
إّن هن���اك مجموع���ة م���ن الوس���ائل والط���رق لبناء 
العالقة السليمة مع اإلمام الحجةQ. فالعالقة ال بد أْن 
تتناسب مع مقام اإلمامQ من جهة، ومع بركاته، وما 
نعيش ب���ه من مننهQ من جهة اخ���رى، ويمكن إجمال 

هذه الطرق بما يلي: 
أوالً: دراسة آثار اإلمامQ وما يتعلق به:

إن اإلم���امQ ه���و اإلم���ام الح���ي الواج���ب اإلتب���اع 
وال���ذي نرتبط به، ببيعتنا له ف���ي رقابنا، وحينئذ ال بد 
من تعوي���ض عملية عدم اللقاء به والتش���رف بخدمته، 
بدراس���ة األم���ور المتعلقة بهQ كافة، م���ن حيث حياته 
وصفاته وتاريخ غيبت���ه وتاريخ الغيبة الصغرى وما جرى 
فيها من احداث واتصال مع اإلمامQ بواسطة سفرائه، 
وأيض���اً من المهم جداً دراس���ة الرواي���ات الواردة في ما 
يتعل���ق بالغيب���ة الكبرى، وم���ا يجري فيه���ا من عالمات 
الظه���ور لهQ، فإن هذه الدراس���ة لها أثرها الكبير في 
 Qحياة اإلنسان المؤمن وعالقته باإلمام صاحب األمر

من حيث مجموعة من األمور، منها: 
زي���ادة المعرفة باإلمامQ، الت���ي لها أثرها   .1
الكبي���ر في س���المة العقي���دة وزي���ادة األج���ر والثواب، 
وعظ���م المق���ام عن���د اهلل س���بحانه وتعال���ى، فاإليمان 
باإلمامة من المس���ائل العقائدية المهمة جدًا، وبالتالي 
كلم���ا ازداد التعم���ق في المس���ائل العقائدية وترس���خت 
القضية العقائدية في نفس اإلنس���ان المؤمن، كلما كان 
.Qذلك ادعى لزيادة األجر والثواب وعمق المعرفة به

فالمعرف���ة المطلوب���ة بإم���ام الزمان والت���ي تعد من 
األم���ور الواجب���ة لها ع���دة مراتب، فكلم���ا ازدادت هذه 
المعرفة زاد إيمان اإلنس���ان، وكلما قلت كان ذلك سبباً 

مؤث���راً على الحالة 
االيمانية له.

2. اإلحس���اس 
اإلم���ام  بحي���اة 
آث���ار  وتلم���س 
حيات���ه وب���ركات 

Q وتأثيره���ا ف���ي 
حياتن���ا، فعندم���ا 
اإلنس���ان  يع���رف 
أن اإلم���ام يعي���ش 
فيم���ا بينن���ا، وأن 
تع���رض  اعمالن���ا 

علي���ه، وأن ل���ه تأثي���رات كثيرة ف���ي حياتن���ا، وانه أحد 
أه���م عوامل البركة، بل أن الك���ون وترابطه والمحافظة 
علي���ه انما هو بس���بب وج���وده الش���ريف، فكلم���ا عرف 
اإلنس���ان ذلك كلما تفاعل مع قضية اإلم���ام، على انها 
قضية يعيشها يوميا ال انها مجرد فكرة سوف تحدث في 

مستقبل األيام. 
3.    ف���ي دراس���ة الروايات الواردة ف���ي ما يتعلق 
منهج���اً  المؤم���ن  اإلنس���ان  يج���د   Qالحج���ة باإلم���ام 
حياتي���اً كامال له، وذلك من خالل دراس���ة فترة الغيبة 
الصغ���رى والغيبة الكبرى، وما جرى فيهما على ش���يعة 
آل البي���تK، وكيفية تدخل اإلم���امQ في حل الكثير 
من اإلش���كاالت القائم���ة، ودفع المس���يرة ببركة وجوده 
الشريف، فكل ذلك يعطي لإلنسان منهجاً في حياته، 
وكي���ف يمكن أن يتحرك ويتفاعل م���ع األحداث في زمن 

.Qغيبته

الناس  به  يعتقد  إمام  من  زمان  كّل  في  البدّ  إنّة 
_أي المسلمون_ ويقتدون به، ويجعلونه حجة بينهم 
ِ حُجٌَّة(  وبين ربهم، وذلك )لَِئالهَّ يَُكوَن لِلنَّاِس عََلى اهللهَّ
و)لِيَهْلِكَ مَنْ هََلكَ َعن بَيِّنَة وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة( 

و)ُقْل َفلِلّهِ الحُجَُّة البالِغَُة(.
البالغة:  نهج  في  كما   Qالمؤمنين أمير  يقول 
إمّا  بحجّة  هلل  قائم  من  األرض  تخلو  ال  بلى  )اللهمّ 
ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مغموراً ، لئاّل تبطل حجج 

اهلل وبيّناته(.
كثيرة،  أيضاً  الباب  هذا  في  ال��واردة  ال��رواي��ات 
أسانيد  في  المناقشة  على  يجرؤ  أح��داً  أّن  أظ��نّ  وال 
في  واردة  رواي��ات  إنّها   ، ومداليلها  ال��رواي��ات  ه��ذه 
وفي  السنن،  وف��ي  المسانيد،  وف��ي  الصحيحين، 
وال��رواي��ات،  الحديث  كتب  جميع  وف��ي  المعاجم، 

ومقبولة عند الفريقين.
ولم  : )من مات  رواي��ة  المسلمون على  اتفق  فقد 

يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة(.
بعض  في  موجود  اللفظ  بهذا  الحديث  ه��ذا  إّن 
التفتازاني  ال��دي��ن  س��ع��د  أرس��ل��ه  وق���د   ، ال��م��ص��ادر 
)شرح  كتابه  في  بحوثه  عليه  وبنى   ، المسّلم  إرسال 

المقاصد(.
بنحو  تختلف  قد  ُأخ��رى  ألفاظ  الحديث  )ولهذا 
أنّي أعتقد بأّن  اإلجمال مع معنى هذا الحديث ، إالّ 
جميع هذه االلفاظ البدّ وأن ترجع إلى معنى واحد ، 
اهلل رسول  يقصده  واحد  مقصد  إلى  تنتهي  أن  والبدّ 

.)N
إمام  بغير  م��ات  )م��ن   : أحمد  مسند  في  فمثاًل 
 : المصادر  من  عدّة  في  وكذا   ، جاهلية(  ميتة  مات 
)كمسند أبي داود الطيالسي( و)صحيح ابن حبّان(، 

و)المعجم الكبير للطبراني(، وغيرها.

خ�شو�شيات للحديث ال�شريف:
المعرفة  تكون  وأْن  البدّ  يعرف(،  ولم  مات  )من 
هذه مقدمة لالعتقاد، أي: من مات ولم يعتقد بإمام 
زمانه، ال مطلق إمام الزمان، بل إمام زمانه الحق 

الشرعي، المنصوب من قبل اهلل سبحانه وتعالى.
إم���ام زم���ان���ه( بالقيود  ي��ع��رف  )م���ن م���ات ول���م 
المتقدمة يكون قد )مات ميتة جاهلية(، وإالّ لو كان 
أيّ حاكم سيطر على شؤون  الزمان  إمام  المراد من 
المسلمين وتغلهَّب على ُأمور المؤمنين، ال تكون معرفة 
موجباً  معرفته  عدم  يكون  وال  واجبة،  شخص  هكذا 

للدخول في النار، وال يكون موته موت جاهلية. 
إذن، البدّ من أن يكون اإلمام الذي تجب معرفته 
يعتقد  أن  اإلن��س��ان  على  فحينئذ،  شرعيًا،  إم��ام��اً 
بإمامة هذا الشخص، ويجعله حجًة بينه وبين ربّه، 
وهذا واجب، بحيث لو أنّه لم يعتقد بإمامته ومات، 
يكون موته موت جاهلية، وبعبارة ُأخرى : )فليمت إْن 

شاء يهودياً وإْن شاء نصرانيًا(.

تجذب اإلنس���ان مجموعة من العوامل، 
تأخذه جملة من القضايا، يعيشها يؤّثر فيها 
وتؤثّ���ر فيه، وم���ن بين أبرز م���ا ينجذب إليه 
اإلنسان الس���رور واالبتهاج لألحداث السارّة 
المريح���ة،  والوقائ���ع  المفرح���ة  واألخب���ار 
وتتصاعد غمرة االبتهاج لديه كلما كبرت تلك 
األمور وتعلقت بها خيوط النفس، فمن يحبّ 
ش���خصاً مث���اًل فإنّه يبتهج لكل ح���دث موجٍب 
لسرور ذلك الشخص، ويصل األمر بالمحب 
أْن يفنى في س���بيل أن يعي���ش المحبوب حالة 
الس���رور، وتمث���ل ه���ذه الحالة للمح���بّ وهي 
حال���ة الفناء والذوبان وانعدام الذات، أرقى 

حاالت اإلبتهاج النفسي والروحي.
وال نبالغ إذا وصفنا هذه الحالة بأنّها من 
بي���ن الحاالت الوجدانية األبرز التي يعيش���ها 

البشر.
وفي ش���هر شعبان األغر الذي يحمل بين 
جنبتي���ه، ويق���دم للمحبين عل���ى راحة كفيه 
والدة م���ن وص���ف ف���ي روايات أه���ل العصمة 

والتقى بمسعد البشرية ومفتاح السرور.
ونحن نبتهج لما يس���رّ اإلنسان العادي، 
وذل���ك إذا أحببناه، ونحتفل إذا صادفته في 

يوٍم بهجة من بهجاته ومسرّة من مسرّاته.
فكيف بي���وم والدة أغل���ى محبوب يحمل 
أثمن قضية، ويقدّم جوهرة السعادة الكاملة 
للبش���رية، ذل���ك الش���خص ال���ذي تعلقت به 
آم���ال الجمي���ع وانعق���دت بظه���وره مس���رّات 
الكون، وس���ينبلج بظه���وره مكنون الس���عادة 
وحقيقة الفرح، ذلك الظهور الذي س���تمحو 
به يداه الكريمتان كل ظلم، وستزيل كل واقع 

مر.
فكيف بمحبّي هذا الشخص في النصف 
من ش���عبان، إذ بزغت ش���مس والدة منتهى 
الس���عادة التي غيّبه���ا الظالم���ون، وأبعدتها 
النف���وس المريضة؟ كيف ه���ي إذن ابتهاجة 
هؤالء بي���وم هكذا وصف���ه، بيوم يق���دّم مثل 

هذا المولود؟
إنّ���ه البّ���د لمن يحتفل ويس���عد ف���ي هذه 
األيام أن يس���تحضر أنه يسعد ألنهَّ السعادة، 
وألّن الس���رور، وألّن الف���رج، وألّن الحق قد 
ولد ف���ي هذا اليوم، وإنّه س���يتحقق بصاحب 

وبمولود هذا اليوم.
هك���ذا ينبغي لنا أْن نحيي ش���عبان، وأن 
نوج���د ف���ي ش���عبان ثقاف���ة أننا نحي���ي القيم 
والمب���ادئ، ونحتف���ل ألجل الحق، لنرس���م 
لوحة الس���عادة البش���رية ب���والدة منقذها في 

هذا الشهر البهيج. 
رئي�س التحرير

البّد يف كل زمان من �إمام

 Qو�سائل بناء �لعالقة مع �المام

�سرح دعاء �لندبة

�قر�أ يف هذ� �لعدد:
��سماء �لفائزين بامل�سابقة �ملهدوية �لكربى �لر�بعة

السيد علي الحسيني الميالني

السيد علي الحكيم

رابطة إحياء دعاء الندبة

الحلقة األولى

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

إحياء شعيرة من شعائر اهلل سبحانه  اليوم  نشهد 
العصر وولي   Qالزمان بإمام  تربطنا  وتعالى، شعيرة 
ت��أخ��ذ ه��ذه  أن  ون��أم��ل  ال��ن��دب��ة،  Q،اال وه���ي دع���اء 
الشعيرة حظها في االنتشار، لتدخل كل مسجد ومصلى 
األص��وات  جميع  بها  لتلهج  بيت؛   وك��ل  بل  وحسينية، 
دع��اءه��ا  م��ازج��ة  وت��ع��ال��ى،  سبحانه  اهلل  إل��ى  مبتهلة 
باألنين، لتطلب تعجيل الفرج, وفي اشرف يوم من أيام 

األسبوع, يوم الجمعة المبارك.
والنريد هنا أن نتكلم كثيرا عن أهمية دعاء الندبة 
أمر  فهذا  بالتالوة,  واحيائه  عليه  المواظبة  وض��رورة 

واضح لكل الموالين.
ونأمل إن شاء اهلل سبحانه وتعالى أن تكون إلحياء 
هذا الدعاء برامج في المساجد والحسينيات, وأْن يكون 
الرابطة خاصة في شرح فقرات  تنسيق مع هذه  هناك 

الدعاء، ولو بمقدار عشر دقائق قبل القراءة لنستفيد 
من المخزون الفكري والعقائدي والتعبوي الكامن فيه.

ونحبّ هنا أن نلفت انتباه األخوات واألخوة الكرام 
من  فإنّه  المقدسة,  الشريعة  في  ال��دع��اء  أهمية  إل��ى 
إلى  اإلنسان في مسيره  إليها  يستند  التي  األرك��ان  أهم 
األحوال  من  حال  بايّة  يمكن  وال  وتعالى،  سبحانه  اهلل 
باهلل  ارتباطه  في  الدعاء  أهمية  عن  اإلنسان  يغفل  أن 
وأّكد  مكررا  الدعاء  الكريم  القرآن  ذكر  فقد  تعالى, 
ال  َلوْ  رَبِّي  ِبُكمْ  يَعْبَؤُا  ما  )ُقْل  قائل  من  عزّ  فقال  عليه، 
اآلية  فهذه  لِزامًا(  يَُكوُن  َفسَوْفَ  َكذهَّبْتُمْ  َفَقدْ  دُع��اؤُُك��مْ 
الكريمة تجعل وجود اإلنسان في كّفة، ودعاءه في كّفة 
أخرى، ولوال الدعاء لما قبل شيء مما في الكفة األولى.
فلو قدّر لنا أن نسأل الباري عزّوجل ونقول ربّاه اذا 

أحببت عبدا فماذا تعطيه؟

Qم�سجد �ل�ســهلة �ملعظم نزل �الإمام �ملهدي
السيد مضر علي خان المدني

يقع مس���جد الس���هلة المعظم 
ف���ي إحدى ضواح���ي مدينة الكوفة 
المقدس���ة ف���ي الع���راق، والكوفة 
ثان���ي مدين���ة مصّ���رت بع���د الفتح 
اإلس���المي، وتق���ع عل���ى بعد 150 

كيلو متر جنوب العاصمة بغداد.
مس���جد الس���هلة أكبر مسجد 
في الكوفة بعد مسجدها الجامع، 

ويبعد عنه بنحو )2كيلو متر(.
يعرف مسجد السهلة المعّظم 
بأن���ه مق���ر ن���زول اإلم���ام المهدي
Q بأهله وعيال���ه، وأنه بيت ماله 
ومقسم غنائم المسلمين، وعصر 

الظهور المقدس:
)اذ يتنفس الع���راق الصعداء 
ف���ي ظ���ل س���لطة اإلم���ام المباركة 
ويدخل حياة جديدة في مركزه العالي، بوصفه عاصمة اإلمام، ومحط أنظار المسلمين، 
ومقص���د وفودهم، وتصبح النجف والكوفة _بضمنها الس���هلة_ والحيرة وكربالء محالت 

لمدين���ة واح���دة، يت���ردد ذكرها على ألس���نة 
ويقصده���ا  قلوبه���م.  وف���ي  العال���م  ش���عوب 

القاصدون من أقاصي المعمورة.
جاء عن اإلمام الصادقQ، وهو   -

يتحدث عن صاحب األمر:
)إن دار ملك���ه الكوف���ة، ومجل���س حكمه 
جامعها، وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين 
مس���جد الس���هلة. وموض���ع خلوات���ه الذك���وات 
البي���ض م���ن الغريين. واهلل ال يبق���ى مؤمن إالّ 

كان بها أو حواليها.
وفي رواية: )أو يجيء إليها(.  -

وفي رواي���ة أخرى )أو يحن إليها(   -
ولتصيرن الكوفة أربعة وخمسين مياًل ولتجاوزن قصورها قصور كربالء.

وجاء ع���ن اإلمام الصادقQ أيض���ًا: )كأني أرى نزول القائمQ في مس���جد   -
السهلة بأهله وعياله(.

وقد نقلت عن هذا المكان المش���رف روايات كثيرة ع���ن المعصومين، جعلته مقصداً 
آلالف المؤمنين المتلهفين.

عن �أبي ها�سم �جلعفري قال: )قلت الأبي حممدQ جاللتك متنعني عن م�ساألتك فتاأذن يل يف �أن ��ساألك، 
قالQ �سل، قلت: يا �سيدي هل لك ولد؟ قالQ نعم؟ قلت فاإن حدث حدث فاأين ��ساأل عنه؟ فقالQ باملدينة(

حديث �لعدد: يرجى مر�جعة موقع �ملركز ملعرفة �لفائزين يف �لقرعة

سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد سعيد 
الطباطبائي الحكيم)دام ظله(

وحسب  المؤمنين  األخ��وة  لبعض  مسألة  حول  إليكم  نتوجه 
االتصال  لديهم  بمعنى  أو  )نور(  يسمونه  ما  لديهم  بأن  ادعائهم 
في اليقظة والمنام مع أحد األئمة المعصومينK، ويدعون في 
ما هو   .Kباألئمة اتصالهم  المغيبات عن طريق  معرفة وكشف 
رأي سماحتكم؟ وهل للجان عالقة في ذلك؟ ... ادامكم اهلل عزاً 

لإلسالم والمسلمين.
تفضل سماحته بالقول:

قلة  بسبب  ال��دع��اوى  ه��ذه  أم��ث��ال  انتشار  النفس  ف��ي  يحزّ 
التصرف.  وحسن  والرشد  والتقوى  العلم  أه��ل  من  المرشدين 

وجواباً على سؤالكم نقول:
أواًل: ليس لقضية النور المدعى أساس شرعي ولم يرد عن 

المعصومينK ما يشير إليه.
تضلياًل  واالفتراء،  الدجل  على  يبتني  أن  إما  األمر  إّن  بل 
للعامة واستغالالً لهم، وإما أن يكون من وحي الجن والشياطين 

لمن يسيطرون عليه من ضعاف الدين والعقل.
وثانيًا: االتصال باألئمةK باليقظة مرفوض أشد الرفض، 
ومدّعيه ضعيف العقل مخرف، أو مبدع مضلل يجب الحذر منه، 

بل رفضه واإلنكار عليه مهما كان مقامه بين الناس.
وثالثًا: االتصال باألئمةK في المنام ال يعرفه إالّ من عرف 
صورهم الحقيقية، ونظر إلى وجوههم الشريفة في اليقظة. إال 
التعويل عليها مهما كان  ليست حجة شرعية وال يجوز  الرؤيا  ان 

مدّعيها.
ورابعًا: اإلخبار بالغيب ال يقبل إال ممن أطلعه اهلل تعالى على 
أخبار  بعض  بصدق  االغترار  ينبغي  وال   .Kكاألئمة مفاتيحه، 
هؤالء _المدّعين_، إذ كثيراً ما تلعب الصدف دورها، كما قد 
يبتني ذلك على التمويه والتدجيل، أو على وحي الجن والشياطين 

إلى أوليائهم لصرف قلوب الناس إليهم وتضليلهم بهم. 
وتصديقهم  منهم  ال��ق��ب��ول  ش��رع��اً  ي��ح��رم  ح��ال  ك��ل  وع��ل��ى 
واالعتقاد بما يقولون، بل يلزم الحذر منهم واإلعراض عنهم، 
في  وضحالتهم  تجارتهم  وخسران  سوقهم  بكساد  يشعروا  حتى 
المجتمع. ويكفي شاهداً على ما قلناه، أنه لم تسبق أمثال هذه 
الرفيع منهم،  المقام  الشيعة وذوي  أعاظم علماء  الدعاوى من 
والعقل  الدينية  بالضوابط  واإلحاطة  الوفير  بالعلم  عرفوا  ممن 
الراجح والرزانة في األمور وشدة الخوف من اهلل تعالى. ونسأله 

سبحانه حسن العاقبة.

�لدعاوى �لباطلة يف زمن �لغيبة �لكربى 



إنه حق على اإلنس���ان المنتظِر لإلمامQ أن يقوم بوظيفته اتجاه هذا 
   :Qومنها االحساس بفقده ,Qاإلمام

وإن من موجبات همنا وغمنا األكيد هو بعد اإلمامQ عنا فهو   )أمان 
ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء( .

لق���د عاش أئمتناK  هذا الفقد وهذه المأس���اة قب���ل أن يولد اإلمام 
المهديQ بسنين .

