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االنتظ ��ار ،وما تمثله هذه المفردة في
الثقافة اإلس�ل�امية أو البش ��رية بش ��كل عام
يخت ��زن الكثي ��ر م ��ن المعاني ،التي تش ��مل
وتمث ��ل دورة معرفية متكامل ��ة تمتد بظاللها
لتغطي جميع المساحات الفكرية والعملية.
ف ��ان االنتظ ��ار مف ��ردة تمث ��ل عقي ��دة
الموحدين ،ونبراس أه ��ل الفناء ,وطريقة
اإللهيين ,هذا في جانبها الروحي وما تلقيه
بظاللها على هذا الجانب.
فاالنتظ ��ار ال ��ذي يتق ��وم بالصب ��ر
والعم ��ل ،وال نعن ��ي بالصب ��ر هن ��ا الصب ��ر
الذي يك ��ون حالة ضمن اإلط ��ار المعاش في
أجواء العم ��ل والحياة العادي ��ة ،بل نعني به
ذل ��ك الصبر ال ��ذي ضمن لصاحب ��ه أن يحيا
بصبره مع رس ��ول اهلل Nومع الضاربين في
ص ��ف القائم Qوان لم ي ��درك ذلك واقعا,
فالب ��د من أن يك ��ون هذا الصب ��ر الذي يمثل
تلك النفس ��ية القوي ��ة في مواجه ��ة الصعاب
والوق ��وف عنده ��ا ب ��إرادة تح ��دت جمي ��ع
األه ��واء وأخضعتها للنام ��وس اإللهي ،من
ش ��خص عركت ��ه الدواه ��ي ومرس ��ته الحياة
فجعلته اصلب عودا واقوى نفس� �اً وروحاً ,اذ
مجرد ان يكظم االنس ��ان غيظ ��ه ،أو يتجرع
غصص النوائ ��ب ال تجعل منه مصداقا لتلك
(المعيّة).
والمطلوب ان يكون ه ��ذا الصبر مقرونا
بالعم ��ل ،ال ��ذي يرقى به االنس ��ان الى صف
االخ ��وان الذي عجز عنه م ��ن كان في زمانه
 Nمن رجاله ،كما في الحديث.
فالب ��د لنا م ��ن االبحار ف ��ي ملكوت هذه
المفردة العجيبة لنحيي بها نفوس ��ا امرضها
الده ��ر ،لتق ��ف عل ��ى مش ��رعة التوحي ��د
االنتظاري ،وتام ��ن به دخوال في حصن اهلل
الذي من دخله امن عذاب الجسد والروح .
وكي ��ف ال نعجب من ان تك ��ون لمثل هذه
المف ��ردة خ ��واص عجيب ��ة ،وقد تلب ��س بها
األنبياء والرس ��ل ( َفانْتَظِرُواْ إِنِّ ��ي مَعَكُم مِّنَ
الْمُنتَظ ِِرينَ).
فيا ترى ما ه ��و واقعنا تجاهها ،وما هو
مق ��دار اس ��تفادتنا منها في تاصي ��ل وجودنا
الديني والثقافي واالجتماعي ....؟
رئيس التحرير

وبعد غي ��اب العصمة عن مق ��ام التبليغ باحكام
اهلل تعال ��ى والقي ��ام بالوظائف الديني ��ة ,فال رادع
ع ��ن التالع ��ب باالح ��كام وضياعه ��ا والتفري ��ط في
الوظائف الدينية إال قوة العدالة وش ��دة الخوف من
اهلل تعالى.

وانما نقصد هنا بيان حقيقة
االجتهاد والتقليد والمرجعية عند
الشيعة بواقعها المشرق المشرف
حسبما اقتضته االدلة الشرعية,
ومن عين صافية.
وبذل ��ك نك ��ون ق ��د قمن ��ا بما
علينا م ��ن بيان الحقيق ��ة والدفاع
ع ��ن المرجعي ��ة الصحيحة ,التي
ق ��د تظلم نتيجة الفه ��م الخاطيء
لها.
ان االس ��اس ف ��ي ذل ��ك هما
االجته ��اد والعدال ��ة :ام ��ا العدالة
فنقص ��د منه ��ا المرتب ��ة العالية,
وه ��ي التي تمن ��ع الش ��خص عادة
من مخالفة التكليف الشرعي ومن
الوق ��وع ف ��ي المعصي ��ة وان كانت
صغي ��رة بحي ��ث لو ص ��درت منه-
نادرا-ألس ��رع للتوب ��ة واالنابة هلل
تعالى.
وام ��ا االجته ��اد فه ��و عب ��ارة

واس ��تنباطه م ��ن االدل ��ة ,ف ��ان ادلة االح ��كام غير
منضبط ��ة ,والنفس بطبعها تميل للفتوى بما يطابق
الظنون والقناع ��ات والعواطف ,فقد يجنح الباحث
للحك ��م ,وتلب ��س علي ��ه نفس ��ه ,فيس ��توضح االدلة
عليه بس ��بب ذلك ,وقد يؤتى حظ ��ا من القدرة على
االس ��تدالل واللح ��ن بالحج ��ة فيبرز ما لي ��س دليال
بصورة الدليل.
وال حاجز له عن التالعب أو التسامح أو التغافل
في ذل ��ك إال الخوف من اهلل تعالى ,وش ��دة الحذر
من نكال ��ه ,حين يلتفت إلى ان الخصم المحاس ��ب
ه ��و اهلل تعالى الذي ال تخفى عليه خافية ,وال يخدع
بالحجة الواهية ,فانه حينئذ يتجلى له ان ما يقيمه
م ��ن االدل ��ة ق ��د يصل ��ح ألن يك ��ون حجة ل ��ه مع اهلل

عن الق ��درة عل ��ى اخذ الحك ��م الش ��رعي والوظيفة
العملية من االدل ��ة المعتبرة الكافية في الخروج عن
المسؤولية امام اهلل تعالى .والفاقد للقدرة المذكورة
جاهل ,ال معنى للرجوع اليه وتقليده.
نعم م ��ع العلم باخت�ل�اف المجتهدين-كما هو
حاصل االن -البد من ترجي ��ح االعلم مع االمكان,
وتعد االعلمية شرطا ثالثا.
يع ��د ان يك ��ون على مرتب ��ة عالية م ��ن العدالة.
وه ��ي ارقى من العدالة المعتبرة في الش ��اهد وامام
الجماع ��ة .وانه اذا تس ��اوى المجته ��دان في العلم,
يقدم للتقليد من هو اش ��د ورعا ..وهذا يوضح مدى
ارتباط ش ��دة ال ��ورع بالتقليد الذي ه ��و اتباع العالم
بالحكم الشرعي.
ان عدال ��ة مرج ��ع التقليد نابع م ��ن ان االمانة
كلم ��ا عظمت وجل ��ت احتاجت إل ��ى التحصين بملكة
رادعة عن الخيانة بنحو اقوى وأكد.

تعال ��ى ,وعذرا بي ��ن يديه أو ال يصل ��ح فيحمله ذلك
طبعا على استفراغ اوسع ,واستكمال الجهد لمعرفة
االدلة الحقيقية ,والوقوف عندها واستنباط الحكم
على اساسها.
وثانيا :للضغ ��وط االخرى الخارجة عن مقام
االس ��تدالل ,اذا كثيرا ما يكون الحكم الذي تقضي
به االدلة الش ��رعية غي ��ر مالئم لرغبات الس ��لطان
أو العائل ��ة ,أو غي ��ر مناس ��ب للظ ��رف القائ ��م ,أو
العواطف المتأججة.
كم ��ا قد يتعرض لضغ ��ط االنانية ,بلحاظ حب
الظه ��ور ف ��ي االبت ��كار ,والتميز ع ��ن االخرين ,أو
ف ��ي التجدي ��د والعصرنة ,أو في التس ��هيل من اجل
اس ��تقطاب أكبر ع ��دد ممكن من الن ��اس ,إلى غير
ذلك مما يدعو إلى محاولة التخلص من قيود االدلة
الش ��رعية الحقيقية ,وااللتفاف عليها ,والتش ��بث
بالشبه والمبررات للخروج عنها.

(يا لثارات الح�سين)

السيد احمد االشكوري

فالمرجع في التقليد يتعر�ض لـ:
اوال :للضغ ��ط النفس ��ي عن ��د اختي ��ار الحكم

نق�صد هنا بيان حقيقة االجتهاد والتقليد واملرجعية عند ال�شيعة بواقعها
امل�شرق امل�شرف ح�سبما اقت�ضته االدلة ال�شرعية ,ومن عني �صافية
كثي ��را ما يختل ��ط مقتض ��ى التكليف الش ��رعي
بالع ��ادة والروتي ��ن ,وتتحك ��م في ��ه العواط ��ف
والمصال ��ح ,فينح ��رف المكلف في تطبي ��ق الحكم
الش ��رعي عن حقيق ��ة الح ��ال غفلة وذه ��والً .بل قد
يتعمد بعض الناس ذلك-تبعا للهوى-تس ��امحا في
اداء الوظيفة وتمردا عليها.
وم ��ن ث ��م يحت ��اج لمث ��ل ه ��ذا الحدي ��ث تنبيها
للغاف ��ل ,وموعظ ��ة للمتم ��رد ,وه ��زا للضمائ ��ر
الش ��ريفة ,كما قال اهلل تعالى ( :وَ َذ ِّكرْ َفإِ َّن ِّ
الذ ْكرَى
تَن َفعُ الْمُؤْمِنِينَ).
كما ان هذا االنحراف قد يكون سببا في تشويه
حقيق ��ة التقلي ��د والمرجعي ��ة ألن كثيرا م ��ن الناس
ال يتس ��نى له أخ ��ذ الفكرة م ��ن مصادرها االصلية،
ب ��ل يأخذها من واق ��ع تطبيقها العمل ��ي ,فاذا خرج
التطبيق عن الضوابط الحقيقية عكس صورة مشوهة
للفكرة ,وال س ��يما وان االجتهاد يحمل مفهوما آخر
في الواقع القائم غير الشيعي.

�أنهار من الب�شر ِّ
متهد لظهور املنتظرQ
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الشيخ حميد الوائلي

لو �أخذنا على عاتقنا يف م�سرية الأربعني لزيارة االمام احل�سني  Qب�أن
نفهّ م اجلمهور �أن مل�سريكم هذا عالقة مبا�شرة بظهور الأمام املهديQ

رجل يفكر بامل�سري و�آخر يفكر بالتفجري
سامي جواد كاظم

عدة نقاط لالنطالق ،ونقطة
واح ��دة لاللتق ��اء  ،وللمنطلقي ��ن
غايتان احداهما الوصول إلى نقطة
االنطالق الحياء ش ��عيرة اسالمية
ما.
وأخ ��رى تك ��ون نقط ��ة االلتقاء
وهي تفجير جسد عفن لمنع اآلخر
من تحقيق غايته.
رج ��ال  ..نس ��اء ..ش ��باب..
أطف ��ال ..عج ��زة يجمعه ��م ح ��ب
الحسين  Qوااليمان بالحجة ،Q
يأملون ظهوره النقاذ البش ��رية مما
ه ��ي فيه م ��ن الباط ��ل ،ومجموعة
أخ ��رى تفكر كيف تمن ��ع هؤالء من
الوصول إل ��ى كربالء المقدس ��ة ال
لشيء إال ألنهم يحبون الحسين Q
ويؤمنون بوجود ولده القائم. Q
ولو تأملنا سبب البغض هذا-
وأن ��ه بال ش ��ك يرجع إل ��ى بغضهم
للمه ��دي  - Qفإنن ��ا س ��نصل إلى
نتيج ��ة مفادها أن هؤالء الحاقدين
يكش ��فون ع ��ن وجوهه ��م الكالح ��ة
ويدين ��ون أنفس ��هم واألجن ��دة التي
تمولهم وتس ��خرهم لهك ��ذا أعمال
بأنهم ظلمة األرض الذين سيقضي
عليه ��م اإلم ��ام Qليم�ل�أ األرض
عدالً وقسطا .

الممهدة لنداء
الم�سيرة
ّ

نق ��ول ويقول ��ون أيض ��ا أن
اإلم ��ام المه ��دي  Qس ��يخرج في
آخ ��ر الزم ��ان ليم�ل�أ األرض عدال
وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا،
وال ��ذي يملؤه ��ا ظلم ��ا وج ��وراً هم
الطواغيت ومس ��تبدو العصر ،فلو
كن ��ت أؤمن بهذا وأن ��ت أيضاً تؤمن
بهذا ،فال ��ذي ال يؤمن به ويحارب
م ��ن يؤم ��ن ب ��ه،أال يعدّ م ��ن جنود
الطواغيت الذين يعلمون مصيرهم
إذا ظهر المهديQ؟
إذا ش ��عار المه ��دي Qه ��و
القضاء على الطواغيت  ،وهو شعار
علني وقد صرح به كل األئمة ،K
فكي ��ف بطواغي ��ت بني أمي ��ة وبني
العب ��اس عندم ��ا اغتالوا وس ��جنوا
األئم ��ة  Kخوفا على عروش ��هم ؟
فهل م ��ن المعقول أنهم س ��يتركون
ولده ��م  -أي اإلم ��ام المهديK
من غير مقاومة ،وش ��عاره علنا هو
القض ��اء عليهم ؟ بل العدة حاضرة
والتأه ��ب في أوجه وكل األس ��اليب
غير الشرعية مسموحة لديهم لقتل
كل من يؤمن بفكرة اإلمام المهدي
.Q
التتمة صفحة)6( :

تعتب ��ر المس ��يرات الجماهيري ��ة _إذا نظرن ��ا إليه ��ا
ضمن النظرة الحالية_ انها أحد أهم المحاور في تحديد
السياسات للمجتمع بل قد تتعدى إلى أن تتدخل في تغيير
النظم والدول .
فلو عكس ��نا م ��ا تمثل ��ه المس ��يرات الجماهيرية التي
تنطلق من أسس عقائدية لكان األولى أن نقول انه لو كانت
القابلية على التغيير في المسيرات الجماهيرية االعتيادية
بنس ��بة تقارب  %60فإنها في المس ��يرات العقائدية البدّ
أن ترتفع إلى نس ��بة أعلى بكثير ,ومنشأ هذه الالبدية أن
تلك المس ��يرات الجماهيرية كان ��ت منطلقاتها المطالبة
بتلبية حاجات آنية كتوفير معيش ��ة أفضل أو مسكن أو نوع
من الحرية تتناسب وطموح الشخص الذي خرج في هذه
المس ��يرات ,أما المسيرات الجماهيرية العقائدية فإنها

تنطلق م ��ن منطلقات تخت ��رق هذا الوج ��ود لترتبط عبر
القدوة الذي تتخذه الجماهير إلى وجود أرحب وأوس ��ع,
ألن العقي ��دة ال يحصره ��ا الوج ��ود الدنيوي ب ��ل هي تنفذ
إلى الوجودات المتعددة التي يعيشها اإلنسان ,وتتحصل
ثمراته ��ا ل ��ه في المراحل التي س ��ينتقل إليه ��ا بعد حياته
الدنيوية ,ومن هذا المنطلق يكون الدافع أقوى والعزيمة
أعلى وبمرتبة يضعف معها امكانية النيل من المس ��يرة أو
تفكيكها وإضعافها.
ومن هن ��ا ,لو أنن ��ا أخذنا عل ��ى عاتقنا في مس ��يرة
األربعين لزيارة االمام الحس ��ين  Qبأن نفهّم الجمهور
أن لمس ��يركم هذا عالقة مباشرة بظهور األمام المهدي
 Qوهذه العالقة يمكن استكشافها من جوانب متعددة .
التتمة صفحة)6( :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
(لَ َقدْ كا َن لَ ُكمْ ف ِِيهمْ أُسْوَ ٌة حَسَنَ ٌة)
(الممتحنة)6 :
العطايا الربّانية والرساالت
السماوية هبة إلهية لتكامل البشر
وإيصالهم إلى برّ األمان والسعادة،
وقد صيغت هذه المنحة بدساتير
وقوانين متمثّلة بالكتاب الكريم والسُنّة
الشريفة ،وزيّنت هذه الحلية بياقوت
األسوة الميدانية ،فكانت القصص
القرآنية تحت ّل مساحة واسعة من
المصحف حتَّى نزلت سورة القصص
وجاءت القصَّة ال بعنوان تاريخ
سردي عفوي ،بل أسوة يقتدى بها،
فالقصّاص هو اهلل تعالى( :نَحْنُ نَ ُقصُّ
عَلَيْكَ أَحْ َسنَ ا ْل َقص َِص) (يوسف،)3:
والمأمور بالبيان هو الرسول األكرم
َ ( ،Kفا ْقص ُِص ا ْل َقصَصَ لَعَلَّهُمْ
َيتَف ََّكرُونَ) (األعراف ،)176 :والغاية
هي التدبّر والتأمّل واالعتبار والحذو
بحذو الصالحين والتأسّي بهم.
ولكي تؤثّر شخصية األسوة أثرها
المنشود فرضت عناصر لها من الحبّ
والمودَّة ،وإبرازها وإظهارها منارًا
كمقام إبراهيم وحجر إسماعيل ،Q
وأقرن بأعمال عبادية ،بل توسَّعت
األسوة فصارت القبلة والمسجد
والمصحف وصالة العيد والجمعة
والموقف والمسعى والمنحر لتسامي
مكانة هذه الشعيرة في عقول الناس
وبواطنهم ويعيشونها حيّة بمشاعرهم
وأحاسيسهم بطراوة ونضارة ولذاذة.
فكان للشريعة أسلوبان :ذكر

صفات الخير ترغيبًا وترهيبًا
لتاركها ،وذكر حملة تلك
الصفات حتَّى ورد في رواية
اإلمام الحسين  Qلسليمان
بن صرد الخزاعي( :فلكم
فيَّ أسوة) ،فكان  Qأسوة
في إخالصه هلل تعالى،
حيث قال ( :Qاللّهمّ إنَّك
تعلم أنَّه لم يكن ما كان منّا
تنافسًا في سلطان ،وال
التماسًا من فضول الحطام،
ولكن لنري المعالم من
دينك ،ونظهر اإلصالح في
بالدك ،ويأمن المظلومون
من عبادك ،ويعمل بفرائضك
وسُننك وأحكامك) ،وكذا هو أسوة
في الصبر ،قال ( :Qصبرًا بني
الكرام) ،وأسوة في التسليم ،فقد
ورد في دعائه يوم عاشوراء( :اللّهمّ
أنت ثقتي في ك ّل كرب ،ورجائي في
ك ّل شدّة ،وأنت لي في ك ّل أمر نزل
بي ثقة وعدّة ،كم من ه ّمً يضعف فيه
الفؤادُّ ،
وتقل فيه الحيلة ،ويخذل فيه
الصديق ،ويشمت فيه العدوّ ،أنزلته
بك وشكوته إليك رغبة منّي إليك
عمَّن سواك ،ففرَّجته وكشفته ،وأنت
وليّ ك ّل نعمة ،وصاحب ك ّل حسنة،
ومنتهى ك ّل رغبة) ،وأسوة في زهادة
الدنيا ،قال ( :Qعباد اهلل اتّقوا
اهلل وكونوا من الدنيا على حذر،
َّ
فإن الدنيا لو بقيت ألحد وبقي عليها
أحد كانت األنبياء أحقّ بالبقاء وأولى
بالرضا) ،وأسوة في فنائه بالحبّ،
كما ورد في دعاء عرفة على لسانه
الشريف( :أنت الذي أزلت األغيار عن
قلوب أحبّائك حتَّى لم يحبّوا سواك،
ولم يلجؤوا إلى غيرك ،أنت المؤنس
لهم حيث أوحشتهم العوالم ،وأنت
الذي هديتهم حيث استبانت لهم
المعالم ،ماذا وجد من فقدك ،وما
الذي فقد من وجدك ،لقد خاب من
رضي دونك بدالً ،ولقد خسر من بغى
عنك متحوّالً).
فاإلمام الشهيد أسوة العمل
في الشجاعة والمظلومية والعبادة
والدفاع عن العقيدة والقيم والعدالة
والصالبة....

