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.9 السنــــة األولـــى

        عالمات الظهور قراءة متأنية

ــًة َونَْجَعَلُهــُم اْلَواِرثِيــَن َوُنِريــُد أَن نَُّمــنَّ َعَلــى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي اْلَْرِض َونَْجَعَلُهــْم أَئِمَّ
القصص )5(   

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى اشــرف الخلــق وســيد المرســلين محمــد وعلــى 
ال بيتــه الطيبيــن الطاهريــن.

ــن  ــوالي الحجــة ب ــام ســيدي وم ــى مق ــه ال ــذه المناســبه الميمون ــكات به ــي والتبري ــع التهان نرف
الحســن المهــدي ارواحنــا لتــراب مقدمــه الشــريف الفــداء والوقــاء، ســائلين المولــى عــز وجــل 

ــه . ــة نصرت ــا هــذا تحــت راي أن يجعــل تجمعن

اليــوم الموعــود، يــوم بشــارة ظهورالمنقــذ المصلــح فــي آخــر الزمــان الــذي ســوف يلقــي بظــال 
عدلــه علــى االرض »فيملؤهــا قســطا وعــدال كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا«، لقــد تســالمت جميــع 
الديانــات الســماوية بــل وحتــى األرضيــة، علــى ان نهايــة البشــرية ســعيدة وان ذلــك اليــوم البــد 

آت .

ان هــذا اليــوم الموعــود انمــا هــو جــزء مــن المخطــط الربانــي فــي حركــة البشــرية نحــو الكمــال 
وصــوال الــى العبوديــة المطلقــه هلل عــز وجــل َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــَنّ َواْلِنــَس إَِلّ لَِيْعُبُدوِن واســتتماما 
ــًة  ــي الَْرِض َخِليَف ــٌل ِف ــي َجاِع ــِة إِنِّ ــَك لِْلَمالئَِك ــاَل َربُّ لدوراالنســان فــي اســتخاف االرض َوإِْذ َق
...  عندمــا أَهــل المولــى عــز وجــل هــذا االنســان القامــة حاكميــة اهلل علــى االرض بــأن أعطــاه 
ــاث  ــا ع ــا للبشــرية عندم ــا كان مخطط ــن ماحــدث كان خــاف م ــارواالرادة الحــره، ولك االختي
االنســان فــي االرض فســادا وحيــن اســتخدم تلــك االدوات )االختيــار واالراده( فــي تحقيــق اهوائــه 
وفــي افســاد االرض. فيؤجــل اهلل عزوجــل ذلــك اليــوم الموعــود مادامــت البشــرية غيــر مؤهلــه 

وطالمــا بقــي االنســان مصــرا علــى االفســاد فــي االرض وعلــى اتبــاع هــواه.

* ان تحقق ذلك اليوم الموعود مرهون بعدة شروط :
1 . ِ يــَن ِعنــَد الَلّ وجــود االطروحــة العادلــة وهــي تمثــل القانــون الحاكــم علــى البشــرية إَِنّ الِدّ

ــى الكمــال  ــذي يضمــن للبشــرية الوصــول ال ــون الكامــل ال ــذي يمثــل القان ُم وهــو ال ــالَ اْلِْس
المنشــود.

وجــود القيــاده الحكيمــة التــي تمثــل الضمــان لتطبيــق هــذا القانــون االلهــي العــادل الكامــل . 2

  أ . نجاة عاشور
    ماجستير القيادة في التعليم والخدمات العامة
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*اخبار وعامات الظهور:
ان زمــن الظهورحقبــة دقيقــة وخطيــرة مــن تاريــخ البشــرية ومرحلــة دقيقــة فــي مســيرة 
ــى  ــرف عل ــى يتع ــا حت ــل وقائعه ــا وتفاصي ــى احداثه ــرف عل االنســانية وحــري باالنســان ان يتع
تكليفــه تجاههــا والــدور المطلــوب منــه فيهــا. وحتــى نكــون علــى بينــه بتفاصيــل أحــداث هــذا 
ــم   ــى عل ــاج ان نكــون عل ــه نحت ــي تلي ــوم الموعــود واالرهاصــات التــي تســبقه واالحــداث الت الي
باالخبــار المســتقبلية ! فمــن الــذي يعطينــا هــذه االخبــار؟ ومــن ايــن نحصــل عليهــا ؟ الشــك ان 
احاديــث وروايــات اهــل البيــت ع زاخــره باالخبــار الغيبيــة وهنــاك كــم كبيــر فــي بطــون الكتــب 
مــن هــذا االرث الضخــم، فكيــف نميــز الصحيــح منهــا مــن غيــر الصحيــح ؟ ومــا هــو الدليــل علــى 
ــز  ــاك 3 ركائ ــا، بشــكل عــام هن ــي وصلتن ــه الت ــار المنقول ــات  وهــذه االخب ــة هــذه الرواي حجي

عامــة اساســية يمكننــا االعتمــاد كمنهــج عــام:
مطابقــة مايصلنــا مــن أخبــار واحاديــث مــع القــرآن الكريــم ومــع القواعــد االســامية العامــة . 1

المتفــق عليهــا ومــا يتعــارض مــع هــذه االســس فهــو حتمــا مرفــوض.
كمقيــاس عــام الروايــات المتواتــرة التــي تدعــم بعضهــا البعــض يمكــن االخــذ بهــا بحيــث تصلح . 2

ان تكــون قرينــه لبعضهــا البعــض امــا اذا كان هنــاك روايــة تخالــف اوتتعــارض مــع روايــات 
اخــرى فــا تصلــح كقرينــه لهــا وبذلــك ال يمكننــا االخــذ بهــا .

الروايــات المنقولــه مــن الفريقيــن، فهكــذا روايــات كونهــا متفــق عليهــا علــى الرغــم اختــاف . 3
ظــرف الروايــة والــراوي فهــذا مــن مذهــب وذاك مــن مذهــب اخــر، يعــد بحــد ذاتــه دليــا 
علــى صحــة الروايــة ويمكــن اعتبــاره مقياســا عامــا فــي معرفــة صحــة الروايــات مــن عــدم 

. صحتها

والشــيء بالشــيء يذكرفمــن المؤســف ان نجــد فــي مصادرنــا نحــن الشــيعة روايــات لهــا نفــس 
طائفــي وكأن االمــام روحــي لمقدمــه الفــداء ســوف يظهرفقــط للشــيعه او فقــط للمســلمين خافــا 

لاهــداف الكبــرى لدولــة العــدل المنتظــر ارواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء.
مــن جانــب اخــر بعــد ان فرزنــا الروايــات الصحيحــة واهملنــا الضعيفــه منهــا، علمــا بــان اغلــب 
ــرة  ــق الدائ ــا. االن نضي ــول عــن علماءن ــا هــو منق ــة الســند كم ــن ضعيف ــات الماحــم والفت رواي
ونقــول.. امــا الروايــات الصحيحــة الســند التــي تتحــدث عــن احــداث مــا قبــل الظهــور ومــا بعــد 
الظهــور انمــا هــي روايــات تفيــد العلــم والحجيــة لهــا بمعنــى ال يمكننــا تطبيــق اي اثرتكليفــي أو 
واقعــي عليهــا ال بمعنــى انهــا ليســت حجــة !.. الن ماينقــل عــن االمــام المعصــوم فهــو قطعــا حجــة 
مــع شــرط صحــة الســند. والســؤال الجوهــري هــل يمكــن اســقاط هــذه الروايــات علــى مايحــدث 
مــن وقائــع واحــداث علــى الســاحة هــل اســتطيع الجــزم يقينــا ان هــذه االحــداث هــي المقصــوده 
فــي الروايــات ؟ حتمــا ال نســتطيع ان نرفعهــا الــى مســتوى الحجيــة القطعيــة بحيــث تبنــى عليهــا 
مواقــف عمليــة، بــل واالكثــر مــن ذلــك هواحتمــال الوقــوع فــي المخالفــة الشــرعية عنــد ترتيــب 
اثــر تكليفــي علــى امــر غيــر قطعــي واالخطــر هــو ماقــد يترتــب عليــه مــن تعطيــل لبعــض االحــكام 

الشــرعية .

علــى االرض، وهنــا كام كبيــر... فنحــن الشــيعة االماميــة  نعتقــد بضــرورة ان تكــون هــذه 
القيــاده الحكيمــة فــي مرحلــة مــن مراحــل البشــرية معصومــة عــن الخطــا  بــل هــي ضــرورة 
كونيــة، ثــم وفــي مرحلــة الحقــة لهــا ان تكــون القيــادة الوارثــة لهــذه القيــادة المعصومــه 
علــى درجــة عاليــة مــن التقــوى )العدالــة( وهــي كمــا يعبــر عنهــا الفقهــاء »ملكــة راســخه 
تمنــع صاحبهــا مــن الوقــوع فــي الذنــوب«. وهــي المتمثلــة فــي خــط المرجعيــة المباركــة 
ــم يعــرف امــام زمانــه مــات ميتــة  االمتــداد الطبيعــي لخــط النبــوة واالمامــة الحقــه »مــن ل

جاهليــة«.
وجــود العــدد الكافــي مــن االنصــار المخلصيــن المرابطيــن مــع االمامــه الحقــه الذيــن يؤمنــون . 3

ــاده الحكيمــة،  ــة الســماوية والقي ــا بأهــداف االطروحــه االلهي ــا وجازم ــا واعي ــا كام ايمان
كمــا ينبغــي تحقــق عامليــن اساســيتين فــي تلــك الصفــوة مــن االنصــار:

اســتيعاب كامــل ألهــداف هــذا المخطــط الربانــي والــذي جــزء منــه فهــم واســتيعاب آفــاق 	 
االطروحــه المهدويــة.

للياقــة للتطبيــق العملــي مــن خــال االســتجابة للقيــادة الشــرعية والمرابطــة معهــا. ففــي 	 
ــه  ــل وكبريائ ــه الشــخصية ب ــواء االنســان ورغبات ــارض اه ــد تتع ــان ق ــن االحي ــر م كثي
مــع الحــق فيجــد مــن الصعــب ان يســلم ويطيــع مالــم تكــن لديــه الجــدارة النفســية 
المهدويــة  االطروحــه  وآفــاق  الربانــي  المخطــط  لهــذا  كامــا  )اســتيعابا  وااليمانيــة 
ــم بعــد هــذا االيمــان، االســتعداد لالتــزام والتطبيــق العملــي  ــا ث بــكل محاورهــا واهدافه
الَِحــاِت. وشــاء اهلل عــز وجــل فــي هــذا الخــط الطويــل مــن  )للطاعــه( آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الَصّ
المســيرة البشــرية ان تمراالجيــال جيــا بعــد جيــل بسلســلة مــن االبتــاءات والمحــن 
واالختبــارات حتــى يكتمــل العــدد وتكتمــل هــذه الشــروط . فالكثيريــن يتســاقطون 
فــي الطريــق علــى مســتوى االفــراد او حتــى علــى مســتوى المجتمعــات و االمــم ممــا 
يؤخربالنتيجــة اســتقبال الفيــض الربانــي )الظهــور المقــدس لبقيــة اهلل االعظــم ارواحنــا 
فــداه( النعــدام االهليــة. ويقفــز هنــا ســؤاال جديــرا بالتامــل .. اليســت ارادة اهلل نافــذه فــي 
االشــياء واذا اراد امــرا »انمــا يقــول لــه كــن فيكــون«؟.. نعــم ولكــن شــاءت ارادة المولــى 
عــز وجــل ان تكــون المســالة مشــروطه بحركــة االنســان التكامليــة وان تجــري االمــور 
باختيارنــا، نحــن نعجــل ونحــن نؤجــل.. بمــا كســبت ايدينــا .. نختارنحــن فيختــار لنــا 

اهلل عــز وجــل.

ــور  ــد الظه ــخ مابع ــاب تاري ــي كت ــا جــاء ف ــود وكم ــوم الموع ــذا الي ــه: ان ه ــذه النقط  خاصــة ه
ــا  ــا مؤقت ــا عارضــا والهــو يوم ــا وال يوم ــا طارئ ــس يوم للســيد الشــهيد محمــد الصــدر )رض( لي
ولكنــه يومــا مذخــورا فيــه ثمــرة جهــود االنبيــاء واالئمــة والمصلحيــن والشــهداء هــذا اليــوم هــو 

ــوم القطــاف(. )ي
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ــة  ــات ينبغــي ان ناخــذ بقاعــدة عقائدي ــا مــع الرواي وخاصــة هــذه النقطــه، نقــول عنــد تعاملن
ــو هاشــم داود بــن  مهمــة وهــي ان االصــل ان اهلل عــز وجــل يمحــو مــا يشــاء ويثبــت، عــن اب
القاســم الجعفــري قــال : كنــا عنــد ابــي جعفــر محمــد بــن علــي الرضــا )عليهــم الســام( فجــرى 
ذكــر الســفياني ومــا جــاء فــي الروايــة مــن ان امــره مــن المحتــوم فقلــت البــي جعفــر: هــل يبــدو 
ــم  ــال: ان القائ ــم. فق ــي القائ ــدو اهلل ف ــه: فنخــاف ان يب ــا ل ــم. فقلن ــال: نع ــوم؟ ق ــي المحت اهلل ف
مــن الميعــاد واهلل ال يخلــف الميعــاد( الغيبــة للنعمانــي 314 - 315 وممــن ذهــب الــى هــذا الــرأي 

العامــة جعفــر مرتضــى العاملــي فــي كتابــه دراســة فــي عامــات الظهــور ص 45.

ــاَد امــا  ــُف اْلِميَع َ َل ُيْخِل ــذي اليتغيــر وال يتبــدل إَِنّ الَلّ ــم عــج حتــم وهومــن الميعــاد ال اذن القائ
ــات الن اهلل يمحــو مايشــاء ويثبــت  ــي الحتمي ــى ف ــك فقــد يبــدو اهلل عــز وجــل حت خــاف ذل

بحســب  المصلحــه.

وبالرغــم ان اســقاط الروايــات علــى الواقــع اصبــح منهجــا اليــوم لــدى الكثيريــن لكــن ال شــك هــذا 
ــم الســام  ــت عليه ــن ال البي ــذا االرث م ــل ه ــور او ان نهم ــات الظه ــدارس رواي ــي ان ال نت اليعن
ولكــن المنهــج المنطقــي الســليم هــو ان نتعاطــى معهــا بشــكل واعــي وان ال ننجــرف بحماســة 

وعاطفــه وان كانــت مبــرره حتــى ال نقــع فــي االشــكاالت الشــرعية.

نســأل المولــى عــز وجــل ان يجعلنــا مــن المرابطيــن مــع امــام زماننــا العارفيــن بحقــه المطيعيــن 
المــره، والحمــد هلل رب العالميــن.

النتظار بين التكليف الفردي والشرعي / أ. سلوى الحبيب

ُهــْم  قــال اهلل العظيــم فــي محكــم كتابــه الكريــم بســم اهلل الرحمــن َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا ِفيَنــا لََنْهِديََنّ
ُســُبَلَنا فــي خضــم هــذه األحــداث المتتاليــة واألمــواج العاصفــة التــي تعصــف فــي األمــة اإلســامية 
ــم والفســاد: تقــف الشــخصية  ــورات وإنطــاق مســيرات وســيادة الفوضــى وانتشــار الظل ــن ث م
الرســالية موقــف المســتبصر المتطلــع لمثــل هــذه األحــداث نظــرة الحكيــم المتبحــر، بــأن هنــاك 
حدثــا مرتقبــا قادمــا ً ســريعا أم رويــدًا، قريبــا أم بعيــدًا، ال نعلــم متــى لكنــه قــادم قطعــا وحتمــا 
بــا ريــب، فيجــب االســتعداد لــه عاجــًا أم آجــًا، فالتماثــل الواعــي ال ينظــر إلــى قلــب الحــدث 
فقــط وينشــغل بــه، فبهــذا ليــس بيــت القصيــد أنمــا تكــون نظرتــه الثاقبــة والشــمولية المتطلعــة 

إلــى مــا بعــد الحــدث.

ــزات أمــا آن لنــا جميعــا ان نبــدأ باالســتعداد ألن نكــون مــن المنتظريــن لقدومــه  أخواتــي العزي
المبــارك، أمــا آن أن نكــون مــن الممهديــن لظهــوره المقــدس، أمــا آن ان نعــد أنفســنا لنكــون مــن 

أنصــاره والمجاهديــن بيــن يديــه.

كيف السبيل ألن نكون ممن يرفع رايته وينضم تحت لوائه.

نحــن جميعنــا مكلفــون بانتظــار هــذا اليــوم الموعــود، فمــا هــو تكليفنــا وواجبنــا ووظيفتنــا 
فــي زمــن غيبتــه صلــوات اهلل وســامه عليــه، واتجــاه هــذا اليــوم، يــوم ظهــوره وبــزوغ نــوره 

ــارك. المب

ــة  ــن قاعــدة أساســية وأرضي ــق م ــة تنطل ــن الغيب ــي زم ــا ف ــا وواجبن ــا ووظيفتن ــم إن تكليفن نع
رصينــة ثابتــة وهــي قاعــدة اإلرتبــاط بإمامنــا وقائدنــا ومنقذنــا، ارتباطــا قلبيــا وروحيــا وعمليــا 
وســلوكيا فكلمــا كانــت القاعــدة رصينــة وقويــة تكــون الباعثــة األكثــر نحــو معرفــة وأداء 

مســؤولياتنا وواجباتنــا وتكليفنــا.

ويتمثل األرتباط باالمام الحجة عليه السام في أمور عدة:

أولً:
معرفــة مقــام االمــام بالنســبة لهــذا الكــون فشــاءت اإلرادة االلهيــة أن يكــون موالنــا االمــام المهــدي 
إمــام هــذا العالــم وأن يكــون لــه وحــده وبأمــرن وتســديد الهــي انقــاذ الشــرية مــن الظلــم والجــور 
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ولنــا شــرف خدمتــه واالستشــهاد بيــن يديــه ولــذا فنحــن مكلفــون أن نعــرف فضائلــه وبــركات 
ــار هــم الســبيل  ــاهلل فاألئمــة األطه ــاط ب ــي االرتب ــه يعن ــاط ب ــع وجــوده المقــدس ألن االرتب ومناف
إلــى اهلل كمــا فــي الزيــارة الــواردة )بمــا مواالتكــم علمنــا هلل معالــم ديننــا وأصلــح مــا كان فســد 

مــن ديننــا(.

وكلمــا ازدادت المعرفــة بفضلــه واحســانه ومقامــه العظيــم وأثــره وتأثيــره علــى عالــم اإلمــكان، 
ازددنــا ثباتــا علــى مواالتــه والتــي هــي مــن أشــد التكاليــف الثبــات علــى العهــد والواليــة لموالنــا 
الحجــة عليــه الســام، وقــد ورد عــن اإلمــام زيــن العابديــن عليــه الســام )مــن ثبــت علــى مواالتنا 

فــي غيبــة قائمنــا أعطــاه اهلل أجــر ألــف شــهيد مثــل شــهداء بــدر وأحــد(.

ثانيًا:
البــد مــن مأمــوم مــن بيعــة فــي عنقــه وفــي الروايــة المعتبــرة )مــن مــات وليــس فــي عنقــه إلمــام 

المســلمين بيعــة فميتتــه ميتــة جاهليــة( .

فتمثــل البيعــة التــزام المبايــع وعقــده المؤكــد وميثاقــة المســدد فــي أن ينصــر مــن يبايعــه فــي 
ــا  ــق بم ــة تتعل ــة وسياســية يومي ــة صباحي ــذا وضــع الشــارع المقــدس منهجي ــه، ل نفســه ومال
يســمى بدعــاء العهــد وهــو عبــارة عــن بيعــة يوميــة تقضــي الــى ارتبــاط عميــق يومــي بصاحــب 
األمــر )اللهــم إنــي أجــدد لــه فــي يومــي هــذا وفــي كل يــوم عهــدًا وعقــدًا وبيعــة لــه فــي عنقــي(.

ثالثًا:
ومــن مظاهــر االرتبــاط الشــديد باإلمــام الحجــة الدعــاء لــه لتعجيــل الفــرج فإنــه يؤثــر فــي تعجيــل 
الظهــور كمــا هــو أمرنــا عليــه الســام فــي التوقيــع الشــريف )وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإن 
ــى  ــى اهلل تعال ــا ال ــم التوجــه بن ــال اإلمــام المهــدي عليــه الســام )إذا أردت ــد ق ــك فرجكــم( وق ذل
وإلينــا فقولــوا كمــا قــال اهلل تعالــى ســام علــى آل يــس، الســام عليــك يــا داعــي اهلل وربانــي آياتــه 
الســام عليــك يــا بــاب اهلل وديــان دينــه فكــم مــن المناســب أن يرتبــط الفــرد المســلم بصاتــه 
اليوميــة بالدعــاء لــه عليــه الســام قنوتــا أو ســجودًا لتكــون لــه حالــة ارتباطيــة وثيقــة بينــه 

وبيــن إمــام زمانــه فيعيــش المعيــة مصــداق قولــه تعالــى )وكونــوا مــع الصادقيــن(.

رابعًا:
كمــا أنــه هنــاك رابــط شــرعي بيننــا وبيــن إمامنــا البــد االلتــزام بــه أال وهــو أداء حقــه مــن الخمــس، 
ومــن مــا يؤســف لــه فعــًا تــراك عــدد مــن المواليــن لهــذه الفريضــة الهامــة التــي فتحــت مجــاالً 
واســعا لدعــم العديــد مــن المشــاريع و المئــات مــن المــوارد التــي تصــرف منهــا حقــه الشــرعي 
بمــا يســمى ســهم اإلمــام المخصــص فــي الخمــس، فاإلمــام ســام اهلل  عليــه كاألب الــرؤوف الــذي 
يرعــى عيالــه ومحبيــه فــي هــذه النشــأة فلــذا مــن بــاب حقــه علينــا أن نعــرف حقوقــه ونحفظهــا 

لــه، ولمــا كان اإلمــام عليــه الســام الواســطة فــي وصــول كل فيــض إلــى العالــم وكان حقــه بعــد 
اهلل ورســوله األعظــم علــى جميــع أهــل العالــم، ونظــرًا للمراتــب التــي خصهــا اهلل بهــا دون ســائر 
الخلــق وألنــه خليفــة اهلل  عــز وجــل فــي أرضــه فــإن مراقبــة حقوقــه عليــه الســام والمواظبــة 
علــى أدائهــا ممــا ينبغــي للمؤمــن أن يلتــزم بــه ألنهــا توجــب القــرب إلــى اهلل والزالفــى لديــه، وأن 

االســتخفاف بحقــه فــي المقابــل يوجــب البعــد عــن اهلل تعالــى.
ــودة  ــات م ــن عام ــإن م ــل فرجــه ف ــام الحجــة وتعجي ــظ اإلم ــة حف ــه بني ــك التصــدق عن وكذل
المؤمــن إلمامــه أن بتصــدق عنــه نيابــة وقــد ورد عــن األئمــة المعصوميــن التصــدق عــن ســائر 
المؤمنــون فكيــف عــن إمامنــا المهــدي الــذي هــو ســيد المؤمنــون فالصدقــة عنــه تحفــظ العالــم 
بأكملــه، ألن ســامة اإلمــام يترتــب عليهــا حفــظ العالــم ناهيــك عــن األمــور االيجابيــة ومــا للصدقــة 

مــن تأثيــر غيبــي علــى حيــاة اإلنســان.

خامسًا:
 ِ ــِل الَلّ ومــن دواعــي االرتبــاط بإمامنــا العــزم القلبــي علــى نصرتــه، قــال تعالــى َواْعَتِصُمــوا بَِحْب
ُقــوا وعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام قــال )آل محمــد هــم حبــل اهلل الــذي أمرنــا  َجِميًعــا َوَل تََفَرّ

ُقــوا . ِ َجِميًعــا َوَل تََفَرّ باإلعتصــام بــه، قــال: َواْعَتِصُمــوا بَِحْبــِل الَلّ

وفــي االجتمــاع تأثيــر ال يكــون باإلنفــراد علــى الرغــم مــن أن النصــرة تكليــف كل فــرد مــن أفــراد 
المؤمنــون، قــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي خطبــه لــه )أيهــا النــاس لــو لــم تتخاذلــوا عــن 
نصــر الحــق، ولــم تهنــوا عــن توهيــن الباطــل لــم يطمــع فيكــم مــن ليــس مثلكــم، ولــم يقــوى عليكــم، 
لكنكــم تهتــم متــاه بنــي اســرائيل ولعمــري ليضعفــن عليكــم التيــه مــن بعــدي أضعافــا بمــا خلفتــم 

الحــق وراء ظهوركــم(.
ــك مــن أعظــم  ــاس إليــه وداللتهــم عليــه ذل ــام عليــه الســام دعــوة الن ومــن مقومــات نصــرة اإلم
الطاعــات وأوجــب العبــادات ويدلــه علــى فضلــه جميــع مــا ورد فــي فضــل هدايــة العبــاد 
وإرشــادهم إلــى ســبيل الرشــاد وقــد قــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام )مــن كان مــن شــعيتنا 
عالمــا بشــريعتنا وأخــرج ضعفــاء شــيعتنا مــن ظلمــة جهلهــم إلــى نــور العلــم الــذي حبونــاه بــه 
جــاء يــوم القيامــة وعلــى رأســه تــاج مــن نــور يضــيء إلــى أهــل جميــع تلــك العرصــات وحلــة ال 

ــا بحذافيرهــا(. ــا الدني ــل ســلك منه يقــوم ألق

فالحركــة المهدويــة وعقيــده اإلنتظــار يمكــن تــروج بعــدة وســائل مــن بينهــا لغــة المخاطبــة أو 
الثقافــة الســمعية ولعــدم رواج ثقافــة القــراءة فــي أوســاطنا فإننــا نســتطيع مــن خــال وســائل 
أخــرى ايصــال المعلومــة عــن طريــق عقــد النــدوات ونشــر المكتبــة الســمعية والمرئيــة بــكل 

جزيئاتهــا.

وإن مــن أهــم مــوارد خلــق حصانــة فكريــة للمذهــب هــو بنــاء جــدار عقائــدي مرتبــط باإلمــام 
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عليــه الســام لألجيــال الصاعــدة لتحميهــم مــن األفــكار الضالــة والتشــكيكات الباطلــة المنحرفــة، 
ومــن أجــل تعميــق العاقــة النشــىء المســلم وبيــن ســيده ومــواله الحجــة عليــه الســام يجــب 
إنشــاء برامــج يعتنــي بهــذا الجانــب ويوفــر ألبنــاء مــا يحتاجونــه لتعريــف إمامهــم وزيــادة محبتهــم 
لــه والعمــل الــدؤوب لنيــل رضــاه مــن خــال تأســيس هيئــات شــبابية بإســمه ضمــن إطــار 
ــه  ــدي علي ــام المه ــى اإلم ــوة إل ــى الدع ــة تتبن ــة أو علمي ــة ثقافي ــي وإداري بتشــكيل هيئ تنظيم

الســام.
وهكــذا تتعــد أشــكال النصــرة إلمــام عليــه الســام والتــي هــي مــن التكاليــف والوظائــف الشــرعية 

والوالئية.

سادسًا:
البعــض يســأل لمــاذا يتأخــر ظهــور اإلمــام الحجــة عليــه الســام فــي جوابــه نقــول :لغيبتــه عليــه 
الســام علــل وحكــم كثيــرة منهــا امتحــان األمــة وحفــظ اإلمــام، حيــث أراد األعــداء القضــاء 
عليــه كمــا قضــوا علــى آبائــه وأجــداده عليهــم الســام، والمســألة تتعلــق بــإرادة اهلل عــز وجــل  
ومشــيئته، وال نريــد ذكــر األســباب فيطيــل المقــام، إال أن أحــد أســباب غيبتــه وطولهــا هــو ذنوبنــا 
العظيمــة والكثيــرة ، فأصبحــت ســببا إلمتناعــه عــن الظهــور، ففــي التوقيــع الشــريف قــال عليــه 

الســام )فمــا يحســبنا عنهــم إال مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه وال نؤثــر منهــم(.

لقــد حــرص أهــل البيــت عليهــم الســام علــى تأديــب شــيعتهم وتســليحهم بالعقائــد الصحيحــة 
حتــى بلــغ األمــر أنهــم اذا كانــوا فــي أســواق البصــرة كانــوا يعرفــون مــن ســماهم وأخاقهــم 
ــوا يســتدل عليهــم بأنهــم شــيعة علــي عليــه الســام، فينبغــي أن نعاهــد اإلمــام  ومعاملتهــم فكان
بتغييــر أنفســنا تدريجيــا وأن نلتمــس الدعــاء ومــد يــد العــون لنــا فــي ســبيل التغييــر. ولتحقيــق 
هذيــن العنصريــن البــد مــن الطلــب الحثيــث للعلــم وطــرح األنــا عــن النفــس ، إن األئمــة عليهــم 
ــى القلــوب وال  ــق الكــون فهــم ينظــرون إل الســام ومنهــم اإلمــام المهــدي عجــل مرتبطــون بحقائ
يخدعهــم صــورة الشــخص وظاهــره، فهــم يتعاملــون مــع قلوبنــا وال ينظــرون الــى صورنــا وأشــكالنا 
ــْم  ُ َعَمَلُك ــَيَرى الَلّ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل ــه ونعمــل وفقــه َوُق ــا أن نقــول الحــق ونعتقــد ب ــك علين ولذل

ــوَن فالمؤمنــون هــم األئمــة عليهــم الســام. ــولُُه َواْلُمْؤِمُن َوَرُس

قــال اإلمــام الرضــا عليــه الســام ) إن دينهــم الــورع والعفــة واالجتهــاد والصــاح وانتظــار الفــرج 
بالصبــر ( .

فعلينــا أن نهــيء أنفســنا ومجتمعنــا بالعمــل الصالــح واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فكمــا 
ــا كالمتشــحط بدمــه فــي ســبيل اهلل( فــا شــك  ــال اإلمــام علــي عليــه الســام )المنتظــر ألمرن ق
أنــه ياقــي المنتظــر ألمــر اإلمــام صعوبــات كثيــرة حيــث يأمــر بالمعــروف وينهــي عــن المنكــر فــي 
زمــان أصبــح المعــروف منكــرًا والمنكــر معروفــا، فحيــن إذًا يكــون كالمتشــحط بدمــه فــي ســبيل 
اهلل كمــا فــي روايــة اإلمــام الصــادق عليــه الســام ألحــد أصحابــه )مــن مــات منتظــرًا لهــذا األمــر 

كان كمــن هــو مــع القائــم فــي فســطاطه، ثــم قــال: ال بــل كان كالضــارب بيــن يــدي رســول اهلل 
فــي الســيف( .

سابعًا:
أمــا التكليــف الجمعــي ووظيفتنــا جميعــا فــي زمــن الغيبــة يكــون باإلنفــاق واإلجتمــاع علــى نصــرة  
صاحــب الزمــان عليــه الســام، أ تتفــق قلــوب المؤمنــون مــع بعضهــا وتتعاهــد لنصرتــه )ع( 
والوفــاء بعــده وقــد ورد فــي التوقيــع الشــريع عــن الناحيــة المقدســة إلــى الشــيخ المفيــد رحمــه 
اهلل )ولــو أن أشــياعنا وفقهــم اهلل لطاعتــه علــى إجتمــاع  مــن القلــوب فــي الرفــاء بالعهــد عليهــم 

لمــا تأخــر عنهــم اليمــن بلقائنــا ولتعجلــت الســعادة بمشــاهدتنا( .

ــي  ــم( فف ــب ريحك ــوا فتفشــلوا وتذه ــز وجــل )وال تناع ــال اهلل ع ــا ق ــذ الخــاف كم ــا نب فعلين
ــوب التمســك  عصــر الغيبــة ليــس المطلــوب إشــعال الفتــن واالختــاف بيــن النــاس، وإنمــا المطل
بالكتــاب الكريــم والســنة الشــريفة ومنهــج أهــل البيــت عليهــم الســام، والتــي كلهــا تأمرنــا بنبــذ 
ــد الكلمــة وطــرح  ــا اآلن ســوى توحي ــى علين ــم يبق ــة اإلســام فل الخــاف واإلعتصــام حــول راي
الخافــات الجانبيــة القائمــة بيننــا، نعــم يــد اهلل مــع الجماعــة فلتجتمــع العقــول وتتوحــد القلــوب 
وتشــترك األعمــال فيجــب علــى المســلمون أوالً أن يتوحــدوا حــول قضيــة اإلمــام المهــدي عجــل 
اهلل فرجــه باعتبارهــا القضيــة األهــم والتــي بشــر بهــا اهلل ورســوله، وبالتالــي اإلعــداد للظهــور 
المبــارك الــذي يعتبــر أولــى األولوبــات وأوجــب الواجبــات وذلــك بتوحيــد مؤسســاتنا اإلســامية 

وتوجيــه الخدمــة لهــذا الموضــوع.

ويعــز علينــا كمســلمين أن نــرى المؤسســات العالميــة واإلقليميــة واســعة االنتشــار وهــي 
ــوال  ــا األم ــة ويغــدق عليه ــا العالمي ــة القضاي ــا لخدم ــا مؤسســات تهــدف بحســب زعمه بمعظمه
ــوم نحــن  ــي نق ــد آن األوان لك ــر، فق ــذه المؤسســات إال التقهق ــن ه ــرى م ــم ن ــا ل ــة، إال أنن الطائل
ــا  المســلمون بالمبــادرة إلنقــاذ أمتنــا مــن الضيــاع و الهــاك آن األوان لكــي نؤســس لظهــور موالن
صاحــب العصــر بــكل اإلمكانــات المتاحــة، وذلــك بصــرف أموالنــا وطاقاتنــا فــي مكانهــا الصحيــح 
ــدة تحــت اســمه عليــه  ــم حقيقــة هــذا الوجــود فعلينــا خلــق مؤسســات جدي لكــي يعــرف العال
ــاس  ــًا بعيدًاعــن اي إلتب ــوالً وفع ــة ق ــة الحق ــة والديني ــة العلمي ــى نشــر الثقاف الســام تعمــل عل
وتحريــف ونشــر الثقافــة المهديــة عــن طريــق مؤسســاتنا العاملــة لخدمــة اإلســام والمســلمين.

ثامنـــًا:
مــن واجباتنــا وتكليفنــا الجمعــي االلتفــاف حــول علمــاء الديــن والمراجــع العظــام وهــو فــي غيبــة 
األهميــة باعتبارهــم رجــال الحــق وأبصــر فــي شــؤون الديــن والمذهــب. كمــا قــال رســول اهلل 
عليــه آلــه وســلم )العلمــاء ورثــة األنبيــاء يحبهــم أهــل الســماء وتســتغفر لهــم الحيتــان فــي البحــر 
ــر  ــع بعلمــه خي ــُم ينتف ــه الســام )عال ــر علي ــام الباق ــال اإلم ــد ق ــة( وق ــوم القيام ــى ي ــوا إل إذا مات
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ــأن يظهــروا علمهــم ويرشــدوا  ــات وتكاليــف ب ــم واجب ــد ( كمــا وإن للعال ــف عاب مــن ســبعين أل
الجاهليــن إلــى جــواب شــبهات المخالفيــن كــي ال يظلــوا وينقذوهــم مــن الحيــرة إن وقعــوا 
ــا، وهــذا األمــر مهــم جــدًا فــي هــذا الزمــان فقــد ورد عــن اإلمــام الحســن العســكري عليــه  فيه
الســام )إن اإلمــام محمــد التقــي عليــه الســام قــال: إن مــن تكفــل بأيتــام آل محمــد صلــى اهلل 
عليــه وآلــه المنقطعيــن عــن إمامهــم المتحريــن فــي جهلهــم، األســراء فــي أيــدي شــياطينهم، وفــي 
أيــدي النواصــب مــن أعدائنــا، فاســتنقذهم منهــم وأخرجهــم مــن حيرتهــم وقهــر الشــياطين بــرد 
وساســهم وقهــر الناصبيــن بحجــج ربهــم ودليــل أئمتهــم ليفضلــون عنــد اهلل علــى العبــاد بأفضــل 

المواقــع (.

أو عــن اإلمــام علــي الهــادي النقــي عليــه الســام )لــوال مــن يبقــى بعــد غيبتــي قائمكــم مــن العلمــاء 
الداعيــن إليــه والداليــن عليــه و الذابيــن عــن دينــه بحجــج اهلل، والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد اهلل 
مــن شــباك ابليــس ومردتــه ومــن فخــاخ النواصــب لمــا بقــي أحــد إال ارتــد عــن ديــن اهلل، ولكنهــم 
الذيــن يمســكون أزمــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة كمــا يمســك صاحــب الســفينة ســكانها أولئــك هــم 

األفضلــون عنــد اهلل عــز وجــل(.

ــن  ــن الطاهري ــه الطيبي ــد وآل ــى اهلل محم ــه وصل ــة اهلل وبركات ــم ورحم ــذا والســام عليك  ه
ــن. ــوم الدي ــى ي ــم إل ــى أعدائه ــة اهلل عل ولعن

حينما تتحول العناصر الموضوعية  لالنتظار الى ذاتية /
أستاذة الحوزة العلميه  . أم عباس النمر

المبحث الول: عناصر أساسية تضمن قطعية نتائج البحث

ــاث عناصــر  ــي لوجــود ث ــج الكام ــي والمنه ــج القران ــن المنه ــا بي ــط البحــث تلفيقي ســيكون نم
ــي ــا البحــث الروائ ــر له ــج يفتق ــة النتائ ــذا لنمــط تضمــن قطعي ــي ه أساســية ف

قطعية الصدور والمصدر.. 1
البعد عن اإلجمال )وضوح دليليتها(.. 2
استمرارها واّطرادها وعدم تخّلفها.. 3

ــى العنصــر المشــترك: هــو  ــة مــن الشــبهات ومعن ــا عناصــر مشــتركة نقي ــا ســتكون لدين حينه
منهجيــة مقتنصــة مــن مدرســة الشــهيد الصــدر ر.ض. فقــد قــدم مدرســة فــي اعتمــاد دراســة 
العناصــر المشــتركة فــي االصــول وســيرة االئمــة المعصوميــن وفهــم القــران الكريــم. وجريــا علــى 
هــذا المنهــج يمكننــا القــول ان هنــاك عناصــر مشــتركة موضوعيــة للظهــور والنجــاة والتكامــل 

فــي مجتمــع مــا هــي:
االستضعاف.	 
العدالة العلمية والعملية.	 
وجود الحس بالدور الجماعي وتقديم المصالح العامة.	 

المبحث الثاني: خطر انقالب هذه العناصر الموضوعية إلى عناصر ذاتية

االستضعاف:	 
ــد  ــخ ولكــن ق ــر التاري ــرات عب ــة للتغي ــة الداخلي ــورات واللبن ــة الث ــد االســتضعاف دائمــا نطف يع
يحــّول الطغــاة هــذا العنصــر إلــى أرضيــة لتمييــز الطبقــي إَِنّ ِفْرَعــْوَن َعــاَل ِفــي اْلَْرِض َوَجَعــَل أَْهَلَها 
ــَن اْلُمْفِســِديَن  ــُه َكاَن ِم ــاَءُهْم  إِنَّ ــَتْحِيي نَِس ــْم َويَْس ــُح أَْبَناَءُه ــْم ُيَذبِّ ْنُه ــًة ِمّ ــَتْضِعُف َطائَِف ــَيًعا يَْس ِش
ــٌة ِمــْن َقْوِمــِه َعَلــى َخــْوٍف ِمــْن ِفْرَعــْوَن َوَمَلِئِهــْم أَْن يَْفِتَنُهــْم  يَّ القصــص4، َفَمــا آَمــَن لُِموَســى إِل ُذِرّ

ــُه لَِمــَن اْلُمْســِرِفيَن يونــس 83. َوإَِنّ ِفْرَعــْوَن لََعــاٍل ِفــي الَْرِض َوإِنَّ
ويقــول اإلمــام الحســين عليــه الســام فــي دعــاء عرفــة )واكفنــي شــّر مــا يعمــل الظالمــون فــي 
األرض. الّلهــّم مــا أخــاف فاكفنــي، ومــا أحــذر فقنــي، وفــي نفســي ودينــي فاحرســني( فشــر 
الظالميــن ال يكــون دائمــا بنشــر الظلــم واالضطهــاد للجميــع، بــل يكــون أيضــا فــي إيجــاد الكثيــر 
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مــن التمّيــزات بتوزيــع بعــض الفتــات علــى بعــض طبقــات المجتمــع علــى أنــه هبــات ممــا يــؤدي 
إلــى تفــرق األهــواء واآلراء بســبب خلــود الكثيريــن إلــى ألرض. هــذا مظهــر مــن مظاهــر )شــر مــا 

ــي االرض(. ــه الظالمــون ف يعمل
ُمــَنّ َعَلــى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي  لكــن اهلل وعــد بــأن المنــة ســتكون للمســتضعفين َوُنِريــُد أَن نَّ
ــُم اْلَواِرثِيــَن - القصــص 5، ومهمــا وصــل فرعــون فــي علــوه فــي  ــًة َونَْجَعَلُه ــْم أَئَِمّ اْلَْرِض َونَْجَعَلُه

ــي َجاِعــٌل ِفــي اْلَْرِض َخِليَفــًة. األرض فــاهلل تعهــد اهلل بقولــه إِنِّ

العدالة العلمية والعملية:	 
إنمــا تتحقــق العدالــة العلميــة والعمليــة بوجــود مرجــع و مســتند إلهــي تتحصــن األمــة بــه 
ــْوَراَة َواْلِْنِجيــَل َوَمــا ُأْنــِزَل إِلَْيِهــْم  ُهــْم أََقاُمــوا الَتّ ويكــون ســلما لنيــل أمانيهــا. قــال اهلل تعالــى َولـَـْو أَنَّ
ِهــْم َلََكُلــوا ِمــْن َفْوِقِهــْم َوِمــْن تَْحــِت أَْرُجِلِهــْم - المائــدة 66، نفــس هــذا المبــرر الموضوعــي  ِمــْن َربِّ
يشــترط وجــود علمــاء متضلعيــن فــي معرفــة النــص اإللهــي. أمــا حيــن بعمــل فــي هــذا النــص اإللهــي 
بالهــوى وتطلــب بــه الدنيــا فهــو يتحــول الــى علــة لانحطــاط إلــى حــّد الحيوانيــة والبهيميــة َمَثــُل 
ــْوَراَة ُثــَمّ لـَـْم يَْحِمُلوَهــا َكَمَثــِل اْلِحَمــاِر يَْحِمــُل أَْســَفاًرا  بِْئــَس َمَثــُل اْلَقــْوِم الَِّذيــَن  ُلــوا الَتّ الَِّذيــَن ُحِمّ
الِِميــَن. - الجمعــة 5، الحــظ اّطــراد هــذا المبــرر  ُ َل يَْهــِدي اْلَقــْوَم الَظّ ِ * َوالَلّ ُبــوا بِآيَــاِت الَلّ َكَذّ
مــن تعبيــره تعالــى بـــ ) مثــل ( ثــم تكــرار مثــل هــذا فــي االنحــراف العلمــي .  امــا االنحــراف العملــي 
 ِ َصــاَرٰى نَْحــُن أَْبَنــاُء الَلّ فهــو تحــول حــس المســؤولية الــى عقــدة اســتحقاق َوَقالـَـِت اْلَيُهــوُد َوالَنّ

ــاُؤُه - المائــدة 18. َوأَِحَبّ
وجــود الحــس بالــدور الجماعــي وتقديــم المصالــح العامــة: لقــد عبــّر الرســول األعظــم صلــى اهلل 
عليــه وآلــه عــن االنتظــار بقولــه )أفضــل أعمــال أمتــى انتظــار الفــرج( ولــم يقــل )أفضلكــم عمــا( 
أو )أفضــل األعمــال(. ثــم وليبيــن أهميــة الوحــدة نســب األمــة لنفســه صلــوات اهلل عليــه. هــذه 
ُقــوا ِديَنُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيعًا لَْســَت  النســبة للنبــي تفقدهــا األمــة تتفــرق وتتحــزب ) إَِنّ الَِّذيــَن َفَرّ
ُعــوا أَْمَرُهــم  ِمْنُهــْم ِفــي َشــْيٍء - األنعــام 159. فاألمــة حينهــا ســتكون مصداقــا لقولــه تعالــى: )َفَتَقَطّ
ــْم َفِرُحــوَن - المؤمنــون 53. النكتــة فــي اآليــة أنــه كان حــق  ــا لََدْيِه ــًرا ُكُلّ ِحــْزٍب بَِم ــْم ُزُب بَْيَنُه
الســياق أن يقــول )فرحــون بمــا لديهــم( لكــن قــّدم )بمــا لديهــم( ليبيــن أنهــم يســتغلون مــا اقتطعــوه 

مــن الديــن إلضفــاء شــرعية للتفــرق والتحــزب والتشــتت.

المبحث الثالث: اآلثار الوجودية للحفاظ على موضوعية الشروط

الحفــاظ علــى موضوعيــة الشــروط يضمــن اكتمــال القابليــة إلفاضــة الظهــور . فشــرط اإلفاضــة هــو 
قابليــه المتلقــي فقــط، وأمــا مــن اهلل فهــو دائــم الفيــض ورد فــي دعــاء الســحر )اَلّلـــُهَمّ اِنـّـي اَْســاَلَُك 
ــَك قَديــٌم ( هــذا المــّن القديــم الدائــم ســيتحقق بمجــرد اســتعداد القابــل  ــَك بِاَْقَدِمــِه َو ُكُلّ َمِنّ ِمــْن َمِنّ
ُمــَنّ َعَلــى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي اْلَْرِض  وتتحقــق المنــة اإللهيــة علــى المســتضعفين َوُنِريــُد أَن نَّ

ــًة َونَْجَعَلُهــُم اْلَواِرثِيــَن - القصــص 5 َونَْجَعَلُهــْم أَئَِمّ

الجماعـــــــة المؤمنــــــة
مـــن منــــــازل رحمــــة اللـــــــــــــه

خادمة المنبر الحسيني/ زكية الموسوي

لرحمــة اهلل منــازل فــي حيــاة األفــراد ومــن 
هــذه المنــازل التوحيــد واإليمــان واإلخــاص 
هــذه  ومــن  والتحابــب  والتعــاون  والتقــوى 
المنــازل اجتمــاع المؤمنيــن وعــن رســول ص 
ــن  ــع م ــة والشــيطان م ــى الجماع ــد اهلل عل )ي
قــوة  اهلل  يــد  إن  يركــض(  الجماعــة  خالــف 
ــإذا كانــت يــد اهلل  ونــور فــي حيــاة اإلنســان ف
ومســتبصرين  أقويــاء  كانــوا  الجماعــة  علــى 
بنــور اهلل ال يضعفــون وال يتيهــون فيكرمهــم 
باإلعانــة والمــدد والعنايــة ألهدافهــم وتطلعاتهــم 
مــن أجــل نصــرة دينــه، ومــن هنــا كان اتحــاد 
الحســينيات ائتافــا رغــم االختــاف في وجهات 
ــة  ــق اإلرادة اإللهي ــا لتحق النظــر ليكــون مصداق
ــا والخطــى  ــت النواي ــا صدق ــى م ــاده مت ــي عب ف
وتحقيقــا لوعــده مــن خــال إيجــاد منظومــة 
عمــل مــن خالهــا ننتصــر لدينــه حتــى يتحقــق 
ــا  ــْد َكَتْبَن ــاده الصالحــون َولََق ــي لعب الوعــد اإلله
ْكــِر أََنّ اْلَْرَض يَِرُثَهــا  ــِد الِذّ ُبــوِر ِمــن بَْع ِفــي الَزّ
لتنعكــس واقعــا وســلوكا  الُِحــوَن  الَصّ ِعَبــاِدَي 
علــى مجتمعنــا وأجيالنــا تمهيــدا لدولــة العــدل 

ــداء. ــه الف ــا لمقدم ــر أرواحن المنتظ

معرفـــــة امـــــام الزمـــــــان
أ. نادية علي مجيد

األساســية  هــي  الزمــان  إمــام  معرفــة  إن 
لمعرفــة اهلل تعالــى ورســوله الكريــم والجهــل 
بــه موجــب للهــاك والضــال المبيــن، روي 
عــن اإلمــام الصــادق ) ع (: )مــن عــرف إمــام 
ــل أن يقــوم صاحــب األمــر  ــات قب ــم م ــه ث زمان
لــواءه(  قاعــدا تحــت  مــن كان  بمنزلــة  كان 

ــال: مــن عــرف  ــى الفــرج؟ ق ــا ســئل مت وعندم
هــذا األمــر فقــد فــرج عنــه النتظــاره فمــا هــي 
المعرفــة التــي يجــب أن نهتــم بهــا؟ األول أن 
نتعامــل مــع كجســد غائــب، والثانــي أن نتعامــل 
معــه كأنــه حاضــر مــن خــال القيــم والمبــادئ 
حالــة  فاالنتظــار  وعمــا.  علمــا  اإلســامية 
تعالــى والشــوق  بــاهلل  اإليمــان  مركبــة مــن 
قائــد ربانــي يتمكــن مــن أن يحكــم  لظهــور 
العالــم بالقســط والعــدل وينشــر ديــن التوحيــد 
والعبوديــة هلل وحــده، وهــذا يســتدعي العلــم 
حتــى  متكــرر  بشــكل  لتجســيده  والســعي 
يبعدنــا عــن النســيان والغفلــة، ولعــل هــذا هــو 
ســبب تكــرار العبــادة طــول العمــر. قــال تعالــى 
َغْفَلــٍة  ِفــي  َوُهــْم  ِحَســاُبُهْم  ــاِس  لِلَنّ )اْقَتــَرَب 
المعرفــة  يحقــق  االنتظــار  إذن  ْعِرُضــوَن(  ُمّ
ويســاهم فــي تفعيلهــا وتأثيرهــا علــى النفــس 
فيجــب أن نســتحضر مــن هــو المنتظــر ومــا 

هــو مشــروعة ونعمــل وفــق ذلــك.

لمـــــاذا ننتظــــــــر؟
أ. نجاة محمد علي

امتــي  اعمــال  )افضــل  اهلل ص  رســول  قــال 
انتظــار الفــرج(. االنتظــار هــو مشــروع وعمــل، 
كيــف يتحقــق ومــا هــو البرنامــج قــال تعالــى 
ْبــِر  بِالَصّ اْســَتِعيُنوا  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  َهــا  أَُيّ )يَــا 
ــت  ــاوم و يثب ــى أن يق ــر بمعن ــالة( فالصب َوالَصّ
للعــدو وال ينهــار وال ينســحب مــن مواجهتــه، 
حتــى يتمكــن مــن ردعــه ودفعــه بقــوة وهــذا 
الصبــر اإليجابــي والصــاة تمثــل االرتبــاط بــاهلل 
اهلل  مــن  والعــزم  القــوة  ليســتمد  وذكــره، 
ويشــّد حبلــه بحبــل اهلل، ال يخــاف وال يضعــف 
ــى مســتوى  ــا عل ــرد، أم ــى مســتوى الف هــذا عل
األمــة فالمطلــوب منهــا يتمثــل بقولــه تعالــى 



.22.23 السنــــة األولـــىالسنــــة األولـــى

البــــــــــــــدارا البـــدارا  عجـــل  العصـــر  ياإمـــام 
الشـــيعة حيـــارى البـــالء أمســـت  فينـــا  عُظـــم 

تحــــــدد الغالـــي  باســـمك  إمامـــي  يـــا  ملتقانـــا 
يتجســـــــــــــــد باتحـــاٍد  وشـــعاٍر  غايـــه  كل 
ــدد ــن الل ُيســـ ــه وًمـ ــِن الوليـ ــى حصـ ــي حمـ فـ
ُبرعـــٌم غـــٌض نـــدٌي    وبشـــعبان تــــــــــــــوّرد

وقـــــــــــــــــــــــــرارا حـــوار  و  بشـــعار  اتحدنـــا 
النتظـــارا معنـــى  حـــول  والتقيتـــا  واجتمعنـــا 

نبيــــــــنا الهـــادي  قالهـــا  البرايـــا  اعمـــال  خيـــر 
انتظـــار فـــي عبـــاده ذلـــك خيـــر معينـــــــــــــــا
ويقيــــــــــــــــنا وعفـــاف  بتقـــوى  الل  نعبـــد 
الطاهرينــــــــــــا والئمـــه  مقتدانـــا  بمحمـــد 

ونهــــــــــــــارا ليـــل  كل  فلنهـــيء  للنفـــوس 
والكبــــــــــــــــارا للصغـــار  فلنربـــي  لإلمـــام 

قـــد ُوعدنـــا فـــي كتـــاب الل بالنصـــر المبــــينا
صالحينــــــــا ُخّشـــع  لـــه  عبـــاد  الرض  يـــرث 
قانتيــــــــــــنا لإللـــه  ٓســـْحرًا  القـــرآن  رتلـــوا 
مصبحيــــــنا ُأْســـُدحرٍب  المنايـــا  ليهابـــون 

ــوا(  ُق ــا َوَل تََفَرّ ِ َجِميًع ــِل الَلّ ــوا بَِحْب )َواْعَتِصُم
قــوي  داخلــي  ببنــاء  تتمتــع  أن  بــد  ال  حيــث 
ونســيج محكــم لتســتطيع أن تقــاوم ضــراوة 

هــذه المعركــة المصيريــة. 
هنــا يأمــر اهلل تعالــى باالعتصــام أوال بحبــل 
اهلل فــي ســاحة المواجهــة، وأن يكــون هــذا 
الصــراع  فــإن  الجميــع  قبــل  مــن  االعتصــام 
يتطلــب مــن كل مــن الطرفيــن المتصارعيــن 
أن يســتحضر كل قوتــه. و قــوة هــذه األمــة فــي 
ــا  ــي اجتماعه ــاهلل وف ــا ب ــي اعتصامه ــن: ف أمري
ســئل  االعتصــام.  هــذا  فــي  كلمتهــا  ووحــدة 
اإلمــام الصــادق عليــه الســام كيــف نســلم علــى 
إمامنــا صاحــب الزمــان؟ فقــال عليــه الســام 
وقــرأ  اهلل،  بقيــة  يــا  عليــك  الســام  قولــوا 
َُّكــْم إِن ُكنُتــم  ِ َخْيــٌر ل ــُت الَلّ لهــم اآليــة )بَِقَيّ
ــام المنتظــر  ــَن( بقيــة اهلل يعنــي أن اإلم ْؤِمِني ُمّ
البقيــة الباقيــة مــن األنبيــاء، البقيــة مــن آدم 
حتــى نصــل إلــى محمــد صلــى اهلل عليــه والــه 
اإلمــام الــذي هــذه صفاتــه البــد أن تكــون األمــة 
المنتظــرة مؤهلــة لتحمــل أعبــاء وراثــة األنبيــاء 
ُمــَنّ  عليهــم الســام قــال تعالــى )َوُنِريــُد أَن نَّ
ــْم  ــى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي اْلَْرِض َونَْجَعَلُه َعَل
ــَن لَُهــْم ِفــي  ــًة َونَْجَعَلُهــُم اْلَواِرثِيــَن ﴿5﴾ َوُنَمِكّ أَئَِمّ
اْلَْرِض( إذن فــإن اهلل تعالــى يريــد لهــذه األمــة 
»االنتظــار«،  و  »الوراثــة«  علــى  يثقفهــا  أن 
وراثــة األنبيــاء والصالحيــن وانتظــار وعــد اهلل 
بالفــرج وإمامــة الصالحيــن. وحركــة  تعالــى 
التوحيــد يحفهــا مــن جانــب قانــون »الوراثــة« 
ومــن جانــب أخــر قانــون »االنتظــار«. والوراثة 
ــد  ــة التوحي ــدة حرك ــم أعم ــا أه ــار هم واإلنتظ
فــي مســيرها الطويــل الشــاق. وعلينــا أن نثقــف 
المزدوجــة  القرآنيــة  الثقافــة  بهــذه  أنفســنا 
مــن  واالنتظــار  »االنتظــار«.  و  »الوراثــة« 
العوامــل التــي تمــّد اإلنســان بالحركــة، ويبعــث 

األمــل فــي نفســه، و األمــل يمنحــه القــدرة 
الوعــد  وهــذا  والحركــة.  المقاومــة  علــى 
اإللهــي بإمامــة المســتضعفين فــي األرض يمنــح 
المؤمنيــن المســتضعفين قــوة وثقــة وطمانينــة 
ــى أرض المعركــة، يبعــث  ــم عل ويثبــت أقدامه
األمــل فــي نفــوس المقاتليــن فــي ســاحات القتــال 
والهزيمــة  االنهيــار  وبيــن  بينهــم  ويحــول 

ــة. ــة الصعب ــي ظــروف المحن النفســية ف

ندبـــــــــــــة / أ. ختام الموسوي

ســيدي ومــوالي إمامنــا المهــدي المنتظــر. عجــل 
اهلل فرجــك، وهــل هنــاك إمــام غيــرك، وحجــة 
مثلــك، وعظيــم ســواك؟ ســيدي يــا أبــن الحســن 
لقــد فاضــت أشــواقنا إليــك وذابــت قلوبنــا فيــك 
وطــال انتظارنــا لظهــورك، انــت يــا ســيدي األمة 
اإللهــي  والعــدل  بحذافيــره  والحــق  بأكملهــا، 
قــد قســت  يــا حجــة اهلل،  الكامــل. ســيدي 
الدنيــا علينــا مــن بعــدك وذرفنــا بــدل الدمــوع 
دمــا ممــا أصابنــا ومــا فعلــه أعدائــك بنــا، فلقــد 
والخافــات  والنزاعــات  والقتــل  الظلــم  كثــر 
وازداد الدمــار وتوســعت الحــروب وتفشــت 
المجاعــة واألمــراض وحلــت المصائــب باألمــة 
فأصبحــت الجرائــم تطــال حتــى بــراءة الصغــار 
والشــيوخ والعجــزة الذيــن يرجونــك ويشــكون 
لــك لوعتهــم وآالمهــم ويريــدون أن يحتمــوا بك، 
ــم  ــاس جميعه ــا تخــرج ســتوحد الن ــك حينم ألن
رايتــك  حــول  ملتفيــن  متفقيــن  ويكونــوا 
المباركــة فكــم تحتــاج األمــة إلــى االجتمــاع 
بعــد التشــرذم والتشــتت الحاصــل اآلن. فأنــت 
قســطا  واآلفــاق  األرض  تمــأل  الــذي  وحــدك 
ــى  ــا وتحــي ســنة جــدك المصطف ــدالً وحب وع
ــت الســام  ــه وســلم. فان ــه وآل ــى اهلل علي صل
ومنــك الســام وعليــك الســام  كــن عونــا لنــا 

فإنــا المســتضعفين .



محاضرات
مقاالت

قصائد / أناشيد

السنة الثانية

انتصـــــــارا الديـــن  اْهـــَدوا  ومراجـــع  علمـــاٌء 
واقتــــــــــــدارا بفـــداٍء  حَمـــْوُه  قـــد  بتقاهـــم 

لخادمة أهل البيت عليهم السالم / 
سعاد دشتي أم محمد الموسى

ديوان النتظار ج ٣
حقوق المؤلفة محفوظة لدى الزهراء ام الحسن 

سالم الل عليها
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ثقافة التكليف الشرعي وعالقته بمفهوم النتظار /
د.خديجة عبد الهادي المحميد

ْن ُأمٍَّة إِلَّ َخاَل ِفيَها نَِذيٌر“ فاطر/24 “إِنَّا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِن مِّ

ال يخلــو زمــان وال مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة البشــرية علــى األرض مــن نبــي هــادي أو رســول 
مرســل أو وصــّي رســول مرشــد، ذلــك أن المشــروع الربانــي فــي توجيــه المجتمــع البشــري إلــى 
ــة مــن نبــي أو  ــو زمــان وال مرحل ــه يمتــد مــع امتــداد مراحــل رشــده وتطورهــا، فــا يخل كمال
ــٍة إَِلّ َخــاَل ِفيَهــا نَِذيــٌر( ســورة فاطــر/ 24، عــدد األنبيــاء مائــة وأربعــة  ــْن ُأَمّ رســول هــادي )َوإِن ِمّ
وعشــرون ألــف، المرســلون منهــم مائــة وثاثــة عشــر نبيــا، وســادات األنبيــاء خمســة هــم أولــوا 
العــزم منهــم، وهــم نــوح ثــم إبراهيــم ثــم موســى ثــم عيســى ثــم خاتــم األنبيــاء محمــد صلــى اهلل 
عليهــم وآل محمــد أجمعيــن، وكل واحــد منهــم صاحــب شــرع وكتــاب. أولــوا العــزم مــن الرســل 

يرســلهم اهلل لكافــة البشــرية التــي تســكن األرض فــي زمانهــم.

ــي اهلل ســبحانه  ــة البشــرية بنب ــي هداي ــل المــدى ف ــي االســتراتيجي طوي ــدأ المشــروع اإلله يب
أبينــا آدم عليــه الســام، وحتــى وراثــة الصالحيــن ألرضــه وتحقيــق الخافــة الربانيــة فــي 
ــك التــي تنجــز العــدل واإلنصــاف  ــارك وتقــدس، تل ــرب تب ــة الحقــة لل ــاء العبودي تعميرهــا وإحي
ــا  ــِر أَنَّ اْلَْرَض يَِرُثَه ْك ــِد الذِّ ــوِر ِمــن بَْع ُب ــي الزَّ ــا ِف ــْد َكَتْبَن والســعادة للمجتمعــات اإلنســانية. )َولََق

الُِحــوَن( األنبيــاء/ 105. ِعَبــاِدَي الصَّ

إلــى اآلن لــم تتحقــق وراثــة عبــاد اهلل الصالحيــن للمعمــورة البشــرية، وجميــع الخلــق مــن 
مختلــف الطوائــف واألديــان ينتظــر المخّلــص ليمــأل األرض قســطا وعــدال كمــا مــألت ظلمــا وجــورا، 
الجميــع ينتظــر الوعــد اإللهــي بالفــرج، وإن اختلفــوا فــي مــن يكــون مهــدّي آخــر الزمــان، إذ كل 
ــه منهــم، والنصــارى تحســبه عيســى عليــه الســام،  ــا، فاليهــود يظنــون أن ــه منه ــة تظــن أن فرق
ــه وســلم،  ــة تعتقــد أنــه هاشــمي حفيــد النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وآل ومدرســة الصحاب

وأنــه يولــد فــي زمانــه.

أمــا مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام فهــي تؤمــن أن اإلمامــة أصــل أصيــل مــن عقيدتهــا 
اإلســامية، فتعتقــد الشــيعة اإلماميــة أن األمامــة التــي يكتمــل بهــا مشــروع كل نبــي هــي منصــب 
إلهــي ال بــد مــن الرجــوع فيــه إلــى اهلل الحكيــم المدبّــر ســبحانه، إذ جعــل لــكل نبــي مــن أولــي 
العــزم أثنــي عشــر وصــي، فاإلمامــة منصــب إلهــي يقــوم علــى ركنيــن أساســيين: النــص، والعلــم 
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الخــاص الــذي يتلقــاه اإلمــام عليــه الســام مــن مقــام النبــوة مباشــرة أو مــن اإلمــام المعصــوم الــذي 
يســبقه، باإلضافــة إلــى ملكاتــه وخصائصــه القياديــة. 

ولقــد تعيــن بالنــص الشــريف اإلمــام األول أميــر المؤمنيــن علــي ابــن أبــي طالــب عليــه الســام، 
ــم الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب  ــم الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليهمــا الســام، ث ث
عليهمــا الســام، ثــم بقيــة األئمــة المعصوميــن عليــه الســام ، حتــى الثانــي عشــر منهــم محمــد 
ــة،  ــد ســنة 255 أو256 هجري ــذي ول ــب المنتظــر ال ــه الســام الغائ ــن الحســن العســكري علي ب
وغــاب عــن األمــة غيبــة صغــرى تقــارب 74 ســنة أو 69 ســنة، وبعدهــا بــدأت الغيبــة الكبــرى 

الممتــدة إلــى يومنــا هــذا.
هل يدخل )االنتظار( في دائرة التكليف الشرعي؟. 1
كيف يتحقق االنتظار الموجب لتعجيل فرج اإلنسانية المرتقب؟. 2

محدوديات البحث )التعاريف(

انتظار الشيء في اللغة يعني: ترّقبه، وتوّقعه، والتأنّي عليه. )1(
واالنتظــار كمصطلــح ارتبــط فــي الذهــن بتوقــع الفــرج بعــد الشــدة، وبشــكل خــاص ترقــب فــرج 

المهــدي الموعــود فــي آخــر الزمــان.
قــال اإلمــام الصــادق عليــه الســام: )مــا أحســن الصبــر وانتظــار الفــرج، ألــم تســمعوا قولــه تعالــى:  
فانتظــروا إنــي معكــم مــن المنتظريــن “ األعــراف/ -71 فاصبــروا فســيأتي الفــرج بعــد الشــدة، وإّن 

مــن كان قبلكــم كانــوا أصبــَر منكــم(. )2( 

القسم الول/ اإلمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عليهما السام

دور المام المهدي عليه السالم في حياة المة
حديــث الثقليــن الــوارد عــن الرســول الخاتــم محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم متواتــر فــي 
معنــاه، وإلــى جــوار تواتــر معنــاه فقــد ورد فــي أغلــب الروايــات بهــذه األلفــاظ: )إنّــي تــارك فيكــم 

الثقليــن كتــاب اهلل وعترتــي مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضلــوا بعــدي أبــدا( )3(.

وكمــا بيــن حديــث الثقليــن وغيرهــا مــن األحاديــث الكثيــرة والمتواتــره، أن اإلمامــة هــي 
المرجعيــة فــي اإلســام، وأن األئمــة هــم الخبــراء المتخصصــون بالقــرآن.

يقــول اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام، مخاطبــا كميــل بــن زيــاد فــي علــم األئمــة عليهــم 
الســام: )هجــم بهــم العلــم علــى حقيقــة البصيــرة، وباشــروا روح اليقيــن، واســتانوا مــا اســتوعره 

المترفــون، وأنســوا بمــا اســتوحش منــه الجاهلــون( )4(.

وفــي الخطبــة الثانيــة مــن نهــج الباغــة يقــول أميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي أهــل البيــت 
ــِه  ــوُف ُكُتِب ــِه َوُكُه ــُل ُحْكِم ــِه َوَمْوئِ ــُة ِعْلِم ــِرِه َوَعْيَب ــُأ أَْم ِه َولََج ــرِّ ــُع ِس ــْم َمْوِض ــم الســام: “ ُه عليه
ــٍد )صلــى  ــآِل ُمَحمَّ ــاَد فََرائِِصــِه .... اَل ُيَقــاُس بِ ــاَم اْنِحَنــاَء َظْهــِرِه َوأَْذَهــَب اْرتَِع ــْم أَقَ َوِجَبــاُل ِديِنــِه بِِه
ى بِِهــْم َمــْن َجــَرْت نِْعَمُتُهــْم َعلَْيــِه أَبـَـدًا ُهــْم أََســاُس  ــِة أََحــٌد َواَل ُيَســوَّ اهلل عليــه وآلــه( ِمــْن َهــِذِه اأْلُمَّ
الـِـي َولَُهــْم َخَصائـِـُص َحــقِّ اْلِواَليـَـِة َوِفيِهــُم  يــِن َوِعَمــاُد اْلَيِقيــِن إِلَْيِهــْم يَِفــي ُء اْلَغالـِـي َوبِِهــْم ُيْلَحــُق التَّ الدِّ

ــُة “ )5( ــُة َواْلِوَراثَ اْلَوِصيَّ

اإلمــام محمــد بــن الحســن العســكري عليهمــا الســام هــو إمــام زماننــا ومرجــع األمــة وقائدهــا 
ــى األمــة الرجــوع إليــه وطاعتــه. ــارك وتقــدس، والواجــب عل المنصــوص عليــه مــن اهلل تب

ثقافة التكليف الشرعي بطاعة الحجة بن الحسن عليه السالم في غيبته
فــي غيبــة ولــي العصــر والزمــان عجــل اهلل فرجــه الشــريف التــي تزيــد عــن 1180 ســنة هجريــة 

كيــف يتحقــق تحصيــل التكليــف الشــرعي بطاعتــه وااللتــزام بقيادتــه لألمــة عليــه الســام؟

لقــد أُجيــب علــى هــذا الســؤال بأحاديــث شــريفة عديــدة كان بهــا توجيــه الرســول صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم، واألئمــة األطهــار عليهــم الســام لألمــة فــي زمــن الغيبــة، أورد منهــا مايلــي:
ــى  ــال رســول اهلل صل ــال: )ق ــه الســام ق ــد اهلل علي ــي عب ــي عــن الســكوني عــن أب عــن النوفل
اهلل عليــه وآلــه وســلم: الفقهــاء أمنــاء الرســل مالــم يدخلــوا فــي الدنيــا. قيــل يارســول اهلل ومــا 
دخولهــم فــي الدنيــا؟ قــال: اتبــاع الســلطان، فــإذا فعلــوا ذلــك فاحذروهــم علــى دينكــم( )6( . األمانــة 
المقصــودة فــي الحديــث النبــوي التقتصــر علــى النقــل عــن الرســل، وإنمــا تشــمل أيضــا أهــم مــا 
ــْد  ــذ األحــكام الشــرعية، )لََق ــي المجتمــع وتنفي ــادل ف ــاء وهــو إقامــة النظــام الع ــه األنبي ــف ب ُكّل
َنــاِت َوأَنَزْلَنــا َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب َواْلِميــَزاَن لَِيُقــوَم النَّــاُس بِاْلِقْســِط( الحديــد/ 25. أَْرَســْلَنا ُرُســَلَنا بِاْلَبيِّ

ــه  ــا، ألن الفقي ــي الدني ــوا ف ــم أال يدخل ــل الرســل ُيشــترط فيه ــن قب ــون م ــن ُيؤتمن ــاء الذي والفقه
إذا كان همــه أن يجمــع الحطــام لــن تتوفــر فيــه ملكــة العدالــه، فالفقهــاء العــدول هــم وحدهــم 
المؤهلــون ليكونــوا أمنــاء الرســل فــي تنفيــذ أحــكام اإلســام وإقــرار نظمــه، وإقامــة حــدود اهلل، 

وحراســة ثغــور المســلمين. )7(

ــد  ــا ق ــي كتاب ــن عثمــان العمــري أن يوصــل ل ــال: ســألت محمــد ب ــوب ق ــن يعق وعــن إســحاق ب
ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت علــي فــورد التوقيــع بخــط موالنــا صاحــب الزمــان )ع(: )أمــا مــا 
ســألت عنــه أرشــدك اهلل وثبتــك... إلــى أن قال:وأمــا الحــوادث الواقعــة فأرجعــوا فيهــا إلــى رواة 
حديثنــا، فأنهــم حجتــي عليكــم وأنــا حجــة اهلل، وأمــا محمــد بــن عثمــان العمــري فرضــي اهلل 

عنــه وعــن أبيــه مــن قبــل، فإنــه ثقتــي وكتابــه كتابــي(. )8(
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فــي هــذا التوقيــع الصــادر عــن اإلمــام المهــدي عليــه الســام للســائل الــذي تعــّذر عليــه الرجــوع 
ــاء العــدول الجامعيــن للشــرائط  ــى الفقه ــرار وإرجــاع المكلفيــن إل ــي غيبتــه الصغــرى إق إليــه ف
ليأخــذوا الحكــم والموقــف الشــرعي فــي المشــكات االجتماعيــة المعاصرة والحوادث المســتجدة 
وهــي القاعــدة الجاريــة فــي غيبــة اإلمــام الحجــة عليــه الســام حتــى ظهــوره المبــارك، فالفقهــاء 
اليــوم هــم الحجــة علــى النــاس، وكل مــا كان ُينــاط بالنبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه فقــد أناطــه 

األئمــة بالفقهــاء العــدول مــن بعدهــم. )9(

القسم الثاني/ االنتظار

شــاء اهلل ســبحانه أن ُتقتطــف ثمــار جهــود األنبيــاء والرســل واألوصيــاء وتضحياتهــم الكبيــرة عبر 
مســار الهدايــة والتبليــغ علــى يــد اإلمــام الحجــة محمــد بــن الحســن العســكري عليــه الســام، 
ــة الربانيــة  ــي آخــر الزمــان. هــذه الرؤي ــع البشــر ف ــا جمي ــة العــدل اإللهــي لينعــم به ــم دول ليقي
ــة ورســالتها  ــة اإللهي ــات تســتوعب أهــداف الحكوم العظيمــه تســتلزم قاعــدة بشــرية ومجتمع
وتؤمــن بهــا وتدافــع عنهــا وتضحــي فــي ســبيلها، وهــو مالــم يكــن متوفــرا فــي زمــن مولــد المهــدي 
عليــه الســام، فغيبــه اهلل عــن النــاس، زمنــا طويــا حتــى يكتمــل رشــد األفــراد والمجتمعــات 
ــا ورشــدها الفكــري والسياســي  ــي تصقــل وعيه ــاءات والتجــارب الت ــن االبت ــر م بخــوض الكثي
واالجتماعــي، وتفتــح مداركهــا علــى حاجاتهــا الواقعيــة فــي إقامــة العــدل اإللهــي، مــا يجعلهــا 
مســتجيبة ألهــداف الحكومــة الربانيــة بشــكل طوعــي وقناعــات مســتحكمة ومســتبصره تدفعهــا 

للنصــرة والدفــاع الحكومــة الربانيــه.

