
مــا زال الحديــث متواصــا وشــرح 
فقــرات هــذا الدعــاء الشــريف، وقــد 
وصــل بنــا الحديــث إلــى شــرح الفقــرة 

التالية:
ِنســاِء  سَــيِّدََة  ابْنَتَــهُ  )وَزَوَّجَــهُ 
اْلعاَلميــنَ، وََاحَــلَّ لَــهُ مِــنْ مَسْــِجدِهِ مــا 
حَــلَّ لَــهُ، وَسَــدَّ االَْبْــوابَ اِالّ بابَــهُ، ثُــمَّ 
اَوْدَعَــهُ عِْلمَــهُ وَحِْكمَتَهُ َفقاَل: اَنـَــا مَدينَُة 
اْلعِلْــِم وَعَلِىٌّ بابُهــا، َفمَــنْ اَرادَ اْلمَدينََة 
وَاْلحِْكمَــَة َفلْيَْاتِهــا مِــنْ باِبها، ثُــمَّ قاَل: 
اَنْــتَ َاخي وَوَصِيّي وَواِرثــي، َلحْمُكَ مِنْ 
َلحْمــي وَدَمُكَ مِنْ دَمي وَسِــْلمُكَ سِــْلمي 
وَحَرْبُــكَ حَرْبي وَاإليماُن مُخالٌِط َلحْمَكَ 
وَدَمَــكَ َكمــا خاَلَط َلحْمي وَدَمــي، وَاَنْتَ 
َغداً عََلى اْلحَــوِْض خَليَفتي وَاَنْتَ تَْقضي 
دَيْني وَتُنِْجزُ عِداتي وَشيعَتُكَ عَلى مَناِبرَ 
مِــنْ نُــور مُبْيَضَّــًة وُجُوهُهُــمْ حَوْلــي فِــي 

اْلجَنَّةِ وَهُمْ جيراني(.
قلنا في الشرح السابق إّن الفقرات 
التي بصدد شــرحها والتي ستأتي والتي 
محــاور  حــول  مترابطــة  كلهــا  ســبقت 
ثاثــة، تحدثنا في المحــور االول منها 
وتحــت عنــوان )صفات توجب اســتمرار 

خــط الهدايــة اإللهيــة( وســنتحدث عن 
المحــور الثانــي فــي )آثــار ونتائــج 
تترتــب علــى تلــك الصفــات(، فيما 
فــي  القادمــة  الحلقــة  عــن  ســنتحدث 
المحور الثالث عن صور من الممارسات 
العمليــة التــي اوجبتها صفات اســتمرار 

خط الهداية اإللهية.
وحديثنــا اآلن عــن المحــور الثانــي 

بعد أْن تم الحديث عن المحور االول.
المحور الثاني: 

يفرّع الدعاء المبارك على الصفات 
بهــا  يتحلّــى  أْن  البــدّ  التــي  والكمــاالت 
اإلمــام مجموعــة من اآلثار بعضــاً منها 
تكوينيــاً واآلخــر اجتماعيــًا، وأول أثــر 
يترتــب على صفات االمامة وهو يختص 
 Kدون بقية االئمة Qبأمير المؤمنين
وليس بتكويني، وإنما اجتماعي وناشئ 
عن ضرورة أْن يكون هناك علقة ورابط 
بين عنصــري النبــوة واإلمامة، فكانت 
الزهراءP هي ذلك العنصر الرابط، 
وأشار الدعاء المبارك الى هذه الحقيقة 
مفرّعــاً إيّاهــا علــى صفات اإلمــام التي 
يجــب أن توجد في اإلمام، ولكي يتفرع 

منه االئمةK اقتضــت الحكمة اإللهية 
بيــن  االســتمراري  التركيــب  يكــون  أْن 
النبــوة واإلمامة بكيفية تســتدعي وجود 
وســاطة تنتقل عبرها اإلمامة من النبي 
اإلمام إلى اإلمــام غير النبي، فتحدث 
الدعاء عن اّن أوّل األئمةQ إمام وليس 
بنبــي بواســطة فاطمةP التي ســتقوم 
 Nبنقــل هــذا اإلرث مــن النبــي محمد
إلــى علــيQ، ليتفــرّع منهمــا أغصــان 
شــجرة اإلمامــة، فجــاء الدعــاء ليفرّع 
علــى قولــه )إالّ أنــه ال نبــي بعــدي( قوله 
)وَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَــيِّدََة ِنســاِء اْلعاَلمينَ(، 
ومــن هنــا يمكن لنــا أْن نفهــم مجموعة 
مــن االحاديث التي صدرت بحق فاطمة 
الزهــراءP كحديثــهN )انهــا روحــه 
اإلمامــة،  روح  اي  بيــن جنبيــه(  التــي 
وكحديــث االئمةK مــن انها حجّة اهلل 
عليهــم وكحديثهمK مــن أّن معرفتها 
دارت عليها القرون األولى، وأنّه لوالها 
لمــا حصلت المعرفــة اإللهية ولما كانت 

النُظم الربانيّة بالشكل الذي نراه.

الوعد االلهي باستخاف االنسان 
فــي األرض كجوهر الوجــود, ومن ثم 
تمكينــه فيمــا لو عمــل صالحــاً لخدمة 
آمالهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  االنســانية 
وطموحاتهــا بأْن يعيش الناس احراراً. 
بخطابــه  الكريــم   القــرآن  أكــدّه  قــد 
الَّذيــنَ  اهللَُّ  )وَعَــدَ  الجليــل  االنســاني 
آمَنُــوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ َلهُــمْ مَغْفِرٌَة 

وَ َأجْرٌ عَظيمٌ( )المائدة: 9(.
أي أْن يســتبدل البــاري عــز وجــل 
لتحقيــق  واطمئنانــاً  أمنــاً  خوفهــم 
المجتمع الصالــح, بوراثة األرض كما 

وعد األنبياء من قبل.
فالتوحيد الحقيقي واتباع دعوات 
الرســل واألنبيــاء يدعــو إلــى الصفــاء 
والوئــام والســلم والســام العالمــي, 
المهــدوي  المشــروع  خــال  ومــن 
االنســاني يصــل صــوت اإلمــام العــدل 

االنســانية  ارجــاء  إلــى  المنتظــر 
لتؤمــن بدعوته التي هي اســتمرار 

مــن  الصالــح  الســلف  لمنهــج 
االنبياء, واألولياء, ويتحقق 

والســام...وتخلو  األمــن 
الرذيلــة... مــن  األرض 

وتعــم الفضيلة...وينــزوي 
الغــل... العنف...ويــوأد 

الكره...وينحســر  ويتراجــع 
الحــب... الحقد...ويعــم 

الرخاء...وتنبلــج  ويظهــر 
الســعادة...ويذوي األلم...وتخــرج 
األرض  كنوزها.وتــزرع  األرض 

لمن يستصلحها...
إن تحقيق االكتفــاء االقتصادي, 
والزراعــي, والصناعي, مــع االيمان 
بحلمــه  االنســان  يشــعر  العميــق 
الضائــع مــن فــردوس األرض المفقود 

البشرية,فاالســتقرار  تأريــخ  طيلــة 
لاســتقرار  رديــف  االجتماعــي 
االقتصــادي, فتوزيــع الثــروة العــادل 

يلغي التفاوت الطبقي...

ذكــر الصــدوقH في كمالــه رواية 
عــن رســول اهللN أنَّه قــال: )المهدي 
وكنيتــه  اســمي،  اســمه  ولــدي،  مــن 
كنيتي، أشــبه الناس بي خَلقاً وخُلُقًا، 
تكون به غيبة وحيرة تضلُّ فيها اأُلمم، 
ثمّ يقبل كالشهاب الثاقب يمألها عدالً 
وقســطاً كما ملئت جوراً وظلمًا( )كمال 

الدين: 286/ باب 25/ ح 1(.
أولٰى أهل البيتK وعلٰى رأســهم 
سيّد المرسلينN أهمّية خاصّة لمنقذ 
البشـرية ومهدي اأُلمم، فا غرابة أن 
نجــد أكثر من )500( رواية عن طريق 
الخاصّة والعامّة رويت عن لسان رسول 
اهللN فقــط فضًا عن العشـــرات بل 
األطهــار األئمّــة  لســان  عــن  المئــات 

K، حيــث وضَّحــت هــذه الروايــات 
وجوهــر  أبعــاد  مــن  الكثيــر  الشـــريفة 
وأهــداف العقيــدة المهدويــة، وركَّزت 
علــٰى المصــداق األوحد لهــذا المفهوم 
السلســلة  هــذه  فــي  ونحــن  المهــدوي. 
نحــاول  معصوميــة(  )مهدويــات  مــن 

وبجهــد المقــّل االســتنارة بكلمات 
أهــل البيــتK النورانية إللقاء 

بصمــة،  وإضافــة  ضــوء، 
وإعطاء إشــارة لطبيعة هذه 
المهمّة  العقيدة اإلساميّة 

مــن خال شــرح مختصر 
لرواياتهم الشريفة.

وحينمــا نتأمَّل في هذه 
النبويــة  المهدويــة  الروايــة 

ركَّــز  قــد   Nّالنبــي أنَّ  ناحــظ 
العقيــدة  فــي  أبعــاد  ثاثــة  علــٰى 
البعــد  يســلِّط  حيــث  المهدويــة، 

األوَّل الضــوء علــٰى توضيــح الشــخصية 
المهدويــة، بينمــا يتكفَّل البعــد الثاني 
فــي  اأُلمَّــة  حــال  وتوضيــح  بيــان  فــي 
البعــد  أمَّــا  الشــخصية،  هــذه  عصـــر 
الثالــث واألخيــر فيتمحــور في خاصة 
الهدف المشـــروع الــذي تنهض به تلك 
الشــخصية. إذن فأمامنــا ثاثــة أبعاد 
اســتعرضتها الروايــة الشـــريفة ببيــان 
صــورة  يعطينــا  دقيــق  ووصــف  رائــع 

واضحة وجليّة لعصر الظهور المقدَّس.
البعد األوَّل: التعريف بالشخصية:

وفي هذا البعد الجوهري يرشــدنا 
رســول اهللN إلــٰى الفحــص والبحــث 
عن ذات الشــخص وعــن منهجه، فا 
يمكن االعتماد علٰى ركيزة واحدة، بل 
ال بدَّ من النظر إلٰى الســالك والســلوك 

والناهج والمنهج.

الزيــارة  فقــرات  وشــرح  متواصــًا  الحديــث  زال  مــا 
المهدوية المباركة، زيارة آل ياسين، وقد وصل بنا الحديث 
امُ عَلَيْكَ ياتالِيَ كِتاِب اهلل وَتَرْجُمانَهُ(. إلى شرح فقرة )السَّ

وشــرح الفقرة المباركة مــن الزيارة يقع في محور واحد 
تحت عنوان أهل البيتK أهل القرآن.

إّن الحديــث عن أهل البيــتK بمعزل عن القرآن ليس 
بحديــث عنهــم، كمــا ان الحديث عــن القرآن بمعــزل عنهم 
ليــس بحديــث عن القــرآن، وانما هــو حديث عن شــيء آخر 
وهــذه الحقيقــة التازميــة مــن الطرفين، كما انهــا بحقيقة 
أّن  كمــا  وجودهــم  يســتدعي  القــرآن  واقــع  اّن  إذ  واقعيــة، 
وجودهــم يســتدعي القرآن، فهي أيضــاً مؤكد عليهــا قرآنياً 
ونبويــًا، فالقــرآن الــذي يخاطب المســلمين دون اســتثناء، 
بــل النــاس كلهــم يتحدث عن نفســه بأن وجوده وجــود يحتاج 
فــي االســتجاء والبيــان إلــى أهــل العلــم وأهــل القــرآن وإالّ 
فــإن القرآن بمعــزل عن أهل البيــتK، ويكون اتبــاع آياته 

اتباعــاً للمتشــابه الــذي يــؤدي إلــى زيــغ القلــوب، بخــاف 
االتبــاع المقتــرن الذي ينتــج االســتقامة، قال تعالــى: )مِنْهُ 
آيــاتٌ مُحَْكماتٌ هُــنَّ ُأمُّ اْلكِتاِب وَ ُأخَرُ مُتَشــاِبهاتٌ َفَأمَّا الَّذينَ 
فــي  ُقلُوِبِهمْ زَيٌْغ َفيَتَِّبعُوَن ما تَشــابَهَ مِنْهُ ابْتِغــاَء اْلفِتْنَةِ وَ ابْتِغاَء 

تَْأويلِهِ وَ ما يَعَْلمُ تَْأويلَهُ ِإالَّ اهللَُّ وَ الرَّاسِخُوَن فِي اْلعِْلِم(. 
امّــا النبــي األكرمN الذي مــا فتئ يؤكد هــذه الحقيقة 
ويصرّح بها مجهراً أّن بغير التازم بين القرآن والعترة يكون 
اتباع تعاليم اإلسام منتجاً لدين جديد ومؤديّاً بصاحبه إلى 
الضــال واالنحراف، حيث خاطب األمّة مراراً وتكراراً بانّه 
وباعتبارها ســنة طبيعيــة، تاركها وملتحق بربّــه وانه مخّلف 
فيهــا مــا يجــب التمســك بــه وهــو حبــل اهلل المتيــن الموجب 
الســتمرارها في خط الهداية واالســتقامة، وان تركه ضال 
وانحــراف أال وهــو كتاب اهلل وعترته أهــل بيته ذلك الحديث 

المعروف بحديث الثقلين.
فحقيقــة االرتبــاط الملكوتــي بيــن القــرآن وأهــل البيت

K حقيقة ال تخفى على أحد، إذ كيف تخفى وهي الســبيل 
الوحيد بالنجاة من يرغب بالنجاة.

 Qوهنــا تأتي الزيارة المباركة لتخاطب اإلمام المهدي
بانّــه هــو التالي لكتــاب اهلل، وأنّــه ترجمان اآليــات القرآنية 
وهــذا يعني أّن تاوة الكتــاب وترجمته إلى أحكام ونُظم، بل 
ان وجــوده ال يكــون إال بوجــود عدله وهو الفــرد المعصوم كما 
أّن القرآن معصوم فابد أْن يكون القائد إلى القرآن والرائد 
إليــه منــزّه عمّــا من شــأنه أْن يحــرف الناس عن االســتقامة 
فالقرآن الذي جاء لقيادة الناس إلى الهدى، وال يتصور فيه 
أْن يقودهــم إلــى انحراف وضال بعد التســليم إلى احتياجه 
إلــى رائد وقائد البــدّ أْن يكون ذلك معصومــاً بعصمة الكتاب 
والبــدّ أْن يكــون موجــوداً في كل زمــان لوجود الكتــاب في كل 
زمان، ولحاجة كل إنسان إلى الهداية القرآنية التي ال تتأتّى 

إال بوجود الهادي والترجمان فكان إمام الزمان.

الفضائيــات  فــي  اليــوم  يطــرح 
نظريــة تقــول بــأّن كل شــيء فــي هــذا 
العالــم متغيّــر, وأّن العالــم فــي تطور 
 Qيومــا بعــد يــوم, فشــريعة موســى
نســخت الشــرائع التــي كانــت قبلهــا, 
شــريعة  نســخت   Qعيســى وشــريعة 
يقــارب  مــا  بينهمــا  وكان   Qموســى
 Nألف وســتمائة سنة, وشريعة نبينا
نسخت شــريعة عيسىQ وكان بينهما 
مــا يقارب خمســمائة ســنة, هنا يأتي 
سؤال حاصله أنه اذا كانت الفترة بين 
موســىQ وعيسىQ وجيزة, وهكذا 
الفتــرة بيــن عيســى ونبينــاN وجيزة 
تعالــى  اهلل  يغيــر  أْن  اقتضــت  أيضــا 
جديــدة,  بشــريعة  ويأتــي  الشــريعة 
فكيف نبقى على شــريعة اإلسام أكثر 
من ألف ســنة, ومــن يدري لعل اإلمام 
آالف  بعــد  إالّ  يظهــر  ال   Qالمهــدي
السنين, فالغيب ال يعلمه إال اهلل وهل 
بإمــكان الشــريعة اإلســامية أن تلبــي 
جميع حاجات اإلنســان؟ حتى اإلنسان 

الذي يأتي بعد آالف السنين؟.
فاليوم هناك من يســعى لبث هذه 

الشبهة في أوساط المجتمع, ويحاول 
بــل  الحيــاة,  عــن  الديــن  يفصــل  أن 

يحاول التشــكيك في اإلمــام المهدي
Q, ويقــول: نحــن لســنا بحاجــة 
إلى اإلمام المهديQ إال في زمن 

ظهوره, وأما اآلن فلســنا بحاجة 
بحاجــة  لســنا  وكذلــك  اليــه, 

إلــى الصــاة والحــج وغيرهــا من 
العبــادات, فاإلنســان اليــوم أصبح 

فكــره ناضجــا وباســتطاعته أن يحــل 
مشــاكله بفكره وعقله, فلســنا بحاجة 
إلــى شــريعة ســماوية تعيــن التكليــف 

علينا.
هــذه  عــن  الجــواب  فــي  ونقــول 
الشــبهة: إّن اهلل تعالــى قــد ضرب في 
القــرآن الكريم مثًا وهو قصة موســى 
والخضرL, فموســى كان لديه علم 
الشــريعة الظاهــرة, وهــي ال تقتضــي 
خــرق الســفينة, وال قتــل الغام, وال 
بنــاء الحائــط، فــإذا كان اهلل تعالــى 
الظاهريــة  الشــريعة  علــى  يقتصــر 
لمــا قتــل الغــام وبســببه كان النــاس 
يحرمــون من ســبعين نبيا, لكن أوجد 

اهلل تعالــى الخضــر ليعمل فــي الخفاء 
بواسطة علمه اللدني ما فيه المصلحة 
للبشرية يقول تعالى: )َفوَجَدَا عَبْدًا مِنْ 
عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمًَة مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ 
مِنْ َلدُنَّــا عِْلمًا( )الكهــف:65(, يقول 
العلمــاء: ان المــراد مــن )عبادنــا( أن 
هنــاك مجموعــة مــن العبــاد زودناهم 
بالعلم اللدني, وبواســطته يعملون في 
الخفاء ويحدثــون تغييرات مهمة تكون 

في صالح المجتمع اإلنساني .

اإرادة المهديQ و�صراع الإرادات
الكثيــر مــن المؤمنيــن تنتابهــم فــي أغلــب 
األحيــان مجموعــة مــن االفــكار تتمحــور حــول 
الكيفيــة التــي يجلبــون بهــا رضــا اهلل ســبحانه 
وتعالــى ويأمنــون عقابــه، ولكــن الغالــب منهم 
وفــي ميــدان العمــل يجــد نفســه بعــد فتــرة من 
الزمن وانقضاء أغلب العمر، قريباً من ســخط 

اهلل وبعيداً عن رضاه!.
والحري بالمؤمن الكيّس أْن يلتفت إلى هذه 
الحقيقة ويجعلها من مهمّات قضاياه اليومية بل 
اآلنيــة، ألنها تدخل فــي حقيقة صراع اإلرادات 
وإذابة اإلرادة الشخصية في إرادة اهلل سبحانه 

وتعالى. 
ولكي نرســو علــى بر األمــان ونلتمس نتائج 
هــذه القضية المصيريــة البدّ للمؤمــن أْن يأخذ 
بيــده شــخص يقــوده فكريــاً ويجذبه عمليــاً من 
خــال الفكــرة الصحيحــة والممارســة الدقيقة 
 Kواألئمة Nلهــذه القضيــة. فالنبــي األكــرم
نّظــروا لصــراع اإلرادات فكريــًا، قــال رســول 
اهللN )ايهــا النــاس انمــا همــا نجــدان نجــد 
خيــر ونجد شــر فما بــال نجد الشــر احب اليكم 
مــن نجــد الخيــر(، ومارســوه عمليــاً. والعلماء 

والصلحاء لم يتخلّفوا عن ذلك.
وكل مؤمن عاقل يؤمن بحقيقة ذلك البدّ له 
مــن الســير على هذا النهــج، إالّ اّن الخوف من 

زلة القدم في الميدان.
هنا يأتي دور المحاسبة الدقيقة والمراقبة 
الدائمــة وفي اخف القضايا، واشــدها وفي كل 
حالــة يمر بها االنســان البدّ أن يرجع إلى صراع 
اإلرادات، وان أية ارادة يغلب في هذا القرار او 

تلك الممارسة؟.
وكام  الســماء  حديــث  علــى  مزيــد  ال 
األوليــاء في اّن مــن اذاب ارادته في ارادة مواله 
وانصهــرت اإلرادتان لتنتج إرادة المولى، فقط 
أْن يكــون هــو الناجــي في اآلخرة بل هو الســعيد 

المطمئن في الدنيا.
فــإذا اردنا انتاج االفكار، أو اتخاذ قرار، 
أو عمــل ناجــح باســتمرار فابــدّ ان نلتفــت الى 
مركز ذلك وإلى ان سره ومكنون النجاح فيه هو 
عرض إرادتنا على إرادة اإلمامQ، فان ُغلّبت 
صُلحت وان ُغلِبت فســدت، وهنا مكمن الخطر 

وأصل القضية.
واآلخــرون  تريــد،  وأنــت  أريــد،  فأنــا 
يريــدون، واإلمــامQ يريــد، فمــن هــو الــذي 
تــذوب إرادته في اآلخر ومن هــو الذي يتقدم أو 
يتأخر، أليس المتقدم عليهم مارق، والمتأخر 
عنهــم زاهــق، فــا يبقــى إال المتمســك بهم، 
أي الذائبــة ارادته فــي ارادتهم هو ذاك الوحيد 

الفائز والمطمئن.
والقضيــة ليســت بتلــك البســاطة وإالّ لكان 
الــكل صلحــاء، بل هــي نــادرة إلى حــد يتحدّى 
القرآن فيها الناس ويصف المتمسكين بها بأقل 
القليل،)وََقلِيــٌل مِــنْ عِبــادِيَ الشَّــُكورُ( والّافت 
للنظــر اّن الــكل يتحــدث عنهــا عندمــا يتحــدث 
وكأنه متمسك بها وسائر على خطاها واآلخرون 

هم المخالفون!.   
رئي�س التحرير
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االستخالف والتمكني ودور اإلعالم يف التهيئة لذلك

املهدوية املحمدية النبوية:

مهدويات معصومية

حملة متى ترانا ونراك العاملية الثانية تحقق أعلى النتائج لتحصد الرقم
5,406,087,279 صلوات على النبي وآله

شرح دعــــاء الندبة

شرح زيــــــــــــــــارة آل ياسني

علم اإلمام اللدني وإشكالية تغيَر الشريعة

صباح محسن كاظم

السيّد محمّد القبانجي

الحلقة األولى

هيئة التحرير _الحلقة السابعة_

 Qمجموعة من المقاالت تتناول أحاديث العترة المعصومة عن اإلمام المهدي
وصفاته وغيبته ونكات أخرى يقف عليها القارئ لهذه السلسلة

رابطة إحياء دعاء الندبة

الحلقة الثامنة عشرة

الشيخ علي الدهنين
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عن ســعيد بن المســيب قــال: كنا 
 Qعند أم ســلمة، فتذاكرنــا المهدي
فقالــت ســمعت رســول اهللN يقــول: 
المهــدي حــق وهــو مــن ولــد فاطمة، 
وعــن الزهــري عن علــي بن الحســين 
عــن أبيــه اّن النبــيN قــال لفاطمــة
P: المهــدي مــن ولــدك، وعــن أبي 
أيــوب األنصاري قال: قال رســول اهلل
N لفاطمــةP، والــذي نفســي بيده 
البــدّ لهــذه األمّة من مهــدي وهو واهلل 
من ولدك، وفي )كنوز الحقائق( لعبد 
الرؤوف المناوي عن النبيN انّه قال 
لفاطمةP: أبشري يا فاطمة المهدي 
 Qمنــك. وعــن جابر عــن أبــي جعفر
قال: )المهدي رجل من ولد فاطمة(. 

