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�شهر رم�ضان املبارك
حمطات التز ّود

انعــم اهلل ســبحانه وتعالــى علــى اإلنســان
بنعم كثيرة رغم كونه ال يدرك هذه النعم إالّ إذا
ابتلي بشــديدة تلجئــه إلى الركــون هلل ،عندها
ينظــر بعينــه إلى حقيقة مــا انعــم اهلل تعالى به
عليه.
ومن بيــن تلك النعم والتي يغفلها اإلنســان
غالباً وال يلتفت إليها إالّ بعد فوات أوانها أو عدم
جدوى االنتفاع منها ،نعمة أيّام اهلل.
فــاهلل ســبحانه وتعالــى اللطيــف الــرؤوف
فتــح لعبــاده مجموعــة مــن النوافــذ ومح ّطــات
التــزوّد فــي طريق الســلوك إليــه ،وفضّل بعض
هــذه المح ّطــات على بعض وجعل مــادة البعض
توجب الســرعة والقرب أكثر مــن مادة أخرى،
وهــذا _بيــن أيدينــا_ شــهر رمضان الــذي منّ
ـداء ،وفتح لنا فيه باب العفو،
اهلل علينــا به ابتـ ً
وجعــل لذلــك البــاب دليال كي ال يضــل وال يعذر
مــن ضل ،ثم زاد اهلل تعالى ما في هذا الشــهر
من البركة والفضل اضعافا مضاعفة ،وأرقاماً
تفــوق حد الحســاب ،فالعمل فيه غيــر العمل،
واألنفــاس فيه غير األنفــاس ،بل زاد تعالى في
هذا الشــهر تفضي ـاً ولعباده تقريب ـاً حتى جعل
النائــم فيه عامل ال لشــيء ولحاجــة إال أ ْن يكون
العبــاد مهيئين أل ْن ال يغفلوا التزوّد من محطّات
هذا الشــهر قــال تعالى( :مَ ـنْ َذا الَّــذي يُ ْق ِرضُ
ََّ
الل َقرْضاً حَسَناً َفيُضاعِ َفهُ لَهُ أَضْعافاً َكثيرَةً).
فهذا شــهر الصيام والقيــام واإلمام ،هذا
الشــهر الذي اختاره اهلل مــن بين جميع االزمنة
والدهــور وآثــره علــى أفضــل أوقــات الســنة،
واختصــه بليلــة القــدر وجعل قيّم هــذه الليلة هو
إمام الزمان.Q
فهل يا ترى؟.
_ أقــام فينــا هــذا الشــهر مقامــه الــذي
يستحق؟.
 صحبنا هذا الشهر صحبة مبرورة؟. تاجرنا فيه تجارة مربحة؟. جعلنــا هــذا الشــهر خيــر ناصــر علــىالشيطان؟.
ثم هل يا ترى ونحن نودّع أيام هذا الشــهر
التــي تتصــرم يوم ـاً بعــد يــوم ،فهــل كان فراقه
عزيــزاً علينا؟ وأصابنا الغم لفراقه وأوحشــنا؟
وهل حرصنا على هذا الشهر كما ينبغي له وكما
أعد اهلل سبحانه وتعالى وأ ّكد عليه؟.
هي هذه المحطات التي زوّدنا اهلل عزوجل
بها لنتزوّد من بركات فيضه ولكنّنا ويا لألســف
نبتعد عن شهر رمضان وعن صاحبه Qكل شهر
أكثــر وكل يــوم أبعد ،فمن منّا يجلس في شــهر
رمضان ويعدّ الســاعات والدقائــق واللحظات،
وكــم تــزوّد فيها وتق ـرّب إلى إمــام الزمان،Q
وكم كانت له معه برامج ونشاطات ،وكم حظي
هذا الشهر وأيامه منّا بعالقة وصحبة منتجة.
وكــم خطــوة فيهــا ســعينا من خــال آية أو
دعــاء أو فكــرة أو بحــث أو قراءة أو حــوار تقرّباً
إلى اإلمام Qوتقوية العتقادنا به وتثبيتاً لقلوب
المؤمنين والمنتظرين له.Q
فهــذه هــي محطات هــذا الشــهر المتدفقة
عســى أ ْن نحظــى فيهــا بــزاد يعيننــا فــي طريق
القــرب إلى ولي اهلل ،ونحضى بدعاء منه يكون
سبب نجاتنا وفوزنا.
رئي�س التحرير

اقرأ في هذا العدد:

تمهيــــــــدنا
.....

شيعـة لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وصدق العنوان
الشيخ الكوراني :أدلـــــــــــــة ابن كاطع الركيكة واملضحكة

حديث الثقلين ووجود اإلمام المهديQ
ذهب أهل الس ـنّة والجماعــة إلى عدم وجود
اإلمــام المهــدي Qاآلن ,وقالوا إنّه ســوف يولد
فــي آخر الزمان رجالً يمأل األرض قســطاً وعدالً
بعدمــا ملئــت ظلمــا وجــورا ,بينمــا ذهــب علماء
مدرســة أهــل البيــت Kإلى خالف ذلــك ,فهم
يعتقــدون بوجــود اإلمــام المهــدي ،Qوأنّــه ابن
اإلمــام الحســن العســكري ,Qوقــد ولــد فــي
ســر مــن رأى ســنة  255للهجــرة على األشــهر،
واســتدلّوا علــى ذلــك بأدلــة كثيــرة ومــن أهمّهــا
حديــث الثقليــن وهــو مــن األحاديــث المتواترة،
رواه ح ّفاظ أهل السنة والشيعة بأسانيد صحيحة
عــن جمــع غفير مــن الصحابة عد ابــن حجر من
علماء أهل السنّة أكثر من عشرين منهم في كتابه
(الصواعق المحرقة) ،وعدّ غيره من حفاظ أهل
الس ـنّة أكثر من ثالثين صحابياً ،كما في (ســنن
الترمذي) ،وألف الحافظ أبو الفضل المقدســي
المعــروف بابن القيســراني وهو من كبــار ح ّفاظ
أهــل الســنة كتاباً خاص ـاً عن طرق هــذا الحديث
الشريف .كما اثبتت الدراسات الحديثية تواتره،
ممــا اليقبــل الشــك والنقاش فيه ،نظيــر ما فعل
العالمة المير حسن حامد الموسوي في موسوعة
(عبقــات األنــوار) وغيــره من العلمــاء ،وقد ذكر

بعــض االعــام طرق هــذا الحديث عن خمســين
صحابي ـاً ,قــال رســول اهلل Nفي مضمــون هذا
الحديــث الشــريف( :إنّي تــارك فيكــمالثقلين،
أحدهمــا أكبر من اآلخر ،كتاب اهلل حبل ممدود
مــن الســماء إلــى األرض،وعترتي أهــل بيتي،
وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض).
وفي الحديث الشريف داللة واضحة على
عــدم خلوّ الزمان مــن العترة الطاهــرة ،النّه
لو حصل ذلك للــزم افتراق الكتاب عن العترة،
وهــذا خــاف قــول النبــي( Nلــن يفترقــا حتى
يــردا عليّ الحوض) ،فمتى ما وجد القران ،في
عصرنا الحاضر وفي أيّ عصر من العصور فالبدّ
مــن وجــود مــن يمثّــل العتــرة الطاهــرة النبوية،
ويكــون مصداقا للثقل الثاني لكي يتمسّــك العباد
بــه وبالذكــر الثانــي المحفوظ بهــدف النجاة من
الضاللة ،عمال بوصية النبي األكرم ،Nوبهذا
يثبــت وجــود اإلمام صاحــب العصــر والزمانQ
النّــه الشــخص الوحيد الــذي يمثّل العتــرة في كل
زمــان ،فهو حي موجود علــى بقاع هذه األرض,
ويسير بسيرة آبائه وأجداده األطهار.
وقــد تنبّه لهذه الحقيقة عدد من كبار علماء
أهل الســنة والجماعة ،فقال ابن حجر في صدد

.....

