اإليمان البشري بحقيقة االصالح يخرج املهدوية من اتهام ((صفا)) لها بالوهمية
* إن توس ��يع البح ��ث العلمي وزيادة
مساحة المسائل العلمية يتأتى من خالل
إيجاد الروابط والوش ��ائج بين المس ��ائل
وتفرعاته ��ا ,وبذل ��ك تدخ ��ل الكثير من
التفرعات والتي لم تكن ضمن المس ��ائل
يوم ��ا ما عنصراً أساس ��ياً في أبحاث تلك
المس ��ائل ،وهذا الديدن الذي سار عليه
العلم ��اء والمحققون نجده جلي� �اً واضحاً
الضوء
ف ��ي المس ��ائل التي سُ ��لط عليه ��ا ُ
وأخ ��ذت الحظ الوافر من البحث والتأمل
والتحقيق نظير ما في مسائل علم أصول
الفقه.
* وقضية اإلم ��ام المهدي Qينبغي
له ��ا أن تس ��ير على ه ��ذا المن ��وال ,فمن
حيث بعد النتائ ��ج والثمار ال توجد قضية
إس�ل�امية تؤت ��ي ثم ��اراً كقضي ��ة اإلم ��ام
المه ��دي Qم ��ن إظهار دين اإلس�ل�ام،
�دل ،وطمس الظل ��م وكفره،
ونش ��ر الع � ِ
ومن حي ��ث مضمون القضية وبحوثها فال
تجد مس ��ألة انصبت عليه ��ا جميع األدلة
كماً وكيفاً كما ف ��ي قضية االمام المهدي
 Qإذ تج ��د األدل ��ة العقلي ��ة والعقالئي ��ة
واألدل ��ة النقلية بفروعه ��ا المتنوعة ,بل
وحت ��ى ما يص ��اغ في العل ��وم الحديثة من
أدل ��ة حاض ��رة وبحضور جل� �يّ مكثف في
قضية اإلمام المهدي ،Qوهذا الحضور
ال يقتص ��ر عل ��ى الكيف م ��ن األدلة فقط
بل يتع ��داه إلى الكم ,فها ه ��ي الروايات
واآليات واألدلة األخ ��رى تجدها تكاثرت
في قضية االمام المهدي Qما لم تتكاثر
في مسألة أخرى بهذا الحجم.
* من خالل هذا الحديث نرمي إلى
أن القضي ��ة المهدوي ��ة ينبغي أن تُس� �لِط
إش ��عاعاتها على أغلب المس ��ائل الدينية
والفكرية واالجتماعية.
* والب ��د أن ال نقتص ��ر ف ��ي بحثن ��ا
جانب بُحث س ��ابقاً لغرض
المهدوي على ٍ
تطوي ��ره ،أو إث ��راء م ��ا هو متع ��ارف من
أبح ��اث القضي ��ة المهدوي ��ة خوف� �اً م ��ن
أن يق ��ال ـ عن ��د البح ��ث بالطريق ��ة التي
ذكرناه ��ا ـ أن ه ��ذا خ ��روج ع ��ن البح ��ث
المهدوي وينبغي للبحث فيه أن ال يتخطى
إطاره المرسوم له.
* هذا ه ��و تمهيدنا وهكذا ينبغي أن
نعمل النتظارنا.
بقلم رئيس التحرير

األطروحة املهدوية

الحلقة الثانية

املهدوية اطروحة انسانية
انته ��ى بنا الكالم إلى المح ��ور الثالث،
وانتهين ��ا إل ��ى ان االنتظار ليس م ��ن الوهم،
وتحدثنا عن اش ��كالية معرفة اإلم ��ام ولماذا
اليعرّف نفسه ،وها نحن نشرع بالحديث عن

المحور الثالث:

اإلم ��ام هو من س ��يحقق ه ��ذه النبوءة,
أي نب ��ؤة ظهور اإلمام ,Qوهل هناك أدلة
تبين لنا مواصفات هذا الشخص او ان ذلك
ت ��رك لغد الذي فيه س ��وف يظهر أو س ��وف
يولد ,وما هي مواصفاته؟ فهل هذا متروك
أيضاً؟ او انه مبين؟ بمعنى أن النبي األكرم
 Nق ��ال وبروايات مقبولة من المدرس ��تين
االس�ل�اميتين (لو لم يبق م ��ن الدنيا إالّ يوم
واح ��د لط ��ول اهلل ذل ��ك اليوم حت ��ى يخرج
رج ��ل من أهل بيتي )....ه ��ذا الرجل ما هي
مواصفاته ما هي خصوصياته؟ ابن من هو؟
ما هو نسبه؟ الى من يرجع؟ هل ترك النبي
 Nالن ��اس إل ��ى كل من ادع ��ى ,واذا كان
ت ��رك الناس الى كل م ��ن ادعى فكيف يكون

ذل ��ك والحركات
الت ��ي ادع ��ت
وتدعي المهدوية
على مر التاريخ هي بالعشرات كما نعلم.
وجواباً على ذلك نقول :ان خاتم االنبياء
ب ��ل ان كل االنبي���اء ذك���روا اإلمامQ
باالس���م والصفات وكم ��ا ورد في الكتب
السماوية المقدسة ,التوراة واالنجيل.
ف ��كل التفاصي ��ل عن ��ه Qمذك ��ورة عند
األنبياء السابقين.
وكي ��ف يعق ��ل ان اطروحة به ��ذه العظمة
وبهذه الس ��عة وبهذه االهمية ,وهي اطروحة
لتحقيق هدف وغ ��رض وامل كل االنبياءK
ومع ذلك يس ��كت عنها ويق ��ال فيها فقط انه
س ��يولد! فهذا خالف المنطق وخالف العقل
وخالف الفطرة الس ��ليمة ,كي ��ف يعقل بان
انس ��ان على هذا المس ��توى م ��ن االهمية وال
يبين له أو عنه شيء؟!.
التتمة صفحة)6( :

السعادة يف لقاء اإلمام املهديQ

الحلقة األولى

ق ��ال تعالى{ :بَقِّيَتُ َهّ
اللِ خَيْ� �رٌ لَ ُكمْ إِن ُكنتُـم
مُؤْمِنِينَ}.
أف ��اد الس ��يد الطباطبائ ��ي Gف ��ي الميزان
أن المقص ��ود بـ{بَقِّيَتُ َهّ
اللِ}ف ��ي اآلية المباركة
ه ��و الربح الذي يدخ ��ل على اإلنس ��ان إذا أجرى
المعاملة كأن باع شيئاً بربح ،واستدل على ذلك
بالس ��ياق حي ��ث أن اآلي ��ة وردت في س ��ياق كالم
ش ��عيب Qمع قوم ��ه حي ��ث قال{وَيَا َق� �و ِْم أَوْ ُفوا
الْمِ ْكيَا َل وَالْمِيزَا َن بِالْقِسْ� �طِ وَال تَبْخَسُ ��وا الّنَاسَ
أَشْ� �ي ََاءهُمْ وَال تَعْثَ� �وْا فِ ��ي أَْ
الر ِْض مُ ْف ِس� �دِينَ *
بَقِّيَ� �تُ َهّ
اللِ خَيْرٌ لَ ُكمْ إِن ُكنتُـ ��م مُؤْمِنِينَ} وهناك
َ
معنى آخ ��ر يفيد أن المقص ��ود بـ{بَقِّيَ� �تُ هّ
اللِ}
هو المظه ��ر الباقي هلل تب ��ارك وتعالى ،وهو ما
ينطبق على اإلمام المنتظر Qلوجهين:
الوجه األول :أن الرواية وردت بذلك
ف ��ي الكافي عن عم ��ر بن زاهر ع ��ن الصادقQ
ق ��ال :س ��ألته هل يس ��لم عل ��ى القائ ��م Qبإمرة
المؤمني ��ن يعن ��ي هل يق ��ال للقائم( Qي ��ا أمير

السيد منير الخباز

ا لمؤ مني ��ن )
قال( :ال ،ذاك
اس ��م يخت ��ص
بعل ��ي ب ��ن أب ��ي
طال ��ب Qل ��م
يس� �مَّ ب ��ه أح ��د
قبله وال يتسمى
به أح ��د بعده)
قلت :بم يس ��لم على القائ ��مQ؟! قال :أن تقول
الس�ل�ام عليك ي ��ا بقية اهلل ،ق ��ال اهلل عز وجل
{بَقِّيَ� �تُ َهّ
اللِ خَيْ� �رٌ لَ ُك� �مْ} فالم ��راد ببقية اهلل:
اإلمام المنتظر Qألنه بقية اهلل بمعنى المظهر
الباق ��ي هلل ،وكل إم ��ام وكل نبي هو مظهر هلل،
لكن المظهر قد ينتقل إلى المأل األعلى كاألنبياء
واألئم ��ة الذين توف ��وا فهم مظهر ق ��د أنقضى،
وهن ��اك مظهر مازال باقياً إلى أن تقوم الس ��اعة
وهو المعبر عنه بـ{بَقِّيَتُ َهّ
اللِ} وهو ينطبق على
اإلمام الحجة.Q
التتمة صفحة)6( :

الوهابية ومعوقات التمهيد
سلسلة من األبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف
ارتباطاتها الخفية لسحق االسالم باسمه

الحلقة الثانية

بقلم عبد اهلل القحطاني

الوالء الوهابي لمن؟!

االستاذ القحطاني :الوهابية يسيئون األعمال ويقتلون أهل االسالم ويتركون أهل االوثان
الفرق ��ة الوهابي ��ة معادي ��ة ل ��كل مذه ��ب
إس�ل�امي ,وال ترى مذهب� �اً جدي ��راً بالبقاء إال
أتباع الفرقة الوهابية ,فليس لمس ��لم برقابهم
والء ,ت ��رى ذل ��ك ف ��ي حروبه ��م للمس ��لمين,
وتهجمهم عل ��ى علماء األمة تكفيراً وتفس ��يقاً,
بينما والؤهم مخلص لليه ��ود والنصارى ,فهم
رحماء بالكفار أشداء على المؤمنين حيث:
_ يقتلون أهل اإلسالم.

_ ويتركون قتال أهل األوثان.
_ ويسيئون األعمال.
_ وهذا ما س ��تراه في ه ��ذا الحديث أوضح
من الشمس في رابعة النهار.
ثم نقول إلخواننا الس ��لفيين أنتم مختلفون
في س ��لفيتكم هذه ولم تستقروا بها على قرار,
فبينما قس ��م منكم يحرم (الجماعة) ويعد ذلك
خروج� �اً على منهج الس ��لف ,نجد قس ��ماً آخر

يق ��ول بأن (الجماعة) أمر الب ��د منه في الدعوة
السلفية ويوجبها!
وبينم ��ا فئة منه ��م تحرم دخ ��ول المجالس
والبرلمان ��ات ترى فئة أخرى إباحته ,وتعد هذا
من فقه الدعوة ,ثم ترى جماعة منهم تقول إن
الوج ��ود االمريكي مؤامرة ,وفئة أخرى ترى أن
الوجود االمريكي تسخير من رب العالمين!!؟.

التتمة صفحة)6( :
ً
نموذجا.
بحــوث ومقـاالتللرد على ما يثار من تشكيكات وشبهات في العقيدة المهدوية من على شاشات الفضائيات المأجورة  /فضائية (صفا)

تحت األضواء

الشيخ حميد الوائلي

((املهدي Qوجــــــــــــــــود وهمـــــــــــي!))

يتردد على ألسنة بعض من تجلبب بجلباب العلم
ً
باطال على فضائية صفا المأجورة أن اإلمام المهدي
 Qالذي يعتقد به الشيعة هو وجودٌ وهمي.
وبعد ان رجعنا الى الكتب التي يعتمد عليها هؤالء
وجدنا أن جملة منهم يقولون بذلك.
إذ يقول عبد اهلل الغفاري في كتابه (بروتوكوالت آيات
قم) أن آخر إمام للشيعة ال وجود له.

ويأتي إحسان إلهي ظهير ،وغالب عواجي ،وعبد
الرحمن الزرعي ،وإبراهيم الجبهان ،في كتبهم
(الشيعة وأهل السنة) ،و(فرق معاصرة) ،و(رجال
الشيعة في الميزان) ،و(تبديد الظالم)،ليرموا
الشيعة باإليمان بخرافة المهدي ،وأن المهدي
شخصية خيالية ال وجود لها إالّ في أذهان الشيعة،
وأن هذه الخرافة من األساطير التي ال دليل عليها

في الكتاب الكريم ،وفي كتب السنة المعتمدة،
وإن القصص التي اختلقت في المهدي Qهي من
األساطير المبالغ فيها ،وهي إنما جاءت إلثبات
مدعيات تم اإليمان بها سلفًا ،وعندما وقع القوم
في حيرة منها أوجدوا هذه الخزعبالت لترميم تلك
المدعيات في نفوس جمهورهم.
التتمة صفحة)2( :

ظاهرة االدعاء يف القضية املهدوية

الحلقة الخامسة ()5

تمهدينا

السيد كمال الحيدري

السيد أحمد االشكوري

يجب اعتماد مبدأ عدم الوثوق بالحركات والقيادات المظنونة
والمجهولة والسلوكيات واللقاءات السرية
وثاني� �اً :اعتم ��اد العل ��م والوع ��ي عل ��ى فهم
عرفن ��ا ف ��ي حديثن ��ا ع ��ن ه ��ذا الموض ��وع
_في الحلقات الس ��ابقة_ خطورة ظاهرة ادعاء القضي ��ة المهدوية وفهم الوظائ ��ف وفهم كيفية
المهدوية ,الظاهرة التي الزمت هذه القضية ,االنتظار.
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كم ��ا حصل لظاه ��رة النبوة والرس ��الة من حيث
الفعلي.
والغري ��ب والش ��اذ والموه ��م ,وك ��ذا الحركات
الصحبة والتالزم.
وإن ه ��ذا الطري ��ق ق ��د رس ��مه النب ��يN
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وق ��د اطلعن ��ا
والعت ��رة الطاه ��رة ,Kوبالتال ��ي ترف ��ض
المتقدم ��ة على طوائ ��ف المدعين ,ومناش ��يء واللقاءات السرية.
الوجودات النكرة والفكر المبتور والعقيم ,فإنا
�رعي),
�
ش
ال
للعمل
(األصالة
 .3اعتماد أن
االدع ��اء ,ومناش ��يء تأثي ��ره عل ��ى القواع ��د
ماض معروف ومس ��تقبل
ف ��ي حقبة زمنية بي ��ن ٍ
الجماهيري ��ة ,والمالزم ��ات الس ��لبية ل ��ه ,وإمضاء قانون أن اهلل ال يطاع من حيث يعصى ,مرس ��وم معلوم ,ف ��أي اتجاه الب ��د أن يوزن على
والدواعي الس ��لبية له ��ذا االدعاء عل ��ى اعتباره فالثوابت الش ��رعية (من الصالة والصوم واألمر هذا األساس.
بالمع ��روف والنهي عن المنك ��ر ,واالحتراز عن
صورة من االنحراف.
أم ��ا الوج ��ود المجه ��ول الذي لي ��س له فقه
�رعي,
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الحلقة
أما في هذه
مج ��ذَّر ,وال فكر مح ��دد ,وال مش ��روع متكامل
لـ:
ومق ��ت الفك ��ر اإلرهاب ��ي لتكفير اآلخ ��ر وإباحة وثابت ,فال يمكن قبوله والركون إليه.
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 .6اعتم ��اد ثقاف ��ة عدم قب ��ول أدعياء العلم
الوسائل العالجية لالنحراف:
وهي أن نق ��ف على المناعات التي يمكن أن واالعتماد في العمل والتشريع واإلمضاء.
اللدن ��ي ,وأدعي ��اء الش ��ذوذ العلم ��ي ,وأدعياء
 .4اعتم ��اد طريق ��ة التحذي ��ر من الس ��لوك الطرق غير المعهودة عقلياً وعقالئياً ودينياً.
تكون عالجاً لهذه االنحرافات ,والتي منها:
والخطاب والمنهج الصوفي.
 .7إش ��اعة ثقافة ع ��دم تش ��خصن القضية
 .1اعتماد العلم:
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المهدوي ��ة ,وأنها منحس ��رة ومتقولب ��ة بقوالب
أوالً :اعتم ��اداً عل ��ى الوع ��ي والعل ��م ف ��ان
الحركات االنحرافية موجودة على مر التاريخ .ج ��ذور ومنهج م ��ن عص ��ر النبي Nإل ��ى يومنا فردية وشخصية.

سلسلة ومضات مهدوية (الحلقة األوىل)

السيد محمد القبانجي

انكار املرجعية انكار لالمامة االلهية

اليختلف اثنان من المسلمين على ان إنكار رسالة
النبي  Oيرجع بالحقيقة الى انكار جميع الرساالت
السماوية ،وهكذا تتفق الطائفة المح ّقة على ان إنكار
بعض االئمة Kهو إنكار لرس ��الة النبي وإنكار لجميع
االئمة كما ورد في الحديث الشريف عن جابر بن عبد
اهلل االنصاري عن رس ��ول اهلل Oبعد ان ذكر االئمة
بأس ��مائهم قال(( :هؤالء يا جاب ��ر خلفائي وأوصيائي
وأوالدي وعترت ��ي ،من أطاعهم فق ��د أطاعني ،ومن
عصاه ��م فقد عصاني ،ومن أنكره ��م أو أنكر واحداً
منهم فقد أنكرني.))...
وهكذا قول ��ه(( Oمن أنكر خروج المهدي فقد
كف ��ر بما اُن ��زل على محمد ))Nفكل ه ��ذا قد اتفقت
عليه الطائفة وأجمعوا عليه.
ولك ��ن ال ��ذي ينبغي تس ��ليط الضوء علي ��ه هو إن
انكار الس ��فارة أو بعض السفراء أو واحد منهم يساوق
إن ��كار االمام ��ة أيضاً على حد س ��واء ،وه ��ذا ماتجده
ظارهاً من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في باب((ذكر
المذمومين الذي ادعوا البابية)).

تحــــت

ق ��ال أبو علي بن هم ��ام :كان أحمد بن هالل من
أصح ��اب أبي محمد Qفاجتمعت الش ��يعة على وكالة
محمد بن عثمان Jبنص الحسن Qفي حياته ،ولما
مضى الحسن Qقالت الش ��يعة الجماعة له :أال تقبل
أمر أبي جعف ��ر محمد بن عثمان وترجع اليه وقد نص
عليه االمام المفترض الطاعة؟
قال لهم :لم أس ��معه ينص علي ��ه بالوكالة وليس
انك أباه -يعني عثمان بن سعيد -فأمّا أن اقطع أ ّن أبا
جعفر وكيل صاحب الزمان فال أجس ��ر عليه ،فقالوا:
قد سمعه غيرك ،فقال :انتم وما سمعتم.
ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبرَّؤوا منه.
ث ��م ظهر التوقي ��ع على ي ��د ابي القاس ��م بن روح
رحمه اهلل بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن.
وه ��و ظاهر م ��ن أ ّن اس ��تحقاق اللع ��ن لمنكر أحد
السفراء وعموم السفارة الخاصة من باب أولى.
ويرج ��ع الفقهاء س ��بب ذل ��ك الى إن ��كار االمامة
وتكذيب قول االمامQ
وكما سبق فا ّن إنكار االمامة أو تكذيب االمامQ

ينت ��ج عنه إنكار
النب ��وة وتكذيب
قول النبيO
ال ��ذي (الينطق
عن الهوى ان هو
اال وحي يوحى)
وه ��ذا الموقف الحازم والحكم الش ��رعي االلهي
يمكن توس ��عته ليش ��مل إنكار المرجعية ودورها كممثل
ش ��رعي وحيد عن االم ��ام Qفي عص ��ر الغيبة ،بعد
تنقي ��ح المن ��اط وتوحي ��د العل ��ة ،إذ أن الرج ��وع ال ��ى
الفقه ��اء لم يكن اعتباطياً من قب ��ل الطائفة ،بل كان
على أساس انهم سفراء عامون لهQ
فم ��ا نش ��هده اليوم م ��ن حملة مس ��عورة يقوم بها
البعض حول التش ��كيك بالمرجعي ��ة وتمثيلها لمنصب
االمام ��ة في عص ��ر الغيبة ،ي ��راد منه الني ��ل من دور
االمام المهدي Qلريادة االمة وقيادتها عبر سفرائه
العامين والذين هم كما نص عليهم الحديث الشريف
(حجة اهلل على الناس).

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة

املجهر

أدعياء المهدوية والسفارة

قديما وحديثا

اعداد :هيأة التحرير

اتباع الحركة النورانية

ظهرت في اآلونة األخيرة وتحديدًا بعد سقوط
النظام بسنتين تقريبًا مجموعة تطلق على نفسها
(الرحمة) أو (النورانية) تطغي عليها السرية،
حيث يقوم أتباع هذه الجماعة بكسب الشباب
والنفوذ إليهم من منافذ خطيرة _والدخول من
مداخل ،كل مدخل منها هو أخطر من سابقه
في أنه يؤدي بصاحبه إلى متاهات الضالل،
وظلم الجهل واالنحراف .وهذه المخاطر هي:
 _1جعله يقلد في غير موارد التقليد:

يأتي المدعي من أفراد هذه المجموعة لشاب
من الشبان فيسأله :كيف هي صالتك من
ناحية الخشوع والتوجه؟ وهل تمتنع أنت عن
المعاصي بشكل مطلق؟ يبدأ الكالم معه بشيء
من الموعظة والترهيب من النار والقبر واآلخرة
ويستشهد لذلك ببعض أقوال أمير المؤمنينQ
وغيرها ،ثم يبين له قبح المعصية ويرغبه
بالطاعات ،ثم يقول له سأعطيك ذكرًا من
األذكار وهو سر أهل البيت Kعلى أن تعاهد

بيان استنكار

حيث عدت ((الصباح)) في صفحة (آراء) وتحت عنوان
(وقود الخرافة) للكاتب احمد عبد السادة [أن بزوغ
منقذ ما يعتلي صحوة الزمن ،وسيناريو نهاية الزمان،
وعالمات تشير الى ازمنة قادمة] من الخرافات
التأريخية التي تحكم المجتمع العراقي بامتياز وان
علماء الدين قاموا باستثمار هذا الفضاء التأريخي
الخرافي لمصادرة مالمح الحاضر والمستقبل من اجل
االستحواذ على منابع السلطة والثروة ،وتجاوز كذلك

اهلل تعالى بعدم البوح بهذا السر ألي أحد كان،
وتداوم على قراءته قبل الصالة وبعدها أيضًا،
وإذا استطعت أن تداوم على هذه األذكار
طول الوقت فبها ونعمت ،منها (اهلل يسمعني
ويراني) و(اهلل أقرب إليَّ من حبل الوريد)
وبعد مرور أسبوع أو أكثر يرى هذا الشاب أنه
قد حصل تغيير في سلوكه من ناحية التوجه
والخشوع في الصالة واالبتعاد عن المعصية
وحب الطاعات...

التتمة صفحة)6( :

من مركز الدراسات التخصصية يف االمام املهديQ

على المقال الذي نشرته صحيفة الصباح العراقية بعددها المرقم 1887
والصادر /10شباط 2010/ميالدي

على المنبر واصفًا خطبه بالبهلوانية والدجالة.
ونحن اذ نستغرب صدور هذا الكالم من الكاتب فانا
اشد استغرابًا من الصحيفة االولى والرسمية في الساحة
العراقية كيف بها ونشر هذا المقال الذي يتجاوز على
عقائد جميع المسلمين في العراق خصوصًا وفي العالم
عمومًا ويتجاوز على المرجعيات الدينية ويصفها بهذا
الوصف الشنيع دونما أي رادع من السلطة التي تحكم
هذه الصحيفة.