كثيــرات،  المهــدي  أمهــات  اّن 
فاطمــة أمه، وخديجــة أم فاطمة هي 
أمّــه أيضــًا، وكل أم ألحــد أبويــه مــن 

أحد الطرفين هي أمّ له. 
معلــوم  هــو  كمــا   Qالمهــدي اّن 
مــن ولــد فاطمــةP، من ولــد ولدها 
الحسينQ، فكل زوجة كانت أنجبت 
أيضــاً  هــي   Qالحســين بعــد  إمامــاً 
 Pفاطمــة فلمــاذا   ،Qللمهــدي أم 
ولمــاذا التركيــز على فاطمــةP؟ أنه 
الشك أن شــرافة األبوين تعطي معنى 
للشــرافة يزيــد فيــه اإلنســان شــرافة 

على شرافته، نعم اّن اإلسام جعل 
شــرافة اإلنســان بتقــواه، وبورعه، 
لطاعتــه هلل، وكل أئمتنــاK كانوا 

ريــب  وال  الشــكّ  لكــن  كذلــك، 
الشــامخة  األصــاب  اّن  فــي 
واألرحــام المطهــرة لهــا حــظ 

اإلنســان  شــرافة  مــن  أيضــاً 
وبنــي البشــر، وهــذا قانــون 

عقائــي عام في هــذا العالم، 
وقد جــرت الشــريعة المقدســة 

يكــون  اْن  فــي  أيضــًا،  عليــه 
للمهــدي،  أبــاً   Nاألعظــم النبــي 
 Pالزهــراء الســيدة  تكــون  وأْن   ،
ســيدة نســاء العالميــن مــن األولين 

يعطــي   Qللمهــدي أمــاً  واآلخريــن 
شرافة خاصة، وقيمة خاصة لشخص 
أيضــاً  ويعطــي  ولــدوره،   Qالمهــدي
تسلية خاصة للزهراءP، النّنا نلمح 
في األحاديــث اّن الخطــاب دائماً كان 
البشــرية،  منجــي  اّن   ،Pلفاطمــة
الــذي  اإللهيــة،  العــدل  دولــة  مقيــم 
علــى يديه قــدّر اهلل اْن تشــرق األرض 
بنــور ربها، واْن يــرث الصالحون هذه 
األرض هــو مــن ولدهــا، فهذه تســلية 
للزهــراءP التــي كانــت تعيــش نوعــاً 
 Nمــن الضيــق وهــي ترى رســول اهلل
يرتحــل عــن الدنيا، وتــرى إرهاصات 

المجتمع القرشــي وما ســيحدث فيه، 
وهــي العالمــة بمــا ســيحدث، بإخبار 
من أبيهاN وبإخبار من ربها عزوجل 
 Nأيضًا، والشك في أّن تركيز النبي
علــى هــذه الفكــرة، واّن المهــدي من 
 Nولدهــا وباألخــص في مــرض موته
يعطي تســلية خاصــة لقلبها الشــريف 
النها اْن عرفت هذا فســيهون عليها ما 
يقــع عليها وعلــى ولدهــا، الّن النجاة 
ســواء فــي الدنيــا او فــي اآلخــرة فــي 
النهاية _والشــك_ لها ولعترتها فانها 
وعترتها هم الناجون ســواء في الدنيا 

أو في اآلخرة.

. . . . .
Pمن ولد فاطمة Qاملهدي
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Qالتاريخ السعودي الوهابي اليهوديممن كتبوا يف اإلمام املهدي
سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف  إرتباطاتها الخفية الوهابية ومعوقات التمهيد 

املوؤَلفاملوؤِلف
رضي الدين بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن 

حجر الهيثمي المتوفى سنة 1401 هـ 
حاشية على القول المختصر في عامات المهدي 

المنتظر 

الحجة البالغة السيد خلف الحويزي الموسوي المتوفى سنة 1074 هـ 

الحجة البالغة في اثبات الرجعة جال الدين الجعفري 

الحجة البالغة في اثبات وجود الحجة المنتظرQ السيد محمد مهدي بن علي بن حيدر البهيكبوري الهندي 

السيد محمد حسين بن محمد علي الحسيني المرعشي 
الشهرستاني المتوفى سنة 5131 هـ 

الحجة البالغة والنعمة السابغة في اثبات وجود امام العصر 

الحجة عجل اهلل فرجه آقا مهدي اللكهنوي 

الحجة في ابطاء القائمQ ابي الحسن محمد بن بحر الرهني السجستاني المتكلم 

الشيخ محمد بن الحسين بن المهدي المهدوي 
السعيدي الاهجي 

الحجة والرجعة 

حرز األمان من فتن آخر الزمان الشيخ علي بن الحسين الكاشفي 

الحضارة في عهد االمام المهدي السيد عباس المدرسي 

الحق المبين احمد بن محمد علي بن كاظم الشاهرودي 

حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر صاح الدين عبد الهادي المعاصر 

الحكومة العالمية المثلى الدكتور جواد جعفر خليلي 

حوار عن االمام المهدي ناصر الحائري 

حواشي الفتن ميرزا نجم الدين جعفر بن محد الطهراني 

حول االمام المهديQ السيد محمد حسين فضل اهلل 

حول المهدي الشيخ ناصر الدين االلباني 

حول المهدي المنتظرQ السيد مرتضى العسكري 

عاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان 
الفوري المتوفى سنة 975 هـ 

خروج المهدي 

الخصائص المهدية الفقيه االصفهاني 

خمس رسائل في اثبات الحجة الشيخ المفيد 

دار السام الشيخ محمود بن جعفر بن باقر بن قاسم 

داعي البشر السيد مهدي بن علي الغريفي البحراني 

الدجال عند الجمهور الشيخ محمد بن جعفربن محمد 

دحض البدعة في انكار الرجعة الشيخ محمد علي الحائري السنقري 

السيد صديق حسن بن أوالد حسن بن أوالد علي 
القنوجي 

الدر المنضود في ذكر المهدي الموعود 

دراسة عملية لروايات عصر الغيبة السيد كاظم الحائري 

دراسة في الخريطة السياسية لعصر الظهور الشيخ علي الكوراني 

الدرر الغيبية الشيخ محمد بن مقيم بار فروشي مازندراني 

الدعاء من صاحب الزمان في مسجد الصعصعة عبد الرسول فيروز كوهي 

ما محمد حسن بن ما عناية الدين المشهدي المتوفى 
سنة 0601 هـ 

دعائم الدين وكشف الريبة: في أثبات الرجعة 

دعوى السفارة في الغيبة الكبرى محمد سند 

مولى محمود بن محمد حسن بن محمد جعفر 
شريعتمدار 

دفع شبهة طول عمر الحجةQ وأثبات حقيقة االثني عشرية 

دالئل خروج القائمQ الحسن بن محمد بن احمد الصفار البصري 

دالئل الرجعة أو االيمان والرجعة الشيخ غام علي العقيقي الكرمنشاهي

دليل العرفان في تحقيق وجود امام الزمان أحمد علي الواعظ 

دليل المؤلفات حول االمام المهدي الشيخ ناجي النجار 

دوحة األنوار في كشف االسرار محمد يزدي المتوفى سنة 7331 هـ 

دولة مهديQ محمد الصادقي 

الدين والرجعة حسن بن حسين السردرودي 

ذخيرة المحشر في احوال المهدي المنتظر محمد ابو عزيز الخطي 

الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن موسى بن بابوية 

ذكر الرجال الذين خرجت اليهم التوقيعات 

ذكر الفتن والكوائن في اخر الزمان سراج الدين ابي حفص عمر بن الوردي   

ذكر القائمQ وغيبته الشيخ حرز بن علي بن الحسين البحراني 

ذكر ما جاء أن المهديQ في آخر الزمانالحافظ محب الدين احمد بن عبد اهلل الطبري 

الحافظ ابي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن احمد بن اسحاق 
بن موسى بن مهران االصفهاني المتوفى سنة 430 هـ 

ذكر المهدي ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته 

ذكرى االمام المهديQ الشيخ محمد نديم فليح الطائي 

إن ابن عبد الوهاب نشــأ في بلدة العينية من باد نجد، 
فقــرأ على أبيــه الفقه على مذهب أحمد بــن حنبل، وكان من 
صغره يتكلم بكلمات ال يعرفها المســلمون، وينكر عليهم أكثر 
الــذي اتفقــوا علــى فعلــه، لكــن لم يســاعده على ذلــك أحد، 
فســافر مــن العينيــة إلــى مكــة ثــم إلــى المدينــة، فأخــذ عن 
الشــيخ عبــد اهلل بــن إبراهيــم بن ســيف، وشــدد النكير على 
االســتغاثة بالنبــيN عند قبــره، ثم رحل إلــى نجد، ثم إلى 
البصرة يريد الشــام. فلما ورد البصرة أقام فيها مدة، وأخذ 
فيهــا عن الشــيخ محمــد المجموعي، وأنكر على أهلها أشــياء 
كثيــرة فأخرجوه منها فخرج هاربًا، ثم جاء بعد عدة تحوالت 
إلــى بلد حريملة من نجد، وكان أبــوه بها فازمه وقرأ عليه، 
وأظهــر اإلنــكار على مســلمي نجد فــي عقائدهم، فنهــاه أبوه 
فلم ينته حتى وقع بينهما نزاع، ووقع بينه وبين المسلمين في 
حريملــة جدال كثير، فأقام على ذلك ســنتين حتى توفي أبوه 
ســنة )1153هـــ(، فاجترأ علــى إظهار عقائــده، واإلنكار على 

المسلمين فيما أطبقوا عليه، وتبعه حثالة من الناس.
وعقيدة ابن عبد الوهاب تنحصر في أربعة أمور:

1. تشبيه اهلل سبحانه وتعالى بخلقه.
2. توحيد اإللوهية، والربوبية.

.N3. عدم توقيره النبي
4. تكفير المسلمين.

قــال أبــو حامد بن مــرزوق في مقدمة كتابه عن )التوســل 
بالنبي وبالصالحين(:

)فهــذه خاصــة علميــة فــي عقائــد محمــد عبــد الوهاب 
ومقلديــه، جمعــت أكثرها مــن المنقول والمعقــول من تحقيق 
علماء اإلســام األعام، وشــيدت صرحها بتاريخ اإلسام، 
ودعمتها بكثير من آيات الكتاب الحكيم، وسنته عليه الصاة 

والسام، فجاءت بحمد اهلل حصناً منيعاً ال يرام(.
وقــد ردّ بعــض أتبــاع األئمــة األربعــة عليــه وعلــى مقلديه 
بتآليــف كثيــرة جيــدة، وممــن رد عليــه مــن الحنابلــة: أخــوه 

سليمان بن عبد الوهاب.
ومن حنابلة الشــام: آل الشــطي، والشــيخ عبد القدومي 
النابلســي فــي رحلتــه، وكلها مطبوعــة، في ناحيتيــن: زيارة 
النبيN، والتوسل به وبالصالحين من أمّته، وقالوا: إنه مع 

مقلديه من الخوارج.
وممــن نــص علــى هــذا: العّامــة المحقــق الســيد محمد 
أمين بن عابدين في حاشــيته )رد المحتار على الدر المختار( 
في باب البغاة، والشــيخ الصاوي المصري في )حاشــيته على 

الجاليــن(، لتكفيــره أهــل )ال إله إال اهلل محمد رســول اهلل( 
برأيه.

والشــك )أّن التكفير ســمة الخــوارج وكل المبتدعة الذين 
يكّفــرون مخالفــي رأيهــم مــن أهــل القبلــة، وال تفيــد هــذه 

الخاصة من مرق إلى الجهة االخرى، ألّن العلماء قالوا:
إّن البدعــة إذا رســخت في قلــب ال يرجع صاحبها عنها، 
ولــو رأى ألــف دليــل واضــح وضــوح الشــمس يبطلهــا، إالّ إذا 
أدركتــه عنايــة اهلل، وإنما هي عاصمة إن شــاء اهلل تعالى من 

لم يدخل في بدعهم(.
ونشــرت مجلــة المرشــد البغداديــة فــي عددهــا العاشــر 

مجلد 2 ص388 والصادرة عام )1346هـ-1927م( ما يلي:
)الوهابيــة فرقــة حديثــة التكوين وجدت منــذ قرنين، أو 
أقــل، وقائدها األول محمــد بن عبد الوهاب من علماء نجد، 
قام بالدعوة إلى مذهبه في باده، وأيّدته الســلطة السعودية 
آنئــذ، وكانــت أهم مبادئه بــادئ بدء هدم القبــور التي يتوجّه 
المســلمون إليها لطلب الحوائج، وتقديــم النذور، والقرابين 
والحكم على أولئك المتوجهين بالكفر، والشــرك، وقد نشــر 

دعوته في كتبه، ورسائله(.

السيد مرتضى الرضوي. . . . .

_الحلقة الرابعة_

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهديQ وسفراءه األربعة )رض(، ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف 
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

اإلمامQ عند الظهور بني اإلنكار والقبول
 Qســيجد أّن اإلمــام المهدي Kإّن المتتبــع لألحاديــث الــواردة عــن أهــل بيــت العصمة
ســيواجه بعــد ظهــوره قبــوالً مــن طائفة، ورفضــاً واســتنكاراً من طائفــة أخرى, وهــذا القبول 
واالســتنكار ســيؤدي إلــى معارك وحروب ومناوشــات يســقط فيهــا نفر كثير, ولــكل من القبول 
واإلنــكار أســبابه الخاصــة, لــذا وإتمامــاً للفائــدة، ســنذكر إن شــاء اهلل بعض تلك األســباب 
الداعيــة لــكل مــن الموقــف االيجابي و الســلبي اتجاه اإلمامQ مــن قبل مجتمع عصــر الظهور 

المبارك:
أوالً: أصحاب الموقف االيجابي:

وهــم ثلــة من األصحــاب الخاصين الذين ســيظهر بهم اإلمامQ في مكــة, ومعهم الذين 
ســيجتمعون فيهــا بعــد ظهور اإلمــام وإقامته هناك، حتــى يتوجه نحو المدينــة، وأضف إليهم 
الحــركات المواليــة لــه فــي باقــي البلــدان التي ســتنظم إليــهQ قبل و أثنــاء بعــض الحروب و 
المعــارك. هــؤالء ســيكون بعضهــم قــادة وبعضهــم جنوداً فــي  حركــة اإلمامQ في فتــرة وضع 
الســيف، والبعض اآلخر ســيقومون بأدوار أخرى ذات أهمية في مناطقهم. أما أهم األســباب 
الموجبة التي جعلت هؤالء يقفون هذا الموقف الحسن اتجاه اإلمام فنستطيع أْن نلخّص بعضها 

بالتالي:
1_ ســبب يرجــع إلــى عالم الذر, وهذا بحــث ليس هنا محلــه, إال أن مختصره هو حديث 
الرســولN الذي مضمونه )الســعيد ســعيد في بطن أمه والشــقي شــقي في بطن أمه(, وعن 
اإلمــام الصــادقQ )لو قد قــام القائمQ ألنكره النــاس...ال يثبت عليــه إالّ مؤمن قد أخذ اهلل 
ميثاقــه فــي الذر األول(. روى ذلــك النعماني في غيبته. وعن اإلمام الصــادقQ قال: )إياكم و 
التنويه! أما واهلل ليغيبن إمامكم سبتاً من دهركم, ولتمحصنّ حتى يقال مات أو هلك بأي واد 
سلك! ولتدمعن عليه عيون المؤمنين, ولتكفأّن كما تكفأ السفن أمواج البحر، فا ينجو إالّ من 

اخذ اهلل ميثاقه وكتب في قلبه اإليمان و أيّده بروح منه...(.
2_ سبب يرجع إلى حياة االنتظار الصحيحة التي قضاها الشخص أيام الغيبة الكبرى:

فمــن إحدى ثمــرات االنتظار الصحيح هو نصرة القائم عند إدراك ظهوره, بل األمر أكثر 
مــن ذلــك فــإن بعض المنتظرين يرزقون نصــرة اإلمام حتى بعد وفاتهم, عــن أبي بصير قال: 
قــال أبــو عبــد اهللQ: )ليعدّّن أحدكم لخروج القائم ولو ســهما, فــإن اهلل تعالى إذا علم ذلك 
مــن نيتــه, رجوت أن ينســى في عمره حتى يدركه, فيكون مــن أعوانه و أنصاره. عن أبي بصير 
قال: قال الصادق جعفر بن محمدQ في قول اهلل عز وجل: )يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع 
نفســا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كســبت في إيمانها خيرًا(, يعني خروج القائم المنتظر
Q منا, ثم قالQ: يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهور في غيبته و المطيعين 
ِ ال خَوْفٌ عَلَيِْهمْ وَ ال هُــمْ يَحْزَنُوَن(. وعن  لــه عنــد ظهــوره, أولئك أولياء اهلل: )َأال ِإنَّ أَوْلِيــاَء اهللَّ
أبي بصير, عن أبي جعفرQ قال ســألته عن قول اهلل: )ِإنَّ اهللََّ اشْــتَرى  مِنَ اْلمُؤْمِنينَ أَنُْفسَهُمْ 
وَ َأمْواَلهُــمْ بِــَأنَّ َلهُمُ اْلجَنََّة يُقاتِلُوَن في  سَــبيِل اهللَِّ َفيَْقتُلُوَن وَ يُْقتَلُــوَن وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ 

اإْلِنْجيِل وَ اْلُقرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى  ِبعَهْدِهِ مِنَ اهللَِّ َفاسْتَبْشِرُوا ِببَيْعُِكمُ الَّذي بايَعْتُمْ ِبهِ وَ ذلِكَ هُوَ اْلَفوْزُ 
اْلعَظيــمُ(؟ قــال: يعني في الميثاق, قال ثم قرأت عليه: )التائبون العابدون(, فقال أبو جعفر: 
ال, ولكن اقرأها: التائبين العابدين... وقال: إذا رأيت هؤالء, فعند ذلك هؤالء اشــترى منهم 

أنفسهم وأموالهم يعني في الرجعة.
3_اآليــات و الكرامــات و المعجزات التي يأتــي بها اإلمامQ قبل وأثناء الظهور المقدس: 
فعن اإلمام الصادقQ: )ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء االّ ويظهر اهلل تبارك 
وتعالــى مثلهــا في يد قائمنا, لتمام الحجة على األعداء. فكل هذه األمور با شــك ســتؤثر على 
الوضع  العالمي ككل, بل ســمعنا بعض  الروايات بأّن الســفياني نفسه يتزعزع ويقرر االنضمام 
خلف اإلمامQ لو ال حواشــيه ومريديه, عن حنان بن ســدير, عن أبي جعفرQ قال: ســألته 
عــن قــول اهلل عز وجل: )ِإْن نَشَــْأ نُنَــزِّْل عَلَيِْهمْ مِنَ السَّــماِء آيًَة َفَظلَّتْ َأعْناُقهُــمْ َلها خاضِعينَ(؟ 

قال: نزلت في قائم آل محمد صلوات اهلل عليهم, ينادي باسمه من السماء.
4_ تطلع بعض األشخاص إلى أي نظام جديد أو حركة جديدة عسى أْن تخلصهم من والة 

الظلم والجور التي ستمتأل بهما األرض قبيل الظهور على حد تعبير بعض الروايات.
ثانياً: أصحاب الموقف السلبي:

وهم طائفة ولألســف الشــديد أكبر وأوســع من الطائفــة التي تنصــر اإلمامQ,ويتمثلون 
في أشــخاص وحركات ودول, وهم الذين ســيواجهون اإلمام في القول  وفي الفعل وسيواجههم 
اإلمــامQ ويضع عليهم الســيف ويذيقهم شــر عذاب, ولكي نســتطيع أْن نحصــي هؤالء ونذكر 
أكبــر عــدد منهم, يمكننا أن نقســم هذه الطائفة الضالة إلى صنفيــن من حيث اإلنكار لإلمام

Q وكالتالي:
الصنف األول: هم المنكرون ألصل الفكرة اإلسامية بالنسبة للمهديQ وال يعتقدون  بها 
وســيواجهونها ويقفون ضدها. ونقصد بهم هنا من كانوا خارج اإلســام من روم وترك ما شابه 
ذلــك, فيخــوضQ معارك كبيرة مع اليهود والروم وباقي الطوائــف والحركات، مثل الدجال 

ويأجوج و مأجوج وقد ذكرنا بعض الروايات التي تشير لذلك.
الصنف الثاني: من كان داخل اإلطار اإلســامي, وهؤالء ســيكون أكثر إنكارهم لألعمال 
التــي ســيقوم بها اإلمــام المهديQ والطريقــة و الهيئة التي ســيظهر بها, فســينكرونه وعلمه 

ويخوضQ بعض الحروب ضدهم, اما أهم األعمال التي تكون سببا إلنكار هؤالء فهي: 
مجيئــه شــاباً وكذلــك أصحابه: عــن علي بن أبي حمــزة. عن أبي عبــد اهللQ انه قال: لو 
قد قام القائم ألنكره الناس, ألنه يرجع إليهم شــاباً موفقًا, ال يثبت عليه إال من قد اخذ اهلل 
ميثاقــه فــي الــذر األول! وفــي غير هــذه الرواية أنه قــالQ: وان أعظــم البلية أن يخــرج إليهم 
صاحبهم شــابا وهم يحســبونه شيخاً كبيراً. وعن اإلمام أمير المؤمنينQ: ان أصحاب القائم 

شباب ال كهول فيهم اال كالكحل في العين أو الملح في الزاد واقل الزاد الملح.

المهندس يحيى غالي ياسين. . . . .

الرجعــة  عموميــة  عــن  الســابقة  الحلقــات  فــي  تحدّثنــا 
وكيــف  يرجعــون،  مــن  خصوصيــات  وعــن  وخصوصيتهــا، 
ســيرجعون، وهــل أنها من عالم البرزخ، أو مــن عالم الدنيا وما 
هي خصوصياتها، ومن هم الذين يرجعون، وهل الرجعة واحدة 

أو هي متعددة، وسنتحدث اآلن عن:
متى تبدأ الرجعة وهل يرجع جميع األئمة؟.