التتمة صفحة)6( :

من التعددية �إىل
دولة العـــدل الإلهي
د .احمد راسم النفيس

م ��ر العال ��م م ��ن الناحية السياس ��ية
عبر مرحلتين وال زلنا في انتظار المرحلة
الثالثة:
فالمرحلة األولى هي مرحلة السلطة
األبوي ��ة التفردي ��ة ,مرحل ��ة الحكوم ��ات
اإلمبراطوري ��ة الظالم ��ة ع ��ادة والعادل ��ة
ن ��ادراً ,كاإلمبراطوري ��ة الفارس ��ية
والبيزنطي ��ة ,وتدخ ��ل معه ��ا مرحل ��ة ما
تس ��مى ب� �ـ الخالف ��ة اإلس�ل�امية كاألموية
والعباسية والعثمانية.
والثاني ��ة ه ��ي مرحل ��ة التعددي ��ة
والمش ��اركة الش ��عبية (الديمقراطية) في
الحكم من خالل االنتخابات ,وهي مرحلة
اقرب إلى تحقيق العدالة من سابقتها ,إال
انه ال يمكن الجزم بأن التعددية هي قرين
العدالة ,إضافة إلى ان هذه الديمقراطية
في الغال ��ب كانت ديمقراطي ��ة األغنياء,
كديمقراطية الواليات المتحدة األمريكية
التي تقوم مؤسسات التمويل فيها في إدارة

عملية الديمقراطية ودفع الموالين لها إلى
مراكز صنع القرار.
ام ��ا المرحل ��ة الثالث ��ة فه ��ي مرحلة
إقامة دولة العدل اإلله ��ي الحقيقي) وهي
مرحلة تحقيق حلم البشرية في قيام دولة
المهدي المنتظر(( Qوَن ُِريدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى
الَّذِي� �نَ اسْ� �تُضْعِ ُفوا فِ ��ي أَْالر ِْض وَنَجْعَلَهُمْ
أَئِمَّ� �ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَا ِرثِي� �نَ .وَنُم َِّكنَ لَهُمْ فِي
أَْالر ِْض وَنُ � ِ�ري فِرْعَوْ َن وَهَامَ ��ا َن وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُم مَّا َكانُوا يَحْ َذرُو َن)).

التتمة صفحة)6( :
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دراسات

بين العلم واالديان

لالطباء وعلماء البيئة دراسات وتجارب خلصوا فيها إلى جملة
م ��ن الوصايا تؤثر ف ��ي إطالة عمر االنس ��ان ,ويبدو بعضها بس ��يطا
جدا ولكنه ذو أثر كبير في هذا المجال ,نش ��ير في هذا الفصل إلى
مجموعة منها:
 _ 1االطمئنان الروحي:
يعتب ��ر االطمئنان الروحي من أكثر العوامل أثرا في إطالة عمر
اإلنس ��ان ,ولذا نج ��د ان المتدينين هم اطول الن ��اس أعمارا ,لما
يحملون من اعتقاد باهلل عز وجل يورثهم االطمئنان.
وإلثبات هذا االدعاء يكفينا ان نلقي نظرة على اإلحصائية التي
قدمها الدكتور (وليم بارك) الطبيب االمريكي المعروف حول الموت
ف ��ي العالم حيث يق ��ول :بلغ مع ��دل الموت في العالم ف ��ي كل دقيقة
( )62شخصا وفي كل ساعة ( )3767شخصا وفي كل يوم ()90410
شخصا وفي كل سنة ( )33مليون شخص.
وفي أوربا نجد ان في االلف شخص ,هناك شخصا واحدا يصل
عمره إلى المائة س ��نة ,وهناك عشرة اشخاص في هذه االلف تصل
أعمارهم إلى السبعين سنة ,ومن بين هؤالء االشخاص الذين تصل
اعمارهم إلى الس ��بعين عاما نجد ان في االلف ش ��خص منهم يوجد
( )43ش ��خصا من رجال الدين و( )40شخصا من الفالحين و()29
ش ��خصا عالما وكاتبا و ( )26ش ��خصا استاذا ومعلما و( )24شخصا
طبيب ��ا .فيظهر من ه ��ذه االحصائية ان علماء الدي ��ن يمثلون ضعف
االطباء الذين يعمرون ,وه ��ذا خالف المتوقع الن االطباء اكثر من
غيره ��م معرفة باالمور الصحية ,ولكن االطمئنان الروحي الموجود
لدى علماء الدين ال يوجد في اية طبقة من طبقات المجتمع.
واذا تركن ��ا ط ��ول عم ��ر علم ��اء الدي ��ن لالحظن ��ا ان االف ��راد
المتدينين ه ��م اكثر الناس عمرا عل ��ى االرض ,وإلثبات ذلك ننقل
لكم هذه اإلحصائية التي تقول :ان نس ��بة االشخاص الذين يدخلون
ف ��ي الق ��رن الثان ��ي من اعماره ��م في االتح ��اد الس ��وفيتي تصل إلى
عش ��رة اش ��خاص من كل مائة الف ,في حين تصل هذه النس ��بة في
(أذربيجان) الس ��وفيتية البلد المسلم إلى ( )84شخصا في كل مائة
الف.
يتضح م ��ن ه ��ذه اإلحصائية االرتب ��اط الغريب بي ��ن طول عمر
االنسان واالطمئنان الروحي الناتج من العقائد الدينية.
 -2عامل الوراثة:
ان لعام ��ل الوراثة االثر المعروف ف ��ي طول العمر ,وهناك على
م ��دى التاريخ عوائل يتمتع افرادها باعمار هي اطول من اعمار بقية
الناس.
وم ��ن الدراس ��ات الجميلة في هذا الموضوع ما ق ��ام به (ريموند
بيرل) حيث ذكر اسم عائلة مجموع عمر سبعة اظهر منها هو ()699
سنة ,فيما توفي اثنان منهم بحوادث مفاجئة.
وفي احصائية جديدة نش ��رتها شركات التأمين قام بها (دبلن)
و(هرب ��رت ماركس) ظه ��ر فيها تأثي ��ر عمر الرج ��ال الصالحين في
اوالدهم.
وان لعام ��ل الوراث ��ة م ��ن القوة بحي ��ث يظل معه تأثي ��ر العوامل
االخرى كالبيئة والعادات في حياة االنسان اقل شأنا.
 -3عامل التغذية:
يعتق ��د علم ��اء التغذية ان طول عمر االنس ��ان يرتبط كثيرا بنوع
التغذي ��ة والظ ��روف االقليمية التي يعيش ��ها ,وقد توصل ��وا إلى هذا
االعتق ��اد بعد دراس ��ة ط ��ول عمر ملك ��ة النحل الذي يع ��ادل ()400
ضعف من اعمار بقية النحل.
فق ��د قام عالم البيئة الفرنس ��ي المعروف (بلوفر) بدراس ��ات
واس ��عة ومثيرة ف ��ي حياة ملك ��ة النحل الطويل ��ة والت ��ي ترافقها قوة
وحيوية مس ��تمرة بهدف اكتشاف اس ��باب القوة وطول الحياة ,وكان
من نتائج دراس ��ته انه وجد ان ملكة النح ��ل تتناول على طول عمرها
غذاء خاصا يس ��مى (جلة) تهيئه لها العامالت من النحل ,في حين
ً
ان بقي ��ة افراد الخلي ��ة ال يتناولون من هذه الم ��ادة إال خالل الثالثة
اي ��ام االولى من عمرهم ,وبالتالي ف ��ان قدرة الملكة وجمالها وطول
عمرها يكمن في هذا الغذاء الخاص.
وبعد دراس ��ة تركيب هذه الم ��ادة العجيبة ظهر انها تحتوي على

علي اكبر مهدي بور

الكارب ��ون والهيدروجي ��ن واآلزوت واالركس ��ترول وفيتامين ��ات ()B
ومقدار من حامض (البانتوتنييك).
 -4قلة تناول الطعام أو االعتدال فيه:
وباإلضاف ��ة إلى االعتناء بن ��وع الغذاء من المه ��م أيضاً التحكم
بحجمه ,فان له االثر البالغ في تقصير أو اطالة عمر االنسان.
ان التخم ��ة ه ��ي احدى العوام ��ل المهمة جدا ف ��ي موضوع قصر
عمر االنسان ,ونالحظ ان االفراد الذين عبرت اعمارهم حد المائة
سنة هم غالبا من الذين يقللون تناول الطعام.
 -5عامل المحيط :
ان العيش ف ��ي محيط خال من الضوضاء ,وبعيد عن الس ��موم
والمكروب ��ات ,وف ��ي من ��ازل تتمتع بالتعرض الش ��عة الش ��مس بقدر
كاف ,كل ذلك يؤدي إلى طول عمر االنسان وسالمته.
 -6الهواء الطلق :
ان استنش ��اق الهواء الطلق ,واالس ��تفادة من النس ��يم المنعش
وقت طلوع الفج ��ر ,والعيش في المناطق الخض ��راء التي تكثر فيها
االشجار ,كل ذلك يؤدي إلى اطالة عمر االنسان ,فيما يؤثر السكن
في الغرف الضيقة والفضاء المحدود في تقصير عمره.
 -7البرودة:
ظهر من دراس ��ة حياة الذين دخل ��وا القرن الثاني من أعمارهم
الحي ��اة في المناطق الب ��اردة تؤدي إلى طول عمر االنس ��ان اكثر من
المناطق الحارة.
 -8العمل:
كذلك العمل والس ��عي يؤثران في إطالة عمر االنسان فيما تؤدي
قل ��ة العمل والخمول إلى تقليل عم ��ره ,وال نجد من الذين عمروا في
هذه األرض من كان ال يمارس العمل بشكل واسع.
ان التقاعد في فترات الش ��باب وترك العمل يؤثر في تقليل عمر
االنسان وسرعة شيخوخته.
 -9نوع العمل:
ً
باإلضافة إلى مقدار العم ��ل فان نوع العمل يؤثر أيضا على عمر
االنس ��ان وقد ذكرنا في فصل االطمئن ��ان الروحي احصائية اظهرت
االختالف باالعمار بين صفوف العاملين.
 -10ترك التدخين:
ان االعتي ��اد عل ��ى التدخي ��ن وإضافة إلى االض ��رار االقتصادية
واالجتماعية والجسمية والروحية الناجمة عنه ,فان له االثر الكبير
في تقصير عمر االنسان ,ومع االسف يعتبر التدخين في مجتمعاتنا
عالمة على نضج الشاب وتقدمه ,في حين انه بدأ بتخريب بدنه من
اول حياته ,ويحدونا االمل ان تس ��تيقظ الشعوب فتبعد هذه العادات
المضرة من حياة شبابها.
 -11كثرة المشي:
ان اثر المشي على طول عمر االنسان امر ال شك فيه ,وهناك
من المعمرين من يعتقدون ان الس ��بب الرئيس في ا طالة اعمارهم
هو المشي.
 -12وجود برنامج لحياة االنسان.
 -13وجود هدف مشخص لالنسان.
-14التناسب والتعادل بين العمل واالستراحة.
 -15نوع القيلولة ,وخصوصا لالف ��راد الذين تتراوح اعمارهم
بين االربعين إلى الخمسين سنة.
 -16لبس الحذاء المريح وذي اللون الجميل.
-17تناول افضل الطعام منذ الصباح الباكر.
-18االستفادة من المواهب الطبيعية.
-19تنظيم النوم من حيث الوقت والمقدار.
-20الرياضة التنفسية.
إضافة إلى عوامل كثيرة اخرى.
من هن ��ا يتضح ان االعجاز ليس هو الس ��بب الوحي ��د في اطالة
العمر ,فاذا ما اخذن ��ا بنظر االعتبار هذه العوامل من قضية تعامل
اإلمام المهدي Qمعها نجد انه الفرد المثالي فيها جميعا ,مما يعني
ان هناك عدة عوامل ,علمية وطبيعية ,فضال عن االعجازية تجعل
من طول العمر امرا متقبال بمنئى عن االستبعاد واالستهجان.

من فقهائنا

�أ�سباب طول العمر للإمام المهديQ

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

�شيخ اال�سالم النائيني H

والدته ون�سبه:H
هو محمد حس ��ين بن الش ��يخ عبد الرحيم,
الملقب بشيخ االسالم النائيني النجفي.
ولد Hفي حدود س ��نة  1273هـ في (نائين),
وه ��ي بلدة من نواح ��ي (اصفهان) باي ��ران ,كان
اب ��وه يلقب بش ��يخ االس�ل�ام ف ��ي اصفه ��ان ,وهو
لق ��ب س ��لطاني ,وكذلك اباؤه م ��ن قبله ,اما هو
 Hفكان ش ��يخ االسالم بحق ,ولكن ليس بفرمان
سلطاني.
قرأ شيخنا Hاول مباديء العلوم في نائين,
وفي سنة  1293هـ او  95هـ هاجر إلى اصفهان,
وف ��ي س ��نة  1302ه� �ـ هاجر إل ��ى الع ��راق ودخل
سامراء  1303هـ.
ث ��م هاجر إلى كربالء ,وبقي فيها مدة ,ثم
هاجر إلى النجف االشرف سنة  1314هـ.
�أ�ساتذته:H
قرأ رحمه اهلل على شيوخ اجالء وعلماء كبار
ومنهم:
_ الشيخ محمّد كاظم اآلخوند.H
_ محم ��د باق ��ر Hاب ��ن الش ��يخ محم ��د تقي
صاحب حاشية المعالم.
_ الميرزا محمد حسن النجفي.H
_ الميرزا أبي المعالي.H
_ الشيخ محمد تقي المعروف بأقا نجفي.H
_ السيد محمد حسن الشيرازي.H
_ السيد محمد الفشاركي االصفهاني.H
_ المولى فتح علي جونابادي.H
_ الميرزا حسين النوري.H
تالمذته:H
تتلمذ على ش ��يخ االس�ل�ام النائيني كثير من
العلماء االفاضل ومراجع عظام منهم:
_ السيد ابو القاسم الخوئي.H
_ الشيخ محمد علي الكاظمي الخراسانيH
صاحب (فوائد األصول).
_ الش ��يخ موس ��ى الخوانس ��اري النجف ��يH
صاحب (منية الطالب في شرح المكاسب).
وغيرهم الكثير.
م�ؤلفاته:H
للشيخ Hالكثير من المؤلفات المهمة:
_ تنبيه االمة.
_ رسالة لعمل المقلدين.
_ حواشي العروة الوثقى.
_ رسالة في اللباس المشكوك.
_ رسالة في احكام الخلل في الصالة.
_ رسالة في نفي الضرر.
_ رسالة في التعبدي والتوصلي.
_ اجوبة مس ��ائل المس ��تفتين ,جمعها بعض

علماء يتحدثون عن المهدي Qوالمهدوية

ال�شيخ عفيف النابل�سي /لبنان:

ال�شيخ جعفر الهادي /العراق:

االنتظار ال يك ��ون باننا نرضى
بالمنك ��ر أو ال نقب ��ل ب ��ه ,ب ��ل ه ��و
ان نب ��دأ بمعالج ��ة المنك ��ر وازالة
الج ��ور والوق ��وف ض ��ده ول ��و كان
ذل ��ك الج ��ور كبي ��را ,وحت ��ى اذا
كان اصح ��اب المعروف ..اصحاب
الح ��ق مجموعة قليلة من الناس,
فعندم ��ا يريد اهلل للحق ان ينتصر
فس ��وف تتناغى وتتن ��ادى وتتداعى
كل االج ��زاء المتفرق ��ة في العالم
ثم تأت ��ي بق ��وة واح ��دة ,وبالتالي
حين يس ��مع اصحاب االمام صوت
الح ��ق ,ص ��وت اإلم ��ام ,وص ��وت
الع ��دل عندئذ س ��وف يلتحقون به
 Qم ��ن كل ح ��دب وص ��وب وبهذا
االلتح ��اق تخ ��ر ع ��روش الجبابرة
وينفلت الناس من س�ل�اطينهم وال
يبقى للجور أية كلمة.

االنتظار هو توقع غائب يعود,
أو مسافر يقدم ويرجع من سفره,
ومن االنتظ ��ار االنتظ ��ار االيجابي
حي ��ث يك ��ون المس ��افر والغائ ��ب
ش ��خصية عظيم ��ة محبوبة وموضع
اهتمام المنتظر والمتوقع ,فالذي
يتوق ��ع ظه ��وره حض ��وره ورجوع ��ه
ويترق ��ب ذل ��ك سيس ��تعد لمجيئ ��ه
ولرجوعه ولعودت ��ه بترتيب المكان
بإع ��داد الطري ��ق وزرع ��ه بالورود
ورش ��ه بالماء ,وكذلك فإنه يظهر
توقع ��ه وانتظ ��اره ف ��ي سلس ��لة من
االعمال التي تعكس معالم استقبال
هذا الوافد القادم ,وعدم االكتفاء
بالجلوس في عقر الدار ووضع اليد
على اليد واالنكفاء على النفس.
ال�سيد ح�سين �شرف الدين /لبنان:

اإلم ��ام المه ��دي المنتظرQ

ه ��و والع ��دل توأم ��ان ,وال يك ��ون
الع ��دل إال بظه ��وره المادي حس ��ب
الوعد االلهي ال ��ذي ننتظره طوال
ه ��ذا الزمن باكمله ,وه ��ذا الوعد
االله ��ي ,النبوي,االمام ��ي ,ه ��و
الوع ��د ال ��ذي يأتين ��ا مترادف ��ا في
ق ��راءة لس ��ور الكت ��اب الكري ��م,
وف ��ي االحادي ��ث النبوية الش ��ريفة
وف ��ي رواي ��ات االئم ��ة ,Kالت ��ي
ترين ��ا كيف يمكن ان نس ��تقبل هذا
الموعود اآلتي الذي ش ��كل وجودنا
وثقافتن ��ا وكياننا كل ��ه ,وما يمكن
ان نقدم ��ه لوجه اهلل تعالى في هذا
الخصوص كله هو حالة من حاالت
هذا االنتظار.
ال�سيد محمد علي الحلو /العراق:

االنتظ ��ار بمعن ��اه الكام ��ل ه ��و
ان يس ��عى االنس ��ان المنتظِ ��ر الن
يتكام ��ل ,وان ينض ��ج فك ��ره وان
يرش ��د عمل ��ه ,فاالنتظ ��ار يعن ��ي

التقوى بمعن ��اه المتكامل الذي من
خالل ��ه يك ��ون المنتظِر مس ��تحقا
الس ��تقبال المصل ��ح العالمي ,وان
يتعاطى مع الدولة العالمية االلهية
المستقبلية.
فاالنتظ ��ار بحقيقت ��ه هو تكامل
وبن ��اء ورش ��د ونض ��ج ,ولي ��س
االنتظ ��ار ان ينتظ ��ر االنس ��ان
ليحس ��ب وقتا لظه ��وره Qانما ان
يستعد استعدادا كامال ,وان يكون
ناضج ��ا الس ��تقبال ه ��ذا التغيي ��ر
االلهي العالمي الجديد.
ال�شيخ علي المح�سن /ال�سعودية:

لع ��ل اهمية االنتظ ��ار تكمن في
ثالث ��ة ام ��ور ,األول هو رف ��ع حالة
الي ��أس في الخ�ل�اص م ��ن الظلم
الذي قد يصيب بعض الشيعة على
مر العصور ,والثاني هو بعث االمر
ف ��ي النف ��وس ,والتأكي ��د عل ��ى ان
الليل مهما طال فان الفجر سيطلع
م ��ن جدي ��د ,واالم ��ر الثال ��ث هو
تعزي ��ز االرتباط بين الش ��يعة وبين
اإلم ��ام الغائ ��ب Qال ��ذي س ��يمأل
االرض قس ��طا وع ��دال بعدما ملئت
ظلما وجورا.

