اقر�أ يف هذا العدد:

رواية الو�صيّة ال تنطبق على �أدعياء املهدويّة
حديث العدد:

يف التوقيع ال�شريف ع��ن االم��ام
املهدي� :Qأنه قال:
(�إذا �أردمت التوجه بنا �إىل اهلل تعاىل
والينا فقولوا كما ق��ال اهلل تعاىل:
(�سالم على �آل يا�سني ...الزيارة)
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�سبل اال�ستعداد لظهور الإمام Qوكيفيتها

تمهــــــــــــيدنا
�آهات علي Qتتكلم

تختل ��ف الموازي ��ن عندم ��ا نتح ��دث عن
كالم عل � ٍ�ي Qفهو ليس ب ��كالم يدخل اآلذان
فحس ��ب ،بل هو وجود وحقيقة ينقل س ��امعه
الى عالم آخر ويجس ��د للسامع حقائق تعيش
ف ��ي وج ��ود االنس ��ان ولك ��ن الموان ��ع تمنعها
والعوائ ��ق تعيقه ��ا ان تتجس ��د وتتمث ��ل واقعاً
يعاش ونظاماً يمارس.
ف ��كالم عل ��ي Qلي ��س الفاظ� �اً انما هو
وج ��ودات تحك ��ي الوجود ،وج ��ود ليس كهذا
الذي نعيش ��ه وحقيقة ليس ��ت كهذه ،حقيقة
تخترق الحجب وتستقر في النفوس وتتجاوز
الزم ��ن فتجم ��ع الماض ��ي والمس ��تقبل ف ��ي
روح الحاض ��ر المس ��تحضر له ��ذه الكالمات
النورانية التي تعانق السماء.
ان الذي يقرأ كلمات النور يعشق علياًQ
رغم ��ا ع ��ن انف ��ه وكائن� �اً م ��ن كان وان جحد
ذل ��ك ظاه ��را ،فهذه الح ��روف الت ��ي ترقى
في النف ��س وترتفع بها ال ��ى حضيرة القدس
المقص ��ورة عل ��ى ذوي النف ��وس الذائب ��ة في
الخير والعاش ��قة للخ�ل�اص والمنتظرة لتلك
الس ��اعة التي تكون فيها حروف� �اً خرجت من
ش ��فاه علي Qدس ��اتير تق ��ود البش ��رية نحو
التكامل والرقي.
عندما تس ��تمع إلى علي Qوهو يتحدث
ع ��ن اخ ��ر الزم ��ان ويص ��ف أح ��وال أولئ ��ك
المنتظري ��ن وصبره ��م ويت ��أوه عليه ��م ولهم
(آه آه  ..آه آه طوب ��ى له ��م عل ��ى صبرهم على
دينه ��م  ...واه  ...آه  ...ش ��وقا الى رؤيتهم في
حال ظه ��ور دولتهم) فه ��و Qعندما يخبرنا
ع ��ن أهل آخر الزمان به ��ذه الكيفية التأوهية
يحكي لنا عن واقع ال بد أن يتأهل افراده لنيل
هذه المرتبة فمن هم؟
وما ه ��ي صفاتهم أولئك الذين يتش ��وق
علي Qلرؤيتهم؟.
ه ��ذه الكلم ��ات ته ��ز الجب ��ال الصم ��اء
فتجعلها خاش ��عة منيخة خاضعة تشهق وتأن
وتص ��رخ :أي ��ن أن ��ت يا ول ��ي اهلل اظه ��ر لكي
تمس ��ح آهات علي Qوتأخ ��ذ بااليدي وتنقذ
النفوس مما هي فيه.
ولكن آه آه أين هي تلك النفوس وأين هي
تل ��ك الصرخات العاجات في أنصاف الليالي
الهجة بالدعاء وانينه ��ا يفتت الصخر طالبة
الظهور لهذه الدولة.
دول ��ة البد أن نس ��ميها دولة آه ��ات علي
 Qفهو قد أسس ��ها بأنينه وآهاته في خلواته
فحفظته ��ا الصخور وذرات الت ��راب وانحنت
عليها الس ��ماء تس ��قيها بماء الدم من أعماق
الصارخي ��ن أن عجّل يا ابن الحس ��ن Qبحق
آهات علي.Q
رئي�س التحرير

السيد علي الحكيم

ماهي الس ��بل والطرق التي يمك ��ن اتباعها بحيث يعتبر
االنسان منتظراً ومهيأ لظهور االمام Qوااللتحاق به؟
وفي هذا الخصوص ال بد أن نذكر هنا جملة من االمور:
 .1االلتزام بخط المراجع العظام:
لم ��ا كان اهلل س ��بحانه وتعالى ال يمك ��ن ان يدع الناس
دون دليل يدلهم ويرش ��دهم الى طريق الحق والخير ،فقد
بعث االنبياء والمرس ��لين ،Kوجعل من بعدهم االوصياء
 Kهم القادة اله ��داة الدالين على طريقه ،اآلخذين بيد
الن ��اس اليصاله ��م اليه س ��بحانه وتعالى ،وف ��ي زمن غيبة

وهن ��ا ال ب ��د م ��ن
االلتف ��ات ال ��ى ض ��رورة
التقي ��د بالموازي ��ن
الش ��رعية المق ��ررة في
الرج ��وع ال ��ى العلماء،
ال أن تك ��ون العاطف ��ة
واالعج ��اب والح ��ب
والبغ ��ض وه ��وى النفس
المي ��زان ال ��ذي نتخ ��ذه

في زمن غيبة �إمامنا Qف�إن الحجة ال يمكن �أن ت�سقط عن النا�س ،وال
ب��د من وجود من يقي��م عليهم الحجة ويبين لهم التكاليف ال�ش��رعية
إمامن ��ا Qفإن الحجة ال يمكن أن تس ��قط عن الناس ،وال
ب ��د من وجود م ��ن يقيم عليهم الحجة ويبي ��ن لهم التكاليف
الشرعية.
ان االم ��ام Qجع ��ل العلماء الحج ��ة الواج ��ب اتباعها
واالخ ��ذ بقولها ،النه ��م س ��يكونون حجة له عل ��ى الناس،
ويك ��ون ه ��و حجة اهلل كم ��ا ورد ذلك ف ��ي التوقيع الش ��ريف
الصادر عنه( :Qوام ��ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى
رواة احاديثنا ،فانهم حجتي عليكم ،وانا حجة اهلل).
وف ��ي رواي ��ة اخرى عن االم ��ام الصادق Qفي مس ��ألة
الرجوع الى رواة االحاديث والتحاكم عندهم  ...( :فليرضوا
به حكماً ،فإني قد جعلته عليكم حاكما ،فإذا حكم بحكمنا
فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اهلل ،وعلينا رد ،والراد
علينا كالراد على اهلل وهو على حد الشرك باهلل).

�أبعاد عالمات الظهور

ال�شيخ حممد ح�سني الأن�صاري

إن لعالمات الظهور عدة أبعاد منها :
 )1التشرف بذكر كالم آل محمد Kوما جاء فيه
من دالالت وعبر:
إن هذه الدالالت والعبر كثيرة ذكرتها الروايات،
ومنها:
 عن هشام بن سالم قال :سمعت أبا عبد اهللQيقول ( :هما صيحتان ,صيحة في أول الليل وصيحة في
آخر الليلة الثانية ,قال :فقلت :كيف ذلك؟ قال واحدة
من السماء ،وواحدة من إبليس .فقلت كيف تعرف هذه
من هذه؟
ف�ق��ال :Qيعرفها م��ن ك��ان سمع بها م��ن قبل أن

�أن م��ع��رف��ة ال��ع�لام��ات ل��ه��ا �أث��ره��ا الفعال
ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت�����وازن ال�شخ�ص
ف��ي زم��ن ال��ف��ت��ن ,فهي �أم���ان م��ن ال�ضالل

ف ��ي انتخ ��اب مرجع التقلي ��د ،فالمس ��ألة ليس ��ت اختيارية
بحي ��ث يكون لالنس ��ان الحق ف ��ي انتخاب من يش ��اء ،بل ال
ب ��د من الرجوع إل ��ى الموازين المق ��ررة كاألعلمية والعدالة
والذكورة ،وغيرها من األمور المذكورة في ش ��روط مرجع
التقلي ��د ،وإالّ فيكون عمل االنس ��ان حينئ ��ذ باطال ،وحاله
آراءهم
حال اليهود الذين كانوا يقبلون من األنبياء ما يوافق
تكون).
وأهواءه ��م ،وم ��ع ط ��رح النبي Nلم ��ا يخال ��ف أهواءهم
فمن هذا تبين أن معرفة العالمات لها أثرها الفعال
يكذبون ��ه ويقتلونه أحياناً ،كم ��ا حكى لنا القرآن الكريم في
قوله سبحانه وتعالى ( :وَ لَ َقدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ َق َّفيْنا مِنْ
ُوح
بَعْدِهِ بِالرُّسُ � ِ�ل وَ آتَيْنا عيسَ ��ى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِر ِ
جاء ُكمْ رَسُ ��و ٌل بِما ال تَهْوى أَنْ ُفسُ ُكمُ اسْتَ ْكبَرْتُمْ
الْ ُقد ُِس أَ َف ُكلَّما َ
َف َفريقاً َك َّذبْتُمْ وَ َفريقاً تَ ْقتُلُو َن).
التتمة صفحة)6( :
يتوقف إثبات نس ��ب الش ��خص في الفقه االس�ل�امي
الشيعي االثني عشر على ضوابط مسلّمة يقرها الفقهاء،
وذلك بثالثة طرق.
 الطريق االول :هو (إقرار األب) ،فإن هذا اإلقرارالسيد هاشم الهاشمي
يثب ��ت االنتس ��اب ،وتترتب علي ��ه األحكام الش ��رعية من
توارث وحرمة.
يعرف إمام زمان ��ه مات ميتة
 والطريق الثاني :هو (االستفاضة المفيدة للعلم)،جاهلي ��ة) فق ��ال :Qإن هذا
أي أن تك ��ون هناك ش ��هرة عند الناس بأن هذا اإلنس ��ان
حق كما أن النهار حق ،فقيل
ينتسب الى هذا الشخص او الى تلك العشيرة.
ل ��ه :يا ابن رس ��ول اهلل ،فمن
 والطري ��ق الثالث :هو ش ��هادة (عدلي ��ن ذكرين)،ً
وذلك إن ش ��هدا بأن فالنا هو ابن فالن ،وأنه ينتسب إلى
الحج ��ة واإلمام م ��ن بعدك؟
القبيلة المعنية .فهي شهادة كافية على إثبات النسب .كما
فق ��ال :Qابن ��ي محمد ،هو
يقول الفقهاء.

�إن ال����م����وت م��ي��ت��ة ج��اه��ل��ي��ة �أم������ر خ��ط��ي��ر ج����دا،
وق�������د ت������م ت����وق����ف����ه ع����ل����ى ������ص�����رف ال���م���ع���رف���ة

المعل ��وم أن ��ه اليوجد لدينا في الش ��ريعة اإلس�ل�امية ما
يك ��ون خطي ��را أمره ويك ��ون موجبا للموت ميت ��ة جاهلية
ودخول النار ،اذا لم يعتقد به سوى اإليمان بأئمة الحق
من آل محمد ،Nولم يدع أحد أن المؤمن بإمامتهم لو
لم يعرف مرجع التقليد فإنه يموت ميتة جاهلية.
ويش ��هد إلرادة األئم ��ة Kم ��ن آل البي ��ت Kدون
غيرهم م ��ا رواه الش ��يخ الص ��دوق قال :س ��معت محمد
ب ��ن عثمان العم ��ري Jيقول :س ��معت أبي يقول :س ��ئل
أب ��و محمد الحس ��ن ب ��ن علي Qوأن ��ا عنده ع ��ن الخبر
ال ��ذي روي عن آبائ ��ه( :Kإن األرض ال تخلو من حجة
اهلل عل ��ى خلق ��ه إلى ي ��وم القيام ��ة ،وأن من م ��ات ولم

تحــــــــــــت املـــــجهر
اعداد :هيأة التحرير

من األدلة التي اس ��تدل بها المدّعي أحمد اسماعيل
كاط ��ع عل ��ى أنه اب ��ن اإلم ��ام المه ��دي Qوس ��فيره إلى
الناس كافة وأنه هو المعصوم وجود رواية يرويها الش ��يخ
الطوسي.
وقد نق ��ل صاحب كتاب (الرد الحاس ��م على منكري
ذرية القائم) ،هذه الرواية وجعلها حس ��ب ترتيبه الدليل
التاس ��ع على أن المدعو أحمد اسماعيل كاطع ابن اإلمام
المهدي ،Qحي ��ث قال في صفحة _ 8الدليل التاس ��ع:

ويقولون إن��ه يكون قبل أن يكون,ويعلمون أنهم هم
المحقون الصادقون).
التتمة صفحة)6( :

هل للإمام املهدي Qذر ّية و�أوالد؟

من هـــــــــــــــو �إمام الزمان؟
قال رسول اهلل( :Nمن مات ولم يعرف امام زمانه
م ��ات ميتة جاهلي ��ة) والمقصود ب ��ه إم ��ام الزمان _أي
زم ��ان_ ،وهناك قرين ��ة داخلية في الحديث الش ��ريف
تبي ��ن المقصود م ��ن (إمام زمانه) بل ظه ��ور العبارة في
الحدي ��ث دال على ذلك ،فإن الموت ميت ��ة جاهلية أمر
خطير جدا ،وقد ت ��م توقفه على صرف المعرفة ،ومن

ف��ي المحافظة على
ت��وازن الشخص في
زم ��ن ال �ف �ت��ن ,فهي
أمان من الضالل.
وف� � � ��ي رواي� � � ��ة
ان � � ��ه Qس� �ئ ��ل ع��ن
ال��ن��دائ��ي��ن( :ف �م��ن
ي � �ع� ��رف ال � �ص� ��ادق
م��ن ال �ك��اذب؟ فقال
 :Qي�ع��رف��ه ال��ذي��ن
ك��ان��وا ي��روون حديثا

اإلم ��ام والحجة بعدي ،م ��ن مات ولم
يعرف ��ه مات ميت ��ة جاهلي ��ة) .كما جاء
ف ��ي (كم ��ال الدي ��ن) وغاية م ��ا يفيده
حديث (أما الحوادث الواقعة) الحجية
المجعولة من قبل إمام الزمان Qفي
الفتوى أو الحكم (الوالية) للمجتهدين
الجامعين للشرائط (بحسب اختالف
الفقه ��اء ف ��ي داللة ه ��ذه العب ��ارة في
إفادته ��ا حجي ��ة الفت ��وى أو الحك ��م)
وليس لزوم معرفتهم.
أما معرفة إمام الزمان Qفيمكن
تحققها بمعرفة اسمه وتمييزه
عمن س ��واه ،وه ��ذا المقدار
كاف في صدق المعرفة ،وإن
كان ��ت المعرفة كلم ��ا ازدادت
بالمش ��خصات والممي ��زات
صارت أكم ��ل وأفضل .والفرق
في أصل المعرفة بين أن يكون
اإلمام ظاه ��را أو غائبا إذ لم
ير كل الش ��يعة كل األئمة ،بل
كانوا يكتفون بم ��ا يبلغهم عن
اسمه وصفاته.

ويمكنن��ا ان نطب��ق ه��ذه ال�ضواب��ط الثالث��ة
عل��ى من ا ّدع��ى النب��وة واالنت�س��اب لالم��ام المهدي
 Qكادعاء (احمد ا�س��ماعيل كاط��ع) (مثالً)،فلي�س
هن��اك �أب ي�ش��هد لهذا المدع��ي ب�أنه اب��ن الإمام.Q

فالطري��ق علي��ه من
ه��ذه الناحية مغلق
تماماً.

السيد ضياء الخباز

أم ��ا م ��ن طري ��ق
االس ��تفاضة المفي ��دة
للعل ��م ،فنق ��ول :إن
ه ��ذا المب ��دأ يثب ��ت
خالف المدّعى ،الن
المدّع ��ي مع ��روف في
مدينت ��ه (البص ��رة) أنه ينتمي إلى فالن م ��ن الناس والى
أسرة وإلى عشيرة معينة ،أهل البصرة يعرفون ذلك.
أم ��ا الطريق الثال ��ث ،وهو ش ��هادة عدلين ،ال تكون
مقبولة اال بشروط منها ان يكون االنتساب ممكناً ،أي أن
ال يكون هناك مانع عقلي وال ش ��رعي من هذا االنتساب،
كأن يكون الفارق بين من يدعي البنوّة وبين ابيه بالسنين
فارقاً بسيطاً ال يمتنع معه ان يكون أحدهما اباً لالخر.
التتمة صفحة)6( :

الوهابية ومعوقات التمهيد

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف ارتباطاتها الخفية
عبد اهلل القحطاني (صاحب كتاب هؤالء هم الخوارج)

الوهابية ّ
قطاع طرق متوحشون
إ ّن تاري ��خ الوهابي ��ة حاف ��ل باألمثلة عل ��ى ذلك؛ يقول ابن بش ��ر في
أحداث س ��نة 1169هـ ( :وفيها س ��ار س ��عود غازيا الى جه ��ة الخرج فذكر
ل ��ه أثن ��اء الطري ��ق أن قافلة حافلة (تأم ��ل كلمة حافلة جي ��داً؛ فهي وجبة
دس ��مة!) من أهل الخ ��رج والفرع وغيرهم ظاهرة من اإلحس ��اء؛ فرصد
لهم س ��عود على ماء مع ��روف قرب الخرج فأقبل ��ت القافلة _وكانت على
ظمأ_ الى الماء ،فأغار عليهم سعود وقتلهم)! هكذا وببساطة ،ثم ماذا
يا ابن بش ��ر؟ يقول (وأخذوا جميع ما معهم من األموال والقماش والمتاع

ه ��ذه اذن ه ��ي دع ��وة التوحيد التي س ��عى م ��ن أجلها خ ��وارج نجد؛
القافل ��ة الحافل ��ة ،والكثير من االبل والغنم ،واغتص ��اب األموال التي ال
تحصى؛ وال بأس أن تهدر دماء المس ��لمين في س ��بيل ذلك!! وكانه ليس
َزاء الَّذينَ يُحا ِربُو َن اللهََّ وَ رَسُ ��ولَهُ وَ
له ��م زاجر في قوله تعالى ( :إِنَّم ��ا ج ُ
َ
َ
َ
ْديهمْ وَ أرْجُلُهُمْ
يَسْ� �عَوْ َن فِي أَْالر ِْض َفس ��اداً أَ ْن يُ َقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُ َق َّطعَ أي ِ
مِ� �نْ خِ�ل�افٍ أَوْ يُنْ َف� �وْا مِ� �نَ أَْالر ِْض ذلِكَ لَهُمْ خِ� �زْيٌ فِي الدُّنْي ��ا وَ لَهُمْ فِي
الآْ خِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ).

