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اللوحة الفن ّية يف دعاء الندبة

السيد صدر الدين القبانجي

تمهيدنا

في �ضيافة الإمامQ

الضيافة والوف ��ادة والكرم من المفاهيم
اإلنسانية التي اهتمت بها الشرائع السماوية،
وتختل ��ف الوف ��ادة والضيافة بحس ��ب الضيف
الواف ��د ،وبحس ��ب الكري ��م الموف ��ود عليه،
وبحس ��ب زمان الوفادة والضيافة ،وشهر ذي
الحج ��ة الحرام من األش ��هر الت ��ي دعي فيها
الناس لضيافة اهلل س ��بحانه وتعالى وللس ��فر
إليه وجعل انفسهم في محل ضيافته عند بيته
المب ��ارك ،ال ألجل ش ��يء إالّ ألن تحل عليهم
الرحم ��ة ويتلقاه ��م صاحب المضي ��ف بما ال
عي ��ن رأت وال س ��معت أذن من الكرم وحس ��ن
الضيافة ،وخير ما ي ��دل على هذا الكرم من
المضياف الكري ��م إنه لو ان أحداً من ضيوفه
عزوج ��ل كان في قلبه وجل وتذبذب تجاه هذا
الكرم وحسن الضيافة كان معدوداً ممن أساء
الظ ��ن باهلل ع ��ز وجل كم ��ا ورد ف ��ي احاديث
عرفة.
ً
وقد دلت اآلثار بما ال يدع للشك مجاال أن
القائم بضياف ��ة اهلل عزوجل والذي ينوب في
إعطاء الجوائ ��ز ووهب المكرمات هو صاحب
الموس ��م ،Qإذ تتحدث بعض اآلثار فتخبر
أن اإلمام Qيحضر الموسم وحضوره الدائم
يعن ��ي أن ��ه القيم والمخ ��ول من قب ��ل صاحب
المضيف عزوجل للقيام بخدمة الضيوف.
ف ��إذا تأملن ��ا ف ��ي المضي ��ف وصاحب ��ه
والقائم بخدم ��ة الضيوف لوجدناه اهلل تعالى
وبيت ��ه وحجت ��ه ،Qه ��ذا من جهته ��م ،فما
عس ��ى يكون من جهتنا ،وكيف نؤهل أنفس ��نا
لنك ��ون ضيوف� �اً ف ��ي ه ��ذا البيت ب ��دالً من أن
نح ّل ضيوفاً ف ��ي بيوت أخر ،أصحابها غير،
والقائمون فيها على الخدمة غير.
ينبغي لن ��ا أن نتأمل جلي� �اً وأن نفكر ملياً
في أن بيتاً تقدم فيه الضيافة على يد صاحب
الزمان البدّ أن يك ��ون فيها الضيوف على أتم
االس ��تعداد لتقب ��ل ما يج ��ود به عليه ��م والبدّ
أن يك ��ون الضيوف ق ��د نالوا أهلّي ��ة أن يكونوا
ضيوف� �اً له ��ذا البي ��ت ،وان الب ��اب تفتح لهم
والدعوة توج ��ه إليهم ،وهذا م ��ا البدّ من أن
نحس ��ب حس ��ابه جي ��داً وان نتعاط ��ى معه في
إطاره الشرعي واألخالقي حتى نضمن دخول
البيت ونضمن ضيافة الصاحب والقيم.
فالب� �دّ لنا أيّها األحبّ ��ة الوافدون والذين
بذلتم في سبيل الدخول إلى بيت اهلل وضيافته
كل غ ��ال ونفيس ،أن نلتفت إل ��ى أنه ليس كل
من ذهب إلى المكان في الزمان دخل البيت،
إذ ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ،فما أكثر
م ��ن يس ��افر وال يصل وم ��ا أكثر م ��ن يضل به
طريق ��ه ع ��ن المقص ��د فيتراءى ل ��ه أنه وصل
إلى قصده بينما في الحقيقة أنّه رأى س ��راباً
فحسبه ماء ال يروي ظمأً وال يدفع عطشا.
رئيس التحرير

في الوقت الذي تمتاز فيه جميع األدعية الواردة عن أهل
البيت Kبأنها تستعمل منهج رسم اللوحة الفنية ،إالّ أ ّن
عدداً من تلك األدعية والزيارات قد برزت بشكل أكبر فكانت
بحق لوحة فنية و مشهداً متكامالً ,وفي هذا السياق يمثّل
دعاء الندبة موقعا متميزاً من األدعية التصويرية التي تعتمد
منهج تشكيل اللوحة الفنيّة بأسلوب الدعاء وبشكل غاية في
الروعة ،وبحفظ جميع مقومات اللوحة الفنيّة  .وه��ذا ما
نحاول أن نكتشفه في النقاط التالية:
ال��خ�����ص��و���ص��ي��ة الأول������ى :ال��ف��ك��رة ال��وا���ض��ح��ة
والمحد ّدة والمدعمة تاريخي ًا وقر�آني ًا
نالحظ أ ّن اللوحة الفنية في دعاء الندبة حاولت أن تركز
وتعكس فكرة واضحة ومحددة ومدعمة تاريخياً وقرآنياً.
فقد بدأ الدعاء بعرض تاريخي لمسيرة األنبياء واألئمة
األطهار في المسيرة الهادفة إلى إحقاق الحق (وَلِئَلاّ يَزُو َل
الْحَقُّ عَنْ مَ َقرِّهِ وَيَغْلِبَ الْباطِ ُل عَلى اَهْلِهِ).
لقد بدأ الدعاء بالقول (الْحَمْدُ عَلى ما جَرى بِهِ َقضاؤكَ
في اَوْلِيائِكَ الَّذينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَ ْف ِسكَ وَدينِكَ) ( َفبَعْضٌ
اَسْ َكنْتَهُ جَنَّتَكَ اِلى اَ ْن اَخْرَجْتَهُ مِنْها) (وَبَعْضٌ حَمَلْتَهُ في
ُفلْكِكَ) (وَبَعْضٌ اَوْلَدْتَهُ مِنْ َغي ِْر اَب)  ...إلى غير ذلك من
حكايات األنبياء ومسيرتهم.
وه�ك��ذا تعتمد اللوحة على تسليط ال�ض��وء التاريخي
ليستمر قائالً(مُسْتَحْفِظاً بَعْدَ مُسْتَحْفِظ مِنْ مُدَّةٍ اِلى مُدَّةٍ،
اِقامَةً لِدينِكَ)( ،صالِحٌ بَعْدَ صالِ ٍـح ،وَصادِقٌ بَعْدَ صاد ٍِق).
إن هذا السرد التاريخي المضغوط والشامل في نفس
الوقت لم يكن اعتباطياً أو لمحض العرض القصصي بل هو
لرسم الفكرة التي تهدف إليها اللوحة الفنية ،والتي تريد أن
تقول إن حركة اإلمام المهدي Qهي حلقة في هذه السلسلة
النبوية المباركة ،وه��ي ام �ت��داد لها ،ووارث ��ة ألهدافها

وه� �م ��وم� �ه ��ا(،اَيْ� �نَ
�ول
ال�� ّط��الِ��بُ بِ� � ُذحُ � ِ
االْنْ ��بِ� �ي ��ا ِء وَاَبْ� �ن���ا ِء
االْنْبِيا ِء).

ا لخ�صو �صية
ال���ث���ان���ي���ة :بطل
ال��ل��وح��ة وم�لام��ح
�شخ�صيته

م � ��ن ال�ل�اف ��ت
ل �ل �ن �ظ��ر ف� ��ي ه ��ذا
الدعاء ،هو العرض
ال ��رائ ��ع وال�م�ف�صّ��ل
والجمالي لشخصية
بطل اللوحة وهو اإلمام المهدي.Q
لقد جاءت صورة اإلمام المهدي Qفي هذه اللوحة وقد
استخدمت لتلوينها كل األلوان ،واإلثارة ،وتعدد الزوايا،
إن أكثر من خمسين وصفاً قد رسمته هذه الصورة لبطلها،
يأتي كل ذلك في سياق ندائه واستصراخه ،ألنّه هو وحده
الذي تنقطع إليه اآلمال:
(اَيـنَ الـمُعَدُّ لِـ َق ْط ِع دابِ ِر َّ
الظلَمَةِ)( .اَيْنَ الْمُرْتَجى الِزالَةِ
ْ ْ
الْجَوْ ِر وَالْعُدْوانِ)( .اَيْنَ مُـعِزُّ االْوْلِيا ِء وَمُذ ُِّل االْعْدا ِء).
ويستمر في عرض معالم ومالمح هذه الشخصية بشكل
تفصيلي وزاهي األلوان فيقول مستوحيا جذور هذه الشخصية
الضاربة في عمق التأريخ النبوي النوراني المشّع:
(يَا ابْنَ الْبُدُو ِر الْمُنيرَةِ ) (يَا ابْنَ السُّر ُِج الْمُضيئَةِ).
(يَا ابْنَ االْنْج ُِم الزّاهِرَةِ ) ( يَا ابْنَ السُّب ُِل الْواضِحَةِ).

�شبهات يف دائرة ال�ضوء

التتمة صفحة)6( :

السيد علي الميالني

ي�ق��ول السعد ال�ت�ف�ت��ازان��ي( :زع�م��ت األم��ام�ي��ة من
الشيعة أ ّن محمّد ب��ن الحسن العسكري اختفى عن
الناس خوفاً من األعداء ،وال استحالة في طول عمره
كنوح ولقمان وال�خ�ض��ر .Qه��ذا رأي الشيعة .وأنكر
ذلك سائر الفرق ،النّه ادّعاء أمر مستبعد جدّاً ،وال ّن
اختفاء إمام هذا القدر من الزمان بحيث ال يذكر منه
إالّ االسم بعيد جدّاً ،وال ّن بعثه مع هذا االختفاء عبث،
ولو سلّم فكان ينبغي أ ْن يكون ظاهراً ،فما قيل أو فما
يقال  :إ ّن عيسى يقتدي بالمهدي أو بالعكس شيء ال
مستند له ،فال ينبغي أ ْن يعوّل عليه).
ه��ذا غ��اي��ة م��ا ت��وصّ��ل إل�ي��ه متكلّمهم سعد الدين
التفتازاني.
وهنا أقول  :إن تطرح هذه األسئلة كبحوث علمية
ومناقشات ،فال مانع ،ويا حبّذا لو تطرح كذلك ويلتزم
فيها باآلداب واألخالق والمتانة ،وال يكون هناك شتم
وس �بّ وتهجّم وتهريج واس�ت�ه��زاء ،وهكذا فعل بعض
العلماء وبعض الكتّاب المعاصرين.
إالّ أنّنا إذا راجعنا (منهاج السنّة) وج��دن��اه في
فصل البحث عن المهدي Qقد مال كتابه حقداً وبغضاً
وعناداً وسبّاً وشتماً وتهريجاً وتكذيباً للحقائق! بحيث لو
أنّكم أخرجتم من كتاب منهاج السنّة ما يتعلّق بالمهدي

وم��ا اش�ت�م��ل عليه
من السب والشتم
ل� � �ج�� ��اء ك � �ت� ��اب � �اً
مستقالً.
وق� � � ��د ت �ب �ع��ه
أول� �ي ��اؤه ف��ي ه��ذا
المنهج من كتّاب
زم� ��ان � �ن� ��ا ،وف ��ي
خصوص المهدي
 Qواع�� �ت�� �ق� ��اد
ال� � �ش� � �ي� � �ع � ��ة ف ��ي
المهدي ،Qتراهم يتهجّمون ويسبّون وينسبون إلينا
األكاذيب ،ويخرجون عن حدود اآلداب ،ومع األسف
يكون لكتبهم قرّاء ومن يروّج لها في بعض األوساط.
والحقيقة ،أنّ��ه الباحث يشك ت��ارة ف��ي أحاديث
ال�م�ه��دي ،Qأو يُناقش ف��ي أح��ادي��ث (األئ �مّ��ة االثنا
عشر) ،أو ال يرتضي حديث (من مات ولم يعرف إمام
زمانه) ،فهذا له وجه ،بمعنى أنّه يقول :بأنّي ال أُوافق
على صحّة هذه األحاديث ،فيبقى على رأيه ،وال يتكلّم
معه إن لم يقتنع بما في الكتب ،السيّما بروايات أبناء
مذهبه.
التتمة صفحة)6( :

طريق الإمام Qوحماوالت الظاملني

د.السيد هادي الحكيم

يمثل الإم�����ام ال��م��ه��دي Qق��م��ة ال��وع��ي
الب�شري ،فهو �إم��ام الزمان الم�ؤهل والمع ّد
�إع��داد ًا �إلهي ًا لقيادة العالم كله ,وهو مرجع
بذاته ،فما من سؤال على مستوى العالم إال ويعرف
اإلم ��ام Qج��واب��ه ,وم��ا م��ن مشكلة مهما كبرت إالّ
ويعرف الحل األنسب لها ,ومن جهة أخرى فإن اإلمام
المهدي Qباعتباره إم��ام �اً ,ووارث� �اً لعلمي النّبوة
والكتاب ,فهو على علم يقين بما مر به العالم ,وعلى
إطالع تام بما يفعله الظلم وبما يفعله الظالمون .وكيف
كانت مواقف الظالمين المخزية من الرّسل واألنبياء
واألولياء Kوعباد اهلل الصالحين.
إن اإلمام المهدي Qبوصفه خاتم أئمة أهل البيت
 ،Kوقائد حركة تصحيحية إلهية،
فهو على علم بحجم الظلم و التشريد �إن الإمام المهدي Qبو�صفه خاتم �أئمة �أهل البيت ،Kوقائد حركة ت�صحيحية
والقتل ال��ذي أقترفه الظالمون بحق �إلهية ،فهو على علم بحجم الظلم و الت�شريد والقتل الذي �أقترفه الظالمون
آبائه وأجداده األكرمين وبحق مواليهم
بحق �آبائه و�أجداده الأكرمين وبحق مواليهم ال�صادقين
الصادقين ,وأن أولئك الظالمين هم
الذين أذلّ��وا الجنس البشري وألبسوه
الصالحين فيحرفوهم عن جادة الصواب ..آخذين بهم بينهم وبينها ،ويصرحون بمحاربتهم حتى لفكرة
ث�ي��اب ال��ذل وال �ه��وان وأذاق���وه االض�ط�ه��اد واإلره ��اب غدراً وغيلة نحو غياهب غضب اهلل وسخطه ..طريق التقريب بين المذاهب ،ويرفضون ما يعتقد به غيرهم
الفكري ،ورموا الناس بالشرك والكفر ،وعملوا على الظُلمة والجهل وال�ع�ث��رات ..حيث يقودوهم وبسبق جملة وتفصيال ،كذلك محاربتهم للتواصل مع األنبياء
تخلف اإلنسانية عن المسيرة اإللهية التي أرادها لها إصرار وترصد ويؤدون بهم إلى جهنم ..ومن حيث ال واألوصياء والصحابة ،بزيارة أضرحتهم وأداء التحية
بارؤها ،كذلك وظفوا أنفسهم للعمل على تأخر الناس يريدون ،وهم اآلن يصولون ويجولون في أرجاء العالم لهم ،ويعتبرون ذلك من البدع والخرافات.
عن ركب اإليمان ..ومنعهم عن اتباع دين اهلل الحق الذي
أهداهم إياه خالقهم ..فقد عمل هؤالء على أن يجانب
الناس طريق القداسة ..الصراط المستقيم ..فيدخلوا
من غير مدخله ويأتوه من غير بابه ..ويستخدموا غير
دربه ..وبالنهاية ال يبلغوا هدفهم ..وكل ذلك إضالالً
مقصوداً وتضليالً م��رس��وم�اً ..ومخططاً له من قبل
أعداء اهلل وأعداء دينه ورسله ،من قبل من ناصبوا
العداء أساساً لمن أرادهم اهلل وصالً بينه وبين عباده
ختاماً لدينه ..آل بيت النبوة ..العترة الطاهرة..K
لقد جهد ه��ؤالء الظالمون ،بل وأقسموا أن يقعدوا
لكل مؤمن صادق على طريق الحق ليرصدوا حركات

اإلسالمي دون
رادع يردعهم،
وال م ��ن م��ان��ع
يمنعهم ،إنهم
ي �ع �ل �ن��ون ع��دم
اع � �ت� ��راف � �ه� ��م
بجميع ال�ف��رق
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة
األخ � � ��رى ،أو
إي� �ج���اد أدن���ى
ع��ل��اق�� ��ة ودّ

التتمة صفحة)6( :

فوائد من �أحاديث االثني ع�شر

�آية اهلل العظمى املرجع الديني ال�شيخ لطف اهلل ال�صايف الكلبايكاين
في بيان أمور تستفاد من حديث االثني عشر على
اختالف ألفاظه وهي:
األول :عدد الخلفاء الذين يكون األم��ر لهم بعد
النبي ،Nوحصرهم في األثني عشر ،ال يزاد عليهم
أحد وال ينقص منهم أحد ،وهذا مفاد كل واحد من
األحاديث.
الثاني :بقاء األرض وسكونها ع��ن االض�ط��راب
ماداموا باقين عليها.
الثالث :عدم انقضاء هذا األمر (دين اإلسالم)
قبل انقضائهم ,Kواستمرار بقائه ببقائهم ,وأنه
ما بقي واحد منهم يكون الدين باقياً قائماً ،وفي هذا
دالل��ة على ط��ول م��دة بقائهم على وج��ه البسيطة ولو
بطول بقاء الثاني عشر منهم.K
الرابع :عزّة هذا الدين وعدم قدرة الطواغيت على
محوه ودرس آثاره إلى مدة هؤالء أالثني عشر ,Kفهو
اليزال عزيزاً منيعاً ال يقدر أحد على القضاء عليه،
كما قضي على سائر الشرائع واألديان ,فهذه شريعة
موسى وعيسى Lمضافاً إلى أنها قد نسخت بشريعة
اإلس�لام فقد حرفت أصولهما وأحكامهما بالحوادث
وال �ح��روب وس�ي��اس��ات المتغلبين وتحريفات الكهنة
وغيرهم ,فما بيد اليهود والنصارى اآلن من شريعة
موسى وعيسى Qليس هو األصل ,سيما في األصول
االعتقادية.
أما اإلس�لام فقد بقى عزيزاً منيعاً محفوظاً من

تحريف الغالين وإب�ط��ال الجاحدين ,وسيبقى إلى
ظهور اإلمام المهدي المنتظر Qوحتى تقوم الساعة,
ألن اهلل تعالى جعله ف��ي حصن حفظه الحصين,
ونصب األئمة االثني عشر Kحفظة له وقواماً بأمره
في جميع األزمنة إلى قيام القيامة.

