�شيعة اليمن ت�صميم على االرتقاء رغم عوادي
اال�ضطهاد حديث العدد
قال ابو عبد اهلل:Q
اعرفك امامك فانك
اذا عرفته لم ّ
ي�ضرك
تقدم هذا االمر �أو
ت�أخر
الغيبة للنعماني باب  25ح1

ا�ست�شراف الم�ستقبل بين الدرا�سات االكاديمية واال�شارات اال�سالمية

تمهيدنا

* إن تحق ��ق النتائج مره ��ون بالمقدمات
المس ��تقيمة والمفاهي ��م الصحيح ��ة وان أي ��ة
قضية من القضايا صغرت أو عظمت ال تتحقق
نتائجها ما لم تمتلك من المفاهيم المؤثرة في
تحصيل األهداف.
وا ّن مفاهيم كربالء غيّرت الفهم العالمي
للقضاي ��ا المصيري ��ة ,وربط ��ت بي ��ن مفاهيم
البشر المتناثرة ,وأوجدت حالة من االنسجام
والحيوية ,وأنش ��أت منافذ التغيير الحقيقي,
وجس ��دت س ��بل اإلصالح الواقعي للوصول إلى
تحقيق مراد السماء.
وإن أي ��ة عملي ��ة إصالح الب ��د أن تأخذ في
مس ��ارها بعدين ,البع ��د المفاهيمي وهذا ما
قام به الرسول األكرم-Nوال يعني ذلك عدم
ارس ��اء البع ��د الثاني االتي -ثم ج ��اء من بعده
المصلح العالمي الكبير أبو عبد اهلل الحس ��ين
 Qال ��ذي خ ��رج يطلب اإلصالح ف ��ي امة جده
بعد انحراف المفاهيم لينحرف الس ��لوك على
ايدي أصحاب األغراض النفعية ,فتمثلت ثورة
الحس ��ين Qبعملية إرجاع المفاهيم اإلنسانية
واإلس�ل�امية إل ��ى نصابها الصحي ��ح من خالل
عملية اإلصالح التي خرج Qمن أجلها.
وتكتم ��ل دورة اإلص�ل�اح البش ��ري لتلتمس
البش ��رية آثار هذه العملي ��ة اإلصالحية الكونية
الكبرى على يد صاحب العصر والزمان Qبعد
تجس ��د اإلصالح الحسيني للمفاهيم بالتطبيق
العملي واالصالح المهدوي من خالل دمج البعد
االول (المفاهيم ��ي) بالبعد الثاني (الس ��لوكي)
لتخرج إلينا منظومة من العدل وس ��بل تحصيل
الس ��عادة ما س ��بقه إليه ��ا أحد وذل ��ك ألن هذه
الدورة الثالثية المحمدية الحس ��ينية المهدوية
اقتض ��ت الحكمة اإللهي ��ة أن تتبلور بش ��كل من
حيث البعد الزمني يكون عصارة الدنيا.
و م ��ن هذا المنطلق يجب أن نفهم القضية
الحسينية وارتباطها بالقضية المهدوية لنتخذ
لنا دوراً رائداً من اإلصالح الحسيني في عملية
التمهيد المهدوي لننعم بدولة العدل والرخاء.
رئيس التحرير

تعاظمت الدراس ��ات المس ��تقبلية في العق ��ود االخيرة من
القرن العش ��رين وس ��تزداد بالتأكيد ف ��ي مطلع الق ��رن الحالي
كباقي الدراسات الجارية في مختلف الحقول.
وانطالقا من اهمية اكتشاف المستقبل في حياة االنسان,
وكذا في مجاالت السياس ��ة الدولي ��ة ومصالح الحكام دعت تلك
الق ��وى ب ��أن يولوا اهتمامهم به ��ذا العلم ويس ��عوا بجد الحتكاره
وحص ��ره ف ��ي الدوائ ��ر الحكومي ��ة الخاص ��ة ومراك ��ز البح ��وث
االس ��تراتيجية ,وضم انجازات ��ه وتوظيفها الغ ��راض الهيمنة
واس ��تعمار الش ��عوب,وذلك للق ��درة الهائلة الت ��ي يمتلكها هذا
العل ��م ,ولياقت ��ه الواس ��عة في تقدي ��م الخدم ��ات المختلفة في
مج ��االت متع ��ددة من حي ��اة االنس ��ان .كذلك جه ��ة قدرته على
الس ��يطرة والتالعب بالظواهر االجتماعية المحتملة الحدوث,
باالضاف ��ة إل ��ى امكانيته ف ��ي تهيئ ��ة البدائل وايج ��اد الظواهر
المرغوبة عند الساس ��ة  ,أو توظيف هذا العلم لغرض التخلص
من العقبات التي تح ��ول دون تحقيق النمو والتطور الذي يرتئيه
المخططون واصحاب القرار في السياس ��ة الدولية كالمس ��تقبل
العسكري ,أو المستقبل التكنولوجي ,أو السياسي.
ومن المعروف ان الطروحات العلمية في حقل المستقبليات
قد اس ��تبعدت الوس ��ائل التي تنظر للمس ��تقبل ب ��رؤى خرافية,
كما اس ��تبعدت ق ��رار ات الحاكمين القائمة عل ��ى االنفعال ,أو
الن ��زوات الش ��خصية الطارئ ��ة ,باالضافة إل ��ى تجاوزها_ .اي
تلك الدراسات  -أو ادوات الصراع القديمة  ,-فلما استطاعت
الدوائ ��ر االس ��تكبارية توظي ��ف كل االنج ��ازات العلمي ��ة ف ��ي
المجاالت االخرى ,نجدها قد سيطرت على علم المستقبليات
لم ��ا فيه من الق ��درة لتحقي ��ق الهيمنة واالس ��تكبار ,واسس ��ت
مبادئ لهذا العلم واالشراف على اساسه ,وانشأت له مدارس
وجمعي ��ات ومراكز ابحاث ,بل نجد مثال دولة ال�سويد

ق��د ان�ش���أت وزارة خا�ص��ة بالم�ستقبل ,وقد
بلغ ع��دد الم�ؤ�س�سات ف��ي امريكا حتى عام
1967م �إلى م��ا يقرب م��ن ( )600م�ؤ�س�سة
وارتف��ع الرقم �إل��ى ( )1000بع��د اقل من
ع�شرين عاما ,وتفرع عن علم المس ��تقبل علوم اخرى كعلم

اجتماع المستقبل وغيره.
لك ��ن الخب ��رة االس�ل�امية ال زالت متواضع ��ة بالقياس إلى
التقدم الذي احرزته الدول االخرى في هذا الحقل .االمر الذي
يدعون ��ا ف ��ي هذا الظ ��رف بالذات إل ��ى ان نترص ��د بوعي ثاقب
االحداث الظالمة التي تمر بها االمة االسالمية.
وأن نعي ان التحدي االس ��تكباري باساليبه الحديثة ال تقف

عبد الرحيم الحصيني

حركته عند حد ,بل هي في تقدم سريع ومستمر يتجاوز مواقفنا
الس ��طحية وحركتن ��ا االرتجالي ��ة ,أو المتفرجة احيان ��ا لتعمد
بالتالي إلى سحق الهوية واخضاعنا لحضارته الشيطانية.
وان مواقفن ��ا الالمس ��ؤولة ازاء ه ��ذا التح ��دي الرهي ��ب ال
تنس ��جم مع م ��ا تدع ��و اليه الرس ��الة االس�ل�امية ,وم ��ا قدمه
القرآن الكريم والس ��نة الشريفة وحركة أئمة أهل البيت Kمن
تص ��ورات ونظريات االم ��ة ألن تحتل مكانته ��ا الطبيعية ,واداء
دورها القيمومي ,ووسطيتها بين االمم.
فف ��ي العقي ��دة االس�ل�امية ومصادرها المعتب ��رة ما يكفي
ضمان ��ة لحاض ��ر االم ��ة ومس ��تقبلها ,فم ��ن خ�ل�ال مراجع ��ة
النص ��وص القرآني ��ة والتجرب ��ة التاريخي ��ة لخ ��ط العصم ��ة
االله ��ي ف ��ي الحياة يتبي ��ن ان الإ�س�لام �سبق جميع

النظم والنظري��ات في الدعوة ال�ست�شراف
الم�ستقبل ا�ست�شرافا علميا مدرو�سا وا�ستباق
احداثه ومفاج�آته والتخطيط الحتماالته.

فلو الحظنا االيات القرآنية التي تتحدث عن السنن االلهية
سنجدها تشير إلى الترابط بين ا لماضي والمستقبل,وضرورة
التع ��رف على المس ��تقبل به ��دف بنائ ��ه ,فقوله تعال ��ىَ ( :ظهَرَ
َّاس )...اش ��ارة
الْ َفسَ ��ادُ فِ ��ي الْبَرِّ وَالْبَحْ � ِ�ر بِمَا َكسَ� �بَتْ أَيْدِي الن ِ
واضح ��ة لدخ ��ول االرادة االنس ��انية ومس ��وؤليتها ,حي ��ن تبدو
مظاه ��ر الفس ��اد من قلة الب ��ركات وغيرها في حي ��اة االمة الن
قوله تعالى( :بما كس ��بت) اش ��ارة إلى تدخل الس ��لوك البشري
ودوره ف ��ي ايج ��اد الظواهر ,كم ��ا توجد حتميات ووع ��ود الهية
مس ��تقبلية تكش ��ف عن المخطط االلهي البعيد ,وانتصار االمة
االسالمية وتمكينها آخر الزمان ,قال تعالى( :وَعَدَ هَُّ
الل الَّذِينَ
آمَنُوا مِن ُكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِ َفنَّهُم فِي أَْالر ِْض) .وعلى
يد خليفة اهلل في االرض صاحب العصر والزمان اإلمام الحجة
بن الحسن اإلمام المهدي.Q
كما اننا لو راجعنا السيرة النبوية الشريفة وما تتخللها من
احداث ,وكذا سيرة اإلمام علي ,Qومن بعده ما كان يخطط
له اإلمام الحس ��ن Qحين صالح معاوية وكذا اإلمام الحس ��ين
 Qوثورت ��ه الخال ��دة ,س ��نالحظ فيها ال ��دروس المس ��تقبلية
وقدرتها حين االس ��تنطاق الواعي على اثراء التفكير المستقبلي
وتأصيله اسالميا.
وانطالق ��ا م ��ن كل ما س ��بق ف ��ان النظرية االس�ل�امية قد
قدمت بين يدي المس ��لم اطروحة مستقبلية متكاملة ,وما عليه
سوى اكتشافها من خالل تلك المصادر والعمل بموجبها بهدف
تحقيق العدالة االلهية وتحقيق الكمال المنشود.

الو�ضع ال�سيا�سي للحجاز قبيل الظهور

ن�شاطات المركز في مو�سم حج  1431هـ
بحمد اهلل تعالى والرعاية الكريمة أليادي صاحب
العص ��ر والزم ��ان Qتم انجاز المش ��روع المهدوي في
مك ��ة المكرم ��ة والمدين ��ة المنورة لموس ��م ح ��ج 1431
هجرية ،الذي اعده مركز الدراس ��ات التخصصية في
االمام المهدي.Q
حيث تكون المش ��روع المهدوي في ه ��ذا العام من
ثالث فقرات:
*الفقرة الأولى (نش ��رة ص ��دى المهدي)Q
الت ��ي طبع منها  5000نس ��خة وتكونت من اثني عش ��ر
صفحة تناولت اهم القضايا المهدوية التي تشكل لدى
الح ��اج وهو في ارض الظه ��ور فكرة مهدوي ��ة متكاملة
ع ��ن االم ��ام .Qوت ��م توزيعه ��ا عل ��ى قواف ��ل الحجاج
العراقيين اذ ش ��مل توزيعها الرقعة الجغرافية لحجاج
بلدنا الحبيب عن طريق المرشدين األفاضل من طلبة
الحوزة العلمية.
وق ��د ت ��م توزيع م ��ا يق ��ارب م ��ن أكثر م ��ن 1000
نس ��خة على حجاج الدول العربية األخرى كالس ��عودية
والبحري ��ن والكوي ��ت وس ��لطنة عم ��ان ،وق ��د انعكس
إلى المرك ��ز جملة من ردود األفعال م ��ن قبل الحجاج
العراقيي ��ن والع ��رب تثمن لهيئ ��ة تحرير النش ��رة هذا
الجه ��د وتدعوهم إلى المواصل ��ة وتطوير العمل وتدعو
لهم بان يسدد اهلل خطاهم.
يجدر بنا ان ننبه هنا إلى أن نش ��رة صدى المهدي
له ��ذا الع ��ام قد اطف ��أت ش ��معتها الثالثة بواقع س ��بعة
اع ��داد حيث كان في الس ��نة األولى أربع ��ة اعداد وفي
الس ��نة الثاني ��ة عددان وفي الس ��نة الثالث ��ة عدد واحد
ونس ��أل اهلل س ��بحانه وتعالى أن يس ��تمر العطاء وأن ال
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ ﻗﺎﻝ :ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤ ــﺮﻱ Jﻳﻘﻮﻝ :ﺳ ــﻤﻌﺖ ﺃﺑﻲ )ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳ ــﻌﻴﺪ(
ﻳﻘ ــﻮﻝ)) :ﺳ ــﺌﻞ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴ ــﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ــﻲ Qﻭﺃﻧﺎ
ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺁﺑﺎﺋﻪ ) :Qﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ
ﻻ ﺗﺨﻠ ــﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺇﻥ
ﻣ ــﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ(.
ﻓﻘﺎﻝ :Qﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺣﻖ.

ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌــــﺪﻙ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﺑﻨﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ،ﻫــــﻮ ﺍﻹﻣــــﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺑﻌﺪﻱ،
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣ ــﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴ ــﺔ .ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻪ
ﻏﻴﺒﺔ ﻳﺤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ،ﻭﻳﻬﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻄﻠﻮﻥ،
ﻭﻳﻜﺬﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺗﻮﻥ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺝ ،ﻓﻜﺄﻧﻲ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺗﺨﻔﻖ ﻓﻮﻕ ﺭﺍﺳﻪ ﺑﻨﺠﻒ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ(.

ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻻﻧﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻓﺘﻌﺮﺝ ﺭﻭﺣﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﺴﻔﺮﻩ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺳﻮﻯ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻖ,ﻓﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪّ ﺑﺼﺮﻩ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻫﻤﺘﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺳﻤﻪ ﻣﻮﺳﻢ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺣﺠﻪ ﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻋﺮﻭﺟﻪ
ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻲ ﻭﻟﻲﱠ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺣﺠﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻣﻬﺪﻱّ
ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ.Q
ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﻭﻓﺎﺩﺓ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺠﻚ
ﻭﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ،ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻫﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻞ ﺷﺎﻏﻠﻨﺎ ﻫﻮ
ﻥﺣ
ﻜﻮ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻥ ﻳﻤﻦﻋﻨﺪﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻔﺮﺝ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ
ﻥﻳ
ﻣﺎ ﻻ
ﻓﹸـ ـﻚ
ـ ـﻦﱠ
ﻣﺤﻼ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻛﺜﺎﺭ ﺃﻭﺻﺎ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻲﺃ
 ،ﻭﻻ ﺗﺘﻤﺴﺘﺤﻘﹼﻪ .ﻄﺎﻳﺎ ﺑـ
ﻘﻴّـ ـﹰﺎ
ﻬﺪﻙ ﻣﺔ(
ﷲ ،ﻧ
ﻙ
ﻰ( ﻻ ﺗ
ﺨ
ﺎﺀ ﻋ ﺍﻟﻘﻴﺎ
ﺪ
ﺎﻟ
ﻨﺒﻐ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺼ:ﻔﺎ( .ـﻦ ﺍ
)ﻣِﻨـ ـ ﹼﻞ ﻟﻚ ﻭ ﺮﻑْ ﺑ ﺪّﺩْ ﻋﻬ ــﻪ،
ﻭﻭﻓ ﻳ ــﻮﻡ
ﻘﺒﻮﻝ
ـ
ﺟ
ﺍﻟ
ﻣ
ﺘ
ﻋﺘ
ﻳﺤ
ﹺ
،
ّ
ﻴ
ـ
ﻰ
)
ﻭ
ﺍﻧ
ﺑ
ﺓ
ٍ
ﻚ
ﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣـ ـﺮﻭّ
ﺕ( ،ﺑﻮﺣﺪ َﺍﺗّﻘِﻪ
ﺣﺠّﺘ ﺖ ﻟﻪ ﺇﻟ  ١٢ـ ـﻞ ﺍﻟ ﻲ ﻛﻞ
ﺍﻳ
ﻛ ﹼﻞ
ﺮﻓﺎ ﷲ ﷲ ﻭ
ﻗﻮﻓﻚ ﻦْ ﺫﺍ
ﺮﻁ ﺟﺒـ ـ ﺹ ٥ﻥ ﻣﺤ ﺮﻭﺝ ﻓ
ﻚ
ﻋ
ﺍ
ﺫﻟ
ﻬﺎ
ﺍ
ﻰ
)
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺏ ،ﻭﺧﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ،
ﺑﻮ
ﻰ
ﻛﺎﻟﺤﻄﻴﻢ ،ﻭﻛـ ـ ( .ﻰ ﺷ ﻭﺃﻭ
ﻣـ ـﻦ ﻠﱠ
ﻜﺬ
ﺇﻟ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺭ ٩٧ ،ـﻦ
ﻭﺗﺤﺖﺍ ﺎﻟﻌـ ـ ﻛﻞ ﻫﺪ
ﻝ :ـﻚ ﷲ ـ ـﻮﺭﻙ ﻛ ﺮ ﻣﻦ ﻋﻨـ ـﺪ ﺮّﺏ ﺇﻟـ ـ ( .ﺮﻭﺣﻚ ﻌﻮﺩﻙ
ﺭﻣﻲ
ﺍﻟﻤَﺮْﻭﺓ ﺳﺘﻘﻢ ﻋﻠ ﻣ ــﻊ ﺭﺑّﻚ ﺤﺎﺭ ﺝ ﻛﻠﻪ ﻓﺘﻴﻘـ ﺰ ﻭﻫﻮ ﺑ ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﻞ ﻭﺷ ــﺎ ﺴ ــﻔﺮ
ﻧﻪ ﻗﺎ ﺩْ ﻗﻠﺒَـ ﺽْ ﺍﹸﻣ ـﺎ ﻳﻈﻬ ﺪَﺭﻩ ،ﻭﺗﻘ ﺰﺩَﻟﹶﻔﺔ ﻌـ ـﺪْ ﺑ ﺑﺼ
ﻋﻨﺪ
) ﻭﺍ ﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺒ
ﻋﺮﻓﺔـﻚ .ﺠﻮﺍﺋـ ـ ﻀﺎﺭﻩ ﻞ ﻋﻤ ﺬﺍ ﺍﻟ
ﻫ  Qﺃ ﺠـ ـﺮّ ﻭﻓﻮﱢ ﻴﻊ ﻣ ـ ﻭﻗ ﻘﻮﻕﹴ )ﻣُ ﻭﺍﺻ ﻋﻠـ ـﻰ
ﻣﻮﻗﻒ
ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎ،
ﻭﻋﻠﻰ
ـﺔ
ﻯ
ـ
ﺖ ﺫﻟـ ﻞ ﺍﻟ ﺳﺘﺤ ﺮﻳﻦ ﻛ ﺕ ﻫ
ﺪ
ﻬﻮ
ﻤﻪ
ﻤ
ﻙ.
ﺍﻷ
ﺍﻟﺬﻣﻴ
ﺍﻟ
ﺼﺎﺩﻕ ﺤـ ـﺞّ ﻓ ﺣﺎﺟـ ـﺐ .ﻲ ﺟﻤ ﻭﺣُﻜ ﻣـ ـﻦ ﺣ ﺯﺍﺩﻙ
ﺷَﻌﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻫـ ـ ﻰ .ﺍﺗﻤﻤ ﻭﻧﻴـ ـ ﻭﺍ ﻥ ﻗ ﻦ ﺍﻧﺎ
ﻓ
ﺍﻟﻤـ ـﻸ ﺍﻟﺠﺒﻞ .ﺣﻨﺠﺮﺓ ﺑﻴﺤﺔ .ﻮﺍﺕ ﻌ ــﺎﻝ
ﺋﻪ
ﺍﻟ
ﺍﻧﺘﻬ ﻓ ــﺎﻥ ﺮﺣﻞ ﺣﺠﻚ ﻥ ﻳﻜﻮ ﺁﻥٍ ﻣ
ْ
ﺝ
ﻴﻪ
ﺤَﻠﹾﻖ ﻼﺀﺗﻪ
ﻰ
ﻀﺎ
ُ
ﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟ ﺃﺭﺩﺕَ ﺠﺎﺏﹺ ﻛ ﹼﻞ ﱠﻛ ﹾﻞ ﻋﻠ ﻢْ ﻟﻘ  ،ﻭﺍﺧ ﻤﺪ ﻋﻠ ﺎﻟﻚً ...ﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺫﺑَﺢْ ﺪ ﺍﻟﺬ ﺸـ ـﻬ ﻭﺍﻷﻓ
ﺍﻹﻣﺎﻡ Qﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ,
ﻃﻨﺔ
ﻭﻋﻠﻰﺑ ﺮﻩ ﻭﻛ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻥﻓﺔﻳﻜﻮﻥ ـﻂ ﺍﻟ ﺍﻣﻴﺮ
ﻟﺘﻠﻘﻲﻛﻞﻮﺗﻲ .ﻓﻴﺾ ﻳﺔ
ﺇﺫﺍ ﺣ ﻭﺗ ــﻮ ﺳﱢﻠ ـﻖ ﺗﻌﺘ ﻭﻣ ﻭﺃﺣ ِﺴ
ﻣﺘﻬﻴﺌﴼﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﺍ ﻓـ ـﻲ
ﻋﻨ
ﺍﻟ
ﺀﺓ
ﺒﺎ
ـ
ﺤ
ﺮ
ـﺘ
ﻰ
ـﺎ
ﻻ
ﻰ
ﻭ
ﺍﻟ
ـ
ﻣﻌ
ﻤﻊ
 ،ﻭ  ، ،ﺨَﻠ ﻭ ،
ﺮﺓ ﻭ ﻭﺳ ـ
ﻄ ﻡ ﺍﻟﺪﻧ ـ
ﻭﻣ ﻋﻠ ــﺎ ﺮﺍ
ﻠﹼ
ـﻪ ﻭ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﴽﻤﻠﻜ ﻟﻺﻣﺎﻡﻫﻴﺮ
ﻈﺎﻫ ﻔﻪ
ﺷ ــﺎﻏﻞ ﺧﺎﻟﻘـ ـﻚ ﻜﻨﺎﺗﻚ ﺣ ــﺔ ﻭﺍﻟ ﻗﻴـ ـﻦ ،ﻭﺷﺒﺎﺑﻚ ﺮﺟﻮﻉ ،ﻧﺒﻴّﻪ ﺻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟ ﻭﺍﺭ ﹺ ــﺔ ﻭ
ﻓﻲ
ﺇﻻ ،ﺇﺫﺍ ﻋـ ـﹰﺎﻛﺎﻥﺫﻟﻚ ﻥ ﻣﻦ ﺗﻤ ﺔﻭﺣﺎﺿـ ـ ﺝ ﺍﻟ
ﻳﻜﻮﻥﺻﺎﺣﺒ ـ
ﺳ
ﻣﻌﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟ
ﻻﻭﻛﻨَ ﻡ.
ﻭﻫﺬﺍ ﷲ
ﻟـ ـﻰ ﻚ ﻭﺳ ﻭﺍﻟﺮﺍ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮ ﻮّﺗﻚ ﺮﺟﻮ ﺍﻟ ﺳُ ــﻨﻦَ ﻭﺍﻻ ﺍﻟﺰﺍﺩ
ﻓﺎ ﺣﺮﻛ ﻟﻌﺮﻭ
ﺧﻀﻮ
ﻭﺣﺎﺿﺮﴽﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎ ﺮﺍﺕ .ﺍﻟﻌﻴﻮﺏَ ﻣﺎﻥ ﺍ ﻚ ﺍﻟﺤﺮ ﻈﻴﻢ
ﻛﻞ ﻲ ﻭﺍ
ﺇ ﺮﻛﺎﺗ ﺪﻧﻴ ــﺎ ﺟﻬﺔ  ،ﻭﻗ ﻦ ﻻ ﻳ ﷲ ﻭ ﻷﺩﺏ
ﺘﻪ ،ﻭ
ﺎ
ﺎﺭ
ﻳﺜ
ﻤ
ﺃ
ﻤﻘﻮﻟﺔ :ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ
ﺘﻌ
ﻤ
ﺮﻭﺣ
ﻖ
ﻚ
ﺍ
ﺣ ّﻉ ﺍﻟ ـﻦ ﺤﺎﺑ ﺩَ ﻣَ ﺾ ﻣﻦ ﺍ  ،ﻭﺇ
ﻟﺒﺲْ ﺍﻟﺠ ﻭﺍﺣﻠ ﹺ ﹾﻞ ﻓﻲ ﺪﺧﻮﻟ ﻘـ ـﹰﺎ ﻟ
ﺴـ ـﻤ
ﻭﺃﺩﺍﺀﺎﻩ ﺍﻟ
ﻭﻭﺩ ﻚ ﻣـ ﻭﺃﺻ ﺘﻌﺪﺍ ﻓﺮﺍﺋ ﻠﻴﻚ ﺨﺎﺀ
ﺠ ﻋﻨﻪ .ﻴﺎﹰ ،ﻛ  ،ﻓﺈﻥﱠ ﺗُﻌﺎﻣَﻞ ﺇﻟﻰ
ﺧـ ـ ﻙ ﺑ
ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ
ﺗﻠﻘـ ـ
ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺤﻘﹼ
ﺇﻛﺜﺎﺭ ﺎﺀ ﺑﻘ
 ،ﻭﺍ
ﺗﻠﺰﻣ ﻚ ﺍﺳـ ـ ﻗﺎﺕ ﺐ ﻋ ﺍﻟﺴـ ـ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺪ ﺍﻟ
ﻘﻴﻔ ﻴـ ـﻦ ﻥ ﻭ K
ﻳ ــﻮﻡ
ﺭﺿـ ـ ً
ﻭﺍﺩ ﻣﺮﺍﺩ ﺖَ
ﺭﺍﺣﻠﺘ ﺳﺘﻌِﺪﱠ ﺍﻉ ﺃﻭ ﻳﺠ ﻘﺔ ﻭ
ﺫﻧﻮﺑَﻚ ﻉ .ﷲ،
ﹰﺎ ﻭﺗﺜ ﺍﻟﻴﻘ ﻷﺛﻤ ــﺎ ﺒﻴﺖ
ﺩﺍﻉ .ﺍﷲ
ﻭ ﻭﺍ  ،ﻭﺭ ﹺ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﻔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺯﺭﹺﺍﻟﺒﻴـ ـ ﻄﺎﻧﻪ .ﺠـ ـﺮ
ﺎﻟﺼﺔ ﺨﺸﻮ ـ ـﺮ ﺍ
ﻄﺎﺑﻴ ﺣﻖّ ﺲ ﺍ ﻝ ﺍﻟ
ﻙ،
ﻣﻮﺳﻢﻘـ ـﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻮﺍﻋ
ﻭﺳﻠ ﺍﻟﺤ
ﺤﺒﺔ ﻭﺁﻟﻪ ،ﻜﺮ ﻭ
ﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟ ﻦ ﺫِﻛ
ﺛﻤﺔ
ﻛﺎﻧﺖﺣﺐّ ﺁ
ﺴﻠﻮ
ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻳﻮﻣﻪ،ﺧ ﻦ ﻭ
ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻮﺍﻑ ﺍﻟﻮ ﻙ ﻟﻠ
ﻭﺇﺫﺍ ﺨ
ﻞ ﻓﻲ
ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻲ،
ﻼﻟﻪ ـﺘﻠﻢ
ﺼ ﻴﻪ ﺸـ ـ
ﻮﻉ
ﻣ
ﺑﺔ
ﹼ
ّ
ﺮ
ﺟﺬﹼﺍﺑﺔ ﻦ ﺍﻟﻴﻘﻴ ﺯﱠﻉ ﺑﺄﺑ ﺔ ﻓﻲ
ﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟ ﺠﻤﻌ
ﻄ
ﻚ
ـ
ﺰّﻭﺟ
ﺟ ﺳ
ﺍﻩ ﺑ ﻭﺳـ ـ
ﺍﻟ ﺍﷲ ﻋﻠ ﺮ ،ﻭﺍﻟ ﻷﻭﻗﺎﺕ .ﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮ ﻭﺍﻟﺨﻀ ﻤﻨﻌـ ـ
ﻭﺍﻟ ﻞ ﺍﻟ
ﻟﻘ ﻨﺘﻤﻴﻦ .ـﺎﻟﻴﺐ ﺃﻭ ﻋﻴ ﻬﺎ ﺗ ــﻮ ﺒﺎﻟﻐ
ﷲﻋ
ﻭﺍ ﻪ .ﻣﺎ ﺳﻮ ﺣَـ ـﻚ
ﺼﺒ
ﻳ
،
ﻤ ﺎﺀ
ـ
ﻲﺀ
ﺪ
ّﻋﺖﻜﺮﻳﺔ .ﻫﻴﺔ
ﻤ
ﺵ
ـ
ﻤ
ﺪ
ﻭﺗﺼ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﺗﻘﺮﺣﺖ
ﻣﻤﻦ
ﻭﺧﺼﻮﺻﴼ
ﻣﺆﻣﻦ
ﻣﻦ
ﻟﻠﺪﻋﺎﺀ
ﻘ
ـ
ﻧ
ﱠ
ﻘ
ﺍﻟ
ﺍ
ّﺗ
ﻴﺔ
ﻌﺘ ﻟﻌ
ﻟﻌﺰ ﻭﻭﺩّﻉ ﻒِ ﺭﻭ
ﻭﺍﻟ ﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍ ﻏﺴـ ـﻞ ﺑ ﻭﺍﻟﺼﻔ ﻞ ﺷـ ـ
ﺍﻟﻌـ ـﺮ
ﺰﻳﺔ ﻟﻠ ﻤﺎﻝ ﺃﺳ ﺍﷲ ، ،ﺇﻻﱠ ﺃ ﺇﻟﻰ
ﻰ
ﻋﻠ ﺛﻢّ ﺍ ﺪﻕ ﻦ ﻛ ﹼ
ﺭ ﻭﺍﻟﻤ ـﻠﻮﺏ ﺍ ﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﻔ ﺡ ﺍﻟﻜﺮﺍ ﺳﺒﺒﹰﺎ
ﻴ ــﺔ ﺯﺍﻛﻮﺛﻘﻰ.
ﻭﺃﺻـ ـ
ﻣ
ﻮﺓ
ﺔ
ﻰ
ﻝ
ﺘﻌ
ﻚ
ﺭ
ﻘ
ﹼ
ـﻮ
ﻋ
ـ
ـ
ﻜﺎ
ﺎﻓ
ـ
ﺳ
ﺣ
ﺮ
ﻪ.
ـ
ـ
ﺓ ﺍﻟﺼﱢ ﻡْ ﻣـ ﻋﺘ ﺻ ﻭﺓ ﺍﻟ ـﺔ ﺣ ـ ﺖ .ﺣﻮﻟِ
ﺳﻤﺔ ﺍﺳـ ﺩﺓ ﺇﻟ ﺖ ﺍﻟﺪ
ﻷﻓ ﻝ ﺃ ﻰ ﺍﻟ ﺩ ﺭﻭ ﻮﻧﻬﻢ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻋﻠ
ﺍﻵﻻﻑ ﺠ ــﺎ
ﻛِﺴﻮ ﹶ ﺣـ ـﺮﹺ ﻦ ﻃﺎ ﺟﺎﺑﺔٍ ﻟﻌﺮ ﻼﺋﻜ ـ ﻝ ﺍﻟﺒﻴ ﺟﻤﻴﻊ
ﻃﻲ ﻛﺎﻧـ ـ  ،ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍ
ﺍﻟﻠﻬﻔﺔ ﺃﻭ
ﺇﻟﻰ_ ﺍﻟﻌ ــﻮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ ـﺘﻌﻤﺎ ﺩ ﻋﻠ
ﻣﻦ ﻢ ﺑﻜ
٤
ﺻّﺔ
ﻭﺃ
ﺇﻳ
ﺑﺎ
ﻁ
ﻰ
ﻋ
ﺔ
ﺇ
ﺣﻮ
ﻥ
ﺮّ
ـ
ﺠﺒﻚ ﻌﻨﻰ ﺴّﻜﹰﺎ ـﻊ ﺍﻟﻤ ﻚ ﹰﺎ ﻣﻦ
ﻚ ﺇﻟـ ـ
ﺎﺀ ﺷﺊ
ﷲ ،ﺃﻭ ــﺎﺕ ﻭﺇ ﻲ ﻣﻐﻠﻮ ﻃﻨﻴﺔ .ﺸﺨﺼﻴ ﻠﻴﺪ ﻭﺍﺳ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻤ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺻﻮﺭﻫ ﺭﻩ  .Qﺱ ﺧﺎ ﻫﺮﻳﺔ
ﻭﻳﺤ ﺐﱢ ﺑﻤ ﻣﺘﻤ ﻚ ﻣ ـ ﻨﻔﺴ ﺗﺒﺮّﻳ
ﻨﺎ
ﻋ
ـ
ـ
ﺟ
ﻪ
ﻘﻮ
ﻟﻠ
ﺑ
ﻘ
ﻣ
ﺎﻧ
ﺍ
ﻭ
ﻬﻮ
ﻮﻳ
ﺒﺎ
ﻄﺎ
ﺑ
،
ﺮﻭ
ـﻦ
ﻭﻟ ﻟﻪ ﻘﻠﺒـ ـ ﻤﻴﻦ ﻙ،
ﺮﻓ
ﻬﺎ
ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻃ ﻇﺎ ﺏ
ﻭﺭﻓﻊﻟﺘ ﻖ
ﺩ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟ
ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ،
ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻲ ﻭﺍ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺸ ﻇ
ﻚ ﺑﺨ
ﻮﺗﻚ ﻒْ ﺑ ﻤﺴﻠ ﻫﻮﺍ
ﻭﺯﻻﹼﺗـ ـ
ﺩﻋ ﻭ ﹸﻃـ ـ ﻣﻊ ﺍﻟ ﹰﺎ ﻣﻦ
ﺮ ﺍﻻﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ،ﻟ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺃﺳﺎﺣﺱﺪّ ﺑﻋﻠﻮﻍ ﻣﺮ_ﺗﺒﺍﻟﺔﻬﺪﻡ ﺍﻟ ﺮﻤﻨﻳـﻬـﻖﺠ ﺍﻟﺘﻜﻭﺮﺍﺍﻟﺭﺘﻠﻘﻴﻦ،ﺍﻟ ﻭﺠﺧﻠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔﻢ ﻋﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻤﺎﻖﺀﺗﻳﻌﺠّﻞﺐﻓﻳُﻲﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟـﻯ ـﺃﻧﱠﻰﻬﺎ ﺗﻜﺎ ﻬﻟﻴـ ـﻒﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻛﻜﺎﺬﻟﻚ.ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ Qﻗ ــﺎﻝ :ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻦ ﺳﺪﻳﺮ ﻗﺎﻝ :ﺳ ــﻤﻌﺖ ﺍﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮQ
ﺍﻓﻚ ﻫﺮﺑ
ﺘـ ـﻚ
ﻭﺗﺤﻞﺪﻋﻮ ﺒﻌﻀ ﺤﺮﱠﻡ
ﻄﻮ ﺮﻭﹺﹾﻝ
ﻃ
ﻴ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺗﺴﺘﺠﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﻓﺎﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺱ
ﻬ ﻌﻠ
ﻏﻔﻠ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭ ,ﺰﺍﺣﻢ
ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻮﺍﻋﺪ
ﻛ ﻭﻫَ
 ٥ﻚ ﻋﻦ ﻷﻋﻤﻰ ،ﻘﻮﺍﻋـ ـﺪ ﺣﺔ ﺩﻣﺎﺋ ﻗﺘﻞ ﺍﻟ ﻤﻦ ﺟﺎﻧ ﻋﻴﺔ ﺑ ﺑﻠﻎ ﺑ ﻫﻮ ﻣ
ﻋـ ـﻦ
ﻹﺣﺴﺎ ﺴـ ـﺔ
ﺗﺄﺛ ﻰ ﺍﻟﻘ
ﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘ ﺻﻴﺔ.
ﻳﻄﻮﻓ ــﻮﻥ ﺣ ــﻮﻝ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ,ﻓﻘ ــﺎﻝ :ﻫﻜ ــﺬﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻫ ــﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺍﻧ ــﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﺧ ــﺬ ﺑﻴﺪﻱ ,ﺛﻢ
ﻮّﺗﻚ .ـ ـﺮُﺝْ
ﻭﺫﻟـ ـ ﻴﺎﺩ ﺍ ﺰﻝ ﺍﻟ ﻞ ﺇﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻥﱠ ﻞ ،ﻓ ﺍﻟﺸﺮ  ،ﺑﻞ ﱠﻞ ﻣﺎ
ﻋﻠ
ﺟﻤﻴﻊﻫﻮ ﺍ ﺍﻟﻤﺆﺳ  ،ﺃﻭ
ﻭﻗ ﻭﺍﺧ
ﻋ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐﻟﻌﻤـ .ـ ﻟﻴﻒ ﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﻠ
ﻭﺗﻨﺎﻝﻘ _ ﻋـ ـ
ﺟﻤﻴﻊ ﻢ ،ﺑ ،Q
ﻭﺍﻻﻧ
ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ
ﺊ ﻤﺎﻧﻴ
ﻭﺗﻠﺒﻰﺨﺮّ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻊﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻋﺰﻝ ﺲ ﺗ
ﺍ
ـ
ﻬ
ﻜﺎ
ـ
ﻲ
ﻡ
ﺭﺓ
٦
ﺸ
ﻈﻠ
ﻟ
ﻐﻴﺐ ،ﻰ ﺃﺳ ﻭﺇﻧﱠﻤﺎ ـ ـﺎﺑﻪ ﺴﺔ ﺍﻟ
ﺷ ﻯ ﺍﻟ
ﻫﺬﺍ
ﺒﻐﻀﺎﺀ ﻬﻮﺭ ﺍﻹﻣﺎ ﺟﻴـ ـﺔ ﻓ ُﻌ ﱠﻄﻞ ﺍﻟﺘ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟ ﺎﻟﻀ
ﺐــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ,ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﺳ ــﺪﻳﺮ ﺍﻧﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔﺮﻭ ﻳﻄﻮﻓ ــﻮﻥ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ,ﺇﻧﻤــــﺎ ﺍﻣﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺎﺋ ﺍﺳ
ﺴ
ﻋﻠ
،
ﻘﻮ
ﺎ
ﺳ
ﺍﻟ
ﺣﺘ
ﻭﺍ
ﺸﺄ
ﺍﻟ
ﺑﺪﻭﻥ ﺤﻠﱠﻞ ﺑ
ﺍﻟ
ﺫ
ﺗ
ﺔ
ﻨ
ﺃﻧﻪ ﻭﺍ ﺍﻟﻤﺆ
ﻭﻻﻗﺒﻮﻝ ﻇ
ﺩ
ﻰ
ﻲ ﻧﻴ
ﻭ
ﻔﻮ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻔﻘﺮ
ﻻﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻭﺍﻋﻠﻢ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺐ
ﻫﺬﻩ
ﻣ
ﺍﻟﻐ
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓ ﺮ ﺍﻟﻜﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻨ ﺠﻴﻠﻪ ﻫﻲ
ﻟﻌﺪﻡ _ ﺍﻻﺯ ﻦ ﺟﺎﻧ ﻠ ــﻮﻍ ﺇﻟ ﻫﻮ ﻣ
ﺸ ــﺄ ﻟﻨ ﻥ ﺍﻟ
ﺮ
ﺮ
ﺛﻴ
ـ
ﺪﻳ
٧
ﺔ
ﻫ
ﻜﻮ
ﻟﺒ
ﻤ
ﻣﻨ
ﺇﻥ ﺗﺄ ﻬﺎ :ﻭﺍﻟ ﻈﻮﺍ ﻔﻘﺮ ﻭﺗﺴـ ﺳ ــﻴ
 ،ﻭﻣ ﻣﻦ ﺍ ﻡ ﻣﺎ
ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻮﻓﻮﺍ ﺑﻬﺎ ,ﺛــــﻢ ﻳﻨﻔﺮﻭﺍﺐﺍﻟﻴﻨﺎ ﺍﻣــــﺮ ﺍﻟﻨــــﺎﺱ ﺍﻥ ﻳﺄﺗــــﻮﺍ ﻫﺬﻩ
ﻋﻠﻰﻣﱠﺎ ﺑ ﺤﻮ ﺍﻟﺘﺨ ﻣﻞ
ﻣﻨ ﻞ،
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ,Qﻴﺎ
ﺔ
ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺣﺮﱠ
ﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺇ
ﺇﻣﺎﻡﺮ ﺍﻟ ﻔﺲ ﺍﻟ ﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴ
ﺑﻌ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﺧﻴﻠ ﻪ ﻻ ﺑﺪﱠ ﺕ ﺃﻥ
ﻓﻴﺠﺐ ﺱ ،ﻧ
ﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺱﻮﺍ ﺤﺚ
ﻋﺪﻳﺪﺓ _ ﺍﻟﺠﻬ ﻭﺗﻔﺴﻴ ﻜﻦﱠ ﻧ ﻭﺍﻟﺤ ﺴـ ـﺔ
ﻓﻴﻌﻠﻤﻮﻧ ــﺎ ﻭﻻﻳﺘﻬ ــﻢ ﻭﻣﻮﺩﺗﻬﻢ ﺮﻗﻴ
ﺳ ــﻠﺒﻴﺔ ﻗ ﺍﻟﻨﻔﻮ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺘﻮﺳﱠـ ـﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒ
ﻭﺃﻧﱠـ ـ ﻣﺎ
ﺴﻤﻊ
 ١ﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻔﻘﺮ ،ﻟ ﻠﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺆﺳ ﻲ .ﺅﻳﺔ ﺮﺍﺀ ﻔﺔ  ،ﻓﻴ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﺣﺠــــﺎﺭ ﻓﻴﻄﻮﻓــــﻮﺍ ﺑﻬﺎ
ﻭﺳﻨﺎﻣﻪﻘﺮ،
ﻭﻣﻔﺘﺎﺣﻪ ﺍﻟﻤ
ﻭﻳﻌﺮﺿ ـﺑﻤﺮﺃﻯ
ـﻮﺍ ﻭﻣ ﻓﺈﻥ
ﺮﻛﺔ
ﻭﺑﺎﺏﺤﺮﱠﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺭﺿﻰ
ﺍﻟﻄ _ ﺍﻟ ﻤﻈ
ﺍﻟ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،ﺃﻥﱠﻓﺎﻥﺴ ﺑﺮ
)ﺫﺭﻭﺓ ﻭﺷ ﻤ
ﺍﻷﻣﺮﺰﻳّ ﻌﻴﺔ ﻔ
ﻚ
ﻚ ،ﻚ
 ٢ﺮ ،ﻭﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔ ﺎﻟﻔﻘـ ـﺮ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻡ .ﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺑﺎﻟﻔﻘ ﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻮ ﺱ ﺑ ﺿﺦّ ﺍ ﺕ ﺍﻟ ﺳـ ـﺒﺎﺏ ﺘﻐﻠﹼﺐ ﺣﻼ ﻭﺇﺿ ﺔ ،ﻭ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻧﺼﺮﺗﻬﻢ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﺎﻧﻴﻘﻚﻦ ﺃﻧﻭﻳﻌﺮﺍﻵﻑﺩﺍ ﺍﺏ ﺍﺣﻮﻟﺘﺍﻟﻲ ﻣﻳﻨﺒﻐﺤﺒﻲﺘﻪﻟﻟﻚ ،ﺛــــﻢ ﻳﺄﺗﻮﻧــــﺎ ﻓﻴﻌﻠﻤﻮﻧــــﺎ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺴ ــﺎ
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷ ﺔ ﻟﻠ
ﻟﻺﻣﺎﻡQ
ﺗﺒﺎﺭﻙﺮﻳﻖ ﻃﺎ
ﺍﻟﻄﺎﻋﺔﺱ ﺍﻷ ﻱ ،ﺪﺍﺳـ ـ
ﺪﻳ ﺱ
ﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﻜ ﺍﻋﺎﺓ ﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟ ﻹﺣﺴﺎ ﻥﱠ ﺍﻹﺣ ﻋﻦ ﻃ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻛﻔﺎﺭ ﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻘ
ﺍﻋ  Qﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍ ﻓﺈ  ،ﺇﻣﱠﺎ ـﺎﻋﺪﹰﺍ ﺭﺑﺔ ﻮﺍﻣﻞ ﻔﻘﺮ
ﺍﺑﺎ
ﺟﻌﻔﺮ Qﻋ ﻨﻪ  ،ﻭﻻﻳﺘﻬــــﻢ ﻟﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ:
ﺮﺍﺽ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻗﺎﻝ :ﻙ
ﻧﻬﺎﺭﻩﺨﻮﻳﻨﻲ ﺍ ﻤﺎﻝ
ﺳﻤﻌﺖ ﻧﻠﺖ
ﻭﺗﺼﻫﺪﺎﻟﺔّﻕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻭﺣﺞّ ﺟﻤﻴﻊ
ﻟﻴﻠﻪ،ﻣﺤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌ
ﻗﺎﻡ ـ
ﺭﺟﻼ ﺮ
ﻭﺻﺎﻡﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺘ ﺳـ ـﺘﻌ
ﻣﻦ ﻣﻮﻻ ﻦ ﻳﻮﺍﻇﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﻔﻜ ﹰ ﻣﺴ ﻦ
ﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋ   
ﺖ ﻣﻤ ﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻌﺠﺰ ﻋ ﻄﺒﻴﻌﺔ ﺔ ﻟﻤ ﻄﺎﺏ  ،ﻭﺍ
ﺍﻟ
ﻛﻨ ﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﺎﻝﻐﻔ ﺟﻞ       :
ﻭﻟﻢﺍ ﺀ ﺍﻟ ﺿﻨ
ﻭﻻﻳﺔﺨ ــﺎﺏ
))ﻭﺍﻧﻹﻳ ـﻤﺎﻥـﻲﺑﻪ ﻓﻦﻲﺗﻟﻐﺤﻔﺖ ــﺎﺭ ﻟﻤ ــﻦ ﺗ ــﺎﺏ ﻭﺁﻣﻦ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺟﻤﻴﻊ
ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻴﻮﺍﻟﻴﻪ،
ﺍﷲ
ﻭﻟﻲ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ_ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻋﺰ ﻭ  
ﺩﻫﺮﻩ ،ﺃﻭ ﻭﺭﺍ
_ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻜﺔ ﻭﻣ ــﺎﻣﺮﺍﻋﺎﺗ ﻟﻴﻚ.
ﻳﻌﺮﻑﺣﺎ ــﻴﻂ ﺍﻟ ﺨﻄ
ﻓﻘﺎﻝ      :