لقد تميز الوهابية بنكث العهود والمواثيق و�سوء معاملة الم�ستجيرين وقتل الأ�سرى و�إتباع المدبر

إنهم وحوش ال يعرفون معنى الرحمة.
واإلبل)!!
لقد تميز الوهابية بنكث العهود والمواثيق وسوء معاملة المستجيرين
ثم ��ة مثال آخر ،يقول ابن بش ��ر في أحداث س ��نة 1212ه� �ـ ( :وفيها
غ ��زا هادي ب ��ن قرملة وأغار على ق ��وم في الحجاز فهزمه ��م وقتل منهم وقتل األس ��رى وإتباع المدبر ،فقد اس ��تجار مسلم يدعى (بتال السهلي)
ع ��دة رجال ،ثم بعد ش ��هرين غزاه ��م فقتل منهم قتلى وأخ ��ذ كثيراً من بأحد المقدمين المعروفين ل ��دى الوهابية ويدعى ابن هندي فاصطحبه
حت ��ى دخ�ل�ا خيمة قائد الوهابي ��ة ،فما ان رآه االخير حت ��ى انقض عليه
االبل والغنم).
ً
ومثال ثالث ننقله من لس ��ان مؤرخ الوهابية ايضا ،وهو ما ذكره في وضرب عنقه! هكذا يعامل المسلم المستجير عند الوهابية!
أما إتب ��اع المدبر فمثاله ما فعله الوهابية ف ��ي (وقعة اليتيمة) وهذا
أحداث سنة 1245هـ حيث يقول( :وفي أوله غزا محمد بن عفيصان بأمر
ً
من االمام تركي بجيش من المس ��لمين(!!) وقصد ناحية اإلحساء فأغار مؤرخهم عثمان بن بش ��ر يقول نص� �ا( :فكر على أهل القصيم كرة واحدة
عل ��ى قافلة مقبلة من بن ��در العقير وأخذها وكان معه ��ا من األموال ما ال كأنه ��م يريدون الس�ل�ام أو دعوا ال ��ى مائدة ،فغابت الش ��مس قبل وقت
غيوبها!!! ،واظلم بحالك الغبار ش ��مالها وجنوبها ،فوطأهم المسلمون
يحصى)!!
وطأة ش ��ديدة ،فلما س ��معوا ض ��رب الهام ول ��وا منهزمين،
وعلى جباههم هاربين ،وذهل الوالد منهم ولده ،والمنهزم
أش ��فق على الس�ل�امة ورمى م ��ا بيده ،واس ��تمر الضرب في
سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا
اقفيته ��م بعدم ��ا كان ف ��ي صدوره ��م ،وانتق ��ل الطع ��ن من
وتسلط الضوء على أدلتهم والرد عليها باسلوب علمي
الشيخ حميد الوائلي نحورهم الى ظهورهم ،وقتل المسلمون!! فيهم قتال ذريعاً،
وفتكوا فيهم فتكاً ش ��نيعا ،فكان الواحد من المس ��لمين يقتل
العش ��رين ،وأكثر من قتلهم أه ��ل الرياض) إن أهل القصيم
ف ��ي نظر هؤالء كف ��ار ال رحمة له ��م حتى عند الف ��رار!! قتل
روى الش ��يخ الطوسي بسند معتبر عن اإلمام الصادق Qالع ��دل ،عن علي ب ��ن الحس ��ين ،عن أحمد ب ��ن محمد إل ��ى هذا الموض ��ع فقال :يا عل ��ي إنه س ��يكون بعدي اثنا همجي لداعي التش ّفي وس ��فك الدماء! انه اإلسالم الوهابي
خب ��راً ذكر فيه ،وثم ذكر الخبر ،ونحن هنا ننقل الخبر ب ��ن الخلي ��ل ،عن جعفر ب ��ن أحمد المص ��ري ،عن عمه عش ��ر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهديا  ،فأنت يا علي الجديد.
بتمامه عن الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة) ثم نقف مع الحس ��ن بن عل ��ي ،عن أبيه ،ع ��ن أبي عب ��د اهلل جعفر أول االثن ��ي عش ��ر إماما س� �مّاك اهلل تعالى في س ��مائه:
هك ��ذا يتعامل جي ��ش الفت ��ح الوهابي مع إخوته ��م أبناء
هذا الخبر س ��نداً وداللة لنتفحص صح ��ة ما يدعيه هذا ب ��ن محمد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات س ��يد عليا المرتض ��ى ،وأمير المؤمني ��ن ،والصديق األكبر ،جلدته ��م من أه ��ل القصيم؛ فكيف تتوق ��ع أن يكون تصرفهم
المدعّي.
العابدين ،عن أبيه الحس ��ين الزكي الش ��هيد ،عن أبيه والفاروق األعظم ،والمأمون ،والمهدي ،فال تصح هذه أكثر إنصافاً مع باقي المسلمين؟
أمي ��ر المؤمنين Qقال( :قال رس ��ول اهلل -Nفي الليلة األس ��ماء الحد غيرك .يا علي أن ��ت وصيي على أهل بيتي
قال الشيخ الطوسي في الغيبة ص:150
كان ��ت ه ��ذه أمثل ��ة أخ ��رى م ��ن جهاده ��م ف ��ي رق ��اب
غدا،
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أخبرنا جماعة ،عن أبي عبد اهلل الحس
المس ��لمين!! اختصرناها م ��ن كتبهم التي تطف ��ح بتاريخهم
ب ��ن س ��فيان البزوف ��ري  ،عن عل ��ي بن س ��نان الموصلي صحيف ��ة ودواة .فأملى رس ��ول اهلل Nوصيته حتى انتهى ومن طلقتها فأنا بريء منها... ،
المشين بما لو سردناه بأكمله العدنا طباعة كتبهم ليس إال.

املهديــــــــــــــون االثنا عشر
من هـــم
ّ

التتمة صفحة)6( :
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دراسات

ال�سر يف احتجابه وخفائه

ان ع ��دم الظهور ال يالزم ع ��دم الوجود ،فهو
افض ��ل من الظه ��ور اذا كان الثان ��ي موجبا للمهانة
وعدم التقدير ،فان نبي اهلل يوسف بن يعقوبQ
قد اختار الس ��جن وفضله على االنطالق في رحاب
مص ��ر عندما وجد االنطالق يوج ��ب افتتان الناس
بحس ��نه وجماله مع كونه نبيا والناس في حاجة له
كل حين.
وقال احد الشعراء لما ادخل السجن:
قالت حبست فقلت ليس بضائري
حبسي واي مهند ال يغمد
		
اوما رأيت الليث يألف غيله
كبرا وأوباش السباع تردد
والشمس لوال انها محجوبة
عن ناظريك لما اضاء الفرقد
والحبس ما لم تغشه لدنيئة
شنعاء نعم المنزل المتودد
بيت يجدد للكريم كرامة
ويزار فيه وال يزور ويحفد
وربما كان عدم خروجه لعدم توفر من يناصره
فليس كل من ادعى انه من شيعته ومواليه يصدق له
في تشيعه ووالئه.

وكرام ��ة والقى النعل ونزل ف ��ي التنور واقبل اإلمام
يحدث الخراساني عما في خراسان كانه شاهدها
ثم قال :Qقم يا خراس ��اني وانظر ما في التنور...
ق ��ال داود فقمت اليه فرأيته متربع ��ا فناداه اإلمام
 Qق ��م يا ه ��رون فاخرج عاف ��اك اهلل فخرج الينا
وسلم علينا.
فقال اإلمام Qيا س ��هل كم تجد في خراسان
مث ��ل هذا؟ ق ��ال :واهلل وال واحدا فقال Qاما انا ال
نخرج في زمان ال نجد خمس ��ة معاضدين لنا نحن
اعلم بالوقت.
وجاء ف ��ي البحار عن بريد العجل ��ي قال :قيل
البي جعفر Qان اصحابن ��ا بالكوفة جماعة كثيرة
فلو امرتهم الطاعوك واتبعوك قال :يجيء احدهم
إلى كي ��س اخيه فيأخذ منه حاجت ��ه؟ قال :ال قال:
فه ��م بدمائه ��م ابخل ثم قال :ان الن ��اس في هدنة
نناكحه ��م ونوارثه ��م ونقيم عليهم الح ��دود ونؤدي
اماناته ��م حتى اذا قام القائ ��م Qجاءت المزاملة
ويأت ��ي الرج ��ل إل ��ى كيس اخي ��ه فيأخ ��ذ حاجته ال
يمنعها.
فمعظم م ��ن يدعي الوالء واالخالص لس ��يدنا
القائ ��م Qف ��ي ه ��ذه العص ��ور ه ��م مثل س ��هل بن

السيد عدنان البحراني

تخف وال تجزع وليس علي ��ك مني باس قال :ادخل
فدخل رجل اعزل جميل الخلق له رايحة طيبة عليه
ثياب بيض فأمن واطمأن وامره بالجلوس.
ث ��م قال :ه ��ل من حاجة؟ قال :نعم انا رس ��ول
اليك من اإلمام صاحب االمر Qفانك تلهج دائما
(ي ��ا فرج اهلل) فما قصدك بهذا؟ قال :ان ذلك آية
على م ��ا احمل له م ��ن الحب واالخ�ل�اص والنصح
وال ��والء قال :وما بل ��غ من حبك ووالئ ��ك له؟ قال:
اني افديه باموالي واوالدي وروحي قال :انه اعفاك
من ذلك كل ��ه وانما يطلب منك امرا يس ��يرا عليك
وه ��و ان ��ه ال يرضى الح ��د من ش ��يعته ان يتقلب في
معصي ��ة اهلل ومحارمه وس ��خطه فان ه ��ذه االموال
والممتل ��كات الت ��ي بيدك هي في الواقع ليس ��ت لك
وانم ��ا ورثتها م ��ن آبائك وان الم ��ال المغصوب اذا
تداولت ��ه االي ��دي ال يتحول عن حرمت ��ه المتداولين
وكون ��ه ملكا لمالكه االول فال يخ ��رج عن ملكيته إال
برضاه واذنه وال يحل مال امريء مس ��لم إال بطيب
نفس ��ه قال :فهي اآلن لمن؟ ق ��ال :انها تعود لفالن
بن فالن الفقير االعمى الساكن في موضع كذا من
القرية فان شئت ان تكون لك حالال فامض واطلعه
عل ��ى االمر واس ��أله ان يبيحك بها ام ��ا باالعفاء أو

فمعظ��م م��ن ي ّدعي ال��والء والإخال�ص ل�سيدن��ا القائم Qفي هذه الع�صور ه��م مثل �سهل بن الح�س��ن المذكور الذي
طل��ب من الإمام ال�صادق� Qأن يخرج ثائرا على العبا�سيين ليك��ون م�صيره م�صير النف�س الزكية و�أمثاله من العلويين
ذكر في (مدينة المعاجز) عن ابن شهر اشوب
بسنده عن داود الرقي قال:
كن ��ت عند س ��يدي الص ��ادق Qاذ دخ ��ل عليه
س ��هل بن حس ��ن الخراساني فس ��لم عليه ثم جلس
فقال يا ابن رس ��ول اهلل لكم الرأفة والرحمة وانتم
اهل بيت االمام ��ة ما الذي يمنعك ان يكون لك حق
المقاوم ��ة في حقك الذي قعدت عنه وانت تجد من
ش ��يعتك مائة ال ��ف يضربون بين يديك بالس ��يف؟
ق ��ال :اجلس يا خراس ��اني رع ��ى اهلل حقك ثم قال
يا حنفية س ��جري التنور فسجرته حتى صار جمرا
وابي ��ض عل ��وة فقال يا خراس ��اني ق ��م فاجلس في
التنور قال :يا سيدي ال تعذبني بالنار اقلني اقالك
اهلل قال :قد اقلتك.
فبينم ��ا نح ��ن كذل ��ك اذ اقب ��ل ه ��رون المكي
ونعله في س ��بابته فسلم على اإلمام Qفقال لهQ
ال ��ق النعل من يدي ��ك واجلس في التن ��ور قال :حبا

الحس ��ن المذكور ال ��ذي طلب من اإلم ��ام الصادق
 Qان يخ ��رج ثائرا على العباس ��يين ليكون مصيره
مصير النف ��س الزكية وامثاله م ��ن العلويين الذين
اغراه ��م الن ��اس بالث ��ورة فلم ��ا ث ��اروا خذلوه ��م
واكثرهم كانوا عليهم.
فق ��د ذك ��روا :أن أحد األش ��خاص يلقب (فرج
اهلل) ول ��م يكن ذلك اس ��مه فاس ��مه الح ��اج محمد
وإنم ��ا غل ��ب عليه لقب (ف ��رج اهلل) ألن ��ه كان يلهج
دائم ��ا( :يا فرج اهلل) ف ��ي كل قيام وقع ��ود وحركة
وسكون فصار علما عليه.
فبينم ��ا كان ذات ليل ��ة ف ��ي داره منف ��ردا عن
اهل ��ه ينظر ف ��ي بعض الكت ��ب واذا بالب ��اب تطرق
طرق ��ا خفيا ففزع وظن انه اح ��د اللصوص وتصام
مكانه لم يس ��مع فاعي ��د طرق الباب فل ��م يجد بدا
من االجاب ��ة قال من هذا؟ ق ��ال :صديق قال :واي
صدي ��ق هذا الوق ��ت!! قال :انا صديق مس ��الم فال

معاوض ��ة أو مقاس ��مة ,قال :فكن انت رس ��ول اليه
ليقاس ��مني على الثلث منها قال :انما بعثني اإلمام
اليك وهذا ش ��يء يخصك انت فان انت فعلت حلت
اموال ��ك وطاب ��ت فعالك وطهر نس ��لك وعقبك واال
ف ��ان صاحب االمر منك ب ��راء وال يبيحك ان تهتف
باسمه وتدعي القربى اليه.
فص ��رخ ف ��رج اهلل (الس ��ارق الس ��ارق) فغ ��اب
ذلك الرجل وانتبه اه ��ل البيت والجيران فاتوا إلى
فرج اهلل قالوا :ما ش ��أنك؟ ق ��ال :رأيت في المنام
كأن س ��ارقا دخ ��ل البيت فصحت ,ث ��م منع الناس
من تس ��ميته (فرج اهلل) واخبرهم بم ��ا كان قالوا:
ومن هذا االعمى الذي نس ��ب اموالك اليه؟ قال :ال
اعلمكم باسمه فتدلوه وتعلموه قالوا :واهلل انا نعلمه
انه فالن بن فالن وسموه كما سماه الرجل الطارق
قال ��وا :وان هذا الرجل لصادق فيما اخبرك به عن
اإلمام وربما كان هو اإلمام.Q

املبادرة الفــــــــردية من �سمات املنتظرQ

حسين الماجدي

يبدأ االنسان حياته باالعتماد كلياً على اآلخر .في طعامه وشرابه وجميع
ش ��ؤون حياته ،ثم يبدأ باالس ��تقالل شيئاً فش ��يئاً إلى ان يصير هو مؤثراً في
غيره .وهذه حالة طبيعية يمر بها الجميع.
ً
ولك ��ن الحالة غير الطبيعية ،هي ان تجد ش ��خصا يعيش خارج العصر،
ويعيش حيات ��ه منتظراً من اآلخر أن يعمل له ،ويرعى ش ��ؤونه ،وكأنه يعيش
حال ��ة الطفولة االولى ،إنه اليبادر ،ولكنه ينتظر من االخر أن يبادر .أما هو
فواقف على التل ،فاغراً فاه ،ينتظر من يلقمه ويسقيه ،هذا على المستوى
الفردي ،وهكذا على المستوى االجتماعي ،إنه يرفع شعار (ليبدأ غيري).
إن انس ��اناً مثل هذا ،ل ��و طرحت له قضية االنتظ ��ار لالمام المهديQ
فانه س ��يرفع نفس ذلك الش ��عار ،ليتمثل االنتظار عنده بحالة سكون وسبات

 اكدت الرواي ��ات على ضرورة تفعيل مبدأ الدع ��وة لمعرفة اإلمامالمهدي Qوقضية االمامة عموماً.
 فقد جاء في بحار األنوار  -ج  - 71ص  86عن س ��ليمان بن خالدق ��ال  :قل ��ت ألبي عبد اهلل :Qإن لي أهل بيت وهم يس ��معون مني أفأدعوهم
إل ��ى هذا االمر ؟ فق ��ال  :نعم إن اهلل عز وجل يقول في كتاب ��ه (يا أَيُّهَا الَّذينَ
آمَنُوا ُقوا أَنْ ُفسَ ُكمْ وَ أَهْلي ُكمْ ناراً وَ ُقودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ).
 المبادرة بتعليم جهّال الشيعة وضعفائهم وتقوية ايمانهم.ج ��اء في بحار األن ��وار  -ج  - 2ص  : 6قال علي بن محمد :Lلوال من
يبق ��ى بعد غيبة قائمنا Qمن العلماء الداعين إليه ،والدالين عليه والذابين
عن دينه بحجج اهلل ،والمنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبليس ومردته

يحبس فيها انفاسه منتظراً التغيير من االخر.
ولك ��ن االس�ل�ام اليقبل به ��ذا .فقد دعا إل ��ى ان يكون الف ��رد _أي فرد_
مب ��ادراً للعمل على المس ��توى الفردي واالجتماعي .ولذا ف ��إن اهلل تعالى أمر
مري ��م أن تهز ج ��ذع النخلة ،وأمر العبد أن يبدأ ه ��و بالتقرب إلى اهلل تعالى
ولو بشبر ،ليتقرب اهلل تعالى اليه ذراعاً .وجعل من صفات المؤمن المبادرة
بالس�ل�ام .أما المنافق فيقول (ال أس� �لّم حتىُيس� �لّم عليّ) .وجعل أجر البادئ
بالسالم أعظم.
والخالص ��ة :االس�ل�ام يجع ��ل االنطالق م ��ن الداخ ��ل (حَتَّى يُغَيِّ� �رُوا ما
ِهمْ) فيتمحور التغير داخلياً ليؤثر على الواقع كله.
بِأَنْ ُفس ِ
واالنتظ ��ار بمعن ��اه الصحي ��ح يعتمد ه ��ذا المعنى ،فحتى تك ��ون منتظراً
حقيقي� �اً علي ��ك أن تبدأ وتب ��ادر .وال تنتظر م ��ن غيرك أن يبدأ ه ��و .وهذا له
مؤشرات عديدة في الروايات منها:

وم ��ن فخ ��اخ النواصب لم ��ا بقي أح ��د إال ارتد عن دي ��ن اهلل ولكنه ��م الذين
يمس ��كون أزمة قلوب ضعفاء الش ��يعة ،كما يمس ��ك صاحب السفينة سكانها
أولئك هم األفضلون عند اهلل عز وجل.
وجاء في الكافي ج  - 1ص  33عن معاوية بن عمار قال( :قلت ألبي عبد
اهلل :Qرجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب
ش ��يعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليس ��ت له هذه الرواية أيهما أفضل ؟ قال :
الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد) .
 المبادرة لإلمام Qاذا ظهر ولو حبواً على الثلج.فف ��ي كم ��ال الدين ص  326عن أب ��ي جعفر محمد بن عل ��ي الباقرL
قال ( :قال لي :يا أبا الجارود إذا دارت الفلك ،وقال الناس :مات القائم أو
هلك ،بأي واد س ��لك ،وقال الطالب :أنى يكون ذلك وقد بليت عظامه فعند
ذلك فارجوه ،فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبواً على الثلج).

واالنتظار بمعناه ال�صحيح يعتمد هذا المعنى ،فحتى تكون منتظراً حقيقياً
عليك �أن تبد�أ وتبادر .وال تنتظر من غيرك �أن يبد�أ هو.

ن�شاطـــــــــــــــات مهدوية

قامت هيئ ��ة تحرير صحيفة (صدى المهدي )Qفي محافظة البصرة
باس ��تخراج المعلومات المهدوية التي احتواها (البت ��وب) المنتِظر الصغير
الذي أعده وأنتجه مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي.Q
وقد تم وضع هذه المعلومات في كراس بغية أن يس ��تفاد منه في إقامة
دورات مهدوي ��ة أساس ��ية وابتدائي ��ة ممنهجة تك ��ون نواة ومقدم ��ة لدورات
أخرى مستقبلية أكثر سعة وشموال.