التتمة صفحة)6( :

عالمات الظهور �صمام �أمان �ضد الأدعياء
السيد محمد علي الحلو

ل��م تقتصر دع��وى المهدوية ف��ي األوس ��اط الشيعية
وات�ه��ام�ه��ا وح��ده��ا بنشوء مثل ه��ذه ال �ح��رك��ات ,ب��ل أن
الذهنية السنية كذلك كانت على استعداد لنفوذ مثل هذه
الدعوى ,مما يدل على ارتكاز الفكرة المهدوية في نفوس
المسلمين جميعاً دون تمييز بين شيعةٍ وسُنة ,وهذا ما
دعا بعض أهل السنة من ذوي الحركات الفكريــة المشوبة
بالسياسة والتنظيم أن يدعي المهدوية لنفسه ليحصل
على أت�ب��اع ومريدين يتمكن م��ن خ�لال دع��وت��ه ه��ذه إلى
جلب قلوب هؤالء المتطلعين إلنقاذ واستغالل عواطفهم
الجياشة باإلصالح ,لذا فلم يتوان (محمد أحمد) المولود
سنة  1844ف��ي ج��زي��رة لبب السودانية أن يعلن دعوته
المهدوية ,ولعل المحاوالت السياسية التي قام (محمد
علي باشا) بإلحاق السودان بمصر أججت روح السيادة
والتحرر لدى السودانيين ,وهو ما يفسر قبول السودانيين
لدعوى مهدويــة محمد أحمد الذي انخرط إلى الطريقة
(السمانية) وهي طريقة صوفية ,حتى أصبح رئيس هذه
الطريقة بعد وفاة رئيسها القريشي ود الزين ,وقد نجح
في استمالة الكثير من السودانيين والق��ت دعوته قبوالً
كثيراً وانتشاراً واسعاً.
ولم يخ ُل تأريخنا المعاصر من دعاوى مهدوية أخرى
كالتي قام بها رجل سعودي يدعا (جهيمان) وقد أعتصم
بالحرم المكي وذل��ك عام 1979م مما دعا العلماء في

ال� �س� �ع ��ودي ��ة إل ��ى
إص � � � � ��دار ف� �ت ��وى
ب� �ه ��در دم� ��ه ك��ون
أوص��اف��ه ل��م تكن
ه� � � ��ي أوص� � � � ��اف
المهدي الموعود,
فضالً عن دوافعها
السياسية وقتذاك.
وال� ��ذي ن��ري��د
ق��ول��ه أن ان�ت�ش��ار
دع ��اوى المهدوية ط��وال ال�ت��أري��خ اإلس�لام��ي ن��اش� ٌئ من
عاملين:
الأول :محاولة بعض الحركات السياسية للنفوذ
إل��ى األوس� ��اط ال�ع��ام��ة واس �ت �غ�لال ال�ع��اط�ف��ة وال��وج��دان
المهدوي الذي يحمله الفرد داخل المجتمع أإلسالمي وما
لهذه الدعوة من قداسة لدى الذهنية العامة ,حتى انك
ال تخال دعوة بهذا العنوان ولم تجد أتباعاً و مؤيدين,
وذلك لما يحمله المسلمون من تقديس هذه الفكرة ,بل
ومصداقية األخبار للبشارة بها ,وكون هذه الفكرة باتت
من المسلّمات اإلسالمية وض��رورات الدين بغض النظر
عن الشيعة وأهل السنة والطوائف األخر ى.

�شرح دعــــــاء الندبة

التتمة صفحة)6( :

الحلقة الخامسة

رابطة إحياء دعاء الندبة

الفق ��رة ( َف َقبِلْتَهُمْ
وَ َقرَّبْتَهُ� �مْ ،وَ َقدَّمْ� �تَ
لَهُ� �مُ ِّ
الذ ْك� �رَ الْعَلِ� �يَّ
َّناء الْجَلِىَّ).
وَالث َ
بعد أن وقفنا على
فكرة المش ��ارطة فيما
تق ��دم نق ��ف اآلن على
نتائج تلك المش ��ارطة
وما ترتب عليها.
ويج ��در اإلنتب ��اه
إل ��ى أ ّن عملي ��ة
المش ��ارطة الت ��ي
تقدم ��ت والت ��ي كان
محوره ��ا الزه ��د
ً
بدرجات هذه الدنيا ،وهنا عبارة لطيفة جدا عندما قال
الدع ��اء درجات هذه الدنيا ويمكن االس ��تفادة أن الزهد
على درجات قد ال يمكن لنا إحصائها ،وأعلى مرتبة من
مراتبها قد حازها أهل البيت ،Kوس ��نالحظ ما رتب
عليها الدعاء من نتائج وآثار وهناك درجات أخرى يمكن
لنا إذا ما التزمنا بهذه المش ��ارطة ان نحصل على اآلثار
المترتبة عليها وإن كانت بدرجات متفاوتة.
وهن ��ا إش ��ارة مهمة وه ��ي أن ما يترتب عل ��ى الزهد
بدرجات هذه الدني ��ا من اآلثار اآلتية ،وان كان مختصا
بأه ��ل البي ��ت Kبدرجت ��ه العليا لكن ��ه غير ممن ��وع عنّا
بدرجاته األخرى.
يش ��ير المقطع اآلنف الذكر إلى جملة من المطالب
الغني ��ة بالمع ��ارف اإللهي ��ة ،ونجمله ��ا ضم ��ن النق ��اط

التالية:
 .1يش ��ير المقط ��ع إلى أن اهلل س ��بحانه وتعالى
بعد حصول المشارطة قبل من أهل البيت_ Kواألنبياء
والعلم ��اء واألولياء_ هذه المش ��ارطة ومعنى قبوله ليس
قب ��وال لمحض ذواته ��م ،بل عالوة عليها م ��ا يترتب من
آثارهم وأفعالهم وأقوالهم فكلها قد قبلها اهلل س ��بحانه
وتعال ��ى ،وينبغي أن نلتفت إلى ان قبول اهلل س ��بحانه له
مرات ��ب وقبوله ألهل البيت قبوال بأعل ��ى مرتبة ،ويمكن
لنا أن نصيغ هذا القبول دليالً على عصمتهم أل ّن قبولهم
كان مطلق ��ا وهو يعن ��ي قبول كل مايص ��در عنهم ،وهذا
وامضاء هو
معناه أن الصادر منهم ،فعالً كان أو قوال بل
ً
عين الحقيقة والصواب وليس ذلك إالّ معنى العصمة.
التتمة صفحة)6( :

2

دراسات
السيّد محمّد القبانجي

ما زالت قضيّة السفياني وما يرتكبه من جرائم بحقّ شيعة أهل البيت
 Kهاجساً عند الكثير من المؤمنين يعكّر عليهم حلمهم السعيد بظهور
اإلمام Qوالعيش بكنفه برفاهية وسعادة.
وهذا الهاجس ليس حديث الساعة فقط ،بل تداوله أصحاب األئمّة
 Kوتمنّوا عدم وجوده ،ففي غيبة النعماني عن عبد الملك بن أعين،
قال :كنت عند أبي جعفر Qفجرى ذكر القائم ،Qفقلت له :أرجو أن
يكون عاجالً وال يكون سفياني .فقال( :ال واهلل ،إنَّه لمن المحتوم الذي
ال بدَّ منه).
وكذا عن حمران بن أعين ،عن أبي جعفر محمّد بن علي Qفي قوله
تعالى( :ثُمَّ َقضـى أَجَالً وَأَجَ ٌل مُ َسمًّى عِنْدَهُ) ،فقال( :Qإنَّهما أجالن:
أجل محتوم ،وأجل موقوف) ،فقال له حمران :ما المحتوم؟ قال:Q
(الذي هلل فيه المشيئة) ،قال حمران :إنّي ألرجو أن يكون أجل السفياني
من الموقوف .فقال أبو جعفر( :Qال واهلل ،إنَّه لمن المحتوم).
فمن خالل هاتين الروايتين يتَّضح لنا َّأن فكرة السفياني ومجازره
الوحشية كانت غصَّة في قلوب الشيعة منذ زمن األئمّة.K
وم��ن الطبيعي أن تكون قضيَّته هاجساً مزعجاً يقضُّ المضاجع
ألن الفكر البشري محدود مؤطّر بالظاهر من األمور،
ويذهب الكرىَّ ،
وي��رى القشور دون اللباب ،وتخفى عليه وج��وه الحكمة من التدبير،

ق��ال :سمعت أب��ا جعفر Qيقول:
( ...وكفى بالسفياني نقمة لكم من
عدوّكم ،وهو من العالمات لكم،
مع َّأن الفاسق لو قد خرج لمكثتم
ش�ه��راً أو شهرين بعد خ��روج��ه لم
يكن عليكم ب��أس حتَّى يقتل خلقاً
كثيراً دونكم).
ومن الجدير القولَّ :ان األمر
ال يقتصر على السفياني وحده في
هذه المسألة ،بل أشار أهل البيت
 Kإلى مكامن الخير والبركة في
ص��ورة اختالف الشيعة قبل الظهور ،فعن عميرة بنت نفيل ،قالت:
سمعت الحسين بن علي Lيقول( :ال يكون األمر الذي تنتظرونه حتَّى
يبرأ بعضكم من بعض ،ويتفل بعضكم في وجوه بعض ،ويشهد بعضكم
على بعض بالكفر ،ويلعن بعضكم بعضاً) ،فقلت له :ما في ذلك الزمان
من خير ،فقال الحسين( :Qالخير كلّه في ذلك الزمان ،يقوم قائمنا
ويدفع ذلك كلّه).
ويمكن ان نعطي مثاالً آخر على المطلوب وهو ثورة صاحب الزنج

�أ�شار �أهل البيت� Kإلى مكامن الخير والبركة في �صورة
الظهور
قبل
ال�شيعة
اختالف
وقد ال يسعنا المقال في االنفتاح على معالم التدبير اإللهي ونفي وجود فصحيح ان ظاهرها السوء والشر ولكنها كانت وق��اءاً لحفظ المولى

الشرور في الخلق ،وما نلحظه من وجود ظواهر للشرّ يكون شرّها نسبياً
ال مطلقاً ،وما نبحث فيه يمكن أن يكون خير جواب للتدبير اإللهي والعدل
الربّاني ،حيث يمكن اقتناص مكامن الرحمة اإللهية في قضيّة السفياني
بما يلي:
 _ 1كونه نقمة على األع��داء أي�ض�اً ،وبعبارة أخ��رى دف��ع األفسد
بالفاسد ،وكما ورد في الحديث القدسي( :الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم
منه) ،إذ مع عدم السفياني ال نعلم ربَّما يصطلمنا األعداء حتَّى ال يتركوا
فينا عرقاً ينبض وال حياة ترجىَّ ،
فلعل قتاله األبقع واألصهب وقضاءه
عليهما هو منع من شرور كبيرة خطيرة جدّاً على شيعة أهل البيت Kال
يعلم مداها إالَّ اهلل.

صاحب العصر والزمان Qحتى انشغلت الطغمة العباسية بصاحب الزنج
وثورته المسعورة وتركوا البحث والتنقيب عن اإلمام الحجة Qوفي هذا
رحمة كبرى لألمة.
وهكذا يعطي أه��ل البيت Kالجانب المشرق والجهة المضيئة
في جميع الشؤون حتَّى ما كان ظاهره الظلمة والشرور ،فحينما يتألَّم
ويتأسّى أحدهم على الوضع السياسي لإلمام Qوتنحيتهم عن مقاماتهم
التي جعلها اهلل لهم يقول له اإلم��ام( :Qأمَ��ا لو كان ذلك لم يكن إالَّ
سياسة الليل ،وسباحة النهار ،وأكل الجشب ،ولبس الخشن ،شبه
أمير المؤمنين Qوإالَّ فالنار ،فزوى ذلك عنّا فصرنا نأكل ونشرب،
وهل رأيت ظالمة جعلها اهلل نعمة مثل هذا؟!).

يعطي �أهل البيت Kالجانب الم�شرق والجهة الم�ضيئة في جميع ال�ش�ؤون ح َّتى ما كان
ظاهره الظلمة وال�شرور
 _ 2كونه عالمة مهمّة وشاخصة من العالمات الدالّة على الظهور
المقدَّس وبشكل قريب جدّاً ،إذ َّأن الفاصلة بين السفياني والظهور ما
هي إالَّ أشهر معدودة ،فالسفياني في رجب ،والنداء في ( )23رمضان،
والظهور في عاشوراء.
وهذا ما ألمحت بل صرَّحت به الرواية الواردة عن محمّد بن مسلم،

إذن ومن خالل ك ّل هذه الروايات يجب على اإلنسان المؤمن أن يكون
متفائالً ومنتظراً وناظراً لجميع األمور بأنَّها خير وبركة وتمهيد لظهور
المولى صاحب العصر والزمان.
جعلنا اهلل من أتباعه والمستشهدين تحت لوائه.

االرتباط باملرجعية يف ع�صر الغيبة
�ضرورة الرجوع �إلى العلماء والفقهاء :
من المسائل األساسية التي يبتني عليها فكر مدرسة أهل البيت
 Kوامتداد رسالتهم ،Kهي مسألة الرجوع في التقليد إلى حملة
رواي��ات�ه��م ،وط�لاب مدرستهم ،والمجتهدين في استنباط األحكام
الشرعية من أقوالهم .Kوهذه أهم قضية من قضايا االرتباط العملي
باإلمام المهدي.Q

الدليل على �ضرورة التقليد:
ال يقول أتباع مذهب أهل البيت Kبوجوب التقليد ،وإنما يقولون
ب �ج��وازه ،نعم ه��و واج��ب بحق م��ن ال يستطيع أن يسلك اإلج�ت�ه��اد أو
اإلحتياط.
ونحن هنا ال نريد الخوض في ذكر األدل��ة التي تجيز التقليد من
اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة ،كذلك ما ورد عن أئمة أهل البيت
 Kمن أنهم كانوا يأمرون بعض أصحابهم بالجلوس لالفتاء ،ويأمرون

السيد علي الحكيم

باإلستقالل بالمعرفة التفصيلية
لكل ما يتصل بشؤون حياتهم ،دون
أن يكون فيهم علماء وجهال ،يرجع
جهالهم إلى علمائهم ،فبالنسبة
إل��ى األط�ب��اء ،نعتبر جهاالً ينبغي
أن نرجع إليهم في المسائل الطبية
واألط�ب��اء بالنسبة إل��ى القانونيين
يعتبرون جهاال يجب عليهم الرجوع
إليهم فيما يحتاجونه في الشؤون
القانونية ،وه��ؤالء وغيرهم جهال
بالنسبة للمهندسين فيجب عليهم الرجوع إلى المهندسين فيما يحتاجونه
من أمور العمارة وهكذا ،فإن أصحاب كل تخصص يعتبرون علماء في

م�س�ألة تقليد الجاهل للعالم ،من الأمور التي ا�ستقر عليها بناء
العقالء ،بل ال يمكن �أن ي�ستقيم نظام بدونها ،لأن رجوع الجاهل �إلى
العالم من الأمور ال�ضرورية الالزمة لطبيعة المجتمعات ،وال يمكن
ان نت�صور مجتمعا من المجتمعات مهما كانت قيمته الح�ضارية،
�سواء كان مجتمعا متخلفا �أو متقدما ي�ستطيع �أن ينه�ض كل �أفراده
بالإ�ستقالل بالمعرفة التف�صيلية لكل ما يت�صل ب�ش�ؤون حياتهم
بعض أتباعهم بالرجوع في مسائلهم إل��ى تالمذتهم وأخ��ذ األحكام
الشرعية منهم ،نحن ال نريد الخوض في ذلك ،ألن بحثنا ليس بحثا
فقهيا يسمح لنا بالدخول في مثل هذه األمور ومناقشتها ،وذكر اآلراء
الخالفية حولها ،لكن الشيء الذي يمكن ذكره في هذا المقام أن مسألة
الرجوع إلى العلماء ومسألة تقليد الجاهل للعالم ،من األمور التي استقر
عليها بناء العقالء ،بل ال يمكن أن يستقيم نظام بدونها ،ألن رجوع
الجاهل إلى العالم من األمور الضرورية الالزمة لطبيعة المجتمعات ،وال
يمكن ان نتصور مجتمعا من المجتمعات مهما كانت قيمته الحضارية،
س��واء ك��ان مجتمعا متخلفا أو متقدما يستطيع أن ينهض كل أف��راده

تخصصهم جهاال في غيره ،وبتفرغ كل قسم من أفراد المجتمع بتحصيل
العلوم في جانب من جوانب المعرفة بتكامل المجتمع.
نستطيع أن نقول إن األمم البادئية ال يمكن لها أن تتخلى عن هذه
الظاهرة نسبياً ،إذ ال شك بوجود احتياجات لهم ال يعرفها إالّ أفراد
معدودون ،وبذلك يظهر لنا أن التقليد ليس أمراً قائماً على بناء العقالء
فحسب ،بل هو ظاهرة اجتماعية عامة قائمة على كل حال ،وجد تبانٍ
من العقالء أو لم يوجد ،بل أن بعض علمائنا ذهب إلى أن قضية التقليد
من األمور البديهية التي ال يحتاج في إثباتها إلى ذكر أدلة نقلية ،بل أكثر
من ذلك ذهب بعضهم كاآلخوند الخراساني Jعلى أنها قضية فطرية
تستدعيها فطرة اإلنسان.

من فقهائنا

بواطن الرحمة الإلهية يف ظواهر ال�شرور ال�سفيانية

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

الميرزا القمــيH

هيئة التحرير

�أ�سمه وكنيته:H
هو الميرزا أبو القاس ��م اب ��ن المولى محمد حس ��ن ,ويقال
ابن الحسن ,الجيالني الشفتي الرشتي أصالً الجابالقي مولداً
ومنش ��أً ,القم ��ي ج ��واراً ومدفن� �اً ,صاحب القواني ��ن المعروف
بالميرزا القمّي.
ول ��د المي ��رزا Hس ��نة  1150أو  1151أو  1153ه� �ـ .أص ��ل أبيه
من ش ��فت من قرى رش ��ت وجيالن ثم س ��كن جابالق من أعمال
دار الس ��رور ,فولد ابنه أبو القاس ��م هناك واشتغل على أبيه في
العل ��وم األدبية ,لما بلغ مبلغ الرجل انتقل إلى بليدة خوانس ��ار,
ث ��م توجه إلى كربالء بالعراق ثم عاد إلى بالد العجم مُجازاً من
ش ��يخه البهائي .فس ��كن وطن أبيه دره باغ من قرى جابالق ,ثم
انتق ��ل إلى قرية قلع ��ة بابو ثم انتقل للتدري ��س في أصفهان ,ثم
س ��افر إلى ش ��يراز ,بعدها رج ��ع إلى أصفه ��ان ,ومنها إلى قم
بطلب من أهلها ,ودرس هن ��اك وتولى اإلفتاء وإمامة الجمعة,
وبقي هناك حتى توفي .H
�أ�ساتذته:H
درس الميرزا أبو الحس ��ن القمي Hعلى يد الكثير من علماء
عصره ومنهم.
 المولى محمد حسن (والده). السيد حسين الخوانساري (جد صاحب روضات الجنان). األقا محمد باقر البهبهاني.من تالمذتـــهH
من الذين تتلمذوا على يد الميرزا  Hمن العلماء األفذاذ:
 الشيخ أسد اهلل التستري (صاحب المقاييس). الشيخ أحمد اإلحسائي. السيد محسن األعرجي (صاحب المحصول). الشيخ الكرباسي (صاحب اإلشارات). السيد عبد اهلل شير. الس ��يد محم ��د مه ��دي الخوانس ��اري (صاح ��ب الرس ��الةالمبسوطة).
 السيد جواد ا لعاملي (صاحب مفتاح الكرامة).م�ؤلفاتـــه H
للميرزا القمي مؤلفات كثيرة بالعربية والفارسية منها:
 القوانين المحكمة في األصول وحواشيها. شرح المختصر في األصول. شرح تهذيب العالمة في األصول. الغنائم في الفقه .العبادات. المنهاج في الطهارة والصالة والمعامالت. جامع الشتات في أجوبة المسائل. -معين الخواص في فقه العبادات.

