تمهيدنا

* يحي ��ي العق�ل�اء الكثير
م ��ن الس ��نن بداف ��ع تخليده ��ا
واالس ��تفادة منه ��ا لألجي ��ال
الالحقة ,واســـــــــــــــــــــتحضار
القي ��م المعنوي ��ة لتلك الس ��نن
لتجسيدها.
* ان إدارة ش ��ؤون الك ��ون
وتنصي ��ب األف ��راد المؤهلي ��ن
لها حقيق ��ة نزعت إليها النفس
البش ��رية منذ وجدت على هذه
البس ��يطة ,دونم ��ا حاج ��ة إلى
تش ��ريع وإيجاد ,وإذا كان ثمة ما يستدعي
ذل ��ك فإنما هو موازي ��ن االختيار وضوابط
تلبي ��ة تل ��ك الحاج ��ة ,ف ��إذا م ��ا روعي ��ت
تل ��ك الموازين ونصْ ��ب الف ��رد المؤهل لها
تحققت للبشرية الحياة الرغيدة والسعادة
المنشودة.
* وعل ��ى ه ��ذا النم ��ط ,وألج ��ل هذا
الن ��زوع ج ��رت س ��يرة الن ��اس والس ��نن
اإلنسانية على اعتبار يوم التنصيب واتخاذ
القادة من أعيادها.
* ف�ل�ا نج ��د ام ��ة أو ش ��عباً تت ��اح ل ��ه
فرصة االختيار ويوفق للوقوف خلف قائده
المختار ,إال ويتخذ ذلك اليوم عيداً ورمزاً
وطنياً أو دينياً أو قومياً.
* ونح ��ن أتباع أه ��ل البيت Kينبغي
علين ��ا أن ن ��دأب عل ��ى ذل ��ك لما ف ��ي هذا
التجس ��يد من تجذير وتعميق ل ��روح الوالء
وعق ��د الطاع ��ة في ي ��وم تنصي ��ب ولي اهلل
األعظم Qواتخاذه من قبل السماء قائداً
وإماماً للبش ��رية لتحقيق األمني ��ة العالمية
في سيادة العدل.
* ف ��إن يوم تنصيب مه ��دي آل محمد
خليف ��ة هلل على عباده ي ��وم ( )9ربيع األول
هو العيد العالمي واليوم االممي.
* وهو اليوم الذي اجتمعت فيه أحالم
البشرية واقتربت من التحقق.
* وعل ��ى المح ��ب التواق له ��ذا الفتح
اإللهي ,واالنقالب الكوني أن يجدد العهد
مع ه ��ذا القائد الس ��ماوي ,وان يتخذ من
هذا اليوم عيداً ل ��ه ,ليحصْل بذلك منزلة
المنتظرين ,ويكون من الممهدين.
* هكذا ينبغي أن يكون انتظارنا وهذا
هو تمهدينا.
بقلم رئيس التحرير

األطروحة املهدوية

ان المقص ��ود من هذه االطروح ��ة بمعناها
الع ��ام هو اإليمان بوجود منق ��ذ ومصلح في آخر
الزم ��ان ,وه ��ي قضية ش ��غلت الفكر اإلنس ��اني
على م ��ر التاري ��خ ويتض ��ح للمتتبع ب ��ان اإليمان
بوج ��ود مصلح وبغض النظر عن ما هي ش ��روط
ه ��ذا المصلح ,ومن هو,وهل هو موجود أو غير

ظاهرة االدعاء يف القضية املهدوية

الحلقة األولى

و فــــــــــــــــــــــــــ ��ي
ا لكو نفو شس ��ية
ا لصيني ��ة ,
وهك ��ذا نج ��د ان
كل أولئك بش ��كل
او بآخ ��ر يعتق ��د

السيد كمال الحيدري

السيدالحيدري :االنسانية
متفقة على املهدوية

موج ��ود ,أو انه معصوم أو غير معصوم ,إال انه
س ��يطبق اطروحة إلهي ��ة أو اطروحة إنس ��انية,
فأصل الفكرة أصل إنساني.
وعندم ��ا نراج ��ع م ��ا عن ��د المل ��ل والنحل من
االتجاهات نجد ان الجميع متفقون على ان اإلنسانية
الب ��د لها ف ��ي آخر الزم ��ان ان تنتهي إل ��ى حالة من
السعادة والعدل ,وهو ما تفقده اآلن فعال.
ً
فإنن ��ا نج ��د له ��ذه المس ��ألة أص ��وال ف ��ي
البوذية,وف ��ي البراهمية ,وفي الزرادش ��تية,

بفكرة وبأصل المهدوي ��ة وباطروحة المهدوية,
ولك ��ن ال يمك ��ن الق ��ول ان الجميع يعتق ��دون بما
تقوله مدرس ��ة أهل البيت ,Kفكل يفسر هذه
االطروح ��ة بحس ��ب مباني ��ه الفكري ��ة والعقدية
والثقافية واالجتماعية.
وأنن ��ا نجد حتى الماركس ��ية قد آمنت بأنها
س ��وف ننته ��ي إلى مجتم ��ع ال توجد في ��ه طبقية
أو تع ��دد طبق ��ي ,وهو الي ��وم الموعود بالنس ��بة
للنظرية المادية الماركسية.

التتمة صفحة)6( :

وهي أن نقف على مالزمات هذه الدعوى,
والتي منها:

وعمره عند وفاة أبيه خمس س ��نين لكن آتاه اهلل
سنين.
فإن صغر الس ��ن ال يؤثر في قابلية اإلفاضة فيها الحكمة).
الربّاني ��ة عل ��ى الش ��خص؛ ول ��ذا ن ��رى الذي ��ن
الحفاوة بالمناسبة:
ترجموا لإلمام المهدي Qمن علماء المذاهب
يفرح الشيعة في مثل هذا اليوم  ،ويقيمون
اإلس�ل�امية ق ��د اعتب ��روا تس� �لّمه لإلمام ��ة وهو االحتف ��االت لهذا التتويج  ،وذل ��ك ألنّه أوّل يوم
في هذا الس ��ن (خمس س ��نين) أم ��راً عاديّاً في م ��ن إمام ��ة وخالف ��ة منج ��ي البش ��رية ،وآخر
س ��يرة األئم ��ة .Kوقد قال ابن حج ��ر الهيثمي الحجج هلل على أرضه Qوبهذه المناس ��بة تأمل
المكّي الشافعي في ذيل ترجمته لإلمام الحسن ش ��يعة آل محم ��د Nان يعجل اهلل ف ��رج امامها

الحلقة األولى

هؤالء هم الخوارج
حناجره ��م فأينم ��ا لقيتموه ��م فاقتلوهم,
ف ��إن قتله ��م أجر لم ��ن قتلهم ي ��وم القيامة.
رواه البخاري.
_ ع ��ن أبي س ��عيد الخدري ع ��ن النبي
 Nق ��ال :يخ ��رج ن ��اس م ��ن قبل المش ��رق
يق ��رأون القرآن ال يج ��اوز تراقيهم يمرقون
م ��ن الدين كما يمرق الس ��هم من الرمية ثم
ال يع ��ودون في ��ه حتى يعود الس ��هم إلى فوقه

قي ��ل م ��ا س ��يماهم قال:س ��يماهم التحليق.
رواه البخاري.
_ ق ��وم يق ��رأون الق ��رآن ال يج ��اوز
حناجرهم يمرقون من الدين مروق الس ��هم
من الرمية يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل
األوثان لئن أن ��ا أدركتهم القتلنهم قتل عاد.
وفي رواية أخرى(قتل ثمود) رواه البخاري.
التتمة صفحة)6( :

تحت األضواء

الشيخ حميد الوائلي

ً
رابعا :المالزمات السلبية لالدعاء:

ويستحب يف هذا اليوم االنفاق واالطعام والتوسعة على العيال

بقلم عبد اهلل القحطاني
سلس���لة من األبحاث تس���لط الضوء على الحركة الوهابية وتكش���ف ارتباطاتها الخفية لس���حق االس�ل�ام باسمه

وردت أحاديث كثيرة تنذر بخروج فرقة
تمرق من الدين ,تستحل دماء الموحدين,
وتترك أهل األوثان:
_ يأت ��ي ف ��ي آخ ��ر الزمان ق ��وم حدثاء
األس ��نان س ��فهاء االحالم يقول ��ون من خير
ق ��ول البري ��ة يمرق ��ون م ��ن االس�ل�ام كم ��ا
يمرق الس ��هم من الرمي ��ة ال يجاوز ايمانهم

كذلك هو ما حصل لظاهرة النبوة والرسالة
من حيث مالزمتها وصحبتها لظاهرة المقنعين
(األدعياء) أيضاً.
وق ��د اطلعن ��ا م ��ن خ�ل�ال الحدي ��ث عل ��ى
(طوائ ��ف المدعين) والمناش ��يء لذلك االدعاء
عنده ��م ,كذلك(تأثي ��ر االدعاء عل ��ى القواعد
الجماهيرية).
واليوم نتعرف على:

معنى التتويج وسنته:
لتس ��لمه اإلمامة ف ��ي عمر ثماني س ��نين ،وقبله العس ��كري( :Qول ��م يخلّف (اإلمام العس ��كري
التاس ��ع من ربيع األول هو يوم تتويج اإلمام اإلمام الجواد Qوعمره الش ��ريف س ��بع أو تسع  )Qغير ولده أبي القاس ��م محمد الحجة,Q
المه ��دي Qوذلك س ��نة  260هـ ,حيث تس� �لّم

خمس
اإلمام المهدي Qمهام اإلمامة وهو ابن ٍ
سنين ،وذلك بعد ش ��هادة والده اإلمام الحسن
العس ��كري Qفهو بذلك يكون أصغر األئمة سنّاً
عند توليه اإلمامة ،وقد تواترت األحاديث بذلك
عن األئمة المعصومين.K
وليس هذا بدعاً من االُمور في تأريخ األنبياء
والرسل وأئمة أهل البيت ،Kفقد سبق اإلمام
 Qف ��ي ذلك بع ��ض أنبياء اهلل تعال ��ى كما نص
عل ��ى ذلك الق ��رآن ،وكذلك اإلم ��ام الهاديQ

تحــــت

نشاهد هذه األيام الكثير ممن يتجلببون
جلباب العلم ويلبسون زي العلماء على شاشات
الفضائيات ذات النفس التكفيري ,اذ ال هم
لهم سوى ايجاد الفوارق ودق اسافين التشتيت
في جسم االمة االسالمية ,ومن غريب ما
سمعته من احدهم انه يستدل على حقانية

املجهر

اعداد :هيأة التحرير

وإيج ��اد مجامي ��ع ضاغط ��ة عل ��ى الموقف
الشيعي ,والتنشيط من قبل الحكومات الداخلية
 .6الخدعة والضاللة والحماقة.
لم ��آرب كثي ��رة ,كإش ��غال الن ��اس ,وتصفي ��ة
 .7الغلو.
ً
المخالفين عن طريقهم ,وتبرير فشلهم.
اما خامسا :فهو االنحراف:
 .4الداف ��ع المادي ,ومكاس ��ب الش ��هرة,
ويج ��ب أن نقف عل ��ى دواع ��ي االنحراف,
وتحصيل حطام الدنيا.
ومنها:
 .5االس ��تعجال وع ��دم الصب ��ر والج ��ري
 .1الدافع النفسي والعاطفي.
وراء تحصيل نش ��وة ,ولو كان ��ت وهمية للقضية
 .2الدافع الفلسفي وانحراف الفكر.
 .3الدوافع السياس ��ية ,م ��ن االختراق من المهدوية.
وسنقف على الوسائل العالجية لالنحراف
قب ��ل اجه ��زة خارجية لدواف ��ع متع ��ددة وإيجاد
الشقاق والخالف ,وإحراج المذهب الشيعي ,في الحلقة القادمة .ان شاء اهلل

المنتظ ��ر Qليمأل االرض قس ��طاً وعدالً كما بالشمس  ،وإن تجلّلها السحاب).
بش ��ر بذل ��ك ج ��ده المصطفى محم ��د Nفي
ماذا يجب علينا في يوم التتويج؟
احاديث متواترة نقلتها كتب المسلمين .
ونح ��ن ف ��ي ه ��ذه الذك ��رى وفي ه ��ذا اليوم
وس ��ائر أيام حياتنا نذكر إمامنا الغائب Qعن
اعمال وآداب يوم التتويج:
وف ��ي هذا الي ��وم البهي ��ج نب ��ارك لموالنا االنظار والغريب في ه ��ذه الدنيا وكيف مر عليه
صاح ��ب العص ��ر والزم ��ان وجدت ��ه ام العت ��رة مئ ��ات االجيال والعصور  ،فه ��و اإلمام الموعود
 Qالمدخ ��ر إلحياء دي ��ن اهلل تعال ��ى ,وإقامة
الطاهرة الزهراء.P
* يستحب في هذا اليوم اإلنفاق واإلطعام ،الع ��دل ف ��ي األرض ,ومحارب ��ة الظل ��م والجور
والتوس ��عة في نفق ��ة العيال  ،فق ��د روي(أنّه من والفس ��اد  ،وذل ��ك لينفذ الوع ��د اإللهي بظهور
أنفق في هذا اليوم ش ��يئاً غف ��ر اهلل له ذنوبه) ،اإلس�ل�ام على األديان كلها كم ��ا ورد في القرآن
ويس ��تحب لبس الجدي ��د  ،والش ��كر والعبادة  ،الكريم وروايات أهل البيت.. K
وعلينا جميعا االرتباط باإلمام المهديQ
وهو يوم نفي الهموم والغموم واألحزان.
ويس ��تحب أيضاً زي ��ارة اإلم ��ام المهدي Qفي عصر الغيبة الكبرى وهذا اإلرتباط ال يتحقق
وقراءة س ��ورة الصاف ��ات واه ��داء ثوابها إلى ام إال بعد معرفتنا لإلمام الحجة ، Qوكلما زادت
معرفة اإلنسان بإمام زمانه زاد ارتباطه به ..
اإلمام المهدي.Q
رضي ��ت بك يا م ��والي إماماً هادي� �اً ,وولياً
فق ��د س ��ئل النب ��ي Nع ��ن كيفي ��ة االنتفاع
باإلم ��ام المهدي Qفي غيبته فقال (:إي والذي مرش ��داً ,ال أبتغي بك بدالً ,وال أتخذ من دونك
بعثن ��ي بالنب� �وّة  ،إنّه ��م يس ��تضيئون بن ��وره  ،ولياً ..
هيأة التحرير
وينتفع ��ون بواليته ف ��ي غيبته  ،كانتف ��اع الناس
سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة

أدعياء المهدوية والسفارة

قديما وحديثا

حركة (املمهدون املولوية)
تنظيم (صوفي سياسي) ظهر بعد سقوط مصطلح (الولى) واشتقاقاتها فيما بينهم التحدث إلى أصدقائه ومعارفه ومن خالل
المجالس في البيوت أو ما شاكل  ،وقد
النظام البائد ،واعتمد على السرية والتكتم وبصورة الفتة.
الشديدين ،وكانت انطالقته األولى من
محافظة بابل ثم راحت تنتشر شيئا فشيئا سميت الحركة بالمولوية الن أتباعها يكثرون من استعمال
حتى شملت كربالء والنجف والديوانية
والسماوة وظهر لها أتباع في المحافظات مصطلح (الولى) واشتقاقاتها فيما بينهم وبصورة الفتة
الجنوبية في السنوات األخيرة إال أنهم
ليسوا بمستوى محافظات الفرات األوسط ليس لهم أية مكاتب ظاهرية ،ويعتمد ظهرت لهم في الفترة االخيرة منشورات
من ناحية العدد ،وقد سميت الحركة نشاطهم الفكري والتبليغي على أتباع الحركة تثقيفية يتداولونها فيما بينهم ،ويوزعونها
بالمولوية الن أتباعها يكثرون من استعمال حيث يقوم كل فرد منهم بالتبليغ من خالل على الناس.
التتمة صفحة)6( :

بحوث ومقاالت للرد على ما يثار من تشكيكات وشبهات
ً
نموذجا.
في العقيدة المهدوية من على شاشات الفضائيات المأجورة  /فضائية (صفا)
الدين اليهودي والمسيحي بالقرآن وقد قال
ممازحًا مقدم البرنامج ,بان القرآن يصلح
لالحتجاج من قبل اليهودي والمسيحي بل
والمجوسي على حقانية معتقده ،بينما في
المقابل من هذا الطرح يفتح هذا الشخص
الباب في التحدي مع الشيعة لسنوات مطالبًا

السيد أحمد االشكوري

السيد االشكوري :االدعاء يف القضية املهدوية الحراج املوقف
الشيعي واشغال الناس

يوم تتويج اإلمام املهديQ

الوهابية ومعوقات التمهيد
من هم الخوارج؟

بعد ما بات من س ��ابق معرفتنا عن ظاهرة
االدع ��اء ف ��ي القضي ��ة المهدوية ,إنه ��ا ظاهرة
خطي ��رة وق ��د الزم ��ت ه ��ذه الظاه ��رة القضية
المهدوي ��ة مالزم ��ة ل ��م تنف ��ك عنها م ��ن حين
والدتها والى حين االنجاز.

 .1الكذب.
 .2اإلغراء بالجهل.
 .3بخس الحق.
 .4الهرج والمرج.
 .5السرية والخفاء في المنهج والسلوك والفكر.

الحلقة الرابعة ()4

دحض تحديات ((صفــــــــــــا)) واثبات امامة املهديQ

فضائية صفا يف دائرة الضوء

باثبات حقانية اصول دينهم في امامة ائمة اهل
البيت Kواإلمام المهدي .Qويجيب هو نفسه
بأن القرآن ال يصلح حجة على ذلك!
وطبيعي ان هؤالء مهما كثرت شبهاتهم وتعددت
اشكال واساليب ما يطرحون ,اال انه ليس
لهم شغل شاغل إال اصل االمامة ,بل وامامة

المهدي Qمن آل محمد Nفي هذا الزمان
وقد سمعت متحدثهم من فضائية(صفا)
يتحدى شيعة اهل البيت Kفي أن يأتوا الثبات
حقانية اعتقادهم باإلمامة ,وانها من اصول
الدين بآية محكمة من القرآن الكريم ,اذ يقول
هذا المتحدث :اذا كان الشيعة االمامية على

حق في عقيدتهم بامامة االئمة االثني عشر
من اهل البيت Kفيجب عليهم ان يأتوا بآية
محكمة من القرآن الكريم الن القرآن قد تناول
اصول الدين وااليمان بآيات محكمات واذا كان
هناك اصل لم يتم تناوله بآية محكمة فهو ليس
من اصول الدين.
التتمة صفحة)6( :
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مقاالت

االنسان الكامل وفق املنظور الفلسفي والعرفاني

اعداد :محمد الخاقاني

اإلمام بوصفه اإلنس ��ان
الكام ��ل ,هو خليف ��ة اهلل في
األرض ,ومظه ��ر االس ��م
الجام ��ع (اهلل ع ��ز وج ��ل)
المس ��تجمع لجمي ��ع صف ��ات
الحق الجمالية والجاللية.
وق ��د عب ��ر ع ��ن ه ��ذه
الحقيقة على لسان األحاديث
واألخب ��ار به ��ذا النحو ,وهو
ان األئم ��ة Kلديه ��م اكب ��ر
نصيب من(االس ��م األعظم)
أو ان األئم ��ة Kه ��م حمل ��ة
آيات وسالح االنبياء Kوهو
ما يرمز إلى قدرتهم وعلمهم
اإللهيين.
ان اإلم ��ام Qيقف على
رأس ه ��رم عال ��م الوج ��ود,
وهو ارفع درج ��ة من درجات
الوج ��ود عل ��ى اإلط�ل�اق ف ��ي
عصره ,وواسطة فيض الحق
تعالى مباشرة ,لذا يجب ان
يتمت ��ع بالصف ��ات الكمالي ��ة
المناسبة مع هذه المرتبة.
ي ��رى ش ��يخ االش ��راق
(الس ��هروردي) ان الن ��اس
الذي ��ن وصل ��وا إل ��ى درج ��ة
خاصة م ��ن التجرد ,قادرون
على ايجاد (الجوهر المثالي)
ويس ��مى هذا المق ��ام بمقام
(كن).
ام ��ا اب ��ن س ��ينا فيعتب ��ر
ام ��كان التأثير عل ��ى الطبيعة
ام ��راً الزماً لنف ��وس األنبياء ,بمعن ��ى ان نفس

وبم ��ا ان الكم ��االت الوجودية هي ام ��ر خارجي
وعيني ,فإنه لن يكون الختيار الناس وتنصيبهم
دور في تحقيق ذلك المقام وتلك الصفات.
يعتقد العرفاء العرش ��يون ومعلمو الكش ��ف
والش ��هود وجم ��ع م ��ن الفالس ��فة العظ ��ام ,ان
الص ��ادر األول م ��ن الح ��ق تعال ��ى ه ��و الحقيقة
المحمدية والنور المبي ��ن االحمدي الذي يرجع
بنح ��و ما إل ��ى (الفي ��ض المق ��دس) ,والوجود
المنبس ��ط الذي لع ��ب دوره يص ��در كل معلول,
ويظه ��ر كل مس ��تور ,ويطل ��ق علي ��ه (الوج ��ود
المطلق) والرحمة الواس ��عة لكل شيء ,فظهور
مرات ��ب الموج ��ودات وكش ��ف الس ��تار عنها هو
مرات ��ب تجليات ��ه وفيوضات ��ه ,وم ��ن هن ��ا قال
س ��بحانه وتعال ��ى(( :وم ��ا ارس ��لناك إال رحم ��ة
للعالمين)).
ان الحقيق ��ة المحمدي ��ة هي أص ��ل حقيقة
الوج ��ود ,وعي ��ن عل ��ى كل ش ��اهد ونف ��س كل
مشهود ,اول أوائل الموجودات ,واحكم الدالئل
عل ��ى وج ��ود ال ��ذات ,مب ��دأ االن ��وار المجردة
األزلي ��ة ,ومنته ��ى معارج كم ��ا لها ,كم ��ا انها
مبدأ المبادئ وغاية الغايات ,اإلنس ��ان الكامل
المحم ��دي هو جام ��ع الجوام ��ع قال(:Nأوتيت
جوام ��ع الكلم) .فهو المرآة التامة لكل األس ��ماء
الحس ��نى والصف ��ات العالمي ��ة ,أش ��عة ش ��مس
الحقيقة ,الوجود المنبس ��ط ال ��ذي يزيل ظلمة
العدم عن الماهيات واالعيان الثابتة ,ويطهرها
من لوث العدم.
ان الحقيقة المحمدية هي أعظم المعلومات
المتعلقة ,واشرف الموجودات الممكنة العلمية
والعيني ��ة من حي ��ث الصورة والمعن ��ى والمرتبة
والمقام.
وحيث ان الحق تعالى تجلى من ذاته لذاته,
فقد شاهد كل أسمائه وصفاته في ذاته ,وأراد

