اقر�أ في هذا العدد:

ق�ساو�سة وحاخامات يتنب�ؤون بنهاية العالم
وبعث الموتى من القبور
عن النبي:N

(اذا كانت �صيحة يف رم�ضان ف�إنها
تكون معمعة يف �شوال ومتيز القبائل
يف ذي القعدة وت�سفك الدماء يف ذي
احلجة واملحرم ما املحرم؟)...
المالحم والفتن البن طاوو�س �ص100

تمهيدنا

في الكون دالئل المهدوية

تتكلم الحقائق العلمية التي تنش ��ر في محلها
والت ��ي تتناولها الفضائيات ع ��ن ان حقائق كونية
اكتش ��فت من خ�ل�ال البح ��ث العلمي  ,ت ��دل على
وج ��ود تراب ��ط بي ��ن عوال ��م الك ��ون وبي ��ن اجزائه
وذراته ومجراته ولكن العلم لم يصل لحد االن الى
حقيقة هذا الترابط
فهن ��اك ابح ��اث تنصب على دراس ��ة امكانية
النف ��وذ من ه ��ذا الك ��ون والخروج م ��ن مجرة الى
مجرة اخرى من خالل ايجاد طريق يمكن س ��لوكه
للوصول الى ذلك العالم  ,وقد الحظت من خالل
بع ��ض التقارير العلمية وجود جه ��د حثيث لتحويل
هذه الفرضية العلمية الى حقيقة يمكن ان تتجسد.
* نستفيد من ذلك اموراً ثالثة ,االمر االول
العمل ال ��دؤب والمتواصل لهؤالء النفر من العلماء
اذ نج ��د عندهم س ��عيا اليقف عند ح ��د ,بل هو
متواصل الستكش ��اف مكنون الك ��ون ,وهذا يعطي
همة كبيرة لمن يؤمن بشئ ويسعى لتحققه كهؤالء
العلم ��اء الذي ��ن خرجوا م ��ن بيئتهم ��م ومحيطهم
حيث لم يس ��عهم ذلك المحيط ولم يسع افكارهم
فذهبوا لتطبيقها على محيط اوسع ومناخ ارحب .
ونح ��ن الذين نؤمن بعقيدة المهدوية الكونية ,وان
م ��ا نعتقده س ��يصلح العالم فالبد ان يكون س ��عينا
بمقدار عقيدتنا.
* واالم ��ر الثاني يكش ��ف لنا ع ��ن الحقيقة
الت ��ي وص ��ل اليه ��ا العلم ��اء ودور العلم ف ��ي تغيير
الك ��ون وتحقيق االهداف  ,فه ��ؤالء العلماء يفنون
اعمارهم الجل استكش ��اف حلقة يظنون انها تؤثر
ف ��ي هذا الكون وه ��ذه الحقيقة هي أم ��ر واقع عبر
موروثن ��ا العقائ ��دي اذ ت ��دل األثار عل ��ى انه البد
للكون م ��ن يوم يكون فيه تحت نظ ��ام واحد  ,وان
كل ما فيه خاضع إلرادة البش ��ر ومتحرك في إطار
تصرفه.
فنافذة ما ينفتح من االبحاث العلمية تجس ��د
لنا بش ��كل أو أخ ��ر تل ��ك الحقيق ��ة العقائدية التي
ترس ��م لنا صورة العالم أي ��ام المهدي Qفي أخر
الزمان فتجعل ما هو بعيد عن التصور متصورا وما
ه ��و بعيد عن التحقق في حيز االمكان وما هو خبر
وحكاية عما س ��يقع مستش ��رف الوقوع وفي متناول
اليد.
فتجس ��د ه ��ذه الحقائ ��ق العلمي ��ة وان لم يقع
تطبيقه ��ا على الواقع الى االن بنحو من االنحاء ما
قي ��ل عن حقيقة حكومة المه ��دي Qالكونية وانها
حكومة الكون وقانون الوج ��ود ونظام الحياة وبيئة
السعادة.
فه ��ذه الحقائ ��ق تق ��رب الخي ��ال إل ��ى الواقع
وتدفع باألخبار التي تس ��كن نفوس المؤمنين اليها
الى أن يجدوا لها حيز التحقق قبل الظهور لتقريب
المسافة وتحقيق االمل.
فالحديث عن الفضاء كان في االمس القريب
م ��ن الخي ��ال وال يؤمن ب ��ه إال اهل الغي ��ب ،بينما
ه ��و اليوم م ��ن الحقائق التي ال ج ��دال فيها واليوم
الحديث عن اختراق الكون وترابط مجراته هو من
الحقائق وليس من االوهام.
* االم ��ر الثال ��ث ال ��ذي نس ��تفيده من هذه
االبح ��اث العلمية انها تتحدث عن ان االنس ��ان اذا
س ��ار في س ��رعة الضوء وتحرك ف ��ي إطارها فإن
الزم ��ن يتوقف عنده  ,ولذا يقولون ان من يس ��افر
إل ��ى الفض ��اء يطول عمره إذ ال تحس ��ب من س ��ني
عم ��ره ما قض ��اه ف ��ي الفضاء الختالف حس ��ابات
الزمن بين هذين النحوين من العيش
فهن ��ا اذا م ��ا اش ��كل علين ��ا فهم ط ��ول عمر
المه ��دي Qمن آل محمد Nضم ��ن نظام الزمن
االرضي امك ��ن بكل س ��هولة بعد االيم ��ان بحقيقة
هذه االبحاث حس ��ابه ضمن الزمن الضوئي وهذا
م ��ا الب ��د ان نفهمه جي ��دا ونفهم آليات ��ه وموازينه
وكيف ان الزمن االرضي ينعدم اذا تحول الى زمن
ضوئي .لنفتح نافذة جديدة نتعاطى معها وندخلها
ضم ��ن آلي ��ات التعامل مع الكيفي ��ة التي يعيش بها
امام الزم ��ان ,Qوان كنا النحت ��اج الى ذلك في
كثير من االحيان اذ يكفي ان تدل االثار المعصومة
على ذلك ليجب االيمان به وان لم تعرف حقيقته .
رئي�س التحرير

الروايات امل�شرتكة يف الق�ضية املهدوية
الشيخ جميل البصري

تح ��وي كتب الحديث عند المس ��لمين على مجاميع
من االحاديث المش ��تركة في كثير م ��ن القضايا ومنها
القضية المهدوية.
وهذه نماذج من جهات االش ��تراك بين المس ��لمين
في ه ��ذه القضية وس ��وف نع ��رض لتلك النم ��اذج وفق
عناوين خاصة يجدر التنبيه الى ان الروايات المذكورة
لم يلحظ فيها الثبوت والصحة -المعتبرة س ��ندياً لدى
الفريقين_

 ع ��ن عم ��ارالساباطى عن أبى عبد
اهلل Qق ��ال  :ال تترك
األرض بغير إمام يحل
ح�ل�ال اهلل ويح ��رم
حرام ��ه وهو قول اهلل :
ناس
(يَ� �وْمَ نَدْعُ ��وا ُك َّل أُ ٍ
بِإِمام ِِه� �مْ) ث ��م ق ��ال :
ق ��ال رس ��ول اهلل:N.

جاء في �صحيح ابن حبان :قال ر�سول اهلل:N
(من مات ولي�س له �إمام مات ميتة جاهلية)

�ضرورة االقتداء ب�إمام في كل ع�صر
روايات ال�شيعة الإمامية في ذلك:
 -1فق ��د جاء في المحاس ��ن للبرقي ب22ح :78عنه عن
أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن بشير الدهان
قال قال أبو عبد اهلل Qقال رسول اهلل( Nمن مات و هو ال
يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ).
 -2وجاء في تفسير العياشي ج2ص303ح:119

من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية).
 -3وجاء في عيون أخبار الرضا Qللشيخ الصدوق باب
 31ح:214
 حدثن ��ا محمد ب ��ن عمر بن محمد بن س ��لم بن البراءالجعاب ��ي ق ��ال حدثني أب ��و محمد الحس ��ن بن عب ��د اهلل بن
محمد ب ��ن العباس الرازي التميمي قال حدثني س ��يدي علي
بن موسى الرضا...Q
التتمة صفحة)6( :

�أم الإمام املهدي Qوالب�شارة

الشيخ محمود شريعة زاده

هي الس ��يدة نرجس الرومية  ،ولها عدة تس ��ميات أخرى
مثل ( مليكة  ،سوسن  ،ريحانه ،مريم ،سبيكة  ،صقيل) .
جاء في كتاب (الغيبة) للش ��يخ الطوس ��ي وفي كمال الدين
 ،بس ��ندهما عن بشر االنصاري النحاس  ،قال  :اتاني كافور
الخادم فقال :موالنا ابو الحس ��ن علي بن محمد العس ��كريQ
يدع ��وك اليه  ،فأتيته فلما جلس ��ت بين يديه قال لي (يا بش ��ر
ان ��ك من ولد االنصار وه ��ذه الوالية لم تزل فيك ��م يرثها خلف
عن س ��لف  ،فانتم ثقاتنا اهل البيت ،واني مزكيك ومش ��رفك
بفضيلة تس ��بق بها شأو الش ��يعة في المواالة (بها) بسّر اطلعك
علي ��ه  ،وانفذك في ابتياع ام ��ة فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي
ولغ ��ة رومي ��ة وطبع عليه بخاتم ��ه واخرج شس ��تقة صفراء فيها

من وكالء بني العباس
وش ��راذم م ��ن فتي ��ان
الع ��راق  ،ف ��اذا رأيت
ذل ��ك فاش ��رف م ��ن
البع ��د عل ��ى المس ��مى
عمر بن يزيد النخاس
عام ��ة نه ��ارك إلى ان
تبرز للمبتاعين جارية
صفته ��ا ك ��ذا وك ��ذا،
البس ��ة حريرتي ��ن
صيفيقتي ��ن تمتنع من

الت�صرف يف احلقوق ال�شرعية
ومراجعة احلاكم ال�شرعي
من حق المكل ��ف أن يفعل ذلك
_ان يتصرف بالحقوق الش ��رعية_
إذا كان من يقل ��ده -طبق الموازين
الش ��رعية -يفت ��ي بع ��دم وج ��وب
مراجع ��ة الحاكم الش ��رعي .أما في
غي ��ر ذلك فه ��و خروج عم ��ا أمر به
اهلل تعالى من الرجوع ألهل العلم،
ولإلم ��ام صاح ��ب الح ��ق Qالذي
ورد عن ��ه أنه قال< :وأم ��ا الحوادث
الواقع ��ة فارجع ��وا فيه ��ا إل ��ى رواة
حديثن ��ا فإنه ��م حجتي عليك ��م وأنا
حجة اهلل>.
واإلنس ��ان المؤم ��ن إنم ��ا يدفع
الحق من أجل أن تب ��رأ ذمته منه،
وال يطال ��ب به بين يدي اهلل تعالى،
ويأم ��ن عقابه ،وكي ��ف يحصل على
ذل ��ك وه ��و يخ ��رج ب ��ه ع ��ن ميزانه
الش ��رعي بمقتض ��ى تقلي ��ده ال ��ذي
فرض ��ه حجة على نفس ��ه يحاس ��ب
عل ��ى ضوئه يوم يق ��ف بين يدي اهلل
تعال ��ى؟! ولماذا هذا التس ��امح في
أداء فرائ ��ض اهلل تعال ��ى والخروج
عن حدوده؟.
على أن في ذلك تشتيتاً للكيان
الش ��يعي وإلمكانيات ��ه ،وتس ��يباً

والإن�سان الم�ؤمن �إنما يدفع الحق من �أجل �أن تبر�أ ذمته
من��ه ،وال يطالب به بين ي��دي اهلل تعالى ،وي�أمن عقابه،
وكيف يح�صل على ذلك وهو يخرج به عن ميزانه ال�شرعي

ف ��ي صرف الح ��ق ،حيث يتع ��رض للرغب ��ات الفردية،
والقناع ��ات الش ��خصية التي يس ��هل س ��يطرة المتملقين
عليه ��ا ،وتتحك ��م فيه ��ا العواطف والمجام�ل�ات ،حتى
الع ��رض ،ولم ��س المعترض واالنقي ��اد لمن يحاول لمس ��ها  ،ينحرف به تدريجاً عن وجهه ويبعد عنه.
وتس ��مع صرخة رومية من وراء س ��تر رقيق فاعل ��م انها تقول :
نع ��م ،إذا كان صاح ��ب الح ��ق ذا خب ��رة بمصارف
واهتك ستراه .
التتمة صفحة )6( :الح ��ق وق ��درة عل ��ى صرفه فيه ��ا ،أو له وجه ��ة نظر في
ذلك أمكنه التنسيق مع الحاكم الشرعي وتبادل وجهات

فاب�شري بولد يملك الدنيا �شرقا ً وغربا ً ويملأ االر�ض
وعدبهاالًإلىكما
بغداد ملئت ظلما ً وجوراً
ق�سطا ً
مائتان وعش ��رون ديناراً  ،فقال  :خذه ��ا وتوجه
واحضر معبر الفرات ضحوة يوم كذا  ،فاذا وصلت إلى زواريق
الس ��بايا وبرزن الجواري منها س ��تحدق بهم طوائف المبتاعين

املحا�ضرة اال�سالمية

بناء على
النظر ،ألن كلمته مس ��موعة عنده ،والس ��يما ً
فتوانا من أن الوالية على الحق مشتركة بينهما.

وبذلك تترك ��ز المرجعي ��ة الدينية ،ويتماس ��ك
الكي ��ان الش ��يعي ،وتنح ��ل كثي ��ر من اإلش ��كاالت،
ونتجنب كثيراً من الس ��لبيات والمفارق ��ات المتوقعة

(وَتَعَاوَنُ ��واْ عَلَى الْب� �رِّ وَالتَّ ْق� �وَى وَالَ تَعَاوَنُواْعَلَى اإلِثْ � ِ�م وَالْعُدْوَانِ
الل إِ َّن هَّ
وَاتَّ ُقواْ هَّ
الل شَدِيدُ الْعِ َق ِاب).

الإمام املهدي ...Qادلة وجوده املقد�س

Q

الشيخ باقر المقدسي

تح ��ت هذا العنوان اس ��تعرض الش ��يخ المقدس ��ي بمحاضرة ل ��ه قضية وجود
اإلمام المهدي Qواس ��تدل لها بنصوص من القرآن المجيد والس ��نة المطهرة,
هذا وقد تضمنت المحاضرة المحاور التالية:
 .1ال تخلو االرض منذ خلقها اهلل تعالى من قائم هلل بحجة.
 .2امانة رسول اهلل Nتقضي ان ال يترك االرض دون ولي.
 .3اإلم ��ام Qه ��و واس ��طة الفيض االله ��ي على الك ��ون كله وهو الس ��بب بين
السماء واالرض.
 .4ال يفترق الثقالن (الكتاب والعترة) حتى قيام يوم الدين.
ً
وقد تناول الش ��يخ محاور محاضرته بالش ��رح والتفصيل تباعا ,واليك موجز
بها:

م عليك يا

السال

التتمة صفحة)6( :

االعتقاد باملهدي املنتظر Qاعتقاد ا�سالمي يتجذر احلقيقة التاريخية يف �ضوء النقد التحليلي
السيد هادي عيسى الحكيم

ش ��ق االعتق ��اد باالم ��ام المه ��دي المنتظر Qطريقه بيس ��ر
وس ��هوله إل ��ى قلوب كل المس ��لمين وعقوله ��م واعتبروه ج ��زءاً من
عقيدتهم االس�ل�امية وحكما من احكامها ,وواح ��دا من تعاليمها
كالص�ل�اة والص ��وم وااليم ��ان بالغيب ،والمس ��لمين م ��ع اختالف
منابته ��م واصولهم وتوجهاتهم السياس ��ية وثقافاته ��م المختلفة,
فه ��م يعتقدون بحتمية ظهور المه ��دي المنتظر Qفي آخر الزمان
وان هذا المهدي من عترة النبي ,Nوان عهده من ازهى العهود,
وانه س ��يمأل االرض عدال ,وسينقذ االمة االسالمية والعالم كله,
وسينشر الرخاء في االرض.
وقد اعترف بهذه الحقيقة حتى المتش ��ككين بهذا االعتقاد,
كابن خلدون مثال فهو يش ��هد قائال (أعلم ان المش ��هور بين الكافة
م ��ن اهل االس�ل�ام على مر العص ��ور انه البد في آخ ��ر الزمان من
ظهور رج ��ل من أهل البي ��ت Kيؤيد الدين ويظه ��ر العدل ويتبعه
المسلمون ويس ��تولي على الممالك االسالمية ويسمى المهدي)Q
وقد جاء ذلك في كتابه (تاريخ ابن خلدون) ج 1ص.555
وكذلك نجد احمد امين ,والمعروف عنه انه من المتشككين
أيضاً بهذا العقيدة ولكنه يش ��هد قائال (واما اهل السنة فقد آمنوا
أيض� �اً) اي آمن ��وا بحقيق ��ة المهدي كما ج ��اء في كتاب ��ه (المهدي
والمهدوي ��ة) ص 41وبع ��د ان ادل ��ى بش ��هادته هذه س ��اق قول ابن
خلدون اآلنف الذكر.
ف ��اذا كانت ه ��ذه ش ��هادة المتش ��ككين فيعني ان ش ��يوع هذا
االعتق ��اد وانتش ��اره بين المس ��لمين كاف ��ة ,العام ��ة والخاصة من

الحقائ ��ق االس�ل�امية المس ��لم
بصحتها على مستوى المسلمين
جميع ��ا وليس بام ��كان عاقل ان
يتجاه ��ل عم ��وم وش ��مول ه ��ذا
االعتقاد التباع الملة االسالمية
كافة.
ولق ��د ادرك الحكام الذين
اس ��تولوا على قيادة االمة طوال
التاري ��خ السياس ��ي االس�ل�امي
خط ��ورة ه ��ذه الفك ��رة عل ��ى حكمه ��م وقدرته ��ا الفائقة على ش ��ق
طريقها إلى قلوب المس ��لمين ودور هذه الفكرة بفقد الظلم وفضح
الظالمين فسخروا موارد الدولة كافة للتشكيك بالفكرة االساسية
تمهيداً القتالعها من جذورها.
ً
وم ��ع ان ه ��ؤالء الحكام ق ��د نجح ��وا نجاحا كبي ��را بحل عرى
االس�ل�ام عروة بع ��د عروة ,ومع انه ��م قد نجح ��وا باخضاع االمة
لمش ��يئتهم إال انه ��م ق ��د فش ��لوا فش�ل�ا ذريع ��ا باقت�ل�اع االعتقاد
بالمهدي المنتظر Qمن قلوب الناس وعقولهم.
بل ان ه��ذا االعتقاد كان يتر�س��خ ويتجذر كلما زاد

ظل��م الح��كام وبط�شهم ,ب��ل وي��زداد الم�سلمون
يقيناً بحتمية ظهور المهدي ,Qوقد توارث االجيال
هذا االعتقاد وتوثقت �صلته الحميمة بدين اال�سالم.

