اقر�أ في هذا العدد:

مطالعات مهدوية في ال�صحافة االلكترونية
عن ابي عبد اهلل Qقال:

ال�صيحة التي يف �شهر
رم�ضان تكون ليلة اجلمعة
لثالث وع�شرين م�ضني من
�شهر رم�ضان
كمال الدين � :ص 652

تمهيدنا

بالمهدوية يت�سق الوجود

يتحدث بعضٌ (يشكل كالمه اثراً في مساحة
واس ��عة ال بأس بها) ع ��ن أن والية امر الناس من
اعظ ��م واجبات الدين بل ال قيام للدين وال للدنيا
إال به ��ا ذاكراً ذلك في ما عنونه باصالح الراعي
والرعية ،وهذا المقطع يكشف عن امر البد منه
وال يمك ��ن القفز عليه،وهو ضرورة من ضرورات
الوجود االنس ��اني على وجه االرض وهو سياس ��ة
امر الناس ووالية شؤونهم.
ولك ��ن القضي ��ة من ه ��ذا الجانب ق ��د يتفق
عليه ��ا المتدين وغي ��ره فتخرج عن دائ ��رة النفع
واالس ��تدالل به ��ا عل ��ى ضرورية م ��ن ضروريات
العقي ��دة ،إال أن المقط ��ع المتق ��دم م ��ن الكالم
يؤك ��د ان هذه الض ��رورة ضرورة ديني ��ة وال يقوم
الدين إال بها وانها تصنف من بين أهم الواجبات
الش ��رعية ،ويتف ��رع على هذا الفه ��م ان ضرورة
ه ��ذه القضي ��ة بمكانتها م ��ن الدي ��ن ال لمكانتها
االجتماعي ��ة واختالل النظ ��ام بعدمها ،فالدين
يخت ��ل وال يق ��وم إال بوج ��ود ه ��ذا العنص ��ر الذي
يس ��وس الناس ويدير شؤونهم ,فالقضية ليست
ادارة اقتصادية أو سياس ��ية أو اجتماعية لشؤون
الن ��اس ب ��ل هي قضي ��ة ديني ��ة عقائدي ��ة ال يقوم
الدين إال بها.
ً
وم ��ن هن ��ا ينفت ��ح الب ��اب واس ��عا عل ��ى ان
الش ��خص الذي يتأه ��ل لهذا المنص ��ب وال يقوم
الدي ��ن إال به الب ��د ان يتحل ��ى بمواصفات خاصة
يتمكن من خاللها المحافظة على الدين والدفاع
عنه ،إذ لو اتيحت الفرصة لش ��خص غير مؤهل
كما س ��جل التاري ��خ ذلك اكثر من مرة فس ��يؤدي
إل ��ى حرف الدي ��ن عن مس ��اره أو تحطيم جذوره
الجل كسب منافع آنية أو دفع مضار شخصية.
وهذا م ��ا تؤكد علي ��ه االمامية م ��ن ضرورة
االثني عش ��ر وان بهم قيادة البش ��ر اذ لوال وجود
ه ��ؤالء المنتخبي ��ن م ��ن اهلل س ��بحانه وتعال ��ى
النحرف الدين عن مستقره ومال إلى غيره.
وبه ��ذا ال ��كالم يس ��تدل على امام ��ة اإلمام
الغائب وان بقاءه بقاء للدين ،وال يمكن زحزحة
ه ��ذا االس ��تدالل بتوهم أن ه ��ذا البق ��اء مقترن
بالوجود الظاهري واالستالم المباشر للسلطة،
إذ ان حفظ الدين غير منوط بالحركة الظاهرية
للف ��رد واالدارة المباش ��رة م ��ن قبل ��ه كم ��ا ه ��و
المش ��اهد في عصرنا الحاضر م ��ن ان االدارات
السرية للبالد تكون اقوى في تثبيت دعائمها من
االدارات الظاهرية.
اذن رب مقطع صغير ينفلت من لسان رجل
يهت ��م له الكثير من الن ��اس يفيد فائدة في اثبات
العقيدة تجاه هؤالء المش ��ككين ال تفيده عشرات
االدل ��ة االخرى(،وهذا معنى ما قيل وما احس ��ن
م ��ا قيل في هذا المجال ان مذهباً تقام ادلته من
اف ��واه خصوم ��ه لح ��ري باالتباع ,م ��ن مذهب أو
عقيدة دليلها خاص بمعتنقيها ان تم لها دليل).

االنتـــظار والأمـــــل

السيد منير الخباز

روي عن رس ��ول اهلل Nانه قال( :افض ��ل العبادة انتظار
الف ��رج) .وروي ع ��ن امي ��ر المؤمني ��ن عل ��ي بن اب ��ي طالبQ
ان ��ه قال( :انتظ ��روا الفرج وال تيأس ��وا م ��ن روح اهلل فان احب
االعم ��ال ال ��ى اهلل انتظار الفرج) .وجاء ع ��ن اإلمام الباقرQ
ان ��ه ق ��ال( :ما ض ��ر من م ��ات منتظ ��راً المرن ��ا ان ال يموت في
وسط فس ��طاط المهدي وعس ��كره) .وروي عن اإلمام الصادق
 Qان ��ه قال( :من دين االئمة ال ��ورع والعفة والصالح الى قوله
وانتظ ��ار الفرج بالصبر) .وروي عن اإلمام الرضا Qانه قال:
(ما احس ��ن الصب ��ر وانتظار الفرج ،اما س ��معت قول اهلل (عز
وجل) {وَارْتَقِبُ ��وا إِنِّي مَعَ ُكمْ رَقِيبٌ}َ { ،فانْتَظِ� �رُوا إِنِّي مَعَ ُكمْ
مِ� �نَ الْمُنْتَظ ِِرينَ} فعليكم بالصب ��ر فانه انما يجيء الفرج على
اليأس وقد كان الذين من قبلكم اصبر منكم).
يظ ��ن البعض ان االنتظ ��ار في العقيدة ه ��و من خصائص

وَالْمِي� �زَا َن لِيَ ُقومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ} وبما ان هذا
الهدف ل ��م يتحقق إلى
االن ،فلو لم يكن هناك
انتظ ��ار لي ��وم تتحق ��ق
في ��ه العدالة التامة على
االرض كلها ل ��كان بعث
االنبياء وارس ��ال الرسل
وان ��زال الكت ��ب له ��واً،
والله ��و قبي ��ح ,والقبيح
ال يص ��در م ��ن الحكي ��م
تعال ��ى ،اذن العقل وحده مع قط ��ع النظر عن النصوص يحكم
بلزوم االنتظار ليوم تتحقق فيه أهداف السماء.

االسالم ومن خصائص المسلمين وربما قال البعض ايضاً بانه
من خصائص اتباع مذهب اهل البيت  ,Kبينما نجد ان هذه
الظاهرة هي في الواقع ظاهرة دينية في كل االديان الس ��ماوية
وحتى العقائد الوضعية.
االنتظ ��ار مبدأ عقلي ومبدأ جبلي طبعي ومبدأ س ��ماوي،
اما انه مبدأ عقلي فان العقل لو خلي وحده لحكم بضرورة مبدأ
االنتظار،وذلك لناحيتين:
الناحي ��ة االول ��ى اننا نع ��رف ان الهدف من بع ��ث النبوات
وبعث الرس ��ل وانزال الكتب الس ��ماوية هو اقامة العدالة التامة
على االرض {لَ َقدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

هناك وجه آخر ان هذا الكون كله هذا الفضاء الالمتناهي
بذراته بمجراته خلق لخدمة االنسان ،اي ان هذا الكون مملوء
بالكن ��وز والطاق ��ات الت ��ي اعدت لخدم ��ة االنس ��ان ،الى اآلن
االنس ��ان ,وفي عصر الفضاء لم يصل ما اكتشفه االنسان الى
واحد بالمليار اذن ال محالة سيأتي يوم يتمكن فيه االنسان من
اكتش ��اف الكون كله {يَا مَعْشَ� �رَ الْ ِجنِّ وَالإِْن ِْس إِنِ اسْتَ َطعْتُمْ أَ ْن
تَنْ ُف ُذوا مِ� �نْ أَ ْقطَا ِر السَّ� �مَاوَاتِ وَالأَْر ِْض َفانْ ُف� � ُذوا لاَ تَنْ ُف ُذو َن إِاَّل
بِسُلْطَانٍ} سلطان العلم ،اذن هناك يوم يحكم العقل بانتظاره
هو يوم اكتشاف الكون وطاقاته وكنوزه وهذا ما نعبّر عنه بمبدأ
انتظار الحضارة المهدوية الكونية.
التتمة صفحة)6( :

االنتظار مبد�أ عقلي ومبد�أ جب ّلي طبعي ومبد�أ �سماوي

�إعالن النظام العبا�سي حالة الطواريء

ل ��دى وف ��اة اإلم ��ام الحس ��ن
العس ��كري Qش ��هيداً عام 255هـ
كان األف ��ق ملتهب� �اً في طل ��ب ولده
اإلمام المه ��دي المنتظر ,Qفقد
ج ��د النظ ��ام العباس ��ي ب ��كل قواه
وأس ��اليبه م ��ن أج ��ل القب ��ض على
اإلمام المهدي ,Qوالتعرف على
أم ��ره ف ��ي األق ��ل ,وقد ب ��اءت كل
جهوده ��م المضنية بالفش ��ل ,ولم
يفلحوا إطالقاً بمس ��عاهم الحثيث
هذا ,وعادوا بخفي حنين.
أما األس ��اليب الت ��ي اتخذوها
ظلم ��ا وعدوان� �اً ,ف�ل�ا تختلف عن
أساليب قوم فرعون في البحث عن
موسى ,Qفقد وكل السلطان على
الفور بدار اإلمام الحسن العسكري
 Qعند موت ��ه ,ووكل بجواريه من
يتفق ��د حملهن لكي يظف ��روا بولده
وبقيت ��ه عل ��ى ح ��د تعبي ��ر الوزي ��ر
رئي�س التحرير
األربلي.
وق ��د هج ��م أع ��وان الخالف ��ة
العباس ��ية ب ��كل ثقله ��م على دار اإلم ��ام ,Qوروع ��وا من فيه ��ا من النس ��اء ,وفيهن
عقائل بيت الوحي كوالدة اإلمام الهادي ,والس ��يدة حكيمة بنت اإلمام محمد الجواد
 ,Qوهي عمة اإلمام الحس ��ن العس ��كري ,وبقية جواري اإلمام وإمائه ,وفتشوا عن
الحوامل بزعمهم ,بما أوجزه الش ��يخ الكليني (ت 329ه� �ـ) المعاصر للغيبة الصغرى
بقوله( :وبعث الس ��لطان إلى داره (اإلمام العسكري) من فتشها وفتش حجرها ,وختم
عل ��ى جميع م ��ن فيها ,وطلبوا أثر ولده ,وجاؤوا بنس ��اء يعرف ��ن الحمل ,فدخلن إلى
جواريه ينظرن إليهن ,فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل ,فجعلت في حجرة,
ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم)..
بهذا األسلوب المتخلف كان الهجوم الالإنساني على دار اإلمام الحسن العسكري
 Qمن قبل أجهزة النظام العباسي ,مما أثار حالة من السخط واالستنكار في نفوس
المسلمين عامة ,ونفوس أولياء أهل البيت بخاصة.
ولع ��ل المرأة الت ��ي ادعت أن هناك جارية بها حمل ,كان ��ت من أتباع اإلمام,Q

الدكتور محمد حسين علي الصغير

الغيبة الصغرى ,مما يدل على علم الخالفة
العباس ��ية إجم ��االً م ��ع ش ��دة التكت ��م بوالدة
صاحب األمر يقول الشيخ المفيد:
(وخلف (يعني اإلمام العسكري )Qابنه
المنتظ ��ر Qلدول ��ة الح ��ق ,وكان قد أخفى
مولده وس ��تر أم ��ره لصعوبة الوقت ,وش ��دة
طلب الس ��لطان له ,واجتهاده في البحث عن
أمره ,ولما ش ��اع من مذهب الشيعة اإلمامية
فيه ,وع ��رف من انتظارهم ل ��ه ,فلم يظهر
ول ��ده Qفي حياته ,وال عرف ��ه الجمهور بعد
وفاته ,وتول ��ى جعفر بن علي أخو أبي محمد
 Qأخذ تركته ,وسعى في حبس جواري أبي محمد ,Qواعتقال حالئله ,وشنع على
أصحابه بانتظار ولده وقطعهم بوجوده ,والقول بإمامته ,وأغرى بالقوم حتى أخافهم
وش ��ردهم ,وج ��رى على مخلفي أبي محمد Qبس ��بب ذلك كل عظيم ��ة من اعتقال,
وحبس ,وتهديد ,وتصغير ,واستخفاف وذل.
ول ��م يظفر الس ��لطان منه ��م بطائل ,وحاز جعف ��ر ظاهراً ترك ��ة أبي محمد,Q
واجتهد في القيام عند الش ��يعة مقامه ,ول ��م يقبل أحد منهم ذلك ,وال اعتقده فيه,
فصار إلى س ��لطان الوقت يلتمس منه مرتب ��ة أخيه ,وبذل ماالً جليالً ,وتقرب بكل ما
ظن أنه يتقرب به ,فلم ينتفع بشيء من ذلك).
وكان ادع ��اء جعفر الك ��ذاب لإلمامة مثاراً لإلش ��مئزاز ,ومدعاة للس ��خرية بين
صف ��وف اإلمامي ��ة ,فهو ليس هن ��اك ال في قليل وال كثي ��ر ,إال أن األدهى من ذلك أن
يدخ ��ل على المعتمد العباس ��ي فيما أبداه من حركة طائش ��ة (وكش ��ف ل ��ه وجود خلف
للعس ��كري ,Qفوج ��ه المعتم ��د بخدم ��ه فقبض ��وا على صقي ��ل الجاري ��ة ,وطالبوها
بالصبي ..فأنكرته ,وادعت حبالً لتغطي حال الصبي ,فسلمت إلى ابن أبي الشوارب
القاض ��ي ,وبلغهم موت عبيد اهلل بن خاقان فجأة ,وخروج صاحب الزنج بالبصرة,
فشغلوا بذلك عن الجارية ,وخرجت من أيديهم).
واس ��تمرت إجراءات النظام العباسي في محاولته القبض على اإلمام Qالسيما
وقد أخبرهم جعفر بوجوده وصالته على أبيه.
وكما سبق بيانه فإن النظام العباسي كان على علم إجمالي بميالد اإلمام المهدي
 ,Qولكن ��ه يجه ��ل مقره ومح ��ل إقامته ,فعمل جاه ��داً على قتله ,فما اس ��تطاع إلى
ذلك سبيالً ,وترجح لديه أن يكون اإلمام بدار أبيه وجده في سامراء ,فعمد المعتمد
العباس ��ي بعد انتقاله إلى بغداد إلى تجربة مالحقته في س ��امراء ,وأرس ��ل ثالثة من
أش ��داء رجال ��ه ,وأمرهم بالخروج إلى س ��امراء ,ووصف له ��م دار اإلمام ,وأمرهم

يقول الشيخ المفيد في المسائل العشر:
ان المتعل ��ق بان ��كار جعفر بن علي ش ��هادة االمامية بولد
الخيه الحس ��ن بن علي Lولد في حياته بعده،ليس بش ��بهة
يعتمدها عاقل في ذلك ,فضال عن حجة ,التفاق االمة على
ان جعف ��راً لم تك ��ن له عصمة االنبي ��اء ,فيمتن ��ع عليه لذلك
(العصم ��ة) انكار حق ودعوى باطل ,بل كان من جملة الرعية
التي يجوز عليها الزلل ,ويعتريها السهو ,ويقع منها الغلط,
وال يؤمن منها تعمد الباطل ,ويتوقع منها الضالل.
وقد نطق القرآن بما كان من اس ��باط يعقوب بن اسحاق
ب ��ن ابراهي ��م خلي ��ل الرحم ��ن Qف ��ي ظل ��م اخيهم يوس ��ف

الشيخ المفيدH

(المه ��دي) ,م ��ع جاللتها وكثرته ��ا وعظم خطره ��ا (اذ هي
منصب االمامة) ,لتعجل المنافع بها ,والنهضة بمآربه عند
تملكها ,وبلوغ ش ��هواته من الدني ��ا بحوزها ,ودعوى مقامه,
إال كتعل ��ق اه ��ل الغفلة م ��ن الكفار ف ��ي ابطال (دع ��وى النبوة
للخات ��م بـ إبطال) عمه ابي لهب ص ��دق دعوته ,وجحد الحق
ف ��ي نبوته ,والكف ��ر بما جاء به ,ودفع رس ��الته ,ومش ��اركة
(بعض) ذوي نس ��به من بني هاشم وبني امية لعمه في ذلك,
واجتماعه ��م على عدوات ��ه ,وتجريدهم الس ��يف في حربه,
واجتهادهم في استئصاله ومتبعيه على ملته.
هذا مع ظهور حجته ,ووضوح برهانه في نبوته.

ومن �صار في انكار �شيء �أو اثباته �أو �صحته وف�ساده �إلى مثل التعلق
بجعفر بن علي في جحد وجود خلف للح�سن� ،Qسقط كالمه عند العلماء،
ول��م يعد في جملة الفقهاء ،وكان في اع��داد ذوي الجهل وال�سفهاء
,Qوالقائهم له ف ��ي غيابة الجب ,وتغريرهم بدمه بذلك,
وبيعهم اي ��اه بالثمن البخس ,ونقضهم العهد في حراس ��ته,
وتعمدهم معصية ابيهم في ذلك وعقوقه ,وادخال الهم عليه
بما صنعوه باحب ولده اليه واوصلوه إلى قلبه من الغم بذلك,
وتمويههم على دعواهم على الذئب أنه أكله بما جاءوا به على
قميص ��ه من الدم ,ويمينهم باهلل العظي ��م على براءتهم مما
اقترف ��وه ف ��ي ظلمه من االثم ,وه ��م لما انك ��روه متحققون,
وببطالن ما ادعوه في امر يوسف Qعارفون.
هذا وهم اسباط النبيين ,واقرب الخلق نسبا بنبي اهلل
وخليله ابراهيم.
فم ��ا ال ��ذي ينكر ممن ه ��و دونهم في الدني ��ا والدين :ان
اعتم ��د باط�ل�ا يعلم خطؤه في ��ه على اليقي ��ن ,ويدفع حقا قد
قامت عليه الحجج الواضحة والبراهين.

(ت�س��فيه م��ن ا�س��تدل بقول جعف��ر على
عدم والدة الإمام)Q

وما ارى المتعلق في انكار وجود ولد الحس ��ن بن علي بن
محم ��د ,Kوقد قامت بينة العقل والس ��مع ب ��ه ودل االعتبار
الصحي ��ح على ص ��واب معتقده ,بدفع عمه لذل ��ك مع دواعيه
الظاه ��رة كان ��ت الي ��ه (االن ��كار) ,بح ��وز ترك ��ة اخي ��ه دونه

لقاءات مهدوية

ومن صار في انكار ش ��يء أو اثباته أو صحته وفساده إلى
مثل التعلق بجعفر بن علي في جحد وجود خلف للحس ��ن،Q
س ��قط كالمه عند العلماء ،ولم يعد في جملة الفقهاء ،وكان
في اعداد ذوي الجهل والسفهاء.
(ال�سبب في عدم التعر�ض لجعفر)
وبعد ،فان الش ��يعة وغيرهم ممن عني باخبار الناس،
ق ��د ذك ��روا اخبار اً عن اح ��وال جعفر بن علي ف ��ي حياة اخيه
ابي محمد الحس ��ن بن علي ،Lواسباب انكاره خلفاً له من
بعده ،وجحد ولد كان له في حياته ،وحمل الس ��لطان على ما
س ��ار به في مخلفيه وش ��يعته ،لو اوردتها عل ��ى وجهها لتصور
االم ��ر في ذلك على حقيقته ،ولم يخ ��ف على متأمل بحاله،
وعرفه على خطيئته.
لكنه يمنعن ��ي عن ذلك كثرة من يعت ��رف بالحق من ولد
جعف ��ر ب ��ن علي في وقتن ��ا هذا ،ويظه ��ر التدي ��ن بوجود ولد
الحس ��ن بن علي ف ��ي حياته ،ومقامه بع ��د وفاته )(أي االمام
الحس ��ن )Qفي االمر مقامه ،ويكره اضافة خالفه لمعتقده
في ��ه إلى ج ��ده ،بل ال اعلم اح ��داً من ولد جعف ��ر بن علي في
وقتنا ه ��ذا يظهر خالف االمامية في وجود ابن الحس ��نL
والتدين بحياته واالنتظار لقيامه.