من فقهائنا
هي

أة ال

ت
حرير

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

آية اهلل العظمى السيد محمد كاظم اليزديH

اسمه ووالدته:

هو السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظيم
الطباطبائ ��ي الي ��زدي النجف ��ي ,ول ��د ف ��ي قرية
(كسنوية) من قرى يزد حدود سنة  1247هـ.
نشأته العلمية:

شرع في طلب العلم ,فحضر بحث من والده
 Hفي مدرس ��ة (دومن ��ار) يزد  ،فق ��رأ األدبيات
والمقدمات الحوزوية.
اساتذته:
ثم سافر إلى مشهد المقدسة وواصل دراسته
اضافة إلى والده ,فقد درس Hعلى المرحوم
فيه ��ا  ،فقرأ علوم الهيئة والرياضيات ،ثم توجه م�ل�ا محم ��د ابراهي ��م االردكان ��ي ,والمرح ��وم
مؤلفاته:
إلى أصفهان.
اآلخون ��د زي ��ن الدي ��ن العقدائ ��ي ,والمرح ��وم
حا ش� �ـــــــــــــية
ثم رغ ��ب في تحصي ��ل االجتهاد فع ��زم على اآلخون ��د الم�ل�ا ه ��ادي ,والعالم ��ة المرح ��وم عل ��ى المكاس ��ب،

وكان��ت حوزت��ه الباه��رة ف��ي ه��ذه األواخ��ر أجمع وأوس��ع
وأس��د وأنفع من أكثر م��دارس فقهاء عص��ره وفضالء مصره
المهاج ��رة إل ��ى بل ��د الفقاه ��ة والعل ��م النج ��ف
األشرف .
فهاجر اليها في السنة التي توفي فيها الشيخ
مرتضى األنصاري سنة  1281ه.
اعتلى كرسي التدريس :

بعد هجرة الميرزا الش ��يرازي إلى سامراء,
ش ��كل المرحوم السيد حلقة دراس ��ية ،سريعَاً ما
تحولت إل ��ى حوزة دراس ��ية مش ��حونة بالفضالء
وأه ��ل التحقي ��ق م ��ن طلب ��ة العل ��وم  ،وكان عدد
الط�ل�اب الحض ��ور فيها في تزايد مس ��تمر ،قال
اإلنس��ان الكام��ل المحم��دي ه��و جام��ع الجوام��ع صاح ��ب أحس ��ن الوديع ��ة في وص ��ف حوزته:J
قال(:N.أوتيت جوامع الكلم) .فهو المرآة التامة لكل (وكان ��ت حوزت ��ه الباهرة في ه ��ذه األواخر أجمع

اإلنس ��ان في مرحلة من مراح ��ل الكمال ,تحوز
على قدرة التصرف في الطبيعة ,وتصبح منشأً
للتأثي ��ر في األجس ��ام األخ ��رى ,وتح ��وز قدرة
تغيير العناصر وإيجاد الحوادث ,وبشكل عام,
تنفذ إرادته ��ا في عالم الطبيعة ,كذلك تختلف
الخ ��واص األخ ��رى ,من قبي ��ل العل ��م واإلرادة
وتتفاوت على أساس درجات الوجود أيضاً.
مثلما يعتبر الغزالي ان الوصول إلى المعرفة
العرفانية مش ��روط بالتبدل ,وقد اكد الش ��اعر
مولوي مرات عدة في كتابه (المثنوي).
ويربط بهمنيار ,نقالً عن أرسطو الوصول
إل ��ى الحكمة ونيل ما وراء الطبيعة بهذه الوالدة
الجديدة.
واعتبر الم�ل�ا هادي الس ��بزواري في بحث
ق ��درة الح ��ق تعال ��ى ان اإليجاد نتيج ��ة الوجود
وفرعه.
ويرى ابن س ��ينا ان القوى اإلدراكية للبش ��ر
عاج ��زة ع ��ن إدراك الحقائ ��ق غي ��ر المادية ما
دامت مسيرة العالم المادي.
وقام ابن سينا بتصنيف إدراك اإلنسان إلى
طبقات من العقل الهيوالئي إلى العقل المستفاد
وتبن ��ي وجود نوع وحيد خ ��اص من اإلدراك لكل
واحدة من هذه الطبقات والمراتب.
وكمثال يعد إدراك الكليات (التعقل) ش ��أناً
مختصاً بالدرجة المجردة وغير المادية من قوة
اإلدراك.
انه يمكن لصفات وخواص وآثار كل مراتب
الوج ��ود ودرجاته ان تتحقق ف ��ي وجود فرد من
أف ��راد اإلنس ��ان ,وعلى أس ��اس مس ��ألة الكون
الجامع ,والحركة الجوهرية.
ان جميع ظواهر عالم الوجود وان كانت في
حرك ��ة تكامل ,إال ان هذا التكامل يس ��تطيع ان
يحق ��ق هدفه النهائي ,والذي يتمثل في التجرد
والفعلي ��ة المطلقة في وجود اإلنس ��ان فقط ,ان
ه ��دف وجود اإلنس ��ان هو الوصول إل ��ى التجرد
التام وخالفة اهلل عز وجل.
ً
بل ان شيخ اإلشراق ونقال عن بوذا وحكماء
الشرق القدماء قد اعتبر ان النفس والحياة هو
أم ��ر ممكن أصالً في اإلنس ��ان فقط ,ويرى ان
حياة األنواع األخر قد نشأت من حياة اإلنسان.
ومن البديهي ان ��ه كلما كانت مرتبة الوجود
المس ��تحصلة مرتب ��ة غي ��ر اعتيادي ��ة فس ��وف
تك ��ون خصائصه ��ا وآثارها أيض� �اً خارقة للعادة
واعجازية وهن ��ا ترتبط ,معاً وتتص ��ل المعرفة
االعجازية (الوحي واإللهام) والتأثير االعجازي
(المعج ��زة والكرام ��ة) واإلرادة والس ��لوك
االعجازيان (الخلق العظيم والعصمة).
غي ��ر ان ه ��ذا االرتب ��اط واالتص ��ال ,ليس
ارتباط� �اً ظاهري� �اً واعتباري� �اً ,ه ��و ارتب ��اط
فلس ��في وحقيقي ,ارتباط على أس ��اس الوجود
والواقعي ��ة ,ارتباط على أس ��اس ,ما هو كائن
ال(ما ينبغي ان يكون) وهذا هو المبني الفلسفي
الرتب ��اط صف ��ات األئم ��ة Kبوج ��ود اإلم ��ام
 ,Qوأيض� �اً الرتباط تل ��ك الصفات مع بعضها
البعض.
ويمل ��ك اإلم ��ام باعتبار الدرج ��ة الوجودية
ارف ��ع مقام في ق ��وس الصعود ,وتنب ��ع االمامة
وصفات اإلمام من درجة الوجود الرفيعة هذه,

ان تبق ��ى كل أس ��مائه منظورة ف ��ي حقيقة تكون
كالمرآة ,لذا اوج ��د الحقيقة المحمدية ,التي
هي اإلنسان الكامل في ساحة علمه.
فوج ��ود محمد Nهو المظه ��ر األول الذي
ه ��و اإلنس ��ان الكامل اصب ��ح كانس ��ان العين في
جملة األعيان الثابتة ,فإن الجميع ش ��اهد به,
وهو سبب الكل ,فالحقيقة المقدسة المحمدية
ه ��ي مظهر اهلل ع ��ز وجل ,وتجلى هذا االس ��م
العظيم األعظم ,ومرآة هذا المقام األتم.
ان لشخصية الرس ��ول األكرم Nحيثيتين
توأمي ��ن ,حيثي ��ة النب ��وة (التبلي ��غ) ,وحيثي ��ة
الوالي ��ة (االتصال بالحقيق ��ة اإللهية) فالحقيقة
المحمدي ��ة ه ��ي الوالي ��ة اإللهي ��ة الت ��ي ظهرت
بأوصاف كمالها ونعوت جمالها.
ان اس ��م الولي ه ��و باطن اس ��م اهلل ,اذن
فالوالية هي باطن اإللوهية والسر المستتر.
ف ��إن االلوهية باطن الحقيق ��ة المحمدية,
والوالي ��ة باط ��ن الحقيق ��ة المحمدي ��ة ,وه ��ذه
الحقيقة هي ظاهر وصورة الوالية ,فإن الظاهر
عين الباطن والباطن عين الظاهر.
الول ��ي والنبي يتحدان في مق ��ام (الولي مع
اهلل) فالول ��ي غير النبي وأن ��وار الوالية وكمالها
مأخ ��وذة من النبي Nفإن ��ه وان كان مبدأ نبوة
النبي Nهي الوالية _اي واليته هو نفسه_ فإن
والية النبي أفض ��ل من نبوته ,إال ان مبدأ والية
الولي غير النبي ,هي النبوة.
والنس ��بة بي ��ن النب ��ي والول ��ي ه ��ي عم ��وم
وخصوص مطلق ��ة ,فإن كل نبي الب ��د ان يكون
ولياً وليس كل ولي البد ان يكون نبياً ,مثل أولياء
امة محمد ,Nفإن لهم الوالية ولكن بدون نبوة
ومبدأ واليتهم هي النبوة ,فتعد النبوة واس ��طة
وبرزخاً بين الوالية والرسالة.
والنب ��وة اع ��م م ��ن الرس ��الة واخ ��ص م ��ن
الوالي ��ة ,والوالية فلك محي ��ط عام ,واخبارها
ع ��ام ,وال ينقط ��ع اب ��داً وام ��ا نب ��وة التش ��ريع
والرس ��الة التي ه ��ي حيثية خلقي ��ة فإنها تنقطع
وعندها يتحقق تداوم النبوة في الوالية.
ان ش ��مس الوالي ��ة الكلي ��ة تبقى مش ��رقة,
وتش ��مل على الوالية العامة والخاصة والمطلقة
والمقيدة لالئمة األطهار Kمن اإلمام عليQ
إلى اإلمام المهدي Qالذي هو خاتم الوالية.
والوالي ��ة صفة من الصفات الكلية اإللهية,
ومظهر (كلمة اهلل العليا) وال تنتهي ابداً ,مع ان
نبوة التش ��ريع منقطعة وواجب نبي اإلسالمN
هو تأس ��يس الدين والتبليغ وارش ��اد الناس إلى
اهلل سبحانه وتعالى ,ومقام الوالية هو المظهر
الكامل لها ,فاألئمة االثنا عشر Kخلفاء نبي
اإلس�ل�ام مهمتهم وواجبه ��م هو تكميل رس ��الة
التوحيد للبشر وتغيير القانون السماوي والقرآن
وحفظه من االغراض والمقاصد الفاسدة.
فإنه بعد رحيل خات ��م األنبياء Nالذي هو
(القوة المؤسس ��ة والمقننة) فالبش ��رية بحاجة
اكبر إلى قوة الوالية التي هي (القوة المبقية).
ان األئمة هم أركان عالم الوجود ,والسبب
األوح ��د لنج ��اة البش ��ر ,وكما دل ��ت على ذلك
اقوال الرسول األكرم Nبأن الموت دون معرفة
اإلمام هو موت جاهلية وضاللة.

الش ��يخ محم ��د باقر النجف ��ي ابن الش ��يخ محمد
تق ��ي صاحب(هداي ��ة المترش ��دين) ,والمرحوم
الس ��يد محم ��د باق ��ر الموس ��وي الخوانس ��اوي
صاحب(روضات الجنات) ,واخيه آية اهلل الحاج
محمد هاشم صاحب(مباني االصول) والمرحوم
الشيخ جعفر آبادي ,والشيخ مرتضى االنصاري,
والميرزا الش ��يرازي ,و الش ��يخ راضي بن الشيخ
محمد الجعفري (فقيه العراق) ,والش ��يخ مهدي
الجعف ��ري ,والش ��يخ مه ��دي آل كاش ��ف الغطاء
قدست اسرارهم جميعا.
تالمذته:

جمهرة من العلماء واألفاضل منهم:

والع ��روة الوثقى،
الرس ��الة العملي ��ة
المعروفة,ورسالة
ف ��ي التع ��ادل
و ا لتر ا جي ��ح
و ا لصحيف ��ة
الكاظمي ��ة ،مجموع ��ة أدعي ��ة ومناجاة أنش ��أها بن علي المعروف .
وقيل في تاريخ وفاته:
بنفسه وغيرها.
فمذ كاظم الغيظ نال النعيما
وفاته:
وحاز مقاما وفضال كريما
توف ��ي Hيوم الثالث ��اء  28رجب ع ��ام 1337
وجاور ربا غفورا رحيما
هجري ��ة ودفن ف ��ي اإلي ��وان الكبير م ��ن الصحن
فأرخ  :لقد فاز فوزا عظيــــــــــما
الغروي الحيدري الشريف مما يلي مسجد عمران

نور الساعدي

عالم الجن وغيبة االمام املهديQ

األسماء الحسنى والصفات العالمية ,أشعة شمس
الحقيقة ,الوجود المنبسط الذي يزيل ظلمة العدم
عنالماهياتواالعيانالثابتة,ويطهرهامنلوثالعدم.

وأوسع وأسد وأنفع من أكثر مدارس فقهاء عصره
وفضالء مصره).
وكان ظهور أمره بعد وفاة الميرزا الشيرازي
كغي ��ره من رؤس ��اء عص ��ره فإنهم لم يرأس ��وا إال
بع ��د وفاته ,وفي ايامه ظهر امر المش ��روطة في
اي ��ران ,وكان ه ��و ضد المش ��روطة ,وكان عامة
اهل العراق وسوادهم معه.

ا لش� �ـــــــــــــــيخ
محم ��د حس ��ين
كاش ��ف الغط ��اء,
والس ��يد محم ��د
الفي ��روز آب ��ادي,
والش ��يخ محم ��د
ب ��ن عل ��ي ح ��رز
الدي ��ن النجف ��ي,
وغيرهم.

استحوذت قضية اإلمام
المه ��دي Qعل ��ى اهتم ��ام
خ ��اص م ��ن قب ��ل الباحثين
باعتب ��اره المنقذ والمخلص
للعالم من الظلم والعذاب,
والناشر للعدل والطمأنينة.
وم ��دار البح ��ث ه ��ذه
الم ��رة ف ��ي ك ��ون اإلمامQ
غائباً عن اإلنس والجن على
حد س ��واء أم إنه غائب عن
عال ��م اإلنس وظاه ��ر لعالم
الجن؟!.
ان أهم م ��ا يميز الجن
انه ��م يماثل ��ون اإلن ��س ف ��ي
التكليف؛ وذل ��ك ألن اآليات
الدالة على تكليفهم بشريعة
نبين ��ا Nج ��اءت عام ��ة في
كل ش ��يء فإذا ثبت إرس ��اله
إليه ��م هو كإرس ��اله لإلنس
لزمه ��م على هذا األس ��اس
كل تكلي ��ف وجد في ش ��ريعة
اإلس�ل�ام إال أن ي ��دل دلي ��ل
على التخصي ��ص بتكليفهم
بغي ��ر تكالي ��ف اإلن ��س أو
ببعضه ��ا ولم ي ��رد مثل هذا
الدليل.

أو تك ��ون هن ��اك قرين ��ة
صارف ��ة باعتب ��ار الف ��وارق
الفسلجية بين االنس والجن.
وعند مراجع ��ة الروايات
ال ��واردة ع ��ن األئمة Kنجد
إن م ��ن الج ��ن م ��ن يؤم ��ن
بإمامتهم Kويق ��ر بها وأنه
من شيعتهم والموالين لهم,
ومن تلك الروايات ما ورد عن
أب ��ي حمزة الثمال ��ي أنه قال:
(كنت أستأذن على أبي جعفر
 Qفقيل أن عنده قوما فاثبت
قلي�ل�ا حت ��ى يخرج ��وا فخرج
قوم أنكرته ��م ولم أعرفهم،
ثم أذن فدخلت عليه....Qفقال( :يا أبا حمزة
ه ��ؤالء وفد ش ��يعتنا من الجن جاءوا يس ��ألوننا
عن معالم دينهم).
وبن ��اء عل ��ى ذل ��ك يتض ��ح أن الج ��ن فيهم
من يوالي ويش ��ايع أئمة أهل البيت Kوكذلك
يراجعونه ��م في معرف ��ة أح ��كام دينهم ,ومن
المعروف أن اإلمام الثاني عش ��ر Qغائب عن
اإلن ��س وغير ظاهر لهم فكي ��ف يرجع له الجن
في غيبته لمعرفة األحكام؟ وألن المقام ال يتسع
لذك ��ر األحادي ��ث نكتفي بذكر ما اس ��تخلصناه
منها:
أوال :إن الج ��ن خل ��ق مكلف ��ون بالتكالي ��ف

الش ��رعية كما هو حال اإلنس وعليهم حس ��اب
ولهم ثواب إن احسنوا وعقاب إن أساءوا.
ثانيا :خصائ ��ص وأحوال عالم الجن تؤكد
انه من الممكن أن يس ��تعين بهم اإلنس لمعرفة
الغيبيات ولذلك لو كان اإلمام Qظاهراً بينهم
ألمك ��ن بع ��ض اإلنس م ��ن معرفة م ��كان وجود
اإلمام Qمن خالل إخبار الجن لهم.
وهن ��اك حادث ��ة ينقله ��ا صاحب(إل ��زام
الناصب في إثبات الحج ��ة الغائب) في الجزء
الثان ��ي من ��ه ف ��ي ب ��اب (أخب ��ار أه ��ل العرفان
والحساب والكهنة بظهوره و عالئمه )Qتؤكد
إن بعض اإلنس يُس� �خّر الج ��ن لمعرفة األخبار
والغيبيات.

ثالث ��ا :أحادي ��ث غيبة اإلم ��ام Qعامة وال
يوجد فيه ��ا ما يخصص غيبته عن عالم اإلنس
من دون الجن ،فلذلك هو غائب عن كل منهما
على حد سواء.
رابعا :للجن علماء يمكن الرجوع اليهم في
غيبة اإلمام Qكما هو كائن لدى اإلنس.
خامسا :إن القول بأن اإلمام Qغائب عن
الن ��اس ال يعني ان ��ه غائب ع ��ن آحادهم وهذا
واض ��ح في حاالت التش ��رف باللقاء به ،كذلك
ف ��إن القول ب ��أن اإلمام Qغائب ع ��ن الجن ال
يعني انه غائب عن آحادهم.

دولة املهدي Qدولة اهلل
بقلم :الشيخ حسين النجاتي

فهذه الدولة تعتب ��ر أمراً مصيرياً ومهمّاً
في حياة الناس ،وقد انتسبت له عزّ وجلّ،
حيث أن يومها منسوب هلل عزّ وجلّ.
ومن هنا فالتذكير بها له دور عظيم في
يقظ ��ة الش ��عوب وتعلّم ال ��دروس العظيمة،
وهذا ما يس ��توجب على المخلصين من هذه
األمة م ��ن أتباع الح� �قّ أن يجعلوا من أعظم
برامجه ��م التذكير بهذه الدولة حتى ال تكون

وهذا ما يس��توجب عل��ى المخلصين من
هذه األمة من أتب��اع الحقّ أن يجعلوا من
أعظ��م برامجه��م التذكي��ر به��ذه الدولة
تمثّل دولة اإلم ��ام القائم Qأحد األيام
الكبرى التي أمر اهلل تعالى أنبياءه بالتذكير
بها ،فقد ورد في الرواية في تفس ��ير ال ُقمّي
مفسّ ��راً ق ��ول اهلل عزّ وج� �لّ( :وَلَ َقدْ أَرْسَ� �لْنَا
مُوسَ ��ى بِآيَاتِنَا أَ ْن أَخ ِْرجْ َقوْمَكَ مِنَ ُّ
الظلُمَاتِ
َ
َّام هّ
اللِ) قال( :Qأيّام
إِلَى الن ِ
ُّور وَ َذ ِّكرْهُمْ بِأي ِ
اهلل ثالث ��ة :يوم القائ ��م ،Qويوم الموت،
ويوم القيامة).

في مع ��رض النس ��يان امتثاالً ألم ��ر اهلل عزّ
وج ّل القائل (وذ ّكرهم بأيام اهلل).
والسبب في التذكير بهذه الدولة صاحبة
اليوم ذي الش ��أن العظي ��م أن فيها يفتح اهلل
تعالى على حي ��اة الناس فص�ل ً�ا جديداً من
القيام بالقس ��ط والعدل وظه ��ور الدين على
كل األدي ��ان ،وما أعظم ذلك ،إنه أمر اهلل
العظيم ،إنه ي ��وم وراثة العب ��اد الصالحين
لألرض.

حديث وحوار
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ارتأت صحيفة صدى المهدي Qأن تنقل لقرائها الكرام ما تراه مناسباً من الحوارات المهدوية على صفحات االنترنيت لتجعل القراء في صورة ما يجري من حوار حول عقيدة الشيعة اإلمامية في المهديQ
وفي عددها هذا تنقل لكم حواراً شيقاً حول فضل االنتظار في آخر الزمان.
إعداد :مشرف الواحات في منتدى مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ

هل نحن أفضل أهل كل زمان؟؟ دعوة للمناقشة
قالya_ali :

روي عن اإلمام الس ��جاد( :Qتمتد الغيبة بولي اهلل الثاني عشر من أوصياء رسول اهللN
واألئمة بعده ،يا أبا خالد! ..إ ّن أهل زمان غيبته ،القائلون بإمامته ،المنتظرون لظهوره أفضل
أه ��ل كل زم ��ان ،أل ّن اهلل -تعالى ذكره -أعطاهم من العقول واألفه ��ام والمعرفة ما صارت به
الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ،وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول
اهلل Nبالسيف ،أولئك المخلصون حقا ،وشيعتنا صدقاً ،والدعاة إلى دين اهلل سرّاً وجهراً،
وقال :Qانتظار الفرج من أعظم الفرج).
فه ��ل اإلمام Qيقصد إننا نحن من يعيش زمن انتظار اإلمام المهدي Qونترقب ظهوره,
فهل نحن أفضل أهل كل زمان؟.
وهل نحن حقا بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول اهللN؟
موض ��وع أحببت ان أضعه بين أيديكم لمناقش ��ته ولم أجد أكفأ وأجدر بمن يناقش ��ه أفضل
من منتدى مركز الدراس ��ات التخصصية وهو زاخر بالتأكيد بالمتخصصين من طلبة العلم في
النجف االشرف.