فاننا نقدم استنكارنا الشديد ونطالب الصحيفة ان تقدم
اعتذارًا الى المرجعيات الدينية والى عموم المسلمين
في العراق والعالم عن هذه االساءة الفاحشة واال فاننا
النتردد في اتخاذ الموقف المناسب والذي ينسجم
وحجم الخطر الذي يلوح من هذا المقال خصوصًا وان
الصفحة الرئيسة (آراء) تتصدر بمانشيت تطمح من
خالله الى المزيد من هذه الرؤى واالفكار التي تصفها
بالمضيئة وفي حقيقتها هي عين الظلم والظلمانية.
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دراسات

مـــــن فقهائنا

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

آية اهلل العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيمH

اسس سماحته املكتبات العامة يف جميع انحاء البالد لنشر الثقافة وتوعية الشباب فكان بحق رائد ثقافة العراق األول
والدته:

ولد السيد محسن الحكيم في عام 1306
ه� �ـ س ��نة 1905م ,بمدين ��ة النجف االش ��رف
ف ��ي عائل ��ة متدين ��ة معروفة بالعل ��م والصالح
والتقوى ,كـان جده الس ��يد مهدي الحكيم من
مدرس ��ي علم االخالق المعروفين في زمانه,
اما جده الم ��ه فهو العالمة الش ��يخ عبد النبي
الكاظمي صاحب كتاب (تكملة الرجال).
نسبه:

ذكـ ��رت كـت ��ب االنس ��اب ب ��ان عائلة آل
الحكي ��م ينته ��ي نس ��بها ال ��ى االم ��ام عليQ
بثالثين عقباً ومنهم الس ��يد ابراهيم طباطبا
ب ��ن اس ��ماعيل الديب ��اج ,وكان احـ ��د اجـداد
الـس� �ـيـد محس ��ن الحكي ��م Hوهو الس ��يد علي
الحكيم طبيبا مش ��هورا في زمان الشاه عباس
الصفوي ,وله كتاب في الطب اسماه (التجارب
الطبي ��ة ) ومنذ ذلك الزمان اكتس ��بت العائلة
لق ��ب الحكيم بمعن ��ى الطبي ��ب ,واصبح هذا
لقبا مشهورا لهذه العائلة.
اساتذته:

درس رحم ��ه اهلل الس ��طوح العالي ��ة عن ��د
اس ��اتذة عص ��ره ,ولم ��ا بل ��غ عم ��ره عش ��رين
س ��نة؛ تتلمذ عل ��ى يد االي ��ات العظ ��ام التالية
اسماؤهم:
( )1آية هّ
الل محمد كاظم اليزدي. H
( )2آية هّ
الل محمد كاظم الخراساني.H
( )3آية هّ
الل ضياء الدين العراقي.H
( )4آية هّ
الل ابي تراب الخونساري.H
( )5آية هّ
الل شريعت اصفهاني.H
( )6آية هّ
الل الميرزا النائيني.H
( )7آية هّ
الل محمد سعيد الحبوبي.H
( )8آية هّ
الل علي باقر الجواهري.H
تدريسه وتالمذته:

في عام  1333هـ شرع بتدريس السطوح,
وفي عام  1337هـ بدأ بتدريس البحث الخارج
ف ��ي الفق ��ه واالصول ,وق ��د تخرج عل ��ى يديه
عشرات الطالب ,منهم:
( )1الشهيد اسد هّ
الل المدني .
( )2الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
( )3الشيخ وحيد الخراساني .
( )4الشيخ احمد فياض السدهي .
( )5الشيخ محمد مهدي شمس الدين .
( )6الشيخ حسين مشكوري .
( )7الشيخ حسن البهبهاني .
( )8السيد يوسف الحكيم .
صفاته و اخالقه:

تـحـ ��دث الش ��هيد محمد عل ��ي القاضي
الطباطبائ ��ي عن ��ه وق ��ال :لم يح ��دث الفقيد
الحكيم Hنفس ��ه بالرياس ��ة يوم ��ا من االيام,

في تلك االيام ال يهاب الرؤس ��اء والس�ل�اطين
واليتردد في اصدار الفتاوى .
هّ
 كـان الـسـيد رحمه الل سمحا عطوفايعامل االخرين بلط ��ف ,ولهذا اصبح محبوبا
ومهابا من قبل الجميع .
 كان ش ��ديد التواض ��ع ,والعج ��ب انيجد التواضع الى تلك الروح الواسعة سبيال.
 ومـن خصائصه االخرى :عدم اعتمادهف ��ي تامين ام ��وره المعاش ��ية على م ��ا يحصل
علي ��ه م ��ن االموال الش ��رعية ،ب ��ل كان يعتمد
عل ��ى الهدايا الخاص ��ة التي كان يرس ��لها اليه
مقل ��دوه ،اذ كان ��وا يعلمون ان الس ��يد الحكيم
 Hال يص ��رف على احتياجاته الش ��خصية من
االموال الشرعية .
 وكـ ��ان ل ��ه ايض ��ا برنام ��ج دقيق جدالحيات ��ه اليومية ,فهو اليف ��رط بالوقت ,ومن
ع ��اش معه م ��ن الطلب ��ة في النجف االش ��رف
يعرف جي ��دا متى يذه ��ب لمواجهت ��ه وفي اية
ساعة .
 وكـ ��ان لـلس ��يد الحكي ��م Hاهتم ��امكبي ��ر باحي ��اء مناس ��بات اه ��ل البي ��ت,K
وبالخص ��وص احي ��اء مـجالس ع ��زاء ابي عبد
هّ
الل الحسين ,Qاضافة الى قيامه بالعبادات
المستحبة مثل النوافل اليومية والتهجد بالليل
وغير ذلك .
خدماته:

امـ ��ا الـخـدم ��ات االساس ��ية الت ��ي ق ��ام
بها آية هّ
الل الحكيم Hفكانت تش ��مل تاس ��يس
المكتبات العامة في انحاء العراق كافة ,لنشر
الثقافة االس�ل�امية وتوعية الش ��باب المس ��لم
وحمايته م ��ن االنح ��راف ،واالنج ��راف وراء
االفـكار الهدامة التي كانت ناش ��طة ومنتشرة
آنذاك ,وقد بلغ ع ��دد تلك المكتبات اكثر من
 70مكتبة ,وكان اكبرها مكتبة االمام الحكيم
العامة في النجف االشرف ,التي كانت تحتوي
على  30000كتاب مطب ��وع ,وحوالي 5000
نسخة خطية .
وامـ ��ا خـدمـاتـه الـجليلة االخرى فتتمثل
ف ��ي بن ��اء المس ��اجد والتكايا والحس ��ينيات,
وتاس ��يس الـمراك ��ز الثقافي ��ة االس�ل�امية في
نق ��اط مختلف ��ة م ��ن الع ��راق ,وقيام ��ه بطبع
الكتب االسالمية وارسالها الـى انـحاء مختلفة
م ��ن العالم ,مضاف ��ا الى تاس ��يس المدارس
العلمية لطلبة العل ��وم الدينية ,ومن اهم تلك
المدارس:
( )1المدرسة العلمية في مدينة الحلة .
( )2المدرس ��ة العاملي ��ة ف ��ي النج ��ف
االشرف.
( )3مدرسة االفغانيين والتبتيين .

وقد بلغ عدد تلك املكتبات اكثر من  70مكتبة
و لـه مشاريع خدمية مختلفة اخرى خارج
العراق ,مثل بناء المساجد في لبنان وسورية
وباكس ��تان وافغانس ��تان والمدين ��ة المن ��ورة
وجعلها مراكز دينية الجراء العبادات ,واقامة
االحتف ��االت ,ونش ��ر االفـكـار االس� �ـالمـيـة,
وتوضي ��ح المس ��ائل واالح ��كام الش ��رعية,
وتوضيح ونشر افكار آل البيت.K
مواقفه السياسية:

كـان الس ��يد الحكيم Hمنذ ايام ش ��بابه
رافضا للظالمين واعداء الدين ,وقد ش ��ارك
بنفس ��ه ف ��ي التص ��دي لالحت�ل�ال البريطاني
الغاش ��م للع ��راق ,حي ��ث كان مس ��ؤوال ع ��ن

عدد الطالب في جميع الحوزات بشكل منقطع
النظير.
و لـغـ ��رض اغـن ��اء المواد الدراس ��ية في
الح ��وزة العلمي ��ة ف ��ي النجف االش ��رف ,قام
الس ��يد بادخال دروس جديدة مثل :التفس ��ير
واالقتصاد والفلسفة والعقائد ,لغرض توسيع
آفاق الطالب بالعلوم المختلفة ,حـتـى يـكونوا
عل ��ى اهبة االس ��تعداد للوقوف ام ��ام التيارات
الفكري ��ة واالف ��كار االلحادي ��ة القادم ��ة م ��ن
الخارج .
وقـد ش� �ـجـع كـل من له قدرة واس ��تعداد
على الكتابة والتاليف ,واش ��رف على كثير من

شارك بنفسه يف التصدي لالحتالل الربيطاني
الغاشم للعراق ,حيث كان مسؤوال عن املجموعة
املجاهدة يف منطقة الشعيبة يف جنوب العراق

طبعت في النجف االشرف عام  1365هـ ).
( )5منهاج الناسكين .
( )6شرح التبصرة .
( )7دليل الناسك .
( )8تعليقة على العروة الوثقى .
( )9تحرير المنهاج .
( )10مختصر منهاج الصالحين .
( )11حاشية على كتاب الدرالثمين .
( )12حاشية على الرسالة الصالتية .
( )13ش ��رح كت ��اب الم ��راح (ف ��ى عل ��م
الصرف).
( )14شرح تشريح االفالك .
( )15رسالة في سجدة السهو.
( )16رسالة مختصرة في علم الدراية.
( )17رس ��الة ف ��ي بع ��ض المس ��ائل
المتفرقة في الصالة.
( )18حواش على نجاة العباد.
( )19تعليقة على كتاب رياض المسائل.
( )20حواش على تقريرات الخونساري.
( )21الشرح النافع.
( )22منتخب الرسائل .

المجموعة المجاهدة في منطقة الش ��عيبة في المج�ل�ات االس� �ـالمـيـة التي كان ��ت تصدر في
جن ��وب الع ��راق ,وكان يعلم بالنواي ��ا الخبيثة ذلك الوقت ,من امثال مجلة االضواء ورسالة
لالس ��تعمارعندما اخذ يتبع سياسة فرّق تسد االسالم و(النجف) و غيرها.
في العراق .
مؤلفاته:
وقـ ��د بـ ��ذل الس ��يد الحكي ��م Hقصارى
عـلـى الرغم من المسؤوليات الجسام التي
جه ��وده في س ��بيل جمع ش ��مل المس ��لمين من كان يتحملها تج ��اه المرجعية ,وتجاه تدريس
المذاه ��ب المختلف ��ة ,عن طـريـق المش ��اركة وتخري ��ج الط�ل�اب والعلم ��اء ,كان مواظب ��ا
ف ��ي كثي ��ر م ��ن الفعالي ��ات الت ��ي كان يقيمه ��ا عل ��ى اداء مهامه ف ��ي حقل التالي ��ف ,ويمكن
اهل الس� �نّة ,مش ��جعا اياهم في الوقت نفسه الق ��ول ان المؤلفات العدي ��دة التي اصدرها
عل ��ى حـضـورهـ ��م فـ ��ي المقابل بالمناس ��بات الس ��يد الحكيم Hتعد دليال واضحا
الت ��ي يقيمها الش ��يعة ,وعندما اخ ��ذ الحكام عل ��ى اهتمام ��ه وس ��عيه في هذا
المرتبطون باالجنب ��ي بـتـرويـج افـكـار القومية المضمار.
العربي ��ة في الع ��راق؛ قام الس ��يد Hبالتصدي
و من هذه المؤلفات :
لتل ��ك االف ��كار ,وق ��اوم كل اش ��كال التعصب
( )1مستمس ��ك
والتمييز الطائفي والعرقي في العراق ,وخير العروة الوثقى .
ش ��اهد على ذلك اص ��داره الفت ��وى المعروفة
( )2نهج الفقاهة .
بحرم ��ة مقاتل ��ة االك ��راد في ش ��مال العراق,
( )3حقائ ��ق
النه ��م مس ��لمون ,تجمعهم مع الع ��رب روابط االصول.
االخوة والدين .
( )4منه ��اج
ومـ ��ن مواقف ��ه السياس ��ية االخ ��رى دعمه ا لصا لحي ��ن
لحركات التحرر في العالم االس�ل�امي ,وعلى (رس ��الته العملية
راس ��ها حركة تحرير فلس ��طين ,واصدر بهذا
الخص ��وص العديد من البيانات التي تش ��جب
الع ��دوان الصهيون ��ي ,وتؤك ��د عـلـ ��ى ضـرورة
الـوحدة االس�ل�امية ,لغ ��رض تحقيق الهدف
االس ��مى ,وه ��و تحري ��ر الق ��دس م ��ن اي ��دي
الصهانية المعتدين .

( )23حاش ��ية اس ��تداللية على كتاب الربا
من العروة الوثقى.
( )24تعليق ��ة عل ��ى توضيح المس ��ائل الية
هّ
الل البروجردي .
( )25حاش ��ية اس ��تداللية عل ��ى كت ��اب
التبص ��رة للعالم ��ة ,وغيره ��ا م ��ن المؤلفات
واالصدارات.
اوالده:

للس ��يد الحكي ��م Hاربع ��ة عش ��ر ولدا,
منهم عش ��رة ذك ��ور واربع بنات ,ام ��ا البنون
فهم :
 - 1آيـة هّ
الل الـسـيـد يـوسف الحكيم Hوهو
من مدرسي الفقه واالصول البارزين في حوزة
النجف االشرف .
 - 2السيد محمد رضا الحكيم.H
 - 3الش ��هيد الس ��يد مه ��دي الحكيم،H
الذي ق ��ام باغتياله عمالء مخاب ��رات النظام
الحاكم في العراق وذلك في الخرطوم عاصمة
السودان.
 - 4السيد كاظم الحكيم.G
 - 5شهيد المحراب محمد باقر الحكيم.H
 - 6الشهيد السيد عبد الهادي الحكيم.G
 - 7الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم.H
 - 8الشهيد السيد عالء الحكيم.G
 - 9الشهيد السيد محمد حسين الحكيم.H
 - 10السيد عبد العزيز الحكيم.G
وفاته:

انتق ��ل الس ��يد محس ��ن الحكي ��م Hإلى
رحم ��ة هّ
الل بعد عم ��ر طويل ,قض ��اه بالجهاد
هّ
في سبيل الل واعالء كلمة االسالم بشكل عام
والمذهب الش ��يعي بشكل خاص ,وذلك / 27
ربيع االول  1390 /هـ  ,واس ��تغرق تشييعه من
بغداد الـى النجف االشرف مدة يومين بموكب
مهيب ،حضره مئات االالف من المؤمنين,
حت ��ى كاد ان يتح ��ول ذل ��ك التش ��ييع ال ��ى
انتفاضة صارخة ضد النظام البعثي في
العراق ,وتم دفن ��ه في مقبرة خاصة
ال ��ى جوار مكتبته في مدينة النجف
االشرف .

لم يحدث الفقيد الحكيم Hنفسه بالرياسة يوما من االيام ,لكني
وجدت الزعامة والرياسة هي التي وجدته الئقا وجديرا بها
بـعد وفاة المرجع الس ��يد البروجرديH
اصبح الس ��يد محس ��ن الحكيم Hمرجعا عاما
للش ��يعة ,فاخذ بوضع نظ ��ام اداري للحوزة,
وش ��رع ببناء المدارس وارس ��ال المبلغين الى
نقاط الع ��راق المختلف ��ة .وبهذا العم ��ل ازداد

هذه جملة ما يقال من تشكيكات
في أن (المهدي  Qوجود
تت
وهمي) ومن يرغب
م
ة
على
باالطالع
نصوص كلمات هؤالء
المدعين ،ما عليه سوى
الرجوع إلى المصادر التي سبق
ذكرها ،مع العلم أننا ذكرنا
مضمون كالمهم جميعًا ،وبألفاظ
جملتهم .هذا وقد برزت هذه
الشبهة  -أن المهدي Qخرافة -
من نسج خيال الشيعة مكررًا في
فضائية صفا على لسان مشايخ
التحريف.
والجواب على هذه الشبهة يقع في
محاور ثالثة هي:

لتصبح س ��لوكاً عاماً وحياة معاش ��ة بعد أن ظلت ولقرون
متمادية حبيسة النفس والوجدان.
وه ��ذا اإليمان البش ��ري يخ ��رج ه ��ذه الحقيقة من
الوص ��ف ال ��ذي ألق ��اه ه ��ؤالء المش ��ككون ،بوهميتها،
وانها من نس ��ج الخيال الخراف ��ي ،وأن الخزعبالت هي
المنش ��أ إليجادها ,ليجعلها من اكبر الحقائق االنسانية
التي تنش ��دها البشرية ,بل قد كتب عنها عباقرة العالم
المئ ��ات من المصنف ��ات ,فمن غير المعق ��ول أن تجتمع
البش ��رية باجمعها على امر تصفه بالحقانية والواقعية,
ثم يأتي ش ��رذمة ينكرونه إال أن يك ��ون الداء في عقولهم
انفسهم.
 _2المحور الثاني :أن الكتاب والس ��نة قد
تناوال هذه الحقيقة وأش ��بعاها بحث� �اً وتأكيداً وتفصيالً،
ب ��ل تناول ��ت الس ��نة أدق تفاصيل ه ��ذه العقي ��دة ،وتتبع
العلماء كلمات الوح ��ي بالبحث والتحليل حتى غدت هذه
الحقيق ��ة من أثرى الحقائ ��ق الدينية ،دليالً وتفصيالً،
وبحثاً وتحليالً.
إذ يكف ��ي في ��ه أن نتحدث عن عش ��رات الكتب التي
ذك ��رت المهدوية عل ��ى أنهاحقيقة إلهية س ��ماوية تحدث
عنه ��ا الق ��رآن ،وأثرتها الس ��نة النبوية ،فه ��ذا القرآن
تحدثنا العش ��رات م ��ن آياته الكريمات ع ��ن المهديQ
وخروجه وفس ��ر العلماء من الفرق االس�ل�امية كافة هذه
اآليات بالمهدي:Q
للهَّ
ُ
َّ
ومنها قوله تعال ��ى(( :وَ لِيُمَحِّ� �صَ ا الذِينَ آمَنُوا
وَيَمْحَ� �قَ الْكاف ِِري� �نَ )) إذ ذك ��ر الش ��افعي الحموين ��ي أن
المقصود فيها هو ظهور المهدي.Q
ذك ��ر انها في المه ��دي أبو بكر الهيثم ��ي في مجمع

الفوائد ومنبع الفرائد.
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((
ْ
وقول ��ه تعال ��ىْ ِ :
ِ ِ
بِ� �هِ َقبْ َل مَوْتِ� �هِ)) فقد ذكر القن ��دوزي الحنفي في ينابيع
المودة انها نزلت في المهدي Qوذكر ذلك غيره.
ومنه ��ا قوله تعالى(( :وَلَ َقدْ َكتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
ِّ
الذ ْك � ِ�ر أَ َّن ا َألْرْضَ ي َِرثُه ��ا عِب ��ادِيَ الصَّالِحُ ��و َن)) إذ ذكر
الحافظ القندوزي الحنفي أنها نزلت في المهدي Qفي
كتابه (عقد الدرر).
للهَّ
ُ
ومنه ��ا قوله تعالى (( :وَعَ� �دَ ا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ ُكمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِ َفنَّهُمْ فِي ا َألْر ِْض)) حيث ذكر
العالمة النيس ��ابوري في تفس ��يره أنها نزلت في المهدي
.Q
َ
ومنه ��ا قوله تعال ��ى(( :وَن ُِري� �دُ أ ْن نَمُنَّ عَلَ ��ى الَّذِينَ
اسْتُضْعِ ُفوا فِي ا َألْر ِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوا ِرثِينَ))
حيث ذكر الحنفي الشيباني في (كشف البيان) نقالً عن
(تفسير البرهان) أنها نزلت في المهدي.Q
ومنه ��ا قوله تعالى(( :وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّ ��اعَةِ َفال تَمْتَر َُّن
بِها)) حيث ذكر الس ��يوطي الش ��افعي في تفس ��يره (الدر
المنثور) أنها في المهدي.Q
هذا نزر يسير من اآليات الكثيرة التي ذكر العلماء
أنها في المهدي.Q
ام ��ا فيم ��ا يرتب ��ط بالس ��نة النبوي ��ة الش ��ريفة فقد
ألف العلماء كتباً مس ��تقلة ع ��ن اإلمام المهدي Qفضالً
عم ��ن بوب له أبواباً وفصوالً مس ��تقلة في كتبهم الجامعة
لالحاديث النبوية الشريفة ,ومن هذه الكتب نذكر:
 .1كت ��اب (عقي ��دة أهل الس ��نة واالثر ف ��ي المهدي
المنتظر )Qلعبد المحسن بن حمد العباد (الوهابي).

((املهدي Qوجود وهمي!))

لكن ��ي وج ��دت الزعام ��ة والرياس ��ة ه ��ي التي
وجدت ��ه الئق ��ا وجديرا بها ,وق ��د نقل لي احد
مقربيه بانه لم ير الس ��يد يوما يضحك بصوت
ع ��ال ,وف ��ي اش ��د االح ��وال الت ��ي تدع ��و الى
الضحك وجدته مـبـتـس� �ـمـا ال اكثر ,باالضافة
الى ذلك كان رجال فريدا من نوعه بالشجاعة

( )4مدرس ��ة ش ��ريف العلم ��اء بكرب�ل�ا
المقدسة.
( )5مدرس ��ة الس ��يد اليزدي ف ��ي النجف
االشرف.
( )6مدرس ��ة دارالحكم ��ة ف ��ي النج ��ف،
وغيرها.

