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العقيدة المهدوية وا�ضحة م�شخ�صة في عقل االمة ووعيه

الواق��ع ان العقي��دة بمه��دي مجه��ول يخلق��ه اهلل ف��ي �آخ��ر الزمان
ال تمتل��ك ر�صي��دا علمي��ا ,ولي���س له��ا �أي �سن��د معتب��ر ا�ص�لا ,ولهذا
فق��دت اي ح���س دين��ي ,وعا�ش��ت الخ��واء الفك��ري ف��ي نف�سه��ا
ه ��ذا في الوق ��ت الذي يرى فيه يقظة عقول المؤمنين بتل ��ك العقيدة ,وتحركهم الواعي
الم ��دروس ,وانتظاره ��م المثمر للجهاد االكب ��ر من خالل االلتزام بع ��رى االيمان الوثيقة,
واقامة ش ��عائر الدين الحنيف ,وتحمل المس ��ؤولية الكاملة في تحقيق ما اراده اهلل ورس ��وله
 Nفي ان يكون بناء االنسان والحياة بشكل افضل.
والواق ��ع ان العقيدة بمهدي مجهول يخلقه اهلل في آخر الزمان ال تمتلك رصيدا علميا,
ولي ��س له ��ا أي س ��ند معتبر اص�ل�ا ,ولهذا فق ��دت اي حس
ديني ,وعاش ��ت الخ ��واء الفكري في نفس ��ها ,وبقيت تدور
في فلك االتجاهات الدخيلة التي نمت ضمن نطاق اسالمي
مميز قد احتضنه ��ا ,وغذاها بطائفيته وصبغها بألوان من
الزيف والخداع.
وهكذا صار االيمان بمهدي مجهول يخلقه اهلل في آخر
الزم ��ان كانكار اص ��ل القضية جملة وتفصي�ل�ا؛ النهما-في
النتيجة-سيان.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن دعاي ��ة ه ��ذا االتج ��اه المزيف ��ة,
المخادعة والكاذب ��ة قد فقدت مبررات اثارتها من جديد,
اذ ال انس ��جام لها م ��ع واقع القرآن والس ��نة النبوية ,وال مع
الفك ��ر االس�ل�امي االصيل,كذل ��ك تقاطعه ��ا م ��ع التاريخ
االس�ل�امي ب ��كل وثائقه ومس ��تنداته ,فضال ع ��ن منافاتها
لش ��هادات اعالم االمة ,الذين افاضوا-منذ اقدم العصور
وال ��ى الوقت الراهن-بكتابات س ��ديدة وكثيرة بهذا الش ��أن
تفصيال.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن كل ذل ��ك ,ب ��رزت بقاي ��ا م ��ن تل ��ك
االتجاه ��ات الدخيلة عل ��ى الفكر االس�ل�امي ,لتحاول عبثا
الوقوف بوجه الصحوة االس�ل�امية المعاصرة ,لتنال منها
من خالل التطاول الغبي على عقيدتها باالمام المهدي.Q
ان الواقعي ��ة التي عاش ��تها اجي ��ال االمة م ��ع المهدوية
الحق ��ة ف ��ي التاري ��خ ,وانعكاس ��اتها عل ��ى مس ��رح الحي ��اة
المعاصرة في الفكر والس ��لوك والعقي ��دة حتى بلغت الذروة
في نفوس اتباعها ,لن تخنق مبدأها أكذوبة.
واذا كان االفت ��راء اعج ��ز م ��ن ان يقت ��ل ول ��و مج ��رد
فك ��رة ,النه زب ��د ,فيكف ل ��ه ان يحجب-بطرقة من الغش
والتضليل -ما ينفع الناس في حاضرهم ومستقبلهم ,واهلل
تعالى يقولَ ( :فأَمَّا الزَّبَدُ َفيَ ْذهَبُ جُ َفاء وَأَمَّا مَا يَن َفعُ النَّاسَ
َفيَمْ ُك ُث فِي ا َألر ِْض).

كيف تطول ال�سنون
يف حكم االمام املهديQ؟
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سار الى الكوفة.
وال يترك بدعة اال ازالها وال سنة اال اقامها
ويفتح القسطنطينية وجبال الديلم فيمكث على
ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من
س ��نيكم هذه ثم يفعل اهلل ما يشاء ,قال :قلت
له جعل ��ت فداك فكي ��ف تطول الس ��نون؟ قال:
يأم ��ر اهلل تعال ��ى الفلك باللبوث وقل ��ة الحركة
فتط ��ول االيام لذلك والس ��نون ,قال :قلت له:
انه ��م يقول ��ون :ان الفلك ان تغير َفسَ ��د ,قال:
ذلك قول الزنادقة ,فاما المسلمون فال سبيل
لهم الى ذلك ,وقد شق اهلل القمر لنبيه Qورد
الش ��مس من قبله ليوشع بن نون ,واخبر بطول
يوم القيامة وانه كألف سنة مما تعدون).
من خ�ل�ال هذا الحدي ��ث وأحاديث اخرى

لالمام الباقر Qنس ��تدل على ان ألحاديثهQ
ميزة خاصة تقودنا ال ��ى معرفة ما يحدث عند
ظه ��ور القائم ,Qولم يأت ه ��ذا الحديث من
فراغ ,بل يتحدث علماء العصر الحديث كثيرا
ويؤك ��د كالمهم علماء الفلك ب ��أن حركة الكرة
االرضي ��ة المحوري ��ة والشمس ��ية كانت اس ��رع
مم ��ا هي عليه اآلن ,اي ان عدد الس ��اعات بين
ش ��روق الش ��مس وغروبها ال يتج ��اوز ثلث عدد
الس ��اعات ليومنا هذا ,وان تلك السنين اقصر
من سنيّنا.
ومن البديهي انه كلما كانت حركة محورية
االرض س ��ريعة كانت االي ��ام قصيرة ,وكذلك
الحال في سرعة حركة االرض المدارية (حول
الش ��مس) تكون الس ��نون قصيرة ايضا ,وهذا
م ��اكان في غابر األزم ��ان .ولكن لم يبق الحال
عل ��ى م ��ا كان ,ب ��ل اخ ��ذت هات ��ان الحركتان
بالتباط ��ؤ حت ��ى آلت ال ��ى ما نح ��ن عليه اآلن.
وهذا م ��ا يمكن عده ترجمة علمي ��ة على امكان
اطال ��ة الس ��نين ف ��ي دول ��ة االم ��ام المهديQ
من خ�ل�ال تباطؤ هذه الحركة وزيادة س ��اعات
الي ��وم فه ��ذه العالقة بين البطء والس ��رعة في
الحرك ��ة المحورية هي المول ��د للطول والقصر
في السنة.

هن ��اك أوجه تش ��ابه وتماثل كثي ��رة ومن زوايا متع� �دّدة ومتنوّعة بين
الظاهرة القرآنية ,فيما س ��رده وقصَّه واس ��تعرضه الق ��رآن الكريم من
س ��يرة النبيّ ن ��وح وسُ� �نّة اهلل فيه ,وبي ��ن العقيدة باإلم ��ام المهدي Q
وغيبته.
ونحن بقدر جهدنا نستعرض بعض هذه األمور :منها طول الطريق
للوصول إلى فترة إنجاز الوعد اإللهي في اإلصالح ,أو قد يعبَّر عنه وكما
ورد ف ��ي جملة من الروايات في بيان هذه الظاهرة القرآنية (إبطاء الوعد
اإللهي إلنجاز اإلصالح) ,هذا اإلبطاء يخبرنا به القرآن الكريم( :وَلَ َقدْ
أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى َقوْمِهِ َفلَبِ َث ف ِِيهمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِالَّ خَمْ ِسينَ عاماً).
فالملفت هنا أوّالً طول مدّة إنجاز الوعد اإللهي فهي ما يقارب من
عشرة قرون إالَّ نصف قرن,وهي مدّة ممتدّة طويلة بعيدة األمد.
فوج ��ه المماثلة واضح بين ظاهرة النبيّ ن ��وح Qالقرآنية والعقيدة
بحياة اإلمام المهدي ,Qوالذي س ��وف يختم نجاح ه ��ذا الدين القويم
عل ��ى أرج ��اء األرض كا ّف ��ة بأهل البي ��ت ,Kفبهم الخاتمة المش ��رفة
فإن اهلل
النيّرة الشامخة العظيمة ,فكما بدأ وانتشر دين اإلسالم بهم َّ
جل جالله س ��يختم بهم ,وهذا أمر ال يختلف فيه اثنان من المسلمين,
وإن اختلفوا في االعتقاد بوالدة اإلمام المهدي.Q
وهذه عظة من القرآن الكريم لهذه األمّة بأن سيقع فيها أيضاً إبطاء
في إنجاز الوعد اإللهي العظيم ,هذا اإلنجاز وهذا الحدث الهائل الكبير
الذي تستعدّ البشرية لوقوعه ,وبرغم هذا اإلبطاء إالَّ أنَّه ابطاء ال يؤدّي
إلى اليأس من روح اهلل (إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَو ِْح اللهَِّ إِالَّ الْ َقوْمُ الْكافِرُو َن),
كي ��ف وق ��د اس ��تعرض وبيَّن لنا الق ��رآن الكري ��م َّأن سُ� �نّة اهلل تجري في
أدوار م ��ن اإلص�ل�اح ق ��د يمت� �دّ ويطول ب ��ه الزمن ,ك ��ي تتهيَّأ البش ��رية
وتم� �رّ ف ��ي حالة إع ��داد لوقوعه ,كطوف ��ان النبيّ نوح Qذل ��ك الحادث
المجلجل للبشرية,كما يعبّر القرآن الكريم عنه بالقول( :وَجَعَلْناها آيَةً

لِلْعالَمِينَ) ,هذا يعني أن الطوفان
ألن
العظي ��م مضرب مث ��ل واضحَّ ,
فيه هزَّة للبش ��رية والك ��رة األرضية
بشكل عام وشامل.
وقد وردت في األحاديث إشارة
إلى مثل هذه الزاوية من الشبه بين
ظاهرة اإلص�ل�اح الموعود به النبيّ
ن ��وح Qوظاهرة اإلصالح الموعود
به في دين االسالم إلنجازه على يد
المهدي Qمن ذرّية الرس ��ول,N
الثاني عشر من خلفاء النبيّ .N
وم ��ن ه ��ذا الوجه كان عل ��ى المؤمنين أن ال ييأس ��وا من روح اهلل وال
يخف ��ق إيمانه ��م وال ينقط ��ع وال ي ��زول ،وال ينعدم -والعي ��اذ باهلل -عن
ه ��ذه العقيدة العظيم ��ة بالوعد اإللهي باإلصالح ف ��ي أرجاء األرض كا ّفة
بس ��بب تطاوله وتأخّره  ,بل يجب أن يزيدهم ذلك وثوقا وايمانا بوقوع
ه ��ذا اإلص�ل�اح ,فهو نوع م ��ن االختب ��ار العظيم ,كي يص ��دق اهلل وعده
بأنه يس ��تخلف ف ��ي األرض الذين أخلصوا التوحي ��د واإليمان واعتصموا
بحب ��ل والية اهلل ورس ��له وأوصيائه وحججه ويمكّن له ��م ويبدلهم من بعد
خوفه ��م أمن� �اً ,ولكي تخلص العب ��ادة له ,ولكن كيف يك ��ون التمكين في
الدين وانتش ��ار األمن في المؤمنين من دون إثارة الفتن وإيقاع الحروب
بين المخلصين من المؤمنين ،وبين من أس� �رَّ منهم النفاق فيكاشفونهم
بالع ��داوة والحرب .فلن يكون هناك صفاء في البش ��رية إالَّ عندما يزداد
تس ��ليط نار المحنة ونار االمتحان ,فاالم ��ر كالمعدن يفتن بالنار إلى أن
يصفو ,ومن الواضح َّأن الصفاء الذي ال شوب فيه يحتاج إلى طول مدّة.

االمن العاملي قبل الظهور

م ��ع اطالل ��ة كل هالل تب ��رز خصوصياتوتـتنوع.
الخصوصي ��ات في كل قضي ��ة وحقيقة تعدم ��ن الممي ��زات الجاذب ��ة نح ��و تل ��ك القضية,
وخصوصية االش ��هر ليس ��ت مقتص ��رة على دين
او مل ��ة ,بل ه ��ي مما حفظتها س ��يرة العقالء,
بجعلهم لبعض الش ��هور خصوصيات تميزت بها
عن بعضها.
ودي ��دن االدي ��ان اخذ ما يأخ ��ذ به العرفالمتناس ��ب م ��ع غ ��رض الهداي ��ة والتقريب من
االهداف.
وف ��ي قضي ��ة الش ��هور نج ��د ان الدين قدبين لبعض الش ��هور خصوصيات وميزات .وهذا
التمي ��ز ليس ببعيد عن تل ��ك االهداف في تقوية
عنص ��ر الج ��ذب وتذوي ��ب المس ��افات البعي ��دة
بس ��رعة الحركة في جادة هذه الشهور من اجل
نيل الهداية.
وم ��ن بي ��ن أش ��رف الش ��هور ش ��هر رمضان
المبارك ش ��هر الجذبات الروحية ومركز حركة
السنة.
فش ��هر رمض ��ان يتمت ��ع بمي ��زات عدي ��دةوفريدة ,اذ قد يحصل فيه ان تطوى الس ��نة في
ليلة ,وتقدر حركة الف ��رد لطيلة زمان وجوده,
فيمكن للفرد المس ��تثمر لهذه الميزات ان ينظم
حركته من خالل التفاعل الصحيح واالس ��تفادة
البن ��اءة من هذه الخصوصية الت ��ي تتمثل بتلك
الس ��اعات ا لت ��ي ب ��ورك فيه ��ا فكان ��ت اقتض ��اء
لسعادة كل ما يأتي ,ومانعا من شر ما مضى.
وه ��ذه الس ��اعة تحت ��اج الى وس ��يط بقدرحجمه ��ا ,وال ��ى ش ��خصية بمس ��توى أهميتها,
والى محور بمقام محوريتها من عمر االنس ��ان,
فبق ��در تعلقن ��ا بذل ��ك الوس ��يط نتمك ��ن م ��ن
االستثمار الصحيح والتحصيل النافع للنتائج.
وليس ��ت تلك الساعة اال س ��اعة ليلة القدرالتي جعلت خيرا من عمر االنسان وجعل محلها
هذا الشهر المبارك.
وليس ذلك الوس ��يط اال من تس ��تنزل عليه
مق ��درات ما ين ��زل في ه ��ذه الليلة وه ��و االمام
المهديQوال ��ذي جع ��ل محل ��ه مرك ��ز الفيض
للوجود العالمي.
فبمقدار اهتمامنا بهذا الوسيط نتمكن من
تحصل تل ��ك النتائج العظ ��ام ,وبمقدار مانبرز
من اهتمام واس ��تعداد في س ��بيل هذا الوس ��يط
المب ��ارك نكون محط نظر فيض ��ه وقريبين من
جود يده .
فلنقدم النفسنا_ قبل ان نحسب مانقدمهم ��ن جه ��د واس ��تعداد في س ��بيل ه ��ذه القضية
المبارك ��ة وصاحبه ��ا _ ولنحس ��ن اس ��تثمار
الف ��رص ,ف ��ان المح ��روم من ح ��رم من فيض
الجواد الغني .
رئيس التحرير

امت ��ازت مس ��ألة المهدوي ��ة في الفك ��ر االس�ل�امي باصالته ��ا الدينية ,وعم ��ق حقيقتها
التاريخي ��ة ,وثبات اساس ��ها ,ومتانة حجتها ,وحركتها في وج ��دان االمة :لما تختزنه من
فلسفة قادرة على العمل المبدع الصالح ,وتهذيب النفوس بالورع ومحاسن االخالق ,وبناء
المجتمع بناء اسالميا ,والتخطيط لمستقبله بوعي وادراك بما يناسب حجم اللقاء المرتقب
مع اإلمام المهدي Qفي يومه الموعود.
ولكون العقيدة المهدوية واضحة مش ��خصة في عق ��ل االمة ووعيه صار انتظار المؤمنين
للي ��وم الموع ��ود لظهور مهدي الح ��ق ..مهدي آل محمد Nمواكبا النفاس ��هم؛ النهم ليس ��وا
بانتظار حلم من احالم اليقظة ,بل بانتظار حقيقة من حقائق اإلسالم الكبرى التي عرفتها
االديان السماوية كلها ,وبشّر بها نبي الرحمة ,Nواكدها اهل بيته االطهار Kبكل قوة،
مع التركيز المس ��تمر على مصداقها الخارجي ,وتفصيل هويته ببيان اس ��مه وكنيته ونس ��به
الشريف بمنتهى الدقة.
ومع كل ه ��ذا الوضوح في هوية اإلمام المهدي ,Qوتعاقب االجيال على تلك العقيدة,
وتراكم المؤلفات في بيان ادلتها تفصيال ..بقيت طوائف من االمة تقول بمهدي مجهول يخلقه
اهلل في آخر الزمان! وانكر ش ��ذاذ-من هنا وهناك-المهدوية جملة وتفصيال ,معللين ذلك
باستلزامها االنهزام من الواقع ,واالنعزال عن الحياة ,واالنسحاب عن مشاكل االمة!

الشيخ محمد السند

نجم الدين الطبسي

انه من المعل ��وم ان االمام
المهدي المنتظر Qيظهر ليمأل
االرض ع ��دال وقس ��طا بعدم ��ا
ملئ ��ت ج ��ورا وظلم ��ا .ومن صور
الظل ��م والج ��ور تلك ع ��دم توفر
االم ��ن على هذه االرض ,وذلك
عل ��ى اثر عدوان الق ��وى الكبرى
وتضييقه ��ا عل ��ى العال ��م وعل ��ى
الش ��عوب الضعيف ��ة ..الى حد أن الناس ال يبق ��ى لديهم حق التنفس-
اي انه ��م يبلغون في ذلك حد الضيق كما ورد ذلك عن رس ��ول اهللN
في احاديثه الش ��ريفة .يصور النبي االكرم Nذلك بقوله( :يوشك ان
تداع ��ى عليكم االمم كم ��ا تداعى القوم الى قصعته ��م .قيل :من قلة؟
ق ��ال :ال ولكنه غثاء كغثاء الس ��يل ,يجعل الوهن ف ��ي قلوبكم ,وينزع
الرعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهتكم الموت).
ولك ��ن الجرائ ��م التي تحصل قبيل ظهور االم ��ام المهدي Qاكثر
الجرائ ��م الت ��ي يمك ��ن تصورها وحش ��ية كبق ��ر بطون النس ��اء-وغلي
االطف ��ال في المراجل ونش ��رهم بالمناش ��ير ..وغير ذل ��ك ,حتى ان
الرجل يتمنى الموت من غير فقر.
وقد اكد النبي الخاتم Nانه ينزل ..في آخر الزمان بالء شديد..
وال يج ��د المؤم ��ن ملجأ يلتجئ الي ��ه من الظلم .كم ��ا ورد عن باقرآل
محمد ( :Qان االمام ال يقوم اال على خوف شديد وطاعون)...
اذن ,قبل ظهوره Qحرب وقتل ينتش ��ران في كل مكان ,حروب
متتالية ومرض وطاعون ,واس ��تحالل للدماء واالموال والفروج ,فتن
صمّاء ,عمياء مطبقة تمور مور الس ��فينة في البحر ..تطير بالش ��ام,
وتغش ��ى العراق ,وتخب ��ط الجزيرة يدها ورجلها .يع ��رك االنام فيها
الب�ل�اء عرك االديم ..ال ترفع من ناحي ��ة اال انفتقت من ناحية اخرى.
وق ��د ورد ع ��ن آل بي ��ت النبوة( :Kان ق ��دام هذا االم ��ر-اي الظهور
المب ��ارك قت ��ل بي ��وح ,اي دائم ال يفت ��ر ,او (قتل فظيع وموت س ��ريع
وطاعون ش ��نيع) ,فهو اما قتل بفعل البش ��ر ,او موت بمشيئة القدر,
فه ��ي ح ��رب ضارية وام ��راض فتاكة معدي ��ة و)حتى ين ��ادي منادٍ من
السماء :ان اميركم فالن-أي المهدي.Q

مركز الدرا�سات
بل�ســــــــــم
ال�شهداءجة اهلل يف ربيع ال�شهادة
اب�شر يا بني ف�أنت �صاحب الزمان ،و�أنت المهدي ،و�أنت ح ّ
�ضمن فعاليات مركز الدرا�سات التخ�ص�صية يف الإمام املهديQ
ش ��ارك المركز ف ��ي مهرجان ربي ��ع الش ��هادة العالمي الس ��ادس المقام
على �أر�ضه ،و�أنت ولدي وو�ص ّيي
بكربالء المقدسة وذلك باقامته معرضا للكتاب.