ونحن نقف معكم على كلمة (نحن) ماذا تقصدون بها ؟وأهل الزمان ماذا تعني؟
ه ��ل تقص ��دون المعاصري ��ن أي الموجودي ��ن اآلن أم تقص ��دون كل من ينطب ��ق عليه عنوان
االنتظار؟
ف ��ان كان مقصودكم األول فليس صحيحا الحصر ,نعم نحن مصداق من مصاديق الرواية
الن الرواية أعطت الميزة ألهل زمان غيبته.
مع بقية الصفات التي ذكرتها الرواية من االعتقاد واالنتظار الحقيقي لإلمامQ
وان كان مقصودك ��م كل م ��ن ينطبق عليه عنوان االنتظ ��ار ,أو أهل زمان الغيبة ونكون نحن
م ��ن باب المث ��ال ,فهذا أمر دقيق ,ويكون المقصود من بقية أهل الزمان األقوام التي عاش ��ت
قبل عصر الغيبة.
ويبقى سؤا ٌل آخر هو هل أفضليتهم تشمل حتى اهل عصر الظهور؟أي زمان الظهور؟
أق ��ول نحن وظاه ��ر الرواية وخصوصا التعبير (بكل) يدل عل ��ى ذلك ما لم يدل دليل خاص
على استثناء بعض الجماعات.
قالت :عطارد

قالت :نور الغائب
لعل أهم نقطة وردت في الرواية الش ��ريفة هي قول اإلمام( :Qما صارت به الغيبة عندهم
نكون نحن المقصودين بالحديث إن كانت تنطبق علينا الصفات التي وردت فيه.
بمنزلة المشاهدة) فمن كان مؤمناً باإلمام موقنا بمقامه في األمة ,أي غيبته وحضوره ,سواء
فهل نحن منتظرون إلمام زماننا قوال وعمال؟ أم قوال فقط؟
من جهة التأثير على سلوك هذا المؤمن كان بمنزلة المجاهدين وهنا اذكر إني قرأت عن احد
فان كنا منتظرين على نحو القول والفعل سينطبق علينا ما جاء في الحديث المبارك _وان العلماء عندما س ��ئل :هل تش ��رفت بلقاء الحجة ؟ فأجاب الشيخ  :ما ازددت يقينا  .ومنه يظهر
كان فقط بالقول_ فهذا لن يجدي نفعا الن اإليمان إقرار باللسان وعمل باألركان.
ان األمر سيان عند المؤمن من جهة إيمانه ويقينه باإلمام. Q
قال :االسدي الجبايشي

الرواية الشريفة ذكرت صفات لو تحققت أورثت مجموعة من اآلثار,والصفات هي:
 -1أن يكون اإلنسان موجودا في زمن غيبته.Q
 -2ان يكون مؤمنا بإمامته.Q
 -3ان يكون منتظرا لظهوره.Q
أم ��ا األول ��ى فهي متحققة حتما الن غيبت ��ه Qأمر واقع ووجودنا في ه ��ذا الزمان أمر واقع
أيضاً,وهذه الصفة صفة عامة يتصف بها جميع الناس الذين وجدوا في زمان غيبته.Q
أم ��ا الثاني ��ة فهي ال تتوفر إال في مجموعة خاصة من الناس الذين امنوا باثني عش ��ر إماماً
بع ��د رس ��ول اهلل Nفيخرج منه ��ا الكفار والمخالفو ن والش ��يعة الذين وقف ��وا على بعض األئمة
.Kإذن فالمراد إنها شاملة لكل شيعي اثني عشري.
وأما الثالثة فهي صفة خاصة ببعض االثني عش ��رية ممن وطن نفس ��ه واستعد لبذل مهجته
في سبيل إمام العصر Qتوطينا عمليا ال نظريا.
وعليه نجد ان هذه الصفات متدرجة في سعتها فأوسعها األولى وأضيقها الثالثة.
ممكن أيضاً ان نوسع الصفة األخيرة بشطرها إلى شطرين :
أ -التوطين النظري لالنتظار .
ب_ التوطين العملي لالنتظار.
وأما اآلثار المترتبة على من اجتمعت فيه الصفات الثالثة على نحوها المجموعي فهي -:
-1صيرورة الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة .
 -2صيرورتهم كالمجاهدين بين يدي رسول اهلل.N
-3صدق إخالصهم وتشيعهم .
 -4كونهم من الداعين الى اهلل سرا.
ومن ما سبق يتضح ان كل من جمع الصفات الثالثة أو األربعة فهو ممن يستحق وراثة اآلثار
األربعة الس ��ابقة ,ومثاله ما روي عن اإلمام الرضا Qحيث قال((قولوا ال اله إال اهلل تفلحوا))
ثم بعد استفسارهم أردفها بقوله ((بشرطها وشروطها وانا من شروطها)).
والرواية واضحة بان الفالح وهو اثر التوحيد ال يتحقق إال بضم الش ��رط اآلخر وهو اإليمان
باإلم ��ام,Qأو قل ان التوحيد قس ��مان ظاهري وهو المعرى من اإليم ��ان باإلمام وآخر باطني
وهو المتضمن له ,وكذلك مقامنا ال ينفع فيه االنتظار الظاهري الذي ال يتضمن توطين النفس
واالستعداد لبذل المهجة في سبيل اإلمام.Q
قال :خادم المهدي313

أود أن أوضح أمراً:
نتأمل قليال بالمفردات التي وردت بسؤالكم:
انتم سألتم هل نحن أفضل أهل الزمان؟

استفدت من خالل أقوال اإلخوة المتخصصين التالي:
بنظري القاصر ان ما تفضل به اإلخوة االكارم من توفر كافة الشروط في المنتظر والتوطين
باختص ��ار ان اهلل أكرم المنتظرين بميزة وثواب عظيم جزاء نصرتهم لإلمام المنتظرQ
عل ��ى االنتظ ��ار بالقول والعمل صحيح في حد ذاته ,فيما لو كان النظر إلى مفردات المنتظرين
في غيبته ,فال يلحقهم بذلك احد الن للغيبة زمان مخصوص.
في هذا الزمان واختالف رتبهم.
ولكن ��ي اعتق ��د ان نظر اإلمام Qلي ��س إلى مصادي ��ق المنتظرين في هذا الزم ��ان بل إلى
قالت :بنت علي
مجموع المنتظرين ال كل شخص.
ع ��ن أب ��ي جعفر Qقال ( :قال رس ��ول اهلل Nذات يوم وعنده جماعة م ��ن أصحابه :اللهم
أي ليس بنحو المجموع االفرادي بل بما هم ( المنتظرين في زمن الغيبة )
ل ّقني إخواني مرتين فقال من حوله من أصحابه :أما نحن إخوانك يا رسول اهلل ؟ فقال :ال إنكم
ومن هنا فسوف تختلف النظرة كثيرا ,اذ ال حاجة إلى الكثير من القيود لفهم النص.
وأتذكر نظريه قال بها الشهيد الصدر Hوهي ان عصر الرسول Nأفضل العصور ) وبغض أصحاب ��ي ..إنما إخواني قوم في آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني لقد عرفنيهم اهلل بأس ��مائهم
النظر عن أصل المناقش ��ة في هذه النظرية ومدى صحتها إال ان مراده قدس س ��ره هو مجموع وأس ��ماء آبائهم من قبل ان يخرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أمهاتهم ..ألحدهم أش ��د بقية
هؤالء األصحاب الذين امنوا بالرس ��ول رغم انه قدس س ��ره يعلم ان فيهم الكثير من المنافقين عل ��ى دينه من خرط القت ��اد في الليلة الظلم ��اء أو كالقابض على جمر الغض ��ا .أولئك مصابيح
الدجى ينجيهم اهلل من كل فتنة غبراء مظلمة )
والذين آذوا النبي.N
ما رأيكم في هذا الحديث ؟
وهذا أيضاً كما لو قلنا الرجل أفضل من المرأة ,أو األسد أقوى من الثعلب ,فليس المراد
إذا انطبق ��ت الصف ��ات الواردة في هذه الرواية علينا فس ��وف تنطبق الصف ��ات الواردة في
المصادي ��ق وإنما كلي األس ��د وكلي الرجل ,وهكذا ما نحن فيه ه ��و كلي أهل زمان غيبته أفضل
الرواية التي ذكرها األخ االسدي ولكن ..هل ستنطبق ؟
من أهل زمان غير الغيبة.
ب ��ل هم أفضل حتى من أهل زمان الظهور ,وهناك حديث طويل عن الصادق Qصريح في
قالalqaiem12 :
ذلك حيث يفضلهم الصادق Qبثمانية نقاط على أهل زمان الظهور.
ولعل أكثر ما يتصف به المنتظرون المخلصون هو أنهم ال يزكون أنفسهم  ،ويتساءلون هل
نحن منهم  ،كما أنتم عليه اآلن؟
قال :سيبويه
مضم ��ون الرواية يش ��ير بوضوح إلى ان القائلين بإمامة اإلم ��ام المهدي Qهم أفضل أهل كل
قالAshraf91 :
زمان .
ان للمنتظري ��ن مواصف ��ات ,وان انطبقت ه ��ذه المواصفات عليك وعل ��ى باقي المؤمنين,
ولما كنا نحن وغيرنا من شيعة آل البيت Kالذين يؤمنون بإمامة اإلمام المهدي Qفي عصر
انطبق الحديث عليك .
الغيبة ,إذن فنحن مشمولون بهذه الرواية .
ودمتم في رعاية المولى.
ولكن البعض يشكك في هذه القضية من خالل المقارنة بين زمن النبي محمد Nوبين زماننا,
على اعتبار ان بعض أصحاب النبي Nهم من الدرجة بحيث ال يدانيهم فرد في درجتهم.
وهن ��ا تخ ��رج القضية عن الحد فتصبح قضية اعتبارية  ،بمعن ��ى آخر ان البعض عندما ينظر
إلى أصحاب رسول اهلل Nمن الخلص كسلمان وأبي ذر وغيرهم ,فانه لن يستطيع ان يقرن بهم
من الناس في هذا الزمان احد بما لديهم من علو المرتبة وسموها.
ولك ��ن ل ��و نظرنا من جانب آخر إلى المؤمنين باإلم ��ام المهدي Qفي عصر غيبته مع إنهم لم
ي ��روا النبي Nولم ي ��روا األئمة ولم يروا اإلمام المهدي ,Qومع ذل ��ك فانهم يؤمنون ببياض في
سواد.
ونحن نتفق مع االخ االسدي الجبايشي في تشقيقاته ،وما ذهب اليه الغائب في بيانه.
ونختلف مع خادم المهدي في ما ذهب إليه ففيه الكثير من التكلف الذي ال داعي له.

رد علماء االسالم على تكفري املسلمني الشيعة

سلسلة أنوار مهدوية

رد(كبي���ر علم���اء س���لطنة عم���ان) فضيلة
الش���يخ احمد ب���ن حمد الخليل���ي المفتي
العام لسلطنة عمان على هذه الفتوى التي

دولة املهدي ....Qهدف السماء

بي ��ن الفين ��ة واألخ ��رى
يخ ��رج علين ��ا وع ��اظ
الس�ل�اطين لتفتي ��ن األم ��ة
خدم ��ة منه ��م للم ��آرب
االستعمارية .ولنشر الفساد
الفكري بين المسلمين وبث
السموم في جسد هذه األمة
المقه ��ورة المش ��تتة ,م ��ن
خ�ل�ال الفت ��اوى المعلب ��ة,
بتكفي ��ر مس ��احة كبيرة من
أه ��ل اإلس�ل�ام تق ��در اليوم
بأكثر م ��ن ثالثمائ ��ة مليون
مس ��لم يتخ ��ذون م ��ن منهج
أهل البي ��ت Kطريقا لهم
وسبيال.
فهذا اب ��ن جبرين كبير
العلماء الس ��عوديين وخريج
مدرس ��ة التكفي ��ر الوهابي ��ة
اح ��د الذي ��ن يصدح ��ون
بتكفير أتباع هذه المدرس ��ة
المباركة.
ولجم ��ا له ��ذا المكف ��ر
الم ��ارق ,ننق���ل إليك���م

قال :أبو علي

قال :الغائب

ال تستند إلى أي دليل وأية حجة.

(اطلعت على الفتوى الحمقاء التي تشرك
طائفة ال يس ��تهان بها من أمة اإلس�ل�ام وتدعو
إل ��ى قتلهم ,وهذا مما يكون ل ��ه ابلغ األثر في
إضعاف هذه األمة.
وال يضيركم ق ��ول أمثال هؤالء فإن صدور
فت ��وى كه ��ذه منه ��م لدلي ��ل واضح عل ��ى ضيق
أفقهم وضحالة فكرهم وعدم تخلقهم بأخالق
العلم ��اء ،وأنهم دعاة فرق ��ة ال وحدة ،ودعاة
ش ��قاق ال وف ��اق ،وإ ْن ه ��م إال أداة طيّع ��ة في
أيدي أعداء اإلسالم  -وعوا ذلك أم لم يعوه -
يستغلّونهم في تفتيت األمة اإلسالمية وتمزيق
شملها وإبقائها في سبات عميق بعيدة عن فهم
اإلس�ل�ام والعمل بجوهره وروحه ،وقد لمسنا
مح ��اوالت أعداء اإلس�ل�ام في جرّن ��ا إلى هذه
الحلبة ومحاولته ��م إثارتنا على أمثال هؤالء،
ولكننا وهلل الحمد قطعنا عليهم الطريق وبينا
لهم إن األمة اإلس�ل�امية أم ��ة واحدة ال تتجزأ
وانه ال يوجد بيننا خالف في األصول).
وتابع فضيلة الش ��يخ احم ��د الخليلي مفتي
س ��لطنة عُمان في رده على فت ��وى ابن جبرين
التكفيرية قائالً:
(لق ��د تعرضت لموضوع التكفير في خطبة
دعوت فيها إل ��ى ضرورة الحرص على االتفاق
واالئت�ل�اف وتج ��اوز الخالف ��ات الفرعية فيما
بينن ��ا مادمنا متفقي ��ن على مصادر التش ��ريع
األساس ��ية .وان ه ��ذه الطاق ��ات المه ��دورة
واألوق ��ات الضائع ��ة ينبغ ��ي توجيهه ��ا لتقوي ��ة
الصف اإلس�ل�امي أم ��ام أعدائ ��ه الحقيقيين
الذين يتربصون بنا الدوائر وينهشوننا من كل
جانب ,واهلل المستعان.
نس ��أل اهلل عز وجل ان يلم الشمل المسلم
وان يسد الخلل ويرأب الصدع ويؤلّف بين قلوب
المس ��لمين بطاعته لتعود لهم قوتهم وريادتهم
للعال ��م ويمكنه ��م من إنق ��اذ العال ��م من حالة
الفوضى والتردي التي وصل إليها).

قالت :عطارد

الموض ��وع المثار من المواضيع الحساس ��ة باعتب ��ار ما فيه من المفاضل ��ة بين طبقتين من
طبق ��ات أتباع مذهب أه ��ل البيت Kوهم طبقة المعاصرين لإلمام Qالمبس ��وط اليد وطبقة
المعاصري ��ن لإلمام Qالممنوع عن ممارس ��ة دوره الريادي في األم ��ة كحاكم على إفراد األمة
اإلس�ل�امية جمعاء ,وهو ما يظهر من الروايات التي ذك ��رت في المقام ,وهذا عام لكل األئمة
وليس مختصا بمعاصري اإلمام الحجة Qفي حال الغيبة ,ومعاصري باقي األئمة.
واصل الموضوع هو في خصوص الشيعة في آخر الزمان وإنهم أفضل من كل زمان.
وأتصور بان األخ غائب قد رفع بعض اإلبهام عن القضية حينما استنتج بان المقارنة ليست
في اإلفراد وإنما في النوع ,فنوع الشيعة في آخر الزمان يمتاز عن نوعهم في زمن حضور اإلمام
 Qس ��واء كان مبسوط اليد كأمير المؤمنين Qأو لم يكن كذلك كاإلمام الصادق Qولعل هذا
التمايز هو بسبب ما ورد في بعض النصوص من ان أهل آخر الزمان يؤمنون باإلمامة بمفهومها
الواسع على الرغم من عدم مشاهدة اإلمام Qواألخذ عنه مباشرة ,وكما كان حال من عاصر
اإلم ��ام الصادق Qمثال فهم يؤمنون ببياض على س ��واد ان صح التعبير قل هم يؤمنون بالغيب
التام بينما كان أصحاب أمير المؤمنين والصادقون يش ��اهدون بأعينهم الكرامات والمعجزات
الص ��ادرة عل ��ى يد اإلمام .Qوهذا احد األس ��باب الت ��ي تدعو إلى تمييز أهل آخ ��ر الزمان عن
المعاصرين لإلمام.Q
عل ��ى ان ��ه يبقى المج ��ال لوجود بعض االفراد ف ��ي ذلك الزمان هم أفض ��ل بكثير من بعض
أه ��ل آخر الزمان ولكن على نحو النوع العام والمجم ��وع الكلي ,فأهل آخر الزمان أفضل .واهلل
العالم.

الحلقة ()1

الشيخ حسين األسدي

يحتاج قي ��ام النجاح
عل ��ى الم ��دى البعيد إلى
توفر ظ ��روف موضوعية
مناس ��بة ،م ��ن أهمه ��ا
الطوي ��ل
اإلع ��داد
والتخطيط المنس ��ق من
اجل توفير أس ��س متينة
لذل ��ك النج ��اح ،ول ��ذا
كان واح ��داً م ��ن أه ��م
أس ��باب تأخر قيام دولة
الصالحي ��ن وحكمهم هو
ه ��ذا اإلع ��داد الطوي ��ل
ال ��ذي ابت ��دأه أول ��و
الع ��زم ،وه ��ذا م ��ا نراه
م ��ن مالحظ ��ة حركتهم

إسرائيل موس ��ى وعيسى  Lهو الدعوة
إل ��ى النب ��وة عموم� �اً ونبوة النب ��ي األكرم
 Nخصوص� �اً ،ول ��ذا كان الن ��اس بع ��د
النبي موس ��ى  Qينتظرون أن يبعث لهم
مخلصه ��م الموع ��ود على لس ��انه ،فجاء
وإن اليه ��ود وإن ل ��م
النب ��ي عيس ��ىَّ ،Q
يؤمن أحبارهم به ،Qلكن عدم إيمانهم
لم يكن ناش ��ئاً من ع ��دم االعتقاد بأصل
الرس ��الة ،وإنم ��ا كان ناش ��ئاً م ��ن إنكار
أن ه ��ذا الش ��خص هو عيس ��ى الموعود،
ف ��كان إنكارهم م ��ن باب ((وَجَحَ� �دُوا بِها
وَاسْ� �تَيْ َقنَتْها أَنْ ُفسُ� �هُمْ ُظلْماً وَعُلُوًّا َفانْ ُظرْ
َكيْفَ كا َن عاقِبَةُ الْمُ ْف ِس� �دِينَ)) بل ويظهر
م ��ن بع ��ض األخب ��ار أن اليه ��ود كان ��وا
ينتظ ��رون النب ��ي األك ��رم Nورحلوا إلى

ن ��وح وإبراهي ��م ،Lوإن حدث ��ت بعض
الخروقات ف ��ي العب ��ادة والتوحيد ،لكن
أصل المسألة كانت مسلمة ،ولذا توجهت
جهود النبيين موس ��ى وعيس ��ى  Lإلى
إثبات النبوة الالحقة الخاتمة.
 _3وأم ��ا دور النبي األكرم  Nفكان
نفي النبي الالحق مع تثبيت أصل اإلمامة
والخالف ��ة المنصوصة م ��ن اهلل تعالى،
وهو ما جمعه بقول ��ه  Nألمير المؤمنين
 Qف ��ي الحدي ��ث المتوات ��ر(( :أنت مني
بمنزلة هارون من موس ��ى ،إال أنه ال نبي
بعدي)) .وقد أخذ النبي األكرم  Nعلى
عاتقه بيان هذه المس ��ألة بشتى الوسائل
والطرق _وليس هذا محل ذكرها_ وإنّنا
نش ��ير هنا إلى أن من أهم ما قام به N

ويبي ��ن أن
ل ��ه مقامات
كما لي ��ة
عديدة يقول
فيه ��ا  :أال
إن خات ��م
األئم ��ة من ��ا
القائ ��م المهدي ،Qأال إنه الظاهر على
الدين ،أال إنه المنتق ��م من الظالمين،
أال إن ��ه فاتح الحص ��ون وهادمها ،أال إنه
قات ��ل كل قبيلة من أهل الش ��رك ،أال إنه
الم ��درك بكل ثار ألولي ��اء اهلل عز وجل،
أال أنه الناصر لدين اهلل ،أال إنه الغراف
م ��ن بحر عمي ��ق ،أال إن ��ه يس ��م كل ذي
فض ��ل بفضله وكل ذي جه ��ل بجهله ،أال

التاريخي ��ة والرس ��الية،
والت ��ي يمك ��ن تلخيصها
بالتالي :
 _1كان دور ش ��يخ األنبي ��اء ن ��وح
والنبي إبراهيم  Lه ��و تثبيت القواعد
األساس ��ية ألصل توحي ��د اهلل تعالى .قال
تعالى(( :لَ َقدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى َقوْمِهِ َفقا َل
يا َق� �و ِْم اعْبُدُوا هََّ
الل ما لَ ُكمْ مِ� �نْ إِلهٍ َغيْرُهُ
ِيم)).
إِنِّي أَخافُ عَلَيْ ُكمْ عَذابَ يَو ٍْم عَظ
ٍ
 _2وكان دور أول وآخر نبيين من بني

مهاج ��ره ،ولكنه ��م أنك ��روه بع ��د ظهوره
رغ ��م علمهم بحقيق ��ة دعوت ��ه .وكان من
أهم مهام النبي عيس ��ى Qهو التبش ��ير
ُول يَأْتِي
بالنبي
األكرم(( Nوَمُبَشِّراً بِرَس ٍ
َ
مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحْمَدُ)).
وكما أنكر بعض اليهود نبوة النبي عيسى
 ،Qكذلك أنكر بعض النصارى نبوة النبي
األكرم Nوللسبب السابق ذاته.
وأما مسألة عبادة اهلل تعالى والتوحيد
فقد كانت محس ��ومة سلفاً بفضل النبيين

هو العمل على ذكر كل تفاصيل اإلمامة،
والتي منه ��ا التصريح بقضية المهديQ
وبيانها من ش ��تى جوانبها متى ما سنحت
الفرص ��ة ،وهو  Nبذلك يش ��ير إلى أن
من أه ��م أهداف الرس ��االت ه ��ي قضية
المهدي المنتظر ،Qوها هو  Nفي يوم
الغدير ،حيث يجتم ��ع عنده مائة ألف أو
يزيدون من المسلمين ومن شتى البلدان،
وحين ينص ��ب علي� �اً  Qويخطب خطبته
الطويلة ،يعرج على قضية المهدي،Q

إن ��ه خيرة اهلل ومختاره ،أال إنه وارث كل
عل ��م والمحيط ب ��ه ،إال إن ��ه المخبر عن
ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه ،أال إنه
الرشيد السديد ،أال إنه المفوض إليه،
أال إنه قد بش ��ر به من س ��لف بين يديه،
أال إن ��ه الباقي حجة ،وال حجة بعده ،وال
ح ��ق إال مع ��ه ،وال نور إال عن ��ده ،أال إنه
ال غال ��ب له ،وال منص ��ور عليه ،أال وإنه
ول ��ي اهلل في أرض ��ه ،وحكمه في خلقه،
وأمينه في سره وعالنيته.