م�ستب�صرات يتحدثن ل�صدى املهديQ

التق ��ت (ص ��دى المه ��دي) م ��ع مجموع ��ة م ��ن
المس ��تبصرات المش ��اركات في مهرجان ربيع الش ��هادة
العالمي الس ��ابع المقام في كربالء المقدسة وقد اجري
اللقاء في العتبة الحسينية المقدسة
وكان أول الحدي ��ث م ��ع المس ��تبصرة االلماني ��ة
(كرس ��تينا ش ��كمن) البالغ ��ة م ��ن العم ��ر الخامس ��ة
والثالثين،وكريس ��تينا لم تكمل دراس ��تها في الهندس ��ة
بس ��بب انش ��غالها بامور االس ��رة وقد صرحت لــ (صدى
المهدي:)Q
كانت ديانتي باألصل مس ��يحية كاثوليكية ثم اسلمت
ف ��ي ع ��ام  2003واعتنقت مذه ��ب اهل البي ��ت في عام
 2009وتس ��ميت بإس ��م (زين ��ب) وانا اع ��رف به اآلن،
كانت قراءتي المس ��تمرة على االنترنيت لما ينش ��ر حول
االسالم والتشيع هو سبب اسالمي ،الني كثيرة القراءة
والمطالع ��ة اال ان ��ي توقفت في مس ��ئلة الحج ��اب وبقيت
بقتل ��ه ,وحاول ��وا ذل ��ك جاهدين فم ��ا أفلحوا في حدي ��ث طويل فيه لمح م ��ن اإلعجاز اق ��رأ عنها طويال الرتديه عن قناعة واس ��تطيع ان ادافع
عن ��ه ضد من يس ��تهزء به او يقل ��ل من ش ��أنه ،فارتداء
الخارق.
وبعد أن باءت هذه المحاولة الجادة بالفشل الذريع ,وقد ظهرت ألجهزة السلطة الحجاب ال يكفي ان يكون بدافع الواجب الش ��رعي فقط
دالئل اإلمام فيها ,عاود المعتضد محاولة اغتيال اإلمام ثانية ,إذ أرسل جيشاً مدرباً وانم ��ا يجب ان يك ��ون عن ايمان ب ��ه وقناعة بخصوصيته
لدار اإلمام في سامراء ,فهجموا على الدار ,وكان اإلمام متواجداً فيها ,فخرج منها _حس ��ب رأيها_ ولذلك تأخ ��رت بارت ��داء الحجاب الى
بلحظة خاطفة ,شلت بها األيدي عن التحرك والعمل ,والجيش ينظر ,وقائدهم في سنة  2006ولكن المش ��كلة التي اواجهها هي قلة الكتب
ذه ��ول من ذلك ,فقال لهم انزلوا عليه ,قال ��وا :أليس هو مر عليك؟ قال :ما رأيته ,االسالمية الشيعية باللغة االلمانية ووجود عدة معلومات
غي ��ر مترجمة ،لذلك يج ��ب ان اتعلم اللغ ��ة العربية كي
ولم تركتموه؟ قالوا حسبنا أنك تراه!!.
وأمس ��ك العباس ��يون حينم ��ا وص ��ل إليهم م ��ن خبر ه ��ذا التع ��رض لإلمام ,Qافهم االس�ل�ام اكثر واخدم مذهب اه ��ل البيت Qاكثر
لمعرفته ��م القطعية التي ال تقبل الش ��ك :أنه محاط بالعناي ��ة الربانية التي ال تغلب وال فم ��ا حضوري للمهرج ��ان اال خدمة لهم عليهم الس�ل�ام
وبالخص ��وص االم ��ام المه ��دي Qالذي اناجي ��ه في كل
تقهر.

ع��اود المعت�ض��د محاول��ة اغتيال الإمام ثانية� ,إذ �أر�س��ل جي�ش��اً مدرب��اً لدار الإمام في �س��امراء,
فهجم��وا على ال��دار ,وكان الإمام متواجداً فيها ,فخرج منها بلحظة خاطفة� ,ش��لت بها الأيدي
ع��ن التحرك والعمل ,والجي�ش ينظ��ر ,وقائدهم في ذهول من ذلك ,فق��ال لهم انزلوا عليه,
قال��وا� :ألي���س هو م��ر عليك؟ قال :م��ا ر�أيته ,ول��م تركتموه؟ قالوا ح�س��بنا �أن��ك تراه!!.
وأرادت التغطية على موضوع ولده ,حتى ينشغلوا بالحمل المتوهم عن طلب حجة اهلل.
(ول ��م ي ��زل الذين وكلوا بحفظ الجاري ��ة التي توهم بها الحم ��ل الزمين حتى تبين
بطالن الحمل ,فقس ��م ميراثه _الضمير لإلمام العس ��كري_ بين أمه وأخيه جعفر,
وادع ��ت أمه وصيته _تغطية على األمر_ وثبت ذلك عند القاضي ,والس ��لطان يطلب
ولده).
وثب ��وت ادعاء أمه للوصية يكش ��ف عن أمر مقصود إليه بال ��ذات ,إما من اإلمام
الحسن العسكري فيما خطط له من اإليهام بشأن ولده اإلمام المهدي لئال يتعقبونه,
وإما من قبل والده إخفاء لشأن الحجة ,Qوهو إجراء جيد جداً بمثل الحالة التي يمر
بها بشأن اإلمام العسكري في ولده.
ومما يدل عليه تلك اإلجراءات الصارمة تجاه بيت اإلمام الحس ��ن العس ��كريQ
عند وفاته ,بما توسع في ذكر مفرداته الشيخ المفيد (ت413هـ) وهو قريب من عصر

انكار جعفر بن علي والدة الإمام املهديQ

اجرى اللقاء :نور الساعدي

وق ��ت وال اطلب حاجة اال ويقضيها ،وحبي له قد انعكس
حت ��ى على اوالدي الس ��يما ابنتي آمن ��ة البالغة من العمر
عش ��ر سنوات وآسيا التي عمرها احدى عشر سنة وذلك
من خالل مرافقتهن المتواصلة لي الى مركز التراث في
برلي ��ن والذي نأخذ فيه دروس ع ��ن االئمة عامة واالمام
المهدي Qخاصة.
وحديثي اليوم لصحيفتكم يملؤني س ��روراً وبهجة،
وأود ان اق ��ول امرا وه ��و ان لقاءكم هذا ه ��و اجمل لقاء
اعالم ��ي اجري معي منذ وصول ��ي الى كربالء حتى هذه
اللحظة ،فاس ��م (صدى المهدي )Qله وقع خاص على
الروح ،وآمل ان اتواصل معكم من برلين ان شاء اهلل.
اما الم�ستب�صرة (اكاتيرينا كواجوف) الرو�سية

اال�ص��ل وااللماني��ة الم�سكن البالغ��ة من العمر
ال�سابع��ة والثالثين والحا�صلة عل��ى بكلوريو�س
في االقت�صاد من جامعة برلين فقالت:
االم��ام المه��دي Qهو ام��ام زمانن��ا وهو
ينتظرنا وي�شعر بنا ف�إذا �شعرنا بحزن او �سرور فهو
يح��زن وي�سر لأجلنا،وان اه��م م�شروع نخدم به
االم��ام المهدي Qوالذي على كل منتظر المام
زمانه القيام به هو ان نت�صرف ب�شكل ح�سن وان
ننتب��ه ل�سلوكياتنا ،فلي�س من المعقول ان ندعو
له بالفرج ونحن ن�سيء الت�صرف وبالتالي تكون
اعمالنا غي��ر �صالحة ف�إذا كانت االعم��ال ال�صادرة
م��ن االن�س��ان �صالح��ة فان��ه �سي�سه��م ذلك في
التمهيد لتعجيل ظهور االمام.Q
التتمة صفحة)6( :
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دراسات

املهدي املوعود من �أهل البيتK

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

يراد بأهل البيت _لغةً_ العشيرة أو القرابة.
وآل وأه ��ل بمعنى واح ��د ,وأصل آل :أهل ,قلبت اله ��اء همزة ,بدليل
تصغي ��ر آل إل ��ى أهي ��ل ,ألن التصغي ��ر يرد األش ��ياء إل ��ى أصوله ��ا باتفاق
النحويين.
الم ��راد في المصطلح اإلس�ل�امي م ��ن أهل البيت :أه ��ل بيت النبيN
وهم :علي وفاطمة والحسن والحسين.K
والم ��راد بأهل البيت والعترة Kفي األحاديث المروية من طرق علماء
المسلمين :الزهراء واألئمة اإلثنا عش ��ر ,Kالذين أولهم أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم
والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي.K
وق ��د وافق على تحقق النس ��ب الش ��ريف للمهدي Qجماع ��ة من أعيان
علماء فرق السنة منهم:
مح ��ي الدين بن عربي في (فتوحات ��ه المكية) ,وابن خلكان في (وفيات
األعي ��ان) وابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة) ,ومحمد بن يوس ��ف

الكنج ��ي الش ��افعي(البيان ف ��ي اخب ��ار صاح ��ب
الزم ��ان) ,والع ��ارف البس ��طامي ف ��ي (درة
المع ��ارف) ,ومحم ��د ب ��ن طلح ��ة ف ��ي (مطالب
الس ��ؤول) ,وغيرهم من األع�ل�ام ,ناهيك عن
علم ��اء اإلمامي ��ة (اإلثن ��ي عش ��ر) رض ��وان اهلل
عليهم ،حيث أكدوا عل ��ى أن اإلمام المهديQ
هو ابن الحس ��ن العس ��كري Qوبالتال ��ي هو من
عت ��رة النبي الكريم ,Nالذين وصفهم اهلل في
َ
كتابه الحكيم( :إِنَّما ي ُِري� �دُ اللهَُّ لِيُ ْذهِبَ عَنْ ُكمُ الرِّجْسَ أهْ َل الْبَيْتِ وَيُ َطهِّرَ ُكمْ
ت َْط ِهيراً).
وف ��ي حديث الرس ��ول األعظم Nأنه ق ��ال( :مثل أهل بيت ��ي فيكم مثل
سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق).
وفي حديث آخر عنه( :Nالنجوم أمان ألهل األرض من الغرق ,وأهل
بيتي أمان ألمتي من االختالف).

املهدي املنتظر يف غيبته

السيدة ام مهدي

متى وكيف واين غاب الإمام المهديQ؟

الواق ��ع الذي ال ريب في ��ه ان االمام Qكان محجوب� �اً عن اعين الناس
منذ والدته ،وقد حصل اختفاؤه عن اعينهم نهائياً بعد وفاة ابيه العسكري
،Qوذل ��ك عندما رؤي يصلي عل ��ى جثمان ابيه في بيت ابيه الماثل للعيان
حت ��ى اليوم ،ثم انتفل من الصالة وتولى دفن ��ه ،ودخل بيته ولم ير بعدها
رؤية عامة.
وبيته هذا كس ��ائر بيوت ش ��رفاء الن ��اس في الع ��راق يتألف من حجرة
للرجال وثانية للنس ��اء ،ومن س ��رداب تحت البيت نفس ��ه ،والسرداب_،
بكسر السين_ بناء تحت االرض يلجأ اليه من حر الصيف.
وكان السرداب ،يأوى اليه ايام اشتداد الحر.
والسرداب ال يزال موجوداً في جوار مرقد االمامين الهادي والعسكري
،Lوم ��ن الطبيع ��ي ان بناءه تجدد خالل ه ��ذه الق ��رون ،ولكنه المكان
نفس ��ه لم يتغير والزوار يحترمون هذا السرداب ،لش ��رافته وقداسته النه
كان مسكناً لثالثة من ائمة اهل البيت.K
والن امامهم المهدي Qكان ينزله ويتعبد فيه النه بيته،ومن هنا اخذ
اعداؤهم يش ��نعون عليهم ويقولون :غاب اإلمام في الس ��رداب ويقولون ان
الش ��يعة يأتون كل جمعة بالسالح إلى باب السرداب ،ويصرخون وينادون:
ياموالنا اخرج الينا .ويعتقدون انه باق إلى يوم الخروج.
الواقع ان اإلمام المهدي Qليس في السرداب وال يسكن فيه وال يظهر
منه ،بل هو س ��ائح يحل بقاع االرض ،ويحضر المواسم الدينية ،ويشاهد

من يحيا ويموت.
واص ��دق القول في زيارة الش ��يعة للس ��رداب انهم يزورون ��ه كجزء من
اجزاء بيت مقدّس ،سكنه ثالثة من االئمة الميامين ،وليس في السرداب
س ��ر يتفرد به عن غيره من اطراف المن ��زل وإن كانت الغرفة التي حصلت
فيها والدتهُ هي االج ��در بالتقديس النها حين والدته Qوطفولته تضمخت
بعبير انفاس ��ه الش ��ريفة ،ومازالت تضم نفحات قدس ��ه Qإلى اليوم في
مناس ��بة موسم كل زيارة مستحبة ال بد ان يدخل اثناءها منزله الخاص به
فيزور جده وابويه وعمته.
فلم يالم الش ��يعة اذا وقفوا خاش ��عين هلل في من ��زل امامهم ثم عبدوا
اهلل فيه باجالل النه يذكرهم بصفوة الخلق وس ��يدهم المنتظر ،وال يالم
العلماء العصريون والس ��ياح واله ��واة حين يقفون عش ��رات ومئات المرات
ام ��ام تمث ��ال منحوت اصم ابك ��م ،أو امام لوحة زيتية م ��ن حبر وورق ،أو
امام غار مهجور فيه عظام نخرة ،أو نصب تذكاري.
اترى ان ه ��ؤالء يتأملون عظم ��ة الفن ،ويمجدون التمثال والرس ��ام،
والش ��يعة يرمون بالبهتان اذا وقفوا امام اضرحة كريمة فيها عبق النبوة،
وروح الرس ��الة ،يقدسون باحترامها عظمة اهلل في خلقه في مكان مبارك
طاهر.
وام ��ا الرواي ��ة التي ذك ��ر فيها الس ��رداب  :فالس ��رداب م ��كان طبيعي
لالختفاء من الهجوم ونحو ذلك ،وليس امراً خاصاً بالمهدي.Q

اقالمهم تتحدث عن املهدي Qودولة اخر الزمان
أحمد الجزائري

ن�صو�ص ن�ستقيها من مداد علماء �أهل ال�سنة وما خطته �أقالمهم لت�سطر لنا الواحا في حق المهدي Qواالنتظار واخر
الزمان والعدل االلهي والق�سط المحمدي .
هن ��ا يأتي كت ��اب (المه ��دي حقيق ��ة ال خرافة)
جمع وترتيب الشيخ (محمد بن احمد بن اسماعيل)
الملق ��ب بالمق ��دم ،م ��ن موالي ��د  1952ه� �ـ مص ��ر
االس ��كندرية ويكنّ ��ى أيض� �اً بأبي الف ��رج  ،فهو من
المعاصري ��ن ،تأثر بابن تيمية وابن القيم واأللباني
وغيرهم من مروجي الحركة السلفية ويعتبر مؤسس
المدرس ��ة الس ��لفية ف ��ي مدينة االس ��كندرية بمصر
ومازال حيا إلى اآلن .
ذك ��ر المق ��دم في كتاب ��ه عدة أب ��واب ،فالباب
األول ال ��ذي جعل ��ه ف ��ي فص ��ول ثالث ��ة ،تن ��اول في
الفصل األول منه األحاديث الواردة في ش ��أن اإلمام
المهدي  Qوذكر أحد عش ��ر حديثاً تناولت الش ��أن
المهدوي بش ��كل عام ،وبع ��ض تفاصيله وما يحصل
في زمن ظهوره ،ومما ذكر من األحاديث عن النبي
(Nأنه ال تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي
يواطئ أسمه أسمي ).
وف ��ي الفص ��ل الثاني م ��ن الكتاب ذك ��ر اهتمام
العلماء باحاديث المهدي Qوذكر أسماء الصحابة
الذي ��ن رووا ه ��ذه األحادي ��ث  ،وذكر منه ��م واحدا

وثالثين صحابي ��ا منهم اإلمام عل ��ي  Qوعبد اهلل
ب ��ن مس ��عود واإلمام الحس ��ين  Qوعمار بن ياس ��ر
وأبو أيوب األنص ��اري وحذيفة بن اليمان وغيرهم,
ثم ذكر أس ��ماء األئمة الذين خرّجوا أحاديث اإلمام
المه ��دي  Qم ��ن قبي ��ل أب ��ي داود والترم ��ذي وابن
ماجة والنس ��ائي وأحمد وابن حبان ونعيم بن حماد
والدارقطني وغيرهم حيث ذكر ثمانية منهم ثم ذكر
العلماء الذي ��ن صححوا أحاديث اإلمام المهدي Q
واعتبروه ��ا وذكر منهم الترم ��ذي والعقيلي واآلبري
والبهيق ��ي والقاض ��ي عي ��اض والكتاني والس ��يوطي
والصنعاني واأللباني وابن باز وعبد المحسن العباد
حيث ذكر في هذا البحث ثالثة وستين عالماً .
ثم ذكر العلماء الذين صنفوا في اإلمام المهدي
 Qواف ��ردوا ل ��ه تصنيفاتهم منهم اب ��ن أبي خثيمة
ونعيم ابن حماد ش ��يخ البخاري ف ��ي (كتاب الفتن )
وأب ��وداوود في كتاب (المهدي في س ��ننه ) والحافظ
أبو نعي ��م في (صفة المه ��دي) وابن المن ��ادي وابن
كنج الش ��افعي والمقدس ��ي الش ��افعي صاحب (عقد
ال ��درر) ،وقد ذكر ما يق ��ارب واحداً وثالثين عالما

صنفوا ف ��ي اإلمام المهدي  Qمتقدمين ومتأخرين
وبذلك أنهى حديثه عن اإلمام المهدي.Q

ويعتب��ر ه��ذا الت�صني��ف م��ن
الت�صنيف��ات المهم��ة الت��ي تدح���ض
القول بك��ون المهدوية خراف��ة �،إذ لو
كان كما يقولون لما �صنف وكتب و�ألف
وحق��ق وروي ف��ي ه��ذه الخرافة هذا
الكم الكبير من الت�أليفات والت�صنيفات
والروايات .

نعم يبقى قول لبعض السطحيين الذين يقولون
أن مهدي الشيعة هو خرافة فقط دون مهدي السنة
،وه ��ذه في الحقيقة دعوى باطلة ال تمت إلى الواقع
بصلة إذ إن التأليف ��ات والتصنيفات والروايات التي
وردت في مهدي الش ��يعة وتفاصي ��ل ثبوته فاقت حد
التوات ��ر لكث ��رة ما كتب في ��ه وألف عن ��ه ،فال يبقى
ألصحاب هذا القول إال الطعن في روايات الرس ��ول
 Nال ��ذي يس ��تلزم الطعن ف ��ي الدي ��ن ،ولعلهم ال
يلتفت ��ون إلى ذلك ،أو أنهم يلتفتون إليه ويتجاوزونه
تعصباً ،وأمثال هؤالء ال حديث معهم .

من فقهائنا

السيد عبد الرسول الموسوي

�آية اهلل العظمى

ال�شهيد ال�شيخ علي الغرويH

والدته ون�ش�أته: H

ولد الش ��يخ علي بن الشيخ اسد الغروي التبريزي سنة
(  1349ه� �ـ ) في مدين ��ة تبريز  ،وتوفي وال ��ده وعمره لم
يتجاوز السنتين  ،فنشأ في أحضان السيدة العلوية والدته
 ،فأفاض ��ت علي ��ه من حنانه ��ا وغ ّذته م ��كارم األخالق ،
وحثته منذ الصغر على طلب العلم .

درا�سته: H

توج ��ه نحو طل ��ب العلم في مح ��ل والدته وه ��و لم يتم
السنة السادسة من عمره  .بعد أن أنهى دراسة المقدمات
وج ��زءاً من مرحلة الس ��طوح العالية  ،هاج ��ر إلى الحوزة
العلمية في مدينة قم لمواصلة دراسته .
أنهى دراس ��ة الس ��طوح بما فيها السطوح العالية  ،ثم
درس إلى جانبها العلوم الفلسفية .
ً
عندما بلغ عمره س ��تة عش ��ر عاما أخذ يحضر دروس
البحث الخارج في حوزة قم  ،وبقي مواظباً على ذلك مدة
خمس سنوات .
هاجر إلى النجف األش ��رف لمواصلة دراس ��ة البحث
الخارج وبدأ يحضر حلقات الدرس عند علمائها المعروفين .

�أ�ساتذته: H

.

نذكر منهم :
-1آية اهلل السيد محمد حجت الكوهكمري .
 -2آية اهلل العظمى السيد أحمد الخونساري .
 -3آية اهلل العظمى الشيخ عباس علي الشاهرودي .
 -4آية اهلل العظمى الشيخ حسين الحلّي .
 -5آية اهلل العظمى الشيخ باقر الزنجاني .
 -6آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي

مكانته العلمية: H

ب ��دأت عالمات النبوغ عنده من ��ذ الصغر  ،فقد كان من
مقرري درس اس ��تاذه الس ��يد الكوهكمري وعمره لم يتجاوز
العشرين عاماً .
وف ��ي بداية العق ��د الثالث من عمره أي ف ��ي عام ( 1379
هـ ) ش ��رع بإلقاء دروس ��ه في البحث الخارج ،وكان مجلسه
عامراً بالفضالء والنخبة الواعية من طالب العلوم الدينية .
أمّ ��ا عن أس ��لوبه ف ��ي التدري ��س ،فإن ��ه كان يعتمد على
العبارات السلسة في إيصال المادة إلى الطالب ،لذلك كان
ينتفع بدرسه طالب الحوزة الذي دخل البحث الخارج تواً كما
ينتفع منه السابقون .
وكان ( رحمه اهلل ) يدعو إلى التجديد في طريقة تدريس
علمي الفقه واألصول باالبتعاد عن البحوث المتش ��عبة التي ال
نفع فيه ��ا ،حتى تثبت األفكار األساس ��ية ف ��ي عقول الطالب
بدون لبس وتشويش .