 مرشد العوام لتقليد أولي االفهام. رسالة في األصول الخمسة االعتقادية. رسالة في قاعدة التسامح في أدلة السنن. رسالة في جواز القضاء و التحليف بتقليد المجتهد. رسالة في الفرائض والمواريث. رسالة في القضاء والشهادات. رسالة في الرد على الصوفية والغالة. دي ��وان ش ��عره بالعربية والفارس ��ية (يقارب خمس ��ة آالفبيت).
وله غير ذلك.
�أقوال العلماء فيهH
كان الميرزا Hأحد أركان الدين والعلماء الربانيين األفاضل
المحققين وكبار المؤسسين وخلف السلف الصالحين.
وهذه بعض أقوال العلماء فيه:
 قال الميرزا الش ��يخ أس ��د اهلل صاحب المقاييس( :الشيخالمعظم العالم العلم المقدم مس ��هل س ��بيل التدقيق والتحقيق,
بين قوانين األصول ومنهاج الفروع كما هو به حقيق ,المتس ��نم
ذروة المعالي بفضائله الباهرة الممتطي صحوة المجد الزاهر,
بحر العلوم الخائض بالفوائد والفرائد.)...
 وفي الروضات ذكره ميرزا أحمد عبد النبي النيس ��ابوريالشهير باإلخباري Hفقال( :فقيه أصولي مجتهد معاصر.)...
وفاتـه ومدفنـهH
توفي الميرزا Hبقم المقدس ��ة س ��نة  1231أو  1233هـ,وتم
دفنه هناك ,وقبره اآلن مزار متبرك به.

ما هي حقيقة االنتظار؟

زهراء الفضلي

االنتظ ��ار عمل ،فق ��د ورد أنّ ��ه (أفضل أعم ��ال أمتي) ف�ل�ا يعني
الس ��لبية ،كاإلمتناع من أي عم ��ل جهادي يحلو للبع ��ض أن يفهموه ...
ومن انتظر قافلة ليسافر معها فمن الطبيعي أن يكون على أتم استعداد
لالنطالق بمجرد إيذانه بذل ��ك  ...وبهذا يكون منتظراً لهذه القافلة,
واالنتظار لكل أمر يس ��تلزم استعداداً متناسباً مع ذلك األمر المنتظر.
فانتظار س ��فر قصير يستلزم استعداداً معيناً  ...يختلف عن اإلستعداد
ال ��ذي يلزمه س ��فر طويل .وم��ن الوا�ض��ح �أ ّن االم��ام المنتظَ رQ
ينتظر قائداً ،س ��يقود مس ��يرة تحفّ بها المالئك ��ة وجمهورها أهل
التق ��وى والعب ��ادة  ...ويخوض المع ��ارك الحامية الوطي ��س واحدة تلو
األخرى.
ج ��اء عن الص ��ادق( :Qما تس ��تعجلون بخروج القائ ��م فو اهلل ما
لباس ��ه االّ غلي ��ظ وما طعامه إالّ الش ��عير الجش ��ب وما هو إالّ الس ��يف
والموت تحت ظل السيف).
وهل يمكن تحقيق التناس ��ب في نفس اإلنسان مع هذه المسيرة إالّ
بالرعاية في مجالي الجهاد األكبر والجهاد األصغر؟
وإذا كان المنتظِ ��ر ل ��ه Qلم يهت ��م بتهذيب نفس ��ه وتزكيتها فهل
باستطاعته اإلنسجام مع مسيرة المتيقن و اإلبدال ...
كذلك إذا لم يكن يحمل روح الجهاد متش ��وقاً للش ��هادة في سبيل
اهلل بم ��ا يلزم ��ه ذلك من إع ��داد عس ��كري يمكنه من تقحّم س ��احات
الجهاد ،فهل باستطاعته أن يجاهد بين يدي االمامQ؟!..
م ��ن الطبيعي ج ��داً أ ّن من ال يحرص على إعداد نفس ��ه في هذين
المجالي ��ن  ..ف�ل�ا يصح أن يس ��مى منتظ ��راً ..بل ينبغ ��ي أن يخاف من
ش ��مول بعض األحادي ��ث له .من ذلك ما روي ع ��ن اإلمام الصادق:Q
(إذا خ ��رج القائم  Qخرج من ه ��ذا األمر من كان يرى أنه من أهله و
دخل في سنة عبدة الشمس والقمر).
إن ما ينبغي توفره في األمة هو التقوى والمرابطة حتى تس ��تجيب
لقائدها وهو يخطو بها من نصر إلى نصر.
وال يمكن التصدي لذلك إالّ بالبناء اإليماني الصادق العميق وروح
الجه ��اد المعتمدة عل ��ى اهلل تعالى  ..وهنا ال بّد من الوقوف على هذين
العاملين:
الأول :التقوى
فإن االعتقاد بوجود اإلمام المهدي المنتظر Qوبيعته والمواظبة
على آداب الغيبة ،وكل ذلك ال ينفع صاحبه شيئاً إذا لم يكن متقياً...
فإن المس ��يرة التي س ��يقودها Qهي مس ��يرة أهل العبادة الذين

تط ��وى لهم األرض ،أه ��ل البصائر الذين ال ذن ��وب لهم تحجبهم عن
رؤي ��ة الحقيق ��ة حين (تتطاي ��ر القل ��وب مطايرها) ومما يرش ��دنا إلى
الترابط بين االنتظار والتقوى ما ورد عن اإلمام الصادق( Qمن سرّه
أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن األخالق
وه ��و منتظر فإن مات وقام القائم بعده كان له من األجر مثل أجر من
أدركه فجدّوا و انتظروا).
وبديه ��ي أن التق ��وى الزم ��ة عل ��ى كل ح ��ال  ..إالّ أن المقص ��ود هو
اإلش ��ارة إلى ه ��ذه العالقة بينها وبين االنتظ ��ار  ...فما على أحدنا إذا
أراد أن يكون من جنوده Qإالّ أن يعتني بتهذيب نفس ��ه  ..ليحصل على
األقل على ش ��يء من التناس ��ب بينه وبين هذه المس ��يرة الربانية التي
سيمأل اهلل بها االرض قسطاً وعدالً.
العامل الثاني :المرابطة وروح الجهاد
ال شك أن الوقوف مع االمام المنتظر  Qأثناء غيبته إنما يتحقق
باألم ��ر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في س ��بيل اهلل مع نائبه
الفقي ��ه الجامع للش ��رائط  ..انطالقاً م ��ن االهتمام بأمور المس ��لمين
ومواجهة الطواغيت الذين يريدون ليطفئوا نور اهلل تعالى  ...وفي هذا
الس ��ياق يمكن فهم الروايات التي تتحدث عن إعداد السالح أو واسطة
النقل (الدّابّة) وغيرها.
فاالنتظار عمل دائب باتجاه تزكية النفس (الجهاد األكبر).
إن االنتظ ��ار ال يعن ��ي على اإلطالق تأجيل الص ��راع مع أعداء اهلل
تعال ��ى ألن ذل ��ك ق ��د يكون مقدم ��ة للمعرك ��ة الفاصلة حت ��ى تكون هي
الفاصلة بإذن اهلل على يدي وليه االمام المنتظر.Q
وهكذا يتضح أن االنتظار هو إدراك لثالثة أمور أساسية:
• ندرك قضية اإلمام Qعقائدي� �اً ( ..أي نؤمن بأن المهدي
هو محمد بن الحس ��ن العس ��كري Qوأمه الس ��يدة نرجس وهو مولود
وحي وهو المذخور لقيادة اليوم الموعود).
• إدراك قضي ��ة االم ��ام Qنفس ��ياً( ..أي ان ندرّب أنفس ��نا
على تطبيق أحكام اإلسالم ،كترويض النفس على االلتزام بالحجاب
الكام ��ل والمواظب ��ة على صالة اللي ��ل ،وترك الغيب ��ة .أل ّن اإلمام عند
ظهور ال يتعامل مع المذنب إالّ بالسيف).
• ن ��درك قضية األمام س ��لوكياً ( ..أي أن نم ��ارس الدعوة له
وننشر قضيته ونبشّر الناس باقتراب الظهور المبارك).
فهنا نكون من المنتظرين حقاً إلمامنا المهدي المنتظر.Q

بحوث ومقاالت
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امل�سيـخ الدجال  ..و�سر  ..حكومة العامل اخلفية
قراءة �سنية لأحداث ما بعد الظهور

منذ قرن مض ��ى من الزمان وبضعة عق ��ود ,أدرك مفكرون وكتاب وقادة
أن هن ��اك (حكومة خفية) تدير الحركة السياس ��ية واالقتصادية في العالم إلى
وجه ��ات مجهول ��ة ,وأن ه ��ذه الحكومة التي يع ��رف أفراده ��ا بعضهم البعض
اآلخر ,يجهلون في النهاية من هو (مدير هذه الحكومة) أو من هو (رئيس ��ها)
الخف ��ى ,وإن علم ��ه واحد منه ��م فهو ال يتح ��دث عنه ليبقى الزعي ��م المعلوم
ألفراد هذه الحكومة وحلقة الوصل بين أفرادها وبين الزعيم الحقيقي أو (اليد
الخفية) الحقيقة.
بل من أفراد هذه الحكومة من اعترف بأن العالم يدار من قبل أش ��خاص
آخرين ,غير الرؤس ��اء والملوك المعروفين ,بطريق غير مباش ��ر يجهله حتى
الرؤساء والملوك.
كتب (دزرائيلى) سنة 1844م ( :يحكم العالم بأشخاص مختلفين إختالفاً
شديداً عمن يتخيلهم الناس الذين ال يعلمون بواطن األمور).
وتح ��دث (بس ��مارك) المستش ��ار الحديدي ع ��ن وجود قوى غي ��ر مرئية,
ولكنه لم يشخصها وسماها( ,ماال يسبر غوره .)Imponderabilia
وقرر (المارتين) وجود اليد الخفية ,وقال (مازينى) للدكتور برينسيتن:
(إنن ��ا نرغب في قهر كل خطر ,بيد أن هناك خطراً غير مرئي له وطأته علينا
جميع� �اً من أين يأتي؟ وأين هو؟ ال أحد يعلم ,أو على األقل ال أحد يفصح عنه.
إنه ��ا مجموعة س ��رية منظم ��ة تختفي حتى علين ��ا ..نحن العريقي ��ن في أعمال
المجموعات السرية.
وإنن ��ي أقـــول للعالـــ ��م أجمــع :إن (اليد الخفية) ,الت ��ي تدبر المؤامرات
والثورات وتس ��بب في س ��فك الدماء وإزهاق األرواح ..وال تزال تخطط للوصول
إل ��ى ما تريد مهما كان الثمن ..هو رجل يمثل (الش ��يطان) في حقده على أبناء
آدم ..وه ��و نفس الرجل (األعــور) الذي ح ��ذر منه نبي العالمين محمد ..O
عندما قال( :ما بين خلق آدم إلى قيام الس ��اعة خلق أكبر من الدجال)  ..أو (
أمر أكبر من الدجال).
ب ��ل ما م ��ن نبي إالّ وقد أنذر أمته األعور الك ��ذاب ,قال محمد ( : Oما
من نبي إالّ وقد أنذر أمته األعور الكذاب ,إالّ إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور).
باق في بقايا ما صح في اإلنجيل ،وهذا ما حدا بصاحب
ولعل هذا المعنى ٍ
كتاب (أحجار على ورقة ش ��طرنج) إلى أن يقول ( :أنبأتنا الكتابات (المقدسة)
بأن مخططات مثل مخططات (وايز هاوبت وبايك) س ��وف توضع وتنفذ فعالً,
وحتى يأتي اليوم الذي تستطيع فيه قوى الشر الروحية أن تسيطر على األرض..
وتخبرن ��ا احدى اآليات ..بأن الش ��يطان س ��يكون مقيداً لمدة أل ��ف عام .وأنا ال
أدّع ��ي معرفة ما تفيد هذه اآلية بتحديدها هذه الفت ��رة الزمنية أو مقدار هذه
الفترة بمقاييسها اإلنسانية).
ً
وق ��د يكون ه ��ذا المعنى متفقا مع نظريتي بأن قرين المس ��يخ الدجال من
الش ��ياطين سلس ��ل ,وهو من رآه تميم الدارى وبذلك يكون سلس ��ل ألف س ��نة
بمقاييسنا العادية منذ هجرة النبي  Oوأطلق بعد هذا ليقارن جسد المسيخ
الدجال الذي كان وراء أحداث وباليا عمت البشرية يحاول من خاللها الوصول
إلى أهدافه على المدى البعيد.
و (آدم وايزهاوب ��ت) كان الرجل األ ول بعد المس ��يخ ,وحلقة الوصول بين
(الملك ا لمنتظر الخفى) وبين رجاله ومن بعده كان (بايك) ..ثم غيره حتى تأتي

و�إنني �أقـــول للعالـــم �أجمــع� :إن (اليد الخفية) ,التي تدبر الم�ؤامرات والثورات
وت�سب��ب في �سفك الدم��اء و�إزهاق الأرواح ..وال تزال تخط��ط للو�صول �إلى ما تريد
مهم��ا كان الثمن ..هو رجل يمثل (ال�شيطان) في حقده على �أبناء �آدم ..وهو نف�س
الرجل (الأعــور) الذي حذر منه نبي العالمين محمد ..O

ا�ستعمال الر�شوة بالم��ال والجن�س للو�صول الى ال�سيطرة على
الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون المراكز الح�سا�سة على مختلف الم�ستويات
في جمي��ع الحكوم��ات وفي مختلف مج��االت الن�ش��اط الإن�ساني
اللحظة الموعودة ليخرج الرجل عالنية ويقول( :ها أنذا ! )...وقـد اقتربت..
ولنمس ��ك بط ��رف الخي ��ط؛ نص ��غ لـ(ولي ��ام ج ��اى كار) وه ��و يتحدث عن
مراح ��ل المؤامرة ..في عام 1784م وضعت مش ��يئة اهلل تح ��ت حيازة الحكومة
البافاري ��ة براهين قاطع ��ة على وجود المؤامرة الش ��يطانية المس ��تمرة .وفيما
يل ��ي تفصي ��ل ه ��ذه الواقع ��ة ومالبس ��اتها؛ كان آدم وايزهاوب ��ت (Adam
 )weishauptاس ��تاذاً يس ��وعياً للقان ��ون ف ��ي جامع ��ة أنجول ��د ش ��تات
( ,)Ingoldstadtولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب الشيطاني.
وفي عام 1770م اس ��تأجر المرابون الذين قاموا بتنظيم مؤسس ��ة (روتش ��يلد)
لمراجعة وإعادة تنظيم البروتوكوالت القديمة على أس ��س حديثة .والهدف من
هذه البروتوكوالت هو التمهيد لكنيس الش ��يطان للس ��يطرة عل ��ى العالم ,كما
يفرض المذهب الشيطاني وأيديولوجيته على ما تبقى من الجنس البشري بعد
الكارثة االجتماعية الش ��املة التي يجري االعداد لها بطرق ش ��يطانية طاغية.
وق ��د أنهى وايزه ��اوت مهمته في أيلول من آي ��ار (ماي ��و) 1776م ..ويرمي هذا
المخطط الذي رسمه وايزهاوبت لتدمير جميع الحكومات واألديان الموجودة.
ويت ��م الوص ��ول إل ��ى ه ��ذا الهدف ع ��ن طريق تقس ��يم الش ��عوب التي س ��ماها
(الجويي ��م) إلى معس ��كرات متنابذة تتصارع إلى األبد حول عدد من المش ��اكل
الت ��ي تتول ��د دون توق ��ف اقتصادية وسياس ��ية وعنصرية و اجتماعي ��ة وغيرها.
ويقتضي المخطط تسليح هذه المعسكرات بعد خلقها ثم يجري تدبير (حادث)
في كل فترة يكون من شأنه أن تنقض هذه المعسكرات على بعضها البعض
فتضعف نفس ��ها ,محطمة الحكومات الوطنية والمؤسس ��ات الدينية وفي عام
1776م  ..نظ ��م وايزهاوبت جماعة النورانيين لوضع المؤامرة موضع التنفيذ,

يف أروقة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

ولج ��أ إلى الك ��ذب مدعياً أن هدفه الوص ��ول إلى حكومة عالمي ��ة واحدة تتكون
م ��ن ذوى الق ��درات الفكرية الكب ��رى ممن يتم البرهان عل ��ى تفوقهم العقلي,
واس ��تطاع بذلك أن يضم إليه ما يقرب م ��ن األلفين من األتباع من بينهم أبرز
المتفوقين في ميادين الفنون واآلداب والعلوم و االقتصاد والصناعة ,وأس ��س
عندئذ محفل الش ��رق األكبر الماس ��وني؛ ليكون مركز القيادة الس ��ري لرجال
المخطط الجديد .وتقتضي خطة (وايزهاوبت) المنقحة من أتباعه النورانيين
إتباع التعليمات اآلتية لتنفيذ أهدافهم:
 .1استعمال الرشوة بالمال والجنس للوصول الى السيطرة على األشخاص
الذين يشغلون المراكز الحساسة على مختلف المستويات في جميع الحكومات
وف ��ي مختل ��ف مج ��االت النش ��اط اإلنس ��اني ,ويجب عندم ��ا يقع أح ��د هؤالء
األش ��خاص م ��ن ذوي النفوذ في ش ��راك النورانيي ��ن أو إغراءاته ��م أن يحاط
بالعقد من كل جانب ويستنزف بالعمل في سبيلهم عن طريق االبتزاز السياسي
أو بالتهديد بالخراب المالي ,أو بجعله ضحية لفضيحة عامة كبرى أو باإليذاء
الجسدي أو حتى الموت هو من يحبهم.
 .2يج ��ب عل ��ى النورانيي ��ن الذي ��ن يعملون كأس ��اتذة ف ��ي الجامعات
والمعاه ��د أن يول ��و ا اهتماماته ��م إل ��ى الط�ل�اب المتفوقين عقلي� �اً والمنتمين
إلى أس ��ر محترمة ليول ��دوا فيهم االتجاه نحو األممي ��ة العالمية ,بينما يجرى
تدريبهم فيما بعد تدريباً خاصاً على أصول المذهب العالمي.
ويت ��م ه ��ذا التدري ��ب عن طري ��ق تخصي ��ص الط�ل�اب المختاري ��ن بمنح
دراس ��ية ..ويلق ��ن هؤالء الطالب فك ��رة األممية أو العالمية حت ��ى تلتقي القبول
منهم ويرس ��خ في آذانهم أن تكون حكومة عالمي ��ة واحدة في العالم كله ،وهو

قراءة يف كتاب

الطريقة الوحيدة للخالص من الحروب والكوارث المتتالية.
 .3مهمت الش ��خصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين
والط�ل�اب الذين تلق ��وا التدريب الخاص هي أن يتم اس ��تخدامهم كعمالء بعد
إحالله ��م ف ��ي المراكز الحساس ��ة خلف الس ��تار لدى جمي ��ع الحكومات بصفة
خب ��راء أو اختصاصيي ��ن بحي ��ث يكون في إمكانه ��م تقديم النص ��ح إلى الكبار
ورجال الدولة وتدريبهم العتناق سياس ��ات يكون من ش ��أنها في المدى البعيد
أن تخدم المخططات الس ��رية لمنظمة العالم الواحــ ��د والتواصل إلى التدمير
النهائي لجميع األديان ولجميع الحكومات التي عهد إليهم بمهام فيها.
 .4العم ��ل عل ��ى الوصول إلى الس ��يطرة عل ��ى الصحاف ��ة وكل أجهزة
اإلع�ل�ام األخ ��رى ,ومن ثم تعرض األخب ��ار والمعلومات على الجوييم بش ��كل
يدخلهم إلى االعتقاد بأن تكوين حكومة أممية واحدة هو الطريق الوحيدة لحل
مشاكل العالم المختلفة.
وال أس ��تبعد أبداً أن يكون (آدم وايزهاوبت) يهودي األصل ..بل ال أس ��تبعد
أن يكون هو نفسه (المسيخ الدجال) لو كان أعور العين ,ولو كان معي صورة له
لحددت ذلك األمر .وإن أُغلب أنه (حلقة الوصول) أو (الصديق المخلص جداً)
للمس ��يخ الدجال أو ( ممثله الشخصي) أمام (الروتشيلديين) األثرياء اليهود..
ثم من يختارهم لتكوين المنظمة السرية.
مالحظة:
تق ��دم صحيفة ص ��دى المهدي Qالحداث م ��ا بعد الظه ��ور لمختلف من
المذاهب وهذا ال يعني الموافقة على ما جاء في هذه القراءة من أحداث.

