�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد محمد �سعيد الحكيم(دام ظله):

ان اختالف التقليد
ال ينبغي �أن يكون من�ش�أً للفتنة ،وال �سببا ً للفرقة

المهدوية منهج �سماوي

يق ��دم لن ��ا المنه ��ج اإلس�ل�امي م ��ن
خ�ل�ال عنص ��ري الق ��رآن والس ��نة المطهرة
ادل ��ة اس ��تمرارية عقي ��دة اإلم ��ام المه ��ديQ
ومحوريته ��ا ,وانه ��ا ش ��ريان ناب ��ض ف ��ي الجس ��د
االس�ل�امي ,وانها روح هذا الجسد الملكوتي الطاهر
دفعا لما يصوره لنا البعض من ان المهدوية لو س ��لمت
وخرج ��ت من بين م ��ا احيطت به من اش ��كاالت فانها
س ��تكون وليدة ساعتها ,مس ��تدلين على ذلك بحديث
االصالح في ليلة ,ولكن الواقع الفكري الذي يطرحه
المنه ��ج االس�ل�امي يميت ه ��ذا التخ ��رص ,اذ يثبت
القرآن والس ��نة ان هذه الوالدة لهذا المخلص البد ان
تك ��ون قد تحققت والبد ان تس ��تمر إلى ظهوره ,فهذه
آيات س ��ورة القدر تثبت ان التن ��زل الذي يكون في كل
ليلة ق ��در البد من أن يكون على ش ��خص مهيئ مؤهل
لتلقي ما يتنزل عليه من االمر.
إذ انن ��ا بالوجدان نعلم ان التن ��زل باق وانه ليس
عل ��ى كل اح ��د ,وال يوج ��د إال م ��ا يدعي ��ه اتب ��اع هذا
المذهب من ان هذا الواحد الذي تتنزل عليه مقدرات
السنة هو مهدي آل محمد.K
ويرك ��ز ه ��ذا االعتقاد من الس ��نة المطه ��رة بما
ه ��و ظاهر وال يحتاج إلى اثبات مما روي عن الرس ��ول
االك ��رم ,Nاذ ن ��ص عل ��ى وج ��ود ثقلين مش ��تركين
ال ينفص�ل�ان ,ويبقي ��ان ما بق ��ي احدهما إل ��ى نهاية
الدهر ,ف ��اذا ثبت احدهما فالبد ان يثبت اآلخر وان
لم نلتمس وجوده بايدينا وتقع على شخصه ابصارنا,
وهذا الثقل االول بارز للعيان وشاخص لكل انسان يراه
صباحا ومس � ً�اء وه ��و القرآن ,فالب ��د ان يكون قرينه
موج ��وداً واال لزم التكذيب للصادق االمين ,Nوهذا
ما ال يرضاه لنفسه انسان صاحب دين.
ث ��م يأت ��ي بعد ذلك حدي ��ث االثني عش ��ر فيحدد
االئم ��ة بهذا الع ��دد مع منع النقص ��ان والزيادة ,وقد
مض ��ى منه ��م اح ��د عش ��ر معصوم ��ا فالب ��د ان يكون
آخره ��م باقيا وليس هو إال ما نصت االدلة على وجوده
وانه ابن الحسن العسكري.Q
هذه بعض م ��ن ادلة القرآن والس ��نة تثبت بما ال
يدع للش ��ك مج ��االً ان الوالدة لهذا العنص ��ر الملكوتي
ليس ��ت م ��ن الخي ��ال ,وانها واق ��ع ال يعتريه ش ��ك وال
ش ��بهة ,وال يمكن ان يدفع بتخ ��رص متخرص ,هذا
فضال عن دالئ ��ل اخرى كثيرة نصت عل ��ى والدته من
ش ��هادة القابل ��ة بمولده ,واق ��رار ابيه ورؤي ��ة المئات
من موالي ��ه له وتصري ��ح علماء االنس ��اب ,واعتراف
المؤرخين ,وص ��دور الوصايا والتعليم ��ات والنصائح
واالرشادات والرسائل والتوجيهات والكلمات المأثورة
واالقوال المش ��هورة ,والس ��فراء والن ��واب ,كل ذلك
يش ��هد على والدته وانه العنصر النبيل والفرع االصيل
من تلك الش ��جرة النبوية والدوحة الهاشمية ,ادخره
اهلل س ��بحانه وتعالى إلحياء ذك ��ره وتبيين امره,Q
فمنع الظالمون وج ��وده فغيبه تعالى عنا ,وهو يترقب
منا ان نسعى الظهاره وتقريب ايامه.
نسأل اهلل سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المؤمنين
به Qوالساعين إلى تعجيل فرجه واظهار امره.
رئي�س التحرير

املهدي Qحقيقة قامت عليها الأدلة ق�ضية تعدد املراجع الدينيني
الشيخ جعفر السبحاني

اتفق المس ��لمون
قاطبة  -اال من ش ��ذ
منه ��م  -عل ��ى ان ��ه
يق ��وم في بره ��ة من
الزم ��ن قائ ��د يعم ��ل
على اصالح المجتمع
اإلنس ��اني قاطب ��ة ،
وينش ��ر راي ��ة العدل
في ربوع االرض بعد ما ملئت بالجور والطغيان.
وهذا القائد المثالي العظيم من ساللة النبي األكرمN
وقد جاء نبأه وثورته العارمة على الفساد في الكتب السماوية
 ،ق ��ال س ��بحانه ( :وَلَ َقدْ َكتَبْنَ ��ا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْ� �دِ ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن
أَْ
الرْضَ ي َِرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُو َن) .
ان زب ��ور داوود Qالموجود في العهد العتيق يحتوي على
مضمون هذه اآلية بصراحة.
ً
هذا ما اتفق عليه المس ��لمون واهل الكتاب جميعا  ،غير
ان هنا نكتة ال محيص من إلفات نظر القارئ إليها وهي :
ان اإلم ��ام Qوإن كان يخ ��رج بالقوة  ،ويجابه الفس ��اد
بمنطق الش ��دة والعنف  ،ولكنها ليست العماد الوحيد لثورته
وس ��لطته  ،بل هناك عماد آخر وهو بلوغ االنسان عبر القرون
ال ��ى ذروة الكمال م ��ن حيث الصناع ��ات والعل ��وم  ،وتقدمه
ف ��ي معترك الفن ��ون والثقافة الى حد يؤم ��ن ايماناً كامالً بأن
الظ ��روف الحاضرة ال تس ��تطيع ان تلبي حاجاته  ،وتعطي له
حي ��اة طيبة  ،وان المنظمات البش ��رية مع دويه ��ا وعناوينها
الفخمة ال تس ��عده او تنقذه من محنته ومشكلته  ،والجل ذلك
ظ ��ل يترب ��ص بصيصاً من االم ��ل حتى تمده عناي ��ة غيبية في
اصالح المجتمع  ،واسعاده.
والجل هذ االمل والتفت ��ح العقلي لقبول الدعوة الغيبية،
فان ��ه اذا ظهر القائد  -الذي وعد اهلل ب ��ه االمم  -لباه كثير
م ��ن الن ��اس بااليم ��ان والبيع ��ة والتضحية والفداء بال ش ��ك
وتردد ،ويستقبلونه بصدور رحيبة .

ان ه ��ذا التهي ��ؤ النابع م ��ن صميم اإلنس ��ان  ،هو الذي
يس ��هل لقائد اإلصالح ان يصل الى الغاية التي امر بتحقيقها
بس ��رعة  .والى ذل ��ك العامل المؤثر يش ��ير اإلم ��ام ابو جعفر
الباقر( : Qاذا قام قائمنا وضع اهلل يده على رؤس العباد ،
فجمع بها عقولهم وكملت به احالمهم).

ان ال�شيع��ة قاطبة وكثي��ر ًا من اهل ال�سنة يرون ان
ذلك القائد هو الإم��ام الثاني ع�شر Qومن ذرية الإمام
الح�سين ، Qونجل الإمام الح�سن بن علي الع�سكري،L

ولد عام  255هـ  ،وظل في احضان والده خمس س ��نين حتى
توفي اإلمام العسكري ، Qفتعلقت مشيئة اهلل تعالى بغيبته
ع ��ن اعين الناس ال ع ��ن بيئاتهم ،ب ��ل يحيى حياة انس ��انية
كامل ��ة من غير ان يعرفوه الى ان ي ��أذن له اهلل تبارك وتعالى
بالظهور.
والناظ ��ر في حياة األم ��م يقف على ان ذل ��ك ليس بامر
بدي ��ع  ،وب�ل�ا مث ��ال متق ��دم  ،فقد كان ��ت بين االم ��م غيبة
لألنبي ��اء واألولي ��اء حت ��ى أنه س ��بحانه يأتي بأنم ��وذج واضح
من ذلك في س ��ورة الكهف ،ويعرّف إنس ��اناً كان ولياً راش ��داً
م ��ن أوليائه عائش� �اً بين الناس ،ح ��االً لعقدهم الى حد ،لم
يكن الناس يعرفونه ،وحتى النبي موس ��ى Qقال س ��بحانه :
( َفوَجَدَا عَبْدًا مِ� �نْ عِبَادِنَا َآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ
لَدُنَّا عِلْمًا) (الكهف . )65:
غاب اإلم ��ام الثاني عش ��ر Qعلى إثر ضغ ��ط الحكومة
العباس ��ية المصممة على قتله بس ��بب اطالعهم على ما شاع
بي ��ن الناس عل ��ى ان المهدي المصلح نجل اإلمام العس ��كري
 ،Qوه ��و ال ��ذي يق ��وض ع ��روش الجباب ��رة والطواغيت ،
فألجل ذلك لما انتشر نبأ وفاة أبيه  ،توالت حمالت التفتيش
على بيت اإلمام العسكري Qلكي يعثروا على الوارث الوحيد
المامت ��ه ولكنه ��م رجع ��وا خائبي ��ن فق ��د حالت مش ��يئة اهلل
تعال ��ى بينهم وبين م ��ا وعد اهلل به االمم في كتب الس ��ابقين
والالحقين  ،فحفظه Qوصانه عن كيدهم .

الشيخ حميد الوائلي

ف��ي رده عل��ى �س�ؤال ح��ول ق�ضية تع��دد مراجع
الدين وما هي ار�ش��اداته (دام ظله) للمقلدين بهذا
الخ�صو���ص ,ق��ال �سماح��ة المرجع الدين��ي الكبير
ال�سي��د محم��د �سعي��د الطباطبائ��ي الحكي��م (دام
ظله).
ال ريب في أن تعدد المراجع من الحاالت الطبيعية ،بعد
أن كانت أهلية المرجع للتقليد وأعلميته من ا ُألمور الحدس ��ية
القابلة لالختالف ،وبع ��د أن كان للمكلف االختيار في تعيين
المرجع عند تعذر معرفة األعلم وعجزه عن االحتياط أو لزوم
الحرج منه.
وبع ��د غياب العصم ��ة قد تكون في تع ��دد المراجع بعض
اإليجابيات -أحياناً -ألن وحدة المرجع قد تعرضه لالندفاع
ف ��ي الجري على قناعاته من دون تروٍ وتثبُّت بنحو قد ال تحمد

فه ��ي أن اختالف التقليد ال ينبغي أن يكون منش ��أً
للفتن ��ة ،وال س ��بباً للفرق ��ة ،وال مث ��اراً للتناب ��ز،
والتهاتر ،والش ��حناء ،والبغضاء .وعليه ��م احترام اآلخرين
م ��ا داموا قد عملوا بموازينهم الش ��رعية الت ��ي قامت الحجة
عنده ��م عليها ،والتالحم واالنس ��جام معه ��م ،والتعاون في
س ��بيل الحق ،وخدم ��ة المبدأ .ولو فرض خ ��روج البعض عن
الميزان الش ��رعي في اختيار المرجع فالالزم االقتصار على
تنبيه ��ه لخطئه به ��دوء وحكمة ،بعي ��داً عن العنف والتش ��نج
والتش ��نيع ونحو ذلك من ما يعقد األمور ويكون سبباً في إثارة
المشاكل والفتنة.
هذا كله م ��ع تبجيل العلماء العاملي ��ن المتقين ،وحفظ
حقهم ،وتعظيم حرمتهم ،شكر اهلل تعالى سعيهم ،وأجزل
أجرهم ،وس ��دد خطاه ��م ،ونفع بهم ،وجعلن ��ا -بتوفيقه-
منهم.

فهم ما�ضي احلركة املهدوية �شرط لفهم م�ستقبلها ارتباط ق�ضية املهدي Qبنهاية حركة التاريخ
الشيخ حسين االسدي

لق ��د بات واضحاً الي ��وم ان من العل ��وم المهمة التي
تس ��اعد في فهم العلوم االخرى هو علم (تاريخ العلم) ،
بمعنى ان من االمور التي تس ��اعد على الفهم الكامل الي
علم م ��ن العلوم  ،هو النظر في تاريخ نش ��وء ذلك العلم
والمراحل التي مر بها ...
وقل مثل ذلك في الس ��نن التاريخي ��ة  ،فحتى نفهم
قضية معاشة البد ان نرجع الى تاريخها وكيفية نشوئها.
وهك ��ذا ل ��و اردن ��ا ان نفهم مس ��تقبل اية ام ��ة  ،فما
علينا اال ان ننظر في تاريخها،لنستشرف منه مستقبلها
القريب او البعيد  ،ولذلك تنبأ الكثيرون بانهيار االتحاد
السوفيتي عندما نظروا في تاريخ واسلوب بنائه .
ان ه ��ذا االم ��ر يقال ف ��ي اي علم او س ��نة او امة لها

تاريخ ولها م ��اض  ،وال يقال
في ش ��يء حديث ال ��والدة وال
نسب له.
والقضي ��ة المهدوي ��ة
تخض ��ع له ��ذا االم ��ر  ،فهي
باعتباره ��ا قضية انس ��انية _
اي م ��ن زاوي ��ة كونه ��ا قضية
انس ��انية _ فه ��ي قضية إلهية
ً
 ،دينية  ،إنس ��انية  ، ...وإن لها جذورا تمتد الى اعماق
التاري ��خ  .وبالتال ��ي فحتى نفهم حاضرها _ ومس ��تقبلها
المتوق ��ع _ فهم ��ا جي ��داً فال ب ��د من االط�ل�اع على ذلك
التاريخ العريق لها .

التتمة صفحة)6( :

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

تحت األضواء

عواقبه.
كم ��ا أنه ��ا ق ��د تضف ��ي عليه
هالة من الجاللة والقدسية ،تجعل من
سيرته س ��نة ثابتة ال يمكن الخروج عنها ،وتمنع
من النظرة الموضوعية لها وإخضاعها للنقد والتعديل .بل قد
يتع ��دى ذلك آلرائه الفقهية ،بنح ��و يعيق عملية االجتهاد من
بعده.
نع ��م ،ال ري ��ب ف ��ي أن لتع ��دد المراج ��ع س ��لبيات أيضاً
اليستهان بها ،لكنها سلبيات البد منها بسبب فقد المرجعية
المعصوم ��ة ،نتيجة غيبة اإلم ��ام ،Qوينبغي أن تكون مثاراً
للحس ��رة لغيبت ��ه ،والنتظار الف ��رج بظه ��وره ،وللنقمة على
الظالمين الذين تسببوا في غيبته ،وحرموا األمَّة من خيرات
حضوره وتوليه إلدارة أمور المسلمين بنفسه.
وعلى كل حال فهذه المرجعية بس ��لبياتها تبقى هي الحل
األفض ��ل بع ��د أن تع ��ذَّرت المثالي ��ة الكاملة بفق ��د المرجعية
المعصومة.
أما وصيتن ��ا لمقلدين ��ا (وفقه ��م اهلل تعال ��ى)

والدة اإلمام املهدي Qفوق الشبهات

العقي ��دة االلهية تعني أن هناك مضموناً يلتزم به إنس ��ان
ويعق ��د عليه أمره ويدين به هلل س ��بحانه وتعالى وال يضره أن ال
يعتقد به غيره ،فهو من يحاس ��ب عل ��ى عقيدته وهو من يجني
ثمارها .
ولكن التشعب الذي حصل في العقائد واختالطها وصعوبة
فرز الصحيح منها عن الس ��قيم جع ��ل طرق اإلعتقاد متعددة,
فبعض الطرق التي يتبعها اإلنس ��ان لكي يعتقد بعقيدة ما ,هو
أن يثبته ��ا م ��ن خالل األدلة ,وه ��و ما يتبعه كل البش ��ر عندما
يعتقدون بعقيدة معينة على اختالف أديانهم ومذاهبهم.
ثم ��ة طريقة أخ ��رى يمكن اثبات المعتق ��د بها ,ليس من
خ�ل�ال اقامة األدلة عليه ,بل من خ�ل�ال تجميع القرائن وقول
الخصوم بها ,فإذا ما قال المنكرون بثبوت حقيقة فهذا يعتبر

من بين أقوى األدلة عل ��ى ثبوت تلك الحقيقة والمعتقد ,وهذه
وإن كان ��ت طريق ��ة جدلية إال انها من أنف ��ع الطرق في عصرنا
الراهن في إثبات المعتقد .
وف ��ي م ��ا يرتبط ب ��والدة اإلم ��ام المهدي Qال ��ذي يعتبر
أبرز ش ��اخص في عقيدة الش ��يعة اإلمامي ��ة اآلن ،توجد جملة
من االعتراف ��ات لكبار العلماء ممن ينكرون والدته  ،وان كانوا
يعتقدون بالعقيدة بشكلها العام ،على ان أقالم هؤالء سطرت
م ��ا يثب ��ت والدة اإلم ��ام المه ��دي  Qبطريقة أو أخ ��رى أثناء
حديثه ��م ع ��ن الوقائع التأريخي ��ة التي وقعت اب ��ان تلك الفترة
الزمنية.
وم ��ن بين أب ��رز م ��ن أثب ��ت والدة اإلمام المه ��دي Qهو
(الذهب ��ي) ال ��ذي يعتب ��ر م ��ن كبار علماء مدرس ��ة الس ��لفية ,

الحلقة الثالثة

واسمه محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الذي ولد
س ��نة  ,673وه ��و تركماني األصل من عائل ��ة تعمل في صناعة
الذه ��ب ولذل ��ك ع ��رف بالذهب ��ي ،والذهبي م ��ن تالميذ ابن
تيمي ��ة  ،ويعتب ��ر الذهبي من كبار المؤرخي ��ن ,ويعتبر تأريخه
(تأريخ اإلسالم) من أهم المصادر التي تعتمد عليها المدرسة
الس ��لفية ،فضالً عن كتابه (س ��ير أعالم النب�ل�اء) وغيره من
الكتب التي ال يمكن االستغناء عنها في إثبات الوقائع التأريخية
ومعرفة الرجال .
ه ��ذا التركمان ��ي (الذهب ��ي) يعترف بش ��كل واضح بوالدة
اإلمام المهدي  Qرغم أنه يصنف في عداد ألد أعداء مذهب
أهل البيت  ,Kوتكفيك نظرات بسيطة في كتبه لتستدل على
ذلك.
التتمة صفحة)6( :

السيد سامي البدري

آخ ��ر الزمان تعبير عن المرحلة النهائية لحركة التاريخ
 ،وقد عني بها الفالس ��فة الوضعيون عموما والماركس ��يون
خصوص ��ا في القرن التاس ��ع عش ��ر والقرن العش ��رين وكان
افضل ما قدمته الماركسية للفكر البشري هو تبنيها للحتمية
التاريخي ��ة ومحاولته ��ا اكتش ��اف س ��نن التاري ��خ ومراحل ��ه
وتنبيهها الى اهمية معرفة قوانين التاريخ في التنبوء بمسار
حركة التاريخ ونتائجها ودور هذه المعرفة في االرتقاء بوعي
االنس ��ان وتفعيل حركته االيجابية باتجاه المرحلة التاريخية
التي يرتقبها  ،غير ان الماركسية كانت قد تورطت في خطأ
قاتل حين انكرت وجود اهلل تعالى وتعاملت مع حركة النبوات
م ��ن خالل الصيغ المحرفة للدين االلهي ومن ثم فش ��لت في
اكتش ��اف المراحل العامة لحركة التاريخ واكتش ��اف السنن
الت ��ي تنق ��ل الواقع م ��ن مرحلة ال ��ى اخرى ثم تق ��ف به عند
نهايته المحتومة .
ولئ ��ن انفت ��ح الفكر البش ��ري الوضعي من خ�ل�ال الفكر
الماركس ��ي في القرن التاس ��ع عش ��ر المي�ل�ادي على ادراك
الحتمي ��ة التاريخي ��ة وم ��ن ثم العم ��ل على اكتش ��اف مراحل
التاري ��خ الحتمي ��ة والقواني ��ن العام ��ة للتاريخ ث ��م اخطأ في
اكتشافها  ،فان الفكر النبوي منذ انظالقته االولى قبل االف
الس ��نين قد بنى تصوراته عن حركة المجتمع البش ��ري على
اس ��اس هذه الحتمية وقدم فكرة واضحة عن س ��نن التاريخ
و مراحل ��ه  ،وق ��د احتفظ التراث الدين ��ي لليهود والنصارى
والمسلمين بنصوص مشتركة حول ذلك  ،ويستطيع الباحث
ان يقول ان هذه القضية هي احدى اهم القضايا االساس ��ية
المشتركة بين االديان الثالثة .
وهن ��ا اود ان اؤكد ان النص ��وص الدينية التي يحفل بها
ت ��راث االدي ��ان الثالثة يق ��دم باالضافة الى ذل ��ك معلومات
موحدة عن الش ��خوص التاريخيين الذي ��ن تتقوم بهم حركة
التاري ��خ ونهايتها  ،فلس ��نا فق ��ط امام فكرة مش ��تركة حول
نهاي ��ة حرك ��ة التاريخ ب ��ل امام تص ��ورات موح ��دة عن هوية