أن م���ن أهم ما قام ب���ه  Nهو العمل على ذكر كل تفاصي���ل اإلمامة ،والتي منها
التصريح بقضية المهدي Qوبيانها من شتى جوانبها متى ما سنحت الفرصة،
وهو  Nبذلك يشير إلى أن من أهم أهداف الرساالت هي قضية المهدي المنتظرQ

 4الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا

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

رصدنا يف أروقة املؤتمرات املهدوية

هيأة التحرير

 -5المطالع ��ات التطبيقية حول حكومة اإلمام المه ��دي ،Qو النماذج المعاصرة األخرى للحكومة
*  .3وتحت ش ��عار (الثقاف ��ة المهدوية األصيلة تعزز
تعبر المؤتمرات التي تبحث وتناقش ما يتعلق بالقضية المهدوية عن مدى اهتمام القائمين على هذه
المؤتمرات بتلك القضية من جهة ,ومدى اهتمام الباحثين والمش ��اركين فيها من جهة أخرى ,ومن هنا (الديمقراطية )
االنتماء الوطني وبس ��ط األمن) وبتاريخ 2008/3/9
كان رصدنا بين أوراق المؤتمرات المهدوية والتي حاولت أن ترصدها في أماكن مختلفة.
 -6النس ��بة بين حقوق اإلنسان و التعاليم المهدوية (الكرامة اإلنسانية ،حق تعيين المصير ،حقوق أقام المركز الملتقى الثقافي األول بالتعاون مع مديرية
األقليات ،حقوق المرأة ،حقوق األطفال)
شرطة محافظة النجف االشرف.
 -7حقوق الصداقة العالمية في ظل التعاليم المهدوية
* وكان أول رصدن ��ا ف ��ي مدين ��ة أصفهان ,حي ��ث أقام(مركز
الدولية.
العالقات
نظرية
و
ّص
ل
المخ
الموعود
-8
ول ��ي العص ��ر التخصصي) مؤتمرا موس ��عا حول اإلم ��ام المهديQ
جانب من السادة احلضور
 -9الموعود المخلّص و الدعوة إلي السالم و األمن العالمي (دور الموعود المخلّص في نشر العدالة
في عام  2001بمناس ��بة والدة اإلمام المهدي Qبحضور عدد كبير
و الس�ل�ام العالمي ،أزمة الس�ل�ام و األمن على مشارف عصر الظهور ،تحليل نظرية اإلبادة الجماعية و
من علماء الدين وأس ��اتذة الحوزات العلمية و مس ��ؤولي المؤسسات
التطهير العرقي في األخبار و الروايات)
والمراك ��ز الثقافي ��ة ,إضافة إلى ش ��خصيات رس ��مية ،وأخرى من
 -10جغرافيا العالم السياسية بعد عصر الظهور (دراسة وضع الحدود ،الشعوب)
دول إس�ل�امية عدة تنتم ��ي لمختلف المذاه ��ب ,وكان رئيس مركز
* أم ��ا المؤتم ��ر الخامس لعقائ ��د المهدوية فقد أقيم في ع ��ام  2009تحت ش ��عار(وجهة المجتمع
ول ��ي العصر التخصص ��ي اول المتحدثين ,وقد تناول في حديثه عن
والدول ��ة الممهدة للظهور) وكان من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة البحث فيه تدور حول كيفية
مناسبة ميالد الحجة المهدي Qوقضية الغيبة والظهور.
التمهيد للظهور وأش ��كاله وأس ��اليبه ,ودور المجتمع والحكومات والدول ف ��ي التمهيد للظهور ,وكل منها
وكان من بين أبرز الشخصيات المشاركة من خارج إيران هم:
كان هو دراسة وتحليالً.
 -1المحقق األستاذ روبرتو رايكو (سلمان) من إيطاليا.
 -2المفكر اإلسالمي الشيخ حسن شحاته من مصر.
 -3الباحث المحقق الشاب عبد السالم اللغميش من بلجيكا.
 -4الباحث المتخصص في فلس ��فة الغرب البروفس ��ور محمد
ليكنها وزن من أمريكا.
* وفي مدينة أصفهان أيضا وبتاريخ  2002/10/21نظم(مركز
المعلوم ��ات واألبحاث الديني ��ة) مؤتمرا للباحثي ��ن المتميزين تحت
* وبمش ��اركة علماء الش ��يعة من العراق و إيران عقدت ندوة اإلمام المهدي Qالموسعة وبمشاركة
عنوان (فكرة المهدوية وفلس ��فة االنتظار) اس ��تمر عشرة أيام (-10
علماء الش ��يعة و الس ��نة من تركيا في مدينة اس ��طنبول بتاريخ  2007/8/25حي ��ث أكد(رئيس الجمعية
 20شعبان المعظم) .وقام الباحثون الذين شاركوا في هذا المؤتمر
الجعفرية) في تركيا(الش ��يخ صالح الدين ازكندوز) على إن القضية المهدوية هي من أهم المسائل التي
باإلجابة المباش ��رة على أس ��ئلة المهتمين عبر المواقع المتخصصة
تس ��تلزم منا التوجه إليها في هذا الزمان ,ويمكن أن نجعلها أهم مش ��ترك بين المس ��لمين من الشيعة و
في مجال (المهدوية) على شبكة االنترنيت .وقد شارك في المراسم
السنة،إذ ال خالف بين المسلمين في أ ّن لهذه األمة مهدياً.
شخصيات دينية من مختلف دول العالم اإلسالمي.

* وف ��ي قل ��ب مدين ��ة لندن ,ف ��ي هت ��ل براندزبيري ب ��ارك ,عقد (مرك ��ز ولي العص ��ر التخصصي
العالم ��ي) ,و(جمعية ش ��باب المهدي )Qمؤتمرا خاصا حول المهدوية (في النصف من ش ��عبان) س ��نة
 2005وكان المؤتمر باللغة االنكليزية حيث حضره أكثر من  500شخصية أكثرهم من الشباب.

*اما(المؤتم ��ر الدول ��ي لعقائد المهدوي ��ة) فقد عقد المؤتمر األول منه في ع ��ام  ,2005والمنظم
له(مؤسسة المستقبل المضيء) (مركز األبحاث والدراسات المهدوية) ,وقد أقيم للبحث و نقد النظرية
المهدوية على أسس الفكر الشيعي.
* وعقد المؤتمر الثاني منه في عام  2006بشكل أكثر توسعا من سابقه من ناحية البحث والمشاركة
فيه وبأربع لغات وهي العربية والفارسية واالنكليزية والفرنسية.
* وفي عام  2007كان المؤتمر الثالث حيث تناولت محاوره:
أ ـ دراسة المفاهيم و معرفة األساليب وتضمنت البحث في:
1ـ المهدوية والنظرية التطبيقة في المجال السياسي (المباني ،الكفاءة،الخصائص)
2ـ دراس ��ة األس ��اليب ف ��ي األبح ��اث الحقوقي ��ة والسياس ��ية المهدوي ��ة (الح ��وار ،الهرمونيتي ��ك،
البوزيتيوستي ،التوصيف)
3ـ الدراسة والتحليل التطبيقي للمفاهيم السياسية والحقوقية في الفكر المعاصر و المهدوية (الحق
والتكليف ،العدالة ،القدرة ،المشروعية ،الحرية و )...
ب ـ األبحاث النظرية وتضمنت البحث في:
1ـ شعار المدينة المهدوية الفاضلة (المباني ،الخصائص ،القابليات ،الدراسة التطبيقية)
2ـ المهدوي ��ة و معرف ��ة المصي ��ر في الفكر السياس ��ي الغرب ��ي (النظري ��ات السياس ��ية واالجتماعية
المعاصرة ،آراء المفكرين الغربيين و)...
3ـ المهدوية و معرفة المصير في نظر المفكرين اإلسالميين.
4ـ الدراسة التطبيقية لدولة اإلمام المهدي Qبنماذج و أشكال حكومية معاصرة.
5ـ المهدوية و حقوق اإلنس ��ان (الكرامة اإلنس ��انية ،ح ��ق تعيين المصير ،حق ��وق األقليات ،حقوق
المرأة و .)...
ومحاور أخرى
*أما المؤتمر الرابع منه فقد كان في عام  2008حيث ناقش:
 -1المهدوية و التنظير في مجال الحقوق و السياس ��ة (المباني ،الكفاءات و الخبرات ،الخصائص
و)...
 -2معرفة أس ��اليب البحوث و الدراس ��ات الحقوقية و السياسية المهدوية (الحوار،الهرمنوتيك،ال
بوزيتيويسم)
 -3تحلي ��ل تطبيق ��ات المفاهي ��م الحقوقية و السياس ��ية في الفك ��ر المعاصر و المهدوي ��ة (الحقوق و
التكاليف ،العدالة ،القدرة ،المشروعية ،الحرية ،المساواة )
 -4الموازنة بين المهدوية و معرفة المصير في الفكر السياسي اإلسالمي و النموذج الغربي (فلسفة
نهاية التاريخ ،تصادم الحضارات )

* أما في محافظة س ��منان ش ��مالي العاصمة طهران فقد
عق ��د مؤتمر(المهدوي ��ة واالنتظار) بتاري ��خ  ,2009/8/5وقد
أعلن مس ��ؤول اللجنة المش ��رفة على تنظيم المؤتمر عن وصول
 55مقال ��ة لعلماء و مفكرين إلى األمان ��ة العامة للمؤتمر ،وقال
أما في مدينة النجف األشرف فقد نظم(مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي )Qالعديد مردف� �اً :ان الهيئ ��ة العلمية للمؤتمر اختارت م ��ن العدد المذكور
من المؤتمرات.
ثالث عشرة مقالة ،كأفضل المقاالت المقدمة.
*  .1بتاري ��خ  2007 /7 /22المص ��ادف  /7رج ��ب /
1428ه� �ـ عق ��د مؤتم ��ره العلم ��ي األول حول(الفك ��ر والثقاف ��ة
المهدوي ��ة) بحض ��ور اكث ��ر م ��ن ( )350ش ��خصية م ��ن ممثلي
* وبتاريخ  2009/10/12وتحت عنوان(السُ� �بُل إلى الجنة :التصورات اإلسالمية ألشراط الساعة
المراج ��ع الكب ��ار في النجف األش ��رف وم ��ن المفكرين ورجال
واآلخرة) عقد(معهد الدراسات الشرقية) في جامعة(غوتنغن) في ألمانيا مؤتمره الدولي ,حيث ُقدِّمت
الدي ��ن واألس ��اتذة م ��ن الح ��وزة العلمي ��ة والمتخصصي ��ن من
خالل المؤتمر ثمانية وأربعون ورقة تدور حول مفهوم (Eschatology and Concepts
اس ��اتذة الجامعات والباحثين المهتمين بالفكر المهدوي .وقد
)of the Hereafter in Islamوكلم ��ة( )Eschatologyالت ��ي يوضح انها تعود إلى
قدم للمؤتم ��ر  42بحثاً عن اإلمام المه ��دي Qتعرضت للكثير
أصل يوناني ويُقصَد بها(نظرية آخر الزمان).
من جوانب النظرية المهدوية وعقيدة االنتظار.
وتن ��اول المؤتمر خالل محاوره الس ��تة عش ��ر أهم القضاي ��ا المتعلقة بنظرة المس ��لمين ونصوصهم
الديني ��ة لموضوع آخ ��ر الزمان وأهمها مس ��ألة(الرجعة والمهدي المنتظ ��ر ،)Qومفاهيم آخر الزمان
ورموزه والتصورات حوله.
ويأت ��ي ه ��ذا المؤتم ��ر ليكون مش ��روع كت ��اب ف ��ي س ��نة  2010تص ��دره مؤسس ��ة( )BRILLالتي
نش ��رت( )Enyclopaedia Islamicaاألكث ��ر ش ��هرةً في الغرب ،والتي تع ��د مرجعاً هاماً
للباحثين في قضايا اإلسالم ونصوصه
وتاريخه.
اللجنة العلمية للمؤمتر وجانب من السادة احلضور
وشارك في هذا المؤتمر ما يقارب
ستين باحثاً من جامعات غربية وعربية
مختلفة.
وم ��ن أه ��م األوراق الت ��ي قدِّم ��ت
ف ��ي المؤتم ��ر ورق ��ة للدكتور(غونث ��ر)
مدير(معهد الدراس ��ات الشرقية) في
جامعة(غوتنغن) وال ��ذي جاء المؤتمر
ثمرة لجهوده وبالتنسيق مع الدكتور(تود
الوس ��ن)( )Todd Lawsonم ��ن جامع ��ة تورنتو في كندا ,وق ��د ركزت الورق ��ة على(التصورات
والرم ��وز الموج ��ودة في الق ��رآن حول آخر الزمان) من خ�ل�ال تحليل آية(إن اهلل ال يس ��تحيي أن يضرب
مثالً)البقرة 26:تكلم فيها(غونثر) عن(الرجعة الجسدية بعد الموت).
كما ق� �دَّم الدكتور(هرمان لندلت)( )Hermann Landoltوهو أس ��تاذ كبير في(جامعة
*  .2وبتاريخ  2008/3/17عقد(مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي )Qبالتعاون مع
مديرية التربية في النجف األش ��رف المؤتمر النوعي للدراسات المهدوية وتحت شعار(المعرفة المهدوية ميجل الكندي ��ة)( )McGill Universityورقة مهمة حول مفهوم(الكون متجهاً إلى الرجعة)
تعزي ��ز للعملي ��ة التربوية) وقد أكد المؤتمر على ان المجتمع العراقي بجميع ش ��رائحه بحاجة ماس ��ة إلى في الفلس ��فة الش ��يعية ،رأى م ��ن خاللها أن(هن ��ري كوربان) ق ��دم مفهوم(الكون متجه� �اً إلى الرجعة)
الكلمة الهادفة والفكرة األصيلة ,وتعلّم لغة الحوار وتبادل الثقافة بأسلوب عصري خال من العنف وإلغاء كمدخل تأويلي لفلس ��فة(مال صدرا الشيرازي) الوجودية ,خالفاً لما قدمه(هيدجر) في مفهومه(الكون
اآلخ ��ر،و من هن ��ا يتجلى دور األس ��تاذ التربوي في تقوي ��م المجتمع من خالل ترش ��يده للحركة الفكرية باتجاه الموت) ،تتبع(لندلت) من خالل ورقته(الفلس ��فة الش ��يعية المبكرة( حيث توقف الباحث متعجبا
عند تعبير السهروردي(المظهر األعظم) في إشارته للرجعة الروحية ،وتساءل :ماذا يريد السهروردي
للطالب ،بمختلف مراحله.
واكد المؤتمر على دور الكادر التدريس ��ي في العراق في المبادرة لتأصيل الفكر وترش ��يد لغة الحوار بذلك؟ مشيرا إلى انه ربما أراد السهروردي بذلك ما أراده(هنري كوربان) عندما تحدث من خالل عمل
والتفاه ��م والنهوض باألمة إل ��ى ما تصبو إليه من رقي للعراق على جميع األصعدة ورفض حالة الش ��ذوذ مه ��م له حول اإلمام المهدي Qعن(عال ��م المثال) الذي ليس بعالمنا وال بالعالم األخروي ،وهو العالم
ولغة تصفية اآلخر فكرياً وجس ��دياً ،التي تمارس ��ه بعض الحركات المنحرفة حين أعوزها س�ل�اح الفكر الذي فيه اإلمام الغائب المنتظر.Q
وتحت محور(المهدي المنتظر ،Qوعالم الرجعة) ش ��اركت ورقة بعنوان(المهدي المنتظر Qفي
والمعرف ��ة فالتجأت إلى إش ��اعة الفوضى والرعب في قلوب المؤمنين تحت مس ��ميات ومدعيات مقدس ��ة
تنتسب لإلمام المهدي Qحيث اريد من خاللها التمويه على الجمهور من جهة وتشويه الصورة المبدعة دراس ��ات المتصوفة من أهل السنة :ابن عربي في كتابه(الفتوحات المكية) نموذجاً) حيث أشارت ورقة
البحث المقدمة إلى أن الشيخ األكبر عقد في كتابه فصالً مثيراً عن شخصية اإلمام المهدي( Qج /3
لحرك ��ة اإلمام المهدي الداعية للس�ل�ام وانطالقة الفكر إلى
ص )332 – 319تحدث فيه عن رؤيته العرفانية المنبثقة عن قراءة النصوص الدينية ،قدم فيها أفكاراً
أقصى ما تتمكن القدرة البشرية من نيله.
بالغة التعقيد حول صفة المهدي Qوس ��ياق زمانه ومكانه .وقد ركز في هذه الورقة على أهمية الكش ��ف
العرفاني في الفتوحات المكية ،وكيف أنها تنطلق إلى آفاق أوسع خارج الرؤى التقليدية الرسمية.
* وختام رصدنا كان مع مؤتمر(المهدوية بنظر أهل السنة) الذي عقد بتاريخ  2009/11/14الذي
عقد في مدينة تبريز ،شمالي إيران ,وفي هذا المؤتمر تحدث مدير الحوزة العلمية في(خوى) :في إطار
شرح(المش ��تركات بي ��ن الفريقي ��ن
الش ��عيي والس ��ني) ،ف ��ي موض ��وع
المهدوية فقال :ثمة قواسم مشتركة
كثيرة بين آراء علماء الشيعة وعلماء
أهل الس ��نة في موض ��وع المهدوية،
الندوة الفكرية املفتوحة وكلمة اخلتام وجانب من احلضور
وترتب ��ط ه ��ذه القواس ��م ف ��ي ع ��دة
اتجاهات ،منها :نسب اإلمام،Q
صفاته وخصائصه ،عالمات وبوادر
الظهور ،الخصوصي ��ات والظروف
السائدة في العالم ،بعض األحداث
والوقائع في عصر الظهور.
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شيعة استراليا
اعداد :هيأة التحرير

استراليا /الواقع الجغرافي:

قارة استراليا ,أو اتحاد استراليا الفدرالي ,جزيرة ضخمة
تق ��ع بين المحيط اله ��ادي والهندي جنوب اندونيس ��يا وبابواغينيا
الجديدة في جنوب شرق آسيا.
حالة حتمية سيؤول
وتعد اس ��تراليا سادس اكبر دولة على مستوى العالم من حيث
إليها أمر البشرية ال محالة،
المساحة حيث تبلغ مساحتها( )7,686,850كم مربعاً.
قريبا؛
بات
وان مسألة تحقيقها امر
يبلغ عدد سكان استراليا حسب احصائية 2001م 20 ,مليون
الس ��باب كثي ��رة ،م ��ن ابرزه ��ا الفك ��ر نسمة.
الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المش ��اكل
واالنجليزية هي اللغة االكثر اس ��تخداماً أو اللغة الش ��عبية في
البش ��رية المزمنة ،فالدي ��ن المحمدي يمثل استراليا ,وكذلك في المؤسسات الحكومية.
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ي

حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى
يومنا ه ��ذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة
بن الحسن.Q
ونحــــــ ��ن في ((صدى المهدي)) س ��نفرد
لهـــــ ��ذه الظاه ��رة الحتمي ��ة صفح ��ة خاص ��ة
نتن ��اول خ�ل�ال اعمدتها وفي كل عدد انتش ��ار
التش ��يع فكراً وعقيدة في أغل ��ب بلدان العالم
والذي يس ��هم ان ش ��اء اهلل في تهيئة األرضية
المناس ��بة والج ��و المالئ ��م للظه ��ور المبارك
لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

الواقع الديمغرافي /الديني:

اضافة للمس ��يحين والالدينيين والبوذيين في استراليا ,فإن
هن ��اك ما يقارب من  3مليون مس ��لم ,منهم اكثر من ( )340الف
مسلم شيعي.
دخول االسالم إلى استراليا:

دخل االس�ل�ام إل ��ى اس ��تراليا بطريقين ,الطري ��ق االول هم
رجال القوافل االستكشافية الذين استقدمتهم الحكومة االسترالية
_سنة (1850م) وربما تشير بعض الدراسات التأريخية إلى ماقبل
هذا التاريخ_ الستكش ��اف مجاهل الصحراء االسترالية واشتهر
اولئك الرجال المس����لمون بالص����دق واالمانة وقد
كسبوا ثقة سكان استراليا.

والطري ��ق الثان ��ي ,ه ��و ع ��ن
طري ��ق م ��ن هاج ��ر اليه ��ا م ��ن
المسلمين.
التواج����د االس��ل�امي
الشيعي في استراليا:

يتألف المس ��لمون الشيعة في
استراليا من اللبنانيين والعراقيين
واالفغان والباكستانيين وايرانيين
وم ��ن بلدان اخر ويتواج ��د الغالبية
منهم في مدن س ��دني ومالبورن,
وبنس ��بة اق ��ل ف ��ي بي ��رث وبرزين
واداليد.

