اقر�أ يف هذا العدد:

اختتام الدورة املهدوية الثالثة للكوادر الرتبوية
والتدري�سية يف النجف الأ�شرف
حديث العدد:
عن �أب��ي عبد اهلل� Qأن��ه قال
يف قول اهلل عزوجل( :يوم
ي�أتي بع�ض �آيات ربك ...الآية)
(الآي���ات ه��م االئ��م��ة والآي��ة
املنتظرة القائم)Q

تمهــــــــــــيدنا

ه��ل ي�ؤ ّم��ن الأيم��ان بالمهدوي��ة
عن�صر المثل الأعلى للإن�سان؟
فيم ��ا يرتب ��ط بدور ه ��ذه القضي ��ة وما
يمك ��ن أن تقدمه لمن يؤم ��ن بها,فالحديث
عنه طويل وفي غاية األهمية ,لكن ما يمكن
أن يق ��ال اآلن أن هناك حلقة وس ��طى ينبغي
االلتف ��ات إليها قبل االنتقال إلى هذه الفقرة
أي فق ��رة (ما يمكن أن تقدمه المهدوية لمن
يؤم ��ن به ��ا) وتتمثل هذه الحلقة المتوس ��طة
بعنصر المثل األعلى.
إن ه ��ذا العنص ��ر الوس ��يط _المث ��ل
األعل ��ى_ يحت ��اج إلى تس ��ليط للض ��وء أكثر
حتى نفهم س ��ر وجوده هنا وم ��ا هي الفائدة
المترتبة عليه ؟.
وبطبيع ��ة الح ��ال ف ��إن الق ��دوة واتخاذ
المث ��ل األعل ��ى ي ��كاد يك ��ون س ��نة الخالف
عليها ,واختالف الع ��ادات والمعتقدات قد
يكون تبعا لن ��وع المثل األعل ��ى المتخذ,لما
يتمت ��ع ب ��ه ه ��ذا المث ��ل األعل ��ى م ��ن هيمنة
وس ��طوة عل ��ى م ��ن يتخذون ��ه مث�ل�ا أعلى,
وش ��واهد ذلك كثيرة ووجداني ��ة واختالفها
باختالف الش ��عوب أمر واضح ومنعكس من
خالل وس ��ائل اإلع�ل�ام واالتصاالت بش ��كر
كبير.
وف ��ي المقام نق ��ول هل يمك ��ن أن تكون
القضية المهدوية بم ��ا قامت عليها من أدلة
وبما ستعطيه للبشرية مثال أعلى؟.
وف ��ي مق ��ام الج ��واب اإلجمال ��ي -الن
التفصيل يحتاج إلى كالم طويل -نقول:
الب ��د أن تش ��كل المهدوي ��ة لم ��ن يؤمن
به ��ا وبما س ��تحقق مث�ل�ا أعلى ألنه ��ا تحمل
بي ��ن جنبتيها هموم البش ��رية نحو التحقق,
وهذا العنصر ال يتمث ��ل بأي مثل أعلى يمكن
أن يط ��رح بديال عن ه ��ذه القضية .فالطرح
المختل ��ف للمهدوية قديم� �اً وحديث� �اً فكرياً
أو ديني� �اً الحظ ه ��ذا البعد الفري ��د في هذه
القضي ��ة وهو البعد الذي لم يتحقق إلى اآلن
ومحل طموح الجميع.
وحت ��ى اليك ��ون حديثن ��ا تجري ��دا نأخذ
بع ��ض مقاط ��ع وكلم ��ات كب ��ار ش ��خصيات
البشرية على المستوى العلمي الذين أتحفوا
البش ��رية بالحدي ��ث عن القضي ��ة المهدوية
وأنه ��ا هي دون س ��واها من يش ��كل المحقق
للهدف ويجب أن يتخذ مثال أعلى.
يق ��ول احد الكت ��اب اليونانيي ��ن ويدعى
(بلوت ��اك) (اليجب على اإلنس ��ان أن يقضي
حياته في جمهوريات متعددة منقسمة على
بعضها بس ��بب اخت�ل�اف قوانينها,بل يجب
على الناس جميعا أن يشكلوا مجتمعا واحدا
ويتبعوا قانون واحدا).
ويقول فيلسوف غربي يدعى (ليمبيس)
مؤك ��داً ه ��ذه الحقيق ��ة (إن الحي ��اة الطويلة
المتك ��ررة قاضي ��ة بان يك ��ون للعالم حكومة
ونظام وقانون واحد من اجل تامين السعادة
للمجتمع اإلنساني).
وعن كون ه ��ذه القضية البد أن تش ��كل
المث ��ل األعلى يق ��ول احد الكت ��اب الغربيين
المعاصرين (إن امام الزمان مفهوم أعلى,
والعالقة به تربط اإلنسان بالحياة المعنوية
للبشر) هنري كوربان.
رئيس التحرير

خطبــــــــــــــــــــــــــــــة البيان يف امليزان

احللقة األولى

وهي الخطبة المنس ��وبة ألمير البالغ ��ة والبيان اإلمام علي
بن آبي طالب.Q
(وق ��د اتخ ��ذ الكثير منه ��ا معب ��راً لتحقيق بع ��ض األهداف
المغرضة ،من هنا تأتي أهمية هذه الدراس ��ة لتضع النقاط على
الحروف وعلى ش ��كل حلقات في حقيقة ه ��ذه الخطبة وهل تؤمّن
للق ��اريء خلفي ��ات الكثير من األحداث التي نس ��بت إليها ،أم أن
األمر مختلف؟
�سند الخطبة:لق ��د أوردوا لهذه الخطبة ثالثة نصوص،
تختلف فيما بينها بصورة كبيرة .وليس ألي واحد منها سند يصح
االعتماد عليه ،حيث إن س ��ند الن ��ص األول هو :محمد بن أحمد
األنب ��اري ،عن محمد بن أحم ��د الجرجاني ،قاضي الري ،عن
طوق بن مالك ،عن أبيه ،عن جده ،عن عبد اهلل بن مس ��عود،
رفعه إلى علي Qالخ.
أما النص الثاني ،فلم يذكر له سند.
أم ��ا النص الثال ��ث ،فقد ذكروا في أول ��ه( :ثبت عند علماء
الطريق ��ة ،ومش ��ايخ الحقيق ��ة ،بالنق ��ل الصحي ��ح ،والكش ��ف
الصريح :أن أمير المؤمنين Qالخ.)..
ونكتفي باإلش ��ارة هنا إلى ما قاله السيد مصطفى آل حيدر
الكاظمي :إنه لم يقف على مستند لهذه الخطبة.
وق ��ال أيض� �اً( :إنن ��ا ل ��م نعث ��ر عل ��ى مس ��تند صحي ��ح لهذه
الخطبة ،المسَّ ��ماة بـ (البيان) ،ولم يثبتها أحد من المحدثين،
كالشيخ الطوس ��ي ،والكليني ،ونظائرهم .وعدم ذكر المجلسي
لها توهين لها إلحاطته باألخبار.
ويبع ��د ع ��دم إطالعه عليه ��ا ،مع أنه ��ا غير بليغ ��ة ،كثيرة
التكرار ،غريبة األلفاظ).
وس ��نعاود اإللماح إل ��ى بعض ما يتعلق بالس ��ند فيما يأتي إن
شاء اهلل تعالى.
مت��ن الخطب��ة بنظ��رة عامة:وأم ��ا بالنس ��بة لمت ��ن
الخطب ��ة ،فهو أكثر إش ��كاالً ،بل ال يكاد س ��طر منه ��ا يمر بدون
إشكال ،أو أكثر.

السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي

وه ��ي إش ��كاالت متنوع ��ة
ومتفاوت ��ة ،كم ��ا يظه ��ر بأدنى
مراجعة له ��ا ،فهي ق ��د جاءت
ركيك ��ة التراكي ��ب ،بين ��ة
الضعف ،باإلضاف ��ة إلى تكرار
بع ��ض مطالبها ،ب ��ل إن بعض
الفق ��رات ق ��د تك ��ررت بعينها،
ه ��ذا ع ��دا مخالف ��ات صريح ��ة
لقواعد اللغة العربية ،سواء في
اإلعراب ،أو في االشتقاق ،أو في التركيب ،واإلسناد.
ولكننا قبل أن ندخل في هذا المجال ،نشير إلى أمرين:
 الأول :ه ��و إن ما س ��نذكره من ش ��واهد وأمثلة ما هو إالغي ��ض من فيض ،وقط ��رة من بحر ،ألن اس ��تقصاء الكالم في
ذلك يحتاج بال ش ��ك إلى توفر عام ،وتأليف مس ��تقل ،قد يكون
أكثر من مجلد واحد ..
وإنم ��ا اقتصرن ��ا على هذا المق ��دار القلي ��ل ،ألن هدفنا هو
التذكير واإلش ��ارة ،وليس االستقصاء والشمولية ،وذلك حينما
رأين ��ا أن الخطب ��ة قد صارت مش ��هورة ومعروف ��ة ،وتحتل مكانة
مرموقة في مخيلة الكثيرين ممن ليس لهم همٌّ س ��وى تتبع أمثال
هذه األمور ،من دون أن يش ��عروا بمسؤوليتهم الدينية واإلنسانية
في مجال الممارسة وتسجيل الموقف.
 الثاني :إننا قد اعتمدنا في معظم األمثلة التي ذكرناهاعل ��ى كت ��اب (إل ��زام الناص ��ب) ،الذي ذك ��ر النص ��وص الثالثة
للخطب ��ة ،وإن كن ��ا ق ��د ألمحنا ف ��ي كثير من الم ��وارد إلى بعض
المصادر األخرى ،مثل كتاب (ينابيع المودة) ،وغيره..
ه ��ذا وقد كان من الطبيع ��ي أن نختار من كل نص للخطبة،
طائف ��ة من الم ��وارد التي ه ��ي محط النظر ،فجاء تقس ��يم هذه
النم ��اذج إلى أقس ��ام ثالث ��ة ،تبعاً لتل ��ك النصوص أم ��راً عادياً
وطبيعياً.
التتمة صفحة)6( :

العقيدة املهدوية وت�أثريها يف ال�سيا�سة الثقافية

الشيخ ميثم السلمان

البحار :ج 51ب 5ح25

الدعاوى الباطلة يف زمن الغيبة الكربى

في معرض إجابته ،عن سؤال وجه إليه حول مسألة
الدعاوى الباطلة ومدّعيها في زمن الغيبة الكبرى ،أجاب
سماحة المرجع الديني الكبير آية اهلل العظمى السيد محمد
سعيد الحكيم(دام ظله).
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
كل دع��وى ال تستند لدليل ال تقبل من مدّعيها ،وإ ْن
كان األم��ر المدّعى حقيراً ال أهمية له ،فكيف بمثل هذه
الدعاوى العريضة الخطيرة التي قد تكون سبباً لضالل
العامة واختالف كلمتهم وتفريقهم؟ وجواباً على سؤالكم ال
بدّ أ ْن يعلم:
أوالً :إ ّن األش �خ��اص المذكورين ونحوهم م��ن ذوي

المقام الرفيع م��ن أص�ح��اب الحجة Qوممن يظهر في
عصره ممن تشير إليهم الروايات ويراد تقمص شخصياتهم
لو كانوا موجودين في عصورنا فهم أعقل وأرزن من أن يعلنوا
عن أنفسهم ،وأخفى من أن يشار إليهم ويعرفوا ،فكل من
ي ّدعي تع ّينهم في �أ�شخا�ص معروفين �إما �أن يكون
مفتري ًا دجا ًال �ضا ًال م�ضل ًال منتهك ًا لحرمات اهلل
وم�ستخف ًا ب�أوليائه في �سبيل �أغرا�ضه الخبيثة،
و�أما �أن يكون �ساذج ًا �ضعيف العقل متعلق ًا بالأوهام
والخرافات والأحالم والأمنيات من دون �أن ي�ستند
بالى ركن وثيق.
التتمة صفحة)6( :

املحا�ضرة املهدوية :االنتظــــــــــار ماذا يعني

السيد هادي المدرسي

ابتدأ السيد المدرسي محاضرته بقوله تعالى( :وَعَدَ
اللهَُّ الَّذينَ آمَنُوا مِنْ ُكمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْ� �تَخْلِ َفنَّهُمْ
فِي أَْ
الر ِْض َكمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ َقبْل ِِهمْ وَ لَيُم َِّكنَنَّ لَهُمْ
دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف ِِهمْ أَمْناً
يَعْبُدُونَني ال يُش ِْر ُكو َن بي شَيْئاً).
ثم قدم لها بقوله:
من ��ذ ألف ومائ ��ة وثماني ��ة وأربعي ��ن عام ��ا واإلمام
المه ��دي Qحقيق ��ة قائمة حت ��ى وإن أنكره ��ا البعض،
ومنذ عام مئتين وخمس ��ة وخمس ��ين للهج ��رة ،واإلمام
المه ��دي ينتظ ��ر تل ��ك اللحظة الت ��ي يأذن اهلل ل ��ه فيها
بالظه ��ور بالجهاد .وكما أن من أنكر الش ��مس ،فإنها ال
تخفى بس ��بب إنكاره ،كذلك الحال بالنس ��بة إلى اإلمام
المهدي .Qفإن هنالك من ينتظر قدومه ،وهنالك من
ينكره .وحت ��ى من ينتظر ظهوره ،هن ��اك أناس ينكرون

ويكف ��رون ب ��ه حينم ��ا
يظه ��ر ،كما كف ��ر كثير
من أه ��ل الكت ��اب ،بعد
أن بع ��ث اهلل محمداًN
رغم أنهم كانوا ينتظرون
بعثته.
ا ّن اإلم ��ام المه ��دي
ج ��زء م ��ن الغي ��ب الذي
نؤم ��ن ب ��ه ،وه ��و ال ��ذي
ادخ ��ره اهلل لنص ��رة دين ��ه ،إذ وع ��د اهلل المؤمني ��ن
بالنص ��ر ،ف ��ي كتب ��ه الس ��ماوية كاف ��ة ،في الت ��وراة،
والزب ��ور ،واإلنجي ��ل ،والقرآن الكريم ،يق ��ول تعالى :
( َكتَبَ اللهَُّ لأََ ْغلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلي).
أعقبها بسؤال قال فيه السيد المحاضر:

