اقر�أ يف هذا العدد:

االحتفاالت بذكرى والدة منقذ الب�شرية تعم ارجاء املعمورة
حديث العدد:
عن �أبي جعفر Qقال:
ك�أين ب�أ�صحاب القائم Qوقد �أحاطوا
مبا بني اخلافقني ،فلي�س من �شيء
�إال وهو مطيع لهم)...
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خطبــــــــــــــــــــة البيان يف امليزان ()3

السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي

تمهيدنا

�شهر رم�ضان �شهر الإمام
ميّ ��ز اهلل س ��بحانه وتعال ��ى أش ��ياء ع ��ن
أش ��ياء ,ليعط ��ي لإلنس ��ان م ��ن خ�ل�ال ه ��ذا
التميي ��ز دافع� �اً ف ��ي الس ��عي والتق ��دم إلي ��ه,
وليس ذل ��ك منه عز وجل إال إلعطاء اإلنس ��ان
مزي ��داً من الفرص للتقرب من ��ه ونيل رضاه,
وم ��ن بين م ��ا جعله اهلل مميزاً عن غيره ش ��هر
رمضان إذ ميّزه بع ��دة ميّزات ,منها أن أنزل
في أيامه دستور اإلسالم وطريق هداية البشر
وه ��و الق ��رآن ,ومي ��زه كذلك بأن جع ��ل أيامه
ليس ��ت كاأليام ,إذ رفع فيها حاالت التش ��ابه
بين اإلنس ��ان والمخلوق ��ات األدون منه ليرتقي
باإلنس ��ان إل ��ى حالة المالئكة ف ��ي الصوم عن
الطعام والش ��راب والملذات التي تجر اإلنسان
إل ��ى األدن ��ى ,فنج ��د ش ��هر رمضان يس ��حب
اإلنسان إلى األس ��مى ,وميّزه كذلك بأن جعل
س ��اعاته وأيامه مضاعف ��ة ,إذ أن ليلة واحدة
في ��ه تعدل عمر اإلنس ��ان بأكمله ,ثم ميزه بأن
جعل ��ه ربيع� �اً للق ��رآن ,والقرآن ه ��و الحقيقة
األخ ��رى والوجه اآلخر لإلمام ��ة ,فاإلمام هو
الق ��رآن والقرآن ه ��و اإلمام ,فإذا ميز ش ��هر
رمضان بأنه ش ��هر القرآن فالب ��د وبدون أدنى
ش ��ك بأنه ش ��هر اإلم ��ام ,فكل خط ��وة باتجاه
الق ��رآن تع ��د باألضع ��اف عن ��د اهلل في ش ��هر
رمض ��ان ,وكذلك كل خطوة باتجاه اإلمام في
شهر رمضان تعد باألضعاف مقارنة بغيره من
شهور السنة.
وتكش ��ف لنا األحاديث المروي ��ة عن أهل
البي ��ت Kبعضاً م ��ن تل ��ك الحقيق ��ة اإللهية
القدسية المخزونة ,حيث سلّطت الضوء على
الدعاء لإلمام في ش ��هر رمضان ,وفي أفضل
ليلة فيه وجعلت أهم دعاء يدعو به اإلنس ��ان,
وفي أهم ش ��هر وأفض ��ل ليلة هو ذل ��ك الدعاء
بالحف ��ظ والرعاي ��ة وتعجي ��ل ظه ��ور اإلمام,
فه ��ذه األحاديث تعكس حال ��ة العالقة العميقة
والتراب ��ط الوثيق بين اإلمام Qوهذا الش ��هر
الفضيل.
إذن ما هو دورنا اتجاه مهدينا الغائبQ
في ش ��هره وكيف نستثمر س ��اعات هذا الشهر
المميز في التقرب إلى واسطة الفيض وساحة
القرب اإللهي ,تلك الساحة التي يتنزل عليها
ف ��ي ليلة القدر كل أمر ,ويصدر عنها مقدرات
العباد.
وطبيع ��ي فإن ��ه كلم ��ا كان اإلنس ��ان أقرب
إل ��ى اإلمام Qف ��ي س ��اعات الفي ��ض والبذل
الس ��نوي ,فه ��و أق ��رب لتقب ��ل تل ��ك البركات
النازلة والخيرات الواصلة.
فالب ��د لإلنس ��ان م ��ن أن يلتفت ف ��ي هذا
الش ��هر إلى هذه الميزة ,ويس ��تثمر الحالة في
توثي ��ق عرى العالقة بين ��ه وبين إمامه Qعلى
أق ��ل تقدي ��ر ال ألجل اإلم ��ام Qب ��ل ألجله هو
وألجل أن يحظى بخير وافر قد يكون س ��بباً في
تنظيم شأنه إلى آخر عمره.
فينبغي أن نستعد لهذا الشهر بكل طاقتنا
وأن نوفر لنيل ما في ��ه كل إمكاناتنا وأن نتقدم
باإلخ�ل�اص والني ��ة الصادقة والعم ��ل الدؤوب
إلى إمامنا عس ��ى إن رآنا عل ��ى هذه الحالة أن
تش ��ملنا عين رعايت ��ه وتفيض علين ��ا من يديه
الكريم ��ة تلك البركات النازلة في هذا الش ��هر
رئي�س التحرير
		
المبارك.

بعد ان تناولنا بالذكر م��ا ع��رج عليه الباحثون في
الحديث واللغة العربية ،والمتخصصون في البالغة مما جاء
في النصين األول والثاني من خطبة البيان المنسوبة ألمير
البالغة والبيان اإلمام علي بن أبي طالب ،Qالمنشورين
في العدديين  37و  38من (صدى المهدي.)Q
وسنتناول بالبحث هذه الحلقة ما يخص النص الثالث
من هذه الخطبة.
بقي علينا :أن نشير إلى بعض المؤاخذات التي سجلناها
على النص الثالث واألخير ،لما زعم انه خطبة ألقاها أمير
المؤمنين Qعلى أصحابه في الكوفة وق��د ذك��ر فيهاQ
طائفة من المالحم التي تسبق ظهور حجة اهلل عليه آالف
التحية والسالم في آخر الزمان.
وهي الخطبة التي أطلقوا عليها اسم (خطبة البيان).
وقبل أن ندخل في تسجيل المؤاخذات المشار إليها،
ن��ودّ أن نشير إل��ى أن بعض ال�ف�ق��رات لما كانت مشتركة
فيما بين هذا النص الثالث واألخير ،وبين رفيقيه اللذين
سبقاه ،ف��إن م��ن الطبيعي أن ال نتعرض لكثير م��ن هذه
الفقرات مكتفين بما سجلناه عليها فيما سبق..
وبالنسبة لما نريد اإللماح إليه بالنسبة في هذا النص
نقول:
إن نقاط الضعف في هذا النص كثيرة ،ولكننا نكتفي
باإللماح إلى ما يلي:
نظرة في سند هذا النص:
يقول الراوي في مطلع هذا النص( :وقد ثبت عنه علماء
الطريقة ،ومشايخ الحقيقة ،بالنقل الصحيح ،والكشف
الصريح :أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك�رّم اهلل
وجهه قام على منبر الكوفة الخ.)..
فنالحظ على هذه الفقرة:

أوالً:
إن� ��ه ي �ظ �ه��ر أن
ال� ��راوي ل�ه��ا ه��و من
أه ��ل ال �س �ن��ة ال��ذي��ن
ي� �خ� �ت���ارون ع� �ب ��ارة
(ك� ��رم اهلل وج �ه��ه)
في ثنائهم على أمير
المؤمنين).
وثانياً:
إن ه��ذه الفقرة
ق� ��د ص ��رح ��ت ب� ��أ ّن
سند ه��ذه الخطبة:
هو النقل الصحيح والكشف الصريح ،ولكن هذا الصحيح،
وذلك الصريح إنما ثبت لخصوص علماء الطريقة ،ومشايخ
الحقيقة ،وال ندري لماذا لم يثبت ذلك أيضاً عند العلماء
والباحثين ،أو نقاد الحديث والمحدثين.
وثالثاً:
ً
وال ندري أيضا كيف ثبتت هذه الخطبة بالكشف ،الذي
هو وسيلة غير عادية ،ولماذا لم تثبت سائر أحكام اإلسالم
وحقائق الدين ومعارفه وتعاليمه بطريقة الكشف الصريح
أيضاً ..وهكذا الحال بالنسبة إلى القرآن والسنة المطهرة،
وحوادث التاريخ.
وي �ب��دو أن واض ��ع ه ��ذا ال �ن��ص للخطبة ق��د ك ��ان من
الصوفية ،كما يشير إليه هذا السند ،ويشير إليه أيضاً
العبارة التي وردت في نهاية الخطبة ،حيث يقول( :والصالة
على قطب األق �ط��اب ،ورس ��ول ملك ال��وه��اب ،وعلى آله
المنتجبين األطياب ،ما أشرقت شموس الغيوب من غياهب
القلوب).
التتمة صفحة)6( :

�إمكان عدم بالء الأج�سام

السيد محمد صالح البحراني

هناك من الشواهد الكثير على عدم بالء األجسام،
وبقائه ��ا لمدة طويلة س ��واء بع ��د موتها ،أو أثن ��اء بقاء
أصحابها على قيد الحياة.
ق ��ال في (األعي ��ان) :ش ��اهدنا في زماننا أجس ��اماً
بقيت بعد الموت محفوظة باألدوية ألوفاً من السنين.
فق ��د أخرج قريب ��ا من (صي ��دا) ملك مس ��تودع في
تابوت مغمور بالماء ،لم يفقد من جس ��مه شيء ،ونقل
بتابوته إلى القسطنطينية في عهد السلطان عبد الحميد
العثماني مع أ ّن تاريخه يعود إلى ما قبل المسيح.Q
 وشاهدنا في مصر أجسام الفراعنة محنّطةباقية من عهد موسى أو قبله بأكفانها ,كذلك التماسيح
المحنط ��ة والمع ��زى ،وفي هذه الس ��نين اس ��تخرج في
مصر أحد الفراعنة المس ��مى (توت عنخ آمون) وجسمه
لم يبل ،ومائدته أمامه عليها الفاكهة.
فإذا ج ��از عل ��ى اهلل أن يلهم عباده معرف ��ة األدوية
الحافظة لألجس ��ام لتبقى ألوفاً من الس ��نين بعد موتها
أما يجوز عليه أن يطيل عمر ش ��خص فيبقى حيا س ��ليما
حتى يؤذن له بالخروج؟.
 ونق ��ل اب ��ن هش ��ام ف ��ي (الس ��يرة) ع ��ن ابنإس ��حاق :أن رج�ل�ا م ��ن أهل نج ��ران في عه ��د عمر بن
الخط ��اب حفر خربة من خ ��رب نجران لبع ��ض حاجته
فوجد في ��ه جثمان عبد اهلل بن الش ��امر الذي حمل أهل
اليمن على النصرانية في عهد الملك (فهيمون) قد دفن
فيها واضعا يده على رأس ��ه وبه ضربة قد امسكها بيده،
فإذا أخّرت يده عن الضربة انبعث منها دم ،وإذا أرسلت

ي ��ده رده ��ا عليه ��ا
فأمس ��كت دم ��ه،
وف ��ي ي ��ده خات ��م
مكتوب في ��ه (ربّي
اهلل) ،فكت ��ب
بخب ��ره إل ��ى عمر
فأمره ��م أن يردّوه
على حاله ففعلوا.
 و ج ��ا ءف ��ي (الري ��اض
الخزعلي ��ة) أ ّن
المأم ��ون بلغ ��ه ما
كان عليه الملك كسرى آنو شروان من العدل فقال :بلغني
أن األرض ال تأكل وال تبلي أجس ��اد الملوك العادلة ,وقد
عزمت على أن اختبر ذلك في كسرى ،فتوجه إلى بالده
وفتح قبره ونزل إليه وكشف عنه وجهه فإذا هو في غاية
الطراوة ،بالثياب الت ��ي عليه وهي باقية على جدّتها لم
تتغي ��ر وفي إصبع ��ه خاتم من الياق ��وت األحمر ليس في
خزائن المل ��وك مثله ،فتعجب المأمون وقال :هذا رجل
مجوس ��ي عابد النار ولم يضع اهلل ما كان يس ��تحقه من
ثواب عدله .ثم أمر أن يصّب على قبر كسرى الرصاص.
 وف ��ي مجال من بقوا على قيد الحياة معمّرينفق ��د دل ��ت أخب ��ار التاري ��خ أن نوح� �اً Qعمّ ��ر ألفي ��ن
وخمس ��مائة عام وه ��و محتفظ بقوته وس�ل�امة أعضائه
وحواسه وصحة جسمه وعقله.

محمـــــــــــــــــد حسن عبد

مجالس ��نا مدارس ��نا ..عب ��ارة قالها
العارف ��ون ..ردّده ��ا آخ ��رون ..حي ��ن كان
التعليم عندنا بعيد المنال ..وقد أستعصت
الطباع ��ة أو كادت ..وع ��ز القرط ��اس..
وندرت المدارس.
فل ��م يب ��ق االّه ��ا ..مجالس ��نا ..ه ��ي
مدارس ��نا ..ولكنها ليست ككل المدارس..
ال تعلّ ��م الحرف والتدرب على الحس ��اب..
ل ��م تتّبع طرقاً معه ��ودة دولية ..وال تخضع
لس ��لطة رس ��مية ..وال تن ّف ��ذ توجيه ��ات
حكومي ��ة ..إنه ��ا غ ��رس قيم ��ي ..ترس ��يخ
للثواب ��ت ..وتأصي ��ل عق ��دي ..دون خط ��ة
مرسومة ..وال تخطيط مسبق ..أليست هي
تعليم تلقائي ..وتربية عفويّة؟
ليس لنا بدٌ ..هي دواويننا ..نتحدث..
نس ��مر فيها ..نتداول ش ��ؤوننا ..نفكّ عقد
حياتن ��ا ..نذلّل مش ��اكل تعترضنا ..تنغّص
مسار عيشنا أو تعترينا.

ينب ��ري الكب ��ار بالمب ��ادأة_ ..فل ��كل
حادثة عندهم حدي ��ث_ يأخذون بناصية
الكالم ..يش ��اركهم بالمش ��ورة م ��ن القوم
الك ��رام ..فيس ��مع الجالس حكم� �اً  ..درراً
وما به ينتفعون.
والوي ��ل كل الوي ��ل لمن ش� � ّذ موقفه و
نش ��ز كالم� �هُ ..فخالف الع ��رف أو خدش
المعتق ��د ..فذل ��ك خ ��ط أحمر  ..ش ��ديدةٌ
على متجاوزه قتامته ..وعر س ��بيله ..غير
محمود آخره ومآله.
لق ��د كان في ذل ��ك الزح ��ام ..زحام
الثواب ��ت والقي ��م م ��كان معل ��وم ..ومكانة
محفوظ ��ة ..وحصة أوفى للقيم ��ة األعلى..
للعقيدة األس ��مى ..وكان للتوحيد منزلة ..
وللعدال ��ة اإللهيّة إقرار ..و بلطف الس ��ماء
إذعا ٌن ..وهناك اعتراف بسلس ��لة الهداية
النبوي ��ة ..موصول ��ة باإلمام ��ة المعصومة
مختومة بالمهدوية.

يعلم المتتبع ل��رواي��ات ال�ظ�ه��ور أن األم ��ور قد
اختلطت في كثير منها ،وذلك أل ّن علماءنا األعالم قد
ر ّكزوا على الفقه ،دون بقية موارد الروايات ليعرفوا
ال�ح�لال م��ن ال �ح��رام ،ألج��ل المحافظة على دين
اهلل في األرض ،وعدم ضياعه ،فكانت مدرستهم
الفقهية هي ملجأ الوافدين لمعرفة أحكام اهلل التي
شرعها للناس ،بعد أن فرّط الناس في خلفائهم،
والجأوهم لإلبتعاد عنهم ،بل للغيبة.
وبطبيعة الحال اشتغالهم باألهم جعلهم يصرفون
وقتهم فيه ،وال يغوصون في أعماق هذه الروايات
المتعلقة بالظهور ،فنقل بعضها على ما هو عليه.
وبعضها ق��د طمر خ��وف �اً م��ن ظلم السالطين
وبطشهم .أوضاع في غمرة السنين.
ث��م ه �ن��اك ال�ق�ص��اص��ون ال��ذي��ن يعيشون عالم
الخيال ،قد وضعوا ما وضعوا فيها .ربما شغف في
ذلك محبوهم.
ك��ذل��ك ت�ح��ري��ف ال�س�ن�ي��ن ،م��ن ح�ي��ث التلف،
والنسيان والسهو ،والغلط ،واالشتباه.
ك��ل ذل��ك اش�ت��رك ف��ي اخ�ت�لاط األوراق بعضها
ببعض ،من حيث الصدق والكذب ،والزيف واإلفتراء،

بعد ذلك كيف يدعو المنتظر لمواله..
كيف يكسب رضاه؟
نع ��م كان ف ��ي مجالس ��نا كل ذل ��ك..
ب ��كل التفاصي ��ل ..وال غرو فه ��و فيها جبلّة
راسخة ..وفطرة أصيلة.
التتمة صفحة)6( :

وال� � � � � ��واق� � � � � ��ع
وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة،
فضاعت الكثير
م��ن ال�م�ع��ال��م،
وت �ش��وه��ت كثير
م� ��ن ال �ح �ق��ائ��ق
في ه��ذا الزخم
ال� � �ه � ��ائ � ��ل م��ن
األي��ام والشهور
والسنين.
ل ��ذا ج��اءت
بعض ال��رواي��ات
ك ��األح� �ج� �ي ��ة،
وبعضها ق��د اختلط بالبعض اآلخ ��ر ،وبعضها قد
قطعت أوصاله ،وبعضها يشعرك بوضعها أسلوبها.
ولكن ما بين هذا الزخم الهائل ظهرت معالم
تدلّنا على ما يهم من الطريق ،وحاشاهم أن يتركونا
نضيع ،وهم سفينة نجاتنا.
لذا أمرنا بالتدقيق في رواياتهم ،واالنتباه لما
جاء فيها:
التتمة صفحة)6( :

رابطة �إحياء دعاء الندبة

�إقامة مرا�سيم �إحياء دعاء الندبة يف العتبة العلوية املقد�سة
في رحاب الصحن العلوي المقدس وبجوار مرقد
أمير المؤمنين Qأقامت رابطة دعاء الندبة مراسيم
إحياء الدعاء الشريف وبالتعاون مع قسم الشؤون الدينية
ف��ي العتبة العلوية المقدسة حيث اب�ت��دأت المراسيم
بتالوة من الذكر الحكيم تلتها محاضرة لسماحة الشيخ
تحدث فيها عن أهمية االرتباط باإلمام
حبيب الكاظمي َ
المهدي Qمن خالل قرن أعمالنا مع أعمال اإلمام.Q
ثم تحدث الشيخ الكاظمي عن أهمية الدعاء وكونه
من البرامج  ...التي توجب االرت�ب��اط ب��ه .Qوتحدث
كذلك عن أهمية دعاء الندبة وض��رورة المداومة عليه
في صبيحة يوم الجمعة ,وقال إن هذا الدعاء الشريف

يحمل في طياته ذكر لألنبياء Kوذكر مصاب الحسين
 Qومنه إبداء الشوق إلمام الزمان Qوالمناجاة التي
يجب أن تقربنا من اهلل تعالى.
ً
بعد ذلك قرأ الشيخ دُعاء الندبة كامال في محفل
مهيب ,حيث الحضور الكبير ,والتفاعل الروحي مع
مفردات هذا الدعاء الجليل.
هذا و يجدر التنبيه الى أن مراسم إحياء الدعاء
الشريف ستقام أسبوعيا وفي صبيحة كل جمعة من على
منبر العتبة العلوية المقدسة.
وإليكم جانباً مصوراً من مراسيم هذا الحفل.