دوره في حوزة النجف االشرف:

 _1المح���ور األول :في أن
الحقيقة المهدوية ليس ��ت من نس ��ج
الخي ��ال ونق ��ول عنه إجم ��االً :إن كل
م ��ن يمت إلى العل ��م أو الثقافة بصلة
يعرف ومن دون أدنى مخالجة للشك
أن البش ��رية تؤم ��ن ب�ل�ا بدّي ��ة ختم
الحياة اإلنسانية بالصالح والعدالة،
وقطع حالة الفساد والظلم ،وأن هذا
االرتق ��اب ال يك ��ون إال عل ��ى يد رجل
إله ��ي له القدرة عل ��ى تحقيق األمنية
البش ��رية وتجس ��يدها ف ��ي الواق ��ع,

( .2المهدي حقيقة ال خرافة) لمحمد بن أحمد بن
إسماعيل حيث ذكر فيه مجموعة من الفصول منها فصل
االحادي ��ث الواردة في ش ��أن المه ��دي ,Qومنها فصل
اهتم ��ام العلماء باحاديث المه ��دي ,Qوفصل نصوص
أهل العلم في اثبات حقيقة اإلمام المهدي.Q
( .3االئمة االثنا عش ��ر) تأليف أبو عبد اهلل ش ��مس
الدين محم ��د بن علي بن محمد الش ��هير بـ (ابن طولون
الدمش ��قي الحنف ��ي) حي ��ث ذك ��ر تح ��ت عن ��وان الحجة
المهدي Qأن الثاني عش ��ر منهم هو محمد بن الحس ��ن
وهو ابو القاسم.Q
( .4اليواقي ��ت والجواه ��ر في بي ��ان عقائد االكابر)
تألي ��ف اإلمام عبد الوهاب الش ��عراني ،حي ��ث ذكر في
البحث الخامس والستين من كتابه أخبار خروج المهدي
 Qوالدجال وعيسى Qوالدابة و غيرها.
( .5منهاج السنة النبوية) تأليف ابن تيمية الحراني
الدمشقي الحنبلي ,حيث ذكر في الجزء الرابع فيه وفي
فصل االحادي ��ث التي يحتج بها على خ ��روج المهديQ
احاديث صحيحة.
( .6المصن ��ف) تأليف الحاف ��ظ الكبير عبد الرزاق
الصنعان ��ي المتوفي  211هجرية ,ذك ��ر في باب المهدي
 Qجملة من الروايات واالخبار التي تحدثت عن س ��يرة
المهدي.Q
( .7س ��نن ابن ماجة) للحافظ ابي عبد اهلل محمد
بن يزي ��د القزويني المعروف بابن ماج ��ة المتوفي 275
هجري ��ة ,فقد بوب فيه باباً باس ��م باب خ ��روج المهدي
.Q
( .8س ��نن أب ��ي داوود) لإلمام الحاف ��ظ ابي داوود

بن االش ��عث السجس ��تاني االس ��دي المتوفي س ��نة 275
هجرية ,افرد في سننه كتابا باسم كتاب المهدي.Q
( .9س ��نن الترم ��ذي) للحاف ��ظ ابو عيس ��ى محمد
بن عيس ��ى بن س ��ورة بن موس ��ى بن الضحاك الترمذي
المتوف ��ي  297هجرية ,أفرد في كتابه الجامع الصحيح
باباً باسم ما جاء في المهدي.Q
هذا غير العش ��رات إن لم نقل المئ ��ات من العلماء
الذي ��ن صنفوا وكتبوا وتحدثوا ع ��ن المهدي Qوخروجه
وانه حقيقة اسالمية ال غبار عليها.
ً
ً
فلو كان المهدي Qخرافة ،أو وجودا وهميا ،فهل
يا ترى ،ومن الالئق بهؤالء الكبار من العلماء أن ينبروا
للكتابة عن الخرافات ويسجلوها؟
 _3المح���ور الثال���ث :ف ��ي أن الحقيق ��ة
المهدوية عن ��د االمامية االثني عش ��رية حقيقة خارجية
نبعت م ��ن األدل ��ة المتنوع ��ة الصحيح ��ة والصريحة في
أن االرتباط بحبل الس ��ماء ال يك ��ون إال من خالل العترة
الطاهرة Kالمختومة بهذه الحقيقة المهدوية.
فإن حقيقة المهدي Qعند اإلمامية قد دلت عليها
األدلة المختلفة _من عقلية ونقلية_ من القرآن والسنة،
من التاريخ والسيرة والترجمة ،من المشاهدة واللقاء.
فضالً عن األدلة العامة التي تثبت أن الدين ال يقوم
إال بش ��خص إله ��ي ،ببرك ��ة وجوده تحف ��ظ األرض ومن
عليها ،ويتلقى الناس بركات السماء وينعمون بها.
والحديث ع ��ن المه ��دي Qوانه حقيقة متجس ��دة
يعيش ��ها الش ��يعة المؤمنون به في كل آن من آناء حياتهم
ول ��و على نحو االجمال يخرجنا عن الغرض في الرد على
هذه الش ��بهة ،إذ ال يخفى أن االدلة العقلية التي ذكرت

في قضية المهدي Qقد الفت فيها كتب مستقلة ,فضالً
عما ورد من تفسير لآليات القرآنية بالمهدي.Q
أما االخب ��ار والروايات فإن فيم ��ا ورد عن كل إمام
م ��ن أئمة اه ��ل البيت Kفي المهدي Qق ��د صنف فيه
مصنفات مس ��تقلة وافردت له العش ��رات من االبواب في
المجاميع الحديثية الكبيرة.
وأم ��ا فيم ��ا يرتب ��ط بالتاري ��خ والس ��يرة فقد صنف
الش ��يعة عش ��رات الكتب والمجلدات عن المهدي Qفي
ه ��ذا الباب ,ب ��ل تعدى االم ��ر إلى اكثر م ��ن ذلك حيث
اف ��ردت لغيبة المه ��دي Qالكتب والمؤلف ��ات فضالً عن
طول عمره واس ��باب غيبته وعالمات ظهوره واالنتفاع به
ف ��ي غيبته ,وكل مفردة من ه ��ذه المفردات نجد لها في
المكتبة االسالمية الشيعية االمامية العشرات من الكتب
والمصنفات والرسائل والتحقيقات.
ه ��ذا وان الواق ��ع الفقه ��ي واالرتب ��اط الدين ��ي في
المذهب االمامي يقوم على أس ��اس غيبة اإلمام Qوان
الفقهاء نواب عنه في اس ��تخراج االحكام واستنباطها,
والحدي ��ث عن كل ذلك يلزمن ��ا باإلطناب والتفصيل وهو
م ��ا يخرجنا عن مح ��ل البح ��ث ،وذكر جان ��ب من هذه
الجوانب ون ��وع من هذه االدلة دون ذك ��ر االنواع االخرى
اختص ��ار مخل قد يتوه ��م البعض انحص ��ار الدليل عليه
وعل ��ى وج ��وده وامامته به ��ذا الن ��وع دون غي ��ره ,لذلك
اكتفينا به ��ذه االش ��ارات االجمالية لمجم ��ل األدلة التي
يعتمدها المس ��لمون الش ��يعة ف ��ي اثب ��ات أن الحجة ابن
الحس ��ن Qحقيقة معاش ��ة من قبل اف ��راد هذه الطائفة
في كل لحظ ��ة وآن من آنات حياتهم .فهل يعقل بعد ذلك
تصديق من يقول بان المهدي Qخرافة؟!

أقوال ومقاالت
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الشيخ حسين المعتوق /الكويت

ال ش ��ك ,ان ف ��ي غيبة اإلم ��ام المهدي المنتظ ��ر Qجانباً
تعبدياً نس ��تطيع ان نعتبره من األس ��رار اإللهي ��ة ,فهناك جملة
م ��ن القضايا التي نس ��لم بها في الش ��ريعة المقدس ��ة وال نعرف
جميع أبعادها ,ومن ذلك ,ما يعتقده سائر المسلمين بل سائر
الديانات ,قضية رفع المس ��يح Qإلى السماء ,حيث رفعه اهلل
تب ��ارك وتعالى إلى الس ��ماء ,ول ��م يمكّن الذي ��ن أرادوا قتله من
ذل ��ك ,وكذل ��ك قضية حياة الخض ��ر Qالتي يقب ��ل بها جمهور
المس ��لمين ,وكما صرح بذلك عدد من كب ��ار الفقهاء والحفاظ
من س ��ائر علماء المس ��لمين ,أمث ��ال الحافظ (ب ��ن كثير) عند
تعرضه لهذه القضية ,والحافظ (ابن الصالح) كما في مس ��ائله
وفتاويه ,والحافظ (ابن حجر العسقالني) وغيرهم.

الشيخ محمد العباد /السعودية

الشيخ جعفر الهادي /العراق

لقد ص ��در من النبي األك ��رم Nومن أه ��ل بيته Kورويت
ونقل ��ت ووصلت إلين ��ا منهم المئ ��ات من األحاديث ح ��ول اإلمام
المه ��دي ,Qوانه يظهر في آخر الزم ��ان ,ويقوم بنهضة إلهية
ش ��املة واسعة ,ينش ��ر بها العدل والقسط في كل مكان ,ويطهر
األرض من الفساد والظلم الواقع على الناس.
فظه ��وره Qحقيق ��ة وال يختص بنقلها المس ��لمون الش ��يعة
االمامي ��ة بل ينقله ��ا العلماء الكب ��ار من أهل الس ��نة _الفضالء
منه ��م_ وقد ألفوا في هذا المجال كتب ��ا عديدة ,وهناك حوالي
( )30أو ( )40كتاباً قد ألفها علماء من أهل السنة على اختالف
مذاهبه ��م ,منها (قالئد الدرر) للمقدس ��ي الش ��افعي وكان قد
ألفه قبل  600أو  700سنة ,وقد نقل فيه عشرات الروايات عن
النبي األكرم ,Nومن أهل بيته ,Kحول اإلمام المهدي.Q

الشيخ رفيعي /إيران

اإلمام أمي ��ر المؤمنين Qوهو أول األئم ��ة Kوالذي بينه
وبي ��ن اإلمام المهدي Qعش ��رة من األئم ��ة ,Kنجده _وكما
تق ��ول الروايات _:إذا ذك ��ر اإلمام المهدي Qف ��ي خطبه وفي
كلماته فإنه يقول( :آه شوقا إلى لقياه.)Q
السيد محمد باقر المهري /الكويت

اإليمان بظهور قائد يصلح األمور ويحقق العدل واإلنصاف
هو عنوان لطموح اتجهت اليه البش ��رية ,فجميع األديان واألمم
والمذاهب ,وحتى المذاهب المادية منها ,تؤمن بوجود شخص
منقذ ,ينقذ المس ��يرة اإلنس ��انية ,وليس ثمة ق ��وم ,وال أمة ال
تؤمن بهذه األطروحة ,بل ان البش ��رية ومن قبل اإلسالم كانت
تتح ��دث بأنها مظلوم ��ة ومهتوكة الحقوق ,وان هناك ش ��خصاً
سيأتي إلصالح حالها.

الشيخ علي السلمان /البحرين

نقف م ��ع الحاجة الحضاري ��ة لوجود اإلم ��ام المهدي,Q
ونقصد بالحاجة الحضارية ان البشرية بتطورها الحضاري هي
بحاجة إلى فكرة اإلمام المهدي ,Qوال تس ��تغني اإلنسانية في
كماله ��ا الحضاري عن هذه الفكرة ,ولعل هذه الحاجة هي التي
ترجم� �تْ بوجود ه ��ذه الفكرة في الديانات الس ��ماوية المختلفة.
فوج ��ود المصل ��ح ال ��ذي يقود عملي ��ة إصالحية ش ��املة في آخر
الزمان موجودة في كل األديان.
كم ��ا لم تغب ه ��ذه الفكرة حت ��ى عن األطروحات البش ��رية
أيضاً ,ومنذ القدم ولح ��د اآلن ,حيث انها تقول بان هناك من
س ��يقود هذه المجموعة البشرية ذات الفكر المعين إلى ان تصل
إلى كمال التقدم اإلنساني والبشري.
ونح ��ن في فكرنا اإلس�ل�امي االمامي نعتم ��د بإيماننا بهذه
الفك ��رة على ما ورد في رواي ��ات النبي Nوروايات أهل بيتهK
من ان هناك أئمة اثنى عشر هم سلسلة األئمة الطاهرين,K
ابتداء من علي بن أبي طالب Qوانتهاء باإلمام المهدي.Q
ً

السيد محمد الموسوي /لندن

ان اهلل لم يتركن ��ا بدون قيادة متكاملة الس ��لوك والحركة
على طول الزمن ,ومنذ بدء الخليقة ,فقد تم وعلى مر العصور
هداي ��ة الناس م ��ن قبل قادة مقدس ��ين وحكماء ه ��م (األنبياء
والمرسلون) والسيما آخرهم وأفضلهم النبي محمد ,Qومن
بعده األئمة اإلثنا عش ��ر المعصومون ,الذي ��ن هم قادة العالم
من بعد الرس ��ول الخاتم ,Nومنه ��م وآخرهم اإلمام المهدي
 Qالذي ولد في س ��امراء سنة  255هجرية ,وهو الغائب عنا
اآلن.

الشيخ عفيف النابلسي /لبنان

ول ��د اإلم ��ام المهدي Qس ��نة  255للهجرة في س ��امراء,
وغاب الغيبة الصغرى من سنة  260إلى سنة  329للهجرة ,ثم
غاب غيبته Qالكبرى بعد ان رتب أمر المسلمين بالشكل الالئق
وجع ��ل للفقي ��ه من بعده والية عامة ,بع ��د ان كان والية خاصة,
ووكال ��ة لمجموع ��ة معروفة بالزه ��د والورع والتق ��وى واإلنصاف
والع ��دل ,لقد هيأ اإلم ��ام Qالجو ليجعل للفقي ��ه والية عامة,
وعل ��ى ذلك ف ��ان المراجع العظم ��اء والفقهاء ه ��م وكالء ونواب
لإلمام بقية اهلل األعظم.Q

بقلم :الشيخ حسين النجاتي

ليلتحق بصف ��وف جيش هذه الدول ��ة الصالحة،
فب�ل�اغ وبُغية العب ��د الصالح أن يك ��ون جندياً في
هذه الدولة العظمى التي بشّر بها القرآن الكريم
والرسول األعظم Nحين قال( :ال تذهب الدنيا
حت ��ى يقوم بأمر أمتي رجل من ولد الحس ��ينQ
يمألها عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً).

يف دولة املهديQ
يتسلط وينتصر الصالحون
على املفسدين
وب�ل�اغ وبُغي ��ة ومطل ��وب العب ��د الصال ��ح أن
يك ��ون جندياً ف ��ي دول ��ة (الَّذِي� �نَ إن مَّكَّنَّاهُمْ فِي
ا َألر ِْض أَ َقامُ ��وا الصَّ�ل�اةَ وَآتَ� �وُا ال� �زَّ َكاةَ وَأَمَ� �رُوا
بِالْـمَعْرُوفِ وَنَهَوْا ع َِن الْـمُنك َِر وَللِهَِّ عَاقِبَةُ ا ُألم ُِور)
حي ��ث (يملّكه ��م اهلل مش ��ارق األرض ومغاربها،
ويظه ��ر به الدّي ��ن ،ويميت اهلل ب ��ه (أي المهدي
 )Qوبأصحاب ��ه الب ��دع والباط ��ل كم ��ا أم ��ات
السفهاء الحقّ حتى ال يُرى أين الظلم ،ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر).

األمة ومسؤولية التمهيد للظهور

دولة العباد الصالحين

على القوم الفاسدين ،ويسيطرون على مواهبهم
وإمكانياتهم ،وهؤالء الصالح ��ون يملكون جميع
مؤهالت الصالح واإلص�ل�اح ،فهم مؤهلون من
ناحية التقوى والورع والخوف من اهلل عزّ وجل،
ومؤهل ��ون م ��ن ناحية العل ��م والوع ��ي ،ومؤهلون
م ��ن ناحي ��ة التدبي ��ر واإلدراك والتنظيم الفردي
واالجتماع ��ي ،ومن أراد م ��ن العابدين أن يح ّقق
بغيت ��ه وهدفه ف ��ي هذه الحي ��اة فما علي ��ه إال أن
يك ��ون متصف� �اً بصف ��ات الجن ��دي الذي يس ��تعد

مقتبس
من برنامج (منتظرون) الحلقة الثانية.
فضائية الفرات

سلسلة أنوار مهدوية

دولة المهديQ
ورد في تفسير القمّي في تفسير قوله تعالى:
(وَلَ َق� �دْ َكتَبنا فِي الزّب ُِور مِنْ بَعْدِ ال ّذِ ْك ِر َّأن االَرْضَ
ي َِرثُه ��ا عِب ��ادِيَ الصّالِح ��و َن إ ًّن ف ��ي هَ� � َذا لَبَالغا
�وم عابِدي� �نَ) ق ��ال( :أن األرض يرثها عبادي
لّ َق � ٍ
الصالح ��ون)( :القائم Qوأصحاب ��ه) ففي هذه
الدولة الكبرى يتس� �لّط وينتصر القوم الصالحون

إن القضي ��ة المهدوي ��ة وموضوع اإلم ��ام المهدي ,Qمن
المواضي ��ع الت ��ي طرحت ف ��ي بداي ��ة البعثة النبوية الش ��ريفة,
وليس كما يتصور البعض بأنها مقارنة لوالدة اإلمام Qأو قريبة
منها ,فقد الفت بعض الكتب في اإلمام المهدي Qقبل والدته
 Qوأش ��ارت إلى قدومه وبش ��رت به ,والرواي ��ات التي وصلت
إلينا ع ��ن النبي Nأو األئم ��ة Kهي روايات يصع ��ب إنكارها
لكثرة عددها الذي بلغ ح ��د التواتر المعنوي ,وقد تناولت هذه
الرواي ��ات مح ��اور عديدة وجوان ��ب مختلف ��ة ,وأرادت جميعها
ان يك ��ون موضوع المهدوية واإلمام المه ��دي Qحيا في نفوس
المسلمين حتى من قبل ان يولد.Q

ربما يخفى على البعض
دور األم ��ة في صن ��ع الواقع
المالئم للظهور المبارك،
وحتى تتضح الص ��ورة ال بد
أن نفهم أمراً مهماً ،وهو أن
الخطابات الدينية العظيمة
يس ��اهم في صنعه ��ا وصنع
عظمته ��ا أم ��ران ،هم ��ا :
شخصية الملقي للخطاب،
وكيفية إلقائه.

ألطال ��ه اهلل تعال ��ى حت ��ى يظه ��ر الحج ��ة من
آل محم ��د Nليمألها قس ��طاً وع ��دالً ،فهذا
الخطاب ال يمكن أن يصدر اشتباهاً أو خطأً،
وبالتالي ال بد من اإليمان المطلق به والتسليم
القلب ��ي ل ��ه ال ��ذي يتبع ��ه المج ��اراة العملي ��ة
لمضمونه ...
ث ��م تأتي مس ��ألة كيفي ��ة اإللق ��اء ،أي أن
الملق ��ي وهو المعصوم  -كان قد ألقى الفكرة
المهدوي ��ة بش ��كل واض ��ح ونص ال إجم ��ال فيه
وال إهم ��ال ،وأكد عليها بق ��در درجة أهميتها

الحلقة األولى
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الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي

الشيخ ُ
الكليني و ع ُ
ِلل
الغيبة
صنف الشيخ الكُليني Gالكتاب الكبير
المع ��روف ب ��ه والمس� �مّى (بالكاف ��ي) ف ��ي
عش ��رين س ��نة ,وقد توفي Gببغداد س ��نة
329ه� �ـ ،كم ��ا قال الش ��يخ النجاش ��ي في
رجاله وهو يؤرّخ للشيخ الكليني.
وفي تأليفه للكافي عقد الشيخ الكليني
لصاح ��ب الزم ��ان Qثماني ��ة أب ��واب ف ��ي
عش ��رين صفحة ،بابان منه ��ا في الغيبة،
ومن دون عنوان:
األول م ��ن البابي ��ن ،باب ن ��ادر ،فيه
ثالث ��ة أخب ��ار لي ��س فيه ��ا ش ��يء ع ��ن عِلل
الغيبة ،وف ��ي الباب الثان ��ى منهما ثالثون
حديث� �اً يمك ��ن تصنيفه ��ا في ثالث ��ة أبواب
هي:
 1ـ حكمة المحنة و
التمحيص:

اعينك ��م حت ��ى
تمحّص ��وا ،ال
واهلل ال يك ��ون
ما تم ��دون اليه
اعينك ��م حت ��ى
تميَّ ��زوا ،ال
واهلل ال يك ��ون
ما تم� �دّون اليه
اعينكم إالّ بعد
إي ��اس ،ال واهلل ال يك ��ون م ��ا تم ��دون اليه
أعينكم حتى يش ��قى من يش ��قى ويُسعد مَنْ
يُسعد).
واختص ��ره ف ��ي الخب ��ر الثال ��ث :ع ��ن
منصور الصيقل نفس ��ه إذ قال :قال لي أبو
عب ��داهلل الصادق( :Qيا منصور ،إ ّن هذا
األم ��ر ال يأتيك ��م إالّ بعد إي ��اس ،و ال واهلل
حت ��ى تميّ ��زوا ،و ال واهلل حت ��ى تُمحّصوا،
و ال واهلل حتى يش ��قى مَن يش ��قى و يُس ��عد

من علل الغيبة
أن ال يكون يف عنقه Qبيعة

وقد عقد الش ��يخ الكليني لهذا المعنى
باب� �اً مس ��تقالً بعن ��وان (ب ��اب التمحي ��ص
واالمتحان) ضمنه س ��تة أخب ��ار عن االئمة
االطهار.K
ومنه الحديث الثاني الذي جاء :بسنده
ع ��ن اإلمام الكاظ ��م Qانه ق ��ال( :Qإنّه
الب� �دّ لصاح ��ب األمر من غيب ��ة حتى يرجع
عن ه ��ذا األمر مَنْ كان يق ��ول به; إنّما هي
فتنة من اهلل عزّوج ّل امتحن بها خلقه).
والحديث الثالث فيه :جاء بس ��نده عن
أبيه اإلمام الصادق Qحيث قال( :Qأما
واهلل ليُغيّبنّ امامكم سنيناً من دهركم (و)
لمُتَحَصُ� �نّ حتى يُقال :مات أو هلك بأىّ واد
سلك).
والحدي ��ث الخامس فيه ،جاء بس ��نده
(إن للقائم
عن ��ه Qايضاً حي ��ث ق ��الَّ :Q
غيب ��ة قب ��ل أن يق ��وم .اِ ّن اهلل عزّوج ّل يحبّ
أن يمتح ��ن الش ��يعة ،فعن ��د ذل ��ك يرت ��اب
المبطلون).
وآخرها كان عن منصور الصيقل حيث
قال :كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة
من أصحابنا جلوس� �اً (نتح� �دّث عند اإلمام
الصادق )Qوهو Qيس ��مع كالمنا ،فقال
لنا( :في أىّ شىء انتم؟ هيهات هيهات ،ال
واهلل ال يك ��ون ما تمدون الي ��ه اعينكم حتى
تُغربل ��وا ،ال واهلل ال يك ��ون ما تم ��دون اليه

الحلقة ()2

مَ ��ن يُس ��عد) .وه ��ذا الخب ��ر ه ��و المرتبط
بالموضوع ,وما عداه في مطلق التمحيص
واإلمتح ��ان ,وقد م� �رّ أن الكليني لم يُعنون
شيئاً من ذلك بعلّة الغيبة أو نحوه ،وسيأتي
من الشيخ الطوس ��ي التنبيه إلى أن ذلك ال
يمكن أن يكون علّة للغيبة.
 2ـ حكمة الخوف على
النفس:
وأربع ��ة م ��ن أخبار ه ��ذا الب ��اب هي:
الخامس والتاس ��ع والثاني عشر والعشرون
ع ��ن زُرارة عن الصادق Qوال أحس ��بها إالّ
خبراً واحداً بثالثة طرق ،اقصرها التاسع
و الثام ��ن عش ��ر ،و أط ��ول منه ��ا التاس ��ع
والعشرون ،و اكملها الخبر الخامس الذى
مرّ صدره وذيله ،وقال فيه زُرارة :س ��معت
أباعبداهلل Qيق ��ول( :إ ّن للقائم غيبةً قبل
أن يق ��وم .قلت :و لِمَ؟ ق ��ال :يخاف .و أومأ
بيده إلى بطنه).
3ـ ّ
علة أن ال تكون
عليه Qبيعة:
و ف ��ي الخب ��ر الس ��ابع و العش ��رين من
أخب ��ار باب الغيبة :بس ��نده عن هش ��ام بن
س ��الم عن الص ��ادق Qأيضاً ق ��ال( :يقوم
القائ ��م وليس ف ��ي عُنقه عه ��د وال عقد وال
بيعة).

الشيخ حسين األسدي

في مجلس ��ه ومعي غي ��ري  ،فقال لنا ( :إياكم
والتنوي ��ه  -يعن ��ي باس ��م القائ ��م - Qوكنت
أراه يري ��د غي ��ري ،فقال لي  :ي ��ا أبا عبد اهلل
 ،إياك ��م والتنوي ��ه  ،واهلل ليغيب ��ن س ��بتا من
الده ��ر ،وليخمل ��ن حتى يقال  :م ��ات أو هلك
بأي واد سلك ؟ ولتفيضن عليه أعين المؤمنين
 ،وليكفأن كتكفئ الس ��فينة ف ��ي أمواج البحر
حتى ال ينجو إال م ��ن أخذ اهلل ميثاقه  ،وكتب
اإليمان في قلبه  ،وأيده بروح منه  ،ولترفعن
اثنتا عش ��رة راية مشتبهة ال يعرف أي من أي .