كانت (نرجس) عرضة لمداهمات الس ��لطة العبّاس ��ية بين حين
وآخ ��ر ،فكثيراً م ��ا دخلت عليها تلكم الجاسوس ��ات (القوابل) يقلّبن
جس ��مها ،لعلَّهن يجدن في بطنها الجنين المنش ��ود فيبقرن بطنها
ويقتلنها وجنينها معاً .ولكنها لم تخضع ..لم تخنع ..لم تهلع..
وصم ��دت مس ��تمّدة العزيمة م ��ن زوجها و ولده ��ا  ،واجهت ك ّل
ذلك بوجه باسم وقلب أقوى من الحديد..
كانت تحتمل ك ّل ش ��يء ،س ��وى ش ��يء واحد ال يمكن أن تحتمله
إطالق� �اً ،وهي رؤيتها زوجها صريعاً بالسُ� �مّ أمامها ،حدَّثها زوجها
بش ��هادته مبك ��راً ،وم ��ا يجري بعده عل ��ى عائلته من صن ��وف الهوان
والتعذيب.
راعها ذلك وأحزنها بشدّة ،لم تطق ذلك ،فطلبت من زوجها
أن يدع ��و اهلل أن يجع ��ل منيته ��ا قبل ��ه ،فدع ��اء اإلم ��ام المعص ��وم
مستجاب.
مرض ��ت (نرج ��س) مرضاً ش ��ديداً م ��ن الحزن واألس ��ى ،ومن
الغض ��ب المكبوت ف ��ي أعماقه ��ا ،وفاض ��ت روحها الطاه ��رة تحمل
في عينيه ��ا دمعة حزينة مختلط ��ة بصورة الحبيبي ��ن الغاليين الزوج
واالبن.
ماتت وإحدى يديها على يد زوجها أبي محمّد.
ويدها األخرى على يد ولدها المهدي ،Qتاركة في قلبه حسرة
وألماً ال ينسى ،وقد حرم من حنان االُمّ في طفولته المبكرة.
وهك ��ذا أفل ه ��ذا النجم الالمع ،واختفى م ��ن الوجود المادّي،

جابر الناصري

ليلتح ��ق مظلوم� �اً بس� �يّدة المظلومي ��ن
وس� �يّدة العالمي ��ن حماته ��ا فاطم ��ة
الزهراء.
وق ��ام اإلمام أبو محمّ ��د بدفنها في
صح ��ن داره ومع ��ه ابنهم ��ا المح ��زون،
ووض ��ع على قبره ��ا لوحاً مكتوب� �اً عليه:
(هذا قبر اُمّ محمّد).
ش ��عر اإلمام Qبع ��د رحيل زوجته
تلك بالوحش ��ة والحزن ،كيف وهي التي
تجلس عند قدميه تنتظر الكلمة من شفتيه لتهرع لتلبيتها!
لم يبقَ زوجها اإلمام Qبعدها إالَّ قليالً ،حتَّى س ��قي السُ� �مّ،
بعدم ��ا ثقل وج ��وده على طاغوت عصره فس ��قط مريض� �اً على فراش
الموت ،يعاني من آالم السُ� �مّ القاتل ،وانتشر خبر مرضه في أنحاء
(سُرَّ من رأى) ،وأخذت الجماهير تتحدَّث بذلك ،فأظهرت السلطة
العبّاسية تجاهال بذلك ،وهذا ديدن القتلة والمجرمين..
فأرس ��ل البالط العبّاس ��ي خمس ��ة من خدم الخليف ��ة المقرَّبين
وم ��ن ثقات ��ه وعلى رأس ��هم خادمه نحري ��ر ،فجاؤوا إل ��ى بيت اإلمام
 Qليقوم ��وا على خدمته وخدمة عياله ظاهراً ،فاحتلّوا بيت اإلمام
والزم ��وه مالزم ��ة الظلّ ،وت� �مَّ جلب مجموع ��ة من األطبّ ��اء لفحصه
ومعالجته ظاهرياً ،ومعرفة ما بقي له من العمر في الباطن.

التتمة �ص 3

وق ��د ضم جناح المركز كل م ��ا يتعلق باالمام المه ��دي Qمن اصدارات
كالكت ��ب المتعلق ��ة بالقضي ��ة المهدوية والجداري ��ات والبوس ��ترات والتقاويم
ومفكرة (المنتظر) لعام 2011م.
ً
وكان اقب ��ال الجمه ��ور على جناح المركز ممي ��زا وملفتا لالنظار ,حيث
اس ��تقطب الجناح اعدادا كبيرة جدا من رواد المعرض ,وهذا يعكس اهمية
القضي ��ة المهدوية في نظر الناس واهتمامهم بها ,مما يعطي حافزا للمضي
قدما من اجل تهيئة اسباب االلمام بكل ما يتعلق بهذه القضية المقدسة.
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دراسات
تحت املجهر/ادعياء املهدوية

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

(دعوى احمد بن احل�سن ال�سلمي)

في حلقة سابقة تحدثنا عن هذا المدعي نسبا بالمهدي Qونظرا لما يسببه هذا االنتساب
المزيف من ايذاء لإلمام ولقضيته ,فسنكمل الحديث عن المدعى ومصير من يدعي

من فقهائنا

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة ادعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا

من يدعي انه ول ٌد لالمام المهدي فالعنوه

يق ��ول تعال ��ى(( :إِ َّن الَّذِي� �نَ يُ� �ؤْ ُذو َن اللهََّ
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهَُّ فِي الدُّنْيَا و آَْالخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَ َذابًا م ُِّهينًا))
ان انش ��داد الجماهير ال ��ى كل ما يرتبط
باالمام المهدي Qويقرب ظهوره المبارك جعل
من البعض وممن يحس ��ب رصيده على التش ��يع
بدالً م ��ن ان يس ��تثمر هذه الج ��ذوة الوقادة في
نفوس الش ��يعة ومحبي االمام  Qراح يس ��تغلها

بمقتضى اآلية التي صدّرن ��ا بها البحث وكذلك
الفتوى.
ولتقري ��ب االس ��تدالل على اقتض ��اء اللعن
للمدع ��ي بداللة االية نقول :اننا ال نش ��ك في ان
م ��ن يهدف من خ�ل�ال حركة او فع ��ل او عقيدة
الى اس ��قاط مذهب اهل البيت Qاو االنتقاص
من ��ه فانه يجب لعن ��ه ألن اهلل تعالى قد اذن لنا
بذل ��ك ،وان ��ه تعال ��ى يلعنه ،فال نش ��ك في ان

من دهركم تطول عليكم وتقولون أي وليت ولعل
وكيف ،وتتمحصوا وتطلع الشكوك في انفسكم
حت ��ى يق ��ال م ��ات أو هل ��ك فب ��أي وادٍ س ��لك،
ولتدمع ��ن علي ��ه اعي ��ن المؤمني ��ن ولتكفؤن كما
تنكفئ الس ��فن في امواج البحر حتى ال ينجو اال
من اخذ اهلل ميثاقه وكتب االيمان في قلبه وايده
بروح منه ،ولترفعن اثنا عشرة راية مشتبهة ال
يدرون امرها ما تصنع.

يعلماهللاناالمامQيتأذى ويتفطرقلبهحزناًملايفعلهؤالءباسمه،بلالنشكانكثرياً
منآالم االمام Qوبسبباملصائبالتييراها تحدثيفالعالملهيأهونبكثريعليهمما
فعلههؤالءبهمنخاللادعاءاتهماملنحرفةوادعائهمااللتصاقبهوالتمهيدلظهورهQ
ضد عقي ��دة ه ��ؤالء المؤمنين بإمامه ��م ليمهد
الطري ��ق آلخرين ليفعلوا أفعاالً تؤثر على نفوس
الش ��يعة,كي تخفت هذه الجذوة والتي ظناً منه
ان ��ه س ��وف يطفئها في يوم م ��ن االيام ,اال ان
اهلل تعال ��ى الذي حفظ ه ��ذا النور وادام ضياءه
يأب ��ى اال ان يتم ن ��وره ولو كره ه ��ؤالء المزيفون
المنحرفون.
ومن بين النماذج االنحرافية التي تعيشها
س ��احتنا اليوم هي (دعوى) احمد السلمي ابوة
االمام المهدي النسبية له ,وان االمام -Qبدالً
م ��ن اس ��ماعيل كاطع-هو ابوه ال ��ذي اولده من
امه ،ورغ ��م ان هذه الدعوى ال يمكن تصديقها
بح ��ال ,لما يكتنفه ��ا بعد التدقي ��ق والتأمل من
مخالف ��ة ألبس ��ط الموازين الش ��رعية وارتكاب
ألوض ��ح المحظ ��ورات الديني ��ة .ونح ��ن ال نريد
الخوض ف ��ي تفاصيل ذلك بل نكتفي باالش ��ارة
الى ان االنتس ��اب الصلبي له ��ذا المدعي البنوة
لالم ��ام المهدي Qيعن ��ي مخالفةً لضرورة من
ضرورات االسالم في باب النكاح.
وحيث ان هذه الدعوى واضحة البطالن وال
تحتاج الى اكثر من ان ينّبه عليها المؤمنون لكي
ال يس ��تدرجوا ويس ��تغلوا في عواطفهم استغالالً
س ��لبياً من قبل فئات ارتبط ��ت ارتباطا واضحا
باي ��ادٍ ته ��دف الى اس ��قاط مذهب اه ��ل البيت
 Kفي عيون معتنقيه وفي عيون العالم بعد ان
اضحى ينتش ��ر بين افراد العالم كانتشار النور
ف ��ي الظالم ,اال اننا نريد ان نلفت االنتباه الى
ضرورةٍ تسالم عليها علماء هذه الطائفة فضالً
ع ��ن جمهورها ف ��ي ان كل من يدع ��ي االرتباط
المباشر واالرتباط الملكوتي واالرتباط التمثيلي
باالمام المهدي  Qقبل انقضاء الغيبة الكبرى
فه ��و كافر كذاب ض ��ال مضل منمس يجب لعنه

من يفعل ما يوج ��ب توهين المذهب واالنتقاص
منه فانه يؤذي اهلل ورس ��وله وبالتالي فانه يجب
لعن ��ه ،وحي ��ث ان ما صدر من ه ��ؤالء على اقل
وصف نصفهم به انهم وهّنوا مذهب اهل البيت
 Kفبالتالي يكون مضمون االية صادقاً عليهم
ومنطبق ��ا تمام االنطباق ,ه ��ذا اذا لم نقل ان
هؤالء ش� �وّهوا ص ��ورة االمام باس ��م االمام (أي
بادعائهم نصرة االمام Qوانتسابهم المباشر
ل ��ه) وصوّروه على انه ف ��رد عاجز ال يتمكن من
تحقي ��ق وعد اهلل اال باالس ��تعانة بامثال هؤالء
المتهلوس ��ين  ,وكذل ��ك صوّروه عل ��ى انه رجل
ينتهك الحرمات ويرتكب ما نهى اهلل س ��بحانه
وتعالى عنه ,ألنه في نظرهم ,ال اشكال لديهم
في انه يتقرب من النساء المحصنات.
واال ق ��ل ل ��ي برب ��ك كيف خ ��رج احمد من
صل ��ب االم ��ام ,Qوامه على ذم ��ة رجل آخر!
وبالتال ��ي يك ��ون لعنه ��م والتبرّي منه ��م أمراً ال
يدخله الريب والشك.
يعل ��م اهلل ان االم ��ام Qيت ��أذى ويتفط ��ر
قلبه حزناً لما يفعل هؤالء باس ��مه ،بل ال نشك
ان كثيراً من آالم االمام Qوبس ��بب المصائب
التي يراها تح ��دث في العالم لهي أهون بكثير
علي ��ه مما فعل ��ه هؤالء به من خ�ل�ال ادعاءاتهم
المنحرف ��ة وادعائه ��م االلتص ��اق ب ��ه والتمهيد
لظهوره.Q
هذا وان في روايات اهل البيت Kما يشهد
على ان من يدع ��ي الولد لالمام المهدي ملعون
م ��ن قبل اهلل والناس والمالئكة اجمعين ويكفي
بالرواية التالية شاهداً على ما قدّمناه.:
ج ��اء في <الهداي ��ة الكبرى> للحس ��ين بن
حم ��دان الخصيب ��ي أن ابا عب ��د اهلل  Qقال:
<اياك ��م والتنوي ��ه واهلل ليغيبن مهديكم س ��نينا

االنـــــتــــظار

(االنتظار الذي كثرت التوصية به والحديث
عنه ,لم نسمع به على مستوى لسان رسول اهلل
 Nاو على لسان واسطة الفيض علي Qاللذين
لقبا نفس ��يهما بـ(ابوي هذه االمة) فحسب ,بل
س ��معناه م ��ن كل المعصومي ��ن Kالذي ��ن الفنا
حديثه ��م ,حيث اوقفون ��ا على ض ��رورة واهمية
االنتظار.
فما هي وظائفن ��ا في هذا المقطع الزمني؟
وكيف نعد انفس ��نا الستقبال هذا الضيف العزيز
الذي ننتظره؟
لالجاب ��ة عل ��ى ذلك ..وف ��ي س ��بيل توضيح
قضية االنتظ ��ار وجعلها اكثر ش ��فافية ,نعرض
لعناوين هي كالتالي-:

-1حقيقة االنتظار:

فاالنتظ ��ار ال يعن ��ي االن ��زواء والتح ��رز عن

ق ��ال المفضل :فبكيت وقلت س ��يدي وكيف
تصن ��ع أولياؤك ��م؟ فنظر الى ش ��مس قد دخلت
في الصفة فقال :ترى هذه الش ��مس يا مفضل؟
قل ��ت نعم يا م ��والي ،ق ��ال :واهلل ألمرن ��ا انور
وابي ��ن منها وليق ��ال ولد المه ��دي Qفي غيبته
ومات ،ويقولون بالولد من ��ه ،واكثرهم يجحد
والدت ��ه وكونه ،اولئك عليه ��م لعنة اهلل والناس
اجمعين).
ومعن ��ى ذلك ان من يقول ب ��ان المهديQ
صار له اوالد ايام غيبته او يدعي انه ولده فعليه
لعنة اهلل والناس اجمعين.
انه لو كان ال بد ان يكون لالمام  Qمن ولد
في عص ��ر الغيبة الكبرى لذكرت لن ��ا الروايات
ذلك ولبشّر به االئمة االطهار .Q
بينما نراهم ل ��م يكتفوا بعدم ذكرهم له،
بل نفوا ذلك كما جاء في هذا الحديث واحاديث
اخرى منها:
ما رواه الشيخ الطوس ��ي في (الغيبة) فيص  224ع ��ن علي بن اب ��ي حمزة انه دخل على
الرضا Qفقال له :انت امام؟ .قال( :Qنعم،
فقال ل ��ه :اني س ��معت جدك جعف ��ر بن محمد
 Qيق ��ول :ال يك ��ون االمام اال ول ��ه عقب .فقال
 :Qانسيت يا شيخ او تناسيت؟ ليس هكذا قال
جعفر ،Qانما قال جعفر:Q
ال يكون االمام اال وله عقب اال االمام الذي
يخرج عليه الحس ��ين بن عل ��ي  Qفانه ال عقب
له ،فقال له :صدقت جعلت فداك هكذا سمعت
جدك يقول).
وقد روى الصدوق رحمه اهلل وغيره عنامي ��ر المؤمني ��ن  Qانه(( :صاح ��ب هذا االمر
الشريد الطريد الفريد الوحيد)).

مجيد الحيدري

معاش ��رة الناس ,ولي ��س هو رف ��ض الطواغيت
واالعت ��راض عليهم فقط ,بل هو س ��لوك وعمل
مقدام ,ومن هنا عبر عنه في لس ��ان الروايات
بأنه افضل واحب االعمال.

�-2ضرورة االنتظار:

التهيؤ حدودا وابعادا ينبغي لالنس ��ان ان يحسب
لكل منها حسابا خاصا.

�-4آداب االنتظار:

ان ال يك ��ون منتظ ��ر ظه ��ور االم ��امQال
ابالي ��ا ,ب ��ل ال ب ��د ان ينعكس ذل ��ك (االنتظار)
على س ��لوكه وجميع حاالته ,وان عليه ان يحاول
تحقيق تلك االداب عمليا .

حي ��ث بلغ االعتق ��اد بظه ��ور المصلح االكبر
والتأهب واالستعداد لنهضة عالمية كبرى درجة
من االهمية اعتبر فيها االئمة Kاالنتظار نوعا
من االس ��تراتيجية التاريخية الهامة والحساسة
في ه ��ذه البرهة الزمني ��ة ,وان الحياة الواقعية
للشيعة رهينة تلك المرحلة الخطيرة.

االنتظ ��ار والتهي ��ؤ يس ��تتبعان الصب ��ر ف ��ي
مواجه ��ة المش ��اكل ,والذك ��ر قب ��ال الفت ��ن,
والبصيرة عند الشبهات.

ان الرس ��االت العظم ��ى واالم ��ور الخطيرة
بحاجة ال ��ى ثواب ��ت وقواعد راس ��خة ,كما انها
بحاجة الى تهيؤ واس ��تعداد مسبقين ,وان لهذا

واخي ��را ينته ��ي امد االنتظ ��ار ويطلع الفجر
ويزول الظالم( .وذلك بظهوره Qليمأل االرض
عدال وقسطا).

�-3أبعاد االنتظار:

�-5آثار االنتظار:

-6انتهاء امد االنتظار:

آفاق مهدوية

الغيبة ال�صغرى الت�سمية والبداية

علي أسعد

م ��ا ه ��ي الغيبة الصغ ��رى :ه ��ي الفترة
الت ��ي كان فيها المس ��لمون يتصل ��ون باإلمام
المهدي Qبواس ��طة ن ��واب عينه ��م ليكونوا
مراجع للمس ��لمين في حل مشاكلهم وقضاء
حوائجهم.
الت�سمية :س ��ميت الغيبة بهذا اإلس ��م
لغياب اإلمام Qأوع ��دم ظهوره بين الناس.
وألن فيه ��ا نواب� �اً خاصين لإلم ��ام Qوأنها
انتهت بوفاة الرابع منهم.
عن المفض ��ل بن عمر قال :س ��معت أبا
عبد اهلل Qيق ��ول( :ان لصاحب هذا االمر
غيبتي ��ن إحداهما تطول حت ��ى يقول بعضهم
مات ويقول بعضهم قتل).
وقد اس ��ماها الش ��يخ المفي ��د Hبالغيبة
القصرى ,قال في االرشاد( :فأما القصرى
منها فمنذ وقت مولده إلى انقطاع الس ��فارة
بينه وبين شيعته وانعدام السفراء بالوفاة).

بداي ��ة الغيب ��ة الصغ ��رى :ول ��م يتف ��ق
الباحث ��ون في بداية وقوعه ��ا ولهم في ذلك
رأيان:
الأول :ما يقوله الشيخ المفيد من انها
بدأت منذ ولد ,Qوعليه الش ��يخ الطبرسي
حيث يق ��ول( :فكانت الغيبة الصغ ��رى اربعاً
وسبعين سنة ثم وقعت الغيبة الكبرى) وعلى
ه ��ذا ال ��رأي بع ��ض المتأخرين حي ��ث عدوا
بدايتها من ��ذ والدة اإلم ��ام Qفتكون مدتها
اربعا وسبعين عاماً.
الثاني :وعليه اكث ��ر الباحثين ,حيث
يعتبرون بدايتها منذ وفاة اإلمام العس ��كري
 Qوتولي اإلمام المه ��دي مقاليد االمامة,
وبذل ��ك تك ��ون مدته ��ا  69عاماً ويس ��تندون
بذلك إلى ادلة هي:
 .1ان اإلمام العسكري Qكان يري ولده
إلى خواص اصحابه في هذه الفترة.