هذا الحديث (إ ّن في أحاديث الحث على التمسك
بأهــل البيت Kإشــارة إلى عدم انقطــاع متأهّل
منهم للتمســك به إلى يوم القيامة كما أ ّن الكتاب
العزيــز كذلك ،ولهــذا كانوا أمانا ألهل األرض،
وقال أيض ـاً (إذ هم الذين ال يفارقون الكتاب إلى
الحوض).
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الحلقة األولى

للحديــث عــن الرجعــة وحقيقتهــا
مفهوم ـاً وواقع ـاً الب ـدّ أ ْن يلحــظ جملــة
كبيــرة ممــا له األثر في إجــاء الحقيقة
وتوضيــح المقصود ،فالرجعــة كمفهوم
قــد تكــون واضحــة بلحــاظ عمومياتهــا
ولكنْ قد ينتابهــا بعض الغموض بلحاظ
بعــض حيثيّاتهــا ،فالب ـدّ مــن الرجــوع
حينئذ إلى المفهوم وبيانه بشكل ينسجم
مع إزالة الغمــوض وإثراء الوضوح والبدّ
قبــل هــذا وذاك مــن أ ْن يكــون المنهــج
المتبــع في تبييض صفحــة الرجعة التي
كتب عنها الكثير ذا قدرة على استيعاب
تلــك التفاصيل التي ينبغي الخوض فيها
عنــد الحديــث عــن الرجعــة فالب ـدّ وأ ْن
يكــون المنهــج الذي نتســلح بــه للخوض
في ابحــاث الرجعة منهج ـاً تلفيقياً ،إذ
بعض ابحاثها والكثير من تلك الشبهات

الشيخ حميد الوائلي

بالعكس وهكذا البحوث األخرى.
ولنضــرب علــى ذلــك بعض ـاً مــن
األمثلــة نســتجلي مــن خاللهــا الصــورة
أكثــر ،فــإ ّن بعــض اآليــات القرآنيــة
تحدثــت عــن الرجعــة علــى مــا فســره
كثير مــن العلماء تبع ـاً للروايات الواردة
عــن أهــل البيــت Kكقولــه تعالــى( :أَوْ
َكالَّــذي مَرَّ عَل ـ ى َقرْيَةٍ وَ هِ ـيَ خاوِيَةٌ عَلى
عُرُوشِــها قــا َل أَنَّى يُحْي ـ ي ه ـذِهِ َُّ
الل بَعْدَ
َ َُّ
عام ثُمَّ بَعَثَهُ قا َل
مَوْتِهــا َفأماتَهُ الل مِائَةَ ٍ
َك ـمْ لَبِثْ ـتَ قــا َل لَبِثْتُ يَوْم ـاً أَوْ بَعْ ـضَ يَو ٍْم
عام) وقــال تعالى:
قــا َل بَ ـ ْل لَبِثْ ـتَ مِائَ ـةَ ٍ
(أَلَمْ تَ ـرَ إِلَى الَّذينَ َخرَجُــوا مِنْ دِيارِهِمْ
وَ هُ ـمْ أُلُوفٌ حَ ـ َذرَ الْمَوْتِ َفقــا َل لَهُمُ َُّ
الل
مُوتُــوا ثُمَّ أَحْياهُمْ) وقــال تعالى( :وَ يَوْمَ
نَحْشُرُ مِنْ ُك ِّل أُمَّةٍ َفوْجاً) وقال تعالى( :وَ
حَشَرْناهُمْ َفلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً).
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شرح زيـــــــــارة آل ياسني

روي عــن الشّــيخ الجليل احمد بن أبي طالب الطّبرســي في
كتــاب (االحتجــاج) انّه خــرج من النّاحيــة المقدّســة إلى محمّد
الحميري بعد الجواب عن المسائل التي سألها:
َ
بِسْـ ِـم اهللِ الرَّح ْٰمـ ِـن الرَّح ِِيم الَ َألم ِْرهِ تَعْقِلُــو َن وَالَ مِنْ أوْلِيَائِهِ
تَ ْقبَلُــو َن حِ ْكمَ ـةٌ بالِغَةٌ َفمَــا تُغْنِي النُّ ُذ ِر عَنْ َقو ٍْم الَ يُؤْمِنُو َن السَّ ـاَمُ
عَلَيْنَا وَعَل َٰى عِبَادِ اهللِ الصَّالِحِينَ.
إذا أردتــم التّوجــه بنا إلى اهلل تعالــى وإلينا فقولوا كما قال
اهلل تعالى .)...
تعتبــر هذه الزيــارة المباركة من الزيارات المشــهورة التي

صــدرت عــن اإلمــام المهدي Qالــى ابي جعفــر الحميري الذي
كان قــد اســتفتى االمــام Qفــي جملــة مســائل ،فــورد الجواب
متضمناً هذه الزيارة المباركة وقد تلقى علماء الطائفة واتباعها
هــذه النصــوص بالقبــول ،واالقبــال عليها عنــد التوجــه لزيارة
اإلمــام Qفي منزله او أي مكان آخــر وقد تضمنت هذه الزيارة
الشــريفة جملــة مــن المقاطــع المهمــة التي تتحدث عــن صفات
اإلمــام Qوألقابه وحاالته وعن اإلقرار لألئمة Kجميعاً بأنّهم
حجج اهلل تعالى وأنهم الحق واإلقرار بجملة العقائد التي ينبغي
لإلنسان المؤمن ان يعتقدها وان مصدر هذه العقائد الحقة هم

أعجـــــــــــــــــــــــــب الناس إيماناً

سأل رسول اهلل  -فيما روي عنه في مستدرك الوسائل-
اصحابــه قبــل أكثر من ألف وأربعمائة ســنة إذ قال لهم( :أيّ
ايمــان أعجــب؟ قالوا :ايمان المالئكة ،قــال :Nوأيّ عجب
فيــه ،وينزل عليهــم الوحي! قالــوا :ايماننا ،قــال :Nوأيّ
عجب فيه ،وأنتم ترونني! قالوا :فأيّ ايمان هو؟ قال :ايمان
قوم في آخر الزمان بسواد على بياض).
وفــي حديــث آخر يرويــه الحاكم في مســتدركه قال:N
(أتــدرون اي أهــل االيمان أفضــل ايمانا؟ قالوا يا رســول اهلل
المالئكــة ،قــال :هــم كذلــك ويحــق ذلك لهــم ومــا يمنعهم

وقــد أنزلهم اهلل المنزلة التي أنزلهــم بها بل غيرهم ،قالوا
يــا رســول اهلل فاألنبيــاء الذيــن أكرمهــم اهلل تعالــى بالنبــوة
والرســالة ،قال :هم كذلك ويحق لهم ذلك وما يمنعهم وقد
أنزلهــم اهلل المنزلــة التــي أنزلهــم بها بــل غيرهــم ،قالوا:
فمن هم يا رســول اهلل قال :أقوام يأتون من بعد في أصالب
الرجــال فيؤمنــون بــي ولــم يرونــي ويجــدون الــورق المعلــق
فيعملون بما فيه فهؤالء أفضل أهل االيمان ايمانا).
ومــن خــال الحديــث يظهــر أ ّن ســبب العجب مــن ذلك
االيمــان هــو تصديــق ماجــاء عــن الرســول مــن خــال ماهو

.....

الشيخ وسام البغدادي

الرجعة نافذة ّ
نطل من خاللها على دولة آل محمدN
.....
التــي حامت حولها اليجــاب إالّ بالمنهج
العقلي ،بينما البعض اآلخر يحتاج إلى
المنهــج الكالمــي ،فيما يحتــاج نموذج
ثالــث من ابحاثهــا المنهج التفســيري،
فيمــا الب ـدّ مــن الخــوض واالســتفادة
عنــد البحث عن بعض مفاصــل الرجعة
مــن المنهــج التأريخــي ،بينمــا اليمكن
االســتغناء عــن المنهــج الفقهــي فــي
حديثنــا عــن الرجعــة وبعــض جوانبها،
أمّــا إذا أردنــا الخــوض فــي عمــق بعض
ابحاثها واســتجالء الصــورة أكثر فالبدّ
من التدرّع بالمنهج العرفاني.
وكل هذه المناهج اليمكن االستغناء
عــن واحــد منهــا بلحــاظ البحــث الــذي
يتوقــف عليهــا ،اذ مــن الخطــأ الكبيــر
أ ْن نخوض في بحث تفســيري من خالل
المنهــج العقلــي او التاريخــي والعكــس

مالمح آخر الزمان ودولة اإلمامQ

الحلقة األولى

.....