حي���ث ورد عن اإلم���ام الرضاQ  )بأبي انت وأمي س���ميّ جدّي   -
وش���بيه موس���ى بن عمران... كم من ح���رّة مؤمنة وكم من مؤمن متأسّ���ف 
حيران حزين عند فقدان الماء المعين( والماء المعين هو االمام المهدي

  .Q
ولقد روي عن اإلمام العسكريQ  أنه قال ) التزال شيعتنا في   -

 .Nحزن حتى يظهر ولدي الذي بشّر به النبي

واإلم���ام الص���ادقQ   يق���ول )واهلل ليغيبنّ إمامكم س���نينا من   -
دهركم ولتدمعنّ عليه عيون المؤمنين (.

إن اإلنس���ان الرس���الي المنتظر حّقا لظهور اإلم���امQ عليه أن يعيش 
ه���ذا الفقد، فكما لو اّن أمّا فق���دت ولدها لدقائق في مكان مزدحم فإنها 
ستعيش القلق والحزن والدموع وتسعى جاهدة للوصول إليه وكذا المؤمنون 
الرساليون لو عاشوا الفقد في كل لحظة من حياتهم وايقنوا أن كل مأساة 
  Qعل���ى وجه األرض، من هتك ع���رض أو إراقة دم يعود إلى غيبة اإلمام

لكان هذا مدعاة لسموّ أرواحهم وتعففهم عن ارتكاب المعاصي.

 و ف���ي دعاء الندب���ة يترجم ألم الفقد: )عزيز عل���يّ أن أرى الخلق وال 
ترى وال أس���مع لك حسيسا وال نجوى عزيز عليّ أن تحيط بك دوني البلوى 

وال ينالك مني ضجيج وال شكوى (.
إّن المؤم���ن حين ي���زداد وعيا وبصيرة يزيد احساس���ه به���ذا الفقد، 
وبمقدار إهمال هذا األمر تكون عالمة ابتعاده عن مصدر النور . ويذكر اّن 
اح���د تالمذة المراجع طلب موعظة من أس���تاذه فقال له المرجع : )إجعل 

لك في اليوم دقائق تناجي فيها وليّ أمرك(.
ومن موجبات الهم والغم عدم قيام اإلمام الحجةQ  بوظيفته حاكماً 
ش���رعياً لهذه األرض، فليس من الس���هل لإلمام أن يرى منابر المسلمين 

يرتقيها من ليس بأهل لذلك.
يق���ول اإلم���ام الباق���رQ ألح���د أصحاب���ه  )يا عب���د اهلل ما م���ن عيد 
للمس���لمين أضح���ى وال فطر إال ويتج���دد فيه آلل محم���دN الحزن ألنهم 

يرون حقهم في يد غيرهم(.
اذا, عل���ى اإلنس���ان أن يعيش هذا الهاجس -هاج���س الفقد- وال بدّ 
أن ي���رى أثر ذل���ك على وج���وده، فاإلمام لو أط���ّل اطاللة الهيّ���ة ملكوتية 
عل���ى األرض في���رى الن���اس بين منكر لوج���ود اهلل وبين منك���ر لنبوة جده 
المصطف���ىN  وبين منك���ر إلمامة جده أمير المؤمني���نQ وبين معترف 
بذل���ك كله ولكنّه ال يعمل بم���ا يعتقد به وكل ذلك مدعاة لطول غيبة اإلمام 

وتأخّر إقامة دولة العدل والحق بزعامته.

الش���ك أن الغيبة هي من أس���رار اهلل، وهو أعرف بأسبابها 
وفوائده���ا الحقيقي���ة، ولك���ن هن���اك ثم���ة أس���باب صرحت بها 

األخبار واألحاديث نذكر بعضها:
من تلك األس���باب أن حياة اإلم���ام المهديQ كانت مهددة 
بالقت���ل م���ن قبل الحكام العباس���يين فكانوا يبحث���ون عنه في كل 

مكان حتى أنهم فتش���وا دار اإلمام العس���كري، ولذا كان اإلمام 
العس���كري يح���اول إخف���اء والدة اإلم���امQ عن عام���ة الناس، 
تحفظ���اً عل���ى حياة ولده من ش���ر الح���كام العباس���يين، وهكذا 
اس���تمر الخطر عليه من قبل سائر الحكام كالعثمانيين وغيرهم 
ممن حكموا بالد الش���رق، النه���م علموا بأن المه���دي هو الذي 
يزلزل كراس���ي الظالمين ويدمر كيانهم، والزال الخطر محدقاً 
باإلمام وهذا األمر س���بب طول غيبته، لذا ش���يعته دائماً يدعون 

له بالسالمة من األعداء والتعجيل في ظهوره وفرجه.
وثمة س���بب آخر علل به غيبة اإلمامQ، وهو امتحان العباد 
واختبارهم، وتمحيصهم، فقد ورد عن النبيQ أنه قال : )أما 
واهلل ليغيبن إمامكم ش���يئاً من دهركم، ولتمحصن،حتى يقال 
: مات أو هلك بأي واد س���لك، ولتدمعن علي���ه عيون المؤمنين( 
ولذا كان انتظار الفرج والظهور من أفضل العبادات كما صرحت 

بذلك الروايات.
وهنا يطرح س���ؤال هو : م���ا الفائدة في وج���ود إمام غائب؟ 

وكيف ينتفع الناس به؟
لق���د وردت أحاديث متعددة تذكر فوائد وجود اإلمام الغائب

Q ووجه االنتفاع به، منها:
ع���ن جابر ب���ن عبد اهلل األنص���اري أنّه س���أل النبيN: هل 

ينتفع الشيعة بالقامQ في غيبته؟
فق���الN: )إي والذي بعثن���ي بالنبوة، إنه���م لينتفعون به، 
ويستضيئون بنور واليته في غيبته، كانتفاع الناس بالشمس وإن 

جللها السحاب(.
فالش���مس أمان للمجموعة الشمس���ية من الفن���اء والزوال، 

وفيها فائدة عظيمة لإلنس���ان والحيوان والنب���ات والهواء والماء 
والجماد.

ومن الواضح أن الس���حاب ال يغير ش���يئاً من تأثير الشمس، 
وفوائدها، وإنما يحجب الش���مس عن الرؤية_في المنطقة التي 

يخيم عليها السحاب_ فقط.

فاإلم���ام المه���ديQ الذي ش���به بالش���مس وراء الس���حاب 
ه���و الذي بوجوده يتنعم البش���ر وتنتظم حياته���م وهو أمان ألهل 
األرض، الن األرض ال تخلو من الحجة ولو خلت لساخت بأهلها. 
وورد هذا المعنى في رس���الة اإلمام المهديQ إلى إس���حاق بن 
يعق���وب: )... وإني ألمان أله���ل األرض كما أّن النجوم أمان ألهل 

السماء ...(.
وباإلضافة إلى هذا فان إمام العصرQ يحضر في مواس���م 
الح���ج كل عام، ويت���ردد على المجال���س والمحاف���ل، وما أكثر 
المش���اكل الت���ي يحله���ا بالواس���طة أو م���ن دون واس���طة لبع���ض 
 Qالمؤمني���ن، ولعل الن���اس ال يرونه وال يعرفون���ه ولكن اإلمام
يراه���م ويعرفهم، وقد ظفر كثير من الناس بلقائه خالل الغيبة 
الصغرى والكبرى ورأوا الكثي���ر _من معاجزه وكراماته، وحلت 

على يديه مشاكل عدد من المؤمنين.
نع���م كم من مس���ألة ف���ي األصول والف���روع قد أج���اب عنها 
ومش���كلة في الدي���ن او الدنيا ق���د انقذ منها، وك���م من مريض 
ق���د ش���فاه ومضطر ق���د نج���اه ومنقطع ق���د هداه وعطش���ان قد 
س���قاه وعاج���ز قد أخذ بي���ده وذلك بلطف اهلل تعالى واس���تجابة 
لدعوات���ه وتوس���الته المباركة بح���ق هؤالء وأمثاله���م فكيف جاز 
أن يقول القائل كيف ينتف���ع باإلمام الغائب، هذا واإلمام يرعى 
ش���يعته، ويمده���م بدعائه الذي ال يحجب، وق���د أعلن ذلك في 
إحدى رس���ائله للش���يخ المفيد، فقد قالQ: )إن���ا غير مهملين 
لمراعاتكم وال ناس���ين لذكركم،ولوال ذل���ك لنزل بكم الألواء، 

واصطلمكم األعداء ...(. 

:Hن�سبه ومولده
ه���و ابراهي���م، ويق���ال محم���د ابراهي���م اب���ن الح���اج محم���د 

الخراساني الكاخي االصفهاني الكرباسي.
ولدH في ربيع الثاني سنة 1180ه�، وقيل 1186 بأصفهان.

ونسبة الكاخي تعود إلى )كاخيك( وهي قرية من قرى خراسان، 
قريب من )كوناباد( منها إلى جويمند أربعة فراسخ.. أنتقل أبوه منها 

إلى أصفهان.
والكرباسي نس���بة إلى )حوض كرباس���ي( محلة )بهراة(، وكان 
والده توطن أوالً بهراة ثم بكاخيك، إماماً للجماعة يصّلي بالشيعة، 

فنُسب إليها، ثم رحل من هناك إلى أصفهان.
:Hدر��سته

درسH عل���ى يد فضالء عصره مبادئ العل���وم، ولما بلغ الحلم 
ح���ج حجة اإلس���الم، وع���اد إلى أصفه���ان، ثم أنتقل إل���ى العراق، 
وتردد بين كربالء والنجف االش���رف والكاظمية، وقرأ على مشاهير 

علمائها، ثم عاد إلى إيران ودرس على جماعة.
أذن له بالفتوى لبلوغ���ه درجة االجتهاد وبعد إقامته في قم أقام 
بأصفهان، وقام بإمامة الجماعة والتدريس في مس���جدها المعروف 

بمسجد الحكيم.
:Hم�سائخه

تتلمذH على فضالء عصره، منهم:
- األقا محمد علي بن محمد رفيع الجيالني.

- األقا محمد باقر البهبهاني.
- السيد علي الطباطبائي )صاحب الرياض(.

- السيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم.
- الشيخ جعفر الجناجي )صاحب كشف الغطاء(.

- السيد محسن االعرجي الكاظمي )صاحب المحصول(.
- الميرزا القمي )صاحب القوانين(.

- المولى محمد مهدي بن أبي ذر النراقي.
 :Hتالمذته

تتلمذ على يديه عدة تالميذ، ويروي عنه باإلجازة جماعة كثر، 
منهم ولداه.

:Hموؤلفاته
لهH مؤلفات كثيرة منها:
- االشارات في االصول.

- االيقاظات في االصول.
- شوارع الهداية في شرح الكفاية.

- منهاج الهداية إلى أحكام الشريعة.
- االرشاد في الفقه.

- النخبة في العبادات.
- مناسك الحج.

- رسالة في الصحيح واألعم من علم االصول.
- رسالة في تفطير دخان التتن للصائم.

- رسالة في تقليد الميّت.
- وغير ذلك ..

:Hعلمه وورعه
كانH عالم���اً جلياًل، ورعاً تقيًا، أصوليًا، عابداً زاهدًا، قانعاً 

متورعاً في الفتوى، شديد االحتياط..
يحك���ى عن���ه أنه ق���ال: أردت أن ال أؤلف رس���الة للمقلدين، لكن 

الميرزا القمي أصرّ عليّ بذلك فعملت رسالة.
:Hوفاته

أو   ،61 أو   ،1260 س���نة  الثاني���ة  جم���ادى   8 ف���ي   Hتوف���ي
62بأصفهان، و قبره معروف هناك.

  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم

دراسات 2

�لفقيه
Hل�سيخ �إبر�هيم �لكربا�سي� هائنا

 فق
هيئة التحريرمن

�الح�سا�س بفقد �الإمامQ؟

�أ�سباب غيبة �الإمام �ملنتظرQ وفو�ئدها

الدكتورة بشرى العطار

الشيخ أيوب الحائري/ مؤلف كتاب: االمام المهدي المصلح العالمي المنتظر

عالمات �لظهور بني �الهتمام و�الإهمال
السيد محمد القبانجي

الحدي���ث ع���ن المس���تقبل والتطلّ���ع إل���ى معرفة 
المجه���ول واالهتم���ام بمصير اإلنس���ان م���ن القضايا 
الس���اخنة في كّل عصر س���واء على صعي���د األفراد أو 
المجتمعات، وقد تكون مناشئ هذه الحالة النفسية، 
وهذا االندفاع نحو األمام هو خطوة استباقية لمواجهة 
المجهول والتصدّي له، وربَّما مجرَّد التشويق لمعرفة 
األمور قبل حدوثها من باب اللغز واألحجية، باعتبار 
أنهَّ المس���تقبل من الغي���ب البعيد عن إدراك اإلنس���ان 

بأدواته الطبيعية.
حتَّ���ى بات���ت برام���ج التنجيم وق���راءة الطالع في 
الفضائي���ات م���ن أكثره���ا رواج���اً على الس���احة، وال 
يخت���صُّ ذل���ك بالع���رب أو المس���لمين فق���ط، بل هي 
منتش���رة حتَّى في أوربا وأميركا والغرب بشكل عام، 
بل نس���تطيع القول إنَّه���ا هناك أكثر رواج���اً بكثير من 
بلدانن���ا، إذ كلهَّم���ا أصب���ح المجتم���ع مادّي���اً وملتصقاً 
بالدني���ا، وبعي���داً ع���ن الروحانيات كلهَّم���ا تركهَّز ذهنه 
وبن���ى حياته ومس���تقبله عل���ى قراءة الطال���ع وما قاله 
الع���رّاف والمنجّم بحّقه وما يخصُّ مس���تقبله فيصبح 

آلة يتحرَّك وفق إمالءات العرّافين.
وبنظ���رة خاطف���ة ح���ول الفكر اإلس���المي وقيمه 
يتَّضح أنهَّ المس���تقبل والتعرّف عليه ومحاولة اكتشافه 
يعتب���ر من أولويات الفك���ر الدين���ي، إذ اعتبر المعاد 
والبعث بعد الموت من أصول الدين اإلس���المي، ولم 
يكت���ف هذا الفكر بذكر المفاهي���م والقيم الدينية بما 

بع���د الموت، بل أخ���ذ يرّكز على تفاصيل المس���تقبل 
بكّل أبع���اده دنيوياً قبل أن يك���ون أخرويًا، وذلك ينبع 
من أنهَّ الفكر الديني اإلس���المي ي���رى أنهَّ عالم الدنيا 
مرتبط بعالم اآلخرة وليس ش���يئاً منفصاًل عنه، فهو 
ليس فكراً روحياً بحتاً يستقي مبادئه وقيمه من عوالم 
ما وراء الطبيعة والباراس���يكولجي، بل هو فكر واقعي 

ينظر إلى الفرد كما ينظر إلى المجتمع ويحاول إيجاد 
صيغ���ة متكاملة للرقي باإلنس���ان ف���ي مختلف جوانب 

أبعاده المادّية والروحية.
لذا نجد أنهَّ اإلس���الم أراد لإلنس���انية مس���تقباًل 
زاه���راً ينعم بالخير والرفاه والتطوّر، وذلك وفق آلية 
رس���مها ال يمك���ن أن تختل���ف أو تتخلهَّ���ف، وذلك عبر 
إرسال الرس���ل وبعث األنبياء، ثمّ بسط العدل اإللهي 
على األرض بخالفة اإلنس���ان الكام���ل وتحقيق الوعد 
الربّان���ي حيث قال: )وََلَق���دْ َكتَبْنا فِي الزَّبُ���وِر مِنْ بَعْدِ 
ْكِر َأنهَّ اأَلرْضَ يَِرُثها عِبادِيَ الصَّالِحُوَن(، وتحقيق  الذِّ
ِنْسَ  الهدف والغاية من الخلق: )وَم���ا خَلَْقتُ اْلِجنَّ وَاإلإْ
ِإالهَّ لِيَعْبُ���دُونِ(، ببركة وجهود خاتم األوصياء المهدي 
المنتظرQ س���ليل خاتم األنبياء، قالN: )المهدي 
من عترتي من ولد فاطمة(، وقال: )بنا فتح اهلل وبنا 

يختم(.
ورس���م لذل���ك كلّ���ه نظام���اً خاصّ���اً رتيب���اً دقيقاً 
كم���ا ج���اء ف���ي الرواي���ة: )نظام كنظ���ام الخ���رز يتبع 
بعض���ه بعض���ًا(، وأعطى لألمّ���ة إش���ارات وعالمات 
ودالالت لكي تس���تفيق من غفلتها وتنهض من س���باتها 
وتعالج مش���اكلها، ولتكون على أهبة االستعداد وقدر 

المسؤولية الملقاة على عاتقها.
فصحي���ح أنهَّ أم���ر المهدي م���ن الميع���اد واهلل ال 

يخل���ف وع���ده، ولك���ن أب���ى اهلل إالهَّ أن تج���ري األمور 
بأس���بابها، فليس من س���نن اهلل هداي���ة األمم بمبدأ 
)ك���ن فيك���ون(، ب���ل وف���ق منه���ج )ِإْن تَنْصُ����رُوا اهلَل 
يَنْصُ�رُْكمْ(، وس���نن )ُقِل اعْمَلُوا َفسَ���يَرَى اهلُل عَمَلَُكمْ 
وَرَسُ���وُلهُ وَاْلمُؤْمِنُ���وَن ...(، هكذا هي مس���يرة الحياة 

التي اختارها اهلل لخلقه وأرادها لعباده.
الظه���ور  عالم���ات  غاي���ات  بع���ض  ه���ي  هك���ذا 
المق���دَّس، ولكنَّن���ا نج���د الكثي���ر الكثير م���ن الناس 
يولون اهتماماً بالغاً بمعرفة العالمات ومحاولة إيجاد 
الرابط بينها وبين م���ا يحدث في حياتهم اليومية من 
وقائع سياس���ية واقتصادي���ة واجتماعية وعس���كرية، 
فأصبح ش���غلهم الش���اغل التطلّع إل���ى العالمات، وال 
ش���كَّ أنهَّ مثل هذا النهج يخسّ���ر الش���خصية اإلنسانية 
الكثير، ألنَّها س���وف تستغرق فيه إلى درجة تفقد معه 
حسّ النقد والموضوعية، ممَّا يؤّثر على وعيها بش���كل 

عامّ.
ولع���لهَّ من ه���ذا الباب وك���ردّ فعل عل���ى تصرّفات 
البع���ض نجد هناك م���ن يدعو إلى إهم���ال العالمات 
وع���دم البحث عنه���ا، باعتباره���ا ال تق���دّم وال تؤخّر 
ف���ي تعجيل ظهور ذي العالمة، فليس���ت هي مقدّمات 
موصلة، وليس���ت هي من باب المقدّم���ات التي تجب 
حتَّى يحس���ن االهتمام بها ولوالها لما وصل اإلنس���ان 
إل���ى ذيه���ا ولم يمك���ن تحصيل الواجب، فهي ليس���ت 

كذلك على اإلطالق.

إذن فعالم كّل ه���ذا االعتناء واالهتمام والتركيز 
على أمر ثانوي غي���ر داخل في صميم حركة اإلصالح 
العالمي؟ فلنقفل كّل باب ولنسدّ كّل نافذة تتحدَّث عن 

العالمات.
هكذا قد يفّكر البعض.

كال  أنهَّ  إلي���ه  االلتف���ات  ينبغ���ي  ال���ذي  والح���قّ 

األس���لوبين سقيم، وكال المنهجين غير صحيح، فال 
المنهج األوّل الذي صبَّ كّل اهتمامه بالعالمات ونسي 
وغفل عن ذيها، بل ال يحسّ بضرورة المس���اهمة من 
قبل���ه في تحّقق الوع���د اإللهي، فه���و كالمتفرّج الذي 
ينظ���ر من بعيد لقضيّ���ة ال تمتُّ إليه بصل���ة. وال منهج 
اإلهمال المطل���ق والذي جاء كما ذكرنا كردّ فعل على 

المنهج األوّل.
فالنظ���ر والتأمّل في تراث أهل البيتK يعطينا 
معرفة واضحة بالمنهج الذي اتَّبعوهK، فقد اتَّخذوا 
منهجاً وس���طياً فأعطوا اهتمام���اً خاصّاً بالعالمات، 
لكن على أن ال تش���ّكل حاجزاً عن معرفة دور اإلنس���ان 
وقدرت���ه عل���ى تغيير المس���تقبل لصالح���ه، فهو ليس 
خ���ارج اللعب���ة حتَّى يك���ون متفرّج���ًا، كم���ا أنهَّ مقاليد 

األمور ليست كلّها بيده.
بي���ان  ف���ي   Kالبي���ت أه���ل  منهجي���ة  ولتأكي���د 
العالم���ات نذكر ما روي عن جاب���ر الجعفي، عن أبي 
جعفرQ، قال )الزم األرض وال تحرّك يداً وال رجاًل 
حتَّى ترى عالمات أذكرها لك وما أراك تدرك ذلك: 
اختالف بني العبّاس، ومنادٍ ينادي من السماء...(، 
فاإلم���ام أمر بالتح���رّك ولو بنحو المفه���وم حين رؤية 
العالمات، ممَّا يعط���ي مدلوالً واضحاً بوجوب معرفة 
العالم���ات من ب���اب مقدّمة الواج���ب، فعليها يتوقهَّف 

مشروعية التحرّك والجهاد وعدم لزوم األرض.
 Qوفي سند آخر من الرواية نفسها يقول اإلمام
لجاب���ر: )وم���ا أراك تدرك ذلك، ولك���ن حدّث به من 
بعدي عنّي(، ففيها إشارة إلى لزوم التحديث ووجوب 
الفهم واالس���تماع والتناقل للخب���ر، فمن خالل ذلك 
كلّه يتبيَّن أهمّية وضرورة معرفة العالمات واالهتمام 

بها.
وكم���ا جاء عن محمّد بن الصامت، عن أبي عبد 
اهللQ، ق���ال: قلت له: ما من عالم���ة بين يدي هذا 
األمر؟ فقال: )بلى(، قلت: وما هي؟ قالQ: )هالك 
العبّاسي، وخروج الس���فياني، وقتل النفس الزكيّة، 

والخس���ف بالبيداء، والصوت من الس���ماء(، فقلت: 
 :Qجُعل���ت فداك، أخاف أن يطول هذا األمر؟ فقال

)ال، إنَّما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضًا(.
إذ أنهَّ تلبي���ة اإلمامQ لطلبه وجوابه على س���ؤاله 
يدّلل على اهتمام الس���ائل بالعالمات وإمضاء اإلمام 
له���ذا االهتمام، ويستش���ف منه بش���كل جل���ي أنهَّ أهل 

البي���تK أعطوا اهتماماً خاصّ���اً للعالمات وجعلوها 
من ركائز الفكر الشيعي المنتظر.