إّن الحديــث عــن بدايــة الرجعــة ومتــى تكون ينبغــي أْن يكون 
عــن خصــوص الرجعة التي تقع بعد ظهور اإلمــام المهديQ وإالّ 
فغيــر هــذه الرجعــة قد بــدأت منــذ زمن بعيــد، إذ قــد وقعت في 
بنــي إســرائيل وفــي أزمان أخرى وقــد تحدث عنها القرآن بشــكل 
واضح وآيات متعددة )الَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِياِرهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حََذرَ 
ـذي مَرَّ عَلى  َقرْيَةٍ وَ هِيَ خاِويٌَة عَلى  عُرُوشِــها قاَل  اْلمَــوْتِ...( و)َكالَـّ

( وغيرها. أَنَّى يُحْيي  هذِهِ اهللَُّ
فضــًا عــن الرجعــات التــي وقعــت ألناس فــي ازمــان بعض 
االنبيــاء وفي زمــن نبيناN بل وفي أزمــان األئمةK، فقد روى 
الصفــار فــي )بصائــر الدرجــات( أّن رجًا جاء الــى ابي عبد اهلل 
الصــادقQ قائــًا له: )فــداك أبي وأمــي إن اهلــي توفيت وبقيت 

وحيداً فقال ابو عبد اهللQ أكنت تحبها؟.
قال: نعم. قال ارجع الى منزلك فإنك تراها وهي تأكل...(.

إذن فالرجعــة رجعتــان أو أكثــر، علــى مــا تقــدم، منهــا ما 
بــدأ مذ قــرون، ومنها ما يبدأ عند قيــام القائمQ، وقد تحدث 
أهــل االخبــار والحديــث عــن اصنــاف وألوان مــن الرجعــات التي 
تفاوتــت فــي كيفيــة حصولها ومــدة وقوعها وبقاء مــن رجع فيها، 
وإذا الحظنــا األحاديــث العامّة والتي تتحدث عــن إّن ما جرى في 
األمم السابقة سيجري في هذه األمة حذو القذة بالقذة، واّن ما 
وقع في االمم السابقة من رجعات سيقع في هذه األمة، نفهم أّن 
هناك تفصيات في الرجعة التي ستقع وإْن لم تكن لنا عليها أدلة 
خاصــة، ولكنــه وهلل الحمــد توجــد مجموعة من االخبــار تتحدث 
عــن جملــة من خصائــص الرجعــة التي ســتقع عند ظهــور اإلمام 
المهديQ، وعلى هذا االســاس تتضح االجابة عن تساؤل بداية 
الرجعــة، وانها متــى تبدأ؟ إذ انه إْن كان المقصود هو رجعات ما 
قبل الظهور المبارك فانها قد بدأت، أما هي فستبدأ عند الظهور 

مباشرة، وقد نصت جملة من االخبار على ذلك، نقرأ بعضها، 
ففي )إرشاد المفيد( عن أبي عبد اهللQ انه قال: )يخرج القائم
Q من ظهر الكوفة مع ســبعة وعشــرين رجًا، خمســة عشر من 
قوم موســى الذين كانوا يهدون للحق وبه يعدلون وســبعة من أهل 
الكوفة، ويوشــع بن نون وســلمان وأبي دجانة االنصاري والمقداد 
ومالك االشــتر، فيكونــون بين يديه انصاراً وحكامــًا، وفي رواية 
يرويها الكشــي عــن أبي جعفرQ يقول فيهــا: )كأني بعبد اهلل بن 
شــريك العامري عليه عمامة ســوداء ذوابتاها بين كتفيه بين يدي 

قائمنا أهل البيت في أربعة آالف...(.
وفــي خبر آخــر يتحدث الصادقQ عن رجل أســمه نجم بن 

أعين ويصفه بأنه ممن يجاهد في الرجعة.
ولــم ينتــه الحــد عنــد ذكــر مــن يرجــع مدافعــاً عــن الحــق 
 Kبديــن اهلل، انّمــا أخبرنا أهــل البيت Qوتحــت لــواء القائــم
عمــن يرجعــون قتــاالً ألهــل الحــق وطمســاً للديــن وانتشــاره، إذ 
يقــول الصــادقQ: )إّن أول مــن يكرّ الى الدنيا الحســين بن علي 
وأصحابــهK، ويزيد بن معاوية وأصحابه، فيقتلهم حذو القذة 

بالقذة(.
وعنهQ يقول: )اتقوا دعوة سعد، قلت: وكيف ذاك ان سعد 

يكر حتى يقاتل أمير المؤمنين(.
وفــي خبــر عــن أبــي جعفــرQ انّــه كان يقــول: )كان أميــر 
المؤمنينQ يقول من اراد أْن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي 

على دم عثمان وعلى دم أهل النهروان(.
فيمــا يخبــر الصــادقQ أحــد اصحابــه عندمــا قال لــه: إنا 
 ،Qنتحــدث أّن عمر بن ذر، ال يموت حتى يقاتل قائم آل محمد
فقــال إّن مثــل بن ذر مثل رجل كان في بني اســرائيل يقال له عبد 
ربــه وكان يدعــو اصحابه إلى ضالــة فمات فكانوا يلــوذون بقبره 
ويتحدثــون عنــده، اذ خــرج عليهــم من قبــره ينفض التــراب من 

رأسه ويقول لهم كيت وكيت.
بــل يخبرنــا أبا جعفرQ عن عمومية هــذا األمر حيث يقول: 

)...ما من هذه األمة بر وال فاجر االّ سينشر(.  
 Qومــن لطائف هذا الباب يحكى أّن ألبــي حنيفة مع الباقر
 Qحكايــة، حيــث قال لــه يوماً يا أبا جعفر تقــول بالرجعة؟ فقال

نعم، فقال اقرضني من كيســك هذا خمسة مئة دينار فإذا عدت 
أنا وأنت رددتها إليك.

فقــالQ لــه فــي الحــال اريــد ضمينــاً يضمــن لــي أْن تعــود 
إنســان، فإنّــي أخــاف أن تعود قــرداً فا أتمكن من اســترجاع ما 

أخذت مني.
أمــا فيما يرتبــط برجعة جميع األئمةK فــإّن االحاديث في 
ذلــك كثيرة، فضًا عن الذي ورد مــن نصوص في دعاء أو زيارة 
ظهــر منها عمومية رجعتهم، وأّن دولتهم يحكمون فيها بأجمعهم 

واحداً بعد واحد، بل تعدى ذلك الى رجعة االنبياء جميعاً.
ودليــل هــذا القــول فضًا عــن عمومية مــا دل على 
رجــوع ممحضــي أهــل االيمــان وهــم منهــم با شــك، 

روايات منها:
- عــن أبي جعفرQ قال: )اخذ اهلل ميثاق الرســولN على 
االنبيــاء أْن يخبــروا اممهــم بــه وينصــروه، فقــد نصــروه بالقــول 
وأمروا أممهم بذلك وســيرجع رسول اهللN ويرجعون وينصرونه 

في الدنيا(.
- وفي خبر عن علي بن الحســينL في تفســير قوله تعالى 
 Nهــو الرجعــة اذا رجع رســول اهلل( :Qقــال )لَنَنْصُــرُ رُسُــلَنا(

.)Kواألئمة
بــل نصــت بعــض االخبــار على تعــدد رجعــة بعضهم حيث 
روى أبــي جعفرQ قائًا: )إّن لعليQ الى االرض لكرة، كرة 
مع الحســينQ... ثم كرة أخرى مع رســول اهللN حتى يكون 
خليفتــه فــي األرض، يعطــي اهلل نبيــه ملــك جميع أهــل الدنيا 

حتى ينجز له موعده في كتابه(.
وفــي خبــر ال  واالخبــار فــي ذلــك ليســت بالقليلــة، 
ينبغــي المــرور عليه ســريعًا إذ يثبت لنــا ما تحدثنا 
عنه ســابقًا في إحــدى الحلقات، مــن أّن الرجعة هي 
الــى الدنيــا وبقوانينهــا، حيث يقول الصــادقQ: )ما 
زالت االرض إاّل وهلل تعالى فيها حجّة يعرف، الحالل 
من الحرام، ويدعو الى ســبيل اهلل، وال تنقطع الحجة 
مــن االرض إاّل أربعين يومًا قبــل القيامة، فإذا رفعت 

الحجة أغلق باب التوبة(.   

. . . . .
Nنافذة نطّل من خاللها على دولة آل محمد

الشيخ حميد الوائليالرجـــــــــــــــعة
الحلقة الخامسة



توضح منظومة الحديث, برواياتها أّن الكوفة تعود كما أراد لها 
أبــو األئمة علي بن أبي طالبQ، محمدية علوية, تعتمد الثقلين، 
 Qوالقــرآن الكريــم, فما أْن يدخلها اإلمــام المهدي Nآل محمــد
ويســتقر حتى تعد األمكنة المناســبة لتدريس النــاس كتاب اهلل كما 
أنــزل, ومــا أراده اهلل له من معنى علــى الناس أن يدركوه, وينبري 
أصحاب اإلمامQ لتعليم قراءة القرآن وتفســيره كما جاء من عجل 

القرآن أبناء العترة الطاهرة.
جاء في غيبة النعماني ص334, وعن أبي عبد اهلل جعفر   -
 Qأنــه قــال: )كيف أنتــم لو ضــرب أصحــاب القائم Nبــن محمــد

الفساطيط في مسجد كوفان ...(.
وجــاء فــي الغيبة أيضاً ص333, عن حبة الـــعرني, قال:   -
قال أمير المؤمنينQ )كأني أنظر الى شيعتنا بمسجد الكوفة, وقد 

ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما أنزل...(.
وجــاء فــي الهداية الكبــرى ص43, )عن  رفيــد مولى أبي   -
هبيــرة, عــن أبــي عبد اهللQ قال: قــال لي: يا رفيــد كيف أنت اذا 
رأيت أصحاب القائم قد أخرجوا فساطيطهم في مسجد الكوفة...(.

ويبــدو من مفردة - فســاطيط - الفســاطيط التي تنصب   -
فــي مســجد الكوفــة آنذاك, كمــا تقول الروايــات ذلك وتؤكــده.. أن 
هــذه الفســاطيط تنصــب داخــل المســجد ومــا نــدري لمــاذا, وهل 

يحتاج األمر أْن تنصب مثلها في المســجد.. اال تكفي أروقته الحتواء 
المجاميع التي تتلقى الدرس.

ويظهــر مــن ذلك هو أما أّن المســجد ال يكفي لهــذه األعداد من 
الدارســين, أو أن الســرعة التــي ينشــدها اإلمــامQ وأصحابه من 
اســتيعاب عدد أكبر وبســرعة قياســية إلعداد الناس لصحبة اإلمام

Q واالمتثــال لقيادتــه المباركــة للقيــام بمــا يأمرهم للقيــام به في 
ســبيل إحقــاق الحق وملئ األرض قســطاً وعــدالً بعدها ملئــت ظلماً 

وجوراً ..

3بحوث ومقاالت

يف أروقــة املكتبة املهدوية 

األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية / دراسة نحوية
للشيخ بدر حسني علي املحمداوي
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والتــي قدمــت إلى مجلس كليــة التربية للبنات فــي جامعة الكوفة 
لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية.

طبعــت الرســالة في جمــادى األولــى 1434 هــ, نيســان 2013, 
.A4 بــ)243( صفحة من القطع الكبير

تشــير محتويات الرســالة إلى أنها تتكون بعــد مقدمة وتمهيد من 
أربعة فصول تتبعها خاتمة, والفصول هي.

اسلوب االستفهام, ويشمل: مفهوم االستفهام لغًة واصطاحًا, 
االستفهام وموقعه من الجملة, أدوات االستفهام, األصل في أدوات 
االســتفهام, االســتفهام بالهمــزة, بهــل, بــأم, بمن, بمــا, بأي, 

بأين, بكيف, وبمتى.
أســاليب األمر والنهي والدعاء, ويشــمل: أسلوب األمر، مفهوم 
األمــر, األمــر بصيغــة افعل, بصيغــة ليفعــل, بصيغة اســم الفعل, 
بصيغــة الخبر, أســلوب الدعــاء, مفهــوم الدعاء, الدعــاء بالجملة 

األسمية, بالجملة الفعلية.
اسلوب النداء, ويشمل: مفهوم النداء, أدوات النداء, المنادى 
وعامــل النصــب, اقســام المنــادى, نــداء المبني, نــداء المعرب, 

استعمال في النداء.
األســاليب اإلنشــائية غيــر الطلبية, وتشــمل: أســلوب القســم, 
مفهوم القسم, حروف القسم, أسلوب المدح والذم, مفهوم المدح 
والــذم, المــدح والــذم القياســيان, المــدح والــذم غيــر القياســي, 

أسلوب التعجب, مفهوم التعجب.
- تقول الرسالة تحت عنوان )التوقيعات المهدوية(:

)...جــاءت توجيهاته الشــريفةQ واإلجابة على أســئلة المؤمنين 
في الغيبة الصغرى عن طريق التوقيعات.. وقد خرجت هذه التوقيعات 

من الناحية المقدسة.. عن طريق السفراء األربعة(.
- وتقول الرسالة في فصلها األول )أسلوب االستفهام(:

)وعند دراستنا لاستفهام في التوقيعات المهدوية وجد أنه جاء 
بأســلوبين.. االســتفهام باألحرف.. بالهمزة.. )بــاألداة.. هل.. باألداة 
أم( واالستفهام باألسماء, ويشمل: من, ما, كيف  أين, أي, متى.
أمّــا االســتفهام بــاألدوات األخــرى فلم يــرد منها فــي التوقيعات 

المهدوية(.
- وتقــول الرســالة فــي فصلهــا الثانــي )أســاليب األمــر والنهــي 

والدعاء( وتحت عنوان )أسلوب األمر(:
)وجاء اســلوب األمــر بصيغة )أفعل( في التوقيعــات المهدوية في 
مائــة وثمانيــن موضعــاً... وبصيغــة )ليفعــل(... فــي ثمانيــة مواضع... 
وباســم فعــل األمــر.. فــي موضــع واحد وبصيغــة الخبــر.. مائة وســتة 

وثاثين موضعاً..
وتحت عنوان )اسلوب النهي( تقول الرسالة..

)...جاء النهي بـ)ال( الناهية في تسعة وعشرين موضعاً.. وقد ورد 
النهي بلفظ الخبر... في ســتة عشــر موضعاً... وبصيغة )كـــا( بمعنى 

الزجر والنفي في موضع واحد...(.
- وتحت عنوان )اسلوب الدعاء( تقول الرسالة:

الدعــاء  ورد  )وقــد 
األســمية  الجملــة  فــي 
وأربعيــن  اثنيــن  فــي 
مــورداً... وبصيغــة األمــر 
موضعيــن  فــي  )لتفعــل( 
فقــط... وبصيغــة النهــي 
ســبعة  فــي  تفعــل(  )ال 
وبأســلوب   ... مواضــع 
ثاثــة  فــي  االســتفهام 
وبالجملــة   ... مواضــع 
فــي  الخبريــة  الفعليــة 
تســعة  وثاثين مــورداً... 
وجــاء بإســم الفعــل فــي 
موضعيــن.. وصيغة أســم 

المفعول في أربعة مواضع...(.
- وتقول الرسالة في فصلها الثالث وبعنوان )المنادى المبني(:

)..وقد ورد )نداء العَلم( في التوقيعات في ثاثة عشــر موضعاً... 
ونــداء )النكــرة المقصــودة(.. فــي خمســة وثاثيــن موضعــاً.. ونــداء 
)لفــظ الجالة(.. في موضع واحد.. والنداء بـ)اللّهم( في ســتة عشــر 

موضعاً...
- وتحــت عنــوان )نــداء صفــات اهلل بصيغــة المبالغــة(: تقــول 

الرسالة:
)ورد نــداء )صفات اهلل( في التوقيعــات المهدوية بصيغ المبالغة 
في أربعة مواضع... وبصيغة )اســم التفضيل( في أحد عشر موضعاً... 
وبصفات اهلل بـ)ذو( التي بمعنى صاحب... والمضاف المبدوء بـ)أب( 
كل منهمــا في تســعة مواضع... والمضــاف المبدوء بـ)ابــن( في ثاثة 
مواضع... و)الشبيه بالمضاف( في مورد واحد... وباستعمال )اي( في 

خمسة مواضع..
- أما في فصلها الرابع )األساليب اإلنشائية غير الطلبية( فتقول 

الرسالة وتحت عنوان )أسلوب القسم(:
)...ولــم يــأت مــن )أحــرف القســم( فــي التوقيعــات إالّ )اليــاء و 
الــواو(... ولــم تــرد )جملــة القســم أســمية فــي التوقيعــات المهدويــة 
وإنّما الذي ورد هو )القســم بالجملــة الفعلية(... والذي ورد منها.. هو 
الماضي المثبت... والفعل المضارع المنفي فقط... و)ما يقسم به في 
الخبــر(، كل منها في موضع واحد... و)ما يقســم بــه في الطلب( في 

تسعة وثاثين مورداً...(.
- وفي )اسلوب المدح والذم( تقول الرسالة:

)...وقــد ورد المــدح في الفعل )ِنعْمَ( فــي التوقيعات المهدوية في 
ســبعة مواضع... وبأســلوب )االختصــاص(.. و)النعــت(, كل منها في 

مورد واحد... وقد ورد )الذم( في أربعة مواضع.

اعداد: محمد الخاقاني

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، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

الكوفة تدرّس القرآن الكريم كما نزل

مواق��ع وحوا�صر، اأماكن، مثابات، نق��اط ينطلق منها، اأخرى يق�صدها الإمامQ في 
رحلته التغييرية، �صيرًا في طريقه المبارك لتحقيق دولته، دولة العدل الإلهي، 

دولة الحق القد�صية.
محطات يف رحلة الظهور 

هيئة التحرير. . . . .

ما حقيقة رجعة األئمة عند ظهور المهديQ؟
كرار كريمي

ال�صوؤال:
هل صحيح إعادة انبعاث بعض األئمة المعصومينK عند ظهور األمامQ؟.

الجواب:
ورد فــي الروايات الشــريفة روايات عديدة عن رجعــة المعصومينK أو بعضهم زمن الظهور، 
وأشهرها هي قضية رجوع أمير المؤمنينQ، حيث فسّرت دابّة األرض بهQ في قوله تعالى: )وَ ِإذا 

وََقعَ اْلَقوُْل عَلَيِْهمْ َأخْرَجْنا َلهُمْ دَابًَّة مِنَ اأْلَرِْض تَُكلِّمُهُمْ...(.
وهكذا قضية رجوع اإلمام الحســينQ، فقد ورد في تفســير قوله تعالى: )ُثمَّ رَدَدْنا َلُكمُ اْلَكرََّة 
 Qعَلَيِْهــمْ وَ َأمْدَدْناُكــمْ ِبَأمْــواٍل وَ بَنيــنَ وَ جَعَلْناُكمْ َأْكثَــرَ نَفيرًا( عن اإلمام جعفــر بن محمد الصادق
خروج الحســينQ في الكرّة في ســبعين رجًا من أصحابه.. إلى أْن يقولQ: ثم يملكهم الحســين

Q حتى يقع حاجباه على عينيه... كما جاء في )بحار األنوار ج51 ص56(.
***

هل يوجد فرق بين ظهور اإلمامQ وخروجه وقيامه؟
جواد عبا�س ال�صبكي

ال�صوؤال:
هــل هنــاك فــرق بين ظهور اإلمــامQ، وخروجه، وقيامه؟ حيــث أنه من المعلــوم أّن الروايات 

نطقت بالمصطلحات الثاثة؟ وكما نعلم أّن المعصومQ الينطق بلفظ جزافاً.
الجواب:

يفهــم مــن بعض الروايات أّن الظهور يُعنى به الظهور العلنــي للمهديQ في مكة، وأّن الخروج 
يُعنى به خروجهQ من المدينة إلى مكة، حينما يبعث الســفياني جيشــه خلفه، واّن القيام هو قيام 

دولتهQ وتصرفاته عقيب ذلك.
 Nظهر براية رســول اهلل Qإذا ظهر القائم( :Qفعــن األول ورد مثــًا عــن أبي جعفر الباقــر

.Qوخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه...(، فهذه المعاني تتناسب مع الظهور العلني له
وعن الثاني في رواية طويلة: )...ويبعث السفياني بعثاً إلى المدينة، فينفر المهديQ منها إلى 

مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني أّن المهدي قد خرج إلى مكة فيبعث جيشاً على اثره...(.
فهذه الرواية عبّرت عن المهديQ بأنّه خرج من المدينة إلى مكة.

وعــن الثالــث )القيــام( وردت روايات كثيرة، مثل ما ورد عن اإلمــام الباقرQ: )إذا قام قائمنا 
وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحامهم(.

هــذا، والصحيــح من القول هو باّن هذه األلفــاظ إذا اجتمعت اختلفت، وإذا تفرقت اجتمعت، 
بمعنــى انهــا لو وردت في رواية واحــدة فيكون لكل لفظ منها معنى يغاير معنى اللفظ اآلخر، أمّا إذا 
وردت فــي روايــات مختلفــة فتكــون معانيها متحــدة، وهذا معنــاه أّن اإلمامQ قد يعبّــر عن الظهور 

بالخروج أو القيام.