في زم��ن خيم عليه ال��رك��ود والخنوع واالستسالم وال��والء السياسي والفكري.
للواقع القيمي المهزوم والتدني األخالقي الملحوظ ،إن العقيدة المهدوية تمتلك
وفي زمن سيطرت فيه ثقافة اللهو على قنوات التلقيح القدرة الوجدانية والفكرية
الثقافي للشعوب أصبحت الماكنة الحضارية المادية والسياسية والعقائدية على
تمتلك مقومات صناعة الشخصية وفق أهدافها وخططها ام �ت �ص��اص ك ��ل ال�� ��والءات
اإلستراتيجية ،فما ع��اد الهدف الرأسمالي مقتصراً الثانوية وتذويبها في والء
على الصناعات المادية ،بل أصبحت صناعة الشخصية واحد ،لدين واحد ومشروع
المستهلكة طوعا للمادة الصناعية والثقافية والسياسية واح� � ��د ،وق � �ي� ��ادة واح� ��دة
وهدف واحد .إن هذه القدرة
هدفاً كبيراً في حد ذاته.
ان الواقع العلمي اليوم على الصعيد الثقافي يعيش خطر استراتيجي كبير يتهدد المصالح االستكبارية في
هيمنة قطب واح��د على ق�ن��وات التواصل المعلوماتي األرض إذ ان الوالء األممي لرجل واحد ومشروع واحد
التتمة صفحة)6( :
وال�غ��رس المعرفي واإلرس ��اء المعنوي وه��ذا القطب ال ودول ��ة واح ��دة تعني اضمحالل ق��درة
يريد لثقافة تناقض ثقافته وت��دخ��ل ف��ي تضاد بعض األنظمة على ق�ي��ادة شعوبها على كل
أهدافها أن تسري للشعوب ،وتصحح الذهنية الجمعية المستويات .كما أن ال��والءات الثانوية
للشعوب ،وتؤثر على مشاعرهم وأحاسيسهم ،ولذلك لها ال��دور األكبر في إث��ارة الخالفات
سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف ارتباطاتها الخفية
عبد اهلل القحطاني (صاحب كتاب هؤالء هم الخوارج)
�إن العقي��دة المهدوي��ة تمتلك الق��درة الوجدانية والفكري��ة وال�سيا�سية والعقائدية
عل��ى امت�صا�ص كل ال��والءات الثانوية وتذويبها في والء واح��د ،لدين واحد وم�شروع
استباحة دماء املسلمني يف املساجد
واحد ،وقيادة واحدة وهدف واحد
يسعى جاهداً لمواصلة الغارات الثقافية على النظريات ع �ل��ى م ��ر ال �ت��اري��خ ب �ي��ن ال �ش �ع��وب،
يس ��تغرب البع ��ض مما وقع في ح ��رم اهلل اآلمن بمك ��ة المكرمة من وأحد أفراد عائلة محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية_.
المهددة له.
ت�ل��ك ال �خ�لاف��ات ال �ت��ي ك��ان والي ��زال تقتيل للحجاج األبرياء حتى أنه لم يسلم من ذلك حتى الشيوخ والنساء؛
يق ��ول الش ��يخ محمد بن عبد الوهاب( :إن عثم ��ان بن معمر _حاكم
وإن العقيدة المهدوية لهي من أكبر األخطار التي المستكبرون يثيرونها في العالم تكون ال لسبب إال أنهم نددوا باليهود والنصارى أيام الحج األكبر إتباعا للهدي بلد عيينة_ مش ��رك كافر ،فلما تحقق المس ��لمون من ذلك تعاهدوا على
تهدد هيمنته الثقافية لما تمتلك من مقومات للنهوض شرارتها االعتزاز المفرض بالوالء ،النبوي ،حيث قرئت سورة براءة على المأل.
قتله بع ��د انتهائه من صالة الجمعة ،وقتلناه وهو في مصاله بالمس ��جد
والء ل��ح��دود ج�غ��راف�ي��ة
بالبشرية وإعادتها عن ج��ادة االستهالك اللهوي إلى س� ��واء ك ��ان ً
إن هذا االس ��تغراب مرده إلى الجه ��ل بالعقيدة الوهابية وتأريخها ،في رجب 1163هـ) ويقول ابن بش ��ر( :فلما س� �لّم من الصالة قام إليه من
ضيقة أو والء لعرق وقومية .والعقيدة
جادة اإلنتاج األخالقي.
وان من أبرز تأثيرات العقيدة المهدوية على السياسة المهدوية تضع هذه ال��والءات الثانوية
ً
ا
الثقافية للشعوب ما يلي:
في مكانها السليم إذ أنها ال تقدم أبد فالمن ّظ ��ر لهذا المذه ��ب ،محمد بن عبد الوه ��اب كان ال يتردد في لمز ذكرن ��ا فقتلوه  )...وقد فعل ��وا ذلك من قبل مع (ده ��ام بن داوس) حاكم
على ال��والء لإلمام المهدي
.1امت�صا�ص الوالء:
المنتظر الناس بالش ��رك ليس ��تحل بذلك دم ��اء مخالفيه ،حتى وص ��ل به الحال الرياض بقرية العارض حيث أرسلوا إليه من اغتاله.
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العقيدة المهدوية تؤدي
الى لمز س ��يدنا آدم Qوأمّنا حواء Pبالش ��رك ف ��ي كتابه (التوحيد)،
هكذا يغتالون المس ��لمين حتى في المساجد! وكيف ان حاكم العينة
الثانوية ،مثل ال��والء القبلي والعشائري والعائلي ،أه��ل البيت Qووالء الرسول األك��رم وقد مارس ذلك وبكل وقاحة ضد المس ��لمين في جزيرة العرب ،لسفك هذا مش ��ركا كافراً وه ��و المقتول غيلة ف ��ي مصاله بالمس ��جد بعد أدائه
الجغرافي ،المناطقي ،القومي والعرقي ،اللغوي N ،ووالء اهلل.
التتمة صفحة )6( :دمائهم واس ��تباحة أعراضهم ونهب أموالهم ،وسنضرب على ذلك مثاال ص�ل�اة الجمعة؟! إن الجاهل من المس ��لمين يعل ��م أن المتهم بالردة عن
مم ��ا دوّن ��ه الوهابية أنفس ��هم ،فقد جاء ف ��ي الصفح ��ة ( )97من كتاب اإلس�ل�ام ال يقتل غيلة بل يس ��تتاب ،وكيف يصح أن يك ��ون كافراً من قتل
أصدرته الحكومة الس ��عودية بعنوان (تاريخ نجد) للشيخ حسين بن غنّام في مصاله بالمسجد؟!
Q
ف ��ي جزأين األول يس ��تعرض فيه مؤلفات الش ��يخ محمد عب ��د الوهاب،
ولم يكتف ابن عبد الوهاب بذلك بل (س ��ار الش ��يخ رحمه اهلل تعالى
السيد هادي عيسى الحكيم والجزء الثاني يستعرض فيه حروب الوهابيين ،وقد أشرف على طباعة _أي محم ��د بن عبد الوهاب_ إل ��ى العيينة فأمر به ��دم قصر ابن معمر
الكتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ _مفتي السعودية الحالي فهدم).
التتمة صفحة)6( :
أخبرن ��ا الق ��رآن الكريم ب ��أن الصالحين ه ��م الذين س ��يرثون األرض فقال الطفولة الظاهرة ,كما جعل عيس ��ى بن مريمQ
تعالى( :وَ لَ َقدْ َكتَبْنا فِي الزَّب ُِور مِنْ بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن أَْالرْضَ ي َِرثُها عِبادِيَ الصَّالِحُو َن) .في المهد نبيا.
لم يك ��ن النص على هذا اإلم ��ام Qمن نبي
فاآلي ��ة تنب ��يء بتحقيق ه ��ذا الوعد ،فتغني عن الس ��نة واالخب ��ار ,على أن
األخب ��ار واالحادي ��ث في ه ��ذا كثيرة وصريحة ,وقد أش ��ارت إل ��ى أن هذا الوعد اله ��دى Nوجدّه فق ��ط ,بل من أمي ��ر المؤمنين
ليث جواد األسدي
القرآن ��ي يتحقق على يد رجل من بيت النبي االكرم ,Nيس ��مى المهدي ،الذي علي بن أبي طال ��ب ,Qواألئمة Kكلهم واحدا
يصلي خلفه المس ��يح ،Qوهو من أوالد أمير المؤمنين علي Qومن نسل فاطمة بع ��د واحد إلى أبيه الحس ��ن العس ��كري ,Qعند
أجمع ��ت فرق المس ��لمين على أن المه ��دي المنتظر ينحدر من تحت رجليها وعلى رأس ��ها إكليل
الزهراء Pومن أوالد الحس ��ين Qخاصة وهو الذي يمأل األرض قس ��طا وعدال ثقات ��ه وخاصة ش ��يعته ,وكان الخب ��ر بغيبته ثابتا
عت ��رة الرس ��ول األك ��رم Nمن ابنت ��ه فاطم ��ة الزه ��راء Pأي أن من اثني عشر كوكبا  .وهي حبلى
قبل والدته الش ��ريفة ,وكان س ��لف الش ��يعة على
كما ملئت ظلما وجورا.
الزه ��راء ،Pتك ��ون أم ��ه (جدته) س ��واء كان من الفرع الحس ��ني تص ��رخ متمخض ��ة ومتوجع ��ة
النقيين
والتقيينK
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قالت أم س ��لمة:
أو الحس ��يني ،فيك ��ون نس ��ب المهدي Qأش ��رف األنس ��اب طرا ،لتل ��د .وظه ��رت آي ��ة أخ ��رى ف ��ي
فاطم ��ة) ,وق ��د اجتمع على ه ��ذا الحديث الخلف والس ��لف من ه ��ذه األمة على يعلمون بأن المهدي Qإنما هو الوصي التاس ��ع من ذرية الحسين Qوأنه سيغيب فأصل ��ه يرجع إلى رس ��ول اهلل Nع ��ن طريق أمه فاطم ��ة الزهراء السماء  .هو ذا تنين عظيم أحمر
اختالف مذاهبها ,نعم قد اختلفوا في تشخيص المهدي وفي أنه مولود ،أم أنه غيب ��ة طويل ��ة يمتح ��ن اهلل بها عب ��اده المؤمنين ,وكان ��وا يعلمون بأن ل ��ه غيبتين وآبائ ��ه سلس ��لة الذهب طاه ��ر من طاه ��ر وصادق من ص ��ادق إلى ل ��ه س ��بعة رؤوس وعش ��رة قرون
س ��يولد ,والذي عليه اإلمامية كافة أنه هو اإلمام محمد بن الحسن العسكري Qصغرى وكب ��رى ,ولهم على ذلك النصوص المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة,
س ��يد األوصياء ومثل هكذا نسب ال يوازيه نسب قبله وال بعده .وعند وعلى رؤوسه سبعة تيجان .وذنبه
وأنه ولد ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين ,وأمه أم ولد يقال وزادهم Kبواسطة سفرائه األربعة(رض) أهل الورع والزهد.
وقد وافق الش ��يعة في هذه المس ��الة جماعة كثيرون من أهل الس ��نة وحسبنا الرج ��وع إلى الكت ��اب المق ��دس وبالتحديد إلى س ��فر (رؤيا يوحنا) يجر ثلث نجوم الس ��ماء فطرحها
لها (نرجس) ,وكان سنّه عند وفاة أبيه خمس سنين ،آتاه اهلل فيها الحكمة كما
آتاها يحيى Qصبيا ,وقد اعترف بذلك الكثير ومنهم ابن حجر حيث ذكره( Qاألربع ��ون) من أعاظ ��م أعالمهم الذين ذكرهم ش ��يخنا المتتبع البحاثة المولى نجد إش ��ارة واضحة إلى السيدة الزهراء ،ففي اإلصحاح  6-1 :12إل ��ى األرض .والتني ��ن وقف أمام
(وظهرت آية عظيمة في الس ��ماء امرأة متس ��ربلة بالش ��مس والقمر المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت.
في آخر الفصل الثالث من (صواعقه) ,وقد جعل اهلل هذا الغالم إماما في حال النوري في كتابه (كشف األستار) وهم:
التتمة صفحة)6( :

الوهابية ومعوقات التمهيد

كما كان ل�سلف الوهابية معاوية جنود من ع�سل فللوهابية جنود من جراد

املهدي احلقيقة الوا�ضحة والهوية ال�صريحة

املهدي والزهـــــــــــــــــراء Lيف الكتاب املقد�س

التتمة صفحة)6( :

2

دراسات

أحمد جاسم ثاني الركابي

حظي اإلمام الحسين Qبمنزلة رفيعة ال
تدانيها منزلة في الدنيا واآلخرة ،وقد اختصّه
اهلل تعال ��ى بثالث خص ��ال ،إذ جع ��ل اإلمامة
في ذريته والش ��فاء في تربته واستجابة الدعاء
تحت قبته ،فانحدر من نس ��له الشريف األئمة
المعصومون ،Kحتى وصل األمر إلى اإلمام
الحجة بن الحس ��ن المنتظ ��ر ،Qوهو اإلمام
الغائب ع ��ن األنظار ،والحج ��ة الحاضر بيننا
ال ��ذي لوال وجوده لس ��اخت األرض بم ��ا فيها،
الموعود الذي يحيي اهلل به البالد والعباد.

فاإلمام الحس ��ين Qهو أبو األئم ��ة ،واإلمام
المه ��دي Qه ��و خات ��م األوصي ��اء وآخرهم،
فهن ��اك منهج إصالح ��ي ممتد وخط رس ��الي
متواص ��ل م ��ن أول األئم ��ة إل ��ى آخرهم،K
وكل األئمة من ولد الحس ��ين قد أدوا أداورهم
اإلصالحي ��ة ولكن كل بحس ��ب الظ ��رف الذي
عاش فيه ،فمنهم من استخدم الدعاء والبكاء
وس ��يلة لإلصالح كاإلمام زي ��ن العابدين،Q
ومنهم من اتخذ من نش ��ر العلم وسيلة لذلك،
كاإلمامين الباقر والصادق ... Lوهكذا فلم

ومثل ��ي ال يبايع مثله) وهذه الكلمات الحس ��ينية
البليغ ��ة هزت ع ��رش الطاغية وزلزل ��ت أركان
الدولة األموية ،إذ لخص فيها اإلمام الحسين
 Qطبيع ��ة هذه العصاب ��ة الباغي ��ة المغتصبة
لح ��ق أه ��ل البي ��ت ،Kفكانت بمثاب ��ة البيان
األول لثورته المباركة ،تل ��ك الثورة التي قلبت
كل الموازي ��ن الطبيعي ��ة ،فانتص ��ر فيها الدم
على السيف ،وصدق الشاعر حينما قال:
ظنّوا بأن قتل الحسينَ يزيدُهم
لكـنّما قتـل الحسـيـــنُ يزيـدَا

ومن المعلوم أن ما قام به اإلمام الحسين
 Qمن دور إصالحي في أمة جدّه رس ��ول اهلل
 ،Nال يق ��ل أهمي ��ة ع ��ن دور الرس ��ول ومبلغ
الرس ��الة ،وه ��و القائل( :إني لم أخرج أش ��راً
وال بط ��راً وال ظالم� �اً وال مفس ��داً وإنما خرجت
ألجل اإلصالح في أمة جدي رسول اهلل،)N
وهي مهم ��ة كان قد أوكلها إيّاه رس ��ول اهللN
قبل رحيله من الدنيا ،ورسم له الخطوط التي
تبيّ ��ن له كل م ��ا يجري عليه وعل ��ى آل بيته في
كرب�ل�اء ،فهو دور مكم ��ل لما ابتدأه الرس ��ول
األكرمN؛ لذلك يقال :إن اإلس�ل�ام محمدي
الوجود وحس ��يني البقاء ،فل ��وال نهضة اإلمام
الحس ��ين Qولوال دماؤه الزكية لما وصل إلينا
اإلسالم ،وهذا الموقف اإلصالحي له الكثير
من أوجه الش ��به بالقضية المهدوي ��ة والمهمة
الموكلة لإلم ��ام المهدي المنتظ ��ر ،Qوهو ـ
ب�ل�ا ش ��ك ـ تخطيط إلهي محس ��وب بكل دقة،

يكن السيف هو السبيل الوحيد ألهل البيتK
في تثبيت اإلس�ل�ام والمحافظة عليه وإصالح
ما فس ��د منه ،بل تع ��ددت أدواره ��م والهدف
واحد.
وم ��ن أوج ��ه الش ��به بي ��ن ث ��ورة اإلم ��ام
الحس ��ين Qوث ��ورة اإلمام المه ��دي Qوحدة
اله ��دف؛ فهدف اإلمام الحس ��ين هو اإلصالح
في أم ��ة جده رس ��ول اهلل Nواإلم ��ام المهدي
كذل ��ك ،فه ��و المصل ��ح ال ��ذي يم�ل�أ األرض
قس ��طاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ،ومبدأ
النهضة والثورة ضد الظلم والطغيان ،فاإلمام
الحس ��ين ثار ضد مملك ��ة الجور والفس ��اد؛ أال
وه ��ي دولة بن ��ي أمي ��ة ،الش ��جرة الملعونة في
الق ��رآن ،فعندما ُطلِب من ��ه Qأن يبايع أمير
الفاسقين يزيد أجاب Qبكل شجاعة وثبات،
وقالها بصراحة تامة( :إن يزيد رجل مس ��تحل
للحرم ��ات يعاقر الخمرة ،ويالع ��ب القردة،

وكذلك هو مبدأ اإلمام المهدي Qالذي
ينهض بوج ��ه الظلم العالمي الذي يقوده ثنائي
الج ��ور والطغيان أمريكا وإس ��رائيل ،ومن لف
لفه ��م وأعانهم على ذلك ،ويقي ��م دولة العدل
اإللهي ،وهو ما يعبر عنه العلماء بأمل األنبياء.
ومما يكش ��ف عن هذا المنهج اإلصالحي
المتواص ��ل ه ��و أن اإلم ��ام الحجة بن الحس ��ن
 Qعن ��د ظه ��وره المب ��ارك والعاج ��ل إن ش ��اء
اهلل تعالى يرفع ش ��عار (يالثارات الحس ��ين)،
فأول هذا المنهج التضحية والفداء والش ��هادة
وآخره الطلب والثأر لتل ��ك التضحيات والدماء
الزاكيات ،واالقتصاص من المجرمين والقتلة
بحك ��م اهلل العادل ،فه ��و نتيج ��ة لمقدمة قام
بها اإلمام الحس ��ين ،Qوقد ورد هذا المعنى
في دع ��اء الندبة( :أين الطالب بذحول األنبياء
وأبن ��اء األنبي ��اء ،أي ��ن الطالب ب ��دم المقتول
بكربالء .)...

من فقهائنا

الإمام احل�سني Qوالإمام املهدي
م�شروع �إ�صالح متوا�صل

Q

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

�آية اهلل العظمى

هيئة التحرير

ال�سيد محمد مهدي بحر العلــــــومH

الإمام الح�سين Qهو �أبو الأئمة ،والإمام المهدي Qهو خاتم الأو�صياء و�آخرهم،
فهناك منهج �إ�صالحي ممتد وخط ر�سالي متوا�صل من �أول الأئمة �إلى �آخرهمK

كيف نعي�ش يف ع�صر اخلداع ...؟
الشيخ حسين األسدي

لكل عصر من العصور س ��ماته الخاصة به،
والتي يس ��ير أبن ��اؤه وفقه ��ا  ،ويُع� �رَف بها عند
اندثاره  ،وس ��مات العصر متوزعة على مجاالته
المختلف ��ة  ،فللعص ��ر  -أي عص ��ر -مج ��ال
علم ��ي ،وآخ ��ر اقتص ��ادي  ،وثالث سياس ��ي ،
ورابع اجتماعي ،وهكذا.
وعصر الغيبة وطول األمد له سماته الخاصة
أيضاً  ،والتي حكتها الروايات الشريفة  ،والتي
ربم ��ا نعي ��ش مفرداتها يومياً ،وس ��أذكر واحدة

جرباء تُخلف بعدُ في جرباء
ُ
أن ��ا ال أري ��د أن أنق ��ل ص ��ورة يائس ��ة أو
متش ��ائمة ،أو غير متفائلة ع ��ن وضعنا اليوم،
إنّم ��ا ه ��ي ص ��ورة قلق ��ة م ��ن ك ّل ما يُط ��رح هذه
األيام ،وحتى يطمئ ��ن المرء  ،عليه أن يتعامل
وفق أية دعوى بالتالي :
أوالً  :إن قي ��اس صح ��ة أيّ ��ة دع ��وى يك ��ون
بإرج ��اع مقاالته ��ا ومفرداته ��ا إل ��ى المص ��ادر
األساس ��ية لإلس�ل�ام  ،فما وافق منه ��ا القرآن

ك ��رة الق ��دم وأبطال
الس ��ينما وغيره ��م,
وهكذا ه ��ي فعالة في
التروي ��ج الي ��ة دعوى
عقائدي ��ة إذا كان ��ت
تمل ��ك طع ��م اإلعالم
،اعني (األموال).
وه ��ذا كله يعني ان علينا م ��ن اآلن فصاعداً
أن نالحظ التالي :

�إننا نعي�ش اليوم ع�صر الخداع والمكر والتخطيط الملون ب�ألف لون
ياد خفية و�أخرى علنية
�إننا نعي�ش متاهة حاكت خيوطها �أ ٍ
من أهم س ��مات هذا العصر المرتبطة بالمجال
االجتماعي  ،وهي قلة الثقة !
إنن ��ا نعي ��ش الي ��وم عص ��ر الخ ��داع والمكر
والتخطي ��ط المل ��ون بأل ��ف ل ��ون  ،إنن ��ا نعيش
متاهة حاكت خيوطها أيادٍ خفية وأخرى علنية،
والن ��اس تاه ��وا فيها حتى يئس ��وا م ��ن الناصح
األمين.
ال يمكن ��ك اليوم أن تثق بمنتج صناعي تمام
الثقة  ،بل تزلزلت الثقة حتى باألدوية الطبية...
لقد قلّت الثقة بالرؤس ��اء والمسؤولين  ،بل
تزعزع ��ت حتى باألخوة واألصدق ��اء ! وحقاً إنه
زم ��ن ق ّل في ��ه الدرهم الح�ل�ال  ،واألخ في اهلل
كما تناقلته بعض الروايات الشريفة.
هذا فض�ل ً�ا عن أن ��ك تج ��د الكثيرين ممن
�دع لإلصالح في
يقدم الش ��ك والريبة في كل م � ٍ
وسط مظلم  ،وأول ما يُرمى به مدعي اإلصالح
أنه طالب للجاه والمصالح الشخصية  ،هذا إذا
أُحسن به الظن ولم يُرم بالعمالة أو التخريب !
إنه ��ا صورة أقرب ما تك ��ون إلى ما عبّر عنه
أحد الشعراء المعاصرين بأبيات :
ياشعب هاكَ من الرّجال نماذجاً
يتلوّنون تلوّ َن الحرباء
حتّى إذا األقدار مُثِّل دورُها
وأديفَ صبح حقيقة بمساء
وتبدلت بعض الوجوه كما انزوت

الكريم والس ��نة الشريفة الثابتة أخذنا به  ،وإال
فالذي جاء بها أولى بها.
ثاني� �اً  :علين ��ا أن نرج ��ع إل ��ى ذوي الخبرة
واالختصاص في كل مجال  ،بش ��رط أن يكونوا
م ��ن الثق ��اة المأموني ��ن على الدين  ،فال ش ��ك
أنه ��م إذا كان ��وا كذلك فه ��م أع ��رف بالحقيقة
وأقرب إلى الص ��واب وأنصح للناس من أي أحد
سواهم.
ثالث� �اً  :ال يعني هذا ان نحذف كلمة (الثقة)
من قاموس ��نا االجتماعي ,وانما يعني أن نرجع
إل ��ى القرآن الكريم في التعام ��ل مع المجهوالت
والواف ��دات الثقافي ��ة الغريب ��ة ,فالق ��رآن يأمر
بالتبي ��ن في اخ ��ذ االخبار م ��ن غير الثق ��اة (إِ ْن
جاء ُك� �مْ فاسِ� �قٌ بِنَبَ ��إٍ َفتَبَيَّنُ ��وا) ,وه ��ي قاعدة
َ
مهم ��ة جدا في تلقي العقائد والفروع الفقهية بل
واألم ��ور االجتماعية المهمة فض�ل�ا عن تناقلها
والترويج لها.
رابعا :علين ��ا أن نح ّذر من قن ��وات اإلعالم
المقروءة والمسموعة والمرئية ,فاإلعالم اليوم
يمثل أهم أسلحة السياسة والثقافة بل والحياة,
وه ��و يعمل عل ��ى ترتي ��ش دعوته ��ا وإبرازها بما
يقتنع معه الناس بأنها هي هدفهم خصوصا وان
اإلعالم الي ��وم صار علما ل ��ه متخصصوه وأبدع
فيه كثيرون حتى اس ��تطاعوا ان يصرفوا الناس
عما ي ��راد منهم ويغرقوهم ف ��ي فوضى مالعب

أ .أن نتحرز وندقق في كل ما يطرق س ��معنا
أو تلقفه عيوننا.
ب .وأن نحاول قراءة ما بين الس ��طور لنرى
ما يقع وراءها.
ج .وأن نتري ��ث ف ��ي الحك ��م قب ��ل اتخاذ أي
موق ��ف أو إصدار أي حكم  ...فرب حكم مس ��بق
م ��ن دون تري ��ث اهل ��ك اإلنس ��ان واس ��قط دوال
وأمات حضارات ....والحر تكفيه اإلشارة.