ش ��خوصها التاريخيي ��ن
يمكن اس ��تفادتها م ��ن تلك
النصوص .
نع ��م بلح ��اظ ه ��ذه
النص ��وص الت ��ي تتح ��دث
عن االش ��خاص التاريخيين
وجدت قراءات وتفس ��يرات
مختلف ��ة جعلتن ��ا ام ��ام
مصادي ��ق مختلف ��ة للفك ��رة
الواح ��دة والب ��اب مفتوح لح ��وار علم ��ي هادئ بي ��ن االديان
الثالث ��ة واتجاهاته ��ا الداخلي ��ة لبح ��ث س ��بل الوص ��ول الى
القراءة الموحدة لتلك النصوص.
وفي ضوء هذه المقدمة نستطيع القول :
ان ق�ضي��ة المه��دي الموعود الحجة ب��ن الح�سن
الع�سك��ري ب��ن الح�سي��ن المظل��وم ال�شهي��د Kف��ي
المعتق��د ال�شيع��ي ترتب��ط ا�سا�س��ا بمراح��ل حرك��ة
التاريخ و�سننها كما تقدمها الحركة النبوية ككل من
خالل وثائقها اال�سا�سية القر�آن والتوراة واالنجيل.
وان الحرك ��ة الش ��يعية تدعي من خ�ل�ال تراثها المعتبر
ان المه ��دي Qالموع ��ود بطل نهاية التاريخ الذي تش ��خصه
النصوص الشيعية بمحمد بن الحسن العسكري بن الحسين
المظل ��وم الش ��هيد Qهو نفس ��ه ال ��ذي تش ��خصه النصوص
الدينية المسيحية واليهودية .
دليلن ��ا على هذا التصور ما يؤكده الق ��رآن من ان نهاية
التاريخ المش ��رقة امر حتمه اهلل تعالى وبينه في القرآن وفي
كتب ��ه التي انزلها عل ��ى االنبياء الس ��ابقين  ،وتاكيد القران
ان خبر بعثة النبي المك ��ي Nموجود في التوراة واالنجيل,
وتاكيد اهل البيت Kفي اخبارهم ان الكتب السابقة بشرت
بمحم ��د Nواهل بيته Kوان عليا والحس ��ين والمهديK
قد ذكروا في الكتب السابقة كما ذكر النبي محمد .N
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دراسات

الإمام الثاين ع�شر Qوالدته وعهد الإمامة

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

م ��ن المتع ��ارف عليه عند بني البش ��ر انهم
اذا ارادوا اثب ��ات والدة احدهم فانهم يس ��ألون
في ذلك القابلة التي تولت امر والدته.
اما وق ��د اثيرت التس ��اؤالت ف ��ي امر والدة
ول ��ي اهلل االعظ ��م الحجة بن الحس ��ن،Qفها
هي السيدة حكيمة (رضوان اهلل عليها) تتحدث
بهذا الخصوص.
فقد روى الش ��يخ الصدوق في كتابه (اكمال
الدين) ص 400بسنده عن موسى بن احمد بن
القاسم بن حمزة بن اإلمام موسى بن جعفرQ
ق ��ال  :حدثتن ��ي حكيمة بنت محم ��د بن علي بن
موس ��ى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
ب ��ن  -علي ب ��ن أبي طال ��ب ،Kقال ��ت  :بعث
إل ��ي أبو محمد الحس ��ن بن عل ��ي Lفقال  :يا
عم ��ة اجعلي إفط ��ارك هذه الليل ��ة عندنا فإنها

ويس ،فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت
إليه ��ا فقلت  :اس ��م اهلل عليك  ،ث ��م قلت لها :
أتحس ��ين شيئا ؟ قالت  :نعم يا عمة  ،فقلت لها
 :اجمعي نفس ��ك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك
 ،قالت  :فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت
بحس س ��يدي فكشفت الثوب عنه فإذا أنا بهQ
س ��اجدا يتلقى األرض بمس ��اجده فضممته إلي
فإذا أنا به نظي ��ف متنظف فصاح بي أبو محمد
 Qهلم ��ي إلي ابني يا عمة فجئت به إليه فوضع
يدي ��ه تحت أليتي ��ه وظه ��ره ووض ��ع قدميه على
ص ��دره ثم أدلى لس ��انه ف ��ي فيه وأم ��ر يده على
عينيه وس ��معه ومفاصله  ،ثم قال  :تكلم يا بني
فقال  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
 ،وأش ��هد أن محمدا رسول اهلل ، Nثم صلى
على أمي ��ر المؤمني ��ن وعلى األئم ��ة Kإلى أن

عن ��ده آيس ��ين من
اطالعهم على ولده
قيض اهلل له رجالً
م ��ن ش ��يعته الثقاة
فدخ ��ل ليع ��وده هو
وابو سهل اسماعيل
بن عل ��ي النوبختي
عل ��ى م ��ا رواه عنه
الش ��يخ الطوس ��ي في كتابه (الغيبة) بس ��نده انه
ق ��ال دخل ��ت عل ��ى ابي محم ��د الحس ��ن Qفي
مرضه التي مات في ��ه وانا عنده اذ قال لخادمه
عقي ��د وكان قد خدم من قبله على بن محمدQ
وهو الذي ربى الحس ��ن Qفقال له ياعقيد اغل
ماء بمصطكي فاغلى له،ثم جاءت به صقيل
لي ً
الجارية ام الخلف Qفلما صار القدح في يديه

فق��ال له اب��و محم��د( Qاب�شر يابن��ي ف�أن��ت �صاحب الزم��ان وان��ت المهدي وان��ت حجة اهلل
عل��ى ار�ض��ه وان��ت ول��دي وو�صيي وان��ت خاتم االئم��ة الطاهري��ن وب�شر بك ر�س��ول اهللN
و�سم��اك وكن��اك بذلك،عه��د ال��ي ابي ع��ن �آبائ��ك الطاهرين �صل��ى اهلل على اه��ل البيتK
ليلة النصف من ش ��عبان فإن اهلل تبارك وتعالى
س ��يظهر في ه ��ذه الليلة الحجة وه ��و حجته في
أرض ��ه  ،قال ��ت  :فقلت له :ومن أم ��ه ؟ قال لي
 :نرج ��س ،قل ��ت له  :جعلني اهلل ف ��داك ما بها
أث ��ر ،فقال  :هو ما أقول لك ،قالت  :فجئت ،
فلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفي وقالت لي
 :يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيت ؟ فقلت:
بل أنت سيدتي وس ��يدة أهلي  ،قالت  :فأنكرت
قولي وقالت  :ما هذا يا عمة ؟ قالت  :فقلت لها
 :يا بنية إن اهلل تعالى سيهب لك في ليلتك هذه
غالما سيدا في الدنيا واآلخرة قالت  :فخجلت
واس ��تحيت .فلم ��ا أن فرغت من صالة العش ��اء
اآلخ ��رة أفط ��رت وأخ ��ذت مضجع ��ي فرقدت،
فلم ��ا أن كان في جوف الليل قم ��ت إلى الصالة
ففرغ ��ت من صالتي وهي نائمة ليس بها حادث
ثم جلس ��ت معقبة  ،ثم اضطجع ��ت ثم انتبهت
فزع ��ة وهي راق ��دة  ،ثم قامت فصل ��ت ونامت
قال ��ت حكيم ��ة  :وخرج ��ت أتفق ��د الفج ��ر فإذا
أن ��ا بالفج ��ر األول كذنب الس ��رحان وهي نائمة
فدخلني الشكوك ،فصاح بي أبو محمد Qمن
المجلس فق ��ال  :ال تعجلي يا عم ��ة فهاك االمر
قد قرب ،قالت  :فجلس ��ت وقرأت ألم السجدة

وق ��ف على أبيه ،ثم أحج ��م  .ثم قال أبو محمد
 : Qي ��ا عمة اذهبي ب ��ه إلى أمه ليس ��لم عليها
وائتن ��ي ب ��ه  ،فذهبت به فس ��لم عليه ��ا ورددته
فوضعت ��ه في المجلس ثم ق ��ال  :يا عمة إذا كان
يوم الس ��ابع فأتينا قالت حكيمة  :فلما أصبحت
جئت ألسلم على أبي محمد Qوكشفت الستر ال
تفقد س ��يدي Qفلم أره ،فقلت  :جعلت فداك
ما فعل سيدي ؟ فقال  :يا عمة استودعناه الذي
استودعته أم موسى موسى. Q
وبع ��د ان ولد اإلم ��ام المه ��دي Qكان ابوه
الحس ��ن العس ��كري Qيخفيه ويس ��تر امره عن
الن ��اس اال ان خ ��واص ش ��يعته الذي ��ن يثق بهم
وبمحافظتهم على اس ��رار اهل البيت Kوكان
المعتمد العباس ��ي يلتمس ان ��واع الحيل في قتل
اإلمام العس ��كري Qحتى دس اليه الس ��م فلما
م ��رض و ّكل به عش ��رة م ��ن ثقاته بلزوم ��ه ليالً
ونهاراً وأمر المتطببين باالختالف اليه صباحاً
ومساء واظهر ان الغرض من ذلك ان يتعاهدوا
ً
خدمة اإلمام Qولكن غرضه الحقيقي اإلطالع
على ولده المهدي Qوما زال االطباء يتعاهدونه
وثق ��اة المعتمد العباس ��ي العش ��رة مالزمين له
حتى حضرت ��ه Qالوفاة _وحينم ��ا خرجوا من

قال لعقيد ادخل البيت فانك ترى صبياً ساجداً
فاتن ��ي ب ��ه قال ابو س ��هل :ق ��ال عقي ��د فدخلت
اتح ��رى فإذا انا بصبي س ��اجداً رافعاً س ��بابتيه
نحو الس ��ماء فس ��لمت عليه فأوج ��ز في صالته
فقل ��ت ان س ��يدي يام ��رك بالخ ��روج الي ��ه ،اذ
ج ��اءت امه صقي ��ل فاخذت بي ��ده واخرجته إلى
ابيه الحسن Qقال ابو سهل  :فلما مثل الصبي
بين يديه Qس ��لم واذا هو دري اللون وفي شعر
رأسه قطط مفلج االسنان.
فلما رآه الحس ��ن Qبكي وقال :ياسيد أهل
بيته اس ��قني الم ��اء فاني ذاهب إل ��ى ربي واخذ
الصبي القدح المغلي بالمصطكي بيده ثم حرك
شفتيه ثم سقاه،فلما شرب قال هيئوني للصالة
فطرح في حج ��ره منديالً فوضأه الصبي واحدة
واحدة ومس ��ح على رأس ��ه وقدميه،فقال له ابو
محم ��د( Qابش ��ر يابني فأنت صاح ��ب الزمان
وانت المهدي وانت حج ��ة اهلل على ارضه وانت
ولدي ووصي وانت خاتم االئمة الطاهرين وبشر
بك رسول اهلل Nوس ��ماك وكناك بذلك،عهد
ال ��ي ابي ع ��ن آبائك الطاهرين صل ��ى اهلل على
اه ��ل البي ��ت Kربن ��ا ان ��ه حميد مجي ��د ومات
الحسن Qبن علي من وقته).

اقالمهم تتحدث عن املهدي Qودولة اخر الزمان
أحمد الناصري

ن�صو�ص ن�ستقيها من مداد علماء �أهل ال�سنة وما خطته كلماتهم لت�سطر لنا الواحا في حق المهدي Qواالنتظار واخر
الزمان والعدل االلهي والق�سط المحمدي .
ال تخلو الجهود التي يبذلها أصحاب التحقيق
والترتي ��ب م ��ن فوائ ��د علمي ��ة جم ��ة  ،وم ��ن بين
المجاميع المؤلفة لغ ��رض جمع األصول المعتمدة
لدى أبناء العامة هو كتاب (التاج الجامع لألصول
ف ��ي أحاديث الرس ��ول) والذي جمع مؤلفه الش ��يخ
(منص ��ور بن عل ��ي ناصف) والذي يع ��د من علماء
الحدي ��ث المصريي ��ن وكان من مدرس ��ي وعلماء
المدرس ��ة الزينبي ��ة في القاه ��رة ،فلقد جمع في
كتاب ��ه األصول الخمس ��ة صحيح البخاري ومس ��لم
وس ��نن أب ��ي داوود وجام ��ع الترم ��ذي والمجتب ��ى
للنسائي.
حي ��ث ق ��ال ف ��ي مقدمة ه ��ذا الكت ��اب( :هذه
ه ��ي األصول الخمس ��ة التي اش ��تهرت ف ��ي األئمة
وارتضته ��ا ,لما له ��ا من مكانة علي ��ا في الحديث
والتي فاقت كل كتاب ظهر إلى اآلن  ،ألنها جمعت
من الش ��ريعة ما ع ��ز وغلى ثمنه بل هي الش ��ريعة

كله ��ا)  ،وجاء في هذا الكتاب ال ��ذي عليه تعليقة
س ��ماها (بغي ��ة المأم ��ول في ش ��رح الت ��اج لجامع
األص ��ول) في الج ��زء الخامس من طبعت ��ه الثانية
المطبوع ��ة ف ��ي دار األحياء (الكت ��ب العربية) في
كتاب (الفتن وعالمات الس ��اعة) في الباب السابع
ه ��ذا العن ��وان( :ف ��ي الخليفة المه ��دي رضي اهلل
عن ��ه) ،قال( :اش ��تهر بي ��ن العلماء س ��لفا وخلفاً
أن ��ه في آخر الزمان البدّ من ظه ��ور رجل من أهل
البيت يس ��مى المهدي Qيس ��تولي عل ��ى الممالك
اإلس�ل�امية ويتبعه المس ��لمون ويعدل بينهم ويؤيد
الدي ��ن وبع ��ده يظه ��ر الدج ��ال وينزل عيس ��ى Q
فيقتله أو يتعاون عيسى مع المهدي Qعلى قتله).
وق ��د روى أحادي ��ث المه ��دي Qجماع ��ة من
خي ��ار الصحابة وخّرجه ��ا أكاب ��ر المحدثين كأبي
داوود والترم ��ذي واب ��ن ماج ��ة والطبران ��ي وأب ��ي
يعل ��ي والبزاز واإلمام أحم ��د والحاكم ولقد أخطأ

من ضعف أحاديث المه ��دي Qكلها كابن خلدون
وغي ��ره وقال ف ��ي موضع آخر معلق� �اً  :على حديث
أبدال الشام وعصائب أهل العراق ( :عصائب أهل
الع ��راق خيارهم وأبدال الش ��امي أولي ��اؤه وعباده
وألحم ��د بس ��ند صحي ��ح األب ��دال في ه ��ذه األئمة
ثالث ��ون رج�ل ً�ا قلوبهم على قل ��ب إبراهي ��م خليل
الرحم ��ن كلما مات رجل أبدل ��ه اهلل مكانه رجال)
ويعلق في موضع آخر ليقول( :فهو من نس ��ل علي,
وحدي ��ث المه ��دي م ��ن ول ��د العباس عم ��ي غريب
وضعيف جداً).
فه ��ذه الكلم ��ات الت ��ي تنبع من أف ��واه الرجال
تشكل حلقات في سلسلة العقيدة المهدوية ال يمكن
نقضه ��ا ,إذ انها قد أبرمت ابراما وحيكت حياكة
لي ��س لي ��د البش ��ر أن تنقضه ��ا ,كي ��ف ذلك وهي
حياك ��ةٌ إلهي ��ة بخيوط وحيانية صاغته ��ا يد النبي
 Nوحافظت عليها كلمات العلماء .

من فقهائنا

السيد هادي عيسى الحكيم

ا�ستاذ الفقهاء

ال�شيخ ح�سين الح ّليH

ا�سمه ون�سبهH
هو الش ��يخ حس ��ين ب ��ن الش ��يخ علي بن
حس ��ين الحلّي النجف ��ي ،ينتمي إلى أُس ��رة
عربي ��ة أصيلة ،وهي عش ��يرة الطفيل ،التي
تقطن األرياف الجنوبية م ��ن قضاء الهندية
في العراق ,ولد عام 1309ﻫ بمدينة النجف
األشرف.
درا�ستهH
درس Hعن ��د أبي ��ه مب ��ادئ الق ��راءة
والكتاب ��ة ،ثمّ بدأ يحضر الدراس ��ات األدبية
والفقهي ��ة وا ُألصولي ��ة عن ��د أس ��اتذة الحوزة
لسنين طوال ،حتّى نبغ نبوغاً باهراً ،وتميّز
بين أقرانه ،بالغاً المراتب العليا في العلم.
من �أ�ساتذتهH
الشيخ محمّد حسين الغروي النائينيH
الس� �يّد أب ��و الحس ��ن الموس ��وي
اإلصفهاني. H.
الشيخ ضياء الدين العراقي.H
تدري�سهH
الزم Hالتدري ��س من ��ذ كان يواص ��ل
دراسته ،وكان يلقي درسه في مرحلة السطح
العالي ،وكان يحضر درس ��ه ثُلّ ��ة من الطلبة
المش ��تغلين بالتحصيل م ��ن المنبع األصيل،
فكان ��وا يس ��تفيدون م ��ن علم ��ه الغزي ��ر،
ويس ��تقون من معي ��ن فضله الكبي ��ر ،وكانت
ل ��ه طريقة فنّي ��ة في التدريس ق� � ّل نظيرها،
وه ��ي أنّه عندما يش ��رع ف ��ي البح ��ث يتناول
المس ��ألة الفقهي ��ة أو ا ُألصولي ��ة فيقلّب فيها
وجوه النظر ،ويبيّن أقوال العلماء المؤيّدين
والمفنّدي ��ن ،ثمّ يناقش بع ��ض األقوال التي
تس ��تحقّ المناقشة على ضوء األدلّة والقواعد
العلمية.
وكان من طريقته في البحث أنّه ال يذكر
رأي ��ه الصريح في المس ��ألة المبحوث عنها،
وعندما ينتهي م ��ن إلقاء بحثه يجتمع طلاّ به
حوله ،فيس ��ألونه عن رأيه في المسألة فكان
يجيبهم بقوله( :هذا عملكم).
مكانته العلميةH

كان Hم��ن نواب��غ ع�ص��ره ،ومن
الذين تم ّي��زوا بالتحقيق والتدقيق،
وكان ذا ّاط�لاع وا�س��ع بالعل��وم
الديني��ة ،وكان فقيه��اً متب ّح��راً ،له
�إحاط��ة وا�سع��ة بالف��روع الفقهية،
و�أُ�صول��ي مح ّق��ق ل��ه نظري��ات
وت�أ�سي�س��ات راقي��ة ،وه��و م��ن
المت�ض ّلعي��ن ف��ي التاري��خ واللغ��ة
والأدب.
من تالمذتهH

تتلم ��ذ عل ��ى يدي ��ه اس ��اطين العلم ��اء
والفقهاء والمراجع منهم:
الس� �يّد عل ��ي الحس ��يني السيس ��تاني،
الس� �يّد يوس ��ف الطباطبائ ��ي الحكي ��م،
الس� �يّد محمّد س ��عيد الطباطبائي الحكيم،
الس� �يّد محمّد تق ��ي الحكيم ،الس� �يّد محمّد
الروحان ��ي ،الش ��يخ جعف ��ر الس ��بحاني،
الش ��هيد الش ��يخ مرتض ��ى البروج ��ردي،
الشهيد الش ��يخ علي الغروي ،الشهيد السيّد
عزّ الدين بحر العلوم ،الش ��هيد السيّد عالء
بح ��ر العل ��وم ،الش ��هيد الس� �يّد محمّد رضا
الموسوي الخلخالي ،الش ��هيد السيّد محمّد
تق ��ي الحس ��يني الجالل ��ي ،الش ��يخ حس ��ين
الراس ��تي الكاش ��اني ،الش ��يخ محمّ ��د تق ��ي
الجواهري ،الش ��يخ علي الغروي النائيني،
الس� �يّد عبد الرزّاق المقرّم ،الش ��يخ محمّد
هادي معرفة ،السيّد علي المح ّقق الداماد،
الش ��يخ محمّد زي ��ن العابدين ،الش ��يخ علي
زين الدين.