تالمذته.
_ تقري ��رات بحث ��ه ف ��ي االص ��ول المس ��مى
(اجود التقريرات) لتلميذه الس ��يد (ابو القاس ��م
الخوئي).
علمه ومرجعيته:H
كان رحمه اهلل عالم� �اً جليالً ,فقيها أصولياً
حكيما ,عارفاً أدبياً ,مدرس� �اً مقلَّداً في االقطار
وان ��ه وبع ��د وفاة المي ��رزا محمد تقي الش ��يرازي
 Hراس وقل ��د ف ��ي س ��ائر االقطار ,هو والس ��يد
االصفهان ��ي ,Hاس ��تقامت له الرئاس ��ة العلمية
في العراق ,يعتبر م ��ن كبار علماء االصول واليه
تنسب مدرسة اصولية كبيرة اذ يعد رأيه االصولي
واحداً من اهم اآلراء في علم االصول الحديث.
ال�شيخ النائيني Hو�سامراء:
كيال ال يتشتت شمل مدرسة سامراء ويتقوض
بنيانها وحتى ال تتش ��تت االهواء وتتشعب اآلراء,
ويبطل دس ��ائس الدولة التركية واعوانها آنذاك,
الذي ابتديء به من أواخر عهد الميرزا الشيرازي
.H
فق ��د بق ��ي الش ��يخ النائين ��ي Hفي س ��امراء
حتى بعد وفاة والده الش ��يخ عبد الرحيم ,فمكث
م ��دة فيه ��ا وحتى بع ��د وف ��اة الميرزا الش ��يرازي
 Hوم ��ع جماع ��ة م ��ن تالم ��ذة الميرزا كالس ��يد
محمد االصفهاني Hوالميرزا الش ��يخ محمد تقي
الش ��يرازي ,Hوالس ��يد اس ��ماعيل ص ��در الدين
العاملي ,Hوالميرزا حسين النوري.H

م�شاركته الفاعلة في الحياة للعامة:

لما احتل االنجليز العراق بعد الحرب العالمية
االولى ,واريد تتويج الملك فيصل االول ملكا على
العراق ,وتعيين وزراء وحكومة وتأس ��يس مجلس
نياب ��ي ,فق ��د ع ��ارض الش ��يخ النائيني والس ��يد
االصفهاني هذا المش ��روع وطال ��ب بتغيير الوضع
بأفضل منه ,اال انهما ابعدا إلى ايران في س ��نة
1341ه� �ـ وقد اقام في قم س ��نة كامل ��ة ,ولكنهما
اعي ��دا بعد ذلك إلى الع ��راق ,فعاد إلى النجف
االشرف.
وفاته:H
توفي الش ��يخ النائيني Hبالنجف االشرف,
ظهر السبت  26جمادي االولى سنة  1355هـ عن
عمر ناهز الثانية والثمانين.
ودفن ف ��ي بعض حجرات الصح ��ن الحيدري
الشريف.
وق ��د رثاه الكثير ,ومنهم الش ��يخ محمد علي
اليعقوبي رحمه اهلل منها قوله:
بكى البلد االمين عليك شجــــــــواً
فجاوب صوته البلد الحرام
وراع الخطب فارس فاستشاطت
وشاطرت العراق به الشام
وعم بك االسى شرقاً وغرباً
كما عمت مواهبك الحسام
اهالوا الترب منك على محيا
به في المحل يستسقى الغمام

�أحداث اقليمية ت�ؤثر على منطقة الحجاز
قبيل الظهور

مجتبى السادة

م ��ن عالم ��ات الظهور بعض اإلح ��داث السياس ��ية التي تقع
في العالم اإلس�ل�امي ,وتؤثر على منطق ��ة الحجاز ,باعتبارها
نقطة انط�ل�اق أو بداية حركة االمام .. Qفنجدبش ��كل عام ان
األمة اإلس�ل�امية تعيش قبيل الظهور حالة من الضعف السياسي
الش ��ديد بس ��بب الحروب والفت ��ن واالقتتال الداخل ��ي  ،وكذلك
تدخ ��ل الق ��وى األجنبية (الروم) ف ��ي المنطق ��ة  ،ونتيجة لذلك
تظهر وتبرز على الس ��احة تيارات سياس ��ية متصارعة ومتنافسة
مثل -:
_ خروج السفياني من الشام (وهو من المحتوم)  ،وهو من
ابرز أعداء اإلمام Qومدعوم من الغرب .
_ خروج اليماني من اليمن (وهو من ا لمحتوم أيضاً)  ،وهو
من مؤيدي ومناصري اإلمام. Q
_ خروج الخراس ��اني من إي ��ران  ،وهو كذلك من مؤيدي و
مناصري اإلمام. Q
هذه القوى الثالث تمثل مراكز الثقل السياس ��ي والعسكري
حينها في المنطقة  ،وبتحركاتها وصراعاتها وتحالفاتها تش ��كل
الجو والمناخ السياس ��ي العام للمنطقة قبل الظهور بفترة وجيزة
.
وف ��ي الوقت الحال ��ي ,عندما نقرأ احداث منطقة الش ��رق
األوسط ,ونراقب األوضاع السياسية والعسكرية فيها  ،نستشف
م ��ن قراءتنا بان إرهاصات احداث الظهور بدأت تظهر للعيان ،
وبوادر نش ��وء نواة للقوى السياس ��ية المتوقعة ف ��ي تلك الفترة قد
تشكلت ،وبدأنا نتحسس كذلك معالم للتيارات المتنافسة والتي
لها عالقة بإحداث الظهور وعالماته  ..ومن هذه التيارات-:
التيار األول  :تيار أصحاب اإلمام المهدي Qوهم اليماني
والخراس ��اني  ،فكثير م ��ن المؤمنين يعتقد ب ��ان احداث اليمن
االخيرة والحرب مع الحوثيين ما هي إال بداية وإرهاصات لخروج
اليمان ��ي  ..وما تدخل الحكومة الس ��عودية في الحرب  ،إال بداية

لخلق وتهيئة المناخ
لس ��ير اإلح ��داث
ف ��ي المس ��تقبل
كم ��ا نقرأه ��ا ف ��ي
عالم ��ات الظه ��ور
وكم ��ا رس ��متها لنا
الروايات الشريفة.
التي ��ار الثاني
 :اع ��داء اإلم ��ام
المهدي Qبقيادة السفياني حليف اليهود والغرب والحاقد على
أه ��ل البيت Kواتباعهم ،ولهذا نجد حاليا بعد احداث العراق
(س ��قوط صدام) وج ��ود تحالف بي ��ن البعثتي ��ن والتكفيريين في
المنطقة ضد الشيعة  ،ش ��اهدا لبداية إرهاصات وتهيئة المناخ
المناسب لخروج السفياني ونشوء تياره  ،ورسم معالم االحداث
المس ��تقبلية كما توضح لنا روايات وعالم ��ات وأخبار الظهور في
الشام والعراق والحجاز .
م ��ن هنا نلم ��س ان س ��احة المنطقة ف ��ي الرواي ��ات ميدانا
لمع ��ارك متعددة وهامة  ،ومجرى األم ��ور واالحداث الحالية ما
هو إال مقدمة لعدم االس ��تقرار السياس ��ي كما وضحته األحاديث
الشريفة .
كذل ��ك نجد من ناحية أخرى ان بعض المؤمنين والمتابعين
ألحداث الملف النووي اإليراني وسير األمور فيه واستغالل القوى
االس ��تكبارية لذلك  ،يعتقدون بربط ذلك بأج ��واء رواية اإلمام
الباقر Qحي ��ث قال( :كأني بقوم قد خرجوا بالمش ��رق يطلبون
الح ��ق فال يعطون ��ه  ،ثم يطلبونه فال يعطون ��ه  ،فإذا رأوا ذلك
وضعوا س ��يوفهم على عواتقهم  ،فيعطون ماس ��ألوا فال يقبلونه
حتى يقوموا  ،وال يدفعونها إال إلى صاحبكم  ،قتالهم ش ��هداء
 ،أما إني لو أدركت ذلك ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر).

الغيبة ال�صغرى لالمام Qو�سفرا�ؤه الممجدون

عبد اهلل علي الحسين

كان م ��ن لط ��ف اهلل تعال ��ى عل ��ى اإلم ��ام
المه ��دي Qالمنتظ ��ر ان حجب ��ه ع ��ن عي ��ون
الظالمين م ��ن بني العباس الذي ��ن جهدوا على
تصفيته جس ��ديا ,فقد خرج م ��ن بينهم وهم ال
يش ��عرون ,كم ��ا حجب جده رس ��ول اهلل Nعن
ابصار القرشيين الذين اجتمعوا لقتله.
فقد بدأت الغيبة الصغرى عند وفاة اإلمام
الحس ��ن العس ��كري Qس ��نة ( 260هـ) ,ففي
ه ��ذا الوق ��ت احتج ��ب اإلم ��ام المه ��دي Qعن
اعين الناس بداره الواقعة بس ��امراء والتي فيها
مرقد ج ��ده وابيه ,Lإال انه كان يلتقي بخيار
المؤمنين والصالحين.
واق ��ام اإلمام المنتظ ��ر Qكوكبة من خيار
العلماء والصالحين س ��فراء له ,كانوا واس ��طة
بينه وبين ش ��يعته وكانت مهمتهم حمل المسائل
الش ��رعية إل ��ى اإلم ��ام Qوجواب ��ه عنه ��ا .اما
الوكالء فهم:
 )1عثمان بن سعيدQ
وه ��و اول وكالء االم ��ام ,Qكان ثقة زكيا
امين ��ا وقد قام بدور ايجاب ��ي ومتميز في خدمة
االئم ��ة Kفي اي ��ام الطاغية المت ��وكل ,الذي
فرض الحصار االقتص ��ادي على اإلمام الهادي
 ,Qفمن ��ع من ايصال الحقوق الش ��رعية اليه.
وكان ��ت تصل على ي ��د عثمان بن س ��عيد بعد ان
يجعله ��ا في زق ��اق الس ��من ويبعثها إل ��ى اإلمام
الهادي ,Qومن بعده إلى ولده اإلمام الحس ��ن
العس ��كري .Qوكان عثم ��ان Hهمزة وصل بين
اإلمام وش ��يعته ,وقد تولى عنه النيابة المطلقة
والوكال ��ة العام ��ة .ف ��كان يحم ��ل الي ��ه حقوقهم
ورسائلهم .حتى انتقل إلى حضيرة القدس ودفن
في مق ��ره االخير في بغداد بجان ��ب الرصافة,
وله قبر مشيد يزوره المؤمنون.
وابّ ��ن اإلم ��ام المنتظر Qالفقي ��د العظيم
بكلم ��ة بعثها إل ��ى نجله العال ��م المقدس محمد
ب ��ن عثم ��ان ,Hج ��اء فيها( :ان ��ا هلل وان ��ا اليه
راجعون ,تس ��ليما المره ورض ��ا بقضائه .عاش
ابوك س ��عيدا ومات حميدا ,فزجه اهلل والحقه
باوليائ ��ه وموالي ��ه فلم يزل مجته ��دا في امرهم
س ��اعيا إلى ما يقربه اهلل عز وجل اليهم ,نضّر
اهلل وجه ��ه واقال عثرته ,اجزل اهلل لك الثواب
واحس ��ن لك العزاء ,ورزيت ورزينا واوحش ��ك
فراقه واوحشنا ,فس ��ره اهلل مع منقلبه ,وكان

من سعادته ان رزقه اهلل ولدا مثلك ,يخلفه من
بعده ,ويقوم مقامه بامره ,ويترحم عليه واقول
الحمد هلل ف ��ان االنفس طيبة بمكانك وما جعله
اهلل عز وج ��ل فيك وعندك ,وق ��واك وعضدك
ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا.)..
وقد حكت هذه الكلم ��ات مدى حزن اإلمام
المه ��دي Qعلى نائب ��ه الذي كان م ��ن عناصر
االيمان ,كما اعرب االمام Qعن ثقته البالغة
بولده محمد الذي توفرت فيه صفات الكمال.
 )2محم ��د ب ��ن عثمان Hتش ��رف بالنيابة
عن اإلمام المنتظر ,Qفكان من ثقاة الش ��يعة
ومن علمائهم المبرزي ��ن وكان كأبيه موضع ثقة
الجميع وكانت رس ��ائل الش ��يعة وحقوقهم تصل
اليهم وهو ب ��دوره يوصلها إلى االمام Qويحمل
اليهم اجوبتها بتوقيعه.
وق ��د كت ��ب اإلمام Qفي حق ��ه إلى محمد
اب ��ن ابراهيم االهوازي ما نص ��ه( :لم يزل-اي
محمد-ثقتن ��ا حي ��اة االبQرض ��ى اهلل عن ��ه
وارضاه ونضر وجهه يجري عندنا مجراه ويس ��د
مس ��ده وعن امرنا بامر االبن وب ��ه يعمل ,تواله
اهلل) إلى قوله ..حتى انتقل إلى حضيرة القدس
في آخر جمادي االولى سنة (305هـ).
 )3حسين بن روحH
هو النائب الثالث لالمام المنتظر Qوكان
على جانب كبير من التقوى والصالح ووفور العلم
والعقل وقد تولى ش ��رف النياب ��ة عن االمامQ
بع ��د محمد بن عثمان ,وهو الذي ارش ��د اليه,
فقد قال لوجوه الش ��يعة لما سألوه عن الشخص
الذي يخلفه( :هذا ابو القاس ��م الحسين بن روح
بن اب ��ي بحر النوبختي القائم مقامي والس ��فير
بينكم وبي ��ن صاحب االمر Qوالوكيل له والثقة
االمين ,فارجعوا الي ��ه في اموركم وعولوا عليه
في مهماتكم ,وبذلك امرت وقد بلغت).
وق ��د جرت بينه وبين معان ��د للحق مناظرة
رائعة تغلب فيها الحس ��ين على خصمه فأعجب
به ��ا محم ��د ب ��ن ابراهيم ب ��ن اس ��حاق ,فقال
ل ��ه ,ه ��ل هذا م ��ن عن ��دك أو اخذته م ��ن ائمة
الهدى؟ فأجابه الحسين بن روح( :يا محمد بن
ابراهي ��م ,لئن أخر من إل ��ى االرض فتخطفني
الطي ��ر أو ته ��وي ب ��ي الريح في مكان س ��حيق,
اح ��ب إلى من ان اقول في دي ��ن اهلل برأيي ومن
عند نفس ��ي ,بل ذلك من االصل ومس ��موع من

الحجة صلوات اهلل وسالمه عليه.)..
بقي س ��فيرا عن االمام Qاحدى أو اثنتين
وعشرين سنة ,وكان المرجع للشيعة والواسطة
االمين بينهم وبين اإلمام.
ومرض ايام ��ا حتى ادركت ��ه المنية وانتقل
إل ��ى جوار اهلل تعالى س ��نة (336ه� �ـ) وقد جهز
وش ��يع بتش ��ييع حاwفل ودفن في مقره االخير
الواقع في بغداد في (س ��وق الشورجة) التي هي
مركز تجاري في بغداد.
 )4علي بن محمد السمريH
وتقل ��د النياب ��ة العامة عن اإلم ��ام المهدي
 Qبنص منه ,وه ��و آخر وكالء االمام Qوقد
ادى النيابة بصدق واخالص ,بقول الرواة :انه
قبل وفاته اخرج إلى الش ��يعة رس ��الة موقعة من
قب ��ل اإلمام المنتظر Qجاء فيها بعد البس ��ملة
(يا علي ب ��ن محمد الس ��مري ,اعظم اهلل اجر
اخوانك فيك ,فانك ميت ما بينك وبين الموت
س ��تة اي ��ام ,فاجمع ام ��رك وال ت ��وص إلى احد
فيقوم مقام ��ك بعد وفاتك ,فق ��د وقعت الغيبة
التام ��ة ,ف�ل�ا ظه ��ور إال بام ��ر اهلل تعالى ذكره
وذل ��ك بعد طول االمد وقس ��وة القل ��وب وامتالء
االرض ج ��ورا وس ��يأتي على ش ��يعتي من يدعي
المش ��اهدة فهو كذاب مفتر والح ��ول وال قوة إال
باهلل العلي العظيم).
مرض الس ��مري وبقي في مرضه اياما وقد
دخل عليه بعض الش ��يعة فقال ��وا له :من وصيك
من بعدك؟ فأجابهم :هلل امر هو بالغه.
حت ��ى انتق ��ل إل ��ى ج ��وار اهلل تعال ��ى س ��نة
(329هـ) في النصف من شهر شعبان.
وبع ��د م ��وت الس ��فير الرابع ب ��دأت الغيبة
الكب ��رى لالم ��ام المنتظ ��ر Qواق ��ام الفقه ��اء
العظام من شيعته والة ونوابا عنه ,وامر شيعته
بالرج ��وع اليه ��م والتحاكم عنده ��م ,فقد جاء
(وأم ��ا الحوادث الواقعة فارجع ��وا فيها إلى رواة
حديثنا ,فانهم حجتي عليكم وانا حجة اهلل)..
وتقلد الفقه ��اء العظام النياب ��ة عن اإلمام
المنتظر ,Qواليهم ترجع الش ��يعة فيما يفتون
ب ��ه من احكام ,ومن الجدي ��ر بالذكر ان اإلمام
المنتظ ��ر Qكانت ل ��ه عدة التق ��اءات مع عيون
العلماء والمتقين.

يف أروقة املكتبة املهدوية

قراءة يف كتاب
القائـــــــــد املنتـــــــــــظرQ

اعداد :محمد الخاقاني

مل�ؤلفه ال�سيد �صدر الدين القباجني

يق ��ع الكت ��اب ف ��ي طبعت ��ه الثانية ب� �ـ 150
صفح ��ة م ��ن القط ��ع الرقع ��ي .وج ��اء ضمن
سلس ��لة (اعرف امامك) التي يصدرها مركز
الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي.Q
ج ��اءت موضوع ��ات الكتاب وبع ��د مقدمة
بستة فصول هي:
-1طبيعة هذا الدي ��ن-2 .طبيعة التدخل
االلهي-3 .طبيعة التشريع االسالمي -4نهاية
الص ��راع-5 .العط ��اء الذات ��ي لحي ��اة القائد
المنتظر-6 .Qمسؤوليتنا في عصر الغيبة.
عن طبيعة هذا الدين (اإلسالم) يقولمؤلف الكتاب:
ان ه ��ذا الدين ه ��و المنح ��ة االلهية التي
سخت بها يد الس ��ماء لتضعها في يد البشر,
وعل ��ى ه ��ذه الي ��د أن تحتفظ به ��ذه المنحة,
وتداف ��ع عنها بكل س ��خاء .وان ه ��ذا الدين ذو
طبيع ��ة بش ��رية ,اي ان ابط ��ال االرض ه ��م
وحده ��م الذين انيط ��ت بهم مس ��ؤولية تقرير
مصير ومستقبل هذه الرسالة .وان من الخطأ
الفاحش ان ننتظر م ��ن المالئكة الهبوط إلى
االرض ,وترسيخ دعائم الدين.
وان كان اهلل تعال ��ى قد وع ��د بنصرة هذا
الدي ��ن ,إال ان ه ��ذا النصر االلهي مش ��روط
بتجهي ��ز قوان ��ا اوال م ��ن اج ��ل الحق وم ��ن ثمّ
التق ��دم لنصرة كلمة اهلل ف ��ي االرض (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُ� �رُوا اللهََّ يَنصُرْ ُكمْ وَيُثَبِّتْ
أَ ْقدَامَ ُكمْ).
وفي طبيعة التدخل االلهي يقول الس ��يدالمؤلف:
اننا نرى صورا عديدة للتدخل االلهي في
تقرير مصير هذا الدين ,وعلى طول التاريخ.
كقصة ابراهيم Qوموس ��ى Qوقصة محمد
 ,Nوان قضية اإلمام المنتظر Qنفسها هي
واحدة من هذه الص ��ور والنماذج .وان نهضته
مدعومة بيد الغيب مسددة بنصر السماء .وان
ه ��ذا التدخل ال يك ��ون إال ان تبذل قوى الحق
آخر امكانياتها وتدفع إلى الصراع كل طاقاتها
أوالً- ,ام ��ا ثانياً فهو ان تصل هذه القوى إلى
الطريق المس ��دود ,ويتعين عليها ,ان تحمي
وجودها ,وتدفع عنها شبح الموت الساحق.
وعن طبيعة التش ��ريع االس�ل�امي يقولمؤلف الكتاب-:
ان الح ��ل االس�ل�امي يبقى وح ��ده القادر
على اش ��باع حاج ��ات البش ��رية ,اقتصاديا,
واجتماعيا ,وسياس ��يا ,ونفسيا ,مهما امتد
بها الزمن وتصرفت بها العقود ,وبمقدار ما

بحوث ومقاالت

عقيدتنا في الرجعة
إن ال ��ذي تذهب إلي ��ه اإلمامية أخذا بما
ج ��اء ع ��ن آل البي ��ت Kأن اهلل تعالى يعيد
قوما من األموات إلى الدنيا في صورهم التي
كان ��وا عليها  ،فيعز فريقا وي ��ذل فريقا آخر
 ،ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين
منهم من الظالمين  ،وذلك عند قيام مهدي
آل محم ��د . Kوال يرجع إال من علت درجته
ف ��ي اإليمان ,أو م ��ن بلغ الغاية من الفس ��اد
 ،ث ��م يصي ��رون بعد ذلك إل ��ى الموت ،ومن
بعده إلى النش ��ور وما يس ��تحقونه من الثواب
أو العق ��اب  ،كما حك ��ى اهلل تعالى في قرآنه
الكري ��م تمني ه ��ؤالء المرتجعي ��ن الذين لم
يصلح ��وا باالرتج ��اع فنال ��وا مق ��ت اهلل ,أن
يخرجوا ثالث ��ا لعلهم يصلح ��ون َ ( :قالُوا رَبَّنَا
أَمَتَّنَ ��ا اثْنَتَيْ � ِ�ن وَأَحْيَيْتَنَ ��ا اثْنَتَيْ � ِ�ن َفاعْتَرَ ْفنَ ��ا
ُوج مِّن سَ ��بِ ٍيل) .نعم قد
بِ ُذنُوبِنَ ��ا َفهَ ْل إِلَى خُر ٍ
ج ��اء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا
 ،وتظافرت بها األخبار عن بيت العصمة .
واإلمامي ��ة بأجمعه ��ا علي ��ه ,إال القليل
منه ��م ,الذين تأول ��وا ما ورد ف ��ي الرجعة,
ب ��أن معناها رجوع الدول ��ة واألمر والنهي إلى
آل البيت Kبظهور اإلمام المنتظر ،Qمن
دون رجوع أعيان األشخاص وإحياء الموتى .
والق ��ول بالرجع ��ة يع ��د عند أهل الس ��نة
من المس ��تنكرات التي يس ��تقبح االعتقاد بها
 ،وكان المؤلف ��ون منه ��م في رج ��ال الحديث
يع ��دون االعتق ��اد بالرجع ��ة م ��ن الطعون في
ال ��راوي والش ��ناعات علي ��ه ,التي تس ��توجب
رفض روايته وطرحه ��ا  .ويبدو أنهم يعدونها
بمنزلة الكفر والش ��رك بل أشنع  ،فكان هذا
االعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة اإلمامية
ويشنع به عليهم .
وال ش ��ك في أن هذا من ن ��وع التهويالت
التي تتخذها الطوائف اإلس�ل�امية فيما غبر
ذريع ��ة لطع ��ن بعضه ��ا ف ��ي بع ��ض والدعاية
ضده .وال نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل
 ،ألن االعتقاد بالرجعة ال يخدش في عقيدة
التوحي ��د وال ف ��ي عقي ��دة النبوة  ،ب ��ل يؤكد
صح ��ة العقيدتين  ،إذ الرجع ��ة دليل القدرة