علينا �أن نح ّذر
من قنوات الإعالم
المقروءة والم�سموعة
والمرئية ,فالإعالم
اليوم يمثل �أهم
�أ�سلحة ال�سيا�سة
والثقافة بل والحياة,
وهو يعمل على
ترتي�ش دعوتها و�إبرازها
بما يقتنع معه النا�س
ب�أنها هي هدفهم

ا�سمه ون�سبه:HG
هو السيّد محمّد مهدي بن السيّد مرتضى بن محمّد بحر العلوم
الطباطبائي ،وينتهي نس ��به إلى الحس ��ن المثنى بن اإلمام الحس ��ن
المجتبى.Q
والدته:H
ولد السيّد بحر العلوم Hفي األوّل من شوال عام  1155هـ بمدينة
كربالء المقدّسة.

الب�شارة بوالدته:

لق ��د رأى أب ��وه الس� �يّد مرتضى ف ��ي منامه اإلم ��ام الرضا،Q
وهو يناول ش ��معة كبيرة ،يعطيها إلى خادمه محمّد بن إس ��ماعيل،
فيش ��علها محمّد بدوره على سطح دار الس� �يّد مرتضى ،فيعلو سناها
إلى عنان الس ��ماء ،ويطب ��ق الخافقين ،فينتبه الس� �يّد مرتضى من
نوم ��ه قبيل الفج ��ر ،وإذا بالحلم يتح ّقق ،فيولد ابنه الس� �يّد محمّد
مهدي.
�أ�ساتذته:H
تتلمذ السيد Hعلى يد كبار علماء عصره ،نذكر منهم:
1ـ الش ��يخ محمّد باقر األصفهاني ،المعروف بالوحيد البهبهاني
(وهو زوج عمّته)2 .ـ الس� �يّد عبد الباقي الحس ��يني الخاتون آبادي3 .ـ
الش ��يخ محمّد باقر اله ��زار جريبي الغروي4 .ـ الش ��يخ محمّد مهدي
الفتوني العاملي5 .ـ الس� �يّد حس ��ين الموسوي الخونس ��اري6 .ـ أبوه،
السيّد مرتضى الطباطبائي7 .ـ السيّد حسين الحسيني القزويني8 .ـ
الس� �يّد مهدي األصفهاني9 .ـ الش ��يخ محمّد تقي الدورقي10 .ـ الشيخ
عبد النبي القزويني11 .ـ الش ��يخ أسد اهلل التستري12 .ـ الشيخ يوسف
البحراني.

لقب بحر العلوم:

س ��افر السيّد بحر العلوم إلى خراسان عام  1186هـ ،وأقام فيها
سبع س ��نوات تقريباً ،لدراس ��ة الفلسفة اإلس�ل�امية عند الفيلسوف
الكبير الس� �يّد محمّد مهدي األصفهاني ،فأُعجب به اس ��تاذه لش� �دّة
ذكائه وسرعة تل ّقيه ،وهضمه القواعد والمسائل الفلسفية ،وحينما
وقف االس ��تاذ على ذل ��ك كلّه .قال لتلميذه يوماً ـ وق ��د ألهب إعجابه ـ
أثن ��اء الدرس( :إنّما أنت بحر العلوم) فأش ��تهر بذل ��ك اللقب الفخم
منذ ذلك اليوم.
تالمذته:H
تخرج على يد السيد Hعلماء أفذاذ ،نذكر منهم:
 -1الس� �يّد محس ��ن األعرج ��ي الكاظم ��ي المع ��روف بالمح ّق ��ق
البغ ��دادي -2 .الش ��يخ محمّ ��د المازندران ��ي ،المع ��روف بأبي علي
الحائ ��ري -3 .الش ��يخ محمّد مه ��دي النراقي ،المع ��روف بالمحقق
النراقي -4 .السيّد صدر الدين محمّد الموسوي العاملي -5 .السيّد
محمد ج ��واد الحس ��يني العاملي -6 .الس� �يّد أحم ��د القزويني (زوج
أخت ��ه) -7 .الش ��يخ محمّ ��د بن يون ��س النجفي -8 .الش ��يخ إبراهيم
الطيّبي العاملي -9 .الش ��يخ جعفر كاشف الغطاء -10 .السيّد محمّد
باق ��ر الش ��فتي -11 .الس� �يّد دل ��دار علي النق ��وي -12 .الش ��يخ أحمد
الخونس ��اري -13 .الس� �يّد علي الطباطبائي -14 .الس� �يّد أحمد
آل زوي ��ن -15 .الس� �يّد باقر القزويني -16 .الس� �يّد محمّد المجاهد.
 -17الس� �يّد صادق الفحّام -18 .الش ��يخ أحمد النراقي -19 .الشيخ
حسين نجف -20 .السيّد عبد اهلل شبر.
م�ؤلفاته:H
ترك السيد بحر العلوم Hمؤلفات نافعة كثر ،نذكر منها:
 -1تحف ��ة الك ��رام في تاريخ مكّة والبيت الحرام -2 .رس ��الة في
تحريم الفرار من الطاعون -3 .رس ��الة في مناس ��ك الحج والعمرة.
 -4رس ��الة ف ��ي قواع ��د أح ��كام الش ��كوك -5 .رس ��الة ف ��ي األطعمة
واألش ��ربة -6 .رس ��الة في انفعال الماء القليل -7 .رسالة في الفرق
والمل ��ل -8 .الفوائ ��د ا ُألصولي ��ة -9 .كتاب المصابي ��ح -10 .الفوائد
الرجالية -11 .مشكاة الهداية -12 .الدرّة النجفية -13 .ديوان شعر.
�أقوال العلماء فيه:H
ونذكر منها:
* قال الش ��يخ الوحي ��د البهبهاني في إجازته ل ��ه( :وبعد ،فقد
اس ��تجازني الول ��د األعز األمجد المؤيّ ��د المو ّفق المس� �دّد ،والفطن
األرش ��د ،والمح ّق ��ق المد ّق ��ق األس ��عد ،ول ��دي الروحان ��ي ،العالم
الزكي ،والفاضل الذكي ،والمتتبع المطّلع األلمعي .)...
* ام ��ا الش ��يخ عبد النبي القزويني فقد ق ��ال في حقه( :وبعد،
فلمّا و ّفقني اهلل تعالى لش ��رف خدمة الس� �يّد المطاع السند ،الالزم
اإلتب ��اع ،غوث أهل الفضل والكمال ،وع ��ون أُولى العلم واألفضال،
غرّة ناصية أرباب الفضيلة ،وبدر س ��ماء أرب ��اب الكماالت النبيلة،
األمير محمّد مهدي الحسني الحسيني أدام اهلل ظلّه ،وأحسن أمره

ا�شتهر
على �أل�سنة
المترجمين
له� :أ ّنه _في
ع ّدة منا�سبات
�أُح�صيت_
كان يتح ّدث
مع الإمام
المهديQ
ويتح ّدث
الإمام �إليه
في م�سائل
�شرعية
واجتماعية،
بحيث قال عنه
المترجمون
له� :إ ّنه كان
كثيراً ما
ي�س�أل الإمام
المهديQ
عما يختلج
ّ
في نف�سه من
ق�ضايا ال�ساعة،
فيجاب بال
�ستر وحجاب،
خ�صو�صاً في
�أُخريات حياته.

كلّ ��ه وجلّ ��ه ،وفوجدته بحراً
ال ين ��زف ،ووس ��يع عل ��م ال
يط ��رف ،م ��ع كونه ف ��ي أوّل
الش ��باب ،وأترابه لم يصلوا
إليه م ��ع إكبابهم على العلوم
في باب من األبواب).
* وقال الس� �يّد حسين
الخونس ��اري ف ��ي إج ��ازة
ل ��ه( :وبع ��د ،فقد اس ��تجاز
منّ ��ي الس� �يّد الس ��ند،
الفاض ��ل المس ��تند ،العالم
الع�ل ّ�ام ،ظه ��ر األن ��ام،
ومقت ��دى الخ ��اصّ والعام،
مق� �رّر المعق ��ول والمنقول،
المجته ��د ف ��ي الف ��روع
وا ُألص ��ول ،وحي ��د العصر،
وفريد الدهر ،السيّد محمّد
مهدي الحس ��ني الحس ��يني
الطباطبائي أدام اهلل تأييده
وتسديده).
* وقال الشيخ أبو علي
الحائري في منتهى المقال:
(الس� �يّد الس ��ند ،والرك ��ن
المعتم ��د ،موالن ��ا الس� �يّد
مه ��دي ب ��ن الس� �يّد مرتضى
 ...وأدام علّ ��وه ونعم ��اه،
اإلمام الذي لم تس ��مح بمثله
األيّام ،الهمام الذي عقمت
م ��ن إنت ��اج ش ��كله األعوام،
سيّد العلماء األعالم ،وولي
فض�ل�اء اإلس�ل�ام ،عالّمة
ده ��ره وزمان ��ه ،ووحي ��د
عصره وأوانه).
* ام ��ا الش ��يخ النوري
الطبرس ��ي فق ��د ق ��ال ف ��ي
خاتمة (مستدرك الوسائل):
(وقد أُذعن ل ��ه جميع علماء
عص ��ره ،وم ��ن تأخّ ��ر عن ��ه
بعلوّ المقام ،والرئاس ��ة في
العل ��وم النقلي ��ة والعقلي ��ة،
وسائر الكماالت النفسانية،
وهو من الذين تواترات عنه
الكرام ��ات ،ولق ��اؤه الحجّة
 ،Qول ��م يس ��بقه ف ��ي هذه
الفضيل ��ة أحد فيم ��ا أعلم،
إالّ الس� �يّد رضي الدين علي
بن طاووس).
بع�ض كراماته:H
اش ��تهر الس� �يّد بح ��ر
العل ��وم بأنّ ��ه صاح ��ب
الكرام ��ات الباه ��رة ،فكان
ه ��ذا لقب ��ه المع ��روف أيّ ��ام
حياته ،ونذكر بعضاً منها:
* كان يفتح للس� �يّد بح ��ر العلوم Hباب الصح ��ن العلوي حينما
يقبل إلى الحرم الشريف قبيل الفجر.
* اش ��تهر على ألس ��نة المترجمين له :أنّه _في عدّة مناس ��بات
أُحصيت_ كان يتحدّث م ��ع اإلمام المهدي ،Qويتحدّث اإلمام إليه
في مس ��ائل ش ��رعية واجتماعية ،بحيث قال عنه المترجمون له :إنّه
كان كثيراً ما يسأل اإلمام المهدي Qعمّا يختلج في نفسه من قضايا
الساعة ،فيجاب بال ستر وحجاب ،خصوصاً في أُخريات حياته.
وفاته:H
تو ّفي الس� �يّد بحر العلوم Hفي رجب عام 1212هـ بمدينة النجف
األشرف ،ودفن بمس ��جد الطوسي قرب الصحن الحيدري المقدس
في هذه الحاضرة المشرفة.

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 .
يخبرن ��ا الش ��يخ ابراهي ��م ب ��ن محمد
ب ��ن المؤي ��د الجويني ش ��يخ خراس ��ان في
وقت ��ه ،م ��ن أهل جوي ��ن ،رحل ف ��ي طلب
الحديث فس ��مع بالعراق والش ��ام والحجاز
وتبريز وآمل طبرس ��تان والقدس وكربالء
وقزوين وغيره ��ا ،وتوفي بالعراق ،عرّفه
ابن حجر (في الدرر) بالش ��افعي الصوفي
ق ��ال في كتاب ��ه (فرائ ��د الس ��مطين) عن
البش ��ارة بظه ��ور المه ��دي المنتظ ��ر وهو
من ذرية رس ��ول اهلل Nوانه يقوم ببس ��ط
العدل وإمالء الدنيا قس ��طا وذكر في ذلك
أحاديث كثيرة ،ثم ذكر روايات بن عباس
ح ��ول ظهور المه ��دي المنتظر Qوأعقبها
بحدي ��ث أب ��ي أمام ��ة الباهل ��ي ح ��ول قيام
المه ��دي المنتظ ��ر وصفته وفتح ��ه مدائن
الش ��رك ليتل ��و ذل ��ك رواي ��ات أبي س ��عيد
وأبي هريرة وأبي س ��لمة الذي يتحدث عن

ازده ��ار الدنيا بقيام المه ��دي المنتظر ثم
يحدثن ��ا بحدي ��ث أمير المؤمني ��ن علي بن
أبي طالب Qالمش ��تمل على تعداد األئمة
 Kم ��ن ول ��ده وان الثان ��ي عش ��ر منه ��م
المهدي Qويذكر لن ��ا أحاديث أخرى عن
األئمة ومن روى أحاديث المهدي المنتظر
 Qمن العلم ��اء ليحدثنا بعد ذلك بحديث
الصحابي العظي ��م حذيفة بن اليمان حول
اإلمام المهدي وانه من ولد الحسين.Q
ث ��م يخت ��م حديث ��ه بحدي ��ث جابر بن
عب ��د اهلل األنصاري حول المهدي المنتظر
 Qقائالً جعلنا اهلل فداه وأس ��عدنا بأيامه
المتشعش ��عة ،ومما جاء ف ��ي حديث جابر
األنصاري ه ��ذا المقطع (فق ��ام إليه جابر
ب ��ن عب ��د اهلل األنص ��اري فقال (يا رس ��ول
اهلل Nوللقائ ��م م ��ن ولدك غيب ��ة قال أي
وربي ليمح ��ص اهلل به الذين آمنوا ويمحق

الكافري ��ن ي ��ا جابر إن ه ��ذا األمر من أمر
اهلل وس ��ر م ��ن س ��ر اهلل علمه مط ��وي عن
عب ��اده فإياك والش ��ك فيه فإن الش ��ك في
أمر اهلل كفر).

و�أن��ت تالح��ظ �أخ��ي الق��ارئ
الكري��م ه��ذه المقاط��ع الت��ي
نقلناه��ا لك مما �سطره قلم هذا
ال�شيخ عن الإمام المهدي Qحيث
يذك��ر له غيبة ،و�أن غيبته �سر من
�إ�س��رار اهلل وانه يدعو اهلل ليجعله
ممن ي�سعد ب�أيام الإمام المهدي
 Qه��ذا ف�ض�لا ع��ن تعبي��ره عنه
بالقائم المنتظر.Q

ظواهر مهدوية  ...ت�سرتعي االنتباه
_امل�سابقات املهدوية_

حسن عبد األمير الظالمي

كان التجهيل باألمور الدينية ،والقضية
المهدوية خاصة ه��دف�اً م��ن أه��داف النظام
ال�ب��ائ��د ،ف�ك��ان الجهل ب�ه��ذه القضية س��ائ��داً
حتى على الطبقات المثقفة ،حيث كانت
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة بيد الدولة
والتسمح ألحد بالتحدّث عن المهدي المنتظر
 Qوال عن مشروعه العالمي في نشر العدل
والقسط ،وهدم دول الظلم والفساد ،وكان
اآلخ��رون يخافون على أنفسهم من التحدث
بهذا الموضوع حتى الخطباء على المنابر،
والمعلمين ف��ي ال��م��دارس والمتكلمين في
المجالس.
وم��ا أن سقط ال�ن�ظ��ام ال�ك��اب��وس وتحرر
الناس حتى انتشرت ثقافة االنتظار بشكل يلفت
النظر ،وكثرت الكتب والصحف والمجالت
التي تتحدث عن والدة اإلمام Qوحياته وغيبته
وح��رك��ة ظ�ه��وره المرتقبة ،وك�ث��رت ال��دورات
التثقيفية بذلك.
لكن الملفت للنظر الذي يسترعي االنتباه
هو ما يقوم به مركز الدراسات التخصصية في
اإلمام المهدي Qوالفروع التابعة له ،كذلك
المراكز التابعة للمرجعية الدينية العليا،

من إجراء المسابقات في الثقافة المهدوية،
وتخصيص الجوائز الثمينة للفائزين ،وطبع
اآلالف من كراسات المسابقة ،حتى أن المرء
ي��رى وبشكل واض��ح المساجد والحسينيات
وقد تحلق فيها المصلون يتحاورون في حلها،
ويحضّرون الكتب ،ويتصلون بذوي الخبرة،
ك �م��ا خ�ص�ص��ت م �س��اب �ق��ات م �م��اث �ل��ة ل�ط�لاب
المدارس الثانوية وأخرى للجامعات ،وأبدت
م��دي��ري��ات التربية تعاونها ال�ك��ام��ل ف��ي هذا
المضمار.
وفي آخر مسابقة مهدوية طبع  250ألف
كراس منها ،وزّعت على المدارس وقد وصل
عدد من أرسل الحلول إلى المركز ()16,500
مشارك ،ومن حصل منهم على درجة %100
( )550ط��ال �ب �اً ،ول �م��س ال�ح�ض��ور بأيديهم
الجوائز المخصصة وتحت إش��راف المركز،
وحضور السيد المدير العام للتربية والمشرفين
على المسابقة.
وح ��ذت ال �م��راك��ز ال�ث�ق��اف�ي��ة ح ��ذو مركز
الدراسات التخصصية ،فكان مسجد السهلة
المعظم ،ومؤسسة السيدة زينب الثقافية،
وت �ج �مّ��ع اإلم� ��ام ال�ع�س�ك��ري ال�ث�ق��اف��ي وم��رك��ز

يف أروقة املكتبة املهدوية

األم� �ي ��ر ال�ث�ق��اف��ي
وغيرها في إقامة
ال�م�س��اب�ق��ات التي
ت �ه��دف إل���ى نشر
الثقافة المهدوية
وال� �ت���ي أص �ب �ح��ت
ظ���اه ��رة ث�ق��اف�ي��ة
مميزة.