أحمد الفرج اهلل الجزائري

أهل البيت.K
ً
والحديث شرحا لهذه الزيارة يقع في محوريين:
المحور األول :في إثباتها.
والمحــور الثانــي :فــي الوقــوف علــى مضامينهــا وشــرح
مفرداتهــا ومــا تتضمنــه من ابحــاث عقائدية ومــن برامج تنظم
عالقة اإلنسان باإلمام Qوالمنظومة العقائدية التي يؤمن بها.
المحــور األول :حيــث أ ّن هــذه الزيــارة رويــت فــي الكتــب
المشهورة كـ(اإلحتجاج) و(البحار) و(المزار) وغيرها ...
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السيد محمد الشوكي

تطلــق لفظــة (آخر الزمــان) ويراد بهــا الزمان
المقــارب لنهايــة عمــر الكــرة األرضيــة والنظــام
الكونــي ،أو يراد بها الحســاب الزمني الذي يرتبط
بالتاريخ البشــري ،آخر زمان البشــر ،أو آخر فترة
يعيش فيها اإلنسان.
إننــا نعلــم ومــن خــال النصــوص الشــريفة،
مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،أ ّن نهايــة
البشــرية تقتــرن بنهايــة الكــون ،قبيــل القيامــة.
وهــذه النصــوص تتحــدث عــن قــرب الســاعة ..وأ ّن
هذه الســاعة هي ســاعة يوم القيامــة ،فمن القرآن
الكريــم ،قولــه تعالــى( :ا ْقتَرَبَ ـتِ السَّــاعَةُ وَ انْشَ ـقَّ
الْ َقمَ ـرُ) وقولــه تعالــى( :وَ ا ْقتَ ـرَبَ الْوَعْدُ الْحَ ـقُّ َفإذا
هِ ـيَ شــاخِصَةٌ أَبْصــارُ الَّذي ـنَ َك َفرُوا )...وفي الس ـِنّة المؤمنين( Qأنا والســاعة كفرسي رهان وإن كانت
الشــريفة نجد الروايات كثيرة ومنها :أ ّن المصطفى لتسبقني).
والحديث هنا في عدة محاور:
 Nقــال( :بعثــت أنــا والســاعة كهاتيــن ،وأشــار
 .1إ ّن الساعة قريبة.
بالس ـبّابة والوســطى ،وق ـرّب بينهمــا ،كنايــة عــن
 .2دولــة العــدل اإللهــي غيــر مرتبطــة بحيــاة
القــرب الشــديد) وقال Nفي نص آخــر (إنّي ألجد
الســاعة بين كتفيّ) يعني أنّها تأتي خلفي مباشرة ،اإلمام.Q
 .3المالمح العامة آلخر الزمان.
كذلك قولــه Nبهذا المضمون مثلمــا ورد عن أمير
�ص
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العلماء واملسألة املهدوية (الشيخ البالغي مثالً)
.....
بحاجــة إلى أ ْن نزيد في علمنا ،فالعلم
ليــس قضيــة ترتبط بالواقــع الحاضر،
وهو متش ـكّل ومتكوّن _والســيما العلوم
الدينيــة_ مــن تجــارب العلمــاء
الماضيــن ،ولــو تناســينا األفــكار
االجتماعيــة التي طرحت من قبل
الشــخصيات الماضيــة فســوف
نكــون فــي ج ـوّ بعيــد عــن العلــم أو
العلمة البالغي
الكمال علمي .إ ّن ّ
مــن جملــة هــؤالء الذيــن لهــم أفكار
رائعــةر فــي القضيــة المهدويــة .خاصة
ونحــن بحاجــة ماســة داخــل القضيــة
المهدويــة إلــى أ ْن ننظــر إلــى التجارب
الســابقة التي كانت لعلمائنا ،فهذه هي
الزاويــة الثانيــة .أمّــا الزاويــة الثالثــة،
فنحــن نعلم أ ّن اإلمــام المهدي Qيأتي
لكــي يصلح المجتمــع ،بمعنى أ ّن قضية
ظهــور اإلمام المهــدي قضية لها عالقة
وثيقــة باالصــاح وبالمجتمــع والعــدل
الكامل وتحقيقه ،فنحن لكي نتمكن من

عندما نرى أ ّن الشارع يؤ ّكد وير ّكز
علــى االنتظار ،ونجــد أن االنتظار ليس
عم ـاً أو وظيفة لجيــل خاص بل هو لكل
األجيــال ،نفهــم أ ّن قضيــة المهديQ
قضيــة ترتبــط بجميــع األزمــان ،وإ ّن
إحيــاء آثــار العلمــاء الماضيــن الكبــار
السيما الذين لهم نظرة مهدوية يرتبط
ارتباط ـاً وثيق ـاً بقضيــة اإلمــام المهدي
.Q
إننــا نجــد لبعــض هــؤالء العظــام
والعلمــاء الكبــار دوراً كبيــراً في إصالح
كالعلمة البالغــي النجفي،
المجتمــع ّ
فإحيــاء آثــار هؤالء يعني تهيئــة األجواء
واألرضية كاســتقبال القضيــة المهمة،
الشــرعية الدينيــة والتي نس ـمّيها ظهور
اإلمــام المهدي ،Qوهــذه هي العالقة
األولــى التــي تربــط قضية إحيــاء تراث
العلماء بقضية المهدوية.
أمّــا العالقــة الثانيــة فهــي قضيــة
التكامــل أو الســير التكاملــي ،الذي هو

الشيخ احمد المبلغي
د .علي االوسي

تهيئــة االرضية لهذه القضيــة الكبرى،
فنحــن بحاجــة إلــى اإلصالحــات التــي
تمــت مــن قبــل العلمــاء والمفكريــن
والعلمــة البالغــي علــى
الماضيــنّ ،
رأس هــؤالء المفكريــن الذيــن لهم دور
كبير وبنّاء في المجتمع ،وقد ترك هذا
ً
ّ
العلمة آثارا ايجابية وبنّاءة� ...،ص
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الحوار املهدوي
هل يحق لنا تشكيل دولة قبل الظهور؟

�ص

.....

نور الساعدي

مكتوب ومقروء ،المن خالل الحضور بين يديه ومشاهدته،
بل االعجب من ذلك هو ليس فقط فقدانهم النبي ،بل حتى
الحجة غاب عنهم ،ومع ذلك آمنوا بما وصل اليهم عن النبي
وأهــل بيته ،Kوصدّقوا بــه وايقنوه وهذا ما يبيّنه Nبقوله
ألميــر المؤمنيــن( :Qيا علي..اعلم أ ّن أعجــب الناس إيمانا
وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي
 ،Nوحجبت عنهم الحجة ،فآمنوا بسواد على بياض)...
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�ص

.....

زمزم
الحظــت في ثنايــا الحوارات بين بعــض االخوة الروّاد
والمشــرفين االكارم أ ّن بعض االخوة يش ـكّك في مشروعية
االنتخابــات الجاريــة اليــوم فــي العــراق ،ولعل تشــكيكهم
يســري إلــى كل انتخابــات جرت فــي العراق وســتجري فيه
بعد ذلك.
واتصــور أ ّن الحديث عن مشــروعية االنتخابات متفرع
على مســألة أهمّ أال وهي مشــروعية تأســيس دولة في زمن
االنتظــار والغيبــة الكبــري؟ وضــرورة االنتبــاه إلــى بعــض
األمور:

منها :أنّه قد ورد في الروايات الشريفة وصف كل راية
قامت في زمن الغيبة بالضالل والبطالن.
ومنهــا :أ ّن المطالبــة بالحــق ومقارعــة الظالــم امــر
مطلوب عقال وشرعا فاذا ما تيسّر أخذ الحق فكيف يسوغ
لنا أ ْن نتركه وال نقيمه؟
ومنهــا :أ ّن بعــض علمائنــا ومراجعنــا الكــرام (وهــو
الواقــف تمام ـاً علــى هــذه الروايــات) يتدخــل فــي االمــور
الحكومية واالدارية ،وكان هذا ديدنهم على مر العصور.
ومنها :أ ّن ابرز علماء العصر الحاضر قد اسّــس دولة
إســامية مقتدرة وهو الســيد الخميني Hنفسه الذ ي أقام
�ص
نظام الجمهورية االسالمية في ايران.
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دراسات

شرح دعاء الندبة

دجـــــــــال البصرة...

الحلقة الثانية عشرة

.....