البالغة هلل تعالى كالبعث والنش ��ر  ،وهي من
األم ��ور الخارق ��ة للعادة التي تصل ��ح أن تكون
معج ��زة لنبينا محم ��د Nوآل بيته Kوهي
عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح
 ،Qب ��ل أبل ��غ هن ��ا ,ألنه ��ا بع ��د أن يصب ��ح
األم ��وات رميما ( َقا َل مَنْ يُحْيِ ��ي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِي� �مٌ * ُق� � ْل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَ� �أَهَا أَوَّ َل مَرَّةٍ
وَهُوَ بِك ُِّل خَل ٍْق عَلِيمٌ ).
وأما م ��ن طعن في الرجع ��ة باعتبار أنها
من التناس ��خ الباط ��ل  ،فألنه لم يفرق بين
معن ��ى التناس ��خ وبي ��ن المعاد الجس ��ماني،
والرجع ��ة من ن ��وع المعاد الجس ��ماني  ،فإن
معن ��ى التناس ��خ ه ��و انتقال النف ��س من بدن
إل ��ى ب ��دن آخ ��ر منفص ��ل ع ��ن األول ،وليس
كذل ��ك معنى المعاد الجس ��ماني ،فإن معناه
رجوع نفس البدن األول بمشخصاته النفسية
فكذلك الرجعة.
وإذا كان ��ت الرجعة تناس ��خا ف ��إن إحياء
الموت ��ى عل ��ى ي ��د عيس ��ى Qكان تناس ��خا
 ،وإذا كان ��ت الرجع ��ة تناس ��خا كان البع ��ث
والمعاد الجس ��ماني تناس ��خا .إذن  ،لم يبق
إال أن يناقش في الرجعة من جهتين:
( األولى ) أنها مستحيلة الوقوع.
( الثاني ��ة ) كذب األحاديث الواردة فيها.
وعلى تقدير صحة المناقش ��تين فإنه ال يعتبر
االعتقاد بها بهذه الدرجة من الش ��ناعة التي
هوّلها خصوم الشيعة .
وك ��م م ��ن معتق ��دات لباق ��ي طوائ ��ف
المس ��لمين هي من األمور المستحيلة أو التي
لم يثبت فيها نص صحيح  ،ولكنها لم توجب
تكفيرا وخروجا عن اإلس�ل�ام  ،ولذلك أمثلة
كثيرة  :منها االعتقاد بجواز س ��هو النبيN
أو عصيانه  ،ومنه ��ا االعتقاد بقدم القرآن .
ومنه ��ا القول بالوعيد  ،ومنه ��ا االعتقاد بأن
النب ��ي ل ��م ينص عل ��ى خليفة من بع ��ده .على
أن هاتي ��ن المناقش ��تين ال أس ��اس لهم ��ا من
الصحة.
أما أن الرجعة مس ��تحيلة فق ��د قلنا أنها
من ن ��وع البع ��ث والمع ��اد الجس ��ماني ,غير
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أنها بع ��ث موقوت في الدني ��ا  ،والدليل على
إم ��كان البعث دلي ��ل على إمكانها  .وال س ��بب
الس ��تغرابها إال أنها أمر غي ��ر معهود لنا فيما
ألفن ��اه ف ��ي حياتن ��ا الدني ��ا  ،وال نعرف من
أسبابها أو موانعها ما يقربها إلى اعترافنا,
أو يبعدها وخيال االنس ��ان ال يس ��هل عليه أن
يتقب ��ل تصدي ��ق م ��ا ل ��م يألفه ،وذل ��ك كمن
يس ��تغرب البعث فيق ��ول (مَنْ يُحْيِ ��ي الْعِظَامَ
وَهِيَ رَمِيمٌ ) فيقال له( :يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا
أَوَّ َل مَرَّةٍ وَهُوَ بِك ُِّل خَل ٍْق عَلِيمٌ ) .
نع ��م في مث ��ل ذلك  ،مم ��ا ال دليل عقلي
لن ��ا على نفي ��ه أو إثباته أو نتخي ��ل عدم وجود
الدلي ��ل  ،يلزمن ��ا الرض ��وخ إل ��ى النصوص
الديني ��ة التي ه ��ي من مص ��در الوحي اإللهي
 ،وق ��د ورد في الق ��رآن الكريم ما يثبت وقوع
الرجع ��ة إلى الدنيا لبع ��ض األموات كمعجزة
ىء األ ْكمَهَ
عيس ��ى Qفي إحياء الموتى (وَأُب ِْر ُ
وا َألبْ� �رَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِ ْذنِ اللهّ ِ) وكقوله
تعالى (أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللهُّ بَعْدَ مَوْتِهَا َفأَمَاتَهُ
اللهُّ مِئَةَ ع ٍَام ثُمَّ بَعَثَهُ ) واآلية المتقدمة ( َقالُوا
رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَي ِْن) فإنه ال يس ��تقيم معنى هذه
اآلية بغي ��ر الرجوع إلى الدني ��ا بعد الموت ،
وإن تكلف بعض المفس ��رين في تأويلها بما ال
يروي الغليل وال يحقق معنى اآلية.
وأما المناقش ��ة الثانية  ،وهي دعوى أن
الحديث فيها موض ��وع  ،فإنه ال وجه لها ألن
الرجع ��ة من األمور الضروري ��ة فيما جاء عن
آل البيت Kمن األخبار المتواترة.

ما قام به المع�صوم Qفي م�ضمار الق�ضية المهدوية

لطيف عبد النبي يونس

لق ��د تولى النب ��ي الخاتم Nمس ��ؤولية
تجذير وتأصيل الفك ��رة المهدوية بما يهيء
لها ظروفه ��ا الموضوعية ,وذلك من خالل
تثبيت الفكرة في جسد االمة  ،ومن ثم قام
االئمة Kبش ��رح الفك ��رة  ،وعندما نقول
انه ��م ش ��رحوها فانن ��ا نقص ��د الجانبين,
الشرح العملي باالضافة إلى الشرح اللفظي
 ،حي ��ث نجد هم ق ��د جس ��دوا القضية في
حياته ��م وحي ��اة اصحابهم Kم ��ن خالل
التالحم الذاتي بين الفكر المهدوي ,وبين
قضايا االس�ل�ام العبادي ��ة والمعامالتية او
الس ��لوك االخالق ��ي  ،ونس ��تطيع ان نوجز

االم ��ام Qايض ��ا فقد اعط ��وا Kتفاصيل
دقيق ��ة ولك ��ن بنف ��س الوق ��ت اخفوه ��ا عن
االعداء بصورة رائعة ومثيرة يفهمها العارف
بالقضي ��ة .المه ��م انه ��م وضح ��وا للمنتظر
كيفية السير ,وكيفية المنهج ايضا.
* دربوا ش ��يعتهم في فت ��رات وبصورة
غيرمعلن ��ة عل ��ى كيفية العم ��ل عندما يغيب
عنه ��م االم ��ام ,Qوراقبوه ��م حتى وصل
األم ��ر إل ��ى مرحل ��ة الغيبتي ��ن ف ��ان ثقتهم
بزعم ��اء االمة واالمة جعلهم مطمئنين على
ان الغيبتين لن تش ��كل خطرا فادحا بالفكر
المه ��دوي  ،مع رعاي ��ة االمام Qلألمة في

عجيب وغريب
اذا م ��ا قي ��س
با لقيا س ��ا ت
ا لظا هر ي ��ة ,
ولك ��ن م ��ن
حي ��ث الباطن
فان ��ه يمث ��ل
قم ��ة في التربي ��ة واإلعداد المكث ��ف  ،فان
الس ��ؤال المطروح هو كي ��ف ان االمام الذي
رب ��ى قواع ��ده وأوصلها إلى مرحل ��ة متميزة
من حيث الك ��م والنوع ,كيف يتركها ويغيب
عنه ��ا بهذه الصورة ,الت ��ي هي في الظاهر

عمل االمام Qفي شرح القضية من خالل
النقاط التالية:
* توضي ��ح معال ��م الفك ��ر االس�ل�امي
الع ��ام الذي ه ��و حظيرة الفك ��ر المهدوي,
وذل ��ك من خ�ل�ال بث علوم اه ��ل البيتK
في كل مكان وبشتى الوسائل.
* بن ��اء الكوادر والرج ��ال المخلصين
للقضي ��ة التي تحمل ه ��ذا الفكر ,وتربيتهم
عقائديا واخالقيا وروحيا بما يضمن تحقيق
االهداف.
* فضح النوايا والتحركات واالهداف
لخصوم االسالم المهدوي.
* االخب ��ار بالمغيب ��ات الكوني ��ة
واالجتماعي ��ة والسياس ��ية واالقتصادية بما
يثبت قل ��وب المؤمني ��ن ويجعله ��م يراقبون
مس ��ألة الظه ��ور بدق ��ة من خ�ل�ال عالمات
الظهور  ،ومن جانب اخر كيفية االستعداد
من خالل شرائط الظهور ،ومن خالل تلك
المغيبات اثبت ��وا لالخرين حقيق ��ة القيادة
وحقانيتها في االسالم.
* توضي ��ح الحرك ��ة المهدوي ��ة ب ��كل
تفاصيله ��ا وبدق ��ة عالي ��ة  ،ووضح ��وا
للمنتظري ��ن كل الش ��خصيات تقريب ��ا التي
سوف تظهر على مسرح االحداث وبتفاصيل
مثي ��رة للغاي ��ة ,كم ��ا ف ��ي توضي ��ح مالمح
شخصية السفياني وغيره ,حيث تجد حتى
لون بش ��رته وطوله وس ��لوكه و...وغيرها من
الصف ��ات الت ��ي تجعل المنتظ ��ر اليخطأ في
التشخيص.
وفيما يخص الش ��خصيات التي تس ��اند

فت ��رة الغيبة ,ولك ��ن هذا اليعن ��ي ان االمة
اصبحت راش ��دة بما يكفي لخوض الصراع
والتحرك في غياب المعصوم.
وهن ��اك الكثي ��ر م ��ن األمور الت ��ي قام
به ��ا المعص ��وم لش ��رح وتثبي ��ت القضية في
جس ��د األمة ،كلها تمثل التحرك المرحلي
للمعص ��وم ,وتص ��ب ف ��ي مضم ��ار إع ��ادة
الظ ��روف الموضوعي ��ة ,إلع ��ادة تطبي ��ق
األهداف العليا ولو في المس ��تقبل البعيد ..
(ويرونه بعيدا ونراه قريبا) .
وم ��ن هن ��ا كان التكتي ��ك ياخذ أش ��كاال
متعددة ,من قائد آلخر وبحس ��ب الظروف
الموضوعية ومتطلبات المرحلة التي يعيشها
ذل ��ك القائ ��د ورجاالته ,بما يناس ��ب حالة
نض ��ج ورقي المجتم ��ع الروحي واالجتماعي
واالقتصادي  ،او حجم الشبهات والتحديات
التي تواج ��ه الواقع بحيث يحق ��ق المطلوب
بالنس ��بة الت ��ي يراه ��ا القائد وبدق ��ة عالية
حتى ولو كان بنس ��بة قليلة ,فبعض االحيان
يحصل تراجع في النتائج ,كما حصل األمر
بعد استشهاد االمام الحسين ,Qفبحسب
تصريح اإلمام السجاد Qلم يبق لنا ناصر
ف ��ي المدين ��ة اال قلي ��ل بس ��بب الخ ��وف من
البطش األم ��وي ,وهذه نتيج ��ة طبيعية في
بداي ��ة األمر لكن النتائ ��ج تظهر بعد فترة,
خصوصاً وان األمر يحتاج إلى تأمل وتفكير
 ،وكان القائد يسلم المشروع إلى قائد اخر
ليكمل النتائج ويرعى المشروع وينميه والى
ان وص ��ل إلى مرحلة االمتح ��ان الكبير وهو
مرحل ��ة الغيبة  ،وهذا التح ��رك بحد ذاته

تجع ��ل االم ��ة ترجع إل ��ى القهق ��رى  ،ألنها
تعودت أن ترجع لقائدها الس ��يما في أوقات
الش ��دة ،فلم ��ن ترج ��ع ف ��ي وق ��ت الغيبة ؟
وف ��ي وق ��ت تزاي ��د التحدي ��ات الس ��يما من
السلطة  ،ان االمة ستواجه تحد وشبهة في
المستقبل ,شبهة تقول انتم كيف تنتظرون
رج�ل�ا تقولون انه غاب  ،وه ��ذه تحتاج إلى
إقامة ادلة وشواهد وصراعات فكرية ،هذا
وغي ��ره جع ��ل الغيب ��ة امتحانا عس ��يرا على
القواعد الشعبية لإلمام.Q
ولكننا نس ��تطيع ان نقول بشأن ذلك ان
المعص ��وم بص ��ورة عامة اس ��تطاع ان يؤمن
كل صمامات االمان لالمة ,بما فيها رش ��د
االمة وصمدوها وقوتها امام التحديات حتى
مع غيبة االمام ، Qواما غيبة االمام فانها
س ��وف تس ��بب لها الما نفس ��يا تعيش ��ه طول
الغيب ��ة وتكون عامال فع ��اال لزيادة التحرك
المرحلي ولكنه ل ��ن يكون خطيرا إلى درجة
إنهاء القضية .
فاذا كانت الغيب ��ة هي مرحلة امتحانية
كبيرة وتربي ��ة مركزة لجماع ��ة المنتظرين
لكي تعان ��ي مرارة فقد القائد ,ولكي تعيش
لوعة الفراق وآالم الصراع لوحدها وعندها
تعمل على تكثيف العمل الذاتي والموضوعي
من اجل اس ��ترجاع قائدها بصورة س ��ريعة
،والعم ��ل مع ��ه ف ��ي تطبي ��ق االه ��داف
العليا،الس ��يما ان االم ��ة الي ��وم فقه ��ت ان
ش ��رط ظهور االم ��ام والقائد ه ��و ارتقائها
إلى مرحلة روحية وفكرية وس ��لوكية تؤهلها
لمرحلة التطبيق.

ان املع�صوم ب�صورة عامة ا�ستطاع ان ي�ؤمن كل �صمامات االمان لالمة ,مبا
فيها ر�شد االمة و�صمودها وقوتها امام التحديات حتى مع غيبة االمامQ

تظل الحل ��ول الوضعية المصطنعة عاجزة عن
انقاذ البشرية.
 وع ��ن نهاي ��ة الص ��راع بين ق ��وى الخيروقوى الشر يقول المؤلف:
تاري ��خ البش ��رية ه ��و ص ��راع بي ��ن هاتين
القوتين ,وان التوحيد حق ,واالس�ل�ام حق,
والتش ��يع ح ��ق وبالتوحيد ننتصر ,واالس�ل�ام
على اجماله منتصر ,وس ��يزول الظالم وتمأل
االرض بالقسط والعدل .هكذا تحدثنا قضية
القائد المنتظر.Q
وع ��ن العطاء الذاتي لحي ��اة هذا القائدالمنتظر Qيقول المؤلف:
بأن م ��ا نقصده هنا هو المردود النفس ��ي
الذي تعكس ��ه قضية القائ ��د المنتظر Qعلى
ذواتن ��ا ,وان وج ��وده Qحي ��ا بي ��ن صفوفن ��ا
يحفزنا على الش ��عور باالصالة واالس ��تقالل,

والحي ��اة والقوة ,وس ��يظل التش ��يع ورغم كل
االعاصير والصدمات والمكائد ,حيا راسخا
معبرا عن جوهر اإلسالم ,ألن حياته ارتبطت
بحياة الغائب المنتظر.Q
وعن مس ��ؤوليتنا ف ��ي عصر الغيب ��ة يقول
السيد مؤلف الكتاب:
ما علينا إال ان نواص ��ل العمل على صعيد
ال ��ذات وعلى صعيد الخ ��ارج ,فال ننحرف,
وال ننصه ��ر ,وال ني ��أس ,وان نع ��رف أنن ��ا
عل ��ى حق فنثب ��ت ,وان خصومن ��ا على ضالل
فننازلهم.
يج ��ب علين ��ا ان ننتظر م ��ن اجل تحصين
انفس ��نا ض ��د االنح ��راف ,ونتجه ��ز للعم ��ل
والنش ��اط ,وان نك ��ون ف ��ي حال ��ة ترقب دائم
ومستمر لحين بزوغ فجر الثورة الكبرى ,ثورة
القائد المنتظر .Qاإلمام المهدي.Q

 4الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا

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

فيلم(امل�سيح روح اهلل) يواجه (�آالم امل�سيح)

في رصد س ��ابق بينا اهمي ��ة توظيف الفن في بي ��ان الحقائق ,ومدى تأثيره
_أي الفن_ بالمتلقي سلبا او ايجابا ,شرط ان تكون الموضوعية حاضرة في اي
عمل سواء الفني او غيره.
ورصدن ��ا اثن ��اء تصفحه ��ا ومتابعتها آلخ ��ر المس ��تجدات المتعلق ��ة بقضية
المهدي المنتظر Qبش ��كل مباشر او غير مباش ��ر وجدت جدال واسعا حول عمل
س ��ينمائي وصل الى درجة ان تدخل السياس ��ة في منع عرضه ،ويمتعض آخرون
مما تناوله في احداثه.
وبغ ��ض النظر عن موق ��ف (رصدنا) من هذا العم ��ل ,اال انه جدير بالوقوف
عنده ،وهذا العمل هو الفيلم السينمائي (عيسى روح اهلل) والذي سيكون موضوع
رصدنا لهذا العدد.

اإلس�ل�ام والمس ��يحية ،برغم التباعد الشاسع بينهما بشأن س ��اعات المسيحQ
األخي ��رة على وج ��ه األرض .ه ��ذا ماقاله مخرج الفيل ��م لوكالة االنباء الفرنس ��ية
وأضاف (من المثير للمس ��يحيين أن يعلموا أن اإلس�ل�ام يعطي عيسى Qحقه من
التمجيد ،ولديه الكثير من المعلومات حول عيس ��ى ،)Qوتابع (بهذا الفيلم أريد
إقامة جس ��ر بين المس ��لمين والمس ��يحيين؛ لفتح باب الحوار حتى يتس ��نى إيجاد
أرضية مش ��تركة بين اإلس�ل�ام والمس ��يحية) .وبمزيد من اإليض ��اح قال( :القرآن

هيئة التحرير

على يس ��وع للتخل ��ص منه ،وقد تم هذا بمس ��اعدة
يه ��وذا اإلس ��خريوطي ,أحد تالميذ يس ��وع ,الذي
س ��اعد الس ��نهدرين ف ��ي القب ��ض علي ��ه وتس ��ليمه
للسلطات الرومانية الحاكمة ,حيث اتهموه بخيانة
الدولة الرومانية .ومع أن يس ��وع (عيسى)أصرَ على
أن مملكته هي روحية سماوية وليست أرضية(حسب

ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن مخرج الفيلم رؤيته بأن (الفيلم رد إسالمي على فيلم (آالم املسيح
 )Qللمخرج (ميل جيبسون) املنتج عام  2004والذي القى إقباال بالغًا ،لكنه ببساطة كان مخط ًئا)
هوية الفيلم:

(عيسى روح اهلل) فيلم ايراني انتج في العام  ,2008وقام باخراجه المخرج
(نادر طالب زاده) ,وأش ��رف على تمويله التلفزيون اإليراني  .وقد تحوّل فيما بعد
ال ��ى مسلس ��ل تلفزيوني قامت بعرض ��ه العديد من القنوات الفضائية خالل ش ��هر
رمض ��ان المب ��ارك من ع ��ام  1431هجرية ،وال ي ��زال يلقى نجاحً ��ا الفتًا من قبل

يؤك ��د :ان عيس ��ى Qلم يكن المصل ��وب ،لكن يه ��وذا أحد حواريه االثني عش ��ر
والذي خان المس ��يح عيس ��ى Qوأراد تس ��ليمه للرومان ليقتلوه ..هو من اظهر انه
المصلوب).
ا�شارة الفيلم �إلى المهدي المنتظر:Q
لم ينسَ المخرج في حديثه عن الفيلم أن يربط بين عيس ��ى واإلمام المهدي
 ،Lقائ�ل ً�ا( :إنه غ ��اب منذ  12قرنً ��ا ،وإن عودته إل ��ى األرض مذهب عقدي)
وذلك بحسب ما نقلته وكالة األنباء الفرنسية.
وعن عمله الفني القادم قال( :إنه س ��ينصبّ
على إظهار العالقة بين المس ��يح عيسى والمهدي
المنتظ ��ر ، Lمضي ًف ��ا القول (نحن المس ��لمون
نصل ��ي وندعو م ��ن أجل ظه ��ور المه ��دي المنتظر

الرواية المس ��يحية) ,إالَ أن الحاكم الروماني أمر
بأن يؤخذ يس ��وع (عيس ��ى) خارج الق ��دس ويصلب.
(انته ��ى) هذا ما كتب عن (آالم المس ��يح) في موقع
الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) .