ﺔ

ﺇ
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ﺭﺅﺠﻠﻭﺴـ ﻣﻬﻢﺟﻮﻟﺘﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻬﻥﺪﺍﺃﻛ ﺧﺒ ﻣﺎﺭﻜﺎﻧﻪﻓﺇﻻﹼ ﺍﺍﻟﻟﻌﺜﺎﺎﺑﻟـــﺪﻳﻦ ﻭـﻠﺟﻮﺍﻮﺩﻓ ُﻲﺍﻟ ﻭ ّ ﻦ ﺍﻟ ﻭﺴﻨﻟﻦﻢ ـﻮﺏﻥ ﺎﺯ
ــﺮ ) ﺍﻟ
ﺑﻪ ﺷ
ﺤﺎﺌﻞﻧﺔﻣﻮ،ﻻﻮﺍﻧﺎﻧﻊ ﻢﺘﻌﺎﻗ ﺍﻟ
ﺍﻟﻣﺤ
ﻜﺮﺸ ـ
ﺠﺮ ﺋﻢﻗـﻣـﺟﻦﺪﻪﺗﺍﻟﻜﻘﺎـ ﻋﻠﻮﺭﻲ ﺍﻟﻫﺎ ﻟﻨﻤﻬـ ـﻢﻋﻨﺪ ﺫﺗﻠﻛﻚ
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ﻡ ﻓﻲ
ﷲﻛﺮ ﺍﻳﻟﻌﺪﻩﻼ ﺑﻪﻫﺎ ﺍﺳ ﻮﺩ ﺍﻭﺍﻟﺒﻴـ ـ ﺖﻀﺑﺎﻌﻪ ﻓ ،ﻌﻪ ﺯﻳ ﻛﺱﻤﻨﻓ ـﺮﺏ ﻘﺎﺍﻟﺲﻮ ﺦﻇﻬ
ﺐ :ﺳـﺭﻳـ ﺍﻚﻆﻟﻤﻋﻠﺍﻰﻟﻘﺎﺋﺍﻟ ﺸ ـ
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ﻣﺎ
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ﻭ
ﻟ
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ﻳ
ﺑﻐ
ﺗ
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ﻭﻣ
ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻲ
ﻳ
ﺢ
ﻴ
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ﻬﺮ
ـ
ﺑﺎﻟ
ـ
ﻴ
ﺘﻮ
ﺤﺎ
ـــﺎﻡ ﺍﻟ ﻻﻣﺎﻡ
ﺍﻟ
ﺎﻩ
ـﻰﺿ ﻈ ﺿ
ﻟﻐﺎﺋ ﺯ
ﺳـــﺟﻮ ﺏ,ﺃﻓﺎﺻﻠـ ﺍﻟﺒﻚ ﻏﻴﺒ ﻲ ﻛﺘﺎﺏﻘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡـﻤﺲ ﻻﻟﻪ ﻏﻴ ﻋﻤﻲﻛﻞ ﻣﻦ ﺜ ـﻟﻬـﻪﻴﻮﻳﻭﻗﻘﻮﻻﻧﻡ ﺍ ﻦﻔﺔﻫ ــﻮ ﻷﻣﻴﻨﺟﻮﻲﺍﻧﺒﻪ
ﻴﻪﺑ ﻡ ﻗ
ﺃ
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ﻧﻈـ
ـــﻪ ﺍ
ـﻦ ﻋﺼ ﺮﻧﻲ،
ﺍﻷﻭ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍ ﻟﻮﺟـ ـﻮﺩ ﺇﻭﻟـﺃﻭ ﺇﻟ ﻭﻴﻬﻢﻛﻠﻳﻤﺎ ﻭ ﻼﻳﺎﻏﺦﻼﻣﻨﻡ ﺃﻬﺎ ـ ـﻜ ﻛﺎﻧﺤﺎﺘﺎﻪﺏ ﻓﻜﺬ.ﻟـ ـ ﻱ ﻓ ﻭﻨﻬﻻﻢ.ﺣﺳ ــﺒﺐ ﺍﻟﺸ ـﻝ :ﻷﻥ ﺭﺑﻤﺎﺇﻟـ ـﻰ ﺣﻤﻪﺍﺪﻳ ﺃﻥ ﺍﻟـﺔﺸﻣـ ـﺮﻳ ﻫﻴﻢ ﺍ
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼ
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ـ
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ﺸ
ﺪﺩ
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ﺘﻪ
ﻨﻪ
ﻃﺎ
ﺟ
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ﺣﺒ
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ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻓﻲ
ﻭﺭﺩ
ﻳﻜ
ﻤﺎ
ﻖ
ﺭﻩ
ـ
ﻋ
ﻴﺒ
ﻓﺮ
ﺸﻤ
ﻥ
ﺗﻌ
ﷲ
،
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ﻭﺃ
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ﺘﻘ
ﻴﻞ
ﺑﻬ
ـ
ﻦ
ﺃ
ﻇﻬﺮﻩ
ﺤﻘ
ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ
ــــﻖ
ﺴـ
ﺨﻠ ﻳﻖ ﻭﺴﺎﺩـ ـﻕ ﺢ ﺃﻓﻋﻭﻳﻮﻠﻜﻢ ﱠُﷲﺖ ﻟﻟﻤﺬﻟﺸ ــﺘ ﻣﺎ ،
ﺏ
ﺮﺓ ﺷـ ـ
ﺲ :ﺃﻫﺎﻥﺃﻟﻟ ـﻘ ــﺎ ﻦ ﻟﺍﻟـ ـﺴﻰ ﺃ ﻋﻦﺑﺪﺍﻭﻟﻹﺘﻪ ﻥﺍﻟﻇﺠﻠﻬﻮ ﺠﻴﻞﺍﻟ ﻫﻲ :ﺮﺍﺳ ــﺎﺣﻜﻴﻤﺔـﻪ ﻓﻘﻤﺔـ ـﻣﺪﻦ ﻓﻼﻲ ﻏ ﻦ ﺻ
ﻟـ ـﻲ
ﻗﺎﺋﻢﻥ ﺍ
ﻢ ﻳ ﺎﻉ
ﻃﺮﻳ
ﻭﺫﻟﻚﻟﻴ ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﷲ
ﺗﻔﻮﻳـ ـﺾ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮ ﹰ ﺍﺑ ــﺎﻥ
ﻳﻘﻮﻡ ﻳ ــﺎﺫ
ﺧﺮ ﻳﻥﺝﻜﻮﻣﻥ ﻣـــﻓﻘﻀﺎ
ﻣﻨﺎ ﻇﻬﺮ
ﻓﻲ
ـ ﺇ
ﺍﻟﺤﻖـﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻪ،ﻦ
ﻭﻓﻲﺮﺓﺮﻑﻌﺮﺍﺑﻨﺔ ﻤﺎﻟﻤﻳﻮﻟﻜﻮﻰ
ﻷﺯ
ﻭﺳﻴﺮﺩﻯﻧﻜﻦ ﻟﺌﺮﻩﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ،ﻭﻣ
ﺍﷲLﻦﺗﻌ ﻟﺳﻤﻲّﺎﺀًـﻪ ﺑﺨ
ﻃﺎ ـ
ﻘﻘﺖ
ﺍﻟﻤ ـﻮﻻ ﻫـ ـﻢ ﻟ ﻻﺳﺘﺸﻔ ـﻰﻓﺮﺍﻟ ﺍﻟﺼ ﻖ ﺑ ﻨﺎﻘﺒﺎﺋﻗﺎﻭﻟﻪﻝ :ﻛﺎ,ﻥﹶﻭﺍﺘﺎﻋﻠﺏ ﺍ
ﻭﺳﻴﻌﻠﻢ ﺨﻄﻴ
ﺭﺩﺍﺀ
ﺣﺴﻨﺔ،
ﺍﺳﻮﺓ
ﺭﺳﻮﻝ
ﺳ
ﺤﻜ
ﻋﻪ
ﻱ.
ـ
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ﺮﻩ
ﺯﺓ ﻋـﻓ ــﺔ ٢٤ﺑﺘﺼ
ﻣﺎ
ـ
ـ
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ﻴ
ﻋ
ﺍ
ﺭﺃ
ﺴ
ـ
ﻴﻴ
ﻂ
ﺬﺑ
ﺎ
ﻥ
ـ
ـ
ﺍﻟ
ﺻ
ﺫﻛ
ـﻪ
ﻬ
ﺮﺃ
ﻭ
ﺨﺎ
ﺛﻴ
ﺃ
،
ـ
ﻢ ﻭﺍ ﻑ ﻋﻠـﻓﺰ ﺍﻟﺨﻠـﻪﻓﺘ ،ﻭ ﻣ ـﻋﻨـﺎﻪﻫﻮ ﺍﻟﻜ ﺍﺭﹰﺍﻤﻬﻻﺪﻱﻛﺎﻥ ـﺍﻟـﺔ,ﻷﺋﻤﺔ ﻬﺎ ﺑﺎﺭ ﺍﻟ ﻭﺱﺍﻟﺹﺍﺒﺎ٥ﻟﻤﺸ ـﺔﻈﺮﺭﺑ ﺍ ﻤﺎﺟﻞﻫـ ـﻢ ﺃ ﺠﻠﺴ ـ )ﺧﻤ ﻋﻠﻰﻦﻫﺮ ﺃﻥ ﺟﻪ .ﻟﻌﻭﻣﺒﺎﻦﺳ
ﻧﻪ ﺍﻟ
ﻴﺔ ﻲ
ﻭﻣﻦﺍ ﺗﺨﻠﻒﻣﺎ ﻳﻋﻨﻪ ﻧ ـ
ـ
ﻫﻠﻚ ،ﺴﻂ.
ﻜﺮﻱ Lﺳﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣ ــﺘﺤﺪﺍ ﻋﺼﺮ ﻋﺰﻭﺟﻞ ،ﻓﻤﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺣﻧﺠﺎ ﻰ
ﻓﺎﷲ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ
ﻋﺼﻤﻨﺎ
ﻟﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻟﻚﺍﻟﻤﻜ ﻲ ﺷ ـ
ﻋﻘﺒﻰﻣ
ﺍﻟﺪﺍﺭ،ﻳﺪﻳﻪ ﻣـﻈﺎـ
ﻀﻌﺍﻟﻃﺎﻭﻠﻘﻒﺐ ﻋﺪﺳﻨﺪ ـﻧ
ﺍﷲﺍ،
ﻓﻠ ﺑﺒﺮﻛﺘﻬ ﻟﻤﻌـ ـﺎﺭﻗﺎﻝ :ﺳﺘﺤﻖ ﺧﻮﻓ ـ ﺎﻟ ﻳﻰ:ﺰ)ﻟﻴﻝﻭَﻮﻡ ﻭ ـﺎ ﻥﻣﺮﺍﻟﻋﻠﻢ ﻣﺎﻝﻨﻪ ﺣﺎﺟﺪﺍ ﻭﺍ ﻘﺘـﺮ ﺇﻪ.ﻟﻴ
ﻭﺇﻳﺎﻛﻢﺍﻟﺪﺤﻘﻛﻣﻦﻴﻘﺬﺑﻨـﻳـــﺔ ﺷـ ـﻜﻮ
ﺍﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟ ﻈﺮ ﻋﻨﺪ ﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺍ ﺸﺮ ﺍﻟﻘ
ﺴ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻦﺒﺒﺍﹰﺎﷲﻟﻌ
ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﺀ.ـﺄﺍﻟﺘﻄﻮﻢُﺭﺍﺕﺻﻘﻴﻞ.
ﻓﺎ ﺒﻌﺾ ﺎﻡ ﺍﺳ ﺗﻪ ﻓﻲ
ﺨﺮـﻀﻠـﻲﻴﻞ
ﻲ
ﻣﻮ
ﺴﻴﺪ ﺍﺑﻦ
ﻓ
ﺝ١
ﻢ
ﻣ
ﻖ
ﺍﻟ
ﺬﺍ
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ﻓ
ﺎﺭ
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ـ
ﻧ
ـ
ـ
ﺇ
ـﺒ
ﻪ
ـ
ﺝ٣٦
ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ:
ﺑﺤﺎﺭ
ﺍﷲ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻓﺈﻧﻪ
ﺍﻟﺜﻠﺞ،
ﻋﻠﻰ
ﻭﻟﻮ
ﺍﺋﺘﻮﻩ
ـ
ﻮﺭ
ﻭ
ﻢ ﻻﺘﺪ ﻋﻨ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﻫﺬﺍ ﺍ ﺟ ﺛﺮﺑـ ـﻨﺯﺍﻢﻳ ــﺎ ﻭ ﻀ ـﺒﺎـﺎﻣﻣﺤﻤـ ﺍﻟﻨﺣﻈﻘﻴـﻏﻴﺒﺘ ﺍﻟﻤﻬﻟﻴﻤﻮﻡﻬﺎﻟﻠﻟ ﺗﻪﺨﺎﺍﻟﺿﻊ ﻄﻠﻥﺐﺳﻣـ ـ ﺿﺎ ﻢﺮﻭﻭﻱ ﻭ ﺳـ ـﻬﻞﻋﻫﻮ ﺗﺼﺎ ﺐ :ﻫﺍﻟﻘﺎﺋﺑﻪـ ﻓﻘ ﻭﺍ ﺟ ﷲ ﺃ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔﻔﺔ ﻟﻘﻮﻟﻲ
ﻭﺍ
ﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌ ﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻱQ
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 .١ﻘﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻰ ﻼﻡ ﺍﻟﺤ ﻡ ﺑﻤ
ﻭﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﺑﻲ ﺑ
ﻭﻓـ ـ  ،ﻋﻦ  ،ﺍﺳـ ﺳـ ـﻨﺘ ﺏ ﺭﺑ
ﻫﺬﺍ ﺼﻠﺢ.
ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳ ــﺔ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ٣ﺑﻌﻫﺒـ.ــﺎﺭﺓ ﺮﻳﻖ
ﺍﻳﺎﺕﺍﺗﻬﺍﻟﺬﻛ ــﺮ ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻴﺮ ﺑﺎ
ﺍﻻﻟﻬﻲ ﺩﺍﺗﻪ
 ﺃﻥ ﻳﺪﻋ ــﻮ ﺑﺪﻋ ــﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔﻻﺗﺤﺘﺎﺝﻧ ﺇﺳ ــﺘ ﻭﺍﻭﻓﻟﻘ ـﻴﺎـﻲ
ﻓﻬ ـ_ـﺎ ﻫﻮ .٢ﺍﻟﻌﻣﻬﺤــﺪ ٣٠ﻫـ.
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦﻭﻣ ﺕﺍﺃﻷﻥﺑﺪﻳﻜﻮﻭﻓ  ،ﻓﻤ ــﺎ ﺃﹸﺣ ﻱ ﻋﻦ ﺩﻭ  4ﻲ ﻋﻦ
ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﺎﺀ
ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﻨﺘﻪ ﻰ ﻛﺘﺎ
ﺑﻦ
ﻨﺔ ٢٩
ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭﻑ
ﻌﻤﺪﺩﻞ
ﺏ ﺍﻟﻤ ﺤـــﺮﺍ
ﻃ .٢
ﺪﺭ
ﺍﺩ
ﺟﺎﺀﻦ ﺭﻭ
،
ﻴﻨ
ﺷﺮﺡ ,ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻨﺔ ٥
ـﻦ
ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﻏ ﻣﻦ ﻋﺒﺎ ﺣﺎ
ﻲ ،ﻭ ﻢ ﺇﻟـ ـ
ﺍﻟﻤﺰﻣﻮﺭ٧٢
ﻓﻲﺡ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ ,ﻮﻓﻲ ﺳ
ﻦ
ﻋﺮﻓﺔ .
ﻛﻞ ﻀـــ
ﺍﻟﺸﻚ:ﺴﻴﻦ ﺑ
)ﺍﻻﺻﺤﺎﺡ:(٧٢ـ ﺤﻘﻴﻬﺎﺑﺎﻻﺳﺢـ ﺑﻐﻴﺎ ﻻﻧ
ﻭﺧﻀﻮﻉ ﻟﻤ
ﺍﻻﺭﺽﺢﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ,ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﻞﺍﻻﻣﻦ ,ﺕ
ﻫ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢﺒﺎ ﺪ ﻭﻫﻮﺍﻟﻌﺍﻟـ ـ ﻳﻔﺘﺮ ﻣﻦ ﺻ ﺇﻻ ﻣﺜﹼﻞ ﺑﻌ ﺑﻮﺍﻗﻲ
ﻋـ ﺋـ ـﻢ ﻣ ﻤﺎﺋﻠ
ـﺘﺨﻼﻑﺍﻓﻲ ﻭﻓ
ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺴ ــﺘ
ﻤﺮﻱ ﺗ
>.١ﺍﻟﻠﻬ ـ ﺗـﻢﻮﻓﻲﺍﻋﻂ .٣ﺍﻟﺤ
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ﻭﺭﻳﺎ ﺕ ﻭﺍ ـ ـ
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ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻟﻤﺼﺎﻟ ﻬـــﺔ
ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑ
ﻴﻴﻦ
ـﻌﺒﻚ
.٢ﻳﺪﻳﻦ ﺷ ـ
ﻭﺑﺎﺭﻙ
ﺍﺣﻜﺎﻣ ــﻚ ﻟﻠﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻠﻚ.ﺔ؟ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ
 ﺯﻳ ــﺎﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ.
ﺴ
ﺍﻟﻘﺎ ﺷﻤﺎﺋﻠﻪ ﺷـ ـ ﻌﺘﻲ،
ﻻ
ﺍ
ﻯ
ﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮ ﻟﻤﺴ ــﺘﺤﺒﺎ  ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴ ﻦ .ﻭﺃﻧﻴﻦ ﻒ ﺍﻟﺒﻼﻳﺎ ﻈﻌﻬﺎ ،ﻭ ﻠﻮﻃﺔ
ﺟ
ﻔﻌ
ﺍﻟ
ﻴﻌ
ﻭﻋﻼ-:
ﺟﻞ
ﻳﻘﻮﻝ
,ﺍﺫ
ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻭﺍﻧﺤﺴﺎﺭ
ﻟﻠﻌﺪﻝ
ﺕ
ﻰ
ﺮﺓ
ﺒﺮ
ﺍﻟﻜ ﻖ ﺍﻟﺸ
ـ.
ﻣﻮﺍ
ﺤﻤﺪ ﺎﺩ ﻓﻜ ﻰ ﻓﻲ ﻬﻮ ﺗﻌﺎﻟ
ﺗﻔﻮ
ﻭﺍﻟﻨ
ﺃﻓ
ﻏ
ﺷـ ـﺮﻳ
ﺨ
ﺘﺎﻃﺎ ﻴﻪ ﻣﻌﻴ
ﻭﻣﺴ ــﺎﻛﻴﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤ ــﻖ.ﻨﺔ ٣٢.٣٦ﻫﺗﺤﻤﻞﺑﻦ ﻣ
ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴ ــﻴﻦ Qﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ
ﺍﷲ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﺍﻟﻨﻐﻴُﻮﺍﺒﺔﻣِﻨْ ﹸﻜﻢْﻠﻤﻨﺎﻃ
ﻭﺍﻻﻛﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺳﺍﻳ ـﺠـﻼﻣﺎ ﻟﻠﺸ ـﺗﻌﺎﻟـﻌﺐ ﻲ ﻓ
ﻭﺳ ــﻮﺍﻟ ﻋﻈﻤﻬﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺋﺐ ﻣ ﺠﻮﻧ ــﺔ
ﻓﻲ ﺍ ﺤ ﹰ
ﻭ ﻠﺘﻲ ﻭ
ﺑﺎﻟﺒﺮ.ﺼﺎ.٤ﻟﺢ ﻳﻘﻀﻲ  .٣ﺮ_ﻓ >ﻴـــﻭَﻦﻋَﺪَ ﱠُ
ﺍﻟﻰ ...ﻔﺮﺍﺀ(.
.<...ﻓﻘ
ﻭ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻭﻳُﻟﻮﺸ ﹺْﺮﻛ ـﹸﻮ ﹶﺪﺍﻥ ﺑﹺﺃﻭﻲﻣﺷَﻴْﺌﻓﺎﺘﻮﻯ
ﺃ
ﻣ
ﻣﻌ
ﺳ  .٤ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻬﻢ ﺍﻥ ﷲ ﻒ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧـ ـ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺘﻲ
ﻤﻨﺤ
ﺱ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻹﻣﺎﻡ Qﻟ )ﺍﻟﺴ
ﻭﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤ ــﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ
ﻏﻮﺍﺑﺮ ﻭﺃﻧﻜﺮﻫﺎ ـﻮﺍﺯﻝ
ﻥ
ﺏ ﺑﻔ
ﻣﻘﻠـ ﺪﺍ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎ ﻫﻲ
ﱢﻳﻦ ﹸﻛﻠﱢﻪِ ﻟﻨ<.ﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻮﻋﺪﻌـ ـﺎﻝ ﻻﻣ ﻟﻠ _ﺑ >ﺔ.ﻳ ﹾُﻈﻬﺮَﻩُ ﻋَﻨﺎﻠﹶﻰ ﺍﻟﺪ ﺍ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ــﺎ ﺍﻟﻠﻄ ﺤﺔ ﻭﺍ ﻻﻓ
ﻫﺎ
ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍ
ﻭﻧ ـ
ﻭﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﻀﻤﺎﺭ
ﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﺘﻨ
ﻭﻣﻨﻬ ــﺎ ﺻﻮﻣ ــﻪ ﻭﺍﻟﺼ ــﻼﺓ
ﻄﺎﺭﺕ
ﺍﻻﻟﻬﻲﺎﻡﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﺫ ﺇﻋﺪﹺﺍﺩ ﺍﻟ ﻼﺀ ﺑﺄﻣﺮﹺ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻴﻢﺼﻠﻋﻦﻫـ ـﺬﻩ ﺍ ﺐ ﺍ
ﺍﻳﺎﺕ ﻗﺘﻀﺎﻫ ﺍﻻ ﻟﻤ
ﺃﺷﺪّ ـﻚ،
ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﻳﺔ ﻓﺘﺤﺪﺛﻨ ــﺎ ﺑﻊ ﻋﻠ
ﻳﻔﻬ ـ
ﻭﻛ
ـﺘ
ﳲـﻢﻛﻞﻜﻢ ﺍ
ﻭﺗﻤﻜﻦﻴﻭﻣﻦ
ﻭﺍﻧﺼﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺍﻣ ـ.٤ـﺎ
ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﻮﺍﺟﺪ
ﺍﻻﺭﺽ ﻨﻪ
ـ
ﺍﻟﺪﻳﻦ,ﻌﺒﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴ ﻫﺎ ﻭﺻ
ﺑﺎﻭﺿﺢ  ،ﺑﻌﺪ
ﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻦﻴ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻼﻑ
ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴ ــﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﻗﻲ
 .٥ﻧﺼﺐ ﻻ ﻳﺘ
ﺑﻐﻀﺒ ﻄﻚ .ﺪﻳﺮ :ﻓﺎﺳ ـ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ
ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏﺐ ﺍﻫﻞ
ﺼﺎﻟ ــﺢ ﻭﺣ ﻻ ﻳﻨﻬﻰ ﻋ ﻘﺎﺻـ ـﺮﺓ ﻔـ ـﹰﺎ ﺑﺎﻟ ﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﻟﺘﻲ
ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺩ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴ ـ
ﻭ
ـﺘﻜﻮﻥ٣٢ﻫـﺧﻴﺮ ﺍﻻﻳﺎﻡ ,ﻭﺳ ــﺎﻋﺎﺗﻪ ﺧﻴﺮ
ـﻮﻡ
ـ
ﻴ
ﺍﻟ
ﺍ
ﺍﻳﺎﻣﻪـﻔ ﺳ ـﺳﻨﺔ ٩
ﺑﺴﺨ
ﺍﻟ
ﺳـ ـ ﺼﺪﻋﺖ
ﻄ
ﻫ
ﺕ
ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻭﺍﻧﺤﺴﺎﺭ
ﻟﻠﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺧﻀﻮﻉ
ﺍﻻﻣﻦ,
ﻲﺀ
ﺍ
ﻣ
ﺍﻷﻋﻤ ــﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟ
ﻮﻝ
ﻣﺬ
ﺎﺓ
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ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺸ ﺑﺎﻟﻌﻘـ ـ ﺤﺔ ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ ـ ـﻲ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺮﻭﺭﺍﺕ ﻣﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺒﺮﻯ ﺑﻮﻓ ﺷﻌﺒﺎﻥ
ﻄـ ـﺐ
ﻗ ــﺎﻝ ﹰ ،ﻭﺗ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ,ﻭﺍﻟﻴﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ـﺪﺭﻙ ﺼﻠ ﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘ ﺿـ ـ ﻥ ﺍﻻ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ,ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ
ﺨ
ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻋ ــﺎﺀ ﺃﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ .ﻭﺩﻋﺎﺀ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻟﻜﺑﺎﻟﺨﻴﺮﻒ ﻣﻦ
ﻭﺳﺘﻨﻌﻢ ﺒﺔ ﺍ
ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ .ﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺋـﺴ ـ ﺍﻟﻤ
ﻮﻟﻨﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺫﻟـ ـﻚ ﺍﻟ ﻐﺎﺋﻞ،
ﺗ
ﻳﺨﺸﻮﻧﻚﺷـ ـﻣﺎﺆﻭ ﺩﺍﻣﺖ
ﻫﺬﻩﻣﻦﺍﻻﺧﺒﺎﺭ -:ﺪﺃﺕ ﺍﻟﻐﻴ ﻲ ﺍﻟﻨﺼ 2
ﻭﻳﺴﺤﻖﻫﺬﻩ ﺍﻟ ﺮﻭﺭﺓ
ﻟﻤﺴ ــﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ.ﻳﺨﻠﹼﺺ ﺑﻨﻲ ﻻ ﻀﺘﻬ
ﻋﻘ
 .٥ﻣـ ـ ﻻﻣﺎﻡ
ﺍﻹﻣ ــﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴ ــﻴﻦ ﻓﻴ ــﻪ ﻭﻫﻨﺎ
ـﻴﻦــﺎ  Qﻭ
ﻻﻣﺎﻡ
ﺑـ ـ ﻤﺮﻱ ﻓ
ﺿ
ﻗﺘ
ﺟﺰﻋـ ـﺎًﹶ ﻣـ ـﻦ ﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟ ﺮﻭﻫﺔ
ﺍ
ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﺮ
ﻳﻨﺰﻝﻱ
ﺍﻟﻐﻴﻮﺙــﺮ ﺍ ﺪﻳﻞ.
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻓﺪﻭﺭ .ﺍ .٦ﻟﻤﻬ ــﺪ
ﺍﻟ
ﻤﻜ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺯ ﻭﻣﺜﻞ ﺎﻡ ﻳﺪﻳ
ﺟﻤﻠ ــﺔ ﻛﺒﻴ ــﺮﺓ ﻣ ــﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺜﻞﺍﻟﻌﻠﻤـ ـﺎﺀ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑ
ﻋﻨﻪﺤﻤﺪﺳ ـﺍﻟﺴـﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴ ــﻤﺎﺀ ﻭﺳ ــﺎﻛﻦ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎ
ﻳﺮﺿﻰ
ﺍ
ﻬﺎﺋﻞ ،ﻭ ﺳ ــﻤﺖ ﻟ ـﻪ ﻣﻦ
ﺎﺭ
ﺑﺔ ﺧﻴ ــﺮ _ ﻣﻦ
ﻒ
ﻈ
ﻛﺒ
ﻣ
ﺍﻟﺬﺍﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ.٧ .ﻳﺸ ــﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻣﻪﻬ ـﺍﻟـﺎﺼّﺪﻳﻖ ﻓﻜﻴ
ﺪ
ﺍﻟ
ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻰﻳﻮ ﺍﻥ
ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ.
ﺿﻊ ﻧ ﺍﻟﻨ
ﻳﻀﻤﺤﻞﻴﺎ ﻥ ﻻ
ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺇﻻ ﺻﺒﺘﻪ ....
ﻇﻨﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻭ ﺣﻠـ ـﺖ ﺑ ـ ﻠﻨﺎ :ﻻ
ﺑ ﺒﻴﺖ .Kﺳﺎﻟﺔ؟ ـﺪ ﺍﻥ
ﻧﻈـ ـﺎﻡ ﻟﻜــــﻮ
ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟ ﺑ ـ
ﺍﻟﻘﻤ ــﺮ . ٨ .ﻭﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ
ﺍﻗﺎﺻﻲـ ـﻜﺎﻥ
 ﺻﻴ ــﺎﻡ ﻳ ــﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪﻳ ــﺮ .٩ﺍ
ﻟﺮ
ﺍﻻﺭﺽ .ﺩﺍﺭﺓ
ﻭ ﺎﺭﻋ ــﺔ ،ﺎﺋﻘ ــﺔ ،ﻓﻘ ﺧﻴﺮ
_ ﺗﻨﻌﻢ ﺍﻣﺘﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻤﻮﺍ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﻂ ...
ﺍﻟﻰﻼ ﻣ ــﺔ ﻓ
ﻭﻣـــﻦﺐ ﺍ ﻣـ ـﻦ
ﺭﺓ ﺍ
ـــﺮﻭ
ﻗ
ﻦ
ﻭﺍﺟ ﻛﺎﻥ
ﻣﻠﻮﻙﺆﻭﻥ ﺍﻻ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴ ــﻞ ،ﻭﺯﻳ ــﺎﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮ
ـﻴﺶﺿـ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺪﻫ ــﺮ ﺑ ﷲ ﻳ ــﺎ ﺍﺑـ ـ ﻣـ ـﻦ
ﺗﺮﺷ ـ ﺔ ﻭ
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_ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ....ﻳﺮﺳ ــﻞ ﺍﻟﺴ ــﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ ,ﻭﻻ ﺗﺪﺧﺮ ﺍﻻﺭﺽ ﻣﻦ
ﺍﻣﺎﻣﻪ ﺗﺠﺜﻮ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻋﺪﺍﺅﻩ ﻳﻠﺤﺴ ــﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ .١٠ .ﺷـ ـ
ﻴﺒــــ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ ــﻦ ﻋﻠ ــﻲ،Q
 .١١ــﻪﻭﻳﺴ ـ ﺍﻟﻐ
ﺃﺑﻜـ ـﻰ ﺍ ﻋﻴﻨﻴـ ـﻚ ،ﻨﺰﻑ
ﻳﺮﺳ ــﻠﻮﻥ ﺗﻘﺪﻣﺔ.ﻣﻠﻮﻙ ﺷ ــﺒﺎ ﻭﺳ ــﺒﺄ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻫﺪﻳﺔ.ﺧﻼﻟ ﻤﻴــــﺔ
ـﺠﺪ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ.ﻛﻞ ﻧﺒﺎﺗﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ..