ــي العصــر والزمــان عليــه الســام، كمــا كان عمــر نبــي اهلل نــوح يزيــد  فمــد اهلل فــي عمــر ول
ــح لقمــان الحكيــم كان 3500 عــام. علــى األلــف عــام، وعمــر العبــد الصال

حقيقة النتظار في دائرة التكليف الشرعي
حيــث أن حكمــة االنتظــار تتلخــص فــي انتظــار نمــو الرشــد اإلنســاني أفــرادا ومجتمعــات بشــكل 
يؤهــل النســيج البشــري فكريــا واجتماعيــا وسياســيا الحتضــان أهــداف اإلمــام المهــدي ودولتــه 
ــع  ــى جمي ــة عل ــي التنمي ــا ف ــا ودؤوب ــرا وحكيم ــدا بشــريا كبي ــب جه ــك يتطل ــإن ذل ــا، ف وتبنيه
ــاة المتطــورة،  ــة المســتبصرة لحاجــات الحي ــة األحــكام اإللهي ــا بمنهجي ــاة وآفاقه مســتويات الحي
ومســتجدات المــكان والزمــان. وذلــك ال ُيحــرز إال بقيــادة المرجعيــة الرشــيدة التــي تنيــر الطريــق 
للســائرين فــي درب الكرامــة وطــاب الحريــة مــن األغــال واالســتعباد، وبرجــوع النــاس إليهــم 
ــوم الحجــة عليــه الســام، وهــم األمــان مــن فوضــى التنظيــرات التائهــة عــن  فهــم المبلغــون لعل

الحقائــق الربانيــة.
نخــرج عــن أفــق التعطيــل للواجبــات الشــرعية: فــي بنــاء الــذات واألمــر بالمعــروف 	 

ــه  ــوم النافع ــات اهلل ســبحانه، والتســلح بالعل ــن حرم ــاع ع ــر والدف ــن المنك ــي ع والنه

وتطويرهــا والجهــاد فــي ســبيل اهلل ســبحانه، والمســارعة فــي أداء الفرائــض الشــرعية، 
ــات. ــب المحرم وتجن

وتنفتــح أفهامنــا علــى أن اإلمــام الغائــب عليــه الســام هــو الــذي ينتظــر تحركنــا وعملنــا 	 
ــة  ــر األســباب الطبيعي ــن تتوف ــك ل ــر ذل ــرج، وبغي ــق أســباب الف ــا الصــادق لتحقي وجهادن
إلقامــة حكومــة العــدل اإللهــي والتــي مــن أبرزهــا وجــود األنصــار الواعيــن ألهدافهــا 

ــكل غــال ونفيــس. ــي ســبيلها ب والمضحيــن ف

القسم الثالث/ تكليفنا في زمن االنتظار 

النتظار وعالمات الظهور
كثــرت الروايــات واألحاديــث الشــريفة فــي عامــات ظهــور الحجــة بــن الحســن عليــه الســام، 
العامــات القريبــة والعامــات البعيــدة. ذكــر عامــات الظهــور يحيــي األمــل بفــرج اهلل ســبحانه 
ــه  ــأس ويستســلموا للقنــوط. إال أن ــوب المســتضعفين والمظلوميــن، كــي ال يســتجيبوا للي ــي قل ف
وجــدت أنمــاط مــن التعامــل الخاطــيء تجاههــا بالشــكل الــذي أثمــر عنــد الكثيرييــن التوقــف عــن 

تهيئــة أســباب الفــرج، نذكــر منهــا مــا يلــي:

التعامــل المستســلم ألحــداث تذكرهــا روايــات فــي عامــات الظهــور، فيأخــذ المكلــف منهــا . 1
موقــف الخاضــع ألمــور يراهــا حتميــة كالقضــاء المبــرم الــذي ال مــرد لــه، فيعطــل دوره 
فــي الدفــاع عــن حرمــات اهلل والجهــاد فــي ســبيل اهلل ســبحانهن ويعيــش حالــة اإلحبــاط 
واليــأس. ) كالموقــف مــن داعــش فــي ســوريا والعــراق، واعتبــار المتتبــع أنهــا تمثــل ظاهــرة 

ــاع ( الســفياني، وأنهــا قــدر حتمــي ال يســتدعي المجاهــدة والدف
شــعور البعــض ببــراءة الذمــة أمــام انتشــار الفســاد والظلــم ألنــه يــراه فــي وعيــه مــن األســباب . 2

الرئيســة لظهــور الفــرج اإللهــي، غافــا عــن دوره وواجبــه تجــاه تهيئــة األســباب اإليجابيــة 
التــي تعجــل الظهــور والخــاص، وداعيــا لتأجيــل المشــروع السياســي لحــدث الظهــور.

ونتيجــة لمــا ســبق لــم يعــد اإلمــام المهــدي عليــه الســام فــي وجــدان الكثيريــن منــا هــو ذلك . 3
اإلمــام الحاضــر والناظــر، والــذي يعيــش مــن أجــل قضيــة كبــرى ســامية، ويعمــل ويضّحــي 

فــي ســبيلها، ويدعونــا إلــى الســعي والجهــاد مــن أجــل تعجيــل فــرج اإلنســانية.
وبالتالــي أصبحنــا ال نشــعر معــه صلــوات اهلل عليــه وآلــه كمــا يشــعر هــو معنــا، ولــم نعــد . 4

نحمــل ُهمومــه كمــا يحمــل هــو ُهمومنــا. لــم نعــد نرقــب حركتنــا معــه لنواكبــه كمــا يرقــب 
هــو حركتنــا، ولألســف صرنــا ال نتوقــع مــن رحمتــه وحنانــه المحمــدي العلــوي الفاطمــي 
األصيــل، ولــم نســع ليتوقــع منــا أي عمــل إيجابــي تجــاه القضيــة الكبــرى التــي يعيشــها مــن 
أجلنــا، قضيــة اإلســام واإلنســان، تلــك التــي يجاهــد ويعانــي فــي ســبيلها والتــي تمــس 

وجودنــا ومصيرنــا فــي الصميــم.
مثــل هــذا التعامــل منــا مــع اإلمــام المهــدي عجــل اهلل فرجــه الشــريف قــد تــرك آثــاره . 5
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الســلبية، والخطيــرة علــى شــخصياتنا وأرواحنــا وحياتنــا التــي نعيشــها ألنــه يمثــل انفصــاالً 
حقيقيــا عــن القيــادة القائــد.

ــه . 6 ــل أهداف ــق تحصي ــي طري ــد المعصــوم المصاعــب ف ــا عــن القائ وبالنتيجــة يضــع انفصالن
ــات  ــة التحدي ــي معالجــة األحــداث، ومواجه ــادرة ف ــده عنصــر المب المقدســة، ويؤخــر عن
المســتحقة، أي أصبحنــا نحــن المعطلــون للفــرج اإللهــي، وأمامنــا ولــي العصــر والزمــان 
أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء هــو المنتظــر لقرارنــا وعزمنــا وخطواتنــا الصادقــة فــي رفــع 

هــذا التعطيــل.

كيف نتعامل مع عالمات الظهور
األحاديــث الشــريفة التــي تتكلــم عــن عامــات الظهــور لإلمــام الحجــة عجــل اهلل فرجه الشــريف، 
ــم يصــح ســندها وحتــى  ــى أمــور غيبيــة تحــدث فــي المســتقبل، وهــي جميعــا التــي ل تشــير إل
صحيحــة الســند إنمــا تتحــدث عــن أمــور ليســت بأجمعهــا حتميــة الوقــوع، فقــد ال يقــع بعــض 

منهــا، وهــذا البعــض ال يمكــن أن نحــدده بالدقــة.

فاإلمــام عليــه الســام أو النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، إنمــا يتحــدث ويخبــر عــن تحقــق 
المقتضــي لوجــود ظاهــرة، أو حــدث ّمــا وفــق مــا هــو مخــزون فــي علــم الغيــب. بحيــث لــو ســارت 
األحــداث علــى طبيعتهــا لتحقــق ذلــك المقتضــي. وهــو عليــه الســام لــم يخبــر عــن شــرائط تأثيــر 
ــرض  ــد تع ــي ق ــع الت ــن الموان ــر ع ــم يخب ــه ل ــا أن ــل ســوف توجــد أم ال؟ كم ــات ه ــك المقتضي تل
ــك  ــإن ذل ــإذا تحقــق شــيء ممــا أخبــر عنــه عليــه الســام، ف للمقتضــي، وتمنعــه مــن التأثيــر. ف
يكشــف عــن تحقــق شــرائطه، وفقــد موانعــه، وتماميــة عناصــر علتــه، وإذا لــم يتحقــق، فــإن ذلــك 

يكشــف عــن عــروض مانــع، أو فقــد شــرط تأثيــر ذلــك المقتضــي. )10(

ــات  ــن عام ــه ع ــي دراســة ل ــي ف ــر مرتضــى العامل ــة الســيد جعف ــق العام ــد تصــدى المحق لق
الظهــور لوضــع ضابطــة علميــة دقيقــة للتعامــل مــع الروايــات التــي تتحــدث عــن هــذه العامــات، 
وركــز فيهــا علــى العامــات المحتومــة للظهــور كالصيحــة والســفياني والخســف بالبيــداء وقتــل 
النفــس الزكيــة، وخاصــة هــذه الضابطــة أن البــداء يقــع حتــى فــي العامــات المحتومــة، )يَْمُحــو 

ــاِب( الرعــد/ 39. ــُت َوِعنــَدُه ُأمُّ اْلِكَت ــاُء َوُيْثِب ــا يََش ُ َم اللَّ

ووضــح ذلــك بقولــه عــن هــذا النــوع مــن العامــات: )مــا يكــون اإلخبــار فيــه عــن تحقــق العلــة 
ــول ـ الحــدث ـ  ــع، بحيــث يصبــح وجــود المعل ــا وشــرائطها، وفقــد الموان التامــة، بجميــع أجزائه
أمــرًا حتميــا، ال يغّيــره ســوى تدّخــل اإلرادة اإللهيــة. وذلــك.. ألن تماميــة العلــة، ال يلغــي قــدرة اهلل 

ســبحانه، وحاكميتــه المطلقــة، وال حقــه فــي التدخــل( )11(

والخاصــة فــي التعامــل الصحيــح مــع الروايــات التــي تتحــدث عــن عامــات ظهــور موالنــا الحجــة 

بــن الحســن عليــه الســام، أنهــا تذكرنــا بتكليفنــا لنســعى بقلــوب يمألهــا األمــل أن نكــون رقمــا 
ــه  ــي وتعجيل ــة أســباب الفــرج اإلله ــي تهيئ ــا ف ــراد وجماعــات لتتكامــل جهودن ــاال كأف ــا فع إيجابي
ــك إال بلــزوم التقــوى وأداء الفرائــض والجهــاد  متجــاوزا التوقــف عنــد العامــات، وال يتحصــل ذل
فــي ســبيل اهلل مــن خــال تشــخيص واقعــي وشــرعي دقيــق بقيــادة المرجعيــة الرشــيدة، ونظــم 
األمــر وتوحيــد الصــف فــي طاعــة اهلل والدفــاع عــن بيضــة الديــن )وكمثــال علــى ذلــك المســار 
الصحيــح: نمــوذج المقاومــة اإلســامية فــي مقاومــة المشــروع االســتبدادي الصهيونــي والعالمــي(، 

وفــي ذلــك إشــارة مؤثــرة مــن موالنــا الهــدي عليــه الســام فــي قولــه:
)لــو أّن أشــياَعنا - وفَّقهــم اهلل لطاعتــه - علــى اجتمــاٍع مــن القلــوب فــي الوفــاء بالعهــد عليهــم، 

لمــا تأّخــر عنهــم الُيمــُن بلقائِنــا ، ولتَعّجلَــت لهــُم الســعادة بمشــاهدتنا( )12(

التوصيات

ــن . 1 ــاده الصالحي ــة أرض اهلل لعب ــل، ووراث ــى الباط ــبحانه بانتصــار الحــق عل ــد اهلل س وع
ــق األســباب الطبيعيــة بتصــدي أهــل الحــق لوظائفهــم الطبيعيــة فــي عمــران  ســتتحصل وف
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي األم ــم الشــرعية ف ــم بوظائفه ــم، وقيامه أنفســهم ومجتمعاته

ــة أنواعــه. ــي ســبيل اهلل بكاف ــاد ف المنكــر، والجه
ــاف حــول المراجــع . 2 ــه بااللتف ــب المعصــوم، وطاعت ــام الغائ الشــعور بالمســؤولية تجــاه اإلم

العــدول الجامعيــن للشــرائط، فهــم حبــل الرشــاد الــذي يوصــل األمــة بــإرادة الحجــة الغائــب 
عليــه الســام.

استشــعار وجــود موالنــا الغائــب وترقبــه كمــا يترقبنــا أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء. فعنــه . 3
عليــه الســام: )إنـّـا غيــُر مهمليــن لمراعاتكــم، وال ناســين لذكركــم .. ولــوال ذلــك لنــزل بكــم 

الــّاواء ، واصطلمكــم األعــداء، فاتقــوا اهلل جــّل جالــه...( )13(
ــه، . 4 ــد البيعــة ل تعميــق االرتبــاط بــه بمعرفتــه واإليمــان بــه وتقديمــه فــي الدعــاء، وتجدي

والصدقــة عنــه، وبــذل المــال فيمــا يحــب مــن مراضــي اهلل ســبحانه، والحــج عنــه، وإهــداء 
الباقيــات الصالحــات مــن األعمــال لــه.

تقــوى اهلل ســبحانه، والتحلــي بأخــاق محمــد وآل محمــد صلــوات اهلل عليهــم أجمعيــن، . 5
وااللتــزام بالفرائــض والواجبــات الشــرعية.

لنربــط صاتنــا بصاتــه، فنســارع إلــى الصــاة فــي وقتهــا، لتــزداد صاتنــا بهــاًء ونــورا، فــي . 6
أجــواء عبادتــه وذكــره، فنكبــر معــه ونركــع مــع ركوعــه ونســجد مــع ســجوده فتمتــأل قلوبنــا 
بأنــوار دعائــه التــي يشــرق الوجــود بهــا تألقــا وســناًء، ولنجعــل الدعــاء لــه فــي قلــب قنــوت 

الصــاة، ليرفــع معهــا.



.34.35 السنــــة الثانيــةالسنــــة الثانيــة

المراجع
الســيد محمــد حســين الطباطبائــي، الميــزان فــي تفســير القــرآن، الطبعــة األولــى، 1417هـــ - 1997م، مؤسســة . 1

األعلمــي، بيــروت - لبنــان.
الدكتور صبحي صالح، نهج الباغة، الطبعة األولى، 1387هـ - 1967م، بيروت - لبنان.. 2
الشــيخ محمــد باقــر المجلســي، بحــار األنــوار، الطبعــة الثالثــة، 1403هـــ - 1983م، دار إحيــاء التــراث العربــي، . 3

بيــروت - لبنــان.
اإلمــام الســيد روح اهلل الخمينــي، الحكومــة اإلســامية، 13 ذي القعــدة - 1 ذي الحجــة 1389هـــ، الحركــة . 4

اإلســامية فــي إيــران.
الشــهيد الشــيخ مرتضــى مطهــري، اإلمامــة، ترجمــة جــواد علــي كســار، الطبعــة الثانيــة، رجــب 1422هـــ، مؤسســة . 5

أم القــرى للتحقيــق والنشــر، بيــروت - لبنــان.
الســيد جعفــر مرتضــى العاملــي، دراســة فــي عامــات الظهــور، الطبعــة األولــى، 1411هـــ المركــز اإلســامي . 6

لبنــان. بيــروت -  للدراســات، 
الشيخ إبراهيم األميني، منقذ البشرية، الطبعة األولى، 1413هـ - 1993م، دار الهادي، بيروت - لبنان.. 7
ــوم، الطبعــة الســابعة عشــرة، 1966م، المطبعــة الكاثوليكيــة، . 8 لويــس معلــوف، المنجــد فــي اللغــة واآلداب والعل

بيــروت - لبنــان.
9 .www.mahdaviat-confer-  نــورة أحمــد لعروســي، االنتظــار والتمهيــد، المؤتمــر الدولــي للعقيــدة المهدويــة،

ence.com/vdcfi1d1aw6d0.ikw.html

10 .www.mouood.org/arabic/item/8135-.html موقع موعود  اإللكتروني

القتباسات
لويس معلوف، المنجد في اللغة واآلداب والعلوم، ص 817.. 1
الشيخ إبراهيم األميني، منقذ البشرية، ص 230.. 2
الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، اإلمامة، ص 251.. 3
المرجع السابق، ص 255.. 4
الدكتور صبحي صالح، نهج الباغة، ص 47.. 5
اإلمام السيد روح اهلل الخميني، الحكومة اإلسامية، ص 67.. 6
المرجع السابق، ص 69-70.. 7
المرجع السابق، ص 77.. 8
المرجع السابق، ص -77 80.. 9

السيد جعفر مرتضى العاملي، دراسة في عامات الظهور، ص 41.. 10
المصدر السابق، ص 47-48.. 11
الشيخ محمد باقر المجلسي، بحار األنوار، ج 53، ص 177.. 12
المرجع السابق، ص 175.. 13

الفيض المهدوي في حياة البشرية قبل وبعد الظهور المقدس /
أ. سهيلة الجدي 

المقدمة
ــاِدَي  ــا ِعَب ــِر أَنَّ اْلَْرَض يَِرُثَه ْك ــِد الذِّ ــوِر ِمــن بَْع ُب ــا ِفــي الزَّ ــْد َكَتْبَن قــال الحــق تبــارك وتعالــى )َولََق
ــْوٍم َعابِِديــَن( األنبيــاء / 106-105، نعيــش هــذه األيــام ذكــرى  ــَذا لََباَلًغــا لَِّق الُِحــوَن ، إِنَّ ِفــي َهٰ الصَّ
ــز  ــن، مع ــاء المنتجبي ــم األوصي ــاء والمرســلين وخات ــاء، وارث األنبي ميــاد منقــذ البشــرية جمع
األوليــاء ومــذل األعــداء، الحجــة الثانــي عشــر االمــام المهــدي المنتظــر، صلــوات اهلل عليــه وعلــى 

آبائــه الطيبيــن الطاهريــن.
وحديثنا بهذه المناسبة يكون ضمن أربعة محاور رئيسية هي:

مفهوم الفيض اإللهي.. 1
المعصومون )ع( واسطة الفيض اإللهي.. 2
كيف تستفيد البشرية من الفيض المهدوي في الغيبة والحضور؟. 3
معرفة حق اإلمام على الخلق.. 4

وكل منهــا محــور هــام ويحتــاج إلــى بحــث مفصــل، ولكــن نشــير إلــى كل منهــا حســب مــا يســمح 
بــه الوقــت معتمديــن علــى حســن اســتماعكم وثقافتكــم.

 
١. مفهوم الفيض اللهي

ــى أســماعنا عبــارة الفيــض اإللهــي... وعبــارة الحقــة كمــا هــو مســتفاد مــن  كثيــرا مــا يتــردد إل
ــات أن النبــي )ص( واألئمــة )ع( هــم واســطة الفيــض اإللهــي... فمــا هــو الفيــض اإللهــي ؟  الرواي

وكيــف هــم )ع( واســطته ؟
ج/ الفيــض لغــة يعنــي الصــب، فعندمــا نقــول مثــا )فــاض المــاء( فإننــا نعنــي ُصــب المــاء، والفيــض 
اإللهــي بمفهومــه البســيط مــن غيــر تعقيــد أو إطالــة: صــب العطــاءات والرحمــات اإللهيــة بجميــع 

أشــكالها وأنواعهــا علــى المخلوقــات.
ــوم( الحجــر/ 21،  ــَدٍر معل ــه إّل بَق ــا نن ّزل ــه وم ــا خزائن ــن شــيء إّل عندن ــى )وإن م يقــول تعال
ــا هــو ممــا أفاضــه اهلل علينــا مــن تلــك  ــى ومــا موجــود عندن فخزائــن كّل شــيء عنــد اهلل تعال

ــن . الخزائ
ــال  ــّدل وال تتحــّول؛ ق ــن- ال تتب ــة -قواني ــننا ثابت ــون س ــذا الك ــي ه ــل ف ــى جع ــن اهلل تعال ولك
تعالــى )َفلــَن تجــد لســّنة الل تبديــاًل ولــن تجــد لســّنة الل تحويــاًل( فاطــر/43  ومــن الســنن 
اإللهيــة القائمــة فــي هــذا الكــون أّن اهلل ســبحانه وتعالــى ال ين ــزل فيضــه عــادة إالّ عبــر وســائط، 
وفــي اآليــة المذكــورة آنفــا )ومــا نن ّزلــه إّل بَقــَدٍر معلــوٍم( هــذا القــدر المعلــوم جــرت ســّنة اهلل 
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ســبحانه وتعالــى أن ال يكــون إالّ عبــر الوســائط، وهــي علــى نوعــان:
ــب  ــرض يراجــع الطبي ــال / أّن اإلنســان إذا م ــح المســألة بمث ــة: نوّض ــائط طبيعي - وس
ــا  ــا اهلل ليلجــأ إليه ــى الشــفاء ، لقــد خلقه ــر أو األعشــاب  ليحصــل عل ــاول العقاقي ويتن
اإلنســان إذا مــرض، صحيــح أّن الشــفاء مــن اهلل ولكّنــه يمــّر عبــر واســطة طبيعيــة هــي 
هــذه العقاقيــرأو األعشــاب؛ مــع أّن الشــافي الحقيقــي هــو اهلل تعالــى كمــا فــي قولــه تعالــى: 

)وإذا مرضــُت فهــو يشــفيِن( الشــعراء/ 80 .
ــك  ــة واألعشــاب، كذل ــة: فكمــا جعــل اهلل عزوجــل الشــفاء فــي األدوي - وســائط غيبي
أودع الشــفاء عبــر وســائط وأســباب غيبيــة كتربــة الحســين )عليــه الســام(، وربمــا لــو 
قمنــا بتحليــل تربــة كربــاء فــي المختبــر لــن نــر فيهــا فرقــا مــن الناحيــة الماديــة عــن 
ســائر التــراب. ولكــن أليــس اهلل بقــادر علــى أن يجعــل الشــفاء فــي تربــة الحســين )عليــه 

الســام( إكرامــا لــه كمــا جعلــه فــي العســل أو األدويــة والعقاقيــر؟!
وهكــذا فــإن اهلل عزوجــل ال يفيــض علــى المخلوقــات بعطايــاه المختلفــة مــن أرزاق ورحمــات 
ــك عبــر الوســائط الطبيعيــة والغيبيــة  ومغفــرات وشــفاءات وغيرهــا مباشــرة ، وإنمــا يكــون ذل

لــكل منهــا.
 

٢. المعصومون عليهم السالم واسطة الفيض اللهي
ولكــن اهلل عزوجــل جعــل فــي هــذه الدنيــا واســطة غيبيــة عظيمــة تامــة شــاملة لجميــع أنــواع 
 َ ُقــوا الَلّ ــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اتَّ َه ــا أَُيّ وأشــكال عطايــاه المختلفــة وفيوضاتــه الربانيــة وهــو القائــل )يَ

َواْبَتُغــوا إِلَْيــِه اْلَوِســيَلَة( المائــدة/35.
وتلــك الوســيلة هــي النبــي األكــرم )ص( وأبنــاؤه المعصومــون عليهــم الســام، فبهــم ومــن خالهــم 
إلــى جميــع المخلوقــات، وهــم واســطة  وبواســطتهم يصــب اهلل عزوجــل فيوضاتــه لتصــل 
غيــر مســتقلة عــن إرادة اهلل تعالــى فقــد أعطاهــم اهلل عزوجــل ذلــك مــن خــال الواليــة 
ــارة  ــي زي ــرأ ف ــذا نق ــه، ل ــا في ــون بالكــون وم ــا يتصرف ــن خاله ــي م ــة والتشــريعية الت التكويني
اإلمــام الحســين)ع(: )إرادة الــرب فــي مقاديــر أمــوره تهبــط إليكــم وتصــدر مــن بيوتكــم ...( بحــار 

االنــوار/153/ 98 .
وقــد أكــدت الروايــات الشــريفة المســتفيضة علــى هــذا المعنــى، منهــا مــا ورد فــي لزيــارة 
ــّي الهــادي عليــه الســام: )بكــم فتــح اهلل، وبكــم يختــم، وبكــم  ــواردة عــن اإلمــام عل الجامعــة ال
ينــزل الغيــث، وبكــم يمســك الســماء أن تقــع علــى األرض إالّ بإذنــه، وبكــم ينفــس الهــم ويكشــف 

ــه مائكتــه..(. ــه رســله ، وهبطــت ب ــت ب ــا نزل الضــّر، وعندكــم م
ومــا رواه مــروان بــن صبــاح قــال: قــال أبــو عبــد اهلل عليــه الســام )إّن اهلل خلقنــا، فأحســن 
صورنــا، وجعلنــا عينــه فــي عبــاده، ولســانه الناطــق فــي خلقــه، ويــده المبســوطة علــى عبــاده 
بالرأفــة والرحمــة، ووجهــه الــذي يؤتــى منــه، وبابــه الــذي يــدّل عليــه، وخزانــه فــي ســمائه 
ــث الســماء،  ــزل غي ــا ين ــار، وبن ــار، وجــرت األنه ــت الثم ــرت األشــجار، وأينع ــا أثم وأرضــه، بن

ــي ج1 ص144. ــا عبــد اهلل( الكاف ــوال نحــن م ــا عبــد اهلل، ول وينبــت عشــب األرض، وبعبادتن

ــاء  ــى أولي ــم اهلل تعال ــم لقــد جعله ــم ( ... نع ــاء النع ــم ) أولي ــارة أنه ــة أخــرى عب ــي رواي وورد ف
نعمنــا، فبهــم يرزقنــا، وبهــم يرحمنــا، وبهــم يغفــر لنــا ويرضــى عنــا، وبهــم يشــفينا ويقضــي جميــع 
حوائجنــا، وعنــد مراقدهــم تهــدأ وتطيــب نفوســنا ... فكــم مــن معضلــة حلــت باســم رســول اهلل 
)ص( ؟  وكــم مــن مريــض عوفــي وشــوفي باســم أميــر المؤمنيــن )ع( ؟ وكــم مــن مضطــرب ارتــاح 
واســتقر بالتوســل بالزهــراء )ع(؟ وكــم محتــاج نــال بغيتــه باســم الحســين وأبنــاء الحســين )ع(؟ 

وكــم .. وكــم .. وكــم ؟؟؟
ولســنا بحاجــة أن نذكــر قصصــا واقعيــة علــى ذلــك فهــي تمــأل قلوبنــا وضمائرنــا قبــل المجلــدات 

والكتــب ، فكلنــا نــال ومــا زال ينــال فــي دنيــاه مــن فيوضاتهــم وعطاياهــم المســتمرة.
وليــس ذلــك فحســب، إنمــا هــم واســطة الفيــض اإللهــي حتــى فــي اآلخــرة وليــس فــي هــذه الدنيــا 

فقــط :
- أليس رسول اهلل )ص( هو أكبر شافع مشفع يوم القيامة؟

- أليــس أميــر المؤمنيــن قســيم الجنــة والنــار، يدخــل مــن يشــاء هــذه ومــن يشــاء تلــك؟ أليــس 
هــو الســاقي مــن حــوض الكوثــر يــوم المحشــر؟

- أال تحضــر الزهــراء يــوم المحشــر فيأتــي النــداء للخائــق غضــوا أبصاركــم فيغضــوا، فتقــول 
ــي  ــوم، فيقــول اهلل عزوجــل انظــري حبيبت ــي هــذا الي ــدري ف ــد أن يعــرف ق ــارب أري )ع( ي
فاطمــة فاشــفعي فيمــن تحبيــن، فتلتقــط شــيعتها كمــا يلتقــط الطيــر الحــب الجيــد مــن الحــب 

الــرديء وتدخلهــم الجنــة ؟؟
- أليــس أوســع أبــواب الجنــة يــوم الحســاب للحســينيون .. أتبــاع ومحبــي الحســين )ع( 

والباكــون عليــه ؟؟
بعد ذلك كله ال نحتاج أن نثبت أنهم واسطة الفيض اإللهي وأصله ومنبعه ومحتواه.

ونحــن نعيــش اآلن فــي زمــن البقيــة الباقيــة مــن هــذه الصفــوة الطاهــرة، زمــن المهــدي مــن آل 
محمــد )ص( وننــال مــن فيوضاتــه التــي ال تنتهــي ، فهــو الرحمــة العامــة الشــاملة مــن اهلل تعالــى، 
والتــي قــال فيهــا عزوجــل )َوَرْحَمِتــي َوِســَعْت ُكَلّ َشــْيٍء( األعــراف/ 156، وقــد روي عنــه أنــه 
ــك الرحمــة( بحــار  ــا تل ــال عــن نفســه الشــريفة: )إن رحمــة ربكــم وســعت كل شــيء، وأن ق

ــوار/ ج53/ص11 . األن
لذلــك فإننــا نخاطبــه فــي زيــارة آل ياســين بقولنــا: )الســام عليــك أيهــا الرحمــة الواســعة( مفاتيــح 

الجنان.
وفي الدعاء ورد: )..وأكمل ذلك بابنه القائم رحمة للعالمين ( أصول الكافي / ج1 / ص528.

ــة  ــم األجن ــس والجــن والمائكــة وعال ــم اإلن ــي تشــمل عال ــم( فه ــن( جمــع )عال وكلمــة )العالمي
ــم. ــو عال ــات فه ــن المخلوق ــا م ــوان ... ألن كل مجــال يضــم صنف ــات والحي والنب

إذن اســتنادا لمــا تقــدم وإلــى بعــض الروايــات المعتبــرة األخــرى، فــإن اإلمــام المهــدي يمثــل 
الرحمــة التــي تشــمل كل العوالــم، فمــا مــن شــيء إال وهــو مشــمول بهــا، لــذا ال يوجــد موجــود فــي 
هــذا العالــم إنســانا كان أم نبــات أم جمــاد أم ملــك مــن المائكــة..- إال ويجلــس علــى مائــدة اإلمــام 
المهــدي )عــج( ويكتســب الفيــض اإللهــي منــه بــإذن اهلل تعالــى ومشــيئته ، وذلــك جــزء مــن دور 



.38.39 السنــــة الثانيــةالسنــــة الثانيــة

اإلمــام المهــدي )عــج( فــي زمــن حضــوره وغيبتــه، وهــذا يجرنــا للتســاؤل التالــي:
 

٣. كيف تستفيد البشرية من الفيض المهدوي في الغيبة والحضور ؟؟
في عصر الظهور المقدس:

فيوضاتــه ورحماتــه تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة البشــرية وال يســع الوقــت لذكرهــا تفصيــًا، 
ولكــن يكفينــا فــي هــذا الجانــب أن نتفكــر فــي هــذه الروايــة الشــريفة المتواتــرة )يمــأل األرض 
ــة بذكــر القســط أو العــدل فقــط  ــم تكتفــي الرواي ــد أن تمــأل ظلمــا وجــورا( ل قســطا وعــدال بع
وهمــا متقاربــان فــي المعنــى، وإنمــا ذكــرت االثنــان لتبيــن أنــه )ع( يضــع المنهــج النظــري للعــدل 
ــة اإلســامي، ويطبقــه عمليــا بــكل حذافيــره علــى أرض الواقــع،  بيــن النــاس وهــو قانــون العدال
فنشــر العــدل والقســط ورفــع الظلــم فــي دولتــه  المباركــة ال يشــمل األمــم والشــعوب فقــط، التــي 
تتخلــص بــه مــن األنظمــة الدكتاتوريــة والحــكام الظلمــة والخونــة، وإنمــا يشــمل النــاس فــردًا 
فــردًا، حيــث يعطــي كل ذي حــق حقــه، وينصــف كل مظلــوم علــى ظالمــه مهمــا كان دينــه وفكــره 
وملتــه ولونــه حتــى علــى أبســط المســتويات، فينصــف الزوجــة علــى زوجهــا الــذي ظلمهــا أو 
العكــس ... وينصــف الفقــراء والمســتضعفين علــى األغنيــاء الجائريــن، المتعديــن لحــدود اهلل -...
وينصــف الموظــف البســيط مــن مســؤوله الظالم...وينصــف الخــادم الضعيــف مــن مخدومــه الظالــم 
... وهكــذا فإنــه ينصــف كل مظلــوم علــى كل ظالــم ، مهمــا كان حجــم الظلــم الواقــع عليــه ولــو 
بمقــدار كلمــة أو نظــرة أو ذرة، لذلــك قــال عنــه اإلمــام الصــادق )ع( أنــه: )... يعطــي كل نفــٍس 

حقهــا(.
فعصــره عليــه الســام هــو عصــر النــور والعلــم والتقــدم والحكمــة والعــدل والســعادة ... وانطاقــا 
ــدرك شــيئا مــن  ــا أن ن مــن الكلمــة الحكيمــة المشــهورة )تعــرف األشــياء بأضدادهــا( يمكــن لن
ازدهــار ذلــك العصــر، وجمــال الحيــاة فــي ذلــك الزمــان وحــاوة العيــش فيــه بإلقــاء نظــرة خاطفــة 
ــي  ــر بعــض المــكاره الت ــا ... ولنذك ــات حالي ــه المجتمع ــش في ــذي تعي ــى الوضــع المأســاوي ال عل
ــة:  ــان المختلف ــواح الحرم ــن أن ــاة، م ــش وحــاوة الحي ــذة العي ــاس، وســلبتهم ل ــاة الن عكــرت حي
فهــذا محــروم مــن المــال، وهــذا محــروم مــن دار يســكنها، وذلــك محــروم مــن تجــارة أو وظيفــة 
كمصــدر للــرزق يؤمــن بــه حياتــه وحيــاة عائلتــه، فالفقــر والمجاعــة منتشــرة فــي كثيــر مــن 
ــم، والكثيــر محــروم مــن األمــن واألمــان يعيشــا خائفــا مترقبــا، والكثيــر محــروم مــن  بقــع العال
الحريــات بشــتى أنواعهــا ) حريــة الســكن / أو الســفر / أو التجــارة / أو العمــل / أو اإلقامــة / 
أو الخطابــة / أو الكتابــة والتأليــف / أو إبــداء الــرأي .. وغيرهــا ( والكثيــر يقبــع فــي الســجون 
ــن  ــر يمــوت م ــة والمســتعصية، واألكث ــراض المزمن ــاج األم ــر يمــوت نت ــا، والكثي ــا وعدوان ظلم
الحــروب والصراعــات السياســية والطائفيــة ..... بعــد هــذا االســتعراض الســريع لمظاهــر الحيــاة 
ــك بعــض  ــة المهــدي المنتظــر، وتل ــك هــي دول ــة، تل ــة بالمائ ــاة مائ الحاليــة، اقلبــي مظاهــر الحي

فيوضاتــه:
- فالفقر والحرمان يرحل عن البشرية ويحل محله الغنى والرخاء للجميع .

- واألمراض تختفي ، والعقد النفسية تنحل ، واألحزان تنقلب أفراحا .

- والخوف يرتفع، واألمن األمان يسود العالم.
- والعدالة تخيم على رؤوس البشر.

- والســام يشــمل الكــرة األرضيــة جمعــاء، واإلســام ينتشــر فــي كل بقــاع األرض ، فــا يبقــى 
فيهــا ســوى مــن يشــهد أال إلــه إال اهلل ، محمــد رســول اهلل ، علــي ولــي اهلل.

وخاصــة القــول أن جميــع اإلنجــازات واألحــكام التــي طبقهــا رســول اهلل )ص( وأميــر المؤمنيــن 
)ع( فــي شــتى المياديــن وكافــة المجــاالت ســوف يطبقهــا اإلمــام الحجــة )عــج( فــي عصــر ظهــوره 
ــه ســيطبقها فــي كل بقعــة علــى وجــه الكــون ، وعلــى  المبــارك لكــن بشــكل أعــم وأشــمل ألن

جميــع المخلوقــات بــا اســتثناء.
في عصر الغيبة:

أمــا اآلن ونحــن فــي عصــر الغيبــة: فكيــف لنــا أن نســتفيد مــن وجــوده المبــارك فــي غيبتــه كمــا 
فــي حضرتــه؟

الجواب/لكــي يتســنى لنــا االســتفادة مــن وجــوده )عج(أكثــر فأكثــر، البــد مــن توفــر أربــع مقدمــات 
فينــا نذكرهــا بعجالــة:

* المقدمة األولى / اإللتفات إلى النقص والفاقة والحاجة عندنا:
ــن داء  ــي م ــا يعان ــا أن شــخصا م ــو تصورن ــال: ل ــة جــدا بمث ــي مهم ــة وه ــذه المقدم ونوضــح ه
عضــال فــي بدنــه ولكنــه غيــر ملتفــت إلــى ذلــك ، فهــل ســيبحث عــن العــاج؟ وهــل ســيتجه 
ــه ليــس موجــود  ــه، ولكن ــي بدن ــه )وجــود واقعــي( ف ــداء وإن كان ل ــك ألن ال للطبيــب؟ كا وذل

ــأي ســبيل! ــي ذهنــه لكــي يدفعــه نحــو التحــرك للتخلــص منــه ب )وجــود شــعوري( ف
فهكــذا الشــخص الــذي يعتقــد أنــه ال يعانــي شــيئا ، وال توجــد عنــده مشــكلة وال فاقــة وال نقــص، 
ال يمكنــه االســتفادة الكاملــة مــن الوجــود المبــارك لإلمــام المهــدي )عــج( ألنــه ال يتحــرك حينئــذ 
ــى اإلمــام )عــج( لحــل مشــكاته، ألنــه  ــه، لعــدم شــعوره بالحاجــة إل بــل يبقــى ســاكنا فــي مكان

يعتقــد أنــه ال مشــكلة عنــده فــي األســاس !
أمــا نحــن فيراودنــا الشــعور بالحاجــة فــي بعــض االحيــان كمــا لــو تهنــا فــي صحــراء أو انكســرت 
ــا بمشــكلة أو بمــرض مســتعصي العــاج، ال  ــا أو أحــد أعزائن ــي البحــر أو ابتلين ــا الســفينة ف بن
ســمح اهلل - أمــا أوليــاء اهلل ســبحانه وتعالــى فإنهــم دائمــا يشــعرون بأنهــم فــي حالــة اضطــرار 

وأنهــم فــي حالــة حاجــة وفاقــة.
ــا  ــِل َم ْي ــَن الَلّ ولذلــك ترانــا ننــام طــوال الليــل ألنــه ال يوجــد شــيء يؤرقنــا، أمــا هــم ف )َقِليــال ِم

ــات/17 ــوَن( الذاري يَْهَجُع
وعلــى أســاس مــا تقــدم، ينبغــي لنــا ان نحــاول أن ُنشــعر أنفســنا بنقصهــا وفاقتهــا واضطرارهــا 
وحاجتهــا لإلمــام )عــج(، وهــذه هــي المقدمــة األولــى لاســتفادة الكاملــة مــن وجــود اإلمــام 

ــدي )عــج(. المه
 

* المقدمة الثانية / التوجه إلى مصدر القوة والغنى والقدرة وهو اإلمام المهدي )عج(:
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ــا  ــا، فكم ــر حالن ــه أن تغي ــرة واحــدة من ــن لنظ ــذي يمك ــو ال ــل ه ــادي ب ــرد الع ــام بالف ــس اإلم فلي
ــن مظاهــر مشــيئته...  ــم أجمعي ــوات اهلل عليه ــن صل ــاءه الطاهري ــه وآب ــى جعل ــا أن اهلل تعال قلن
وجعــل بأيديهــم مقاليــد الكــون، فعلينــا أن نــدرك ذلــك تمامــا ونســتحضره فــي أذهاننــا ن فنحــن 

ــى. ــإذن اهلل تعال ــي المعطــي ب ــو الغن ــا وه ــرون المحتاجــون دائم المفتق
 

* المقدمة الثالثة / محاولة إيجاد القابلية في أنفسنا:
يجــب أن تكــون فــي قلوبنــا قابليــة لتلقــي الفيــض المهــدوي الطاهــر .. فــإن القلــب الملــوث ليــس 
ــي  ــى المراحــل ف ــة و... وأول ــد الملوث ــة والي ــة واألذن الملوث ــن الملوث ــة، وهكــذا العي ــه قابلي ل
هــذا الطريــق  وهــي صعبــة جــدا ولكنهــا ممكنــة أن نتجنــب ارتــكاب الذنــوب ، ذنــوب القلــب 
والعيــن واألذن واللســان واليــد و... فكمــا أن جهــاز الراديــو إذا حصــل فيــه أي عطــب أو خلــل أو 
قطــع فــي ســلك مــن أســاكه يفقــد القابليــة علــى تلقــى الموجــات الصوتيــة مــن الفضــاء، فكذلــك 
القلــب إذا حصــل فيــه خلــل فقــد القابليــة علــى تلقــي الفيــض اإللهــي، فابــد أوال مــن إصاحــه 

إليجــاد القابليــة فيــه.
 

* المقدمة الرابعة / اإللحاح والتوسل:
ينبغــي لنــا أن نتوســل ونلــح حتــى تشــملنا العنايــة اإللهيــة، ونســتفيد مــن وجــود اإلمــام المهــدي 
)عــج( بشــكل أتــم، فعلينــا أن نلجــأ إليــه فــي حــل كل قضايانــا الدنيويــة واألخرويــة والفرديــة 
ــا، وكمــا أن اهلل تعالــى جعــل الشــمس  واالجتماعيــة، فهــو المــاذ لنــا فــي كل الشــؤون والقضاي
مصــدر الــدفء والنــور لإلنســان فــي حياتــه الماديــة، ومــن ابتعــد عنهــا حــرم مــن الــدفء والنــو، 
فكذلــك هــو اإلمــام )عــج( جعلــه اهلل مصــدرا للــدفء والنــور فــي حياتنــا المعنويــة، وأوكل 
ــه الخســارة  ــه فســوف يكــون نصيب ــم يتوجــه إلي ــا، فمــن ل ــا وقضايان ــه كل أمورن ســبحانه إلي

ــان . والحرم
وقــد ورد أنــه )عــج( قــال فــي إحــدى التشــرفات: )لــو بحثتــم عنــي كمــا تبحثــون عــن ضالتكــم 

ــي(. لوجدتمون
فلنســتحضر هــذه المقدمــات األربــع ولنحــاول أن نلــح حتــى نســتفيد مــن وجــود اإلمــام المهــدي 

)عــج( أكثــر فأكثــر.
 

ولنذكر اآلن بعض مظاهر الفيض اإللهي  الجارية على يد اإلمام المهدي )عج( في غيبته:

* المظهر األول / حل المعضات العلمية والفكرية:
ــى األئمــة )ع( كل فــي زمانــه إذا واجهتهــم معضلــة علميــة أو  كان النــاس والعلمــاء يلجــؤون إل
فكريــة، كذلــك فــي زمــن الغيبــة الــذي نعيشــه، فــا فــرق مــن هــذه الجهــة ألن اإلمــام لــم يغــب عنــا 
بــل نحــن الذيــن غبنــا عنــه، فهــو يحضــر عنــد النــاس بشــخصه، ولكنهــم ال يعرفــون شــخصيته، 
لذلــك فإنهــم عندمــا يرونــه فــي عصــر الظهــور يقولــون أنهــم رأوه قبــل ذلــك دون أن يعرفــوا أنــه 

ــه  ــن إلي ــاء والمؤمني ــت لجــوء العلم ــرة تثب ــج( ... والحــوادث والقصــص الكثي ــام الحجــة )ع اإلم
وحلــه لمشــكاتهم الفكريــة، ومنهــا :

يــوم كان العالــم المشــهور الميــرزا مهــدي األصفهانــي طالبــا يــدرس فــي النجــف األشــرف تجاذبتــه 
بعــض التيــارات الفكريــة وبقــي فــي حيــرة مــن أمــره ال يــدري مــا هــو الطريــق؟ - كمــا هــو حــال 
بعــض شــبابنا فــي هــذه األيــام المليئــة بالفتــن والتبــاس الحــق بالباطــل- وظــل مــدة قلقــا متحيــرا 
حتــى لجــأ لإلمــام )عــج( ، يقــول الميــرزا األصفهانــي: فذهبــت إلــى وادي الســام وجعلــت أتوســل 
ــم  ــي اهلل األعظ ــور ول ــك وإذا بن ــا كذل ــا أن ــح ، وبينم ــق الصحي ــي اهلل للطري وأبكــي لكــي يهدين
يشــرق علــي ورأيــت عبــارة كتبــت بنــور أخضــر وهــي )طلــب المعــارف مــن غيــر طريقنــا أهــل 
ــا الحجــة بــن الحســن(، وكانــت هــذه العبــارة هــي التــي أنقذتــه  ــا، وأن البيــت مســاوق إلنكارن
مــن الضيــاع الفكــري ورســمت لــه الخــط الــذي يجــب أن يســلكه، وعــاد الشــيخ األصفهانــي مــن 
ــون  ــن يرفع ــن الذي ــر م ــة، وكثي ــة المهدوي ــع الراي ــى مشــهد المقدســة ورف النجــف األشــرف إل
ــذا  ــوال ه ــي ومدرســته، ول ــذ الشــيخ األصفهان ــن تامي ــم م ــوم ه ــم الي ــي العال ــة ف ــة المهدوي راي

االلتجــاء والتوســل باإلمــام لربمــا بقــي الشــيخ علــى ضياعــه حتــى نهايــة عمــره.
 

* المظهر الثاني / حل المشكات العملية على يديه:
وهــي كل مــا يواجــه اإلنســان مــن مشــاكل ماديــة فــي هــذه الحيــاة مــن مــرض أو هــم أو غــم أو 

قلــة رزق أو ظلــم مــا...
فإنهــا تحــل باســمه وببركــة التوســل بــه عليــه الســام، وهــو فــي هــذا يســير علــى خطــى جــده 
رســول اهلل )ص( وآبائــه الطاهريــن )ع( والكتــب تغــص بمــا يثبــت ذلــك مــن تواريخهــم الطاهــرة، 
ــإن اإلمــام الحجــة )عــج(  ــه )ع( ف ــم يكــن النبــي )ص( موجــوٌد بيننــا وكــذا األئمــة مــن آل ــإن ل ف
موجــود حــي يــرزق فــي هــذه الحيــاة، وهــو المعيــن لــكل مــن لجــأ إليــه لحــل مشــكاته العمليــة.
فحــاالت قيامــه )ع( بحــل المشــكات العمليــة للنــاس جميعــا - وليــس لمواليــه فقــط -  كثيــرة 
ــى  ــذي ينتمــي إل ــك الشــاب ال ــا قضيــة ذل ــا الكتــب، منه ــد ألفــت فيه جــدا ال مجــال لذكرهــا، وق
ــه علــى  ــى مكــة فتوســل باإلمــام )عــج( فحضــر)ع( ودل ــق إل إحــدى الفــرق األخــرى أضــاع الطري

ــم غــاب عنــه، وكان ذلــك ســببا لتشــيعه. الطريــق ث
 

* المظهر الثالث / التوجيه والعناية:
إن اإلنســان بحاجــة إلــى موجــه فــي أي مجــال أراد أن يتقــدم فيــه، فطالــب الفقــه مثــا إن لــم 
يكــن لــه موجــه كفــؤ واكتفــى بالمطالعــة، فــا يتوقــع لــه أن يصبــح فقيهــا ناجحــا، وكذلــك طالــب 

الطب...وكــذا فــي كل مجــاالت الحيــاة.
فإذا كان األمر كذلك ، فهل هناك موجه وراٍع خير من اإلمام المهدي )عج(؟

- نقــل أحــد العلمــاء الكبــار عــن الســيد المجــدد الثانــي آيــة اهلل الســيد محمــد مهــدي الشــيرازي 
)رضــوان اهلل عليــه( أنــه تشــرف بلقــاء اإلمــام الحجــة )ع( فــي مســجد الســهلة فقــال لــه 
)اكتــب( وعندمــا عــاد تفــرغ للتأليــف وتــرك كل البحــوث التــي كان يلقيهــا علــى طابــه، رغــم 
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الضغــوط الشــديدة عليــه للعــودة إلــى التدريــس ... واآلن اعترفــت بــه موســوعة غينيــس لألرقــام 
القياســية كأكبــر وأعظــم مؤلــف فــي التاريــخ حيــث بلغــت مؤلفاتــه أكثــر مــن 1200 مؤلــف.

هــذا مثــال علــى التوجيــه والرعايــة األبويــة مــن لــدن اإلمــام )عــج( تجــاه شــيعته، فحــري بنــا أن 
نعمــل مــا مــن شــأنه أن يجعلنــا مشــمولين بهــا و بالرحمــة اإللهيــة الخاصــة الجاريــة علــى يديــه 
وأن ندعــو اهلل تعالــى قائليــن: )... وهــب لنــا رأفتــه ورحمتــه ودعــاءه وخيــره ...(، ونســأل اهلل 

ســبحانه أن ال يحرمنــا ذلــك.
 

* المظهر الرابع / البركة والتوفيق:
ــة  ــل الغيبي ــاة، وإن للعوام ــي الحي ــة ف ــق والبرك ــة يوجــب التوفي ــة المهدوي ــام بالقضي إن االهتم
ــك فــي حيــاة كثيــر  ــرا كبيــرا فــي الحصــول علــى التوفيــق والبركــة، وإننــا نجــد شــواهد لذل أث
مــن علمائنــا األعــام، فإنهــم لــم يكونــوا ليبلغــوا مــا بلغــوا لــوال وجــود عامــل غيبــي فــي حياتهــم .
- فــي هــذا المجــال ينقــل أن المحقــق القمــي والســيد بحــر العلــوم رحمهمــا اهلل كانــا صديقيــن 
حميميــن، وكانــا يتتلمــذان عنــد الوحيــد البهبهانــي رحمــه اهلل، وكان الســيد بحــر العلــوم 
يطلــب مــن المحقــق القمــي أن يقــرر لــه الــدرس الوحيــد البهبهانــي فــي كل مــرة ألنــه لــم يكــن 
ــي بحــر  ــران وبق ــى إي ــق القمــي إل ــا، إذ هاجــر المحق ــا افترق ــم إنهم ــل، ث يســتوعبه بشــكل كام
العلــوم فــي العــراق، وبعــد فتــرة ســمع المحقــق القمــي عــن الســيد بحــر العلــوم مــا أثــار تعجبــه، 
حيــث بلغــه أن صديقــه القديــم قــد ارتقــى مقامــا شــامخا مــن العلــم، وحينمــا عــاد إلــى العــراق 
والتقــى بالســيد بحــر العلــوم عــرض عليــه إحــدى المســائل، فخــاض فيهــا األخيــر خوضــا أبهــر 
المحقــق القمــي، حتــى قــال لــه: أنــت بحــر العلــوم حقــا، وطلــب المحقــق القمــي مــن بحــر العلــوم 
أن يكشــف لــه عــن ســر بلوغــه هــذه الدرجــة مــن العلــم، فلــم يشــأ بحــر الســيد بحــر العلــوم فــي 
بــادئ االمــر أن يذكــر لــه الســر، ولكــن إلحــاح المحقــق القمــي اضطــره إلــى القــول: كيــف ال أكــون 

كذلــك وقــد ضمنــي اإلمــام المهــدي )عــج( إلــى صــدره الشــريف.
 

٤. معرفة حق المام على الخلق
ــام وجــود هــذا اإلمــام العظيــم الــذي بشــر بــه  إن مــن أعظــم النعــم اإللهيــة علينــا أننــا نعاصــر أي
األنبيــاء واألوصيــاء وترقبــوا ظهــوره، وهــم يتمنــون أن يعاصــروه ويدركــوا عصــره ليقومــوا 
بخدمتــه )عــج( فــي جميــع أيــام حياتهــم، كمــا ورد فــي الحديــث الشــريف: أنــه ســئل أبــا عبــداهلل 

ــو أدركتــه لخدمتــه أيــام حياتــي(. الصــادق )ع(: هــل ولــد القائــم )عــج(؟ قــال )ع(: )ال ول
وهكــذا كانــت أمنيــة جميــع األنبيــاء وجميــع األوصيــاء مــن أوالد الحســين )ع( حيــث أنــه )عــج( 
ــخ،  ــر التاري ــى م ــا وعل ــا هــذا كان الصالحــون يغبطونن ــي عصرن ــا، فنحــن اآلن وف ــم جميع أفضله
فــأول مــا علينــا هــو إيجــاد االرتبــاط بــه وبمقامــه المنيــع القدســي، وال شــك أن لحظــة ارتبــاط 
بحضيــرة قدســه تصنــع الكثيــر الكثيــر، أمــا مــن جانبــه )عــج( فارتباطــه بنــا ارتبــاط متواصــل 
ووثيــق حيــث يعــرض عليــه )عــج( صحائــف أعمالنــا فــي كل يــوم مرتيــن كمــا فــي بعــض الروايات، 
وقــد ورد عنــه )ع( فــي كتابــه للشــيخ المفيــد: )فإنــا نحيــط علمــا بأنبائكــم، وال يعــزب - ال يخفــى 

- عنــا شــيء مــن أخباركــم(.

وأخيرًا وبعد هذا الحديث نتساءل: أليس لإلمام حق علينا؟ وكيف نؤدي ذلك الحق؟؟
إن معرفــة حــق اإلمــام )ع( علينــا يــؤدي إلــى االهتمــام بــه وبقضيتــه الكبــرى، وإنــه لمــن العجيــب 
موقــف بعــض الشــيعة االثنــا عشــرية مــن اإلمــام جفاءهــم لــه وإهمالهــم ألمــره اإللهــي، مــع أنهــم 
ــي أمرهــم  ــه ول ــات وأن ــع الكائن ــى جمي ــه عل ــق وولي ــع الخائ ــى جمي ــه حجــة اهلل عل يعتبرون
وصاحــب زمانهــم، وأنــه بيمنــه رزق الــورى، وبوجــوده ثبتــت األرض والســماء - كمــا فــي دعــاء 
ــإن الشــيعة  ــة المشــهور-  والعجــب انهــم يعتقــدون فيــه مــا ال تعتقــد أمــة بمقتداهــا، ف العديل
تعتقــد بالواليــة التكوينيــة والتشــريعية لإلمــام، فهــو القــدرة المطلقــة فــي الكــون بــإذن اهلل تعالــى 
وأن أمــور جميــع الخائــق تعــود إليــه وإلــى اختيــاره، وإرادة اهلل فــي كل األمــور تهبــط إليــه ثــم 
تصــدر منــه ......... ولكــن مــع هــذا كلــه فــا يتســم موقــف بعــض الشــيعة مــع هــذا اإلمــام العظيــم 
ــى النصــارى  ــم واعتقادهــم ، انظــروا إل ــع إيمانه ــم م إال باإلهمــال واإلعــراض، وال يتناســب موقفه
وموقفهــم تجــاه نبيهــم عيســى )ع( وهــم ال يعتقــدون فــي المســيح معشــار مــا نعتقــده فــي اإلمــام 
المنتظــر )عــج(، إذ غايــة مــا يعتقــدون فــي المســيح أنــه نبــي مــن أنبيــاء اهلل تعالــى أنقذهــم مــن 
الضالــة وهداهــم إلــى الحيــاة الســعيدة ، ولكــن ال يعتقــدون فيــه أنــه مصــدر أرزاقهــم وجميــع 
نعمهــم وجميــع مــا يتعلــق بحياتهــم، وال يعتقــدون فيــه أنــه حــي حاضــر يلجــأ إليــه، وال يعتقــدون 
فيــه أنــه الحجــة التــي لوالهــا لســاخت األرض بأهلهــا، وال يعتقــدون فيــه أنــه الناظــر إلــى أعمالهــم 
جميعــا و... ومــع ذلــك يعظمــون المســيح )ع( تعظيمــا منقطــع النظيــر، الحظــوا مــا يصنعــون بعيــد 

مولــده )الكريســماس(.
 

إذن نحــن نجلــس علــى مائــدة المهــدي المنتظــر )عــج( فــي كل لحظــة مــن لحظــات حياتنــا، 
ــن  ــة م ــل أن مجموع ــد نق ــم عزوجــل، وق ــر شــكر المنع ــن مظاه ــر م ــه مظه ــام بقضيت واالهتم
العلمــاء اجتمعــوا لبحــث مــا يفتــرض أن يتخــذوه مــن موقــف إزاء المخاطــر التــي كان يتعــرض لهــا 
اإلســام والمســلمون قبــل حوالــي أربعيــن عامــا فــي العــراق، فقــال أحدهــم إن واجبنــا هــو األمــر 
ــن  ــة، ولكــن أحــد الحاضري ــن الباطل ــوف بوجــه القواني ــي عــن المنكــر والوق ــروف والنه بالمع
اعتــرض عليــه بقولــه إن ذلــك قــد يعرضنــا للخطــر، وإن مــن الممكــن أن تقــوم الحكومــة 
باعتقالنــا وإيذائنــا، فــرد العالــم األول بمــا مضمونــه: إن الحكومــات تتكفــل أمــور جنودهــا فتــرة 
طويلــة وذلــك ليدافعــوا عنهــا فــي ســاعات الخطــر، وليــس مــن الصحيــح أن يفــر فــرد مــن أفــراد 
الجيــش آنئــذ، فــإن فــراره هــذا يعــد خيانــة، ونحــن قــد جلســنا دهــرا علــى مائــدة اإلمــام المهــدي 
ــن  ــع عنــه وعــن دي ــارك ، فكيــف ال نداف ــم المب ــدة جــوده النابعــة مــن وجــوده الكري )عــج(، مائ
ــا لمثــل  ــد أعددن ــا ق ــة، والحــال أنن ــك خيان ــي ذل ــر ف ــر التقصي جــده رســول اهلل )ص(؟ أال يعتب

هــذا اليــوم؟؟
 

وهــذا يجرنــا للســؤال حــول كيفيــة االهتمــام بالقضيــة المهدويــة علــى المســتوى الفــردي لــكل 
منــا ؟؟
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ونتطرق في هذا المجال إلى 3 نقاط رئيسية يندرج تحت كل منها عدة نقاط:

األولى / االهتمام بالثقافة المهدوية، وفي هذه النقطة مفردات منها:
االهتمــام بالمطالعــة حــول شــخصية اإلمــام )عــج( ، انطاقــا مــن النــص الشــرعي القائــل )مــن . 1

مــات ال يعــرف إمــام زمانــه، مــات ميتــة جاهليــة (الكافــي ج3.
علــى المــرء أن يدفــع أفــراد أســرته وخاصــة األطفــال وصغــار الســن لكــي يكثفــوا مــن . 2

مطالعتهــم حــول اإلمــام المهــدي )عــج(، باإلضافــة إلــى نقــل القصــص وكل مــا يتعلــق باإلمــام 
ــي وجدانهــم منــذ الصغــر. ــه ف ــاط ب )عــج( لهــم، لتعميــق حبــه واالرتب

ــه ســئل الســيد محمــد . 3 تأســيس مكتبــات تخصصيــة حــول اإلمــام المهــدي )عــج(، يقــال أن
كاظــم القزوينــي رحمــه اهلل مــرة: مــا فائــدة الموســوعة التــي تؤلفهــا عــن اإلمــام الصــادق 
)ع( فقــال : يكفينــي أن توضــع فــي المكتبــة ليعــرف أن هنــاك موســوعة عــن اإلمــام الصــادق 
)ع( فــي ســتين مجلــدا.... إن الشــاب عندمــا يدخــل المكتبــة ويــرى ألفــا وخمســمائة كتــاب 
مثــا عــن اإلمــام المهــدي )ع( فــإن هــذا وحــده كاف للتأثيــر فيــه، فلنجعــل فــي كل مكتبــة 

بــل فــي كل بيــت غرفــة أو زاويــة للكتــب واألشــرطة التــي تتعلــق باإلمــام )عــج(.
ــا شــك . 4 ــة - ونحــن ب ــه العادل ــام وقضيت ــة حــول اإلم ــادة اإلعامي ــف الم المشــاركة بتكثي

مقصريــن مــن هــذه الناحيــة بالرغــم مــن أهميتهــا الكبيــرة ونحــن نعيــش فــي عصــر اإلعــام 
المتقــد واالنترنــت واألقمــار الصناعيــة - ويكــون ذلــك مــن خــال:

إنشاء القنوات الفضائية باسمه لتعرض كل ما يتعلق به )ع(.	 
عمل البرامج المختلفة التي تتحدث عنه وعن دولته المباركة.	 
الكتابــة حــول اإلمــام وقضيتــه بشــكل مكثــف بــكل مــا أوتينــا مــن قــدرة فــي الصحــف 	 

ــع ماحظــة تحــري  ــت - م ــع االنترن والمجــات ووســائل التواصــل األجتماعــي ومواق
الدقــة فــي صحــة مــا نكتــب ومــا ننقــل - وينــدرج تحــت هــذه النقطــة: تأليــف 
المؤلفــات المختلفــة حــول اإلمــام )عــج( وكل مــا يتعلــق بالقضيــة المهدويــة، فنحــن 
فــي أشــد التقصيــر مــن هــذه الناحيــة الهامــة والمؤثــرة، فناحــظ مثــًا أن )إقبــال 
الاهــوري( وهــو شــاعر وفيلســوف هنــدي عــاش قبــل قــرن مــن الزمــان تقريبــا وحصــل 
علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ميونــخ فــي ألمانيــا ثــم عــاد إلــى وطنــه وطالــب 
بانفصــال المســلمين عــن الهنــدوس واقتــرح تأســيس دولــة إســامية واقتــرح لهــا اســم 
باكســتان، ألفــوا عنــه خــال نصــف قــرن )50 عــام ( خمســة آالف كتــاب، وكتبــوا 
حــول ) أتاتــرك ( مؤســس الدولــة التركيــة ذلــك الرجــل االســتعماري أكثــر مــن عشــرة 

ــاب ... آالف كت
فهل ألفنا بهذا الكم حول إمامنا العظيم )عج( خال 12 قرن مضت ؟!!

 
الثانية / إحياء الشعائر المهدوية، وفيها مفردات أيضا:

االهتمــام بقــراءة األدعيــة المرتبطــة باإلمــام )عــج( كدعــاء الندبــة، وليبدأ اإلنســان بالمداومة . 1

علــى ذلــك فــي بيتــه ثــم يحــاول توســعة الدائــرة، فــإن هــذه القطــرات تتجمــع وتتحــول إلــى 
ظاهــرة اجتماعيــة عامــة تربــط النــاس بإمامهــم.

إحياء كل ما يرتبط باإلمام )عج( مثل:. 2
تســمية األبنــاء باســمه، والبنــات باســم أمــه الســيدة نرجــس أو عمتــه الســيدة حكيمة 	 

عليهما الســام.
إلعمارهــا 	  والتبــرع  اإليمــان،  كأضعــف  المكثفــة  بالزيــارة  ســامراء  مدينــة  إحيــاء 

ولســاكنيها.
إقامــة المشــاريع الخيريــة والثقافيــة المفيــدة للنــاس باســم اإلمــام المهــدي )عــج( لزيــادة 	 

ارتباطهــم بــه، وكمثــال علــى المشــاريع الطيبــة مــا قــام بــه أحــد الشــباب المؤمنيــن 
حيــث حــرض أصحــاب المحــات علــى بيــع البضائــع بنصــف القيمــة باســم اإلمــام 
الحجــة المنتظــر )عــج( وتكفــل لهــم بدفــع التفــاوت، فتقاطــر النــاس للشــراء مــن ذلــك 
ــه  ــول هــذا الشــاب أن ــه، يق ــي وآل ــى النب ــون عل ــام ويصل الســوق وهــم يذكــرون االم
فعــل ذلــك فــي إحــدى أيــام الجمعــات، ولكنــه شــاهد فــي الجمعــة التاليــة أحــد أصحــاب 
المحــات وقــد اســتمر فــي بيــع البضائــع بنصــف القيمــة باســم اإلمــام المهــدي )عــج( ... 

وفــي ذلــك إحيــاء لذكــر االمــام واســمه وإيقــاع محبتــه فــي قلــوب النــاس.
 

الثالثة / تعميق االرتباط باإلمام )عج( والدعاء له في كل وقت
فينبغــي علينــا أال ننســاه أبــدا كــي يشــملنا بلطفــه ورحمتــه بشــكل أكبــر وأعمــق، وفــي هــذه 

النقطــة عــدة مفــردات أيضــا:
اإلكثــار مــن ترديــد ) اللهــم كــن لوليــك الحجــة ...( وجعلــه وردا دائمــا تجــري بــه ألســنتنا . 1

) كالصلــوات (.
ذكــره فــي قنــوت صلواتنــا وبعــد كل صــاة والدعــاء بتعجيــل فرجــه، فــإن فيــه فرجنــا . 2

ونصرنــا وحياتنــا.
اإللتــزام بدعــاء العهــد قــدر المســتطاع، واألدعيــة األخــرى المتعلقــة بــه )ع(... وهنــاك كتــاب . 3

فــي مجلديــن يذكــر فوائــد الدعــاء لإلمــام )عــج( مــن الجيــد مطالعتــه وهــو )مكيــال المــكارم 
فــي فوائــد الدعــاء للقائــم(.

اإللتــزام بزيارتــه فــي كل جمعــة علــى األقــل .. واألفضــل فــي كل يــوم، واألفضــل منــه . 4
ــي كلمــات  ــة اســتحضار وفهــم معان ــارات المختصــرة، مــع محاول ــو بالزي بعــد كل صــاة ول

ــه. ــرد بإمام ــاط الف ــوة ارتب ــي ق ــر ف ــر الكبي ــا األث ــإن له ــارة... ف الزي
 

)اللهــم إنــا نرغــب إليــك فــي دولــة كريمــة تعــز بهــا اإلســام وأهلــه، وتــذل بهــا النفــاق وأهلــه، 
وتجعلنــا فيهــا مــن الدعــاة إلــى طاعتــك، والقــادة إلــى ســبيلك، وترزقنــا بهــا كرامة الدنيــا واآلخرة، 

بمحمــد وعترتــه الطاهــرة(
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دور المرأة في تأسيس البنية التحتية  لزمن النتظار
/ أ. سكينة الرامزي

 الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاّة والســام علــى نبيــه الرســول المســدد، المصطفــى األمجــد، 
المحمــود األحمــد، أبــا القاســم محمــد و علــى اهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن.

مقدمة:

الحــث الوجدانــي والدافــع الذاتــي علــى التفكــر الــذي أرشــد لــه القــرآن، إنمــا هــو الجــل االكمــال 
والتكامل،حتــى  يقفــز االنســان مــن حالــة الركــود الــى مرحلــة الحركــة، ويعيــش حالــة إكمــال 
النقــص واإلصــاح، ال بــد مــن ســبق حالــة الفكــر، ليعمــل الــوازع الذاتــي أو يقــوّى بعنصــري الثــواب 
والعقــاب قناتــا التفكــر )اآلفاقــي و األنفســي( إنمــا تعطــي اإلنســان الدفــع التكاملــي إذا كانــت 
االنطاقــة صحيحــة، إذ كل نتيجــة مرهونــة بمقدماتهــا، وكلمــا كان التفكــر اآلفاقــي أو األنفســي 

شــموليا،كانت النتائــج المتحققــة أكبــر.

ــش البشــرية أفضــل  ــو ألجــل أن تعي ــا ه ــس( إنم ــاق او االنف ــده )االف ــى صعي ــدوي عل ــر المه الفك
حالــة الكمــال، و تحقــق هــذا مرهــون بمــا نقدمــه ألتفســنا ولمجتمعنــا مــن خــال التفكــر بايجــاد 

الحلــول ورفــع المشــاكل، وتهيئــة األرضيــة لتحقيــق هــذه األمنيــة.
وعليــه كلمــا كانــت نظريتنــا اآلفاقيــة واألنفســية أكبــر، كان تحقــق التكامــل  أســرع فــي عمليــة 

التمهيــد والظهــور لنســتخلص دورنــا فيهــا تمهيــدا للقيــام بــه.

إننــا نعتقــد أن االشــتغال الفــردي واالجتماعــي مــن خــال )قناتــي التفكــر( هوأرقــى الوســائل التــي 
مــن خالهــا يمكــن طــي المســافات لتحقيــق أهــداف البشــرية لتدخــل الســعادة علــى يــد ولــى اهلل 

األعظــم )عجــل اهلل تعالــى فرجــه(.

بدايــة البحــث  نذكــر كلمــة ألميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي نهــج الباغــة يقول عليه الســام: 
)العلــم علمــان وفــي روايــة )العقــل عقــان( علــم مطبــوع وعلــم مســموع والينفــع المســموع اذا 

لــم يكــن المطبــوع(.