للظــــــــــ ��روف
المو ضو عي ��ة
ا لمــــــــــحيطة
بالملقــــــــــى,
ولمضمـــــ ��ون
القضـــــــــــــي ��ة
الملقاة.
وبعد عصمة الملقي وطريقته المناسبة في
اإللق ��اء تبقى مهمة الملق ��ى عليه ،أي األمة،
فهي المسؤولة عن حفظ هذه القضية وتنميتها

ان عظمة الخطاب الديني تتوقف على امللقي
للخطاب وكيفية القائه

وعندم ��ا نالحظ هذين
العنصري ��ن ف ��ي القضي ��ة
المهدوي ��ة نج ��د أن الملقي
للخطاب تمثل بالمعصومين
عموم� �اً ،وم ��ن المعلوم أن
المعصوم ال يمكن أن يتطرق إلى كالمه الخطأ
أو االش ��تباه  ،وهذا ما يضفي قدس ��ية ال مثيل
له ��ا على أي ��ة قضي ��ة يوجه المعص ��وم خطابه
إليها.
فخطاب النب ��ي Nلألمة بأن المهديQ
من ولده ,أو من ولد فاطمة ومن ولد الحسين
تحدي ��داً ،وأنه لو لم يبق إال ي ��وم واحد للدنيا

في المنظومة الديني ��ة  ،ولذا نالحظ أن نبي
اإلس�ل�ام Nوأه ��ل بيته Kقد رك ��زوا كثيراً
على قضية المهدي Qإلى الحد الذي اضطر
المخالف إل ��ى االعتراف بتل ��ك القضية رغماً
عن ��ه ،وإن ح ��اول المناقش ��ة ف ��ي الصغرى,
أي في ش ��خص المهدي Qوأنه ابن الحس ��ن
العس ��كري Qأو رج ��ل يولد في آخ ��ر الزمان
ليكبر ويقوم بانقالب عسكري وثقافي شامل.
 ج ��اء في بحار األن ��وار ج  - 51ص 147و كت ��اب الغيب ��ة للنعمان ��ي  -ص  ،153ع ��ن
محم ��د بن عص ��ام  ،قال  :حدثن ��ي المفضل
ب ��ن عمر ،ق ��ال  :كنت عند أب ��ي عبد اهللQ

قال المفضل  :فبكيت  ،فقال لي :ما يبكيك؟
قلت :جعلت فداك ،كيف ال أبكي وأنت تقول:
ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يعرف أي من
أي؟ ق ��ال :فنظر إلى كوة في البيت تطلع فيها
الش ��مس في مجلس ��ه ،فقال :أهذه الش ��مس
مضيئ ��ة ؟ قل ��ت  :نع ��م  .فق ��ال  :واهلل ألمرنا
أضوء منها).
فه ��ذه الرواية -وأمثاله ��ا كثير -تبين أن
أه ��ل البيت Kيصرحون ب ��أن قضية المهدي
 Qواضحة جداً وال تقبل االشتباه وال الخطأ،
لكن لمن يرى نور الشمس وليــــــــــس لألعمى.
فأهمية القضيـــة  -أية قضية  -تـــــــــابعة

بالشكل الذي يمهد للظهور المبارك ،وبالتالي
يجب على األمة أن تعمل على تطبيق التعليمات
التي جاءت ع ��ن أهل بيت العصمة ،Kوهذا
يعني أن عل ��ى األفراد أن يب ��دأوا بتطبيق تلك
التعليم ��ات ,وه ��ي ما تس ��مى بواجب ��ات زمن
الغيب ��ة الكب ��رى حتى يصب ��ح الف ��رد وبالتالي
األم ��ة بصي ��راً بالنور المه ��دوي ،وال يش ��تبه
علي ��ه األمر .ومنه تعرف أهمي ��ة دور األمة في
هذه القضية ،وفي الوقت نفسه تعرف عظمة
المس ��ؤولية الملقاة على األمة اتج ��اه القضية
المهدوية.

 4الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا
مفكرو الغرب ينتظرون املنقذ وحكومته الواحدة

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.

هيأة التحرير

آنشتايني :ان اليوم الذي يسود العالم كله الصلح
والصفاء ويكون الناس متحابني متآخني ليس ببعيد

* (فيكت ��ور هوغ ��و) ال ��ذي عاش ف ��ي القرن
التاس ��ع المي�ل�ادي ،فم ��ن يتتبع أفكار فيلس ��وف
فرنسا الشهير (هوغو) يجد له العديد من المقاالت
حول فكرة (الجمهورية العالمية).
* وولت ��ر ليمبي ��س الذي ج ��اء بع ��د (هوغو)
ليقول في كتابه (الفلسفة االجتماعية):
(إن الحي ��اة الطويلة والمتكررة تقض أن يكون
للعال ��م حكوم ��ة عالمي ��ة واحدة ،وقان ��ون واحد،
من اجل تعيين مس ��يرها وتأمين س ��عادة المجتمع
اإلنساني).

المهدي المنتظر أو المنقذ والمصلح العالمي
الذي سينش ��ر العدل واأللفة والمحبة والسالم بين
البشر لم يكن اإليمان به يوماً ما بدعا من القول،
أو حك ��را عل ��ى أمّ ��ة دون أخرى ..ألنه وببس ��اطة ال
يمثل فكرة عرضية على الذات اإلنسانية ،أو حلما
س ��رياليا يطوف ف ��ي خي ��االت الحالمي ��ن ،أو انه
مجرد فعل من قبل الش ��عوب التي رزحت تحت نير
الظلم واالستعباد ،كفسحة من األمل ،وطاقة من
النور ،ونسمة من الهواء العليل تهفو إليها نفوسهم
المتعبة ،كما يش ��ير ابن خل ��دون في مقدمته ،إن
فكرة المهدي المنتظر Qبدأت بالظهور لحظة أن
وجد المخلوق اإلنساني ألنها مجبولة في ذاته.
فاإلنس ��ان يحاول دائماً أن يجع ��ل حياته على
درجة عالية من التنظيم ،ويس ��عى جاهدا لمعرفة
القوانين التي تس� �يّر الحياة من حوله ،بغية فهمها
ومس ��ايرتها ،عل ��ى أمل إخضاعه ��ا والحصول من
خالل ذل ��ك على اكبر ق ��در من الس ��عادة والحياة
الهانئ ��ة ،ولقد تبين لإلنس ��ان أن ذل ��ك ال يتم إال
من خ�ل�ال قانون امثل يجس ��ده المصلح أو المنقذ
العالمي وقيام دولته.
إن التاريخ يحدثنا بان أمل قيام الدولة العالمية
التي تس ��وس الن ��اس بقانون الع ��دل واإلصالح لم
ينفك يراود العديد من الحكماء والفالسفة الذين
صرح ��وا وطرح ��وا هذه الفكرة للعل ��ن في أكثر من
مناس ��بة من ��ذ (أفالطون) وجمهوريت ��ه حتى يومنا
هذا.
ورصدن ��ا لص ��دى المهدي Qفي ه ��ذا العدد فريدريك نيتشه
هو لبعض أولئك الفالس ��فة والحكماء الذين نادوا
* الفيلس ��وف (فريدري ��ك نيتش ��ه 1882م)
بالدولة العالمية الموحدة ،وإن منهم:
* (زي ��و) الفيلس ��وف اليونان ��ي _ 350قب ��ل والذي قال:
(من الممكن أن يستطيع أولئك الذين يحسنون
المي�ل�اد_ ال ��ذي قال( :عل ��ى جميع أف ��راد العالم
أن يتبع ��وا نظاما عالميا واح ��دا حتى يحصلوا على اإلدراك أن يكونوا مبشرين لفرد ويمهدون الطريق
لظهوره).
السعادة).
* (بلو تاك) الكات ��ب والمؤرخ اليوناني _46
120م ال ��ذي دعا لهذا المعن ��ى بقوله (ال يجب على
اإلنس ��ان أن يقضي حياته ف ��ي جمهوريات متعددة
انقس ��مت على بعضها بس ��بب اختالف قوانينها،
بل على الناس جميعا أن يش ��كلوا مجتمعا واحدا،
ويتبع ��وا قانونا واح ��دا ،أو بتعبير آخر أن يش ��كلوا
قطيع ��ا واحدا تحت قان ��ون واحد ويرع ��وا في كأل
واحد) ،وبلوتاك يش ��ير بهذا إل ��ى أن الناس يجب
أن تنتظم كهذه القطعان التي وحدت نفس ��ها تحت
راية واحدة وقانون واحد ،ليأمن الضعيف في ظل
قوة الجماعة المنظمة.

برتراند راسل

فيكتور هوغو

* أما (برتراند راس ��ل 1907م) الفيلس ��وف
الكبي ��ر صاح ��ب كت ��اب (اآلم ��ال الجدي ��دة) فقد
أش ��ار إلى انه( :طالما كان هن ��اك مفكرون وقادة
سياس ��يون وعس ��كريون ،ف ��إن األم ��ل ف ��ي حكومة
عالمية واحدة يبقى مراد تلك العقول والقلوب).
* وأم ��ا (آينش ��تاين) صاح ��ب (النظري ��ة
النس ��بية) والعالم الفيزيائي الش ��هير ،فقد قال:
(إ ّن اليوم الذي يسود العالم كلّه الصلح والصفاء،
ويكون الناس متحابِّين متآخين ليس ببعيد).

البرت انشتاين

للتف ��وق االجتماع ��ي حيث يوجد وضع ��ا تصبح فيه
العدالة االجتماعية متناس ��بة م ��ع جوهر المجتمع
اإلنساني).
تق ��ول رصدنا :وهنا يبرز الس ��ؤال المهم :هل
يستطيع اإلنس ��ان الذي تتنازعه الميول والشهوات
واالعتق ��ادات والعصبي ��ات أن يش ��رع نظام ��ا امثل
يصل ��ح لجمي ��ع البش ��ر عل ��ى اخت�ل�اف ثقافاته ��م
وعاداته ��م واعتقاداته ��م؟ واإلجابة قطعا س ��تكون
بالنفي.
وإذا فرضنا باس ��تطاعته _أي اإلنسان_ ذلك
فان عقب ��ات كثيرة س ��تواجهه ،مثل حم ��ل الناس
عل ��ى اإليمان به (القان ��ون) ،ولن يمكنه ذلك ،ما

المس ��ؤولين الكب ��ار ف� �ي األردن قبل أربعين س ��ن ة
تقريباً .وأعرب خاللها أن سبيل نجاته وهدوء باله
ال يتح ّقق إ الّ بالرجوع إلى المذهب الش ��يعيّ وقبول
فك ��رة اإلمام الحيّ الغائب .وتحدّث باس ��تدالل في
رسالة حول هذا الموضوع.
وقال أيضاً :إن إمام الزمان مفهوم أعلى يكمل
مفه ��وم الغيبة ،بَي� �دَ أنّه يرتبط بش ��خصيّة اإلمام
الغائب Qارتباطاً تامّاً .وأنا أش ��عر وأدرك مفهوم
اإلمام الغائب Qبنح ��و جديد وبكر بما أحمله من
روح غربيّة .وأُلقي في روع� �ي أ ّن عالقته الحقيقيّة
ترتبط بالحياة المعنويّة للبشر .وكأ ّن هذه العالقة
أخ ��ذت مكانها الحقيقيّ في خاط ��ري كمنهج عمل

الح� �يّ لحض ��ور اإلم ��ام الغائ ��ب Qه ��و االتّج ��ا ه
العموديّ والصع ��وديّ لنداء النفي المطلق المواجه
لجمي� �ع مظاه ��ر الري ��اء وعم ��ى البصي ��رة ونس� �خ
الحقيقة المعنويّة عند البشر.
وال مِراء في أ ّن الرموز والكنايات واإلش ��ارات
التي تس ��تعمل في األدب العرفانيّ لتبـيان الحقائق
المعـنويّة قد مُنـي ت بالبِلى وس� �قـوط ق� �وّة التبيين.
بَي� �دَ أ ّن مهمّ� �ة إحيائه ��ا المتواصل تق� �ع على عاتق
المؤمن والمسلم الحقيقيّين.
فأ ّن الذ ي يش� �ـيخ ويبلي ه ��و أرواح اآلدميّين،
ال أص� �ل الرموز والكناي ��ات واإلش ��ارات التي تبيّن
الحقيقة وتبشّر بها).

كوربان :ان سبيل النجاة وهدوء البال ال يتحقق اال
بالرجوع اىل املذهب وقبول فكرة االمام الحي الغائب

* وبرناردش ��و 1950م الفيلسوف االنجليزي
الش ��هير حي ��ث بشّ ��ر بمج ��يء المصلح ف ��ي كتابه
(اإلنس ��ان و الس ��وبرمان)  ،وف ��ي ذل ��ك يق ��ول
األس ��تاذ الكبي ��ر عباس محم ��ود العقاد ف ��ي كتابه
(برناردش ��و) معلّقاً  ( :يلوح لنا أ ّن س ��وبرمان ش ��و
لي ��س بالمس ��تحيل ،وأ ّن دعوت ��ه إلي ��ه ال تخلو من
حقيقة ثابتة)،
تق ��ول رصدن ��ا :ويب ��دو إن العال ��م ق ��د أدرك

لم يوجههم إلى االعتقاد بعقيدة واحدة ،وبالتالي
تصبح اآلداب والتوجهات األخالقية واحدة ،وذلك
ال ��ذي س ��يهيئ الن ��اس لتوفير األرضية المناس ��بة
للخضوع لقانون واحد.
وعل ��ى ه ��ذا المفه ��وم أصبح م ��ن البديهي أن
نع ��ي إن أول واضع وداع إل ��ى تطبيق النظام األمثل
واألكم ��ل هو الخالق الحكي ��م العالم بخلقه (تبارك
وتعال ��ى) م ��ن خالل جع ��ل المخل ��وق األول له على
األرض خليفة ،وشحنه بأهم بنود هذا القانون.
ومم ��ا تق ��دم نرى ان ��ه ال يمكن لن ��ا أن نحصر
فكرة المهدي المنتظر Qبالمنظور الديني فقط،
ونق ��ول إن المتدينين فقط وم ��ن جميع األديان هم
م ��ن يؤم ��ن بها ويعمل عل ��ى تحقيقه ��ا ،ذلك ألنها
تمتد إلى كل األبعاد اإلنسانية وإلى جميع الجهات.

كل مؤمن بنفسه قريناً ومرافقاً
باطنيّ معنوي يرى َّ
لش ��خصيّة اإلّم ��ام ،ويس ��تعيد سلس ��لة م� �ن فتيان
المعنويّة وش ��عيرة الفتوّة الضائعة ،على شرط أن
نكيّف الحقيقة االخيرة مع الظ ��روف واإلمكانيّات
الروحيّة المعاصرة.
وبنظ ��ري _وال ��كالم (لكورب ��ان)_ أ ّن ه ��ذه
العالق� �ة الخاصّة لالرواح باإلم ��ام الغائب Qهي
التري ��اق الوحي ��د ض� �دّ خلط حقيق� �ة الدي� �ن .وأ ّن
كرام� �ة اإلم ��ام وإق ��راره هم ��ا ذوا صبغ� �ة معنويّة
كأصالة حياته.
وهك ��ذا التفاتن ��ا واهتمامن ��ا بتعالي� �م االئمّة
الذين ظهروا ويعيشون اآلن في عالم المعنى.
إ ّن المستشرقين الذين اعتقدوا بأ ّن المذهب
الش ��يعيّ بمنزلة مذهب مستبدّ قد ضلّوا ووقعوا في

تق ��ول رصدن ��ا :ه ��ذه األف ��كار ه� �ي أفكار
رج� �ل غربيّ،أفرزها ذهنه بس ��بب تماسّ� �ه مع
الحقائق اإلس�ل�اميّة الشيعيّة ،ويدل ذلك على
مدى االهتمام الغربي بقضية المنقذ عموما،
والمه ��دي المنتظ ��ر Qف ��ي الفهم اإلس�ل�امي
الشيعي خصوصا.
ولك ��ن هن ��اك من يح ��ذر الغرب م ��ن هذا
القادم المنتظر حيث وردت في برنامج (شمس
خلف الس ��حاب) ال ��ذي ب َُّث م ��ن إذاعة طهران
فف ��ي حلق ��ة من ��ه بث ��ت بتاري ��خ 2007/3/15
وبحوار مع الشيخ محمد السند.
الخبي ��ر األمني االس ��تراتيجي الفرنس ��ي
(فرانس ��و ت ��وال) يحذر بن ��ي ملته م ��ن عقيدة
المه ��دي الغائ ��ب Qألنه ��ا عمل س ��ري خطير

ه ��ذه الحقيقة أخيرا وذلك من خالل س ��عي الدول
الكبرى إلنش ��اء هيئات ومنظم ��ات عالمية تمهيدا
لتحقي ��ق الدول ��ة العالمي ��ة الموح ��دة والت ��ي بدأت
بوادرها تظهر في أوروبا الموحدة.
* فبع ��د الح ��رب العالمي ��ة األول ��ى و الثانية
اللتي ��ن أزهق ��ت خاللهم ��ا أرواح أكثر من تس ��عين
مليون إنس ��ان ،وأحرق ��ت دول بكامله ��ا ،طُرحت
فك ��رة الحكوم ��ة الواحدة ف ��ي الغرب وبش ��دة عبر
مقاالت الكتاب والمنظرين وكانت هاتان الحربان
س ��ببا في نش ��وء عصبة األمم المتح ��دة الحالية،
وقد كتب المفكر جورج س ��ارتون_  1956في كتابه
(ماضي العلم):
(لق ��د أصب ��ح العل ��م ف ��ي أيامن ��ا ه ��ذه س ��ببا
للتف ��وق العس ��كري والصناع ��ي ف ��ي مجتمع ��ات
البش ��رية ،وس ��يأتي ي ��وم يصب ��ح فيه العلم س ��ببا

وبعد هذا الكالم يأتي السؤال :من يحقق تلك
الدولة العالمية الموحدة؟ وهذا ما سنترك إجابته
لـ:
* (هن ��ري كورب ��ان) األس ��تاذ الفرنس ��ي
المتخص ��ص بالش ��ؤون الش ��يعية ،حي ��ث كت ��ب
موضوع ��ات رائع ��ة تح ��ت عن ��وان (ما هي بش ��ارة
المذهب الشيعيّ للبشريّة ؟!)
و ت ��دور موضوعات ��ه ح ��ول موقف التش� �يّع من
العال� �م المعاص ��ر .وق ��د أثب� �ت فيه ��ا أ ّن العقي ��دة
المهدويّة التي يس ��تند إليها الشيعة صحيحة .وهي
حافظ� �ة لق ��وام الوجود البش ��ريّ .وال عالج لس� �نّة
العالم جميعهم ،بل للفرق بأس ��رها إالّ باالس ��تناد
إليها .وعلى الناس قاطب� �ة أن يرحّبوا بدخول هذه
العقيدة في دينهم من أجل خالصهم ونجاتهم.
وكان(كورب ��ان) قد ق ��ال في مقابل� �ة مع أحد

خطأ فادح ،وقد تسرّبت هذه الفكرة إلى أذهانهم
من المفهوم الكنسيّ بقرينة فكريّة معيّنة.
إ ّن م ��ا يلف� �ت األنظار أكثر من ك ّل ش� �يء عند
عرف ��اء الش ��يعة كـ(حي ��در اآلمل ��ي) ه ��و التش ��بيه
ال ��ذي أُقيم بين اإلم ��ا م الغائ ��ب Qو(البارقليط)
واستش ��هاده بإنجيل يوحنّا ( اإلنجيل الرابع)  ،وال
عهد لألذه ��ان بهذا االلتقاء الفكريّ والمعنويّ بما
عليه من وضوح.
ُ
وينبغ� �ي أن أص� �رّح ب ��أ ّن مفه ��وم البارقلي� �ط
( Paracletبمعنى المنقذ) ,يسود مشهداً من
مشاهد معرف ة المعاد المش ��تركة بين المسيحيّين
المعنويّين وبين المعتقدي� �ن المخلَصين بالمذهب
الشيعيّ.
ونقص ��د ب ��ه مرحل� �ة م� �ن ف ��راق دني ��ا عمياء
البصي ��رة يملؤها الرياء .وف� �ي اعتقادي أ ّن المعنى

يه ��دد الغ ��رب ،وق ��د ج ��اءت عبارته ه ��ذه في
كتاب له حول (الجغرافية السياس ��ية للش ��يعة)
وال ��ذي نش ��ر بع ��د س ��قوط الطاغي ��ة صدام،
وف ��ي مضمونه عدة نقاط ومح ��اور حول اإلمام
المهدي Qمنها:
ان الغيب ��ة هي عب ��ارة عن حركة س ��رية،
وإن فعالية اإلمام المهدي Qتكون أكثر حيوية
وديناميكية ونشاطاً في ظل الخفاء والسرية.
وجاء في نفس الكت ��اب عبارة أخرى يقول
فيها فرانسوا توال( :أهيب بقادة وساسة العالم
بأن يتعرفوا بنظرية وعقيدة العدالة المهدوية،
فأنه ��ا العقي ��دة والنظري ��ة التي س ��تدهش لها
المجتمعات البش ��رية ويقدر لها أن تنتش ��ر بين
المجتمعات البش ��رية بين ليلةوضحاها وأسرع
مما انتشرت فيه الشيوعية).

برنارد شو

يبدو أن العالم قد ادرك هذه الحقيقة أخريا وذلك من خالل سعي الدول الكربى إلنشاء هيئات
ومنظمات عاملية تمهيدا لتحقيق الدولة العاملية املوحدة والتي بدأت بوادرها تظهر يف أوربا املوحدة

وقد تضمن المهرجان الفقرات التالية :وته ��ان عبر الج ��وال ,وكيف تحتف ��ل األم مع
* أق���ام منت ��دى مرك ��ز الدراس ��ات
موضوع بايع إمامك ,واكتب معنا اسطراً أوالدها بيوم التتويج ,ومخطوطات مهدوية.
التخصصي ��ة في اإلمام المه ��دي Qمهرجان
وترانيم مهدوية ,واكتب شعراً أو نثراً.
تتويج النور لمناس ��بة تتوي ��ج اإلمام Qللفترة مهدوية ,والمس ��ابقة المهدوية ,وصمم معنا
هذا وبلغت المش ��اركات بالمهرجان 147
في واحة الفن المهدوي ,ومعلومات مهدوية,
من  3حتى  11ربيع األول عام 1431هـ.
مشاركة و  1998مشاهدة.
وف ��از من المش ��اركين بالقرع ��ة ( )3وقد
وضعت األسئلة من قبل اإلدارة.
هذا وقد قدم ��ت إدارة المنتدى ش ��كرها
وامتنانها للجهود المبذولة من قبل المشرفات
والمراقبات الالتي قمن بإعداد هذا البرنامج.
وقدم ��ت إدارة المنت ��دى ش ��هادات تقديري ��ة
له ��ن ,كذل ��ك درع المنتدى ,وبع ��ض دورات
من الكتب ,هدايا بالمناسبة.
* أق���ام ملتقى فتي ��ات اله ��ادي (مركز
اله ��ادي /اللجن ��ة النس ��ائية /الكويت) حفال
خاصا بمناسبة ذكرى تتويج اإلمام الحجة بن
الحسن المهدي.Q

* أقام���ت الدائرة الثقافية في مدارس
تتوي ��ج االم ��ام الحج ��ة بن الحس ��ن Qوقرب
ذكرى والدة س ��يد الكائنات الرس ��ول االعظم العقيل ��ة Pالنموذجي ��ة الخيري ��ة االبتدائية
 Nعلى قاعة االحتفاالت الكبرى في الكلية( .مدرس ��تي البني ��ن والبن ��ات) ف ��ي النج ��ف
االش ��رف حفال بهيجا بمناس ��بة ذكرى تتويج
االمام المهدي.Q
* بمناس���بة ذكرى تتويج االمام المهدي
 Qافتتحت مؤسس ��ة العقيل ��ة Pلرعاية االيتام
عل ��ى قاع ��ة المنتظ ��ر الصغي ��ر في مجم ��ع أمير
المؤمني ��ن لأليت ��ام بتاري ��خ 2010/2/19والتي
احتوت عل ��ى  30جهاز م ��ن الالبت ��وب المهدوي
(معلم المنتظِر الصغير).