�سيرته: H

كان الش ��يخ الغ ��روي داعياً إلى س ��يرة األئمة المعصومين
 Kبالصمت كما دعا اإلمام الصادق ،Qوالدعوة الصامتة
التي قصدها هي التطبيق العملي لسيرة أهل البيت.K
كم ��ا كان دقيق� �اً في ص ��رف األم ��وال الش ��رعية حتى أن
استاذه السيد الكوهكمري قال في إحدى المرّات :
أتمن ��ى ل ��و جمع ��ت الحق ��وق الش ��رعية ف ��ي بي ��ت وجعلت
مفاتيحه في يد الشيخ الغروي .
وباالضافة إلى ذلك كان الشيخ شديد االلتزام بالعبادات
المس ��تحبة جاهداً على ترك المكروهات ،موطناً نفس ��ه على
إقامة ش ��عائر اهلل وعلى رأس ��ها زيارة اإلمام الحسين Qفي
كل ليلة جمعة،وقراءة زيارة عاش ��وراء َّ
كل يوم في مرقد أمير
المؤمنين.Q

�أقوال العلماء فيه: H

1ـ قال فيه آية اهلل العظمى السيد الخوئي: H
بلغ الش ��يخ الغروي بحم ��د اهلل الدرجة العالي ��ة في كل ما
حضره م ��ن أبحاثنا في الفق ��ه واألصول والتفس ��ير  ،وأنعش

َ
((ليقوم ُ
النا�س بالق�سط )) غاية �إله ّية  ::حتمية التحقق :وعد غري مكذوب

قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
(لَ َقدْ أَرْسَ� �لْنَا رُسُ� �لَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَ ��ابَ وَالْمِيزَا َن لِيَ ُقومَ النَّاسُ
َّاس وَلِيَعْلَمَ اللهَُّ مَن يَنصُرُهُ
بِالْقِسْ� �طِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَ� �دِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلن ِ
وَرُسُلَهُ بِالْغَي ِْب إِ َّن اللهََّ َقوِيٌّ ع َِزيزٌ).
إ ّن هذه اآلية الش ��ريفة جمعت في متنها الش ��ريف غايات وأغراضاً ونعلم أن
اهلل تعال ��ى اليُفوّت أهدافه التي يرس ��مها في نظامه ،وكل أفعال ��ه هادفة ومُعللة
باألغراض الحكمية والتي بتمامها تعود لمصلحة وصالح اإلنسان في هذه الحياة
الدنيا وتاليتها اآلخرة الدار النهائية والموطن األخير .
فإرس ��اله سبحانه للرس ��ل Qوببينات واضحات تؤيد دعاويهم في وحدانية
اهلل تعالى ولزوم عبادته وطاعته وإنزاله س ��بحانه لكل امة كتاب في وقتها ينبغي
على البش ��رية األخذ من ��ه ،ومُردفا إي ��اه بالميزان ،وهو كناية عن التش ��ريعات
والسنن المعتدلة والعادلة في تطبيقاتها ومعطياتها الحياتية ،كل ذلك يستدعي
اإليمان بحقيقة قيام الناس بالقسط.
أو لربما ترمز لفظة الميزان إلى إمام الوقت واإلنس ��ان في كل زمان ومكان
وهذا مااسست له الروايات الصحيحة في تطبيقاتها لمفهوم الميزان على اإلمام
المعصوم Qكما ورد أ ّن علياً Qهوالميزان في القرآن.
وم ��ن هذا الباب يكون اإلمام المهدي Qهو ميزان وقتنا هذا ووقت اإلمامة
الخاتمة واألخيرة في سلسلة المعصومين.Q
والمه ��م هو أن ندرك أ ّن الغاية األلهية التي حددتها األية الش ��ريفة يجب أن
تأخذ صفة الس ��ريان الواقعي والعملي في كياني ��ة الحياة كلها ،أخالقها وفكرها
وإجتماعها وسياستها وثقافتها وكل مفردة مفردة.

وهذا ما تطلبه اليوم الش ��عوب العقالنية غي ��ر المتدينة بدين ولكنها أدركت
بفطرتها ووعيها أن العدل والقسط مطلب فطري بشري يجب تحقيقه عمليا.
وهن ��ا تتبين حكمة اهلل تعالى في إنتقائه للفظة الناس وهي كلمة تش ��مل كل
ف ��رد إنس ��اني بغض النظر ع ��ن دينه .المهم هو أن يس ��عى الن ��اس للتعاطي فيما
بينهم على اساس القسط والعدل عمليا في حياتهم.
نعم ان اآلية في ظاهرها أوكلت مهمة تطبيق القس ��ط وش ��ؤونه إلى الرس ��ل
في وقتهم ،ولكن هذا اليعني تنحية أغراض اهلل تعالى وأهدافه من قيام الناس
بالقس ��ط عن جدول العمل التغيي ��ري والبقاء مكتوفي األي ��دي متفرجين راكدين
في نقطة معينة.
ان االمر ليس كذلك ،أل ّن عبارة (ليقومَ الناسُ بالقسط) فيها شمة تحريك
وبعث وإثارة ونهضة بدليل إس ��ناد فعل القيام إلى الناس أنفس ��هم وهذا مس ��تند
ق ��وي في ضرورة أن يؤمن الن ��اس كافة بهذه الحقيقة الديني ��ة ،ومن ثمّ ترجمة
هذا اإليمان إلى واقع ملموس يبدأ من طرح مفاهيم العدل وبثها ثقافة بين عموم
الناس.
وم ��ن أه ��م الوس ��ائل الفعلي ��ة الت ��ي نتمكن معه ��ا م ��ن تطبيق القس ��ط بين
الناس هو تنش ��يطٍ النظام القضائي والجزائ ��ي والعمل على منحه صفة العدالة
واألعت ��دال معا .كي يكون بدوره الع ��ادل إن ُطبِّق بصورة صحيحة مقدمة إعدادية
تؤهل للتأس ��يس لدولة العدل اإللهي القادمة والتي _يقينا_ أنها س ��تتقدر بأقدار
ظروف ومقتضيات عصره ��ا ،وبعبارة أوضح أ ّن دولة العدل األلهي تتطلب وجود
مرتك ��زات قبلي ��ة عادلة ومش ��روعة من مؤسس ��ات دول ��ة وكفاءات أف ��راد ونخب
فكري ��ة وثقافية تعمل على تس ��ريع مهم ��ة الظهور وإنجاح مش ��روع اإلمام المهدي

 Qبصورته البشرية.
نع ��م نحن الننك ��ر قطعا ما س ��يكون هلل تعالى من دور غيب ��ي لنصرة اإلمام
المهدي Qفي إنجاح قيام الناس بالقسط والقضاء على الظلم ولكن هذاال يعني
أ ّن الدولة المهدوية س ��تخرج عن أقدارها البش ��رية طالم ��ا هي في أرض الحياة
باق
الدني ��ا ،ومعل ��وم أن التكليف في زمن الظهور الش ��ريف لإلم ��ام المهديٍ Q
والناس ملزمون باإلمتثال له ،فمن هنا تبقى حاجة دولة المهدي Qإلى العنصر
البشري طبيعية في تطبيقاتها كافة.
وال ��ذي يُعزز فهمن ��ا بلزوم تحقق قيام الناس بالقس ��ط ف ��ي نهاية المطاف
هو ن ��ص ذكره اإلمام علي Qف ��ي نهج البالغة/الخطب ��ة  .185/في وصف اهلل
تعالى(ال ��ذي ص ��دق في ميع ��اده وارتفع عن ظل ��م عباده وقام بالقس ��ط في خلقه
وعدل عليهم في حكمه).
وف ��ي وقف ��ة تحليلي ��ة للمفاهي ��م الت ��ي وردت ف ��ي ه ��ذا النص يتض ��ح األمر
جليا،ف ��اهلل تعالى صادق الوع ��د (وَمَنْ أَصْ� �دَقُ مِنَ اللهَِّ قِي�ل�اً) فوعده _يقينا_
يتحق ��ق مهما تأخر ،وهو س ��بحانه ال يظلم عباده بتركهم يتجرعون ظلم البش ��ر
والطواغي ��ت (وَ ال تَحْسَ� �بَنَّ اللهََّ غافِ�ل�اً عَمَّا يَعْمَ� � ُل الظَّالِمُو َن إِنَّم ��ا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَو ٍْم
تَشْخَصُ فِيهِ ا َألْبْصارُ)
وهو أيضا ذاته تعالى قائما بالقس ��ط تكوينا وتش ��ريعاً (قائما بالقسط) وإنه
تعالى(يأمر بالعدل) فكيف اليروم تحقيقه فعلياً.

ونح��ن �إذا ما �أردنا ج�� ّر النا�س �إلى الدين الحق فما علينا �إال �أن نخاطبهم من
منطل��ق معياري��ة العدالة في الأ�شي��اء و�أنّ العدالة هي معي��ار الدين وقوامه،

فالدي ��ن يأمر بكل ع ��دل وعادل في مفاهيم ��ه وتطبيقاته .والق ��رآن الكريم حكى

آمال ��ي ببقاء نبراس العلم في مس ��تقبل األي ��ام  ،فلم تذهب
أتعاب ��ي بل أثمرت تلك الجهود بوجود أمثاله من العلماء ,فللّه
درّه فيما كتب ودقق وحقق .
2ـ ق ��ال فيه آية اهلل العظمى الس ��يد الكوهكمري  :ال أعلم
أيّهما أطوع للش ��يخ األلفاظ أم الخاتم الذي يديره في إصبعه
كيف يشاء !

م�ؤلفاته: H

ال ت ��زال أكثر مؤلفات الش ��يخ الغ ��روي مخطوطة  ،ونأمل
من المؤسسات المعنيّة السعي نحو إحيائها ،وبهذه المناسبة
سنذكر المطبوع منها :
1ـ التنقيح  :وهو تقريرات دروس البحث الخارج في الفقه
ألستاذه السيد الخوئي ،Hفي عشرة مجلدات .
2ـ الرسالة العملية  :في العبادات والمعامالت لمقلديه .

�شهادته: H

اغتي ��ل عل ��ى ي ��د النظ ��ام الصدام ��ي بحادثة غ ��در دنيئة
مدبرة ,نف ��ذت من قبل عصابات النظ ��ام وذلك في الطريق
بين مدينتي النجف األش ��رف وكربالء المقدس ��ة بعد رجوعه
من زيارة االمام الحسين Qوذلك في  23صفر عام  1419هـ
( حزيران 1998م).
ودفن في مقبرة (وادي السالم) في النجف االشرف.

مرتضى علي

حقيق ��ة العدال ��ة الت ��ي عاش ��ها الن ��اس في
بداي ��ات التأريخ البش ��ري وحتى قب ��ل بعثة
اإلنبي ��اء وذلك في قوله تعالى( :كا َن النَّاسُ
أُمَّ� �ةً وَاحِ� �دَةً َفبَعَ� � َث هُّ
الل النَّبِيِّينَ مُبَشِّ � ِ�رينَ
وَمُنذِ ِرينَ وَأَنزَ َل مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْ ُكمَ
َّاس فِيمَا اخْتَلَُفواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
بَيْنَ الن ِ
إِالَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ َفهَدَى هُّ
الل الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا
اخْتَلَُفواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِ ْذنِهِ وَاهلل يَهْدِي مَن يَشَ � ُ�اء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْ� �تَق ٍِيم)،وهذا
يعن ��ي ان الن ��اس كانوا على ش ��ريعة الحق مذ زم ��ن آدم Qوحتى بعث ��ة النبوات
إلهي� �اً ،فف ��ي فطرته ��م أنوجد عنص ��ر اإلجتماع البش ��ري أن ��ذاك ،ولكن حالما
اختلف ��وا بانحرافهم عن الفطرة والعدالة بعث له ��م اهلل تعالى اإلنبياء،والقرآن
الكريم يؤكد هذه الحقيقة البشريةفي قوله تعالى( :فِ ْطرَتَ اللهَِّ الَّتي َف َطرَ النَّاسَ
عَلَيْه ��ا ال تَبْدي� � َل لِخَل ِْق اللهَِّ) ،فالن ��اسُ مفطورون تكوينا عل ��ى العدل واإليمان به
وسيرجعون كذلك في نهاية نضج اإلنسان فكريا وسلوكيا
وه ��ذا ما اليختلف علي ��ه إثنان من العقالء في ش ��رقها وغربها ،فلو حدثتَ
أحده ��م بالع ��دل وطم ��وح تحقيقه في ه ��ذه الحياة لوافق ��ك رأس� �اً وإن كان على
غيردينك ألنه يُدرك فطريا حقانية العدل ومشروعيته.
وأخيرايج ��ب أن تنحص ��ر وظيفتنا نحن المؤمنون بمش ��روع اإلمام المهدي
 Qبتوعية الناس أيّا كانوا بمفاهيم العدل والقسط وضروراتهما حياتيا بصورة
نكس ��ب معه ��ا مؤيدين عقالنيي ��ن يدعمونا في تعجي ��ل الظهور الش ��ريف لإلمام
المهدي.Q

بحوث ومقاالت

عالمية الخال�ص وحتمية الظهور

دكتور علي أبوالخير

إن فك ��رة (المنتظ ��ر) فك ��رة ال ي ��كاد
يخلو منها مجتمع بش ��ري أو عقيدة دينية،
فجذور االنتظار تض ��رب في أعماق التاريخ
والمعتق ��د الدين ��ي  ،وه ��ي فك ��رة مرادفة
لمفه ��وم الخ�ل�اص ،والخ�ل�اص ش ��عور
إنساني عام ،وهو آتِ من الشعور الديني،
ألن الفك ��ر اإلنس ��اني ج ��اء ف ��ي األصل من
الفك ��ر الديني ،وس ��وف نفاجأ ب ��أن الفكر
السياس ��ي ل ��ه نفس الش ��عور اإلنس ��اني في
انتظار الخالص،وما المح ��اوالت الدؤوبة
ف ��ي الفك ��ر السياس ��ي الغرب ��ي المعاص ��ر
لنش ��ر نظريات مثل نهاي ��ة العالم أو صدام
الحضارات أو العولم ��ة ،ما هو إال اختصار
الطريق من أجل التمهيد لخالص البش ��رية
م ��ن مفه ��وم أح ��ادي النظ ��رة ،وعنصري
الش ��روح والتعليقات ،ألن التبش ��ير بنهاية
العال ��م يعن ��ي وص ��ول اإلنس ��ان للخ�ل�اص
باالندماج في الغرب  ،وهو نفس ما يش ��ير
للعولمة وصدام الحضارات من أجل سيادة
الجنس األبيض.
فالخ�ل�اص إذن ل ��ه وج ��ود ف ��ي الفكر
السياس ��ي رغ ��م أنه فك ��ر مغل ��وط  ،ولكن
وبنف ��س الدرجة نج ��د تل ��ك المفاهيم عند
الش ��عوب األخ ��رى ف ��ي فت ��رات تاريخي ��ة،
فكان ��ت النظرية الش ��يوعية الجدلية تبش ��ر

العس ��كري ،Lألن عقي ��دة انتظ ��ار
المهدي ليس ��ت حكراً على الديانة السماوية
اإلسالمية وإنما احتوتها الديانات السماوية
األخرى(اليهودي ��ة والمس ��يحية) لكن بلفظ
المنقذ أو المخلّص.
إذن عقي ��دة انتظ ��ار مخل ��ص أو منقذ
أو مصل ��ح عالمي على اعتباره ينش ��ر العدل
والرخاء في ظهوره ،وتتطهر بظهوره األرض
من الظل ��م والقهر ،في كل العقائد س ��واء
أكانت سماوية أو فكراً إنسانيا وضعياً ،وقد
كان للظواهر الطبيعية والظروف السياسية
واالجتماعي ��ة واالقتصادي ��ة دور ف ��ي ظهور
عقيدة االنتظار ،وقد اختلفت شخصية هذا
المنقذ عن ��د العقائد الوضعي ��ة ،فنالحظ
مث�ل ً
�ا انه النيل عن ��د المصريين القدامى،
وتارة أخرى تمثلت ش ��خصيته (باإلله تموز)
عند العراقيي ��ن القدامى ،وأخ ��رى تمثلت
في شخصية (كرشنا) و(رامي) عند الديانة
الهندوسية ،و(بوذا) عند الديانة البوذية،
و(زرادش ��ت) عند ديانة الف ��رس القديمة،
وأخ ��رى تظه ��ر لن ��ا (بطبق ��ة البروليتاريا)
عن ��د المفكري ��ن الماركس ��يين  ،أي أن كل
األدبيات تظهر حتمي ��ة ظهور المخلص بعد
انتظ ��اره ،ألن فك ��ر اإلنس ��ان مرتب ��ط بما
أودعه اهلل في عقل اإلنسان ووجدانه  ،وإن

كذلك تعد عقي ��دة انتظار المهدي Q
عند أهل الس ��نة من العقائد المهمة ،فهي
عندهم شرط من أشراط الساعة الكبرى،
وأن اإليمان ببعثه واجب شرعي ،وهو أصل
من أص ��ول العقيدة وذلك لبل ��وغ األحاديث
التي ذك ��رت خبره حد التوات ��ر ،ومن ينكر
ويجح ��د خبر المه ��دي  Qيدخل في دائرة
الكفر ويخرج عن الملّة .
ان المه ��دي  Qعن ��د أه ��ل السُ� �نّة هو
اإلمام أو الخليفة الذي س ��يقود المسلمين،
وهو من أهل البيت Kنسباً ،حيث ستكون
خالفته ،حس ��ب اعتقاده ��م  ،على منهاج
النب ��وة ،وهو رجل من المس ��لمين ،من آل
بي ��ت النبي ، Nمن ولد الحس ��ين بن علي
وفاطم ��ة Lوه ��و ل ��م يول ��د بعد ،أس ��مه
محم ��د بن عبد اهلل ،أي أس ��مه على أس ��م
النبي Nوأس ��م أبيه على أس ��م والد النبي
محمد.N
يؤمن المس ��لمون الش ��يعة األثنا عشرية
بعقي ��دة انتظار المه ��دي  ، Qكما هو عند
أهل السُنّة ،فال يوجد فرق عند الجميع في
ش ��خصيته ومواصفاته التي ذكرها الرسول
 Nوال ف ��ي عالمات ظهوره ومعالم ثورته،
لك ��ن الفرق الوحي ��د هو ف ��ي والدته ،حيث
يعتق ��د أهل الس ��نة أن ��ه لم يثبت ان ��ه مولود

وما المحاوالت الد�ؤوبة في الفكر ال�سيا�سي الغربي المعا�صر لن�شر نظريات مثل نهاية العالم
�أو �صدام الح�ضارات �أو العولمة ،ما هو �إال اخت�صار الطريق من �أجل التمهيد لخال�ص الب�شرية
الشعوب بالخالص في شيوع الملكية  ،وهو
ما تحاوله الرأس ��مالية الغربية اآلن  ،ولكن
تل ��ك المحاوالت السياس ��ية لم تجد يوما ما
يجمع الناس من حولها  ،ألنها ابتعدت عن
الفكر اإلنس ��اني المرتبط بالوحي اإللهي ،
فالخ�ل�اص له امتداد روح ��ي وديني وعقلي
ف ��ي أدبي ��ات األدي ��ان ووج ��دان الش ��عوب
وضميرها.
ولو نظرن ��ا إلى فكرة المخلّص الموعود
نجده ��ا واضح ��ة ف ��ي األدي ��ان الس ��ماوية
أكثر منه ��ا في الديان ��ات الوضعية واألفكار
البش ��رية السياس ��ية واالجتماعي ��ة ،وألن
هناك إجماعا بين الديانات الس ��ماوية على
حقيق ��ة ظه ��ور المخلص يوم ��ا  ،كان علينا
التأكد من ��ه بالحقيقة ال المجاز  ،وس ��وف
نج ��د أنه واحد ف ��ي أدبي ��ات الديانات ،هو
المه ��دي ،Qاإلم ��ام محم ��د بن الحس ��ن

تنك ��ب هذا اإلنس ��ان في معرف ��ة ماهية من
ينتظر وموعد انتظاره .
وتلتق ��ي العقائ ��د الوضعية والس ��ماوية
اليهودية والمس ��يحية مع الدين اإلس�ل�امي
ال ��ذي ي ��رى ض ��رورة الث ��ورة العالمية ضد
الظل ��م ال ��ذي أرتكب بحق اإلنس ��ان  ،وتعد
عقي ��دة انتظ ��ار مخلّ ��ص أو منتظ ��ر منق ��ذ
للبش ��رية م ��ن الظل ��م واح ��دة م ��ن العقائد
المهم ��ة ب ��ل واألساس ��ية عند المس ��لمين،
والمنتظر عندهم هو اإلمام المهدي. Q
إن عقيدة انتظاره  Qموضع اتفاق بين
المذاه ��ب والفرق اإلس�ل�امية  ،وذلك ألن
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة
التي أوردت خبر المهدي  Qوانتظار الفرج
ف ��ي ظهوره ليمأل األرض عدالً وقس ��طاً كما
ملئت ظلماً وجوراً ،وردت عند كل من أئمة
وعلماء السُنّة والشيعة .