يقــول الشــهيد المطهــري )قــدس ســره( أن العلــم المطبــوع يعنــي العلــم الــذي طبــع فــي فطــرة 
االنســان وينبــع مــن ذاتــه، العلــم الــذي لــم يكتســبه االنســان  مــن غيــره وهــذا هــو المــراد بقــوة 

ــي الشــخص. االبتــكار ف
ثــم يقــول عليــه الســام وعلــم مســموع فلــوال العلــم المطبــوع لــم ينفــع المســموع وهــذا هــو الواقــع 
فهنــك أفــراد ليــس لهــم علــم مطبــوع مطلقــا والســبب علــى األغلــب ســوء التربيــة والتعليــم، ال أنــه 

فاقــد لاســتعداد والقابليــة فتعليمــه وتربيتــه لــم يفعــا فيــه هــذا االســتعداد والقابليــة. فالتربيــة 
الســليمة هــي التــي تقــوم علــى األخــذ والعطــاء، اإلقنــاع وليــس التلقيــن واإلجبــا، الحــوار المشــترك 
البنــاء، زرع الثقــة بالنفــس واالعتمــاد عليهــا، والتربيــة علــى الــوازع الدينــي وهــو األهــم واألســاس 
ألي تربيــة صالحــة ســليمة بمــا يناســب ديننــا وعاداتنــا وقيمنــا. ألن اهلل تعالــى وهــو الحكيــم 
ــرد والمجتمــع  ــق الســعادة للف ــا خاصــا يحق ــا تربوي ــرآن والســنة نظام ــن خــال الق ــا م رســم لن
وهــذا النظــام االســامي التربــوي ينبــع مــن صلــب العقيــدة االســامية بمرتكزاتهااألصوليــة الثاثــة 
ــة وسياســية  ــة واجتماعي ــا أهــداف تترجــم بمخططــات أخاقي ــاد( وله ــوة، المع ــد، النب )التوحي

واقتصاديــة ألنــه جــزء مــن النظــام االســامي العــام الــذي ينعكــس علــى الفــرد والمجتمــع.

ــي،  ــاء الذات ــي البن ــر كبيــر ف ــا مــن أث ــى اإلســام األســرة وبناءهــا أهميــة بالغــة لمــا له ــك أول لذل
والتكويــن النفســي، والتقويــم الســلوكي للفــرد، وبعــْث الحيــاة والطمأنينــة فــي نفســه واألســرة 

أيضــا مــن المنظــور اإلســامي رائــدة البنــاء الحضــاري اإلنســاني مــن حيــث:

 إقامــة العاقــات التعاونيــة بيــن النــاس، وتعليم اإلنســان أصول االجتمــاع وقواعد اآلداب واألخاق، 
وتــوارث القيــم والعــادات، وتطــور المفاهيــم والنظريات التي تخدم المجتمع اإلنســاني برمته.

ــن  ــي كل الســاحات والميادي ــة وحاضــرة ف ــع أمــة متماســكة وفاعل ــذي أراد أن يصن فاإلســام ال
لتكــون خيــر أمــة أخرجــت للنــاس يــدرك بــأن األمــة عبــارة عــن أســر متعاونــة علــى البــر 
والتقــوى والعمــل الصالــح وال بــد لهــذه األســر مــن أن تكــون ســليمة متعافيــة، ألن األســر الســقيمة 
والمفككــة المتحللــة ال تصنــع أمــة، بــل تصنــع همجــا رعاعــا ينعقــون مــع كل ناعــق، يكونــون 
ــام التــي تــرك فيهــا  فريســة ســائغة ألعــداء اإلســام والمســلمين كمــا هــو حاصــل فــي هــذه األي
ــا  ــن خاله ــوا م ــم أن ينتظم ــي أرادت له ــة الت ــم وأحــكام الشــريعة اإللهي ــم دينه المســلمون تعالي

ــة. ــة واألخروي ــم الدنيوي ــا التــي ترعــى مصالحه بقوانينه
وال بــد لنــا مــن قــول الحقيقــة واالقــرار بهــا وهــي أن اإلســام لــم يقّصــر فــي ايجــاد اآلليــات 

الصحيحــة التــي تشــكل صناعــة األســرة الســليمة.

وقــد شــّرع اإلســام لذلــك كل المناهــج الحيــة التــي تســتهدف اصــاح األســرة ونموهــا وازدهارهــا 
وأســس التعــاون بيــن أفرادهــا ومــا يتعلــق مــن حقــوق وواجبــات وآداب وارشــادات لــكل منهــم.

وجعــل اإلســام لــكل فــرد مــن أفــراد األســرة دورًا ووظيفــة ومســؤولية واخضــع هــذه المســائل 
لقانــون الثــواب والعقــاب  ودائــرة التكليــف الشــر وهــذا مايحقــق  و يحفــظ األمــن داخــل األســرة 

التــي هــي قــوام المجتمــع .

هــذه  التربيــة الســليمة نحتاجهــا أكثــر فــي هــذا العصرونحــن نعيــش فــي زمــن اإلنتظــار، مــاذا 
نقصــد باإلنتظــار؟

ــور  ــب لظه ــو الترق ــة( ه ــى االصطاحــي للكلم ــي ) المعن ــر اإلســامي و باألخــص اإلمام ــي الفك ف
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دولــة الحــق علــى يــد اإلمــام الحجــة عليــه الســام،  وهــذا يحمــل فــي طياتــه جوانــب عديــدة 
يتحملهــا ) المنتِظــر ( وتشــكل هــذه الجوانــب ثقافــة متكاملــة/ وأسســا حضاريــًة يمكــن أن يقــام 

عليهــا بنــاء الدولــة المســتقبلية لإلمــام المهــدي عليــه الســام لمــاذا؟
ألن غيبــة اإلمــام عليــه الســام  يرجــع بعــض عللهــا  إلــى عــدم توفــر الظــروف المواتيــة إلقامــة 
الدولــة العالميــة. مــن المهــم جــدًا أن يفهــم المؤمــن الموالــي أنــه يعيــش حالــة االنتظاروالترقــب،
وأن يعــرف انســجام المنهــج القرآنــي مــع عصــر اإلنتظــار مــن خــال الكثيــر مــن اآليــات القرآنيــة، 

واألحاديــث أوالروايــات الشــرعية التــي تأمــر بانتظــار ظهــور اإلمــام.

وهــذا) تكليــف تربــوي( يهــدف إلــى تحقيــق االســتعداد الكامــل و باســتمرار لنصــرة اإلمــام عليــه 
الســام  عندمــا يظهــر. كذلــك بينــت الروايــات مجموعــة مــن الحــوادث و األمــور كعائــم للظهــور 
ليهتدى بها المؤمنون لترســيخ و تســريع اســتعدادهم، و المســاهمة في إنجاز مهمته االصاحية 

الكبــرى وبذلــك تتحصــل الثمــار المرجــوة، ولكــن هــذه األمــور تحتــاج إلــى شــرائط منهــا:

الشرط الول:
االرتبــاط النفســي والروحــي والوجدانــي  باإلمــام المنتظرعليــه الســام بمعنــى: أن يكــون اإلمــام 
ــي  ــا، ف ــي لقاءاتن ــا، ف ــي أحاديثن ــا، ف ــي وجدانن ــي مشــاعرنا، ف ــا، ف ــي قلوبن ــا ف )ع( حاضــرًا دائم
محافلنــا مــن خــال )األدعيــة والزيــارات( لتعميــق االرتبــاط و االلتحــام الروحــي والوجدانــي مــع 

اإلمــام عليــه الســام.

س: ما هي ثمرة هذا الرتباط؟
يخلــق األمــل فــي داخلنــا فــا نصــاب باليــأس أو اإلحبــاط، رغــم مــا يعانيــه واقعنــا مــن محــن . 1

و فتــن و تحديــات صعبــة.
يملؤنــا بالقــوة والعزيمــة والصمــود و الثبــات، ألنــه رغــم اســتنفار القــوى الطاغوتيــة ضــد  . 2

المؤمنيــن إال أن المرتبطيــن باإلمــام ال يصابــون بالضعــف واالنهــزام.
ــب . 3 ــا، يرق ــش معن ــام المنتظــر يعي ــأن اإلم ــق  ب ــذا اإلحســاس النفســي العمي ــش ه ــا نعي عندم

مســيرتنا، يتألــم حينمــا يرانــا نمــارس أي لــون مــن ألــوان االنحرافــات أو المخالفــات او 
التجــاوزات الشــرعية.

هــذا يخلــق عندنــا حالــة االنضبــاط واالســتقامة لمــاذا؟ ألننــا نشــعر بــأن هــذه المخالفــات تشــكل 
)إزعــاج( و)ألــم( علــى قلــب اإلمــام عليــه الســام.

الشرط الثاني :
الترقب الدائم لظهور اإلمام عجل اهلل تعالى فرجه.

س: لمــاذا هــذا الترقــب الدائــم؟ وظهــور المــام عليــه الســالم مرهــون بعالمــات معينــة فمتــى 
توافــرت تلــك العالمــات أمكــن تحديــد زمــن الظهــور؟.

إن عامات الظهور على قسمين:
العامات العامة. 1
العامات الخاصة. 2

العالمات العامة منها:
ظهور الفتن، انتشار الفساد، زيادة االنحرافات، سيطرة الظالمين ... إلخ

أما العالمات الخاصة:
فهــي مقترنــة أو قريبــة مــن زمــن ظهــور اإلمــام )ع( وهــذه العامــات قــد تفاجئنــا، لذلــك تأتــي 
ضــرورة الترقــب الدائــم و التوقــع المســتمر، يتبيــن مــن االحاديــث أن اهلل يصلحــه )يعنــي اإلمــام( 

فــي ليلــة.

الشرط الثالث:
االستعداد الدائم: وماذا نعني باالستعداد الدائم؟

ــى مســتوى  ــاج إل ــام المنتظــر يحت ــع اإلم ــاء م ــا ألن اللق ــا عالي ــد أنفســنا إعــدادًا روحي اوالً: أن نع
عالــي مــن الروحانيــة و اإليمــان ،و اإلخــاص هلل، و صفــاء القلــب، ضــرورة أن نمــارس )اإلعــداد 

الروحــي( بشــكل مكثــف حتــى  نكــون مــن المنتظريــن.

ثانيــا: أن نعــد أنفســنا إعــدادًا فكريــا وثقافيــا بدرجــة كبيــرة، بمعنــى أن تتوفــر علــى مســتوى مــن 
الوعــي والفهــم والرؤيــة بمفاهيــم اإلســام وأحكامــه، تؤهلنــا ألن نكــون مــن الكــوادر الصالحــة 

لالتحــاق باإلمــام عليــه الســام.
ــن يملكــون درجــات عاليــة مــن البصيــرة  ــات أن أنصــار اإلمــام أو الممهدي المســتفاد مــن الرواي

ــن. والمعرفــة والفقاهــة فــي الدي

ثالثــا: أن نعــد أنفســنا إعــدادًا ســلوكيا وعمليــا، بحيــث نعيــش التقــوى و الــورع و االلتــزام بأحــكام 
اهلل تعالــى .فيمــا روى عــن اإلمــام الصــادق علبــه الســام: )مــن ســره أن يكــون مــن أصحــاب القائــم 
فلينتظــر وليعمــل بالــورع ومحاســن األخــاق وهــو منتظــر(. فالمنتظــرون لإلمــام عليــه الســام  

نمــاذج عاليــة فــي التديــن والــورع والصــاح والعبــادة.

رابعــا: أن نعــد أنفســنا إعــدادًا رســاليا وجهاديــا ألن المنتظــرون يمثلــون الكــوادر المتحركــة مــع 
اإلمــام )ع(، ويجــب أن تكــون مؤهلــة بأعلــى مســتويات التأهيــل )وعيــا، إيمانــا، التزامــا، جهــادًا(
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س: لماذا هذا اللون من العداد الرسالي العالي جدًا؟
ألن اإلمــام المنتظــر )ع( وكــوادره المؤهلــة ســوف يخوضــون معــارك جهاديــة صعبــة مــع القــوى 
الكافــرة فــي العالــم و  المعبــر عنهــا ب ) الدجــال (، و مــع القــوى االنحرافيــة داخــل األمــة 
والمعبــر عنهــا ب) الســفياني (. وال شــك أن هــذا اإلعــداد فيــه مــن العنــاء واإلبتــاء والتضحيــة 
مــاال يتحملــه إال المؤمنــون الصادقــون، الذيــن أعطــوا وجودهــم هلل تعالــى، وانصهــروا فــي خــط 
اإليمــان، فهــم الجديــرون بشــرف اإلنتظــار، والمؤهلــون للقــاء اإلمــام عليــه الســام حيــن الظهــور.

الشرط الرابع:
االرتبــاط الفعلــي بقيــادة اإلمــام المنتظر،وذلــك مــن خــال اإلرتبــاط العملــي بخــط الفقهــاء العــدول 
ــادة النائبــة عــن  ــة هــى القي ــادة الفقهائي ــاء. القي الصالحــون، وبخــط العلماءالممثليــن لخــط الفقه

اإلمــام المنتظرعليــه الســام.

الشرط الخامس:
التوطئة العملية لظهور اإلمام وتتمثل في:

تهئية كوادر مؤهلة كافية لإلنتماء لحركة اإلمام المنتطر عليه السام.. 1
تهئية أرضية وقاعدة صالحة تدعم حركة اإلمام المنتظرعليه السام.. 2
تهئية األجواء الفكرية والنفسية الستقبال اإلمام المنتظر عليه السام .. 3
تعميــق وترســيخ مبــدأ الرفــض لــكل الكيانــات المناقضــة لإلســام ،والعمــل علــى قيــام كيــان . 4

يطبــق اإلســام الصحيــح.

س: هل ينسجم  المنهج القرآني مع عصر النتظار؟
شــواهد قرآنيــة كثيــرة دالــة علــى اإلنتظــار، وتؤكــد علــى ضــرورة اإلنتظاروهــو انتظــار األمــر، 
أمــر الفــرج والمخــرج والهدايــة والكمــال، حيــث أنــه مــن أعظــم المقدســات اإللهيــة وهــو ذروة 
ــألت الصــادق  ــال س ــي القاســم ق ــن أب ــى ب ــن يحي ــناده ع ــن بإس ــال الدي ــاب إكم ــي كت العشــق، ف
ِقيــَن( قــال عليــه الســام:  ِّْلُمَتّ لـِـَك اْلِكَتــاُب َل َرْيــَب ِفيــِه ُهــًدى ل )ع( عــن قــول اهلل تعالــى )ألــم َذٰ
المتقــون شــيعة علــي)ع( وأمــا مــن مصاديــق الغيــب فهــو الحجــة الغائــب وإذا نقــرأ ســيرة األنبيــاء 
واألوليــاء نشــاهد أن أهــم أمنيانهــم  وآمالهــم هــو مجــيء المهــدي عليــه الســام الــذي  يمــأل بــه 
ــوَر  ــوا ُن اهلل تعالــى األرض قســطا وعــدال، وبذلــك يكــون إتمــام النــور اإللهــي )ُيِريــُدوَن أَن ُيْطِفُئ

ــُروَن( - التوبــة32 ــِرَه اْلَكاِف ــوَرُه َولَــْو َك ــَمّ ُن ُ إَِلّ أَن ُيِت ــى الَلّ ــمْ َويَْأبَ ِ بِأَْفَواِهِه الَلّ

ْكــِر أََنّ اْلَْرَض 	  ُبــوِر ِمــن بَْعــِد الِذّ اســتخاف األرض لصالحــي المؤمنيــن )َولََقــْد َكَتْبَنــا ِفــي الَزّ
الُِحــوَن( - االنبيــاء105. يَِرُثَهــا ِعَبــاِدَي الَصّ

إقامــة المجتمــع التوحيــدي الخالــص مــن خــال الذيــن كانــوا يســتضعفون فــي األرض، 	 

ولكنهــم يمثلــون اإلســام المحمــدي األصيل،فــإذا مكنهــم اهلل فــي األرض وتهيئــت لهــم 
األرضيــة أقامــوا المجتمــع التوحيــدي.

ــُدوِن( - 	  ــَس إَِلّ لَِيْعُب ــَنّ َواْلِن ــُت اْلِج ــا َخَلْق ــوع اإلنســاني )َوَم ــق الن ــن خل ــة م ــق الغاي تحقي
الذاريــات 56. وقــد عقــد الشــهيد محمــد الصــدر )قــدس ســره( /بحثــا عقائديــا تفســيريا 

ــة أمــر حتمــي. إلثبــات حتميــة الظهــور، ألن تحقــق هــذه الغاي

إنهــاء الــردة عــن الديــن الحــق / وقــد عقــد العامــة الطباطبائي)قــدس ســره( بحثــا تفســيريا 	 
ــَدّ ِمنُكــْم َعــن  ــوا َمــن يَْرتَ ــا الَِّذيــَن آَمُن َه ــا أَُيّ قرآنيــا وروائيــا لإلســتدالل علــى هــذه اآليــة )يَ
ــِه(. وبيــن أن الــردة عــن الديــن الحــق، وذلــك بمــواالة اليهــود والنصــارى واتباعهــم مــع  ِديِن

البقــاء علــى الظاهــر اإلســامي.

اآليــات الكريمــة التــي تــدل بصــورة مباشــرة أن يكــون فــي كل زمــان إمــام حــق يهــد ي النــاس 	 
ــي  ــه ف ــى أهــل زمان ــى عل ــم ليكــون حجــة اهلل تعال ــى أعماله ــى، ويشــهد عل ــى اهلل تعال إل
الذنيــا واآلخــرة، والتــي تحــدد لــه صفــات التنطبــق إال علــى اإلمــام  المهــدي المنتظــر عليــه 

الســام، قــال تعالــى: )يَــْوَم نَْدُعــو ُكَلّ ُأنَــاٍس بِإَِماِمِهــْم(  اإلســراء

اآلن السؤال المطروح من المسئول عن إعداد  هذا الجيل الوالئي بهذا المستوى؟
أعتقــد أن المســؤولية األكبــر تقــع علــى عاتــق المــرأة ودورهــا فــي المجتمــع، أليســت هــي 
شــريحة مهمــة ورئيســية مــن شــرائح المجتمــع ، لذايمكــن لهــا األخــذ بتلــك األهــداف 
والتطلعــات المهدويــة، وتجعلهــا نصــب عينهــا وتطبقهــا حســب قدرتهــا فــي زمــن اإلنتظــار، 
)إذا التفتــت المــرأة  لدورهــا وقيمتهــا( علــى اعتبــار أنهــا تمثــل نصــف المجتمــع أو أكثــر، 
هــى)أم، زوجــة، جــدة، أخــت، بنــت، مــؤازرة، مربيــة( وغيرهــا مــن العناويــن وكل عنــوان 

لــه مســاحة مــن التأثيــر العالــي فــي الوافــع ومســرى األحــداث.
لــذا فــإن الخطــاب فــي المجتمــع )النســوي أو النســائي( الواعــي، وبمــا يقتضيــه هــذا الظــرف 
الحــرج حتــى تتاحــم الصفــوف، وتتوحــد الطاقــات مــن أجــل نصــرة الحــق وأهلــه، وتحقيــق 

الفتــح األكبــر بقيــادة صاحــب العصــر والزمــان عليــه الســام.

إذن المرأة تحتاج إلى:
المزيــد مــن الوعــي واإللتفــات الدراك خطــر المرحلــة الراهنــة، ومــا تخطــط لــه قــوى . 1

اإلســتكبار العالمــي، التــي تــم تكتــف بالســيطرة الجزئيــة، بــل تريــد إحــكام الســيطرة علــى 
تنشــئة أبناءنــا، وطريقــة معيشــتنا فــي بيوتنــا، وهــذا يقتضــى وينطلــب  النظــر  الدقيــق، 
والترقــب لــكل مشــروع وخطــة تطــرح فــي المقــام الكتســاب حقيقتهــا واألهــداف التــى 

ــن. ــر بحجــر مرتي ــى النعث ــه حت ــا المبيت ــا، والنواي تنطــوي عليه
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الدعــوة المكثفــة بعــدم االهتمــام بالدنيــا الاهيــة وملذاتهــا مــن أجــل إشــاعة روح التضحيــة . 2
فــي األمــة، طلبــا لمرضــاة اهلل.

ألن أهميــة دور المــرأة فــي بعــث الهمــم، وطــرح الفكــر اإلرشــادي فــي الواقــع لــه األثــر البالــغ 
علــى النســاء بــل وحتــى علــى الرجــال.

مــا أعظــم أن تكــون المــرأة هــى الداعيــة إلــى التضحيــة مــن أجــل الحــق وأهلــه، مقتديــة 
بالزهــراء عليهــا الســام، وبزينــب الكبــرى عليهــا الســام، والصالحــات مــن النســاء فــي 

)الجمهوريــة اإلســامية، البحريــن، القطيــف، لبنــان، فلســطين، العــراق، اليمــن(

بــث روح المــودة واإلخــاء بيــن صفــوف المجتمــع، وتجــاوز الخافــات الجزئيــة التــي تعيــق . 3
التحــام االمجتمــع، والدعــوة المكثفــة إلــى التكاتــف والمحبــة، وهــذه النقطــة بيــد المــرأة 

غالبــا.

الحــث علــى طــرح قضيــة  العفــاف  والحجــاب الواعــي والســلوك الطاهــر، الــذي ينتــج عنــه . 4
إبعــاد مصــادر اإلغــراء التــي تســتهلك طاقــات المجتمــع، وتجعلــه يــدور فــي فلــك الرذيلــة، 
ــا  ــي نفــس المــرأة، ممــا يجعله ــاء تبعــث القــوة واإلقتــدار والشــموخ ق قضيــة العفــاف والحي

مصــدر قــوة وليــس عنصــر ضعــف قــي المجتمــع كمــا يدعيــه أعــداء اإلســام.

الدعــوة المكثفــة إلــى الــزواج المبتنــى علــى أســس التقــوى، والبحــث الجــاد لتكويــن عائلــة . 5
متقيــة هدفهــا رضــا اهلل تعالــى، وهــذا اليحصــل إال بالترفــع عــن الطلبــات الدنيويــة، وهنــا 

يأتــي دور )المجتمــع، األبــاء، األمهــات( فــي تســهيل هــذه الخطــوات، ألن الــزواج الصحيــح:
يسد أبواب الشيطان	 
ويغلق منافذ الفتنة         	 
ويحفظ طاقات المجتمع	 

ــي عصــر . 6 ــا ســامية، خصوصــا ونحــن نعيــش ف ــذي يحمــل أهداف ــة الشــاب المؤمــن  ال إعان
اإلنتظــار، حتــى يتســنى لهــذا الشــاب إداء عملــه علــى أكمــل وجــه، وهنــا يبــرز دور المــرأة 

ســواء كانــت )أمــا أم أختــا أم زوجــة( إمــا أن:
حرف المؤمن الواعي عن خطه	 
إما أن تكون عقبة كؤود في طريقه	 
إما تشغل حياته وأغلب طاقانه مشاكلها اليومية	 
ولكــن إذا كانــت المــرأة مؤمنــة، واعيــة، متقيــة، مثقفــة فإنهــا ترفــع مــن يحيــط بهــا إلــى 	 

ــأم البنيــن عليهــا الســام. أعلــى المســتويات، ولنــا قــدوة فــي التربيــة ب

المرأة إذن لها مسئووليتان )مسئولية النفس / مسئولية الغير(
إذن تضحيــة المــرأة المؤمنــة بشــئ مــن راحتهــا ورغباتهــا مــن أجــل حمايــة اإلســام الصحيــح 
فــي هــذه المرحلــة الحرجــة، لهــو شــعور عالــي بالمســئولية وعلــى األخــوات الواعيــات توعيــة 

األخريــات علــى الخطــر الــذي يحيــط باألمــة اإلســامية.

اآلن نحن نعمل من أجل إعداد جيل منتظر......

ماهو المطلوب؟
الثــورة . 1 القواعــد اإلســامية العريضــة المســتعدة للتفاعــل اإليجابــي مــع أهــداف  توفــر 

المهدويــة  الكبــرى، والــذي يوجــد هــذه الحالــة هــو اتضــاح حقيقــة وأحقيــة منهــج أهــل 
البيــت عليهــم الســام الــذي يمثلــه اإلمــام المهــدي عليــه الســام، واتضــاح أنــه هــو المنهــج 

ــل. ــل اإلســام المحمــدي األصي ــذي يمث ال
ــه يوجــد  ــة لإلســام، ألن ــة عــرض الصــورة الصحيحــة النقي ــة التمهيدي ــذه الحرك دور ه
حالــة التطلــع لإلســام كبديــل حضــاري إلنقــاذ البشــرية، واإلقبــال عليــه خــارج دائــرة العالــم 

اإلســامي الموجــود اآلن.
وبالتالــي يفتــح أبــواب التفاعــل اإليجابــي مــع الثــورة المهدويــة الكبــرى بيــن الشــعوب 
اإلســامية وحتــى غيــر اإلســامية ألنهــا جربــت المــدارس والتيــارات الفكريــة والسياســية 
األخــرى، وعايشــت فشــلها فــى تحقيــق الســعادة المنشــودة للبشــرية، بــل جلبــت للبشــرية 

األزمــات الماديــة والمعنويــة.

توفــر وســائل اإلتصــال المتطــورة التــي تتيــح للجميــع التعــرف علــى الحقائــق وبالتالــي . 2
الســماح بوصــول الحــق إلــى الجميــع، مــع بيــان  بطــان وزيــف المــدارس األخــرى.

حتى يصل المؤمن يحتاج أن يفرق بين )اإلنتظار السلبي( و)اإلنتظار اإليجابي(

ألنــه مــع األســف هنــاك تصــورا خاطئــا لإلنتظــار وهــو غيــر منســجم مــع هــذه الثقافــة 	 
الحضاريــة، وســبب ذلــك )الامبــاالة( عنــد بعــض األفــراد ،واليعــرف ســوى وضــع اليــد علــى 
ــام ليغيــر واقعــه، ــي اإلم ــس اليعمــل ينتظــر متــى يأت ــام )ع(، وهــو جال ــا يذكــر اإلم ــرأس عندم ال
ــام  ــده اإلم ــف مايري ــر األرض. هــذا خل ــع المائكــة ليطه ــام ســيظهر م واآلخــر يظــن أن اإلم

ــدف . ــق اله ــارك لتحقي ــو المع ــارك تل ــذي ســيخوض المع ال

هنــاك انتظــار ســلبي  جامــد يكــون فيــه دور المنتظــر رصــد العامــات فقــط التــي ذكــرت 	 
ــات عندمــا ذكــرت العامــات، أرادت أن تحمــل  ــات دون أي عمــل ،مــع أن الرواي ــي الرواي ف
المنتظــر مســئولية: كيــف يتعامــل مــع هــذه العامــات ؟ وبالتالــي كيــف يســتعد لظهــور 

اإلمــام؟

هنــاك انتظــار متحــرك ولكنــه مفســد ألنــه يــرى البــد مــن مــلء األرض بالجــور والفســاد 	 
ــة أخطــر مــن عــدم معرفــة اإلنتظــار. تعجيــا لظهــور اإلمــام )ع(، وهــذه الحال
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هــذا يكــون إمــا عــن جهــل مركــب، أو تســييس الفــرد أو الجماعــة لحمــل شــعار انشــروا 	 
الفســاد ليظهــر الحجــة عليــه الســام.

ــاس،  ــم الن ــة ه ــي الغيب ــن أن الســبب ف ــاب )الرســائل العشــر( بي ــي كت الشــيخ الطبرســي ف
ــاس. ــم الن ــور ه ــي الظه ــك الســبب ف وكذل

ــاة، 	  ــاك )معان ــاة ألن هن ــع ضريبــة المعان ــد أن يتحمــل المؤمــن دف ــي الب مــن اإلنتظــار اإليجاب
مآســي، صعــاب( تواجــه المنتظريــن مــن قبــل أعــداء اإلمــة وأعــداء اإلســام.

ايضا من صور المعاناة  حالة )قلق، اضطراب، عدم استقرار(

النتظــار اإلمــام وهــى ســبب فــي اإلرتقــاء المعنــوي والقــرب مــن اهلل تعالــى )أفضــل أعمــال أمتــي 
انتظــار الفــرج( .

إذن البــد مــن اإلنتظــار اإليجابــي الــذي يحمــل الفــرد مســئوليات عديــدة اتجــاه حالــة اإلســتبداد 
ــور، وتأســيس  ــد للظه ــى التمهي ــا، وهــو بمعن ــي حينه ــا ف ــم ومظاهــر الفســاد ،والتصــدى له والظل

قاعــدة علــى أســاس الفــرد والمجتمــع / كمــا أشــار اإلمــام الخمينــي )قــدس ســره(:
ــر  ــون عب ــي ويك ــي العالم ــد والتأســيس لمشــروعه اإلله ــى أســاس التمهي ــون عل ــار يك أن اإلنتظ

خطــوات :
اإللتزام بتعاليم اإلسام وأحكامه وقيمه مع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 1
الجهاد في سبيل اهلل ومواجة الظالمين والمستكبرين .. 2
العمــل علــى نشــر اإلســام الصحيح،وتقديمــه لشــعوب العالــم كطــرح بديــل ومنقــذ وحيــد . 3

للشــعوب .
السعي إلقامة حكومة إسامية.. 4
إعداد جيل واع مؤمن ومخلص.. 5
ــام المعصــوم  . 6 ــى طاعــة االم ــم الســام عل ــة األمــة وخصوصــا شــيعة أهــل البيــت عليه تربي

واإللتــزام بأوامــره، مــن هنــا صــار علينــا اإللتــزام بخــط المرجعيــة الدينيــة الواعيــة العاملــة 
ألنهــا هــى النائبــة فــي غيبــة اإلمــام المعصــوم لمثــل هكــذا إعــداد .

ختاما:
علينــا أن نكــون فــي أرقــى صــور التمثــل باألخــاق الفاضلــة، وأن نعمــل بالــورع  ومحاســن 
ــو  ــد أن تكــون ســلوكا لإلنســان وه ــي الب ــه الســام الت ــام الصــادق علي ــا حــث اإلم األخــاق كم
ــي ســلوكا ينســجم مــع الدعــوة  يمهــد األرضيــة ويهــيء النفــس، وأن يكــون ســلوك الفــرد الموال
كمنهــج دعــوة لإلمــام المهــدي عليــه الســام  وبذلــك يمثــل معنــى االنتظــار الواقعــي  جعلنــا اهلل 

ــن.                                                  وإياكــم مــن المنتظري

المرأة بين واقع السالم والمسلمين 

َخَلْقَناُكــْم  ــا  إِنَّ ــاُس  الَنّ َهــا  أَُيّ )يَــا  تعالــى  قــال 
ــَل  ــُعوبًا َوَقَبائِ ــْم ُش ــى َوَجَعْلَناُك ــٍر َوُأْنَث ــْن َذَك ِم
أَْتَقاُكــْم(   ِ الَلّ ِعْنــَد  أَْكَرَمُكــْم  إَِنّ  لَِتَعاَرُفــوا 

 .۱۳ الحجــرات 

إن النظريــة القرآنيــه ال تفــرق بيــن الذكوريــه 
متســاويان  فاإلثنــان  فــارق  بــأي  األنثويــه  أو 
اهلل  مــن  والثــواب  واألجــر  والخلــق  بالبــدء 
بالمكــون  يتعلــق  مــا  بعــض  إال  وجــل  عــز 
بيــن  والمعيــار  األنثــوي  والمكــون  الذكــوري 
للمــرأه  القرآنيــه  فالنمــاذج  التقــوي  األثنيــن 
تعــددت فــي القــرآن كنمــوذج المــرأه المقاومــه 
بنــت  آســيا  كالســيده  الفرعونيــه  للهيمنــة 
مزاحــم ع ونمــوذج المــرأه التــي أحيــت مبــادئ 
الصــون والعفــه والحجــاب المعنــوي والظاهــري 
كابنــة شــعيب النبــي التــي تمشــي إحداهمــا 
ــا  ــي يقدمه ــرأه الت ــوذج الم ــي اســتحياء ونم عل
القــرآن فــي العقــل واإلدارة والحكمــة والتدبيــر 
الغــرور  وعــدم  واالستشــاره  والسياســة 
كالســيده بلفيــس وتعاطيهــا مــع النبــي ســليمان 
ــر مــن نســلها  ــر الكثي ــل والخي والنمــوذج األمث
ــوذج  ــراء )ع( وهــي النم ــرة الســيدة الزه الطاه
ــرة  ــة ومفك ــة وعالم ــدة ومربي ــرأة كمجته للم
ورســالية ومقاومــة ومشــاركة فــي الحكــم 
التــي  اإلســام  ألهــداف  وأسســت  والدولــة 
ــرأة،  ــة الم ــن دون حرك ــق م ــن أن تتحق اليمك
ــال عنهــا  ــذي كــرم المــرأة والتــي ق واالســام ال
النبــي األكــرم صــل اهلل عليــه وآلــه وســلم )أن 

النســاء شــقائق الرجــال(.

أمــا اليــوم فقــد جــردت المــرأة مــن آدميتهــا 
االســام  صنعهــا  التــي  ومكانتهــا  وإنســانيتها 
التهميشــي  اإلقصائــي  الفكــر  بأيــدي أصحــاب 
التكفيــري اليــوم تتعــرض المــرأة لإلنتهــاكات 
وتســاق وتبــاع فــي كوبــان وســنجار وســوريا 
بيــت  الــى  الكريــم  البيــت  مــن  فأخرجوهــا 
اللئيــم وأعادوهــا الــى عصــر الجاهليــة مــن 
ــذي  ــي هــذا الفكــر ال ــاوي ف خــال فوضــى الفت
شــاذة  بفتــاوي  دونيــه  نظــرة  للمــرأة  ينظــر 
التليــق بالمــرأة والتنتســب للديــن وأحكامــه 
الشــرعية ال مــن قريــب وال مــن بعيــد. فيــراد 
لنــا مؤسســات دينيــة مرجعيــة للتصــدي لــكل 
ــر  ــذي كث ــت ال ــي الوق ــن ف ــن الدي ــرق م ــن م م
علــى اإلســام واتــره وقــل ناصــره أمــا تكليفنــا 
اليــوم فهــو الوحــدة، فلنتكاتــف جميعــا بــكل مــا 
أوتينــا مــن قــوة للوقــوف أمــام هــذه الهجمــة 
الشرســة ونعيــد للمــرأة كرامتهــا التــي صانهــا 
فــي  األنبيــاء  بهــا  واعتنــى  والقــرآن  اإلســام 

رســالتهم لألمــة.

خادمة المنبر الحسيني
زكية الموسوي 
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وعد الل متى يظهــــــــر
كل أمام به بشــــــــــــــر
بقسط يمضــي في الرض
بحكم واجب فـــــــــــرض
بعدل لالله يــــــــــــــرض

متى يظهر   متى يظهر

 نلتقي في كل عام أمليــنا
باتحاد اخوي راغبينــــــــــا
بالمحبة اجتمعتل سامعينا
بهدي النبي مقتـــــــــدينا
لكل الخير بنا يعلــــــــــــو
كل عناء له يحلـــــــــــــــــو
بخط ولئنا الواعــــــــــــــي
هذا المنبر ساعــــــــــــــــي
لنهج الحجة ساعــــــــي

متى يظهر   متى يظهر

زينة المنتظرين بالتمــــــــــــا م
عمل بورع ل كـــــــــــــــــــــالم

للظهور فاستعدوا باهتمام
فاز من يحظى بتسديد المام

كلمة اتحاد الحسينيات النسوية 
في الكويت / 2014 - 2015

 
المؤمنــات  االخــوات  مــن  مجموعــه  هــن 
المتصديــات لهمــوم المنبــر الحســيني والتــي 
ــا  ــا وجهده ــا وصوته ــذرت للحســين أعماره ن
والنقــاش  واإلجتمــاع  بالتعاضــد  وعلمهــا 
للعمــل معــا  اإللحــاد  لتأســيس هــذا  والحــوار 
وفــق رؤيــة مشــتركة لتحقيــق نتائــج ملموســة 
ســيد  تضحيــات  روح  لتمــس  ترتقــي  بنــاءة 

)ع(.  الشــهداء 
هــذا االتحــاد الــذي ينبــذ كل صــور التعصــب 
ــه.  ــه بالحســين ونهضت ــذات ليصــب اهتمام لل

هــذا االتحــاد الــذي يجمــع االخــوات ومــن جميــع 
طريــق  عــن  واحــده  بيــد  للعمــل  الخيــارات 
أهــداف  علــى  المســتند  الحكيــم  التحــاور 
ثــورة االمــام الحســين )ع( مــن خــال تقريــب 
وجهــات النظــر وتنظيــم الجهــود لتحقيــق اكبــر 
قــدر مــن المكتســبات التــي تخــدم القضيــة 
الحقــة وحتــى نرتقــي بمنبــر حســيني واع 
غيــر  والموروثــات  الدخائــل  كل  ونصحــح 
الائقــة بقضيتنــا الحســينية، ونرتقــي بعملنــا 
واطروحاتنــا واخاصنــا نحــو التقــدم بمســتوى 

يليــق بتضحيــات ســيد الشــهداء )ع(. 

وان ملتقانــا الــذي نتحــد جميعــا فــي كنفــه 
اليــوم هــو بضعــات مزجــات مــن قائدنــا وولــي 
أمرنــا بقيــة اهلل األعظــم إمامنــا الحجــة بــن 
الحســن عجــل اهلل تعالــى فرجــه الشــريف، 

فلتتحــد ارواحنــا فــي موطــن هــذه القضيــة 
الطائفيــة  النعــرات  اثــارة  او  عصبيــة  دون 
ــد عــن كل المشــاحنات وكل مايزعــزع  ونبتع

وحــدة الصــف والكلمــة . . ، باإلتحــاد.

تحــت  الملتقــى  هــذا  فكــرة  انبثقــت  لذلــك 
التقــوى( علــى  الكلمــة  جامــع  )أيــن  شــعار 

ــة مفتوحــة  ــاءات دوري ــات ولق وســبقته فعالي
المنبريــات ودورات تأهيليــة وحلقــات  بيــن 
نقاشــية قبــل محــرم لمناقشــة افضــل ماتقــدم 
مــن مواضيــح تخــدم القضيــة الحســينية وفــق 

االســامية.  الســاحة  مســتجدات 
المهــدي  درب  علــى  يثبتنــا  أن  اهلل  نســأل 
ــة  ــه الخفاق ــن يشــهد رايات ــر، ونكــون مم االغ
تصافــح عنــان الســماء وترســم فــي ارضهــا حلــم 

االنبيــاء.

خادمة المنبر الحسيني
أم حسين ماتقي 



محاضرات
مقاالت

قصائد / أناشيد

السنة الثالثة

بكل دعاء له نذكــــــــــــــــــــر
ولالنصار له ننصــــــــــــــــــر
بعد الغيب مستــــــــــــــورا

تشرق ارضنا نــــــــــــــــــــورا
ببيت الل مشهـــــــــــــــــورا

متى يظهر   متى يظهر

لالمام العهد منا تجــــــــــدد
كل فجر بالزياره يــــــــــــــــــردد
بولء وعطاء يتجســـــــــــــــــد
بارىء الكون له بالسعي يشهد
منتظرون للمهــــــــــــــــــدي

بالرواح له نقتدي
ضد الظلم ثــــــــــــــــــــــوارا

حتى نغدوا احـــــــــــــــــــــرارا
وللمهدي انصارا

متى يظهر   متى يظهر

لخادمة أهل البيت عليهم السالم / 
سعاد دشتي أم محمد الموسى

ديوان النتظار ج ٣
ــن  ــراء ام الحسـ ــدى الزهـ ــة لـ ــة محفوظـ ــوق المؤلفـ حقـ

ــا ــالم الل عليهـ سـ
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فلسفة العدالة في دولة العدل المنتظر
/ أ. أم حسين العمار

ــْوٍم  ــِقّ لَِق ــْوَن بِاْلَح ــِإ ُموَســى َوِفْرَع ــن نََّب ــَك ِم ــوا َعلَْي ــِن )2( نَْتُل ــاِب اْلُمِبي ــاُت اْلِكَت ــَك آيَ طســم )1( تِْل
ْنُهــْم ُيَذبِّــُح  ُيْؤِمُنــوَن )3( إَِنّ ِفْرَعــْوَن َعــا ِفــي األَْرِض َوَجَعــَل أَْهلََهــا ِشــَيًعا يَْســَتْضِعُف َطائَِفــًة ِمّ
أَْبَناَءُهــْم َويَْســَتْحِيي نَِســاءُهْم إِنـَّـُه َكاَن ِمــَن اْلُمْفِســِديَن )4( َوُنِريــُد أَن نَُّمــَنّ َعلـَـى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا 
ــَن لَُهــْم ِفــي األَْرِض َوُنــِري ِفْرَعــْوَن  ــًة َونَْجَعلَُهــُم اْلَواِرثِيــَن )5( َوُنَمِكّ ِفــي األَْرِض َونَْجَعلَُهــْم أَئَِمّ

ــَذُروَن )6( ( ــوا يَْح ــا َكاُن ــم َمّ ــا ِمْنُه ــاَن َوُجُنوَدُهَم َوَهاَم

المستقبل بين اليأس والمل
مــن المســائل المهمــة التــي وقعــت موضوعــا للبحــث والنقــاش بيــن المــدارس الفكريــة وقدمــت 
فيهــا آراء متفاوتــة تصــل أحيانــا إلــى حــد التبايــن مســألة المصيــر والمســتقبل البشــري .. فمــا 

هــي نهايــة المطــاف للمســيرة البشــرية؟ ومــا هــو لــون مســتقبلنا؟ ومــا الــذي ينتظرنــا؟
وجــزء كبيــر مــن أهميــة هــذه المســألة يكمــن فــي أثرهــا علــى الحاضــر الــذي نعيشــه. فالماضــي 
والحاضــر والمســتقبل حلقــات مترابطــة غيــر قابلــة للتفكيــك فيمــا بينهــا. فمــا الحاضــر إال 
نتيجــة للماضــي ولــن يكــون المســتقبل إال مــا قدمنــاه فــي حاضرنــا )ولتنظــر نفــس مــا قدمــت 
لغــد(. ومــن خــال معرفتنــا بالخارطــة العامــة للمســتقبل يمكنــك أن تختــار موقعنــا فيــه ونقــدم 

مــا ينفــع فــي تحصيــل هــذا الموقــع.
ــي المســتقبل البشــري  ــة ف ــة القرآني ــن النظري ــن ســورة القصــص تبي ــة م ــات المبارك ــذه اآلي ه
مــن خــال قصــة بنــي إســرائيل الذيــن عاشــوا ظروفــا مهولــة و أحــاط بهــم الرعــب ومــأل أقطــار 
وجودهــم حيــث اســتضعفهم الطاغيــة واســتصغرهم وذبــح أبناءهــم واســتحيا نســاءهم. إال أن 
اآليــات بعــد ذلــكـ  وكمــا هــو دأب القــرآن الكريــمـ  تجــاوزت هــذا الظاهــر الفاســد وكشــفت الغطــاء 
ــْم  ــي اْلَْرِض َونَْجَعَلُه ــُتْضِعُفوا ِف ــَن اْس ــى الَِّذي ــَنّ َعَل ُم ــُد أَن نَّ ــت )َوُنِري ــع األمــر حيــن قال عــن واق
ــًة َونَْجَعَلُهــُم اْلَواِرثِيــَن( فهــذا الحاضــر البائــس للمســتضعفين ليــس هــو نهايــة المطــاف بــل هــو  أَئَِمّ
مقدمــة لنتيجــة مشــرقة جــدا لهــؤالء المســتضعفين. ومســتقبل ملــيء بالعدالــة واألمــل. حيــث 
يتحــول ثقــل النعمــة مــن جانــب إلــى جانــب وتتبــدل األســباب مــا كان علــى المســتضعفين لهــم 

ومــا كان آلل فرعــون عليهــم.
ــة هــذه اإلرادة  ــى عمومي ــة عل ــن الدالل ــُد( م ــة المضــارع )ُنِري ــر بصيغ ــي التعبي ــا ف وال يخفــى م
وأنهــا قانــون عــام وســنة إلهيــة مطــردة فــي مســيرة اإلنســان علــى هــذه األرض. يشــهد التاريــخ 
ــاإلرادة  ــي عــن هــذه الســنة ب ــد تنــوع التعبيــر القرآن ــي مقاطعــه المختلفــة. وق ــا ف ــى تحققه عل
ُبــوِر  ِقيــَن( والكتابــة تــارة أخــرى )َولََقــْد َكَتْبَنــا ِفــي الَزّ تــارة وبيــان العاقبــة تــارة )َواْلَعاِقَبــُة لِْلُمَتّ
الُِحــوَن(، وهــذه اآليــة األخيــرة إضافــة إلــى داللتهــا  ْكــِر أََنّ اْلَْرَض يَِرُثَهــا ِعَبــاِدَي الَصّ ِمــن بَْعــِد الِذّ
علــى مــا ســبق، هــي تــدل علــى أمــر آخــر أيضــا وهــو أن وراثــة الصالحيــن لــألرض ليســت نظريــة 
إســامية فقــط، بــل هــي نظريــة عامــة ألهــل الديانــات بــل ومــن خــال نظــرة عامــة علــى الفكــر 

البشــري يمكــن القــول بــأن هــذه النظريــة هــي نظريــة عامــة لبنــي البشــر يقــول عنهــا الســيد 
الشــهيد الصــدر رضــوان اهلل عليــه )ليــس المهــدي تجســيدا لعقيــدة إســامية فحســب بــل هــو 
عنــوان لطمــوح اتجهــت إليــه البشــرية بمختلــف أديانهــا ومذاهبهــا وصياغــة إللهــام فطــري أدرك 
النــاس مــن خالــه ـ علــى الرغــم مــن تنــوع عقائدهــم ووســائلهم إلــى الغيــب ـ أن لإلنســانية يومــا 
موعــودا علــى األرض تحقــق فيــه رســاالت الســماء بمغزاهــا الكبيــر وهدفهــا النهائــي وتجــد فيــه 
المســيرة المكــدودة لإلنســان علــى مــر التاريــخ اســتقرارها وطمأنينتهــا بعــد عنــاء طويــل .. بــل 
لــم يقتصــر الشــعور بهــذا اليــوم الغيبــي والمســتقبل المنتظــر علــى المؤمنيــن دينيــا بالغيــب بــل 
امتــد إلــى غيرهــم أيضــا وانعكــس حتــى علــى أشــد األيدولوجيــات واإلتجاهــات العقائديــة رفضــا 
للغيــب والغيبيــات كالماديــة الجدليــة التــي فســرت التاريــخ علــى أســاس التناقضــات وآمنــت 
ــام والســام وهكــذا نجــد أن  ــه الوئ ــك التناقضــات ويســود في ــه كل تل ــى في ــوم موعــود تصف بي
التجربــة النفســية لهــذا الشــعور التــي مارســتها اإلنســانية علــى مــر الزمــن مــن أوســع التجــارب 
النفســية وأكثرهــا عمومــا بيــن أفــراد اإلنســان(، وهــذا يعنــي أن ثمــة تجــارب نفســية ونظريــات 
ــم، فــي مقابــل هــذه النظريــة الباعثــة علــى األمــل، إال أنهــا ال تتســم  أخــرى حــول مســتقبل العال
بالعمــوم واإلنتشــار. وهــي النظريــات التشــاؤمية واليائســة مــن المســتقبل. وهــذه النظريــات على 
األغلــب هــي وليــدة الظــروف الخارجيــة وردة فعــل للفشــل الذريــع الــذي منيــت بــه المذاهــب 
والمجتمعــات البشــرية فــي تحقيــق العــدل ورفــع الظلــم عــن كاهــل البشــرية . وهــي وإن كانــت 
تظهــر فــي فتــرات متفاوتــة إال أنهــا ال تلبــث أن تتاشــى كمــا حــدث لظاهــرة الهيبيــز التــي انتشــرت 

فــي ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي وتاشــت بعــد ذلــك، والتاشــي دليــل عــدم األصالــة.
فاإليمــان بيــوم الخــاص ووجــود المخلــص إذا هــو المذهــب اإلنســاني األصيــل بــل يمكــن القــول 
ــك نجــد  ــى، لذل ــأن هــذا اإليمــان هــو منبثــق مــن اإليمــان الفطــري بوجــود اهلل ســبحانه وتعال ب
ــْن َرْوِح  ــُس ِم ــُه ل يَْيَئ ــط اليــأس والقنــوط مــن رحمــة اهلل بالكفــر )إِنَّ ــم ترب ــات القــرآن الكري آي
ُم اْلَكاِفــُروَن( إذا فــي المقابــل مــن يمتلــك روح األمــل والمنتظــرون لعمليــة التغييــر  ِ إِل اْلَقــوْ الَلّ

الكبــرى هــم القــوم المؤمنــون دون ســواهم.
إال أن القــول بــأن هــذه النظريــة هــي النظريــة األصيلــة والرائجــة بيــن أغلــب بنــي البشــر ال يلــزم 

منــه اإلتفــاق علــى جميــع التفاصيــل والجزئيــات فيهــا كمــا اليخفــى.
ــى  ــع عل ــق الجمي ــاء األرض قســطا وعــدال، لكــن ال يتف ــوم الخــاص وامت ــن بي ــع يؤم ــم الجمي نع
ــذي ســيمأل األرض قســطا وعــدال؟ وهــل هــو  ــم مــن هــو المخلــص ال معنــى العــدل ومصداقــه. ث
ــات  ــا هــي صف ــان؟ وكيــف ســيحقق الخــاص؟ وم ــي آخــر الزم ــه ســيوجد ف ــا أم أن موجــود فع
الدولــة التــي ســيقيمها؟ وهــل لنــا نحــن أهــل الحاضــر دور فــي تأســيس أو إدارة تلــك الدولــة؟

وغير ذلك من التفاصيل.

هــذه أســئلة تتفــاوت المــدارس الفكريــة فــي اإلجابــة عليهــا تبعــا لرؤيتهــا الكونيــة. ومــا يهمنــا 
الجــواب عنــه حاليــا مــن بيــن هــذه األســئلة همــا الســؤالين األخيريــن، حــول صفــات الدولــة التــي 

ســيقيمها المخلــص ودورنــا نحــن تجــاه تلــك الدولــة المنتظــرة.
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فما هي صفات الدولة التي سيقيمها المخلص ؟
هــذا الســؤال كاألســئلة الســابقة مــن حيــث اختــاف المــدارس الفكريــة فــي اإلجابــة عليــه فلــكل 

مدرســة تصــور خــاص للمدينــة الفاضلــة متأثــر برؤيتهــا العامــة للكــون والحياة.

ــة وفقــا للرؤيــة القرآنيــة التــي قدمنــا لهــا بآيــات ســورة  نحــن هنــا ســنقدم صفــات هــذه الدول
ــًة َونَْجَعَلُهــُم اْلَواِرثِيَن  ُمــَنّ َعَلــى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي الَْرِض َونَْجَعَلُهــْم أَئَِمّ القصــص )َوُنِريــُد أَن نَّ
ــا َكاُنــوا يَْحــَذُروَن )6( ــَن لَُهــْم ِفــي الَْرِض َوُنــِري ِفْرَعــْوَن َوَهاَمــاَن َوُجُنوَدُهَمــا ِمْنُهــم َمّ )5( َوُنَمِكّ
فوفقــا لهــذه اآليــات فــإن الدولــة المنتظــرة هــي خافضــة رافعــة تتبــدل فيهــا المواقــع بيــن 
المســتضعفين والمســتكبرين، هــذه اآليــات تشــبه إلــى حــد كبيــر مــا ورد فــي الدعــاء المنســوب 
إلــى الناحيــة المقدســة الموســوم بدعــاء اإلفتتــاح )اللهــم إنــا نســألك دولــة كريمــة تعــز بها اإلســام 
وأهلــه وتــذل بهــا النفــاق وأهلــه( فالصفــة األساســية فــي هــذه الدولــة إذا أنهــا دولــة منــة 

للمســتضعفين وعــذاب وذل للمســتكبرين ..
ــي هــذه  ــة ف ــو أن اللغ ــة وه ــر تســاؤال حــول هــذه الدول ــد تثي ــا ق لكــن هــذه النصــوص وأمثاله
النصــوص هــي لغــة الوعيــد والتهديــد للمســتكبرين ممــا يعنــي أن الدولــة المنتظــرة لــن تكــون 
خاليــة مــن العنــف وســفك الدمــاء بــل هــذا المعنــى ورد ذكــره صريحــا فــي العديــد مــن الروايــات 
ــه قــال: )إذا خــرج القائــم لــم  كالروايــة عــن أبــي بصيــر، عــن أبــي عبــد اهلل )عليــه الســام( أنَّ
يكــن بينــه وبيــن العــرب وقريــش إالَّ الســيف، مــا يأخــذ منهــا إالَّ الســيف، ومــا يســتعجلون بخــروج 
القائــم؟ واهلل مــا لباســه إالَّ الغليــظ، ومــا طعامــه إالَّ الجشــب، ومــا هــو إالَّ الســيف، والمــوت تحــت 
ــي الجــارود، عــن  ــة( عــن أب ــاب )الغيب ــي كت ــي ف ــا النعمان ــي ذكره ــة الت ظــّل الســيف(. والرواي
القاســم ابــن الوليــد الهمدانــي، عــن الحــارث األعــور الهمدانــي، قــال: قــال أميــر المؤمنيــن )عليــه 
الســام(: )بأبــي ابــن خيــرة اإلمــاء _ يقصــد القائــم _ يســومهم خســفا، ويســقيهم بــكأس مصبــرة، 

وال يعطيهــم إالَّ الســيف هرجــا ..
ومــع أن أغلــب هــذه الروايــات تعانــي مــن مشــكلة فــي ســندها لكنهــا إلــى حــد مــا مؤيــدة لقولــه 
ــا َكاُنــوا يَْحــَذُروَن(، فكيــف ينســجم هــذا مــع  تعالــى )َوُنــِرَي ِفْرَعــْوَن َوَهاَمــاَن َوُجُنوَدُهَمــا ِمْنُهــم َمّ
كــون هــذه الدولــة هــي المدينــة الفاضلــة ومــع كــون مؤسســها هــو المخلــص للعالــم مــن الشــرور؟ 
أليــس العنــف وســفك الدمــاء هــو مــا نريــد الخــاص منــه؟ وهــل المســتقبل الســعيد الــذي ننشــده 

ونتــوق إليــه بفطرتنــا إال ذلــك الخالــي مــن كل مظاهــر القســوة والعنــف وســفك الدمــاء؟
ــدو ســؤاال ســاذجا جــدا،  ــه يب ــا إال أن ــض فع ــن البع ــارا م ــذا الســؤال وإن كان مث ــع ه ــي الواق ف
فالصفــة األساســية للدولــة المنتظــرة هــي صفــة العــدل .. والمخلــص هــو مــن يمــأل األرض قســطا 
وعــدال بعدمــا ملئــت ظلمــا وجــورا .. وتطبيــق العدالــة بهــذا المعنــى يقتضــي الوقــوف بقــوة فــي 
وجــه الظلــم وصــده وإنــزال العقوبــة بالظالميــن، كمــا يقتضــي الرحمــة والليــن فــي الموضــع الــذي 
يســتحق ذلــك .. فليــس العــدل إال وضــع األمــور فــي مواضعهــا )وأيقنــت أنــك أنــت أرحــم الراحميــن 
فــي موضــع العفــو والرحمــة وأشــد المعاقبيــن فــي موضــع النــكال والنقمــة(، علــى أن العقوبــة فــي 
موضــع النــكال والنقمــة ال تقابــل الرحمــة بمعناهــا العــام أبــدا بــل هــي مصــداق مــن مصاديقهــا .. 

بتعبيــر آخــر نحــن عندمــا نســأل عــن الدولــة المنتظــرة هــل هــي دولــة عنــف أم دولــة رحمــة 
فــإن هــذا الســؤال مســبب عــن اعتقادنــا بــأن العنــف والرحمــة متقابــان ال يجتمعــان أبــدا والحال 
أن األمــر ليــس كذلــك، فكثيــر مــن حــاالت العقوبــة والشــدة فــي الظاهــر هــي رحمــة ولطــف فــي 
ــاٌة  ــاِص َحَي ــي اْلِقَص ــْم ِف ــاة )َولَُك ــه حي ــم بأن ــذي يصفــه القــرآن الكري ــا ال الباطــن كالقصــاص مث
ــاِب( وكعقوبــة الزانيــة والزانــي التــي تشــدد اآليــات علــى تطبيقهــا )َوَل تَْأُخْذُكــم  ــا ُأولِــي الَْلَب يَ
ِ( ومــا ديــن اهلل  بِِهَمــا َرْأَفــٌة( ولكــن فــي نفــس الوقــت تصفهــا بأنهــا مــن ديــن اهلل )ِفــي ِديــِن الَلّ
إال رحمــة للعالميــن فهــذه العقوبــة علــى قســوتها الظاهريــة لكنهــا رحمــة مــن شــأنها أن تضمــن 
ُســوِل إَِذا  ِ َولِلَرّ َهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اْســَتِجيُبوا لِلَّ الســامة للمجتمــع. كذلــك يقــول اهلل تعالــى )يـَـا أَُيّ
َدَعاُكــْم لَِمــا ُيْحِييُكــْم( األنفــال - 24، فســمى الجهــاد والقتــال الــذي يدعــى لــه المؤمنــون محييــا 
لهــم، ومعنــاه أن القتــال ســواء كان بعنــوان الدفــاع عــن المســلمين أو عــن بيضــة اإلســام أو كان 

قتــاال ابتدائيــا كل ذلــك بالحقيقــة دفاعــا عــن حــق اإلنســانية فــي حياتهــا.
ــذي وســعت رحمتــه كل شــيء يأمــر رســوله  ــى ال ومــن هــذا البــاب نجــد اهلل ســبحانه وتعال
الــذي هــو رحمــة للعالميــن بــأن يقاتــل الظالميــن ويقتلهــم حتــى ينتهــوا عــن ظلمهــم )وقاتلوهــم 
حتــى ال تكــون فتنــة ويكــون الديــن هلل فــان انتهــوا فــا عــدوان اال علــى الظالميــن( ومــا حقيقــة 

قتــال الظالــم إال إزالــة الموانــع والعقبــات التــي تصــد المســيرة اإلنســانية عــن كمالهــا المنشــود
وببيان آخر يمكننا القول بأن الرحمة على نوعين:

1ـ رحمة قلبية عاطفية 2ـ رحمة عقلية
الرحمــة القلبيــة هــي التــي تكــون بدافــع العطــف الرقــة تجــاه المبتلــى بالنقــص والحاجــة. 
والرحمــة بهــذا المعنــى ضاربــة فــي جــذور المخلوقــات، ومختلطــة بكيــان الموجــودات الحيــة، 
حتــى إن الفــرس لترفــع حافرهــا، والناقــة لترفــع خفهــا مخافــة أن تصيــب ولدهــا، كمــا فــي 

ــه. ــه وآل ــى اهلل علي ــن رســول اهلل صل ــة ع الرواي
لكــن هــذا النــوع مــن الرحمــة يمكــن أن تكــون لــه نتائــج كارثيــة حيــن يقتصــر نظــر اإلنســان 

علــى الحاجــة اآلنيــة دون النظــر إلــى العواقــب.

أمــا الرحمــة العقليــة فهــي الرحمــة النابعــة مــن مقــام الربوبيــة والتدبيــر بحيــث ال يكــون الدافــع 
ــر هــو  ــره )المدب ــى عاقبــة األمــر ودب ــل تنظــر إل ــع حاجــة مســتعجلة ب ــي ورف ــا هــو أمــر آن فيه
الــذي يتصــرف بحكمــة بحيــث ياحــظ دبــر األمــور وعواقبهــا(، يشــبه هــذا النــوع مــن الرحمــة 
ــظ  ــا لحف ــا مث ــه المصــاب بالغرغرين ــو يباشــر قطــع أحــد أعضائ ــض وه ــب بالمري رحمــة الطبي
حيــاة المصــاب مــن التلــف. حيــث يبــدو ظاهــر األمــر قســوة وخشــونة إال أنــه فــي الواقــع لطــف 
ــر األمــور  ــة بدب ــى معرف ــاج إل ــاة، ومــن الواضــح أن هــذا النــوع مــن الرحمــة يحت ورحمــة وحي
وعواقبهــا لتكــون هــذه الرحمــة واســعة ممتــدة. اهلل ســبحانه وتعــال ألنــه بــكل شــيء محيــط 
فقــد وســعت رحمتــه كل شــيء )يــا داوود كمــا ال تضيــق الشــمس علــى مــن جلــس فيهــا كذلــك 
ــاده ال تكــون علــى حســاب عبــد  ــا(، فرحمتــه ألحــد عب ــى مــن دخــل فيه ال تضيــق رحمتــي عل
آخــر كمــا ال يكــون إحســانه إليــه فــي حــال يتعــارض مــع إحســانه إليــه فــي حــال آخــر فالعبــد 
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كلــه بروحــه وبدنــه ومتعلقاتــه تســعه رحمــة اهلل وال تضيــق عليــه، هــذه هــي صفــة رحمــة 
اهلل،  وإن كان هنــاك مــن يتصــف بهــذا النــوع مــن الرحمــة غيــر اهلل ســبحانه فــا بــد أن يكــون 
لــه ارتبــاط خــاص بــاهلل، بعبــارة أخــرى ال بــد أن يكــون مهبــط الوحــي ليكــون معــدن الرحمــة.

ــة ســيف وقتــل نقــول  ــا دول ــة بأنه ــة المهدوي ــات التــي وصفــت الدول ــك الرواي ــى تل وعــودا عل
بــأن هنــاك روايــات آخــرى لعلهــا مــن حيــث الســند أكثــر وثاقــة مــن األولــى تصــف الجــو العــام 
ــو مــن رحمــة ورأفــة حيــث اخــرج الصافــي فــي منتخــب  ــه اليخل للمواجهــة مــع الظالميــن وأن
األثــر عــن كشــف األســتار للحــاج النــوري عــن عقــد الــدرر لجمــال الديــن المقدســي والفتــن ألبــي 
ــه،  ــه ـ أي المهــدي )ع(، يأخــذ البيعــة عــن أصحاب ــر المؤمنيــن )ع(: أن ــح الســليلي عــن أمي صال
علــى أن ال يســرقوا وال يزنــوا وال يســبوا مســلما وال يقتلــوا محرمــا وال يهتكــوا حريمــا محرمــا. 
وال يهجمــوا )يهدمــوا( منــزل، وال يضربــوا احــدًا إال بالحــق وال يكنــزوا ذهبــا والفضــة والبــرًا وال 
شــعيرًا، وال يأكلــون مــال اليتيــم. بمــا تقــدم يتضــح أن الدولــة المنتظــرة فــي مرحلــة التأســيس 
قائمــة علــى الرحمــة، أمــا مــا بعــد التأســيس فمــع أن علمــاء اإلجتمــاع مــن قبيــل )ماكــس فييــر( 
يــرون أن العنــف مكــون أساســي مــن مكونــات الدولــة وأن اختفــاءه هــو اختفــاء للدولــة، ألن مــا 

ســيبقى فــي حالــة اختفــاء العنــف ليــس إال الفوضــى بيــن مختلــف مكونــات البنــاء االجتماعــي.
ــى العنــف مســببة بأمــور تــزول الحاجــة  ــة إل ــإن حاجــة الدول ــكام غيــر دقيــق ف إال أن هــذا ال
ــل  ــم وأكم ــة بأت ــا الرحم ــا ســتتجلى فيه ــث عنه ــي صــدد الحدي ــي نحــن ف ــة الت ــا. الدول بزواله
وأبهــى صورهــا وســيزول العنــف بــزوال أســبابه الموضوعيــة والنفســية يقــول اهلل تعالــى 
ــن  ــا اســتخلف الذي ــي األرض كم ــوا الصالحــات ليســتخلفنهم ف ــوا و عمل ــن آمن ــد اهلل الذي )وع
مــن قبلهــم وليمكنــن لهــم دينهــم الــذي ارتضــى لهــم وليبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــا يعبدوننــي 
ال يشــركون بــي شــيئا: فأهــم ســمات الدولــة المنتظــرة كمــا تبينهــا هــذه اآليــة اســتبدال حالــة 

ــن.. الخــوف باألم
ويمكن حصر أسباب العنف فيما يلي:

ضعف العقل أمام الهوى. 1
القــرآن الكريــم يحدثنــا عــن أول حادثــة عنــف وقعــت فــي المجتمــع البشــري وهــي حادثــة 
ــس  ــع النف ــو تطوي ــة ه ــذه الحادث ــي ه ــا أن الســبب ف ــن لن ــل ويبي ــه هابي ــل ألخي ــل قابي قت
ــم يكــن  ــي نفســه، ول ــن ف ــر الهي ــس باألم ــل األخ لي ــِه( فقت ــَل أَِخي ــُه َقْت ــُه نَْفُس ــْت لَ َع )َفَطَوّ
ــول  ــى مقب ــوض إل ــر المرف ــك، لكــن تدريجــا يمكــن أن يتحــول األم ــل كذل ــى قابي ــا عل هين
بــل ومطلــوب، تمامــا ككثيــر مــن الظواهــر التــي رفضهــا المجتمــع بشــكل فطــري واشــمأز 
منهــا فــي زمــان ثــم طوعــت لــه نفســه قبولهــا تدريجــا فأقرهــا بعــد ذلــك وقبلهــا ومارســها 
ــا  ــا أشــبه. هــذه المســائل تحــدث كثيــرا فــي مجتمعاتن أيضــا مــن قبيــل زواج المثليــن وم
والمســبب الرئيــس لهــا هــو وقــوع العقــل ـ الثابــت فــي أحكامــه واألصيــل فــي موقعــه ـ تحــت 
أســر الهــوى المتغيــر المتقلــب. يقــول الســيد الطباطبائــي ) أن اإلنســان ال يســتند فــي شــيء 
مــن مقاتاتــه إلــى حكــم االســتخدام و االســتعباد المطلــق الــذي يذعــن بــه فــي أول أمــره 

فــإن هــذا حكــم مطلــق نســخه اإلنســان بنفســه عنــد أول وروده فــي االجتمــاع و اعتــرف 
ــع نفســه،  ــن مناف ــره م ــي غي ــدار يؤت ــره إال بمق ــع غي ــي مناف ــي أن يتصــرف ف ــه ال ينبغ بأن
بــل إنمــا يســتند فــي ذلــك إلــى حــق الدفــاع عــن حقوقــه فــي منافعــه فيفــرض لنفســه حقــا 
ثــم يشــاهد تضييعــه فينهــض إلــى الدفــاع عنــه. فــكل قتــال دفــاع فــي الحقيقــة، حتــى أن 
الفاتحيــن مــن الملــوك و المتغلبيــن مــن الــدول يفرضــون ألنفســهم نوعــا مــن الحــق كحــق 
ــي األرض أو  ــاش أو مضيقــة ف ــي المع ــى غيرهــم أو عســرة ف ــة التأمــر عل ــة ولياق الحاكمي
غيــر ذلــك فيعتــذرون بذلــك فــي مهاجمتهــم علــى النــاس وســفك الدمــاء وفســاد األرض 

وإهــاك الحــرث و النســل.(
وهكــذا نــرى إنســان اليــوم كيــف طوعــت لــه نفســه قتــل أخيــه ورأى ذلك حقا مــن حقوقه، 
أو كيــف طــوع لإلخــوة قتــل بعضهــم بعضــا تحــت عناويــن براقــة أمثــال الديموقراطيــة 
والحريــة ومحاربــة اإلرهــاب. طبعــا المســألة ال تقتصــر علــى العنــف علــى الصعيــد الدولــي 

بــل حتــى علــى الصعيــد الفــردي واألســري الســبب هــو نفســه علــى األغلــب.
عقــول النــاس فــي مرحلــة مــا قبــل قيــام دولــة الحــق هــي أســيرة تحــت هــوى المســتكبرين 
) كــم مــن عقــل أســير تحــت هــوى أميــر( فــا يســمع النــاس إال مــا يــراد لهــم، وال يــرون وال 
يقــرأون و ال يدرســون وال يفكــرون إال كمــا يــراد لهــم .. أي أن ثمــة نتائــج معــدة مســبقا مــن 
قبــل المســتكبرين تقــاد إليهــا عقــول النــاس ـ علــى مســتوى النظــر والعمــل ـ أســيرة مكبلــة. 