* أقامت كلية الشيخ الطوسي الجامعة
في النجف االشرف احتفالها السنوي بمناسبة
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التعريف بصفحة التمهيد المهدوي

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

شيــعة االمارات العربية نموذج التعايش االيجابي
اعداد :هيأة التحرير
اإلمارات العربية المتحدة
الواقع الجغرافي:
الموقع والسكان:

تق ��ع دول ��ة اإلم ��ارات العربية المتح ��دة على
الجان ��ب الغربي من الخليج العرب ��ي وتحدها من
الشمال والشمال الغربي مياه الخليج ومن الغرب
قط ��ر والمملكة العربية الس ��عودية وم ��ن الجنوب
س ��لطنة عمان والمملكة العربية الس ��عودية أيضا
ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان.
تمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي
من الخليج مس ��افة  644كيلو مترا وتبلغ مس ��احة
الدولة  32,300ميل مربع.
وحس ��ب تقرير (الحرية الديني ��ة في العالم)
الص ��ادرة ع ��ن وزراة الخارجي ��ة األمريكي ��ة عام
 2006يبلغ س ��كان دول ��ة اإلم ��ارات حوالي أربعة
ماليي ��ن ونص ��ف الملي ��ون نس ��مة يش ��كل غي ��ر
المواطنين منهم نسبة .%85

الواقع االقتصادي:
والصايغ والف ��ردان وآل رحم ��ة والخلصان واللوز
تعتمد
�ة
�
ي
العرب
�ارات
ال تزال ص ��ادرات االم �
وغيرهم وفي الشارقة النجار وغيرهم.
بش ��كل كبير على النفط والغ ��از وخاصة في امارة
 _2اللواتيا
(ابو ظبي) اضافة إلى االستثمار العالمي في هذه
وق ��د هاج ��روا من الهن ��د في الق ��رن الثامن
الدولة.
عشر واستقر بهم المقام في مسقط وهاجر جزء
كبيرا
�ارا
�
ه
ازد
اإلمارات
اقتصاد
�هد
�
ش
وقد
منهم إلى اإلمارات وخاصة الش ��ارقة واس ��تقروا
جعل الدولة ضمن المراتب األولى من حيث بعض ف ��ي منطقة المريجة كما اس ��تقر ج ��زء منهم في
المؤش ��رات االقتصادي ��ة ،كمع ��دل دخ ��ل الفرد عجمان وجزء في دبي.
ومعدل اس ��تهالك الفرد للطاقة ،وقد بلغ الناتج
وم ��ن أش ��هر عوائله ��م كش ��واني وس ��جواني
القوم ��ي الخ ��ام  190ملي ��ار دوالر س ��نة  ,2007وعبودي.
الجدي ��ر بالذك ��ر اإلم ��ارات عموم ��ا و(أبوظب ��ي)
 _3العجم
خصوص ��ا تض ��م أعلى نس ��بة اثري ��اء ف ��ي العالم
وتتفاوت تواري ��خ هجراتهم إلى اإلمارات من
حيث زاد عددهم عن  75الف مليونير أي بنس ��بة بدايات القرن العش ��رين إلى الثمانينات ،وسبب
.%8,8
كثرته ��م قرب س ��واحل إي ��ران من اإلم ��ارات هو
الواقع الديمغرافي /الديني:
حكم القواس ��م للس ��احل اإليراني في أيام المجد
�بة
�
س
ن
وأك ��د تقري ��ر الحري ��ة الديني ��ة أن
واالتصال المس ��تمر بسبب التجارة وظهور النفط
المس ��لمين الش ��يعة عل ��ى إجم ��ال الس ��كان ه ��ي في الخليج.
 %15إضاف ��ة إل ��ى الغالبية الس ��نية م ��ن المالكية
وينتش ��ر الش ��يعة العج ��م في معظ ��م المدن
والحنبلي ��ة ،وفئ ��ات تدي ��ن الرئيس ��ية ويندرون في المناطق البدوية والريفية
بأديان أخرى ,كالمس ��يحية والجبلية.
والهندوس ��ية والبوذي ��ة
 _4األفارقة
والسيخية والبهائية.
وهم م ��ن المهاجري ��ن األفارقة م ��ن جزيرة
التواجد الشيعي
زنجبار ومباسا ومركزهم في دبي.
اإلماراتي على خارطة
دولة اإلمارات:

مسجد االمام علي عليه السالم في دبي

مسجد جعفر بن ابي طالب عليه السالم في ابو ظبي

القسم الثاني

المهاج ��رون الج ��دد وذلك بع ��د إعالن قيام
االتحاد
وأكث ��ر ه ��ؤالء م ��ن الع ��رب (العراقيي ��ن
والبحرينيين والسعوديين وقلة من لبنان وسوريا)
ث ��م م ��ن الباكس ��تانيين والهن ��ود واإليرانيي ��ن
وغيرهم.

يش ��ير الكاتب والباحث
محم ��د عب ��د اهلل األنصاري
إلى أن الش ��يعة في اإلمارات
يتمرك ��زون باإلضاف ��ة إل ��ى
دبي ،في كل من إمارتي أبو
ظبي والشارقة ،ولهم وجود
مؤسسات إسالمية شيعية إماراتية:
مح ��دود ف ��ي بقي ��ة اإلمارات
وتعتب ��ر كاف ��ة جوامع الش ��يعة وحس ��ينياتهم
األخرى.
ومآتمه ��م ملكاً خاص� �اً ،وال تتلق ��ى أي تمويل من
المسلمين
أصل
الحكوم ��ة ،وتتبع في إمارة دب ��ي مجلس األوقاف
الشيعة اإلماراتيين :الجعفري ��ة الخيري ��ة ،المش ��كَّل بمرس ��وم م ��ن
للوج ��ود الش ��يعي ف ��ي حاك ��م دبي الس ��ابق ،الش ��يخ مكتوم بن راش ��د.
دولة اإلم ��ارات جذور عميقة وال يت ��م تعيي ��ن األئمة لمس ��اجد الش ��يعة من قبل
ويؤكد عب ��اس عبد اهلل مكي هي ��أة األوقاف والش ��ؤون اإلس�ل�امية ,ومن هذه
أن أقدمه ��م البحارنة الذين المؤسسات:
كانوا هناك منذ النشأة.
المساجد:
أصول
وهم ينحدرن من
أ :مسجد الرسول األعظم :Nفي أبو ظبي/
عدة:
في منطقة مدينة زايد ،خلف ش ��ارع الجوازات،
�م
�
س
نق
أن
�ن
�
ك
ويم
*
وق ��د بن ��اه الس ��يد موس ��ى الموس ��وي،1970 G
الش ��يعة ف ��ي اإلم ��ارات إل ��ى وإمام المس ��جد سماحة السيد صادق سيد محمد
قسمين:
الموسوي الالري.
القسم األول
وم ��ن نش ��اطاته اضاف ��ة إلى اقام ��ة الصالة
إلى
وه ��م مم ��ن هاج ��ر
والمناسبات الدينية هو انه يضم مدرسة دينية،
ه ��ذه الدولة م ��ن دول أخرى ويقيم أنشطة ثقافية ورياضية.
به ��ا ش ��يعة وذلك قب ��ل قيام
ب :مس ��جد المرح ��وم عيس ��ى ب ��ن يوس ��ف
االتحاد وبعضها من هجرات المحفوظ :ف ��ي ابو ظبي في منطق ��ة مدينة زايد
قديم ��ة ،وه ��م عل ��ى النحو خلف شارع الكترا ،وقد بناه كل من الحاج عيسى
التالي:
يوس ��ف المحفوظ والح ��اج عب ��د اهلل محمد علي
 _1العرب
الهندي .1985

ونش ��اطه اضاف ��ة إل ��ى اقام ��ة الص�ل�اة
والمناس ��بات الديني ��ة إقام ��ة المجال ��س ف ��ي
المناسبات الدينية ،و اقامة دورات تعليمية.
ز :مس ��جد اإلم ��ام عل ��ي بن أب ��ي طالب:Q
وقد بناه الحاج علي الف ��ردان عام  1991ويقع في
منطق ��ة المرور بج ��وار كلية الش ��رطة ،وخطيب
جمعة المس ��جد هو الش ��يخ عيس ��ى عب ��د الحميد
الخاقاني.
ح :مس ��جد جعف ��ر ب ��ن أب ��ي طال ��ب Qوهو
أقدم المس ��اجد األربعة الموج ��ودة إذ بناه وجهاء
الشيعة في أبو ظبي عام  1940ويقع عند كورنيش
أب ��و ظبي بداية ش ��ارع المطار ق ��رب غرفة تجارة
وصناع ��ة (أبو ظبي) ،إمام المس ��جد هو الوجيه
الح ��اج س ��لمان الهندي والد الش ��يخ علي حس ��ن
الهندي.
الحسينيات (المآتم) والمراكز:

أ :مأت ��م البحارن ��ة الكبير ،يق ��ع في منطقة
زايد مقابل نادي (ابو ظبي) بناه أربعة من وجهاء
قبيل ��ة البحارنة هم :الح ��اج علي آل جعفر والمال
حسن آل محسن Gوالحاج جاسم الهندي والمال
عبد اهلل الخضر قبل أقل من  20سنة.
ب :مأت ��م الحاجة زمزم ،وه ��و مأتم خاص
بالنس ��اء مالصق لمس ��جد الحاج عيس ��ى يوسف
المحف ��وظ وق ��د بن ��اه أبن ��اء الحاج ��ة زم ��زم في
نفس فترة تجديد مس ��جد عيس ��ى المحفوظ بعد
ازدياد توافد العائالت ألداء الش ��عائر الحس ��ينية
والش ��عور بضرورة تخصي ��ص دار عزاء لألخوات
والفاضالت.
ج :دار فاطمة الزهراء Pوهي دار مالصقة
لمس ��جد اإلمام علي ب ��ن أبي طال ��ب Qبمنطقة
الم ��رور ،بناه ��ا الوجي ��ه الح ��اج أحم ��د خميس
النويس ولكونها واقعة في أطراف المدينة يتوافد
عليها الس ��كان من المنطق ��ة وكذلك من ضواحي
أبو ظبي (بني ياس ،المصفح ،الشهامة ،مدينة
خليفة).
د :المرك ��ز الحس ��يني ،وه ��و مرك ��ز خاص
بالجالي ��ة الباكس ��تانية يش ��رف علي ��ه مجموع ��ة
من الباكس ��تانيين ويقع مالصقاً لمس ��جد عيسى
المحف ��وظ ،رئيس ��ه الحالي هو الس ��يد إحس ��ان
حيدر جوادي نجل المرحوم الس ��يد ذيشان حيدر
ج ��وادي ويعاونه الوجي ��ه الحاج عزي ��ز أكبر علي
والوجيه السيد عباس رضا غضنفر.
هـ :مأتم الحاج ناصر وهو من أقدم واش ��هر
المآتم في دبي.
و :مأتم الكراشية في دبي.
ز :مأتم العدواني في دبي.
شخصيات شيعية اماراتية:

عب ��د اهلل الخض ��ر ،وق ��د
شارك الحاج جاسم الهندي
والحاج علي آل جعفر والمال
حس ��ن آل محس ��ن في بناء
مأتم البحارن ��ة الكبير_17.
الحاج ��ة زمزم /وق ��د بنت
مأتم� �اً خاص� �اً بالنس ��اء
ومسمى باسمها _18.الحاج
خمي ��س النوي ��س /وق ��د
بن ��ى دار فاطم ��ة الزه ��راء
 _19.Pالس ��يد إحس ��ان
حي ��در ج ��وادي /رئي ��س
المرك ��ز الحس ��يني_20.
الحاج عزيز أكبر علي_21.
السيد عباس رضا غضنفر/
ويش ��ارك هو والح ��اج عزيز
أكبر علي ف ��ي إدارة المركز
الحس ��يني _22.الشيخ عبد
اهلل _23.الش ��يخ كاظ ��م
الخلص ��ان _24.الس ��يد
عبد القاهر ،ويش ��ارك هو
وس ��ابقاه م ��ع الش ��يخ عزيز
مي ��رزا ف ��ي إدارة هي ��أة
األوقاف الجعفرية في دبي.
 _25الح ��اج علي الفردان/
وقد بنى مسجد اإلمام علي
بن أبي طالب.Q

مأمت العدواني في دبي

مأمت احلاج ناصر في دبي

نشاطات إسالمية
شيعية
في دولة اإلمارات:

م ��ن الش ��خصيات االس�ل�امية الش ��يعية
االماراتية البارزة:
�اعر
�
ش
ال
أمين_2.
�ين
�
س
الح
عبد
 _1الش ��يخ
ويفض ��ل م ��ا يتمت ��ع
الس ��يد هاشم سيد حس ��ين الموس ��وي ,وهو من ب ��ه المس ��لمون الش ��يعة
الوجهاء ف ��ي (أبو ظبي) الوزي ��ر المفوض بوزارة اإلماراتي ��ون م ��ن ثقاف ��ة
الخارجي ��ة وس ��فير س ��ابق لدول ��ة اإلم ��ارات ف ��ي الس ��ماحة والتفاه ��م الت ��ي
فرنس ��ا _3.الدكت ��ور عب ��د اهلل النوي ��س :وكي ��ل أخذوها من س ��يرة الرسول
ً
وتعتبر كافة جوامع الشيعة وحسينياتهم ومآتمهم ً
خاصا ،وال تتلقى أي تمويل من الحكومة ،وتتبع
ملكا
َّ
المشكل بمرسوم من حاكم دبي السابق ،الشيخ مكتوم
في إمارة دبي مجلس األوقاف الجعفرية الخيرية،
بن راشد .وال يتم تعيين األئمة لمساجد الشيعة من قبل هيأة األوقاف والشؤون اإلسالمية

مسجد االمام احلسني عليه السالم في دبي

مأمت الكراشية في دبي

مركز الرسول االعظم في (أبو ظبي)

ويفضل ما يتمتع به املسلمون الشيعة اإلماراتيون من ثقافة السماحة والتفاهم التي أخذوها من سرية
الرسول األعظم محمد Nوآله العرتة الطاهرة ,Kويفضل ما يتصف به مذهب آل البيت Kاإلسالمي
األصيل ،وبما يحمله من روح الرحمة والسالم ،وللناس كافة ،فإن شيعة اإلمارات يجسدون أكثر حاالت
التعايشنجاحاًيفمنطقةالخليج.ويفأشداملجتمعاتالخليجيةتنوعاًيفاألعرافواألقواموالثقافات.
البحارن ��ة
وه ��م
المهاج ��رون م ��ن البحري ��ن
والس ��احل الش ��رقي ف ��ي
الس ��عودية ويتمرك ��زون ف ��ي
أب ��و ظب ��ي ودب ��ي وأق� � ّل ف ��ي
الش ��ارقة ويندرون ف ��ي بقية
المناط ��ق وله ��م العدي ��د من
المس ��اجد في أبو ظبي ودبي
وله ��م تمركز ف ��ي منطقة بر
دبي وخاصة منطقة الس ��وق
والجافلية.
وللبحارن ��ة دور مه ��م
ف ��ي اإلم ��ارات وخاص ��ة في
التجارة وقد تولى عدد منهم
مناص ��ب مهم ��ة ف ��ي الدولة
أهمها منصب مستشار رئيس
الدولة (مهدي التاجر) .
وم ��ن أش ��هر عوائ ��ل
البحارنة في أبو ظبي النويس
والصايغ ،وفي دبي بن سلوم

ج :هي ��أة األوق ��اف الجعفرية في الش ��ارقة:
مديرها :جاسم علي ناصر
ونش ��اطاتها اضاف ��ة إل ��ى اقام ��ة الص�ل�اة
والتعقيب ��ات باالدعي ��ة واحتف ��االت المناس ��بات
الديني ��ة بمس ��جد الزه ��راء ،Pالق ��اء دروس
فقهي ��ة ،وانش ��اء مدرس ��ة أمي ��ر المؤمني ��نQ
للبنين ،ومدرسة الزهراء Pللبنات.
د :هيأة األوقاف الجعفرية في دبي:
والمش ��رفون عليها :هم الش ��يخ غدير ميرزا
والش ��يخ عبد اهلل والشيخ كاظم الخلصان والسيد
عبد القاهر.
وهي تدير مساجد ومآتم وحسينيات في دبي
وتدير أيضاً مدرسة اإلمام الصادق.Q
ه� �ـ :مدرس ��ة اإلم ��ام الص ��ادق Qف ��ي دبي
ومديرها :األستاذ أحمد الجوي
ونش ��اطاتها هو وض ��ع منهج تعليم ��ي لجميع
المراح ��ل الدراس ��ية م ��ن األولى وحتى العاش ��رة
بضمنها العقائد والس ��يرة واألح ��كام وغيرها من
المشاريع اإلسالمية الشيعية.
و :مسجد اإلمام الحسين Qفي دبي:

أول وزارة اإلع�ل�ام س ��ابقاً وه ��و م ��ن رواد تطوير
اإلع�ل�ام اإلمارات ��ي _4.س ��عيد النوي ��س س ��فير
دول ��ة اإلمارات ل ��دى اليابان حالياً _5.والش ��اعر
حبي ��ب الصاي ��غ مدير مكت ��ب أبو ظب ��ي لصحيفة
الخليج أوسع صحف اإلمارات انتشاراً _6.الشيخ
عيس ��ى بن عب ��د الحميد عيس ��ى الخاقاني ،وهو
إمام وخطيب الش ��يعة ف ��ي العاصمة أبو ظبي_7.
غدير مي ��رزا رئيس مجل ��س األوق ��اف الجعفرية
الخيري ��ة بإمارة دبي _8.عب ��اس عبد اهلل مكي،
عضو مجل ��س ادارة األوق ��اف الجعفرية الخيرية
ف ��ي دب ��ي _9.الح ��اج ناص ��ر آل خمي ��س ،الذي
بنى أش ��هر مأتم في دب ��ي _10.الدكتور عبد اهلل
النويس ،وقد ش ��غل منصب وكي ��ل وزارة اإلعالم
في الس ��بعينات _11.الس ��يد صادق السيد محمد
الموس ��وي الالري /إمام مسجد الرسول األعظم
 _12.Nالشيخ علي ناصر ،مدير هيأة األوقاف
الجعفرية /الشارقة _13.األستاذ أحمد الجوي/
مدي ��ر مؤسس ��ة اإلم ��ام الص ��ادق _14.Qالحاج
حسن سلمان الهندي ،إمام مسجد جعفر بن أبي
طالب _15.Qالحاج جاس ��م الهندي _16.المال

األعظ ��م محمد Nوآل ��ه العت ��رة الطاهرة,K
ويفض ��ل م ��ا يتص ��ف ب ��ه مذه ��ب آل البي ��تK
اإلس�ل�امي األصيل ،وبما يحمله من روح الرحمة
والس�ل�ام ،وللن ��اس كافة ،فإن ش ��يعة اإلمارات
يجس ��دون أكثر حاالت التعايش نجاحاً في منطقة
الخليج .وفي أشد المجتمعات الخليجية تنوعاً في
األعراف واألقوام والثقافات.
ويتمتع المسلمون الش ��يعة في دولة اإلمارات
بحرية تمكنهم من القيام بنش ��اطهم فهم إضافة
إل ��ى نش ��اطهم االجتماع ��ي ،يمارس ��ون دورهم
الديني في أداء الش ��عائر اإلس�ل�امية الحس ��ينية
ِين)_.
_في بلد اتبع سياسة (لَ ُكمْ دِينُ ُكمْ وَلِيَ د ِ
فإضافة إلى إحياء الموالد ومناسبات والدات
األئم ��ة Kووفياته ��م ،فإن المس ��لمين الش ��يعة
يحيون مراسيم عاشوراء الحسين في حسينياتهم
(مآتمه ��م) وق ��د يخرج ��ون بمس ��يرات (مواكب)
ومن حس ��ينية إلى أخرى إظهاراً لمشاعر الحزن
بهذا المصاب الجل ��ل .مبينين مظلومية آل البيت
النبوي Nومسيرة الحق ،مقابل محاوالت الشر
والظلم متمثلة بالتسلط األموي.

إضافة إلى كل هذا فقط اضطلعت مساجدهم
وحس ��ينياتهم ومؤسس ��اتهم بتعليم ونش ��ر مبادئ
اإليمان اإلس�ل�امي المحمدي .وتدريس القرآن،
وفتح الم ��دارس الخاصة به ��م ،وإقامة الدورات
والنشاطات الرياضية وغيرها.
المسلمون الشيعة في دولة اإلمارات
الواقع والطموح:

رغ ��م أن ش ��يعة دول ��ة اإلم ��ارات ينعم ��ون
باالزدهار االقتصادي الناتج من عمل أفرادها في
قط ��اع التجارة واألعمال الح ��رة .إال أنهم بحاجة
م ��ن ناحي ��ة أخ ��رى ،إل ��ى تنمي ��ة روح العقيدة،
وإحكامه ��ا ،ع ��ن طري ��ق االس ��تزادة م ��ن بن ��اء
المؤسس ��ات التي تأخذ على عاتقه ��ا القيام بهذه
المهمة م ��ن إقام ��ة المحاضرات وفت ��ح الدورات
ونش ��ر المطبوع ��ات ووس ��ائل التوعي ��ة الكفيلة،
بتعميق روح الشعور باالنتساب العقيدي الصحيح،
إلدامة روح التواصل مع أسباب االتصال بالطريق
الحق ..طري ��ق الرحمة طري ��ق محمد Nوعترته
الطاهرة.K
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تتمات

 ...وبعد الوصول
إل ��ى ه ��ذه
تت
م
المرحلة يأتيه
ة
المدع ��ي م ��ن
هذه الجماع ��ة فيقول
له:أن ��ت اآلن ق ��د دخل ��ت
ف ��ي الرحمة اإللهي ��ة ،فما
علي ��ك إال أن تس ��مع وتطيع
فأنا الذي أوصلتك إلى هذه
المرحل ��ة بحي ��ث انك تبكي
ف ��ي الدعاء وتتل ��ذذ بقراءة
الق ��رآن الكري ��م ،فأن ��ا
م ��والك وم ��ن اآلن أصبحت
مول ��ى ل ��ك .وهن ��ا يتجل ��ى
الح ��ال بأنه فر من المطر ليقف
تح ��ت المي ��زاب اذ جعل ��ه يف ��ر
من التقليد ف ��ي الفروع ليقع في
التقليد في االصول.

