ة واحدة! أي ليس كم ��ا هو الحال
ف ��ي رواية (بانتظ ��ار غودو) ،فف ��ي انتظار(فرج اهلل) بل
و(القهار) أيضا .نجد فرج اهلل هذا – كما تقدمه الرواية
– ه ��و المنق ��ذ والمخل ��ص و(المنتقم الجب ��ار) بالمعنى
الغيبي .ونجد فيه ��ا نصوصاً تاريخية نقلها الكاتب بأمانة
ع ��ن ظ ��روف والدة اإلمام المه ��دي المنتظ ��ر Qوالتقاء
اإلسالم والمسيحية.
ه ��ذا م ��ا اقتبس ��ته <رصدنا> م ��ن مقالي ��ن أحدهما
نش ��رته جريدة <طريق الش ��عب> في ملحقها ( الطريق
الثقافي) الع ��دد  - 26الثالثاء  5كان ��ون الثاني 2010
تحت عنوان رواية المهجرالعراقي قبيل  2003سعدي
المال ��ح نموذج ��ا ،والثان ��ي نش ��رته جري ��دة <الصوت
اآلخ ��ر> الص ��ادرة في أربيل ف ��ي عدده ��ا  203في 23
تموز  2008تح ��ت عنوان في انتظار فرج اهلل القهار...
سعدي المالح وروايته>.
ورصدنا لها وقفة مع تعبير (المنتقم الجبار) النها
قد توحي للقارئ بأن المه ��دي المنتظر Qجاء لينتقم
وه ��ذا تعبير فيه إيح ��اء على كثرة س ��فك الدماء وهذا
مايحت ��اج الى توضيح النه  Qل ��ن ينتقم ألجل االنتقام
وانما ليعيد االمور الى نصابها الحقيقي ويبس ��ط العدل
ويرفع الجور.

�أحداث الرواية

تب ��دأ أح ��داث الرواي ��ة بتيه فت ��اة صغي ��رة في واد
مقف ��ر بينم ��ا كان ��ت تتب ��ع أمه ��ا الذاهبة إل ��ى المدينة
لتبيع بضاعته ��ا ،كان ذلك بعد الحرب العالمية األولى
بس ��نوات قليلة ،وخالل خوفها وبكائها تظهر لها شمعة
تقترب منها ويظهر من خالل لهب الش ��معة وجه اسمر
نوراني قال لها <ال تخافي ،أنا أسهر عليك وأحميك)،
تنام الطفلة .وفي الي ��وم الثاني تمر قافلة بالوادي وتأخذ
الطفلة معها ،لكن الطفلة تصاب بالخرس طوال الس ��نة
التي بقيت فيها في قرية تس ��كنها تل ��ك القافلة ،ثم يعثر
عليه ��ا والدها وتتحدث الطفل ��ة معه فيعتب ��ر أهل القرية
أن معجزة قد حدثت .تكب ��ر الطفلة وتتزوج من رجل كان
قد تع ��رض لحادثة في مقتبل ش ��بابه ،لكن
الشمعة ظهرت له أيضاً ،فأنقذت حياته بعد
أن اشترى له أبوه خشب التابوت ،وتظهر له
الش ��معة مرة ثانية حين التقاه خوري القرية
وطلب منه أن يعيد الخشب إلى النجار ،ألن
هذا الخش ��ب هو خش ��ب تابوته الذي اشتراه
ل ��ه والده ،لكنه ل ��م يفعل ذلك ألن الش ��معة
ظه ��رت له ،وفي اليوم نفس ��ه يم ��وت خوري
القرية فيطلب منه أبوه أن يعيد الخش ��ب إلى
النج ��ار ليصنع من ��ه تابوتا للخ ��وري ..المرة
الرابعة التي تظهر فيها الش ��معة التي يخرج
منها الوجه النوراني كانت في الكنيس ��ة التي
ذهب ��ت إليها الطفل ��ة التي أصبح ��ت عجوزاً
وكان الوجه االسمر النوراني قد أخبرها هذه

يجده ..إن مثل هذه الكرامات ليس ��ت غريبة على موروثنا
الشعبي سواء أكان إسالمياً أو مسيحياً.
ه ��ذا ماذكره المقال المنش ��ور بتاريخ فبراير 2003
العدد  8844من <جريدة الش ��رق االوس ��ط> تحت عنوان
التيه في انتظار فرج اهلل القهار.
وم ��ن خ�ل�ال ماتق ��دم م ��ن ع ��رض موج ��ز ألحداث
الروايتين وم ��ا كتب حولهما من نق ��د وايضاح ألحداثهما
تج ��د <رصدن ��ا> ان قضية المخلص المنتظر اس ��تحوذت
على اهتم ��ام الجميع ,بي ��ن رافض لها وآخ ��ر مؤمن بها
فعبّر كل حس ��ب معتقدات ��ه حولها بما لديه م ��ن امكانات
وافكار.ـ
ويمك ��ن القول ان ه ��ذه القضية فطرية ل ��دى الوجود
البش ��ري مهما حاول البعض انكاره ��ا ومحاولة إظهارها
بالش ��كل البائس واليائس اال ان ذات ��ه تبقى مؤمنة بذلك
الن ��ور ال ��ذي الب ��د ان يبدد الظ�ل�ام مهما ط ��ال في حياة
الناس في يوم ستشرق فيه األرض بنور ربها.ـ

أن الرواية تجعلنا
منذ عنوانها يف حال
التشوق واألمل:
(يف انتظار فرج اهلل
القهار) دفعة واحدة!
أي ليس كما هو الحال
يف رواية (بانتظار
غودو)،

التمهيد المهدوي
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المهدوي
التمهيد
ب�صفحة
التعريف
ان انتش ��ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س ��يؤول إليها أمر البش ��رية ال محالة ،وان مس ��ألة تحقيقها امر بات قريبا؛ السباب كثيرة ،من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة ،فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا
ّ
هذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن.Q
ونحــــــن في ((صدى المهدي)) سنفرد لهـــــذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

�شيعة المانيا ديمومة اال�شراق

اعداد :هيأة التحرير

معالم ا�سالمية �شيعية في المانيا
من المعالم الشيعية الشاخصة في جمهورية
المانيا االتحادية هي:
حسينية االمام الرضاQحس ��ينية أه ��ل البي ��ت Qف ��يمدينة ويسبورغ.
ويلح ��ق به ��ا مدرس ��ة
صغي ��رة ومكتب ��ة وقاع ��ة
اللق ��اء المحاضرات
الحسينية مزودة
بو س ��ا ئل
ا لتقني ��ة

المانيا
ا لو ا ق��ع
الجغرافي:
جمهور ي ��ة
ا لما ني ��ا
ا لفيد ر ا لي ��ة ,
جمهوري ��ة اتحادية
ديمقراطي ��ة ,عضو
في االتح ��اد االوربي,
برلي ��ن هي أكب ��ر مدنها
وه ��ي العاصم ��ة ومق ��ر
السلطة فيها.
النظ ��ام السياس ��ي ف ��ي
الماني ��ا يتخ ��ذ ش ��كال برلمانيا
وديمقراطي ��ا ,وتنقس ��م المانيا
الى ستة عشر إقليما اتحاديا يتمتع
كل منها بسيادته الخاصة.
تق ��ع الماني ��ا ف ��ي وس ��ط اورب ��ا,
يحده ��ا من الش ��مال ,بحر الش ��مال,
الدنمارك وبح ��ر البلطيق ,ومن الجنوب
النمسا,سويسرا ,ومن الشرق ,بولنده,
تشيكيا ,ومن الغرب ,فرنسا ,لوكسمبورغ,
بلجيكا وهولندا.
�أهم المدن االلمانية هي:
روس ��توك ,كيل ,بريمن ,هانوفر وهامبورغ
ف ��ي الش ��مال ,وميونخ وش ��توتكارت ف ��ي الجنوب,
ومنهاي ��م -بون ,آيس ��ن ,كولونيا ,دوس ��لدورف,
وفرانكف ��ورت ف ��ي الجن ��وب ,واليب ��زغ ,برلي ��ن,
وبوستدام في الشرق.
تبل ��غ مس ��احة الماني ��ا  3570021ك ��م مربعا,
ويبلغ عدد س ��كانها  82،217مليون نسمة .وتعتبر
الدولة االكثر عددا وكثافة بالسكان في دول االتحاد
االوربي .واللمانيا موقع مميز في العالقات االوربية
وتحافظ على ش ��راكة متينة على المستوى العالمي..
واسست المانيا انظمة متطورة بغية تطوير المعايير
المعاشية لسكانها.
الواقع الديمغرافي الديني
تشكل المسيحية في المانيا أكبر ديانة ,ومسيحيو
المانيا هم من البروتستانت والكاثوليك.
ويش ��كل المس ��لمون نس ��بة  %4م ��ن مجم ��وع
الس ��كان ,وهم (ات ��راك ,أكراد ,ع ��رب ,البان,
بوس ��نيون ,وايرانيون )..ينتمون لمختلف الطوائف
االسالمية .وهناك حوالي  100ألف من االرثوذكس
(الصرب ,اليونان والروس) ,باالضافة الى اليهود
الذين يقدر عددهم بـ  200ألف نسمة ,كما توجد
طوائف أخ ��رى صغيرة كالبوذية ويقدرون بـ ,250
ألف نسمة ,وهم من المهاجرين اآلسيويين.
ويضم ��ن القانون االس ��اس للجمهورية االلمانية
حرية االدي ��ان ,فال توج ��د اقلية ديني ��ة مضطهدة
رسميا فيها.
تاريخ الت�شيع في المانيا
التش ��يع في المانيا ليس قدي ��م العهد ,فقد بدأ
تقريبا من ��ذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع هجرة
ع ��دد م ��ن المغتربين الس ��وريين واللبنانيي ��ن للعمل
واالستقرار هناك ,حيث كان منهم عدد من الشيعة
وضمنه ��م بعض العلماء الذين اس ��تقروا في المانيا
لصعوب ��ة االوضاع ف ��ي بلدانهم ,وقاموا بممارس ��ة
االعمال المختلفة بجانب الفرصة المتوفرة أمامهم
للتبليغ ونش ��ر الدين االس�ل�امي على مذهب الشيعة
االمامي ��ة ,وال ننس ��ى هن ��ا وج ��ود ع ��دد كبي ��ر من
الشيعة االتراك وااليرانيين المقيمين الذي ادى الى
اعتناق عدد كبير من الناس دين االس�ل�ام على هذا
المذه ��ب ,ويعود ذل ��ك الى وضوح فك ��ر أهل البيت
 Kوسماحة متبعيه وحسن تعاملهم مع اآلخرين.
وكان آخ ��ر تط ��ور المر التش ��يع ف ��ي المانيا هو
حص ��ول عش ��رة من الش ��يعة على عضوي ��ة المجلس
االسالمي االلماني.