يف أروقة املكتبة املهدوية

وغائب  ،بل سيولد ويحقق ما بشر به النبي
 ، Nبينم ��ا يعتقد الش ��يعة االثنا عش ��رية
بوالدة المهدي  ، Qحيث ولد في بيت أبيه
الحس ��ن بن علي العسكري Lفي سامراء
في ليلة النصف من شعبان سنة  255هـ
فالمه ��دي المنتظ ��ر  Qعند الش ��يعة
االثن ��ى عش ��ري ام ��ام معين ه ��و محمد بن
الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد
الجواد ب ��ن علي الرضا بن موس ��ى الكاظم
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي
زي ��ن العابدين بن الحس ��ين بن علي بن أبي
طالب. K
ول ��ه غيبت ��ان ،صغ ��رى وكب ��رى ،وأن
س ��بب الغيب ��ة يتمث ��ل ف ��ي ظل ��م الح ��كام
وتضييقهم ومحاوالته ��م في قتله  ،وكذلك
قلة ناصريه .
اعداد :محمد الخاقاني

قراءة يف كتاب
وظيفة االنام يف زمن غيبة االمامQ
مل�ؤلفه احلاج مريزا حممد تقي املو�سوي اال�صفهاين H

ج ��اء الكت ��اب ضم ��ن سلس ��لة
(التراث المه ��دوي) التي يصدرها
مرك ��ز الدراس ��ات التخصصية في
االمام المهديQ
يقع الكتاب ف ��ي  111صفحة من
القطع الوزي ��ري  .وقد جاء محتواه
في جزئين هماعلى التوالي -:
الجزء االول :
في ��ه جمل ��ة م ��ن اعم ��ال ه ��ي
بمجموعه ��ا وظيف ��ة المؤمني ��ن في
زم ��ان غيب ��ة صاح ��ب الزم ��انQ
وه ��ي اربع ��ة وخمس ��ون ام ��را يليق
بالمؤمنين المواظبة عليها والعمل
به ��ا  .منه ��ا االغتم ��ام لفراق ��هQ
ولمظلوميت ��ه ,وانتظ ��ار فرج ��ه
وظهوره . Qواضافة الى ذلك فقد
ذك ��ر المؤل ��ف ضمن الج ��زء االول
فصلي ��ن :االول في بع ��ض االدعية
والزي ��ارات كالدع ��اء بع ��د الصالة
المكتوب ��ة وغي ��ره م ��ن االدعي ��ة
والصلوات .
وفصل اخ ��ر في ان ق ��دام هذا
االم ��ر -اي الظه ��ور المق ��دس-
خمس عالمات .
اما الجزء الثاني من المحتوى
ففي ��ه ع ��دة ام ��ور منه ��ا (اظه ��ار
العلم ��اء علمهم وارش ��اد الجاهلين
الى جواب شبهات المخالفين كي ال
يضلوا) .وتجديد العهد والبيعة لصاحب
الزم ��ان Qف ��ي كل يوم او ف ��ي كل وقت
ممكن .

واالتف ��اق واالجتم ��اع عل ��ى نصرت ��ه
 Qواالهتم ��ام ف ��ي اكتس ��اب الصف ��ات
الحمي ��دة واالخ�ل�اق الكريم ��ة واداء
الطاعات والعبادات.

وق ��د ضمّ ��ن المؤل ��ف كتاب ��ه فصال
ف ��ي معرف ��ة صف ��ات وخصوصي ��ات
صاحب االم ��ر والزمان االم ��ام الحجة
المهدي. Q.
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الحياة في ع�صر الظهور (الحالة االقت�صادية)

السيد فاضل الجابري

يواجه العالم اليوم ازمة اقتصادية طاحنة،وان هذا العالم كله ينظر الى
هذه االزمة االقتصادية بعين الجد ،الن هذا يعني انّها اذا اس ��تفحلت فس ��وف
ينه ��ار النظام االقتص ��ادي العالمي بأكمل ��ه ،كما انهار النظام االش ��تراكي او
الشيوعي س ��ابقاً،وكما يواجه النظام الرأس ��مالي اليوم نفس االزمة ،ولذلك
ف ��ان بعض الدول ترى النظ ��ام االقتصادي العالمي في حاج ��ة الى عدالة؟ أي
وض ��ع قواع ��د عادلة له ،وهناك دع ��وات لضرورة الوصول ال ��ى قواعد جديدة
وقوانين جديدة الرساء نظام اقتصادي عالمي جديد ،وهذا في الواقع يجعلنا
نستش ��رف مس ��تقبل االقتصاد العالمي ،فنحن معنيون به الننا نعيش في هذا
العالم وذلك على ضوء ما عندنا نحن المس ��لمين من اقتصاد اس�ل�امي ندّعي
انه االكمل واالفضل ،فكيف يكون ذلك وهل ان امامنا حقا س ��يجعل المسلمين
آن ��ذاك في منأى عن االزمات االقتصادية الخانقة ذلك في عصر المعصومQ
وفي عصر الظهور ،عصر اإلمام المهدي.Q
ان االقتص ��اد كم ��ا ال يخفى هو عصب الحياة  ،وله مدخلية في كل جوانب
الحي ��اة ،وبالتالي فان تركيز البش ��رية عموماً من بدايته ��ا الى يومنا هذا على
مس ��ائل االقتصاد،لذلك نجد التطرف في جعل الجان ��ب االقتصادي والعامل
االقتصادي هو العامل االول واالساس في مشكلة االنسانية ،والبشرية.
وهذا كله بس ��بب البعد عن الدي ��ن،وان الباحثين والمحققين يقولون هذا
ال ��كالم حتى ف ��ي الغرب ويعترفون بان الدين هو عص ��ب الحياة ،فبغير الدين
ال تقوم للحياة قائمة سليمة وصحيحة ،ويبقى العالم أمام ازمات متكررة.
والمشكلة هي في البناء االقتصادي،فانه مبني على اساس ايديولوجي،
وهو ليس فقط عبارة عن معامالت يقوم بها االنس ��ان كالش ��راء والبيع،فكيف
يكون هذا االقتصاد في دولة الدين ،دولة اإلسالم ،دولة اإلمام المهديQ
ان اإلم ��ام Qحينما يقوم بحل هذه المش ��كلة،فال يحلها حالً عادياً،بل
ان ��ه يعيد بناء النظ ��ام االقتصادي العالمي ،ولذلك عندن ��ا كثير من الروايات
بأن ��ه Qيأخذ الكن ��وز من اصحاب الكنوز التي ال ينفقونها في س ��بيل اهلل،اي
االم ��وال الربوية فيرجعها الى اصحابها ،اي يرجع إلى كل ذي حق حقه ،وكل
شيء غير مباح شرعاً وكل شيء لم يكن بالوضع الطبيعي
فالإم��ام� Qسوف يعي��د توازن االمور حتى ف��ي م�س�ألة البنوك،
البنك الربوي  ،الربا اال�ستهالكي وهو غير الربا اال�ستثماري كما يقال،
ويعطي حرية بمق��دار معين لالنتاج واال�ستثم��ار ،فالإمام� Qسوف
يطبق الفقه اال�سالمي في هذا الجانب.
هن ��اك جملة م ��ن االمور التي س ��وف تكون في دول ��ة اإلمام،Qفبعض
االم ��ور متعلقة باآلثار التكوينية للعدل في زمان ��ه ،الن العدل له أثر ،والقرآن
الكريم يبين (وَلَوْ أَ َّن أَهْ َل الْ ُقرَى َآمَنُوا وَاتَّ َقوْا لَ َفتَحْنَا عَلَي ِْهمْ بَرَ َكاتٍ مِنَ السَّ� �مَا ِء
وَالأَْر ِْض وَلَكِنْ َك َّذبُوا َفأَخَ ْذنَاهُمْ بِمَا َكانُوا يَ ْك ِس� �بُو َن) ،اذن التقوى وااليمان لها
مدخلية ف ��ي اآلثار الوضعية ونزول الخيرات من الس ��ماء واخراج البركات من
االرض ايضاً ،وبالتالي فان اإلمام Qس ��وف يس ��تفيد من ه ��ذه ايضاً لتطوير
الحي ��اة االقتصادي ��ة التي س ��وف تنعكس عل ��ى كل مظاهر الحي ��اة االجتماعية
والفكرية والثقافية والدينية وغيرها.
و اإلمام س ��وف يس ��تفيد م ��ن مخازن الماء وبالتالي س ��وف يس ��تثمرها،

وكذل ��ك س ��وف يش ��ق
االنهار،وعلى س ��بيل المثال
يش ��ق نه ��راً او نهري ��ن م ��ن
كربالء ال ��ى النجف ،كذلك
نج ��د ان هن ��اك رواي ��ة ع ��ن
النب ��ي Nيرويها ابو س ��عيد
الخدري انه (:يخرج في آخر
امتي المهدي Qيسقيه اهلل
الغيث).
وفي هذا الس ��ياق تأتي
مشكلة الزراعة .المبنية على
اس ��اس الماء،والزراعة هي
األمن االقتصادي ،األمن الغذائي.
روى المجلس ��ي ع ��ن امير المؤمني ��ن Qقال (:لو قد ق ��ام قائمنا النزلت
الس ��ماء قطرها والخرجت االرض نباتها ...حتى تمشي المرأة بين العراق الى
الش ��ام ال تضع قدمها إال عل ��ى نبات .)...وهذا يعني انه س ��يصبح هناك غطاء
نباتي وزراعة في كل مكان ،وهذه الصحارى الموجودة االن س ��وف تصبح وقد
غطاها النبات وتستثمر للغذاء.
ً
كذلك الثروة الحيوانية التي تش ��كل ايضا مصدر غذاء لالنسان،فاإلمام
 Qس ��وف يعالجها باعتبارها مشكلة ويحقق االكتفاء الذاتي منها لذلك يقول
النب ��ي (:Nيخ ��رج المهدي Qفي امتي يبعث ��ه اهلل عياناً للن ��اس تتنعم االمة
وتعيش الماش ��ية وتخرج االرض نباتها )...وغير ذل ��ك من الروايات العديدة،
اذن اإلم ��ام س ��وف يعالج قضية الم ��ال ،وقضية المياه ،قضية الغذاء س ��واء
كانت في جانبها النباتي او الحيواني وهذا يشمل الماشية.
الجانب الثاني هو ان اإلمام Qس ��وف يس ��تثمر ويس ��تفيد م ��ن التقنيات
العلمية لتحقي ��ق الرفاه االقتصادي ،ولذلك عندنا روايات تقول بأن اإلمامQ
س ��وف يعطي او س ��وف يضيف الى العلم الموجود عند الناس ( )25حرفا من
العل ��م ،وفي جميع االتجاهات ،ومن بي ��ن هذه االتجاهات االتجاهات التقنية
وآالت االنتاج .
لك ��ن البد ان تتبل ��ور اآليات القرآني ��ة والروايات الواردة ع ��ن النبي واهل
البيت Kبش ��كل نظرية وبشكل نظام اقتصادي له تفاصيل وله تشعبات يمكن
ان تعال ��ج جميع النواحي،ولكننا البد ان نرجع الى القرآن ،ونحن ال نس ��تطيع
ان نستثمر ليس لدينا ادوات االنتاج التي من خاللها نستطيع ان نستخرج هذه
الكنوز ،القرآن يحتاج الى من يقوم باستخراج مفاهيمه ،واإلمام المهديQ
هو القرآن الناطق هو الذي يعتمد ويستند ويستخرج هذه االفكار وهذه االنظمة
وهذه اآلراء وهذه النظريات من القرآن الكريم لماذا ،النه يملك هذه اآلليات.
باعتقادنا ان اإلمام المهدي Qاو المعصوم هو الوحيد القادر على تنفيذ
ذلك ،النه عدل القرآن.
جعلن ��ا اهلل من انصار اإلم ��ام المهدي Qومن ابناء دولت ��ه دولة القرآن
أنه سميع مجيب.

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 عم ��وم محافظات العراق وهذه
ه ��ي نتائج اس ��تبيان محافظة ص�ل�اح الدين ,نضعه ��ا 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

رصدنا
رصدنا

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

مطالعات مهدوية يف ال�صحافة االلكرتونية

ظهرت الصحافة اإللكترونية ألول مرة في منتصف التس ��عينيات ،لتش ��كل بذلك ظاهرة إعالمية
جديدة ارتبطت مباش ��رة بعصور ث ��ورة تكنولوجيا االتصال والمعلومات ،وليصبح المش ��هد اإلعالمي
واالتصال الدولي أكثر انفتاحاً وس ��عةً ،حيث أصبح بمقدور من يش ��اء اإلسهام في إيصال صوته ورأيه
لجمهور واس ��ع من القراء دونما تعقيدات وبذلك اتس ��عت الحريات الصحفية بش ��كل غير مس ��بوق ،و
أثبتت هذه الظاهرة اإلعالمية الجديدة قدرتها على تخطي الحدود الجغرافية بيسر وسهولة.
ورصدنا في هذا العدد يعرض ما نشرته بعض تلك الصحف االلكترونية حول القضية المهدوية.
فصحيف ��ة (الرياض) االلكترونية القت نظ ��رة على كتاب (تحديق النظ ��ر والمهدي المنتظر)Q
لمؤلفه الشيخ (محمد بن عبد العزيز المانع) المتوفى سنة 1385هـ مدير المعارف في وقته ،وصدرت
طبعته األولى بالرياض عام 1430هـ .ويوضح المقال ان الكتاب يتكون من قسمين ،القسم األول جعله
المحقق دراس ��ة تضمنت أوالً الكالم عن المهدي Qفي أحد عش ��ر مطلباً تناولت معنى المهدي،Q
واس ��مه ،وصفته ،ومكان خروجه ،وتواتر أحاديثه وما ورد ف ��ي الصحيحين وغيرهما عنه ،وموقف
المنكرين لخروجه ،والحكم على أحاديثه بالضعف ،وأقس ��ام الناس حيال أخباره ،ومؤلفات علماء
نجد فيه.
وخالص ��ة موقف الش ��يخ ابن مانع من أخب ��ار المهدي Qالمنتظر كما أورده ��ا في كتابه (تحديق
النظ ��ر) أن ��ه يؤمن بخ ��روج رجل في آخر الزم ��ان يمأل األرض عدالً بع ��د أن ملئت ج ��وراً كما ورد في
الصحيحين ،لكنه يتحفظ على تس ��ميته بالمهدي Qلعدم صحة األحاديث الواردة في تس ��ميته بهذه
التس ��مية  -كم ��ا يرى  ،-وقد حش ��د لذلك واحداً وعش ��رين حديثاً قام بنقدها نقالً ع ��ن أئمة علماء
الجرح والتعديل( .انتهى)
ورصدنا هنا تسجل مالحظة مضمونها هي هل ان اإلشكالية في االسم أم في المسمى؟ والواضح
من موقف المؤلف انه ليس لديه إش ��كالية في المس ��مى ولكن اشكاليته في االسم ،وهذا تعسف نقدي
واضح حتى وان لم ترد رواية بالتصريح عن االسم اال إن عمل المهدي Qدال على مهديته.
ولعل هذا االمر نجده بش ��كل مفصل فيما نش ��رته صحيفة (الراكوبة) االلكترونية الس ��ودانية من
مقال ألس ��تاذ الفلس ��فة بجامعة الخرطوم تحت عنوان (المهدي المنتظر :تحليل منهجى للمهدوية فى
الفكر اإلس�ل�امي) حيث وضّح فيه جذور االعتقاد بالمهدي المنتظر Qفي كثير من األديان السماوية
وغير الس ��ماوية والفلسفات والمذاهب ،حيث قالت به بعض فرق اليهود  ،وبعض فرق المسيحيين،
كم ��ا قال به المغول،وورد ف ��ي الديانات المصرية القديمة ،وفى كت ��ب الصينيين وعقائد الهنود وفي
األس ��اطير القديمة .وقد فس ��رت بعض الفلسفات هذه الظاهرة بتصور قيم العدل والحق والمساواة...
دون الس ��عي لتحقيقه ��ا ،اي أنها من باب التمني ،غير ان له ��ذه الظاهرة ( باالضافة إلى هذه الداللة
الس ��البة) داللة ايجابية هي االعتقاد بان النصر النهائي هو لقيم العدل والحق والمساواة...مع السعي
لتحقيقه ��ا ،اي أنه ��ا من باب الرجاء أيضا ،إذ أن كليهما خصائص وملكات إنس ��انية ثابتة رغم تغير
مضمونها ،ثم أش ��ار المق ��ال إلى مذاهب هذا االعتق ��اد بقوله :وهناك ثالثة مذاه ��ب حول االعتقاد

هيئة التحرير

يوما ثم انطفأ وتالش ��ى ،موضحا المقال إن المرور من ظهور الزعيم كمحطة وفعل يتيم ومنفرد إلى
مشروع استنهاض ونهوض لفرد وجماعة وأمة ،يستلزم تشكل عقلية النفور والتحدي كمحطة أولى في
بناء الفرد الفاعل والمبادر ،سواء غاب الزعيم أو حضر ،وإن كان حضوره يزيد المشهد نورا وجماال
وسالمة بما يحمله من أدوات الوعي والرشد لنجاح مسار النهوض والفعل( .انتهى)
 تقول رصدنا والمقال هنا يسلط الضوء على أهمية وعي الجمهور لمسؤوليته اتجاه تغيير واقعهوهي خطوة مهمة جدا في طريق التمهيد لظهور القائد ودور هذا الوعي في خلق حياة كريمة للمجتمع
البد ان يكون عبر ثنائية المجتمع والقائد معا.
اال ان صحيفة (مشروع النهضة) رفضت هذه الفكرة (ثنائية الشعب والقائد) عبر مقالها المنشور
بعن ��وان (البحث ع ��ن القائد المنقذ) موضحة ان  :مما نقله التاريخ عبر األزمان من أقاويل اش ��تهرت
بحكمتها مقولة نابليون ( جيش من األرانب يقوده أس ��د خير من جيش من األس ��ود يقوده أرنب ) وهي
مقول ��ة تبدو صحيح ��ة إلى حد كبير ،ولها مواق ��ف تؤيدها من التاريخ القدي ��م والحديث ،ولكن هذه
المقولة لها جانب س ��لبي أيضا ،وه ��و أنه حين تناقش التحديات واألخطار الت ��ي تواجه األمة اليوم،
كثي ��را ما يستش ��هد الباحثون والدعاة والمفكرون عل ��ى أهمية دور القائد ف ��ي مواجهة هذه التحديات
واألخط ��ار ،فظللنا نعيش في وهم الواحد ،وننتظ ��ر هذا الواحد الذي لم يأت حتى اآلن! ذلك البطل
الذي س ��يأتي على جواد من أحالم الجماهير ،لينتشل األمة من كبوتها وعثرتها وهزائمها .فأصبحنا
أم ��ة البح ��ث عن البطل المنقذ ،أمة اللجوء إلى البطل الواح ��د ،فإذا خرج واحد تعلقت به القلوب ،
وانجذب ��ت له العيون وقيل :ه ��ذا هو!إنه هو!هذا هو القائد المنقذ  ،ف ��إذا لم تتحقق األحالم وخيبت
اآلمال قيل  :ليس هو !!! الش ��ك أن هناك آخر س ��يأتي !وهكذا نظل نبحث عن آخر فإلى متى س ��نبقى
منتظرين؟؟)
ويس ��تمر المقال بقوله( :إن هذا الفهم وما ترتب عليه من س ��لوك على األمة له خطورته ألنه يوجه
إلى العمل الفردي ويحول دون العمل الجماعي  ،ويفرز صورة خاطئة قاتلة لدور كل من القادة واألمة
في تحمل المس ��ؤوليات ومواجهة التحديات .فعملية ش ��يوع هذا الفهم الس ��لبي يس ��تبعد دور األمة في
المس ��ئولية ويطمس ف ��ي عقولها مفهوم المس ��ؤولية الجماعية ويش ��يع التواكل على القي ��ادات وحدها
فمهما دعيت األمة إلى التضحية والمش ��اركة أجاب لس ��ان حالها ( َفا ْذهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ َف َقاتِال إِنَّا هَاهُنَا
َقاعِ� �دُو َن) ،ومهم ��ا توالت أمام عيونها صور العجز والفش ��ل والهزيمة فإنها تظ ��ل متثاقلة إلى األرض
تنتظ ��ر المعج ��زة وظهور القائد المنقذ وتظل ترس ��م له صورا غيبية أس ��طورية ،وتتجاذب في هويته
وش ��خصيته ،ولذلك كان البد من وضع األمور في نصابها وبيان دور األمة ودور الفرد من خالل األمة
ف ��ي عملية اإلصالح والتغيير لكي ال تكس ��ل األمة وال تفتر وال تتوان ��ى وال تتوهم أن مهمتها تنحصر في
انتظ ��ار البطل األس ��طوري وانتظار الفرد المنقذ الذي البد أن تأتى ب ��ه العناية اإللهية يوما من األيام
وما علينا إال الصبر وما علينا إال االنتظار ،واآلن يمكننا أن نقول  (:جيش من األسود يقوده أسد خير
من أسد يقود جيشاً من األرانب ) (انتهى)