وهــذا هــو الســبب الرئيســي فــي العنــف والحــروب وســفك الدمــاء بغيــر حــق ..
لكــن بعــد قيــام دولــة الحــق يقــول اإلمــام الباقــر: )إذا قــام قائُمنــا وضــع اهلل يــده علــى رؤوس 
العبــاد، فجمــع بهــا عقولهــم، وَكُملــت بــه أحامهــم( وهــذه الروايــة فيهــا إشــارة إلــى الســبب 

الثانــي مــن أســباب العنــف وهــو:

اإلختاف في الرؤية والتشخيص. 2
هــذا الســبب ليــس منفصــا عــن الســبب األول بــل هــو امتــداد لــه وأثــر مــن آثــاره فالعقــل 
الناقــص إمــا أنــه اليــرى الحقيقــة أو أنــه يــرى الحقيقــة مشــوهة أو أنــه يــرى جــزء الحقيقــة 
وهــذا مــا يــؤدي إلــى اإلختــاف فــي وجهــات النظــر والمواقــف ومــن ثــم الصــدام. أمــا حيــن 
تكتمــل العقــول فــإن الحقيقــة ســتظهر بوجــه واحــد للجميــع فتجتمــع العقــول حينهــا 
)فجمــع بهــا عقولهــم( ويســتقيم النــاس علــى الطريقــة فيكــون ســيرهم واحــدا ال تصــادم فيهــا 
وال اختــاف ويــزول الســبب الثانــي مــن أســباب العنــف، الدنيــا فــي دولــة الحــق، وباكتمــال 
العقــول واإلســتقامة علــى الطريقــة تتحقــق بقيــة النتائــج التــي تذكرهــا اآليــات والروايــات 
لهــذه الدولــة والتــي هــي مــع قليــل مــن التأمــل ســتبدوا نتائجــا طبيعيــة جــدا وليســت مــن 
بــاب المعجــزة. هــذه النتائــج التــي أخبــر بهــا القــرآن الكريــم فــي أكثــر مــن موضــع، يقــول 
ِهــْم َلََكُلــوا ِمــن َفْوِقِهــْم  بِّ ــن َرّ ــْوَراَة َواْلِنِجيــَل َوَمــا ُأنــِزَل إِلَْيِهــم ِمّ ُهــْم أََقاُمــوا الَتّ تعالــى )َولـَـْو أَنَّ
ْنُهــْم َســاَء َمــا يَْعَمُلــوَن(، ويقــول )َولـَـْو  ْقَتِصــَدٌة، َوَكِثيــٌر ِمّ ــٌة ُمّ ْنُهــْم ُأَمّ َوِمــن تَْحــِت أَْرُجِلِهــم، ِمّ
ــَماِء َواْلَْرِض( ويقــول علــى  ــَن الَسّ َقــْوا لََفَتْحَنــا َعَلْيِهــم بَــَرَكاٍت ِمّ أََنّ أَْهــَل اْلُقــَرٰى آَمُنــوا َواتَّ
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ــَماَء  ــاًرا )10( ُيْرِســِل الَسّ ــُه َكاَن َغَفّ ُكــْم إِنَّ لســان نــوح ســام اهلل عليــه ) َفُقْلــُت اْســَتْغِفُروا َربَّ
ــاٍت َويَْجَعــْل لَُكــْم أَْنَهــاًرا(،  َعَلْيُكــْم ِمــْدَراًرا )11( َوُيْمِدْدُكــْم بِأَْمــَواٍل َوبَِنيــَن َويَْجَعــْل لَُكــْم َجَنّ
ــا(. النتائــج المذكــورة فــي  ــاًء َغَدًق ــَقْيَناُهم َمّ ــِة َلَْس ِريَق ــى الَطّ ــَتَقاُموا َعَل ــِو اْس َّ ويقــول)َوأَن ل
هــذه اآليــات مــا هــي إال نتائــج تكوينيــة طبيعيــة ال تخلــف فيهــا . فكمــا أن الحــوادث الكونيــة 
تؤثــر علــى اإلنســان باعتبــاره جــزءا مــن الكــون فــإن اإلنســان أيضــا يؤثــر علــى الحــوادث 
الكونيــة لنفــس الســبب، فحيــن تنبســط يــد الولــي ويمــارس واليتــه التامــة علــى المجتمــع 
ــا  ــت عليه ــي كان ــا واألغــال الت ــن إصره ــا م ــد تحريره ــاس بع ــول الن البشــري ويجمــع عق
النتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي اســتقامة النــاس واكتمــال قوتهــم علــى تســخير الطبيعــة 
بــل ومــا وراء الطبيعــة أيضــا بعــض المفســرين فســر قولــه تعالــى )لََكُلــوا ِمــْن َفْوِقِهــْم 
َوِمــْن تَْحــِت أَْرُجِلِهــْم( بالــرزق الباطنــي والظاهــري إذ أن مفــردة األكل ال تســتعمل فــي 
خصــوص األكل المــادي فقولــه تعالــى )َوَل تَْأُكُلــوا أَْمَوالَُكــم بَْيَنُكــم بِاْلَباِطــِل( وقولــه )يَْأُكُلــوَن 
أَْمــَواَل اْلَيَتاَمــى ُظْلًمــا( تحمــل علــى مطلــق التصــرف فــي األمــوال .. كذلــك هنــا حيــن يقــول 
)لََكُلــوا( فهــي تحمــل علــى مطلــق اإلســتفادة ســواء كانــت مــن النعــم الظاهريــة ـ فهــم ســوف 
يســتفيدون مــن فوقهــم المطــر وأشــعة الشــمس ومــا إلــى ذلــك ومــن تحــت أرجلهــم تتفجــر 
العيــون وتخــرج بــركات األرضـ  كذلــك مــن حيــث النعــم الباطنيــة والمعنويــة هــم ســيأكلون 
ــي المراكــز والمؤسســات العلميــة وفــي مــن فوقهــم بنــزول  ــم ف مــن تحــت أرجلهــم بالتعل
ُل َعَلْيِهــُم  ُ ُثــَمّ اْســَتَقاُموا تََتَنــَزّ َنــا الَلّ المائكــة عليهــم باإللهامــات اإللهيــة )إَِنّ الَِّذيــَن َقالُــوا َرُبّ

اْلَمالئَِكــُة( وبهــذا أيضــا ســيزول ســبب آخــر مــن أســباب العنــف وهــو:

الفقر والحاجة. 3
ــاَل األســطوان  يقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه : “تقــيء األرض أفــاذ كبدهــا، أمَث
ــول:  ــُت، ويجــيُء القاطــع فيق ــذا قتْل ــي ه ــول: ف ــل فيق ــة، فيجــيُء القات ــن الذهــب والفّض م
فــي هــذا قطعــُت رحمــي، ويجــيُء الســارق فيقــول: فــي هــذا قطعــت يــدي، ثــّم يَدعونــه فــا 
يأخــذون منــه شــيئا. وهكــذا يتضــح لنــا جليــا أن الدولــة المنتظــرة فــي الرؤيــة القرآنيــة 
هــي دولــة تتجلــى فيهــا نعمــة الواليــة بالتجلــي التــام. وكمــا أتــم اهلل النعمــة علــى عبــاده 
فــي يــوم الغديــر تتــم اســتفادة النــاس مــن هــذه النعمــة بــزوال الموانــع فــي دولــة المهــدي.
بقــي ســؤال مهــم جــدا حــول دورنــا نحــن تجــاه هــذه الدولــة، فمــا هــو دورنــا نحــن تجــاه 

الدولــة المنتظــرة ؟
ــود، إذ  ــدي الموع ــة المه ــة حــول قضي ــئلة المتقدم ــي األس ــن باق ــف ع ــذا الســؤال يختل ه
أن الغالبيــة مــن النــاس وإن اتفقــوا علــى فكــرة مجــيء المخلــص وقيــام دولــة الحــق .لكــن 
مــن بيــن جميــع المــدارس والمذاهــب فــإن المذهــب اإلمامــي قــد يكــون هــو الوحيــد الــذي 
يتعامــل مــع هــذه القضيــة ويتفاعــل معهــا كأمــر واقــع. ويعتبــر اإلنتظــار جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
القضيــة المهدويــة بــل مــن المفــردات األصليــة لفهــم الديــن والحركــة االجتماعيــة لألمــة 

اإلســامية نحــو أهــداف اإلســام العليــا.

يقــول المستشــرق البريطانــي هنــري كوربــان: )التشــيع يرفــض أن يكــون مســتقبله وراءه، 
بخــاف اإلســام الســِنّي األكثــري الــذي لــم يعــد لإلنســانية فــي نظــره، بعــد النبــي األخيــر، مــن 
جديــٍد تنتظــره، يحافــظ التشــيع علــى المســتقبل مفتوًحــا، بإعانــه أنــه حتــى بعــد مجــيء خاتــم 
األنبيــاء، ثمــة أمــور بعــُد لانتظــار، أي إظهــار المعنــى الروحــي للرســاالت التــي أتــى بهــا األنبيــاُء 
الكبــار. تلــك كانــت المهمــة التأويليــة التــي توالَّهــا األئمــُة األطهــار. ]...[ لكــن هــذا اإلدراك 
الروحــي لــن يكــون كامــًا إال فــي نهايــة عصرنــا، عنــد ظهــور اإلمــام الثانــي عشــر، اإلمــام الغائــب 
فــي الوقــت الحاضــر والقطــب العرفانــي لهــذا العالــم(. ويقــول أيضــا: )إن كَلّ مــا ظهــر ويســتمر فــي 
الظهــور علــى الوعــي الشــيعي فــي صــورة اإلمــام الثانــي عشــر وأحــداث ســيرته: والدتــه، غيبتــه، 
ــه ينبغــي لــه، مــن اآلن فصاعــًدا، أن يكــون لــه معنــى  ظهوراتــه، مجيئــه كفارقليــط، إن ذلــك كلَّ
ــا عــن  عنــد الغربــي، ومــن اآلن فصاعــًدا، ينبغــي أال يكــون الطــرح الشــيعي عــن اإلمــام الغائــب قصًيّ

دراســاتنا ]الغربيــة[ فــي الميتافيزيقــا األخــروي(.
ونجــد آثــار هــذا التعاطــي جليــا فــي التــراث الشــيعي بشــكل الفــت للنظــر فمــع أن قضيــة المهــدي 
الموعــود كمــا بينــا فــي بدايــة الحديــث هــي عنــوان لطمــوح اتجهــت إليــه البشــرية عامــة ومــع 
أن جميــع المســلمين يــروون عــن النبــي الخاتــم قولــه )أفضــل أعمــال أمتــي انتظــار الفــرج( لكننــا 
ال نجــد آثــار هــذا اإلنتظــار فــي تــراث أي مدرســة كمــا نجدهــا فــي التــراث الشــيعي حيــث يــروي 
ــة  ــي تصــوغ نفســية اإلنســان بكيفي ــة الت ــات واألدعي ــن الرواي ــات م ــم المئ ــن أئمته الشــيعة ع

تتناســب مــع اإلنتظــار وتعــده وتهيئــه للمســتقبل الســعيد علــى مختلــف األصعــدة.
ل

نأخــذ علــى ســبيل المثــال دعــاء الندبــة الــذي يقــرأه الشــيعة كل جمعــة، و الــذي يرويــه العامــة 
ابــن طــاووس فــي مصبــاح الزائــر عــن اإلمــام الحجــة كمــا ذكرالعامــة المجلســي فــي زاد المعــاد 
أنــه مــروي بســند معتبــر عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام وكفــى بهــذا الدعــاء اعتمــادا وتوثيقــا، 
ــة  ــي القــرون المتاحقــة، هــذا الدعــاء هــو رواي ــه ف ــى إتيان ــر علمــاء الطائفــة عل مواظبــة أكاب
ريَعــَة اِلَْيــه َواْلَوســيلََة اِلــى ِرْضوانـِـه بلســان الدعــاء بيــن  لمســيرة األوليــاء الذيــن جعلهــم اهلل الَذّ
يــدي اهلل ســبحانه وهــذه الروايــة هــي بمثابــة التوطئــة والمقدمــة لمــا ســيأتي بعــد ذلــك، وهــو 
البــكاء والندبــة )فعلــى األطائــب مــن أهــل بيــت محمــد وعلــي صلــى اهلل عليهمــا وآلهمــا فليبــك 

الباكــون. وإياهــم فلينــدب النادبــون. ولمثلهــم فلتــذرف الدمــوع مــن العيــون .. (

لماذا ؟ وما هي فلسفة هذا البكاء ؟
الجواب على هذا السؤال هو ما يميز هذا الدعاء ويجعله شبيه بالمعجزة ..

فهــذا الدعــاء فــي عيــن كونــه رســالة عشــق خاصــة يعيــش معهــا اإلنســان ألــذ و أحلــى حــاالت 
الخلــوة مــع معشــوقه إال أنــه أيضــا يخــرج اإلنســان مــن ذاتــه و يشــق جــدران األنــا عنــده ليصبــح 

همــه واســعا جــدا بســعة همــوم األنبيــاء واألوصيــاء، حيــث يضــج الداعــي قائــا:
لََمــِة، اَْيــَن اْلُمْنَتَظــُر  َــِة، اَيــْـَن الــْـُمَعُدّ لِـــَقْطِع دابـِـِر الَظّ ــُة اهلِل الَّتــي ال تَْخُلــو ِمــَن اْلِعْتــَرِة اْلهاِديـ اَْيــَن بَِقَيّ
َخــُر لَِتْجديــِد اْلَفرآئِــِض  الِقاَمــِة ااْلْمــِت َوْالِعــَوِج، اَْيــَن اْلُمْرتَجــى الِزالـَـِة اْلَجــْوِر َواْلُعــْدواِن، اَْيــَن اْلُمَدّ
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ــَن  ــُل الِْحيــاِء اْلِكتــاِب َوُحــُدوِدِه، اَْي ــَن اْلُمَؤَمّ ــريَعِة، اَْي ــِة َوالَشّ ــاَدِة اْلِملَّ ــُر الِع ــَن اْلُمَتَخَيّ ــَنِن، اَْي والُسّ
ــْرِك َوالِنّفــاِق،  ــِة الِشّ ــَن هــاِدُم اَْبِنَي ــَن قاِصــُم َشــْوَكِة اْلُمْعَتديــَن، اَْي ــِه، اَْي ــِم الّديــِن َواَْهِل ُمْحيــي َمعالِ
ــاِق(،  ــقاِق )الِنف ــِيّ َوالِشّ ــُروِع اْلَغ ــُد ُف ــَن حاِص ــاِن، اَْي ْغي ــاِن َوالُطّ ــوِق َواْلِعْصي ــِل اْلُفُس ــُد اَْه ــَن ُمبي اَْي
ْيــِغ َواالْهــواءِ، اَْيــَن قاِطــُع َحبائـِـِل اْلِكــْذِب )الَكــِذِب( َوااْلْفِتــراِء، اَْيــَن ُمبيــُد اْلُعتــاِة  اَْيــَن طاِمــُس آثــاِر الَزّ
َواْلَمــَرَدِة، اَْيــَن ُمْســَتأِصُل اَْهــِل اْلِعنــاِد َوالَتّْضليــِل َوااْلْلحــاِد، اَْيــَن ُمـــِعُزّ ااْلْولِيــاِء َوُمــِذُلّ ااْلْعــداِء، اَْيــَن 
ْقــوى، لهــذا يبكــي الداعــي لقطــع دابــر الظلمــة وإقامــة األمــت والعــوج  جاِمــُع اْلَكِلَمــِة )الَكِلِم(َعلـَـى الَتّ
ــاء ورســاالت الســماء. مــن  ــد الفرائــض والســنن، وهــذه األمــور ليســت إال أهــداف األنبي وتجدي
الســهل أن يبكــي اإلنســان علــى مصابــه، بــل مــن الســهل أن يبكــي اإلنســان لمنظــر مؤلــم يشــاهده 
ــب واســع وصــدر  ــى قل ــاج إل ــذا يحت ــوق البشــرية!! ه ــن أجــل حق ــكاء م ــن الب ويتصــوره .. لك

منشــرح بســع ذلــك كلــه، وهــذه هــي حقيقــة الندبــة وطلــب الفــرج.
أحــد أصحــاب اإلمــام الصــادق يقــول: قلــت للصــادق )ع(: العبــادة مــع اإلمــام منكــم المســتتر فــي 
الســّر فــي دولــة الباطــل أفضــل ؟.. أم العبــادة فــي ظهــور الحــّق ودولتــه مــع اإلمــام الظاهــر منكــم ؟..
فقــال: يــا عمــار !.. الصدقــة فــي الســّر واهلل أفضــل مــن الصدقــة فــي العانيــة، وكذلــك عبادتكــم 
فــي الســّر مــع إمامكــم المســتتر فــي دولــة الباطــل أفضــل، لخوفكــم مــن عدوكــم فــي دولــة الباطــل 
ــة الحــّق، وليــس  ــي دول ــام الظاهــر ف ــع اإلم ــور الحــّق م ــي ظه ــد اهلل ف ــة، ممــن يعب وحــال الهدن

العبــادة مــع الخــوف فــي دولــة الباطــل مثــل العبــادة مــع األمــن فــي دولــة الحــّق.
اعلمــوا أّن َمــن صّلــى منكــم صــاة فريضــة وحدانــا، مســتترًا بهــا مــن عــدوه فــي وقتهــا فأتّمهــا، 
كتــب اهلل عــّز وجــّل لــه بهــا خمســة وعشــرين صــاة فريضــة وحدانيــة، ومــن صّلــى منكــم 
صــاة نافلــة فــي وقتهــا فأتمهــا ، كتــب اهلل عــّز وجــّل لــه بهــا عشــر صلــوات نوافــل، ومــن عمــل 
منكــم حســنًة كتــب اهلل لــه بهــا عشــرين حســنة، وُيضاعــف اهلل تعالــى حســنات المؤمــن منكــم 
ــى نفســه، وأمســك مــن  ــى إمامــه وعل ــه وعل ــى دين ــة عل ــه، ودان اهلل بالتقي إذا أحســن أعمال

لســانه أضعافــا مضاعفــة كثيــرة، إّن اهلل عــّز وجــّل كريــم.
فقلــت: جعلــت فــداك !.. قــد رّغبتنــي فــي العمــل، وحثثتنــي عليــه، ولكنــي أحــب أن أعلــم: كيــف 
صرنــا نحــن اليــوم أفضــل أعمــاالً مــن أصحــاب اإلمــام منكــم الظاهــر فــي دولــة الحــق، ونحــن وهــم 

علــى ديــٍن واحــٍد، وهــو ديــن اهلل عــّز وجــّل ؟..
فقــال )ع(: إنكــم ســبقتموهم إلــى الدخــول فــي ديــن اهلل وإلــى الصــاة والصــوم والحــّج وإلــى كل 
فقــه وخيــر، وإلــى عبــادة اهلل ســّرًا مــن عدوكــم مــع اإلمــام المســتتر، مطيعــون لــه، صابــرون 
معــه، منتظــرون لدولــة الحــق، خائفــون علــى إمامكــم وعلــى أنفســكم مــن الملــوك، تنظــرون إلــى 
حــّق إمامكــم وحقكــم فــي أيــدي الظلمــة، قــد منعوكــم ذلــك واضطروكــم إلــى جــذب الدنيــا وطلــب 
ــك  ــم، فبذل ــن عدوك ــى دينكــم، وعبادتكــم، وطاعــة ربكــم، والخــوف م ــر عل ــع الصب ــاش، م المع

ضاعــف اهلل أعمالكــم، فهنيئــا لكــم هنيئــا.
فقلــت: جعلــت فــداك !.. فمــا نتمنــى إذًا أن نكــون مــن أصحــاب القائــم )ع( فــي ظهــور الحــق؟.. 
ــال:  ــة الحــق؟.. فق ــال أصحــاب دول ــن أعم ــاالً م ــك أفضــل أعم ــك وطاعت ــي إمامت ــوم ف ونحــن الي
ســبحان اهلل !.. أمــا تحبــون أن ُيظهــر اهلل عــّز وجــل الحــّق والعــدل فــي البــاد، ويحّســن حــال 

عامــة النــاس، ويجمــع اهلل الكلمــة، ويؤلــف بيــن القلــوب المختلفــة، وال ُيعصــى اهلل فــي أرضــه، 
وُيقــام حــدود اهلل فــي خلقــه، وُيــرّد الحــّق إلــى أهلــه، فيظهــروه حتــى ال يســتخفي بشــيٍء مــن 

الحــّق مخافــة أحــٍد مــن الخلــق؟
مــا ذكــره اإلمــام الصــادق هنــا تحــت عنــوان )أمــا تحبــون( هــو عينــه مــا يوجهنــا دعــاء الندبــة 
للبحــث عنــه بأيــن وأيــن، وهــذا الســؤال بأيــن وأيــن وإن كان إنشــاء وطلبــا فــي الظاهــر لكنــه 

يتضمــن توجيهــا وصياغــة روحيــة للمنتظــر.
أوال ـ هــذا الســؤال يثيــر حالــة الهــم وعــدم الرضــا واأللــم بســبب األمــت والعــوج والجــور 

والعــدوان.
ثانيا ـ هذا السؤال يثير حالة األمل أيضا بإزالة تلك المسببات لأللم.

ــه دافــع لطلــب  ــم ليــس ل ــم واألمــل ركــن أساســي فــي عمليــة اإلنتظــار فمــن ال يتأل وكل مــن األل
ــا مــن الحركــة والطلــب ., ــه كان يأســه مانع الخــاص ومــن ال أمــل لدي

وكمــا أن القلــب المــادي الطبيعــي بــه شــقين شــق أيمــن وآخــر أيســر وطالمــا كانــت هنــاك 
موازنــة بيــن الشــقين فــي اســتقبال الــدم وضخــه إلــى البــدن كان القلــب ســليما.. كذلــك القلــب 
فــي عالــم العرفــان الــذي هــو مركــز الشــعور واإلدراك والحــس أيضــا لــه شــقين قــال أبــو عبــداهلل 
)عليــه الســام(: كان أبــي يقــول: ليــس مــن عبــد مؤمــن إال وفــي قلبــه نــوران: نــور خيفــة، ونــور 
رجــاء، لــو وزن هــذا لــم يــزد علــى هــذا ولــو وزن هــذا لــم يــزد علــى هــذا.( الرجــاء وألــم الخــوف 

عامــة إيمــان القلــب وســامته ..
القلــب الــذي هــو مركــز المعرفــة واإليمــان ســامته موكولــة بطبيعــة ونحــو آالمــه وآمالــه 
فالمؤمــن مــن ســاءته ســيئته وســرته حســنته .. الشــعور بالســيئة واأللــم كاشــف ودليــل علــى 
أن نبــض القــب صحيــح وســليم وكذلــك إذا ســرته حســناته، هــذا علــى صعيــد أعمــال اإلنســان 
وطموحــه الشــخصي كذلــك فــي المجــال األوســع واألهــم وهــو مــا يوجهنــا إليــه دعــاء الندبــة، 
فالمؤمــن مــن ســرته صحــة وســامة مجتمعــه وإقامــة األمــت والعــوج فيــه ومــن ســاءته ســيئات 

مجتمعــه مــن جــور وعــدوان وتعــدي.
إذا الســؤال بأيــن وأيــن هــو حــث علــى اإلنتظــار بإثــارة األمــل واأللــم ببيــان مراكــز األلــم ومثيراتــه، 
األمــر اآلخــر المســتفاد مــن هــذا المقطــع مــن الدعــاء هــو أن مــا وقــع موضوعــا للبحــث والســؤال 
ــي  ــن يحي ــا نبحــث عم ــاس. لكن ــر الن ــوظ ال يضــره كف ــن اهلل محف ــن اهلل فدي ــس دي ــكاء لي والب
ــن  ــه أي ــن وأهل ــم الدي ــي معال ــن محي ــن. أي ــة للدي ــاة اإلجتماعي ــي المجتمــع وعــن الحي ــن ف الدي
المدخــر لتجديــد الفرائــض والســنن. الــذي ســينفض الغبــار عمــا بلــى مــن أحــكام اإلســام مــن 
حيــث حضورهــا وتجســيدها وتداولهــا بيــن الفقهــاء والسياســيين والنــاس عمومــا فيســتخرج مــا 
كان محجــورا عليــه مــن أحــكام ونظريــات ليعيــده إلــى عقــول الــرأي العــام وليصــل بعــد ذلــك إلــى 

تجســيد عملــي عبــر إقامــة حكــم إســامي.
ــن  ــور نحــو م ــل الظه ــا قب ــة وم ــان الغيب ــي زم ــي مســيرته ف ــه اإلنســان ف ــة توجي ــذا بمثاب وه
تنطبــق عليــه هــذه العناويــن وإن بشــكل غيــر تــام. فالباحــث الواقعــي عــن مــواله يتلمــس آثــاره 
وصفاتــه فــي كل مــا حولــه. بــل توجهنــا هــذه العبــارات إلــى أن نســعى نحــن إلــى اإلتصــاف بهــذه 
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الصفــات بالدرجــة الممكنــة لنــا. وهــذا مــا يعطــي للمنتظــر الواقعــي قــوة يهابهــا أقــوى الفراعنــة 
علــى األرض . إن كانــت اآليــات التــي قرأناهــا فــي بدايــة الحديــث تصــف المنتظريــن الذيــن 
يرثــون األرض بـــ ) المســتضعفين ( ) ونريــد أن نمــن علــى الذيــن اســتضعفوا فــي األرض ( إال أن 
اإلســتضعاف ال يعنــي الضعــف أبــدا مــن كان ضعيفــا فــي نفســه الحاجــة للظالــم فــي اســتضعافه . 
هــؤالء المســتضعفون كمــا تصفهــم الروايــات ) عظمــاء فــي الســماء ( والوصــف الســماوي تعبيــر 
عــن الوصــف الواقعــي للشــيء . لذلــك نجــد القــرآن الكريــم يصفهــم فــي موضــع آخــر بأنهــم أشــداء 

علــى الكفــار رحمــاء بينهــم ..
هــذا إضافــة إلــى أن المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى اهلل مــن المؤمــن الضعيــف .فالمؤمــن 
ــة األرض )  ــك وراث ــا يســتحق لذل ــا ف ــارة األرض و إدارته ــى عم ــادرا عل ــن يكــون ق ــف ل الضعي
ولقــد كتبنــا فــي الزبــور مــن بعــد الذكــر أن األرض يرثهــا عبــادي الصالحــون ( والصــاح ليــس إال 

القــوة فــي جانبــي العلــم والعمــل
و بهــذا البيــان يمكــن الخلــوص إلــى أهــم مــا ينبغــي علــى المنتظــر تحقيقــه علــى الصعيــد الفــردي 
) النفســي ـ والعلمــي ـ والعملــي ( وكذلــك علــى الصعيــد اإلجتماعــي ليكــون منتظــرا واقعيــا 

وممهــدا لدولــة الحــق
وبهــذا يكــون المنتِظــر قــد ســاهم فــي تهيئــة الظــروف الموضوعيــة للظهــور . )فــكّل عمليــة تغييــر 
اجتماعــي يرتبــط نجاحهــا بشــروط وظــروف موضوعيــة ال يتأتــى لهــا أن تحقــق هدفهــا إالّ عندمــا 
تتوفــر تلــك الشــروط والظــروف. وتتميــز عمليــات التغييــر االجتماعــي التــي تفجرها الســماء على 
األرض بأنهــا ال ترتبــط فــي جانبهــا الرســالي بالظــروف الموضوعيــة ؛ الّن الرســالة التــي تعتمدهــا 
عمليــة التغييــر هنــا ربانيــة ، ومــن صنــع الســماء ال مــن صنــع الظــروف الموضوعيــة ، ولكنهــا فــي 
جانبهــا التنفيــذي تعتمــد الظــروف الموضوعيــة ويرتبــط نجاحهــا وتوقيتهــا بتلــك الظــروف. ومــن 
أجــل ذلــك انتظــرت الســماء مــرور خمســة قــرون مــن الجاهليــة حتــى أنزلــت آخــر رســاالتها 
علــى يــّد النبــي محمــد صلى اهلل عليه وآله وســلم ؛ ألّن االرتبــاط بالظــروف الموضوعيــة للتنفيــذ 
كان يفــرض تأخرهــا علــى الرغــم مــن حاجــة العالــم إليهــا منــذ فتــرة طويلــة قبــل ذلــك. والظــروف 
الموضوعيــة التــي لهــا أثــر فــي الجانــب التنفيــذي مــن عمليــة التغييــر ، منهــا مــا يشــّكل المنــاخ 
المناســب والجــّو العــام للتغييــر المســتهدف ، ومنهــا مــا يشــّكل بعــض التفاصيــل التــي تتطلبهــا 

حركــة التغييــر مــن خــال منعطفاتهــا التفصيليــة. (
) وأعنــي بالظــروف الموضوعيــة : الحالــة السياســية والحالــة االجتماعيــة لألمــة والواقــع 
ــة واســتعدادها النفســي..( الســيد  ــا الذاتي ــي إمكاناته ــدرة األمــة ف ــي المعاصــر ، ومــدى ق الدول

ــدي الشــهيد الصــدر بحــث حــول المه

الثورة الحسينية والثورة المهدوية
المشتركــات في المنطــق والهـدف /

 أ .هاشمية خالدي 

مــن المعــروف أن األئمــة )ع( تََرُكــوا مســأله األخــذ بثــأر اإلمــام الحســين )ع( معلقــه لحيــن ظهــور 
االمــام )عــج( ومــع ان التاريــخ يذكــر عــدد مــن الشــخصيات التــي حاولــت بــل وطرحــت مشــروع 
األخــذ بثــأر الحســين )ع( كالمختــار الثقفــي )رضــوان اهلل عليــه( إالّ أن مشــروعها لــم يكتمــل 
ــا لننصــر  واألخــذ بالثــأر ظــل ناقصــا .. كمــا بيــن اإلمــام الباقــر )ع( فــي تفســير قولــه تعالــى: )إنَّ
رســلنا والذيــن آمنــوا فــي الحيــاه الدنيــا ويــوم يقــوم األشــهاد(، إنــه قــال: الحســين بــن علــي )ع( 
ــم يطلــب بدمــه بعــد -  ــم قــال )ع( لقــد قتــل قتلــه الحســين )ع( ول ــم ينصــر بعــد ، ث منهــم ول

)كامــل الزيــارات البــن تولويــه ص ١٣٤(

الن الحســين ) ع ( يمثــل منهجــا عمليــا نحــو اإلســام المحمــدي األصيــل وقــد تجمعــت فيــه )ع(
ظامــات األنبيــاء واألئمــة ) عليهــم الســام ( مثلمــا تجمعــت فــي أعدائــه صفــاة الطغــاه ، كمــا أنــه 
ســام اهلل عليــه لــم يكــن ملــكا لعشــيره أو قبيلــه معينــه لتطالــب بدمــه بــل يخــص كل عالــم 
الوجــود .. فكربــاء عاشــوراء إنتهــاك لحرمــه إمــام معصــوم وهــو إنتهــاك للحــق الســماوي وللقيــم 

الّربانيــه.

فالمقصــود بالثــأر هنــا ليــس مــن األشــخاص الذيــن قتلــوه بشــكل مباشــر بــل األمــر يتعلــق بــكل مــن 
قبــل بفعــل أولئــك القتلــه وترّضــى عليهــم ودافــع عنهــم إلــى يــوم المحشــر

وهانحــن بيــن فتــره واُخــرى نســمع مــن يمجــد قاتــل الحســين )ع( ويعنفــون علــى االمــام 
خروجــه علــى الخليفــه ويدعــون أنــه قتــل بســيف جــده )ص( ..

فقد ورد أن عبدالسام بن صالح الهروي قال ، قلت البي الحسن الرضا )ع(
يابــن رســول اهلل ماتقــول فــي حديــث ٍ روي عــن الصــادق )ع( أنــه قــال إذا خــرج القائــم قتــل 
ذراري قتلــه الحســين )ع( بفعــل آبائهــا؟ فقــال )ع( هــو كذلــك فقلــت: وقــول اهلل عــز وجــل )وال 

تــزر وازره وزر اخــرى( مامعنــاه ؟
ــم  ــال آبائه ــه الحســين يرضــون بفع ــه ولكــن ذراري قتل ــع اقوال ــي جمي ــال )ع(: صــدق اهلل ف ق
ويفتخــرون بهــا ومــن رضــى شــيئا كان كمــن أتــاه ولــو أن رجــًا قتــل بالمشــرق فرضــى بقتلــه 

رجــل بالمغــرب لــكان الراضــي عنــد اهلل عــز وجــل شــريك القاتــل ....
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) عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ( ج ١ / ص ٢٧٣ باب ٢٧

لذلك الحسين )ع( ثار اهلل واليقوم بالثأر إالّ ولي اهلل الذي حددُه اهلل عز وجل .
ويؤيد ذلك ما ورد في الصلوات على فاطمه الزهراء )ع(

)اللهــم كــن الطالــب لهــا ممــن ظلمهــا واســتخف بحقهــا وكــن الثائــر اللهــم بــدم أوالدهــا( ونقــرأ 
فــي الصلــوات علــى الحســين )ع(:

وأشهد أن اهلل تعالى الطالب بثأرك ومنجز ماوعدك من النصر..

الوحدة السالمية ضرورة أم هدف مرحلي /
 أ. ليلى عبدالهادي المحميد 

المحاور:

- ماهية االتحاد بين المسلمين وتحديد مفهومه.
- الوحدة اإلسامية ضرورة أم هدف مرحلي.

- مسؤولية المتصدين للشأن العام في رص الصف.
- أهمية الوحدة في التوطئة للظهور المقدس.

مفهوم التحاد بين المسلمين:
الكثيــر مــن التســاؤالت تتــردد فــي أذهــان مــن يحمــل هــّم شــعار الوحــدة بيــن المســلمين، وهــذه 

التســاؤالت تــدور حــول ماهيــة االتحــاد وتحديــد مفهومــه:

هل االتحاد المطروح للبحث على مستوى العقائد؟ وأي العقائد يجب االتحاد فيها؟	 
هل المطلوب أن تكون األمة فقهيا على مذهب واحد؟ وأي مذهب فقهي هذا؟	 
ــاة 	  ــم مــن موضوعــات الحي ــا ليكــون موقفه ــا وفكري ــاس ثقافي هــل تعنــي الوحــدة وحــدة الن

ــة واحــدا؟ المختلف
هل معنى ذلك إلغاء التنوع في التفكير وحذف االتجاهات واإلبداعات الثقافية؟	 
ماذا عن اختاف المكان والزمان واللغات والعادات؟	 
ماذا عن التنوع بين اإلنسان وتلون أنماط التفكير واختاف األذواق؟	 
مــاذا عــن قــدرة اإلبــداع وفطــرة التجــدد المغروســة فــي التاريــخ البشــري وأيــن محلهــا فــي 	 

مســيرة الوحــدة؟
هل يمكن أن نكون أمة واحدة مع كل تلك الفوارق؟	 
مــاذا عــن وحــدة الحركــة اإلســامية ونحــن نشــهد عــدد هائــل مــن التنظيمــات والهيئــات 	 

فــي الســاحات اإلســامية، والتــي توزعــت منهــا علــى أســاس البــاد األصليــة فهنــاك هيئــة 
هنديــة وأخــرى باكســتانية وأخــرى مغربيــة وأخــرى مصريــة وهكــذا، هــل هــذا يخــدش 

مفهــوم الوحــدة؟
هــل يمكــن للوحــدة أال تلغــي الخصوصيــات وال تتعــارض مــع الواقعيــات وال تتقاطــع مــع 	 

الميــول و االتجاهــات؟
هــذه األســئلة وهنــاك العديــد منهــا تطــرح نفســها كلمــا حاولنــا أن نســتثمر عنــوان الوحــدة وأن 
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نعيــش واقــع الحيــاة المعقــد ونســعى للجمــع بيــن النظريــة والتطبيــق.

إننــا بحاجــة ابتــداًء لتحديــد مفهــوم الوحــدة لتتضــح أبعــاده وآفاقــه فــي المســتويات المختلفــة؛ 
أفــرادا وجماعــات.

إن التنــوع واالختــاف طبيعــة فــي هــذا العالــم، وعلــى تنوعــه نجــده مؤتلــف ومتناســق فــي 
مادياتــه ومعنوياتــه تحكمــه قوانيــن طبيعيــة واحــدة وســنن إلهيــة رتيبــة، فهــو لطــف إلهــي لــه 

غاياتــه الكبــرى فــي الخلــق.
وإن مشــروع الوحــدة قائــم مــن أربعــة عشــر قــرن مــن التاريــخ اإلســام وال يــزال حلمــا لــم تصــل 

إليــه الحالــة اإلســامية.
وإذا دققنــا علــى تجــارب المســلمين فــي الوحــدة فإننــا ســنجدها مبنيــة علــى نظريــة أن نتحــد 
يعنــي أن نتطابــق وهــذا يعنــي أن نلغــي االتجاهــات ونثبــت عقيــدة ومنهجــا واحــدا ونلغــي بقيــة 
األفــكار، لتكــون قيمــة كل إنســان متوقفــة علــى ســيره والتزامــه بهــذا المنهــج. كمــا أن الخــروج 
ــد  ــا، فق ــت فشــله تاريخي ــد أثب ــذا التصــور ق ــن. ونجــد أن ه ــى القواني ــردا عل ــر تم ــه يعتب عن
ســادت أنظمــة مختلفــة فــي العالــم كانــت تقــوم علــى أســاس البســط والســلطة المطلقــة، إال أنهــا 
غابــت وتهشــمت وحدتهــا أمــام التنــوع البشــري وقانــون االســتبدال والتغييــر الــذي ســنه المولــى 

ســبحانه.

إن التطابــق الوحــدوي المزعــوم ال يمكــن أن نجــده فــي األســرة الواحــدة بــل حتــى بيــن شــقيقين 
توأميــن مــن أب واحــد وأم واحــدة فــي بيــت واحــد. فــا يمكــن أن تكــون ميولهمــا واتجاهاتهمــا 
ورغباتهمــا ونوازعهمــا وطاقاتهمــا متطابقــة. فكيــف نريــد ذلــك ألمــة وشــعوب مختلفــة نشــوء 

وارتقــاء.

إن التصــور الحديــث للوحــدة والتــي خلصــت إليــه تجــارب اإلنســانية يقــوم علــى أســاس أن 
ــر  ــآراء المختلفــة وأكث ــر اســتيعابا وانفتاحــا ل ــا كلمــا كان أكث المجتمــع كلمــا تقــدم وكان قوي
انفتاحــا علــى االجتهــادات وكلمــا كان أقــدر علــى التعايــش والتآلــف مــع األنمــاط المختلفــة. فهــو 
مفتــوح علــى المســتقبل ومنفتــح علــى اآلخــر ويحمــل فــي أفــكاره وبرامجــه وخططــه العمليــة 
القــدرة علــى االســتيعاب اإليجابــي الــذي ال يلغــي اآلخريــن بــل يتقبــل وجودهــم ويحتــرم اختافهــم 
ويفهــم تنوعهــم االعتيــادي. وفــي هــذا النــوع مــن الوحــدة توجــد قواســم مشــتركة وأهــداف 
موحــدة والتقــاء فــي القضايــا المصيريــة وتوافــق علــى مواقــف أساســية، إلــى جانــب أنــه يتــرك 
مســاحات واســعة للحركــة وإعطــاء مجــاالت كبيــرة للتميــز وإغفــال النظــر عــن الخصوصيــات 
الذاتيــة والمســائل الخاصــة وخلــق أجــواء فعالــة لإلبــداع والتجديــد. وهــذا مــا نــادى بــه القــرآن 
ــوا، إن  ــل لتعارف ــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائ ــا أيهــا النــاس إن ــم: “ي الكري

أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم”. الحجــرات /١٣.

فهــذا التنــوع ضــرورة لتحقيــق التعــاون وتطويــر الحيــاة. واإلســام منــذ انبعاثــه شــهد تعــدد 
الثقافــات علــى أرضــه المتراميــة األطــراف وحــاور كل مــن التــراث الدينــي المســيحي واليهــودي 
ونزلــت اآليــات القرآنيــة تحــاور أهــل الكتــاب وشــكلت جــزءا كبيــرا مــن الســور. وكانــت حركــة 
اإلســام دعــوة إلــى توحيــد اهلل والعبوديــة هلل وحــده هــي أســاس قاعــدة التوحيــد بيــن البشــر. 
فالعبــادة هلل وحــده وأال يكــون اإلنســان ربــا لإلنســان ال يتخــذ بعضنــا بعضــا أربابــا مــن دون اهلل، 

فنعيــش ســواء علــى أســاس وحــدة اهلل.
الوحدة اإلسامية ضرورة أم هدف مرحلي.

سؤال جوهري يطرح في هذا المجال:
هل الوحدة اإلسامية ضرورة ؟ أم هدف مرحلي؟

القرآن يجيب بوضوح في أكثر من موضع:
- “ واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا “ )ال عمران /١٣(

- “ وأطيعــوا اهلل والرســول وال تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم واصبــروا إن اهلل مــع 
)٤٦ “)األنفــال/  الصابريــن 

- “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء” )األنعام /١٥٩(

االختــاف أمــر واقــع و الوحــدة أصــل و معيــار علمــي و عملــي نتعامــل بــه مــع المســائل الخافيــة 
ــد والفقــه، بأخــذ الدليــل و الحجــة وأخــذ أصــل الوحــدة أيضــا باالعتبــار فــي  حتــى فــي العقائ

طريقــة التعامــل مــع االختــاف بالــرأي.

اذن الوحــدة ضــرورة بيــن المســلمين أكــد عليهــا القــرآن الكريــم وأوصــى بهــا ســيد المرســلين 
ــض “  ــة يرك ــف الجماع ــن خال ــع م ــة و الشــيطان م ــى الجماع ــد اهلل عل ــال: “ ي ــد)ص( فق محم

ــة ) ٢-٦٦( . ــزان الحكم مي
يد اهلل قوة ونور في حياة الناس.

فــإن كانــت يــد اهلل مــع الجماعــة كانــوا أقويــاء ومســتبصرين بنــور اهلل، ال يضيعــون وال يتيهــون، 
يرعاهــم ويهديهــم ويغيثهــم وينصرهــم. واالنشــقاق عــن الجماعــة المؤمنــة يقتــرن بمعيــة 

الشــيطان فيكــون التيــه والضيــاع مــن نصيبــه.
وقد أجاب االمام علي عن تفسير السنة والبدعة والجماعة والفرقة فقال:

“ والســنة واهلل ســنة محمــد )ص( والبدعــة مــا فارقهــا والجماعــة واهلل مجامعــة أهــل الحــق 
وإن قلــوا والفرقــة مجامعــة أهــل الباطــل وإن كثــروا “ بحــار األنــوار ٢٦٦/٢.

روي االمام موسى بن جعفر )ع(: عن رسول اهلل )ص(:
“ إن اهلل جعــل اإلســام دينــه وجعــل كلمــة اإلخــاص حصنــا لــه، فمــن اســتقبل قبلتنــا وشــهد 

شــهادتا وأحــل ذبيحتنــا فهــو المســلم لــه مالنــا وعليــه مــا علينــا. “
ــل تفرضــه  ــة ب ــة والمرحل ــا تفرضــه الظــروف الطارئ ــس التزام ــزام اإلســاميين بالوحــدة لي الت

ــدة اإلســامية الواحــدة. القاع
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فنحــن نحتــاج الــي روح إســامية علميــة وحركيــة، مخلصــة هلل ورســوله وللمســلمين تصــدى 
لتأصيــل منهــج الوحــدة فــي الســاحات والمواقــف بذلــك المفهــوم العميــق للوحــدة والــذي يعطــي 

األمــة مفاتيــح العــزة والكرامــة.

ــى لــكل مؤمــن يستشــعر المســئولية تجــاه الرســالة “ ادع الــى ســبيل ربــك بالحكمــة  قــال تعال
والموعظــة الحســنة “ النحــل/١٢٥.

الحكمــة هــي فكــر هــادئ، متــزن وســلوك مســتقيم واضــح الخطــى والهــدف، وهــي وعــي ذاتــي فــي 
داخــل االنســان يجعــل رؤيتــه لألشــياء واضحــة فنــراه يختــار التصــرف الســليم والرأي الســديد.

الحكمــة نتــاج الرســاالت لصنــع االنســان المتــوازن، وال يكفينــا تخــرج الكثيــر مــن العلمــاء مــن 
ــل مــا نحتاجــه حقــا ًهــو تحــول المعلومــات التــي اســتمدوها مــن  مــدارس الفكــر والمعرفــة، ب
الدراســة والتجربــة الــى حكمــة واعيــة فيتحــول العلمــاء الــى حكمــاء يعرفــون الواقــع ويدرســون 
األشــخاص وظروفهــم والزمــن واألحــداث حتــى يديــروا الحيــاة والمعرفــة فــي االتجــاه الصحيــح 

الــذي يربــط النــاس بــاهلل ويرتقــي بهــم
من واقع الجهل والتناحر والتخلف.

ــي، فالمســلم المتشــدد  ــزام الدين ــي حــل محــل االلت ــه المســلمين أن التعصــب الطائف ــا يعاني مم
تجــاه االخريــن أصبــح بنظــر االخريــن أكثــر ايمانــا والتزامــا مــن غيــر المهتــم فــي دينــه وعقيدتــه 

والمتســامح فــي مذهبــه مــع االخريــن.
هــذا التعصــب أدى الــى إلغــاء فكــر اآلخــر باســم الديــن ممــا عطــل عمليــة التجديــد وإعــادة 
التقييــم بفكــر حكيــم لــكل مــا هــو بيــن أيدينــا مــن واقــع وهــذا بــدوره أثــر علــى حركــة الوحــدة 
والتقــارب بيــن فئــات المســلمين، قــد قــال اإلمــام الصــادق )ع( “ مــن تعصــب أو تعصــب لــه فقــد 

خلــع ربقــة االيمــان مــن عنقــه “.

ــكار الكثيــر مــن  ــة تعمــل علــى ان فاإلســام ال يضهــد الفكــر اآلخــر فهنــاك تيــارات الحاديــة ضال
المفاهيــم اإلســامية و اإلســام يرفضهــا رفضــا كامــا لكنــه بــذات الوقــت ال يعتمــد التعســف فــي 
مواجهتهــا الن الرؤيــة اإلســامية تــرى إن الحــوار هــو الطريــق األفضــل لتكويــن القناعــات، فنجــد 
القــرآن كتــاب الحــوار الــذي يمثــل الذهنيــة اإلســامية التــي تنفتــح علــى االخريــن كمــا عبــر اهلل 

فــي كتابــه “ و إنــا و إياكــم لعلــى هــدى أو فــي ضــال مبيــن “ ســبأ /٢٤.
يريــد اهلل أن نجادلهــم بالتــي هــي أحســن وأن ندعــو إلــى ســبيله بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

وأن ندفــع بالتــي هــي أحســن.
إننــا ال بــد أن ننفتــح علــى كل التيــارات لنقــول لهــا “ هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقيــن “ وادرســوا 

برهاننــا لنلتقــي علــى أســاس الفكــر والعلــم للوصــول إلــى الحقيقــة.

مسؤولية المتصدين للشأن العام في رص الصف: 
ــة والشــرعية  ــا العقائدي ــي نطــاق القضاي ــف الواحــد ف ــل الموق ــي تمث إن الوحــدة اإلســامية الت
والعمليــة التــي يلتقــي عليهــا المســلمون هــي القاعــدة الواحــدة الصلبــة التــي يقفــون عليهــا 
فينطلقــون منهــا للقضايــا المصيريــة، التــي تمثــل التحــدي الكبيــر لحاضرنــا ومســتقبلنا اإلســامي 
ــن أجــل اســقاط  ــل م ــازع و التقات ــق و التن ــق والتفري ــن خطــط التمزي ــره األعــداء م ــا يثي ــن م م

اإلســام كلــه مــن الداخــل و تطويــق حركتــه مــن الخــارج.

و اذا كان هنــاك بعــض الماحظــات فــي هــذا الجانــب أو ذاك فــإن العــاج لذلــك هــو االنطــاق فــي 
خــط األســلوب اإلســامي :

اوال بإرجــاع األمــر إلــى اهلل و إلــى الرســول بالكلمــة األحســن و األســلوب األحســن و االمتنــاع 
عــن األســاليب الســلبية المثيــرة لألحقــاد و العــدوان التــي ال تتناســب مــع األخــوة اإليمانيــة التــي 

عقدهــا اهلل بيــن المؤمنيــن فــي قولــه تعالــى: “ إنمــا المؤمنــون أخــوة” الحجــرات /١٠.
وفي النداء القرآني لإلصاح بين اإلخوة على هذا األساس “ فأصلحوا بين أخويكم “

ثانيــا القــرآن يدعــو إلــى الهــدوء العقلــي فــي حــال االختــاف مــع اآلخــر فلــم يوجــه النبــي)ص( 
إلــى عنصــر اإلثــارة العاطفيــة واالنفعــال وهــذا مــا تعبــر عنــه اآليــة الكريمــة “ قــل إنمــا أعظكــم 
بواحــدة أن تقومــوا هلل مثنــى وفــرادى ثــم تتفكــروا مــا بصاحبكــم مــن جنــة إن هــو إال نذيــر بيــن 

يــدي عــذاب شــديد” ســبأ /٤٦.

فنجــد أن القــرآن يوجهننــا أن ننفصــل مــن األجــواد الحماســية واالنفعاليــة الناتجــة عــن اختــاف 
طــرح األفــكار وهــذا مــا يســميه علمــاء النفــس بالعقــل الجمعــي فنجــد االنســان فــي هــذه األجــواء 

المنفعلــة ال يســتطيع عقلــه إن يفكــر، ينفتــح أو يتدبــر علــى الحقائــق مــن موقــع هــادئ.
ــي اهلل فــي  ــق ال ــا اهلل فــي هــذه األجــواء أن ننفــرد ونختلــي بــاهلل ونسترشــد الطري لهــذا دعان
جــو مــن الهــدوء وهــذه مــن أخاقيــات الوحــدة التــي يتحلــى بهــل المؤمــن، وهــي التحــرر مــن 
االنفعــال والغضــب وتحكيــم العقــل. ويصــف رســول اهلل المؤمــن فــي حــال اختافــه مــع طــرف مــا 
بأنــه يبقــى تقــي عــادل فيقــول فيــه “ ال يقبــل الباطــل مــن صديقــه وال يــرد الحــق علــى عــدوه “.

من أجل إن تتسلح بأخالقيات الوحدة:
ــرأي شــأن خــاص و هــو االعتقــاد الــذي ينعقــد القلــب عليــه و هــو مــن أخــص . 1 اعلــم أن ال

الخــواص الذاتيــة لإلنســان و مايديــن بــه و ال يحــق ألحــد أن يتدخــل فــي هــذا الشــأن بالقوة 
فاإلكــراه ال يجــدي و ال يؤثــر، فقــد يخضــع االنســان للقــوة و لكــن فــي قــرارة نفســه داخليــا 
يكــون رافضــا. واهلل ينفــي إمكانيــة االكــراه بقولــه تعالــي” ال إكــراه فــي الديــن “ البقــرة ٢٥٦.
وقــد أعطــي اهلل االنســان فــي هــذه الحيــاة ان يمــارس حريــة الــرأي والمعتقــد ولــم يوجــه 
ــرض “  ــدون ف ــم يعرضــون رســالة اهلل ب ــن االنســان فه ــة م ــذه الحري ــاءه لمصــادرة ه أنبي

فذكــر إنمــا آنــت مذكــر لســت عليهــم بمســيطر” الغاشــية / ٢١-٢٢.
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اجعــل لنفســك ميزانــا فعندمــا تعــادي شــخصا يخالفــك الــرأي، فهــل تقبــل أن يعاديــك اآلخرون . 2
علــى هــذا األســاس. فمعتقداتــك شــأن خــاص بــك وعليــك أن تعطــي اآلخريــن هــذا الحق.

احتمــل الصــواب والخطــأ، فالبعــض يبالــغ بالتعصــب آلرائهــم وال يعطــون أي فرصــة للطــرف . 3
ــم  ــف تعالي ــذا يخال ــي كل شــيء. ه ــل ف ــى باط ــم عل ــى حــق و غيره ــا عل ــم دوم اآلخــر فه
اإلســام الــذي يربــي أبنائــه علــى االســتماع لمختلــف اآلراء ومحاكتهــا علــى أســاس الدليــل 
ــول  ــن يســتمعون الق ــاد الذي ــى” فبشــر عب ــه تعال ــي قول ــال. ف والمنطــق ال التعصــب واالنفع

فيتبعــون أحســنه “ الزمــر/ ١٧-١٨.
تفهــم مواقــف اآلخريــن عندمــا تختلــف معهــم قبــل إن تتهمهــم بالعنــاد و الجحــود و تتخــذ . 4

منهــم موقفــا عدائيــا، عليــك تفهــم ظروفهــم و خلفيــة مواقفهــم، فلعــل لديهــم أدلــة مقنعــة 
أو لعلهــم يجهلــون الــرأي الحــق لقصــور فــي مداركهــم أو معلوماتهــم أو يعيشــون فــي بيئــة 

تحجــب عنهــم الحقائــق أو توجــد شــبهات تشــوش علــى أفكارهــم و أذهانهــم.
لــذا علينــا دراســة موقــف الطــرف اآلخــر والدخــول معــه فــي حــوار موضوعــي ومســاعدته 
للوصــول للحقيقــة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، فوضــوح الفكــرة لدينــا ال يعنــي أن 
النهــج  الكريــم علــى ذلــك  القــرآن  الوضــوح. و يربينــا  بنفــس  إليهــا  اآلخريــن ينظــرون 

الموضوعــي فــي قــول اهلل تعالــى عــن رفــض البعــض لرســاالت األنبيــاء:
- “ ذلك بأنهم قوم ال يعلمون” التوبة /٦.

- “ ذلك مبلغهم من العلم “ النجم /٣٠
وفــي موقــف نبينــا نبــي الرحمــة محمــد )ص( الــذي كان عنونــا لخلــق الوحــدة حيــن كان 

يدعــو قومــه فيقــول “ اللهــم اهــد قومــي فإنهــم ال يعلمــون “
ــإذا أصــر إنســان علــى رأي خاطــئ ورفــض قبــول الحــق . 5 ــرأي علــى صاحبــه، ف مســئولية ال

فهــو مــن ســيدفع ثمــن خطئــه ومــا علــى المهتديــن للحــق إال ارشــاده وهــو مــن بعــد ذلــك لــه 
كامــل الحريــة واالختيــار. فــا يوجــد داع أن تدخــل فــي معــارك وعــداء مــع اآلخريــن ألنهــم 
ــى  ــرأي الــذي تــراه حقــا، فمهمتــك تنتهــي عنــد حــدود التبليــغ وال تتجــاوز إل ــم يقبلــوا ال ل
ممارســة الضغــط والوصايــة. يقــول تعالــى” مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اهلل ومــن تولــى 

فمــا أرســلناك عليهــم حفيظــا” النســاء /٨٠.
ــاس  ــوا الن ــا تخاصم ــن “ ف ــي الدي ــة ف ــب الخصوم ــي تجن ــام الصــادق )ع(: ف ــد روى االم وق

ــب”. ــة ممرضــة للقل ــإن المخاصم ــم ف لدينك
وقــد قــال اهلل لنبيــه محمــد )ص(: “ إنــك ال تهــدي مــن أحببــت ولكــن اهلل يهــدي مــن يشــاء 

أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنيــن”. القصص/٥٦.
العــداوة تمنــع التأثيــر. ان كنــت متحمســا لنشــر رســالتك وحريصــا أن تصــل لقلــوب النــاس . 6

فكــن منفتحــا علــى االخريــن وتحــل بســعة الصــدر ورحابــة األفــق ، ومــارس أعلــى درجــات 
ضبــط النفــس وقابلهــم باللطــف واإلحســان فتمتــص بذلــك اســتفزازاتهم وهــذا يدفعهــم إلــى 

إعــادة النظــر فــي موقفهــم تجاهــك ويشــجعهم علــى االنفتــاح علــى أفــكارك.
ــك  ــذي بين ــاذا ال ــي هــي أحســن ف ــع بالت ــى” وال تســتوي الحســنة وال الســيئة ادف ــال تعال ق

ــا إال ذو حــظ  ــا يلقاه ــروا وم ــن صب ــا إال الذي ــا يلقاه ــم وم ــي حمي ــه ول ــه عــداوة كأن وبين
عظيــم “ فصلــت ٣٤-٣٥.

لــكل مــن يعتبــرون أنفســهم حملــة الحــق عليهــم أن يعيشــوا اإلخاص لإلســام فــي حواراتهم . 7
ال أن يعيشــوا اإلخــاص لمواقفهــم ومراكزهــم وامتيازاتهــم وأن تكــون الغايــة الحــق وليــس 

تســجيل نقــاط علــى الطــرف اآلخــر.
“ كونــوا قواميــن بالقســط شــهداء هلل ولــو علــى أنفســكم “ فنحــن بحاجــة إلــى عدالــة 

الحــوار وعلميتــه.
المســئوليات . 8 اتســعت معهــا  اتســعت،  المســلمين كلمــا  بيــن  المشــتركة  المســاحة  إن 

المشــتركة ممــا يتبعــه تعــاون أكبــر حتــى لــو تطلــب األمــر تجميــد بعــض الخافــات لصالــح 
ذلــك لتفويــت الفرصــة علــى كل المحــاوالت المتطرفــة التــي تســعى للنيــل مــن وحــدة 

ــة المســلمة. ــزة األم ــف وع ــوة الموق الصــف وق

- إن إنســانية المســلم ومعانــي األخــوة فــي نفســه ألخيــه االنســان لهــي مــن عمــق التربيــة 
الدينيــة وان الدفــاع عــن حقــوق االنســان لهــي مــن أصــل الفطــرة التــي فطرنــا اهلل عليهــا.

و نجــد فــي دعــاء اإلمــام علــي بــن الحســين )ع( فــي اإلســتعاذة بــاهلل مــن الخــاف و الفرقــة ومــن 
ــَك ِمــْن َهَيَجـــاِن اْلِحــْرِص، َوَســْوَرِة الَغَضــِب َوَغلََبــِة اْلَحَســِد  أخاقياتهــا يقــول “أَللَُّهــَمّ إنِّــي أُعــوُذ بِ
ــِة ، َوُمَتابََعــِة  ــْهَوِة ، َوَملََكــِة اْلَحِمَيّ ــِة اْلَقَناَعــِة َوَشَكاَســِة اْلُخُلــِق، َوإْلَحــاِح الَشّ ْبــِر َوِقلَّ وَضْعــِف الَصّ

اْلَهــَوى ، َوُمَخالََفــِة اْلُهــَدى ، َوِســَنِة اْلَغْفلـَـِة ، َوتََعاِطــي اْلُكْلَفــِة .. “

أهمية الوحدة في التوطئة للظهور المقدس:
- ان هــذه الوحــدة بتلــك المنهجيــة الرائعــة تمهــد للظهــور المقــدس لإلمــام المهــدي عجــل اهلل 

تعالــى فرجــه.
إن الوحــدة فــي خــط التنــوع يســهل لألمــة ظروفهــا الثقافيــة فــي انتظــار تكامــل ظروفهــا النفســية 
والعاطفيــة للوصــول للمزيــد مــن التواصــل والتاقــي ليتكــون جيــل الموطئيــن لمقدمــه الشــريف.
إن اللقــاءات النوعيــة المتصديــة لمشــروع الوحــدة وتجســيده علــى أرض الواقــع والعمــل بــه يــدا 
بيــد لترســيخ أخاقيــات الوحــدة فــي مــا بينهــم ليرســم الصــورة التــي تقــدم للعالــم لغــة مشــتركة 

يفهــم منهــا االنســان عالميــة اإلســام و رســالته فــي نشــر الســام و العــدل.
إن ظهــور االمــام المهــدي )عــج( مرتبــط بالســنن اإللهيــة الموضوعيــة والتــي ال تتحقــق إال بالعمــل 
والحركــة مــن قبــل المؤمنيــن الوعييــن لمســئوليتهم الرســالية. وإن كل اآلالم والتحديــات 
ــن المســلمين  ــد مــن لحمــة الصــف والتناصــر بي ــي تصيــب الجســد االســامي تزي القاســية الت
فــي مشــارق األرض ومغاربهــا واالنفتــاح الواســع علــى الواقــع اإلســامي كلــه ممــا يمهــد النفــوس 

ــة الحــق والعــدل. لدول
ومهمــا طــال غيــاب إمامنــا عجــل اهلل تعالــى فرجــه الشــريف فمــا هــي إال صــورة مــن صبــر 
المحــب ألمتــه المنتظــر لهــم حتــى يقطفــوا ثمــار الحقيقــة فيجمــع عليــه الســام أكبــر عــدد مــن 
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المبحريــن فــي ســفينة النجــاة التــي يقودهــا اإلمــام بأمــر اهلل وحكمتــه.
إن الفرقــة الناجيــة هــم مزيــج مــن البشــر بأصنافهــم المختلفــة يجمعهــم الصــراط المســتقيم 
صــراط الذيــن أنعــم اهلل عليهــم غيــر المغضــوب عليهــم وال الضاليــن.  هــؤالء هــم عصــارة مســيرة 

األنبيــاء والمرســلين علــى طريــق التوحيــد وهــم أعــام الوحــدة فــي دولــة المنتظــر )ع(.

اللهــم كــن لوليــك الحجــة ابــن الحســن صلواتــك عليــه وعلــى آبائــه فــي هــذه الســاعة وفــي كل 
ســاعة ولًيــا وحافــظ وقائــًدا و ناصــرا ودليــًا وعينــا حتــى تســكنه ارضــك طوعــا وتمتعــه فيهــا 

طويــا.

كلمة الفتتاح
أ. نجاة عاشور

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 ِ ــوا لِلَّ ــَدٍة أَْن تَُقوُمـ ــْم بَِواِحـ ــا أَِعُظُكـ َمـ ــْل إِنَّ )ُقـ
َمْثَنـــى َوُفـــَراَدى( العـــل مـــن أهـــم التكاليـــف 
المرتبطـــة بمفهـــوم االنتظـــار الواقعـــي، هـــي 
 “ “والقيـــام  األمـــة،  فـــي  الجمعيـــة  الحركـــة 
قيامـــا  كافـــة  نقـــوم  أن  بمعنـــى   . الواحـــد”. 
واحـــدًا رغـــم اختـــاف توجهاتنـــا الفكريـــة 
واختـــاف الـــذوق العـــام فـــي اســـلوب ادارة 
العمـــل االســـامي . . وحتـــى يكـــون هـــذا القيـــام 
ــا هلل  ــون خالصـ ــادي الهـــدف يجـــب ان يكـ أحـ
عـــز وجـــل . . ال تشـــوبه المصالـــح الفرديـــة وال 
ــذه  ــل هـ ــى اتتكامـ ــة . . وحتـ ــات الذاتيـ النزعـ
المعادلـــة وأعنـــي بهـــا “ وحـــدة الصـــف ووحـــدة 
للشـــأن  المتصديـــن  علـــى  يبقـــى   “ الهـــدف 
العـــام تطبيـــق وصيـــة مولـــى الموحديـــن أميـــر 
ــم”  ــم أمركـ ــوى اهلل ونظـ ــن ) ع ( “بتقـ المؤمنيـ
ــى  ــة علـ ــج التنفيذيـ ــال البرامـ ــن خـ ــك مـ وذلـ
الســـاحة والتـــي مـــن شـــأنها تقريـــب المســـافات 
 “ فـــي  . ونحـــن   .  . العـــام  الصالـــح  المافيـــه 
ــت “  ــي الكويـ ــوية فـ ــينيات النسـ ــاد الحسـ اتحـ

ومـــن خـــال ارســـالتنا الوحدويـــة تعمـــل علـــى 
المتصديـــات  بيـــن  النظـــر  تقريـــب وجهـــات 
لهمـــوم المنبـــر الحســـيني وتوحيـــد الخطـــى 
ــع  ــجمة مـ ــداف المنسـ ــق األهـ ــه تحقيـ ــا فيـ لمـ
روح الرســـالة الخالـــدة لســـيد الشـــهداء )ع(.... 
ويبقـــى أن نقـــول أن هـــذه المســـاعي المخلصـــه 
ـــل  ـــن قبي ـــي االتحـــاد اليســـت م ـــن األخـــوات ف م
ــال  ــي مجـ ــس فـ ــراغ أو التنافـ ــت الفـ ــىء وقـ ملـ
العمـــل بـــل اهـــو هـــم حقيقـــي يحمـــل فـــي 
طياتـــه روحيـــة اإلنتظـــار الواعـــي لبقيـــة اهلل 
األعظـــم أرواحنـــا لتـــراب مقدمـــه الفـــداء ... 
والـــذي يتطلـــب الســـعي احثيثـــا لتوطئـــة الحـــق 
ـــث  ـــدس حي ـــوره المق ـــدا لظه ـــوس تمهي ـــي النف ف
مـــن أهـــم متطلبـــات هـــذا االعـــداد الســـعي نحـــو 
ـــي  ـــل ف ـــات العم ـــة قطع ـــن كاف وحـــدة الصـــف بي
الســـاحة لتقريـــب الـــرؤى والخطـــى لتكـــون 
ــا..  ــوال وفعـ ــة قـ ــة الكاملـ ــو اللحمـ ــوة نحـ خطـ
العمـــل  أجيـــال  تحملهـــا  وهدفـــا..  منطلقـــا 
تكـــون  حتـــى  جيـــل  بعـــد  جيـــا  الرســـالي 
ـــوالي  ـــة بنصـــرة ســـيدي وم ـــا واحـــدة الئق رايتن

أرواحنالمقدمـــه الفـــداء .
اليـــه  حقوقـــه  تأديـــة  علـــى  وأعنـــا  اللهـــم 

طاعتـــه. فـــي  واالجتهـــاد 

بروتوكول “اختالف”
الشيخ د. حسن البلوشي

خـــال عشـــرين عامـــا فـــي بدايـــات القـــرن 
العشـــرين ومـــع أجـــواء الحـــرب العالميـــة األولـــى 
والثانيـــة، كانـــت األقـــدار تشـــير باتجـــاه تحـــول 
ـــا  ـــم مواقعه ـــا األم ـــادل فيه ـــي، تتب حضـــاري عالم
وادوارهـــا - ســـقط اإلطـــار العـــام السياســـي 
وربمـــا الدينـــي، الـــذي كان يحتـــوي المســـلمين؛ 
أعنـــي الخافـــة العثمانيـــة، وكانـــت النتيجـــة 
الفعليـــة لذلـــك تحـــول األمـــة اإلســـامية إلـــى 

كيانـــات سياســـية مفككـــة.
فـــي هـــذا الســـياق بـــرزت فكـــرة األمـــة الجامعـــة 
أو “وحـــدة األمـــة اإلســـامية“، وكان مدلـــول 
ــا  ذلـــك الوحـــدة السياســـية، لكـــن ســـرعان مـ
فهمـــت هـــذه الدعـــوة علـــى أنهـــا وحـــدة أكثـــر 
مـــن سياســـية، ربمـــا عقديـــة أو فكريـــة أو 
غيرهـــا. نتـــج عـــن ذلـــك مشـــاريع “تقريـــب” أو 
توحيـــد أو غيرهـــا. وكلهـــا بائـــت بالفشـــل ألنهـــا 

كانـــت تســـير فـــي المســـار الخطـــأ.
الوحـــدة السياســـية أمـــل ممكـــن جـــدا، وتمثـــل 
قـــوة حقيقيـــة،  والشـــراكة االقتصاديـــة أكثـــر 
امكانـــا وتحقـــق بجانـــب القـــوة والمكنةلألمـــم 
ازدهـــارًا تنمويـــا. وهـــذان االمـــران يشـــكان 
وحـــدة الطمـــوح والهـــدف والمســـار، لكـــن مـــا 
ــي  ــي والثقافـ ــاف الدينـ ــن االختـ ــك مـ وراء ذلـ
واالجتماعـــي يجـــب أن يظـــل محترمـــا ومعترفـــا 
ــتحقها؛   ــاحة التـــي يسـ بـــه بـــل ويعطـــى المسـ
وذلـــك ألنـــه الفطـــرة الطبيعيـــة وألنـــه أيضـــا 

بتنوعـــه عنصـــر قـــوة وتنافـــس وتعـــاون.
التـــي  الدعـــوة  فـــإن  المنطلـــق؛   هـــذا  مـــن 
ـــاف”؛   ـــول اخت ـــي  “ بروتوك ـــا ه ـــرض تبنيه يفت
ــون، واالنطـــاق  ــا مختلفـ ــى أننـ ــق علـ أي التوافـ
ـــا مشـــاريعنا  ـــاء عليه مـــن هـــذه الحقيقـــة، والبن

االجتماعيـــة والثقافيـــة والدينيـــة. وهـــذا مـــا 
ســـيولد منحوتـــة أخـــرى هـــي “التعافـــس” التـــي 
“التنافـــس”.   و  “التعـــاون”  مـــن  تركيـــب  هـــي 
ــدان  ــي الوجـ ــا فـ ــدًا مهمـ ــي بعـ ــاون يحاكـ فالتعـ
ــن،  ــع االخريـ ــل مـ ــاني ذلـــك الـــذي يتكامـ االنسـ
الـــذي  والتنافـــس يحاكـــي بعـــدًا آخـــر ذلـــك 

ــرات. ــي الخيـ ــن فـ ــع االخريـ ــابق مـ يتسـ

محددات هذا البروتوكول هي: 
المجتمـــع 	  مكونـــات  بكـــون  اإلعتـــراف 

ومبادئهـــا  مصالحهـــا  فـــي  مختلفـــة 
وطموحاتهـــا. وثقافتهـــا 

التعاون في المناطق المشتركة.	 
التنافس في المناطق المتمايزة . 	 
الحوار في المناطق المختلفة . 	 
الظـــن 	  حســـن  قاعـــدة  علـــى  التصالـــح 

والتدافـــع. الصـــراع  مناطـــق  فـــي  والعـــدل 

هـــذه المحـــددات ســـتكون طمئنينـــة اللنفـــوس، 
وقاعـــدة للتعايـــش، ومدعـــاة للتعافـــس. وخيـــر 
ــاه  ــع باالتجـ ــه المجتمـ ــى توجيـ ــل علـ ــن يعمـ مـ
ـــم  الصحيـــح هـــم المثقفـــون والعلمـــاء وأهـــل القل
والبيـــان. وفـــي طليعـــة هـــؤالء خطبـــاء المنبـــر 
الحســـيني الـــذي يقـــع علـــى عاتقهـــم أمـــر تبليـــغ 
الرســـالة وال يخشـــون فـــي اهلل لومـــة الئـــم 

واهلل ولـــي التوفيـــق . . .