ﺗ ـﺘ
ﻓﻠﺤﺘ
ﻭﺍﻟﺼ ــﻼﺓ ﺭﻛﻌﺘﻴ ــﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦQﺴ ـ ﻄﺮ
ﻟـ ـﻮﺭﻯ ـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴ ــﻜﻴﻦ ﺍﺫ ﻻ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻪ.١٣ .
ﺍﻻﻣﻢ ﺗﺘﻌﺒﺪ ﻟﻪ .١٢ .ﻻﻧﻪ ﻳﻨﺠﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﻐﻴﺚ
_ ﻣﻠﺌﺖ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺟﻮﺭﺍ ﻓﻴﻤﻸﻫﺎ ﻋﺪﻻ ﻭﻗﺴﻄﺎ.
 ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﺍﷲ ﻳ ــﺔ ﺣﺎﺩﺛ ـ ﻭﺗﺴـﻣﻦـﺘﻤ ﻟﺔ  -ﺍﻟﺨﻼﻓ ــﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳ ــﺔ ﻷﻣﻴ ــﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ Qﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ.
ﺃ
ﺣﺎ
ﻳﺸ ــﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ ــﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻭﻳﺨﻠﺺ ﺍﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .١٤ .ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺨﻄﻒ
_ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸ ــﺮ ,ﺍﻭﻟﻬﻢ ﺍﻧﺖ ﻳﺎﻋﻠ ــﻲ ﻭﺍﺧﺮﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺃﻥ ﻳﻬﻨﺊ ﻣﻦ ﻻﻗﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦﻣﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﺘﻠﻪ ﻏﻴﻠﺔ .ﺳﻨﺔ ٦٠ﺩﻫـ.ﻣﻌﺘـ ـﻚ ﻚ؟ ﻭﺃﻳ ــﺔ ﺑﻌﺪ ﺬﺍﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﻨﺔ ٣٤ﻫ ـ .
ﻫ
 ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞJ10
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ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ،ﺒﺮﺗـ ـﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴـ ـﻚ  -٢٢ﺷ ــﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﺜ ــﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭ Jﻓ ــﻲ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ.
ﻳﻔﺪﻱ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﻜﺮﻡ ﺩﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ .١٥ .ﻭﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺷﺒﺎ.ﻭﻳﺼﻠﹼﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﻣﻐﺎﺭﺑﻬﺎ .
ﻋ
ﺖ
 ﺻﻴ ــﺎﻡ ﻳ ــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠ ــﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴ ــﻞ،ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ Qﺳﻨﺔ٦٠ﺣﺘﻤـﻫ ــ .ﻢ؟.ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺤﺴ ــﻴﻦ Qﺇﻟﻰ ﻛﺮﺑﻼﺀ ﺑﻌﺸ ــﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ
 -٩ﻳ ــﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻟﻤ
ﻭﺻﻼﺓ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻳﻮﻡ
ﻋﻠﻰﺄﺗ ﺳﻨﺔ٦٠ﻫـ.
ﺁﺩﻡ Qﻭﺩﺍﻭﺩ ،Qﻭﻓﻴ ــﻪ ﻭﻟ ــﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴ ــﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴ ــﻞ
 -٢٤ﻳ ــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻫ ــﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ Nﺍﻟﻐﺪﻳﺮ،ﻛﺬﻟ ــﻚ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺪﻋ ــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻠﺔ.
ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ.L
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ,ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻭﺍﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨ ــﻲ ﻭﻣﻠﺆﻫﺎ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﻣﻠﻜﻮﺗﻚ ,ﻳﺎ ﺇﻣﺎﻣﻲ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ
ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ Kﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻧﺠﺮﺍﻥ.
ﺍﻻﻓ ــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻻ ﻳﻐﻤﻀﻮﻥ ﺃﻋﻴﻨﻬ ــﻢ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﻌﺔ ﺗﻔﻴﺾ ﺍﻗ ــﻮﻝ :ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻭﻳﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻓﺔ ﻭﻗﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﻔﻄﻮﺭ ﺃﺳـ ـﻰً ,ﻫﻞ
 ﺷ ــﻬﺎﺩﺓ ﻣﺴ ــﻠﻢ ﺑ ــﻦ ﻋﻘﻴ ــﻞ Jﻭﻫﺎﻧ ــﻲ ﺑﻦ ﺻ ــﻼﺓ ﺭﻛﻌﺘﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻴ ــﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﺼ ــﺪﻕ ﺃﻣﻴ ــﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ ــﻦ Qﺑﺨﺎﺗﻤﻪ ﻭﻫﻮﻣ ــﻦ ﺑﺤﺮ ﺣ ــﺰﻥ ﻋﻤﻴﻖ ,ﻻ ﺗﺨﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﺗﺴ ــﺎﺅﻻﺕ ﺣﺎﺋﺮﺓ ﻭﺿﺎﺋﻌﺔ ,ﺍﻧﺘﻈ ــﺮ ﻭﺻ ـ ﹰـﻼ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺢ ﻟﻴ ـ ﹴـﻞ ﺑﻬﻴﻢ؟ ﺃﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ
ﻣﻦ ﻫ ــﺬﺍ ﺍﻟﺸ ــﻬﺮ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺸ ــﺮ
ﻋﺮﻭﺓ Jﻓ ــﻲ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺒﻴ ــﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍﻛﻊ.
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﺭ ﻋﺸﻘﻲ ﻟﺤﺒﻴﺒﻲ؟
ﻓﺘﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻧﺎ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻗﻮﻝ ﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﺳﻨﺔ٦٠ﻫـ.
 -٢٥ﻧ ــﺰﻭﻝ ﺳ ــﻮﺭﺓ )ﻫﻞ ﺃﺗﻰ( ﻓﻲ ﺷ ــﺄﻥ ﺃﻫﻞ ﻣ ــﺮﺍﺕ )ﻗﻞ ﻫ ــﻮ ﺍﷲ ﺃﺣﺪ( ﻭﻋﺸ ــﺮ ﻣﺮﺍﺕ
ﺃﻧﻈ ــﺮ ﻟﻲ ﺑﻌﻴﻨﻴ ــﻚ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺘﻴﻦ ﻭﻣﺪﻧﻲ ﺑﺪﻑﺀ ﺣﺒ ــﻚ ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻣﻨﻲ ﻳﺎ
ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺍﻛﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ Qﺃﻭ ﻳﻮﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
)ﺍﻟﻜﺮﺳ ــﻲ( ﺛ ــﻢ ﻳﺪﻋ ــﻮ ﺑﻌﺪﻫ ــﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ
 ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ Nﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺖ.Kﺍﺟﻮﺑﺔ ﺗﺴ ــﺎﺅﻻﺗﻪ ﻣﻨﻪ Qﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺨﺬﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﻳﻌﺰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻛﺮﻳ ــﻢ ﻓﻤ ــﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳ ــﺄﻟﻚ ﺍﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﻦ ﺍﺳ ــﺘﺠﺎﺭ ﺑﻌﺰﻙ ﺇﻻ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.Q
ﺃﻣﻴﺮ
ﺑﺎﺏ
ﺇﻻ
 -٢٨ﻭﺍﻗﻌ ــﺔ ﺍﻟﺤـ ـﺮّﻩ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ،ﺣﻴ ــﺚ ﺍﻟ ــﺬﻱ ﺃﻭﻟ ــﻪ )ﺍﻟﻠﻬ ــﻢ ﻣﺎ ﻋﻤﻠ ــﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻴ ــﺐ ,ﻛﻢ ﺗﻤﻨﻴﺖ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﺖ ﺳ ــﻴﺪﻱ ﻣ ــﻦ ﻳﻤﺪ ﻟﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻳﺠ ــﺎﺭ ,ﺃﺭﺟﻮﻙ ﺧﻠﺼﻨﻲ ﻣﻦ ﺷ ــﺒﺢ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﺭﺩﻧﻲ ....ﻫﻞ
 -١٠ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ.
ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﻬﺎ ﺟﻴﺶ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺮﻑ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ  (....ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻨ ــﺖ ﻻ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺸ ــﺨﺼﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ,ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﺣﻄﺖ ﺃﻭ ﺃﺣﺴﺴ ــﺖ ﺑﻠﻈﻰ ﻧﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﻐﻤﻮﺭ ,ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
 ﺷ ــﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒ ــﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺤ ــﺾ ﻣ ــﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ٦٣ﻫـ.ﺫﻟﻚ ﺍﺷ ــﻌﺮ ﺑﺪﻑﺀ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﺿﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻜﻠﺘ ــﺎ ﻳﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺣﺒﻴﺒﻪ؟
ﺬﻟﻚ
ﻓﻜ
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ﺍﻟﺴﺮ

ﳲﺗ

ﻌﺪﺩ ﺍ

من ��ذ ان اوج ��د اهلل س ��بحانه وتعال ��ى
البش ��رية عل ��ى س ��طح ه ��ذه االرض حفظ لها
حال ��ة ال ��والء واالنتم ��اء للقومي ��ة والقبيلة قال
تعالى(( :وَجَعَلْنَا ُكمْ شُ� �عُوبًا وَ َقبَائِ َل )) ,فجعل
هذا الوالء من سبل االرتقاء بالبشرية للوصول
إلى حالة من التعارف تذوب معها االنعكاسات
السلبية لهذه الوالءات ,قال تعالى(( :لِتَعَارَ ُفوا
إ َّن أَ ْكرَمَ ُك� �مْ عِن� �دَ هَّ
اللِ أَتْ َقا ُكمْ)),ليب ��رز ف ��ي
ِ
االخير والء واحد وانتماء فارد وهو ذاك الوالء
العق ��دي الديني المعبر عنه في القرآن الكريم
بالتقوى.
وقد ذمت الشريعة ان يكون الوالء للقومية
والقبيل ��ة على حس ��اب الدي ��ن ,بينما مدحت
الوالء الذي يرسخ حالة االيمان.

وم ��ن المؤس ��ف حق ��ا ان نجد ف ��ي الزمن
الذي ينبغي ان تذوب فيه كل الوالءات في والء
واحد فيما لو تقاطعت م ��ع والئها للدين ،وهو
ذاك الوالء الذي يكون السلك الواصل والخيط
الرابط بيننا وبين اهلل س ��بحانه وتعالى ,من
يتهم اآلخر باالصطفاف خل ��ف الوالء القومي
والقبلي مستغال ذلك لضرب دينه ومعتقده.
حي ��ث نج ��د اكث ��ر م ��ن يته ��م اتب ��اع اهل
البي ��ت Kم ��ن مش ��ايخ البت ��رو دوالر وم ��ن
على شاش ��ات الفضائي ��ات الفاضح ��ة يقول:
بانه ��م اتب ��اع للقومية الفارس ��ية على حس ��اب
الدي ��ن والمذه ��ب ,واع ��داء للقومي ��ة العربية
االس�ل�امية ,وهذه بضاعة راج ��ت في الفترة
االخي ��رة كثي ��را واصبح ��ت تهمة التش ��يع هي

الفارسية على حساب القومية العربية.
وف ��ي الحقيقة انن ��ا نجد ان ه ��ذا االتهام
هو محاولة لتش ��ويش الواقع ,واظهار الصورة
عل ��ى خالف ما هي علي ��ه ,وما ذلك إال خوفا
من االنتشار الشيعي واالقبال المنقطع النظير
من قبل البشرية على هذا المذهب المبارك,
في مقابل االنحس ��ار الواضح التب ��اع المذهب
الس ��لفي الوهابي والمتهمين صراحة بالعداء
للبشرية وتمزيق االنسانية.
وهذا ام ��ر بات ي ��ؤرق وعاظ الس�ل�اطين
واصحاب الدكاكين فلم يجدوا بدا وال مس ��لكا
ليبيض ��وا صفح ��ة والئه ��م االس ��ود عل ��ى طول
التاريخ إال بلصق التهم ,وكيل ما هم متلبسون
به لآلخر.
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اضط ��راب يقع بي ��ن الحج ��اج في من ��ى أثناء
موس ��م الح ��ج من ذل ��ك العام حت ��ى أن جمرة
العقبة تتلطخ بالدماء ،وذلك امتداد للخالف
بي ��ن أه ��ل الحجاز عل ��ى الس ��لطة  ،باإلضافة
للمن ��اخ األمني العام المعادي للش ��يعة ,يكثر
حينه ��ا إيداعه ��م في الس ��جون  ،وتختتم هذه
اإلحداث في الـ  25من ذي الحجة بقتل س ��فير
اإلم ��ام( Qذو النف ��س الزكي ��ة) ف ��ي الحرم
المكي بين الركن والمقام.
األم ��ر المهم في الحجاز ف ��ي تلك الفترة
(أي قبيل الظهور) ان أنظار المس ��لمين تتوجه
نح ��و المه ��دي Qوتنتظ ��ر ظهوره  ،وينتش ��ر
حينه ��ا بي ��ن الن ��اس أن ��ه Qيس ��كن المدينة
المن ��ورة ,وان انط�ل�اق حركت ��ه س ��تكون من
مكة المكرمة  ..وفي هذه الفترة ينش ��ط اإلمام
 Qباالتصال بأنص ��اره في المدينة المنورة,
ومن ثم في مك ��ة المكرمة  ،ويمارس Qدوره
القيادي بشكل شبه كامل ويصدر توجيهاته في
تلك الظروف الحساس ��ة إلى اتباعه وأعوانه،
ويتصل بأنصاره بش ��كل مباش ��ر في شتى بالد
المس ��لمين باعتب ��ار (بع ��د الن ��داء الس ��ماوي
وخ ��روج الس ��فياني ) بداي ��ة النهاي ��ة للغيب ��ة
الكبرى التامة ,وابتداء مرحلة الظهور الخفي
(األصغر).

ً
نموذجا.
بحــوث ومقـاالتللرد على ما يثار من تشكيكات وشبهات في العقيدة المهدوية من على شاشات الفضائيات المأجورة  /فضائية (صفا)
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اذا اردن ��ا ان نتح ��دث بإيج ��از عن الوضع
السياس ��ي ف ��ي منطقة الحجاز قب ��ل الظهور،
وإمكاني ��ة معرفة األجواء العام ��ة في المنطقة
وه ��ل ه ��ي مؤيدة لإلم ��ام Qأم معادي ��ة له ..
فالب ��د ان نع ��رف بأن تسلس ��ل االح ��داث التي
ه ��ي مقدمة الظه ��ور في منطق ��ة الحجاز تبدأ
بتهيئ ��ة الظ ��روف والمن ��اخ المناس ��ب إلنجاح
حرك ��ة اإلمام ، Qومن هنا نس ��توعب ونفهم
الروايات الش ��ريفة الت ��ي تتحدث ع ��ن الفراغ
السياس ��ي ,والضع ��ف العس ��كري واألمني في
تلك المنطقة قبل الظهور ..
تب ��دأ االحداث هناك بموت الحاكم (عبد
اهلل) فيكون آخر مل ��وك الحجاز كما في رواية
أب ��ي بصير( :عن من يضمن لي موت عبدا هلل
أضم ��ن له القائم )  ،ويختل ��ف (آل فالن) في

ﺹ
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مجتبى السادة

تعيي ��ن الخليفة له  ،ويس ��تمر اختالفهم حتى
ظه ��ور اإلمام المهدي Qكم ��ا الرواية  ( :اما
ان ��ه اذا م ��ات عبدا هلل لم يجتم ��ع الناس بعده
على أحد  ،ولم يتناه هذا األمر دون صاحبكم
إن ش ��اء اهلل  ،ويذه ��ب مل ��ك الس ��نين ويكون
ملك الش ��هور واأليام  ..قال أب ��و بصير فقلت:
يطول ذلك؟ قال :كال ) .
ويتح ��ول الخالف بعد موت (الحاكم عبدا
هلل) إلى صراع داخلي على الس ��لطة والحكم،
ويب ��دأ االقتتال الداخل ��ي بين أجنح ��ة العائلة
الحاكمة ،كما ف ��ي الرواية ( :إن من عالمات
الف ��رج حدث ��ا يكون بين الحرمي ��ن  ،قلت وأي
ش ��يء يكون الحدث؟ فقال عصبي ��ة تكون بين
الحرمين  ،ويقتل فالن من ولد فالن خمس ��ة
عش ��ر كبش ��ا ( أي بين الحرم المك ��ي والحرم
المدني  ،والقتل ق ��د يكون في مدينة الطائف
 ..وبس ��بب هذا الصراع الداخلي على الس ��لطة
تضع ��ف حكوم ��ة الحج ��از ويح ��دث الف ��راغ
السياس ��ي وال يس ��تقر الوض ��ع األمن ��ي .بغياب
السلطة السياسية وضعفها وانشغالها بالصراع
واالقتت ��ال الداخل ��ي عل ��ى الحك ��م؛ فتنش ��ط
الفئات والمجموعات الناصبية المعادية ألتباع
أهل البيت.Q
وهن ��ا نتفه ��م الروايات الت ��ي تتحدث عن

يقدر له االنقطاع.
*الفق��رة الثاني��ة فول ��در (بروش ��ور) الدعاء
المهدوي فوائد وروابط.
وه ��ذا البروش ��ور اعد الج ��ل بيان ط ��رق االرتباط
باالم ��ام المهدي Qوفوائد ذلك االرتباط في االماكن
المقدسة كالمس ��جد الحرام والمسجد النبوي والبقيع
والمس ��تجار والملت ��زم وحج ��ر اس ��ماعيل وعرف ��ات
والمشعر الحرام ومنى وغيرها.
حيث سلط الضوء من خالل االبحاث التي تناولها
على فوائد الدعاء لإلمام المهدي Qوكيفية صيرورة
الدع ��اء عنص ��راً رابط� �اً بين الح ��اج وبي ��ن اإلمامQ
وما ه ��ي الفوائد المترتبة على ه ��ذا الدعاء واالرتباط
لتحقيق النتائج.
وقد طب ��ع منه  5000نس ��خة ووزع بالطريقة التي
وزعت بها نشرة صدى المهدي.Q
*الفقرة الثالثة :المسابقة المهدوية في موسم
الحج والتي شملت أربعين سؤاال وكانت الجوائز المعدة
 100جائزة وبواقع  100ريال سعودي لكل جائزة.
إال أن عامل الزمن وعدم توفر االمكانات للطباعة
حيث توف ��رت لنا امكان ��ات الطباعة في الي ��وم الثالث
م ��ن ذي الحجة وطبيعة العم ��ل يقتضي ان تكون هناك
ثالث ��ة أي ��ام ألج ��ل التوزي ��ع ويوم ��ان ألج ��ل التصحيح
واج ��راء القرعة مما أدى إلى مزاحم ��ة هذا الوقت مع
أعمال الحج التي تبدأ عادة في اليوم الثامن فنتج عنه
قهراً ايقاف المس ��ابقة المهدوية له ��ذا العام نأمل من
اهلل س ��بحانه وتعالى أن يوفقنا النجازه ��ا في االعوام
القادمة بفضل دعاء المؤمنين.
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سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة
أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا

رواية (من ظهري) تكذب دعوى اليماني املزعوم
رواية (من ظهري) تكذب دعوى اليماني
حي ��ث وردت هذه العب ��ارة (من ظهري) في
مص ��ادر عديدة منها الكاف ��ي وكمال الدين
والغيبتين واالرش ��اد واالختص ��اص ودالئل
االمامة والهداية الكبرى وغيرها.
يس ��تدل به ��ا جماع ��ة المدع ��و احم ��د
الحس ��ن عل ��ى أن ��ه اب ��ن اإلم ��ام المه ��دي
 Qمس ��تندين إلى ه ��ذا المقط ��ع (ولكني
فك ��رت في مولود يكون م ��ن ظهري الحادي

عش ��ر من ول ��دي) والرواية التي يس ��تدلون
به ��ا ت ��روى بطريقي ��ن وبثالثة مت ��ون ،أما
الطريق ��ان فينتهي كل منهم ��ا إلى ثعلبة بن
ميم ��ون عن مالك الجهن ��ي عن الحارث بن
المغي ��رة النصري عن االصبغ بن نباتة عن
امير المؤمنين.Q
اوالً -:المت ��ن االول وروي بلف ��ظ
(ولك ��ن فك ��رت ف ��ي مول ��ود يك ��ون م��ن

ظهري,الح��ادي ع�ش��ر م��ن

ولدي هو المهدي يمألها عدالً كما ملئت
جوراً وظلماً تكون له حيرة وغيبة يضل فيها
اق ��وام ويهتدي فيها آخرون) وقد روى هذا
المتن كل من-:
 _ 1اب ��ن بابويه القمي ،ف ��ي (االمامة
والتبصرة) في باب الغيبة ص.120
 _ 2الشيخ الكليني ،في (الكافي) في
الجزء االول في باب الغيبة ص.238
التتمة صفحة)6( :

2

دراسات

ما هي الفائدة المترتبة على وجود �إمام غائب عن الأنظار؟
السيد أيمن مكي

لم يع ��د المه ��دي Qفك ��رة ننتظر
والدتها ،ونب ��وءة نتطلع إلى مصداقها،
ففكرة المهدي Qأقدم من االس�ل�ام،
وأوس ��ع منه ،ف ��إن معالمه ��ا التفصيلية
التي حددها االسالم جاءت أكثر اشباعاً
لكل الطموحات التي نشدت هذه الفكرة
عطاء
منذ فجر التاريخ الديني ،وأغنى ً
وأق ��وى إث ��ارةً ألحاس ��يس المظلومي ��ن
والمعذبي ��ن عل ��ى مرّ التاري ��خ وذلك ألن
االسالم  -بوالدة المنقذ  -حوّل الفكرة
من غيب إل ��ى واقع ،ومن مس ��تقبل إلى
حاضر ،بل واق ��ع قائم ننتظر فاعليته،
وانس ��ان معين يعيش معنا بلحمه ودمه،
نراه ويران ��ا ،ويعيش م ��ع آمالنا وآالمنا
ويش ��اركنا أحزانن ��ا وأفراحنا ،ويش ��هد
كل م ��ا تزخ ��ر ب ��ه الس ��احة عل ��ى وج ��ه
األرض ،م ��ن ع ��ذاب المعذبين ،وبؤس
البائس ��ين ،وظلم المظلومين ،وينتظر
بلهفة اللحظ ��ة التي يتاح له فيها أن يمدّ
يده إل ��ى كل مظلوم ،وكل محروم ،وكل
بائ ��س ،ويقطع داب ��ر الظالمي ��ن ،وقد
ق� �دّر لهذا القائد المنتظر Qأن ال يعلن
عن نفسه ،وال يكشف لآلخرين حياته،
على الرغ ��م من أنه يعيش معهم انتظاراً
للحظة الموعودة.
وف ��ي نف ��س الوق ��ت راح هن ��اك من
يتس ��اءل ويعطي المواقف الس ��لبية تجاه
فكرة المهدي Qلدى عدد من الناس،
الذي ��ن يصع ��ب عليهم أن يتص ��وروا هذه
الفكرة أو يفترضوها.
ولق ��د نش ��أت ه ��ذه التس ��اؤالت
واالس ��تفهامات عل ��ى أرضي ��ة تل ��ك
االنطالق ��ة التي أس ��س لها نظ ��ام الفكر
السني في فهم االمامة.
وم ��ن هذه التس ��اؤالت س ��ؤال عن ما

ه ��ي الفائ ��دة المترتبة على وج ��ود إمام
غائب عن األنظار؟
ولإلجابة على هذا الس ��ؤال ال بدّ لنا
من مقدم ��ة تكون لن ��ا مدخ�ل�اً لالجابة
عنه..
إن ال ��ذي نس ��توحيه م ��ن الق ��رآن
الكري ��م ،والس ��نة النبوي ��ة الش ��ريفة،
والرواي ��ات الصحيحة ال ��واردة عن أئمة
أه ��ل البيت Kالذين ه ��م عدل القرآن
كما هو نص حديث الثقلين ،أن االمامة
التي تعتقد بها مدرس ��ة أه ��ل البيتK
تختلف اختالفاً جوهرياً عن دور اإلمامة
التي تنحصر في الخالفة والحكم ،وذلك
ألن ه ��ذا االتج ��اه ي ��رى أن لإلمامة دوراً
فوق دور القي ��ادة والزعامة ،وهو الدور
الذي بيّنه القرآن الكريم من خالل قوله
ْض خَلِي َفةً)
تعال ��ى( :إِنِّي جَاعِ ٌل فِ ��ي ا َألر ِ
وأشار إليه بقوله تعالى البراهيم الخليل
َّاس
 Qفي قوله تعالى( :إِنِّي جَاعِلُكَ لِلن ِ
إِمَامًا) وهي التي عبّر عنها االمام الرضا
( : Qهل يعرفون ق ��در االمامة ومحلها
م ��ن االم ��ة ،فيج ��وز فيه ��ا اختيارهم،
إن االمام ��ة أج ّل قدراً ،وأعظم ش ��أناً،
وأعل ��ى مكان� �اً ،وأمن ��ع جانب� �اً ،وأبع ��د
غ ��وراً ،من أن يبلغه ��ا الناس بعقولهم،
او أن ينالوه ��ا بأرائهم ،أو يقيموا إماماً
باختيارهم.
وبعد ه ��ذه المقدم ��ة الت ��ي بيّنت أن
االمام ��ة هي تخصي ��ص م ��ن هّ
الل تعالى
عالية الش ��أن والمرتب ��ة ،والتي ال يمكن
للن ��اس أن يبلغوه ��ا بعقوله ��م ،أو أن
ينالوها بآرائهم.
نعود إلى س ��ؤالنا األول والذي س ��ئل
عن ��ه االم ��ام الباق ��ر Qفق ��ال( :لبقاء
العالم عل ��ى صالحه ،وذلك أن هّ
الل عز

وج ��ل يدفع العذاب عن أه ��ل األرض إذا
كان فيها نبي أو امام ،قال هّ
الل تعالى :
(وَمَا َكا َن هُّ
ِيهمْ).
الل لِيُع َِّذبَهُمْ وَأَنتَ ف ِ
ومن هن ��ا عبّر الرس ��ول األعظمN
ع ��ن ه ��ذا الدور أله ��ل بيت ��ه Kبقوله:
(النجوم أمان ألهل السماء ،وأهل بيتي
أمان أله ��ل األرض فإذا ذهب ��ت النجوم
أتى أهل السماء ما يكرهون ،وإذا ذهب
أهل بيتي أتى أهل األرض ما يكرهون).
ولعلّه تش ��بيه النتفاع الناس بالحجة
في زم ��ان غيبته ،فعندما يُس ��أل االمام
الصادق : Qفكيف ينتفع الناس بالحجة
الغائب المستور؟ قال( : Qكما ينتفعون
بالشمس إذا سترها السحاب).
فهذه األحاديث تش ��ير إلى عدة نواح
منها وبعض الفوائد المترتبة على وجود
ام ��ام حتى ول ��و كان غائباً ع ��ن األنظار.
فقد أش ��ارت األحادي ��ث أن وجود االمام
 Qمرتب ��ط ببقاء العالم على صالحه،
وأنه يرفع العذاب عن أهل األرض ،وأنه
أمان ألهلها من أي مكروه يخشاه الناس،
وأن االنتف ��اع ال يخت ��ص بعالم التش ��ريع
واالعتب ��ار ب ��ل يتج ��اوز ذل ��ك إل ��ى عالم
التكوي ��ن ,وف ��ي الحدي ��ث األخير هناك
اش ��ارة إلى أن هذا األمر غير محس ��وس
وغير مرئي للناس ،بل هو يرتبط بعالم
الغيب ولعل الحدي ��ث المروي عن االمام
الس ��جاد Qيش ��ير إل ��ى ه ��ذه الحقائق
أو إل ��ى بعضه ��ا بقوله( :نح ��ن الذين بنا
يمس ��ك هّ
الل الس ��ماء أن تقع على األرض
إالّ بإذن ��ه ،وبنا يمس ��ك األرض أن تميد
بأهلها ،وبن ��ا ينزّل الغيث ،وبنا ينش ��ر
الرحمة ويخرج بركات األرض ،ولوال ما
في األرض منّا لساخت بأهلها).

النقد التجاوزي في الفكر المهدوي
الفكر المهدوي بين الفعل ورد الفعل:

الش ��ك ان الفك ��ر المهدوي ف ��ي اصالته
يرجع إلى حضيرة االسالم الخالد.
وه ��ذا م ��ا اكدت ��ه النص ��وص القرآني ��ة
والروايات التي تعبر عن اصالة هذه الفكرة،
ولكن الذي حدث ه ��و ذلك االنحراف الذي
مارس ��ه الفك ��ر الوضع ��ي ف ��ي قب ��ال الفكر
االله ��ي ,وبالتالي أخّ ��ر تنفيذ ذلك الهدف
الكبير وتطبيقه على الساحة البشرية.
وعلى هذا االس ��اس وبس ��بب االساليب
غير االخالقية التي مارسها الفكر الوضعي
فقد ادى إلى اقصاء الفكر االلهي وابعاده بل
اراد الغاءه نهائيا ,ولكن لوجود رجاالت هذا
الفكر ومتانته فقد بق ��ى حيا وصامدا بوجه
االنح ��راف البش ��ري ,يقوم بعملي ��ة اعادة
بناءاالنس ��ان لكي يق ��وم بعملي ��ة التطبيق،
ومن هنا تحولت الممارس ��ة التطبيقية لهذا
الفكرم ��ن الفع ��ل إلى رد الفعل الس ��يما بعد
الخات ��م Nواغتص ��اب الخالف ��ة من أمير
المؤمنين.Q
وعندم ��ا نتامل في االح ��داث التاريخية
والرواي ��ات الصادرة نج ��د حالة التبدل هذه

(ياثاب ��ت ان اهلل تب ��ارك وتعالى كان قد
و ّق ��ت له ��ذا األمر ف ��ي الس ��بعين ,فلما قتل
الحس ��ين Qاش ��تد غض ��ب اهلل تعالى على
اه ��ل االرض إلى اربعين ومئ ��ة ،فحدثناكم
فاضعتم الحديث وكش ��فتم الس ��تر( او قناع
السر في نس ��خة اخرى) ولم يجعل اهلل بعد
ذل ��ك وقتا عندن ��ا ( ،يَمْحُ ��و هُّ
الل مَا يَشَ ��اء
َاب).
وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِت ِ
وبم ��ا ان االنحراف ق ��د حصل في االمة
فخذل ��ت قادته ��ا الحقيقيي ��ن ,ف ��كان البد
م ��ن وج ��ود رد فع ��ل لذل ��ك ,وه ��و ان يقوم
المعص ��وم بتحم ��ل اعب ��اء ذل ��ك المش ��وار
الطوي ��ل الذي يكون بتأس ��يس قاعدة مؤمنة
باالس�ل�ام الحقيق ��ي وبالفك ��رة الكبي ��رة,
وه ��ذا يتطل ��ب ان يتخط ��ى االف ان لم تكن
ماليي ��ن العقب ��ات الت ��ي اس ��تهدفت الخط
االصي ��ل وارادت طم ��س معالم االس�ل�ام،
ومنه ��ا الفك ��رة المهدوي ��ة الت ��ي اس ��س لها
الرس ��ول Nومن بع ��ده االئم ��ة Kوهكذا
بدا رد الفعل على اس ��اس هذا االنحراف,
ولكن ��ه يحم ��ل بنفس ��ه الفعل,وال ��ذي يقود
ه ��ذا الخط ه ��و المعصوم ,الن ��ه قادر على

لطيف عبد النبي يونس

النم��وذج الثاني :وهو م ��ا حصل مع
اإلمام الحس ��ن Qحي ��ث ان اإلمام لم يكن
يريد الصل ��ح وكان متصدي ��ا القامة الدولة
من خ�ل�ال الحكومة ,ولكن بس ��بب تخاذل
االمة وع ��دم ثقتها ومعرفته ��ا باإلمام,Q
فق ��د جعل ��ه يقب ��ل الصل ��ح ك ��رد فع ��ل على
االنحراف ،ولكن ومن خالل شروط الصلح
اظه ��ر اإلم ��ام حقيق ��ة االس�ل�ام وحقيق ��ة
اإلمام وحقيقة الطرف االخر لالمة الغافلة
والمتقاعسة عن نصرة الحق.
والنم��وذج الثالث :هو ث ��ورة اإلمام
الحس ��ين Qوه ��ي ايض ��ا رد فع ��ل عل ��ى
ممارس ��ات النظ ��ام االموي الفاس ��د ،فقد
اظه ��ر اإلمام Qالفعل الحقيقي لالس�ل�ام
ومهد من خالله في توسيع القاعدة المؤمنة
بخ ��ط اه ��ل البيت ومن ث ��م بقضي ��ة اإلمام
المهدي.Q
النم��وذج الراب��ع :هو قب ��ول اإلمام
الرضا Qبوالي ��ة العهد في زم ��ن المأمون
العباس ��ي ,فق ��د تع ��رض Qإل ��ى ضغوط
للقبول بها وعلى هذا االس ��اس كان رد فعله
 Qالقبول بشروط اوقفت المشروع العباسي

وعندم��ا نتامل في االح��داث التاريخية والرواي��ات ال�صادرة
نج��د حال��ة التبدل ه��ذه من الفع��ل �إلى رد الفع��ل اال انه
ف��ي طيات��ه يحمل نف���س ذلك الفع��ل الذي اق�ص��ي �سابقا
م ��ن الفعل إل ��ى رد الفعل اال ان ��ه في طياته
يحمل نفس ذلك الفعل الذي اقصي سابقا.
ومن المناسب في هذا المجال ان نذكر
ان هن ��اك تخطيط ��ا ربانيا للفك ��ر المهدوي
مبني ��ا عل ��ى اس ��اس الفع ��ل أوالً و ثانياً على
اساس رد الفعل.
فالتخطيط القامة دولة التوحيد والعدل
كان يمر من خالل خ ��ط الخالفة الحقيقية
م ��ن بع ��د الرس ��ول Nوالذي يمثل ��ه االئمة
 Kلتستمرعملية التربية الربانية للمجتمع
واالمة وفق ما خطط لها الرسول Nفعندما
يتس ��لم خلفاء الرسول الحقيقيون المناصب
واح ��دا تلو االخ ��ر ,فانهم يكملون مش ��وار
الرسالة ويحققون مجتمعا توحيديا صالحا,
فاذا وصل ذلك المجتمع إلى مرحلة الرشد
واالرتق ��اء الروحي الكام ��ل واصبح نموذجا
كامال القامة الدولة النموذجية في العالم,
عند ذاك تدخل االمم فيه افواجا افواجا ،
وه ��ذا األمر كان له ان يتحقق في الس ��بعين
م ��ن الهج ��رة كما ف ��ي رواي ��ة (الكافي) عن
طري ��ق (ابي حمزة الثمال ��ي) عن الباقرQ
حي ��ث قال :س ��معت ابا جعفر عليه الس�ل�ام
يقول:

ان يحقق من خالل رد الفعل مكاس ��ب تؤدي
إلى ايجاد الفعل بذاته وهذا ما حصل كثيرا
في مواقف كثيرة لالئمة Kولكنها س ��ببت
للمعصوم Qولألمة تضحيات كبيرة وذلك
الن الهدف كبير.

وهذه نماذج من منهج رد الفعل
في حياة االئمة-:K
النم��وذج االول :وه ��و اعت ��زال امير

المؤمني ��ن Qله ��ذا االمر ,حي ��ث نجد ان
أمي ��ر المؤمني ��ن Qعندم ��ا تخاذلت االمة
عن نصرته واس ��تلبت الخالف ��ة منه اعتزل
الن ��اس وتوج ��ه ف ��ي ب ��ادئ األمر إل ��ى جمع
القرآن بالشكل الذي يبين حقيقة االسالم,
والذي عندم ��ا عرضه على القوم رفضوه ثم
بقي معزوال عن الممارس ��ة السياسية اال في
ح ��االت اس ��توجبت تدخله لض ��رورة حفظ
االسالم ,ولكنه مع ذلك مهد لقضية اإلمام
المه ��دي Qومس ��تقبل االس�ل�ام وتربي ��ة
جي ��ل يق ��وم بحفظ االس�ل�ام ونق ��ل الفكرة
إلى االجي ��ال القادم ��ة ,وتثبيته ��ا في فكر
االم ��ة وهذا ه ��و الفعل الذي ظه ��ر من أمير
المؤمنين Qمن خالل رد فعله .

وم ��ن ثم قام اإلمام Qباس ��تغالل الفرصة
الثمينة لكي ينشر مبادئ اهل البيت.K
ام��ا النموذج الخام���س :فهو غيبة
اإلم ��ام المه ��دي Qنفس ��ه فانه ��ا رد فعل
عل ��ى محاوالت االجه ��از علي ��ه Qواغتياله
او الس ��باب اخ ��رى كثيرة غاب م ��ن اجلها
اإلم ��ام Qومن خالل غيبته الش ��ريفة هذه
يقوم بتهيئة االمور الظهار الفعل االس�ل�امي
م ��ن خالل ظه ��وره الش ��ريف الذي س ��يكون
خاتمة لردود الفعل ،ويكون الفعل المهدوي
االس�ل�امي ه ��و الس ��ائد والمبيد ل ��كل ردود
الفعل.
وم ��ن كل ما تقدم نس ��تخلص ان الفكر
المه ��دوي عل ��ى اس ��اس االس�ل�ام ه ��و فعل
ولكنه مع مرور الوقت اصبح رد فعل على ما
يجري في الواقع من ظلم وفساد وممارسات
وضعي ��ة ،ولذل ��ك نج ��د البش ��رية وبعدم ��ا
تج ��رب جميع االنظم ��ة الوضعية وما تتحمل
من خاللها من تبعات تلجأ إلى السماء لكي
تنقذه ��ا مما هي فيه ,وعنده ��ا يأتي الفكر
المه ��دوي يأتي رد فعل عل ��ى الواقع المؤلم
وليعي ��د للبش ��رية ذلك الفع ��ل العظيم الذي
تركته وراءها والتجأت إلى الفكر الوضعي .

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

من فقهائنا العالمة الحلي H

ا�سمه ون�سبهH
هو الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر
أبو منصور ,الحلي مولدا ومسكنا.
ولد في ش ��هر رمضان عام  648ه من
أبوين صالحين رؤوفين ،فوالده هو الفقيه
س ��ديد الدين يوس ��ف ب ��ن عل ��ي المطهر,
االس ��رة العربي ��ة االس ��دية العريقة ,ممن
كان ��ت لهم االمارة والس ��يادة ف ��ي الحلة,
والذي ��ن نب ��ع منه ��م رج ��ال لهم ش ��أن في
مجاالت الحياة العلمية والعملية ,وحسبك
منه ��م االم ��راء المزيديي ��ن وهم مؤسس ��و
الحلة الفيحاء.
فام ��ا امه فه ��ي الم ��رأة الصالحة بنت
الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن
سعيد الهذلي الحلي.
وقد شارك في تربيته Hمشاركة فعالة
خال ��ه المعظ ��م المحقق الحل ��ي ،Hفكان
ل ��ه بمنزلة األب الش ��فيق من كث ��رة رعايته
ل ��ه واالهتمام به .وهك ��ذا فقد تربى Hفي
محي ��ط علمي مملوء بالتقوى وصفاء القلب
بين اسرتين علميتين.
تالمذتهH
قرأ علي ��ه Hوروى عنه جم ��ع كثير من
العلماء األفذاذ ,منهم :
ولده فخر الدين محمد.H اب ��ن أخته الس ��يد عمي ��د الدين بنعبد المطلب الحسيني األعرجي الحليH
 ابن أخته السيد ضياء الدين بن عبداهلل الحسيني األعرجي الحلي.H
 السيد تاج الدين محمد بن القاسمالحلي أستاذ ابن عنبة.
الش ��يخ تاج الدين حسن بن الحسينبن الحسن السرابشنوي الكاشاني.H
وتخ ��رج به اقوام كثي ��رة غير من تقدم
محلها غير هذا المختصر.
اقوال العلماء فيهHH
وصف عالمتن ��ا الحل ��ي - Hالذي هو
في غنى عن التعريف العلماء من الخاصة
والعامة  ،منهم :
أس ��تاذه نصير الدين الطوسي Hحيث
قال  :عالم إذا جاهد فاق.
وق ��ال معاص ��ره اب ��ن داود :ش ��يخ
الطائفة ,وعالمة وقته ,وصاحب التحقيق
والتدقيق ,كثير التصانيف  ،انتهت رئاسة
اإلمامية إليه في المعقول والمنقول.
وقال معاصره الصفدي :اإلمام العالمة
ذو الفن ��ون  . . .عال ��م الش ��يعة وفقيههم ،
صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته
 . . .وكان يصن ��ف وه ��و راكب  . . .وكان ابن
المطهر ريض األخالق ،مشتهر الذكر.
وق ��ال في ��ه الش ��هيد األول :Hش ��يخنا
اإلمام األعلم حج ��ة اهلل على الخلق جمال
الدين.

مكانته العلمية :

أن العالمة حاز مرتبة علمية س ��امية
تفوق بها على العلماء  .وكان له ذكاء خارق,
وبذكائ ��ه ه ��ذا وعلم ��ه اس ��تطاع أن يفحم
أعلم علماء الس ��نة بمناظرات ��ه الدقيقة ،
وبسببه تشيع الس ��لطان (خدابنده) وكثير
م ��ن األمراء ث ��م كثير من الن ��اس  ،وذلك
لما ش ��اهدوا لس ��ان العالمة ينط ��ق بالحق
الذي ال ريب فيه  .فنس ��تطيع أن نقول وبكل
صراحة  :بفضل هذا العالم تركزت أركان
اإلس�ل�ام بص ��ورة عام ��ة والتش ��يع بصورة
خاصة أكثر مما كان ��ا عليه  ،فلهذا العالم
العالمة ح ��ق كبير على المس ��لمين عموما
والش ��يعة خصوص ��ا ويحدثن ��ا التاريخ بأن
ه ��ذا النحرير نال درجة االجتهاد في زمن
الصبا قبل أن يصل إلى سن التكليف .
م�ؤلفاته: H
أل ��ف العالم ��ة الحل ��ي Hكتب ��ا كثيرة
قيم ��ة ،له ��ا ال ��دور األساس ��ي ف ��ي إيجاد

الحركة العلمية آنذاك .فقد ألف في ش ��تى
العل ��وم م ��ن الفق ��ه واألص ��ول  ،والحديث
والرجال  .والطبيع ��ي واإللهي و  . . .وكانت
مؤلفات ��ه وال زال ��ت مح ��ط أنظ ��ار العلماء
تدريسا وشرحا وتعليقا.
العالمة الحلي Hوق�صة ا�ستب�صار

ايران:

كان الس ��لطان اولجايتو ه ��و محمد بن
أرغون خان قد جلس على كرس ��ي عرش ��ه
س ��نة 703هـ� �ـ ,واتبع مذهب الش ��افعية,
ولق ��ب بلق ��ب اولجايت ��و ,وتعن ��ي بالتركية
السلطان الكبير المبارك.
وبعد اتباعه مذهب الشافعية استبصر
بمذه ��ب اهل البيت Kولقب نفس ��ه (خدا
بنده) اي عبد اهلل .والس ��تبصاره واسبابه
قصة .ننقلها هنا برواية العالمة المجلسي
 Hفي روضته والتي تتلخص بـ:
غضب الس ��لطان (الملك) في يوم من
االي ��ام عل ��ى امرأته وقال له ��ا  :أنت طالق
ثالث ��ا  ،ثم ن ��دم على ذلك وجم ��ع العلماء
واستش ��ارهم ،فقالوا  :ال بد من المحلل،
فق ��ال  :عندك ��م ف ��ي كل مس ��ألة أقاوي ��ل
مختلفة ،أفليس لكم هنا اختالف ؟ فقالوا
 :ال  .فق ��ال أحد وزرائ ��ه  :إن عالما بالحلة
يقول ببطالن هذا الطالق فبعث كتابه إلى
العالم ��ة Hوأحض ��ره ,وكان علماء العامة
قد قالوا للملك قبل مجيء العالمة الحليH
في ان له مذهبا باطال وال عقل للروافض,
وال يلي ��ق بالملك ان يبع ��ث إلى رجل خفيف
العق ��ل_ .ويقصدون بذل ��ك العالمة الحلي
 _Hفقال لهم الملك :فلما حضر العالمة
 Hبع ��ث الملك إلى جمي ��ع علماء المذاهب
االربعة وجمعهم .فلما دخل العالمة الحلي
 Hأخذ نعليه بي ��ده ودخل المجلس بعد ان
قال  :السالم عليكم  ،وجلس عند الملك .
فقال علماء المذاهب للملك  :ألم نقل لك
انهم ضعفاء العقول  .قال الملك  :إس ��ألوا
من ��ه ف ��ي كل ما فعل  .فقالوا ل ��ه :Hلِمَ لم
تنحن للملك وتركت اآلداب ؟ فقال : Hإن
ِ
رس ��ول اهلل Nكان ملكا وكان يس ��لم عليه
(فقط) ،وقال اهلل تعالى :
َ
(( َفإِ َذا دَخَلْتُم بُيُوتًا َفسَلِّمُوا عَلَى أن ُف ِس ُكمْ
تَحِيَّةً مِّنْ عِن� �دِ هَّ
اللِ مُبَارَ َكةً َطيِّبَةً)) .فقال
علم ��اء المذاهب  :لم جلس ��ت عند الملك
؟ ق ��ال : Hلم يكن مكان غي ��ره  .فقالوا له
 : Hألي ش ��ئ أخذت نعلك معك ،وهذا ما
ال يليق بعاقل بل بإنس ��ان ؟ ! قال :Hخفت
أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل
رس ��ول اهلل Nفصاحت الحنفية  :حاش ��ا
وكال  ،متى كان أبو حنيفة في زمن رس ��ول
اهللN؟ ب ��ل كان تول ��ده بع ��د المائ ��ة من
وف ��اة رس ��ول اهلل .Nفقال  :فنس ��يت لعل
الس ��ارق كان الشافعي  .فصاحت الشافعية
وقالوا  :كان تولد الشافعي في يوم وفاة أبي
حنيفة ،وكان نشوؤه في المائتين من وفاة
رس ��ول اهلل .Nفقال : Hلعل ��ه كان مالك
 .فقال ��ت المالكية بمثل م ��ا قالته الحنفية .
فق ��ال : Hلعله كان أحمد بن حنبل  .فقالوا
بمثل ما قالته الشافعية .
فتوجه العالمة Hإلى الملك .فقال:H
أيه ��ا المل ��ك علمت  -أن رؤس ��اء المذاهب
األربعة لم يكن أحدهم في زمن رسول اهلل
 Nوال ف ��ي زم ��ن الصحاب ��ة ،فه ��ذه أحد
بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هؤالء
األربع ��ة  ،ول ��و كان منهم م ��ن كان أفضل
منهم بمراتب ال يجوزون أن يجتهد بخالف
ما أفتاه واحد منهم .
فق ��ال الملك :ما كان واح ��د منهم في
زم ��ن رس ��ول اهلل Nوالصحاب ��ة ؟ فق ��ال
الجميع :ال  .فقال العالمة :Hونحن معاشر
الش ��يعة تابعون ألمي ��ر المؤمنين Qنفس
رسول اهلل Nوأخيه وابن عمه ووصيه .

وعل ��ى أية ح ��ال فالطالق ال ��ذي أوقعه
الملك باط ��ل  ،ألنه لم تتحقق ش ��روطه،
ومنه ��ا الع ��دالن  ،فه ��ل ق ��ال المل ��ك
بمحضرهم ��ا ؟ ق ��ال  :ال  .وش ��رع Qف ��ي
البح ��ث م ��ع علم ��اء العامة حت ��ى إلزامهم
جميعا .
وعندها تش ��يع الملك وبعث إلى البالد
واألقاليم حتى يخطبوا لألئمة االثني عشر
في الخطب ��ة  ،ويكتبوا أس ��اميهم Kفي
المساجد.
ثم امر الملك بتغيير الخطابة واسقاط
اس ��ماء الثالثة عنه ��ا ,وبذكر اس ��م امير
المؤمنين علي Qواالئمة ,Kوذكر (حي
على خير العمل) في االذان.
ويجدر بنا هنا ان نلفت االنتباه إلى من
يتهم التش ��يع بان اصوله Hفارسية فهاهم
الع ��رب العراقي ��ون االس ��ديون يش� �يّعون
ايران.

الطاف الإم��ام الحجة بن الح�سن
 Qعلى العالمة:H

ذك ��ر كل من المحدث الن ��وري ,وعلي
ابن ابراهيم المازندراني ,وايده التنكابني
بــ:
ان بعضه ��م كت ��ب كتابا في ال ��رد على
االمامية يق ��رؤه في مجامع الناس يضللهم
باغوائه ,وال يعطيه احدا يستنسخه حذرا
م ��ن وقوعه بأيدي الش ��يعة في ��ردوا عليه,
وكان العالم ��ة Hيحت ��ال ف ��ي تحصيله إلى
ان رأى التدبي ��ر ف ��ي التتلم ��ذ عل ��ى ذل ��ك
الشخص ,وتوسل Hبه إلى طلب الكتاب,
فلما لم يسعه رده قال :اعطيك ولكني نذرت
إال ادعه عن ��د احد اكثر م ��ن ليلة واحدة,
فاغتنم العالم ��ة Qالفرصة وأخذ الكتاب
إلى بيته ليستنس ��خ منه حسب االمكان في
تلك الليلة.
فلم ��ا صار نصف الليل وهو Hمش ��غول
بالكتاب ��ة غلب علي ��ه النوم ,ف ��اذا بموالنا
الحج ��ة Qداخ ��ل علي ��ه يقول ل ��ه ,اجعل
االمر ف ��ي هذه الكت ��اب الي ون ��م ففعلQ
كذل ��ك ,ولم ��ا اس ��تيقظ Hرأى الكت ��اب
مكتوب ��ا باجمعه ,في آخره مكتوب (كتبه م
ح م د بن الحسن العسكري صاحب الزمان
.)Q
من ذكائه و�سرعة بديهيتهQ
كان العالمة Hواقفا في يوم من االيام
م ��ع ابيه ,والبناء يبن ��ي ,فاذا بمقدار من
الطين يق ��ع على وجه العالم ��ة ,Hفيقول
البن ��اء :يا ليتني كنت م ��كان هذا الطين,
فيب ��ادر العالمة Hبالبداه ��ة قائال لوالده:
(وَيَ ُقو ُل الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي ُكنتُ تُرَابًا).
ومعروف ان العالمة Hفي طفولته كان
يدرس عند خاله المحقق Hوكان في بعض
االوقات يهرب من الدرس ,فكان المحقق
يلحقه ليمسكه ,فاذا وصل (خاله) Hقربه
 Hق ��رأ العالمة Hآية الس ��جدة ,ليس ��جد
عندها المحق ��ق ,ويغتنم العالمة الفرصة
للهرب.
وفاته ومدفنهH
بع ��د وف ��اة الس ��لطان محم ��د (خ ��دا
بن ��ده) الذي اس ��تبصر على ي ��د العالمةH
واس ��تبصرت اي ��ران بعده ,رج ��ع عالمتنا
 Hإل ��ى الحلة واش ��تغل بالتدريس والتأليف
وتربية العلماء وتقوية المذهب ..ولم يخرج
من الحلة إلى غير الحج الذي كان في اواخر
عم ��ره .Hوهكذا بق ��ى العالمة Hعلى هذه
الوتيرة إلى مفتتح شهر محرم الحرام سنة
726هـ� �ـ .فالتحق بالرفي ��ق االعلى ,فحمل
نعش ��ه الش ��ريف على الرؤوس إلى النجف
االشرف ودفن في جوار امير المؤمنينQ
ف ��ي حجرة ايوان الذهب الواقعة على يمين
الداخل إلى الحضرة العلوية الش ��ريفة من
جهة الشمال بجنب المنارة الشمالية.