الدكتور محمد حسين علي الصغير

الحقيق ��ة التاريخية تنطلق في ض ��وء النقد التاريخي
لألحداث من وقائع شواهدها ,وتنعقد بتظافر أخبارها,
وتتأكد بتواتر رواياتها ,وإن موضوعاً واحداً حفل بأربعين
فصالً اش ��تملت عل ��ى آالف األحاديث الش ��ريفة في كتاب
واحد ,جدير بثبوته متواتراً ,إذ بلغت تلك األحاديث من
الش ��هرة واالس ��تفاضة والتعددية ولمختلف طوائف األمة
اإلسالمية حداً يقطع معه بصحة ذلك الموضوع.
وإن موضوع� �اً واح ��داً احتضن ��ه علم ��اء اإلمامية في
إثني عش ��ر قرناً بالدرس والتمحي ��ص والتعقيب والتنظير
والمحاججة لحري بأن يكش ��ف عن أس ��رار ثبوته ووسائل
إثباته.
يضاف إلى ذلك كله أن أكثر من مائة عالم من علماء
الجمهور قد عرضوا له بالبحث واإلقرار في كتب الحديث
والس ��يرة والتراجم والتواريخ والعقائد ,مما يبرهن على
أهميته ,ويدعو إلى التدبر الواعي في آثاره البارزة.
وقد حدب علماؤنا األعالم سلفاً وخلفاً على تخصيص
مصنفات سائرة عن اإلمام المنتظر تجاوزت حد اإلحصاء
كثرةً وتفصي�ل ً�ا ,وهم يطرحون قضيته في ضوء الحديث
المتواتر ,ويبحثون مفرداته المتعددة في ضوء البراهين
والحجج القاطعة ,مما يوحي بداهةً بأنه حقيقة تاريخية
محض ��ة ,ال فرضي ��ة فلس ��فية طارئ ��ة ,وذلك م ��ا يجعل

البح ��ث عن ��ه
مت ��د ا و الً ,
و ا لحد ي ��ث
عنه مط ��رداً,
واالعتق ��اد ب ��ه
أم ��راً ضرورياً
الزماً ,ألنه في
نظ ��ر اإلمامية
م ��ن أص ��ول
الدي ��ن ,ويلي
النبوة مباشرة.
أم ��ا مصنف ��ات المس ��لمين األخ ��رى الت ��ي عرض ��ت
للموض ��وع ف ��ي طياته ��ا ,أو أفردت ��ه بكت ��اب خ ��اص به,
فتتعدى ح ��دود اإلحصاء ,فال أعلم كتاب� �اً حديثياً واحداً
لدى الجمهور إال وفيه أحاديث عديدة ،أوردت جزءاً يعتد
به مما نتحدث عنه ,إما بالتصريح أو الصفة ,أو الكناية
نظراً للظروف السياسية التي تحيط بهم وبالموضوع.
أما كت ��ب الفكر والعقي ��دة وعلم ال ��كالم فقد أوردت
إقرارها بالموضوع حيناً ,أو استفسارها عن حقيقة األمر
حينا آخر ,أو تشكيكها ال في أصل الموضوع بل بشيء من
آثاره ,أو لمحة من أخباره.

التتمة صفحة)6( :
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دراسات

ال�صفات:

جمع المحدثون المعتبرون-من الش ��يعة واهل السنة-صفات وشمائل
اإلم ��ام المه ��دي Qفي كتبهم ,في ضوء احادي ��ث كثيرة جاءت عن النبي
االك ��رم ,Nواالمام علي ب ��ن ابي طالب ,Qواالئم ��ة االطهار ,Kوهي
انه:
حنطي اللون ,ازج الحاجبين ,عيناه س ��وداوان جذابتان واس ��عتان,
عري ��ض المنكبي ��ن ,اقن ��ى االنف ,افرق ,ب ��راق الثنايا ,عظيم مش ��اش
المنكبي ��ن ,ق ��وي ف ��ي بدنه ,ش ��ثن الكفين ,ش ��احب الوجنتي ��ن يميل إلى
الصفرة-على اثر قيام الليل ,-على خده االيمن خال ,مفتول العضالت,
في رأس ��ه ذؤابة ,مربوع القامة ,غصن ب ��ان ,وقضيب ريحان ,هيوب مع
هيبته ,يش ��ق رأسه في باذخ السؤدد ,نافذ النظرات ,لو صاح بين الجبال
الندكت صخورها ,ويمأل نداؤه االفاق.

المقام:

يرى المحدثون وعلماء اإلسالم ان التكامل الروحي لالمام المهديQ
وبلوغه مركز االمامة في س ��ن الصغر يتفق مع ماضي عيس ��ى المسيح,Q
ويحي ��ى بن زكريا Lاللذين جاء ذكرهما في القرآن الكريم ,وقالوا :بين
كتفيه اثر يش ��به اثر النبوة ,وهو صاحب عل ��م وافر ,وحكمة بالغة ,ولديه
تركة االنبياء.

محمد رضا حكيمي

المهدي ابن النبي ,ومن اوالد الس ��يدة المكرمة فاطمة الزهراء,P
وهو اإلمام التاسع من ذرية اإلمام الحسين ,Qوتكون سلسلة آبائه صعوداً
نحو االمام علي بن ابي طالب )9( Qالحسن العسكري ( )8علي النقي()7
محمد التقي( )6علي بن موس ��ى الرضا ( )5موسى بن جعفر ( )4جعفر بن
محمد الصادق ( )3محمد بن علي الباقر ( )2علي بن الحسين ( )1الحسين
بن علي.K
هذا ه ��و المهدي Qبهذه المقامات,وبهذه الخصوصيات ,وعش ��رات
الدالئل واالش ��راطات التي تقارن ظهوره وتس ��بقه وتلحقه ,لتكون مؤشرات
على واقعية قضيته ,Qوانه امام جاء النص معينا له.
والمهدي Qغائب اآلن .وهو خليفة الحق ,والولي المطلق ,وهو خاتم
االولياء ,ووص ��ي االوصياء ,والمنق ��ذ االخير والقائ ��د العالمي ,والثوري
االكب ��ر ,والمصلح االعظم ,يعتمد الكعبة منطلقا,ويأخذ راية رس ��ول اهلل
 Nبي ��ده ,ويحيي دي ��ن اهلل مطبقا احكام اهلل على ارج ��اء المعمورة .وهو
يأتي بالسيف ليعيد االرض التي ملئت بالظلم والجور مليئة بالرحمة والعدل.

من فقهائنا

االمام املهدي Qال�صفات واملقام

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

�آيـــــــــــــــــة اهلل

ال�سيد ن�صر اهلل الم�ستنبطH

احلاجات الب�شرية لدولة العدل االلهية
محمد علي محفوظ

أيه ��ا األحبة عندما يخ ��رج اإلمام Qودققوا في كلم ��ة (يخرج) حيث
أن ��ه ل ��م تأت أي ��ة رواية ال عن ��د العامة وال عند أتب ��اع أهل البي ��ت تذكر أنه
يولد ..نعم يخرج اإلمام ليمألها قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا .إن
مفهوم الخروج عندنا هو لألس ��ف مفهوم محدود يحتاج إلى تعميق وتوسيع
البح ��ث وتثقيف المجتمع ثقاف ��ة واقعية حقيقية علمي ��ة بالعقيدة بالمهدي
المنتظ ��ر Qوش ��خصه ودوره وحركته في غيبته وبع ��د ظهوره Qمن حيث
أن مفهومنا لكيفية بس ��ط الس ��لطة لألمام Qوكيفية نشر القسط والعدل
في األرض يكاد يكون ضيقاً .نعم يخرج اإلمام Qليبس ��ط القسط والعدل.
يخ ��رج بس ��يفه الذي هو رمز للس�ل�اح ال ��ذي ال نعلم نحن ماهيت ��ه وكيفيته
ليقتل الظلمة والمفس ��دين في األرض والمنحرفي ��ن والمبدلين والمغيرين
وشياطين األرض من أعداء اهلل واإلنسانية .نعم اإلمام إنما يخرج ليبسط
ف ��ي أرض اهلل وبين خلقه النظام والدس ��تور اإللهي م ��ن قوانين اجتماعية
واقتصادي ��ة وسياس ��ية وحقوقي ��ة وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال التعالي ��م والقوانين
والوصاي ��ا واألحكام والحقوق التي دعا إليها األنبياء واألوصياء ومن خالل
سيرة الرسول األكرم Nورس ��الته العالمية التي هي رحمة للعالمين وعلى
نهج وخط وعلم األئمة األطهار .هو Qاس ��تمرارية لهذا النظام الذي وضع
أسسه الرسول واألئمة Kمن خالل التعاليم السماوية فالمعصوم ال ينطق
عن الهوى إنما هو وحي يوحى واإلمام يجس ��د بخروجه هذا النهج األصيل
وعلى س ��بيل المثال ال الحصر ينه ��ج ويعمل لبناء النظام اإلس�ل�امي بعهد
أمير المؤمنين Qلمالك األش ��تر وما يحتويه ه ��ذا العهد من كل ما يحتاج
إلي ��ه الحاكم العادل ليعمل بحكم اهلل في رعيت ��ه ويبني عليه دولته الكاملة
بجميع شؤونها السياسية واالجتماعية واإلنسانية واألخالقية وبسط العدل
اإللهي بين الناس ,نعم مبناه في ذلك كتاب اهلل والس ��يرة النبوية وحركة
وس ��يرة آبائه . Kوكذلك على س ��بيل المثال يعمل برسالة الحقوق لإلمام
زين العابدين . Q
ان األنظم ��ة وال ��دول العامل ��ة عل ��ى خ ��ط اإلم ��ام ونهجه وم ��ن خالل

المرجعي ��ة المباركة بحاجة إلى جميع مقومات الدول ��ة القوية بكل أركانها
المتماس ��كة المبني ��ة على أس ��س متين ��ة وقوي ��ه وثابتة وصلب ��ه لتقف بوجه
االس ��تكبار العالمي والمفس ��دين ف ��ي األرض فاإلعداد يج ��ب أن يكون في
كل األمور التي تحتاج اليها الدولة القوية القادرة الباس ��طة س ��لطتها وعلى
جميع المس ��تويات والخطوط العلمية واإلنس ��انية .السياس ��ية واالقتصادية
واالجتماعية والعسكرية .
إن اإلم ��ام Qعند ظهوره يخرج من خالل نظام وخطة الهية موضوعة
ومنس ��قة ومناس ��بة للقائد العالم والق ��ادر والقوي والعادل المبس ��وط اليد
والس ��لطان على كل ه ��ذا الوجود بجمي ��ع مكوناته فله الوالي ��ة المطلقة من
اهلل ع ��ز وجل والذي يعمل بي ��ن العباد بأمر اهلل وبحكمه وش ��ريعته .ضمن
خطة سياس ��ية واجتماعية وعسكرية تناس ��ب الواقع المعاصر لزمن ظهوره
المب ��ارك ولذل ��ك ف ��إن دولة اإلم ��ام المه ��دي المنتظر Qيج ��ب أن تكون
دوله متكاملة عظيم ��ه في كل مكوناتها ومقوماتها السياس ��يه واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية والبشرية فكما أنه هناك مفسدون وشياطين وسلطة
سياس ��ية تدير الفساد والفتن في األرض كذلك هنالك مصلحون وممهدون
صاب ��رون ينتظرون ظهور إمامهم وقائدهم ومخلصه ��م ليفتدوه بأرواحهم
وكل ما لديهم وهم في زمن الظهور كثيرون يملئون األرض منتظرين النداء
من الس ��ماء ليجيب ��وا داعية اهلل بنصرة ول ��ي أمرهم وإمامه ��م وباإلعداد
الس ��ليم والقوي { .وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَ َطعْتُم مِّن ُقوَّةٍ } فالقوة في كل شئ.
في اإلعداد الصحيح لالنسان للوقوف في وجه شياطين األرض ومفسديها
ومحركي الفتن فيها السياس ��ي واالجتماعي والتثقيف بالثقافة االس�ل�امية
الصحيح ��ة ومن خالل نظامه وإيمانه وصبره واحتس ��ابه إلى اهلل ومبايعته
إلمام العصر وإخالصه في الس ��ير على نهجه ونهج أبائه وأجداده األطهار.
تحققه ش ��عوب ودول وجيوش وس�ل�اح وقدرات وخطط .نعم هكذا يجب أن
يكون اإلعداد.

�صور من ن�صرة الإمام احلجة Qيف امر الدين
الشيخ محمد باقر الفقيه

يتمك ��ن المؤم ��ن من خالل حصول ��ه على حالة التق ��وى أن يؤدي دوره
المطل ��وب في نصرة اإلمام الحجة Qفي ص ��ور ومجاالت عديدة ,وكلها
تعود بالنفع لوجوده المقدس ,Qومن هذه المجاالت:
_ إذا سعى المؤمن إلى إرشاد شخص إلى االيمان والصالح وبذل في
هذا الطريق الجهد الكامل حتى استطاع تحقيق ذلك ,فإنه بهذه الصورة
يك ��ون قد نص ��ر اإلمام الحجة ,Qبالرغم م ��ن أن أصل الهداية من اهلل
(س ��بحانه وتعالى) ومن الوجود المبارك لإلم ��ام ,Qولكن يبقى العمل
الذي بذله _الهداية واإلرشاد_ له قيمة وأجر في الدنيا واآلخرة ,وهكذا
األمر كلما س ��عى الش ��خص في االرتقاء بتهذيب نفسه أكثر فأكثر ,والبد
ان ��ه ال يخفى على المؤم ��ن أن التقوى الحقيقية والواقعية ,س ��واء أكانت
ظاهري ��ة أم قلبية إنما تحصل ع ��ن طريق المعرفة والعلم بأحاديث األئمة
االطهار ,Kومن ثم بتطبيق ذلك بصورة عملية.
_ ق ��ال اإلمام الصادق( :Qكونوا دعاة لنا بغير ألس ��نتكم) حيث ان
الهداية العملية لآلخرين لها تأثير كبير في نفوس ��هم ,وهي أفضل كثيراً
من الهداية الكالمية,إذا كانت خالية من التطبيق العملي.
_ قال اإلمام الصادق( :Qكونوا لنا زيناً وال تكونوا علينا شيناً) حيث
ان المؤمن إذا التزم بأوامر الش ��رع المبين وتمسك بأخالق اإلسالم فإنه
يك ��ون عزاً وفخراً إلمامه Qبالقول والعمل بش ��كل كام ��ل ,وهذه التبعية
الكامل ��ة في االفع ��ال واالقوال تعني التس ��ليم والتعظيم ألمرهم وش ��أنهم
الكبير ,مما يؤدي أخيراً إلى نصرتهم وتعظيم الدين المبين.
_ عندما يتصف العبد بالصفات الش ��ريفة ,يدخل في زمرة االولياء
والمحبين الصادقين الئمة أهل البيت ,Kوهذا الدخول يؤدي إلى زيادة
شوكتهم وقوتهم ونصرتهم ,وهذه النصرة تسبب لهم العز والشرف.
_ وان ��ه بحس ��ب االخب ��ار الكثي ��رة ال ��واردة ,أن وجود أه ��ل اإليمان
والتق ��وى في أي م ��كان من االمكنة يوج ��ب نزول الخي ��ر والرحمة اإللهية
ف ��ي ذلك الم ��كان ,إذا أراد اهلل س ��بحانه وتعالى إن ��زال البالء في ذلك
الم ��كان ,ف ��إن البالء س ��وف يرفع عن ذل ��ك المجتمع بس ��بب وجود أهل
االيم ��ان بينهم ,وهذا االمر يرتبط بمقام نصرة اإلمام المهدي المنتظر
 Qف ��ي مج ��ال ظهور آثار وج ��وده المبارك ,حي ��ث من الوا�ضح ان

الفيو�ضات الإلهية انما تنزل على العباد بف�ضل وجود
�صاح��ب االمر ,Qوهذه الفيو�ض��ات �إنما تظهر ب�شكل
وا�ض��ح وكبي��ر في المجتم��ع الذي يكثر في��ه �أ�صحاب
التقوى وال�صالح.

_ إن وجود حالة التقوى في المجتمع ,يس ��بب نصرة اإلمام المهدي
 Qوذل ��ك من خالل نصرة محبيه والمتعلقين به من الذين قد يقعون في
بعض الذنوب واآلثام ,لذا فوجود المتقين بينهم يسبب رفع البالء عنهم.
_ عندم ��ا يحق ��ق المؤمن حال ��ة التق ��وى الحقيقية في نفس ��ه ,فإنه
يص ��ل إلى درجة من درجات الكمال ما يؤدي ب ��ه إلى الحصول على بعض
الكرام ��ات ,وعندم ��ا يطل ��ع الن ��اس على وجود مث ��ل ه ��ذه الكرامات في
الش ��يعة الموالي ��ن لصاحب االمر Qف ��إن عقيدتهم ومعرفتهم تس ��تحكم
بوجود اإلمام.Q
ً
_ عندم ��ا يكون المؤمن مالزما للتق ��وى والصالح فإنه بهذه الحالة يكون
ف ��ي محل ثقة عند الناس فيس ��معون كالمه ويصدقونه ف ��ي كل ما يقول ,إذا
فالتق ��وى هن ��ا هي التي س ��ببت إحي ��اء وابقاء ونش ��ر احاديث واخب ��ار االئمة
المعصومين ,Kوفضائلهم ومحبتهم.
_ امت�ل�اك حال ��ة التقوى يدع ��و الناس إل ��ى االطمئنان واالخ ��ذ باالمور
االخروية والعبادية أيضاً.
_ عندم ��ا يس ��عى المؤمن في تحصيل مراتب االيم ��ان والتقوى ويبذل في
سبيل هذا االمر ما بوسعه من جهد وعمل فانه يصل إلى ذلك ولو بمقدار أقل,
حيث ورد عن اإلمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب Qانه قال( :من طلب
ش ��يئاً ناله أو بعضه) ,فعندما يحصل على هذا المقدار من التقوى الحقيقية
س ��وف يتنور قلبه بنور االيمان ,وسوف يظهر ما في القلب على اللسان ,كما
قال اإلمام علي( :Qما اضمر احد في قلبه ش ��يئا إال وظهر على فلتات لسانه
وصفحات وجهه) ,فظهور نورانية التقوى على مالمح االنس ��ان س ��وف يكون
عامال في الدعوة إلى الحق والى نصرة اإلمام الحجة Qقلبا وقالبا ,وسوف
يكون سببا في هداية اآلخرين إلى التزود بمعالم الدين والكماالت الروحية.
_ وان التقوى عامل مهم يدعو المؤمن إلى حفظ حقوق اإلمام الحجةQ
وأموال ��ه ,وهو بدوره نوع من النصرة له ,حي ��ث ان المؤمن الملتزم بمباديء
الدين بالش ��كل المطلوب والتحل ��ي بالتقوى والتورع عن محارم اهلل س ��بحانه
وتعالى يأخذ الحيطة والحذر ف ��ي الحقوق المالية الواجبة التي تتعلق باالمام
المه ��دي Qفي امر الخمس ,فان ��ه ينفق منها ما يرى في ��ه رضى اإلمامQ
بشكل كامل ,وال ينفق شيئا منها في ما توسوس له به نفسه.
فعندم ��ا يهت ��م االنس ��ان به ��ذا االمر بش ��كل كام ��ل ومطلوب ي ��ؤدي دوره
المطلوب في نصرة إمام زمانه Qفي زمن الغيبة.