الفيلم يثير جدال وا�سعا

غادر مسلس ��ل (الس ��يد المس ��يح) ،اآلتي من ايران ،الشاش ��ة في العاصمة
اللبنانية بيروت ،بعدما كاد ان يتس ��بب م ��ع (أول وصوله) في االول من رمضان بـ
(فتنة) و(هرج ومرج) في البالد فبعد ثالثة أيام من عرضه قررت قناتا المنار ،
و NBNاللبنانية ،وقف عرضه ،بعد الجدل الكبير الذى أثاره على الساحة
اللبنانية،فقد اعتبره المس ��يحيون اللبنانيون قد احتوى العديد من األخطاء التى
تمس صلب العقيدة المس ��يحية ،إلى جانب بعض األخطاء التاريخية والشخصية

مق ��اال بتاري ��خ  2010/8/13تحت عنوان (خلفيات دعوة المطران بش ��ارة الراعي
قن ��اة المنار لوقف بث مسلس ��ل المس ��يح )Qجاء فيه (ان دعوة المطران بش ��ارة
الراعي قناة المنار لوقف بثها لمسلس ��ل (المس ��يح) تستدعي المناقشة من الوجه
الدين ��ي العقائدي  ،إذ ينطل ��ق المطران الراعي من خلفية تفترض ان الكنيس ��ة
المس ��يحية هي القي ��م الوحيد على صورة نبي اهلل عيس ��ى ,Qوانها وحدها التي
تملك حق تحديد سيرته ومسار حياته وهذا بطبيعة الحال ،وإن كان يعكس خلفية
القرون الوسطى ,اال انه ايضا يتجاهل حقيقة كبرى وهي ان االيمان بالمسيحQ
ونبوت ��ه هو جزء من صلب العقيدة االس�ل�امية ,وان الصورة الت ��ي قدمها القرآن
الكري ��م عن حياة المس ��يح Qهي ركن م ��ن اركان عقيدة المس ��لمين ,فقد ذكر

(نحن املسلمون نصلي وندعو من أجل ظهور املهدي
املنتظر واملسيح عيسى ،Qومن َثم تكون النهاية)
والمسيح عيسى ،Lومن ثَم تكون النهاية) وقد
وظف الفلم دينيا فى الربط بين السيد المسيحQ
المش ��اهدين ،وقد حظي الفيلم باستقبال حافل ،حيث تم عرضه في خمس دور
الس ��ينما في طهران كما حصل على جائزة (حوار الحضارات) في مراسم خاصة
أقيمت بمهرجان (دين اليوم) الذي اقيم في إيطاليا.

ق�صة الفيلم و(الم�شهد االخير):

يس ��تعرض الفيلم مس ��ألة بعث النبي عيس ��ى Qوصراعاته ومعاناته اليصال
ش ��ريعة الس ��ماء إلى اه ��ل االرض،كذلك مؤام ��رات اهل الباطل ضد رس ��الته،
الفيلم يركز على مشهد هو ان (يصعد نبي اهلل عيسى Qإلى السماء ،في الوقت
الذي يتم صلب شبيهه) ..كما هو االعتقاد اإلسالمي عن المسيح ،Qوهو خاتمة
الفيل ��م ،الذي يؤكد مخرجه انه اس ��تند الى انجيل (برناب ��ا) والقرآن الكريم في
اعداد قصته.
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن مخرج الفيلم رؤيته بأن (الفيلم رد إسالمي
عل ��ى فيلم (آالم المس ��يح )Qللمخرج (ميل جيبس ��ون) المنتج عام  2004والذي
القى إقباال بالغًا ،لكنه ببساطة كان مخطئًا) .واضاف (ان فيلم جيبسون هو فيلم
جيد من الناحية المهنية ،لكن القصة خاطئة تمامًا ..فهي لم تكن كما عالجها)،
به ��ذه الكلم ��ات تاب ��ع طالب زاده ،مش ��يرًا إلى اختالفين رئيس ��ين بين اإلس�ل�ام
والمس ��يحية بشأن عيس ��ى ،Qهما :أن اإلس�ل�ام يرى ان عيسى Qرسوالً وليس
ابن إله ،وأنه لم يُصلب).
ولفت المخرج إلى أنه تردد أكثر من مرة على ش ��قة المخرج (جيبس ��ون) في
كاليفورني ��ا ,لع ��رض فيلمه علي ��ه ،مضي ًفا (إن ��ه كان يوم األحد واألمن محتش ��د
على البوابة ،حيث أخذ أحد عناصره الفيلم ,وكتيبا خاصا به ووعدني بتس ��ليمه
إياه) ،لكنه لم يتلق ردًّا.

اهداف الفيلم:

اله ��دف من فيل ��م (روح اهلل) هو إقامة جس ��ر بي ��ن الخالف ��ات القائمة بين

الخاصة بأسماء تالميذ السيد المسيح.Q
قال راعى (أبرشية جبيل) للموارنة المطران (بشارة الراعى)( ،إن المسلسل

المس ��يح خمساً وعش ��رين مرة في القرآن الكريم ,كما ذكر القرآن ان لعيسى بن
مري ��م Qلقبين يختص بهم ��ا دون غيره من االنبياء وهما كلم ��ه اهلل و روح منه,
وعليه فالمطران بدعوته الى وقف بث المسلس ��ل (ألن ��ه يتعارض وتعاليم اإلنجيل

القرآنيؤكد:انعيسىQلميكناملصلوب،لكنيهوذاأحدحواريهاالثنيعشروالذي
خان املسيح عيسى Qوأراد تسليمه للرومان ليقتلوه ..هو من اظهر انه املصلوب)
وعودة المهدى المنتظر Qوإظهار تلك العالقة ,وذلك الرابط.
وعن عالقة الفن بالدين تس ��اءل المخ ��رج (هل ينبغي علينا باعتبارنا فنانين
أن نق ��ف مكتوفي األيدي حتى يأتي ذلك الوقت؟ ألي ��س هناك واجب علينا القيام
به).

�آالم الم�سيح:Q

بينا ان فيلم (السيد المسيح روح اهلل) جاء ردا على فيلم (آالم المسيح) والبد
من القاء نظرة على هذا الفيلم أي (آالم المسيح):
لقد انتج الفلم سنة  ,2004ساعد في كتابته وإنتاجه الممثل (ميل جبسون)
وأخرج ��ه الفيلم بمفرده ,علماً ان الفيلم مقتبس من الرواية الكاثولكية لألحدات

يعتمد على(إنجيل برنابا) وهو إنجيل ال تعتمده الكنيس ��ة وال تعترف به ،الفتا إلى
أن (كل األح ��داث ال ��واردة فى هذا المسلس ��ل فيها تحريف بالمعتقد المس ��يحى،
وهو ينكر صلب المس ��يح ويضع مكانه يهوذا) ،مش ��يراً إلى أن المسلسل ال يوضح
قيامة للمس ��يح ،Qوالكنيس ��ة تعتبر أن هذا األمر هو أكبر إهانة للس ��يد المسيح
ولكنيسته ،وهو مسلسل يقوض كل أسس الدين ومعناه ويخلق فتنة).
وبعد سلس ��لة من االتصاالت التي ش ��ارك فيها قيادات سياسية ودينية رفيعة
المس ��توى ت ��م التوافق عل ��ى منع عرض المسلس ��ل ال ��ذى اعتبر أنه يه ��دد العيش
المشترك فى البلد .
وفي تصريح لمخرج المسلس ��ل (المسيح روح اهلل) المشتق من الفيلم نشرته
(العربي ��ة نت) بتاريخ  2010/8/16قال في ��ه ( :يجب أن ال نكون كاثوليكيين أكثر

الت ��ي يعرفها المس ��يحيون ف ��ي جميع أنحاء العالم _حس ��ب تعبي ��ره_ يعد تدخال
س ��افرا في عقائد المسلمين ويصادر حقهم في مقاربة حياة نبي من انبيائهم من
الزاوي ��ة العقيدية التي نص عليها القرآن الكريم ،واالخطر من ذلك انه يش ��كك
ف ��ي قرآنه ��م ،اضافة الى ان س ��لوكه وتعبيراته تظهر س ��طحية غريبة في مقاربة
الموض ��وع ,وكأن المط ��ران الراعي يقول ه ��ذا لنا وليس لك ��م ,إذن نحن وحدنا
نملك الحق في رواية سيرته).

كلمة ر�صدنا:

ومن خالل ما تقدم ترى رصدنا ان االمر اليس ��تحق كل هذا العناء ,واالخذ
وال ��رد من قبل الط ��رف االخر ,فالعمل الفني مهما كانت دوافعه اليس ��يء مطلقا

لم ينسَ املخرج يف حديثه عن الفيلم أن يذكر اإلمام املهدي ،Qقائالً( :إنه غاب منذ  12قرناً ،وان
عودتهإىلاألرضمذهبعقدي)وهيبالعقيدةالعيسويةوذلكبحسبمانقلتهوكالةاألنباءالفرنسية.
الت ��ي يؤمن ��ون بأنها حدثت للمس ��يح ،Qمن اعتقال ومحاكم ��ة ,وأخيراً
الصلب ومن ثم قيامة المس ��يح ,كذلك ان الفيل ��م ينطق باللغات اآلرامية
والالتيني ��ة والعبري ��ة ،واحداث ��ه حدث ��ت وبإختصار :في وق ��ت ما بحدود
العام 30م ,وفي فلس ��طين ,أح ��دى المقاطعات الرومانية آنذاك ,حيث
بدأ نجار عبراني يدعى يس ��وع الناصري (عيس ��ى) بالتعليم والتبشير علناً
بتعاليم دينية غير اليهودية والوثنية.
ف ��ي وق ��ت كان الش ��عب اليه ��ودي ,ينتظ ��ر لق ��رون عدي ��دة ,مجيء
المخل ��ص المنتظر المعروف بـ (المس� �يَا) ،ال ��ذي كان يتوقع منه أن يعيد
إلس ��رائيل أمجاده ��ا القديم ��ة ويخلص أرض اليهود المقدس ��ة من الش ��ر
والهزائ ��م ،بالنس ��بة للكثيري ��ن .كان يسوع(عيس ��ى )Qهو هذا المس� �يَا
المنتظ ��ر .وقد تبع يس ��وع الذي رافقه تالميذه االثنا عش ��ر كثير من عامة
الناس ف ��ي الجلي ��ل واليهودي ��ة ,مؤمنين بكونه المس� �يَا .وعل ��ى النقيض
من ذلك ,كان ليس ��وع كثي ��ر من األعداء ,فقد بدأ (الس ��نهدرين) ،وهو
المجلس اليهودي الحاكم ,المؤلف من كهنة اليهود والفريسيين ,بالتآمر

من البابا ،فالفيلم الذي اس ��تند اليه المسلس ��ل ذاته حصل في العام  2007على
جائ ��زة فيلم (ح ��وار األديان) ضمن مهرجان (الدين الي ��وم) الذي تم تنظيمه من
قبل الفاتيكان ,وقد تم عرضه على مجموعة من القساوسة هناك ،وتمت اإلشادة
بطريقة عرض االختالف بين الروايتين االسالمية والمسيحية للسيد المسيح).
واشار الخبر المنشور في (العربية نت):
وف ��ي حدي ��ث لـ(س ��ينما إيران) ق ��ال فيه مدير مكت ��ب فضائي ��ة ( آي فيلم )
اإليرانية بدمش ��ق :إن قضية منع عرض المسلس ��ل (سياسية صرف وال عالقة لها
باألمور الدينية ،وال أعتقد أن المسلس ��ل يتضمن أية إس ��اءة ,الن هناك قدس ��ية
لألنبياء وللس ��يد المس ��يح في الدين اإلسالمي ،وأش ��ار إلى وقوع إساءات للسيد
المس ��يح ف ��ي الصحاف ��ة اللبنانية مؤخرا ،لكنه ��ا لم تواجه أي اعت ��راض من قبل
األطراف التي اعترضت على المسلسل ,وذلك بسبب عدم وجود مواقف سياسية
متباينة بين أصحاب الصحف المس ��يئة للس ��يد المس ��يح Qواألطراف المسيحية
األخرى.
وردا على المطران (بش ��ارة الراعي) نشر الموقع االخباري (صيدا اون الين)

لش ��خصية النبي عيس ��ى Qولو كان كذلك فنحن المس ��لمون كنا سنرفض ذلك,
إضاف ��ة الى ان اهم س ��بب لرفض هذا العم ��ل من قبل الطرف اآلخر هو تس ��ليط
الضوء على مجيء المخلص ,وهو غير المسيح ,Qكذلك التبشير بمجيء النبي
الخاتم ,Nوهذا ما يخالف معتقداتهم رغم تصريح صحاحهم بذلك.
وان كانوا ال يعتبرون انجيل (برنابا) فهناك عبارة في انجيل يوحنا ()34/12
تقول( :أجابه الجمع :نحن س ��معنا من الناموس أن المس ��يح Qيبقى إلى األبد،
فكي ��ف تقول أن ��ت :إنه ينبغي أن يرتفع ابن اإلنس ��ان ،من هو هذا ابن اإلنس ��ان)
ال ��ذي ورد ذك ��ره في انجي ��ل يوحنا وهو م ��ن االناجيل المعتبرة لديه ��م ,هذا من
جهة ومن جهة اخرى من يتابع تفاصيل الموضوع يجد ان هناك خوفاً ش ��ديداً من
الحقائق المتعلقة باالمام المهدي والنبي عيس ��ى Lودورهما في انقاذ العالم,
فكل طرف يروم حيازة هذا الش ��رف العظيم ,ولكن االمر ليس مزاجيا ,فهناك
وعد الهي بإظهار االسالم على الدين كله ,وهذا ال يتم اال على يد اإلمام المهدي
المنتظر Qالحجة بن الحسن العسكري.L

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 ال�سويد �شم�س الحق ت�ضيء الغرب من جديد
اعداد :هيأة التحرير

ال�سويد/الواقع الجغرافي:
تقع مملكة الس ��ويد في ش ��به جزيرة اس ��كندنافيا في شمال
اوربا ,تحدها من الغرب النرويج ,وفنلندا من الش ��مال الغربي,
وبحر (كلتيفات) وخليج (سكا جيراك) من الجنوب الغربي.
والسويد ثالث اكبر دولة في االتحاد االوربي من حيث المساحة
وعدد الس ��كان ,حي ��ث تبلغ مس ��احتها 409و 409أل ��ف كيلو متر
مربع ,ويبلغ عدد سكانها اكثر من 2ر 9مليون نسمة.
مدينة س ��توكهولم هي العاصمة وه ��ي اكبر مدينة في البالد,
تأتي بعدها تباعا غوتنبرغ ,ومالمو.

ال�سويد/الواقع الديمغرافي الديني:

الغالبي ��ة من س ��كان الس ��ويد على الديانة المس ��يحية ,وهم
يتوزعون بين الكنيسة اللوثرية ,والكاثوليكية ,واالرثودكسية .يبلغ
عدد المس ��لمين في الس ��ويد اآلن نصف مليون نسمة ,بينهم نسبة
كبيرة من الشيعة.

الواقع االقت�صادي لل�سويد:

الس ��ويد بل ��د مص ��درة ,فضال ع ��ن كونها مس ��توردة ,وهي
تتألف م ��ن اقتصاد مختلط يضم نظام توزي ��ع حديث ,واتصاالت
داخلية وخارجية ممتازة وقوة في اليد العاملة الماهرة.
الخش ��ب وتوليد الطاق ��ة الكهرمائي ��ة ,وخام الحديد تش ��كل
قاعدة موارد االقتصاد السويدي بشكل كبير ,موجهة نحو التجارة
الخارجية.
قطاع الهندسة السويدي يشكل  %50من االنتاج .والصادرات,
االتصاالت ,وصناعة الس ��يارات ,والصناعات الدوائية هي أيضاً

م�ؤ�س�سات �شيعية �سويدية:

بع ��د توافد اتباع مذهب الحق ,مذه ��ب آل محمد Kومحبي
عترته الطاهرة إلى السويد وتوزعهم في ارجائها ,وبعد اختالطهم
بالمجتم ��ع هن ��اك ,وتأثيرهم فيه ,ذلك التأثي ��ر المعهود للحق,
كذلك السلوك الواضح الذي ينشد العدل واالستقامة.
من اجل ذلك كله ,والنتش ��ار حركة االس ��تبصار ,بل توسعها
بين مختلف ش ��رائح المجتمع في الس ��ويد بعد وصول اشعاع شمس
اإلس�ل�ام الص ��راح اليها عن طري ��ق المخلصين لدي ��ن اهلل ,فقد
دعت الحاجة إلى افتتاح الكثير من المراكز والمدارس االسالمية
الش ��يعية التي اخ ��ذت على عاتقها رعاية الش ��يعة والمس ��تبصرين
هناك وترس ��يخ ايمانهم بمبادئ اإلس�ل�ام االصيل ,وكان من هذه
المؤسسات:
*المركز االس�ل�امي الش ��يعي ف ��ي مالمو .ويلحق به مس ��جد
للنساء ذو مساحة كبيرة.
وتتلخص نشاطات هذا المركز بتقديم برامجه للجالية هناك
منها:
تعليم الفقه واللغة االنكليزية واحياء افراح واحزان اهل البيت
 ,Kخصوصاً ما يتعلق بذكرى عاشوراء وشهادة اإلمام الحسين
 Qومجالس ش ��هر رمضان المبارك ووالدة الحجة بن الحسنQ
من خالل احياء شعائر شعبان المعظم.
*مجمع اهل البيت Kفي العاصمة استكوهولم.
وهدف ��ه رعاي ��ة ش ��ؤون المس ��لمين وخاصة م ��ن مذهب اهل
البيت Kفي مجموعة الدول االسكندنافية والدول المجاورة لها,

والدات وشهادات آل البيت النبوي الطاهر.K
*مؤسسة المنتظر Qفي مالمو .بضمنها مكتبة
عامة ,ونواد للش ��باب ,ومجلة فصلية وهي مؤسس ��ة
ثقافية تهتم بامور الجالية,وتأخذ على عاتقها تدريس
اللغ ��ة العربي ��ة والق ��رآن الكري ��م ,واقامة الش ��عائر
االسالمية ,والمساهمة في حل المشاكل االجتماعية
البناء الطائفة ,واقامة الندوات التثقيفية للجالية.
*مرك ��ز الزينبي ��ة االس�ل�امية الثقافي ��ة ف ��ي
استكهولم* . .المكتبة االسالمية الثقافية مالمو.
ومن نش ��اطاتها نشر تعاليم اإلسالم المحمدي
االصي ��ل ,وطب ��ع الكتيب ��ات وتوزيعها لتوعي ��ة الناس
بدينهم ,واحياء المناس ��بات االسالمية ,ومواجهة
ش ��بهات الفرق المنحرف ��ة عن اإلس�ل�ام كاالحمدية
والوهابي ��ة ,والق ��اء المحاض ��رات وع ��رض االفالم
السينمائية ,ونشاطات أخرى.
*حسينية سيد الشهداء Qفي غوتنبرغ.
وهي جمعية ثقافية اجتماعية تمارس نشاطاتها
من خ�ل�ال احياء المناس ��بات الديني ��ة ,واحياء امر
الرس ��ول Nوآل بيته الطاهرين Kوالمش ��اركة في
رف ��د االنش ��طة االجتماعي ��ة والفعالي ��ات ذات الصلة
بالجالية العراقية من شيعة آل البيت Kوغيرهم.
وتق ��وم باس ��تضافة علماء وخطب ��اء متميزين من

يتنام��ى الطم��وح �إل��ى التو�س��ع ف��ي ن�ش��ر الم�ساج��د والح�سيني��ات
والمراك��ز ال�شيعي��ة والمدار���س ,واالهتم��ام بعل��وم الق��ر�آن
واي�ص��ال مب��ادئ �آل محم��د� Kإل��ى جمي��ع م��ن ف��ي ال�سوي��د عموم��اً
ذات اهمية كبيرة في اقتصاد البالد.
وتمثل الزراعة  %2من الناتج المحلي االجمالي السويدي.