رابطة إحياء دعاء الندبة

ما زال الحديث متواصال وشــرح فقرات هذا الدعاء الشــريف ،وقد وصل بنا الحديث
الى الفقرة التالية:
َغاربَكَ ،وَسَخَّرْتَ لَهُ الْبُراقَ ،وَعَرَجْتَ (به) بِرُوْحِهِ اِلى سَمائِكَ،
َشار َقكَ وَم ِ
(وَاَوْطَأتَهُ م ِ
وَاَوْدَعْتَهُ عِلْمَ ما كا َن وَما يَكُو ُن اِلَى انْقِضا ِء خَلْقِكَ).
وتتحــدث هــذه الفقرة عن اآلثار التي أوجبها اهلل ســبحانه وتعالى للنبي األكرم Nوما
يترتــب علــى تلك اآلثار ،فبعد أ ْن جعل اهلل فيه Nأعلى صفات الكمال ووضعه منه عزوجل
بأقــرب مراتــب القــرب ،كان لهذه الصفات وهــذا القرب آثــار قهرية وآثــار اختيارية وآثار
آنيّــة وآثــار مســتقبلية تحدث عن بعضها هذا المقطع المبارك مــن الدعاء وأجلى وجه األثر
األبرز في كونه Nقد أوطيء مشــارق الكون ومغاربه وليس مشــارق األرض فقط او مغاربها
وكونه كذلك Nوإ ْن لم يكن فعلياً ،بمعنى أنّه مارس إرادته وســلطته الفعلية على المشــارق
والمغــارب ،إال أ ّن المقطــع اآلخر الذي يتحدث عن وعد اإلظهار للدين يعطي تفســيراً لهذا
المقطــع فــإ ّن النبــي األكــرم Nبعد أ ْن اثبــت هذا المقطــع له ،هــذه الحالة من الشــمولية
والســلطنة إالّ أ ّن الممارســة الفعليــة ليســت بالضــرورة أ ْن تكون في نفس وقــت االيطاء ،بل
اقتضــت الحكمــة اإللهيــة أ ْن تفعّــل هذه الحالة على يــد اإلمام المهدي Qمــن خالل الوعد
للنبي Nبعد حالة االيطاء ،إذ تبرز حالة اإلظهار الفعلي ،وهذا معناه أ ّن السلطنة الفعلية
للنبــي Nولجميــع مــا فــي الكون ،والمأذونــة من قبل اهلل ســبحانه وتعالى هــي ابتداء له،
وباالصالــة منحــت إياه وتفرّعت منــه إلى أوصيائــه بمقتضى الحكم اإللهيــة ،وكان اإلبراز
واإلظهار من حصة آخرهم وهو الحجة بن الحسن.Q
ويتحــدث المقطــع عــن آليات التســخير وعن آليات االيطــاء وأدواتــه ،ويضرب لنا
مثــاال لذلــك وهو البراق ،وهو وإ ْن كان ابتداء يشــير إلى حقيقــة خارجية وأ ّن النبيN
استخدمه في العروج إلى السماء إالّ أنّه في نفس الوقت كناية عن سعة التسخير اإللهي
للنبــي Nوأنّــه عزوجــل أعطى لحبيبــه والمقرّب األول إليــه ما لم يعطه لغيــره ،وأراد
عزوجــل أ ْن يبــرز هذه الحالــة خارجياً ،فكان البراق مثاال لهــا ،لكونه في ذلك الوقت
بــل وفــي هــذا الوقت حالة مســتعصية إ ْن لــم نقل مســتحيلة على البشــر ،ولعظم ذلك
على عقول الناس كان هذا التســخير البراقي كاشــفاً عن مدى القرب المحمدي للذات
اإللهية.
ثــم تحدّث المقطع عن جنبة من جنبات العــروج وعبّر عنها بالعروج الروحي (على
بعــض النســخ) ،مــع أ ّن الروايات الشــريفة بيّنت أ ّن العــروج كان روحي ـاً وبدنياً ،ولكنْ
لســمو منزلــة الــروح وقابليتها في القــرب إلى الذات المقدســة تحــدث المقطع الندبي
عنهــا الحتمــال إرادة ذلــك ،وإ ْن كنّا فــي الواقع ال ندرك حقيقة إبــراز الروح وافرادها
في العروج إلى الســماء ولعل المقطع الذي يتلوها يكشــف عن افرادها ولو احتماالً ،إذ
يقــول( :وأودعتــه علــم ما كان وما يكــون إلى انقضــاء خلقك) وبال شــك أ ّن محل العلم
خصوصا كهذا الذي اعطي للخاتم Nهو الروح ال البدن لذلك عبر به وافرد.
ثــم تحدّث المقطــع عن كنه ذلك العلم وحقيقته وســعته وأنّه علم الهي اختصاصي
ســعي ال يناله إالّ من اختصه اهلل ســبحانه وتعالى به ،فهو من الشــمولية بحيث يشــمل
كل شــيء ،ومــن الزمــان والمــكان فهــو ال انقضــاء له وال توقــف ،وهذا يكشــف عن ان
حجيــة الخاتــم Nهــي األول في الحجج وهــي اآلخر في الحجــج وإ ّن حجيته ثابتة منذ
الخلق األول وال تنتهي إلى آخر الخلق ،وكل حجة ما عداه إنّما هي متفرعة من حجيته
وإمامته وســلطنته Nوقد أشــارت بعض األحاديث إلى ذلك كما في حديث موســىQ
علــى لســان النبــي( Nوالذي نفســي بيده لو أ ّن موســى كان فيكــم حياً ما وســعه إالّ أ ْن
يتبعني).
فهــذا الحديــث بل وغيــره من المقاطع خصوص ـاً الزيارات واألدعيــة الواردة عنهم
 ،Kتكشف لنا عن أ ّن الحجية األولى ومصدر الفيض اإللهي هو النبي الخاتم Nثم
من بعده أئمة أهل البيت Kثم األنبياء Kابتداء وانتهاء.
وفــي الحقيقــة أ ّن مــن يريــد أ ْن يتعرف على بعــض صفات أهل البيــت Kويتعرّف
على شــيء من تلك الحقائق النورانية اإللهية الملكوتية ال بدّ أ ْن يطلع بشــكل كبير على
حديثهم مع اهلل سبحانه وتعالى الذي هو الحديث الوحيد الذي ليس فيه وسائط بينهم
وبين اهلل تعالى فهم يتحدثون إليه بخالف األحاديث األخرى التي تنقل ألينا عن طريق
الرواة فإنّها التكشف لنا عن مكانتهم وحقيقتهم كما تكشف لنا األدعية والزيارات التي
تبرزهم لنا وتسلّط الضوء على وجوداتهم بشكل أوفى وأكبر.

الحلقة الخامسة

.....