ا�سمه ووالدته: H
الس ��يد نص ��راهلل بن رضي ب ��ن أحمد بن نصراهلل الموس ��وي
التبريزي الشهير بـ ( المستنبط ) عالم مجتهد مدرّس .
ولد في تبريز في سنة 1327هـ.
ن�ش�أته:H
نش ��أ Hف ��ي تبريز  ،وق ��رأ المقدمات األوّليـة والس ��طوح على
علماء تبريز  ،ثم هاجر إلى قم المقدس ��ة س ��نة  1347و مكث بها
س ��نين حضر خاللها الفقه على الش ��يخ عبد الكري ��م الحائري ،
واالصول على السيد محمد الحجّة حتى اجيز منهما .
وفي س ��نة  1353هاج ��ر إلى النجف و حض ��ر األبحاث العالية
في الفقه واالصول.
اس ��تقل بالبحث والتدري ��س فتخرج عليه جمع م ��ن اهل العلم
والفضل  ،وكان إمام الجماعة في مس ��جد ( البهبهاني )  ،وربما
ينوب عن السيد أبي القاسم الخوئي في إمامة الجماعة إذا تغيّب .
وه ��و حس ��ن الس ��يرة و الس ��لوك  ،متواضع طي ��ب الحديث و
المفاكهة .

من �أ�ساتذته:H
 الشيخ عبدالكريم الحائري. السيد ابو القاسم الخوئي. السيد محمد الحجة. السيد أبي الحسن األصفهاني. الشيخ ضياء الدين العراقي.م�ؤلفاته:H
 االجتهاد و التقليد. تعليقة العروة الوثقى. ذخيرة المعاد،رسالته العملية. رسالة الضرر وال ضرار. معارف االسالم في اصول العقائد.وفاته:H
استشهد بالنجف  16ربيع األول (وقيل  18ربيع اآلخر) في سنة
 1406و دفن بالصحن الشريف بحجرة رقم . 31

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 المهديQ

واالنتظار واخر الزمان والعدل االلهي والق�سط المحمدي .

املهدوية حتمية (عند ابن تيمية)
يعتب ��ر ابن تيمي ��ة الحران ��ي ,وهو
ابو العب ��اس تقي الدين احم ��د بن عبد
الحلي ��م الدمش ��قي الحنبل ��ي م ��ن رواد
المذهب الس ��لفي واليه تنتسب الوهابية
بكل فخر واعت ��زاز ,ويصنف ابن تيمية
مدرس ��ة فكري ��ة وعقائدي ��ة م ��ن اش ��د
الم ��دارس االس�ل�امية اقص ��اء لآلخ ��ر
وتنكي�ل�ا به ,حي ��ث خرّج عل ��ى مائدته
الفكرية اآلف العلماء المتشددين الذين
يمقتون افكار غيرهم ويزدرئون منها,
ب ��ل يصف ��ون كل مخال ��ف له ��م بالكف ��ر
والزندقة ,وهذا المذهب تجلى بش ��كل
واضح في الوهابية المنتشرة في ايامنا
هذه في السعودية.
المذهب التيمي مذهب اقصائي لكل
ما ال ينس ��جم واهواء ابن تيمية وهذا ما
يعتب ��ره اتباعه مذهبا تجديدياً ,وان ما
قام به ابن تيمية تجاه التراث االسالمي
هو التجديد وارجاع االسالم الى اصله.
واش ��د م ��ن يعاديهم اب ��ن تيمية هم
الشيعة االمامية وهذا ال يعني ان عداءه
للمذاهب االخرى ليس بظاهر لمن تتبع
كتبه ورسائله وافكاره.
يعترف ابن تيمية بالقضية المهدوية
ويؤمن بها وبخروج رجل يس ��وس العالم
ف ��ي آخ ��ر الزم ��ان وينتش ��ر عل ��ى يديه
القس ��ط والعدل ,وهذا بحد ذاته يعتبر

م ��ن اهم االدل ��ة التي يمك ��ن لمن يؤمن
بالمهدوية ان يستدل بها على اتباع هذه
المدرسة ,وهذا نص كالمه في الجزء
الرابع من كتاب (منهاج الس ��نة النبوية
في نقض كالم الشيعة والقدرية).
حي ��ث يق ��ول( :واما الحدي ��ث الذي
رواه ع ��ن ابن عمر ع ��ن النبي Nيخرج
في آخ ��ر الزمان رجل من ولدي اس ��مه
كاس ��مي وكنيت ��ه ككنيتي يم�ل�ا االرض
عدال كم ��ا ملئت جورا وذلك هو المهدي
.)Q
فالج ��واب ان االحادي ��ث التي تحتج
بها على خروج المهدي احاديث صحيحة
رواها ابو داوود والترمذي واحمد وغيره
من حدي ��ث ابن مس ��عود بقول ��ه Nفي
الحدي ��ث ال ��ذي رواه ابن مس ��عود لو لم
يبق م ��ن الدنيا اال يوم لط ��ول اهلل ذلك
الي ��وم حتى يخرج فيه رج ��ل مني او من
اهل بيتي يواطيء اس ��مه اس ��مي واسم
ابيه اسم ابي يمال االرض قسطا وعدال
كما ملئ ��ت جورا وظلم ��ا ورواه الترمذي
واب ��و داوود برواية ام س ��لمة وفيه أيضاً
المهدي Qمن عترة فاطمة.P
انتهى كالمه.
ففي هذا المقطع يقرر ابن تيمية ان
العقيدة المهدوية وانتشار العدل في آخر
الزم ��ان ام ��ر حتمي ال يمك ��ن ان يتطرق

اليه الش ��ك ,وان االحادي ��ث التي رويت
في القضية المهدوية صحيحة السند.
ث ��م إنن ��ا تتبعنا حدي ��ث اب ��ي داوود
الذي روى فيه االس ��م مع ذكر اسم االب
ووجدناه ال ينس ��جم والقواع ��د الرجالية
وال يمكن االلتزام بصحته س ��نديا فيبقى
الحدي ��ث االول راجح� �اً في نفس ��ه وهذا
ش ��يء آخر س ��لطنا عليه الضوء دفعا لما
ي ��رد الى االذهان من ان ابن تيمية يؤمن
بمهدي غير مهدي الشيعة االمامية.
وال ��ذي نريد ان نقوله ان ما ي�ؤمن

ب��ه اب��ن تيمي��ة لي���س خرافة وال
م��ن ن�س��ج خي��ال ال�شيع��ة وانما
ه��و حقيق��ة حتمي��ة ثابت��ة ف��ي
الآث��ار واالخبار قد �ص��رح ب�صحتها
وانت�سابها الى النبي االكرم Nوان
التش ��خيص لمصداقها الخارجي قضية
اخ ��رى ال عالق ��ة له ��ا باص ��ل القضية,
وهذا بحد ذاته يس ��قط قول كل من يقول
ان المهدوية خرافة او ان المهدوية قضية
مذهبية يختص بها الشيعة االمامية.
هذه جملة من كالم ابن تيمية يمكن
للمتام ��ل ان يس ��تدل بها عل ��ى من يعتمد
كالم (ابن تيمي ��ة) ويثبت له من خاللها
ان القضي ��ة المهدوي ��ة قضي ��ة حقيقي ��ة
ليس ��ت بذات ج ��ذور ش ��يعية فق ��ط ولم
يختص بها الشيعة االمامية دون غيرهم
من الفرق االسالمية.

من �أف�سد االر�ض

بحوث ومقاالت

توحيد الكلمة بمالحظة الجهات الم�شتركة

الشيخ حسين األسدي

محمود جابر

ياترى من افسد االرض؟
ان صادفنا هذا السؤال ,فلربما تأتي
اجابت ��ه بس ��هولة وه ��ي تقول :الذي افس ��د
األرض ه ��م ه ��ؤالء الطغ ��اة والمس ��تبدون
والمس ��تكبرون الذين يريدون أن يس ��تأثروا
بكل شيء على حساب أي شيء.
وهن ��ا يط ��رح س ��ؤال يق ��ول :وه ��ل
الجماعات والمؤسس ��ات العامل ��ة في إطار
اإلص�ل�اح ومنع االحتكار واالس ��تئثار قادرة
عل ��ى لعب هذا ال ��دور اي (أن تمأل األرض
قسطا وعدال وسالما)؟
واإلجابة بالطبع ال .
والس ��ؤال الواج ��ب اإلجاب ��ة علي ��ه هو:
ولماذا ؟
نقول بما أن هذا الفس ��اد ليس بالفساد
المحدود في جماعة أو مساحة جغرافية ،
وحتى ولو تعددت مس ��احات الش ��ر القديم
فإنها كان ��ت وما تزال مختلف ��ة عما يحدث
الي ��وم ,حيث أن أهل الش ��ر والباطل اليوم
مجتمع ��ون على قلب رج ��ل واحد وان بينهم
من الروابط ما يعج ��ز األفراد والجماعات
والدول عن االصالح ,ولذا فان األمر اليوم
يحتاج إلى معالجة فوق قدرات اهل الباطل
وتقنياته ��م ,وه ��ذا ماال يتوف ��ر للضعفاء,
حي ��ث الضعف س ��مة غالبة للذي ��ن يطلبون
االص�ل�اح ،والن ه ��ؤالء المصلحي ��ن مهما
تع ��ددت أش ��كالهم وألوانه ��م ومذاهبه ��م
وطرائقهم هم واحد من ثالثة:
األول :ضعي ��ف ذو قيم وأخ�ل�اق ودين
يبح ��ث لنفس ��ه ولغي ��ره ع ��ن م ��كان تح ��ت
الش ��مس وع ��ن دولة الح ��ق والع ��دل مناديا
ب ��أن قان ��ون اهلل هو دع ��وة للمس ��تضعفين
ضد المس ��تكبر ،ألن المستكبر ال يمكن أن
يس ��تكبر ما لم يكن حوله من يعبده .لهذا ال
ب ��د من التوج ��ه إلى الناس حت ��ى ال يعبدوا
الطغي ��ان ،ومش ��كلتنا ل ��ن تح ��ل ب ��دون أن
ينتش ��ر الوعي بين الناس بالتاريخ وس ��ننه.
وهؤالء هم الممهدون .
الثان ��ي :قوي يدع ��ى أن ��ه صاحب قيم
حسنة ويحاول أن يفرغ دعوة المستضعفين
من مضامينها ويفرق بين الناس.
الثالث :ضعيف ينشر اإلصالح والخير
ومقارع ��ة الظالمي ��ن ,بي ��د ان ��ه ض ��ل عن
طريقه واتخذ منهجا ال يدفع شرا وال يجلب
خيرا ,وهؤالء هم أصحاب المدارس التي
اتبعت السبل.
والن الفريقين الثاني والثالث لن يقدما
لهذه اإلنس ��انية ش ��يئاً من قليل أو كثير من

النفع ,فضال عن أنهما يش ��اركان ايجابيا
في الضر.
وأننا هنا سوف نقتصر في حديثنا على
الفريق األول (الممهدون) ,الذين يرفعون
ش ��عار (ان الفرج قري ��ب وان الصبر مفتاح
الفرج).
ه ��ؤالء الذين وصفه ��م اهلل ف ��ي كتابه
العزيز(وَن ُِري� �دُ أَن نَّمُ� �نَّ عَلَ ��ى الَّذِي� �نَ
ْض وَنَجْعَلَهُ� �مْ أَئِمَّ� �ةً
اسْ� �تُضْعِ ُفوا فِ ��ي أَْ
الر ِ
وَنَجْعَلَهُ� �مُ الْو َِارثِي� �نَ) .وه ��م المنتظ ��رون
من عب ��اد اهلل الصالحين الذي ��ن يأتون مع
صاح ��ب العص ��ر والزم ��ان وخات ��م األئمة
موالن ��ا المهدي ,Qوينطب ��ق عليهم قوله
ُور مِن بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر
تعالى (وَلَ َقدْ َكتَبْنَا فِي الزَّب ِ
أَ َّن أَْ
الرْضَ ي َِرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُو َن).
ه ��ؤالء الممه ��دون الذين س ��يمهدون
الس ��بيل لدول ��ة صاح ��ب الزم ��ان االم ��ام
المه ��دي المنتظ ��ر Qم ��ن أج ��ل إقام ��ة
الدول ��ة اإلنس ��انية أو المجتم ��ع العالم ��ي
الخير الذي حلم به البش ��ر وتجلى في رؤى
األنبياء والمبش ��رين واألوصياء والفالسفة
والمصلحي ��ن  ،ذل ��ك المجتم ��ع ال ��ذي

يف أروقة املكتبة املهدوية

س ��ينعم في ��ه اإلنس ��ان بالخيري ��ة المطلقة
والعدالة الكلية  ،وستنتهي معه كل مظاهر
الخلل البش ��رى وكل تعاليم مدارس التيه ،
والرؤى الجزئية والمبتس ��رة  ،حينها يأتي
الح ��ق ويزه ��ق الباطل ويصب ��ح صبح الحق
األبل ��ج كما هو يوم أن خلق اهلل الس ��ماوات
واألرض.
ان العال ��م بأجمعه ،أغنيائه و فقرائه
 ،ش ��عوبه و بلدان ��ه  ،ش ��بابه و ش ��يوخه ،
معني بما هو متوقع م ��ن انتقال إلى مرحلة
جديدة ,و انخراط في نظام عالمي جديد
 ،و التفاع ��ل م ��ع مقدمات و إف ��رازات تلك
الحركة السريعة.
كل ذلك بمثابة القدر المحتوم ,ال مفر
من ��ه و ال مناص عنه و ال خيار للبش ��رية إال
ف ��ي أطرها  ،خاص ��ة وأن تل ��ك التطورات
تتن ��اول كل جوان ��ب الحي ��اة االقتصادي ��ة و
االجتماعي ��ة ،و الثقافي ��ة و الحياتي ��ة ،و
الحاضرة و المستقبلية.
وهي عملية تاريخية مستمرة في حياة
البشرية ،لن تتوقف إال بتوقف اإلنسان عن
الحياة و العيش على الكرة األرضية.
اعداد :محمد الخاقاني

قراءة يف كتاب
عــــــــــــــمر االمـــــام املهديQ
مل�ؤلفه ال�سيد علي ال�سبزواري

جاء الكتاب ضمن سلس ��لة الندوات
المهدوي ��ة الت ��ي يق ��وم بنش ��رها مركز
الدراس ��ات التخصصي ��ة ف ��ي االم ��ام
المهديQ
يق ��ع الكت ��اب ف ��ي  68صفح ��ة م ��ن
القط ��ع الرقع ��ي  ,وق ��د ج ��اءت مادته
على ش ��كل ندوات تناول ��ت موضوع عمر
االمام المه ��دي ,Qبواقع ندوتين قام
بالقائهما السيد علي السبزواري :
الن ��دوة االول ��ى بعن ��وان مناش ��يء
النظرية الشيعية في االمام.Q
والن ��دوة الثانية  :ه ��ي االجابة على
شبهة طول العمر .
وضم ��ن الندوة االول ��ى وفي (مرجع
الشبهات ) يقول صاحب الكتاب :
(ف ��ان اس ��اس الن ��زاع بين الش ��يعة
االمامي ��ة وبي ��ن غيره ��م انما ه ��و عدم
تبي ��ن مفه ��وم االمامة عن ��د الخصم ,
وعدم وضوح منزلة االمام Qودوره في
نظامي التكوين والتشريع .
واعتقاد االمامي ��ة ينبع من مصادر
متين ��ة  ,كالفط ��رة والعق ��ل والنق ��ل ...
واليمك ��ن ان تخل ��و االرض من ��ه  ,ألن
بدونه يفسد النظام الكوني)...
وخالل بحثه في الندوة الثانية يقول
السيد السبزواري -:
(ان التج ��ارب الحديث ��ة والعل ��وم
الحياتي ��ة اق ��رت بان االنس ��ان ل ��و خلى
وطبع ��ه ,فان ل ��ه قابلية البق ��اء وطول
العمر الى ماش ��اء اهلل تعالى ,وقد الف
العلم ��اء في ه ��ذا االمر كتبا ورس ��ائل,

ونش ��روا بحوثهم في المج�ل�ات العلمية
المعتب ��رة  ,وش ��أنه ش ��أن غي ��ره م ��ن
الموضوع ��ات الت ��ي كش ��فتها العل ��وم
الحديثة واقر بها الجميع) .
وقد الحق بالكتاب ايضا لقاء لمجلة
( االنتظ ��ار ) الت ��ي كان يصدرها مركز

الدراس ��ات التخصصي ��ة ف ��ي االم ��ام
المه ��دي , Qق ��د أجرت ��ه م ��ع الس ��يد
الس ��بزواري  .تضم ��ن اس ��ئلة واجوب ��ة
تخ ��ص االم ��ام المه ��دي ,Qخصوصا
عمره الشريف .
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هن ��اك حقيقة تكوينية تحكم أفراد البش ��ر _ما عدا المعصومين
_–هي أن ابن آدم خطّاء  ،فرداً كان أو جماعة.
وتقاب ��ل ه ��ذه الحقيقة حقيقة أخ ��رى هي أنه ال يوجد إنس ��ان هو
مجموع ��ة م ��ن الس ��يئات والنقائ ��ص والس ��لبيات  ،وال وجه مش ��رق
لوج ��وده ،كال  ،ب ��ل مهم ��ا كان له من س ��يئات  ،فال ب ��د أن يكون له
وجوه أخرى حسنة  ،وهذا يعني أنه مهما اختلفت اآلراء واألفكار بين
األفراد والجماعات  ،فال بد أن توجد أرضية اتفاق فيما بينهم.
وهذا يعني أنه يمكن جمع الش ��تات بمالحظة تلك المش ��تركات،
أي يمكن لشخص ما أن يعمل على توحيد نظرات المختلفين بمالحظة
المش ��تركات بينه ��م  ،ويمكنه فيم ��ا بعد أن يلقي عليه ��م ما يريد من
أفكار ورؤى  ،لينخرط الجميع تحت لوائه.
وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الحقيق ��ة يمك ��ن أن نفه ��م انخ ��راط كثير من
الفئ ��ات المنحرفة – خصوصاً الغربية منها  -تحت الدعوة المهدوية
زم ��ن الظه ��ور  ،خصوصاً ونحن نع ��رف أن هناك ع ��دداً يعتد به من
الس ��لوكيات الغربية هي في الحقيقة أخالق إسالمية يمكنها أن تكون
المنطلق لتوحيد الكلمة  ،كلمة التقوى الموحدة بين البشر.
ولعل الروايات تش ��ير إلى ذلك عندما ذك ��رت أن هناك عدداً من

البل ��دان تخض ��ع للفتوحات الس ��لمية
م ��ن دون أن تقات ��ل اإلم ��ام المه ��دي
 ،Qمثل ما ورد ف ��ي غيبة النعماني
ص  334عن اإلمام الصادق : Qإذا
قام القائ ��م بعث ف ��ي أقاليم األرض
في كل إقليم رجال يقول  :عهدك في
كفك فإذا ورد عليك أمر ال تفهمه وال
تع ��رف القضاء في ��ه فانظر إلى كفك
واعمل بما فيها  ،قال  :ويبعث جندا إلى القس ��طنطينية  ،فإذا بلغوا
الخليج كتبوا على أقدامهم ش ��يئا ومشوا على الماء  ،فإذا نظر إليهم
الروم يمش ��ون عل ��ى الماء قالوا  :هؤالء ‹ أصحابه يمش ��ون على الماء
 ،فكي ��ف هو ؟ ! فعند ذلك يفتحون له ��م أبواب المدينة  ،فيدخلونها
فيحكمون فيها ما يريدون).
كذل ��ك إيمان كثي ��ر من اليه ��ود والنصارى عندما يرون المس ��يح
 Qيصلي خلف المهدي المنتظر .Qفي إش ��ارة من المس ��يح Qإلى
األرضية المش ��تركة بينه وبي ��ن المهدي ،Qباإلضافة إلى اإلش ��ارة
الواضحة إلى أفضلية المهدي Qمن خالل ذلك التقديم.