وف��ي �آخ���ر م�سابقة مهدوية
طبع � 250ألف كرا�س منها ،و ّزعت
على ال��م��دار���س وق��د و�صل عدد
م��ن �أر���س��ل ال��ح��ل��ول �إل���ى المركز
( )16,500م�شارك ،ومن ح�صل
منهم على درج��ة )550( %100
طالباً ،ولم�س الح�ضور ب�أيديهم
ال��ج��وائ��ز المخ�ص�صة وت��ح��ت
�إ�شراف المركز ،وح�ضور ال�سيد
المدير العام للتربية والم�شرفين
على الم�سابقة.
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

�آفاق مهدوية  /حما�ضرات يف الإمام املهديQ
مل�ؤلفه ال�سيد منري اخلباز
الكتاب من اعداد وتقديم وتحقيق مركز الدراس ��ات التخصصية
ف ��ي اإلمام المهدي ,Qويقع في طبعته األول ��ى بـ ( )141صفحة من
القطع الوزيري ،وقد تضمن الكتاب س ��بع محاضرات ,قام بإلقائها
السيد منير الخباز.
وهي كالتالي:
 .1اإلم ��ام المه ��دي والدور الرس ��الي تجاه المجتم ��ع .2 .التكامل
اليقيني لدى اإلمام الحجة وضرورة الغيبة .3 .الغيبة وانس ��جامها مع
الغ ��رض اإللهي واآلثار المترتبة عليها .4 .غيبة اإلمام المهدي Qفي
ضوء حديث الثقلين .5 .مميزات دولة اإلمام المهدي Qواالس ��تعداد
لها .6 .العدالة ودولة اإلمام المهدي .7 .Qشبها حول اإلمام المهدي
 Qواجوبتها.
في محاضرته األولى يقول السيد الخباز:
(من المعل ��وم أن الهدف من ظهور اإلم ��ام المنتظر Qهو إقامة
الحضارة الكونية ,وتحقيق العدالة التامة على األرض).
وفي محاضرته الثانية يقول:
(التكامل اليقيني يقسّ ��مه الفالس ��فة إلى ثالث ��ة ,علم اليقين,
وعين اليقين ,وحق اليقين.
والتكام ��ل ليس معناه أن المعلومة كانت مشوش ��ة _عنده _Qثم
صارت واضحة ,فتمام المعلومات منكشفة له تمام االنكشاف ,وإنما
معناه تكامل المقام القربي من اهلل تعالى بواسطة هذه المعلومات).
أما في المحاضرة الثالثة فيقول:
ً
(إن الغ ��رض من نصب اإلمام Qهو أن يكون ش ��هيدا على أعمال
الخالئق ,وهذه الشهادة على أعمالهم شهادة حضورية.
وفي محاضرته الرابعة يقول المؤلف:
(مدل ��ول ه ��ذا الحديث (يق ��ول) انه البد م ��ن إمام ب ��اق إلى يوم
خروج ��ه وظه ��وره ,والدلي ��ل التاريخي يس ��اعد على ان ه ��ذا اإلمام
الغائب هو محمد المهدي Qبن الحسن العسكري.)Q
وفي محاضرته الخامسة يقول السيد:
(فوظيف ��ة اإلم ��ام المنتظ ��ر هي إقام ��ة دولة حض ��ارة مبنية على
اإلص�ل�اح والعدالة التام ��ة ,مبنية على العنص ��ر اإلعالمي والتربوي
والثقافي ,وهي امتداد للدور النبوي المحمدي).
أما المحاضرة السادسة فيقول فيها:
(اآليات تشير إلى وعد الهي سيأتي فيه يوم تكون هذه األرض كلها

جغرافية عصر الظهور

الـيـــــمـــــــــــــن

تقع اليمن جنوب غربي آس ��يا ،وهي
تحتل المثل ��ث الجنوبي الغربي من ش ��به
جزيرة العرب.
وهي تشرف على مضيق باب المندب
ال ��ذي يعدّ من أهم المم ��رات المائية في
الموقع الجغرافي العالمي ،إذ يربط هذا
المضيق البحر العربي بالبحر األحمر.
إن م ��ن أه ��ل اليم ��ن تخ ��رج نص ��رة
كبي ��رة لإلمام المهدي Qفإن النصوص
الواردة تقول:
(يخرج ملك من صنعاء اليمن أبيض
كالقطن أسمه حسين أو حسن ،فيذهب
بخروجه غمر الفتن فهناك يظهر مباركاً
وزكي� �اً وهادي� �اً ومهدي� �اً وس ��يداً علوي� �اً
فينكش ��ف بنوره الظلماء ويظهر به الحق
بعد الخفاء).
لقد ورد في اليمن المدح الكثير على
لس ��ان آل محمد ،Nوأن هذه البالد لها
الدور الكبي ��ر في حركة اإلم ��ام المهدي
 Qبعد ظهوره المقدس ،كما تؤكد ذلك
الروايات ،ومنها:
 ع ��ن جاب ��ر ب ��ن عب ��د اهللاألنصاري ،قال :وفد رسول اهلل Nأهل
اليم ��ن ،فق ��ال النب ��ي( :Nجاءكم أهل
اليمن يبس ��ون بسيس ��ا ،فلما دخلوا على
رسول اهلل Nقال( :قوم رفيقه قلوبهم،
راسخ إيمانهم ،منهم المنصور ،يخرج
ف ��ي س ��بعين ألف� �اً ،ينصر خلف ��ي وخلف
وصيي ،حمائل سيوفهم المسك).
 عن عمر ب ��ن حنظلة ،عن أبيعب ��د اهلل Qان ��ه ق ��ال( :للقائ ��م خمس
عالمات :ظهور الس ��فياني ،واليماني،
والصيح ��ة م ��ن الس ��ماء :وقت ��ل النف ��س
الزكية ،والخسف بالبيداء).
 ع ��ن ابي جعف ��ر Qق ��ال (إذااختلف بنو فالن فيما بينهم ،فعند ذلك
فانتظ ��ر الف ��رج  )...إلى أن ق ��ال :Qثم
خروج الس ��فياني واليماني والخراس ��اني

(هن��اك �أدلة كافية ووافية على والدته ووجوده ,Qو�إنه ولد
ول��م تثب��ت وفات��ه ,وال كت��ب لأحد ال م��ن قريب وال م��ن بعيد �أنه
توفي �أو ح�ضر وفاته� ,أو ر�أى موته� ,أو �شيعه �أو �صلّى عليه.

فقد ثبتت والدته ول ��م تثبت وفاته ,فمقتضى القاعدة بقاؤه ,وال
مان ��ع من أ ّن اهلل تعالى يبقي ��ه من أجل يومه الموعود الذي أوعده اهلل
به في كتابه).

عبدالرسول زين الدين

صورة للعاصمة اليمنية صنعاء

ف ��ي س ��نة
واحدةح ��دوفي ش �ونظام�هر (�إذا اختل��ف بن��و فالن فيما
واحد ف�ام��يالخ �يوم�رزوايتب ��ع بعضه بينه��م ،فعند ذل��ك فانتظر
كنظ �
بعضاً فيك ��ون البأس من كل
ناوأهم ،الفرج � )...إلى �أن قال :Qثم
وج ��ه ،وي ��ل لم �
الرايات�نأهدى من خ��روج ال�سفيان��ي واليماني
وليس في
راية اليماني ه ��ي راية
هدى والخرا�ساني ف��ي �سنة واحدة
ألنه يدع ��و إل ��ى
صاحبكم ،وف��ي �شه��ر واحد ف��ي يوم
فإذا خ ��رج اليماني فانهض
إليه ،فان رأيته راية
هدى ،واحد ونظ��ام كنظ��ام الخرز
وال ي
عليهح ��ل .)...لمس ��لم أن يلت ��وي يتبع بع�ضه بع�ضاً.

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
المكرم ��ة والمدينة المنورة وش ��مل عموم الحجي ��ج في محافظات
الع ��راق وهذه ه ��ي نتائج اس ��تبيان محافظة واس ��ط ,نضعها بين
أيدي القراء الكرام لكي نتعرف من خاللها على المستوى 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)؟

حمافظة وا�سط

بي ��د الصالحين ,ي ��وم تطبق فيه العدالة عل ��ى جميع أجزاء األرض,
والحديث النبوي يفسر كيف تمأل األرض قسطاً وعدالً).
وفي محاضرته السابعة واألخيرة يقول:

3

4

الرصد المهدوي
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م��ن �أج��ل النهو���ض بالثقاف��ة
المهدوي��ة الأ�صيل��ة وت�أ�صيل عقيدة
االنتظار في �صفوف الكادر التدري�سي
باعتب��اره يمث��ل �أه��م حلق��ة ف��ي
المجتم��ع العراق��ي من حي��ث تحمله
م�سئولي��ة التربي��ة والتعلي��م لأبن��اء
ه��ذا الجي��ل م��ن الك��وادر الطالبي��ة
وهي �أو�س��ع �شريحة في المجتمع ،لذا
قام مركز الدرا�س��ات التخ�ص�صية في
الإمام المهدي عليه ال�سالم وبتن�سيق
تام م��ع المديرية العامة للتربية في
النج��ف اال�شرف وعلى ر�أ�سها اال�ستاذ
الوجي��ه �إ�سماعي��ل خلي��ل ما�ض��ي
المحت��رم بعق��د دورت��ه التخ�ص�صية
الثالثة في العقيدة المهدوية وتحت
�شعار:
(االنتظار التربوي عقيدة و�سلوك)

بعد ان �أقام المركز دورته االولى
والثانية في الأعوام 2008و2011م

الدورة المهدوية الثالثة في سطور
بعد أن نسق مركز الدراسات مع مديرية التربية في النجف االشرف
لهذه الدورة المباركة ،انتج ما يلي:
 .1شكلت التربية لجنة من قبلها لمتابعة هذه الدورة متمثلة باالساتذة:
 .1السيد علي شبر (مشرف عام)
 .2السيد باقر (مسؤول قسم االعداد والتدريب في التربية)
 .2أما من طرف المركز فكانت اللجنة متمثلة بمعاون المدير العام
الحاج علي النجم.
وقد سجل اكثر من  225استاذ وكادر تربوي اسمه وشارك في هذه
الدورة.
 .3وقد حا�ضر يف الدورة كل من اال�ساتذة:
 .1سماحة السيد حسين الحكيم (األستاذ في الحوزة العلمية)
محور المحاضرة ( :موقع المرجعية الدينية من اإلمام المهدي )Qعدد
المحاضرات2 :
 .2سماحة السيد رياض الحكيم (األستاذ في الحوزة العلمية)
محور المحاضرة األولى( :المباني المعرفية للعقيدة المهدوية)
محور المحاضرة الثانية( :كيفية مواجهة ادعياء المهدوية) عدد
المحاضرات2 :
 .3سماحة السيد عالء الموسوي (األستاذ في الحوزة العلمية)
محور المحاضرة( :تنمية الثقافة المهدوية في المجتمع)
محور المحاضرة( :العقيدة المهدوية ضرورة إسالمية بل اديانية) عدد
المحاضرات4 :

 .4سماحة السيد محمد علي بحر العلوم (األستاذ في الحوزة العلمية)
محور المحاضرة( :ثوابت عقائدية في مواجهة الشبهات واإلنحرافات)
عدد المحاضرات2 :
مجموع المحاضرات( 10 :ولمدة خمسة أيام)
كما تطرق السادة المحاضرون في اثناء محاضراتهم المهدوية إلى
الكثير من المشاكل التربوية وكيفية معالجتها
علما أن كل محاضرة يتبعها فقرة األسئلة من قبل السادة الحضور
والسيدات الكريمات ويجاب عليها من قبل األستاذ المحاضر ،حيث تم
إحصاء أكثر من  200سؤال أجيب على الكثير منها.
كما تم توزيع استبيان في  15سؤال على الحضور جميعا،
الهدايا التي قدمت للح�ضور الكرام:
أ .زيارة اإلمام الحسين Qبضيافة العتبة الحسينية المقدسة.
ب .توزيع كتب على الحضور الكرام.
 .1دعوى السفارة في الغيبة الكبرى.
 .2مجلة اإلنتظار.
 .3صحيفة صدى المهدي.Q
 .4كتب منوعة عدد(.)2
 .5بروشور شعائرنا 6وعنوانه (دعوى النبي عرام خيانة أم سذاجة
عوام)
وذلك بواقع  225نسخة من كل هذه الهدايا.

�سماحة ال�سيد عالء املو�سوي

�سماحة ال�سيد ح�سني احلكيم

نتائج اال�ستبيان مع الن�سبة املئوية الذي اقيم يف الدورة من جمموع  173م�شارك يف اال�ستبيان

�سماحة ال�سيد حممد علي بحر العلوم

�سماحة ال�سيد ريا�ض احلكيم

ا�سئلة اال�ستبيان..............
س :١ﻣﺎﻫﻮ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺎون اﻟﺤﻮزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ:
ﺿﺮوري
ج١

١٦٣

ﻣﻨﺎﺳﺐ
١١

س :٢ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴّﻢ اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا

ج٢

ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري

٧١

١
ﺟﻴﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
١٢

٨٨

ﺿﻌﻴﻒ
٢

س :٤ﻣﺎﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﺪورة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ:
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
ج٤

٦٩

ﺟﻴﺪ
٨٠

س :٥ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴّﻢ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة:
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا

ج٥

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٥٨

٢٢
ﺟﻴﺪ

ﺿﻌﻴﻒ
٤

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٦

٩٠

ﺿﻌﻴﻒ
١

س :٦ﻣﺎﻫﻮ رأﻳﻚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة؟
ﺳﻨﻮﻳﺎ
ج٦

٥٣

ﻻداﻋﻲ ﻟﻬﺎ

 ٦اﺷﻬﺮ
١٢٠

س :٩ﻣﺎﻫﻮ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪورة؟
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ج٩

٨٨

ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
٨٥

س :١٠ﻣﺎﻫﻮ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺪورة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ؟
ﺿﺮوري
ج١٠

٨٧

ﻻﺑﺄس
٣٠

أﺳﺒﻮع ﻛﺎﻓﻲ
٥٧

جانب من وجبة الع�شاء ب�ضيافة العتبة
احل�سينية املقد�سة

س :١٢ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻬﺪوﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪورة ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ؟
ﻧﻌﻢ
ج١٢

١٦٨

ﻛﻼ
٤

س :١٤ﻫﻞ اﺳﺘﺸﻌﺮت اﻹرﺗﺒﺎط أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻌﺪ اﻟﺪورة؟
ﻛﺜﻴﺮ
ج١٤

١٤٦

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺿﻌﻴﻒ

٢٨

س :١٥ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﺪوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ؟
ﻧﻌﻢ

البا�صات اخلا�صة للعتبة احل�سينية وفيها ال�سادة وال�سيدات امل�شاركون يف الدورة

جوانب من تقدمي الهدايا

ج١٥

١٥٩

ﻛﻼ
١٢

مناذج من الهدايا املقدمة

التمهيد المهدوي

5

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

�شيعـــــة باك�ستــــــان واحل�صانة العقدية

اعداد :هيأة التحرير

حضور فاعل في الشارع الباكستاني

باك�ستان/الموقع الجغرافي:
باكستان أو الجمهورية اإلسالمية الباكستانية ،دولة فيدرالية مركزية تقع
جنوب آسيا .وعاصمتها إسالم آباد.
يحد الباكس ��تان من أقصى الش ��مال الش ��رقي جمهورية الصين الشعبية،
ومن الجنوب بحر العرب .وجمهورية الهند شرقاً ،وأفغانستان وجمهورية إيران
اإلسالمية غرباً.
وتبلغ مس ��احة باكستان  803,940كيلو متراً مربعاً ،أما عدد سكانها فهو
 172,8000,000مليون نسمة حسب تقدير .2008
الواقع االقتصادي:
تمتلك باكس ��تان اقتصاداً يجمع بين القطاعي ��ن العام والخاص .ومواردها
هي الم ��واد الكيمياوية ،واألجهزة الكهربائية والزراعية ،واألس ��مدة والفوالذ
والسكر والنسيج ،وبناء السفن واآلالت الخفيفة والثقيلة والسيارات ،والمعدّات العسكرية واألسلحة.
صادراته ��ا :القط ��ن والمنس ��وجات ،وال ��رز والمنتوج ��ات الجلدية والس ��جاد ،والمع ��دات الجراحية
والبضائ ��ع الرياضية ،والصناعات اليدوية ،والمأكوالت البحري ��ة ،والفواكه ،واآلالت الخفيفة والثقيلة،
وتكنولوجيا المعلومات ،والبضائع الهندسية.
الواقع الديمغرافي/الديني:
يش� �كّل المس ��لمون الغالبية المطلقة من سكان باكستان ،كما تش ��ير إلى ذلك اإلحصائيات الموثوقة،
وهم يش� �كّلون  %98من س ��كان البالد ،ويتوزعون
عل ��ى الطوائ ��ف اإلس�ل�امية .أمّ ��ا الباق ��ي فهم من
الهن ��دوس والمس ��يحيين والبوذيي ��ن ،وفيهم قليل
من السيخ.
وتبلغ نسبة الشيعة من مسلمي باكستان .%30
باكـــ�ستــــــان والإ�ســــــــالم:
يع ��ود إش ��راق ش ��مس اإلس�ل�ام عل ��ى أرض
باكستان إلى س ��نة 93هـ711 .م ،وذلك حين أبحر
المسلمون العرب عبر بحر العرب وقاموا بفتح بالد
السند ،حيث نشروا دين اإلسالم في هذا اإلقليم.
ثم استمر الفتح ،حيث فتح المسلمون األتراك
شمال باكستان انطالقا من بالد إيران.
باكــ�ستـــــــان ونعمة التــ�شــيــــــــع:
محمد علي جناح
تش ��رفت أرض باكس ��تان بمذه ��ب الحق من ��ذ دخول
اإلس�ل�ام أرضها ،فقد وجد الباحثون عن الحقيقة
ف ��ي مذه ��ب أه ��ل البي ��ت Kضالته ��م ،ف ��كان
ش ��يعة أهل البيت والتش ��يع آلل محم ��د .Nوحبهم
وتولّيهم ،واإلقرار بحقهم الذي ارتضاه اهلل تعالى
لهم.
تواجد ال�شيعة في باك�ستان:
ينتش ��ر الش ��يعة من مواطني باكس ��تان في كل
أراضي هذا البلد المس ��لم ،ويشكل وجودهم نسباً
متفاوت ��ة في أرجائه ،وق ��د تصل في بعض األحيان
إلى %80كما في مدينتي بالتس ��تان وكلكت ،وأبرز
هذا التواجد اس ��كردو ،وغازارو وشيغر ،ومنطقة
جت ��رال ،ومنطقة جن ��ك ،ومنطقة ات ��ك ،وكورم
سيف علي زرداري
ايجينسي ،والهور ،مولتان ،فيصل آباد ،وإسالم
آباد ،وحيدر آب ��اد ،وجكوال ،وراولبندي ،ونواب
شاه ،وصقر.
ويتواجد الش ��يعة ف ��ي كراجي بأع ��داد كبيرة.
وفي مدينة كويتة من إقليم بلوشستان ،وفي غيرها
من مدن باكستان.
باك�ستان وجود �شيعي فاعل:
إن للش ��يعة ال ��دور الواضح والمؤث ��ر على جميع
األصع ��دة في ه ��ذا البل ��د .فعلى الصعيد السياس ��ي
نج ��د أ ّن معظ ��م القيادات السياس ��ية الب ��ارزة التي
تزعمت الباكستان في كفاحها من أجل إنشاء كيانها
المس ��تقل كانوا ش ��يعة ،وأش ��هرهم مؤس ��س الدولة
الباكستانية (محمد علي جناح) ،كذلك (االسكندر
ميرزا صدر) ،و(لياقت علي خان).
ذو الفقار علي بوتو
وكان من هذه الشخصيات رئيسة وزراء باكستان
(بينظير بوتو) ووالدها ووالدتها وحتى زوجها.
وعل ��ى الصعي ��د الثقاف ��ي ،نج ��د إصداره ��م
الكثي ��ر م ��ن الصحف والمج�ل�ات والنش ��رات التي
تحم ��ل والء أهل البيت Kمث ��ل :الثقلين ،واإلمام