الحديثة
ف ��ي ه ��ذا
المجال.
مؤسسةت ��راث اه ��ل
البي ��ت -Kفي
برلين.
مركز الزهراء Pاالس�ل�امي-في
اليبزك.
 ا لجمعي ��ةاالسالمية-في هامبورغ.
جمعي ��ة الملتق ��ىاالسالمي-في نورنبرغ.
معه ��د العل ��وم االنس ��انية
واالسالمية-في هامبورغ.
مؤسس ��ة رابط ��ة انص ��ارالحسين Qاالسالمية.
مؤسسة الطريق االسالمي.مركز االمام الهادي.Qجمعية الطالب االسالمية.جمعية الزهراءPالمركز االسالمي العراقي-في برلين.المكتبة الشيعية في مدينة كولن.وهي صرح معرف ��ي عظيم يضم آالف الكتب
والمجالت والوسائل الشيعية المتخصصة.
الجمعية الثقافية العلوية التركية.حس ��ينية ومرك ��ز الحكمة االس�ل�امي-موكبعابس الشاكري في كولن.
هيئة خدام أم البنين Pفي ايسن. موكب شيعة علي Qفي ايسن.Islam Sches Zentrum inMunten

�شخ�صيات �شيعية المانية
م ��ن الش ��خصيات االس�ل�امية الش ��يعية ب ��ارزة
النشاط في جمهورية المانيا االتحادية-:
الدكت ��ور جلي ��ل عل ��ى لفتة-طبي ��ب معروف-اسس حسينية االمام الرضا Qفي مدينة زيكن.
االس ��تاذ محمد رش ��يد العتبي-مدير مدرسةاللغ ��ة العربية والق ��رآن الكريم والملحقة بحس ��ينية
االمام الرضا.Q
الش ��يخ عمار علي جاس ��م-من الناشطين فيالتبليغ في حسينية االمام الرضا.Q
الس ��يد محم ��د النقوي-مدير مؤسس ��ة تراثأهل البيت Kفي برلين.
الدكتور عب ��د الزهرة جب ��ار العرباوي-مديرمركز الزهراء Pاالسالمي-في الييزك.
ثام ��ر الركابي-مدي ��ر جمعي ��ة الملتق ��ىاالسالمي.
صف ��اء العب ��ودي مدي ��ر مؤسس ��ة رابطةانصار الحسين Qاالسالمية.
الس ��يد قصيدي-مدي ��ر جمعي ��ةالزهراء.P
البروفس ��ور عب ��د الجوادفالطوري-مؤسسة المكتبة
الشعية في مدينة كولن.
الس ��يد خليلالموسوي.

الش ��يخ عل ��ياالميري.
 ا لش ��يخمحم ��د الخزاع ��ي,
ه ��و وس ��ابقاه م ��ن
الناشطين في تقديم
المحاضرات الوالئية
في حس ��ينية ومركز
الحكمة االسالمي.
ن�شاطات �شيعية
المانية
تتلخ ��ص
نش ��اطات المراك ��ز
االس�ل�امية الشيعية
ف ��ي الماني ��ا عموم ��ا
في اقام ��ة الصلوات
واالدعية وأحياء وفاة
الرس ��ول االعظمN
ومراسيم عاشوراء,
ووفي ��ات العت ��رة
الطاهرة-Kومنها
زي ��ارة االربعي ��ن
وحتى إقام ��ة ركضة
طويريج.
كذل ��ك اقام ��ة المحاض ��رات الوعظي ��ة ودروس
تفسير القرآن ,وتوزيع المنشورات ,وطبع االقراص
المدمجة لذلك.
كذل ��ك التواصل مع المؤمنين هن ��اك بتعريفهم
بتعاليم االس�ل�ام الحني ��ف ,وفكر أه ��ل البيتK
ونشر الفقه االسالمي وفق المذهب الجعفري ,وما
يحتاجه المؤمنون منه هناك.
من ا�شراقات فكر �آل محمد Nفي الغرب
االوربي.
مفك��ر المان��ي ي�شي��د بموق��ف
االمام الح�سينQ
في السنين االخيرة حدثت
قف ��زة واس ��عة االبعاد نحو
ق ��راءات جديدة لفكر
أه ��ل البي ��تK
باالخص ثورة
ا ال م ��ا م

الحس ��ين Qف ��ي كرب�ل�اء وتأثيره ��ا عل ��ى الحي ��اة
السياس ��ية ف ��ي العال ��م االس�ل�امي وخارج ��ه فلق ��د
تص ��دى الكثي ��ر م ��ن رج ��ال السياس ��ة والتاريخ ألن
يجعل ��وا مفاهيم ث ��ورة االم ��ام الحس ��ين Qموضع
البح ��ث والدراس ��ة فصدرت دراس ��ات وكتب عديدة
نالت االقبال واالستحس ��ان بين االوساط السياسية
والشعبية ,وقد صدرت كتب تناولت فكر اهل البيت
 Kوبالتحديد مدرسة عاشوراء.
وواح ��دة من ه ��ذه اآلث ��ار االدبية القيم ��ة كتاب
الصحفي االلماني (جرهارد كونس ��لمان) ,وهو من
اشهر الصحفيين هناك.
يتحدث (جرهارد كونس ��لمان) بحرارة محمومة
وعاطفة شجية عن سلوك نفسي جسده ابو عبد اهلل
الحس ��ين Qفي ملحمة الط ��ف المليئ ��ة بالكماالت
االنس ��انية فيق ��ول :وبم ��ا أن اع ��داء الحس ��ينQ
تفوق ��وا ع ��ددا إال أنهم لم ينجحوا في كس ��ر ش ��وكة
حفيد النبي(الحسين )Qالذي استخدم سيف (ذو
الفق ��ار) ودافع ب ��ه عن نفس النب ��ي Nوعلي,Q
فقاتل ببس ��الة عظيمة حتى قتلوه وقتلوا اصحابه بال
رحمة.
وص ��ار مص ��رع الحس ��ين Qف ��ي كرب�ل�اء أهم
ح ��دث في مجرى التاريخ ,وظل هذا الش ��هيد رمزا
للمس ��لمين حت ��ى يومنا ه ��ذا ,وقد أح ��س يزيد
أن الحسين Qش ��هيدا لهوا أخطر عليه من
الحسين Qحيا.
فالحس ��ين Qوكم ��ا نقرؤه في
كتاب هذا االلمان ��ي هو ثورة في
وجدان االنسانية.
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تتمات

تتمة

العوملة امل�ستقبلية يف �أفق الدولة الإ�سالمية

عندم ��ا تطرح العولمة نفس ��ها على أنها تس ��عى إلى
تحقيق المجتمع اإلنساني الواحد الذي تذوب فيه الفوارق
اللغوية والقومية واالقتصادية وغيرها ،فهل نذهب نحن
اإلس�ل�اميون إل ��ى البحث ع ��ن حقيقة ه ��ذا المعنى في
اإلس�ل�ام وتاريخه وسياس ��ته ونبحث في الكتاب الكريم
عن نصوص تشير إلى هذه الحقيقة الخاصة؟
وعن ��د دراس ��ة آيات الكت ��اب العزيز نج ��د أن هناك
فئتين من اآليات المباركة يمكن أن نفهم منها استبطان
حقيقة العولمة _وإن لم تشر إليها بهذا المصطلح_:

الفئ��ة الأولى :ه��ي الآيات الت��ي ت�شير �إلى
عولمة الما�ضي ،وهي كثيرة منها:

قول ��ه تعال ��ى(( :وَم ��ا كا َن النَّ ��اسُ إِالَّ أُمَّ� �ةً واحِ� �دَةً
َفاخْتَلَُفوا وَلَوْ ال َكلِمَةٌ سَ� �بَ َقتْ مِنْ رَبِّكَ لَ ُقضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما
فِيهِ يَخْتَلِ ُفو َن)).
ما نس ��تفيده من اآلية الكريمة أن األصول البش ��رية
األولى ،والتي عاش ��ت المرحلة الوسطى من التاريخ وما
بعدها حتى المرحلة المعاصرة كانت تش ��كل أمة واحدة.