 .2ان اإلمام المهدي Qلم يكن متقلداً
مس ��ؤولية االمام ��ة ول ��م يتربع على كرس ��ي
الخالف ��ة االلهي ��ة وانم ��ا توالها بع ��د ابيه,
والتح ��دث عن ��ه باعتب ��اره امام� �اً مفت ��رض
الطاعة في عهد إمامته.
 .3تش ��هد الوقائ ��ع التاريخي ��ة ان اإلمام
المهدي Qفي حياة ابيه العس ��كري لم يوقع
اي توقي ��ع ولم يص ��در أي أم ��ر إال بعد وفاته
حي ��ث قابل وفد القميين ونصب لهم س ��فيراً
م ��ن قبله ورد على اس ��ئلتهم وذلك دليل على
قيامه Qبمهام االمامة.
 .4لما كانت الصفة الالزمة لهذه الفترة
هي قيام السفراء والنواب االربعة فقد انهى
اإلمام المهدي Qهذه الفترة برس ��الته إلى
س ��فيره الرابع الس ��مري بان (ال توص الحد
من بعدك) وهذا دلي ��ل المالزمة بين تعيين
االول وانهاء لفترة الرابع.

االمام االكرب املجدد ال�شريازي

هو الس ��يد ابو محم ��د معز الدي ��ن الميرزا
حسن ,ويقال محمد حسن ابن الميرزا محمود
ابن الميرزا اسماعيل ويقال محمد اسماعيل ابن
السيد فتح اهلل بن عابد بن لطف اهلل بن محمد
مؤمن الحس ��يني الش ��يرازي الش ��هير بالميرزا
الشيرازي .نزل النجف االشرف سنة 1259هـ,
ارتحل الى سامراء اعتبارا من 1291هـ .
علمه ومرجعيته:H
كان امام ��ا عالم ��ا فقيه ��ا ماه ��را محقق ��ا
مدققا رئيس ��ا ديني ��ا عاما ,ورع ��ا تقيا ,راجح
العق ��ل ثاق ��ب الفك ��رة ,بعي ��د النظ ��ر .مصيب
الرأي ,حس ��ن التدبير ,واس ��ع الصدر ,منير
الخلق ,طلق الوجه صادق النظر ,أهل الرأي,
صائب فراسة قوي الحفظ ,على جانب عظيم
م ��ن كرم االخ�ل�اق ,يوق ��ر الكبي ��ر ويحنو على
الصغير ,ويرف ��ق بالضعيف والفقير ,اعجوبة
في احاديثه وس ��عة مادته وج ��ودة قريحته ,آية
في ذكائه ودقة نظره وغوره ,أديبا يحب الشعر
وانشاده ويجيز عليه.
انتهت اليه رئاس ��ة االمامية الدينية العامة
وط ��ار صيت ��ه واش ��تهر ذك ��ره ووصلت رس ��ائله
التقليدي ��ة وفتاواه الى جمي ��ع االصقاع وقلد في
جمي ��ع االقط ��ار واالمص ��ار ,في ب�ل�اد العرب
والفرس والترك والهن ��د وغيرها .وكان من في
عصره من أكابر العلماء المجتهدين المقلدين.
وبلغ من الرئاس ��ة وجاللة الش ��أن مبلغا لم
يك ��ن الحد من االمراء والمل ��وك في ايامه .كان
س ��خي النفس-م ��ات ولم يخل ��ف ألوالده عقارا
وال ث ��روة ,وكان كثير الرف ��ق بالطالب والحنو
عليهم ,حس ��ن العش ��رة معهم جزيل االحترام
والضيافة .يشاور اكابرهم ويشركهم في آرائه.
�أ�ساتذته:H
تتلمذ على كبار االساتذة والعلماء وهم:
الشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم.H
الس ��يد حس ��ن البي ��د آب ��ادي الش ��هيربالمدرس.H
العالمة محمد ابراهيم الكلباسي.Hالشيخ مرتضى االنصاري.Hالشيخ محمد حسن صاحب الجواهر.Hالشيخ مشكور الحوالوي.Hالش ��يخ حس ��ن بن الش ��يخ جعفر صاحبانوار الفقاهة.H
السيد علي التستري.Hتالمذته:H
تخرج عليه عدد كبير من االئمة االعالم,
ورب ��ى خلق ��ا كثي ��را  ,منه ��م جماع ��ة م ��ن
المجتهدين..وهذه اسماء بعض منهم:
الس ��يد اس ��ماعيل الصدر-الش ��يخ محم ��د
باق ��ر االصبهاناتي-الس ��يد حس ��ن الص ��در-
الش ��يخ حس ��ن الطهراني-المح ��دث المي ��رزا
حس ��ين النوري-الش ��يخ آق ��ا رض ��ا الهمداني-
الش ��يخ عباس بن الش ��يخ علي كاشف الغطاء-
الش ��يخ علي الخيقان ��ي النجفي-الش ��يخ فضل
اهلل الن ��وري الطهراني-االخون ��د م�ل�ا كاظ ��م
اله ��روي الخراساني-الس ��يد كاظ ��م اليزدي-
الس ��يد محمد االصفهاني-السيد محمد شرف
الدين البحراني-المي ��رزا محمد بن فضل اهلل
الفيروزآبادي-المي ��رزا مه ��دي الش ��يرازي-
الش ��يخ هادي المازندراني الحائري ..وغيرهم
الكثير .
م�ؤلفاته:H
مؤلفات ��ه قليلة النش ��غاله بالتدري ��س وامور
الرئاسة ولكن منها:

كتاب في الطهارة الى الوضوء.رسالة في الرضاع.كت ��اب ف ��ي اول المكاس ��ب ال ��ى آخ ��رالمعامالت.
رسالة في اجتماع االمر والنهي.تلخي ��ص اف ��ادات اس ��تاذه االنصاري فياالصول.
رسالة في المشتق .حاش ��ية على نج ��اة العباد وعلى حاش ��يةالشيخ االنصاري.
تعليقة على معامالت االقا البهبهاني.مواقفه:H
كان واف ��ر العط ��اء ,ينف ��ق اموال ��ه ف ��يوجوهه ��ا ,ويعول الوفاً م ��ن الناس ومن التجار
احنى عليه ��م الدهر ,ينفق عليهم دون ان يعلم
بذلك احد ,فلما توفي فقدوا ذلك وضاقت بهم
الحال.
وعندم ��ا حدث قحط وغ�ل�اء في النجفاالش ��رف س ��نة  1288ه� �ـ كم ��ا ه ��ي في س ��ائر
البالد ,تعهد Hالناس وطالب العلوم من البلد
وأدر عليهم العطاء.
وحين اعطى الشاه ناصر الدين القاجاريامتياز حصر التتن والتنباك لشركة انجليزية-
شاع ان المجدد افتى بتحريم التدخين وكسرت
كل نارجيل ��ة حت ��ى ف ��ي القص ��ر ..وهك ��ذا ترك
عش ��رون مليونا في ايران التدخي ��ن عمال بأمر
الميرزا الشيرازي ..مما اضطر الشاه الى فسخ
االمتياز مع تلك الشركة.
مواقف ال تن�سى له:H
من المواقف التي ال تنس ��ى للسيد المجدد
هو ما جرى له مع الش ��اه ناصر الدين القاجاري
سنة 1287هـ ,حيث زار الشاه العتبات المقدسة
في العراق ,فلم ��ا قصد كربالء ,خرج الناس
الس ��تقباله ..ولم ��ا ورد النجف االش ��رف خرج
الن ��اس الس ��تقباله بم ��ا فيهم علماؤه ��م ..ومن
منطقة خان الحماد أو خان المصلى .ولما دخل
النجف االش ��رف حضر جميع العلم ��اء لزيارته
اال المي ��رزا المج ��دد ,فل ��م يخرج الس ��تقباله
ول ��م يزره ..وعندما ارس ��ل الش ��اه ال ��ى كل من

العلماء مبلغا من المال قبله اال سماحة الميرزا
المجدد ..فأرس ��ل الش ��اه وزيره حسن خان اليه
يعاتب ��ه ويطلب منه ان ي ��زوره فأبى فقال الوزير
ال يمك ��ن أن يج ��ئ ملك اي ��ران ال ��ى النجف وال
يراك ,فه ��ل تترقب ان يجئ الش ��اه لزيارتك؟
فق ��ال له :انا رج ��ل دين مالي وللمل ��وك ,فقال
ه ��ذا ال يمكن ,ولما الح عليه ق ��ال :اجتمع معه
في الحضرة العلوية الش ��ريفة ,فأجتمعا هناك
وصافح ��ه الش ��اه ,وقال ل ��ه تفض ��ل وزر لنزور
بزيارتك فتال الميرزا الزيارة وتابعه الشاه.
المجدد ال�شيرازي Hو�سامراء:
عمرت س ��امراء ب ��ه Hوصار اليه ��ا الرحلة
وت ��ردد الناس اليه ��ا وأمّها اصح ��اب الحاجات
من اقطار الدنيا ,وعمر بها الدرس ,وقصدها
طالب العلوم ,وش ��يد فيها الم ��دارس والدور.
وكان ��ت س ��امراء قب ��ل ان ينزلها بمنزل ��ة قرية
صغي ��رة .ومع م ��ا بذل ��ه المترجم م ��ن الجهود
في عمران س ��امراء ودفع المش ��قات عن الزوار
واالحس ��ان الى اه ��ل س ��امراء االصلييين ,وما
اس ��داه من البر اليهم وم ��ا ادره عليهم عمرانها
وكث ��رة تردد الن ��اس اليها من ال ��رزق لم يتم له
م ��ا راده وعادت البل ��دة بعد وفاته الى س ��يرتها
االول ��ى ,بل لقد كث ��ر التعدي حتى ف ��ي اواخر
ايام وجوده فيها.
وفاته ومدفنه:H
توف ��ي  Hاول ليل ��ة االربع ��اء  24ش ��عبان1312ه� �ـ بس ��امراء ,وحمل نعش ��ه ال ��ى النجف
االش ��رف ,على االعن ��اق ,فكلما قارب نعش ��ه
بلد خرج اهلها الى مسافة وحملوه على الرقاب.
وعندما اقترب النعش من النجف االشرف خرج
اهلها الى خان الحماد وشهدوا تشييعه.
دفن Hيوم االربعاء غمرة ش ��هر رمضانف ��ي المدرس ��ة الت ��ي انش ��أها ناصر عل ��ي خان
االفغان ��ي ف ��ي ب ��اب الصح ��ن العلوي الش ��ريف
بباب الطوس ��ي على يس ��ار الداخل الى الصحن
المطهر ,وقبره ظاهر للمارة.
 رثاه الش ��عراء بالكثير من المراثي والتيتلي ��ت في مجالس الفاتح ��ة التي اقيمت له .وفي
مجالس النجف االشرف بعد ذلك.

اتخاذ القدوة وعنا�صر التمهيد

الكاتب التركي
هارون يحيى (عدنان اوقطار)

�إن �إبراز النا�س ذوي الأخالق احل�سنة يف املجتمع ،ومدح الأخالق
احل�سنة وذم ال�سيئة� ،سيق�ضي متامً ا على التوجه نحو الفح�شاء
و�أ�صبحت الأمور التي كان النا�س يخجلون من التفوه بها قبل ع�شر �سنوات م�شروعة يف املجتمع

إن إب ��راز الناس ذوي األخالق الحس ��نة في
المجتمع ،ومدح األخالق الحسنة وذم السيئة،
س ��يقضي تمامً ��ا عل ��ى التوج ��ه نحو الفحش ��اء،
(وه ��ذا من اه ��م مهام الف ��رد المنتظر في عصر
الغيبة).
إن الن ��اس وخصوص ��ا الش ��باب ف ��ي يومن ��ا
الحال ��ي يُدفع ��ون نح ��و الرذيل ��ة تحت ش ��عارات
ومفاهي ��م مث ��ل الحداث ��ة والعصرنة والش ��جاعة
والحري ��ة  .وأصبح ��ت األم ��ور الت ��ي كان الن ��اس
يخجلون من التفوه بها قبل عشر سنوات مشروعة
ف ��ي المجتمع  .وبات ��ت كل أن ��واع الرذائل تعرض
ف ��ي المرئيات والمج�ل�ات  ،وأصبح الفاس ��دون
والش ��واذ وبائع ��و بناته ��م ومحترف ��و القم ��ار
واألشخاص الجهلة العاجزون حتى عن الكالم،
يقدم ��ون على أنهم قدوة القوم ويتم الحديث عن
معيشتهم كأنها المرغوبة ،وبات ما يقترفونه من
رذائل يوصف بالشجاعة والتحضر والحداثة في
المجتمع .

ومث ��ال عل ��ى نتائ ��ج ه ��ذا الوض ��ع أن اصبح
الرج ��ال في عم ��وم العالم يتصرف ��ون ويتحدثون
ويلبسون كالنساء  ،وتوجه جزء مهم من المجتمع
نح ��و مثل هذا الموقف المهين والذي هو بالتأكيد
مؤش ��ر عل ��ى انع ��دام أخالقه ��م ،وكذل ��ك يقوم
أش ��خاص مش ��هورون عالميًا بتش ��جيع العالقات
الخارج ��ة ع ��ن ال ��زواج وتعاط ��ي المخ ��درات ،
والجهلة من الناس يقتدون بمثل هؤالء ويقلدونهم
في لباسهم وتصرفاتهم وفلسفة حياتهم وأسلوب
حديثه ��م وفي كل ش ��ئ يقومون به م ��ع أن معظم
األش ��خاص الذي ��ن يقتدون بهم يعيش ��ون انهيارًا
معنويً ��ا ,ولك ��ن الكثير م ��ن الناس فق ��راء عقل
لدرج ��ة أنهم ال يرون ذل ��ك  ،واهلل تعالى تحدث
عن قلة عقل غي ��ر المؤمنين في الكثير من آياته.
( وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيٍْء َفمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ ِزينَتُهَا
وَمَا عِندَ اللهَِّ خَيْرٌ وَأَبْ َقى أَ َفلاَ تَعْقِلُو َن).
أم ��ا إذا ت ��م توجي ��ه المجتم ��ع نح ��و الذي ��ن
يخافون اهلل ويخشونه ،أصحاب العقل والضمير

المثقفي ��ن الصادقي ��ن ،وتم ذم وإهان ��ة الرذيلة
فلن يستطيع أحد الدخول في سباق الرذائل  .ولو
ينشغل الشباب بمواضيع تطورهم وتحقق الفائدة
لبيئته ��م ب ��دالً م ��ن امت�ل�اء أذهانه ��م بمواضيع
فارغ ��ة ،الش ��ك أنه ��م س ��يكونون أكث ��ر وعيًا ،
والناس الواعون س ��يجلبون الخي ��ر دائما للناس
المحيطي ��ن به ��م وللمجتمع الذي يعيش ��ون فيه,
ولكل العالم أيضًا ،وبالدرجة األولى سيكون هؤالء
الن ��اس دائما باحثين عن الصواب  ،بعيدين عن
االنح ��راف ومتفتحي األفكار  ،وس ��ينظرون إلى
ما يرونه من أحداث في محيطهم بذهن متفتح،
وليس من خالل مجموعة أحكام مس ��بقة يبرزها
االنعدام الديني  ،وس ��يتمكنون من الوصول إلى
أه ��داف تواجدهم ف ��ي هذا العال ��م  .وألن هؤالء
الن ��اس يعرفون أن اهلل خالقهم وأنهم مس ��ؤولون
أمامه فإنهم سيعيش ��ون أعظ ��م األخالق .وألنهم
ملتزم ��ون بالق ��رآن فس ��يقتدون بالصادقي ��ن،
العقالء  ،الواعين وذوي األخالق الحسنة.

بحوث ومقاالت

الوهابية ومعوقات التمهيد
سلسلة من األبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف
ارتباطاتها الخفية لسحق االسالم باسمه

بقلم عبد اهلل القحطاني

قتل المسلمين ومناصرة المستعمرين
يجاه ��ر الوهابيون بتنكيلهم بالمس ��لمين
ف ��ي كل أرض ومصر اس ��تطاعوا الوص ��ول إليه
بحجة انحراف المس ��لمين عن كتاب اهلل ,في
الوقت الذي يعطون فيه المواثيق للمس ��تعمرين
النص ��ارى بأن ال يمس ��وهم ب ��أذى ,ففي كتاب
وجه ��ه أمي ��ر الوهابية س ��نة 1810م إلى حكومة
الهن ��د البريطانية قال( :إن س ��بب الخصومات
المس ��تمرة بين ��ي وبي ��ن من يس ��مون أنفس ��هم
مس ��لمين انحرافهم عن كتاب الخالق ورفضهم
االمتث ��ال لنبيه ��م محمد ,فلس ��ت أش ��ن حرباً
على فرقة أخرى ,ولس ��ت أتدخل في عملياتهم
المعادية ,وال أس ��اعدهم ضد أحد ...وفي هذه
الظروف رأيت من الضروري أن أبلغكم بأني لن
أدنو من ش ��واطئكم ,وأني منع ��ت أتباع عقيدة
محمد من أن يقوموا بأي تنكيل بس ��فنكم) نعم
ه ��ذه ه ��ي الوهابية ,قت ��ال المس ��لمين بداعي
تصحي ��ح انحرافه ��م! وت ��رك الكافري ��ن ,ب ��ل
والتعهد بحمايتهم ,وهو عين ما أراده النصارى
(المتصهينون).
وف ��ي تنكي ��ل الوهابيي ��ن بالمس ��لمين
فأنه ��م لم يكتفوا بجهوده ��م الذاتية في حرب
المس ��لمين ,بل اس ��تنصروا بالق ��وات البحرية
البريطانية إلغالق البحر في وجوه المسلمين!!
فقد أرس ��ل أميره ��م كتاب� �اً يتذلل في ��ه للمقيم
البريطان ��ي ف ��ي البصرة يقول في ��ه (لقد أثبتنا
لكم سلفاً بأننا نحترم كل المنتسبين إليكم ولم
ينلك ��م أي أذى مهما كان طفيف� �اً من أتباعنا,
وعلي ��ه فإنه يتحتم عليكم ف ��ي مقابل ذلك أن ال
تصدروا تصاريح إبحار ألعدائنا).
وق ��د بل ��غ الوهابي ��ون بالفتك بالمس ��لمين
مبلغاً أثار حتى ش ��فقة النصارى انفس ��هم على
األبري ��اء ,فطالب ��وا الوهابيي ��ن بك ��ف أيديهم
عنه ��م ,ومن ذلك ما فعله المقي ��م البريطاني

في البص ��رة عندم ��ا رأى مجازر أع ��راب نجد
مع الناس وس ��لب أموالهم ,فطلب منهم س ��نة
1817م تصحي ��ح بعض الوضع بإع ��ادة ما نهبوه
إلى أصحاب ��ه فرد عليه أمير الوهابية برس ��الة
يقول فيها( :كيف تطل ��ب منا أن نرد ما غنمناه
من أعدائنا من أهل مصر وجدة وشحر والمكال
ومس ��قط والبصرة وأهل فارس التابعين لسعيد
بن س ��لطان! إنه ��م كلهم أعداؤنا ,فس ��نقتلهم
حي ��ث ثقفناه ��م ,تنفي ��ذاً ألوام ��ر اهلل فيهم,
اهلل أكب ��ر) ,هك ��ذا وب ��كل وضوح :المس ��لمون
أعداؤهم ,والنصارى أولياؤهم!.
لق ��د تمردت الدول ��ة الوهابي ��ة الفتية على
كل الثواب ��ت األخالقية التي ال يرضى بتجاوزها
حتى النصارى المس ��تعمرون فأب ��اد الوهابيون
ألوف� �اً ال تحص ��ى من أه ��ل جزيرة الع ��رب وما
حولها وفرضوا عليهم الجزية -أخزاهم اهلل-
حتى اضط ��رت بريطاني ��ا لتهديدهم في بعض
المواقف ليكفوا عن الناس.
وي ��وم آذن ��ت ش ��مس اإلمبراطوري ��ة
البريطانية باألفول تول ��ت رعاية دولة الوهابية
ق ��وة جديدة ه ��ي الواليات المتح ��دة األمريكية
ليبدأ عصر جديد.
فتاوى في خدمة االستعمار
الكثير من مواقف علماء الوهابية الخاصة
بقضايا األمة المصيرية ووحدتها مثار تس ��اؤل
واستغراب.
لق ��د أج ��از كبار علم ��اء الوهابي ��ة دخولاليه ��ود والنص ��ارى أرض الحرمين الش ��ريفين
لض ��رب أه ��ل الع ��راق المس ��لمين ,ب ��ل وأفتى
كبيره ��م ابن ب ��از بج ��واز قت ��ل العراقيين وإن
كان ��وا ف ��ي الص�ل�اة أي أق ��رب ما يكون ��ون إلى
اهلل ,م ��ع أنه ه ��و ذاته-ابن ب ��از -الذي حرم
اس ��تعانة جمال عبد الناص ��ر بالخبراء الروس

في محاربة إسرائيل!.
ولق ��د أج ��از رئي ��س هيئ ��ة كب ��ار العلماءوالمفت ��ي الع ��ام للوهابية للملك لب ��س الصليب
بدعوى أن في ذلك مصلحة لإلسالم!
وقد أفتى علم ��اء الوهابي ��ة بمنع الدعاءعلى دول اليهود والنصارى بحجة أن ذلك ليس
من أخالق اإلسالم!!.
ولق ��د وق ��ف الوهابي ��ون ض ��د كل حركةتحاول لم شتات المسلمين وموقفهم المفضوح
ض ��د الوح ��دة الس ��ورية المصري ��ة ع ��ام 1958
وتآمرهم عليها أحد الش ��واهد المنسية ,حيث
أنفقوا اثني عشر مليون جنيه من أجل إسقاطها
في .1961/9/28
ووقف ��وا ض ��د الوح ��دة اليمني ��ة األول ��ىب ��كل طاقته ��م ,فق ��د ذك ��رت جري ��دة (النداء
اللبناني ��ة) ,بتاري ��خ  1973/6/29أن ��ه( :بعد
التوقيع على اتفاقية الوحدة بين شطري اليمن
أخذت الس ��عودية تس ��رع ف ��ي تجمي ��ع الهاربين
من ��ذ مدة من اليم ��ن الديمقراطي ��ة وتقيم لهم
المعس ��كرات وتس ��لحهم وتمدهم بالمال للقيام
بنش ��اط تخريبي ض ��د اليم ��ن الديمقراطية ,
كما قامت السعودية باستكمال تنظيم ما يسمى
(بجيش تحرير جنوب الجزيرة العربية وحضر
م ��وت) به ��دف فصل حض ��ر موت واالس ��تيالء
عليها).
نعم ايها المس ��لمون إنه الكره الشديد ألي
وحدة صف بين المسلمين ,إنه الوالء اليهودي
والنصراني المتصهين ,ولكن أخطر ما فيه أن
أصحابه يلبسون مسوح أهل التقوى ,وليس لهم
هم إال قتال المسلمين وشغلهم ببعضهم!.
إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى
السمع وهو شهيد.