خاللها يتم تعمير المساجد والحسينيات وتعليم الطلبة وسد حاجة الفقراء والمعوزين.
أم ��ا عل ��ى صعيد النش ��اط االجتماعي فقد عمل الش ��يعة في باكس ��تان عل ��ى بناء الم ��دارس والمراكز
الخدمية والمساجد والحسينيات.
م�ؤ�س�سات �شيعية باك�ستانية:
تتجس ��د فاعلية شيعة الباكستان بما لديهم من نش ��اط وما أقاموه من منظماتهم ومؤسساتهم هناك،
والتي منها:
 حرك ��ة تطبي ��ق الفق ��ه الجعف ��ري،ومؤسسها المفتي حسين عام .1979
 منظم ��ة مخت ��ار ،وهي منظمة ش ��بابيةطالبية تنشط في الكليات والجامعات الحكومية.
 منظم ��ة الملة الجعفري ��ة ،وهي بزعامةساجد على نقوي عام .1988
 جامعة الكوثر/في إسالم آباد. مؤسسة الصراط/في كراجي.  / Al_Gardezفي مولتان. تحريك جعفرية باكستان/في بنجاب. اتحادية آل العباء/Kفي بنجاب.مسيرة دينية احتجاجية
جامعة الكوثر /اسالم آباد
 شبكة الزواج لإلمامية/في بنجاب. منظمة طالب جامعة باكستان اإلمامية/في بنجاب. / Zart›sفي السند. دار الحكمة/في كراجي. جامعة اإلمام الحسين/Qفي كراجي. جامعة أهل البيت/Kفي إسالم آباد. دار العلم الجعفري/في كويته. مدرسة آية اهلل الحكيم/Hفي راولبندي. مكتبة القائم.Q أكاديمية أهل البيت/Kفي بيشاور.معاناة �شيعة باك�ستان:
ظل ش ��يعة باكستان يتعايشون مع إخوانهم أهل السنة من مواطني باكستان ،وبكل حب واحترام ،إلى
أن انتش ��ر الفكر الوهابي الضاللي بين بعض الباكس ��تانيين ،وحتى أصيبت الباكستان بالطاعون الوهابي.
موكب حسيني
حين لجأ الوهابيون إلى باكستان بعيد حرب أمريكا في بالد األفغان ،إذ بدأ البرنامج الصهيوني ،فكانت
الهجمات على مس ��اجد وحس ��ينيات أتباع أهل بيت محمد ،Nمذهب اإلس�ل�ام األصي ��ل ،فقد بدأت روح
العداء الطائفي الوهابي تأكل في بناء الوحدة اإلسالمية في باكستان ،وتنعطف على شريحة رئيسية فاعلة
من شرائح المجتمع الباكستاني.
باك�ستان وحركة اال�ستب�صار:
بالرغ ��م مم ��ا يفعله اخطبوط الش ��ر الوهابي من تدمير ،و يتعمده من إبادة لكل من يش� �مّ منه حب آل
محمد ،Nفإن الباكس ��تان تش ��هد في الوقت الحاضر حركة كبيرة لالستبصار واعتناق مذهب أهل البيت
 ،Kوبش ��كل ملحوظ ،ومن أهم أس ��باب هذا التوجّه ح ّقانية هذا المذهب .وخاصة من خالل المناظرات
التي تقام بين معتنقي مذهب أهل البيت Kوالمذاهب األخرى ،ومن خالل المجالس الحسينية التي تقام
على أرض الباكستان.
�شيع��ة باك�ست��ان /والمحن��ة الأليمة
والطموح:
يعرف الباكس ��تانيون الشيعة بتمسكهم القوي
والعمي ��ق بمعتقداته ��م ،فكل مكان م ��ن هذا البلد
س ��واء كان قرية أو مدينة إال وفيه مسجد وحسينية
للش ��يعة وإنهم يطمحون ش ��أنهم في ذلك شأن كل
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�صرين في الدنيا ومن
أهل المعتقدات بأن يتمتعوا بثباتهم على معتقدهم
الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم
ويعيشوا بسالم وأمان.
إن أشد ما يؤلم الش ��يعة في الباكستان ويثير
مختار كونتا  -مالكي _ ال�سنغال
منه الرس ��الة بكل م ��ا فيها من
اش ��مئزازهم هو تلك الري ��ح الصهيونية التي هبت
ولد مخت ��ار ع ��ام 1968م بمدينة (انجاصان) في الس ��نغال ،من
على هذا البلد المسالم لتمزق بأصابعها الوهابية
حرارة وقوّة.

�إن �أ�ش��د م��ا ي�ؤل��م ال�شيع��ة ف��ي الباك�ست��ان ويثير
ا�شمئزازهم هو تلك الري��ح ال�صهيونية التي هبت
على هذا البل��د الم�سالم لتمزق ب�أ�صابعها الوهابية
الحاقدة ن�سيج الوحدة الإ�سالمية الباك�ستانية ولي�صبح
بعد ذلك ه�شيما تذروه رياح الكيد الما�سوني.

امل�ستب�صرون

�إن لل�شيعة الدور الوا�ضح والم�ؤثر على جميع
الأ�صعدة في هذا البلد
االسكندر ميرزا صدر

بينضير بوتو

الحس ��ين ،Qالتحري ��ك ،المعص ��وم ،وحدث،
الصادق ،السراج ،االخبار ،العارف ،المشرق،
ورضا كار وغيرها.
وفي الباكس ��تان العديد من العلماء والمثقفين
الشيعة ،وقد صدرت لهم كتب قيّمة على المستويين
الدين ��ي والثقاف ��ي .كم ��ا أن هناك الم ��دارس التي
تدرّس فيها العل ��وم الدينية .التي يربو طالبها على
اآلالف .إضاف ��ة إلى من أرس ��لوا إلى إيران والعراق
وسوريا للدراسة هناك.
والجدي ��ر بالذك ��ر أن للش ��يعة الباكس ��تانيين
نظام� �اً خاصاً في تنظيم الخم ��س ،فلهم جمعيات
يش ��رف عليها وكالء معتمدون من المراجع ،ومن

مسيرة عاشورائية

الحاقدة نس ��يج الوحدة اإلس�ل�امية الباكس ��تانية
وليصب ��ح بع ��د ذل ��ك هش ��يما ت ��ذروه ري ��اح الكيد
الماسوني.
إن شيعة باكستان يصبرون ويصابرون ثابتين
أمام هذه الهجمات الهمجية التي يديرها وين ّفذها
خ ��وارج العص ��ر ،أصح ��اب اإلس�ل�ام الجاهل ��ي
الب ��دوي ،خ ��وارج العقيدة ،غرب ��اء المذهب من
الوهابيين.
لقد دفع الشيعة في باكستان الثمن غاليا من
دمائهم وأرواحهم في س ��بيل الثبات على العقيدة
المحمدية ،والوالئي ��ة المنتظرة لمخلصها مهدي
هذه األمة .اإلمام المهدي المنتظرQ

ينت�ش��ر ال�شيع��ة من مواطن��ي باك�ست��ان في كل
�أرا�ضي هذا البلد الم�سلم ،وي�شكل وجودهم ن�سباً
متفاوتة في �أرجائه

أس ��رة تنتمي إلى المذهب المالكي ،وكانت دراسته الدينية على ضوء
ذلك المذهب لمدّة س ��بع سنين ،حصل بعدها على شهادة الثانوية في
اللغة العربية من معهد جامعة الملك سعود في الرياض.
في رحاب كتاب نهج البالغة:
تعود بوادر اس ��تبصار مختار إلى أيّام دراسته بقسم اللغة العربية
ف ��ي معهد جامعة الملك س ��عود ف ��ي الرياض ،حيث اطل ��ع هناك على
مجموعة من الكتب فغاص في عالمها حتى تفتّح ذوقه وشعوره.
يق ��ول األخ مخت ��ار( :كان من جملة الكتب الت ��ي وقعت بيدي كتاب
(نه ��ج البالغ ��ة) ألمي ��ر المؤمني ��ن عليّ ب ��ن أبي طال ��ب ،Qفوجدته
كنزاً نفيس� �اً م ��ن كنوز التراث العربي ،حيث اجتم ��ع بين دفتيه البيان
اإلس�ل�امي الرائع ببالغة بديعة وبيان رفيع ،مم ��ا جعلني أصدّق هذه
المقولة بأنّه _دون كالم الخالق و فوق كالم المخلوق_).
وال عج ��ب في ذلك أل ّن الباري س ��بحانه وتعالى ق ��د اعتنى بهQ
وأف ��اض عليه من لطفه منذ صغره ،فجمعه مع رس ��وله Nليس ��توعب

يضيف األخ مختار قائال:
(ب ��دأت من ذل ��ك الحين أبحث
في الكت ��ب والمؤلفات ،فقرأت
جملة م ��ن الكتب الت ��ي ترتبط
بحياة وس ��يرة اإلم ��ام عليّ بن
أبي طالب.Q
الحصيلة الثمينة:
يقول األخ المس ��تبصر (كونتا)( :م ��ن ذلك الحين غصت في بحار
مع ��ارف أه ��ل البي ��ت ،Kوفي لحظ ��ات ف ّذة م ��ن تألق العق ��ل وغوره
ف ��ي معارف العت ��رة بدت لي الحقيقة بلون س ��اطع ،فلم أج ��د بدّاً من
االس ��تبصار والس ��ير عل ��ى نهجه ��م Qفه ��م الذري ��ة الطاه ��رة الت ��ي
اصطفاه ��ا اهلل لتك ��ون االمت ��داد الطبيعي للرس ��الة المحمديّة ،وكان
ذلك عام 1999م).
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تتمات

تتمة

وه��ذه الكتب له�ؤالء المحققين من علماء �أهل ال�سنة
الذين خ�ضعوا للحقيقة ،و�أذعنوا للحق ،قد �أملته عليهم
كثرة الأحاديث المتوات��رة وال�صحيحة ف�أوردوها كما هي،
�أو �أك��دوا عليها ب�أحاديثه��م وتعليقاتهم ,وهو ردع كاف
لكل الم�شككين والمنكرين لحقيقة الإمام Qوهويته.

تتمة

الدعاوى الباطلة يف زمن الغيبة الكربى

تتمة

املحا�ضرة املهدوية :االنتظــــــــــار ماذا يعني

بالإمام المه��دي Qلي�س ارتباطاً عب��ر النوم والأحالم،
و�إنما هو ارتباط في اليقظة والعمل والممار�سة.
�إن رابطتن��ا بالإم��ام لي�ست رابط��ة غيبية ،بل هي
رابط��ة روحية ،فلعلّ الإمام يران��ا الآن ،ولعلنا جال�سين
في مح�ضره.

وفي حديث عن اإلمام الصادق Qوهو يتحدث عن ذلك اإلنسان الغائب
بين الناس ،حين قيامه ،Qيقول اإلمام:
ً
(إذا ق ��ام القائم،ودعى الناس إلى اإلس�ل�ام جديدا ،وهداهم إلى أمر
قد دُث ��ر وضل عنه الجمهور (يعن ��ي غالبية الناس) ،وإنما س� �مّي مهدياً ألنّه
يهدي إلى أمر مضلول عنه).
فالعالقة باإلمام المهدي إذن هي أن نرفض القيادات الزائفة ،ونقتدي
ب ��وكالء اإلم ��ام ،ونعمل باإلس�ل�ام ال ��ذي دثره الح ��كام الظلم ��ة ،واألمراء
الفسقة ،ونعقد مع اإلمام رابطة عمل وجهاد ،وفعل وممارسة.

ويخالفهم غيرهم في هذا االعتقاد ،ويزعمون :أن المسيح Qهو الذي يقتله).
 .4بين مدينة الرسول Nوبيت المقدس:
هذا ونجد هذه الخطبة تقول أيضاً:
(وأما بيت المقدس ،فإنه محفوظ إلى يأجوج ومأجوج ،ألن بيت المقدس
فيه آثار األنبياء ،وتخرب مدينة رسول اهلل من كثرة الحرب).
وهذا أمر مريب وعجيب لعدة أمور:
أ .إن ��ه إذا كانت آثار األنبياء هي الس ��بب في حف ��ظ بيت المقدس،
فلماذا حفظته إلى يأجوج ومأجوج فقط ،ثم تخلت عن حفظه بعد ذلك؟!
ب .إنه إذا كان في بيت المقدس آثار األنبياء ،فإن في مدينة الرسول
 Nآثار خاتم األنبياء ،وس ��يدهم ،وأفضلهم ،ورئيسهم ،وقائدهم ،أال وهو
النبي محمد.N
ج .لق ��د وردت في األخبار روايات عديدة تفي ��د حفظ مكة والمدينة،
وأضافت إليها بعض الروايات إيليا ،ونجران.
 .5عيسى Qيدفن المهدي:Q
ونج ��د هذه الخطبة تق ��ول( :قال :Qبع ��د ذلك يموت المه ��دي ،ويدفنه
عيسى بن مريم Qفي المدينة بقرب جده).
ونق ��ول :إن ال ��ذي ورد عندن ��ا ه ��و أن ال ��ذي يدف ��ن المه ��دي ه ��و اإلم ��ام
الحسين.Q.
وق ��د صرح ��ت الرواي ��ات ب ��أن الحس ��ين Qيغسّ ��ل المه ��دي ،ويكفن ��ه،
ويحنطه ،ويبلغه حفرته ،ويلحده.
وهذا يك ّذب ما جاء في تلك الروايات ،كما هو ظاهر.
وللكالم تتمة في الحلقة القادمة.

الوهابية ومعوقات التمهيد

نعم والتاريخ يش ��هد إلى يوم القيامة أن محمد بن عبد الوهاب وحزبه
دم ��روا بلدة العيين ��ة المكتظة ع ��ن بكرة أبيه ��ا؛ ألنهم ثاروا عل ��ى الحاكم
ال ��ذي عين ��ه الوهابي ��ة ،فأضحت البل ��دة منذ ذل ��ك اليوم إل ��ى يومنا هذا
قاع� �اً صفصف ��ا ،بل ومن ��ع بناءها منذ ذل ��ك اليوم ،ولقد ق ��ال محمد بن
عب ��د الوه ��اب قوال ال يرتضي ��ه عاقل عندما عل ��ل إفناء بل ��دة العيينة بقوله
(إن اهلل س ��بحانه وتعال ��ى قد صب غضب ��ه على العيينة وأهله ��ا ،وافناهم
تطهي ��راً لذنوبهم ،وغضبا على ما قاله حاك ��م العيينة :عثمان بن معمر،
فق ��د قيل لحاكم العيينة إن الجراد آت إلى بالدنا ،ونحن نخش ��ى أن يأكل
الجراد زراعتنا ،فأجاب حاكم العيينة قائال س ��اخراً من الجراد :سنخرج
عل ��ى الجراد دجاجنا فتأكله،وهذا غضب اهلل س ��بحانه لس ��خرية الحاكم
بالجراد آية من آيات اهلل ال يجوز السخرية منها ...ولهذا أرسل اهلل الجراد
على بلدة العيينة فأكلها عن آخرها) هكذا يس ��تخف محمد بن عبد الوهاب
بعقول الس ��ذج ,فلو يؤاخ ��ذ اهلل الناس بذنوبهم ما ت ��رك عليها من دابة,
ه ��ذا ل ��و قطعنا جدال أن مقول ��ة حاكم العيينة في الج ��راد ذنب ,وهل هذا

تتمة

ما ه ��ي الرابطة بيننا وبين إمام غائب ،ونهيء أنفس ��نا له؟ وكيف يقود
من هو غائب ،وكيف يكون اماماً؟
ً
ثم اس ��تمر المحاضر بش ��رح محاور محاضرته ،والتي كانت جوابا على
استفهامه ،والمحاور هي:
 .1اإلمام يقود العالم وهو غائب عن أنظارنا كمن كان مميزاً لنواظرنا.
 .2أن نعتبر اإلمام Qقدوة لنا ونمتثل أمره كأن كال منا أحد جنوده.
 .3أن نعتصم باإلمام Qونقطع الرابطة مع غيره.
وإليك موجزاً بالمحاضرة:
�أو ًال � :أن نقر ب�أن الإمام الغائب يقود كما لو كان حا�ضراً.
وذل ��ك بعلم ��ه واالهتداء بهديه ،واإلس ��تماع إلى رأي ��ه ،والعمل بأمره،
ونحن نتس ��اءل أيض� �اً :كيف كان اإلمام عل ��ي إماماً للذين عاص ��روه .إنه كان
إمام ��ا له ��م حيث كانوا يس ��تمعون إلي ��ه ،ويأخ ��ذون برأيه ،ويعمل ��ون بأمره.
وهك ��ذا فاإلمام المهدي له أمر بالنس ��بة لنا ،وله كلم ��ات وهدى ،ولقد حدد
لنا اإلمام Qمس ��يرتنا ،وبيّن ومسيرنا في هذه الحياة ،وكيف ال يكون ذلك
وهو القائل:
(وأمّ ��ا الحوادث الواقعة فارجع ��وا فيها إلى رواة أحاديثنا ،فإنهم حجتي
عليكم ،وأنا حجة اهلل عليهم).
لقد حدد المس ��يرة والمس ��ار في غيابه ،وأرشدنا إلى من نرجع ،وممن
نأخذ التعاليم ،ونعطي اإلنقياد.
لق ��د ربطنا اإلم ��ام بالعلماء األمن ��اء ،أولئ ��ك الذين يحملون الرس ��الة
ويتحملونها .وهم وكالؤه وهو غائب عن األنظار ،وهم قادتنا اليوم في مسيرة
الحي ��اة  ..وتماما كم ��ا لو أن اإلمام لو ظهر فإنه لن يس ��تطيع الحضور إلى كل
بيت وزقاق ،ذلك ألنه بشر محدود الجسم ،بل إنّه يعين وكالء ينوبون عنه،
وال بّد من األخذ برأيهم ،وكما أن علينا االقتداء به في حضوره عبر وكالئه،
فكذلك اآلن وهو غائب.
ثاني ًا  :ان نعتبر الإمام قدوة لنا وك�أن كل منا �أحد جنوده.
فكما إن األئمة كانوا قدوات لمن كان يعاصرهم ،كذلك اإلمام المهدي،
فهو قدوة وأسوة بالنسبة الينا.
واقتداؤن ��ا باإلمام يعني أن تصور أنه ظاهر اآلن ،نرى كيف يعمل؟ وأين
يك ��ون ذلك؟ وأين يذهب؟ ومع من يتعام ��ل؟ ومن يقاتل؟فنصادق أصدقاءه،
ونعادي أعداءه.
نع ��م ان م ��ن يصلح أم ��ره ،يعيش كم ��ا أراد اهلل _عزوج ��ل_ فإنه يكون

مس ��تحقاً ،لرؤي ��ة اإلمام المهدي ،ألن ��ه إمام المتقين ،كج ��ده علي بن أبي
طالب _أمير المؤمنين _Qوهو ال يظهر عند فاسق فاجر.
ثالثاً� :أن نقطع الرابطة مع غير الإمام.Q
لننظر إلى أنفس ��نا ،إننا نتحدث عن اإلم ��ام بصفات عدة ،فنقول :إنه
صاح ��ب األمر والزم ��ان والعصر ،وإنه إمام األمة ،وه ��ذه الصفات _كلها_
تتطل ��ب أمراً س ��لبياً معيناً وهو قط ��ع كل الروابط مع غيره ،كم ��ا أن التوحيد
يتطلب نفي اآللهة األخرى( :ال إله إال اهلل).
فحينم ��ا نقول إن اإلمام المهدي صاحب األمر ،فذلك يعني أننا نرفض
أن يحدد لنا أي مستكبر طاغوت ،مسيرة حياتنا.
وحينم ��ا نقول إنه صاحب الزمان ،فذل ��ك يعني أننا نرفض ،أن يتحكم
فين ��ا الزمان ،أو العادات والتقاليد الخرافية الس ��ائدة في المجتمع ،أل ّن لنا
صاحباً معيناً.
وحينم ��ا نق ��ول إنه اإلمام ونحن ننتظره ،فإننا نرف ��ض أية قيادة ال تمت
إليه بصلة.
أما أن يقبل اإلنس ��ان بالقيادات المزيفة القائمة في بالده .ثم يتساءل  :ما
فائدة إمام غائب؟ فإن مثل هذا اإلنسان ال ينفع معه إمام غائب وال إمام حاضر.
وم ��ن هنا ال بّد أن نبين نقطة ضروري ��ة وخطيرة ،وهي �أن االرتباط

الش ��عوب العالمي ��ة كله ��ا تتطلع إل ��ى األفضل ،فاألمم تس ��عى إلى
تحقيق الرفاهي ��ة واالزدهار ،األمن واألمان ،التقدم والتطور ،العدل
واإلنصاف ،وهي في ذات الوقت تتطلع إلزالة الظلم والجور ،الفس ��اد
والس ��رقة ،الجهل والتخل ��ف ،التمييز واإلرهاب وهذا يدفع الش ��عوب
واألم ��م لالجته ��اد لوضع تص ��ورات ونظري ��ات تحقق لها ه ��ذا الهدف
المنشود.
إن العقل البش ��ري س ��يصل حتما إل ��ى قناعة أنه مهم ��ا نظر ووضع
تص ��ورات لحلول البش ��رية يبقى قاصراً عن الوصول إل ��ى الحل الكامل
فها نحن نرى الش ��عوب قد أصيبت بإحباط بالرأس ��مالية بعد إحباطها
بالش ��يوعية قبل س ��نوات .وهذه الحالة قد تولد كفراً أممي� �اً عارماً بكل
الحل ��ول غي ��ر المجدية لمش ��اكلهم مما ق ��د يدفعهم طوع� �اً للتفاعل مع
المشروع المهدوي المخلص ولو من باب التجربة بعد فشل كل مساعيهم
للخالص من مشاكلهم وفشل كل ألوان دولهم.
إن هذه الحالة قد تس ��هم في توحيد ثقافي في مس ��ار توجه البش ��ر
إلى ثقافة واحدة وحلول واحدة ومشروع واحد في دولة واحدة.