***
كيف تكون العالمات غير الحتمية عالمة إذا كانت محتملة االنطباق 

على األشخاص؟
اإبراهيم المرهون

ال�صوؤال:
إذا كان مصــداق عامــات الظهــور غيــر الحتميــة غيــر قطعي، بــل محتمًا في شــأن اإلحداث 

واألشخاص –أي متحمل االنطباق-فكيف تكون هذه-العامات-عامات لنا؟.
الجواب:

إّن عامــات الظهــور وإْن كانت محتملة التطبيق على حوادث متعددة وشــخصيات مختلفة _لكن 
رغم ذلك، فإن هذا اليوجب الحيرة_ ألّن الروايات الشريفة أّكدت أنّه في الوقت الذي تتشابك فيه 
األمور وتضيع الحقيقة، في حين عندما يأتي أمر أهل البيتQ فانه ســيكون واضحاً جداً وال خفاء 

فيه. لكن لمن كان يعرف تلك العامات، وكان قد درسها وتابعها ووضعها في أولويّات أموره.
فأمّــا عــن وضوح األمر رغم كثرة الفتن، فقد ورد عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد 
اهللQ في مجلســه ومعي غيري... إلى أْن قال: )ولترفعنّ اثنتا عشــرة راية مشــتبهة ال يعرف أيٌ من 

أي...
قال المفضل: فبكيت فقالQ لي: مايبكيك؟ قلت: جعلت فداك كيف ال أبكي وأنتَ تقول: ترفع 
اثنتا عشر راية مشتبهٌة اليعرف أيٌ من أي! قال: فنظرQ إلى كوّة في البيت التي تطلع فيها الشمس 
فــي مجلســه فقــال: أهذه الشــمس مضيئــة؟ قلت: نعــم. فقــالQ: واهلل ألمرنا أضوء منهــا(. )غيبة 

النعماني ص153 ب10 ح9(.
 :Qوعــن ضــرورة معرفــة العامــات ودخالتها في الثبات علــى األمر، ورد عن اإلمــام الصادق
)هما صيحتان، صيحة في أول الليل، وصيحة في آخر الليلة الثانية، فقال هشــام بن ســالم: كيف 
 :Qواحدة من الســماء وواحدة من إبليس. فقلت: كيف تعرف هذه من هذه؟ فقال :Qذلك؟ فقال

يعرفها من كان سمع بها قبل أْن تكون(.
وفــي روايــة أخــرى قــال عبــد الرحمــن بــن ســلمة لإلمــام الصــادقQ: )اّن النــاس يوبّخوننا، 
ويقولــون: مــن أين يعرف المحــق من المبطل إذا كانتــا؟ فقالQ: ما تردّون عليهــم؟ قلت: فما نردّ 

عليهم شيئا! فقالQ: قولوا لهم: يصدّق بها إذا كانت من كان مؤمناً بها قبل اْن تكون(.
قــال اهلل عــز وجــل: )أَ َفمَنْ يَهْدي إَِلى اْلحَقِّ َأحَقُّ َأْن يُتَّبَعَ َأمَّنْ ال يَِهدِّي ِإالَّ َأْن يُهْدى  َفما َلُكمْ َكيْفَ 

تَحُْكمُوَن( )بحار األنوار ج52 ص296 ب26 ح49-48(.
هــذا مضافــاً إلى انّه ليس كل العامات هي محل للشــك في االنطباق، بل هنالك من العامات 

ما ال يحتمل الشك، كالخسف والصيحة وقتل النفس الزكية.
ويضــاف إليــه اّن العامــات ال تأتي مفــردة ومعزولة عن أخواتها، بل هي سلســلة من العامات 

المترابطة التي بمجموعها توّلد عندنا القطع بحصولها.

واليخفى 
عليــك اّن من العامات ما 
هــو من قبيــل المفاهيم المشــككة التي 
لهــا مراتــب متعددة، فمثــًا، كيف بكــم إذا رأيتم 
المعــروف منكراً والمنكر معروفًا، ومثًا الظلم الذي ســيقع في 
األرض، فهذه العامات نقطع بحصولها لكن ال نســتطيع الجزم بأّن المرتبة 

التي وصلت إليها اليوم هي المرتبة الواقعية باعتبارها عامة للظهور.
لمــاذا وقــع االختيار علــى اإلمام المهديQ ليقــوم بمهام آخر الزمــان ولم يقع 

االختيار على غيره من األئمةK؟
مرت�صى حميد

ال�صوؤال:
لِمَ اختير اإلمام المهديQ لمهام آخر الزمان، ولمَ لمْ يتم اختيار إمام آخر، كأن يكون اإلمام 

العسكريQ أو اإلمام الحسن المجتبىQ؟.
الجواب:

إّن هــذا التســاؤل يجــري حتــى في رســول اهللN وأميــر المؤمنينQ فهما با شــك أفضل من 
اإلمــام المهــديQ، فلماذا لم يكن أحدهما هو المختار لمهــام آخر الزمان، بل لماذا كان الخاتم 

هو محمدN وليس عيسىQ مثًا، وهكذا.
والجواب في الجميع واحد وهو:

أوّالً: إّن مسألة اختيار النبيN واإلمامQ ليست بيد البشر، إنّما هي بالجعل اإللهي )وَ جَعَلْنا 
مِنْهُــمْ أَئِمَّــًة يَهْدُوَن ِبَأمِْرنا( وحيث اّن أفعــال اهلل تعالى حكيمة ال عبث فيها، فهذا يعني انّه عز وجل 
عندما يختار إماماً لمهمة، فإنه تعالى قد كان رأى المصلحة والحكمة المناسبة لذلك، وليس مهماً 

_بعد هذا_ أْن نعلم بتلك الحكمة والمصلحة مادمنا نؤمن بأنّها موافقة للحكمة.
ثانيًا: على انّه يمكن القول إّن المانع من اختيار غيرهQ من األئمةK لمهام آخر الزمان ليس 

في األئمة أنفسهم، وإنما المانع هو عدم وصول المجتمع آنذاك للنضج المائم لقيام دولة الحق.
وهذا يفســر لنا بعض الحكمة من طول الغيبة، إذ لعل طول الغيبة كان ألجل أْن يمحّص الناس 

حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب لقيام دولة الحق، وقد أشارت الروايات الشريفة إلى ذلك.
فعــن اإلمــام الصادقQ: )واهلل لتمحصن واهلل لتطيرن يميناً وشــماالً حتى اليبقى منكم إالّ كل 

امرٍئ أخذ اهلل ميثاقه وكتب اإليمان في قلبه وأيده بروح منه(. )غيبة النعماني ص33(.
وعن اإلمام الرضاQ: )واهلل اليكون ماتمدّون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى اليبقى 

منكم إالّ األندر فاألندر(. )مكيال المكارم ج2 ص318، عن البحار ج52 ص114 ب21 ح30(.
***

Qاألسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
ما حقيقة رجعة األئمة عند ظهور المهديQ؟

هل يوجد فرق بين ظهور اإلمامQ وخروجه وقيامه؟
كيف تكون العالمات غير الحتمية عالمة إذا كانت محتملة االنطباق على األشخاص؟

لماذا وقع االختيار على اإلمام المهديQ ليقوم بمهام آخر الزمان ولم يقع االختيار على غيره من األئمةK؟

األساليب اإلنشائية 
يف التوقيعات املهدوية 

 دراسة نحوية

الشيخ بدر حسني علي املحمداوي



زمزم
ليــس صدفــة اْن يقترن يــوم تتويج اإلمام المهــديQ بيوم هاك الطاغيــة، وليس صدفة اْن 
يقتــرن يوم تتويجهQ بأول يوم مــن غيبته الصغرى، وليس صدفة خروج اإلمام المهديQ للمأل 
العــام والصــاة علــى جنازة أبيه العســكريQ بل ليــس للصدفة أي موقع من األعــراب في عاقة 
أوليــاء اهلل بالســماء اذ : )إِنَّــا ُكلَّ شَــيْ ٍء خَلَْقنــاهُ ِبَقدٍَر( غاية األمر البدّ من تفســير هــذه التقارنات 

وبيان وجه الحكمة فيها بما ينسجم مع مسلّمات المذهب الحق.
سمعت يوما في صباي من احد خطباء المنبر الحسيني أيدهم اهلل بتأييداته قال:

يــوم جــاء القوم بالجزل والقبس لحرق دار فاطمةP وجــرى ما جرى من الرجل وأعوانه من 
أمر الباب وسقوط الجنين خلفه بعد عصر ريحانة المختارQ بين الحائط والباب ونبوت المسمار 
في أحشائها صاحتP: يا مهدي، وسواء صح النقل أو لم يصح فإّن لسان الحال في تلك اللحظة 

العصيبة هو هذا ال غير.
كيف ال واّن كل األنبياء اســتغاثوا إلى اهلل بالمهديQ من آل محمدN وأمّه أحق باالســتغاثة 
به ألنّها األعرف بمقامه وشــأنه نافذة ارســمها بريشــة الوالء لقائم آل محمدQ عـــلّه من ينفعني 

بفتحها مأجورا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغائب 
السام عليكم

فــي المنظور اإلســامي المعنــى للصدفة إطاقا، ســواء كانت لألولياء المرتبطين بالســماء 
أو لألشــقياء وكمــا دلت اآلية التي تفضلت بها )إِنَّا ُكلَّ شَــيْ ٍء خَلَْقناهُ ِبَقــدٍَر( كما انه لم يثبت هاك 

البعض في مثل هذا اليوم بل الثابت خافه لمن راجع التاريخ. 
بقــي أمــر يحتــاج إلى دليل بعمومه وهو اســتغاثة األنبيــاء جميعا؟؟؟ صحيح ان لوطاً اســتغاث 
 Qكما في تفســير قوله تعالى )َلوْ َأنَّ لي  ِبُكمْ ُقوًَّة أَوْ آوي إِلى  رُْكٍن شَــديدٍ( ان المقصود هم المهدي

وأصحابه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمزم
أخي الكريم غائب

إذا ثبــت انتظــار األنبيــاء جميعاً ثبتت اســتغاثتهم الّن االســتغاثة من شــؤونات االنتظار، وبما 
انكم قبلتم انتظار االنبياء للمخّلص الذي هو الحجة بن الحســن العســكريQ فإنّكم قبلتم ضمنا 

.Kالذي هو مثال لألنبياء Qاستغاثتهم مضافا إلى دليل لوط النبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباحث
نعم ليس صدفة في البين وانما هي في ذهن من لم يحصل عنده الترابط.

وليــس مــن الضروري أن يكون هناك تقارن زماني تام ليحصل ربط األحداث بل يكفي التقارن 

التقريبــي, خصوصــاً أّن األحداث المنقولة فيها ترددات كثيرة مما تزيد في حجم وســعة مقبولية 
إيجاد التقارن الزماني وان لم يكن هناك تقارن فعلي منقول ألينا.

وفي ذهني القاصر اّن مثلث التقارن المهدوي الطاغوتي االمتحاني.
اي زاويــة المهديQ التي تشــير إلى العدل والقوة والحزم وعــدم المهادنة في إحقاق الحق, 

واألخذ بالثأر تشكل أول أضاع هذا المثلث.
والزاويــة الثانيــة، وهي زاويــة االغتصاب للحقــوق، وتصدّر غير الكفــوء، واهتضام الحقوق 
وتقمّص األدوار، هذا المثلث واْن على شــأنه وتمادى في الزمان تأريخه إالّ اّن الزاوية األولى البد 

لها من ان تنقض عليه يوماً ما.
اما الضلع الثالث فهو ضلع الصبر وتحمل الباء على مايحصل ويجري من الضلع الثاني أمًا 

وانتظاراً لما يحققه الضلع األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خير الإماء
زمــزم الخيــر لم تزل تفتــح األذهان بلطيف موضوعاتك، فقضية اســتغاثة األنبيــاء واألولياء 
باإلمام المهديQ لفتت انتباهي مذ كنت أتابع مسلســل قصة النبي يوســفQ، ففي مشــهد من 
مشاهده ظهر مشهد يصور استغاثة النبي يوسف بالموعودL ولعل هذا األمر يحتاج إلى كثير من 
 Qالبحث والتأمل خصوصاً واني قرأت في إحدى موضوعات المنتدى ان االستغاثة بصاحب األمر
ليست واجبة ولعله ليس هنا مقام بحثها، ولكن أقول لماذا يستغاث بصاحب األمر من قبل األنبياء 

واألولياء مع انهم الترد لهم دعوة؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على خطاك
الينكــر مؤمــن إمامي اســتحباباً شــبه وجوبي وليس ضــرورة وجوبيــة وهو االســتغاثة باألنبياء 

.Kوالصالحين فكيف بهم
وأعيد ما اعتقده وهو االستحباب وليس الوجوب، وفرق بين االثنين، امّا إن قلتم هو الوجوب 
 Kفألن لم يضع أي منكم دليًا نقلياً أو عقلياً ممكن القبول، فإذا ثبت الوجوب باالســتغاثة بهم

.Qفبالتأكيد سيكون من باب أولى ان تكون هذه الوجوبية محمولة أيضاً عليه

الحوار املهدوي
أغثـــــــــــــــــــــــــــــني يا أبا الغيث
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وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه في 
 Qمنتدى مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

االتي:
http://www.m-mahdi.info/forum/

بحوث ومقاالت

المُعطيات العَْقديًّة والشرعيَّة 
Qلوجود اإلمام المهدي

مرتضى علي الحلي. . . . .

إننّــا نعتقــد أنَّ نصــب اإلمــام المعصــوم وتعيِّينــه 
هــو واجــب عقــا علــى اهلل تعالــى، فهــو مــن يختــاره 
ال غيــر ذلــك، لكونــه تعالــى مُّطلعــاً علــى ذات ووجــود 
المعصوم، ولعلمه بأهليّته وطهارته وقدرته على تحمّل 
مقــام اإلمامة اإللهيّة الجعــل، وانَّ نصب وجعل اإلمام 
المعصــوم حجــةًّ على النــاس أجمعين هــو مُقتضى من 
مقتضيــات الحكمة اإللهيّة فــي الوجود، ألنَّ اهلل تعالى 
لمّــا أوجد الخَلق فيقيناً أنّه أوجدهم لحكمة ومصلحة، 
وهــذه الحكمــة أو المصلحــة راجعــة إلى نفــس الخَلق، 
ومــن هنــا كان علــى اهلل تعالــى بفعــل ومــاك حكمتــه 
أْن ينصّــب لهــم إمامــاً معصومــاً يُرشــدهم إلــى ما فيه 
مصلحتهــم وصاحهــم دنيويــا وآخرويــاً ويردعهم عمّا 
فيــه فســادهم وانحرافهــم، وقــد ذكــر علمــاء الكام 
واإلعتقاد أنَّ وظيفة اإلمام المعصوم تنبسط بواجباتها 
علــى أحوال الناس الحياتية الدنيوية وحتى األخروية، 
ولخّصوا مهام اإلمام المعصوم  بنقاط رئيسة أهمها. 

أوالً: إنَّ الضــرورة الحياتيــة فــي إجتمــاع النــاس 
تقتضــي إجتماعهــم وفــق نظــام صالح يحفــظ بقاءهم 
بصــورة آمنة وعادلــة، تُجنّبهم التجــاذب والصراعات 
فيما بينهم، وهذا لن يتســنى مــا لم يوجد المعصوم، 
تعالــى  إلــى عقيــدة اهلل  أْن يشــدّهم  بحيــث يســتطيع 

وشريعته.
ثانيــًا: إذا لم يوجد للناس عقيدة وتُركوا وشــأنهم 
ألتخــَذ كل واحــد منهم ســبيله ورأيه بمــا يقتضيه عقله 

وهواه وميله وما يوجبه طبعه.
وبالتالــي تظهــر عقائد متنوعــة ومختلفة ومتنافية 
والفســاد  الضــال  ويحصــل  وآثارهــا،  وجودهــا  فــي 
والتناحــر والهــاك، لــذا كان من الازم فــي الحكمة 
اإللهيّــة أن يوجــد إمــامٌ معصــومٌ منصوبٌ مــن قبل اهلل 
تعالــى تتوفــر فيه الحجّــة العَْقديَّة الدالة علــى حّقانيته 

وصدقه.
والتي يتمكن معها من إرشــاد الناس إلى اإلعتقاد 
الحــق والنافــع لهم بمــا يؤِّمّن صاحهــم وهدايتهم في 

الدنيا واآلخرة.
ثالثًا: بما أنَّ على اإلنسان أْن يعتقد جازماً بحقيقة 
وجــود اهلل تعالــى، واآلخــرة، والحســاب والجــزاء، 
فذلك يتطلبُ وجود إمام معصوم يوضِّح البراهين على 
ذلــك بإزالة الشــبهات عن أذهان النــاس، وتذكيرهم 
بخالقهــم الحــق وتقرير العبــادات واألعمــال الصالحة 
لهــم، وترغيبهــم بالثــواب علــى ذلــك وتحذيرهــم من 

العقاب. 
اإلمــام  كــون  وإنَّ 
هلل  شــرعية  حجــة 
النــاس  علــى  تعالــى 
فــي  ـُل  يَتَمثَـّ أجمعيــن  
المُنجزيَّــة  جانبــي 
العقانيّــة  والمُعذِّريّــة 
بحــق  والشــرعية 

جميــع المُكلَّفيــن مــن النــاس أجمعيــن، بمعنى 

أنََّ مَــنْ يعتقــد بإمامــة اإلمام 
ســيكون  ربانيّــًا  المنصــوب 
مَُلزمًَا فكريًا وشــرعيًا أمام اهلل 
تعالى في ضرورة إتّباع اإلمام 
المعصــوم منهجيــًا فــي قوله 
هــذه  وســتاحقه  وتقريــره،  وفعلــه 
اإللزامية بالمُساءلة اإللهيَّة، حتى فيما لو خالف إمامه 
المعصوم المنصوب إلهيًّا، ومعنى المُعِّذريِّة العقانية 
والشــرعية لِمَن يتبع اإلمام المعصــوم المنصوب ربانيّاً 
والمُكلَـَّـف بطاعــة إمام زمانه أنه ســيكون معــذوراً أمام 
اهلل تعالــى فــي حــال امتثالــه ألوامــر اإلمــام المعصوم 
ونواهيــه التــي هــي مــن اهلل تعالــى تشــريعًا، بخــاف 
مَــنْ ال يتبع اإلمام المعصوم، فإنّه ســيكون غير معذور 
عقانيــاً وشــرعياً أمــام اهلل تعالــى فــي حــال مخالفته 
إلمــام زمانــه المعصــوم، وإلى هــذا المعنى أشــار اهلُل 
تعالى في قوله ســبحانه: )يَوْمَ نَدْعُو ُكلَّ أُنَاٍس ِبِإمَامِِهمْ 
َفمَــنْ أُوتِــيَ كِتَابَــهُ ِبيَمِينِــهِ َفأُوْلَـــئِكَ يَْقــرَؤُوَن كِتَابَهُمْ وَالَ 

يُْظلَمُوَن َفتِيًا( اإلسراء:71. 
فعــن أبي جعفرQ قال: لمــا نزلتْ هذه اآلية )يَوْمَ 
نَدْعُوا ُكلَّ أُناٍس ِبِإمامِِهمْ( قال المســلمون يارســول اهلل 
 Nألســتَ إمام الناس كلهم أجمعين؟ فقال رسول اهلل
أنــا رســول اهلل إلى الناس أجمعين، ولكن ســيكون من 
بعدي أئمة على الناس من اهلل، من أهل بيتي  يقومون 
فــي الناس فيَُكذَّبــون، ويظلمهم أئمــة الكفر والضال 
وأشــياعهم فمــن واالهم، واتّبعهــم وصدّقهم فهو منّي 
ومعــي وســيلقاني. أال ومــن ظلمهم وكّذبهــم فليس منّي 

وال معي وأنا منه برئ.

تطور الحياة االقتصادية والعلمية يف دولة اإلسالم العاملية
الدكتور محمد حسين علي الصغير. . . . .

تتفتــح أبــواب الســماء بخير منهمر، وتخرج األرض أرزاقها، وتنقشــع ســحب الفقــر والجوع، 
وتبــرز فــي األفق عائــم االنتعاش االقتصادي في ظل عدالــة تفرضها إرادة الســماء في دولة العدل 

اإللهي، فعن أبي سعيد الخدري اّن الرسول األعظم محمدN، قال:
)يخــرج المهــدي فــي أمتــي، يبعثه اهلل غياثــاً للناس، تنعم األمــة، وتعيش الماشــية، وتخرج 

األرض نباتها، ويعطي المال صحاحًا(.
فاألمّــة وهــي تعيــش أزمــات الماضي ينقذهــا اهلل بالمهــدي فيغيثها فــي الحاضــر، ويتابع اهلل 
 ،Nالبــركات وينــزل الخيرات، ويهــب اإلمام من المال ما اليعد عدًّا، ويعضده ما عن رســول اهلل

أنه قال: )يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال وال يعده(.
وهو إيحاء بكثرة المال في عصره فيكتفي بتقســيمه بين الناس دون العدّ، ويكون تقســيمه على 

السواء مراعاة للعدل االجتماعي بمعاييره المثلى، فعن اإلمام محمد الباقرN أنه قال: 
)إذا قام قائم أهل البيتQ: قسم بالسوية وعدل بالرعية(.

وأعطــى اإلمــام عطاء مــن اليخاف الفقــر، فيقضي على ظاهــرة الحرمان وعوالــم االضطهاد 
:Qأنه قال عن زمن المهدي ،Nاالقتصادي، فعن أبي سعيد الخدري عن رسول اهلل

)ويكون المال كدوسًا، قالN: يجيء الرجل إليه فيقول: يامهدي اعطني!! قال: فيحثي له في 
ثوبه ما استطاع أْن يحمل(.

واليرفــض اإلمــامQ طلــب محتاج لكثــرة ما في يده، ولعطفــه الروحي على النــاس، فعن أبي 
 :Qمتحدثاً عن وفرة المال في عصر المهدي وكرم المهدي Nسعيد الخدري عن النبي

)والمال كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول خذ(. 
ومن خطبة ألمير المؤمنينQ يصف حال المسلمين في الرخاء والغنى وشهامة اإلمام المهدي

Q ومروءته:
)وتخرج لهم األرض كنوزها، ويقول القائمQ: كلوا هنيئاً بما أسلفتم في األيام الخالية...(.

وعن بشــر بن غالب االســدي، وهو ينقل لنا شــذرات ثمينة من افاضات سيد الشهداء الحسين 
بن عليQ في والء أهل البيت وحبهم في ذات اهلل أو للدنيا فحسب، يقول سيد الشهداء:

)يــا بشــر بــن غالب من أحبّنا اليحبّنــا إالّ هلل، جئنا نحن وهو كهاتين وقدر بين ســبابتيه، ومن 
أحبّنا اليحبنا إالّ للدنيا، فإنّه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر(.