كله ��ا متوفرة فينا .وواضح أنه ادعاء أجوف ال يس ��تند
إلى س ��ند_ وخاص� �ةً الطاع ��ة ألمر المول ��ى ،فلم نر
عالماً بهذه المواصفات فكله ��م محبون للدنيا والجاه
والمنصب ومختلف ��ون فيما بينهم ،ول ��م يتمكنوا من
هداية إنس ��ان واحد ،ثم يضي ��ف مدعي هذه الحركة
بالقول :وعليك أن تفهم أن للقرآن باطناً ألن الظاهر
ال يوص ��ل إلى اهلل تعالى_ .ونقول رداً على هؤالء :ألم
يخاطبن ��ا اهلل تعال ��ى بالظاهر؟ هذا إن ��كار على اهلل
تعالى_ ،كما أن العمل بظاهر الش ��ريعة ال يوصل إلى
اهلل _هذا تطاول على األئمة Kالذين عملوا بظاهر
الشريعة من الصالة والصيام وغيرها_ فعلينا العمل
بباطن الش ��ريعة ،وس ��أعطيك مفاتي ��ح لفهم القرآن
الكريم فكلما وجدت كلمة (األرض) فمعناها القلب،
و(الجب ��ال) فهي الذن ��وب ،و(الماء) فه ��ي الرحمة،
ومن هذا الكثير.
ثم يبدأ هذا الداعي بأخذ المواعيد معه _أي مع
المت ��ورط والضحية_ إللقاء ال ��دروس عليه والتي هي
عب ��ارة عن قراءة المناجاة واألدعية وتفس ��ير القرآن
الكريم بحيث يكون البكاء من الطرفين ،وقد يشتمل
ال ��درس على أكثر م ��ن اثنين ،ويتخلل ه ��ذا الدرس
بع ��ض التوجيه ��ات والتوصي ��ات مث ��ل الت ��ي ذكرناها
أعاله والتي ال يمكن حصرها بهذه الورقة ،ولو س ��أل
أحدهم ما ذن ��ب هؤالء الناس الذين ل ��م تصل إليهم
الرحم ��ة والوالي ��ة؟ فيجيب :س ��تصل إنش ��اء اهلل لكل
واح ��د حتى للعلماء ،فمنهم من يطيع ويس ��لم ومنهم
ال يريد الهداي ��ة فيضله اهلل تعالى ،ويضيف_ :نقول
ألي ��س هذا هو من المراجع وعم ��ل بالظاهر و و و_...
إن هذه الرحمة والنورانية كانت موجودة عند الس ��يد

الخش ��وع الذي حص ��ل عليه ألنه جعل م ��واله باباً لهذا
العمل ،وكذلك في جميع األعمال.
 _7بع ��ض األس ��ئلة الت ��ي تط ��رح م ��ن الموالين
الج ��دد _وخاص ��ة من الذي ��ن لهم بع ��ض المعلومات
والثقاف ��ة الدينية_ يجيب ��ون عنها والبع ��ض اآلخر ال
يجيبون عنها ويقولون :أنت ال تتحمل الجواب فعندما
تصل إلى مرحلة معتد بها سنجيبك عنها ،ألن الوالية
درجات ،فإيمان أبي ذر ليس كإيمان س ��لمان رضوان
اهلل عليهم ��ا .أم ��ا إذا وصل الموالي إل ��ى درجة عالية
عندهم فيبدأ يس ��تلم منهم أموراً أخرى ويعتبرها من
المس� �لّمات التي ال يجوز النقاش فيها ،ألنه (ما كذب
الفؤاد ما رأى).
 _8ال يق ��رؤون الكت ��ب الدينية ألنه ��م يعتبرونها
حجب� �اً تحج ��ب الموالي ع ��ن المن ��ازل المعنوية .فإذا
أردت شيئاً فعليك أن تأخذه من موالك.
 _9يفسرون بعض العبارات الواردة في األدعية
بتفس ��ير خاص وبعيد عن المعن ��ى المتعارف مثالً (يا
من دل على ذاته بذاته) بأنه اإلمام المهدي.Q
 _10يس ��معون ويعملون بخطبة البيان المنسوبة
ألمي ��ر المؤمنين ،Qوالت ��ي منها (أن ��ا الخالق ،أنا
الرازق )...والتي سُ ��ئل عنها بع ��ض العلماء فقالوا :ال
سند لها.
 _11يجمّ ��دون العق ��ل ويقول ��ون إن العق ��ل لي ��س
بحج ��ة ،ألن أمي ��ر المؤمنين يقول ف ��ي دعاء الصباح
(إلهي عقلي مغلوب).
 _12يفس ��رون الق ��رآن تفس ��يراً غريب� �اً مث�ل�اً
(الرحمن ،عل ��م القرآن) و(الحمد هلل رب العالمين)
هو أمير المؤمنين.Q

لدين اهلل تعال ��ى ،فالوالية ال تكون إال من خالل هذا
الطري ��ق ألن الوالية هي التس ��ليم والطاعة ،وبما أني
المولى لك فعليك أن تس ��لم ل ��ي وتطيع ،وإن طريقنا
ه ��و الطريق الوحيد ال ��ذي يري ��ده اهلل تعالى واإلمام
.Q

ص ��ادق الصدر والدليل أنه ��م عملوا بالباط ��ن وأثّروا
بالناس ألنه ��م متصلون بنور اإلم ��ام ،Qثم انتقلت
إلى أح ��د العوام وه ��و مأمور بعدم التصريح باس ��مه
وش ��خصه ،فبدأ بنش ��رها بأمر من اإلمام .Qونقول
رداً عليهم :كيف كانت عند العلماء وانتقلت فجأةً الى
العوام هكذا بال دليل؟ وكيف كانت ظاهرة وأصبحت
سرية وال يجوز اظهارها بال دليل؟! وكيف ومتى واين
وممن جاء هذا األمر؟.

قول أمير المؤمنين Qفي نهج البالغة (...إما ظاهراً
مشهوراً أو غائباً مستوراً) _فهم يخرجون اإلمام من
الغيبة ويدخلون أنفسهم في غيبة_.
 _14قبل ثالث سنوات تقريباً كان األمر عندهم
أن على الذي يدخل في هذه الرحمة أن ال يكون منتمياً
لس ��لك الجيش والشرطة .ألن مثل هؤالء تأتيهم أوامر
من الدولة ،وقد يتعارض أمر الدولة مع أمر المولى،
وحسب علمنا أنهم في الفترة األخيرة أباحوا االنتماء
لهم لمن ينتمي إلى الجيش والشرطة.
 _15يقول ��ون نحن أناس مس ��المون ال نحمل وال
نملك الس�ل�اح ،ومن كان في بيته س�ل�اح ويدخل في
جماعة الرحمة عليه أن يبيعه.
 _16يعتق ��دون أن اإلم ��ام المعصوم Qليس في
القب ��ر فحس ��ب بل هو ف ��ي قلب الموال ��ي .ولذلك فهم
عندما ي ��زورون قبر اإلمام الحس ��ين Qال يأتون إلى
الضري ��ح ويقبلونه ويتبركون به بل إنهم وقبل الوصول
بخمس ��ين كيلو متراً مث�ل�اً فيقول له ��م موالهم :اآلن
نرج ��ع فالزيارة قد ُقبلت .علماً أن زيارتهم هي عبارة
ع ��ن أدعي ��ة وكالم في العرف ��ان وغي ��ره ،وأنهم على
طول الطريق ال يتكلمون بأمر آخر يتعلق بالدنيا.
 _17ه ��م ض ��د العمام ��ة والمعممين ف ��ي الوقت
الحاض ��ر ،ويقولون ل ��و دخل معنا معم ��م نأمره بنزع
العمامة.
 _18يقول ��ون إن ظاهر الش ��ريعة (الفقه) ،وهو
واضح وبيّن فال حاجة للرجوع إلى المجتهدين.
 _19إنه ��م ال يصلون ص�ل�اة الجماعة ،ويقولون
إن أئم ��ة الجماع ��ة قلوبه ��م مغصوب ��ة بح ��ب الدني ��ا
والش ��يطان لق ��ول اإلم ��ام( Qال تج ��وز الص�ل�اة في
األرض المغصوبة) على اعتبار أنهم يفسرون األرض
بالقلب.
ه ��ذا غي ��ر م ��ا خف ��ي علين ��ا م ��ن اعتقاداته ��م
وأفكارهم.
ونحن نرى ان مجرد عرض ضالالت هوالء يكفي
في اس ��قاطهم ,وال نحتاج إلى عناء في اثبات بطالن
مايدعون .أعاذنا اهلل من مضالّت الفتن.

الحلقة األولى

تحـــــــــــت املجهر

فكم ��ا ي ��رد على الس ��نتهم :نح ��ن لدين ��ا اتصال
مباش ��ر باإلم ��ام Qم ��ن خ�ل�ال حلقة متسلس ��لة من
 _1يعتم ��دون عل ��ى األذكار واألدعي ��ة والمناجاة
الموال ��ي إلى مباش ��رة اإلمام ،Qبمعن ��ى أنا موالك
والعمل بالباطن وهو ما يطلق عليه بالسلوك.
وأنا لي مولى ولموالي مولى أعلى منه وهكذا.
 _2يعتق ��دون بأنه ��م أصح ��اب الوالي ��ة الحق ��ة
 _4السرية وعدم السماح بالسؤال:
مثلما يقول داعتيهم لمن يدعوه إلى مجموعته :ال الت ��ي جاء بها األنبياء واألئمة ،Kوتتمثل بالتس ��ليم
يحق لك أن تس ��ألني عن موالي من هو ،وكذلك أنا ال والطاع ��ة من الموالي لم ��واله ،كما هو تس ��ليم عمار
يحق لي الس ��ؤال عن مولى موالي والتعرف عليه ،وما وس ��لمان وأبي ذر رضوان اهلل عليهم ألمير المؤمنين
دامت الرحمة قد وصلت إلينا وعش ��نا اللذة المعنوية  ،Qومن دون هذا التس ��ليم فال معن ��ى للدين ،ألن
فلماذا السؤال والتدقيق ،ثم ان المرحلة قد اقتضت اإلسالم هو التسليم كما ورد في خطبة الوسيلة ألمير
ه ��ذا الكتم ��ان ،وما دمن ��ا نح ��ن نبلّغ هذه الرس ��الة المؤمنين.Q
 _3يعتبرون أنفس ��هم ومن يدخ ��ل معهم ويزكي
فنح ��ن المنذرون للناس في ه ��ذا الزمان ألن األرض
هلل تعالى نفس ��ه ويصف ��ي باطن ��ه ه ��م حج ��ج اهلل عل ��ى الخلق
ال تخل ��و من حجج على العب ��اد وكيف يترك ا ُ
الناسَ هكذا وهو القائل (( ُكلَّما أُلْقِيَ فِيها َفوْجٌ سَأَلَهُمْ والمنذرون ع ��ن اهلل تعالى ووظيفتهم األساس ��ية هي
خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِ ُكمْ نَذِيرٌ)) .يجعلون انفس ��هم بدال عن هداية الن ��اس لهذا الطري ��ق .ألن األرض ال تخلو من
حجة.
االئمة Kويفسرون االدلة باهوائهم.
 _4يقولون نحن عرفنا أهل البيت Kبالمعرفة
 _5الهدف األخطر وهو إسقاط المرجعية:
كم ��ا ف ��ي قوله ��م :واعل ��م أن جميع العلم ��اء في النورانية ،أي يتجلى نور اإلمام Qفي قلب الموالي،
الح ��وزات العلمي ��ة وغيره ��م من مراج ��ع ومجتهدين وتكون معرفة األئمة Kبأنهم أنوار وليس فقط ألنهم
كلهم بعيدون عن خط اإلس�ل�ام والوالية ،وإن اإلمام أئم ��ة مفترض ��و الطاع ��ة وإال فهذا األمر متيس ��ر ألي
 Qغي ��ر راض عنهم جميعاً .وال ندري من أين عرفوا أحد .وهذه السطحية ال تنفع.
 _5من تصل إليه ه ��ذه الرحمة والنورانية تكون
عدم رضاهQ؟ وأما األحاديث الواردة مثل (فارجعوا
فيه ��ا إل ��ى رواة حديثن ��ا فه ��م حجتي عليك ��م) فنحن علي ��ه حج ��ة في ي ��وم القيام ��ة فإن س� �لّم وأط ��اع فهو
رواة الحدي ��ث ونح ��ن الحج ��ة في هذا الزم ��ان_ .وال المطل ��وب ،وإن ل ��م يطع فهو في جهن ��م كالذي ك ّذب
نعلم ما ه ��و الدليل على هذه الدعوى؟_ وحديث (من األنبياء والمرسلين.K
 _6الموال ��ي في هذه المجموع ��ة يعتبر مواله هو
كان من الفقهاء حافظاً لدينه صائناً لنفس ��ه مخالفاً
له ��واه مطيع� �اً ألمر م ��واله فعل ��ى الع ��وام أن يقلدوه) الباب الذي يصل من خالله ،فمثالً في الصالة وقبل
فنحن الفقه ��اء ألن المواصفات التي ذكرها الحديث تكبي ��رة اإلح ��رام يقول (بنورك يا م ��والي) فيعتقد أن
ويمكن حصر عقائدهم وأفكارهم بما يلي:

تــــــتــمة
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ومن ذلك يتضح ان مس ��ألة من سيحقق لنا
هذه النبوءة االلهية هي مسألة اعم من ان تكون
إسالمية قرانية او من اية رسالة أخرى.
المحور الرابع:

إذا عرفن ��ا خصوصيات هذا الش ��خص وهذا
القائ ��د الذي س ��يحقق العدل على وج ��ه االرض,
يأتي التس ��اؤل :هل سيولد هذا القائد وهذا اإلمام
بعد ذل ��ك او انه مولود اآلن وح ��ي يرزق؟ وهذا هو
من المحاور االساس ��ية ومن مفاصل االفتراق بين
مدرس ��ة أهل البيت Kوالمدرسة االخرى _اعني
مدرس ��ة الصحابة_ حيث آمنت مدرسة اهل البيت
 Kبأن ��ه ولد وانه االن ح ��ي ,وان االرض ال تخلوا
من إمام حق او من حجة ونحو ذلك ,اما اآلخرون
فقد قالوا بأن األمر ليس كذلك.
من هنا علينا ان نثبت انه ولد وانه موجود.
فعندما نراجع بعض الكت ��ب وبعض الروايات
والمق ��االت نجدها تكلمت عن وقوع والدته Qوعن
والدات االئم ��ة Kجميع ��ا وهي واضح ��ة صريحة
قوية ,صحيحة السند.

يحدث له Qفي هذه المدة الطويلة والتي هي االن
تتجاوز اكثر من الف ومئة وخمسين سنة وقد تطول
إلى الفي س ��نة ولعلها تك ��ون بعد زمن قريب (اليس
الصبح بقريب).
ومع إننا لس ��نا من الموقتين ,ال من الموقتين
للقرب وال من الموقتين للبعد.
ولكن نقول ماذا يعملQ؟ وما هي المسؤوليات
الملق ��اة على عاتقهQ؟ وهذه قضية اساس ��ية وان
كثيراً من االش ��كاالت بدأت تورد على مسالة حياة
اإلمام Qوان كان حياً فماذا يفعل؟ ما هي اهميته
؟ م ��ا هي ضرورة وجوده؟ ماذا ينتفع الناس منه ؟
ونحو ذلك.
وهن ��ا تجد الروايات عن الرس ��ول األعظمN
تخبر بذلك وتش ��به وجوده Qبالش ��مس إذا غيبها
الس ��حاب ,فكيف ان الش ��مس موج ��ودة كذلك هو
وجوده Qووجه االنتفاع به.
المحور السادس:

وسوف نتوفر فيه على انه _أي اإلمام _Qإذا
كان مولودا وهو غائب عنا فما هي فلس ��فة غيبته,
أي لماذا غاب.Q
وهنا تأتي مجموعة من التساؤالت األساسية,
كل مح ��ور منه ��ا يرتب ��ط بالمحور الالح ��ق بمعنى
ان كل مح ��ور يتوق ��ف عل ��ى المح ��ور الس ��ابق فهي
كاالبحاث الرياضية ,فكما ان العدد ثالثة يتوقف
عل ��ى الع ��دد اثني ��ن ,فما لم ي ��أت الع ��دد اثنان ال
يوج ��د الع ��دد ثالثة ,وما ل ��م يات الع ��دد ثالثة ال
يوج ��د الع ��دد اربع ��ة ,كذلك هي ه ��ذه االبحاث,
في فلس ��فة غيبته Qفهي لم ��اذا غاب وهل انهQ
غائب بالش ��خص ام بالعنوان؟ بمعنى اننا نراه وال
المحور الخامس:
وه ��و انه _أي اإلم ��ام _Qاذا كان حيا فماذا نعرفه ,او اننا اساس ��ا ال ن ��راه؟ فبعض النصوص
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الثانية والحقيق ��ة انك ��م ق ��د ذبحتم بتهم لم نسمعها من أعدائهم.
الس ��لفية م ��ن غي ��ر س ��كين
الوهابية والحركات اإلسالمية
ً
باختالفاتكم هذه ويبدو
يع ��ادي الوهابي ��ون كل الفرق اإلس�ل�امية علنا,
تت
م
أنك ��م اتفقتم على أن فتراه ��م يتحامل ��ون عل ��ى أئم ��ة المذاه ��ب األربع ��ة
ة
تتفقوا!.
ال
فيكفرون كب ��ار علمائهم وناهي ��ك بتكفيرهم العالمة
ويق ��ول ف ��ي ص :68الكوث ��ري الحنف ��ي ,والعالمية الس ��بكي الش ��افعي,
(أم ��ا تعدي الكثير من المنتس ��بين والعالمة ابن الجوزي الحنبلي ,وتطاولهم على رموز
(للس ��لفي)! على الدع ��اء والعلماء التجديد اإلس�ل�امي من أه ��ل الس ��نة كتطاولهم على
فح ��دث وال ح ��رج ,فباإلضاف ��ة العالمة محمد عبده ,واإلمام المرش ��د حسن البنا,
لتعديه ��م ((المب ��اح ش ��رعاً)) على وشهيد اإلسالم سيد قطب ,وذلك سيراً على مناهج
قيادات الجماعات اإلس�ل�امية!!؟ ابن القيم في تكفير أه ��ل المذاهب األربعة حيث قال
فإنه ��م ينتقص ��ون أيضاً م ��ن كبار ف ��ي نونيته الش ��هيرة( :إن المعطل بالع ��داوة معلن),
العلماء!!).
وما م ��راده بالتعطي ��ل إال ردهم للمتش ��ابه من اآليات
أال يح ��ق للن ��اس بع ��د هذا أن واألحاديث إلى محكمها حرصاً على التنزيه ,وحمالً
تس ��تنج منطقياً بأن ه ��ذا الوقوف لكالم اهلل س ��بحانه وتعالى وكالم رس ��وله Nعلى ما
ف ��ي وجه كل م ��ا هو إس�ل�امي غير تقتضيه أس ��اليب البالغة عن ��د العرب ,ودفعاً لما قد
وهاب ��ي م ��ن قبل ه ��ؤالء م ��ا هو إال يتوهم من التناقض واالختالف.
أمر مدبر ,يقف في واجهته هؤالء
ويع ��ادي الوهابي ��ون اليوم الحركات اإلس�ل�امية
الذين يدع ��ون حماية العقيدة وهم قاطبة ,حيث يقول الش ��يخ الدكتور صالح ابن فوزان
حملة معاول هدمها؟!
الف ��وزان متحدث� �اً ع ��ن أع ��داء الوهابي ��ة( :ومن آخر
شهادة من الداخل ذلك ما نعايش ��ه اآلن من وفود أفكار غريبة مش ��بوهة
حص ��دت س ��يوف الوهابيي ��ن إلى بالدنا باس ��م الدعوة على أيدي جماعات تتسمى
رؤوس المس ��لمين باألم ��س ,وه ��ا بأس ��ماء مختلفة مث ��ل :جماعة اإلخوان المس ��لمين,
ه ��ي ألس ��نتهم تحص ��د العلم ��اء وجماع ��ة التبلي ��غ ,وجماع ��ة ك ��ذا وك ��ذا ...وهدفه ��ا
الي ��وم تمهي ��داً الس ��تباحة دمائهم واح ��د ،أن تزيح دع ��وة التوحيد وتح ��ل محلها ,وفي
غ ��داً ,ولنت ��رك المج ��ال للش ��يخ الواق ��ع أن مقص ��ود ه ��ذه الجماع ��ات ال يختل ��ف عن
خال ��د ب ��ن حام ��د العس ��قالني في مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة,
كتاب ��ه (الردود الس ��لفية على دعاة كلهم يريدون القضاء عليها _لكن االختالف اختالف
الس ��لفية) للحدي ��ث ع ��ن عدائهم خط ��ط فقط_ واال ل ��و كانت هذه الجماع ��ة حقاً تريد
ل ��كل ما هو إس�ل�امي ,حي ��ث يقول ف ��ي ص  ,66ج 1الدعوة إلى اهلل فلماذا تتعدى بالدها التي وفدت منها
منه ,متهكم� �اً بهم( :والبد أن نش ��يد بموقف إخواننا وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة واإلصالح؟ ,تتعداها
المؤسف أن المراكز التي أنشأها الوهابيون
الس ��لفيين العظي ��م تج ��اه إخوانن ��ا ف ��ي الجزائر فإن وتغزو ب�ل�اد التوحيد تريد تغيير مس ��ارها اإلصالحي
له ��م موقفاً ال يحس ��دون عليه فل ��م يعجبهم من جهاد الصحي ��ح إلى مس ��ار مع ��وج وتري ��د التغرير بش ��بابها أو التي استولوا عليها قد أصبحت بالفعل عامالً
ً
سببا
اإلس�ل�اميين ف ��ي الجزائر في س ��بيل نش ��ر دين اهلل وإيقاع الفتن ��ة والعداوة بينهم ..النهم رأوا ما تعيش ��ه في فرقة المسلمين ,وهكذا كانت وما تزال
وإع�ل�اء كلمته ولم يلف ��ت انتباههم س ��وى األخطاء!! بالدن ��ا من الوح ��دة والتالحم بين قادته ��ا ورعيتها ,في خلق الفتن والخالفات المذهبية.
فيقول ��ون :المظاهرات حرام ودخ ��ول البلدات باطل! وبي ��ن أفراده ��ا وجماعته ��ا ,رأوا ف ��ي بالدن ��ا دول ��ة
وه ��ذا الموض ��وع على العم ��وم جدير بالدراس ��ة
ال ��واردة تقول ان ��ه Qعندما يظهر Qف ��إن كثيراً أم ��ا أن ينصروهم بالوقوف إل ��ى جانبهم والدفاع عن إس�ل�امية في عقيدتها ومنهجها ,تحكم بالش ��ريعة ,المتعمقة والدراس ��ات الجامعي ��ة العليا ما توافر مناخ
ممن عاص ��روه في زم ��ن الظهور يقول ��ون كنا نراه س ��معتهم فال ,ويا ليتها توقفت عند هذا بل اتهموهم وتقيم الحدود ,وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) الحرية الفكرية.
في بعض مجالس ��نا ,وهذا يعني انه Qكان غائبا
بالعنوان وليس بالش ��خص وبع ��ض الروايات تقول
المحور السابع:
اهمل ��وا لوازمها ومقتضياتها وم ��ا يترتب عليها اإلعالم والتبليغ وإيص ��ال الحقائق إلى الناس,
كان غائبا بالشخص.
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من سلبيات وهذه نقطة خطيرة.
فهل تقتصر مسؤوليتها االن على ما هو المتعارف
ومما يرتبط بالمحور الس ��ادس ,وفي مسألة من يؤم ��ن بوالدته ومن ال يؤم ��ن بهذه الوالدة,
حي ��ث انه ��م بذل ��ك ق ��د افق ��روا المكتب ��ة في كثير من حواضرنا العلمية من كتابة الرسالة
الغيب ��ة ,هل ه ��و المحت ��اج إلى ه ��ذه الغيبة؟ وهل لم ��اذا ال يول ��د اآلن؟ ولماذا ل ��م يظهر؟ ما هي االس�ل�امية من الناحية العملي ��ة ,بل تركوها ،العملي ��ة وإيص ��ال الفتاوى واالس ��تفتاءات ,وهل
غ ��اب اإلمام Qألنن ��ا الذين نحتاج إل ��ى ان يغيب المس ��ؤوليات الملق ��اة عل ��ى عات ��ق المؤمني ��ن وقد أدى هذا إلى اإلهمال العملي سواء كان على هذه هي المس ��ؤولية فقط؟ او ان هناك مسؤولية
لنس ��تعد لظه ��وره Qأو انه غاب ألن ��ه هو Qالذي باالطروح ��ة المهدوي ��ة لظه ��وره او لوالدتهQ؟ المس ��توى الفردي أو على المستوى االجتماعي أساس ��ية ملق ��اة على عات ��ق علماء الدي ��ن وعلى
يحتاج إلى الغيبة؟
وهل تقع عليهم مسؤولية ام ال؟
أو على المس ��توى االقتصادي أو على المس ��توى عات ��ق مراجع الدي ��ن بالخص ��وص ,وعلى عاتق
يحتاج
كان
اإلمامQ
ان
ويقول
�ل
قد يأتي قائ �
فنحن
مسؤولية
عليه
الكل
أن
نقول:
ولذلك
السياسي.
المتصدين إلدارة األمة وعلى عاتق أولئك الذين
الى هذه الغيبة حتى يتكامل الن إدارة العالم وقيادة المعتقدون بإمامته و بحياته علينا مسؤوليات,
ه ��ذا االهم ��ال ف ��ي االبع ��اد العملي ��ة م ��ن ي ��ؤول إليهم األم ��ر ,والذين ترج ��ع إليهم االمة
العالم وتطبيق االطروحة اإللهية على األرض ليس كذلك اصحاب نظري ��ة الصحابة فهم يعتقدون سياس ��ية واجتماعية في نظري ��ة الصحابة فيما ديني ��ا وفكري ��ا وماليا واقتصادي ��ا ,ان كل هؤالء
أمرا عاديا ,اي ان اهلل س ��بحانه وتعالى لم يرسل انه س ��يولد بعد ذل ��ك ويقيم الع ��دل اإللهي في يتعل ��ق بانتظ ��ار المه ��دي Qف ��ي اخ ��ر الزمان عليه ��م مس ��ؤولية كبي ��رة لتهيئة الن ��اس إليجاد
النبي الخاتم Nولم يجعله نبيا عاما إال بعد بلوغه االرض ,فالمس ��لمون جميع� �اً عليهم مس ��ؤولية منشؤه عدم االعتداد نظريا باصل االطروحة ,األرضي ��ة ,لتمهي ��د األرضية لظه ��ور اإلمامQ
أربعين عاما ,وهل ان النبي Nكان يحتاج ان يمر كبيرة في هذه الفترة فما هي هذه المسؤولية؟ مع اننا عندما نرج ��ع إلى الروايات الواردة عن على م ��ا نعتقد ,او لتعجيل والدت ��ه على ما تعقد
به ��ذه المرحلة م ��ن العب ��ادة والتكام ��ل واالرتباط
نقول المس ��ؤولية التي عليهم هي أن يعجلوا النب ��ي االك ��رم Nوالتي يرويه ��ا أكابرهم نجد مدرس ��ة الصحاب ��ة وه ��ذا مع األس ��ف الش ��ديد
بالغيب ,ليس ��تعد لتلقي الوح ��ي اإللهي ,أي لماذا والدته :وهذا الدور مع االس ��ف الش ��ديد غائب ان هناك تركيزاً على هذه المس ��الة ,وانها من يوجد فيه قصور أو لعل ��ه تقصير ,وفي كثير من
اعل ��ن نبوته العامة في س ��ن االربعي ��ن ,وانما قلنا ف ��ي نظرية مدرس ��ة الصحابة_ ,فق ��د اهملوا المالحم ,من كرام ��ات ,ومن معاجز النبي ,الجوانب عند مدرس ��ة الصحابة ,وكأنهم ليسوا
نبوته العامة ,ألن النبي Nكانت عنده نبوة خاصة هذا الموض ��وع بالكامل ,فه ��و مهمل عندهم ,ومن اخباراته بالغيب.
مس ��ؤولين عن قضية مرتبط ��ة بالقضاء الحتمي
قب ��ل هذه النبوة العام ��ة ,وكان يعمل على مقتضى وال توجد عندهم اي ابحاث النتظاره._Q
فإن النبي Nكان يخبر وبش ��كل قاطع بانه للتاري ��خ ,مع انه ليس االم ��ر كذلك لـ (ان اهلل ال
نبوته الخاصة ,وعند األربعين اعلن النبوة العامة
ومس ��الة االنتظار ليس ��ت مرتبطة بااليمان الب ��د ,ولو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد لطول يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم) خصوصاً
التي هي هداية البشرية ,رحمة للعالمين.
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اهلل هذا اليوم حتى يظهر Qبمعنى ان هذا هو واننا لسنا من الجبريين أي لسنا ممن يؤمن بانه
وهن ��ا نقول ان االم ��ر الذي يحت ��اج الغيبة هو المنقذ.
من القضاء الحتمي الذي ال يرد وال يبدل.
ال دور لن ��ا في تغيير مصيرنا وف ��ي تغيير التاريخ
تهيئة الظروف والش ��روط ,وتهيئ ��ة القادة الذين
متواتر
وبشكل
قاطع
وبشكل
الرسولN
الن
وش ��رائط التاريخ .ولس ��نا من القائلين بالحتمية
المحور الثامن:
يتحمل ��ون المس ��ؤولية والوصول باالم ��ة إلى درجة وجزمي قال بأنه في آخر الزمان _س ��يظهر أي
م ��ا ه ��ي المس ��ؤوليات الملق ��اة عل ��ى التاريخي ��ة وانه ليس لالنس ��ان اي دور في تغيير
تتحمل فيها قيادته اإللهية .ولذا يكون االنتظار؟ المهدي المنتظر_Q؟
ما يجري عليه.
المنتظرين؟
ً
وعنده ��ا نق ��ول :ان االنتظ ��ار للن ��اس ,وانما
اذن ف ��إن للمنتظري ��ن دورا ,ولكن البعض
واذا كان االم ��ر كذلك فما هي االدوات وما
فل ��و نظرن ��ا إل ��ى المس ��لمين م ��ن الفقه ��اء
الحاج ��ة للغيبة للناس وليس ��ت لإلم ��ام Qليقوم
�ية,
�
س
االسا
المؤاخذات
�ن
�
م
�ذا
�
ه
و
�وه,
�
ل
اهم
والعلماء والمبلغين والخطباء والقنوات الفضائية هي االلي ��ات التي البد ان نتوف ��ر عليها في هذا
الناس بالقسط.
فانه ��م عندم ��ا اهمل ��وا االطروح ��ة المهدوي ��ة والكتابات والجرائد والمجالت وغيرها من أدوات الخصوص؟.