تتمة

وكانت تعي ��ش حالة يمكن إطالق مصطل ��ح األمة عليها.
واألمة بحسب الدراسات الخاصة التي تناولت المصطلح
ضمن دراسة المجاميع البش ��رية كالعائلة ،والطائفة،
والقبيل ��ة ،واألم ��ة ،والش ��عب له ��ا خصائ ��ص متعددة
تس ��تحق إطالق هذا المصطلح عليها عندما تحتوي على
تلك الخصائ ��ص ومنها :اتصافها بوحدة خاصة تميزها
عن األم ��م األخرى كاألمة العربية ،واألمة الفارس ��ية،
واألمة التركية ،فهناك وحدة خاصة تميز كل مجموعة
من الناس عن المجموعات المعاصرة لها ،وتس ��توجب
هذه الخصائص إطالق اس ��م األم ��ة عليها ،ومن أهمها
اشتراكها في ثقافة واحدة ،ولسان واحد ،ودين واحد،
وقيادة سياسية واحدة.
ف ��إذا كان ��ت البش ��رية تنتمي ف ��ي ماضيه ��ا الغابر
المتوغ ��ل ف ��ي القدم إلى أمة واح ��دة ،فتكون البدايات
األول ��ى للبش ��رية الموجودة على س ��طح الك ��رة األرضية
عولم ��ة أو حال ��ة قريب ��ة من العولم ��ة .نعم نح ��ن ال نعلم
ش ��يئاً عن المنظومة االتصاالتية أو االقتصادية في تلك
المرحل ��ة ،لك ��ن ال ش ��ك أن األمة الواح ��دة تعيش حالة

يف تلك املرحلة يتحقق الحلم الكبري للبشرية ،والهدف األسمى لجميع
األديان السماوية .وهي الحالة التي تصبح الغلبة فيها للنخبة الصالحة

اقتصادي ��ة واحدة تتوحد فيه ��ا أدوات االتصاالت ،فهي
عولمة في البداية.

الفئ��ة الثاني��ة :وت�شي��ر �إل��ى العولم��ة
الم�ستقبلية وه��ي مجموعة من الآيات المباركة
ن�شير �إلى �آيتين منها:

 _1قول ��ه تعال ��ى ((وَلَ َق� �دْ َكتَبْنا فِ ��ي الزَّب ُِور مِ� �نْ بَعْدِ
ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن ا َألْرْضَ ي َِرثُها عِبادِيَ الصَّالِحُو َن)).
اآلي ��ة الش ��ريفة تتعرض إلى حالة كونية تس ��يطر
على العالم مستقبالً.
في تل ��ك المرحلة يتحقق الحلم الكبير للبش ��رية،
والهدف األس ��مى لجميع األديان السماوية .وهي الحالة
التي تصب ��ح الغلبة فيه ��ا للنخبة الصالح ��ة .ألن األديان

ف�ضائية �صفا يف دائرة ال�ضوء

وه ��ا قد أط ��ل علينا من هؤالء ش ��يخ لم يرع
حرمة نفسه وشيبته كي يرع حرمة اآلخرين ,من
فضائي ��ة مفتضحة نتنَّ ريحها الطائفي أجواء الود
والوئ ��ام ,ليق ��ذف في نفوس اهل االس�ل�ام كذبة
جديدة افتراها سلفه وساروا عليها.
إذ يق ��ول متهكم ��ا م ��ن عل ��ى منب ��ر الباط ��ل
والضالل ان الش ��يعة س ��ردبوا المه ��دي ,وحرفوا

انما يكثر عندهم المسردبون ,فهذا ابن باز يفتي
بوجود يأجوج ومأجوج على سطح االرض في بالد
الصي ��ن منذ زمن ذي القرنين إلى يومنا هذا وهم
مس ��ردبون محجوب ��ون ممنوع ��ون عن اللق ��اء بنا
يعيشون أطول غيبة عرفتها البشرية.
ال مصلحة في وجودهم إال الشر وال يرجى من
بقائهم خير ,ويكفر من ال يؤمن بهم وبغيبتهم.

إذ يقول إن اإلمام باق في الس ��رداب وان الش ��يعة
يقيم ��ون هن ��اك ويضع ��ون بغل ��ة أو فرس� �اً أو غير
ذل ��ك ليركبه ��ا اإلمام عن ��د خروجه وان الش ��يعة
ين ��ادون عليه بالخروج ويصيح ��ون يا موالنا اخرج
بل انه يدعي ان س ��بب جمع الشيعة بين الظهرين
والمغربين انما هو النتظار الشيعة اإلمام Qعند
الس ��رداب فيؤخ ��رون الظه ��ر والعص ��ر إلى قريب

وها قد أطل علينا من هؤالء شيخ لم يرع حرمة نفسه وشيبته كي يرع
حرمة اآلخرين ,من فضائية مفتضحة نتنَّ ريحها الطائفي أجواء الود والوئام
ليقذف يف نفوس اهل االسالم كذبة جديدة افرتاها سلفه وساروا عليها.
القرآن ,فضاع الثقالن.
أن كي ��ل الته ��م به ��ذه الطريقة ه ��ي محاولة
واضح ��ة جداً وتؤك ��د ما تحدثنا من س ��يرة هؤالء

هذه هي الحقيقة التي أراد السلفية والوهابية
دفع الناس عنها من خالل اختالق كذبة السرداب
واتهام الشيعة بها زوراً وبهتاناً فلكي يبعدوا انظار

اننا نجد ومن خالل أهم املصادر وأوثقها عند
السلفية والوهابية انهم يؤمنون بالسرداب
وبوجود شخص مغيب فيه ويكفرون من ينكره
الناس ع ��ن حقيقة م ��ا يعتقدون به قام ��وا بتلفيق
التهم على ش ��يعة أه ��ل البيت Kمحاولة يائس ��ة
بائس ��ة منه ��م ف ��ي اظهار ه ��ذا المذه ��ب واتباعه
على انه ��م يعتقدون الخرافات وم ��ا يجانب العقل
والواقع ,وها قد تبين لك ان هؤالء يعتقدون باكثر
من مغي ��ب وفي اكثر من س ��رداب ويكفرون من ال
يعتقد به مع انه شر محض.

غروب الش ��مس فاذا يئسوا من ظهوره جمعوا بين
الصالتين وكذلك يفعلون في المغربين.
ويتابع ��ه عل ��ى ذلك محم ��د بن عب ��د الوهاب
ش ��يخ الوهابية إذ يقول ان الش ��يعة مرابطون عند
الس ��رداب وال يصلّ��ون خش ��ية أن يخ ��رج وهم في
الص�ل�اة وانه ��م ينادونه بأصوات عالي ��ة ويطلبون
خروجه ,وعلى هذا الكذب واالفتراء جرت سيرة
خلفه ��م ,فلك ��ي يغطوا عل ��ى عقيدتهم ف ��ي غيبة
الدجال ويأجوج ومأجوج وس ��ردبتهما اطلقوا هذه
الكذبة وروجوا لهذا االفتراء.
ويكفي لرد هذا االفتراء واقع الشيعة المعاش
فهذه بلدان الش ��يعة ودولهم رغم تسليط االضواء
عليه ��ا ومتابع ��ة كل صغي ��ر وكبي ��ر ص ��در منها إال
انه لم يس ��جل أحد على الش ��يعة انهم يفعلون هذه
االفع ��ال عند الس ��رداب ال قديم� �اً وال حديثاً ,بل
ان س ��امراء ال تصنف على انها مدينة شيعية حتى
يفعل الشيعة فيها هذه االفعال.