من فقهائنا

يف �أحــــــــــــــــــوال الإمام املنتظرQ

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

الفقـــــــــــــــــيه

هيئة التحرير

ال�سيد علي بن مو�سى بن طاوو�سH

ا�سمه ون�سبه:H
الس� �يّد أبو القاس ��م ،علي بن موس ��ى ب ��ن جعفر  ...ب ��ن محمّد
الط ��اووس ،وينتهي نس ��به إلى الحس ��ن المثنّى بن اإلمام الحس ��ن
المجتبى .Qجده ألمه الشيخ ورّام بن أبي فراس في الحلة .وأم أمّه
بنت الشيخ الطوسي.H
والدته:H
ولد الس� �يّد ابن طاووس Hفي الخامس عشر من المحرّم 589
هـ ،بمدينة الحلّة في العراق.
درا�سته:H
درس السيّد ابن طاووس Hفي بادئ األمر عند أبيه وجدّه ألمّه
الش ��يخ ورّام ب ��ن أبي ف ��راس في الحلّ ��ة ،وكان يتمتّ ��ع بذهن و ّقاد،
وذكاء ح ��اد ،وق ��د ف ��اق جميع أقرانه ف ��ي تحصيل العل ��وم في فترة
وجي ��زة ،وأكمل خالل س ��نة واحدة من الدراس ��ة م ��ا كان اآلخرون
يكملونه في عدّة سنوات.
ثمّ س ��افر إلى مدينة الكاظمية ،وأقام في بغداد خمس ��ة عش ��ر
عامّاً ،مشغوالً بالتدريس ،ومواصلة الدراسة ،ثمّ عاد إلى الحلّة،
ث� �مّ أقام في جوار اإلمام الرضا Qبمدينة مش ��هد المقدّس ��ة ثالث
س ��نوات ،بعدها سافر إلى مدينة النجف األشرف ،ومدينة كربالء
المقدّس ��ة ،وأقام في كل منها ثالث سنوات ،فدوَّن خاللها الكتاب
الشريف (كشف المحجّة) كوصية ألوالده.
�أ�ساتذته:H
درس Hعلى يد كبار علماء الحوزة العلمية نذكر منهم:
الش ��يخ أس ��عد بن عبد القاه ��ر األصفهاني .جدّه ُألمّه ،الش ��يخ
ورّام بن أبي فراس .الشيخ حسين بن أحمد السوراوي .أبوه ،السيّد
موس ��ى بن طاووس .السيّد فخار بن معد الموسوي .الشيخ محمّد بن
النجار .الشيخ محمّد بن نما.
تالمذته:H
تخرج على يديه Hعلماء وأساتذة كبار نذكر منهم:
اب ��ن أخيه ،الس� �يّد عب ��د الكريم بن أحمد بن طاووس .الش ��يخ
الحس ��ن الحلّي ،المع ��روف بالعالّم ��ة الحلّي .ابنه ،الس� �يّد محمّد
بن علي بن طاووس .ابنه ،الس� �يّد علي بن علي بن طاووس .الش ��يخ
إبراهيم بن محمّد القسيني .الشيخ جعفر بن محمّد القسيني .الشيخ
علي بن عيسى األربلي .الشيخ يوسف بن حاتم الشامي .الشيخ حسن
بن داود الحلّي .الشيخ جعفر بن نما الحلّي.
مكانته العلمية:H
ن ��ال Hذروة المجد والفخر كما نالها آب ��اؤه وأجداده من قبل،
وكان العلم ��اء يثنون عليه وعل ��ى منزلته العلمية ،وألجل ذلك عرض
علي ��ه الخليفة العباس ��ي عام  661ه� �ـ نقابة العلويي ��ن ،وهي زعامة
علمي ��ة ودينية ،وكانت تش ��مل إدارة ش ��ؤون العلويين ف ��ي القضاء،
و َفضِّ الخالف ،واإلشراف على أُمور الفقراء واأليتام ،وغير ذلك.
وي�ؤ ّكد ال�س ّيد �أ ّن قبوله لهذا المن�صب كان للحفاظ

عل��ى حياة ال�شيعة التي كانت �آن��ذاك مع ّر�ضة لخطر
المغول.

�أقوال العلماء فيه:H
ومن هذه االقوال:
 ق ��ال العالّمة الحلّي في (منهاج الص�ل�اح)( :وكان أعبدمن رأيناه من أهل زمانه).
 وقال الس� �يّد ابن عنبه في (عمدة الطالب)( :أبو القاسمعلي ،السيّد الزاهد ،صاحب الكرامات ،نقيب النقباء بالعراق).
 وقال الش ��يخ الح ��ر العاملي في (أمل اآلم ��ل)( :حاله فيالعلم والفضل والزهد والعبادة والثقة والفقه والجاللة والورع أشهر
من أن يذكر .)...
م�ؤلفاته:H
ترك Hثروة علمي ��ة هائلة وتراثاً ضخماً بمؤلفاته ،ونذكر منها
ما يلي:
اإلقبال باألعمال الحسنة .الدروع الواقية من األخطار .التراجم
فيما نذكره عن الحاكم .سعد السعود للنفوس المنضود .فتح األبواب
بين ذوي األلباب .فرحة الناظر وبهجة الخواطر .فالح السائل ونجاح
المسائل .كشف المحجّة لثمرة المهجة .اللهوف على قتلى الطفوف.
مصب ��اح الزائر وجناح المس ��افر .مه ��ج الدعوات ومنه ��ج العنايات.
زهرة الربيع في أدعية األس ��ابيع .أس ��رار الصلوات وأنوار الدعوات.
األم ��ان من أخطار األس ��فار واألزمان .جمال األس ��بوع بكمال العمل
المش ��روع .الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف .اإلبانة في معرفة
أس ��ماء كتب الخزانة .مهمّ ��ات في صالح المتعبّ ��د وتتمّات لمصباح
المتهجّد .فرج المهموم في معرفة الحالل والحرام من علم النجوم.
اليقين باختصاص موالنا أمير المؤمنين علي Qبإمرة المؤمنين.
وفاته:H
تو ّف ��ي الس� �يّد ابن طاووس Hفي الخامس من ش ��هر ذي القعدة
س ��نة  664هـ بمدينة بغداد ،ودفن بج ��وار مرقد اإلمام علي Qفي
مدينة النجف األشرف.

االنتظار بني الإ�سالم والأديان الأخرى
مياسة مهدي

فك ��رة اإلم ��ام المه ��دي Qوإن كانت تش� �كّل جزءاً م ��ن العقيدة
الدينية االّ انها من جانب آخر تعدّ األمل الذي شدّ جميع أبناء البشر
بما فيهم المنكرين لحقيقة السماء.
إن المثي ��ر حق� �اً أن يختل ��ف المتدين ��ون حول فكرة ظه ��ور اإلمام
المهدي Qبما هي فكرة تتصل باالعتقاد الديني من جانبه الخطير،
فاإلم ��ام المهدي Qليس اختصاصاً بمذهب الش ��يعة ،وال هو عقيدة
طارئة كما هو ش ��أن كثير من المفردات التي تحتاج التثبت والفحص
والتحقيق.
ان اإلم ��ام المه ��دي Qبش ��ارة تضمّنته ��ا كل العقائ ��د الديني ��ة
السابقة لإلسالم ،وجاء اإلسالم ليضع يده على مالمح هذه البشارة
ويؤك ��د وقوعه ��ا ،ويش ��رح تفاصيلها بدق ��ة ،بحيث أصبح م ��ا عندنا
عن اإلم ��ام المهدي Qمن أخب ��ار متواترة يفوق كثي ��راً من القضايا
العقائدية األخرى.
فاألديان الس ��ماوية تش ��ترك في تبنيها فكرة الخالص للبش ��رية
على يد مخلّص من عالم الغيب ،وعن طريق حدثٍ غيبي من صناعة
وتدبي ��ر الخال ��ق ع ��ز ذك ��ره ،وإن كان ��ت تختلف من حيث تش ��خيص
العنص ��ر والح ��دث وف ��ي تس ��مية الرجل اإلله ��ي الذي س ��يقوم بمهمة
الخالص العظمى .ومن هذه االديان :المس ��يحية واليهودية والبوذية
والهندوسية والسيخية وغيرها.
إن عقي ��دة إنتظار مخلص أو منقذ أو مصلح عالمي ينش ��ر العدل
والرخ ��اء في ظهوره ،وتتطهر األرض من الظلم والقهر ،من العقائد
الب ��ارزة الت ��ي تؤم ��ن به ��ا العقائ ��د أو الديان ��ات الوضعي ��ة حيث كان
للظواهر الطبيعية والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية دور
في ظهور عقيدة االنتظار.
وق ��د اختلف ��ت ش ��خصية هذا المنق ��ذ عن ��د العقائ ��د الوضعية،
فالحظن ��ا مث�ل ً�ا انه الني ��ل عند المصريي ��ن القدامى ،وت ��ارة أخرى
تمثلت ش ��خصيته باإلله تموز عند العراقيين القدامى ،وأخرى تمثلت

في ش ��خصية (كرشنا) و(رامى) عند الديانة الهندوسية ،وبوذا عند
الديان ��ة البوذية ،وزر آدش ��ت عن ��د ديانة الف ��رس القديمة ،وأخرى
تظهر لنا بطبقة البروليتاريا عند المفكرين الماركسيين.
ان العقائ ��د الوضعية تلتقي مع بقية األديان الس ��ماوية األخرى,
كالديانتي ��ن اليهودية والمس ��يحية من حيث مضمون فك ��رة االعتقاد
بإنتظ ��ار منق ��ذ أو مصلح أو مخلص ينقذ البش ��رية م ��ن الظلم ،وان
اختلفت أس ��باب هذا االعتقاد ،وجوهره يكمن في االضطهاد والظلم
والقه ��ر ،وقد أضافت الديانتان اليهودية والمس ��يحية أس ��باباً أخرى
جعل ��ت م ��ن مضمون فك ��رة االعتق ��اد بالمنتظ ��ر فكرة أصيل ��ة وذلك
لوجودها في معتقداتهما وتعاليمهما ومصادرهما القدسية.
وتلتق ��ي العقائد الوضعية والس ��ماوية(اليهودية والمس ��يحية) مع
الدين اإلس�ل�امي الذي يرى بضرورة الثورة العالمية ضد الظلم الذي
أرتكب بحق اإلنس ��ان ،وتعد عقي ��دة انتظار مخلّ ��ص أو منتظر منقذ
للبش ��رية من الظل ��م واحدة من العقائ ��د المهمة بل واألساس ��ية عند
المسلمين ،والمنتظر عندهم هو اإلمام المهدي.Q
وعند متابعة الفكر اإلس�ل�امي نالحظ أن عقيدة إنتظار المهدي
 Qه ��ي موضع إتفاق بين غالبية المذاهب والفرق اإلس�ل�امية وذلك
ألن اآلي ��ات القرآني ��ة واألحاديث النبوية الش ��ريفة الت ��ي أوردت خبر
المهدي Qوإنتظار الفرج في ظهوره ليمأل األرض عدالً وقس ��طاً كما
ملئت ظلماً وجوراً ،وردت عند كل من أئمة وعلماء السُنّة والشيعة.
وهذه المس ��ألة تكاد تكون من المسلّمات لدى جميع المسلمين،
أي ان هناك تح ��والً عالمياً كبيراً نحو الحق والصالح عن طريق ثورة
إلهي ��ة يقوم بها إمام رباني من أحفاد محمد .Nلكن الموضوع الذي
يجب التوقف عنده هو بمثابة التس ��اؤل عن السياق الذي سيحدث فيه
ه ��ذا التحول من التس ��افل إلى التس ��امي ،ومن الباط ��ل إلى الحق،
ومن ش ��يوع الظلم إلى حلول العدالة ،ومن انتش ��ار الفس ��اد والرذيلة
إلى س ��يادة القيم والفضائل ،وهل هذا التحول س ��وف يحصل نتيجة
عوام ��ل غيبية تش ��به المعجزات التي كانت تحص ��ل مع أنبياء
اهلل الس ��ابقين ،والت ��ي عبرت عن تدخل الغيب مباش ��رة في
عالم الش ��هادة وف ��ق رؤية إلهية اقتضت حماي ��ة الدين والحق
نتيجة تعرضه للهجمة من أهل الباطل ،ما يستدعي الحفاظ
عل ��ى الدين من أج ��ل بقاء وديموم ��ة الحياة ..وه ��ذا التدخل
هو غي ��ر الحضور الغيبي في عالم الش ��هادة ،ه ��ذا الحضور
الدائم الذي ال يعرف الغياب والذي هو ش ��اهد على كل عوالم
الوج ��ود ،والذي يؤثر في رعاية البش ��ر وإن ��زال الرزق عليهم
واللطف في أحوالهم ،والذي يؤثر أيضاً في التسديد والتوفيق
والتأييد للصالحين ولمسيرتهم ..فالمقصود بالتدخل إذن هو
غير الحضور المتحقق دائماً ،وإنما هو تدخل ليفرض معادلة
تغيّ ��ر من آث ��ار المع ��ادالت الطبيعي ��ة ،وفرض نتائ ��ج وآثاراً
مخالفة ومعاكسة لهذه المحاوالت..

ت�ضمنتها
�إن الإم��ام المهدي Qب�شارة ّ
كل العقائد الدينية ال�سابقة للإ�سالم ،وجاء
الإ�س�لام لي�ض��ع ي��ده على مالم��ح هذه
الب�شارة وي�ؤكد وقوعها ،وي�شرح تفا�صيلها
بدق��ة ،بحي��ث �أ�صبح ما عندنا ع��ن الإمام
المهدي Qمن �أخبار متواترة يفوق كثيراً
من الق�ضايا العقائدية الأخرى.

بحوث ومقاالت

اقالمهم تتحدث عن املهدي Qودولة �آخر الزمان
احمد الجزائري

ن�صو�ص ن�ستقيها من مداد علماء �أهل ال�سنة وما خطته �أقالمهم لت�سطر لنا الواحا في
حق المهدي Qواالنتظار واخر الزمان والعدل االلهي والق�سط المحمدي .
الش ��يخ يوس ��ف ب ��ن يحيى المقدس ��ي
الش ��افعي المتوفي سنة  685والي القضاء
في دمش ��ق يحدثنا عن سبب تأليفه لكتابه
القيم (عقد ال ��درر في اخبار المنتظر) اذ
يقول في حديث طويل ف ��ي مقدمة كتابه،
أخذنا منه (انّه ج ��رت مذاكرة في حضرة
بع ��ض االخوان من ظهور الفس ��اد في البر
والبح ��ر ...وعمّت األنام الحي ��رة والذلة...
وتقطعت الس ��بل وانس ��دت المسالك فقلنا
كيف السبيل والخالص ...ولع ّل زواله يكون
عند خ ��روج االمام المه ��دي ... Qفيملك
األرض  ...ويملؤها قس ��طاً وع ��دالً  ...ولعل
ظهوره في هذه الس ��نين قد يقع ،فكل أمر
إذا أفاق اتس ��ع ،ثم ذكر من ينكر المهدي
 Qوردّ علي ��ه ،ثم قال :فجمعت ما تيس ��ر
وحض ��ر م ��ن األحادي ��ث ال ��واردة ف ��ي حق
اإلمام المهدي ... Qوس ��ميته (عقد الدرر

في أخبار المنتظر) وجعلته مش ��تمالً على
اثني عش ��ر باباً ...وقد ترجم له الس ��بكي
في (طبقاته) قائالً في الكبرى منها :وكان
فقيه ��ا فاض�ل�ا مفتي ��ا ،متوق ��د الذهن،
سريع الحافظة ،مناظرا محجاجا ،أخذ
العلوم عن القاضي كمال الدين التفليس ��ي
وعن والده ،وقيل  :وكان أفضل من أبيه...
س ��مع منه الحافظ عل ��م الدي ��ن البرزالي
وغي ��ره .ثم حك ��ى عن الذهبي في ��ه إطراء
كثيرا قد بالغ في الثناء عليه.
ويعتب ��ر كت ��اب عق ��د الدرر ف ��ي اخبار
المنتظر من ابرز الكتب المؤلفة في االمام
المه ��دي Qتح ��ت هذا العن ��وان إذ يعكس
لنا هذا المؤلف س ��بب التأليف ويعكس لنا
العنوان قضية االنتظار وأنها حالة ممارسة
إذ ال معن ��ى النتظ ��ار ش ��خص غي ��ر مولود
ويذكر ه ��ذا الش ��يخ أحادي ��ث المهديQ

ويخرجها ومن بين ما يذكره من األحاديث
حديث لو لم يبق من الدنيا إال ليلة وحديث
مأل األرض قس ��طاً وعدال وأن المهدي من
أهل البيت Kمن ولد فاطمة.P
وهذه األحاديث تدل بشكل واضح على
حتمي ��ة وج ��ود المهدي Qول ��زوم انتظاره
وااليمان به ،وتعكس لنا من جانب آخر أن
القضي ��ة لم تاتِ من ف ��راغ ،أو هي ناجمة
ع ��ن خلفي ��ات مذهبي ��ة ضيقة أو أس ��باب
اجتماعية أو سياسية حدت بالمعتقدين ان
يبرزوها ألجل التخلص من ضيق نتيجة ما
يواجهونه من ظلم وتنكيل واستخفاف.
إنم ��ا ه ��ي عقي ��دة متجذرة س ��طرتها
انام ��ل العلم ��اء ف ��ي كتبه ��م مدون ��ة بذلك
أوض ��ح حقيقة تعيش ��ها البش ��رية لتحقيق
أهدافها.

امل�شاهدون لالمام املهديQ

علي محمد علي دخيل

جاءت النصوص عن الرس ��ول االعظمN
واالئم ��ة االطهار Kمتواترة على إمامة اإلمام
المه ��دي Qوبي ��ان صفته ,وغيبت ��ه ,وعالئم
ظه ��وره ودولت ��ه ,كذل ��ك توات ��رت االخبار عن
ثقات االمة وعلمائها بمش ��اهدته Qواالجتماع
بخدمته.
وهن ��اك معاجم وكت ��ب كثيرة باس ��ماء من
رآه ،وها نحن نذك ��ر بعض االمثلة على ذلك،
أسماء وشواهد:
 اب ��و غان ��م الخ ��ادم ,ق ��ال :ول ��د ألب ��يمحمد Qمولود فس ��ماه محمداً ,فعرضه على
أصحابه يوم الثالث وق ��ال( :هذا صاحبكم من
بعدي وخليفت ��ي عليكم ,وهو القائم الذي تمتد
الي ��ه االعناق باالنتظار ,ف ��اذا امتألت االرض
جورا وظلما خرج فمألها قسطا وعدال).
 احمد بن اس ��حاق بن س ��عد االشعري,قال :دخلت على ابي محمد الحسن بن عليQ
فق ��ال لي مبتدئ ��ا :يا أحمد بن اس ��حاق إن اهلل
تب ��ارك وتعالى لم يخ ��ل االرض من ��ذ خلق آدم
 Qوال يخليه ��ا إل ��ى أن تقوم الس ��اعة من حجة
على خلقه به يدفع البالء عن أهل االرض ,وبه
ينزل الغيث ,وبه يخرج بركات االرض.
ق ��ال :فقلت ل ��ه :يا اب ��ن رس ��ول اهلل فمن
اإلم ��ام والخليف ��ة بع ��دك؟ فنهض Qمس ��رعا

فدخ ��ل البيت ث ��م خرج وعلى عاتق ��ه غالم كأن
وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثالث س ��نين,
فقال :Qيا أحمد بن اسحاق لوال كرامتك على
اهلل ع ��ز وجل وعل ��ى حججه م ��ا عرضت عليك
ابن ��ي ه ��ذا ,إن ��ه س ��مي رس ��ول اهلل Nوكنيه
والذي يمأل االرض قسطا وعدال كما ملئت جورا
وظلم ��ا ,ي ��ا احمد بن اس ��حاق ان مثله في هذه
األمة مث ��ل الخضر Qومثله مثل ذي القرنين,
واهلل ليغيب ��ن غيب ��ة ال ينجو م ��ن الهلكة فيها إال
من ثبّته اهلل عز وجل على القول بإمامته ووفقه
فيها للدعاء بتعجيل الفرج.
قال احمد بن اسحاق :فقلت يا موالي فهل
م ��ن عالمة يطمئ ��ن اليها قلب ��ي؟ فنطق الغالم
بلس ��ان عربي فصيح ,فقال :ان ��ا بقية اهلل في
ارض ��ه والمنتق ��م م ��ن اعدائه,وال تطل ��ب اثرا
بعد عين يا احمد بن اس ��حاق ,ق ��ال احمد بن
اسحاق :فخرجت مسرورا فرحا.
 احم ��د بن عبد اهلل الهاش ��مي _من ولدالعباس_ قال :حضرت دار أبي محمد الحس ��ن
بن علي Qبسر من رآى يوف توفي ,فاخرجت
جنازت ��ه ووضعته ��ا ونحن تس ��عة وثالثون رجال
قع ��ود ننتظ ��ر حتى خ ��رج علينا غالم عش ��اري
ح ��افٍ ,عليه رداء ق ��د تقنع به .فلم ��ا ان خرج
قمن ��ا هيبة له من غي ��ر أن نعرفه ,فتقدم وقام

الناس فاصطفوا خلفه ,فصلى فمشى ,ودخل
بيتا غير الذي خرج منه.
 محم ��د ب ��ن أيوب ب ��ن نوح ,ع ��ن جعفرالف ��زاري ع ��ن محم ��د ب ��ن معاوي ��ة ب ��ن حكيم
ومحم ��د بن أي ��وب بن ن ��وح ومحمد ب ��ن عثمان
العمري قالوا :عرض علينا أبو محمد الحس ��ن
بن عل ��ي ابنه Qونحن في منزل ��ه وكنا أربعين
رجال ,فقال :ه ��ذا إمامكم من بعدي وخليفتي
عليك ��م ,اطيعوه وال تتفرق ��وا من بعدي فتهلكوا
في أديانك ��م ,أما إنكم ال ترونه من بعد يومكم
هذا.
قال ��وا :فخرجنا م ��ن عنده فم ��ا مضت إال
أيام قالئل حتى مضى أبو محمد.Q
 أب ��و جعفر محم ��د بن عثمان بن س ��عيدالعم ��ري_ Jالس ��فير الثاني_ قيل ل ��ه :رأيت
صاحب األمر؟
ق ��ال :نعم ,وآخر عهدي ب ��ه عند بيت اهلل
الحرام وهو يقول :اللهم انجز لي ما وعدتني.
وق ��ال :رأيته Qمتعلقا بأس ��تار الكعبة في
المس ��تجار وه ��و يق ��ول :الله ��م انتق ��م بين من
أعدائك.
وش ��اهده في حياة ابيه العسكري Qومعه
أربع ��ون رج�ل�ا ,منهم محم ��د ب ��ن معاوية بن
حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح.