اول دخول الت�شيع �إلى ار�ض ال�سويد:

ان اول م ��ن دخل من المس ��لمين إلى الس ��ويد ه ��م التتار من
الروس ,ثم وفدت اليها اليد العاملة من المس ��لمين ,من االتراك
واليوغس�ل�اف والعرب والصوماليين ,ثم توالت الهجرات وخاصة
بعد حرب الخليج الثانية ,ومن العراقيين خاصة ,فانتشر اإلسالم
هناك ,وخاصة مذهب آل بيت النبوة ,Kمذهب التشيع.

وتنش ��يط الدعوة إلى السالم في اوساطهم ,والعمل على التعريف
بمذهب اهل البيت ,Kورد الشبهات عنه ,ونشره بين ابناء هذه
البالد.

وتتلخ�ص ن�شاطاته بـ:

اقام ��ة الش ��عائر االس�ل�امية الحس ��ينية ,وعق ��د الن ��دوات
والمؤتم ��رات العلمي ��ة والثقافي ��ة االس�ل�امية للتعريف باالس�ل�ام
ومعالم ��ه ,والس ��عي إل ��ى تأس ��يس الم ��دارس االس�ل�امية لتعليم
الق ��رآن الكري ��م واللغة العربي ��ة وبقية العلوم االس�ل�امية ,كذلك
تأس ��يس المدارس االكاديمية والحوزوية وتوزيع الكتب
االس�ل�امية به ��دف تيس ��ير منابع المعرفة باالس�ل�ام,
وتألي ��ف وترجم ��ة ه ��ذه الكت ��ب إل ��ى اللغ ��ة الس ��ويدية
واللغات االوربية لتيسر فهما عند القراء ,كذلك اقامة
المخيم ��ات الطالبي ��ة والعائلية ,وال ��دورات الرياضية
في موس ��م الصيف ,بالعطالت الرسمية بهدف توطيد
االواصر االجتماعية والثقافية بين المس ��لمين في هذه
البالد ,وتنسيق النشاطات االسالمية مع بقية المراكز
ومس ��اجد المس ��لمين ,خصوص ��ا مع مس ��ؤوليها وائمة
الجماعة فيها.
*الجمعية الشيعية في مدينة مالمو.
وتتلخص نشاطاتها في اقامة المناسبات الدينية,
واب ��رام عقود ال ��زواج ,واقام ��ة الص�ل�اة ,واالهتمام
بش ��ؤون الش ��باب وتأس ��يس ف ��رق رياضية له ��م والقاء
المحاضرات.
*جمعية اإلمام الحسين.Q
وتعمل على اقامة الش ��عائر االس�ل�امية الحسينية
ونش ��ر الثقافة الش ��يعية ,واالعتناء بالشباب واالطفال
من الطائفة.
*جمعية اإلمام الهادي Qاالسالمية الثقافية في
كريستيان استاد.
وقد اسس ��ت على يد مجموعة من العراقيين سنة
 .1999وتق ��وم بالقاء المحاض ��رات الدينية والثقافية,
وبرامج االطفال.
*معه ��د الرس ��ول االك ��رم Nللق ��رآن الكريم في
ليتشونيك.
وتق ��ام فيه دورات تعليم الق ��رآن الكريم تحفيظا
وتفسيرا.
كذل ��ك تعليم مبادئ الفقه واللغة العربية ,وامور
الدين وبما يتطابق ودين اإلسالم على مذهب آل البيت
 ,Kوكذل ��ك االم ��ور االخالقي ��ة للح ��د م ��ن ظاه ��رة
انجراره ��م في تيارات الكفر ,كذلك احياء مناس ��بات

اوربا وخارجها في المناس ��بات والمواس ��م الدينية,
الحياء ه ��ذه المناس ��بات بما يليق به ��ا ,كذلك عقد
حلقات قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.
*مركز الوالء االسالمي في غوتنبرغ.

�شخ�صيات �شيعية �سويدية:

م ��ن ش ��خصيات الش ��يعة المتميزي ��ن بعمله ��م
ونشاطهم في مملكة السويد:
*السيد نبيل الطالقاني.
*الشيخ علي حميد السماوي.
*الس ��يد عمران الياسري _المشرف العام على
المركز االسالمي الشيعي في مالمو_.
*المهندس عباس حسين عاصي.
*الدكتور علي السبتي _من فريق االشراف على
المركز االسالمي الشيعي في مالمو_.
*حيدر الحسناوي.
*ابو ترتيل الس ��ماوي-مدير الجمعية الش ��يعية
في مالمو.
*الش ��يخ عل ��ي اب ��و طيور-مدير جمعي ��ة اإلمام
الحسين.Q
*سالم رمضان-مدير جمعية اإلمام الهاديQ
االسالمية ,كرستيان استاد.
*الحافظ محمد العامري-مدير معهد الرسول
االكرم -Nفي ليتشونك.
*ابو حي ��در الكاظمي-مدير مؤسس ��ة المنتظر
 Qفي مالمو.
*حي ��در الحلي-مدي ��ر المكتب ��ة االس�ل�امية
الثقافية في مالمو.
�شيعة ال�سويد/الطموح:
يتنامى الطموح إلى التوس ��ع في نشر المساجد
والحس ��ينيات والمراك ��ز الش ��يعية والم ��دارس,
واالهتمام بعلوم القرآن وايصال مبادئ آل محمدK
إل ��ى جميع من في الس ��ويد عموماً ,والى المس ��لمين
والش ��يعة والمستبصرين منهم خصوصاً ,وذلك بنية
ان يع ��م ضياء الحقيقة المحمدية العلوية غرب الكرة
االرضية ,لتتفتح االبصار عل ��ى حقيقة مذهب الحق
بفض ��ل الرعاي ��ة االبوي ��ة لمراجعنا العظام ,س ��يرا
ف ��ي طريق التمهيد المه ��دوي ,الظهار دين اهلل على
الدي ��ن كله على ي ��د صاحب العص ��ر والزمان الحجة
اإلمام المهدي.Q

6

تتمات

تتمة

تتمة

ال�شروط اال�سا�سية في مرجع التقليد

امل�سرية ّ
املمهدة لنداء (يا لثارات احل�سني)

تتمة

ونح ��ن ن ��رى ان كثي ��را م ��ن ذوي العل ��وم ل ��م يتحصن بق ��وة ال ��ورع والتق ��وى كان معرضا فيهم القرب م ��ن اهلل تعالى بورعهم وتقواهم,
العملي ��ة التي تكون نتائج الخط ��أ فيها ظاهرة -للس ��قوط والهلكة ,ولتش ��ويه ص ��ورة المرجعية وقيامهم بوظيفتهم الشريفة وهي ايصال احكام
والصبر واإلخالص.
اهلل تعالى لعباده وقربهم منه.
كالطب والهندس ��ة-قد يخون امانته تسامحا أو والدين.
وملحمة عاشوراء رسمت لوحة مجمع
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تعمدا لبعض الدواعي المادية-ولو مثل الكس ��ل
القيم والمثل ال على صعيد التنظير ،بل
التلبّس والتجسيد والعمل ،وصارت مظهر
نرى الشيعة يكنون ملراجعهم قدسية عالية ال وجه لها لوال انهم يفرتضون فيهم القرب من اهلل تعاىل صفات األنبياء ،وأرض كربالء نُحتت
بالقداسة والشرافة ،وعُرفت بأرض الشهادة
بورعهم وتقواهم ,وقيامهم بوظيفتهم الشريفة وهي ايصال احكام اهلل تعاىل لعباده وقربهم منه والعشّاق والبيعة مع القيم وتجديد الوالء،
فقد ورد في المأثور( :وهي �أطيب بقاع
والضجر-ويتحم ��ل تبع ��ات عمله واقله ��ا ظهور ش ��دة التدين وكون ��ه بمرتبة عالية م ��ن العدالة الطائف ��ة على ه ��ذا النهج الالح ��ب ,والطريق الأر�ض و�أعظمها حرمة) ،وقد بيَّن
الخطأ عليه وفش ��له في مهمته عاجال أو آجال ,والورع وتقوى اهلل تعالى.
الواضح ,ويس ��ددها في جميع امورها ويعصمها اإلمام المهدي  Qفي زيارة الناحية أسوة
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فكي ��ف يمث ��ل علم الفق ��ه الذي ال يظه ��ر الخطأ
أبي األحرار بقوله( :كنت للر�سول N
والتفريط فيه لعامة الن ��اس؟ وكيف يؤمن ذلك بمرتكزاته ��م واجماعه ��م العمل ��ي عل ��ى م ��ر ارحم الراحمين وولي المؤمنين.
ولد ًا ،وللقر�آن منقذ ًا ،وللأ ّمة ع�ضد ًا،
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فيه لوال شدة التقوى والورع وقوة ملكة العدالة؟ العص ��ور ,وه ��و م ��ن اقوى االدل ��ة ف ��ي المقام.
ً
ويف الطاعة جمتهد ًا ،حافظا للعهد
الف�ساق ،باذ ًال
وثالث ��ا :ان مرج ��ع التقلي ��د بحك ��م مركزه مدعوما ببعض النص ��وص المذكورة في محلها العدالة بمرتبة عالي ��ة ,واما ترجيح االورع عند وامليثاق ،ناكب ًا على �سبل ّ
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ابتالئ ��ه باالم ��وال ,وامتالكه للج ��اه واحتكاكه المتألق.
ان التخيي ��ر عند تس ��اوي المجتهدي ��ن في العلم زاهد ًا يف الدنيا زهد الراحل عنها،
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بالن ��اس ,وذل ��ك يجعل ��ه معرض ��ا للدواع ��ي
ناظر ًا �إليها بعني امل�ستوح�شني منها).
الغضبية والشهوية والنزعات الشيطانية ,فاذا قدس ��ية عالية ال وج ��ه لها لوال انه ��م يفترضون االورع.
فترشيح األسوة في المعيار الربّاني
وإحياء الطقوس والشعيرة السماوية كان
لحكمة وأهداف نشير إلى جملة منها:
 _ 1تحديد األسوة َّ
لئال تنحرف
البشرية عن المصاديق الحقيقية لها،
وتحديد أهدافها قوالً ً
وعمال ،وكم من أمّة
إن ه ��ذا الفك ��ر المع ��ادي
اليوم تفقد أسوتها أو تخطئ في تحديدها
وه ��و الفك ��ر الوهاب ��ي ل ��و آم ��ن
فانجرَّ األمر إلى سقوط القيم ،فاالختيار
بالعدالة فهذا يلزمه الح ّث على
والبحث عن النموذج أمر فطري شعوري،
اس ��تعجال ظهور اإلمام المهدي
فال بدَّ من ترشيده وتفعيله.
 Qوالدفاع عن فكرة المهدوية
 _ 2االرتباط باألسوة يؤمّن تهذيب
وم ��ن يؤم ��ن به ��ا  ،ولكننا نرى
النفس وتكاملها واألمان من انحرافها.
العكس من ذلك فإنهم يحاربون
 _ 3تهذيب المجتمع وتحذيره
اإلم ��ام المه ��دي  Qمن خالل
من السقوط كما سقطت تلك األمم التي
الني ��ل م ��ن الذي ��ن يؤمن ��ون به
ذكرها القرآن والتاريخ والتي واجهت األسوة
 ،Qويجن ��دون فضائياته ��م
الصالحة.
لب ّث سمومهم وش ��تائمهم وكيل
 _ 4تنشيط األحاسيس الصادقة
س ��بابهم إلى من يؤم ��ن بإنقاذ
والقيم العليا كالعدالة والعزّة والنصرة وكبح
البشرية من الطواغيت.
النفس جماحها والتعايش مع مبادئ الحسين
�ا
�
ن
بين
�ذي
وإن الخ�ل�اف ال �
.Q
هو هل انه Qمولود أم سيولد؟
 _ 5فضح أمراء السوء وتعريتهم وإن
ال يس ��توجب الع ��داوة والبغ ��ض
ألصقوا أنفسهم بعناوين مقدَّسة كخليفة
والنيل من اآلخ ��ر ،فإن الصبح
اهلل ،فاألمّة التي تملك أسوة حقّة وتعيشها
قري ��ب وس ��تنجلي الغمام ��ة عن
ّ
لها مناعة تزوير الحكام الظلمة ،لذا َّإن
الحقيق ��ة الت ��ي ال يراه ��ا فاقدو
أمثال الغزالي قال :إنَّه محرَّم على الواعظ
البصر والبصيرة.
وغيره رواية مقتل الحسين وحكايته وما
إن ال ��ذي خال ��ف وح ��ارب
جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم
وس ��لب ح ��ق علي  Qهو نفس ��ه
فإنَّه يهيج بغض الصحابة والطعن فيهم وهم
صاح ��ب المنه ��ج ال ��ذي قت ��ل
أعالم الدين .فهم يعلمون َّأن فتح ملف الطفّ
الحس ��ين  ،Qوهو نفسه الذي
المقدَّس يستدعي كشف ملفات وفضائح
س ��جن اإلم ��ام الكاظ ��م ،Q
وكشف أقنعة مزيّفة.
ونفس ��ه ال ��ذي جع ��ل اإلمامي ��ن
 _ 6االرتباط باألسوة المعصومة
العس ��كرين  Lتح ��ت اإلقامة
يعني اإليمان بالمعاد وتحصيل الثواب عند
الجبرية ومن ثم اغتالهما ،وهو
التلبّس بقيمها ،وقد ورد في االرتباط مع
نفسه من يحارب فكرة المهدي
الحسين  Qأنَّه يكون سببًا للمؤمنين إلى
 Qويقتل أتباعه اليوم.
ّ
الفوز وتحفّه مالئكة من كل سماء مائة ألف
إن من يس ��يرون اليوم على
ملك في ك ّل يوم وليلة.
األرض متجهي ��ن إل ��ى كرب�ل�اء
 _ 7نزول البركات ،فقد ورد في
المقدسة أناس أبرياء لم يؤذوا
األثر عن اإلمام الباقر ( :Qف�إنَّ �إتيانه
أحداً وال اس ��تخدموا العنف في
_ �أي احل�سني  _ Qيزيد يف الرزق
ذلك ،وهم يعلمون أن هناك من
وميدّ يف العمر ويدفع مدافع ال�سوء)،
يتربّص به ��م ،ولكنهم يصرّون
بل ورد في قوله تعالىَ ( :وما كانَ اهلل
َ
عل ��ى مواصلة ال ��درب ،أياً كان
ِل ُي َع ِّذ َب ُه ْم َو�أ ْن َت ِفي ِه ْم َوما كانَ اهلل
اآلخ ��ر ال ��ذي يفك ��ر بتفجيرهم
ُم َعذ َب ُه ْم َوهُ ْم َي ْ�س َت ْغ ِف ُرونَ ) (األنفال:
وأي ثقافة يحمل .
 ،)33ومن الثابت قوله ( :Nح�سني منّي
و�أنا من ح�سني).
 _ 8الطقوس تهيّئ لظهور نظام
إنساني ديني عبادي متكامل لظهور اإلمام
المهدي .Q
 _ 9التحدّي واالستعراض السلمي
واإلعالم الصامت لقوَّة المذهب.
فعلى س ��بيل المث ��ال ال الحص ��ر أن الذهاب لالمام المهدي .Q
اإلنس ��ان متهيئ� �اً أكث ��ر لقضي ��ة اإلم ��ام المهدي
 _ 10ارتباط أصحاب العقيدة
إلى الحسين  Qمع استحضار كون هذا الذهاب
ومن جانب آخر فان هذه المسيرة الملحمية  ,Qفكلم ��ا كان اإلنس ��ان ذا خل ��ق رفيع وأخالق فيما بينهم عند إحياء الشعيرة والتعايش
بقص ��د القربة إل ��ى اإلم ��ام المه ��دي  Qويعني
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وتحدّثون؟) ،قال :نعم ،جُعلت فداك .قال:
صاحب ثأره وولي دمه ,وإن األمر كما في حياتنا أو سياسية أو دينية ,فإننا نشهد على نطاق واسع العناصر التي يمكن أن نستشفها ونقف عليها
من (�إنَّ تلك املجال�س �أح ّبها).
ترتبط
االجتماعية ,فعندما نري ��د أن نعزّي بفقد عزيز أن أصح ��اب ه ��ذه الخدمة يتذلل ��ون ويتصاغرون خالل هذه المسيرة االربعينية وكيف أنها
 _ 11اإليمان بالوعد اإللهي َّ
وأن
فإنن ��ا نذهب إلى وريثه وولي دمه ,وهذا الذهاب أمام المشاة من أجل أن يقدموا لهم خدمة كغسل باالمام المهدي  Qوبعقيدته.
ان المش ��اة ف ��ي ه ��ذه المس ��يرة المليوني ��ة أهل الحقّ باقون وخالدون ويكونون علمًا
من ��ا تكري ��م للمي ��ت وللح ��ي مع� �اً ,وال يمكن أن بعض مالبس ��هم أو تقديم الطعام له ��م أو توفير
يحس ��ب تكريما للميت فقط أو تكريما للحي فقط وسيلة راحة لهم ,فإن هذا التجرّد من االنانية ,المباركة هم بال ش ��ك عناص ��ر تقرب من ظهوره لمن بعدهم ،قال تعالى�( :إِ َّنا َل َنن ُْ�ص ُر
بل هو تكريم لهم ��ا معاً ,وهذا ينطبق تماماً على والذوب ��ان الروحي ف ��ي المع ��ارف األخالقية في  Qوتمه ��د لدولته ,فهذه األنهر من البش ��ر التي ُر ُ�س َلنا َوا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا فيِ الحْ َ يا ِة الدُّ ْنيا
مس ��يرة األربعين المليونية التي نش ��هدها في كل تحصي ��ل الكم ��االت يصع ��ب تحصيل ��ه ف ��ي أرقى تص ��ب ف ��ي بحيرة كرب�ل�اء الوالء لو س ��لط عليها َو َي ْو َم َي ُقو ُم الأَْ ْ�شها ُد) (غافر ،)51 :وقد
ّ
الطف
سنة مرة وبأعداد لم يسبق للتأريخ أن سجل كثرة الجامعات االنس ��انية والمعاه ��د االخالقية حتى اإلع�ل�ام كم ��ا يس ��لط عل ��ى القضايا السياس ��ية ورد في الرواية( :وين�صبون لهذا
كهذه التي هي عليه اآلن.
ل ��و خُصص لذلك زمن طوي ��ل وتوفرت االمكانات فإنه ��ا كفيلة بأن تغير مجتمعات ودوالً ,وهذا من علم ًا لقرب �أبيك �س ّيد ال�شهداء  Qال
وه ��ذه المس ��يرة كما تمث ��ل عقد بيع ��ة ووالء المادي ��ة الهائل ��ة ,بينم ��ا باالم ��كان أن يحصل ��ه االهداف األخرى التي يج ��ب أن نرعاها في هذه يدر�س �أثره ،وال يعفو ر�سمه ،على
لالمام الحس ��ين  Qفهي تمث ��ل عقدة بيعة ووالء اإلنسان في مس ��يرته إلى األربعين ,وهذا يجعل المسيرة.
كرور الليايل والأ ّيام ،وليجتهدنَّ
�أئ ّمة الكفر و�أ�شياع ال�ضاللة يف حموه
وتطمي�سه فال يزداد �أثره �إ َّال ظهور ًا
و�أمره �إ َّال عل ّو ًا).
وحينما نمرّ بالسيرة واآلثار نرى َّأن
السماء فرضت اإلمام الحسين  Qشعيرة
وم ��ع ان التعددية هي مرحلة انتقالية بين يرفض ��ون اآلن بإصرار وتصمي ��م اية محاولة باسم (الديمقراطية)!!.
مائزة صارخة إذ ورد عن ابن عبّاس أنَّه قال:
الس ��لطة التفردية ودولة العدل اإللهي ,ولكن الستعادة هذا العدل المفقود.
ان البش ��رية عام ��ة واالم ��ة اإلس�ل�امية كنت مع أمير المؤمنين  Qفي خروجه إلى
ال ضمان فيها على اإلطالق الن تقوم الس ��لطة
ان القبول بالتعددية وانتزاع المستضعفين خاصة تتحرك نحو هدفها الموعود وفردوسها صفّين ،فلمَّا نزل بنينوى وهو ّ
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المنتخب ��ة ديمقراطياً بضم ��ان العدل والدفاع
قال بأعلى صوته( :يا بن ع ّبا�س� ،أتعرف
عن حقوق الطبقات المستضعفة.
الزمة إلقامة دولة العدل التي ال يمكن أن تقوم المهدي Qحي ��ث تعود األمور إل ��ى نصابها ,هذا املو�ضع؟) ،فقلت له :ما أعرفه،
ان الوج ��ه األه ��م واألخطر للمس ��ألة هي اال على أكتاف رجال أحرار ال يخافون في اهلل ويحق اهلل الحق بكلمات ��ه ولو كره الكافرون او يا أمير المؤمنين ،فقال علي ( :Qلو
تلك النظرة االس ��تكبارية التي يعتمدها أعداء لومة الئ ��م ,وال يبيعون رضا الخالق من أجل عاند المشركون.
عرفته كمعرفتي مل تكن جتوزه ح َّتى
تبكي كبكائي) ،قال :فبكى ً
طويال حتَّى
دول ��ة العدل ,والذين ذاقوا حالوة االس ��تئثار ان يرض ��ى الظالمون ,المس ��تأثرون بالثروة
َّ
اخضلت لحيته وسالت الدموع على صدره
بالس ��لطة طيل ��ة الق ��رون الخوال ��ي ,والذين والس ��لطة حتى ول ��و كان ��وا يتداولونه ��ا بينهم
وبكينا معًا ،وهو يقول�( :أوه �أوه ،ما يل