�آداب العالقة مع الإمام املهدي Q

الشيخ علي دعموش

إن االرتب ��اط بأئمة أه ��ل البيت  Qليس
مجرد ارتب ��اطٍ عاطفي أو وجداني يندرج في
اط ��ار الحب والم ��ودة والتفاع ��ل العاطفي أو
النفس ��ي .ولم يرد هَّ
الل لن ��ا أن تكون عالقتنا
بالنب ��ي Nأو بأئم ��ة أه ��ل البي ��ت  Qمجرد
عالقة ح ��ب ومودة بقدر ما هي عالقة فكرية
وعقيدية وعملية تتصل بما جعله هَّ
الل لهم من
موقع مقدس في اإلسالم والعقيدة (إِن ُكنتُمْ
الل َفاتَّبِعُونِي يُحْبِبْ ُكمُ هُّ
تُحِبُّو َن هّ َ
الل) .
على أن االرتباط باإلمام الحجة المهدي
 Qلي ��س مج ��رد ارتب ��اط بفك ��رة عقيدي ��ة
غيبية ,بل بإنس ��ان كامل حيٍّ جسداً وروحاً
يعي ��ش بينن ��ا ,يران ��ا ون ��راه ,يعرفن ��ا وال
نعرفه ,يسددنا ويوجهنا إلى حيث مصلحتنا
ومصلح ��ة األمة وه ��و إمام اإلن ��س والجن بل
إم ��ام الك ��ون وقوام ��ه ،فل ��وال وج ��ود اإلمام
لس ��اخت األرض بأهله ��ا ،فه ��و أم ��ان ألهل
األرض كم ��ا أن النجوم أمان ألهل الس ��ماء,
كما ورد ف ��ي األحاديث المأثورة ,وهذا يعني
أن اإلم ��ام لو س ��حب ألطافه ول ��م يتدخل في
بعض الش ��ؤون ،ولم يعمل عل ��ى رعاية ا ُألمة
وتس ��ديدها في حركتها ومواقفها هَّ
فالل وحده
يعلم كيف س ��يصبح حال المجتمع اإلسالمي
وإلى أية درجة من االنحطاط والضياع يمكن
أن يص ��ل ..فق ��د كت ��ب اإلم ��ام  Qمخاطب� �اً
الش ��يخ المفيد ومن ورائه كل المؤمنين...( :
أنّ ��ا غي ��ر مهملي ��ن لمراعاتكم ،وال ناس ��ين
لذكركم ول ��وال ذلك لنزل بك ��م الألواء -أي
الشدائد -واصطلمكم األعداء ،فاتقوا هَّ
الل
ج� � ّل جالل ��ه ،وظاهرونا على انتياش ��كم من
فتنة ق ��د أنافت عليكم ،يهل ��ك فيها من حمّ
أجله ويحمى عنها من أدرك أمله).
وقد ورد في بع ��ض األحاديث أن أعمالنا
تُعرض عليه Qفيحزن لس� �يّئها ,ويفرح لما
حسُ ��ن منها .ولذلك علينا أن نطهّر نفوس ��نا
ونراق ��ب أعمالن ��ا لتك ��ون بمس ��توى رضا هَّ
الل
ورضا اإلمام الحجة .Q
وعلينا أن ننظر في صحيفة أعمالنا قبل
أن تصل إلى محضره.Q
وبع ��د النظر ف ��ي صحيف ��ة األعمال ومن
أج ��ل أن يكون المؤمن بالمس ��توى الالئق في
محضر اإلمام  Qال بد من مراعاة جملة من
آداب العالق ��ة مع ��ه واالرتباط ب ��ه ،هي تلك
اآلداب الت ��ي وردت ف ��ي األحادي ��ث عن أئمة
أهل البيت  Qوالتي نذكر منها هنا ما يلي:
مبايعت��ه :Qفق ��د ورد ف ��ي دع ��اءالعهد( :اللهم إني أُجدّد له في صبيحة يومي
هذا وما عش ��ت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة
له في عنقي ال أحول عنها وال أزول أبداً).
 �إظه��ار ال�ش��وق لر�ؤيته :Qحيثورد أن أمير المؤمني ��ن  Qذكر المهدي Q
من ولده فأومأ إلى صدره شوقاً إلى رؤيته.
وع ��ن اإلم ��ام الصادق  Qأنه ق ��ال وهو
يتش ��وق لرؤيته  ...( :لو أدركت ��ه لخدمته أيام
حياتي).
وف ��ي دع ��اء الندب ��ة ...( :وأره س� �يّده يا
ش ��ديد القوى )...وفيه أيضاً ..( :هل إليك يا

ابن أحمد سبيل فتلقى).
وورد في دعاء العم ��ري عنده  :Qاللهم
إني أس ��ألك أن تريني وليَّ أمرك ظاهراً نافذ
األمر.
وورد في بعض األدعية( :اللهم أرنا وجه
وليّك الميمون في حياتنا وبعد المنون).
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن رؤية اإلمام
 Qفي زمن الغيبة الكبرى ممكنة بل وميسرة
لخواص المؤمنين .وقد تشرَّف بعض علمائنا
برؤيته ,Nفقد نُقل عن الس ��يد بحر العلوم
أن ��ه جاء إلي ��ه رجل وس ��أله عن إم ��كان رؤية
اإلم ��ام الحج ��ة  Qفي زمن الغيب ��ة الكبرى.
فس ��كت الس ��يد ع ��ن جواب ��ه وطأط ��أ رأس ��ه
وخاط ��ب نفس ��ه ..ما أق ��ول في جواب ��ه؟ وقد
ضمن ��ي صلوات هَّ
الل عليه إلى صدره كما جاء
في (جنة المأوى) ص.)31
كم ��ا ورد في وصية الس ��يد اب ��ن طاووس
لول ��ده( :والطري ��ق مفتوحة إل ��ى إمامك لمن
يريد هَّ
الل ج ّل ش ��أنه عنايته به وتمام إحسانه
إليه كما في (كش ��ف المحجة لثمرة المهجة)
ص.)152
أم ��ا الرواي ��ات الت ��ي تك� � ّذب م ��ن ادعى
الرؤي ��ة ,الت ��ي بمعن ��ى النياب ��ة الخاص ��ة او
الس ��فارة فهي تشير إلى دعوى رؤيته بدعوى
نيابته الخاصة من قبله  Qكنيابة الحس ��ين
بن روح وغيره من النواب األربعة).
الثبات عل��ى واليته :Qفعن اإلمامالباق ��ر  Qأنه قال( :يأتي على الناس زمان
يغي ��ب عنه ��م إمامه ��م .طوب ��ى للثابتين على
أمرن ��ا في ذلك الزم ��ان ،إن أدن ��ى ما يكون
له ��م من الث ��واب أن ين ��ادي بهم الب ��اري َّ
جل
جالل ��ه فيقول :عبيدي وإمائي آمنتم بس ��ري
وصدّقت ��م بغيب ��ي فابش ��روا بحس ��ن الث ��واب
من ��ي ،أي عبي ��دي وإمائي حقاً منك ��م أتقبّل
وعنكم أعفو ولكم أغفر ،وبكم أسقي عبادي
الغيث وادف ��ع عنهم الب�ل�اء ،لوالكم ألنزلت
عليهم عذابي).
 االغتمام والب��كاء على فراقه:Qفق ��د ورد ف ��ي الكاف ��ي الش ��ريف ع ��ن اإلمام
الص ��ادق  Qأن ��ه ق ��ال( :نفس المهم ��وم لنا
المغتم لظلمنا تسبيح).
هَّ
وعن ��ه  Qأيض� �اً( :والل ليغيبن إمامكم
س ��نيناً م ��ن دهرك ��م ولتمحصن حت ��ى يقال:
م ��ات أو هلك بأي وادٍ س ��لك ،ولتدمعنّ عليه
عيون المؤمنين).
وروي في عيون األخبار في خبر متعلق به
 Qع ��ن اإلمام الرض ��ا  Qأنه قال( :كم من
ح ��رى مؤمنة وكم من مؤمن متأس ��ف حيران
حزين عند فقدان الماء المعين .يعني الحجة
.) Q
 الدعاء له :Qال س ��يما دعاء( :اللهمك ��ن لوليك الحجة بن الحس ��ن صلواتك عليه
وعل ��ى آبائه في هذه الس ��اعة وفي كل س ��اعة
ولياً وحافظاً.)..
وورد ع ��ن اإلم ��ام الحس ��ن العس ��كري
 Qف ��ي دعائ ��ه ل ��ه ( :Qالله ��م أع ��ذه من
وباغ ،ومن ش ��ر جمي ��ع خلقك
�اغ ٍ
ش ��ر كل ط � ٍ
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واحفظه من بي ��ن يديه ومن خلفه وعن يمينه
وعن ش ��ماله واحرس ��ه وامنع ��ه أن يصل إليه
بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر
به العدل وأيّده بالنصر).
وقد ورد التأكيد عل ��ى الدعاء له بتعجيل
الفرج ,فف ��ي التوقيع الش ��ريف المروي عنه
 :Qوأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك
فرجكم).
 زيارته :Qال س ��يما زيارة آل ياس ��ينالواردة عنه  Qحيث يعلمنا فيها كيف نشعر
بحضوره فنقول :الس�ل�ام عليك حين تقوم،
الس�ل�ام عليك حي ��ن تقعد ،الس�ل�ام عليك
حين تقرأ وتبين ،الس�ل�ام عليك حين تصلي
وتقنت ،السالم عليك حين تركع وتسجد.
 التو�س��ل به� Qإل��ى هَّالل �سبحانه:
س ��واء ف ��ي أمور الحي ��اة الدني ��ا .أو في أمور
اآلخرة شفيعاً لنا كما في دعاء التوسل.
وقد ورد في بعض الروايات توسل باإلمام
صاح ��ب العصر والزمان Qمنها :اللهم إني
أس ��ألك بحق وليك وحجت ��ك صاحب الزمان
إال أعنتن ��ي به على جميع أُم ��وري وكفيتني به
مؤنة كل مؤذ وط ��اغ وباغ وأعنتني به فقد بلغ
مجه ��ودي وكفيتني كل عدوّ وهمّ وغمّ ودين،
وول ��دي وجميع أهل ��ي وإخواني وم ��ن يعنيني
أمره وخاصتي ،آمين رب العالمين.
 القيام عند ذكر ا�سمه :Qالس ��يماعند ذكر لفظ (القائم).Q
وروي ع ��ن اإلم ��ام الرض ��ا Qأن ��ه قام
في مجلس ��ه بخراسان عند ذكر لفظة القائم
ووضع يده على رأس ��ه الشريف وقال( :اللهم
عجل فرجه وسهل مخرجه).
وفي كتاب مش ��كاة األنوار ق ��ال :لما قرأ
دعب ��ل قصيدت ��ه المعروف ��ة عل ��ى الرضاQ
وذكره ، Qوضع الرضا Qيده على رأس ��ه
وتواضع قائماً ودعا له بالفرج.
ال�صالة عليه :Qفقد ورد استحبابالص�ل�اة علي ��ه ف ��ي أكثر م ��ن م ��ورد كما في
دعاء االفتت ��اح .وكالصالة الواردة عن اإلمام
العس ��كري( : Qاللهم صل عل ��ى وليك وابن
أوليائ ��ك ول ��ي األم ��ر المنتظ ��ر الحج ��ة ب ��ن
الحس ��ن ،Qالله ��م ص ��ل عل ��ى ولي ��ك وابن
أوليائك الذين فرضت طاعتهم.)..
الت�صدق عنه :Qفقد ورد في دعاءالتص ��دق حي ��ن الس ��فر :الله ��م إن ه ��ذه لك
ومن ��ك وهي صدق ��ة عن موالن ��ا محمد،Q
وصل عليه بين أسفاره وحركاته وسكناته في
ساعات ليله ونهاره).
اعداد :محمد الخاقاني

قراءة يف كتاب
الربهان على وجود �صاحب الزمان
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يقع الكتاب في طبعت ��ه الثانية  1429هـ في
 180صفحة من القطع الوزيري .وهو من تقديم
وتحقيق مركز الدراسات التخصصية في اإلمام
المهدي-Qالنجف االشرف.
الكت ��اب عبارة عن قصيدة للس ��يد المؤلف
يرد فيها على قصيدة اخرى لم يس ��م ناظمها,
ولكنه ��ا وردت من بغداد إل ��ى المؤلف حين كان
يقيم في النجف االشرف.
وقد اض ��اف الس ��يد المؤلف إل ��ى قصيدته
ش ��روحا وتعليق ��ات تس ��اعد وتبي ��ن القصد من
قصيدة الرد .وتحت عناوين عدة هي:
*االتف ��اق عل ��ى خ ��روج االم ��ام* Qفي
ذك ��ر المعمري ��ن* الدلي ��ل عل ��ى وج ��ودهQ
بالفع ��ل وغيبته بعد الفراغ م ��ن اثبات امكانه*
القائلون بوجود المهدي Qمن علماء الس ��نة*
بعض االدلة عل ��ى وجود المهدي* مناقب امير
المؤمنين.Q
وفي تأكيده على اإلمام المنتظر بأنه مكلف
م ��ن قب ��ل ا هلل تعال ��ى ان يغيب ,وانه س ��يظهر
لينفذ االرادة االلهية ف ��ي الكون ,يقول المؤلف
شعرا.
وكيف اختفى في ليلة الغار احمد
وفي غيرها خوف الردى وله الفخر
وقد كان يدري ان سيظهر دينــــه
على كل دين ال يخالفه نكــــــــــــــــــر
فقل مثل هذا في اإلمام فال يرى

سبيال إلى انكاره من له حجــــــــــــر
نعم باختفاٍء قد درى وألجلـــــــــــــه
درى انه حتما يطول له العمــــــــــــــــر
وفي بي ��ان ان اختفاء االمام Qعن االنظار
هو بأمر من اهلل تعالى ,وان في هذا االختفاء
مصلح ��ة مخفي ��ة علين ��ا .ال يحيط به ��ا علما إال
ع�ل�ام الغي ��وب ,فهو الذي امر ولي ��ه باالختفاء
ولحين الظهور المقدس .فيقول في قصيدته:
ومن ذا الذي امسى بكل مصالــــح ال
أمور محيطا غير رب له االمــــــــر
وال يسأل الرحمن عن فعلـــــــــــــــــــــه وال
يحيط بما في علمه ابدا فكــر
وفي رده على اس ��تبعاد الخص ��م المر طول
العم ��ر لالم ��ام المهديQبتصري ��ح الق ��ران
الكريم بطول عمر نوح وعيسى والياس وادريس
والخض ��ر Kوغيره ��م م ��ن غي ��ر االنبياءK
فيقول:
وانكرتم طول الحياة وقلتم
إلى مثل هذا ال يطول به العمـــــــر
وعمر نــــــــــوح بعد شـــــــــــيت وآدم
وعيسى والياس وادريس والخضر
وعاش ابن عاد عمر سبعة انســـــر
ثمانون عاما ما يعمره النســـــــــــــر
وعمر في الماضين عمرو بن عامر
ثمان مئين نابها العسر واليســــــــر
وفي الدليل على وج ��وده بالفعل وغيبته بعد

بحوث ومقاالت
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هل الإمام الحجة ابن الح�سن Lغائب عنا ام نحن الغائبون

*نور الغائب
احببت ان اطرح موضوعا اسمع فيه آراءكم
ونقاشاتكم القيمة وهو:
(هل اإلمام الحجة بن الحسن غائب عنا ام
نحن الغائبون ؟؟؟)
فلو توجهنا بهذا السؤال الى سيدنا وموالنا
صاح ��ب االم ��ر وقلنا ل ��ه ياس ��يدنا وامامنا وقرة
أعينن ��ا ه ��ل انت غائ ��ب عن ��ا ام نح ��ن الغائبون
عنك؟
انا بتصوري القاصر اقول ان امامنا روحي
فداه سيكون جوابه هو قوله:
( ل ��و ان أش ��ياعنا وفقه ��م اهلل لطاعته على
اجتماع من القلوب ف ��ي الوفاء بالعهد عليهم لما
تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم الس ��عادة
بمش ��اهدتنا على ح ��ق المعرف ��ة وصدقها منهم
بن ��ا ،فما يحبس ��نا عنه ��م اال ما يتص ��ل بنا مما
نكرهه وال نؤثره منهم ) .كما ورد في الروايات.
وان ��ه لواضح من خالل قول االمام  Qاننا
نح ��ن الغائب ��ون عنه بكث ��رة ذنوبن ��ا التي صارت
حجابا يحجبنا عنه.
وهن ��ا يبرز تس ��اؤل آخر وهو :ما ه ��و العهد
الذي ل ��م نجتمع بالوف ��اء عليه بحي ��ث تأخر عنا
اليمن بلقائنا بموالنا صاحب االمرQ؟
*خادم المهدي 313
االخت الفاضلة نور الغائب:
لك ��ي يأخذ البح ��ث الطاب ��ع العلم ��ي نذكر
المحتمالت العقلية في المقام ونعبر عنه بــ(عالم
الثب ��وت) أي العقل ,وكم احتمال يفرض لس ��بب
الغيبة وبغض النظر عن النصوص الدينية.
ث ��م ننتقل إلى عالم النص والرواية لنلتمس
الدليل.
فما هو المراد من الغيبة؟
الغيب ��ة هي م ��ا يقابل الظه ��ور وانها تختلف
باخت�ل�اف المتعلق ,فقد تكون حس ��ية او معنوية
او اخالقية.
اق ��ول :المحتم�ل�ات العقلية ثالثة وليس ��ت
اثنين وهي:
 -1وصف لالمام.Q
 -2وص ��ف للقواعد الموالية ,وانتم وصلتم
إلى هذه النتيجة.
 -3وصف لكليهما كال بحسبه ,أي القاعدة
بسبب التقصير ,واالمام Qبسبب المصلحة.
مناقشة االحتمال االول:
ال ش ��ك ان العص ��ر الذي نعيش فيه يس ��مى
بعص ��ر الغيبة الكبرى ,ومنش ��أ التس ��مية واضح
الن االمام Qلمصلحة آلهي ��ة غاب عن القواعد
الموالية له.
وبحس ��ب ظواه ��ر النص ��وص ف ��ان الغيب ��ة
لالمام Qوليس ��ت للقواعد الموالية ,والتقصير
الذي تعيشه القاعدة مع االئمة مسلم به.
وزيادة في التوضيح نقول :ان الناس عاشوا
التقصي ��ر أي الغيب ��ة مع االئم ��ة ,Kوقد يكون
التقصير-ال ��ذي بمعنى الغيب ��ة النهم ال يلتزمون
باالوام ��ر -ولكن لم يس ��م العصر الذي ظهر فيه
التقصير بعصر الغيبة.

وحس ��ب كالمكم يلزم ان تك ��ون كل العصور
الس ��ابقة عص ��ور غيب ��ة؛ الن الن ��اس عاش ��ت
التقصيرات مع جميع االنبياء Kواالولياء,K
وهذا المعنى ال يلتزم به احد.
وم ��ن جه ��ة اخ ��رى فق ��د وردت روايات عن
اهل البيت Kتقس ��م االئمة إلى (ظاهر مشهور
وغائب مس ��تور) فالس ��تر والغيبة بحس ��ب ظاهر
الرواي ��ة لالم ��ام ,Qوال مانع من نس ��بة الغيبة
اليه.
مناقشة االحتمال الثاني:
ان سبب الغيبة هو تقصير الناس أي غيابهم
عن االئمة في العمل والعقيدة وبقية االمور.
اقول :ان هذه الغيبة تصح ان تكون اخالقية,
وليس ��ت عقائدية؛ الن الغيبة العقائدية تؤرخ من
حين غيب ��ة اإلمام ,ول ��و كان الن ��اس بمفردهم
وصفا للغيبة الصبح تأريخ الغيبة من الس ��قيفة او
ما قبلها ,وهذا االحتمال ال يقبل ايضا.
فيبقى عندنا االحتم ��ال االول فقط وهو ان
الغيبة وصف لالمام.Q
مناقشة االحتمال الثالث:
ان يك ��ون وص ��ف الغيبة لالم ��ام Qوللناس
المقصرين في خدم ��ة االمام ,Qأي ان يجتمع
كل م ��ن الس ��ببين حت ��ى نس ��تطيع ان نحكم على
العصر النه عصر الغيبة.
وهذا االحتمال وان كان في نفسه ممكنا لكن
ال دلي ��ل عليه م ��ن الرواية .بل نس ��تطيع القول ان
الرواية التي تقسم االئمة (ظاهر مشهور وغائب
مس ��تور) ,اذا كان الغيبة فيها تعتمد في تحققها
بحس ��ب هذا االحتمال على تقصير الناس وغيبة
االم ��ام ,Qف ��ان الظه ��ور لالمام ايض ��ا يعتمد
على نقيض هذي ��ن العاملين؛ النه مقابل لوصف
الغائ ��ب ,فحتى يوصف اإلمام بالظهور البد وان
يكون الناس غير مقصرين ,وان االمام Qغير
محتجب عنهم ,واثبات ان الناس غير مقصرين
مع االئمة Kامر صعب.
اذن النتيج ��ة التي ننتهي اليها هي ان الغيبة
ليس ��ت وصفا مش ��تركا لتقصير الن ��اس ولغياب
اإلمام.
*فرح الظهور:
االخت نور الغائب:
لق ��د اس ��توقفنا اص ��ل الموضوع وه ��و جعل
الغيبة منوطة بالتزام المكلفين بالغيبة بالتكاليف
الش ��رعية او مخالفتها ,وه ��ذا ما ال نعتقد به وال
نرتضيه.
*زئير اال�سد:
رأيي ان اإلمام ليس سبباً في الغيبة ,بل ان
سبب الغيبة هو من الناس الن الهدف من ايجاد
االمام Qحتى يأخذ بيد ا لناس ويمارس دوره,
كذلك ليس الس ��بب م ��ن اهلل تعال ��ى؛ النه اوجد
اإلمام لذلك ,ولكن الناس وعلى مر العصور هم
الس ��بب في غيبة االمام ,Qفمتى ما تحقق من
الناس االس ��تعداد لتلقي االمام ,Qفانه سوف
ينهي غيبته.
*خادم المهدي :313
االخ العزيز زئير االسد

الكالم في وصف الغيبة الموصوفة بها من
الن ��اس واالمام ,ولعل الس ��ؤال ل ��م يتضح لديك
وليس السؤال عن الغيبة.
ولو س ��لمنا ان الس ��ؤال عن الغيبة ,وحصره
بتقصير الناس ما ال دليل عليه.
لقد ورد ف ��ي الروايات الش ��ريفة امر اخفاه
اهلل ع ��ز وج ��ل ,بمعن ��ى ان العل ��م التفصيلي ال
يمكن معرفته ,وورد في الكافي ان س ��بب الغيبة
هو التمحي ��ص واالبتالء ,وهذا لي ��س له عالقة
بالتقصير بل هو وضع طبيعي الي موجود بش ��ري
اذا اراد ان يتكامل فالبد من مرور وقت عليه.
ول ��و كان الن ��اس س ��ببا للغيب ��ة ف�ل�ا معن ��ى
لحصرها بعص ��ر اإلمام المه ��دي Qبل البد ان
تج ��ري في كل العص ��ور؛ النه ال يوج ��د عصر لم
يكن الناس فيه مقصرين مع االمام.Q

*313 Montathra

كل الش ��كر لالخ ��ت المش ��رفة عل ��ى ه ��ذا
الموضوع والذي يعتبر سرا من اسرار الغيب التي
لم تنجل إال بظهوره المبارك.
ل ��ذا فما هي درجة اس ��تعداداتنا الس ��تقبال
مقدمه الميمون المبارك؟
ولو س ��ألنا انفس ��نا هل حقا نحن من انصار
اإلمام المهدي.Q
*عا�شق الرواف�ض:
اإلم ��ام Qبأب ��ي ه ��و وأم ��ي – يدع ��و
لن ��ا دائما ،ويدعو لنا جميع ��ا .فهل نحن نبادله
الدعاء؟!
ربما نقول :نعم نحن نبادله اذ ال ننفك عن
الدعاء بتعجيل فرجه.Q
لك ��ن لنف ّك ��ر قلي�ل�ا ..ه ��ل أن دعاءن ��ا ه ��ذا
حقيقي؟ بمعنى هل أنه يقترن بالعمل والتطبيق؟
وه ��ل نترجمه إل ��ى أفعال؟ أم أن ��ه أضحى مجرد
وتيرة راتبة ولقلقة لسان؟!
ان اإلمام Qنفسه اليرى مصلحة باكثر من
اللقاء ,دون التعريف.
فهل أننا نفكّر يوميا في كيفية القيام بتعجيل
الفرج كما نفكّر في سائر حاجاتنا الملحّة؟ ذلك
ألن أمر التمهيد لقيام ��ه المنتظر Qإنما يعتمد
علينا ..نحن ش ��يعته ،فلو اجتمع منا من األوفياء
المخلصي ��ن العدد الذي يفي بنص ��اب الثالثمئة
وثالثة عش ��ر رج�ل�ا ،لما تأخ ��ر إمامنا Qعن
الظهور  ،إذ قال(” : Qولو أن أشياعنا و ّفقهم
اهلل لطاعته على اجتم ��اع من القلوب في الوفاء
بالعه ��د عليهم لم ��ا تأخر عنه ��م اليم ��ن بلقائنا
ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا).
وحي ��ث لم يظه ��ر إمامن ��ا Qحت ��ى اليوم؛
ف ��إن ه ��ذا الحدي ��ث الس ��الف يكش ��ف لن ��ا ع ��ن
واقعن ��ا المأس ��اوي ..ه ��و أنن ��ا ال نف ّك ��ر تفكيرا
جديا وحقيقيا نابع ��ا من القلب في تعجيل الفرج
وبالمس ��توى الذي يفكّر فيه الواحد منا في سائر
قضاي ��اه الملحّة! فنحن ال نخط ��و خطوة حقيقية
فعلية نح ��و التمهيد للظهور وإنما نكتفي بالتمني
فحس ��ب! مع أننا يتوجب علين ��ا أن ندرك أنه ما
نيل المطالب بالتمني..
*زمزم:
ان االم ��ام غائ ��ب وال جدال ف ��ي غيبته باي
معنى قصدنا الغيب ��ة -االخالقيه او العقائدية-
وه ��ذا ثاب ��ت بالوج ��دان ,فنحن الذي ��ن ال نراه
بشخصيته العقائدية-اقصد كامام -واما هوQ
فانه يرانا ولسنا غائبين عنه ,واعمالنا تعرض
عليه ,لك ��ن الكالم كل الكالم في س ��بب غيبته
عن ��ا ,واتصور ان هذا هو المطروح للبحث وانه
( منا) اي بس ��بب افعالنا  .وال شك في ان ( منا)
ال تصدق على الجمي ��ع ولكنها للتغليب ومن باب
احتراق االخضر م ��ع اليابس ,اذ ان هناك ما ال
يعد وال يحصى من المومنين الرساليين الذين ال
تشملهم هذه المقولة.

الدليل على ظهور املهدي Qلدى العلماء
الشيخ محمود الغرباوي

الفراغ من اثبات امكانه يقول السيد المؤلف:
يقول نبي اهلل اني تــــــــــــــــارك
لكم هاديا يبقى وإن فني الدهـــر
تركت كتاب اهلل فيكم وعترتي
هم اهل بيتي السادة القادة الغـــر
هما مرجع للخلق لن يتفرقـــــا
إلى ان يكون النشر للناس والحشر
ومن كان للقرآن ليس مفارقــا
فعصمته حتم كما عصم الذكـــــــــر
وحيث ورد الحوض اصبح غاية
فليس بخال منهما ابدا عصـــــــــــــر

اس ��تدل العلماء على ظهور المهدي Qباألحاديث المتواترة التي
بلغ ��ت ح ��د التواتر المعن ��وي .ونقل أيضاً ع ��ن أئمة الحديث انفس ��هم
ومنهم:
اإلمام الشافعي ,واإلمام الحافظ السخاوي ,وأبو العالء ادريس
الحسيني العراقي.
ت ��م نقل أحاديث المهدي Qع ��ن جم غفير من الصحابة ,وقد
رد الفقه ��اء وأئم ��ة الحديث ف ��ي كتب خاصة ومس ��تقلة عل ��ى منكري
المهدي.Q
كم ��ا أل ��ف جمع من العلم ��اء المحدثي ��ن كتبا خاص ��ة تثبت ظهور
المهدي Qتزيد عن العشرة بل العشرين ,والعشرات فيما يجمع بين
المسيح عيسى Qوالمهدي-Qوالمسيح الدجال عليه لعنة اهلل.
واعتمد أه ��ل الرواية وعلماؤها وعلماء الرج ��ال من اهل الحديث
كثي ��را من احاديث المهدي Qوقالوا ببلوغه ��ا حد التواتر ناهيك عن
األئمة كالبيهقي وشمس الدين الذهبي ,وابن تيمية وتلميذه العالمة
ابن القيم ,والحافظ والمفس ��ر ابن كثير وغيرهم من الفقهاء وائمة
المذاه ��ب كالش ��افعي ,الذي ��ن قال ��وا بالمهدي Qوتوات ��ر األحاديث
ف ��ي ظهوره .واإلم ��ام احمد بن حنب ��ل امام المذه ��ب حيث ذكر في
(مسنده) امر المهدي .Qوتناقلت األمة أحاديث المهدي Qبالقبول
خلفا عن سلف.
ان م ��ن خال ��ف الجمهور من العلم ��اء في امر المه ��دي Qوأنكره
فقد خال من دليل ينهض لمقاومة ما اجمع عليه أهل السنة والجماعة

واألئمة المرضيون من فقهاء وعلماء ومحدثين.
فه ��ي بحق ت ��دل على ان ه ��ذا الش ��خص الموعود به ام ��ره ثابت
وخروجه حق.
وه ��ذا اإلمام المهدي  Qمن رحم ��ة اهلل عز وجل باألمة في آخر
الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ,ويمنع الظلم والجور ,وينشر اهلل
به لواء الخير على االمة عدال وهداية وتوفيقا وارشادا للناس.
قال العالمة الزيني دحالن مفتي مكة االس ��بق :واالحاديث التي
جاء فيها ذكر المهدي كثيرة متواترة فيها ما هو صحيح ,وفيها ما هو
حس ��ن ,وفيها ما هو ضعيف ,ولكنها لكثرتها ,وكثرة رواتها ,وكثرة
مخرجيه ��ا ,ويقوي بعضها بعضا حتى ص ��ارت تفيد القطع المقطوع
به :البد من ظهوره ,وانه من ولد فاطمة ,وانه يمأل االرض عدال.
أما العالمة ابو االعلى المودودي فيقول:
 ق ��د ذكرنا في ه ��ذا الباب نوعين من االحادي ��ث :احاديث ذكرالمهدي Qفيها بالصراح ��ة ,واحاديث انما اخبر فيها بظهور خليفة
ع ��ادل ,ب ��دون تصريح المه ��دي .Qولم ��ا كانت ه ��ذه االحاديث من
النوع الثاني تش ��ابه االحاديث من النوع االول في موضوعها فقد ذهب
المحدثون إلى ان المراد بالخليفة العادل فيها هو :المهدي- .Q
وجاء في (صحيح مس ��لم) بالفاظ كثيرة وطرق عديدة منها( :من
خلفائكم خليفة يحثو المال حثوا ,وال يعده عدا).
وجاء في البخاري( :كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم ,وامامكم
منكم؟).
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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.