جغرافية عصر الظهور

�إ�صطــــــــــــــــــــــــــــــــخر

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

عبدالرسول زين الدين

املخت�صر يف الإمام املهدي املنتظر

Q

مل�ؤلفه ال�شيخ حممد ر�ضا حكيمي

ج ��اء الكتاب في طبعت ��ه األولى  1415هـ
  1995م ،ف ��ي  352صفح ��ة م ��ن القطعالوزي ��ري ،وه ��و م ��ن إص ��دارات مؤسس ��ة
(مدين) للطباعة والنشر والتوزيع/قم.
جاء فه ��رس الكتاب بمواضي ��ع مختلفة
منوّعة تخص اإلمام المهدي Qوبمجاميع
هي:
فالمجموع ��ة األول ��ى تخّص م ��ا قيل في
ح ��ق اإلمام المهدي Qوكونه من آل محمد
 ،Nم ��ن قصائ ��د ،منها قصيدة للش ��يخ
محم ��د أبي عزيز الخطي يمدح فيها ش ��هر
والدة الحجة ،Qومطلعها:
لشـهـــــر شـعـبــان فـضـــل لـيـس تـحـصـيـ
ش� �ـهـر أتــى مـولــــد الـهــادي
ـــــه
لنـــــا فيــــــه
أم ��ا المجموع ��ة الثاني ��ة فق ��د تضمنت
تاريخ والدت ��ه Kواالس ��م والكنية وحديث
أمه(رض ��وان اهلل عليها) ،والنصوص على
إمامت ��ه وغيبت ��ه ،كذلك النص ��وص الدالة
عل ��ى ذل ��ك من قب ��ل أبي ��ه اإلمام الحس ��ن
العسكري.Q
أم ��ا المجموع ��ة الثالث ��ة فيذك ��ر فيه ��ا
الش ��يخ مؤلف الكتاب حوال ��ي ( )58معجزة
تح ��ت عن ��وان (معج ��زات اإلم ��ام المنتظر
 ،Qوهناك مجموعة اس ��ماها المؤلف (أسئلة وردود حول
المهدي الموعود )Qفيها ( )7مسائل تخص قضية اإلمام
المهدي والردود عليها ،ومنها:

محمد عيسى داوود

�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
إصطخ ��ر مدينة قديم ��ة تقع في جن ��وب إيران ،ف ��ي محافظة
فارس ،على بعد خمس ��ة كيلومترات إلى الش ��مال من أنقاض مدينة
برسيبوليس .كانت مدينة مزدهرة خالل فترة الدولة األخمينية .ثم
أصبحت مؤقتا عاصمة الدولة الساس ��انية قبل أن تنقل العاصمة إلى
قطسيفون.
واليوم هي موقع أثري على بعد  70كم إلى الشمال الشرقي من
مدينة شيراز.
ورد إلصطخ ��ر ذكر في خارطة عص ��ر الظهور المقدس لإلمام
المهدي ،Qومن ذلك:
-

عن جابر عن أبي جعفر قال في حديث طويل:

( ...تقبل الرايات السود من خراسان ،على جميع الناس شاب
من بني هاشم بك ّفه اليمنى خال يسهّل اهلل أمره وطريقه ثم تكون له
وقعة بتخوم خراسان ،ويسير الهاشمي في طريق الري فيسرح رجل
من بني تميم ...يقال له ش ��عيب بن صالح إلى إصطخر إلى األموي،
فيلتق ��ي ه ��و والمهدي والهاش ��مي ببيض ��اء إصطخر فتك ��ون بينهما
ملحمة عظيمة ...فيظهر اهلل أنصاره وجنوده .)...
-

عن علي Qقال:

(يلتق��ي ال�سفياني ذا الراي��ات ال�سود ،فيهم
�شاب من بني ها�شم ،وعلى مقدمته رجل من بني
تميم ،يقال له �شعيب بن �صالح ،بباب �إ�صطخر،
فتكون بينهم ملحمة عظيمة ،وتظهر الرايات الس ��ود ،وتهرب خيل
السفياني ،فعند ذلك يتمنى الناس المهدي Qويطلبونه).

لماذا االستمرار في الغيبة؟
ام ��ا م ��ا تبقى من الكت ��اب فهو مجموعة تخصّ (س ��يرة
اإلمام وأحكامه عند قيامه) وهي األخبار الشريفة الواردة
بخصوص ذلك.

-

عن أبي بصي ��ر عن الصادق Qفي عدة أصحاب اإلمام

قال:
(من إصطخر رجالن).
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ال تستغربوا

رصدنا
تستغربوا
ال
نحن في زم��ان كثر فيه ادع��اء الباطل وأهلية من ليس بأهل
لتسنّم المناصب الروحية سواء على مستوى اإللوهية أو النبوة أو
اإلمامة أو غيرها من المناصب األخرى ،ولكي النستغرب عندما
نواجه دع��وة من مثل ه��ذه ال��دع��اوى فال بد لنا أن نبرز قضايا
قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤالء األدعياء ،بينما ال

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

نستغرب من تلك ،ونستغرب من هذه.
ففكرة ال تستغربوا تعتمد على ذكر األشباه والنظائر ممن ثبت
حالة االنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين كثيرين جدا
يؤمنون بهم على أنهم عناصر هدى وحق وإسعاد وخالص ،بينما
وبعد فترة من الزمن يتبين لألتباع قبل غيرهم إنحراف هؤالء،

من هنا تأتي أهمية أن نأتي بهذه األشباه والنظائر ونكثر من بيان
الحاالت التي كانوا يستدلون بها على حقانيتهم ويصورونها على
أنها أدلة لدعواهم بينما تبيّنت بعد ذلك أنها من المتشابها ت وال
تحمل من حقيقتها إال األلفاظ.
وه��ذا ما تهدف إليه ال تستغربوا إذ أنّها ال تريد بالضرورة

أن تقدم األدل��ة العلمية لتزييف دع��اوى أهل الباطل والضالل،
بقدر ما تريد أن تضع المواد المتشابهة والعناصر التي كانت لها
نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤالء إال أنه تبين انحرافها وزيف
مدعياتها ،فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنه ما فرق هؤالء عن
أولئك.

وهذه بع�ض �أمثلة نطلعكم عليها  ...فال ت�ستغربوا ...
الإله � ...أبريق ال�شاي:

جماعة تأسست في سبعينات القرن الماضي ،بلغ عدد اعضائها أكثر من  22مليون
نسمة ،وهم موجودون في (ترينقانوا) وهي مدينة شرق ماليزيا ،وهؤالء األعضاء يوجدون
في دول أخرى كماليزيا وبريطانيا والهند وغيرها ،يتزعم الجماعة شخص يدعى (عرفان
محمد) أو حسب الترجمات األخرى (اياه باين بين) ويعتقدون أن زعيمهم إله مالك لك ّل
شيء وأن مملكته سماوية.
ومن طقوسهم إيمانهم بالعالج الروحاني وتفسير األحالم ،ولهم طقس يمارس يوم
السبت واألحد بعد منتصف الليل حيث يركبون قاربا في البحر يرتلون فيه بعض التراتيل
التي تمثل طقوسهم.
ومن أشهر رموزهم (إبريق للشاي) ،يطوفون حوله ،ويعتبر الطواف حوله عمال
مقدسا أل ّن هذا اإلبريق له القدرة على شفاء األمراض ،وقد بلغت تكلفة بناء هذا اإلبريق
( 54مليون رنجت بالعملة الماليزية) ويرى اتباع الطائفة أ ّن هذا العمل يرمز إلى انهمار
الحب من السماء ،ويشير إلى النقاوة ويجب على أفراد هذه الجماعة وكل عضو فيها أن
يشرب من ذلك اإلبريق لتحل عليه البركة.
ومن رموزهم األخرى أن يقفوا تحت مظلة صفراء اللون كبيرة ،إذ يرون أنها ملجأ ظل
اهلل كون أنها ترتبط بالكواكب.
ومن رموزهم الدينية ومقدساتهم
األخرى سفينة صيد مزخرفة.
زعيم الطائفة على بعض التقارير
كان مسلما ثم ارت��د عن اإلس�لام وهو
م��ن مواليد  ،1943ب��دأ نشاطه عام
 ،1975وفي عام  1995وبعد أن ترك
أربعة من أعضاء الجماعة لإلسالم
علناً حكم على زعيم الجماعة بالسجن
وغرامات مالية ،ومؤخراً ألقي القبض
ع �ل �ي��ه م���ع م �ج �م��وع��ة
م��ن أع�ض��اء الجماعة
وت �م �ك��ن م ��ن ال �ه��رب
وق � ��د أودع � � ��ت ث�ل�اث
م��ن زوج��ات��ه األرب �ع��ة
السجن.
وقد أثيرت قضية
إح���دى زوج��ات��ه التي
كانت تدرس في األزهر
_على ما نقلت بعض
ال� �م ��واق ��ع_ وت��رك��ت
اإلس �ل��ام واع�ت�ن�ق��ت
ديانته وآمنت به إلهاً.
ولمحاكمتها بإحدى
المحاكم الماليزية
أصداء كبيرة تحدثت
عنها وسائل اإلعالم.
ف�ه��ذا إل��ه يزعم
أن بيته ال��ذي يطاف
ح���ول���ه إب� ��ري� ��ق م��ن
ال� �ش ��اي ي� �ت ��زوج من
أرب�ع��ة نسوة ويطارد
م ��ن ق �ب��ل ال �ش��رط��ة
وي�خ�ت�ف��ي ف �ج��أة بعد
هروبه من السجن مع
ذلك يؤمن به ما يزيد
على  22مليون نسمة
 ...فال تستغربوا.

النبي طلبة (نبي الأر�ض الجديد) نبي التثبيت:
سيد طلبة محمد أبو علي المولود  1946الموظف في هيئة الطاقة الذرية المصرية
من أهالي مدينة شبرا الخيمة ،شاءت األقدار أن تلعب الصدفة دورها فيصبح نبياً حيث
أنه وذات مرة سمع أن من يقرأ سورتي الفلق والناس ثالث مرات وينفخ في كف يده ثالثاً
أيضاً فيمسح بها األلم سيشفى ،فجرّب ذلك فشاءت الصدفة أن يشفى المريض وبدالً
من أن يشكر اهلل سبحانه وتعالى جاءه وحيه ليخبره أنه نبي وأنه أوتي (كن فيكون).
بدأ سيد طلبة باستدراج المرضى ،فمن يشفى منهم صارحه بأن لديه سر اليعرفه
غيره بأنه مرسل من السماء وأنه النبي الجديد على األرض.
وتلعب الصدفة دورها مرة أخرى مع النبي الجديد ،إذ يؤمن به طبيب هذه المرة
وهو منصور يوسف أمين قناوي ،وبعد أن آمن بقدرة النبي الجديد استثمر النبي الفرصة
وبين للناس أن اتباعه ليسوا من بسطاء الناس وسذجهم بل فيهم األطباء فانظم إليهم
مهندس يدعى حلمي السيد إبراهيم ومجموعة أخ��رى بلغ عددهم أكثر من عشرين
شخصا.
بدأ النبي الجديد بتالوة دروسه على أتباعه ولكي يثبت لهم حقانية دعوته أخبرهم
بأن اهلل تعالى أعطاه معجزة شفاء المرضى بالقرآن وأخبرهم سرا مهماً وهو أن اهلل
أعطاه سر كلمة (كن فيكون) فانبرى له أحد األشخاص قائالً إ ّن النبي محمد خاتم
األنبياء فكيف تكون ياسيدنا نبي األرض الجديد؟! فأجاب النبي الجديد نعم هو آخر
األنبياء! ولكنني نبي التثبيت!
إنما أرسلني اهلل الثبت الناس على دين النبي الخاتم ،وأخبرهم قائالً إنني مؤمن
بالقران مثلكم إالّ أن نبوتي نبوة التثبيت للمؤمنين واإلنذار للعاصين.
وبعد أن وصل أتباعه إلى  29تابعاً ،وذات مرة وهو يعطيهم الدرس حيث يجلس
هو على كرسي ويجلس اآلخ��رون على األرض ،ويختار مجموعة من اآلي��ات القرآنية
واألحاديث الشريفة ليفسرها على هواه وإذا به يغمض عينيه للحظات ثم يبدأ بالتفسير
وبعد أن تمر مدة من الصمت يفتح عينيه ويقول :عليكم السالم ورحمة اهلل ،ثم يقول
ألتباعه تعرفون؟ أنا ألقي السالم على مين؟ على أحد من المالئكة كان يزورني ليعطيني
األوامر الجديدة التي أرسلها لكم فيعلو صياح األتباع بالتكبير.
وفي أحد األيام أخبر أتباعه بأن هناك مفاجأة جديدة البد أن يحضروا ليعرفوها،
ولما حضروا خاطبهم قائالً أنه أصبحت لدي القدرة أن أؤجل الموت عن أتباعي وعن
الناس فبدأ التكبير يعلو القاعة.
يدّعي أن له قدرة على عالج األمراض ،وقتل الجان ،وتسخير المالئكة ،وأن عنده
سر كلمة (كن فيكون) وأنه يوحى إليه وأن له القدرة على معرفة بعض األمور الغيبية.
بتاريخ  17مارس  2002القي القبض على نبي التثبيت وأودع السجن بتهمة اإلزدراء
بالدين اإلسالمي هو وأتباعه.
وقد وجدت الشرطة ما يزيد على ثالثين رسالة بخط يده موجهة إلى أتباعه وتنص
بعضها على أنها جاءت من السماء وموجه إلى األتباع للتمسك بالشيخ وسماع كالمه
وعدم مخالفة أوامره وأنها أوامر إلهية.
ذكرت بعض المواقع جدوالً بأسماء أصحابه ومهنهم وأعمارهم ومدة سجنهم بعد
إلقاء القبض عليهم نذكر منها منصور يوسف أمين ،طبيب حبس سنة مع األشغال في
سنة  2004م بجلسة 2004/1/28م ،سيد طلبة محمد أبو علي وهو مدّعي النبوة حبس
ثالث سنوات بجلسة  ،2002/9/28جماالت محمد سليمان أمينة مكتبة حبست سنة،
عبد اللطيف السيد علي صاحب مصنع مالبس حبس سنة ،محمد عبد العظيم جمعة
طالب هندسة حبس سنة ،علياء عبداهلل إبراهيم طالبة في كلية اآلداب حبست سنة،
وغيرهم من أتباعه
ال ��ذي ��ن ت ��م إل �ق��اء
ال� �ق� �ب ��ض ع �ل �ي �ه��م
وحبسهم.
ه ��ذا ه ��و ح��ال
شخص ادّعى النبوة
ف��آم��ن ب��ه مثقفون
وأطباء ومهندسون
وطلبة جامعات رغم
أن ��ه ل��م ي �ق��دم لهم
شيئاً من األدلة سوى
ب �ع��ض االدع� � ��اءات
وتفسير لآليات على
هواه فما كان نتيجة
ذل��ك إالّ أن خسروا
ب� �ض ��اع ��ة ال ��دن� �ي ��ا
بسجنهم والتشهير
ب � �ه� ��م وب � �ض� ��اع� ��ة
اآلخ� ��رة بضاللهم
وانحرافهم  ...فال
تستغربوا.

المهدي الكاكائي:

كاكا ،لفظة كردية تعني (األخ) والكاكائية طائفة يعلنون أنهم مسلمون ،ويشنّع
اآلخرون عليهم باإلنحراف ،وهم غير معروفي العقائد ،لشدة تكتمهم على عقيدتهم وال
يوجد تاريخ محدد يمكن اإلستناد إليه إلثبات زمان تولد مذهبهم.
والكاكائية تنتشر في كثير من البلدان ومن أبرزها شمال العراق وتركيا وسوريا
وآذربيجان وغيرها من البلدان األخرى لهم عادات وتقاليد وتعاليم ،فهم يصنفون على
ثالث طبقات ،الطبقة األول��ى وهم السادة واألم��راء ورؤس��اء الدين ،والطبقة الثانية
ويسمى عندهم (مام) ولهم منزلة خاصة ويتولون اإلرشاد ويقال للواحد منهم (المام) أي
مرشد أو بابا ،والطبقة الثالثة اإلخوان وهم الباقون ويعرفون بالعامية الكاكائية.
الكاكائية ال يراعون العبادات والتكاليف الشرعية ويعرفون بالنيازية أي أصحاب
النذور ،في حين يسمون من يلتزم بالصالة والعبادة (بالنمازية) أي أهل الصلوات،
ولديهم يوم في كل سنة يصومونه ويسمونه يوم اإلستقبال ثم يصومون ثالثة أيام أخرى
بعده ثم بعدها يأتي العيد ،والزواج عندهم بمراسم خاصة ،وال يبطل عندهم الطالق
إالّ من الطرفين.
إنهم ال يقصون شواربهم ليتميزوا عن غيرهم.
يطيعون السيد المعروف عندهم (البير) وهو رئيسهم ويتابعونه متابعة عمياء وهذا
السيد ال يقبل هدية أو عطية ولكن له الحق في التصرف بجميع أموال الكاكائية.
من المقدسات عندهم خطبة البيان وهي ترجح عندهم على القرآن ،إذ أنهم ال يرون
القران معتبرا ألنّه من جمع عثمان ،وعندهم كتاب اسمه (جاود آن عرفي) ويعد من
كتبهم المهمة ،ويقولون بالتناسخ أيضاً ،ويرجعون في الكثير من عقائدهم إلى الحسين
بن منصور الحالج ،ومما ينقل عن عقيدتهم في اليوم باآلخر ويقصدون به ظهور اهلل إذ
يقولون للميت إذا جاءك منكر ونكير فقل عندي كذا حنطة وكذا شعير ،فإذا لم يرض
فأعطه صحن عدس وفنجان خمر فإن لم يقبل فقل أنا كاكائي فاغرب عني واذهب إلى
غيري وحينئذ يذهب عنك وامض أنت إلى الجنة.
للكاكائية مراقد ومزارات يقومون بزيارتها والتبرك بها من أهمها (سلطان اسحاق)
وهو في جبل (هاورمان) ويعد عندهم من أهل الظهور( .السيد أحمد ويراني سلطان)
وهو من كبار الشخصيات عندهم بل معبود من أهل طاوون ويقولون إنه مقيم في تكية
البكتاشية في النجف فرفع إلى السماء وصار أسداً( .باوه ياذ كار) في إيران في منطقة
(ماي دشت) ويرون ان اهلل تجلى فيه( .مام إسماعيل) ويقدمون له النذور ويقولون :من
حلف ب��ه ك��اذب��ا اع ��وجّ فكه،
(ش�ع��ب ال��دي��ن) وي�ق��ول��ون إنه
نائم وهو الموكل باألمطار.
(سيد إبراهيم) ويعد من
أهل الظهور ويدخل في سلسلة
نسب السادة أمرائهم يقولون
إنه ظهر بطريق التناسخ ستة
مرات وإنهم ينتظرون ظهوره
ل�ل�م��رة ال�س��اب�ع��ة ويحترمونه
اح�ت��رام�اً زائ ��داً وي�ق��ول��ون إنه
مهدي آخر الزمان ويقطعون
بظهوره كإله.
ع �ق �ي��دة ع �ج �ي �ب��ة غ��ري�ب��ة
جمعت بين اإلل�ح��اد والدعوة
الباطلة فهم بين أن يجعلوا
ش�خ�ص�ي��ات�ه��م ال �ت��ي ي��ؤم�ن��ون
ب�ق��داس�ت�ه��ا إل �ه��ة أو يعطوها
منزلة اإلم��ام والمهدي رغم
أن�ن��ا ل��م نلتمس عندهم ثمّة
دليل يمكن أن يركن إليه بل
ال دليل مطلقا مع ذلك يتبعون
عقيدة اإلي �م��ان ب��إدع��اء أحد
األشخاص المهدوية ويؤمنون
به  ...فال تستغربوا.