التشكيالت القيادية يف املنظومة االمامية
د .محمد رضا جباري

كان ب ��دء القي ��ام بأم ��ر النياب ��ة منذ زمن
االمام الصادق Qواس ��تمر حت ��ى عصر الغيبة
الصغ ��رى ,وكان يتم باختي ��ار نخبة من علماء
الش ��يعة للقيام بامر النيابة عن المعصوم,Q
وقد توس ��عت اركان التش ��كيلة النيابية حتى ان
بع ��ض من تبق ��ى م ��ن وكالء االمام العس ��كري
 Qكان يزاول اعماله تحت اش ��راف السفيرين
االول والثاني.

وكانت خصائص هذه المرحلة الجديدة قد
جعل ��ت منها اكثر اهمية قياس ��ا الى المراحل
المتقدم ��ة عليه ��ا ,بحيث كان الن ��واب االربعة
محور قيادة المجتمع الش ��يعي ,وبالطبع كانت
تهدد كيان التش ��كيلة النيابية مخاطر عديدة,
كالمخاطر السياس ��ية من الحكومة العباسية,
واالمنية والفكري ��ة واالقتصادية من قبل بعض
الخون ��ة ,ومنه ��م ادعياء الوكال ��ة المزيفين,

يف أروقة املكتبة املهدوية

اعداد االشراف االداري في منتدى مركز الدراسات التخصصية في االمام المهديQ
ارتأت صحيفة صدى المهدي Qان تنقل لقرائها الكرام ما تراه مناسبا من الحوارات المهدوية على صفحات االنترنت لتجعل القراء في صورة ما
يجري من حوار حول عقيدة الشيعة االمامية في المهدوية واالنتظار ,وفي عددنا هذا ننقل لكم الحوار الذي دار في منتدى مركز الدراسات التخصصية
في االمام المهدي Qحول سؤال رأيناه يمثل حالة معنوية يتمتع بها المنتظرون وتجسد االرتباط باالمام المهدي.Q

عنوان احلوار:

هل حتب امامك املهدي Qوكم هو مقدار حبك
له اذا كان املقيا�س لهذا احلب من مئة درجة؟

افدي سيدي وموالي بروحي واوالدي ومالي وكل ما املك ,وان استطعت العيش مرة
ثانية ,فسوف افديه بروحي
 -ا�سد حيدر:

الحب شيء جميل ألنه ش ��عور يدفعك إلى االحساس بالسعادة حينما
تالق ��ي من أحببت بعد فراق طويل ,أو انه يعطيك الدافع إلس ��عاد غيرك
,كما انه يمد اإلنس ��ان بش ��يء م ��ن األمل لبلوغ الغايات التي ينش ��دها في
حياته ّ .
تختل ��ف ش ��دة الحب من ش ��خص آلخر ،كما ان ��ه يختلف باختالف
ن ��وع المحبوب ,فالبعض يحب ويعش ��ق والديه ألنهم ��ا يمنحانه الحنان
والرعاي ��ة ,والبع ��ض اآلخر ق ��د يحب زوجته ألنها ش ��ريكة حياته  ،كما
تحب الزوجة زوجها لنفس السبب  ،ويحب الفرد منا أبناءه ألنهم فلذات
كبده فهم زينة الحياة الدنيا .
ولو س ��الت اي ش ��خص :لو جعلت لك درجة من مئة كم تعطي لنفسك
حينم ��ا تفكر فيمن تح ��ب وما هي درجة حبك ل ��ه ؟،و بمعنى آخر لو قلت
لك :هل تحب والديك ؟ الجبت :نعم.
ف ��إذا كن ��ت تحب أبوي ��ك وتحب أبن ��اءك وزوجتك وغيرهم ��ا بمقدار
معين.
فهل تحب إمامك ,اإلمام المهدي Q؟
وك ��م ه ��و مق ��دار حب ��ك ل ��ه إذا كان المقياس له ��ذا الح ��ب من مئة
درجة؟
وبماذا تضحي من أجله ؟
أسئلة غاية في السهولة  ,وغاية في الصعوبة ألن الجواب باإليجاب
أو بالسلب يحتاج إلى مصداقية .

 -نور الغائب:

س ��أفديه بكل ما أملك من غال ونفيس سواء بالروح او المال او الولد.
كل شيء يرخص لتراب مقدمه الشريف.

 -نور الهدى:

اعداد :محمد الخاقاني

مل�ؤلفه املوىل ال�شيخ علي اليزدي احلائريH

 �ألطاف الزهراء:طبعاً %100

 -مليك:

حبنا المامنا يفوق المئة بالمئة ,واهلل هو اغلى من ارواحنا ,نفديه
غال ونفي ��س ,وارواحن ��ا لتراب مقدمه الف ��داء نتمنى طلت ��ه البهية
ب ��كل ٍ
ليكح ��ل نواظرنا بنظرة منه الينا .ويبقى المنتظر عاجزا عن وصف حبه
المامه ,وحبه ال يقدّر بنسبة ومقدار.

-فرح الظهور:

كل ش ��يعي هو مح ��ب لعلي Qواوالد علي ,Kوحب ��ه عندهم اكبرم ��ن الم ��ال والولد ,والمهادنة ف ��ي حبهم ابدا  ,والدليل ه ��و هذه الدماء
واالرواح التي تتساقط بين يدي حبهم والسؤال االصعب من وجهة نظري
هو :هل ترجمنا هذا الحب ؟؟؟

: Montathra313-

إن ح ��ب اإلمام المهدي المنتظر Qال يق ��اس ماديا بل يقاس بمدى
صدقنا في اتباع النهج الذي رسمه لنا Qلنصل الى بر األمان.

� -شموخ:

سؤال مهم جدا اال ان المصداقية في الجواب جعله صعبا ....حقيقة
كوننا ولدنا البوين ينتسبان لمذهب أهل البيت Kجعلنا نرضع هذا الحب
منذ نعومة أظفارنا ,ولذات الس ��بب جعلنا نغف ��ل عن مقدار هذا الحب,
وهل سعينا في تنميته و زيادته ام اقتصرنا على قول-عليه السالم -كلما
ذكروا ....حبي لصاحب االمر هو س ��ر نجاحي وأكس ��ير حياتي ,أنا على
يقين ت ��ام بأن حبي وانتمائي له  %100و مس ��تعدة للتضحية بحياتي وبكل

تتمة

آل محمد Qمن أتباع هذه المدرسة ,وبروايات عديدة وبطرق مختلفة
كله ��ا تؤكد ,بل تجزم بظهور المهدي Qوعلى رأس ��ه غمامة فيها ملك
ينادي :هذا خليفة اهلل المهدي Qفاتبعوه.
نق ��ول هي نعمة م ��ن نعم اهلل تعالى علينا ..ف�ل�ا امكان لتغطية والمجال الخفاء ,وال س ��بيل الى الى جحود ,وال طريق غير طريق الحق ..
وال حك ��م اال لدين الحق الذي س ��يظهره الديان على الدين كله ..ولو كره
االخرون.

غال لمقدمه الش ��ريف  ,كل مابنا من نعمة فبفضله وبرعايته Qفمقدار
التضحية التي نقدمها لسر وجودنا و كل مالدينا هو منه ....

 -الفي�صل :

االم ��ام المه ��دي Qينتظرنا على احر من الجم ��ر ,فهو يتحرق الى
تلك الس ��اعة التي يعلن فيها ثورته العالمية ك ��ي ينقذ العالم من الجاهلية
المعاصرة ,ونحن نفسر حبنا له تفسيرا بسيطا كما هو الحال بين الوالد
وابن ��ه او بي ��ن االخ واخيه او بين الصديق وصديقه ,م ��ن منا اوصله حبه
إلمامه الى التضحية الحقيقية من اجله؟

-عبدالمهدي :

نحن فداء لحروف اسمك (ياصاحب الزمان (.
ان اق ��ل م ��ا نضحي به ه ��و كل ما نمل ��ك ,الروح ,االبن ��اء ,االهل,
العش ��يرة .....لكن هل يصدق هذا ؟ ...ولو طلع علينا االمام Qاالن بذلك
النور الذي تس ��تحي الشمس لنوره وقال من لها؟؟؟ فهل نتقدم بكل اقدام
ام ( ...بل االنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره)

 -نقاء:

أن م ��ن يجري في دمه حب اإلمام الحجة بن الحس ��ن .. Qفأن قلبه
ينبض  -يالثارات الحس ��ين - Qوجوارحه وجوانحه تسعى لتلبي  -لبيك
يامهدي –Q

 -خادم المختار و�آله.

افديه بنفسي وروحي ودمي ومالي وولدي ..

-رعد كامل عبادي:

ان كان سيدي قاسى وشاهد كل اآلالم التي حصلت للبشر ,وكان وما
وكان االم ��ام المنتظ ��ر Qوالس ��فراء يعالجون
يزال يفدينا بعمره المحفوظ من قبل اهلل ...افديه بعمري وهو اغلى شيء
تلك المخاطر بكل حكمة.
واس ��تمر عمل هذه التش ��كيلة حت ��ى اواخر على االنسان ,وهو قبل المال والولد.
عصر الغيب ��ة الصغرى ,لكن نجمه ��ا افل بعد
 بنت الهدى :سبعين عاما ,كما افل نجم التشكيلة الوكالتية
افدي س ��يدي وم ��والي بروح ��ي واوالدي ومال ��ي وكل ما امل ��ك ,وان
بع ��د قرني ��ن م ��ن الزم ��ن حي ��ث حل ��ت محلها
التشكيلة الفقهائية.
استطعت العيش مرة ثانية ,فسوف افديه بروحي
اتمن ��ى الم ��وت تحت لوائ ��ك واتمنى الم ��وت فداك ,فالقلب س ��يدي
يهواك وال يحب سواك

قراءة يف كتاب
�إلزام النا�صب يف �إثبات احلجة الغائبQ

يقع الكتاب في طبعته االولى سنة 1426هـ في جزأين
وبواق ��ع  1038صفح ��ة ,وهو من مراجع ��ة وتصحيح فالح
عبد الرزاق العبيدي ,وقد جعله مؤلفه بمثابة الش ��جرة,
وفصول ��ه أعضاؤه ��ا وفروعها وتفاصيلها ,فجاء بعش ��رة
أغصان ,تحمل العناوين التالية:
 .1ف ��ي ان االرض ال تخل ��و من حج ��ة وان اإلمامة
ف ��ي االعق ��اب ,وفي ع ��دم مدخلي ��ة البل ��وغ باإلمامة.2 .
إخبار اهلل تعالى بوجود القائم Qوتفس ��ير سورتي القدر
والعصر وبش ��ارات األنبي ��اء بالقائ ��م .3 .Qإخبار النبي
واألئمة Kبقيام المه ��دي Qمن ولد فاطمة .4 .Pفي
ام ��كان الغيبة ومن اتفقت له ��م والمعمرين .5 .اخبار أمه
 Pوتول ��ده Qوالمعترفين بوالدته ومن رآه في حياة أبيه
وبع ��ده Qومعاجزه .6 .Qفي م ��ن ادعى رؤيته في غيبته
 Qالكبرى .7 .اخبار اهل الس ��نة والجماعة بوجوده اآلن
غائب� �اً .8 .في عالئم ظهوره من القرآن والس ��نة واألئمة
الطاهرين .9 .Kما يقع في زمانه وظهوره .10 .Qفي
رجعة االئمة ..Kوانها وقعت في األمم الس ��ابقة واآليات
القرآنية المشعرة بذلك ,واألحاديث الدالة.
والكتاب واضح في عنوانه بين في قصده والهدف من
جمعه وتأليفه.
يأت ��ي المؤل ��ف إل ��ى أول غصن في ش ��جرته ليعرض:
ان األرض ال تخل ��و من حجة وما من اح ��د إال يعرف إمام
زمان ��ه ..وان هناك عالئم إلمام الزمان وس ��بالً لمعرفته
وجوام ��ع صفات ��ه ..وان ال مدخلية للبلوغ ف ��ي اإلمامة ..وال
يضرها صغر السن ..ويستعين بقوله تعالى ... (( :لكل قوم
هاد)).
وبع ��د ان يرجع بنا مؤلف الكت ��اب الى أصول تاريخنا
العقدي الس ��ماوي يبين لنا ان مسألة وجود منقذ للبشرية
م ��ن ظالمتها ,ه ��اد لها من ضاللتها هي مس ��ألة اقرتها
االدي ��ان  ..وبينتها سلس ��لة من ارس ��لهم اهلل تعالى ,ومن
بعثهم من االنبياء ..لنعرف من خاللها ان ال مجال اال االلتزام بها ..وان
من يدعي انكارها هو منكر بالنتيجة لكل المنظومة الدينية االلهية.
ثم ينتقل مؤلف الكتاب إلى غصن آخر من أغصان شجرته اإللزامية
هذه ليع ��رض بعض اثمارها الزاما للمعان ��ي ,وردا على المنكر التمام
فط ��رة اهلل التي فطر الن ��اس عليها؛ ليبين لنا إخب ��ار النبي Nواألئمة
 Kبقيام المهدي Qمن ولد فاطمة من طرق العامة _أصحاب نظرية
الصحاب ��ة_ وينبري ليذكر لنا بعض� �اً من الذين ذكروا خبر قيام مهدي

حوارات مهدوية
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وكيف نصدقه وال نحبه؟ واهلل اني احبه واتش ��وق الى ظهوره Qكل
يوم  ,وان شاء اهلل نحن من المنتظرين لظهوره القريب و القرآن الكريم
قد قال ( يرونه بعيدا ونراه قريبا )  .المعارج6،7 :

: Sabahmahde-

طبع ��ا الكل يقول افديه بروحي وجس ��دي ,ولك ��ن تبقى صورة الواقع
الحقيقي ,فهل هذا الكالم صحيح ,اهلل اعلم؟؟؟

 -زهره را�ضى :

الح ��ب الحقيقى ه ��و حب اهلل عز وجل ,و ينبثق م ��ن حبه تعالى حب
ولي ��ه المنتظ ��ر Qالذى هو اغلى م ��ن االم واالب والول ��د والمال  ,بل هو
اغلى من النفس ,وهي اغلى مايملكه االنسان وهو مستعد ان يبذلها فى
سبيل اهلل تعالى وألجل حبيبه االمام الحجة المنتظر.Q

 -غ�صون ال�صريفي :

كل منا سيكون جوابه وبكل تاكيد ان حبه الل البيت Kاكثر من حبه
لولدي ��ه وولده وال بيته وانه س ��يضحي ألجلهم بالغال ��ي والنفيس ولكن هل
هذه هي الحقيقة طبعا ال؟ الن االنس ��ان اذا وض ��ع على المحك ففي ذلك
الوقت يمكن ان تعرف مشاعره الحقيقية ومدى حبه الل البيت.K

 -الطيف الثقافي: 313

ان التجارب التاريخية اكدت ان الذين ناصروا االئمة  Kقلة ,وان
الذين ضحوا بالنفس والنفيس هم ندرة  ,واعتقد ان هذا الجواب لو وجه
الى جميع المسلمين في ذلك الوقت لقالوا نفديهم بانفسنا وأموالنا.

: kotawy-

قال تعالىُ ( :قل ال أسألُكُم عَلَيهِ أجراً إالّ المودَّةَ في ال ُقربَى).
وقد تواتر عن النبي المصطفىNأنّه قال :أحبوا اهلل لما يغذوكم من
نعمته ،وأحبوني بحبّ اهلل ،وأحبوا أهل بيتي بحبي.
وتوات ��ر عن ��ه( :Nأ ّن حبه ��م عالم ��ة االِيم ��ان ،وأن بغضهم عالمة
النف ��اق ,و ا ّن من أحبهم أحب اهلل ورس ��وله ،وم ��ن أبغضهم أبغض اهلل
ورسوله .)..

 -طالب التوحيد:

أدّعي أنني أحبه كثيرا .وأدعو اهلل أن يرزقني حسن العاقبة.

بل�سم ال�شهداء

وص ��ل الم ��رض باإلمام Qإل ��ى ذروته،
أيس األطبّاء منه ،انسحبوا ليتركوا له المجال
لالخت�ل�اء بعائلت ��ه وإيصائهم ،وحينما اش ��تدَّ
المرض به أمر خادمه عقيد الذي كان خادماً
ألبيه االمام علي بن محمّد Qقائالً:
(أدخ ��ل البي ��ت فإنَّ ��ك ترى صبياً س ��اجداً
فائتني به).
فدخل الخادم إلى أحد الغرف فوجد صبياً
س ��اجداً رافعاً سبابته نحو السماء ،فسلَّم عليه
فأوجز في صالته.
فقال لهَّ :إن سيّدي يأمرك بالخروج إليه.
خ ��رج الصبي وجاء إلى أبيه فس� �لَّم ،فلما
رآه أبوه الحس ��ن بكى وقال( :يا س� �يّد أهل بيته

اسقني الماء فإنّي ذاهب إلى ربّي).
أخ ��ذ الصبي الق ��دح بيده ,حرَّك ش ��فتيه
الشريفتين ثمّ سقاه.
قال أبو محمّد( :ابشر يا بني فأنت صاحب
الزمان ،وأنت المه ��دي ،وأنت حجّة اهلل على
أرض ��ه ،وأنت ولدي ووصيّي وأن ��ا ولدتك وأنت
(محمّ ��د) بن الحس ��ن ب ��ن علي ب ��ن محمّد بن
علي بن موس ��ى بن جعفر بن محمّد بن علي بن
الحس ��ين بن علي بن أبي طالب ،ولدك رس ��ول
اهلل ،وأنت خاتم األوصياء األئمّة الطاهرين،
وبشَّر بك رس ��ول اهلل ،وسمّاك وكنّاك ،بذلك
عهد إل� �يَّ أبي عن آبائ ��ك الطاهرين صلّى اهلل
على أهل البيت ،ربّنا إنَّه حميد مجيد).

ل ��م يبقَ اإلمام Qبعد ذل ��ك إالَّ قليالً حتَّى
انتقل إلى رحمة ربّه مظلوماً ش ��هيداً ،فضجَّت
س ��امراء ضجّ ��ة واحدة وأخ ��ذ الن ��اس يهتفون
بح ��زن وأس ��ى :م ��ات اب ��ن الرض ��ا ،فتعطَّلت
األس ��واق ،وأغلق ��ت المحال ،وتجمَّ ��ع الناس
أم ��ام بيت اإلم ��ام ،Qما بين ن ��ادب و صارخ
وآخ ��ر باك ،فلم ي� �رَ مثل ذلك الي ��وم من باكٍ
وباكية.
ً
ً
وهكذا انتقل اإلمام مظلوما مس ��موما ختم
له بالش ��هادة كآبائه ،حيث أصب ��ح قبره مناراً
لطالبي الحرّية والراحة والقيم.