بقلم :الشيخ علي الكوراني

أدلّة ابن كاطع الركيــــــــــكة واملضحــــــــــــــــكة
سلسلة مقاالت تنشر على شكل حلقات أخذت من كتاب (دجال البصرة) تأليف الشيخ الكوراني وتم إعادة ترتيبها دون املساس
بالنص إال ما تقتضيه ضرورة النشر من ترتيب أو حذف لبعض ما ال يؤثر على النص واملضمون ،ارتأينا تقديمها للقارئ على ما هي
عليه وبقلم الشيخ املؤلف الذي يمثل قراءة يف أدعياء املهدوية بلون خاص قد تميز به قلمه.
تحريفه معنى روايات ونصوص روايات!
نالحــظ كثــرة أخطــاء هــذا اإلمــام المزعــوم ،ممــا يــدل
على فقره حتى من الدراســة األولية! مع أنه يزعم كونه مبعوث
للعالميــن ،لكن خطابه محصور بالشــيعة وال يخاطب الســنة،
وال يتكلــم علــى علمائهــم أبــداً .وهــذا يكشــف أ ّن مهمتــه داخل
الشيعة فقط!
وهو يقســو عليهم ألنهــم اليؤمنون به! ويخاطبهــم بما يثير
حفيظتهــم ،فينفيهم عن والية أمير المؤمنين Qإن لم يؤمنوا
بــه هــو ،ويتوعدهم بنار جهنــم ،مع أنه لم يأتهــم بمعجزة وال
آية بينة إال مناماته ومنامات أتباعه! وآيات يفســرها مكابرة،
وروايات يسـردها بدون دراسة أسانيدها ،وال بيان وجه داللتها
على مدعاه.
قال هذا الكذاب ( :لقد أســفر الصبح لذي عينين ،وظهر
أمر قائم آل محمد كالشمس في رائعة النهار ،ال لبس فيه لكل
طالب حق ،وجاءكم يا علماء الشــيعة من تعرفونه كما تعرفون
أبناءكــم وال يخفــى عليكــم أمــره! بالروايــات الصحيحــة عــن
الصادقيــن .فهل تنكرون على علمــاء اليهود والنصارى أنهم لم
يتبعوا محمد(اً) ألنه ذكر في كتبهم باسمه وصفته ،وأنه يخرج
مــن فــاران وتحتجــون عليهــم بذلــك! إذن فارجعوا إلــى كتبكم
وحاســبوا أنفســكم! لقد بش ــركم بي جدي رســول اهلل وذكرني
فــي وصيته باســمي وصفتي ،ووصلــت لكم هذه الوصية بســند
صحيح ،وذكرها علماء الشــيعة في كتبهم ،وبما وصى رســول
اهلل وهو على فراش الموت ،أو ليس بأهم شي!
فلقــد أوصاكــم بآبائي األئمة اإلثني عشــر ،وبــي وبأبنائي
اإلثني عشـر:
وكالمــه هــذا( :فلقد أوصاكم بآبائي األئمة اإلثني عشــر،
وبــي وبأبنائــي اإلثنــي عش ــر) يــدل علــى أنّــه يدعي أنّــه اإلمام
المهدي Qنفسه!
أدلته المضحكة على أنّه ابن المهدي!Q
ذكــر تحــت عنــوان( :أدلــة الدعــوة) عــدة أدلــة ركيكــة،
مضحكة!
منهــا أنه ثقة ،فيجــب قبول قوله! والثقة إذا ادعى اإلمامة
أو النبوة وجب قبول قوله!
ومنها أنه جاء بعلوم اليستطيعها غيره! ولم نر منها شيئا!ً
ومنهــا أ ّن العلمــاء لــم يجيبوا على رســائله وقد طلب منهم
أ ْن ينشــروا فتــوى بتكذيبه وتحديه فلم يفعلــوا! وأنّه دعاهم إلى
المباهلة وهو مستعد أ ْن يقسم قسم البراءة فلم يستجيبوا.
ولكنــه كــذب في قولــه هذا ،فقد اتفق معــه على المباهلة
الشــيخ عبــد الحســين الحلفي فــي التنومة ،وفي اليــوم المقرر
نكص أحمد إسماعيل على عقبيه ولم يحضر.
ثــم كتبنــا اتفاقاً بين الشــيخ عبد الحســين الحلفي ووكيله
صالــح الصافــي على مباهلة إمامه في البصرة بحضور وســائل
اإلعالم ،ووقعه عنه .لكنهم نكصوا!
كمــا نكــص عــن اإلتيــان بمعجــزة ،وقــد قــال لــي وكيله:
مــاذا تطلــب معجــزة؟ فطلبت منــه أ ْن يدعو صاحبه بــأ ْن يهلك
اهلل شــارون ،فاتصل بإمامه تلفونياً وقال :غداً أجيبكم ،وفي
اليــوم التالي قــال( :إ ّن اإلمام المهدي(عليه الســام) لم يأذن
له بذلك)!.
ومن أدلته تخريفاته في حســاب الجمــل ،كالتي رأيتها في

حســابه لنجمــة إســرائيل! وهي هــذر وخياالت ،التبلــغ مرحلة
اإلحتمال المعتد به ،وال تصل حتى إلى الظنون!
بطالن استدالله برواية الوصية
طبَّل المبتدع وأتباعه كثيراً برواية الوصية وأنّها تنص على
أحمد إسماعيل!
ولــم يذكــر المدعــي وجــه اإلســتدالل بهــا  ،لكــن غرضــه
الفقرة األخيرة منها وهي التي تأمر اإلمام الثاني عشر Qبأن
يســلم الوصيــة أو اإلمامة عندمــا تحضره الوفاة إلــى (ابنه أول
المقربين) الذي له ثالثة أسماء أو أربعة ،أحدها أحمد!
وقــد فســرها هذا الدجال بنفســه ألن إســمه أحمــد! وهذه
هرطقة مضحكة!

لأن الرواية �إ ْن �صحت فهي ت�أمر الإمام
المه��دي Qبع��د ظه��وره و�إقامت��ه دول��ة
الع��دل الإله��ي� ،إذا ح�ضرت��ه الوف��اة �أن
ي�سلمها �إلى ابنه!
فزم��ن الرواي��ة وت�س��ليم الو�صي��ة �أو
الإمام��ة يوم��ذاك! فجعلها ه��ذا المزيف
لزماننا ،وجعل نف�س��ه اب��ن الإمام المهدي
الذي �سيت�سلم الإمامة من �أبيه بعد ظهوره
وحكمه ووفاته؟!
ف�لا الزم��ان ينطب��ق عل��ى زمانن��ا ،وال
ال�ش��خ�ص ال��ذي ت�أم��ر الو�صي��ة المه��دي
� Qأ ْن ي�س��لمه �إياه��ا ،ينطب��ق عل��ى ه��ذا
المجنون!
لكن الدجال يطوى الزمان والأن�س��اب،
ويق��ول جدي الإمام المهدي ،ثم يقول �أنا
ابن الإم��ام المهدي الذي �س��يرثه بعد �أن
يظهر ويحكم العالم ،وقد �سلمني الإمامة
م��ن الآن ،و�أر�س��لني اليك��م ف�أطيعون��ي!
�ألي�ست هذه الهرطقة بعينها!
ثم لو صحت الرواية ،فإن األمر فيها لإلمام Qأن يســلم
اإلمامة البنه ،أي المباشــر وقد اعترف هذا الدجال بأنه ليس
اإلبن المباشر لإلمام المهدي!Q
فقد سأله صالح المياحي بتاريخ-4 :ربيع الثاني،1426-
عن ادعائه بأنه ابن اإلمام المهدي( :Qهل يعني أنه من صلب
اإلمام مباشرة ،وكيف تم زواج اإلمام أرواحنا له الفدى ،وما
إسم أمه أي أم السيد ،ومن أي مكان هي)؟
فأجابــه ناطقــه ناظــم العقيلي( :إن الســيد أحمد من ذرية
اإلمــام المهــدي(ع) وليــس من صلبه مباشــرة .وقــد أثبت زواج
اإلمام المهدي(ع) وذريته في كتاب (الرد الحاسم على منكري
ذريــة القائــم) فالولــد يطلــق تــارة ويــراد منــه الولــد الصلبــي
المباشر ويطلق تارة أخرى ويراد منه الولد من الذرية) .انتهى.
فقــد انتهــى األمر وبطل تشــبثه برواية الوصيــة على فرض
صحتها .وقد أشكل عليه بذلك شريكه في البدعة حيدر مشتت.
علــى أن ســند الروايــة اليتــم علــى مبانــي علمــاء الجــرح
والتعديــل ،فقــد قــال عنهــا الحــر العاملــي( :وروى الشــيخ في
كتــاب الغيبة في جملة األحاديث التــي رواها من طرق العامة).
(اإليقــاظ من الهجعة .)362/ففيها مجهولون لم يوثقهم أحد

من علمائنا مثل :علي
بن ســنان الموصلي،
وأحمــد بــن محمد بن
الخليــل ،وجعفــر بــن
أحمد البصري.
نقــض اســتدالله
باإلســتخارة إلثبــات
بدعته!
تطلق اإلســتخارة
فــي أحاديــث النبــي
 Nواألئمــة Kعلــى
معان ،منها:
 -1أن تدعــو اهلل تعالــى أن يختار لك الخير في أمورك ،أو
فــي عمــل تنوي القيام بــه ،وفي بعض أحاديثها الغســل وصالة
ركعتين ،ثم الدعاء.
 -2أن تدعــو اهلل تعالــى أن يهــدي قلبــك الــى اإلختيــار
الصائــب فــي عمــل تريــد القيام به فتصلــي أو تقــرأ دعاء ،ثم
تنظر ما يلقي اهلل في قلبك ويشرح له صدرك ،فتعمل به.
 -3أن تنوي األمر ،وتدعو اهلل تعالى وتفتح القرآن وتنظر
في أول آية في الصفحة اليمنى ،فإن كانت أمراً بخير أو مدحاً
أو وصف ـاً للجنــة مثالً ،فهي جيدة وتعمــل بها .وإن كانت نهياً أو
تحذيراً أو ذماً فهي غير جيدة.
وهذا النوع من اإلســتخارة هو الشــائع ،وبعضهم يســتخير
بالسبحة فيدعو اهلل ويقبض قبضة من حباتها ويحسبها اثنتين
اثنتيــن ،فــإن بقيــت واحدة فهي جيــدة ويعمل بهــا ،وإن بقيت
اثنتان فهي غير جيدة وال يعمل ما نواه.
ويســتخير النــاس عــادة عند مــن يثقون بــه مــن العلماء أو
المؤمنين ،وبعضهم يكثر من اإلستخارة ويفرط فيها ،ولكنها
الضرر فيها مادامت بين أمرين أو أمور مباحة سيختار اإلنسان
واحــداً منهــا ،فاختيــاره لــه باإلســتخارة أفضــل مــن اختيــاره
بدونها.
لكــن الخلل والضرر إذا اســتعمل الخيرة علــى القيام بعمل
حــرام أو تــرك عمل واجب ،أو كان يكرر اإلســتخارة حتى تأتي
موافقة لما يحب..الخ.
واإلســتخارة التــي يدعــو اليها هــذا الدجال هــي :أن تدعو
وتفتــح القــرآن فــإن خرجــت آيــة أمــر بخيــر أو مديــح لألنبياء
والمؤمنيــن ،أو وصــف للجنــة ،فيجــب أن تعمل بهــا وتؤمن به
وتبايعه! وإن خرجت نهياً أو ذماً ألشرار أو وصفاً للنار وتحذيراً
منهــا ،فعــذره حاضر بأنك لــم تخلص النية ،وعليــك أن تعيد
اإلستخارة وتكررها حتى تخرج موافقة لهواه! وهذه اإلستخارة
غير مشروعة ألن فيها عدة مخالفات:
فهــي اســتخارة علــى العقائــد ،واإلســتخارة التُشْـَـرُع على
األحكام الشـرعية فكيف بالعقائد ،كما التصح على فعل حرام
أو ترك واجب.
وطلــب هــذا المضلــل أن يبايعــوه علــى طاعتــه وفدائــه بكل
شئ ،يتضمن الدخول في عقيدة جديدة ،وارتكاب المحرمات
وترك الواجبات من أجلها!