والرواية الثالثة عن س���دير، ق���ال: قال أبو عبد 
اهللQ: )ي���ا س���دير، ال���زم بيت���ك وك���ن حلس���اً من 
أحالس���ه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك 

أنهَّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك(.
والرواي���ة الرابعة عن أبي الصلت الهروي، قال: 
قل���ت للرضاQ: ما عالمات القائ���م منكم إذا خرج؟ 
قال: )عالمته أن يكون ش���يخ السنّ شاب المنظر حتَّى 
أنهَّ الناظ���ر إليه ليحس���به ابن أربعين س���نة أو دونها، 
وإنهَّ م���ن عالمات���ه أن ال يه���رم بمرور األيّ���ام والليالي 

حتَّى يأتيه أجله(.
والرواية الخامس���ة ع���ن زرارة ب���ن أعين، قال: 
س���معت أب���ا عب���د اهللQ يق���ول: )ين���ادي من���ادٍ من 
الس���ماء: إنهَّ فالناً هو األمير، وين���ادي منادٍ: إنهَّ علياً 
وشيعته هم الفائزون(، قلت: فمن يقاتل المهدي بعد 
هذا؟ فقال: )إنهَّ الش���يطان ينادي: إنهَّ فالناً وش���يعته 
ه���م الفائزون _ لرجل من بن���ي أميّة _(، قلت: فمن 
يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: )يعرفه الذين كانوا 
ي���روون حديثنا، ويقول���ون: إنَّه يكون قب���ل أن يكون، 

ويعلمون أنَّهم هم المحّقون الصادقون(.

�الإمام �لمهديQ �لذي �سبه بال�سم�س ور�ء �ل�سحاب هو �لذي 
بوجوده يتنعم �لب�سر وتنتظم حياتهم وهو �أمان الأهل �الأر�س

على �الإن�سان �أن يعي�س هذ� �لهاج�س -هاج�س �لفقد- وال بّد �أن يرى �أثر ذلك على وجوده

فالنظر و�لتاأّمل في تر�ث �أهل �لبيتK يعطينا معرفة و��سحة بالمنهج �لذي �تَّبعوهK، فقد �تَّخذو� 
منهجــاً و�سطيــاً فاأعطو� �هتماماً خا�ّساً بالعالمــات، لكن على �أن ال ت�سّكل حاجز�ً عــن معرفة دور �الإن�سان 

وقدرته على تغيير �لم�ستقبل ل�سالحه

ا يعطي  فاالإمام �أمر بالتحّرك ولو بنحو �لمفهوم حين روؤية �لعالمات، ممَّ
مدلوالً و��سحاً بوجوب معرفة �لعالمات من باب مقّدمة �لو�جب



البي���داء: اس���م ألرض ملس���اء بي���ن مكة 
والمدينة، تعد من المشرق أمام ذي الحليفة. 
وق���د ورد ف���ي األخب���ار المؤك���دة حدوث 
الخس���ف بجيش السفياني بأرض البيداء بين 
مك���ة والمدينة أول عص���ر الظهور المقدس، 
بحي���ث ال يبق���ى م���ن ه���ذا الجي���ش العرمرم 
إالّ إثن���ان، وبه���ذا يبع���د اهلل عزوج���ل خطر 
الس���فياني عن إمام العصر والزمانQ. ومن 

تلك الروايات:
ع���ن النبيN ق���ال: )يأتي جيش   -
م���ن قب���ل المغرب يري���دون ه���ذا البيت حتى 
إذا كان���وا بالبي���داء خس���ف به���م فيرجع من 
كان امامه���م لينظر فعل الق���وم فيصيبهم ما 

أصابه���م، فم���ن كان مس���تكرها أصابهم ما 
أصابهم ثم يبع���ث اهلل تعالى كل امرئ منهم 

على نيته(.
ع���ن قت���ادة ق���ال: قــال ر�سول   -
�هللN: )يبعث �هلل �إلــى مكة جي�س من 
�ل�ســام حتــى �إذ� كانــو� بالبيــد�ء خ�سف 

بهم(.
عن جاب���ر عن أبي جعفرQ قال:   -
)يخس���ف بهم فال ينجوا منهم إال رجالن من 
كلب اس���مهما وبر ووبير تقل���ب وجوههما في 

اقفيتيهما(.
عن عل���يQ قال: )إذا نزل جيش   -
في طلب الذين خرجوا إلى مكة فنزلوا البيداء 

خس���ف بهم ويباد بهم وهو قول���ه عزوجل: )وَ 
َلوْ تَ���رى  ِإْذ َفِزعُوا َفال َفوْتَ وَ ُأخُِذوا مِنْ مَكانٍ 
َقريٍب( من تحت أقدامهم، ويخرج رجل من 
الجي���ش في طلب ناقة له ثم يرجع إلى الناس 
ف���ال يجد منهم أحداً وال يحس بهم وهو الذي 

يحدث الناس بخبرهم(.
وعن جابر عن أبي جعفرQ قال:   -
)إذا بلغ السفياني ... فيهرب عامة المسلمين 
من حرم رس���ول اهللN إلى حرم اهلل تعالى 
بمكة، فإذا بلغه ذلك بعث جنداً إلى المدينة 
عليهم رجل م���ن كلب حتى إذا بلغ���وا البيداء 

خسف بهم ...(.

الكت���اب من سلس���لة )اعرف إمام���ك( الذي يعن���ى بإصدارها مركز 
.Qالدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

يق���ع الكت���اب في طبع���ة األولى 1428ه���� ب� )62( صفح���ة من القطع 
الرقعي.

وقد جاءت مواضيعه بثالثة فصول:
األول: معرفة المنتظر.

والثان���ي: وظيف���ة المنتظ���ر, وتضم���ن معال���م المنتظ���ر وعالمي���ة 
االنتظار, وكيف تكون منتظراً حقيقيا.

وله أربعة أبعاد هي:
1. إبعاد العامل المصلحي والشخصية الذاتية في ممارسة االنتظار.

2. التربي���ة الروحية. 3. إع���داد آلية القتال والدف���اع عن النفس. 4. 
اإلرتق���اء الروحي والتكامل العبادي, برنامج يومي أس���بوعي, ثم فضل 

المنتظرين.
امّا الفص���ل الثالث:  فهو )مفه���وم االنتظار(, وفوائده مع ش���بهات 

وردود في )معرفة المنتظر(. 
يقول السيد المؤلف في المنتظر:

)فالمنتَظر هو ذلك الش���يء الذي يترقب حدوثه ووقعه, وله ترابط 
ويث���ق م���ع المنتظ���ر واالنتظار، س���واء عل���ى المعن���ى اللغ���وي أو الوجود 
الذهن���ي, بل حتى على مس���توى الواقع العمل���ي, إذ بتحقيق واحد منها 

البد أن يتحقق الباقي بالضرورة في وجدان الفرد والمجتمع.
والمفه���وم العقائ���دي يحص���ر هذه الش���يئية في مص���داق واحد وهو 
الحج���ة ابن الحس���ن العس���كريQ, وكأن اللفظ خلق ل���ه واختص به, 
فأصبح علماً ال يحتمل أكثر من معنى خاص, وليس له أكثر من مصداق 

واحد.
وف���ي )وظيف���ة المنتظر( يح���دد المؤل���ف مواصفات مقوم���ة لعنوان 

المنتظر يمكن تلخيصها ب�:
)االعتقاد بوجود اإلل���ه العالم الحكيم الرؤوف بعباده والذي ال يفعل 

أم���راً إال وفي���ه مصلحة وحكم���ة, واالعتقاد برس���له والمبعوثي���ن من قبله 
لهداية العباد, منهم النبي الخاتمN وشريعته وأوصيائه, ومنهم اإلمام 
المهديQ الثاني عشر من األئمةK, المّطلع على حقائق األمور, الذي 

يسمع كالمنا ويرد سالمنا, ويشفع لنا, ويحس آالمنا ويفرح لفرحنا(.
وفي )مفهوم االنتظار( يقول السيد مؤلف الكتاب:

)االنتظ���ار يمث���ل حالة ص���راع مع النف���س ورغباتها حي���ث يتجذر فيه 
الصب���ر والصالب���ة, ه���و دعوة إلى الرف���ض, ال إلى االستس���الم, رفض 

الباطل والظلم والذلة والعبودية.
االنتظ���ار راي���ة المقاوم���ة الراك���زة في مواجه���ة كل باط���ل وظلم وكل 

ظالم(.

قر�ءة يف كتاب 
ثالثيـــــــــــــــــــة �ملعرفة يف �ملنتظر و�ملنتِظر و�النتظار

ملوؤلفه �ل�سيد حممد �ل�سيد ح�سن �لقباجني

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته 
هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، من اجل التعريف بها، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

بيــــــــــــد�ء �خل�ســــــــــــــف
جغرافية عصر الظهور

�آثار ـ مدن ـ �ماكن تدلنا بو�سوح على �أن عقيدة �النتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت 
�إلى �لو�قع لت�سع ب�سماتها على �لجدر�ن و�لبلد�ن

ثاأر �الإمام �ملهدي للح�سنيL يف �لكتاب �ملقد�س
د. ليث االسدي

عبدالرسول زين الدين ينتظر  المنتظر  المهدي  أن  المعلوم  من 
لجده  فيه  يثأر  ال��ذي  اليوم  ذل��ك  إل��ى  وبشوق 
وظالميه  ق��ات��ل��ي��ه  م��ن  وي��ن��ت��ق��م   Qال��ح��س��ي��ن

والراضين بفعلهم والمحبين لهم.
يندبونه صباح مساء  أن شيعته  تجد  ولذا 
بكربالء(  المقتول  بدم  الطالب  )أين  ويقولون 
ويستنهضونه للثأر لذلك الشهيد الذي لم يؤخذ 

له ثأره إلى الساعة: 
ماذا  يهيجك إن صبرت

لوقعة  الطف الفظيعة
أترى تجئ  فجيعة

بأمض  من  تلك  الفجيعة
حيث الحسين على الثرى

خيل العدى طحنت ضلوعه
قتلته  آل   أمية   ضام

مخضب  فاطلب  رضيعه
ورضيعه  بدم  الوريد

إلى جنب الشريعة
فاهلل   , اهلل  ث��أر   Qالحسين ك��ان  ول��مّ��ا 
 Qعز وجل هو المتكفل بالثأر لدماء الحسين
وبايع  أمر  ممن  واالنتقام  بيته  وأهل  وأصحابه 
وشايع وتابع على قتله وممن بلغه ذلك فرضي 
البيت  أهل  على  الظلم  أساس  أسس  وممن  به 

النبوي.
يقول اإلمام أمير المؤمنينQ في ثار آل 
حق  ولكل  ثائرا،  دم  لكل  وإن  )أال   Kمحمد
طالبا، وإن الثائر في دمائنا كالحاكم في حق 
طلب،  من  يعجزه  ال  ال��ذي  اهلل  وه��و  نفسه، 
أمية  بني  يا  باهلل  فأقسم  يفوته من هرب.  وال 
عما قليل لتعرفنها في أيدي غيركم ، وفي دار 

عدوكم(.
فقوله �إن لكل دم ثائر� يطلب �لقود 
و�لثائر بدمائنا لي�س �إال �هلل وحده، �لذي 

ال يعجزه مطلوب، وال يفوته هارب.
 وم��ع��ن��ى ق���ول���هQ: )ك��ال��ح��اك��م ف��ي حق 
دمائنا  طلب  في  يقصر  ال  تعالى  أنه  نفسه(، 
هو  ف��ي��ك��ون  لنفسه،  يحكم  ال���ذي  ك��ال��ح��اك��م 
كذلك  ك��ان  إذا  فإنه  الخصم،  وه��و  القاضي 

يكون مبالغا جدا في استيفاء حقوقه.
إلى  المهمة  تلك  أوك��ل  قد  وجل  عز  فاهلل 
وجعل  عباده  في  وخليفته  أرض��ه   على  حجته 

 .Qذلك الثائر من صلب اإلمام الحسين
جملة  من  إن  الروايات  في  ورد  فقد  ول��ذا 
بثأر  األخ��ذ  هو   Qالمهدي اإلم��ام  به  يقوم  ما 
)ذلك   Qالصادق اإلم��ام  فعن   ،Qالحسين
 ،Qقائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين
وقوله:  مسرفا،  يكن  لم  األرض  أهل  قتل  فلو 
شيئا  ليصنع  يكن  لم  القتل،  في  يسرف  فال 
يكون سرفا. ثم قال أبو عبد اهللQ: يقتل واهلل 

ذراري قتلة الحسينQ بفعال آبائها(.

وف���ي األث���ر ع���ن أئمتن���اK: )إذا ظه���ر 
القائ���مQ قام بي���ن الرك���ن والمق���ام وينادي 
بن���داءات خمس���ة: األول: أال يا أه���ل العالم أنا 
اإلم���ام القائ���م، الثاني: أال يا أه���ل العالم أنا 
الصمص���ام المنتقم، الثالث: أال يا أهل العالم 
أن جدي الحس���ينQ قتلوه عطش���ان، الرابع: 
أال يا أهل العالم إن جدي الحس���ينQ طرحوه 
عريان���ا، الخامس: أال يا أه���ل العالم إن جدي 

الحسينQ سحقوه عدوانا(. 
وع���ن أبي جعفر الباقرQ ق���ال: )لما قتل 
جدي الحس���ينQ ضج���ت المالئك���ة إلى اهلل 
عزوج���ل بالبكاء والنحيب وقالوا إلهنا وس���يدنا 
أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك 
م���ن خلق���ك فأوحى اهلل ع���ز وجل إليه���م قروا 
مالئكت���ي فوعزتي وجاللي ألنتقم���ن منهم ولو 
بعد حين ثم كش���ف اهلل عز وجل عن األئمة من 
ولد الحس���ينQ للمالئكة، فس���رت المالئكة 
بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي. فقال اهلل عز 

وجل: بذلك القائم أنتقم منهم(.
وعن أبي عبد اهلل جعف���ر بن محمد، عن 
آبائ���هK، قال: )زاد الف���رات على عهد أمير 
المؤمنينQ فركب هو وابناه الحسن والحسين

L فم���ر بثقي���ف، فقالوا: قد ج���اء علي يرد 
الم���اء، فقال عل���يQ: أم���ا واهلل، ألقتلن أنا 
وابناي هذان، وليبعثن اهلل رجال من ولدي في 
آخر الزم���ان يطالب بدمائن���ا، وليغيبن عنهم 
تمييزا أله���ل الضاللة حتى يق���ول الجاهل: ما 

هلل في آل محمد من حاجة(.
فهل يا ترى نجد نصا في الكتاب المقدس 

يذكر تلك الدماء وذلك الثار؟
ف���ي العه���د القدي���م وبالتحديد في س���فر 
إرمي���ا 46: 3 -10 )هيئ���وا ال���دروع والت���رس 
وازحف���وا للقتال, أس���رجوا الخيل واركبوا أيها 
الفرس���ان, انتصبوا بالخ���وذ, اصقلوا الرماح 
والبس���وا الدروع,الرعب من كل جانب, لماذا 
أراه���م مرتعبي���ن و مدبري���ن إل���ى ال���وراء وقد 
تحطمت أبطالهم وف���روا هاربين ولم يلتفتوا, 
الخ���وف حواليه���م يق���ول ال���رب,   الخفيف ال 
يه���رب والبطل ال ينج���وا في الش���مال عند نهر 
الف���رات عث���روا وس���قطوا, من ه���ذا الصاعد 
كالني���ل كأنهار تتالطم أمواهه���ا ... فهذا اليوم 
يوم الس���يد رب الجنود يوم انتق���ام من أعدائه 
فيأكل الس���يف ويش���بع ويروي م���ن دمائهم الن 
للس���يد رب الجنود ذبيحة في الشمال عند نهر 

الفرات(.
فالن���ص يبي���ن االس���تعداد للقت���ال بأجلى 
معانيه وإعداد القوة الالزمة لذلك فما أن يبدأ 
القتال حتى يدب الرعب في صفوف األعداء وال 
يبق���ى من قوي وال ضعيف حتى يرتوي الس���يف 
م���ن دمه حت���ى يش���بع وكل ه���ذا ألن قائد تلك 

الجن���ود له ث���ار لم يؤخ���ذ لصاحبه عل���ى كرور 
الليال���ي واأليام وذلك الثار ه���و ذبيح ذبح عند 

نهر الفرات. 
ولو تتبعن���ا التاريخ لم نج���د رجال ذبح هو 
وأه���ل بيته وارتوت الس���يوف م���ن دمائهم حتى 
اقش���عرت لهم أظلة العرش سوى سيد الشهداء 
اإلمام الحس���ينQ فانه ذبح كما يذبح الكبش 
إل���ى جان���ب الف���رات عطش���انا فكان ث���ار اهلل 
ع���ز وجل ف���ال يثار له إال حج���ة اهلل على أرضه 

والقائم في عباده. 
فاليه���ود لم يكن لهم ذبيح عند الفرات وال 
النص���ارى أيض���ا فلم تذكر كتبه���م إن لهم مثل 
ه���ذا الرجل الذبي���ح الذي يثار ل���ه ذلك القائد 
)السيد رب الجنود( بذلك االستعداد العسكري 

العظيم.
وهذا اإلخبار من قبل النبي ارميا يدل على 
عظم���ة ذلك الدم الذي س���فك في كربالء وفي 
الرواي���ات عندن���ا إن ما من نب���ي إال وبكى على 
الحسينQ وقد بكاه رسول اهللN عند مولده 
وبكاه أبوه أمير المؤمنينQ عندما مر بكربالء  
وقال اصبر ي���ا أبا عبد اهلل وبكته  أمه الزهراء

P وأخ���وه الحس���نQ وبكته مالئكة الس���ماء 
وما ذاك إال ألن دم الحس���ينQ سال على خط 
األنبي���اءK وإلعالء كلم���ة اهلل ودينه وضمان 
استمراريته وعدم اندراس���ه على أيدي الطغاة 
والمبتدع���ة الذي���ن نصب���وا الع���داء لإلس���الم 
ورس���ول اإلس���الم من بداية الدعوة اإلسالمية 
لك���ن اهلل تعالى أبى إال أن يظه���ر دينه فدخلوا 
في اإلس���الم كرها وكادوا ل���ه المكائد وحاربوا 
الرس���ول بنفاقه���م ثم عدوا على أه���ل بيته بعد 
انتقاله إلى الرفيق األعل���ى كي يزول الحق عن 
مق���ره ويغلب الباطل على أهل���ه لكن اهلل حفظ 
دينه بعترة نبيه فكما قيل إن اإلس���الم محمدي 
الوجود حس���يني البق���اء واالس���تمرار فكان دم 
الحسينQ اكبر فضيحة للنظام الحاكم الذي 
كان يتلبس بلباس الخالفة  وليبقى صوتا مدويا 
صارخ���ا يهز النفوس ويح���رك الضمائر ويلهم 
اإلنس���انية معنى الحرية واإلباء ويعلمهم رفض 
الظلم والضيم واالس���تكانة وهذا ما س���يحققه 

حفيده القائم المنتظر عند ظهوره. 