يف أروقة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

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

قراءة يف كتاب

�أطيب الثمار يف ع�صر االنتظار
مل�ؤلفه ال�شيخ جميد ال�صائغ

يق ��ع الكتاب في طبعت ��ه االولى س ��نة 1433هـ2012-م
ب� �ـ ( )230صفحة من القطع الوزيري .وهو من منش ��ورات
شركة األعلمي للمطبوعات.
كان ��ت موضوع ��ات الكت ��اب ،كم ��ا يقول فهرس ��ه وبعد
مقدمة ،اآلتي:
الب ��اب األول :تح ��ت عن ��وان (أوض ��اع العال ��م قبي ��ل
الظهور) ،متضمناً ثالثة فصول هي:
 أوضاع الدول (سياسياً ،أمنياً وأقتصادياً). أوضاع الناس (دينياً ،أخالقياً). أوض ��اع الممهدين وه ��م (العلم ��اء الصالحون،المؤمنون المخلصون ،وانتشار الوعي الديني).
الباب الثاني :وهو تحت عنوان (العمل على إيجاد أجواء
الظهور) .وقد جاء بفصلين تضمنا على الترتيب العمل على
المستويين (الديني ،واألخالقي).
ام ��ا الباب الثال ��ث فكان عنوان ��ه (وظيفتنا تج ��اه امام
زماننا) وحوى الفصل مواضيع كثيرة منها:
انتظ ��ار الف ��رج وت ��رك االس ��تعجال ،ع ��دم التوقي ��ت
وتكذي ��ب من يوق ��ت ،ولزوم معرفت ��ه ،Qمحبته وتحبيبه
الى الناس ،واظهار ثواب الصالحات اليه .)...
يق ��ول الش ��يخ المؤل ��ف ف ��ي موض ��وع (االوض ��اع قبي ��ل
الظهور):
( ...ال بد من يوم الخالص اليوم الذي تمأل فيه االرض
قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً .)...
و(  ...إن ��ه الب ��د من أن يبحث الجميع ع ��ن الحل  ..وهنا
تبرز فكرة المنقذ في أذهان الجميع .)...
ويق ��ول مؤل ��ف الكت ��اب ف ��ي موض ��وع (المؤمن ��ون
المخلصون):
( ..ف ��إن الحركة العالمية لالمام المهدي Qوإقامة الحكومة
اإلسالمية الموعودة يحتاج المجتمع الصالح القادر على النصرة
والمؤهل للنهوض مع إمامه.)... Q
وفي موضوع (انتشار الوعي الديني) يقول الشيخ المؤلف:
(كلما اقترب زمان الظهور المبارك كلما انتشر الوعي الديني
أكث ��ر فأكث ��ر وكلما ترس ��خت فك ��رة المنق ��ذ وازدادت تغلغالً في

المجتمعات سيما اإلسالمية منها .)...
وفي موضوع (إهداء ثواب الصالحات له) يقول الش ��يخ مؤلف
الكتاب:
(إن الهدية صلة تقوي أواصر المحبة وتزيد الوش ��ائج قوة ...
وله ��ا ثواب عظيم واجر جزيل وفائدتها وأثرها يعود على المُهدي
لها .)...
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جغرافية عصر الظهور

الــــــوادي اليـــــــــــابــــــ�س

عبدالرسول زين الدين

ال��وادي الياب���س ،او وادي الريان ،واد
يقع في بالد الشام بالقرب من مدينة عجلون،
ويبع ��د عن مرك ��ز مدينة دمش ��ق بأقل من 150
كيلو متر.
وق ��د اتفقت االخب ��ار الواردة على تس ��مية
الم ��كان ال ��ذي يب ��دأ من ��ه (الس ��فياني) ال ��ذي
بين ��ت تلك االخبار صفته وحددت نس ��به ،كما
أكدت ان حركت ��ه عند الظه ��ور المقدس تكون
من منطق ��ة الوادي الياب ��س ،وا ّن هذا الوادي
س ��يكون منطلقاً لحركة بطش وش ��ر ش ��يطانية
تصيب المنطقة وسكانها ،يقودها شخص من
آل ابي سفيان ،وجاء في ذلك روايات كثيرة:
 روى حذل ��م ب ��ن بش ��ير ق ��ال :قلتلعلي بن الحس ��ين :Qصف لي خروج المهدي
 Qوعرفن ��ي دالئل ��ه وعالمات ��ه ،فق ��ال:Q
(يك ��ون قبل خروجه خروج رج ��ل يقال له عوف
الس ��لمي ب ��أرض الجزيرة ويكون م ��أواه تكريت
وقتله بمس ��جد دمش ��ق ،ثم يكون خروج شعيب
بن صالح من س ��مرقند ،ثم يخرج الس ��فياني
الملعون من الوادي اليابس ،وهو من ولد عتبة
بن ابي سفيان.)...
 قال ابو عب ��د اهلل( :Qقال أبيQقال أمي ��ر المؤمنين صل ��وات اهلل عليه :يخرج
ابن آكلة االكباد من الوادي اليابس ،وهو رجل

ربع ��ة ،وحش الوجه ،ضخ ��م الهامة ،بوجهه
أث ��ر الجدري ،اذا رأيته حس ��بته أعوراً أس ��مه
عثم ��ان وأبوه عنبس ��ة وهو من ولد ابي س ��فيان
.)...
 ع ��ن اب ��ي جعف ��ر محم ��د ب ��ن علي Qق ��ال( :ق ��ال لي علي بن اب ��ي طالب... :Q
فانتظروا خس ��فاً بقرية من قرى الشام ،يقال
لها :حرستا ،واذا كان ذلك فانتظروا ابن آكلة
االكباد (بوادي اليابس).
 وروي عن حذيف ��ة بن اليمان :و(انالنب ��ي Nذكر :فتن ��ة تكون بين اهل المش ��رق
والمغ ��رب ،ق ��ال :فبينم ��ا ه ��م كذل ��ك يخرج
عليهم ،السفياني من الوادي اليابس .)...
 عن االمام علي Qقال( :السفيانيمن ولد خال ��د بن يزيد بن ابي س ��فيان ،رجل
ضخ ��م الهامة ،بوجه ��ه آثار ج ��دري ،وبعينه

نكتة بيضاء يخرج من ناحية مدينة دمش ��ق في
واد يق ��ال له وادي اليابس يخرج في س ��بعة نفر
مع رجل منهم لواء معقود .)...

بالد ال�شام قبيل الظهور

الدكتور علي عبد الزهرة الوائلي

الأ�صهب والأبقع:
ج ��اء ع ��ن النب ��ي :Nيظه ��ر االبق ��ع ف ��ي
مص ��ر ,بع ��د النج ��م المذن ��ب ,وانكس ��اف
الشمس ,وانخس ��اف القمر( ,ومعنى ذلك أن
ظهوره يك ��ون مقارب ��ا ليوم الفرج على أس ��اس
ه ��ذه العالمات الثالث المميزة عن غيرها مما
يشابهها عادة من الظواهر الطبيعية واآليات).
وقال أيضاً :Nثم يق ��وم العلج األصهب,
ثم تش ��تد الفت ��ن ,وتكثر الوقائ ��ع( ,والعلج هو
القوي الشديد البأس من غير العرب ,واللفظة
ال تنهض بدليل كاف على هويته الحقيقية ,وإن
كان هناك رأي يقول انه حامل راية اليهود).
وجاء عن رسول اهلل Nأيضاً:
_ التق ��اء ث�ل�اث راي ��ات ف ��ي الش ��ام:
الس ��فياني ,واألصه ��ب ,واألبق ��ع إال ان اولها
الهج ��ري ,والعطري ,والرقطي (والظاهر من
ه ��ذا الخبران الهجري هو اليماني ,والرقطي:
أي منق ��ط الثوب هو األبقع ,أم ��ا العطري فال
ي ��دل عل ��ى ثائ ��ر إال رم ��زاً ,وه ��ذا ال يتي ��ح لي
دالل ��ة أجزم علي ��ه فيها وإن كنت أمي ��ل إلى انه

السفياني الذي يعاصرهما).
وج ��اء عن اإلمام الباق ��ر Qتحذير خاص
قال Qفيه:
_ اتق ش ��ر األصهب واألب ��رص .فقيل :وما
األصهب؟ قال :األبقع .قيل :وما األبقع؟ فقال:
األبرص ..واتق شر السفياني .)...
(وما نالحظه ان هذا الخبر جعل األصهب
واألبق ��ع واح ��داً ,مع أنهما اثن ��ان ,وقد حصل
ذل ��ك من تعاقب ألس ��نة النقلة وكثرة النس ��خ,
فمضم ��ون الخب ��ر تحذير من حش ��ود األصهب
واألب ��رص ,وم ��ن حش ��ود الس ��فياني وحش ��ود
الش ��ذاذ الذي ��ن يتهوس ��ون ويدع ��ون المهدوية
كاذب ��ة وهذا يعن ��ي تجنب هذه الحش ��ود وعدم
االنحياز إلى اي واحد منها).
وقد ذكر اإلمام علي:Q
_ (اذا رأيت الترك قد جاوزوا دمش ��ق إلى
الجزي ��رة ,وأقبلت الروم حت ��ى نزلت الرملة,
وه ��ي س ��نة اخت�ل�اف كثي ��ر ف ��ي كل أرض م ��ن
أرض العرب .وان أهل الش ��ام (اي بالد الش ��ام
بحدوده ��ا الواس ��عة) يختلفون عن ��د ذلك على

ثالث رايات :األصهب ,واألبقع ,والسفياني).
وقد قال أمير المؤمنين Qأيضاً:
_ (س ��تقبل اخ ��وان الت ��رك حت ��ى ينزل ��وا
الجزي ��رة ,وس ��تقبل مارقة ال ��روم حتى ينزلوا
الرمل ��ة ,فتل ��ك الس ��نة اختالف كثي ��ر في كل
ارض من ناحية المغ ��رب (ولفظة المغرب هذه
برأيي انها لم تك ��ن محرفة عن لفظة العرب أو
ان اإلمام Qكان يقصد مغرب الجزيرة الواقع
على ش ��اطيء البحر األبيض المتوسط والبحر
األحمر ش ��رقاً أي الب�ل�اد العربي ��ة الغربية من
جن ��وب تركيا إل ��ى اقصى الجن ��وب في اليمن,
وه ��ذا الجزء ه ��و الذي يخي ��م عليه ج ��و الفتن
اليوم ,ونحن قد نعيش تأويل حديثه الشريف.
وعن االئمة:K
_ ف ��أول أرض تخ ��رج (أي تث ��ور وتحارب)
أرض الش ��ام :يختلفون عند ذل ��ك ثالث رايات
ه ��ي راي ��ة األصه ��ب ,وراي ��ة األبق ��ع ,وراي ��ة
السفياني ,فيلتقي الس ��فياني باألبقع فيقتتلون
ويقتله السفياني ومن معه ويقتل األصهب.

اال�ستبيان املهدوي

ن�ستمع �آراءكم فنقر�أ من خاللها الواقع فتو�ضع احللول

هذه نتائج الس ��تبيان أجري في موس ��م الحج 1430هـ في مكة
المكرمة والمدينة المنورة وش ��مل عموم حجيج محافظات العراق
وه ��ذه ه ��ي نتائج اس ��تبيان محافظة كرب�ل�اء ,نضعه ��ا بين أيدي
الق ��راء الك ��رام لكي نتع ��رف من خالله ��ا على المس ��توى الثقافي
والعلمي ألهالي المحافظة من خ�ل�ال قراءة الفقرة ومعرفة نتائج
التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
الأ�سئلة التي �شملها اال�ستبيان:
 .1معرفة الحجة Qواالعتقاد به جزء من الدين؟
 .2الخوض في عمق القضية المهدوية شأن تخصصي؟
 .3االرتب ��اط باإلمام المهدي Qف ��ي الغيبة عن طريق مراجع
الدين؟
 .4أتؤمن بأن أحد مصادر العقيدة المهدوية الرؤى واألحالم؟
 .5دور المرجعي ��ة ف ��ي عص ��ر الغيب ��ة يقوي اإليم ��ان بالعقيدة
المهدوية؟
 .6أتؤم ��ن بم ��ن يطب ��ق أو يوقت لظه ��ور اإلم ��ام Qمن خالل
العالمات؟

 .7أتس ��تحضر اإلم ��ام Qرقيباً علي ��ك في تصرفاتك بش ��كل
دائم؟
 .8إدع ��اء البعض للمهدوي ��ة أوجب بعد الن ��اس عن عقيدتهم
باإلمامQ؟
 .9أيؤث ��ر على إيمان ��ك باإلمام Qما يطرح ��ه المغرضون من
شبهات؟
 .10أتمي ��ل إلى مراقبة حدوث العالم ��ات وتعتقد أن ذلك يؤثر
على الظهور؟
 .11أتجد أن المهدوية عنصر مشترك بين المعتقدات واالديان
البشرية؟
 .12أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالمياً؟
 .13ما هو مقدار مس ��اهمتك في الفعاليات المهدوية؟ (كبير,
متوسط ,ضعيف)
 .14ارتباط ��ك باإلمام المهدي Qع ��ن طريق الدعاء (يومي,
أسبوعي ,شهري)؟
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الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا
ع�صر اال�ستيـــقاظ  /ال�شــــــــــــــعاع الأزرق �أحد حلقاته

�صفح��ة الر�ص��د المه��دوي تهت��م بتوثيق ون�شر كل ما يتعل��ق بالق�ضية المهدوية من �أخب��ار ومو�ضوعات في المواق��ع االلكترونية والمنتديات والقن��وات الف�ضائية وال�صح��ف والمجالت والإذاعات
وتقويمه��ا ورد ال�شبه��ات الت��ي فيه��ا �إن كانت تتطلب ذلك خ�صو�ص��ا المو�ضوعات المنقولة من المواق��ع المخالفة للق�ضية المهدوية بهدف �إط�لاع القارئ على ما يدور في تل��ك المواقع وو�سائل الإعالم
المقروءة والم�سموعة والمرئية وكذلك تحديد االيجابيات وال�سلبيات في كيفية تناول الق�ضية المهدوية في تلك الو�سائل والتوا�صل معها في �سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة ال�سلبيات.

هيئة التحرير

كان مشروع (استيقظ) الذي تشرف
عليه مجموعة من الشباب تحت عنوان
(عصر االستيقاظ) الذي يضم ما يقارب
م��ن  38حلقة ع��ن الفساد ال��ذي تنشره
الصهيونية ف��ي ال�ع��ال��م تمهيداً لمجيء
مسيحها ال��دج��ال وك��ان��ت اح��دى حلقاته
بعنوان (مشروع الشعاع االزرق).
وه��ذا ال�م�ش��روع ه��و م��وض��وع رصدنا
لهذا العدد.

الثيوقراطي يلزمه منقذ وحيد ،لفرض
شعائر دين وحيد و إال فان السيطرة على
شعوب العالم غير ممكنة ،وتقف خلف
هذه الصياغة الدينية خطة محكمة تستغل
تكنولوجيا فضائية فائقة التقدم ،تسمى
بمشروع (الشعاع األزرق) الذي يهدف إلى
اكبر عملية خ��داع للناس عرفها التاريخ
ب��واس�ط��ة وس��ائ��ل تدليس فائقة التطور
وذلك باختراع صور زائفة هائلة الضخامة
و مبهرة ،على مستوى العالم بأجمعه
م��ن الوجهة العلمية ،وه ��ذه األط��روح��ة
ال �ت��آم��ري��ة تستند ع�ل��ى ع ��دة ع�ن��اص��ر،
فمنذ خمسين سنة ،تمكن األمريكان و
السوفييت من إنشاء قواعد بيانات ضخمة
عن الخصائص الفيسيولوجة و النفسية
والتكوين التشريحي والكهروميكانيكي
للجسد البشري ،باإلضافة إلى دراسات
كهرومغناطيسية وكيميائية وبيولوجية
للدماغ البشري ،و قواعد البيانات هذه
تشمل أي �ض��ا ل �غ��ات ول�ه�ج��ات م��ن جميع
ثقافات ال�ع��ال��م ،كما تشمل أيضا على
برامج دينية لكل الملل الدينية المعروفة،
وب��ذل��ك ي�ك��ون ه��ذا ال�م�ش��روع ع�ب��ارة عن
سالحين منفصلين :واحد ينتج صوراً في
الهواء ،في حين أن اآلخر ينتج صورا في
ذهن البشرية ،مما يجعل لهذا المشروع
ال�ق��درة على جعل ال�ن��اس ف��ي حالة من
الهرج والمرج وسيعرض للعالم المسيح
المنتظرMatraia، Maitreya ،
أو بالسنسكريتية  Mautreyaأو
 Metteyyaوباليابانية Miroku
أو المنتظر ف��ي ال��دي��ان��ة ال�ب��وذي��ة ،وهو
اآلن يعيش ف��ي ال�س�م��اء وع�ن��دم��ا يهبط
إلى العالم سوف يقوم بتجديده من أجل
التطبيق الفوري للدين العالمي الجديد،
ألن كل عقيدة دينية حتى ولو كانت وثنية
لديها اعتقاد بالنهاية لهذا العالم وعودة

أن جدول أعمال النظام العالمي الجديد
(كما ه��و م�ع��روف يهوديا )aka jew
ل �ي��س م �ج��رد ح �ل��م م �ت��وح��ش ق �ل �ي�لا ،أو
ن�ظ��ري��ة همجية م�ث�ي��رة ل�ل��ذع��ر ،ب��ل هو
مشروع من اخطر المشاريع الماسونية
وم �ش��روع شيطاني حقيقي .وق��د كشفت
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للصحافة ت��ورّط األم��م
ال�م�ت�ح��دة ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى تطبيق ذل��ك
(النظام العالمي الجديد) بالتعاون مع
وك��ال��ة ال�ف�ض��اء األمريكية (ن��اس��ا) وهي
وكالة أنشئت في عام  1957تابعة لحكومة
الواليات المتحدة األمريكية .والمسؤولة
عن البرنامج الفضائي فيها ،اضافة الى
األب�ح��اث المدنية والعسكرية الفضائية
طويلة المدى.
تاريخ ن�ش�أة الم�شروع:
ولفهم مشروع ناسا البد من الرجوع
ال��ى (ب��زوغ عصر الدلو) وه��و حركة شبه
دينية غربية نشأت في النصف الثاني من
القرن العشرين .تتناول تعاليم الحركة
الرئيسة العادات الميتافيزيقية الشرقية
وج�م�ع�ه��ا ،م��ع م��ؤث��رات م��ن المساعدة
الذاتية وعناصر من علم النفس ،والطب
البديل _باراسيكولوجيا_ وبحوث الوعي
الداخلي والفيزياء الكمية ،بهدف تكوين
نظرة عالمية شاملة تؤكد ترابط العقل
والجسد وال ��روح ،وق��د ارتبط المشروع
ب�س�ن��ة  1982ل �ي �ك��ون ف ��ي ذل���ك ال��وق��ت
االفتتاحية لمؤامرة (عصر الدلو) ،قبل
تطبيق النظام العالمي مباشرة ،والذي
ك��ان من المفترض أن يبدأ في وق��ت ما
من ع��ام .1983ول�ك��ن تم تأجيله السباب
مجهولة لم يعلن عنها ،وان��ه منذ 1983
وال� ��ى ي��وم �ن��ا ه ��ذا ع �م��ل اص��ح��اب ه��ذا
المشروع على دعمه بتقنية ج��دي��دة في
تجهيزات وبرمجيات فضائية ،ولكنهم
في حقيقة االمر تورطوا فيها حاليا لجعل