من �أقوال العلماء فيه

1ـ ق ��ال الش ��يخ آق ��ا ب ��زرك الطهران ��ي
( :Hوق ��د عُ ��رف بالتحقيق والتبحّ ��ر والتقى
والع ّفة ،وش ��رف النفس ،وحُسن األخالق،
وكثرة التواضع ،كما أنّه من الذين يخدمون
العل ��م للعل ��م ،ول ��م يطل ��ب الرئاس ��ة ،ولم
يتهالك في س ��بيل الدنيا ،وهو من أجل ذلك
فإنه محبوب مقدّر بين الجميع).
2ـ قال الش ��يخ محمّد عل ��ي اليعقوبي:H
(فهو اليوم ممّن يُشار إليه بالبنان ،ويُعدّ في
الطبقة العليا بين أهل العلم وذوي الفضيلة).
3ـ قال الش ��يخ حس ��ن س ��عيد الطهراني
( :Hكان م ��داراً للبح ��ث والتحقيق ،ومح ّطاً
ألنظ ��ار أهل الفض ��ل ،يؤمّون ��ه لالرتواء من
مناه ��ل علوم ��ه؛ لم ��ا عُ � ِ�رف ب ��ه م ��ن غزارة
العلم ،وعمق التجربة ،وسعة ا ُألفق ،ووفرة
االطّالع ،وقد تخرّج على يديه جيل من أهل
العل ��م ،هم الطليعة الي ��وم في جامعة مدينة
النجف األشرف).
 _4قال الشيخ جعفر محبوبة عن طاقاته
العلمي ��ة( :كان م ��ن رجال العل ��م البارزين،
ومن أه ��ل الفض ��ل الس ��ابقين ،مرغوب في
التدري ��س ،التفّ حوله ثُلّة م ��ن طلاّ ب العلم
الس ��اهرين عل ��ى تحصيل ما يس ��تفيدون من
علمه ،ويستقون من معين فضله).
من �صفاته و�أخالقهH
كان Hيستشهد دائماً بالمقولة التربوية
النافعة ،وهي( :اإلنسان حيث يضع نفسه)،
فك ّل إنس ��ان يمكن أن يضع نفسه في الموضع
ال ��ذي يُري ��ده ،فكما يمكنه أن يك ��ون صادقاً
يمكنه أن يكون كاذب� �اً ،وكما يمكنه أن يكون
محبّ� �اً للخير ل ��ه ولآلخرين يمكن ��ه أن يكون
محبّاً للشرّ ،وإلخ.
كان متواضع� �اً إل ��ى أبع ��د الح ��دود،
وبس ��يطاً بك ّل معنى البس ��اطة ،في مس ��كنه
وملبس ��ه ومأكله ومش ��يته ،فكان يمل ��ك بيتاً
متواضعاً يس ��كن في ��ه هو وعائلت ��ه ،وكان ال
يحبّ المظاهر بأشكالها كافة.
كان زاه ��داً بك ّل معنى الزه ��د ،وكريماً
رغ ��م إمكانيات ��ه المح ��دودة ،ف ��كان ال يجد
للم ��ال قيم ��ة ،إلاّ أن يواس ��ي ب ��ه الفق ��راء
والمس ��اكين والمحتاجي ��ن ،وكان مصداق� �اً
ِهمْ وَلَوْ َكا َن
لقوله تعالى( :وَيُؤْثِرُوْ َن عَلَى أَنْ ُفس ِ
بِ ِهمْ خَصَاصَةٌ).
ً
كان مث ��اال يُحت ��ذى ب ��ه ف ��ي الزه ��د
والص�ل�اح ،وأُس ��وة طيّب ��ة ف ��ي الهداي ��ة
واالقتداء ،وكان من شدّة ورعه واحتياطه أنّه
لم يتصدّ للزعام ��ة الدينية التي كانت تتوجّه
إلي ��ه ،فكان يته� �رّب منه ��ا ،وكم م ��ن مرّة

دفعها عن نفسه وثنى طرفه عنها.
كان أديب� �اً ممت ��ازاً ،وقد م ��ارس األدب
في ش ��بابه بُرهةً من الزم ��ن ،وربما تعاطى
الش ��عر بين أقرانه ،وكانت النجف األشرف
في عهد شبابه كسوق عكّاظ ،فيها العشرات
من النوادي األدبية ،يحضرها أعالم األدب
وكبار الشعراء ،وكان يحضر تلك المجالس
ويتّخذها وس ��يلة لترويض ال ��روح ،وللتعبير
عن خواطره وخوالجه.

مواقفه ال�سيا�سية

عندما قامت قوّات االحتالل البريطاني
باحت�ل�ال مدين ��ة البصرة ف ��ي الع ��راق إبان
الحرب العالمية ا ُألول ��ى ،وأخذت تهدّد أمن
واس ��تقالل العراق ،كان من المنضمّين إلى
جم ��وع المجاهدين المتوجّهي ��ن إلى ميادين
الجه ��اد والقت ��ال ض� �دّ الع ��دو ،وق ��د ذكرت
بعض المصادر أنّه في تاريخ الرابع من صفر
1333ﻫ توجّه(قدس س ��ره) إلى البصرة عن
طري ��ق بغ ��داد ،وكان معه الكثي ��ر من علماء
الدين وطلبة العلم.
من م�ؤ ّلفاتهH
لديه مؤلفات ثمين ��ة ويأخذ منها طالبه
منها:
ُ
_ شرح كفاية األصول
_تقري ��رات بح ��ث الش ��يخ النائيني في
الفقه وا ُألصول
_تقري ��رات بح ��ث الش ��يخ العراق ��ي في
الفقه وا ُألصول
_ تعليق ��ة على الج ��زء األوّل م ��ن أجود
التقريرات
تعليق ��ة عل ��ى الجزء الثان ��ي من فوائدا ُألصول
_تعليقة على المكاسب
_األوضاع اللفظية وأقسامها
_رس ��الة ف ��ي حك ��م بي ��ع جل ��د الض� �بّ
وطهارته
_رس ��الة في إلحاق ولد الشبهة بالزواج
الدائم
_رسالة في أخذ ا ُألجرة على الواجبات
رسالة في معاملة اليانصيب_رسالة في قاعدة من ملك
رسالة في قاعدة الفراش.وفاتهH
تُو ّفي(قدس س ��ره) في الرابع من شوّال
1394ﻫ بالنج ��ف األش ��رف ،وصلّ ��ى عل ��ى
جثمان ��ه المرجع الديني الس� �يّد أبو القاس ��م
الخوئ ��ي ،ودُف ��ن بمقب ��رة أُس ��تاذه الش ��يخ
النائيني بالصحن الحيدري لإلمام علي.Q

�شهادة الإمام الع�سكري Qبوالدة الإمام املهدي Qيف مفادها اليقيني
ان الش ��هادة اللفظي ��ة لالمام الحس ��ن العس ��كري Qب ��والدة ابنه محمد
المه ��دي Qش ��كلت بداية الحقيق ��ة الديني ��ة والتاريخية في مس ��يرة االمامية
االثني عشرية.
فش ��هادة اإلمام العس ��كري Qهي ش ��هادة حس ��ية حقيقي ��ة بتحقق والدة
اإلم ��ام المه ��دي Qفي حيات ��ه الش ��ريفة ,والروايات في ه ��ذا المجال كثيرة
وصحيحة سندا ومتنا ومن اهمها:

وف ��ي ه ��ذا الحديث كفاي ��ة س ��ندية وداللية لتثبي ��ت حقيق ��ة والدة اإلمام
المهدي Qمن عدة حيثيات واهمها:
_ ان اإلمام الحس ��ن العس ��كري Qهو الش ��اهد المعصوم الصادق الثقة
بوالدة المهدي Qمن صلبه الش ��ريف ,وهو القائل (نعم) لوالدة المهدي,Q
وقوله هذا شهادة قطعية وشرعية حسية حكت عن واقع تحقق في وقته Qوهو
والدة اإلمام المهدي.Q

م��ن ب��اب اولى عقال و�شرع��ا مفرو�ض علين��ا ان نرتب االث��ر االيماني والفك��ري على اخبار
و�شه��ادة الإم��ام الح�س��ن الع�سك��ري Qبحقيقي��ة ويقيني��ة والدة الإم��ام المه��ديQ
_ م ��ا جاء في اصول الكاف ��ي للكليني ج  1ص  328باالش ��ارة والنص الى
صاح ��ب ال ��دار ع ��ن محمد ب ��ن يحيى ع ��ن احمد بن اس ��حاق عن ابي هاش ��م
الجعفري قال( :قلت البي محمد العس ��كري Qجاللتك تمنعني من مساءلتك
فتأذن لي ان أسالك؟ فقال Qسل ,قلت :سيدي هل لك ولد؟ فقال :Qنعم).

_ والحيثية الثانية ان راوي خبر والدة المهدي Qبش ��هادة ابيه العسكري
 Qه ��و ثق ��ة مأمون وموثق في كتب الرجال ومش ��هود له بص ��دق نقوالته ,كما
ذكر النجاش ��ي في كتابه (رجال النجاش ��ي) ص  322حي ��ث قال عنه( :محمد
بن يحيى ابو جعفر العطار القمي شيخ اصحابنا في زمانه (اي الشيخ الكليني)

ثقة عين كثير الحديث له كتب كمقتل الحسين Qوغيرها).
اذن محم ��د بن يحيى ابي العط ��ار القمي راوي الخبر ثقة وقريب من عهد
اإلمام العس ��كري Qوموثق من قبل اصحاب العس ��كري Qكأحمد بن اسحاق
القمي المعاصر لالمام العسكري.Q
وأما أبو هاش ��م الجعفري فقد قال عنه النجاش ��ي انه عظيم المنزلة عند
االئمة Kشريف القدر ثقة.
وهاتان الحيثيتان تشكالن تمام الحقيقة بوالدة اإلمام المهدي.Q
_ ج ��اء ف ��ي (كمال الدي ��ن وتمام النعمة) للش ��يخ الصدوق ع ��ن احمد بن
اس ��حاق القمي قال( :لما ول ��د الخلف الصالح المه ��دي Qورد من موالنا ابي
محمد الحسن بن علي العسكري Qعلى جدي احمد بن اسحاق كتاب واذا فيه
مكت ��وب بخط ي ��ده Qالذي كان يرد به التوقيعات علي ��ه :ولد المولود (ويقصد
المهدي )Qفليكن عندك مستورا وعن جميع الناس مكتوما فانا لم نظهر عليه
إال االقرب لقرابته والمولى لواليته احببنا اعالمك ليسرك اهلل به والسالم).
وهناك الكثير ممن نقلوا ش ��هادة اإلمام العسكري Qبوالدة ابنه المهدي

مرتضى علي الحلي

 Qوكله ��م ثق ��اة مأمون ��ون اعرضن ��ا عن
ذكره ��م لالختصار ,فالمه ��م هو ان تلك
الشهادات الحسية سواء أكانت من اإلمام
الحس ��ن العس ��كري Qمباش ��رة أو مم ��ن
سمعها منه من الرواة الثقاة ونقلوها الينا
هي اليوم تش ��كل ميزة قوية وعالية القيمة
ج ��دا ,اذ ان كل العقالء والمتش ��رعة من
ال ��وان وادي ��ان البش ��ر كافة يعتم ��دون في
معامالتهم وعقائده ��م وقضاياهم العامة
على الشهادات الحسية من اصحابها ,وهو امر معلوم بالوجدان االنساني.
فنح ��ن الي ��وم في حياتنا نص ��دق االخبار من اش ��خاص موثوقين نعرفهم
ونرت ��ب االثر عل ��ى اخبارهم ,فمن باب اولى عقال وش ��رعا مفروض علينا ان
نرتب االثر االيماني والفكري على اخبار وش ��هادة اإلمام الحسن العسكريQ
بحقيقية ويقينية والدة اإلمام المهدي.Q

بحوث ومقاالت

المنتظرون في زمن الغيبة

الشيخ محمد عبد المنعم الخاقاني

المنتظِر في اللغة هو الذي يتوقع ش ��يئا
ويعد نفس ��ه لهذا التوقع ،فاذا كان االنسان
منتظِ ��را لق ��دوم ش ��خص ،فان ��ه بمق ��دار
اهتمامه بذلك الش ��خص المنتظَر والمتوقع
قدومه فانه يعد نفسه.
وبم ��ا انن ��ا نؤم ��ن ان اإلم ��ام المه ��دي
المنتظر Qهو اإلمام المعصوم الذي يكون
ولي االمر نيابة عن الرس ��ول االكرم Nفي
قيادة االمة وهدايتها وتعيين مسيرتها ,لذا
كلم ��ا كان المؤم ��ن موجدا له ��ذا المعنى في
نفسه ومختزنا لهذه االهمية فانه يعطي لهذا
االنتظار ايجابية ومعنى وحركة ونشاطا.
ان االدل ��ة الش ��رعية تثب ��ت م ��ا يج ��ب
على جميع الن ��اس ومنه ��م المؤمنون الذين
يعيش ��ون في زم ��ن الغيب ��ة وبالخصوص تلك
الرواي ��ات الت ��ي تؤكد على ه ��ذه الواجبات,
وه ��ذا االمر يحولنا من المعنى الس ��لبي الى
المعنى االيجابي لالنتظار،والذي يعني ان
االنس ��ان المؤمن عندما ينتظر قدوم اإلمام
المه ��دي المنتظ ��ر  Qفان ��ه يج ��ب ان يعد
نفسه بالش ��كل الذي يتالئم مع ظهور اإلمام
.Q
ونح ��ن عندم ��ا نتأم ��ل في مس ��ألة غيبة
اإلم ��ام Qونتس ��اءل لم ��اذا غ ��اب اإلم ��ام
الحجة Qنعرف ان تقصير االمة في القيام

االمة وهو ارجاع كل التبعات إلى اآلخرين.
ولك ��ن لننظ ��ر ال ��ى انفس ��نا لنع ��رف ان
س ��بب المش ��اكل هو الجهل وه ��و جهل االمة
من ناحي ��ة بدينها أوّال ،وجهله ��ا بزمانها,
وباحداث عصرها.
ج ��اء ف ��ي الكاف ��ي رواي ��ة يق ��ول فيه ��ا
المعصوم ( :Qالعالم بزمانه ال تهجم عليه
اللوابس) .بمعنى ان االنس ��ان اذا كان يعيش
عص ��ره ويعيش احداثه ويس ��تطيع ان يحللها
فان االشياء واالحداث ال تلتبس ،وال تختلط
عليه االمور ،وال تهجم عليه ،وسيكون بريئا
منها.
اذن الجه ��ل بالزم ��ان والجه ��ل بالدين
عنصران اساس ��يان يش ��ملهما عنوان الجهل
بشكل عام ،وهذا الجهل هو الذي يؤدي الى
ان نتقاعس عن واجباتنا وعن تنفيذها.
جاء ف ��ي بحار االنوار ان اإلمام الصادق
 ,Qيق ��ول( :ان قائمن ��ا اذا ق ��ام اس ��تقبل
من جهلة الناس اش ��د مما اس ��تقبله رس ��ول
اهلل . )Nوان الرواية مش ��هورة بين الس� �نّة
والش ��يعة ان النبي Nيق ��ول( :ما أوذي نبي
مثلما أوذيت).
اذن المس ��ؤولية مش ��تركة بين الجميع،
ال ��كل مكل ��ف ،العال ��م والجاه ��ل ،الجاهل
مكلف بأن يرجع الى العالم ليتعلم ،والعالم

(فالمتق ��ون فيه ��ا ه ��م اه ��ل الفضائ ��ل،
منطقه ��م الص ��واب) ،فإن االنس ��ان يعرف
من خالل منطقه وه ��ذا المنطق يعتمد على
تفكيره ،وكلما كان االنس ��ان صائبا واضحاً
في تفكيره منظما له فان منطقه سيتناس ��ب
مع لون هذا التفكير( ،وملبس ��هم االقتصاد
ومش ��يهم التواض ��ع ،غض ��وا ابصارهم عما
حرّم اهلل عليهم ووقفوا اسماعهم على العلم
الناف ��ع لهم) ،ولنتأمل قليال عبارة( ،وقفوا
اسماعهم على العلم النافع لهم).
فنفه ��م ان ذل ��ك لك ��ي تكون االم ��ة امة
حضارية بمعنى الكلمة.
وق ��د ورد ع ��ن الرس ��ول Nان ��ه ق ��ال:
(افضل اعمال امتي انتظار الفرج) ،وجاءت
الرواي ��ة عن امي ��ر المؤمني ��ن( :Qانتظروا
الفرج وال تيأسوا من روح اهلل) .هذا االنتظار
اال يكفي فيه ان يكون االنسان متسلحا باالمل

ولك��ي ي�شع��ر االن�س��ان بانه م��ن المنتظرين الحقيقيي��ن يجب علي��ه ان يفعل ما هو
و�صف��ه لكي ي�شار اليه ويقال عنه هذا من المنتظرين الحقيقيين للإمام المهدي.Q
بواجباته ��ا وفي الدف ��اع عن ول ��ي امرها هو
الذي ادى الى ان يحكم اهلل س ��بحانه وتعالى
بغيب ��ة اإلم ��ام  Qحفاظ ��ا على ه ��ذه الروح
المقدسة.
فالس ��بب في مس ��ألة الغيبة ه ��و تقصير
االم ��ة ,وتقصير المس ��لمين في واجباتهم,
لذلك فهذا التقصير كلما اس ��تمر فانه يطيل
زم ��ن الغيب ��ة ,واذا كنا ندع ��و بتعجيل فرج
المول ��ى Qفان ��ه ينبغ ��ي لن ��ا ان نلتفت الى
انفس ��نا لنصح ��ح من مس ��يرتنا لك ��ي نجعل
اعمالن ��ا وقيامنا بواجباتن ��ا مطابقة للهدف
الذي سوف يظهر من اجله اإلمام الحجةQ
وهو اقامة العدل.
وف ��ي الواق ��ع ان معظ ��م المش ��اكل التي
نعيش ��ها والتي ال يس ��تطيع وضعنا االسالمي
الحال ��ي ان تواجهه ��ا االم ��ة االس�ل�امية
بكامله ��ا ،نجد ان االس ��اس فيه ��ا هو جهل

مكل ��ف بأن يعل ��م الجاه ��ل وكما يق ��ول امير
المؤمني ��ن( : Qومعلم نفس ��ه ومؤدبها خير
من معلم الناس ومؤدبهم).
ان كثي ��را م ��ن النص ��وص تح ��ث عل ��ى
التمهي ��د لظهور اإلمام الحج ��ة المنتظرQ
واقامة العدل.
فان التمهيد يتناس ��ب مع الشيء الممهد
ل ��ه ،وعندم ��ا ينتظ ��ر الناس ظه ��ور الحجة
المنتظر Qفالبد ان يبنوا العدالة بالش ��كل
الميسور لهم.
ولكي يشعر االنسان بانه من المنتظرين
الحقيقيي ��ن يجب عليه ان يفعل ما هو وصفه
لكي يشار اليه ويقال عنه هذا من المنتظرين
الحقيقيين لإلمام المهدي.Q
جاء في نهج البالغة في الخطبة ()193
يسأل فيها همّام اإلمام امير المؤمنين Nان
يصف المتقي ��ن من جملتها يقول االمام:Q

يف أروقة املكتبة املهدوية

اي ان يكون ه ��ذا االمل في قلبه وفي اعماقه
وفي مشاعره بأن االمام سوف يظهر في يوم
م ��ن االيام ويمأل االرض قس ��طا وعدال ،اي
ه ��ل يكفي مجرد الش ��عور باالم ��ل) ان يجعل
االنسان من المنتظرين لإلمام المهدي.Q
نع ��م ق ��د تك ��ون الظ ��روف المحيط ��ة
بالمؤمني ��ن صعبة وعس ��يرة وحالك ��ة بحيث
ت ��ؤدي باالنس ��ان إل ��ى حالة الضع ��ف ويصل
ايمانه الى اليأس ,فأول خطوة يقوم بها هي
كس ��ر هذا اليأس ومقابلت ��ه باالمل ،واالمل
ه ��و ان يعيش االنس ��ان وهو يعتق ��د بأن هذا
االم ��ر الذي يعيش ��ه اآلن وهو خ�ل�اف رغبته
وهو خالف عقيدته وهو خالف ما نؤمن به,
وهذا الظ ��رف قابل للتغيير فينبغي ان يكون
هو مس ��اهما في ه ��ذا التغيي ��ر ( .إِ َّن اللهََّ لاَ
ِهمْ).
يُغَيِّرُ مَا بِ َقو ٍْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْ ُفس ِ
اعداد :محمد الخاقاني

قراءة يف كتاب
ك�شف احلـــــــــــــــق او االربعون

مل�ؤلفه العامل اجلليل حممد �صادق اخلاتون �آباديH
الكتاب من ( سلس ��لة التراث المهدوي )
التي يصدرها مركز الدراسات التخصصية
في االمام المه ��دي Qومن ترجمة وتحقيق
السيد ياسين الموسوي .
يقع الكتاب في  209صفحات من القطع
الوزيري,ه ��ي احاديث معتب ��رة مأثورة عن
االئم ��ة الطاهرين Kتحت ��وي غيبة االمام
الثاني عش ��ر Qببيان واضح يتناسب وفهم
الطالبين  ,كما يقول مؤلف الكتاب .
كان اي ��راد االحادي ��ث ف ��ي الكتاب على
منهجين :
االول  -:احادي ��ث تثب ��ت وج ��ود االمام
الثاني عش ��ر واعتب ��ارا م ��ن والدته Qحتى
ظهو ره المقدس ,ويتضمن ( )41حديثا.
والمنهج الثاني خصصه المؤلف ألثبات
الرجعة .
ففي بي ��ان والدته Qووالدت ��ه Pيورد
المؤل ��ف حديثا لالمام الحس ��ن العس ��كري
Qهو :يقول ابن ش ��اذان فيه (قلت لسيدي
الحس ��ن ب ��ن عل ��ي Qي ��ا اب ��ن رس ��ول اهلل
! جعلن ��ي اهلل ف ��داك اح ��ب ان اعل ��م م ��ن
االم ��ام ,وحجة اهلل على عباده من بعدك ؟
قال  ( :Qان االمام من بعدي ابني,س ��مي
رس ��ول اهلل  Nوكنيه ال ��ذي هو خاتم ححج
اهلل ,واخر خلفائه).
فقل ��ت  :مم ��ن يتول ��د ه ��و ياابن رس ��ول
اهلل؟..
قال  :من ابنة قيصر ملك الروم . )...
وف ��ي ( ظه ��ور القائ ��م Qاورد صاحب
الكتاب حديثا عن ابي عبدهلل Qعن طريق
الفضل بن ش ��اذان  ...,حي ��ث يقول :حدثنا

محمد بن ابي عمير  ,عن حماد بن عثمان,
عن الحلبي  ,عن ابي عبداهلل قال-:
( اذا قام قائمنا اشرقت االرض بنوره,
واستغنى العباد عن ضوء الشمس ,وذهبت
الظلمة  ...الى اخر الحديث ).
ومما ي ��ورده المؤلف في اثب ��ات الرجعة

حديث برواية الكليني والعياش ��ي  ,والشيخ
المفيد والسيد ابن طاووس , Hعن االمام
الصادق Qفي تفسير قوله تعالى (ثُمَّ رَدَدْنَا
لَ ُكمُ الْ َك� �رَّةَ عَلَي ِْهمْ) انه خروج الحس ��ينQ
في سبعين من أصحابه.....
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ا لتكامل العقلي في ع�صر الظهور

السيد فاضل الجابري

ج ��اء عن اإلمام الباق ��ر  Qانه قال ( :اذا قام القائ ��م Qوضع يده على رؤوس
العباد)000
وم ��ن المعل ��وم ان اليد في العربية تأتي بمعنى النعم ��ة ( وَا ْذ ُكرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ َذا
أَْاليْ� �دِ) فه ��ل تكون االيدي هنا بمعنى النعم الكثيرة الت ��ي انعم اهلل تبارك وتعالى بها
عليه,فيكون المقصود من اليد هنا ,س ��واء فس ��رنا ان اليد هي يد هلل عز وجل او يد
اإلم ��ام Nلي ��س اال النعم ،وما يترتب من ذلك اكمال عقول البش ��ر وجمعها واكمال
احالمه ��م وهي نعم الهية ،فعندما يجتمع عقل اإلنس ��ان ويكتمل حلمه فقد نال من
اهلل تبارك وتعالى النعمة الكبيرة ,لما يش ��كله العقل من دور كبير في تكامل االنسان
وتمييز الخير من الش ��ر والحق من الباطل ،وبذلك يخرج االنس ��ان عن دائرة الجهل
ويتحول الى المعرفة والعلم( يُؤْتِي الْحِ ْكمَةَ مَنْ يَش َُاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِ ْكمَةَ َف َقدْ أُوتِيَ خَيْرًا
َكثِيرًا ) والحكمة هي االدراك المعرفي للواقع بما يحمل من معطيات فكرية وعملية,
س ��واء كان ه ��ذا االدراك متعلقا بالعقل النظري الذي يدرك به االنس ��ان ما ينبغي ان
يعلم ��ه ،او كان متعلقا بالعقل العملي الذي يدرك به ما ينبغي ان يعمله ،وهو تس ��يير
حياة االنسان وتسييس حياته ،وهذا يتناسب مع رواية أخرى لإلمام الباقر Qيقول
فيها( :وتؤتون الحكمة في زمانه).