ت��رى ر�صدن��ا ان المقال خلط الغ��ث بال�سمين ولم يعالج ثنائي��ة القائد وال�شعب ب�ش��كل �صحيح كما عالجها
المق��ال ال��ذي قبله ،فلي�س من ال�صحيح التركيز على دور القائد م��ن دون المقود والعلى دور المقود من
دون القائد الن كالً منهما له دوره والعملية هي عملية تكامل ادوار اليمكن ان ينجح احدهما بدون الآخر مع
الت�سلي��م ب�سالمة االطروحة الفكرية (�أي قانون الحكم) وهذا الخلط يح�صل كثيرا لدى الباحثين عند بحثهم
عن المنتظر والمنتظرين مما ي�ؤدي بهم الى نتائج غير �صحيحة لعدم ادراكهم االركان الثالثة التي يقوم
عليها نجاح �أي م�شروع الهي وهي (القائد االلهي والقانون االلهي وا�ستعداد القواعد ال�شعبية).
بالمه ��دي Qف ��ي إطار الفكر اإلس�ل�امي  :المذهب األول هو النفي المطل ��ق اي نفي كل الدالالت التي
تشير إليها األحاديث الواردة في المهدي  ،Qويستند هذا المذهب إلى نصوص ظنية الورود والداللة
(كاألحاديث الواردة في المهدي المنتظر )Qال يجوز األخذ بها في العقيدة بالغيبيات.
والمذه ��ب الثان ��ي هو اإلثب ��ات المطلق اي إثب ��ات كل الدالالت الواردة ف ��ي أحاديث المهدي،Q
باعتبار ان هذه األحاديث ذات داللة قائمة بذاتها.
المذه ��ب الثال ��ث هو االثبات المقي ��د اي اعتبار هذه األحاديث ذات داللة غي ��ر قائمة بذاتها ،بل
قائم ��ة بغيره ��ا( دالالت النصوص اليقيني ��ة الورود قطعية الدالل ��ة)  ،باعتب ��ار أن االعتقاد بالمهدي
 Qم ��ن ف ��روع الدين التي مصدرها النص ��وص الظنية الورود والداللة ،ال م ��ن أصوله التي مصدرها

وترى رصدنا ان المقال خلط الغث بالس ��مين ولم يعالج ثنائية القائد والش ��عب بشكل صحيح كما
عالجه ��ا المق ��ال الذي قبله ،فليس من الصحيح التركيز على دور القائ ��د من دون المقود والعلى دور
المقود من دون القائد الن كالً منهما له دوره والعملية هي عملية تكامل ادوار اليمكن ان ينجح احدهما
بدون اآلخر مع التسليم بسالمة االطروحة الفكرية (أي قانون الحكم) وهذا الخلط يحصل كثيرا لدى
الباحثي ��ن عن ��د بحثهم عن المنتظر والمنتظرين مما يؤدي بهم الى نتائج غير صحيحة لعدم ادراكهم
االركان الثالثة التي يقوم عليها نجاح أي مش ��روع الهي وهي (القائد االلهي والقانون االلهي واستعداد
القواعد الشعبية).
أم ��ا جريدة (ايالف) اليومية االلكترونية فقد نش ��رت مقاالً تح ��ت عنوان (جدلية األلم واألمل في

ان الحديث عن االمام المهدي Qهو حديث عن االمل وااليمان بالمنقذ ومخل�ص الب�شرية من الجور والظلم
والآالم ،وهو حديث امل االن�سانية ال�سترداد حقوقهم والعي�ش في امن وامان وكذلك هو حديث عن عقيدة
عالمي��ة ولي�ست مح�ص��ورة لل�شيعة او ال�سنة بل ل��كل االديان والمذاهب واالنتم��اءات ،وانه من الم�ؤكد ان
االمام المهدي Qمن اهل بيت الر�سول الكريم. N
النصوص اليقينية الورود قطعية الداللة .يقول الش ��يخ ش ��لتوت(تخضع جميع األخبار التي تتحدث عن
اش ��راط الساعة إلى مبدأ قطعية النصوص و ظنيتها في الورود والداللة) مشيرا إلى ان لهذا االعتقاد
ضواب ��ط ،وأوض ��ح أقس ��ام االنتظار بين الس ��لب واإليج ��اب وختم المق ��ال بقوله ( :ويدع ��م االعتقاد
بالمهدية والداللة االيجابية لمفهوم االنتظار انه في كل المجتمعات يوجد طالئع للتطور االجتماعي،
ذلك انه إذا كانت المجتمعات تتطور من خالل تبادل المعرفة الصحيحة بالمش ��كالت ،واالش ��تراك
في المعرفة العلمية بحلولها  ،والعمل الجماعي تنفيذا لهذه الحلول ،فان الناس يتفاوتون في مقدرة
كل منه ��م عل ��ى إدراك المش ��اكل او معرف ��ة حلولها او العمل ،كم ��ا ان مقدرة بع ��ض المجتمعات على
التط ��ور االجتماع ��ي قد تتعطل في زمان معي ��ن نتيجة لعوامل ذاتية وموضوعي ��ة متفاعلة ،وهنا يوجد

الخطاب الش ��يعي) وقد اش ��ار المقال ال ��ى فكرة المنقذ اإللهي عبر الش ��عائر الحس ��ينية بقوله( :من
الدوافع االساس ��ية لتطور العزاء الحس ��يني في عاش ��وراء هي العالقة الجدلية بين تراجيديا كربالء
وفكرة األمل المنقذ التي تضمنت طقوس ��ا لها أهمية بالغة ،ولكنها شديدة الخصوصية والحساسية،
ترتبط بالبعد الرمزي الذي تجس ��ده عاش ��وراء ،والذي يفتح بابا واسعا على تأويالت عديدة تتخطى
ح ��دود هذه المناس ��بة الدينية وتخترق حدود الزمن الذي تنتس ��ب اليه ،بس ��بب ان تراجيديا كربالء
تعكس في الخطاب الش ��يعي الشعبي ابعادا عديدة ،منها ثنائية األلم واألمل وثنائية الموت والحياة،
كم ��ا جاءت في الميثولوجيا البابلية والفينيقية والمس ��يحية وغيرها من االديان ،وهكذا ارتبطت ثورة
الحس ��ين Qومبادؤه واستشهاده في كربالء باأللم ،واأللم باألمل ،واألمل باإلنقاذ ،من اجل تنفيذ

ان هن��اك التزامات على الم�ؤمن وهو يعتقد بظهور االم��ام Qحيث ان هناك اعتقاداً نظريا واعتقاداً عملياً
والعمل��ي هو التم�سك بروح العدل ورف�ض الظلم في كل الميادين ،وكذلك االبتعاد عن البدع واالنحرافات
والت�شوي��ه حتى يظ��ل اال�سالم �صافيا ونا�صعا وبعيداً ع��ن الفتاوى التي ت�سمح باالنته��اك والفتك والقتل،
خا�ص��ة ان اال�سالم ب��د�أ �ضعيفا بعد تدخل البع�ض والتالعب باالحكام حتى ا�صب��ح اال�سالم م�شوها الن ه�ؤالء
ف�ضلوا الم�صالح الخا�صة على اال�سالم
اإلنس ��ان الذي يتوافر له اإلحساس بمش ��اكل الناس ،والمعرفة العلمية بحلولها ،و القدرة على العمل
االيجابي ،وهو ما يسمى الزعيم او البطل (انتهى)
 تقول رصدنا  :ومن الواضح لدى القارئ الكريم ان المقال يريد وضع أساس قائم على منهجيةمنطقية في تفسير قضية كثر حولها الجدل بين منكر ومؤيد مع ان الجميع يؤمن بها.
وج ��اء في صحيفة (فجر نيوز) االلكترونية مقال تحت عن ��وان (نحن وأردوغان والمهدي المنتظر
 )Qال ��ذي تن ��اول قضية مهمة ،فهو يض ��ع اليد على الجرح ويش ��خص علة الجماهي ��ر بقوله ( :ليس
الزعي ��م ظاهرة خاطئة أو مس ��قطة ولكنه إف ��راز لحالة جماهيرية متقدمة في الوعي والرش ��د ،وإذا
تخلفت الجماهير عن دورها جلبت حالة تغيير عرجاء ومغشوشة ،فليس بالزعيم وحده تبلغ الجماهير
الثريا وتروي عطش ��ها وتأكل ثريدها على مائدة الكرام ،وال بالزعيم وحده وإن كان فذا رائدا متميزا
يمك ��ن أن ينتهي الخراب ويتش ��كل البناء الصائب.فإن ظاهرة انتظار الزعي ��م لدى الجماهير العربية
تنبئ عن قصور في فهم دورها والوعي بمس ��تلزمات تفعيله ،وتمثل صورة لواقع مهتز وخامل تعيش ��ه
هذه الجماهير ،وهي كذلك عناوين والفتات لحالة موت س ��ريري لدور حمله الماضي البعيد والقريب

االرادة اإللهية التي قررت ذلك األلم وتلك الشهادة وذلك االنقاذ( .انتهى)
 وم ��ع ان رصدن ��ا لم تنقل المقال كام�ل�ا اال ان ما نقلته يكفي العطاء ص ��ورة عن طبيعة المقالال ��ذي ح ��اول جهده ان يكون موضوعيا في نقله اال ان اس ��تعمال مصطلح (تراجيديا) بحد ذاته يش ��كل
عثرة في المقال الن كربالء اكبر من كونها استعراضاً ألحداث من الحزن ونتيجة مؤسفة في النهاية،
وهذا ما يدل عليه لفظ التراجيديا ،بل هي صراع الحق مع الباطل من اجل تحقيق العدالة االلهية.
ولم تبتعد رصدنا كثيرا عن االمل المنتظر حيث طالعت في صحيفة (النهار) الكويتية االلكترونية
مقاال بعنوان (المهدي أمل األمة اإلس�ل�امية كلها ومخلّص األرض من الظلم والطغيان) يوضح المقال
ان العدي ��د م ��ن العلماء والفقهاء ورجال الدين والخطباء اكدوا عل ��ى ان االمام المهدي Qهو المنقذ
للبشرية ومخلصها من الظلم والجور والمعاناة وانه االمل الذي ينشده الجميع بكل االديان والمذاهب
واالنتم ��اءات م ��ع فارق جزئي ��ات حول ذلك ،والمقال عب ��ارة عن تقرير الحتفالية عق ��دت في الكويت
بمناس ��بة والدة االمام المهدي Qاقيم تحت رعاية الس ��يد (أبو القاس ��م الديباجي) امين عام الهيئة
العالمية للفقه االس�ل�امي في الكويت وحضور نخبة من العلماء والفقهاء من العراق والسعودية وايران

والهند ،ونقل المقال اقوال المشاركين وكلماتهم والتي ابتدأها السيد الديباجي بقوله( :انه بعد وفاة
االمام علي ،Qكان البد من ان تس ��تمر سلس ��لة الوصيين الرتباطها العضوي مع اس ��تمرار الرس ��الة
النبوية ،انتقلت من امام الى امام ثم الى آخر االوصياء بنص رسول اهلل Nوهو االمام المهدي،Q
الذي سيظهر في آخر الزمان ليقيم حكم اهلل تعالى في ارضه ،ويحقق اهداف االنبياء والمرسلين،
وامان ��ي المس ��اكين والمس ��تضعفين ،فاالمام المهدي Qعص ��ارة االنبياء والرس ��ول NواالئمةK
واولي ��اء اهلل  -ع ��ز وجل  ،-ذخيرة خالدة الحياء القرآن واالس�ل�ام االصيل ،ونفحة طاهرة لتحرير
االنسان من االنغماس في الفساد واهوائه ،وتحريره من عبودية الغير الى عبودية اهلل الواحد القهار،
فيطبق ش ��ريعة اهلل وينفذ اوامره ويحكّم اس ��م اهلل على البس ��يطة ويطمس نهج الشيطان ويمحي فكر
وعمل الطاغوت.
ام ��ا الش ��يخ (ابراهيم النصيراوي) فقد ق ��ال :ان الحديث عن االمام المه ��دي Qهو حديث عن
االم ��ل وااليم ��ان بالمنقذ ومخلص البش ��رية من الج ��ور والظل ��م واآلالم ،وهو حديث امل االنس ��انية
الس ��ترداد حقوقه ��م والعيش في ام ��ن وامان وكذلك هو حدي ��ث عن عقيدة عالمية وليس ��ت محصورة
للش ��يعة او الس ��نة بل لكل االديان والمذاهب واالنتماءات ،وانه من المؤك ��د ان االمام المهدي Qمن
اهل بيت الرسول الكريم. N
وأوضح الش ��يخ النصيراوي ان هناك التزامات على المؤمن وهو يعتقد بظهور االمام Qحيث ان
هناك اعتقاداً نظريا واعتقاداً عملياً والعملي هو التمسك بروح العدل ورفض الظلم في كل الميادين،
وكذلك االبتعاد عن البدع واالنحرافات والتشويه حتى يظل االسالم صافيا وناصعا وبعيداً عن الفتاوى
التي تس ��مح باالنته ��اك والفتك والقتل ،خاصة ان االس�ل�ام بدأ ضعيفا بعد تدخ ��ل البعض والتالعب
باالحكام حتى اصبح االس�ل�ام مشوها الن هؤالء فضلوا المصالح الخاصة على االسالم ،وعليه يجب
االعتق ��اد ان االمام المهدي Qس ��يخرج الحياء دين جده الرس ��ول الكري ��م ،Nوااللتزام الثالث هو
االعتق ��اد الكلي بأن مول ��د االمام المهدي Qوظهوره ب ��إذن اهلل تعالى يمثل حالة التعاليم االنس ��انية
وان تك ��ون الفك ��رة عالمي ��ة الن االم ��ام ليس لطائف ��ة او مذهب او أم ��ة معينة بل للبش ��رية ،النه يمأل
االرض قس ��طاً وع ��دالً ،ومن هنا فان ظهور االمام المهدي Qه ��و نهضة عالمية ،وعلينا ان نفكر في
العالم واالنس ��انية حيث ان االس�ل�ام ربانا على األممية والعالمية واالس�ل�امية فيجب الشعور باالخوة
االسالمية( .انتهى)
كلمة ر�صدنا
ان الحديث عن امل الخالص حديث يطول مقامه ويطيب س ��ماعه فما أضيق العيش لوال فس ��حة
األمل ش ��ريطة ان يكون هذا األمل مقروناً بالعمل والس ��عي الجاد لبلوغ المراد فالجلوس على األطالل
وندب سوء الحال ال يزيد اإلنسان إال تأخرا وخسران.
وه ��ذا حصيل ��ة ما خرج ��ت به رصدنا لم ��ا طالعته في الصح ��ف االلكترونية والتي ال يس ��ع المقام
تسليط الضوء على جميعها ،ولكن تبقى القضية المهدوية تشغل فكر الجميع وفي كل رصد يتأكد هذا
األمر ويصبح اكثر وضوحا.
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اجرى اللقاء :محمد الخاقاني

لمناسبة اقامة مهرجان (االمان) الذي اعتادت ان
تقيمه هيأة اإلمام الصادق Qالثقافية في الديوانية.
اج ��رت صحيفة (ص ��دى المهدي )Qه ��ذا اللقاء
مع الشيخ باس ��م الوائلي /المشرف على الهيأة ,وقد
توجهت له الصحيفة باالس ��ئلة التالية وقد اجاب عليها
مشكوراً:
�صدى :كيف نشأت فكرة اقامة المهرجان؟
ال�شيخ الوائل��ي :انه بعد ظهور دعوات تداخلت
م ��ع القضية المهدوية ,فقد دف ��ع ذلك جمعاً من طلبة
العل ��وم الدينية إلى تقديم مجموع ��ة من المحاضرات
والبح ��وث لهذا الغرض ,ثم تط ��ورت الفكرة إلى عقد
مهرج ��ان كام ��ل وهكذا ت ��م انط�ل�اق اول مهرجان في
شعبان المعظم عام  1430هـ وسمي بمهرجان (االمان
الثقافي) نس ��بة إلى احد الق ��اب اإلمام Qوهو االمان
كم ��ا ف ��ي حديث عن ��ه Qبه ��ذا الخصوص ف ��ي كتاب
(الغيب ��ة)( :وان ��ي ألمان الهل االرض كم ��ا ان النجوم
أمان ألهل السماء).
وقد اشتمل المهرجان على مجموعة من االنشطة
والفعالي ��ات وكان م ��ن تل ��ك االنش ��طة اقامة مس ��ابقة
مهدوية وعرض لفن تش ��كيلي واقام ��ة معرض للكتاب
الثقاف ��ي وقصائ ��د واوبريت ��ات فض�ل�اً ع ��ن البح ��وث
المهدوية.
�ص��دى :ما هي مالحظاتكم عن تطور المهرجان

جانب من احلضور في مهرجان األمان

في سنته الثالثة؟
ال�شيخ الوائلي :في هذه السنة ظهر المهرجان
بحلة جدي ��دة حيث أضيف معرضاً للزهور والش ��تالت
الزين ��ة وكان هناك حض ��ور متميز للجمه ��ور ,وقدوم
وف ��ود عربية حض ��رت من لبن ��ان ومصر أكب ��رت هذا
الجهد المهدوي.
�ص��دى :ما ه ��ي االه ��داف م ��ن وراء اقامة هذا
المهرجان؟
ال�شي��خ الوائل��ي :أن اله ��دف االول ه ��و خل ��ق
وارس ��اء ثقافة مهدوية صحيحة ف ��ي المجتمع ,وعبر
آليات وانشطة مختلفة.
ام ��ا الهدف اآلخر فهو عرض علوم أهل البيتK
والتي نراها اآلن مغيبة في االعالم المرئي والمسموع.
�ص��دى :وقب ��ل ان نودعك ��م نرج ��و لمؤتمرك ��م
االس ��تمرار والنجاح ولكم الموفقية ,وماذا لديكم من
كلمة اخيرة تقولونها لـ (ص ��دى المهدي )Qفي ختام
هذا اللقاء.
ال�شي��خ الوائلي :ال يفوتني هنا ان اش ��كر وأُكبر
الجه ��ود الخي ��رة لمرك ��ز الدراس ��ات التخصصية في
اإلمام المهدي Qالذي يقف داعماً وسانداً للمهرجان.
وكذل ��ك الصحيف ��ة المهدوي ��ة المبارك ��ة (ص ��دى
المهدي )Qوكادرها بعملهم الميمون.

لقاء (صدى املهدي )Qمع الشيخ باسم الوائلي

قاعة املهر جان

الشيخ عبد املهدي الكربالئي والشيخ املصري العاملي والسيد محمد زبيبة

الشيخ ضياء الدين زين الدين يلقي بحثه

السيد علي امليالني يلقي بحثه

السيد صادق اخلرسان يلقي بحثه

مهرجان ربيع االنتظار

لمناس ��بة مي�ل�اد الن ��ور بقي ��ة اهلل االعظ ��م اإلم ��ام الحجة
المهدي المنتظر.Q
اقامت ممثلية المرجعية الدينية العليا وفي مس ��جد الرسول
االعظم Nف ��ي البصرة الفيحاء مهرج ��ان (ربيع االنتظار) في
الفترة من  18ولغاية  23ش ��عبان 1432هـ .برعاية الش ��يخ محمد
فلك المالكي وكيل المرجعية العليا في الزبير.
وقد ت�ضمن المهرجان الفعاليات الآتية:
 .1اقامة معر�ض الكتاب �شارك فيه:
_ االمانت ��ان العامت ��ان للعتبتي ��ن الحس ��ينية والعباس ��ية
المقدستين.
_ مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي.Q
_ مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ االسالمي.
وتم افتتاح المعرض في مسجد الرسول االعظم Nبحضور
الس ��يد محمد علي الشيرازي والس ��يد محمد القبانجي والشيخ
محمد فلك المالكي.
 .2احتفالية المهرجان:
اقيم ��ت ف ��ي مس ��جد آل محمد في قض ��اء الزبير مس ��اء 18
شعبان  1432هـ.
وحضر االحتفالية السيد محمد علي الشيرازي نجل المرجع
الديني الس ��يد عبد اهلل الش ��يرازي ,والس ��يد محمد القبانجي
مدير مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي ,Qووفد
من علماء اهل الس ��نة برئاسة الش ��يخ جمال الدوسري ،وممثل
االخوة الشيخية ,وممثل عن الس ��يد محمد صادق الشيرازي,
والقنصل االيراني في البصرة ,ومشايخ وائمة المساجد وطلبة
الحوزة العلمية,وجمهور كبير من محبي أهل بيت النبوة.K
تضم ��ن الحفل ت�ل�اوة معطرة م ��ن الذكر الحكي ��م ,تالها
نش ��يد ندبة اإلم ��ام المهدي Qلفرق ��ة (مجموعة التوش ��يحات
الديني ��ة للمجم ��ع القرآني) ,ث ��م كلمات ،كان ��ت االولى لحجة
االس�ل�ام الشيخ محمد فلك المالكي ،بعدها كلمة السيد محمد
علي الشيرازي ,ثم جاءت كلمة الشيخ الدوسري.
 .3ام�سية �شعرية.
 .4ندوة ثقافية فكرية مهدوية:
وقد اقيمت في مسجد الرسول االعظم Nوقد ادار الندوة
الش ��يخ محمد فلك المالكي ,وقد تضمن ��ت الندوة محاضرتين
االولى بعنوان (التطبيق والتوقيت في القضية المهدوية) للس ��يد
محم ��د القبانج ��ي ,والثانية بعن ��وان (بناء ش ��خصية المنتظِر)
للسيد محمد علي الشيرازي.
 .5خاتمة االحتفالية:
وهي امسية قرآنية حضرها قراء من ابناء المحافظة.