تتمة ...الحوار املهدوي ...هل يحق لنا تشكيل دولة قبل الظهور؟
إ ّن دراسة هذا االمر البدّ أ ْن تستند الى قواعد وثوابت ومسلّمات
شــرعية وال يمكــن اخضاعــه للعاطفــة او الهــوى خاصّــة اذا اســتلزم
الحكم على االخرين سلبا.
ولعل من جملة القواعد المهمة في هذا المجال هو رأي الفقهاء
الذين حكّمناهم في ديننا ودنيانا ،فهم الفيصل والقشة التي تقصم
ظهر الفتن والنزاع والتخاصم في مثل هذه االمور.
وبطبيعــة الحــال فــإ ّن هــذا مطلــب عميــق يرتبــط بحــدود والية
الفقيــه ومن هنــا أرجو أ ْن يكــون الحوار موضوعيا مصونــا عما يعكّر
صفو اإلخاء والمودة بين المؤمنين.
فرح الظهور
إ ّن اإلســام هــو الدســتور الــذي ين ّظــم عالقــة اإلنســان مع من
سواه :الخالق والمخلوقين ،الكون واإلنسان ،الفرد والمجتمع.
والحكومــة تعنــي بكامل معناها إدارة حياة الناس في تعايشــهم
مع من سواهم.
فاإلســام في واقعه يســاوي الحكومة في واقعها ،بل هو واقعها
وروحها األساس...
مالحظة مهمة:
للمشــاركة تتمــة طويلــة حذفــت لالختصــار وكذلــك بعــض
المشــاركات المتوســطة بيــن بعضهــا البعــض ,ينبغــي ان النفــوت
قرائتها من خالل الرابط ادناه.
الطيف المرتجي
أوالً :احيــي طارح الموضوع والذي اتــاح الفرصة في ابداء راينا
المتواضع.
وثاني ـاً :احيي مشــرف الواحات على هذا الــرأي الذي اعطي ما

فيه الكفاية عن اقامة الحكومة االسالمية في زمن الغيبة وارجو من
بقية االخوة المشاركة في أرائهم لتكتمل حقيقة الموضوع.
وأمــا فــي رأيــي المتواضع فاني اقــول إن االنســان المنتظر عليه
أن يحقــق اآلن مســألة التمهيــد والتوطئــة لالمــام Qوهــذه القضية
تأتــي مــن طريقين ،أمّــا طريقة اقامــة حكومة اســامية على غرار
مــا انجــزه الســيد الخمينــي والــذي أحيــا الــروح االســامية وســط
المذاهــب الماديــة ،وبالتالي قدّم الكثير من العطــاء القامة حكومة
العدل المرتقبة ،وأنا بدوري اتساءل :هل أ ّن العطاء لالمام المهدي
والتمهيد له افضل بدون اقامة حكومة اسالمية أو االفضل اقامتها،
يعني نحن عندما نبني اقتصاداً أو جيش ـاً أو ثقافة أو رأياً سياســياً،
فكيــف نبنيــه ونحن النمتلك حكومة اســامية في مــكان ما!؟ وبرأي
المتواضــع أيض ـاً أ ّن امريــكا إنّمــا اســقطت صدام النّهــا تخوفت من
الصحوة االســامية الشــيعية في العراق والتي ربما يوما تاتي بنظام
اســامي علي اســاس والية الفقيه ،ولعل الشعار الذي كان مطروحا
فــي انتفاضــة  1991هــو (ماكــو ولــي اال علــي ونريــد حاكــم جعفري)
اعتقد أ ّن امريكا عندما تواجه هكذا شعار ،وإ ْن كان يحمل البساطة
لكنّه يحمل رغبة وقد تتحقق يوماً ما ،لذا بادرت إلى اسقاط صدام
واقامــة حكومــة ديمقراطيــة وبالتالي اجهاض أيّ مشــروع يقوم على
اســاس المفهوم الشيعي الســالف الذكر ،وأعتقد أنها نجحت بذلك
فــاآلن ال اجــد اي شــخص يفكــر باقامــة مثل هكــذا مشــروع ،بل أ ّن
الــذي كان يفكــر بذلك فهو اآلن قد لغى ذلك من تفكيره ،طبعا على
مســتوى السياسيين وغيرهم ،وبالتالي فإنّها تؤخر من عملية ظهور
االمــام .واعتقــد ا ّن الروايات تشــير الــى أ ّن العراقيين يعيشــون قبل
الظهــور اوضــاع صعبة حيث التشــتت والضعف واالنقســام وإ ْن كانوا

يملكون الحس االنتظاري...توجد تتمة للمشاركة.
ابو علي
ارجو أ ْن تتقبلوا بعض التعليقات والتساؤالت التي وجدت أنّها قد
تكون مفيده في هذا الموضوع:
 -1إ ّن هنــاك روايــات وردت عــن أهل بيــت العصمة والوحيK
نهت عن القيام بدولة إلى أ ْن يظهر الحجة.Q
 -2إ ّن ســيرة ســبع أئمة من أهل البيت Kبدءاً من اإلمام زين
العابدين إلى االمام العسكري Kكانت جارية على عدم إقامة دولة.
 -3لو ســلم جــواز القيام بدولــة في زمن الغيبة ،فليســت والية
الفقيه هي الصيغة الوحيدة للدولة اإلسالمية.
 -4مــاورد فــي كالم االخت المشــرفة أن الدولــة من ضروريات
الدين ،فماهو الدليل عليه وماهو تعريف ضروري الدين في نظرها.
-5كمــاورد فــي كالمهــا أ ّن اإلمامــة لطــف وهــو صحيــح ،لكنّ
اإلمامــة المعصومــة لطف لكــي تأخذ بيد البشــرية إلى بــر األمان ال
الحكومة غير المعصومة.
 -6إ ّن التجربــة القائمــة اآلن في العراق هل هي دولة إســامية
وعلمانيــة ،فإذا كانــت علمانية فماهــو الدليل على جواز المشــاركة
فيها.

ahmad

األخ أبــو نرجــس اذا كان اجتمــاع الســقيفة عبــارة عــن تــرك
الشــخص المنصــوب مــن اهلل إلمامــة النــاس وواليــة االمــر وقيــادة
الدولــة فــي ظل وجود األمام آنذاك ،فكيف تشــبه بمــا يحصل اليوم
مــن انتخابات ووضع اشــخاص غير منصبّين مــن اهلل في ظل غياب
اإلمام المعصوم؟