الوهابية ومعوقات التمهيد

 _3االتصال المباش����ر وإخ����راج اإلمام
من الغيبة:

السعادة يف لقاء االمام املهديQ

اتباع الحركة النورانية

تت
أن الش ��رط في
م
ة
اآلية يؤكد ذلك فقد
قالت اآلي ��ة المباركة:
{بَقِّيَ� �تُ َهّ
اللِ خَيْ� �رٌ لَ ُكمْ إِن
ُكنتُـ ��م مُؤْمِنِينَ} ولو كان المراد
من {بَقِّيَتُ َهّ
اللِ}هو الربح الذي
يدخ ��ل إلى جي ��ب اإلنس ��ان إذا
باع فال معنى الش ��تراطه للربح
اإليم ��ان فالرب ��ح خي ��ر للمؤمن
وللكاف ��ر وال يخت ��ص بالمؤمن،
بينم ��ا نج ��د أن اآلي ��ة جعل ��ت
{بَقِّيَ� �تُ َهّ
اللِ خَيْ� �رٌ} لخصوص
المؤمني ��ن {بَقِّيَ� �تُ َهّ
اللِ خَيْ� �رٌ
لَ ُكمْ إِن ُكنتُـم مُؤْمِنِينَ} وهذا ال
ينطبق إال على ملج ��أ المؤمنين
ومالذه ��م اإلم ��ام الحج ��ةQ
فهو الخير الذي يكون مش ��روطاً
 _2حص���ر طري���ق
باإليمان والصالح.
الوالي���ة بش���خص الداعي
إذاً اآلية تتحدث عن اإلمام
منهم فقط:
الحج ��ة Qف ��ي س ��ياق اآلي ��ات
حي ��ث يق ��ول داعيته ��م:
التي تتحدث عن ش ��عيب Qمع
واعل ��م أن اإلم ��ام المه ��ديQ
قومه ال ينافي عمومها وس ��عتها
ينتظر الظهور المبارك وهوQ
لغير زمان ش ��عيب Qبل لجميع
جماهيرية
يحت ��اج إل ��ى قاع ��دة
األزمنة ,ونحن س ��نتحدث عن
تنص ��ره إلظهار والي ��ة آل محمد
اإلم ��ام الحج ��ة Qف ��ي محاور
خالل
 ،Kوهذه القاع ��دة ال يمكن أن تكتمل إال من
ثالثة:
هذا الطريق الذي نس ��لكه ،ألن الذي ال يص ّفي باطنه
المح���ور األول :ه ��ل أن اإلم ��ام غائ ��ب أم
حاضر؟!
ومن بدعهم ...فمثالً يف الصالة وقبل تكبرية اإلحرام يقول (بنورك يا موالي) فيعتقد أن الخشوع الذي حصل
المح���ور الثان���ي :ه ��ل أن هدفنا ه ��و لقاء
عليه ألنه جعل مواله باباً لهذا العمل
اإلمام Qأم ال ؟!
المحور الثالث :في عالقة الحب والعش ��ق
ال يمك ��ن أن يك ��ون من أنص ��اره ،Qفإذا لم يش ��رق الخمين ��ي ث ��م بعد موت ��ه انتقلت للس ��يد عب ��د األعلى
 _13يقول ��ون ب ��أن المصلح ��ة اقتض ��ت ف ��ي هذا
نور اإلمام Qفي قلب ��ك فإنك ال تكون موالياً وناصراً الس ��بزواري وبعد موت ��ه انتقلت للس ��يد محمد محمد الزمان أن يكون الش ��خص الذي نتّبعه مخفياً ،بدليل لإلمام المنتظرQ؟!
الوجه الثاني:

وبع ��د هذه المقدمة نأتي للحديث عن المحور
األول وهو( :كيف نتعامل مع قضية اإلمام المنتظر
)Q؟!
ولذلك اتجاهان :اتجاه مادي واتجاه روحي
فاالتج���اه المادي :ه ��و ال ��ذي يتعامل مع
اإلمام المنتظر Qكإنسان غائب ينتظر قدومه،
ومس ��افر ينتظر مجيئه ،وألجل ذل ��ك نرى كثيراً
م ��ن الش ��يعة ،كثي ��راً م ��ن األق�ل�ام ،كثي ��راً من
المتحدثين يركز عل ��ى القضايا المادية ,ويطرح
أم ��وراً مثل ما هي عالمات الظهور؟!ما هو ش ��كل
اإلمامQ؟! ما هو ش ��كل سيف اإلمامQ؟! ما هو
ش ��كل درع اإلمامQ؟! لباس اإلم ��امQ؟! خاتم
اإلمامQ؟! وهذا التركيز عل ��ى القضايا المادية
يعبر عن (اتجاه مادي) وهو أن اإلمام جس ��د غاب
ع ��ن األنظار ولذل ��ك البد أن نبح ��ث عن عالمات
قدومه وعالمات مجيئه حتى نميزه عن غيره.
وهناك اتجاه أخر وهو:
االتجاه الروحي :الذي يقول إن اإلمامQ
حاض ��ر وليس بغائب فهو ليس بجس ��د حتى نبحث
متى يأتي (ذلك الجس ��د) ،نعم اإلمام Qكسائر
الناس له جس ��د مكون من دم ولحم ولكن ليس ��ت
اإلمامة منوطة بجس ��ده ،صحيح أن ��ه الذي غاب
عن ��ا ،لكن اإلمام ��ة منوطة بمجموع ��ة من القيم
ومجموعة من المبادئ ومجموعة من المثل ،فهو
أي اإلمام ،ليس جسداً اختفى وراء جدار أو غاب
ع ��ن األنظار ،فاإلمامة هي مجموعة من المبادئ
وه ��ذه المب ��ادئ حاض ��رة وقائمة وفاعلة وليس ��ت
غائبة ،واإلمام بمبادئ ��ه ,وبمثله ،اإلمام بقيمه
وليس اإلمام بجسده.
وبما أن اإلمامة مجموعة من القيم ومجموعة
م ��ن المثل إذا فاإلمام Qحاضر وليس بغائب ألن
هذه المبادئ حاض ��رة وفاعلة فعلينا أن تعامل مع
اإلمام Qكحاضر ال أن نتعامل مع اإلمام Qعلى

أنه غائب ،إن هناك مبادئاً هي اإلمام نفسه وهذه
المبادئ هي التي تقررها اآلي ��ة المباركةُ {:كنْتُمْ
�اس تَأْمُ� �رُو َن بِالْمَعْرُوفِ
خَيْ� �رَ أُّمَ� �ةٍ أُخ ِْرجَ� �تْ لِلّنَ � ِ
وَتَنْهَ� �وْ َن ع َِن الْمُنْك َِر}وق ��ال تعالى{:وَلْتَ ُكنْ مِنْ ُكمْ
أُّمَةٌ يَدْعُو َن إِلَى الْخَي ِْر وَيَأْمُرُو َن بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْ َن
ع َِن الْمُنْك َِر} ه ��ذه هي اإلمام,Qاإلمام Qأمر
بمع ��روف ونهي ع ��ن منكر ،اإلم ��ام Qدعوة إلى
الخي ��ر ،فهذه المبادئ الحية النش ��طة المتجددة
ه ��ي اإلم ��ام Qالحج ��ة ،ونحن نتفاع ��ل مع هذه
المبادئ تفاعالً حضورياً ،ال تفاعالً غيابياً.
هذامع العلم بأننا ال نستخف بالعالمات التي
أوردتها الروايات الشريفة مثل:
ورد ف ��ي رواية عل ��ي بن حنظله ع ��ن الصادق
 Qقال(:خم ��س عالم ��ات قبل قي ��ام القائم:Q
الصيحة,وخ ��روج السفياني,والخس ��ف,قتل
النف ��س الزكي ��ة بي ��ن الرك ��ن والمق ��ام وخ ��روج
اليماني).
وف ��ي معتبرة عب ��داهلل بن س ��نان(أن جميعها
محتوم)بمعنى البد أن يحصل .
وف ��ي رواية أب ��ي بصير( :وأن أه ��دى الرايات
راية اليماني فإنه يدعوكم إلى صاحبكم).
إذاً وجود عالمات لإلمام المنتظر Qأمر ال
يمك ��ن إنكاره ،هذه العالمات س ��تقع قبل خروجه
وذكرها أه ��ل البيت Kمن أجل رف ��ع اللبس عن
خروجه و وقت ظهوره.
لكن ال ينبغي أن نرك ��ز على العالمات ونهمل
المب ��ادئ ,فاإلم ��ام ه ��و المبادئ ولي ��س هو هذه
العالمات ,ه ��ذه العالمات تمت أو ل ��م تتم علينا
أن نتعام ��ل مع اإلم ��ام Qعلى أن ��ه حاضر وفاعل
وقائ ��م ،أي علين ��ا أن نتعام ��ل مع مب ��ادئ اإلمام
 Qس ��واء تمت هذه العالمات أو لم تتم فاإلمامة
حاضرة بمبادئ فاعلة.
وللكالم تتمة في الحلقة القادمة .
فالوهابي ��ون ي ��رون أن ما هم اليوم علي ��ه هو الخالفة
الراش ��دة ,أما اإلخ ��وان فهم أصح ��اب فهم خاطيء
وغلو متش ��دد ,وخصوص� �اً فكر اإلمام البن ��ا مما قاد
اإلخوان إلى االنحراف في التصور! وكذلك حال باقي
الحركات اإلسالمية.
ه ��ذا وقد حاول ��ت الحرك ��ة الوهابية اس ��تخدام
أس ��لوب جديد لاللتف ��اف على الحركات اإلس�ل�امية
كمحاولته ��م احت ��واء الحرك ��ة العالمي ��ة لإلخ ��وان
المس ��لمين لم ��ا تش ��كله م ��ن خط ��ر عل ��ى االس ��تكبار
العالم ��ي ,واس ��تخدم الوهابي ��ون ع ��دة أس ��اليب في
احتوائه ��ا ,منها أنهم آووا عدداً م ��ن أقطاب الدعوة
مس ��تغلين بذل ��ك موق ��ف جم ��ال عب ��د الناص ��ر تجاه
اإلخ ��وان المس ��لمين في الس ��تينيات ,وعبث� �اً حاولوا
_آنذاك_ أن يطوعوا أولئك األقطاب كالش ��يخ محمد
قطب والشيخ محمد الغزالي ,وعندما لم يجدوا منهم
ما يودون بدأوا يش ��نون عليه ��م الحمالت المغرضة,
حيث انتشرت الكتب المليئة بالطعن والشتم والتسفيه
لرموز حركة اإلخ ��وان ,ككتاب (اإلخوان المس ��لمون
في الميزان) الذي تناول قادة الفكر اإلسالمي كسيد
قطب والغزالي وأبي األعلى المودودي بالس ��ب ,حتى
أنه لم يس ��لم منهم حتى حس ��ن البنا ألن ��ه كان ينادي
بالتقريب بين المذاهب اإلسالمية!!.
كما حاول الوهابيون تطويق جهود المسلمين وبث
الفرقة بينهم من خالل إنشاء المراكز اإلسالمية في
عدد من م ��دن العالم ,ودعم المنظمات اإلس�ل�امية
مالي� �اً للدعاي ��ة أوالً ,وم ��ن ث ��م لغ ��رض الهيمنة على
تلك المنظمات بتمويلها وتحويلها إلى مراكز للدعاية
الوهابي ��ة ,ولتس ��ويق فكرها ف ��ي العال ��م ,ومحاولة
توجيهه ��ا الوجه ��ة الت ��ي ترضي مخططيه ��ا ,وبذلك
فإن الوهابية امتطت الحركة العالمية للدعوة مستغلة
ضعفها المادي ,وحاجتها إلى الدعم.

األدب المهدوي

موشح للموعود
السيد سعيد الصافي

جذوة من جانب الطور بدت

قصة قصيرة

اإلمام الشاهد

للشاعر الشيخ عبد الرزاق الشيخ نعمة الخفاجي (1430هـ)

بمناسبة صدور جريدة صدى المهدي المنتظر Qمؤرخاً صدور هذا
الجهد المبارك

غفران الموسوي

َك ��وم واخذ الثار ي ��ا نجل االطياب ش ��يعتك تنتظرك او ط ��ال الغياب
َكوم وا َكصد سيدي الرض الطفوف وانشد الصفت على حسين الصفوف
اوعنعلياالكبراومكَطوعالجفوف َكوم ناش ��د كربل ��ة واخ ��ذ الجواب
ج ��دك الخضب ��وا بال ��دم ش ��يبته او س ��هم المثل ��ث تعن ��ه الجبدت ��ه
او لي ��ش بع ��د الذبح س ��لبوا جثته امصابابو السجاديبكَه اعظم مصاب
س ��يدي انش ��د كربله ابلوعه و ألم ابيا ذنب عبداهلل ينصاب ابس ��هم
او عاليتام ��ه النار ش ��بت بالخيم ابي ��ا ذن ��ب لوع ��وا رب ��ات الحجاب

يا مرتجى العصر
حسن الظالمي

يا مرتجى العصر يا غرة الدهر
حتى متى غائب عن أفقنا راغب
ندعوك للثــــــــــأر
يا طلـعة كالــــــدر يا ابن الهداة الغُر
مسَّ الموالي الضُر فاكشف عن الضر
ندعوك للثــــــــــأر
االنتظـــار طــــال يا منتهـــى االمــال
قد اتعــب االجيــال دعــــواك للصــــبر
ندعوك للثــــــــــأر
يا ثـــأر عاشــــوراء اذ كســــــــر االعداء
صدر الهدى الوضاء فاسمع اذى الصـــدر
يدعوك للثـــــــــأر
يا صرخة االيتـــام اذ ســــيرت للشـــــام
جرد لها الصمصام منـــه الدمــا تجــــري
تدعوك للثـــــــــأر
فلننصر االســــالم ولندفـــــع االثـــــــام
في ظله االحكــــام في ارضنــــا تجـري
ندعوك للثـــــــــأر

في نهاية األسبوع دعانا خالي إلى بيته لحضور حفل تكليف
ابنته فاطمة التي اكملت تس ��ع سنين والتي بدت كالمالك بثوب
الصالة األبيض,فهنأه ��ا الجميع وقدموا لها الهدايا وكان من
ضمن الهدايا ذلك المصحف الذي أعطاها اياه جدي.
لكن ما لفت انتباهي هو ما أوصت به خالتي فاطمة بقولها
:علي ��ك ان تدخلي الس ��رور عل ��ى إمامنا المه ��دي Qباعمالك
الحسنة وان ال تؤذيه باالعمال السيئة فهو يرى ما تعملين,فهذه
نفس العبارة التي أوصتني بها في حفل تكليفي العام الفائت.
فأصابني الفضول الفهم ما قالته لفاطمة ولي  ,فجلس ��ت
الى جانبها وسالتها عن معناه ,فابتسمت خالتي تلك االبتسامة
الرقيقة التي أشعرتني باالرتياح ,وقالت :نعم يا هدى ان جميع
اعمالن ��ا تعرض على االم ��ام المنتظر Qوهو يراها وسيش ��هد
علينا يوم القيامة امام اهلل.
فمثال ان ارادت والدتك ان تس ��ال عن مس ��تواك الدراسي
فإلى من س ��تذهب ؟,ومن س ��يكون اعلم الن ��اس بذلك ؟ طبعاً
ستس ��أل المعلم ��ة المش ��رفة عل ��ى صف ��ك النه ��ا اعل ��م الناس
بمستواك.
ولهذه المعلمة ش ��روط لكي تكون مشرفة على الصف وهي
ان تك ��ون ,أوال معينة من قبل إدارة المدرس ��ة ,وثانيا لها علم
يف ��وق مس ��توى الطالبات ,وثالث ��ا لها حضور يوم ��ي لتكون على
اط�ل�اع مفصل بحالهم ,ورابعا أن تك ��ون لها القدرة على تمييز
المجتهدة من الكسولة .
كل ه ��ذا أري ��د من ��ه ان تفهمي يا ه ��دى ان اهلل قد جعل لنا
في كل زمان ش ��خصا يش ��رف على أعمالنا فيحتج به علينا يوم
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القيامة ويج ��ب ان تتوفر به األمور التي ذكرتها لك س ��ابقا وهو
خليف ��ة اهلل في األرض وهو عالم بالش ��ريعة اإللهية وحي يعيش
مع الناس ليكون ش ��اهدا عليهم في الدنيا واالخرة ,قال تعالى
(وي ��وم نبع ��ث في كل امة ش ��هيدا عليهم من أنفس ��هم وجئنا بك
ش ��هيدا عل ��ى هؤالء).فاهلل أك ��رم واحكم واعدل م ��ن ان يحتج
بحجة ثم يغيب عنه ش ��يئا من أمورهم,بل يجب ان يكون مطلعا
على أعمال قومه لكي يكون شهيدا عليهم ,ويميز المؤمنين عن
الكافرين والمنافقين منهم فيش ��هد يوم القيامة بشان مواقفهم
اتجاه الدين اإللهي.