مسموعة و مفهومة ب��وض��وح ت��ام من
كل الناس بشتى ثقافاتهم ،و موضوع
العرض الفضائي هذا هو نهاية العالم
و مجئ المخلص المنتظر والمنقذ
ال �م��وع��ود ،وس�ي�ش��اه��د المتحمسون
المتعجبون من أتباع المذاهب المختلفة
عودة مخلصهم المنتظر حيا في الواقع
بشكل مقنع.
المرحلة الثالثة ال�ت��ي س��وف يتم
فيها تجمع بين التخاطر الذهني لكل
فرد ،وااللكترونيك ،فأنظمة البث و
االستقبال ،و طيف الموجات الضعيفة
والمنخفضة والعالية ال�ت��ردد ELF
و VLFو  LFيمكنها أن تصل كل
شخص ويسمعها داخ��ل وعيه بوضوح
ت��ام لدفعه إل��ى االع�ت�ق��اد ب��أن��ه صوت

وهذه الأطروحة الت�آمرية ت�ستند على عدة عنا�صر ،فمنذ خم�سني �سنة ،متكن الأمريكان
و ال�سوفييت من �إن�شاء قواعد بيانات �ضخمة عن اخل�صائ�ص الفي�سيولوجة و النف�سية
والتكوين الت�شريحي والكهروميكانيكي للج�سد الب�شري ،بالإ�ضافة �إىل درا�سات
كهرومغناطي�سية وكيميائية وبيولوجية للدماغ الب�شري ،و قواعد البيانات هذه ت�شمل
�أي�ضا لغات ولهجات من جميع ثقافات العامل ،كما ت�شمل �أي�ضا على برامج دينية لكل
امللل الدينية املعروفة ،وبذلك يكون هذا امل�شروع عبارة عن �سالحني منف�صلني :واحد
ينتج �صوراً يف الهواء ،يف حني �أن الآخر ينتج �صورا يف ذهن الب�شرية ،مما يجعل
لهذا امل�شروع القدرة على جعل النا�س يف حالة من الهرج واملرج و�سيعر�ض للعامل
امل�سيح املنتظر� Matraia، Maitreya ،أو بال�سن�سكريتية � Mautreyaأو
 Metteyyaوباليابانية � Mirokuأو املنتظر يف الديانة البوذية ،وهو الآن
يعي�ش يف ال�سماء وعندما يهبط �إىل العامل �سوف يقوم بتجديده من �أجل التطبيق
الفوري للدين العاملي اجلديد
ما هو م�شروع ال�شعاع االزرق؟
ال�م�ش��روع ه��و إستراتجية مستقبلية
لفرض الديانة العالمية الموحدة والتي
س �ت �ك��ون ه��ي أس� ��اس ال �ن �ظ��ام ال�ع��ال�م��ي
ال �ج��دي��د وذل ��ك ب�ع��د ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�غ��اء
جميع ال��دي��ان��ات ،كذلك الغاء كل هوية
واعتزاز واستبدالها بهوية عالمية ،كذلك
تفكيك المجتمعات والعائالت واستبدالها
بمفهوم الكل يعمل من أجل مجد حكومة
عالمية واح ��دة عبر دي��ن عالمي جديد
وثقافة واحدة لكل البشر ،وهذا النظام

المخلّص لها ،اال ان الحقيقة ستكون
خ��ادع��ة بما فيه الكفاية لعالم مستغفل
لتنطلي عليهم الكذبة حتى عند األكثر
تعليما فانهم سينخدعون ،لما يظهره
مشروع ناسا من مظهر علمي وانه سيكون
انجازاً عالمياً لكل الديانات.
هوية هذا الم�شروع:
ك �ش �ف��ت وك ��ال ��ة ال �ص �ح��اف��ة ال �ح��رة
الدولية (International Free
 )Pressفي كندا .وبواسطة الفديوهات
ال� �م� �ن� �ش ��ورة ع��ن
ال� �م� �ش ��روع وه��ي
وكالة أنباء تحقيق
عالمية متخصصة
في التحقيق ونشر
التقارير الخاصة
وال� �ت� �س� �ج� �ي�ل�ات
ال �ص��وت �ي��ة لفضح
ع ��ال ��م ال �ج��ري �م��ة
ل� �م ��ؤام ��رة األم ��م
ال��م��ت��ح��دة ال �ت��ي
ت �س �ع��ى ل�ت�ط�ب�ي��ق
ال �ن �ظ��ام العالمي
ال�ج��دي��د ،ومهمة
ه��ذه الوكالة جعل
ال� �ن ��اس ي��درك��ون

أنظمتهم قابلة للتحقيق.
مراحل الم�شروع:
يتم تنفيذ ه��ذا المشروع بعد تطوير
عملية عالمية الكترونية وم�ت�ط��ورة لكل
ال �ع��ال��م ،واي �ج��اد ج�ي��ش ع��ال�م��ي موحد
ووزارة عدل تابعة لالمم المتحدة ،ويتم
ذلك عبر مراحل هي :
المرحلة األولى :زعزعة االعتقاد بكل
المعارف اإلنسانية ،الدينية و األثرية
و التاريخية و العلمية ،وذل��ك باإلعالن
ع��ن اكتشافات ج��دي��دة ت�ك� ّذب و تشكك
بالمذاهب الدينية بهدف إقناع الناس بأنه
حصل خطا في تأويل النصوص الدينية و
تم تزوير مفاهيمها ومعانيها منذ قرون
خلت.
ام��ا ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة :ف�ه��ي عملية
إخراج سينمائي ضخمة شاشتها السماء
وال �ف �ض��اء ،ب��اس�ت�ع�م��ال تقنية متقدمة
للهوليوغرام البصري و الصوتي ثالثي
األبعاد وعرض بالليزر لصور هوليوغرافية
في العديد من أنحاء العالم سيتم بثها من
األقمار الصناعية فوق طبقة الصوديوم
بمقدار  60ميال فوق األرض .بحيث ان كل
ثقافة تحصل على صور تتماشى مع العقيدة
المسيطرة فيها ،وه��ذا الوحي الجديد
س��وف يتحدث بجميع لغات العالم ،لغة

ربه او صوت ما يقدسه ،وهو يدعوه من
داخ��ل روح��ه ل�لإي�م��ان ب��ال��دي��ن الجديد.
ومثل هذه اإلشعاعات المرسلة عبر شبكة
األق�م��ار االصطناعية يمكنها أن تمتزج
مع الفكر البشري لتكون ما يسمى الفكر
االصطناعي المبثوث.
المرحلة الرابعة واالخيرة فهي أحداث
خارقة مسرحها الفضاء يتم إقناع الناس
م��ن خاللها ب��ان ك��وك��ب األرض يتعرض
العتداء من مخلوقات خارجية تعلن الحرب
على كل بلدان العالم ،ثم إقناعهم بان
الخالص الرباني سوف يأتي من السماء
إلن�ق��اذه��م م��ن ه��ذا ال �ع��دو الشيطاني،
و الهدف من ه��ذه المناورة هو جمع كل
معارضي قيام النظام الجديد قبيل بدأ
العرض السماوي الهائل ،وبعد ذلك يتم
استخدام شامل لجميع وسائل االتصال
الحديثة لبث ذبذبات لزعزعة الناس عن
طريق هلوسات جماعية وف��ردي��ة ،وبعد
كل هذه االضطرابات التي سوف يثيرها
الحدث ،سيكون كل سكان العالم مهيئين
الستقبال ع��ودة المنقذ المنتظر ،الذي
بشرت به كل الديانات ،ليترجاه الجميع
الع��ادة السالم والعدل بين الناس ،باي
ثمن كان ،فالكل مستعد ان يضحي بكل
شئ من اجل طاعة هذا المنتظر...وهكذا

ينجح أصحاب ه��ذا المشروع في اقامة
امبراطورية النظام العالمي الجديد!!
ما ينتج عن الم�شروع:
سيتم ف��ي ه��ذا ال �م �ش��روع وتقنياته
دم��ج ن �ب��وءات السيد المسيح ف��ي الدين
المسيحي ،واالخبار الواردة عن المهدي
المنتظر في االسالم  ،وبوذا ،وكريشنا،
إل��خ .ف��ي آن واح��د إل��ى م��ا بعد تصحيح
تفاسير األسرار الدينية واإللهامات التي
سيكون قد تم الكشف عن غموضها .هذا
المخلص الجديد اآلتي الواحد هو الذي
سيشرح كيف أن كتب االديان المقدسة قد
سيء فهمها وسيء تفسيرها ،وبناء عليه
يجب أن يتم إلغاء األديان القديمة لفسح
المجال أمام العصر الجديد لدين العالم
الجديد.
الكتب الم�ؤلفة حول الم�شروع:
لقد الفت حول المشروع كتب عديدة،
وهي:
 كتاب (كهرباء الجسم) يصففيه روب��رت بيكر Robert Baker
ان��ه مر باالختبارات التي أثبت فيها أنه
استطاع سماع وفهم رسائل أرسلت إليه في
غرفة معزولة خالية من الصدى عن طريق
تخطيط ص��وت��ي ن��اب��ض وم��وج��ات دقيقة
بما ه��و نظير لالهتزاز الصوتي للكلمة
المتدفقة إلى داخل دماغه.
 كتاب (تأثير وتطبيق الموجاتالدقيقة السمعية) ال �ص��ادر ع��ام 1978
من قبل جيمس سي .لين James C.
 Lynnيصف فيه كيف أن األص��وات
المسموعة يمكن أن تبث م�ب��اش��رة إلى
الدماغ.
 ك �ت��اب (أس� ��رار س ��ورة الكهفوم �ش��روع ن��اس��ا للشعاع األزرق) لمؤلفه
هشام كمال عبد الحميد وكشف أقنعة
ال�ن�ظ��ام ال�ع��ال�م��ي ال�ج��دي��د ت�ح��ت ق�ي��ادة

المسيح الدجال.
كلمة ر�صدنا:
م��ا ت��م رص��ده اع�ل�اه ليس فيلما عن
الخيال العلمي ،والهو سرد السطورة من
اساطير الشعوب ب��ل ه��و حقيقة ابحاث
علمية ف��ي المختبرات يتم العمل على
تطويرها وتنفيذها في الوقت المناسب
بعد تطبيق مقدماتها وتهيئة االرض�ي��ة
المناسبة لإلعالن عنها،وبغض النظر
عن مدى صحة المعلومات المتوفرة عن
ه��ذا المشروع وم��دى دقتها اال ان االمر
الذي يثير تساؤالً شديد االلحاح هو لماذا
استغل ه��ذا ال�م�ش��روع قضية المخلص
المنتظر الذي تؤمن به جميع االديان من
اجل تطبيق اجندة السيطرة على كل فرد
في كل مكان على الكوكب بدون استثناء؟!
وال�ج��واب يكمن في نفس السؤال بل
حتى فيما تم عرضه في الموضوع وهو ان
قضية المخلص المنتظر والمنقذ الموعود
ام ��ر ي��ؤم��ن ب��ه ال�ج�م�ي��ع ف�ه��و المشترك
العالمي الوحيد بين كل االديان السماوية
وغير السماوية ب��ل حتى االل�ح��ادي��ة مما
يعني ان القائمين على هذا المشروع عملوا
على هذا المشترك العقائدي العالمي مع
تطوير االبحاث العلمية التجريبية للوصول
الى الغاية المنشودة وهي السيطرة على
العالم واقامة الحكومة العالمية ووضعوا
جميع االحتماالت وكيفية معالجة أي خطأ
او معارضة ،اال انهم نسوا ام��را عظيما
ول��م يضعوه في قائمة احتماالتهم وهي
مشيئة اهلل وارادت��ه ،فما يشاؤون اال ان
يشاء اهلل ،وان ما وصلوا له من علم فهو
قليل ،ولكنهم نسوا اهلل فنسيهم وجعلهم
في طغيانهم يعمهون ،ومهل الكافرين
امهلم رويدا.

التمهيد المهدوي
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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 انتشار التشيع فكرا وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

�شيعة �إندوني�سيــــا �أدخلوا �إليها نعمة الإ�سالم

اعداد :هيأة التحرير

اندوني�سيا  /الواقع الجغرافي:
اندونيس ��يا أو الجمهورية االندونيس ��ية ،دولة تقع جنوب ش ��رق آسيا على
حواف المحيط الهادي ،عاصمتها جاكارتا.
ويجاور اندونيسيا أو األرخبيل االندونيسي _المكوّن من مئات الجزر_ برا
غينيا الجديدة ،وتيمور الشرقية وماليزيا.
وتجاورها بحراً سنغافورة والفلبين واستراليا وجزر رانداما ونيكلوبار.
تبل ��غ مجموع مس ��احتها  1,919,440كيلو متراً مربعاً .أمّا عدد س ��كانها
فيبل ��غ حوالي  238مليون ش ��خص ،وهي صاحبة أكبر عدد من المس ��لمين في
العالم.
الواقع الديمغرافي  /الديني:
أغلبي ��ة االندونيس ��يين هم من المس ��لمين أي بنس ��بة اكبر م ��ن  %86من
مجم ��وع س ��كانها ،يليه ��م المس ��يحيون بنس ��بة  ،%8,7ام ��ا الباق ��ي فهو من
الديانات األخرى ،وتقول دائرة المعارف الحس ��ينية ان نس ��بة محبي آل البيت
 Kمن المس ��لمين الشيعة االثني عشرية تبلغ  %13من بين سكان اندونيسيا،

ويذكر التاريخ أن الش ��يعة االندونيس ��يين ،قد ابدوا مقاومة ش ��ديدة امام
الغ ��زو ال ��ذي تعرضت إليه بالدهم م ��ن قبل المس ��تعمرين الهولنديين ،وأنهم
واجهوا جرّاء هذا األمر مشكالت كبيرة.
دعاء عرفة في اندوني�سيا:
مازال األخوة المؤمن ��ون من أتباع مذهب أهل البيت Kيجتمعون في يوم
عرفة لقراءة دعاء عرفة الذي روى عن س ��يد الش ��هداء االمام الحسين بن علي
 .Lيتلو ذلك محاضرة حول الدعاء وفلسفته.
اندوني�سيا والم�أتم الح�سيني:
إن ذكرى استش ��هاد اإلمام الحس ��ين Qفي ش ��هر محرم له حرمة كبيرة
لدى مسلمي اندونيسيا الى اليوم ،حيث يطلق على المأتم الحسيني في جزيرة
س ��ومطرة (ذكرى التابوت) .وفي اليوم العاش ��ر من المحرم يقام تمثيل رمزي
الستشهاد االمام الحسين بن علي.Q
أما في جزيرة جاوا فلهذا اليوم تقدير خاص وعادات خاصة ،وإن شهري
محرم وصفر عند الكثير من االندونيس ��يين ش ��هران محترم ��ان لهما مكانتهما

يقول الم���ؤرخ االندوني�سي البروف�سور (ح�سي��ن جايا دينيفرات) وهو
م��ن �أعالم ال�سنة :بان الإ�سالم دخل �إلى �إندوني�سيا على �أيدي ال�شيعة.
حيث ت�شير ال�شواهد الموجودة على تلك القبور� ،أن جملة ال اله اال اهلل
محمد ر�سول اهلل علي ولي اهلل ،قد نق�شت على تلك القبور.
والربع الى المسلمين فيها.
تواجد ال�شيعة في اندوني�سيا:
يتواج ��د الش ��يعة ف ��ي اندونيس ��يا في م ��دن ومناط ��ق مختلفة منه ��ا جاوا
وس ��ومطرة .وتمتاز مدينة (كواال) بان س ��كانها قاطبة من الش ��يعة وتوجد فيها
جامعة ش ��يعية تدعى بجامع ��ة كواال ،ومن المناطق االخ ��رى المتميزة بتواجد
الشيعة فيها منطقة برالك وبنغال وبانجيل وبكلونجن.
دخول الت�شيع الى اندوني�سيا:
يبدأ تاريخ الشيعة في اندونيس ��يا ببدء الدعوة االسالمية وبدخول الدعاة
المس ��لمين االوائ ��ل الذي ��ن نش ��روا االس�ل�ام في ه ��ذه الج ��زر ،ويرجح بعض
المؤرخي ��ن ذلك الى القرن الرابع الهجري حيث اضطر الكثير من الش ��يعة ألن
يبحثوا عن اماكن يشعرون فيها بالطمأنينة واألمان ،ويتضح ذلك من الشواهد
الباقية على قبور المس ��لمين هناك ،وإ ّن فرار الشيعة تجاه بالد المشرق بحثا
عن مكان آمن من االدلة على رسوخ التشيع في تلك الديار ،ومن أهم العلويين
الذي ��ن هاجروا الى إندونيس ��يا أحمد بن عيس ��ى بن محمد ب ��ن علي بن االمام
جعف ��ر بن محمد ،Qالذي ح ��ط ومن معه من المهاجري ��ن في جزر (ماليا،
اندونيسيا ،الفلبين ،وجزر سليمان).
ومن اهم آثار الشيعة في هذه البالد :إقامة مراسم العزاء في عاشوراء،
حيث يسمونها هناك( ،سورا).
يقول المؤرخ االندونيس ��ي البروفس ��ور (حس ��ين جايا دينيف ��رات) وهو من
أعالم السنة :بان اإلسالم دخل إلى إندونيسيا على أيدي الشيعة.
حيث تش ��ير الش ��واهد الموجودة على تلك القب ��ور ،أن جملة ال اله اال اهلل
محمد رسول اهلل علي ولي اهلل ،قد نقشت على تلك القبور.
ونالحظ أن الس ��يوف القديم ��ة ،الموجود في هذه الب�ل�اد قد نقش عليها
عبارة (ال فتى اال علي ال س ��يف اال ذو الفقار) ،كما يالحظ أن مراس ��يم (عيد
الغدير) ما تزال تقام في بعض المناطق اإلندونيسية الى يومنا هذا.

احد مساجد املسلمني الشيعة في اندونيسيا

الخاص ��ة في القلوب ،فال يقيمون فيهما أفراح� �اً وال يعقدون زواجاً وال يجرون
زفافاً.
أما في مقاطعة (اجيه) بس ��ومطرة فيس ��مى ش ��هر محرم (بش ��هر حس ��ن
وحسين).
م�ؤ�س�سات �شيعية اندوني�سية:
تنتشر في اندونيسيا مؤسسات شيعية عديدة تتوزع على مدن تلك البالد،
تؤدي نشاطاتها بجد ومثابرة ،منها:
 مؤسسة المعهد االسالمي (ياني)  /في جاكارتاونشاطاتها تتمثل بالمنشآت التابعة لها وهي :المعهد االسالمي .المدرسة
التخصصية الجامعة .المدرس ��ة االسالمية الدينية .المدرسة العمومية .روضة
االطفال .النشر والتوزيع .الدعوة والتبليغ.
 مؤسسة فاطمة الزهراء / Pفي جاكارتانش ��اطاتها :اقام ��ة المجال ��س والمآتم ونش ��ر التعليمات االس�ل�امية حول
مذه ��ب اهل البيت .Kكذلك المكتبة االس�ل�امية ونش ��ر الكتب واالعالنات،
إضافة الى تعليم اللغة العربية واقامة الندوات والمحاضرات االسالمية.
 مؤسسة باب العلم  /في جنبر:ونش ��اطاتها :نش ��ر مذهب أهل البيت Kوإقامة المحاضرات والندوات،
وترجمة الكتب الشيعية الى اللغة االندونيسية.
 مكتبة أهل البيت:Kنشاطاتها  :إقامة مكتبة وإقامة المحاضرات.
 مؤسسة االمام الجواد.Q مؤسسة الحجة.Q مؤسسة الباقر Qاالسالمية  /في بنغال. مؤسسة المجتبى / Qفي بوجياكاترا. مؤسسة المعهد االسالمي  /في بانجيل. معهد االمام الهادي / Qفي بكلونجن:�شيعة اندوني�سيا  /الواقع والطموح:
لما كان محبو آل البيت Kوموالوهم في إندونيسيا على
هذا القدر من النشاط وعلى هذه الدرجة من التمسك بمحبة
آل بي ��ت النب ��وة .Kولك ��ي ال تنفك ع ��رى العقي ��دة اإلمامية
عنده ��م ،وال يفتر ح ��ب اولئك اآلل في قل ��وب محبيهم .ومن
أجل أن تكون هذه العقيدة عميقة راس ��خة رسوخ حب اآللK
عند معتنقيها.
وج ��ب العمل ،من كل ذي مس ��ؤولية أن يهرع الى س ��كان
إندونيس ��يا كي ينش ��ر فيهم مذهب الحق ،ليعرف الناس من
خالل ذلك اإلس�ل�ام األصيل ،متفهمين أوامر اهلل ونواهيه،
وعل ��ى المذهب الص ��راح ،دي ��ن محمد ،Nوكم ��ا صرح به
عقي ��دة وش ��رعة ،لتكون ه ��ذه الب�ل�اد منطلقا ومناراً لنش ��ر
مبادئ بيضة االسالم الى تلك الربوع البعيدة.