خادم المهدي 313
أمّا أ ّن نؤمن بتشكيل حكومة أو ال.
وعلــى القــول بتشــكيل الحكومــة ،أمّــا أ ْن تكــون هــذه الحكومــة
صالحــة أو ال ،وعلى القول أنّها صالحة أمّا أ ْن تكون غير معصومة،
اي عادلــة او صالحة معصومــة ،فالمحتمالت في المقام اربعة ،ثم
بعد ذلك ناتي الى الروايات أيّ منها تساعد على اي من المحتمالت
المذكورة.
االحتمال االول :الحكومة المعصومة
وهــذا نمــوذج مــن الحكومة عاش فــي الصدر االول مــن الدعوة
االسالمية على يد الرسول االكرم Nوفترة من حياة امير المؤمنين.
االحتمال الثاني:الحكومة العادلة
وهــذا نموذج ثان مفترض فــي المقام بغض النظر ،هل كان له
نظير او تطبيق في التاريخ اوال ،ولكن يبقى هذا احتمال آخر.
االحتمال الثالث :حكومة غير عادلة
وهذا هو النموذج في التاريخ الذي عاش المسلمون تحت وطأته
فترات طويلة ،وهو الشكل المالوف من الحكومات
االحتمال الرابع:عدم تشكيل الحكومة
وهــذا االحتمال أعمّ من يكون في عصر الغيبة أو الحضور ،أل ّن
عقيــدة الخوارج عدم تشــكيل الحكومة بعد النبــي Nوهو من االراء
الشاذة تاريخيا وكالميا.
مناقشة االحتمال.
ال تفوتكم متابعة هذا الحوار الشيّق على رابط الموضوع أدناه:
www.m-mahdi.com/forum/
showthread.php
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بحوث ومقاالت

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
هل اإلمام Qفي األرض أو في مكان آخر؟
هل اإلمام المهدي Qيلتقي بأصحابه قبل الظهور؟
هل أحداث مصر وليبيا وسوريا تبشر بقرب
الظهور؟
هل اإلمام Qفي األرض أو في مكان آخر؟
محمد جواد كاظم
ال�س�ؤال:
هــل اإلمــام المهــدي Qموجــود بيننــا فــي األرض أو هــو موجــود في
مكان آخر؟ هل أ ّن الوقت اآلن مناســب لخروج اإلمام اآلن؟ وإذا كان غير
مناسب ،واآلن حسب نظرنا أ ّن األرض قد ملئت ظلماً وجورا.
الجواب:
 الروايــات الشــريفة تؤكد وجــود اإلمام Qعلى هــذه األرض ،وأنّهيعيــش بين الناس ويحضر موســم الحج كل ســنة ،ويــرى الناس ويرونه،
ويعرفهــم وال يعرفونــه خصوص ـاً وانّــه الحجــة الذي لواله لســاخت األرض
وهذا معناه أنّه موجود على هذه األرض.
ومــن يدّعــي وجوده في غيــر هذه األرض مطالــب بالدليل ،وهو مالم
يثبته أحد بل الدليل على عكسه.
 أمّا أ ّن هذا الوقت مناســب للخروج أوال ،فهذا موكول إلى التقديراإللهي.
 وكــون نظــرك هــو أ ّن األرض امتــأت بالظلــم ،اليوجــب أ ْن يكــونالواقع كذلك ،فإ ّن الظلم من األمور المشــككة القابلة للشــدة والضعف،
ولعل الظلم الحاصل اليوم ال يمثل إالّ عشر معشار الظلم المزامن للظهور!
ولــو س ـلّمنا أ ّن الظلــم الحاصــل اليــوم هــو المطلــوب للظهــور ،لك ـنّ
الظهــور ليس مشــروطاً بهذه العالمة فقط ،بل هنــاك عالمات أخرى لم
تتح ّقق لحد اآلن.
***
هل اإلمــام المهدي Qيلتقــي بأصحابه قبل
الظهور؟

لبيب نجم
ال�س�ؤال:
في محضر إجابتكم على السؤال  355والسؤال  338أن أنصار اإلمام
 Qفــي كل زمــان ومــكان ,وبالجــزم أنّــه Qيعــرف أنصــاره بأســمائهم
ومنازلهم ومراتبهم الكمالية ،وسؤالي هو هل أ ّن اإلمام Qيلتقي بهم ولو
بالرؤيــا مثــا ليهيئهم ألمــور خاصة ،ويقوّي من عزائمهــم وما يحتاجونه
ليوم النصره وما يحتاجونه بشكل عام.
الجواب:
اليوجد مانع من ذلك واألمر تابع لتقدير اإلمام والظروف الموضوعية
المحيطــة به ،فقد تقتضــي الظروف مالقاة بعض األنصار وقد التقتضي
ذلك ،وينبغي االلتفات إلى أ ّن مالقاة اإلمام ليست خاصة بأنصاره ،فقد
يالقيــه كثيــر من الناس وهم من غير أنصاره ،بــل لعل الذي يالقيه ليس
شــيعياً أصالً ،لكن لمصلحة يراها اإلمام Qيمكن أن يلتقي به ،ومعه،
فليس لقاء اإلمام عالمة كون الشخص من أنصاره.
ومــع إمــكان اللقــاء المباشــر معهــم ،ال داعــي للتأكيــد علــى موضوع
الرؤيا ،خصوصاً وأن مورد السؤال هم أنصار اإلمام Qالمخلصون.
علــى أننــا ال ننفي إمــكان لقاءه في الرؤيا ،ولكــن ينبغي االلتفات إلى
عدم حجية مثل هكذا لقاء ،النتفاء الحجية عن أصل الرؤيا في المقام.
***
هل أحداث مصر وليبيا وســوريا تبشــر بقرب
الظهور؟
عبد الكريم علي جا�سم
ال�س�ؤال:
هــل نستبشــر خيــراً بظهــور اإلمــام المهــدي Qمن خــال األحداث
الجارية في سوريا  /اليمن  /مصر  /ليبيا.

الجواب:
أمّــا االستبشــار بظهــور اإلمــام Qفهو مطلــوب مــن المنتظرين على
طــول الخــط ،وليس في هذا الوقــت فقط ،وهو واحد مــن معاني انتظار
الفرج المأمور به في الروايات.
وأمّــا محاولــة تطبيــق هــذه األحــداث علــى مــاورد مــن عالمــات فهو
احتمال ال مثبت له ،كما تكرر منا هذا الجواب مراراً.
***
هــل يوجــد تضــارب بيــن الروايــات تمنع من
التوقيــت واألخــرى التــي تتحدث عــن العالمات
ضمن وقتها المحدد؟
في�صل العائذي
ال�س�ؤال:
ورد فــي روايــات المعصــوم Kســرد لعالمــات الظهور وشــخصياته
وذكــر تفاصيــل دقيقة حتى ترى أن بعض هذه الشــخوص بانت مالمحه،

�آث��ار ـ م��دن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على �أن عقيدة االنتظار لي�س��ت عقيدة مج��ردة بل خرجت �إلى الواقع
لت�ضع ب�صماتها على الجدران والبلدان

جغــــــرافية عــــــــــــــــصر الظهور

طبرســتان إقليم واســع كبيــر ،معظمه أرض جبلية وعرة تســمى
جبال (شروين) وهي من بالد إيران.
ولطبرســتان فــي خارطة الظهــور المهدوي المق ـدّس ذكر ,وقد
تمثّل ذلك بروايات أيدّت ذلك:
 قــال ابــو عبد اهلل الفقيــه الهمداني في كتاب (البلــدان) إ ّن أباموســى األشعري روى أنّه ســأله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Q
عــن أســلم المــدن وخيــر المواضع عنــد نــزول الفتن وظهور الســيف:
فقال :أســلم المواضع يومئذ أرض الجبل ,فإذا اضطربت خراســان
ووقفت الحرب بين أهل جرجان وطبرســتان وخربت سجستان فأسلم
الموضــع يومئــذ قصبــة قــم تلك البلــدة التي يخــرج منهــا أنصار خير
النــاس أمّ ـاً وأباً وجدّاً وج ـدّةً وعمّاً وعمّة ،تلك التي تســمى الزهراء.
بهــا موضــوع قــدم جبرائيل وهــو الموضوع الــذي نبع منه المــاء الذي
مــن شــرب منــه أمِن منَ الــداء ,ومن ذلــك الماء عجــن الطين الذي
عمل منه كهيئة الطير ,ومنه يغتســل الرضا ،Qومن ذلك الموضوع
يخرج كبش إبراهيم وعصا موسى وخاتم سليمان .Q
 رو ي أ ّن رسول اهلل Nقال:(إ ّن الذي يفتح طبرســتان والديلم ومدينة بلنجر ,القسطنطينية
رجل من بني هاشم).
 وعــن أمير المؤمنين Qفي خطبته اللؤلؤية ,وفيها تعيينأصحاب اإلمام المهدي:Q
قال( :أربعة رجال من طبرستان).