ويتولــى اإلمــامQ تنظيــم الحيــاة االقتصاديــة تنظيمــاً  دقيقــاً ال نظير لــه، فتكــون االعطيات 
الضخمــة نصــف ســنوية للمســلمين،  وتكــون المرتبــات المنظمة نصف شــهرية، أو يكــون التموين 
الغذائــي بالمــواد العينية نصف شــهري، وبذلك يضمــن اإلمامQ إتاحة الفرص بيــن أيدي الناس 
بامتاك أكبر كمية من المال والغذاء لســد االحتياجات المعاشــية دون انقطاع، فعن اإلمام محمد 

الباقرQ، أنه قال: 
 ،Kكأني بدينكم هذا ال يزال مولّياً يفحص بدمه، ثم ال يرده عليكم إال رجل منا أهل البيت(

فيعطيكم بالسنة عطاءين، ويرزقكم في الشهر رزقين...(.
وإذا علمنــا ان هذيــن العطائين غيــر محدودين برقم معين، وان هذيــن الرزقين غير مقيدين  
بكميــة غيــر مقننة فــي التقتير، فهما كرم غامر وســخاء مســتفيض، أدركنا ما يصل إليه اإلنســان 

المعاصر لإلمام المهديQ من الرخاء واالزدهار االقتصادي.
وتكــون هــذه الرفاهية فــي المرتبات واألرزاق عامة وشــاملة، فيغنــي اهلل كًا من فضله، حتى 
اليحتــاج أحــد إلــى أحــد، واليقبل مؤمن مــن مؤمن صلة، واســتغنى جميــع الناس، هذا المكســب 

العظيم يحدثنا به المفضل بن عمر عن اإلمام الصادقQ، أنّه قال: 
)إّن قائمنــا اذا قام أشــرقت األرض بنور ربهــا... ويطلب الرجل منكم من يصله بماله، أو يأخذ 

منه زكاته، فا يجد أحداً يقبل منه ذلك، واستغنى الناس بما رزقهم اهلل ومن فضله(.
وال شــك اّن هــذه التنظيمات االقتصاديــة المثلى مما يحقق االكتفاء الذاتي، ويضمن لإلنســان 

حياته الحرة الكريمة، ويكون جهده وكدّه بإزاء التطور نحو األفضل في مجاالت الحياة.
ومــن البديهــي عادة اّن اإلنســان المتكامل اإليمان أو من هو في ســبيل تكامل إيمانه، إذا توافر 
له األمن واألمان وفي دولة المهدي ال يأمن اإلنســان وحده، بل تأمن الطيور في أوكارها، والســباع 
في غاباتها كما عليه الروايات، واســتقام لديه المورد االقتصادي بأروع صوره فإنه يتجه بمشــاعره 
وأحاسيســه نحــو الصــاح المطلــق، فــاذا كان ذلــك االتجــاه برعايــة ولي العصــر وهدايتــه، كانت 
المهمــة القصــوى قــد تحققــت لديه، في بناء الشــخصية على اإليمــان والورع والتقــوى، واتجه بكل 
القوى الفاعلة نحو االنابة هلل تعالى، وكان داعية جريئاً في ذات اهلل، واختفت األمراض النفســية 

والعاهات عنه، وكان مثاالً بارزاً لما أنبأ عنه اإلمام زين العابدينQ بقوله:
)إذا قام القائم اذهب اهلل عن كل مؤمن العاهة، وردّ إليه قوته(.

.Kعلماً بأّن الراوي لهذه الرواية هو اإلمام الصادق عن أبيه الباقر عن زين العابدين
وفي هذا الضوء ال يكون لهذا اإلنسان الذي ذهبت عاهته، وردّت إليه قوته، إالّ االندماج الكلي 

:Qودولته، وهو ما تتحدث عنه الرواية عن اإلمام محمد الباقر Qفي ثورة اإلمام المهدي
)إذا وقــع أمرنــا، وجــاء )خرج( مهدينــا، كان الرجل من شــيعتنا أجرأ من ليــث، وأمضى من 

سنان، يطأ عدونا برجليه، ويضربه بكفيه، وذلك عند نزول رحمة اهلل وفرجه على العباد(.
وبلــوغ درجــة التكامــل االجتماعــي توحــي بهــذا االعــداد وتلك الخصائــص، فا يهاب المســلم 
الملتــزم خطــرًا، وال يخفــق عنــد النــوازل، وتكــون قوته مســتمدة بعنايــة غيبية، وهو ليــس باألمر 
المســتبعد، كما تؤكد الرواية عن اإلمام محمد الباقرQ، أنه قال: )...لو كان ذلك )حكم المهدي 

وقيامــه( أعطي الرجــل منكم قوة أربعين رجًا، وجعلت قوتكم 
كزبــر الحديــد، لــو قــذف بهــا الجبــال لقلعتهــا، وكنتــم قــوام 

األرض وخزنتها(.
وإذا اســتقرت الحيــاة بهــذا الشــكل مــن الرفــاه والقــوة، 
يتفــرغ اإلنســان لبنــاء نفســه بالعلم الــذي يســيره اإلمامQ في 
الشــرق والغرب، وحينئــذ يكون االنتصار العلمــي لإلمام قائماً 
بذاتــه من خال ما يضخــه من ينابيع المعرفة اإلنســانية العليا 
ممــا ال يخطــر علــى أذهاننا اليــوم، وهو مما ال يخضــع لتجربة 
أو قيــاس أو معادلة، النــه فوق المعايير المتداولــة فيما بيننا، 
وهنــا يتضاءل أمــام اإلمام الغــرور العلمي، ويقصــر عن بلوغه 
الحســاب التقليدي، وبه نقف علــى حقيقة ما تكون عليه الحياة 
العقلية والعلمية من خال هذا التطور المفاجئ العظيم بالشكل 

الــذي يجعــل اإلمام المهدي رائداً جديداً في االنفتاح على الحركة العلمية الهادفة، بل نعتبره قائداً 
مظفــراً لهــذا الركــب الزاحف علماً وهداية بوقت واحد، وذلك من ســمات دولتــه العالمية الجديدة 
التــي لم تألف البشــرية أمثالها عبــر التاريخ، وهنالك يبدو دور التطــور العلمي الحديث في تصديق 
هذه المعالم البارزة، فعن اإلمام الصادقQ، أنه قال: )ان المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق 

ليرى أخاه الذي هو بالمغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق(.
وكان هــذا الطــرح غيــر وارد تصوراً وتصديقاً في عصر اإلمام الصــادقQ وحتى عهد قريب االّ 

.Qتعبدا بصدق قوله
إالّ اّن الكشف العلمي المعاصر ألجهزة التلفزة المتطورة اثبت اّن هذا الطرح 

أمرًا اعتياديًا، فكيف لو دعم بملحظ إعجازي.
وهذا نفســه يفســر به قول اإلمام الصادقQ عند الظهور: )التراه عين في 

وقت ظهوره إاّل رأته ألف عين، فمن قال لكم غير هذا  فكذبوه(.
وكذلك الرواية القائلة: )فا يبقى أهل بلد إالّ وهم يظنون أنه معهم(. 

وهكذا إذا نودي باســم المهديQ، فيســمع ذلك كل قوم بلغتهم، فإن أجهزة الترجمة الفورية 
تكون بإزاء وظيفتها العاجلة بترجمة النداء، فعن اإلمام الصادقQ، أنه قال: 

)ينادي مناد باسم القائم. قلت: خاص أو عام؟ قالQ: عام يسمع كل قوم بلسانهم(.
وقــد يكــون ذلــك آية ســماوية علــى ســبيل اإلعجــاز، وال مانع منــه، فيقتــرن التطــور العلمي، 
باإليحاء اإلعجازي، وتبدو الحقيقة واضحة المعالم في عاملين فني وروحي، فتتاشى الشبهات. 

املهديQ من ولد فاطمةPتتمة...
وهــذا يدخــل في الشــرافة، وال يدخل عنصراً يمثل شــرطاً في إمامة 
اإلمام، الّن الرسول األعظمN وبقية األنبياء، حتى أولو العزم منهم لم 
يكونوا من امهات معصومات بالمعنى الذي يعدّ شرطاً في نبوتهم أو شرطاً 
 Pفــي إمامة األوصياء بعد هــؤالء األنبياء، ولذلك فإّن كون أمه الزهراء
مــن مصاديــق آية التطهيــر، ومن مصاديــق آية المباهلــة، ومن مصاديق 
آيات األبرار في ســورة الدهر البارزة، يزيدها شــرفاً إلى شرفها، ويزيد 

أبناءها شرفاً عظيماً إلى شرفهم العظيم، وهذا أمر ال شك فيه.
إّن هذه المقولة من الرسولN لبضعته فاطمةP تأتي في اللحظات 
األخيرة من حياته الشــريفة، وتأتي بهذه الطريقة: )ابشــري يا فاطمة(، 
وهوN يعطيها بشرى، فلماذا جاء الرسولN بكلمة )إبشري( ولم يطلق 

الكام كما هو.
إّن هذا يصبّ في إتجاه تسلية قلبها الشريف، ألّن الزهراءP كانت 
تعيــش نوعــاً من القلق في أواخر حياة الرســول األعظــمN، ففقد أعظم 
عظمــاء العالــم مــن األوليــن واآلخريــن يبعث القلــق وكانتP تستشــرف 
الواقع، وتعرف بعض ما سيجري أو كل ما سيجري، فاْن يبادرها الرسول 
األعظمN، يســّلي قلبها ويســّلي نفسها، ويقول لها إّن هذه المأساة التي 
تعيشــينها بفقدي، واألحزان واآلالم وما ســيجري عليك وعلى بيتك وعلى 
أوالدك، كلّــه بعيــن اهلل، وخواتيم هذا كله هو المهــديQ، الذي يخرج 
فيفتــح صفحــة جديدة، يفتح كتاباً جديــدًا، ليس فقط لمحمد وآل محمد
K، بــل لــكل األنبياء والمرســلين، فيحقق حلم األنبيــاء ويطوي صفحة 

الظلم والضال والفساد في هذا العالم، ليفتح صفحة ناصعة ويقيم دولة 
العدل اإللهية على أساس قوله تعالى: )وََأشْرََقتِ اأْلَرْضُ ِبنُوِر رَبِّهَا(.

انّنــا نجــد الروايــات في مجملهــا قد تحدثــت عــن اّن المهديQ من 
ولــد فاطمــة، كلها أو جلّها تأتي عن طريق األخوة من أهل الســنّة، وأيضاً 
ناحظ في األبحاث المختلفة اّن من قالوا بمولد اإلمام المهديQ، ومن 
قالــوا بأنّه ســوف يولد أيضاً يقولون بانّه من ولــد فاطمة. وانها فكرة متفق 

عليها بين الجميع.
لقــد جعلــت فاطمةP بيت القصيد من جهة كونهــا امّا، وهي البنت 
الوحيدة لرســول اهللN كما تقول بعض النظريات والمحققين والعلماء، 
 Qوامّــا البنــت األكمل، بل هــي البنت الكاملة لرســول اهلل، واّن المهدي

مــن جهة األمهات حســني ومن جهة أبيه حســيني علــوي، وقبل هذا وذاك 
.Nهو محمدي، النّه ينتسب إلى نبينا األعظم

وأحب أْن أشير إلى بشارة الرسول األعظمN لفاطمةP، فقد لفت 
نظري وانا ابحث في الروايات اّن المهدي من ولد فاطمةP )وهو مما زاد 
اســتغرابي واســتعجابي( اّن مصادر أهل الســنّة والجماعة قد اهتمت بهذا 
الحديــث أكثر من مصادر الشــيعة، بحيــث ال أبالغ إْن قلت أنّها لو أردنا أْن 
نؤّلف كتاباً نجمع فيه أســانيد ومتون هذا الحديث من الصحاح والمســانيد 
والســنن، ال أبالــغ إْن قلــت أنها تصبح مجلــداً كبيراً وهو حديــث أرق وقلق 

.Pفاطمة
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1974م  عــام  )يحيى(  ولــد 
ــوف( فــي  ــ ــجـ ــ ــمــحــافــظــة )الـ ب
اليمن، ونشأ في أوساط عائلة 
زيدية المذهب، ودرس قرابة 

السبع سنوات في المدارس الزيدية.
بداية الهداية:

هوايتي  )كــانــت  يــحــيــى:  األخ  يــقــول 
تعتبر  الزيدية  أّن  وحيث  الدينية،  الكتب  مطالعة 
الكتب اإلمامية  من فرق الشيعة، فكنت أقرأ بعض 
حول  ــدور  ت قــراءاتــي  محور  ــان  وك عشرية،  االثــنــى 

مسألة اإلمامة والخافة بعد رسول اهللN، ألنّني 
كنت أرى ان هذه المسألة هي منشأ االختاف الذي 

.Nأدّى إلى تفرق المسلمين بعد وفاة الرسول
نهاية المطاف:

كانت  التي  الحجب  قرأتها  التي  النصوص  أزالت 
مسألة  في  الحق  إلــى  االهــتــداء  من  بصيرتي  تمنع 

فيما  يتجسد  الحق  بأّن  وأدركت  واإلمامة،  الخافة 
يذهب إليه االثنا عشرية، واّن األئمةK هم الذين 
نصّ عليهم رسول اهللN كناية وصراحة، فالتزمت 
وواليت  بحبلهم،  وتمسكت  نهجهم  الحين  ذلك  من 
وليهم وتبرأت من عدوهم، واعلنت استبصاري في 

مدينة صنعاء عام 1997م. 

نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من امل�صتب�صرون
الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 

يحيى طالب م�صارى - اليمن - زيدي

ال�صنغال/الموقع والحدود:
تقــع جمهوريــة الســنغال في الغــرب األقصى من قــارة افريقيا، 
وتطل على المحيط األطلســي، يشّكل نهر السنغال الحدود الشمالية 
لها، وغينيا وغينيا بيســاو جنوبًا، كما يحدّها من الشــرق والجنوب 

جمهورية غامبيا، ومناخ السنغال مداري.
تبلغ مســاحة الســنغال 197,000كم2، أمّا عدد ســكانها فيبلغ 

13,7 مليون نسمة. واللغة الرسمية فيها هي الفرنسية.
الواقع الديمغرافي الديني:

أكثــر مــن 95% من تعداد شــعب الســنغال من المســلمين، وهم 
على طريقة أهل التصوف، ومن المســلمين من الشــيعة والذين تبلغ 

نسبتهم 1,5% من مجموع سكان الباد.
اما الباقون من السكان فهم ما بين نصراني ووثني وملحد.

الوقاع االقتصادي:
أغلــب أراضي جمهورية الســنغال ســهول منبســطة، وهي أراض 
خصبــة صالحــة للزراعــة، لذلــك فإنتاجهــا المحاصيــل الزراعية، 
ومن منتجات هذا البلد كذلك الســمك والفوسفات وخامات الحديد. 
وهي _أي جهمورية الســنغال_ من دول االتحاد االقتصادي والنقدي 

االفريقي الغربي. 
دخول ال�صالم ربوع ال�صنغال:

دخــل ديــن االســام الحنيــف إلــى أراضــي الســنغال فــي القرن 
الحــادي عشــر الميادي وذلك مــع دخول قبيلة صنهاجــة التي كانت 
تقطــن موريتانيــا، أو عــن طريق حركــة المرابطين بقيــادة عبد اهلل 
بــن ياســين، أو عن طريــق التجار بين جمهورية مالــي، فكان الدين 

الغالب اإلسام.
اأبواب القلوب ُتفتح اأمام الت�صّيع:

الســعي اإلنساني الحثيث للوقوف على الحقيقة والعمل بها هدف 
األحرار في هذه الحياة، وســعي الجميع إليه ال يقف عند لون أســود 
فيضعــف أو أبيــض فيقوى، بل قد يعطي اســوداد اللــون بياضاً أنصع 
للقلب، وقوة أكبر في تقبّل الحقيقة واإلنصياع لها، تفوق وبا شــك 

فاعلية من كان أبيض اللون أسود القلب.
والقــارة الســوداء التــي تتلهــف الحتضــان الحقيقة وتتوجــه إليها 
االنظــار حديثــًا، ال لثــروة تكتنزها أرضها، بل ألجل أّن بوادر تشــيّع 

بــدأ ينمــو هنــاك، فهــبّ المغرضــون لمنــع نمــوه بــل واقتاعــه مــن 
جــذوره، فابدّ أْن يســعى أصحاب الحق للدفاع عنــه وتثبيته لكي أْن 

يؤتي ثمره، هذه هي الحقيقة في حال التشيع في أفريقيا.
ومن بين أهم البلدان التي ينمو فيها التشيع سريعاً دولة السنغال 
التــي تحتــل اهميــة بالغــة نســبة إلــى أفريقيــا، وذلــك لمــا لهــا _أي 
الســنغال_ مــن تأثير كبيــر على البلــدان التي تحاذيهــا، إذ يقال إّن 
الكثيــر من اتباع الطرق الصوفية الســنغاليين يؤثــرون على المايين 
مــن ابنــاء البلدان المجــاورة كنيجيريــا وموريتانيــا وغيرها، فلذلك 
تعدّ أرض الســنغال من أخصب األراضي التــي يمكن أْن تمّثل منطلقاً 
ترويجيــاً الصحــاب المعتقــدات، ومــن هنــا يفســر التوافــد الوهابي 
المتكاثــر عليهــا، كذلك التهجّم غير المبرر على ما يقوم به الشــيعة 
لممارســة أبســط حقوقهم، حيث أّن غالبيتهم من السكان األصليين 
والذيــن يقومون بنشــر عقيدتهم دون المســاس بالعقائد األخرى كما 

يفعل الوهابية، الذين ينشرون عقائدهم بإقصاء اآلخر وتكفيره.
الشــيعة اليــوم يتمتعــون بوجــود مريح في الســنغال ومؤسســاتهم 
تتناســب وحجــم وجودهــم المتنامــي، إذ تكثــر هنــاك الحســينيات 
والمساجد والممؤسسات والمدارس الحوزوية، فضًا عن االكاديمية 
التــي تتبــع لهــذه المؤسســات الشــيعية المعنيّة بنشــر الفكر الشــيعي 
اإلمامــي وتوجــد شــخصيات كثيرة يقــع علــى عاتقها إقامــة البرامج 
التثقيفيــة والتعبويــة اســتفادة مــن المناســبات الســنوية والتــي تهيئ 
المناخ المناســب للتبليــغ وترويج المذهب الحق، كأيام شــهر محرم 
الحــرام وصفر الخير، والنصف من شــعبان األغر، وشــهر رمضان 
المبــارك وغيرهــا، ومما ينبغــي أْن يلفت إليه أّن العوامل المســاعدة 
لانتشــار هناك ال تكاد تخفى على من يتابع شــؤون هذا البلد، إذ أّن 
نفــوس أهــل هذا البلــد تتمتع بقابلية التقبّل لما هــو صحيح وحق أكثر 
مــن غيرها، فضًا عــن انعدام عنصر التعصّــب والتحجّر الفكري، 
وخلو نفوســهم عــن عقيدة حّقة تمارس، فتلبيــة للحاجة الملحّة لمن 
يسعى، بل ولغيره الكتساب عقيدة حقة تتهيأ األرضية الخصبة للنمو 

واالنتشار.
مــن هنا ينبغي على المعنيين بهذا المجال إياء أهمية تتناســب 

وحجم هذه المعطيات، وجعل العمل في هذا البلد من االولويات.
موؤ�ص�صات �صيعية �صنغالية: 

مــا أن انتشــر أمر التشــيع بيــن صفوف الشــعب الســنغالي ورغم 
موقف الدعاة من المعادين ألهل البيتK هناك من رفضهم لنشــر 
التشيع في الباد السنية، وما يقوم به اولئك من نشاطات من شأنها 
إيقــاف أي تحرّك شــيعي حتى كانت للشــيعة المتكاثرين مؤسســاتهم 
وحســينياتهم ومدارســهم وكلياتهم المتميزة التي ينشرون فيها علوم 
آل محمــدN، وفيهــا يمارســون شــعائرهم االســامية والحســينية 
ويقومــون بنشــاطاتهم بشــكل ملحــوظ، ويقيمون مراســم مناســبات 

افراح ال البيتK واحزانهم.
ومن هذه الموؤ�ص�صات:

:)aoine( في داكار/حي/Nحوزة الرسول  -
وهــي مركز يضم مدرســة حوزوية تمنح طلبتها بعد أربع ســنوات 

شهادة الثانوية.
مديرها/ محمد شاهدي الرضوان

كلية فاطمة الزهراءP/في داكار_بومبييه  -
وهــي مدارس متدرجة تبدأ من ريــاض األطفال وحتى الثانوية، 
مستوعبة أكثر من ستمائة طالب وطالبة، ومحلق بهذه الكلية مسجد.

مؤسسة المزدهر الدولية:  -
وقد أسسها السنغالي محمد علي الشريف حيدر.

وتنشــط هــذه المؤسســة فــي بنــاء المــدارس الشــيعية وكذلــك 
مشــاريع  وإيجــاد  اآلبــار،  وحفــر  الدعــاة،  وكفالــة  المســاجد، 

استثمارية، وغير ذلك من االعمال كإصدار الكتب والمجات.
المؤسسة اإلسامية االجتماعية/سانداغا:  -

ومعها مسجد جامع كبير، وقاعة للمحاضرات.
كلية الحسنينL/داكار:  -
وهي كلية تتبع مؤسسة المزدهر.

مركــز اإلمــام الرضاQ/فــي كوالخ_تبعد عــن العاصمة   -
داكار 192كم:

وهذا المركز عبارة قاعة للمحاضرات ومكتبة.
مدرسة الرسول األعظمN/بكازماس:  -

ومديرها االســتاذ نوح مانبي وتنشــط بنشر مذهب الحق مذهب 
.Kأهل البيت الكرام

المركز اإلسامي/في وليغارا_نييل/الجنوب  -

المركز الثقافي اإليراني/داكار:  -
ويحــوي هــذا المركز على مكتبــة عامرة كبيرة يســتفيد منها من 

أراد من أبناء المذهب وغيرهم.
جمعية حلقة المثقفين.  -

منظمة العمل اإلسامي/في داكار:  -
وتصدر مجلة للدراسات اإلسامية باللغة الفرنسية.

جمعيّة الهدى:  -
وهــي جمعية نســوية خيرية. ومــن أهدافها مســاعدة الفقراء من 

الجالية اللبنانية والسنغالية وتعليم اللغة العربية. 
ما كان هلل ينمو:

أّكد زعيم الشيعة في السنغال محمد علي حيدري:
أّن عــدد اتبــاع المذهــب الشــيعي هنــاك يــزداد ويتنامــى بصورة 

متكررة شأن هذا البلد شأن قارة افريقيا كلّها.
وقــال حيدري فــي لقاء صحفي خال زياراته للمزارات الشــيعية 

في العراق:
)اسسنا مؤسسة المزدهر في سنة 2000م، والمؤسسة تتحرك 
فــي مجــال التربيــة والتعليــم وبنــاء المــدارس وإقامــة المناســبات 
كمناســبة عاشــوراء وعيــد المولد النبوي الشــريف ومولــد الزهراء، 
وعيــد الغديــر، وفــي نفــس الوقــت تطبــع الكتــب وتنشــر المقاالت، 

وعندنا كذلك برامج في تلفزيون السنغال.
وأضاف حيدري:

إّن افريقيــا فيهــا المســلمون هــم االغلبيــة، ممــا يجعلهــا أرضــاً 
خصبة لنشــر افكار أهل البيتK مــع اّن االمكانيات محدودة ونحن 
بحاجــة إلى الكتب واالســاتذة والمبلغين، وبحاجــة أيضاً إلى الدعم 

المادي والمعنوي...
وإّن ذلك جلّه مسؤولية كل من اتخذ مذهب آل محمدN مذهبًا، 
وارتضى به طريقاً ومركبًا، ومن له القدرة على تحمل مسؤولية نشر 
مذهــب آل البيــتK ونشــر مبدأ الحق فــي ربوع الدنيــا، وذلك من 
أجل تحقيق أرضية صلبة يقف عليها من أراد أْن يعبّد الطريق ويمهّد 
السبيل أمام مصلح ومنقذ البشرية اإلمام المهدي الحجة بن الحسن

Q من أجل إظهار دين اهلل على الدين كلّه رغم انف الكافرين.