_ مركز الهادي /في كانبيرا.
_ الجمعية االسالمية الشيعية /في سدني.
_ حسينية النبي االكرم /Nفي سدني.
_ البيت الشيعي في جنوب استراليا /اداليد.
_ جمعية اهل البيت االسالمية /في اداليد.
_ مسجد ومركز اإلمام المهدي /Qفي سدني.
_ مركز اإلمام الحسين /في سدني.
_ الجمعية الجعفرية /وهي جمعية يديرها اوالد الشيخ فهد,
وعمداؤها هم الحاج مفيد والسيد القزويني والحاج ابو عمار (من
البحرين).
وفيها مدرس ��ة اإلمام الصادق Qاالس�ل�امية ,ومنها تصدر
مجلة (النبأ) و (مرضية) وهي مجلة للنس ��اء ,ولها نش ��اط مكثف
ومحاضرات اسبوعية وبلغات متعددة.
_ جمعية المسلمين الشيعة /في سدني.
_ مؤسس ��ة الس ��جاد /Qالذي كان اول امره جمعية اسس ��ها
العراقي ��ون عن ��د وصوله ��م إلى االرض االس ��ترالية ,فق ��د اقاموا
مصلى لهم بتش ��جيع من الس ��يد هاش ��م نصر اهلل ,وكان اول من
صلى الس ��يد محمد المشكور ,واعيد نشاطه على يد الشيخ محمد
حسين االنصاري ,ثم تحول بعد ذلك إلى مؤسسة مهمة.
_ جمعية الغدير االسالمية /في ملبورن.
_ مجمع اإلمام علي االسالمي في ملبورن:
وضمنه مدرس ��ة اإلم ��ام علي Qالت ��ي تض ��م( )1400طالباً
وطالب ��ة لدراس ��ة اللغ ��ة العربي ��ة والمع ��ارف االس�ل�امية ,كذلك
مكتبة(الس ��فينة) وح ��وزة اإلم ��ام الص ��ادق Qومجل ��ة (معي ��ن
السفينة).
_ مركز النور االسالمي /في بيرث.
_ مسجد الزهراء /في انكلف ذات الغالبية الشيعية وضمنه:
جمعية الزهراء Pاالسالمية /في سدني .وفيها مدرسة ابتدائية
ومتوسطة واعدادية.
ويديره السيد هاشم نصر اهلل.
_ اذاعة باسم(اهل البيت /)Kفي سدني.
_ واذاعة(دار السالم) في ملبورن.
_ انتشارات المهدي Qالتي طبقت كثيرا من المحالت والكتب.

اشراقــــــــات جديدة
الصحف والمجالت.
تل ��ك
ف ��إن
المؤسس ��ات عموم� �اً
واضاف ��ة إل ��ى احي ��اء
ذكرى عاشوراء الحسين
 Qوبقي ��ة الش ��عائر
الحس ��ينية ,ووفي ��ات
وموالي ��د المعصومي ��ن
 Pواه ��ل البيت العلوي
 ,Kوليال ��ي الق ��در,
واطع ��ام الطع ��ام ف ��ي
هذه المناسبات ,فانها
تضطل ��ع بمهم ��ة الدفاع
ع ��ن مذهب اه ��ل البيت
 Kونش ��ره ,والحفاظ
على الهوية االس�ل�امية
الش ��يعية م ��ن خ�ل�ال
التثقيف والتوعي ��ة ,واقامة المهرجان ��ات لذلك ,كذلك
المس ��اعدة في اجراء العقود وااليقاعات ,واالجابة على
االس ��تفتاءات ,وفتح المدارس الدائم ��ة والمؤقتة لتعليم
اللغ ��ة العربية والق ��رآن الكريم ق ��راءة وحفظ� �اً ,وتوزيع
الكت ��ب والمطبوع ��ات واقراص ال� �ـ ( )cdالخاصة بذلك
مجان� �اً ,كذل ��ك االهتم ��ام بالمس ��تبصرين ,والتواص ��ل
معهم.
قص����ة المس����يرة العاش����ورائية ,والحق����د
الوهابي الدفين:

قبل ( )6سنوات خرجت المسيرة العاشورائية االولى
ف ��ي منطق ��ة (اوين) من مناطق س ��يدني ,وه ��ي تنادي (
يا حس ��ين) ,ثم توالى خروج هذه المس ��يرة في الس ��نين
الالحقة ,وهي مس ��يرة عاش ��ورائية خالص ��ة ,لم يردد
فيها اي ش ��عار خارج اطار الشعائر الحسينية ,واخذت

كم ��ا ان له ��م تواجداً ملحوظ� �اً في مدن صغيرة مثل ش ��يرنون
وكبوي ��رون ,حيث التواج ��د المكثف لهم ,حي ��ث اقاموا في بعض
المناطق الحسينيات والمساجد..
كما ان لهم تواجداً في العاصمة الرسمية كانبيرا أيضاً.
وان عالقة المس���لمين الشيعة ببقية ش���رائح المجتمع
االس���ترالي عالقة طيبة وهي عالقة محبة وتواصل ,بفضل
ما اكتس���به اتباع آل محمد Kمن اخالق اس���تمدوا مقوماتها
حسينية النبي االكرم Nفي سدني

اقامة معارض للكتاب

من آل بيت النبوة Kوسيرتهم العطرة.

والمالح ��ظ تمي ��ز
الش ��يعة
المس ��لمين
المهاجرين إلى استراليا من
الع ��راق بالثبات عل ��ى القيم
والعادات ,في حين نرى ان
اكثر غير العراقيين قد ذابوا
في المجتمع االسترالي حتى
انه ��م نس ��وا اللغ ��ة العربي ��ة
وذل ��ك الس ��باب عدي ��دة ال
يمكن االحاط ��ة بها في هذا
المقال المختصر.
كم ��ا ان هن ��اك ظاهرة
برزت بعد الهج ��رة المكثفة
للعراقيي ��ن الش ��يعة _وبع ��د
ح ��رب الخلي ��ج_ ,وه ��ي
انتش ��ار الحج ��اب بي ��ن
النس ��اء ,وال ��ذي كان ام ��راً
نادراً قبل ذلك في استراليا.
المؤسس���ات االس�ل�امية
الشيعية في استراليا:

رغ����م ما يم����ر به
المسلمون الشيعة في
استراليا من ظروف إال
انهم قد اعدوا انفسهم
وهي����أوا ما اس����تطاعوا
ألن يسهموا بدورهم
ف����ي خدم����ة االس��ل�ام

رادود حسيني اثناء اقامة المجالس الحسينية في مساجد استراليا

مجمع الزهراء

والقضية فكان لهم المساجد
والحس ��ينيات والمؤسس ��ات
ومنها:
_ مس ��جد الرس ��ول
االعظم/Nفي بانكستاون.
حي ��ث تأس ��س عل ��ى يد
سماحة الشيخ محمد حسين
االنص ��اري ,وبعد تأسيس ��ه
تحول ��ت المنطق ��ة المحيطة
به إلى منطقة مكتظة بكثافة
سكانية مسلمة شيعية.
_ مس ��جد النبي االكرم
 /Nلالفغان.
_ حسينية اإلمام الحسن
العسكري Qومديرها محمد
طاهر السالمي.
_مؤسسة كميل الخيرية
االسالمية /في سدني.

شخصيات اسالمية شيعية في استراليا:

_ الشيخ محمد حسين االنصاري :وسماحة الشيخ االنصاري
هو ممثل المرجعية الدينية في النجف األشرف ,في استراليا.
_ المرح ��وم الش ��يخ فه ��د العامل ��ي :وهو الدؤوب ف ��ي تجذير
مذهب الحق بين المسلمين ,بتوضيح معالمه للمسلمين ,وغيرهم
من سكان استراليا.
_ المرحوم الس ��يد محم ��د كاظم القزوين ��ي :وكان المرحوم
الش ��يخ فهد العاملي من المؤسسين الرئيس ��يين لـمسجد الزهراء
 Pللشيعة في سدني.
_ السيد هاشم نصر اهلل :امام مسجد الزهراء Pفي انكلف
ذات الغالبية الشيعية.
_ الش ��يخ كمال مس ��لماني :ويش ��غل منصب رئي ��س المجلس
االسالمي الشيعي االعلى اللبناني في استراليا.
_ الشيخ كمال وهبة.
 الشيخ حسين الشطري ابو هاجر._ السيد محسن الحجة :مدير مركز اإلمام المهدي.Q
_ الدكتور الشيخ منصور اللقائي :مدير مركز اإلمام الحسين
.Q
_ الدكتور محمد طاهر السالمي :وهو مستشار وزير الهجرة
في استراليا كذلك عمل مستشاراً لوزير الشؤون االجتماعية.
_ الح ��اج موس ��ى ش ��اهين :مدي ��ر جمعي ��ة الزه ��راءP
االسالمية.
_ الحاج سهيل فيش :مدير جمعية الغدير االسالمية.
_ الحاج احمد مكرهر :مدير كلية الزهراء.P
_ الحاج سعيد الخشن :مدير مجمع اإلمام علي Qاالسالمي.
_ الحاج صالح القرناوي مدير مؤسسة السجاد.Q
_ السيد غازي المكوطر مؤسس مسجد اإلمام الكاظم Qفي
شيرنون.
_ الحاج مفيد العاملي مسؤول الجمعية الجعفرية.
_ السيد عدنان القزويني.
_ الشيخ مال اهلل (ابو منتظر).
_ الشيخ بهاء الدين النجفي.
_ الش ��يخ محم ��د الصميان ��ي ,الش ��يخ حي ��در الصميان ��ي,
الش ��يخ ابو سجاد المظفر ,الشيخ حسن السالمي ,الشيخ محمد
الرميحي.
_ ومن الخطباء الحسينيين في استراليا:
_ السيد علي اصغر المدرسي.
_ الشيخ عبد الخالق الحمدي /وله اذاعة يديرها بنفسه.
_ اضافة إلى الشيخ محمد السالمي.
_ الس ��يد حيدر /وهو بطل من أبطال استراليا بالتايكواندو,
ومن شيعة العراق.
_ االس ��تاذ نادر /وهو بطل من ابطال اس ��تراليا بالمالكمة,
وقد نازل على بطولة استراليا.

الشيخ محمد حسن االنصاري يخطب في جمهور المعزين اثناء المسيرة العاشورائية

هذه المس����يرة بالتزايد في كل ع����ام وازداد
المش����اركون فيها من محبي الحس����ين Qومن

شعار مسيرة عاشوراء :االرهاب قتل المسيح ولكن المسيح انتصر بعد قرون..
االرهاب قتل الحس��ين Qليقتل الحقيقة والعدالة لكن الحسين Qانتصر..
والي��وم االره��اب رف��ع الراي��ة م��رة أخ��رى فم��ن س��ينتصر؟؟
جريدة يصدرها الحاج ابو فاطمة الدراجي.
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يرغب����ون استنش����اق هواء الحري����ة وينعمون
بعبق انفاس النبي الخاتم.N

وفي الس ��نة الثالثة للمس ��يرة تحولت مسألة الحصول
عل ��ى االجازة بخروجها من مديرية الش ��رطة إلى مديرية
البلدية _والتي يديرها كثير من الوهابية_ والذين استغلوا
فرصة وجودهم على كرس ��ي المسؤولية ليظهروا حقدهم
الس ��فياني الدفي ��ن ,وليؤك ��دوا اصراره ��م عل ��ى س ��لوك
الطري ��ق االم ��وي البعي ��د كل البعد عن الطريق الرس ��الي
النب ��وي ,فل ��م يوافق ��وا عل ��ى اقامة الش ��عائر الحس ��ينية
وخروج مس ��يرة عاش ��وراء الحس ��ين ,Qواطالق صرخة
الحق بوجه الظلم واالستبداد العالمي.
ولكن القائمين على المس ��يرة من انصار الحسينQ
واالوفي ��اء للزهراء Pلم يس ��كتوا على ضي ��م ولم يذعنوا
للظلم فقد لجأوا إلى الش ��رطة الفدرالية هناك ,فحصلوا
منها على االذن بالخروج فاقيمت ودوت في اآلفاق

الالفتات الحسينية تجوب شوارع استراليا

مسيرة االس��ل�ام الحسينية (يا حسين) تخرق
مس����امع الظالمي����ن وم����ن استغش����وا ثيابهم
واستكبروا اس����تكباراً ,وكان ��ت مس ��يرة الحسين,Q

رغ ��م ان اغلب القيادات ف ��ي ادارة تلك الفيدرالية هم من
(المسيحيين) _فتأمل_.
وعلى اية حال فإن المس ��يرة ,وه ��ذه المرة كانت في
الش ��ارع الرئيس م ��ن العاصمة التجارية وال ��ذي ينتهي في
منطق ��ة (االوبراه ��اوس) ,وكان الحض ��ور فيه ��ا م ��ن كل
اطياف الشيعة بل ومن المسيحيين.
واس ��تمراراً لهذه المس ��يرة ,فقد تواصلت لهذا العام
 ,1431علما انها تقام حتى لو صادف يوم عاش ��وراء دواماً
رسمياً ,ويتم توزيع بوس ��ترات تبين ثورة الحسين Qوقد
وزع ��ت ه ��ذا العام البوس ��ترات الت ��ي يبين اه ��داف نهضة
الحسين وبواقع ( )10آالف نسخة تقريباً.
وتأكيداً على عالمية القضية الحس ��ينية فان المس ��يرة
تتصدره ��ا الفتة بارزة تقول( :االرهاب حاول قتل المس ��يح
ولكن المسيح انتصر انتصر بعد قرون ..اإلرهاب قتل الحسين
 Qليقتل الحقيقة والعدالة لكن الحسين Qانتصر ..واليوم
اإلرهاب رفع الراية مرة اخرى فمن سينتصر)
وايمان� �اً بما ث ��ار ألجله الحس ��ين Qفي رف ��ض الظلم
والظالمي ��ن ,وحفظ� �اً لديموم ��ة االص�ل�اح في ام ��ة محمد
الخاتم ,Nوس ��يراً على النهج النبوي المحمدي ,وتنفيذاً
لمح ��ور التكوين االلهي بأن هذه االرض ال يعمرها إال العباد
الصالحون ,وتجسيداً لثورة ش ��بل النبي االكرم ,Nورفع
صرخ ��ة الحق عالية مدوية ،وتذكراً بظلم ذوي القربى فقد
اقيمت مسيرة حسينية اخرى في مدينة /مالبورن لمناسبة
اربعينية اإلمام الحسين.Q
نشاطات اسالمية مهدوية:

يقيم المس ��لمون من اتباع مذهب اهل البيت Kفي استراليا
اصرار اسالمي وثبات شيعي ايماني:
االحتف ��االت والمهرجانات في مختلف مناطق البالد ,وبصورتيها
نش ��رت الصحف االس ��ترالية خبراً مفاده ان احدى ش ��ركات الرجالية والنس ��ائية ,ويركز من هذه المناس ��بات على امر الغيبة
الخمور عرضت على بطل المالكمة االس ��ترالي السيد(نادر) مبلغ واالنتظار والتمهيد لظهور اإلمام Qاضافة إلى النشريات الخاصة
( )45الف دوالر بدل ارتدائه (فقط) دعاية لهذه الش ��ركة ,ولكنه بالقضية المهدوية وخاصة في شهر شعبان المبارك.
وباصرار شديد رفض العرض وقد تم تكريمه من قبل الشيخ محمد
المس����لمون الش����يعة االس����تراليون /الرغب����ة
حسين االنصاري ولتفانيه في الحفاظ على هويته االسالمية.
والطموح:
نشاطات اسالمية شيعية استرالية:
مما يواجه االسالم المتشيع في استراليا هي االفكار الهدامة
اضافة إلى ما تقوم بها المؤسس ��ات االس�ل�امية الش ��يعية في والمنحرفة والمعاكسة والمنحرفة.
اس ��تراليا من نش ��اطات متمي ��زة كالم ��دارس والمعاه ��د واصدار
ولذل ��ك فه ��م يحتاج ��ون إل ��ى الكتب والنش ��ريات الت ��ي تبين

جمع من طلبة العلوم الدينية يتقدمون المسيرة العاشورائية

جمهور النساء العاشورائيات واحياء ذكر الحسين عليه السالم

الفتة المسيرة العاشورائية

الص ��راط الحق ,وطريق االس�ل�ام الصحي ��ح ,مذهب محمدN
وآله الطاهرين.K
كذل ��ك ف ��ان الحاج ��ة قائم ��ة هن ��اك إل ��ى بن ��اء المؤسس ��ات
والمس ��اجد والحس ��ينيات التي تنفذ فيها النش ��اطات االس�ل�امية
الشيعية ,علماً ان البعض منهم قد يحتاج إلى قطع عشرات الكيلو
مترات لكي يعرف الضروري من امور دينه.
كذلك هم يحتاجون إلى الفضائيات التي تبين معالم مذهبهم
والدف ��اع عنهم برفع الحي ��ف عنهم ,وتس ��ليحهم بالفكر المنير,
وال ��ذي يميزهم ع ��ن غيرهم من حمل ��ة االفكار األخ ��رى ,خدمة
لالسالم المحمدي األصيل.
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تتمات
عقائدهم:

حركة املمهدون املولوية

تحـــــــــــت املجهر

أ -العقائد األساسية:

 -1أن أس ��اس عقيدة هذه
الحرك ��ة ه ��و نظري ��ة (االتحاد
والحل ��ول) ويب ��دو إن الحركات
المهدوي ��ة المعاص ��رة ق ��د
وجدت بغيتها في هذه النظرية
فادع ��وا بان اهلل ج ��ل وعال في
ش ��خص اإلمام المهدي بحيث
يكون وجوده ه ��و وجود اهلل في
األرض ،وبذلك يك ��ون توحيد
اهلل بوليه.
أي هناك اله في الس ��ماء

انهم يدخلون اتباعهم في عمليات الترويض وغسل الدماغ وبطريقة محترفة وغاية في المكر
والدهاء تحكي خطورة واحتراف المشرفين على هذه العملية وجذورهم المخابراتية واألمنية

إلس���قاط التكاليف واألحكام الشرعية
وبه���ذا يتح���ول األتب���اع بأيديهم إلى
آالت وأش���خاص ممس���وخين فق���دوا
ارتباطهم بمجتمعهم وتمردوا على كل
انتماءاته���م وتخلوا ع���ن كل المنظومة
القيمية (الدينية واألخالقية والوطنية
وحتى العاطفية) ،وبذل ��ك يكونون قد تأهلوا

للمرحل ��ة األخي ��رة وهي مرحل ��ة إكثار الفس ��اد في
األرض للتعجيل بظهور المهدي.Q
 -6يؤمن ��ون بض ��رورة (إرغام النف ��س على ما
تكره) كنوع من انواع التربي ��ة والترويض ويعتبرونه
(الجه ��اد األكب ��ر) فالنف ��س المؤمنة تك ��ره ارتكاب
المعاصي ،ولذلك البد من مخالفتها بارتكاب هذه
المعاص ��ي .وذل ��ك للتعجيل بظهور اإلم ��ام المهدي
 Qوكلما كانت المعاصي أكبر كان الظهور أسرع،
وهذه هي فلسفة إكثار الفساد.
وف ��ي ه ��ذا يلتق ��ون م ��ع فرق ��ة اإلس ��ماعيلية
األغاخاني ��ة (الحشاش ��ين) وم ��ع عقائ ��د (البابي ��ة
والبهائي ��ة) ومع جماعة الحجتي ��ة في ايران ،والتي
كان ��ت تدعي إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
س ��يؤخر ظهور اإلمام ،وعليه فال بد من استفزازه
ليظهر سريعاً.
إن الثمرة النهائية لكل ما سبق في الوصول إلى
درجة اليقين ثم ترك التكاليف ،وإكثار الفساد في
األرض م ��ع جمل ��ة من الرياض ��ات الروحية هو رؤية
اإلمام المهدي.
(فان م ��ن يؤمن ويصف ��ي نيته فس ��يؤهل لرؤية
اإلم ��ام المه ��دي ،ف�ل�ا داع ��ي للعلم ��اء والمراجع
والتقليد والشريعة).