خط الشهيد
أ. شريفة عبدالرضا جراغ

ــش  ــى هامـ ــون علـ ــن يعيشـ ــم الذيـ ــرون هـ كثيـ
الحيـــاة و يموتـــون دون أن يتحركـــوا عنـــه 
ـــن تبقـــى أســـماءهم  ـــة هـــم الذي ـــة وقل ـــد أنمل قي
ـــودا . .  ـــام إال خل ـــادم األي ـــم تق ـــة وال يزيده المع
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جميـــع الفـــرق االســـامية علـــى اإلطـــاق، وكان 
ـــرًا  ـــام ب ـــى كل ام ـــث إل ـــض وجـــه الحدي أن البع
أو فاجـــر فشـــمل الحاكـــم والســـلطان الظالـــم 
ــن أن  ــن الممكـ ــل مـ ــك فهـ ــر ذلـ ــر وغيـ والجائـ

ــاه!!  ــذا االتجـ ــة هـ ــن المعرفـ ــود مـ المقصـ
المعرفـــة لإلمـــام المطلـــوب منهـــا عقـــًا وشـــرعا 
ـــى الحـــق  ـــة إيصاليـــة إل ـــه هداي االتصـــال بمـــن ل
بهدايتـــه ومـــن كان شـــأنه الظلـــم والجـــور 
فاقـــد أصـــا للصـــاح لفســـاد نفســـه وفاقـــد 

الشـــي اليعطيـــه! 
ــي  ــا هـ ــه كمـ ــم باطلـ ــوب معرفتهـ ــوى وجـ فدعـ
دعـــاوى إمامتـــه بنـــي أميـــة وبنـــي العبـــاس 

ــذا!!  ــا هـ ــى يومنـ ــم إلـ ــه معهـ ــن يتجـ ومـ
الوجـــوب بالمعرفـــة مـــن إمـــام الـــذي تجـــب 
ـــه  ـــن اتبع ـــدى( يوصـــل م ـــام ه ـــو )ام ـــه ه معرفت
ـــج الرشـــاد والســـداد متصـــف بالصـــاح  ـــى منه إل
مســـّدد بالعصمـــة منصـــوص عليـــه مـــن ِقَبـــل 
اهلل عـــز وجـــل ثقـــل القـــرآن الينفصـــل عنـــه 
ـــه  ـــى مســـتوى مـــن مســـتويات المعرف وهـــذا أدن
لغـــرض  االمـــام  معرفـــة  ووجـــوب  لألمـــام. 
ـــه  ـــه دون معرف ـــه صفت ـــي معرف إتباعـــه فاتكف
ذاتـــه ألن الهدايـــة اإليصاليـــة التتـــم بمجهـــول 
ـــا ال صفـــه،  ـــه ذات ـــم تشـــخيصه ومعرفت ـــم يت مال
وعـــدم  شـــخصه  معرفـــه  علـــى  والحـــث 
ـــه  ـــره، إذا التفحـــص بذات ـــاء بالســـماع بأم االكتف
ــل  ــب توصـ ــه واجـ ــو مقدمـ ــر وهـ ــف آخـ تكليـ
الـــى وجـــوب معرفـــه االمـــام بذاتـــه حيـــث أن 
األرض تخلـــو امـــن حجـــه ووجـــوده مـــن أعظـــم 
ــا  ــم اإللهيـــة، لـــواله لســـاخت األرض بأهلهـ النعـ
فهـــو واســـطة الفيـــض االلهـــي والشـــاهد علـــى 
ـــاد، وهـــذا مايقتضـــي معرفـــة االمـــام  أعمـــال العب
ـــه( ـــه وآل ـــوات اهلل وســـامه علي ـــدي )صل المه
ـــم نبايعـــه  ـــاه أم ل ـــا فـــي غيبتـــه وســـواء بايعن ذات
ــه بالنـــص  ــاس بنصبـ ــاق النـ ــي أعنـ ــق فـ ــه حـ لـ

ــا والمبايعـــة لـــه إقـــرار بحقـــه وليســـت  إمامـ
إنشـــاءا. وال تـــزول واليتـــه أقـــر بهـــا النـــاس أم 
لـــم يقـــّروا وهـــذه المعرفـــة هـــي أدنـــى المعرفـــة 
ــوم المفتـــرض الطاعـــة المنصـــوب مـــن  للمعصـ

اهلل عـــز وجـــل.
ــتفادة  ــدم اإلسـ ــي وعـ ــف إلهـ ــام لطـ ــود اإلمـ وجـ
مـــن هـــذا اللطـــف يرجـــع ســـببه الـــى المكلـــف 
الـــذي تســـبب فـــي ابعـــاد اللطـــف عنـــه وليـــس 
االمـــام ســـببه فـــي حرمـــان المكلـــف مـــن لطفـــه، 
كمـــا أن معرفـــة لطـــف اهلل وعـــدم معرفـــة 
الكافـــر لهـــذا اللطـــف الينفـــي اللطـــف عنـــه 
وإنمـــا الكافـــر فـــّوت علـــى نفســـه فرصـــة لطـــف 

ــه.  ــى نفسـ ــة اهلل علـ معرفـ
وواجبـــات  غيبتـــه،  االمـــام  لطـــف  والينافـــي 
اإلمامـــة ال تعارضهـــا غيبـــة وجـــوده تجعـــل 
المكلفيـــن ضمـــن دائـــرة )مـــن مـــات ولـــم يعـــرف 
الفـــرد هـــذه  إمـــام زمانـــه( ومـــدى دخـــول 
الدائـــرة أو الخـــروج منهـــا ينتجهـــا )مـــات ميتتـــه 
جاهليـــه( أو مـــات علـــى االســـام، اإلنســـان 
مســـؤول عـــن عقيدتـــه وفكـــره وارتباطـــه 
وإهتماماتـــه  حياتـــه  وبرنامـــج  ومنهجـــه 
ومعرفـــة االمـــام توجـــب المعرفـــة لمســـؤولياتي 
وأولوياتـــي كمـــا أن معرفتـــي بأهلـــي وقرابتـــي 
توجـــب اهتمامـــي نحوهـــم واولويـــات ســـلوكياتي 
ــم فـــي دائـــرة  ــئونهم ومـــن هـ واهتماماتـــي بشـ
ــي  ــدر معرفتـ ــة!! بقـ ــودة والقربـ ــة والمـ المحبـ
ــم تتبرمـــج حياتـــي كذلـــك  بهـــم وعيشـــي معهـ
إذا لـــم تتوفـــر المعرفـــة إلمامـــي بـــأن تكـــون 
ــة  ــه بالمحبـ ــاط معـ ــام باالرتبـ ــي االهتمـ أولوياتـ
والمـــودة وطلـــب رضـــى قلبـــه الطاهـــر الشـــريف 
مـــع وجـــود وتأكيـــد المـــودع لـــه بااللتـــزام بخطـــه 
ومبايعتـــه بنصرتـــه باألمـــر اإللهـــي حينهـــا هـــذه 
ـــوب!!  ـــل مـــن المطل ـــة التكفـــي بالحـــد األق المعرف
معرفـــة االمـــام فـــي نقطـــة إلتقـــاء البشـــر حيـــث 

ــدا  ــعيا ُمجـ ــعون لسـ ــن يسـ ــم الذيـ ــرون هـ كثيـ
فـــي الدنيـــا، وقليـــل هـــم الذيـــن يتخذونهـــا 
ـــر  ـــاء فكثي ـــى غـــرار األحي ـــًرا لآخـــرة.. وعل معب
مـــن األمـــوات الذيـــن يرحلـــون، وقليـــل منهـــم 
يتـــرك وراءه أثـــرا و درســـا و عبـــرة.. فبعضهـــم 
ـــة،  ـــذي ســـيأتيه بغت ـــوت ال ـــون مســـتعدا للم يك
وبعضهـــم أعـــد العـــدة وخطـــط لطريقـــة موتـــه 
)شـــهيًدا(..  يصطفيـــه  أن  اهلل  مـــن  فيطلـــب 
ـــا ولكـــن  ـــن يعيشـــون بينن الشـــهداء أولئـــك الذي
نحـــن الغافليـــن لـــم ننتبـــه لحضورهـــم بيننـــا.. 
الشـــهداء أولئـــك الذيـــن تبكيهـــم دعـــوة المظلـــوم، 
والمحـــروم،  الملهـــوف  إلغاثـــة  المســـرعون 
ـــاس.. الشـــهداء  ـــج الن ـــي قضـــاء حوائ الســـاعين ف
وحدهـــم أدركـــوا هـــدف الحيـــاة حقيقـــة اإلدراك 
ومضـــوا ليحققـــوا كمالهـــم فســـعوا نحـــو الكمـــال 
األبـــدي والحيـــاة الخالـــدة.. عبرتهـــم كربـــاء 
ونهجهـــم الحســـين فــــ )ليـــس المـــوت فـــي ســـبيل 
ــع  ــاة مـ ــت الحيـ ــدة، وليسـ ــاة خالـ ــز إال حيـ العـ

الـــذل إال المـــوت الـــذي ال حيـــاة معـــه(.. 
نخلـــد للنـــوم مســـاء نحـــن أهـــل الدنيـــا وهـــم 
ـــن  ـــه بي ـــون، يقضون ـــا يهجع ـــل م ـــن اللي ـــل م قلي
الملكـــوت  نحـــو  يحلقـــون  ونـــزول  صعـــود 
ـــارة، و البـــكاء أخـــرى،  األعلـــى بجنـــاح الدعـــاء ت
ـــوا  ـــرات، ويهبطـــون ليقيم ـــرات وم والســـجود م

الفجـــر مـــع الشـــاهدين.
ــيدة  ــم الطلعـــة الرشـ يصبحـــون وشـــوق أعينهـ
ــى  ــم علـ ــم، وهـ ــام زمانهـ ــدة إلمـ ــرة الحميـ والغـ
أهبـــة االســـتعداد لنصرتـــه حتـــى وإن حـــال 
بينهـــم وبينـــه المـــوت فهـــم يطلبـــون مـــن اهلل 
ـــي شـــاهرًا  ـــزرًا كفن ـــري مؤت ـــي مـــن قب “فأخرجن
ــي  ــوة الداعـ ــا دعـ ــردًا قناتـــي ملبيـ ــيفي مجـ اسـ

فـــي الحاضـــر والبـــادي”..
ــاء اهلل،  ــا للقـ ــتعدون دومـ ــم المسـ ــهداء هـ الشـ

ومتـــى مـــا ارتقـــوا الكمـــال فتـــح اهلل لهـــم البـــاب 
ـــث أفواجـــا  ـــه وبع ـــه الخاصـــة أوليائ ـــذي جعل ال
ـــا  ـــى بابه ـــان وعل ـــى الجن ـــك تزفهـــم إل مـــن المائ
يســـتقبلهم شـــوقا مولـــى الشـــهداء حســـين. 
. الشـــهادة تعنـــي االســـتعداد الدائـــم لتلبيـــة 
نـــداء اهلل فـــي كل حـــال وعلـــى أي حـــال.. 
ـــة األعـــداء،  ـــي مواجه ـــي الحـــرب المســـلحة ف ف
ومقاومتهـــم ببندقيـــة ودبابـــة.. أو تلبيـــة نـــداء 
الجهـــاد األكبـــر لمواجهـــة العـــدو ضـــد الصـــاة 
ــالة  ــد الرسـ ــاء وضـ ــد الدعـ ــام وضـ ــد الصيـ ضـ
أن  االنســـان  وعلـــى  األصيلـــة..  المحمديـــة 
ـــر الســـريرة  ـــط كالشـــهيد. طاه ـــا فق ـــون يقظ يك
التقـــوى  ُعـــرى  ُمتمســـكا  البصيـــرة  متوقـــد 
ــه  ــن يواجـ ــاك مـ ــال . فهنـ ــي كل حـ ــرا فـ متطهـ
ــاك  ــة فـــي احـــرب.. هنـ ــداء حامـــا بندقيـ األعـ
مـــن يواجههـــم ســـاجدا مؤديـــا الصـــاة )مـــا 

ــأي أرض تمـــوت(..  تـــدري نفـــس بـ
أولئـــك الشـــهداء هـــم الذيـــن يضخـــون الـــدم فـــي 
ـــا  ـــي كل حيـــن بعث ـــا ف شـــرايين األمـــة ويبعثونه
جديـــد يرحلـــون ليبقـــوا أحيـــاء فـــي القلـــوب.. 
ومصـــدر الهـــام البشـــرية الدائـــم.. وســـراج 
ينيـــر القلـــوب فالشـــهادة وحدهـــا التـــي ترفـــع 
االنســـان الوضيـــع ليتحـــول إلـــى انســـان صالـــح 
ــوه..  ــاس ليتبعـ ــدي النـ ــو اهلل ويهـ ــرك نحـ يتحـ
ــون بجانـــب  ــهادة أن تكـ ــي الشـ ــا فـ ــل مـ وأجمـ

الحســـين عليـــه الســـام.

من ننتظر
أ. فاطمة الياس

قـــال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه 
ــه  ــام زمانـ ــرف امـ ــم يعـ ــات ولـ ــن مـ ــلم “مـ وسـ
ــن  ــر بيـ ــث متواتـ ــة” حديـ ــا جاهليـ ــات ميتتـ مـ
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ـــه الشـــيخ الصـــدوق  ـــا نال ـــه كم ـــى ل ـــاء المول دع
ـــد بدعـــاء الحجـــة  ـــه ول ـــه إن ـــي أحوال )ق.س( ف

)عـــج(. 

يجـــب أن نســـعى ونعمـــل جاهديـــن للتمهيـــد 
ــن  ــدر عـ ــم والكـ ــع الهـ ــة لرفـ ــه الكريمـ لدولتـ
قلـــب المولـــي )عـــج( وذلـــك باإلهتمـــام بالقضيـــة 
المهدويـــة وهـــذه بحـــد ذاتهـــا مظهـــر مـــن 
ـــم( ألن وجـــوده الشـــريف  ـــر )شـــكر المنع مظاه
نعمـــة عظيمـــة ولـــواله “لســـاخت األرض بأهلهـــا“ 
وهـــذا يوجـــب التوفيـــق والبركـــة فـــي حياتنـــا 
ببـــركات اإلمـــام روحـــي فـــداه، ولكـــي تفهـــم 
ـــد مـــن: ـــا الب ـــى أبنائن ـــا إل ـــة ونوصله هـــذه الثقاف
١. أن نجعـــل فـــي كل بيـــت مكتبـــة أو زاويـــة أو 
ـــة  ـــب واألشـــرطة المتعلق ـــة خاصـــة بالكت غرف

بـــه
ــاء الفـــرج فـــي كل  ٢. التكثيـــر مـــن قـــراءة دعـ
يـــوم ولحظـــه وتكـــون لنـــا عاقـــة روحيـــة 
باإلمـــام، ونخصـــص يـــوم مثـــل يـــوم الجمعـــة 
ــه  ــوره وتجعلـ ــه ظهـ ــع فيـ ــوم المتوقـ ــو اليـ وهـ
بقـــراءة  بـــه  خـــاص  ويـــوم   - عبـــادة  يـــوم 
ــع  ــة ودفـ ــه المخصوصـ ــة، وزيارتـ ــاء الندبـ دعـ
ــب  ــرج وننيـ ــل الفـ ــامته وتعجيـ ــة لسـ الصدقـ

عنـــه بأعمالنـــا.
۳. أن نذكـــر اإلمـــام فـــي إجتماعاتنـــا وزياراتنـــا 
صلـــوات  بإهـــداء  ولـــو  واالقـــارب  لاهـــل 
محمديـــه، أوذكـــر حديـــث أو فضيلـــه وكرامـــه 

لـــه )عـــج(.
٤. زيـــارة المراقـــد الشـــريفة وأخـــذ أبنائنـــا 

ــات.  ــك المقامـ ــى تلـ إلـ
٥. عقـــد المجالـــس وإحيـــاء المناســـبات الخاصـــة 
بـــه لننهـــل مـــن ســـيرته العطـــرة الـــدروس والعبـــر.
قلـــب  علـــى  الســـرور  مايدخـــل  خيـــر   .٦
ـــات  ـــرات والمحرم ـــن المنك ـــع ع ـــى أن نقل المول

ونتـــورع اإلســـتقباله ونزكـــي أنفســـنا لنكـــون 
علـــى أهـــب اإلســـتعداد. 

٧. أن نتعلـــم ونتفقـــه فـــي ديننـــا )األحـــكام 
الشـــرعية وغيرهـــا ونكـــون علـــى معرفـــة 
بمجريـــات األمـــور ومايـــدور حولنـــا مـــن خـــال 

وســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــه.
٨. توجيـــه الطاقـــات والقـــدرات فـــي ســـبيل 
اهلل ونشـــر فكـــر أهـــل البيـــت ع كالخطابـــه، 
التأليـــف، كتابـــة الشـــعر، والرســـم لخدمـــة 
إســـامية  مراكـــز  وإنشـــاء  البيـــت  أهـــل 

ومؤسســـات. وحـــوزات 

نحـــن علـــى مائـــدة منبـــع الرحمـــة األلهيـــة 
ــه  ــن مقامـ ــة مـ ــات الربانيـ ــب الفيوضـ فلنكتسـ
الشـــريف ونحـــن فـــي محفلـــه حيـــث روي أنـــه 
قـــال عـــن نفســـه “إن رحمـــة ربكـــم وســـعت 

كل شـــي وأنـــا تلـــك الرحمـــه“.
“ اللهـــم وهـــب لنـــا رحمتـــه ودعـــاءه وخيـــره 
ــن  ــوزا مـ ــك وفـ ــن رحمتـ ــعة مـ ــال لسـ ــا اننـ مـ

عنـــدك “ .

غيبة المام ... سنه إلهية
أ. رباب الموسوي

إن عقيـــدة اإليمـــان بظهـــور المهـــدي والمصلـــح 
الثابتـــة  العقائـــد  مـــن  الزمـــان  آخـــر  فـــي 
بـــل  طوائفهـــا،  بمعظـــم  المســـلمين  عنـــد 
وأنهـــا موجـــودة حتـــى فـــي الديانـــات األخـــرى 
كالمســـيحية، مـــع االختـــاف فـــي تفاصيـــل هـــذا 
ـــي  ـــد النب ـــواردة عن ـــث ال ـــت فاألحادي ـــر الثاب األم
ـــا  ـــا م ـــرة، ومنه ـــدي )وكثي )ص( بخصـــوص المه
أجمعـــت عليـــه كتـــب الســـنة والشـــيعة والتـــي 

منهـــا. 

المســـتقيم  وصراطـــه  المتيـــن  اهلل  حبـــل 
مـــن  مســـتوى  وأدنـــى  الوثقـــى،  والعـــروة 
المعرفـــة  إلمامنـــا كفيلـــة بتوحيـــد مســـار 
ـــد مســـارها  ـــا، توّح ـــة رغـــم اختافاته هـــذه األم
ــا  ــلوبها - تعطيهـ ــا - اسـ ــا - طريقتهـ - أهدافهـ
أصالتهـــا يكفـــي ولـــو بالحـــد األدنـــى مـــن شـــروط 
االلتـــزام بالواليـــة بمـــن تجـــب واليتـــه ليكـــون 
ــز  ــيني مركـ ــر الحسـ ــرة، والمنبـ ــة النصـ مرتبـ
إشـــعاع نـــور إلهـــي كان ومـــازال مركـــز توطيـــد 
وتمتيـــن العاقـــة عـــن طريـــق مجلـــس العـــزاء 
ــزن  ــة بالحـ ــا المرتبطـ ــم أدوارهـ ــن أهـ ــي مـ التـ
والمظلوميـــة بـــأن تظـــل شـــعلة موقـــدة للحـــرارة 
ــاق  ــى اإلطـ ــا علـ ــرد جذوتهـ ــوب التبـ ــي القلـ فـ
الخطـــوات  تثبـــت  التـــي  وهـــي  والتنطفـــئ 
والتـــي تعـــّزز ثقافـــة االهتمـــام بهـــذه المعرفـــة 
وتجعـــل كل فـــرد منـــا فاعـــل ومتفّعـــل يحركـــه 
لتحصيـــل  الفاعليـــة  وتحـــرك  األحـــداث، 
القـــدرة لتهيئـــة األرضيـــة المناســـبة للظهـــور، 
ننظـــر ألنفســـنا هـــل المعرفـــة موجـــودة؟! بـــأي 
ــي  ــة التـ ــام واألولويـ ــد األهتمـ ــل نجـ ــدر؟! هـ قـ
ــاه  ــا اتجـ ــا لنـ ــدر مـ ــي بقـ ــا هـ ــاه إمامنـ ــا اتجـ لنـ
عيالنـــا واألقربـــون؟ بـــأي قـــدر نعـــرف إمامنـــا؟! 
ــة  ــاال وعاطفـ ــم أفعـ ــة تترجـ ــذه المعرفـ ــل هـ هـ
لـــه  بيننـــا؟ هـــل دعائنـــا  وســـلوكا وثقافـــة 
ـــرة  ـــي دائ ـــم ف ـــن ه ـــا ألنفســـنا وم يســـبق دعواتن

قربنـــا؟ ومتعلقاتنـــا؟ 
ــا  ــتغفر لنـ ــا يسـ ــي ألجلنـ ــا، يبكـ ــو لنـ ــو يدعـ هـ
المقـــام؟! هـــل  هـــل نتوجـــه لحقيقـــة هـــذا 
نجدهـــا فـــي احتفاالتنـــا وأعمالنـــا التـــي نريدهـــا 

لموالنـــا؟!

مشـــكلتنا مشـــكلة المعرفـــة - المـــودة - حيـــن 
ـــا  ـــح مـــن أبعـــد إهتماماتن ـــرب يصب ال مـــودة وال ق
فـــي ســـلوكياتنا وأعمالنـــا وعواطفنـــا، وحيـــن 

ــو  ــو يعرفنـــي بشـــخصي وهّمـــي وكّلـــي وهـ هـ
القريـــب منـــي والمهتـــم بأمـــري وكل شـــاني 
وال يكـــون حاضـــرا نفســـى وعقلـــى وهميـــا 
ومايريـــد منـــي بـــل مايرضـــي قلبـــه الشـــريف 

عنـــي ! 

ــون  ــأن تكـ ــي بـ ــي إلمامـ ــم معرفتـ ــم تترجـ إذا لـ
أولوياتـــي هـــي االرتبـــاط والعيـــش معـــه وان 
يكـــون همـــي وبيعتـــي كـــي اليُســـؤه عملـــي اســـعى 
لرضـــاه وســـرور قلبـــه الطاهـــر وحضـــوره بـــكل 
ذرة فـــي وجدانـــي حينهـــا تتضـــح فـــي نفســـي 

معرفتـــي بإمامـــي.
اللهـــم عرفنـــي ُحجتـــك فإنـــك ان لـــم تعرفنـــي 

حجتـــك ضللـــت عـــن دينـــي 

الحمدهلل رب العالمين 

مدرسة النتظار
أ. صغرى حسين

المـــرأه نصـــف المجتمـــع كالرجـــل لهـــا دور كبيـــر 
ومهـــم فـــي إعـــداد وبنـــاء البنيـــة األساســـية 

ـــة.  ـــن الغيب ـــي زم ـــار ف ـــة اإلنتظ لمرحل

فهـــي “األم“ قـــد تكـــون “مدرســـة إن أعددتهـــا 
أعـــددت شـــعبا طيـــب األعـــراق“. لذلـــك هنـــاك 
مســـؤولية كبيـــرة ملقـــاة علـــى عاتقهـــا فـــي 
إعـــداد هـــذا الجيـــل المؤمـــن، المتقـــي، المثابـــر، 
اهلل  بقيـــة  أنصـــار  مـــن  ليكـــون  المجاهـــد 
ــي  ــن فـ ــو جنيـ ــذ وهـ ــج(، مـ ــن )عـ ــي األرضيـ فـ
ــأداء المســـتحبات الخاصـــة  ــائها وذلـــك بـ أحشـ
بالحمـــل والـــوالدة والرضاعـــة ليرضـــع لبـــن 
ـــال شـــرف  ـــن، وين ـــاع الحـــق المبي ـــة وإتب الوالي



.86.87 السنــــة الثالثـــةالسنــــة الثالثـــة

األصيـــل فـــي صراعـــه مـــع جبهـــات االرهـــاب 
والـــذي أضحـــى اليـــوم محـــور تســـائل الغـــرب 

ــام..  ــول االسـ حـ

العطـــاء  تاريـــخ  هـــو  الشـــيعة  تاريـــخ  أمـــا 
ـــاة  ـــخ اآلالم والمعان ـــات الجســـام، وتاري والتضحي
والســـجون. انـــه تاريـــخ االنبيـــاء واالوليـــاء، 
تاريـــخ  الزهـــراء،  فاطمـــة  الصديقـــة  تاريـــخ 
علـــي، والحســـن والحســـين والكاظـــم عليهـــم 
الســـام نعـــم أئمتنـــا الطاهريـــن. بهـــم نـــزدد 
إيمانـــا وال نستســـلم لليـــأس، بـــل نـــزداد صابـــة 
ــارا للحـــق وللحقـــوق المهـــدورة.  ــوة وإظهـ وقـ
هـــا قـــد قتلونـــا وفـــي بيـــوت اهلل فـــي المســـاجد 
ونحـــن صائمـــون مصلـــون.. وفـــي يـــوم الجمعـــة 
الموعـــودة للشـــهادة هـــدرت دماءنـــا، هتكـــت 
ــوا  ــا وال راقبـ ــا ذمامـ ــوا فينـ ــم يراعـ ــا، لـ حرمتنـ
فينـــا أثامـــا ولـــم نـــزدد اال ايمانـــا وحبـــا لكرامتنـــا 
ـــه  ـــود الفضـــل في ـــك يع ـــي الشـــهادة، وكل ذل وه
الـــى ذلـــك األمـــل العظيـــم، أنـــه انتظـــار الفـــرج.
إن كياننـــا قائـــم علـــى مجموعـــة مـــن الركائـــز 
المتينـــة والتـــي مـــن أبرزهـــا هـــذه العقيـــدة 
الراســـخة فـــي قلوبنـــا. نعـــم عقيدتنـــا بولـــي 
العصـــر ارواحنـــا فـــداه ســـر قوتنـــا. اذن فلنوضـــح 
ـــى  ـــاس عل ـــا ليكـــون الن ـــا ونتحـــدث عنه عقيدتن
علـــم بهـــا، كمـــا يقـــول اهلل تعالـــى فـــي محكـــم 
ـــن  ـــْم َفَم ُك بِّ ـــن َرّ ـــُقّ ِم ـــِل اْلَح ـــم )َوُق ـــه الكري كتاب
ـــا  ـــا أَْعَتْدنَ ـــْر إِنَّ ـــن َشـــاَء َفْلَيْكُف َشـــاَء َفْلُيْؤِمـــن َوَم

ـــَراِدُقَها(.  ـــْم ُس ـــاَط بِِه ـــاًرا أََح ـــَن نَ الِِمي لِلَظّ

المســـتكبرين  ترعـــب  االنتظـــار  فكـــرة  إن 
مـــن  المســـلمين  اعـــداء  تـــؤرق  وباتـــت 
علـــى  وتأسيســـا  والمســـتكبرين.  الصهاينـــة 
مـــا ســـبق فلنعمـــق هـــذه الروحيـــه )روحيـــة 

اعماقنـــا  فـــي  فلنعززهـــا  الفـــرج(،  إنتظـــار 
وأعمـــاق أوالدنـــا وأجيالنـــا القادمـــة ولنقـــرأ 
ـــة  ـــج( الســـام والتحي ـــن الحســـن )ع للحجـــه ب
ولنـــدع  ومســـاء،  صبـــاح  كل  فـــي  والبيعـــة 
لـــه ففـــي الدعـــاء وتلـــك التحيـــة كل البركـــة 
وكل الخيـــر.. ولنبايعـــه فـــي كل يـــوم ونبكـــي 
ـــرأ  ـــا نق ـــة عندم ـــي كل جمع ـــه ف ـــدب غيبت ونن
األوليـــاء  أيـــن معـــز  قائليـــن:  الندبـــة  دعـــاء 
ومـــذل األعـــداء أيـــن قاصـــم شـــوكة المعتديـــن.. 
فهـــذا الدعـــاء وغيـــره مـــن شـــأنه أن يعـــزز 
ــذا  ــّو هـ ــه فلنقـ ــل اهلل فرجـ ــه عجـ ــا بـ عاقتنـ
القـــراءة  خـــال  مـــن  ولنوطـــده  االتصـــال 
المســـتحبة  العبـــادات  لـــه وبـــأداء  والدعـــاء 
المتعلقـــة باالمـــام المنتظـــر ) عـــج ( شـــريطة أن 
تكـــون تلـــك القـــراءة وهـــذا االداء نابعيـــن مـــن 
صميـــم قلوبنـــا، وخالصيـــن لوجـــه اهلل الكريـــم.

المهـــدي وعـــد اهلل واهلل ال يخلـــف الميعـــاد 
ـــَن( . ـــْم ُمْؤِمِني ـــْم إِْن ُكْنُت ـــٌر لَُك ِ َخْي ـــُة الَلّ )بَِقَيّ

ســـيدي انظـــر إلينـــا نظـــره رحيمـــه نســـتكمل 
عنـــا  تصرفهـــا  ال  ثـــم  عنـــدك  الكرامـــة  بهـــا 

بجـــودك.

عـــن ابـــن مســـعود )رض( عـــن النبـــي )ص( 
ـــوم لطـــول  ـــا إال ي ـــن الدني ـــى م ـــم يبق ـــو ل ـــال: “ل ق
اهلل ذلـــك اليـــوم حتـــى يبعـــث فيـــه رجـــا منـــي 
أو مـــن أهلـــي يواطـــئ اســـمه اســـمي“ رواه 
أبـــو داود والترمـــذي، وعـــن أم ســـلمه )رض( 
قالـــت: قـــال رســـول اهلل )ص(: “المهـــدي مـــن 
عترتـــي مـــن ولـــد فاطمـــه” أخرجـــه أبـــو داود 

وابـــن ماجـــه والحاكـــم.

اذا فاألمـــر متفـــق عليـــه، ولكـــن االختـــاف 
يكمـــن فـــي تفاصيـــل هـــذا الحـــدث ولعـــل أبـــرز 
ــدي  ــوالده المهـ ــيعه بـ ــول الشـ ــو قـ ــاف هـ اختـ
)عـــج( وغيبتـــه بعـــد ذلـــك وهـــذا ماتســـتنكره 
بعـــض الطوائـــف األخـــرى ومنهـــم أهـــل الســـنة 
ــبه  ــذه الشـ ــى هـ ــرد علـ ــًا للـ ــف قليـ ــا نقـ وهنـ
ومـــن خـــال القـــرآن الكريـــم وفـــي ســـورة 

ــف“. “الكهـ

ـــي هـــذه الســـورة يســـتعرض  ـــم ف فالقـــرآن الكري
عـــن  الكهـــف  أصحـــاب  غيـــاب  ظاهـــرة  لنـــا 
ـــة عـــن وجـــه  ـــم تكـــن غيب ـــي ل العشـــرية، والت
األرض، وانمـــا نـــوع مـــن الغيبـــة امتـــدت مئـــات 
ــز  ــه عـ ــي قولـ ــك فـ ــم وذلـ ــم عودتهـ ــنين ثـ السـ
لِـــَك أَْعَثْرنَـــا َعَلْيِهـــْم( أي أنهـــم  وجـــل )َوَكَذٰ
كانـــوا موجوديـــن، ولكـــن لـــم تتفطـــن لهـــم 
األجيـــال المتاحقـــة حتـــى أظهرهـــم اهلل مـــن 
ــنة  ــي السـ ــي فـ ــدرس القرآنـ ــذا الـ ــد، وهـ جديـ
اإللهيـــه يريـــد مـــن األمـــة االســـامية أن التنكـــر 
ـــي  ـــي عشـــر للنب ـــه الثان ـــام والخليف وجـــود االم
)ص( وان غيابـــه بالرغـــم مـــن تطـــاول الســـنين 
ألنهـــا  بآيـــات اهلل  التكذيـــب  إلـــى  اليدعونـــا 
( والنجـــاز الوعـــد  ـــٌقّ ـــَد الِل َح وببســـاطة )َوْع
ـــذي يعبـــر عنـــه قـــول اهلل عـــز وجـــل  اإللهـــي ال

فـــي القـــرآن الكريـــم )إَِنّ اْلَْرَض لِل ُيوِرُثَهـــا 
ِقيـــَن(.  َمـــن يََشـــاُء ِمـــْن ِعَبـــاِدِه َواْلَعاِقَبـــُة لِْلُمَتّ

ــذا  ــه، هـ ــذه الغيبـ ــي هـ ــة فـ ــا الحكمـ ــن مـ ولكـ
ــال  ــن خـ ــا مـ ــه ايضـ ــرد عليـ ــن الـ ــر يمكـ األمـ
ـــه عـــز وجـــل  قصتـــه أصحـــاب الكهـــف، فـــي قول
إِن  ُهـــْم  )إِنَّ الكهـــف  اصحـــاب  لســـان  وعلـــى 
ـــي  ـــْم ِف ـــْم أَْو ُيِعيُدوُك ـــْم يَْرُجُموُك ـــُروا َعَلْيُك يَْظَه

ــًدا( . ــوا إًِذا أَبَـ ــن ُتْفِلُحـ ــْم َولَـ ِتِهـ ِمَلّ

أين ُمعز الولياء؟
أ. ختام الموسوي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــا  يقـــول المولـــى عـــز وجـــل )أَنَّ اْلَْرَض يَِرُثَهـ
ــوَن( هـــي دولـــة الحـــق التـــى  الُِحـ ــاِدَي الصَّ ِعَبـ
وعـــد بهـــا النبـــي االكـــرم صلـــى اهلل عليـــه 
ــم:  ــت )ع( بقولهـ ــل البيـ ــا أهـ ــد بهـ ــه ووعـ وآلـ
ــا فـــي  للباطـــل جولـــه، وللحـــق دولـــة ودولتنـ
آخـــر الدهـــر، وامامنـــا المهـــدي )عـــج( هـــو 
وعـــداهلل األعظـــم. إن الحديـــث عـــن االمـــام 
ــه،  ــول دولتـ ــول بطـ ــث يطـ ــج حديـ ــدي عـ المهـ

ومهـــم بأهميـــة رســـالته. 
فاالمـــام موصـــوف بالعامـــات، منصـــور بالرعـــب 
ومؤيـــد بمائكـــة الرحمـــن. فعـــن الرســـول 
األكـــرم )ص( ال تقـــوم الســـاعة حتـــى تمتلـــىء 
الظلـــم  هـــو  وهـــا  وعدوانـــا.  ظلمـــا  األرض 
اليـــوم  العالـــم  يلحـــق  واالضطهـــاد  واالرهـــاب 
ـــاس  ـــى يمحـــص الن ـــر مســـبوق حت وبشـــكل غي
فـــي صـــراع الحـــق مـــع الباطـــل. ان ســـر قوتنـــا 
يكمـــن فـــي ثباتنـــا علـــى االســـام المحمـــدي 
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....... َسّيدي ......
ِمن َكرباَلَء َمعينا لنَخشى الّظالِمينا

دوق نَرجوا نَصرًا ُمبينا ذاَك َوعُد الَصّ
لَن ُتثنينا العادي أرواٌح بِاليادي

ضواِن تَتوق في ساحاِت الِجهاِد لِلِرّ
فوِس باِذلت ِت الَعهَد ِرجاٌل لِلُنّ    َوَفّ
ِت الَرَض ِدماٌء قانِياٌت سائاِلت    َرَوّ
ِرّ الُعهوَد قائاِلت َدت ِمن عالَِم الَذّ   َجَدّ

دي َعهدًا بِالَيمين    َسِيّ
      َسِيّدي ل لَن نَسَتكين

َخٌطّ ُمقاِوُم  لُيساِوُم ل يهاُب الَدِعياء
إِّنا ُنعاِهُد َو ُنجاِهُد ياِختاَم الَوِصياء
باِت بُِنفوٍس طائِعاِت   بِالَعزِم َوالَثّ

الِة ما ِخفناها الُحتوف َقد ِجئنا لِلَصّ
نوِب بَِصفاٍء بِالُقلوِب ُصمنا َعِنّ الُذّ

روِب لِلِفرَدوِس ُصفوف أَخَصرنا في الِدّ
 َمسِجُد الّصاِدِق أَقَسَم بِِدماِء الُشهداء

إِنَّنا نَشِري الَمنايا َونجوُد بِالَعطاء
داء ينا الِنّ ُة الِفرَدوِس ناَدت حيَن لََبّ َجَنّ

جود      َسِيّدي في حاِل الِسّ
وِح نَجود دي بِالُرّ      َسِيّ

هاَدِة في الِعباَدِة ذاَك نَهُج الُسعداء َفخُر الَشّ
إِّنا ُنعاِهُد َو ُنجاِهُد اِختاَم الَوِصياء

....... َسّيدي ......

لخادمة أهل البيت عليهم السالم / 
سعاد دشتي أم محمد الموسى

ديوان النتظار ج ٣
حقوق المؤلفة محفوظة لدى الزهراء ام الحسن سالم الل عليها

َسّيدي َعُظَم الَبالء
َسّيدي   بَِرَح الَخفاء
....... َسّيدي ......

َعيُن الَحياِة   َوالّنجاِة ياَسليَل الَنِبياء
إِّنا ُنعاِهُد َوُنجاِهُد ياِختاَم الَوِصياء

       يانَسَل الّزاِكياِت َطَه َو الّذاِرياِت
ياُقطَب الُممِكناِت أَنَت لَنا الَمنار

ت ُكُلّ الَبرايا ُصَبّت تِلَك الّرزايا َضَجّ
اَم الِنِتظار َقتالنا َوالّضحايا َحَتّ

دي َصعٌب َمرير  ِغبَت َعّنا َوالِغياُب َسِيّ
بِِلواَك نَسَتِظُل بِِحماَك نَسَتجير

 بَِسنا َطلَعِتَك الَغّرا إِمامي نَسَتنير
     َسّيدي يا نَبَض الُعصور
     َسّيدي َفَمتى الُظهور

....... َسّيدي ......
داء في ُكِلّ آٍن َوَمكاٍن نَنَتِظر نَحُن الِنّ
إِّنا ُنعاِهُد َو ُنجاِهُد ياِختاَم الَوِصياء

....... َسّيدي ......
بِالّتقوى نََتَحّلى ُحٌبّ فينا تََجّلى
ما خاَب َمن تََوّلى لآِلِل الّطاِهرين
لِلُفرَقِة َقد أَبَينا إِخوانًا َقد أَتَينا

بِالَخيِر َقد َسَعينا بِالِوحَدِة راِغبين
  صاِحُب الَمِر ُيريُد أَن نَكوَن صالِحين 

ِحدين دوَن ُبغٍض أَو َعداٍء  إِخَوًة ُمَتّ
    عاِمليَن طائِعيَن لِلِوليَِة ُمخِلصين

َسِيّدي لنَخَشى الَمنون
دي لِلّديِن نَصون َسِيّ

َكُذرا الِجباِل اُنبالِي بِِرياِِح الُجَبناء
إِّنا ُنعاِهُد َوُنجاِهُد ياِختاَم الَوِصياء
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دور السرة في مواجهة مخاطر
التواصل الجتماعي والتمهيد لالنتظار /

  أ. بهجة المتروك  

ْنَيا َوِفي اآْلَِخَرِة( ابِِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ ُ الَِّذيَن آََمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّ )ُيَثبُِّت اهللَّ

تعــد شــبكات ومواقــع  التواصــل االجتماعــي مــن أهــم الوســائل والتقنيــات الحديثــة فــي القــرن 
الحالــي التــي تســاهم فــي نشــرالعلوم والمعلومــات المتعلقــة بشــتى المواضيــع علــى مســاحة 

ــم. كبيــرة ونطــاق واســع مــن العال

ــك  ــل المشــغلين  والمؤسســين لتل ــن قب ــه م ــان عن ــم اإلع ــا ت ــذه الشــبكات كم ــن ه ــدف م اله
الشــبكات والمواقــع هــو الوصــول إلــى ماييــن البشــر فــي شــتى بقــاع العالــم علــى اختــاف 
امكنتهــم، وعاداتهــم ولغاتهــم،  وتقاليدهــم، وربطهــم ببعــض وجعــل العالــم  كقريــة صغيــرة واحدة.

ــك. أو لنســأل الســؤال بصيغــة أخــرى مــا هــي الحاجــة واألهــداف التــي  ــة مــن ذل مــا هــي الغاي
ــك؟ ــا مــن ذل ــد المؤســس تحقيقه يري

أوال: الهــدف اإلقتصــادي مــن خــال جنــي األربــاح الناتجــة مــن شــتى المعامــات الماليــة المتعلقــة 
بالبورصــات العالميــة والتجــارة الدوليــة والخدمــات والتســويق وغيــره.  

ثانيــا: الهــدف الثقافــي: مــن خــال نشــر الثقافــة الغربيــة والتــي تشــكل فــي اعتقــاد الغــرب 
ــي يجــب أن  ــات والت ــات والعاق ــي التعام ــرم ف ــي راس اله ــي ه ــات والت ــى للثقاف ــة المثل الطريق

يصبــو إليهــا العالــم الثالــث المتخلــف فكريــا وثقافيــا) حســب رؤيتهــم( .

ثالثــا: حقــوق اإلنســان والحريــات: حريــة المــرأة وحريــة اإلعتقــاد ورفــض التعســف الــذي 
تتعــرض لــه المــرأة تحــت ظــل األديــان والتحــرر مــن القيــود.  هــذا إذا ســلمنا أن الهيمنــة 
الفكريــة، والهيمنــة السياســية، والســيطرة علــى فكــر جميــع فئــات المجتمــع، وتحريــك الشــارع 
بمــا يتناســب مــع اإلســلوب اإلســتعماري الجديــد ليــس هــو الهــدف مــن تأســيس هــذه الشــبكات، 
ولكنــه وبــا شــك نتيجــة واضحــة وجليــة  لهيمنــة مواقــع اإلتصــال اإلجتماعــي علــى فكــر 
وتصــرف جميــع الفئــات العمريــة فــي المجتمعــات، وخاصــة مجتمعــات دول العالــم الثالــث والعالــم 
اإلســامي خاصــة، والتــي وجــدت فــي هــذا اإلنفتــاح علــى العالــم الغربــي  صــورة منّمقــة ومشــوقة 
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وجميلــة تشــبع لديــه الرغبــة فــي التحــرر مــن الكبــت والقيــود واإلحبــاط الــذي يعيشــه الفرد في 
مجتمعــات فاقــدة لمعاييــر الحريــات الفكريــة والسياســية،  ممــا تســبب فــي زعزعــة المعتقــدات 
اإلجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة أو لنقــل تمييعهــا خاصــة عنــد الشــباب لتصــل إلــى مــا وصلــت 
ــي  ــث، ه ــا، بالســعي الحثي ــراد تحقيقه ــرؤى الم ــداف وال ــب واأله ــزت المطالَ ــث ترك ــه،  حي إلي
ــل  ــة، ولنق ــة واألخروي ــات الدنيوي ــن المتطلب ــة بي ــة دون التوجــه أو الموازن ــب الدنيوي المطالَ
حتــى ال نكــون مبالغيــن،  أصبــح هنــاك ترجيــح للمطالــب الدنيويــة علــى المطالـَـب األخرويــة عنــد 

غالبيــة النــاس فــي المجتمعــات اإلســامية.  وهــذا وبــا شــك يــدق ناقــوس الخطــر.    

ممــا ال شــك فيــه أنــه هنــاك إيجابيــات كثيــرة وفــي غايــة األهميــة لهــذا النــوع مــن العلــم والتقنيــة 
التكنولوجيــة التــي ال ننكــر مــدى أهميتهــا فــي الوقــت والزمــان الحالــي حيــث:

ــة إلنجــاز 	  ــى الســرعة والدق ــح اإلنســان مــع هــذا التطــور بحاجــة إل ــاة وأصب تطــورت الحي
ــة بشــئونه المعيشــية. ــة المتعلق ــه المختلف معامات

سهولة الحصول على المعلومات المفيدة والدقيقة والمتعلقة بشتى المواضيع العلمية.  	 
سهولة الحصول على اإلستشارات الدينية والطبية والقانونية والمالية وغيرها.  	 

 
وهنــاك الكثيــر مــن المزايــا واإليجابيــات فــي جميــع المجــاالت الدينيــة واإلجتماعيــة والثقافيــة 

التــي يحضــى بهــا اإلنســان مــن تلــك الشــبكات ومواقــع التواصــل اإلجتماعــي.  

ولكــن موضوعنــا اْلَيــْوَم يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى الصــور المختلفــة للمخاطــر الناجمــة مــن 
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي، والتــي ال بــد مــن مواجهتهــا و العمــل مــن خــال المجالــس العاشــورية 
الهادفــة للحــد منهــا، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول لهــا مــن خــال الجهــد الهــادف الــذي يجــب أن 
يبــذل لدراســة الخطــوات الــازم اتخاذهــا للســيطرة علــى هــذا التدهــور األخاقــي الخطيــر، الناتــج 
عــن اإلهمــال الحاصــل مــن قبــل المجتمــع واألســرة للتصــدي لتلــك الســلبيات الوخيمــة، والتــي 
اذا اســتمرت ســوف تمــزق وتوهــن المجتمعــات االســامية وتفرغهــا مــن أهــداف دينهــا اإلســامي 

الحنيــف والتــي تؤثــر ســلبا علــى أهــم لبنــة أساســية فــي المجتمــع أال وهــي األســرة.  

صور من السلبيات الناجمة من مواقع التواصل الجتماعي:

تشــكل شــبكات التواصــل االجتماعــي عمومــا وبشــكل خــاص موقــع “فيــس بــوك” لمميزاتــه . 1
ــا،  ــن حصــر تداعياته ــة ال يمك ــذه الحال ــن، وه ــى المراهقي ــرة عل ــورة كبي ــة، خط المختلف

ــم يتــم معالجتهــا بالشــكل الصحيــح.  وتشــكل مشــكلة حقيقيــة  مــا ل
ــع هــو  ــم هــذه الموق ومــن أهــم هــذه المخاطــر أن هــؤالء المراهقيــن ال يدركــون كــون عال
عالــم مزيــف، وأن األشــخاص  الذيــن يتعرفــون عليهــم غيــر صادقيــن أو لنقــل لــن يكــون لهــم 

التأثيــر اإليجابــي عليهــم وِفــي بعــض الحــاالت الهــدف هــو تعمــد اإلســاءة واإلبتــزاز.                                  
ظاهرة اإلعجاب بين الشباب. 2

وظاهــرة اإلعجــاب بيــن الشــباب والفتيــات المتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن التــي تتعــدى 
ــات.   األحــكام الشــرعية  وعــدم مراعــاة الحرمــة الدينيــة لمثــل تلــك العاق

ــل فيســبوك . 3 ــم مث ــع التواصــل المنتظ ــة أن اســتخدام مواق ــرت احــدى الدراســات الغربي ذك
قــد يؤثــر ســلبا علــى رفاهيتــك العاطفيــة ورضــاك بالحيــاة مــع مــن حولــك ويولــد شــعورًا بـــ 

“التعاســة” و“الحســد” وعــدم الرضــا وبالتالــي اإلنفصــال وهــدم األســرة.
اإلدمــان علــى هــذه المواقــع ممــا يصيــب الشــخص بالقلــق النفســي والتعــب الجســدي . 4

والصحــي.  
تأثــر الشــباب وغيرهــم بالفكرالتكفيــري المتطــرف ال ســيما المراهقيــن مــن الجنســين . 5

والتواصــل بينهــم واالرتبــاط بالمجموعــات المتطرفــة واالرهابيــة مــن جميــع الــدول.
الدخــول فــي نزاعــات ومناظــرات ليســت مــن اختصــاص بعــض األفــراد فــي مواضيــع خافيــة . 6

تــؤدي بالنتيجــة إلــى تأجيــج الطائفيــة والشــحناء البغيضــة بيــن أفــراد المجتمــع والتــي قــد 
ينتــج منهــا التصرفــات العدوانيــة التــي ال بحمــد عقباهــا.

ما هو العالج؟

الوقاية خير من العاج.. 1
شرح وتوضيح تلك المخاطر في المجالس والحلقات التعليمية.    . 2
التركيــز علــى مقومــات التربيــة الصحيحــة مــن خــال المجالــس الحســينية وخاصــة عنــد . 3

ــود إنشــاء أســرة  ــي ســوف تق ــر والت ــل العم ــي مقتب ــي ف ــات الات ــة الشــباب والفتي مخاطب
جديــدة ) األم مدرســة إذا أعددتهــا( أن تكــون تلــك الفتــاة مدركــة لتلــك المخاطــر ، تلــك 
الفرصــة تكــون متاحــة فــي األيــام ١٣ األولــى مــن محــرم لتواجــد تلــك الفئــة فــي المجالــس 

الحســينية بكثــرة.  
تســليط الضــوء علــى الظاهــرة الســلبية وهــي ظاهــرة التصويــر التــي اجتاحــت الحيــاة . 4

اإلجتماعيــة وأصبحــت هــي األولويــة القصــوى عنــد الكثيــر مــن النســاء وحتــى فــي 
الدينيــة. المجالــس 

تعزيــز القيــم الدينيــة واألخاقيــة وتســليط الضــوء  علــى ســيرة أئمــة أهــل البيــت عليهــم . 5
الســام لتعزيــز مفاهيــم التربيــة اإلســامية.  

يجــب أن تبــذل الجهــود الجهــود البنــاءة والهادفــة لدراســة هــذه الظواهــر المدمــرة لألســر 
فــي المجتمعــات اإلســامية مــن قبــل المتخصصيــن فــي تلــك المجــاالت لمواجهــة تلــك الظواهــر 

ــا.  الســلبية والحــد منه
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آخــر الزمــان، ليخلــص النــاس مــن الظلــم والجــور.
والشــيعة اإلماميــة، يعتقــدون بظهــور اإلمــام المغيــب الحجــة بــن الحســن عليــه الســام ليمــأل 

األرض قســطا وعــدالً كمــا ملئــت ظلمــا وجــورًا.

المحور الثاني: لماذا الغيبة العلة والبراهين
بســبب اعتقــاد الشــيعة بــأن المخلــص مولــود وموجــود، وهــو حــي يــرزق، أشــكلت الفــرق 

اإلســامية عليهــم بعــض اإلشــكاالت، ومــن ضمنهــا:
لمــاذا اإلمــام مغيــب؟، بينمــا يمكــن هلل أن يجعلــه ظاهــرًا ويــؤدي الــدور المنــوط والملقــى علــى 

عاتقــه؟.
والرد على هذا اإلشكال من عدة جوانب:

بداية:

ــن  ــداهلل ب ــي، عــن عب ــي، ملكوت ــة ســر إله ــا، فالغيب ــا معرفته ــة ال يمكنن ــة الحقيقي ــة الغائي العل
ــول:  ــد )ع( يق ــن محم ــر ب ــال : ســمعت الصــادق جعف الفضــل الهاشــمي ق

إن لصاحب االمر غيبه البد منها يرتاب فيها كل مبطل.
فقلت: ولم جعلت فداك ؟ 

قال: ألمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم؟ 
قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 

قــال: وجــه الحكمــة فــي غيبتــه وجــه الحكمــة فــي غيبــات مــن تقدمــه مــن حجــج اهلل تعالــى 
ذكــره، إن وجــه الحكمــة فــي ذلــك ال ينكشــف إال بعــد ظهــوره لكــم كمــا ال ينكشــف وجــه 
الحكمــة فيمــا أتــاه الخضــر )ع( مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســى )ع( 

إلــى وقــت افتراقهمــا. 
يــا ابــن الفضــل: إّن هــذا األمــر أمــر مــن أمــر اهلل تعالــى وســر مــن ســراهلل، وغيــب مــن غيــب 
اهلل، ومتــى علمنــا أنــه عزوجــل حكيــم صّدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة وإن كان وجههــا غيــر 

منكشــف.]3[
وكذلــك القائــم عليــه الســام لــم يظهــر أبــدا حتــى تخــرج ودائــع اهلل عزوجــل فــإذا خرجــت ظهــر 

علــى مــن ظهــر مــن أعــداء اهلل عزوجــل فقتلهــم]8[ 

ولكن هناك علل نستفيدها من أهل البيت عليهم السام، تبين الحكمة من الغيبة ومنها:
هــذه المهمــة مهمــة جســيمة وخطيــرة، وهــو الوحيــد علــى وجــه الكــرة األرضيــة الــذي . 1

ســيقوم بهــا، فلكــي يحقــق العدالــة بأنواعهــا، فــي كل نقطــة علــى وجــه األرض، ولكــي 
يقيــم الحجــة علــى كافــة الخلــق، البــد يبقــى متواجــدًا علــى مــرر العصــور، فيشــاهد عــن 
قــرب وعــن كثــب كل الحضــارات، وكل الــدول ويخالــط جميــع التوجهــات، يخالطهــم، 
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بســم اهلل الرحمــن الرحيــم، الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء 
والمرســلين، محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن.

نتقــدم بأســمى آيــات التبريــكات والتهانــي إلــى مقــام النبــي األكــرم وأهــل بيتــه الطاهريــن، ولكــن 
أخواتــي الفاضــات، بالذكــرى المائــة والثــاث والثمانــون بعــد األلــف لميــاد القمــر الزاهــر، 
والنــور الباهــر، الديــن المأثــور، والكتــاب المســطور، المنتهــى إليــه مواريــث األنبيــاء، والموجــود 
لديــه آثــار األوصيــاء، المؤتمــن الولــي، واإلمــام المهــدي، الحجــة بــن الحســن عجــل اهلل فرجــه 

الشــريف.

بدايــة: أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لجميــع القائميــن علــى الملتقــى الشــعباني الرابــع 
لدعوتهــم الكريمــة للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر.

ْر لِي أَْمِري* َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمّن لَِّسانِي * يَْفَقُهوا قَْولِي(.]1[ )َرِبّ اْشَرْح لِي َصْدِري* َويَِسّ

المحور الول: فكرة المخلص
القضيــة اإلصاحيــة: هــدف إنســاني فطــري اجتماعــي، ال تنحصــر علــى طائفــة دون طائفــة، أو 

ديانــة دون ديانــة.
وعندمــا نلقــي نظــرة عامــة علــى المجتمــع البشــري منــذ خلــق آدم وإلــى هــذه الدقيقــة ، نــرى 
أن هنــاك صــراع دائــم بيــن الحــق والباطــل، بيــن الخيــر والشــر، وغالبــا مــا يكــون الباطــل والشــر 

همــا المنتصــران.
والفطــرة الســليمة والصحيحــة تحــث اإلنســان للحصــول والوصــول إلــى ســاحة العــدل والقســط، 
ولصوبــة تحقيــق هــذا األمــر؛ وإن نجحــت بعــض المؤسســات فــي إقامــة العدالــة القانونيــة علــى 
المســتوى الظاهــري، ولكــن العدالــة الشــخصية لــم تتحقــق إلــى اآلن حتــى فــي زمــن أفضــل الخلــق 

محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم.

ٌر )21( لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطٍر )22( ]2[ ْر إِنََّما أَْنَت ُمَذِكّ يقول اهلل تعالى: ) فََذِكّ
فيبقــى متعلقــا بأمــل وجــود شــخص ذو قــدرات خارقــة للعــادة مؤيــدا مــن الســماء لتحقيــق هــذا 

الهــدف العظيــم.
ففكــرة المخلــص موجــودة فــي جميــع األديــان، فالمســيحيون يعتقــدون برجــوع المســيح عيســى 

ابــن مريــم، وأنــه ســيخرج فــي آخــر الزمــان.
واليهــود يعتقــدون برجــوع موســى ليخلصهــم ممــا هــم فيــه مــن المحــن والبوذييــون يعتقــدون 
بعــودة آلهتهــم التــي ســحرت وعلقــت علــى قمــة جبــل. والمســلمون يعتقــدون فــي خــروج مهــدي 
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ــل ألوســاطهم،  ــم، ويتغلق ــذه األم ــذي تعيشــه ه ــوع ال ــاف والتن ــش االخت ــم، ويعاي ويداخله
وينشــر الديــن الحــق، بطريقــة يذعــن لــه الجميــع، ويحقــق العدالــة القانونيــة، والشــخصية 

ــى مســتوياتها. بأعل

اإلمــام محــور الوجــود، ولــوال الحجــة لســاخت األرض بمــن عليهــا، ومهمتــه الكبــرى هــي . 2
ــم  ــه ل ــا بأن ــو قلن ــا، ول ــا وإن كان غائب ــو يؤديه ــار، وه ــن االنحــراف واالندث ــن م ــظ الدي حف
يولــد، فلــو لــم يكــن اإلمــام موجــودًا، لضــاع الديــن ولــم يبقــى أي أثــر لشــهادة أن ال إلــه إال اهلل 
وأن محمــدا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، ولــو خــرج اإلمــام لقتــل وكلنــا اآلن نعيــش 
هــذا الواقــع المريــر، ونــرى المقــدار الهائــل مــن الدمــاء البريئــة التــي تســال علــى األرض 
علــى يــد فئــات ضالــة مــن داعــش ومــن يحــذوا حذوهــا، مــن يقتــل طفــا بأبشــع طريقــة، 
ومــن ينتهــك العــرض، ومــن يقتــل اآلمنيــن فــي بيــت مــن بيــوت اهلل عــز وجــل، كمــا حــدث 
قبــل مــا يقــارب الســنتين فــي جامــع اإلمــام الصــادق فــي الكويــت العزيــزة، رحــم اهلل الشــهداء 

وجعلنــا ممــن ينالــون شــفاعتهم بحــق محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن.

مــن يقــدم علــى هــذه األعمــال اإلجراميــة؛ هــل ســيتوانى لحظــة عــن قتــل اإلمــام المهــدي . 3
إذا خــرج، خصوصــا أنــه مــن أهــل البيــت الذيــن تجرعــوا مــرارة واالضطهــاد والقتــل والســم 
وذاقــوا لوعــة الماحقــة والتقصــي، عــن زرارة قــال: ســمعت أبــا جعفــر الباقر)عليه الســام( 
يقــول: “ إن للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم، وهــو المطلــوب تراثــه، قلــت: ولــم ذلــك؟ قــال: يخاف 
- وأومــأ بيــده إلــى بطنــه - يعنــي القتــل “. ]4[ فابــد أن يغيــب اإلمــام ليبقــى محافظــا علــى 

حياتــه ووجــوده، الــذي هــو ســر بقــاء هــذا الديــن ، وســر اســتقرار هــذا الكــون بأســره.

حتــى ال تكــون فــي عنقــه بيعــة ألي حاكــم ظالــم، ورد مــن ناحيتــه المقدســة توقيعــا موجهــا . 4
إلــى إســحاق بــن يعقــوب قــال فيــه )عليــه الســام( : وأمــا علــة مــا وقــع مــن الغيبــة فــأن 
اهلل عــز وجــل يقــول )يـَـا أَُيَّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اَل تَْســأَلُوا َعــْن أَْشــَياَء إِن ُتْبــَد لَُكــْم تَُســْؤُكْم(]5[ 
إنــه لــم يكــن أحــد مــن آبائــي إال وقعــت فــي عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه وإنــي أخــرج حيــن 

اخــرج وال بيعــة ألحــد مــن الطواغيــت فــي عنقــي...(]6[ 

إلثبــات عجــز مــن ســعى لإلصــاح الكامــل، ممــا يبطــل جميــع الديانــات وأن المنهــج الصحيــح . 5
والوحيــد هــو منهــج محمــد وآل محمد.عــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام قــال: “دولتنــا آخــر 
الــدول، ولــن يبــَق أهــل بيــت لهــم دولــة إال ملكــوا قبلنــا، لئــا يقولــوا إذا رأوا ســيرتنا: إذا 
ــَن ”]7[.)ســورة  ِقي ــُة لِْلُمَتّ ــى: َواْلَعاِقَب ــول اهلل تعال ــو ق ــؤالء، وه ــل ســيرة ه ــا ســرنا مث ملكن

األعــراف:128(.
ــي  ــن ف ــن الذي ــع اهلل، أي المؤمني ــع ودائ ــا تضي ــر، ف ــب كاف ــي صل ــن ف ــى مؤم ــى ال يبق حت
أصــاب الكافريــن، فعــن أبــي عبــد اهلل عليــه الســام قــال: قلــت لــه: مــا بــال أميــر المؤمنيــن 

عليــه الســام لــم يقاتــل مخالفيــه فــي االول ؟ 
ْبَنا الذين َكَفُروْا ِمْنُهْم َعَذابا أَلِيما( ،  قال: آلية في كتاب اهلل تعالى: )لَْو تََزيَُّلوْا لََعَذّ

قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصاب قوم كافرين. 

ــه الســام، . 6 ــن علي ــر المؤمني ــن أمي ــم، ورد ع ــى أفعاله ــم عل ــا له ــاد، عقاب ــال العب ــح أعم قبائ
“واعلمــوا أن األرض ال تخلــوا مــن حجــة هلل عــز وجــل، ولكــن اهلل ســيعمي خلقــه عنهــا 

ــى أنفســهم”]9[ ــم وجورهــم، وإســرافهم عل بظلمه

المحور الثالث: شرائط الظهور
ــؤدي  ــارك لي ــر الظــروف المائمــة لخروجــه المب ــا إال أن تتوف ــام المهــدي مغيب ــإذا ســيبقى اإلم ف

ــي الكــون، ويمــارس دوره اإلصــاح. ــة ف ــه التغييري مهمت
اإلصاح ال يتحقق إال بوجود أمرين:

المصِلح 	 
المصلَح	 

فــإذا تحققــت جميــع العناصــر فــي المهــدي، فــا بــد مــن تحقــق شــروط فــي الفــرد الــذي ســيصلحه 
اإلمــام ليقــوم بعمليــة اإلصاح.

س/ لماذا ل يخرج المام اآلن؟
ج/ من أهم األسباب هو: عدم وجود أرضة مناسبة لتلقي العملية اإلصاحية من البشر.

إذا نحــن الشــيعة لــم نســتعد للظهــور المبــارك، ولــم نســتعد ألن نكــون مــن أعــوان اإلمــام فهــل 
ننتظــر الغيــر أن يقــوم بهــذا الــدور. 

ــم الموعــود  ــر شــاهد الســتعدادهم الســتقبال مخلصه ــم فلســطين خي وبالفعــل فاليهــود واحتاله
الــذي ســيخرج فــي فلســطين.

وهنا نطرح تساؤل:
هل نقرأ االستعداد من كثرة المساجد؟
أم نقرؤه من كثرة الجمعيات الخيرية ؟

أم من كثرة المجالس الحسينية والمواكب؟

االســتعداد نقــرؤه مــن جانــب آخــر، وهــو الترقــب الحقيقــي العملــي الواقعــي، فيكــون جــزء مــن 
حياتــي اليوميــة، أنــا أدعــوا وأقــول: اللهــم اجعلنــي مــن أنصــاره وأعوانــه.. إذا هنــاك دولــة وهنــاك 
قــادة وهنــاك أعــوان وهنــاك جهــاز دفــاع، وهنــاك أنصــار. هــذه المراتــب، إذا تقدمــت لإلمــام بطلــب 
االنضمــام لوظيفــة معيــن أو معــاون فــي دولــة اإلمــام، ال بــد أن أقــدم ســيرتي الذاتيــة هــل اإلمــام 
ســيطلب مؤهلــي األكاديمــي؟ أم أنــه ســيطلب مؤهلــي العقائــدي، ومؤهلــي العبــادي، ومؤهلــي 

األخاقــي.
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ــول أم ال؟  ــم القب ــا بخت ــام عليه ــي اآلن ســيختم اإلم ــى وضع ــا عل ــو قدمته ــات ل ــذه المؤه ــل ه ه
والســؤال األهــم: وهــل ســأتقبل الوضــع الجديــد الــذي ســيقيمه اإلمــام أم ال؟ هــذا اللســان المتعــود 

علــى لفــظ البــذي مــن الــكام، هــل يضمــن أنــه لــن يتلفــظ علــى إمامــه بلفــظ بــذيء؟.

إذا المنتظــر مــن األن وفــي حياتــه اليوميــة يصــون لســانه وال يعــوده علــى اللفــظ البــذيء حتــى 
تكــون ســيرته ناصعــة وهكــذا فــي باقــي جوانــب حيــاة اإلنســان المختلفــة.

ــوا اللهــم عجــل لوليــك الفــرج  وال نكــون كتلــك الجماعــة الذيــن قــال لهــم إمــام المســجد ال تقول
فأنتــم غيــر مســتعدين..الخ القصــة.

ــرج؟،  ــل الف ــا هــدف العمــل لتعجي ــا عندن ــدأ بنفســي فأســألها؛ كلن ــي: وأب ــه بحث ــم ب ســؤال أخت
ــي؟ ــي حيات ــم هــذا الهــدف ف ــا هــو رق وســؤالي م

اترك الجواب لكم.

هذا وصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

المصادر
القرآن الكريم. 1
كمال الدين. للشيخ الطوسي.. 2
المهدي المنتظر بين التصور والتصديق.الشيخ محمد حسن آل ياسين. 3
الغيبة والتغييب. عباس بن نَخي.. 4
شذرات مهدوية. الشيخ حسين األسدي.. 5
آفاق مهدوية. السيد منير الخباز.. 6

]1[ سورة طه من 25 الى 28
]2[ سورة الغاشية

]3[ كمال الدين: 481/باب 45/ح11
]4[ الغيبة للنعماني/182/باب 10/فصل 4/ح20

]5[ سورة المائدة 101
]6[ كمال الدين، 485/باب 45/ح4
]7[ الغيبة للطوسي، 472/ح493؟

]8[ كمال الدين ص: 641/باب 54.
]9[ الغيبة للنعماني 144/باب 10/ح2

الممهدون وإرساء ثقافة التعايش السلمي /
  أ. نادية الشبيب  

الحمــد هلل رب العالميــن وصلــى اهلل علــى ســيدنا ونبينــا محمــد والــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــن    ــس والجــن أجمعي ــن األن ــم م ــداء اهلل ظالميه ــى أع ــم عل ــن الدائ واللع

ــًة َونَْجَعلَُهــُم  ُمــنَّ َعلَــى الَِّذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي اأْلَْرِض َونَْجَعلَُهــْم أَئِمَّ قــال تعالــى: )َوُنِريــُد أَن نَّ
اْلَواِرثِيــَن( 

ان اهلل تعالــى خلــق البشــرية وجعــل لهــم تشــريعات تليــق  وتتوافــق مــع ظروفهــم البيئيــة 
وحياتهــم المعيشــية وشــرع لهــم أديانــا وجعــل بينــه تعالــى وبينهــم صلــة وهــي األنبيــاء والرســل 
والكتــب الســماوية المقدســة فلــم يتركهــم يعومــون ويســبحون فــي فضــاء الكــون بــدون مرشــد 
وموجــه وذلــك لطفــا ظاهــر منــه تعالــى وعنايــة فهــو أرحــم الراحميــن حيــث بــدأ رحمتــه مــع 
خلقــه بنبيــه آدم وختــم بمحمــد صلــى اهلل عليــه والــه وســلم، ثــم بالخلفــاء فــي األرض ومــع 
كل ذلــك فــان رحمتــه لــم ترفــع مــن االرض ولــم تســلب مــن الخلــق بعــد قبــض  روح آخــر األنبيــاء 
وســيدهم صلــى اهلل عليــه والــه وســلم بــل  أمتــدت الرحمــة مــن محمــد الــى آل محمــد فبــدأت 
ــم المؤمــل المنتظــر عليــه  ــب عليــه الســام وختمــت بالقائ ــي طال ــن أب ــي ب ــاء عل ــأول األوصي ب
الســام وهــو العــدل الســماوي المنتظــر مــن اهلل تعالــى، فلــو محورنــا حديثنــا ببعــض  أهــم النقــاط 
ــن وضــع  ــد م ــرة  الب ــى تصــل الفك ــا بشــكل مبســط وســلس حت ــا ونتناوله ــي ســوف نطرحه الت

محــاور اساســية توصلنــا لغايــة الحديــث وهــي: 

من هو المهدي؟ وماهي مهمته ورسالته؟  . 1
هل المهدي غريب وحيد بدون أعوان وأنصار؟ . 2
ان كان له أعوان فمن هم وماهي مهمتهم ؟ وكيف يتلقون األوامر من األمام؟ . 3
ماهي أخطر قضية تؤثر في غياب االمام عليه السام وكيف لنا تجاوزها؟ . 4

إذا أردنا الجواب عن هذه المطروحات فإننا نتقدم ببطاقة تعريف لإلمام عليه السام.  
االســم: محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن 
علــي بــن الحســين بــن علــي  بــن أبــي طالــب عليهــم الســام جــده: رســول اهلل محمــد صلــى 
اهلل عليــه والــه وســلم وجدتــه آلبائــه: فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام وأبــوه: الحســن العســكري 
ــه  ــة وأم ــة الجمع ــة الشــريفة ليل ــي 15/ 8 / 255 للهجــرة النبوي ــام ف ــد االم ــه الســام. ول علي

الســيدة نرجــس جاريــة حكيمــة أخــت االمــام الهــادي بنــت االمــام الجــواد.  
مهمــة االمــام الحجــة عجــل اهلل فرجــه:  هــي احيــاء ديــن جــده المصطفــى بعــد االندثــار وازالــة 
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الجــور والعــدوان عــن المؤمنيــن بعــد الظلــم يتحــول العالــم علــى يــده الــى قســطا وعــدالً وراحــة 
وسعة.  

ان االمــام المهــدي عليــه الســام ُغيــب عــن االنظــار مــن منــذ حمــل أمــه بــه فمــا أشــبه حمــل 
نرجــس بحمــل أم موســى وذلــك بســبب الوضــع الســائد هنــا الظلــم فــي دولــة وخافــة العباســيين 
الذيــن هــددوا روع االمامــة ويترقبــوا وجــود االمــام لقتلــه لكــن حمــاه اهلل تعالــى مــن يــد الطغــاة 
فغيــب منــذ الطفولــة بعمــر الريحــان 5 ســنوات فكانــت غيبتــه صغــرى يلتقــي فيهــا بنوابــه 
األربعــة وبالخــواص مــن شــيعته الــى ان وصلــت الينــا الغيبــة الكبــرى التــي شــلت األعيــن عــن 
النظــر الــى المولــى عليــه الســام فــي هــذه الغيبــة وخــال هــذه الســنوات الطويلــة التــي تجــاوزت   
ــم يتــرك شــيعته هكــذا بــل مــد جســور التواصــل بينــه وبينهــم  1000 ومئــات الســنوات االمــام ل

عــن طريــق أســاليب منهــا:  
أما يرى طيفا بعالم الرؤيا  . 1
أما عن طريق الخواص مثل المجتهدين واألولياء  . 2
أمــا يخــرج بغيــر حقيقــة مظهــره ويتعايــش مــع المؤمنيــن مــن أمــة جــده صلــى اهلل عليــه . 3

والــه وســلم   
ان لهــؤالء الممهــدون لرســالة االمــام وتبليغهــا عنــه فــي غيبتــه دور عظيــم نلمســه فــي ســلوكهم 
ــى الغايــة الســليمة  ــون الســبل الشــتى للوصــول ال وعقيدتهــم وتعاملهــم ورقيهــم فهــم مــن يبذل

التــي مــن أجلهــا أصبحــوا روادًا للمهمــة المهدويــة  

فماذا يريد االمام منا؟ 
وهــذه كلهــا غايــة البحــث التــي بهــا نحصــل علــى الفائــدة المنشــودة وهــي التعايــش الســلمي بيــن 

المؤمنيــن !!! 
ماذا يعني التعايش؟  

التعايــش: هــو رضــى االنســان بواقعــه مــع وجــود بعــض المشــاعر  الســيئة بداخلــه ســواء مــن 
قبــول واقعــه او مــن عدمــه إال انــه يرضــخ لألمــر الحاصــل لعــدم قدرتــه علــى تغيــره. ان اهلل 
تعالــى جعــل المهــدي أمــل الشــعوب ومنقــذ األمــة ومخلــص البشــرية مــن الجهــل والتخلــف وهــو 
رســول الســام للعالــم قاطبــة فهــو متعايــش مــع ظــروف غيبتــه مــع حزنــه الشــديد علــى أحــوال 
األمــة لكــن يدعــو وينتظــر أمــر اهلل تعالــى حتــى ولــو لــم يبقــى علــى الدنيــا إال يــوم واحــد ســوف 
يخــرج ويزيــل أخطــر أمــر يعيــش بيــن األمــة والمؤمنيــن  تحديــدًا هــو الكراهيــة وحــب الــذات  
مــع مــرور الــد هــور والســنوات الطــوال غيــاب الــوازع الدينــي عــن بعــض النــاس فصــارت تحــب 
نفســها وتحســد غيرهــا فمــن هــذا وذلــك تولــد عــن النــاس حــب الــذات !!! الـــــــــ )  أنــا  ( هادمــة 
االيمــان ومبيــدة العقيــدة االســام يحــث  علــى حــب اآلخريــن ويتمنــى لهــم الخيــر كالنفــس 

ويوصــي عليهــم واحــدًا تلــو اآلخــر  
فــي حيــاة النبــي صلــى اهلل عليــه والــه وســلم  وحيــاة المعصوميــن عليهــم الســام كان هنــاك 
تطبيقــا لقواعــد وقوانيــن الشــريعة الســمحة الــى حــد كبيــر إن التعايــش الســلمي بيــن األفــراد 

والشــعوب انمــا هــو فكــر حضــاري يرتقــي باألمــم فهــو خلــق القــران وتعاليــم الشــريعة وهنــاك 
خلــق ارقــى وهــو التســامح !! 