الشيخ محمد فلك املالكي والسيد الشيرازي والقباجني

الشيخ جمال الدوسري من أهالي السنة متحدثا ً إلى اجلمهور

جانب من معرض الكتاب

السيد محمد القباجني وبحث التطبيق والتوقيت

جناح مركز الدراسات التخصصية في االمام املهديQ
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مقاالت وتتمات

تتمة

اذن مبدأ االنتظار مبدأ عقلي هذا اوالً ،وهو ايضاً مبدأ جبلي نفسي،
اهلل (تبارك وتعالى) عندما خلق االنس ��ان اودع فيه غرائز تمكنه من االنفتاح
عل ��ى الحياة ،اودع فيه غرائ ��ز من خاللها يبني الحياة ،اودع في االنس ��ان
غري ��زة حب ال ��ذات حتى يتزوج وينجب ويبني اس ��رة ويبني مجداً ،اودع في
االنس ��ان غريزة الغضب حتى يدافع عن نفس ��ه ويدافع عن وجوده ،اودع في
االنس ��ان ايض� �اً غريزة حب الجمال حت ��ى ينتفه على الحياة بش ��تى الوانها،
ايض� �اً اودع ف ��ي غريزة االم ��ل واالنتظ ��ار ،االم ��ل واالنتظار غري ��زة جبلّية
في نفس كل انس ��ان ل ��وال هذه الغريزة الختنق االنس ��ان بالظروف القاس ��ية
والضغ ��وط النفس ��ية او الضغ ��وط االجتماعي ��ة ،اذن مبدأ االنتظ ��ار مضافاً
ال ��ى انه مب ��دأ عقلي هو مبدأ جبلّي ومضافا الى ان ��ه مبدأ عقلي ومبدأ جبلّي
ه ��و مبدأ س ��ماوي ،نحن عندما نق ��رأ قوله تعالى {وَلَ َق� �دْ َكتَبْنَا فِ ��ي الزَّبُورِ
مِ� �نْ بَعْ� �دِ ِّ
الذ ْك � ِ�ر أَ َّن الأَْرْضَ ي َِرثُهَا عِبَ ��ادِيَ} الذكر يعني ذك ��ر اهلل ال إله إال
اهلل ،بع ��د هذه الكلم ��ة (كلمة التوحيد) جاءت اعظ ��م كلمة ان االرض يرثها
عبادي الصالحون،وه ��ذا يعني ان اليوم الموعود هو اعظم مقدس واعظم
عقي ��دة بع ��د عقيدة التوحيد ،وكلم ��ة {وَلَ َق� �دْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُ ��ورِ} والزبور ال
خصوصي ��ة ل ��ه  ،ان تقول اآلية بأن جميع الكتب الس ��ماوية وجميع الش ��رائع
السماوية بش ��رت بهذا اليوم وحققت مبدأ االنتظار ،اليهود ينتظرون يوماً،
المس ��يحيون ينتظرون منقذا ،البوذيون كذلك ،جميع الش ��رائع سواء كانت
س ��ماوية او كانت انس ��انية جميع الش ��رائع تنتظر يوما لتحقيق العدالة التامة
عل ��ى االرض ،تنتظ ��ر يوماً القامة الحضارة الكونية وه ��ذا ما انبئت به اآلية
المباركة فهو مبدأ سماوي متغلغل في جميع الشرائع وفي جميع الملل.

نحن نجد على م��ر الت�أريخ ان اقواما كانوا ينتظرون
مخل�صيه��م ،اليهود مثالً-بني اس ��رائيل -كانوا ينتظرون موس ��ىQ

لمدة طويلة حتى يأتي لتخليصهم،
جميع البشارات التي جاءت في الكتب السماوية السابقة على بعثة النبي
�ول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْ� �مُهُ أَحْمَدُ} وفي االنجيل (انجيل
{ Nوَمُبَشِّ� �رًا بِرَسُ � ٍ
مت ��ى) :المج ��د هلل ف ��ي االعالي وعلى االرض الس�ل�ام وللن ��اس احمد ،وان
كانت هذه حذفت في االناجيل المتأخرة لكنها موجودة في النس ��خ القديمة،
جميع الكتب الس ��ماوية نوح بش ��ر بابراهيم Qوابراهيم Qدعا ربه كما في
القرآن الكريم بأن يبعث في هذه االمة رس ��وال منهم بشر بالنبي Nوموسى
وعيس ��ى ،جمي ��ع هذه البش ��ارات بمق ��دم النبي Nه ��ي في الواقع بش ��ارة
للمه ��دي المنتظ ��ر ،Qالن خاتمية دي ��ن النبي لجميع االدي ��ان ال تتحقق إال
باليوم الموعود ،النبي Nما استطاع ان يقيم الشريعة على االرض كلها مع
ِين الْحَقِّ
ان القرآن وعد بذلك حيث قال {هُوَ الَّذِي أَرْسَ� � َل رَسُ ��ولَهُ بِالْهُدَى وَد ِ
ْه� �رَهُ عَلَى الدِّي � ِ�ن ُكلِّهِ وَلَوْ َك ِرهَ الْمُشْ � ِ�ر ُكو َن} وال ��ى اآلن لم يتحقق ذلك،
لِيُظ ِ
اذن خاتمي��ة دين النب��ي Nلجميع االدي��ان متقومة ومنوطة
بظهور الإمام ،منوطة باليوم الموعود ،فتبشير الكتب السماوية
بالنبي محمد Nهو في الواقع تبش ��ير بظهور ذلك اليوم الموعود يوم خروج
اإلمام المنتظر.Q
ق ��د يق ��ال ايض� �اً بأن االمل س ��وف يظه ��ر ال محال ��ة كما بش ��رت الكتب
السماوية وكما قال االنبياء ، Kفلماذا االنتظار ما دام سيأتي ،وله موعد
وسيظهر وسيتحقق فيه االمل.
و هن ��ا ندخ ��ل ف ��ي تحليل معن ��ى االنتظار ال ��ذي ورد في ع ��دة نصوص
ع ��ن النبي مس ��تفيضاً ،بل روته كتب الخاصة والعام ��ة ككتاب ينابيع المودة
للقندوزي،حي ��ث روى( :افض ��ل اعمال امتي انتظار الف ��رج او افضل العبادة
انتظ ��ار الفرج) .اقول أن ه ��ذه الرواية التي تقول :افضل اعمال امتي انتظار
الفرج ،كيف يتصور الذهن ان مجرد االنتظار النفسي هو افضل من الصالة
والص ��وم ،كيف يتصور العقل ان مجرد االمل ال ��ذي يعيش في النفس افضل
من سائر العبادات ،لكن لهذه الرواية مداليل.
المدل ��ول االول ه ��و مدل ��ول عقائدي ،المقص ��ود بانتظ ��ار الفرج يعني
االعتق ��اد ب ��أن اهلل يحقق اهداف ��ه ومواعي ��ده ،اهلل وعد المؤمني ��ن بالنصر
{وَعَدَ اللهَُّ الَّذِينَ َآمَنُوا مِنْ ُكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِ َفنَّهُمْ فِي الأَْر ِْض َكمَا
اسْ� �تَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ َقبْل ِِهمْ وَلَيُم َِّكنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْف ِِهمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْ � ِ�ر ُكو َن بِي شَ� �يْئًا} أن اهلل ال يخلف وعده
الن خل ��ف الوع ��د قبيح وااليمان بأن اهلل يحقق هدف جميع االنبياء والرس ��ل
باقامة الحضارة االس�ل�امية الكاملة المعتمدة عل ��ى العدالة التامة .المدلول
الثان ��ي لالنتظار مدلول روح ��ي ،ان معنى االنتظار هو عبارة عن العبادة في
مغيب الدولة االس�ل�امية ونقص ��د بها الدولة االس�ل�امية العامة على االرض
كلها ،والعبادة في فرض وفي ظرف مغيب الدولة االس�ل�امية عبادة مش ��وبة
بالخ ��وف ،مش ��وبة بالقلق ،الن ضغوط الدول االس ��تعمارية ،ضغوط الدول
االس ��تكبارية تحيط عبادة االنسان المسلم وممارس ��ته لطقوسه والعبادة مع
الخ ��وف افضل م ��ن العبادة مع االمن فقد ورد في الرواي ��ة المعتبرة ان عمار
الس ��اباطي يس ��أل اإلمام الص ��ادق Qفيقول( :ي ��ا ابا عب ��د اهلل العبادة مع
اإلمام منكم المستتر في دولة الباطل بالسر افضل أم العبادة في ظهور الحق
م ��ع اإلمام الظاه ��ر منكم؟ قال : Qيا عمار صدقة الس ��ر افضل من صدقة
العالني ��ة) .يعن ��ي العبادة ف ��ي دولة الباطل م ��ع احاطتها بالمخ ��اوف والقلق
افضل من العبادة في ظهور دولة اإلمامة.
اذن معنى االنتظار بحسب مدلوله الروحي هو االشارة الى هذا المعنى
من العبادة.

المعنى الثالث لالنتظ��ار او المدلول الثالث هو المدلول
التربوي ،االنتظار يعني االعداد ،وال معنى لالنتظار �إال االعداد،

او ام ��راً متقوقع� �اً في داخ ��ل النفس ،او ام�ل�اً محتجباً ف ��ي داخل النفس،
االنتظ ��ار اعداد ،وهو كما تقول الدولة للمواطنين انتظروا زلزاالً فهل معنى
ه ��ذا ان يبق ��ى الناس ف ��ي بيوتهم ويقول ��وا ال حول وال ق ��ول إال باهلل فقط،
او معن ��ى االنتظار ان يس ��تعدوا لالحتياط ولدرء مفاس ��د هذا الزلزال ،وهو
كم ��ا يق ��ول لنا ضيف انا س ��آتيكم في الس ��اعة الفالنية ،ه ��ل معنى انتظار
مجيء الضيف ان يبقوا بدون اعداد لوليمة وبدون اعداد الستقباله ،فمعنى
االنتظ ��ار هو االعداد ،االنتظار بمدلول ��ه التربوي هو االعداد لذلك انما قال
النبي : Nافضل اعمال امتي انتظار الفرج ،يعني افضل اعمال امتي اعداد
االمة الن تكون من انصار ه ��ذا اإلمام الموعود ،اعدادها ثقافياً ،اعدادها
سلوكياً ،اعدادها روحياً ،اعدادها الن تكون ارضية صالحة الستقبال دولة
اإلمام ونصرة اإلمام.Q
اذن نخلص الى ان هناك نوعين من االنتظار في الواقع،هناك انتظار
ايجابي وهناك انتظار سلبي.
واالنتظار الس ��لبي هو م ��ا يرتكز في اذه ��ان بعض المس ��لمين انه لندع
االم ��ور تجري كما ه ��ي ،لندع مث�ل�اً المخططات المريبة ل ��دول الكفر تنفذ
مشاريعها ،لندع مفاس ��د االخالقية واالمراض التربوية تنتشر في مجتمعنا
حتى يظهر اإلمام فيخلصنا .كما ذهب البعض ،فلتمتلئ االرض ظلماً وجوراً
ولنساعد نحن على ذلك تعجيالً لظهور اإلمام.
ً
وبعضه ��م ان قول ��ه Nلو لم يبق من الدني ��ا إال يوم لبعث اهلل رجال من
اهل بيتي اسمه اس ��مي يمأل االرض قسطاً وعدال كما ملئت ظلماً وجورا،أي
ان االرض ال ��ى اآلن لم تمأل ظلماً وجورا ،اذن البد ان نس ��اعد على امتالء
االرض بالظلم والجور بأن نس ��كت وال نمارس اي عمل دعوي او عمل ايجابي
م ��ن اجل ان يس ��تحكم الظلم والج ��ور حتى يكون ذلك تمهي ��داً لظهور اإلمام
المنتظر ، Qفاالنتظار السلبي هو ابشع صور االنتظار.
وبالتال ��ي فان اقامة حكومة اس�ل�امية يخالف مش ��اعر هؤالء وآراءهم.

الن هذا يعرقل ظهور اإلمام Qحيث انه يمنع من امتالء االرض ظلماً وجورا.
نحن نمش ��ي مع ظواهر االدلة في الكتاب والس� �نّة ،مثالً عندما نأتي
لقوله تعالى {وَلْتَ ُكنْ مِنْ ُكمْ أُمَّةٌ يَدْعُو َن إِلَى الْخَي ِْر وَيَأْمُرُو َن بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْ َن
�اس تَأْمُرُو َن بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ َن
عَ � ِ�ن الْمُنْك َِر}ُ { ،كنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخ ِْرجَتْ لِلنَّ � ِ
ع َِن الْمُنْك َِر} ،قول النبي :Nكيف بكم اذا فس ��ق ش ��بابكم وفسدت نساؤكم
وتركت ��م االمر بالمع ��روف والنهي عن المنكر ،قالوا ايحصل ذلك يا رس ��ول
اهلل؟ قال :بلى وت ��رون المنكر معروفا والمعروف منكرا ،لتأمرن بالمعروف
ولتنهن عن المنكر او يس ��لطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب
له ��م .كيف يمك ��ن ان نرفع اليد عن هذه الظواهر ب ��أن نقول ال داعي لألمر
بالمع ��روف والنه ��ي ع ��ن المنك ��ر الن ذل ��ك يعرقل خ ��روج اإلم ��ام المنتظر
 ،Qه ��ذه آي ��ات قرآنية مطلق ��ات ال يمكن رفع اليد ع ��ن اطالقها بمثل هذه
التوهم ��ات او بمثل ه ��ذه التصورات ،مقتضى اطالقات ه ��ذه االدلة ان نقوم
بمسؤولية االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ورد في تفسير سور العصر
{وَالْعَص ِْر * إِ َّن الإِْنْسَ ��ا َن لَفِي خُسْ � ٍ�ر * إِاَّل الَّذِينَ َآمَنُ ��وا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّب ِْر}.
ورد ف ��ي الرواية عن اإلمام الصادق( :Qالمؤمنون في عصر الغيبة في
خسر إال هؤالء الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق) ،يعني قاموا
بمسؤولية نشر الحق ،وتواصوا بالصبر بمعنى انهم صبروا على الطاعة ومن
اش ��د انواع الطاعة هو االمر بالمعروف والنهي ع ��ن المنكر والدعوة لتطبيق
الحدود الشرعية ولتطبيق االحكام االسالمية.
اذن بالنتيج ��ة ال يمكن لن ��ا ان نرفع اليد عن هذه االطالقات في ظواهر
االدل ��ة في الكتاب والس� �نّة بمث ��ل هذه التص ��ورات ،مضافا ال ��ى اننا عندما
نأت ��ي مثالً ،في رواية معتبرة لبريد العجلي يس ��أل اإلم ��ام الصادق Qعن
قول ��ه تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُ ��وا اصْبِرُوا وَصَابِ� �رُوا وَرَابِطُوا} ما معناها؟
اج ��اب اإلمام :Qقال (اصب ��روا عل ��ى اداء الفرائض ،وصاب ��روا عدوكم)
يعن ��ي ف ��ي مواجهته ،ورابط ��وا إمامك ��م المنتظ ��ر ،كيف نراب ��ط إمامنا،
المرابطة ال معنى لها إال الدفاع عن ثغور الكيان االسالمي ،الدفاع عن ثغور
الكيان االس�ل�امي بتمام معن ��اه وهناك مرابطة فكرية ب ��أن ندافع عن الفكر
االس�ل�امي لندحض الش ��بهات ،هناك مرابطة س ��لوكية بان نقيم مسؤولية
االم ��ر بالمعروف والنه ��ي عن المنكر ونروجها في المجتمعات االس�ل�امية،
فان ترويج هذه المسؤولية هو مرابطة سلوكية وتربوية وهناك مرابطة مادية
وعس ��كرية كم ��ا يقوم به اخوانن ��ا المس ��لمون والمؤمنون في ارض فلس ��طين
وغيره ��ا ،اذن المرابط ��ة ،ورابط ��وا إمامك ��م المنتظر اله ��دف من خروج
إمامك ��م المنتظر هو اقامة الدولة االس�ل�امية العامة ،والمرابطة الجل هذه
الدولة هو المحافظة على ثغور الكيان االس�ل�امي م ��ن االندثار ومن التزلزل
في عص ��ر غيبة اإلم ��ام المنتظر ،Qوهن ��اك رواية معتب ��رة تتصل باإلمام
الرضا Qعن ابيه عن آبائه عن اإلمام امير المؤمنين Qيقول فيها( :ليس
يتم اليتيم المنقطع عن ابيه وامه باش ��د من يت ��م يتيم فقد إمامه ،وال يقدر
عل ��ى الوصول اليه وهو متحير في احكام دينه) ثم قال اإلمام امير المؤمنين
( :Qأال كان من ش ��يعتنا عالماً بعلومنا فهدى ضعفاء شيعتنا واخرجهم من
ظلم ��ة الجهل الى النور الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأس ��ه تاج من
نور يضيء في عرصات يوم القيامة كما يضيء الكوكب الدري الهل االرض).
نقول ان االنتظار االيجابي وظيفة العلماء،يقول اإلمام علي( : Qأال
من كان من ش ��يعتنا عالماً بعلومنا ومعارفنا فهدى ضعفاء شيعتنا واخرجهم
م ��ن ظلمة الجهل الى النور الذي حبوناه به) .وظيفة العلماء وظيفة جس ��يمة
وخطي ��رة في عص ��ر الغيبة وهي االنتظار الحقيقي .االنتظار من كل ش ��خص
لحس ��به ،انتظ ��ار العالم ان يبث علمه ،العالم م ��ن علماء آل محمد انتظاره
إلمام ��ه ان يب ��ث وان ي ��روج علوم آل محم ��د ،انتظار االنس ��ان التاجر الثري
هو ان يبذل ش ��يئاً من ثروته في س ��بيل انعاش الفقراء والمحتاجين او اقامة
الكيانات الثقافية االس�ل�امية ،انتظار االنس ��ان العادي ان يربي اسرته على
االلتزام والدين ،انتظار من كل ش ��خص بحس ��به ,فان االنتظار عبارة عن
اع ��داد االرضية االس�ل�امية الصالحة لخروج اإلم ��ام المنتظر ، Qفاإلمام
ال يظه ��ر في فراغ ،او فجأة تمتلئ االرض ظلم ��ا وجورا فجأة يخرج اإلمام
فتمتلئ قسطا وعدال ،بل هناك ارهاصات واعدادات وعالمات هناك رايات
اسالمية تسبقة قبل خروجه وهذه الرايات تعد االرضية لخروجه.Q
ولكن هل توجد لدينا ضوابط نصية من نصوص وروايات اهل البيتK
في مس ��ألة التطبيقات الخاص ��ة بعالمات الظه ��ور ،Qوهناك من ضوابط
ش ��رعية لتحديد قادة ،العلماء والمراجع العظام وايضاً اهل الخبرة بتحديد
هذه الش ��خصيات التأريخية المذكورة على لس ��ان االئمة كش ��عيب بن صالح
والخراساني وغيره.
ف ��ي كت ��اب (اإلم ��ام المهدي من ال ��والدة الى الظهور) م ��ن تأليف علي
محم ��د عل ��ي دخيل ،يطالعك هذا الكتاب بخمس ��ين آية م ��ن القرآن الكريم
مؤولة في اإلمام المهدي Qوخمس ��ين حديثاً عن الرس ��ول االعظم Nورد
في اإلمام المهدي . Qوتقرأ فيه فهرس� �اً باسماء خمسين صحابياً وخمسين
تابعي� �اً مم ��ن روى عن الرس ��ول االعظ ��م Nحديثه في اإلم ��ام المهديQ
وخروج ��ه وما يتعلق به .وتقرأ فيه كلم ��ات لكبار العلماء والعظماء في ظهوره
 Qوما يتعلق به ،مصادر البحث في هذا الكتاب هو القرآن الكريم والس� �نّة
النبوية والعقل واالجماع.

ان الرواي��ات ت�ؤكد ان الإمام يقيم دولته بالكوفة وان اول
خروج ل��ه للمواجهة ،بعد ان يخ��رج اوالً بين الركن والمقام
ف��ي مكة المكرمة ولكن هذا لي�س بداية لخروج اقامة الدولة،
ثم يخ��رج مرة اخرى في ي��وم عا�شوراء في كرب�لاء المقد�سة
ومنها يبد�أ م�شروعه القامة الدولة اال�سالمية العامة.