ظو�هر مهدوية ... ت�سرتعي �النتباه

�ملهدي �ملوعود يف �لديانة �لهندية

_خارطة حركة �لظهور_
حسن عبد األمير الظالمي

السيد عبد الرسول الموسوي

أقام  األول من عام 1426ه���  ربيع  في شهر 
مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

Q، معرض اإلمام المهديQ للفنون التشكيلية 
في  وش���ارك  والتصميم،  وال��خ��ط  ال��رس��م  ف��ي 
ومعاهد  جامعات  مختلف  من  فنانون  المعرض 
العراق، عرضت نتاجاتهم في قاعة مرقد شهيد 
أفاضل  الكثير من  المعرض  المحراب، وشاهد 

الحوزة العلمية والمثقفين والزائرين.
وع��رض��ت ف��ي آخ���ر ال��ق��اع��ة ل��وح��ة كبيرة 
ظهور  حركة  خارطة  تمثل  )2,50×3,50م( 

معها،  المتزامنة  والحركات   Qالمهدي اإلمام 
أشّرت مسيرة ظهور اإلمامQ منذ خروجه من 
في  الكبرى  الملحمة  خوضه  حتى  المكرمة  مكة 
التي  الحركات  إل��ى  فيها  أشير  كما  فلسطين، 
السفياني  كحركة  بقليل  الظهور  عصر  تسبق 

والخراساني واليماني وهي تستند إلى الروايات 
الواردة عن النبيN وأهل بيتهK بهذا الصدد. 
وق���د ص��م��م��ت ال��خ��ارط��ة ب��ش��ك��ل ج��م��ي��ل واض��ح 
ومميّز، وقد نالت استحسان الكثير من الكتاب 
والمفكرين، فقال أحدهم: إنها تصلح أن تكون 
أتى  وممن  بيت،  كل  في  توضع  تعليمية  وسيلة 
لنشر  جيدة  وسيلة  واعتبرها  واستحسنها  عليها 

الثقافة المهدوية جمع من أهل العلم والفضل. 
منها  التخصصية  ال��دراس��ات  مركز  وطبع 
)5000( نسخة قد نفدت في فترة المعرض. ثم 

توالى طبع الكثير منها وتسابق الناس إلى اقتنائها 
واشتركت في طباعتها عدة مطابع ودور للنشر، 
والحسينيات  المساجد  ف��ي  ووض��ع��ت  وزج��ج��ت 
ج��دًا،  كبيرة  وب��أح��ج��ام  الحسينية  وال��م��واك��ب 
وإنها ترجمت إلى الفارسية وطبعت في البحرين 

وإيران  والكويت 
وش�����ارك�����ت ف��ي 
ع�����دة م���ع���ارض 
ك�������م�������ع�������رض 
الدولي  ط��ه��ران 
وال  وغ������ي������ره، 
الخارطة  ت���زال 
مسجد  في  تباع 
السهلة المعظم.

بين  الكثير  الخارطة  ه��ذه  عن  قيل  ما  إّن 

مادح وقادح، ولكنها تبقى وسيلة سهلة ومبتكرة 
وهي  يقرأ.  أن  يريد  ال  لمن  الظهور  ثقافة  لنشر 

ظاهرة تسترعي االنتباه.

والموعود  المنقذ  ح��ول  الحديث  ج��اء 
كتاب  مثل  وكتبهم,  ال��ه��ن��ود  أع���راف  ف��ي 
)مهابهاترا( وكتاب )بورانه ها( حيث قالوا:

في  أن���ه  إل���ى  جميعاً  األدي����ان  )ت��ذه��ب 
يتجه  التاريخ  مراحل  من  مرحلة  كل  نهاية 
واألخالقي  المعنوي  االنحطاط  نحو  البشر 
وحيث يكونون في حال هبوط فطري وابتعاد 
مضي  حركتهم  في  ويمضون  المبدأ,  عن 
يمكنهم  فال  األسفل  نحو  الهابطة  األحجار 
الحركة  ل��ه��ذه  ن��ه��اي��ة  ي��ض��ع��وا  أن  أنفسهم 

واألخ��الق��ي,  المعنوي  والهبوط  التنازلية 
إذن البد من يوم تظهر فيه شخصية معنوية 
الوحي  م��ب��دأ  تستلهم  رف��ي��ع  مستوى  على 
والضياع  الجهل  ظلمات  من  العالم  وتنتشل 
والظلم والتجاوز(, وقد أشير لهذه الحقائق 
في تعاليم الدين إشارة رمزية منسجمة مع 

المعتقدات والقيم األخرى انسجاماً كاماًل.
كتب  وف��ي  الهندية  الديانة  في  فمثاًل: 
حول  تفصيلي  شرح   )burana( بورانا 
آخر  يعني:   )kali( الكالي  العصر  مرحلة 

م�����رح�����ل�����ة 
ظهور  ق��ب��ل 
أوت�����������اراي 
وي�����ش�����ن�����و 

العاشر.

الزمان,  آخر  الكالي  بالعصر  والمعني 
ب�  تسمى  المعاصرة  المرحلة  ه��ذه  أن  أي 

)العصر الكالي(.

�سهلة  و�سيلة  تبقى  ولكنها  وقادح،  مادح  بين  �لكثير  �لخارطة  عن هذه  قيل  ما  �إّن 
ومبتكرة لن�سر ثقافة �لظهور لمن ال يريد �أن يقر�أ. وهي ظاهرة ت�سترعي �النتباه.

و�لمعني بالع�سر �لكالي �آخر �لزمان، �أي �أن هذه �لمرحلة 
�لمعا�سرة ت�سمى بـ )�لع�سر �لكالي(.



المنتظر  المهدي  أنه  1978م  مواليد  من  خوار(  )بومدين  يدعى  مغربي  رجل  ادعى 
التي  قوانينه  ومن  وغريبة  شاذة  معتقدات  يتبنى  المهداوية(  ب�)الجماعة  أتباعه  وسمى 

أسسها لجماعته ما يلي:
1. إن هذا الزعيم مقدس وال يجوز المساس به وال بد أن يبجّل ويحترم، وأن ذاته ال 

تمس.
2. الطاعة المطلقة له في جميع االوامر واالفكار.

إلى  تغير  أن  فالبّد  مدنّسة  السابقة  اسماءهم  الن  السابقة  أتباعه  أسماء  تغيير   .3
أسماء جديدة بعد دخولهم في الجماعة.

4. ضرورة التخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها للجماعة.
5. ال يحق الأي �سخ�س �أن يعا�سر زوجته �إالّ بعد طلب �الإذن بالمعا�سرة من قبل زعيم 

�لجماعة.
وتم  التحقيق  إلى  وأحيلت قضيته  المغربية  الشرطة  قبل  القبض عليه من  ألقي  وقد 
التوصل إلى أن هناك دعماً خارجياً يصله من بعض الجهات يتم من خالله صرف األموال 
الطائلة التي تصل إليه لتقوية أتباعه ومريديه ليضمن بذلك االنضباط لدى الجماعة في 

ممارسة العقائد المنحرفة.
الحظ أخي القاريء دساتير هؤالء ومشتركاتهم مع غيرهم لكي ال ت�شتغربوا ...

ال تستغربوا4

جمموعة من النقوالت التاريخية تهدف اإىل رفع حالة اال�شتغراب التي تن�شاأ من االدعاءات الكاذبة. اإذ رصدنا
ير�شد وعرب التاريخ اأ�شماء من اّدعوا االإلوهية اأو النبوة اأو االإمامة اأو البابية والنيابة اأو غريها ال تستغربوا

هيئة �لتحرير
التي  واألح��داث  القضايا  من  الكثير  الحياة  أثناء مسيرة  تواجهنا   
القضايا تحدث ولماذا  نتعقل كيف أن هذه  نقف عندها مستغربين وال 
اهتماماتنا  من  وافراً  قسطاً  لها  ونجعل  كثيراً  عنها  ونتساءل  تحدث؟. 
أو تلك فيما يفترض  القضية  وأوقاتنا وذلك الستغرابنا من نشوء هذه 
قد  شخص  يدّعيها  من  ألّن  أو  البطالن  بديهة  أما  ألنها  تحدث  ال  أنها 
فقد أي أهلية للوقوف عندما يدعي ويقول لسذاجة ما يدعيه وسخافة 

ما يقوله.
فإننا ال نستغرب عندما ينقل لنا شخص من األشخاص قضية ادّعاء 
فرعون وهامان ونمرود وغيرهم ممن أنست أذهاننا بدعواهم الربوبية، 

وطلحة  وسجاح  مسيلمة  دع��وى  إلينا  ينقل  عندما  نستغرب  ال  وكذلك 
العبدي النبوة، والنستغرب كذلك دعوى الشلمغاني والعبرتائي وغيرهم 
النيابة أو اإلمامة، ال نستغرب ذلك الستئناس أذهاننا ببطالن دعوى 
دعواهم  بطالن  عن  النقل  وكثرة  الزمان،  تراكم  بسبب  جميعاً  هؤالء 
وانقراضها واتباعها، فأصبحت قضاياهم تضرب لألمثال وتؤخذ منها 

العبر، ال أنها تمثل واقعاً يؤّثر أو يتأثر به.

بينما نستغرب كثيراً إذا سمعنا في هذه األيام دعوى شخص يدّعي 
أو  اإلمامة  أو  الخاتمية  أو  العيسوية  أو  النبوة  أو  الربوبية  أو  اإللوهية 
القدرات الخارقة على الشفاء من  أو  الغيب  بعالم  أو االتصال  السفارة 
لحصولها  ونعجب  منها  نستغرب  ذلك  كل  وغيرها،  األم��راض  بعض 
وكثير ممن ال حظ له وال تثبت يسترسل مع هؤالء ويصبح أداة لتحقيق 
الغير  أكتاف  على  والتسلق  لهم  الناس  تعبيد  في  الرخيصة  أهدافهم 
عليها  ليحصلوا  يكن  لم  التي  والمنافع  الالمشروعة  الطموحات  لنيل 
العبارات،  باختيار  والتفنن  المعوجة،  واألساليب  الملتوية  بالطرق  إالّ 
الالمشروعة على حركاتهم  القدسيات  وإضفاء  العسل  السم في  ودس 

وادعاءاتهم وأفعالهم.
كانت  وان  وجدانية  حلوالً  لها  ونضع  القضية  هذه  عند  نقف  ولكي 
يحتاج  األحيان_  بعض  _وف��ي  أنه  إالّ  وكثيرة  متيسرة  العلمية  الحلول 
العلمي  الطابع  تلبس  ال  الحلول  من  مجموعة  له  تقدم  أن  إلى  اإلنسان 
بعض  لسان  قيل على  وقد  به،  يُعتقد  ما  إبطال  أجل  ما، من  إلى حد 
العلماء إّن االستغراب من القضايا _بالتكرار_ يزول ويضمحل إلى حد 

لنا شخص من  قال  لو  المثال  فعلى سبيل  إليها،  االلتفات  يوجب عدم 
األشخاص في الزمن السابق أن له قدرة على نقل الصوت والصورة من 
ولو  القدرة  هذه  له  كانت  ولو  بالجنون،  واتهمناه  لكذبّناه  بلد  إلى  بلد 
تنزالً لقلنا أنه مرتبط بعالم الغيب وله قدرات خارقة، بينما في يومنا 
الحالي فإّن من ينكر نفس هذه القضية نتهمه بالجنون وخفة العقل مع 
أن القضية واحدة ولم يختلف فيها سوى الزمان الذي ال يتجاوز المئتي 

عام في أعلى التقادير.
إذن قضية واحدة قد تتأرجح بين الرفض والمقبولية وال تحتاج في 

الرفض أو في المقبولية إلى أدلة سوى الوجدان وشاهد الحال.

ونحن في زمان كثر فيه ادعاء الباطل وأهلية من ليسوا بأهل لتسنم 
اإلمامة  أو  النبوة  أو  اإللوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب 
نواجه  عندما  نستغرب  ال  ولكي  األخ���رى،  المناصب  م��ن  غيرها  أو 
وحديثة  قديمة  قضايا  نبرز  أن  لنا  فاّلبد  الدعاوى  هذه  مثل  من  دعوة 
تلك  نستغرب من  بينما ال  األدعياء،  مع موضوع هؤالء  تتحد موضوعاً 
ونستغرب من هذه، وال نتعجب من تلك ونتعجب من هذه وال نهتم بتلك 

التي  )التستغربوا(  بسلسلة  عنونّاها  التي  السلسلة  وهذه  بهذه،  ونهتم 
تحاول أن تضع بين يدي القارئ الكريم مجموعة من ادعوا اإللوهية أو 
الربوبية أو النبوة أو العيسوية أو الخاتمية أو اإلمامة أو غير ذلك على 
طول خط الزمان وبيان آليات ادعائهم، وأنها في أغلبها تكاد تكون من 
واد واحد، فوضع هذه المادة بين يدي القراء وتحت انظارهم يخفف 
هذا  مثل  من  دعوة  يواجه  عندما  االستغراب  حالة  ويزيل  الصدمة  قوة 
القبيل، وسنحاول في كل حلقة من حلقات هذه السلسلة أن نرصد دعوى 
شخص ادعى اإللوهية أو ادعى النبوة وشخص ادعى اإلمامة وشخص 
ادعى السفارة وهكذا وإن كنا في بعض األحيان نرصد تحت عنوان واحد 

أكثر من دعوى لتداخلها فإن بعض األشخاص يتأرجح في دعواه فتارة 
يدعي النبوة وأخرى يدّعي اإلمامة ويترقى فيدعي اإللوهية فيرصد مثل 
هذا الشخص في مراحل ثالثة ألنّه ادعى بدعواه الباطلة ثالث مراتب.

إذن سلسلة )ال ت�شتغربوا( هي في الحقيقة مادة وجدانية قريبة 
لتخفف  واألستغراب  األنبهار  حالة  عنه  ترفع  بأدلة  تدعمه  القارئ  من 

وطأة الصدمة وتبعده عن التصديق واإليمان بأهل الباطل.    

وهذه بع�س اأمثلة نطلعكم عليها ... فال ت�شتغربوا ...

الفلسطينية  قلقيلية  مدينة  من  سنة   )26( عمره  حساين(  )أحمد  اسمه  شاب 
ينتمي إلى حركة فتح، يعمل حالقًا، ويؤكد أهله أنه شخص عادي ولم يكن يتوقع 

منه ان يكون في يوم من األيام إلهاً!
اكثر  وأنشأ  بوك(  )الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحة  بإنشاء  قام 
من صفحة الكترونية كانت اسماؤها )اهلل حي لم يمت( و)مؤمنون باهلل الجديد(، 
وقد وصل عدد أعضاء صفحاته االلكترونية في غضون ساعات إلى عشرين مليون 

مشترك.
غاضب  وأنه  كبيرا_  علواً  ذلك  عن  ربنا  _تعالى  اهلل  أنّه  صفحته  في  )ويدّعي 
من عباده وعلى البشرية، ونقلت أحد المواقع بعض المقاطع من كلماته إذ يقول: 

فالمؤمنون يدعونني أن أحرر فلسطين منذ عقود ... ولم أفعل.
�سدرة  تحويلة  �ل�سابعة  �ل�سماء  في  �أنا  عنو�ني،  عن  ت�ساأل  ويقول: 
�لمنتهى! من كان يوؤمن حقاً بوجود �هلل تعالى وقدرته على كل �سيء 

فلماذ� ال ين�سئ �هلل ح�ساباً في تويتر، ما �لم�ستحيل في �لمو�سوع؟ 
ويقول: توضأ وصل ركعتين وقل في سجودك: اللّهم اقبض روحي اآلن وسترى 

النتيجة.
الجبال  وتكون  كالشوربة  السماء  تكون  ي��وم  القيامة؟  ي��وم  عن  تسأل  وي��ق��ول: 

كالصوف ... ويقول: وال يمّل اهلل حتى تملوا(.
هذه نماذج من آيات هذا المدعي يقدمها لنا دلياًل على إلوهيته.

قد تناولت الصحف والمواقع االلكترونية كثيرا من أخباره وأقواله، ويعبّر عنه 
في كثير من المقاالت )بإله الفيس البوك(.

القبض  إلقاء  تم 
أجهزة  قبل  من  عليه 
الفلسطينية  األم����ن 
وخ����ض����ع ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
قصة  انتهت  وب��ذل��ك 

إله الفيس بوك.
ي���ص���ع���ب ع��ل��ي��ن��ا 
ف��ي ه��ذا  ن��ت��ص��ور  أن 
ي��دع��ي  أن  ال����زم����ان 
ش�����خ�����ص أن���������ه ه���و 
م��ع  ول�����ك�����ن  اهلل، 
ذل���ك ق��د ادع���ى فال 

ت�شتغربوا!.

راعي كني�شة اأمريكية يتزوج 78 امراأة ويدعي اأنه نبي 2006:
ادعى )وارين جيفز( الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، وهو زعيم الطائفة المورينية 
المتحدة  الواليات  غرب  )نيفادا  فيغاس  الس  في   2006 عام  عليه  قبض  وقد  النبوة 

االمريكية( حيث أحيل بعدها إلى FBI ليصنف كأحد أخطر عشرة مطلوبين.
ادعى هذا الشخص الذي يتزعم هذه الطائفة الغريبة أنه نبي مرسل وأنه مقدس 
وكان له من األتباع عشرة االف عضو على مستوى العالم، وقد حكم عليه بأكثر من قضية 
وادعاء  الزوجات  تعدد  بتهمة  أخرى  عام  عشرين  اليها  وأضيف  الحياة  مدى  بالسجن 
النبوة حيث تزوج من 78 امرأة يقال أن منهن 29 زوجة كانت امهات له عن طريق الزواج 
بأبيه )رولن جيفز( الذي كان سلفاً له في زعامة الكنيسة، وقد كان من بين الزوجات 56 

منهن أخوات، بعضهن شقيقات، وأربعة وعشرين منهن كن تحت سن 17 عاماً.
يقول جيفز: لو عرف العالم ماذا أفعل سيشنقونني من أعلى شجرة.

منها  أن قسماً  إذ  المهمة،  النقاط  وارين هذه  به  يعمل  الذي  النظام  تسجل الئحة 
يشترك فيه الكثير من األدعياء وهي:

* تحريم الضحك والتلفاز واالنترنت والنشاطات الترفيهية ككرة السلة والسباحة.
* إجبار الصبيان على القيام بأعمال مرهقة عوضا عن الذهاب إلى المدرسة.

•* انتزاع الفتيات الصغار من أسرهن وتزويجهن لرجال يكبروهن بالسن. وربما 
يقوم في إحدى نزواته بنقل الفتاة إلى 

رجل آخر.
هو  باأنه  �أتباعه  يقنع  •�إنه 
يخ�سهم.  فيما  �سيء  بكل  �لمتحكم 
�أو  �أو�مــره  يع�سي  من  فاإّن  ولذلك 
فاإّن  عليه  يتمرد  �أو  طائفته  يترك 

عقابه �سيكون �سديد�ً.
ولكي ال نستغرب كثيراً فلنتأمل في 
ضمائرنا،  نراجع  ثم  ودع��واه  قوانينه 
ونرى كم هو الفارق بين هذا وغيره ممن 
يدعون ما ليس لهم ويتبوّؤن مقاعد هم 

ليسوا بأهل لها فال ت�شتغربوا !.

المهدي المغربي 2011:النبي االأمريكي2006:االإله الفل�شطيني 2010:

ونحن في زمان كثر فيه �دعاء �لباطل و�أهلية من لي�سو� باأهل لت�سنم �لمنا�سب �لروحية، �سو�ء على م�ستوى �الإلوهية �أو �لنبوة �أو �الإمامة �أو غيرها من �لمنا�سب �الأخرى، ولكي ال 
ن�ستغرب عندما نو�جه دعوة من مثل هذه �لدعاوى فالّبد لنا �أن نبرز ق�سايا قديمة وحديثة تتحد مو�سوعاً مع مو�سوع هوؤالء �الأدعياء، بينما ال ن�ستغرب من تلك ون�ستغرب من هذه
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اإيران / الواقع الجغرافي:
إي���ران, أو جمهوري���ة إي���ران اإلس���المية, ه���ي دول���ة ذات رقعة 
جغرافية واس���عة, يحدها من الشمال تركمانستان وبحر قزوين, في 
حين يحدها من الجنوب بحر العرب وخليج عمان. ويحدها من الشرق 

باكستان وأفغانستان, ومن الغرب تركيا والعراق.
يبلغ عدد نفوس جمهورية إيران اإلس���المية أكثر من )74( مليون 

نسمة, ينتشرون على مساحة 1648 كم2 تشكل مساحة البالد.
الواقع الديمغرافي الديني:

إن األغلبي���ة الغالب���ة من اإليرانيي���ن هم من المس���لمين, أو من 
محب���ي آل بي���ت النب���وةK عل���ى وجه الخص���وص, حي���ث طابع هذه 
البالد وصورتها وميزتها التي تتداعى الى ذهن السامع بمجرد أن يمر 
ذكرها, وبعد هذه الغالبية العظمى يأتي بالترتيب أصحاب المذاهب 
اإلس���المية اأُلخ���رى, وهناك أقلي���ات دينية, كاليهود والمس���يحيين 

والمندائيين, والزرادشت.
الواقع االقت�شادي:

 يع���دّ اقتص���اد إي���ران ثال���ث أكب���ر اقتص���اد ف���ي منطقة الش���رق 
األوس���ط, ويعتمد بش���كل كبير على تصدير النفط,حيث يشكل أكثر 
م���ن 77 % من إجمالي االقتصاد اإليران���ي, و إيران عضو في منظمة 

البلدان المصدرة للنفط )أوبك(.
ويش���كل الغ���از الطبيعي في ايران نح���و )29( تريليون م2, أي ما 

يشكل 15 % من احتياط الغاز في العالم.
 يأتي بعد النفط والغاز في األهمية المعادن  كاأللمنيوم.