اّن انت�ص��ار مذهب اأهل البيت حالة حتمية �ص��يوؤول اإليها اأمر الب�ص��رية 
ل محالة، وان م�ص��األة تحقيقها  امر بات قريبا؛ ل�ص��باب كثيرة، من ابرزها 
الفك��ر ال�صخ��م والطروحة المفعمة بعالج الم�ص��اكل الب�ص��رية المزمنة، 
فالدي��ن المحم��دي يمثل حال��ة التوا�صل الحي��وي مع مبادئ ال�ص��ماء واإلى 

.Qيومنا هذا من خالل ولي اهلل الأعظم الحجة بن الح�صن
ونح��������ن ف��ي ))�ص��دى المهدي(( �ص��نفرد له�������ذه الظاه��رة الحتمية 
�صفح��ة خا�ص��ة نتناول خ��الل اعمدتها انت�ص��ار الت�ص��يع فك��رًا وعقيدة في 
اأغلب بلدان العالم والذي ي�ص��هم ان �ص��اء اهلل في تهيئة الأر�صية المنا�صبة 

.Q والجو المالئم للظهور المبارك ل�صاح��������ب الع�صر والزمان

ّشيعة السنغال/ تميز ونماء ير
حر

الت
ة 

هيئ

مواكب السنغاليين تشارك الزوار في مسيرة االربعين

احتفالية في مركز اهل البيت

الشيخ عبد المنعم الزين اللباني مع الخلقة العام للشيخ عمر الفوتي تال المرحوم الشيخ منتقى تال

مبنى حوزة الرسول االعظم لوحة إعالنية من الخارج
مدخل كلية الزهراء

افتتاح المؤسسة االسالمية االجتماعية 1981



نحــن الشــيعة نعتقد بأن اهلل تعالــى زود إمامنا المهديQ بــل جميع األئمة 
بالعلــم كلــه, قال تعالى: )وَعِنْدَهُ مََفاتِــحُ اْلغَيِْب الَ يَعْلَمُهَا ِإالَّ هُــوَ وَيَعَْلمُ مَا فِي اْلبَرِّ 
وَاْلبَحْــِر وَمَا تَسْــُقُط مِــنْ وَرََقةٍ ِإالَّ يَعْلَمُهَــا وَالَ حَبَّةٍ فِيْ ُظلُمَــاتِ اأَلرِْض وَالَ رَْطٍب وَالَ 
يَابِــٍس ِإالَّ فِــيْ كِتَــاٍب مُِبيٍْن( )األنعام:59(, فكل شــيء أودعه اهلل تعالى في كتاب 
مبين, فما هو المراد من الكتاب المبين الذي أودع اهلل تعالى فيه كل شــيء؟ إّن 
المراد هو اإلمامQ, فقد ورد عن الحســين بن خالد, قال: ســألت أبا الحســين

Q عن قول اهلل: ...)في كتاب مبين(, قال: )في إمام مبين(.
نقول في جواب شبهات العلمانيين: إّن اهلل تبارك وتعالى خالق الكون, وهو 
تعالــى صاحب الكماالت الامتناهية والعلم الامتناهي, إذن فهو يعلم بحاجات 
البشــرية فــي جميع األوقات واألزمــان, وقد زود اإلمام المهــديQ بهذا العلم, 
وهذا هو معنى ما ورد في زيارة اإلمام المهديQ: )الســام عليك يا خليفة اهلل 
وخليفــة آبائــه المهديين, الســام عليك يا وصــي األوصياء الماضين, الســام 
عليــك يــا حافــظ  أســرار رب العالمين, الســام عليــك يا بقية اهلل مــن الصفوة 
المنتجبين, السام عليك يا ابن األنوار الزاهرة, السام عليك يا معدن العلوم 
النبوية, الســام عليك يا باب اهلل الذي ال يؤتي اال منه, الســام عليك يا سبيل 
اهلل الــذي مــن ســلك غيــره هلك, الســام عليــك يا ناظرشــجرة طوبى وســدرة 

المنتهــى, الســام عليك يــا نور اهلل الــذي ال يطفئ...(, ومن جملة أســرار رب 
العالميــن هــو ما يحتاج إليه اإلنســان في جميع األزمان. إذن لســنا بحاجة إلى أن 
نرفع اليد عن الدين و الشــريعة, النها تلبي كل طلبات اإلنســان وتحتوي على كل 

ما يحتاج إليه.
أنواع األحكام في الشريعة:

وفــي تكملة الجواب على الشــبهة الســابقة نقول: هناك في الشــريعة نوعان 
مــن األحــكام: ثابتــة ومؤقتــة, فاألحــكام الثابتــة هي األحــكام التــي ال تتغير إلى 
يــوم القيامــة, كالصاة الواجبة إلى يــوم القيامة, والحج, فهــو واجب إلى يوم 
القيامة, وأما األحكام المتغيرة فهي التي تتغير بحســب الظروف, مثًا قد منع 
النبيN الناس من حبس فضل الماء, هذا حكم مؤقت خاص بظروفه أما اليوم 
فيجوز على اإلنسان أْن يحبس فضل الماء حتى لو مات زرع جيرانه بناء على رأي 

بعض األعام وإن كان خاف المشهور.
هنا يأتي ســؤال يقول: من هو ذلك الشــخص الذي يشــخّص أن هذا الحكم 
داخــل في األحــكام الدائمة أو في األحكام المؤقتة؟، ومشــكلتنا اليوم هي أّن كل 
شــخص يدّعي بأنه قادر على تشــخيص األحكام, كأن يأتي طبيب أو مهندس أو 
مثقــف يقــول: انــا عندي قدرة على تشــخيص أن هــذا الحكم من القســم المؤقت 

وهــذا من القســم الدائم, يأتي ويقول: نحن اليوم بحاجــة إلى أْن نطور المنبر, 
بحاجة إلى أْن نطور آلية معينه نوصل بها رســالة الحســينQ ولســنا بحاجة إلى 

البكاء.
وأقــول رداً علــى هؤالء: نحن نقبل أّن هناك أحكامــاً ثابتة و أخرى متغيرة، 
وقد جاء بها النبي  األكرمN, ولكن ال نقبل أْن يأتينا أيّ شــخص ويشــخّص لنا 
أّن أي حكــم مــن الثابــت وأي حكــم مــن المتغير, فــا نقبل أن يأتي شــخص غير 
متخصــص ويقول البكاء على الحســينQ من القســم المؤقت, بــل وال نقبل منه 
أن يقول بأّن البكاء من القسم الدائم, الّن هذا الشخص ليس من أهل الخبرة, 
فمثــًا الطبيــب أو المهندس نقبــل رأيه في مجال تخصصه فقــط, أذن علينا أْن 
ال ندخــل فــي مجــال غير  مجــال تخصصنا, فلــو دخل الخطيب فــي مجال الطب 
وقــال بأنــي قرأت الكتب الطبية وأظن أن فاناً مريض عاجه كذا, لعاب الناس 
عليــه وقالــوا له بــأن هذا ليس من تخصصــك, وهكذا الفتوى فــا يجوز ألحد أن 
يفتي برأيه, نعم بمكانه أن ينقل رأي المجتهد وأما أن يفتي برأيه فا يجوز له, 

فينبغي علينا اذا رأينا شخصاً يتحدث في غير اختصاصه أْن النقبل منه ذلك.
عودًا على بدء:

ونرجــع إلــى صلب الموضــوع ونقول بأن اإلمــام المهديQ قد زوده 

اهلل تعالــى بالعلــم اللدنــي, والعلــم اللدنــي يلبــي كل حاجــات 
البشــر, أذن ال نقــص في الشــريعة وعليه نرفض قضية التعــدد أو عدم الحاجة 

.Qإلى الدين والشريعة, أو عدم الحاجة إلى البكاء على اإلمام الحسين
إّن اإلمام المهديQ قد زوده اهلل تعالى بالعلم اللدني ما لم يزوّد دبه عيسى 
و موسى وغيرهما من األنبياءQ, منها ما ورد عن أّن المهديQ _فيقال: صل 
الصبــح, فــإذا كبــر ودخل في الصاة نزل عيســى بن مريــمQ_ فيضع يده بين 
 Qكتفيه ويقول: صل فإنّها أقيمت لك الصاة, فيصلي عيســى وراءه, فعيســى
 Qوهذا دليــل على أفضلية المهدي ,Qمــع عظمتــه يصلي خلف اإلمام المهدي

.Qعلى نبي اهلل عيسى
وهكذا نبي اهلل موسىQ فقد ورد عن سالم األشل, قال: سمعت أبا جعفر 
محمــد بــن علي الباقرQ يقول: )نظر موســى بن عمران في الســفر األول إلى ما 
يعطــى قائــم آل محمد من التمكين والفضل, فقال موســىQ: ربّ اجعلني قائم 
آل محمــد، فقيــل له: إّن ذاك مــن ذرية أحمد, ثم نظر في الســفر الثاني فوجد 
فيــه مثــل ذلــك, فقــال مثله,فقيــل له مثلــه(. فنبي اهلل موســىQ يتمنــى مقام 
اإلمــام المهــديQ, وهــذا أيضا دليل علــى أفضلية اإلمام المهــديQ على نبي 

اهلل موسىQ وهكذا.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

علم اإلمام اللدني وإشكالية تغيَر الشريعة

االستخالف والتمكني  ودور اإلعالم يف التهيئة لذلك

شرح زيـــــــــارة آل ياسني

شرح دعاء الندبة

فيجعــل الناس ســعداء بما يملكــون وينتفي الفقر والفاقــة والعوز وينتفي 
الحرمــان والقهــر فــي دولة العــدل االلهي وذلــك، حينما يســتخلف بقية اهلل 
فــي أرضه,ليتنعــم الجميــع بظالــه الوارفــة التي تغــدق خيرا ومســرات على 

المستضعفين باألرض بإحقاق الحق. 
ان جميــع النظريات االقتصادية لم تحقــق العدالة االجتماعية بل خلقت 
تفاوتاً طبقياً بين أفراد المجمتع, عن طريق استغال االنسان ألخيه االنسان 
وامتهــان كرامتــه وتقييــد معصمه...مــن اجــل الربــح وتوســيع دائــرة  الثــروة 
وجمعهــا بالشــكل الفاحــش بالربــا, وتجــارة الحشيشــة, والخمــور, وتجارة 

الجنس والرذيلة, فيتولد اليأس واإلحباط من التغيير. 
لكــن االمــل فــي خروج الموعــود وإقامة العــدل, وهنا يأتــي دور اإلعام 
الهــادف في إشــاعة هــذا األمل، والذي ينبغي أن يشــيع االنتظــار اإليجابي، 
فاإلعام المهدوي االســامي يبعــث في القلوب الحائرة الكســيرة الطمأنينة 
والبشارة القادمة التي تمد النسغ الروحي بالتفاؤل العميق والقضاء على مارد 
اليأس واإلحباط والقنوط بســبب انتشــار االنحراف والظلم والفســاد االداري 
والمالي واألخاقي. فعن اإلمام الباقرQ قال: )يقاتلون واهلل حتى يوحد اهلل 

وال يشرك به شيئًا(.
وعــن أبــي بصير أنه ســأل اإلمام الصــادقQ: فما يكون مــن أهل الذمة 

عنده؟.
قــالQ: )يســالمهم كمــا ســالمهم رســول اهلل ويــؤدّون الجزيــة وهــم 

صاغرون(.
فتحقيــق االصاح من حيث وجد الفســاد يتم عــن طريق التمكين االلهي 
باالســتخاف، والتمكيــن االلهــي يتم بعد نصــرة االمام باالنتظــار االيجابي 
ووجود القادة الـ)313( الذين يناصرونه وهم بعدد أصحاب بدر لينتصر الحق 
ويدحر الباطل بعد أن تســتنفذ النظريات الوضعية كل تجاربها, فاشتراطات 
الحلم االنســاني يحققها األمل الموعود, ويحقق اهلل ســبحانه وتعالى ارادته 

عن طريق أوليائه المخلصين.
والتكليــف الشــرعي ليــس الصمــت علــى الظلــم, بــل مقاومتــه ونقــده، 
فاالعــام  يهيــئ لاصــاح بالنطق بالحــق ويجاهد بذلك كمــا جاهد العلماء 
واألبرار بمقاومتهم الفساد ومجابهة الطغاة ومطالبتهم باإلصاح، كما حث 
القــرآن الكريــم على ذلك آناء الليل واطراف النهــار )الَّذينَ آمَنُوا يُقاتِلُوَن في  

اُغوتِ َفقاتِلُوا أَوْلِياَء الشَّيْطانِ  ِ وَ الَّذينَ َكَفرُوا يُقاتِلُوَن في  سَــبيِل الطَّ سَــبيِل اهللَّ
ِإنَّ َكيْدَ الشَّيْطانِ كاَن ضَعيفًا( )النساء: 76( )وَ جاهِدُوا فِي اهللَِّ حَقَّ ِجهادِهِ هُوَ 
اجْتَباُكــمْ وَ مــا جَعََل عَلَيُْكمْ فِي الدِّيِن مِنْ حَرٍَج مِلََّة أَبيُكمْ إِبْراهيمَ هُوَ سَــمَّاُكمُ 
اْلمُسْــلِمينَ مِــنْ َقبْــُل وَ في  هذا لِيَُكوَن الرَّسُــوُل شَــهيداً عَلَيُْكمْ وَ تَُكونُوا شُــهَداَء 
ِ هُــوَ مَوْالُكمْ َفِنعْمَ  عَلَــى النَّــاِس َفَأقيمُوا الصَّاَة وَ آتُــوا الزَّكاَة وَ اعْتَصِمُوا ِباهللَّ
ِ الَّذينَ يُقاتِلُونَُكمْ وَ  اْلمَوْلى  وَ ِنعْمَ النَّصيرُ( )الحج: 78( )وَ قاتِلُوا في  سَبيِل اهللَّ
ال تَعْتَدُوا ِإنَّ اهللََّ ال يُحِبُّ اْلمُعْتَدينَ( )البقرة: 190( )وَ َأعِدُّوا َلهُمْ مَا اسْتََطعْتُمْ 
مِــنْ ُقــوَّةٍ وَ مِنْ ِرباطِ اْلخَيِْل تُرْهِبُوَن ِبهِ عَــدُوَّ اهللَِّ وَ عَدُوَُّكمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُوِنِهمْ 
ِ يُوَفَّ إِلَيُْكمْ وَ أَنْتُمْ  ال تَعْلَمُونَهُمُ اهللَُّ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفُِقوا مِنْ شَيْ ٍء في  سَبيِل اهللَّ

ال تُْظلَمُوَن( )االنفال: 60(.
لذلــك أكدّ النبــيN وآل البيتK وبعدهم جميــع الفقهاء على الجهاد 
فــي ســبيل العقيــدة وحفــظ المجتمــع والدفاع عــن الحقــوق ونصــرة المظلوم 

ومقاومة الطغاة...
وقول أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالبQ في هذا المجال شمس 
ال يحجبهــا غربال )أما والذي فلق الحبة,وبرأ النســمة,لوال حضور الحاضر 

وقيــام الحجــة بوجود الناصــر, وما أخذ اهلل على العلمــاء, أْن ال يقارّوا على 
كّظة ظالم, وال سغب مظلوم, أللقيت حبلها على غاربها(.

وهــذا ســيد الجهــاد وســيد الشــهداء اإلمــام الحســين بن علــيQ الذي 
قــدم اروع نموذج في التأريخ االنســاني بتضحيته في ســبيل اهلل وســبيل الحق 
ومقاومــة الباطــل والدعــوة لإلصــاح يــروي عــن جــده النبــيN: )مــن رأى 
ســلطاناً جائراً  مســتحًا لحرام اهلل ناكثاً لعهد اهلل مخالفاً لســنة رســول اهلل

N يعمــل فيعبــد اهلل باالثــم والعدوان  فلــم يغير عليه بفعل وال قــول كان حقاً 
على اهلل أْن يدخله مدخله(.

إّن االعــداد التعبــوي للقواعد الشــعبية بالتعبئة االعاميــة الموجهة التي 
تربــط األمــة بإمامهــا العــادل ســيمّكن لهــا باالســتخفاف لهدايــة البشــرية 

وانتشالها من دياجير الظلمة, فالفساد ظام وااليمان نور...
فإرهاصــات التغييــر والصيــرورة الحضاريــة تنيــر الدرب بشــعلة اإلمام 

الموعود الذي سيحقق حلمها الطويل...

وفي روايات أهل البيتK ما يؤكد على حقيقة كونهم ترجمان القرآن 
وأنهــم الناطــق الرســمي الوحيــد لهــذا الكتاب اإللهــي المقدس حيــث يقول 
اإلمام السجادQ: )...نحن تراجمة وحيه(، ويقول اإلمام الباقرQ: )نحن 
 Qخــزّان علم اهلل، ونحــن تراجمة وحي اهلل(، فيما يقــول اإلمام المهدي

في الزيارة المروية عنه والمعروفة بالزيارة الجامعة: )اَلسَّامُ عَلَيُْكمْ يا َاهَْل 
بَيْتِ النُّبُوَّةِ.... وَحُجَجاً عَلى بَِريَّتِهِ، وَاَنْصاراً لِديِنهِ، وَحََفَظًة لِِســرِّهِ، وَخَزَنًَة 

لِعِْلمِهِ، وَمُسْتَوْدَعاً لِحِْكمَتِهِ، وَتَراِجمًَة لِوَحِْيهِ(.
ويؤكد اإلمام الصادقQ هذه الحقيقة بقوله: )نحن معادن وحي اهلل... 

من تبعنا نجا ومن تخّلف عنا هلك(.
فضًا عن األدعية الكثيرة التي تحدثت عن هذه الحقيقة كما في بعضها 
حيــث يــرد هذا النــص: )والمنزّل عليهم مــا يتنزل في ليلة القــدر وأصحاب 
الحشر والنشر وتراجمة وحيه(، وفي خبر آخر عن اإلمام الصادقQ يعبر 

عــن األئمــةK بقولــه: )نحن...عيبة وحــي اهلل( أي اإلناء الوحيــد والحامل 
الفريد للوحي اإللهي القرآني فكل من يؤخذ في هذا الزمان عن غير اإلمام 
المهــديQ باعتبــاره تالــي اآليات وترجمانهــا يكون قد اخــذ الدين من غير 

حله وتمسك بما ال ينجيه وانفق عمره هباء وكانت تجارته بورا. 

ثــم فــرّع الدعاء الشــريف جملة من اآلثار األخرى التــي يتحدث كل منها 
عــن بعــد وزاوية مما توجبــه صفات اإلمامة من آثار لإلمــام، وكل واحد منها 
يشير بطبيعة الحال إلى أكثر من لون، وكأّن له ظاهراً وباطنًا، فكون اإلمام 
أحُــّل لــه من مســجد رســول اهلل ما أحلهN يشــير إلــى البعد المــادي ومرتبة 
القداســة لإلمام ولما لمســجد رسول اهلل من مكانة ولزوم الطهارة على الغير 
وان اإلمامة مطهّرة ذاتًا، وكذلك يشير إلى بعد آخر في كون حقيقة الرسول
N مع األمّة هي الدعوة إلى المســجد وما يتفرع على المســجد، والدعوة الى 
المســجد ال تحــل إالّ مــن قبل اإلمــام المنصّب، فــكأّن الدعاء يشــير إلى هذا 
المعنى، وهو أّن مســجد رســول اهلل منصب إلهي ومرتبة للدعوة إلى الدين ال 

يستحقها إالّ من احل له رسول اهللN هذه المنزلة، وحيث أّن اإلمام اكتسب 
صفات ما توجب االحال جاء الدعاء ليحلها لإلمام ويحرّمها على غيره.

ثــم تحــدث الدعاء عن اثر آخــر مازم لإلحال ويقتضيــه اإلحال وهو 
ان ال بــاب يصــدر منه إالّ الباب الذي يفتح بأمر رســول اهللN فا يحق ألحد 
أْن يصدر من بابه احكام الدين اال الباب المعيّن، فقال الدعاء وسد االبواب 
االّ بابه، وهنا قد يسأل سائل انه لماذا سد االبواب االّ بابه وأحل له وحده ما 
حللــه من _مســجد الدين_ فجاء الدعاء لتحدث عــن صفة من صفات اإلمام 
فــي إطــار حديثه عــن آثار اإلمام فقال )ثُــمَّ اَوْدَعَــهُ عِْلمَهُ وَحِْكمَتَــهُ( إجابة لما 
يمكن أْن يتوهّم من ســائل عن علّة فتح بابه وحده وتحليل المســجد له وحده، 

وقد صرّح الدعاء بهذه العلّة على لسان رسول اهللN فقال )اَنـَــا مَدينَُة اْلعِْلِم 
وَعَلِــىٌّ بابُها( اي انا مدينــة الدين واالتصال باهلل، ومن أراد الدخول إلى اهلل 
فليأت من الباب، ألّن اإلمام أخو النبي ووارث النبي ووصي النبي فقال )اَنْتَ 
َاخــي وَوَصِيّي وَواِرثــي، َلحْمُكَ مِنْ َلحْمي وَدَمُكَ مِنْ دَمي( الّن المنصب واحد 

والحقيقة النورانية واحدة والوظيفة واحدة.
وتفرع على هذه الحقيقة الواحدة أّن سلم تجلّيها االعظم وهو رسول اهلل
N، تجلّيها األول أمير المؤمنينQ، ثم هو ســلم تجلّيها الثاني هو الحســن

Q... وهكذا إلى تجلّيها الثاني عشر هو االمام المهديQ وأّن حربه حربه، 
وان االيمــان بــه ايمان به نفســهN واّن حقيقــة االيمان هي اإلمــام، وحقيقة 

اإلمــام هــي االيمان، فهمــا ممتزجان، لذلك قــال )وَاإليماُن مُخالِــٌط َلحْمَكَ 
وَدَمَكَ َكما خاَلَط َلحْمي وَدَمي(.

ثــم تحــدّث عن أثر أخروي يترتب على هذه الحقيقة االمامية من أّن هذه 
الخافة والوصاية ليســت دنيوية، وانما اســتمرارية أخروية فقال )وَاَنْتَ َغداً 
عَلَــى اْلحَــوِْض خَليَفتي(، اما فــي الدنيا فأنت تقضي دينــي وديني وما يترتب 

علي النّك خليفتي وتنجز عداتي بما تقتضيه وظيفتي وكوني نبي إمام.
فــإذا اتبعك أحد وشــايعك فإنّهــم معي وحولي وجيراني فقال )وَشــيعَتُكَ 

عَلى مَناِبرَ مِنْ نُور مُبْيَضًَّة وُجُوهُهُمْ حَوْلي فِي اْلجَنَّةِ وَهُمْ جيراني(.  
 