فالإمام Qهو الوا�سطة التكوينية في افا�ضة النعم االلهية
،النه وا�سطة في قو�س ال�صعود ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْ َكلِمُ َّ
الطيِّبُ وَالْعَمَ ُل الصَّالِحُ

يَرْ َفعُهُ) و Qهو العمل الصالح الذي يرفع به اعمال العباد ،وكذلك حينما ينزّل اهلل
(عز وجل) بواس ��طته النع ��م  :بكم انزل اهلل الغيث ،بكم تمطر الس ��ماء ،بكم ينبت
اهلل الزرع)،فاإلمام كالنبي Nرحمة للعالمين ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) .
أم ��ا اذا فس ��رنا الي ��د بمعنى (القدرة )  .فهذا ال ينس ��جم مع ذي ��ل العبارة وهو
اجتماع العقل واكتمال الحلم.
وف ��ي عب ��ارة (فجمع بها عقوله ��م)،أي بتلك اليد ,ففيه ��ا احتماالن ،االول ان
يجم ��ع عقوله ��م المتفرقة على رأي واحد ,وه ��و االيمان ونصرة الح ��ق الذي يأتي به
اإلمام.Q
أم ��ا االحتمال اآلخ ��ر فإنه يعني ان االنس ��ان حينما يجتمع عقله ،فس ��وف ينتج
عنه نتائج ايجابية ،فعقل االنسان المشتت عقل مشوش،فقراراته غير صائبة بسبب
القوى النفس ��ية المؤثرة عليه .وهذا االحتمال هو االرجح واالوضح  .فهناك ارتقاء من
نوع رفيع جدا لالنسان يستفيد فيه من القوى العقلية التي تكون عنده.
ج ��اء عن اإلمام الباقر  Qانه قال( :لما خلق اهلل العقل اس ��تنطقه ،ثم قال له
اقب ��ل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتي وجاللي ما خلقت خلقا هو احب الي
من ��ك وال اكملتك اال في من احب اما اني اياك آم ��ر واياك انهى واياك اعاقب واياك
اثيب) .فالعقل-المجموع غير المشوش يعرف به االنسان قيمة الحياة ,ويستطيع ان
يدرك الحياة بمعناها الواقعي وهذا هو العقل النظري ،بمعنى المعرفة واالدراك.
وفي الرواية التي دائما ما تتكرر (يمأل االرض قسطا وعدال ) ,فالعدل ال يعني
فقط العدالة في القضاء او في التوزيع او في المساواة االجتماعية بل ربّما يعني ايضا
التوازن الفكري ,بمعنى أن يكون هناك اعتدال في العقول وفي التفكير االنساني.
فلو نظرنا بصورة عامة إلى مش ��اكل االنسان نجدها تأتي من ؛ الكفر ،الظلم،
الطغيان ،الفساد ،االنحراف ،النزاعات ،الحروب ،وكل هذا من الهوى  .فمشكلة
االنس ��ان هي مش ��كلة الجهل والتخلف واالنصياع للقوى النفس ��انية المرتبطة بالهوى
وحب الدنيا وحب الش ��هوات وحب الرئاس ��ة وما ش ��ابه ذلك،ولو استطاع االنسان ان
يسيطر على قواه النفسية فتصبح هذه القوى خاضعة للعقل ،وليس العقل هو الخاضع
لها فسوف تحل كل مشاكل االنسان.

ولذل ��ك ج ��اء المقط ��ع
اآلخ ��ر يق ��ول( :وكمل ��ت ب ��ه
احالمه ��م) ،فالحلم هو العقل
ف ��ي بع ��ض الرواي ��ات او ف ��ي
بعض التفس ��يرات ،أو ما ينتج
عن العق ��ل،أي التمهل والتأني
والتفكير .
واالنس ��ان المفك ��ر يك ��ون
امله في خير البشرية والمعرفة
واالدراك وما شابه ذلك ،يقول
تعال ��ى ( :أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَ مُهُمْ
بِهَ� � َذا أَمْ هُمْ َق� �وْمٌ طَا ُغو َن )،و
يق ��ول ع ��ز وج ��لَ ( :فبَشَّ� �رْنَاهُ
بِغُلاَ ٍم حَل ٍِيم ) فالحلم ينس ��جم مع العقل العملي ,والعقل العملي يجعل االنسان يدرك
ما ينبغي ان يعمل.
وعل ��ى هذا فهناك عقل نظ ��ري وادراك مجرد ،وهن ��اك ادراك متعلق بالعمل,
وهما جانبا المعرفة عند االنسان ،فان االنسان اذا لم يكن يعرف وليس له تصورات
صحيح ��ة واس ��تنتاجات صحيح ��ة فكري ��ة فإن ��ه ال يس ��تطيع ان يمارس س ��لوكا عمليا
منسجما مع ذلك االدراك.
فبالعق ��ل النظري وهو ادراك الم ��دركات الصحيحة وتركي ��ب االفكار وتنظيمها
واالس ��تنتاج منه ��ا ،وبالعقل العملي أي ما يتعل ��ق بكيفية العمل وكيفي ��ة التصرف في
المواقع،س ��وف نصل الى نتائج جدا مهمة وهي ان البش ��رية س ��وف تصل الى مرحلة
التكامل الن االنسان يتكامل بالعقلين النظري والعملي معاً.
ج ��اء عن امير المؤمنين أنّه قال( Qالعقل اصل العلم وداعية الفهم) .وعنهQ
أيضاً( :بالعق ��ول تنال ذروة العلوم) .وعنهQأيضاً(:العقل مركب العلم والعلم مركب
الحل ��م) .كما في الرواي ��ة (ذاك عقل وهذا حلم) ،وفي رواية اخ ��رى تقول ( :بالعقل
استخرج غور الحكمة وبالحكمة استخرج غور العقل).
وه ��ذا يع ��ود بنا الى قضية التقدم العلمي في عص ��ر الظهور ,وان ذلك لن يكون
اال بالعق ��ل وبالوس ��ائل الطبيعية،فنح ��ن اآلن نجد ان البش ��رية قطعت ش ��وطا كبيرا
ف ��ي التق ��دم العلمي والمعرفي والتكنولوجي  .وهي في كل ي ��وم تتطور في هذا المجال
ال ��ى درجة تبه ��ر العقول،والى حين ظهور اإلمام Qفكيف يك ��ون فيه التقدم العلمي
والتكنولوج ��ي والمعرف ��ي ,وما هو الفرق بي ��ن ما قبل الظهور وما بعده,وال ش ��ك ان
اإلمام Qسوف يضيف للبشرية شيئا كبيراً من العلم والتقدم .
ان ف ��ي قبال ��ة ه ��ذا التقدم العلم ��ي الذي بين ايدين ��ا نجد انهياراً في ش ��خصية
االنس ��ان،في الجوانب االجتماعية ،واالخالقية ،وتفش ��ي الظلم والفساد والطغيان
واالس ��تبداد وتحويل االنسان من كائن له روح وله جسد وله نفس وله عقل وله مشاعر
وعواطف الى آلة مادي� �اً ،فليس المقصود بالعقل العلم وانما العلم بمركب العقل كما
ذك ��رت الرواية ،وهو الذي يجعل االنس ��ان يعمل اعماال ويدرك م ��دركات يرتقي بها
من حالت ��ه الحيوانية والمادية ,ومن الخلود الى االرض ال ��ى حالة التكامل الوجودي
والحرك ��ة نح ��و كمال ��ه ،وه ��ي الغاية التي خل ��ق ألجلها،و ه ��ي وصوله الى الس ��عادة
الوجودية المطلقة ،ولوال هذه اإلضافة ال نجد تكامالً .

وقد دلت الروايات على �أن العقل الإن�ساني ال يتكامل
وال ي�صل �إلى هذه الغاية �إال عند الظهور المقد�س ؟

اال�ستبيان املهدوي
ن�ستمع �آراءكم فنقر�أ من خاللها الواقع فتو�ضع احللول
هذه نتائج الس ��تبيان اجري في موس ��م الحج 1430هـ في مكة
المكرمة والمدينة المنورة وش ��مل الحجيج م ��ن عموم محافظات
العراق.
وهذه هي نتائج استبيان محافظة الموصل ,نضعها بين أيدي
الق ��راء الكرام لك ��ي نتعرف من خالله ��ا على المس ��توى الثقافي
والعلم ��ي ألهالي المحافظة من خالل قراءة الفقرة ومعرفة نتائج
التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
الأ�سئلة التي �شملها اال�ستبيان:
 .1معرفة الحجة Qواالعتقاد به جزء من الدين؟
 .2الخوض في عمق القضية المهدوية شأن تخصصي؟
 .3االرتباط باإلم ��ام المهدي Qفي الغيبة عن طريق مراجع
الدين؟
 .4أتؤمن بأن أحد مصادر العقيدة المهدوية الرؤى واألحالم؟
 .5دور المرجعي ��ة ف ��ي عصر الغيب ��ة يقوي اإليم ��ان بالعقيدة
المهدوية؟
 .6أتؤم ��ن بم ��ن يطبق أو يوق ��ت لظهور اإلم ��ام Qمن خالل
العالمات؟

 .7أتس ��تحضر اإلم ��ام Qرقيب� �اً عليك في تصرفاتك بش ��كل
دائم؟
 .8إدع ��اء البع ��ض للمهدوية أوجب بعد الن ��اس عن عقيدتهم
باإلمامQ؟
 .9أيؤث ��ر على إيمانك باإلمام Qم ��ا يطرحه المغرضون من
شبهات؟
 .10أتميل إلى مراقبة ح ��دوث العالمات وتعتقد أن ذلك يؤثر
على الظهور؟
 .11أتجد أن المهدوية عنصر مشترك بين المعتقدات واالديان
البشرية؟
 .12أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالميا؟ً
 .13ما هو مقدار مساهمتك في الفعاليات المهدوية؟ (كبير,
متوسط ,ضعيف)
 .14ارتباطك باإلم ��ام المهدي Qعن طريق الدعاء (يومي,
أسبوعي ,شهري)؟
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الرصد المهدوي
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صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها
إن كان ��ت تتطل ��ب ذل ��ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس ��ائل اإلعالم المقروءة والمس ��موعة والمرئية وكذلك تحديد االيجابيات
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات.

اال�صولية االجنيلية وهابية امل�سيحية

األصولية مصطلح ترجعه الدراسات إلى القرون الوسطى ،وتعتبره مصطلحا يختزن تجارب ورموزاً وإيحاءات
ال عالق ��ة له ��ا بفئة قومية أو دينية أو عرقية مح� �دَّدة بعينها ،بل ارتبط بتاريخ تنوّعت في ��ه مظاهر التطرّف بأوجه
مختلفة،منها المس ��يحية واإلس�ل�امية،ومنها اليهودية والهندوس ��ية،ومنها العلمانية والالدينية على حد س ��واء.
ومنذ س ��نوات أصبح التطرف الديني ،واستغالل الدين ألغراض سياسية ،أحد العناصر األساسية في الجغرافيا
السياسية للعالم كله.
وفي رصد سابق (العدد  )18سلطت (رصدنا) الضوء على المسيحية الصهيونية ومدى تأثيرها في العالم ولكن
رصدنا في هذا العدد سيستكمل الحديث عن االصولية المسيحية التي تدعى بـ (االنجيلية) ،ومدى شبهها بالسلفية
الوهابية لدى بعض المسلمين من حيث طبيعة الفكر والسلوك.
من هم االنجيليون؟
اإلنجيلية هي حركة دينية مسيحية تتبناها جماعات من المحافظين البروتستانت ،والبروتستانتية هي إحدى
مذاهب الدين المس ��يحي _كما هو معلوم_ ويتواجد اتباعه بنحو  800مليون بروتستانتي حول العالم .ومن الصعب
القول ان الكنيس ��ة البروتس ��تانتية هي كنيس ��ة ذات فكر واحد ,ولذلك فإن االنجيليين هم احد تلك الكنائس ذات
الفكر االصولي التي ظهرت في أوروبا وأمريكا خالل القرن الثامن عش ��ر ،حيث أطلق اس ��م (اإلنجيلية) على بعض
الكنائس والحركات البروتستانتية لتمييزهم عن بقية أقرانهم من البروتستانت اللليبراليين .وقد استعمل مصطلح
اإلنجيلي ��ة للدالل ��ة على الحرك ��ة (التقوية) في أوروب ��ا و(الميثودية) ف ��ي بريطانيا ،وحركة (اليقظ ��ة) في الواليات
المتح ��دة .ومصطل ��ح األصولي ��ة اإلنجيلية لم يس ��تخدم مصطلحاً دينياً إال ف ��ي القرن العش ��رين ،بينما أطلق هذا
الوصف على الحركة اإلصالحية التي تزعمها (مارتن لوثر) في القرن السابع عشر.
وم ��ن الباحثي ��ن من ي ��رى أن أول من نادى بهذا المصطلح ه ��و رئيس تحرير مجلة أمريكي ��ة تُدعى (نيويورك)
عام 1920م.
وقد ظهرت الطائفة اإلنجيلية األصولية في القرن الماضي ممسكة بمقاطع من اإلنجيل ,تلك التي تتحدث عن
نبوءات آخر الزمان وبالتحديد (سفر الرؤيا) وهي تتحدث تحديدًا عن معركة آخر الزمان المسماة (بالهرمجدون)
في الفصل الس ��ادس عش ��ر إلنجيل (يوحنا) .حيث س ��يقاتل 200مليون رجل من جيش الش ��رق لمدة عام ,وسوف
يصل هذا الجيش إلى نهر الفرات بعد أن يدمر كل شيء ..إنها الحرب النووية التي ستنهي األخضر واليابس وتنهي
عم ��ر الك ��رة األرضي ��ة ،وال يبقى إال قلة من اليه ��ود يكملون ما تبقى م ��ن عمر األرض .وجاء س ��فر (حزقيال ،38
 )39ليضيف أيضاً تلك الحرب النووية قائالً( :س ��تنهمر األمطار وتذوب الصخور وتتس ��اقط النيران وتهتز األرض
وتتساقط الجبال وتنهار الصخور وتتساقط الجدران على األرض في وجه كل أنواع اإلرهاب).
�أ�شهر ال�شخ�صيات الإنجيلية الأ�صولية:
من الش ��خصيات المؤثرة في الش ��عب األمريكي وأحد دعاة (الهرمجدون) ومؤيدي الدولة اإلس ��رائيلية القس
(ب ��ات روبرتس ��ون) ال ��ذي يس ��تضيف برنامجاً ومدت ��ه  90دقيقة يوميَّ ��ا يدعى (ن ��ادي ال  ،)700نس ��بة إلى 700
مس ��اهم معه ،وهذا البرنامج يصل إلى أكثر من 16مليون عائلة أمريكية أي أكثر من  %19من األمريكيين .ويوظف
روبرتسون حوالي  1300شخص إلدارة شبكته التلفزيونية المسيحية (سي.بي.إن) وتضم ثالث محطات تلفزيونية,
ومحطة راديو ,ومراس ��لين في 60دولة ،وتقدم برامج إخبارية ودعائية إلسرائيل ,وقد وصل نفوذ روبرتسون إلى
البيت األبيض إلى حد أنه رشح نفسه للرئاسة ،وذلك عام 1988م ,عن الحزب الجمهوري في االنتخابات األولية.
وم ��ن الش ��خصيات التي أثرت في صنع الق ��رار األمريكي أيام (ريجان) المبش ��ر (جيري فولوي ��ل) الذي يلقي
دروس ��ه التبش ��رية األس ��بوعية إلى حوالي 5إلى  6مليون منزل بأمريكا ،أي حوالي  %6.6من المش ��اهدين .وكان
(جي ��ري فولوي ��ل) من مؤيدي التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ،ومن أش ��د أنصار الدولة اليهودية اإلس ��رائيلية
ومن مروجي (الهرمجدون) .وفي عام 1985م أيد (فولويل) الديكتاتور الفلبيني (ماركوس) ،ثم أنش ��أ عام 1986م
منظم ��ة تدعى (فيديرالية الحرية) لتكون بمثابة األم (للمجموعة المعنوية) التي يقودها .وفي عام  1986أقام حفل
غ ��داء في واش ��نطن لتأييد (بوش األب( ال ��ذي كان نائبًا للرئيس ريجان ،وأخبر (فولويل) ضيوفه أن بوش س ��يكون
أفضل رئيس في عام 1988م .واش ��ترى (فولويل) ش ��بكة تلفزيونية هي الش ��ركة المسيحية الوطنية وأسماها محطة
(الحرية للبث) كي تذيع برامج دينية لمدة  24س ��اعة ،كلها تبش ��ر بنبوءات الكتاب المقدس لصالح دولة إس ��رائيل
الكب ��رى ومعرك ��ة هرمجدون .ولق ��د كان تأثير (فولويل) كبيرًا عل ��ى الرئيس ريجان الذي كان يعتق ��د أنه أحد قادة
معركة (هرمجدون).
ث ��م الق ��س (جيمس س ��واجارت) ,وهو واحد من أش ��هر المبش ��رين المقبولين جماهيريَّا ،ويمل ��ك ثاني أكثر
المحطات التلفزيونية اإلنجيلية ش ��هرة حس ��ب اس ��تقصاء مؤسس ��ة (نلس ��ون) ،ويصل صوته إلى نح ��و  %5.4من
المشاهدين األمريكان أي حوالي 9ماليين أسرة أيام اآلحاد.
وهناك (جيم بيكر) الذي يملك أش ��هر ثالث المحطات التلفزيونية اإلنجيلية ،وهو أحد تالمذة( روبرتس ��ون)
ويصل صوته إلى  6ماليين بيت في أمريكا!! .وهو يعتقد مثل جميع (التدبيريين) بالمجيء الثاني للمسيح وبمعركة
الهرمجدون.
وهناك (كينين كوبالند) الذي يصل صوته إلى  4.9مليون أس ��رة مش ��اهدة لبرامجه التبشيرية ،وهو يرى أن
إس ��رائيل الحديثة وصهيون اإلنجيلية شيء واحد ،ويردد ان اهلل أقام إسرائيل ،وأننا نشاهد اهلل يتحرك من أجل
إسرائيل ،ويقول :إنه لوقت رائع أن نشعر اهلل مدى تقديرنا إلى جذور إبراهيم.
و(ريتشارد دي هان) يصل برنامجه التلفزيوني التبشيري المسمى (يوم كشف النظام) إلى نحو خمسة ماليين
منزل أمريكي.
و(أورال روبرتس) ويصل برامجه التلفزيونية إلى نحو س ��تة ماليين أس ��رة أمريكية من المش ��اهدين ،ويقول
(أورال) :إن اهلل طلب منه أن ينش ��ئ هذه الجامعة ،وإن اهلل أخبره في عام 1968م أن يترك الكنيس ��ة المقدس ��ة
في (نبتيكوس ��تال) وأن يصبح قسيسًا في كنيسة (ميثوديست) وقد تخرج من جامعة المبشر (كينين كوبالند) الذي
أصبح أحد المبشرين اإلنجيليين الالمعين في أمريكا.
و(ريكس همبرد) أحد المبشرين لتعاليم (سكوفيلد) ويصل صوته إلى  3.7مليون أسرة أمريكية.
والجدي ��ر بالذك ��ر أن من بين  80ألف قس ��يس إنجيلي يذيع ��ون يوميا من خالل  400محط ��ة راديو ،اكثرهم
م ��ن (التدبيريي ��ن) المؤيدين للنظام العنصري في إس ��رائيل ،وه ��م بالقوة بمثابة المل ��وك المتوجين على العرش
األمريكي ويجمعون ماليين الدوالرات يوميًّا ،ومعظم المدارس اإلنجيلية في أمريكا تدرس النظام الديني ونظرية
هرمجدون ومن يؤمن بأن الخالص في الحرب المدمرة على أرض هرمجدون بفلسطين.
(ومجيدو) أو مجدون تل يقع على وادي يس ��مى (يزرعيل) على بعد  20ميالً من ش ��رق مدينة (حيفا) ،وكلمة
(ه ��ر) تعن ��ي جب ��ل وأضيفت إل ��ى مجيدو ،فأصبح ��ت هرمج ��دون أي تل أو جبل مج ��دون ،وقد ج ��رت على أرض
هرمجدون معارك كثيرة قديمة قبل الميالد وبعده.
معتقداتهم

تتمي��ز تعاليم االنجيلية بالت�شديد على المعنى الحرفي لن�صو�ص الكتاب المقد�س ب�شكل
لفظي غير قابل للت�أويل الأدبي �أو التاريخي ،الذي تعتبره الم�صدر الوحيد للإيمان الم�سيحي.
ومن عقائدهم �ضرورة رجوع اليهود �إلى فل�سطين و�أحقيتهم فيها ،وقيام دولتهم.