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

�شيعة �إيران والتحـــــــــــــــــــــــــــول اجلذري

الحلقة الثانية

اعداد :هيأة التحرير

مرقد السيدة فاطمة املعصومة في مدينة قم

كن ��ا في الع ��دد ( )39م ��ن (صدى المه ��دي )Qق ��د تحدثنا عن
سطوع ش ��مس اإلس�ل�ام على ربوع إيران ،وإتمام نعمة الوالية العلوية
على تلك البالد ،وإننا سنتناول بالحديث في هذا العدد:
التغير الجذري وال ّتحول الأجدى
وذل ��ك حين تحولت بالد إي ��ران بـأهلها مما يس ��مى بمذهب أهل
السنة إلى دولة موالية شيعية أثنى عشرية.
إ ّن بداي ��ة األمر كانت مش ��ادة كالمية بين الس ��لطان غياث الدين
محمد بن أرغون (الملقب بش ��اه بنده) الذي كان حينها س� �نّي العقيدة
وبين زوجتـه .انتهت بأن يلقي عليها لفظ الطالق وعلى حس ��ب طريقته
( أنتِ طالق بالثالث).
لقد ندم الش ��اه بعد هذه المش ��ادة ،ورغب بإرج ��اع زوجته ولكنه
لم يس ��تطع ألن صيغة (أنتِ طالق ثالثاً) حسب مذهبه (السني) تعتبر
ثالث طلقات ,وال رجوع بعدها عند أهل المذاهب األربعة.
جم ��ع الس ��لطان الفقهاء إلى مجلس ��ه وعرض عليهم أم ��ره طالباً
الح ��ل ولك ��ن دون جدوى  ..فإن األم ��ر ال يتم إال بأن تم� �رّ هذه الزوجة
المسكينة على ما يسمى بـ(المحلل) نتيجة تسرع زوجها.
لك ��ن الس ��لطان لم يس ��تطع القبول به ��ذا الحل ,تبرم الس ��لطان
وتوت ��ر ..وبينما كان متوتراً ،بل متوقداً من الموقف ..وبينما هو كذلك
استأذنه أحد وزرائه للحديث فقال له( :موالي ..بلغني أن هناك عالماً
بالحل ��ة يقول ببطالن هذا الطالق ,فما الرأي عندكم أن نس ��تحضره
لنرى ما يقول؟
وبال تردد بعث الس ��لطان رس ��وله إلى الحلة الس ��تحضار العالمة
الحلي_ ..أبو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر_.
مع اس ��تهجان البالد الس ��لطان وذمهم له ووصمهم ل ��ه بأنّه على
مذهب الروافض وغير ذلك.
وهك ��ذا وصل العالمة الحلي واس ��تقبله الس ��لطان بترحاب وأكرم
ضيافت ��ه أم�ل ً�ا في حل مش ��كلته العويص ��ة ،وحدد له موعداً لجلس ��ته
يحضرها الفقهاء من بقيه المذاهب.
وفع�ل ً�ا حضر العالمة مجلس الس ��لطان ,ولكنه وعلى غير العادة
المتّبعة هن ��اك أخذ نعليه بيده ,وألقى التحية والس�ل�ام ,وجلس إلى
جوار الملك مباشرة .مما أثار انزعاج الملك والحاضرين .لكن الملك
كتم امتعاضه.
اس ��تغل فقهاء بقية المذاهب ذلك الموقف من العالمة فقالوا له:
لمَ لمْ تحسن للسلطان وتركت اآلداب ،فأجاب العالمة (إن رسول اهلل
 Nكان ملكاً ولم يفعل ذلك.
واآلي ��ة الكريمة تق ��ولَ ( :فإِ َذا دَخَلْتُم بُيُوتاً َفسَ� �لِّمُوا عَلَى أَن ُف ِس� � ُكمْ
تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهَِّ مُبَارَ َكةً).
فاردفه الفقهاء بس ��ؤال آخر وهو :كيف سمحت لنفسك بالجلوس
عند السلطان؟ فقال العالمة :لم يكن من مكان غيره.
فأتبعوه بسؤال آخر :لم أخذت نعليك معك؟
وهناك أجاب العالمة اإلجابة الذكية:
خفت أن يس ��رقه فقهاء الحنفية كما س ��رق أبو حنيفة نعل رس ��ول
اهلل ..فقال فقهاء الحنفية :حاشا وكال ..متى كان أبو حنيفة في زمان
رسول اهلل Nبل كان تولده بعده بمائة عام.
فاس ��تدرك العالم ��ة الحل ��ي بقول ��ه :نس ��يت ,لعله كان الس ��ارق
الش ��افعي .فاستش ��اط فقهاء الش ��افعية غضباً وصرخوا س ��بحان اهلل
م ��اذا يقول ه ��ذا الك ّذاب :إن الش ��افعي لم يولد إالّ بع ��د مائة عام من
وفاة الرسول.N
فاستدرك العالمة ثانية وقال :لعله كان مالك.
فقف ��ز المالكية وصاحوا؛ ما هذا االفتراء ,فمالك لم تلده أمه إال
بعد رسول اهلل Nبقرن ونيّف.
فاس ��تدرك العالمة ثالث ��ة بالقول :فلعل ��ه كان أحمد إذن ،فصاح
علماء الحنبلية وقالوا :أيّ زور هذا ،فش ��تان مابين عصر رس ��ول اهلل
 Nوعصر أحمد بن حنبل ،فالتفت العالمة إلى الملك قائالً:
أيه ��ا الس ��لطان قد علم ��ت بإن رؤس ��اء المذاهب األربع ��ة لم يكن

مقام اخلضر قم

أحدهم في زمن رس ��ول اهلل ,Nوه ��ذا من بدعهم
إنهم اختاروا م ��ن مجتهديهم هؤالء األربعة وحصروا
اإلتباع بهم ،ولم يجوزوا االتباع بعدهم.
أما نحن الش ��يعة فنتبع أمي ��ر المؤمنين Qنفس
رس ��ول اهلل Nوأخي ��ه وأب ��ن عمه و وصي ��ه ,Qهو
رئيس مذهبنا ,أترى بعد ذلك من حجة لهم علينا.
اندهش الس ��لطان م ��ن كالم العالمة ,وس ��قط
فقه ��اء المذاهب األربع ��ة من حينه ,إذ ل ��م يتمكنوا متثيل واقعة الغدير في قم املقدسة
من دحض هذه الحج ��ة التي أبرع العالمة الحلي من
الت�شيع وقُـــم
صياغتها بذكاء.
يمكن أن يقال بنحو جازم أن مدينة قم كانت أول مركز تشيع
خارطة مدينة قم
بع ��د ذلك طلب الس ��لطان م ��ن العالمة الحل لمش ��كلته في طالق في إيران ,إذ أن عهدها يعود إلى الربع األخير من القرن األول
زوجت ��ه ,فقال العالمة :أيها المل ��ك ..إن طالقك هذا باطل ,ألن من الهج ��ري ,وكانت إيران ال تزال حتى تلك الفترة تعيش صراعاً
بي ��ن اإلنقي ��اد للدين اإلس�ل�امي ,أو البق ��اء على دي ��ن آبائها
شروط الطالق حضور شاهدين عادلين ,ولم يكن هذا منك.
(الطالَقُ األولي ��ن ,أما قم فقد اختارت طريقه ��ا بإتجاه الدين الجديد.
كما أن ط�ل�اق الثالث في آن واحد بدعة ,بقوله تعالىَّ :
ويذهب الحموي إلى أن مدينة قم إسالمية.
مَرَّتَانِ َفإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَس ِْريحٌ بِإِحْسَانٍ).
ويبدو من كالم الحموي أن أول ش ��يعي نزل في تلك الديار
ثم بيّن العالمة للس ��لطان أن الخليفة الثاني هو الذي أحدث هذه
البدع ��ة ف ��ي الدين ,الطالق الثالث .وذلك حس ��ب ما ورد في صحاح كان إمامي� �اً وه ��ذا اإلصط�ل�اح يعن ��ي اإليمان بالتش ��يع األثني
عش ��ري ,فكان الش ��يعة هناك قد عرف ��وا بمتابعته ��م لألئمة
أهل السنة.
الطاهرين Kوالتس ��ليم بإمامته ��م ,والدليل في ذلك اتصال
كم ��ا راق له ابتداع صالة التراوي ��ح والتكفير في الصالة والتكتف
القميي ��ن باألئمة ,كم ��ا نقل لنا ذلك كتب الرجال الش ��يعة من
والحاق عبارة (الصالة خير من النوم) في األذان .وتحريم متعة الحج
أن عدداً منهم كانوا م ��ن أصحاب األئمة,وأحد هؤالء هو عبد
ومتعة النساء وغيرها من األحكام والسنن.
العزي ��ز بن المهتدي الذي كان وكيالً لإلمام الرضا Qعلى ما
انفرجت أس ��ارير الس ��لطان عندما تي ّقن بأن زوجت ��ه مازالت في نقل ذلك ابن شاذان.
عصمته.
يض ��اف الى ذلك ما نطالعه ف ��ي كتب الحديث من روايات قصر علي قابو  /اصفهان
�أ ّول درب الهدى:
كثيرة في فضيلة قم وأهلها.
أعجب الس ��لطان بفقه العالمة الحلي ال ��ذي أفحم به فقهاء بقية
K
المذاه ��ب  ,ودع ��اه أن يس ��تكمل حديثه ع ��ن عقيدة أه ��ل البيت K
ويناظر العلماء وهكذا كان ذلك في جلسات وجلسات حيث جر الكالم
K
ال ��كالم ,وكالعادة ف ��إن الصولة و الجولة كانت لفقي ��ه اإلمامية األمر
ال ��ذي دفع الس ��لطان غياث الدي ��ن أخيراً إل ��ى أن يقرر ت ��رك مذهب
السنة .والتزم مذهب خير البرية.
وأعلن الس ��لطان أن الدين الرسمي للمملكة أصبح دين أهل البيت
 ,Kوأص ��در أوام ��ره بالدع ��وة لوالي ��ة األئمة االثني عش ��ر Kعلى
المنابر ,وضرب العمالت بأسمائهم ونقشها على المباني والمساجد
والمشاهد واألضرحة المقدسة.
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�صرين في الدنيا ومن
لق ��د س ��مح المل ��ك للعلم ��اء والناش ��طين الش ��يعة بالتح ��رك في
الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم
مملكت ��ه ,بع ��د أن كانوا يعانون م ��ن الحجر والتضييق ,فنش ��روا بين
الناس عل ��وم أهل البيت Kوفضائلهم ,وذكروا س ��يرهم وتعاليمهم
ك�شمير
_حنفي_
النقوي
ح�سين
�صادق
نفس ��ي ،وألصل إل ��ى ما يوافق
ووصاياه ��م ,ودافع ��وا ع ��ن ظالماتهم وفضح ��وا أعداءه ��م ,وأثمر
ولد (صادق النقوي) عام 1969م بمنطقة (مظ ّفر آباد) في كش ��مير كتاب اهلل وس ��نة نبيه Nونهج
ذلك عن تش� �يّـع غالبية ش ��عب المملكة و إتباعهم مذهب آل محمدN
الحرّة ،نشأ في وسط عائلة هاشمية النسب تعتنق المذهب الحنفي.
آله ،Kفأتخذه س ��بيالً أسير
أجمعين ،هذه الس�ل�الة الطاهرة التي تمثل الس ��لطة اإللهية الشرعية
أعتبر
وأنا
عمري
من
�نوات
�
س
أمضيت
النقوي:
صادق
�يد
�
س
ال
يقول
عليه بع ��زم وثبات في حياتي،
 ..وه ��م الرك ��ن المعادل للق ��رآن  ..مما جعل بالد إي ��ران معقالً روحياً
نفس ��ي س ��ائراً
الجامعة
�ت
�
ل
دخ
حتى
البيت،K
�ل
�
ه
أ
مذهب
نهج
على
فأرس�ل�ا إليّ الكت ��ب ،وعكفت
للش ��يعة  ..وس ��بحان اهلل فلم يخط ��ر على بال س ��لطان كان يحكم قبل
فتعرّف ��ت خالل الدراس ��ة عل ��ى الش ��يعة ،فأعجبت بهم ،وذلك لس ��عة على قراءته ��ا ومطالعتها بدقة
نحو خمس ��مائة وخمسين عاماً قطاعاً واسعاً من البالد اإلسالمية في
حتى
إليهم
�ت
�
ب
ّ
ر
وتق
�ري،
�
ك
الف
�تواهم
�
س
م
�اع
�
ف
وارت
�ة
�
ي
الدين
�م
�
ه
ثقافت
وإمع ��ان ،وكن ��ت أناق ��ش م ��ا
الش ��رق أ ّن حادثة الطالق هذه كانت سبباً في إحداث انعطافة عميقة
ّث
د
وأتح
�هم
�
س
أجال
فكنت
�م،
�
ه
من
اثنين
مع
ّيه
د
و
�ة
�
ق
عال
لي
�ت
�
ح
أصب
ً
كان غامض� �ا فيه ��ا معهما ومع
في دين اإلسالم.
وبينهم
�ي
�
ن
بي
دار
حتى
�ة،
�
ي
والثقاف
العلمية
�االت
�
ج
الم
�تى
�
ش
في
�م
�
ه
مع
غيرهم ��ا ،وبع ��د مض ��ى فترة
العرب �أول القادمين �إلى قم
ذات يوم حوار حول مسألة المذاهب واألديان ،فأخبرتهما بأنني شيعي أدرك ��ت أ ّن مضامي ��ن ه ��ذه
يستش ��ف من مجموع الحوادث المتعلقة بدخ ��ول العرب على هذه
_باعتباري سيد هاشمي_.
الكتب متينة االس ��تدالل س ��هلة
المدين ��ة ،أن العرب الذين تقاطروا إليه ��ا كانوا من قبيلة (مذحج)،
فقاال لي :كيف تكون ش ��يعياً
وفق
العبادية
ممارساتك
نرى
ال
ونحن
األسلوب ومس ��تظلة بمظلة القرآن ،وموافقه لس ��نة النبيّ ،Nوزاخرة
يليهم في القدوم أبو موس ��ى األش ��عري ،ومن الذين ج ��اءوا إليها من
الجعفري؟!.
المذهب
بت ��راث العترة الطاه ��رة ،Kفكانت هذه الكتب تالمس ش ��غاف قلبي
العرب أوّل ما جاءوا السائب بين مالك األشعري ،وهو شيخ من شيعة
فتعجّبت من كالمهما! وقلت :ما هو منهج الشيعة في العبادة ...؟
وتفتح أبواب عقلي.
الكوفة.
فبدأ زميالي يحدّثاني عن أصول مذهب الشيعة ومعالمه وخطوطه
وهكذا تش ��رفت باعتناق مذهب أهل البي ��ت ،Kوفي بلدي وذلك
ونق ��ل اليعقوبي أ ّن رهطاً من بني أس ��د هاج ��روا إلى قم بعد ثورة
هذا
بها
مر
التي
الصعبة
والمحن
القاسية
الظروف
لي
وذكرا
العريضة،
عام 1990م.
المختار.G
المذهب وأتباعه.
وق ��د جاء في بع ��ض الروايات رواي ��ة تقول( :ل ��وال القميين لضاع
فاس ��تغربت من ذلك! وعرفت ذلك الحين م ��دى غفلتي عن الواقع
الدين) ويبدو منها أ ّن المقصود هم من أسس ��وا حوزة قم األولى وهم
والحقيق ��ة ،وق� �رّرت بعد ذلك أن أب ��ذل قصارى جه ��دي للحصول على
األشاعرة .ومن رافقهم بالمجيء.
معتق ��د يرتكز على الدلي ��ل والبرهان فاعتنقه عن عل ��م ودراية .فطلبت

و�أعل��ن ال�سلط��ان �أن الدين الر�سمي للمملك��ة �أ�صبح دين �أهل البي��ت  ,و�أ�صدر �أوامره
بالدع��وة لوالية الأئمة االثني ع�شر على المنابر ,و�ضرب العمالت ب�أ�سمائهم ونق�شها على
المباني والم�ساجد والم�شاهد والأ�ضرحة المقد�سة.

امل�ستب�صرون

منهما إرفادي بكتب الش ��يعة العقائدية والفقهية والتاريخية ألتحقق من
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عالمات الظهور �صمام �أمان �ضد الأدعياء

الثان ��ي :االحتق ��ان ال ��ذي يعان ��ي من ��ه الكثي ��ر م ��ن
المس ��تضعفين الذين يس ��تقبلون ه ��ذه الدعـوة بكـل ش ��وق
ولهفة على أنها البديل للمعاناة التي يتحملها هؤالء ,وكون
أهل هذه البيئات المظلومة أكثر تقبالً ألية دعوة من شأنها
إنقاذه ��م من ظالماتهم التي يعانون منها دائماً ،لذا فأي
دعوة مهدوية سيتقبلها الكثير من أولئك ,ومن المؤكد أن
هذه الدعوى ستكون أرضها الخصبة في ترعرعها ونشوئها
في أرض المستضعفين ومواطنهم المحرومة.
وبالرغم م ��ن تلقي هذه الدعوى القب ��ول في أول األمر
إالّ أنها س ��رعان ما يفتض ��ح أمرها ويمن ��ى بهزيمة منكرة
وخس ��ارة فادحة ،وذلك ألن آلية الكش ��ف ع ��ن كذب هذه

الدعواى وتجنيها على الواقع تتوفر لدى المس ��لمين وذلك
ع ��ن طري ��ق عالم ��ات الظهور ال ��واردة في كت ��ب المالحم
والفتن والتي تحول دون تفش ��ي ظاه ��رة المهدوية الكاذبة
وإيقافها من اإلمتداد والتوس ��ع ,بل فضيحتها كأس ��رع ما
يكون.
م ��ن هنا نلمس ضرورة معرفة عالمات الظهور والتفقه
بها ,وهي إحدى األسباب التي دعمت أئمة أهل البيتK
لبث مثل ه ��ذه العالمات ،لتكون عالم ��ات الظهور صمام
أمان آلية محاولة عابثــــة تجعل المهدوية أداة للوصول إلى
مآربها وغاياتها الدنيوية.