وفي مجال التصنيع نجحت ايران في احتالل المركز الثاني عشر 
من في قائمة الدول المصنعة للسيارات عام 2009.

أم���ا في مج���ال الزراعة ف���إّن حوالي 20 % م���ن األرض اإليرانية 
صالح���ة للزراع���ة. ويعتبر القم���ح  المحصول األكثر أهمي���ة فيها, ثم 

ال���رز, يأت���ي بعده الش���عير والذرة والقطن والش���اي والعن���ب والتبغ, 
والفواكه, ثم البطاطس والبقوليات والخضروات, ونباتات العلف.

أما التوابل, كالكمون والس���ماق والزعفران, كذلك المكس���رات 
كاللوز والجوز والفسق, فإيران أكبر منتج لها في العالم.

ايران و�شطوع �شم�س االإ�شالم:
يعتبر بزوغ اإلس���الم  الحنيف على البالد اإليرانية عالمة خير, 
وبشارة سعد في تأريخ اإلسالم, فهي البداية واإلعالم لما يكون لهذه 
البالد من دور في إحياء هذا الدين ونشره صحيحاً في العالم إنطالقاً 
م���ن أرضها وعل���ى أي���دي أهلها الذي���ن يق���ول التأريخ إنهم اس���تعدوا 

لإلسالم قبل دخوله بالدهم رسمياً.
وه���ذا ما تدل علي���ه الروايات, فصحيحٌ ان إزالة حكم األكاس���رة 
الظالم الذي كرّس ظالم الش���رك على رب���وع البالد اإليرانية وأخضع 
أهلها لنير العبودية. صحيح أن إزالة ربقة هذا الحكم قد تمت تأريخياً 
في معركة القادسية س���نة 15ه��. الموافق 636 للميالد. والتي خاضها 
المس���لمون الفاتح���ون المح���ررون إالّ أن الوثائ���ق التأريخي���ة تذكر أن 
اإليرانيي���ن ق���د تعاونوا مع أولئ���ك الفاتحين في القض���اء على النظام 
الكس���روي, وه���م ما أن انته���ى رأس الطغي���ان في المدائن )كس���رى 

وأعوان���ه( حتى ب���ادر غالبية اإليرانيي���ن إلى الدخول 
ف���ي الدين الجدي���د طوع���ًا, وذلك خالف���اً لروايات 
الوضّاعي���ن الذين صوّرا هذا الدخول بأنه حدث بحد 
الس���يف, وذلك خدم���ة لمآرب قوٍم, وإنس���جاماً مع 
مخططات قوم آخرين, من طلقاء مكة ومن هم على 

شاكلتهم من الحاقدين.
وإّن م���ا يؤكد هذا القول هو أن اإليرانيين, وبعد 
قرني���ن من الفت���ح اإلس���المي, قد اس���تقلوا _أو أن 
أمرهم بات شبه ذلك_ عن مركز الخالفة, ولكنهم 
ظلوا أوفياء للدائرة الحضارية اإلسالمية, وفي هذا 
داللة واضحة على أن دخولهم باإلسالم لم يكن فقط 
بحد الس���يف, ولم يكن أبداً عن رهبة, بل عن تفهم 

و رغبة.
اإتمام نعمة الوالية العلوية:

لقد قيض الرؤوف المنعم أن تكتمل إليران نعمة 
والية آل محمدN, وبحادثة معروفة مشهورة وذلك 
أيام الشاه الصفوي اسماعيل األول سنة 1501 للميالد 
الموافق س���نة 905 للهجرة, وعلى يد العالمة الحلي

G فانتش���ر ن���ور الهداية اإلس���المية اإلمام���ي األثنى 
عش���ري عل���ى رب���وع ه���ذه الب���الد, حتى كان���ت هذه 
األرض خصبة معطاء, وقد توفرت لها شروط الخير 
والنم���اء, فكانت س���واعد اإليرانيي���ن _أتباع مذهب 
الحق_ خير ع�َ�وْن ألفكارهم على جعل بلدهم منطلقاً 

لترسيخ مبادئ اإلسالم المحمدي العلوي في نفوسهم, ثم نشره فيما 
جاورها من البالد.

لق���د كان اس���تنباتاً موفقًا, وغرس���اً مثم���رًا, وش���جرًة مباركًة, 
آتت أكلها عقيدة راس���خة, وأنتش���اراً أوس���ع, رغم ما فعلته السياسة 
الصهيونية بماس���ونيتها وصليبيتها, وخلف مختلف األقنعة, وليس���ت 
سياس���ة _ُأس���رة بهلوي_ إال دليل س���وء على هذه السياسة, لقد تقنّع 
الش���اه بالتش���يع, ولكنه عمل على مح���و ثوابت الق���رآن, كما فعل مع 
مس���ألة الحجاب مث���اًل, وأمثلة ما أقدم عليه م���ن اضطهاد ومطاردة 
لعلم���اء دي���ن اإلس���الم, م���ن محب���ي آل البي���تK قد ج���اوزت العد 
واإلحص���اء, أولئ���ك العلم���اء الذين تصدّوا له ولسياس���ته ب���كل ثبات 
وإق���دام, يحدوه���م في ذلك التمس���ك باإلس���الم دين���ًا, وبطريق آل 
محمدQ  مذهبًا, فكانوا جباالً ش���امخًة امامَ شراس���ة الشاه الواهية 
وعنجهيته الوهمية.. وهكذا حاَل أولئك العلماء ولعشرات السنين دون 
أفول بيضة اإلس���الم الحق _إلى أن قامت الثورة اإلس���المية, فكانت 
خير دليل على تمس���ك اإليرانيين بالمب���دأ الواضح, والفكر الناصع, 
واإلص���رار على العقي���دة, وظلوا عالمة مميزة, لي���س في تأريخ هذا 

البلد فقط, وإنما انعطافة خير في طريق أبناء اإلسالم عموماً.
 ول���م يكتف أبناء إيران بهذه الص���ورة من التصدي الفاعل لتعبيد 
الطري���ق أمام عقيدة اإلس���الم وتعاليمه, وإنما كان���ت بالدهم مركز 
اإلش���عاع الفكري لثقافة اإلس���الم وكما أراده نبي اإلسالمN_ فهذه 

مؤسس���اتها ومراكزها العلمية التي تجاوزت المئات ناش���طة متميزة, 
وهي من الكثرة بمقدار. وقد انتشر العدد األكبر منها في قم اإليمان, 
أم���ا  األخري���ات منها فق���د توزعن على باق���ي مدن إيران اإلس���المية 
كعاصمتها طهران, وق���د تنوعت أعمالها, أو خلية العمل فيها, فمن 
الطباعة, إلى نش���ر المطبوعات وتس���هيل النش���ر, وإس���ناد المطبوع 
باألس���عار المدعوم���ة, والعمل ال���دؤوب على عقد الن���دوات, وإقامة 
المؤتم���رات الدولي���ة المتخصص���ة من أج���ل التقريب بي���ن المذاهب 
وتعمي���م التفاه���م بين متبعيها, ونش���ر قضي���ة اإلس���الم  و مظلومية  
المس���لمين, متمثل���ًة بمظلومية أه���ل بيت النب���وةK واضطهاد أتباع 

مذهب التشيع في العالم.
* ونظراً لس���عة الموضوع فسيكون نشره في حلقات , وسنواصل 

الحديث عنه إن شاء اهلل. 

اّن انتش����ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س����يؤول إليها أمر البش����رية ال محالة، وان مس����ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ السباب كثيرة، من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا 
.Qهذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن

.Q ونح������ن في ))صدى المهدي(( سنفرد له�����ذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاح��������ب العصر والزمان

  
اعداد: هيأة التحرير

�سيعة �إير�ن �لعزمية �لفاعلة  و�النت�سار �الأو�سعالحلقة األوىل

األفا عمر باه - مالكي - غينيا 
ولد )ألف���ا عمر باه( عام 1971م بمدينة )مام���و( في غينيا، واصل 
دراس���ته األكاديمي���ة حت���ى حص���ل على ش���هادة الليس���انس ف���ي العلوم 
االجتماعي���ة، يجي���د اللغة العربي���ة واالنجليزية والفرنس���ية إضافة إلى 

لغاته المحلية كالفوالنية والسوسو.
كان )ألف���ا( مالك���ي المذهب في ب���دء أمره، ثم تتلمذ في مدرس���ة 
نصر اإلس���الم الوهابية مدّة أربع سنوات، فاعتنق فيها بعض آراء هذا 

التيار. 
مطالعة اأّول كتاب �شيعي:

كان الدافع في تغيير انتمائه الفكري، هو شدّة إعجابه بالدراسات 
التاريخية، مضافاً الهتمامه بالمسار اإلسالمي والمنعطفات الحساسة 

التي غيّرت مجراه ونشوء الفرق اإلسالمية.
يقول األخ ألفا: )كان أوّل كتاب ش���يعي يق���ع بيدي هو كتاب )عقائد 
اإلمامي���ة( للعالمة الش���يخ محمّد رضا المظف���ر، فطالعته فوجدت فيه 
أطروح���ة فكري���ة لم أعهدها من قب���ل، وأكثر ما لف���ت انتباهي في هذا 

!Nالكتاب هو أمر اإلمامة والخالفة بعد رسول اهلل
فت���ح له هذا الكت���اب آفاقاً رحبة ف���ي مجال العقي���دة، فانطلق في 
البح���ث حتى تفتّحت رؤيت���ه على واقع التاريخ اإلس���المي، وتعرّف على 

أمور جعلته يجدّد النظر في معتقداته الموروثة السابقة.
ومنها مس���ألة اإلمامة، ألنّها مس���ألة أساس���ية في قام���وس الفكر 
اإلس���المي، وينبغ���ي للباح���ث أن يح���دّد موقف���ه منه���ا، ألّن البح���ث 

م���ن  غيره���ا  ف���ي  العقائ���دي 
المسائل بدون تحديد المعتقد 
في ه���ذه المس���ألة األساس���ية 
اليوص���ل الباحث إل���ى النتائج 
مطلوبة، وأّن الباحث س���يبقى 
في المسائل الجزئية في حيّرة 
م���ا لم يعرف الخليفة الحقيقي 
بعد رس���ول اهللN، باعتباره 
الحافظ للش���ريعة اإلس���المية 
الت���ي ج���اء به���ا النب���يّ األكرم
N، ومن دون ذلك ال يستطيع 

اإلنس���ان الوث���وق بالس���لطة الحاكمة الت���ي هيمنت على الحك���م مع عدم 
امتالكها الش���رعية في ذل���ك، وال يمكنه أخذ معالم دين���ه منها، ألنّها 

الشك تخفي الكثير من الحقائق الشرعية التي تصطدم مع مصالحها.
حديث )وعترتي( ونقطة التحول:

بعد دراس���ة مكثف���ة أجراها في بيت���ه، وبعد جهد وبح���ث بذله في 
مجال العقيدة ومن خالل مصداق عبارة )وعترتي(، التي تبين ل� )ألفا( 
من خاللها أن قمة اإليمان ال يميكن ارتقاؤها إالّ بسلم متين، هو سلسلة 
العت���رة، األئمة المعصومين فاعتنق مذهب الح���ق، مذهب أهل البيت

K عام 1991 في عاصمة بلدة )كوناكري(.

�مل�ستب�سرون
نافدة نطل من خاللها على حياة �فر�د عرفو� �لحق فانحازو� �ليه فب�سرهم �هلل دينه فكانو� من �لم�ستب�سرين في �لدنيا ومن 

�لفائزين في  �الخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�سف ��سر�ر تحولهم 

مرقد السيدة فاطمة املعصومة في مدينة قم

مرقد شاه عبد العظيم / طهران

ميدان إمام/ اصفهان

مسجد جمكران/ قم

ايرانيون في مجلس لقراءة الدعاء

ميدان آزادي / طهران

لق��د قي���س الروؤوف المنعم اأن تكتمل الإيران نعم��ة والية اآل محمدN, وبحادثة معروفة م�شه��ورة وذلك اأيام ال�شاه 
ال�شف��وي ا�شماعي��ل االأول �شن��ة 1501 للمي��الد الموافق �شن��ة 905 للهجرة, وعلى ي��د العالمة الحل��يG فانت�شر نور 

الهداية االإ�شالمية االإمامي االأثنى ع�شري على ربوع هذه البالد



أمير  بيعة  من  امتنع  الذي  عمر،  بن  عبداهلل  أّن   : المؤرخون  وذكر 
ال  كي  الملك،  لعبد  ليبايعه  لياًل  بابه  الحجّاج  على  طرق   ،Qالمؤمنين
يبيت تلك الليلة بال إمام، وكان قصده من ذلك هو العمل بهذا الحديث 
منه  وطلب  الليلة  تلك  في  عليه  ودخل  الحجّاج  باب  طرق  فقد  قال،  كما 
أن يبايعه قائاًل: سمعت رسول اهلل يقول: )من مات وال إمام له مات ميتة 
بايع  وقال:  رجله  ومدّ  بن عمر،  احتقر عبداهلل  الحجّاج  لكن  جاهلية(، 

رجلي، فبايع عبداهلل بن عمر الحجّاج بهذه الطريقة. 

وطبيعي أّن من يأبى عن البيعة لمثل أمير المؤمنينQ يبتلي في يوم 
من االيّام بالبيعة لمثل الحجّاج وبهذا الشكل.

 ، غيره  أو  عمر  بن  عبداهلل  عن  الكالم  بصدد  لسنا  حال  كّل  وعلى 
وإنّما أردنا أن نذكر نماذج من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة على أّن هذه 
المسألة _مسألة أّن في كّل زمان ولكّل زمان إمام البدّ وأْن يعتقد المسلمون 
بإمامته ويجعلونه حجًة بينهم وبين ربهم_ من ضروريات عقائد اإلسالم. 

4. عندم���ا ينظر اإلنس���ان إل���ى الدنيا وما يجري فيها م���ن غلبة الكفر 
وضعف المس���لمين وهوانه���م، يعيش حال���ة اليأس والقن���وط والحيرة في 
طريق���ة العم���ل للنهوض بهذه األم���ة وإرجاع مجدها الغاب���ر، ولكن عندما 
يرج���ع إلى الرواي���ات الواردة بش���أن اإلمام الحجةQ يج���د األمل، ويجد 
الضوء في نهاية النفق المظلم، وهكذا يعيش اإلنسان الموالي ألهل البيت

K حالة األمل الذي يضفي الس���عادة على حياته، وما أقس���ى الحياة من 
غي���ر هذا األم���ل؛ لذلك نالح���ظ ان ش���يعة آل البيتK طيلة مس���يرتهم 
الممتدة خالل الخمس���ة عش���ر قرناً الماضية تحملوا ما اليس���تطيع غيرهم 

تحمله؛ باعتبار أنهم يعيشون المستقبل ويعيشون األمل.
:Qثانياً: من خالل �لدعاء لالإمام

م���ن األمور الت���ي أكد عليها أئمة أه���ل البيتKكثيراً ه���و االكثار من 
الدع���اء لإلمام الحجةQ والطلب إلى اهلل س���بحانه وتعالى بتعجيل فرجه 
الش���ريف، فاإلنس���ان المؤمن لكي يعيش حالة االرتباط وتقوية العالقة مع 
اإلمامQ، ال بد ان يواظب على الدعاء لهQ، لما للدعاء من آثار وبركات 
عجيب���ة، حت���ى ان بع���ض العلماء الف مصنف���اً من جزءين باس���م )مكيال 
الم���كارم في فوائد الدعاء للقائم( يذكر في���ه الفوائد واالثار المترتبة على 

 .Qالدعاء لإلمام
إن مس���ألة الدعاء لإلم���امQ تزيد من حالة االرتب���اط به، خصوصاً 
إذا التزم اإلنس���ان بتقدي���م دعائه لإلمام قبل الدع���اء للوالدين والنفس، 
 ،Qفإن ذلك يس���تدعي حالة االرتباط باإلمام ويمثل اهتمام اإلنس���ان به

.Qوتدريجياً تزيد هذه الحالة مسألة االرتباط، وتقوي العالقة معه

ثالثاً: �لزيارة و�لمناجاة:
من وس���ائل االرتباط وتقوية العالقة باإلمامQ هي مس���ألة الزيارة، 
ونح���ن نعلم م���ا لزيارة النبيN وأه���ل البيتK من الفض���ل والفضيلة، 
وأهمي���ة هذه الزيارات ودورها في تقوية التش���يع واالرتباط بالنبي األعظم
N واألئم���ة األطهار، وإن كان م���ن المتعارف زيارة النب���يN وآل البيت
K عند أضرحته���م وقبورهم، فإن من الالزم أيض���اً زيارة اإلمام الحي 
 Kال���ذي نرتبط به ارتباطاً مباش���رًا، فنحن وإن كن���ا نوالي جميع األئمة
ونؤمن بهم، إال أن ما يميز اإلمام المهديQ انه اإلمام المفترض الطاعة 
ال���ذي له بيعة في أعناقنا، فمن الضروري االلتزام بزيارته؛ إظهاراً للوالء 
وتوثيق���اً للعهد لهQ، وخصوصاً الزيارة المعروفة بزيارة آل ياس���ين حيث 
خرج التوقيع من الناحية المقدسة، كما يروي ذلك محمد بن عبد اهلل بن 
جعفر الحميري ... إذا أردتم التوجه بنا إلى اهلل والينا فقولوا كما قال اهلل 
سبحانه وتعالى: )سالم على آل ياسين( السالم عليك يا داعي اهلل ورباني 

آياته السالم عليك يا باب اهلل وديان دينه ...الخ.
واألمر اآلخر الذي ال بد للمؤمنين من االلتزام به، هو االستش���فاع به
Q في جميع حوائجنا وطلباتنا، فهو وس���يلتنا إلى اهلل س���بحانه وتعالى، 
باإلضافة إلى مس���ألة تخصي���ص وقت في كل يوم ولو لم���دة دقائق معدودة 
يخصصها اإلنس���ان للمناجاة م���ع صاحب األمر والزم���ان، فهو يطلع على 
كل م���ا يصدر منا، وال يتصور أح���د أن هذه المناجاة ال تصل إليه. فليناجه 
اإلنس���ان بهمومه وآالم���ه، بأفراحه وأتراح���ه ألنه اإلمام الحي المس���ؤول 

عنا، فهو سيدنا وإمامنا وولي أمرنا.

ترى ماذا نتوقع أن يكون الجواب؟
عليكم  فتقول  اإلجابة  لنا  تبين  الشريفة  النصوص  نجد  هنا 
من  له  سالحا  يمتلكون  اهلل  فأحباب  الدعاء,  األنبياء،  بسالح 
المقدر, وهذه  ويرفع  القضاء  يغير  ما  والخصوصيات  المؤهالت 
الخصوصيات التي يتمتع بها الدعاء ال يمكن أن يتمتع بها أي سالح 
آخر في الكون, إذ لم نسمع إلى اآلن أّن سالحا يغير القضاء وإن 

كان أبرم إبراما, ولكننا نعلم ونقسم على أّن الدعاء يفعل ذلك.
هذا هو الدعاء بشكل عام، وهذه حاجاتنا وأمنياتنا، وهذه 

هي فاعليته وخصوصياته.
:Qلدعاء لالإمام �لمهدي�

يا ترى كي����ف يكون الدعاء لو كان لإلم����ام المهديQ، الذي 
تعبّر عنه الروايات بأنّه مفتاح باب األشياء ورضا الرحمن.