ورد في الرواية عن اإلمام العس ��كري Qفي تفس ��يره قوله تعالى {أَتَى
أَمْ� �رُ اللهَِّ َف�َل�اَ تَسْ� �تَع ِْجلُوهُ} قال ام ��ر اهلل هو ظهوره ،Qظه ��ور ولدي ،اي
اإلمام الحجة ،Qفال تس ��تعجلوه ،نحن منهيون عن التوقيت كأن نقول في
سنة كذا او بعد كذا سنة او بعد كذا يوم ،وانما التطبيق عندنا من العالمات
المؤكدة ظهور الس ��فياني من دمش ��ق ،عندنا من العالم ��ات المؤكدة ظهور
الدج ��ال من الجزي ��رة العربية ،عندنا م ��ن العالمات المؤك ��دة قتل النفس
الزكي ��ة اما بظهر الكوفة او بي ��ن الركن والمقام ،عندنا ظهور الخراس ��اني
وظه ��ور اليماني وهما الم ��وكالن بتحرير القدس الش ��ريف ،هذه العالمات
تطبيقه ��ا مرهون بأن نق ��رأ جميع الروايات ،يعني ال يمكن لنا ان نأخذ رواية
نطبقه ��ا على ش ��خص يحمل بعض ه ��ذه المواصفات ،البد لن ��ا في تطبيقها
على االش ��خاص وعلى االحداث من مالحظة مجموع الروايات واس ��تخالص
الضوابط العامة من مجموع الروايات حتى يكون تطبيقها على بعض الموارد
او عل ��ى بعض االش ��خاص تطبيق� �اً دقيقاً ،لذلك ما يس ��أل عن ��ه االخ فاضل
م ��ن انه ه ��ل توجد هناك ضوابط؟ نع ��م ،الضوابط ضواب ��ط علمية حوزوية
وه ��ي عبارة عن جمع بين الروايات الصحيحة واس ��تخالص من مجموع هذه
الروايات الصحيح ��ة العالمات المتواترة التي تنطبق على هذا الش ��خص او
على هذا المورد بالذات.
عن اإلمام علي بن ابي طالب Qقال :قال رسول اهلل Nالمهدي منا
اهل البيت يصلحه اهلل في ليلة.
ومعنى يصلح أمره ،ال انه لم يولد ،هو مولود وغائب ولكن ظهوره يحتاج
الى اجتماع انصار معينين واس ��تعداد للحظة المواجهة اللحظة الحاس ��مة،
االس ��تعداد للحظة الحاس ��مة وهي لحظة المواجهة تحتاج ال ��ى تدخل غيبي
وهذا معنى يصلحه اهلل في ليلة ان يصلح امر مواجهته.Q

تتمة

االنتظـــــــــار والأمــــــــــــــــــل

مستبصرات يتحدثن لصدى املهديQ

وتحدث ��ت المس ��تبصرة (كاثلي ��ن ش ��راود) البالغة م ��ن العمر
الثانية والعشرين بقولها:
بعد المس ��يحية اعتنقت االس�ل�ام وفق مذه ��ب اهل البيتQ
من خالل رفيقتي (ناتاش ��ا) والتي هي ايضا مس ��تبصرة وقد اتت
مع ��ي لهذا المهرج ��ان ،فمن خالل الحديث معه ��ا والتعرف على
االس�ل�ام احببته كثيرا ووجدته الدين ال ��ذي يلبي جميع متطلبات
االنس ��ان الروحية والمادية ايضا ،ومن دواعي س ��روري الحديث
لصحيفتكم التي تحمل اسم امام الزمان Qفهو امر رائع ان نهتم
بما يتعلق به ونتعرف عليه لتزداد معرفتنا باالس�ل�ام الذي سيكون
هو دين العالم في المستقبل.
وم ��ن خ�ل�ال الحديث م ��ع المس ��تبصرات االلماني ��ات وجدت
ص ��دى المه ��دي ان لمرك ��ز الت ��راث في برلي ��ن اث ��راً ودوراً كبيراً
في اس ��تبصار العديد م ��ن المقيمين في الماني ��ا ،فكان لـ(صدى
المهدي )Qلقاء خاص مع احدى منتس ��بي المركز وهي السيدة
(وف ��اء المحمد) البنانية االص ��ل وااللمانية االقام ��ة تعمل مديرة
للدروس المعطاة في المركز.
صدى :متى تأسس مركز التراث؟
وف ��اء المحمد :تأس ��س مرك ��ز التراث في برلي ��ن عام 2003
،وهو يهتم بش ��ؤون المس ��تبصرين من حيث متطلباتهم المعرفية
وم ��ا يحتاجونه من مصادر علمي ��ة ودروس تطويري ��ة في العقيدة
والفقه وتعليم القرآن الكريم.
صدى :كيف هو تفاعل المستبصرين مع المركز؟
وف ��اء المحم ��د  :لما يقدم ��ه المركز من خدمات ف ��ي التعليم
واحي ��اء المناس ��بات فهناك تفاع ��ل كبير من قبل المس ��تبصرين
وس ��ائر الجاليات االس�ل�امية م ��ع المركز خاصة في اي ��ام احياء

عاش ��وراء باللغ ��ة االلمانية،ويصل عدد المس ��تبصرين الوافدين
للمرك ��ز إل ��ى ما يق ��ارب م ��ن  500مس ��تبصر من برلي ��ن ،علما
ان مرك ��ز الت ��راث ه ��و الوحي ��د عل ��ى مس ��توى االهتمام بش ��ؤون
المس ��تبصرين في برلين،وهذا اليعني ع ��دم وجود مراكز اخرى
تهتم بالتش ��يع ب ��ل هناك العديد م ��ن المراكز ف ��ي المانية ولكنها
ليست متخصصة بالمستبصرين فقط.
ً
ص ��دى :تفضلتم بأن هناك دروس� �ا في العقي ��دة فهل لإلمام
المهدي Qدرس خاص عن قضيته وتعريف المستبصرين بها؟
وف ��اء المحم ��د :نعم هن��اك در�س خا���ص يعطى في

ال�ساع��ة ال�سابعة م�س��اء من كل يوم جمع��ة يحا�ضر فيه
مجموع��ة م��ن المحا�ضري��ن ح��ول التكليف ف��ي ع�صر
االنتظ��ار وكيفي��ة التمهي��د لظهور االم��ام Qوتعجيل
فرجه.

صدى :كيف ترون رؤية الغرب للمخلص المنتظر؟
وف ��اء المحم ��د  :للأ�سف اليوجد في الغ��رب اهتمام كبير

عل��ى م�ست��وى الجماهي��ر بق�ضي��ة المخل�ص �س��وى انهم
ي�ؤمن��ون ب�أن ال�سي��د عي�سى الم�سيح� Qسيع��ود ويكون هو
المخل�ص اال ان �شهود يهوه وهم جماعة كثيرة االنت�شار في
الماني��ة لهم ن�شاط وا�سع بهذا الخ�صو�ص،فهم يطرقون
االبواب ويوزعون من�شوراتهم التثقيفية حول المخلّ�ص اال
ان ن�شاطهم ه��ذا ممنوع من قبل الدول��ة االلمانية وغير
م�سموح به ومع ذلك ف�إن ن�شاطهم م�ستمر.

صدى :ماهي كلمتكم االخيرة لصدى المهدي؟
وفاء المحمد :االمام المهدي Qهو االمل ،و(صداه) البد ان
يصل في يوم من االيام لكل العالم.

طبيعة العالقة بيننا وبني االمام احل ّجةQ

عالقة القيادة

طبيعة العالقة بيننا وبين االمام الحجّةQ
عالقة القيادة
مم ��ا يميّز اإلم ��ام الحجة Qهو أنه االم ��ام الحي الذي يعيش
على هذه االرض ويعيش مع آمال واآلم الناس ويش ��اركهم احزانهم
وافراحهم وانه يرعى ش ��ؤون االمة ,صغيرها وكبيرها حتى انه ورد
في احدى رس ��ائله Qللش ��يخ المفيد رحمه اهلل انه قال  (:ال يعزب
عنّا شئ.)...
ان ��ه يجب فهم وادراك ماهيّة العالقة م ��ع هذا االمام الحي كي
نبادله هذا االهتمام من قبل شخصه الشريف .
وان نصنّ ��ف ه ��ذه العالق ��ة ال ��ى ثالث ��ة ان ��واع ه ��ي :القيادة,
التربية ,والرقابة.
وعن عالقة القيادة نقول:

ّان الحديث عن االم��ام المهدي Qمن اهم االحاديث
التي يج��ب ان تحتل الجزء االكبر عند كل من يعي حقيقة
وج��ود االم��ام Qوفاعليت��ه ف��ي ال�ساح��ة ،فه��و االمام
الحي Q.وهو القائد وهو �صاحب االمر.Q

واالنس ��ان علي ��ه ان يعيش هذه القيادة وأن يتحسس ��ها فهو حين
يخاط ��ب وليّ امره يجب ان يك ��ون خطابه خطاب المق ��ود للقائد او
المرؤوس للرئيس ،وكما ورد عن الرسول Nانه قال( :طوبى لمن
ادرك قائم اهل بيتي Kوهو مقتد به قبل قيامه يأتم به وبأئمة اهل
الهدى Kمن قبله).
فا ّن مجرد االيمان واالعتقاد بوجوده Qيخلق لدى المؤمنين :
أوال -االم ��ل والطموح ويهوّن لديه ��م المصاعب ويزيل همومهم
ف ��ا ّن المؤمنين الصادقين لم يعرف ��وا الهزيمة في صراعهم مع اهل
الباط ��ل وحت ��ى لو هزموا عس ��كريا فا ّن ه ��ذه الهزيمة ل ��ن تنال من
معنويّاته ��م ما دام هن ��اك في هذا العالم( امام قائ ��د) ال بدّ من ان
يظهر وياخذ بثأر كل المظلومين .

الدكتورة بشرى العطار

ثانيا -االمتثال الكامل ألوامر القائد واالّ فس ��وف يقع المؤمنون
ف ��ي مأزق خطي ��ر ,وأجلى مثال به ��ذا الصدد ما يروي لن ��ا التاريخ
ما ح ��دث في (معركة أح ��د) ,حيث انه بعد ان رس ��م النبي االكرم
- Nوه ��و القائد -الخطّة للمعركة وكان من ضروراتها س� �دّ بعض
الثغ ��رات التي تط ّل عل ��ى ارض المعركة ,ه ��ذه المعركة التي كادت
تنتهي بانتصار المسلمين لوال ا ّن اكثر الرماة الذين أمروا ان يسّدوا
الثغ ��رة الواقعة خل ��ف الجبل عصوا ام ��ر قائدهم وترك ��وا اماكنهم
مما ادّى الى مباغتة المش ��ركين ،لقد أدّى ليس إلى كثرة القتل في
صفوف المسلمين بل الى تعريض حياة الرسول Nللخطرحيث انه
لمّا جرح الرس ��ول Nقام المنافقون بدور تثبيطي للعزائم باشاعة
ا ّن القائد ق ��د قتل مما زعزع همّة الكثير من المقاتلين المس ��لمين.
وه ��ذه الواقع ��ة تظهر خط ��ورة وأهمية س�ل�امة القائد ووج ��وده بين
جنوده.
ثالث ��ا -اليقين بأنه هو خليفة اهلل Qفي االرض ,وهو الس ��بب
المتصل بين االرض والس ��ماء ,وانه حج ��ة اهلل في كل عصر ولواله
لس ��اخت االرض بأهله ��ا وكما ورد ع ��ن االمام العس ��كري( Qولوال
محم ��د Nواالوصياء من ولده Kكنتم حيارى كالبهائم ال تعرفون
فرضا من الفرائض).
ا ّن المؤمنين الذين يستشعرون حضور االمام Qفي زمن الغيبة
منحهم االمام السجاد Qسمة االفضلية على اهل كل زمان ،حيث
يذك ��ر ذلك البي خال ��د الكابلي( :ث ��م تمتد الغيبة بول ��ي اهلل الثاني
عش ��ر من اوصياء رسول اهلل واالئمة بعده يا أبا خالد،ا ّن اهل زمان
غيبته القائلين بأمامت ��ه والمنتظرين لظهوره Qافضل من اهل كل
زم ��ان ,الن اهلل تعالى ذكره اعطاهم من العقول واالفهام والمعرفة
ما صارت ب ��ه الغيبة عندهم بمنزلة المش ��اهدة ,وجعلهم في ذلك
الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول اهلل Nبالسيف،اولئك
المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة الى دين اهلل سرا وجهرا).

احلاجة واجلهل � ،سببان لال�ستغالل

الشيخ حسين األسدي

في هذه الحياة  ،يتحرك اإلنس ��ان إلشباع حاجاته المختلفة،
ولكث ��رة ه ��ذه الحاج ��ات وتنوعها احت ��اج إلى مس ��اعدة غيره له ،
لتحصل في النتيجة عالقات منافع متبادلة بين أفراد البشر.
وهذه العملية سيتولد منها كثير من السلوكيات البشرية  ،لعل
من أخطرها أسلوب استغالل الطرف اآلخر  ،فلو أن امرأة فقدت
ولدها  ،فلجأت إلى السلطات فلم يعثر عليه  ،فإن حاجتها إليجاد
ولده ��ا لربما تدفعها إلى الذهاب إلى (عرّاف) أو (قارئ فنجان) !
ليبدأ هو باستغاللها وجعلها مصدراً لمصروفه الشهري !
إن ه ��ذه المرأة بس ��بب حاجتها تلك  ،وبس ��بب جهلها بحقيقة
ذل ��ك الع� �رّاف  ،بعدم ��ا فقدت ولده ��ا خُدعت  ،وخس ��رت مالها
ووقتها وجهدها !
فالحاجة والجهل سببان رئيسان لالستغالل.
ولذلك تجد أن مدّعي المهدوية طالما استغلوا هذين السببين
لتروي ��ج دعاواه ��م وج ��ذب المناصري ��ن له ��م  ،فبس ��بب األجواء
الروحية الخاوية لدى البعض من المغفلين  ،تنش ��أ عندهم حاجة
إل ��ى ما يس ��د فراغهم وي ��روي جفافه ��م الروحي .وبس ��بب جهلهم
بالطرق الصحيحة إلى ري ذلك الجفاف  ،فإنهم س ��يلقون آمالهم
عل ��ى كل مدع ل ��ذاك  ،ومن نفس المنطلق يح ��اول المدعون إقناع
أتباعه ��م بعدم ش ��رعية العلم ��اء  ،وضرورة االبتع ��اد عنهم وعدم
االنخداع بكالمه ��م ! ولتكميل الصورة  ،يرفعون ش ��عارات جذابة
وبراق ��ة ملؤه ��ا األم ��ل في تخلي ��ص المس ��تضعفين من اس ��تغالل
المتكبري ��ن  ،وه ��م بذل ��ك قد اس ��تغلوا أولئ ��ك الس ��ذج بمثل تلك

الكلمات وهذه الشعارات!
ولذل ��ك ،نج ��د أن كثي ��راً م ��ن
أتب ��اع المدعين للمهدوي ��ة  ،ما ان
عرفوا حقيقة أولئك المدعين حتى
أسرعوا لالبتعاد عنهم والتوبة مما
ص ��در منه ��م وآبوا إلى رش ��دهم ،
ورجعوا إلى الطريق الصواب.

�إنها دعوة لوقاي��ة �أنف�سنا
م��ن ا�ستغ�لال الغي��ر  ،و�إل��ى
ع��دم جع��ل جفافن��ا الروح��ي �سبب��اً ل�ضعفن��ا وبالتال��ي
ا�ستغاللن��ا � ،إنها دعوة لجعل العل��م والعلماء �سالحنا في
ال�سي��ر وال�سلوك والو�صول �إلى الإمام المهدي .Qوحتى

تتم هذه الدعوة علينا أن نتذكر أنه :
أوالً  :ال بد من التس ��ليم بأن هناك من يصطاد بالماء العكر،
ويمارس الخداع واالستغالل ليصل إلى مآربه.
ثاني� �اً :عل ��ى الم ��رء أن يتعام ��ل بح ��ذر م ��ع أي ط ��رف آخر،
خصوص� �اً في زمن ق ّل في ��ه الناصح األمين  ،وأم ��ر كثيرٌ بالمنكر
ناهياً عن المعروف.
ثالث� �اً :ليس م ��ن المعقول ترك المتيقن واتباع المش ��كوك به،
وإن الطرق الس ��لوكية األخالقية قد تم رس ��مها به ��دي من القرآن
الكري ��م وأحادي ��ث المعصومي ��ن Qوالعلماء األع�ل�ام .فليس من
المعقول اتباع غير هؤالء في ذلك!

األدب المهدوي

هوسات للمهديQ

ق�صةق�صرية

اظهر يبو �صالح ل�شيع��ة محمد و�سيفك عالعدو اجهره
وخلي الكافر يرجف من الخوف واليحبك يبن الح�سن �سره
وابني مجد كربله للكوفه و�صلي ب�شيعة الكرار والزهره
(مخبو�صة ال�شيعة ومرجونه )
***
يب��و �صالح وع��دك علينه طال كل �ساع��ة ال�شيعة ب�شده
انخ��اف ال�صب��ر ين��زال ويو�ص��ل ذروت��ه وح��ده
مرق��د اب��وك اتفج��ر بزل��زال جايمت��ه العاي��ل ت��رده
(يالغايب يمته ترد لينه)

م�سجات مهدوية

حسن الظالمي

ظاميل�شوفةالمهديوالت�شفيظمايبحور

وعينيتنتظرجيتكولوعنيتغيبدهور
لو تحمل مكاتيبي حرارة �شو َكي لفراقك
جاناحتر َكتب�ساعةيبو�صالحمن�أ�شواقك
َكالولي �شوكت حبك بده للغايب الموعود
َكلتلهممناال�صالببحبااللوالمعبود
*****

****

امامك ينتظر يالتندب احلجة

شعر :هيثم سعودي الكربالئي

امامــك ينتظر يالتندب الحجــة
يمته اتسر دليله وتعمل بنهجـه
***
تعـال افتح دليلك والقـي هالنظره
امامــك ينتظـر لو انتــه تنتظــره؟
افرض دز عليك المهدي واتحضره
َكلّـــي ابيا عـذر عنـدك التعـــتذره
وانتــه بسيرتك يدريهــا مِعوجّـــه
****
مهـــدينه يــريد احبابــه واعوانـــه
مهــــديين ملتـــزمـــين عنــوانـــه
مـــو مــثل الدليلـه ايخالـف الســانه
وال مثـل اليعـــد اعــيوب الخــوانه
والمثــل اليحـــوك الغدر واينسجـه
***
مهــدينه يـــريد ا َكلـــوب مأتلفــــه
مــو تحمـــل شعاره وهيّه مختلفــه
المهـــدي مـو شعــار اتردده الشفــه
المهــــدي باالسـم من الهده وصفــه
مهدينـــه يصــاح امن الظلم منجــه
***
مهدينــــه بشــارة خــير لالصـــالح
والمصــلح يراقب كل عمـل يا صاح
منو اليوعظ منو الينصح منهو النصاح
مــنو الثــابت يقينــه وما تهــزه رياح
ومنــو الرايــد يعــمّ الخــير والبهجه
***
وحاشــه المثلك ومثلــي يكَف ضِــــدّه
ابو صالـــح حبيب الــروح ونـــودّه
وحكَـ اُمّه الزجيّـــه الطاهـــره وجـده
نِظ ّل اعلــه العهد نعــمل على عهــده
او نفديلــه الكَلب والــروح والمهجــه
***
ومثــل ما ننتظر والينــه ونراقــب
نراجعهــا النفِســنه دوم ونحاســب
حتّــه مــا يظــ ّل بيناتنــه حاجــــب
وايـــزول السحاب ويظهـــر الغايب
مثل ضيّ الكَمر لو ظهر من برجه
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غفران الهاشمي

ش ��غل نس ��ب االمام المهدي Qجزءا كبيرا من اش ��عار
المس ��لمين فقد بين كمال الدين محمد بن طلحة الش ��افعي
وهو من ش ��عراء أهل الس ��نة ذلك في ش ��عره ،كم ��ا جاء في
(كشف الغمة) البن ابي الفتح االربلي :
الحجة قد �أ ّيده ُ
ُ
فهذا َ
اهلل
الخلَ ُف
هدانا منه َج الحقِّ و�آتا ُه �سجايا ُه
و�أعلى في ذرى ال َعلياء بال ّت�أييد َم ْرقا ُه
عظيم فتح ّال ُه
و�آتا ُه حِ لى ف�ضْ ٍل ٍ
وقد قا َل ر�سول اهلل قو ًال قد روينا ُه
وذو العل ِم بما قا َل �إذا �أ َ
درك َم ْعنا ُه
يرى الأخبا َر بالمهدي جاءتْ بم�س ّما ُه
وقد �أبداه بالن�سبة والو�صف و�س ّماه
ويكفي قوله مني لإ�شراق محيا ُه
و ِم ْن ب�ضعته الزهراء مجراه و َم ْر�سا ُه
ولم يتصل اإلمام Qبالرسول Nبالنسب فحسب ،بل
ورّثه حكمته وحُسْ� �نَ س ��ريرته ،يقول الش ��اعر محمد صالح
جعفر الظالمي في العدد الثاني من مجلة (االنتظار) :
هلل وهو و�ص ّيه
ابن ر�سو ِل ا ِ
هو ُ
الح ْك ِم وال ِعلْم والزّه ِد
ووار ُث ُه في ُ
ها�شم
هو ُ
علي الطّ هر من �آل ٍ
ابن ّ
و�أكر ُم ح ٍّي من بني �شيب ِة الحمد
وق ��د ذك ��ر نس ��ب اإلمامQالم ��ؤرخ ش ��مس الدي ��ن بن
طول ��ون الحنف ��ي كما ف ��ي كت ��اب (المه ��دي المنتظر Qفي
الفكر االس�ل�امي) وهو من أهل السنة بذكر تسلسل آبائه في
القصيدة التي يقول فيها:
عليك بالأئمة االثنـي ع�شــــر
من ال بيت الم�صطفى خير الب�شر