م ��ن الوهم الذي ال واقع له ,وهو س ��راب يعيش ��ه
اإلنس ��ان ويؤمل نفس ��ه ألنه ال يس ��تطيع ان يقضي
عل ��ى الف ��روق الموج ��ودة ف ��ي مجتمع ��ه ,أو على
الظل ��م الموج ��ود فيه ,وق ��د يقول قائ ��ل بان مثل
هذه االنسان يمني نفس ��ه ,فعلى هذا هل ان هذه
الفكرة لها أصل واقعي ولها مصداق سوف يتحقق
خارجا ,أو ال واقعية لها؟
م ��ن هنا فالب ��د ان نتوفر على ه ��ذه الحقيقة
قرآنيا(( :هُوَ الَّذِي أَرْسَ� � َل رَسُ ��ولَهُ بِالْهُ� �دَى وَد ِِين
الْحَقِّ لِيُظ ِْهرَهُ عَلَى الد ِِّين ُكلِّهِ وَلَوْ َك ِرهَ الْمُش ِْر ُكو َن))
وروائيا ان _األرض_ س ��تملئ عدال وقسطا بعدما
ملئت ظلما وجورا.
وه ��و الدليل عل ��ى ان الع ��دل الحقيقي اإللهي
الذي أراده اهلل س ��بحانه وتعالى لهذه البشرية في
آخر تاريخها الطويل ,سوف يتحقق جزما ,وانه
حق ال ريب فيه؟

من التساؤالت.
م ��ن هنا البد ان نجي ��ب فنقول انه كي يتحقق
العدل اإللهي فالبد من ان تحقق ش ��روط معينة,
فاذا تحققت هذه الشروط فعند ذلك يظهر اإلمام
 Qأو عند ذلك سيأتي المخلص كما تسميه بعض
النظريات التي ال تقول بأنه حي ,وبأنه سيولد.
ولو أننا هنا نسأل لماذا لم يخلق اهلل سبحانه
وتعالى هذا المصلح لحد اآلن؟
فالحكم ��ة اإللهية اقتضت ان يوجد المصلح,
وبعد ذلك فإما انه حي اآلن ,وإما انه س ��يولد بعد
ذلك_ ,بمعنى أن المليار مسلم_ كلهم ينتظرون
تحق ��ق ع ��زة اإلس�ل�ام وانتص ��اره على يدي ��ه وان
اختلفوا في اسمه).
والس ��ؤال إذا كانوا ينتظرون ��ه لماذا ال يخلقه
اهلل تعال ��ى ,لماذا لم يخلق ��ه اهلل تعالى واألرض
محتاجة إليه حيث الظلم واالس ��تكبار والمش ��اكل
التي تحك ��م البش ��رية والحروب القائم ��ة والظلم
االجتماعي سواء آمنا بأنه موجود وحي ولم يظهر
أو لم نؤمن ,أو آمنا بأنه س ��يوجد وس ��يولد ويقيم
العدل.
فمن كل هذا نستكش ��ف حقيقة س ��اطعة وهي
ظه ��وره Qوإقامت ��ه للع ��دل وان ظه ��وره يتوق ��ف
على مجموعة من الش ��روط ,وم ��ا لم تتحقق تلك
الشروط بمقتضى الحكمة اإللهية ,فال ظهور.
إلى هنا الحلقة األولى

والمثير لالس ��تغراب أنن ��ا ن ��رى الوهابية يقفون
أم ��ام كل دع ��وة توحيدية بي ��ن المس ��لمين بالمرصاد
ليجهضوه ��ا ,لك ��ي تبق ��ى األمة عل ��ى فرقته ��ا ,وما
تهجمهم على اإلمام حسن البنا _على سبيل المثال_
إال بس ��بب دعوت ��ه للتقريب بين المذاهب االس�ل�امية
وذلك باعترافهم هم أنفسهم.
 .3يخرجون من جهة المش ��رق :وما المش ��رق إال

يش ��رك فيه ,واتفق مرة أن امرأة أقامت عليه الحجة
فقالت له( :حيث إنك تأمر المرأة بحلق رأسها ينبغي
لك أن تأمر الرجل بحلق لحيته ألن شعر المرأة زينتها
وشعر لحية الرجل زينته فلم يجد لها جواباً).
كم ��ا ج ��اء في كت ��اب احم ��د زين ��ي دحالن(فتنة
الوهابية).
وكان مفتي زبيد ,الس ��يد عب ��د الرحمن األهدل

أما المحور الثاني:

ويأت ��ي ه ��ذا التس ��اؤل ليق ��ول إذا كان اإلمام
موجودا فلماذا ال يظهر؟
لماذا ال يعرف نفس ��ه؟ وهذا التساؤل نسمعه
ف ��ي اآلونة األخي ��رة كثيرا على مواق ��ع وفضائيات
متعددة س ��ؤال يتك ��رر ليق ��ول إذا كان اإلمام حيا
وموج ��ودا ومطلع ��ا عل ��ى أوض ��اع البش ��رية فماذا
ينتظ ��ر؟ و لم ��اذا ال يخرج ولم ��اذا ال يمأل األرض
المحور األول:
وفي ��ه ما قد يقال ف ��ي ان انتظار المخلص هو قس ��طا وعدال ولماذا ولماذا ولماذا إلى غير ذلك
_ ع ��ن اب ��ن عم ��ر أن ��ه س ��مع
رس ��ول اهلل Nوهو مس ��تقبل
المش ��رق يق ��ول (:إال إن
تت
م
فتنة ها هنا من حيث
ة
يطلع قرن الش ��يطان).
رواه مالك والبخاري ومسلم
وأحم ��د وغيرهم .وف ��ي رواية عند

الوهابية ومعوقات التمهيد

هو (اهلل) واله ف ��ي األرض هو (اإلمام المهدي)Q
وهي نفس دعوى الخطابية في اإلمام الصادق،Q
حيث يفسرون آية (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْ َقدْ ِر) تفسيراً
مخالفاً لكل قوانين اللغة وضوابط التفسير ،فتكون
(إنا) بمعن ��ى الجمع ،أي أن هناك إالهين ،إله في
السماء وهو الذي خلقك ،وإله في األرض وهو الذي
يخلقك من انس ��ان ضال إلى انسان مهتدي ،وهذه
الفك ��رة ال تقتصر عل ��ى المهدي ب ��ل ان كل (مولى)
مس ��ؤول حزبي -هو إله ث ��ان ،وهكذا عادوا بنا إلى
نظري ��ة تعدد اآلله ��ة ،ليحرفوا ديان ��ة التوحيد إلى
ديانة (شركية) باسم التوحيد...
وم ��ن ناحية أخ ��رى فان اإلنس ��ان يتوف ��ر على
الصف ��ات الجاللي ��ة والصف ��ات الجمالي ��ة األول ��ى
لألفع ��ال الظاهري ��ة والثانية للكم ��االت الباطنية،
(اإلدارة والق ��وة والنية) ،وم ��ادام متوفرا على هذه
الصف ��ات الكمالي ��ة وان كانت نس ��بية ،إال انه كلما
ارتقى بها س ��يقترب من المعصوم حتى يتحدى به،
وتوح ��ده بالمعصوم هو توحد ب ��اهلل فتكون المعادلة
(اهلل -المه ��دي -الموالي) وهم ذات واحدة بثالثة
وجوه.
ً
وه ��ذه العقي ��دة تق ��رب كثي ��را عقي ��دة التثليث
الهندوس ��ية وم ��ن العقي ��دة المس ��يحية (األقاني ��م
الثالثة)
أن ه ��ذه العقي ��دة وكما هو واضح ق ��د غلت في
اإلم ��ام المه ��دي لترفعه إل ��ى درج ��ة اإللوهية حيث
جعلته الهاً ثانياً في األرض.
 -2المعل ��م األساس ��ي الثاني ف ��ي عقيدة هذه
الحركة هو ادعاؤها بأن اإلمام المهدي Qقد غاب
عن الناس بشخصه لكنه ظهر بنائبه (السيد الممهد
اليماني) والذي هو سيد وزعيم هذه الحركة ،وهنا
أيضا طبقت نظرية (االتح ��اد والحلول) بين اإلمام
المهدي ونائبه اليماني ،بل زادوا على ذلك إذ ادعوا
إن اإلمام المعصوم يتجلى في خمس ��ة أشخاص هم
علي بن الحس ��ين ،محمد بن الحنفية ،واليماني،
وش ��خصان س ��ريان وهؤالء موجودون وهم يحركون
الموالي ��ن للوصول إلى اإلمام المعصوم ،وهذا عين
ما ذهبت إليه الفرقة (البهائية) المنحرفة المغالية

ونظف ��وا قلوبهم من أدرانها ومن الهواجس والذنوب
واألوه ��ام ،ويس ��تدلون على ذل ��ك باآلي ��ة الكريمة
(أَطِيعُوا هََّ
الل وَأَطِيعُوا الرَّسُ ��و َل وَأُولِ ��ي ا َألْم ِْر مِنْ ُكمْ)
حي ��ث يذهبون إل ��ى أن أول ��ى األمر ه ��م (األولياء)
الذين نصل م ��ن خاللهم إلى المعصوم ،فاآلية في
نظرهم غير مختصة باألئمة Kفقط ،بل تشملهم
 ،هم  ،أيضا فكل شخص منهم لديه مجموعة من
األتباع يعدونه من (أولي األمر)
ب ��ل أنهم يربط ��ون معرفة المنه ��ج (األطروحة
اإللهية) بقضية (الطاعة والتسليم) المطلق للموالين
م ��ن اجل الوصول إلى معرفة اإلم ��ام المعصوم وهو
مظه ��ر تجلي (الرحم ��ة اإللهي ��ة) الن حكومة العدل
اإللهي ال تتحقق إال باإلتب ��اع والمواالة من الموالين
إلى األولياء إلى الباب وهو اليماني إلى المعصوم.
حيث ال بد لكل موال من مولى يكون هو المسؤول
عن ��ه م ��ن اجل أن يص ��ل به ك ��ي يكون م ��ن القواعد
الممه ��دة لظهور اإلمام ،وهو نفس نظام المرش ��د
مع السالك في المدرسة الصوفية العرفانية.
وبناءا عل ��ى ه ��ذه العقيدة وعلى هذا الش ��حن
المتواص ��ل بض ��رورة الطاع ��ة العمي ��اء واالنقي ��اد
المطلق ،فأنهم يقومون بإدخال أتباعهم في دورات
(غسل دماغ) ،وبأساليب غاية في القسوة والغرابة
لتمرينهم على الطاعة ،حت ��ى يتحول المنتمي لهم
إل ��ى (آل ��ة) فاق ��دة ألي وع ��ي أو أرادة أو أي انتم ��اء
 عداه ��م بع ��د ان تمارس معه عملي ��ات الترويضوغس ��ل الدم ��اغ وبطريقة محترفة وغاي ��ة في المكر
والدهاء تحك ��ي خطورة واحتراف المش ��رفين على
هذه العملية وجذورهم المخابراتية واألمنية.
 -4أم ��ا المعلم الرابع م ��ن معالم هذه العقيدة
المنحرفة فهو الدعوة إلى االهتمام بتطهير الباطن
ورف ��ع األوهام من القل ��ب وأتباع الحقيق ��ة التي هي
(طاع ��ة المولى) ألن ��ه المرتب ��ط بالمعص ��وم ،إما
األفعال الظاهرية للجوارح (كالعبادات والمعامالت
فأنها ليست ضرورية.
حيث يستدلون هنا باآلية الكريمة (وَ اعْبُدْ رَبَّكَ
حَتَّ ��ى يَأْتِيَ� �كَ الْيَقِينُ) بمعنى أن الغاي ��ة من العبادة

اصحابه ممن ترك اهله وعياله وآوى إلى الكهف في
الجبل يعبد اهلل ،حيث قال لهم (انا معش ��ر االنبياء
نأكل الطعام وننام الليل ونتزوج النساء ،ومن رغب
عن سنتي فليس مني).
وان (ال رهبانية في االس�ل�ام) ،ثم ان كان في
ذلك كرامة فاالنبياء أحق بها.
 -5الدع���وة العلني���ة والواضح���ة

إن م ��ن يعتق ��دون
تت
به ��ذه المس ��ألة من
م
ة
المس ��لمين كله ��م
ينتظ ��رون تحق ��ق عزة
اإلس�ل�ام وان اختلف ��وا في
اس ��مه ونس ��به وأوصاف ��ه وم ��ا
يجري عليه.)Q
فه ��ذه االطروح ��ة ,وه ��ذه
المس ��ألة ليس ��ت فك ��رة عاب ��رة
م ��رت أو وردت عندن ��ا في رواية
أو روايتي ��ن ,أو صححه ��ا فالن
وضعفه ��ا فالن ,وقبلها فالن أو
رفضها فالن.
ان األهمي ��ة و االهتم ��ام
والعناي ��ة به ��ذه االطروح ��ة ال
يخت ��ص بمدرس ��ة أه ��ل البي ��ت
 ,Kب ��ل ه ��و اهتم ��ام يعم كل
المس ��لمين ,ب ��ل حت ��ى م ��ن هو
خارج نطاق اإلسالم.
وس ��وف نح ��اول بق ��در
المستطاع ان نتوفر على األصول
األساس ��ية له ��ذه االطروح ��ة,
ومحاورها وهي:

االطروحة املهدوية

ف ��ي
تت
م
الواق ��ع أن
ة
اغل ��ب العقائ ��د
ه ��ذه الحرك ��ة
ومثيالته ��ا أنم ��ا ه ��ي
مأخ ��وذة م ��ن المدرس ��ة
الصوفي ��ة وم ��ن العقائ ��د
المغالي ��ة المنقرضة وغير
المنقرض ��ة ،كالخطابي ��ة
والنصيري ��ة والبابي ��ة
والبهائي ��ة وغيره ��ا ،وقد
قس ��مناها إل ��ى قس ��مين
أساسي وثانوي.

إذ ادعت بان اهلل يتجلى لعباده من خالل أش ��خاص
هم {برهما ،بوذا ،إبراهيم ،موس ��ى ،عيسى،
محمد ،وأخيراً (البهاء) زعيم البهائية} ،وعقيدة
التجلي من لوازم عقيده (وحدة الوجود).
ويدع ��ي ه ��ؤالء ب ��ان اليمان ��ي ال يظه ��ر ألغلب
أتباعه ومريدي ��ه إال للخاصة منهم ،وهذه الخاصة
القليل ��ة تق ��ول أن كبيره ��م (اليماني) ه ��و في طور
الدعوة السرية ،وانه لو أعلنها حاليا سوف يحارب
من قبل علماء الس ��وء حس ��ب تعبيره ��م والمقصود
بهم (المرجعيات الدينية).
وعل ��ى ض ��وء ذل ��ك س ��تكون طاعت ��ه (الس ��يد
الممه ��د) طاع ��ة لإلمام المهدي Qوبم ��ا إن وجود
اإلمام وجود اهلل تعالى ،إذا ستكون النتيجة (طاعة
اليماني هي طاعة اهلل) وبما أن الس ��يد الممهد وهو
القائ ��م مقام المهدي Qففي ه ��ذه الحالة ال يجوز
التش ��كيك والجدال والرد عليه ألن ��ه بمثابة رد على
اإلمام الذي هو ظاهر بوليه وهو اهلل تعالى.
 -3ولك ��ن كي ��ف لإلم ��ام المه ��دي ولليمان ��ي
أن يح ��ركا األح ��داث ،هن ��ا يأت ��ي دور (الموالين أو
األولي ��اء) حي ��ث يقول ��ون ،البد من وج ��ود معصوم
يس ��ير أمور العباد ،وال بد لهذا المعصوم من نائب
يمه ��د له األمور وه ��و (اليماني) فالب ��د أذن من ان
يك ��ون لليماني (موالون) مؤيدون له يأخذون االوامر
و التعليمات منه ،.وهؤالء األشخاص الذين يلتقون
باليماني هم ( )15ش ��خصًاَ وه ��م من األولياء الذين
قطعوا ش ��وطاً كبيرًاَ في محاربة النفس وجهادها،

هي الوصول إلى لحظة اليقين حيث يتحقق المبتغى
م ��ن العبادة و هذا ه ��و المدخل ال ��ذي يدخلون منه
في دعواهم إلسقاط التكاليف الشرعية ،الصوم،
الص�ل�اة ،الح ��ج ،ال ��زكاة ،وغيره ��ا) باعتبارها
أحكام� �اً ظاهري ��ة غي ��ر مهم ��ة ويجب أن تس ��تبدل
بتطهير الباطن لنصل إل ��ى طاعة المولى والتي هي
طاع ��ة للمعصوم وبه نص ��ل لليقين ،وه ��م يمهدون
لذل ��ك بالدع ��وة لترك طل ��ب العلم ،طبق ��ا لحديث
النبي( Nالعلم نور يقذفه اهلل في قلب من يشاء)،
ثم العمل على ترويض النفس حتى تصل إلى درجة
اليقين عن طريق أذكار خاصة ،مع محاربة النفس
وع ��دم االنقياد لملذاتها وش ��هوتها من أكل وراحة،
فه ��م يخالفونه ��ا حت ��ى في الح�ل�ال ،ونس ��وا قوله
تعال ��ىُ ( :ق ْل مَنْ حَ� �رَّمَ ِزينَةَ هَّ
اللِ الَّتِي أَخْ� �رَجَ لِعِبادِهِ
و َّ
َالطيِّباتِ مِنَ الرِّز ِْق ُق ْل هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ
الدُّنْي ��ا خالِصَةً) ،وبالمخالفة للمباحات يكونون قد
حصلوا على درجة اليقين ،عندها يقذف اهلل العلم
في قلوبه ��م فيحصلوا على كل ما يريدون عن طريق
اإللهام الرباني كما هو عند األئمة المعصومينK
الذين كانوا يعبدون اهلل حق عبادته.
ويكون ��ون بذل ��ك مصداق ��ا للحدي ��ث القدس ��ي
(عب ��دي اطعني تك ��ن مثلي تقل للش ��يء كن فيكون)
واذن ف ��ان الضاب ��ط ف ��ي قي ��اس درج ��ة الوص ��ول
لليقي ��ن ،هي القدرة على محاربة النفس وحرمانها
من (الملذات والش ��هوات والطيبات من الرزق التي
أحله ��ا اهلل) ونس ��وا قص ��ة النبي Nم ��ع جملة من

الحلقة األولى

يخرج��ون م��ن جهة المش��رق :وما المش��رق إال نجد لصريح الحدي��ث فيها( :عن ابن عم��ر قال ,قال رس��ول اهلل(:N.اللهم
ب��ارك لن��ا ف��ي ش��امنا وف��ي يمنن��ا ق��ال قال��وا :وف��ي نجدن��ا قال ,ق��ال هن��اك ال��زالزل والفت��ن وبه��ا يطلع ق��رن الش��يطان)

أحمد (يخرجون من المشرق).
_(يخ ��رج م ��ن أمت ��ي ق ��وم
يس ��يئون االعمال يقرأون القرآن ال
يجاوز حناجرهم).
تلك هي االحاديث التي وردت
ف ��ي المارقين وان بعضها صحيح,
وبعضه ��ا اآلخ ��ر ال يص ��ح ,ولذلك

نجد لصريح الحدي ��ث فيها( :عن ابن عمر قال ,قال
رس ��ول اهلل(:Nاللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا
قال قالوا وفي نجدنا قال ,قال هناك الزالزل والفتن
وبها يطلع قرن الش ��يطان) وقد أش ��ار النب ��ي الكريم
بيده نحو جهة المش ��رق مؤكداً عل ��ى نجد ,وقد خرج
الوهابي ��ة منها ,بل ودعوا الناس للهجرة إليهم _وإن
نفوا ذلك اليوم_.

يق ��ول (ال حاجة إل ��ى التأليف في الرد عل ��ى الوهابية
بل يكفي في الرد عليهم قوله( Nس ��يماهم التحليق)
فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم).
وبه ��ذا يتبين أن المعن ��ى المقصود ه ��و الخروج
الدين ��ي كما هو الح ��ال عند الوهابي ��ة ,ولتتبين أخي
المس ��لم أن الوهابي ��ة ه ��م أنس ��ب من تنطب ��ق عليهم
األوص ��اف التي جاءت ف ��ي أحاديث النب ��ي Nفإنني

يس��يئون األعم��ال :نرى الوهابية اليوم يكفرون المس��لمين ويس��ارعون إلى إخراجه��م من الملة,
وليست فتوى ابن باز بجواز قتل المسلم واستحالل ماله(اذا آمن أن األرض تدور) بآخر ما في جعبتهم

اصطل ��ح عل ��ى تس ��مية كل فرق ��ة
تنطبق عليها شروط المروق في أي
زم ��ان أو مكان _بغ ��ض النظر عن
منهجية التطبيق_ بالخوارج.
نظرة تحليلية لألحاديث:
أهم صفات الخوارج اس ��تناداً
إل ��ى األحاديث الش ��ريفة ال ��واردة
فيهم كالتالي:
 .1يأت ��ون ف ��ي آخ ��ر الزم ��ان:
ظهرت في هذا الزمان األخير فرقة ترمي المس ��لمين
بالش ��رك ,وتس ��تحل بذل ��ك دماءه ��م وأمواله ��م,
وتعتدي على تراثهم بالتشويه وعلى علمائهم بالتبديع
والزي ��غ ,وتدعي أنها عل ��ى الحق المطل ��ق ,أال وهي
الفرقة الوهابية.
 .2يخرج ��ون عل ��ى حي ��ن فرقة من الن ��اس :هل
م ��ن فرقة بي ��ن المس ��لمين خصوصاً والن ��اس عموماً
_كم ��ا نص الحدي ��ث_ أعظم م ��ن تلك الفرق ��ة التي
خ ��رج فيه ��ا الوهابي ��ة ,فأوقعت بين البش ��ر الحروب
وتفرق بدعواها المس ��لمون حتى ضاعت أرضهم _كل
أرضهم_ فتقاسمتها اليهود والنصارى؟!.