ب�شارة ظهور الإمام حجة اهلل Qفي كتاب
(ريك فيدا ،مانداالي)
السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي

ج ��اءت بش ��ارة ظه ��ور اإلمام حج ��ة اهلل Qف ��ي كتاب ( ري ��ك فيدا،
مان ��داالي) -وه ��و من كت ��ب الهند المقدس ��ة -كم ��ا يلي( :يظهر فيش ��نو
المنجي بين الناس ..وهو أقوى وأشد من كل أحد ،سيفه كالنجمة المذنّبة
بيد ،وخاتمه المضئ باليد األخرى ،وعند ظهوره تظلم الشمس والقمر،
عظيم رفيع الش ��أن،
وتكون زالزل) هذه البش ��ارة تُنب ُئ عن ظهور إنس ��ان ٍ
وبعض عالمات ظهوره تقول أنه يظهر بالس ��يف الناري كالنجمة المذنّبة،
وهذه العبارة –أي القيام بالسيف -عبارة دقيقة ولطيفة ،ومضمونها جاء
في روايات ظهور اإلمام Qأنه على أس ��اس الروايات اإلسالمية المتواترة
– الواردة في ظهور منجي البش ��رية األوح ��د ،ومظهر قدرة اهلل ،ومنقذ

الناس من الشرك والكفر ،وعبادة األصنام ،والظلم والجور ،والزيغ عن
جادة الحق والحقيقة أنه يقوم بالسيف.
وفي هذا روي حديث عن اإلمام الصادق Qفي تفسير اآلية الشريفة:
اب ا َأل ْكب َِر،قال( :األدنى :القحط
اب ا َألدْنَى دُو َن الْعَ َذ ِ
وَلَنُذِي َقنَّهُ ��م مِنَ الْعَ َذ ِ
والجدب ،واألكبر :خروج القائم المهدي Qبالسيف في آخر الزمان).
إذن مما الش ��ك فيه أ ّن المقصود من ظهور اإلنس ��ان الرفيع الشأن في
البش ��ارة المذكورة ،هو :الوجود المقدس لقائم آل محمد Nالذي يظهر
بالسيف.

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
هي نتائج اس ��تبيان محافظ ��ة ذي قار ,نضعها بي ��ن أيدي القراء
الك ��رام لكي نتعرف من خالله ��ا على المس ��توى الثقافي والعلمي
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.

هيئة التحرير

ق�ساو�سة وحاخامات يتنب�ؤون بنهاية العامل وبعث املوتى من القبور
في رصد سابق (العدد  9السنة األولى) سلطت (رصدنا) الضوء على االهتمام العالمي
بنبؤات نهاية العالم ومدى تأثيرها على من يعنيه االمر سلبا وايجابا.
وفي رصدنا لهذا العدد لفت انتباه رصدنا كثرة التصريحات من قبل حاخامات اليهود
وقساوس ��ة النص ��ارى حول نهاي ��ة العالم مما يش ��عر المتلق ��ي ان هناك حدث� �اً مهماً ,جل
االهتمامات مسلطة عليه وموجهة له.
_ نشرت وكالة (معا) االخبارية مقاال تحت عنوان (قس أميركي يتكهن بنهاية العالم)
بتاريخ  2011/03/27جاء فيه ان نهاية العالم اقتربت وتحديدا يوم  21مايو/أيار،هذا هو
التاريخ الذي حدده القس (هارولد كامبينغ) من مدينة أوكالند بوالية كاليفورنيا األميركية
وتنب ��أ في ��ه بالقدوم الثان ��ي للرب ،كما يزعم ،في نحو الس ��اعة السادس ��ة مس ��اء،وتنبأ
كامبينغ أن  %2من سكان العالم سيُرفعون إلى الجنة بينما البقية سيُرسلون إلى الجحيم.
واضاف المقال :وإذا كان كامبينغ يتحدث من على أي منبر عادي لكان من السهل تفنيده
بأن ��ه مجرد ش ��خص متدين غريب األط ��وار يتحدث بطريقة خطأ عن نهاي ��ة العالم ،لكن
بفضل شهرة هذا العجوز عبر موجات األثير األميركية ولوحات اإلعالنات فإن رسالته عن

مث ��ل القيم االجتماعي ��ة المتغيرة .ويضيف أن (كل الس ��رقة والكذب والخ ��داع واالنحراف
الجنس ��ي الجاري ف ��ي المجتمع ينبئنا بش ��يء ما .وكذل ��ك حركة التباهي بالش ��ذوذ كانت
عالمة من الرب على نهاية العالم).
_ ف ��ي حين نش ��رت صحيف ��ة الوطن الفلس ��طينية مقاال تح ��ت عنوان (الرب س ��يدمر
العالم وعلى اليهود الرحيل إلى إس ��رائيل) جاء فيه مطالب ��ة حاخام يهودي أتباعه بالعمل
س ��ريعاً على هدم المس ��جد األقصى وإقام ��ة الهيكل المزعوم عل ��ى أنقاضه( ،حتى يظهر
المسيح المنتظر) ،مشيراً إلى أن (المسيح المخلص يوشك أن يظهر في األرض المقدسة
وسيظهر في الوقت الذي سيأذن به الرب) ،على حد قوله .ودعا الحاخام إسحاق قدوري
( 105أعوام) ،الذي يلقب بكبير الحركة الصوفية اليهودية ،يهود العالم إلى التجمع فيما
دع ��اه بـ (أرض إس ��رائيل) ،وذلك ألن الكوارث الطبيعية س ��تضرب العال ��م أجمع قريباً،
والعمل على بناء ما أس ��ماه بالهيكل المقدس الثالث ،على حد قوله .وقال قدوري ،خالل
محاض ��رة دينية ألقاها مؤخراً( :كان لزاماً عل ��ي أن أوضح ليهود العالم الصورة وأدعوهم
للعودة إلى إسرائيل بسبب المخاطر الطبيعية التي تتربص بالعالم) ،على حد قوله .زاعماً
أن (الرب تقدس اسمه سيقوم بتسليط الكوارث الكبرى على كافة دول العالم ألن ذلك هو
الق ��در الذي أعده لهم) .وذكر موقع (نيوز فرس ��ت كالس) اإللكتروني العبري أن الحاخام
ق ��دوري دعا رئيس الوزراء اإلس ��رائيلي (آرائيل ش ��ارون) أن يوجه الدع ��وة ليهود الواليات
المتحدة خالل زيارته الحالية لنيويورك بسرعة الرحيل إلى الدولة العبرية .وكان الحاخام
قدوري ،الذي له تأثير مباش ��ر على التوجهات والمواقف السياس ��ية لحركة (شاس) ،قد
صرح في السابق بأن أحد الحاخامات الكبار قام بإجراء حساب ظهر منه أن حرب (يأجوج
ومأجوج) قد بدأت منذ الهجوم األمريكي على أفغانس ��تان ،وستس ��تمر تلك الحرب سبعة
أعوام وخالل تلك الفترة سيظهر المسيح المخلص ،بحسب قوله.
_ وف ��ي مقال آخر نش ��رته صحيف ��ة (وطن) االس ��بوعية الصادرة من والي ��ة كالفورنيا
بالوالي ��ات المتحدة األمريكية بتاري ��خ  2011/4/31جاء فيه تصري ��ح حاخام يهودى :بأن
س ��قوط مبارك دليل قرب خروج المس ��يح المخل ��ص حيث بث الحاخ ��ام اليهودى (أفرايم
ملففوت ��ش) ،كلمة عبر مقطع فيديو على موقع (اليوتيوب) ،أوضح فيها أن س ��قوط نظام
الرئي ��س المصرى الس ��ابق حس ��نى واندالع ث ��ورة يناير دلي ��ل على اقتراب ظهور المس ��يح

قال الحاخام (مردخاى �شاكيد) ل�صحيفة (يديعوت �أحرونوت)( :منذ تر�شح �أوباما لرئا�سة �أمريكا بد�أنا فى تكثيف
البح��ث عن النبوءات التوراتية التى ذكرت �أوبام��ا ،وبا�ستخدام برامج كمبيوتر متطورة تعتمد على (ح�ساب
ال ُج َم��ل -وهو ح�ساب الحروف والأرقام) تبين �أن اال�سم ورد رمزاً فى �أ�سفار (التكوين) ،و(حزقيال) ،و(�أرميا).
ه��ذا ول��م يكتف الحاخامات بتنبي��ه �أتباعهم باقتراب ي��وم القيامة ،لكنهم و�ضعوا ت�ص��ورا كامال لأ�شراط
ال�ساع��ة ،بالمواعيد ،والتواريخ ،يزعمون فيه معرفته��م التقريبية بموعد ظهور الم�سيخ الدجال ،واندالع
حرب ي�أجوج وم�أجوج ،وابتعاد الرئي�س مبارك وعاهلى ال�سعودية والأردن (الملكين عبداهلل) عن مقاعد الحكم،
ليتولى الإ�سالميون مقاليد الأمور تمهيدا للملحمة الكبرى بين اليهود والم�سلمين ،وزلزال عنيف ي�ضرب
الكرة الأر�ضية ،ثم تقوم ال�ساعة ،ويبعث اهلل الموتى عام .!2035
يوم القيامة يكاد يكون من المستحيل تجاهلها .وهذا القس البالغ  89عاما يتحدث ألتباعه
يوميا عبر ش ��بكة (راديو األسرة) ،وهي مؤسسة إذاعية دينية تمولها تبرعات المستمعين.
وبفض ��ل ه ��ذا الكرم من المتبرعي ��ن الذين يصل مجم ��ل تبرعاتهم إل ��ى  120مليون دوالر
تمتلك شبكته اآلن  66محطة في الواليات المتحدة وحدها.

المخلص ،الذى سيبنى مملكة كبيرة لليهود ويكونون فيها حكاماً للعالم.
_ اما جريدة (الشعب) المصرية فقد نشرت مقاالً تحت عنوان بسبب أوباما ..حاخامات
اليهود يتنبأون بدمار أمريكا ونهاية العالم فى العام  2012بتاريخ  2010/09/21موضحا
ان الضج ��ة ب ��دأت عندما أعلن حاخامات معهد (هار عتس ��يون) الدين ��ى فى القدس أنهم

يقول كامبينغ كل ال�سرقة والكذب والخداع واالنحراف الجن�سي الجاري في المجتمع ينبئنا ب�شيء ما .وكذلك
حركة التباهي بال�شذوذ كانت عالمة من الرب على نهاية العالم".
وأش ��ارت الصحيفة إلى أن هذه الجيوب العامرة توجهت إلى راديو األس ��رة لشن حملة
إعالنية كبيرة تنادي بدنو يوم الحس ��اب .وتم تزيين جمي ��ع أنحاء الواليات المتحدة بأكثر
م ��ن ألف ��ي لوحة إعالنية عليها ش ��عارات مثل (انفخوا في الصور وأن ��ذروا الناس) .وهناك
أسطول من عربات رحالت التخييم تطوف كل والية وعليها هذه الشعارات .ويقول كامبينغ
(باتت الساعة وشيكة .ونحن ال نتحدث عن لعبة كرة أو زواج أو تخرج من كلية .نحن نتحدث
عن نهاية العالم .مسألة كوننا ميتين لألبد أو أحياء لألبد .وهذا هو ما سيحدث اآلن).
ويذكر أن كامبينغ -الذي يقدم برامج بـ 48لغة -يتباهى بوجود عش ��رات آالف األتباع
ف ��ي أنح ��اء األرض ول ��ه محطات ف ��ي جنوب أفريقيا وروس ��يا وتركي ��ا .ويق ��ول كامبينغ إن
األحداث األخيرة مثل زلزال اليابان ونيوزيلندا وهايتي نذر بيوم الحس ��اب الوش ��يك مثلها

بحثوا عن اس ��م أوباما فى نصوص الكتاب المقدس ،وعثروا عليه ثالث مرات فى أس ��فار
مختلف ��ة ،وفى س ��ياقات ترتب ��ط باندالع حرب (يأج ��وج ومأجوج) ،وقيام الس ��اعة .وقال
الحاخ ��ام (مردخاى ش ��اكيد) لصحيفة (يديعوت أحرونوت)( :منذ ترش ��ح أوباما لرئاس ��ة
أمري ��كا بدأنا فى تكثيف البحث ع ��ن النبوءات التوراتية التى ذكرت أوباما ،وباس ��تخدام
برام ��ج كمبيوتر متط ��ورة تعتمد على (حس ��اب الجُمَل -وهو حس ��اب الح ��روف واألرقام)
تبي ��ن أن االس ��م ورد رمزاً فى أس ��فار (التكوين) ،و(حزقي ��ال) ،و(أرميا).هذا ولم يكتف
الحاخام ��ات بتنبي ��ه أتباعهم باقتراب يوم القيامة ،لكنهم وضعوا تصورا كامال ألش ��راط
الس ��اعة ،بالمواعيد ،والتواريخ ،يزعمون فيه معرفتهم التقريبية بموعد ظهور المس ��يخ
الدج ��ال ،وان ��دالع حرب يأج ��وج ومأج ��وج ،وابتعاد الرئي ��س مبارك وعاهلى الس ��عودية

ج��اء فيه مطالبة حاخام يهودي �أتباعه بالعمل �سريعاً على هدم الم�سجد الأق�صى
و�إقامة الهيكل المزعوم على �أنقا�ضه( ،حتى يظهر الم�سيح المنتظر)

واألردن (الملكين عبداهلل) عن مقاعد الحكم ،ليتولى اإلس�ل�اميون مقاليد األمور تمهيدا
للملحمة الكبرى بين اليهود والمس ��لمين ،وزلزال عنيف يضرب الكرة األرضية ،ثم تقوم
الساعة ،ويبعث اهلل الموتى عام .!2035
واض ��اف المقال ان ضرب ��ة البداية من القناة األولى الرس ��مية بالتليفزيون الصهيوني
التي أذاعت فقرة عن ساعة المسيخ الدجال ،وهي ساعة يتوارثها كبار الحاخامات جيال
بعد جيل ،ويؤمنون بأن هذه الس ��اعة عندما تشير عقاربها إلى الثانية عشرة ظهرا سيعلن
المس ��يح اليهودي المنتظر عن نفسه من تل أبيب ،ويتقدم لقيادة (شعب إسرائيل) ،ومن
يتبعه من اليهود لغزو العالم ،واالنتقام من جميع أعداء اليهود من المسلمين والمسيحيين
على حد س ��واء .والحاخام مردخاي إلياهو ،الذي عرض الس ��اعة ألول مرة أمام كاميرات
التليفزيون الصهيوني ،أوضح أنها مصنوعة من الذهب الخالص ،ولها إطار من الفضة،
وعندما تس ��لمها ،كانت عقاربها تش ��ير إلى الثالثة ليال ،أما اآلن فإن العقارب تش ��ير إلى
الثانية عشرة إال خمس عشرة دقيقة ،ولن تمر شهور معدودة حتى يظهر المسيح اليهودي
المخلص ،ويحقق لليهود أحالمهم ،وطموحاتهم في السيطرة على العالم ،عندما يتبعه

كل يه ��ودي يحافظ على وصايا الت ��وراة ،ويحافظ على الصلوات اليهودية الثالث ،ويرتدي
الطاليت (الطيالس ��ة) أى ش ��ال الصالة اليهودي الذى ينس ��ج من قطعة قماش تشبه العلم
الصهيوني ومط ��رزة بخيوط الذهب والفضة .وتتطابق مالمح المس ��يح اليهودي المنتظر،
كما يرس ��مها الحاخامات ،مع أوصاف المس ��يخ الدجال كما رواها النبي محمد .Nوعلى
الرغم من ذلك فقد أش ��عل تقرير الس ��اعة ف ��ى التليفزيون الصهيوني الخ ��وف من اقتراب
يوم القيامة والحس ��اب فى أوس ��اط اليه ��ود الدينيين ،وصار حديث الصح ��ف الدينية فى
الدولة الصهيونية ،التي تؤكد أن عقارب الس ��اعة تتحرك بس ��رعة غير معتادة ،وهي اآلن
وصل ��ت إلى الثانية عش ��رة إال دقيقة واح ��دة .وكرس عدد من الحاخامات أنفس ��هم لتوعية
اليهود بأش ��راط الس ��اعة ،وربط الصراعات الدولية الحالية بما ورد من نبوءات فى الكتب
الس ��ماوية ع ��ن آخر الزم ��ان ،ووضع س ��يناريوهات محكم ��ة من وجهة نظره ��م لألحداث
المخيف ��ة الت ��ى تنتظر العالم فى الس ��نوات القليلة المقبلة .وفي مقدم ��ة هؤالء الحاخامات
(عوفادي ��ا يوس ��ف) الزعيم الروح ��ي لحزب (ش ��اس) ،والحاخام (إمنون يتس ��حاق) كبير
الدع ��اة الدينيي ��ن فى الدولة الصهيوني ��ة ،والحاخام الحلبان أو (اللبان) الذى يش ��تهر في
الدولة الصهيونية بقراءة الطالع والنجوم ،في محاولة للتنبؤ بما يس ��فر عنه المستقبل من
أحداث خافية عن البشر! .وفي هذا السياق تقول شبكة (هشيم نت) اإلخبارية المتخصصة
ف ��ي رصد أحداث يوم القيامة ،إن رجال الدين اليه ��ود يؤكدون أن حرب يأجوج ومأجوج،
وظهور المس ��يح اليهودي المنتظر (الدجال) ،سيقعان فى نهاية عام  ،2011وحتى نهايات
ع ��ام  .2012وتب ��دأ هذه األحداث الكبرى بهجوم مباغت تش ��نه دول عربية وإس�ل�امية ضد
الصهاينة بعشرات اآلالف من الصواريخ.
_ وفي مقال آخر نشره موقع (نافذة على العالم) بتاريخ  2011/04/23جاء فيه أعالن
القس األمريكي النافذ (فرانكلين جراهام) أن مجيء المس ��يح الثاني س ��يبث عبر اإلنترنت
حيث اعتبر أن المجيء الثاني للمس ��يح على األرض س ��يصور عب ��ر ماليين الهواتف النقالة
وس ��يتحول إلى حدث على كل شبكات التواصل االجتماعي من فيسبوك إلى يوتيوب .وأوضح
غراهام -خالل مقابلة بثت األحد 2011/4/ 24م على محطة (ايه بي س ��ي) التلفزيونية:
(يقول الكتاب المقدس أن كل األعين سترى مجيء المسيح الذي سينزل من الغيوم).
كلمة ر�صدنا:
ال تنته��ي نب��وءات الحاخامات والق�ساو�س��ة حول الأحداث المف�ص��لية التي
ينتظرها العالم بدءا من العام المقبل ،ونهايات العام الحالي ،غير �أن المثير في
الأمر حقا �أن المواعيد التف�ص��يلية التى و�ضعها الحاخامات تت�شابه مع مواعيد
تطرحها منتديات م�س��يحية �ش��رقية وغربية ،وتتقاطع هذه النبوءات ،ب�ش��كل
الفت ومناق�ض �أحيانا ،مع ما يرويه الم�س��لمون من �أحاديث نقلت عن الر�س��ولN
حول �أ�ش��راط ال�س��اعة ،وعالماتها الكبرى وال�ص��غرى .علما ان مجيء المخل�ص
المنتظر يكون بغتة كما �ص��رحت به الن�ص��و�ص الدينية في االديان ال�س��ماوية
الث�لاث ولذلك من الغريب ان يوقت الق�ساو�س��ة والحاخام��ات لذلك المجيء او
ينب���ؤون بعالمات��ه ويقول��ون انها قريبة منه��ا ما وقع ومنها ما�س��يكون في االيام
المقبل��ة ولك��ن وحدة القول بمج��يء المخل���ص المنتظر ان دل على �ش��يء فهو
دال على ان ق�ض��ية المخل�ص ق�ض��ية فطرية ي�ؤمن بها الجميع ويهتم بها وين�شد
تحققه��ا ويدعو ال��ى التمهيد له��ا وان اختلفت هوية ذلك المخل���ص فيما بينهم
هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك متابعة متوا�ص��لة لقراءة االحداث وربطها
بالموروث الديني والعمل على تحقيقه وتنبيه االمة له.
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تمهيد مهدوي