تتمات6

مهدويات معصوميةتتمة...
:Qالتعريف بالصفات الشخصية للمهدي

:Qلأُلمَّة ثاث عامات في سمات المهدي المنتظر Nفأعطٰى
اأُلولٰى: النسب:

إنَّ هــذه الشــخصية يجب أن تكــون من ذرّية رســول اهللN، واكتفٰى 
النبيNّ بهذا القدر من تشخيص النسب في هذه الرواية تاركاً التفاصيل 
ألحاديــث ُأخــرٰى صدرت منهN ومــن أهل بيتهK، حيــث تنصّ )427( 
روايــة علــٰى أنَّه من أوالد علــي وفاطمة، و)208( رواية تنــصّ علٰى أنَّه من 
ذرّية الحســينQ، و)160( رواية تنصّ علٰى أنَّه التاســع من ولد الحســين
Q، فهــذه العامــة تنفــي وتكــذِّب كّل ادّعــاء خــارج عــن هــذه الضابطــة 

النسبية.
الثانية: االسم والكنية:

حيث صرَّحت هذه العامة بموافقة اســم المنقذ وكنيته الســم رسول 
اهللN وكنيتــهN، وبمعرفتنا لهذه العامة تتضيَّق الحلقة كثيراً للتعرّف 
عليــه، فهــي تنصّ علــٰى أنَّ اســم مهدي اأُلمــم والمنتظر الموعــود يواطئ 
اسم وكنية رسول اهللN. وقد حاول بعض مرضٰى القلوب الدسّ والتزوير 
في مضمون هذه الرواية، فزاد فيها: )واســم أبيه اســم أبي(، وهي رواية 
ضعيفة ينصُّ علماء الجرح والتعديل علٰى ضعفها، وأنَّ هذه الزيادة جاءت 
مــن الــرواي )زائدة( حيث قــال الكنجي: )وقد ذكر الترمــذي الحديث في 
جامعــه ولــم يذكــر: )واســم أبيه اســم أبــي(، وذكره أبــو داود فــي معظم 
روايــات الحّفاظ والثقات من نقلة األخبار: )اســمه اســمي( فقط، والذي 
روٰى: )واســم أبيه اســم أبــي( فهو زائدة وهو يزيد فــي الحديث، وإن صحَّ 
فمعناه: واســم أبيه اســم أبي أي الحســينQ وكنيته أبو عبد اهلل، فجعل 
الكنية اسمًا، كنايًة منه عن أنَّه من ولد الحسين دون الحسن، ويحتمل أن 
يكون الراوي توهَّم قوله: )ابني( فصحَّفه فقال: )أبي(، فوجب حمله علٰى 

هذا جمعاً بين الروايات( )أُنظر: كشف الغمَّة 3: 227(.
وهنالــك ردود وافيــة كافية لبيــان ضعفها وعدم معارضتهــا للروايات 
الصـــريحة بخلوّهــا مــن هــذه العبــارة: )واســم أبيــه اســم أبــي( ال نريــد 

االسترسال في عرضها خشية الخروج عن منهجية البحث.
الثالثة: التشابه في الشمائل:

وهي الضابطة الثالثة التي رســمها رســول اهللN للتعريف بشخصية 
المهــدي الذاتيــة، حيث تنصّ علٰى تشــابه المامح واتّحاد الشــمائل بين 
المهــديQ وبيــن رســول اهللN، وبمــا أنَّ رســول اهللN قــد وضَّحــت 
شــمائله وصفاتــه الجســدية آلالف المســلمين وقــد نقــل ذلــك بالتواتــر، 
فيكــون من الســهل جــدَّاً التعــرّف علٰى المهــديQ من خال اســتعراض 
صفــات رســول اهللN، فــإن لــم تتوفَّــر فيــه فهــو كاذب ال محالــة، وإن 
توفَّــرت فيــه فتعطينــا بعداً إيجابيــاً واطمئناناً نســبياً يضاف إلــٰى بقيّة ما 
ذكــره رســول اهللN في التعرّف عليــهQ حتَّٰى نصل إلــٰى القطع واليقين 

.Qبصدق المهدي

التعريف بالمنهج:
وهنــا تصـــرّح الروايــة المهدويــة النبويــة بــأنَّ منهــج مهــدي اأُلمــم 
يجــب أن ال يتقاطــع مــع منهج رســول اهللN، فقالــت: )أشــبه الناس بي 
خُلُقــًا(، فالخُلُق الرســالي المحمّــدي هو عينه يتجّلٰى فــي الخُُلق المهدوي 
المحمّــدي، وليــس المقصــود من األخــاق هنــا مفهومها الضيّــق كما قد 
يتصوّرها البعض، بل المقصود منها عموم المنهج الذي خّطه رســول اهلل

N باختاف أبعاده وتنوّع مستوياته ممَّا يشمل أخاقه في السلم والحرب 
وعلــٰى مســتوٰى الفــرد والمجتمــع، والصبــر علٰى البــاء وتحمّــل الخطوب 
والتعالــي علــٰى صغار اأُلمور وسفاســفها بحيث يكــون مصداقــاً ثانياً لقوله 

.Nتعالٰى: )إِنَّكَ َلعَلٰى خُُلٍق عَظِيٍم( )القلم: 4(، بعد رسول اهلل
وهنــا نكتــة مهمّــة ينبغي االلتفات إليهــا، وهي حركة اإلمــام المهدي
Q ومواجهته ألعدائه، فالبعض يحاول تصوير حركته بأنَّها حركة دموية 
بامتيــاز، ال تعــرف إالَّ لغــة الســيف والســيف فقــط، وهذا التصــوّر يعطي 
أبعــاداً غايــة فــي الســلبية علــٰى أتباعــه فضــًا عــن اآلخرين، بينمــا نجد 
البعــض ونتيجــة لردّة الفعل مــن التصوير األوَّل يحاول ســلب حركة اإلمام
Q من هويّتها الواقعية ويصوّرها حركة مثالية نرجسية مفروشة باألزهار 
والورود، وهذا مجافٍ للواقع أيضًا، بل مخالف لحركة اأُلمم وكّل حركات 
 ،Nكجدّه رسول اهلل Qاإلصاح في العالم، والصحيح أنَّ حركة اإلمام
فهــو يقوم بالقســط والعــدل والحكمــة والرحمــة، فربَّما يتمثَّل ويســتدعي 
العــدل في بعض االســتثناءات والمنعطفات _أثناء حركتــه_ إراقة الدم، 
وربَّمــا ال يقتضـــي ذلك، فإنَّنا نجــد أنَّ حركة النبــيNّ اإلصاحية كانت 
كذلــك تختلف باختاف الظروف والمناخات واألزمنة، فقد حارب النبيّ 
وســلَّ ســيفه بوجــه الكافريــن والمعانديــن، وســامحN في أحيــان كثيرة 
ُأخــرٰى، فقــال: )اذهبوا فأنتم الطلقاء( )ســنن البيهقــي 9: 118(، ولعلَّنا 

نوفَّق في بحوث ُأخرٰى إليضاح الفكرة بشكل أفضل وأوسع تفصيًا.
:Qالبعد الثاني: بيان حال األمّة في زمانه

والمقصــود من زمانهQ هو من يــوم والدته إلٰى يوم ظهورهQ، وفي 
هذا البعد ترّكز الرواية المهدوية المحمّدية علٰى ثاث خصائص:

اأُلولٰى: الغيبة:
حيــث نــرٰى أنَّ هذه الخصوصية أخــذت جانباً كبيراً مــن التأصيل لها 
والتركيــز عليهــا فــي مرويــات أهل البيــتK جميعًا، وشــغلت مســاحات 
واسعة في أدبيّاتهمK، ممَّا يدّلل علٰى أهمّية الغيبة بالنسبة لهم وغرسها 
في عقيدة أتباعهم لعلمهم بأنَّها أساس الشبهات ومرتكز التشكيكات التي 
 Kيحاول أعداؤهم بّثها في صفوف أتباعهم، ولذلك نجد أنَّ أهل البيت
اعتبــروا اإليمــان بغيبــة مهــدي اأُلمم من اإليمــان بالغيب ومصداقــاً أجلٰى 
لقولــه تعالــٰى: )ذلِــكَ اْلكِتــابُ ال رَيْبَ فِيــهِ هُــدٰى لِْلمُتَّقِينَ*الَّذِيــنَ يُؤْمِنُوَن 
ِباْلغَيْــِب( )البقــرة: 1و2(، وجعلها من أبرز عائــم اإليمان والتقوٰى، ولذا 

قدّمت علٰى )يُقِيمُوَن الصَّاَة وَمِمَّا رَزَْقناهُمْ يُنْفُِقوَن(.

وربَّمــا يكــون مــن المفيد اإلشــارة إلــٰى أنَّ المقصــود بالغيبــة هنا هي 
مقابــل الظهــور وليــس فــي مقابــل الحضــور، إذ إنَّــهQ حاضــر دائماً مع 
اأُلمــم، وحضــوره حضــور فاعــل إيجابــي حركــي ريــادي، وليــس حضوراً 

هامشياً جانبياً غير فاعل.
فالعمــل الــدؤوب منهQ في تســديد اأُلمَّــة ورعاية شــؤونها والمثابرة 
علــٰى إصــاح ُأمورهــا بالقــدر المســتطاع وبمــا ال ينافي الغيبــة من جهة، 
محاولــة منــهQ تجنيب اأُلمَّة أقّل خســائر ممكنة في ظرفيــة غيبته وعدم 
ظهــوره، وهــذا مــا نــصَّ عليــه بتوقيعــهQ للشــيخ المفيــدH: )إنّــا غيــر 
مهملين لمراعاتكم، وال ناســين لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو 

اصطلمكم األعداء( )االحتجاج 2: 323(.
ولعلَّنا نفرد بحثاً خاصّاً للتفصيل في الغيبة وعللها وثمراتها والمقصود 

منها إن شاء اهلل تعالٰى.
تداعيات الغيبة:

أشــارت الرواية الشـــريفة إلٰى حدوث تداعيات ســلبية مــن وراء غيبة 
اإلمام المهديQ تنســحب علٰى واقع اأُلمَّة حتَّٰى واقعنا المعاصر، وتتمثَّل 

هذه التداعيات علٰى نحوين:
:Kاألوَّل: حصول الحيرة لدٰى أتباع مدرسة أهل البيت
وهي من اإلفرازات المباشرة التي حدثت وتجلَّت في الساحة اإلمامية 
بعــد شــهادة أبيــه العســكريQ حتَّــٰى أصبحت ظاهرة اســتدعٰى اإلشــارة 
إليهــا من قِبَل أهل البيتK من خال العشـــرات من المرويات المهدوية 
الشــريفة حتَّــٰى نقــل الصــدوقH عن أبي غانــم أنَّه قال: ســمعت أبا محمّد 
الحســن بــن علــيL يقول: )فــي ســنة مائتين وســتّين تفترق شــيعتي(، 
ففيها ُقِبضَ أبو محمّدQ وتفرَّقت الشيعة وأنصاره، فمنهم من انتمٰى إلٰى 
جعفــر، ومنهم من تاه، ومنهم من شــكَّ، ومنهم مــن وقف علٰى تحيّره، 
ومنهــم مــن ثبت علٰى دينه بتوفيق اهلل . )كمــال الدين: 408/ باب 38/ 
ح 6(، ممَّا يؤكِّد حصول الحيرة ليس لدٰى الرأي العامّ فقط وإنَّما تســـرَّب 
إلــٰى خــواصّ أهل البيتK، وإن اختلفت فتراتهــا بين األفراد، فالبعض 
سرعان ما انزاح عنه ضباب الحيرة وانجلٰى عنه غبارها ببركة نور شمس 
مهــدي آل محمّــدQ، والبعض اآلخر بقي لفترات أطول، والبعض األندر 

بقي في حيرته ولم يهتد إلٰى سواء السبيل حتَّٰى وفاته.
فعــن أميــر المؤمنيــنQ أنَّــه قــال: )كأنّي بكــم تجولون جــوالن اإلبل 
تبتغون المرعى فا تجدونه يا معشـــر الشيعة( )اإلمامة والتبصرة: 122/ 

ح 119(.
ويمكن القول إنَّ الحيرة والتيه عن معرفة إمام زماننا قد وّلٰى زمانها، 
إذ أنّهــا حدثت بين الشــيعة أبّان الغيبة وبعد شــهادة العســكريQ ثمّ عاد 
الحقّ إلٰى مستقرّه، ولكن هذا ال يعني زوال الحيرة، بمعنٰى صعوبة اتّخاذ 
القرارات المصيرية الصائبة سواء عند أجلَّة القوم وأكابر الشيعة كالنوّاب 
العامّين من الفقهاء ومراجع الدين وصوالً إلٰى اإلنسان المكلَّف البسيط، 

فالجميع يحسّ ويستشــعر هذا الفقدان األليم والفراغ القاتل الذي ال يملؤه 
إالَّ ظهوره المقدَّس أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء. فالجميع يتطلَّع إلٰى 

اليوم الذي يحفُّ به المؤمنون بمهدي اأُلمم وهو يؤم المأل.
الثاني: ضالل اأُلمم والمجتمعات:

اإلفــراز الثانــي لغيبة اإلمامQ هو انحراف اأُلمــم، وليس المقصود 
بهــا ُأمَّــة اإلســام فحســب، بــل يعــمّ غيرهــا أيضًا، وهــذا إفــراز طبيعي 
لانحــراف عــن أهل البيتK عموماً مع ظهورهــم وحضورهم بين أظهر 
اأُلمَّة، ولذا قال رســول اهللN: )إنَّما مثل أهل بيتي فيكم مثل ســفينة نوح 
مــن ركــب فيها نجى ومن تخلَّف عنها غرق( )بصائر الدرجات: 317/ باب 

13/ ح 4(، فكيف الحال وأنَّ إمامهم غائب عنهم؟
ولعلَّ محاوالت البعض في النيل من العقيدة المهدوية بالقول مع هذه 
اإلفرازات السلبية والتي تمثَّلت بحيرة أوليائه من جهة وضال المجتمعات 
من جهة ُأخرٰى: ألم يكن األجدر باإلمام أن ال يغيب، ويكون كآبائه الكرام 
متحمّــًا لمســؤولياته اتّجــاه ُأمَّتــه، فضــًا عن أتباعــه؟ نعم، لعــلَّ أمثال 
هــذه الترّهــات تلقٰى آذاناً صاغية عند ضعــاف النفوس والذين في قلوبهم 
مــرض، لكنّــا نعلم أنَّ إحــدٰى حَِكم الغيبــة وثمراتها هــي: )وَلِيُمَحِّصَ اهلُل 

الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ اْلكافِِرينَ( )آل عمران: 141(.
فاالختبــار واالمتحــان أصبــح علٰى أشــدّه، ولذا عبَّــرت الروايات عن 
المؤمنيــن بالغيبــة بأنَّهم كالكبريت األحمر، فعن رســول اهللN أنَّه قال: 
)إنَّ علي بن أبي طالبQ إمام ُأمَّتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده 
القائــم المنتظــر الذي يمــأل اهلل به األرض عدالً وقســطاً كمــا ملئت جوراً 
وظلمــًا، والــذي بعثنــي بالحقّ بشــيراً إنَّ الثابتيــن علٰى القول بــه في زمان 
غيبتــه ألعزّ من الكبريت األحمر( )كمــال الدين: 288/ باب 26/ ح 7(، 

ومن قبل جعلته اآلية القرآنية من مميّزات المتَّقين كما سبق.
البعد الثالث: أهداف الظهور المقدَّس:

فبعد خروج اأُلمم بشكل سريع ومفاجئ مع أحداث متاحقة مترابطة 
كالخــرز يتبــع بعضه بعضًا، كما جاء في تعبيــر الروايات المهدوية، يكون 
أســاس هدفه وحركته المهدوية هو القســط والعدل ودفــع الظلم والجور، 
وســنتعرَّض فــي مقاالت الحقة إلٰى ذكر الفوارق بيــن هذه المفاهيم. ولكن 
المهــمّ هنــا التركيــز وباختصار علــٰى وحدة الهــدف والغايــة واتّحادها مع 
جميع الرســاالت الســماوية وحركة الحــقّ ضد الباطل والتضــادات الكونية 
واالجتماعية والفردية والتدافعات البشـــرية واختاف اإلرادات، فالهدف 
والغايــة التي هي الســبب في خلق الخليقة وهو الوصــول إلٰى كمال المعرفة 
والعبوديــة الحّقــة، قــال تعالــٰى: )وَما خَلَْقــتُ اْلِجــنَّ وَاإْلِنْــسَ ِإالَّ لِيَعْبُدُونِ( 
)الذاريــات: 56(، وســوف يتحقَّــق علٰى يــد صاحب العصـــر والزمان وهو 

عين منهج رسول اهلل وآبائه عليهم أفضل الصاة والسام.



أشــــــحــــــمــــــل صـــــــــدرك
اخــــــــتــــــــفــــــــه ســــــــــــرّك
حـــــــــجـــــــــب نـــــــصـــــــرك
مــــــــــــتــــــــــــى تــــــظــــــهــــــر

هــو الشــاعر الحســيني عبــد الحســين بــن 
الشــيخ عبــد األميــر الظالمــي، ولد فــي النجف 
األشــرف عــام 1941م ودرس في مدارســها، ثم 
دخــل الحوزة العلمية ونهل من معارفها، وواصل 
دراســته االكاديميــة، ثم عيّن موظفــاً في دوائر 

الدولة، وهو متقاعد اآلن.
نظم الشــعر منذ صباه، وهــو مقّل فيه، له 
قصائــد في مدح أهل البيــتK ورثائهم، تميّز 
شــعره فــي اإلمــام المهــديQ بصــدق العاطفة 
ورّقــة الكلمــة وجمــال الصورة، قال فــي قصيدة 
له نشــرتها مجلة االنتظار في عددها 12، السنة 

:Kالرابعة، وهو يعدّد أئمة أهل البيت
وآخرهم حجّة لإلله

تغيّب في علمه المسبِق
له كنية المصطفى واسمه

وفيه شمائله تلتقي
إمام له طلعة ترتجى

على مغرب األرض والمشرِق
فيمحو الظام ويهدي األنام

لتصحو من جهلها المطبِق
ويحيي الكتاب ويحكى الصواب

إذا شّذ من شّذ في منطِق
وريث النبي ونجل الحسين

بما خصَّ في الفضل لم يلحِق  
 Qولــه قصيــدة فــي مولــد اإلمــام المهدي

تفيض بالحب والوالء يقول في بعضها:

ولد الهدى فأضاءت األرجاء
واستبشرت أرض به وسماُء

وازدانت الدنيا بفضل وجوده
لمّا استبان جبينه الوضاُء

بوركت يا يوم الوالدة إنه
للعالمين سعادة وهناُء

عجباً وليد ما تشهّد ساجدًا
إالّ وطوع يمينه االسماُء

فعليه من فيض الوجود مهابة
قد اذعنت لمقامها االشياء

اإلمــام  والدة  يصــف  األبيــات  بهــذه  وهــو 
الحجــةQ، وكيف تشــهّد عند والدتــه بين يدي 
والده اإلمام العسكريQ، وذكر أسماء أجداده 

واحداً واحداً.

ويمضــي الشــاعر ليصــف لنا حركــة ظهوره
Q المقــدس، وثورة اإلمــام الكبرى ضد الظلم 
والجــور والطغيــان، ومــا يصيــب الكافريــن من 

حركته المباركة، فيقول:
سيقوم نسل الطيبين بثورة

تهتزّ عند سماعها األعداُء
ويقيمها شعواء من أهوالها

سيضيق رحب فيهم وفضاُء
بيمينه سيف الهداية عاليًا

قصرت تنال محله الجوزاُء

ما تلك إال ثورة نبويّة
تمحى بفضل قيامها الظلماُء

كالشمس إْن تشرق فما من بقعة 
إالّ هناك أشعة وضياُء

فالمصلح المهدي من في نهجه
الناس في هذي الحياة سواُء
وهــو يكــرر اعتقــاده هــذا بــكل قصائــده، 
ويعتقــد جازماً بظهور اإلمــامQ وثورته الكبرى 

التي يهدّ بها عروش الظالمين، فيقول:
يقود لنصر الهدى فيلقًا

فبورك للنصر من فيلِق   
ويمأل رعباً قلوب الطغاة

ويهزم كل عدٍو شقي
كنوز من األرض مفتوحة

لديه بها أمة ترتقي
لعصر االخاء وعصر األمان

تمتّع في غدها المشرق

بعــض  علــى  يــردّ  اْن  الشــاعر  ينســى  وال 
المشــككين باالعتقــاد بحقيقــة اإلمــام الموعــود
Q، فيــورد األحاديــث التــي صدرت عــن النبي 
 Qوأهــل بيتــه وهــي تخبــر بظهــوره Nاألكــرم

ودولته فيقول:
كثرت أحاديث النبي بذكره

ال يعتريها اللّبس واإلخفاُء

طفحت بها كتب الصحاح وقد غدت 
يروي لها اآلباء واالبناُء

)من عترتي المهدي( قال محمد
من هم هداة للورى امناُء

ال تذهب الدنيا ويأتي أهلها
موت يبدد جمعهم وفناُء

من قبل اْن يغشي البرية نوره
وبهاؤه والطلعة الغرّاُء

ويعيد دين محمد بجهاده  
وتسود فينا الشرعة السمحاُء
ويختــم قصيدتــه بشــكوى يقدمهــا لإلمــام 
مــن  وأحزانــه  لواعجــه  فيهــا  يبــث   Qالمهــدي
طــول االنتظــار وما يعانيه المؤمنــون من جحافل 