خطبــــــــــــــــــــــــــــــة البيان يف امليزان

حول النص األول للخطبة
فإن المالحظات في هذا النص تقع في :
 .1ابن مسعود لم يكن حياً وقتها:
يقول النص( :عن عبد اهلل بن مسعود ،رفعه إلى علي بن أبي طالب،Q
لم ��ا تول ��ى الخالفة ،بعد الثالثة ،أتى إلى البص ��رة ،فرقى جامعها ،وخطب
الناس خطبة تذهل منها العقول .)..إذ أن ابن مس ��عود قد مات في س ��نة  32أو
33ﻫ .ق .في عهد عثمان.
 .2صخرة بيت المقدس :قبلة اليهود:
وبع ��د أن تذك ��ر الخطبة جرائ ��م الس ��فياني ،وإذن اهلل س ��بحانه بخروج
القائم( Qثم يش ��يع خبره في كل مكان ،فينزل حينئ ��ذ جبرائيل على صخرة
بيت المقدس ،فيصيح في أهل الدنيا :قد جاء الحق وزهق الباطل ،إن الباطل
كان زهوقاً).
وال ن ��دري لماذا ينزل جبرائيل عل ��ى صخرة بيت المقدس ،التي هي قبلة
اليهود ،وال ينزل على الكعبة ،التي هي أقدس مكان على وجه األرض.
 .3عيسى يقتل الدجال:
وبع ��د أن تذك ��ر الخطب ��ة ص�ل�اة عيس ��ى خلف المه ��دي ،Qفعن ��د ذلك
يستخلفه المهدي على قتال الدجال ،تقول:
(ثم يتوجه إلى أرض الحجاز ،فيلحقه عيس ��ى على عقبة قرش ��ا ،فيزعق
عليه عيس ��ى زعق ��ة ،ويتبعُها بضربة ،فيذوب الدج ��ال كما يذوب الرصاص،
والنحاس في النار).
ومن المعلوم:
أن ش ��يعة أهل البيت Kيعتقدون بأن المهدي Qهو الذي يقتل الدجال،
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ثانياً :إ ّن مدعي رؤية الحجة Qوأخذ المعلومات منه ليعلنها للناس
مجترئ على اهلل وعلى أوليائه ومتحد لما أعلنه Qفي توقيعه الذي رواه
أصحابنا في كتبهم وأذعنوا له ،وهو ما كتبه Qإلى نائبه الرابع علي
بن محمد السمري Jوهو( :بسم اهلل الرحمن الرحيم يا علي بن محمد
السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة
أيام فاجمع أمرك ،وال توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد
وقعت الغيبة التامة فال ظهور إال بعد إذن اهلل تعالى ذكره وذلك بعد طول
األمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جوراً .وسيأتي لشيعتي من يدعي
المشاهدة ،أال فمن ادّع��ى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة
فهو كاذب مفتر ،وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم) .وبعد كل هذا
كيف يجرؤ شيعي متديّن أ ْن يدعي ذلك؟ اللهم إال أن يكون قليل اإلطالع
ساذجاً تنطلي عليه الحيل واألوهام.
ثالثاً :إ ّن الرؤيا ليست من األدلة وال الحجج الشرعية ،وال ينبغي
لعاقل التعويل عليها ،وإ ْن صدقت بعض ال��رؤى فقد كذبت رؤى أكثر
منها وأكثر .واقوى شاهد على ما قلناه أنه لم تسمع أمثال هذه الدعاوى
الخرافية من أعاظم علمائنا وأكابرهم من ذوي المقام الرفيع في العلم

والرشد والتقوى والخوف من اهلل تعالى والطاعة له والقرب منه .وما
انتشرت هذه الدعاوى في هذه األي��ام إال لضعف الحوزة العلمية وقلة
الممثلين الصحيحين لها في البالد .فالالزم على إخواننا المؤمنين _
وفقهم اهلل تعالى_ االهتمام بتركيز الحوزة العلمية واالهتمام بالمنتسبين
إليها ممن عرفوا بالعلم والرشد واالتّزان واألمانة والتقوى والخوف من
اهلل تعالى وااللتفاف حولهم وتكثير هذه الطبقة فيها وتشجيعهم ليقوموا
بدورهم في تصحيح األفكار وتهذيب المفاهيم الدينية والحفاظ على
حقيقتها .ثم الحذر الحذر من هذه الدعاوى الخطيرة التي يستخدم بها
الشيطان أولياءه وأعوانه لتشويه الدين والتلبيس على المؤمنين وتشتيت
كلمتهم وإلقاء الفتنة بينهم وصرفهم عن منابع المعرفة من أهل العلم
الصحيحين المخلصين وليستغلوا بها البسطاء والسذج ممن يتشبث
باألوهام والخرافات وتنطلي عليه الحيل والشبهات وال يقوى على التمييز
بين الحق والباطل والغث والسمين .ونسأله سبحانه وتعالى لنا والخواننا
المؤمنين التوفيق والتسديد والثبات على الهدى والصالح وحسن العاقبة.
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

�	.2إر�ساء مرا�سي الإنتاجية الثقافية:
العقي ��دة المهدوية تصنع في اإلنس ��ان تطلعاً إلى مس ��تقبل جديد،
وتول ��د ف ��ي القلب ح ��رارة ال تفت ��ر إال برؤي ��ة الصالح يس ��ود األرض،
وتحف ��ز الهم ��م للتح ��رك الميداني للدع ��وة لدي ��ن اهلل إذ ال يمكن لمن
تش ��رب قلبه بمعاني األدعي ��ة المهدوية أن يعيش حال ��ة الفتور الثقافي
واالن ��زواء واالنكم ��اش التبليغي .ومن تلك األدعية المباركة المش ��هورة
(وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك) .كيف يمكن
لم ��ن يعيش معنى هذه العبارات ويس ��بق معناه ��ا التلفظ بها أن ال يكون
منتجا في س ��احات البذل الثقافي والجهاد التبليغي والتضحية الدعوية
والمقاومة الباس ��لة لكل برامج التخريب المعنوي ��ة والغزو الثقافي التي
تس ��تهدف األمة .من هنا نقول إن العقيدة المهدوية ترس ��ي في اإلنسان
مراسي اإلنتاج الثقافي والمعرفي ال االستهالك الثقافي فقط دون بذل
وعطاء وجهاد فالشخصية المهدوية ال يسكن لها بال وال يهدأ لها خاطر
حت ��ى تتح ��رك في الدعوة إلى الح ��ق وتبليغ كلمة الحق وتعريف البش ��ر
بالدين الحق وقيادة األمم إلى اإلمام الحق.
 .3تعزيز التوحيد الثقافي:
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 -1محمد بن طلحة بن محمد بن الحس ��ن القرش ��ي النصيبي
الش ��افعي في كتابه (مطالب الس ��ؤول) -2 .محمد بن يوس ��ف بن
محمد الكنجي الش ��افعي في كتابه (البيان) -3 .الشيخ نور الدين
علي بن محمد ابن الصب ��اغ المالكي في كتابه (الفصول المهمة).
 -4ش ��مس الدي ��ن أبو المظفر يوس ��ف بن قرغلي الحنفي س ��بط
اب ��ن الجوزي في آخر كتابه (تذكرة الخواص) -5 .الش ��يخ محيي
الدي ��ن بن عرب ��ي الطائي األندلس ��ي في كتاب ��ه (الفتوحات)-6 .
الش ��يخ عبد الوهاب الش ��عراني في كتابه (اليواقيت) -7 .الش ��يخ
حس ��ن العراقي ،ذكره الش ��رعاني ف ��ي كتابه (لواق ��ح األنوار في
طبق ��ات األخي ��ار) -8 .الش ��يخ عل ��ي الخواجه البرس ��ي -9 .نور
الدين عبد الرحمن الدشتي الحنفي شارح كفاية ابن الحاجب في
كتابه (ش ��واهد النب ��وة) -10 .الحافظ محمد بن محمد المعروف
بخواجة بارس ��ا من أعيان الحنفية في كتاب ��ه (فصل الخطاب في
المحاض ��رات) -11 .الحافظ أب ��و الفتح محمد ب ��ن أبي الفوارس
في أربعينه -12 .الش ��يخ عبد الح ��ق الدهلوي المحدث الفقيه في
رس ��الته (مناقب األئمة م ��ن أهل البيت -13 .)Kالس ��يد جمال
الدي ��ن فضل اهلل الش ��يرازي في كتاب ��ه (روضة األحب ��اب)-14 .
الحافظ أحمد بن إبراهيم الطوس ��ي الب�ل�اذري المعاصر لإلمام
أبي محمد الحس ��ن العس ��كري ،Qروى عن اإلمام المهدي أيام
غيبته الصغرى كما في كتاب (المسلس�ل�ات) المش ��هور بـ(الفضل
المبين) .15 .حجة اإلسالم عبد اهلل بن أحمد الخشاب في كتابه
(تاري ��خ موالي ��د األئم ��ة ووفياتهم) -16 .ش ��هاب الدي ��ن بن عمر
الهندي في كتابه (هداية السعداء) -17 .العالمة المحدث الشيخ
المتقي بن حس ��ام الدين في كتابيه (المرقاة في ش ��رح المش ��كاة
والبرهان ف ��ي عالمات مهدي آخر الزمان) -18 .العالمة الفضل
بن روزبهان ش ��ارح ش ��مائل الترم ��ذي في كتابه (إبط ��ال الباطل)
ردا عل ��ى نه ��ج الح ��ق للعالم ��ة الحل ��ي -19 .الش ��يخ س ��ليمان بن
خواجة القندوزي في كتابه (ينابيع المودة) -20 .ش ��يخ اإلس�ل�ام
أحم ��د الجامي -21 .ص�ل�اح الدين الهندي في (ش ��رح الدائرة).
-22الش ��يخ عبد الرحمن البس ��طامي في كتابه (المعارف)-23.
المولوي علي اكبر بن أس ��د اهلل الهندي في كتابه (المكاش ��فات).
 -24عب ��د الرحمن ش ��يخ مش ��ائخ الصوفية في كتاب ��ه (االنتباه).
 -25القط ��ب عبد الرحم ��ن الصوفي في كتابه (مرآة األس ��رار).
 -26القاضي جواد الس ��اباطي في كتابه (البراهين الساباطية).
 -27الش ��يخ س ��عد الدين المؤيد المعروف بالش ��يخ س ��عد الدين

الحم ��وي في كتابه ال ��ذي أفرده ألحوال المهدي -28 .Qالش ��يخ
عام ��ر بن عام ��ر البصري في قصيدت ��ه التائية الطويلة المس ��ماة
ب� �ـ(ذات األنوار) -29 .ص ��در الدين الونوي ف ��ي قصيدته الرائية
المذك ��ورة في ينابيع المودة -30 .ش ��يخ مش ��ائخ الصوفية جالل
الدين الرومي كما يدل عليه بعض أشعاره الفارسية الموجودة في
ديوانه -31 .الشيخ محمد الشهير بالشيخ عطار في كتابه (مظهر
الصف ��ات) -32 .ش ��مس الدين التبريزي -33 .الس ��يد نعمة اهلل
الولي -34 .الس ��يد النس ��يبي .35 .الس ��يد علي بن شهاب الدين
الهمداني في كتابه الموس ��وم بـ(المودة في القربى) .36 .الش ��يخ
محم ��د الصب ��ان في كتاب ��ه (إس ��عاف الراغبي ��ن) -37 .عبد اهلل
ب ��ن محمد المطيري المدني في كتاب ��ه (الرياض الزاهرة)-38 .
شيخ اإلس�ل�ام أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي في كتابه
الموس ��وم بـ(صحاح االخبار) -39 .الناصر لدين اهلل أحد خلفاء
بني العباس -40 .بعض المصريين من مش ��ائخ الش ��يخ إبراهيم
القادري الحلبي.
وه ��ذه الكتب له ��ؤالء المحققين من علماء أهل الس ��نة الذين
خضع ��وا للحقيق ��ة ،وأذعن ��وا للح ��ق ،ق ��د أملت ��ه عليه ��م كث ��رة
األحادي ��ث المتوات ��رة والصحيح ��ة فأوردوها كما ه ��ي ،أو أكدوا
عليه ��ا بأحاديثه ��م وتعليقاته ��م ,وه ��و ردع كاف لكل المش ��ككين
والمنكرين لحقيقة اإلمام Qوهويته.
وال نع ��دم م ��ن يأت ��ي في زمانن ��ا هذا م ��ن يدع ��ي أن المهدي
 Qهو المس ��يح اب ��ن مريم ,Qأو أنه ظهر من ��ذ فترة وهو النبي
محم ��د ،Nوهذا ما ادع ��اه الكاتب المصري أحمد الس ��قا الذي
يدع ��ي أنه من المحققين والباحثي ��ن ,وال يدري بأن النبي Nهو
الذي بش ��ر بظهور اإلمام Qووعد أمته بخروجه ونش ��ر العدل في
زمانه وبس ��ط دين اهلل في العالم اجمع ,وهذا أكبر دليل على أنه
المه ��دي المنتظر Qه ��و الذي يعتقد الش ��يعة بإمامته وينتظرون
ظهوره المقدس لينضووا تحت رايته ،راية القسط والعدل ،راية
الحق.
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املهدي Qاحلقيقة الوا�ضحة والهوية ال�صريحة

العقيدة املهدوية وت�أثريها يف ال�سيا�سة الثقافية

من الش ��رك الذي يس ��تحق عليه حاكم العيينة القتل في المس ��جد؟! ومتى
كان الجراد يأكل الجدران والرجال ويأخذ ما تبقى رقيقا ,ويهدم اآلبار!
فكيف نستغرب أن يأتي الالحق من الوهابية فيقتل المئات من النساء
والش ��يوخ المسلمين عند المسجد الحرام ,بل وكيف نستغرب أن يأتي ابن
باز ليفتي بجواز قتل العراقيين وإن كانوا في الصالة؟!
انن ��ا نقول لكل مخدوع إلى مس ��ارعة البراءة من ه ��ؤالء ،ذوي األيدي
الملوثة بدماء المسلمين ،فمواالتهم إعانة لهم ،ورسول اهلل Nيقول (من
ش ��رك في دم حرام بش ��طر كلمة جاء يوم القيامة مكت ��وب بين عينيه آيس
من رحمة اهلل).
وج ��اء من طريق أبي س ��عيد الخدري وأبي هري ��رة قوله( Nلو أن أهل
السماء وأهل األرض أشتركوا في دم مؤمن ألكبهم اهلل في النار).
لذا فقد كان ابن عباس يرى (أنه ليس لقاتل النفس المؤمنة من توبة)
كما رواه مسلم.