انتظــــــــــــــــــــار الفرج

ال�شيخ مرت�ضى علي با�شا

التتمة صفحة)6( :

(جمال�سنا مدار�سنا) هل حفظت مهدويتنا؟
أحادي ��ث أخ ��ذت مداه ��ا ..تت ��داول
باس ��تمرار ..حكايات تدور ..واسئلة تثار..
لتكون عناوين لما يقال ..لم غاب إمامنا؟
لم طال الغياب ..أغائب هو أم عن انظارنا
مخت ��ف ..م ��ا حكم ��ة الخف ��اء ..أغائب هو
أم حاض ��ر ..يا ت ��رى كم له هو م ��ن العمر
اليوم ..أهو كهل أم شاب ..وبأية هيأة يكون
الظهور ..أشيخ يظهر ..أم بوضع الكهول؟
وماذا نفعل تجاه م ��ن ننتظر ..وكيف
يكون االنتظار؟
وهل نكتف ��ي أن نقبع في ��ه مكتوفين..
أم نعمل جاهدين ..ممهدين ..نعدّ السبيل
لمق ��دم من على يديه يظهر اهلل دينه على
كل دين؟
ماه ��و الموقف م ��ن الذي ��ن تقمّصوا
المهدوي ��ة ..مدّعي ��ن وكال ��ة أو س ��فارة
لخات ��م الوصيين ..وأين نحن من صيحات
المؤيّدين لهم والمروّجين؟

أوراق
ل
ا
واختالط
الظهور
عالمات
ال�شيخ حممد ح�سني الأن�صاري

ورد في العديد من ال��رواي��ات الشريفة أن أفضل
أعمال ه��ذه األم��ة هو انتظار الفرج .وه��ذا المصطلح
(انتظار الفرج) ينطوي على عدة أبعاد :
األول :أن الوضع الذي يعيشه العالم بأسره هو حالة
من الضيق واالختناق والشدة .فالمنتظر يقرّ ويذعن
بمدى انحراف الواقع الفعلي عن الحقيقة والصواب،
ووص��ل إل��ى مستوى من االن��زج��ار والتنفر بحيث يرى
نفسه والعالم بأسره سجناء مقيّدين بأنواع القيود ,لذا
فهو ينتظر (الفرج) من هذا الوضع الذي يعيشه.
علينا أن ال نقتصر في رؤيتنا إلى الوضع الشخصي
أو القومي .انظر إلى العالم كله ,ستراه يعيش حالة من
التخبط واالبتعاد عن اهلل تعالى ,عالم يسوده الظلم
والقهر والفساد .ومن جهة أخ��رى يجب أن ال تقتصر
رؤيتنا على البعد المادي ,بل ال بدّ أن نستشعر الحاجة
الروحية والمعنوية واألخالقية.
امّ��ا الثاني فهو :الخالص الحقيقي وال�ت��ام لهذا
العالم ال يكون إالّ على يد المهدي Qال��ذي بشّر به
رس��ول اهلل Nفالبشر مهما قام بواجبه في اإلصالح
ومحاربة الفساد فإنه يؤدي وظيفته الشرعية ,ويصلح
بمقدار جزئي� .أما الإ�صالح التام وال�شامل لهذه

الأر�ض فهو على يد الإمام المهدي Qالذي
يملأ اهلل تعالى به الأر�ض ق�سط ًا وعدالً.

وال� � �ب� � �ع � ��د
ال� � �ث � ��ال � ��ث :م��ا
دم� ��ت م �ن �ت �ظ��راً
ل�لإم��ام المهدي
 Qفأنت مؤمن
به ,مرتبط به,
ذاك � ��ر ل� ��ه .وك��ل
ه��ذه األم ��ور من
رك��ائ��ز اإلي �م��ان
وموجباته.
وال� � �ب� � �ع � ��د
ً
ً
الرابع :ما دمت منتظرا ،إذن ما زال األمل مشتعال في
قلبك ,ولم يدخلك اليأس من روح اهلل ورحمته بسبب
الشبهات أو طول المدة .وقد ورد في الدعاء الشريف
(اللّهم وال تسلبنا اليقين لطول األمد في غيبته وانقطاع
خبره عنا ،وال تنسنا ذك��ره وانتظاره واإلي�م��ان وقوة
اليقين في ظهوره وال��دع��اء له وال�ص�لاة عليه حتى ال
يقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه).
البعد الخامس :من ينتظر ح��دوث أم��ر م��ا؛ فإنه
يهيّء نفسه الستقبال ذل��ك األم��ر .مثالً :من ينتظر
مجيء ضيف ال شك أنه يهيء نفسه والمكان واللوازم
الستقباله ,وال يبقى ساكناً بال حركة.
التتمة صفحة)6( :

2

دراسات
السيد محمد القبانجي

إظه ��ار المعجز عل ��ى ي ��د األنبي ��اء واألولياء
حقيق ��ة ال تقبل اإلنكار ،وذلك للتدليل على صحَّة
دعواهم كما هو مقرَّر في علم الكالم ،وأنَّهم على
اتّص ��ال بالق ��درة المطلقة ،وإالَّ لم ��ا وضح الفرق
بين الرس ��ل وبين أدعياء الرسالة ،ونؤكد هنا َّأن
اإلم ��ام المهدي Qعن ��ده جميع معاج ��ز األنبياء
والرس ��ل ،كما جاء في الرواية عن أبي جعفر:Q
(نحن جنب اهلل ،ونحن صفوته ،ونحن حوزته،
ونحن مس ��تودع مواريث األنبياء )...وكما جاء في
الحدي ��ث الش ��ريف (ما م ��ن معجزة م ��ن معاجز
األنبي ��اء واألوصياء إال ويظه ��ر اهلل تبارك وتعالى
مثله ��ا في يد قائمنا إلتم ��ام الحجة على األعداء)
(اثبات اله ��داة ج )700/3مضافاً إلى ما ُقرّر في
علم ال ��كالم من َّأن األفضلية المطلقة _ وليس ��ت
الجهوية _ ألهل البيت Kوحسب اعتقاد الطائفة
الح ّقة تقتضي إحراز أهل البيت Kومنهم اإلمام
المهدي Qعلى جميع فضائ ��ل ومقامات األنبياء
والرس ��ل الس ��ابقين ،Kومن ضمنه ��ا المعاجز
التي جرت على أيديهم.Q
ومن جملة اآلي ��ات والمعج ��زات التي ظهرت
على يديه تكلّمه وهو في المهد صبياً ،وهذا األمر

 _ 3تكلّمه Qبعد عطاسه حين الوالدة ،فعن
السياري ،قال :حدَّثتني نسيم ومارية ،قالتا :إنَّه
لمَّا س ��قط صاحب الزمان Qمن بطن اُمّه جاثياً
عل ��ى ركبتي ��ه ،رافعاً س� �بّابتيه إلى الس ��ماء ،ثمّ
عطس فق ��ال( :الحم ��د هلل ربّ العالمين ،وصلّى
اهلل على محمّد وآله ،زعمت الظلمة َّأن حجّة اهلل
داحضة ،لو اُذن لنا في الكالم لزال الشكّ).
 _ 4تش ��هده Qالش ��هادتين ودع ��اءه بالفرج
ح ��ال الس ��جود حي ��ن ال ��والدة ،وبس ��ند آخر عن
حكيم ��ة أيض� �اً ،قال ��ت( :فرجع ��ت فل ��م ألبث أن
كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها ،وإذا أنا بها
_ أي اُمّ اإلمام المهدي _ Qوعليها من أثر النور
ما غش ��ى بص ��ري ،وإذا أنا بالصبي Qس ��اجداً
لوجهه ،جاثياً على ركبتيه ،رافعاً سبّابتيه ،وهو
يق ��ول( :أش ��هد أن ال إل ��ه إالَّ اهلل وحده ال ش ��ريك
وأن أبي أمير
وأن جدّي محمّداً رس ��ول اهللَّ ،
لهَّ ،
المؤمني ��ن) ،ث� �مّ عدَّ إماماً إماماً إل ��ى أن بلغ إلى
نفس ��ه .ثمّ ق ��ال( :اللّه� �مّ أنجز لي م ��ا وعدتني،
وأتمم لي أمري ،وثبّت وطأتي ،وامأل األرض بي
عدالً وقسطاً)).
 _ 5قراءت ��ه Qللق ��رآن حي ��ن ال ��والدة وهو

الزم ��ان Qوق ��د دخلت علي ��ه بعد مول ��ده بليلة،
فعطس ��ت عنده فقال لي( :يرحم ��ك اهلل) ،قالت
نس ��يم :ففرحت بذلك ،فقال لي( :Qأال اُبشّرك
ف ��ي العطاس؟) ،فقل ��ت :بلى يا م ��والي ،فقال:
(هو أمان من الموت ثالثة أيّام).
 _ 9تش� �هّده الش ��هادتين وق ��راءة القرآن في
اليوم السابع ،وفي رواية حكيمة أيضاً ...( :قالت
حكيمة :فلمَّا كان في اليوم الس ��ابع جئت فس� �لَّمت
وجلس ��ت ،فق ��ال( :هلمّ ��ي إل� �يَّ ابن ��ي) ،فجئت

ون�ؤكد هنا �أ َّن الإمام المهدي Qعنده جميع
معاجز الأنبياء والر�سل

تحقق على يد نبيّ اهلل عيسى Qبنصّ
المعجز قد َّ
القرآن الكريم ،قال تعالىَ ( :فأَش ��ارَتْ إِلَيْهِ قالُوا
َكيْ� �فَ نُ َكلِّمُ مَ� �نْ كا َن فِي الْمَهْدِ صَبِيًّ ��ا * قا َل إِنِّي
عَبْدُ اللهَِّ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَني نَبِيًّا).
وبم ��ا َّأن مق ��ام اإلم ��ام المه ��دي Qه ��و بال
ش� �كّ أفضل من مقام س ��ائر األنبياء والرسل عدا
وأن
خاتمهم وسيّدهم رس ��ول اهلل ،Nخصوصاً َّ
عيس ��ى Qيصلّي خلفه بعد ظهوره ،ومن الواضح
ل ��دى جميع الفِ� �رَق َّأن اإلمام أفضل م ��ن المأموم
لقوله( :Nمن تقدَّم على قوم من المسلمين يرى
َّأن فيهم من هو أفضل منه فقد خان اهلل ورس ��وله
والمسلمين).
ل ��ذا فمن الطبيع ��ي تح ّقق ه ��ذا المعجز على
يديه أيضاً ،وقد أش ��ارت الرواي ��ات الكريمة إلى
ذلك ونحن نذكر الم ��وارد التي تكلَّم فيها Qوهو
في المهد صبياً ،كالتالي:
 _ 1تشهّده الشهادتين حين الوالدة ،كما في
رواية حكيمة عمّة اإلمام الحسن Qوهي طويلة،
وفيه ��ا ...( :فجئ ��ت ب ��ه _ أي اإلم ��ام المهديQ
_ إلي ��ه ،فوضع يدي ��ه تحت أليتي ��ه وظهره ووضع
قدميه على صدره ثمّ أدلى لسانه في فيه وأمرَّ يده
على عينيه وس ��معه ومفاصله ،ثمّ ق ��ال( :تكلَّم يا
بن ��ي) ،فقال( :أش ��هد أن ال إله إالَّ اهلل ،وأش ��هد
َّأن محمّداً رس ��ول اهلل ،)Nث� �مّ صلّى على أمير
المؤمنين وعلى األئمّة Kإلى أن وقف على أبيه،
ثمّ أحجم).
 _ 2س�ل�امه على اُمّه نرج ��س حين الوالدة،
وف ��ي رواية حكيمة أيضاً( :ث� �مّ قال أبو محمّد:Q
(ي ��ا عمّة اذهبي ب ��ه إلى اُمّه ليس� �لّم عليها وائتني
به) ،فذهبت به فسلَّم عليها.)...

ساجد ،فعن محمّد بن عثمان العمري ،قال :لمَّا
ولد الخلف المهدي Qسَ� � َطعَ نُورٌ مِنْ َفو ِْق رَأسِ� �هِ
إِلَى أعْنَانِ السَّمَا ِء ،ثمّ سقط لوجهه ساجداً لربّه
تعالى ذكره ،ثمّ رفع رأس ��ه وهو يقول( :ش َِهدَ ا ُ
هلل
أَنَّ� �هُ ال إِل� �هَ إِلاَّ هُ� �وَ وَالْمَالئِ َك� �ةُ وَأُولُوا الْعِلْ ��م قائِماً
ِ
بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْع َِزيزُ الْحَكِيمُ * إِ َّن الدِّينَ
عِنْدَ اهللِ الإِْسْالمُ).
 _ 6اس ��تعاذته Qم ��ن الش ��يطان الرجي ��م
وقراءت ��ه آيات م ��ن القرآن حين والدت ��ه في رواية
أخرى عن حكيمة أيضاً ...( :وقال له _ أي اإلمام
العس ��كري( :_Qي ��ا بن ��ي انط ��ق بق ��درة اهلل)،
فاس ��تعاذ ول� �يّ اهلل Qم ��ن الش ��يطان الرجيم،
واستفتح( :بس ��م اهلل الرحمن الرحيم (وَن ُِريدُ أَ ْن
رض وَنَجْعَلَهُمْ
نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْ� �تُضْعِ ُفوا فِ ��ي الأَْ ِ
رض
أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُ� �مُ الْ ِ
وارثِينَ*وَنُم َِّكنَ لَهُمْ فِي الأَْ ِ
وَن ُِريَ فِرْعَ� �وْ َن وَهاما َن وَجُنُودَهُم ��ا مِنْهُمْ ما كانُوا
يَحْ َذرُو َن) ،وصلّى على رس ��ول اهلل Nوعلى أمير
المؤمني ��ن واألئمّ ��ة Kواحداً واح ��داً حتَّى انتهى
إلى أبيه).
 _ 7وفي رواية أخ ��رى تكلّمه Qحين الوالدة
بع ��د عطاس ��ه ،قالت حكيم ��ة( :لَمَّ ��ا سَ� � َق َط مِنْ
ب َْط ��ن اُّمَ� �هِ إِلَ ��ى األرْض و ُِج� �دَ جَاثِياً عَلَ ��ى رُ ْكبَتَيْهِ
رَافِع� �اً بِسَ� �بَّابَتَيْهِ ،ثُ� �مَّ عَ َطسَ َف َق ��ا َل( :الْحَمْدُ هللِ
هلل عَلَى مُحَمَّ� �دٍ وَآلِهِ عَبْداً
رَ ّبَ الْعالَمِي� �نَ وَصَلَّ ��ى ا ُ
دَاخِراً َغيْرَ مُسْ� �تَنْكِفٍ وَالَ مُسْتَكْبِ ٍر) ،ثُمَّ َقا َل:Q
(زَعَمَ� �تِ َّ
الظلَمَةُ َّأن حُجَّةَ اهللِ دَاحِضَ� �ةٌ لَوْ اُذِ َن لِي
لَزَا َل الشَّكُّ).
 _ 8كالم ��ه Qم ��ع الخادم ��ة نس ��يم ف ��ي
بش ��ارة العط ��اس بع ��د مول ��ده بليلة ،فعن نس ��يم
خ ��ادم أبي محمّ ��د ،Qقالت :ق ��ال ليس صاحب

بس� �يّدي Qوهو ف ��ي الخرق ��ة ،ففعل ب ��ه كفعلته
األول ��ى ،ثمّ أدلى لس ��انه في فيه كأنَّ ��ه يغذيه لبناً
أو عس�ل ً�ا ،ثمّ قال( :تكلَّم يا بني) ،فقال :أشهد
أن ال إالَّ إل ��ه اهلل) ،وثنّ ��ى بالص�ل�اة عل ��ى محمّد
وعل ��ى أمي ��ر المؤمنين وعل ��ى األئمّ ��ة الطاهرين
صل ��وات اهلل عليهم أجمعين حتَّ ��ى وقف على أبيه
 ،Qثمّ تال هذه اآلية :بسم اهلل الرحمن الرحيم
رض
(وَن ُِريدُ أَ ْن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْ� �تُضْعِ ُفوا فِي الأَْ ِ
وارثِينَ*وَنُم َِّكنَ لَهُمْ فِي
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْ ِ
رض وَن ُِريَ فِرْعَوْ َن وَهاما َن وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما
الأَْ ِ
كانُوا يَحْ َذرُو َن).
 _ 10قراءت ��ه Qلجمي ��ع صح ��ف األنبي ��اء
والمرس ��لين ف ��ي الي ��وم الس ��ابع م ��ن والدت ��ه كما
ف ��ي رواية حكيمة أيض� �اً...( :ثُمَّ َقا َل لَ� �هُ( :ا ْقرَأ يَا
بُنَ� �يَّ مِمَّا أنْزَ َل ا ُ
هلل عَلَى أنْبِيَائِهِ وَرُسُ� �لِهِ)َ ،فابْتَدَأ
َاب إِدْريسَ،
بِصُحُفِ آدَمَ َف َقرَأهَا بِالسُّرْيَانِيَّةِ ،وَكِت ِ
َاب صَالِح ،وَصُحُفِ
َاب هُودٍ ،وَكِت ِ
َاب نُوح ،وَكِت ِ
وَكِت ِ
إِبْرَاهِيمَ ،وَتَوْرَاةِ مُوسَ ��ى ،وَزَبُ ��ور دَاوُدَ ،وَإِن ِْجيل
�ول اهللِ ،Nثُمَّ َقصَّ
عِيسَ ��ى ،وَ ُفرْ َقان جَ ّدَي رَسُ � ِ
قِصَصَ األنْبِيَا ِء وَالْمُرْسَلِينَ إِلَى عَهْدِهِ).
 _ 11كالمه Qمع الخادمة نسيم في البشارة
بالعط ��اس بع ��د مول ��ده بعش ��ر ليال ،فعن نس ��يم
الخ ��ادم ،خادم أب ��ي محمّد ،Qقال ��ت :دخلت
على صاح ��ب الزمان Qبعد مولده بعش ��ر ليال،
فعطست عنده فقال لي( :يرحمك اهلل) ،ففرحت
بذلك ،فقال( :أال اُبشّرك في العطاس؟ هو أمان
من الموت ثالثة أيّام).
وال مان ��ع م ��ن التك ��رار ف ��ي كالم ��ه Qحين
العطاس ،فال تعارض بين الحديث الثامن وهذا
الحديث إلمكانية حدوثه مرَّتين.