صور من مراسيم احياء عاشوراء احلسني عليه السالم في اندونيسيا

امل�ستب�صرون

نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�صرين في الدنيا ومن
الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم

عبا�س علي ال�شعباني-زيدي-اليمن:
ولد (عباس الش ��عباني) في منطقة (بني مطر) قرب صنعاء س ��نة 1979م.
يمتد نسب عائلته إلى اإلمام الحسن المجتبى.Q
وه ��و اآلن طال ��ب في كلية الش ��ريعة والقانون ف ��ي جامعة صنع ��اء .يمارس
الكتابة والنشر في الصحف وعلى صفحات االنترنت.
ارهاصات التحول:
بقي (عباس) وبحك ��م الوراثة يتبع المذهب الزي ��دي ،حيث انتماء العائلة
والعش ��يرة .ولكن ��ه ل ��م يع ��د مقتنع� �اً باألطروح ��ة الزيدية الت ��ي ق ��ام عليها هذا
المذه ��ب ،خاصة بعدما فقدت ه ��ذه األطروحة أرضيتها (االمام ��ة) التي تقوم
على ش ��خص اإلمام نفس ��ه ،وذلك بعد سقوط نظام آل حميد الدين في اليمن،
إذ ال ارتباط وال عالقة للقاعدة الجماهيرية بإمام الزيدية _حيث ال إمام_.
وهك ��ذا بق ��ي أكثر الزيديي ��ن تتقاذفهم األف ��كار الدخيلة كأف ��كار الوهابية
وغيرها.
البداية كانت من كتبهم:
قي ��ض اهلل لعباس فرصة دخول (مركز تحفيظ القرآن الكريم) في صنعاء
والذي يتبع لحركة االخوان المسلمين هناك.
ومن ��ه كانت البداية ،فبع ��د اطالعه على كتب القوم وم ��ا فيها من روايات
تخال ��ف الفطرة االيمانية ،كاقتتال الصحابة فيم ��ا بينهم والترضي على القاتل
والمقت ��ول منهم ،مما يؤدي الى عدم تش ��خيص االس ��وة الحس ��نة م ��ن بينهم،
ومعرفة من هو احق باالتباع.
فارتس ��م أمامه س ��ؤال كبي ��ر يقول :هل ما عليه المس ��لمون الي ��وم هو الذي
يرتضيه اهلل تعالى أو هو دين الحق فعالً ،وهل حالة التش ��رذم والفرقة هو دين

اهلل الذي ارسل من اجله هذا العدد
الهائل من االنبياء والرسل ،اوهذا
حقا ما نزل به القرآن.
ب ��دأ عب ��اس البح ��ث ع ��ن
الحقيق ��ة ،وه ��و في معه ��ده هذا،
والغريب االغرب في االمر انه وجد
االلماح ��ات ال ��ى م ��ا يبح ��ث عنه،
بل التأكي ��د عليه ،م ��ن خالل كتب
اه ��ل الس ��نة ،وف ��ي كت ��ب الحديث
والرواي ��ات المس ��تفيضة ،ف ��ي
الصحاح وجد عباس حديثا ش ��ريفاً
للرسول الكريم Nيقول (إني تارك
ً
فيكم الثقلين ما إن تمس ��كتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ،كتاب اهلل وعترتي أهل
بيتي).
ً
كذلك وجد ضمن ما وجده حديثا مضمونه (ان خلفاء رس ��ول اهلل اثنا عشر
خليفة).
وبالمقارن ��ة بين الحديثي ��ن والمقاربة بينهما عرف مذه ��ب الحق الذي هو
أح ��ق أن يتبع ،مذهب أهل البي ��ت ،Kحيث خُصص لفظ (عترتي) بلفظ (اثنا
عشر) ،وإن عترتي ال تفسير لها إال باألئمة المعصومين من أهل بيت النبوة.K
وهكذا كانت االنعطافة ،وبعد سنتين من الجهد المتواصل والتعب الدؤوب
اهتدى عباس علي الشعباني إلى مذهب أهل البيت .. Kفكانت البداية.
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 ،ل ��م ترني ولم أرها في عرص ��ة القيامة ،وأنت خليفتي على
أمت ��ي من بعدي .فإذا حضرتك الوفاة فس ��لمها إلى ابني الحس ��ن
البر الوصول ،فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها إلى ابني الحس ��ين
الش ��هيد الزكي المقتول ،فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها إلى ابنه
س ��يد العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها
إلى ابن ��ه محمد الباقر ،فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها إلى ابنه
جعف ��ر الصادق ،فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها إلى ابنه موس ��ى
الكاظ ��م ،فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها إل ��ى ابنه علي الرضا،
فإذا حضرته الوفاة فليس ��لمها إلى ابنه محمد الثقة التقي ،فإذا
حضرت ��ه الوفاة فليس ��لمها إلى ابنه علي الناص ��ح ،فإذا حضرته

تص ��رح ب ��أن هؤالء ليس ��وا بأئم ��ة وهم م ��ن ذرية الحس ��ين Qبل
وأن من يس ��تلم اإلمامة بع ��د المهدي Qهو اإلمام الحس ��ين فال
ب ��د أن يكون الضمير في فليس ��لمها عائداً إلى بعض المس ��ؤوليات
والوظائ ��ف التي يقوم بها ه ��ؤالء المهديون في ظ ��ل إمامة األئمة
 ،Kومم ��ا يؤي ��د أنه ��ا غير عائ ��دة عل ��ى اإلمام ��ة أن النبيN
يص� �رّح في نف ��س الحديث بقول ��ه (فذلك اثنا عش ��ر إماماً) وهذا
قرينة س ��ياقية على أن المراد بـ(فليسلمها) ليس اإلمامة وإال للزم
التناف ��ي بين هذا الحمل وبين المقط ��ع المتقدم من النبي األكرم
 Nبل وبين الوضوح القائم على تش ��خيص األئمة Kوتحديدهم
باالثني عشر.

الوفاة فليس ��لمها إلى ابنه الحس ��ن الفاضل ،فإذا حضرته الوفاة
فليس ��لمها إلى ابنه محمد المس ��تحفظ م ��ن آل محمد .Kفذلك
اثنا عش ��ر إماما ،ث ��م يكون من بعده اثنا عش ��ر مهدي ��ا ( ،فإذا
حضرت ��ه الوف ��اة ) فليس ��لمها إل ��ى ابن ��ه أول المقربين ل ��ه ثالثة
أس ��امي :اسم كإس ��مي واس ��م أبي وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم
الثالث :المهدي ،هو أول المؤمنين).
وهذه الرواية مناقشة من جهتين بل ثالث جهات:
أوالً :من جهة سندها:
ان هذه الرواي ��ة عامية المذهب فهي ليس ��ت بحجة خصوصاً
ف ��ي قضية عقائدية مهم ��ة كإدعاء العصم ��ة ،والنيابة الخاصة،
واالرتب ��اط النس ��بي باإلم ��ام المه ��دي ،Qحي ��ث صرح الش ��يخ
محم ��د بن الحس ��ن الحر العاملي في كتاب ��ه (اإليقاظ من الهجعة

إن األدوار المناط ��ة به ��ؤالء المهديي ��ن ال تك ��ون إال بعد ظهور
اإلم ��ام المهدي Qوال توجد رواية تصرح بأن لهم دوراً معيناً قبل
ظهوره.
إن الرواي ��ة قالت هو أول المؤمنين ولم تقل هو أول األئمة بعد
اإلمام المهدي ولم تصرح بان له دوراً قبل ظهوره ولم تتحدث عن
ان هذا االبن معصوم.
إن هذه الرواية تعارضها روايات كثيرة وأكثر اعتباراً منها (بل
إن قولنا تعارضها مبني على التنزّل إذ إن هذه الرواية ال يمكن أن
بحال مع ما بينّاه) تقول إن من يكون بعد المهدي من
تكون معتبرة ٍ
غير األئمة من المهديين هم من ذرية الحس ��ين Qولم نقف على
رواية تصرح بأن المهديين من ولد المهدي س ��وى ما يس ��تفاد من
هذه الرواية العامية التي عرفت شأنها.

�إن ه��ذه الرواي��ة عامي��ة المذه��ب فه��ي لي�س��ت بحج��ة خ�صو�صاً ف��ي ق�ضية عقائدي��ة مهمة
ك�إدع��اء الع�صم��ة ،والنياب��ة الخا�ص��ة ،واالرتب��اط الن�سب��ي بالإم��ام المه��دي ،Qحي��ث �ص��رح
ال�شي��خ محم��د ب��ن الح�سن الح��ر العاملي ف��ي كتاب��ه (الإيقاظ م��ن الهجعة ف��ي البرهان على
الرجع��ة) ف��ي الب��اب الح��ادي ع�ش��ر ،ان ال�شيخ في كت��اب (الغيب��ة) رواها ف��ي جمل��ة الأحاديث
الت��ي رواه��ا من طرق العامة ف��ي الن�ص على الأئم��ة .Kاذن ف�أ�صل الرواية للإل��زام ال للإثبات

ب��ل ان هن��اك قرين��ة اخ��رى �سياقي��ة تمن��ع ه��ذه الدع��وى� ،إذ �أن كل �إم��ام ق��ال ل��ه النب��ي
 Nفلي�سلمه��ا ،ق��د �سلمه��ا �إل��ى ابن��ه المبا�ش��ر ،وه��ي تن���ص عل��ى ك��ون الت�سلي��م لالب��ن
المبا�ش��ر ،وان زمان��ه ح�ض��ور الوف��اة ال قبله ،وال لم��ن كان ن�سبه مت�سل�س�لاً بخم�سة �آب��اء �أو اكثر

فبمقت�ضى هذه الأبحاث الثالثة يتب ّين �سقم هذا الدليل الذي ا�ستدلوا به
على بن ّوة �أحمد ا�سماعيل كاطع للإمام المهديQ
ثانياً :من جهة داللتها:
إن الرواية ليس فيها تصريح بان يسلّم اإلمامة وقيادة األرض
إل ��ى ابنه ،كي ��ف ذلك وإن الرواي ��ات األخرى الكثي ��رة والمعتبرة

فبمقتضى هذه األبحاث الثالثة يتبيّن س ��قم هذا الدليل الذي
استدلوا به على بنوّة أحمد اسماعيل كاطع لإلمام المهدي.Q
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هل للإمام املهدي Qذرية و�أوالد؟

نقول إننا من خالل الروايات نستطيع أن ننفي وجود ذرية لإلمامQ
في زمن الغيبة ،فكل من يزعم أنه من ذريته فهو كاذب.
_ هناك رواية يقول الحس ��ن الوش ��اء ،دخل علي بن ابي حمزة على
االمام الرضا Qفقال له:
أن ��ت إم ��ام؟ فقال Qله :بلى :قال إني س ��معت من ج ��دك جعفر بن

ووالة عه ��ده واالئمة من ولده) .أو رواي ��ة تلك التي كانت تدّعي أنها جارية
في بيت اإلمام العس ��كري ،Qوأنها تلتقي باالم ��ام المهدي ،Qفنقلت
عنه هذه الصالة.
اذاً فاإلم ��ام المه ��دي Qال عقب ل ��ه ،فكل من يدّعي أن ��ه من ذرية
اإلمام Qفهو كاذب مدلّس وهذا هو صريح الروايات.

الإمام المهدي Qال عقب له ،فكلّ من ي ّدعي �أنه من ذرية الإمام Qفهو
كاذب مدلّ�س وهذا هو �صريح الروايات.
محم ��د Qأن ��ه يقول :ال يكون اإلمام إال وله عق ��ب _في تعريض واضح
لإلم ��ام الرض ��ا Qالنه في ذلك الوقت لم يكن ق ��د رُزق بذرية_ فقال له
اإلمام :Qأنس ��يت يا شيخ أم تناسيت ما هكذا قال جعفر بن محمد،Q
وإنما قال :ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي يخرج عليه الحسين
بن علي Lفانه ال عقب له ويقصد اإلمام المهدي Qحيث رجعة اإلمام
الحسين Qبعد الظهور المبارك.
قد يق ��ول قائل ويدعي أن هناك نصوصاً تص� �رّح بعد اإلمام Qأئمة
من ولده  ..فكيف يتم التوفيق بين هذه الروايات ،وبين غيرها التي تنفي
ذلك.
فهن ��ا يقول العلم ��اء :إنه ال يعتد بمثل ه ��ذه الروايات مثار االعتراض
 ..ألنها مجهولة الس ��ند اصالً ،كرواية (الس�ل�ام عل ��ى والة عهده واألئمة
من ولده).
أو رواية يعقوب بن يوس ��ف الطراد والتي تقول (اللهم صل على وليك

وفي رواية قالو له( :Qفما يدرينا أيهما الصادق من الكاذب؟
فق ��ال :Qيصدقه عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي ,أن اهلل
عز وجل ,يقول( :أَ َفمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ ي َِهدِّيَ
إِالَّ أَن يُهْدَى َفمَا لَ ُكمْ َكيْفَ تَحْ ُكمُو َن).
 )2التصديق بأن هذه األقوال تدل على صدقهم.
وم ��ن جملة صدقهم التي تأتي مرتبة قبل العالمات هي عالمة
بح ��د ذاته ��ا ,فإنهم أخب ��روا أن غيبته ليس ��ت بقصي ��رة بل تطول
وتط ��ول ,وهذا ما عاش ��ه غيرنا ,و عش ��ناه ,واهلل أعلم إلى متى
ستكون؟
فهذه م ��ن األدلة المتينة ,التي تبين صدقهم ويمكن اعتبارها
حجة على الناس.
 )3إن ذك ��ر هذه العالم ��ات يفيد وجوده Qالمب ��ارك وطلعته
المرتقب ��ة ,فإن بعضها الحادث ,يدل على بعضها اآلخر ,فيكون
اإلنسان صادقا بانتظاره ,ومصدقاً على ذلك.
فان هذا التوزيع العجيب لهذه الدالالت على مس ��احات التاريخ
الواس ��عة من أس ��رارها العجيبة ،اذ تحث الن ��اس على االنتظار,
فضال عن انها تذكرهم ب ��ه دائماً .فيرتبط الناس به عند حدوثها

سيش ��د الن ��اس بعضهم بعض� �اً للوصول ال ��ى خدمته والك ��ون بين
يديه ,اقتداء باإلمام الصادق Qاذ قد ورد انه Qيتمنى ان يكون
معه ليخدمه ،حيث قال( :Qلو ادركته لخدمته أيام حياتي).
وق ��ال س ��دير الصيرفي( :دخلت ان ��ا و المفضل ب ��ن عمر وأبو
بصي ��ر وأبان بن تغلب على موالنا أبي عبد اهلل الصادق Qفرأيناه
جالسا على التراب ,وعليه مسح خيبري ,مطوق بال جيب مقصر
الكمي ��ن ,وهو يبكي بكاء الوالـه الثكلى ,ذات الكبد الحرى ,فقد
نال الحزن وجنيته ,وش ��اع التغي ��ر في عارضيه ,وقد أبلى _ولعله
وبل_ الدموع محجريه ،وهو يقول( :سيدي ,غيبتك نفت رقادي,
وضيقت علي مهادي ,وابتزت مني راحت فؤادي ,سيدي ,غيبتك
أوصل ��ت مصاب ��ي بفجائع األبد ,وفق ��د الواحد بع ��د الواحد يفني
الجم ��ع والعدد ,فما أحس في دمعة ترق ��ى في عيني ,وأنين يفتر
من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا إال ما لقيني.)...
 )6بيان كذب المدعين
اذ ان له ��ذه العالمات األثر الفعّال في بيان كذب كل من يدعي
أن ��ه المهدي قب ��ل ذلك ,ألن ظهوره لم يتم بحس ��ب م ��ا جاءت به
الرواي ��ات عنهم .ان (خروج اليماني والس ��فياني والخراس ��اني في

ان لهذه العالمات الأثر الف ّعال في بيان كذب كل من يدعي �أنه المهدي قبل ذلك ,لأن ظهوره لم يتم
بح�سب ما جاءت به الروايات عنهم .ان (خروج اليماني وال�سفياني والخرا�ساني في �سنة واحدة ,وفي
�شهر واحد ,وفي يوم واحد ,ونظام كنظام الخرز ,يتبع بع�ضه بع�ضاً) .فكيف �سين�سق ظهوره مع ه�ؤالء
المذكورين؟ولوادعىانهاليماني,فالأيامتثبتكذبـه,لأنهلميتحققخروجهمـعال�سفيانيوالخرا�ساني.
اكثر فأكث ��ر ,فيكون هذا مدعاة للخير لهم دائماً ,وجذبا حقيقيا
لهم الى الدين الحنيف .ومهما قسى الزمان عليهم Kفلهم االمل
الكبير في تحقق النصر ,فهاهي طالئعه تظهر لهم وتبرق ,بحق
ماذكره االئمة ,Kوان كانت غيبته ما زالت مستمرة.
 )4ازدياد صبر المنتظرين:
فانه ��م يزدادون صبراً من ش ��دة المصائب من جهة .يزدادون
يقينا و إيماناً من جهة أخرى.
ومضم ��ون رواي ��ة اإلم ��ام الص ��ادق :Qان ق ��دام المهديQ
عالمات من اهلل(عز وجل) للمؤمنين .تبين هذا.
ً
 )5داللته ��ا عل ��ى ان ال ��ذي ينتظر أم ��راً مهما ،تل ��وح طالئعه
ثم تختفي ,س ��تكون المحافظ ��ة عليه _هذا األم ��ر_ وهو الظهور
المقدس لإلمام Qاتم عندما يأتي ,اذ يش ��عر الناس ويتلمسون
ما اقترف بحق هذه الصفوة التي كان همها س ��عادة البشرية ,وقد
ف ��رط الناس بأجداد ه ��ذا االمام وآبائه ,Qفتك ��ون عالقتهم به
اقوى ,والمحافظة عليه اتم.
وس ��تكون لتل ��ك العالم ��ات االثر الفع ��ال في اي ��ام الظهور اذا
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ف ��ي البرهان على الرجعة) في الباب الحادي عش ��ر ،أن الش ��يخ
ف ��ي كتاب (الغيبة) رواها في جملة األحاديث التي رواها من طرق
العامة ف ��ي النص على األئمة .Kاذن فأص ��ل الرواية لإللزام ال
لالثبات.
ان الش ��يخ الطوس ��ي قال اخبرن ��ا جماعة وه ��ذا القول موهن
للرواية إذ لم يقل من هم هؤالء الجماعة وهل هم من أصحابنا أم
من غيرهم ،هذا إذا تنزّلنا عن القرينة األولى التي ذكرها الحر
العاملي ،وإال فمعه ��ا ال يكون الجماعة مع عدم ردفهم بأصحابنا
إال من العامة.
بكل من علي بن س ��نان الموصلي فهو بين
إن الرواي ��ة ضعيفة ٍ
من ص ��رح بجهالته وكونه عامي المذهب وبي ��ن من لم يذكره من
علم ��اء الرج ��ال ،وكذل ��ك احمد بن محم ��د بن الخلي ��ل الذي لم
يذكر ،وجعفر بن احمد البصري والحسين بن علي ،بل وغيرهم
الذين لم يرد لهم ذكر في كتب علمائنا الرجاليين.
إن نف ��س صاح ��ب كتيب (الرد الحاس ��م) لم يس ��تدل بها على
المقص ��ود (أي ان ه ��ذه الرواي ��ة مع عده ��م لها دلي�ل�اً ،إال أنهم
يرون _حسب ما ينقله العقيلي هذا_ أنها غير تامة الداللة) راجع
صفحة  19من الكتيب االنف الذكر.