أن التســامح هــو رضــى االنســان بالطــرف اآلخــر دون ان تبقــي فــي قلبــه أي نــوع مــن العــداوة 
إن القلــب البشــري نظيــف وطاهــر نقــي يجــب ان اليتلــوث بــاي أمــور ومتعلقــات دنيويــة فينبــذ 
الكراهيــة والعــداوة والتشــنج   حتــى يصبــح قلبــا هلل نــور فيخترقــه حــب اهلل ويســكن بــه حــب 
االمــام الحجــة عجــل اهلل فرجــه ويمتلــئ شــوقا للمنتظــر حيــث اليجتمــع كــره مؤمــن وحــب 

االمــام عليــه الســام بقلــب واحــد 
 التعايــش مــع المؤمنيــن والتســامح فيمــا بينهــم يــورث محبــة اهلل ورضــا االمــام الحجــة عجــل 

اهلل فرجــه  
فبتالــي تتخلــص مــن الكــره والتشــنج فيمــا بيننــا حتــى نكــون بنيــان مرصــوص ال تهدنــا عاصفــة 

حاقــدة وال تفرقنــا شــحنات متدنيــة فنكــون انهــار للحــق ويكــون الحــق معنــا  
المبلغــون عــن اهلل وعــن رســوله وآلــه األطهــار مســؤولون أوالً عــن تثقيــف أنفســهم وتطهيــر 

قلوبهــم بالتعايــش الســلمي  
ونبــذ الكراهيــة منهــم وبينهــم والــى  مجتمعهــم حتــى يتمكنــون مــن الرقــي بالمجتمــع وتثقيفــه 
ــو صــوت الحــق وصــوت الحــق  ــه الســام وه ــام الحســين علي ــر االم ــن خــال منب ــه م وتوجيه
ــى  يجــب ان يكــون حقــا والحــق حتــى يعتلــي البــد ان يطبــق ويؤخــذ بــه فنحــن كمبلغــات أول
بتربيــة وتهذيــب أنفســنا حتــى  نوصــل هــذه الثقافــة لمجتمعنــا ولمــن هــم حولنــا انطاقــا مــن 
قولــه صلــى اهلل عليــه والــه وســلم  ) ال يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه ( 
ــا وعــن طريقهــا  فبقــراءة القــران وســيرة المعصوميــن وكتــب الحكمــاء والعلمــاء نرتقــي بفكرن

نســمو  بأخاقنــا  
ــا  ــى ســيدنا ونبين ــذا وصــل اهلل عل ــإذن اهلل ه ــن ب ــدي مهيئي ــام المه ــون بحــق أنصــار االم فنك

ــن   ــن الطاهري ــه الطيبي ــد وآل محم

أسأل اهلل القبول
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وكمــا ورد فــي حديــث اإلمــام الحســن العســكري عليــه الســام )إن اإلمــام محمــد التقــي عليــه 
ــه المنقطعيــن عــن إمامهــم  ــال: إن مــن تكفــل بأيتــام آل محمــد صلــى اهلل عليــه و آل الســام ق
المتحيريــن فــي جهلهــم، األســراء فــي أيــدي شــياطينهم، وفــي أيــدي النواصــب مــن أعدائنــا، 
فأســتنقذهم منهــم و أخرجهــم مــن حيرتهــم وقهــر الشــياطين بــرد وساوســهم وقهــر الناصبيــن 

ــع(. ــد اهلل بأفضــل المواق ــون عن ــم ليفضل ــل أئمته ــم ودلي بحجــج ربه

ثانيــا: دور المنبــر فــي االجابــة علــى الكثيــر مــن التســاؤالت لــدى الشــباب عــن موعــد ظهــوره 
هــل فــي وقــت قريــب أم انــه ال يظهــر إال بعــد فتــرة طويلــة مــن اآلن، ومــا هــي عامــات ظهــوره 

ومــا فائــدة وجــوده فــي زمــن الغيبــة.
وهــل يســوق التمــرد علــى فكــرة اإلمــام المهــدي عليــه الســام او اهمالهــا الــى منعطفــات دينيــة أو 
اجتماعيــة أو فرديــة وغيرهــا مــن التســاؤالت التــي يجــب اإلجابــة عليهــا و مناقشــتها بمــا يوافــق 

العقــل والمنطــق وبأدلــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة.

ثالثا: معظم الشباب يرون أن هناك حالة من التباعد والهجران بينهم وبين امامهم.

فــا يشــعرون بوجــوده الشــريف بــل و ال يدركــون أهميــة وجــوده فــي حياتهــم وإن كان غائبــا 
عــن أبصارهــم بــل وأكثرهــم غافلــون عــن ذكــر اســمه.

فيكــون دور المنبــر وبعــد ازاحــة الشــكوك والــرد علــى كافــة االشــكاالت والتســاؤالت لــدى 
الشــباب ، بتعريفهــم بمقامــات اإلمــام وتقويــة عقائدهــم فيمــا اختصــه البــاري عــز و جــل لرســله 
ــة التكوينيــة  ــا الوالي ــل و الكرامــات والهبــات العظيمــة ، ومنه ــه واوصيائهــم مــن الفضائ وانبيائ
و التشــريعية لألئمــة األطهــار عليهــم الســام ، فكلمــا قويــت هــذه العقيــدة وثبتــت فــي أذهانهــم 
ونفوســهم كان القــرب أكثــر إلمــام زمانهــم وقصــرت المســافة بينهمــا فيجــدون عاقتهــم ومحبتهــم 
إلمــام العصــر نبراســا ونهجــا ً لحياتهــم ، ومــن ثــم يســعون جاهديــن إليجــاد الســنخية بيــن 

طبيعتهــم األخاقيــة وســلوكهم اليومــي وبيــن رغبــة اإلمــام ورضــاه.
فيرتقــوا بذلــك إلــى مســتوى مشــايعته حــق المشــايعة ويكونــوا مــن المنتظريــن الحقيقييــن 
ــدي  ــام المه ــد المرتبطــة باإلم ــم والعقائ ــك إال بترســيخ المفاهي ــق ذل لفرجــه الشــريف، وال يتحق

ــه الســام. علي

رابعــا: دور المنبــر فــي ايجــاد العاقــة المتبادلــة بيــن الشــباب وبيــن اإلمــام عليــه الســام وذلــك 
عــن طريــق توجيههــم نحــو التعامــل مــع القضيــة المهدويــة بــروح المحبــة والشــوق واألمــل وفــق 

قاعــدة العمــل المتبــادل، ليستشــعروا القــرب الحقيقــي بالمهــدي عليــه الســام. 

فــإذا دعــوت لإلمــام سيشــملك بدعائــه ويرعــاك ، واذا تصدقــت باســمه ســيحفظك، واذا ســلمت 

دور المنابر في توجيه الشباب وأدبيات الخطاب المعاصر /
أ. سلوى الحبيب

والحمــد اهلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين محمــد وعلــى 
اهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن واللعــن الدائــم علــى اعدائهــم إلــى قيــام يــوم الديــن.

قــال اهلل تعالــى فــي محكمــه كتابــه العزيــز، بســم اهلل الرحمــن الرحيــم )َوُقــِل اْعَمُلــوا فََســَيَرى 
ُ َعَملَُكــمْ َوَرُســولُُه َواْلُمْؤِمُنــوَن( صــدق اهلل العلــي العظيــم.  اهلَلّ

ســألت عــددا مــن الشــباب المســلم مــاذا تريــدون ان يقــدم لكــم المنبــر مــن مواضيــع ومعلومــات 
وتوجيهــات حــول اإلمــام المهــدي عليــه الســام والقضيــة المهدويــة.

فأجابوا وقالوا نود ان يقدم لنا المنبر كل شيء حول هذه القضية.
إن موضــوع اإلمــام المهــدي عجــل اهلل تعالــى فرجــه الشــريف مــن المواضيــع العميقــة والواســعة 
والمتشــعبة الجوانــب والكثيــرة الفــروع األمــر الــذي يتطلــب مــن المتصديــن للتبليــغ واالرشــاد 
مــن أمثــال أهــل المنابــر وغيرهــم أن يزيــدوا مــن مطالعاتهــم واســتقراءاتهم وابحاثهــم فــي هــذا 

الجانــب الهــام ، لكــي يتســنى لهــم توجيــه الشــباب للقضيــة المهدويــة.
ــات النبــي األكــرم واألئمــة األطهــار عليهــم الســام التــي تتحــدث حــول  ــإن المتمعــن فــي رواي ف
ــادي  ــه دور ري ــن ل ــن وكل م ــل المؤمني ــا ُتحّم ــا ، يجــد أنه ــة له ــج العملي ــة والبرام ــذه القضي ه
ــى درجــة الشــعور  ــم إل ــاء به ــم لارتق ــة الشــباب واألخــذ بأيديه ــه مســؤولية توعي ــي التوجي ف

ــددة. ــاه المتع ــه الســام وقضاي ــام علي ــاه االم ــم اتج بمســؤولياتهم و واجباته

وأستطيع أن ألخص دور المنبر في توجيه الشباب لهذا األمر بالنقاط التالية :-

أول: حمايــة الشــباب مــن التيــارات المنحرفــة واألفــكار الضالــة واألحــزاب الباطلــة التــي تقــوم 
بمــا فــي وســعها بــدور التشــكيك و اثــارة الشــبهات فــي العقيــدة االســامية بصــورة عامــة وفــي 
أمــر االمــام المهــدي عليــه الســام بصــورة خاصــة، علــى ســبيل المثــال مثــل التشــكيك فــي غيبتــه 
وحياتــه الشــريفة و مقــدرة المصلــح الموعــود بــه علــى تغييــر الحيــاة بأســرها، كمــا وأنهــا تقــوم 
بتكريــس اليــأس عــن جــدوى أي عمــل اجابــي قبــل وبعــد ظهــوره مــا دام اهلل عــز وجــل قــدر أن 

يملــئ األرض بــه عــدال وقســطا وايحــاء الشــباب بتجميــد الطاقــات وتعطيــل األدوار.

ــارات  ــذه التي ــوس الشــباب بالتصــدي له ــن نف ــذه الشــكوك م ــل ه ــو إزاحــة مث ــر ه ــدور المنب ف
وكشــف زيفهــا وفســادها.
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عليــه ســيجيب الســام ويذكــرك، وإن عملــت صالحــا ســيؤيدك ويســدد لــك عملــك، وإن عملــت 
خيــرا ســيبارك لــك ويحيطــك بعنايتــه ولطفــه.

وهكــذا يقــوم المنبــر ببنــاء عاقــة إيمانيــة و عمليــة بيــن الشــباب و اإلمــام المهــدي عليــه 
الســام.

وعلــى المنبــر أن يبــدع فــي كيفيــة ايجــاد هــذه العاقــة باالســتعانة باألدلــة واألمثلــة المقنعــة 
ــة  ــي ترســيخ هــذه العاق ــاء ممــا يســهم ف ــك بالقصــص الشــيقة وتجــارب العارفيــن والفقه وكذل

ــة. المتبادل

كمــا قــال اإلمــام الهــادي عليــه الســام )لــوال مــن يبقــى بعــد غيبــة قائمكــم مــن العلمــاء والداعيــن 
إليــه والداليــن عليــه والذابيــن عنــه عــن دينــه بحجــج اهلل ، والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد اهلل مــن 
شــباك ابليــس ومردتــه ومــن فخــاخ النواصــب لمــا بقــي أحــد إال ارتــد عــن ديــن اهلل، ولكنهــم 
الذيــن يمســكون أزمــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة كمــا يمســك صاحــب الســفينة ســكانها أولئــك هــم 

األفضلــون عنــد اهلل عــز وجــل(.

هــذا والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركتــه، وصلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبيــن 
الطاهريــن.

كلمة الفتتاحية
خادمة المنبر الحسيني/ نجاة عاشور

الخائــق  اشــرف  علــى  والســام  والصــاة 
الطيبيــن  بيتــه  ال  وعلــى  محمــد  اجمعيــن 

لطاهريــن. ا
الســام  الكــرام  الفاضــات ضيوفنــا  االخــوات 
لمــن  انــه  وبركاتــه  اهلل  ورحمــة  عليكــم 
دواعــي ســروري أن اقــف أمامكــن اليــوم اللقــي 
كلمــة اتحــاد الحســينيات النســوية فــي دولــة 
الكويــت، بــل ويشــرفني ان أكــون عضــوة فــي 
علــى  تأســس  الــذي  المبــارك  التجمــع  هــذا  
ــاون  ــدأ وحــدة الكلمــة ورص الصــف والتع مب
لخدمــة الديــن وشــرف الخدمــة الحســينية..
يقــول البــاري عــز وجــل فــي محكــم كتابــه 
ــِه  ــا ِفي ــُروا َم ٍة َواْذُك ــَوّ ــم بُِق ــا آتَْيَناُك ــُذوا َم )ُخ
ُقــوَن( البقــرة - 63 وايضــا يقــول  تََتّ ُكــْم  لََعَلّ
ٍة( قــد تكــرر  تعالــى )يـَـا يَْحَيــى ُخــِذ اْلِكَتــاَب بُِقــَوّ
فــي كامــه تعالــى ذكــر أخــذ الكتــاب بقــوة 
ٍة َوْأُمــْر َقْوَمــَك  واألمــر بــه كقولــه )َفُخْذَهــا بُِقــَوّ
يَْأُخــُذوا بِأَْحَســِنَها( األعــراف - 145، وقولــه 
ٍة َواْســَمُعوا( البقــرة  )ُخــُذوا َمــا آتَْيَناُكــْم بُِقــَوّ
- 93 إلــى غيــر ذلــك مــن اآليــات، وحســب 
التفاســير فــأن المــراد مــن االخــذ بقــوة هــو 
والتكاليــف  االلهيــة  المعــارف  مــن  التحقــق 
بهــا  المتعلقــة  باألحــكام  والعمــل  الربانيــة 
بعنايــة واهتمــام.. أي بقــوة العلــم و العمــل.

ولعــل مــن اهــم التكاليــف المرتبطــه بالعمــل 
فــي ميــدان العمــل االســامي اليــوم، ومــع شــدة 
علــى  العمــل  هــو  بنــا  المحيطــة  التحديــات 
توحيــد الــرؤى ورص الصفــوف حتــى نكــون 
ــي  ــة اهلل ه ــان المرصــوص لتكــون كلم كالبني
العليــا كلمــة واحــدة تغلــب همــزات الشــياطين 
منفــذا  ضعفنــا  فــي  وجــدوا  لطالمــا  الذيــن 

يخترقــون فيــه روح الجســد الواحــد، بــل وال 
ــا قطعيــا انهــا مــن اصعــب  أشــك لوهلــة وبإيمان
ــى  ــة ال ــا قرب ــس واكثره ــدة النف ــن مجاه ميادي
ــا صاحــب  ــب موالن اهلل عــز وجــل وانســا لقل

الزمــان ارواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء.
ان معيــار التديــن الحقيقــي اســتاذاتي الفاضات 
ليــس   وجــل  عــز  اهلل  الــى  القربــة  وســبيل 
لباســا نلبســه وال تســبيحات نترنمهــا وليســت 
فقــط صــاة وصيامــا.. كثيــرون منــا يغفلــون 
والتــي  والمجتمعيــة  االجتماعيــة  التكاليــف 
الفرديــة  التكاليــف  مــن  بكثيــر  اخطــر  هــي 
ــن  ــر واالخطــر م ــل هــي تشــكل الجــزء االكب ب
منظومــة االعبوديــة الحقــه هلل عــز وجــل وال 
ابالــغ ان قلــت انــه مــن ضيــق االفــق ان نتصــور 
ــا  ــة نؤديه ــف فردي ــو مجــرد تكالي ــن ه ان الدي

ــز وجــل.  ــام اهلل ع ــا ام ــرىء ذمتن لنب
هــل فينــا هنــا اليــوم مــن ال تحــدث نفســها 
بشــرف نصــرة مــوالي صاحــب الزمــان صاحــب 
البيعــة ارواحنــا فــداه اتراهــا هبــة مجانيــة او 

ــا. ــي انفســنا به ــركات نمن مجــرد ب
ال شــك ان مواصفــات انصــار المولــى روحــي 
فــداه ذات معاييــر عاليــة الجــودة ال تليق اال بمن 
امتحــن اهلل قلبــه بااليمــان وانتصرعلــى ذاتــه 
وهــواه واعتركتــه مياديــن الصــراع الحــي فــي 
واقــع ســاحة العمــل الرســالي حتــى اســتطاع ان 
يقــدم المصلحــه العليــا علــى مصالحــه الفرديــة 
خالفــت  وان  الوحــدة  مصلحــة  يقــدم  وان 
ــه الشــخصانية. تلــك هــي التقــوى .. ان  رغبات
اصــاح ذات البيــن وضــم اهــل الفرقــه مــن اشــد 
ــوالي  ــب م ــى قل ــى اهلل وال ــا ال ــادات واحبه العب
روحــي فــداه.. تلــك هــي العبوديــة الحقــة .. 

اننــا اليــوم وفــي هــذه المناســبه العظيمــه والتي 
الينبغــي ان تمــر علينــا دون محاســبة للنفــس. 
محاســبة  بــل  فرديــة  محاســبة  فقــط  ليــس 
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رســالية  اهــداف  لهــا  اســامية  كجماعــات 
وخطــط وبرامــج عمــل.. هــل حقــا نحــو نســير 
فــي الطريــق الصحيــح ام ان العمــل الرســالي 
اصبــح مشــاريع فرديــة فــي قالــب اجتماعــي 
ام انــه اصبــح روتينــا ثقيــا تنتظــره االجيــال 

القادمــه.. 
المعنيــات  وخصوصــا  الفاضــات  اســتاذاتي 
بخدمــة المنابــر الحســينية والقائمــات علــى 
العمــل االســامي فــي اي مؤسســة او مركــز 
ــى كل االصعــدة  ــرا عل ــوم تحــوال كبي نشــهد الي

فلــم يعــد اليــوم كاألمــس.
والغــزو  المعرفــي  االنفتــاح  زمــن  فــي  نحــن 
الثقافــي، اليــوم العالــم الغربــي يتحــدث عــن 
نظريــات العولمــة فــي كل المجــاالت االقتصاديــة 
ومــن  التربويــة.  وحتــى  بــل  والسياســية 
اساســيتين: جبهتيــن  علــى  العمــل  واجبنــا 

ــدي  ــي والعقائ ــي والثقاف اوال: التحصيــن المعرف
ــل الشــباب المســتهدف  ــى جي ــز عل ــع التركي م

ــن. ــي كل الميادي ف
أو  االســامية  العولمــة  نمــوذج  طــرح  ثانيــا: 
لنقــول “االمميــة“ حســب التعبيرالقرآنــي والتــي 
ســوف ياتــي بهــا موالنــا ارواحنــا فــداه، تكليفنــا 
تهيئــة المجتمــع للتغييــر الكبيــر القــادم حتــى 
اليكــون صادمــا للكثيريــن ممــن اعتــادوا علــى 
مبعثــرة.  ســاحات  فــي  والعمــل  الفردانيــة 
ــس بالســهل الن  ــف لي ــون التكلي ــا يك ــن هن وم

االنطاقــة ينبغــي ان تكــون مــن الداخــل.
التغييــر  هــذا  لقبــول  انفســنا  دواخــل  اوال: 

ذاتياتنــا. وتجــاوز 
ــا: االنصهــار فــي بوتقــة الوحــدة وكــم هــو  ثاني
تحــدي صعــب وخصوصــا لمــن تضخمــت لديــه 
األنــا.. انــه ميــدان االنصــار الحقيقــي... أال هــل 

مــن ناصــر؟  

التوجــه  احــادي  الحديــث  اليكــون  وحتــى 
فليــس  هنــا  مهمــة  نقطــه  توضيــح  ينبغــي 
وان  مشــاريعنا  نلغــي  ان  بالطبــع  المقصــود 
ــل العكــس  ــا ب ــا وان نوحــد قياداتن تلغــى عقولن
تمامــا هــو المطلــوب.. نعــم المطلــوب أن تتعــدد 
االراء ولكــن نفكــر معــا.. تتعــدد االطروحــات 
ولكــن نعمــل معــا.. تتوســع المشــاريع ولكــن 
نتعــاون معــا.. انهــا روحيــة العمــل المؤسســي 
القائــم علــى التعدديــة الفكريــة والوحــدة فــي 
ــة. وكــم هــي شاســعة  ــرؤى واالهــداف العام ال
المســاحات المشــتركة بيننــا لتكــون ميدانــا 
ــا ومــن  ــا هن ــاون ورص الصفــوف.. واقوله للتع
هــذا المنبــر انهــا مســؤوليتنا جميعــا ان نعتبــر 
هــذا الهــم مــن اولــى االولويــات وان نعمــل بجــد 
مــن خــال المبــادرات الفرديــة والجماعيــة 
ومــن خــال الدعــم والمشــاركة والعمــل الجــاد 

الــدؤوب..
عــن االمــام الصــادق )ع(: كأنــي انظــر الــى القائــم 
علــى منبــر الكوفــة وحولــه اصحابــه ثاثمائــه 
وثاثــة عشــررجًا، عــدة اهــل بــدر، وهــم 
ــي ارضــه  ــة وهــم حــكام اهلل ف اصحــاب األلوي

علــى خلقــه.
ومــن  لدولتــه  يؤســس  ممــن  اجعلنــا  اللهــم 
العامليــن بأمــره ومــن المجاهديــن تحــت لوائــه 
اللهــم أرنــا الطلعــة الرشــيدة والغــرة الحميــدة و 
عجــل لنــا ظهــوره وهــب لنــا رافتــه ورحمتــه 
ودعــاءه وخيــره ماننــال بــه ســعة مــن رحمتــك 
وفــوزا مــن عنــدك انــك ســميع مجيــب وصــل 

اللهــم علــى محمــد وال محمــد )ص(..
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كلمــة التحــاد 
خادمة المنبر الحسيني األخت بهية الشطي 

ُمـــَنّ َعَلـــى الَِّذيـــَن اْســـُتْضِعُفوا ِفـــي  )َوُنِريـــُد أَن نَّ
ـــًة َونَْجَعَلُهـــُم اْلَواِرثِيـــَن(. اْلَْرِض َونَْجَعَلُهـــْم أَئَِمّ

الحمـــدهلل رب العالميـــن والصـــاة والســـام 
خاتـــم  للعالميـــن  بعـــث رحمـــة  مـــن  علـــى 
االنبيـــاء والمرســـلين المســـمى فـــي الســـماء 
أحمـــد وفـــي االرض ابـــي القاســـم محمـــد )ص(.

السام عليكن ورحمة اهلل وبركاته

أهـــدي باقـــة شـــكر الـــى حضورنـــا الكريـــم 
لقبـــول الدعـــوة لهـــذا الملتقـــى الشـــعباني بإســـم 
إمامنـــا المنتظـــر أرواحنـــا فـــداه موالنـــا صاحـــب 
الزمـــان صلـــوات اهلل وســـامه عليـــه للســـنة 
بالشـــكر  وأخـــص  التوالـــي،  علـــى  الرابعـــه 
ـــى  ـــات القائمـــات عل األخـــوات الفاضـــات المؤمن

هـــذا العمـــل المبـــارك.
 ُ ـــوا َفَســـَيَرى الَلّ ـــِل اْعَمُل يقـــول اهلل تعالـــى )َوُق
ـــوَن( التوبـــة - 105 ـــْم َوَرُســـولُُه َواْلُمْؤِمُن َعَمَلُك

ــه  ــا ألهدافـ ــاًء ومحققـ ــل بّنـ ــون العمـ ــى يكـ حتـ
العليـــا. البـــد مـــن ركائـــز ودعائـــم تبنـــي هـــذا 
العمـــل وُتنّميـــه، وإن مـــن أهـــم هـــذه الدعائـــم 
ــمى  ــدف األسـ ــدة الهـ ــوى ووحـ ــاون والتقـ التعـ
ــن  ــه. ومـ ــل تحقيقـ ــن أجـ ــات مـ ــاد الطاقـ واتحـ
فـــي  النســـوي  الحســـينيات  اتحـــاد  خـــال 
ــائل  ــث رسـ ــى بـ ــرص علـ ــت نحـ ــة الكويـ دولـ
الحقيقـــه  عبـــر  اإلســـاميه  الوحـــده  تعـــزز 
يقـــوم  والســـنه،  الكتـــاب  مـــن  المهدويـــه 
االتحـــاد بتنظيـــم الجهـــود مـــن أجـــل تحقيـــق 
ـــج  ـــدر مـــن المكتســـبات التـــي تخـــدم نه ـــر ق أكب
ــوات اهلل  ــه صلـ ــل بيتـ ــول اهلل (ص) وأهـ رسـ
عليهـــم أجمعيـــن، وذلـــك مـــن خـــال العمـــل 

معـــا وفـــق رؤيـــه مشـــتركه بيننـــا لتحقيـــق 
نتائـــج واقعيـــه ملموســـه علـــى األرض بنـــاءا 
عقائديـــا واجتماعيـــا وثقافيـــا ينعكـــس علـــى 
ـــة. عســـى أن نكـــون  ـــا القادم ـــا وأجيالن مجتمعن
قـــد اقتربنـــا مـــن تحقيـــق دوٍر إيجابـــي فـــي 
انتظـــار المنتظـــر عجـــل اهلل فرجـــه الشـــريف. 
يهـــدف االتحـــاد الحســـيني مـــن خـــال الملتقـــى 
ــارب فـــي  ــاد جوانـــب التقـ ــعباني الـــى إيجـ الشـ
ـــة الهـــدف  ـــى أصال الفكـــر االســـامي  اســـتنادًا إل
ــات  ــن العصبيـ ــد عـ ــدة والبعـ ــاون والوحـ والتعـ
واالســـتناد الـــى العقـــل والمنطـــق ووســـطية 
الفكـــر. فنحـــن نـــرى نجـــاح االمـــه ونجـــاح 
المجتمـــع فـــي وحدتـــه واعتصامـــه بحبـــل اهلل 

عـــز وجـــل.
 ِ يقـــول اهلل تعالـــى )َواْعَتِصُمـــوا بَِحْبـــِل الَلّ
الفاضـــات،  أخواتـــي  ُقـــوا(  تََفَرّ َوَل  َجِميًعـــا 
تضافـــرت األدلـــه مـــن الكتـــاب  والســـنه لتعزيـــز 
وحـــدة المســـلمين والتأكيـــد علـــى وجوبهـــا 
)ياأيهـــا النـــاس عليكـــم بالجماعـــه فـــإن يـــد 
اهلل مـــع الجماعـــه(. واليـــوم، نجتمـــع فـــي هـــذا 
الملتقـــى المبـــارك تحـــت ســـقف واحـــد وهـــدف 
االســـتعداد  تتأمـــل  متحـــده  وقلـــوب  ســـام  
ـــة الحـــق وإعـــداد أجيـــال واعيـــة تتحـــرك  لدول

ــرج. ــل الفـ ــاه تعجيـ باتجـ
يقـــول رســـول اهلل )ص(: أفضـــل جهـــاد أمتـــي 
إنتظـــار الفـــرج. مـــن خـــال المنبـــر الحســـيني 
الواعـــي نســـلط الضـــوء علـــى أهميـــة االنتظـــار 
االيجابـــي حيـــث نقـــوم بإبـــراز االرث الفكـــري 
االصيـــل حـــول القضيـــه المهدويـــه وتعميـــق 
ثقافـــة االنتظـــار فـــي عصـــر الغيبـــه. ومـــن 
ـــد اهلل  ـــي عب ـــة  ســـيد الشـــهداء أب خـــال قضي
الحســـين صلـــوات اهلل وســـامه عليـــه نقـــوم 
بالتصـــدي لانحرفـــات والعمـــل، علـــى تقويـــة 
ـــًة والشـــيعي خاصـــه،  ـــع االســـامي عام المجتم
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وتوضيـــح الجوانـــب المســـتهدفة والمعرضـــة 
للخطـــر األكبـــر.

لمراضيـــه  واياكـــم  يوفقنـــا  ان  اهلل  نســـأل 
االمـــه  لصالـــح  يرضيـــه  فيمـــا  وللســـعي 
وآل  ســـعيا وراء خطـــى محمـــٍد  االســـامية 
ــا مـــن الممتثليـــن ألمرهـــم  محمـــد وأن يجعلنـ
معترفيـــن بحقهـــم محتجبيـــن بذمتهـــم، وأن 
يبـــارك لنـــا موالنـــا صاحـــب الزمـــان روحـــي لـــه 

الفـــداه هـــذا العمـــل المتواضـــع.

وآخـــر دعوانـــا ان الحمـــدهلل رب العالميـــن 
وصلـــى اللهـــم علـــى محمـــد وآلـــه الطيبيـــن 

الطاهريـــن.

من هو المنتظر الحقيقي؟
أ. أقدس عبدالكريم

كان  االنتظـــار  حقيقـــة  معنـــى  عـــرف  مـــن 
ـــاء  ـــح اللق ـــه بصب ـــق قلب ـــا،  فيتعل منتظـــرا حقيقي
واجهـــد نفســـه فـــي طريـــق اللقـــاء ويســـير 

علـــى طريـــق االعـــداد الـــي ظهـــوره..
وهنـــاك امتيـــازات خاصـــة تكـــون للمنتظريـــن 
لظهـــوره عليـــه الســـام فـــي التاريـــخ.. كالمتقيـــن 
ســـبيل  فـــي  والمجاهديـــن  الحقيقييـــن، 
اهلل، ورجـــال العلـــم والفكـــر، علـــى ســـائر 
اطيـــاف المنتظريـــن فهـــم فـــي حـــال انتظـــار 
دائـــم وادراك كامـــل المامهـــم، وهـــم الذيـــن 
يتســـلحون بســـاح اإليمـــان والعلـــم والفضيلـــة، 
وال شـــك ان وجـــوده المبـــارك يمثـــل الصـــراط 
ــة  ــن الجاهليـ ــم مـ ــروج القويـ ــتقيم والخـ المسـ
ــم  ــة، فهـ ــدة الحقـ ــاة العقليـــة والعقيـ ــى الحيـ الـ
االســـتعداد  أهبـــة  وعلـــى  دائـــم  ســـعي  فـــي 

ـــاء.. ـــذل والعط ـــار والب ـــاد والشـــهاده وااليث للجه
إن الزهـــاد والعبـــاد إذا لـــم تقتـــرن عبادتهـــم 
بالجهـــاد والشـــهادة، فهـــم مـــن انصـــار الغائـــب 
ال القائـــم الن أنصـــار الغائـــب ســـوف ينكـــرون 
المعـــارك  وخـــوض  الشـــهادة  طلـــب  عليـــه 
ــو  ــا يطلبونـــه هـ ــان ُجـــل مـ ــذا فـ ــر لـ والمخاطـ

غائـــب ال محمـــد ال قائـــم ال محمـــد..
ان انصـــار القائـــم هـــم الذيـــن جمعـــوا بيـــن 

الشـــهاده. الزهـــد والعبـــاده وطلـــب 
اللهـــم اجعلنـــا مـــن انصـــار الحجـــة القائـــم عجـــل 

اهلل تعالـــى فرجـــه الشـــريف..

صفات المنتظرين
أ. هناء بوحمد أم الشهيد محمد الجعفر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمـــدهلل هلل علـــى آالئـــه والشـــكر علـــى 
اشـــرف مخلوقاتـــه  نعمائـــه والصـــاة علـــى 
محمـــد خاتـــم انبيائـــه وعلـــى ســـيد اصفيائـــه 
خيرةخلفائـــه  الطاهريـــن  وآلهمـــا  وأوليائـــه 

وأمنائـــه.

ـــة النصـــف مـــن شـــهر شـــعبان )اللهـــم  مـــن ادعي
بحـــق ليلتنـــا ومولودهـــا وحجتـــك وموعودهـــا 
ـــال،  ـــى ان ق ـــك ---ال ـــا فضل ـــت فضله ـــى قرن الت
اللهـــم فصلـــي علـــى خاتمهـــم وقائمهـــم المســـتور 
وظهـــوره  أيامـــه  بنـــا  وأدرك  عوالهـــم  عـــن 

وقيامـــه( ---الـــى اخـــر الدعـــاء.
ــد الـــى امـــور عـــدة ليـــدرك هـــذا  ــاج العبـ يحتـ
المطلـــب العظيـــم وهـــو ان يـــدرك يـــوم االمـــام 
ــه وان  ــام اهلل عليـ ــن سـ ــن الحسـ ــة بـ الحجـ

يكـــون ناصـــرا لـــه وذائـــدا عنـــه منهـــا:

اوال: ان يزكـــي العبـــد نفســـه. كيـــف يزكـــي 
ــه  ــي نفسـ ــل فـ ــا يجعـ ــه؟ ان دائمـ ــد نفسـ العبـ
وهـــو  منشـــود  هـــدف  وجـــل  عـــز  هلل  ان 
إقامـــة العـــدل ونشـــر الرحمـــه والمســـاواه 
ــن  ــن الحسـ ــه بـ ــور الحجـ ــون إال بظهـ ــا يكـ ومـ
ســـام اهلل عليـــه وعجـــل اهلل فرجـــه، فيبعـــث 
ـــى  ـــه عل ـــذي تحث ـــل ال ـــه اشـــراقه االم ـــي داخل ف
العمـــل واالجتهـــاد  والـــورع والتقـــوى والعمـــل 

بالتكاليـــف االســـامية.
ثانيـــا: إزالـــة موانـــع الـــروح. مثـــال: الذنـــب 
يحجـــب العبـــد مـــن ماقـــاة ســـيده النـــه الذنـــب 
لـــه ظاهـــر وباطـــن فالخطـــوره تكمـــن فـــي تأثيـــر 
حقيقـــة الذنـــب علـــى الـــروح حمـــل االحقـــاد 
والحســـد إلخوانـــه المؤمنيـــن يحجبـــه عـــن 
قـــال  كمـــا  محبـــه  فالديـــن  ســـيده  ماقـــاة 
ـــه  ـــن علي ـــر المؤمني ـــا امي ـــن موالن ســـيد العارفي

ــام. السـ
ثالثـــا: االرتبـــاط الروحـــي باالمـــام )عـــج(. ان 
يجعـــل لـــه ســـاعه يناجـــي حبيبـــه وســـيده، ان 
ـــه  ـــا عاق ـــى له ـــه الت ـــراءة االدعي ـــى ق ـــداوم عل ي
ـــاره  ـــد وزي ـــاء العه ـــه ودع ـــاء الندب ـــام كدع باالم

ال ياســـين.
رابعـــا: واعظـــم عمـــل يعطيـــه كل هـــذه المزايـــا. 
ـــث الصـــادر عـــن النبـــي  انتظـــار الفـــرج. والحدي
)ص(: افضـــل جهـــاد امتـــى انتظـــار الفـــرج.. قـــال 
أميـــر المؤمنيـــن عليـــه الســـام: انتظـــروا الفـــرج 
وال تيأســـوا مـــن روح اهلل فـــان احـــب األعمـــال 
إلـــى اهلل عـــز و جـــل انتظـــار الفـــرج والمنتظـــر 

ألمرنـــا كالمتشـــحط بدمـــه فـــي ســـبيل اهلل.
ـــَك  ـــُب اِلَْي ـــا نَْرَغ ـــُهَمّ اِنّ ـــول اَلّلـ ـــكام نق خاتمـــة ال
فـــي َدْولَـــة َكريَمـــة ُتِعـــُزّ بَِهـــا اإلســـام َواَْهلَـــُه، 
ـــَن  ـــُه، َوتَْجَعُلنـــا فيهـــا ِم ـــا الِنّفـــاَق َواَْهلَ ـــِذُلّ بَِه َوُت
ــبيِلَك،  ــى َسـ ــاَدِة اِلـ ــَك، َواْلقـ ــى طاَعِتـ ــاِة اِلـ عـ الُدّ

ْنيـــا َوااْلِخـــَرة. َوتَْرُزُقنـــا بِهـــا َكراَمـــَة الُدّ

بضاعة العاشقين !!
خادمة المنبر الحسيني صغرى حسين

مـــدارج  إلـــى  للوصـــول  الروحـــي  اإلرتقـــاء 
الكمـــال اإلنســـاني، ُبغيـــة العاشـــقين الملهوفيـــن 
الغائـــب  لماقـــاة  أرواحهـــم  صفيـــت  الذيـــن 

المؤمـــل.
كثيـــر مـــا نّدعـــي العشـــق للمولـــى ونـــردد الدعـــاء 
كل جمعـــه بدمـــوٍع عبـــرى “ ليـــت شـــعري أيـــن 
أســـتقرت بـــك النـــوى بـــل أي أرض تقلـــك أو 
ـــا؟  ـــوب من ـــو الحـــب المطل ـــذا ه ـــل ه ـــرى .. “ه ث
ــي  ــل يكفـ ــط!! وهـ ــان فقـ ــة لسـ ــرد لقلقـ ام مجـ
الحـــب وحـــده دون العمـــل والســـعي لتعجيـــل 

فرجـــه الشـــريف؟!

ـــًرا إَِلّ  ـــِه أَْج ـــأَلُُكْم َعَلْي ـــل َلّ أَْس ـــى )ُق ـــول تعال يق
َة ِفـــي اْلُقْربَـــى( ِمـــن المـــوده ألهـــل البيـــت  اْلَمـــَوَدّ
)عليهـــم الســـام( إظهـــار الحـــب كمـــا إن العمـــل 
ســـبب إلســـتحقاق الجنـــه كذلـــك الحـــب لـــه 

ـــة. ـــة وســـبب إلســـتحقاق الجن قيم
قـــال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه والـــه 
وســـلم: مـــن مـــات علـــى حـــب آل محمـــد مـــات 
ــى  ــات علـ ــن مـ ــال )ص(: مـ ــا قـ ــهيدًا. وايضـ شـ
حـــب محمـــد وآل محمـــد مـــات مســـتكمل 
ـــث الشـــريفه  ـــن االحادي ـــا م ـــان ... وغيره اإليم
ـــم  ـــت عليه ـــل البي ـــة اه ـــى محب ـــي تحـــث عل الت

ــم. ــام وإتباعـ السـ
ــو  ــود هـ ــر الموعـ ــا ال شـــك فيـــه أن المنتظـ ممـ
الذهبيـــة  السلســـلة  مـــن  االخيـــرة  الحلقـــة 
المتصلـــة بخاتـــم االنبيـــاء وهـــو خاتـــم األوصيـــاء 
اإلمـــام القائـــم محمـــد بـــن الحســـن المهـــدي 
المنتظـــر )عجـــل اهلل تعالـــى فرجـــه الشـــريف(. 
حيـــث قـــال النبـــي )ص(: ال تذهـــب الدنيـــا 
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للهـــدف. والقـــوة فـــي مفهـــوم ديننـــا أن تكـــون 
لـــك القـــدرة علــــى إدارة أمـــور حياتـــك بإدارتـــك 
واختيـــارك آنـــت وأن تكـــون كمـــا يريـــدك اهلل 
أن تكـــون حـــرًا فـــي دنيـــاك وتفـــرض إرادة 
الخيـــر فـــي حياتـــك وال تجعـــل إرادة المســـتغلين 
هـــي التـــي تحكـــم حياتـــك. فالمؤمـــن القـــوى 
التاريـــخ  إن  الضعيـــف.  المؤمـــن  مـــن  خيـــر 
األقويـــاء  كلـــه لألقويـــاء والحاضـــر يحركـــه 
والمســـتقبل يرســـمه األقويـــاء. ويتضـــح مـــن 
ـــوة  ـــه ال حـــول وال ق ـــوة أن ـــي للق ـــوم القرآن المفه
إال بـــاهلل العلـــي العظيـــم. بقـــوة اهلل نحـــن نـــردع 
االنحـــراف فالنصـــر مـــن اهلل واهلل الـــرزاق 
ذو القـــوة المتيـــن والقـــرآن يعلمنـــا القـــوة فـــي 
القـــرار والقـــوة فـــي الموقـــف أمـــام مـــن يريـــد 

ــراف. ــق االنحـ ــتغالنا لتحقيـ اسـ

فـــي  قوتنـــا  مـــن  نســـتفيد  أن  أجـــل  ومـــن 
ـــم أن ســـلطة  ـــد أن نعل ـــات ال ب ـــة التحدي مواجه
القـــوى المســـتغلة هـــم الذيـــن يحاولـــون أن 
ــا  ــاد بيننـ ــوا الفسـ ــا ليحكمـ ــا قوتنـ ــلبوا منـ يسـ
الغيـــر  األخبـــار  فيبثـــون  الوســـائل  بشـــتى 
صحيحـــة ليوهمـــوا الـــرأي العـــام بـــأن اإلســـام 
شـــعوب  المســـلمة  الشـــعوب  وأن  ضعيـــف 
متخلفـــة فينتقـــون مـــن األخبـــار و الصـــور 
ليؤكـــدوا ذلـــك و يخفـــون نقـــاط القـــوة فـــي 
ـــن أجـــل  ـــم م ـــي حاضره ـــخ المســـلمين و ف تاري
آن يقنعوننـــا بـــأن قـــوى الكفـــر و االســـتبداد هـــي 
الغالبـــة و هـــي التـــي لديهـــا القـــدرة الفكريـــة 
و العلميـــة فيخلقـــون فـــي عقـــول المســـلمين 
مـــا  بـــكل  و  الكفـــر  بقـــوى  االنبهـــار  حالـــة 
يتعلـــق بهـــم مـــن عـــادات و طريقـــة حيـــاة 
ـــى آنهـــم هـــم األفضـــل حتـــى  وملبـــس ومـــآكل عل
نتحـــول إلـــى تابعيـــن. وبهـــذا يعيـــش المســـلمون 
التظليـــل والفـــراغ والضعـــف واالحبـــاط وتشـــوه 

ــة شـــخصياته  ــم قداسـ ــام وتحطـ ــورة اإلسـ صـ
ــوس. ــي النفـ ــوزه فـ ورمـ

ـــوة )ع( مارســـوا  ـــا مـــن اهـــل البيـــت النب وآئمتن
دورهـــم فـــي حركـــة الوعـــي بيـــن المســـلمين 
ــل  ــوف أهـ ــن صفـ ــوة بيـ ــر القـ ــززوا عناصـ وعـ
قـــوي  مجتمـــع  مكونيـــن  واإليمـــان  الحـــق 
لتحقيـــق  أفـــراده  بقـــوة  يتحـــرك  متماســـك 
ـــم  ـــج اهلل القوي ـــى منه ـــة عل ـــو العدال ـــه وه هدف
واإلمـــام المهـــدي )عـــج( حمـــل أمانـــة الرســـول 
)ص( وأمانـــة آبائـــه )ع( ورعـــى مـــن بعيـــد 
منتظـــراِ  المؤمنـــة  الجماعـــة  هـــذه  شـــؤون 
ـــى  ـــة تفـــرض تأثيرهـــا عل ـــوة اجتماعي ـــح ق لتصب
ـــا حيـــن خروجـــه  ســـاحة األحـــداث لينهـــض به
ــت  ــا ملئـ ــام بعدمـ ــدل والسـ ــا العـ ــق بهـ ويحقـ

األرض بالظلـــم والدمـــار.
وإلعـــداد مجتمـــع مؤمـــن قـــوي يمهـــد للظهـــور 
علينـــا أن نكـــون متماســـكين علـــى أســـاس 
الفكـــر المشـــترك واألهـــداف المشـــتركة وآن 
يكـــون بيننـــا تعاطـــف وعمـــل مشـــترك لإلصـــاح 
ـــة أنفســـنا  ـــي حقيق ـــة الفســـاد. وأن نع ومواجه
فـــي  االنجـــازات  ديننـــا وحقيقـــة  وحقيقـــة 
ـــن  ـــرب م ـــل. وآن نقت ـــا اإلســـامي األصي تاريخن
رموزنـــا الدينيـــة وأن تتحقـــق بالعلـــم واالطـــاع 
علـــى الحقيقـــة ومـــا يطـــرح مـــن مغالطـــات. كمـــا 
ــة  ــا الداخليـ ــا آن نبنـــي قوتنـ ــه مطلـــوب منـ أنـ
ـــم  ـــك يت ـــة وذل ـــا الروحي ـــن قوتن ـــع م ـــي تنب والت
أوالً: بـــأن تشـــعر بالقـــوة الذاتيـــة مـــن خـــال 
ـــا  ـــرة وم ـــدرات كبي ـــن ق ـــاه م ـــا اهلل إي ـــا أعطان م
ســـخره لنـــا مـــن أســـباب فـــي هـــذا الوجـــود. 

ثانيـــا: بـــآن نحـــرر أنفســـنا مـــن الخـــوف مـــن 
تهـــدد  أن  تحـــاول  التـــي  المســـتغلة  القـــوى 
اإلنســـان فـــي رزقـــه وحياتـــه فـــاهلل أكبـــر ممـــا 
ـــا  ـــاة م ـــباب الحي ـــده كل أس ـــاف وأحـــذر فبي أخ

ــر اهلل. ــيزول بأمـ ــارئ سـ ــؤالء طـ ــه هـ يملكـ

حتـــى يقـــوم بأمـــر أمتـــي رجـــل مـــن ولـــد 
الحســـين عليـــه الســـام يمألهـــا عـــدال كمـــا 
ــإن اهلل  ــم بـ ــن نعلـ ــورا. نحـ ــا وجـ ملئـــت ظلمـ
ـــا  ـــي نبين ـــه ف ـــه الكوني ـــل قدرت ـــا جع جـــل وع
ـــر  ـــام المنتظ ـــه .. واإلم ـــل بيت ـــد )ص( وأه محم
)عـــج( ممـــن أعطـــاه اهلل تعالـــى مقاليـــد الكـــون، 
زمـــن  فـــي  ونحـــن  انفســـنا  نهيـــئ  فكيـــف 
المعشـــوق  اإلنتظـــار - إلســـتقبال ظهـــور   -
ــدس؟ ــوده المقـ ــن وجـ ــتفيد مـ ــص ونسـ المخّلـ
اوالً: اإلعتـــراف والشـــعور بالنقـــص والفاقـــه، 
ـــاء ينمـــي  ـــع الن الشـــعور باإلكتف ـــا داف ليكـــون لن

فينـــا روح  التقاعـــس عـــن العمـــل والعطـــاء.
ثانيـــا: التوجـــه إلـــى مـــن يملـــك القـــوه والقـــدره 
المســـتمده مـــن قـــوة رب العالميـــن وهـــو اإلمـــام 
منـــه  نظـــره  لننـــال شـــرف  فـــداه   روحـــي 

تكفينـــا دهـــرًا مـــن المثابـــره..
ـــوب  ـــن الذن ـــا م ـــس وتطهيره ـــة النف ـــا: تزكي ثالث
فتكـــون  ومحاســـبتها  بمراقبتهـــا  واآلثـــام.. 

مهيئـــه لتلقـــي الفيوضـــات اإللهيـــه..
رابعـــا: التوســـل واإللحـــاح لتشـــملنا عنايـــة 
اإلمـــام، واإلرتبـــاط الدائـــم معـــه مـــن خـــال 

والزيـــارات. األدعيـــه 
ــى  ــه تعالـ ــرأ قولـ ــن نقـ ــرى نحـ ــه اخـ ــن جهـ مـ
ــُف  ــاُه َويَْكِشـ ــَرّ إَِذا َدَعـ ــُب اْلُمْضَطـ ــن ُيِجيـ ـ )أََمّ
ـــوَء َويَْجَعُلُكـــْم ُخَلَفـــاَء اْلَْرِض(. يـــا تـــرى مـــا  الُسّ
هـــو الدعـــاء المســـتجاب؟ يجيبنـــا االمـــام الباقـــر 
ـــن  )ع( عندمـــا ســـإل عـــن هـــذه اآليـــه )أََمّ
(، قـــال )ع(: هـــذه نزلـــت  ُيِجيـــُب اْلُمْضَطـــَرّ
فـــي القائـــم )عـــج( إذا خـــرج تعمـــم ّوصلـــى 
ـــه  ـــرد ل ـــا ت ـــه ف ـــى رب ـــام وتضـــرع إل ـــد المق عن
ــال:  ــادق )ع( قـ ــام الصـ ــن اإلمـ ــدًا. وعـ ــه أبـ رايـ
نزلـــت فـــي القائـــم مـــن آل محمـــد )عـــج( هـــو 
ـــن  ـــام ركعتي ـــي المق ـــى ف ـــر إذا صل واهلل المضط
ـــه  ـــه ويكشـــف الســـوء ويجعل ودعـــا اهلل فأجاب

ــي األرض. ــه فـ خليفـ
يـــا أيهـــا العزيـــز مســـنا وأهلنـــا الضـــر وجئنـــا 
ببضاعـــة مزجـــاة فـــأوِف لنـــا الكيـــل وتصـــدق 

ــن. ــزي المتصدقيـ ــا إن اهلل يجـ علينـ

السالم ومنطق القوة
أ. ليلى عبدالهادي المحميد

قـــد يفكـــر بعـــض النـــاس أن اإلســـام يشـــجع علــــى 
أخـــاق الضعـــف مـــن خـــال قيمـــه األخاقيـــة 
ــة  ــي الحقيقـ ــو، وفـ ــامح والعفـ ــر والتسـ كالصبـ
ــذه  ــة هـ ــن صحـ ــون بيـ ــاس يخلطـ ــد أن النـ نجـ
األخـــاق والتـــي تمـــارس فـــي جـــو األخـــوة 
اإليمانيـــة أو األخـــوة اإلنســـانية فـــي المجتمـــع 
وبيـــن التعامـــل مـــع ســـلطة القـــوى المســـتغلة 
فـــي المجتمـــع حيـــث يبـــررون عـــدم المقاومـــة 
بأنهـــا نابعـــة مـــن قيـــم إســـامية، وهـــذا خلـــط 

خاطـــئ.
ــن  ــن المؤمنيـ ــرة بيـ ــامح والمغفـ ــو والتسـ فالعفـ
هـــو حـــق مـــن حقـــوق األخـــوة فـــي اإلســـام ألنـــه 
ـــا  ـــه واصـــاح م ـــة عثرت ـــى إقال ـــك عل ـــن أخي يعي
فســـد مـــن أمـــوره وهـــذا مـــن دواعـــي الرحمـــة 
بيـــن المؤمنيـــن للمحافظـــة علـــى تماســـكهم 
وقوتهـــم. كمـــا أن خفـــض الجنـــاح واإلحســـاس 
ــوة  ــام القـ ــط أمـ ــو فقـ ــام هـ ــي االسـ ــف فـ بالضعـ
المطلقـــة هلل وحـــده ال شـــريك لـــه. بينمـــا يؤكـــد 
اإلســـام رفضـــه للضعـــف والـــذل واالستســـام 
ـــا  ـــع ويحثن ـــي المجتم ـــوى المســـتغلة ف ـــام الق أم
القـــرآن الكريـــم علــــى اإلعـــداد لهـــم مـــا اســـتطعنا 

ـــوة. ـــن ق م
ــدأ  ــوة المبـ ــن قـ ــأ مـ ــام تنشـ ــي اإلسـ ــوة فـ والقـ
تبـــرر  التـــي  الغاشـــمة  القـــوة  مـــن  وليـــس 
اســـتخدام أي وســـيلة حتـــى العـــدوان للوصـــول 
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ـــإن  ـــي بالســـعي.. ف ـــي تأت ـــوة والت ـــاء الق ـــد بن وبع
اهلل يكافئنـــا بالبصيـــرة والهدايـــة، )َوالَِّذيـــَن 

ُهـــْم ُســـُبَلَنا(. َجاَهـــُدوا ِفيَنـــا لََنْهِديََنّ
اإلنســـان هـــو صانـــع التغيـــر وهـــو المؤثـــر األســـاس 
ـــي  ـــه ف ـــوة الجماعـــة بمســـاندتها ل ـــن ق يأخـــذ م
ــة  ــي للجماعـ ــه يعطـ ــا انـ ــاح كمـ ــر والصـ الخيـ
قـــوة جديـــدة بعلمـــه وايمانـــه وتقـــواه وعملـــه. 
وهـــذه المجموعـــة مـــن األفـــراد المتماســـكين 
علـــى اإليمـــان والعمـــل يشـــكلون قـــوة تفـــرض 
تأثيرهـــا علـــى األحـــداث فينصرهـــا اهلل ويكـــون 

ـــن. ـــح المبي ـــا الفت ـــى يده عل

َسَفْر الَمَلكوْت
أ. سكينة الموسى 

تولَع عاشٌق وهواَك ُمغرْم

وفيك العمُر منذورًا تصّرْم

هنا الطرقاُت في يِدك استقرْت مرابعها 

إلى واديَك ُترسْم..

إلى )المهدّي( 

رّق القلُب يصبو أجابته الشهادُة 

أْن:.. تنّعْم!

نوى في جمعة الصوِم اغتساالً،

نظرَت له، ونحَو اهلِل أسلَْم

أذاُن الشوِق يجذُبه حسيسا .. 

وَصْمٌت إثَر ُندبتِه تكّلْم

وغربُتك الطويلُة.. أنَت تدري..  

وُبعُدك صّير الدنيا جهّنْم.

تصّحَر كوُنُه فرآك غيثا، 

وَظّنَك كوثرًا وِسواَك علقْم

وغاَض الماُء من دنياه حتى.. 

بأرضك حين لُحَت له تيّمْم!

أتاَك إذ الصياُم قضاه جْمعا، 

وكّبَر قائما، والقلُب أحَرْم

قرأَت الحمَد تِلَو الحمِد عذبا؛ 

فأصغى ُثّم للعلياِء يّمْم

وسجدُة مطمئٍن طال فيها 

ِوصاٌل خالٌد للحِقّ ُمبَرْم

كأنّك من مواجعهْم شفاٌء 

ولألرواح أنَت كأّن بلَسْم

فطوبى للمسافِر 

إْن تجّلى له درُب العزيِز

فساَر ُملَهْم

جبيُن الُظلِم نَّكَسه ذليًا 

وشاَد بنزفه المبذوِل ُسّلْم

وِمن دمه سينبُت ألُف حٍيّ 

وراية أحمَد المختاِر تَْسلَْم

وخّلف في أماكنِه انشراحا 

على أثَِر الحبيِب ِرضا تبرَعْم

فما ناح الحماُم عليه لكْن؛ 

.. تَرنّْم بلحٍن خالٍد حٍيّ

شهيٌد رام من ناحيك نورًا 

فمَدّ يديِه مفتونا.. وُمغرْم

سالم لرضوى ومن في ُرباها
لناظِر طوبى إلى منتهاها

  لميثاق ربي.. أجدُد عهدي .. ألبيك مهدي

في مكَة. أم َطيَبَة. أم ذي ِطوى
في شرقها. ام غربها. طال النوى

حزن سرى. دمٌع جرى. َمَضّ الَجَوى
تحّرقت شوًقا وذاب فؤادي
أيَمَتُدّ ُعمري ُألبي المنادي

بنبضات قلبي .. لك الروُح أَفدي .. ٰألَبيك مهدي

تدري بنا. وبحالنا. منذ سنين
زمٌن َقَسا بليل السى. يعلو النين

الُمشتكى. لك والبكا. هل من معين
يقيًنا َحَضرَت وإن ِغبَت عنا
ا َصنعنا الِحجابا بأَهَواَء ِمَنّ

ي .. ُألَبيَك َمهدي ولولُه َذنبي .. لَُكنُت بِِجِدّ

عوا َغَلَب الهوى. في نينوى. فتجَمّ
هم. بسيوِفهم. قد قّطعوا لَِولِِيّ

عوا فقل اعملوا. كي تَغَنموا. وتضَرّ
ا َعينا غراًما وحَبّ إذا مااَدّ
ه فإَنّ الُمِحَبّ يطيُع الَِحَبّ
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فَفّرج لَِكربي .. وبّلغني ُرشدي .. ُألَبيَك َمهدي

حٌق جلّي. أنَت الَولِّي. ربي ارتضى
َمن ذا لَنا َفُيعيُننا ضاَق الفضا
بأَُكِفنا. َغدا ِديُننا. َجمَر الَغضا
وَقد ُقلَت إّني لَُك م غيَر ُمهِمل

ل فدتَك النفوُس إمامي َفَعِجّ

َفَنّور لَِدربي .. تَّقّبلني ٌجندي .. ألَبيَك َمهدي

لخادمة أهل البيت عليهم السالم / 
سعاد دشتي أم محمد الموسى

ديوان النتظار ج ٣
حقوق المؤلفة محفوظة لدى الزهراء ام الحسن سالم الل عليها



.118.119 السنة الخامسةالسنة الخامسة

ارتدادات الخرافة في القضية المهدوية /
  الشيخ علي غلوم  

ــِل  ــْوَراِة َواإْلِنِجي ــي التَّ ــْم ِف ــا ِعنَدُه ــُه َمْكُتوبً ــِذي يَِجُدونَ ــيَّ الَّ ــيَّ اأْلُِمّ ِب ــوَل النَّ ُس ــوَن الرَّ ِبُع ــَن يَتَّ الَِّذي
ُم َعلَْيِهــُم اْلَخَبائِــَث َويََضــُع  َبــاِت َوُيَحــِرّ ِيّ يَْأُمُرُهــم بِاْلَمْعــُروِف َويَْنَهاُهــْم َعــِن اْلُمنَكــِر َوُيِحــلُّ لَُهــُم الطَّ
ــوَر  َبُعــوا النُّ ُروُه َونََصــُروُه َواتَّ َعْنُهــْم إِْصَرُهــْم َواأْلَْغــَاَل الَِّتــي َكانـَـْت َعلَْيِهــْم فَالَِّذيــَن آَمُنــوا بـِـِه َوَعــزَّ

ــِذي أُنــِزَل َمَعــُه أُولَــٰـِئَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن( ]األعــراف:157[. الَّ
من غايات البعثة:

بعــث اهلل تعالــى نبيــه محمــدًا صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم هاديــا ودليــًا إلــى الحقائــق، 
مبِطــًا ومحاربــا لألوهــام واألســاطير، إنقــاذًا لهــم ممــا كان يمّثــل أغــاالً ُتثقــل حركتهــم وتقّيدهــا 
بالباطــل. هــذه األوهــام واألغــال كانــت تســبب الشــقاء حتــى ليصــل األمــر بــاألب أن يذبــح ولـَـَده 
ــْم  ــَل أَْواَلِدِه ــِرِكيَن قَْت ــَن اْلُمْش ــٍر ِمّ ــَن لَِكِثي ــَك َزيَّ لِ ــام: )َوَكَذٰ ــى األصن ــرب إل ــذر أو التق ــوان الن بعن
ــى الجــن باعتبارهــم أبنــاء اهلل وأن لهــم  ــَرَكاُؤُهْم(]األنعام:137[. وكان الجاهليــون يلجــؤون إل ُش
ــُه  قــدرات خارقــة، فيكفــرون ويأتــون بأفحــش األمــور كســبا لرضاهــم دون نتيجــة حقيقيــة: )َوأَنَّ

ــْم َرَهًقا(]الجــن:6[.  ــَن اْلِجــِنّ فََزاُدوُه ــوُذوَن بِِرَجــاٍل ِمّ ــِس يَُع ــَن اإْلِن َكاَن ِرَجــاٌل ِمّ
اإليمان بالغيب:

وفــي المقابــل فقــد دعانــا اهلل إلــى أن نؤمــن بوجــود عالــم الغيــب، وامتــدح ـ فــي كتابــه العزيــز 
ِقيــن، الَِّذيــَن ُيْؤِمُنــوَن بِاْلَغْيــِب( لِــَك اْلِكَتــاُب اَل َرْيــَب ِفيــِه ُهــًدى لِّْلُمتَّ ـ المؤمنيــن بالغيــب: )َذٰ
ــق وليــس مــن األوهــام واألســاطير:  ــم الغيــب مــن الحقائ ــى أن عال ــا عل ]البقــرة:3-2[. وإنمــا دلن

ــل والوحــي. العق
فالطريــق لمعرفــة مــا هــو مــن حقائــق الغيــب وتمييــزه عــن الوهــم والخرافــة يتــم عــن طريــق 

ــن: مصدري
1ـ العقــل، ومثالــه الواضــح اإليمــان بوجــود خالــق لهــذا الوجــود.. فــاهلل تعالــى مــن الغيــب، وإيماننــا 

بــه ســبحانه إيمــان عــن طريــق العقــل فــي المرتبــة األولــى.
 ِ ــاهللَّ ــِه َواْلُمْؤِمُنــوَن ُكلٌّ آَمــَن بِ بِّ ــِه ِمــن رَّ ــِزَل إِلَْي ُســوُل بَِمــا أُن 2ـ الوحــي، كقولــه تعالــى: )آَمــَن الرَّ
َنــا  ُســِلِه َوقَالـُـوْا َســِمْعَنا َوأََطْعَنــا ُغْفَرانـَـَك َربَّ ــن رُّ ُق بَْيــَن أََحــٍد مِّ َوَمائَِكِتــِه َوُكُتِبــِه َوُرُســِلِه الَ ُنَفــرِّ

َوإِلَْيــَك اْلَمِصيــُر( ]البقــرة:285[.
ُ بَِهــا ِمــن  ــا أَنــَزَل اهللَّ ْيُتُموَها أَنُتــْم َوآبَاُؤُكــم مَّ ومــا ســوى ذلــك يعتبــر وهمــا: )إِْن ِهــَي إاِلَّ أَْســَماٌء َســمَّ
بِِّهــُم اْلُهَدٰى(]النجــم:23[، فابــد  ــن رَّ ــنَّ َوَمــا تَْهــَوى اأْلَنُفــُس َولََقــْد َجاَءُهــم ِمّ ِبُعــوَن إاِلَّ الظَّ ُســْلَطاٍن إِن يَتَّ

مــن وجــود ســلطان وبرهــان ودليــل قاطــع.
قوة الخيال:
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ــر )الســمري(: )وســيأتي شــيعتي مــن يدعــي المشــاهدة أال فمــن  ــع واألخي ــه الراب المهــدي لنائب
ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفتــر(.

ولــذا البــد مــن وضــع ســقف للغيــب كــي نمنــع اقتحــام الوهــم إلــى دائــرة الغيــب، وإال فإننــا ســنفتح 
البــاب علــى مصراعيــه لولــوج الكثيــر مــن الخرافــات واألســاطير واألوهــام فيهــا، ونفســح المجــال 
ــا الخبيثــة الســتغال النــاس مــن هــذا  أمــام شــياطين الجــن واإلنــس مــن الدجاليــن وذوي النواي

البــاب.

عامات ظهور اإلمام المهدي)ع( هي أحداث وظواهر يؤشر وقوعها على قرب الظهور.
ـ وبمــا أنهــا عامــات، فابــد أن تكــون واضحــة ال غبــار عليهــا عنــد غيــر المعانديــن والجاحديــن، 
وإال فقــدت الهــدف ِمــن ذكرهــا فــي النصــوص، فقــد ذكرهــا النبــي)ص( واألئمــة)ع( مــن أجــل أن 
تكــون ســبيًا إرشــاديا إلــى قــرب الظهــور وطريقــا إعداديــا لتهيئــة المؤمنيــن أنفســهم الســتقبال 

الظهــور واالنضمــام إلــى حركــة اإلمــام المهــدي)ع(.
ــا حينئــذ؟ وكيــف  ــم، فمــا قيمته ــاد وال جحــود منه ــا عن ــار جــدل عندهــم ب ــا إذا كانــت مث ـ أم

ــة؟ يمكــن أن ُتســّمى عام
ـ ولــذا عندمــا يظهــر الســفياني، فابــد أن يكــون واضحــا أنــه الســفياني، ال أن تكــون المســألة 
ــد أن تكــون متميــزة  مجــرد اتهامــات أو ظنــون وتخرصــات.. وعندمــا تكــون هنــاك صيحــة الب
بحيــث تكــون عامــة ال غبــار عليهــا عنــد المنتظريــن.. وعندمــا يظهــر اليمانــي البــد أن يكــون 
بنفــس المســتوى مــن الحجيــة أنــه عامــة، ال أن يظهــر شــخص ال يعــرف أن يقــرأ البســملة 

ويّدعــي أنــه مــن عامــات الظهــور!
ـ ثــم هنــاك مســألة مهمــة جــدًا وهــي أن األحاديــث التــي تتنــاول عامــات وشــرائط الظهــور 
ــات ضعيفــة اإلســناد بحســب تحقيــق العلمــاء مــن  ــا رواي ه ــه جلُّ ووصــف زمــن الظهــور وأحداث

ــل االختصــاص! أه
ـ بالطبــع ضعــف الروايــة ســندًا ال يعنــي بالضــرورة أنهــا لــم تصــدر عــن النبــي أو اإلمــام، فلربمــا 

يصــدق الكــذوب ولــو
ــد  ــن تصــور أكي ــي تكوي ــات ف ــى هكــذا مروي ــاد عل ــل يمكــن االعتم ــه، ولكــن ه ــي حيات ــرة ف م

ــك ــن كل تل وواضــح ع
األمور المتعلقة بقضية مصيرية كقضية اإلمام المهدي)ع(؟

ــى األحــداث أو الشــخصيات  ــي التعامــل مــع هــذه النصــوص هــو إســقاطها عل ــل اآلخــر ف ـ والخل
ــام وتنكشــف الحقيقــة! ــم تمــرُّ األي ــا بــا دليــل.. ث إســقاطا ظني

ـ ففــي يــوٍم مــا كان الصفويــون هــم أصحــاب الرايــات المشــرقية، وقــد قــال المجلســي بعــد ذكــر 
روايــة اإلمــام الباقــر)ع( التــي ذكرناهــا مســبقا: )إنــه ال يخفــى علــى أهــل البصائــر أنــه لــم يخــرج 
مــن المشــرق ســوى أربــاب السلســلة الصفويــة، وهــو الشــاه إســماعيل أعلــى اهلل مقامــه فــي دار 
المقامــة... فيكــون فــي هــذا الحديــث إشــارة إلــى اتصــال دولــة الصفويــة بدولــة المهــدي)ع(، فهــم 

الذيــن يســلمون الُملــك لــه عنــد نزولــه بــا نــزاع أو جــدال(.

هناك استعداد قوي عند اإلنسان لإلقبال على الخرافة، ولناحظ النصوص التالية:
ــوا يَــا ُموَســى  ــٰى أَْصَنــاٍم لَُّهــْم قَالُ ــْوٍم يَْعُكُفــوَن َعلَ ــٰى قَ ــْوا َعلَ ــا بَِبِنــي إِْســَرائِيَل اْلَبْحــَر فَأَتَ 1ـ )َوَجاَوْزنَ

ُكــْم قَــْوٌم تَْجَهُلــوَن( ]األعــراف:138[. اْجَعــل لََّنــا إِلَــٰـًها َكَمــا لَُهــْم آلَِهــٌة قَــاَل إِنَّ
ِ صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم  ــَة َمــَع َرُســوِل اهللَّ ُهــْم َخَرُجــوا ِمــْن َمكَّ 2ـ َعــْن أبــي واقــد الليثــي: )أَنَّ
ــاِر ِســْدَرٌة يَْعِكُفــوَن ِعْنَدَهــا َوُيَعلُِّقــوَن بَِهــا أَْســِلَحَتُهْم ُيَقــاُل لََهــا: َذاُت أَْنــَواٍط،  إِلـَـى ُحَنْيــٍن، َوَكاَن لِْلُكفَّ
ِ اْجَعــْل لََنــا َذاَت أَْنــَواٍط َكَمــا لَُهــْم  قـَـاَل: فََمَرْرنـَـا بِِســْدَرةٍ َخْضــَراَء َعِظيَمــٍة، قـَـاَل: ُقْلَنــا: يـَـا َرُســوَل اهللَّ
ــا  ــِدِه، َكَم ــِذي نَْفِســي بَِي ــْم َوالَّ ــه وســلم: ُقْلُت ِ صلــى اهلل عليــه وآل ــاَل َرُســوُل اهللَّ ــَواٍط، فََق َذاُت أَْن
ــَنُن لََتْرَكُبــنَّ  َهــا السُّ ــْوٌم تَْجَهُلــوَن، إِنَّ ُكــْم قَ ــاَل إِنَّ ــٌة قَ ــْم آلَِه ــا َكَمــا لَُه ــا إِلًَه ــْوُم ُموَســى: اْجَعــْل لََن ــاَل قَ قَ

ُســَنَن َمــْن َكاَن قَْبلَُكــْم(.
3ـ عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي عبــداهلل: )ســألت أبــا عبــداهلل عليــه الســام عــن رجــٍل حلــف 
أن يَنحــر ولــده، قــال: هــذا مــن خطــوات الشــيطان(. الحــظ عــودة الوهــم والخرافــة التــي حاربهــا 
ِبيــٌن ،  ــُه لَُكــْم َعــُدوٌّ مُّ ــْيَطاِن إِنَّ ِبُعــوا ُخُطــَواِت الشَّ القــرآن! واإلمــام يحيــل إلــى قولــه تعالــى: )َواَل تَتَّ

ـــِه َمــا اَل تَْعلَُموَن(]البقــرة: 168-169[. ــوِء َواْلَفْحَشــاِء َوأَن تَُقولُــوا َعلَــى اللَّ َمــا يَْأُمُرُكــم بِالسُّ إِنَّ
هــذا االســتعداد القــوي ناشــئ مــن قــوة الخيــال التــي تميــز عقولنــا عــن الكائنــات الحيــة األخــرى، 
ومــن خالهــا يتــم اإلبــداع واالختــراع وتطويــر الحيــاة فــي الجانــب اإليجابــي ومــن خالهــا تأتــي 

األســاطير واألوهــام فــي الجانــب الســلبي.
الحذر الحذر:

ولــذا البــد مــن أن يكــون أحدنــا حــذرًا جــدًا وهــو يتعامــل مــع هــذه القــوة، والســبيل هــو االعتمــاد 
علــى الســلطان والبرهــان والدليــل القاطــع كمــا أخبرنــا القــرآن الكريــم لنغلــق البــاب أمــام الكثيــر 
ــا باألغــال،  مــن االدعــاءات والخرافــات واألســاطير التــي تربــك إيماننــا وُتثقــل حركتنــا وتقّيدن

وتجعلنــا أحيانــا ُطعمــة ســهلة للدجاليــن وبائعــي األوهــام.
ولنأخذ األمثلة التطبيقية التالية التي تبين حد ما بين الغيب والوهم:

1ـ الوحــي أخبرنــا أن بعــض األمــوات أحيــاء ُيرزقــون فــي عالــم البــرزخ، وهــذا مــن الغيــب، كمــا فــي 
ـــِه أَْمَواتـًـا بـَـْل أَْحَيــاٌء ِعنــَد َربِِّهــْم ُيْرَزُقوَن(]آل  قولــه تعالــى: )َواَل تَْحَســَبنَّ الَِّذيــَن ُقِتُلــوا ِفــي َســِبيِل اللَّ
عمــران:169[. ولكــن أن نحصــل علــى مرادنــا وُتقضــى حوائجنــا بعقــد الخيــوط أو بوضــع األقفــال 

علــى أضرحتهــم، فهــذا يعــد مــن الوهــم.
2ـ الوحــي أخبرنــا بوجــود الجــن، وأن عالمهــم مــن عالــم الغيــب، ولكــن الكثيــر مــن التصــورات 
ــْو َكاُنــوا يَْعلَُمــوَن اْلَغْيــَب َمــا  َنــِت اْلِجــنُّ أَن لَّ ــا َخــرَّ تََبيَّ المتعلقــة بهــم مجــرد وهــم وخرافــة: )فَلَمَّ

لَِبُثــوا ِفــي اْلَعــَذاِب اْلُمِهيــن( ]ســبأ:14[. 
3ـ الوحــي أخبرنــا علــى لســان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم بظهــور المهــدي فــي 
مســتقبل الزمــن ـ والغيــب هنــا بالمعنــى األعــم ـ ولكــن أن نرتبــط بــه مــن خــال كتابــة رســالة 
ورميهــا فــي المــاء، أو مــن خــال أدعيــاء بأنهــم وســطاء بينــه وبيــن النــاس فــي عصــر الغيبــة فهــذا 
يعــد مــن الوهــم، وقــد جــاء فــي آخــر )توقيــع( رســالة صــدرت عــن اإلمــام محمــد بــن الحســن 
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ـ وغرق الصفويون في الفساد، وانتهت دولتهم، واختفت البشارة بين دفات الكتب.
ـ وفــي يــوٍم مــا كان المــا عمــر الطالبانــي هــو الخراســاني، وبــن الدن هــو اليمانــي.. ثــم انتهــت 

األســطورة، وانكشــفت الحقيقــة، وســقطت األقنعــة!
مــن  وأخــرى  عاطفيــة،  باندفاعــات  تــارة  واإلســقاطات،  والتفســيرات  االدعــاءات  وتتوالــى  ـ 
ــاء مــن طــاب الســلطة، وثالثــة مــن قبــل عشــاق الشــهرة، ورابعــة نتيجــة الجهــل  قبــل األدعي
والســذاجة، وخامســة مــن قبــل الجهــات المخابراتيــة التــي تســعى لتوظيــف هــذه القضيــة لصالــح 
ــي  ــن أشــباه ســامري بن ــن م ــن الكذابي ــا أو األفاكي ــي أحضــان عمائه ــع اإلســامي ف إســقاط الواق
إســرائيل الذيــن يصنعــون للنــاس مــن أموالهــم )ِعْجــًا َجَســًدا لـَـُه ُخــَواٌر( إفســادًا لعقــول النــاس، 
وإخــاالً فــي دينهــم، وحرفــا لهــم عــن جــادة الحــق، مســتغلين بذلــك عاطفــة البســطاء، ومزيِّنيــن 
عجلَهــم باالّدعــاءات الكاذبــة واألســاليب الشــيطانية.. ولنــا أن نتســاءل: هــل جــاء تأســيس شــعبة 
فــي المخابــرات المركزيــة األمريكيــة بأمــر الرئيــس األمريكــي الســابق جــورج بــوش االبــن خاصــة 
بدراســة كل مــا يتعلــق بالمهــدي المنتظــر لســواد عيــون المنتظريــن لظهــوره الشــريف؟! إن علينــا 
جميعــا أن نعمــل كمــا عمــل موســى)ع( حيــث قــال: )َوانُظــْر إِلـَـى إِلَِهــَك الَّــِذي َظْلــَت َعلَْيــِه َعاِكًفــا 

ُه ِفــي اْلَيــمِّ نَْســًفا(. ــهُ ُثــمَّ لََننِســَفنَّ قَنَّ لَُّنَحرِّ

موقعية المراة في حركة الظهور المقدس وتحديات العولمة /
  أ. نادية فيروز  

الســام علــى ســبب عالــم الوجــود ، المهــدي الموعــود ، موالنــا الحجــة بــن الحســن ارواحنــا فــداه 
عجــل اهلل فرجــه وســهل مخرجــه وجعلنــا مــن انصــاره والائذيــن تحــت لوائــه

مقدمة :

ــل المشــتاقين  ــا صاحــب العصــر هــي ام ــدة لموالن ــرة الحمي ــة الرشــيدة والغ ــة الطلع تبقــى رؤي
ورجــاء المضطريــن ، وكمــا انــه ســبب لفتــح بــاب االمــل نحــو مســتقبل مشــرق ، فهــو الوســيلة 
كذلــك للحركــة والســعي والحيويــة الدائمــة علــى مســتوى الفــرد والجماعــة مــن اجــل تصعيــد 
وعــي المجتمــع الــى حيــث يرتقــي ان يلتقــي بالحــق الــذي يمثلــه االمــام )ع( عنــد الظهــور 

المقــدس.
ــث انمــا هــو عــن اعمــال وليــس  وهــذا هــو معنــى )افضــل اعمــال امتــي انتظــار الفــرج( فالحدي
مجــرد شــعور واحاســيس تجــول فــي الخواطــر، واالكتفــاء بعقــد مجالــس الدعــاء، بــل هــو وعــي 
وبصيــرة متصلــة بالمنبــع االصيــل تكــون بمثابــة المحــرك لتلــك المشــاعر واالحاســيس واالفــكار 

نحــو بنــاء مجتمــع الحــق والعــدل .