من �سرية الإمام املهديQ
محمد رضا حكيمي

وصلنا الكثير من األفكار حول منهج وسلوك وسيرة اإلمام المهدي Qمن
خ�ل�ال األحاديث المباركة .وق ��د أماطت هذه األفكار اللث ��ام عن مناهج المهدي
العملية وس ��يرته :الدينية ,واألخالقي ��ة والعملية ,والثوري ��ة وغيرها .وحيث ان
مناهج المهدي العملية يمكن أ ْن تكون لنا نماذج ومثال عملية راقية ,يحس ��ن بنا
في هذا المجال ان نتحدث مشيرين إلى ك ّل لون من ألوان هذه السيرة.

�سيرته الدينية
المهدي Qخاش ��ع هلل كخش ��وع
النسر بجناحيه ,عدال مباركا ذكيا,
ال يغ ��ادر مثق ��ال ذرة ,يع ��ز اهلل ب ��ه
الدين..
يكون م ��ن اهلل على حذر ,ال يغتر
بقرابته ,ال يضع حج ��را على حجر,
وال يق ��رع أح ��داً في واليته بس ��وء ,إال
في حد.
�سيرته الخلقية
المه ��دي Qمعروف بالس ��كينة
والوقار.
أكثر الناس علما وحلما ,اسمه
اسم النبي وخلقه خلقه.
يسري في الدنيا بسراج منير ,ويحذو فيها على مثال الصالحين.
�سيرته العملية:
حي ��ن ظه ��ور المه ��دي Qيعم الودّ والمس ��اواة إل ��ى الحد ال ��ذي يأخذ كل
صاح ��ب حاجة من جيب أخيه ما يحت ��اج دون أية غضاضة ,وال يربح مؤمن على
مؤمن في معاملة.
المهدي Qسمح بالمال ,شديد على العمال رحيم بالمساكين.
(عالم ��ة المه ��دي أن يكون ش ��ديدا عل ��ى العمال ,جوادا بالم ��ال ,رحيما
بالمساكين).
يش ��به في إحس ��انه إلى الناس كمن يلعق أحداً عس�ل�ا أو زب ��دا .وما لباس
القائم إال القليل وما طعامه إالّ الجشب.
�سيرته الع�سكرية:
يبلغ رد المهدي Qالمظالم حتى لو كان تحت ضرس إنس ��ان شيء انتزعه
حت ��ى يرده ،يض ��ع الجزية ويدعو إلى اهلل تعالى بالس ��يف فمن أب ��ى قتل ,ومن
نازعه خذل.

من فقهائنا

تك ّلم الإمام املهدي Qوهو يف املهد

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

ال�سيد
�إبراهيم المو�سوي القزوينيH
هيئة التحرير

ن�سبه ون�ش�أته:H

هو الس ��يد إبراهيم ابن الس ��يد محمد باقر الموسوي القزويني.
كان أبوه م ��ن أهل (خومين) إحدى القرى الخم ��س المعروفة بمحال
قزوين.
انتقل الس ��يد إبراهيم Hمع أبيه إل ��ى مدينة قزوين ،ومنها إلى
مدين ��ة كرمانش ��اه ،فق ��رأ Hالعلوم على م ��ن فيها من المدرس ��ين.
ومن كرمانش ��اه انتقال إلى مدينة كربالء المقدسة ،فواصل الدرس
هناك.
هاج ��ر من كربالء إلى النجف األش ��رف ،فأقام هناك مدة من
الزمن لغرض التحصيل العلمي ،ثم عاد إلى كربالء.
�أ�ساتذته:H
قرأ Hعلى كبار علماء عصره ،وكان منهم:
 السيد علي الطباطبائي (صاحب الرياض). الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ موسى كاشف الغطاء. المول ��ى محم ��د ش ��ريف اآلمل ��ي المازندران ��ي (ش ��ريفالعلماء).
تالميذه :H
استقل الس ��يد إبراهيم Hبالتدريس في مس ��جد مدرسة سردار
المتصلة بالصحن الحس ��يني الش ��ريف .وكانت حلقة درسه تصل إلى
ألف طالب ،وفيهم من فحول العلماء ،منهم:
 الشيخ زين العابدين المازندراني. الشيخ مهدي الكجوري. -الشيخ عبد الحسين الطهراني.

الحلقة الثانية

 ميرزا محمد محسن األردبيلي. الشيخ محمد طاهر الكيالني.من م�ؤلفاته :H
له Hمؤلفات عديدة ،يرجع إليها الدارسون والباحثون ،منها:
 ضوابط األصول. نتائج األفكار في األصول بقدر المعالم. رسالة في حجية الظن. دالئل األحكام في شرح شرائع اإلسالم ... رسالة في الطهارة والصالة والصوم. مناسك الحج. رسالة في الغيبة. رسالة في الصالة. رسالة في القواعد الفقهية.من م�آثره:H
ع ��رف عن ��ه Hوف ��ي مجال درس ��ه أن ��ه كان بع ��د ال ��درس يقول
لتالمذته:
إذا كان ألح ��د كالم أو ردّ أو بح ��ث أو دلي ��ل زائ ��د عل ��ى ما ذكره
فليتكلم ..وإذا ناظره أحد في مجلس الدرس يجيبه.
وم ��ن مآث ��ره االجتماعية أ ّن بمس ��عاه Hقد تم بناء س ��ور لمدينة
سامراء.
وفاته:H
توفي Hفي مدينة كربالء المقدسة سنة 1164هـ ،عن عمر ناهز
الس ��تين ،ودفن في مقبرة بجانب داره .قريباً من المشهد الحسيني
الشريف.

�شرح دعــــــاء الندبة

رابطة إحياء دعاء الندبة

يعتب ��ر دع ��اء الندب ��ة م ��ن األدعي ��ة المش ��هورة,ونحن ف ��ي ه ��ذا
الش ��رح ال نري ��د الوق ��وف على الطرق الت ��ي وصل إلينا ه ��ذا الدعاء من
خاللها,والمص ��ادر المتنوعة التي نقلته ،أل ّن هذا البحث وإ ْن كان بحثا
علميا,إالّ أنّه قليل الجدوى بالنس ��بة للهدف الذي نقصده من شرح هذا
الدعاء ،فبعد معروفية الدعاء وتناقله في المعتبرات ،واش ��تهاره لدى
الخاص ��ة والعامة ،هذا من جهة ،ومن جه ��ة أخرى فإن ما يترتب على
الدعاء بما هو دعاء هو االعتماد عليه دليالً في بناء المنظومة العقائدية
أو الفقهية ،لذا غضضنا النظر عن البحث الس ��ندي ،وسنبدأ بالشرح
متوكلين على اهلل س ��بحانه وتعالى ،مس ��تمدين الع ��ون من ولي الرعاية
,Qفمنه وإليه هذه البضاعة المزجاة.
الفقرة األولى:
(الحم ��د هلل رب العالمين وصلّى اهلل على س� �يّدنا محمد نبّيــه وآله
وسلّم تسليما)
والحديث في شرح هذه الفقرة يكون في ضمن محورين:
المح ��ور األول :بيان معنى الحمد,وم ��ا يتفرع على هذه الفقرة من
بحوث عقائدية وفكريّة وعبادية وغيرها.
لق ��د ابتدأ الدع ��اء بالحمد هلل رب العالمين وأعقب ��ه بالصالة على
النب ��ي محمد ،Nوإنّما ابتدأ بــ(الحمد هلل) والتي تعني (الثناء المطلق
الكامل هلل س ��بحانه وتعالى,والحمد والش ��كر معني ��ان متقاربان إالّ أ ّن
الحمد أعمُّ والش ��كر هو عرفان اإلحسان ونش ��ره) ألنّه يفترض أ ّن العبد
وه ��و كذلك متنعم بنعم كثي ��رة ،ال يمكن إحصاؤها وال االس ��تعانة على
ش ��كرها إالّ بش ��كر منعمه ��ا وبارئها والمفي ��ض لها ،وهو اهلل س ��بحانه
وتعال ��ى ،حيث تعطي فق ��رة الحمد التي تعني لزوم الش ��كر من العبد،
ول ��زوم التخضّ ��ع والتذلّل للمعبود درس� �اً في طريقة التواص ��ل والعبودية
�كور,ألن الفقرة التي بعدها عندما وصفت المحمود
لهذا المعبود المش �
َّ
بأنّ ��ه رب العالمين،كأنم ��ا هي تري ��د أ ْن تتكلم مع العبد وتق ��ول له :أيّها
العبد المنعَم عليه يجب عليك أ ْن تش ��كر هذه النعم التي ال تحصى,أل ّن
مصدره ��ا هو ذلك الوجود الذي ال ينبع منه إالّ الخير وال يفيض ويصدر
من ��ه إالّ الرحم ��ة ،وإن اختلفت تجلياته ��ا ،إ ّن هذا الوج ��ود هو الوجود
اإلله ��ي الغني الذي من أب ��رز صفاته أنه مربّ ومدير له ��ذا الكون الذي
يحوي العالمين ،وهذه العبارة على قصرها تتكفل بالحديث عن المنعِم
وأب ��رز صفاته,والمنعَم عليه واحتياجاته ،وم ��ا ينبغي للمنعَم عليه من
القي ��ام به تجاه منعمه الحامل لتلك الصفات الجمالية ,والمنزه عن كل
صفة جاللية.
وف ��ي هذا المقطع الصغي ��ر يمكن للمرء أن يتح� �دّث عن المنظومة
العبادي ��ة ،والعقائدية ،واالرتباطية ،فضالً ع ��ن المنظومة الفقهية،
إذ هي عبارة _على صغرها_ تختزل هذه المنظومات مجتمعة لتكش ��ف
للعب ��د أ ّن منظومة األدعية التي وصلت عن أه ��ل بيت العصمة والطهارة
 Kقادرة على إثبات نفس ��ها بنفس ��ها ،لما تحوي ��ه من مخزون معرفي
متكام ��ل ،ف ��كل عبارة منه ق ��ادرة عل ��ى أن تنظّم معارف اإلنس ��ان وإن
اختلف ��ت ألوانها ،ويكفي للم ��رء أن يقف متأمالً في ه ��ذه العبارة ليرى
أن المع ��ارف اإللهية وتش ��كُّل المنظومة العقائدية والفكرية والس ��لوكية
ترج ��ع إليها ,ألنّها تتح ��دث عن محوّرية ال� �رّب والنعمة واإلحاطة,من
خ�ل�ال الكلمات األرب ��ع الت ��ي تضمنتها الفق ��رة اآلنفة ،ف� �ـ (الحمد هلل
رب العالمي ��ن) فق ��رة تتكلم عن النع ��م التي يجب أن تحم ��د والتي البّــُدَ

بمقتض ��ى الفطرة _ فض�ل ً�ا عن غيرها من األدل ��ة _ أن تعود إلى منعِم
غن ��ي ،ه ��و مجمع صف ��ات الكمال والج�ل�ال  ,وأن أبرز م ��ا يظهره من
إنعام ��ه أنه رب مدير مدبّ ��ر ،ليعقبها بالعالمين ،إش ��ارة إلى اإلحاطة
الربوبية لكل العوالم.
المح ��ور الثان ��ي :بي ��ان معنى الص�ل�اة وآلية االرتباط م ��ن خاللها
بالنبي  Nوآله .K
ث ��م أعقبها بالصالة على محمد Nمعرفاً إيّاه بأنّه الس ��يد النبي،
ومثنياً بالصالة والسالم على آله ،Kوالحديث عن الصالة عن النبي
وآدابها وآثارها حديث طويل ش ��يق له القدرة على بناء اإلنسان تربوياً،
فيكف ��ي في ��ه أن النبي Nجعل الصالة عليه ش ��فاء من أخطر األمراض
التي يواجهها اإلنس ��ان والتي يستحيل عالجها من أمهر األطباء ،حيث
قال Nكما في الكافي (إن الصالة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق).
أما الحديث عن سيادته ونبوته فقد تكلفت به كتب العقائد ،ويكفي
أن ��ه Nعنصر الفيض ,وبوجوده المبارك الذي هو النور األول ،أفاض
اهلل سبحانه وتعالى علينا هذه الوجودات ،وما نراه في الكون.
فه ��و العنصر الذي يمثل الرحمة اإللهية ,وه ��و العنصر الذي يمثل
حال ��ة الخير ف ��ي الوجود ،حيث لواله لما كان هن ��اك وجود ،ولما كانت
هناك حياة ،فس ��يادته سيادة ذاتية بالنس ��بة إلينا ،وسيادة وهبية لما
يحمل ��ه م ��ن الكماالت الروحي ��ة والمعنوي ��ة التي اقتض ��ت أن يجعله اهلل
سبحانه وتعالى مصدراً للوجود ومحالً للفيض من قبل اهلل تعالى.
ثم بيّنت الفقرة اآلنفة الذكر أن هذه الصالة التي تمثل معنى راقياً
وجوه ��راً ثمينا في حالة االرتباط اإلنس ��اني مع الوجود اإللهي ,ال تكون
وال تتكون عند اإلنسان إالّ بأن يكون مذعناً ,ال يجد في نفسه حرجاً من
س ��يادته Nوإنبائه عن الباري جل وعال ،ومن أبرز تلك السيادة وهذا
اإلنباء أن جعل اهلل س ��بحانه وتعالى س ��يادة خاتم األنبياء وشكره وثناؤهُ
والتق� �رّب إلي ��ه مقروناً من خ�ل�ال حديث الثقلين بس ��يادة أهل بيتهK
والتق� �رّب إليهم ,حيث قال Nفي النص المش ��هور المتواتر (إنّي تارك
فيك ��م الثقلين كت ��اب اهلل وعترتي أه ��ل بيتي )...وهو يدل بش ��كل واضح
على أ ّن من ال يذعن ألهل البيت Kوال يجعلهم س ��ادة له ,فهو ال يؤمن
بالنبي وال بسيادته وال بنبوته وال يذعن له.
ملخص وفوائد:
 .1هناك جملة م ��ن البحوث العقائدي ��ة والفكرية و اإلرتباطية
التي يمكن التوس ��عة فيها من خالل الرجوع إل ��ى المصادر التي تتضمن
الحديث عن كل بحث بشكل مستقل وبإسهاب وبيان مفصل.
 .2ذك ��رت جملة من األحاديث الش ��ريفة أن للصالة على النبي
 Nجمل ��ة من الفوائ ��د نصت عليها األحاديث منه ��ا إجابة الدعاء حيث
ق ��ال (صالتكم عل ��ي إجابة لدعائكم ومنها الس ��عة في ال ��رزق) كما في
حدي ��ث اإلم ��ام الرضا Qفي بحار األن ��وار ج - 91ص ،54وغيرها من
الرواي ��ات واألحادي ��ث التي تبيّن ثمرات الصالة ف ��ي الدنيا واآلخرة من
مح ��و للس ��يئات ,ونيل للحس ��نات ,واس ��تحقاق للش ��فاعة ,واألمن من
النار ,ودخول الجنة ,وضياء القبر ,والبشارة عند الموت وغيرها.
 .3س ��يكون هناك توس ��ع وتفصي ��ل لبعض المضامي ��ن التي تم
تناولها أثناء الش ��رح,ولم تستوفَ بشكل يناسبها ,وذلك عندما يسلط
الدعاء الضوء عليها بشكل أكبر ،ويتحدث عنها بشكل مستقل.

بحوث ومقاالت

اقالمهم تتحدث عن املهدي Qودولة اخر 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 .
يذكر الش ��يخ (أحمد ب ��ن محمد بن علي
بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري المكي)
ال ��ذي ب ��رع في كثي ��ر م ��ن العلوم كالتفس ��ير
والحدي ��ث وأصول ��ه وعل ��م ال ��كالم والفق ��ه
وأصول ��ه وف ��ي النح ��و والص ��رف والمعان ��ي
والبيان وغير ذلك.
وإجازاته من مش ��ايخه كثيرة استوعبها
في معجم مش ��ايخه ،تكرر من ��ه الحج حتى
س ��نة  940ه� �ـ التي ح ��ط رحاله فيه ��ا بمكة
وجاور وأقام بها يؤلف ويفتي ويدرس إلى أن
توفى بها فكانت إقامته بمكة ثالثاً وثالثين.
يذكر في (الصواعق المحرقة) في الرد
على أهل البدع والزندقة والتي تضمنت كتاباً
آخر بعن ��وان (تطهير الجنان واللس ��ان) عن
الخطورة والتفوه بثلب س ��يدنا معاوية بن أبي
سفيان).
أن آي ��ة (وان ��ه لعل ��م للس ��اعة) نزلت في
المهدي من أهل البيت النبوي Kوهي داللة

على البركة في نس ��ل فاطمة وعلي رضي اهلل
عنهما ثم ذكر أن مسلماً وأبا داوود والنسائي
وابن ماجه والبيهق ��ي وآخرين قالوا المهدي
م ��ن عترتي م ��ن ولد فاطمة وذك ��ر بعد ذلك
عمن خرج أحاديثه  ..لو لم يبق من الدهر اال
يوم البد من خ ��روج المهدي ليمألها عدال،
وال تذهب الدنيا وال تنقضي حتى يملك رجال
م ��ن أهل بيت ��ي ،وغيره ��ا م ��ن األحاديث،
وحديث م ��ن أدرك المهدي فليأت ��ه ولو حبواً
عل ��ى الثلج ،وحديث صالة عيس ��ى Qخلف
المهدي.)Q
إل ��ى ان ذك ��ر ف ��ي صفح ��ة  314ما نصه
(إلى أن مات _يعني اإلمام الحسن العسكري
 _Qبس ��ر م ��ن رأى ودف ��ن عن ��د أبي ��ه _أي
الهادي _Qوعمه وعمره  28سنة ويقال انه
س ��م أيضاً ولم يخلف غير ولده أبي القاس ��م
محمد الحج ��ة وعمره عند وف ��اة أبيه خمس
س ��نين لكن أتاه اهلل فيها الحكمة ،ويس ��مى

القاس ��م المنتظر ،قيل النه س ��تر بالمدينة
وغاب فلم يعرف اين ذهب).
فأن����ت تالح����ظ عزي����زي
الق����ارئ كي����ف ّ
أن صاح����ب
الصواع����ق المحرقة الذي يلزم
الناس بتطهير الجنان واللسان
عن ثلب معاوية يقر أن الحجة
المه����دي ه����و االب����ن الوحيد
لإلمام العس����كري وأنه يبلغ من
العمر خمس س����نين عند وفاة
أبيه وأن اهلل تعالى أت ��اه الحكمة وأن لقبه
القاسم المنتظر ويعلل وجه التلقيب ألنّه ستر
بالمدينة وغاب فلم يعرف.
وهذه عقيدة شيعية إمامية اثنا عشرية،
نقله ��ا لن ��ا قلم ش ��خص يصنف أنه م ��ن ألدّ
أعداء األمامية.