 .4يق ��رأون الق ��رآن وال يج ��وز حناجره ��م :من
الواضح إعالمي� �اً من الوهابية اليوم انهم يتباكون في
حرم اهلل اآلمن وهم أكلة لحوم المسلمين وأموالهم.
 .5يسيئون األعمال :نرى الوهابية اليوم يكفرون
المس ��لمين ويس ��ارعون إل ��ى إخراجه ��م م ��ن الملة,
وليس ��ت فتوى ابن باز بجواز قتل المس ��لم واستحالل
ماله(اذا آم ��ن أن األرض تدور) بآخر ما في جعبتهم.
ويكفيك أس ��لوبهم غير المهذب في الدعوة ,وامتالء
مكتباتهم بالكتب التي تطفح عناوينها باالنتقاص من
علماء المسلمين األعالم في كل أرض.
 .6يقتل ��ون المس ��لمين ويترك ��ون عب ��دة األوثان:
الوهابي ��ة تأريخه ��م مل ��يء بس ��فك دماء المس ��لمين
واس ��تحالل أمواله ��م ونس ��ائهم بش ��كل تش ��يب لهوله
الول ��دان باعترافه ��م أنفس ��هم ,وهم لم يس ��جل لهم
التاريخ مواجهة واحدة مع أعداء اإلسالم.
 .7س ��يماهم التحال ��ق أو التحليق كم ��ا في رواية
أحم ��د :أثبت العلم ��اء المعاصرون لنش ��أة الوهابية,
كمفتي الش ��افعية بمك ��ة المكرمة الش ��يخ أحمد زيني
دحالن ,أن الش ��يخ محمد ب ��ن عبد الوهاب كان يأمر
من يدخل في طاعته بحلق شعره لينشأ بشعر جديد لم

الثالث ص( :196سؤال :هل هلل صفة الهرولة؟
الجواب :نعم ,على نحو ما جاء في الحديث
القدسي الش���ريف على ما يليق به قال تعالى اذا

نقول ال يخلو.
القول الثالث :انه يخلو منه العرش.
ث ��م يق ��ول :واورد المتاخ ��رون الذي ��ن عرف ��وا أن
االرض كروية وأن الش ��مس تدور على االرض اشكاال,
قال ��وا :كيف ينزل في ثلث الليل ؟ وثلث الليل اذا انتقل
عن المملكة العربية الس ��عودية ,ذه ��ب الى اوربا وما
قاربها,أفيكون نازال دائما ؟

وهن ��ا يج ��در التنبي ��ه الى أن اصولنا وباآليات المحكمة فقط دون غيرها وال نطالبه
ه ��ذا المتحدث م ��ن فضائية بالدلي ��ل عل ��ى كالمه ,فالمطل ��وب من ��ه اذن ان يأتي
صفا يفتح باب التحدي بدليل قرآني محكم صريح على لس ��ان القرآن يحصر
تت
م
ة
مع اتب ��اع ش ��يعة اهل فيه الخط ��اب القرآني تحصيل اص ��ول الدين باآليات
البي ��ت Kلس ��نة كاملة القرآنية المحكمة فقط دون غيرها.
ام���ا الوج���ه واليدان والعين���ان والس���اق واالصابع فقد
بعب ��ارة اخرى نحن نطلب من المتحدث ان يأتينا
ليص ��ور لآلخري ��ن ان اتب ��اع
هذه المدرس ��ة المبارك ��ة عاجزون بآي ��ة قرآني ��ة محكمة تق ��ول ان اصول الدي ��ن يجب ان
ثبتت ف���ي النص���وص من الكت���اب والس���نة الصحيحة
ع ��ن االتي ��ان بم ��ا يطلب م ��ن دليل تحصل م ��ن خالل اآلي ��ات القرآني ��ة المحكمة فقط,
قرآني في اثبات االمامة .وسيأتيك وان أي اص ��ل من اصول الدين ال تنص عليه آية قرآنية
وقال بها اهل الس���نة والجماعة واثبتوها هلل سبحانه
اثبات بط�ل�ان هذا الق ��ول ودحض محكم ��ة فلي ��س هو م ��ن اص ��ول الدين فاذا ج ��اء هذا
هذا التحدي.
المتح ��دث بهذه اآلية القرآنية المحكمة ,فاننا حينئذ م ��ا يعتقده ف ��ي صفات اهلل س ��بحانه وتعال ��ى باآليات واذا اتاني ماش ��يا اتيته هرولة .رواه البخاري ومسلم)
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محكمات على هذه الصفات:
م ��ا نصه س ��ؤال :ه ��ل انكم تثبت ��ون صف ��ة الهرولة هلل
فنحن نطلب من المتحدث ان يثبت لنا ما يعتقده في
محمد
المفتي
ذلك
على
نص
 .1أن هلل عينين كما
تعالى؟.
�ؤال في هذا
الجواب :الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس
صفات اهلل سبحانه وتعالى باآليات القرآنية المحكمة ,بن صالح العثيمين في جوابه على نص س � ٍ
�يخ
�
ش
ال
�ائل
الخصوص اخذناه من مجموع فتاوى ورس �
يوجد عندنا ما ينفيها.
اذ نطلب منه ان يأتينا بآيات محكمات على هذه الصفات محم ��د صال ��ح العثيمين المجل ��د االول باب االس ��ماء
 .4أن اهلل تعال ��ى ين ��زل من الس ��ماء الى االرض
والصفات حي ��ث قال ما نص ��ه(:ان هلل تعالى عينين ,كما قال محمد بن صالح العثيمين في موقعه الرسمي
يتفرع الى نقطتين:
ثاني ��ا :يق ��ول المتح ��دث ان عقيدت ��ه ال يأخذه ��ا فهذا ه ��و المع ��روف عند اه ��ل الس ��نة والجماعة ولم ,ف ��ي المكتب ��ة المقروءة,التوحيد,ش ��رح العقي ��دة
اعلم)
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 .1ان المنه ��ج
الواس ��طية ,فصل في احاديث الصفات الحديث (في
ً
مس ��ائل اص ��ول الدين ه ��و المحكم القرآني ��ة فق ��ط ,وحيث ان ��ه ال خالف ف ��ي ان االصل
 .2أن هلل أصابع� �ا ,حي ��ث يقول عب ��د العزيز بن اثبات نزول اهلل الى س ��ماء الدني ��ا) ,يقول ان المراد
تحت
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االول ف ��ي اص ��ول االدي ��ان جميع� �اً دون اس ��تثناء ه ��و
من آيات القرآن فقط.
بالنزول هنا نزول اهلل نفسه.
 .2ان اص ��ول الدي ��ن الب ��د ان التوحيد باقسامه الثالثة التوحيد في الذات والتوحيد عنوان إمالءات الش ��يخ ((تنبيه ��ات عامة على ما كتبه
ثم يقول :اذا نزل اين االستواء على العرش؟وهل
تثب ��ت عندن ��ا وعن ��د م ��ن يتحدانا ف ��ي الصفات والتوحيد في االفعال ( بل ان عبد العزيز الش ��يخ محم ��د عل ��ي الصابوني ف ��ي صف ��ات اهلل عز يخلو منه العرش؟.
باآليات القرآنية المحكمة فقط .بن ب ��از يذكر بالتوحيد قس ��ما رابعا بع ��د اجابته على وجل)) ,يقول اب ��ن باز (:واليك ايها القاريء المؤمن
ولعلماء السنة ثالثة اقوال :
وف ��ي مق ��ام الج ��واب عن هذه س ��ؤال يتعلق بتقس ��يم التوحيد الى ثالثة اقسام حيث التفصيل في ذلك :اما الوجه واليدان والعينان والساق
القول االول  :شيخ االسالم ابن تيمية في(الرسالة
الشبهة نقول:
ق ��ال ما نص ��ه بان العلماء لما اس ��تقرأوا م ��ا جاءت به واالصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب والس ��نة العرش ��ية) يق ��ول :انه اليخل ��و منه الع ��رش,الن ادلة
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اوال :نح ��ن نطال ��ب ه ��ذا
االستواء على العرش محكمة ,والحديث هذا محكم,
بالدلي ��ل على دعواه الن ��ه عندما يتح ��دث ويقول اريد وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة ,وهذا كله س ��بحانه على الوجه الالئق به سبحانه وهكذا النزول فيجب علينا ان نبقي نصوص االستواء على احكامها,
من الش ��يعة ان يأت ��وا بآية قرآنية محكم ��ة ثم يقول ان باالس ��تقراء ثم يقول كما يجد آيات اخرى تدل على ان والهرول ��ة جاءت به ��ا االحاديث الصحيح ��ة ونطق بها ون ��ص النزول عل ��ى احكام ��ه ,ونقول:هو مس ��تو على
اصول الدين البد ان تثب ��ت باآليات القرآنية المحكمة له االس ��ماء الحس ��نى والصفات العلى وانه ال شبيه له الرسول صلى اهلل عليه وسلم واثبتها لربه
عرشه,نازل الى السماء الدنيا .,...
في
باز
�ن
�
ب
ا
 .3ان اهلل تعال ��ى يه ��رول حي ��ث قال
فنح ��ن بدورن ��ا نطالب ب ��ان يأتينا بدلي ��ل على كالمه وال كف ��أ له وهذا ه ��و توحيد االس ��ماء والصفات الذي
القول الثاني :التوقف ,يقولون :ال نقول يخلو وال
ه ��ذا ,اذ ليس من المعق ��ول ان يطلب منا الدليل على انك ��ره المبتدع ��ة من الجهمي ��ة والمعتزلة والمش ��بهة فتاوي اللجن ��ة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء الجزء

فضائية صفا يف دائرة الضوء

ومن س ��لك س ��بيلهم ويجد آيات تدل على وجوب اتباع
الرس ��ول Nورفض ما خالف ش ��رعه وهذا هو توحيد
المتابع ��ة ,مجم ��وع فت ��اوى ومق ��االت متنوع ��ة الجزء
الس ��ادس) فنح ��ن نطلب م ��ن المتح ��دث ان يثبت لنا تقرب الي العبد ش ��برا تقربت اليه ذراعا الى ان يقول

فنقول:آمن اوال بأن اهلل ينزل في هذا
الوقت المعين ,واذا آمنت,ليس عليك ش���ئ
وراء ذلك ,ال تقل كيف ؟ وكيف؟ .بل قل  :اذا

كان ثلث الليل في الس ��عودية ,فاهلل ن ��ازل ,واذا كان
ف ��ي أمريكا ثلث الليل يكون نزول اهلل ايضا ,وأذا طلع
الفجر ,انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه.
 .5ان كالم اهلل قدي ��م و(غي ��ر مخل ��وق) ,حيث
ق ��ال الذهب ��ي ف ��ي س ��ير اع�ل�ام النب�ل�اء الج ��زء 11
ص(:510فجمهور االئمة والسلف على ان القرآن كالم
اهلل من ��زل غير مخلوق ,وبه ��ذا ندين اهلل تعالى ونقل
عن الس ��لف انهم كفروا من ق ��ال بخلق القرآن وبدعوا
من قال بحدوثه).
ً
ثالث ��ا :حيث ان المتحدث يقصي العقل تماما من
البحث في اصول الدين ويتهجم على الش ��يعة اذ يقول
مس ��تهجناً مقالته ��م بان االص ��ول بالعق ��ول فالبد انه
يعتم ��د في اثب ��ات اصول دينه على اآلي ��ات المحكمات
دون المتش ��ابهات ودون الس ��نة النبوي ��ة ونحن نطالبه
هن ��ا بالدليل القرآني المحكم عل ��ى عدم حجية العقل
ف ��ي اصول الدي ��ن وعدم حجية اآليات المتش ��ابهة اذا
فس ��رت بالس ��نة في اصول الدين وعدم حجية الس ��نة
النبوي ��ة اذا توافرت وتواترت في اص ��ول الدين وعدم
حجي ��ة خبر الواح ��د اذا عضد بالقرائ ��ن وارتقى الى
العلم في اصول الدين وااليمان.
فنح ��ن نطالبه باثب ��ات عدم حجية ه ��ذه الوجوه
االربع ��ة م ��ن االدلة ف ��ي اص ��ول الدين وقص ��ر الدليل

ألف ��ت ه ��ذا الكت ��اب أعالج في ��ه كل صفة م ��ن صفات
الخ ��وارج في فصول متع ��ددة ,ومن زواي ��ا مختلفة,
وأدلل عليها بصفحات موثقة كثيرة من تاريخ الوهابية
وجغرافيته ��م وفقهه ��م وأعماله ��م ,وم ��ا توفيقي إال
باهلل.
تعريف بهوية كتاب (هؤالء هم الخوارج):

جاء على لسان المؤلف عبد اهلل القحطاني:
رأيت من حق المس ��لمين عليّ أن ادافع عنهم في
اس ��تئصال هذا الورم الخبيث من جس ��د هذه األمة،
مس ��تعيناً في ذلك بعلماء الطوائف االسالمية كافة،
ومن مؤلفاته ��م ومحاضراتهم ،وبالنقل عن الوهابية
انفس ��هم من كتبهم ومحاضراته ��م ،وبنقل موثق عن
نصارى رضي بهم الوهابية مستشارين وقادة بشكل ال
يستطيعون نفيه مطلقاً ،واعلم انه لن يأتي من قبلهم
اال الري ��ح الخبيث ولكني احتس ��ب اج ��ري على اهلل،
واهلل ال يضيع اجر من احسن عمال.
هذا وستتناول _صدى المهدي _Qاهم ابحاث
هذا الكتاب في هذه السلسلة ,علما ان هيئة التحرير
قامت بتحرير النص ��وص الخارجة عن الغرض ،لذا
اقتضى التنبيه.
الثب ��ات اص ��ول الدي ��ن بمحكم الق ��رآن وبآي ��ة قرآنية
محكمة.
رابع���ا :ه���ل يلت���زم المتح���دث ب���ان كل اص���ل من
اص���ول الدين لم يذكره القرآن بآي���ة محكمة حتى وان
ذك���ر بغيره من االدلة اآلنف���ة الذكر هو ليس من اصول
الدين؟
ان ق���ال نعم نريد منه ان يذك���ر لنا ادلة ذلك اوال
ً
ثانيا.
واقوال علمائهم في هذه المسألة
وان قال ال اي انه ال يلتزم بذلك فنقول له :لماذا
تلزمنا بشيء ال تلتزم به انت ً
أصال.

خامس ��ا :نريد م ��ن ه ��ذا المتح ��دث ان يأتي لنا
باق ��وال علمائه المعتمدين في مس ��ائل اص ��ول الدين
وااليم ��ان الت ��ي تنص عل ��ى ع ��دم حجية غي ��ر اآليات
المحكمة في اصول الدين حتى نفهم انه س ��لفي ويتبع
سلفه ,ام انه مبتدع يروج لدين جديد.
سادس ��ا :حي ��ث ان كل ام ��ة لها منهج ف ��ي اثبات
حقانية م ��ا تعتقد وتؤمن به فانا نطالب هذا المتحدث
ب ��ان يأتي لن ��ا بادلة من اقوال علمائن ��ا او نصوص من
كتبنا تنص عل ��ى ان أي اصل من اصول الدين ال يثبت
اال بمحكم اآليات.
س ��ابعا :ان اآليات القرآنية الكثيرة والتي ال شك
ف ��ي أن اغلبها م ��ن المحكمات نصت عل ��ى اتباع العلم
واقتف ��اء اثره ولم تنص على اتب ��اع علم معين ,وحيث
ان اهلل س ��بحانه وتعالى يعلم ما يريد ويحسن الحديث
والبي ��ان وال يحت ��اج ال ��ى ان ينص ��ب من يتح ��دث عنه
بالنيابة ,فلو كان س ��بحانه وتعالى يريد منا في اصول
الدي ��ن ان نتبع منهج� �اً علميا معين ��ا كأن يكون اآليات
القرآني ��ة المحكمة فقط لنص عل ��ى ذلك ,وحيث ان
اآلي ��ات القرآنية المحكمة أمرتنا باتب ��اع العلم وحثتنا
وارش ��دتنا على تحصيله واقتفاء اثره فانها نصت على
ذل ��ك مطلقاً ولم تحدده بجهة دون اخرى وبمنهج دون
آخر فوجب علينا االتباع المطلق له.

األدب المهدوي

يالـــــــغايب
شعر :عبد الستار جابر الكعبي

يالغايب عن ��ه ومو غايب
ننتظرك على نار المحنه
أس ��مك لون كل ماضينه
ننتظرك يلمه ��دي ونبقه
الدنيه ص ��ارت مو دنيانا
وصار االسالم بنص دنيه
كل العال ��م وكف ��وا ضدنه
تتلخص ما بي ��ن الزهره
حبيناه ��م ح ��ب علفطره
حبيناه ��م وحنه ابحبهم

عن ربعك مو كافي غياب
يا ش ��معة اب ��كل األبواب
ي ��ا ثمرة أطي ��ب أصالب
ننتظرك يا ابن األطياب
جن ما عدنه بيهه أحباب
يحكمه ��ا قان ��ون الغ ��اب
وعادون ��ه لجملة أس ��باب
وجدك حيدر داحي الباب
مو حب ش ��كاك ومرتاب
مو مث ��ل العب ��دو أنصاب

اإلمام الحاضر
محمد حسن

كان عبد اهلل ينتظر مجيء جده
إلى البيت ليس ��أله عن ش ��يء ش ��غله
وهو أمر يتعلق باإلمام المهدي.Q
فم ��ا ان وص ��ل جده حتى س ��لم
علي ��ه وجل ��س إل ��ى جنبه وق ��ال :لك
عندي سؤال يا جدي.
فقال الجد :اسأل يا ولدي.
فقال عب ��د اهلل :لماذا غاب عنا
إمامنا المهدي Qيا جداه.
فأجابه الج ��د :ان اإلمام Qلم
يغب يا ولدي.
فقال عبد اهلل :وكيف لم يغب يا
جدي ,ونحن ال نراه؟
فأج ��اب الجد :ان اإلمام Qقد
ي ��راه الكثير منا ولكنهم ال يعرفونه,
إن ��ك يا ول ��دي إذا دخل ��ت مكاناً فيه
ألف ش ��خص ,ومن بينهم ش ��خص
اس ��مه (محم ��د) مث�ل ً�ا ,وأن ��ت ال

تعرف ��ه ,فهل تس ��تطيع أن تميزه من
بين هؤالء األلف؟
فأجاب عبد اهلل :ال يا جدي ,ال
يمكنني ان اعرفه.
فقال الج ��د :وان كنت ال تعرفه
فهل انه غائب ,أي غير موجود؟
أجاب عبد اهلل على الفور :ال يا
جدي ,ال استطيع ان أقول انه غائب
وغير موجود.
فقال ل ��ه ج ��ده :إذن هو حاضر
موج ��ود ولكن ��ك ال تس ��تطيع معرف ��ة
شخصه.
وكذلك اإلمام Qي ��ا ولدي فهو
موجود حاض ��ر ,ولكننا نحن الذين
ال نعرفه ,فلذلك نسميه (الغائب).
قبّل عبد اهلل جده وش ��كره على
هذا التوضيح شكراً جزيالً

شعر :جابر الكاظمي

ناحل ابفر َكاك جسمي أوما عضو صاحبي
نام ��ت ال ��وادم وليل ��ي كل وك ��ت صاحب ��ي
ش ��يصير لو صار وكتي م ��ن الكدر صاحبي
اختلي ��ت م ��ن غربت ��ي ودني ��اي خلتن ��ي
للف ��رج اتن ��ه وا َك ��ول اردود خلتن ��ي
واهلل يج ��ازي الليال ��ي ابخي ��ر خلتن ��ي
اعرف خصيمي خصيمي وصاحبي صاحبي

نور فوق السحاب

في يوم م ��ن األيام أرهقني عملي الدؤوب المتواصل ,فاس ��تلقيت على
فراش ��ي بعد أن اس ��تقر بي المقام في بيت ��ي ,الطفت أبنائ ��ي ولعبت معهم
فذهب عني عناء العمل وجهد االنشغال الطويل.
نظرت في النجوم فاس ��تغرقني التفكير حتى كأني خرجت من جس ��دي
وتنقلت في فضاء العالم أفكر في سيدي وموالي صاحب العصر والزمانQ
ال ��ذي يدير هذا العالم وقلت في نفس ��ي :أيرجع اإلم ��ام Qإلى بيته بعد ان
ينتهي من عمله؟ أم إلى أي مكان يذهبQ؟
ولم انسَ أن عمره الشريف كان عند غيبته Qخمس سنوات ,فتصورت
هذا النور اإللهي ,تصورت كونه نور اهلل ووجهه ولم يفتني أنه بش ��ر مثلنا,
يتعب ويمرض ويتألم ويتأثر كما هي طبيعة البشر وكما خلقنا اهلل تعالى.
فقلت في نفس ��ي :إذا كنت أنا أتألم عندما أرى ش ��خصاً كبيراً يتعرض
لحادثة معينة ,أتألم له كثيراً وقد ال أنام تلك الليلة بس ��بب تفكيري بحالته
كذل ��ك أتألم إذا ش ��اهدت صورة من صور الدمار والقتل والتش ��ريد الكثيرة
ج ��داً ف ��ي عالمنا الي ��وم .وان ش ��خصاً عادياً مثل ��ي يمتلك من المش ��اعر ما
يتس ��اوى فيه م ��ع اآلخرين الجمي ��ع فيأرق ويمتن ��ع عن الطعام ألنه يش ��اهد
ص ��ورة وال يش ��اهد حقيقة فكيف بم ��ن يش ��اهد حقيقة ,بل حقائ ��ق العالم
كلها ,يش ��اهد ما يجري في الشرق ,ويشاهد ما يجري في الغرب ,يشاهد
الجائع وهو يتضور من الم الجوع ,ويشاهد الغني وهو يتبجح ويتبختر بكثرة
أمواله ,يش ��اهد األرملة ,ويش ��اهد الطفل الذي قتل أبواه وليس له معين,
يش ��اهد الرج ��ل الكبير الذي ترتعش ي ��داه وال يقدر على إعانة نفس ��ه وتلبية
حاجته ,يش ��اهد المرضى في المستشفيات ,ويطلع على حال األموات وهم
في س ��كرات الموت ,يشاهد ويشاهد و يشاهد ,يش ��اهد كل ذلك مشاهدة
عيان ,انه يشاهد اآلم الناس ومعاصيهم ,يشاهد اآلم األمم ,يشاهد اآلم
الشعوب.
ف ��أي مش ��اعر يحمل هذا الن ��ور اإللهي م ��ع كل ذلك ,وف ��ي عين الوقت
يفيض على الجميع _وبال استثناء_ بركات اهلل ونعمه التي تنزل على يديه.
أحمد الناصري

شعر :حسن الصباغ الكعبي الكربالئي

مسجات مهدوية
ل���و

دنيــــان���ه

تلهـــــين���ه

روحــ���ي

يالب���در

تهـ���واك

ع���ن ذك���رك يم���اي العي���ن

وكلب���ي بالنب���ض يرعـ���اك

نظ���ل باالنتظ���ار س���ــــنين

ولويك���در

يصي���ح

بص���وت

نتنط���رك حفي���د حس���ـــــــين

يالمـه���دي

اري���د

رضـــ���اك

حسن الظالمي

يغايتن���ه و وس���يلتنه وهمن���ه

األبوذية املهدوية

صـــــاحبي

تراتيل الروح
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ش���مس ما واح���د البيه���ه وهمنه
تعلكن���ه يب���و صال���ح وهمن���ه
ول���و ج���ان به���واه حب���ل المنيه

عبد الستار جابر الكعبي

****
متى نحضه ابلثم جفك ويمناك

ط ��ال لي ��ل األنتظ ��ار
فمت ��ى يأت ��ي النه ��ار

وقس ��ى الده ��ر وج ��ار
ي ��ا حمان ��ا ورجان ��ا

إنتظرن ��اك عل ��ى م ��ا ال يطاق
ورأين ��ا الهول م ��ن أهل النفاق
ودم ��اء ح ��رة من ��ا ت ��راق
سيدي ليتك أس ��رجت البراق
ترج ��ع الح ��ق المض ��اع
فمت ��ى يأت ��ي النه ��ار

م ��ن حني ��ن وإش ��تياق
ف ��ي إخت�ل�اف وش ��قاق
وضحاي ��ا ف ��ي الس ��باق
قاص ��داً أرض الع ��راق
إن بس ��يف أو ي ��راع
ي ��ا حمان ��ا ورجان ��ا

ش ��هد الدهر لكم بالمكرمات
أطهر الناس جميعاً في الحياة
ي ��ا ب ��ن آب ��اء تص ��دوا للطغاة
عج ��ل اهلل ل ��ك األم ��ر فه ��ات
مس ��نا غ ��در الزم ��ان
فمت ��ى يأت ��ي النه ��ار

الطيب ��ات
والس ��جايا
وغ ��داً بع ��د المم ��ات
واب ��ن خي ��ر األمه ��ات
س ��يدي نه ��ج ال ��والت
وال ��ذي ق ��د كان كان
ي ��ا حمان ��ا ورجان ��ا

س ��يدي غب ��ت طوي�ل ً�ا فكفاك
واحاطون ��ا عدان ��ا وع ��داك
وقضينا العمر أسرى في هواك
فمت ��ى في أرضنا يعلو س ��ماك
تم�ل�أ اآلف ��اق ن ��ورا
فمت ��ى يأت ��ي النه ��ار

ك ��م تمنين ��ا لق ��اك
لحم ��اك
فالتجأن ��ا
خط ��اك
وتتبعن ��ا
حي ��ث ال يأت ��ي س ��واك
بالظه ��ور
يتجل ��ى
ي ��ا حمان ��ا ورجان ��ا

خ ��ذ بث ��ارات علي والحس ��ين
من لهذا األمر غي ��ر الثائرين
نحن أنصارك والدرع الحصين
ُذبح ��ت فيه ��ا الك ��رام
فمت ��ى يأت ��ي النه ��ار

الطيبي ��ن
وجمي ��ع
الملهمي ��ن
وس ��يوف
ض ��د كل الس ��يئين
اللئ ��ام
بتدابي ��ر
ي ��ا حمان ��ا ورجان ��ا

لميضرواالمجدبلنالواالقباب
فهل ما أحدث ��وا فينا انقالبا؟
إنهم لم يعرف ��وا أين الصواب
أيها النور الذي فوق الس ��حاب
لن ��رى فص ��ل الخط ��اب
فمت ��ى يأت ��ي النه ��ار

وه ��ي م ��اء وت ��راب
ه ��و وه ��م وس ��راب
ط ��ار عنه ��م ث ��م غ ��اب
ق ��ل مت ��ى يأت ��ي الج ��واب
تُصلَ ��ح األرض الخ ��راب
ي ��ا حمان ��ا ورجان ��ا

او يشملنه العفو ابفضلك ويمناك
يدين اهلل يجي المهدي ويمناك
اطمئن ال تض���ل خايف َكيد نيه

محمد الجراخ

المسابقة المهدوية الكبرى
تشجيعاً من صحيفة (صدى المهدي) للمشاركين الكرام وإسهاماً منها في التخفيف عن كواهلهم في البحث والتنقيب في بطون الكتب.