وألنهم يتمسكون بالتفسير الحرفي للنصوص الواردة في الكتاب المقدس  ،فكل وعد ورد فيه ال بد من العمل
عل ��ى تحقيق ��ه ,واله ��دف من ذلك الرجوع هو التمهيد لمجيء المس ��يح ,فمجيء المس ��يح الثاني ل ��ه اهتمام كبير
م ��ن قبله ��م يجعلهم يبذلون كل ما في وس ��عهم من مال ووق ��ت لتحقيق النبوءات الممهدة لظه ��وره، Qوالغاية من
المجيء الثاني للمسيح حسب اعتقاد األصوليين اإلنجيليين هي أن :يُظهر مجده ومجد شعبه ،وينقذ المؤمنين من
االضطهادات.ويدين الوحش والنبي الكذاب ،ويقضي عليهما ويقيد الشيطان.و يخلص إسرائيل ،وينجيهم ويصنع
معهم عهداً جديدا ،وفي هذا العهد تتحول إسرائيل إلى الكنيسة ،ومن ال يتحول منهم يضيع كما يضيع األمميون.
ويدين األمم ويحاسبها في معركة هرمجدون.و يقيم مملكته األلفية وعاصمتها أورشليم.
العالقة اليهودية الم�سيحية وحكومة العالم
ان سر العالقة الحميمة بين المسيح واليهود أساسها الدين ،أي ما جاء في التوراة واإلنجيل من نبوءات حول
المجيء الثاني للمسيح وشعب اهلل المختار ومعركة هرمجدون .
إن الواقع المعاصر يؤكد أن هناك صلحًا بين الطرفين وأن بابا الفاتيكان قد برأ اليهود من دم المسيح ،وقال
((إن يه ��ود اليوم ال يتحملون أوزار يهود األمس البعيد)) .واس ��تفاد اليهود الصهاينة من هذا الصلح المؤقت وقاموا
باختراق المس ��يحية ,فظهرت الطائفة اإلنجيلية األصولية اليمينية في أمريكا كي تشكل الجناح اليميني المسيحي
المؤيد لدولة إسرائيل والتمكين لها في األرض ،والواقع السياسي اليومي يؤكد ذلك .وقد أشارت الكاتبة األمريكية
(جريس هالس ��ل) ف ��ي كتابها (النبوءة والسياس ��ة) إلى تلك الحقيق ��ة الغائبة عن القادة والمفكري ��ن العرب الذين
يرفضون فكرة المؤامرة.
إن خطورة هؤالء اإلنجيليين ال تكمن في كثرة أعدادهم ,بل في كونهم نخبة مس ��يطرة ,ذات نفوذ وإمكانات
هائل ��ة من منظمات وجمعيات ووس ��ائل إعالم مختلفة _وكاالت أنباء ,وصحف ,ومجالت ,وس ��ينما ,وش ��بكات
تلفزة عالمية واذاعات ,ومراكز أبحاث استراتيجية علمية قوية وغير ذلك_ فهم باختصار يديرون الرأي العام في
أمريكا ,وهذه الدولة هي أقوى دولة في العالم ,وحين يسيطر أصحاب هذه العقيدة الخطيرة والمدمرة على دول
في العالم ,فأنى لهذا العالم أن ينعم بالسالم.

�صور من ارهاب االنجليلية الم�سيحية
من الظواهر الجديدة في العقدين الماضيين ظاهرة التبش ��ير التلفزيوني على مدى واس ��ع يصل إلى ماليين
الناس وبعش ��رات اللغات .وعادة ف�إن المب�شرين �س��واء من االنجيلية الم�سيحية �أو الوهابية ال�سلفية

يتخ��ذون الجانب المتطرف وال يتورعون ع��ن ا�ستخدام الكلمات الجارحة في و�صفهم الو�ضع

الروحي للم�ؤمنين باهلل من �أديان ومذاهب �أخرى ,فكلمات مثل (الكفار واإلرهابيين والنازيين) صارت
مألوفة.
يحط من قدر الدين اآلخر
وهنا مثاالن عن التطرف المسيحي الذي يصل إلى مفهوم (التبشير العنيف) والذي ّ
ويربط اإلسالم بالعنف واإلرهاب.
فقد قال الواعظ التلفزيوني األميركي (بات روبرتس ��ون) في تش ��رين الثاني  2002/12/متحدثاً إلى أكثر من
 180بلداً في العالم بـ  71لغة( :آمل أن يس ��تيقظ اليهود في أميركا وأن يفتحوا أعينهم ويقرأوا ما يقال عنهم بش ��أن
إبادتهم ,إن هؤالء المس ��لمين هم أس ��وأ م ��ن النازيين .كان هتلر س ��يئاً لكن ما يريد المس ��لمون أن يفعلوه باليهود
أسوأ).
وفي الشهر السابق لهذا التاريخ تكلم القس األميركي المتطرف (جيري فالويل) عن اإلسالم ورسوله بطريقة
س ��يئة ج ��داً ناعتاً النبي Nباإلرهاب ��ي والداعية إلى الحرب يقول( :أعتقد أن محم ��داً كان إرهابياً ،لقد قرأت من
الكتاب المسلمين وغير المسلمين ما يكفي لمعرفة أنه كان رجالً عنيفاً ..رجالً يدعو إلى العنف).
ومن مظاهر االرهاب االنجيلي مانش ��رته صحيفة (الوطن) الس ��ورية بتاريخ  2011/3/23حول احراق نسخة
من القرآن الكريم بإشراف القس اإلنجيلي المتطرف (تيري جونز) في كنيسته الصغيرة بفلوريدا األميركية وسط
صمت وتغاض أميركي رسمي الفت .وبث القس المتطرف مقطع فيديو مصوراً له على اليوتيوب يعلن فيه عن خططه
لمحاكم ��ة الق ��رآن قائالً إن( :القرآن متهم ،ونحن نتهم القرآن بالقتل ،واالغتصاب ،وكونه مس ��ؤوالً عن أنش ��طة
إرهابي ��ة ف ��ي العالم ،نحن نتهم القرآن بأعمال العنف هذه) واعتبر جونز أن إحراق نس ��خة من المصحف (تجربة
فريدة في حياة اإلنسان) ،في حين قال منظمو عملية الحرق( :إن ما حدث األحد كان محاكمة) للقرآن اعتبر فيها
كتاب المسلمين المقدس مذنباً وتم إعدامه) ،على حد زعمهم.
كلمة ر�صدنا
التمهيد لمجيء المخلص وتهيئة االسباب لذلك امر مشروع ولكن ليس على حساب قمع االخر او نشر الفوضى
واالرهاب في العالم ومن خالل كل ما تقدم اتضح للقارئ مغزى عنوان رصدنا ووجه الشبه بين االنجيلية والوهابية
من حيث الغاء اآلخر وتكفيره واخراجه من جنس البشر ,وسحق كل القيم االنسانية من اجل المصالح تارة بغطاء
ديني واخرى بطابع سياسي هذا من جهة ,ومن جهة اخرى في الوقت الذي ال تكف فيه وسائل اإلعالم وبعض الدوائر

عن اته ��ام اإلس�ل�ام بالوقوف
وراء كل الشرور والبأساء التي
تض ��ر بالمجتمع ��ات والدول،
تخرس األلسنة وتجف األقالم
ع ��ن الحدي ��ث حول مس ��ؤولية
الكنائ ��س البروتس ��تانتية التي
تمضي نح ��و مزيد من تجييش
الوضع وصب الزيت فوق النار
الملتهب ��ة ،ولذل ��ك أك ��د وزير
خارجي ��ة اس ��رائيل الس ��ابق
ش ��لومو ب ��ن آمي ،ال ��ذي لعب
دورا هام ��ا ف ��ي قم ��ة كام ��ب
ديفي ��د ف ��ى ع ��ام 2000ف ��ى
مقابل ��ة م ��ع (آي ب ��ى اس)
بمناس ��بة ندوة نظمتها الوكالة
فى البندقية حول دور اإلعالم
ف ��ى الح ��وار بي ��ن الحضارات
ف ��ى مواجه ��ة التص ��ادم ،أن
(زعم ��اء األدي ��ان اليهودي ��ة
والمس ��يحية واإلس�ل�امية ف ��ى
حاجة إلى االجتم ��اع واالنفتاح
فيه ��ا بينه ��م) .وأش ��ار الى أن
(األصولية ليس ��ت حك ��را على
اإلس�ل�ام ،إذ تجده ��ا ف ��ى
الديانتين اليهودية والمسيحية
بقدر ما تجدها فى اإلسالم).

هيئة التحرير

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 فكرا وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

�شيع��ة افغان�ست��ان

والئية ثابتة ووطنية متفانية

الواقع الجغرافي:
جمهوري ��ة افغانس ��تان االس�ل�امية ,تق ��ع في جنوب آس ��يا,
تحدها من الغرب ايران ,وطاجكستان واوزبكستان وتركمانستان
من الشمال ,والصين شرقاً وباكستان جنوباً وشرقاً.
تبلغ مساحة افغانستان  647,500كيلو متراً مربعاً.
اما السكان فيبلغون  32,738,000مليون نسمة.
الواقع الديمغرافي الديني:
ينتم ��ي اقل من  %80االفغان إلى مذاهب أهل الس ��نة اما أكثر
من  %20منهم فيتخذون من مذهب أهل البيت Kمذهباً ومنهجاً
لهم ,وهناك اقلية قليلة من سيخ وهندوس.
ويوجد الشيعة االفغان في المناطق االفغانية المتاخمة للحدود
االيرانية االفغانية وتعرف بقبائل فيروزكوهي وجمشيدي ,كذلك
يتواج ��دون في منطق ��ة (ه ��رات) ذات الغالبية الش ��يعية ,كذلك
مدين ��ة (غزن ��ه) و(مزار ش ��ريف) ,وتق ��ول المصادر ان الش ��يعة
يشكلون ثلث سكان العاصمة االفغانية (كابل).
وان س ��كان منطق ��ة بهس ��ود ده فرنك ��ي وكولنك وشهرس ��تان
وكندي قاطبة من الشيعة ,كذلك باميان ونواحيها.
الواقع االقت�صادي:
اكثري ��ة س ��كان افغانس ��تان م ��ن المزارعي ��ن ,فه ��م ينتجون
الحنط ��ة والبندق والفواك ��ه ,ويربون الغنم والماع ��ز ,والدجاج.
رغ ��م ان مس ��احة االرض الصالح ��ة للزراعة هناك ه ��ي  %12من
مساحة البالد.
في افغانستان ثروة معدنية قوامها الغاز الطبيعي والنحاس,
والذه ��ب ,وصناعته ��م غي ��ر متط ��ورة ولديه ��م منه ��ا صناع ��ة
المنسوجات والجلود وبعض الصناعات الحرفية.
افغان�ستان والت�شيع:
يرجع تاريخ التش ��يع في جمهورية افغانس ��تان االس�ل�امية إلى
عه ��د امي ��ر المؤمنين عل ��ي بن ابي طال ��ب ,Qاذ يق ��ال ان احد
مش ��اهير االس ��رة الغورية واسمه (سنس ��ب بن خزنك) اسلم على
ي ��د امير المؤمنين Qواعطاه اإلمام راية وعهداً ظال ينتقالن من
ملك إل ��ى آخر ,وقد اس ��تجاب الغوريون لهذا العه ��د وصاروا من
شيعته.K
انت�شار ال�شيعة في افغان�ستان:
تذكر المصادر ان ثلث سكان العاصمة (كابل) هم من الشيعة
كذل ��ك حالهم في مدينة (هرات) و(غزنة) ،وكذلك مدينة (مزار
شريف).
ويتواجد الش ��يعة االفغان كذلك في مناطق (بهس ��وده فركي)
و(كولنك) و (شهرستان) و(كندي) فان قاطبة سكانها من الشيعة
كذلك مدينة (باميان) ونواحيها.
وان المناطق االفغانية المتاخمة للحدود االيرانية هي مناطق
ش ��يعية كقبائل (نيروزكوهي) و(جمشيدي) .اضافة الى قبائل من
التاجيك.
ويب ��دو أن هن ��اك نوعاً من االهمال المتعم ��د فيما يخص عدد
الشيعة في افغانستان والسباب سياسيّة وطائفية.
مظالم ال�شيعة االفغان:
للشيعة في افغانستان تاريخ دموي حافل بالمجازر واالضطهاد

معادي وآخرون.
_ صحيفة (افغانستان جوان)
ومكتبه ��ا الرئي ��س ف ��ي منطق ��ة
(سركاريز) غرب كابل ,ويديرها
محمد جواد حسيني وآخرون.
_ جري ��دة (برج ��م آزادي)
ومكتبه ��ا الرئي ��س ف ��ي م ��زار
ش ��ريف ,ومديره ��ا عب ��د الغف ��ار
ريحان شمالي.
_ مجمع اإلم ��ام الخميني في
كابل ويش ��تمل عل ��ى اقس ��ام منها
السياس ��ي والثقافي ,الرياضي,
باالضاف ��ة إل ��ى القس ��م الدين ��ي
والثقافي والترب ��وي وكذلك مكتبة
كبيرة.
_ مجم ��ع (كارت ��ه س ��خي)
بكابل.
_ جامع ��ة (بصي ��ر) الحرفية
لتعليم المجتم ��ع بكابل ,مديرية
الناحية الثانية.
االدوار الوطنية لل�شيعة
االفغان:
ان الش ��يعي ال يمكن ��ه ان
يصمت ام ��ام الظل ��م والعدوان,
وال يس ��تطيع الرك ��ون إل ��ى
الظالمي ��ن ,ألن ه ��ذا مخال ��ف
لدينه مع ��ارض لمذهب ��ه مذهب
الص ��ادح بالح ��ق نب ��ي االيم ��ان
محمد ب ��ن عب ��د اهلل ,Nفكان
الش ��يعة االفغ ��ان الس ��باقين في
النضال مع بقية مواطني بلدهم
لمقاومة العدوان الخارجي.
وم ��ن ذلك استبس ��الهم في
مقاتل ��ة االنجلي ��ز ف ��ي الح ��رب
العالمية االول ��ى ,ومن ابرزهم
في ذل ��ك (الم�ل�ا عب ��د اهلل بن
المال نجم).
كذل ��ك كان له ��م ال ��دور
الفع ��ال ف ��ي الح ��رب العالمي ��ة
الثاني ��ة ,وم ��ن امثلته ��م ف ��ي
ذل ��ك (مير غالم ق ��ادوا بياني)
و (برويز ش ��اه خ ��ان النعماني)
وكذلك نجل (مي ��ر عباس ال ال)
كذلك المال محم ��د علي آخوند
زاده) و (الكرني ��ل ش ��ير محم ��د
خان هزارة).

والبطش والقتل والفتك بهم ومنذ عهد معاوية بن ابي سفيان الذي
حاربهم بتهمة االرتداد عن االس�ل�ام ألنهم رفضوا ان يلعنوا امير
المؤمنين Qعلى المنابر ,تاله في ذلك الس ��امانيون والغزنويون
وما حصل في زمن حكم (خان الهوتكي) واحمد شاه دراني.
كذلك ما فعلته االس ��رة الباركزاتية ,وكان اش ��دها عليهم ما
فعله (عبد الرحمن خان) ,الذي اصدر في زمنه فتاوى تكفير ضد
الش ��يعة ممن يس ��مون بعلماء نجد والحجاز م ��ن التكفيرية أباحت
قتلهم ,وس ��لبهم واس ��ترقاقهم ,ولكن مع هذا وبالرغم منه فانه
ل ��م يكن امامهم خيار س ��وى المقاومة المس ��تميتة والتصدي بقوة
للحمالت الوحشية.

وان دور الش ��يعة االفغان في حرب االس ��تقالل دور ال ينسى,
وال تنسى ادوار مقاتليهم الشجعان (السيد نور محمد شاه قزلباني
وعب ��د اهلل خ ��ان هزارة وش ��ير احمد خ ��ان نوري وعب ��د اهلل خان
قياق ,وابو القاسم خان رسالة دار) وغيرهم.
كما كان للش ��يعة االفغان الدور البارز والكبير والمصيري ضد
القوات الروسية المعتدية ابان احتاللها ألفغانستان.
ال�شيعة االفغان /الواقع والطموح:
رغ ��م ما عان ��اه الش ��يعة االفغ ��ان على مر الس ��نين م ��ن ظلم
واضطه ��اد وسياس ��ة افق ��ار خبيثة من قب ��ل من تول ��وا الحكم في

اعداد :هيأة التحرير

يوم عاشوراء في افغانستان

قتلى وجرحى في انفجار بحسينية ببلدة
تشاكوال جنوب العاصمة اسالم آباد

مراسم عزاء الطفل الرضيع

بعض آثار املدينة القدمية هرات

احدى اجملالس احلسينية في افغانستان

احد مساجد مدينة هرات

آية اهلل آصف محسني مع الشيخ عبد املهدي الكربالئي /كربالء

مزار شريف

يرجع تاريخ الت�شيع في جمهورية افغان�ستان اال�سالمية
�إلى عهد امير الم�ؤمنين علي بن ابي طالبQ

ف��كان ال�شيعة االفغ��ان ال�سباقين
في الن�ضال م��ع بقية مواطني
بلدهم لمقاومة العدوان الخارجي
وضمن هذا المسلس ��ل الحاقد االرهابي ضد الش ��يعة االفغان
ه ��و ما قامت به طالبان (الوهابي ��ة) من حمالت ابادة وتنكيل ضد
شيعة آل البيت Kفي جمهورية افغانستان االسالمية.
م�ؤ�س�سات �شيعة افغان�ستان:
رغم ما يتعرض له الش ��يعة في افغانس ��تان من محاوالت عزل
وابعاد وتكفير فانهم ينش ��طون في نش ��ر ثقافته ��م ,ثقافة آل بيت
النبوة.K
وان لهم في ذلك اذاعات وصحفاً ومجالت منها:
_ قناة (طلوع) الفضائية.
_ صحيف ��ة (جمهوريت) ومكتبها في كاب ��ل ,ويديرها محمد
زكي ,ولها موقع على شبكة االنترنت.
_ صحيفة (دانش ��جو) ومكتبها في كابل ,ويديرها اس ��د اهلل

بالده ��م يعاونهم في ذل ��ك الكثير من مواطنيه ��م ,إال انهم ظلوا
متمس ��كين بنهجه ��م ,نه ��ج أه ��ل بي ��ت النب ��وة Kومذهبه ��م,
مخلصي ��ن لبلده ��م ,متفانين في س ��بيل الدفاع عن ��ه ,ورفع راية
االسالم الحق فيه.
ان ما يطمح اليه الش ��يعة هناك باالضاف ��ة إلى ما يزيل عنهم
كاب ��وس الفقر ,فانهم يطمحون إلى ما يقربهم من تعاليم مذهب
آل البيت Kوذلك بارس ��ال البعثات التدريس ��ية وتهيئة المدارس
والح ��وزات من اج ��ل تعريف االجيال من ش ��يعة االفغان بما يحويه
االسالم الصحيح من عقائد وتعاليم على مستوى الفقه والعقيدة.
ليبق ��ى اولئك المخلصون لوالئهم على تواصل مع هذا الوالء,
ولك ��ي يأخ ��ذوا دوره ��م ال ��ذي رس ��موه النفس ��هم ضم ��ن حضارة
دين اهلل ال ��ذي ارتضى لعب ��اده مقتدين بس ��يرة النبي Nوعترته
الطاهرة.K.