املهدي والزهـــــــــــــــــراء Lيف الكتاب املقد�س

فول ��دت ابنا ذك ��را عتيدا أن يرعى جميع األمم بعص ��ا من حديد .واختطف
ولده ��ا إل ��ى اهلل وإلى عرش ��ه .والمرأة هربت إل ��ى البرية حيث له ��ا موضع معد
من اهلل لكي يعولوها هناك ألفا و مئتين وس ��تين يوما) فيبتدئ يوحنا الالهوتي
رؤياه بمش ��اهدة امرأة في الس ��ماء تلبس الشمس وكان القمر تحت قدميها فإذا
قلن ��ا إن المرأة هي الزهراء Pفيكون الش ��مس والقمر أبيها وأمها وهذا أش ��به
برؤيا يوس ��ف Qحيث يقول القران الكريم على لسان يوسف( Qإِ ْذ قا َل يُوسُفُ
ساجدينَ)
أَِلبيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَ� �رَ َكوْ َكباً وَ الشَّ� �مْسَ وَ الْ َقمَرَ رَأَيْتُهُمْ لي ِ
وكذل ��ك فإن الكتاب المق ��دس يذكر هذه الحادثة في س ��فر التكوين 10-9 :37
(ورأى حلما آخر فقصه على إخوته قال (رأيت حلما آخر كأن الش ��مس س ��اجدة
ل ��ي والقمر واحد عش ��ر كوكبا)) وتفس ��ير اآلية القرآنية والنص هو أن الش ��مس
والقمر هما أبوا يوس ��ف واألحد عش ��ر كوكب ��ا هم إخوته من أبي ��ه وعند الرجوع
إلى النص األول بعد أن قلنا إن الشمس والقمر هما أبوا تلك المرأة ،فاألب هو
خير البشر وأفضل األنبياء والمرسلين ،واألم هي أفضل أزواج النبي وأوالهن،
وأوّل النس ��اء إيمانا ،والمواس ��ية لرسول اهلل بمالها ونفس ��ها وهي حقا كما قال
عنها رس ��ول اهلل Nكما جاء عن أم س ��لمة زوج النبي (فلما ذكرنا خديجة بكى
رسول اهلل Nثم قال :خديجة وأين مثل خديجة ،صدقتني حين ك ّذبني الناس
وآزرتن ��ي على دين اهلل وأعانتني عليه بمالها ،إ ّن اهلل عز وجل أمرني أن أبشّ ��ر
خديج ��ة ببيت ف ��ي الجنة من قصب ال صخ ��ب فيه وال نصب) ولعل اإلش ��ارة في
الن ��ص (والقمر تحت رجليه ��ا) هو لعلوّ مقام فاطمة الزه ��راء ،فهي أفضل من
أمها خديجة بل هي أفضل نساء العالمين على اإلطالق.
وأما قوله (وعلى رأس ��ها إكليل من اثني عش ��ر كوكبا) فنودّ أن نشير إلى أن
هذا العدد وهو (اثنا عش ��ر) قد ورد كثيرا في الق ��ران الكريم والكتاب المقدس
حي ��ث إن وع ��د اهلل لنبيه إبراهيم في ولده إس ��ماعيل بأن يكث ��ره وينميه ويجعله
أم ��ة عظيمة ويلد اثني عش ��ر رئيس ��ا (إماما) ,وأبناء يعق ��وب كان عددهم اثني
عش ��ر ،ونقباء بني إس ��رائيل الذي ��ن اختارهم نبي اهلل موس ��ى ،واحداً من كل
س ��بط من أسباط بني يعقوب (إسرائيل) كانوا اثني عشر أيضا ،ورسل المسيح
(حواريوه) كانوا اثني عش ��ر ،ويخبر اإلنجيل بأنهم سيجلس ��ون على اثني عش ��ر
كرس ��يا ليدينوا أسباط بني إسرائيل االثني عش ��ر ،وعموم المسلمين يعتقدون
بصحة الحديث المروي عن النبي األكرم Nبكون األئمة اثني عش ��ر وكلهم من

قريش وإن اختلفوا في مصداق هؤالء األئمة ,إال أن األمامية يعتقدون أن االثني
عش ��ر إماما القرش ��يين هم عترة النبي Nأولهم علي أمي ��ر المؤمنين وأخرهم
القائم المهدي.Q
وبالرجوع إلى النص نجد أن هؤالء االثني عشر كوكبا مرتبطين بتلك المرأة
الوالدة لذلك الذكر العتيد الذي يحكم العالم كله بس ��يفه ,وعندما نريد تطبيق
معنى االثني عشر على أي من الموارد السالفة الذكر فنجد أنه ال ينطبق إالّ على
الزهراء Pواألئمة االثني عشر الذين يعتقد بإمامتهم الشيعة اإلمامية ,حيث
أن الزه ��راء تك ��ون نقطة الوصل بي ��ن مقام الخاتمية والرس ��الة من جهة ومقام
اإلمامة التي بش ��ر اهلل بها إبراهيم بأن تكون في صلب ولده إس ��ماعيل من جهة
أخرى ,فاألئمة من بنيه ��ا كان لهم ميراث النبوة من جدهم ،وميراث اإلمامة
من أبيهم الذي هو نفس رسول اهلل ووارثه ،والأغرب الأعجب �أن مثل هذا
المق��ام ال�سامي لالئمة تق��وم بع�ض الفرق م��ن الم�سلمين بتطبيقه
على مثل معاوية ويزيد وعبد الملك و�أوالده الأربعة متغا�ضين عن
كل الجرائم والف�سوق والمعا�صي التي كانوا يرتكبونها نهارا جهارا.
أمّا التنين الذي تم ذكره في النص فهو حيوان أسطوري كبير واسمه الحية
وهو يمثل الش ��يطان ،والش ��يطان هو الشر المطلق الذي يحاول أن يضطهد تلك
الم ��رأة ويقت ��ل طفلها حي ��ن الوالدة ،أي أن ذاك الش ��ر المطلق يعل ��م أن الخير
المطلق يكمن في المولود الجديد الذي سيدمر ذلك الشر ولذا هو يريد القضاء
علي ��ه حال إبصاره للنور وقبل أن تكون له الش ��وكة والق ��وة ليحكم العالم كله كما
كان يعلم الفرعون بأن ولدا من بني إسرائيل سيولد ويدمر عرشه فعمد إلى قتل
كل ولد ذكر يولد لكن اهلل نجي موس ��ى من مكائد الفرعون بان أخفى حمل أمه
ثم تحقق الوعد اإللهي ودمر موس ��ى عرش فرعون وانتصر لدين اهلل والشيطان
أيضا باء بالفش ��ل كما تقول الرؤيا حيث ان المرأة ولدت ذك المولود وكان ذكرا
عتي ��دا مخططا له أن يخضع العالم كله تحت س ��لطته ويحكمهم بس ��يفه ولعظم
ه ��ذه المهم ��ة الربانية وللحفاظ عل ��ى القائد المناط به أم ��ر تنفيذ هذه المهمة
ف ��إن اهلل أخ ��ذ ذلك المولود إليه بع ��د أن مكّن المرأة من اله ��رب من وجه ذلك
الش ��يطان ثم بعد ذلك يسترس ��ل النص ليذكر الحرب التي تق ��وم بين ميخائيل
ومالئكته وبين الش ��يطان وأتباعه ،وكيف يس ��قط الشيطان في نهاية األمر إلى
األرض.

األدب المهدوي

تر ّقبي فجر ال�سالم

شعر :كمال السيد

ف� � � ��ي ذل � � � � ��ك ال� � � ��زم� � � ��ن ال � �ع � �ص � �ي� ��ب
وق� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��د ه � � � � � � � � � � � � � ��وت
ف� � � �ي � � ��ه ال� � � � �ح� � � � �ض � � � ��ارة ل� �ل� �م� �غ� �ي���ب
واج � � �ت� � ��اح� � ��ت ال � � ��وط � � ��ن ال� �خ� �ص� �ي ��ب
ف� ��ي ال �ل �ي �ل��ة ال� �ظ� �ل� �م ��اء آالف ال ��ذئ ��اب
ف� � � � � ��إذا ال � � �ك� � ��واك� � ��ب ف � � ��ي ان � �ط � �ف� ��اء
وإذا ال� �س�ل�ام م��س��مّ��ر ف � ��وق ال �ص �ل �ي��ب
ي � � � ��ا أي � � � �ه� � � ��ا ال � � �ق � � �ل� � ��ب ال � �ك � �س � �ي� ��ر
ح � � � � � �تّ� � � � � ��ام ه� � � � � � � ��ذا االن � � � �ت � � � �ظ� � � ��ار
ي� � � � ��ا أي � � � �ه� � � ��ا ال � � � � �ب� � � � ��در ال � �م � �ن � �ي� ��ر
إالم ه � � � � � � � � ��ذا االن � � � � �ت � � � � �ظ� � � � ��ار
وم � �ض� ��ى ال � ��زم � ��ان ي� �ل� � ّف ��ه ع� � ��ام وع� ��ام
وأط� � � � � � � � � � ّل ب � � � � � ��در ف� � � � ��ي ال� � �ف� � �ض�� ��اء
أط� � � � � � � � � ّل م� � � � ��ن خ� � � �ل � � ��ف ال � � �غ � � �م� � ��ام
والح ن� � � �ج�� � ��م ف � � � � ��ي ال � � �س � � �م� � ��اء
ك� � ��أن� � ��ه ق� � �ل � ��ب ت� � ��وه� � ��ج ف�� � ��ي ه � �ي� ��ام
ف� � � ��ي ذل � � � � ��ك ال � � �ب � � �ي� � ��ت ال� � �م� � �ض � ��يء
ف� � � ��ي ظ�� �ل�� �م� ��ة ال� � � ��زم� � � ��ن ال � � � � � ��رديء
ه � � �ب � � �ط� � ��ت م� �ل ��ائ� � � �ك � � ��ة ال � � �س � � �م� � ��اء
ه� � �ب� � �ط � ��ت ك� � � � ��أس� � � � ��راب ال� � �ح� � �م � ��ام
ون� � �س � ��ائ � ��م م � � ��ن ج� � �ن � ��ة ال� � � �ف � � ��ردوس
ت � � � � � �ه � � � � � �م� � � � � ��س ي � � � � � � � � � ��ا ن�� � � � �ي� � � � ��ام
ه� � � � �ب � � � ��وا ف� � � �ق � � ��د ول� � � � � � ��د اإلم� � � � � � ��ام

من ر�سائل ال�صغار للإمامQ

َغيبة االمام املهدي يف ال�شعر العربي
غفران الموسوي

كما هو معروف فإن لإلمام المهدي Qبعد الخامسة من عمره غيبتين ،كانتا على نحوين :غيبة صغرى
وكبرى ،وقد استمرت األولى  69عاماً من 260هـ ـ 329هـ ،ثم بدأت الغيبة الكبرى التي تجاوزت حتى اآلن
ألف عام وتزيد .ومعنى الغيبة أنه Qموجود ،ولكنه ال يعرف ،فكأن بيننا وبينه ستراً مستوراً.
يقول الشاعر الحميري:

إ ّن ول � ��ي اهلل ي �ف �ق��د ال ي ��رى
ف�ت�ق�س��م أم � ��وال ال �ف �ق �ي��د ك��أن�م��ا

سنينا كفعل ال �خ��ائ��ف المترقب
ت �غ �يّ �ب��ه ب �ي��ن ال �ص �ف �ي��ح ال�م�ن�ص��ب

وم �ن �ت �ظ �رٌ م ��ا أخّ � ��ر اهلل وق� �تَ� �هُ

ل�ش��يٍء سُ��وى إب ��را ِز ح��قٍّ وإظ�ه��ا ِر

ل��ه غ�ي�ب��ة ال ب� �دّ م��ن أن يغيبها
ف�ي�م�ك��ث ح �ي �ن �اً ث��م ي�ظ�ه��ر حينه

ف �ص �لّ��ى ع �ل �ي��ه اهلل م ��ن م�ت�غ�يِّ��ب
ف �ي �م�لأ ع � ��دالً ك ��ل ش� ��رق وم �غ��رب

والحميري في البيت األول كأنه يقارن بين اإلمام Qوالنبي موسى Qالذي أَنزل فيه تعالى ( َفخَرَجَ مِنْها
خائِفاً يَتَر ََّقبُ قا َل رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْ َقو ِْم الظَّالِمِينَ) فمن عوامل الغيبة وأسبابها هو الوقوع بأيدي الظلمة ،ومن
أسبابها أيضاً التمهّل وصوالً إلى إبراز الحق.
يقول الشاعر جعفر الخطي:
ويقول الحميري في الغيبة الكبرى لإلمام Qعلى الرغم من أن اإلمام المنتظر Qلم يكن قد ولد بعد:

كما يقول األديب السيد جواد الحسيني في قصيدة له:

ب �ـ �شّ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر اهلل ب� ��ه م�خ�ل��وق�ـ�ـ�ـ��ه
ف� �ي ��ه س� ��ر ال� ��وح� ��ي ف� ��ي غ�ي�ب�ت��ه

ل�ي�ق�ـ�ـ�ي��م ال �ق �س��ط وال �ح �ـ �ـ �ـ �ـ��ق بنا
غ � ��اب ع� �نّ ��ا ف � �ـ � �ت� ��وارت ش�م�س�ن��ا

إالم انتظاري يا ابن فاطمة الزهرا
بما طال ليــل الدين حتى كأنمــــا
قضينا بها الفا ونيفاً وما انقضـت

أال تنقضي أع��وام غيبتك الكبرى
تمطى ب��ه ب��اع�اً إذا م��ا دن��ت شبرا
أم��ا ملئت ظ�ل�م�اً أم��ا ملئت ج��ورا

وعل ��ى الرغ ��م من تجاوز الغيبة الكبرى لإلم ��ام Qأكثر من ألف عام إال أن ذلك ل ��م يثن المؤمنين من
االيمان الراسخ بهذه العقيدة ومن الصبر في انتظار الفرج.
يقول الشاعر أبي سهل أحمد قفطان الرياحي السعدي:

في الغيبةِ يمكن اس ��تجماع تجارب األمم الس ��الفة والتمحيص االعدادي لجيل الظهور .ومن المؤسف أ ّن
من الناس من يكون مردود الغيبة عليه س ��لبياً ال إيجابياً ،فطول مدتها يجعله يش ��كك باإلمام ،Qوقد نهانا
اإلمام الصادق Qعن ذلك ،وبيّن Qأنه حتى إذا غاب فإنه ينفعنا كالشمس التي خلف السحاب.
وقد أجاد الدكتور محمد حسين الصغير في التعبير عن ذلك بقوله:

تغيبت ح�ت��ى ق�ي��ل :إن��ك ل��م تكن
ف�م��ن م�ن�ك��ر ال ع��ن دل �ي��ل وحجة
وم��ا خفيت شمس النهار لناظر

ب � ��دا م� ��ن ال��غ��ي��ب إل � ��ى ال �ش �ه��ود
م� ��ن م �س �ت �س��ر ع���ال���م األس � � ��رار

كما أن اإلمام المهدي Qيقوم في غيبته وبأس ��اليب تتناس ��ب مع ش ��روطها بإظهار مستمر وغير مباشر
آلي ��ات الدي ��ن الحق وإيصالها إلى الناس لك ��ي يهلك من هلك عن بينه ويحيي من ح ��ي عن بينه ،يقول أحد
األدباء:

ي��ا غ��ائ��ب اآلل ال ��ذي ظ �ه��رت به
ها أنت تظهــــر كل آن آيـــةً فيها

آي ��ات� �ه ��م م���ن غ �ي �ب��ة ال�م�س�ت�ك�ت��م
ال� �م� �ن ��ى ل � �ف� ��راس� ��ة ال� �م� �ت ��وسّ ��م

من هنا يظهر أدب مهم من آداب التمس ��ك الصادق والعميق بوالية إمام العصر وهو أن يس ��عى المؤمن
للبح ��ث ف ��ي ما يدور حوله ليرى ه ��ذه اآليات المحمدية الت ��ي يظهرها خليفة اهلل المه ��دي Qويجتهد لتعلم
المنهج الرباني منها في تدبير شؤون العباد والسير على وفقها ،يقول هذا األديب أيضاً:

م��ن ال ت��رى عيناه ن��ورك مشرقاً
م��ن ال ي ��راك بكل ش��يء حاضرا
لم ي��درك الفتح المبين ولم يـزل

عند الصباح وف��ي المساء المظلم
تلقــي وصــــايا ال ��ربِّ للمتعـــلم
ف��ي غفلــــة ع��ن رب��ك المتعظــــم

أين الطالب بدم املقتول بكربالء؟

محمد حسين األنصاري

من مصطفى محمد إلى حجة اهلل اإلمام المنتظرQ
السالم عليكم يا موالي ورحمة اهلل وبركاته
يا موالي المهدي إني مشتاق إليك كثيرا وأوّد أن تظهر سريعا ألكون
من أنصارك وأعوانك لتمأل هذا العالم بالقس ��ط والعدل إننا منتظرون
ف�ل�ا تطيل غيبت ��ك علينا اللهم بيّ ��ض صحيفة أعمالنا حت ��ى نكون عند
حسن ظن إمامنا وحتى يفرح بشيعته ويفخر بهم اللهم اهدنا إلى طريق
اإليمان لنس ��ير على منهج اإلمام ونقتدي به موالي أرجو أن تصل إليك
رس ��التي وأتمنى أن تجيبني عليها حتى ولو في األحالم والسالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.
المنتظِر مصطفى محمد

أي� � �ه � ��ا ال � �ح� ��ام � �ـ� ��ل إرث األن � �ب � �ي� ��اء
أي� � �ه�� ��ا ال�� �ط� ��ال�� �ـ� ��ب ب � ��ال� � �ث � ��أر ال� � ��ذي
إن� � �ن � ��ي أس� � � � ��أل ي� � ��ا اب� � � ��ن األن � �ب � �ي� ��اء
ك � � ��ل ج�� � � ��رم ج�� � � ��ره ج�� � � ��رم ا ُألول� � � � � ��ى
إن� � � �ه � � ��م ل� � �م � ��ا رأوا س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ي ��دن ��ا
ش � � �ـ � � �ـ � � �رّدون� � ��ا ت� �ب� �ع� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��وا آث� � ��ارن� � ��ا
ك� ��م ن� �ن ��اج� �ي ��ك ؟ وف� � ��ي ال� �ن� �ج���وى ل �ن��ا
وس� � � � � �ك � � � � ��ارى ك � � �لّ � � �ن� � ��ا م � � � ��ن ش� � ��دة
ح � ��ال� � �ن � ��ا ال ت� � �س � ��أل � ��ن ع � � ��ن ح ��ال� �ن ��ا
م�� �سّ�� �ن� ��ا ال�� � �ضّ� � ��ر وال ش� � �ك�� ��وى ل �ن��ا
ح � ��ال� � �ن � ��ا ي � � ��رث � � ��ى ل� � �ه � ��ا إذ أن � �ن� ��ا
ك � �ل � �م� ��ا م � � � ��رت ع � �ل � �ي � �ن���ا ل��ي��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة
ي� ��ا رئ � �ي� ��س ال � �ق� ��وم ق� ��د ط� � ��ال ال� �م ��دى
ع� �ج� �ل���ن ح� � ��اش� � ��اك أن ت� �ن� �س���ى ل �ن��ا
ك�� ��م ن� �ن ��اج� �ي ��ك وف � � ��ي ال � �ق � �ل� ��ب م� �ن� �ىً
ي� � � � ��ا ل� � � � � �ث � � � � ��ارات ح� � �س� � �ي�� ��ن ك� �ل� �ن ��ا

ق�صة ق�صرية

يئ�س الأطباء ومل �أي�أ�س من بركة الإمامQ
يبيت ليله مسهّداً ،يفكر ويطيل التفكير
إلى حد األرق ،فهو ال يكاد ينام من الليل االّ
ساعة ،يحدث نفسه ،ويسأل كيف آل أمر
ابنته إلى هذه الحال.
 يا الهي م��اذا حل بـ (نسرين) ،بدأالضعف يشتد بها ي��وم�اً بعد ي��وم ،إنها لم
تتماثل إل��ى الشفاء رغ��م أن��ي عرضتها على
طبيب هو من أحسن أطباء البلد:
 ياهلل حتى هذا الطبيب ،وربما ليأسهمن حالتها قد أحالها لطبيب آخر.
 رحماك يا رب لقد قرر االثنان إحالتهاللرقاد في المستشفى .فماذا يعني ذلك؟
 اللهم إني أسألك اللطف في قضائك،إن الصور الشعاعية والعينات الطبية التي
أخذت لها أكدت انعدام األمل في شفائها.
 م��اذا عساي أن أفعل لقد استشريهذا الداء الخبيث في كبدها وطحالها ،لقد
أرسلت ملفها إلى اخيها المقيم في أمريكا
ولم يكن تشخيص االطباء هناك اال يأساً من
حالتها.
 م��اذا أفعل يا إلهي إنها قد ال تعيشأكثر من ستة اشهر كما صرح بذلك األطباء؟
 إلهي وخالقي مالي إالّك ملجأ ،وليسلي غيرك مالذاً.
بينما ال��وال��د ف��ي ه��ذا الخضم تعصف
به األفكار ويأخذه التفكير كل مأخذ ،وفي