االنتظار بني االدعاء واالختيار
الشيخ حسين األسدي

قالوا :إن االختيار ال يكون له واقع إالّ
إذا كان هناك عدة أمور متاحة للفرد،
وعندما يعقد عزمه على انتخاب أحدها
يكون حينئذ مختاراً.
وهذه سنّة في الحياة ،لها مردودات
عديدة في شتى المجاالت .وقد استغلها
العديد م��ن ال�ن��اس اس�ت�غ�لاالً ايجابياً.
واستغلها كثيرون سلبياً.
والدين كان ملتفتاً إلى هذه السنّة.
ول ��ذا أع�ط��ى تعليماته خ��اص��ة ف��ي ه��ذا
المجال ،ليكون المؤمن على بصيرة،
حينما يقف على مفترق طرق ،ويترك له
الخيار في انتخاب أيّهما شاء.
وه ��ذه س �ي��رة ائ �م �ت �ن��ا ،Kتعطينا
الخطوط العامة لممارسة االختيار بصورة
صحيحة ،فما خيّر أحدهم بين أمرين إالّ
اختار أرضاهما هلل تعالى.
إالّ إ ّن ه�ن��اك حقيقة م��رة الب �دّ من
االلتفات إليها ،وهي أ ّن االختيار عادة
ما يكون مدعاة للتعارض بين المبادئ
وال��رغ�ب��ات .وهنا تبرز ق��وة االي�م��ان من
ضعفه ،لتحكي لنا الواقع ال��ذي يعيشه
الفرد ،وإن أظهر خالف ذلك.
ونحن في زم��ن الغيبة ،نعيش هذا

الخطر ،ليتمخض األمر في النتيجة عن
صدق دعوانا بأننا منتظرون ،ونعمل على
أن نكون ممهدين أو ع��دم ص��دق ذل��ك.
ويتجلّى ذلك في العديد من المواقف،
منها :
 ع �ن��دم��ا ي��دع��و أح ��د بتعجيلالفرج ،فإن دعاءه يحكي عن عزم للعمل
على توسيع رقعة الصالحين .ولكننا مع
األسف نجد البعض يخالف قوله عمله،
ليعمل عمالً غير ذلك .قال أمير المؤمنين
( :Qالتكن ممن يرجو اآلخ��رة من دون
عمل  ...يقول في الدنيا بقول الزاهدين،
ويعمل فيها بعمل الراغبين .)...
 إ ّن المنتظر حقاً هو من يكونمستعداً تمام االستعداد لقوانين الظهور
المقدس ،والتي ينطوي كثير منها على
مخاطر التخلّي عن المال واألوالد وجميع
الناس لو تعارضت هذه االم��ور مع دولة
الحق.
ولكنّ البعض تنكشف حقيقته .عندما
يجد ول��ده أو اخ��اه على خ�لاف الدين،
ولكنه مع ذلك يركب شعار :أنصر أخاك
ظالماً أو مظلوماً! فكيف إذا ك��ان ممن
اس �ت��وج��ب ن�ق�م��ة اهلل ت�ع��ال��ى ع�ل��ى ي��دي

ال�� �م�� �ه� ��دي،
ف �ه��ل س �ي �ك��ون
ال � � �م� � ��دع� � ��ي
ل �ل�ان � �ت � �ظ� ��ار
راض� �ي� �اً بفعل
اإلم � ��ام مهما
كان؟!
 إ ّنحركة الظهور
ً
المقدس ستغير كثيرا من االم��ور التي
باتت من الثوابت اليوم .وه��ذا يعني أن
على المنتظر الحقيقي أن يعمل _ال أن
يتمنّى فقط_ على االستعداد التام لذلك
وال��رض��ا المطلق ب��ه .وال ي�ن�خ��دع بقوم
علّقوا على صدورهم مصاحف .أو آخرين
تباكوا من أجل الدين .فإن اختيار المرء
لإلمام يعني أنه هو الحق وما سواه باطل.
وشعار المنتظر البدّ أن يكون ( :فالحق ما
رضيتموه ،والباطل ما اسخطتموه).
هي دع��وة للعمل بصدق على اختيار
ال��دي��ن ع �م��وم �اً ،وال�ق�ض�ي��ة ال�م�ه��دوي��ة
خصوصاً ،وهي أمنية بحاجة إلى الكثير
من العمل الصادق ،والدعاء بالتوفيق من
اهلل جل وعال.
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جغرافية عصر الظهور

�أ�صـــــــــــــــــــــــــــــبهان

عبدالرسول زين الدين

�آثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على �أن عقيدة االنتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت
�إلى الواقع لت�ضع ب�صماتها على الجدران والبلدان
أصفه ��ان أو أصبه ��ان ،مدين ��ة عظيمة
مشهورة ،من أعالم مدن إيران وأعيانها.
تقع أصفهان على حافة المقطع الشرقي
لسلس ��لة جبال زاغروس الواقع ��ة إلى الغربي
م ��ن إيران ،وتبعد 340ك ��م إلى الجنوب من
العاصم ��ة طه ��ران .وتعد المدين ��ة الصناعية
األولى في إيران اليوم.
لقد جاءت رواي ��ات كثيرة بذكر أصفهان
ف ��ي عصر الظه ��ور  ..حي ��ث ظهور م ��ن يمثل
الش ��ر ..من هذه المدين ��ة ..أال وهو الدجال..
الذي يت ��م القضاء عليه من قب ��ل رائد الخير
الذي ينش ��ر القس ��ط والعدل ..اإلمام الحجة
المهدي.Q
 ع ��ن أبي عب ��د اهلل Qق ��ال( :إذاكانت الس ��نة التي يظه ��ر فيها قائم آل محمد
 Nوقع محل ش ��ديد فإذا كان العش ��رون من
جمادى األولى وقع مطر ش ��ديد ال يوجد مثله
من ��ذ هب ��ط آدم إل ��ى األرض متص ��ل إلى أول
رجب ... ،وفي العش ��ر األول منه أيضاً يخرج
الدجال من أصبهان .)...
 وف ��ي خطب ��ة المالح ��م ألمي ��رالمؤمنين Qالتي خطب بها بعد وقعة الجمل
بالبصرة ق ��ال( :Qيخرج الحس ��ين صاحب
طبرس ��تان مع جم كثير من خيله ورجله حتى
يأتي أصبهان ،ثم الى قم .)...
 عن نزال بن س ��يرة ق ��ال :خطبناأمير المؤمنين علي ب ��ن أبي طالب Qفحمد
آل ��ه وأثن ��ى علي ��ه ثم ق ��ال( :Qس ��لوني أيها
الن ��اس قب ��ل أن تفقدون ��ي  ...إل ��ى أن ق ��ال:
خير المس ��اكن يومئ ��ذ بيت المق ��دس ليأتين
عل ��ى الن ��اس زم ��ان يتمن ��ى أحده ��م أنه من
س ��كانه ،فق ��ام إليه األصبغ ب ��ن نباته فقال:
ي ��ا أمي ��ر المؤمنين م ��ن الدج ��ال؟ فقال:Q
أال ان الدجال صايد بن صيد ،فالش ��قي من

صورة لميدان إمام (إصفهان)

صدّقه ،والس ��عيد من ك ّذبه ،يخرج من بلدة
يقال لها أصبهان من قرية تعرف باليهودية،
عينه اليمنى ممس ��وحة واألخ ��رى تضيء في
جبهته ،تض ��يء كأنها كوك ��ب الصبح ،فيها
علق ��ه كأنه ��ا ممزوج ��ة بال ��دم ،بي ��ن عينيه

مكتوب :كافر ،يقرأه كاتب وأمي .)...
 وع ��ن حذيفة ب ��ن اليم ��ان Jعنرس ��ول اهلل Nق ��ي قص ��ة المه ��دي...( :Q
ث ��م يقفلون إل ��ى بيت المق ��دس ،فيغلبهم أن
الدجال قد خرج في يهودية أصبهان).

الإمام املهدي Qيف نهج البالغة

لقد تناول أمير المؤمنين Qفي خطبه
الواردة في نهج البالغة موضوع اإلمام المهدي
 ،Qوبشّر به من خالل مجموعة من النصوص
وهنا نتناول بعضها:
 ج��اء ف��ي الخطبة  169ش��رح محمديف أروقة املكتبة املهدوية
اعداد :محمد الخاقاني
ع�ب��ده خطبة ل��ه Qعند مسيره إل��ى الجمل
وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته الواقعة المعروفة ،حيث ق��ال( : Qإ ّن اهلل
هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب ،من اجل التعريف بها ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم
بعث رسوال هاديا بكتاب ناطق ،وأمر قائم ال
يهلك عنه إالّ هالك وإ ّن المبتدعات المشبهات
من المهلكات) ،واألم��ور المبتدعة يعني بها
التي لم يأت بها الدين،ولكنها تشابه الحق،
بما أنها ت��ؤدي إل��ى ض�لال البعض وت��ؤدي إلى
مل�ؤلفه ال�سيد عالء الدين املو�سوي
هالكهم (إالّ م��ا حفظ اهلل م�ن�ه��ا)(،وإن في
الكت ��اب من سلس ��لة الن ��دوات المهدوية الت ��ي يتول ��ى إصدارها مركز
سلطان اهلل ع�ص�م��ة) ،يقصد بسلطان اهلل
الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي.Q
هنا معنيين ،سلطان اإلسالم ،أو سلطانه هو
القطع
من
صفحة
()84
في
ـ
ه
يقع الكتاب في طبعته الثالثة سنة1429
بالذات ،يعني أن في سلطان اهلل الذي أمثله
الوزيري ,وقد جاءت محتويات الكتاب على شكل محاور (بواقع محورين):
انا عصمة،تؤدي بكم إلى أن ال تنحرفوا وإلى
�م
المح ��ور األول :وه ��و بعن ��وان :اإلع ��داد الروح ��ي الع ��ام ,والمعال �
أن ال تضلوا( ،عصمة ألمركم فأعطوه طاعتكم
السياس ��ية لطريقة أهل البي ��ت Kفي هذا اإلعداد .وق ��د وضعها المؤلف
غير ملومة) ويقصد النفس( ،وال مستكرهة
بأربعة معالم هي:
بها ،واهلل لتفعلن أو لينقلن اهلل عنكم سلطان
المعلم األول :الفطرة .والثان ��ي :التفكير ,والثالث :العبودية .والمعلم
اإلس�ل�ام) ،وه��و م��ا ح��دث فعالً بعد شهادته
الرابع :هو تبسيط األمور وتيسيرها.
حيث انتقل سلطان اإلسالم عن المؤمنين عن
والمح ��ور الثاني :ج ��اء بعن ��وان :اإلع ��داد الروحي الخ ��اص .وتضمن
هذه الجماعة وصار إلى بني أمية ،وتسلط على
خصائص زمن الظهور ومتطلباته ,وهي ,أوال :الصدق مع النفس .وثانيا:
المؤمنين عدوهم( ،ثم ال ينقله إليكم أبداً)،
التفقه ,وثالثا :البصيرة الكاملة.
أي ال ي�ع��ود إليكم ،حتى ي��أرز األم ��ر ،يعني
وفي المح ��ور األول من الكتاب ,وضمن المعل ��م األول (الفطرة) يقول
ينضم األمر إلى غيركم.
المؤلف:
ويقول شرّاح النهج أن (إلى غيركم) يقصد
(إرج ��اع الن ��اس إلى الفط ��رة والتأكد على الرجوع إل ��ى النفس ,حيث
س ��يجد اإلنس ��ان ضالته داخل نفس ��ه ,ليس بعي ��دا عنه ��ا ,وال بمنأى عن
به اإلمام المهدي Qأي خروج األمر منهم.
جوانحها).
وس�ب�ح��ان اهلل ف��إن��ه منذ وف��ات��ه Qكما
وفي المعلم الثاني (التفكر) يقول السيد المؤلف:
أخبر وإلى يومنا هذا لم تقم للمسلمين قائمة
من
خير
�اعة
�
س
ّر
ك
(تف
(ال ��ذي يؤ ّك ��د عليه أهل البي ��ت Kهو (التفكر)
(حتى يأرز األمر إلى غيركم) ،يعني إلى اإلمام
عبادة سبعين سنة.
المهدي.Q
يعرج
كأنه
به
ويتعلق
�ه
�
ب
ر
يدي
بين
يقف
الذي
�ان
�
س
اإلن
أن
من الواضح
إن ه��ذا المصلح يجب أن ي�ك��ون إنساناً
إلى خالقه ...عبادة اإلخالص والتوجه .الشك أن أثارها هي تصفية النفس
ك��ام�لا ،وإالّ م��ا ال�ف��ائ��دة منه ن��اق�ص�اً ،وهل
وتزكيتها ,ألنّها نوع من االرتباط بالغيب ,ومعراج للمؤمن).
يمكن للناقص أن يصلح العالم .وفاقد الشيء
أمّا في المعلم الثالث( :العبودية) فيقول صاحب الكتاب:
ال يعطيه.
�عور
�
ش
وال
العبودية,
(ه ��ذا المعل ��م هو ح� � ّث الناس عل ��ى توفير صف ��ة
مرحلة العمل الجاد ال النعيم فقط):
ح�ي��ث يبشر( Qح�ت��ى ي��أرز األم��ر إلى
بالحاج ��ة إل ��ى التذلل بين ي ��دي اهلل ..ويعتبرها األنبي ��اء والصالحون حجر
(مرحلة الظهور هي مرحلة المهام والمس ��ؤوليات الجس ��ام ..فالمسألة غيركم) ( .وَإِ ْن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِ ْل َقوْمًا َغيْرَ ُكمْ ثُمَّ
الزاوية في شخصية اإلنسان المؤمن المرتبط باهلل تبارك وتعالى.)...
وفي تبسيط األمور وتيسيرها وهو المعلم الرابع .يقول السيد المؤلف :ليست فقط أن نمنّي أنفسنا برخاء الظهور ونعيم ذلك الزمن ،ال بل هناك لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَ ُكمْ).
مسؤوليات تترتب علينا _على المؤمنين باألخص_.
 أمّ���ا ال �ن��ص ال �ث��ان��ي ف �ق��ول��ه( :Qف�لا(حينما تحدث أهل البيت Kتحدثوا مع كل مستويات الخلق ...فثقافة
ينبغي علينا _كنخبة شيعية_ تحمّل هذا الهم وتحمل أهمية المرحلة..
تستعجلوا ما هو كائن مرصد) ،يعني أن هذا
أه ��ل البيت Kثقافة إنس ��انية عامة ,وثقافة عالمية ال تتحدد بش ��خص ,وعلى قدر أهميتها أن نتهيأ لهذه المسؤوليات.)..
وال تتحدد بشعب).
األمر سيحدث ال محالة مرصد ،معيّن( ،وال
وفي المحور الثاني من الكتاب سيقول صاحبه ،وتحت عنوان( :الظهور
تستبطئوا ما يجيء به الغد) هنا الكثير من

الشيخ عصري الباني

قراءة يف كتاب

الإعداد الروحي لع�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الظهور

الناس اآلن يقولون أي��ن اإلم��ام ،Qلماذا ال
يظهر اإلم ��ام ،Qوأن ف��ي زم��ان األئ�م��ة كان
األمر كذلك أيضاً ،واإلم��ام هنا يوجّه الناس
فيقول ان ه��ذا األم��ر سيظهر ال محالة ،فال
تستعجلوا ،ثم يبين لماذا ال تستعجلوا ،فالعلة
ف��ي أم��ره��م بعدم العجلة (فكم م��ن مستعجل
بما أن أدركه ودّ أنه لم يدركه)،وهذا مفهوم
قرآني ،قال تعالىُ ( :كتِبَ عَلَيْ ُكمُ الْقِتَا ُل وَهُوَ
ُكرْهٌ لَ ُكمْ وَعَسَى أَ ْن تَ ْكرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَ ُكمْ
وَعَسَى أَ ْن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَ ُكمْ) وما أقرب
اليوم من تباشير غ��د( ،إن األم��ر قريب فال
تستعجلوا ،يا قومي هذا أبان ورود كل موعود
ودنو من طلعة ما ال تعرفون) ،من الفتن التي
ستكون قبل ظهور اإلمام المهدي.Q
والنص الثالث هو قوله Qفي الخطبة 178من جمع محمد عبده أيضاً( :وإني الخشى
عليكم أن تكونوا في فترة ،ع��دم وج��ود حجة
ظاهرة)،وهنا يقولون إن الفترات التي حدثت
بعد النبي األعظم Nفترتان ،الفترة األولى
منذ وف��ات��ه وح�ت��ى إم��ام��ة أم�ي��ر المؤمنينQ
حيث لم يكن اإلم��ام أمير المؤمنين متصدياً
ألم��ور اإلم��ام��ة واإلدارة ,فهو أشبه بالغائب
الحاضر إلى حد ما ،أما الفترة الثانية فمنذ
شهادته وحتى ظهور اإلم��ام الحجة Qولكن
حتى فترة حكم اإلم ��ام ،فإنه ل��م يكن لديه
الفرصة،فالمعوقات كثيرة وال�ح��روب كثيرة
وألربع سنوات وهو يعبر Qعنها بأنّها لم تكن
إالّ عِظة ( ال رأي فيها لمن ال يطاع) وأمثال

هذه ،فإذن يبشرنا اإلمام Qبأن هناك فترة
وبعد هذه الفترة سيكون ظهور اإلمام ،Qحيث
يقول :وإني الخشى عليكم أن تكونوا في فترة.
نفهم من ك�لام اإلم��ام( Qوإن��ي أخشى
أن تكونوا في فترة) ،من الرسل يعني فترة
اإلنقطاع من الحجة الظاهرة الذي يبلغ عن اهلل
تبارك وتعالى ،يبين األحكام بصورة واضحة،
يبين الحالل والحرام ويقضي به بصورة علنية,
والمسلمون اآلن يعيشون هذه الفترة.
وهذه الفترة أيضاً لها آثارها على المجتمع
وعلى األمم ,واإلمام أمير المؤمنين Qيتناول
قضية الفترة ،يعني كيف كانت المجتمعات
تعبد األصنام أل ّن عدم وجود النبي يؤدي إلى
ه��ذا ال �ن��وع م��ن الفتنة للناس واالن �ح��راف،
فإبراهيم Qهو أب��و التوحيد ،ولكنه عندما
غاب وإلى مجيء النبي األعظم Nكان هناك
ثالثمئة وس �ت��ون ص�ن�م�اً ع�ل��ى ظ�ه��ر الكعبة،
والعرب يقولون إن هذا بيت إبراهيم ،الذي
هو محطّم األصنام .وإن ما فعله رسول اهللN
لم يكن مانعا من هذه اإلنحرافات وهذه البدع.
وإنّه في هذه الفترة منذ أمير المؤمنين Qوإلى
يومنا تجد كثرة المذاهب وكثرة الفرق وكثرة
التحليالت وكثرة اآلراء التي لم يسمع بها من
قبل وهي غربية عجيبة ال تتفق ال على منطق،
وكل ذلك بسبب غياب اإلمام Qالظاهري.
والمالحظ أن أمير المؤمنين Qأيضاً ركز
فيما ر ّك��ز عليه من خطبه المجموعة في نهج
البالغة على قضية اإلمام المهدي.Q

 4احتفاالت الميالد الميمون

االحتفاالت تعم ارجاء املنطقة بوالدة منقذ الب�شرية

�أقيمت في العديد من دول العالم الكثير من المهرجانات واالحتفاالت وقد ر�صدت �صحيفة �صدى المهدي بع�ض ًا منها و�إليكم جانب م�صور من هذه االحتفاالت.