من املساجد الشيعية في افغانستان

امل�ستب�صرون

نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�صرين في
الدنيا ومن الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم
برهان نظام �شاه _ حنفي _ الهند
ولد برهان بن أحمد بن حس ��ن المع ��روف بـ(برهان نظام
شاه) في والية دكن عام (1401م) في الهند.وقد كان ملكاً على
منطقة (أحم ��د نكر) ،معروفاً بتعصبه لمذهب أهل الس ��نة،
حتى ان تلك البلدة كانت محظورةً على الشيعة!
البداية
كان العال ��م الش ��يعي الجلي ��ل طاهر ش ��اه -ال ��ذي يخفي
تش ��يعه -قد وصل الى بلدة(أحمد نك ��ر) عام (1422م) ،وقد
استقبل بكل حفاوة وتقدير من قبل برهان نظام شاه.
وش ��اءت االق ��دار االلهي ��ة أن يم ��رض أح ��د ابن ��اء الملك
برهان ،وكان مرضه ش ��ديداً عجز االطباء عن عالجه ،حتى
وقع ابوه في حيرة ش ��ديدة ،فبدأ بإرس ��ال الصدقات والهدايا
الى المساجد والكنائس لشفاء ابنه!
اغتنم العالم الجليل طاهرشاه هذه الفرصة ،واقترح على
الملك انه اذا ش ��في ولده عليه أن يرس ��ل مقادي ��ر من الذهب
بعن ��وان هدية ون ��ذر الى مقام ��ات االئمة ،Kوس ��أله الملك
عنهم ،فأجابه العالم طاهر ش ��اه وش ��رح ل ��ه مكانتهم وعظم
شأنهم ،فقال الملك( :أنا مستعد لما تقول).
نقطة التحول
جلس الملك عند ابنه المريض وقد كان منكس ��راً كئيباً،
ألن الحمى الش ��ديدة التي أصابته جعلته ينازع ،وهكذا مضى

اللي ��ل وكاد أن ينبل ��ج الفج ��ر ،فهوم ��ت عينا المل ��ك بالنوم،
فوض ��ع رأس ��ه قرب رأس ول ��ده ون ��ام .ورأى في المن ��ام رجالً
جليالً ومعه اثنا عش ��ر رجالً عليهم سيماء الهيبة ،فهب واقفاً
احتراماً وتعظيماً لهم ،وإذا بقائل يقول(:أتعرف من هذا ومن
معه؟ إنه محمد المصطفى Nوخلفاؤه االئمة االثنى عشرK
وقال(:الله ��م بحق عليّ وأوالده ،إش ��ف عبد القادر ابن الملك
وال تخلف ما وعدت إلبني طاهر)
استيقظ الملك من نومه ،وأخذ يتحسّس ابنه فاذا الحمى
زائلة عنه ونفس ��ه طبيعي وكأنه لم يكن مريضاً من قبل ،فخر
المل ��ك س ��اجداً هلل تعالى ،وطل ��ب على الفور حض ��ور العالم
طاهرش ��اه .فجيء بالعالم الى برهان نظام شاه الذي استقبله
بكل حب وتقدير ،ثم س ��أله عن اصول مذهب االمامية االثني
عش ��رية ،فأخب ��ره بها ،وعندها تش ��يع المل ��ك (برهان نظام
شاه) وولداه وزوجته وخدمه المقربون.
وهك ��ذا تحقق الرجاء ،فس ��ارع الملك ال ��ى إيفاء النذر،
فأرس ��ل الذه ��ب والفضة واألم ��وال الى العتبات المقدس ��ة في
العراق وخراسان ،للتوسعة واإلعمار والتجديد.
ً
وأصبح ��ت بلدة(أحم ��د نك ��ر) المحظ ��ورة س ��ابقا عل ��ى
الش ��يعة ،مركزاً ألتباع أهل البيت ،Kوأصبحت مساجدها
عامرة بذكرهم.
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مقاالت وتتمات

تتمة

وله ��ذه الالبدي ��ة مؤش ��رات روائي ��ة عدي ��دة  ،فمث�ل�اً نج ��د الكثير من
الروايات الش ��ريفة قد ربط ��ت قضية غيبة اإلمام المه ��دي Qبغيبة األنبياء
 Kالس ��ابقين  ،تلك الغيبة التي كانت مستقبلية بالنسبة لزمن صدور تلك
الرواي ��ات ،والحاضرة الي ��وم بين ايدين ��ا ،لتؤكد ارتباط الغيب ��ة المهدوية
بغيبة االنبياء السابقين  ،اي تؤكد ارتباط الماضي بالمستقبل وبالعكس.
ففي كمال الدين وتمام النعمة ص 481-480عن حنان بن سدير  ،عن
ابي ��ه  ،ع ��ن ابي عبد اهلل Qانه قال ( :ان للقائ ��م Qمنا غيبة يطول امدها
 ،فقلت له يا ابن رس ��ول اهلل ولم ذلك ؟ قال :Qالن اهلل عزوجل ابى االّ ان
تج ��ري فيه س ��نن االنبياء Kف ��ي غيباتهم ،وانه ال بد له _ ياس ��دير _ من
اس ��تيفاء مدد غيباتهم  ،قال اهلل تعالى ( :لَتَرْ َكبُنَّ َطبَقاً عَنْ َطب ٍَق) أي سنن
من كان قبلكم).
ومثالً عندما يتكلم اإلمام الصادق Qعن عالمات الظهور ،تراه يربط
فهم مستقبل الحركة المهدوية باالطالع على تلك العالمات قبل حصولها.
فف ��ي غيب ��ة النعمان ��ي _ ص 274_273عن هش ��ام بن س ��الم  ،قال:
سمعت ابا عبد اهلل Qيقول ( :هما صيحتان صيحة في اول الليل  ،وصيحة
ف ��ي آخ ��ر الليلة الثانية  .ق ��ال  :فقلت  :كيف ذلك ؟ ق ��ال : Qفقال  :واحدة
من السماء  ،وواحدة من ابليس .فقلت :وكيف تعرف هذه من هذه ؟ فقال :

يعرفها من كان سمع بها قبل ان تكون)
وعن عبد الرحمن بن مسلمة الجريري  ،قال  :قلت البي عبد اهلل: Q
ان الن ��اس يوبخوننا ويقولون  :من اي ��ن يعرف المحق من المبطل اذا كانتا ؟
فقال( : Qماتردون عليهم ؟ فقلت  :فما نرد عليهم شيئاً  .قال  :فقال: Q
قولوا لهم  :يصدق بها اذا كانت من كان مؤمنا يؤمن بها قبل ان تكون  ،قال
 :ان اهلل عزوج ��ل يق ��ول ( :افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من ال يهدي
اال ان يه ��دى فما لكم كيف تحكمون) .وعلى هذا المنوال يمكننا التعرف على
حقيقة الدعاوى المهدوية المعاصرة  ،بمراجعة بسيطة لتاريخها.
فيا ترى  ،كم هي نسبة اطالعنا على تاريخ القضية المهدوية؟!
ويا ترى  ،لو قس ��نا نسبة اهتمامنا بها الى نسبة اهتمامنا باختصاصنا
الذي نمارس ��ه ونكس ��ب منه عيش ��نا  ،فكم ستكون النس ��بة _ لو كانت هناك
نسبة أصالً_؟!
انه ��ا دع ��وة للتفكي ��ر الموضوع ��ي المعمق _ ولي ��س الس ��طحي المنمق
_ ف ��ي اهم قضية يعيش ��ها المؤمن الي ��وم  ،ومحاولة لفه ��م حاضرنا وربطه
باالس ��باب التي أوصلت الحالة االجتماعية العامة الى ما وصلت اليه اليوم ،
واستشراف النتائج المتوقعة من تلك الحالة  ،ليعرف الواحد منا ما سيكون
موقفه لو اعلن المهدي Qدعوته !

تتمة

فهم ما�ضي احلركة املهدوية �شرط لفهم م�ستقبلها

والدة اإلمام املهدي Qفوق الشبهات

يق ��ول الذهب ��ي في (س ��ير أعالم النب�ل�اء) الجزء الثالث عش ��ر ص :119
(المنتظر الش ��ريف أبو القاس ��م محمد بن الحسن العس ��كري بن علي الهادي
ب ��ن محم ��د الجواد بن عل ��ي الرضا بن موس ��ى الكاظم بن جعف ��ر الصادق بن
محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد بن اإلمام علي بن
أبي طالب ,العلوي الحس ��يني خاتمة اإلثني عش ��ر سيدا الذين تدعي اإلمامية
عصمته ��م ,ومحمدٌ هذا هو الذي يزعم ��ون أنه الخلف الحجة) ,ثم ينقل بعد
ذل ��ك أقواالً لمن ينكرون والدة اإلم ��ام المهدي Qكالطبري ويحيى بن صاعد
وغيره ��م  ,ونحن ال يهمن ��ا ذلك إنما يهمنا ترجمته ل ��ه _أي لإلمام _Qفلو
ل ��م يكن حيا وكان خرافة وس ��راباً لم ترجم له  ،أيعق ��ل أن يكون كتابه يترجم
لألشخاص الخرافيين  ،إن هذا بعيدٌ جداً .
وف ��ي كتابه (تاريخ اإلس�ل�ام) جزء  19ص  ,113يقول الذهبي( :الحس ��ن
ب ��ن علي ب ��ن محمد بن علي الرضا بن موس ��ى ب ��ن جعفر الص ��ادق أبو محمد
الهاش ��مي الحس ��يني أحد أئمة الش ��يعة وهو وال ��د منتظر الرافض ��ة ويقال له
الحس ��ن العس ��كري دفن إلى جانب والده ,وأما ابنه محمد بن الحس ��ن الذي
يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة فولد سنة ثمان وخمسين وقيل سنة ستة
وخمس ��ين  ،وهم يدعون بقاءه في الس ��رداب من أربعمائة وخمس ��ين س ��نة,
عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم ولم يعلم كيف مات وأمه أم ولد).

 ,Qوالغري ��ب هن ��ا أن الذهبي ل ��م يذكره Qعلى عادته عندم ��ا يتهجم على
الش ��يعة (ان ه ��ذا المول ��ود ولد على زع ��م الرافضة) بل إنه ق ��ال ذلك تحقيقاً
وأرس ��ل قول والدته إرسال المسلمات ولم ينس ��به إلى طائفة الشيعة وإنهم هم
الذين يزعمون والدته بل قال :ولد سنة كذا أو سنة كذا.
وف ��ي كت ��اب (العبر ف ��ي خبر من غب ��ر) يذك ��ر الذهبي في أحداث س ��نة
65ومائتين حيث يقول (توفي فيها فالن وفالن وفالن إلى أن يقول وتوفي فيها
محمد بن الحس ��ن العس ��كري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا
بن موس ��ى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه
الرافض ��ة الخلف الحج ��ة وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر وتلقب ��ه بصاحب الزمان
وهو خاتمة اإلثني عش ��ر ,وضالل الرافضة ما علي ��ه مزيد فإنهم يزعمون أنه
دخل الس ��رداب الذي بس ��امراء فاختفى وإلى اآلن وكان عمره لما عدم تس ��عة
سنين أو دونها).إنتهى كالمه.
وهو هنا يصرح بوفاته وال يعقل أن يتوفى ش ��خص غير مولود ,إذن فهو ال
ب ��د أن ��ه آمن قبل ذلك بوالدته ,وهذا ما يهمنا  ،أم ��ا وفاته فإن نفس الذهبي
يناقض نفس ��ه بنفس ��ه ,فهنا في هذا الكتاب يفرض له تس ��ع سنين من العمر
بينم ��ا في كتابه الس ��ابق الذي تحدثنا عنه يفرض له س ��نتين من العمر،فهذا
التناقض في تأريخ الوفاة في كتب الذهبي يكش ��ف عن عدم اس ��تقراره بنفسه

اال�سئلة الواردة �إىل مركز الدرا�سات التخ�ص�صية ه��ذا اعتراف لعالم م��ن علماء المدر�س��ة ال�سلفية الوهابية،
ٌ
اعت��راف وا�ض��ح جل��ي ب��والدة الإم��ام المه��دي .
االنتظار االيجابي واالنتظار ال�سلبي المجتهد ألنه من أوضح األمور ،أما إذا كان الرد  Qغيبتين غيبة صغرى وغيبة كبرى وان الفارق وه��و
ال�س�ؤال:
Q

هل هناك انتظار سلبي وأخر ايجابي.أم كله
ايجاب ��ي ؟ وهل يأتي على مس ��توى النظرية فقط
أم على مستوى التطبيق أيضا أم عليهما معا..؟
الجواب:
نعم هناك انتظار ايجابي وانتظار سلبي على
مستوى النظرية والتطبيق.
أما االنتظار االيجابي على مس ��توى النظرية
فه ��و أن يكون المكل ��ف معتقداً بلزوم االس ��تعداد
والتهي ��ؤ والس ��عي ف ��ي نش ��ر مفاهيم الدي ��ن بعد
التمسك بأحكام الشريعة واالعتقاد بأن قائدهQ
معه يراقب أعماله ويعرف أقواله ويأس ��ف لس ��وء
تصرفه _ال سمح اهلل_.
أما على مستوى التطبيق فهو تطبيق النظرية
بالعم ��ل ويتمث ��ل ذلك بااللت ��زام الكام ��ل بتطبيق
األحكام اإللهية الس ��ارية في كل عصر على سائر
عالق ��ات الفرد وأفعاله وأقوال ��ه حتى يكون متبعاً
للح ��ق الكامل والهدى الصحيح ،وان يس ��عى إلى
األمر بالمع ��روف والنه ��ي عن المنك ��ر بالمقدار
المسجل في الموسوعات الفقهية فيكتسب اإلرادة
القوية واإلخالص الحقيقي الذي يؤهله للتشرف
بتحمل طرف من مسؤوليات اليوم الموعود.
وعكس هذا تماماً يكون االنتظار السلبي.
وبعبارة أخ ��رى إن االنتظار الس ��لبي لم يرد
في لس ��ان رواي ��ات أه ��ل البي ��ت Kكمصطلح،
وإن أغلب أتباع مدرس ��ة أهل البيت Kال ينطبق
عليه ��م هذا المفه ��وم -إال ما ش ��ذ منهم كالذين
يعتقدون بلزوم نش ��ر الفس ��اد لظهور الحجة عليه
الس�ل�ام -ألن اإلنتظ ��ار عل ��ى مرات ��ب مختلف ��ة
بالش ��دةً والضعف وإن أدنى شيعي يدعو للتعجيل
بالف ��رج لمواله Qهو منتظر انتظ ��اراً ايجابياً إال
أنه بمرتبة دانية وهناك مراتب عالية.
***
المهدي Qي�ستخدم ال�سيف
ال�س�ؤال:
 .1هن ��اك رواي ��ات كثي ��رة تؤك ��د عل ��ى
أن اإلمام المنتظر Qيس ��تخدم الس ��يف بش ��كل
كبي ��ر ،فهل يناف ��ي هذا كون اإلس�ل�ام يدعو إلى
السالم...؟
 .2هل يج ��ب التصدي والرد على مدعي
المهدوي ��ة أو اح ��د فروعه ��ا كالنياب ��ة ،أم يجب
استحصال فتوى المجتهد بهذا ؟
الجواب:
ال�س�ؤال الأول:
�أوالً :ال تناف ��ي بي ��ن اس ��تخدام اإلم ��امQ
الس ��يف بش ��كل كبير وبين أن اإلس�ل�ام يدعو إلى
الس�ل�ام الن الس�ل�ام ال يق ��وم إال بإحق ��اق الحق
ودح ��ض الباط ��ل م ��ن خ�ل�ال إقامة ح ��دود اهلل
والقص ��اص الع ��ادل لما تص ��ل إليه البش ��رية من
فساد فتحتاج إلى إقامتها بالسيف ليعم السالم،
هذا لو س ��لمنا ب ��ان اإلمام Qيس ��تعمل الس ��يف
بشكل كبير.
ثانياً :ال نس ��لم أن اإلمام Qيستعمل السيف
بش ��كل كبي ��ر فل ��و نظرنا إل ��ى المع ��ارك من جهة
جغرافي ��ة ت ��ارة وت ��ارة أخ ��رى م ��ن جه ��ة عددية
بالمقايس ��ة إل ��ى فت ��ح العال ��م لوجدن ��ا ان اإلمام
 Qيفت ��ح العالم م ��ن دون أن تكون هنالك حروب
عالمي ��ة وإنم ��ا تك ��ون بع ��ض المع ��ارك ف ��ي بالد
الش ��ام والعراق وعددها قليل وباقي العالم يدخل
ف ��ي دولة اإلم ��ام طوعاً وس ��لما فال يك ��ون هناك
استعمال للسيف بشكل كبير.
وكذلك لو نظرنا إلى المعارك من جهة زمنية
فإن أطول فترة لها ثمانية أشهر ،فبالقياس إلى
م ��دة دولة القائ ��م Qوهي طويلة ج ��داً كما تعبر
بعض الروايات عن ذلك يعتبر استخدامه للسيف
قليالً جداً.
ال�س�ؤال الثاني:
إن كان ال ��رد عل ��ى مس ��توى الكلم ��ة الطيبة
ودحض الش ��به وبيان الحق فهو مس ��ؤولية كل من
يس ��تطيع القيام بذلك من دون الرجوع إلى فتوى

عل ��ى مس ��توى اليد فال ب ��د من مراجع ��ة الحاكم
الشرعي.
***
دور المر�أة في عملية التمهيد المهدوي
ال�س�ؤال :
لم ��اذا كان دور الم ��رأة ضعيف ��ا ف ��ي عملي ��ة
التمهي ��د المبارك بالمقارنة م ��ع دور الرجل وهل
الس ��بب في ذل ��ك ه ��و البن ��اء الذاتي للم ��رأة أم
الظروف الموضوعية...؟
الجواب :
إن دور المرأة يس ��اوي دور الرجل في عملية
التمهي ��د المب ��ارك وليس دورها اضع ��ف من دور
الرجل ،فأن مس ��ؤوليتنا جميعاً رجاالً ونس ��اء في
عصر الغيبة الكبرى هو التمهيد للظهور المبارك
من خالل االنتظار االيجابي واالس ��تعداد والتهيؤ
والس ��عي لنش ��ر مفاهيم الدين والخير والصالح
واالبتع ��اد ع ��ن كل محرم ومبغ ��ض إال أن كل دور
بحس ��ب طبيعة القائم به ،فأن ابرز أدوار المرأة
هو بن ��اء جيل المنتظرين انطالقاً من بيتها ،اما
دور الرجل فيبدأ انطالقاً مما يحيط بالبيت.
***
ادلة انقطاع ال�سفارة
ال�س�ؤال:
م ��ا ه ��ي أدل ��ة انقط ��اع الس ��فارة م ��ع ك ��ون
دالل ��ة ن ��ص بي ��ان اإلم ��ام(( Qفم ��ن أدع ��ى
المش ��اهدة ))......غي ��ر محك ��م الدالل ��ة على ان
المشاهدة تعني السفارة.
الجواب :
هنالك أدلة عدة على انقطاع السفارة منها:
�أوال :إن انقطاع النيابة والسفارة من أوليات
وبديهيات وضروريات مذهب أهل البيت.K
ثاني��ا :إجماع الفقه ��اء على انقط ��اع النيابة
وإجماعه ��م عل ��ى كفر وض�ل�ال مدعي الس ��فارة
والنيابة.
ثالثا :التواتر وحاصله إن لإلمام المهدي

بينهم ��ا أن الغيب ��ة الصغ ��رى الخف ��اء فيه ��ا ليس
تام� �اً لوجود تمثيل رس ��مي لإلم ��ام Qمن خالل
الس ��فراء والنواب الخاصي ��ن وان الغيبة الكبرى
يكون الخف ��اء فيها تاما أي االنقط ��اع تام كما إن
انته ��اء الغيبة الصغ ��رى يكون بانقطاع الس ��فارة
والنياب ��ة الخاصة في حين انته ��اء الغيبة الكبرى
يك ��ون بالبيعة لإلم ��ام Qوظه ��وره وإقامة دولته
وبروز جهاز إدارته.
رابعا :إن دعوى النيابة الخاصة أو الس ��فارة
تنافي ض ��رورة عن ��وان الظهور فإن ظه ��ور دولته
وجهازها الرسمي ليس إال بعد عقد البيعة.
خام�س��اً :التوقي ��ع المبارك المروي بتوس ��ط
النائب الرابع علي بن محمد الس ��مري رضي اهلل
عنه حيث إن المشاهدة المنفية في نص اإلمام ال
تخلو عن احد معنيين.
الأول :نفي مطلق المشاهدة.
الثاني :نفي بعض المشاهدة.
أم ��ا األول فباط ��ل بالوج ��دان لح ��دوث
المشاهدة من عدة من أساطين الفقهاء والعلماء
وتشرفهم بلقاءه Qحتى إن ثلة منهم نقل عنهQ
بعض األدعية المسطرة في كتب الشيعة مع عدم
دعواهم للسفارة.
فال ب ��د من أن ينحصر المعن ��ى بالثاني (أي
نفي بع ��ض مصاديق المش ��اهدة) وه ��ذا البعض
المنفي الب ��د أن يكون المراد منه المش ��اهدة مع
ادع ��اء الوس ��اطة واالرتب ��اط المباش ��ر باإلم ��ام
 Qبقرين ��ة أن التوقيع صدر قرب وفاة الس ��مري
حي ��ث إن ف ��ي أول ��ه تعزي ��ة اإلم ��ام Qالمؤمنين
بموت السمري ما بينه وبين ستة أيام ثم أمرهQ
الس ��مري بعدم الوصاية إلى احد يقوم مقامه بعد
وفاته إذ قد وقعت الغيبة التامة وانه ال ظهور حتى
يأذن اهلل تعالى ذكره وهذه كلها قرائن أن س ��ياق
ال ��كالم دال عل ��ى تكذيب المش ��اهدة م ��ع دعوى
النيابة والسفارة بعد السمري رضي اهلل عنه.

فه ��ذا الذهبي مرة أخرى يعترف في تأريخه (تأريخ اإلس�ل�ام) أن اإلمام
الحس ��ن العس ��كري هو والد محمد الهاش ��مي والد منتظر الرافضة _على حد
قوله_.
بل ان الذهبي هنا يصرح أن اإلمام المهدي Qولد سنة  58بعد المائتين
أو  56بع ��د المئتي ��ن  ,إال أنه يقول انه مات بعد س ��نتين ,ولكنه لم يعلم كيف
مات.
ونح ��ن هنا نق ��ول إننا ف ��ي صدد إثب ��ات والدته ,وه ��ا هو الذهب ��ي يثبت
والدت ��ه ,أما موته فنفس الذهب ��ي ال يعلم به وإن كان تكلم عنه  ،والذي يهمنا
ه ��و إثبات أنه ولد ,أما هل بقي أم ال ,فهذه قضية أخرى ولها أدلتها ,ونحن
ال نعتم ��د ف ��ي إثباتها أو نفيه ��ا على قول أمث ��ال الذهبي بل إنن ��ا نريد أن نقول
إن الذهبي الخصم اللدود للش ��يعة يعترف ب ��كل صراحة بوالدة اإلمام المهدي

على س ��نة وفاة _اإلمام ،_Qمما يعني أن وفاته غير مقطوع بها وأن األخبار
التي وصلته عنها غير متثبت منها فال يطمأن إليها وال يمكن األخذ بها بخالف
والدته ,فإنه تراه في كتبه الثالثة يتثبت منها ويرسلها إرسال المسلمات.
_ هذا اعترافٌ لعالم من علماء المدرسة السلفية الوهابية ،وهو اعترافٌ
واضح جلي بوالدة اإلمام المهدي .Q
ونؤك ��د ما أكدنا عليه س ��ابقاً أننا في اعتقادنا بإمام ��ة اإلمام المهديQ
ووالدت ��ه ال يهمنا اعت ��راف الذهبي أو غيره ,إنما نعتقد به ��ذه العقيدة لثبوتها
عندنا باألدلة الواضحة القطعية اليقينية  ،رفض الذهبي ذلك أم وافقه.
وإنم ��ا جئن ��ا بهذا االعتراف لنبي ��ن للخصم أن أدلة إثبات الوالدة ليس ��ت
مختصة بنا,أو تثبت من طرقنا ومصادرنا فقط بل هي عندكم موجودة أيضاً.