 4الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا
دور الإعالم اجتاه الق�ضية املهدوية بر�ؤية اعالميي النجف اال�شرف

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.
استطالع:عبد المنعم االسدي
تحرير :نور الساعدي

إذا كان الصحفي واإلعالمي العراقي قريبا جدا من الحدث أينما كان ,فهل هو كذلك قريب من القضايا
الفكرية والعقائدية
االعالمي راجي نصري قناة الحرة الفضائية :ان دور اإلعالم
يف التعريف بالقضية املهدوية ليس باملستوى املطلوب
االعالمي فاضل البديري من قناة العالم الفضائية :ان أفضل األساليب اإلعالمية لسد هذا
الفراغ وإيصال القضية للمتلقي هي برامج مختصة على مستوى عال إعدادا وتقديما وإخراجا
اكد االعالمي منتظر مهدي الشريفي من قناة العراقية الفضائية
أن الخلل يكمن بالوسائل اإلعالمية وباألشخاص القائمني عليها
على ّ
جالل الحلفي من قناة الفرات الفضائية :ان اإلعالم أدى دوره
يف التعريف بالقضية املهدوية بعد سقوط النظام السابق
محمد حسني علي من هيئة االذاعة الربطانية  :BBCان الحاجة
اىل وسائل حديثة يف التعريف بالقضية له اهمية كبرية يف ذلك
محمود شاكر من قناة كربالء الفضائية :الوسائل التعريفية الحديثة مطلوبة
ولكنها ليست عذرا لتغطية التقصري الواضح يف عدم تحمل املسؤوليات
إذا كان الصحف ��ي واإلعالم ��ي العراقي قريبا جدا
م ��ن الح ��دث أينم ��ا كان ,فه ��ل ه ��و كذل ��ك قريب من
القضاي ��ا الفكرية والعقائدية التي ال تقل ش ��أنا عن أي
حدث تتهافت األسماع لمعرفة أدق تفاصيله؟؟
انطالقا من ذلك توجهت رصدنا بهذا السؤال لتجد
الجواب عند عينة من اإلعالميين في النجف األش ��رف
ويمثل ��ون جهات إعالمية مختلفة ب ��اآلراء والتوجهات ..
حيث عرضت عليهم مجموعة أس ��ئلة تش ��كل استطالعا
لمعرف ��ة أرائهم حول دور الوس ��ائل اإلعالمية في نش ��ر
القضي ��ة المهدوي ��ة فكانت اإلجابات كالتالي وحس ��ب
األسئلة المطروحة عليهم:

ال�س���ؤال الأول  ..هل �أدى الإع�لام العراقي
دوره في التعريف بالق�ضية المهدوية ؟

وكان ��ت إجاباته ��م متفقة جميعا عل ��ى أن اإلعالم
العراق ��ي لم ي ��ؤد دوره الحقيقي ف ��ي التعريف بالقضية
المهدوية .

وال�س���ؤال الثاني تمحور حول ت�شخي�ص ذلك
التق�صير والخلل في و�سائل الإعالم العراقية؟
فكانت اإلجابات متفقة بنسبة  %90على أن الخلل
يكمن في هذه الوسائل وفي الجهات الداعمة لها.

وال�س���ؤال الثالث كان عن الحداثة في و�سائل
الإع�لام وه��ل ه��ي مطلوبة ف��ي ن�ش��ر هذه
الق�ضية؟
فكان ��ت اإلجابات أيضا متفقة وبنس ��بة  %100على
ذلك.

وال�س���ؤال الراب��ع تركز حول �أه��م الو�سائل
الإعالمية في نقل الق�ضية المهدوية المقد�سة
�إلى المتلقي؟
فكان ��ت نس ��بة  %70تعتب ��ر القن ��وات الفضائي ��ة
أهم وس ��يلة فيما توزع ��ت رؤية الباقين بي ��ن االنترنيت
واإلذاع ��ات والمطبوع ��ات كأه ��م ه ��ذه الوس ��ائل م ��ع
خصوصية كل منها بالنسبة للمتلقي .

وال�س���ؤال الخام���س كان ع��ن دور الدول��ة
العراقية في ن�شر هذه الق�ضية؟
وكان ��ت اإلجاب ��ات وبنس ��بة  %70تعتب ��ر أن الدولة

مقص ��رة ف ��ي هذا الجان ��ب  ..أم ��ا الباقون ف ��رأوا أن ال
عالقة للدولة بنشر هذه القضية.

ولعل ال�س���ؤال ال�ساد���س كان مكمال لل�س�ؤال
الخام���س وه��و ه��ل �أن الم�ؤ�س�س��ات الديني��ة
واالجتماعية مق�صرة كذلك ؟

فكان ��ت نس ��بة اإلجابات التي تعتبر هذه المؤسس ��ة
مقصرة في هذا الجانب تتجاوز . %75

وال�س���ؤال ال�ساب��ع كان ع��ن �أدعي��اء الق�ضية

المهدوية الذين ا�ستغلوا فعال الفراغ التعريفي
به��ذه الق�ضي��ة المف�صلي��ة لتنفي��ذ �أجنداتهم
و�أهدافهم المختلفة ؟
فكانت نسبة  %90من اإلجابات تتفق على استغالل

الف ��راغ التعريفي م ��ن قبل أدعي ��اء القضي ��ة المهدوية
لمصالحهم المختلفة ..

�أم��ا ال�س�ؤال الثامن فكان عن �أف�ضل الأ�ساليب
الإعالمي��ة الت��ي يمك��ن للمتلق��ي �أن يتقبله��ا
�إعالميا؟

وكان ��ت اإلجاب ��ة أن كل األس ��اليب مهم ��ة ش ��ريطة
توفر الكفاءات إلدارة هذه األس ��اليب مع اعتبار أسلوب
البرامج الوثائقية وبعده ��ا البرامج الحوارية ثم برامج
األطفال أكثر قربا للمتلقي من سواها .

وال�س���ؤال التا�سع كان ع��ن المتلقي نف�سه
 ..هل ه��و مهتم بمعرف��ة تفا�صي��ل الق�ضية
المهدوية �إعالميا ؟
فكان ��ت اإلجاب ��ة وبنس ��بة  %100متفق ��ة عل ��ى أن

المتلق ��ي متله ��ف جدا لمعرفة كل ش ��ي يخ ��ص القضية
المهدوية ويس ��عى من خالل وسائل اإلعالم إلى معرفة
المزيد من التفاصيل ..

وال�س���ؤال العا�شر والأخير كان عن المقترحات
الت��ي يراها الإعالمي��ون منا�سب��ة لتطوير نقل
ون�شر الق�ضية المهدوية �إلى المتلقي؟

 ..فكان ��ت اقتراحاته ��م متعددة مع اش ��تراك بعض
منها عندهم ..
حي ��ث رأى قس ��م منه ��م ض ��رورة اإلكث ��ار م ��ن
المسابقات (المسابقات الجادة الكبيرة وليست الورقية
أو مس ��ابقات الصحف أو المؤسسات المقروءة) وأيضا
إقامة نش ��اطات ش ��هرية فكري ��ة وسياس ��ية واجتماعية
وثقافي ��ة تعن ��ى بالقضي ��ة المهدوي ��ة م ��ع التركيز على
الجانب السلمي لهذه القضية وال يمكن اعتبارها قضية
دموية للقضاء على الظلم والجور
كذل ��ك التركيز على تربية األجي ��ال الصغيرة على
ح ��ب القضي ��ة المهدوية لك ��ي يتقبلوا فه ��م تفاصيلها
مستقبال بشكل واع ,هذا إلى جانب إرسال مبلغين إلى
المناطق النائية والفقيرة والش ��عبية لكي يعرّفوا الناس
بمضامي ��ن القضي ��ة المهدوية مع وض ��ع منهج أكاديمي
وح ��وزوي للتعريف به ��ذه القضية والعم ��ل على تطوير
المناهج المختلفة ( الدراس ��ية واالجتماعية والمنوعة)
بمعنى وجوب تدريس تفاصيل القضية المهدوية حوزويا
وأكاديميا بشكل مدروس ووفق منهج رصين واالستفادة
الحقيقي ��ة م ��ن المجالس والمناب ��ر الحس ��ينية ومنابر
الجمع ��ة للتعري ��ف به ��ا وتطوي ��ر أس ��اليب طرحها بما
يتالءم م ��ع روح العصر  ..ومخاطبة الش ��باب خصوصا

واالنفتاح على العالم الخارجي بأس ��اليب فكرية جديدة
تتناس ��ب مع التوجه الفكري للطرف اآلخر  ..واحتضان
ورعاية الكفاءات التي لها قابليات توصيل مفردات هذه
القضي ��ة إل ��ى المتلقي ودعمه ��م ماديا ومعنوي ��ا  ..فيما
ذهب البعض إلى ضرورة االستعانة بالمرجعية الدينية
لتوصي ��ل األفكار الجديدة إلى الناس بأس ��لوب مبس ��ط
ويعتمد على الوسائل الحديثة في مجال االتصاالت فيما
رأى البعض أن الظهور المباش ��ر للمرجعية في وس ��ائل
اإلعالم لشرح مضامين القضية المهدوية كونها الجهة
األكث ��ر اس ��تماعا لها في العالم وكالمه ��ا مؤثر جدا في
النفوس وسيؤتي بنتائج ايجابية ربما غير متوقعة ...
بع ��ض م ��ن كلم ��ات االعالميي ��ن الذي ��ن ش ��ملهم
االستطالع:
فق ��د بي ��ن االعالمي راج ��ي نصير (قن ��اة الحرة
الفضائي ��ة ( ان دور اإلع�ل�ام ف ��ي التعري ��ف بالقضي ��ة
المهدوية ليس بالمستوى المطلوب  ،القضية المهدوية
قضي ��ة عقائدية فيها بع ��د غيبي وتحتاج إلى اس ��تعداد
نفسي أولي لدى المتلقي ,واعتقد إن الظروف التي تمر
به ��ا األمة تحتاج إل ��ى تناول ذكي وح ��ذر للموضوع على
أي ��ادي مخلصة وملتزم ��ة يخرجه من حيز االس ��تغالل
غي ��ر العقائدي وإال س ��تكون ردة الفعل عكس ��ية خاصة
ف ��ي وض ��ع االضطراب الفك ��ري الحال ��ي و اعتق ��د إننا
نحتاج إل ��ى الواقعية والصدق في ط ��رح قضية مفصلية
كالقضي ��ة المهدوي ��ة وعنده ��ا تصبح القل ��وب مفتوحة
للتلقي بغض النظر عن الوس ��يلة الن القضايا العقائدية
تقتضي اس ��تعدادا نفس ��يا وروحيا وفطرة سليمة ,ومن
أهم وس ��ائل اإلعالم لتوصيل القضية المهدوية للمتلقي
صحاف ��ة ـ تلفزيون ـ إذاعة ـ انترنيت ـ مطبوعات الجميع
ولكن ب ��ذكاء وبعيدا عن المتاج ��رة  ,بمعنى ان ننتصر
للعقي ��دة ال أن نتاج ��ر به ��ا باإلضافة إل ��ى إن ال عالقة
للدول ��ة المدنية بالقضايا العقائدي ��ة فالعقيدة هي التي
تحدد شرعية الدولة وليس ��ت الدولة مسؤولة عن إثبات
صدقي ��ة العقيدة مادام المعتقد نصي ��ا ال يقبل النقاش
أو ال ��رأي الخ ��اص وخصوصا إذا كان ال ��رأي فيه طابع
سياس ��ي أو إيديولوجي مبرمج وإنما المؤسس ��ة الدينية
واالجتماعي ��ة ه ��ي معني ��ة بتوفير المقدم ��ات الصالحة
التي تش ��جع على فتح القلوب والعقول على تلقي الفكرة
المهدوية.
وق ��د بيّن االعالمي فاضل البديري من قناة العالم
الفضائية ان االعالم لم يؤد دوره اتجاه القضية المهدوية
ولعل س ��بب ه ��ذا الخل ��ل يرجع إل ��ى انش ��غال اإلعالم
بظ ��روف البل ��د ,باإلضافة إلى إنه ��ا يعوزها الحداثة
ف ��ي التعريف بالقضي ��ة المهدوية ,وربم ��ا أن أدعياء

المهدوية اس ��تغلوا هذا الفراغ التعريف ��ي بهذه القضية
لصالح توجهاتهم ان أفضل األس ��اليب اإلعالمية لس ��د
هذا الفراغ وإيصال القضية للمتلقي هي برامج مختصة
على مس ��توى عال إعدادا وتقديما وإخراجا ,فالمتلقي
يحتاج إلى وس ��ائل الجذب التي تش ��ده إل ��ى متابعة هذه
الوس ��ائل ،ومن المقترحات واألفكار الجديدة في هذا
المج ��ال ه ��و التوس ��ع ف ��ي التعريف بالقضية وبش ��كل
مختص ومركز وعبر وس ��ائل متنوعة ال تش ��عر المتلقي
بالتخم ��ة والملل كالمس ��ابقات ,كذل ��ك المحاضرات
عب ��ر المبلغي ��ن خصوصا في أيام المناس ��بات وبش ��كل
يركز على جوهر القضية.
بينم ��ا اوضح االعالمي احم ��د محمد الفتالوي من
القناة الرياضية العراقية رأيه قائال :مع األس ��ف اقول
ان دور اإلع�ل�ام في هذا المجال ضعيف جدا ,والخلل
في عم ��ل القن ��وات اإلعالمية واضح ج ��دا ,وان كانت
الدولة مقصرة هناك  ..لكنها ليس ��ت مسؤولة مسؤولية
كبي ��رة باعتباره ��ا دول ��ة ليس ��ت إس�ل�امية .ب ��ل حت ��ى
المؤسس ��ة الدينية واالجتماعية مقص ��رة كثيرا وتحتاج
إلى تش ��خيص خللها ومن ث ��م العمل عل ��ى قاعدة ثابتة
للتعريف بالقضية المهدوية.
فيم ��ا اك ��د االعالم ��ي منتظ ��ر مه ��دي الش ��ريفي
م ��ن قناة العراقي ��ة الفضائية ان االعالم ل ��م يؤد دوره
المطلوب مع األسف ,و الخلل يكمن بالوسائل اإلعالمية
وباألشخاص القائمين عليها .
ولس ��د هذا الف ��راغ يمك ��ن إتباع أفضل األس ��اليب
اإلعالمي ��ة لتوصيل القضي ��ة المهدوي ��ة للمتلقي منها:
البرام ��ج الوثائقية و البرامج الحوارية وبرامج األطفال
وع ��ادة المتلقي يهتم بالوس ��ائل اإلعالمي ��ة التي تتناول
القضية المهدوية في برامجها وكتاباتها و كيف ال يهتم
بها وهو دائم البحث عن من يش ��رح له تفاصيل القضية
المهدوية  ..المتلقي متلهف.
واش ��ار االعالمي ج�ل�ال الحلفي من قن ��اة الفرات
الفضائ ��ي ان اإلعالم أدى دوره ف ��ي التعريف بالقضية
المهدوي ��ة بع ��د س ��قوط النظ ��ام الس ��ابق حي ��ث بدأت
الخط ��وات به ��ذا االتج ��اه ,ولكنها ليس ��ت بالمس ��توى
المطلوب ,و الخلل يكمن في الوس ��ائل اإلعالمية التي
تنتهج الربح المالي وتقدمه على المنفعة العامة واعتقد
أننا نحتاج الوسائل الحديثة مع مراعاة األصالة في نقل
هذه القضية إلى الناس.
وق ��ال االعالمي عبد الحس ��ين رض ��ا العبيدي من
تلفزي ��ون النجف االش ��رف :مازالت خط ��وات اإلعالم
اتجاه القضية المهدوية في بداياتها رغم وجود وس ��ائل
إعالمية تتبنى التعريف بهذه القضية العقائدية ويرجع

السبب في التلكؤ الحاصل في هذا المضمار إلى:
 1ـ الخلل باألش ��خاص المسؤولين عن إدارة وسائل
اإلعالم المعنية لعدم امتالكهم الخبرة الكافية
2ـ الجهات الداعمة ال تركز على هذه القضية بشكل
حقيقي
واوض ��ح االعالم ��ي محمد حس ��ين علي م ��ن هيئة
االذاعة البرطانية  BBCان دور اإلعالم في التعريف
بالقضية المهدوية الزالت خطواته دون مستوى الطموح
مما ي ��دل على وجود خلل ف ��ي إدارة القنوات اإلعالمية
المختلف ��ة باالضافة الى ان الحاجة الى وس ��ائل حديثة
في التعريف بالقضية له اهمية كبيرة في ذلك.
واش ��ار االعالمي محمود ش ��اكر من قن ��اة كربالء
الفضائي ��ة الى ان التعريف بالقضي ��ة المهدوية لم يكن
بالمستوى المطلوب من قبل االعالم ,و الخلل هو عدم
تحمل المس ��ؤولية م ��ن قبل إدارات الوس ��ائل اإلعالمية
ألنه ��م ال يعلم ��ون حج ��م ه ��ذه المس ��ؤولية واعتق ��د ان
الوس ��ائل التعريفية الحديثة مطلوبة ولكنها ليست عذرا
لتغطية التقصير الواضح في عدم تحمل المسؤوليات.
واقت ��رح اليص ��ال ه ��ذه القضي ��ة بش ��كل مثال ��ي
للمتلقي:
 1ـ وجوب تدريس تفاصيل القضية المهدوية حوزويا
وأكاديميا بشكل مدروس ووفق منهج رصين
 2ـ إجراء مس ��ابقات دورية وبشكل منتظم لمختلف
ش ��رائح وطبقات المجتمع تتضمن للمعلومات عن هذه
القضية.
 3ـ اإلس ��تفادة م ��ن المجال ��س والمنابر الحس ��ينية
ومنابر الجمعة للتعريف بالقضية المهدوية .
واوضح ��ت االعالمي ��ة هن ��د الجزائ ��ري م ��ن قناة
الفرقان الفضائية ان دور اإلعالم في التعريف بالقضية
المهدوية لم يكن بالمستوى المطلوب ابدا والسبب يعود
ال ��ى ضع ��ف الفهم الع ��ام له ��ذه القضية ل ��دى إدارات
القن ��وات اإلعالمي ��ة وكذل ��ك الخوف من اآلخ ��ر ،اما
الحداث ��ة في التعريف بالقضي ��ة المهدوية فهي مطلوبة
وبش ��كل ضروري واالنترنيت و الفضائي ��ات و اإلذاعات
والمطبوعات من الوسائل االعالمية المهمة في ايصال
القضية للمتلقي.
أم ��ا االعالم ��ي أك ��رم العيدان ��ي من قن ��اة الغدير
الفضائية فقد كان قريبا مما افاده زمالؤه اآلخرون.
وف ��ي ختام رصدنا ومما تق ��دم يمكن القول :يبقى
اإلعالمي ��ون ج ��زء اً ال يتج ��زأ من المجتم ��ع العراقي ..
يش ��عرون بم ��ا يفكر به المواط ��ن ويحس ��ه وينقلونه إلى
الرأي العام.

التمهيد المهدوي

5

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 الهند رفعة المكانة وفاعلية الح�ضور
اعداد :هيأة التحرير

جمهورية الهند/الواقع الجغرافي:

جمهوري ��ة الهن ��د جمهوري ��ة اتحادي ��ةديمقراطية ,تقع في شبه القارة الهندية ,في جنوب
آسيا ,وهي سابع بلد من حيث المساحة الجغرافية,
والثانية من حيث عدد السكان في العالم ,وهي البلد
االكثر ازدحاما في العالم كذلك.
يحده ��ا المحيط الهندي م ��ن الجنوب ,وبحرالع ��رب من الغ ��رب ,وخلي ��ج البنغال من الش ��رق,
وتحده ��ا جمهورية الصين الش ��عبية والنيبال وبوتان
من الشمال.
تبلغ مساحة جمهورية الهند 695ر561ر 3مليونكيلو متر مربعا .أما سكانها فهم 000ر000ر170ر1
مليار نسمة.
تتك ��ون الهن ��د م ��ن  28والي ��ة وس ��بعة اقالي ��ماتحادية وتتمتع بنظام برلماني ديمقراطي.
الهن ��د ملتقى طرق التج ��ارة التاريخية ,وهيمعروفة بثرواته ��ا التجارية لفترة كبيرة من تاريخها
الطويل.
تمتلك الهند ثاني عشر اكبر اقتصاد في العالمفي سوق صرف االس ��عار ,ورابع اكبر قوة شرائية,
وق ��د حولتها االصالحات االقتصادية منذ عام 1991
الى واحدة من اكبر االقتصادات نموا .ولكنها ال تزال
تعاني من المستويات العالية من الفقر واالمية وسوء
التغذية.