ف����إذا كان����ت النصوص ق����د دلت عل����ى أن الدعاء س����الح فعال 
وق����ادر عل����ى أن يغير المقدرات، فكيف ب����ه إذا كان دعاء من أجل 
باب األشياء وهو اإلمام المهديQ ومن أجل رضا الرحمن, ذلك 

 .Qالرضا الذي يتحقق باإلمام المهدي
الش����ك في أّن هذه الخصوصيات س����تزداد وتكبر وتكون فعّالة 
ومؤث����رة أكث����ر, وقد دلت األخب����ار على أّن هناك جمل����ة كبيرة من 
األدعي����ة الت����ي ينبغ����ي أن يحافظ عليها اإلنس����ان ليؤمّ����ن ارتباطه 
باإلمام المهديQ طيلة أيام السنة فهناك أدعية تختص بالشهر، 
وأدعية تختص باألس����بوع، وأدعي����ة تختص باليوم، وهناك أدعية 
تخت����ص بالفرائ����ض، وهناك أدعية تالزم اإلنس����ان في كل لحظة 
حت����ى ورد في بعض تواقيعه الش����ريفةQ أنّه ق����ال )أكثروا الدعاء 

بالفرج فإّن في ذلك فرجكم(.
 فإذا كان اإلمام المهديQ باب كل األشياء، وإذا كان هناك 
أمر بالدعاء له, بل واإلكثار من هذا الدعاء, وإذا كانت الشريعة 
المقدس����ة قد وّفرت لنا األدعية الس����نوية والش����هرية واألس����بوعية 
واليومي����ة بل وفي كل س����اعة, ونصّت كذلك من جه����ة أخرى على 
أن اس����تجابة الدعاء إنّما تكون باألئمةK، وكما قال رس����ول اهلل

N، مخاطبا عليًاQ: )األئمة من ولدك بهم تس����قى أمتي الغيث 
وبهم يس����تجاب دعاؤه����م( وكذلك نصت األخبار م����ن جهة أخرى 
على أّن اإلمامQ أصدر في بعض خطاباته للناس قائال: )إنّا غير 
مهملين لمراعاتكم( فبمجرد أن تكون للشخص حاجة )فليحركها 
بش����فتيه(, هكذا يقول اإلمام الحس����ن العسكريQ )فان الجواب 

يأتيك(. 
فه����ذه المجموعة الدعائي����ة المتكاملة توفر لإلنس����ان أخصب 
بيئ����ة لالس����تجابة, وأّن مفتاح األش����ياء ه����و اإلم����ام، والدعاء له 
موجب لتحقيق األشياء, بل موجب لتحقيق كل شيء, وأنّه بمجرد 
 ،Nأن تتحرك الش����فاه، ومادام الضمان موجوداً من رسول اهلل
فل����م ال نؤدي غرضنا تجاه اإلمام المهديQ ونرتبط به من خالل 
ش����عيرة الدعاء, فإذا كانت لي حاجة لِمْ ال أجعْلها متوس����طة بين 
دعائي����ن لإلمامQ إذ هو بنفس����هQ يق����ول: )إن بالدعاء لي فرج 

لك ايها الداعي(.
إذن فه����ي دع����وة لن����ا جميعا بع����د أن عرفن����ا أهمّي����ة الدعاء, 
ومكانت����ه, واثره في أن نلتزم على أقل تقدي����ر في كّل جمعة _وهو 
يوم تعطيل عن العمل_ أْن نلتزم بعمل ال يأخذ منا أكثر من س����اعة 
من النهار، وذل����ك بأن ندعو لإلمام المه����ديQ بدعاء الندبة, 
إذا ل����م يك����ن ألجل فرج����ه فليكن ألج����ل قضاء حوائجن����ا، وبذلك 
نحق����ق الغرض بأْن نحيي ش����عائر اهلل, ورحم اهلل امرءاً أحيا أمر 

 .Nآل رسول اهلل
وستقوم رابطة إحياء دعاء الندبة بتهيئة شرح مناسب يستفيد 
من����ه جميع األخ����وة القائمين على إحياء هذه الش����عيرة المباركة، 
وستنش����ر هذا الش����رح ف����ي ه����ذه الصحفية، لك����ي يك����ون الدعاء 
بمضامين����ه رابطا روحيا، ويكون الش����رح رابطا فكريا وعقائديا، 

بما يظهره لنا من مكامن هذه المنظومة الدعائية المباركة .
وتعتب����ر ه����ذه الحلق����ة بمنزل����ة الديباج����ة والتمهي����د للدخ����ول 
في الش����رح الذي س����يكون على ش����كل حلقات متتالية ف����ي األعداد 

القادمة، إن شاء اهلل تعالى.

تتمات 6

مة
تت

مة
تت

البّد يف كل زمان من �إمام

 Qو�سائل بناء �لعالقة مع �المام

مة
ِشرح دعــــــــــــــــــــــــاء الندبة تت

�أ�سماء �لفائزين بدرجة 99 و100 في �لم�سابقة �لمهدوية �لكبرى �لر�بعة
631 من 3000 م�سترك ))يرجى مر�جعة �لموقع لمعرفة �لفائزين في �لقرعة((

�لنجف �ال�سرف
محمد حسن فرهود الزرفي

احالم داخل محسن الطريحي
حسن داخل محسن الطريحي

حسين داخل محسن الطريحي
زهراء محمد داخل الطريحي
زينب باسم محسن الطريحي

سجاد داخل محسن الطريحي
علياء حسين محمد اللعيبي

لبوة داخل محسن الطريحي
وفاء كاظم جواد الطريحي
هاني معين رزاق الذبحاوي
أثير مدلول هاشم الحسني
احسان حمد خضر الغزالي

احمد خضر عبد الشويلي
اسماء احمد مهدي التميمي

انوار عبد اهلل حسن االشبال
ثامر عبد الزهرة جابر العارضي

جهاد منذر جغيل الحدراوي
حذامة محمد موسى النجم

حسن حلو حسن الوائلي
حسين محمد محسن الموسوي

حسين موسى عبادة الجبوري
حكمة محمد موسى النجم

حوراء عالء موسى الغريفي
حيدر صاحب عبيد آل عبيد

خمائل هادي عيدان الحسيني
رشى مهدي عويد الشويلي

زهراء حسن مهدي النجف االشرفي
زياد صالح مهدي الزبيدي

زينب عبد اإلله جاسم الكعبي
سعد ستار عبد اهلل الروضة

سلوم رزوقي داود االبراهيمي
شيماء حسن محمد حسين النصراوي

طالب علوان هاشم الموسوي
عبد الهادي محمد يونس

علي حسون جابر الظالمي
فاطمة باقر عبد الحسين جبارة

فائز حسون جابر الظالمي
فضيلة غانم شهيد الخفاجي

محمد عبيس حسوني الخالدي
مرتضى حسن مهدي النجف االشرفي

منى عبد الهادي عبود النويني
نصير محمد موسى النجم
هيام محمد موسى النجم

يونس ناصر يونس الساعدي
كربالء �لمقد�سة

باسمة سعد عبد االمير 
بشائر سعد عبد االمير 

جمال ناصر حسين الرماحي
رياض محمد رضا القمندار

زينب سعود عبد الشالكة
سهاد سعد عبد االمير الربيعي

سهلية عباس محمد علي الكيشوان 
ضحى رعد سعد الربيعي

عبد الرضا محمود حسين السعدي
عثمان فاخر عباس جفانة

عالء حسين صالح العلي
محمد حسن عبد الهادي زميزم

مصطفى ضياء سعد الربيعي
مكية عبد الحسين حمود العبودي
ندى عبد الرضا محمود السعدي

هاجر طارق هادي الروازق
االء رادح وحيد آل ابو عامر

اسراء شفيق محمد باقر النواب
اسعد احمد هاشم الشاله

امير حبيب عبد الجليل
امير محمد صالح مهدي

انوار شفيق محمد باقر النواب
خديجة كريم سعيد الجشعمي

رباب كاظم مجيد هدّو
رشى حميد ناصح ال خميس

زهراء عباس صحن الرويشد
سندس صباح عبد الكريم الخفاجي

صباح عواد سلطان الحواري
ضياء احمد عبد السعدي

ضياء محمد علي عباس ابو صخر
عبد اهلل عبد العالي الفتالوي

عبد المنعم احمد هاشم الشاله
عطارد عبد الحسين العامري

علي زغير صادق الدباغ
فاتن جسوم عكلة الجابري

مصطفى عباس صحن الرويشد
منى علي زغير الدباغ

مهدي عباس صحن الراشدي
بابل

احسان عباس هجيج الكعبي
احمد زيدان حسين الشمري
احمد يوسف كاظم الغراني

اخالص سكر حسن الخاقاني
انوار حسين محمد الركابي

ايناس حسين جاسم الطائي
ايهاب كريم عبيد العيفاري
بتول عيدان حمزة حمادي
بيداء علي حسين الشبيب

حسن عبد الرزاق عزيز الحلي
حسنين جبار مجيد ال شاله
حسين علي جاسم الطفيلي

حسين محمد ناصر الركابي
حال سليم كريم السيالوي
حيدر هادي علي الهاشمي

رزاقية محمد كاظم الشجيري
رياض علي نصيف الندى

زينب نوري حسين الياسري
زينب نوري عبيد الجدوعي
زينة خضر عبيس الحسني

سالم نزير ابراهيم الخفاجي
عباس صالل خضير الجوازري

عبد الحسين صالل خضير الجوازري
عدي سلطان حسين القيم

عقيل حسين محمد ناصر الركابي
عقيل راشد متعب السيالوي

علي حمزة رديف حمزة 
علي عبد الحسيني حمزة الطائي

علي عدنان عبد الشمري
علي هادي شاكر الخفاجي

عماد ناجي منصور القيم
عمار محمود راشد حمود

فاتن محمود راشد الطائي
فادية وهيب رزوقي االسدي 

فاضل عبد الحسين هادي المرعب
فاطمة الزهراء رسول حميد الموسوي

فجرية طالب يوسف ال هديب
فوزية فاضل عبد المحسن

كاظم شاكر طالب الحسني
لواء محمد جواد كاظم النعيمي

ماجد حيدر علي البو سلطان
مثنى عبد االمير هادي علوش

محسن جعفر محسن القيم
محمد محسن ميرزا المساعدي

محمد هادي علي الهاشمي
محمود راشد حمود الطائي

مشتاق جاسم محمد الشمري
مشتاق عيسى عاكف السادة

منى محمد عبد االمير االسدي
مها عبد االمير جواد الخاقاني

ميادة احمد عبود الغزالي
ميثم ناجي منصور القيم

نورس حسين جاسم الطائي
االء مسلم ابراهيم الديالبي

ابتسام جواد حسن علوش
ابتهال عبد الوهاب عبد الكاظم

ابراهيم خليل يحيى الخفاجي
احمد جليل كريم الخفاجي

احمد حروش حسن 
احمد عماد شريف األسدي

احمد كاظم عيوش الجميلي
احمد لطيف هاشم الخالدي

اقبال عبد الجاسم حسن الجوازي
أمل حسين حديد الداودي

اميرة صاحب هادي
أنعام كريم كاظم ربيعي

ايمان عبد الكاظم طالب الداود
ايمان محمد حسين محمد الحسيني

تبارك طالب عيسى الحسين
جاسم زيدان حمامدي المنصوري

جاسم محمد حسون
جعفر حكيم محي وتوت

جنان عمران لطيف الذهب
حسام سعد يوسف الزبيدي

حسن حكيم محي وتوت
حسن سليم علي

حسن عبد األمير عبيد الخيكاني
حسن عبيس علي الخفاجي

حسن علي عبيد عداي
حسن عليوي راشد الصلطاني

حسن غالب نايف القهراوي
حسن محمد شاكر الكالبي

حسين حكيم محي وتوت
حسين حمد جابر

حسين عبد األمير عبيد الخيكاني
حسين عبيد عبد اهلل السعبري
حيدر جاسم محمد المنصوري
حيدر حسين محيسن السعدي

حيدر سليم عبد الحافظ
حيدر عبد الجاسم حبيب

حيدر عبد الحمزة جاسم العماري
حيدر عبد اليمة خلف البيرماني

حيدر عيسى حسوني الخالدي
حيدر فالح طراد السلطاني
حيدر فخري حمود التميمي
حيدر كريم حمزة الربيعي
خالد حسين علي مرشدي

خديجة شاكر آل رحيم
خنساء محمد صادق الحساني

دالل نعمة محيسن 
رأفت هادي فرهود شكير

رباب شاكر مهدي شبر
رجاء عباس حسن شبر

رسول حميد شهيد الموسوي
رواء عبد الرضا مخيف عيدان

رواء محمد حسين
رياض هادي عرط المعموري

زهراء حمش عليوي الشيخ جواد
زهراء رحمان عبد الحسين علوة

زيد جابر عليوي الفز
زيد شاكر صبري الخواجي

زينب جاسم حمود شبر
زينة غالب جعفر

سحر مهدي محمد العلي
سعاد صاحب هادي الخفاجي

سها عبد الحسين حميد الكريم
صابرين علي مردان الجسام
صادق جواد حسين العبيدي
صادق حسن جابر االعرجي
صباح عبد ناصر الخفاجي

صبيحة هادي محمود المعماري
صفاء محمد محيسن الجبوري

ضحى مهدي كاظم الكالبي
ضياء كاظم عبد الحسين شبر

ضياء كاظم كريم السيالوي
عايد عبد االئمة كاظم الشمري

عباس حسون بجيه المسعودي
عباس حسين عبيد العالك
عباس راشد علي الخفاجي

عباس عبد األمير عبيد الخيكاني

عباس علي عبيد عداي
عباس مجيد منسي

عبد الرضا مخيف عيدان الشمري
عبد الطيف عدنان عبد الدخيل

عبد العظيم جاسم نقاوة الربيعي
عدنان حمزة خميس عناوي

عدي صاحب محسن العبدي
عصام كاظم جواد الهنداوي

عقيل عبد العباس عبد الرضا القريشي
عالء فوزي عبد األمير االسدي

علي جاسم حمود شبر
علي حسين علي السيالوي
علي سهيل كاظم الزبيدي

علي كاظم كريم السيالوي
علي محمد شاكر الكالبي

عمار حسن مكطوف الحسن
عمار عبد الرزاق عبد الوهاب النعيمي

عناد كزار زبار الخالدي
عيسى عبد العظيم جاسم نقاوة

غالب جعفر ناجي
غفران حسن نور المنصوري

فارس عبد األمير حمود السعدي
فارس كاطع حميد العذاري

فاطمة حسين صالح الخفاجي
فاطمة عبيس محمد اليساري

فتات محمد كريم السيالوي
فالح حسن احمد العنزي

فليحة كامل عبيد الخيكاني
فيحاء محمد جبر العالك
كرار نعمة محمد الطفيلي
ليال عامر راهي األسدي

مالك كريم كامل السيالوي
مثنى محمود حسوني المصالوي

مجيد كاظم مجيد التميمي
محسن جبر عبد العالك

محمد احمد رشيد صالح العامري
محمد جبر عبد العالك

محمد حسين عبيد المنصوري
محمد رضا صالح الشويلية
محمد صادق جواد حسين

محمد عبد الحسن ناصر الخفاجي
محمد عبد الحسين سعيد محمد

محمد عالء حميد جابر الشاله
محمد علي حسون العوادي

محمد محمود عبد سعيد ناصر
مقصد محمد الجبوري

مهدي صالح عبد الحسين البحراني
مهدية راشد متعب السيالوي

موسى حكيم محي وتوت
موسى نعمة محمد الطفيلي
ناجح سليم علي المعموري

نازك نعمان علوان البوزيارة
ناظم ماشي حسن شبر

نبراس حسين أيوب الموسوي
نجالء عمران راجي البو عيسى

نصير علي علوان القرة غولي
نضال عبد الرحمن جبر العامري

نعمة محمد حسون
نور حكيم محي وتوت

هاشم حكيم محي وتوت
الهام عبد األمير مهدي

هدى عباس يوسف السعبري
هدير زهير هادي الخفاجي

هديل داخل محرج الكلف
هشام حسن نور المنصوري
هناء لطيف هاشم الخالدي

هند كاظم توفيق اسود
هييت منسي عزيز

وسام حسن نور المنصوري
وسن مسلم موسى الفارس

وفاء زعولي ناجي المعموري
والء حسين كامل الجبوري

وهاب رزوقي منسي ال جواد
يقضان عبد علي كاظم الخفاجي

فضيلة حسين موسى الياسية
�لب�سرة

ابراهيم محمد كريدي المحسن
احمد دواي شناوه العباس

احمد رياض خليل التميمي
افراح عبد االمام احمد المازني

امينة قاسم حسون الحميد
ايمن عيسى يوسف الموسوي

حسن عبد الكريم حنظل ال عيسى
حسين احمد داوي العباس 

حسين سالم احمد الجاسم ال عيسى
خالد شاكر محمود ال حسين
خضير عباس عبيد الشاوي 

رياض محمد كريدي عويد
زهره عبد االمير عبد الخالق العامري

زينب لفتة حسين الشيخاني
سحر عبد علي عباس الحسناوي

شفق حسين يوسف الموسوي
عامر ياسر مريعي الشاهين
عباس نعيم زيارة اليعقوبي

عبد االمير خلف راشد المياحي
عبد الحسن علي حبيب الشبيب

عبد الحسين عبد الحافظ المحيسن
عبد الرضا ناظم محمود الحلفي

عبد العظيم جاسم محمد المنصوري
عصام محمد علي صالح المازني

عمران عبد عمران الكنعاني
عيسى عبد العباس عبود ال عيسى

فاطمة هادي علي الفيصلي
فراس فاضل يوسف االسدي

فالح حسن عيسى الموسى
لطفي فالح حسن الضاحي

ماهر ياسر مريعي الشاهين
محمد ابراهيم محمد المحسن

محمد جواد جادر الضاحي
معالم عبد اهلل جعفر التميمي

مهند محمد جواد صالح
ناظم عبد الخالق طاهر العامري

نائل عبد الكريم علي الشيخاني
نجاة هادي عويد الغزي

نضال عبد االمير عبد الخالق العامري
نوال جعفر سلمان االمارة

نوفل ابراهيم محمد المحسن
وجدان عبد الحسين حسين االميري

وسام محمد عيسى ال موسى
وليد شاهين سالم المالكي

احسان عبد الرحيم عباس الجعفر
احمد حامد احمد المشاوي

احمد طالب عبد الرحمن الركابي
احمد مالك حمزة الشاهين

احمد محمد جواد آل ابو طبيخ
اياد حسن عيسى الموسى

باسم حمادي جابر البطاط
بشرى احمد عبد الستار السعيد

جابر حمادي جابر البطاط
جميلة جويج كيبان العامري
جواد كاظم اسماعيل العلي

حسن عبد الحافظ كريدي المحسن
حسن عبد علي عمران الكنعان

حسين جاسم محيسن الحمداني
حميدة هاشم حبيب حمدي
حيدر محسن زغير البزوني

خيراهلل حمادي جابر محمد
رضا عبد االمير عبد السادة المظفر

زكي حسن عيسى الموسى
زينب هادي علي فيصلي

سجاد عبد الرحيم عباس الجعفر
شيرين جميل عباس الحلفي

صادق جعفر سالمان اإلمارة
صادق كاظم عودة البهادلي

صباح علي حسين البطاط
عادل عبود شضر القطراني

عباس فاضل يوسف الشاهين
عبد االمام باقر محمد الحلفي

عالء حسن مردود العبودي
عالء عبد السادة حرفش الالمي

علي أياد ثجيل آل محمد
علي حسين كاظم البطاط
علي نجم عبد اهلل ال علي

غسان ناصر احمد الناصر
فاضل خضير حمزة الزيارة
كريم مهدي ناصر العيداني

كميل عبد الحسين سالم العبودي
ماجد حميد عبد اهلل البحراني

ماجد عبد اهلل ثامر النصير
محمد عزيز منديل العباس

محمد علي غانم الشويل
محمد قاسم غضيب الجبح

محمد كاظم صبر الزيرجاوي
محمد مهدي لفتة العيداني

مرتضى عبد الواحد مجيد البومشبح
مرتضى عيسى عبد العباس العيسى

مرتضى محمد مهدي العيداني
مروة عودة جواد االمارة

مسلم طاهر قاسم المطوري
مضر احمد جبار الحمد علي

منتظر محمد مهدي العيداني
ناجح حسن عيسى الموسى

ناظم عبد علي الفرحان
نظيرة سعيد عبد علي العلي

هاشم محمد جبر الكناني
هيثم كاظم علوان الموسوي
وفاء جبار محسن الخفاجة

وهيبة عباس محمد العيسى
بغد�د

حمزة محمد جبر
زين العبو علي خضر

ستار جبار عويد الالمي
سعد خلف جبارة الدبي

شاكر كامل عبيدش الطائي
عبد الصاحب غالم كريم القرمولي

عبد اهلل ناصر مطر الذهبي
علي زينل عبو خضر

علي عباس محمد موسى الذهيبي
علي فرحان سلطان المياحي

علي كاظم صالح الغراوي
عمار زينل عبو خضر

قاسم فرحان صالح العبادي
قاسم محمد جبر العبودي
قاسم ناصر مطر الذهبي

محمد فرحان صالح العبادي
نصيف جاسم محمد الشمري

نوار محمد حسن محمد رضا آل ياسين
احمد حسن هاني الخفاجي
احمد محبس باري النويشي

اميرة حسين عيسى الجبوري
انعام عبد الحسين صادق الخزعلي

أنوار عبد العزيز عباس الحيدري
ايمان عبد الزهرة فنجان البيضاني
بيداء عبد العباس حبيب المفرجي

جاسم علوان طرفة الدريعي
جعفر جهاد علي الدلوي
حسن طاهر فرج النوري

حسن عبد الحسين حافظ الصبيحاوي
حسن عبد الهادي مظلوم الخفاجي

حنان حميد فرحان العتبي
حيدر حمود كاظم الحريشاوي

خالد حذيفة شاني الدراجي
خديجة عباس صحن الرويشي

دنيا نصيف جاسم الجوراني
رائد خلف عليوي اإلزيرجاوي

رعد باطل زين العلياوي

رقية هداب ذياب الشويلي
سعد حسن عبد اهلل التميمي

سعد حمزة ناصر الخزعلي
سعدية نصيري حسون

سعيد عباس كاظم الزيادي
سالم محيل خفيف الخويلدي

سمير علي فرج
سها كريم زبون

شهاء حمد عودة الذهيباوي
سعدون نعمة خضير الكناني
صالح حسن مجبل االسدي
عادل جاسم محمد الكعبي