مهرجان األمان الثقافي
انطلقت فعاليات مهرجان األمان الثقافي السنوي الرابع الذي تقيمه هيئة
اإلمام الصادق Qالثقافية في مدينة الديوانية بمناسبة والدة اإلمام المهدي
المنتظر Qوتحت شعار االنتظار عقيدة األخيار وسلوك االبرار وتضمن
المهرجان جملة من الفعاليات الرائعة كإقامة معرض للكتاب ومعرض
للزهور وبعد جلسة االفتتاح التي حضرها جمع غفير من أهالي المحافظة
وشخصيات علمية وسياسية تضمن المهرجان فعاليات أخرى كان من أبرزها
الملتقيات الفكرية والثقافية التي أبرزت المحتوى الثقافي والعلمي لهذه
المدينة .والوالء التام لإلمام المهدي Qمن خالل إحياء هذه المناسبة.
وقد ألقى الشيخ ضياء الدين زين الدين األمين العام للعتبة العلوية
المقدسة كلمة االفتتاح من ثم تلتها كلمات أخرى .وفي اليوم الثاني كانت
الجلسة الصباحية لمركز الدراسات التخصصية وقد حاضر فيها الشيخ
حميد الوائلي متناوالً بحثين األول منهما اضاءات في الفكر المهدوي,
والبحث الثاني الدعاء المهدوي وأثره في تنمية الذات والمجتمع وفي الجلسة
المسائية حاضر الشيخ المصري العاملي.
أما اليوم الثاني فكانت الجلسة الصباحية لمركز الدراسات التخصصية
وحاضر فيها الشيخ حميد الوائلي وكان عنوان البحث أهم اإلشكاالت على
القضية المهدوية وأجوبتها فيما حاضر
في الجلسة المسائية المفكر المسيحي
أنطوان بارا وقد تضمنت جلسة الختام
في اليوم الثالث فعاليات توزيع الجوائز
صباحا ومحاضرة لسماحة السيد
جعفر الحكيم في الجلسة المسائية.
واليكم جانب مصور من فعاليات
المهرجان:

مهرجانات البحرين

االحتفال المركزي لماتم السنابس ليلة  16شعبان الشيخ ميثم السلمان اثناء القاء الكلمة المركزية في
قرية السنابس في ليلة الخميس ليلة 14شعبان الموافق 2012/7/4م أقامت اللجنة الثقافية بالسنابس
إحتفاال بمولد االمام المهدي المنتظر Qوتحت شعار (النصر بالمهدي قادم) وتضمن أمسية شعرية
بمشاركة :الشاعر مجتبى التتان والشاعر عبد الشهيد الثور والشاعر محمد اليوسف والشاعر علي
السالطنة.

رغم الظروف السياسية القاسية التي تعصف
بالبحرين حيث تشهد أكثر مناطق البحرين مواجهات
يومية مستمرة اال ان شعب البحرين أبى اال ان يحتفل
بمولد االمام المهدي المنتظر Qبصورة متميزة في
هذا العام فقد اقيم ما يقرب من  540احتفاالً رجاليًا
ونسائيًا في مختلف مناطق البحرين المنكوبة مما
بعث علي التعجب لدى النواصب ومرتزقة النظام.
ففي مدينة المحرق اقامت جمعية اإلمام الصادقQ
برنامجها بحسينية كريمي عند الساعة العاشرة حيث
تضمن البرنامج قراءة االدعية الخاصة بليلة النصف
من شعبان باالضافة إلى قراءة دعاء كميل وكلمة
مهدوية للشيخ محمد خوجسته.
كما احيا مسجد السيد هاشم التوبالني بمنطقة توبلي
برنامج متنوع بمشاركة سماحة الشيخ جميل العالي.
وفي السياق نفسه اقام مسجد كرزكان الجنوبي
برنامجًا عباديًا ً
مماثال.

وقد أطلقت جمعية التوعية االسالمية موسم(االنتظار)
تزامنًا مع ذكرى ميالد صاحب العصر والزمان،Q
واستعادة لروح المواسم الثقافية التي كانت تقيمها
التوعية في انطالقاتها األولى في السبعينيات من
القرن الماضي ،إذ يضم عددًا من الفعاليات الثقافية
والفنية المتنوعة على مدى ثالثة أيام تمتد من - 11
 13شعبان 1433م (مطلع يوليو 2012م) ،بمشاركة
من سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبداهلل
الغريفي ونخبة من العلماء والمثقفين.

احتفاالت في اماكن أخرى
العتبة العلوية المقدسة

البرازيل

لبنان

مسجد الكوفة

كربالء المقدسة

مصر

مهـــــــــرجان
الزبير

احتفاالت
مسجد السهلة

ال تستغربوا

رصدنا
تستغربوا
ال
نهتم عندما تواجهنا أزمة ما ونعيب الزمن ونقول :إن الزمان الذي
نعيش فيه لم يعد زمان خير ،وفي الحقيقة إن الزمن هو نفس
الزمن وال شأن له باألحداث التي تجري فيه ،إنّما اإلشكال في
فهمنا لألحداث ،وفي تمسّكنا بالسبل التي وضعها الدين لنأمن
باتّباعها من الوقوع في المنزلقات التي تولّدها تلك األحداث،
فكلما كان فهمنا للوضع الذي نعيش فيه ،وقدرتنا على ممارسة
النظام الديني وتطبيقه بالشكل الذي أعدّ من أجله أن يكون حاميًا
وحصنًا للمؤمنين ،كان الوقوع في المنزلقات أق ّل ،إن لم يكن
منعدمًا.
ويستثمر الكثير من أصحاب الضالل واالنحراف هذه الحالة
الموجودة عند اإلنسان ويحاول أن يستغلها وينفذ من خاللها ومن
خالل بعض العناصر األخرى التي تش ّكل له عوامل مساعدة،
ليصور لآلخرين أ ّن هذه االنحرافات التي يروج لها على أنّها حقيقة
وهداية ،ويصعب حينئذ على الكثير تمييز الحق من الباطل.
وفي هذا اإلطار يضع ّ
المنظرون للدّين وألية عقيدة أخرى مجموعة
من النظم التي يأملون من خالل تطبيقها تقليص حالة االنحراف
أو إعدامها لدى أتباعهم.
ولكننا مع ذلك نجد حاالت اإلنحراف كثيرة جدًا ،وهي التقتصر
على دين دون دين وال مذهب دون آخر.
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جمموعة من النقوالت التاريخية تهدف �إىل رفع حالة اال�ستغراب التي تن�ش�أ من االدعاءات الكاذبة� .إذ
ير�صد وعرب التاريخ �أ�سماء من ا ّدعوا الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غريها
هيئة التحرير

وتعتمد هذه الفكرة على ذكر الأ�شباه والنظائر ممن ثبتت حالة االنحراف
لديهم ،مع وجود �أتباع لهم ومريدين كثريين جداً ي�ؤمنون بهم على �أ ّنهم
عنا�صر هدى ،وحق ،و�إ�سعاد ،وخال�ص ،بينما وبعد فرتة من الزمن يتبني للأتباع
قبل غريهم انحراف ه�ؤالء ،من هنا ت�أتي �أهمية � ْأن ن�أتي بهذه الأ�شباه والنظائر
ونكرث من بيان احلاالت التي كانوا ي�ستدلون بها على حقانيتهم ،وي�صوّ رونها
على �أنها �أدلة لدعاواهم ،بينما تبينت بعد ذلك �أنها من املت�شابهات وال حتمل
من احلقيقة وجت�سيدها �إ ّال الألفاظ.

من هنا جاءت فكرة (ال تستغربوا) لكي تعطي نوعًا من الحصانة
بطريقة أخرى ،غير الطرق المألوفة والتي اعتدنا عليها في تبيان
حاالت اإلنحراف التي تنشأ في بعض المجتمعات.
وتعتمد هذه الفكرة على ذكر األشباه والنظائر ممن ثبتت حالة
االنحراف لديهم ،مع وجود أتباع لهم ومريدين كثيرين جدًا يؤمنون
بهم على أنّهم عناصر هدى ،وحق ،وإسعاد ،وخالص ،بينما
وبعد فترة من الزمن يتبين لألتباع قبل غيرهم انحراف هؤالء،
من هنا تأتي أهمية أ ْن نأتي بهذه األشباه والنظائر ونكثر من بيان
الحاالت التي كانوا يستدلون بها على حقانيتهم ،ويصوّرونها على
أنها أدلة لدعاواهم ،بينما تبينت بعد ذلك أنها من المتشابهات وال ونظمت مدّعاياتها وأكاذيبها على أنّها أدّلة وحقائق ،ثم تبين بعد �أنه تبني انحرافها وزيف مدعياتها ،في�أتي
تحمل من الحقيقة وتجسيدها إالّ األلفاظ.
االستغراب عندما نواجه العناصر ذلك أنها أوهام وخياالت وانحرافات ولم تمتلك من الحقيقة إالّ الت�سا�ؤل يف نف�س كل قارئ� :أنه ما فرق ه�ؤالء
هذه الحالة التي ترفع عنا حالة
المنحرفة قد ال تولّد لدينا أدلة علمية رصينة في دفع الشبهة ،ألفاظها ،ومن الواقع إالّ حروفه.
عن �أولئك.
ولكنها تولد لدينا _كلما تراكمت مفرداتها_ قوة نفسية وعنصرًا وهذا ما تهدف �إليه (الت�ستغربوا) �إذ �أنها ال تريد إذن ال تستغربوا أن تسمعوا أو تقرأوا ،أو تشاهدوا أمثال هؤالء في
يولد االطمئنان في الرّوح على أن هؤالء أدعياء ضالل وروّاد بال�ضرورة �أن تقدم الأ ّدلة العلمية لتزييف مجتمعاتكم ،كما لم تستغربوا عندما قرأتم عن المزيفين ممن
انكشف زيفهم وكانوا يتمتعون بما يتمتع به هؤالء.
انحراف ،فنمتلك على أقل تقدير أن نحصّن أنفسنا داخليًا ونبتعد دعاوى �أهل الباطل وال�ضالل ،بقدر ما تريد �أن
لمسافات طويلة عن فكر هؤالء ،فيصعب بعد ذلك أن
تسوق ت�ضع املواد املت�شابهة والعنا�صر التي كانت
إلينا مدّعيات هؤالء على أنها أدّلة ،إذ أننا قرأنا من خالل (ال
تستغربوا) الكثير من النماذج التي سوقت على أنها عناصر هداية لها نف�س احلظوة التي يتمتع بها ه�ؤالء �إ ّال

وهذه بع�ض �أمثلة نطلعكم عليها  ...فال ت�ستغربوا ...

الهندي �ساي بابا يدعي �أنه اهلل2011 .م:

رجل هندي اسمه (ساتيا راجو
ناريانا) ومعناه (جنة الحق)،
ولد في  23تشرين الثاني ،1926
أبوه (راجو) كان فالحًا فقيرًا من
قرية (بوتا بارتي) نقل أن أخته
الكبرى شاهدت أن الحيوانات
تأتلف له عندما كان يغني ،نقلت
الصحفية االسترالية (مورثيت)
والبروفسور (كشتوري) عام
 1971أن ساي بابا عندما كان في
االبتدائية أبدى موهبة واضحة
في الموسيقى والفن والتمثيل وكتب أشعارًا وأغاني ألهالي القرية.
يدّعي ساي بابا أنه إله وأنه هو الذي أرسل عيسى المسيح إلى األرض وأ ّن المسيح نفسه قد تنبّأ
بنزوله إلى األرض في هذا الزمان ،وأنه أيضًا حمل الرّب الحقيقي ألن اسمه بابا.
وقد بنى لنفسه إمبراطورية كبيرة وثروة عمالقة تبلغ على بعض التقادير  9مليارات دوالر� ،أ ّما
عدد اتباعه فيبلغ  50مليون ًا من جميع �إنحاء العامل ،مبا فيهم �شخ�صيات عاملية
م�شهورة من فنانين ورياضيين ،بل أن رئيس الوزراء الهندي ً
فضال عن رئيس الدولة كانوا
حريصين على حضور االحتفاالت التي يقيمها بمناسبة عيد ميالده.
ينقل (�آرليندون هاردل�سون) �أ�ستاذ علم النف�س �أنه قابل �أفراد ًا يثق بهم قالوا �أنهم �شهدوا �أن
�ساي بابا كان يح ّول املاء �إىل �شراب �آخر ،ويحول الغرانيت �إىل �س ّكر وحلوى ،ويح ّول املاء �إىل
بنزين ،ويعلق نف�س �ساي بابا على قدراته بقوله �أنها بع�ض ًا من مظاهر القدرة الإلهية ،وكان

يرفض أن تخضع حركاته وأفعاله التي يقوم بها لمريديه إلى التجربة أو الشك ،وكان يقول إ ّن
العلم يقتصر على علم التجربة وإن ما يقوم به من عالم أعلى.
وفي عام  1976قام أستاذان استشاريان من جامعة (بنغلور) الهندية بتوجيه خطاب علني إلى
ساي بابا يطالبانه فيه موافقته على قبول شروطهما إلقامة كرامة علنية أمام الناس .إالّ أنه
تجاهل الرد عليهما ،بل وتجاهل الرّد على أيّة رسالة كانت تصله من هذا القبيل بعدها.
لدى (ساي بابا) الكثير من المؤسسات ،منتشرة في  166بلدًا ،منها معاهد علمية ومراكز
طبية.
لساي بابا مبادئ أربعة هي :
هناك طائفة واحدة هي طائفة البشرية ،وليس هناك دين سوى دين واحد اسمه المحبة ،وليس
هناك سوى لغة واحدة هي لغة القلب ،وليس هناك إله سوى إله واحد حاضر دومًا.
وقد ذكرت صحيفة (تلغراف) البريطانية أنّه متّهم بتورّطه بفضائح جنسية حيث كان يعتدي
وبانتظام على صغار السن في معبده ببلدة (بوتا بارتي) في والية (إندرا براديش) الجنوبية.
وتظهر بعض الوثائق أنه ّ
بطن سقف معبده بالذهب ،وبنى له تمثاال أكبر من حجمه الحقيقي
وأنّه يملك سيارتين إحداهما من الذهب الخالص وأخرى من الفضة الخالصة.
تنبأ (ساي بابا) أنه سيرحل عن
الدنيا مؤقتًا عندما يبلغ السادسة
والتسعين ،إالّ أنّه رحل في عمر
 85سنة ،حيث توفي في /24
نيسان.2011 /
يعلّق رئيس رابطة المعقولية
الهندية (نارين دارا ناياك)
بالقول :هذا رجل ال يستطيع
عالج نفسه من إلتهاب رئوي
فكيف يزعم أنه إله قادر على
شفاء اآلخرين.
كان خبر وفاته بسبب االلتهاب
الرئوي ،عن عمر ناهز 85
سنة قد هزّ كيان أتباعه البالغ
عددهم أكثر من خمسين مليونًا
حيث كان قد أقنعهم بأنه إلههم
الحاضر دائمًا معهم.
هذه حكاية رجل يعيش بين
الناس ،أقنع الماليين بأنّه
اإلله القاهر ،خضع له رجال
السياسة والفن ،تمتع بثروة
هائلة وبذخ عجيب ،ثم ترك
الجميع عندما حانت وفاته،
فقبضه إله الكون رغم إلوهيته
المدّعاة ،فال نستغرب بعد هذا
من أ ْن يدّعي شخص مرتبة أقل
من مرتبة الربوبيّة وأن يكون له
أتباع وأنصار ،فكما أ ّن لهذا
الساحر اتباعًا بالماليين فلهؤالء
أتباع أيضًا ،فال تستغربوا.

يدعي �أ ّنه الم�سيح عي�سى و�أ ّنه ج ّد النبي محمد:N
�شاب جزائري ّ

قيس بن مريم
ش�� ��اب ج � ��زائ � ��ري م��ن
م��دي �ن��ة أه � ��راس ال��واق �ع��ة
ف��ي شرقي ال�ج��زائ��ري على
ال �ح��دود ال�ت��ون�س�ي��ة ،يعلن
أنّه مسيح العصر عيسى بن
مريم ج��اء كي ينقذ العالم
ويخلّصه من آفاته.
ح�ي��ث أع�ل�ن��ت مجموعة
من الصحف الجزائرية المحلية وغيرها من الصحف أن قيساً طالب بعقد مناظرة
علمية مع علماء الدين ليثبت صحة دع��واه ،بأنه نبي هذا الزمان وأن��ه المسيح
المخلّص ،وأعلن كذلك تحدّيه للحكومة الجزائرية في إثبات صحة ما يقول ،وقد
ادعى هذا النبي الجديد أ ّن اسمه ورد في سورة الشورى ولقبه موجود في أربع سور
قرآنية ومن مدّعياته أيضاً:
 �أ ّنه نبي هذا الع�صر حيث ي�صف نف�سه ب�أنه عي�سى الع�صر الحديثالذي عاد �إلى الحياة.
 أنّه قادر على حل مشاكل العالم بأسره وليس فقط مشكلة الجزائر أو مدينتهسوق أهراس.
 أنّه هو جد خاتم النبيين Nإذ يقول إن القران يثبت أن هناك نبيا يدعىقيس وهو جد النبي Nالخاتم.
 أنّه أسري به كما حصل للنبي في ليلة اإلسراء والمعراج ،وأن الوحي نزلعليه في شهر تشرين الثاني .1996
 أ ّن جبرائيل بدأ يكلمه بعد حالة اإلسراء والمعراج ونزلت عليه المعجزاتمنذ شهر رمضان عام .1997
هذه االدعاءات الفارغة والخزعبالت والهرطقات النفسية رغم وضوح بطالنها
وزيفها إال أننا نجد أن لها صدى في آذان البعض ،حيث كان لهذا الشاب جملة
من األتباع والمريدين
يقتفون أثره ويروّجون
لفعله رغم وضوح كون
مدّعياته باطلة ،إذ
وج��ود اسمه الصريح
(ق �ي��س) ف��ي ال �ق��رآن
وأن� � ��ه اب � ��ن م��ري��م،
وع���اد إل ��ى ال�ح�ي��اة،
وأنّه جاء لحل مشاكل
الناس كافة رغم عدم
تمكنه من حل مشاكله
الشخصية أوض��ح من
أن يقال أنّها باطلة،
إالّ أن وج ��ود األت�ب��اع
واألن � �ص� ��ار الب� � �دّ أن
يجعلنا (النستغرب)
من أن يدّعي من هو
أقل منه شأناً وأوضح
ف��ي ال��دع��وة بطالن،
وأن ي��وج��د ل��ه أت�ب��اع
كذلك ،فال تستغربوا.