تتمة كيفية اجلمع بني �إبقاء الأديان وحتكيم الأ�سالم
فمنط ��ق الحوار إذن ه ��و منطق حاكم في
قضي ��ة اإلم ��ام المه ��دي ,Qفاإلمام س ��وف
يدخ ��ل مع أهل األديان األخ ��رى في حوارات,
وس ��وف يدخل الكثير من أرباب وأصحاب هذه
الديان ��ات والمذاهب المتنوعة في اإلس�ل�ام,
وينضوون تحت لواء اإلم ��ام المهدي Qطوعا
ال كره ��ا ,ب ��ل ع ��ن قناع ��ة تامة,فم ��ن دخل
س ��لما أبقاه اإلم ��ام Qومن لم يدخل الس ��لم
اق ��ره اإلم ��ام Qبش ��روط إل ��ى ان ي ��ذوب في
المجتمع اإلس�ل�امي بمعنى انه س ��تأتي مرحلة
م ��ن المراحل ال يبق ��ى فيها اال الدي ��ن الخاتم
وهو دين اهلل تبارك و تعالى ،وهذا ال يعارض
قضية وظه ��ور الدين على الدي ��ن كله بل يتفق
معها.
ويعن ��ي ذل ��ك أحقي ��ة اإلس�ل�ام ,أحقي ��ة
الدي ��ن اإلله ��ي الخال ��ص وان اإلم ��ام المهدي
 Qه ��و ممثل جميع األنبياء الس ��ابقين وجميع
الرس ��ائل ،وعندم ��ا تتض ��ح ه ��ذه الحقيق ��ة

تدريجيا ،فبطبيعة الحال فإن ذلك يعني ان ال
يبقى على غير اإلس�ل�ام إال الجاحد أو المعاند
غير المس ��الم فكريا والذي يتحجج او يتس ��تر
بالقناع الفكري؟
ان رواي ��ات الس ��يف الت ��ي وردت به ��ذا
الخص ��وص ,ربما يأخ ��ذ منها بع ��ض الناس
ص ��ورة أخرى ,صورة تق ��ول أن اإلمام Qهو
رجل س ��يف ,وانه رجل مغرم بالدماء ,وجاء
ليريق الدماء بال حساب وهذه نظر ة خاطئة,
فالقصد من ذكر السيف هنا هو التحذير لمن
ن ��اوأ ,ووق ��ف ضد المش ��روع المه ��دوي الذي
هو المش ��روع الع ��دل للعالم كله .في ��راه اليهود
والنص ��ارى فيقتنعون ب ��ه ويس ��تجيبون لدعوة
اإلمام Qوهذا ال يتنافى مع ظهور اإلس�ل�ام,
الن اإلس�ل�ام س ��وف يكون هو الحاكم ,سوف
يك ��ون ه ��و الظاه ��ر ف ��ي كل ارج ��اء الدني ��ا,
واآلخرون ينضوون تحت لوائه.
ان البع ��ض يري ��د ان يفس ��ر آي ��ة الظهور

وف ��ق ه ��واه ويق ��ول الظهور ه ��و ظه ��ور الحجة
والمنط ��ق ,ال الظهور الم ��ادي ,وبذلك ينفي
حكوم� �ة اإلم ��ام Qوس ��لطان اإلم ��ام Qعلى
العالم ,ونحن نقول له ال ,فإن المقصود ليس
ه ��و ظهور الحجة والمنطق؟ فانه أمر ال يحتاج
إلى وعد ,باعتبار ان اإلسالم أول ما قام كان
ظاهراً بحجته ومنطقه ,فال يحتاج ان يعد به
اهلل فالوعد يتضمن شيئاً مستقبليا ,والظهور
س ��وف يكون ظهوراً مادياً لإلم ��ام Qوظهوراً
لفكره .وهذا يعني قي ��ام الدولة المهدوية دولة
قوي� �ة فكري ��اومحكمة أيض� �اً ماديا وعس ��كري اً
وسياسياً ,وس ��يكون الكل منضوين تحت لواء
هذه الدولة ,وانه في المرحلة الالحقة س ��وف
يقتن ��ع الكثي ��ر منه ��م فيدخل ��ون ف ��ي دين اهلل
أفواج� �اً وم ��ن يعاند اإلمام Qف ��إن اإلمامQ
سوف يتعامل معه بمنزلة التعامل معالجراثيم
التي قد تنخر جسد األمة وتعيق مشروع العدل
الذي يريد تطبيقه بأمر اهلل تعالى في العالم.

تتمة االكت�شافات العلمية ترتجم عالمات الظهور الغيبية
إذاً نح ��ن نقص ��د أح ��دى العالم ��ات غي ��ر
المحتومة والتي كنا نعتبرها ذات عنصر أعجازي
أو غيبب ��ي وه ��ي الفزع ��ة أو اله ��دة أو الرجفة في
رمضان.
عن أبي عبد اهلل Qأنه قال.........( :وفزعة
في ش ��هر رمض ��ان توق ��ظ النائم وتف ��زع اليقظان
وتخ ��رج الفتـ ��اة من خدره ��ا)  ..أنه ح ��دث كوني
كبي ��ر غير معهود ،يس ��بب فزعاً ورعب ��اًفي قلوب
الناس ،فيحس ��ب كل قوم ان (الفزعة) وقعت في
ناحيتهم..
وقد ج ��اءت االكتش ��افات الحديث ��ة والجهود
البحثي ��ة في الفض ��اء واوضحت إن ه ��ذه العالمة
م ��ا هي إال ص ��وت م ��دويّ يح ��دث بس ��بب تماس
الغالف الغ ��ازي ألحد الكواكب مع الغالف الجوي
لألرض ،حي ��ث أن الصح ��ف العلمي ��ة األمريكية
نقلت خبراً عن وكالة الفضاء (ناسا) بأنها سربت
في الس ��نوات األخيرة معلومات عن كوكب اس ��مه
(نيب ��رو) ونش ��رت ص ��وراً له ،وأكدت بأنه س ��وف
يعترض مسار األرض وسوف يحدث هذا التماس
في 2012/12/21م  ،وأن قوة االحتكاك والتماس
س ��وف تصدر صوتاً ش ��ديداً (هدّة أو فزعة) تكون
مؤثرة تأثيرا س ��لبياً على األرض وس ��تحدث خلالً
مادي� �اً ودماراً ف ��ي المبان ��ي والمنش ��آت وتراكيب
األذن  ،وق ��د د ّل أح ��د النص ��وص عل ��ى ض ��رورة
االحتي ��اط م ��ن الفزع ��ة والص ��وت بالتدثر وس ��د
األذنين والمنافذ ..
اذاً وبعي ��دا ع ��ن مصداقية خبر (ناس ��ا) من
عدمه ��ا وتوقيته ��ا ،فان العلم الحدي ��ث ترجم لنا
هذه العالمة وفسر لنا كيفية وقوعها ،بعد ان كنّا
ننظر اليها على انها من الغيبيات.

ه��ذا وق��د ن�ش��رت �صحيف��ة �ص��دى
المهدي في عددها الثاني .ان حقيقة ما
قيل عن كوكب نيبرو لي�س لها واقع.
ثانياً  :كف تطلع من ال�سماء -:

عالمة أخ ��رى كن ��ا نعتبرها م ��ن المعجزات
أو الغيبي ��ات ,ه ��ي أن يداً كونية كبي ��رة تظهر في
السماء.
ج ��اء ع ��ن أبي عب ��د اهلل Qأنه ق ��ال .....( :
وك ��ف تطلع م ��ن الس ��ماء م ��ن المحت ��وم) ,وعن
اإلم ��ام الصادق Qأنه قال ( :إمارة ذلك اليوم ،
إن كفا من السماء مدالة ينظر إليها الناس) ..انه
حدث كوني كبير غير مس ��بوق يبهر العقول ويجلب
األنظ ��ار ،وق ��د أثبتت الجه ��ود البحثي ��ة األخيرة
وفس ��رت لنا هذه العالمة وكيفية تكوينها  ،وذلك
ع ��ن طريق س ��ديم (طاقة أو غازات ) تش ��كل هذه
اليد الكونية الكبيرة ..
فقد نشرت موس ��وعة (ويكيبيديا) االنجليزية

والنبي Nق ��ال( :افضل
اعم ��ال امت ��ي انتظ ��ار
تت
الف ��رج) ،وف ��ي
م
ة
رواي ��ة اخ ��رى:
(افضل العبادة انتظار
الفرج) ،يعني أن انتظار الفرج
عب ��ادة وليس ام ��راً عادياً ،وفي
رواية اخرى (:افضل جهاد امتي
انتظ ��ار الف ��رج) ،وف ��ي رواي ��ة
رابعة:ع ��ن عل ��ي ب ��ن الحس ��ين