عباس شمخي جبار الصافي
عبد الحسين غاوي كريدي البديري

علي جاسم محمد الكعبي
علي حسين صياح الدلفي

علي خالد عطشان العكيلي
علي عبد الحسين حافظ

عمار شعالن علي الخليفاوي
قاسم حسن بدن الفوادي

قاسم علوان طرفة الدريعي
كاظم عالوي جبار الساعدي

كريم عليوي كاظم الزيرجاوي
ماجد داخل شنين العكيلي
مالك داخل شنين العكيلي

محسن حسن وعل الفريجي
محمد حسن وعل

مصطفى عدنان هادي الخفاجي
نعيمة صالح جاسم الحمداني

نور محمد لطيف البيضاني
هيام حنون هاتو البيضاني

واجدة ابراهيم توفيق تاج الدين
وليد سلمان معيبد الجنابي

�لديو�نية
زهير حمزة عبد الجبوري
زينب حسن رسم الجبوري

صباح عبد الحسن محمد شرارة
نجاة عبد الحمزة جبار الفتالوي

احمد حامد طاهر الزواد
احمد سوادي خضير مكوطر

امنة جاسم محمد العماري
رائد حسين عبد اهلل االعرجي

رضية حميد حسين العبادي
سوسن كامل عبد الحسين الشمري

ضياء الدين هيراوي برهان الجابري
عبد الزهرة حاتم االسدي
عالء مهنا تعماش النايلي

فراس كاظم كريم الخالدي
قاسم علوان نهابه المحنة

كاظم عباس راضي المنصوري
محمد نعمة شكير المغفي

مصطفى عبد الزهرة حاتم األسدي
مهتدى عبد الزهرة حاتم األسدي

نادية رياض رشيد العبد اهلل
وداد درب كاظم الموسوي 

سعدون حسين نور الياسري
�ل�سماوة

عباس عبد خضير عبد الحسن البركي
محمد تكليف راشد الفرطوسي

رسول عبار صالح البركات
عادل كاظم مريح البركي

�سالح �لدين
ايمان نديم حمزة الموسوي

عبد الكريم عبد الحسين علي الزبيدي
محمود جاسم حمد الزبيدي

عامر فرحان كاظم الخفاجي
علي محمد عبد األمير البياتي

قاسم صالح مهدي الخزعلي
�لنا�سرية

انتصار رزاق منخي الشمري
جاسم محمد محسن العمري
جعفر خضير زغير الصالحي

خلف عبد علي الحسيناوي
محمد خالد عبد الشويلي

هدى خلف عبد الحسيناوي
ابتسام شلب جابر البدري

احسان نسيم جودة السلمان
احمد ستار هويني المطر

اخالص زامل معيوف االبراهيمي
اسراء فاضل وسن العتابي

اسعد عزيز ساجت الصوافي
انتصار عبد الشريف مهدي
انوار جبار حسين البو علي

ايمان عبد الحميد عبد السادة العبادي
ايمان محمد ياسين الدلفي

تحرير عبد اهلل صباح السعود
جواد كاظم هميم العامر

حرب خضر جابر الشمري
حسام كاظم خضير

حسن طالب مغامس الشدود
حسن عبد اهلل صباح السعود

حسين سدخان وناس الغزاوي
حسين علوان عبد الرضا العكيلي

حسين علي محسن الناصري
حليمة صاحب فضيل الركابي
حميدة حنضل شخير الحسن

حنين عبد الكريم كمال الخياظ
حيدر الزامل معيوف االبراهيمي

حيدر ناصر عودة الحمامي
خالد كاظم علي الزكي

خضر شريف رزاق الغزاوي
خلود رزاق عبد اهلل الصافي

خلود لفتة هادي األسدي
زهرة شنون عبد علي الشحماني

زهرة كامل ثجيل الناصري
سعد خلف سعدون خفيف

سعدي نزال برغش الركابي
سناء جبار حياوي العبودي

سندس خزعل محمد االسدي
سهى عزيز ساجت الصوافي

صادق علوان عبد الرضا العكيلي
صبيح حسين جبر العبودي

عباس علوان جمعة الحجيمي
عبد الرزاق دايشن معيجل

عقيل عبد الكريم عودة الياسري
عالء عبد الوهاب مهدي الطحان

علي حسون صبيح العبودي
علي عبد ربيع القرة غولي

علي علوان عبد الرضا العكيلي
علي كاظم كشاش الناصري
علي يوسف ساير الجوراني
عمار ياسر حسين العبودي

كاظم كشاش سفيح الناصري
كامل عبد الكاظم الحسيناوي
مبارك خضر عطشان الغزي

محسن كاظم كشاش الناصري
محسن كطان محمد العكيلي
محمد لطيف عارف البياتي

محمود عمران متاني
مسار شاكر كوين االمارة

منال نصار سالم جبر
مهى كاظم كشاش الناصري

ندى غالب مهدي العبودي
نصار سالم جبر

نهله حسن عيدان الشويلي
نوال خريجان بدر الزهيري

نور خضر شريف الغزاوي
هدى رزاق عبد اهلل الصافي
وفاء كاظم كشاش الناصري
يحيى عباس هاني الياسري

�لعمارة
زينب عبد الحسين حافظ
علي مفتن حافظ الحافظ

كركوك
احمد حسين عسكر ايلخاني

سمير احمد نقي البياتي
و��سط

ازهار ناهي سعيد البدري
ثناء حسن حمزة الشمري
عادل عبد محمد السراي

احمد جاسم محسن السلماوي
احمد عويد كاظم الموسوي
احمد غزعل شمبر العبودي

افراح راضي محسن السراي
اوطان جميل خليف العتابي

ايمان محمد سلمان المياحي
باسم خضر يودة الفهداوي
تكليف شكون خليف الدلفي

جابر ترف رزاق القريشي
جبار عبد السادة محمد الجوراني

حسن حمزة طالل الشمري
حسن عبد العباس السركودي

حسين كاظم عباس الدريساوي
حقي اسماعيل عبد علي الغرباوي

حليم هالل مذبوب السراي
حميد طعيمة حسين الجورني

حيدر سعد عبد السراي
حيدر ماجد كاظم الدلفي

خالد عيدان ساجت السراي
رحمان ماجد كاظم الدلفي

زينة سبتي عبد الطيف السراي
ستار ترف رزاق القريشي
سعيد جاسم جبر الباوي

سمير ياسر جودة السراي
سميرة خضير عباس البدري

صباح عبد محمد السراي
عادل شكون خضير الدلفي
عامر ظاهر جودة السراي

عامر كامل منصور الربيعي
عامر محسن علي الزركاني

عباس عبد النبي عبود البدري
عبد األمير ياسر جودة الجريحي
عبد الغّفار حسن حمزة الشمري

عبد المنعم عبد السادة محمد الجوراني
علي حسن صابط الغرباوي

علي عباس كاظم الدلفي
علي نعمة محسن السراي
عماد جميل خليف العتابي

غني علي جبير السراي
فاطمة نعمة محسن السراي
فرحان ياسر جودة السراي
فوزي عباس منصر العكيلي
كرار جبار حياوي المياحي

كوثر علي حسين المشهداني
محسن نعمة محسن السراي
محمد سلمان زاير الكشاوي
محمد عباس منصر العكيلي

محمد عبد الرحيم جليل الكناني
محمد عويد كاظم الموسوي

مرتضى محسن كريم السراي
مشتاق ناصر عبد الحسين البدري

مصطفى محسن كريم السراي
نبيل منعثر عجيل المحمداوي

نور راضي محسن السراي
هادي عبد علي مريد سراي
هادي نعمة محسن السراي

هود حسن علي الجصاني
هيلين عباس راضي العتابي

�أربيل
محمد محمد حسن ال ياسين

محافظات �أخرى
رغداء اسماعيل فنجان العبادي

كريم زبون غجري



يا ليت �أين مل �أطلب �سو�ه

شعر شعبي )طاووس املعاني(

أبو ظاهر الطويرجاوي

السنة  ه���ذه  ح��ج  م��ن  الحجيج  رج���ع 
مناسكهم..  بإتمامهم  فرحين مستبشرين 
آملين وصولهم إلى أهليهم وذويهم.. وكان 
قليل..  )عبد اهلل( ضمن جماعة في ركب 
ت��ارة  وي��رك��ب  ت���ارة  يمشي  اهلل  عبد  ك��ان 

أخرى.
مسافة  يسير  أن  ال��م��رة  ه��ذه  وات��ف��ق 
فقد  ال��دّاب��ة،  رك��وب  له  يتسنّ  ولم  طويلة 

طوى المسافة هذه؛ فاشتد لذلك تعبه..
المنازل  بعض  ف��ي  ركبهم  ن��زل  فلما 
نوم  ف��ي  صاحبنا  ذه��ب  ل��ل��راح��ة..  طلباً 
نائماً  فبقي  أصحابه..  يتفقده  لم  عميق.. 

في مكانه إلى أن أيقظه حرّ الشمس.
لقد انتبه بعد فوات األوان.. لم ير أحداً 
أيقن  وقد  يمشي  قام  القافلة..  أف��راد  من 

من هالكه في ذلك الطريق الموحش..
لكنه لم ييأس من روح اهلل.. فاستغاث 
المهدي إمامه  والزمان..  العصر  بصاحب 

.Q
من  الحال  هذه  في  كذلك  هو  فبينما 
بقيّة  بوليه  اهلل  إلى  واالستغاثة  االنقطاع 
برجل  هو  ف��إذا   ..Qالمهدي اإلم��ام  اهلل 
فبادر  ناقة..  يركب  البادية..  أهل  زي  في 

الرجل الحاج بالقول:

يا هذا أنت منقطع بك؟  -
فقال له على الفور وبلهجة المتلهف:

نعم.  -
فرد الرجل:

أتحب أن الحقك برفقائك؟  -
فقال له الحاج )وكاد يتعلق بالناقة(:

هذا واهلل مطلوبي.  -
وأردف  ناقته،  وأن���اخ  ال��رج��ل  تقرب 
بضع  إالّ  ه��ي  وم��ا  وم��ش��ى..  ال��ح��اج خلفه 
خطى.. حتى أدركا الركب، فأنزله الرجل 

وهو يقول:
هؤالء رفقاؤك، ثم تركه وذهب   -
يمنة  اهلل  ع��ب��د  ال��ح��اج  ال��ت��ف��ت  لسبيله.. 
يرَ  لم  لكنه  الخلف  إلى  استدار  ويسيرة، 

الرجل.
طلب  من  أن  ساعتها  اهلل  عبد  أيقن 
:Qمنه اإلغاثة فأغاثه هو اإلمام المهدي

فقال في نفسه :
يا ليت انّي لم أطلب سواه.  -

يدّل مصطلح )المهدي( على اّلذي هدى به اهلل إلى الحق، وبهذا المعنى لّقب بعض األنبياء والرّسل. كما 
:Qجاء في شعر جرير في وصف نبيّنا إبراهيم

أبُون�ا أبُوإس�حاٍق يَجمَعُ بَينَنا          أبٌ ك�اَن مَهدِيَّ�اً نَِبيَّاً مَُط�هَّرًا
وقال سليمان بن صرد، اّلذي قام يطالب بدم الحسينQ وقال )اللهمّ ارحم حسيناً الشّهيد بن الشّهيد 

المهدي بن المهدي(.
كم���ا أن لدعوات المهدوية اثراً في تاريخ اإلس���الم، فقد ادعى محمّد بن عبداهلل بن الحس���ن المعروف 
)بالنّفس الزّكية( المهدوية،وكانت دعوته دعوة سياسية ثوريّة تتصدّى لرفع الظلم واإلضطهاد. وأيّده بعض 

شعراء الشّيعة في عصره في شعرهم. وهذا بعض ما قاله سَلمَة  بن أسَلم الجُهني في مدحه.

     وظه���ر دع���اة آخ���رون وهم من خلفاء العبّاس���ييّن اّلذين ادعى كل واحد منهم أنّ���ه المهدي المنتظر، 
وذلك لتحقيق أهدافهم السياسية. منهم ابو جعفر المنصورالذي أنشد في مدحه أبودالمة:

ذاُن فِي الرَّْاِس نْفُ وَاآلإْ مُوا اْلقائِمَ اْلمَنْصُورَ رَْاسَُكمُ                 َفاْلعَيْنُ وَاألإْ وَ َقدِّ
وك���ذا إبن���ه المهدي وإبناهما؛ الهادي بن المهدي والهارون الرّش���يد. اّلذين إس���تخدموا الشّ���عر آلة لنيل 

أهدافهم وقد استمسكوا بأمل النّاس حول المهديQ يقول إبراهيم الموصلي في مدح هارون:

وفك���رة المهدوي���ة ف���ي تاري���خ العرب كان���ت األم���ل لتمحوأثر الظل���م ولتم���أل األرض عدالً بع���د ما ملئت 
جورًا،ونرى بعض الش���عراء قد أنش���دوا أش���عاراً في تأييد  دعاة المهدوية ونظموا أبيات���اً فيهم. كقوله ألحد 

الشعراء في تمجيد ومدح أحد مدّعي المهدوية:

7 األدب المهدوي

ضع خّطاً على كلمات هذا الحديث الشريف الذي يذكر فضل العلماء في زمن الغيبة 
واستخرج كلمة السّر المكوَّنة من خمسة أحرف، وتذكر لك من أين يخرج النجباء لنصرة 

:Qعن اإلمام الهادي ،Qالمهدي
)... لوال _ من _ يبقى _ بعد _ غيبة _ قائمكم )ع( _ من _ العلماء _ الداعين 
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_ ارتدَّ _ عن _ دين _ اهلل...(.

�بحث عن �لكلمة �ل�سائعة

محمد حسن عبد 

جابر الكاظمي

ق�سة ق�سرية

ي��ك�����ون م��ح��مّ�����د  أن  ل��ن��رج��و  إنّ�����ا 
ف��س��اده  بع�د  اإلس����الم  يصلح  ب��ه 
مل�ئها  ب��ع��د  أرض��ن��ا  ع���دالً  وي��م��أل 

تَجَ�لَّتْن�����اِبهروَُن  الْ�ب����َ�الُء  إذا َظلَ�مَ 
اسْ�������تَ���ق���امَ الْ����عُ�������������������دُوَل ف��ي��ن�����ا 
إلَ�يْ��هِ  سَ�َكنُوا  َق��دْ  ال��نّ��اسَ  رَأَيْ���تُ 
حَ��قٍّ  ال��رَّسُ�����وِل سَبيَل  مِ��نَ  تَ��بَّ��عْ��تُ 

دِ  المُمَجَّ اإلإِْم�اِم  َقبِْر  عَلى  سَ�المٌ 
اسْ�مِهِ  فِي  ُثمَّ  خُْلقِهِ  في  مُشِْبِههِ  وَ 
مَماتِها  بَعْدَ  الدّيِن  عُلُوِم  مُحْيي  وَ 
الدُنيا  يَمْأَلَ  ِبأْن  اْلبُشْ�رى  ِبهِ  أتَتْنا 
مَغِْرباً  وَ  شَرْقاً  مْصارَ  األإْ يَْفتَتِحُ  وَ 

س����يدٍ مولدِ  بع������يد  مُتباش����رين 
قائ�����ٍم أك���رم  المه��دي  القائ�����م 
ن�وُره تشعش���عَ  سامرا  أرض  من 
إل��ى مم����تدٌ  اهلل  ل��ن�����������ور  ن�����������ورٌ 
به وازده����رت  ن���ورٌ أض���اء األرض 
مبش����ٍر جب��ين  م��ن  تشعشع  ن��ورٌ 
وسمي�����ه محم��دٍ  الن���بي  سب�����ط 
وم�����ا منتظ��ر  الدين  لنصر  مولى 
فهو الكفيُل لنص�رة ال���دين ال���ذي
الت�����ي وه����ي  ق����وة  أك�برُ  ف��اهلل 
ال فه��و  قامت  األم��ِر  ول��يِّ  في  هي 
ترى ال  ت��خ��رُّ حتى  ال��ع��روش  وب��ه 
والهدى الفضيلة  تزدهرُ  وهناك 
بعدم����ا البسيطُة  تمتلُئ  بالعدل 

 

ط����ال����ت غ���ي���ب���ت���ك ي�����ا ص����اح����ب ال��غ��ي��ب��ه
خ���لّ���ص���ن���ه ال���ع���م���ر ودم����وع����ن����ه ت���ج���ري
دم����ان����ه ات���س���ي���ل ي���ب���ن ال���ع���س���ك���ري ت��ع��ل��م
اليحكمون ب��ي��د  ص��ب��ح��ن��ه  اح��ن��ه  ض��ح��اي��ه 
ان���م���ل���ت ج�����ور وظ���ل���م دن���ي���ان���ه ي���ام���والي
غ����دا ال��ح��ق ه���و ب��اط��ل وال��ظ��ل��م إن��ص��اف
وت���ح���ّك���م ب��ي��ن��ه ظ���ال���م ي����دّع����ي االس�����الم
أس����د أص���ب���ح ال��ح��اك��م ي��ف��ت��رس ب��ال��ن��اس
وغ�����دا م���ي���زان ه����اي ال���ن���اس ب���األم���وال
وال����م����ؤم����ن م���ع���ّق���د ص���������اروا ي���ق���ول���ون
وال����م����اس����ك ب���دي���ن���ه ج���ن���ه م����اس����ك ن���ار
ع����ال م�����وج ال���ف���س���اد وغ����ّط����ى ك����ل ال���ك���اع
م����ت����ى ن�������ور ال���ج���ل���ي���ل ي�����ن�����وّر األك��������وان
ظ���ه���ر ق���ائ���م م��ح��م��د ي��ن��ص��ف ال��م��ظ��ل��وم
ي���ب���ن ط����ه ال���ن���ب���ي ش��ي��ع��ت��ك م��ن��ت��ظ��ري��ن

م��ت��ى ان���ش���اه���د أن�������وارك ذي����ج وال��ه��ي��ب��ه
وم����رم����رن����ه ال�����زم�����ان وش���ف���ن���ه ت��ع��ذي��ب��ه
وي�����ا ح����اك����م ال���ي���ح���ك���م ي����اخ����ذ ان��ص��ي��ب��ه
ن��ط��ل��ع م����ن م��ص��ي��ب��ه ان���ط���ي���ح ب��م��ص��ي��ب��ه
وط���غ���ى ج�����ور ال����زم����ان وك����ث����رت ال��ري��ب��ه
وال����م����ظ����ل����وم ظ�����ال�����م ص��������ار ت���رت���ي���ب���ه
إب�����ل�����ي�����س اي����ت����ع����ل����م م�������ن أالع����ي����ب����ه
وم����ج����لّ����ب ب���ك���رس���ي ال���ح���ك���م ت��ج��ل��ي��ب��ه
وت�����ق�����دي�����ر ال������ف������رد ب�����م�����وال�����ه وج���ي���ب���ه
وال���غ���ي���ب���ه ال����ب����ه����ت����ان  م����اي����ق����ب����ل  ألن 
وك����ل س���اع���ه ال���دنّ���ي���ه ب��م��ش��ك��ل��ه ات��ص��ي��ب��ه
وال�����ب�����اط�����ل ص����ب����ح ي����ت����ف����اخ����ر ب��ع��ي��ب��ه
وي������ن������ادي ال����م����ن����ادي م�����ن ب���ع���د غ��ي��ب��ه
وام�������ر م����ن ال���ع���ل���ي ال����ج����ب����ار ت��ن��ص��ي��ب��ه
وج���������روح إلّ�������ي ت����ن����زف ت���ن���ت���ظ���ر ط��ي��ب��ه

األع��ي��ادِ أفض����ل  أح��م��د  آل  م��ن 
بالض�����ادِ ناط����ٍق  أفضل  بالحق 
ش�����دادِ لسب�����ِع  مزده��راً  فامتدَّ 
اله������ادي ط��ه  لنور  ال��وص��يِّ  ن��ور 
وب����وادي مهام����هٌ  الص�باح  عند 
ف������ؤاد لك�����ل  محب���وٍب  بالحق 
وال����ط����يّ����ب اآلب��������اء واألج���������دادِ
فس�������ادِ ك��لِّ  رف��عَ  يُرجى  بسواه 
ف�����ادِ من  ومال���ه  النصيرُ  عُ��دِمَ 
ع��������ادِ من  وال  ط��اٍغ  من  تبق  لم 
يوم جه����ادِ الشيطان  يخشى قوى 
أوغ������اد وال  ل�����ض�����اّلٍل  ع����رش����اً 
وع����������وادِ ت��ن��اح��ٍر  ب��ك��لِّ  أودى 
ونك�������ادِ ص����ارٍخ  ب��ظ��ل��ٍم  مُ��ل��ئ��ت 

المنزَل الكتاب  يحيا  ب��ه  إم�����ام��اً 
وي��ح�����ي��ا ي��ت�����ي��م ب���ائ���س وم���ع���وّل
ض���الالً وي��أت��ي��ن��ا الَ����ذي ك��ن��ت آم��ل

ضِ�ي�����اُء َله�ا  م�����امُ  اإلإْ َف��ه�����اروُُن 
ال��رَّج��اُء انَْفسَحَ  وَ  الْ��جَ��وْرُ  وَغ��اضَ 
الضّي��اُء اْلحَرَِم  إَلى  سََكنْتُ  َكم�ا 
اْق�����تِداُء ِبهِ  االُْمُ���وِر  فِي  َفشَ�ْأنُكَ 

مُحَ�مَّدِ اْلعاَلم�ينَ  خَ��يْ��ِر  سُ�����اللَ��ةِ 
دِ المُسَدَّ وَاْلَقضاِء  أبيهِ  اسْ�ِم  فِي  وَ 
دِ المُسَدَّ اْلكِتاِب  أسْ��راِر  مُْظِه�رُ  وَ 
مُخَلَّدِ األإَْن���اِم  فِي  عَ��دٍْل  وَ  ِبقِسْ�طٍ 
ومَنْجَدِ مُغَيٍر  مِ��نْ  عُ��زْب��اً  يَمْلِكُ  وَ 