الكفر، فيقول:
يا سيدي المهدي تلك شكاية

منّي اليك وما سواء رجاُء
طال انتظارك فالخطوب كثيرة

قد يستحيل لمثلها اإلحصاُء
فلقد ظلمنا في عهود قد خلت

فالعيش مرّ والحياة شقاُء
واشدّها العهد األخير قساوة

في كل بيت صرخة وبكاُء
كم من اناس دون ذنب أعدموا

ظلماً ومن دفنوا وهم أحياُء
وزيارة السبط الشهيد جريمة

وجزاؤها التعذيب واإلقصاُء

يـــــــــا قــمـــرَ الــتــــــــــمَّ

مسجات مهدويــــــــــة

أبوذية مهدوية

الشاعر عبد الحسني الظاملي شعـــراء مهدويون

لــو غايــب يجــي لهلــه

وهيــل ورود  يطشــوله 

وانــه لجيتــك يبــو صالــح

أطش روحي واخلها تســيل

بحزنك تثكل  الدقايــق 

ينطــاق فــا  وغيابــك 

صالــح يبــو  تظهــر  متــى 

روحي لشوفتك تشــتاق

علينه

لطف رب الجاله من علينه

وصرت وكت الشدايد منعه لينه

الك يالمهدي شــيمه مــن علينه

ومحّمد أورثك طيــب الســجّيه

وما ييت

جتيل المحب بفراكك وما ييت

وينابيع الهجر طفحت ومــا ييت

احّشم وانتخي واعتب وما ييت

ّيه وبكت نيراني يالغايب سر

حسن عبد األمير الظالمي السيد جعفر بن محمد الحلي

جابر الكاظمي

)أبو اسعد(

ـــرار الـــسَّ ــى مَ  ــ ــا قـــمـــرَ الـــتـــمَّ إل يـ
ــٌة ــاقـ ــتـ ــشـ ــا قــــــلــــــوبٌ لــــــــكَ مـ ــ ــن ــ ل
ــرُه ــجــ ــا هــ ــ ــن ــ ــفَّ ــا قــــريــــبــــاً شــ ــ ــي ــ ف
ــهِ ــجــل ــتُ ــل دجـــــى ظـــــــامُ الــــغــــيّ ف
نـــاصـــرٌ وال  الــــديــــنُ  يـــســـتـــنـــظِـــرُ 
ــكَ مـــشـــحـــوذًة ــضَـ ــيـ ــرى بـ ــ مـــتـــى نـ
ــًة ــومـ ــوسـ ــرى خـــيـــلَـــكَ مـ ــ ــ ــى ن ــتـ مـ
ــورًة ــشـ ــنـ ــرى األعـــــــام مَـ ــ مـــتـــى نـ
ــا بــيــنــنــا ــ ــكَ م ــ ــهَـ ــ ــتـــى نـــــرى وجـ مـ
ــبَ بـــنـــي غـــالـــٍب ــ ــل ــ ــتـــى نـــــرى ُغ مـ
ــرَهُ ــ ــهـ ــ ــداً مُـ ــ ــع ــ ــت ــ ــق ــ كــــــّل يُــــــــرى مُ
ــاُء أرجـــــــو بــهــم ــ ــ ــف ــ ــ أولــــئــــك األك
الـــنـــاِس إذا مــا دعــوا هــم أبــــذُل 
ــبــا يُــطــربــهــم لـــحـــنُ ســلــيــِل الــضُّ
إْن دجــى الــوغــى  نَــقــعُ  وعــنــدهــم 
ــِر لـــهـــم شــيــمــٌة ــ ــ ــذك ــ ــ تـــــــــاوُة ال
ــربُ كــــدور الــرحــى ــحـ الـ ــدِر  ــ تَـ إن 
ــي الـــــورى نــســبــٌة ولـــيـــس مــنــهــم فـ
ــت ــلَـ ـ  ريــــاســــُة الــــديــــِن لـــنـــا ُفـــصَّ

االنـــتـــظـــار ــن  مــ مـــحـــبُّـــوكَ  ذابَ 
القِطار ــوبَ  صَ يَشتاقُ  إذ  كالنَّبتِ 
المَزار قريِب  من  صعبٌ  والهجرُ 
ــذاتِ الــفِــقــار ــ ــد الــنــاِس ب ــا مــرشِ ي
ــار ــصــ ــ ــت ــ االن ــم  ــ ــك ــ ب إال  ولـــــيـــــسَ 
ــهــا وهـــي نــار ــونُ ــافٍ ل ــ كــالــمــاِء ص
ــار ــب ــغُ ــرُ ال ــي ــث ــتُ بــالــنَّــصــِر تـــعـــدو ف
ــفــار ــهــا الــقِ ــعْ ــاةٍ لـــم تــسَ ــمـ عــلــى ُكـ
استتار طوِل  بعد  ضاءت  كالشمِس 
ــبــدار ــدارَ ال ــبـ يـــدعـــوَن لــلــحــرِب الـ
ال يَــســأُل الــصــاحــبَ أيـــنَ الــمَــغــار
ــار ث ــنَ  ــي ــهــاشــمــي ال ــوتَ  ــفـ يـ ال  أْن 
ــكــن أمـــنـــعُ الـــنـــاِس جَـــار نــفــســاً ول
ــزار ــبَّ إذ يــســمَــعُ لــحــنَ الــهَ كــالــصَّ
ــار ــث ــنَّ لـــيـــُل ِزفــــــافٍ والــــــــرؤوسُ ال
ــار ــعـ شِـ عــلــيــهــم  اهللِ  وطـــــاعـــــُة 
فــمــنــهــم الـــقـــطـــبُ وفــيــهــم تُــــدار
مــن لــم يَــسُــد مــن قــبــُل شــدّ اإلزار
ــا والـــنّـــاسُ عــنــهــا قِــصــار ــرادهـ أبـ

شعر شعبيابحث عن الكلمة الضائعة
فهل تـــــــــرضى؟

ضع خّطًا على كلمات هذا الحديث المبارك واستخرج كلمة السّر المكّونة 

 ،Kنبياء من )10( حروف لتعّرفك باســم المســجد الذي صّلى فيه جميع الأ

:Nعند الظهور، عن النبّي Qوسيكون له اهتمام بالغ لدى الإمام الحّجة

ى _ يأذن   _ وذلك _ حتَّ
ّ

ى _ يقوم _ قائم _ الحق )ل تقوم _ الســاعة _ حتَّ

ف _ عنه _ هلك(.  _ له _ من _ تبعه _ نجا _ ومن _ تخلَّ
َّ

_ هللا _ عزَّ وجل

7 األدب المهدوي

Qكادت أن تغرق فأنقذها اإلمام
رية

قص
صة 

ق
ينوي الجميع الذهاب إلى النجف االشــرف، حيث مثوى أبي السبطين أمير المؤمنين

Q، وهكذا هو  ديدن المؤمنين المحبين.
تجمعت القافلة بعد أن تمّ كراء واســطة النقل آنذاك من بغال وحمير ال غيرها، ركب 
الجميع وهم متشوقون إلى أن تكتحل عيونهم برؤية مشهد القباب المنورة، وإلى أن تتبرك 

باسم صاحب تلك القباب قبل أن يعمّها شريف بركته.
المســافة بعيدة، وكل مســافة حينها كانت بعيدة، وصل الزائرون اآلن قرب قزانية، 
ومــا عليهــم إالّ عبــور هذا الــوادي العميق ذي الميــاه الوفيرة لكي يكونوا فــي تلك القصبة، 

ففيها يستريحون ثم يعرجون وهم يشقون القفار إلى أرض الغري.
اقتــرب الجميــع من الوادي بغيّة عبوره، لكنّ الســيل كان شــديداً وجريان الماء جارفاً 

وعنيفًا، عبر منهم من عبر، وساعد البعض البعض اآلخر على اجتياز المياه بصعوبة.
ولكنها_هــذه الزائــرة، التي يبــدو أنّها قد حمّلت حمارها بأحمال تبــدو ثقيلة، ها اّن 
رجلــي الحمــار قد انزلقت في جانب هذا النهر، مع المــرأة بأحمالها، تخبّط الحيوان في 
حركته من جرّاء قوة الماء وثقل األحمال..حاول القيام ومواصلة السير، لكنّه لم يستطع.

شــارفت المــرأة علــى الغرق..لكنّها لم تفقد األمل، فقد كانت تصيح وتســتغيث باســم 

.Qإمامها الحاضر صاحب العصر والزمان
كان الســيد محمد_أحد الزائرين يرقب الحالة، اقترب الســيد أكثر وحاول مســاعدة 
المــرأة، رمــى بنفســه في الماء مــع معرفته بالخطــر. ولكن دون جدوى، فلم يســتطع فعل 

شيء لصعوبة الموقف.
فجــأة والجميــع فــي حيرتهم، رأى الســيد شــخصاً يتخّطــى على الماء، وكأنّه يمشــي 
ويتحرّك على اليابسة، وبكل ثبات، مدّ هذا القادم يده إلى المرأة وحمارها، لقد جرّهما 

معاً بسرعة البرق. ثم وضعهما على جناب النهر.
حقــاً انهــا لقــوة فائقة، وســرعة خاطفــة، تلك التي انتشــل بها هذا المهيــب المرأة، 

بحمارها وبجميع ما حمله، وكأنّي بها لم تشعر بتلك الجذبة التي جذبها.
ظل الســيد محمد طول الطريق إلى مشــهد النجف األشــرف وبقية المشاهد المقدسة 

يحدّث نفسه ويقول وهو يحمد اهلل عزوجل على إنقاذ تلك المرأة:
لم أنس ذلك الرجل إنّه معتدل الطول، ذو وجه نوراني وانف مجرور، وكان فيه كّل ما 

.Qتأكدته فيما بعد من أوصاف إمامي وسيدي صاحب العصر والزمان
نعم، لقد أنقذ إمامنا المهديQ المرأة التي نادته، ولوال ذلك فإنّها كادت أْن تغرق.  

محمد حسن عبد

السيد سعد الذبحاوي

سايلك
يالمجزي باحسان لّلي عن بغض سايلك

كلبي هوه ابحضرتك يا مالكه سايلك

شاهد نميره نضح لموّدتك سايلك

غّذتنــي ابحّبك الجانــت تهز مهدي

ليك اهتديت الّدرب ولغيركم مهدي

للمهدي نخوة محب بيدك يبو المهدي

اتكّله محّبك الك من الفرج ســايلك

جابر بن جليل الكاظمي

وي
هد

ل م
ـوا

مـ
عــــــــــفــــــــــه صــــــــبــــــــرك
بُــــــــــــطــــــــــــه أمـــــــــــــــرك
ولـــــــــــــــــــــــو دهـــــــــــــــــرك
فــــــــــــُقــــــــــــم واثــــــــــــــــــأر

أمــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــدري
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

بــــــــــــمــــــــــــا يـــــــــجـــــــــري
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

يـــــــــمـــــــــهـــــــــديـــــــــنـــــــــه
ــه ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ خـــــــــفـــــــــه اع
يــــــــــــوالــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــه
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

وابـــــــــــــــــــــو الـــــــيـــــــمّـــــــه
انـــــــــســـــــــفـــــــــك دمـــــــــه
بـــــــــــــــــــــا رحـــــــــــمـــــــــــه
قـــــــــــضـــــــــــى غــــــــــــــــدرا

بـــــــــكـــــــــه ابــــــــهــــــــمّــــــــه
ــه ــ ــم ــســ انـــــــســـــــلـــــــب جــ
الــــــــــعــــــــــده ابــــنــــقــــمــــه
قــــــــــضــــــــــى صــــــــبــــــــرا

مــــــــنــــــــو ايـــــــنـــــــصـــــــره
انــــــــكــــــــطــــــــع نــــــحــــــره
ــت صــــــــــدره ــ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ اسـ
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

مـــــــــنـــــــــو الـــــــعـــــــدهـــــــا
مـــــــــنـــــــــو ايـــــــــــردهـــــــــــا
حــــــــــــــــــــــرم عــــــــدهــــــــا
دمــــــــــــــــــــــاً تُـــــــــجـــــــــري

وتــــــــــشــــــــــاهــــــــــدهــــــــــا
لـــــــــــوطـــــــــــن جـــــــدهـــــــا
وتــــــــــنــــــــــاشــــــــــدهــــــــــا
عــــــــلــــــــى الــــــــَقــــــــبــــــــِر

اجـــــــــــــــت هـــــــالـــــــيـــــــوم
وحــــــــــيــــــــــده اتـــــــحـــــــوم
عـــــــلـــــــى الـــــمـــــظـــــلـــــوم
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

جــــــــــــــــرح واثـــــــنـــــــيـــــــن
ــن ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ضـــــــــلـــــــــع ضـ
ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ يــــــــــثــــــــــار اح
ــي ــ ــ ــفـ ــ ــ ــهـ ــ ــ فـــــــــــــــــــــــــوا لـ

ــن ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وتــــــــــغــــــــــضّ الـ
نـــــــــحـــــــــر نــــــحــــــريــــــن
ابـــــــركـــــــبـــــــتـــــــك ديـــــــن
ــي ــ ــ ــفـ ــ ــ ــكـ ــ ــ أمـــــــــــــــــــــــــا يـ

ـــــون ــــلــ عـــــجـــــيـــــبـــــه اشـــ
واكـــــــــــــــــــــول اتـــــــهـــــــون
يـــــــــظـــــــــل مـــــــــرهـــــــــون
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

ــه اتــــــنــــــوح ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــــجــــــســــــم مــــــطــــــروح
ابـــــــــدمـــــــــع مــــســــفــــوح
بـــــــــنـــــــــو الـــــــــــزهـــــــــــرا

ابــــــكــــــلــــــب مــــــجــــــروح
روح ابــــــــــــــا  بـــــــكـــــــه 
يـــــــســـــــيـــــــره اتــــــــــــــروح
غــــــــــــــــــــــدوا حـــــــيـــــــرى

مـــــــــشـــــــــت لــــــلــــــشــــــام
ابــــــــــــــــــو األيـــــــــــتـــــــــــام
ــي الـــــــظـــــــّام ــ ــ ــب ــ ــ ــس ــ ــ اب
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى

الـــــــعـــــــتـــــــب يـــــــاذيـــــــك
نــــــــــحــــــــــشّــــــــــم بـــــيـــــك
ــك ــ ــي ــ ــرض ــ الــــــــوضــــــــع ي
لــــــــــــــك الــــــــشــــــــكــــــــوى

ــك ــيـ ــلـ ــه عـ ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــ ــب ــ ــ اش
ابـــــلـــــضـــــه إنّــــــــاديــــــــك
ــك ــ ــ ــي ــ ــ ــف ــ ــ ــخ ــ ــ فــــــــــــــــا ت
عـــــــــلـــــــــى الـــــــبـــــــلـــــــوى

يــــــــــغــــــــــايــــــــــبــــــــــنــــــــــه
تِــــــــــــعــــــــــــذَّبــــــــــــنــــــــــــه
مـــــــــصـــــــــايـــــــــبـــــــــنـــــــــه
فـــــــــــهـــــــــــل تــــــــرضــــــــى



حملة متى ترانا ونراك العالمية الثانية تحصد

صالة على النبي وآله
لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان

من مناسبات هذا الشهر التي حدثت 
سنة )260هـ(:

1_8_ اإلمــام العســكريQ يعــرض 
مــن  رجــًا  أربعيــن  علــى  الحجّــة  ولــده 

.Qأصحابه قبل أيّام من شهادته
5- مكاتبــة اإلمام العســكريQ إلى 
محمّــد بــن علي بن بــال يخبــره بالخلف 

من بعده.
8_ شــهادة اإلمام الحســن العسكري

Q فــي صباح يوم الجمعة، وعمره )29( 
ســنة، وقــد دُفــن فــي ســامراء، وانتقال 
 ،Qاإلمامة إلى صاحب العصر والزمان
وإبتــداء الغيبــة الصغرى لإلمــام المهدي

 Qالتــي انتهــت بوفاة الســفير الرابع Q
سنة 329 هجرية.

وفيــه حضــور اإلمــام المهــديQ في 
 Qالعســكري اإلمــام  احتضــار  ســاعة 

وإعانته في وضوئه وصاته.
وفيــه ظهــور اإلمام المهــديQ أمام 
)39( شــخصًا، وصاته على جنازة أبيه

Q جماعة.
وفيه وصول وفد قم يوم شهادة اإلمام 
المــال  إعطــاء  ورفضهــم   Qالعســكري
صاحــب  بمشــاهدة  وتشــرّفهم  لجعفــر، 
العصــر والزمــانQ وإخبــاره إيّاهــم بما 

يحملون.
ابــن  محاججــة  )23هـــ(:  ســنة   -9
عبّــاس بعــد وفــاة عمــر بــن الخّطــاب في 
يــوم الشــورى السداســية فــي أحّقيــة علي

Q وذكره األئمّةK بأســمائهم وإخباره 

 .Qبغيبة اإلمام الثاني عشر
10- ســنة )961هـ(: تشــرّف الشهيد 
الثانــيH بلقــاء اإلمــام المهــديQ قبــل 

شهادته بخمس سنوات.
اإلمــام  صلــح  )41هـــ(:  ســنة   -25
الحســنQ مــع معاويــة لعنــه اهلل، وفيــه 

.Qذكر علَّة غيبة اإلمام المهدي
ومن أحداث هذا الشهر:

_ ســنة )260هـــ(: ورود كتــاب مــن 
الناحية المقدَّســة لمنع إجراء المال على 

الجنيد إشارًة إلى وفاته.
_ سنة )304 أو 305هـ(: علم النائب 
الثانــي بوقت وفاته وقد حفر لنفســه قبراً 

قبل شهرين من هذه الوفاة.

املناسبـــــــات املهدوية
شهر ربيع األول إعالن

تعلن مدر�صة الإمامة )للعلوم الحوزوية( 
عن �صروعها في دورتها العقائدية الأولى

الهاتف: 07808036339

فعلى الراغبين باللتحاق مراجعة المدر�صة على العنوان التالي:
النجف الأ�صرف/ �صارع المدينة/ مقابل جامع الجوهرجي � الفرع الثاني/ 

خلف كراج العذاري

ُهوا ِفي  ًة َفلَْو ل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ َو ما كاَن اْلُموؤِْمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم اإِذا َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن  الدِّ

5,406,087,279
نتائج الحملة المباركة

بعد حمد اهلل سبحانه وتعالى وشكر الجهود المبذولة لجميع من ساهم 
فــي حملــة متى ترانــا ونراك العالمية الثانية من مؤسســات وأشــخاص وبعد 
النجــاح التــي حققته حملة متى ترانــا ونراك االولى في العام الســابق نقدم 

للقرآء الكرام تقريراً بنشاطات الحملة الثانية.
اأوًل: 

ف��ي م��ا يخ���س الن�ص��اطات الت��ي اقيم��ت لج��ل التعري��ف 
بالحملة والترويج لها نذكر الآتي:

1. تــم ارســال رســائل sms مــن قبــل ادارة الحملــة الــى )9000( 
رســالة، إلى األرقام المشتركة في حملة العام الماضي والى وكاالت االنباء 

وشخصيات علمية ومهنية كاساتذة جامعيين ومدرسين ومدرسات..
2. إعــان الحملــة على مواقــع التواصــل االجتماعي الفيــس بوك لمدة 

)40( يومًا، وحصل على عدد )544,889( ظهور.
3. تــم االعــان عــن الحملــة فــي الفيس بــوك الكثر مــن 1500 صفحة 

لشخصيات هامة ومشهورة.
4. تم نشــر اعــان الحملــة الدعائي الصــوري والفديــوي والصوتي في 
وســائل اعــام المركــز والمتمثلــة بصفحاته علــى موقع الفيس بــوك وموقع 
تويتر وموقع بلوجر وموقع اليوتيوب، وايضا تم ارســال اعانات الحملة الى 
مجموعــة كبيــرة من وكاالت االنباء كوكالة نــون الخبرية، وكالة انباء بغداد 
الدولية، النخيل لانباء، الكوفة لانباء، شــبكة اخبار النجف االشرف، 
موســوعة النهرين االخباريــة، وكالة انباء براثا، شــبكة الصباح الجديد، 

شبكة الباغ، وغيرها من الوكاالت حيث بلغ عددها 30 وكالة انباء.
5. تم االعان عن الحملة ولمرات عديدة في اذاعة المعارف فجزاهم 

اهلل خيراً.
6. ارسل اعان الحملة الى 4000 بريداً الكترونياً وهم مشتركوا موقع 

ومنتدى المركز.
7. تــم اإلعان عن الحملة في قناة األنوار الفضائية على هيئة شــريط 

متحرك )سبتايتل( ولمدة )50( يوماً.
8. تم اإلعان عن الحملة في قناة المهدي الفضائية على هيئة شريط 
متحــرك )ســبتايتل(  وايضا عرض لوحة اعانية للحملة على شاشــة القناة  

ولمدة )50( يوماً.
9. تم عمل تصميم إعان فيديوي تعريفي بالحملة وأرسل إلى )1150( 

شخصاً من خال )الواتس آب(.
10. تم ترجمة إعان الحملة إلى اللغة االنكليزي والفرنسية والفارسية 

واإلعان عنها بهذه اللغات.
11. تــم طباعة بروشــور تعريفي بالحملة وبيــان فضيلة وفوائد الصاة 
على النبيN بواقع 100،000 الف نســخة من قبل قســم التبليغ في مكتب 
المرجــع الدينيــة الكبيــر الســيد محمــد ســعيد الحكيــم )دام ظله(،وبعــدد 
20,000 الف نســخة من قبل العتبة العباســية المقدســة، ومن قبل العتبة 
الكاظميــة المقدســة، وبعــدد 20,000 الف نســخة من قبل امانة مســجد 

الكوفة، وبعدد 25,000 الف نســخة من قبل جامع اإلمام موســى الكاظم
Q في البصرة، وبعدد 5000 اآلف نســخة من قبل هيأة ســفن النجاة في 

البصرة.
12. تم طباعة مجموعة كبيرة من الفلكسات باحجام مختلفة ووضعت 

على طرق الزائرين في طريق كرباء المقدسة بواقع 295 فلكس.
13. تم طباعة 80 الف اعان للحملة على هيئة نصف أي فور.

ثانيًا:
الم�صاركون في الحملة
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العتبة العباسية المقدسة.  .2
العتبة الكاظمية المقدسة.  .3

أمانة مسجد الكوفة المعظم.  .4
أمانة مسجد السهلة المعظم.  .4
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1. حســينية الزهــراءP فــي النجــف االشــرف. 2. جامــع الصاحــب 
فــي النجف االشــرف. 3. مســجد وحســينية البتولP في الحلــة. 4. جامع 
وحســينية اإلمام المهديQ في الســماوة. 5. جامع فاطمة الزهراءP في 
النجف االشرف. 6. حسينية آل ياسين في الكاظمية. 7. المسجد الحسيني 
فــي بغــداد. 8. جامــع الصــادقQ. 9. جامع اإلمــام موســى الكاظمQ في 

البصرة.

المدار�س
1. مدرســة رام اهلل للبنات. 2. مدرســة االفاذ. 3. مدرســة المعراج. 
4.مدرســة الشــافعي االبتدائيــة. 5. إعداديــة االمــام علــيQ للبنــات. 6. 

مدرسة الثقلين- تلعفر.
�صفحات الفي�س بوك

1. صفحــة )شــيعي أنــا والحــزن شــعاري(. 2. صفحــة )شــيعة المغرب 
العربــي( . 3. صفحــة )زوار ســيد الشــهداء(. 4. صفحــة )اللهــم صــل على 

محمد وآل بيت محمد(. 5. صفحة )اقترب الظهور( .
ثالثًا: 

نتائج واح�صاءات
1. بلــغ عــدد المشــاركين المباشــرين مــع المركز في الحملــة )7783( 

شخصًا، أما غير المباشرين فهم بعشرات اآلالف أو ازيد.
2. بلــغ عــدد الرســائل التــي وصلــت الــى ادارة الحملــة 8000 رســالة 

.sms
3. بلغ عدد المشاركات المباشرة عن طريق الموقع 4200 اضافة.

4. بلغ عدد المشاركات في الفيس بوك 120 مشاركة.
5. بلغ عدد المشاركات عن طريق البريد االلكتروني 35 رسالة.

6. بلغ عدد الدول المشاركة في الحملة 23 دولة وهي:
الدول الم�صاركة:

امريكاالبحرينهولنداايرانالعراق

االردناسترالياالكويتالسويدالمغرب

تونسآذربيجانالمانياالسعوديةسوريا

عمانالدنماركبريطانياايرلندالبنان

االماراتالنرويجمصر