�أبو تــراب ح�ســن وح�ســـين
وبغــ�ض زين العابـــدين �شــــين
محمد الباقر كم علـــــم درى
وال�صادق ادع جعفرا بين الورى
مو�سى هو الكاظم وابنه علي
لقبـــه الر�ضــــا وقـــدره علـــي
محمد التقي قلــبه معمــــــور
علـــــي التقـــي دره منــــــثور
والع�سكري الح�سن المطهـر
محمد المهـــدي �سوف يظهــــر
طاب نس ��ب االمام المهدي Qوامتد بامت ��داد األنبياء
واألوصياء حتى آدم Qيقول الش ��اعر جعف ��ر الخطي ،كما
في (اعيان الشيعة) للسيد محسن االمين العاملي :
نقي �إذ انتمى
�إما ُم ً
هدى طه ٌر ٌ
�إلى �ساد ٍة غ ِر ال�شمائ ِل �أطها ِر
وب ٍّر لب ٍّر ما ن�سبت ف�صاعـــد ًا
�إلى �آدم لم ينمه غي ُر �أبرار
يق ��ول الس ��يد الحمي ��ري معت ��ذراً إلمام عص ��ره اإلمام
الصادق Qمقراً بأن الحق ما أقروه ،وهو أن المهدي Qال
يمكن أن يكون من غير النس ��ب السالف ،كما جاء في كتاب
(عصر الظهور) للشيخ علي الكوراني :
اليك ُ
مخــــالف
رددت الأمــ َر غي َر
ٍ
مذهب
وفِئتُ �إلى الرحم ِن من ُك ِّل ِ
�سوى ما تراه يا اب َن بنـــتِ مح ّمـــدٍ
ف�إ ّن به عقـــدي وزُلفـــى تق ّربي
وما كان قولي في ابن خول َة ُمبطن ًا
معــاند ًة مني لن�ســـ ِل المطــــ َّي ِب

ور�أت العالمتني

في عصر يوم من ايام الخميس
ذهبت فاطمة لزيارة قبر أخيها في
المقبرة وجلست عنده.
بكت كثيراً حتى أظلم ما حولها،
قام ��ت متوجهة لزيارة المقام الذي
يقع بالق ��رب من المقبرة ،وعندما
كانت تس ��ير باتج ��اه ذل ��ك المقام
رأت ع ��ن بع ��د ان ��واراً لم ت ��ر مثلها
من قبل ,تنزل من السماء وتصعد
إليه ��ا فتوجهت نحوها لكنها عندما
وصلت الى محلها لم تجد إال رجالً
ساجداً ،فقالت في نفسها :إنه وال
ش ��ك من كبار أولي ��اء اهلل !فوقفت
عنده حتى أنهى صالته ثم س ��لمت
عليه ,فرد التحية بأحس ��ن منها،
ثم سألته  :من أنت؟ فلم يجب.
عاودت السؤال بإلحاح وأقسمت
علي ��ه بالعت ��رة الطاه ��رة  Kأن
يعرفها باس ��مه وس ��بب مجيئه إلى
هذه المنطقة؟ فأجابها :
انا عبد الحميد وقد جئت لزيارة
مقام الخضر وأش ��ار الى بقعةٍ فيها
قبر يعرف عند أهل المنطقة بمحل
قدم خضر النب ��ي ,يزورها الناس
ليال ��ي األربع ��اء ويوق ��دون عنده ��ا
الشموع.
عنده ��ا قالت ف ��ي نفس ��ها :إنه
عب ��د صالح من األولياء وغريب عن
المنطقة ،ينبغي أن أقنعه بأن يحل
ضيفاً على عائلتنا.
وإثر هذه الخاط ��رة قام الرجل
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وش ��فتاه تتح ��ركان بالدع ��اء فوق ��ع
ف ��ي قلبها فجأةً أن ��ه موالها الحجة
بن الحس ��ن  Qوق ��د عرفت ان من
عالئم ��ه ان ف ��ي خده األيم ��ن خال
وانه أف ��رق الثناي ��ا (أي ثمة فاصلة
محبب ��ة بي ��ن أس ��نانه األمامي ��ة)،
فأرادت أن تتأكد من وجودها فيه,
فنظرت الى وجه ��ه الكريم فأخفى
خ ��ده األيم ��ن بكف ��ه فقال ��ت له:ي ��ا
سيدي أريد أن أرى العالمة .
وعنده ��ا أزاح كف ��ه األيم ��نQ
ع ��ن خ ��ده ث ��م ابتس ��م ف ��رأت كال
العالمتين ,الخال في خده األيمن
والفاصل ��ة بي ��ن الثنايا من أس ��نانه
طبق ما سمعت به من قبل .
وعندم ��ا أيقنت انه إمام العصر
،Qظن ��ت أن ��ه موعد ظه ��وره قد
حان  ،فقالت :
فديت ��ك يا م ��والي ،ه ��ل عرف
أحدٌ بظهورك ؟
أج ��اب :ال ،ل ��م يح ��ن موع ��د
ظهوري بعد.
ثم قام فدخل  Qالمرقد ،وقد
منعته ��ا هيبت ��ه من الدخ ��ول معه،
فوقف ��ت تنتظ ��ره عند ب ��اب المرقد
الوحيدة …
تأخر خروج ��ه وعنده ��ا جاءت
إم ��رأة لزي ��ارة المرق ��د فدخل ��ت
فاطمة معه ��ا لرؤيته لكنها لم تجده
رغم أن للمرقد باباً واحدةً ال اكثر .

من ر�سائل ال�صغار لالمامQ

ب�سمه تعالى
الس�ل�ام علي ��ك يا س ��يدي
وي ��ا موالي يا ابا صالح المهدي
س ��يدي وي ��ا م ��والي ق ��د ضاق
ص ��دري وتأل ��م قلب ��ي وادع ��و
الباري نهارا ومساءاً لقد حانت
معصيت ��ي ودعائي م ��ردود لكن
يا صاح ��ب الزم ��ان انت ادعي
المعبود  ،ما ي ��رد جفك صفر
ي ��ا راع ��ي الج ��ود يا اب ��ا صالح
ادع ��و اهلل ان يوفقن ��ي ف ��ي
نصرتك ،واكمل مشاعري في
هذه االبيات الشعرية

يا معبود عجل فرج والينه
يمته يعود طالت الغيبة علينه
عجل فرج والي االمر يا عالم

خالد ابراهيم جودة

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

ضع خطا على كلمات هذا الحديث الشريف الذي يذكر فضل العلماء في زمن الغيبة
واستخرج كلمة السر المكونه من خمسة حروف  ،وتذكر لك من اين يخرج النجباء لنصرة
المهدي Qعن االمام الهادي:Q
(...ل��وال – من – يبقى – بع��د – غيبة – قائمكم (ع) – من – العلماء – الداعين
– الي��ه – والدالي��ن – عليه – والذابين – ع��ن – دينه  – ...لما – بقي – أحد – اال
– ارتد – عن – دين – اهلل )....

كلمات الهية �صدرت من افواه ملكوتية بالفاظ ب�شرية ،النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت ،هذه هي التوقيعات
توقيع االمام Qفي تكريم خدامه :
محمد بن الحس ��ن في كت ��اب الغيبة
ع ��ن محم ��د ب ��ن عب ��د اهلل ب ��ن جعف ��ر
الحمي ��ري (ع ��ن ابي ��ه) ع ��ن محمد بن
صالح الهمداني قال :كتبت إلى صاحب
الزمان: Q
ان اه ��ل بيت ��ي يقرّعون ��ي بالحدي ��ث
ال ��ذي روي ع ��ن آبائك Kانه ��م قالوا:

ج��اء ف��ي ب�صائ��ر الدرج��ات �ص485
ب 10ح ،4ان ابا جعفر Qقال:
(واهلل ما ترك االرض منذ ان قبض اهلل آدم
اال وفيها امام يهتدى به إلى اهلل ،وهو حجة اهلل
عل ��ى عب ��اده ،وال تبقى االرض بغي ��ر امام حجة
اهلل على عباده).
 كذل��ك جاء فيه ���ص 488ب12ح ،3عن ابي جعفر Qانه قال:
(ل ��و ان اإلم ��ام Qرف ��ع م ��ن االرض س ��اعة

خدامنا وقوّامنا شرار خلق اهلل :
فكتب : Q
(ويحك ��م م ��ا تق ��رءون ما ق ��ال اهلل
تعال ��ى (وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْ ُقرَى الَّتي
بارَ ْكن ��ا فيها ُقرىً ظاهِ� �رَةً) فنحن واهلل
القرى التي بارك اهلل فيها وانتم القرى
الظاهرة.

لساخت باهلها كما يموج البحر باهله).
 ج��اء ف��ي المحا�س��ن ���ص-155 156ب 22ح 85ان ابا جعفر Qقال:
(م ��ن م ��ات ولي ��س ل ��ه إم ��ام فموت ��ه ميت ��ة
جاهلية ،وال يعذر الناس حتى يعرفوا امامهم،
وم ��ن مات وهو عارف المام ��ه اليضره تقدم هذا
االم ��ر او تأخره ،وم ��ن مات عارف� �اً المامه كان
كمن هو مع القائم Qفي فسطاطه).

منا�سبات ال�شهر:
 .1النب ��ي Nيس ��تخلف أمي ��ر المؤمني ��ن
علياً Qعلى المدينة قبيل غزوة تبوك.
_ وفاة الس ��يدة نفيس ��ة رض ��ي اهلل عنها
بنت الحس ��ن بن زيد بن الحس ��ن ب ��ن علي بن
أبي طالب ,Qوقد دفنت بمصر.
_ ن ��زول الصحف على خليل اهلل إبراهيم
.Q
 .6البيعة لإلمام الرضا Qبوالية العهد.
 .10ورود كت ��ب أه ��ل الكوف ��ة إل ��ى اإلمام
الحسين.Q
 .12ن ��زول اإلنجيل على عيس ��ى بن مريم
.Q
_ آخ ��ى النبي Nبينه وبين علي Qوقال
له :أنت أخي ووصيي ووارثي.
 .15والدة اإلم ��ام الثان ��ي ,الحس ��ن
المجتبى ،Qسنة  3هـ.

_ حركة مس ��لم بن عقيل Qإلى الكوفة,
حيث بعثه اإلمام الحسين ،Qسنة 60هـ.
 .17إسراء ومعراج النبي Nمن المسجد
الح ��رام إل ��ى المس ��جد األقصى ،س ��نة 2من
البعثة.
_ غ ��زوة بدر الكب ��رى ,والنصر األكبر،
سنة 2هـ.
 .18نزول الزبور على نبي اهلل داوود.Q
 .19جرح أمي ��ر المؤمنين علي Qعلى يد
الشقي ابن ملجم ،سنة  40هـ.
 .20فت ��ح مك ��ة ودخ ��ول رس ��ول اهللN
والمسلمين الحرم ،سنة  8هـ.
 .21ش ��هادة أمي ��ر المؤمنين عل ��ي بن أبي
طالب ،Qسنة  40هـ.
_ باي ��ع الن ��اس اإلم ��ام الحس ��ن ب ��ن
علي ،Q.سنة  40هـ.
_ رف ��ع اهلل عز وجل عيس ��ى بن مريمQ

إلى السماء.
_ وفاة موسى بن عمران.Q
 .23ن ��زول القرآن الكريم وهي الليلة التي
يرجى أن تكون ليلة القدر.
***
من �أعمال هذا ال�شهر:
يستحب للممهد أن يأتي باألعمال التالية:
* أفض ��ل اعماله تالوة القرآن في لياليه
وأيامه.
ً
* أن يفطر ليال ويب ��دأ بالحالل الخالي
من الشبهات.
* أن يتلو سورة القدر عند اإلفطار.
* أن يتص ��دق عن ��د اإلفط ��ار ويف ّط ��ر
الصائمين لو بعدد من التمر أو بشربة ماء.
* أن يدع ��و كل ليل ��ة من رمض ��ان بدعاء
االفتتاح.
* أن يتس ��حر ولو على حشفة من التمر,

أو جرعة من الماء.
* أن يدعو بدعاء البهاء في أسحار هذا
الشهر الفضيل.
* أن يق ��رأ عن ��د الس ��حور س ��ورة (إن ��ا
أنزلناه).
* أن يدعو بدعاء أبي حمزة الثمالي.
* أن يدعو بدعاء الجوشن الكبير.
* أن يتص ��دق يوم النصف من رمضان,
يوم والدة اإلمام الحسن المجتبى.Q
* اإلكثار من الصدق والش ��كر في الليلة
السابعة عشرة منه.
* زيارة الحسين Qفي ليلة القدر.
* أن يقوم باعمال الليالي التاسعة عشرة
والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ,وهي
الغسل والصالة ركعتان ونشر القرآن الكريم,
وما يتبع ��ه من دعاء وكما ه ��و مفصل في كتب
الدعاء المعتبرة.

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

�صفوة ال�صفات يف �شرح دعاء ال�سمات
التسلسل50/1/10 :
اسم الكتاب :صفوة الصفات في شرح دعاء السمات
الموضوع :الدعاء
اللغة :العربية
عدد الصفحات.261 :
اسم المؤلف :ابراهيم بن علي بن حسن بن صالح
الجباعي الملقب بـ (الكفعمي).
اسم الناسخ :السيد ابو طالب الموسوي.

سنة التأليف875 :هــ.
تاريخ ومحل النسخ :خوانسار 1342هــ.
الرقم.3301/5 :
ابعاد وحجم الكتاب 25 × 15 :سم.
نوع الخط :يدوي
مدرك النسخة :مركز ا حياء التراث
االسالمي/قم.

_ ج��اء ف��ي انجي��ل (لوقا) من
 .9وعندم ��ا تس ��معون بالح ��روب
العهد الجديد .اال�صحاح 19
واالضطراب ��ات ,ف�ل�ا ترتعب ��وا ,ألن هذه
في عالمات نهاية الزمان:
االمور البدّ من حدوثها أوالً ,ولكن النهاية
 .... .9اذا ه ��و أيض� �اً اب ��ن ابراهي ��م.
ال تأتي حاالً بعدها.
 .10ألن اب ��ن االنس ��ان قد ج ��اء لكي يطلب
 .11س ��تنقلب امة على امة ومملكة على
ويخلص ما قد هلك.
مملك ��ة ,وتح ��دث ف ��ي عدة اماك ��ن زالزل
_ وجاء في االصحاح  21منه,
شديدة ومجاعات وأوبئة ,وتظهر عالمات
في عالمات نهاية الزمان ,أيضاً:
مخيفة ,وآيات عظيمة من السماء.

��ف ا
ق��ال تعال��ى َ ( :و ْع�� َد ا ِ اَل ُي ْخلِ ُ
ا�س اَل َي ْعل َُمو َن) .الروم.6:
َو ْع َد ُه َو َل ِك َّن �أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ج ��اء في (عق ��د الدرر) للعالمة يوس ��ف ب ��ن يحيى
المقدسي الدمشقي بسنده عن (حذيفة بن اليمان) عن
النبي Nقال-:
(وي ��ح هذه االمة م ��ن ملوك جبابرة ,كي ��ف يقتلون
ويخيف ��ون المطيعي ��ن اال من اظهر طاعته ��م ,فالمؤمن
التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه ,فاذا اراد اهلل

عز وجل ان يعيد االس�ل�ام عزيزا قصم كل جبار عنيد,
وه ��و القادر على ما يش ��اء ان يصلح امة بعد فس ��ادها).
ح 117ب( 4في ما يظهر في الفتن الدالة على واليته.)Q
ثم قال( :Nي ��ا حذيفة لو لم يبق من الدنيا اال يوم
واح ��د لط� �وّل اهلل ذلك الي ��وم حتى يملك رج ��ل من اهل
بيت ��ي ,تج ��ري المالحم عل ��ى يديه ويظهر االس�ل�ام ال
يخلف اهلل وعده وهو سريع الحساب).

الف��وز ب�شفاع��ة خي��ر الب�ش��ر و�صاح��ب
رسول اهلل.N
ال�شفاعة الكبرى في المح�شر
(اربع ��ة انا ش ��فيع له ��م ي ��وم القيام ��ة  :المكرم
ان التوس ��ل إلى اإلمام الثاني عش ��ر توس ��ل إلى
لذريت ��ي والقاض ��ي له ��م حوائجهم  ،والس ��اعي في
النبي المطهرN
اموره ��م م ��ا اضط ��روا الي ��ه ،والمحب له ��م بقلبه
وان ��ه ال يخفى انه يص ��دق على الدع ��اء بتعجيل
ولس ��انه عندم ��ا اضطروا  )...النه م ��ن نوع النصر،
فرج موالن ��ا صاحب االمر ،ثالث ��ة عناوين من قول
والمحبة اللسانية،وقضاء الحاجة.

نش ��رة جريدة الوطن الس ��عودية في ع ��دد  3376في  10محرم
1431ه� �ـ  /ديس ��مبر  2009مقاال بعن ��وان ( ماذا لو ل ��م يكن هناك
مهدي منتظر في اخر الزمان ؟) جاء فيه -:
(قضية المهدي المنتظر...Qظلت على مدى العديد من العصور
االسالمية جزءاً مكوناً للعقيدة  ,وشكلت ايمان المسلمين بان حال
االمة لن يصلح اال بامر رباني يامر بخروج من يمالء االرض قس ��طا
وعدال كما ملئت ظلما وجورا ).
_ وف ��ي مق ��ال لنف ��س الصحيف ��ة ف ��ي  6ذي الحج ��ة /1430
المصادف 23نوفمبر  2009بعنوان ( ناصر الحزيمي – ش ��اهد من
اهلها )بقلم محمد السحيمي جاء فيه ..
(..فاالحاديث التي تنبئ بالمهدي Qوالجيش الذي يخس ��ف به
قبل المدينة  ...مألت منابرنا ).

ن�شاطات مهدوية

اقام��ت هيئة تحرير (�ص��دى المهدي )Qفي
الب�صرة الن�شاطات الآتية :
 .1معرض� �اً للكت ��اب المهدوي من الفترة  3-1ش ��عبان
 1432هـ وذلك في جامع الزهراء Pفي قضاء الزبير.
 .2دورة صيفي ��ة لالطف ��ال م ��ن عمر ( )12-10باس ��م
(دورة المنتظ ��ر الصغي ��ر) للفترة من  15لغاية 20ش ��عبان
1432ه� �ـ .وبواق ��ع  38طالب� �اً .وذلك في منطق ��ة القبلة من
مركز المحافظة.
 .3مسابقة بعنوان (مس ��ابقة ثقافة االنتظار) وقوامها
اس ��ئلة تضمنها ك ��راس (ثقاف ��ة االنتظار) وم ��ن الفترة 15
رجب لغاية  15شعبان  1432هـ.
 .4محاظ ��رة بعن ��وان (الحرك ��ة الش ��عبانية واثرها في
الظهور المقدس) وذلك في يوم الجمعة  6شعبان 1432هـ.

الزميل مجتبى ال�سادة
يقيم دورة مهدوية في منتدى النور الثقافي في
(�صفوى) بال�سعودية

 نش ��رت صحيف ��ة (ال ��ف ي ��اء ) االلكتروني ��ة المغربية فيعدده ��ا الصادر في  2011 -1 -13خبرا تحت عنوان (اش ��هر العلماء
النسب المغاربة يقرون بوالدة االمام المهدي ,Qوقد جاء فيه (في
زمن كذا نجد اش ��هر علماء النس ��ب في المغرب يستعملون معايرهم
العلمي ��ة دون اس ��تكبار او عصبي ��ة  ,ودون اعتبار لم ��رض الطائفية
...يقرون بعد بحث طويل وجهد جليل ان االمام الحسن العسكريQ
ثبت انه كان له ولد اس ��مه محمد Qوالذي هو الثاني عش ��ر من ائمة
الشيعة االثني عشرية ).

_ نش ��رت االه ��رام المصرية في تاري ��خ  2010 – 7 -22مقالة
بعنوان ( يا ش ��اتم ...يا مش ��توم ) بقلم محمود شرموخ وجاء فيه ( ..
في و سع المهدي المتنظر Qان يمأل االرض عدال ان ملئت جورا )..