تتمة

�شرح دعاء الندبــــــــــــــــــــة

ببقائه ��م وال ترفع بجميع مراتبها ,نعم الع ��زة المطلقة ال تحقق إالّ في دولتهم
وتوليه ��م األم ��ور الظاهرة ,وهذه أيضاً وإن لم تتحقق ف ��ي دولة واحدة منهم،
إذا أردنا من عزة اإلس�ل�ام حاكميّة أحكامه في جمي ��ع األرض ,إالّ أنه تتحقق
بالتدريج وتستكمل في دولة آخرهم.
وبالجمل ��ة نق ��ول إ ّن عزة اإلس�ل�ام ببعض مراتبها الذي يمن ��ع زوال الدين
ويجعل ��ه مصون� �اً ومحفوظاً به ��ؤالء أالثني عش ��ر ,وإذا توفرت ش ��رائط العـزّة
المطلقة بس ��بب بسط يدهم في دولة الثاني عشر منهم Kفإنها تتحقق ,قال
ِّين ُكلِّهِ).
ِين الْحَقِّ لِيُظ ِ
ْهرَهُ عَلَى الد ِ
اهلل تعالى( :هُوَ الَّذِي أَرْسَ َل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد ِ
الس ��ادس :أن إمامة هؤالء األئمة Kإنما تكون على التوالي دون تفريق,
وهذا أمر يستفاد من صراحة هذه األحاديث بذلك.

�إ ّن عزة الإ�سالم ببع�ض مراتبها
الذي يمنع زوال الدين ويجعله م�صوناً
ومحفوظاً به�ؤالء �أالثني ع�شر

�شبهات يف دائرة ال�ضوء

وأمّ ��ا بن � ً�اء عل ��ى أ ّن ه ��ذه األحادي ��ث مخرّجة ف ��ي الصح ��اح ،وفي
الس ��نن ،والمس ��انيد ،والكتب المعتبرة ،وأنّها أحاديث متّفق عليها بين
المس ��لمين ،وأ ّن االعتقاد بالمهدي Qأو االعتق ��اد باإلمام في ك ّل زمان
واج ��ب ،وأ ّن المه ��دي ه ��و الثاني عش ��ر ف ��ي الحديث المع ��روف المتفق
عليه ،فيك ��ون البحث بنحو آخر ،النّ ��ه إ ْن كان الباحث موافقاً على هذه
األحاديث ،وعلى ما ورد من أ ّن المهدي Qبن الحس ��ن العس ��كري،Q
فال محالة أن يكون معتقداً بوالدة المهدي ،Qكما اعتقدوا.
نعم منهم من يستبعد طول العمر ،بأ ْن يبقى اإلنسان هذه المدة في
هذا العالم ،وهذا مس ��تبعد كما عبّر س ��عد التفتازان ��ي ،فإن التفتازاني
ل ��م يك ّذب والدة المهدي Qمن الحس ��ن العس ��كري ،Qوإنّما اس ��تبعد
أن يك ��ون اإلمام باقياً هذه المدة م ��ن الزمان ،ولذا نرى بعضهم يعترف
ب ��والدة االمام Qثمّ يقول( :مات) ،أي يعت ��رف بوالدته بمقتضى األدلّة
الموج ��ودة لكنّ ��ه يقول بموته ،لعدم تع ّقله بقاء اإلنس ��ان ف ��ي هذا العالم
ه ��ذا المقدار من العمر ،لكن هذا يتناف ��ى مع (من مات ولم يعرف إمام
زمانه م ��ات ميتة جاهلية) حيث أ ّن هذا الحديث يد ّل على وجود إمام في
ك ّل زمان.
ول ��ذا نرى البع ��ض اآلخر منهم يلتفت إلى ه ��ذه النواحي ،فال يقول
م ��ات ،بل يق ��ول( :ال ندري ما صار) ،ول ��د ،إالّ أنّه ال ن ��دري ما صار،
م ��ا وقع عليه ،ال يعت ��رف ببقائه ،النّه يس ��تبعد البقاء ه ��ذه المدة ،وال
ينفي البقاء النّه يتناف ��ى مع األحاديث ،يعترف بالوالدة فيقول :ال ندري
م ��ا صار ،وأين ص ��ار ،وما وقع علي ��ه ،ممّا يظهر أنّه ��م ملتزمون بهذه
األحادي ��ث ،ومن التزم بهذه األحاديث البدّ وأن يلتزم بوالدة المهديQ
ووجوده.
ً
ثمّ االس ��تبعاد دائما وفي ك ّل ش ��يء يزول إ ْن حدث له نظير ،لو أنّك
تي ّقنت عدم ش ��يء أو عدم إمكانه ،فوقع فرد واحد ومصداق واحد لذلك
الش ��يء ،ذلك االعتقاد بالعدم الذي كنت تجزم به مائة بالمائة س ��يكون
تس ��عين بالمائ ��ة ،فإذا وق ��ع فرد آخر ،وثال ��ث ،ورابع ،ه ��ذا االعتقاد
ال ��ذي كان مائة بالمائة ثمّ أصبح تس ��عين بالمائة ،ين ��زل على ثمانين،
وس ��بعين ،و ،و ،إلى خمسين وتحت الخمسين ،فحينئذ ،نقول للسعد
التفتازاني:
ً
إ ّن اهلل س ��بحانه وتعالى أمكنه أ ْن يعمّر نوح� �ا هذا العمر ،أمكنه أن
يبقي خضراً في هذا العالم هذه المدة ،أمكنه س ��بحانه وتعالى أ ْن يبقي
عيس ��ى Qفي العالم اآلخر هذه المدّة ،ال ��ذي هو من ضروريات عقائد
المس ��لمين ،وم ��ن يمكن ��ه أ ْن ينكر وجود عيس ��ى؟! إضافة إل ��ى أنهم في
رواياتهم يثبتون وجود الدجال اآلن ،فيقولون بوجوده منذ ذلك الزمان،
ف ��إذا تعدّدت األف ��راد ،وتعدّدت المصادي ��ق ،وتعدّدت الش ��واهد ،يق ّل
االس ��تبعاد يوماً فيوماً ،وهذه االكتشافات واالختراعات التي ترونها يوماً
فيوماً تبدل المستحيالت إلى ممكنات ،فحينئذ ليس لسعد التفتازاني أو
لغيره إالّ اإلستبعاد ،وقد ذكرنا أ ّن اإلستبعاد يزول شيئاً فشيئاً.
يمثّل بعض علمائنا ويقول  :لو أ ّن أحداً ادّعى تمكّنه من المش ��ي على
الم ��اء  ،يك ّذب ��ه الحاضرون  ،وك ّل من يس ��مع هذه الدع ��وى يقول  :هذا
غير ممكن  ،فإذا مش ��ى على الماء وعبر النهر مرّةً يزول االس ��تغراب أو
االستبعاد من السامعين بمقدار هذه المرّة  ،فإذا كرّر هذا الفعل وكرّره
وكرّره أصبح هذا الفعل أمراً طبيعياً وسهل القبول للجميع  ،حينئذ يزول
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 .2يحدثنا المقطع عن أ ّن ماترتب على تلك المشارطة
_وعل ��م اهلل س ��بحانه ووفاء أهل البيت Kبه ��ا_ أنه قربهم
وهذا التقريب ليس محض القرب المادي وإنما هو قربهم من
الدي ��ن ،وقربهم من الحقيقة وقربهم من القداس ��ة وقربهم
في كل ش ��يء ،وه ��ذا يؤكد ما أش ��رنا إليه وما س ��يأتي أيضاً
ف ��ي طيّات هذا الدعاء من أن هذا الق ��رب هو حقيقة جعلهم
وس ��ائط الفيض اإللهي فألنهم أقرب ش ��يء إلى اهلل فإن ما
يص ��در عنه تعالى يمر م ��ن خاللهم إلى عب ��اده ،وهذا ارفع
مرتبة م ��ن مراتب القرب فضال عن غيرها من المعاني التي
ذكره ��ا القران الكري ��م عن القرب اإلله ��ي (كقرب اإلجابة)
الذي تحدث عنه آية  186من سورة البقرة ( َفإِنِّي َقريبٌ أُجيبُ
دَعْوَةَ الد َِّاع) و(قرب النصر) في نفس الس ��ورة رقم ( 214أَال
إِ َّن نَصْ� �رَ اللهَِّ َقريبٌ) و(قرب التوبة) كما في  17النس ��اء (ثُمَّ
ريب َفأُولئِكَ يَتُوبُ اللهَُّ عَلَي ِْهمْ) و(قرب الرحمة)
يَتُوبُو َن مِنْ َق ٍ
للهَّ
كما في  56االعراف (إِ َّن رَحْمَتَ ا ِ َقريبٌ مِنَ الْمُحْ ِس ��نينَ)
بل و(قرب العذاب) كما في  64هود ( َفيَأْخُ َذ ُكمْ عَذابٌ َقريبٌ)
ريب) وغيرها من
و(ق ��رب الفرج)  81هود (أَ لَيْسَ الصُّبْ� �حُ بِ َق ٍ
المعان ��ي الت ��ي ذكرها الق ��رآن الكريم والتي م ��ن خالل هذا
المقط ��ع يجوز لن ��ا أن نقول إن كل قرب ،ق ��رب خير كالفرج
والدع ��اء والتوبة اليكون إالّ م ��ن خاللهم أو قرب بعد وغضب
وسخط وحرمان وال يكون إالّ ببغضهم.
 .3ويش ��ير المقط ��ع أيضاً إل ��ى أن ما ترت ��ب على تلك
المشارطة أ ّن اهلل سبحانه وتعالى قدّم ألهل البيت Kالذكر

العلي والثناء الجل ��ي الواضح وهذا اليخفى على أنّه في أعلى
مراتب ��ه ويمك ��ن لغيره ��م إذا الت ��زم بالمش ��ارطة أن يحصله
بمراتب ��ه األخرى فم ��ن يزهد في ه ��ذه الدنيا مش ��ارطاً اهلل
س ��بحانه بذلك فإنه ال محالة يترتب علي ��ه نتيجة بقاء الذكر
والثن ��اء من قبل اهلل وم ��ن قبل عباده ،نع ��م إن الذكر العلي
ال ��ذي يعن ��ي أن أهل البي ��ت Kمذكورون في الس ��ماء وعند
األنبياء فضالً عن أه ��ل األرض واألولياء بل وهم المذكورون
في حضرة اهلل وعنده تعالى هذا هو الذكر العلي بأن يذكرهم
الجميع ويكون ذكرهم شرفا للذاكر والثناء عليهم من منقبة
المثن ��ي ،بل حتى عند أعدائهم نج ��د ذكرهم والثناء عليهم
رغم بغض األعداء لهم.K
هذه بعض اإلشارات بما يسمح به المجال والمقطع اآلنف
الذكر يحم ��ل الكثير من األبعاد التي ينبغي تس ��ليط األضواء
عليها واإلشارة إليها والتي منها:
ً
 .1إ ّن للقب ��ول أنواع� �اً وأصناف� �ا مختلف ��ة ،كالقب ��ول
العبادي والقبول األخالقي والقبول االجتماعي وعلى اإلنسان
الس ��عي في أن يكون مقبوالً في كل الميادي ��ن عند اهلل تعالى
كما كان أهل البي ��ت Kمقبولون عنده كذلك ،وكذلك يأتي
الكالم في القرب.
 .2إ ّن الذك ��ر والثن ��اء ،من ��ه ماهو جل ��ي ،ومنه ماهو
خفي ومنه ماهو قولي ومنه ماهو عملي ،فالبدّ من االلتفات
لذلك.

وال يناف ��ي ذلك م ��ا ربما وقع أو يق ��ع في بعض األزمن ��ة واألمكنة من غلبة
الكفار على المس ��لمين ,لعدم قدرتهم على إبادة اإلسالم ,والدليل على ذلك
بق ��اء ه ��ذا الدين على مّ ��ر األعصار طوال أربعة عش ��ر قرناً مع كث ��رة األعداء
وقوته ��م وعدده ��م وعُدَّته ��م واتف ��اق كلمته ��م عل ��ى مح ��و اإلس�ل�ام وإضعاف
المس ��لمين بكل قواهم المادية وتجهيزاتهم العسكرية وقدراتهم االقتصادية,
فل ��م ينجح مكرهم في إطفاء ن ��ور اهلل تعالى ,بل ربما ظهروا على المس ��لمين
في الظاهر وإس ��تولوا على بالده ��م وثرواتهم ,ولكنهم ل ��م يتمكّنوا من تنفيذ
نواياه ��م من إجتثاث هذه الش ��جرة ,ب ��ل ظهر في مرات كثيرة صدق ما بش ��ر
ب ��ه النبي Nأُمـته في هذه األحاديث ,وما بشّ ��ر اهلل تعالى و وعد نبيّه في مثل
قول ��ه تعال ��ى( :ي ُِريدُو َن أَن يُ ْطفِؤُواْ نُورَ اللهّ ِ بِأَ ْفوَاه ِِه� �مْ وَيَأْبَى اللهُّ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ
وَلَوْ َك ِرهَ الْكَافِرُو َن )
َ
َ
ً
ً
ً
ُ
وقال تعالى( :ألَمْ تَرَ َكيْفَ ضَرَبَ اللهّ مَثَال َكلِمَة َطيِّبَة َكشَجَرةٍ َطيِّبَةٍ أصْلُهَا
ِين بِإِ ْذنِ رَبِّهَا).
ثَابِتٌ وَ َفرْعُهَا فِي السَّمَاء*تُؤْتِي أُ ُكلَهَا ُك َّل ح ٍ
الخام ��س :ليس مفاد ه ��ذه األحاديث أن عزة اإلس�ل�ام مطلق� �اً ال تتحقق
إال إذا ملكوا األمور وكانوا مبس ��وطي اليد ,بل مفادها أ ّن عـزة اإلس�ل�ام تبقى
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ول ��م تنسَ هذه اللوحة الفنية العمق الديني في ش ��خصية بطلها فهو
(يَ ��ا ابْنَ اآلي ��اتِ وَالْبَيِّناتِ) و(يَا ابْنَ الدَّالئِ � ِ�ل الظّاهِراتِ) ،و(يَا ابْنَ يس
ُّور وَالْعادِياتِ).
وَال ّذ ِارياتِ) ،و(يَا ابْنَ الط ِ
ث ��م تعود اللوحة إلضافة ص ��ور جمالية أخرى على ش ��خصية البطل
م ��ن خالل تلوينها باللّون االخالق ��ي والمعنوي ومكارم األخالق ومحامد
َثيل مَجْدٍ ال يُجارى ،بِنَ ْفسي اَنْتَ مِنْ
الخصال فتقول( :بِنَ ْفس ��ي اَنْتَ مِنْ ا ِ
تِالدِ نِع ٍَم ال تُضاهى ،بِنَ ْفسي اَنْتَ مِنْ نَصيفِ شَرَف ال يُساوى).
أذن أن ��ت في دعاء الندبة ترى وتش ��هد وتقرأ ش ��خصية جميلة غاية
م ��ا يك ��ون الجمال،كريمة ف ��ي الخصال ،ش ��اهقة القم ��م ،ذات تاريخ
مقدس ،وأصول عريقة.
الخ�صو�صية الثالثة:
�ص��ورة الإن�س��ان المظل��وم تاريخي�� ًا وه��و يتطل��ع للن�ص��ر
النهائي
وفي جانب أخرمن اللوحة تظهر صورة اإلنس ��ان المظلوم على طول
التاري ��خ ،هذا اإلنس ��ان الذي س ��حقه الظالمون والجب ��ارون وهو يظهر
ف ��ي الص ��ورة باكيا حزين ��ا واجداً ،لكنّه ليس كس ��يراً وال يأس� �اً ،يظهر
ف ��ي الص ��ورة وهو يبحث ويتجوّل في بقاع األرض ويتس ��اءل أين ومن أين
ستكون إشراقةُ النور وظهور البطل العالمي؟.
يظه ��ر ف ��ي الصورة وهو يب ��ادل إمامه الحب والوجد والعش ��ق قائال
(اِل ��ى مَتى اَحارُ فيكَ يا مَوْاليَ وَاِلى مَتي)(،عَزيزٌ عَلَيَّ اَ ْن اَرَى الْخَلْقَ وَال
ُحيط بِكَ دُونِيَ
تُرى وَال اَسْ� �مَعُ لَكَ حَسيس� �اً وَال نَجْوى ،عَزيزٌ عَلَيَّ اَ ْن ال ت َ
الْبَلْوى).
وهاه ��و ينظ ��ر إلى مش ��ارق األرض مرة وإل ��ى مغاربها م ��رة أخرى
قائالً( :لَيْتَ شِعْري اَيْنَ اسْتَ َقرَّتْ بِكَ النَّوى ،بَ ْل اَيُّ اَرْض تُقِلُّكَ اَوْ ثَرى،
اَبِرَضْوى اَوْ َغي ِْرها اَمْ ذي طُوى).
هذا اإلنس ��ان ال ��ذي يظهر في الصورة وهو يحم ��ل على أكتافه عناء
التاريخ وويالت الدهر القاس ��ي ،هذا اإلنسان وهو يبحث عمن يشاطره
البكاء والعزاء (هَ ْل َقذِيَتْ عَيْنٌ َفساعَدَتْها عَيْني عَلَى الْ َقذى).
الخ�صو�صية الرابعة :مع�سكرات الحرب
اللوح ��ة ترس ��م معس ��كرات ح ��رب ,فحينم ��ا يق ��ف المضطه ��د
مس ��تصرخا ,ومنتظ ��را للراي ��ة الت ��ي يلتح ��ق بها وي ��د اإلم ��ام المهدي
 Qتحمله ��ا ,يظهر في خلفية الصورة معس ��كران ,هما معس ��كر الحق
ومعسكر الباطل ,حيث تحتشد هنا وهناك الجيوش والقوات.
لك ��ن الرائع ف ��ي اللوحة الفنية هي مس ��الة أخرى ,مس ��الة نادرة,
مسألة الفتة للنظر ربما تكون محيرة للمشاهد لكنها ذات داللة عظيمة.