ا ّن انتش ��ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س ��يؤول إليها أمر البش ��رية ال محالة ،وان مس ��ألة تحقيقها امر بات قريبا؛ السباب كثيرة ،من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة ،فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا
هذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن.Q
ً
ونحــــــن في ((صدى المهدي)) سنفرد لهـــــذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكرا وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

�شيعة امري��كا �سعة الأفــــــق وعلو الهمة

اعداد :هيأة التحرير

دترويت ـ قاعة حنني ـ موكب خدمة احلسني

الواقع الجغرافي :
امري ��كا أو الوالي ��ات المتحدة االمريكية  ،جمهورية دس ��تورية
فيدرالي ��ة تض ��م خمس ��ين والي ��ة ومنطق ��ة العاصم ��ة االتحادي ��ة
(واشنطن).
تق ��ع ( )48والية منها والعاصمة بين المحيط الهادي والمحيط
االطلس ��ي ،وتحده ��ا كندا ش ��ماالً والمكس ��يك جنوب� �اً ،وتقع والية
(أالس ��كا) في الشمال الغربي من القارة _اي قارة امريكا الشمالية
وتحدها كندا شرقاً وروسيا غرباً عبر مضيق بيرينغ.
اما والية هاواي،أو ارخبيل ه ��اواي فتقع في منتصف المحيط
اله ��ادي  ،كما تضم الدولة العديد م ��ن االراضي والجزر في البحر
الكاريبي والمحيط الهادي.
تأت ��ي الوالي ��ات المتحدة في المركز الثال ��ث أو الرابع من حيث
المس ��احة حيث تبلغ مس ��احتها ( 9,826,675كيلو مت ��راً مربعاً)
وتحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الس ��كان ( 307مليون نسمة)،
وتتمي ��ز بانه ��ا واحدة م ��ن اكثر دول العال ��م تنوعاً م ��ن حيث العرق
والثقاف ��ة  ،وذل ��ك نتيجة الهجرة الكبي ��رة اليها من بل ��دان العالم
المختلفة.
الواقع االقت�صادي :
يعتب ��ر االقتصاد االمريكي اضخم واكب ��ر اقتصاد في العالم ،
حي ��ث يقدر اجمالي الناتج المحلي لع ��ام  2008بنحو 3،14ترليون
دوالر امريك ��ي أي  %23م ��ن المجم ��وع العالمي ،وهي التاس ��عة في
العالم من حيث الناتج المحلي.
تمتل ��ك الوالي ��ات المحتدة اقتصاداً رأس ��مالياً مختلط� �اً تغذيه
وفرة الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة واالنتاجية العالمية
وتع ��د الواليات المتحدة من الق ��وى الصناعية الكبرى ،ومن الرواد
ف ��ي تصنيع المنتجات الكيمياوية ،كم ��ا انها ثالث اكبر دولة منتجة
للنفط في العالم وتعد اكبر مس ��تورد له ،كما انها الدولة االولى في
العالم في انتاج الكهرب ��اء والطاقة النووية ،وانها اكبر منتج للذرة
وفول الصويا.
الواقع الديمغرافي/الديني:
تق ��ول مجلة (الدراس ��ة العلمي ��ة للدين) في عدده ��ا الثاني من
المجلد  49والصادرة في يونيو .2010
تبل ��غ نس ��بة المس ��يحيين في الوالي ��ات المتح ��دة  %78,4من
اجمالي عدد الس ��كان وهم بين اكثرية بروتستانتية واقلية كاثوليكية
وتبل ��غ نس ��بة اليه ��ود  %1,7بينم ��ا تبلغ نس ��بة المس ��لمين %0,06
امانس ��بة الذي ��ن اليعتنقون أي دين فتبل ��غ  %16,1وهو بين ملحد أو
علماني وكل ذلك حسب احصائية .2008

العالمية) _ فرجينيا .وهي مؤسس ��ة تهدف إلى جمع ش ��مل الطائفة
وتنشر مذهب ال البيت.K
 جمعي ��ة اه ��ل البيت Kاالس�ل�امية (مركز اإلم ��ام المهدي _ )Qس ��انتياغو وهي مركز اس�ل�امي لخدمة الجالية االس�ل�امية
في امريكا والعالم .
 منظم ��ة (ش ��يعة) لمراقبة حقوق االنس ��ان _ بان ��ت لويس،منظمة اسست للدفاع عن مظلومية المسلمين الشيعة.
 المؤسس ��ة العالمية للحضارة االسالمية _ فرجينيا .مهمتهاطبع وتوزيع الكتب الدينية وباللغة العربية واالنكليزية.
 مركز الرسول Nاالسالمي _ فرجينيا .وينشط في االجابةعن االسئلة الشرعية وارسال كتب دينية اضافة إلى احياء مناسبات
آل بيت النبوة.K
 مؤسس ��ة المكارم االسالمية _ ايري _ بنسلفانيا .وهي تحيجميع المناس ��بات الدينية وتقوم بالق ��اء الدروس الفقهية والتربوية
عل ��ى ابن ��اء الجالي ��ة  ،وتض ��م مدرس ��ة للق ��رآن الكري ��م واصدار
النشرات.
 مركز الصوتيات والمرئيات االس�ل�امية االس�ل�امية _ لونسانجل ��س .وتصدر مجلة (الحكمة) الش ��هرية ونش ��ر وتوزيع المقاالت
االسالمية.
 الجمعي ��ة العراقي ��ة االس�ل�امية في امريكا _ دير بوس ��تن ،ومهمتها نش ��ر مذهب اهل البيت Kواقامة الن ��دوات والمؤتمرات
والتبليغ والتثقيف الديني.
من ال�شخ�صيات ال�شيعية االمريكية :
لش ��يعة امريكا انش ��طة واس ��عة في مجال نش ��ر الدي ��ن وخدمة
المذهب ومن هؤالء الشخصيات برز امر نشاطها متميزاً وهم :
 الس ��يد حس ��ن القزوين ��ي _ مدي ��ر المرك ��ز االس�ل�امي فيديترويت.
 الحاج نضال الس ��لطان _ مدير مركز اإلمام المهدي Qفيتاشفيل.
 السيد جعفر الحكيم _ مدير مؤسسة شهيد المحراب للتبليغاالسالمي _ في نيويورك.
 جعفر امير _ مدير المركز االسالمي الثقافي في هيوستن. كم ��ال ابو شمس ��ية _ مدير المركز الحضاري االس�ل�امي _كاليفورنيا.
 الش ��يخ فاض ��ل الس ��هالني _ مدي ��ر مرك ��ز اإلم ��ام الخوئياالسالمي _ نيويورك.
 -الشيخ مكي الحائري.

انتقلت مرا�سيم العزاء في عا�شوراء الح�سين� Qإلى امريكا ،بما فيها ت�سيير
ال�سبايا �إلى القارة االمريكية من المهاجرين الم�سلمين �إلى هذه القارة ،فهم
ينطلقون بم�سيراتهم العزائية يوم الطف ب�أرقى اال�ساليب االخاذة بالم�شاعر
م�ستوحين من قد�سية ذلك اليوم �ضروب العبر وانواع البطولة وااليمان بالحق،
فينتزعون من ذكراه العطرة ال�صور وابلغ الدرو�س وا�سمى العظات.
ال�شيعة في امريكا:
يقع المجتمع الشيعي االمريكي في مجموعتين هما :
الذين هاجروا من بالد المسلمين إلى امريكا منذ  180عاماً.
ث ��م الذي ��ن دخلوا االس�ل�ام ثم ع ��ززوا دخولهم هذا بتش ��يعهم
لمذهب آل بيت النبوة.K
ويتواجد الش ��يعة االمريكان في مدن ديترويت ومشيغان وراس
دالكوت ��ا الش ��مالية وهن ��اك مجاميع مهم ��ة في نيويورك وش ��يكاغو
وس ��ياتل واتالتنا وميامي واورالندو وفيالدلفيا وواشنطن العاصمة
وناشفل وفينيكس وغيرها.
مرا�سيم عزاء الح�سين في امريكا :
انتقلت مراس ��يم العزاء في عاشوراء الحسين Qإلى امريكا،
بم ��ا فيها تس ��يير الس ��بايا إل ��ى الق ��ارة االمريكية م ��ن المهاجرين
المس ��لمين إلى هذه القارة ،فهم ينطلقون بمسيراتهم العزائية يوم
الطف بارقى االس ��اليب االخاذة بالمش ��اعر مس ��توحين من قدسية
ذلك اليوم ضروب العبر وانواع البطولة وااليمان بالحق ،فينتزعون
من ذكراه العطرة الصور وابلغ الدروس واسمى العظات.
م�ؤ�س�سات �شيعة امريكا:
للشيعة االمريكان مراكز عديدة يمارسون منها انشطتهم ونشر
مبادئ االسالم على منهج ال بيت النبوة الكرام
 مركز اإلمام المهدي Qاالسالمي  :في تاشفيل _ تينسييقوم باحياء جميع المناس ��بات الدينية والقاء الدروس الفقهية
والتربوية على ابناء الجالية  ،ينظم عقود الزواج  ،ويضم مدرسة
اطفال.
 مؤسسة ش ��هيد المحراب Hللتبليغ االس�ل�امي في نيويوركوهي مؤسسة دينية ثقافية اجتماعية تهتم بالتبليغ االسالمي .
 المركز االسالمي الثقافي في هيوستن _ تكساس. ح ��وزة القائ ��م _ Qفي تكس ��اس .ودراس ��تها حوزوية باللغةاالنكليزية لمرحة المقدمات.
 -مؤسس ��ة اإلم ��ام عل ��ي( _ Qمؤسس ��ة اإلم ��ام الش ��يرازي

 الح ��اج عبد اهلل القريش ��ي _ وهو وس ��ابقه يديران مؤسس ��ةاإلمام علي Qفي فرجينيا.
 الشيخ صفدر رازي _ مدير جمعية اهل البيت Kاالسالمية /مركز اإلمام المهدي.Q
 الس ��يد عادل س ��يد ن ��ور الياس ��ري _ مدير منظمة (ش ��يعة)لمراقبة حقوق االنسان.
 الش ��يخ ابومصطف ��ى الحائ ��ري _ مدير المؤسس ��ة العالميةللحضارة االسالمية.
 الش ��يخ مكي الذاكري _ مدير مركز الرس ��ول Nاالسالميفي فرجينيا.
 الشيخ مازن السهالني _ مدير مؤسسة المكارم االسالمية. الدكتور رضا الخالصي _ مدير مؤسسة اإلمام الصادق.Q الش ��يخ محم ��د ف�ل�اح العط ��ار _ مدي ��ر مرك ��ز الصوتي ��اتوالمرئيات االسالمية.
�شيعة امريكا  /الواقع والطموح :
بعد هذا االنتش ��ار الواس ��ع والكم الهائل للمسلمين المهاجرين
من ش ��يعة آل محم ��د .Nوبعد حركة االس ��تبصار التي اعقبت هذه
الهج ��رة  ،وفي بالد تتس ��م باعلى حاالت التط ��ور التقني واالهمية
السياسية العالمية  ،كان البد ان يكون االهتمام بالقضية االسالمية
الش ��يعية بما يتناسب وس ��عة هذه البالد واهميتها وكثرت الحركات
المضادة للتيار االسالمي االصيل تيار آل بيت النبوة  ،وبما يتالئم
وحجم االنتشار وحركة العودة إلى الخط االسالمي السوي.
ف ��كان ينبغ ��ي على المس ��لمين ان يلحظ ��وا هذا ويأخ ��ذوه بعين
االعتبار ويعملوا على دعم المراكز االيمانية الش ��يعية هناك بالكتب
والمحاضرات والنشريات كذلك تأس ��يس الحوزات العلمية باعتبار
ان ه ��ذه البالد بعي ��دة مكانياً عن بقية ق ��ارات العالم ومنفتحة على
تقبل اآلخر ،وذلك من اجل نشر االسالم وترسيخ روح االيمان لدى
المسلمين هناك  ،وتقوية تمسكهم بمذهب الحق  .المذهب الشيعي
المحمدي.

لقطات من مرا�سيم العزاء الح�سيني الذي يقيمه ال�شيعة في امريكا

امل�ستب�صرون

نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�صرين في
الدنيا ومن الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم
جرنو ابراهيم باه  -غينيا –

ول ��د ف ��ي غيني ��ا ،بمدينة
(بوكر) عام 1971م ،من عائلة
تنتم ��ي للمذه ��ب المالك ��ي،
درس في المدارس األكاديمية
حتى ن ��ال الش ��هادة الثانوية،
درس عل ��ى ي ��د وال ��ده ـ ال ��ذي
كان م ��ن كبار علم ��اء المالكية
ف ��ي منطقته ��م بع ��ض الكت ��ب
الديني ��ة ،وواص ��ل بعده ��ا
دراس ��ته ف ��ي جامعة ( جمال عب ��د الناصر ) في عل ��م االجتماع،
وأُخرج منها قبل إكماله للدراس ��ة بس ��بب إنتمائه إلى مذهب أهل
البيت Kودفاعه العلني عن مبادي وعقائد الشيعة.
أعلن تشيعه عام 1990م في عاصمة بلده ( كوناكري ).
الو�صول الى الحق
يقول جرنو :كنت أيام اإلعدادية أدرس في المدرسة العربية
الفرنسية التي تو ّغل فيها الوهابيين عبر إحتالل مواقع التدريس،
وكان لهم نش ��اط فعال في نش ��ر المذهب الوهابي والتش ��كيك في
المذاه ��ب اإلس�ل�امية األخرى وم ��ن ضمنها المذه ��ب المالكي،

وهدفهم م ��ن ذلك تضعيف بنيتن ��ا وإنتمائن ��ا لمذهبنا ،ومن ثم
التوج ��ه إلى مبادئه ��م وأفكارهم ،وكان دأبهم أيض� �اً اإلكثار من
القدح في الشيعة والتشيع.
بمرور األيام تبيّن لي أ ّن الحقّ مع الش ��يعة في هذه المس ��ائل
وأمثاله ��ا الت ��ي يش� �نّع أعداؤه ��م به ��ا عليه ��م ،لكن غف ��ل الذين
يحاول ��ون أن يعموا بصائر اآلخرين ليبقوهم على التبعية والتقليد
لهم ،أن الغبار المتراكم على مرآة الحقيقة س ��يزول في يوم من
األي ��ام ،فتعود الم ��رآة ناصعة براق ��ة تعكس حقائق األش ��ياء في
النفوس المستعدة والقلوب السليمة.
وهكذا وبالتدريج بدأت فكرة التش ��يع تتبلور في ذهني ،حتى
أعلنت تشيعي عام 1990م في العاصمة ( كوناكري ) ،ويالها من
لحظات حساس ��ة غيرت مس ��يرة حياتي وهدتني سبيالً لم يخطر
على بالي من قبل.
وكان من حسن حظي أنني التقيت بعد استبصاري ببعض من
س ��بقني في التش ��يع ،وكان جملة منهم قد عاد لتوه إلى البلد من
الس ��فر الذي قضاه ف ��ي إحدى الحوزات العلمية الش ��يعية ،فقرّر
هؤالء تأس ��يس مدرس ��ة شيعية باس ��م أهل البيت ،Kفكنت من
أوائل الطلبة الذين التحقوا بها.
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مقاالت وتتمات

تتمة

�أم الإمام املهدي Qوالب�شارة

إلى ان يقول :
فعن ��د ذلك ق ��م إلى عمر بن يزي ��د النخاس وقل ل ��ه  :ان معي كتاباً
ملصقا لبعض االش ��راف كتبه بلغة رومية وخ ��ط رومي ووصف فيه كرمه
ووف ��اءه  ،ونبله وس ��خاءه  ،فناولها لتتأمل منه م ��ن اخالق صاحبه فان
مالت اليه ورضيته فانا وكيله في ابتياعها منك .
قال بش ��ر بن سليمان  :فامتثلت جميع ما حده لي موالي ابو الحسن
بكاء ش ��ديداً وقالت
 Qف ��ي ام ��ر الجارية  ،فلما نظرت في الكتاب بكت ً
لعمر بن يزيد ( :بعني من صاحب هذا الكتاب )...
إلى ان قال :
فلما انكفأت بها إلى س ��ر من رأى دخلت على موالي ابي الحسن Q
فقال  :كيف اراك اهلل عز االس�ل�ام وذل النصرانية وشرف محمد واهل
بيت ��ه Kقال ��ت  :كيف اصف لك يا ابن رس ��ول اهلل Nما ان ��ت اعلم به

االسئلة املوجهة ملركز الدراسات التخصصية

مني؟  :قا ل : Qفاني اريد ان اكرمك فايما احب اليك  ،عش ��رة آالف
دينار ام بشرى لك بشرف االبد ؟ قالت  :بل البشرى بولد لي قال Qلها
 :فابش ��ري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويمأل االرض قسطاً وعدالً كما
ملئ ��ت ظلماً وجوراً  ،قالت ممن ؟ قال  :ممن خطبك رس ��ول اهلل له ليلة
كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرومية،قال لها  ...ممن زوجك المسيح
ووصي ��ه قالت من ابنك محمد؟ قال :فه ��ل تعرفينه ؟ قالت  :وهل خلوت
ليلة لم يرني فيها منذ الليلة االولى التي اس ��لمت على يد س ��يدة النس ��اء
أمه :قال (بشر)  :فقال أبو الحسن:Q
(ي ��ا كاف ��ور ادعُ ل ��ي اخت ��ي حكيم ��ة  :فلما دخل ��ت قال له ��ا  :ها هيه
فاعتنقتها طويال وسرّت بها كثيرا  ،فقال لها موالنا:
(يا بن ��ت رس ��ول اهلل Nأخرجيها إل ��ى منزلك وعلميه ��ا الفرائض
والسنن فانها زوجة ابي محمد وام القائم. ) Q

تتمة

الروايات امل�شرتكة يف الق�ضية املهدوية

ق ��ال حدثني أبي موس ��ى بن جعفر Qقال حدثن ��ي أبي محمد بن
علي Qقال حدثني أبي علي بن الحس ��ين Qقال حدثني أبي الحسين
ب ��ن علي Qقال حدثني أبي علي بن أبي طالب Qقال قال رس ��ول اهلل
( Nمن مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية ويؤخذ بما عمل
الجاهلية واإلسالم).
 -4وج ��اء في كمال الدي ��ن وتمام النعمة للش ��يخ الصدوق باب 39
ح:12
 حدثنا علي بن عبد اهلل الوراق قال :حدثنا أبو الحسين محمد بنجعفر االس ��دي رضي اهلل عنه قال :حدثنا موسى بن عمران النخعي،
عن عمه الحس ��ين بن  -يزي ��د النوفلي ،عن غياث ب ��ن إبراهيم ،عن
الص ��ادق جعفر بن محمد ،ع ��ن أبيه ،عن آبائه Kقال :قال رس ��ول
اهلل :Nم ��ن أنك ��ر القائم من ولدي ف ��ي زمان غيبته (فق ��د مات ميتة
جاهلية).