(القادمون) فلم وثائقي مثري للجدل
ُ
فهل هو حقائق ت�ؤرخ ام احداث ت�ستبق؟
فكرة الفيلم واحداثه:

ت ��دور فكرة الفل ��م حول قضي ��ة ( تغي ��ر العالم)
وتحكي وقائع عن (القادمون) و هم:
 -1االم ��ام المهدى المنتظر Imam Al-

Mahdi

 -2نبي اهلل المس ��يح عيس ��ى بن مري ��م The
second coming of the Christ

 - 3المسيح الدجال The Antichrist

ويعرض الفيلم مخططات الماسونية والصهيونية
وارتباطه ��ا بخطة ش ��يطانية للس ��يطرة عل ��ى العالم
وبن ��اء النظام العالم ��ي ,كي تمهد لمجيء المس ��يح
الدجال .حيث يركز الفيلم على بعض المعلومات مثل
ارتباط الفراعنة بالخطة نفسها ,وأن جميع من يعمل
لتحقيق خطة الش ��يطان هم من نسل واحد ,يبدا من
الفراعنة ويمر بجميع الحضارات السابقة والحالية.
كما ان في هذا الفيلم حديثا للبروفيس ��ور (جاك
ش ��اهين) اس ��تاذ اإلعالم ف ��ي جامعة جن ��وب ألينوي
بالوالي ��ات المتح ��دة ع ��ن كتابه (العرب األش ��رار في

هيئة التحرير

العامي ��ن المقبلي ��ن ،وزعم (ج ��اد بنين ��ى) أيضاً أن
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية تدفعه
للق ��ول بأن العال ��م يندفع نحو حرب عالمي ��ة ثالثة بين
المسلمين من ناحية واليهود والمسيحيين من الناحية
األخرى ،وأن ه ��ذه الحرب على األب ��واب ،ولن نصل
إل ��ى عام  ٢٠١٢حتى يكتوى العالم بنيرانها!! ثم يختم
الخبي ��ر اإلس ��رائيلى مقال ��ه بإجاب ��ة قاطعة( :حس ��ب
تقدي ��رى ف ��إن الصي ��ف المقبل سيش ��هد ع ��دة حروب
إقليمي ��ة ،خاص ��ة بين إس ��رائيل وأعدائه ��ا ،وخالل
عامي ��ن مع نهاي ��ة  ٢٠١٢تقريباً سيش ��هد العالم حربا
عالمية لم يعرف مثلها من قبل.
خالص ��ة م ��ا يحتوي ��ه ه ��ذا الفيل ��م الوثائقي هو
اإلخبار أن هناك نخبة من س�ل�الة عريقة ,وان جميع
من يعمل لحساب المسيح الدجال هم من نسل واحد,
و يبدأ نس ��لهم م ��ن الفراعنة،وكله ��م يقومون بحياكة
الخي ��وط األخي ��رة لتتويج ملك على العال ��م( الدجال)
تنبأت بقدومه كل الديانات الس ��ماوية ،وبغض النظر
عن كون الدجال -في نهاية المطاف -ش ��خصا قائما

ويعرض الفيلم مخططات املاسونية والصهيونية
وارتباطها بخطة شيطانية للسيطرة على العالم
وبناء النظام العاملي ,كي تمهد ملجيء املسيح الدجال
السينما ..كيف تش ��وه هوليود أمة) (Reel Bad
 )Arabsوتن ��اول في ��ه الطريقة التي تس ��تخدمها

صناعة الس ��ينما األميركية في تش ��ويه ص ��ورة العرب
والمس ��لمين ف ��ي كل فيل ��م تقريب ��ا ط ��وال ق ��رن م ��ن
الزمان.
وف ��ي حوار اجرت ��ه (جريدة الدس ��تور) مع مؤلف
الفيلم نش ��رته بتاريخ  2010/3/26قال فيه :ذكرت
أن قصة السيد المسيح في المسيحية هي نفسها قصة
ح ��ورس في مص ��ر القديم ��ة ألن تلك ه ��ي الحقيقة,
فالقصة المتعارف عليها متطابقة حرفياً مع أسطورة
اإلل ��ه حورس عند المصريي ��ن ،وبما أن قصة حورس
س ��بقت حياة المسيح Qفمن المنطقي أن تكون قصة
المس ��يح في المسيحية اقتباس� �اً من القصة األقدم،
أعل ��م ب ��أن كالمي لن يرض ��ي الجميع ولك ��ن تلك هي
الحقيق ��ة .ولك ��ي أوض ��ح الفكرة سأس ��رد قصة اإلله
حورس ،حيث ولد في ديسمبر سنة  25قبل الميالد,
وكان م ��ن أص ��ول ملكي ��ة ،وكان ��ت والدت ��ه إيزي ��س
(ع ��ذراء) .وأعلنت والدة حورس نجما في الش ��رق،
وحضره ��ا ثالثة حكم ��اء .كما ت ��م تعميده بواس ��طة

بذاته ,أو فكرة تعبر عن نظام عالمي ,بكل ما يحتويه
من ش ��ر وفس ��اد وفتن في آخ ��ر الزم ��ان ,أو أن هذا
النظام يهيء لقدوم هذا الش ��خص والذي من الممكن
أن يكون هو الش ��يطان نفس ��ه أو من ين ��وب عنه ,فقد
عبرت وقائع الفيلم عن طبيعة األس ��س التي س ��تكون
عليها الفتن في آخر الزمان ,وطبيعة الذين يساهمون
في بنائها من قاعدة الهرم إلى أعاله ,حتى يس ��تطيع
العاقل تبينها وتجن ��ب محاذيرها ,والخالص منها,
والنجاة بآخرته ,أيا كان موقعه ضمن هذا الهرم.

بع�ض الم�آخذ علىوقائع الفيلم:

ان هذا العمل كان له رد فعل ايجابي واخر سلبي ولم يسلم من النقد
فالسلس ��لة عليها بعض المآخذ رغم كونها مش ��وقة ,إذ يتخللها مقاطع
مك ��ررة كان باإلمكان اختصارها ,وقد افتقرت ايضا إلى ايضاح بعض
النقاط الصعبة مثل مس ��ألة الطاقة وطريق ��ة المباني وبوابات النجوم,
وع ��دم التركي ��ز عل ��ى توضيح الفك ��رة وتركها عل ��ى غموضها م ��ع وجود
نظريات علمية تدعم هذه المسائل وتؤكد عدم استحالتها.
باالضاف ��ة ال ��ى ان السلس ��لة تتكل ��م ع ��ن دور اليه ��ود والصهيوني ��ة
والماس ��ونية والنخبة الشريرة ,وهذه من أصعب المسائل وأكثرها سوءاً
للفهم ,نتيجة الخلط في المفاهيم وعدم دراس ��ة الجذور التاريخية لها

أس ��تغرق الفيلم عام� �اً كامالً من اإلعداد ,لكنه كان س ��بباً بالعمل على
إنتاج سلس ��لة (المس ��يح الدجال) الذى تصل مدته إلى ( 80س ��اعة),
واس ��تغرق االع ��داد ل ��ه عامي ��ن من البح ��ث ،وب ��دئ بجم ��ع المعلومات
الخاصة بالماسونية والمس ��يح الدجال عام 2005ميالدية صدفة حين
اتيحت له معلوم ��ات خاصة بأجندة الماس ��ونيين الذين يعبدون الدجال
 كما وصفهم صاحب الفيلم -ويحاولون الس ��يطرة على العالم ,وذلكم ��ن خالل عمل ��ه كمخرج،فوظيفته مكنته من أن يك ��ون على اتصال مع
الكثي ��ر م ��ن الن ��اس ,و م ��ن خاللهم حصل عل ��ى تل ��ك المعلومات حول
الماسونية ,والتي قال عنها لم و لن تكون متوفرة للشخص العادي،ولم
يكن من السهل الحصول عليها ,حيث استغرق األمر سنوات من البحث
و العمل.

من يتابع االحداث يف العالم اليوم يجدها كلها تتجه نحو القضية
املهدوية ايمانا ,او جحودا وانكارا ,حيث بات االهتمام بها ملفتاً للنظر

الفلم الوثائقي او التسجيلي نوع من االفالم غير الروائية ,اي التى
ال تعتم ��د على القص ��ة والخيال  ,بل انه فيلم يتخذ مادته االس ��اس من
الواقع ,س ��واء أكان ذلك بنقل االحداث مباشرة كما جرت في الواقع,
او ع ��ن طريق اعادة تكوين وتعديل هذا الواقع بش ��كل قريب من الحقيقة
والواقعية،واول من اس ��تخدم مصطلح (الس ��ينما التس ��جيلية) او الفلم
الوثائق ��ي هو (جون جريس ��ون) في عام  .1962كما ج ��اء في تعريفه له
في معجم الفن الس ��ينمائى من تاليف احمد كام ��ل ودكتور مجدي وهبة
عام .1973
كثيرة هي االفالم الوثائقية التي تناولت موضوعاتها الواقع ,س ��واء
كان تاريخيا او دينيا.

(أن ��وب المعمد) ،الذي قطع رأس ��ه وكان لحورس 12
رفيقاً ،أو تابعين.
وبالنسبة لمعجزات حورس فانه قد طرد األرواح
الش ��ريرة والش ��ياطين ,وأق ��ام أوزيري ��س م ��ن بين
األموات ،كذلك فحورس اإلله مات ودفن لمدة ثالثة
أي ��ام في قبر ,ثم ق ��ام ،وح ��ورس كان يدعى بـ(ابن
اإلنسان) ،و(الراعي الصالح)( ،الطفل المقدس)،
فضال عن (الممسوح بالزيت).
حارب حورس الش ��رير سيث ذي العين الواحدة .باإلضافة إلى ذلك
ف ��إن الصليب رمز المس ��يحية هو ف ��ي األصل مفتاح الحي ��اة عند قدماء
المصريي ��ن ،وكل ما أعنيه أن جزءاً كبيراً من المعلومات الخاصة بتلك
القص ��ة ليس حقيقياً ومأخوذاً عن أس ��طورة فرعوني ��ة .وعموماً فاني ال
أقصد بذلك أبداً اإلساءة إلى أحد(،انتهى).
كم ��ا جاء في الفيل ��م اخبار بوقوع ( أعظم معرك ��ة في كل العصور
وه ��ي (معرك ��ة الفرق ��ان) الت ��ي تأخ ��ر تحدي ��د موعده ��ا ل ��دى اليهود
ألس ��باب عديدة ,وه ��ي معركة الخير والش ��ر واالنتصار ال ��ذي ينتظره

وطيلة مسرية رصدنا حتى هذا العدد وجدت انه اليخلو فن
من الفنون من االهتمام بالقضية املهدوية وكل مايتعلق بها
ولذل ��ك كان (رصدنا) لهذا العدد للفلم الوثائقي (القادمون) الذي
اث ��ار ضجة وجدال واس ��عا كما واجه حرب ��ا إلكترونية قوية من (الهكرز
أو لص ��وص االنترني ��ت) وهوعب ��ارة عن مجموعة من األف�ل�ام الوثائقية
القصي ��رة مكونة من  51جزءا و يتراوح وقت كل جزء  10دقائق تقريبا
و جميع الحلقات مترجمة إلى العربية.

المستضعفون.
وهنا ترى (رصدنا) ضرورة االشارة الى مقال للخبير االستراتيجى
البروفيس ��ور (ج ��اد بنين ��ى) نش ��رته صحيف ��ة (جلوبي ��س) االقتصادية
الصهيوني ��ة حيث نجح المقال فى إثارة جدل واس ��ع بين قراء الصحف،
بعدما قدم هذا الخبير المعروف توقعاً تش ��ائمياً لمس ��تقبل العالم فى

عند الكثير من البش ��ر ,فلم تتطرق السلس ��لة لوضع تعريف لكل منها,
ولذل ��ك افردت (رصدنا) ش ��رحا لها على مدار الحلقات ,وعلى س ��بيل
المثال ,أن ليس ��ت النخبة الشريرة ذات الجذور اليهودية تعبأ بمصالح
اليهود العاديين ,بل تقدمهم وقودا في صراعات تخدم أجندتها .وليست
الماس ��ونية وليدة القرن الثامن عش ��ر بل أن النخبة الشريرة التي تنتمي
له ��ا ظلت تتوارث نفس األفكار منذ عصور تمتد إلى أيام الفراعنة وربما
هي قديمة قدم البش ��ر ,وتبدو امتداداً ألس�ل�افها التي حرفت األديان
السماوية وكرست الوثنية.
ومن المآخذ االخرى على السلسة ظهور مشاهد أغاني خليعة ورسوم
كرتونية لم يكن لها داع اصال اال انها جاءت بحجة عرض أمثلة لفس ��اد
الغ ��زو الثقافي ,والمضحك-أي الفلم -اعتبر مايكل جاكس ��ون المثال
الجي ��د للفنانين وه ��و بذلك قد اس ��اء للفن والفنانين ،كم ��ا ان هناك
أخطاء في الترجمة.
واكث ��ر من ذلك فق ��د وقع أصحاب السلس ��لة في ح ��رج التوافق بين
المذهبي ��ن الش ��يعي والس ��ني  ,ويب ��دو أن القص ��د من ذلك ه ��و توجيه
رس ��التهم إلى غير المس ��لمين وأنهم م ��ن دعاة التس ��امح والتقريب بين
المذاه ��ب واألديان ,فإنهم في ذلك جاملوا على حس ��اب حقائق ال يقر
بها هذا وال ذاك ,مما حمل عليهم انتقاد الذعا من أهل الس ��نة بالذات
قبل الشيعة ،وهذا ما اعترف به أصحاب السلسلة.

ا�صحاب الفيلم الوثائقي:

ان من قام بعمل هذا البرنامج هو السيد (نوريغا )Noreaga
وصديق ��ه المس ��يحي (أكين ��ار  ) Achernahrوآخ ��رون ,بع ��د
مش ��اهدتهم لسلس ��لة (عبداهلل هاش ��م) التي س ��بقت هذا العمل ,وهو
أمريك ��ى من أصل مصرى ,هاجر من الوالي ��ات المتحدة إلى مصر بعد
إعداد مش ��روع التنبية (يقص ��د الفيلم الوثائق ��ى القادمون) عام 2008
ألن ��ه أدرك خط ��ة الدجال على حد زعم ��ه ،والفيلم من انتاج (مش ��روع
اس ��تيقظ  ،)Wakeup Projectالنتاج أكبر وأقوى سلس ��لة
فري ��دة م ��ن األفالم الوثائقي ��ة يمكن مش ��اهدتها على ش ��بكة اإلنترنت.

ومما يجدر ذكره ان للمؤلف فلماً وثائقياً آخر تحت عنوان (سلسلة
المس ��يح الدج ��ال و عص ��ر الظهور) التي تس ��ببت بغلق قنات ��ه في موقع
اليوتيوب وهي الى اآلن لم تترجم الى اللغة العربية.

كلمة ر�صدنا:

م ��ن يتابع االح ��داث في العال ��م اليوم يجده ��ا كلها تتجه نح ��و القضية
المهدوي ��ة ايمانا ,او جحودا وانكارا ,حيث بات االهتمام بها ملفتاً للنظر,
ويح ��ث المتاب ��ع لها عل ��ى التأمل في تل ��ك االحداث ,وماتهدف ل ��ه ,وطيلة
مسيرة رصدنا حتى هذا العدد وجدت انه اليخلو فن من الفنون من االهتمام
بالقضي ��ة المهدوي ��ة وكل مايتعل ��ق بها ,بالرغ ��م من ان بعضه ��ا يحتاج الى
تهذيب ,واخر النتفق معه ,واخر يصب في صلب القضية ,اال ان المحصلة
من كل ذلك هو توجيه االنظار نحو االمل الوحيد للبشرية بالخالص وتحقيق
ذلك الوعد االلهي في المعمورة.
وما استندت عليه رصدنا من مصادر في هذا الرصد هو:
صحيفة (الدس ��تور المصرية) في عددها الس ��نوي الذي نشر في يوماألربعاء  2010 /3/ 24حوارا خاصا مع مؤلف السلسلة (عبد اهلل هاشم).
جري ��دة (ال ��دار) الكويتي ��ة ف ��ي عدده ��ا  778الص ��ادر بتاري ��خ2010/7/2
ً
شبكة النبأ المعلوماتية التي نشرت مقاال تحت عنوان (االمام المهديالمنتظر Qوالقادمون) بتاريخ 2010./7/26
صحيفة (الحوار والتجديد االلكترونية) الس ��عودية في مقال لها تحتعنوان ( القادمون) فلم وثائقي يحكي قصة المسيح الدجال والمهدي وعيسى
بن مريم Lوالذي نشر بتاريخ .2009/07/09
العديد م ��ن المواقع والتجمعات والمنتدي ��ات االلكترونية التي تناولتالموضوع.
ه ��ذا ويجدر التنبيه الى ان المعلومات ال ��واردة في مصادر رصدنا لهذا
العدد لم تنقح مفرداتها من قبل محرر الصفحة ,ولم تتم مراجعة مصادرها
االولي ��ة ,بل اكتفينا بنقل المعلومة من اصحابها مع بعض التحليل البس ��يط
الذي ال يمس جوهر المعلومة .

التمهيد المهدوي 5
ا ّن 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 اليمن ت�صميم على االرتقاء رغم عوادي اال�ضطهاد
اعداد :هيأة التحرير

ون�سبة ال�شيعة ن�سبة كبيرة من تركيبة �سكانها ,تبلغ ن�سبتهم  ,%47علما ان كثيرا من
ال�شيعة خارج االح�صائيات ب�سبب اال�ضطهاد العقائدي ال�سيا�سي.
مقدمة

كثيراً ما تردنا اصوات نشاز مجافية لكل الحقائق التاريخية,
تتهم قبائل وعش ��ائر اليمن بأنهم من انصار النواصب ,وان الفكر
الشيعي دخيل على تلك البالد ,أو مستورد من بالد العجم.
ا ّن ه ��ذا م ��ا يضح ��ك الثكلى ,ناهي ��ك عن ان من ق ��رأ حرفا
واحدا في التاريخ ,س ��يجد حتما ما يس ��كت ه ��ذه االصوات ويلجم
من تفوه بها.
ان نداء اإلس�ل�ام قد بلغ اليمن قبل هجرة النبي ..Nوبدعوة
منهNوبجه ��ود اب ��ن عم ��ه امير المؤمني ��ن علي بن اب ��ي طالبQ
الذي باش ��ر بدعوة قبائل اليمن إلى اإلس�ل�ام بنفس ��ه ..Qفكانت
هذه القبائل تدخل اإلس�ل�ام طواعية وباندفاع ذاتي ,ويشهد بذلك
وفودها التي كانت تتقاطر على المدينة المنورة معلنة اسالمها.
لقد ش ��اركت بعض وف ��ود القابئ ��ل اليمنية في حج ��ة الوداع,
وحضروا مراس ��م (غدير خم) وس ��معوا مقالة رس ��ول اهلل( Nمن

ولها احدى وعشرون محافظة.

الواقع ال�سكاني:

يبل ��غ س ��كان اليم ��ن حوالي  20ملي ��ون نس ��مه ,يتوزعون على
محافظاتها بصورة غير متوازنة ,وذلك السباب تضاريسية طبيعية
واقتصادية ,فبينما يبلغ سكان تعز وهي اكبر محافظة فيها حوالي
524و293و 2مليون نسمة ,نجد ان المحويت وهي اصغر محافظة
سكانها نصف مليون نسمة تقريبا.
يشكل المس ��لمون االعم االغلب من سكان اليمن ,اضافة إلى
بضع مئ ��ات من اليه ��ود ,ويتوزع المس ��لمون من غير الش ��يعة على
مذهبي الش ��افعية والحنفية ,ونسبة الشيعة نسبة كبيرة من تركيبة
س ��كانها ,تبل ��غ نس ��بتهم  ,%47علما ان كثيرا من الش ��يعة خارج
االحصائيات بسبب االضطهاد العقائدي السياسي.

الواقع االقت�صادي :

صبرا بس ��بب والئهم المير المؤنين ,Qومنهم اوالد عبيد اهلل بن
عباس وقد قتلهم فوق المصحف.
كذل ��ك فعلت الحكوم ��ات المتوالية جهدها الب ��دال مذهب آل
البي ��ت Kبفكر الناصبي ��ة .إال ان الجذور الوالئي ��ة آلل البيتK
بقي ��ت في جهات عديدة من اليمن وهي ما تزال موجودة باقية على
ما تعتقد ,هذا ان لم يزد عدد معتنقي المذهب يوما بعد يوم.
ويبدو ان مسلسل االضطهاد يتكرر في اليمن اليوم ,فساحتها
تش ��هد حملة عنيفة ضد الش ��يعة ,وضمن المسلسل العروبي المعد
مسبقا بالس ��يناربو المعادي لالس�ل�ام الحقيقي والعقيدة الحقة,
ف ��ان آخ ��ر االعتقاالت هناك ش ��ملت الش ��يعة م ��ن آل الديلمي وآل
البونسلي وآل العمدي وآل النبوس وآل نجاح وآل بحاح وآل الكاظمي
وآل السوس ��ة ,وتكثف ��ت ه ��ذه االعتقاالت ضد الس ��ادة الحس ��نيين
والحس ��ينيين ,ولع ��ل ابرز مش ��اريع االضطهاد الت ��ي اقدمت عليها
الس ��لطات اليمنية هو الحرب التي شنتها ضد الحوثيين الزيديين,

يعتبر اليمن من اقدم البلدان اال�سالمية والعربية في الت�شيع والوالء المح�ض لآهل البيت ,Kوالطينة
اليمنية عجنت بحب الآل الطاهرين-Kبل لم تر�ض �أن ت�سلم �إال على يدي �سيد االو�صياء �أمير الم�ؤمنين,Q
ولم تزل اليمن محتفظة بم�سجد يعود ت�أ�سي�سه لعام  8هـ على يد امر�أة همدانية ا�سمها فاطمة
ويذكر الم�ؤرخون �أن �صنعاء كانت ت�أريخيا ت�ضاهي الكوفة في التمذهب الهل البيت.K
كنت مواله فهذا علي مواله).
ان اهل اليمن امتلكوا معرفة حس ��نة لشخصية امير ا لمؤمنين
 ..Qوكانوا من محبيه ومتبعيه..Q

اليمن/الموقع الجغرافي:

تق ��ع الجمهوري ��ة اليمنية ف ��ي القرن الجنوبي الغربي لش ��به
الجزيرة العربية ,وجنوب غرب قارة آس ��يا .تبلغ مس ��احتها حوالي
نص ��ف مليون كيلو متر مربع .يحدها من الش ��مال الس ��عودية ,ومن
الش ��رق عمان ,لها ساحل جنوبي على بحر العرب ,وساحل غربي
على البحر االحمر .وهي تش ��رف على مضيق باب المندب ,ولديها
ع ��دة جزر في البحر االحمر وبحر العرب ,أهمها جزيرة س ��قطرة

تمتلك الجمهورية اليمنية ش ��ريطا ساحليا يبلغ طوله أكثر من
 2000كيلومترا ,وتحتوي المياه االقليمية اليمنية انواعاً كثيرة من
االس ��ماك واالحياء ,وعلى هذا فان القطاع السمكي يعتبر من اهم
القطاعات الرئيسة في االقتصاد اليمني.
ويأت ��ي بعد القطاع الس ��مكي القطاع الزراع ��ي من القطاعات
االنتاجية في االقتصاد القومي اليمني ,حيث تترواح مساهمته في
الناتج المحلي االجمالي ما بين  ,%15-10وتسهم الصناعة بنسبة
 %12من الناتج الوطني.
اما اكب ��ر قطاع اقتصادي فتش ��ير االحصائيات إل ��ى ان انتاج
اليم ��ن م ��ن النفط وص ��ل إل ��ى 67و 116ملي ��ون برمي ��ل تقريبا عام
 .2007وان النفط يس ��اهم بنسبة بين  %40-30من قيمة الناتج

فقد زينتها لتعميمها ضد كل الشيعة اليمنيين.
وضمن مسلسل اضطهاد السلطة لشيعة اليمن تسليطها التباع
المذهب الوهابي التكفيري على اتباع هذا المذهب ,وفسح المجال
لهم الصدار فتاوي تكفيرية تبيح دماء الشيعة واموالهم واعراضهم
وقد نش ��رت ه ��ذه الفت ��اوى التخريبية في صحف الس ��لطة نفس ��ها
والمتعاونين معها ,كذلك االستيالء على بعض مساجدهم هناك,
وفي ترتيب معد ال يصب إال في خدمة المشاريع الصهيونية.

�شخ�صيات �شيعية يمنية:

من ابرز شخصيات شيعة اليمن-:
-ب ��در الدين الحوثي :وكان من كبار علماء الزيدية ,ويخالف

ومن �آثار الت�شيع في اليمن كانت الدولة الزيدية ,فهي من �سل�سلة الدول ال�شيعية هناك ,وقد ا�س�سها (الإمام الهادي �إلى الحق) يحيى بن القا�سم
الر�سي بن ابراهيم ابن ا�سماعيل بن ابراهيم بن الح�سن بن علي بن ابي طالب Qوهو من م�ؤ�س�سي االمامة في المين ,ونا�شر المذهب الزيدي فيها.
المحلي.

تاريخ ال�شيعة في اليمن:

يعتبر اليمن من اقدم البلدان االس�ل�امية
والعربي ��ة ف ��ي التش ��يع وال ��والء المح ��ض آلهل
البي ��ت ,Kوالطينة اليمني ��ة عجنت بحب اآلل
الطاهرين-Kب ��ل ل ��م ترض أن تس ��لم إال على
يدي سيد االوصياء أمير المؤمنين ,Qولم تزل
اليمن محتفظة بمس ��جد يعود تأسيسه لعام  8هـ
على يد امرأة همدانية اس ��مها فاطمة ,هي اول
من اس ��لم على يدي امي ��ر المؤمنين .Qويذكر
المؤرخ ��ون أن صنع ��اء كان ��ت تأريخي ��ا تضاهي
الكوفة في التمذهب الهل البيت.K

تواجد �شيعة اليمن:

تعتبر مدينتا (عدن وصنعاء) ابرز مدينتين
يتواجد فيهما المس ��لمون الش ��يعة االثنا عشرية
بكث ��رة ,كما ان لهؤالء الش ��يعة تواجدا في مدن
أخرى مثل الجوف ,مأرب ,ذمار ,ورداع.
وينتش ��ر الزيدي ��ة في ش ��مال اليم ��ن ,في
الحدود المتاخم ��ة للس ��عودية-وبعض المناطق
الشرقية.
اما االس ��ماعيلية ,فيتواج ��دون في مناطق
حراز ,عراس ,والفرع على الغرب من الحدود
اليمنية السعودية ,اضافة إلى العاصمة صنعاء.
ومن آثار التش ��يع ف ��ي اليمن كان ��ت الدولة
الزيدية ,فهي من سلسلة الدول الشيعية هناك,
وقد اسس ��ها (اإلم ��ام الهادي إل ��ى الحق) يحيى
بن القاس ��م الرس ��ي بن ابراهيم ابن اس ��ماعيل
ب ��ن ابراهيم بن الحس ��ن بن علي ب ��ن ابي طالب
 Qوهو من مؤسس ��ي االمامة في اليمن ,وناشر
المذهب الزيدي فيها.

�شيعة اليمن واال�ضطهاد:

لق ��د تع ��رض محب ��و اهل البي ��ت Kإلى
م ��آس ال يتصورها العق ��ل كما يذكر ذلك تاريخ
اليمن ,فمن قتل وس ��بي وصلب وتشريد وتشنيع.
وكانت قوة التشيع في اليمن سبباً في ضرب بني
امية للتش ��يع هناك ,حيث ارس ��ل معاوية بس ��ر
ب ��ن ارطأة إلى اليمن فقت ��ل اكثر من ثالثين الفاً

عامة الزيدية ,ويقول بامامة علي Qبالنص....
مجد الدين المؤيدي ..وهو من اهم الشخصيات الزيدية فياليمن.
المرتضى بن زيد المحطوري ..مدير مركز بدر العلي.حمود بن عدي المؤيد ,..مدير مركز ومسجد النهرين.احمد بن محمد حجر .مدير مركز الهادي.Qعبد السالم الوجيه-مدير دار العلوم العليا.محمد المأخذي-مدير مركز القاسم بن محمد.محمد بن يحيى المداني-رئيس تحرير صحيفة الشورى.محمد بن يحيى المنصور-رئيس تحرير صحيفة االمة.ابراهي ��م بن محم ��د الوزير-رئيس اتحاد القوى الش ��عبية-صاحب امتياز صحيفة البالغ.
عبد اهلل ابراهيم الوزير-رئيس تحرير صحيفة البالغ.احمد محمد الشامي-رئيس حزب الحق.الش ��يخ محمد بن س ��عد الحطامي-رئيس مؤسسة الزهراء.P
عبد اهلل عبد الرحيم الشميري-رئيس فرع جمعية االصالحاالجتماعية الخيرية.

م�ؤ�س�سات �شيعية يمنية:

يدي ��ر الزيدية والداعون إل ��ى االمامية مجموعة من المراكز
والمدارس والمساجد منها-:
مرك ��ز العلي-ويقع في حي الصافي ��ة في صنعاء ,ويلحق بهمسجد ,يضم مكتبة ,وقسما داخليا.
مركز ومسجد النهرين :ويقع في صنعاء القديمة.الجام ��ع الكبي ��ر ف ��ي صنعاء :وتتبعه مدرس ��ة ,ول ��ه اوقافوصندوق خيري لطالب العلم ,وحلقة لتدريس الفقه واالصول على
المذهب االثنى عشري.
مرك ��ز الهادي في مدينة صعدة -وفيه مدرس ��ة من طابقينومسجد.
دار العل ��وم العلي ��ا ف ��ي صنعاء :وي ��درس الط�ل�اب فيه علىفترتين صباحية ومسائية.
مركز اإلمام القاسم بن محمد-في مدينة عمران/صنعاء,وله مسجد ومكتبة صغيرة.
الم ��دارس الجعفرية في عدن وت ��درس على المذهب االثنيعشري.
دار احب ��اب اه ��ل البيت Kف ��ي تعز :وتثق ��ف على المذهباالثني عشري.

مؤسس ��ة دار الزه ��راء Pلالع�ل�ام الثقافي ف ��ي صنعاء,وتنشر فكر اهل البيت.
جمعية االصالح االجتماعية الخيرية.المركز الصيفي في مدينة ضحيان.مركز الثقلين :حارة الشراعي/صنعاء-ويدرس على عقيدةالشيعة االثني عشرية.

ن�شاطات �شيعة اليمن:

رغ ��م مح ��اوالت الس ��لطات اليمني ��ة لحجب نش ��اط الش ��يعة
ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم ,إال ان هذه النشاطات ازدادت في
االونة االخيرة ,ومنها:
عق ��د الندوات والمحاضرات ,واقامة االحتفاالت ,وخاصةاحياء المناسبات التي يهتم بها االثنا عشرية.
احياء ذكرى مقتل ابي عبد اهلل الحسين Qواقامة المجالسالحسينية ال سيما في صنعاء القديمة.
االحتفال بمناسبة عيد الغدير االغر.احياء ذكرى وفيات االئمة المعصومين.K-نش ��ر االشرطة المسجلة للمحاضرات االسالمية والمجالس

الحسينية.
طباعة الكتب والنشرات وتوزيعها.اصدار صحف ومجالت منها-:*صحيفة الشورى الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية.
*صحيفة االمة :الناطقة باسم حزب الحق.
*صحيفة البالغ ,صاحب االمتياز فيها.
-كما ان للشيعة وجودا واضحا في اذاعة صنعاء.