الهند/الواقع الديمغرافي الديني:

تمتل ��ك الهن ��د مجتمع ��ا تعددي ��ا ,ف ��ي اللغ ��ات
واالع ��راق ,وهي ايض ��ا موطن التنوع ��ات الدينية,
فقد نش ��أت فيها اربعة اديان رئيس ��ة هي الهندوسية
والبوذي ��ة والجايني ��ة والس ��يخية ,تأت ��ي بعده ��ا
الزرادشتية واليهودية والمسيحية واالسالم.
تبلغ نسبة المسلمين من مجموع سكانها اكثر
من  .%30الشيعة منهم اكثر من  84مليون شيعي.

تاريخ انت�شار الت�شيع في الهند:

تتوفر معلومات تقول ان :نواة اول تواجد ش ��يعي
ف ��ي الهند تعود ال ��ى رجل هندي يدعى (شنس ��ب),
وقد اس ��لم في عصر امي ��ر المؤمنين علي -Qالذي
اعط ��اه عهدا توارث ��ه ابن ��اؤه من بع ��ده ,وقد عرف
اوالده واحفاده (باالسرة الشنسبانية)..
ويع ��زو البع ��ض الوجود الش ��يعي ف ��ي الهند الى
عام ��ل آخر وه ��و تواجد الزيدي ��ة الذين ج ��اؤوا الى
اطراف بالد الس ��ند مع (ابن محمد النفس الزكية)
الذي قتل سنة 245هـ ,وقد تمكن هؤالء الزيدية من
التأثير على الحكام في تلك البالد ,فأضحى اولئك
الحكام من اتباع المذهب.
كذل ��ك يرج ��ع آخ ��رون ارس ��اء قواع ��د الوج ��ود
الش ��يعي في الهند الى االس ��ماعيليين .هذه الطائفة
التي عرفت بنش ��اطها الديني واالقتصادي ليس على
صعي ��د جمهوري ��ة الهند فقط ,بل عل ��ى صعيد بالد
المسلمين ,ومنها رعايتها لبعض العتبات المقدسة
واداء.
وتوليها لها باالعمار الذي يثير االعجاب فنا ً
وهناك مصادر اخرى ترجع انتشار التشيع هناك
الى نشوء فرق الصوفية (كالس ��هروردية والحبشية)
فهم له ��م ميول مذهب اهل الس ��نة _اي مش ��روعية
الخلف ��اء_ ولكنه ��م يوال ��ون اهل البي ��ت( Kاالئمة
االثنى عشر )Kفي الوقت نفسه ,وقد انتمى هؤالء
بعد فترة الى مذهب أهل البيت.K
ويق ��ول مق ��ال للكات ��ب ش ��ريف عب ��د العزيز في
مفك ��رة االس�ل�ام2009-م ان المذه ��ب االمام ��ي
االثنى عشري دخل الى الهند عن طريق سعي الحوزة
العلمية في ايران في شيراز واصبهان واردبيل ,وقد
حقق ��ت ف ��ي ذلك نجاح ��ا ملحوظا حيث اس ��تطاعت
اقناع بعض ملوك الهند بالتشيع ,والذين اخذوا في
الجهر بمعتقداتهم وشعائرهم .حيث دخل اول داعية
ش ��يعي بط ��رق بالد الهند الى كش ��مير س ��نة 872هـ
وهو الش ��يخ (ميرسمى الدين العراقي) ,وقد اجتهد
هذا الداعية في دعوة الكش ��ميريين للتشيع أكثر من
عشرين عاما.

يبلغ عدد ال�شيعة في الهند اكثر من  84مليون ن�سمة

ويعترب (يوسف عادل شاه البيجابوري) اول ملك هندي يعتنق املذهب االمامي سنة 908هـ.
ويعتبر (يوسف عادل شاه البيجابوري) اول ملك
هندي يعتنق المذهب االمامي سنة 908هـ .وقد روج
يوس ��ف ش ��اه للتش ��يع في البالد .وكان ال يجبر احدا
علي ��ه ,بل يس ��تعمل االقناع لجذب الن ��اس ,وهكذا

دلهي ,وميرت ,ومظفر آب ��اد ,ومظفر نكر وبريلي
وبداي ��ون ,ومراد آب ��اد ,وفيض آب ��اد وراي بريلي,
وجوني ��ور وبن ��ارس (دراوتربرابش) وكي ��ا (دربهار)
وميس ��ور ,ومن ��دراس ,وبمبي ,ويون ��ا ,وبنكلور,

�شخ�صيات �شيعية هندية

م ��ن الش ��خصيات االس�ل�امية الش ��يعية متميزة
النشاط في جمهورية الهند.
اب ��و الكالم زي ��ن العابدي ��ن ,الرئيس الحاديعش ��ر لجمهوري ��ة الهند من ع ��ام  2002الى 2007

وتعترب لكنهو (عاصمة الوالية) ومدينتها والية صافية خالصة للشيعة ,ويمكن
ان يطلق عليها (نجف الهند) ملا تحويه من عشرات الحوزات وآالف املساجد
والحسينيات املنتشرة يف كل ارجائها ,ويوجد فيها كذلك ما يقارب ()1000
عالم من علماء الدين ,ويمكنك ان تتجول يف شوارعها لتشاهد الصبغة الدينية
للمدينة حتى ليخيل اليك انك تمشي يف النجف االشرف أو قم املقدسة.
انتشر التشيع من أهل بيجابور.

انت�ش��ار �شيع��ة الهن��د عل��ى خارطته��ا
الوا�سعة

ينتش ��ر الش ��يعة الهنود م ��ن اس ��ماعيلية (بهرة)
وزيدي ��ة واثني عش ��رية في طول الب�ل�اد وعرضها,
وان لهم مكانتهم االجتماعية واالقتصادية والعلمية.
كذلك للش ��يعة ف ��ي الهند حضور فاع ��ل ,لدرجة ان
تس ��نمت ش ��خصيات منهم مناصب عليا ف ��ي الدولة
رغم كونهم اقلية من الناحية العددية.

من معاقل الت�شيع في الهند

للش ��يعة في الهند ع ��دة معاقل ومدن ينتش ��رون
فيها كحيدر آباد الدكن:
كذلك (لكنهو) عاصمة الوالية المس ��ماة باسمها
والبال ��غ عدد س ��كانها  17ملي ��ون نس ��مة ,والغالبية
العظمى منهم على المذهب الش ��يعي االثني عشري
ووالء بالعت ��رة الطاه ��رة,
وانه ��م ليهيم ��ون عش ��قا ً
وتعتبر لكنهو (عاصمة الوالية) ومدينتها والية صافية
خالصة للشيعة ,ويمكن ان يطلق عليها (نجف الهند)
لم ��ا تحويه من عش ��رات الحوزات وآالف المس ��اجد
والحسينيات المنتشرة في كل ارجائها ,ويوجد فيها
كذلك م ��ا يقارب ( )1000عالم م ��ن علماء الدين,
ويمكن ��ك ان تتج ��ول في ش ��وارعها لتش ��اهد الصبغة
الديني ��ة للمدين ��ة حت ��ى ليخيل اليك انك تمش ��ي في
النجف االشرف أو قم المقدسة.
وللعاشر من محرم _عاشوراء الحسين _Qفي
لكنهو قصة ,حيث يتقاطر للمدينة في هذه المناسبة
مئات اآلالف من الوالية ومن غيرها من مدن الهند.
ليقيموا احتفاالت يوم أبي االحرار الحسين.Q
-وهناك مدن هندية يتواجد فيها الشيعة ,منها

ومجلي بندر.

م�ؤ�س�سات �شيعية هندية

من المؤسسات الشيعية في جمهورية الهند:
انجمن حسيني في مدينة تيناي.مؤسس ��ة المؤمل الثقافية-في مدينة غازيبور.وهي تقوم بترجمة وتأليف الكتب االسالمية المفيدة
للجامعة ,ودراس ��ة الوضع االسالمي عامة والشيعي
خاصة.
انتش ��ارات العميد ف ��ي مدينة بنغال ��ور .وتقومبنش ��ر الكتب االس�ل�امية وتفاس ��ير الق ��رآن الكريم
والمحاضرات اسالمية.
منظم ��ة االمامي ��ة للتحقيق ��ات واالبحاث .فيمدينة كش ��مير .ومن نش ��اطاتها انشاء مكتبة االمام
الحسين ,Qوجذب الش ��باب الى الدين االسالمي
وتعريف ��ه له ��م ,ومواجهة التبليغ المضاد لالس�ل�ام
اضافة الى اقامة المناسبات الدينية.
مهمة الش ��يعة في مدينة لكنه ��و :ومن اعمالهاتأس ��يس مكتب ��ة وتوزي ��ع وطبع كت ��ب اس�ل�امية بلغة
االردو.
الشبكة االسالمية العالمية.ش ��يعة بوتا :وهي تختص باقامة المناس ��باتالدينية.
المكتب ��ة الناصرية -مدينة لكنهو :وهي مكتبةعظيمة تضم ميراث العالم الشيعي الكبير مير حامد
حسين وابيه.
مدينة الجامعة الناظمية في مدينة لكنهو.مدرسة الواعظين.-سلطان المدارس -في مدينة لكنهو.

وهو المهندس المتخصص صاحب المشروع النووي
الهندي.
احتشام الحسن شمسي-مدير مؤسسة المؤملالثقافية ,في مدينة غازيبور.
س ��يد محمد تصديق-مدير مؤسسة انتشاراتالعميد في بنغلور.
احم ��د س ��لطاني-مدير منظم ��ة االمامي ��ةللتحقيقات واالبحاث في مدينة كشمير.
ظهير احمد خان افتخاري-مدير مهمة الشيعةفي لكنهو.
عمران عبد الرسول-مدير الشبكة االسالميةالعالمية.

مرا�سيم عا�شوراء ابي االحرار االمام
الح�سين Qفي بنجلور

حيث ذهب محبو الحرية والكرامة االنس ��انية,
وحي ��ث تواج ��د عاش ��قوا أه ��ل البي ��ت Kومتبع ��وا
مذهبه ��م وطريقته ��م االصيلة في االس�ل�ام .فإنهم
ين ��ادون بالحق ويصدحون برف ��ض الباطل .ويدعون
الى حرية االنس ��ان ..ويسعون الى نشر مذهب النبوة
المحمدية-مسترش ��دين بفك ��ر آل بي ��ت النب ��يN
متخذين من ثورة االمام الحس ��ين Qمن ��اراً ..ومن
شخصيته المباركة الفذة اسوة حسنة يقتدون بها.
وعل ��ى ذلك وبم ��ا ان في مدينة بنجل ��ور عدداً ال
ب ��أس به م ��ن الش ��يعة ,فانهم يحيون هن ��اك ذكرى
س ��يد الش ��هداء االم ��ام الحس ��ين Qحي ��ث يقيمون
مجالس ومراسيم خاصة ..وتتركز اغلبية مجالسهم
الحس ��ينية في منطقة (ريتشمان) وس ��ط المدينة,
ويش ��اركهم في ذلك من يفدون الى هذه المدينة من

المعزين من مختلف انحاء الهند ..حيث تسرد قصة
كربالء االلم ..كرب�ل�اء الحق ..كربالء الدم ..ويزيد
انصار الحسين Qهناك احتفاالتهم بايقاد الشموع
وتبادل الزيارات بين محيي المآتم في الحسينيات-
واقامة المآدب وتوزيع المياه للجميع الناس.
ويتولى تنظيم المهرجات الحسينية العاشورائية
في هذه المدينة منظمة (انجمان االمامية).

حركة ت�شيع قوية

بس ��بب ما يتمتع به الشيعة االثني عشرية الهنود
من قابلية استمدوها من عمق واصالة مذهب الحق,
مذه ��ب آل بيت النبوة Qالذي اكس ��بهم قوة وارادة
وتصميما وكياس ��ة وحس ��ن تصرف مما أثار إعجاب
اآلخرين بهم وبسلوكياتهم ,خاصة بعد االطالع على
ما يحملون من عقيدة ,وما يضمرون من نوايا حسنة
اتجاه اإلنس ��انية جمع ��اء ترجمتها حس ��ن أفعالهم,
فقد مالت اليهم القل ��وب واقتنعت بعقيدتهم العقول
فكان ��ت -في الهند -حركة تش ��يع قوية بلغت أقصى
اتساع لها هناك .نتيجة إدراك الكثيرين وبالخصوص
المثقفي ��ن لطبيعة وحقيقة مذه ��ب أهل البيت,K
رغم المحاوالت البائس ��ة اليائس ��ة من قبل أصحاب
الحركات المعادية اللئيمة لقمع حركة اإليمان هذه,
فقد ابه ��ر أبصارهم نور آل محمد ,Nواس ��تبصار
اإلعداد الغفيرة من أبناء الهند ,وانتش ��ار مس ��اجد
المس ��لمين الشيعة وحسينياتهم وحوزاتهم في أنحاء
هذه البالد الشاسعة.

مطالب و�أمنيات:

م ��ع ان هناك متابعة جادة للحراك الش ��يعي في
جمهوري ��ة الهند من قبل المراجع العليا للش ��يعة في
إي ��ران والع ��راق ,إال انها يب ��دو ليس ��ت متابعة على
مس ��توى الطم ��وح ,وذلك لس ��عة المس ��احة أو رقعة
االنتش ��ار الش ��يعي هن ��اك ,وال تتناس ��ب مع نش ��اط
الش ��يعة هناك وليس ��ت على قدر همته ��م في وطنهم
الذي يموج بمختلف األديان والعقائد والعبادات.
ان ما يطمح إليه المس ��لم وانسجاماً مع انطباعه
م ��ع ما عند الش ��يعة في تلك البالد الشاس ��عة هو ان
تتوجه االهتمامات لالرتقاء بهذه الش ��ريحة الهندية
المؤمن ��ة المهمة وذل ��ك لتعميق العقيدة اإلس�ل�امية
الش ��يعية عنده ��م ,ونش ��ر ه ��ذا المعتقد بأس ��اليب
فنية وحديثة مدروس ��ة ,والتكثيف من نش ��اطاتهم,
والتركي ��ز عل ��ى إب ��راز تل ��ك العقي ��دة مترجم ��ة في
س ��لوكياتهم وحركتهم االقتصادية لما لالقتصاد من
كبير األثر في حياة الهنود وتوجيه مسيرة حياتهم,
اهتمام� �اً يلي ��ق بم ��ا وف ��ق اهلل تعال ��ى ش ��يعة الهن ��د
وأوصله ��م إليه ,وليكون ��وا بكل ذلك مصدر إش ��عاع
فكري وثقافي الستقطاب أكثر للمستبصرين والذين
يريدون االسترشاد بأنوار آل محمد.K
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دراسات

(�صدى املهدي) بني ال�سائل واملجيب
�س�ؤال من ح�سين حميد:

ما هي أقرب العالمات لظهور الحجة Q؟

�صدى:

أق ��رب العالم ��ات لظهور اإلم ��ام  Qالصيحة ألنه ��ا مقارنة لظهوره
 Qبل قد ورد في بعض الروايات الش ��ريفة كما في بحار األنوار جزء 52
صفحة  322عن اإلمام الرضا Qأن اإلمام المهدي Qينادى باسمه قد
ظهر عند بيت اهلل فاتبعوه علما ان الصيحة متعددة وليست واحدة.
وف ��ي بعض األخب ��ار األخرى ان م ��ن العالمات األخ ��رى القريبة من
ظهور اإلمام المهدي هي قت ��ل النفس الزكية التي بينها وبين المهديQ
خمسة عشر يوما.

�س�ؤال من عبا�س عبد الح�سن الزيدي :

من منكم متمسك بأمام األمة Qوقت الظهور؟

�صدى:

الش ��يعة متمس ��كون بإمامته  Qوس ��ائرون على نهجه الشريف الذي
خط ��ه لنا من خالل م ��ا وصل إلينا م ��ن تعاليمه وتعاليم آبائ ��ه الطاهرين
المنقولة ,وتمسكنا به في هذا الزمان هو الذي أوجب لنا قوة اليقين وقوة
البأس رغم العاديات والشبهات واالنحرافات الكبيرة في هذا الزمن.
وتمسكنا به تمس ��ك بالدين وتمسك باإلسالم ,وهو مستمر إلى وقت
ظهوره Qوبعد ظهوره.

�س�ؤال من االخ معروف :

هل صحيح أن اإلمام المهدي Qيس ��اعد المس ��لمين في الصناعات
النووية في الوقت الحالي؟

�صدى:

فيما يرتبط بمس ��اعدة اإلمام Qللمس ��لمين في الصناعات النووية
ف ��إن األدلة الكثيرة التي تدل على رعاية اإلمام لش ��ؤون أتباعه والمؤمنين
ب ��ه فضالً عن رعايته لش ��ؤون أفراد الدوائر األخ ��رى إلى أن تصل رعايته
 Qإل ��ى دوائ ��ر كونية عامة كرعايته للنظم الكوني ��ة وغيرها وهذه رعاية
عامة دلت عليها األدلة الخاصة والعامة بمقتضى وظيفة اإلمام.Q
أم ��ا فيما يخص وجود نصوص خاصة على هذه المفردة بالذات فال
يوج ��د بين أيدين ��ا دليل يدل على ذل ��ك ،نعم قد تذكر ش ��واهد يمكن أن
يستفاد منها رعاية خاصة من لدن اإلمام Qألمر معين وهذا وإن اندرج
تحت رعايته العامة المتقدمة إال أن هذا الشاهد يصبح وجهاً يستفاد منه
لتطبيق تلك الرعاية العامة على الخارج من أفراد ومصاديق.

�إنا غري مهملني
ملراعاتكم

الشيخ حسين االسدي

من المفاصل األساس ��ية في
كل مؤسس ��ة أو دي ��ن هو س ��لطة
تس ��مى بس ��لطة المراقب ��ة،
ومهمته ��ا متابع ��ة األعم ��ال التي
تق ��وم به ��ا الس ��لطة التنفيذي ��ة
ومعرف ��ة م ��دى مطابقته ��ا
لألوامر التي أصدرتها الس ��لطة
التش ��ريعية ،وم ��دى مطابق ��ة
المشاريع للش ��روط الموضوعية
للمشروع.
وأكثر م ��ا نحتاج إليه هنا النزاه ��ة واإلخالص ،ألنه مهما
كان ��ت المش ��اريع التش ��ريعية كثي ��رة ،فإنك م ��ن دون مراقبة
نزيهة لن تضمن مش ��روعاً مفيداً مطابقاً لمواصفات المشروع
الواقعية! وال أعتقد أن هذا األمر يحتاج إلى أكثر من النظر إلى
الواقع المعاش.
وعندم ��ا نأتي إلى اإلنس ��ان ،نج ��د أنه في حيات ��ه ورحلته
نح ��و اهلل تعالى ال ب ��د له من س ��لطة مراقبة تراقب س ��لوكياته
باستمرار ،إذ بعد أن تم التشريع اإللهي وبلغه الرسول Nوآله
الطاهرين  ،وبعد أن كانت مسؤولية اإلنسان هي تنفيذ األوامر
والتكالي ��ف الش ��رعية ،حينئ ��ذ نواجه أم ��راً صعب� �اً يتمثل في
مراقبة اإلنس ��ان سلوكيات االنسان ومدى تطابقها مع التشريع
اإللهي  ،هذا.
ً
ويمثل وجود اإلمام المهدي Qالواقعي وإن كان غائبا حالة
ش ��عورية لإلنس ��ان بالمراقبة الغيبية ألعماله ،تل ��ك المراقبة
الت ��ي تدرج ��ت من الخالق حيث ق ��ال تعالى ((يَعْلَمُ مَ ��ا يَلِجُ فِي
َنز ُل مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
الأَْر ِ
ْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ي ِ
للهَّ
َ
ُ
مَعَ ُك� �مْ أيْنَ مَ ��ا ُكنتُمْ وَا بِمَا تَعْمَلُو َن بَصِيرٌ)) .مرورا برس ��وله
الكريم.N
فقد جاء عن أبي عبد اهلل( :Qمالكم تسوؤن رسول اهللN
فقال له رجل  :كيف نس ��وؤه؟ فقال :Qاما تعلمون ان اعمالكم
تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فال تسوؤا رسول
اهللNوسروه) .
وتنته ��ي تل ��ك المراقبة بأه ��ل بيته الطاهري ��ن ،Kومن
أوضح ما يش ��ير إلى هذه الحقيق ��ة هو ماجاء في مكاتبة اإلمام
المه ��دي Qللش ��يخ المفيد,اذ ج ��اء فيها :فإن ��ا نحيط علما
بأنبائكم ،وال يعزب عنا ش ��ئ من أخباركم  ...إنا غير مهملين
لمراعاتكم ،وال ناسين لذكركم  ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء
أو اصطلمكم األعداء)..