محمد حسن عبد

غضون ذلك ،قادته فطرته ،ودله إيمانه إلى
الذهاب إلى (مسجد جامكران) في ضواحي
قم المقدسة  ..لقد قصد أحد الصالحين في
المسجد أن يقيم مجلس دعاء لشفاء ابنته
 ..بينما قضى هو ليلته يتعبد ويدعو ،هناك
يتوسل إلى اهلل تعالى بوليّه المهدي Qفإنّه
لم يفقد األمل بشفاء ابنته.
وبينما هو على هذه الحال  ..وفي احدى
جلسات العالج الكيمياوي  ..كانت المفاجأة
 ..وبعد أن أعيد أخذ التحاليل الطبية والصور
الشعاعية ،فلقد استولى العجب على الطبيب
المعالج وهو يقول لوالد الفتاة.
 باهلل قل لي ماذا فعلت يا رجل  ..ماذاعملت البنتك؟
دهش الرجل وقال للطبيب.
 ما األمر ،وماذا حدث لها؟أجاب الطبيب.
 لقد غابت جميع األورام السرطانيةعن ابنتك ،بل حتى آثارها.
 ل�ق��د غ�م��رت األب ال�ب�ه�ج��ة ،ودم��وعالفرح تغرق عينيه وهو يقول للطبيب.
 لم أفعل شيئاً طبياً ولكني لجأت إلىال��ذي يلجأ إليه المضطرون ،وتوسلت إليه
بوليّه موالي صاحب الزمان.Q
لقد يئس األطباء من شفاء ابنتي ،ولم
أيأس من بركة اإلمام.Q

مظلم كان هالعالم

جابر الكاظمي

وأشكلت حتى قيل ج��از ع��ن الحدِّ
ومن جاحدٍ غاو مُصرٍّ على الجحد
وما حجبت فالذنب لألعين الرَّمد

نع ��م فالذنب فين ��ا ،إذ حجَبَتْ ذنوبنا بيننا وبين الطلعة البهية ،ومع ذلك فإننا بفيض وجوده المس ��تور
نعيش في هذه الدنيا.ولوال ذلك الوجود لساخت األرض بنا.
يقول الشيخ محمد حسين الغروي االصفهاني Hفي ديوانه المسمى باألنوار القدسية:

أك� ��رم ب��ه م��ن غ��ائ��ب مشهــــود
أش ��رق ك��ال�ش�م��س ض�ح��ى النهار
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أيّ � �ه � �ـ� ��ا ال� �ط ��ال� �ـ ��ب دحْ� � � ��ل األص� �ف� �ي ��اء
ل� �ح� �س� �ـ� �ي ��ن ي� �ن� �ت� �م ��ي م� � ��ن ك� �ـ� �ـ ��رب�ل�اء
واس� � �م�� ��ح اآلن ف � �ق� ��د ف � � ��اض اإلن � � ��اء
أس� � �س � ��وا ف � ��ي أم � ��رن � ��ا أس ال� �ش� �ق ��اء
ق� ��ائ� ��د ال� � �ق � ��وم ت�� � � ��وارى ف � ��ي ال� �خ� �ف ��اء
م � �زّق� ��ون� ��ا م� �ث ��ل ت� �م ��زي ��ق ال �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��داء
ب� �ع ��ض س � �ل� ��وى ع� �لّ� �ه ��ا ت � �ل� ��وي ال� �ب�ل�اء
ت � �ت� ��رك األل � � �ب� � ��اب ح � �ي� ��رى ف � ��ي خ � ��واء
ن�� �ح� ��ن ح�� �ت� ��ى ف� � ��ي ق� � ��ران� � ��ا غ� ��رب� ��اء
غ� �ي ��ر ب� �ع ��د ال� ��وص� ��ل ي� ��ا ح� �ب ��ل ال �س �م��اء
ف � � ��ي ف � �ل� ��اة دون زاد دون م� ��اء
ص � ��درن � ��ا ي� � � � ��زداد ض� �ي� �ق ��ا وال� �ف� �ض���اء
ن � �ش � �ت � �ك� ��ي هلل م�� � ��ن ث� � �ق � ��ل ال� � �ب �ل��اء
م� �ث� �ق�ل�ا م �س �ت �ض �ع �ف��ا ي� ��رج� ��و ال� �ل� �ق ��اء
ع� �ـ� �ـ� �لّ� �ه ��ا ت � ��أت � ��ي ول�� � ��و ب � �ع� ��د ال� �ع� �ن ��اء
ق���د ح �ف �ظ �ن��اه��ا ,م �ت��ى ه� � �زّ ال� � �لّ� ��واء ؟

مـظـلم ك ��ان ه��ال�ع��ال��م و م��ا أق ��در أوص�ـ�ـ�ـ��ف ل��ك ظ�لام��ه ووح �ش��ة المنظر
وب ��دت ه��ال��دن�ي��ا ت�ت��أم��ل ب�ص�ي��ص ال�ن�ـ�ـ��ور وي��زي��ل ال �س��واد و ي�ع�ك��س المظهر
أرب �ـ��ات �ـ �ع �ـ��ش ن� ��ور ال� �ب ��اري س �وّاه �ـ �ـ��م م��ن ن� ��وره و ب ��دت ه��ال��دن �ي��ا تتنــور
أول ن��ور ن��ور المصطفى المختـــار م��ن س��اق ال �ع��رش الح ب�ش�ع��اع أخضر
وازدان��ـ��ت ال��دن�ي��ا بنفـس ه��ذا اللــــون يسطع م��ن جبين المرتضى حيدر
وث��ال��ث ن ��ور ن ��ور ال ��زه ��را و ال��راب �ـ �ـ �ـ��ع ن��ورال �ح �س��ن ب �ي��ن ال � ��وردي واألص �ف��ر
وخ��ام��س ن ��ور ي��زه��ي م��ن وري ��د ح�س�ي��ن ي�ش�ب��ه ل ��ون دم ��ه و ال �ش �ع��اع أحمــر
وم��ن ب�ع��ده علـي السجــاد والباقـــــر وال �ص��ادق و اب�ن��ه م��وس��ى ب��ن جعفر
ون ��ور ال��رض��ا زاه ��ر و ال �ج��واد اوي�ـ�ـ�ـ��اه وع�ل��ي ال �ه��ادي مثلهم ب��ال�ع��رش أزه��ر
وث �ـ��ال��ث ع �ش��رن��ور ال�ع�س�ك��ري ال��زاه��ي وال ��راب ��ع ع�ش��ر ب��ال�م�ه��دي يتقـــــرر
ن �ـ��ور ال�ـ�م�ه��دي أص �ب��ح خ��ات��م األن �ـ �ـ �ـ �ـ��وار ي�س�ط��ع ب��ال�ل�ط��ف و ي�م�ث��ل ال�م�ص��در
وب�ل�ي�ل��ة ال�خ��ام��س ع�ش��ر م��ن شعبـــان ي �ص��ادف م��ول��ده وه��ال�ع��ال��م استبشر
وإح �ـ �ن �ـ��ا شـيعته وه��ال �ف��رح��ه غ�م��رت�ن��ا وب�ن�ف�ح��ة ع�ب�ي��ر ال �م �ه��دي نتعطـــــر
ل�ـ�ي�ـ�ل�ـ��ة زاه��ي��ة و م �ع �م��ورة ب��األف �ـ �ـ��راح ك��ل ل�ح�ظ��ة ت �م��ر ب�ي�ه��ا ال��ف��رح يكثر
وث �ـ��ان �ـ �ـ �ـ��ي ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رح وي �ـ �ـ �ـ��ا ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وم ال �ـ �ل �ـ��ي ي �ـ �ش��ع م ��ن غ�ي�ب�ت��ه و يظهـــر

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

ضع خ ّطاً على كلمات الحديث الش��ريف واس��تخرج كلمة الس��رّ المكوَّنة من ()12
حرفاً ،تبيّن لك حالة اإلمام Qفي غيبته كما يصفه أهل البيت ،Kعن اإلمام الباقر:Q
أن _ المرأة _ لتقضي _ في
( ...وتؤت��ون _ الحكم��ة _ في _ زمانه _ حتَّى _ َّ

_ بيتها _ بكتاب _ اهلل _ تعالى _ و ُسنَّة _ رسول اهلل.)N

 20جمادى الثانية والدة �سيدة ن�ساء العالمين فاطمة الزهراءP

توقيع الإمام Qلمحمد بن �إبراهيم بن مهزيار
جاء في (الخرائج والجرائح) ،الباب
الثالث عشر في معجزات اإلمام:Q
(روي ع ��ن محم ��د ب ��ن ابراهي ��م ب ��ن
مهزيار قال ش ��ككت عند وف ��اة أبي محمد
 Qوكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله
فرك ��ب الس ��فينة وخرجت معه مش ��يعاً له
فوع ��ك فقال ردن ��ي فهو الم ��وت واتق اهلل
ف ��ي هذا المال وأوصى إل ��ي ومات وقلت ال
يوصي أبي بش ��يء غي ��ر صحيح أحمل هذا
المال إلى العراق وال أخبر أحداً فان وضح

لي ش ��يء أنفذت ��ه وإال أنفقت ��ه ،فاكتريت
داراً عل ��ى الش ��ط وبقي ��ت أيام� �اً ف ��إذا أنا
برسول معه رقعة فيها:
ٍ
ي ��ا محمد معك كذا وك ��ذا ،حتى قص
علي جميع ما معي.
فسلَّمت المال إلى الرسول وبقيت أياماً
ال يرفع بي رأس فاغتممتُ.
فخرج إلي:
قد أقمناك مقام أبيك فاحمدِ اهلل).

 ج ��اء ف ��ي إثب ��ات الوصي ��ة ص-226 227عن الحميري عن محمد عن عيس ��ى ,عن
الحرث بن مغيره ,عن أبي عبد اهلل Qقال:
(القائ ��م Qإم ��ام ابن إمام ,يأخ ��ذون منه
حاللهم وحرامهم قبل قيامه )...
 ج ��اء في كم ��ال الدي ��ن ج  2ص 653ب 57ح ...17ع ��ن أبي جعف ��ر الباقر Qعن أبيه
 ,Qع ��ن جده ,قال :قال أمي ��ر المؤمنين علي
بن أبي طالب Qوهو على المنبر:
(يخ ��رج رج ��ل م ��ن ولدي ف ��ي آخ ��ر الزمان
أبيض اللون ,مشرب بالحمرة ,مبدّح البطن,

عريض الفخذي ��ن ,عظيم مش ��اش المنكبين,
بظهره شامتان ,ش ��امة على لون جلده ,وشامة
على شبه شامة النبي Nله اسمان :اسم يخفى
واس ��م يعلن ,فأم ��ا الذي يخف ��ى فأحمد ,وأما
ال ��ذي يعلن فمحمد ,إذا ه ��ز رايته أضاء لها ما
بين المش ��رق والمغرب ,ووض ��ع يده على رؤوس
العب ��اد فال يبقى مؤمن إالّ وصار قلبه أش ��د من
زب ��ر الحدي ��د ,وأعط ��اه اهلل تعالى ق ��وة أربعين
رج�ل�ا ,وال يبق ��ى مي ��ت إال ودخل ��ت علي ��ه تلك
الفرحة (في قلبه) وهو في قبره ,وهم يتزاورون
في قبورهم ,ويتباشرون بقيام القائم.)Q

ت�سل�سل الكتاب:

نهنئ �صاحب الع�صر والزمان ومراجع الدين العظام والعالم
اال�سالمي بوالدة فاطمة الزهراءP

من منا�سبات ال�شهر:
 :3شهادة سيدة النساء فاطمة الزهراء Pبنت النبي محمد
 Nعام  11هـ( ,على رواية ال ( )95يوماً).
 :8خ ��روج النب ��ي محم ��د Nإل ��ى خيب ��ر لمقاتل ��ة اليهود في
حصونهم عام  7هـ.
 :13وفاة أم البنين (فاطم ��ة بنت حزام الكالبية) زوجة أمير
المؤمنين Qوأم العباس وإخوته Kعام 64هـ.
 :20والدة الصديقة فاطمة الزهراء Pبنت النبي محمدN
في مكة ،السنة الخامسة للبعثة النبوية الشريفة.

 :21وف ��اة ام كلثوم بنت اإلمام أمير المؤمنين Qس ��نة  61هـ
بعد رجوعها من كربالء بأربعة أشهر عام  61هـ.
 :23وف ��اة العالم ��ة نج ��م الدين جعف ��ر بن س ��عيد المعروف
بالمحقق الحلي  Hعام  676هـ.
 :28ط ��واف عب ��د المطل ��ب بالنب ��ي محم ��د Nح ��ول الكعبة
وإيداعه عند حليمة إلرضاعه.
 :29وفاة الس ��يد محم ��د البعاج (رحمه اهلل) ب ��ن اإلمام علي
الهادي Qفي سامراء عام  252هـ ودفنه في بلد.

ن�صو�ص ن�ستقيها من عامل الوحي نتناول فيها عقيدة
الرجعة وفقاً للكتاب وال�سنة
 قال تعالى:(وَعَ� �دَ اللهَُّ الَّذي� �نَ آمَنُوا مِنْ ُكمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْ� �تَخْلِ َفنَّهُمْ فِي أَْ
الر ِْض َكمَا اسْ� �تَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ َقبْل ِِهمْ وَ
لَيُم َِّكنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَض ى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف ِِهمْ أَمْناً يَعْبُدُونَن ي ال يُش ِْر ُكو َن ب ي شَيْئاً وَ مَنْ َك َفرَ بَعْدَ
ذلِكَ َفأُولئِكَ هُمُ الْفاسِ ُقو َن) النور.55:
 جاء في كمال الدين وتمام النعمة ،أن النبي Nقال: نش ��رت صحيفة (الع ��رب) القطري ��ة بتاري ��خ  2010/1/22وفيردّها على أسئلة القراء ،وضمن سؤال بعنوان (االيمان بالمهدي المنتظرQ
(كلما كان في األمم السالفة يكون مثله في هذه األمة حذو النعل بالنعل ،والق ّذة بالق ّذة).
َ للهَُّ قال المتخصص باإلجابة عن األسئلة:
 حي ��ث انه م ��ن الواضح جداً ان الرجع ��ة قد وقعت في األمم الس ��ابقة كما في قوله تعال ��ى ( َفأماتَهُ ا( ...هذا ال يعني أنني ال أؤمن بقدوم المهدي.)... Q
مِائَةَ) ،فبداللة الحديث ال بد من وقوع الرجعة في هذه األمة.

(م�سابقة �أكتب لإمامك)

ال�سنن الواردة يف الفنت

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�سلم الر�سائل �إلى مرك��ز الدرا�سات التخ�ص�صية في االمام
المهدي Qمبا�شرة �أو تر�سل �إلى موقع المركز
العراق /النجف اال�شرف� /شارع ال�سور /قرب جبل الحوي�ش
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رابـــــــطة
�إحياء دعاء الندبة

من عالمات الظهور اخلراب و�ضيق املعي�شة
�إنجيل متى
جاء في اإلصحاح الرابع والعش ��رين من (انجيل
متى) إش ��ارة إلى ح ��دوث الخراب والح ��روب وضيق
المعيشة كعالمة من عالمات مجيء المخلص:
َاب الَّتِي
متَ ( 15 :24فمَتَى نَ َظرْتُمْ ِرجْسَ� �ةَ الْخَر ِ
َق ��ا َل عَنْهَا دَانِي ��آ ُل النَّبِيُّ َقائِمَةً فِي الْمَ� �كَانِ الْمُ َقد َِّس
لِيَ ْفه َِم الْ َق ��ا ِرئُ_ وفيه ايضا توصيات بلزوم االيواءفي المرتفعات).
م ��تَ ( 16 :24فحِينَئِذٍ لِيَهْر ُِب الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ
إِلَى الْ ِجب َِال).
ْ
مت( 17 :24وَالَّذِي عَلَى الس َّْط ِح َفالَ يَن ِْز ْل لِيَأخُ َذ
مِنْ بَيْتِهِ شَيْئاً).

اعمال ال�شهر:
يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
_ إحياء ذكرى ش ��هادة الس ��يدة فاطمة الزهراء Pفي اليوم
الثالث منه ألن بإحيائها إحياء للدين وثورة الحق ضد الباطل.
_ يصلي في أي يوم منه أربع ركعات بسالمين ،وفي اي وقت
شاء ،وكما هو مفصل في كتاب مفاتيح الجنان ص.297
_ في اليوم العشرين :يستحب زيارة الصديقة الزهراء,P
والص ��وم فيه ,والتصّ ��دق على الفقراء كما جاء ف ��ي كتاب مفاتيح
الجنان أيضاً في ص.297

فرح موسى

م ��ت( 18 :24وَالَّذِي فِ ��ي الْحَ ْق ِل َف�ل َ�ا يَر ِْجعْ إِلَى
وَرَائِهِ لِيَأْخُ َذ ثِيَابَهُ).
مت( 19 :24وَوَيْ ٌل لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ
ا َألي َِّام).
م ��ت( 20 :24وَصَلُّ ��وا لِ َك� �يْ الَ يَ ُك ��و َن هَرَبُ ُكمْ فِي
شِتَاٍء وَالَ فِي سَبْتٍ).
متَ ( 21 :24ألنَّ� �هُ يَكُو ُن حِينَئِذٍ ضِي� �قٌ عَظِيمٌ لَمْ
يَ ُكنْ مِثْلُهُ مُنْ ُذ ابْتِدَا ِء الْعَالَ ِم إِلَى اآل َن وَلَنْ يَكُو َن).
مت( 22 :24وَلَوْ لَمْ تُ َقصَّرْ تِلْكَ ا َأليَّامُ لَمْ يَخْلُصْ
جَسَدٌ .وَلكِنْ َألج ِْل الْمُخْتَارِينَ تُ َقصَّرُ تِلْكَ ا َأليَّامُ).

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 الفيديوية ليت�سنى ن�شرها عبر عنوان الرابط �أدناه
www.m-mahdi.com/nodba
: nodba@m-mahdi.comالبريد االلكتروني
: www.facebook.comصفحة الفيس بوك

 نش ��رت (الفلس ��طيني الين) اإللكتروني ��ة بتاري ��خ  7يونيو .2010مقاالً بعنوان (أال تستجيبوا للناس) بقلم سامي عكيلة .جاء فيه:
( ...دور س ��هل مجرب مارس ��ته الحركات اإلس�ل�امية  ...األمر الذي شد
إليها أنظار العامة من الناس ألنهم رأوا فيها المهدي المنتظر.)Q

 نش ��رت صحيف ��ة (المدى) العراقي ��ة بتاري ��خ  2010/1/16مقاالبعن ��وان (دالالت العلماني ��ة والديني ��ة اتفاق ��ات واختالف ��ات) بقل ��م  :حكمت
البخاتي .جاء في المقال:
(  ...فالجماعة الدينية س ��ائرة نحو الخ�ل�اص األخروي وحتى خالصها
الدنيوي فإنه يدخل في منظورة النجاة  .المسيح والمهدي المنتظر.)Q

 ونشرت (الوطن) الكويتية بتاريخ  2010/5/22مقاال بعنوان:(حزب اهلل  ...يمهد لظهور المهدي )...Qجاء فيه:
( ...الواليات المتحدة اإلسالمية ستكون مدخال لتشكيل القرية العالمية
للمضطهدين تمهيداً للحكم العالمي لإلمام المهدي.)Q

هل تعلم؟

� ّأن

 .1عدد أصحاب اإلمام المهدي Qأول ظهوره (.)313
 .2عمر اإلمام المهدي Qعند تسلمه الخالفة كان ( )5سنوات.
 .3عمّ اإلمام المهدي( Qجعفر الكذاب) ادّعى اإلمامة كذباً بعد
اإلمام الحسن العسكري.Q
 .4أم اإلم ��ام المه ��دي Qله ��ا عدة أس ��ماء (نرج ��س _ صقيل-
-مليكة  -وسوسن .)...