رجل يفكر بالم�سير و�آخر يفكر بالتفجير

تتمة

�أنهار من الب�شر تمهد لظهور المنتظرQ

تتمة

من التعددية �إلى دولة العدل الإلهي

ولآل �أبي �سفيان ،ما يل ولآل حرب،
حزب ال�شيطان ،و�أولياء الكفر� ،صرب ًا
يا �أبا عبد اهلل.)...
وقد ذكر الصدوق في كتابه (كمال
الدين) َّأن عيسى  Qمرَّ بأرض كربالء
َّ
وتوقف فوق مطارح الطفّ ولعن قاتلي
الحسين .Q
وروى الصدوق عن الصادق  Qأنَّه
قال( :ال�سجود على طني قرب احل�سني
 Qينور �إىل الأر�ض ال�سابعة ،ومن
كان معه �سبحة من طني قرب احل�سني
 Qكتب م�س ّبح ًا و�إن مل ي�س ّبح بها).
وأيضًا ورد الدعوة إلى زيارة الحسين
 ،Qمنها قول الباقر ( :Qمروا �شيعتنا
بزيارة قرب احل�سني .)Q
وفي خبر عن الصادق  Qأنَّه قال:
(يا معاوية ال تدع زيارة احل�سني Q
خلوف).
وورد أيضًا اللعن على قتلة الحسين،
قال الرضا ( :Qيا بن �شبيب �إن �س َّرك
�أن ت�سكن الغرف املبنية يف اجلنّة مع
النبي  Nفالعن قتلة احل�سني).
ّ
وورد أيضًا َّأن الحسين  Qليرى
من يبكيه فيستغفر له ويسأل آباءه Nأن
يستغفروا له ،ويقول( :لو يعلم زائري
ما �أعدَّ اهلل له لكان فرحه �أكرث من
جزعه).
وورد في استحباب االنفاق في سبيل
الحسين  ،Qقال :فما للمنفق في خروجه
إليه والمنفق عنده ،قال _ أي الصادق Q
_( :درهم ب�ألف درهم).
وخال�صة ما ا�ستفدناه من ال�سرية
وال�سنّة:
ُ
 _ 1التأكيد على زيارة اإلمام
الحسين  ،Qفعن الصادق ( :Qمن
خرج من منزله يريد زيارة قرب
احل�سني بن علي � Qإن كان ما�شي ًا كتب
اهلل له ّ
بكل خطوة ح�سنة وحمى عنه
�س ّيئة) ،وما ورد من اآلثار كزيادة العمر
وتفريج الكرب وغفران الذنوب.
 _ 2إعالن األئمّة يوم مقتل الحسين
 Qيوم حزن وعزاء ،بل استحباب طول
الحزن ،فقد ورد عن الصادق ( :Qوما
هو �إ َّال يوم حزن وم�صيبة دخلت على
�أهل ال�سماء و�أهل الأر�ض وجميع
امل�ؤمنني).
 _ 3ما ورد في فضل كربالء والحضور
فيها وفضل تربة الحسين  Qمن اآلداب
الشرعية كالسجود ونحو ذلك.
 _ 4األمر بعدم نسيان اإلمام الحسين
 ،Qحيث ورد عن فاطمة الزهراء  Pعند
وفاتها مخاطبة ألمير المؤمنين :Q
ابكني وابك لليتامى وال تنسَ
قتيل العدى بطفّ العراق
 _ 5التأكيد على إقامة المأتم
والعزاء ،فعن زين العابدين �( :Qأنا ابن
املقتول ظلم ًا� ،أنا ابن املحزوز الر�أ�س
من القفا� ،أنا ابن العط�شان ح َّتى
ق�ضى) ،حيث نجد َّأن اإلمام  Qكان من
أوائل من أقام العزاء على والده الحسين
.Q
 _ 6ما ورد في استحباب البكاء
والتباكي وإنشاد الشعر على الحسين
 ،Qفقد ورد في دعاء الندبة( :فليبك
الباكون ،و�إ ّياهم فليندب النادبون،
وملثلهم فلتذرف الدموع ،ولي�صرخ
ويعج
ال�ضاجون،
وي�ضج
ال�صارخون،
ّ
ّ
ّ
العاجون).
ّ
 _ 7ما ورد من األخبار بظهور
المهدي  Qيوم عاشوراء رافعًا هتاف( :يا
لثارات احل�سني).
فعن الباقر ( :Qرحم اهلل �شيعتنا
لقد �شاركونا بطول احلزن على
م�صائب جدّ ي احل�سني � ،Qأميا م�ؤمن
دمعت عيناه لقتل احل�سني  Qدمعة
ح َّتى ت�سيل على خدّ ه ب َّو�أه اهلل بهما
يف اجلنّة غرف ًا ي�سكنها �أحقاب ًا).
وعن الصادق ( :Qرحم اهلل
�شيعتنا� ،شيعتنا واهلل امل�ؤمنون ،فقد
واهلل �شركونا يف امل�صيبة بطول
احلزن واحل�سرة).
وعنه ( :Qومو�ضع قربه _ �أي
احل�سني  _ Qمنذ يوم دفن رو�ضة
من ريا�ض اجلنّة ،ومنه معراج يعرج
فيه ب�أعمال ز ّواره �إىل ال�سماء ،فلي�س
نبي يف ال�سماوات �إ َّال وهم
ملك وال ّ
ي�س�ألون اهلل �أن ي�أذن لهم يف زيارة قرب
احل�سني  ،Qففوج ينزل وفوج يعرج).
وعن اُمّ سعيد األحمسية ،قالت :جئت
إلى أبي عبد اهلل  ...Qفقال( :ت�أتون
ال�شهداء _ �أي �شهداء املدينة
املن َّورة _ من �سفر بعيد وترتكون
�س ّيد ال�شهداء ال ت�أتونه) ،قالت :قلت
له :من سيّد الشهداء؟ فقال( :احل�سني بن
علي  ،)Qقالت :قلت :إنّي امرأة ،فقال:
(ال ب�أ�س ملن كان مثلك �أن يذهب �إليه
ويزوره).
وعن علي بن عقبة ،عن أبيه ،قال:

قلت للصادق َّ :Qإن لنا خادمًا ال تعرف
ما نحن عليه ،فإذا أذنبت ذنبًا وأرادت
أن تحلف بيمين ،قالت :ال وحقّ الذي إذا
ذكرتموه بكيتم ،قال :فقال( :رحمكم
اهلل �أهل البيت) ،فترحَّم اإلمام عليه،
َّ
ألن هذه األسرة تلبَّست بالشعيرة وبدت
تعرف بهذه الخصلة.
فما يذكر من شبهات حول شعيرة
الحسين  Qتارة على لسان الوهّابية،
وأخرى على لسان العلمانية ،وثالثة على
لسان المغرضين إلطفاء هذا النور مرجعه
إلى عدم اإليمان بالغيب وعدم ّ
االطالع على
اآلثار أو لما يصيبهم من أضرار ،وسنتلو
بعض هذه الشكوك:
ّ
ال�شك الأ ّول:
الطقس الحسيني من عزاء مستمرّ
وبكاء ونياح ومأتم وسواد بدعة محرَّمة ألنَّه
لم يرد فيه نصّ شرعي.
وجوابه:
أمَّا القرآن فقد شرَّع بعضها بالعموم
وبعضها بالصراحة ،فقد ورد رجحان تعظيم
شعائر اهلل ،وتكريم النبيّ ،ومودَّة القربى،
والدعوة إلى الحقّ والفضيلة ،والنهي عن
الظلم ،ولزوم محاربة الظلمة وأعوانهم.
وكذا ما ورد بالصراحة في قوله تعالى:
و�س َف َوا ْب َي َّ�ضتْ َع ْينا ُه
(يا �أَ َ�سفى َعلى ُي ُ
يم) (يوسف،)84 :
ِمنَ الحْ ُ ْز ِن َف ُه َو َك ِظ ٌ
فعن الزمخشري كان بكاؤه سبعين سنة
مصحوبًا بالحزن وفقدان الصبر ،وذكر
يوسف المستمرّ ( َتاللهَّ ِ َت ْف َت�ؤُا َت ْذ ُك ُر
و�س َف) (يوسف.)85 :
ُي ُ
وكذا ما ورد في قوله تعالى( :ما
�آتا ُك ُم ال َّر ُ�س ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َوما َنها ُك ْم َعنْهُ
َفا ْن َت ُهوا) (الحشر ،)7 :بضمّ ما ورد عن
عال على عمّه
النبيّ  Nمن بكائه بصوتٍ ٍ
حمزة وجعفر بن أبي طالب وسعد بن عبادة
وموت ابنه واُمّه وعثمان بن مظعون ،بل ورد
عن الفريقين بكاءه على الحسين  Qقبل
موته في موارد مختلفة.
وهذا الجواب على مذاق الوهّابية التي
ال تعوّل على روايات العترة الطاهرة ،وأمَّا
عند اعتماد روايات أهل البيت Kوسلوكهم
فال يبعد دعوى عدم معهودية موضوع ورد
فيه من النصوص مثل الشعائر الحسينة،
بيد أنَّه ال ينقضي تعجّبي ممَّن يدَّعي
االنتساب إلى التشيّع أن َّ
يتوقف في رجحان
هذه الطقوس وال َّ
يتعقل تفسيرًا (مع حمله
على حسن الظنّ) إالَّ أنَّه تلبَّس بأخطر آفة
أوجبت انحراف الكثير وهي االجتهاد مقابل
النصّ ،أي العمل باالستحسان الشخصي
وصدور الرأي من دون أن يكلّف نفسه
مراجعة مصادر التشريع ويفقهها ،أو آفة
خوض السطحيين في المواضع التخصّصية
استخفافًا بعلم الشريعة ،أو آفة المجاملة
على العقيدة والتبنّي الخجول للعقيدة،
أو آفة التقييم بالمعايير المادّية والقيم
المزدوجة والروح المادّية المحضة.
وينبغي أن ال يغيب من ذهننا ما كان
يصدر من الفكر الشيوعي من َّأن التشريع
اإلسالمي للصوم يعني ش ّل الطاقات،
والخمس هدر المال ،والحجّ حركات
سفيهة ،ومسيرة الحسين  Qعماء فكري
وتفكير أسطوري واستنزاف المال والقوَّة
البشريةَّ ،
وأن السلطة تبغي من محاربتها
للحسين  Qتنوير الناس.
وجوابنا حول هذه اإلشكاالت فيها تغليب
الغرائز الحيوانية والنظم المادّية ،وإالَّ فقد
تقدَّم ذكر محاسن الشعيرة.
ّ
ال�شك الثاين:
َّإن أتباع هذه المسيرة أناس انهزموا من
الواجبات َّ
وعطلوا التكاليف وأملوا أنفسهم
بجزاء هذه المسيرة وبالغوا به.
وجوابه:
�أ َّو ًال :كثير من هؤالء هم من خيرة
الناس فكرًا وعطاًء ً
وعمال وسلوكًا ،والباقون
في طريقهم لتطهير النفس واالستنارة بنور
الحسين  ،Qومن هنا ندعو أتباع الحسين
 Qوسفراءه أن يظهروا للعالم بمستوى
التمثيل.
وثاني ًا :قد يكون هناك مسلمون غير
الئقين ،فهل هذا يعني رفض اإلسالم أو
تعطيل فروضه وإنكار معتقداته.
ّ
ال�شك الثالث:
الحسين  Qنال الشهادة وظفر بالمقام
السامي ،وقد مرَّت على هذه الواقعة زمن
طويل فال معنى لتمجيده وتخليده.
وجوابه:
المصحف الشريف ما زال يمجّد
باألسوة الصالحة واألمّة الصالحة وتأثيرها
ومصيرها وأهدافها ،ولكن يسعى سرّاق
التراث نهب ميراثنا وأسباب وأسرار كمالنا
فيتفوَّهون بهذه المزاعم ونحوها لتضعيف
العزائم والهمم ،واألمّة مصرَّة على أن
تكون هذه المسيرة ممهّدة لنداء (يا لثارات
الحسين .)Q
* * *

دعاء الندبة
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عَبدٌ يُناجـــــي ربَّــــه
يرجوهُ يَمحـــو ذنبَــــه
في ُك ِّ
ً
باعثــــا
ـــل آن
نحـو المعالــــي َقلبَــــه
ً
قائــــال
فانثال يبكـي
َ
مثــــل التوبــــه
ال شئ
نادى بطرفٍ لم يزَل
لصوب الكعبــــه
يرنو
ِ
رُحماك يا ابن العسكري
ُعـــاء النُّدبَــــه
هــــذا د ُ

ابوذيات مهدوية
الحاج معين الخياط

َ
وح��ك عي��ن االمام��ه والم و َلي��ه
�أظ��ل اب�أم��ل ي��وم ال��راح وا َلي��ه
يب��و �صال��ح والن��ي الظل��م و َلي��ه
وغي��رك م��ا يح��ل قي��د البدي��ه
*
*
*
*
يم��ن مذخ��ور بالدني��ه وت��م ح��ي
�أن��ه مات��م ال��ي من��زل وت��م ح��ي
بطلعت��ك تنق��ذ ال�شيع��ه وتمح��ي
الظل��م وتردن��ه ي��م حام��ي الحمي��ه

مسجات مهدوية
َكصي���ر العم���ر مهم���ا ط���ال
ل���و طولــ���ت بغيـــاب���ك
وحزين���ه ال���روح يالمه���دي
مت���ى تف���رح م���ع احباب���ك
* * * * * * * * *
كتب���ت الش���عــر لعيـــون���ك
بجي���ت وص���رت مجنون���ك
أح���س ال���روح يالمهـــ���دي
حزينــ���ه لش���وفة عيون���ك

ق�صة ق�صرية
�سيـــــــــــــــد العـــــــــــامل

محمد حسن عبد

(س ��يد العال ��م) عب ��ارة ظلت ت ��دق في ناق ��وس نفس
محمد الكوفي الششتري.
فبع ��د ان عزم على قضاء ايام ذكرى استش ��هاد أمير
المؤمنين Qفي زاوية من زوايا المسجد يستذكرها فيها
مصائب اإلمام.Q
كان ذل ��ك ف ��ي الليل ��ة التاس ��عة عش ��رة م ��ن رمضان
المبارك ,وعند مقام اإلمام علي Qفي مس ��جد السهلة
المعظ ��م ,عقي ��ب أدائه فريض ��ة الصالة ,وف ��ي طريقه
إلى مكان آخر من المس ��جد يتن ��اول في افطاره ,فوجيء
بشخص متزمل بعبائة.
كان يجلس بالقرب من صاحب العباءة ش ��خص آخر
يرت ��دي زي العلم ��اء ,وقد راح يس ��أل محم ��داً عن احوال
العلم ��اء والفض�ل�اء والخيري ��ن ف ��ي النجف االش ��رف,
ومحمد يجيبه انهم بخير وسالم.
وبينما هم كذلك واذا بالرجل المستلقي يقول للسائل
شيئاً لم يفهمه الكوفي.
دف ��ع ذلك االم ��ر محمداً ان يس ��أل عن ش ��خصيته,
فاجاب بأنه سيد العالم.
استكثر الكوفي هذا الجواب ,وظن ان المجيب يريد
ان يعظم صاحبه في عين السائل.
ظ ��ل محم ��د يردد في نفس ��ه :كي ��ف يكون هذا س ��يد

العالم ,وسيد العالم هو موالي صاحب العصر والزمان,
اإلمام المهدي ,الحجة بن الحسن.Q
وبغية ان يزيل هذا التوهم عن نفسه ,قال مستفهما:
سيد العالم؟ فرد عليه الرجل :ال ,هذا سيد العالم.
حينئ ��ذ ل ��م يجد الكوفي غي ��ر الس ��كوت والنظر فيما
حوله دهش ��ة وتعجباً ,ولكن سرعان ما ايقن صحة عبارة
المجيب حين ابصر ان المسجد مغمور بنور شامل ,بدت
معه مصابيحه وكأنها بصيص ضئيل.
ومما زاد في تعجبه ان سيد العالم ,وفي هذه االثناء
اناء فيه ماء,
ماء ,فظهر على الفور شخص وناوله ً
طلب ً
وم ��ا ان انته ��ى من ش ��رب الماء حتى اس ��تعاد الش ��خص
المناول االناء وغاب عن بصر الكوفي.
عنده ��ا ق ��ام محم ��د قاص ��داً اداء النافل ��ة ,فبادره
الرجل :إلى اين انت ذاهب؟ فاجابه :إلى الصالة ,فقال
له :بارك اهلل فيك.
ولك ��ن وبعد ان خطى محمد الكوف ��ي بضع خطوات,
حان ��ت منه التفات ��ة إلى الرجلين ,فل ��م يرهما ,رغم ان
لم يسر إال قليالً.
ظلت نفس الكوفي تس ��أل :هل ان الذي ش ��اهدته هو:
سيد العوالم؟!