إ ّن معسكر الحق كله يحتش ��د حول علي ,Qوتتمحور المعركة كلّها
حول شخصية علي Qالذي مثّل بوصلة اتجاه معسكر أهل اإليمان.
الحظ ��وا كيف تخطف اللوحة أنظار المش ��اهدين وهم يس ��يرون مع
األنبياء واحدا بعد واحد ,من مدة الى مدة ليش ��هدوا كيف يس ��لم رسول
اهلل Nالراي ��ة إل ��ى عل ��ي ,Qمع ��ززا بالتصريحات والدع ��وات وألوان
التكريم والتعظيم.
( َفلَمَّ ��ا انْ َقضَتْ اَيّامُهُ اَقامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ اَب ��ي طالِب صَلَواتُكَ عَلَي ِْهما
وَآل ِِهم ��ا هادِي� �اً ،اِ ْذ كا َن هُ� �وَ الْمُنْ� �ذِرَ وَلِ� �ك ُِّل َق� �وْم هاد) وتمض ��ي اللوحة
لتستعرض حوادث الكرامة في التاريخ التي كانت من نصيب علي.Q
وهك ��ذا تبرز ف ��ي اللوحة ,وف ��ي كل أرضه ��ا وزواياه ��ا ومنحنياتها
مالمح وجه علي بن أبي طالب Qليلخّص حركة األنبياء كلهم ,وليكون
هو قس ��يم النار والجنة ,بع ��د أن كان في الدنيا ه ��و الفرقان بين الحق
والباط ��ل ,بي ��ن خط األنبي ��اء وخ ��ط النفاق(,مَنْ ُكنْ� �تُ اَنَا نَبِيَّ� �هُ َفعَلِيٌّ
اَميرُهُ).
ما أروع هذا المش ��هد :لماذا َ (..فعَلَى االْطائ ِِب مِ� �نْ اَه ِْل بَيْتِ مُحَمَّدٍ
وَعَلِيٍّ صَلَّى ا ُ
هلل عَلَي ِْهما وَآل ِِهما)؟
ْناء الْحُسَي ِْن)؟ هذا هو واقع
لماذا(...اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ اَب ُ
المعرك ��ة علي وأوالده Kفي جانب وخصوم علي وغاصبوه وأوالدهم في
جان ��ب أخر .واإلمام المهدي Qهو م ��ن أوالد علي ,Qبعد أن كان قبل
ذلك من أوالد الرس ��ول Nهذا ما تحاول اللوحة الفنية تركيزه في ذهن
الس ��امع ش ��عوريا والش ��عوريا (اَللّـهُمَّ ص َِّل عَلى مُحَمَّدٍ و َِآل مُحَمَّدٍ ،وَص َِّل
عَلى مُحَمَّدٍ جَدِّهِ وَرَسُ ��ولِكَ السَّ� �يِّدِ االَ ْكب َِر ،وَعَلى اَبيهِ السَّ� �يِّدِ االَصْغ َِر،
وَجَدَّتِهِ الصِّدّي َقةِ الْ ُكبْرى فاطِمَ َة بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ا ُ
هلل عَلَيْهِ وَآلِهِ).
هك ��ذا تتكام ��ل في لوحة دع ��اء الندبة أط ��راف المعرك ��ة وتأريخها
وبداياته ��ا ونهاياته ��ا وأبطالها ورجالها ,وحيث ترتس ��م في هذه اللوحة
صورة لواء الحق وهو ينتقل من يد نبي إلى نبي ,حتى يتسلمه رسول اهلل
 Nليس ��لمه بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب .Qوعبر مالحم يخوضها
أوالد عل ��ي وش ��يعة عل ��ي Qتط ��وى الراية وتختف ��ي في زاوية م ��ن زوايا
األفق ,بينما يظل الش ��يعي المع ّذب ،الذي يمثل شعوب األرض المعذبة
كله ��ا يبحث عن هذا الل ��واء وحامله ليظهر بعد ذل ��ك مرفرفا بيد منقذ
البشرية ونهاية تاريخها المعذب اإلمام المنتظر المهدي.Q
وهناك يتحقق مجتمع العدالة والقس ��ط ,ويحي ��ى دين اهلل وترتفع
كلماته ونحن نقول الحمد هلل رب العالمين.
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اللوحة الفنيّة يف دعاء الندبة

فوائد من �أحاديث االثني ع�شر

هذا االستبعاد بوجود نظائر ذلك.
إالّ ا ّن اب ��ن تيميّة ملتفت إلى هذه الناحية ،فن ��راه يك ّذب أصل حياة
الخض ��ر ويقول :بأ ّن أكثر العلم ��اء يقولون بأ ّن الخضر قد مات ،فيضطرّ
إل ��ى هذه الدع ��وى ،ال ّن هذه النظائ ��ر إذا ارتفعت رجع اإلس ��تبعاد مرة
أُخرى.
لكنّ ��ك إذا رجعت مثالً إلى (اإلصابة) البن حجر العس ��قالني لرأيته
يذكر الخضر من جملة الصحابة ،ولو رجعت إلى كتاب (تهذيب األسماء)
و(اللغات) للحافظ النووي الذي هو من علماء القرن الس ��ادس أو السابع
يص� �رّح بأ ّن جمهور العلماء عل ��ى أ ّن الخضر حي  ،فكان الخضر حيّاً إلى
زمن النووي  ،وإذا نزلت ش ��يئاً فش ��يئاً تصل إلى مثل القاري في المرقاة
وتصل إلى مثل ش ��ارح (المواهب اللدنيّة) ،هن ��اك يصرّحون كلّهم ببقاء
الخض ��ر إلى زمانه ��م ،وحتّى أنّهم ينقلون قصص� �اً وحكايات ممن التقى
بالخض ��ر وس ��مع منه األخب ��ار والرواي ��ات ،فحينئذ يك ��ون تكذيب وجود
الخض ��ر من قبل ابن تيميّة إنّما هو لعلة ولحس ��اب  ،وهو يعلم بأ ّن وجود
الخضر خير دليل على أ ّن هذا اإلستبعاد ليس في محلّه.
ً
على أ ّن اهلل س ��بحانه وتعالى إذا اقتضت الحكم ��ة أ ْن يبقي أحدا في
هذا العالم آالف الس ��نين إذا اقتضت الحكمة ،فقدرته س ��بحانه وتعالى
تطبّق تلك اإلرادة  ،ومشيّته تطبَّق  ،وهو قادر على ك ّل شيء.
فمس ��ألة ط ��ول العمر أصبحت اآلن مس ��ألة بس ��يطة الح ��ل  ،وصار
الجواب عن هذا السؤال سهالً جداً في مثل زماننا .
وأمّ ��ا أ ّن االمام Qمتى يظهر  ،وأنّه Qكيف يس ��تفاد منه في زمن
الغيبة ؟
ً
يقول ابن تيميّة ويقول س ��عد التفتازاني أيض� �ا( :بأ ّن المهدي لم يبق
منه إالّ االسم  ،ولم ينتفع منه أحد حتّى القائلون بوجوده).
وه ��ؤالء ال يعلم ��ون  ،ال ّن هذه ا ُألم ��ور ال يتوصّلون إليه ��ا وال يمكنهم
اال ّط�ل�اع عليه ��ا  ،إ ّن الثق ��ات م ��ن أبناء ه ��ذه الطائفة من علم ��اء وغير
علماء  ،له ��م قضايا وحوادث وقصص وحكايات ،تل ��ك القضايا الثابتة
المروية عن طرق الثقات مدوّنة في الكتب المعنيّة  ،وكم من قضية رجع
الش ��يعة ،عموم الشيعة ،أو في قضايا ش ��خصية ،رجعوا إلى اإلمامQ
وأخذوا منه ح ّل تلك القضية ورفع تلك المشكلة ،إالّ أ ّن أعداء األئمّةK
والمنافقي ��ن ال يوافقون على مثل هذه األخب ��ار ،وطبيعي أن ال يوافقوا،
ومن ح ّقهم أن ال يعتقدوا.
ُ
مضافاً  ،إلى أ ّن اهلل سبحانه وتعالى إنّما ينصب االمام في ك ّل أمة،
ويرسل الرسول إلى ك ّل أُمّة  ،ليتمّ به الحجة ،وكم من نبي قتلوه في أوّل
يوم من نبوّته ودعوته ،وكم من رسول صلبوه في اليوم األوّل من رسالته،
وكم من األنبياء حاربهم قومهم وش� �رّدوهم وطردوهم ،أفيمكن أن يقال
هلل سبحانه وتعالى :بأ ّن إرسالك هؤالء الرسل واألنبياء كان عبثاً.
وأمّا أين يعيش؟ فتقول فأين يعيش الخضرQ؟ نحن نسأل القائلين
ببق ��اء الخضر وغير الخض ��ر ممّن يعتقدون بحس ��ب رواياتهم بقاءهم،
هؤالء أين يعيشون؟ وهذه ليست مسألة ،إ ّن اإلمام أين يعيش!
وأمّا الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره.
فتل ��ك حوادث وقضاي ��ا مس ��تقبلية وردت بها أخب ��ار ،وتلك األخبار
مدوّنة في الكتب المعنية.

طريق الإمام Qوحماوالت الظاملني

لقد بلغ ��ت الصالفة بهؤالء أنه ��م تالعبوا بالحديث
النبوي الشريف ،وأن نقضهم له واضح ،وأصرّوا على
الخطأ وعدم اعترافهم بالحق أينما كان ولمن كان.
إن هؤالء الظالمي ��ن _وكل الظالمين_ رجس ،وقد
أمر المهدي Qبأن يطهّ ��ر األرض من أعداء اهلل ومن
رجس ��هم وأن يفرغها _أي الدنيا_ تمام� �اً من أي ظلم
وأن يمألها بالعدل كما مألها الظالمون بالجور والظلم
والعداء ،وهذه هي طبيعة ومستندات ومصادر العقيدة
التصحيحي ��ة لإلم ��ام المهدي  Qوأعوان ��ه أن يضربوا
الظالمي ��ن وأعوانهم بكل قوة وب ��دون رحمة ،ألن القوة
م ��ع الظالمين مهما اش ��تدت فلن تبلغ معش ��ار الجرائم
القذرة التي ارتكبوها بحق اهلل ورسوله والمؤمنين ,بل
الجنس البشري عامة.
إن الظالمي ��ن مجرمون عت ��اة ال يمكن إصالحهم,
فلقد مردوا على الظلم ,وكفروا باهلل ورس ��وله وعبدوا

مصالحه ��م وش ��هواتهم م ��ن دون اهلل وس ��خروا بكل ما
طالته رغباتهم الشباع تلك المصالح والشهوات ،انهم
أس ��اتذة بالكف ��ر والفس ��وق والنفاق فما طال ��ت أيديهم
الملوثة ش ��يئا إالّ لوثته وافسدته ,وما نظرت إلى صورة
جميل ��ة منس ��قة إال عم ��دت إليه ��ا فش ��وهتها وأظهرتها
للناظرين بحال غير التي هي عليه ،فوضعت الحواجز
أم ��ام الناظري ��ن ،وألق ��ت الضبابي ��ة بينه ��م وبين ما
ينظ ��رون إلي ��ه ،فبيّنت ألولئ ��ك الناظرين غش� �اً وزوراً
انهم على غير هدى أو صالح.
إن الح ��ل الجذري ألمر هؤالء يكمن بالقضاء عليهم
وتهدي ��م أركانه ��م وتقليم أظافرهم بش ��كل ال تس ��تطيع
النمو بع ��ده أبدا ,والعمل كل العمل على أن ال تش ��رئب
أعناقهم إلى أكثر من اس ��تحقاقهم ،بحيث اليجسروا
على ما هو أكبر من قدرهم.

7

األدب المهدوي

أبوذية مهدوية
السيد سعيد الصافي

الكل��ب يف��رح ابمي�لادك ويرده
ويقب��ل لو ك�ض��ه ابحب��ك ويرده
د�س��ل �سيفك يبو الغي��ره ويرده
وخل���ص �شيعت��ك يااب��ن الزجيه
حك��ه م��ن الوني��ن الكل��ب ينطر
يلفج��رك علين��ه ا�شوك��ت ينطر
جم �شيع��ي ي�صد لل��درب ينطر
ويتان��ي جيت��ك �صب��ح وم�سي��ه
حمطات العمر
جابر الكاظمي

محطات العمر خل�صت
واحنه اردود �سافرنه ابحلم وردي
واظن خل�صت م�سافات العمر كلها
وحادينه ابعزم يحدي
وين تريد يا حادي الع�شـكَك الوين
لن الحادي جاوبني �أريد �آخذ ر�سالة عتب للمهدي
ح�صدنه وح�صدت الدنيه اني�سان
واحنه نح�صد البردي
عافتنه الليالي ب�أول المعبار
واحنه ابطرﮔك �آمال وجرح يدي
العتب �شيجيب �شيودي
الغيم الماتجي�سه �شهـﮕـة المع�صار
لت�صدﮔك عليك ابمطرته ايندي
ايهداك اهلل يحادي النوﮔك
عوف ال�سفر كلها لنوﮔك اتهدي
وين تريد بالمهدي
لون تطوي الأر�ض كلها فال تلـكه �أثر م ّنه
ولونك نا�شدتني ابياكتر �ألكاه
اكلك هالخبر عندي
اتوﭼـه ب�ضلوعي وهر�ش جبدي
تعال ّ
واك�سر باب كلبي وفوت
تلكه بو�سط كلبي �ساكن المهدي

من ر�سائل ال�صغار للإمامQ

�شعراء مهدويون
ال�شاعر :ح�سن عبد الأمري الظاملي

ق�صة ق�صرية
هيئة التحرير

هو حسن عبد األمير عبد الصاحب الظالمي ,ولد في النجف األشرف من أسرة دينية عام 1952م ودرج فيها
ودخل مدارسها حتى تخرج في كلية الفقه عام 1979م.
نظم الشعر مبكراً وله ديوان شعر (صحائف العرفان) ,وله عدة كتب مطبوعة.
تميّز الشاعر بنظم الشعر العمودي ,ونظم القصائد الكثيرة في اإلمام المهدي ،Qوشعرهُ من السهل الممتنع
من حيث جودة السبك ووضوح العبارة وعدم التكلف ,كما انفرد بنظم األناشيد المهدوية التي تضمنت كل أغراض
الشعر المهدوي.
قال في قصيدة يستنهض فيها اإلمام المهدي.Q

ياصاحب األم��ر ف��ي أي ال�ب�لاد ترى
م� �ت ��ى ب �م �ك��ة ت �ع �ل��و األف � � ��ق ب ��ارق ��ة
وم �ت��ى ي �ن��ادى ب�ج�م��ع المسلمين أال
م �ت��ى ت �ع �مُ ج�م�ي��ع ال�خ�ل�ل��ق صيحته
إالّ أت � � ��ت ل� ��ول� ��ي اهلل ط��ائ��ع��ة

هل في ط��وى أم برضوى أن��ت تستترُ
بيض ال�ص�ف��اح ون��ار ال �ح��رب تستعرُ
ه� �ن ��ا اإلم � � � ��ام ف �ل��ا ذل والخ� � � ��ورُ
ف�ل�ا رب �ي �ع��ة ي� ��وم ال ��وع ��د أو م �ض �رُ
ف �م��ا ت �خ �لّ��ف االّ ال� �ف ��اس ��ق األش � �رُ

وقال في أنشودة له يتشوق فيها إلى محبوبه  Qفيقول:

ض � � ��اع ال��ج��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ى م �ن �ـ �ـّ�ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ي ��اغ ��ائ� �ب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �اً ع �نّ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ال � �غ� ��ائ� ��ب ال �م �ح �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وب
ش � � ��وق� � � �اً إل � � � ��ى ال� �م� �ح� �ب� �ـ� �ـ� �ـ ��وب
ك�� � �ـ�� � �ـ� � ��م م� � � ��ؤم � � � �ـ� � � ��ن ح � �ن � �ـ � �ـ� ��ا
ف� � ��ي أح� � �ل � ��ك األزم� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان
ي� ��ام � �ن � �ق� ��ذ اإلن� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان
ض� � � ��ام إل� � � ��ى ال� �ش� �ط� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��آن
ك � � ��م ع� � ��اش� � ��ق ول� �ه� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان
ف � �ـ � �ـ � �ـ� ��ي ح�� �بّ�� �ك�� �ـ�� �ـ� ��م ج� �نّ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا

ويدعو الشاعر اإلمام المهدي Qآلخذ ثار جده الحسين  Qفيقول:

ك� � ��ل ع � � ��اش � � ��وراء ن� �ش� �ك ��و ون � �ث� ��ور
ك� �ل� �ن ��ا ي� ��رن� ��و إل� � ��ى ي� � ��وم ال� �ظ� �ه ��ور
ن �س �م��ع ال �ص �ي �ح��ة ي ��اث ��ار ال�ح�س�ي��ن
ول � �ن� ��ا ف� �ي� �ه ��م م � �ض� ��اع ال� � ��ف دي ��ن

ق ��د أم� �ضّ ��ت ف ��ي ح �ن��اي��ان��ا ال��ده��ور
إذ ب� � � ��ه أع� � �ي� � �ن� � �ن � ��ا ت � �ك � �ت � �م � � ُل
م��ن أن� ��اس أف� �س ��دوا ف��ي الخافقين
وض� � �ح � ��اي � ��ا س � �ي� ��ف ح � �ق� ��د ّق � �ت � � ُل

ويتألم لطوال غياب إمامه المهدي Qفيخاطبه قائالً:

ي��اس �ي��دي أي �ه��ا ال �م �ح �ب��وب ي��اق �م��راً
وك ��ل م��ن غ� ��ادر األوط�� ��ان ف��ي سفر
ط���ال ان��ت��ظ��ارك ح �ت��ى ق���ال ق��ائ�ل�ن��ا
و أول�� �ي� ��اؤك م� ��اع� ��ادت م�ع��ائ�ش�ه��م

�زغ ال �ق �م �رُ
ط� ��ال ال �غ �ي��اب ول��م��ا ي� �ب � ِ
الب� ��د ي��رج��ع م ��ن ق ��د غ �يّ��ب ال �س �ف �رُ
م �ت��ى ي �ل��وح ل �ن��ا ف ��ي اف �ق �ن��ا ال �ظ �ف �رُ
ه �ن �ي �ئ��ة ف �ل �ق��د أض� �ن ��اه ��م ال �س �ه �رُ

وينشر في ميالد اإلمام المهدي Qأحلى األناشيد في ليلة النصف من شعبان فيقول:

في ليلــــة النصـــــــــفِ
جادت يــــد اللطـــــــــف
نـــــور على األكـــــوان
إذ شــع فــــــي شعبـــــــان
يحكـي شــذى العــرف
ياكعبـــــــة األمجــــــــــــــاد
ياليلــــــة الميـــــــــــــالد
تسمـــــو علـــــى األعيـــــاد أبهــــــى مـــــن الوصــــفِ
ويدعو اهلل في بعض أناشيده بتعجيل فرج إمامنا المهدي Qفيقول:

اال ي� � � � ��ارب � � � � �ن� � � � ��ا ع� � � � �جّ� � � � � ْل
ل � � �ي � � �م �ل ��أ أرض� � � � � �ن � � � � ��ا ع � � � � ��دالً
وت� � � �ح� � � �ل � � ��ى ف� � � �ي � � ��ه دن � � �ي� � ��ان� � ��ا
ف� � �ل� � ��ا ض�� � � �ي� � � ��م ي�� � � �ع� � � ��اودن� � � ��ا

ظ�� � �ه� � ��ور ال � � �ق� � ��ائ� � ��م ال�� �م�� �ه� ��دي
وي � � �ط � � �ف� � ��ي ح � � ��رق � � ��ة ال � � ��وج� � � �دِ
ف� � � �ت� � � �غ � � ��دو ف� � � �ي � � ��ه ك� ��ال � �ش � �ه� ��د
وال ظ� � � � �ل � � � ��م ب � � � ��وادي� � � � �ن � � � ��ا

الذهب ا ِلإبريز

الشيخ محمد حسين األنصاري

م � � ��اذا أق � � ��ول ب� �م ��ن آب� � � ��اؤه س �ب �بُ

رض مُ ْقتَضَبُ
بين السماء وب�ي�نَ ا َأل ِ
وه� � � ��اديٌ وج� � � ��وادٌ ل �ل��رض��ا نُ � ِس �ب��وا

وك� ��اظ�� �مٌ ص�� � ��ادقٌ ل �ل �ع �ل� ِ�م ب� ��اق � �رُهُ
الحسين سَ��وىً
وك�ي��ف يُ �مْ �دَحُ أَب �ن� ُ�اء
ِ

ف��ي ال �س��اج��دي��ن ي� ��راه اهلل يَ �نْ � َق �لِ �بُ

م � � ��اذا أق � � ��ول ب� �م ��ن آب� � � ��اؤه ح �س��ن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
سيدي ي��ا خليفة اهلل ف��ي الخلق تنتظرك قلوب المؤمنين
والصالحين بلهفة المشوق إال من األمر أمر اهلل عز وجل فمتا
تطل علينا بهاء ن��ورك يا سيدي يا ابن الحسن أس��أل اهلل أن
يجعلنا من المقربين ومن المنتظرين القدومك ومن أنصارك
والمجهدين بين يديك والمستشهدين بأمرك انشاء اهلل فلحمد
هلل رب العالمين .
االسم :كوثر
العمر 12 :سنة