التحول الطوعي العقائدي لل�شعوب الغربية

د .علي الوردي /باحث اسالمي

وفيه تتحول معظم الش ��عوب الغربية ال ��ى عقيدة الوحدانية الخالصة
والت ��ي ال يمك ��ن بلوغه ��ا اال بالرج ��وع ال ��ى اإلس�ل�ام المحم ��دي األصيل
والتمسك بوالية ولي اهلل األعظم اإلمام الحجة.Q
ان القيم الحضارية التي تجسدها حركة اإلمام Qعلى ارض الواقع
م ��ن حيث الش ��كل والمضم ��ون على رقع ��ة جغرافية تمتد عل ��ى كل الوطن
اإلسالمي والذي قد يصبح وقتها قوة عظمى -مضافا اليه التحاق عيسى
 Qبحرك ��ة اإلم ��ام Qالتي تجع ��ل الكثير من هذه الش ��عوب تقبل دعوة
اإلم ��ام Qطواعي ��ة ،ولكن بع ��د ارتفاع المان ��ع المتمثل بانهي ��ار النظم
االس ��تكبارية الغربي ��ة التي تواجه اخط ��ارا حقيقية محدق ��ة ،وبعد زوال
الكيان الصهيوني المحتل الذي تكون له ادوار خبيثة في هذا المجال.
ان ما نتوقعه على ضوء المنهج الطوعي وما لدينا من روايات صادرة
عن المعصومين Kفي هذه المرحلة هو ما يلي:
آ -كشف اإلمام Qعن المضامين الحقيقية للقيم اإلنسانية:
ان اإلم ��ام Qحين يس ��عى لتوحيد الش ��عوب في العال ��م ببنائه لألمة
الموح ��دة انم ��ا يأت ��ي بعد تثبيت ��ه لمبدأ المس ��اواة بين البش ��ر ،ألن محور
حركة هذه األمة هو اقراره ��ا بالعبودية هلل الواحد األحد ،والكفيل بصهر
كل الف ��وارق بين البش ��ر مثل الل ��ون او الجنس او القومية .كم ��ا ان العبودية
الحقيقية هلل هي وحدها التي تعطي لإلنس ��انية معن� �اً حقيقياً للحرية ،اذ
تستطيع تحرير اإلنسان من كل عبودية سواء كانت نتيجة لالستكبار او حب

الحرفين حتّى يبثها سبعة وعشرين حرفا).
وس ��يدرك الباحث ��ون ايض ��ا ان م ��ا ج ��اء به اإلم ��ام Qمعج ��ز بكل
المقاييس ألنه كاش ��ف عن بواط ��ن العلوم بينما هم (يَعْلَمُ ��و َن ظَاهِرًا مِنَ
الْحَيَ ��اةِ الدُّني� �اْ وَهُمْ ع َِن اآلخِرَةِ هُمْ َغافِلُو َن) .األمر الذي يجعل الش ��عوب
خصوص ��ا المتطورة منها يقبلون علي ��ه Qطواعية ويدخلون في دين اهلل
افواجا.
ان كش ��ف اإلم ��ام Qعن باط ��ن القرآن م ��ن جهة ،وباط ��ن النعم
التي س ��تحيل األرض الى جنة تنعم بها البش ��رية المعذبة من جهة اخرى
انم ��ا يأتي نتيجة لوجود التالزم الخفي بين الس ��نن التش ��ريعية والس ��نن
التكويني ��ة ،اذ انهم ��ا في نهاية المطاف س ��نن رباني ��ة مصدرها هو اهلل
الواحد األحد .ان الكش ��ف عما يسمى المنهج التوحيدي الذي يبين وحدة
المصدر في السنن والذي يبين ان اصل المعرفة او اصل العلوم هو توحيد
اهلل الواحد األحد.
عنده ��ا ي ��درك الن ��اس ان التع ��ارض بين الدي ��ن وبين بقي ��ة العلوم
األخ ��رى بل ان هناك تالزم بين االثنين وغياب ��ه عن الناس ال يعني عدم
وجوده ,فعدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود.
ج -تقديمه Qللحلول الناجعة لألخطار المحدقة بالعالم:
ومما يزيد من اهتمام الش ��عوب الغربية بحركة اإلمام Qهو الحلول
الناجع ��ة والجديدة الت ��ي يقدمها اإلمام Qللعالم لي ��س من اجل تطوره

ان الإم��ام� Qسينطل��ق ف��ي دعوته لبي��ان العقيدة التوحيدي��ة لل�شعوب الغربي��ة من �آخر ما
تو�ص��ل اليه الباحثون ف��ي العلوم التجريبية ويو�صله��ا بال�سنن التكويني��ة او ال�سنن الألهية
الت��ي تحك��م الك��ون كا�شفا ع��ن حقيقة العل��وم الت��ي تتعلق ببواط��ن الموج��ودات ،عندها
ي��درك الباحث��ون �ضخامة الفج��وة بين م��ا تو�صلوا الي��ه وبين العل��وم التي يبثه��ا الإمامQ
الدنيا او عبادة الهوى (يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَا َأل ْغال َل الَّتِي َكانَتْ عَلَي ِْهمْ).
ب -الكشف عن المنهج التوحيدي الذي تتطابق فيه السنن التكوينية
والتشريعية:
ان االنج ��ازات العلمي ��ة التي أحرزها االنس ��ان المعاصر في مجاالت
العلوم التجريبية كالطب والفلك والكيمياء وغيرها قد س ��اعدت كثيرا في
الكش ��ف عن دقة النظم المودعة في األنسان والحيوان والنبات والكواكب

فحس ��ب بل من اجل انق ��اذه من المخاطر الوش ��يكة والمحدق ��ة به والتي
يمكن ان تودي به الى الهالك والزوال.
ان كل الدراس ��ات واألبحاث المس ��تقبلية تش ��ير ان البش ��رية تس ��ير
بخط ��ى متس ��ارعة نح ��و الهاوية بس ��بب حج ��م التحدي ��ات الخطيرةالتي
تواجهها اليوم األزمات السياس ��ية والصراعات الدولية المس ��تمرة والتي
تنذر بحرب عالمية مدمرة والتضخم العالمي الذي اصبح حقيقة ماثلة،

ومما يزيد من اهتمام ال�شعوب الغربية بحركة الإمام Qهو الحلول الناجعة والجديدة
التي يقدمها الإمام Qللعالم لي�س من اجل تطوره فح�سب بل من اجل انقاذه من المخاطر
الو�شيكة والمحدقة به والتي يمكن ان تودي به الى الهالك والزوال.
وبقي ��ة الموج ��ودات ،كما الحظ الباحثون ايضا ان هذه النظم منس ��جمة
فيم ��ا بينه ��ا باخت�ل�اف عوالم الموج ��ودات وهو م ��ا يصطلح علي ��ه بدليل
االنس ��جام بين النظم ( وَإِ ْن مِنْ شَ� �يٍْء إِلاَّ يُسَ� �بِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَ ْف َقهُو َن
تَسْبِيحَهُمْ ).
ان الكثير من الفتوحات العلمية التي تم انجازها في عصرنا الحاضر
يمك ��ن ان تمه ��د الطري ��ق لحركة اإلمام Qلو اراد الكش ��ف عن الس ��نن
التكوينية التي تحكم خلق الموجودات والتي تتجس ��د في منهج توحيدي،
الغاية والمنتهى فيه هو مسبب األسباب وعلة العلل بارئ الخالئق اجمعين
وهو اهلل س ��بحانه وتعالى ،ومن هنا جاء قول اإلمام الس ��جاد( :Qرأس
الحكمة مخافة اهلل).
أغلب الظن ان اإلمام Qسينطلق في دعوته لبيان العقيدة التوحيدية
للش ��عوب الغربية م ��ن آخر ما توصل الي ��ه الباحثون في العل ��وم التجريبية
ويوصلها بالس ��نن التكوينية او الس ��نن األلهية التي تحكم الكون كاشفا عن
حقيق ��ة العلوم التي تتعل ��ق ببواطن الموجودات ،عندها ي ��درك الباحثون
ضخامة الفجوة بين ما توصلوا اليه وبين العلوم التي يبثها اإلمامQ
جاء عن اإلمام الصادق( : Qالعلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما
جاءت به الرس ��ل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا
قام قائمنا أخرج الخمس ��ة وعش ��رين حرفا فبثها في الن ��اس وضمّ اليها

قد ي ��ؤدي في اي وقت الى رك ��ود ينهارعنده النظ ��ام االقتصادي العالمي
ث ��م ظاهرة األحتب ��اس الحراري الناتج ��ة عن المع ��دالت العالية للغازات
الصناعي ��ة والتي أدت الى ذوبان الجليد في المناطق المنجمدة مما يهدد
بغرق األرض.
ان ه ��ذه التحدي ��ات المرعب ��ة ه ��ي نتاج طبيع ��ي للنظ ��م االجتماعية
والسياس ��ية واالقتصادية والبيئية المطبقة اليوم في الغرب والفارغة من
اي مضم ��ون ،فض�ل�ا عن ان صانع ��ي القرار في هذه النظ ��م قد تطورت
قدراته ��م للظلم وخبراتهم على األجرام لتس ��خير الم ��وارد المتاحة على
األرض لصالحه ��م وعلى حس ��اب كل المس ��تضعفين في العال ��م (وَ َك َذلِكَ
ِهمْ
جَعَلْنَا فِي ُك ِّل َقرْيَةٍ أَ َكابِرَ مُج ِْرمِيهَا لِيَمْ ُكرُوا فِيهَا وَمَا يَمْ ُكرُو َن إِلاَّ بِأَنْ ُفس ِ
وَمَا يَشْعُرُو َن).
ان تداعيات هذه التحديات وما يماثلها قد يجعل المس ��يرة البش ��رية
تواجه طريقا مس ��دودا تش ��به النقطة التي وصلت لها حين بعث الرس ��ول
األكرم( Nوَ ُكنْتُمْ عَلَى شَ� � َفا حُ ْفرَةٍ مِنَ النَّ ��ا ِر َفأَنْ َق َذ ُكم مِنْهَا َك َذلِكَ يُبَيِّنُ
اللهَُّ لَ ُكمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ ُكمْ تَهْتَدُو َن).
مم ��ا يجعله ��ا تتطلع بش ��وق الى من يس ��تطيع انقاذها م ��ن المحنة،
عندها يصبح الظهور حاجة ملحة للبش ��رية وليس خيارا ترغب في قبوله
او رفضه.

القاب االمام املهدي Qيف ال�شعر العربي

موال مهدوي

�ســهــــــــــــل

غفران الموسوي

بالمهدي َر ِّكـ ِالجفن من ع َكب َع َّنه او َ
�سهل
كل يوم �أ َكولن اظهورك هان �أمره او َ�س َهل
وبحا ِف��ر الغوج كل �شام��خ ي�ساوي او َ�س َهل
ون�ش��وف �سي��ف الفقار من ال َغم��د ين�سل
بي كل دليل ال�سعَ��ه اب َجتل ال�سبط ين�سل
لر���ض النجف ين�سل
خيل ال َف�� َرج ِ
ي��ا �صاح ِ
ِتب��رج ُع َدده��ا او َع َددها ما ُه��و ِم َّيه َو ِلف
م�صام َوطوي اخيول ام َّيه َو ِلف
ال�ص َ
وا�شه ِر َّ
ِ
راي��ة ال�صاحب ِت�� ِرف وال�سيف و َّي��اه َو ِلف
ياخ��ذ ابث��ار الين��ادي ث��وب عن��دك َ�س ِه��ل

م�سجات مهدوية

حسن الظالمي

انه و�صلت مرحلة بحبـــك فال تنقـــا�س
رايد ا�صل طلعتك ولو تحجي عني النا�س
مجنون َكالوا �صرت بالمهدي تاج الرا�س
*******

�ش��وف البحار �شبعد م��دت �شواطيهـــا
و�ش��وف الجبال �شكث��ر مرتفعه اعاليها
حب��ك يبن فاطمة زاد وطغ��ى عليهـــا
ترتيلة يف ذكرى والدة االمام املهديQ

شعر :عبد الهادي الحكيم

حلم بين مهدنا واللحد
أن نرى بيننا (اإلمام المهدي)
حلم نعقد الجفون عليه
حين نغفو ,شوقا ,أبا عن جد
نرتجيه أن ال يطول علينا
عجل اهلل يوم ذاك الوعد
يا ليالي البعاد سيري عجالى
وهلمي يا منجزات الوعد
قربي لي وصل (الحبيب المفدى)
وابعدي الروح عن ليالي الصد
نفد الصبر يا ليالي الوصال الحلو
حتى ضاق بالهم جلدي
هي ذي ثانيا تعود قريش
بطواغيتها ,بذاك الحقد
أين منها (من يمأل األرض قسطاً)..؟
بعد ما جانبت طريق الرشد
أين منها (بقية اهلل في األرض)
المرجى..؟ أين (االمام المهدي)..؟
أو أحيا حتى أرى يوم فتح األرض
يسري من الحجاز ونجد..؟
وأرى الطلعة البهية يا ربي..؟
فداها مالي وأهلي وولدي
وصباي الهاني وعز شبابي
وهوى خافقي وأيام سعدي

لقب االمام المهدي بالكثير من االسماء وااللقاب حتى أننا ال
نجده Qيُذكر باسمه الصريح ـ غالباً ـ ولعل هذا عائد إلى نهي أهل
البيت Kمن تس ��ميته باس ��مه ,على رواية ،وأشهر هذه االسماء
هي:
(المه ��دي) فق ��د كثر دوران هذا اللقب على ألس ��نة الخاصة
والعام ��ة حتى كاد يكون اس ��مه .وتغنى الش ��عراء به ف ��ي الكثير من
اشعارهم ,يقول الشيخ عبد الكريم اليماني
من ال يكون لأهلها
في ُيم ِن �أ ٍ
�إلى �أن ترى نو َر الهداية مقبال
ي�س ّمى بمهدي من الحقِّ ظاهر
ب�سنّة خير الخلق يحك ُم �أوال
كما لقب Qبـ(الخَلَف) و(الحُجة).
ومن ألقابه األخرى (صاحب العصر) و(اإلمام المنتظر).
وق ��د يأتي لفظ (الحجة) مُنَ ّك ��راً فيضاف إلى لفظ الجاللة،
نحو قول الشيخ البهائي:
�صاحب الع�صر الإما َم المنتظر
من بما ي�أباه ال يجري ال َق َد ْر
ُ
حجة اهلل ِ على كــ ِّل الب�شــــــر
ر�ض في كل الخ�صال
خي ُر �أهل الأ ِ
كم ��ا يلقب بلقب أثبته لنا القرآن الكريم أال وهو (بقية اهلل)،
يقول الش ��اعر عبد الهادي الحكيم بعد أن يعدِّد ما َّ
حل في األرض
من فساد:
�أين منها من يمل�ؤ الأر�ض ق�سطاً
بعدما جانبتْ طريقَ ال ّر�ش ِد
�أين منها بقية اهلل فــــي الأر�ض
رجى �أين الإما ُم المهدي
ال ُم ّ
كم ��ا أن ��ه Qحم ��ل كني ��ة المصطف ��ى ،Nالت ��ي ه ��ي (أب ��و
القاس ��م) ،وقد ذكرها الش ��عراء في أشعارهم ،فهذا هو الشاعر
جعفر الخطّي يقول:
�أبا القا�سم ْ
انه�ض وا�شفِ غ ّل ع�صابةٍ
ق�ضى وطر ًا من ظلمها ك ُّل َكفّا ِر

وقد ذكره بعض شعراء أهل السنة بهذه الكنية أال وهو الفضل
بن روزبهان (ت  909هـ) بقوله:
�سال ٌم على القائم المنتظـــر
�أبي القا�س ِم ال َع ْرم نو ِر ال ُهدى
غا�سق
�سيطل ُع كال�شم�س في ٍ
ُينْجيه من �سيفه المنتقــــــى
كما لقب( Qبالقائم) كما في بيت السيد الحميري:
وقلنا هو المهدي والقائم الذي
يعي�ش به من عدله كل مجدب
ف ��ي حي ��ن دأب بعض الش ��عراء ينادي ��ه بكنية (اب ��و صالح)،
وكأنه من تأثر الفصحاء بمن حولهم من العوام ،إذ إنهم يطلقون
عل ��ى المهدي (ابو صالح) ,وثمة قصيدة حَمَ َل عنوانها هذه الكنية
للشاعر الحسين بن التقي بحر العلوم رحمه اهلل مطلعها.
�أبا �صالح يا رائد الحق والن�ص ِر
ويا نخوة االيمان في غمر ِة الكف ِر
ومنها أيضاً:
َ
�أبا �صالح يا َد ْيمة الخِ ْ�ص ِب والي�س ِر
َت َهل ُّل للعافي َن في ال�ضنكِ وال ُع�س ِر
وكذلك :
�أبا �صالح خــــذها اليك خريــــدة
وال يرتجى اال القبول لها مهـــر
وقد يضفي الش ��عراء عل ��ى االمام Qألقاباً م ��ن عندهم بما
تجود به قرائحهم كقول السيد حيدر الحلي:
يا غير َة اهلل اهتفي
بحم ّي ِة الدي ِن الحم ّية
وقول الشيخ البهائي:
يا �أمين اهلل يا �شم�س ال ُهدى
الخلق يا بح َر الندى
يا �إما َم ِ
وهذا التصرف في تلقيب اإلمام وارد في وصف األفذاذ؛ أل ّن
من شأن الشعراء التفننُ في الكالم.

يا حــــــــــــــــــــجة اهلل

جابر الكاظمي

يـا حـجـة اهلل  ...و أغـلـه أمـانـيـنـه
فــرحــتـنـه تـحـلـه  ...ابـمـولـدك يـبـن الـزجـيـة
يـا حـجـة اهلل يـا بـرهـانـه  ...يـا مـظـهـر الجود يا عنوانه
نـورك بـهـل كـون عـمّ أركـانـه  ...و الفرح معقود و انته اويانه
داللـي نـاداك هـاك الـحـانـه  ...أهـالً يـمـوعـود يـا موالنه
يــا بــهــجــة الــروح  ...أهــالً يــمــهـديـنـه
يـا قـرة الـعين و ذخر خير البريّة...فرحتنه تحله
ابمولدك يبن الزجية
يـا قـرّة اعـيـون طـه و نـوره  ...يـالـوجهك اهالل عالمعموره
بـاريـنـه سـوّاك بـاجـمـل صوره  ...و اذخرك للدين تحفظ سوره
رايـات األفـراح هـالـمـنـشـوره  ...و الـعـمر ويّاك تم اسروره
نـوّرت األكـوان  ...يـاأمـل هـاديـنـه يـا أمـل هـاديـنـه
و امـجـادك اتشع ابفخر لهل الوطية...فرحتنه تحله
ابمولدك يبن الزجية
لـلـنـبـي الـمـخـتـار جد الساده  ...يالمهدي مذخور تحيي امجاده
و حـيـدر الـكرار شخصّك راده  ...و َكلب أم االطهار نال امراده
و صـوت الـمـحـبـيـن لـجـلك ناده  ...يا ربي تحميه من حسّاده
مـن عـيـن األشـرار  ...يـحـفـظـك بـاريـنـه يحفظك بارينه
الساعة ظهورك ننتظر صبح و مسيه...فرحتنه تحله
ابمولدك يبن الزجية
يـالـمـهـدي والـيـوم سمحه اظروفك  ...واعلينه هليت المنعوفك
إحـسـبـنـه خـطار واحنه اضيوفك  ...وللكرم والجود مد اجفوفك
مـلـيـنـا األحـالم ريـت اطـيوفك  ...تتحق اليوم واحنا انشوفك
مـشـتـا َكـة الـكَـلـوب  ...والـصـبـر ماذينه والصّبر ماذينه
يـمـتـه نشاهد طلعة النور البهية ...فرحتنه تحله
ابمولدك يبن الزجية
مـشـتـا َكـة الـقـلوب تجذب حسره  ...وايام الفرا َكـ صعبة ومرة
يـمـهـدي شـيـصيـر لـو فـد مـرة  ...نرجع الملكَاك باجمل سفره
تـتـالقـى االحـبـاب وبـسامره  ...نعلكَـلك اشموع يابن الزهرة
افـراحـنـا اتـعـود  ...يـمـك يـوالـيـنـه يـمـك يـوالينه
ونسعد يشبل العسكري ابلحظه هنيه ...فرحتنه تحله
ابمولدك يبن الزجية
تـرجـع االحـبـاب واحـنـه احـبابك ...نتنسم بطيب من اطيابك
ونـتـعـنـى زوار نـول بـابـك  ...ونـكـعد يموعود يم سردابك
اهلل اهلل مـحـلـة أعـتـابـك  ...مـن نـتـعب انكَول طال اغيابك
تـتـال َكـه االرواح  ...والـفـرح حـاديـنـه والـفـرح حادينه
والـلي فرح الفراحكم حصل هدية ...فرحتنه تحله
ابمولدك يبن الزجية
بـاسـمـك يـمـهـيـوب يـامـهدينه  ...نطلب الحاجات من بارينه
عـنـدك الـه جـاه والـيـنـه  ...وبـجـاهـك ابـهـم ميخلينه
مـمـدود الـه الـيـوم هـا ايـديـنـه ...يالمهدي ننخاك تشفع لينه
مـن رب االفـالك ...تـطـلـب يـغـالـيـنـه تـطـلب يغالينه