نا�صر محمد اليماني (مهدي اليمن المزعوم):
ن��اص��ر محمد اليماني م��ن م��وال�ي��د 1969
من محافظة صنعاء ،خريج الكلية العسكرية
ولم ي��درس شيئاً من العلوم الدينية على بعض
المشايخ كما ي�دّع��ي ،ي�ق��ول :إن دع��وت��ي بأنّي
المهدي المنتظر ب��دأت عندما رأي��ت النبيN
في ال��رؤي��ا في ع��ام  2005حيث أخبرني بأنّي
المهدي المنتظر الذي ينتظره الناس ،وأن اهلل
سيعطيني علم الكتاب كامالً ،وأنه لن يجادلني
أح��د من العلماء أو العامة إالّ وسأهيمن عليه
بسلطان العلم والقرآن.
ً
وجّ��ه بعض خطاباته ق��ائ�لا( :م��ن المهدي
المنتظر الناصر لما جاء به محمد رسول اهللN
اإلمام ناصر محمد اليماني إلى هيئة كبار العلماء في المملكة ،وإلى كافة المفتين في الديار اإلسالمية في
العالمين ،وكذلك إلى كافة الشعوب اإلسالمية وكذلك إلى قادة العرب والعجم وبعد  :بالحق ومن عند اهلل
بسلطان العلم المبين وليس لقول االجتهاد بالظن الذي اليغني من الحق شيئاً إني المهدي المنتظر أدعو
البشر إلى عبادة اهلل الواحد القهار )...انتهى.
هذه بعض من نصوص رسائله وهناك نصوص أخرى أرسلها إلى شخصيات إسالمية وسياسية حيث
يقول:
(أشهد اهلل حسب علمي ويقيني بالرؤيا الحق أنه الذي يسلّمني قيادة اليمن عاصمة الخالفة اإلسالمية
أنه الرئيس علي عبد اهلل صالح برغم تسليمها لعبد ربه منصور ظاهر األمر.)...
م��ن ب �ي��ن م �دّع �ي��ات��ه وم��ا
أصدره من أحكام التباعه:
 نفي العصمة أليمخلوق سواء كان نبياً أم رسوال
أم إم��ام�اً ،المعصوم الوحيد
هو اهلل.
 ال�صالة خم�سف��ي ال��ي��وم وال��ل��ي��ل��ة ،لكل
�صالة ركعتان.
 نفي التقصير فيالحج للرجال وإثباته للنساء.
 المسيح الدجال هونفس إبليس الشيطان الرجيم
وهو ليس بأعور بل هو كذاب.
 أص� �ح ��اب ال�ك�ه��فثالثة وهم أنبياء اهلل إدريس،
إلياس ،واليسع.
 ال�ج�ن��ة ال�ت��ي خ��رجمنها أبونا آدم ،هي نفق في
األرض ويسكنها اآلن المسيح
الدجال ،ويوجد في منتصفها
سد ذي القرنين وخلفه أقوام
يأجوج ومأجوج.
 الزكاة  %10وتدفعمرة واحدة فقط.
ه���ذه ال���دع���اوى ت�ج��ده��ا
مشتركة بين الكثير من أدعياء
الضالل ،فغالبهم يقول إنني
ج��اه��ل ول�ك�ن�ن��ي ب �ع��د ال��رؤي��ا
واألحالم صرت عالّم الغيوب،
وال يستطيع أحد مناظرتي ثم
يُسقط العبادات ويرفع نسبة
الضرائب على األم��وال ليؤمن
مصارف أتباعه ،وهذه حقيقة
م��اث�ل��ة ل�ل�ع�ي��ان ب�ي��ن أي��دي�ن��ا،
ف�ه��ذا ال �م �دّع��ي ال ��ذي ي�ح�رّف
ال �ق��ران ويتهجّم على السنن
يريد إصالح العالم بمثل هكذا
هرطقات ،فال تستغربوا.
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انتظــــــــــــــــــــــــار الفرج

فمن ينتظر موعد االمتحانات الجامعية يبدأ باالس ��تعداد
النفس ��ي له ��ا وتهيئ ��ة الج ��و المناس ��ب ومراجع ��ة ال ��دروس
والمذاكرة .لذا فانتظار المصلِح تعني األمور التالية :
 .1أن يصلح اإلنسان نفسه بالقيام بالواجبات واالبتعاد
عن المحرمات .ال يمكن أن يكون اإلنسان منغمساً في الشهوات
أكثر فأكثر ,ومع ذلك يدعي حبه وانتظاره للمصلح.
 .2إيق ��اد ش ��علة األم ��ل بالنص ��ر والتأيي ��د اإللهيين في
نفسه ,وفي نفوس بقية المؤمنين.
 .3نص ��رة قضية اإلم ��ام المه ��دي وأهداف ��ه حتى قبل

ظه ��وره ,وذل ��ك ك ٌل م ��ن موقع ��ه .فالش ��اعر ينص ��ر القضي ��ة
بش ��عره ,وصاحب الفنون الجميل ��ة ينصرها بفنه ,وأصحاب
المجموعات البريدية بما لديهم من قدرات وهكذا.
 .4التمهي ��د لخ ��روج اإلم ��ام المه ��دي ,وقد ج ��اء في
الرواي ��ات الش ��ريفة أن هن ��اك م ��ن يمهّ ��د أو يوط ��أ للخروج,
كراية الخراس ��اني ,والرايات السود من المشرق .إذن (فكرة
التمهي ��د) للخروج ه ��ي فكرة تعتمد على الروايات الش ��ريفة,
عل ��ى عكس م ��ا يفهم البعض من لزوم الس ��كون الت ��ام إلى أن
يحصل الظهور المبارك.

تتمة

(جمال�سنا مدار�سنا) هل حفظت مهدويتنا؟

نعم كان ذلك ..ولكن اآلن ..هل أبقى اتّساع التعليم ..وتيسّر
الطباعة وانتش ��ار المطب ��وع ..كثرة الورق وتو ّف ��ر الصحائف..
_وحتى اإللكتروني منها_ على بهجة مجالس ��نا ..وجلس ��اتنا..
رونق نوادين ��ا ومنتدياتنا ..تجمعاتنا وجمعياتنا ..وهل بقي من
بهاء اجتماعنا ..و ثمرة اتفاقنا ..واس ��تقامة منهجنا؟ وهل من
مكان ف ��ي كل ذلك لعقيدتنا ..بعد دهش ��تنا بتط ��ورات تقنية..
وانبهارنا بالحداثوية ..
ه ��ل انطلقت حواسّ ��نا؟ وهل نش ��طت جوارحن ��ا أو أنّها قد
ش ��لت بعصف االنبه ��ار حت ��ى أطرافنا ..ووصلت تل ��ك العدوى
أفكارنا ..فبات على قلوب أقفالها؟
هل بات لمجالس ��نا اهتمام بفخر العقيدة؟ أم أننا نس ��ينا
هناك أنفس ��نا أو أُنس ��يناها؟ هل بقيت دعائ ��م القوة فيها؟ أم
إنها انهارت أساطينها وسقطت خاوية على عروشها؟
صافر؟ أم أنها
وه ��ل صمد المرتادون أم فزعوا من صفير ِ
عمي ��ت األبصار بمجرد م ��رور هباء عابر؟ ف ��ران ماران على
البصائر؟
وه ��ل يرى اإلنس ��ان في عتم ��ة الجهل وعمه أمّي ��ة الحرف
بامتي ��از ..وال يكاد يميّز آخر في نور الق ��راءة والكتابة ..ونعمة
الثقافة!
ألم تقدن ��ا فطرتنا إلى صافي نبع العقيدة ..فهل ترش ��دنا
ثقافتنا اآلن إلى التمس ��ك بهذا النبع ..فال نحيد عنه؟ ونداوم
علي ��ه ..وال نمي ��ل بعطفنا إل ��ى المُعلّب والجاه ��ز ..فنعطي ج ّل
اهتمامنا لكل مستجلب من خارج موروثنا ..ومتسلل عبر حدود
أصالتنا وفطرتنا ..ما قد اس ��تورد خصيصاً لتس ��فيه عقولنا..
وتخري ��ب أذواقنا ..وبالتالي الضحك عل ��ى ذقوننا ..وكل ذلك
لتقويض بنائن ��ا وهدم قلعة إيماننا ..وصرح إس�ل�امنا ..بقطع
صلتنا ونقض م ��ا أعددناه أنكاثا ..فيتمزق نس ��يجنا ..وتنقطع
صلتن ��ا ..ويتزع ��زع تمس ��كنا بحب ��ل اهلل المم ��دود ..ليتزل ��زل
اعتصامنا بسلس ��لة الخي ��ر ..المعصومين أئمتن ��ا  ..وبآخرهم
قائمهم .Q
أيعق ��ل أن يحاف ��ظ إنس ��ان مج� �رّد إالّ من س�ل�اح إيمانه..

فيتمس ��ك بعقيدت ��ه كامل� �ةً مُكتملة غي ��ر منقوص ��ة ..ال يعتري
اعتق ��اده وهنٌ وال يكتنفه خلل ..ثم يأتي الذي يدّعي أنه مس� �لّح
بكل أس ��لحة الثقافة فيفرّط بالمعتقد ..ب ��ل يبدّد خزينهُ ويب ّذر
كنوزهُ ..ويهزأ بمن يحفظونه ويحتفظون به ..أو يستجلبُ بوهن
تفكيرهِ كل عيب ..فينسبهُ لعقيدة شرّفها اهلل ..وأرادها مسلكاً
وس ��بيالً يكم ُل بها اإلنسان مس ��يرة تكاملهِ البشري ..السعادة
الدنيوية والضمانةُ األخرويّة؟
�اح ونسي سالح المروءة
فهل تس� �لّح هذا المدّعي بكل س�ل ٍ
والذوق السليم؟ وهل شر البلية ما يضحك!
أويعق ��ل أن ينتظم مجلس عل ��ى بداءة المعرف ��ة  ..فيعتمد
العقل مثابة والعرف منهجاً ..ويلتزم اإليمان _كامل اإليمان_
مبدأً؟
أيس ��توعب عق ��ل تمتّع بأدنى ق ��درة ..أن يأخ ��ذ أناس على
عواتقهم مس ��ألة إيمانهم ..تس ��معها آذانه ��م وتعيها عقولهم..
لتك ��ون رائدهم ..يس ��تضيؤون بها في حياته ��م ..وأن يصمَّ من
أطّلعوا على نماذج الثقافة مس ��امعهم ..يتركون معرفتهم وراء
ظهورهم ..أو يتخذون مما زيّف من الثقافة صنماً يعبدُ من دون
ثقافة اإليمان _توحي ��داً وعدالً ومعاداً ..نبوةً وإمامةً مهدويةً_
وهل ذلك منهم إال نشوزاً في القول واستكباراً في العمل.
فهل ياتُرى لنشاز ليس من فطرتنا ..ال يناغم موروثنا ..وال
يالئم تربيتنا ..أما له من رفض وإقصاء من مجالسنا؟
وهل نبذت هذه المجالس ما يخالف إيماننا ..وهل التزمت
مس ��ألتنا الكب ��رى ..ه ��ل حفظت قضيتن ��ا المركزي ��ة ..قضية
الوج ��ود والمصي ��ر ..قضي ��ة المآل والقس ��ط والع ��دل اإللهي..
قضية إمامنا المهدي المنتظر.Q
أوليس ��ت هي قضيةٌ أُمرنا في التكوين أن نتوالّها ..تعبداً..
نع� �دّ لها ..ننتظر  ..نمهّد الطريق لقائده ��ا وإمامها  ..المهدي
بن الحسن العسكري.Q
في ��ا ترى هل ما زالت مجالس ��نا مدارس ��نا ..أم أنّها بقيت
فقط (مجالسنا)؟

تقول الرواية:
(فيظهر عند ذل��ك ص��اح��ب ال��راي��ة المحمدية ،وال��دول��ة
األحمدية ،القائم بالسيف الحال ،الصادق في المقال ،يمهّد
األرض ،ويحيي السنة والفرض .سيكون ذلك بعد ألف ومئة،
وأربع وثمانين سنة من سني الفترة بعد الهجرة).
وحسبنا في تكذيب هذه المزعمة :أن نذ ّكر القارئ بالروايات
التي تؤكد على تكذيب الوقاتين ،وردّ مزاعمهم في ذلك ،فنقول:
تبعاً لما ورد عن األئمة األطهار:K
(ك ّذب الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون ،كذب الوقاتون).
ك��ان ما ذكرناه من وج��وه اإلي��راد على بعض فقرات خطبة
البيان غيضاً من فيض ،وقطرة من بحر ،مما يمكن اإليراد به
على هذه الفقرات ،وسواها من المئات ،مما حفلت بها نصوصها
الثالثة.
وكان البدّ لنا من كبح جماح القلم ،ومنعه عن االسترسال في
هذا المجال ،من أجل االهتمامات بمجاالت لربما تكون أهم،
ونفعها أعم ،واهلل ولينا ،وهو الهادي إلى سواء السبيل.
االحتماالت المعقولة في خطبة البيان:
وأخيراً ،فنحن أمام احتمالين:
أحدهما:
أن يكون البعض قد اطّلع على بعض عالمات الظهور ،والسيما
ما روي من طرق الشيعة وغيرهم ،فنسجها من عند نفسه على
هذا النحو البديع ،وضمنها ما راق له من تلك العالمات ،التي
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ورواية عن أبي عبيدة الح ّذاء ،عن االمام أبي جعفر Qتنيبك
عن ذلك :حيث قال له( :Nواهلل ،إن أحبّ أصحابي إلي :أورعهم
وأفقهه ��م ،وأكتمهم لحديثنا .وإن اس ��وأهم عندي حاال ،وأمقتهم
للذي إذا س ��مع الحديث ينس ��ب إلين ��ا ،ويروى عنا ،فل ��م يقبله،
أشمأز منه ،وجحده ،وك ّفر من دان به ،وهو ال يدري لعل الحديث
من عندنا خرج ،وإلينا أسند ،فيكون بذلك خارجا عن واليتنا.)...
وهذه نماذج من الروايات:
 عن أبي الحسن األول Qقال:(رج ��ل م ��ن أهل قم يدعو الن ��اس إلى الحق ،يجتم ��ع معه قوم
كزبر الحديد ،ال تزلهم الرياح العواصف ،وال يملون من الحرب،
وال يجبنون ،وعلى اهلل يتوكلون ،والعاقبة للمتقين).
 وفي حديث عن اإلمام الباقر:Q(كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق ،فال يعطونه،
ث ��م يطلبون ��ه فال يعطون ��ه ،فإذا رأوا ذل ��ك وضعوا س ��يوفهم على
عواتقه ��م ،فيعط ��ون ما س ��ألوا ،ف�ل�ا يقبلونه حتى يقوم ��وا  ...وال
يدفعونها إال إلى صاحبكم  ...قتالهم ش ��هداء ...اما إني لو أدركت
ذلك ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر).
 ع ��ن أبي عب ��د اهلل الحارث بن جزء الزبي ��دي قال :قالرسول اهلل:N
(يخرج قوم من قبل المش ��رق فيوطئون للمهدي Qس ��لطانه).
أي تبدأ عملية التوطئة للظهور من المشرق.
 ويقول اإلمام الصادق:Q(س ��تخلو الكوف ��ة م ��ن المؤمنين ،وي ��أزر عنها العل ��م كما تأزر
الحية في جحرها).
(ث ��م يظه ��ر العل ��م ببلد يق ��ال له ق ��م ،وتصي ��ر معدن ��ا للعلم
والفضل ،حتى ال يبقى مس ��تضعف ف ��ي الدين ،حتى المخدرات،
وذلك عند قرب ظهور قائمنا.)Q
 وعن أمير المؤمنين Qيشير إلى عالمات الظهور( :بيني ��دي القائم Qموت أحمر ،وموت أبي ��ض ،وجراد في غير حينه
أحمر كالدم ،فأما الموت األحمر فبالس ��يف ،وأما الموت األبيض

فالباطاعون).
 وعن اإلمام الباقر:Q(ال يقوم القائم Qإالّ على خوف ش ��ديد ،وطاعون قبل ذلك).
والظاهر أن المقصود من الطاعون األوبئة.
 وعن أبي سعيد الخدري Jقال :قال رسول اهلل:N( ...أبش ��روا بالمهدي Qفانه يأتي في آخر الزمان على شدة،
وزالزل ،يسع اهلل له األرض عدالً وقسطاً).
ونق ��ول لعل ما يحدث في ه ��ذه األيام من أح ��داث ،وعالمات
واضحة ،وإش ��ارات الئح ��ة تنبيك عن ق ��رب الظه ��ور ،ولكن كما
قلن ��ا إن الزم ��ن طويل ،فالقرب قد يكون بس ��نين معدودة ،أو بعد
عشرات منها ،أو قد يتجاوزها بمقدار ال يعلمه إال اهلل تعالى.
فـ (تس ��ونامي) آس ��يا الذي ح ��دث أواخر ع ��ام 2004م .الذي
تس ��بب بموت أكثر م ��ن ربع مليون إنس ��ان تقريبا ما زالت مأس ��اته
حاضرة في األذهان.
وأعاصي ��ر أمري ��كا ال زال ��ت له ��ا واقعه ��ا الخاص ،من ��ذ عام
2004م حيث أصبحت (نيو اورليانز) ال جديد فيها إال الخرائب.
وما زالت أعاصير أمريكا تضرب بها األمثال.
وما زالت س ��ومطرة المتكررة ،بقوة درجاتها العالية ،وهكذا
الياب ��ان ،ذكره ��ا يزلزل القل ��وب قبل األقدام؛ ف ��كل زلزال قوي،
يتبعه زلزال أخر أقوى منه ،وهذا مالم يس ��جل في س ��جل الزالزل
منذ أن نشأ ،وهو ما صرح به علماء األرصاد بأنفسهم.
ول ��و أخذنا فقط الش ��هرين األولين لس ��نة (2010م) لرأينا انه
قد ح ��دث فيهما أكث ��ر من ( )42زل ��زاالً في محي ��ط العالم ،على
م ��ا أحص ��اه علم ��اء الجيولوجيا ،من بينه ��ا زالزل مدم ��رة عدة،
ناهي ��ك عن الكوارث الطبيعية من الفياضانات ،والثلوج العجيبة،
واله ��زات األرضي ��ة التي تج ��اوزت األع ��داد المعقولة له ��ا ،فضالً
عن الح ��روب واألمراض واألوبئ ��ة ،ومرض الس ��ارس ،وأنفلونزا
الخنازير ،ناهيك عن أمراض العراق الس ��رطانية التي تولدت من
الحروب الفتاكة.
ولعلها ليست بداية فقط ،فأين المعتبر؟!.
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عالمات الظهور واختالط الأوراق

خطبــــــــــــــــــــة البيان يف ِامليزان()3
ليس لها في األغلب سند يعتمد عيه.
ثم نسب ذلك إلى علي أمير المؤمنين Qليكون لها وقع في
القلوب ،ومكانة في النفوس .وقد يكون قد جرّب ذلك مرتين أو
ثالثاً ،كما رأينا في نصوصها المختلفة.
والثاني:
أن يكون للخطبة أص��ل أص�ي��ل ،ث��م تالعبت بها األه��واء،
وحرّفها المحرفون ،وزيد عليها ونقص منها ،وحرفت إلى حدّ
جعلها تفقد معظم معالمها األصيلة ،وخرجت عن االنسجام
والبالغة لتصبح على درج��ة من الركاكة والسقوط ،مشحونة
باألباطيل ،واألضاليل ،وحتى أصبح من أبرز مميزاتها الخروج
على أبسط ق��واع��د اللغة ،والنحو ،واالش�ت�ق��اق ،وع��ن أص��ول
الخطاب بصورة كلية.
وق��د يكون لبعض ال�غ�لاة ،والباطنية ،والصوفية ،وربما
اليهود أيضاً اليد الطولى في هذا البالء ،الذي حاق بها ،حيث
وجد ه��ؤالء وأولئك فيها مرتعاً خصباً ،وم��ادة صالحة إلشاعة
أضاليلهم وأباطيلهم..
ول�ك��ن ال�ش��ي ال��ذي الش��ك فيه ه��و :أن أول�ئ��ك المتالعبين
والوضّاعين لم يكن لهم حظ وافر من العلم ،وال من المعرفة
باللغة وقواعدها واشتقاقاتها فكانت لهم الفضيحة الردية،
والنكبة والبلية .وذلك هو صنع اهلل بهم ،وما ظلمناهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون.