�س�ؤال من ابراهيم علي :

بعداالط�ل�اع على بعض الكتب لم اس ��تطع التوصل الى س ��بب مقنع
لغيبة االمام Q؟

�صدى:

فيما يرتبط بالس ��بب الحقيقي لغيبة اإلم ��ام Qال يمكن لنا االطالع
عليه ,وهذا أمر ال يخفى على أحد فإن معرفة األسباب وحقائق األشياء
اختص بها اهلل سبحانه وتعالى وحده أو من علمه هو تعالى.
نعم ذكرت الروايات جملة من أسباب الغيبة ,فقد ذكرت الروايات
أن من أس ��باب غيبت ��ه Qأن ال يقتل ، Qوذك ��رت روايات أخرى أن من
أسباب غيبته أال يكون في عنقه بيعة لطاغية وهناك أسباب أخرى ذكرت
في مطاوي الروايات الشريفة يمكن االستفادة في هذا المجال مثل كتاب
(كم ��ال الدين) للصدوق و(الغيبتين) للنعماني والطوس ��ي ،للوقوف على
الروايات التي ذكرت أسباب الغيبة.
م ��ن جانب آخر يمكن أن يقال ان الحكم ��ة اإللهية اقتضت أن يتحقق
وعد االس ��تخالف اإللهي في آخ ��ر أزمنة الدنيا ,وحي ��ث أن فترة ما قبل
تحقق هذا الوعد اس ��تنفذت من جهة األنبياء وأوصيائهم فاقتضت حكمة
اهلل س ��بحانه وتعال ��ى عل ��ى تغيي ��ب آخر األوصي ��اء مدخ ��را لتحقيق وعد
األنبياء وهذا وجه عام يمكن أن يس ��تفاد من الكثير من األدلة التي تعتمد
في أصول الدين.

�س�ؤال من عا�شق المهدي :

م ��ا هي افض ��ل الكتب التي من خاللها اس ��تطيع اثب ��ات وجود االمام
المهدي Qعند اهل العامة ومن كتبهم ومصادرهم؟

�صدى:

توجد كتب كثيرة س ��طر بين طياتها اعترافات لجملة من كبار علماء
المذاهب اإلس�ل�امية األخرى بوالدة اإلم ��ام المهدي Qمن بينها (مفتاح
العل ��وم) للخوارزمي في باب نعوت األئمة Kعلى مذهب اإلثني عش ��ر،
ومنها كتاب (مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين) تأليف اإلمام أبي
الحسن األشعري ,المتوفي  330هجرية حيث ذكر والدة اإلمام المهدي
Q
ومنها (سر السلسلة العلوية) ألبي نصر البخاري,المتوفي سنة 341
هجرية،ومنه ��ا كتاب (معجم البل ��دان) للحموي عند حديث ��ه عن مدينة
س ��امراء ،ومنها كت ��اب (العبر في خبر من غب ��ر) لإلمام الذهبي الذي
ذكر فيه والدة اإلمامQ
وهن ��اك كتب كثيرة حديثية وتاريخية وتراج ��م ورجال ذكرت روايات
اإلمام المهدي Qأو اعترفت بوالدته.Q

الطواف يف زمن الغيبة

وهاب شريف

منار�س من خالل التفافنا حول �أئمتنا ومراجعنا يف عهد
الغيبة الكربى نوعا من الطواف تقربا هلل تعاىل من
دون �أن يكون ذلك بديال عن الطواف يف الكعبة ال�شريفة
م ��ن المع ��روف ان الط ��واف ح ��ول
الكعبة المش ��رفة أمر تعب ��دي يرمز إلى
سر عظيم من أسرار الكون ،يقوم على
ش ��هادة التوحي ��د الخالص تلبي ��ة للنداء
اإلله ��ي ال ��ذي أمر ب ��ه إبراهي ��م الخليل
أن ي ��ؤذن للن ��اس بالح ��ج -مصداق� �اًلقوله تعال ��ى( :وَإِ ْذ بَوَّأْنَا لإِِبْرَاهِيمَ مَكَا َن
الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْ � ِ�ركْ بِي شَيْئًا وَ َطهِّرْ بَيْتِيَ
َّع السُّ� �جُودِ
لِلطَّائِفِي� �نَ وَالْ َقائِمِي� �نَ وَالرُّك
َّاس بِالْحَجِّ يَأِْتُوكَ ِرجَالاً
* وَأَ ِّذن فِ ��ي الن ِ
وَعَلَ ��ى ُك ِّل ضَامِ � ٍ�ر يَأْتِي� �نَ مِ ��ن ُك ِّل َف ��جٍّ
ِيق)”.
عَم ٍ
فالكعبة مرك ��ز للجاذبي ��ة الروحية
الت ��ي ينبغ ��ي أن تك ��ون بين العب ��د وربه
 ،وه ��ذه الجاذبي ��ة الروحية ه ��ي القوة
الخفي ��ة التي تجعل كل قادم يطوف حول
الكعب ��ة بمج ��رد الوص ��ول إليه ��ا ،وتدل
ه ��ذه الرؤي ��ة اإليمانية الش ��املة على أن
الطواف س ��لوك كوني يشير إلى مظاهر
الوحدة والتماثل بين التكاليف الشرعية
والظواهر الكونية.
فم ��ا هي مس ��ؤوليتنا نحن في غيبة
إمامنا المنتظر Q؟ وكيف نس ��تفيد من
فلسفة الطواف في التفافنا حول أئمتنا
ومراجعنا وعلمائنا؟
ان مرجعيتن ��ا الديني ��ة هي االصل

ن�ساء يف �سماء الق�ضية املهدوية

الثاب ��ت واله ��ام ج ��داً بالنس ��بة لن ��ا ،
ألنها تمث ��ل مرجع التقليد في مس ��ائلنا
الش ��رعية وأح ��كام ديننا  ،وكم ��ا يقول
اإلم ��ام علي اله ��ادي( :Qلوال من يبقى
بع ��د غيبة قائمن ��ا من العلم ��اء الداعين
إل ��ى اهلل والدالي ��ن علي ��ه والذابيّن عن
دين ��ه بحج ��ج اهلل والمنقذي ��ن لضعفاء
عب ��اد اهلل م ��ن ش ��باك إبلي ��س ومردته
 ,وم ��ن فخ ��اخ النواصب لم ��ا بقى أحد
إال ارت ��د عن دي ��ن اهلل) .فان ��ه يتحتم
عل ��ى عام ��ة الن ��اس الرجوع إل ��ى عالم
روح ��ي ملمّ بأصول وفروع الدين ويمتلك
المق ��درة الكاملة والس ��ليقة الذاتية في
الربط بين األحكام والتفريع فيها وصوالً
إلى اس ��تنباط األحكام المحددة بش ��أن
المسائل المستحدثة .
حيث يجد عام ��ة الناس صعوبة في
اس ��تنباط األحكام الش ��رعية ف ��ي أمور
العبادات والمعام�ل�ات ,فيكون الرجوع
ال ��ى المرجع رجوعا إل ��ى االختصاصي
ف ��ي كل االمور الش ��رعية الس ��يما فيما
يبتلي به الناس من األمور التي لم تكن
معه ��ودة في زم ��ن المش� �رّع األعظمN
واألئمة المعصومين.K
وهكذا يكون االلتفاف حول المراجع
العظ ��ام صورة من ص ��ور الطواف الذي

تحدثنا عنه.
فا لفقهاء هم الحكام الشرعيون في
(عصر الغيب ��ة الكبرى لالم ��ام المهدي
 )Qوه ��م وحدهم من له ��م صالحية
الحك ��م بع ��د النب ��ي Nواألئم ��ةK
المعصومين
وإن وظيف ��ة األم ��ة تج ��اه المراجع
تحددها جملة من األمور :
أهمه ��ا تقليده ��م ف ��ي األح ��كام
الش ��رعية وامتث ��ال أوامره ��م وإيصال
الحقوق إليهم لكي ال تقف مش ��كلة المال
في طريق نشاطهم لكي ال تخمد جذوة
االس�ل�ام  ،ومعاضدتهم ف ��ي األمور ،
وااللتفاف حولهم  ،وإعالمهم بما يقع
ف ��ي المجتم ��ع  ،والدفاع عنه ��م وتهيئة
الجو له ��م  ،فالمرج ��ع بمنزل ��ة القائد
واألمة بمنزلة الجيش  ،فإذا أمر بشيء
أو نه ��ى عن ش ��يء ,على األم ��ة اإلتباع
والطاعة.
ونخل ��ص من ذلك إنن ��ا نمارس من
خالل التفافنا حول أئمتنا ومراجعنا في
عهد الغيب ��ة الكبرى نوع ��ا من الطواف
تقرب ��ا هلل تعالى م ��ن دون أن يكون ذلك
بديال عن الطواف في الكعبة الشريفة .

زبيدة زوجة هارون العبا�سي

هي زبيدة بن ��ت جعفر بن أبي جعفر المنصور ,زوجة هارون
العباس ��ي أم محمد األمين ,واسمها (أمة العزيز) ,وزبيدة لقب
لقبها به جدها ابو جعفر المنصور لنضارتها.
ً
عدّها الش ��يخ الصدوق من الشيعة ،وأثنى عليها كثيرا ،وقال
المامقاني ـ تبعاً للشيخ الصدوق ـ أنها من الشيعة كذلك ولما عرف
زوجه ��ا بتش ��يعها حلف بطالقه ��ا ،ومما يعرف عنه ��ا انه كان لها
مائ ��ة جارية يحفظن القرآن ولكل واحدة ورد عش ��ر القرآن .وكان
يس ��مع في قصرها كدوي النحل من ق ��راءة القرآن ،ولها معروف
وفعل خير كثير ،حيث أجرت الماء ألهل مكة بعد أن كانت الرواية
عندهم بدينار ،وأسالت اليها الماء من عشرة أميال.
ذكر خير الدين الزركلي في الجزءالثالث من كتاب (األعالم)
انه إليها تنس ��ب (عين زبيدة) في مكة حيث جلبت إليها الماء من
أقص ��ى وادي نعمان ش ��رقي مكة وأقام ��ت له االقنية حت ��ى أبلغته
مكة.
وتوفي ��ت زبيدة في س ��نة 216هـ كما ذكره صاحب (مس ��تدرك
سفينة البحار) في جزئه الرابع.
وعدّ الطبري في (دالئل اإلمامة) أن زبيدة من النساء الالتي
يخرجن مع القائم ،Qفقد روى بسنده عن الصادق Qانه قال:
(يكنّ مع القائم ثالث عش ��رة امرأة ،قلت (ال ��راوي) :وما يصنع
به� �نّ؟ ق ��ال :يداوي ��ن الجرحى ,ويقم ��ن على المرض ��ى كما كان
رسول اهلل ،Nقلت :فس� �مّهن لي ،قال :القنوا بنت رُشيد ،وأم
أيمن ،وحبابة الوالبية ،وسمية أم عمار بن ياسر ،وزبيدة ،وأم
خالد األحمس ��ية ،وأم س ��عيد الحنفية ،وصبانة الماش ��طة ،وأم
خالد الجهنية).
وأش ��ار الس ��يد محمد علي الحلو في كتابه (الغيبة واالنتظار)

نور الساعدي

بقوله :ربما يتس ��اءل عن كون نس ��بة التش ��يع إلى زبيدة لم تشتهر
بي ��ن األصح ��اب ،فنق ��ول :إ ّن ش ��هادة الش ��يخ الص ��دوق تعد من
الشهادات التي يعدها أصحابنا رضوان اهلل عليهم حسية أو قريبة
منه ،لقرب عهده بأصحاب األئمة وس ��فراء الحجة ،Qوالشيخ
الصدوق أجل من أن يروي أمراً حدسياً يخبر به وينسبه إلى نفسه
دون تحقيق في النس ��بة ،كما ان نسبة التش ��يع إلى زبيدة لم تكن
مش ��هورة لخف ��اء أمر تش ��يعها وكتمان ��ه خوفاً من العباس ��ي وبني
العباس ،كما أن نسبة التشيع إلى سيدة البالط العباسي أمر غير
متعارف عادة لدى األوساط الذين عرفوا بني العباسي وعداءهم
ألهل البيت ،Kإالّ أن ذلك أمرٌ جديرٌ باالهتمام لمعرفة أسبابه
ودوافعه.
ومن خالل قراءة حياة هذه الس ��يدة نقول رغم ما ينقل عنها
م ��ن أخبار ت ��كاد تكون مناقضة لما نقلناه أع�ل�اه ,يتبين ان هذا
التناق ��ض ي ��دل بوضوح على صحة خبر تش ��يعها ,فلو لم تكن من
الش ��يعة ,على هذا القدر من المكانة واإليم ��ان والمعروف الذي
نس ��ب إليها لذكر ذلك جميع الكتب بشكل صريح وواضح ،ولكنه
ش ��أن الحاقدي ��ن في تزيي ��ف الحقائق عندما ال تروق س ��يرة أحدٍ
لمصالحهم وأهوائهم.
إن ه ��ذه الم ��رأة تش ��به آس ��ية بنت مزاح ��م زوج ��ة فرعون,
فبالرغ ��م من ك ��ون زوجها هو هارون العباس ��ي المعروف بطغيانه
وجبروت ��ه ,إال إنها آمنت ب ��اهلل إيمانا حملها عل ��ى الوالية وكانت
تعمل الخير وتدعو له وتسعى لعمل مشاريع تخدم المجتمع ,ولعل
من أهم تلك المش ��اريع قضية إسالة المياه إلى مكة كما ذكرنا,
وان مثل هذه األعمال أهلتها ألن تكون ممن يكر مع اإلمام المهدي
 Qفي حركته العالمية العظيمة.

اول املنتظرين واخطرهم عند اتباع مدر�سة ال�صحابة

-املسيخ الدجال-

ما من نبي اال وانذر امته وقومه الدجال,
وذلك دليل على انه من المنظرين مثل ابليس
عليهم ��ا اللعنة .انه ش ��خص يأتي بعيد ظهور
االمام المهدي Qينش ��ر القتل والنساء ومن
اوصافه (انه شاب قطط عينه طافئة.)....
وتطلق على هذا الدجال تس ��مية المسيخ
لك ��ون عينه اليمن ��ى ممس ��وخة ال تبصر .اما
لفظ ��ة الدجال فانه ��ا تطلق عليه الن ��ه يُلبس
على الناس الحق بالباطل.
وقد حَذر النبي Nم ��ن فتنته حيث قال
 ...( Qتعلم ��وا ان ��ه اع ��ور ,وان اهلل لي ��س
باع ��ور) .والملفت عندنا -اهل الس ��نة -هو
الج ��زم بأن (اب ��ن صياد) الذي ع ��اش ايام
رس ��ول اهلل Nهو المس ��يخ الدج ��ال ,حيث
اكدوا في احاديثه ��م ان عمرا لقيه في بعض
ط ��رق المدينة فقال قوال اغضب ��ه  ,فانتفخ
حتى مأل الس ��كة) .وقال ابن عمر( :واهلل ما
اش ��ك ان المس ��يح الدجال ابن صياد) .وقد
جاء في صحيح مس ��لم ان (اب ��ن صياد) هذا
يس ��كن جزيرة في البحر ..وان له دابة اهلب
كثير الش ��عر ,ال يدري احد ما قبله من دبره

من كثرة الشعر .تس ��مى (الجساسة) ..وهذه
الجساس ��ة ه ��ي التي ت ��زوده باالخب ��ار لحين
خروجه بعيد ظهور االمام الحجة.)Q
وقد اكد بعض علمائنا ,امثال القرطبي
والبيهق ��ي واب ��ن كثير واب ��ن تيمي ��ة-ان ابن
صياد هو ذلك الدجال-وان الشيطان تبدى
في ص ��ورة الدج ��ال في تل ��ك الم ��دة الى ان
توجه الى اصفهان فاستتر مع قرينه فينطلق
منها..
وف ��ي ه ��ذا المج ��ال ي ��روي البخ ��اري
ف ��ي صحيح ��ه :فان رس ��ول اهلل Nش ��اهده
عيان ��ا بع ��د ان قيل له (اي للرس ��ول-)Nان
ه ��و الدجال-وق ��د ش ��بهه Nبرج ��ل يعرفه
الصحابة في زمانه وهو عبد العزى بن قطن
وهو رجل من خزاعة).
كذل ��ك جاء ف ��ي صحيح الترم ��ذي وابو
داود ان رسول اهلل Nيعرف اباه وامه .اي-
ابا اب ��ن صياد وامه-مما يؤك ��د انه كان ايام
الرسول.N
و اخ ��رج احمد في (المس ��ند) والحاكم
على ش ��رط مس ��لم ووافق ��ه الذهب ��ي .ان له

منصور عبد الحكيم

حم ��ارا يركبه ع ��رض ما بين اذني ��ه اربعون
ذراعا ,وانه حمار اقمر...
وكذلك ان هذا المسيخ كالغيث استدبرته
الريح ,فهو عند الحاكم النيسابوري يرد كل
منه ��ل وتطوى له االرض على فروة كبش ,او
انه يسير في االرض فال يدع قرية اال هبطها
ف ��ي اربعي ��ن ليلة .فق ��د اخرج مس ��لم وغيره
(ان المس ��يخ الدجال يعيث في االرض فسادا
يمينا وش ��ماال الى ان ينزل عيس ��ى بن مريم
 Pعن ��د المنارة الش ��رقية ببيت المقدس-
فيقتل الدج ��ال بفض ��ل اهلل ,وينتهي اتباعه
ايضا).

ونحن –في هيئة تحرير �صدىالمه��دي -Qورغم تحفظنا على ما
ورد في هذه الر�سالة ,اال اننا نقلناها
كما هي ليطلع القارئ الكريم على
ت�صورات المدار�س اال�سالمية االخرى
في خ�صو�ص المو�ضوع المذكور.
ه��ذا ويتبي��ن بذل��ك ان ه��ذه
ال�شخ�صية هي اول المنتظرين عند
ه�ؤالء واخطرهم.