ي���������ا س�����ل�����ي�����ل ال������ن������ب������ي ال��������ه��������ادي

ش������������������ارت اع��������ل��������ي��������ك األي������������������ادي

خ�������ف�������ك ط�������ي�������ر األم�����������������ل ج����ن����ح����ه

ان�������ت�������ه ش������م������س ال��������وف��������ه وص����ب����ح����ه

ه�������ي�������ب�������ت�������ك ه��������ي��������ب��������ة م�����ح�����م�����د

ت�����ع�����بّ�����د ال���������ح���������ك  درب  ب�������ي�������ك 

إل����������������ك ي������������ا ب����������������در األم����������ان����������ي

إن���������ت���������ه ط���������������������اووس ال������م������ع������ان������ي

ك���������ل ج������ف������ن ه�����ال�����ل�����ي�����ل�����ه ي���س���ه���ر

اج������ع������ل������ك������م ال������م������ع������ب������ود ج�����وه�����ر

ب�������س�������م�������ك ال��������������������������وادم ت��������ن��������ادي

وان����������ت����������ه ف������رح������ت������ن������ه وأم������ل������ن������ه

وح��������لّ��������ت اع�������ل�������ه ال��������ن��������اس ف����رح����ه

واح�����������ن�����������ه ب�����������ه�����������واك ات�����ص�����ل�����ن�����ه

إس�����������م�����������ك وإس�������������م�������������ه ت�������وح�������د

م�������������ول�������������دك وحَّ���������������������د ش�����م�����ل�����ن�����ه

ن������ح������م������ل ازه���������������������ار ال������ت������ه������ان������ي

وب�������ي�������ك ي������ال������م������ه������دي ان����ش����غ����ل����ن����ه

وال����������ح����������ف����������ل ب�������س�������م�������ك ت�������ن�������ور

واح�����������ن�����������ه ش�����ي�����ع�����ت�����ك�����م ج����ع����ل����ن����ا

لقب )�ملهدي( على ل�سان �ل�سعر�ء 

Qق�سيدة مبنا�سبة والدة �الإمام �حلجة

يا �ساحب �لغيبة

غفران الهاشمي

مسجات مهدوية
حسن الظالمي 

روحــــــي مــ�ــســت تــنــتــظــر
ــل ــح ــت ــك ـــا خــــــل ت ـــه ـــل ـــت ك

  
مطر ـــيـــا  و�لـــدن ــان  ــس ــ� ــط ع
ـــق �لــدجــى ــي �أف و�لــقــلــب ف

�لليلــة �لفــرح باالفــر�ح �سعبان
وتم وكمل بخم�سطع�س �سعبان
�سعبــان �لعــدل  درب  بالقــر�آن 
ِلعبــاده وحــب �أهل �سيــد �لبريه

�لحّجــة �نولد و��سبــح هل علينه
�بخيــر وفــرح �سرنه هــل علينه
مثــل �لبــدر نــوره هــل علينــه
و�سوه وجهه ي�ســع �عله �لبرّيه

ـــدر�ك ـــوم �نــولــد ب ــــو�ر �لــهــدى ي �نـــولـــدت �ن

ــه بــــدر�ك ــدت ــس ــ� ــن ــدك وب ــاه ــس ــال مـــن � ــي ــن وه

ـــــدر�ك ـــــرد ب ــه ت ــت ــم ــك طــــّولــــت ي ــت ــب ــغــي ــل ي

ولــم بــغــيــابــك  بينه  عـــذل  ــي  ــل �ل �ــســامــت  ــم  ج

ولم لــوعــة  بينه  مــا  يالمنتظر  �حــنــه  ـــه  وذول

ولــم جمعه  ــد  ــري وي �سيعتك  �سمل  ــر  �تــطــ�ــسّ

ــه تـــــره بـــــدر�ك ــن ــح نـــنـــخـــاك يــــا �ـــســـيـــدي ط

ــيــن ــس ــــة حـــفـــيـــد حــ� ــــّي ج
ــه �لــعــيــنــيــن ــت ــوف ــس ـــن � م

ــو لــلــنــظــر ــف ــه ـــن ت ـــي ـــع و�ل
ــر ــظ ــت ــن ــم يــــرنــــو لــــنــــور �ل

أبوذيات مهدوية

موال مهدوي )بدراك(
معين الخياط

السيد سعيد الصافي

محمد علي عدنان الغريفي

شعر السيد فاخر الدنيناوي

Qمن ر�سائل �ل�سغار لالإمام

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( لو بقى مقدار يوم في الدنيا لطول 
اهلل ذلك اليوم حتى يظهر من ذريتي رجل اسمه اسمي وكنيته كنيتي يمأل االرض 

قسطاً وعدال بعدما مألت ظلماً وجورا.
م����ن هنا يبقى االمل مس����تمر من حديث رس����ول اهلل )ص( ع����ن ولده صاحب 
العصر والزمان بأنه االمل الوحيد لهذا العالم بأنه القوة المسددة من اهلل العالء 
كلم����ة اهلل العليا القامة دول����ة العدل االلهي الرجاع وتثبي����ت دين محمد صلى اهلل 
عليه واله الدين الحقيقي الذي لم يصل الينا اال القليل بس����بب انظمة االس����تبداد 
والقمع التي تس����لطت على رؤوس العباد فمنذ شهادة الرسول الى يومنا هذا يبقى 
االم����ل بالظه����ور يبقى االم����ل بأقامة العدل والح����ق ونصرة الضعي����ف يبقى االمل 
بأش����باع الجائع واكس����اء العريان يبقى االمل بأحقاق الح����ق وازهاق الباطل يبقى 
االمل بكالم رسول اهلل كونه ال ينطق عن الهوى ان هو اال وحي يوحى العجل العجل 

العجل يا موالي يا صاحب الزمان.
زينب رائد غالب
الصف الخامس االبتدائي/ البصرة



وعد السيد المسيحQ في إنجيل )متى( في اإلصحاح الرابع والعشرين منه بأّن 
الذي����ن يصبرون ويعملون صالحا فقط ه����م الذين يحصدون ثمرة الخالص  بظهور 

المنقذ:
مت24: 12 وَلَِكْثرَةِ اإلِْثِم تَبْرُدُ مَحَبَُّة اْلَكثِيِرينَ.

مت24: 13 وَلكِِن الهَّذِي يَصِْبرُ إَِلى اْلمُنْتَهَى َفهَذا يَخُْلصُ.
مت24: 14 وَيُْكرَزُ ِبِبشَارَةِ اْلمَلَُكوتِ هذِهِ فِي ُكلِّ اْلمَسُْكونَةِ 

شَهَادًَة لِجَمِيِع اأُلمَِم. ُثمَّ يَْأتِي اْلمُنْتَهَى.
وجاء بالثناء على من صبر ولم يتبع أهواء الضالل وصبر بالمحنة:

م����ت24: 45 َفمَ����نْ هُ����وَ اْلعَبْ����دُ اأَلمِينُ اْلحَكِي����مُ الهَّذِي َأَقامَهُ سَ����يِّدُهُ عَلَ����ى خَدَمِهِ 
عَامَ فِي حِيِنهِ؟ لِيُعْطِيَهُمُ الطهَّ

مت24: 46 ُطوبَى لِذلِكَ اْلعَبْدِ الهَّذِي ِإَذا جَاَء سَيِّدُهُ يَِجدُهُ يَْفعَُل هَكَذا!
مت24: 47 اَْلحَقَّ َأُقوُل َلُكمْ: إِنَّهُ يُقِيمُهُ عََلى جَمِيِع َأمْوَالِهِ.

1. الغيبة الصغرى قد استمرت قرابة )69( عاماً.
 )5( Qعند ش���هادة أبيه العس���كري Q2. عم���ر اإلم���ام المهدي

سنوات.
3. ابتداء الغيبة الكبرى كان سنة )329( ه�، ويصادف 941م.

4. والدة اإلمام المهديQ كانت في 15 شعبان سنة )255( ه� 

جاء في )وس���ائل الش���يعة(، ب���اب: إيصال 
:Qحصة اإلمام

)قال أبو جعفر محم���د بن محمد الخزاعي
J قال حدثنا أبو علي بن أبي الحسين األسدي 
عن أبيه قال ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر 
محمد ب���ن عثمان العمريH ابت���داًء لم يتقدمه 

سؤال!.
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

)لعنة اهلل والمالئك���ة والناس أجمعين على 
من استحل من أموالنا درهمًا(

قال أبو الحسين األسديJ فوقع في نفسي 
أّن ذلك فيمن اس���تحل من م���ال الناحية درهماً 

دون من أكل منه غير مستحٍل له وقلت في نفسي 
إّن ذلك في جميع من استحل محرماً فأيّ فضل 

في ذلك للحجةQ على غيره.
قال فو الذي بعث محمداً بالحق بش���يراً لقد 
نظ���رت بعد ذلك في التوقي���ع فوجدته قد انقلب 

إلى ما كان في نفسي.
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

)لعنة اهلل والمالئك���ة والناس أجميعن على 
من أكل من مالنا درهماً حرامًا(

قال أب���و جعفر محمد بن محم���د الخزاعي
G أخرج إلينا أبو علي بن أبي الحس���ين األسدي 

هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه(.

ج���اء ف���ي )المس���تدرك( للحاكم ج4   -
ص554 ع���ن محمد بن الحنفي���ةJ, قال : كنّا 

عند عليQ فسأله  رجل عن المهديQ فقال:
)هيه���ات ثم عق���د بيده س���بعا، فقال: ذاك 
يخ���رج في آخر الزم���ان, إذا ق���ال الرجل: اهلل 
اهلل قت���ل, فيجمع اهلل تعال���ى له قوما قزع كقزع 
السحاب, يؤلف اهلل بين  قلوبهم, ال يستوحشون 
إلى أح���د, وال يفرحون بأحد يدخل فيهم, على 
عدة أصح���اب بدر, ل���م يس���بقهم األولون, وال 
يدركه���م اآلخرون, وعلى ع���دد أصحاب طالوت 

الذين جازوا معه النهر(.

جاء في )ينابيع المودة( ج 3 ص 434   -
_ 99 ج4  ع���ن كتاب )صفين( للمدائن .. وقال : 

خطبQ بعد انقضاء النهروان .. وقال : 
)ذلك أمر اهلل, وهو كائن وقتا مريحا, فيا 
ابن خيرة اإلماء متى تنتظر, أبشر بنصر قريب  
م���ن رب رحي���م, فبأب���ي وأمي من ع���دة قليلة, 
أس���ماؤهم في األرض مجهول���ة, وقد دنا حينئذ 
ظهوره���م, يا عجب���ا كل العج���ب , بين جمادى 
ورجب, من جمع ش���تات, وحص���د نبات, ومن 
أص���وات بع���د أصوات, ث���م قال: س���بق القضاء 

سبق(.

قال تعالى:  -
)وَ ِإذا وََقعَ اْلَقوُْل عَلَيِْهمْ َأخْرَجْنا َلهُمْ دَابًَّة مِنَ األإَْرِْض تَُكلِّمُهُمْ َأنهَّ النَّاسَ كانُوا ِبآياتِنا ال يُوقِنُوَن( النمل:82.

جاء في )مجمع البيان( للطبرسي في قوله تعالى:  -
)أََلمْ تَرَ إَِلى الهَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِياِرهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حََذرَ اْلمَوْتِ َفقاَل َلهُمُ اهللهَُّ مُوتُوا ُثمَّ َأحْياهُمْ(.

قال: أجمع أهل التفسير على أن المراد بألوف هنا كثرة العدد إال ابن زيد فإنّه قال: خرجوا مؤتلفي القلوب، فجعله 
جم���ع ألف مث���ل قاعد وقعود، واختلف من قال )بالعدد فروى أنّهم( كانوا ثالثة آالف، وقيل: ثمانية آالف، وقيل عش���رة 
آالف، وقيل: بضعة وثالثين ألفًا، وقيل: أربعين ألفًا، وقيل سبعين ألفًا، )فقال لهم اهلل موتوا(، معناه: )فأماتهم اهلل( 

ثم أحياهم، )قيل: أحياهم( بدعاء نبيّهم حزقيل، وقيل: إنّه شمعون نبي من أنبياء بني إسرائيل.

ِ هُمُ اْلمُْفلِحُوَن( المجادلة :22 ِ َأال ِإنهَّ حِزْبَ اهللهَّ - قال تعالى )...أُولئِكَ حِزْبُ اهللهَّ
أخرج الحافظ القندوزي في )ينابيعه( أن رس���ول اهللN قال في حديث طويل في تفس���ير قوله تعالى )أُولئِكَ 

ِ هُمُ اْلمُْفلِحُوَن(: ِ َأال ِإنهَّ حِزْبَ اهللهَّ حِزْبُ اهللهَّ
ُ)يدعى ب� )المهديQ( و)والقائمQ( و) الحجةQ( فيغيب ثم يخرج, فإذا خرج يمأل األرض قسطا وعدال 
كما ملئت جورا وظلما, طوبى للصابرين في غيبته, طوبى للمقيمين على محبته, أولئك الذين وصفهم اهلل في 

كتابه وقال:
)هُدىً لِْلمُتَّقينَ * الهَّذينَ يُؤْمِنُوَن ِباْلغَيِْب( وقال تعالى )أُولئِكَ حِزْبُ اهللهَِّ...(.

ِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّوِر الهَّذي أَنْزَْلنا وَ اهللهَُّ ِبما تَعْمَلُوَن خَبيرٌ( التغابن : 8  - وقال تعالى )َفآمِنُوا ِباهللهَّ
نق���ل العالمة القبيس���ي نقال عن كتاب )الوالية( لمحمد بن جرير الطب���ري, إنّه لما نزل النبيN بغدير خم 
في رجوعه من حجة الوداع وكان في وقت  الضحى وحر شديد, أمر بالدومات فقمت, ونادى: الصالة جامعة, 

:Nفاجتمعنا فخطب خطبة بالغة, وسرد الخطبة إلى أن قال
:Nوَ رَسُولِهِ وَ النُّوِر الهَّذي أَنْزَْلنا وَ اهللهَُّ ِبما تَعْمَلُوَن خَبيرٌ( ثم قال ِ )معاشر الناس )َفآمِنُوا ِباهللهَّ

.)Qالنور في, ثم في علي, ثم في النسل منه إلى القائم المهدي(

-  نش����رت صحيف����ة )الق����دس( الفلس����طينية ف����ي عدده����ا الصادر 
ف����ي م����ارس /2010 مقاال له����ا بعنوان )هك����ذا يظهر اإلم����ام المهديQ في 

الضاحية( جاء فيه: 
) ... بدأت تطرح في األوس����اط الش����يعية اللبنانية ض����رورة العمل لتعزيز 
العالقة الخاصة باإلمام المهديQ وكيفية االستعداد لظهوره وتحويل ثقافة 

االنتظار إلى ثقافة إيجابية ...(.

نش����رت )الراصد نت( الس����عودية في عدده����ا  -92-، في صفر   -
/1432 ه�. مقاال بعنوان:

)ما ينبغي للنبي أن يكون ش����اعرا...( من إعداد: هيثم الكس����واني, جاء 
فيه :

) الحجة: لقب يطلقه الش����يعة اإلثنا عش����رية على  إمامهم الثاني عش����ر 
.)Qالمهدي المنتظر

بتاري����خ  الص����ادر  عدده����ا  ف����ي  البغدادي����ة  )الزم����ان(  نش����رت   -
2010/8/20 مقاال بعنوان:

)كالم على الماشي( بقلم: حسن النوّاب. وقد جاء في المقال:
 Qويكف����ي أن جمي����ع األدي����ان  أجمعت عل����ى ظهور اإلم����ام المهدي ...(

.)..Qسيقترن مع ظهور المسيح

نش����رت )الرافدين( العراقية  في عددها الصادر في يوليو 2010   -
مقاال بعنوان ) والدة ووجود اإلمام المهديQ( بقلم: مجاهد منعثر منش����د, 

جاء فيه: 
)بم����ا أن العال����م برمّته يؤمن بوجود  منقذ للبش����رية .. الب����د من اإليمان  

واإلعتقاد باإلرادة اإللهية(.

ن�سو�س ن�ستقيها من عامل �لوحي نتناول فيها عقيدة �لرجعة وفقاً للكتاب و�ل�سنة

طوبى لل�سابرين يف �لغيبة
فرح موسى

�أّنهل تعلم؟

توقيع الناحية املقد�شةQ اإىل اأبي احل�شني االأ�شدي

منا�شبات ال�شهر:
2- ن����زول آي����ة فرض صيام ش����هر رمض����ان على 

المسلمين  سنة 2ه�. 
3- والدة س����يد شباب أهل الجنة اإلمام ا لحسين 

بن علي Q سنة 4 ه� أو 3 ه�. 
4- والدة أب����ي الفضل العباس بن أمير المؤمنين

Q سنة 26ه�.
5- والدة اإلم����ام عل����ي ب����ن الحس����ينP زي����ن 

العابدينQ سنة 38ه�. 
10- خ����روج توقي����ع اإلم����ام المهديQ  للش����يعة 
يخبره����م بانته����اء الغيبة الصغرى بوفاة آخر س����فرائه 

السمري رحمه اهلل سنة 329ه�. 
11- والدة أشبه الناس برسول اهللN علي األكبر 

بن اإلمام الحسينP سنة 33 ه�. 
15- والدة بقي����ة اهلل األعظ����م, ول����ي اهلل اإلمام 
الحجة بن الحس����نP س����نة 255 ه�����. ونهاي����ة الغيبة 
ب����ن محم����د  عل����ي  الراب����ع  الس����فير  بوف����اة  الصغ����رى 

.G.السمري
18- وفاة الحسين بن روح النوبختي رحمه اهلل, 

السفير الثالث لإلمام الحجةQ ببغداد سنة 326 ه�. 
اأعمال ال�شهر: 

يستحب فيه للممهد القيام باألعمال اآلتية: 
-ص����وم الش����هر ووصل صيام����ه بش����هر رمضان. 
والتص����دق فيه, واإلكثار من الص����الة على محمد وآله 

)مفاتيح الجنان(. 
-أن يقول في كل يوم س����بعين مرة )أس����تغفر اهلل 
وأس����أله التوبة(, وأن يس����تغفر كذلك بالقول )أستغفر 
اهلل ال����ذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم الحي القيوم, 

وأتوب إليه( )مفاتيح الجنان(. 
- أن يصلي كل خميس منه ركعتين, يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب مرة و)قل هو اهلل أحد مائة مرة(, 
ف����إذا س����لم صلى على النب����يN وآل����هK مائة مرة, 

)مفاتيح الجنان(.
-صيام أوله ويوم االثنين والخميس منه )مفاتيح 

الجنان(. 
-أن يصل����ي عند كل زوال من أيام ش����عبان, وفي 
ليلة النصف منه الصالة المروية عن الس����جادQ كما 

هو مفصل في )مفاتيح الجنان(. 
-ص����الة اثنتي عش����رة ركع����ة  يقرأ ف����ي كل ركعة 
الحم����د م����رة, والتوحيد إحدى عش����رة م����رة )مفاتيح 

الجنان(. 
-صي����ام الثالث من����ه, والدعاء فيه بم����ا ورد في 

)مفاتيح الجنان(. 
-الغس����ل ليلة النصف من ش����عبان وإحي����اء الليلة 

بالصالة والدعاء واالستغفار )مفاتيح الجنان(. 
- وغير ذلك من األدعية واألذكار. 

وفي ف�شل ليلة الن�شف من �شعبان 
 تحدثنا األخبار, التي منها:-

-أن رسول اهللN قال )من أحيا ليلة العيد وليلة 
النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب(. 

-وعن علي بن الحس����ينQ انه ق����ال: )من أحب 
ان يصافحه مائة ألف وأربعة وعش����رون ألف نبي فليزر 

الحسينQ في ليلة النصف من شعبان, فان المالئكة 
والنبيين يستأذنون اهلل في زيارته ويؤذن لهم, فطوبى 

لمن صافحهم وصافحوه(. 
-وع����ن جعفر ب����ن محم����د الصادقQ ان����ه قال: 
)س����ئل الباقرQ ع����ن فضل ليلة النصف من ش����عبان؟ 
فق����ال: )هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر, فيها يمنح اهلل 
العباد فضل����ه, ويغفر لهم بمنه, فاجتهدوا في القربة 
الى اهلل فيها, فإنها ليلة آلى اهلل على نفس����ه ان ال يرد 
س����ائال س����أله فيها ما لم يس����أله معصية, وإنها بإزاء 
م����ا جعل ليلة الق����در لنبيناN, فاجته����دوا في الدعاء 

والثناء على اهلل(. 
-وع����ن الرضاQ انه ق����ال: )كان عليQ ال ينام 
ث����الث ليال, ليلة ثالث وعش����رين من ش����هر رمضان, 
وليلة الفطر, وليلة النصف من ش����عبان, وفيها تقسم 

األرزاق واآلجال, وما يكون في السنة(. 