اآلثار االجتماعية لالنتظار

ف ��ي طمس الحقائ ��ق من خالل القاء الش ��به وكيل
االتهامات وتزوير الواقع وتزييف الحقائق.
ولكي نق ��ف على حقيق ��ة هذه الكذب ��ة ونبين
ج ��ذور هذا االفت ��راء نتحدث في ردها على ش ��كل
محاور:
المح��ور االول :ما ه ��و الس ��رداب وما هي
حقيقته؟
السرداب بيت يتخذ تحت االرض للوقاية من
لفيح الحر ,وهو أمر رائج في ذلك الزمان وقائم هذه هي الحقيقة التي أراد السلفية والوهابية دفع الناس عنها
إلى اآلن.
من خالل اختالق كذبة السرداب واتهام الشيعة بها زوراً وبهتاناً
فلك ��ي يتقي الن ��اس حرارة الش ��مس ولهيبها
فأنه ��م يصنع ��ون الس ��راديب ,وينزل ��ون فيها في
المحور الثالث :هل يوجد عندنا سرداب؟
ونح ��ن نتح ��دى الجميع ب ��أن يأتوا لن ��ا بقول
أوقات الظهيرة ,ليأمنوا حرارة الجو ,وس ��امراء
وقد تبين مما سبق ان الشيعة من هذه الكذبة أو دلي ��ل واح ��د نقول ب ��ه وندين اهلل على أساس ��ه
وغيرها من بالد العراق يكثر فيها بناء السراديب
لهذا الغرض ,ويندر فيها بيت يخلو من سرداب ,براء وه ��ي عليهم محض افت ��راء وانهم ال يقولون أن اإلم ��ام المهدي Qفي الس ��رداب وأن الش ��يعة
بل وجود الس ��رداب في يومنا هذا مش ��هود للعيان بوج ��ود اإلم ��ام المهدي Qف ��ي الس ��رداب أو أنه يفعلون هذه االفعال عند السرداب وانه يخرج منه
ف ��ي مدين ��ة النج ��ف االش ��رف وغيرها م ��ن مدن يخرج عند ظهوره منه ,بل هو عندهم حي موجود وال يخرج من مكة المكرمة.
يعيش في الب�ل�اد دون ان يكون ل ��ه مكان محدد,
والخال�صة :اننا نقول ان هذه الكذبة المفتراة
العراق ,هذا هو معنى السرداب وحقيقته.
يرونه,
وال
الناس
يرى
عام
كل
في
الموسم
يحضر
على الش ��يعة _في ان مهديهم يعيش في السرداب
المح��ور الثاني :اننا نج ��د ومن خالل أهم
المص ��ادر وأوثقها عن ��د الس ��لفية والوهابية انهم وحي ��ن يظهر فانما يظهر م ��ن مكة المكرمة ,وان ويخ ��رج من ��ه وأن الش ��يعة يقومون به ��ذه االفعال
يؤمن ��ون بالس ��رداب وبوج ��ود ش ��خص مغيب فيه السرداب عندهم ال يعدو كونه غرفة تحت االرض عن ��د هذا الس ��رداب_ ال واقع له ��ا وال أصل ,وان
ويكف ��رون من ينك ��ره ,حيث انه ��م يؤمنون بوجود م ��ن البيت ال ��ذي كان يس ��كنه اإلم ��ام Qمع ابيه الش ��يعة ال يؤمنون بخروج المهدي Qأو بقائه في
الدجال وانه من االحياء من قبل زمن الرسول Nوعائلته ,وقد س ��كنه من قب ��ل جده اإلمام الهادي الس ��رداب فضالً عن غيبته فيه ,وان اطالق هذه
وانه غائب في س ��رداب الجزي ��رة ومكبل بالحديد  ,Qوانه لم يغب في السرداب ,وال يظهر منه ,الكذبة على أيدي السلفية والوهابية إنما هو ألجل
واالغ�ل�ال وان له دابة تخدمه وتتجس ��س لتنقل له وانما غاب في بيته وبيت ابيه وجده.
التضليل ودفع الناس عن حقيقة س ��رداب الدجال
وانه يكفي لبطالن اكذوبة ال�سرداب وانها ويأج ��وج ومأجوج الذي يصرح الس ��لفية والوهابية
االخب ��ار وق ��د التقى ب ��ه تميم ال ��داري ونقل خبره
فرواه مسلم في صحيحه وجعله السلفية والوهابية من �أقب��ح المفتريات عل��ى ال�شيعة ,االختالف بانهما غائبان فيه وس ��يخرجان من ��ه فلكي يغطوا
عقي ��دة لهم يخرجون م ��ن ال يؤمن به ��ا من الملة الكبير ال��ذي وقع بين من كذبه��ا علينا بهتانا على ه ��ذه الخرافة والتي هي من أصول عقائدهم
وزورا ,فهذا ابن تيمية يفضح نفس ��ه بنفس ��ه من ويكفروا من ال يعتقد بها رموا الشيعة بهذا االتهام
والدين ويكفرونه.
بل ليس لهم دجال واحد مسردب في الجزيرة خالل ما يزعم ويفتري علينا في قضية الس ��رداب وكذبوا عليهم جهاراً نهارا.

الس ��ماوية إنم ��ا ج ��اءت لتعمي ��م الص�ل�اح عل ��ى األرض
واقت�ل�اع جذور الفس ��اد .ف ��إذا تمكنت تل ��ك النخبة من
تحقيق الهدف الكبير أصبحت األرض للصالحين (الفئة
النخب ��ة) تلك النخب ��ة والمختارة والت ��ي تواجدت فيها
جميع الخصائص واالمتيازات الكمالية للبشرية فتعيش
الس ��عادة المادية والروحية معاً .وستسود هذه الفئة يوماً
ما على األرض وس ��تمأل البس ��يطة ،وتك ��ون هي البذرة
األولى التي يتكون منها المجتمع البشري .فيعم الصالح
في القاعدة ،وفي القيادة ،وفي المدينة ،وفي البيت،
وفي الش ��ارع ،وفي الس ��وق ،وفي العالم الكبير .وعند
ذلك يش ��كل الصالحون أمة تعتمد عل ��ى الصالح وتبتني
عل ��ى المواصفات الصالحة .فال تك ��ون خصائصها الدم

والع ��رق واالنتم ��اءات القبلي ��ة والقطري ��ة ،وإنم ��ا تكون
خصيصته ��ا الواضح ��ة اتصافه ��ا بالصف ��ات الكمالي ��ة
والصالح .وهذا هو جوهر (العولمة).
وهي (عولمة ف ��ي الثقافة) حيث المعلومة الصالحة
تكون في متناول يد الجميع وهذه (عولمة في المعلومة).
ويتمك ��ن كل إنس ��ان صالح م ��ن االتصال بإنس ��ان صالح
آخ ��ر هي (عولمة ف ��ي االتصاالت) .ويحك ��م عليها حالة
اقتصادية متناس ��بة مع األهداف المادية الس ��ليمة للفئة
الصالحة ،وهي (العولمة في المال).
فخصائص العولمة موجودة في الحالة المس ��تقبلية
التي بش ��رت بها كل الكتب الس ��ماوية ،وقد أش ��ار إليها
القرآن الكريم.

في الفترة األخيرة خبراً
يتح ��دث ع ��ن التق ��اط
التلس ��كوب الفضائ ��ي
(مرصد أش ��عة ش ��اندرا
الس ��ينية) التابع لوكالة
الفض ��اء األمريكي ��ة
(ناس ��ا) لس ��ديم يب ��دو
على ش ��كل يد س ��ماوية
ضخمة في الفضاء وقد
دعمت الخبر بالصورة-
ونشرت صورته ,كذلك
نش ��رت لقط ��ات فيدي ��و
للس ��ديم ويع ��زو العلماء
ه ��ذا التش ��كل الن ��ادر
والتراكي ��ب المثيرة إلى
نجم نيوتروني (بولسار)
والذي يبعد عنا 17000
س ��نة ضوئي ��ة تقريب� �اً،
وه ��و ي ��دور حول نفس ��ه
بس ��رعة كبي ��رة ويقذف
طاق ��ة ضخم ��ة ف ��ي
الفضاء مما سبب ظهور
صورة هذه اليد الكونية
الكبيرة  ،علما بان هذه
الصورة مش ��هورة جداً
عند أنص ��ار الرحالت
عبر النجوم ..
اذاً  :وبعي ��داً
ع ��ن مصداقي ��ة الخبر
وتوقيت ��ه ،ف ��ان العل ��م
الحديث ترجم لنا هذه
العالمة وفسر لنا كيفية
وقوعهاأيضا ،وبعد ان
كن ��ا ننظ ��ر اليه ��ا على
انه ��ا م ��ن الغيبي ��ات،
علماً بأننا ال نعتبر هذه
العالم ��ة ق ��د تحقق ��ت
حالي� �اً ،ألن عالم ��ات
الظه ��ور الكوني ��ة تأت ��ي أهميته ��ا م ��ن ارتباطه ��ا
دالل ��ة وأعالماً وكش ��فاً وتنبيهاً ل ��كل الناس وليس
للمختصي ��ن في مجال الفلك فق ��ط ،حيث يحتاج
إل ��ى رؤيتها والتعرف عليها إل ��ى بعض اإلمكانيات
المادي ��ة (كتلس ��كوب فضائ ��ي خاص ج ��داً ) وهو
غي ��ر متوفر لمعظ ��م الناس ،كذل ��ك ان حدوثها
في م ��كان بعيد جداً جداً عن ��ا ،بحيث ال يرى من
قبل عموم الناس بالعين المجردة كما أشارت إليه
الرواية الش ��ريفة ( ينظر إليها الناس) ،وبالتالي