األدب المهدوي
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طيف الفرج

السيد سعيد الصافي

يا طيف الفرج جم دوب نحلم بيك يمته ت�صير يقظة وتخل�ص ال�شــدة
جم نجمة الكــــــــالها الليل
وجم �شم�س البــــــلعها الغيم
وعيون الفجر رمده
و�صافحنه جثير جفوف جم جف الطلع خنجر ذبح ودمومنه تحده
انتظرنه تجينه و�شايل بجفك امانه وم�صحف وورده
عجيبة و�سيفك لهل اليوم ما فز نايم بغمده
�سيدي يا �صاحب الزمان
نزعوا من جلدنة جلود
و�أنت �شلون �سيفك ما نزع جلده
�صبرنة ومية الف ماعون تدري انتر�س واتب ّده
ع�شنة وية الزمان عظام نتو�سد جليدة ونلتحف برده
خجل حتى ال�صخر من �شاف حالتنه وجبين الوكت ما �ساعة ا�ستحه ون ّده
مو عيب وحياتك لو تنخينه وطلبنه الغوث والنجده
خو ندري اليريد يغيب يرجع من بعد م ّده
يا غايب المثلك غاب
ما رد اله َله وال تعلم بوعده
ح�صدوا عنبر المعروف والباطل ت�شلبه علة المنابر �سيدي و�س ّده
جـــــــــــــــــــــــزر بينا الزمان �سنين وما يوم الطفح َمــــــــــــــــــــ ّده
وعفانة �شلون عدنه كلوب من كثر ال�صبر جلده
ما تقبل ذليله تعي�ش
روح الجانت عله العزه متعوده

الإمام املهديQ
يف ال�شعر املن�سوب للإمام عليQ
 جاء في كتاب (عقيدة المسلمين في اإلمام المهدي - )Qو(ينابيع المودة)ان االمام امير المؤمنين قال Qوهو يوصي ابنه االمام الحسينQ
ــقيــــــــــــامة والناس في دأبها
سقى اهلل قائمنا صاحب الــ
ــن بل لك فاصبر ,ألتعابها
الثأر لي يا حسيـ
هو مدرك ِ
يُقصـــــــــر في قتــل أحزابِهَــــا
دم أَلــــف ومـــــــــــــا
لكـــــــــل ٍ
ــذر وأعتابها
هنالك ال ينفـعُ الظالميـــــن
َقـــــــــــــــــــــــــو ٌل بِعُ ٍ
كما ورد في البحار ,والصراط المستقيم ,وغيرها من المصادر المعتبرة ابيات لهQ
ف ��ي وصية البنه محمد ب ��ن الحنفية ,ذكر فيها احوال المس ��تقبل ,وعالمات ظهور االمام
الحجة: Q
واليةَ مهديٍّ يَقوم ويعــــدِ ُل
بُنيّ اذا ما جاشَتِ التُّركُ فانتظِــر
وبويع مِنهم من يَل َُّذ وَيَه ِــز ُل
االرض من آل ها شمٍ
و َذ َّل مُلوكُ ِ
وال عنـــــده ِجدُّ وال هُو يعقِ ُل
صبي من الصبيان ال رأيَ عِنـدهُ
وبالحَقِّ يأتيكُم وبالحَقِّ يعمَ ُل
فثَمَّ يقومُ القائِــم الحَــــقّ مِنكـــمُ
َفال تخذلوهُ يا بني وعجِّلــــوا
سَميُّ نَبـــي اهلل نَفســـي فِــــداؤُهُ
وينسب له Qأيضاً:
يذل جيوش المشركين بصــارم
فللـــه درك مــن امــــام صميـــــدع
ويرغم أنف المشركين الغواشم
ويظهــر هذا الـــدين في كل بقعــــة
ويرغم فيها كل من هو غاشـــم
ينقي بسـاط االرض من كــل افــــةٍ

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

ض��ع خطا على كلمات الحديث الش��ريف ليبقى ل��ك ( )12حرفا تتكون منها كلمة
الس��ر ,وهي اس��م كتاب للميرزا االصفهاني في فوائد الدعاء للمهدي ,Qعن االمام الباقر
:Q
(ان – العلم – بكتاب – اهلل – عز وجل – وس��نة – نبيه – Nينبت – في –
قلب – مهدينا – كما – ينبت – الزرع – على – أحسن – نباته)

الشيخ اسعد البصري
ه ��ل ان قرب ��ي من لق ��اء ربي اق ��رب من فرحة
لقائك س ��يدي؟ وهل س ��يحملني الموت إلى ان اكحل
ناظري برؤية علي والحسين Lقبل ان اراك..؟
يالخس ��ران قلبي ..ويالضياع سعيي ..هل سارحل
س ��ريعا من هذه الدنيا التي تنقل الخطى فيها ما بين
هذه المدائن والطرقات؟ اما آن لخطواتي ان تلقاك؟
أو ان تدركني خطواتك المنجدة؟

ارحم ذل ضياعي ,واش ��دد على يدي المرتعشة
ب ��دفء يدك الواثقة ..ارجوك ايه ��ا الولي ..اية والية
ه ��ذه التي ال توجب ل ��ي االلتجاء إل ��ى كنف رحمتك,
فانعم بسكينة الوالء ,والمس شغاف حبك لمحبيك,
فأرى الدنيا وما فيها هب � ً�اء منثورا ...احملني ارجوك
بس ��فن نجات ��ك ,ومتعني بلذي ��ذ مناجات ��ك .فليلي يا
حبيب ��ي طويل طويل ..وق ��د ازف مني ف ��راق ورحيل..
فهل ستجيبني؟

كلمات الهية �صدرت من افواه ملكوتية بعبارات ب�شرية ،النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت ،هذه هي التوقيعات
توقي��ع الناحي��ة المقد�س��ة �إل��ى
ا�سحاق بن يعقوب في جواب ا�سئلته

جاء في كتاب االحتجاج للطبرس ��ي ص469ج .2وفي بحار االنوار ص 180ج 53ب ,31ما خرج
من توقيعاته Hوفي اعالم الورى ص ,452الفصل
الثالث في ذكر بعض التوقيعات.
محمد ب ��ن يعق ��وب الكليني عن اس ��حاق بنيعقوب قال س ��ألت محمد بن عثمان العمري رحمه
اهلل أن يوصل إلي كتابا قد س ��ألت فيه عن مس ��ائل
اشكلت عليَّ.
فورد التوقيع بخط موالنا صاحب الزمان.Q
اما ما س ��ألت عنه ارشدك اهلل وثبتك من امر
المنكرين لي من اهل بيتنا وبني عمنا.
فاعل ��م انه ليس بي ��ن اهلل عز وج ��ل وبين احد
قرابة ,من انكرني فليس مني ,س ��بيله س ��بيل ابن
نوح.
واما س ��بيل عم ��ي جعفر وول ��ده فس ��بيل اخوة
يوسف.Q
واما الفقاع فشربة حرام وال بأس بالشَّلماب.
وام ��ا اموالكم فم ��ا نقبلها إال لتطهّ ��روا ,فمن
ش ��اء فليصل ومن ش ��اء فليقطع فم ��ا آتانا اهلل خير
مما آتاكم.
وام ��ا ظه ��ور الف ��رج فان ��ه إل ��ى اهلل وك ��ذب
الوقاتون.
وام ��ا قول م ��ن زعم ان الحس ��ين Qل ��م يقتل
فكفر وتكذيب وضالل.
واما الحوادث الواقع ��ة فارجعوا فيها إلى رواة
حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة اهلل عليهم.
واما محمد بن عثم ��ان العمري رضي اهلل عنه

جاء في كش ��ف الحق ص33
ج ,2ان اب ��ا محمد الحس ��ن بن
علي العسكري Qقال:
(ول ��د ول ��ي اهلل وحجته على
عب ��اده وخليفت ��ي م ��ن بع ��دي,
مختونا ,ليلة النصف من شعبان
س ��نة خمس وخمس ��ين ومائتين
عن ��د طل ��وع الفج ��ر ,وكان اول
من غس ��له رضوان خازن الجنة
مع جمع من المالئكة المقربين
بم ��اء الكوث ��ر والسلس ��بيل ,ثم
غسلته عمتي حكيمة بنت محمد
بن علي الرضا.)Q
 وجاء في كم ��ال الدين ج1ص 435ب 43ح :2ع ��ن معاوية
ب ��ن حكيم ومحمد ب ��ن ايوب بن
نوح ومحمد ب ��ن عثمان العمري
قال ��وا :عرض علين ��ا ابو محمد
الحس ��ن بن عل ��ي Qونحن في
منزل ��ه ,كن ��ا اربعي ��ن رج�ل�ا
فقال:
(ه ��ذا امامكم م ��ن بعدي,
وخليفت ��ي عليك ��م ,اطيع ��وه وال
تتفرق ��وا من بعدي ف ��ي اديانكم

وعن ابيه م ��ن قبل فإنه ثقتي وكتاب ��ه كتابي ,واما
محم ��د بن علي ب ��ن مهزيار االه ��وازي فيصلح اهلل
قلبه ويزيل عنه شكه.
واما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال لما طاب
وطهر ,وثمن المغنية حرام ,واما محمد بن شاذان
بن نعيم فانه رجل من شيعتنا اهل البيت.K
واما ابو الخط ��اب محمد بن ابي زينب االجدع
فانه ملع ��ون واصحابه ملعونون ,ف�ل�ا نجالس اهل
مقالتهم فاني منهم بريء وآبائي Kمنهم براء.
وام ��ا المتلبس ��ون باموالنا فمن اس ��تحل ش ��يئا
منها فاكل ��ه فانما يأكل الني ��ران .واما الخمس فقد
ابيح لش ��يعتنا وجعل ��وا منه في حل إل ��ى وقت ظهور
امرنا .لتطيب والدتهم وال تخبث.
وام ��ا ندامة قوم ش ��كوا ف ��ي دي ��ن اهلل على ما
وصلونا به ,فقد اقلنا من استقال وال حاجة لنا إلى
صلة الشاكين.
وام ��ا علة ما وقع من الغيبة ,فان اهلل عز وجل
يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَسْ �َ�ألُواْ عَنْ أَشْ� �يَاء إِن
تُبْدَ لَ ُكمْ تَسُ� �ؤْ ُكمْ) انه لم يكن احد من آبائي إال وقد
وقع ��ت في عنق ��ه بيعة لطاغية زمان ��ه ,واني اخرج
حين اخرج وال بيعة الحد من الطواغيت في عنقي.
وام ��ا وج ��ه االنتف ��اع ف ��ي غيبت ��ي فكاالنتف ��اع
بالشمس اذا غيبها عن االبصار السحاب.
وان ��ي المان الهل االرض كم ��ا ان النجوم امان
الهل السماء.
فاغلقوا ابواب السؤال عما ال يعنيكم وال تتكلفوا
علم ما قد كفيتم واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان
ذلك فرجكم.
والس�ل�ام عليك يا اسحاق بن يعقوب وعلى من
اتبع الهدى.

فتهلك ��وا ,اما انكم ال ترونه بعد
يومكم هذا ,قالوا :فخرجنا من
عنده فما مض ��ت إال ايام قالئل
حتى مضى ابو محمد.)Q
وجاء في اثبات الهداة ج3ص 569ب 32ف 44ح:680
حدثن ��ا محم ��د بن عب ��د الجبار
قال :قلت لس ��يدي الحس ��ن بن
عل ��ي :Qي ��ا اب ��ن رس ��ول اهلل
جعلن ��ي اهلل ف ��داك ,اح ��ب ان
اعل ��م م ��ن اإلم ��ام ,رحمة اهلل
عل ��ى عباده م ��ن بع ��دك؟ فقال
:Q
(ان اإلم ��ام وحج ��ة اهلل من
بعدي ابني ,س ��مي رس ��ول اهلل
 Nوكنيت ��ه ,ال ��ذي ه ��و خاتم
حجج اهلل ,وآخ ��ر خلفائه .قال
احمد ب ��ن عبد الجبار :ممن هو
يا ابن رسول اهلل؟
قال( :Qمن ابنة ابن قيصر
مل ��ك ال ��روم ,إال ان ��ه س ��يولد
ويغي ��ب عن الن ��اس غيبة طويلة
ثم يظهر؟).

من منا�سبات ال�شهر:

 .1دفن الجس ��د الطاهر لخاتم األنبياء
والمرسلين Nسنة  11هـ.
_ هجرة النبي Nسنة  13من البعثة.
_ أول هج ��وم على دار أمي ��ر المؤمنين
 Qألخذ البيعة سنة  11هـ.
_ وف ��اة داوود بن علي ب ��ن عبد اهلل بن
عباس والي المدين ��ة بدعوة اإلمام الصادق
 Qلقتله _المعلى بن خنيس_ أحد أصحاب
اإلمام Qسنة 133هـ.
 .3رمي الكعبة المشرفة بالمنجنيق من
قبل الحصي ��ن بن نمير قائ ��د جيش يزيد,
حتى أحرقت سنة  64هـ.
 .4خ ��روج النبي Nمن الغ ��ار متوجها
إل ��ى المدين ��ة بعدم ��ا أق ��ام فيه ثالث ��ة أيام
وثالث ليال في ليلة  4ربيع األول.
 .5وفاة السيدة سكينة بنت الحسينQ
سنة  117هـ.

 .8شهادة اإلمام أبي محمد الحسن بن
علي العسكري ,بسم المعتمد العباسي سنة
 260هـ.
 .9ابت ��داء إمامة صاحب األمر والزمان
الحج ��ة ب ��ن الحس ��ن ,Qكذل ��ك غيبت ��ه
الصغرى سنة  260هـ.
 .10زواج النبي Nبخديجة بنت خويلد
أم المؤمنين رضوان اهلل عليها س ��نة  15قبل
البعثة.
_ وفاة عبد المطلب بن هاش ��م بن عبد
مناف Jج ��د النبي Nبعد  8س ��نوات من
والدة النبي.N
 .12قدوم النبي Nالمدينة مع ابن عمه
علي Qفي  12ربيع األول.
_انقضاء دول ��ة بني مروان بقتل مروان
الحمار آخر خلفاء بني أمية سنة  82هـ.
 .17والدة رس ��ول اإلنسانية النبي محمد

بن عبد اهلل Nعام الفيل.
_ والدة اإلم ��ام أب ��ي عبد اهلل جعفر بن
محمد الصادق سنة  83هـ.
 .23ورود الس ��يدة فاطم ��ة بن ��ت اإلمام
موسى بن جعفر Qوأخت اإلمام الرضاQ
بلدة قم سنة  201هـ.
 .25وقوع الهدنة بين اإلمام الحسن بن
علي Qومعاوية سنة  41هـ.

من �أعمال ال�شهر:

يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
_ صي ��ام األول من ��ه ش ��كراً هلل على ما
أنعم من س�ل�امة النبي Nوأمير المؤمنين
 ,Qوالمناسب زيارتهما.L
_ إطع ��ام اإلخ ��وان ف ��ي التاس ��ع منه,
والتوس ��ع ف ��ي نفقة العي ��ال ,ولب ��س الثياب
الطيبة.
_ في الثاني عشر منه ,صالة ركعتين,

�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( :وَ ُك َّل إِنسَ ��انٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ)االسراء.13 :
اخرج الحافظ القن ��دوزي الحنفي -:ان ابا عبد اهلل
جعف ��ر الصادق Qقال في تفس ��ير قول ��ه تعالى (النص):
طائره يعني ,والية اإلمام.Q
وق ��ال تعالى( :وَمَن ُقتِ� � َل مَ ْظلُومًا َف َق� �دْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِسُلْطَانًا) االسراء.33 :

جاء في ينابيع المودة ..أن اإلمام علي الرضا Qقال
ف ��ي قوله تعالى (النص) «نزل في الحس ��ين Qوالمهدي
.L
 وقال تعالى( :وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ ح ٍِين) ص.88:روى الحاف ��ظ القن ��دوزي الحنف ��ي ان اإلم ��ام محمّد
الباق ��ر Qقال في قوله تعالى (الن ��ص)( :لتعلمن نبأه أي
نبأ القائم Qعند خروجه).

تتن��اول �سطورا تبي���ض �صحائف من نور ،تتح��دث ومن مختلف الأدي��ان ،وتجمع كل
االلوان في حديثها عن �آخر الزمان
جاء في االصحاح الثامن من انجيل يوحنا في:ان الموع ��ود ف ��ي االنجيل هو غير المس ��يح .بل هو
المهدي.Q
( )50ان ��ا لس ��ت اطلب مج ��دي .يوجد م ��ن يطلب
ويدين )51( .الحق الحق اقول لكم :ان كان احد يحفظ
كالمي فلن يرى الموت إلى االبد.
-وجاء في االصحاح الرابع عشر منه في:

في األولى بعد الحمد (قل يا أيها الكافرون)
ثالثاً ,وف ��ي الثانية بعد الحم ��د (التوحيد)
ثالثاً.
_ زي ��ارة النب ��ي محمد Nفي الس ��ابع
عش ��ر من ��ه ,بع ��د الغس ��ل ,كذل ��ك صومه
وزيارة أمير المؤمني ��ن ,Qوان يصلي فيه
عن ��د ارتفاع النه ��ار ركعتين ,ف ��ي كل منها
بع ��د الحمد ((إن ��ا أنزلناه)) عش ��ر مرات,
و(التوحيد) عش ��ر مرات ,ثم يجلس ويدعو
بالدع ��اء (اللهم أنت حي ال تم ��وت ).....إلى
آخ ��ره .كم ��ا ه ��و موضح ف ��ي كت ��اب مفاتيح
الجنان.
_ كذل ��ك تعظي ��م الس ��ابع عش ��ر من ��ه
والتص ��دق ب ��ه ,وعم ��ل الخي ��ر ,وزي ��ارة
المشاهد الشريفة.

من فوائد الدعاء للإمام المنتظرQ
دع ��اء موالن ��ا صاح ��ب الزمان Qفي ح ��ق الداعي ل ��ه بالفرجوالنص ��ر انه مقتضى ش ��كر االحس ��ان ,الذي هو Qاول ��ى به بعد كل
انسان.
اذ ال ري ��ب في ان الدع ��اء له وبتعجيل فرج ��ه Qاتباع ونصرة له
 Qفان من اقسام النصرة لاليمان ولموالنا صاحب الزمان النصرة
باللسان ,والدعاء له من اقسام النصرة اللسانية.
ف ��اذا دع ��ا المؤمن لمواله Qبخال ��ص الدعاء كافأه م ��واله أيضاً
بخالص الدعاء ,ودعاؤه Qمفتاح كل خير ومقالع كل خير.
 ....افترى من نفس ��ك في حق موالنا صاح ��ب الزمان ,Qان ال
ي ��درك بدع ��اء الخير ,اذا دع ��وت له ,مع كذلك م ��ن اهل االيمان,
والذي خلق االنس ��ان والجان ,بل هو يدعو أله ��ل االيمان ,وان كانوا
غافلين عن هذا الشأن ألنه ولي االحسان.
نسأل اهلل التوفيق لذلك انه سميع الدعاء.

البشارة بظهور المنجي.
( )60ث ��م رأيت مالكا طائرا في وس ��ط الماء معه
بش ��ارة ابدية ليبش ��ر الس ��اكنين عل ��ى االرض وكل امة
وقبيل ��ة ولس ��ان وش ��عب ,منادي ��ا بصوت عظي ��م)7( .
خاف ��وا اهلل واعطوه مجدا ألنه قد جاءت س ��المة حكمه
واسجدوا
لصانع السماء واالرض والبحر وينابيع المياه.

اكمال الدين وامتام النعمة
الت�سل�سل:
.57/1/10

ا�سم الكتاب:
اكم ��ال الدي ��ن واتم ��ام
النعمة.

مو�ضوع الكتاب:

* نش ��رت مجلة الف ��رات االلكترونية مقاالً بعن ��وان (ما أثير من
إش ��كاالت حول وجود اإلمام المهدي )Qبقلم الشيخ فالح العابدي,
جاء فيه:
(فعندما تتوالى الروايات الصحيحة والكثيرة ,ويش ��هد الش ��هود
بوجود (المهدي) من عترة رسول اهلل ،Nمن ولد فاطمة ،Pنجل
الحس ��ن العس ��كري الذي ولد س ��نة (  255هـ )  ،فما المانع ,وما هو
وجه االستغراب واإلنكار إال العناد واالستكبار).

واالع�ل�ام _
الع ��راق_ مق ��االً
بعنوان( :لنس ��تعد
لمرحل ��ة الظهور)
جاء فيه:
(ال ن ��رى
لحكوم ��ة الع ��دل
م ��ن ظه ��ور م ��ن
قب ��ل البش ��ر ,ب ��ل
ه ��ذه الرحمة تبقى مقتصرة على ظهور اإلم ��ام الحجة المنتظر,Q
وااليم ��ان به ��ذه الحقيقة يبعث في قل ��وب المؤمنين ش ��علة خالدة من
االمل ,ذلك االمل الذي يعتبر وقود االنسان في مسيرته التكاملية).

* نش ��رت صحيفة (صدى المش ��رق) التي تص ��در من مونتريال
_كن ��دا_ في مقال ��ة لها بعن ��وان (اطروحة المهدي Qبين اإلس�ل�ام
واالديان االخرى) جاء فيها:
(أن المذاهب االس�ل�امية تجمع ,على حتمية انتصار قوى الحق
والع ��دل ف ��ي صراعها م ��ع ق ��وى الباطل والظل ��م والعدوان ف ��ي نهاية
المطاف ,وتؤمن بمس ��تقبل يش ��ع فيه اإلس�ل�ام على جميع األرض,
وتسود فيه القيم االنسانية سيادة تامة ويتحقق ظهور المجتمع االمثل
(على يد اإلمام المهدي.)Q
* نش ��رت صحيفة (الهدى) التي تصدر م ��ن دار الهدى للثقافة

* نش ��رت مجل ��ة (الصديق ��ة) التي تصدر من مؤسس ��ة ش ��هيد
المح ��راب _الع ��راق_ في عددها  34ش ��عبان س ��نة  1427هـ ,مقاالً
نوع الخط:
بعنوان (مهدي االمة غائبها) بقلم وسن محمد العابدي ,جاء فيه:
النسخ.
( إن اهلل س ��بحانه وتعال ��ى ل ��م يتركنا في االرض ب�ل�ا هاد ودليل
مدرك الن�سخة:
بل اس ��تمرت حجته س ��بحانه على الخالئق وما زالت م ��ن عهد النبي
آدم Qوحتى ظهور اإلمام المتنظر ,Qوال يتحقق النصر إال بظهور
مرك ��ز احي ��اء الت ��راث
مصلح البش ��رية مه ��دي االمة ,فهو حبل اهلل المتي ��ن وهو الذي يمأل االسالمي-قم.
االرض قسطاً وعدال بعد ما ملئت ظلما وجوراً.

العقائد.
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