محاور الحديث :
توضيح معنى العولمة .	 
الخطاب القراني للمراة .	 
ارادة التغيير كاحد االسس القرانية	 
دور المراة في حركة الظهور المقدس	 

توضيح معنى العولمة :
العولمــة فــي اللغــة : مصــدر الفعــل َعولـَـَم بمعنــى أعطــاه الصبغــة العالميــة اي كســر عنــه الحواجــز 
وســهل لــه االنتقــال بحريــٍة تامــة بيــن المجتمعــات المختلفــة، وهــذا ينطبــق علــى الثقافــات فضــًا 
ــة  ــكار والمنتجــات اإلعامي ــف األف ــا، ومختل ــوال، والســلع والتكنولوجي ــال رؤوس األم عــن انتق

والثقافيــة بينهــا، ليصبــح العالــم أشــبه بقريــٍة صغيــرة .
وهــذا االمــر الشــك فيــه ايجابيــات كثيــرة اهمهــا ان كــون العالــم قريــة واحــدة فهــو يعنــي ســهولة 
ــة الثقافــات مــن  ــات االنســانية االخــرى واالســتفادة منهــا، وال شــك ان مقارن التواصــل مــع الثقاف



.124.125 السنة الخامسةالسنة الخامسة

* الخطاب القرآني للمرأة:
مــن الواضــح ان القــرآن الكريــم فــي اغلــب خطاباتــه يوجــه للمؤمنيــن خطابــا عامــا يشــمل كل 
ــة ، الن  ــة عملي ــوارد جزئي ــي م ــراة إال ف ــاب خــاص للم ــا يوجــد خط ــرأة ، ف ــن الرجــل والم م
القــران نــزل هــدى للنــاس وارتقــاء لــارواح ، والــروح ليســت مذكــرة وال مؤنثــة، لــذا يأتــي 
ــاًة  ــُه َحَي ــٌن َفَلُنْحِيَينَّ ــَو ُمْؤِم ــٰى َوُه ــٍر أَْو ُأنَث ــن َذَك ــا مِّ ــَل َصالًِح ــْن َعِم ــا )َم ــي عام الخطــاب القران
َبــًة  َولََنْجِزيَنَُّهــْم أَْجَرُهــم بِأَْحَســِن َمــا َكاُنــوا يَْعَمُلــوَن( )97( واغلــب الخطابــات القرانيــة هــي  َطيِّ

عامــة بهــذا الشــكلة.

ثــم يوجــه المســئولية الــى كليهمــا فــي المحافظــة علــى الوجــود االنســاني الــذي اســتخلفه اياهمــا 
)َواْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت بَْعُضُهــْم أَْولَِيــاُء بَْعــٍض يَْأُمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َويَْنَهــْوَن َعــِن اْلُمنَكــِر 
 َ ُ إِنَّ اللَّ ــَيْرَحُمُهُم اللَّ ــَك َس ِئ َٰ ــولَُه ُأول َ َوَرُس ــوَن اللَّ َكاَة َوُيِطيُع ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ َوُيِقيُم
ــة  ــف العام ــة بالتكالي ــي كل عصــر مكلف ــل ف ــة ب ــي عصــر الغيب ــرأة ف ــٌم( )71( فالم ــٌز َحِكي َعِزي

باعتبارهــا روح مؤمنــة مســتخلفة علــى االرض.
لذلــك فــي المقابــل، اذا قرأنــا التشــريعات اإلســامية ووجدنــا أن هنــاك تميــزًا للرجــل علــى 
َجــاِل َعَلْيِهــَنّ َدَرَجــٌة( او ﴿َفــإِْن لـَـْم يَُكونـَـا َرُجَلْيــِن َفَرُجــٌل َواْمَرأَتـَـاِن  المــراة كقولــه تعالــى: ﴿َولِلِرّ
ــُل  ــِر ِمْث َك ــَرى﴾ او ﴿لَذّ ــا اْلُْخ ــَر إِْحَداُهَم ــا َفُتَذِكّ ــَلّ إِْحَداُهَم ــَهَداِء أَْن تَِض ــَن الُشّ ــْوَن ِم ــْن تَْرَض ِمَمّ
ْنَثَيْيــِن﴾. فيجــب ان ال تهتــز اصالــة فكــرة الخطــاب القرانــي للمــراة بعنوانهــا االنســان، بــل  َحــِظّ اْلُ
ــات التــي تميــز الرجــل علــى  ــن فــي القــراءة الصحيحــة لهــذه الخطاب ــد انتظــار معطيــات الدي الب
المــرأة باعتبــار ان هــذه المــوارد مــن االمــور االجرائيــة التــي ال تتنافــى ابــدا مــع اطــاق التســاوي 

االنســاني والروحــي بيــن الوجوديــن. )وهــذا ايضــا لــه تفصيــل فــي محلــه(.

ــارا  ــر اظه ــي ان المــراة هــي االكث ــن ســينا ف ــة اب ــى نظري ــي ال ــل يذهــب ســماحة الشــيخ االمل ب
لفاعليــة اهلل بالتالــي فهــي اكمــل مــن الرجــل ، امــا كيــف يكــون ذلــك : فكمــا قســم الفاســفة كل 
موجــود الــى صــورة هــي الهيئــة الظاهريــة ومــادة هــي الحاملــة لاســتعداد للكمــاالت ، مثــل البذرة 
فهــي وان كانــت فــي صورتهــا حبــة صغيــرة ولكــن فــي داخلهــا مــادة لهــا اســتعداد ان تتحــول الــى 
شــجرة تفــاح مثــا، فهــذه التحــوالت تعتبــر قــوة لهــا وفاعليــة داخليــة، كذلــك المــراة فهــي وان 
ظهــرت العاطفــة فيهــا بانهــا منفعلــة ، لكنهــا فــي حقيقتهــا فاعــل النهــا حاملــة لحــاالت واســتعداد 
اكثــر، فهــذه العاطفــة هــي الجاذبيــة وهــي المحــرك للطــرف االخــر الــى نفســها، بالتالــي اذا قورنــت 
بمــادة الرجــل فهــي المــادة االقــوى، وبالتالــي تاخــذ مظاهــر مــن افعــال اهلل اكثــر، وكمــا ان اهلل 
يخلــق مــن صــورة المــراة مــن خــال المخــاض انســان كامــل جســديا، كذلــك يمكــن ان يخــرج 
مــن روحهــا انســانا كامــا فــي روحــه الن اهلل جعــل المــراة البيئــة الحاضنــة للــروح التــي هــي 

نفحــة مــن روح اهلل، فكفــل اهلل تربيــة تلــك الــروح المــراة ولــم يكفلهــا الرجــل.

) ماحظــة: قــد يقــال تعليقــا فــي مقــام الــرد علــى هــذا القــول ان الــروح المعلمــة والمربيــة ال 

اهــم االمــور التــي تؤصــل العقيــدة فــي النفــس، إضافــة الــى ان العولمــة تؤمــن االطــاع علــى 
تفاصيــل اخبــار العالــم باســرع وقــت ممكــن، بــل تضمــن عــدم امــكان خفــاء الظلــم فــي مناطــق 
العالــم مهمــا حــاول الطغــاة ذلــك .. فالظلــم صــار مكشــوفا فــي كل بقــاع العالــم ولــم يعــد باالمــكان 
اخفــاء االخبــار، فبهــذا العنــوان كانــت العولمــة مــن المميــزات الكبيــرة التــي فتحــت افــاق معرفيــة 

واقتصاديــة للنــاس.

ولكــن مــن منظــار اخــر فــإن كــون العالــم قريــة صغيــرة فــإن ذلــك يســتهدف التماســك االجتماعــي 
ــار  ــن اث ــا، فم ــلوكها وأخاقياته ــا وس ــا وعاداته ــا وعقيدته ــن ثقافته ــات ضم ــي المجتمع ــم ف القائ
العولمــة تذويــب الفــوارق الدينيــة ) مــا يســمى بوحــدة االديــان (، وكســر الحواجــز االجتماعيــة 
ــا يــؤدي إلــى تمييــع الثوابــت  لتســهيل مــرور المعلومــات وإشــاعة أنمــاط الســلوكيات الغربيــة ممَّ

العقديــة واألخاقيــة، ومــن ثــمَّ تحويلهــا إلــى حريــة ُمطلقــة فــي المعتقــد.

فالعولمــة بهــذا المعنــى لهــا اتجــاه طرفينــي فيمكــن ان تقــود الــى نتائــج صالحــة او وخيمــة 
حســب المســلك المختــار ، فالنظــرة للمــرأ، وهــو موضوعنــا - يمكــن أن تصقلهــا العولمــة كتيــار 
هــادر فــي هــذا العصــر الــذي يمكــن وصفــه بعصــر تفشــت فيــه ثقافــة االنحــال والتهتــك، وســعت 
ــى  ــى النظــر ال ــز عل ــا ، والتركي ــوى الفســاد واإلفســاد لإلطاحــة بقدســية المــرأة وطهره ــه ق في
الجانــب االنثــوي فيهــا ، فدفعتهــا لإلهتمــام المبالــغ فيــه بجســدها وجمالــه وأنوثتهــا علــى حســاب 
إنســانيتها، بــل تجــاوزت العولمــة هــذا االمــر الــى حــد الســماح بتوجيــه الهجمــات الفكريــة 
ــكار  ــاء ، وان ــام االنبي ــت الدينيــة كوجــود اهلل وانه ــى مســتوى التشــكيك بالثواب ــة عل والعقائدي
ــم بالدرجــة الثانيــة التشــكيك بالفــروض كالحجــاب والصــاة وســائر  اصــل وجــود الشــريعة ث
العبــادات، ومــن المعلــوم ان توجيــه الهجــوم علــى مــوارد العقيــدة هــو فــي الحقيقــة كســر للســد 

الحصيــن الــذي يســتند اليــه عفــاف المــرأة.

ــل اوجــدت  ــع الفكــر االصي ــات م ــح الثقاف ــل: يمكــن ان نقــول ايضــا ان العولمــة وفت ــي المقاب وف
تواصــا فــي مشــارق االرض ومغاربهــا علــى المنحــى االخــر المقابــل فــي وجــود الوعــي باهميــة 
دور المــراة فــي صناعــة المجتمــع وكيــف انهــا صــارت ضمــن الصــف المرصــوص الــذي ال فــرق 

فــي مكونــات لبناتــه بيــن رجــل و امــراة.
ومــن العولمــة ايضــا وفتــح ابــواب الثقافــات واالســتفادة مــن االفــكار ظهــر ان الهجمــات الفكريــة 
علــى الحجــاب والثوابــت الدينيــة ماهــي اال نعيــق غربــان لــم تحــظ بالعقــل فضــا عــن ان تفقــه 

بشــيء مــن ثوابــت الديــن ، وان كل الشــبهات يمكــن الــرد عليهــا بجهــد بحثــي يســير.
فالمســالة مســالة وعــي وبصيــرة وحســن اختيــار تحــت قيــادة حكيمــة هــي قيــادة رســول 
اهلل ص الــذي يقــول )قــل انمــا ادعــو علــى بصيــرة انــا ومــن اتبعنــي(، هــذه القيــادة الممتــدة فــي 
ــن  ــا م ــب اخطاره ــة وتجن ــن جه ــن العولمــة م ــن لاســتفادة م ــاء الربانيي ــن ع والعلم المعصومي

جهــة اخــرى.
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القــادرة علــى اعطــاء ثمارهــا، او خيــار ملهيــات الدنيــا لتظهــر فــي صــورة امــراة اســتهاكية 
طالبــة للكماليــات، وهــذا مــا يؤثــر علــى كفــاءة عطائهــا الفعــال للمجتمــع، وبالتالــي يــؤدي 

الــى نمــو غيــر متجانــس للمجتمــع.

ومــن المؤكــد ان المدرســة التــي قدمــت مثــل البتــول الطاهــرة ص فــي ابــراز مقــام االمامــة الــى 
ــخ  ــي تاري ــدور المحــوري والحاســم ف ــك ال ــوم بذل ــة الحــوراء ص لتق ــك الصديق الســاحة وكذل
البشــرية فــي مرحلــة مــا بعــد كربــاء الحســين ع، والــذي بقــي هــذا الــدور مــن ثوابــت الزمــان 
عبــر التاريــخ يرجــع اليــه كل االحــرار لتعديــل موازيــن الزمــان، أو الــدور الــذي لعبتــه الســيدة 
نرجــس ع أم اإلمــام المنتظــر ص فــي الحفــاظ علــى ســر اإلمــام ع رغــم اعتقالهــا وتســليط الضغــوط 
السياســية واألمنيــة العظيمــة عليهــا، وهكــذا عشــرات النســاء الاتــي كان لهــّن اعظــم األثــر فــي 
ــدور ال يمكــن أن ترضــى بنظــرة  واقعهــن االجتماعــي. فالمدرســة التــي اعطــت لنســائها هــذا ال
ــع  ــإن نفــس الواق ــب ف ــا، ففــي الغال ــل واقعن ــن تفاصي ــد م ــي العدي ــا ف ــا نراه ــة للمــرأة ال زلن دوني

االجتماعــي هــو الــذي يملــي علــى المــرأة دورا معينــا وفــق نظــرة دونيــة متخلفــة لهــا ..

لــذا فاالمــر ال شــك انــه يحتــاج الــى احــداث هــزة للمجتمــع فــي اعــادة الثقــة للمــراة، ومســح تلــك 
ــادوار االصــاح فــي زماننــا  الصــورة الهزيلــة لهــا مــن ذاكــرة المجتمــع باثبــات جدارتهــا للقيــام ب
المعاصــر، عــن طريــق انجــازات اجتماعيــة مثــل تفعيــل المجالــس الحســينية بالدرجــة االولــى 
لتخــرج عــن الجــو التقليــدي الــذي يهتــم بالصــوت واللحــن الــى االهتمــام بالفكــرة والمعنــى. اضافــة 
ــا  ــا وبرامجه ــا ترتيباته ــق له ــن المناط ــرة بي ــات تواصــي صغي ــن مجموع ــي تكوي ــر ف ــى التفكي ال
الخاصــة التــي مــن شــانها رفــع مســتوى الوعــي لــدى الفتيــات والنســاء، والتواصــي لاهتمــام 
بمعالــي االمــور وتــرك سفاســفها كمــا تقــول الروايــة، وال ننســى فــي هــذا المجــال جهــود الســيد 
االمــام الخمينــي العظيمــة فــي اعــادة المــرأة الــى موقعهــا االساســي فــي المجتمــع، وكانــت النتيجــة 
مبهــرة فقــال فــي حقهــن:” لقــد أثبتــت النســاء فــي عصرنــا الحاضــر أنهــن جنبــا الــى جنــب الرجــال 
فــي الجهــاد، بــل إنهــن تقّدمــن عليهــم. - إننــي وكّلمــا رأيــت الســيدات المحترمــات وهــّن يوطــّن 
أنفســهن لتحّمــل أنــواع الصعوبــات فــي ســبيل تحقيــق أهــداف بلدنــا المرحليــة، بــل وحتــى 
ــن اســتعادة  ــد م ــي هــذا الســبيل. اذن الب ــا ف ــة انتصارن ــى حتمي ــان ال ــي االطمئن الشــهادة، يملؤن
ــدور االساســي للمــرأة الن المجتمــع بأمــس الحاجــة لدورهــا فــي كونهــا صانعــة الرجــال، وال  ال
ــام ص  ــرى لنصــرة اإلم ــاء المهمــة الكب ــي ســتحمل أعب ــة الت ــا أن ننتظــر والدة الحاضن يمكــن لن

بــدون هــذا الوعــي . فالمطلــوب هــو الوعــي ثــم الوعــي ثــم الوعــي ..

دور المراة في حركة الظهور المقدس
مــن المؤكــد أن دولــة اإلمــام صلــوات اهلل عليــه ســتكون بحاجــة إلــى كل الطاقــات، ألن مهمــة 
تغييــر العالــم وتحويلــه مــن الظلــم والجــور لــن تكــون عمليــة ميكانيكيــة وإنمــا ســيكون هنــاك 
ــإن االســتغناء عــن دور  ــة الحــال ف ــذه المهمــة، وبطبيع ــذ ه ــرى لكــي تنّف ــود الكب ــاج للجه احتي

تتعلــق بالعاطفــة حتــى تتفــوق فيهــا المــرأة بــل تتعلــق بالعقــل بشــقيه النظــري والعملــي وهــو امــر 
متعلــق بالــروح التــي ال تفــرق بيــن رجــل وامــراة (.

ارادة التغيير كأحد السس القرانية :
قــال احــد الشــعراء: مــا كل مــا يتمنــى المــرء يدركــه تجــري الريــاح بمــا ال تشــتهي الســفن، وهنــاك 
ــاح  ــاح كمــا تجــري ســفينتنا نحــن الري مــن يخضــع الظــروف فيغيــر البيــت ويقــول: تجــري الري
ــا وتســير  ــا ســفينة يركبه ــام واالحــداث كانه ــع االي ــل م ــض يتعام ونحــن البحــر والســفن، البع
بــه حســب امــواج الحيــاة، اي يكــون مفعــول بــه، ومنهــم مــن يتعامــل باصــرار حتــى يحقــق مــا 
يريــد ، وهــذا المفهــوم يؤكــد عليــه الديــن والشــريعة، الن اهلل خلــق االنســان فاعــا دائمــا وان 
ارادة التغييــر بيــد االنســان نفســه. فهنــاك تاكيــد علــى ضــرورة وجــود الوعــي والبصيــرة وارادة 
ــر  ــم، فيصــف امي ــات القــران الكري ــه اي ــذي يحفــل ب ــر، وهــي نتيجــة اساســية للتعقــل ال التغيي
المؤمنيــن النــاس بانهــم نيــام اذا ماتــوا انتبهــوا، ويصــرخ بالنائــم الغافــل فــي الدنيــا اليــس لنومــك 

مــن يقظــة؟

لذلــك مــن اهــم المشــاكل التــي تعيــق وجــود الوعــي عنــد المــراة لخطــورة المرحلــة المعاصــرة 
هــي:

عــدم وعــي المــرأة بدورهــا المطلــوب، فتبــدو المــرأة اليــوم كالطالــب فــي ايــام االمتحانــات . 1
الغافــل عــن مذاكــرة مادتــه االساســية التــي ســيمتحن فيهــا يــوم الغــد ليطالــع مــادة اخــرى او 
مجلــة رياضيــة .. فالمــرأة فــي الغالــب اال فيمــا نــدر، ال تعــي وال تضــع مهمــة اصــاح الــذات 
واصــاح المجتمــع كأهــم اولوياتهــا، الســيد الخامنئــي يصــف دور المــراة االساســي بكونــه 
ربوبيــة للبيــت بــكل معانــي الربوبيــة، اي بمعنــى اعطــاء الــروح والريحــان واالمــان والحيــاة 
ــول: “  ــم يق ــة”، ث ــة وليســت قهرمان ــا “ريحان ــي كونه ــل ف ــذي يتمث ــر ال ــت الصغي ــذا البي له
وهــذا ال يعنــي ان المــرأة ال تعمــل فــي المجتمــع ولكــن مــن العقــل الموازنــة وعــدم التفريــط 
فــي الحقــوق “. ومــن الطبيعــي اذا تركــت هــذا الجانــب مــن حياتهــا فســوف تنشــغل بمهــام 
ثانويــة ال تشــغلها عــن الهــدف االساســي فقــط بــل تضعــف قواهــا. )وهــذا االمــر لــه تفصيــل 

ال يســعه الوقــت(

نظرة المجتمع الدونية للمراة او التاطيرية:. 2
الشــك ان اعــداد قوالــب جاهــزة لشــيء مــا يحــدد شــكله النهائــي ، فــإذا جهــز المجتمــع نظــرة 
مســبقة للمــراة بانهــا اقــل عقــا مــن الرجــال مثــا، او اضعــف كفــاءة او مــا يشــبه ذلــك مــن 
صفــات النقــص، فمــن الطبيعــي ان تنمــو ثقافــة النظــرة الدونيــة للمــرأة فــي المجتمــع لدرجــة 
ان تتقبلهــا نفــس المــراة ، فــإذا تقبلــت المــرأة فكــرة ان طاقتهــا لــن ترتقــي لحــدود العقــل 
والتعقــل، فلــن تفكــر بالقــراءة والبحــث والمطالعــة فلــن يكــون اماهــا اال خيــار العبــادة غيــر 
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المــرأة فــي هــذا المجــال ســيكون ضربــا مــن الخيــال، بــل إن الروايــة تشــير إلــى اشــتراك 
خمســين إمــراة فــي مجموعــة الثاثمائــة والثاثــة عشــر مــن أصحــاب اإلمــام صلــوات اهلل عليــه، 
والذيــن ســيتحولون إلــى قــادة جيــش اإلمــام والكــوادر المتقدمــة فــي دولتــه صلــوات اهلل عليــه 

تحكــي طبيعــة الــدور الــذي ســتقوم بــه المــرأة فــي دولتــه عليــه الســام .

فالــكام عــن دور المــراة فــي التمهيــد لعصــر الظهــور هــو نتيجــة مــا ســبق ، ففــي التكاليــف العامــة 
فــإن المــرأة مثلهــا مثــل الرجــل ال يختلــف دورهــا اطاقــا ، فالــدور االساســي المطلــوب مــن الرجــل 
ــو كانــت  ــا كمــا ل ــام بتكاليفه ــا القي ــذات بشــكل يمكــن له ــى الســواء هــو تحصيــن ال والمــرأة عل
ــة  ــة االصاحي ــك عــن الحرك ــة ال تنف ــذه الوظيف ــه الســام ، وه ــام علي ــدي االم ــن ي حاضــرة بي
الدائمــة للمجتمــع ، فــا يمكــن اصــاح النفــس بــدون اصــاح الجــو والمحيــط واالرتقــاء بالواقــع 
االجتماعــي لكــي يكــون متلقيــا إيجابيــا لمتطلبــات العمليــة المهدويــة، وممــا يشــير إلــى كفــاءة 
المــرأة وقيامهــا فــي آخــر الزمــان بمســؤولياتها ومواكبتهــا للتطــور العلمــي والعملــي مــا ورد 
فــي حديــث عــن حمــران بــن أعيــن عــن أبــي جعفــر )ع( أنــه تحــدث عــن المهــدي )عــج( فقــال 
فيمــا قــال: “وتؤتــون الحكمــة فــي زمانــه، حتــى أن المــرأة لتقضــي فــي بيتهــا بكتــاب اهلل وســنة 

رســول اهلل )ص(”.

كلمة اخيرة:

ورد في الرواية :” كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون “.
فانصــار موالنــا المهــدي عنــد الظهــور المقــدس هــم االن قــد حجــزوا مقاعدهــم فــي نصــرة االمــام 
، النــه مــن المســتحيل ان يتضــرع الموالــي اربعيــن يومــا يقــرا دعــاء العهــد ان يقبلــه االمــام مــن 
انصــاره ثــم يرفضــه االمــام بعــد ذلــك . فالمهــم تلــك النوايــا الصادقــة ، وذلــك العمــل الواقعــي الــذي 
يخــدم القضايــا المهدويــة فــي تنميــة الوعــي لــدى النــاس فــي هــذا العصــر ليحســب مــن اولئــك 
الذيــن قلوبهــم زبــر الحديــد ال يشــوبها شــكٌّ فــي ذات اهلل، أشــّد مــن الحجــر، لــو حملــوا علــى 
الجبــال ألزالوهــا. لهــم دويُّ فــي صاتهــم كــدوي النحــل ، يبيتــون قيامــا علــى أطرافهــم ويصبحــون 
علــى خيولهــم ، رهبــان بالليــل ليــوث بالنهــار ، هــم أطــوع لــه مــن العبــد لســّيده ، كأن قلوبهــم 
القناديــل، وهــم مــن خشــية اهلل مشــفقون ، يدعــون بالشــهادة ويتمّنــون أن يقتلــوا فــي ســبيل 
ــا ليأخــذ بثــارات ال رســول اهلل ويفــرج عــن  اهلل، نســال اهلل ســبحانه ان يعجــل بفــرج موالن

المظلوميــن فــي كل مــكان.
اللهم انت كما نحب فاجعلنا كما تحب بحق محمد واله الطاهرين

والحمد هلل رب العالمين 

الوعد اللهي ومفهوم ) يقوم بأمر جديد ( /
   أ  . نجاة محمد علي  

ُهم ِفــي األَْرِض َكَمــا اْســَتْخلََف الَِّذيــَن  الَِحــاِت لََيْســَتْخِلَفنَّ ُ الَِّذيــنَ آَمُنــوا ِمْنُكــْم َوَعِمُلــوا الصَّ )َوَعــَد اهللَّ
ُهــْم ِمــْن بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمًنــا يَْعُبُدونَِنــي ال  لَنَّ َنــنَّ لَُهــْم ِديَنُهــْم الَّــِذي اْرتََضــى لَُهــْم َولَُيَبدِّ ِمــْن قَْبِلِهــْم َولَُيَمكِّ

ُيْشــِرُكوَن بـِـي َشــْيًئا َوَمــْن َكَفــَر بَْعــَد َذلـِـَك فَُأْولَِئــَك ُهــْم اْلَفاِســُقوَن( ســورة النــور )55(

الوعــد اإللهــي فــي اآليــة المباركــة  صريــح للمؤمنيــن، الذيــن قاســوا الظلــم والعــذاب بــأن 
يســتخلفهم فــي األرض، ويعينهــم   تعالــى لبســط نفوذهــم وســلطتهم وســيادتهم علــى العالــم أجمــع، 
ــو  ــم الســام  ،  فه ــاء عليه ــن األنبي ــي م ــد أي نب ــى ي ــخ، وعل ــدى التاري ــى م ــق عل ــم يتحق ــر  ل أم
مــا ســيتحقق فــي مســتقبل الدهــر يقينــا، طبقــا للوعــد اإللهــي القطعــي غيــر القابــل للتغييــر أو 

التبديــل أو التخلــف  . 
وكــذا قيــام القائــم المهــدي عليــه الســام مــن هــذا القبيــل باعتبــاره وعــدًا إلهيــا، واهلل ســبحانه 

وتعالــى ال يخلــف الميعــاد.
نتيجــة جهــود جميــع األنبيــاء والمرســلين حصــول حكــم يســوده التوحيــد واألمــن الكامــل 
والعبــادة الخاليــة مــن أّي نــوع مــن الشــرك، وذلــك حيــن ظهــور المهدي)عــج( ، وهــو المقصــود 
فــي هــذا الحديــث الــذي تناقلــه جميــع المســلمين عــن الّرســول)صلى اهلل عليــه وآلــه(: “لــو لــم 
يبــق مــن الدنيــا إالّ يــوم لطــّول اهلل ذلــك اليــوم حتــى يلــي رجــل مــن عترتــي، اســمه اســمي، يمــأل 

األرض عــدال وقســطا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورًا”.

ماهو المر الجديد الموعود
عــن أبــي بصيــر عــن أبــي جعفــر )عليــه الســام( ، قــال: يقــوم القائــم فــي وتــر مــن الســنين .. 
إلــى أن قــال: فــواهلل لكأنــي أنظــر إليــه بيــن الركــن والمقــام  يبايــع النــاس بأمــر جديــد )شــديد( 

وكتــاب جديــد، وســلطان جديــد مــن الســماء.
 *األمر الجديد: أحد هذه المعاني:

األمر بمعنى الطلب، الذي يجمع على )أوامر(، أي التشريع والحكم.. 1
فيكــون المــراد اإلشــارة إلــى مــا ســيعلنه اإلمــام المهــدي مــن أحــكام جديــدة فــي دولتــه، لــم 

تكــن معروفــة قبــل ظهــوره.
األمــر بمعنــى العقيــدة أو اإلتجــاه الفكــري، وقــد ورد بهــذا المعنــى فــي عــدد مــن الروايــات، . 2

ــه  ــذي يعلن ــد ال ــق الجدي ــدي العمي ــى المســتوى الفكــري والعقائ ويكــون المــراد اإلشــارة إل
المهــدي )عــج( فــي دولتــه.
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المرتبة الثانية: الحفظ التعليمي.
ــوم  ــروج العل الحــوزات العلميــة  تأسســت مــن أجــل  حفــظ الشــريعة، ألن الحــوزات العلميــة ت
الشــرعية وتعمــل علــى نشــرها، وتدقــق فيهــا، لــو لــم تكــن هنــاك حــوزات لُدرســت هــذه العلــوم 
كلهــا ولتحــول الفكــر اإلمامــي إلــى فكــر متحجــر جامــد،  لمــاذا يتطــور الفكــر اإلمامــي؟ ألن 
ــال  ــره بيــن فتــرة وأخــرى، فهــذا حفــظ للفكــر اإلمامــي حفــظ تعليمــي: ق الحــوزات العلميــة تدي
يــِن َولُِيْنــِذُروا َقْوَمُهــْم إَِذا َرَجُعــوا  ُهــوا ِفــي الِدّ تعالــى: ﴿َفَلــْوَل نََفــَر ِمــْن ُكِلّ ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم َطائَِفــٌة لَِيَتَفَقّ

ــْم يَْحــَذُروَن﴾. ُه ــْم لََعَلّ إِلَْيِه

المرتبة الثالثة: الحفظ التطبيقي »الحفظ العملي«
ــي الحــرام،  ــوع ف أن الفقيــه يفتــي عامــة النــاس بمــا يحفــظ لهــم دينهــم، بمــا يحفظهــم عــن الوق
ومخالفــة الواجــب، إذًا الفقيــه دوره الحفــظ بمراتبــه الثــاث مؤيــد ومســدد مــن اإلمــام المنتظــر 

»عــج«.
المرجعيــة تمثــل  رأس الهــرم  فــي مدرســة أهــل البيــت وهــو شــخص قدســي عــادل تقــي فقيــه  
ُة  ِ اْلِعــَزّ تلتــف حولــه األمــه وتذعــن ألوامــره ويحــرك الســاحة  بكلمــة واحــدة، قــال تعالــى: ﴿َوهلِلَّ
َولَِرُســولِِه َولِْلُمْؤِمِنيــَن﴾ نســتفيد مــن هــذه اآليــةأن عــزة الديــن مطلوبــة  وهــي مــن جملــة 

األهــداف القرآنيــة  عــزة الديــن والمذهــب ال تحصــل إال بالمرجعيــة العامــة.
- المرجعيــة العامــة لإلماميــة مظهــر عــزة للديــن ومظهــر عــزة للمذهــب ولذلــك تحــاول  
ــه منصــب خطــر  ــم يرون ــذا الصــرح الشــامخ  ألنه ــم ه ــا تخطــط لتحطي ــة كله السياســات العالمي
يــرون أن منصــب المرجعيــة خطــر  شــخص واحــد يتحكــم فــي الماييــن كيــف؟! شــخص بكلمتــه 
يحــرك الماييــن مــن النــاس، هــذا شــيء خطــر علــى السياســات العالميــة، بمــا أنــه خطــر لذلــك 
تعقــد المكائــد والخطــط المختلفــة لتحطيــم هــذا المنصــب بعبــارة وبصــور وبإطروحــات مختلفــة 
ألنهــم يدركــون أن المرجعيــة العامــة عــز للديــن وعــز للمذهــب تصــون المذهــب عــن الدمــار 
حصــن للمذهــب تعطــي هيبــة قدســية لهــذا المذهــب لــو لــم يدركــوا ذلــك لمــا خططــوا إلزالــة 

هــذا األمــر.
وتجلــى فــي تاريخنــا المعاصــر رجــاال تصــدوا ألي إختــراق لتوهيــن الديــن مثــًا الســيد المجــدد 
الشــيرازي الــذي أفتــى بحرمــة التنبــاك، الزعامــة السياســية التــي حدثــت لــه فــي ســامراء 
ــذي أرهــب السياســات العالميــة آن ذاك، مــن بعــد الشــيخ حســن تقــي  ــك الزمــان هــو ال ــي ذل ف
الشــيرازي الــذي قــاد ثــورة العشــرين، هــذا أيضــا الزعامــة العامــة هــي التــي جعلــت للديــن عــزة، 
اإلمــام الحكيــم فــي عصــره الســيد محســن الحكيــم كيــف أطــاح بالشــيوعية فــي العــراق، وكيــف 
أطــاح بحكومــات متعاقبــة فــي العــراق نتيجــة قــوة المرجعيــة قــوة منصــب المرجعيــة وهكــذا 

اإلمــام الخمينــي،  الــذي تصــدى ألكبــر ســلطة جبروتيــة.
ــع، وهــدف مــن األهــداف التــي  ــذا الموق ــة العامــة به ــن بالمرجعي إذًا عــزة المذهــب وعــزة الدي
يرضاهــا اإلمــام المنتظــر »عــج« لذلــك نحــن ال يمكــن لنــا أن نفــرض فــي ذلــك، واألئمــة كلهــم كان 

هدفهــم العــزة .  

األمــر بمعنــى اإلمــارة أو اإلمامــة أو الخافــة، والمــراد منــه مــا يشــبه فكــرة الســلطان . 3
الجديــد. غيــر أن الســلطان بحســب معنــاه العرفــي شــامل للقوانيــن العامــة، علــى حيــن  أن 
اإلمــارة وصــف لشــخص األميــر ومــن المعلــوم ان إمــارة المهــدي شــكل جديــد مــن اإلمــارة 
غيــر مــا ســبق ، حتــى فــي حيــاة النبــي )صلــى اهلل عليــه وآلــه( لوجــود عــدة  فــروق بيــن 
دولــة النبي)صلــى اهلل عليــه وآلــه( ودولــة المهــدي )عــج(. فــإن النبــي )صلــى اهلل عليــه 
وآلــه( ســار مــع المنحرفيــن والمنافقيــن بالماينــة، والمهــدي )عــج( يســير معهــم بالقتــل.

 
ــه( أّجــل إعــان بعــض األحــكام الواقعيــة، واإلمــام المهــدي )عــج(  والنبــي )صلــى اهلل عليــه وآل
ســيعرض األحــكام كلهــا والنبي)صلــى اهلل عليــه وآلــه(  مــارس الحكــم علــى رقعــة محــدودة مــن 
األرض  فــي حيــن ان اإلمــام المهــدي يحكــم كل المعمــورة، وتكــون دولــة المهــدي )عــج( عالميــة.

الحركة العلمائية ودور التشريع في التمهيد لدولة العدل اللهي عج.
الفقيه في عصر الغيبة  له ثاثة مناصب:

منصب حجية الفتوى أن فتواه حجة على مقلديه.	 
منصب القضاء قضائه نافذ على الناس.	 
منصب الوالية 	 

ــرى  ــاء ي ــي ( وبعــض الفقه ــة )الســيد الخوئ ــة خاصــة باألمــور النظامي ــرى الوالي ــاء ي بعــض الفقه
الواليــة عامــة مطلقــة، )اإلمــام الخمينــي (، مــع   اإلختــاف فــي ســعة الواليــة وضيقهــا الجميــع 

ــة. يقــول بمنصــب الوالي

ما هو دور الفقيه؟
دور الفقيه هو حفظ الشريعة وهو دور  خطير جدًا. 	 
حفظ الشريعة له ثاث مراتب: حفظ تشريعي، وحفظ تعليمي، وحفظ تطبيقي.	 

المرتبة الولى: الحفظ التشريعي. 
فالفقيــه مســئول عــن رقابــة الفكــر طــول الوقــت، يراقــب مــا يقــال، مــا يطــرح، مــا ُيتكلــم بــه  
ألنــه حــذر علــى حفــظ الشــريعة أال يدخــل فيهــا ليــس منهــا، الفقيــه فــي حــال رقابــة علــى الفكــر، 
الفقيــه رقيــب علــى مــا يطــرح ومــا يقــال ومــا يذكــر حتــى يقــوم بمســؤوليته فــي حفــظ الشــريعة 
مــن الناحيــة التشــريعية أن يحافــظ علــى أصولهــا وثواباتهــا وقطعياتهــا، ومــا يطــرح مــن نظريــات  

يناقــش .
- لذلــك ورد عــن الرســول صلــى اهلل عليــه وآلــه: ورد عنــه فــي روايــة معتبــرة )فــي كل خلــف 
مــن أمتــي عــدل مــن أهــل بيتــي ينفــي عــن هــذا الديــن تحريــف الضاليــن وبــدع المبطليــن( يعنــي 

دوره دور الرقابــة.
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كلمة الفتتاحية
خادمة المنبر الحسيني نجاة عاشور

ثقافة االنتظار وأزمة الوعي 
مجتمعيـــة  ثقافـــة  االنتظارالـــى  يتحـــول  ان 
فهـــذا يعنـــي ان نخـــرج هـــذا المفهـــوم مـــن 
ــرد  ــها الفـ ــة( يعيشـ ــى )حالـ ــري الـ ــاره النظـ اطـ
ــه  ــي حياتـ ــي فـ ــلوك العملـ ــتوى السـ ــى مسـ علـ
الفكريـــة  حياتـــه  نمـــط  تلـــون  اليوميـــة، 
وحتـــى  بـــل  مشـــاعره  وتقـــّوم  واالخاقيـــة 
ـــى  خططـــه ومشـــاريعه المســـتقبلية، وايضـــا ال
ـــة  ـــن حال ـــع م ـــة تحـــول المجتم ـــة مجتمعي حال
الجمـــود الـــى الحيويـــة ومـــن اليـــأس الـــى األمـــل 
ومـــن القصـــور الـــى النضـــج مـــن خـــال االنتظـــار 
بعيداعـــن  ايجابيـــة  وبروحيـــة  )بوعـــي( 

التســـقيط والتســـويف والخرافـــه.
بعـــض  عـــن  الناتجـــة  المعوقـــات  هـــذه 
أوبســـبب  الخاطئـــة  الثقافيـــة  الموروثـــات 
المســـتوى  علـــى  ســـواءا  التحجروالتعصـــب 
العقائـــدي منهـــا، اوعلـــى مســـتوى الممارســـات 
االجتماعيـــة مـــن خـــال نمـــط الســـلوكيات 
الدينيـــة التقليديـــة، أو التنظيميـــة. والتـــي 
تشـــكل )االزمـــة( فـــي الوعـــي، تقـــف حائـــا 
ــار،  ــة االنتظـ ــة ثقافـ ــادة صياغـ ــام اعـ ــا امـ منيعـ
تنامـــي  ظـــل  فـــي  مســـتحيا  ليـــس  ولكنـــه 
الوعـــي فـــي داخـــل صفـــوف منظومـــات العمـــل 
االســـامي باهميـــة العمـــل المشـــترك وتظافـــر 

الجهـــود ووحـــدة الصـــف. 

ـــه  - ان مشـــروع الوحـــده االســـامية بحـــد ذات
ـــة  ـــار واع ورشـــيد وذو أهمي هومشـــروع انتظ

ـــة - . ـــات المرحل ـــي ظـــل تحدي قصـــوى ف

فمـــع تســـارع وتيـــرة االحـــداث مـــن حولنـــا 
واقترابنـــا اكثـــر مـــن ذلـــك اليـــوم الموعـــود 
الحاحـــا  االســـامية  الوحـــدة  قضيـــة  تـــزداد 
لتتصـــدر كافـــة القضايـــا مـــن حيـــث االولويـــة 
ـــا االســـاس  ـــوم تكليفن ـــا الي ـــت انه ـــغ ان قل وال ابال
والـــذي قـــد يبـــدو ســـها فـــي ظاهـــره ولكنـــه 
الن  ليـــس  العمليـــة،  خطواتـــه  فـــي  صعبـــا 
ــن الن  ــتحيا ولكـ ــرا مسـ ــده امـ ــق الوحـ تحقيـ
ـــة  ـــداءا كمقدم ـــات ابت ـــباب والقابلي ـــة االس تهيئ
ـــى الكثيـــر مـــن  ـــى الهـــدف تحتـــاج ال للوصـــول ال
الجهـــد ومـــن الوقـــت والعمـــل المنظـــم والقـــدرة 
علـــى التنـــازل عـــن بعـــض المصالـــح الخاصـــة 
باختصارلياقـــة  انهـــا  العـــام.  الصالـــح  الجـــل 
ـــن  ـــاج م ـــة تحت ـــة عالي ـــة رســـالية حركي ايماني
اصحـــاب الهمـــم الكبـــرى التحـــرك فـــي هـــذا 
االتجـــاه واالنطـــاق بـــكل مـــا اوتيـــت مـــن قـــوة 
ــة  ــن كلمـ ــل مـ ــز وجـ ــى اهلل عـ ــب الـ ــا احـ فـ
ـــا شـــوكة االســـام  ـــوى به ـــى الحـــق تق ســـواء عل

ــوله.  ــدو اهلل ورسـ ــا عـ ــب بهـ وترعـ
ــوية فـــي  ــينيات النسـ ــاد الحسـ ــا فـــي اتحـ واننـ
 2012 فـــي  تأســـس  والـــذي  الكويـــت  دولـــة 
ـــي  ـــا مـــن تجمـــع تواصـــي االســـامي الوطن منبثق
قضيـــة  تكـــون  ان  علـــى  حرصنـــا  النســـوي 
ـــا ورســـالتنا  ـــي صياغـــة رؤيتن ـــا ف الوحـــده هدف
واهدافنـــا ايمانـــا منـــا باهميـــة تنظيـــم الجهـــود 
وتقريـــب وجهـــات النظروالعمـــل وفـــق برامـــج 
المولـــى عـــز وجـــل ان  مشـــتركة ســـائلين 
ــدد  ــا وان يسـ ــد صفوفنـ ــا ويوحـ ــع كلمتنـ يجمـ
ـــام  ـــن بحـــق ام ـــن العارفي ـــا م ـــا وان يجعلن خطان
ـــب  ـــه ســـميع مجي ـــره ان ـــن ألم ـــا والمطيعي زمانن

والحمـــد هلل رب العالميـــن ..
)معا نحو منبر حسيني واع( 

.. تمت

عقيدتنا المهدوية
خادمة أهل البيت ع منى الموسوي

﴿لََقـــْد َكاَن ِفـــي قََصِصِهـــْم ِعْبـــَرٌة أُلولِـــي األَْلَبـــاِب 
َمـــا َكاَن َحِديًثـــا ُيْفَتـــَرى َولَِكـــْن تَْصِديـــَق الَّـــِذي 

بَْيـــَن يََدْيـــِه َوتَْفِصيـــَل ُكِلّ َشـــْيٍء﴾.
ماجـــرى علـــى األنبيـــاء مـــن مواقـــف ومحطـــات 
وتقاديـــر وأقضيـــة الهيـــة بمثابـــة عبـــر وعظـــات 
عقائديـــة وأمثـــال ضربهـــا اهلل عـــز وجـــل 
فـــي القـــرآن الكريـــم، كـــي ُنبصـــر ونســـتبِصر 
وُنبّصـــر بهـــا فـــي مجـــال المحـــاور العقائديـــة 
التـــي ُكلفنـــا بهـــا وافتـــرض علينـــا االيمـــان 

والتصديـــق بهـــا فـــي ديـــن االســـام.
ـــا  ـــة وانم ـــرة خيالي ـــي ليســـت قصـــص عاب اذًا ه
ـــاء اهلل الســـابقين  ـــي أنبي ـــق جـــرت ف هـــي حقائ
وتجـــري فـــي االوصيـــاء والحجـــج فـــي هـــذه 
االمـــة، قصـــص فيهـــا تفصيـــل كل شـــئ وبالتالـــي 
ســـتبتلى بـــه االمـــة، ونحـــن نعيـــش فـــي ظـــل 
العهـــد الراهـــن وهـــو عهـــد االعتقـــاد باالمـــام 
المهـــدي عجـــل اهلل تعالـــى فرجـــه وطـــول 
ــن  ــور وركـ ــه محـ ــا انـ ــه، فكمـ ــه وغيبتـ حياتـ
عقائـــدي واعتقـــادي هـــو أيضـــا محـــل حديـــث 
ـــى أن  ـــا ال ـــرق االســـامية، مضاف ـــن الِف واســـع بي
ُســـّنة اهلل التـــي جـــرت فـــي الحجـــج الســـابقين 
ــًا  ــّنة اهلل تبديـ ــد لُسـ ــن تجـ ــدل ﴿فلـ ــن تتبـ لـ

ــر 43 ــًا﴾ فاطـ ــّنة اهلل تحويـ ــد لُسـ ولـــن تجـ
تدفعنـــا  القـــرآن  مـــن  أخـــرى  اضـــاءة  هـــذه 
وتحثنـــا لمتابعـــة الجـــواب عـــن أكبـــر عقيـــدة 
ــدة  ــي العقيـ ــاؤالت، أال وهـ ــا التسـ ــارت حولهـ ثـ
باالمـــام المهـــدي )عـــج ( وحياتـــه وغيبتـــه 

واعـــداده للظهـــور واالصـــاح الشـــامل.

لـــذا احتـــاج المســـلمون فـــي كل عصـــر الـــى 
مفســـرين متخصصيـــن فـــي علـــم التفســـير 

وقواعـــده، فعندمـــا يريـــد المـــرء أن يتدبـــر 
ـــى عـــدم  ـــم، اذا القـــرآن يحـــث عل ـــرآن الكري الق
ــاظ  ــى االتعـ ــث علـ ــل يحـ ــود بـ ــوف والجمـ الوقـ

ــر. ــى آلخـ ــن معنـ ــور مـ والعبـ
﴿ولـــن تجـــد لُســـّنة اهلل تبديـــًا﴾ اذًا ســـنته عـــز 
وجـــل فـــي المصلحيـــن والمنجيـــن والمبعوثيـــن 
تتكـــرر طالمـــا هنـــاك نظـــام قـــوى الظلـــم والشـــر 

فـــي قبـــال قـــوى االصـــاح االلهـــي.
﴿لقـــد كان فـــي قصصهـــم ِعبـــرة﴾ كالنبـــي موســـى 
عليـــه الســـام فـــي والدتـــه وبعثتـــه وغيبتـــه، 
ـــل  ـــي مدرســـة أه ـــو ف ـــر وشـــبيه ماه ـــذا نظي ه
البيـــت عليهـــم الســـام فـــي االمـــام المهـــدي 
)عـــج( وهـــذه عبـــرة لنـــا نحـــن المســـلمون 

التالـــون لكتـــاب اهلل عـــز وجـــل . 
والقـــدر  التقديـــر  فـــي  محاســـبات  هـــذه 
والقضـــاء االلهـــي كمـــا وقعـــت فـــي االمـــم التـــي 
ـــك  ـــن ذل ـــة ، فليك ـــذه االم ـــي  ه ـــت ســـتقع ف خل
عبـــرة وعظـــة لكـــم وال تكونـــوا مـــن الجاهليـــن.
ــي، أم  ــا يكفـ ــي عقيدتنـ ــده فـ ــول وحـ ــل القـ هـ

البـــد مـــن أن يتزامـــن بالفعـــل ؟

وجـــل  عـــز  اهلل  أمـــام  مســـئولون  نحـــن 
وأمـــام صاحـــب العصـــر )عـــج( تجـــاه عقيدتنـــا 
ــح  ــح وتصحيـ ــي توضيـ ــا هـ ــة، ومهمتنـ المهدويـ
وترســـيخ هـــذه العقيـــدة فـــي أذهـــان الجيـــل 
مســـئوليتنا  القادمـــة،  واالجيـــال  الحالـــي 
توحيـــد الصفـــوف واالبتعـــاد عـــن كل مايفرقنـــا، 
وحدتنـــا هـــي عزنـــا وقوتنـــا أمـــام االعـــداء 
المتربصيـــن بنـــا مـــن كل جانـــب ﴿وِقفوهـــم  
الدعـــاء  هـــي  مســـئوليتنا  مســـئولون﴾  انهـــم 
المامنـــا )عـــج ( بالفـــرج والنصـــر والســـامة، 

وإظهـــار المـــودة فـــي القربـــى.
)من أحبكم فقد أحّب اهلل( 
)والذين آمنوا أشّد حبا هلل( 
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الممهدون بين النتظار
أ. ختام الموسوي

الســـام  عليـــه  المهـــدي  حـــول  الحديـــث 
ــكل  ــث بشـ ــا للحديـ ــة يدفعنـ ــه العالميـ ودولتـ
تلقائـــي عـــن االنتظـــار والتمهيـــد وأبعادهمـــا 
المختلفة.فقضيـــة المهـــدي وخروجـــه وإقامـــة 
دولـــة الحـــق يدفـــع بـــكل مـــن يؤمـــن بهـــذه 
ــى  ــدؤوب إلـ ــم والـ ــع الدائـ ــى التطلـ ــة إلـ القضيـ
يـــوم خروجـــه عليـــه الســـام فهـــو أمـــل ينعقـــد 
فـــي النفـــوس والتفاعـــل مـــع هـــذا األمـــل يدفـــع 
بالمؤمنيـــن بـــه أن يســـعوا إلـــى هـــذه اللحظـــة 
المباركـــة ببـــذل الجهـــد للتمهيـــد لظهـــوره 
ــق  ــع العوائـ ــاعدة و رفـ ــل المسـ ــر العوامـ بتوفيـ

المانعـــة.

ـــن  ـــن زم ـــة المؤم ـــد وظيف ـــار والتمهي إن االنتظ
ـــى إعـــداد  ـــه يقـــوم عل ـــة ، وأســـاس وظيفت الغيب
ــور  ــة لظهـ ــة الازمـ ــة األرضيـ الظـــروف وتهيئـ
الحجـــة وذلـــك مـــن خـــال تربيـــة النفـــوس 
األفـــراد  بتوعيـــة  اإلســـتعداد  ورفـــع عوامـــل 
والجماعـــات بأهميـــة االنتظـــار وضروريتـــه 
دولـــة  إلقامـــة  التهيئـــة والتمهيـــد  لتحقيـــق 
الحـــق التـــي تبســـط العـــدل فـــي الكـــون بعـــد مـــا 

ــورا. ــا وجـ ــئ ظلمـ ملـ
ـــى  ـــي هـــذا البحـــث تســـليط الضـــوء عل ســـعينا ف

ـــد.. ـــوم االنتظـــار وتمهي مفه

االنتظـــار للمهـــدي، هـــذا المصطلـــح الـــذي أكـــد 
ــل  ــرة مثـ ــريفة بكثـ ــات الشـ ــي الروايـ ــه فـ عليـ
ـــة: »أفضـــل أعمـــال أمتـــي انتظـــار الفـــرج«  رواي
ومـــن خـــال البحـــث وجدنـــا لـــه معنييـــن، 

ــي. ــوي ـ واصطاحـ لغـ

المعنـــى اللغـــوي: كلمـــة االنتظـــار قـــد اشـــتقت 
مـــن )نظـــر( قـــال صاحـــب المفردات:)نظـــر:  
إلدراك  والبصيـــرة  البصـــر  تقليـــب  النظـــر 
التأمـــل  بـــه  يـــراد  وقـــد  ورؤيتـــه  الشـــيء 
والفحـــص وقـــد يـــراد بـــه المعرفـــة الحاصلـــة 
ـــه  ـــال نظرت ـــار يق ـــر االنتظ ـــد الفحـــص، والنظ بع

وأنظرتـــه(« وانتظرتـــه 
المعنـــى اإلصطاحـــي لانتظـــار: ويعنـــى بـــه 
ــرج  ــو فـ ــذي هـ ــرج اهلل الـ ــار فـ ــوص انتظـ خصـ
المهـــدي  عشـــر  الثانـــي  اإلمـــام  اهلل  حجـــة 
المنتظـــر عجـــل اهلل تعالـــى فرجـــه الشـــريف 
الغـــم، ومـــن هـــذا  بـــه يكشـــف اهلل  الـــذي 
الَفـــَرج  بكلمـــة  الكلمـــة  ُتِبعـــت  المنطلـــق 
ــن  ــى مـ ــذا المعنـ ــاف »  وهـ ــو االنكشـ ــذي هـ الـ
ــب  ــد أكتسـ ــرج قـ ــار الفـ ــى انتظـ ــار أعنـ االنتظـ
ـــث صـــار  ـــار بحي ـــن القدســـية واالعتب قســـطا م
والتشـــُيّع  الحقيقـــي  اإلخـــاص  عائـــم  مـــن 
ـــى ديـــن اهلل  الصـــادق ومـــن مميـــزات الدعـــاة إل
ســـرًا وجهرًا،جـــاء فـــي الحديـــث: )..أولئـــك 
المخلصـــون حقـــا وشـــيعتنا صدقـــا والدعـــاة 

إلـــى ديـــن اهلل ســـرا وجهـــرا( »

حقيقة النتظار
االنتظـــار يطلـــق عـــادة علـــى حالـــة الشـــعور 
بعـــدم االرتيـــاح مـــن الوضـــع الموجـــود، ويســـعى 
ـــذا  ـــى إيجـــاد الوضـــع األفضـــل واألحســـن. وله إل
الســـام( المهدي)عليـــه  اإلمـــام  فانتظـــار 
ــع  ــراط فـــي الواقـ ــا واالنخـ يازمـــه عـــدم الرضـ
بواجـــب  والقيـــام  الفاســـد،  أو  المنحـــرف 
اإلصـــاح ومواجهـــة كل أشـــكال وأنـــواع الفســـاد 

واالنحـــراف والباطـــل.
وجوهـــر االنتظـــار هـــو التمهيـــد للظهـــور فكلمـــا 
كان االنتظـــار أشـــد كلمـــا كان الظهـــور آكـــد، و 
االنتظـــار يحتـــاج إلـــى أدوات فاعلـــة فـــي مســـيرة 

ــذه  ــون بهـ ــن يؤمنـ ــراد الذيـ ــم األفـ ــور وهـ الظهـ
ـــن  ـــدون الممهدي ـــدون »، فب ـــة » الممه الحقيق

ـــى أصـــا ً. ـــار معن ال يكـــون لانتظ
الذيـــن  علـــى  نمـــن  أن  تعالى:)ونريـــد  قـــال 
أئمـــة  ونجعلهـــم  األرض  فـــي  اســـتضعفوا 
ـــي األرض(. ـــم ف ـــم الوارثيـــن ونمكـــن له ونجعله
المســـتضعفين  بإمامـــة  إلهـــي  وعـــد  هنـــا 
ووراثتهـــم لـــألرض، وهـــذا يمنـــح المســـتضعفين 
قـــوة وثقـــة وطمأنينـــة وصبـــرًا علـــى تحمـــل 
علـــى  أقدامهـــم  ويثبـــت  الســـاحة،  متاعـــب 
أرض المعركـــة، وباعـــث لألمـــل فـــي نفـــوس 

المنتظريـــن لهـــذا الوعـــد.
الزبـــور  فـــي  كتبنـــا  )ولقـــد  تعالـــى:  وقـــال 
الذكـــر أن األرض يرثهـــا عبـــادي  بعـــد  مـــن 

الصالحـــون(.
التـــي  القرآنيـــة  الحقائـــق  بهـــذه  فاإليمـــان 
»إمامـــة  و  الصالحيـــن«  »وراثـــة  هـــي 
القـــدرة  المنتظريـــن  يمنـــح  المســـتضعفين« 
علـــى مواجهـــة الصعـــاب وتحـــدي الجبابـــرة 
ــن  ــم وبيـ ــول بينهـ ــروف ويحـ ــى الظـ ــي أقسـ فـ

النفســـية. والهزيمـــة  االنهيـــار 

مفهومي النتظار
مبـــدأ  علـــى  يرتكـــز  الســـلبي:  المفهـــوم   -
االستســـام أمـــام الفســـاد والظلـــم واالنحـــراف، 
واليـــأس مـــن إصـــاح العالـــم ونشـــر العـــدل قبـــل 
ظهـــوره، بـــل إن الفســـاد والظلـــم مـــن أســـباب 
الظهـــور.  وهـــذا المفهـــوم ـ مبـــدأ االستســـام ـ 
عنـــد شـــريحة واســـعة يعطـــي لانتظـــار بعـــدا 
ــذا  ــل هـ ــع بحامـ ــعور يدفـ ــذا الشـ ــيئا ً، وهـ ً سـ
الفكـــر إلـــى التقاعـــس عـــن أداء واجبـــه الشـــرعي 
تجـــاه نفســـه والمجتمـــع ويفضـــل أن يغلـــق 
ــى يخـــرج صاحـــب  ــى نفســـه حتـ ــواب علـ األبـ
ـــى  ـــدل بنفســـه، ويقضـــي عل ـــر فيبســـط الع األم

رمـــوز الظلـــم والطغيـــان. أمـــا مـــن يـــرى أن 
انتشـــار الفســـاد والظلـــم مـــن أســـباب تعجيـــل 
الفـــرج، فـــا أظـــن أن هـــؤالء يؤمنـــون بخـــروج 
المصلـــح عليـــه الســـام أصـــا ً وإنمـــا يحاولـــون 
إشـــاعة مثـــل هـــذا األمـــر ليبـــرروا أفعالهـــم 

ــيطانية. ــم الشـ ــم ونزعاتهـ ــة ألهوائهـ الخاضعـ

أن  إلـــى  ويســـتند  اليجابـــي:  المفهـــوم  ـ 
الركـــود  ال  التحـــّرك  علـــى  باعـــث  االنتظـــار 
وعامـــل وعـــي ويقظـــة. ويســـعى المنتظـــرون 
ـــق  ـــه يخل ـــح، وأن إليجـــاد الوضـــع األفضـــل واألصل
روح المســـؤولية، وأنـــه مصـــداق للعبـــادة. قـــال 
رســـول اهلل)صلـــى اهلل عليـــه والـــه وســـلم( 
انتظـــار  العبـــادة  »أفضـــل  عنـــه:  روي  كمـــا 
الفـــرج« . وبنظـــر هـــؤالء فـــإن اإلمـــام إنمـــا غـــاب 
ــة  ــروف الموضوعيـ ــوج الظـ ــدم نضـ ــة عـ نتيجـ
لقيامـــه باألمـــر فاالنتظـــار إذن هـــو العمـــل علـــى 
للمشـــروع  الموضوعيـــة  الظـــروف  إنضـــاج 
اســـترجاع  علـــى  العمـــل  بمعنـــى  المهـــدوي 

ــه، ــن غيبتـ ــب مـ الغائـ

الدافـــع  المنتظـــر  يعطـــي  المفهـــوم  هـــذا  إن 
ـــم للعمـــل علـــى التهيئـــة والتمهيـــد لظهـــور  الدائ
ــان  ــر إنسـ ــذا الفكـ ــل هـ ــل(، فحامـ ــام )عجـ اإلمـ
ـــه  ـــارف بوظائف ـــه ع ـــي مجتمع ـــل ف ـــر فاع منتظ
وواجباتـــه مـــؤد لحقـــوق اإلمـــام يعيـــش األمـــل 

ــه. ــذي يحملـ ــدف الـ ــن الهـ ــن مـ ــا ً متيقـ دائمـ

مـــن  نكـــون  ان  المولـــى  راجيـــن  ختامـــا 
ـــا صاحـــب  ـــن لفـــرج موالن ـــن والممهدي المنتظري

الزمـــان عجـــل اهلل فرجـــه.
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عش من أجل المهدي ... 
سماحة الشيخ مهدي أشكناني

ـــاُس أَْن ُيْتَرُكـــوا أَْن يَُقولُـــوا  ﴿الـــم  أََحِســـَب الَنّ
ـــْن  ـــَن ِم ـــا الَِّذي ـــْد َفَتَنّ ـــوَن َولََق ـــْم َل ُيْفَتُن ـــا َوُه آََمَنّ
ُ الَِّذيـــَن َصَدُقـــوا َولََيْعَلَمـــَنّ  ـــْم َفَلَيْعَلَمـــَنّ الَلّ َقْبِلِه

اْلَكاِذبِيـــَن﴾ -  ســـورة العنكبـــوت ١-٣
ـــم مســـائل  ـــن أه ـــى واحـــدة م ـــرآن إل يشـــير الق
البشـــرية، وهـــي مســـألة الشـــدائد  الحيـــاة 

والضغـــوط واإلمتحـــان اإللهـــي.
ُيْتَرُكـــوا  أَْن  ـــاُس  الَنّ )أَحِســـَب  أّوال:  فيقـــول 
ثـــّم  ُيْفَتُنـــوَن(.  ل  َوُهـــْم  ـــا  آَمَنّ يَُقولُـــوا  أَْن 
ــة  ــد اآليـ ــة - بعـ ــذه الحقيقـ ــرآن هـ ــر القـ يذكـ
ـــة مباشـــرة، وهـــي أن اإلمتحـــان ســـنة  المتقدم
الهيـــة دائميـــة، فاالمتحـــان ال يختـــص بكـــم 
ــلمين - بـــل هـــو ســـنة جاريـــة  ــا المسـ - أيّهـ
ـــْد  فـــي جميـــع األمـــم المتقدمـــة، إذ يقـــول: )َولََق
ـــا الَِّذيـــَن ِمـــْن َقْبِلِهـــْم(، و فـــي آيـــة أخـــرى  َفَتَنّ
ـــَص  )َولَِيْبَتِلـــَي الّلُ َمـــا ِفـــي ُصُدوِرُكـــْم َولُِيَمحَّ
ـــُدوِر﴾  ـــَذاِت الصُّ ـــْم َوالّلُ َعِليـــٌم بِ ـــي ُقُلوبُِك ـــا ِف َم
إذًا اإلبتـــاء للمؤمنيـــن ســـنة إلهيـــة، فالمتتبـــع 
للتاريـــخ يـــرى صعوبـــة االختبـــار اإللهـــي للنـــاس، 
ـــل  ـــع أه ـــاس م ـــف الن ـــث عـــن مواق ولكـــن الحدي

ــم الســـام . البيـــت عليهـ
ــن  ــريفة عـ ــات الشـ ــض الروايـ ــرت بعـ ــد عبـ قـ
هـــذا األمـــر بالغربلـــة، فـــإن النـــاس ســـتغربل 
ــى  ــا، ويرمـ ــح منهـ ــى الصالـ ــوب ليبقـ ــا الحبـ كمـ
الفاســـد ففـــي الروايـــة عـــن اإلمـــام الباقـــر عليـــه 
صـــن واهلل  ـــزن واهلل لتمحَّ الســـام: )واهلل لتميَّ
لُتغربُلـــن كمـــا ُيغربَـــل الـــُزؤان مـــن الَقمـــح(2.