�أما روايات �أهل ال�سنة فمنها:

 -1ج ��اء ف ��ي صحيح بن حبان ح - 4656أخبرن ��ا أبو يعلى  ،قال:
حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة  ،قال :حدثنا أبو بكر بن عياش  ،عن
عاصم بن أبي النجود  ،عن أبي صالح  ،عن معاوية قال  :قال رس ��ول
اهلل( :Nمن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية )
 -2وجاء في الطبقات الكبرى البن س ��عد ص 144ترجمة عبد اهلل

تتمة

املحا�ضرة اال�سالمية

بن مطيع :
أخبرن ��ا عب ��د اهلل بن نافع ب ��ن ثابت بن عبد اهلل ب ��ن الزبير قال:
حدثن ��ي العطاف بن خالد عن أمية بن محمد بن عبد اهلل بن مطيع أن
عب ��د اهلل بن مطي ��ع أراد أن يفر من المدينة ليالي فتنة يزيد بن معاوية
فس ��مع بذلك عبد اهلل بن عمر فخ ��رج إليه حتى جاءه قال :أين تريد يا
ب ��ن عم؟ فقال :ال أعطيه ��م طاعة أبدا .فقال :يا بن ع ��م ال تفعل فإني
أش ��هد أني س ��معت رس ��ول اهلل Nيقول( :من مات وال بيع ��ة عليه مات
ميتة جاهلية).
 -3وجاء في مسند الطيالسي ألبي داوود الطيالسي ح : 2013
( - 2013حدثن ��ا أب ��و داود قال  :حدثنا خارج ��ة بن مصعب  ،عن
زيد بن أس ��لم  ،عن ابن عمر قال  :س ��معت النبي Nيقول ( :من مات
بغير إمام مات ميتة جاهلية  ،ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة
ال حجة له).
 -4وجاء في التاريخ الكبير للبخاري ح:2943
ص  ،عَنْ ش َِريكٍ  ،عَنْ عَاص ٍِم  ،عَنْ عَبْدِ اهللِ
( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَ ْف ٍ
بْ � ِ�ن عَام ٍِر  ،عَنْ أَبِيهِ َ ،قا َل َ :قا َل رَسُ ��و ُل اهللِ :Nمَ� �نْ مَاتَ وَ الَ طَاعَةَ
عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَ ًة جَاهِلِيَّ ًة  ,وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَ ْقدِهِ إيَّاهَا َفالَ حُجَّةَ لَهُ).
وأخرج ��ه أيضا ابن أبي ش ��يبة في المصن ��ف ح 19047واحمد في
مسنده ج 3ص44

الإمام املهدي ...Qادلة وجوده املقد�س

انتهى بهم إلى خاتمهم حجة اهلل في ارضه وبقيته في عباده اإلمام
المهدي محمّد بن الحسن العسكري.Q
 .3رابطة الفيض االلهي:
س ��أل جابر الرس ��ول االكرم مح ��د بن عب ��د اهلل :Nهل ينتفع
الش ��يعة ب ��ه _اي باالمام المه ��دي _Qبعد غيبته فق ��ال ( :Nنعم
والذي ��ن بعثني بالنبوة انهم ينتفعون به ويس ��تضيئون بنور واليته في
غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجللها السحاب) ومعنى ذلك ان
القضية ليست منوطة بظهوره Qفقط وانما في غيبته.Q
ان وجوده Qبركة ,وإن اهلل سبحانه وتعالى يحفظ االرض وما
عليه ��ا ببركت ��ه ,فلو خليت االرض من حجة لس ��اخت بأهلها ولذلك
كان النبي Nيق ��ول (النجوم امان ألهل الس ��ماء ,واهل بيتي امان
أله ��ل االرض) أي اذا غاب ��ت النجوم اتى اهل الس ��ماء ما يكرهون..
(إِ َذا الشَّمْسُ ُكوِّرَتْ* وَإِ َذا النُّجُومُ ان َكدَرَتْ) فما دامت هذه النجوم
موجودة فالحياة مستقرة.
ان االرض التي عليها حجة ,سواء كان نبياً او اماماً ال تعذب.
فلما اراد اهلل تعالى ان ينزل العذاب على قوم يونس Qانسحب
يون ��س Qمن المنطقة ,ثم كان الع ��ذاب المنزل ,كذلك االمر في
قضي ��ة النبي لوط Qم ��ع قومه ,يقول تعال ��ى (إِ َّن فِيهَا لُو ًطا) وكان
ذلك خط ��اب المالئكة المبعوثين ,حين امره ��م اهلل تعالى بتنفيذ
الع ��ذاب على قوم ل ��وط ,أي فكي ��ف نعذبهم ولوط موج ��ود فيهم,
وهكذا أمروا ان يخرجوا لوطاً وعائلته.
ومن كل ما تقدم نفهم ان بوجود _الحجة_ تثبت االرض بسبب
بركات هذا الوجود,ألنه واسطة الفيض االلهي.
وهن ��اك احاديث كثيرة تثبت ان ليل ��ة القدر تنزل المالئكة وهم
ال ينزلون اال على حجة اهلل في زمانه ,وهو في زمامننا هذا اإلمام
المهدي المنتظر.Q
 .4الثقالن ال يفترقان:
ثم ��ة آيات واحادي ��ث تؤكد اس ��تمرار وجود اإلم ��ام Qباعتباره
الوص ��ي الخات ��م وأح ��د مصاديق قول ��ه( Nعترتي اه ��ل بيتي) في
حديث جده رسول اهلل Nالصادق االمين.
يقول تعال ��ى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ِّ
الذ ْكرَ وَإِنَّا لَ� �هُ لَحَافِظُو َن) ويؤكدها
قول الرسول( Nوانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) فالنسق
واحد.
وم ��ن ذلك االفتراق ,االفتراق الزماني وهو غير حاصل ,حيث
القرآن موجود في كل زمان ,وتبعا لذلك ويصاحبه ويقترن به وجود
اإلمام( Qوانهما لن يفترقا).
فما دام القرآن موجوداً ,فالبد هلل من حجة يبين المبتغى منه
وينطق بتأويله حتى يرد الناس على رس ��ول اهلل Nالحوض أي إلى
يوم القيامة.
ومم ��ا يؤكد البدية وجود اإلم ��ام Qالولي الناطق بالقرآن ,في
كل آن وزم ��ان ,ومن ��ه ه ��ذا الزم ��ان ,وحتى يوم الحس ��اب هو قول
الرس ��ول الخات ��م( Nمن م ��ات ولم يع ��رف امام زمانه م ��ات ميتة
جاهلية) أي البد من رفيق للقرآن شارح له موضح لمقاصده ,فليس
من الممكن ان يكلف الن ��اس بما ال يفقهون وعندها فالبد من امام
معصوم فيه كل ش ��رائط العصم ��ة واالمامة ليك ��ون مرجع الناس,
وواسطة الفيض االلهي .والسبب بين السماء واالرض.
ادام اهلل لن ��ا ب ��ركات امامنا Qوعجل بمقدمه الش ��ريف ,انه
سميع مجيب.

تتمة

 .1ال تخلو االرض من حجة:
ق ��ال امير المؤمنين( :Qال تخل ��و االرض من قائم هلل بحجة,
ام ��ا ظاه ��راً مش ��هوراً وام ��ا خائف� �اً مغم ��وراً ألن ال تخل ��و حجج اهلل
وبينات ��ه) فاالمام امير المؤمنين Qفي كالمه هذا يؤكد ان االرض
منذخلقها اهلل س ��بحانه وتعال ��ى وجعل فيها خليفة (إِنِّ ��ي جَاعِ ٌل فِي
ا َألر ِْض خَلِي َفةً).
يق ��ول تعالى في الذكر الحكي ��م (إِنَّا أَوْحَيْنَ ��ا إِلَيْكَ َكمَ ��ا أَوْحَيْنَا
ُوح وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْ� �مَاعِي َل وَإْسْحَقَ
إِلَى ن ٍ
وَيَعْ ُقوبَ وَا َألسْ� �بَاطِ وَعِيسَ ��ى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُو َن وَسُ� �لَيْمَا َن وَآتَيْنَا
دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُالً َقدْ َقصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
مِن َقبْ ُل وَرُسُ�ل ً�ا لَّمْ نَ ْقصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ َكلَّمَ هُّ
الل مُوسَى تَ ْكلِيمًا *
رُّسُالً مُّبَش ِِّرينَ وَمُنذ ِِرينَ).
واله ��دف م ��ن كل ذلك لك ��ي ال يكون للناس عل ��ى اهلل حجة بعد
بع ��ث الرس ��ل (وَ َكا َن هُّ
الل ع َِزيزًا حَكِيمًا) أي ان اهلل س ��بحانه وتعالى
م ��ا كان ليعذب الناس ويحاس ��بهم اال بعد أن يقي ��م الحجة عليهم,
وم ��ن جملة اقامة الحجة انزال الرس ��ل واالنبي ��اء ,Kواوصيائهم
 Kوتعيينهم.
يق ��ول اإلم ��ام الباق ��ر( :Qان هلل عل ��ى الن ��اس حجتي ��ن حجة
ظاه ��رة وحجة باطنة) الحج ��ة الظاهرة فهي الرس ��ل واالنبياءK
واالئمة.K
ام ��ا الحج ��ة الباطنة فه ��ي العقول حيث ان اهلل تعالى يحاس ��ب
الن ��اس على قدر عقوله ��م ألن اهلل اول ما خلق العق ��ل فقال له اقبل
فأقب ��ل ,وقال له أدبر فأدبر فقال :وعزت ��ي وجاللي ما خلقت خلقاً
احب الي منك ,بك اثيب وبك اعاقب).
وهذا يعني ان العقل مطيع هلل ,والفطرة العقلية السليمة تأخذ
بعنق االنس ��ان ليرفع من شأنه تعالى ,فيعترف بوحدانيته وبصفاته
 ,Qفبواس ��طة العقل يعرف االنسان ربه ويعرف نبيه ورسوله,N
ثم نعرف االوصياء Kالذين يأتون من بعد اولئك الرسل.K
 .2الرسول Nومسألة االخالف على االمة:
لق ��د دأب الرس ��ل من عه ��د آدم ُك ُّل يخبر بمن بع ��ده من نبي او
رس ��ول ,او أنه يعي ��ن اماماً او وصي� �اً من بعده ,بما ان ��ه امين على
(الرسالة) التي كلفته بها السماء.
اما نسبة ترك هذا االمر إلى رسول اهلل Nفهو كذب وافتراء,
فه ��ل يعقل ان يكون ابن الطلق ��اء (معاوية) اكثر امانة على االمة من
رس ��ول اهلل محمّد بن عبد اهلل Nف ��ي هذا االمر؟ ليوحي لمن بعده
دون الرسول.N
وانطالق ��ا م ��ن هذا فالب ��د ان يعين الرس ��ول من بع ��ده مرجعاً
للناس يكون كفؤا كريما كي ال يتشتت امر الناس ,ولذلك كان يقول
( :Nائتون ��ي بدواة كي اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي ابدا) و(اني
مخلف فيكم الثقلين)...
وهكذا هي سنة االولين من قبله كما قد اخبر موسى عن عيسى
 ,Qاو ما بشر عيسى عن النبي الخاتم وهكذا كانت سيرة االنبياء
حيث اوصى الخاتم باالئمة من بعده.K
يق ��ول جابر االنص ��اري :انه لما نزل قوله تعالى (يَ ��ا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ أَطِيعُواْ هّ َ
الل وَأَطِيعُواْ الرَّسُ ��و َل وَأُوْلِي ا َألم ِْر مِن ُكمْ) سألت النبي
 Nقل ��ت (له)( :يا رس ��ول اهلل عرفنا اهلل ورس ��وله فمن اولي االمر
الذي ��ن قرن اهلل طاعته ��م بطاعته؟ فقال :Nه ��م خلفائي يا جابر
وائمة المسلمين من بعدي) اولهم علي بن ابي طالب.Q
نع ��م لقد بين النبي الخاتم Nاوصياءه الواحد تلوا اآلخر حيث

Q

رجــــــــــــاء
العالقة بين التوحيد والمهدوية و العدل وبين غياب االمامQ
والعلم االلهي
ال�س�ؤال:
 .1ما هي العالقة بين التوحيد والعدل والفكرة المهدوية؟
 .2ه ��ل العالق ��ة حتمية بين غياب اإلم ��ام Qوالعلم اإلله ��ي وهل هناك
إمكانية عدم الغياب..؟
وما هي األسس الحضارية لدولة اإلمام Qوعالقتها بالنظام اإلسالمي؟
الجواب عن الأول:
ثبت في الروايات الش ��ريفة الواردة عن العت ��رة الطاهرة Kان المحقق
للعدل اإللهي بعد انتشار الجور والظلم هو اإلمام المهدي ،Qفحيث أن الدين
ج ��اء لهداية الن ��اس وتحقيق العدل ولم يتحقق ذلك بصورة كلية ش ��مولية فال
محيص عن تحقق ذلك على يد الرجل اإللهي صاحب الوعد الموعود ومخلص
البشرية ,وهذا ما أشارت له جملة من آيات الذكر الحكيم كقوله تعالى (وَ لَ َقدْ
َكتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن أَْ
الرْضَ ي َِرثُها عِبادِيَ الصَّالِحُو َن) وقال تعالى
(وَ تَمَّتْ َكلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْالً ال مُبَدِّ َل لِ َكلِماتِهِ).
فالمالحظ لجملة اآليات والروايات الش ��ريفة يجد أن العدل اإللهي الذي
هو ش ��عبة من شعب التوحيد سيتجلى وس ��يبرز بأكمل صورة عند خروج اإلمام
 Qمما يوحي بالترابط الوثيق بين هذه المفردات العقيدية الثالثة.
اما الجواب عن الثاني فهو:
اوالً :إن المنهج المعرفي للبحث في الغيبة وحيثياتها هي الروايات الواردة
عن العترة الطاهرة Kوهذه الروايات بينت لنا جملة من األسباب التي كانت
باعث ��ة للغيبة لولي العصر ،Qوالترابط بين العلم اإللهي وبين الغيبة ال يعني
بح ��ال اإللجاء ،بل إن الظروف التي مرت بها األمة نتيجة البتعادها عن منهج
أه ��ل البيت Kولقانون الفتنة العام والش ��امل كانت لها المدخلية المباش ��رة
في حصول الغيبة ،أما ع ��دم إمكانية الغيبة فهو فرع ارتفاع موجباتها ,ومتى
ما حصلت لم ترتفع س ��واء كانت في أوائ ��ل وقوعها أو قبل الوقوع أو بعده بمدة
مديدة.
ً
ثانيا :كل ما من ش ��انه إيص ��ال المجتمع إلى التكام ��ل الحضاري والرقي
االجتماعي هو من األسس الحضارية لدولة العدل اإللهية كالعدل والحرية وما
ش ��اكل من مفاهيم إنسانية تش ��كل النظام االجتماعي والسياسي العالمي ،ال
فرق س ��وى إن م ��ا يأتي به صاحب العصر Qيكون باجل ��ى وأتم صورة ،وكونه
مستمداً من الغيب اإللهي ومرتبطاُ بمناهج الوحي.
***
ح�سن عبد اهلل التاروتي
هل يطالب االمام Qجهة معينة ال�سترداد الحق
ال�س�ؤال:
عند ظه ��ور األمام المهدي...Qيروى أنه س ��وف يطالب بدم جده األمام
الحس ��ين Qوالس ��ؤال هو ...هل األمام Qعند خروجه و مطالبته بدم األمام
الحسين Qيطالب جهة معينة أو خاصة السترداد الحق.
الجواب:
بطبيع ��ة الحال إن ما نفهمه من الش ��ريعة اإلس�ل�امية أن ��ه ال يمكن األخذ
بصياغ ��ة خاصة وطريقة معينة في التعاط ��ي مع األحداث والوقائع ,إذن ليس
المقصود من النص الروائي هم الذرية بما هي ذرية أو جهة بما هي جهة بقدر