تلقف الس ��حر بس ��ينا أشرقت
ه ��ي صبح بع ��د ليل أس ��فرت
ش ��رعة الحق ونهجاً س ��طرت
وب ��ه للغ ��ي دوم� �اً محقــ ��ت
وبط ��ه المصطف ��ى قد ختمت
(لصدى المهدي) لوحاً أسست
معلناً صوت الهدى فاستبشرت
وبه ��دي اهلل مواله ��ا ارتقــ ��ت
صوت إيمان ل ��ه الدنيا صفـت
أرغم الش ��رك ق ��واه انحدلــت
وباف ��واج إلى الدي ��ن انضـوت
متن ��ه الك ��رار أصن ��امٌ هــ ��وت
عزم ��ه القرآن عن ��ه أفصحــت
منه ��ل األف ��ذاذ من ��ه انتهلــت
ل ��ذوي األلب ��اب درب� �اً مهـدت
وقل ��وب طاه ��رات ق ��د وعــت
وم ��ن الحكم ��ة فهم� �اً ورثـــ ��ت
درج ��ات عن ��د باريه ��ا انبنـــت
طاعة الرحمن إذ ذاك صفــت
بورك ��ت أعمالكم بل س� �ــددت
ول ��ه آذان خي ��ر ق ��د وعـــ ��ت
أرخوه ��ا{ووداد بزغــــ ��ت}

جذوة من جان ��ب الطور بدت
إنها ض ��وء الهدى ي ��ا مرحبــا
إنه ��ا الح ��رف وف ��ي طياتـــ ��ه
ش ��رعة اعجازه ��ا تعضيدهــا
فبموس ��ى وبعيس ��ى تـــ ��ارة
نخب ��ة فاضل ��ة راش� �ـــــدة
توقظ األذهان في منش ��ورهـا
أم ��ه كان ��ت ب ��أرزى حالــ ��ة
ونِ ��دا التوحي ��د دَوَّى صادعـ� �اً
وتعال ��ى ألق� �اً ع ��م الرب ��ى
وت�ل�اه النص ��ر ف ��ي أم القـرى
ش ��اده صرحاً عال حين اعتال
ظل هذا الصرح يعلو ش ��امخاً
للت ��ي أق ��وم يه ��دي إنـــ ��ه
وبه ��دي المصطفى عل ��م نمـا
ث ��م بثت ��ه علوم� �اً حجـــ ��ة
زاده ��ا المول ��ى بعلم بس� �طـةً
ٍ
إنه ��م خ ��زان عل ��م ولهـــ ��م
خرج ��وا بالنفس م ��ن ذل إلى
فهنيئ� �اً لك ��م ي ��ا س ��ادتـــي
ولص ��وت الحق صغت ��م منبراً
فه ��و ش ��مس بعط ��اٍء وافــ � ٍ�ر

مسجات مهدوية

شعر :أبو أسعد

ابعثل���ك رس���ائل ش���ـــــــوق

عس���ى توص���ل لع���د ش���خصك

أش���كي الح���زن بغيــــــاب���ك

واظ���ل يالمه���دي انتظـ���رك

س���ألت ال���روح ياه���و الل���ي
َ
تك���ول المه���دي ل���و يظه���ر

يس���عــــدها

***

م���ن

هالن���اس

يصي���ر اجم���ل زم���ن عده���ا

مواويـــــــــل مهدوية

جابر الكاظمي

للخال���ق ان���وار كله���م للبش���ر مه���دي
م���ن عال���م ال���ذر اوده���م م���ن َكب���ل مهدي
اله���م هدي���ة حيات���ي والعم���ر مه���دي
الخال���ق المن���ان ه���و الل���ي نش���ر منه���م
كل خي���ر كل ج���ود كل ع���ز يفت���رع منه���م
عنه���م اذا ناش���دتني ول���و َكل���ت منه���م
أوله���م المصطف���ى واخره���م المه���دي

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 .11ما هو الوارد في روايات أهل البيت Kفي سبب القيام ووضع اليد على الرأس عند ذكر
وصف (القائم) لإلمام الحجّةQ؟
أ .احتراماً وتقديراً لإلمام.Q
ب .تأسّياً بالرضا Qحيث كان يفعل ذلك.
جـ .كالهما صحيح.
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ابحث عن الكلمة الضائعة

جـ .الخراساني
س.79من هو أوّل السفراء والنوّاب الخاصّين بعد ظهور المهديQ
حيث يكلّفه بالدعوة إليه وإرشاد أهل مكّة لحركة المهديQ؟
أ .ذو النفس الزكية

ب .شعيب بن صالح
جـ .اليماني

س .21من أوصاف المهدي( Qعقيد عزّ) فما معناه؟
أ .ابن األئمّة األطهار.
ب .الذي شدَّ عليه العزّ فال يفارقه

جـ .السيّد الذي ال يقبل الذ ّل
س .39إذا كانت والدة الحجّة Qفي ( )15شعبان سنة (255هـ) فكم يبلغ عمره
الشريف في ( )15شعبان من سنة (1431هـ)؟
أ )1176( .سنة

ب )1170( .سنة
جـ .كالهما غير صحيح
س .53تمهّد للمهدي Qعدّة حركات ،فما هي أهدى تلك الحركات والرايات؟
أ .ذو النفس الزكية
ب .اليماني

ضع خطا على كلمات هذا الحديث الشريف واستخرج كلمة السر
ذات ال( )7أح ��رف وه ��ي راية رس ��ول اهلل Nالتي ينش ��رها االمام
المهدي Qعند ظهوره جاء عن:
علي( - :Qكأني – انظر – الى – دينكم – مولياً – يحصحص

– بذنب�ه – ليس – بأيديكم – منه – ش�يء  -حتى– يرده – اهلل –

عليكم – برجل – منا)...

مناسبات الشهر:

 .1خ ��روج التوابين يقودهم س ��ليمان بن ص ��رد الخزاعي
وشخوصهم للطلب بدم الحسين Qسنه 65هـ.
 .3معج ��زة حض ��ور االم ��ام الحس ��ن العس ��كري Qالى
جرجان من سامراء بطي االرض.
 .6بن ��اء بغ ��داد عل ��ى يد المنصور س ��نة 146ه� �ـ وقد امر
بوضع الس ��ادات من ساللة فاطمة Pفي اعمدتها وجدرانها
وتبنى عليهم وهم احياء.
 .7رمي الش ��ياطين بالشهب بعد عش ��رين يوما من مولد
آي���ات ثابت���ة بين���ات نزلت تفس���يراً
ً
تأوي�ل�ا ,ف���ي ثاني عش���ر أئمة أهل
أو
البيت Kول���ي أمر اهلل اإلمام المهدي
المنتظر.Q
_ قال تعالى في محكم كتابه العزيز:

(الَّذِي� �نَ أَنْعَ� �مَ اللهَُّ عَلَي ِْه� �مْ مِ� �نَ النَّبِيِّي� �نَ
وَالصِّدِّيقِي� �نَ وَالشُّ� �هَدا ِء وَالصَّالِحِي� �نَ وَحَسُ� �نَ
أُولئِكَ رَفِيقاً) النساء69 :

أخرج الحافظ الحس ��كاني (الحنفي) في شواهد
التنزي ��ل ق ��ال :أخبرنا أب ��و العب ��اس الفرغاني ،عن
حذيف ��ة ب ��ن اليمان ق ��ال :دخلت عل ��ى النبي Nذات
ي ��وم وقد نزل ��ت عليه ه ��ذه اآلي ��ة (الَّذِي� �نَ أَنْعَ� �مَ اللهَُّ
عَلَي ِْهمْ.)....
فأقرأنيه ��ا :فقل ��ت :يا نبي اهلل ف ��داك أبي وأمي
من هؤالء؟
إني اجد اهلل بهم حفيا.

 Qبقم سنة 296هـ.
النبي.N
 .24خلع معاوية بن يزيد نفسه عن الخالفة سنة 64هـ.
 .8والدة االم ��ام الحس ��ن العس ��كري Qس ��نة 232ه� �ـ،
بالمدينة المنورة.
المعصومة.P
فاطمة
السيدة
 .10وفاة
اعمال الشهر:
 .12فرض صالة الحضر والسفر في اول سنة من الهجرة
يستحب للممهّد القيام باالعمال اآلتية:
المباركة.
* الدع ��اء في غرته بالدعاء المش ��هور عن ابن طاووس
 .15خ ��روج المختار الثقفي س ��نة  66هـ بالكوفة ،للطلب وكما مبيّن في كتب الدعاء المعتبرة.
ً
بدم الحسين Qوأهل بيته.
* يستحب الصيام في العاشر منه شكرا هلل.
 .22وفاة السيد موسى المبرقع ابن االمام محمد الجواد
(وَلَ َقدْ أَخَ َذ اللهَُّ مِيثاقَ بَنِي إِسْ ��رائِي َل وَبَعَثْنا مِنْهُمُ
اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) المائدة12 :
روى العالم ��ة البحراني في (غاي ��ة المرام) عن
أبي الحس ��ن الفقيه محمد بن علي بن شاذان في
(المناقب المائ ��ة عن طريق العامة) ،قالوا :عن
ابن عباس ،قال :سمعت رسول اهلل Nيقول في
حديث (..من س� �رّه ،ليقتدي ب ��ي فعليه أن يتوالى
والية علي بن أبي طال ��ب Qواألئمة من ذريتي،

قال :Nيا حذيفة ،أنا (من النبيين) الذين أنعم
اهلل عليهم ،أنا أولهم في النبوة وآخرهم في البعث،
ومن (الصديقين) علي بن ابي طالب ،Qولما بعثني
اهلل عز وجل برسالته ،كان أول من صدق بي ،ثم من
(الشهداء) حمزة وجعفر ،ومن (الصالحين) الحسن
والحس ��ين س ��يدا ش ��باب أهل الجنة( ،وحسن أولئك
رفيقا) المهدي في زمانه.
وقال عز من قائل:

* زيارة امام جمعة النجف االشرف
حيث اطلع س ��ماحة الس ��يد امام جمعة
للمركز
النجف االشرف على البرامج التي يقوم بها
�ات
�
س
الدرا
�ز
�
ك
مر
ضم ��ن برنام ��ج
المركز في رف ��د الحركة المهدوية باألفكار
التخصصية الخاص بالنش ��اطات المهدوية الناضج ��ة واألطروحات الني ��رة من خالل
اس ��تقبل مدي ��ر المرك ��ز س ��ماحة الس ��يد الكتب والمقاالت واإلصدارات األخرى.
محم ��د القبانج ��ي س ��ماحة الس ��يد ص ��در
الدين القبانجي إمام جمعة
النج ��ف االش ��رف ,وق ��دم
الس ��يد مدير المركز شكره
لس ��ماحة الس ��يد القبانجي
على هذه الزي ��ارة التي تدل
على االهتمام وتأتي من أفق
التواص ��ل بي ��ن المؤسس ��ات
الديني ��ة ,وج ��رى أثن ��اء
الزيارة االطالع على مجمل
عم ��ل المرك ��ز والمج ��االت
المهدوية كافة.

* نشرت مجلة العصر بتاريخ 2004/1/24
مقاالً بعن ��وان (مفه ��وم المه ��دي Qبين النص
والتاريخ) لكاتبه محمد سليمان ،جاء فيه:
(يرتب ��ط مفه ��وم المه ��دي Qف ��ي التاريخ
اإلس�ل�امي ب ��آل البي ��ت ،Kواالرتب ��اط ف ��ي
الروايات التاريخية تأسس على حالة من الصراع
والمدافعة بين العدل والظلم ،العدل الذي يمثله
آل البي ��ت_ Kوالمهدي Qرمزه ��م_ والظلم
الذي يمثله أعداؤهم).

* نش���رت جريدة الدار الكويتية
في ذكرى مولد اإلمام المهدي Qمقاالً بعنوان:
(...العقائ ��د والديان ��ات أجمع ��ت عل ��ى حقيق ��ة
ظهوره كمنقذ للبشرية) جاء فيه:
 ..إن مهم ��ة المه ��دي Qمنصّبة على إنقاذ
العالم كله إنقاذاً شامالً ،وإقامة دولة عالميّة،
تصب ��ح أقالي ��م العالم كل ��ه واليات له ��ا ،وأبناء
الجنس البش ��ري ،بمختل ��ف ألوانهم وأعراقهم
رعاي ��ا لها ،وأصحاب الق ��وة واألمانة من رجال
العالم ونس ��ائه هم قادة تلك الدول ��ة وأمراؤها.
دولة تحقق العدل المطلق ،والرخاء التام...

فإنهم خزان علمي).
فقام جابر بن عبد اهلل األنصاري فقال :يا رسول
اهلل Nما عدّة األئمةK؟
قال :Nيا جابر عدتهم عدة نقباء بني إسرائيل..
قال تعالى( :وَلَ َقدْ أَخَ َذ اللهَُّ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِي َل وَبَعَثْنا
مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) إلى أن قال:N
فاألئمة يا جابر اثنا عش ��ر إمام� �اً أولهم علي بن
أبي طالب Qوآخرهم (القائم.)Q
*نشرت (جريدة إيالف األلكترونية)

في  27س ��بتمبر  2005مق ��االً بعنوان (الخالف
حول المهدي Qوهم مفتعل) لكاتبه حس ��ين أبو
سعود ،جاء فيه:
(المه ��م ..ه ��و اتفاق المس ��لمين على ظهور
المهدي Qفي آخر الزمان ،وأنه من ولد فاطمة
 ،Pوأن اسمه يواطئ اسم جده الرسول،N
وأن األمة في انتظار ظهوره ..Qوإن االنتظار ال
يعني الخنوع والخضوع للواقع ..بل هو العمل على
إقامة العدل والنظام وكل ما يفيد اإلنسانية).

ورد في المزمور  37في حتمية الظهور:
( .)27حُ ��د عن الش ��ر وافع ��ل الخير
واس ��كن إل ��ى االب ��د )28( .ألن ال ��رب
يحب الع ��دل وال يتخلى ع ��ن أتقيائه ,بل
يحفظه ��م إل ��ى األبد ام ��ا ذرية االش ��رار
فتُفن ��ى )29( ,الصديق���ون يرث���ون

_ جاء في اثبات الرجعة ,عن أبي جعفر
 Qفي حديث ان الحسين Qقال:
(يظه ��ر اهلل قائمن ��ا فينتق ��م م ��ن
الظالمين ,فقيل له :يا ابن رسول اهلل ,من
قائمكم؟ قال :الس ��ابع من ولدي ابن محمد
بن عل ��ي ,وهو الحجة بن الحس ��ن ابن علي
ب ��ن محمد بن علي بن موس ��ى ب ��ن جعفر بن

خي���رات االرض ويس���كنون فيه���ا يحكم عليه عن ��د محاكمته )34( ,انتظر
إل���ى االب���د )30( ,ف ��م الصدي ��ق يلهج الرب واسلك دائماً في طريقه ,فيرفعك
بالحكمة ,ولس ��انه ينط ��ق بالحق )31( ,لتمتلك االرض وتشهد انقراض االشرار,
ً
جميعا,
ش ��ريعة إلهه في قلبه ال تتقلقل خطواته )38( ,ام���ا العصاة فيب���ادون
( )32الش ��رير يراقب الصدّيق محاوالً أن ونهاية االشرار اندثارهم.
يميت ��ه )33( ,الرب ال يترك ��ه في يده وال

محم ��د بن علي ابني ,وه ��و الذي يغيب مدة
طويلة ,ثم يظهر ويمأل االرض قسطاً وعدالً
كما ملئت جوراً وظلما).
_ جاء في االصول الستة عشر ومستدرك
الوسائل :ان اإلمام الباقر محمد بن عليQ
قال:
(ي ��ا جاب ��ر ,ان لبن ��ي العب ��اس راي ��ة,

وعـــــــــــــــــــــــــــــد اهلل
(الس�ل�ام علي ��ك ي ��ا وع ��د اهلل ال ��ذي
ضمنه) .تش ��تمل هذه الفق ��رة من زيارة آل
ياس ��ين على اللقب الثالث عشر من ألقاب
موالنا المه ��دي ,Qوان لهذا اللقب جذراً
قرآنياً ،يش ��ير إل ى الوعد اإللهي للمؤمنين
باس ��تخالفهم ف ��ي األرض وإظه ��ار دينهم
الحق على الدين كله ولو كره المشركون.
وق ��د ورد ه ��ذا الوع ��د اإلله ��ي الجميل
ف ��ي عدة آي ��ات كريمة صريحة ف ��ي حتمية
تحققه ،منها:

_ قول ��ه تعالى في اآليتين الش ��ريفتين
 :33 ,32م ��ن س ��ورة التوب ��ة ((ي ُِري� �دُو َن
لِي ُْطفِ� �ؤُا نُورَ اللهَِّ بِأَ ْفواه ِِه� �مْ وَاللهَُّ مُتِمُّ نُورِهِ
وَلَوْ َك ِرهَ الْكافِرُو َن *هُوَ الَّذِي أَرْسَ َل رَسُولَهُ
ِّين ُكلِّهِ
ِين الْحَقِّ لِي ُْظ ِهرَهُ عَلَى الد ِ
بِالْهُدى وَد ِ
وَلَوْ َك ِرهَ الْمُش ِْر ُكو َن)).
_ ومنها قوله عز وجل في اآلية  55من
س ��ورة النور(( :وَعَدَ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ ُكمْ
ْض
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِ َفنَّهُمْ فِي ا َألْر ِ
َكمَا اسْ� �تَخْلَفَ الَّذِي� �نَ مِنْ َقبْل ِِه� �مْ وَلَيُم َِّكنَنَّ

ولغيرهم رايات ,فإياك إياك _ثالثا_ حتى
ترى رجالً من ولد الحس ��ين Qيبايع له بين
الركن والمقام ,معه سالح رسول اهلل,N
ومغفر رسول اهلل ,Nودرع رسول اهلل,N
وسيف رسول اهلل.)N
* المغفر هو ما يلبسه الدارع على رأسه
_تحت القلنسوه_ من الزرد ونحوه.

لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ� �ذِي ارْتَضى لَهُ� �مْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْف ِِهمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي ال يُشْ � ِ�ر ُكو َن
بِي شَ� �يْئاً وَمَنْ َك َف� �رَ بَعْدَ ذلِ� �كَ َفأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِ ُقو َن)).
_ ومنها قول ��ه تعالى في اآلية  105من
س ��ورة االنبي ��اء(( :وَلَ َق� �دْ َكتَبْنا فِ ��ي الزَّبُورِ
مِ� �نْ بَعْ� �دِ ِّ
الذ ْك � ِ�ر أَ َّن ا َألْرْضَ ي َِرثُه ��ا عِبادِيَ
الصَّالِحُو َن)).
ً
_ ومنه ��ا أيضا قوله ع ��ز وجل في اآلية
 54م ��ن س ��ورة المائدة(( :ي ��ا أَيُّهَ ��ا الَّذِينَ

آمَنُ ��وا مَ� �نْ يَرْتَ� �دَّ مِنْ ُكمْ عَ� �نْ دِينِهِ َفسَ� �وْفَ
يَأْتِ ��ي اللهَُّ بِ َقو ٍْم يُحِبُّهُ� �مْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِي� �نَ أَعِزَّةٍ عَلَ ��ى الْكاف ِِرينَ يُجاهِدُو َن
يل اللهَِّ وَال يَخا ُف ��و َن لَوْمَةَ الئ ٍِم ذلِكَ
فِي سَ ��بِ ِ
للهَّ
للهَّ
ُ
�اء وَا واسِعٌ عَلِيمٌ
َفضْ ُل ا ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَش � ُ
)).
وم ��ن ذلك يتضح المقص ��ود من تلقيب
موالن ��ا المه ��دي Qبه ��ذا اللق ��ب ،فه ��و
يعن ��ي انه Qالمظه ��ر العملي له ��ذا الوعد
الصادق.

ام ��ا تتم ��ة اللق ��ب ,اي عب ��ارة (ال ��ذي
ضمنه) فهي تش ��ير إلى حتمي ��ة تحقق هذا
الوع ��د ألن اهلل تعالى ضامن ��ه ,وهو جلت
قدرته القادر على كل ش ��يء.وهذا يعني ان
علينا ونحن نسلم على إمام زماننا المهدي
 Qبهذا اللقب ان نستشعر حتمية ظهوره,
ونطرد عن أنفس ��نا اليأس من هذا الظهور
مهما طال امد الغيبة ,بل وان نعد أنفس ��نا
لظه ��وره المتوقع في كل حي ��ن ،عجل اهلل
فرجه وجعلنا وإياكم من خيار مواليه.

((اللهم ال تمتني ميتة جاهلية وال تزغ قلبي بعد اذ هديتني))
بقلم :الدكتور محمود البستاني

ال

حلقة()4

نتابع حديثن ��ا عن الدع ��اء الذي يقرأ
ف ��ي عص ��ر اإلم ��ام الغائ ��ب Qوكن ��ا ق ��د
تحدثنا عن المقطع االستهاللي من (اللهم
عرفني نفسك ..واستمراراً حتى مقطع إن
لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني) واآلن
نتح ��دث عن المقطعي ��ن الثان ��ي والثالث:
(الله ��م ال تمتني ميت ��ة جاهلي ��ة ،وال تزغ
قلبي بعد إذ هديتني).
إن ه ��ذا المقطع الذي يب ��دأ بقولهQ
(اللهم ال تمتن ��ي ميتة جاهلية) قد تحدثنا
عنه حي ��ث يرتبط بالعبارة الس ��ابقة عليه
(إن ��ك إن ل ��م تعرفني حجت ��ك ضللت عن
ديني)...
وم ��ن البيّ ��ن أن الصل ��ة والرابطة بين
العب ��ارة المتخوفة من اإلض�ل�ال في حالة
ما إذا لم يعرّف اهلل تعالى العبد بحجته،

وبين العبارة المتخوفة من الميتة الجاهلية
تظل م ��ن الوضوح بمكان كبير ،حيث قلنا
إن النصوص الش ��رعية طالم ��ا أكدت بأن
العبد إذا لم يع ��رف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية.
وال أحس ��ب أن أحدن ��ا ينك ��ر ول ��و من
الزاوية العقلي ��ة أهمية هذه المقولة ،أي:
مقولة (من مات ولم يعرف إمام زمانه)،
حي ��ث إن لكل عص ��ر البد م ��ن قائد يرجع
البش ��ر إلي ��ه بش ��رط أن يك ��ون معصوم� �اً
مهدياً من اهلل عز وجل بحيث يس ��تظل به
أو يستفيض من ش ��عاع بركته المجتهدون
وبحيث يستضيء بشعاعه البشر كما وردت
التوصي ��ة الش ��رعية بذل ��ك ،حيث س ��ئل
المعص ��وم Qعن كيفية اإلف ��ادة من إمام
العصر الغائب Qفأجاب بأنه الش ��مس،

حيث يضيء بأشعته الوجوه...
على أية حال إذا كان األمر كذلك فإن
الميت ��ة الجاهلي ��ة تتحقق في حال ��ة ما إذا
جهل المؤمنون إمام العصر.Q
وطبيع ��ي أنه ق ��د مرت أجي ��ال ،منها
أجيال ما يس ��مى بالفت ��رة التي تقطع فيها
وجود المرسل من اهلل تعالى مثل أخريات
العصر الذي س ��بق اإلس�ل�ام ،ولكن حتى
في ه ��ذا الزمن فإن حنيفي ��ة إبراهيمQ
كانت تف ��رض وجودها على الش ��خصيات
الواعية ،والمهم في هذا الذي هو العصر
اإلسالمي الذي ختمت به النبوة ،وجعلت
الخالفة لألئمة Kبتوصية من اهلل تعالى
إلى رسوله ،Nوبتبليغ رسوله رسالة اهلل
تعالى المذكورة في مناس ��بات ش ��تى منذ
بدء الرس ��الة التي أمر فيه ��ا Nأن يجمع

عش ��يرته األقربين إلى آخر أيام حياتهN
حيث ن ��زل الوحي بأنه (الْيَ� �وْمَ أَ ْكمَلْتُ لَ ُكمْ
دِينَ ُك� �مْ )...ف ��إن األهمية الت ��ي خلعها اهلل
تعالى على رس ��الة اإلس�ل�ام بحيث جعلها
خاتمة رساالته تفس ��ر لنا استمرارية هذه
الرس ��الة إلى ي ��وم يبعث ��ون ،وإن األجيال
بمختل ��ف قدمه ��ا وحداثتها م ��ا دامت في
ختام عدد األئمة Kتجس ��د إمام العصر
 Qواس ��تمراريته ،إل ��ى الظه ��ور وه ��ذا
يفس ��ر معن ��ى تول ��ي المعص ��وم Qوهذا:
(من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلي ��ة) بصف ��ة أن الجاهلي ��ة لم تش ��هد
رسالة اإلسالم واستمراريته.
وهذا أيضاً يقتادنا إلى معرفة الشطر
اآلخر أو العبارة األخرى من المقطع وهي
(وال ت ��زغ قلب ��ي بعد إذ هديتن ��ي) حيث إن

ق ��ارئ الدعاء س ��وف ي ��درك بس ��هولة أنه
م ��ادام قد اهتدى إلى إمام العصر Qوهو
المه ��دي Qفقد ش ��مله التوفي ��ق ولم يكُ
جاهالً.
إال أن التخوف كل التخوف هو إمكانية
أن يضل اإلنس ��ان من بعد هدايته فيش ��ك
بإمام العص ��ر Qأو برس ��الته أو بمجموع
ما يرتب ��ط بالظهور ،...حيث وردت أخبار
تحذر م ��ن الض�ل�ال بعد الهداي ��ة ،حيث
تش ��ير النصوص المذكورة ،إلى أن الفتن
والش ��بهات والش ��كوك ولب ��س األم ��ر،...
قد يفقد الش ��خصية تماس ��كها الس ��ابق،
وتكون عاقبتها _ال سامح اهلل تعالى_ إلى
الضالل.
ولذل ��ك يؤكد الدع ��اء بعب ��ارة (ال تزغ
قلبي بعد إذ هديتني).