يسر الصحيفة بأن تنشر تباعاً أجوبة _خمسة أسئلة_ من أسئلة (المسابقة المهدوية الكبرى) الثالثة .واليكم األجوبة:

االجابة الصحيحة لالسئلة التالية هي كما مبين ازاء كل منها:

س .2في قوله تعالى (( :هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون)) وعد وعهد من اهلل تعالى لنصرة المسلمين وهو معنى متفق عليه بين الخاصة والعامة,
فمتى ينجز ذلك الوعد؟
أ .أنجر في زمن الرسول األعظم.N
ب .ال ينجز إال بعد ظهور المهدي.Q
جـ .أنجر في زمن والية أمير المؤمنين.Q
س .8في روايات اإلمامية عن المهدي Qأن الرس ��ول Nعبر في كثير منها(:رجل من عترتي)
ولكن بعضاً من غير اإلمامية أبدلها بـ (رجل من أمتي),فلم ذلك التبديل؟
أ .حسداً من الرواة وأهل المذاهب األخرى أو لمصالح دنيوية أخرى.
ب .خوف الرواة من الخلفاء من رواية األحاديث التي تحدد هوية المهدي.Q
جـ .كالهما صحيح.
س .12ق ��ال الحس ��ين(:Qصاحب هذا األم ��ر الطريد الش ��ريد الموتور بأبي ��ه (المكنى بعمه))
والمراد هو؟
أ .إن إحدى كناه (أبو جعفر).
ب .لعل المقصود عدم التصريح باسمه بل بالكناية خوفاً من عمه.
جـ .كالهما صحيح.
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ابحث عن الكلمة الضائعة

س .23من علل وأسباب غيبة اإلمام المهدي Qهي:
أ .حتى تجري عليه سنن األنبياء وال يكون في عنقه بيعة ألحد.
ب .تمحيص الشيعة واختبارهم والخوف من القتل.
جـ .كالهما صحيح.
س .47ما االسم الصريح للسفياني بحسب ما ورد في الروايات؟
أ .عثمان.
ب .حرب.
جـ .كالهما.

اش ��طب على كلمات هذين البيتين واس ��تخرج كلمة السر المكونة
من خمسة أحرف تصف طعام اإلمام Qكما جاء في الحديث ((وما
طعامه اال.)).......
متى من بني الزهراء يظهر قائم –
فقد ظهرت في العالمين العالئم
فيا ابن االولى باب الهدى فتحت بهم
 -وجدهم المختار للرسل خاتم

افتتاح وكالة أنباء المستقبل المضيء في إيران

آيات
ثابت���ة بين���ات
نزلت تفسيراً أو تأويالً,
ً
تنزي�ل�ا في ثاني عش���ر
أو
أئمة أه���ل البي���ت Kولي أمر
اهلل اإلمام المهدي المنتظر.Q

قال تعالى في محكم كتابه الكريم:
ْ
(( َفاسْ� �تَبِ ُقواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأتِ
بِ ُكمُ هُّ
الل جَمِيعًا)) البقرة148 :
_ روى الحافظ القندوزي الحنفي جاء في
ينابيع المودة فقال :عن اإلمام جعفر الصادق
 Qفي قول اهلل عز وجل(( :فاستبقوا,))....
قال :يعني أصحاب القائم الثالثمائة وبضعة
عشر ,وهم واهلل(األمة المعدودة) يجتمعون

ف ��ي س ��اعة واح ��دة ,كق ��زع
الخريف.
َ
ِين
د
ر
َ
�
�
ْ
ي
غ
َ
ف
أ
((
�ى:
�
ل
تعا
_ وقال
َ
ِ
هّ
اللِ يَبْغُو َن وَلَهُ أَسْ� �لَمَ مَن فِي السَّ� �مَاوَاتِ
وَا َألر ِْض َطوْعًا وَ َكرْهًا)) آل عمران83 :
جاء في ينابي ��ع المودة أيضاً ..... ,يقول
جعف ��ر الص ��ادق Qفي قول ��ه تعال ��ى(( :وله
اسلم.))....
(اذا قام(القائ ��م المه ��دي )Qال يبق ��ى
ارض إال ن ��ودي فيها ش ��هادة ان ال إله إال اهلل
وان محمداً رسول اهلل).
_ وق ��ال عز من قائ ��ل(( :وَلِيُمَحِّصَ هُّ
الل
الَّذِينَ آمَنُ ��واْ وَيَمْحَقَ الْكَاف ِِرينَ)) آل عمران:
141
اخرج الفقيه الشافعي الحمويني ,قال:

عن س ��عيد بن جبير عن ابن عباس قال :قال
رسول اهلل Nفيه:
(ان علي ��ا وصي ��ي وم ��ن ول ��ده (القائ ��م)
المنتظر Qالذي يمأل العارض قسطاً وعدالً
كما ملئت ج ��وراً وظلماً ,والذي بعثني بالحق
بشيراً ونذيراً ان الثابتين على القول بإمامته
في زمان غيبته ألعز من الكبريت األحمر).
فق ��ام إليه جابر بن عب ��د اهلل األنصاري
فقال :يا رسول اهلل وللقائم من ولدك غيبة؟
ق ��ال :Nأي وربي ((وليمحص ))......يا
جاب ��ر :ان هذا ألمر من أمر اهلل ,وس ��ر من
س ��ر اهلل من س ��ر علت ��ه مطوية ع ��ن عباده,
فإياك والش ��ك ,فإن الش ��ك في أمر اهلل عز
وجل كفر).

 .9ابتداء إمامة علي Qومعاوية.
صاحب األمر والزمان
الحج ��ة ب ��ن الحس ��نQ
يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
كذل ��ك غيبت ��ه الصغ ��رى س ��نة
_ صيام األول منه شكراً هلل على ما أنعم
 260هـ.
من س�ل�امة النب ��ي Nوأمي ��ر المؤمنين,Q
 .10زواج النب ��ي Nبخديج ��ة بن ��ت والمناسب زيارتهما.L
خويلد أم المؤمنين رضوان اهلل عليها سنة 15
_ إطع ��ام اإلخ ��وان ف ��ي التاس ��ع من ��ه,
قبل البعثة.
والتوس ��ع ف ��ي نفق ��ة العي ��ال ,ولب ��س الثياب
_ وفاة عب ��د المطلب بن هاش ��م بن عبد الطيبة.
من ��اف Jج ��د النب ��ي Nبعد  8س ��نوات من
_ في الثاني عش ��ر منه ,صالة ركعتين,
والدة النبي.N
ف ��ي االولى بعد الحمد (قل ي ��ا أيها الكافرون)
 .12قدوم النب ��ي Nالمدينة مع ابن عمه ثالثاً ,وفي الثانية بعد الحمد التوحيد ثالثاً.
علي.Q
_ زيارة النبي محمد Nفي السابع عشر
_انقضاء دول ��ة بني م ��روان بقتل مروان منه ,بعد الغس ��ل ,كذلك صومه وزيارة أمير
الحمار آخر خلفاء بني أمية.
المؤمني ��ن ,Qوان يصل ��ي فيه عن ��د ارتفاع
 .17والدة رس ��ول اإلنس ��انية النبي محمد النه ��ار ركعتي ��ن ,ف ��ي كل منه ��ا بع ��د الحمد
بن عبد اهلل Nعام الفيل.
((إنا أنزلناه)) عش ��ر مرات ,والتوحيد عشر
_ والدة اإلم ��ام أب ��ي عب ��د اهلل جعفر بن مرات ,ثم يجلس ويدع ��و بالدعاء(اللهم أنت
محمد الصادق سنة  83هـ.
حي ال تموت ).....إلى آخره.
 .23ورود الس ��يدة فاطم ��ة بن ��ت اإلم ��ام
_ كذل ��ك تعظي ��م الس ��ابع عش ��ر من ��ه
موس ��ى بن جعفر Qوأخ ��ت اإلمام الرضا Qوالتصدق به وعمل الخير ,وزيارة المش ��اهد
بلدة قم.
الشريفة.
 .25وق ��وع الهدنة بين اإلمام الحس ��ن بن
من أعمال الشهر:

من مناسبات الشهر:

 .1دف ��ن الجس ��د الطاهر لخاتم
األنبياء والمرسلين Nسنة  11هـ.
_ هجرة النبي Nسنة  13من البعثة.
_ أول هج ��وم على دار أمير المؤمنينQ
ألخذ البيعة.
_ وف ��اة داوود ب ��ن عل ��ي بن عب ��د اهلل بن
عب ��اس وال ��ي المدينة بدعوة اإلم ��ام الصادق
 Qلقتل ��ه _المعلى بن خنيس_ أحد أصحاب
اإلمام.Q
 .3رم ��ي الكعبة المش ��رفة بالمنجنيق من
قبل الحصين بن نمير قائد جيش يزيد ,حتى
أحرقت سنة  64هـ.
 .4خ ��روج النبي Nمن الغار متوجها إلى
المدين ��ة بعدم ��ا اق ��ام فيه ثالثة اي ��ام وثالث
ليال.
 .5وفاة السيدة س ��كينة بنت الحسينQ
سنة  117هـ.
 .8ش ��هادة اإلمام أبي محمد الحس ��ن بن
علي العس ��كري س ��نة  260هـ ,بسم المعتمد
العباسي.

ت ��م ف ��ي إي ��ران افتت ��اح وكال ��ة أنب ��اء (المس ��تقبل المض ��يء) الت ��ي تعنى
بموضوعات مثل
المستقبل العالمي ,والمهدوية ,ونشر العدالة والمحبة ومحاربة الظلم.
وت ��م إنش ��اء الوكال ��ة لتنظيم وتحرير ونش ��ر األخب ��ار التي تتعل ��ق بأخبار
المس ��تقبل المضيء وانتظ ��ار الموعود القادم اإلمام المهدي Qالذي بش ��رت
ب ��ه كل األديان .وتتألف هذه الوكالة من األقس ��ام التالية  :الدولي ،المعرفة،
الثقاف ��ة والف ��ن ،االجتماع ��ي ،اإلعالمي ،وأخب ��ار الصحاف ��ة ،حيث تضع
األخبار والتقرير والحوارات والتقارير المصورة والمقاالت في متناول القراء.
األزهر يمنع كتاب
«اإلمام المهدي واليوم الموعود)

أص ��در مجمع البح ��وث اإلس�ل�امية قراراً
بمن ��ع نش ��ر وت ��دوال كت ��اب ):اإلم ��ام المهدي
والي ��وم الموع ��ود) ،تأليف خلي ��ل رزق ،حيث
أ ّن الكت ��اب ):بحجة واهية تقول ان الكتاب جاء
بأمور لم ترد في الدين أو الشريعة اإلسالمية،
ويعم ��ل عل ��ى إش ��اعة البلبل ��ة والفوض ��ى بي ��ن
القراء.
وأوض ��ح تقرير مجمع البحوث اإلس�ل�امية
ال ��ذي يتب ��ع األزه ��ر الش ��ريف أ ّن الكات ��ب قال
بالكت ��اب أن اإلمام المهدي Qس ��يهدم الكعبة
المش ��رفة ثم يقيمها على قواعد س ��يدنا إبراهيم ،Qوان ��ه حينما يذهب إلى
المدينة المنورة سيهدم المسجد النبوي وقبر الرسول.N
وكان المجمع نفس ��ه قد اصدر تقريراً يمن ��ع فيه تداول رواية كتاب(مدينة
معاجز األئمة اإلثني عش ��ر ودالئل الحج على البش ��ر) ،لمؤلفه س ��يد هاش ��م
البحران ��ي لكونه _وكم ��ا ادعى المجمع_ ق ��د(أورد معجزات األنبياء ونس ��بها
لالئمة اإلثني عشر).

سرداب الغيبة في سامراء
يستقبل الزائرين من جديد

أع ��اد االختصاصيون وبإش ��راف اليونس ��كو ما تأثر من أج ��زاء المحراب
الش ��ريف في س ��رداب الغيبة الذي كان يس ��تخدم قديما كم ��كان للعبادة بعيدا
عن حرارة الجو.
وال ��ذي يص ��ل عم ��ره إل ��ى
أكث ��ر م ��ن 800ع ��ام تقريب ��ا,
ويوجد فيه نوع من أنواع الكاش ��ي
المزخرف الذي ال يوجد منه بكل
المزارات اإلسالمية لكبر حجمه
(73×1,8سم ).
وق ��د تأث ��رت ه ��ذه القط ��ع
النادرة اث ��ر االنفج ��ار التكفيري
الغ ��ادر ويح ��اول الخب ��راء
المختصون ترميمها للحفاظ على
تأريخها وقدمها وروحية المعلم.
وسوف يكون المكان الشريف
جاهزا الستقبال الزائرين خالل
فترة قصيرة.

للدكتور :محمود البستاني
دعاء عصر الغيبة
(اللهم عرفني رسولك فانك
إن لم تعرفني رسولك لم أعرف
حجتك)..

بشارات
الس���ماء ع���ن المنجي
واالنتظ���ار في كتب األديان
األخرى:

ورد ف ��ي المزمور  :37في انتظ ��ار الموعود
وظهوره:
( )1ال يقلقك أمر األش ��رار وال تحسد عمال
اإلثم )2( ,فإنهم مثل الحش ��يش سريعاً يذوون
وكالعش ��ب اآلخر يذبل ��ون )3( ,اتكل على الرب

وافع ��ل الخي ��ر ,الودعاء فيرثون خيرات االرض ويتمتعون بفيض
اس ��كن األرض وارع الس�ل�ام )17( ,ألن سواعد األش ��رار ستكسر,
األمان ��ة )4( ,وتلذذ بالرب ام ��ا االب ��رار فال ��رب يس ��ندهم )18( ,الرب
فيعطيك س ��ؤل قلبك )5( ,سلم علي���م بأي���ام الكاملي���ن وميراثهم
للرب طريقك واتكل عليه )7( ,انتظر يَدوم إلى األبد )19( ,ال يخزون في زمان
ال ��رب واصب ��ر ل ��هُ )8( ,كف ع ��ن الغضب الس ��وء ,وفي اي ��ام الجوع يش ��بعون )20( ,اما
واترك الس ��خط وال تغر لفعل الش ��ر )9( ,ألن األش ��رار فيهلكون واعداء الرب كبهاء المراعي
فاعلي الشر يُستأصلون ,اما منتظرو ب ��ادوا ,انته ��وا ,كالدخ ��ان تالش ��وا)22( ,
الرب فإنهم يرثون خيرات األرض ,فالذين يباركهم ال ��رب يرثون خيرات األرض,
( )10فعم ��ا قلي ��ل ينفر م ��ن الش ��رير )11( ,اما والذين يلعنهم يستأصلون).

اإلمام المهدي Qفي المسجد النبوي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال تعالى( :ي ُِريدُو َن لِيُ ْطفِؤُوا نُورَ هَّ
اللِ بِأَ ْفوَاه ِِهمْ و هَُّ
َالل مُتِمُّ ن ُِورهِ وَلَوْ َك ِرهَ
الْكَافِرُو َن)
رصدت صحيفة صدى المهدي وجود لوحة كتب عليها اسم اإلمام المهدي
 Qفي المس ��جد النبوي الش ��ريف معلقة على جدران المسجد مع اسماء اهل
البيت Kوبعض الصحابة والتابعين واحبت ان تنقل إلى قرائها الكرام الصور
الت ��ي التقطته ��ا لتبين لهم ان ه ��ذا الوجود المبارك موجود وف ��ي عقر دار من
ينكرون وج ��وده ويعدون االيمان به خرافة فهاهي الص ��ور تحكي لنا وجودهQ
في مس ��جد جده المبارك ،حيث توجد تحت اسمه المبارك عبارة (رضي اهلل
عنه) وهي دال واضح على اعتقادهم بوالدته.Q

ال ن ��زال نتحدث عن الدع ��اء الذي يقرأ في
غيب ��ة أم ��ام العصر Qحيث تحدثن ��ا عن عبارة
(اللهم عرفني نفس ��ك) ..ثم عبارة (فأنك ان لم
تعرفني نفسك لم اعرف رسولك) ...
أما اآلن فسنتحدث عن العبارة الثالثة وهي
(الله ��م عرفني رس ��ولك فان ��ك ان ل ��م تعرفني
رسولك لم اعرف حجتك)...
م ��ن الواضح انن ��ا في بداية الدعاء نتوس ��ل
ب ��اهلل تعال ��ى ان يعرفن ��ا نفس ��ه ،وقلن ��ا ان اهلل
تعالى عرف نفس ��ه من خالل قناتين ,أحداهما
الفط ��رة التوحيدي ��ة ,الهام الفج ��ور والتقوى،
حب ��ب اإليمان وزينه في القلوب ،وكره المعصية
والفس ��وق ،وام ��ا القن ��اة األخرى فهي الرس ��ل
 Kالذين اضطلع ��وا بتوصيل مبادئ اهلل تعالى
ومنها التعرف على صفات اهلل تعالى وعظمته،
بع ��د ذلك توس ��ل الدع ��اء ان يعرفن ��ا اهلل تعالى
رس ��وله ،Nوقد عرفنا فعالً من خالل القرآن
والحدي ��ث اللذين القيا اضاءات على ش ��خصية
الرسول ،Nولكنه ليست هي المعرفة التامة،
الن ذلك يختص باهلل تعالى ورسوله Nوخليفة
رسوله ،... Nبل بالمعرفة المتمثلة في توصيل
المبادئ التي رسمها اهلل تعالى.
وهنا نذهب إلى ساحة جديدة هي :التوسل
اآلتي(فان ��ك ان ل ��م تعرفني رس ��ولك لم اعرف

حجت ��ك) ...
والس ��ؤال المهم هنا هو:
البحث عن عالقة الرس ��ول Nبالحجة,
حجة اهلل تعالى.
الدع ��اء يق ��ول :ان ل ��م يعرفن ��ا اهلل تعال ��ى
رس ��وله لم نعرف حجته ،وهذا يعني ان للرسول
 Nمهم ��ة ه ��ي ان يعرفنا حج ��ة اهلل تعالى على
الخلق.
والس ��ؤال م ��ن جديد يق ��ول :أليس ��ت لفظة
الرس ��ول Nتفس ��ر لنا عبارة(حجة اهلل تعالى)
بصفته الرس ��ول Nال ��ذي بلغ إل ��ى اآلخرين ما
ان ��زل علي ��ه؟ وان الرس ��ول Nه ��و الحجة على
الخلق في نبوته ،Nلكنه رسم وبين لنا خلفاءه
الذي ��ن يخلفونه ويكونون أئمة حججاً على الخلق
 ...واننا جميعاً نس ��مع مقولة تتردد على األلسنة
دائماً (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية)...
وه ��ا نح ��ن اآلن ف ��ي زم ��ن الغيب ��ة ،وإمام
العصر Qحيٌّ وهو ينتظ ��ر األمر للقيام بمهمته
اإلصالحية في العالم ...
فالمه ��م اآلن ه ��و معرفت ��ه Qم ��ن قب ��ل
المخلوقي ��ن فه ��ل ان البش ��ر على س ��بيل المثال
يعرفون جميعاً إمام زمانهم؟
ان المعرف ��ة الحق ��ة بالحج ��ة Qليس ��ت
متحقق ��ة عند م ��ن انحرف عن خ ��ط اهلل تعالى
ورسوله Nوأولي األمر... K
فق ��د أمرن ��ا اهلل تعال ��ى بإطاعت ��ه وإطاعة
رسوله ،Nوإطاعة أولي األمر Kبصريح اآلية

الكريم ��ة؟ فه ��ل أطاع
ا لقر آ ني ��ة
المنحرف عن خط أولي األمر أطاع اهلل ورسوله
 Nوأول ��ي األمرK؟ واألمر ليس كذلك  ...وان
يترتب على االنحراف ع ��ن خط أولي األمر ,او
االنحراف عن معرفة الحجةQ؟
توض ��ح العبارة التالية فنق ��ول (فانك ان لم
تعرفني حجتك ظللت عن ديني).
ً
هنا يقف قارئ الدعاء مذهوال لسبب واضح
هو ان الدعاء المذكور يقرر بان الشخصية التي
لم تعرف حجة اهلل تعال ��ى تضل عن دينها ,أي
أنها ال دين لها ,أي خس ��ارة الشخصية لموقعها
اآلخ ��روي وه ��ل هناك خس ��ارة اش ��د م ��ن هذه
الخسارة؟
ان ع ��دم الفص ��ل بي ��ن سلس ��لة الرتب ,أي
عدم الفص ��ل بين اهلل تعالى ورس ��وله Nوعدم
الفصل بين رسول اهلل Nوالحجة ,Qوبالتالي
ع ��دم الفصل بين اهلل تعالى والحجة Qيجس ��د
معرفة متظاف ��رة متواش ��جة ال تنفصل خيوطها
من النس ��يج العام للمأموري ��ن بطاعتهم ,وهم
اهلل تعالى ,والرس ��ول ،Nوأولي األمر... K
أو الحجج.K