ب ��ل ان هناك قرينة اخرى س ��ياقية تمنع هذه الدعوى ،إذ أن
كل إمام قال له النبي Nفليسلمها ،قد سلمها إلى ابنه المباشر،
وهي تنص على كون التس ��ليم لالبن المباش ��ر ،وان زمانه حضور
الوفاة ال قبله ،وال لمن كان نسبه متسلسالً بخمسة آباء او اكثر،
هذا نأتي به تنزالً واال فال حاجة اليه بعد اتضاح الحال بما تقدم.
ثالثاً :من جهة البحث األصولي:
غي ��ر خافٍ على م ��ن له أدنى معرفة عقائدي ��ة أن خبر اآلحاد
ليس بحجة في أصول العقائد ،وهذا ما يصرح به علماء الش ��يعة
كالش ��يخ المفي ��د الذي يقول (وال يجوز ان يُقط ��ع بخبر الواحد في
الدي ��ن) بل أن هذا القول يُنقل عن اتباع ه ��ذا الدعي ،إذ يصرّح
العقيل ��ي في كتيبه االن ��ف الذكر في صفح ��ة  51فيقول (إن قضية
اإلمامة والنيابة من العقائد والعقائد ال يجوز فيها التقليد بإجماع
الش ��يعة) ويق ��ول في صفح ��ة  27و 28و  43عل ��ى التوالي ما نصه
(كم ��ا قلت إن هذا الخبر آحاد ظني الصدور ال يصلح لالس ��تدالل
العقائدي)( ،وخبر اآلحاد إذا كان صحيح الس ��ند وليس مرس�ل�اً
عن ��د األصوليي ��ن ال يفيد علم� �اً وال عمالً وال يس ��تدل به في أصول
العقائد)( ،ال يجوز العمل بالرواية إال إذا كانت قطعية الداللة أي
أن لها وجهاً واحداً وال تحتمل غيره).

تتمة

تحــــــــــــت املـــــجهر

من هم املهديون الإثنا ع�شر

�أبــــــــــــــــــــــــــعاد عالمات الظهور

س ��نة واحدة ,وفي ش ��هر واحد ,وفي يوم واح ��د ,ونظام كنظام
الخرز ,يتبع بعضه بعضاً).
فكيف سينسق ظهوره مع هؤالء المذكورين؟
ول ��و ادعى ان ��ه اليماني ,فاأليام تثبت كذبـ ��ه ,ألنه لم يتحقق
خروجه مـع السفياني والخراساني.
وهكذا.
لذا فإن فتن هؤالء و أولئك س ��وف لن تنطلي على من فهم تلك
الدالئ ��ل ووعاها ,فعرف الحق والتصديق به ,فيكون في امان من
هؤالء الجهال اللعناء.
فإذاً من ظهر ,ومن يظهر ممن يدعي هذه المناصب ال حاجة
لمعرفة ما عنده ,فكفى ب ��ه انه ال يجيد اللغة العربية ,فإنه يكفي
ذل ��ك وحده ليدل على انه ك ��ذاب وضال مضل ,وكذا لو احتاج الى
ترجمة في تكملة مع أي أحد.
فضالً عن معروف النسب ومعلومه.

�سبل اال�ستعداد لظهور الإمام Qوكيفيتها

فاالنس ��ان إذا ل ��م يكن ق ��ادراً على الس ��لوك واالنس ��جام مع
مراج ��ع الدين ،فانه س ��يكون اكثر في عدم االنس ��جام مع اإلمام
 Qالذي س ��وف يطرح فكراً جديداً ويلغي اعرافاً باطلة كنا نعيش
عليها سنين طويلة ،كيف يمكن لهذا االنسان ان يتقبل من االمام
 Qعملي ��ة التغيير الكبرى التي تتضح في ��ه معالم الدين ،ويزول
فيها كل ما هو باطل في الدين؟
 .2البناء الروحي والعقائدي لالنسان:
إن عملي ��ة انتظار الفرج واالس ��تعداد لذلك الي ��وم المبارك،
تف ��رض عل ��ى االنس ��ان بن ��اء نفس ��ه بن ��اء روحي ��ا وتقوي ��ة روحية
وعقائدي ��ة كبيرة؛ ألن االمام Qيحتاج ال ��ى المناصرين األقوياء
في عقيدتهم وس ��لوكهم ،الذين يحملون إرادات صلبة ال يمكن ان
تتم إال عبر البناء الروحي المستمد من تعاليم الدين الحنيف.
فالرواي ��ات الش ��ريفة تصف ه ��ذه الثلة من الن ��اس بأوصاف
تبي ��ن اهميته ��م وعظمته ��م وتمجد بهم ،كم ��ا ف ��ي الرواية( :إن

فاالنسان الضعيف روحياً وعقائدياً ال يستطيع قبول تصرفات
االم ��ام ويب ��دأ بالتش ��كيك بامامت ��ه ،كم ��ا ان البن ��اء الروح ��ي
والعقائدي يجعل االنس ��ان قوياً في مواجهة الصعاب واالش ��كاالت
والس ��خرية التي تواجهه زمن غيبته ،Qامام االنس ��ان الضعيف
فس ��رعان ما يدب اليأس الى نفسه ،والشك في وجوده Qوتبدأ
الشبهات تفعل فعلها في قلبه.
 .3عدم التعلق بالدنيا وتكثير الروابط:
من المسائل التي ينبغي االلتفات لها والعمل على وفقها _لكي
يكون االنسان مس ��تعداً ومتهيئاً لظهور اإلمام _Qهو العمل على
عدم التعل ��ق بالدنيا وزخارفه ��ا وتقليل التعل ��ق واالرتباط باالمور
المادية ،ألن هذه االمور التي قد تكون سبباً لالنحراف عن اإلمام
 .Qفهو مقبل على أعظم تغيير عرفته البشرية من يومها االول،
وهذا يستدعي تفرغاً كامالً من المؤمنين لهذه المهمة العظيمة،
فكثرة ارتباط اإلنس ��ان وتعلقه بالمال واالهل والولد وزينة الحياة

�إن اال�ستع��داد الحقيق��ي يعني �شعور االن�س��ان بالم�س�ؤولي��ة الم�ضاعفة في
زم��ن غيبة االمام Qفي بناء المجتمع ال�صالح ،واالمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وبناء النف�س وتربيتها وتهذيبها وبناء الحالة العقائدية

اه ��ل زمان غيبته القائلين بامامت ��ه والمنتظرين لظهوره ،أفضل
م ��ن اهل كل زم ��ان ،ألن اهلل تبارك وتعال ��ى أعطاهم من العقول
واالفه ��ام والمعرفة ما صارت به الغيبة عنده ��م بمنزلة العيان،
وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رس ��ول اهلل
 Nبالس ��يف ،اولئ ��ك المخلصون حقاً  ...والدعاة الى اهلل س ��راً
وجهراً).
وروى الش ��يخ في الغيب ��ة عن النبي Nانه قال( :س ��يأتي قوم
من بعدكم ،الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم .قالوا :يا
رسول اهلل ،نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين وانزل فينا القرآن،
فقال :إنكم لو تحملون لما حملوا ،لم تصبروا صبرهم).
إن االس ��تعداد الحقيق ��ي يعني ش ��عور االنس ��ان بالمس ��ؤولية
المضاعف ��ة في زمن غيبة االمام Qفي بن ��اء المجتمع الصالح،
واالم ��ر بالمع ��روف والنهي عن المنك ��ر ،وبناء النف ��س وتربيتها
وتهذيبه ��ا وبناء الحالة العقائدية ،كل ذلك يجعل االنس ��ان أقدر
على اس ��تيعاب التغييرات الهائلة التي س ��يحدثها االمام Qحين
ظه ��وره ،كما ورد في كثير من الروايات حيث س ��يخرج من الدين
الكثير من الش ��وائب الدخيلة عليه ،وسيقوم بتغييرات اجتماعية
وفكرية هائلة ال يس ��تطيع أي انس ��ان تفهمها ما لم يكن منس ��جماً
مع اهلل س ��بحانه وتعالى انسجاما كامال قويا في دينه ،صلبا في
عقيدت ��ه ال تهزه الهزائ ��ز ،وال تؤثر فيه الفتن ،ف ��ان الناس كما
تحدث الروايات الشريفة سيفتنون حين ظهروه كما فتنوا في زمن
غيبته.

المرفه ��ة والعيش الرغيد يعد من المعوقات لالنطالق معه Qفي
حركته ،وهذه حقيقة عاش ��ها السابقون ونبه اليها القران الكريم
بقوله س ��بحانه وتعالى ( :يا أَيُّهَا الَّذي� �نَ آمَنُوا ما لَ ُكمْ إِذا قي َل لَ ُكمُ
�بيل اللهَِّ اثَّا َقلْتُمْ إِلَى أَْ
الر ِْض أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا
انْفِرُوا في سَ � ِ
مِنَ الآْ خِرَةِ َفما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الآْ خِرَةِ إِالَّ َقليلٌ).
فكلما ازدادت عالئق االنس ��ان بالدنيا ،كلما كانت التضحية
بها أصعب وأش ��د ،وق ��د يحرم االنس ��ان من التوفي ��ق بااللتحاق
برك ��ب االم ��ام ،Qلذلك نالحظ االم ��ام الص ��ادق Qينبه الى
ه ��ذه الحقيق ��ة كما ورد في رواية ابي بصير عن ��ه Qانه قال( :ما
تس ��تعجلون بخ ��روج القائ ��م ،فواهلل م ��ا لباس ��ه اال الغليظ ،وال
طعامه اال الجشب وما هو اال السيف والموت تحت ظل السيف).
بل أش ��د من ذلك ،لربما كانت هذه األمور س ��بباً للوقوف في
وج ��ه اإلمام Qأو تكذيبه (والعياذ باهلل_ فما هو موقفنا لو امرنا
ان نخرج من أموالنا النها ليست لنا بحق؟ وما هو موقفنا لو طلب
من ��ا البراءة من بعض أحبائنا وأعزائنا النهم ليس ��وا على الحق؟
وم ��ا هو موقفنا لو طلب منا ممارس ��ة ما نستش ��عر معه بالثقل في
تنفي ��ذ أوامره؟ وبالتال ��ي فالتعلق بالدنيا ربما يكو ن س ��بباً للفتنة
والخروج عن طاعته والتي هي الكفر بعينه.
لذا ال بد لالنس ��ان من أن يقلل ما اس ��تطاع م ��ن التعلق بأمور
الدنيا واالرتباط بها ،اس ��تعداداً وتهيؤاً لالرتباط بخليفة اهللQ
وحجته على خلقه.

األدب المهدوي

ّعجل ما بعد للدين ظل �سامل ركن م ّنه

عبود غفلة الشمرتي

ع��ج��ـ��ـ��ـ��ل م � ��ا ب �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د ل �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دي��ن
ظ� � ��ل س�� ��ال�� ��م رك� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ن م� �ن� �ـ�ّ�ـ� �ـ ��ه
وح � �س � �ي� ��ن ان � �ج � �ت� ��ل ع �ط �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ان
ج� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ي ب���ال� �م� �ـ� �ـ���اي ت �ت �ه �نّ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه
ن �ت �م �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اك ي��ـ��ـ��ـ��ا س �ل �ط �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ان
ع � �ص� ��رن� ��ا ال� ��ده � �ـ� ��ر م��ات �ن �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ض
ن��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دي��ل��ك ارواح اوك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ود
ي� �ح� �ظ ��ه ب� �ي ��ك م��نّ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه ال �ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ظ
اص� ��اب � �ع � �ن� ��ه خ� �ل� �ص� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ت ب �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��دك
ي � �ب� ��ن ال� �ع� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ج ��ري ب��ال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ض
ب � ��س ال� �ح� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ي ��ف وال ��وس� �ف� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ات
وال� �ح� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��رات ش � � ��ان ال �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه
دوه� � �ن � ��ه ال��ظ��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م وال��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ور
وال� �ب ��اط� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ل اوب� �ـ� �ـ� �ـ� �ي ��ه خ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اب��ر
وال� � �ـ� � �ـ� � �يّ ت��رت��ج��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه اي �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ر
ب��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دن��ي��ه ت� �ـ� �ـ���ره ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اي��ر
ح�� ��ل ي � �ب� ��ن ال� �ح� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ن وع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دك
ال� �ي� �م� �ت ��ه اع � �ل� ��ى ال� �ه� �ض� �ـ ��م ص��اب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر
م � � ��ان � � ��دري ن� �ظ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ل ن ��رج� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اك
ي�� �ـ� ��وال ن�� َك��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ال �ظ �نّ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه
ظ� � �ن � ��ة ال � �ن � �ـ � �ـ � �ـ� ��اس م �خ �ت �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ف��ه
ب � �ي� ��ك اوص ��اب� �ه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��م ه �ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رك
ل�� ��و ب�� �ي� ��دك ش� �ه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��رت ال �س �ي �ـ �ـ �ـ��ف
الج � � ��ن م��ال��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اك ام �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رك
م� � ��ن ت ��دع� �ـ� �ـ� �ـ ��ي االل�� � � ��ه اي �ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ب
دع � � � � ��واك اي� �ع� �ـ� �ـ� �ـ���رف س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �رّك
ي� ��اذن � �ـ � �ل� ��ك ت� �ل� �ـ� �ـ� �ـ ��وح ال �غُ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وج
ل� �ه���ل ال� �ش� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��رك ت �ت �ع �نّ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه

من ر�سائل ال�صغار للإمامQ

املهدي هو الثاين ع�شر من الأئمة
وهو من ذرية ال�صادقQ

محمد علي الدكسن

عن محمد بن اس ��ماعيل بن بزيع عن حيان الس ��راج قال :س ��معت الس ��يد بن محمد الحميري يقول كنت
أعتق ��د غيب ��ة محمد بن علي _اب ��ن الحنفية _Qوقد ضللت في ذلك زمانا ،فم ��ن اهلل عليّ بالصادق جعفر
بن محمد Qوأنقذني به من النار ،وهداني الى س ��واء الصراط ،فس ��ألته بعدم ��ا صح عندي بالدالئل التي
ش ��اهدتها من ��ه أنه Qحجة اهلل عل� �يّ وعلى جميع اه ��ل زمانه وأنه االم ��ام الذي ف ��رض اهلل طاعته وأوجب
االقت ��داء به فقلت له ،يا ابن رس ��ول اهلل قد روي لنا أخبار عن آبائك Kف ��ي الغيبة وصحة كونها فاخبرني
بمن تقع؟ فقال Qإن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني عشر من االئمة الهداة بعد رسول اهللN
أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Qوآخرهم القائم بالحق بقية اهلل في االرض وصاحب الزمان.Q
واهلل لو بقي في غيبته ما بقي نوح Qفي قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيمأل االرض قسطاً وعدال كما
ملئت جوراً وظلماً .قال الس ��يد فلما س ��معت ذلك من موالي الصادق جعفر بن محمد Qتبت الى اهلل تعالى
ذكره على يديه وقلت قصيدتي التي اولها:

فلما رأيت الناس في الدين قد غووا
ون��ادي��ت ب��اس��م اهلل واهلل أكبر
ودن� � ��ت ب ��دي ��ن م� ��ا ك� �ن ��ت دي �ن��ا
فقلت فهبني ق��د ت �ه��ودت برهة
واني الى الرحمن من ذاك تائب
�ال م��ا ح�ي�ي��ت وراج ��ع
ف�ل�س��ت ب �غ� ٍ
وال ق��ائ�ل ً�ا ح��ي ب��رض��وى محمد
ول� �ك� �ن ��ه م� �م ��ن م� �ض ��ى ل�س�ب�ي�ل��ه
ومع الطيبين الطاهرين األلى لهم

تجعفرت باسم اهلل فيمن تجعفروا
وأي� �ق� �ن ��ت ان اهلل ي �ع �ف��و وي �غ �ف �رُ
ب��ه ون �ه��ان��ي س �ي��د ال� �ن��اس ج�ع�ف�رُ
واال ف��دي �ن��ي دي� ��ن م ��ن ي�ت�ن�ص�رُ
وان� � ��ي ق���د اس �ل �م��ت واهلل أك �ب �رُ
ال��ى م��ا عليه كنت أخ�ف��ي وأض�م�رُ
وان ع��اب ج �ه��ال م�ق��ال��ي وأك �ث��روا
على افضل الحاالت يقضي ويخبرُ
م��ن المصطفى ف��رع زك��ي وعنصرُ

الى آخر القصيدة (وهي طويلة).
وله في المهدي قصائد أخرى منها:

أي��ا راك �ب �اً ن�ح��و ال�م��دي�ن��ة جسرة
إذا ما ه��داك اهلل عاينت جعفرا
أال ي ��ا أم �ي��ن اهلل واب� ��ن أم�ي�ن��ه
إليك من األمر الذي كنت مطنباً
وما كان قولي في ابن خَوْلة مبطناً
ول �ك��ن روي��ن��ا ع��ن وص ��ي محمد
ب� ��أن ول� ��ي األم � ��ر ي �ف �ق��د ال ي��رى
ف�ي�ق�س��م أم � ��وال ال �ف �ق �ي��د ك��أن�م��ا
ف �ي �م �ك��ث ح �ي �ن��ا ث ��م ي �ن �ب��ع نبعة
ي�س�ي��ر ب�ن�ص��ر اهلل م��ن ب�ي��ت رب��ه
ي �س �ي��ر إل � ��ى أع � ��دائ � ��ه ب �ل��وائ��ه

ع �ن��اف��رة ي �ط��وى ب �ه��ا ك��ل ســــبب
ف �ق��ل ول� ��ي اهلل واب� � ��ن ال �م �ه��ذب
أت � ��وب إل� ��ى ال��رح �م��ن ث ��م ت��أوّب��ي
أح �ـ��ارب فيـه ج��اه��داً ك��ل مُ �عْ��رب
م� �ع ��ان ��دة م �ن��ي ل �ن �س��ل ال �م �ط �ي��ب
وم���ا ك���ان ف �ي �م��ا ق���ال ب��ال�م�ت�ك��ذب
س �ت �ي��راً ك�ف�ع��ل ال �خ��ائ��ف المترقب
ت �غ �ي �ب��ه ب �ي��ن ال �ص �ف �ي��ح ال�م�ن�ص��ب
ك �ن �ب �ع��ة ج� ��دي م ��ن األف � ��ق ك��وك��ب
ع �ل��ى س � ��ؤدد م �ن��ه وأم � ��ر م�س�ب��ب
ف�ي�ق�ت�ل�ه��م ق �ت�لا ك� �ح ��ران مغضب

يف مولد اإلمام املهديQ

السيد محمد علي الغريفي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الس�ل�ام علي ��ك يا حجة اهلل في ارضه الس�ل�ام علي ��ك يا عين اهلل
في خلقه الس�ل�ام عليك يا نور اهلل ال ��ذي يهتدي به المهتدون ويفرج به
عن المؤمنين (عجل اهلل لك ظهورك لما نعانيه اليوم من قتل وتش ��ريد
وتهجي ��ر م ��ن البيوت الن اهلل وعدك بنصر ش ��يعتك فالي ��وم هم بأمس
الحاجة لك فهذا يذبح رضيعه بين يديه كما ذبح رضيع الحس ��ين وهذا
يقتل اوالده الش ��بان كما قتل علي االكبر والقاس ��م وهذا هجر آل هاشم
وهذا س ��جن مع التعذيب التي تش ��مأز منه النفوس البش ��رية كما سجن
الكاظ ��م والهادي وانا ياموالي اناديك واس ��تغيث بك ان تظهر الس ��اعة
الساعة والعجل العجل لتخليص شيعة آل بيت محمد ممن هم فيه).
علي حسن محسن

ي ��ا إم ��ام� �اً ب ��ه ال �ع��وال �ـ �ـ �ـ �ـ��م ق ��د قامـــــت
أن � ��ت س �ـ �ـ �ـ �رٌّ ع� �ن ��ا تَ �غ �يّ �ـ �ـ �ـ �ـ �بَ ح�ت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ى
ب ��ك ق ��د آم �ـ �ـ��ن األل �بّ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اء ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��راً
ب ��ك ت�� �مَّ اآلي �م �ـ �ـ �ـ��ان واهلل أع�ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اك
أن � ��ت اع � �ج� ��وب � �ةُ ال � ��زم � ��ان وك � ��م ت��اه��ت
وأرى ال � �ن� ��اس ف��ي��ك أض � �ح� ��وا ح��ي��ارى
�ول
شِ� �ي� �ع� �اً أص� �ب� �ح ��وا ف �ب �ي �ـ �ـ �ـ��ن ج�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ٍ
وع��ن��ي��د أدل� � ��ى ب �غ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رب ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��واه
وب�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي�دٍ م�ق�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�دٍ ل�لاب��اط�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل
ل��س��ت أدري لِ � � �مْ ان � �ك� ��روك أع � ��ن ش��ك
أم ل �ح �ق �دٍ ف�ي�ه�ـ�ـ��م خ�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي لطــــــه
ل �ي��ت ش� �ع ��ري ه ��ل ذاك ي� �ج ��دي إذا ما
ي� ��وم ي ��دع ��و ج �ب��ري��ل ف ��ي االف � ��ق ه ��ا ق��د
ظ��ه��ر ال� �ح ��ق ف ��اس� �ت� �ع ��دوا ل��م��ن ج �ـ �ـ �ـ��اء
ي� ��وم ي ��دع ��و ال� ��داع� ��ي ه� �ن ��اك س�ت�س�ق�ـ��ى
وي �ل�اق� ��ي ال � �ض �ل�ال ش� � �رَّ ع �ق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اب
واالب� ��اط � �ي� ��ل ت �م �ح��ى وال �خ��راف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ات
وت � �ض� ��اء ال ��دن� �ي ��ا ب � �ن� ��ورك ي��ام �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ن