األدب المهدوي

7

(يا �صاحب االمر)

لقمان البدران

يا�صاحب َ الأمر َ
عليك الـ�سالم
ن�شكو زمانـاً �سـا َد فيــه اللـئام

جــــــــــا يمتـــــــــه الفرج

رحمن الكرعاوي

يمتــه أتهــل يغايــب كافي نترجــــــــــــــــــــاك
جا يمته الفرج يمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
		
*****
حد سيف النذالة ابركبة المســـكين
يطك منه الصبر حجي التحملتـــــــــــــــه
يكمطنه الحزن ويفرّح الشـــــــــــــمات
وال يبن الحسن شامت توســــــــــــــــــــــلته
جا يمتــه الفــــرج يمتــــــــــــــــــــه
*****
يجرحي اصبر امامك باجر ايهل ليــــــــك
انا الخدي ابجفاك ابدمعي وسمتــــه
		
طفح غيض الزلم والفرج بيدك صـــــــار
وزنجيل الصبر بجفوني كطعتـــــــــــــــــه
جزع مني الصبر بس ما جزعتك يوم
وادروس الصبر من عندي علمتــــــــــــــــه
جا يمتــه الفـــرج يمتـــــــــــــــه
*****
ولو عمري انتهى ويبقى على حد ا لموت
ما يوم االمل وياك ودّعتـــــــــــــــــــــــــــه
		
احضر يا الغبت والصار بينه الصـــــــــار
وما تنفع بعد يا سيدي الســــــــــــــكته
		
وشاجور الصبر حب صوت المعزيـــات
وحزنان العمر ما يوم ضحكتـــــــــــه
		
جا يمتــه الفـــرج يمتـــــــــــــــه
*****

دور االدب املهدوي يف رد ال�شبهات

�شاعر يرد على �شبهة
غفران الموسوي

ه ��ذا أحد ش ��عرائنا يرد على ابي ��ات ذكرها ابن
حجر صاحب كت ��اب "الصواعق المحرق ��ة" منتقدا
عقيدة االمامية في انتظار االمام المهدي:Q
م ��ا آن للس ��رداب أن يل ��د ال ��ذي صيرتم ��وه بزعمك ��م انس ��انا
فعل ��ى عقولك ��م العف ��ا ألنكـــــ ��م ثلثت ��م العنق ��اء والغيــــــالن ��ا

نشكـو زمانــاً سيـّـدي ال يـُطـــاق في وجـهِ أهلِ الحقِّ ضاق النطاق
وذي دِمانـــــا فــي بـُرودٍ تــُـراق واجتــاحت الـــخلق أمورٌ جـِسـَــــام
** *** **
ــاء الخلقِ مثل السيول ألنــّـهم والــــــوا آللِ الــــرســـــول
ســالت دم ُ
والــيومَ بالتفخيخِ رُضّت عِظام
ديسَ الضحايــا سابقاً بـالخيول
** *** **
مـاذنبُ طفلٍ غــارقٍ في الدّمـاء و األم تبكي صـبحها والمـــــــــــــــسـاء
هل ذي بــــالدٌ خـُــلقت للــــعزاء أم فــي ثراهـــا كــــلُّ رزٍء ينــــــام ؟
** *** **
مرّت فـُصـول الــقهرِ فينا تـِبـَاع وصارت األرضُ كسـوحِالـنـــــزاع
من عهدِ هـدام لــــعهد الــرعاع تجــري دِمانــا سيـّـدي بـــانتظـام
** *** **
سماء األرضِ غيمٌ حزين وسـادَ في األفـقِ األســى واألنين
غطـّى َ
مـــا آ َن للـشمس تزيل الظالم ؟
واظلمـّـت الدنيـــــا كقبرٍ دَفـــين
** *** **
عجـّل بـِحقِّ الـحقِّ يـــا ابن األُبــاة تجت َّـث أص َل الظلم من ذي الحيــــاة
فقد كرهنــــا الـــعيشَ بين الطغاة متـى يحينُ الــوعدُ يـا ابن الــكرام ؟
** *** **

ّ
ق�صة ق�صرية:

من اخليال الق�ص�صي

انتظار الفرج اف�ضل االعمال
محمد حسن

اس���تيقظ منتظ���ر عل���ى صوت
جلبة وضوضاء في المؤسس���ة التي
تقاب���ل مس���كنه ,وبع���د أن افطر,
وارت���دى مالب���س المدرس���ة خرج
م���ن المس���كن ,لفتت نظ���ره عدة
الفت���ات ق���د علق���ت عل���ى واجه���ة
تل���ك المؤسس���ة ,ع���رف منها ان
المناس���بة هي ذك���رى والدة االمام
المه���دي Qلق���د وق���ع نظ���ره على
واح���دة م���ن ه���ذه الالفت���ات فقد
كتب عليه���ا( :أفضل أعم���ال أمتي
انتظار الف���رج) ,حيث أثارت فيه
اس���تغراباً واس���تفهاماً أس���ره ف���ي
نفس���ه حتى وصل إلى المدرس���ة,
دخل غرفة الص���ف وبعد ان انتهت
المحاضرة ,تبع مدرسه ,األستاذ
(مهدي) واس���تأذنه بالسؤال :فقال
له المدرس :س���ل ي���ا ولدي ,فقال
منتظر :ما معن���ى انتظار الفرج يا
أستاذ.

فرد المدرس على الفور :بارك
اهلل ب���ك ي���ا منتظ���ر ,إن انتظ���ار
الف���رج ه���و إن ننتظ���ر ف���رج ظهور
موالنا اإلم���ام المهدي Qصاحب
العصر والزمان.
فقال منتظر :اعرف يا أس���تاذ
إننا -من نحب اإلمام -Qننتظره
ألننا نعتقد به وبظهوره ,Qولكني
اسأل عن الفرج؟.
فرد األس���تاذ مهدي :الفرج هو
فرجن���ا نحن الذي���ن نعتقد باإلمام
 ,Qبل فرج العالم جميعاً بذهاب
الظل���م والج���ور م���ن جمي���ع أرجاء
المعمورة ,ونش���ر القس���ط والعدل
على يد مه���دي األمة اإلمام محمد
بن الحسن المهدي.Q
ش���كر منتظ���ر أس���تاذه ش���كراً
جزيالً ,ودعا له بالخير والعافية,
وذهب وهو مس���رور ألنه حصل منه
على جواب شاف لمعنى الفرج.

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

وهو السيد مهدي الطالقاني النجفي ,توفي سنة 1343
هـ بالنجف االشرف ,وهو أديب وشاعر له أبيات رائعة رداً
على البيتين السابقين من قصيدته التي مطلعها :

ابوذية مهدوية
جابر الكاظمي

تح����وم الروح حول����ك وانتحلها
الكلب عاش� َ
َ
���كـ لجيتك وانتحلها
المشاكل ع ََلي كثرت وانت حلها
الشدد يبن الحس����ن زادت عليه

أتخال حيث بدا الصدى إنس ��انا ل ��م ت ��در ان ل ��كل صوت ش ��انا
الى ان يقول:
ان يخـــ ��ف س� �ــــر غيابــــ ��ه عــــنا فكم هلل من س � ٍ�ر خفـ ��ي كــــانا
يقضي ويفعل ما يشاء وما نـــرى فيما قضاه لنا س ��وى االحسانا
قل كيف يظهر والطغاة لحربـــــه متأهبـــ ��ون متــ ��ى عـــيان ��ا بانا
ال تعجب� �نْ من عمره فلكم تـــــرى في الخلق انس� �اً مـثل ��ه او جانا
يكفي بقا خضـــر والياس لنا بــل وابن مري ��م ان تـ ��رى برهانـــا
أنك ��رت طول حيــاته ي ��ا ايهـا الــــ شيطان لِمَ لم تنكر الشيـــطانا
أيكون للرجس البقاء ولــم يكـــن لفت ��ى له الباري ب ��رى االكـوانا
ان تجحدوه فمن امام زمانـــكم اذ لي ��س تخلو االرض من ��ه زمـانا
ال غ ��رو ان تنكروه عُمشُ عيونكم وتراه أعينـن ��ا الصحــاح عيانا
فلقـــد رأت ��ه عيـــوننا من بعــد ما م�ل�ا االلــ ��ه بنــــوره أحش� �ــــانا
ولكم لكم في الـدين يا عجــبا لكم من مضحكات تضحك الثكالنا
الى ان يقول:
قل للذي أعم ��ى المهيمـن قلبــــه فغدا يخلّف في ال ��ورى عميانا
قد زدت طيش� �ـــك بالذي لفقتـــه فأبان فيــك مزيـــده نقصـــــانا
فلس ��وف تلق ��ى س ��وء م ��ا لفقته يوم التغــابن اذ ترى الخُســـرانا

اش ��طب على كلمات بيتي الش ��عر داخل المربع فيبقى لك ( )11حرفاً
تكون كلمة السر وهي اسم النفس الزكية الذي يقتل قبل الظهور.
يا صاحب – العصر – أدركنا – فليس  -لنا *ورد – هنيء – وال عيش – لنا – رغدُ

فاكحل – بطلعتك – الغرا – لنا – مقال – * يكاد -يأتي – على – انسانها – الرمدُ

منا�سبات ال�شهر:

الشيخ اسعد البصري

إن الحكم ��ة التي تجعل ��ك تلتقي بعض
االفراد دون غيرهم ,تجعل هؤالء االفراد
المحرومين من اللقاء ال يغمضون أعينهم
اال عل ��ى دمع ��ة تفي ��ض م ��ن بح ��ر ح ��زن
عمي ��ق ,ال تخ ��وض غماره غير تس ��اؤالت
حائ ��رة وضائعة ,فتران ��ي وانا أحد هؤالء
االفراد اقول لنفسي:
ي ��ا ت ��رى لم ��اذا ال اك ��ون مم ��ن يلتقيه
اإلمام Qأو يوفق إلى الحصول على اجوبة
تس ��اؤالته منه Qأو الى موقف يخذل فيه
القريب ويعز فيه الناص ��ر والمجيب ,كم
تمنيت ان تكون أنت سيدي من يمد لي يد
الع ��ون حتى لو كنت ال اعلم بش ��خصك إال
بع ��د حين كما يحدث ف ��ي الغالب ,ولكني
بعد ذلك اش ��عر بدفء الوصل واضم قلبي

بكلتا يدي على صورة ذلك الوصل الجميل
واغم ��ض عيني وملؤه ��ا نورانية ملكوتك,
يا إمام ��ي أميل إلى ان اقول :يا حبيبي ويا
طبي ��ب جراح ��ي النازفة وقلب ��ي المفطور
أس� �ىً ,ه ��ل انتظر وص�ل ً�ا ولو ف ��ي لحظة
حل ��م تحت جنح لي � ٍ�ل بهيم؟ أم ان الفراق
الطويل هو قدر عشقي لحبيبي؟
أنظ ��ر ل ��ي بعينيك الجميلتي ��ن ومدني
ب ��دفء حبك وال تحرمني يا كريم فما حق
من س ��ألك ان يحرم وال يليق بمن استجار
بع ��زك إال أن يجار ,أرج ��وك خلصني من
شبح النقص الذي يطاردني ....هل يا ترى
أحطت أو أحسست بلظى نار فرد مغمور,
ينتظر من يس ��مع اس ��تغاثة قلب ��ه المهجور
من جناب حبيبه؟

 .1النبي Nيس ��تخلف أمير المؤمنين
علياً Qعلى المدينة قبيل غزوة تبوك.
_ وفاة السيدة نفيسة رضي اهلل عنها
بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن
أبي طالب ,Qوقد دفنت بمصر.
_ ن ��زول الصح ��ف عل ��ى خلي ��ل اهلل
إبراهيم.Q
 .6البيع ��ة لإلم ��ام الرض ��ا Qبوالية
العهد.
 .10ورود كت ��ب أهل الكوفة إلى اإلمام
الحسين.Q
 .12ن ��زول اإلنجي ��ل عل ��ى عيس ��ى بن
مريم.Q
_ آخ ��ى النبي Nبين ��ه وبين عليQ
وقال له :أنت أخي ووصيي ووارثي.
 .15والدة اإلم ��ام الثان ��ي ,الحس ��ن
المجتبى.Q
_ حرك ��ة مس ��لم ب ��ن عقي ��ل Qإل ��ى

 .23ن ��زول القرآن الكري ��م وهي الليلة
الكوفة ,حيث بعثه اإلمام الحسين.Q
 .17إس ��راء ومع ��راج النب ��ي Nم ��ن التي يرجى أن تكون ليلة القدر.
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى.
من �أعمال هذا ال�شهر:
_ غ ��زوة ب ��در الكب ��رى ,والنص ��ر
يس ��تحب للممه ��د أن يأت ��ي باألعمال
األكبر.
التالية:
 .18ن ��زول الزبور عل ��ى نبي اهلل داوود
* أفض ��ل اعمال ��ه تالوة الق ��رآن في
.Q
لياليه وأيامه.
 .19جرح أمير المؤمنين علي Qعلى
* أن يفط ��ر لي�ل�اً ويب ��دأ بالح�ل�ال
يد الشقي ابن ملجم.
الخالي من الشبهات.
 .20فت ��ح مكة ودخول رس ��ول اهللN
* أن يتلو سورة القدر عند اإلفطار.
والمسلمين الحرم.
* أن يتص ��دق عن ��د اإلفط ��ار ويفطّر
 .21شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي الصائمي ��ن ول ��و بعدد من التمر أو بش ��ربة
طالب.Q
ماء.
_ باي ��ع الن ��اس اإلم ��ام الحس ��ن ب ��ن
* أن يدعو كل ليلة من رمضان بدعاء
علي.Q.
االفتتاح.
_ رف ��ع اهلل عز وجل عيس ��ى بن مريم
* أن يتس ��حر ول ��و عل ��ى حش ��فة من
 Qإلى السماء.
التمر ,أو جرعة من الماء.
_ وفاة نبي اهلل موسى بن عمران.Q
* أن يدعو بدعاء البهاء في أس ��حار

�آيات ثابتة بينات نزلت تف�سيراً �أو ت�أويالً ,في ثاني ع�شر �أئمة �أهل البيتK
ولي �أمر اهلل الإمام المهدي المنتظر.Q

المهدي Qفي احاديث العترة الطاهرةK

جاء في كمال الدين :ان االمام الحسن بن علي العسكري Qقال:(ان ابن ��ي هو القائم بعدي ,وهو الذي تجري فيه س ��نن االنبياء بالتعمير ,والغيبة ,حتى
تقسوا القلوب لطول االمد ,فال يثبت على القول بها اال من كتب اهلل عز وجل في قلبه االيمان,
وأيده بروح منه).
جاء في غيبة النعماني ,ان رسول اهلل Nقال لعلي:Q
(ياعلي ,اني مزوجك فاطمة ابنتي س ��يدة نس ��اء العالمين ,وأحبه ��ن الي بعدك ,وكائن
منكما س ��يدا ش ��باب أهل الجنة ,والش ��هداء المضرج ��ون المقهورون ف ��ي االرض من بعدي,
والنجباء الزهر الذين يطفئ اهلل بهم الظلم ,ويحيي بهم الحق ,ويميت بهم الباطل ,عدتهم
عدة اشهر السنة ,آخرهم يصلي عيسى بن مريم Qخلفه).

_ قال تعالى في محكم كتابه الكريم-:

( هُ� �وَ الَّذِي أَرْسَ� � َل رَسُ ��ولَهُ بِالْهُدَى وَدِي � ِ�ن الْحَقِّ
ِّين ُكلِّهِ وَلَوْ َك ِرهَ الْمُش ِْر ُكو َن (
لِيُظ ِ
ْهرَهُ عَلَى الد ِ
روى الحاف ��ظ القن ��دوزي (الحنف ��ي) ف ��ي ينابيع
المودة باس ��ناده عن االمام جعفر الصادق Qانه قال
في قوله تعالى (النص) -:
(واهلل م ��ا يج ��يء تأويله ��ا حت ��ى يخ ��رج القائ ��م
المهدي ,Qفاذا خرج (القائم) لم يبق مش ��رك اال
ك ��ره خروجه ,وال يبق ��ى كافر اال قت ��ل ,حتى لو كان
كاف ��ر في بطن صخرة قالت :يا مؤمن في بطني كافر

فاكسرني واقتله.
وق ��ال تعال ��ى ( :إِ َّن عِ� �دَّةَ الشُّ� �هُورِ عِن� �دَ اللهّ ِ�اب اللهّ ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ� �مَاوَات
اثْنَا عَشَ� �رَ شَ� �هْرًا فِي كِتَ � ِ
وَا َألرْضَ) التوبة.36:
روى العالمة الكبير السيد هاشم البحراني Hفي
كتاب ��ه (غاية الم ��رام.,و ان :رس ��ول اهلل Nقال في
حديث طويل عن تفسير هذا النص-:
فاالئمة يا جابر-اثنا عشر اماما ,اولهم علي بن
ابي طالب ,Qوآخرهم (القائم.)Q

هذا الشهر الفضيل.
* أن يق ��رأ عند الس ��حور س ��ورة (إنا
أنزلناه).
* أن يدع ��و بدع ��اء أب ��ي حم ��زة
الثمالي.
* أن يدعو بدعاء الجوشن الكبير في
أول ليلة من رمضان.
* أن يتص ��دق ي ��وم النص ��ف م ��ن
رمض ��ان ,ي ��وم والدة اإلم ��ام الحس ��ن
المجتبى.Q
* اإلكث ��ار م ��ن الصدقة والش ��كر في
الليلة السابعة عشرة منه.
* زيارة الحسين Qفي ليلة القدر.
* أن يق ��وم بإعمال الليالي التاس ��عة
عش ��رة والحادي ��ة والعش ��رين والثالث ��ة
والعش ��رين ,وهي الغسل والصالة ركعتان
ونشر القرآن الكريم ,وما يتبعه من دعاء
وكما هو مفصل في كتب الدعاء المعتبرة.

فوائد الدعاء لالمام المهدي Qالقائم
ان في اقامة المجالس التي يذكر فيها موالنا صاحب الزمان Qوتنشر
فيه ��ا مناقبه وفضائله ويدعى له فيها .ترويج ��ا لدين اهلل ,واعالء لكلمته,
واعانة على البر والتقوى وتعظيما لشعائر اهلل ونصرة ولي اهلل.
اضافة الى انها من لوازم المحبة وعالماتها ,ومن الخيرات التي امرنا
باالس ��تباق اليها ,قال تعالى( :فأس ��تقبوا الخيرات) ,فال�ل�ازم على العبد
ان يس ��أل اهلل تعال ��ى ان يرزقه ويكم ��ل له معرفة امام زمان ��ه ,ألن المعرفة
والمحبة الثابتة في الجنان جزء االيمان بل حقيقة ألهل االيقان.
روي ع ��ن االم ��ام الصادق Qانه ق ��ال (من دعا ال ��ى اهلل تعالى اربعين
صباحا-بدع ��اء العه ��د-كان من انصار قائمنا .وإن م ��ات قبل ظهوره أحياه
اهلل حتى يجاهد معه واعطاه بكل كلمة الف حسنة).
فينبغي لنا نجدد العهد والبيعة لالمام Qبعد كل فريضة من الفرائض
الخم ��س اليومية ,وان في كل ي ��وم ,او في كل جمعة ..والبيعة هي من لوازم
االيمان وعالماته ,بل ال يتحقق االيمان بدونها.
ان الدع ��اء ف ��ي حق موالنا صاح ��ب الزمان ,Qومس ��ألة تعجيل فرجه
وظهوره يوجب للمؤمنين فوائد زائدة .منها انه احسان اليهم ,ووسيلة لرفع
الع ��ذاب عن موتاهم ,او زيادة الثواب لهم .ومنها ايضا انه بمنزلة اتفاقهم
في الدعاء ,بما يستوجب استباق الفرج والظهور ان شاء اهلل.

االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

تسلسل49/3/10 :
اسم الكتاب :االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة.
الموضوع :اثبات الرجعة.
اللغة :العربية.
عدد الصفحات202 :
اسم المؤلف :محمد بن
الحسن الحر العاملي.
اسم الناسخ :شبر محمد بن
صفر علي الهمداني الجورقاني
سنة التأليف1102 :
تاريخ ومحل النسخ1359 :هـ.
النجف االشرف.
اسم المكتبة ومحلها :مكتبة امير
المؤمنين .Qالنجف االشرف.
نوع الخط :النسخ.
ابعاد الكتابA4 :
مدرسك ا لنسخة :مكتبة
امير المؤمنين-Q
النجف االشرف.

الب�شارة بظهور المنجي

-جاء في اال�صحاح (الخام�س) من العهد الجديد -:

( )4طوبى للحزانى ألنهم يتعزّون )5( .طوبى للودعاء ألنهم يرثون االرض.
( )6طوبى للجياع والعطاشى الى البر ألنهم يشبعون.
( )7طوبى للرحماء ألنهم يرحمون.
( )17فاني الحق اقول لكم الى أن تزول السماء واالرض.
( )18ال ي ��زول حرف واحد وال نقط ��ة من الناموس حتى
		
يكون الكل.
			

تذاكر �سفر مجانية لكل من
يحمل ا�سم (مهدي) في ايران

ق ��ررت هيئة النقل الب ��ري اإليرانية توزيع تذاكر س ��فر
مجانية ألي مكان في إيران على األش ��خاص الذين يحملون
نفس اسم اإلمام المهدي ،Qوذلك بمناسبة شهر شعبان
والذي يصادف فيه االحتفال بمولد اإلمام المنتظر المهدي
.Q
ولكث ��رة س ��فر المواطنين اإليرانيين خ�ل�ال هذه األيام
قبل ش ��هر رمضان المبارك لزيارة األه ��ل واألصدقاء تقوم
المؤسس ��ة المس ��ؤولة عن النق ��ل البري بتحس ��ين خدماتها
لتحمل ضغط السفر.
وق ��ال المدي ��ر التنفيذي لمؤسس ��ة النق ��ل إن منح تلك
التذاكر جاء بمناس ��بة مولد اإلمامالمهدي Qفي منتصف
ش ��عبان ،وكل ش ��خص اس ��مه مهدي ف ��ي إيران س ��يحظى
بالحصول على هذه التذاكر المجانية للسفر داخل البلد.