أن يكون المراد هو التعاطي مع المنهج واألس ��لوب والطريقة المتبعة فمن كان
نهجه وأس ��لوبه وطريقته الطريق ��ة اليزيدية مثالً والس ��فيانية فبطبيعة الحال
يك ��ون مناهضا لمش ��روع اإلم ��ام المه ��دي Qالعالمي ويك ��ون نقيضا ألهداف
ثورة الحس ��ين Qالتي ضحّى من أجلها فيكون نموذجا ومصداقاً جلي وصورة
واضحة من صور العداء لإلمام الحس ��ين Qفاإلمام المهدي Qوبهذه الرؤية
وحينم ��ا نقول أنه يأخذ ثأر جده الحس ��ين Qفإنما يعن ��ي ذلك أنه يتقاطع في
الرؤي ��ة والمنهج م ��ع هذه األف ��كار المنحرفة عن جادة الص ��واب ويأخذ بحقه
منهم.
***
�صادق العيداني
تكني ح�سين بن روح ب�أبي القا�سم
وهل الخ�سف من العالمات الحتمية
ال�س�ؤال:
 .1إن تكني نائب اإلمام الحجة Qالحس ��ين ابن روح بأبي القاسم رضوان
اهلل علي ��ه مع وج ��ود روايات قوية تذك ��ر كراهية التكني به ��ذه الكنية المباركة
المخصوصة للرسول الكريم وحفيده المهدي ...Q؟
 .2أليس الخس ��ف بجيش السفياني يقع أثناء توجهه للمدينة للقضاء على
حركة اإلمام Qأي إن الخس ��ف يقع بعد الظهور فكيف تذكرونه من العالمات
الحتمية قبل الظهور ؟
الجواب:
بالنس ��بة للس ��ؤال األول :ف ��إن الكني ��ة بأبي القاس ��م مكروه ��ة إن لم تكن
محرمة في حالة واحدة وهي ما إذا كان اس ��م الرج ��ل محمد فحينئذ يكره أن
يجمع ويتش ��به باس ��م النبي وكنيته أما إذا اختلف االسم فال مانع من أن تكون
الكنية (أبي القاسم)
أما بالنسبة للسؤال الثاني :فإن عالمات الظهور بعضها يكون قبل الظهور
وبعضها يكون مقارناً للظهور والخس ��ف في البيداء لجيش السفياني إنما يكون
م ��ن العالم ��ات المقارنة للظهور وليس قبله .وإذا وجد ف ��ي بعض العبارات أنه
من عالمات قبل الظهور فإنه من باب التسامح والتغليب لبقية العالمات حيث
أنها تقع قبل الظهور .وربما يقال ان الخس ��ف يقع قبل ظهور االمام Qفي مكة
حيث يس ��ند ظهره الى الكعبة بعد الصيحة وبذلك يكون الخس ��ف قبل الظهور
العلني لالمام.Q
***
قا�سم ح�سين
وقت خروج الحجةQ
ال�س�ؤال:
تذك ��ر كت ��ب التاري ��خ أن هناك الكثير مم ��ن يعرفون ظهور نب ��ي ويعرفون
أوصاف ��ه واألرض الت ��ي يخ ��رج منه ��ا وكذل ��ك الوقت وج ��ل هؤالء م ��ن اليهود
والنصارى .وس ��ؤالي هو هل هناك من يع ��رف وقت خروج الحجة Qعلى وجه
الدق ��ة وخاصة لدينا م ��ن االحاديث المتواترة الكم الهائ ��ل ولدينا من العلماء
الربانيين من يصل إلى حد اللقاء بالحجة لتقواه ؟
الجواب:
ال يمكن معرفة وقت الظهور بل يحرم التوقيت وذلك لما ورد عنهم سالم
اهلل عليهم أن أمر اإلمام الحجة Qكالس ��اعة يأتي بغتة كما أن الروايات نهت
عن التوقيت للظهور.

احلقيقة التاريخية يف �ضوء النقد التحليلي

ومب ��دأ المصلح المنتظ ��ر والقائد المنقذ تس ��توي الديانات الس ��ماوية
ف ��ي إيراده ,وإثب ��ات أصالته في صلب العقائد واألديان ,وكان التش ��خيص
مختلفاً بذواته ,متحداً بمبدئه.
ولي ��س هن ��اك من المس ��لمين م ��ن ينكر ه ��ذه الحقيقة إطالق� �اً ,فقد
أجمع ��وا أن علوي� �اً من ذرية علي والزهراء ,Kس ��وف يتس ��لم قيادة األمة
اإلس�ل�امية آخر الزمان ,إال أنهم افترقوا في ذلك تاريخياً ,فطائفة تقول
بوالدته وغيبته من الفريقين ,وأخرى تقول بأنه سيولد فيمأل األرض قسطاً
وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً.
وعل ��ى هذا فأص ��ل الموضوع ثابت كمب ��دأ أولي ,وإنم ��ا االختالف في
تاريخه ,تاريخ الوالدة واإليجاد ,ال تاريخ الحقيقة واألصل.
وف ��ي هذا الضوء يكون اإلقرار بالمبدأ متوافراً ,واالعالن باإليذان في
تحقيقه مختلفاً زمانياً ,وبهذا القدر الجامع يكون المنقذ األعظم المبش ��ر
به من قبل الرس ��ول األعظم حقيقة تاريخي ��ة ,ال أطروحة جدلية ,تحقيقا
للوعد اإللهي الحق في سياق قوله تعالى:
ِّين ُكلهِِّ
ِين الْحَقِّ لِيُ ْظ ِه� �رَهُ عَلَى الد ِ
((هُوَللهَّ الَّذِي أَرْسَ� � َل رَسُ ��ولَهُ بِالْهُدى وَد ِ
وَ َكفى بِا ِ ش َِهيداً)).
َ
ِين الْحَقِّ لِيُ ْظ ِهرَهُ عَلَى
وقوله تعالى(( :هُوَ الَّذِي أرْسَ� � َل رَسُولَهُ بِالْهُدى وَد ِ
ِّين ُكلِّهِ وَلَوْ َك ِرهَ الْمُش ِْر ُكو َن)).
الد ِ
وف ��ي اآليتي ��ن الكريمتين دالل ��ة مؤكدة عل ��ى تنفيذ وع ��د اهلل وإجالله
بإظه ��ار الدين اإلس�ل�امي عل ��ى بقية األدي ��ان في األرض ,وق ��د جعل ذاته
القدسية شهيداً على هذا الوعد في اآلية األولى ,وقد صرح في اآلية الثانية
بكراهية المشركين لذلك وهو مع هذا سيظهر دينه آجالً أو عاجالً.
والواق ��ع على األرض أمس واليوم يش ��هد بأن المس ��يحية هي الظاهرة
بكثرته ��ا وأعداده ��ا وقواه ��ا ,والب ��د للوع ��د اإلله ��ي أن يتحق ��ق ,والداللة
اإليحائي ��ة ف ��ي النص القرآني تش ��هد ب ��أن الوعد س ��يتحقق ,ويك ��ون ذلك
ملتصق� �اً بصاحب الرس ��الة محمد Nوصاحب األم ��ر ,Qيمثل األطروحة
نفسها في السعي إلظهار دين اهلل تعالى ,وهو من رسول اهلل نسباً وعمالً,
وس ��يكون ظه ��ور الدين على يدي ��ه حينما يعيد اإلس�ل�ام غضاً طري� �اً نابضاً
بالحرك ��ة والحي ��اة بعد اندراس معالم ��ه ,وذلك لدى قي ��ام الدولة العالمية
لإلسالم بظهوره الشريف المرتقب.
وال غراب ��ة أن يك ��ون اإلم ��ام المهدي المنتظ ��ر المصداق الب ��ارز لقوله
تعالى:
((وَن ُِري� �دُ أَ ْن نَمُ� �نَّ عَلَى الَّذِينَ اسْ� �تُضْعِ ُفوا فِ ��ي ا َألْر ِْض وَنَجْعَلَهُ� �مْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوا ِرثِينَ)).
وف ��ي الوراثة في اآلية داللة مركزية تعني صي ��رورة مصير األرض لمن
يرثها _بتقدير وتقرير من اهلل تعالى_ من المس ��تضعفين الذين سيجعلهم
أئم ��ة يرث ��ون األرض وم ��ا عليها ,وبهذا وذاك وس ��واهما تتجل ��ى مصداقية
الوعد اإللهي الحق.
وقد أجم ��ع اإلمامية على ذلك ,فهم إمامية إثنا عش ��رية ,وقد س ��بق
ألحد عش ��ر إماماً القيام بمنصب الوالي ��ة اإللهية ,فالبد لصاحب األمرQ
من القيام بذلك ألنه اإلمام الثاني عش ��ر لدى اإلمامية إجماعاً ,وذلك ألن
العقل الس ��ليم _فض�ل�اً عن األحاديث الش ��ريفة_ يقضي بوجوب الرئاس ��ة
الدينية وقيادتها في األرض في كل زمان ,وإال لما بلغت رس ��الة اإلس�ل�ام,
إذ البد هلل في األرض من حجة ,البد لهذا القائد من العصمة ألداء الرسالة
دون س ��هو أو نس ��يان وال زيادة أو نقصان ,وليكون التبليغ متكامالً ,والقيام
باألمر صادعاً ,فقد ورد عن اإلمام الصادق ,Qأنه قال:
(إن األرض لو بقيت بغير إمام ساعةً لساخت).
ولم ��ا ثبت ��ت إمام ��ة آبائه Kبالن ��ص والمؤه�ل�ات العليا ,فق ��د ثبتت
إمام ��ة صاحب األمر Qبالن ��ص عليه أيضاً ,ولما كان ��ت الحاجة إلى إمام

مفت ��رض الطاعة في كل العصور ,كان اإليمان بوج ��وده ضرورياً إذ لم يدع
عند اإلمامية إمام موجود غيره ,وال ادعى أحد الوجود س ��واه ,فكان القول
بوجوده بناء على المقدمات العقلية نتيجة عقلية ال مناص عنها.
قال الشيخ الطوسي (ت  460هـ):
(إن اإلم ��ام اليوم هو :الخلف الحجة القائم المنتظر المهدي محمد بن
الحس ��ن صاح ��ب الزم ��ان ...وإن المهدي حيٌ موجود من زمن أبيه الحس ��ن
العسكري إلى زماننا هذا بدليل :أن كل زمان البد فيه من إمام معصوم ,مع
أن اإلمامة لطف ,واللطف واجب على اهلل تعالى في كل وقت).
وليس أمراً جديداً بحكم العقل أن على كل من قال بإمامة األحد عش ��ر
إماماً من آباء صاحب األمر _او ظهر له القول بذلك وإن لم يتخذه معتقداً_
لزم ��ه القول بإمامته Qباعتباره الثاني عش ��ر منهم ,ولنصوص آبائه عليه
باس ��مه ونس ��به ,وإلجماع ش ��يعتهم على القول بإمامته ,وأن ��ه القائم الذي
يظهر بعد غيبة طويلة ,فيمأل األرض قسطاً وعدالً.
وهك ��ذا األمر عند اإلمامية ,وهو الص ��واب من معتقدهم ,وهو مما ال
يختلف به إثنان منهم.
واألحادي ��ث الت ��ي يرويها علماء الجمهور تؤكد عل ��ى حقائق ذات أهمية
خاص ��ة ألنه ��ا تغني ع ��ن التمح ��ل وضبابية الرؤي ��ة ,ففيها وض ��وح األمر,
ومأثور من السنة ,وتواتر في األخبار ,مما يدحض الشك باليقين ,ويدفع
بالش ��بهات وراء األكمات ,فقد روى البخاري بس ��نده عن رس ��ول اهلل,N
قال( :قال رسول اهلل :كيف أنتم إذ نزل ابن مريم فيكم ,وإمامكم منكم).
ومثله في صحيح مس ��لم ,وقد رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن
رسول اهلل Nقال:
ً
(كي ��ف بكم إذا نزل فيكم ابن مري ��م حكما ,فأمكم ,أو قال :وإمامكم
منكم).
وعن حذيفة بن اليمان قال :قال رس ��ول اهلل ...( :Nفيلتفت المهدي,
وق ��د نزل عيس ��ى Qكأنما يقطر من ش ��عره الماء ,فيق ��ول المهدي :تقدم
بالناس!!
فيقول عيس ��ى :إنما أقيمت الصالة لك ,فيصلي عيسى خلف رجل من
ولدي ,فإذا صليت قام عيسى حتى يجلس في المقام فيبايعه).
وهن ��ا تأكي ��د أن المه ��دي يصل ��ي بعد الظه ��ور جماع ��ة ,ويصلي خلفه
عيس ��ى ,وإذا ثبت هذا متواتراً ,فالمقدمات من ال ��والدة واإلمامة والغيبة
والظه ��ور لالمام ال خالف فيه ��ا ,والنتائج الصحيحة تبن ��ى على مقدمات
صحيحة.
وهناك روايات بالعش ��رات تؤكد أن المه ��دي من عترة النبي ,Nومن
ولد فاطمة.P
وأن المهدي وجهه كالكوب الدري من ولد رسول اهلل.
وه ��ذه األحاديث التي أش ��رنا إلى مصادرها وأعطين ��ا مضامينها تؤكد
صراح ��ة :أن صاحب األمر من العترة النبوية الطاهرة ,وأنه س ��يقاتل على
السنة كما قاتل جده رسول اهلل Nعلى الوحي ,وأن المهدي سيصلي خلفه
عيسى بن مريم ,وأنه من ذرية فاطمة الزهراء ,وأن وجهه كالكوب الدري.
ويس ��تظهر من هذا أن اإلمام في ظهوره وقيامه باألمر امتداداً للرسالة
_دون أدنى شك_ في األداء والتنفيذ ,وأن نبياً له منزلته العظمى عند اهلل
تعالى ,ومن أولي العزم ,وهو عيسى Qيأتم به ,ويصلي خلفه.
وه ��ذه مفردات لها أهميته ��ا أعربت عنها مئات األحاديث المس ��ندة,
مما يقطع دابر المشككين والمرجفين والمنكرين والحاقدين باعتبار األمر
حقيقة تاريخية ثابتنة بالدليل والحس والوجدان.
وه ��ذا ما يوحي بحتمية وجود الحجة حياً في االرض ,منذ والدته حتى
اليوم الموع ��ود بظهوره المبارك ,وإقامة دولة الحق والعدل اإللهي في آخر
الزمان.
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األدب المهدوي

ابوذية مهدوية

جابر الكاظمي

الدهر عالحزن يالمهدي علمكم
وت�سيل ادموع كل �شيعي عله امكم
لو َّنك تظهر وترفـــع علمكــــم
العلـم تل َكـــــاه بر�ض الغا�ضــــريه

موال مهدوي

الحاجة ام بشرى العارضي

يبن الح�سن هاك عهد اللي ر�سمته فــــدك
افديك روحي وكياني وكل حياتي فـــــدك
زلزل ال�سبعه العوالي ب�صوت عزمك فدك
وابربط جا�شك تثور وعالمظالم تغــــ�ض
اهمومك لون بال�صخر يبن الوديعه تغ�ض
التن�سي وياهي العليهـــا تغــ�ض
يا فاجعة ّ
ثارات ك�سر ال�ضلع لوثار غ�صب الفــدك

مسجات مهدوية

حسن الظالمي

عين��اي قرحهـــ��ا ال�سهــــ��ر
والعم��ر يـــن��ذر بالخطــــ��ر
بنظـــــ��رة
هـــ�لا منـــن��ت
ٍ
يا اب��ن ال��ذي �سـ��اد الب�شـــر

حامي ال�شريعة
ش ��رف خصص ��ت ب ��ه وع ��ز امنـ ��ع
وبقيــــ ��ة اهلل التــ ��ي ف ��ي ارضـــ ��ه
للـــ ��ه درك مــ ��ن امـــ ��ام عـــــ ��ادل
الح ��ق عن ��دك حلي ��ة تزهـــ ��و بهـــ ��ا
ي ��ا ايه ��ا الغ ��ازي الكم ��ي عل ��ى الع ��دا
وم ��كارم مـ ��لء اليـــدي ��ن كانهــــ ��ا
آب ��اؤك الغ ��ر الك ��رام ومــ ��ن لهـــ ��م
ي ��ا اب ��ن النب ��ي المهت ��دى والمقت ��دى
ان ��ت المبج ��ل ف ��ي الحي ��اة واننــ ��ي
ي ��ا بان ��ي الش ��رف الموط ��د لل ��ورى
ان ��ت المرج ��ى ف ��ي الش ��دائد مثلم ��ا
واذا ادله ��م الخط ��ب تق ��دح ناره ��ا
حام ��ي الش ��ريعة والمج ��دد عزمه ��ا
ح� �مّ الب�ل�اء وذو الش ��قاء منعّــــ ��م
ي ��ا حج ��ة اهلل ال ��ذي ف ��ي ارضـــ ��ه

شعر :السيد سلمان ال طعمة

تزه ��و ب ��ك الدني ��ا وس ��رك م ��ودع
لجالل ��ه تصب ��و القل ��وب وتتـــب ��ع
تعن ��و ل ��ه الش� �مّ االن ��وف وتخض ��ع
والع ��دل في ��ك ه ��و البن ��اء االرفــ ��ع
كالص ��ارم المصق ��ول ب ��ل ه ��و اقط ��ع
للوافدي ��ن عليــ ��ك بحـــ ��ر متـــ ��رع
ف ��ي كل مظلمــ ��ة لـــ ��واء يرفــــ ��ع
الزال باالش ��راق ن ��ورك يطلـــ ��ع
ي ��ا س ��يدي كل ��ف بحـــب ��ك مولـــ ��ع
ب ��ك مبع ��د يدن ��و وش� �مــل يجمـــ ��ع
البي ��ك حي ��درة جنــ ��اب انصــــ ��ع
م ��ا الح ��ر ف ��ي ي ��وم الق ��راع مضي ��ع
ذك ��راك م ��ن طي ��ب الجالل ��ة م ��ردع
ودج ��ا الظ�ل�ام وط ��ال لي ��ل اس� �فـــع
ادرك قلوب ��ا صبــره ��ا يتصــــ ��دع

يف ذكرى والدة الإمام املنتظرQ

عبد الهادي الحكيم

****

ح��ب َ
ل��ك �أفتر���ش الفــــ�ؤاد
وف��ي ال�شغ��اف ل��ه �سكـــن
هــ�لا مننـــ��ت بلحظــــ��ة
نلق��اك ي��ا �شــب��ل الح�ســـن
****

القل��ب يدع��و �ضارعــــ��ا
للـــــ��ه ي��ارب الب�شــــــ��ر
عج��ل ظهـــ��ور ولينــــ��ا
كيم��ا نطي��ل ل��ه النظـــــر

يف منا�سبة والدة االمام املهديQ

َ
الزركاني
الحاج عبد الواحد نجل مويع

يا حبيبي اشكثر روحي جيّتك تهوه وتريد
ابغير شخصك يا حبيبي هالعمر َكلي اشيفيد
***
ابغير شخصك يا حبيبي ال تظن يسوه العمر
شنهي الغيبة الطويلة سيدي شنهو العذر
الناس كلها ابأمل جيتك يبو صالح تنتظر
ابجيتك تنصر الدينك بي جرح ينزف شديد
***
ابجيتك تنصر الدينك والجرح سيفك دوا
انته يلي الباري خصك محد الجفك لوا
سيدي يبن الصميده كون تنشر للوا
لوب َكه امن الدنيا ساعه والك ي َكرب كل بعيد
***
الشيعه تتأمل قدومك سيدي يمته الوصول
الحاط والطاير ابأمرك واليفر سيفك ينول
سيدي يبن االماجد يا ابن طه الرسول
اعيونّه تربى على دربك وال َكلب ما ظن يهيد
***
اعيونه تربى اعلى دربك يا ذخر انته الضمد
اليوم كل الفرح جانه والهضم والهم بعد
اليحضر الهاي الوالده كل وكت حظه سعد
اليحمد ابأسم االئمه اشما حمد حظه يزيد
***