ه ��ذا ه��و ال��ذه �بُ اإلِب ��ري� �زُ واف�ت��رق��ا
ف��ال��ولْ�دُ مَ �نْ ُذك ��روا واألمّ إِ ْن ُطلِبَتْ

ف� �ف ��اط� �مٌ وأَم�� �ي�� �رُ ال �م��ؤم �ن �ي��ن أَبُ

ص �لّ��ى اإلِل � � �هُ ع�ل�ي�ه�مْ ق �ب � َل خ�ل�ق� ِ�ه�مُ

وه�وَ المصلّي عليهمْ حي ُث ما انقلبوا
ح�تّ��ى مِ �نَ الشعر بيتاً رُمْ� �تَ تنتخبُ

سبب
إِ ْن كنتَ ترقى لِهذا الشعر في ٍ
فاصدعْ بِمَنْ لَمْ يُح ِْط في شأنِ ِهمْ َقلَمٌ
ه� ��و اإلِل � � � �هُ وق � � �دْ س� � �وّاه� � �مُ ب��ش��راً

ق��د ش��اء ربُّ� �كَ لَ� �نْ ي��رق��ى ل�ه�مْ سببُ
ال ال�ش�ع�رُ ال ال�ن�ث�رُ ال ع�ل�مٌ وال أَدَبُ

�دح لِ�مَ�ع��دنِ�هِ
م ��اذا أت��ى ال�ن�ث�رُ ف��ي م � ٍ

محمد حسن عبد

خرج من مدينة كـاشان والتحق بإحدى
القوافل الذاهبة إلى الديار المقدسة ...
م��ا إن عبرت القافلة دي��ار إي��ران حتى
أحس هذا الكاشاني بعجز يدب في رجليه ..
فلم يقدر على مواصلة السير مع القافلة ألداء
فريضة الحج لهذا العام.
لقد أصيب الرجل بتيبس برجليه وفقد
القدرة معها على المشي بالكامل.
لقد طلب من رفاقه في القافلة أن يتركوه
حيث هو,بجوار قبر أمير المؤمنين وسيد
الوصيين علي بن أبي طالب.Q
وف� �ع�ل ً�ا ت ��م ل ��ه ذل���ك إذ أس �ك �ن��ه أح��د
أهالي المدينة بغرفة بجوار المرقد العلوي
المقدس ...أما القافلة فقد غادرته وذهبت
بطريق الحج.
كان هذا الزائر الكاشاني متبرّماً من
حاله  ..لقد كان متضايقاً ,وفي يوم طلب من
مضّيفه قائالً :انقلني إلى مكان آخر.
وف�ع�لاً نقله مضيفه إل��ى م�ق��ام اإلم��ام
المهدي Qفي وادي السالم ,وبقى الزائر
في المقام المهدوي وحيداً يفكر في حاله
وهو مهموم مغموم ,فإذا بشاب صبيح الوجه
وعليه سمرة مليحة قد دخل المقام.
سلم الشاب على ال��زائ��ر ثم توجه إلى
محراب المقام وصلى هناك ركعات  ...تعجب
الزائر الكاشاني لها وقال في نفسه.
ً
واهلل أنها لصالة لم ير نظيرا لها في
خشوعها.
ولما فرغ الشاب من صالتـه سأل الزائر
عن حالته فأجاب بضجر.
ً
 -ابتليت ببلية ضقت بها ذرع��ا ,فال

ي �ش �ف �ي �ن��ي اهلل
ف��أس �ل��م منها,
وال ي �م �ي �ت �ن��ي
فأستريح منها.
عندها قال
ل ��ه ال� �ش���اب :ال
تحزن سيعطيك
اهلل كليهما.
ث�� ��م ذه� ��ب
الشاب.
ومباشرة رأى الزائر أن قميصه الذي
غسله قبل قليل ون �ش��ره ي�ك��اد يسقط على
األرض .فقام وبكل نشاط ليلتقطه..
نظر الزائر إلى وضعه ..وعلى الفور سأل
نفسه:
 أين مرضي الذي كنت عليه ..ليس لهمن أثر,عندها عرف الزائر أن الشاب الذي
حضر عنده هو موالنا القائمQ
هرول هنا وهناك بحثا عنه فلم يجده..
فحزن حزناً شديداً.
بقي ه��ذا الزائر الكاشاني على حالته
وفي سكنه إلى أن قفل رفاقه من حجتهم..
فقص عليهم القصة وب�ق��ي معهم أي��ام �اً..
م��رض بعدها فأوصاهم بوصيته ثم تو ّفاه
اهلل بعدها ,ودف��ن ف��ي الصحن الحيدري
الشريف.
ل�ق��د تعجب أص�ح��اب��ه م�م��ا س�م�ع��وه من
رفيقهم,وما تحقق منه مما أخبره به موالنا
صاحب الزمان Qحيث الشفاء ثم الوفاة:
فقال له:
-ال تحزن سيعطيك اهلل كليهما-

موال مهــــــــــــــدوي
(سهلــــه)

السيد سعد الذبحاوي

غيابك يغايب كلف والغيبة م��و �سهلــــه
و�صبرك جبل مت�صل ممتد لعد �سهلـــه
و�أم���رك ح�شه هامله وال غافل و�سهلــــــه
اب���دار الأم���ان ا�شوكت ك��ل خ��اي��ف ت�أمّنــــه
خ��ـ��وان هــــذا ال��وك��ـ��ـ��ـ��ت ماتكـــدر ات�أمنــــه
ي��م��ت��ه اب�����ص�لاة ال��ن�����ص��ر ي��ا���س��ي��دي ات���أم��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
وخ��ل��ف��ك ن�����ص��ل��ي ال��ف��ر���ض وام�����س��ج��د ال�سهله

مسجات مهدوية

حسن الظالمي

الزال يامهدي حبك ثابتـــــــاً
�أنا ذلك الولهان في مع�شوقه

بح�شى الف�ؤاد ولي�س فيه تغير
مهما تمـــــــر الحادثات وتعبر

تغفو الجروح وت�سكن الآالمُ
�أنا كلما مرت حروف (م.ح.م.د)

والقلب من فرط ال�سهاد ينامُ
فح�شا ف���ؤادي يعتريه �ضرامُ

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

مُ �حَ �مّ �دٌ ج� � �دُُّهْ مِ� �نْ� �هُ وَهُ� � �مْ حُ � ِس �ب��وا
إِذ ه �مْ وال ث�م�نٌ إِذ ذاك يضطربُ
هُ� �مْ ط ��اه ��رو َن دوام�� �اً مثلما ُك�تِ�ب��وا

وه � �مْ َط� �ه ��ورٌ وه� ��ذا ال �م��اء واف �ت��رق��ا

ال حتزن �سيعطيك اهلل كليهما

�دح مُ ْقتَضَبُ
أَدرى ب�ه�مْ وجميعُ ال �مَ� ِ

ضع خ ّطاً على كلمات اآلية الشريفة والحديث المبارك واستخرج كلمة السرّ المكوَّنة
الحجة ،Qعن اإلمام الصادق:Q
من ( )6حروف وهي لقب السفير الرابع لإلمام ّ
هَّ
َص ٌر _ مِ َن _ اللِ _ وَفَتْ ٌح _
ف��ي _ قول��ه _ تعالى( _ :وَأُ ْخرى _ ت ِ
ُحبُّونَه��ا _ ن ْ
يب) _ ،قال_( :يعني _ في _ الدنيا _ بفتح _ القائم _ عليه _ السالم).
قَرِ ٌ

توقيع الناحية املقد�سة يف لعن من �سماه
يف حمفل من النا�س

Q

ج ��اء ف ��ي (وس ��ائل الش ��يعة) ،باب
تحريم تسمية المهدي ،Qوفي (كمال
الدين) ،باب ذكر التوقيعات الوارد عن
القائم.
(المظف ��ر العلوي عن ابن العياش ��ي
وحيدر بن محمد عن العياش ��ي عن آدم
بن محمد البلخي عن علي بن الحس ��ين

الدقاق وابراهيم بن محمد معاً عن علي
بن عاصم الكوفي قال:
(خرج في توقيع ��ات صاحب الزمان
:Q
ملعون ملعون من س� �مّاني في محفل
من الناس باسمي).

 جاء في ال�سنن الواردة في الفتنوغوائله��ا ج��� 5ص 1089ح � ،596أن
ر�سول اهلل Nقال:
( ...يبايع له بين زمزم والمقام ،ويخرج
متوجهاً إلى الش ��ام ،وجبرئيل على مقدمته
وميكائيل على س ��اقته ،يفرح به أهل السماء
وأهل األرض والطير والوحوش والحيتان في
البحر.)...

 ج��اء ف��ي الب��دء والتاري��خ ج2�ص ،179-178روي �أ ّن النبي Nقال:
( ...ثم تس ��ير خيل السفياني تريد مكة،
تنته ��ي إلى موضع يقال له بيداء فينادي منادٍ
من الس ��ماء ،يا بيداء ،بيدي بهم فيخس ��ف
به ��م ،فال ينجو إالّ رج�ل�ان من كلب ،يقلب
وجهيهما ف ��ي أقفيتهما ،يمش ��يان القهقرى
عل ��ى أعقابهم ��ا ،حت ��ى يأتي ��ا الس ��فياني
فيخبران ��ه ،ويأتي البش ��ير المهدي Qوهو
بمكة.)...

مرا�سم �إقامة دعاء الندبة

يف مدينة احلرية – حمافظة بغداد
بالتنس ��يق مع رابطة احياء دعاء الندبة اقيمت اليوم الجمعة /21ايلول مراس ��م قراءة دعاء
الندبة على قاعة مؤسس ��ة ام اليتيم الواقعة في محافظة بغداد مدينة الحرية وبحضور س ��ماحة
الش ��يخ حسن السوداني وكيل س ��ماحة المرجع الديني األعلى السيد السيستاني (دام ظله) حيث
الق ��ى كلم ��ة االفتتاح وحضر عدد من مس ��ؤولي منظمات المجتمع المدني ( مؤسس ��ة نور الهداية
الثقافي ��ة  ,مؤسس ��ة نبض العراق لالغاثة والتنمية  ,جمعية س ��يد البطح ��اء) فضال عن اهالي
المدينة وحضر بعض االخوات من المنتسبات لمؤسسة ام اليتيم  .جدير بالذكر ان تجربة اقامة
مراس ��م قراءة الدعاء في مدينة الحرية بمبادرة من مؤسسة ام اليتيم سيستمر اسبوعيا بتعاون
المؤسسة مع جوامع او منظمات اخرى ,وقد اعلن الشيخ عبد الغفار المالكي ان اقامة المراسم
في االسبوع القادم ستكون في حسينية وجامع الهادي .

 _6مشاهدة اإلمام المهدي Qمن قبل
نعيم األنصاري مع ثالثين رجالً وتعليمهQ
لهم دعاء اإللحاح لجدّه الحس ��ين Qوغيره
م ��ن األدعي ��ة ،وذلك ف ��ي مك ��ة المكرمة،
293هـ.
 _7االم ��ام الباق ��ر Qوعن ��د احتضاره
يخبر جاب ��ر االنصاري Jبحديث الصحيفة
الفاطمي ��ة ،وفيه ��ا أس ��ماء األئم ��ة اإلثن ��ي
عش ��ر ،وخاتمه ��م اإلمام المه ��دي ،Qمع
ذكر امهاتهم ،ومنهن أم اإلمام المهديQ
سيدة اإلماء.
 _9وفيه:
* خطب ��ة النبي Nفي حج ��ة الوداع،

املنا�سبات املهدوية
وفيها ذكر لحديث (اإلثني عشر خليفة كلهم
من قريش) سنة 10هـ.
* رؤية اإلمام المهدي Qمن قبل أبي
سورة الزيدي ،عند الحائر الحسيني ،يوم
عرفة.
* توقيع اإلمام المهدي Qللس ��يد أبي
الحس ��ن االصفهاني في ي ��وم وفاته ،Hمن
قبل الشيخ الحلبي سنة 1365هـ.
* دع ��اء اإلم ��ام الس ��جاد ي ��وم عرفة
لحفظ اإلمام المهدي Qونصره.
 _10أح ��داث وقالق ��ل وذل ��ك في س ��نة
الظهور المهدوي.
 _12خطب ��ة النب ��ي ،Nوفيه ��ا ذك ��ر

ح ��وادث آخ ��ر الزم ��ان ،وذلك ف ��ي الكعبة
المشرفة سنة 10هـ.
 _23وصول رس ��الة اإلم ��ام المهديQ
الثانية إلى الشيخ المفيد ،سنة 412هـ.
 _25قت ��ل النف ��س الزكي ��ة ،وذلك في
سنة الظهور.
 _30الغيبة التام ��ة لإلمام المهديQ
(على رواية المفضل بن عمر) سنة 266هـ.
وم��ن �أح��داث ال�شه��ر المهدوي��ة،
وبدون ذكر اليوم:
 إخب ��ار اإلم ��ام الص ��ادق Qلعبّ ��ادالبصري بظهور اإلم ��ام المهدي Qفي آخر

 قال تعالى:( ...لعلك تس ��أل عن الكرّات؟ قلت :نعم،قال:Q
(رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَي ِْن وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَي ِْن) غافر.11 :
 جاء ف ��ي (مختصر البصائر) أن أحداً س ��أل أبا تلك القدرة وال ينكرها إالّ القدريّة :إ ّن رس ��ول اهلل أتىجعفر عن أش ��ياء وجعل يكرر الس ��ؤال دون أن يس ��ميها بقن ��اع من الجن ��ة عليه عذق يق ��ال له :س ��نة .فتناولها
فقال:Q

رسول اهلل ،Nسنة من كان قبلكم).

قال تعالى:
(لَ� �وْ تَزَيَّلُ ��وا لَع ََّذبْنَا الَّذِينَ َك َف� �رُوا مِنْهُمْ عَ َذاب� �اً أَلِيماً)
الفتح.25 :
أخ ��رج الحافظ القن ��دوزي (الحنفي) ف ��ي ينابيعه َّأن
اإلم ��ام الص ��ادق  Qقال في قول ��ه تعالى(النص) (:إ ّن هلل
ودائع مؤمنين من أصالب قوم كافرين ومنافقين ,وقائمنا
لن يظهر حتى تخرج ودائع اهلل ,فإذا خرجت ,ظهر.)...

وقال تعالى:
ِين الْحَ� �قِّ لِي ُْظ ِهرَهُ
(هُوَ الَّذِي أَرْسَ� � َل رَسُ ��ولَهُ بِالْهُدَى وَد ِ
ِّين ُكلِّهِ) الفتح.28 :
عَلَى الد ِ
أخرج الش ��افعي (الكنجي) و(الشبلنجي) في كتابيهما
(البيان) و(نور األبصار) :عن س ��عيد بن جبير في تفس ��ير
قوله تعالى (النص).
(هو المهدي من ولد فاطمة.)K

فرح موسى

املخل�ص هو الدّيان يف العهد اجلديد
يعتقد أتباع الديانة المسيحية ب��أن المخلص الذي
يظهر بآخر الزمان هو الذي يحاسب كل أمة بما اقترفت
من خطايا ،فقد جاء في إنجيل (متى( )27 :16إن ابن
اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته ،وحينئذ
يجازي كل واحد بحسب عمله).
ويقول أيضاً (متى:)46 31 :25
(ومتى جاء ابن اإلنسان في مجده وجميع المالئكة
القديسين معه ،فحينئذ يجلس على كرسي مجده .ويجتمع
أمامه جميع الشعوب ،فيميز بعضهم عن بعض ،كما يميز
الراعي الخراف من الجداء .فيقيم الخراف عن يمينه
والجداء عن يساره وي�ق��ول )..ثم يشرح تفاصيل قضائه
ال�ع��ادل :فيمضي ه��ؤالء إل��ى ع��ذاب أب��دي ،واألب��رار إلى
حياة أبدية.
وجاء فيه أيضاً (:)42 ،41 :13

(يرسل ابن اإلنسان مالئكته ،فيجمعون من ملكوته
جميع المعاثر وف��اع�ل��ي األث ��م ،ويطرحونهم ف��ي أت��ون
النار.)..
وجاء فيه أي (متى) (متى:)23 ،22 :7
(ولعل من أسباب قيامه للدينونة ،أنه يعرف أعمال
كل أح��د .وهكذا نجد أن��ه في رسائله لمالئكة الكنائس
السبع في آسيا ،يقول لكل راعي كنيسة أنا عارف أعمالك)
(رؤ( ،)19 ،13 ،9 ،2 :2رؤ.)15 ،8 ،1 :3
ويقول في سفر الرؤيا (رؤ( :)1 ،13 :22وها أنا آتي
سريعاً وأجرتي معي ،ألجازي كل واحد كما يكون عمله).
كما يقول في سفر الرؤيا (رؤ:)16 12 :22
(هاأنا آتي سريعاً وأجرتي معي ،ألج��ازي كل واحد
كما يكون عمله).

الزمان سنة 147هـ.
 أول حج ��ة لإلم ��ام المه ��دي Qم ��عجدته أم الحس ��ن العس ��كري ،Qوعمره 4
سنوات سنة 259هـ.
 خروج توقي ��ع اإلمام المهدي Qبلعنابن أبي العزاقر ،على يد الش ��يخ الحس ��ين
بن روح .Jسنة 281هـ.
 خ ��روج نائ ��ب اإلم ��ام المه ��ديQالحسين بن روح Jمن السجن سنة 312هـ.
 إرج ��اع اإلم ��ام المه ��دي Qللحج ��راألسود إلى مكانه ،وإخباره ابن همام بوفاة
ابن قولويه بعد ثالثين عاماً ،سنة 339هـ.

 نشرت صحيفة (سودانايل) السودانية في عددها الصادرفي  12أيلول سنة  2011مقاالً بعنوان (الطائفة العلوية نشأتها وتأريخها
وأصولها الفكرية) بقلم :د  .صبري محمد خليل ،جاء فيه ( ...فابنه
اإلمام الثاني عش ��ر صاحب الزمان الحجة المهدي ...وسيظهره اهلل
آخر الزمان فيمأل الدنيا قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورا) .

 ونش ��رت صحيف ��ة (الش ��روق االلكتروني ��ة) الجزائرية فيعدده ��ا الصادر بتاريخ  30س ��بتمبر  2011مقاالً بعنوان (مهندس ��ون
وأساتذة وعسكريون يدعون النبوة في الجزائر) وقد جاء في المقال:
(ان تأريخ الجزائر لديه عالقة ببعث المهدي.)Q

 نش ��رت صحيفة (الش ��روق) المصرية في عددها الصادربتأري ��خ  10نوفمب ��ر  2011مق ��االً بعن ��وان (غلطة من) بقل ��م (رضوى
أسامة) جاء فيه (اسماني ابي (رضوى) وأفهمني ان هذا االسم يعني
جبل رضوى الذي ...داخله المهدي. )..

هل تعلــــــــم؟

� ّأن

* عمر اإلمام المهدي Qحتى هذه السنة هو ( )1178عاماً.
* زيارة (آل ياسين) وردت عن اإلمام المهدي.Q
* زيارة الحس ��ين Qوالتي تس ��مى (زيارة الناحية المقدسة) وردت عن
اإلمام المهدي.Q
* اإلمام المهدي Qيبني في (النجف االشرف) مسجداً له ألف باب.