لنص ��رة اإلمام ،Qفهذا أم ��ر يختلف من بلد الى
بلد ومن ظرف الى ظ ��رف ،وال يمكن ان يحدد له
قاع ��دة عامة ،فالقاعدة العامة هي انتظار الفرج
الذي يفت ��رض ان يكون ايجابياً وعملياً وليس قلبياً
وف ��ي الني ��ة وف ��ي الخاطر فق ��ط ،وه ��ذه القاعدة
يرج ��ع فيها المنتظ ��رون في كل بلد ال ��ى علمائهم
وال ��ى قادتهم ليحددوا له ��م معنى تحقيق االنتظار
في هذا المجال.
واالنتظ ��ار يمث ��ل عملي ��ة كب ��رى الن ��ه عبادة
وجهاد وهو افض ��ل االعمال ،وآثار ه ��ذا االنتظار

ال يصح أن يطلق على هذا الخبربأنه تحقق إحدى
عالمات الظهور ،ولكننا نس ��تفيد منه تفسيره لنا
كيفية حدوث وتش ��كل هذه اليد الكونية الضخمة،
والطريق المنطقي الطبيعي لتحقق إحدى عالمات
الظه ��ور الغيبية في حال ظهرت للعيان امام جميع
الناس ،وهو المقصود.
ونلفت االنتباه ال��ى ان الذي جاء بقلم الكاتب
لي���س اال نظرة تحليلي��ة خا�صة به لرب��ط االحداث
العلمي��ة بالروايات ال�شرعية ,وه��ذا بحد ذاته لي�س
دلي َالً يمكن الركون اليه ,اثباتا في هذا المجال.

وهك ��ذا هو انتظار الفرج بالمعنى االيجابي،
ف ��إن ترقب خ ��روج اإلمام Qواالرتب ��اط به روحياً
واالستعداد الستقباله ولقائه له آثار عملية وايجابية
في حركة المجتمع طبعاً ويأتي ذلك من االستعداد
المعن ��وي النتظار الفرج ،النتظ ��ار اإلمام المهدي
 Qوه ��و التأكي ��د والتركي ��ز على اإلم ��ام المهدي
ش ��خصياً ،والدعاء له ،ولذلك ج ��اءت الروايات
عل ��ى دع ��اء الندبة ف ��ي كل اس ��بوع مث�ل ً�ا والتأكيد
عل ��ى الدعاء لإلمام المه ��دي Qدائماً (اللهم كن
لوليك الحجة بن الحس ��ن ،)...والى غير ذلك من

اما كيفية االستعداد الستقبال اإلمام املهدي Qوكيف نعد العدة معنوياً
ومادياً لنصرة اإلمام ،Qفهذا أمر يختلف من بلد اىل بلد ومن ظرف اىل ظرف
وال يمكن ان يحدد له قاعدة عامة ،فالقاعدة العامة هي انتظار الفرج
L؛ (انتظ ��ار الفرج من أعظم
الف ��رج) ,بمعن ��ى اذا اردت
ان يحص ��ل الف ��رج ,أن تنتظ ��ر
الفرج ،ف ��ان انتظ ��ار الفرج هو
جزء م ��ن الفرج ،وكأن ��ه ممهد
ومق ��دم ل ��ه ،لذل ��ك يعن ��ي ان
انتظ ��ار الف ��رج لي ��س ه ��و عمل
شيء.
ام ��ا كيفي ��ة االس ��تعداد
الس ��تقبال اإلم ��ام المه ��ديQ
وكيف نعد الع ��دة معنوياً ومادياً

على حركة المجتمع مؤثرة وفاعلة.
فاالنتظ ��ار بمعن ��اه االيجاب ��ي ل ��ه آث ��اره على
المجتم ��ع وعل ��ى حركت ��ه ،فالحال ��ة النفس ��ية
والمعنوية لها اثر كبير على حركة االنسان ،سواء
ف ��ي المج ��ال الم ��ادي ,ف ��ي العمل الدني ��وي ،او
فيم ��ا يرتبط بالعمل االخ ��روي ،ولذلك نرى فرقاً
كبيراً بين من يؤمن باآلخرة ويؤمن باهلل (سبحانه
وتعالى) ،وبين من ال يؤمن به س ��بحانه ،او يؤمن
باهلل ولكن ال يؤمن بان هناك حساباً وقيامة ،فان
ال ��ذي يؤمن بعال ��م اآلخرة كلم ��ا ازداد ايماناً كلما
ازداد نشاطاً وحيوية وحركة وعمالً.

االدعية.
فالمنتظر الحقيقي هو الذي يعد نفسه روحياً
ومعنوي� �اً ويع ��د نفس ��ه مادي� �اً ايض� �اً وأن يكون من
انصار اإلم ��ام المهدي Qومعنى االعداد الروحي
والمعن ��وي ه ��و االس ��تعداد لكل م ��ا يتطلب ��ه االمر
ف ��ي نص ��رة اإلمام ،Qحتى الش ��هادة في س ��بيل
اهلل ،الن ه ��ذا يحتاج الى تهيئة نفس ��ية وروحية،
واالنس ��ان ال يق ��دم على النص ��رة الحقيقية اذا لم
يكن قد هيّأ نفس ��ه مس ��بقاً ألن يضحي بنفس ��ه من
اج ��ل قضية اإلم ��ام المهدي ،Qم ��ن اجل نصرة
الدين ،واالسالم.

م�سجات مهدوية
حسن الظالمي

األدب المهدوي

يا �صاحب الع�صر

ن�شيد االطفال

�أن يظهر املهدي غداً

شهيد الشمري
				
االتحاد العام لالدباء والكتاب فرع النجف االشرف

جالل الموسوي

ي ��ا رياحــــي ��ن الــــ ��ورد
ذاك الـــ ��ذي بش� �ـــــرنا
تعلم��ت الصـب��ر انـــ��واع
يـــمألهــــ ��ا فالحــــــ ��ا
ردت اصب��ر عل��ى ف��راكَك
تب ��دو ب ��ه االرض غـ ��داً
يالمه��دي صبرن��ه ه��واي
مهـــــ ��دي ال طــــــ ��ه
ش��وف اكَل��وب عش��اكَك
جـــدتــــ ��ه الزهـــ ��راء
وجــ ��ده ذاك االبــــ ��ي
يمت��ه ت��رف يب��ن حي��در
بس ��يفــه الصمصـــ ��ام
راي��ات الع��دل والديـــ��ن
يأت ��ي وتضح ��ى االرض
نظ��ل نترق��ب لجيتـــ��ك
ول��و ط��ال الغياب س��نين
كروضــــ ��ة الجنــــ ��ان
والخي ��ر فيهـ ��ا يكـــــث ��ر
ويأمــــــ ��ن األنــــــ ��ام
محمد الهنداوي
يــ ��ا ايهـــ ��ا االحبــــ ��ه
الجتل احس���ين دوم الدمع ينسل
اب ��ن االم ��ام العس ��كري
أو كل شيعي يحكَ له اعليه ينسل وه ��و عزي ��ز نرجـــ ��س
متى س���يفك يشبل الحسن ينسل ف ��ي نص ��ف ش ��عبان ول ��د

أبو ذيات مهدوية

أو تاخذ ثارك ام���ن اعلوج أمــــيه
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ه ��ل تعرف ��ون المه ��دي
حقـــ� �اً بــــ ��ه نبينــــــ ��ا
ويظهـــ ��ر الصالحـــ ��ا
روض� �اً كجــن ��ة الــع ��دن
م ��ن هاش� �ـــم س� �نــاهـــا
مــ ��ا فضلــه ��ا خفــــ ��اء
س� �مـاه ربنـــ ��ا علـــــ ��ي
ح ��رب عــل ��ى الظــــ�ل�ام
بطولهـــ ��ا والعــ ��رض
بال ��ورد والريحــــ ��ان
والش ��ر فيـه ��ا يقـــــه ��ر
ويبس� �ـــط الس� �ـــــــالم
فه ��ل عرفت ��م نس� �بـــه ؟
فـــ ��از ب ��ه كــ ��ل ولــــ ��ي
طاهـــ ��رة م ��ن رجـــ ��س ِ
كمث ��ل موس� �ـى اذ رص ��د

غفران الموسوي

بالقائ � ِ�م المرتج ��ى تس ��مو وتنتس� �ـــبُ
ه ��و المؤم� � ُل مهم ��ا طال� �تِ الحقـــــــ� �بُ
عل ��ى الوج ��وهِ الت ��ي اض ��رى به ��ا التعــ ��بُ
وس ��ط المحاج � ِ�ر تخب ��و دونَ ��ه الريــــ ��ب ُ
م ��ع النف � ِ
�وس الت ��ي ل ��م ت ��ؤتِ م ��ا يجــــــبُ
حرص ��ا عل ��ى غدِه ��ا اذ صَوب ��ه تثــــ� �بُ
تس ��عى لمنفع� �ةٍ ف ��ي س ��عيها العطــــ ��ب ُ
ت ��روّج الي ��وم م ��ن بالجه � ِ�ل تعتصـــــ ��ب ُ
م ��ن ع ��اش بينه ��م العج ��م والعــــــ ��رب ُ
�وم وم ��ا بالحق ��د يكتس� �ــبُ
بي ��ن الخص � ِ
�ال ك ��ذا ق ��د قال ��ت الكتـــــــ� �بُ
ع ��ن النض � ِ
ك ��ي يصل� �حَ النف ��س للرحم ��ن يحتس� �بُ
يغف ��و عل ��ى ش ��عف بالجه ��ل يحتس� �ــــــبُ
ان الحي ��اةَ عب ��اب موج ��ه لجـــــــــــــ� �بُ
يُغ ��رى المجدي ��ن للعلي ��اء م ��ا ضربـــ ��واُ
ٌّ
حقــــ ��ه حتّــــ ��ام يس� �ــــــــــــــتلبُ
كل ل ��ه ُّ