تنط ��وي هذه الس ��نون س ��راعا
ملئ ��ت أرضن ��ا عذاب ��ا وعس ��فا
كلم ��ا أعت ��م الدجى خل ��ت أنّي
وبأن ��ي سأس ��تفيق وخي ��ط
وأرى ثم (يا لثارات يوم الطف)
وأرى االرض تنثن ��ي ث ��م تهت ��ز
ويس ��وس المس ��تضعفون ب ��ذي
وأرى الع ��دل والمحب ��ة وااللفة
وأرى بعد (فقه آل رس ��ول اهلل)
وأرى _ي ��ا لفرحت ��ي_ صاحب
ربِّ نضّ ��ر وجوهن ��ا لنواف ��ي
ربِّ طهّ ��ر قلوبن ��ا لنالق ��ي

و(الهالل المحج ��وب) ال يتراءى
ص ��ب صب ��ا ,وأدمع ��ا وب ��كاءا
س ��أرى بي ��ن جانحي ��ه الضي ��اءا
الفج ��ر يخت ��ال أبيض� �اً وضّ ��اءا
تعل ��و فتم�ل�أ األرج ��اءا
ليح ��دو ضياؤه ��ا الظلم ��اءا
االرض طواغي ��ت أهلها االمراءا
ش ��رعا م ��ا بينن ��ا واإلخ ��اءا
فين ��ا محكم ��ا والقض ��اءا
العصر أمام ��ي وصحبه النجباءا
(صاحب العصر والزمان) وضاءا
س ��يد العص ��ر خلص ��ا صلح ��اءا

ق�صةق�صرية

�سبعة ايام برفقة �صاحب الزمانQ

محمد حسن عبد

انف ��ق الس ��يد عزي ��ز اهلل ج ��ل
اوقات ��ه خ�ل�ال زيارته ال ��ى كربالء
ف ��ي الح ��رم الحس ��يني المطه ��ر ..
وف ��ي اثناء الزي ��ارة دعا رب ��ه بقلب
مخل ��ص ان يوفق ��ه لح ��ج بي ��ت اهلل
الح ��رام ..وبع ��د خروج ��ه م ��رة من
الحرم المطهر لسيد الشهداء سأله
جم ��ع من اصدقائه ان كان بامكانه
مرافقته ��م في رجوع ��ه الى النجف
االش ��رف فاجابهم ان ��ه عازم على
الذه ��اب ال ��ى ح ��رم اهلل ف ��ي مكة
المكرمة.
فم ��ا كان م ��ن ه ��ؤالء االصدقاء
اال ان توجه ��وا له بالتعني ��ف واللوم
واتهام ��ه بالجنون ان ه ��و ذهب الى
الح ��ج لوحده وهو على ه ��ذه الحال
م ��ن البنية الضعيف ��ة والبدن العليل
 . .خاص ��ة وان االم ��ر يس ��تدعي
اختراق الصحراء العريضة المليئة
باع ��راب البادية الذي ��ن ال يتورعون
عن س ��لبه ،او ان تكون على ايديهم
نهايته.
تضايق الس ��يد كثيراً من تعنيف
اصدقائ ��ه ،وخ ��رج م ��ن الم ��كان
باكيا ،ومن فوره رجع الى حرم جده
س ��يد الش ��هداء Qثم انتب ��ذ مكاناً
عن ��د ال ��رأس المق ��دس وراح يدعو
بدعاء التوس ��ل  ...وف ��ي هذه االثناء
اح ��س بك ��ف تس ��تقر عل ��ى كتف ��ه،
فالتفت واذا برجل تبدو عليه سيماء
الهيبة والوقار يشع من محياه النور
 ..ابتسم الرجل وقال للسيد اترغب

بالذهاب معي الى بيت اهلل الحرام.
فقال السيد من فوره وبلهفة :نعم .
فقال الرجل  :اذن هيء مقداراً
م ��ن الخبز الجاف وبما يكفيك مدة
اس ��بوع  ..وخذ معك ثياب االحرام.
وكن مس ��تعداً في يوم كذا ،س ��اعة
كذا.
فرح الس ��يد كثيراً فترافقا حتى
ذهبا خارج كربالء .مش ��يا ساعة ..
ولم تبدر من الرجل كلمة  ..وال كان
السيد قادراً على ان يحدثه  ..وهكذا
حتى بلغ ��ا موضع ماء  ..عندها خط
الرجل خطاً على االرض وقال :هذه
القبلة  ..فصليا  ..ثم غادره  ..ليعود
اليه عصراً.
واصال رحلتهما  ..وعند الغروب
وصال موضعاً آخ ��ر للماء فصليا ثم
غادره ليعود له صبيحة اليوم التالي
 ..واس ��تمر الحال على هذه الشاكلة
م ��دة اس ��بوع ،وف ��ي اليوم الس ��ابع
وق ��رب موض ��ع للماء ،ق ��ال الرجل
للس ��يد اغتس ��ل هن ��ا وارت ��د ثي ��اب
االح ��رام ،ول� �بّ كما البّ ��ي ،فهذا
ميق ��ات ,ثم س ��ار قلي�ل ً
�ا  ..فصارا
على مقربة من جبل.
اش ��ار الرج ��ل للس ��يد ان اصعد
الجب ��ل ،فبان ��ت امامهم ��ا مدين ��ة
فقال له ادخل المدينة ثم غاب عنه.
اتخذ السيد طريقه نحو المدينة
وعندما وصل ،س ��أل رجالً ما اسم
ه ��ذه المدين ��ة  ،قال  :ه ��ذه مكة،
وهذا بيت اهلل.

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

ضع خطا على كلمات هذا الحديث الشريف واستخرج كلمة السر ذات الـ( )13حرفا
وه��ي صفة من صفات موالنا صاحب الزمان Qوالحديث تتمة لما قبله يذكر فضل العلماء
عن االمام علي بن محمد:Q
(( ...ولكنهم – الذين – يمس��كون – أزمة – قلوب – ضعفاء – الش��يعة – كما –
يمسك – صاحب – السفينة – سكانها – أولئك – هم – االفضلون – عند – اهلل – عز
وجل)

ال�شيخ عبد العظيم المهتدي
سيدي يابقية اهلل ؛ يامن هو خير لنا
ان كنّ ��ا مؤمنين بكل م ��ا أنزله اهلل على
الرس ��ل وباالخص ما انزله على رسولنا
محمد جدك المصطفى.. N
س ��يدي يا موالي ياحجة بن الحسن؛
يامن ادخرك اهلل الكبر انجاز وانعطافة
تاريخية في حياة االنسان وحركة الكون
والتاري ��خ الحدي ��ث باكمل ��ه ,ويام ��ن

ارخص ل ��ك اهلل جميع مقوم ��ات البقاء
وط ��ول العم ��ر والمعاج ��ز حت ��ى ت ��رث
االرض بانتصاراتك المؤزرة وتعود اليك
خالفة االرض وانت تحيي البشرية على
ظهره ��ا باحي ��اء العدل واقامة القس ��ط
فيه ��ا  ,وبانه ��اء الظلم وامات ��ة الباطل
بكل اشكاله وبشتى الوانه .

_ جاء في غيب ��ة النعماني ص  31 _ 329ب
 20ح  ,10ان عليا بن ابي طالب Qقال:
(ان اصح ��اب القائم ش ��باب ال كهول فيهم,
إال كالكح ��ل ف ��ي العي ��ن ,أو كالملح ف ��ي الزاد,
وأقل الزاد الملح).
_ ج ��اء ف ��ي الكاف ��ي ج  1ص  247ج  ,2ان
عليا بن ابي طالب Qقال البن عباس:
( ان ليلة القدر في كل س ��نة ,وانه ينزل في
تلك الليلة امر الس ��نة ,وإن لذلك االمر والة بعد

رس ��ول اهلل( ,Nفقال) :من هم؟ فقال :Qأنا
وأحد عشر من صلبي ,ائمة تحدثون).
_ جاء ف ��ي مقاتل الطالبيين ص ,44_ 43
ان الحس ��ن بن علي Qبن ابي طالب Qقال في
حديث طويل:
( ...ابش ��ر يا س ��فيان (ابن اب ��ي ليلى) :فإن
الدنيا تس ��ع الب ��ر والفاجر حتى يبع ��ث اهلل امام
الحق من آل محمد)...K

عقد الدرر يف اخبار الإمام املنتظرQ

التسلسل:
ا�سم الكتاب:
عقد الدرر في اخبار اإلمام المنتظرQ
اللغة :العربية
عدد ال�صفحات.1140 :
ا�سم الم�ؤلف :يوسف بن يحيى بن علي بن عبد
العزيز المقدسي الشافعي السلمي.

ا�سم النا�سخ :الشيخ جعفر بن الشيخ رفيع
بن الرفيع.
تاريخ ومحل الن�سخ :كربالء.
ا�سم المكتبة ومحلها :مكتبة اإلمام
الحكيم Hالعامة النجف االشرف.
الرقم 240-2 :ب
نوع الخط :النسخ
مدرك الن�سخة :مكتبة اإلمام الحكيمH
العامة النجف االشرف.

جاء في انجيل (لوقا) من العهد
الجديد ,اال�صحاح 21

في الب�شارة بظهور المنجي:
 .35وتكون عالمات في الشمس والقمر
والنجوم ,وعل ��ى االرض كربُ امم بحيرة
البحر واالمواج تضج.
 .36والناس يغش ��ى عليه ��م من خوف
وانتظ ��ار ما يأتي على المس ��كونة ألن قوات
السموات تتزعزع.
 .37وحينئذ يبصرون ابن االنسان آتيا
في سحابة بقوة ومجد كثير.

وجاء في انجيل (يوحنا) من العهد
الجديد ,اال�صحاح 5
في الب�شارة بظهور المنجي� ,أي�ضاً:

 .27واعطاء س ��لطان أن يدين أيضاً ...
 .28ال تتعجبوا من هذا ,فإنه تأتي س ��اعة
فيها يس ��مع جميع الذين في القبور صوته.
 .29فيخ ��رج الذين فعل ��وا الصالحات إلى
قيام ��ة الحياة والذين عملوا الس ��يئات إلى
قيامة الدينونة.

منا�سبات ال�شهر:
 -1عيد الفطر المبارك ،ويسمى أيضاً
بيوم الرحمة.
 -5غ ��زوة حني ��ن -وكانت بعد خمس ��ة
عشر يوماً من فتح مكة سنة  8هـ .
 -6شخوص أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب Qإلى صفين سنة  36هـ.
 -7غزوة أحد واستشهاد حمزة بن عبد
المطلب(رض) سنة  3هـ .
 -8ه ��دم قب ��ور أئم ��ة البقي ��ع Kوقبر
س ��يد الش ��هداء Qبأُحد من قبل الوهابيين
سنة  1344هـ .

 -16غ ��زوة حمراء األس ��د ،وكانت في
الغد من معركة أحد سنة  3هـ .
 رد الش ��مس ألمي ��ر المؤمنين علي بنأبي طالب Qفي أرض بابل.
 غ ��زوة بن ��ي قينقاع ،وذل ��ك بعد أنأظهروا البغي والحس ��د على رأس  20شهراً
من الهجرة النبوية.
 وفاة الس ��يد عبد العظيم الحس ��ني،وهو بن عبد اهلل بن علي بن الحس ��ن بن زيد
بن الحس ��ن بن علي بن أبي طالب Qس ��نة
 252أو 255هـ.

 -17غزوة الخندق (االحزاب) سنة5هـ.
 -20القبض على االمام موسى الكاظم
 Qمن قبل هارون العباسي سنة  179هـ .
 -25ش ��هادة االم ��ام جعفر ب ��ن محمد
الصادق ,Qبس ��م المنصور العباسي سنة
148هـ.
من �أعمال ال�شهر:
يس ��تحب فيه للممهد القي ��ام باألعمال
التالية
 زي ��ارة االمام أبي عبد اهلل الحس ��ين.Q
 -الغس ��ل اذا غربت الش ��مس ليلة العيد

واحياؤها بالصالة واالستغفار والدعاء.
 أن يصل ��ي ليل ��ة العي ��د أرب ��ع عش ��رةركعة ,في كل ركعة ,الحمد وآية الكرسي,
وثالث مرات (قل هو اهلل أحد).
 االغتس ��ال فج ��راً وتحس ��ين الثي ��ابواستعمال الطيب يوم العيد.
 االفطار أول نهار العيد،ويستحب انيفطر على شيء من التمر.
 ان يدعو بالدعاء الس ��ادس واألربعينمن الصحيفة الكاملة.
 -ان يقرأ دعاء الندبة

�آيات ثابتة ،بينات نازلة ،تف�سيراً �أو ت�أويالً ,في ثاني ع�شر �أئمة �أهل البيتK
ولي �أمر اهلل الإمام المهدي المنتظر.Q
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(وَلَنُذِي َقنَّهُ� �مْ مِ ْ َ ِ
لَعَلَّهُمْ يَر ِْجعُو َن) .السجدة.21 :
روى العالمة الس ��يد هاشم البحراني في تفسيره,
عن محمد بن الحس ��ن بن فرقد الشيباني (الحنفي) انه
قال:
وروى ع ��ن جعف ��ر الص ��ادق( :Qان االدنى القحط
والجدب ,واالكبر خروج القائم المهدي Qبالسيف في
آخر الزمان).

انه و�سيلة �إلى اهلل عزوجل
لق ��د امر اهلل تعال ��ى بابتغاء الوس ��يلة حيث قال
عز من ق ��ال (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّ ُق ��وا اللهََّ وَ ابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَس ��يلَةَ )...فقد جعل عزوج ��ل الفالح والنجاة
موقوفاً على ه ��ذه االمور الثالثة  ،وهي مجتمعة في
الدعاء لموالن ��ا صاحب الزمان ،Qالن اول مراتب
التق ��وى هو االيمان ،والري ��ب ان الدعاء له وبتعجيل

وقال تعالى-:( ُق� � ْل يَوْمَ الْ َفت ِْح لاَ يَن َفعُ الَّذِينَ َك َفرُوا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ
يُن َظرُو َن) .السجدة.29 :
روى الحاف ��ظ س ��ليمان القن ��دوزي الحنف ��ي -:ان
اإلمام جعفر الصادق Qقال في قوله تعالى (النص)-:
(الفت ��ح) يوم تفتح الدنيا عل ��ى القائم ,Qوال ينفع
احدا تقرب بااليمان ,ما لم يكن قبل ذلك مؤمنا.
وام ��ا من كان قب ��ل الفت ��ح موقنا بامامت ��ه ومنتظر
لخروجه ,فذل ��ك الذي ينفعه ايمان ��ه ,ويعظم اهلل عز
وج ��ل قدره وش ��أنه ,وهذا اج ��ر الموالي ��ن (الهل البيت
.)Q

فرجه عالمة لاليمان وسبب إلكماله.
وانه معنى الوسيلة الوصلة والقربة ،والشك في
ك ��ون هذا الدعاء وصلة إل ��ى اهلل تعالى ،وقربة اليه
كس ��ائر العبادات التي يتقرب بها اليه ،غير ان هذا
(الدعاء له )Qمن اعظم الوس ��ائل قربة ،واقربها
وسيلة وارفعها شأناً واجلها مقداراً.

نش ��رت صحيف ��ة ( المصري ��ون ) ف ��ي  2009-11-4خبرا تحت
عنوان ( فيلم شيعي يعتبر ان ظهور المهدي Qمرتبط بحدوث حال
فوضى واضطراب عارم في موسم الحج  )..جاء فيه
(ه ��ل هذه المظاه ��رات هي جزء من االعداد واألس ��تعداد لثورة
المهدي.)Q

_ نش ��رت جريدة ( العلم) المغربية ف ��ي عددها الصادر في -8
 2009-5مق ��اال بعن ��وان ( الع ��راق و االمام المه ��دي )Qوقد جاء
فيه -:
( لي ��س المهدي طاقة معطل ��ة  ,و الارهابيا  ,وال طائفيا  ,وال
دكتاتوري ��ا  ,وال قت ��اال  ,انما ه ��و حلم يحقق اهلل للبش ��رية المعذبة
فيمأل به االرض عدال كما ملئت ظلما ).

ن�شاطات مهدوية

 اقامت هيئة تحرير صحيفة (صدى المهدي )Qمسابقة(اكت ��ب إلمام ��ك) وق ��د اجرتها في مدرس ��ة عب ��د الوهاب
البياتي االبتدائية للبنين – في منطقة حي الحسين Qمن
البصرة الفيحاء  ،وقد شارك بها  150تلميذاً من الصفوف
الثالة والرابعة والخامسة والسادسة من المدرسة ،واختير
م ��ن الكتابات افض ��ل ( )25كتابة  ،بعده ��ا وزعت الجوائز
عل ��ى الفائزين ف ��ي احتفال مناس ��ب  .كما قدم ��ت الهدايا
للمعلمين والمعلمات المشاركين بالتهيئة للمسابقة.
وق ��د ابدت م ��دارس كثي ��رة في مرك ��ز المحافظ ��ة رغبتها
للمشاركة بالمسابقة ورعايتها مستقبالً.

 كم ��ا قدمت الهيئة وضمن سلس ��لة (محاضرات في ثقافةاالنتظار وبناء الشخصية المهدوية)  ،محاضرة في قضاء
الزبير من قبل المحاض ��ر (لطيف عبد النبي يونس) عضو
الهيئة .
 وضم ��ن الس ��ياق نفس ��ه وتح ��ت عن ��وان (دورة المنتظِ ��رالصغي ��ر الصيفي ��ة) ،اقام ��ت الهيئ ��ة ف ��ي منطق ��ة القبلة
في مرك ��ز المحافظة دورة لالطفال من س ��ن  10-8س ��نة
تضمنت تعليمهم معلومات البتوب (معلم المنتظِر الصغير)
وبواقع جلستين اسبوعياً  ،محاضرتين لكل جلسة.

_ نش ��رت جريدة الوطن الس ��عودية ف ��ي عدده ��ا  2758بتاريخ
 12ربي ��ع الثاني  1429ه� �ـ  /ابريل  2008م مق ��اال بعنوان (المهدي
المنتظر )Qبقلم خالد عبداهلل المشوح  ,جاء فيه -:
(ان ارت ��كاز رس ��الة المهدي Qالتي يعود بها هي نش ��ر العدل
بين الناس ورفع الظلم عنهم  ,كون العدل يشكل اساس االستقرار
والنه ��وض الحضاري واالممي ولكونه اس ��اس النحطاط االمة كونه
بداية الظلم .)..

_ نش ��رت موقع ( المصري اليوم ) بتاريخ  2008-5- 16مقاال
بعنوان (المهدي المنتظر )Qبقلم سحر الجعارة ،جاء فيه -:
( ص ��دق او ال تص ��دق) امريكا ل ��م تحتل العراق للس ��يطرة على
النف ��ط ب ��ل ادراكا منه ��ا ان ه ��ذه المنطقة ستش ��هد حدث ��ا مهما ..
المقصود ظهور ( المهدي المنتظر .)Q