ِ
أج�سام
�إمكان عدم بالء ال

لكن أهل العناد يصدّقون بأخبار الدجال ويؤمنون بوجوده
وغيبته وط��ول بقائه المدة الطويلة وبخروجه آخ��ر ال��زم��ان وال
يصدقون بأمر القائم Qوغيبته وخروجه ليمأل األرض عدال،
وقد طفحت مؤلفات المسلمين بالنصوص عليه من النبي وأهل
بيته.
وأكثر ما يحتجّون به في دفعهم ألمر الحجة أنهم يقولون:
إنّا لم نرو هذه األخبار التي تروونها في شأنه وال نعرفها ,وكذا
يقول من يجحد نبوة محمد Nمن الملحدين والبراهمة واليهود
والنصارى إنه ما صح عندنا شيء مما تروونه من معجزاته ودالئله
وال نعرفها فنعتقد بطالن أم��ره لهذه الجهة ومتى ما لزمنا ما
يقولون لزمهم ما تقوله هذه الطوائف وهم أكثر عددا منهم.
ويقولون أيضاً :ال تحتمل عقولنا أن يعمّر أحد في زماننا عمرا
يتجاوز عمر أهل الزمان ،ونقول لهم :كيف صدقتم في الدجال

وإبليس أن يعمّرا عمراً يتجاوز عمر أهل الزمان ،ولم تصدقوا في
القائم Qمع النصوص الواردة متواترة مستفيضة ،وإذا صدقتم
بلبث أصحاب الكهف ثالثمائة وتسع سنين بطريق السمع ،فكيف
ال تصدقون ببقاء القائم بطريق السمع؟
وكيف وجب تصديق رسول اهلل Nفيما أخبر به من وجوب
الفرائض وتحريم المآثم وال يجب تصديقه فيما أخبر به من أمر
القائم ولقد أخبر بوقوع جملة حوادث كقتل عمار ،ونفي أبي ذر،
وضرب علي Qعلى رأسه ،وسم الحسن ،Qوقتل الحسين،Q
فوقعت كما أخبر بها ،فكذا يجب أن يصدق فيما أخبر به من قيام
القائم وغيبته وإال لزم كذبه ،ومتى صح كذبه في شيء لم يكن
نبيّا ،وال يصح إيمان عبد حتى ال يجد في نفسه حرجا مما قضى
وأخبر به رسول اهلل Nويسلّم ألوامره تسليما كما أمر اله  ،وإال
لم يكن مسلما صحيحا.
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األدب المهدوي

أبوذية مهدوية

عالمات الظهور يف الأدب العربي

السيد محمد علي الحلو

السيد مهدي األعرجي

مت��ى تن�شر يم��ام الع�صر بنداك
اوتحيي ا َكلوب من �شيعتك بنداك
تن��ادي يالث��ار اح�سي��ن بن��داك
ترج �ساب��ع �سمه وار�ض الوطيه
***

متى نح�ضه ابلثم ﭼـفك ويمناك
او ي�شملنه العفو ابف�ضلك ويمناك
يدين اهلل يج��ي المهدي ويمناك
اطمئ��ن ال ت�ضل خاي��ف َكيد نيه

ربــاعــيــــــــات

البهائي العاملي

ص� ��اح� ��ب ال� �ع� �ص ��ر اإلِم� � � � ��ام ال �م �ن �ت �ظ��ر
م � ��ن ب� �م ��ا ي � ��أب � ��اه ال ي � �ج� ��ري ال��ق��ـ��ـ��در
ح� � �ج � ��ة اللهّ ع� � �ل � ��ى ك � � ��ل ال� �ب� �ش� �ـ� �ـ ��ر
خ��ي��ر أه � ��ل األرض ف���ي ك� � � ّل ال �خ �ص��ال
م� ��ن إل� �ي ��ه ال � �ك� ��ون ق� ��د أل� �ق ��ى ال� �ق� �ي ��ادْ
م � �ج� ��ري � �ـ � �اً أح � �ك� ��ام � �ـ� ��ه ف� �ي� �م� �ـ ��ا أراد
إن ت � ��زل ع� ��ن ط ��وع ��ه ال��س��ب��ع ال� �ش ��داد
خ� � �رَّ م �ن �ه��ا ك���ل س ��ام ��ي ال� �سَّ� �مْ� �كِ ع��ال
ش �م��س أوج ال �م �ج��د م �ص �ب��اح ال� � ّظ�ل�ام
ص � �ف� ��وة ال � �رّح � �م� ��ن م � ��ن ب� �ي ��ن األن� � ��ام
اإلِم�� � � ��ام اب�� ��ن اإلِم�� � � ��ام اب�� ��ن اإلِم � �ـ� ��ام
ق� �ط ��ب أف� �ل ��اك ال� �م� �ع� �ـ ��ال ��ي وال� �ك� �م� �ـ ��ال
ي � ��ا أم � �ي� ��ن اللهّ ي � ��ا ش� �م� �ـ ��س ال� �ه� �ـ ��دى
ي� �ـ ��ا إم � � ��ام ال� �خ� �ل ��ق ي� ��ا ب� �ح ��ر ال �ن �ـ �ـ��دى
ع� �جّ� �ل ��ن ع � �جّ� ��ل ف� �ق ��د ط� � ��ال ال� �م� �ـ ��دى
واض� �م� �ح� � ّل ال ��دي ��ن واس� �ت ��ول ��ى ال �ض�لال
ي � ��ا ول � � � �يَّ األم� � � ��ر ي � ��ا ك� � �ه� � �فَ ال ��رج� �ـ ��ا
م� �سّ� �ن ��ي ال � �ض � �ـ � �رُّ وأن� � � ��ت ال �م��رت �ج �ـ��ى
وال� � �ك � ��ري� � �مُ ال� �م� �س� �ت� �ج ��اب ال �م �ل �ت �ج �ـ��ا
غ� �ي� �رُ م� �ح� �ت ��اج إل � ��ى ب �س �ـ��ط ال��س��ـ��ـ��ؤال

من ر�سائل ال�صغار للإمامQ

لم تقتصر عالمات الظهور على ما أوردته المدونات الحديثة ،بل ش ��ارك األدب
العربي بوجدان ش ��اعره في متابع ��ة هذه العالمات واالهتمام به ��ا ,حتى كأنّه يخيّل
إليك أ ّن لهذه العالمات آثارها على نفس الش ��اعر وتوجّهاته ،بل لع ّل لهذه العالمات
أهميتها في الش ��عور العام الذي يعيش ��ه المجتمع اإلسالمي وترقبّه للحدث القادم ...
وعلى هذا األساس فإن عالمات الظهور تح ّفز الذاكرة األدبية حتى أغوارها المديدة
بتأريخ مضرّج بدماء األبرياء وبمالحم التنكيل والمطاردة من قبل األنظمة الحاكمة.
والش ��اعر العربي يبعث بوجدانه المفعم بالشوق لذلك اليوم الموعود أمالً في أن
يتحقق حلم السالم والعدل واألمان في ربوع األرض المقهورة.
وم ��ن نماذج األدبيات المهدوية وما تضمنته القريحةُ األدبية من نظم عالمات الظهور يطالعنا الش ��اعر
(شهاب الدين الحلواني) وهو من شعراء أهل السنة بهذه القصيدة:

مالك الحمد هب الصالة تطــو ُل
أبهذا السؤال عن نبأ المهـــــــــــد
خ��ذه رم��زاً يغنــي اللبيب وممـــا
وه��و ضـرب من ال�رّج��ال حفيــفٌ
أعيـــــــن أفــــــــــــرق أزجّ علـــــــــى
أفلج الثغر حين يبســـم بــــــــرّاق
عربـــــيّ في لونه وك��أ ّن الجســـــم
وجهـه ف��ي اشتـــــداد سمــرتــه
يقســــم المــــال بالسويـــّة يقفــو
ولــــــــه كالكليـــم ينفلـــــــق البحــــر
وب ��وت ��ر ي� �ق ��وم ف ��ي ع� ��ام إح ��دى
وع� �ل� �ي ��ه ال � �غ � �م� ��ام ف� �ي ��ه ن � ��داء
وم � �ن� ��اد م� ��ن ال� �س� �م ��اء ي� �ن ��ادي
ي��وق��ظ ال�ن��ائ�م�ي��ن يفقد م��ن ق��ام
ل� �ف� �ظ ��ه واح � � � ��د وي � �س � �م� ��ع ك��ل
وق �ب �ي��ل ال� �ظ� �ه ��ور ت� �ب���دوا أم���ور
وظ�ل��ام ع �ل��ى ال �س �م��ا واح� �م ��رار
واض�ط��رام يبدو من ال�ش��رق نارٌ
وخ �س��وف ب��ال�ش��ام يمحو حرستا
وان�ح�س��ار ال �ف��رات ع��ن جبل من
وط�ل��وع ال�ق��رن العجيب المرائي
ولنصف من شهر صوم ترى الشمس
ثم يقضى خليفة فيطول الخلف
فيقوم المهدي م��ن جهة الشرق
فهو س��ور على المقدمة ال �غ �رّاء

بســـالم إل��ى الرســـــول تـــــــؤو ُل
ي مــاذا منـــه أبـــان الدليــــــــ ُل
بســـط النـاس يطلب التفضيـ ُل
هـــــو أجلى أقنى أش �مّ كحيــــــ ُل
أيمــن خديه خال حســن جميـــ ُل
الثنايـــــــــــــا وبربعـــة ال يطـــــــــو ُل
منــــــــــــــــه ينميه إســــــــــرائي ُل
كالكـوكب الـــدّرّي المضـي جليــــ ُل
أثـــراً قــــد قفـــاه الرســــــــو ُل
ويخضـــــرّ يــــابس مســـتحي ُل
م� �ث�ل ً�ا ف ��ي ع ��اش ��وره ��ا ف �ي �ص��و ُل
ب ��اس� �م ��ه م� ��ع ي� ��د ال � �ي� ��ه ت �م �ي � ُل
ب ��اس� �م ��ه ل �ل�أن� ��ام ط� � ��راً ي� �ه ��و ُل
ي �ق �ي��م ال� �ق� �ع ��ود ب� �ش ��يء م��ه��و ُل
ب��ال �ل �س��ان ال � ��ذي ل ��ه إذ ي �ق��و ُل
ف� �ت���ن ج � �م � �ةٌ وخ � �ط� ��ب ج �ل �ي � ُل
م �س �ت �ط �ي��ر وك� ��وك� ��ب م �س �ت �ط �ي � ُل
ت� �ت� �ل� �ظ ��ى ل � �ي� ��ال � �ي � �اً وت� � � � ��زو ُل
وت� � ��وال� � ��ي زالزل ق � ��د ت� �غ���و ُل
ذه � ��ب ك� ��م وك � ��م ع �ل �ي��ه ق �ت �ي � ُل
ذي السنين الذي دهاها المحو ُل
ب��وص��ف ال �ك �س��وف ح �ق �اً ت �ح��و ُل
ف � �ي � �م� ��ن ل � � ��ه األم�� � � � � ��ور ت � � ��ؤ ُل
ب �ب �ي��ت اهلل ردؤه ج��ب��رائ��ي�� ُل
وس � � � ��ور ال � � � � � ��وراء م� �ي� �ك ��ائ� �ي� � ُل

إلى أن يقول:

وب�� �ي� ��داء ب� �ي ��ن م� �ك ��ة وال�� �غ�� �رّاء
وب�� � ��ذل ال � �م � �ل� ��وك ط�� � ��راً ف��ك�� ّل
ول� � ��ه ي� ��ذع� ��ن األن� � � � ��ام وي ��دن ��و
وتفيض ال�س�م��اء واألرض خيراً
ث��م ي��أت��ي ال�م�س�ي��ح ح �ت��ى يصلي

ي��ده��ى ب��ال�خ�س��ف ج �ي��ش ض �ل��و ُل
ل� �ع�ل�ا ع � � � �زّه ال� �م� �ن� �ي ��ع ذل� �ي� � ُل
�اص وي��ع��ظ��م ال �ت �ع��دي � ُل
ك� ��ل ق� � � ٍ
ال ي�ض��اه�ي��ه ح�ي��ن ي �ج��ري ال�ن�ي� ُل
خ �ل �ف��ه ول �ي �ك��ن ك� ��ذا ال �ت �ف �ض �ي � ُل

ما ام ّلـــــــــــــــــــــــك

جابر الكاظمي

ما �أملّك ما �أملّك..
لو تـكطعني اعله حبك راح �أكلك ما �أملّك
ولو �أظل طول العمر �أم�شي مثل مايم�شي ظلّك ..ما �أملّك

ق�صة ق�صرية

_ �إ ّنه بقيّــة ال ّلـــه _

عُرف الحاج أمين في مدينته الكاظمية,
ب �ص��دق اللهجة وح� �بّ م�س��اع��دة أه��ل بلدته
والزائرين.
أت��اح��ت ل��ه م�ه�ن�ت��ه (ح�ل�اق� �اً) أن ي�ق��دم
المساعدة لآلخرين ..وكان الحالق يوم ذاك
يقوم إلى جانب الحالقة بأعمال الختان ,و
اليتردّد عن القيام بعمليات الجراحة الصغرى.
وذات يوم والحاج أمين في دكانه كعادته,
جاءه رجل كان قد وفد على هذه البلدة لزيارة
مرقدي اإلمامين الكاظمين ..Kكان الرجل
في حالة يرثى لها  ..لقد أنتشرت في أنحاء
جسمهِ _والعياذ باللّـه_ عـــدّة غــدد وأورام
أصابت حتى لسانه  ..ك��ان الرجل ي�ت��أوّه من
آالمــهِ.
ط�ل��ب ه��ذا ال��زائ��ر م��ن ال �ح��اج أم�ي��ن أن
يستأصل ه��ذه ال�غ��دد ..لكنه ت��ردد عن القيام
بذلك هذه المرّة ..مع أنه رق لحاله ولغربته
وصعوبة ما يعانيه ..إ ْذ وجد األمر فوق طاقته..
قصد الحاج طبيباً جراحاً من الحاذقين..
اصطحبهُ إلى دكانهِ ..فقام بفحص المريض..
ثم التفت إلى الحاج قائالً:
 يا حاج إ ّن مرضه خطير وقاتل ..والبدّ من إجراء عملية استئصال لهذه الغدد..
ولكنّ احتمال نجاح العملية ضئيل..
وإن لم يمت الرجل بها فإنّه _في أحسن
األح � ��وال_ إض��اف�ـ�ـ�ةً إل��ى ال��ع��رج ..سيصاب
بالخرس.
ذه��ب ال�ح��اج أمين بمريضه إل��ى أطباء
آخرين وكانت نتيجة الفحص  ..أن كرّر األطباء
ما قاله سابقهم.
رج ��ع ال �ح��اج أم �ي��ن ب�ك�ث�ي� ٍ�ر م��ن ال�ق�ل��ق و

محمد حسن عبد

اإلضطراب ..وقد سيطر عليه الحزن واألسى.
لقد فارقه الزائر وقضى هو ليلته حزيناً
يفكرُ في مصير مريضه المسكين ..ويدعو له
بالشفاء العاجل.
وكانت المفاجأة ..فبينما الحاج في دكانه
في صباح اليوم التالي وإذا بصاحبه يفاجئه
بطلعةٍ جديدةٍ ..وقد طفحت على محيّاه عالئم
الحيويّة والنشاط والصحة والبهجة ..وهو يلهج
بصوت م�س�م��وع ..م���ردّداً شكره هلل سبحانه
وتعالى ..والدعاء إلمام زمانه ..Qثم الصالة
على محمد Nوآله.
قال الحاج أمين لصاحبه باستغراب:
 أأنت نفسك مريض البارحة؟!أجاب الزائر تملؤه فرحة عارمة:
 بلى أنا ه��و ..لقد ودّعتك البارحةوأن��ا م��وق��ن ب�ق��رب ح�ل��ول أج �ل��ي ..ف�ق��ررت أن
أذهبَ لزيارة إماميّ الجوادين كي أودّعهما..
لقد دخلت الحرم المبارك ..وهناك التقيت
ذا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة ..أجل لقد
التقيته هناك .فمسح بيده المباركة على رأسي
وبدني ..فذهب ما بي بالكامل ..لكن إمامي Q
غاب عنّي ..ودموع الشوق تمأل عين ّيّ.
ابتهج الحاج أمين بما رأى وسمع ..ثم قال
للزائر:
 هلمّ نذهب إلى الطبيب المختصمرةً أخرى.
أ ّكد الطبيب الشفاء الكامل لهذا الزائر..
ولكنْ هذه المرة بمعجزة من وليّ اهلل ..وبقدرة
اهلل.
وال عجب:
فإنّــــهُ بقيّــــة اللّــــه.Q