طي� �فُ الرج ��ا ِء ون ��ورُ الح � ِ�ق والنس� �بُ
م ��ن غ ��ابَ ع ��ن حكم� �ةٍ حين ��ا لنر َقب ��ه
االالم طافحـــ ��ة
م ��ا دامَ فيه ��ا م ��ن ِ
�ور مختــــ ��زن
فظ� � ّل طيف� �اً ل ��ه كالن � ِ
ي ��ا اب� �نَ االئم� �ةِ انّ ��ا ف ��ي محاججـــ� �ةٍ
تس ��عى االن ��امُ ال ��ى م ��ا في ��ه رفعتُه ��ا
ي ��ا صاح� �بَ العص � ِ�ر أدري انه ��ا زم� �رٌ
ال يلتق ��ي اب ��دا وع� �يٌ وم ��ا برحــــ� �تْ
المس ��لمُ الح� �قُ ينج ��و م ��ن عداوتِــ ��ه
ال يُطل ��ب االم� �رُ االّ ف ��ي منازلـــــــ� �ةٍ
ل ��ن ينص� �رَ اهلل م ��ن ق ��د ل ّف ��ه كس� �ــــ ُل
م ��ن ال يغيّ ��ر ف ��ي االدران منتفضـــ ��ا
انّ ��ا ل ��ه مرتقـ ��ى للخيــ � ِ�ر يطلبــــُـــــــــ ��ه
ي ��ا صاح� �بَ العص ��ر والمي�ل�اد يلهمن ��ا
وأ ّن م ��ن حكم ��ة أن ترتج ��ي امـــــــ�ل�ا
نُزج ��ي الحي ��اةَ ونعل ��ي الدي ��ن ف ��ي ثق� �ةٍ

القصيدة الشعبية:

اخليال الق�ص�صي
ّ
ق�صة ق�صرية:

ندبة لالمام
املهديQ

لأنه اخلليفة

عبود غفلة الشمرتي

بدت عل ��ى احمد مالم ��ح االحباط
وهو ينظر الى جبل الكتب الذي امامه,
فلم يحس باالس ��تاذ س ��عيد الذي جلس
الى جانبه.
االس ��تاذ :احم ��د مال ��ي ارى
الح ��زن بادٍ عل ��ى مُحياك هل اس ��تطيع
مساعدتك؟,التفت احمد اليه قائال :
نعم يا استاذ فان لدي سؤاال عن االمام
المنتظر Qولكني لم استطع الحصول
عل ��ى االجابة  .االس ��تاذ س ��عيد :ماهو
سؤالك لعلّي استطيع ان اجيبك؟.
احم ��د  :لم ��اذا نح ��ن نبح ��ث ع ��ن
االم ��ام المه ��دي Qبال ��ذات اال يوجد
غيره؟
ابتسم االستاذ سعيد وهو ينظر اليه
لتنقش ��ع غمامة الحزن الت ��ي علت وجه
احمد مجيبا :
نح ��ن نبحث عنه النه الوحيد خليفة
هلل ف ��ي االرض  ,ف ��اهلل خل ��ق الناس
لعبادته ,قال تعالى (وَمَا خَلَ ْقتُ الْ ِجنَّ
وَالإِْن� �سَ إِلاَّ لِيَعْبُ� �دُونِ) ,ولنعرف كيف

نهضتك لعداك يا محتومها
فرض واجب رغمن اعلى اخشومها
***
يا سواد اوجوه عباد الوثن
عن جريب اتجيب من عدها المظن
هاي لهل الدين اثار المظن
جالبدور الحافتها انجومها
***
والعيون اتشوفها اوبيها اشهدت
الجن اعيون البل َكلوب انعمت
اتشوف ساعتها وااليام انتهت
وان َكضه المظلم او ب ّكر يومها
***
بين غمضة عينها وتيهة جفن
يافرج باري السمه اعلينه يمن
تصبح الرجعة التطك سن اعلى سن
من شديد الداهية او يحمومها
***

المسابقة المهدوية الكبرى
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:
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نعب ��د اهلل بص ��ورة صحيح ��ة الب ��د من
ش ��خص تتوفر فيه شروط العصمة لكي
نثق به فيكون القدوة لنا وهو مختار من
قب ��ل اهلل تعالى الن ��ه العالم بمن يصلح
لقيادة الناس وارشادهم الى تعاليمه,
قال تعالى ((اإِنِّ ��ي جَاعِ ُل إِنِّي جَاعِ ٌل فِي
ْض خَلِي َف� �ةً )) ,فق ��د اخت ��ار اهلل
ا َألر ِ
خلف ��اءه على االرض فاالنبياء  Lهم
خلفاء اهلل أولهم ادم  Qوآخرهم النبي
محم ��د Nوم ��ن بع ��ده االئم ��ة وأولهم
االم ��ام عل ��ي  Qواخرهم المهدي Q
 ,وهذا الخليفة  Qهو الواس ��طة بيننا
وبي ��ن اهلل ويك ��ون نائب ��ا عن ��ه ,بفارق
بس ��يط ه ��و ان النب ��ي Nيرس ��له اهلل
مباش ��رة الى الناس ,واالم ��ام يختاره
اهلل ويعين من قبل النبي.N
احم ��د  :ش ��كرا ل ��ك يا اس ��تاذ لقد
كانت اجابتك شافية.
وبع ��د ذلك اخ ��ذ احم ��د دفتره ثم
اس ��رع الى منزله فرحا بما حصل عليه
من معلومات .

ابحث عن الكلمة الضائعة

االجابة ال�صحيحة لال�سئلة التالية هي كما مبين ازاء كل منها:

ب -هذا النحو من الق�ضاء �شابه به النبي داود.Q
س :18قال الصادق< :Qبالقائم عالمتان :ش ��امة في رأس ��ه وداء الحزاز برأس ��ه وش ��امة بين
جـ -هذا النحو من القضاء شابه به النبي موسى.Q
كتفي ��ه م ��ن جانبه األيس ��ر ,تحت كتفيه ورق ��ة مثل ورق ��ة اآلس (ابن س ��تة) وابن خي ��رة اإلماء>....
س :89رج ��ل م ��ن العامة رأى الحج ��ة Qفي مكة فناول ��ه اإلمام Qحصاة وتبدلت س ��بيكة من
والمقصود هو:
ذهب ,فمن هو ذلك الرجل؟
أ -لعل المعنى ابن ستة أعوام تقريبا عند إمامته.
أ -محمد بن عبد اهلل.
ب -لعل المعنى ابن ستة بحسب األسماء فإن أسماء آبائه (محمد وعلي وحسين وجعفر وموسى
ب -محمد هارون بن موسى التلعكبري,
وحسن).

جـ -كالهما �صحيح.

جـ -احمد بن الح�سين االودي (االزدي).

س :29من أهم الفروق بين الغيبة الصغرى وبين الغيبة الكبرى هو:
أ -إمكان الرؤية في الصغرى دون الكبرى.
ب -للفقهاء دور في الكبرى دون الصغرى.

جـ -لل�سفراء دور في ال�صغرى دون الكبرى.

س :58عن أبي الحسن الرضا Qان من عالمات الفرج حدثا بين المسجدين
يقتل فيه من كبار ووجهاء العرب جماعة فما عددهم؟

�أ15 -

ب20 -
جـ30 -
س :80قضاء اإلمام المهدي Qفي دولته يكون بعلمه ال يحتاج البينة:
أ -هذا النحو من القضاء مما تفرد به المهدي.Q

ضع خطاعلى كلمات الحديث الش ��ريف واستخرج كلمة السر المكونة
م ��ن ()13حرفا وهي كلمة قالها االمام المه ��دي  Qفي حق فقهاء زمن
الغيبة  ,من نداء االمام الحجة Qللناس عند خروجه بمكة:

(أس�الكم – بحق اهلل – وحق – رس�وله – Nوبحقي – فان –
لي – عليكم  -حق – القربى – من – رس�ول اهلل – اال – أعنتمونا
– ومنعتمونا – ممن – ظلمنا – فقد – أخفنا – وظلمنا.)...