األدب المهدوي

7

ق�صةق�صرية

((وا�شرقت االر�ض بنور ربها ))

حسام محمد ديوان

تس ��لل اله ��دوء والس ��كينة ف ��ي ه ��ذه الليلة ال ��ى تلك
البقع ��ة التي لم تعرف الس ��كون ابدا  ..وبَدَأ القمر يرس ��ل
اشعته البيضاء لينير شيئاً من تلك العتمة المطبقة  ..فيما
نفوس خائفةٍ يشعرها باالمن
كان هناك شعور يس ��ري في ٍ
انغامٍ روحانيةٍ لم تشهدها من قبل .
فراحت تغفوا إثرَ ٍ
لم تكن هذه اليلة في س ��امراء كسابقاتها من الليالي
 ،فهناك امر على وش ��ك الحدوث قد يُغير ش ��يئاً من هذه
المدينة البائس ��ة ..بل وربما العال ��م اجمع  ..هذا ما توحي
به تباشير هذه الليلة .
س ��امراء تغفو بأكمله ��ا ما خال بيتٍ واح ��د في ذلك
الح ��ي ال ��ذي يُدع ��ى (درب الحص ��ى) والذي ض ��م إمرأة
مبارك ��ة كانت واقفة تصلي الليل وقد ارتمى امامها جس ��د
إلمرأة يافعةٍ ميمونة يُوشك أن تكون ذات شأن كبير  ،في
حي ��ن ضم ��ت الغرفة المج ��اورة رجال يَرقب تباش ��ير هذه
الليل ��ة ..ليل ��ة النصف من ش ��عبان حيث س� �يُولد (المؤمل)
الذي انتظرته االجيال وتأوهت من شوقه القلوب .
انه ��ت الم ��رأة المبارك ��ة صالته ��ا وجلس ��ت معقبة
وراح ��ت اصابعها تقلب خرزاتِ مس ��بحةٍ له ��ا  ،فيما تعلق
قلبُها بذلك الجسد المرمي امامها والذي كان لـ(نرجس)
تل ��ك المرأة التي ج ��اءت من بعيد لتقت ��رن بحجة اهلل في
ارضِهِ (الحس ��ن ب ��ن علي )Qفي قصة طويل ��ة حبكتها يدُ
السماء ..
تس ��اءلت الم ��رأة المباركة في نف ِس ��ها وه ��ي تحدق
بـ(نرج ��س) ..هل حق ��ا منها ؟..وكيف يك ��ون ذلك ؟ وليس
أثر لحمل او ما ش ��ابه ..هل أُغالط نفس ��ي ؟..لقد
فيها ايّ ٍ
قلبتها جيداً..
ولك ��ن ال مجال للش ��ك او اإلرتياب في كلمات حجة
اهلل (الحس ��ن ب ��ن عل ��ي .. )Qوج ��ا َل ذهنُ الم ��رأة بتلك
الكلم ��ات التي كان اليقين يس ��تقي منها والت ��ي تلقتها منه
قبل غروب الش ��مس يا عمة إجعلي افط ��ارك الليلة عندنا
..فإنه ��ا ليل ��ة النصف من ش ��عبان فإن اهلل تب ��ارك وتعالى
سيُظهر في هذه اليلة الحجة وهو حجته .
قالت العمة  :ومَن امه ؟
قال االمام : Qنرجس
ردت العم ��ة قائلة  :واهلل ـ جعلن ��ي اهلل فداك ـ مابها
أثر !
اجابها االمام : Qهو ما اقول لك .
نع ��م هذه ه ��ي كلماته  ..وهو االن يَرْق ��ب وينتظر في
الغرفة المجاورة .
وط ��ال االمر عل ��ى العمة فع ��ادت الى تس ��اؤلها مرة
اخ ��رى ..ولكن مت ��ى يتحقق هذا االم ��ر ؟ هاهي (نرجس)
�وط الفجر
نائمة وكل ش ��يء س ��اكن واألدهى من ذلك خي � ُ
التي بدأت تقبل وبَعد لم يحصل شيء ..
ولم تفق العمة من تساؤالتِها إالّ على صوتِ (الحسن

ب ��ن عل ��ي )Qم ��ن الغرفة
المجاورة:
(ال تَعجلي يا عمة فإن
االمرَ قد َقرُب) .
نع ��م ايته ��ا العم ��ة ال
تعجل ��ي ف ��ي ول ��ي اهلل فإن
فيه ش ��بها من (موس ��ى بن
عمران )Qبخفاء والدته ..
وسيُجري ا ُهلل عليه سنن من تقدم من انبيائه .
ادركت العمة ذلك وراحت تقرأ على (نرجس) ش ��يئا
م ��ن كتاب اهلل العزيز (إنا أنزلن ��اه في ليلة القدر  ..يس ،
والقرآن الحكيم  ،إنك لمن المرسلين. )..
انتبه ��ت (نرج ��س) على كلمات اهلل الت ��ي كانت تتلى
عليه ��ا فضمتها العمة قائلة  :اس ��م اهلل عليك ..اتحس ��ين
شيئا ؟
ردت عليه ��ا  :نع ��م يا عمة ظهر االم ��ر الذي اخبرك
به موالي .
وذهبت (نرجس) في عالم آخر تتالشى فيه الحجب
 ،عال ��م تنتمي الي ��ه حيث رأتْ كلَّ ش ��يء  ..رأتِ المالئكة
وه ��ي تنزل من الس ��ماء وتط ��وف بهذا البي ��ت  ..ورأت مَن
يعينُها على هذا االمر ..
اندهشت العمة إذ لم تجد (نرجس) في عالمها وكأ ّن
هناك ستار ضُرب بينها وبين (نرجس) فعَدَتْ صارخة الى
االمام الحس ��ن وما أن رأها االمام حتى قال لها ( :ارجعي
يا عمة فإنك ستجدينها في مكانها) .
ورجع ��ت العم ��ة ال ��ى المكان ال ��ذي كان ��ت ترقد فيه
(نرج ��س) وماه ��ي إال لحظ ��ات وقد ع ��ادت (نرجس) من
عالمِه ��ا ..ولك ��ن لي ��س لوحده ��ا  ..كان الن ��ور يس ��طع من
(نرجس) ومن معها و قد َغشِ� �يَ بصرُ العمة ولكنها دققت
النظر لترى (نرجس) واذا بها ترى (المؤمل) ساجدا على
وجه ��ه جاثيا على ركبتيه رافعا س ��بابته نحو الس ��ماء وهو
يقول ( :اشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن جدي
رس ��ول اهلل Nوأن ابي امير المؤمنين ).. Qثم اخذ يعد
إماما إماما من أئمة اهل البيت Kالى أن وصل الى نفسه
فقال ( :اللهم انجز لي وعدي واتمم لي أمري وثبت وطأتي
وأمالء االرض بي عدال وقسطا).
عنده ��ا نادى االمام الحس ��ن بن عل ��ي Qعمته من
الغرفة المجاورة قائال  (:هلمي اليّ ابني يا عمة) .
فجاءته به فنظ ��ر اليه االمام Qفرحاً وقال ( :زعم
الظلم ��ة انهم يقتلونني ليقطعوا هذا النس ��ل  ،فكيف رأوا
قدرة اهلل) ..ثم سماه (المؤمل) .
بع ��د ذلك اندلع صباح هذه اليلة المباركة واش ��رقت
االرض بنور ربها .

من ر�سائل ال�صغار لالمامQ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وال محمد
السالم عليك يا امام المهديQ
الله ��م اني اج ��دد لك في هذا الي ��وم وفي كل
ي ��وم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم اني اجدد
ل ��ك في صبيح ��ة يومي هذا وما عش ��ت من ايامي
عه ��دا وعقدا وبيعة له ف ��ي عنقي ال احول عنها وال
ازول ابدا ..
البيع ��ة هن ��ا تعني مات ��زال عل ��ى درب الحق
مهم ��ا مضيت فيه ال تميل عن ��ه وال تتخذ من دونه
بدال فان ��ت تعرف قيادت ��ك الحقيقي ��ة اللهم صل
عل ��ى وليك وابن اوليائك الذي ��ن فرضت طاعتهم
واوجب ��ت حقهم واذهبت عنهم الرجس وطهرتهم
تطهي ��را فأن ��ك االمام المه ��دي Qالمنتظرعجل
اهلل فرجك وس ��هل مخرجك يا سيدي اني مشتاق
الى رؤيتك يا موالي انا بانتظارك في كل وقت وفي كل س ��اعة وفي كل زمان يا س ��يدي ويا موالي متى
تخرج يا س ��يدي ويا موالي وتمال االرض قس ��طا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا يا س ��يدي يبن رسول
اهلل ونرجو من اهلل ان يقرب زمانك وتقتل اعدائك وتنصر شيعة امير المؤمنين متى تخرج يا موالي
حسين صادق فرج الموسوي
وتطلب بثار جدك الحسين.Q

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

اش��طب على كلمات بيتي الشعر واس��تخرج كلمة السر المكونة من ( )9حروف وهي
اسم سورة من القران الكريم من قرأها أمن من فتنة الدجال :
اال – طل – وان – عذبت – ياليل – بعده –
فمن – بعد – طول – الليل – يُستعذب – الفجر-
حبيبي – أماري – في – وجودك -ضلـــة -
ولوالك – لاليجاد – مـــا – انتظــــــم – االمــــر

كلمات الهية �صدرت من افواه ملكوتية بالفاظ ب�شرية ،النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت ،هذه هي التوقيعات
توقيع��ه Qلمحم��د ب��ن �ش��اذان
الني�سابوري.
ج ��اء ف ��ي بح ��ار االن ��وار ص362ج 51ف ��ي ذكر اقامة اب ��ي جعفر محمد بن
عثم ��ان ,G.وف ��ي (الغيبة) للطوس ��ي في
ذكر المذمومين الذين ادعّوا البابية.
ع ��ن محمد ب ��ن يعق ��وب ع ��ن علي بن
محمد بن محمد بن ش ��اذان النيس ��ابوري
قال:

(اجتمع عندي خمسمائة درهم ينقص
عش ��رون درهما فلم اح ��ب ان تنقص هذا
المقدار فوزنت من عندي عش ��رين درهما
ودفعته ��ا إل ��ى االس ��دي ول ��م اكت ��ب بخبر
نقصانها واني اتممتها من مالي.
فورد الجواب:
قد وصلت الخمس ��مائة الت ��ي لك فيها
عشرون).

جاء في غيبة النعماني ص  329ب  20ح،9
أن ابا جعفر الباقر Qقال:
(ا ّن القائ ��م يهب ��ط من ثني ��ة ذي طوى ،في
عدة أهل بدر ثالثمائة وثالثة عشر رجالً ،حتى
يس ��ند ظهره الى الحجر االس ��ود ،ويه� �زّ الراية
الغالبة).
_ ج ��اء في غيبة النعمان ��ي ص  143ب  10ح
 ,1ان اب ��ا عب ��د اهلل جعفر ب ��ن محمد ,Qعن
آبائه ,Kقال:
(ام ��ا واهلل ,القتل ��ن أن ��ا وابن ��اي ه ��ذان,

وليبعث ��ن اهلل رج�ل ً�ا م ��ن ولدي في آخ ��ر الزمان
يطال ��ب بدمائن ��ا ,وليغيبن عنهم تميي ��زاً ألهل
الضالل ��ة ,حت ��ى يق ��ول الجاهل :م ��ا هلل في آل
محمد Kمن حاجة).
_ ج ��اء ف ��ي كم ��ال الدي ��ن وتم ��ام النعم ��ة
ص ,394ان امير المؤمنين Qقال في كالم له
لكميل بن زياد (رض):
( ...الله ��م بلى ال تخل ��و االرض من قائم هلل
بحجة اما ظاهراً مشهوراً ,وإما خائفاً مغموراً,
لئال تبطل حجج اهلل وبيناته)...

منا�سبات ال�شهر:
 -2ن ��زول آي ��ة فرض صيام ش ��هر رمض ��ان على
المسلمين سنة 2هـ.
 -3والدة س ��يد شباب أهل الجنة اإلمام ا لحسين
بن علي  Qسنة  4هـ أو  3هـ.
 -4والدة أب ��ي الفضل العباس بن أمير المؤمنين
 Qسنة 26هـ.
 -5والدة اإلم ��ام عل ��ي ب ��ن الحس ��ين Pزي ��ن
العابدين Qسنة 38هـ.
 -10خ ��روج توقي ��ع اإلم ��ام المهدي Qللش ��يعة
يخبره ��م بانته ��اء الغيبة الصغرى بوفاة آخر س ��فرائه
السمري رحمه اهلل سنة 329هـ.
 -11والدة أشبه الناس برسول اهلل Nعلي األكبر
بن اإلمام الحسين Pسنة  33هـ.
 -15والدة بقي ��ة اهلل األعظ ��م ,ول ��ي اهلل اإلمام
الحجة بن الحس ��ن Pس ��نة  255ه� �ـ .ونهاي ��ة الغيبة
الصغ ��رى بوف ��اة الس ��فير الراب ��ع عل ��ي ب ��ن محم ��د

السمري.G.
 -18وفاة الحسين بن روح النوبختي رحمه اهلل,
السفير الثالث لإلمام الحجة Qببغداد سنة  326هـ.
�أعمال ال�شهر:
يستحب فيه للممهد القيام باألعمال اآلتية:
ص ��وم الش ��هر ووصل صيام ��ه بش ��هر رمضان.والتص ��دق فيه ,واإلكثار من الص�ل�اة على محمد وآله
(مفاتيح الجنان).
أن يقول في كل يوم س ��بعين مرة (أس ��تغفر اهللوأس ��أله التوبة) ,وأن يس ��تغفر كذلك بالقول (أستغفر
اهلل ال ��ذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم الحي القيوم,
وأتوب إليه) (مفاتيح الجنان).
 أن يصلي كل خميس منه ركعتين ,يقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب مرة و(قل هو اهلل أحد مائة مرة),
ف ��إذا س ��لم صلى على النب ��ي Nوآل ��ه Kمائة مرة,
(مفاتيح الجنان).
-صيام أوله ويوم االثنين والخميس منه (مفاتيح

الجنان).
أن يصل ��ي عند كل زوال من أيام ش ��عبان ,وفيليلة النصف منه الصالة المروية عن الس ��جاد Qكما
هو مفصل في (مفاتيح الجنان).
ص�ل�اة اثنتي عش ��رة ركع ��ة يقرأ ف ��ي كل ركعةالحم ��د م ��رة ,والتوحيد إحدى عش ��رة م ��رة (مفاتيح
الجنان).
صي ��ام الثالث من ��ه ,والدعاء فيه بم ��ا ورد في(مفاتيح الجنان).
الغس ��ل ليلة النصف من ش ��عبان وإحي ��اء الليلةبالصالة والدعاء واالستغفار (مفاتيح الجنان).
 وغير ذلك من األدعية واألذكار.وفي ف�ضل ليلة الن�صف من �شعبان
تحدثنا األخبار ,التي منها-:
أن رسول اهلل Nقال (من أحيا ليلة العيد وليلةالنصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).
-وعن علي بن الحس ��ين Qانه ق ��ال( :من أحب

ان يصافحه مائة ألف وأربعة وعش ��رون ألف نبي فليزر
الحسين Qفي ليلة النصف من شعبان ,فان المالئكة
والنبيين يستأذنون اهلل في زيارته ويؤذن لهم ,فطوبى
لمن صافحهم وصافحوه).
وع ��ن جعفر ب ��ن محم ��د الصادق Qان ��ه قال:(س ��ئل الباقر Qع ��ن فضل ليلة النصف من ش ��عبان؟
فق ��ال( :هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ,فيها يمنح اهلل
العباد فضل ��ه ,ويغفر لهم بمنه ,فاجتهدوا في القربة
الى اهلل فيها ,فإنها ليلة آلى اهلل على نفس ��ه ان ال يرد
س ��ائال س ��أله فيها ما لم يس ��أله معصية ,وإنها بإزاء
م ��ا جعل ليلة الق ��در لنبينا ,Nفاجته ��دوا في الدعاء
والثناء على اهلل).
وع ��ن الرضا Qانه ق ��ال( :كان علي Qال ينامث�ل�اث ليال ,ليلة ثالث وعش ��رين من ش ��هر رمضان,
وليلة الفطر ,وليلة النصف من ش ��عبان ,وفيها تقسم
األرزاق واآلجال ,وما يكون في السنة).

�آيات ثابتة ،بينات نازلة ،تف�سيراً �أو ت�أويالً ,في ثاني ع�شر �أئمة �أهل البيتK
ولي �أمر اهلل الإمام المهدي المنتظر.Q
قال تعالى-:(وَنُم َِّك� �نَ لَهُمْ فِي أَْ
الر ِْض وَنُ � ِ�ري فِرْعَوْ َن وَهَامَا َن
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا َكانُوا يَحْ َذرُو َن) .القصص.6 :
ج ��اء ف ��ي تفس ��ير (البره ��ان) ع ��ن الحنف ��ي(الش ��يباني) ان االمامين الباق ��ر والصادق Kقاال
في تفسير قوله تعالى (النص)-:
(ان فرعون وهامان هما شخصيتان من جبابرة
قري ��ش يحيهم ��ا اهلل تعال ��ى عند قي ��ام (القائم)Q
من آل محم ��د في آخر الزمان ,فينتق ��م منهما بما
اسلفا).

ديوان الغري
الت�سل�سل51/1/10 :

ا�سم الكتاب:
ديوان الغري

المو�ضوع:
الدعاء

اللغة:

العربية

وقال تعالى-:(وَيَوْمَئِ� � ٍذ يَ ْفرَحُ الْمُؤْمِنُ ��و َن * بِنَص ِْر اللهَِّ يَنصُرُ
مَن يَشَاء وَهُوَ الْع َِزيزُ الرَّحِيمُ) .الروم .5-4
روى الحاف ��ظ القن ��دوزي الحنف ��ي ف ��ي
ينابيع ��ه عن اإلمام جعف ��ر الصادق Qان ��ه قال في
قوله تعالى (النص)-:
(عن ��د قي ��ام القائم Qيف ��رح المؤمن ��ون بنصر
اهلل).

 نشرت صحيفة الوفد المصرية يوم االثنين  8يناير / 2007 18ذي الحج ��ة 1427هـ مقاالً بعنوان (هل يخطط مبارك لحرب اهلية في
مصر؟) بقلم عالء عربي  ,ومما جاء في هذا المقال-:
(الحري ��ات تؤخ ��د وال تمن ��ح  ..والرئيس االمريكي لي ��س هو المهدي
المنتظر ..Qالذي سيخلصنا من القهر واالستبداد والديكتاتورية )

 نشرت (السياس ��ة ) الكويتية في عددها  2010/7/28حديثاالبي القاسم الديباجي لمناسبة االحتفال بمولد المهدي Qجاء فيه .
(مولد االمام المهدي Qرمز للوحدة االسالمية )..

ا�سم الم�ؤلف:

محمد بن الميرزا اسد اهلل االيراني النجفي
الصائغ.
عدد ال�صفحات.350 :
نوع الخط :يدوي

مدرك الن�سخة:

مركز احياء التراث االسالمي/قم.

 نشرت جريدة (الوطن ) الكويتية بتاريخ  2010/12/10مقاالتح ��ت عنوان (هل يخرج االمام المهدي المنتظ ��ر Qمن الكويت ؟) بقلم
عباس دشتي .
جاء فيه ( ان الحكمة من غياب االمام المهدي Qهي اختبار الناس
حتى يظهر المؤمن الواقعي الثابت من غيره ,كذلك اس ��تعداد المؤمنين
لظهوره واشتياقهم لرؤيته بمقتضى ارادة اهلل تعالى).

_ جاء في انجيل (مرقس) ,من العهد
الجديد ,االصحاح 10
في البشارة بظهور المنجي وانتظاره:
 .32واما ذلك اليوم وتلك الس ��اعة فال
يعل ��م بهم ��ا اح ��د وال المالئك ��ة الذين في
السماء .3 .انظروا ,اسهروا وصلوا النكم
ال تعلمون متى يكون الوقت .36 .لئال يأتي
بغتة فيجدكم نياماً.
_ وج ��اء ف ��ي انجيل (لوقا) م ��ن العهد

الجديد ,االصحاح 12
في البشارة بظهور المنجي ,أيضاً:
 .35لتكن احقاؤكم ممنطقة وسرجكم
موق ��دة .36 .وانت ��م مثل ان ��اس ينتظرون
س ��يدهم حتى يرجع ,حت ��ى اذا جاء وقرع
يفتح ��ون ل ��ه للوق ��ت .37 .طوب ��ى ألولئ ��ك
العبي ��د الذي ��ن اذا ج ��اء س ��يدهم يجدهم
ساهرين .40 .فكونوا انتم مستعدين ألنه
في ساعة ال تظنون يأتي ابن االنسان.

�شارك معنا بالحوار المهدوي الهادف
من خالل
منتدى مركز الدرا�سات التخ�ص�صية
في االمام المهديQ
www.m-mahdi.com/forum

 نشرت جريدة (المستقبل) اللبنانية في عدد  1882في كانوناالول  2009حديث ��ا للنائب اللبناني (ميش ��ال عون) في ذكرى استش ��هاد
االمام الحسين Qفي عاشوراء  ...جاء فيه .
ان( ل ��دى الش ��يعة والمس ��يحيين قواس ��م مش ��تركة  ..فالمس ��يحيون
يؤمنون بعودة المخلص المس ��يح ..والشيعة يؤمنون بظهور االمام المهدي
المنتظر)..Q