�شيعة اليمن/الطموح:

لم ��ا نراه من اقبال عل ��ى اعتناق صلب اإلس�ل�ام عقيدة الحق
وخاصة من قبل اتباع المذهب الزيدي .ندعوا إلى تأس ��يس حوزات
علمي ��ة في اليمن ,و إلى وضع خطة تعليم ,كذلك ندعوا الخطباء
الحس ��ينيين في هذا البلد اليتيم لنشر مذهب اهل الحق ..وطباعة
الكت ��ب الش ��يعية وان يك ��ون النش ��اط الش ��يعي هناك عل ��ى قدر ما
يتع ��رض له ش ��يعة اهل البيت Kم ��ن اضطهاد وتغيي ��ب وتحد في
بلد بش ��رت الروايات بانه س ��يخرج منه (اليماني) لنصرة المهدي
المنتظر Qقبيل ظهوره الشريف.

وكانت قوة الت�شيع في اليمن �سببا ً في �ضرب بني امية للت�شيع هناك ,حيث ار�سل معاوية ب�سر بن
ارط�أة �إلى اليمن فقتل اكثر من ثالثين الفا ً �صبرا ب�سبب والئهم المير الم�ؤنينQ
ولعل ابرز م�شاريع اال�ضطهاد التي اقدمت عليها ال�سلطات اليمنية هو الحرب التي �شنتها �ضد الحوثيين الزيديين ,فقد زينتها لتعميمها �ضد
كل ال�شيعة اليمنيين .و�ضمن م�سل�سل ا�ضطهاد ال�سلطة ل�شيعة اليمن ت�سليطها التباع المذهب الوهابي التكفيري على اتباع هذا المذهب
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تتمات

رواية (من ظهري) تكذب دعوى اليماني املزعوم

 _ 3الش ��يخ الص ��دوق ،ف ��ي كت ��اب (كمال
الدي ��ن) ف ��ي ص 289ب ��اب م ��ا اخبر ب ��ه امير
المؤمنين Qمن وقوع الغيبة ،الحديث االول.
 _ 4الش ��يخ محمد بن ابراهيم النعماني،
ف ��ي كت ��اب الغيب ��ة ،الب ��اب الراب ��ع ،الحديث
الراب ��ع ،باب م ��ا روي في أن االئمة اثنا عش ��ر
إماماً.
ً
ثاني� �ا :المت ��ن الثان ��ي وروي بلف ��ظ (ولكن
فكرت ف ��ي مولود يكون من ظهر الحادي عش ��ر
م ��ن ولدي هو المه ��دي Qالذي يملؤها قس ��طاً
وع ��دالً كما ملئ ��ت ظلما وج ��ورا تكون ل ��ه حيرة
وغيبة يضل فيه ��ا اقوام ويهت ��دي فيها آخرون)
وروى الحديث بهذا المتن كل من:
 _ 1الش ��يخ المفي ��د ،ف ��ي االختص ��اص
ص 209باب اثبات امامة االثني عشر.
 _ 2الش ��يخ الطوس ��ي ،ف ��ي ص 65تح ��ت
الرق ��م  127وف ��ي ص 336تح ��ت الرقم ،282
وكذلك في الهداية الكبرى.
ثالثاً :المتن الثالث وروى بلفظ (فكرت في
مولود يكون من ظهر الحادي عش ��ر هو المهدي
 Qيمأله ��ا ع ��دالً كما ملئت ظلم� �اً وجوراً تكون
ل ��ه حي ��رة وغيبة يضل فيه ��ا اق ��وام ويهتدي بها
آخرون) ,ورواه -:محمد بن جرير الطبري في
(دالئ ��ل االمام ��ة) ص 530الحديث 108/504
ب ��اب معرف ��ة م ��ا ورد م ��ن االخب ��ار ف ��ي وجوب
الغيبة.
وحول هذا الحديث ابحاث هي:

ب ��ان االصل ع ��دم الغفل ��ة والخطأ والنس ��يان,
فجري ��ان العق�ل�اء على االخ ��ذ بما ينق ��ل اليهم
مبتني ��ن فيه على ان الناقل عندما ينقل أو يكتب
ما نقل اليه يكتب ذلك وينقله ال عن غفلة وال عن
خطأ وال عن نسيان،والحكم بأن الكالم الزائد
هو من اصل الرواية وليس زيادة من الراوي النه
بعيد غاية البعد ان يزيد الراوي من عند نفس ��ه
على ما س ��معه م ��ن المعصوم ،وه ��ذا بخالف
سقوط الحرف أو الكلمة فانه ليس بتلك المثابة
من البعد.
وف ��ي كالمن ��ا ف��ان اال�صل يك��ون هو

رواية (من ظهري) حيث انه من البعيد
ان تك��ون الي��اء قد جيء به��ا زائدة من
قبل الن�س��اخ ،الن هذا نادر الوقوع جداً
بخ�لاف ما لو �سقطت الي��اء من بع�ض
الن�ساخ فانه في مق��ام التعار�ض بين
االخذ برواي��ة (من ظه��ري) �أو برواية
(من ظه��ر) علينا ان ن�أخ��ذ بما ا�شتمل
عل��ى الزي��ادة دون النقي�ص��ة وهذا ما
جرت عليه �سيرة العقالء.
البحث الثالث :البحث الداللي.
ويقع ال ��كالم فيه حول ه ��ذه الرواية ضمن
محاور:
المح ��ور االول :والحدي ��ث في ��ه مبني على
اعتمادن ��ا لرواية (من ظهري) فبن � ً�اء على هذه
الرواية يكون المعنى هكذا فكّرت (أي يقول امير
المؤمنين ) Qفي مول ��ود يكون من ظهري وهو

البحث االول :البحث السندي.
البح ��ث الثان ��ي :الزي ��ادة والنقص ��ان عند
اختالف النس ��خ وما هو االصل المعتمد في هذه
المسألة.
البحث الثالث :البحث الداللي.
البح ��ث االول :حي ��ث أن الم ��راد اثباته من
خالل هذا الحديث حس ��ب ما يدع ��ي هؤالء هو
انتس ��اب احمد الحس ��ن إلى اإلمام المهديQ
مباش ��رةً أي انه من صلبه فالبد ان تكون االدلة
التي يعتمدها هؤالء ادلة من س ��نخ ما يعتمد في
اصول الدين (النهم يقولون ان هذه المفردة من
اصول الدي ��ن)www.m-mahdi.com/
 htm - _ftn1.0020/alyamaniبمعن ��ى
ان تك ��ون االدل ��ة قطعي ��ة ال ظني ��ة الن َّ
(الظنَّ الَ
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا).
وهذا الحديث فضالً ع ��ن انه ليس متواتراً
أي ليس قطعي الصدور فهو ضعيف سنداً إذ ان
في طريقه مالك الجهني ولم تثبت وثاقته.
البح ��ث الثان ��ي :الزي ��ادة والنقص ��ان عند
اختالف النسخ وما هو االصل المعتمد؟
االصل في الكالم الواصل الينا ان من كتبه
ودونه ملتفت إلى ما يكتب ويدون وانه ال يسهو وال
يغفل وال ينسى بناء على اصالة العقالء القاضية

فأين العرب يومئذ قال هم قليل ،وعند ابن ماجة يف هذه الرواية
زيادة تتحدث عن كون العرب القليل يتواجدون يف بيت املقدس.

عصم ��ة احمد الس ��لمي ويعتق ��دون ان االبحاث
الت ��ي ترتبط حول م ��ا يدعي ال ب ��د ان تثبت من
س ��نخ ما تثبت به مسائل اصول الدين ،وبدورنا
نس ��أل منهم ما ه ��و الموجب لترككم العش ��رات
م ��ن الروايات التي تحصر االئمة باالثني عش ��ر
وان الح ��ادي عش ��ر منهم هو االمام العس ��كري
 Qوالثاني عش ��ر هو االم ��ام المهدي Qالذي
يمأله ��ا عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً وتمس ��ككم
برواية واحدة وان سلّمنا صحة سندها فهي تدل
عل ��ى ان ه ��ذا المولود هو المه ��دي Qوالقرينة
علي ��ه متصلة وهي (ه ��و المه ��دي )Qاال ان ما
تق ��دم من بحث يثب ��ت اجمالها م ��ن حيث تعدد
متونها واجمال مداليل الفاظها.
فعلي ��ه على اق ��ل تقدير تكون ه ��ذه الرواية
م ��ن المتش ��ابهات الت ��ي ال بد فيها م ��ن الرجوع
الى محكمات االحادي ��ث والروايات والتي تنص
على ان من يمأل االرض قسطاً وعدالً هو االمام
المهدي Qال غير ،ومعه ال نرى موجباً للتمسّك
باالستدالل بهذه الرواية على ما يدّعي هؤالء اال
اتب ��اع الهوى واالنج ��رار خلف ارادة االس ��تكبار
الش ��يطاني ف ��ي محاولة تش ��ويه ص ��ورة مذهب
اه ��ل البيت Kمن خ�ل�ال العقي ��دة المهدوية
بحيويتها وجاذبيتها.

التمـــــــــهيد للــــــظهور  /الآليات والنتائج

الدكتورة بشرى العطار

الأنبياء Kوالإمام Qووحدة الهدف:

قال تعالى في كتابه العزيز( :لَ َقدْ أَرْسَ� �لْنَا رُسُ� �لَنَا
بِالْبَيِّنَ ��اتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَا َن لِيَ ُقومَ النَّاسُ
بِالْقِسْ� �طِ وَأَنزَلْنَ ��ا الْحَدِي� �دَ فِيهِ بَ� �أْسٌ شَ� �دِيدٌ وَمَنَافِعُ
َّاس وَلِيَعْلَ� �مَ هَُّ
الل مَن يَنصُرُهُ وَرُسُ� �لَهُ بِالْغَي ِْب إِ َّن هََّ
الل
لِلن ِ
َقوِيٌّ ع َِزيزٌ).
تش ��ير هذه اآلية إل ��ى هدف إرس ��ال األنبياءK
ومناهجهم بصورة دقيقة ،فلقد كانوا مسلّحين بثالث
وس ��ائل ,وهي الدالئ ��ل الواضحة والكتب الس ��ماوية,
ومعي ��ار قياس الح ��ق والباط ��ل ,وهذه االس ��لحة هي
به ��دف ان تك ��ون االف ��كار والمفاهي ��م الت ��ي ج ��اء بها
االنبي ��اء فاعلة ومؤثرة ,وتحقق هدفها المنش ��ود وهو
(لِيَ ُق ��ومَ النَّ ��اسُ بِالْقِسْ� �طِ) اي ان يتربّ ��ى الناس على
العدل والقس ��ط بحي ��ث يصبحون واعين ل ��ه ,داعين
اليه ,س ��ائرين في هذا االتجاه بأنفس ��هم .فالقس ��ط
هو الغاية المنش ��ودة التي بعث اهلل به ��ا االنبياء وختم
الوصاي ��ة واالوصياء بخاتمه ��م المنتظر Qوكما ورد
ف ��ي الدعاء (الس�ل�ام على بقية اهلل ف ��ي بالده وحجته
على عباده المنتهي اليه مواريث االنبياء ولديه موجود
اثار االصفياء).
وحديث الرس ��ول محمد,Nوه ��و خاتم االنبياء
يش ��ير إلى هذه الغاية (المه ��دي منا اهل البيت... K
يمالء االرض قس ��طا وعدال بعد م ��ا ملئت ظلما وجورا وعشيا)).
م ��ن جانب آخ ��ر نج ��د أ ّن هنالك رواي ��ات كثيرة
) .وبه ��ذا يتبي ��ن أ ّن برنامج عمل اإلم ��ام Qنازل من
الس ��ماء وخطة عمله هي نشر العلم وإقامة العدل على تح ��ث المؤمنين في زمان الغيبة إل ��ى االرتباط الوثيق
بإم ��ام الزم ��ان رغ ��م كون ��ه غائبا ع ��ن االنظ ��ار .ففي
االرض برمّتها.
حديث للرس ��ول محم ��د Nيقول(:يا ليتن ��ي قد لقيت
�سمات التابع للإمام Qزمن الغيبة
الثاب ��ت عن ��د كل المس ��لمين عل ��ى اخت�ل�اف اخواني،فق ��ال ل ��ه بعض الصحاب ��ة أولس ��نا اخوانك
مذاهبهم,ان ��ه على يد المهدي ,Qهذه الش ��خصية ؟ آمنّ ��ا ب ��ك وهاجرنا مع ��ك فقال :Nبل ��ى قد آمنتم
العظيمة يمتد نور اإلس�ل�ام عل ��ى العالم كله ,ويتحقق وهاجرتم وي ��ا ليتني قد لقيت اخوان ��ي .انتم اصحابي
على يديه قول اهلل ج ّل من قائل (هُوَ الَّذِي أَرْسَ َل رَسُولَهُ ولك ��ن اخوان ��ي الذي ��ن يأتون م ��ن بعدك ��م يؤمنون بي
بِالْهُ� �دَى وَد ِِين الْحَ� �قِّ لِيُظ ِْهرَهُ عَلَى الد ِِّين ُكلِّ� �هِ وَلَوْ َك ِرهَ ويحبّوني وينصروني ويصدّقوني وما رأوني ).
فاالنسان في زمن الغيبة منحه الرسول Nمكانة
الْمُش ِْر ُكو َن).
ولقد جاء عن اإلمام علي Qانه س ��أل أصحابه مهمة و هي مكانة األخ لش ��خص الرس ��ول األعظم.N
تعقيب ��ا على هذه اآلية  :أظهر ذل ��ك بعد؟ قالوا نعم  ،وكم ��ا يروى عن اإلمام الس ��جاد Qف ��ي حديث له مع
قال اإلمام علي(( :Qكال فو الذي نفسي بيده حتى ال اب ��ي خالد الكابلي ( :تمتد الغيب ��ة بولي اهلل Qالثاني
تبقى قرية إال وينادى فيها بش ��هادة ال اله إال اهلل بكرة عش ��ر من اوصياء رس ��ول اهلل .Nان اهل زمان (هم)

اتخ ��ذوا الهرج والمرج والتش ��ويش والصياح وس ��يلة لطمس
الحقائق واضعاف النور وبهت الواقع.
فلو وردت رواية فانها ال تحدد عقيدة فضال عن حكم
إال بعد ان تخضع لتلك الطرق واذا خضعت له فان تصميم
المعارف والعلوم يخضعه ��ا مرة أخرى ليرى هل انها تصلح

تري ��د ان تنتقص م ��ن الع ��رب او تذمهم .وتبي ��ن ان هناك
ع ��داءا ش ��خصيا بين االم ��ام المهدي Qواتباع مدرس ��ته
للعرب.
فقد اتضح من خالل هذه االخبار أن الذم للعرب وارد
في الروايات من مصادرهم.

فاثن ��اء متابعتي لبعض هذه الفضائيات س ��معت احد
المشايخ يقول:
ظلم� �اً وج ��وراً تكون ل ��ه حيرة وغيب ��ة تضل فيها
(اقس ��م باهلل العظيم الذي يران ��ا ان كثيرا من علماء
اقوام ويهتدي فيها آخرون) فأمير المؤمنين Qالش ��يعة يعلمون انها خرافة-المهدوية -ولكن ال يستطيعون
ال يتحدث في هذا المقطع عن ولد يكون لالمام وال يتجرأون على اظهار ذلك! .انا اريد تعليقا على معنى ان
المهدي Qتك ��ون لهذا الولد حي ��رة وغيبة وانه
يم�ل�أ االرض عدالً وقس ��طاً اذ ان ما ال ريب فيه قاليبايعلرجلمابنيالركنواملقامولنيستحلالبيتاالأهلهفإذااستحلوهفاليسألعنهلكةالعرب
ان م ��ن يمأل االرض عدالً وقس ��طاً وان الذي له
واتضح وس ��يتضح بشكل مفصل انه ليس هناك عداء
غيبة هو خصوص المه ��دي Qفقط .وهذا أمرٌ يقول (يزدجرد) المهدي من ولدي ,ويكتبونها في كتبهم ,الثبات مادة من مواده ومس ��ألة من مسائله ام انها ال تصلح
اوضح من أن يقام عليه دليل.
للع ��رب ب ��ل ان المتحدث والماليي ��ن من ابن ��اء جلدته من
اليس ��ت هذه ه ��ي المجوس ��ية؟ .ان يزدجر يع ��رف ان ولده لذلك.
 -2ان قول ��ه( Qم ��ن ول ��دي) تك ��ون صفةً
لـ(مول ��ود) ال انه متعلق بالحادي عش ��ر ،بمعنى
مول ��ود من ول ��دي من ظه ��ر الحادي عش ��ر من
االئمة Kأي من ظهر االمام الحسن العسكري
الذي هو حادي عشر ائمة اهل البيت.K
 -3ان مرج ��ع كلم ��ة (الح ��ادي عش ��ر) في
وعلى س ��بيل المثال فان هذه الرواية رواية واحدة وان اش ��د الناس دفاعاً عن العرب وهم عربيو االصل الى اآلف
الحديث هو االمام الحس ��ن العسكري Qاذ ان سوف ينتقم).
روايات االثني عشر ومن الفريقين منصرفة الى
ثم يق ��ول (هذا الش ��يخ) (لذلك عرفت الس ��ر في قتل كان ��ت صحيحة س ��ندا اي انها س ��ارت في الطري ��ق العلمي الس ��نين ,ولكن عندما تتعارض هويتان الهوية االس�ل�امية
خصوص االئمة االثني عشر.K
المه ��دي للعرب ,هذه الرواية تس ��قط كل مس ��يرة المهدي وتخطت ��ه ووصل ��ت إل ��ى النهاية لكنه ��ا ال تثب ��ت عقيدة مع التي بها نحاسب عند اهلل س ��بحانه وتعالى والهوية العربية
ُستنبط فانن ��ا نرتب ��ط بهويتنا االس�ل�امية اكثر ,وه ��ذا الذي فعله
مبتن وهي مذكورة في البحار),انتهى.
صحتها بل انها تتجه إلى جادة االحكام الش ��رعية لي َ
المحور الثالث :ال ��كالم المتقدم كله ٍ
على ما اذا اعتمدنا واحداً من المتنين االوليين
رس ��ول اهلل Nعندم ��ا ضيق الع ��رب عليه الخن ��اق فهاجر
وقب ��ل التعليق نضع كالم هذا الش ��يخ في نقاط ,ثم منها حكم شرعي.
وعلى هذا االس ��اس فلو جاءتن ��ا رواية واحدة صحت بدينه وقدم الهوية الدينية على الهوية القبلية.
اما اذا اعتمدنا المتن الثالث المروي عن دالئل ن ��رد عليها الواح ��دة تلو االخ ��رى ,فهو يح ��اول من خالل
المح ��ور الراب ��ع :هل تكفي رواية واحدة في اس ��قاط
أو ل ��م تصح فانها ال تبني عقيدة ,فهل يا ترى ما قدمه هذا
االمامة بلفظ (فكّرت ف ��ي مولود يكون من ظهر كالمه السابق ارسال عدة رسائل مفادها هي:
الحادي عش ��ر هو المهدي )Qفان داللة النص
اوال :كان ادع ��اءه ان (يزدج ��رد) مل ��ك الف ��رس قال الش ��يخ يصح ان يكون رواية ,فضال عن ان تكون صحيحة .عقي ��دة؟! .وهل فعال ان ه ��ذا الخبر موج ��ود؟ ويظهر منه
في هذا الخبر على ان المراد من الحادي عشر ان المه ��دي م ��ن ول ��دي وان المه ��دي Qس ��ينتقم له (اي حت ��ى يأتي بع ��د ذلك ليفرع عليها حكما ب ��ل عقيدة ,ال بل المضمون الذي ذكره الشيخ؟
ذكرنا في المحور الثاني في اثبات منهجية االخبار ان
ويجعله ��ا معوال به ليهدم مذهبا! فاي منطق هذا واي عالم
هو االم ��ام الحس ��ن العس ��كري Qوان المولود ليزدجرد) من العرب.
الذي يكون من ظهره هو المهدي Qال يختلجها
ريب وال شك وال يحتاج معها الى زيادة بيان.
يدعون حتى يخسف بقبائل ...فعرفت انه يعني العرب الن العجم إنما تنسب إىل قراها
ان مما ينبغي ان يلتفت اليه ان هؤالء

ان مما ينبغي ان يلتفت اليه ان ه�ؤالء يدعون ع�صمة احمد ال�سلمي ويعتقدون ان االبحاث التي ترتبط حول ما يدعي ال بد
ان تثبت من �سنخ ما تثبت به م�سائل ا�صول الدين ،وبدورنا ن�س�أل منهم ما هو املوجب لرتككم الع�شرات من الروايات التي
حت�صر االئمة باالثني ع�شر وان احلادي ع�شر منهم هو االمام الع�سكري Qوالثاين ع�شر هو االمام املهدي Qالذي ميلأها
عد ًال كما ملئت ظلماً وجوراً ومت�سككم برواية واحدة وان �س ّلمنا �صحة �سندها فهي تدل على ان هذا املولود هو املهديQ
الحادي عش ��ر من ولدي وهو االمام المهديQ
وحي ��ث ان اوالد امير المؤمنين من المعصومين
 Qه ��م احد عش ��ر فيكون المقص ��ود بالحديث
مباش ��رة ه ��و االم ��ام المه ��دي ،Qوالقرين ��ة
الخاص ��ة المتصلة بذلك من نفس الحديث قوله
 Qه ��و المهدي ،Qفه ��ذه القرين ��ة المتصلة
تبين م ��ا هو المراد من ه ��ذا المولود الذي فكر
فيه امي ��ر المؤمنين ،وهي ت ��دل بصراحة على
ان فكر امي ��ر المؤمنين Qفي هذا المولود وهو
المهدي الذي يتحقق على يده الوعد االلهي.
وعل ��ى هذا الوجه ال نحت ��اج الى كثير مؤونة
ف ��ي بيان ان ال ��ذي فكر فيه امي ��ر المؤمنينQ
وال ��ذي يكون م ��ن ظهره هو االم ��ام المهديQ
خاصةً ال غير.
المحور الثاني :والحديث فيه مبنيٌ على ما
اذا اعتمدن ��ا رواي ��ة (من ظهر) وبن � ً�اء على هذا
الوج ��ه ن ��رى ان الحديث ال يُقصد ب ��ه اال االمام
المهدي Qلوجوه عديدة منها:
 -1ان الحدي ��ث صري ��ح ف ��ي ان امي ��ر
المؤمنين Qيتحدث عن غيب ��ة االمام المهدي
 Qاذ يق ��ول امير المؤمنين( Qولكني تفكرت
في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي
هو المهدي الذي يملؤها عدالً وقسطاً كما ملئت

تتمة

تحـــــــــت املجهر

تتمة

تحت األضواء

ـ الوالء واالنتماء بني الدين والقومية ـ

غيبت ��ه القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره افضل من
اهل كل زمان).
ان ه ��ذه األفضلي ��ة مطلق ��ة حتى لزم ��ان االنبياء
الس ��الفين ,ال ّن الشريعة ش ��ريعة خاتمة ,والنبيN
هو الخاتم واألوصياء Kه ��م الخاتمون .وهذه االمة
هي الخاتمة والشاهدة على باقي األمم.
والمالح ��ظ ان اإلمام الس ��جاد Qيعطي تبريرا
ألفضليتهم ه ��ذه فيقول (ال ّن اهلل تعالى ذكره اعطاهم
من العقول واالفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم
بمنزلة المشاهدة).
ل ��ذا بات لزام ��ا على كل ف ��رد واع ان يعيش زمان
الغيب ��ة وان يع ��ي أ ّن لطبيعة العالقة م ��ع صاحب االمر
 Qمي ��زة خاصة ليحظى بوس ��ام االخ� �وّة التي منحها
الرسول Nلجماعة من المؤمنين في هذا الزمان.

ثاني ��ا :ان الس ��ر وراء رواي ��ة قتل المه ��دي للعرب هو
االنتق ��ام ليزدج ��رد ردا عل ��ى م ��ا حصل له ف ��ي معاركه مع
المسلمين.
ثالث ��ا :ان ه ��ذا الش ��يخ يعتق ��د ان هذه الرواي ��ة التي
يدّعي انها موجودة في البحار كفيلة باس ��قاط سيرة اإلمام
المهدي Qباكملها.

يحترم نفسه يتكلم بمثل هذا الكالم .
المح ��ور الثالث :حال العرب عن ��د ظهور المهديQ
ف ��ي الروايات التي يعتمدها المذهب ال ��ذي ينتمي اليه هذا
الشيخ ويتدين به وهو المذهب الوهابي:
ان الرواي ��ات الت ��ي ترويه ��ا المصادر الت ��ي يتدين بها
ه ��ذا الش ��يخ تذم العرب ايّم ��ا ذم ,وتنكل به ��م ايما تنكيل

الروايات التي تثبت العقائد ليس ��ت بمس ��توى الروايات التي
تثبت االحكام الفقهية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ,فاننا عندما نراجع
ه ��ذا الخبر نج ��د ان ا ل ��راوي له هو العالمة المجلس ��يH
ف ��ي (بحار االن ��وار) جزء  51ص  134حيث ق ��ال في الباب
 11باب ن ��ادر فيما اخبر به الكهن ��ة واضرابهم فما وجد من

فان املهدي Qاذا خرج فعنوانه عندهم خليفة اهلل فهل يا ترى لو فعل ما فعل ايعرتض عليه احد؟
رابعا  :ان من يؤمن بهذه العقيدة فهو مجوس ��ي وعدو
للعرب.
خامس ��ا :يحاول هذا الش ��يخ بكل طاقته ان يميز بين
العرب والفرس ,ويتهم التش ��يع بانه فارس ��ي ,واذا واجه
اس ��تفهاما بان هناك ش ��يعة ع ��رب يقول و-كم ��ا صرح في
لقاءات اخرى س ��معتها منه -ان م ��ن يعتقد عقائد الفرس
فهو ليس بعربي وليس له والء للعرب ,وانما هو فارسي وان
كان من اصل عربي.

فتجعل المدينة ومكة اش ��رف بقاع اإلس�ل�ام ,خالية منهم
عن ��د خ ��روج عدوهم وع ��دو اهلل,وانهم بمن ��أى كذلك عن
ارض خليفة اهلل ومهد خروجه إذ ان الروايات التي ترويها
صحاحه ��م ومس ��انيدهم تؤكد على ضع ��ف دور العرب عند
ظهور المهدي Qفي آخر الزمان .واليك جملة منها:
جاء في صحيح البخاري ج 8س: 90-88
باب قول النبي( Nويل للعرب من شر قد اقترب).
وج ��اء ف ��ي في ��ض القدير ش ��رح الجام ��ع الصغير -

ذل ��ك مكتوب ��ا في االل ��واح والصخور ,ثم ذكر ه ��ذا الخبر
قائ�ل�ا روى اب ��ن عي ��اش ف ��ي المقتض ��ب عن الحس ��ين بن
علي بن س ��فيات البزوفري عن محمد بن علي بن الحس ��ن
ق ��ال :البوش ��نجاني ع ��ن ابيه ع ��ن محمد بن س ��ليمان عن
ابيه عن النوش ��جاني بن البودمردان ق ��ال لما جلى الفرس
عن القادس ��ية وبلغ يزدجرد بن ش ��هريار ما كان من رس ��تم
وادالة العرب عليه وظن ان رس ��تم قد هلك والفرس جميعا
وجاء مبادر واخبره بيوم القادس ��ية وانجالئها عن خمسين

اننا نجد ان الباعث وراء ذلك كله هو الخوف من هذه النهضة الفكرية الدينية
االجتماعية للتشيع خوفا من ان تجتاح االوطان وتطيح بالعروش
هذا ما يمكن اس ��تخالصه من حديث هذا الشيخ اما
الرد عليه فيكون في محاور:
المح ��ور االول :القومي ��ة واالنتم ��اء للدي ��ن ,وايهم ��ا
المقدم على اآلخر:
عندم ��ا خل ��ق اهلل س ��بحانه وتعالى االنس ��ان اراد من
خلق ��ه ل ��ه ان يصل به إل ��ى افضل نقطة واعل ��ى مرحلة من
الكم ��ال وش ��رع ف ��ي س ��بيل تحصيل ه ��ذا الوصول س ��بال
سماها بالشرائع واالديان وجعلها حدا فاصال بين من يصل
ومن يتخلف عن تحصيل الغاية واودع هذه الشرائع واالديان
قواني ��ن تضمن للجمي ��ع فرصة الوصول المناس ��بة لالفراد
دونم ��ا تمييز  ,وجع ��ل التنافس بين مخلوقات ��ه في القدرة
على اس ��تثمار الش ��ريعة والدين من اج ��ل تحقيق الهدف,
فجع ��ل المميز في ذل ��ك ما يمكن ان يحصل ��ه الفرد بجهده
وطاقت ��ه وامكاناته ,ولم يجعل ممي ��زا من المميزات حالة
قهرية عند بعض دون البعض اآلخر كاللون والعرق والزمان
والم ��كان ,ألن جع ��ل ل ��ون خ ��اص أو عرق خ ��اص أو زمان
خاص أو م ��كان خاص مميزا بين االف ��راد وباعثا لتحصيل
الكمال والهدف والغاية يس ��تلزم من ��ه بحكم العقل الظلم,
وحي ��ث ان الظلم يتنافى مع التوحي ��د فال بد من نفيه ,فال
بد م ��ن نفي هذه المميزات القهري ��ة ,وهذا ما نطقت به
جمل ��ة كثي ��رة من اآلي ��ات والروايات التي تجع ��ل المائز هو
التقوى المتاح للجمي ��ع ,والعمل الصالح القادر على اتيانه
الكل ولم تجعل المائز قبيلة أو لونا أو غيرها.
نعم ان طبيعة التش ��كل البشري تس ��تلزم قهرا التعدد
القبائل ��ي واللغ ��وي والعرق ��ي وهك ��ذا ,لكن اهلل س ��بحانه
وتعالى ل ��م ينظر لذلك فيجعله عنصر تنافس إلى الكمال,
بل مدح سبحانه بافضل المديح من اذابه وانطلق منه إلى
العناصر التي اتاحها للوصول إلى االهداف.
فنجزم من خالل معطيات االدلة المتنوعة ان االنتماء
ليس لقومية ما وانما هو للدين ,وان المقدم من بينهما هو
الوالء الديني واالرتباط االلهي الذي يفوق كل ارتباط ويلزم
الموال ��ي بقط ��ع كل العالئق من دونه واال عد االنس ��ان في
نظر اهلل تعالى مشركا متخذا غير اهلل بديال.
المحور الثاني :المنهج في اثبات االخبار واالحتجاج
بها:
ان كل م ��ن له ادنى معرفة باآلثار واالخبار التي وردت
عن الرس ��ول االعظم Nوعن اهل بيت ��ه Kيعلم ان هناك
طرق ��ا علمي ��ة متقنة يج ��ب س ��لوكها للوقوف عل ��ى الوقائع
وتحديد الموضوعات واستنباط االحكام وتحديد المفاهيم
وضبط العقائد واتخاذ المعارف ,وان هذه الطرق العلمية
مودعة في الكتب المتخصص ��ة ومتاحة لروادها وانهم على
علم ودراية بها وبكيفية استخدامها.
فأي ��ة حال ��ة تش ��ويش أو تزيي ��ف للحقائ ��ق وقفز على
الوقائ ��ع وتصدير لالح ��كام دون المرور بتل ��ك الطرق امر
مكشوف ومستقبح.
ولكن ال ��ذي يحصل في هذه االيام ان ��ه هناك جماعة