موال مهــــــــــــــدوي

هيثم سعودي الكربالئي

غالي واغ��ي��اب��ك ك�سر �ضلعي او بعد م��ا ي�صح
اودم��ع��ي اع��ل��ه خ��دي ج��ره ي��ا �سيدي م��ا ي�صح
وال��ع��� ّ��ض��ه ال��ذي��ب مثلي �إن �صحت م��ا ي�صح
م��ن ح��ي��ث ب��ع��دك ع��ل��ي م��ا رد دل��ي��ل��ي وف��ات
والأم���ل عني ج��زه اودا����س اعله روح��ي وف��ات
اوف��ي��ل��ي ي��ا ���س��ي��دي او ي��ام��ا ل��غ��ي��ري اوف���ات
راي����د ا���ش��وف��ن ب���در وج��ه��ك ل����ـﭽن م���ا ي�صح

مسجات مهدوية

حسن الظالمي

روح�����ي ي���ا ل���ب���در ت��ه��واك
ول���و ي��ك��در ي�صيح ب�صوت
		
�أح�������س���ن ِع�������ش���رة وي��اك��م
ه����م ت��ت��ح��ق��ق الآم�������ال

وك��ل��ب��ي بالنب�ض ي��رع��اك
ي��ال��م��ه��دي �أري�����د ر���ض��اك
ك��ل��ب��ي وروح������ي ت��ه��واك��م
ي��ال��م��ه��دي و�أج�����ي وي��اك��م

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

ولو تطعمني الجمر والنار �أكلك انه خلّك ..ما �أملّك
يالعفتني وغبت ياهالل ا�شوكت وكتك يهلك
يمته عيني ت�شوفك �إعلينه تمر
يمته تتكحل �إب�شوفك �سيدي �إ�سنين العمر
يمته لحبابك تمر
بسم اهلل الرحمن الرحيم
صالة وسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ...
يا إمامي ايها الش ��ريف الذي نتش ��رف بك يا س ��يدي ويا موالي ويا
صاح ��ب الزمان أش ��هد انك امين اهلل وابن امينه عش ��ت س ��عيداً وبك
حمي ��داً ي ��ا موالي ويا صاح ��ب الزمان ال ��ذي واليت س ��يدنا ودعوتك يا
موالي انت مستجيب الدعاء ومتى نكحل عيوننا في ظهورك ايها االمام
ايها الش ��ريف بش ��رفك اعتزازنا ادعوك يا موالي يا مجيب الدعاء ويا
مجي ��ب المضطر ادعوك بدعائي وانت مس ��تجيب الدعاء افديك روحي
وحياتي وكل حياتي فداك.
غسان أحمد يوسف النجادي
السادس االبتدائي

ﭼم وﭼم طار�ش و�صل لك،جم وجم مرة �أكلّك ما �أملّك
ياحبيبي وانته �أول حب �سكن بهرو�ش جبدي
ياحبيبي ما �أملك لو يظل ب�س نف�س عندي
وما �أملك لون هاي الدنيه كلها �أت�صير �ضدي
اش��طب على كلمات بيتي الشعر واستخرج كلمة السرّ ذات الـ ( )13حرفاً فتعرّفك
ولو يحفرون ابدمعتي جروح خدي
N
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أفال _ مللت _ االنتظار _ فدينكم
يبـكـه �صوتي �إي�صيح مهدي �إو كل نب�ض بالـكلب مهدي
_ أمسى _ بأيدي _ الالعبين _ أسيراً
		
و�أح�س كل دكة قلب ب�سمك يمهدي� ،إتـكول مهدي مهدي مهدي.
_ سمعاً _ إمام _ العصر_ ندبة _ أمّ ٍة _
بالخطب _ فاجأها _ الزمان _ نذيرا

جواب الإمام Qعن حكم ال�صالة يف الوبر

ج��اء ف��ي م�س��تدرك الو�س��ائل ،ب��اب
حكم ال�صالة في ال�سنجاب:
(ع ��ن أحمد ب ��ن أبي روح ق ��ال :خرجت إلى
بغ ��داد في مال ألبي الحس ��ن الخضر بن محمد
ألوصله وأمرن ��ي أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد
ب ��ن عثمان العمري Jفأمرن ��ي أ ْن ال أدفعه إلى
غي ��ره وأمرن ��ي أن أس ��أل الدعاء للعلّ ��ة التي هو
فيها وأس ��أله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد
وص ��رت إلى العمري فأب ��ى أن يأخذ المال وقال
ص ��ر إلى أبي جعفر محمد ب ��ن أحمد وادفع إليه
فإن ��ه أمره ب ��أن يأخذه وق ��د خرج ال ��ذي طلبت
فجئت إلى أبي جعف ��ر فأوصلته إليه فأخرج إلي
رقعة فإذا فيها.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(س ��ألت الدّعاء عن العلّ ��ة تجدها وهب اهلل
ل ��ك العافي ��ة ودفع عن ��ك اآلفات وص ��رف عنك
بع ��ض ما تج ��ده م ��ن الح ��رارة وعاف ��اك وصح
جسمك).
وس ��ألت ما يح ��ل أن يصلّ ��ى فيه م ��ن الوبر
والسمّور والس ��نجاب والفنك والدّلق والحواصل
فأما السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك
الصالة فيه ويحل لك جل ��ود المأكول من اللحم
اذا ل ��م يكن فيه غي ��ره وإ ْن لم يكن لك ما تصلي
فيه فالحواصل جائ ��ز لك أن تصلي فيه والفراء
متاع الغنم ما لم يذبح بإرمينة يذبحه النصارى
على الصليب فجائز لك أن تلبس ��ه إذا ذبحه أخ
لك أو مخالف تثق به).

 جاء في (الأ�صول ال�ستة ع�شر)���ص  ..79عن جابر الجعف��ي ,قال  :قال
لي محمد بن علي:Q
( ياجاب ��ر ,إن لبني العباس راية ,ولغيرهم
راي ��ات ,فإي ��اك ثم إي ��اك _ثالث_ حت ��ى ترى
رج�ل�ا من ولد الحس ��ين Qيبايع ل ��ه بين الركن
والمق ��ام ,معه س�ل�اح رس ��ول اهلل( Nو) مغفر
رس ��ول اهلل ,ودرع رس ��ول اهلل ,وس ��يف رس ��ول
اهلل).

 ج��اء ف��ي (الكاف��ي) :ج ��� 8ص 212ح  ..258ع��ن بدر الدين بن الخليل
الأزدي ,ق��ال :كن��ت جال�س��ا عن��د �أب��ي
جعفر Qفقال:
( آيت ��ان تكون ��ان قب ��ل قيام القائ ��م ,Qلم
تكونا من ��ذ هب ��ط ادم Qإلى األرض :تنكس ��ف
الش ��مس في النصف من شهر رمضان ,والقمر
في آخره ,فقال رجل :يا ابن رسول اهلل تنكسف
الش ��مس في آخ ��ر الش ��هر والقمر ف ��ي النصف!
فق ��ال أبو جعفر :Qإني اعل ��م ما تقول ولكنهما
آيتان لم تكونا منذ هبط آدم.)Q

توا�صل معنا عبر �صفحة مركز الدرا�سات
التخ�ص�صية في الإمام المهدي Q

لتجد كل ما يرتبط بالعقيدة المهدوية
من المحا�ضرات..........
والبرامج .............
والخواطر ............
وال�شعر \...............
والأدب و .............
موقع المركز للتوا�صل الإجتماعي الفي�س بوك هو -:

www.facebook.com/
Center.alimam.almahdi

منا�سبات ال�شهر:
 .1ال �ن �ب��ي Nيستخلف أم �ي��ر المؤمنين
علياً Qعلى المدينة قبيل غزوة تبوك.
_ وفاة السيدة نفيسة رضي اهلل عنها بنت
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
 ,Qوقد دفنت بمصر.
_ ن� � ��زول ال� �ص� �ح ��ف ع� �ل ��ى خ �ل �ي��ل اهلل
إبراهيم.Q.
 .6البيعة لإلمام الرضا Qبوالية العهد.
 .10ورود ك�ت��ب أه��ل ال�ك��وف��ة إل��ى اإلم��ام
الحسين.Q
 .12نزول اإلنجيل على عيسى بن مريم.Q.
_ آخى النبي Nبينه وبين علي Qوقال
له :أنت أخي ووصيي ووارثي.
 .15والدة اإلمام الثاني ,الحسن المجتبى
 ،Qسنة  3هـ.
_ حركة مسلم بن عقيل Qإلى الكوفة,
ح� �ي ��ث ب �ع �ث��ه اإلم�� ��ام
ال� �ح� �س� �ي ��ن ،Qس�ن��ة

60هـ.
 .17إسراء ومعراج النبي Nمن المسجد
ال �ح��رام إل��ى المسجد األق �ص��ى ،سنة 2من
البعثة.
_ غ��زوة ب��در الكبرى ,والنصر األكبر،
سنة 2هـ.
 .18نزول الزبور على نبي اهلل داوود.Q
 .19جرح أمير المؤمنين علي Qعلى يد
الشقي ابن ملجم ،سنة  40هـ.
 .20ف �ت��ح م �ك��ة ودخ � ��ول رس� ��ول اهللN
والمسلمين الحرم ،سنة  8هـ.
 .21ش�ه��ادة أمير المؤمنين علي ب��ن أبي
طالب ،Qسنة  40هـ.
_ بايع الناس اإلمام الحسن بن علي،Q.
سنة  40هـ.
_ رفع اهلل عز وجل عيسى بن مريم Qإلى
السماء.
_ وفاة موسى بن عمران.Q
 .23نزول القرآن الكريم وهي الليلة التي

يرجى أن تكون ليلة القدر.
***
من �أعمال هذا ال�شهر:
يستحب للممهد أن يأتي باألعمال التالية:
* أفضل اعماله تالوة القرآن في لياليه
وأيامه.
* أن يفطر ليالً ويبدأ بالحالل الخالي من
الشبهات.
* أن يتلو سورة القدر عند اإلفطار.
* أن ي �ت �ص��دق ع �ن��د اإلف� �ط ��ار وي�ف� ّط��ر
الصائمين ولو بعدد من التمر أو بشربة ماء.
* أن يدعو ك��ل ليلة م��ن رم�ض��ان بدعاء
االفتتاح.
* أن يتسحر ولو على حشفة من التمر ,أو
جرعة من الماء.

* أن يدعو بدعاء البهاء في أسحار هذا
الشهر الفضيل.
* أن يقرأ عند السحور سورة (إنا أنزلناه).
* أن يدعو بدعاء أبي حمزة الثمالي.
* أن يدعو بدعاء الجوشن الكبير.
* أن يتصدق يوم النصف من رمضان,
يوم والدة اإلمام الحسن المجتبى.Q
* اإلكثار من الصدق والشكر في الليلة
السابعة عشرة منه.
* زيارة الحسين Qفي ليلة القدر.
* أن يقوم باعمال الليالي التاسعة عشرة
والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ,وهي
الغسل والصالة ركعتان ونشر القرآن الكريم,
وم��ا يتبعه من دع��اء وكما هو مفصل في كتب
الدعاء المعتبرة.

فرح موسى

تك�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت القيود
عي ��ت كل الوع ��ود ..وتداعت كل األحب ��اب وتراجعت..
وتكش ��فت أباطي ��ل الغاي ��ات ,وأقنع ��ت النف ��س ..بحقيقة
الخل ��ود فلغير انتظارك لم أكن وال أكون ,فتمر الس ��ويعات
واأليام والس ��نون وتنقضي آمال العباد وينهار كل حب ولم
يصمد س ��وى حبك األ وح ��د بين النبض ��ات .وينبري ذاك
البصيص الس ��اكن وسط الفؤاد ,ليعلن غاية البقاء ويبهج
قرح العيون وينجلي الليل ويعم السكون.
ويأتي صبح جديد وتش ��رق ش ��مس انتظ ��ارك ،وتبعث
ن ��ورا مخملي ��ا مش ��هود ،وتزق ��زق
طيور األمل بترنيمات دعاء العهد.
اللّه ��م ربّ الن ��ور العظيم ورب

الكرس ��ي الرفي ��ع ورب البح ��ر المس ��جور ومن� �زّل الت ��وراة
واإلنجيل والزبور ،ورب الظل والحرور
وته ��ب أنس ��ام عبير فرَج ��ك لتحرك وريقات الش ��جر
لتنث ��ر رذاذ عبق األمل لتجلي به يأس الس ��نين وتس ��تحيله
ألمل اللقاء في اآلتي م ��ن األيام ،ويخلّص النفس من رين
الذن ��وب واآلثام ،وينش ��ر لب ��اس الزهد والتق ��ى ،ويبهج
العين بنور الغائب الموعود.
ويتج ��دد مث ��ل كل ي ��وم وف ��ي كل عصر وحي ��ن عهدك
المعهود ،والباطل أُدحض وأبداً لن يعود.
فقد تكسرت تكسرت القيود.

 قال تعالى (حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُو َن َفسَ� �يَعْلَمُو َن مَنْأَضْعَفُ ناصِراً وَ أَ َق ُّل عَدَداً) الجن.24 :
روى الحاف ��ظ القندوزي (الحنف ��ي) في ينابيع المودة
أ ّن اإلمام علي بن الحس ��ين Qقال في تفس ��ير قوله تعالى
(حَتَّ ��ى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُو َن َفسَ� �يَعْلَمُو َن مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ
أَ َق ُّل عَدَداً):
((مايوع ��دون) في ه ��ذه اآلي ��ة (القائ ��م )Qالمهدي
وأصحاب ��ه وأنصاره ,وأعداؤه يكون ��ون أضعف ناصراً وأقل
عدداً إذا ظهر (القائم.)Q
 وق ��ال تعالى ( َفإِذا نُقِرَ فِي النَّا ُق ��و ِر * َفذلِكَ يَوْمَئِذٍَسير) المدثر.10-8 :
يَوْمٌ عَسيرٌ * عَلَى الْكافِرينَ َغيْرُ ي ٍ
ج ��اء في ينابيع المودة للحافظ القندوزي (الحنفي),
إ ّن اإلمام الصادق Qقال في تفسير قوله تعالى ( َفإِذا نُقِرَ

فِ ��ي النَّا ُقورِ * َفذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَس ��يرٌ * عَلَى الْكافِرينَ
َسير) :
َغيْرُ ي ٍ
(إذا ن ��ودي ف ��ي أذن (القائ ��م )Qب ��اإلذن ف ��ي قيامه
فيقوم ,فذلك اليوم عسير على الكافرين.
والق ��رآن ضرب منه األمثال ,ونح ��ن نعلمه فال يعلمه
غيرنا).
ُ
 وقال تعالى ( َفال أ ْق ِسمُ بِالْخُن َِّس) التكوير.15 :روى الحاف ��ظ القن ��دوزي (الحنف ��ي) ف ��ي ينابيع ��ه أن
اإلم ��ام الباق ��ر Qق ��ال في تفس ��ير قوله تعال ��ى ( َفال
أُ ْق ِسمُ بِالْخُن َِّس):
( الخن ��س إم ��ام يخن ��س ,أي يرجع من الظه ��ور إلى
الغيبة سنة ستين ومائتين ,ثم يبدو كالشهاب الثاقب).

فرح موسى

الأر�ض يرثها املخل�ص يف العهد اجلديد
ج��اء ف��ي رس��ال��ة بولس إل��ى العبرانيين ف��ي (العهد
الجديد) اإلصحاح األول عن وراثة األرض للمخلّص الذي
استحق الوراثة لألرض بل جعل كل أعمال األنبياء والرسل
في خدمته لصالح األرض
1:1اهلل بعدما كلم اآلباء باألنبياء قديما بأنواع و طرق
كثيرة.
 2 :1كلمنا في هذه األيام األخيرة في  ...الذي جعله
وارثا
ً
لكل شيء به أيضا عمل العالمين.
 3 :1الذي هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل كل
األشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا
جلس في يمين العظمة في األعالي.
 4 :1صائراً أعظم من المالئكة بمقدار ما ورث اسما
أفضل منهم.

كما جاء في التوراة (العهد القديم) في سفر التكوين
اإلصحاح ال 13عن ورث نسل إبراهيم لكل ما في األرض
ومعلنا تكثرهم:
 14وقال الرب الب��رام ،بعد اعتزال لوط عنه :إرفع
عينيك وانظر من الموضع ال��ذي أنت فيه شماال وجنوبا
وشرقا وغربا.
 15ألن جميع األرض ال�ت��ي أن��ت ت��رى ل��ك أعطيها
ولنسلك إلى األبد.
 16وأجعل نسلك كتراب األرض ،حتى إذا استطاع
أحد أن يعد تراب األرض فنسلك أيضا يعد.
 17قم ام��ش في األرض طولها وعرضها ،ألن��ي لك
أعطيها.
كما جاء في اإلصحاح الـ  21منه:
 13وابن الجارية أيضا سأجعله أمّة ألنه نسلك.

 نش ��رت (النب ��أ) الس ��عودية ف ��ي عددها الص ��ادر بتاري ��خ  27آب 13 / 2007/شعبان  1428هـ.
مق ��اال بعن ��وان :الحديث اليقين ب ��والدة اإلمام المه ��دي ،Qمن إعداد
صباح جاسم :جاء فيه:
(إ ّن اإلم ��ام المه ��دي Qقد ولد ولكنه غائب عن األعي ��ن ,إذ لو لم يكن
مولوداً ...الفترق الكتاب عن العترة الطاهرة ,وهذا تكذيب للنبي.)...N

 ونشرت (حائل) اإلخبارية االلكترونية السعودية مقاالً لها بعنوان(االنتظ ��ار) للكات ��ب محمد صال ��ح في عددها الص ��ادر بتاريخ /22نيس ��ان/
2008جاء فيه:
(صنع االنتظار في نفوس الصغار ...بروح اآلمال في األجيال القادمة.)....

 نش ��رت جري ��دة (هس ��بريس) االلكتروني ��ة المغربية ف ��ي عددهاالص ��ادر في  11مارس  ،2012مقاالً بعنوان (حول انتحال المهدوية في تاريخ
المغرب) لكاتبه (حسن حافظي علوي) ،وقد جاء في المقال:
(أمر المهدي المنتظر مشهور عند المسلمين ،بل وعند غيرهم أيضا).

 ونش ��رت (الغ ��د) األردني ��ة ف ��ي عدده ��ا  12345الص ��ادر ف ��ي 2011/3/5مقاالً تحت عنوان (إس�ل�ام بال مذاه ��ب) بقلم محمد العواودة,
جاء فيه:
(اإلمام المس ��تور (الغائب) يعتقد اإلمامية بظهوره ....وحين يظهر يمكن
أن نتفق أو نختلف عليه.)...

هل تعلم؟

�أنّ

* القائم Qينادى باس ��مه في ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان،
ويقوم في يوم عاشوراء.
* أكث ��ر م ��ن ( )128م ��ن علماء الس ��نة يتفق ��ون مع الش ��يعة على والدة
المهدي Qسنة ()255هـ.
* النواب األربعة(رض) تقع أضرحتهم في بغداد.
* عدد وكالء اإلمام Qفي عصر الغيبة الصغرى عشرون ونيف وكيالً.