وس� � � � � ��ارت اف �ل��اك� � �ه � ��ا ب ��ان� �ت� �ظ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ام
�ام
ح � � ��ار ف� � ��ي ف� �ه� �م ��ه اول � � � � ��وا االف � � �ه� � � ِ
ل � ��م ي � �ب� ��ال� ��وا ب� �ك� �ث���رة ال �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وام
زم� � � � ��ام االم� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ور واألح � � �ك� � ��ام
لام
ب��م��ع��ن��اك ص �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وة االع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ِ
ل��ع��ب��ت ف �ي �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م ي � � �دُ األي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام
ت� � ��اه ب� �ي ��ن اإلق� � � � ��دام واإلح �ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام
�ام
م ��ات� �ح ��ام ��ا ل���دي���ه غ� �ي ��ر ال �خ �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ِ
ي� �ب� �ي ��ع ال� � �ه � ��دى ب� �ك� �ـ� �ـ� �فِ ط �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام
ب��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ول ال �ن �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي أو اب��ه��ـ��ـ��ام
وألب � �ن� ��ائ� ��ه ال �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��داة ال �ع �ظ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام
ح � �ق� ��ق اهلل ص � � � ��ادق األح� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ل�ام
أش � � ��رق ال� � �ن � ��ورُ ب� �ع ��د ل� �ي ��ل ال �ت �م �ـ �ـ �ـ��ام
ل� �س� �ح ��ق األوث � � � � � ��ان واألص� �ن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ام
زُمَ � � � � � �رُ ال� � �غ � ��در وال � � �ه� � ��وى ش� � � �رَّ ج���ام
وس� � �يُ � ��رم � ��ى ال� � �ط � ��اغ � ��وت ب�� ��اإلع�� ��دام
س��ت��ب��ق��ى م� ��دف� ��ون � �ةً ب��ال��رغ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام
�ام
ص� � ��رت ل �ل�اوص � �ي� ��اء م � �س � �كَ ال� �خ� �ت � ِ

ق�صة ق�صرية

لقد �أ ّديت الأمانة

ال يعرف أسعد بن أحمد بن أبي روح من
أمر تلك المرأة شيئاً  ..سوى أنها طلبت لقاءه
 ..قصد محل إقامتها  ..فلما حضر أمامها
ب��ادءت��ه بالكالم قائلة :إن ل��ي إل��ى صاحب
الزمان Qحاجة  ..وإنك أوثق من في ناحيتنا
دينا وورعاً  ..لذا أريد أن أودعك أمانة  ..وهي
في رقبتك تؤديها.
فأجابها على الفور بقبوله تحمّل هذه
المسؤولية.
ً
عندها قدمت ل��ه كيسا مختوما بختم
خاص وقالت له:
ال تحل هذا الكيس وال تنظر إلى ما فيه ..
كما أعطته قرطها قائلة له إنه يساوي عشرة
دنانير ،وإن فيه ث�لاث حبات لؤلؤ تساوي
عشر دنانير أيضاً ،وإني اضمرت أمراً أريد
من صاحب ال��زم��ان Qأن يخبرني به قبل
سؤالي عنه  ..فإن أخبرك بهذا فادفعه إلى
من يأمرك.
حمل أسعد هذه األمانة الثقيلة وهو حائر
في أمرها ال يدري كيف يؤديها في مثل أوضاع
عصر الغيبة (الصغرى) العصيبة ومالبساته.
جاء أسعد بغداد  ..وعند وصوله قصد
ح��اج��ز ب��ن ي��زي��د ال��وش��اء .وك��ان م��ن وجهاء

موال مهدوي

أبوذيات مهدوية

******

وفه وخي��ر و�شيم مفرع لواكم
ويمين الم��وت يا و�سفه لواكم
متى تن�شر يب��و �صالح لـــواكم
وتن��ادي يالث��ارات الزج ّيــــــ��ه

محمد حسن عبد

الشيعة.
سأله حاجز عن حاجته فأخبره بها،
فقال له حاجز حينذاك يا أسعد توجه بهذا
المال الى (سر من رأى).
توجه ابن أبي روح الى هناك ،فقصد
دار االم��ام العسكري .. Qولما اقترب من
الدار خرج إليه الخادم وقال له:
أنت أسعد بن أحمد بن أبي روح؟
قال :نعم
فقال له :اقرأ هذه الرقعة
فلما فتحها وجد مكتوباً عليها :اسم التي
أعطته االمانة (عاتكة) وابيها وكنيتها ومقدار
االمانة بالتفصيل.
كما أخبره ايضا باألمر الذي اضمرته
تلك المرأة ،وكان ديناً على والدتها إلمرأة
أخ ��رى  ..وأخ �ب��ره بكيفية معالجته ،وفي
الختام أم��ره أن يسلم االم��ان��ة إل��ى (حاجز
الوشاء) الوكيل.
ً
قفل أسعد راجعا الى بغداد ،وذهب إلى
الوكيل الذي وجد المال كما أخبر اإلمام.Q
وبهذا يكون قد اس�ت��راح من همه وهو
يردد مع نفسه :لقد أديت األمانة.

عباس َ
العكيلي

جابر الكاظمي

ربيب��ات الحجب ده��ري فجرهن
ليالي غيبتك طـــ ّول فجــــرهن
وينابيع لدم��ع بالهم فجرهن
فجره��ن يمت��ه يب��زغ للبر ّي��ه
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يا عيد وي��ن الفرح اهالل و�صـل��ك مهـــــل
امتانيه �أهل الوفه ويا هو الدمعتـــه مهــــل
ربعك اب�ش��ده وع�سر وت�ش��رب اخالفك مهل
تح�س��ب عالم��ات وت َكــوال�شوك��ت يلفـــ��ه
زنج��ر �ضمي��ر الوكت وانت��ه اتع�� ِرف يلفـه
منب��وذ �صــار العــــ��دل محـــد بع��د يلفــه
عجل جزعن��ه ال�صب��ر لت َكول ا�صب��روا مهل

مسجات مهدوية

حسن الظالمي

لطلت��ك يب��ن الح�ســــــــ��ن
ق��داح تزهــــــ��ي االر���ض
		
دولت��ك ب�سم��ه وفـــــــ��رح
يالمه��دي ان��ت االمــــــ��ل

ننث��ر ورد وزهــــــــــ��ور
والدني��ه كله��ا تــــــــنــــور
وبهــــج��ة َكل��ب مهمـــــ��وم
ينتظــــ��ره كل مظلـــــــ��وم

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

الحجة ،Qظلّل على كلماته المباركة واستخرج كلمة
من دعاء اإلمام الكاظم Qلإلمام ّ
الحجة Qمعه ،يشبع الجائع
الس��رّ ذات الـ ( )8أحرف ،وهي اسم ش��يء يحمله اإلمام ّ
ويروي الضمآن.
(...أسألك_باس��مك_المكنون_المخزون_الحي _القيّوم_...أن_تصلّي_على_
ّ
تعجل_فرج_المنتقم_لك_من_أعدائك_وأنجز_له_ما وعدته.)...
محمّد_وآله_وأن_ َّ

عبد العظيم المهتدي البحراني

س ��يدي ي ��ا صاح ��ب العص ��ر والزم ��ان ؛
بوج ��ودك الحي الفاعل في كل العصور واألزمان
ق ��د بقي اإلس�ل�ام والق ��رآن .ذلك ألن ��ك اإلمام
الذي تدير األمور خلف األس ��تار بقوة مس ��تمدة
من اهلل الواحد القاهر  ,ولذلك جعل اهلل تعالى
طاعتك في ص ��ف طاعته وطاعة رس ��وله جدك
وعل ��ى امتداد الوالية الحقة قائالً ( :أَطيعُوا اللهََّ
وَ أَطيعُوا الرَّسُو َل وَ أُولِي أَْ
الم ِْر مِنْ ُكمْ).
وحاش ��ا اهلل أن يأمرن ��ا بالطاعة لمن حكمه
وس ��لوكه يغاير حكم اهلل والرسول Nوسلوكهما
العادل مع الخلق أجمعين.
فس ��ياق اآلي ��ة وحكم العقل ون ��داء الوجدان
وض ��رورة الحي ��اة الس ��عيدة كلها ادل ��ة واضحة
تهدينا اليك ياس ��يدي ،ألنك االق ��رب الى اهلل
عزوج ��ل واالمث ��ل
بالرس ��ول محمدN

وال ينافس ��ك ف ��ي ذلك اي
بشر على االطالق.
وياأس ��فاً عل ��ى الذين
اليفقه ��ون ه ��ذه اآلي ��ة
فيظلم ��ون اهلل والرس ��ول
 Nبجعله ��م الظالمين في صفهم ��ا واعتبارهم
أول ��ي األمر ,فيوجبون طاعته ��م كوجوب طاعة
اهلل والرس ��ول ,Nوال ادري كيف يجمعون بين
النقيضين ؟
ولكن الهوى وطمعهم فيما بأيدي الظالمين
من م ��ال ولذات ه ��و الكارثة م ��ن وراء التالعب
زمن بعيد.
بآيات القرآن منذ ٍ
وال عجب سيدي ان يفسروها بأهوائهم بعد
ان غيّبوك عن أفكاره ��م وقلوبهم وحبهم ،ولم
يعرفوك ح ��ق المعرفة الت ��ي فرضها عليهم اهلل
العظيم المتعال.

 ج��اء ف��ي (الكاف��ي) ج��� 1ص :33عن الس ��يد بن محمد الحميري أنه قال :س ��ألت
اإلم ��ام الصادق Qفقلت :يا ابن رس ��ول اهلل قد
روى  ..لنا أخبار عن ابائك Kفي الغيبة وصحة
كونها فاخبرني بمن تقع؟ فقال:Q
(إن الغيب ��ة س ��تقع في الس ��ادس من ولدي,
وهو الثاني عش ��ر من االئمة الهداة بعد الرسول
اهلل ,Nأوله ��م امي ��ر المؤمني ��ن عل ��ي بن ابي
طالب ,Qواخرهم القائم Qبالحق بقية اهلل
ف ��ي االرض وصاحب الزم ��ان ,واهلل لو بقي في
غيبت ��ه ما بقى نوح ف ��ي قومه لم يخرج من الدنيا

حت ��ى يظه ��ر فيم�ل�أ االرض قس ��طا وع ��دال كما
مألت جورا وظلما).
 جاء في (كمال الدين) ج� 2ص333ب  33ح ... 1ع ��ن صف ��وان ب ��ن مه ��ران ,عن
الصادق جعفر بن محمد Qأنه قال:
(م ��ن اقر بجميع االئم ��ة وجحد المهديQ
كان ��ه كم ��ن اق ��ر بجمي ��ع االنبياء وجح ��د محمد
 Nنبوت ��ه ,فقيل له ,يا ابن رس ��ول اهلل  ,فمن
المه ��دي Qمن ولدك؟ ق ��ال :الخامس من ولد
الس ��ابع ,يغيب عنك ��م ش ��خصه ,وال يحل لكم
تسميته).

منا�سبات ال�شهر:
 .1والدة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين Qسنة  5أو  6هـ.
 .2غزوة مؤتة ,ومقتل جعفر بن أبي طالب Qسنة  8هـ.
 .3وفاة الش ��هيد األول الش ��يخ األعظم شمس الملة والدين محمد بن مكي
سنة  786هـ.
 .4قتل (كسرى) خسرو برويز بيد ابنه شيرويه بدعاء النبي Nسنة  7هـ.
 .5وقع ��ة الجم ��ل بي ��ن جيش أمي ��ر المؤمني ��ن Qوجيش عائش ��ة وطلحة
والزبير سنة  36هـ .
 .6إعط ��اء الزه ��راء Pقمي ��ص إبراهي ��م الخليل Qالبنته ��ا زينبP

 .13وفاة السفير الثاني أبو جعفر محمد بن عثمان العمري سنة  305هـ.
لتعطيه ألخيها الحسين Qيوم عاشوراء.
�أعمال ال�شهر:
 .7كتابة أمير المؤمنين  Qنسخة وقفه ووصيته بـ(مسكن) سنة  37هـ.
يستحب للممهد القيام باألعمال التالية:
 .8وف ��اة الخواج ��ة نصي ��ر الدين أبو جعف ��ر محمد بن محمد بن الحس ��ن
 الدعاء في غرته بالدعاء المشهور عن ابن طاووس ,وكما هو مبين فيالطوسي سنة  597هـ.
ً
 .9شهادة الزهراء Pسنة  11هـ على رواية (75يوما) بعد وفاة النبي .Nكتاب مفاتيح الجنان ص.296
 المناس ��ب ف ��ي الثالث عش ��ر والرابع عش ��ر والخامس عش ��ر منه زيارة .10فتح البصرة ألمير المؤمنين Qسنة  36هـ.
 .11والدة اإلم ��ام عل ��ي بن الحس ��ين زي ��ن العابدين Qس ��نة  36هـ /على فاطمة الزهراء Pوإقامة مأتمها كما مبيّن في مفاتيح الجنان ص  296أيضاً.
 والمناس ��ب ف ��ي النصف منه زي ��ارة اإلمامين أمي ��ر المؤمنين Qوزينرواية.
العابدين Qكما في الكتاب ص  297السابق.
 .12وفاة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد النبي.N

ن�صو�ص ن�ستقيها من عامل الوحي نتناول فيها عقيدة
الرجعة وفقاً للكتاب وال�سنة
 قال تعالى:(وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ ُك ِّل أُمَّةٍ َفوْجاً مِمَّنْ يُك َِّذبُ بِآياتِنا َفهُمْ يُوزَعُو َن) النمل.83 :
 روى الشيخ ابن بابويه في كتابه (من ال يحضره الفقيه) ان النبي Nقال:(يكون في هذه االمة كل ما كان في بني اسرائيل حذو النعل بالنعل ،والق ّذة بالق ّذة).

(م�سابقة �أكتب لإمامك)

هداية الف�ؤاد ل ُنبذ من �أحوال املعاد
الت�سل�سل10/1/10 :
ا�سم الكتاب :هداية الفؤاد لنُبذ من أحوال
المعاد.
مو�ضوع الكتاب :فلسفة وعقائد.
لغة الكتاب :العربية.
عدد ال�صفحات.67 :
ا�سم الم�ؤلف  :محمد بن الحسين بن محمد
رضا الشهير باسماعيل المازندراني.
تاريخ الت�أليف :القرن الثالث عشر.
ا�سم المكتبة ومحلها :مركز أحياء التراث
اإلسالمي-قم.

الرقم3628 :
نوع الخط :النستعليق
�أبعاد حجم الكتاب16×27 :سم.
رقم الفيلم.3200 :
تاريخ الت�صوير :شوال 1423هـ.
مدرك الن�سخة :مركز أحياء التراث
اإلسالمي-قم.

مفهوم املخل�ص يف الديانة الربهمية
يعتقد أصحاب هذه الديانة أن ( ميترا) مصلح
عظيم بين اهلل واإلنسان ،والنبوءة (الميترائية)
نبوءة إيراني ��ة تتوقع قدوم اإلله ف ��ي نهاية العالم
ليدم ��ر األش ��رار بالن ��ار وينقذ الصالحي ��ن ..وأن
هنالك عدداً من النصب الرومانية تصور مولده،
كما تذكر عدد من النصوص المسيحية من القرن
الخام ��س الميالدي وج ��ود اس ��طورة (ميترائية)

فرح موسى

إيرانية قديمة تتنبأ بظهور نجم في السماء سوف
يقود المجوس إلى مكان مولد المخلص!!
والميت ��را ه ��و مدم ��ر الش ��ر ف ��ي الديان ��ة
الميترائي ��ة وه ��و المح ��ارب القوي ال ��ذي يقاضي
ال ��روح بعد الم ��وت ،وهو الذي يق ��رر متى ينتهي
حك ��م الش ��يطان ف ��إن (الجميع في ترق ��ب قدومه
وسط الوالء في يوم النصر) .

تعل��ن �صحيف��ة (�ص��دى المه��دي )Qع��ن ا�ستقباله��ا لر�سائ��ل
الأع��زاء ال�صغ��ار لإمامه��م المه��دي Qو�س��وف تعل��ن نتائ��ج هذه
الم�سابق��ة -الر�سائ��ل -الفائزة في احتف��االت المولد المهدوي
في � 15شعبان �سنة 1433هـ.
*ترف��ق م��ع الر�سال��ة �ص��ورة المر�سل مع ذك��ر العم��ر ،وا�سم
المدر�س��ة وال�ص��ف ،و�أن تكون بخ��ط الطفل نف�س��ه ،وال تتجاوز
ال�صفحة.
*ت�سل��م الر�سائ��ل �إل��ى المرك��ز مبا�ش��رة �أو تر�س��ل �إلى موقع
المركز
العراق /النجف اال�شرف� /شارع ال�سور /قرب جبل الحوي�ش

 نش ��رت صحيفة (الم ��دى) العراقية في عدده ��ا الصادر في 2010/8/2مق ��اال بعنوان (هواء في ش ��بك  ..اهلل يدي ��م الدين والدولة)
بقلم عبداهلل السكوني ,جاء فيه:
(  ..إن أبا جعفر المنصور حين عقد والية العهد البنه محمد المهدي
 ,Qاثار حوله زوبعة ودعاة يدعون أنه (المهدي المنتظر.).... )Q

 ونش ��رت (البينة) العراقية في عدده ��ا الصادر بتاريخ  15ذيالحجة 1431هـ مقاال بعنوان (فلس ��فة النهضة من االمام الحسين Qالى
اإلمام المهدي )Qبقلم د .وليد سعيد البياتي .جاء في المقال :
(إن اإلمام المهدي ش ��خصية حقيقي ��ة  ...وما تزال ,وهذا هو مكمن
قوت ��ه باعتباره س ��يكون ش ��اهدا حيا على حرك ��ة التاريخ ليكش ��ف لنا كل
اإلخفاقات التي عاصرها وليبين لنا حقيقة الحاجة الى التغيير).

الموقعwww.m-mahdi.com :

رابـــــــطة
�إحياء دعاء الندبة

تدعو رابطة �إحياء دعاء الندبة الم�ؤمنين الكرام وال�سيما
الم�ساجد والح�سينيات والمواكب الى قراءة دعاء الندبة في
�صباح كل يوم جمعة.
ال
وليكن �إحياء هذه ال�شعيرة المباركة واللهج بالدعاء تعجي ً
للفرج وتقريبا لظهور المولى.Q
كما وتدعو الرابطة �إلى التوا�صل معها عن طريق ار�سال �صور
الإحياء �أو المقاطع الفيديووية ليت�سنى ن�شرها عبر عنوان الرابط
www.m-mahdi.com/nodba
: nodba@m-mahdi.comالبريد االلكتروني
:www.facebook.com/groups/صفح��ةالفي��سب��وك

 ونش ��رت صحيف ��ة (الع ��رب) القطري ��ة .ف ��ي عددها الص ��ادر في .2009/11/25مقاال بعنوان (هذا الجدل المذهبي المخيف) بقلم ياسر
الزعاترة .جاء فيه– :
(فك ��رة المهدي المنتظ ��ر Qنحترم من يؤمنون بها  ...ان الس� �نّة يؤمنون
بمهدي في سياق من تاكيد نظرية اإلمامة في نسل علي وفاطمة.)K

 نش ��رت صحيفة (الس ��فير) اللبناني ��ة في عدده ��ا  11839الصادرف ��ي  2011/3/16مقاال بعن ��وان ( درس في المهابة واالحترام) بقلم فواز
طرابلسي ،جاء فيه:
(...المش ��روع الن ��ووي اإليران ��ي ,انما اخت ��ار ذلك التاري ��خ  ..الذي
يصادف ليلة القدر خالل شهر رمضان  ..من أجل إطالق تفجير نووي ...
ويعلن عودة المهدي المنتظر.)Q