للمن ��اوي  -ج  - 6ص  – 9647 ,477 – 476ف ��ي ب ��اب
(ويل ) كلمة تقال لمن وقع في هلكة وال يترحم عليه بخالف
(ويح) كذا في التنقيح ( للعرب ) يعني المس ��لمين ( من شر
قد اقترب ) والخطاب للعرب.
وجاء في مس ��ند احمد  -لإلمام احمد بن حنبل  -ج
 - 2ص  ,291عن س ��عيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة
يخب ��ر أبا قتادة أن رس ��ول اهلل Nقال يباي ��ع لرجل ما بين
الركن والمقام ولن يستحل البيت اال أهله فإذا استحلوه فال
يسأل عن هلكة العرب.
وجاء في فتح الباري ج  - 13ص 80
وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات
التابعين من الحلية بسند حسن صحيح إليه قال ال ينجو من
فتنة الدجال اال اثنا عشر ألف رجل وسبعة آالف امرأة.
اق ��ول فاين المليار مس ��لم م ��ن ابناء العام ��ة ,ام ان
الوهابي ��ة ه ��م الناج ��ون فقط وه ��ل ان عددهم اثنا عش ��ر
الف؟؟؟.
وجاء في صحيح مس ��لم ج  - 8ص  ,207وعن جابر
ب ��ن عب ��د اهلل يقول أخبرتني أم ش ��ريك انها س ��معت النبي
 Nيقول( :ليف ��رن الناس من الدجال في الجبال قالت أم
شريك يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ قال هم قليل).
وعن ��د ابن ماجة في ه ��ذه الرواية زي ��ادة تتحدث عن
كون العرب القليل يتواجدون في بيت المقدس.
اذ يقول  -:في س ��نن ابن ماجة ج  - 2ص , 1360
(...حتى ينزل عند الظريب األحمر  ،عند منقطع الس ��بخة
 .فترجف المدينة بأهلها ثالثا رجفات  .فال يبقى منافق وال
منافق ��ة إال خرج إليه  .فتنفي الخب ��ث منها كما ينفى الكير
خب ��ث الحديد  .ويدعى ذل ��ك ا ليوم يوم الخالص)  .فقالت
أم ش ��ريك بن ��ت أب ��ي العكر  :يا رس ��ول اهلل ! فأي ��ن العرب
يومئ ��ذ ؟ ق ��ال ( هم يومئ ��ذ قليل  .وجلهم ببي ��ت المقدس .
وإمامه ��م رجل صالح  .فبينم ��ا إمامهم قد تقدم يصلى بهم
الصبح  ،إذ نزل عليهم عيسى Qبن مريم الصبح  .فرجع
ذلك االمام Qينكص  ،يمش ��ى القهقرى  ،ليتقدم عيسى
يصل ��ى بالن ��اس  .فيضع عيس ��ى يده بين كتفيه ث ��م يقول له
 :تق ��دم فص ��ل  .فإنها ل ��ك أقيمت  .فيصلى به ��م إمامهم).
فه ��ل العرب الموج ��ودون اآلن ف ��ي ارض الجزيرة وعددهم
بالماليي ��ن يدخلون في طاعة الدجال ام انه يحصل ش ��يء
آخر ال نعلمه؟
فاين عرب الحجاز وشبه الجزيرة العربية
وجاء في مسند احمد بن حنبل  -ج  - 5ص , 31عن
رس ��ول اهلل( :Nيقول ال تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل
حت ��ى يقال م ��ن بقي من بني فالن فعرف ��ت انه يعني العرب
الن العجم إنما تنسب إلى قراها).
فه ��ذا اعتراف صري ��ح وواضح ب ��ان الذم ال ��وارد في
الروايات من مصادرهم يقصد به العرب.
وبذل ��ك ال يجوز لهم أن يقول ��وا ان االمام المهديQ
يهلك الع ��رب او ان روايات مصادر مدرس ��ة اهل البيتK

ال ��ف قتيل خرج يزدجرد هارب ��ا في اهل بيته ووقف في باب
االي ��وان وقال الس�ل�ام عليك ايها االيوان ه ��ا انذا منصرف
عنك وراجع اليك انا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه وال آن
اوانه قال سليمان الدليمي فنقلت البي عبد اهلل Qفسألته
عن ذل ��ك وقلت له ما قوله أو رجال من ولدي فقال Qذلك
صاحبكم القائم Qبامر اهلل عز وجل الس ��ادس من ولدي
قد ولده يزدجرد فهو ولده.
فهذه الرواية هي التي يس ��تدل بها (ش ��يخ صفا) تجد
انها ال س ��ند له ��ا وانما اودعها المجلس ��ي كتاب ��ه النه كتاب
جامع لالخبار واالثار سواء صحت ام لم تصح.
ونح ��ن نطرح تحدينا لهذا الش ��يخ ونق ��ول له من كل
واحدة مئة نذه ��ب إلى جوامع اخبارك ��م وآثاركم وتذهبون
إل ��ى جوامع اخبارنا وآثارنا فالواح ��دة علينا بمئة ونرى من
س ��يثبت عقيدت ��ه؟! إذ ل ��و اننا رجعن ��ا إلى صح ��اح كتبهم
كالبخاري ومس ��لم فضال ع ��ن غيره من الصح ��اح الثمانية
ومجامي ��ع االخبار االخ ��رى لوجدنا المئ ��ات بل االالف من
االخبار التي تتحدث عن امهات العقيدة في التوحيد والنبوة
والعدل ,وااللتزام به ��ا يخرم دينكم ويذبح اعتقادكم من
الوريد إلى الوريد فهل يقبل هذا الشيخ بهذا التحدي ام انه
سوف يقول ان للعلم اصوال والقتفاء اثر االخبار قواعد !.
المح ��ور الخام ��س :القتل ال ��ذي يحصل عن ��د ظهور
المهدي Qما هو المالك فيه؟ هل القومية ام عدم االيمان
بهQ؟,وبم ��ا جاء به من تصحيح لالس�ل�ام ,وان المهدي
 Qعن ��د الوهابي ��ة خليفة اهلل ,وهل يص ��ح لنا ان نعترض
على خليفة اهلل ام نأخذ منه االحكام.
ان القت ��ل الذي يحصل عند ظهور المهدي Qنحاكمه
وف ��ق نظرن ��ا واتباعن ��ا الصول مدرس ��ة اهل البي ��ت Kانه
اإلم ��ام المعص ��وم Qالذي ال يفعل عن ه ��وى أو عصبية أو
مي�ل�ا إلى عرق أو قومية فما يصدر من افعال ال محالة تمثل
ارادة اهلل س ��بحانه وتعالى وعند غيرن ��ا ،فان المهديQ
اذا خ ��رج فعنوانه عنده ��م خليفة اهلل فهل يا ترى لو فعل ما
فعل ايعترض عليه احد؟ .اال يكون هذا االعتراض اعتراضا
ف ��ي مقابل الن ��ص ,اال يكون جرأة عل ��ى اهلل بالتعدي على
خليفته؟.
اذن فالمس ��ألة ليس ��ت بأه ��واء وعصبي ��ة ,وليس ��ت
خاضعة للمحاكمات التشويش ��ية والصي ��اح ونعيق الغراب,
انما هي مسألة علمية تخضع لموازينها وتحاكم باصولها .
وها هي نتيجتها:
-1الرواية ضعيفة السند بل ال سند لها.
-2ان رواياته ��م ش ��ديدة ال ��ذم والتنكي ��ل بالع ��رب
زم ��ن الظهور ,فهل هم من وهابي ��ة الفرس والمجوس ام
سيتخذون قومية أخرى؟
-3اننا نج ��د ان الباعث وراء ذلك كله هو الخوف من
هذه النهضة الفكرية الدينية االجتماعية للتشيع خوفا من
ان تجتاح االوطان وتطيح بالعروش.
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األدب المهدوي

أبوذيات مهدوية

الحاج معين الخياط

أظ���ل لش���وكت أيام���ك له���ا ع���اد

السيد سعيد الصافي

الش���يعه لطلع���ة المه���دي لها عاد

م����رت اس����نين العم����ر يالمول����دك حالهـــ����ا

ثم���ود وابره���ة ونعث���ل له���ا ع���اد

وش����يعة عل����ي اتنادي����ك يالتعل����م ابحالهـــ����ا

منه���م تحتم���ي ابول���د الزجيّــــ���ه

مهرت����ك خله����ا اتهذب مش����تد ع����زم حالها

*

ت����دري ثم����ود الكف����ر ج����ارت علين����ه وع����د

*

*

*

*

الدني���ا َكلب���ي ج���زع من���ه ّ
ومل���ه
يمه���دي انته رج���ه الش���يعي ّ
ومله
ّ
ومل���ه
ياه���و الذخ���ر بالكلف���ه
غي���رك ل���و م َِل���ه الج���ور الوطيّ���ه

نرتجاك ليل انهار يالغايب
سعيد الصافي

نترجاك ليل نهار يالغايب
بين الدمع والح�سرة يوم الوعد ننتظره
****
�ضا َكت الو�سعه او بعد ما نتحمل او كلفه جروح البينه ما �أظن تن�شل
او كثرت م�شاكلنه او ندور عالحل او غيرك يغايبنه ا�شبعد نت�أمّل
َكوم او �شوف بينه ا�ش�صار يالغايب
حالتنه كل�ش خطره يوم الوعد ننتظره
*****
لو ردنه نحجي ابرمز لو بالمك�شوف ما يخفي عنك تعلم او زين ات�شوف
ا�صبح المنكر غالب اعله المعروف والح َكـ يعي�ش اب�سجن �أظلم مجتوف
تعلم زين باال�سرار يالغايب
او بالو�ضع عندك خبره يوم الوعد ننتظره
*****
يوميه تزه َكـ من الهموم ارواح والتدعي تعمل ابخير وا�صالح
و�أعله الو�ضع تحجي ابدموع التم�ساح كل همها يبن الح�سن جمع االرباح
اتبيع الدين بالدوالر يالغايب
او ميهمها حال الفقره يوم الوعد ننتظره
يالغايب اغيابك تعده احدوده ليل الظلم انه�ض او ك�سر اقيوده
والفتن تدري ابكل كتر موجوده او ح�شد ال�سفياني علينه اجنوده
جرد ال�سيف واخذ الثار يالغايب
ما نفذ َكلبك �صبره يوم الوعد ننتظره

مسجات مهدوية
عيـون����ي هيمهـــ����ا دليل����ي لش����وفتـــك
ي����ا اب����ن الحس����ن يمت����ه ترف����رف رايت����ك
م����ا تنجل����ي
*

مـــــــوال مهدوي

االح����زان االبطلعتـــ����ك
*

*

*

لوم����ا تجين����ي بيقظتـــ����ي م����ر بالحلـــ����م
يا اب����ن الحس����ن عم����ري انفنه وان����ه بألم

يالطول����ت غيبت����ك ننتظ����ر ي����وم الوعــــ����د
ملين����ه كاف����ي الح����زن هالي����وم فرح����ه وعد
اش����ما تصع����ب المش����كله يم����ك س����هل ّ
حلها

ق�صة وعِ ربة

ا�ستجابة الدعاء بف�ضل التو�سل اىل اهلل مبوالنا
االمام احلجةQ

اعداد غفران الموسوي

كان ��ت زوج ��ة آي ��ة اهلل محم ��د تق ��ي
الهمدان ��ي ق ��د اصيب ��ت بنوب ��ة قلبية اثر
حادث ��ة ادت الى مقتل ولديها الش ��ابين في
جبال ش ��مران ش ��مالي طهران ،وس ��اءت
حالته ��ا الصحي ��ة الى درجة ش ��ارفت معها
عل ��ى الم ��وت دون أن تنفعه ��ا بش ��ئ كث ��رة
معالجات االطباء.
وبع ��د أربع ��ة أيام م ��ن اصابة زوجته
بذل ��ك الم ��رض الش ��ديد ،جل ��س آية اهلل
الهمدان ��ي يح ��دث نفس ��ه فق ��ال لماذا ال
أتوس ��ل الى اهلل عزوج ��ل بالحجةالمنتظر
 Qوهو امام زماننا ،ليكشف اهلل عزوجل
عن ��ا ه ��ذه الش ��دةويش ��في مريضتن ��ا مما
تقاس ��يه ،لماذا ال ألجأ إلى التوسل مثلما
فع ��ل اولئك الذين ق ��رأت قصصهم البنتي
فاطمة قبل ايام.
وهكذا توس ��ل -ف ��ي تلك الليل ��ة -الى
اهلل بوليه المهدي Qوتضرع بقلب منكسر
حتى اخذته س ��نة م ��ن الن ��وم ,والدموع
مأل عينيه ،وعندما اس ��تيقظ في الساعة
الرابع ��ة س ��حراً س ��مع همهم� �ةً تأت ��ي م ��ن

الطابق السفلي في منزله حيث كانت ترقد
زوجت ��ه المريضة ،وعندم ��ا نزل مع أذان
الفجر في الساعة الخامسة والنصف وجد
ابنته الكبرى مبتهجة وهي تبش ��ره بشفاء
أمها بالكامل! سألها عما جرى ،فأخبرته
ب ��أن امه ��ا ق ��د ايقظته ��م باضط ��راب في
الس ��اعة الرابعة س ��حراً وهي تقول :قوموا
لتوديع الس ��يد االم ��ام Qان ��ه ذاهب!! ثم
قامت بنفس ��ها -رغم انها كانت قد فقدت
بالكام ��ل القدرةعلىالحرك ��ة من ��ذ ايام,
وشايعت االمام الى باب الدار!
وعندم ��ا س ��ئلت االم المريض ��ة ع ��ن
االمر ومن هو الس ��يد الذي رأته هي دونهم
قالت :لقد رأيت عند رأس ��ي س ��يداً جليالً
ليس بالش ��اب الصغير وال بالشيخ الكبير،
ق ��ال لي :قومي لقد عاف ��اك اهلل ،قلت :ال
استطيع القيام ،فقال بلهجة حازمة :قومي
لقد عوفيت ،فقمت هيبة له ،وعندما اراد
الخروج ناديتكم لكي تقوموا لتوديعه،فلما
تأخرتم خرجت انا لتوديعه.Q

نا�شر العدل وال�سالم

السيد عبد االمير االعرجي

�أزهـــ��رت ف��ي �سنــ��اه �سامـــراء
وعلـــي
ُب ّ�شــر الم�صطفـــ��ى به
ُّ
تم فيــه المنــى ل�ســادات فهــر
جل م��ن زين ال�سم��اوات فيكــم
حل��ي الك��ون والزم��ان وطاب��ت
*
*
*
*
*
خات��م االو�صي��اء ب��ك ا�ستغاث��ت
دع��وة الح��ق مالها م��ن مجيـب
ذهبت مث��ل �صيح��ة و�ســط واد
رفع��ت طرفها ال��ى النا�س ترنو
زاغ��ت االعي��ن المري�ض��ة عنه��ا
�سئم��ت منهم وراح��ت الى من
�شرعت الم�صطفى ا�شتكت ف�أغثها
غب��ت عن��ا حيناً م��ن الدهر حتـى
*
*
*
*
فمت��ى ينجلي النوى ع��ن محيـــا
قم��ر تـم ق��د تجلــ��ى ف�شعــــت
ول��ه غيبت��ان �صغ��رى وكبـ��رى
ه��و مهدين��ا وهــ��ادي البرايـــ��ا
ين�شر الع��دل وال�ســ�لام امــــام
الي��ذوق الحمام يبق��ى الـــى ّان

وزكا ن�ش��ر نرج���س وال�ضيـــ��اء
والبت��ول الزه��راء واال�صفيــ��اء
وال�صف��ا وازده��ت ب��ه البطح��اء
ب�شمو���س تجل��ى به��ا الظلمـــاء
فيك��م االر���ض والف�ض��ا وال�سماء
*
*
*
*
*
م��ن عــ��داك ال�شريعـ��ة ال�سمحاء
اذ تنـــ��ادي واليلبـــ��ى النــــ��داء
ليـــ���س فيــ��ه ح��ي وال احيـــ��اء
وه��ي تبكي ولي�س يج��دي البكاء ُ
وازدرته��ا اال�ش��رار وال�سفهـ��اء
ل��م يخب في��ه للم�ض��ام الرجــاء
فلهـــ��ا ان��ت بل�ســـ��م و�شفـــــا ُء
في��ه �س��ادت احرارن��ا االدعيـ��اء
*
*
*
*
في��ه تجل��ى ال�س��راء وال�ضــ��را ُء
ب�سن��اه الخ�ضـ��راء والغبــ��را ُء
فيهم��ا االختبـــ��ار واالبتـــــ�لا ُء
وهو ال�شمـ���س ما علي��ه خفــــاء
في��ه تحي��ى االم��وات واالحيــــاء
في��ه تحي��ا ال�شريع��ة ال�سمحـــــاء

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

ي����ا ي����وم يص����دح بالنظـــ����م من����ي القلــــم

ضع خطا على كلمات الحديث الشريف واستخرج كلمة السر المكونة من ( )6حروف تذكر
لك اسم مدينة ايرانية تحدث فيها معارك بين الخراساني والمعارضين له  ,عن االمام الباقر
:Q
(م��ن _ المحت��وم – الذي – ال – تبديل – له – عند – اهلل – قيام – قائمنا –
فمن – شك – فيما – أقول – لقى – اهلل – وهو – به – كافر – وله – جاهل )

منا�سبات ال�شهر

كن بانتظاري

الشيخ اسعد البصري

خلف س ��حاب االنتظار ..يقف عاشقٌ في
قلبه نار ..يتلمس تلك الخيوط الذهبية لشمس
جللها الس ��حاب يستمد منها دفيء الحب في
صقيع االغتراب..
انا يا سيدي في تجربتي منذ غبت ,وفي
سفري منذ ان عرفت بان محطتي االمنة هي
عيناك المتطلعتان بصمت ووقار..

ان ��ت يا ام ��ل الغنى ف ��ي زم ��ن االفتقار,
الدلي ��ل ف ��ي اوان االحتي ��ار ,انت ال ��ذي اذا
اشتكى! تنشب الجله في كياني نار..
رحلتي قصي ��رة يا منق ��ذي فاجعلها آمنة
عل ��ى جناح الش ��وق ,رحلت ��ي ال س ��بيل معها
إلى الرج ��وع ,الن رجوعي ال س ��بيل معه إلى
وص ��ول ,ان ��ت ي ��ا س ��يدي محطت ��ي االخيرة
االمنة ...فكن بانتظاري!!....

جاء في بحار االنوارج 51ص 345باب16
احوال الس ��فراء بخصوص استش ��هاد اإلمام
الناس على وكالة (عثمان بن سعيد).H
(روى احمد بن عل ��ي بن نوح ابو العباس
الس ��يرافي ,قال اخبرنا اب ��و نصر عبد اهلل
بن محم ��د بن احم ��د المعروف باب ��ن برينة
الكات ��ب ق ��ال حدثن ��ا بع ��ض الش ��راف م ��ن
الش ��يعة االمامي ��ة اصح ��اب الحدي ��ث ,قال
حدثني اب ��و محمد العباس بن احمد الصائغ
قال حدثني الحسين بن احمد الخصيبة قال
حدثن ��ي محمد بن اس ��ماعيل وعل ��ي بن عبد
اهلل الحسينان (الحسنيان).
قاال :دخلنا على ابي محمد الحس ��نQ
بس ��ر من رأى وبين يدي ��ه جماعة من اوليائه
وش ��يعته ,حتى دخل عليه بدر خادمه فقال:

ي ��ا موالي بالباب قوم ش ��عث غب ��ر فقال لهم
ه ��ؤالء نفر م ��ن ش ��يعتنا باليمن ف ��ي حديث
طويل يسوقانه إلى ان ينتهي الى:
ان قال الحس ��ن :Qلب ��در فامض فاتنا
بعثمان بن سعيد العمري .فما لبثنا إال يسيرا
حت ��ى دخل عثمان فقال له س ��يدنا ابو محمد
 Qام ��ض ي ��ا عثم ��ان فان ��ك الوكي ��ل والثقة
المأم ��ون عل ��ى م ��ال اهلل واقبض م ��ن هؤالء
النفر اليمنيين ما حملوه من المال ,ثم ساق
الحدي ��ث ,إلى ان ق ��اال ثم قلن ��ا باجمعنا يا
سيدنا واهلل ان عثمان لمن خيار شيعتك ولقد
زدتن ��ا علما بموضعه من خدمتك وانه وكيلك
وثقت ��ك على م ��ا اهلل .قال Qنعم واش ��هدوا
علي ان عثمان بن سعيد العمري وكيلي ,وا ّن
ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم.)Q

المهدي Qفي احاديث العترة الطاهرةK
جاء ف ��ي دالئل االمامة ص , 236ص477ج 422ط ج ,ان رسول اهلل Nقال-:
( اذا توال ��ى اربع ��ة م ��ن االئمة م ��ن ولدي,
محمد وعلي والحس ��ن ,Kفرابعهم هو القائم
المأمول المنتظر)
جاء في مختصر اثب ��ات الرجعة ص-488بالع ��دد ( ,15ان امي ��ر المؤمني ��ن Qس ��ئل عن
معن ��ى ق ��ول رس ��ول اهلل Nان ��ي مخل ��ف فيك ��م
الثقلين ,كتاب اهلل وعترتي ,من العترة ,فقال:
أنا والحس ��ن والحس ��ين واالئمة التس ��عة من ولد
الحس ��ين ,تاس ��عهم مهديهم ,ال يفارقون كتاب
اهلل وال يفارقه ��م حتى يردوا على رس ��ول اهلل N
حوضه).

جاء ف ��ي كمال الدين ج 1ص 323ب 31ج.7ان عليا بن الحسين Qسيد العابدين Qقال-:
(م ��ن ثب ��ت عل ��ى مواالتنا ف ��ي غيب ��ة قائمنا
اعطاه اهلل تعالى اجر الف ش ��هيد من شهداء بدر
واحد).
ج ��اء ف ��ي الفت ��ن الب ��ن حم ��اد ج 1ص368ح ,1082انه ذكر عند رسول اهلل NالمهديQ
فقال:N
(المهدي ح ��ق هو؟ قيل :فم ��ن هو؟ قال:Q
م ��ن قريش ,قي ��ل :من اي قري ��ش؟ قال :Nمن
بني هاشم .قيل :من اي بني هاشم؟ قال :Nمن
بني عبد المطلب ,قيل من اي عبد المطلب؟ قال
 :Nمن ولد فاطمة.)P

 -1بدء أيام العزاء الحسيني.
 حص ��ار بن ��ي هاش ��م ف ��ي ش ��عب أبيطالب .سنة  8من بعثة النبي.N
 ثورة أهل المدينة ضد يزيد .سنة 63هـ.
 رفع نبي اهلل ادريس Qمكاناً عليّا. خروج التوابين مع س ��ليمان بن صردالخزاعي من الكوفة سنة  65هــ.
 -2دخول اإلمام أبي عبد اهلل الحسين
 Qأرض كربالء سنة  61هــ.
 ورود اإلم ��ام محمد بن عل ��ي الجواد Qأرض بغداد 220 ،هــ فقد أشخص من
قبل المعتصم العباسي.
 -6اجتم ��اع جي ��وش بن ��ي أمي ��ة لقتال
الحس ��ين Qسنة 61هــ ،وقد منعوه وعائلته
الماء في اليوم التالي.
 -8أبو الفض ��ل العباس Qيأتي بالماء
إلى خيام أبي عبد اهلل الحسين Qبعد قتال
جيش عمر بن سعد.
 -9محاص ��رة خي ��ام أب ��ي عب ��د اهلل
الحس ��ين ،Qوزحف عس ��كر عمر بن سعد
نحو الخيام سنة  61هــ.
 احياء اإلمام الحس ��ين Qوأصحابهليلة العاشر من محرم بالعبادة.
 -10ش ��هادة أب ��ي عب ��د اهلل اإلم ��ام
الحس ��ين بن علي Qمقت ��والً من قبل جيش
بني أمية ،بكربالء سنة 61هــ.

 مطرت الس ��ماء دماً لمقتل الحس ��ين ،Qاحمرت منه البيوت والحيطان.
 عمر بن س ��عد يبعث ب ��رأس أبي عبداهلل الحسين Qإلى الكوفة.
 اقامة العزاء على الحس ��ين Qبأمرمن معز الدولة البويهي سنة  352هــ بإغالق
األسواق ،وان تلبس النساء المسوح.
 ظه ��ور اإلم ��ام المه ��دي ،Qي ��ومالس ��بت بمك ��ة بي ��ن الرك ��ن والمق ��ام س ��نة
الظهور المقدس.
 -11توج ��ه عم ��ر بن س ��عد بس ��بايا أبي
عبد اهلل الحس ��ين Qإلى الكوفة بعد مقتل
الحسين.Q
 -12دفن الجس ��د الطاه ��ر لإلمام أبي
عبد اهلل الحسين.Q
 -13إدخال س ��بايا أه ��ل البيت Kإلى
مجلس أبن زياد في الكوفة سنة  61هــ.
 -15فت ��ح خيب ��ر وقدوم جعف ��ر Qوقد
ق ��دم جعفر من أبي طالب من الحبش ��ة بعد
هجرته إليها سنة  7هــ.
 والدة السيد علي بن موسى بن جعفربن محم ��د بن طاووس الحس ��يني في الحلة
سنة  589هــ.
 -16تعيين بيت المقدس قبلة للمسلمين
في اول البعثة.
 -17نزول الع ��ذاب على أصحاب الفيل
�أعمال ال�شهر:
بقيادة إبرهة ،بعد مجيئهم لهدم الكعبة.
يس ��تحب للممه ��د القي ��ام باألعم ��ال
 -19تس ��يير س ��بايا أهل البيت Kمن التالية:

الكوفة إلى الشام سنة  61هــ.
 س ��قي الس ��م لإلم ��ام الحس ��ن ب ��نعل ��ي المجتبى Kبيد جعدة بنت األش ��عث
بمؤامرة من معاوية سنة  50هــ.
 -21وفاة الش ��يخ العالمة جم ��ال الملّة
والحق والدين الحسن بن مطهر الحلي سنة
726هـــ.
 وفاة الشيخ ابي جعفر بن الحسن بنعلي الطوس ��ي ،شيخ الطائفة ورئيسها سنة
460هــ.
 -23يقظ ��ة أصحاب الكهف من نومهم
بعد  309سنة.
 -25ش ��هادة اإلمام علي بن الحس ��ين
السجاد Kمسموماً على يد الوليد بن عبد
الملك األموي سنة 94هـــ.
 -28وف ��اة حذيفة ب ��ن اليمان صاحب
رس ��ول اهلل ،Nواخ ��ص خ ��واص أمي ��ر
المؤمنين Qسنة 36هــ.
وف ��ي مح ��رم الح ��رام كت ��ب المنافقون
الصحيف ��ة الملعون ��ة الثانية ،وق ��د تعاقدوا
عليه ��ا في الكعب ��ة ( ان قت ��ل اهلل محمداً أو
م ��ات لت ��زون هذا األم ��ر عن أه ��ل البيت
 ،Kوكان ه ��ذا أس ��اس الظل ��م ألهل بيت
العصم ��ة والطه ��ارة ,ومقدم ��ة إلغتصاب
الخالفة وأخذ البيعة.

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

قال تعالى:َ
َ
( حَتَّى إِ َذا اسْ� �تَيْأسَ الرُّسُ� � ُل وَ َظنُّواْ أنَّهُ� �مْ َقدْ ُكذِبُواْ
جَاءهُمْ نَصْرُنَا َفنُجِّيَ مَن نَّشَ ��اء وَالَ يُرَدُّ بَأْسُنَا ع َِن الْ َقو ِْم
الْمُج ِْرمِينَ) يوسف.110 :
روي الحاف ��ظ القندوزي الحنفي ف ��ي ينابيع المودة
ص ... 509ع ��ن امي ��ر المؤمنين علي ب ��ن ابي طالبQ
انه قال:
(ما يجئ نصر اهلل حت ��ى كان اهون على الناس من
الميت ��ه ,وهو ق ��ول ربي عزل وج ��ل في كتابه في س ��ورة
يوس ��ف (..النص) ,وذلك عند قي ��ام (قائمنا) المهدي

.)Q
وقال تعالى:َ
َ
( وَلَ َقدْ أَرْسَ� �لْنَا مُوسَ ��ى بِآيَاتِنَا أ ْن أخْ � ِ�رجْ َقوْمَكَ مِنَ
الظلُمَاتِ إِلَى الن ُِّور وَ َذ ِّكرْهُمْ بِأَي َِّام هّ
ُّ
اللِ إِ َّن فِي َذلِكَ آليَاتٍ
لِّك ُِّل صَب ٍَّار شَكُور) ابراهيم.5 :
ج ��اء في ��ه ايضا ف ��ي نف ��س الصفحة ع ��ن الباقروالصادق Lانهما قاال :قوله تعالى (النص):
(اي ��ام اهلل ثالث ��ة ,يوم يقوم القائ ��م ,يوم الكرّه,
ويوم القيامة).

جاء في االصحاح  16من (انجيل يوحنا من -العهد الجديد):في انتظار الموعود
( )13واما متى جاء ذاك روح الحق ,فهو يرش ��دكم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفس ��ه ,بل كل ما يسمع
يتكلم به ويخبركم بأمور آنية.
جاء في االصحاح  6من (انجيل لوقا من -العهد الجديد):في اوصاف انصار المنجى
( )2طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل )22( .طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون .طوباكم ايها
الباكون النكم ستضحكون.

 عدة صلوات ليلة األول من المحرم،األول ��ى :مائ ��ة ركع ��ة ف ��ي كل منه ��ا الحمد
والتوحيد ،الثانية :ركعتان في االولى منهما
الحمد واالنعام ،وفي الثانية الحمد ويس،
والثالث ��ة :ركعت ��ان ف ��ي كل منهم ��ا الحمد،
واحدى عشرة مرة التوحيد.
 ص ��وم الي ��وم األول من ��ه ،وان يدعوث�ل�اث م ��رات بدع ��اء (الله ��م أن ��ت االل ��ه
القديم .)...كما هو مبي ��ن في كتاب مفاتيح
الجنان.
 صي ��ام األيام التس ��عة األول ��ى منه،ويمس ��ك في العاش ��ر منه ع ��ن الطعام إلى
الزوال.
 الصالة مئة ركعة ليلة عاشوراء ،كلركعة (بالحم ��د) و (قل هو اهلل أحد) ثالث
مرات ،والتس ��بيح بعدها ،وكما هو مفصل
في كتب الدعاء.
ف ��ي العاش ��ر م ��ن المح ��رم ينبغ ��ياإلمساك عن السعي في حوائج الدنيا.
وفي عاشوراء أيضا يزور أبا عبد اهللالحس ��ين Qويقيم مأتم ،يع ��زي اخوانه
المؤمني ��ن ويعظ ��م اجورهم به ��ذا المصاب
الجلل ،وان يدعو باألدعية المبينة في كتب
الدعاء.
 ان يذك ��ر في آخر ش ��هر محرم حالح ��رم أب ��ي عب ��د اهلل الحس ��ين Qوبنات ��ه
وأطفاله ،وهم اسارى
وأن يقرأ فيه زيارة وارث.

من فوائد الدعاء لالمام صاحب العصرQ
احياء امر االئمة الطاهرينKوهو امر كاف في ترغيب اهل اليقين ..وما يدل عليه من منقول ..مضافا
إلى اتفاق ذوي العقول على حس ��ن هذا العم ��ل المقبول .بروايات عديدة عن
آل الرسول.N
فقد جاء في اصول الكافي  ..عن ابي جعفر انه قال:
...واوصه ��م بتق ��وى اهلل العظيم وان يعود غنيهم عل ��ى فقيرهم وقويهم
على ضعيفهم ,وان يش ��هد حبهم جنارة بينهم وان يتالقوا في بيوتهم ,فان
لقيا بعضهم بعضا حياة المرنا .رحم اهلل عبدا احيا امرنا.. .
وجاء في البحار عن اإلمام الرضا Qانه قال( :من جلس مجلسا يحيى
فيه امرنا ,لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).
وفيها ما في الليالي عن الصادق Qانه قال:
(تالق ��وا ,وتحادث ��وا العل ��م ف ��ان بالحدي ��ث تجل ��ى القل ��وب الراين ��ة,
وبالحديث احياء امرنا فرحم اهلل من احيا امرنا).
وال ريب في كون الجلوس للدعاء بتعجيل فرج صاحب الزمان Qهو من
المصاديق القطعية لهذا العنوان .فهو ذكر لفضائله واحياء المره.Q
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