ـــاة النبـــي األكـــرم  ـــم، فنـــرى منـــذ وف التاريـــخ مؤل
صلـــى اهلل عليـــه و آلـــه و ســـلم خـــذالن النـــاس 
ـــن  ـــن بي ـــي أرضـــه، فم ـــه ف ـــي اهلل و خليفت لول
ــه  ــر عليـ ــوا األميـ ــن بايعـ ــرات اآلالف الذيـ عشـ

ـــة  ـــدوا قل ـــن صم ـــر خـــم، الذي ـــي غدي الســـام ف
قليلـــة، فنجـــح عمـــار ومقـــداد وســـلمان وأبـــا 
ـــي  ـــد، وف ـــة العه ـــى لرعاي ـــن وف ـــل مم ذر والقلي
إحـــدى خطبـــه بعـــد موقـــف مـــن المواقـــف 
قـــال أميـــر المؤمنيـــن: )يـــا أشـــباه الرجـــال 
وال رجـــال، حلـــوم األطفـــال وعقـــول ربـــات 
ـــم أعرفكـــم  ـــم أركـــم ول ـــي ل ـــوددت أن الحجـــال، ل
معرفـــة جـــرت واهلل ندمـــا وأعقبـــت صدمـــا.. 
قاتلكـــم اهلل لقـــد مألتـــم قلبـــي قيحـــا، وشـــحنتم 
صـــدري غيظـــا، وجرعتمونـــي نغـــب التهـــام 
بالعصيـــان  رأيـــي  علـــي  وأفســـدتم  أنفاســـا، 
والخـــذالن، حتـــى لقـــد قالـــت قريـــش: إن ابـــن 
أبـــي طالـــب رجـــل شـــجاع ولكـــن ال علـــم لـــه 
بالحـــرب، ولكـــن ال رأي لمـــن ال يطـــاع(، كذلـــك 
فـــي زمـــن الســـبط المجتبـــى عليـــه الســـام 
ـــح قـــد  ـــأن الصل ـــا ب بســـبب خـــذالن الناصـــر رأين

عقـــد بينـــه و بيـــن معاويـــة.
ولنـــا فـــي أرض كربـــاء حكايـــة ... حكايـــة 
منيتـــي«  »والـــري  حكايـــة   ... الخـــذالن 
حكايـــة أال مـــن ناصـــر ينصرنـــا ... حكايـــة 
و  صمـــدوا  فقـــط  رجـــًا  وســـبعون  نيـــف 
ــتمر  ــال اسـ ــذا الحـ ــوا ... وهكـ ــروا ورابطـ صبـ
فـــي زمـــن األئمـــة عليهـــم الســـام، وخيـــر 
مثـــال ســـجن اإلمـــام الكاظـــم عليـــه الســـام 
ــن إال  ــر وال معيـ ــة ال ناصـ ــدة الطويلـ ــك المـ بتلـ
القليـــل. وعندمـــا يكـــون ولـــي عهـــد المأمـــون 
الظالـــم هـــو الســـلطان اإلمـــام علـــي الرضـــا عليـــه 
الســـام، تيقـــن بـــأن اإلمـــام تجـــرع األلـــم بســـبب 
هـــذا األمـــر، فلـــو كان هنالـــك عـــدد كافـــي 
لمـــا كان مـــا كان.  الـــكام مؤلـــم و مبكـــي، 
ولكـــن ســـنة التاريـــخ نفســـها، اآلن فـــي زمـــن 
ــام  ــار اإلمـ ــن أنصـ ــرض أنتـ ــن المفتـ ــة، مـ الغيبـ
المهـــدي عجـــل اهلل فرجـــه الشـــريف، يـــا تـــرى 
مـــا هـــو ســـبب هـــذه الغيبـــة الطويلـــة، أليـــس 

مـــن المحتمـــل نكـــون نحـــن أحـــد أســـبابها، 
ــا،  ــا ألبنائنـ ــا، لنـــرى تربيتنـ لنـــرى نمـــط حياتنـ
ــي  ــام فـ ــرة اإلمـ ــى نصـ ــا علـ ــا أبناءنـ ــل غذينـ هـ
الغيبـــة قبـــل الظهـــور، أم أن ُجـــل مـــا اهتممنـــا 
ــرج  ــي يتخـ ــي أن ابنـ ــون هدفـ ــي أن يكـ ــه هـ بـ
ـــي.  ـــة أو التخصـــص الفان ـــة الفاني ـــن الجامع م
ففـــي وصيـــة أحـــد الشـــهداء إلبنـــه محمـــد: 
بنـــي محمـــد عـــش مـــن أجـــل المهـــدي، ادرس 
مـــن أجـــل المهـــدي، محمـــد... أنـــا لـــم أطلبـــك 
ـــن اهلل  ـــك م ـــل طلبت ـــن اهلل ألجـــل نفســـي، ب م
ـــا،  ألجـــل المهـــدي. هـــذه التربيـــة التـــي نحتاجه
لكـــي يكـــون هـــذا الجيـــل بقـــدر مـــن الوعـــي 
ـــاء  ـــذي ال يســـمح لكرب ـــل المســـؤولية ال وتحم

ــرى. ــرة أخـ ــدث مـ أن تحـ
فهـــذه الفتـــرة الطويلـــة مـــن الغيبـــة الكبـــرى 
ـــى  ـــن اهلل تعال ـــص م ـــي امتحـــان وتمحي ـــا ه إنم
للمؤمنيـــن ليتبيـــن منهـــم الخلـــص ويصَفـــى 
القليـــُل منهـــم ففـــي الروايـــة عـــن اإلمـــام موســـى 
بـــن جعفـــر الكاظـــم عليـــه الســـام، قـــال: »إذا 
فقـــد الخامـــس مـــن ولـــِد الســـابع مـــن األئمـــة 
ُكـــم عنهـــا أحـــد،  فـــاهلل اهلل فـــي أديانكـــم ال يزيلنَّ
يـــا بنـــي إنـــه ال بـــدَّ لصاحـــب هـــذا األمـــر مـــن 
غيبـــة، حتـــى يرجـــع عـــن هـــذا األمـــر مـــن 
كان يقـــول بـــه، إنمـــا هـــي محنـــٌة مـــن اهلل 
ـــر  ـــام الباق ـــا خلقـــه«. وعـــن اإلم امتحـــن اهلل به
عليـــه الســـام: »اصبـــروا علـــى أداء الفرائـــض 
ـــروا عدوكـــم ورابطـــوا إمامكـــم المنتظـــر. وصاب

رحمة إنتظار الفرج
أ. نادية شعبان

أعمـــال  ســـائر  مـــن  أفضـــل  الفـــرج  إنتظـــار 
فـــي  وردت  األفضليـــة  المؤمـــن.  اإلنســـان 
الروايـــات موضحـــة أفضليـــة اإلنســـان علـــى 

المائكـــة وأفضليـــة علمـــاء األمـــة )الفقهـــاء 
علـــى روايـــة ( علـــى أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل 
ــى  ــع إلـ ــن  ترجـ ــاح ذات البيـ ــي إصـ ــك فـ وكذلـ
معنـــى واحـــد وهـــو الفضـــل العملـــي وهـــو الـــذي 
يرتكـــز علـــى تمكيـــن الديـــن كمـــا ورد فـــي 
ـــْم  ـــوا ِمنُك ـــَن آَمُن ُ الَِّذي ـــَد الَلّ ـــى ﴿َوَع ـــه تعال قول
ـــي اْلَْرِض  ُهْم ِف ـــَتْخِلَفَنّ ـــاِت لََيْس الَِح ـــوا الَصّ َوَعِمُل
َنـــَنّ  َكَمـــا اْســـَتْخَلَف الَِّذيـــَن ِمـــن َقْبِلِهـــْم َولَُيَمِكّ

ــْم﴾.  ــٰى لَُهـ ــِذي اْرتََضـ َّـ ــُم ال ــْم ِديَنُهـ لَُهـ
ـــن مـــن أهـــم  األهـــداف الســـماوية  فتمكيـــن الدي
فـــكل عمـــل يســـاهم فـــي تمكيـــن الديـــن و 
ترســـيخه يعـــد مـــن أعظـــم األعمـــال وأشـــرفها 
فاإلنســـان المؤمـــن افضـــل عمـــا الن عملـــه 

ــخه ــى األرض ويرسـ ــن علـ ــن الديـ يمكـ
مـــن هنـــا نفهـــم معنـــى قـــول الرســـول األكـــرم 
 )ص( فـــي الرواية:”أفضـــل أعمـــال أمتـــى إنتظـــار 
الفـــرج”. هـــذا االنتظـــار هـــو الـــذي يرســـخ  الديـــن 
ـــداد  ـــك يســـتلزم اإلع ـــث أن ذل ـــى األرض حي عل
لنصرتـــه  واالســـتعداد  بـــه  والعمـــل  للديـــن 
وتمكينـــه، ورد فـــي بعـــض األحاديـــث الشـــريفة: 
ـــك؟  ـــى ذل ـــا معن ـــرج(، فم ـــي انتظـــار الف ـــرج ف )الف
يتضـــح المعنـــى فـــي أن هـــذا اإلنســـان المؤمـــن 
ــدي آل  ــده  مهـ ــر قائـ ــو ينتظـ ــم وهـ ــذي يتألـ الـ
محمـــد عجـــل اهلل فرجـــه الشـــريف ويـــرى 
فـــي شـــتى  والمظلوميـــن  المســـتضعفين  آالم 
ـــن  ـــواج م ـــم وهـــم يعيشـــون  تحـــت أم ـــاع العال بق
ظلمـــات الظلـــم والجـــور فيعتصـــر قلـــب المؤمـــن 
ســـيدي  قلبـــه  صميـــم  مـــن  وينـــادي  ألمـــا 
ــم  ــن األلـ ــار مـ ــذا االعتصـ ــرج ؟ إن هـ ــى الفـ متـ
وهـــذه الشـــدة مـــن الحـــزن يجـــب أن تكـــون 
مصحوبـــة باإليمـــان والعمـــل الصالـــح فـــي هـــذا 
ـــذي تحصـــل  االنتظـــار يكـــون الفـــرج. والفـــرج ال
عليـــه بذلـــك أن تكـــون مـــن األشـــخاص اللذيـــن 
ـــم رحمـــة المهـــدي المنتظر)عـــج( تنعكـــس عليه
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قال تعالى :
﴿َوَمـــا أَْرَســـْلَناَك إِل َرْحَمـــًة لِْلَعالَِميـــَن﴾ ورحمـــة 
ـــا  ـــي زمانن ـــه ف ـــى اهلل عليـــه وآل المصطفـــى  صل
فـــي رحمـــة اإلمـــام المنتظـــر عجـــل اهلل فرجـــه 
المنتظـــر هـــو اإلنســـان  الشـــريف فاإلنســـان 
الـــذي يشـــعر برحمـــة ومـــدد وعطـــاء مـــن 
ــعر  ــا ال يشـ ــج( بمـ ــر )عـ ــدي المنتظـ ــل المهـ قبـ
ــرج  ــرج   فـ ــار الفـ ــي انتظـ ــدا  ففـ ــره أبـ ــه غيـ بـ
لإلنســـان الـــذي يقـــوم بمســـؤولياته أمـــام اهلل 

ــل. عزوجـ

ما وراء السحاب ؟؟
أ. صغرى حسين

فـــي حلقـــه مـــن الحلقـــات النورانيـــه المســـتلهمه 
مـــن مصـــادر الطاقـــه الربانيـــه، علـــى أشـــرف 
بقعـــه مـــن بقـــاع األرض - كربـــاء المقدســـه - 
ــب،  ــاء الحبيـ ــى لقـ ــي إلـ ــكل جوراحـ ــه بـ متجـ
وإذا بناظـــري يقـــع علـــى وجـــه نورانـــي ذا 
 .. األشـــراف  الســـاده  مـــن  وجالـــة  هيبـــة 
للحظـــة أخـــذ ماخـــذه مـــن نظراتـــي وقـــد التـــف 
للنفحـــات  المتعطشـــين  مـــن  ســـياج  حولـــه 
عالـــم   فـــي  بخواطـــري  فســـرحت  االلهيـــه، 
الجمـــال الربانـــي للحاضـــر الغائـــب عـــن أعيننـــا 
ـــث  ـــه .. وحدي ـــم ب ـــوع البشـــر تأت ـــف بجم وكي
ــاء ؟.. ــن لقـ ــل مـ ــيدي هـ ــول .. سـ ــي يقـ نفسـ

متى ترانا ونراك ؟
ســـؤال نـــردده بيـــن حيـــن وآخـــر وفـــي كل 
جمعـــه بدمـــوع ٍ منهمـــره لشـــوق اللقـــاء، يســـمع 
صداهـــا المولـــى ارواحنـــا فـــداه، ولكـــن أنـــّى لنـــا  
ـــوب والمعاصـــي،  ـــك ونحـــن الملطخـــون بالذن ذل
أليـــس الدخـــول علـــى الملـــوك والســـاطين 
ــه  ــى التهيئـ ــاج إلـ ــؤلين يحتـ ــاء والمسـ والرؤسـ

واالســـتعداد ؟!! 

يـــا إلهـــي أقـــول ملـــك بـــل خليفـــة اهلل وحجتـــه 
ووصـــي رســـوله )ص( علـــى الخلـــق أجمعيـــن.

يقـــول تعالـــى )واشـــرقت األرض بنـــور ربهـــا( 
الحجـــه  )لـــوال  الشـــريف  الحديـــث  وفـــي 
زلنـــا  مـــا  بأهلهـــا( ونحـــن  األرض  لســـاخت 
فـــي خضـــم شـــهوات الدنيـــا وملذاتهـــا، فكيـــف 
بعيـــن تختلـــس إلـــى حرمـــات اهلل أن تـــرى 
ذلـــك النـــور!! أو إلـــى قلـــوب مريضـــه بالحقـــد، 
الحســـد، الكراهيـــه والغفلـــه ... أن تســـتلذ 

بنفحـــه مـــن نفحاتـــه المباركـــه ؟!

تساؤلت وحيره ...!!
هـــل مـــن ســـبيل؟ نعـــم ... فبـــاب اهلل اليوصـــد 
ابـــدا وانـــت ســـيدي بـــاب اهلل الـــذي منـــه 
يؤتـــى.. إنـــه اليـــوم المبـــارك يـــوم الخـــاص 
يـــوم   ، جمعـــاء  للبشـــريه  عيـــد  يـــوم  بـــل 
ـــام  ـــار اإلم ـــاء األطه ـــم األوصي ـــا خات ـــاد منقذن مي
المهـــدي المنتظـــر القائـــم عجـــل اهلل تعالـــى 
ـــاء محمـــد  ـــم األنبي فرجـــه الشـــريف ســـليل خات

صلـــى اهلل عليـــه والـــه وســـلم.
مـــن هنـــا المنطلـــق لـــكل مـــن تلّهـــٰى أن يغتنـــم 
الفرصـــه ويجـــدد عهـــده مـــع مـــواله ليوالـــي مـــن 
وااله ويعـــادي مـــن عـــاداه... ويرفـــع لـــواء النصـــر 
تحـــت رايتـــه الشـــريفه بادائـــه لتكليفـــه تجـــاه 
ــي  ــه فـ ــا تكليفـ ــكل منـ ــم فلـ ــه.. نعـ ــام زمانـ إمـ
ــه إن  ــك فيـ ــا ال شـ ــج. ممـ ــوره عـ ــه وظهـ غيبتـ
ـــي والمجـــدد لشـــريعة  ـــو المحي ـــام )عـــج( ه اإلم
ابائـــه المعصوميـــن )ع(. ودولتـــه هـــي دولـــة 
والرفـــاه  الســـعاده  دولـــة  والعـــدل،  الحـــق 
عقـــل  يتكامـــل  حيـــث  جمعـــاء،  للبشـــرية 
اإلنســـان وبذلـــك تتكامـــل عقيدتـــه وإيمانـــه. 
فهـــل ســـيكون حينئـــذ ظلـــم أو فقـــر أو بـــؤس 
وشـــقاء ؟ الجـــواب كا.. بـــل رغـــد مـــن الحيـــاة 
ــروى  ــل. يـ ــد جيـ ــا بعـ ــه جيـ ــه الهانئـ الكريمـ

عـــن اإلمـــام الباقـــر ) عليـــه الســـام ( أنـــه قـــال: 
ــام قائمنـــا وضـــع اهلل يـــده علـــى رؤوس  “إذا قـ
بـــه  وكملـــت  عقولهـــم  بهـــا  فجمـــع  العبـــاد 
أحامهـــم”. مـــن جهـــه أخـــرى إن لنـــا فـــي لقائـــه 
إزائـــه وظيفـــة.  الشـــريف رغبـــه، وعلينـــا 
ـــى  ـــر إل ـــي النظ ـــه ف ـــم الرغب ـــو األه ـــا ه ـــن م ولك

الطلعـــه الرشـــيده ام الوظيفـــه ؟ 
أرواحنـــا  والزمـــان  العصـــر  صاحـــب  لقـــاء 
لمقدمـــه الفـــداء طمـــوح كل عاشـــق لمـــواله 
عليـــه  مقـــدم  والتكليـــف  الواجـــب  ولكـــن 
ــرعيه  ــات الشـ ــزام بالواجبـ ــا االلتـ ــد هنـ ونقصـ
ـــي  ـــات  ف ـــاب عـــن المحرم ـــا واإلجتن والعمـــل به
العبـــادات والمعامـــات .. نحـــن بحاجـــة اليـــوم 
ــا  ــباب الـــى ملكـــه تحصننـ وخاصـــة فئـــة الشـ
مـــن الوقـــوع فـــي المعاصـــي والمحرمـــات لنهيـــئ 
االرضيـــه المناســـبه فـــي انفســـنا حتـــى يتســـنى 
لنـــا رؤيـــة النـــور اإللهـــي ومـــا أجمـــل أن يجمـــع 
االنســـان بيـــن الرغبـــة والوظيفـــه،  فيعيـــش 

ــار... ــرارة االنتظـ ــوق وحـ ــة الشـ لهفـ
ـــا عجـــل اهلل فرجـــه الشـــريف  ـــو مهدين ـــم ه نع
كالشـــمس المشـــعة  مصـــدر الطاقـــة والحيـــاة 
ــود إلـــى  ــواله لهلـــك كل شـــي وتبـــدل الوجـ ولـ
ــاري  ــداهلل األنصـ ــن عبـ ــر بـ ــأل جابـ ــدم سـ العـ
ــيعه  ــع الشـ ــل ينتفـ ــرم )ص(: “هـ ــول االكـ الرسـ
فقـــال )ص(:  ؟  غيبتـــه  فـــي  )عـــج(  بالقائـــم 
إي والـــذي بعثنـــي بالنبـــوه، إنهـــم لينتفعـــون 
بـــه ويســـتضيئون بنـــور واليتـــه فـــي غيبتـــه 
كإنتفـــاع النـــاس بالشـــمس وإن جللهـــا الســـحاب”. 
فـــي  الكـــون  هـــو محـــور  المعصـــوم  فاإلمـــام 
الواليـــه والتصريـــف إذا غـــاب تعّطـــل كل شـــئ 
وانتهـــي كمـــا الشـــمس وإن ُحجـــب عـــن اعيننـــا. 
مـــن ناحيـــه أخـــرى غايـــة الموالـــي كســـب 
رضـــا المولـــى بقيـــة اهلل األعظـــم أرواحنـــا فـــداه 
لذلـــك علينـــا أن نـــدرك إن اإلرتبـــاط الوثيـــق 

بإمامنـــا ال يكـــون إال بمـــدى معرفتنـــا بامـــام 
ـــي  ـــا ف ـــى عاتقن ـــاة عل ـــا وللمســـؤليه الملق زمانن

زمـــن غيبتـــه. 
ـــه  ـــان ورحم ـــو أم ـــن ه ـــا م ـــارك ســـيدي ي بإنتظ
ألهـــل األرض كمـــا النجـــوم أمـــان ألهـــل الســـماء.

منبر جامع على التقوى
أ. باسمة تقي الجنبي

ماجستير معارف قرآنية في الجامعة 
االسامية العالمية

اإلنســـان  مـــن  المعصومـــة  المعانـــي  تتنـــزل 
.. وآثـــاره  األدنـــى  إلـــى مدارجـــه  الكامـــل 

كلُّ مخلـــوق يريـــد أن ينـــدكَّ فـــي األكمـــل منـــه، 
ــيده  ــة سـ ــلِّ كرامـ ــى محـ ــى إلـ ــح ألن يرقـ يطمـ
ــون  ــه فيكـ ــت نعالـ ــدرج تحـ ــواله. أو أن ينـ ومـ
ترابـــا عالقـــا فـــي عشـــق مـــواله ال ينفـــك عنـــه.
ألن  يتطلـــع  موجـــود  حـــال  المنبـــر  وحـــال 
ـــه الســـام  يكـــون صـــدى لصـــوت الحســـين علي
ـــه  ـــد واحـــد.. يندب ـــاء الحســـين واحـــدا بع وأبن
صباحـــا ومســـاءًا، وُيشـــِرق بمولـــده فـــي كل 
ســـاعة مخـــاض مباركـــة تعلـــن عـــن صـــوت 
ـــادم. يطمـــح ألن يكـــون )جامـــع  ـــوي فاطمـــي ق عل
ـــا، ألن  ـــر حين ـــد يتعث ـــوى(. ق ـــى التق ـــة عل الكلم
راكبـــه ال ُيحِســـُن التقـــوى، أو ال ُيْحِســـُن أن 
ــا، أو ال يقـــدر أن يكـــون )جامـــع  يكـــون جامعـ
الكلمـــة علـــى التقـــوى( بـــكل مـــا فيهـــا مـــن قـــوة 

بمـــا فيـــه مـــن ضعـــف!!
مـــا هـــو الضعـــف الـــذي قـــد يعتريـــه؟ لنتعـــرف 
علـــى مواطـــن الضعـــف فيـــه، البـــد أن نعـــرف 
أوال مواطـــن قـــوة المتقيـــن. عـــن اإلمـــام الصـــادق 
عليـــه الســـام: “مـــن أخرجـــه اهلل مـــن ذّل 
المعاصـــي إلـــى عـــز التقـــوى، أغنـــاه اهلل بـــا 
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مـــال، وأعـــزه بـــا عشـــيرة، وانســـه بـــا بشـــر”.
تقابـــل بيـــن المعصيـــة والتقـــوى، ضعـــف ذلـــة 
ـــوة عـــز التقـــوى. ال يعتريـــه  المعصيـــة تقابلهـــا ق
ــاهلل  ــي بـ ــو غنـ ــر اهلل، فهـ ــوز لغيـ ــر والعـ الفقـ
عـــن كل مخلـــوق، بـــل غنـــي بـــاهلل عـــن كل 

شـــيء. 
المنبـــر )جامـــع الكلمـــة علـــى التقـــوى(، غنـــي 
عـــت التقـــوى  بـــاهلل عـــن كلِّ مـــا ســـواه. كمـــا جمَّ
لإلنســـان احتياجاتـــه الثـــاث األساســـية التـــي 
المـــال  اإلجتماعـــي،  اإلنســـان  كاهـــل  تقيـــم 
والعشـــيرة واألنـــس. فاســـتغنى بالتقـــوى عـــن 
أو  إليهـــا  ينظـــر  أن  دون  االمـــور  هـــذه  كلِّ 
ـــت فـــي شـــيء  ينتظرهـــا. ألن التقـــوى إن حلَّ
ــأله.  ــده أو يمـ ــا أن يسـ ــا لغيرهـ ــرك فراغـ ال تتـ
كذلـــك المنبـــر الجامـــع علـــى التقـــوى، فقـــد 
اجتمـــع فيـــه الغنـــى والعـــز واألنـــس. فـــا فقـــر 
ـــه  ـــي، و ال حاجـــة ل ـــه يســـده الخطـــاب العام في
إلـــى مـــال مشـــبوه ، و ال فـــوق حديثـــه الربانـــي 

أنـــس ينشـــده الســـامع الواعـــي فـــي غيـــره. 
وعـــن اإلمـــام الباقـــر عليـــه الســـام: “إن أهـــل 
التقـــوى هـــم األغنيـــاء، أغناهـــم القليـــل مـــن 

الدنيـــا فمؤونتهـــم يســـيرة”.
المنبـــر الجامـــع الكلمـــة علـــى التقـــوى، غنـــي 
بقليـــل مـــن الدنيـــا ومؤنـــة يســـيرة. يقابـــل 
ع بزخـــارف  المنبـــر الـــذي كثـــر فيـــه التنـــوُّ
القـــول، الملبـــس والمـــأكل، وأثقـــل صاحبـــه 
بالكلفـــة، فحطـــت علـــى رؤوس المجتمعيـــن 
عليـــه طيـــورًا مـــن الـــوزن الثقيـــل، التـــي ال 
يســـتطيع المـــرء بهـــا أن يرفـــع رأســـه ليـــرى 
ــه  ــرى أرضـ ــه ليـ ــا رأسـ ــزل بهـ ــماءه، وال ينـ سـ

وموقـــع أقدامـــه. 

ــم  ــع( اسـ ــوى، )جامـ ــى التقـ ــة علـ ــع الكلمـ جامـ
فاعـــل، ذاتـــه جامعـــة، فعلـــه جامـــع، فـــي كل آن 

ـــأي صـــورة كان. )الكلمـــة( جوهـــر  ـــكان، وب وم
اإلنســـان وأثـــره والعـــَرض الـــذي يعـــرض عليـــه. 
اإلنســـان  وشـــأنه.  وظرفـــه  اإلنســـان  قلـــب 
ـــوى(  ـــد اهلل الصـــادق.. )التق ـــى وع ـــب إل المترق

تعنـــي أمريـــن: 
ـــح اإلنســـان مـــن خـــال  ـــان بمـــا يصل األول: اإلتي

ـــر اهلل. ـــزام بأوام اإللت
الثانـــي: االمتنـــاع عمـــا يضـــّر اإلنســـان مـــن 

نواهـــي اهلل. االنتهـــاء عـــن  خـــال 
أطـــاع  فكلمـــا  اآلخـــر،  يســـاعد  وكاهمـــا 
ـــاء عـــن  ـــى االنته ـــك عل اإلنســـان اهلل ســـاعده ذل
النواهـــي. كّلمـــا كان إيمـــان اإلنســـان أقـــوى، 
كلمـــا كان خوفـــه مـــن اهلل والحـــذر منـــه 
أقـــوى، فيصبـــح  ســـلوكه مســـتقيما صالحـــا. 
ــة  ــق صفـ ــي تتحقـ ــوب: لكـ ــة .. المطلـ بالنتيجـ
ـــد صفـــة اإليمـــان  التقـــوى فـــي اإلنســـان، أن يؤكِّ
بـــاهلل وباآلخـــرة فـــي قلبـــه. ترتـــب التقـــوى 
علـــى اإليمـــان بـــاهلل وباآلخـــرة كمـــا فـــي اآليـــات 
الشـــريفة: ﴿الـــم * َذلــِـَك اْلِكَتـــاُب لَ َرْيـــَب ِفيـــِه 
ــِب  ــوَن بِاْلَغْيـ ــَن ُيْؤِمُنـ ــَن * الَِّذيـ ــًدى لِّْلُمتَِّقيـ ُهـ
ــوَن   ــْم ُينِفُقـ ــا َرَزْقَناُهـ ـ ــالَة َوِممَّ ـ ــوَن الصَّ َوُيِقيُمـ
ـــِزَل  ـــا ُأن ـــَك َوَم ـــِزَل إِلَْي ـــا ُأن ـــوَن بَِم ـــَن ُيْؤِمُن والَِّذي
ِمـــن َقْبِلـــَك َوبِاآلِخـــَرِة ُهـــْم ُيوِقُنـــوَن﴾. المنبـــر 
جامـــع الكلمـــة علـــى التقـــوى، منبـــر يتحـــرك 
ـــب،  ـــه وال ري ـــه. الشـــك في ك ب ـــان ويحـــرِّ باإليم
ــاد. ــة والرشـ ــه الهدايـ ــن بالغيـــب، منهجـ مؤمـ

فـــي دعـــاء  التقـــوى(  الكلمـــة علـــى  )جامـــع 
ــرف  ــه نتعـ ــاء نفسـ ــال الدعـ ــن خـ ــة: مـ الندبـ
)جامـــع  علـــى  معيـــن  وُبعـــٍد  وجهـــٍة  مـــن 
ــر  ــون للمنبـ ــد يكـ ــوى(.. قـ ــى التقـ ــة علـ الكلمـ
فيـــه نصيـــب، وإن كان ال شـــك وال ريـــب، أن 
كل مـــا يعنـــي التقـــوى يعنـــي المنبـــر حتمـــا، 
وكل مـــا يعنـــي الجامـــع فهـــو حتمـــا حديـــث 
متخصـــص فيـــه.. يقـــول الدعـــاء الشـــريف: 

ــاُء  ــَن أَْبَنـ ــْيُن، أَْيـ ــَن اْلُحَسـ ــُن، أَْيـ ــَن اْلَحَسـ ).. أَْيـ
ــَد  ــاِدٌق بَْعـ ــٍح، َوَصـ ــَد َصالِـ ــٌح بَْعـ ــْيِن، َصالِـ اْلُحَسـ
أَْيـــَن  ـــِبيِل،  بَْعـــَد السَّ ـــِبيُل  أَْيـــَن السَّ َصـــاِدٍق، 
ـــُة،  الَِع ـــُموُس الطَّ ـــَن الشُّ ـــَرِة، أَْي ـــَد اْلِخَي ـــَرُة بَْع اْلِخَي
ــَرُة،  اِهـ ــُم الزَّ ــَن األَْنُجـ ــَرُة، أَْيـ ــاُر اْلُمِنيـ ــَن األَْقَمـ أَْيـ
ـــُة  ـــَن بَِقيَّ ـــِم، أَْي ـــُد اْلِعْل ـــِن َوقََواِع ي ـــَاُم الدِّ ـــَن أَْع أَْي
اهلِل الَِّتـــي الَ تَْخُلـــو ِمـــَن اْلِعْتـــَرِة اْلَهاِديَـــِة، أَْيـــَن 
لََمـــِة، أَْيـــَن اْلُمْنَتَظـــُر  اْلُمَعـــدُّ لَِقْطـــِع َدابِـــِر الظَّ
ـــِة  َ ـــٰى إلَِزال ـــَن اْلُمْرتََج ـــَوِج، أَْي ـــِت َواْلِع ـــِة األَْم إلِقَاَم
َخـــُر لَِتْجِديـــِد  اْلَجـــْوِر َواْلُعـــْدَواِن، أَْيـــَن اْلُمدَّ
إلَِعـــاَدِة  ـــُر  اْلُمَتَخيَّ أَْيـــَن  ـــَنِن،  َوالسُّ اْلَفرائِـــِض 
إلِْحَيـــاِء  ـــُل  اْلُمَؤمَّ أَْيـــَن  ـــِريَعِة،  َوالشَّ ـــِة  اْلِملَّ
يـــِن  اْلِكَتـــاِب َوُحـــُدوِدِه، أَْيـــَن ُمْحِيـــَي َمَعالِـــِم الدِّ
ــَن  ــَن، أَْيـ ــْوَكِة اْلُمْعَتِديـ ــُم َشـ ــَن قَاِصـ ــِه، أَْيـ َوأَْهِلـ
ـــَن ُمِبيـــُد أَْهـــِل  َفـــاِق، أَْي ـــْرِك َوالنِّ َهـــاِدُم أَْبِنَيـــِة الشِّ
ــُد  ــَن َحاِصـ ــاِن، أَْيـ ْغَيـ ــاِن َوالطُّ ــوِق َواْلِعْصَيـ اْلُفُسـ
ْيـــِغ  ـــَقاِق ،أَْيـــَن َطاِمـــُس آثَـــاِر الزَّ ُفـــُروِع اْلَغـــيِّ َوالشِّ
َواألَْهـــَواِء، أَْيـــَن قَاِطـــُع َحَبائِـــِل اْلِكـــْذِب َواإلِْفِتـــَراِء، 
أَْيـــَن ُمِبيـــُد اْلُعَتـــاِة َواْلَمـــَرَدِة، أَْيـــَن ُمْســـَتْأِصُل أَْهـــِل 
ـــاِء  ـــزُّ األَْولَِي ـــَن ُمِع ـــاِد، أَْي ـــِل َواإلِْلَح ْضِلي ـــاِد َوالتَّ اْلِعَن
َوُمـــِذلُّ األَْعـــَداِء، أَْيـــَن َجاِمـــُع اْلَكِلَمـــِة َعلَـــٰى 
ـــَن  ـــٰى، أَْي ـــُه ُيْؤتَ ـــِذي ِمْن ـــاُب اهلِل الَّ ـــَن بَ ْقـــَوٰى، أَْي التَّ
ـــُه األَْولَِيـــاُء، أَْيـــَن  َوْجـــُه اهلِل الَّـــِذي إِلَْيـــِه يََتَوجَّ
ـــَماِء، أَْيـــَن  ِصـــُل بَْيـــَن األَْرِض َوالسَّ ـــَبُب اْلُمتَّ السَّ
ـــَن  ـــَدٰى، أَْي ـــِة اْلُه ـــِح َونَاِشـــُر َرايَ ـــْوِم اْلَفْت َصاِحـــُب يَ
الِـــُب  َضـــا، أَْيـــَن الطَّ ـــَاِح َوالرِّ ــُف َشـــْمِل الصَّ ُمَؤلِـّ
ـــُب  الِ ـــَن الطَّ ـــاِء، أَْي ـــاِء األَْنِبَي ـــاِء َوأَْبَن ـــوِل األَْنِبَي بُِذُح
بِـــَدِم اْلَمْقُتـــوِل بَِكْربَـــَاَء، أَْيـــَن اْلَمْنُصـــوُر َعلَـــٰى 
َمـــِن اْعَتـــَدٰى َعلَْيـــِه َواْفَتـــَرٰى، أَْيـــَن اْلُمْضَطـــرُّ 
الَّـــِذي ُيَجـــاُب إِذا َدَعـــا، أَْيـــَن َصـــْدُر اْلَخَائِـــِق 
ـــٰى  ـــيِّ اْلُمْصَطَف ِب ـــُن النَّ ـــَن اْب ـــَوٰى، أَْي ْق ـــرِّ َوالتَّ ُذو اْلِب
اِء  َواْبـــُن َعِلـــيٍّ اْلُمْرتََضـــٰى َواْبـــُن َخِديَجـــَة اْلَغـــرَّ

ــَرٰى..(. ــَة اْلُكْبـ ــُن فَاِطَمـ َواْبـ

نجعلهـــا مفاصـــل ثاثـــة، أولهـــا مـــا قبـــل )أيـــن 
والمفصـــل  التقـــوى(  علـــى  الكلمـــة  جامـــع 
الثانـــي هـــي )أيـــن جامـــع الكلمـــة علـــى التقـــوى( 
ــص  ــا يخـ ــا ، فيمـ ــا بعدهـ ــث مـ ــل الثالـ والمفصـ

ـــن(. ـــة بــــ )أي الندب

أَْيـــَن  اْلَحَســـُن،  )..أَْيـــَن  األول:  المفصـــل 
اْلُحَســـْيُن، أَْيـــَن أَْبَنـــاُء اْلُحَســـْيِن، َصالِـــٌح بَْعـــَد 
ُمِعـــزُّ  أَْيـــَن  َصـــاِدٍق..  بَْعـــَد  َوَصـــاِدٌق  َصالِـــٍح، 
ـــَداِء..(، وصـــف لمـــن يقـــوم  ـــِذلُّ األَْع ـــاِء َوُم األَْولَِي
بــــ )جامـــع الكلمـــة( باالســـم والرســـم والصفـــات 
واآلثـــار، بهـــم و بمعانيهـــم الحاكيـــة عـــن ذواتهـــم 
الطاهـــرة، أفـــرادًا ومجتمعيـــن، فعلهـــم وآثـــار 

فعلهـــم، أساســـه وقوامـــه.
 جامـــع للدفـــاع عـــن مـــاذا وضـــد مـــن؟! المقصـــود 
بالدفـــاع عنـــه ؟ )إلِْحَيـــاِء اْلِكَتـــاِب َوُحـــُدوِدِه(، 
ْضِليـــِل  ومـــن هـــو العـــدو؟ )أَْهـــِل اْلِعَنـــاِد َوالتَّ
تحـــدد  إذا  إال  )جامـــع(  يكـــون  َواإلِْلَحـــاِد(.ال 
ــد  ــدف موحـ ــذا الهـ ــدو. وكان هـ ــدف والعـ الهـ
)إِْحَيـــاِء اْلِكَتـــاِب َوُحـــُدوِدِه(، والعـــدو عـــدٌو 
ْضِليـــِل َواإلِْلَحـــاِد(،  للجميـــع )أَْهـــِل اْلِعَنـــاِد َوالتَّ
ــاس  ــع النـ ــوم، يجمـ ــة وقـ ــاب وملـ ــي كل كتـ ففـ
العنـــاد والتضليـــل واإللحـــاد، وال  نبـــذ أهـــل 

ــان. ــا اثنـ ــف فيهـ يختلـ

علـــى  الكلمـــة  جامـــع   ..( الثانـــي:  المفصـــل 
ــل  ــم يقـ ــوى، و لـ ــى التقـ ــع علـ ــوى..(، جامـ التقـ
جامـــع إلـــى التقـــوى، وال فـــي التقـــوى.. أن تكـــون 
ــون نصيـــب  ــاس، وأن يكـ ــدة وأسـ ــوى قاعـ التقـ

ــر. ــا كاآلخـ ــكل منهـ الـ
ـــُه  ـــِذي ِمْن ـــاُب اهلِل الَّ ـــَن بَ المفصـــل الثالـــث: )..أَْي
ــُه  ـ ــِه يََتَوجَّ ــِذي إِلَْيـ ــُه اهلِل الَّـ ــَن َوْجـ ــٰى، أَْيـ ُيْؤتَـ
ــَن األَْرِض  ــُل بَْيـ ِصـ ــَبُب اْلُمتَّ ـ ــَن السَّ ــاُء، أَْيـ األَْولَِيـ
ــُر  ــِح َونَاِشـ ــْوِم اْلَفْتـ ــُب يَـ ــَن َصاِحـ ــَماِء، أَْيـ ـ َوالسَّ
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ـــَاِح  الصَّ َشـــْمِل  ــُف  ُمَؤلِـّ أَْيـــَن  اْلُهـــَدٰى،  َرايَـــِة 
ـــاِء  ـــاِء َوأَْبَن ـــُب بُِذُحـــوِل األَْنِبَي الِ ـــَن الطَّ َضـــا، أَْي َوالرِّ
ـــَاَء،  ـــوِل بَِكْربَ ـــَدِم اْلَمْقُت ـــُب بِ الِ ـــَن الطَّ ـــاِء، أَْي األَْنِبَي
َعلَْيـــِه  اْعَتـــَدٰى  َمـــِن  َعلَـــٰى  اْلَمْنُصـــوُر  أَْيـــَن 
ـــا،  ـــاُب إِذا َدَع ـــِذي ُيَج ـــرُّ الَّ ـــَن اْلُمْضَط ـــَرٰى، أَْي َواْفَت
ْقـــَوٰى، أَْيـــَن  أَْيـــَن َصـــْدُر اْلَخَائِـــِق ُذو اْلِبـــرِّ َوالتَّ
ِبـــيِّ اْلُمْصَطَفـــٰى َواْبـــُن َعِلـــيٍّ اْلُمْرتََضـــٰى  اْبـــُن النَّ
فَاِطَمـــَة  َواْبـــُن  اِء  اْلَغـــرَّ َخِديَجـــَة  َواْبـــُن 
اْلُكْبـــَرٰى..(، فـــي هـــذا المقطـــع، حديـــث صلـــٍة 
بـــاهلل تعالـــى )بـــاب اهلل، وجـــه اهلل، الســـبب 
المتصـــل بيـــن األرض والســـماء..( النســـبة إلـــى 
اهلل تعالـــى تعنـــي االتحـــاد بينهمـــا فـــي الهـــدف 
والمنهـــج والنتيجـــة. محقـــق آمـــال األنبيـــاء، 
صاحـــب النصـــر والنصـــرة والفتـــح، المؤلـــف 
ـــن  ـــه م ـــوم ب ـــذي ال يق ـــن الصـــاح والرضـــا، ال بي
ــه..  ــر رايتـ ــماء وناشـ ــدي السـ ــا بهـ كان متصـ

أين المنبر الجامع الكلمة على التقوى ؟

إلى روح الفقيد علي حسن مهدي. 

النتظار تربية واقتدار
أ. سهيله عبدالحميد أبوعلي

ماجستير علوم األسرة )ارشاد نفسي(

قـــال رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه والـــه 
وســـلم :)أفضـــل عبـــادة أمتـــي انتظـــار الفـــرج(. 
ـــا  ـــى مســـامعنا وربم ـــث عل ـــذا الحدي ـــرر ه يتك
نفهـــم منـــه أن االنتظـــار عبـــادة ال مثيـــل لهـــا فـــي 
القيمـــة واألجـــر والثـــواب لكـــن هـــل تســـاءلنا 
ــذه  ــل كل هـ ــذي يحمـ ــار الـ ــذا االنتظـ ــو هـ ماهـ
مـــن ســـائر  أفضـــل  القيمـــة بحيـــث يصبـــح 

ــاة. ــام والصـ ــج والصيـ ــادات كالحـ العبـ

ماهو النتظار ؟
أخـــاق  لتنميـــة  تربـــوي  منهـــج  االنتظـــار 
اإلنســـان  كالصبـــر والحلـــم واألنـــاة والحكمـــه 
والتـــوكل وضبـــط النفـــس. وهـــو خـــاف العجلـــه 
التـــوكل  وعـــدم  الصبـــر  وعـــدم  واالندفـــاع 

واصـــدار األحـــكام الغيـــر عادلـــة.
متأثـــرة  تكـــون  قـــد  بطبـــاع  يولـــد  اإلنســـان 
بعوامـــل وراثيـــة و اســـتعدادات كامنـــة فـــي 
باطـــن اإلنســـان ودور المربيـــن تهذيـــب هـــذه 

واالســـتعدادات. الطبـــاع 

طباع مذمومة في القرآن: 
ــي  ــاع بنـ ــن طبـ ــا عـ ــف لنـ ــات  تكشـ ــذه اآليـ هـ
ــر  ــي كثيـ ــم  فـ ــرآن الكريـ ــا القـ ــر ويذمهـ البشـ
مقابلهـــا صفـــات  فـــي  ويأتـــي  المـــوارد  مـــن 
ممدوحـــة تقـــوي اإلنســـان علـــى االنتظـــار.

ــاِس  ـ ــْرآِن لِلَنّ ــَذا اْلُقـ ـ ــي َهٰ ــا ِفـ ْفَنـ ــْد َصَرّ ١. ﴿َولََقـ
ِمـــن ُكِلّ َمَثـــٍل* َوَكاَن اْلِنَســـاُن أَْكَثـــَر َشـــْيٍء 

ــَدًل﴾ الكهـــف 54 َجـ
ـــُه  ٢. ﴿إَِنّ اْلِْنَســـاَن ُخِلـــَق َهُلوعـــًا * إَِذا َمَسّ
ـــًا﴾  ـــُر َمُنوع ـــُه اْلَخْي ـــًا * َوإَِذا َمَسّ ـــُرّ َجُزوع الَشّ

ــارج 19/20 ــورة المعـ سـ
َظُلوًمـــا  َكاَن  ـــُه  إِنَّ اْلِْنَســـاُن  ﴿َوَحَمَلَهـــا   .٣

72 األحـــزاب  َجُهـــوًل﴾ 
ـــٍة  ْطَف ـــن ُنّ ـــاُه ِم ـــا َخَلْقَن ـــَر اْلِنَســـاُن أَنَّ ـــْم يَ ٤. ﴿أََولَ

ِبيـــٌن﴾ يـــس 77 ـــَو َخِصيـــٌم ُمّ ـــإَِذا ُه َف
ِ َل ُتْحُصوَهـــا * إَِنّ  وا نِْعَمـــَت الَلّ ٥. ﴿َوإِن تَُعـــُدّ

ـــاٌر﴾ ابراهيـــم 34 اْلِنَســـاَن لََظُلـــوٌم َكَفّ
ــَمّ  ــًة ُثـ ــا َرْحَمـ ـ ــاَن ِمَنّ ــا اْلِنَسـ ــْن أََذْقَنـ ٦. ﴿َولَِئـ
ــود 9 ــوٌر﴾ هـ ــوٌس َكُفـ ــُه لََيُئـ ـ ــُه إِنَّ ــا ِمْنـ نََزْعَناَهـ

اإلنســـان  حاجـــة  تكشـــف  الخصـــال  هـــذه 
لارتبـــاط بنقطـــه مركزيـــه وهـــدف واضـــح 
نجاتـــه  بـــه  ويكـــون  الطريـــق  لـــه  يرســـم 

ــل ...  ــص وجهـ ــه كل نقـ ــم بـ ــه ويرمـ وخاصـ
النقطـــه  بتلـــك  االرتبـــاط  بمعنـــى  واالنتظـــار 
المركزيـــة بمثابـــة العـــاج مـــن تلـــك الصفـــات 
الذميمـــه، فهـــي قابلـــة للتهذيـــب والتوجيـــه 
ــة  ــن بعثـ ــاس مـ ــرض األسـ ــو الغـ ــاح وهـ واإلصـ

األنبيـــاء وهـــذا هـــو دور المربيـــن.
ملـــكات  بتنميـــة  البديـــع:  القرآنـــي  العـــاج 
مضـــادة لهـــذه الطبائـــع يصفهـــا القـــرآن الكريـــم 
فـــي الكثيـــر مـــن اآليـــات: -تنميـــة التـــوكل 
ــب   ــان بالغيـ ــة واإليمـ ــر االلهيـ ــة بالتقاديـ والثقـ
ــُه ِمـــْن َحْيـــُث َل يَْحَتِســـُب * َوَمـــن  ﴿َويَْرُزْقـ
 َ ِ َفُهـــَو َحْســـُبُه * إَِنّ الَلّ ْل َعَلـــى الَلّ يََتـــَوَكّ
ُ لِـــُكِلّ َشـــْيٍء  بَالِـــُغ أَْمـــِره ِ* َقـــْد َجَعـــَل الَلّ

َقـــْدًرا(. الطـــاق 3

يـــورد بعـــض العلمـــاء مقارنـــة بيـــن نبـــي اهلل 
ــام المهـــدي ويســـتدل علـــى طـــول  نـــوح واإلمـ
عمـــر اإلمـــام المهـــدي عـــج بعمـــر نبـــي اهلل 
نـــوح، بينمـــا وكمـــا تذكـــر االســـتاذة الفاضلـــة )أم 
عبـــاس النمـــر(: أن وجـــه المقارنـــه هـــو امتـــداد 
ــام  ــه السـ ــوح عليـ ــي اهلل نـ ــم نبـ ــر  وحلـ صبـ
وتربيتـــه لقومـــه؛ ألن نبـــي اهلل نـــوح عندمـــا 
ســـأله قومـــه: متـــى نصـــر اهلل؟ أعطاهـــم نـــواة 
وطلـــب منهـــم غرســـها إلـــى أن تنبـــت وبقـــوا 
فأعطاهـــم  تنبـــت  ولـــم  عامـــا   ٤٠ ينتظـــرون 

غيرهـــا ...كان يريـــد: 
١. أن ينمـــي فيهـــم ملكـــة التـــوكل وحســـن 
الظـــن بـــاهلل واإليمـــان بالغيـــب وانتظـــار الفـــرج.
العجلـــه والتســـرع  فيهـــم ملـــكات  يهـــدم   .٢
وكان  الظالـــم  العجـــول  والحكـــم  والغضـــب 
ــاًل  ــي لَْيـ ــْوُت َقْوِمـ ــي َدَعـ ـ ــاَل َرِبّ إِنِّ ــول: ﴿َقـ يقـ
ـــَراًرا)6(  ـــي إَِلّ ِف ـــْم ُدَعائِ ـــْم يَِزْدُه ـــاًرا )5( َفَل َونََه
َمـــا َدَعْوُتُهـــْم لَِتْغِفـــَر لَُهـــْم َجَعُلـــوا  ـــي ُكَلّ َوإِنِّ
ثَِيابَُهـــْم  َواْسَتْغَشـــْوا  آَذانِِهـــْم  ِفـــي  أََصابَِعُهـــْم 

ـــي  وا َواْســـَتْكَبُروا اْســـِتْكَباًرا)7( ُثـــَمّ إِنِّ َوأََصـــُرّ
ـــي أَْعَلنـــُت لَُهـــْم  َدَعْوُتُهـــْم ِجَهـــاًرا)8( ُثـــَمّ إِنِّ
ـــَتْغِفُروا  ـــُت اْس ـــَراًرا )9( َفُقْل ـــْم إِْس ـــَرْرُت لَُه َوأَْس

ـــاًرا )10(﴾ نـــوح ـــُه َكاَن َغَفّ ُكـــْم إِنَّ َربَّ

التربية على النتظار: 
ــد  ــار نريـ ــى االنتظـ ــل علـ ــدرب الطفـ ــا نـ عندمـ
بذلـــك  تربيتـــه  علـــى الصبـــر واحتـــرام  الـــدور 
واإلنفعـــاالت،  والغرائـــز  بالدوافـــع  والتحكـــم 
واإلحســـاس باآلخريـــن وعـــدم األنانيـــة. علـــى 
االنفعـــال  وســـرعة  العجلـــه  مـــن  العكـــس 
المشـــاعر  فـــي  التحكـــم  وعـــدم  والذاتيـــة 

األفعـــال. وردود  واألنفعـــاالت  

مفهوم النتظار ينمو ويتطور بالتربية:
وربمـــا مـــن االمـــور الشـــائعه فـــي هـــذه االيـــام 
فـــي تربيـــة االبنـــاء اشـــباعهم باالمـــور الماديـــه 
وجعلهـــا ذات قيمـــه اساســـيه فـــي حياتهـــم فمـــن 
ـــاء  ـــي االبن ـــن يغرســـون ف حيـــث اليشـــعر الوالدي
حـــب المـــال والشـــهره واشـــباع الغرائـــز بـــدون 
ضوابـــط وبـــدون وعـــي فنجدهـــم يشـــتكون مـــن 
عـــدم صبـــر االبنـــاء ومـــن عصبيتهـــم علـــى امـــور 
تافهـــه ومـــن اصرارهـــم علـــى تلبيـــة  رغباتهـــم 
يخطـــئ الوالديـــن كثيـــرا حينمـــا يلبـــون حاجـــة 
ــم  ــا منهـ ــت ظنـ ــو كانـ ــأي نحـ ــورًا وبـ ــل فـ الطفـ
ــه  ــا، ألنـ ــب تلبيتهـ ــه يجـ ــة حقيقيـ ــا حاجـ انهـ

ـــن ذاك ســـيبقى جـــزع وعجـــول. حي
ان  الطفـــل  يحتـــاج  مهمـــه  مهـــاره  االنتظـــار 
ــل  ــن الطفـ ــب مـ ــا نطلـ ــا، فعندمـ ــدرب عليهـ يتـ
أن ينتظـــر للحصـــول علـــى أمـــر يريـــده كأن 
ــوى؛  ــة حلـ ــى قطعـ ــول علـ ــر دوره للحصـ ينتظـ
فنحـــن نريـــد بذلـــك غـــرس صفـــات اخاقيـــة 
ممدوحـــة. ويتطـــور مفهـــوم االنتظـــار تدريجيـــا 
ليتحـــول إلـــى انتظـــار أمـــور لهـــا قيمـــة أكثـــر 
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كانتظـــار وقـــت الـــدرس أو البرامـــج واالنشـــطة، 
وانتظـــار الضيـــوف وانتظـــار االحبـــة ثـــم انتظـــار 
المناســـبات  أيـــام  وانتظـــار  الصـــاة  وقـــت 

ــارة. ــفر الزيـ ــار سـ وانتظـ
تصبـــح  االنتظـــار  حالـــة  أن  نجـــد  وهكـــذا 
ــي  ــي فـ ــو حـ ــا هـ ــان طالمـ ــع اإلنسـ ــة مـ متازمـ
هـــذه الدنيـــا وبقـــدر وعـــي الفـــرد وثقافتـــه 
ـــح أكثـــر قيمـــة  ـــه بقضيتـــه يتطـــور ليصب وإيمان
ــبيل  ــان علـــى سـ ــار فـــي اإلنسـ وينمـــي  االنتظـ

المثـــال: 
هنـــاك  وأن  والتفـــاؤل  الظـــن  حســـن   .١

االنتظـــار مايســـتحق 
ـــأن هـــذا اإلنتظـــار  ـــاهلل وب ـــوكل والثقـــة ب ٢. الت

ـــة. ـــرج ال محال ـــى ف ســـيؤدي إل
الصبـــر  إذن تربيـــة االنتظـــار تعنـــي تربيـــة 
وتهذيـــب  الفكـــر  وتربيـــة  اإلرادة  وتربيـــة 
الدوافـــع والغرائـــز كالغضـــب والفـــرح وغـــرس 

التـــوكل والثقـــه بـــاهلل واليقيـــن. 

اهم مشاكل العصر سلب النتظار:
ولعلـــه مـــن أبـــرز مشـــاكل العصـــر هـــو ســـلب 
االنســـان االعتمـــاد علـــى الغيـــب ممـــا يـــؤدي 
باإلنســـان إلـــى مشـــاكل كثيـــر واضطرابـــات 
ـــن المســـتقبل، والخـــوف  نفســـية  كالخـــوف م
ــرور،  ــتبداد والغـ ــق، واالسـ ــاة، والقلـ ــن الطغـ مـ
وظلـــم اإلخريـــن، واالستســـام ، والســـلبية. 
وفـــي تربيـــة االنتظـــار علـــى النحـــو الســـليم 
وقايـــة ومعالجـــة لتلـــك االضطرابـــات النفســـية.

النتظار الواع عالج لمشكالت العصر:
فعندمـــا يقـــول نبـــي الرحمـــة صلـــى اهلل عليـــه 
ــرج   ــار الفـ ــال انتظـ ــل األعمـ ــلم أفضـ ــه وسـ وآلـ
ليـــس مـــن جهـــة كونـــه انتظـــار لظهـــور اإلمـــام 
الممهديـــن  إن  بـــل  فقـــط  الطريـــق  وتمهيـــد 

لهـــم صفـــات أخاقيـــة وفضائـــل وخصائـــص 
ــع  ــل نابـ ــلوب عمـ ــاة وأسـ ــج حيـ ــار منهـ فاالنتظـ

مـــن ملـــكات ممدوحـــة ومطلوبـــه.

١. االنتظـــار باعـــث علـــى الشـــعور بالمســـؤولية: 
أحـــد أنـــواع االنتظـــار انتظـــار الفـــرج النهائـــّي، 
أي أّن الّنـــاس عندمـــا يـــرون طواغيـــت العالـــم 
واإلفســـاد  والســـلب  بالّنهـــب  مشـــغولون 
واالعتـــداء علـــى حقـــوق الّنـــاس، ال ينبغـــي أن 

ــذا. ــو هـ ــم هـ ــر العالـ ــوا أّن مصيـ يتخّيلـ
والظالميـــن  الظلـــم  مقارعـــة  مســـؤلية 
ـــذا  ـــا، وه ـــا مهم ـــرًا إنســـانيا وإلهي ـــا أم واعتباره
بالنســـبة  كان  كمـــا  المؤمنيـــن  علـــى  يضـــع 
لألنبيـــاء مســـؤولية الســـعي للحيلولـــة دون 
تماديهـــم فـــي الظلـــم والتجـــاوز علـــى حقـــوق 
ــي  ــؤولية فـ ــرى المسـ ــة أخـ ــاس. ومـــن جهـ النـ
أن يهـــذب نفســـه ويكملهـــا ويصعـــد درجـــة 
ــه  ــر لنفسـ ــي يوفـ ــه لكـ ــوة إرادتـ ــه وقـ إخاصـ

. وإلخوانـــه 

٢. انتظـــار الفـــرج  يعنـــي الهدفيـــة والســـعي 
والهمـــة العاليـــة واالســـتمرار، الفـــرج يعنـــي 
الشـــّق والفتـــح. فالمســـلم يتعّلـــم مـــن خـــال 
ـــٍق  ـــه ال يوجـــد مـــن طري درس انتظـــار الفـــرج أنّ
مســـدود فـــي حيـــاة البشـــر مّمـــا ال يمكـــن أن 
ـــه ال يجـــب عليـــه أن ييـــأس وُيحبـــط  ُيفتـــح، وأنّ
ويجلـــس ســـاكنا ويقـــول ال يمكـــن أن نفعـــل 
ــار.  ــّل انتظـ ــع ومحـ ــرٌج متوّقـ ــاك فـ ــيئا،  هنـ شـ

ــرية.  ــكّل البشـ ــل لـ ــو درس األمـ ــذا هـ هـ

نشـــاٌط  وهـــو  البطالـــة  عمـــل  االنتظـــار   .٣
المجـــاالت. كّل  فـــي  وتجـــّدٌد  وتحـــّرٌك 

ُعـــّد انتظـــار الفـــرج مـــن أفضـــل األعمـــال، فـــا 
ـــي  ـــار يعن ـــي االشـــتباه والتصـــّور أّن االنتظـــ ينبغ

أن نضـــع يـــدًا فـــوق يـــد ونبقـــى منتظريـــن 
ـــٌؤ  ـــٌل وتهّي ـــار عم ـــا. االنتظ ـــٌر م ـــى يحـــدث أم حّت
ـــب  ـــي القل ـــاس ف ـــاع والحم ـــى االندف ـــٌث عل وباع
والباطـــن،  وهـــــــذا هـــو فـــي الواقـــــــع تفســـير 
ــُد أَن  هـــذه اآليـــات القرآنيـــة الكريمـــة ﴿َوُنِريـ
ُمـــَنّ َعَلـــى الَِّذيـــَن اْســـُتْضِعُفوا ِفـــي اْلَْرِض  نَّ
ـــًة َونَْجَعَلُهـــُم اْلَواِرثِيـــَن﴾ أو )إَِنّ  َونَْجَعَلُهـــْم أَئَِمّ
ِ ُيوِرُثَهـــا َمـــن يََشـــاء ِمـــْن ِعَبـــاِدِه  الَْرَض لِلّ

ــَن.﴾ ِقيـ ــُة لِْلُمَتّ َواْلَعاِقَبـ

ـــي  ـــة الت ـــق العدال ـــرج طمـــوح تحق ٤. انتظـــار الف
هـــي مطلـــب وقيمـــه واقعيـــة وهـــذه حاجـــة أّي 
ـــان  ـــع اإلنســـان ب ـــم، تدف إنســـاٍن واٍع بشـــكل دائ
ال يســـتغرق فـــي حياتـــه الخاّصـــة. اإلنســـان 
الّـــذي ينظـــر إلـــى الحيـــاة العاّمـــة للبشـــر بنظـــرة 
ـــه مـــن الطبيعـــّي أن يكـــون فـــي حالـــة  كّليـــة فإنّ
انتظـــار، تفاعلـــه مـــع قضايـــا العالـــم تفاعلـــه 
مـــع األحـــداث، فاالنتظـــار يعنـــي عـــدم االقتنـــاع 
والقبـــول بالوضـــع الموجـــود لحيـــاة البشـــر، 
ـــى الوضـــع  ـــن أجـــل الوصـــول إل ـــو الســـعي م وه
المطلـــوب علـــى الصعيـــد الباطنـــي وتحقيـــق 
العدالـــة والتـــوازن الباطنـــي وعلـــى صعيـــد 

ــع وتحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة.   المجتمـ

٥. االنتظـــار يعنـــي العبـــادة الحقيقيـــة هلل يعنـــي 
ــدرةٍ  ــادرةٍ مقتـ ــٍد قـ ــيء يـ ــن مجـ ــّد مـ ــه ال بـ أنّـ
ـــن  ـــاس م ـــؤالء الّن ـــٍة وتســـتعين به ـــٍة إلهّي ملكوتّي
أجـــل القضـــاء علـــى ســـيطرة الظلـــم، ومـــن أجـــل 
غلبـــة الحـــّق وحاكميـــة العـــدل فـــي حيـــاة 
ـــا تجعـــل  ـــة التوحيـــد، وهن ـــع راي البشـــريّة ورف
البشـــر عبـــادًا حقيقييـــن هلل. . فـــكّل إقـــداٍم 
علـــى طريـــق اســـتقرار العدالـــة يمّثـــل خطـــوًة 

نحـــو ذلـــك الهـــدف األســـمى. 

وعي النتظار
أ. إلهام السعيد 

أستاذه في حوزة بنت الهدى للدراسات 
اإلسامية

ال يخفـــى علـــى مثقـــف فضـــا عـــن المؤمـــن 
المهـــدي عليـــه  اإلمـــام  المتديـــن أن قضيـــة 
ـــا  ـــص أنه ـــة الُمخل ـــام قضي ـــر ع الســـام أو بتعبي
قضيـــة عالميـــة وغيـــر خاصـــة بالمســـلمين أو 
ــق  ــدر عمـ ــا بقـ ــدة عرضـ ــي ممتـ ــن، فهـ المواليـ
جذورهـــا فـــي تاريـــخ اإلنســـانية. هـــذه القضيـــة 
الممتـــدة العميقـــة؛ توجـــد فئـــة واحـــدة فقـــط 
عنهـــا  وتفصيليـــة  واضحـــة  رؤيـــة  تمتلـــك 
وهـــي الفئـــة المواليـــة لرســـول اهلل وآللـــه 
صلـــوات اهلل عليهـــم، وهـــذه الفئـــة تتحمـــل 
التـــي  رؤيتهـــا  بحجـــم  عالميـــة  مســـؤولية 
ـــا وإن غـــاب  ـــص بينن ـــذا المخل ـــد وجـــود ه تؤك
ــي  ــدا فـ ــر جـ ــل مؤثـ ــذا عامـ ــا. وهـ ــن أعيننـ عـ
ال  اإلســـامي؛  المجتمـــع  وحركيـــة  حيويـــة 
ــوس  ــة وطقـ ــات باهتـ ــى أمنيـ ــوده علـ ــي جمـ فـ
ــًدا وال تعطـــي  ــا وجهـ ــتهلك وقًتـ تخديريـــة تسـ
ــز  ــا ال ترتكـ ــد، كمـ ــق التمهيـ ــى طريـ ــيئا علـ شـ
ـــح. ـــي صحي ـــدي وثقاف ـــاء فكـــري وعقائ ـــى بن عل
هـــذه الفئـــة التـــي تؤمـــن بـــأن هـــذا المخلـــص 
ــه  ــداه -وأنـ ــا فـ ــدي -أرواحنـ ــام المهـ ــو اإلمـ هـ
ــب-  ــه غائـ ــف - أنـ ــذا الوصـ ــن هـ ــب؛ لكـ غائـ
بلحـــاظ حرمـــان المجتمـــع مـــن إدراك وجـــوده 
المبـــارك، والحرمـــان مـــن رعايتـــه المباشـــرة 
وبـــركات قيادتـــه اإللهيـــة، وعليـــه يلـــزم القـــول 
ـــه  ـــون عـــن محضـــره؛ ألن ـــم الغائب ـــاس ه ـــأن الن ب
ـــا يمكـــن  ـــق، ف ـــى الخل ـــي الحـــق الشـــاهد عل ول

أن يكـــون شـــيئا غائبـــا عنـــه. 
ومـــن هنـــا نســـأل أيـــن موقعنـــا مـــن هـــذه 
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القضيـــة المهدويـــة العالميـــة طـــوال وعرضـــا؟
الحاضـــر  اإلمـــام  اتجـــاه  تكليفنـــا  هـــو  مـــا 
الشـــاهد؟ ولـــو أردنـــا اإلجابـــة مـــن ثقافتنـــا 
الشـــيعية المدرســـية لقلنـــا ســـريًعا: الدعـــاء 
ــرج  ــار الفـ ــامته وأن انتظـ ــة لسـ ــه والصدقـ لـ
ـــن  ـــا مجموعـــة م ـــال.. وعددن ـــن أفضـــل األعم م
ـــا  ـــي كان له ـــة والت األعمـــال الحســـنة والمطلوب
ــتمرارها. ــة واسـ ــظ القضيـ ــي حفـ ــم فـ دور مهـ
فـــي  األعمـــال  هـــذه  ســـريان  أيـــن  لكـــن... 
حياتنـــا؟ أيـــن أثـــر االرتبـــاط باإلمـــام -عجـــل 
ــا؟ ــة اهتمامنـ ــم خريطـ ــي رسـ ــه- فـ اهلل فرجـ

صناعة الثقافة المهدوية: 
ـــع  ـــا االلتفـــات أن الثقافـــة هـــي أم وأب الواق علين
االجتماعـــي ألي مجتمـــع، وإن اختلفنـــا فـــي 
تعريـــف الثقافـــة اصطاحـــا !! فالمحـــرك لإلنســـان 
هـــي أفـــكاره وتصوراتـــه، فمـــن المحـــال أن 
دون  بســـيًطا  كان  مهمـــا  ســـلوك  أي  نســـلك 
أن يكـــون لـــه صـــورة -بطريقـــة أو بأخـــرى-
فـــي أذهاننـــا، حتـــى لـــو بـــدا لنـــا أنـــه ســـلوك 
تلقائـــي ودون هـــدف واضـــح. هـــذه الصـــورة 
أو األفـــكار تمثـــل خلفيـــة لســـلوكنا اليومـــي 
المجمـــوع،  وفـــي  الحيـــاة  مناحـــي  كل  فـــي 
فهـــي تمثـــل لنـــا نمـــط حيـــاة يلقـــي بظالـــه 
علـــى كل التفاصيـــل؛ بـــل نمـــط حيـــاة يبنـــي 
ــادم فـــي عـــد  ــتقبل ونورثـــه للجيـــل القـ المسـ
تصاعـــدي متطـــور فـــي االتجـــاه الـــذي تأسســـه 
ـــن  ـــا نجيـــب ع ـــكار. ومـــن هنـــا عندم ـــك األف تل
ـــة  ـــب بواقعي ـــا أن نجي األســـئلة الســـابقة، فعلين
ــل  ــة تمثـ ــا لثقافـــة مهدويـ نؤســـس مـــن خالهـ
لنـــا نمـــط حيـــاة واعيـــة نعيـــش فيهـــا إســـامنا 

ــل.  األصيـ
أصيلـــه  إســـامية  ثقافـــة  نبنـــي  أن  علينـــا 
تتناســـب مـــع هويتنـــا العقائديـــة، ومـــع مطالبنـــا 

الواقعيـــة؛ فمنهـــا ســـوف ينبـــع ســـلوكنا وأفعالنـــا 
قضايانـــا  اتجـــاه  أفعالنـــا  وردود  وانفعاالتنـــا 
الشـــخصية وقضايـــا العالـــم المحيطـــة بنـــا. 

آلية النقل والنشر:
بقـــدر حاجتنــــا إلـــى المعارف الحقــــة، وآليــــــات 
صناعــــة الثقافــــــة؛ فنحـــن بحاجـــــــة إلـــى تفنـــن 
فـــي األسلـــــــوب بمـــا يتناســـــب مــــع واقعنــــــا، 
مــــع مراعــــــاة عــــــدم االستغـــــــراق فـــي التفـــــنن 
بمـــــا يضعــــــف المحتــــــوى؛ بــــــل يبقـــى الفـــن 
الصحيـــح  المعرفـــي  مكانـــه  فـــي  واألســـلوب 
وهـــو إنـــه ُمظهـــر للمعـــارف، ال أن يحـــل محلهـــا. 
ــة  ــع عالميـ ــب مـ ــلوب يتناسـ ــاج ألسـ ــا نحتـ كمـ
العميقـــة  بمفاهيمهـــا  فيطرحهـــا  القضيـــة 

األصيلـــة وصيغتهـــا اإلنســـاني. 
وممـــا علينـــا التوقـــف عنـــده بوعـــي واهتمـــام 

والعمـــل علـــى تحقيقـــه:

١. نشر ثقافة االنتظار: 
انتظـــار الفـــرج؛ يعنـــي أن اإلنســـان ينتظـــر الفـــرج 
والفتح،ألنـــه يـــرى أن هنـــاك انغاقًـــا وعقـــًدا 
ـــو ينتظـــر أن تحـــل هـــذه  ـــك فه ومشـــاكًا. ولذل
العقـــد والمشـــاكل، ال فـــي شـــؤونه الشـــخصية، 
ــا  ــرية،فاإلمام -أرواحنـ ــكل البشـ ــرج لـ ــل الفـ بـ
لـــه الفـــداء- يَظهـــر إلنقـــاذ المجتمـــع اإلنســـاني 
بأجمعـــه. فمـــن ال يـــرى الظلـــم الواقـــع علـــى 
البشـــرية؛ فـــأي فـــرج ينتظـــر؟! ومـــن يعيـــش فـــي 
ـــه؛  ـــال لمـــن حول ـــر مب ـــش غي ـــن العي ـــة م رفاهي
مـــاذا ينتظـــر؟ ليـــس معنـــى االنتظـــار أن يجلـــس 
اإلنســـان وال يحـــرك ســـاكًنا وال يفعـــل شـــيئا 
ــط  ــط فقـ ــي، ويغتبـ ــل إصاحـ ــم ألي عمـ وال يهتـ
بأنـــه ينتظـــر اإلمـــام عليـــه الســـام !! هـــذا ليـــس 

انتظـــارا.

االنتظـــار هـــو ترقـــب اليـــد اإللهيـــة الملكوتيـــة 
ـــاء،  ـــز األولي ـــم، وتع ـــتزيل الظل ـــي س ـــرة الت القاه
وتـــذل األعـــداء بمســـاعدة النـــاس أنفســـهم، 
يصبـــح  حتـــى  وتهيئـــة،  عمـــل  فاالنتظـــار 
للمنتظريـــن نمـــط حيـــاة يتناســـب والـــدور 
الـــذي يعـــدون أنفســـهم لـــه. فمـــن هـــو المنتظـــر 
ـــه  ـــه؟؟ المنتظـــر مهاجـــر هلل، ووطن ـــا صفات وم
واليتـــه ؛ وهـــذا ال يخـــل بانتمائـــه الجغرافـــي، 
أحساســـة  مســـتوى  ويرفـــع  يقويـــه  بـــل 
بالمســـؤولية اتجـــاه الحـــرث والنســـل.. رعايـــة 
هيـــأ  المنتظـــر  وحـــب.  بإخـــاص  وتنميـــة؛ 
نفســـه للتضحيـــة واإليثـــار. المنتظـــر رســـالي 
اإلنســـانية،  هـــم  بـــل   .. دينـــه  هـــم  حمـــل 
ـــة واإلصـــاح فـــي كل آن.  وعـــاش هاجـــس الثقاف
المنتظـــر عـــارٌف مقتـــدي بإمامـــه قبـــل ظهـــوره، 

ــوره. ــي ظهـ ــه فـ ــاٌد لـ ــذٌب منقـ منجـ

٢. تربية االستعدادات:
والفضـــة،  الذهـــب  كمعـــادن  معـــادن  النـــاس 
دفائـــن  تثيـــر  وبرامـــج  ثقافـــة  مـــن  فابـــد 
عقولهـــم وتصيغهـــا بمـــا ُيظهـــر جمالهـــا وقوتهـــا 
ــرة  ــة والخبـ ــم والمعرفـ ــك بالعلـ ــا. وذلـ وبريقهـ
والتعامـــل مـــع األرض أنهـــا أرض اهلل، والنـــاس 
ـــات  ـــة االســـتعدادات والقابلي ـــال اهلل. وتربي عي
واالمكانيـــات  لنـــا  المتاحـــة  الفـــرص  بقـــدر 

المتوفـــرة لدينـــا.

٣. اإليمان والتقوى.

٤. الوعي والبصيرة.

٥. إشاعة األخاق اإللهية.

٦. نشر ثقافة الشهادة والفداء.

ــس  ــي للنفـ ــح الواعـ ــوي الصحيـ ــاء المعنـ ٧. البنـ

والمجتمـــع.

٨. االستقال الفكري والثقافي.

حضاريلبنـــاء  كمشـــروع  اإلســـام  فهـــم   .٩
اإلنســـان واألرض، والخـــروج بـــه مـــن إســـام 

الفـــرد إلـــى إســـام المجتمـــع والدولـــة.
هـــذه وغيرهـــا ممـــا يتفـــرع عـــن أصـــول الفكـــر 
اإلســـامي .. بترويجهـــا ونشـــرها بالوســـائل 
المختلفـــة وتبنيهـــا نصنـــع ثقافـــة مهدويـــة 
واعيـــة. لتصبـــح قضيـــة اإلمـــام المهـــدي عليـــه 
الســـام واقًعـــا نعيشـــه، وهًمـــا نحملـــه، وأمـــًا 
ـــح  ـــاق الســـماء. وتصب ـــا آف ـــح لن ـــه، ليفت ـــق ب نتعل
القضيـــة المهدويـــة واقًعـــا تنعطـــف عليـــه كل 
تفاصيلنا،ويصبـــغ دعائنـــا فتتمحـــور حوائجنـــا 
كلهـــا فـــي حاجـــة واحـــدة وهـــي تعجيـــل الفـــرج. 
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عجل ياحـُلَم ايامي
عجل ياماَء الظاِمي
عجل لـنراَك إمامي

فِبنا تدري فِبنا تدري

ياباب الِل ورحمَتُه يامولي بَِك لُذنا
بالـقرآِن بتالوتِه نهُج اآلِل يجمعنا

لُيجدي ِمنـّا إيماٌن دون عمٍل  ُيسِعُفنا
ل يَشفُع للمرِء عمٌل دون ولٍء ُيـنـقـذنا

وأطعنا للمختار
نِعَم القدوِة آُل محمد

وسعينا بالخالص والعزم فينا يتجدد
نرجو ندعو نتوّسل
نرجو بالخيِر نعمل
نرجو صيحِة نأمل
ليلُة قدر ٍ ليلة قدر

كل الكوِن لـك يتـرقب
والنـصار لـك تـتـأهب
وغدا الشوق نار ٌتلهب

فمتى نسمع  فمتى نسمع

الل اكبر الل اكبر
الل اكبر الل اكبر

ل إله ال الل

ر عهًدا من زمِن الَذّ
عهًدا لختام الـُعـُمر
عهًدا لمام الـعصـر

حتى النصِر حتى النصر
نــــوٌر لـّلـِه تــجـّلى وبـساِمـّرا قــد هــاّل
مأَل الَكواََن سروًرا ُيسقى من له يتولى

من كوثِر آِل محمد
هـو سـٌّـٌر للرحمِن وصـراٌط لإليـماِن

 وبرايته نسـتهدي وشــريـٌك للـقـرآِن

مهدُي آِل محمد
السالم عـلـيك يا يافـرج الل

السالم عليك يحبيبي ياولــّي الل                      
وعًدا من لَدِن الباري
وعًدا بـبني المـختار
وعًدا نـصــُر الحرار
قَدٌر يجري َقَدٌر يجري

صلى عليك الُل يا علَم الهدى
ياخير مأمول تقّمص وارتدى
سـهــُم هـواك للـفـؤاد ســددا
دا ولــًها فـبـات مـتيًما وُمـَسَهّ

يايوسف الزهراء قد طال المدى
والدين يشكو من سـقام مكـمدا
ياُمـنـية العشاق ياابـن المرتضى
يا أحمد الوصاف ُدمـَت ُمـؤّيـدا
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)فـمـتى نراك وأنـت تؤم الـمال(
)وقــد مـــألت الرض عـــــدل(
)وأذقت اعداءك هوانا وعقــابا(

طال الصدى فمتى ياسيدي نـُروى حاطت بنا البلوى
ياصـاحب المـر ياصاحب المـر

الكــون نـــاداك يامـهــدي إلََّك تـُقـنـا للــقـياك
ياصـاحب  المر ياصاحب المر

فمتى للّرايِة تَْنُشر
فمتى بالبيِت ُتكّبر
فمتى مولنا تظهر

عند الِحجر عند الِحجر

ر عهًدا من زمِن الَذّ
عهًدا لـختام الُعـُمر
عهًدا لمـام العـصر

حتى النصِر حتى النصر
    

بسم الل الرحمن الرحيًم
َوُنِريُد أَن نَُّمَنّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي 
ًة َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرثِيَن )5( اْلَْرِض َونَْجَعَلُهْم أَئَِمّ

لخادمة أهل البيت عليهم السالم / 
سعاد دشتي أم محمد الموسى

ديوان النتظار ج ٣
حقوق المؤلفة محفوظة لدى الزهراء ام الحسن سالم الل عليها
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