الحبشة سنة  5من بعثة النبي.N

منا�سبات ال�شهر:

االكثار من الخطايا والذنوب

علي �أ�سعد

اذا كان ��ت فك ��رة االيم ��ان باإلم ��ام
المهدي Qمن أركان االعتقاد عند الشيعة
االمامية وهي م ��ن صميم المذهب ,وهم
ينتظرون ظهور إمامه ��م Qبفارغ الصبر
ويتضرعون إلى اهلل تعالى أن يعجل ظهوره
المبارك.
اق ��ول :فما ب ��ال البع ��ض ينحرف إلى
الزاوية المقابلة تماماً لهذا االتجاه ويعتقد
أن علي ��ه اإلكثار من الخطاي ��ا والمنكرات
ونشر الفس ��اد مدعياً بانه يعجل بذلك في
ظهور اإلمام.Q
هل من المعقول أن يدعو الرس ��ولN
إلى الفس ��اد؟ هل أن معن ��ى االنتظار كثرة
الفس ��اد والرذيلة ,أليس ��ت هذه الدعوات
مما تنشره الصهيونية العالمية والماسونية
لحرف شبابنا عن عقيدتهم؟
االنتظ ��ار يعني م ��ن بين م ��ا يعنيه ان
نش ��عر بأن اإلمام المه ��دي Qحي يعيش
معنا ,تعرض عليه أعمالنا فينظر إليها,
وه ��و قريب ممن هو قري ��ب من اهلل ,وهو

ينتظ ��ر األرض الصالح ��ة والمنبت الطيب
لتلق ��ي دعوت ��ه العالمي ��ة ,ويحت ��اج إل ��ى
األنص ��ار الصالحي ��ن الذين يلب ��ون دعوته
عن ��د س ��ماعهم الص ��وت الس ��ماوي ,وقد
قال بع ��ض علمائنا :إننا الذين نعجل فرج
قائم آل محم ��د بتكثير المؤمنين ،وزيادة
ايمانه ��م واندفاعهم في نصرته ،والدفاع
عن ��ه ،ولي ��س بانصرافه ��م إل ��ى األعمال
المنكرة التي تذهب بهم في وادٍ سحيق.

 _ 2والدة اإلم ��ام أبي جعفر الباقرQ
في المدينة المنورة سنة  57هـ.
 _ 3ش ��هادة اإلم ��ام أبي الحس ��ن علي
اله ��ادي Qبس ��م المعتمد العباس ��ي س ��نة
 254هـ.
 _ 10والدة اإلمام محمد الجواد Qفي
المدينة المنورة سنة  195هـ.
 _ 12دخول أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب Qالكوفة بعد حرب الجمل س ��نة 36
هـ.
 _ 13والدة أمي ��ر المؤمنين علي بن أبي
طال ��ب Qبمكة المكرمة س ��نة  30من عام
الفيل.
 _ 15عقد الزهراء Pألمير المؤمنين
علي بن أبي طالب Qعقد النكاح لخمس ��ة
أشهر من الهجرة النبوية.

_ تحويل القبلة م ��ن بيت المقدس إلى
الكعبة سنة  2هـ.
_ وف ��اة الس ��يدة زين ��ب بن ��ت أمي ��ر
المؤمنين سنة  62هـ.
 _ 16خ ��روج فاطمة بنت أس ��د Pمن
الكعب ��ة تحمل وليدها علي بن أبي طالبQ
سنة  30من عام الفيل.
 _ 24فتح خيبر على يد أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب Qسنة  7هـ.
 _ 25ش ��هادة اإلمام موس ��ى بن جعفر
في حبس الس ��ندي بن ش ��اهك ببغداد سنة
 183هـ.
 _ 26وفاة أبي طالب Qبمكة المكرمة
سنة  10من بعثة النبي.N
 _ 27البعثة النبوية الشريفة وبدء نزول
الوحي والقرآن على رسول اهلل.N
_ وفي ��ه أيض ��ا هج ��رة المس ��لمين إلى

-وجاء في المزمور)  )96في الظهور

( ......)10النه يدين الشعوب باالنصاف ,لتفرح السماوات-ولتبتهج
االرض .وليهدر البحر بهجة بامواجه وبكل ما يحويه ,ليتهلل الحقل وكل
ما فيه ,فتترنم فرحا جميع اشجار الغابة ..فإنه آت ليدين العالم بالعدل
والشعوب بالحق.

يس ��تحب للممه ��د القي ��ام باألعم ��ال
التالية:
ليل ��ة اول جمع ��ة من ��ه تس ��مى (ليل ��ةالرغائ ��ب) وه ��ي ليل ��ة مبارك ��ة .ويس ��تحب
للممهد ان يأتي فيه ��ا بمجموعة اعمال كما
وضحتها كتب االدعية المعتبرة.
_ ف ��ي الليلة األولى من ��ه الصالة اثنتي
عش ��رة ركع ��ة ف ��ي كل ركع ��ة الحم ��د مرة,
والتوحيد إحدى عشرة مرة.
_ ص ��وم الش ��هر ووصل صيامه بش ��هر
رمضان.
_ االس ��تغفار كل ي ��وم س ��بعين م ��رة,
<اس ��تغفر اهلل وأس ��أله التوبة واستغفر اهلل
ال ��ذي ال إل ��ه إال هو الرحم ��ن الرحيم الحي
القيوم ,وأتوب إليه.
_ التصدق في الشهر ولو بنصف تمرة.
_ الصالة كل خميس منه ركعتين ,في

�آيات ثابتة بينات نزلت تف�سيراً �أو ت�أويالً ,في ثاني ع�شر �أئمة �أهل البيت Kولي �أمر اهلل الإمام
المهدي المنتظر.Q
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:

((يَسْ� �أَلُونَكَ عَ � ِ�ن السَّ ��اعَةِ أَيَّا َن مُرْسَ ��اهَا ُق ْل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِن� �دَ رَبِّي الَ يُجَلِّيهَ ��ا لِوَ ْقتِهَا إِالَّ هُوَ ثَ ُقلَتْ فِي السَّ� �مَاوَاتِ
ْض الَ تَأْتِي ُكمْ إِالَّ بَغْتَةً))
وَا َألر ِ
االعراف.187 :
روى الحافظ القندوزي في تفسير هذه اآلية عن أبي عبد اهلل الصادق Qانه قال( :ساعة قيام القائم.)Q

جاء في الخرائج والجرائح عن ابي عبد اهلل Qانه قال:جاء في المزمور ( )85في ن�شر العدل لدى االمام المهديQ( )8فانه يتكلم بالسالم لشعبه والتقيائه ,فال يرجعون الى الجهالة,
( )9حق ��ا ان خالصه قري ��ب ....لكي يقيم المجد ف ��ي ارضنا )11( .ينبت
الحق من االرض .....)12( .فتنتج االرض غالتها الوافرة.

�أعمال ال�شهر:

<العلم س ��بعة وعش ��رون جزءا ,فجميع ما جاءت به الرسل جزءان,
فل ��م يعرف الن ��اس حتى الي ��وم غير الجزئي ��ن ,فاذا ق ��ام القائم أخرج
الخمس ��ة والعش ��رين جزءا ,فبثها في الناس وضم اليها الجزئين ,حتى
يبثها سبعة وعشرين جزءا>.

-جاء في الكافي -عن داود بن القا�سم قال:

سمعت ابا الحسن (علي الهادي )Qيقول< :الخلف من بعدي الحسن
 ,Qفكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟.
فقل ��ت :ول ��م جعلن ��ي اهلل فداك؟ فق ��ال :انكم ال ترون ش ��خصه ,وال
يح ��ق لكم ذكره باس ��مه ,فقلت ,فكيف نذكره؟ فق ��ال :قولوا الحجة من
آل محمد.Q

اقام مركز الدراس ��ات التخصصية في االمامالمه ��دي Qف ��رع الك ��وت مجموعة من النش ��اطات
المهدوية تضمنت اقامة معارض للكتاب والنش ��رات
المدرس ��ية بالتع ��اون م ��ع مديري ��ة قض ��اء الح ��ي,
ومجموعة كبيرة من مدارس ا لقضاء.

كذلك اقي ��م معرض آخر للكتاب واالصداراتالمهدوي ��ة بالتع ��اون م ��ع موك ��ب اهالي ش ��يخ س ��عد
ومؤسسة السيدة زينب Qالثقافية.

واقي ��م مع ��رض للكتاب أيضاً ف ��ي منطقة –-داموك -وبالتعاون مع ادارة مس ��جد االمام الحسن
المجتبى.Q

كل ركع ��ة فاتح ��ة الكت ��اب م ��رة و (ق ��ل
ه ��و اهلل احد) مائ ��ة م ��رة ,وان يصلي بعد
التسليم على النبي وآله مائة مرة.
_ صيام االثنين والخميس منه.
_ الصالة عند كل زوال منه ,وفي ليلة
النصف الصالة المروية عن اإلمام السجاد
كما هو مفصل في كتب األدعية المعتبرة.
_ الغس ��ل ليل ��ة النصف من ��ه ,وإحياء
الليلة بالصالة والدعاء واالس ��تغفار وزيارة
اإلمام أبي عبد اهلل الحسين.Q
وغيره ��ا م ��ن األعم ��ال المبارك ��ة
المستحبة.