يف أروقــة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

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

عبد الرسول زين الدين

قراءة يف كتاب...

طربســــــــــــــتان

ومنكرها
منكــر لضــوء الشــمس
وفــي نفــس الوقــت تــرد روايــات عــدم
التعييــن ألنّــه توقيت ،وقصدي هو روايــات تزرع األمل
وأخرى تقيّده ضمن حدود ال يتجاوزها أال يعدّ هذا تضاربا.
الجواب:
ليــس فــي هذا أي تضارب ،فإ ّن الروايات الناهية قد نهت عن توقيت
اليوم المحدّد لظهور اإلمام المهدي ،Qواين هذا عن توضيح شخصيات
العالمات ،التي ربما تسبق الظهور بفترة ليست قصيرة.
علــى أن الروايــات لــم تبيــن شــخصيات الظهــور بهذا الوضــوح الذي
منكره كمنكر الشــمس! ولذلك نجد الكثير ممن يطبّق تلك العالمات على
أحداث وأشخاص ،ثم ما يفتأ الدهر حتى يك ّذبه.
نعــم ،الروايــات أشــارت إشــارات واضحــة لتلــك العالمــات
والشخصيات ،لتكون منبهاً للمنتظرين بقرب الظهور.
هذا إذا لم تقصد تطبيق شخصية روائية على شخص في الخارج أمّا
إذا كنت تقصد هذا التطبيق ،فال يوجد ذلك في الخارج جزماً.

الحكومة العاملية لإلمام املهـــــــــــــــديQ

ملؤلفه الشيخ مكارم الشريازي

الكتــاب فــي طبعته األولى ,والــذي صدر ســنة 1426هـ ,يقع
في ( )250صفحة من القطع الوزيري ,وقد قام بنشــره (مدرســة
اإلمام على بن أبي طالب )Qفي قم المقدسة.
جــاءت مــادة الكتــاب تحــت تســعة عناويــن هــي علــى
التوالي:
-1المســتقبل المشــرق -2النهضــة العالمية -3االســتعدادات
الضروريــة للحكومــة العالميــة -4المصلــح العالمــي العظيــم فــي
المصــادر االســامية -5مالمــح انطالقــة النهضــة -6العقيــدة
الشــيعية فــي االمــام المهــدي -7 Qســبيل انتصار ذلــك المصلح
العظيم -8سيرة الحكومة العالمية -9واالدعياء المزيفون.
جاء في مقدمة الكتاب تساؤل المؤلف بالقول:
(هل ســيكون مســتقبل البشــرية مفعما بالعدل والسالم واألمن
واألمان والتحرّر من أنواع الظلم والجور واالستغالل واالستعباد)؟
ويقول الشيخ المؤلف في موضوع النهضة العالمية:
(ان اإلنســان ينظر بعين األمل إلى مســتقبل مشــرق على ضوء
نــداء العقــل والهام الفطرة ,مســتقبل يفرق كثيرا عــن اليوم الذي
تســيطر فيــه الحكومــات االســتبدادية الحقيقية منها ,والمتلبســة
منهــا بلبــاس الديمقراطيــة ..أو دكتوتاريــة البروليتاريــا ..وحتى ما
يسمى منها بالحكومات الديمقراطية بما تحمله من هذه الحكومات
مثالب كسيطرة من يسمّون باألكثرية).
ويقــول مؤلــف الكتــاب فــي موضــوع ( االســتعدادات
الضرورية للحكومة العالمية):
(انــه ال بــد مــن االذعــان بضــرورة بلــوغ تلــك المرحلــة
التاريخيــة التــي يجتمع فيهــا الناس كافة تحت رايــة واحدة ..والتي
تنعدم فيها الطبقات (المســتعَمرة) والمستعِمرة .وتنتهي النزاعات
واألالعيب السياسية والعسكرية للدول العظمى ويتخلص العالم من
كابوســها وقدراتها الجهنمية ..وتتحول فيها المنافســة االقتصادية
البغيضــة والهدامــة الى تعاون وتكاتف بشــري من أجــل حياة أجمل
ومعيشة أرغد.
وهناك استعدادات ينبغي توفرها لقيام هذه الحكومة,
وهي االستعداد الفكري والثقافي واالجتماعي والتقني.
ويطلــق علــى حالــة اإلنســان الذي يســأم وضعــه القائم
ويسعى إلى الوضع األفضل ,بالتطلع أو (االنتظار).
ويقــرر المؤلف أن مســألة انتظار حكومــة الحق والعدل

وقيــام المصلــح العالمــي (المهــدي )Qتتركــب مــن عنصرين هما
عنصــر (النفــي) وعنصــر (االثبــات) اي عــدم التكيــف مــع الوضــع
الموجود ,ثم السعي الى الوضع األفضل.
وأ ّن اإليمــان بظهــور المصلــح العالمي جانب من عشــق
المعرفة ,عشــق الجمال ,وعشــق الخير والفضيلــة ,وأنّه ال يمكن
ربط ظهور هذه الدوافع بالعوامل االجتماعية والنفسية فقط ,رغم
أ ّن لهذه العوامل دورا مهما في اضعافها واثارتها ,فإ ّن وجودها هو
جــزء من اإلبعاد األصلية لروح اإلنســان وتركيبته النفســية ,بدليل
عدم افتقار اية امة لمثل هذه الدوافع.
إن المؤلف في كل ما ذهب إليه من رؤاه في كتابه هذا..
وفي ما تسلســل به من تقريراته,قــد وافق الحقيقة وتوافق معها,
فــي عالميــة الحاجة إلى حكومة يعزّ بها الحق وأهله ..وفي إنســانية
الطمــوح إلى تحقيق التكامل فــي المجتمع ,وإ ّن تلك عقيدة فطرية
أودعها اهلل في خلقه من بني البشر.

4

ال تستغربوا

نحن في زمــان كثر فيه ادّع ــاء الباطل وأهليّة من ليس
بأهل لتسنّم المناصب الروحية ،سواء على مستوى اإللوهية
أو النبوة أو اإلمامة أو غيرها من المناصب األخرى ،ولكي ال
نستغرب عندما نواجه دعوة من مثل هذه الدعاوى فالبدّ لنا
أ ْن نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤالء
األدعياء ،بينما ال نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

1

2

الزمان
إله ّ

ففكرة (ال تستغربوا) تعتمد على ذكر األشباه والنظائر
ممن ثبتت حالة اإلنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد
وخــاص بينما _وبعد فترة من الزمن_ يتبيّن لألتباع قبل
غيرهم إنحراف هؤالء.
من هنا تأتي أهمية هذه األشباه والنظائر ،ونكثر من بيان

الحاالت التي كانوا يستدلّون بها على ح ّقانيتهم ويصوّرونها التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤالء إالّ أنّه تبين
على أنّـهــا أدلّــة لــدعــواهــم ،بينما تبيّنت بعد ذلــك أنها من انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه
ما فرق هؤالء عن أولئك؟
المتشابهات ،وال تحمل من حقيقتها إالّ األلفاظ.
وه ــذا مــا تـهــدف إلـيــه _ال تستغربوا_ إذ أنّ ـهــا ال تريد
بالضرورة أ ْن تقدم األدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل
والضالل ،بقدر ما تريد أ ْن تضع المواد المتشابهة والعناصر

والد جوبتري وابن اورانوس:

قــد تـكــون الثقافة وال ـت ـم ـدّن مما تحجز
اإلنسان عن الخرافة ،ولكن من الغريب جداً
أ ْن تسمع بشعب انـشــأ ح ـضــارات مــن تمدّن
وع ـمــران بقيت شــواهــدهــا إلــى ق ــرون طويلة
صامدة أمام تغيرات الظروف ،إالّ أ ّن ذلك
اإلنسان وبالرغم من ذلــك لم يصنع لنفسه
عقيدة تقي وجوده في الدنيا وتحمي ديمومته
في اآلخرة ،وعلى هذا األساس فاليمكن لنا
أ ْن نقيس المجتمعات برقيها العلمي بمعزل
عن ارثها العقائدي ،فهذه اليونان التي شكلت
واحدة من الحضارات الكبرى ولقرون طويلة
إالّ أنّها انحدرت في البعد العقائدي وااليماني
إلــى حــد يستهزيء الـيــوم بحضارتها تلك،
ويستغرب كيف أنّـهــا انـشــات تلك الحضارة
العمالقة التي تكشف عن ثراء علمي ومعرفي
لدى مواطنيها وفي نفس الوقت ترى عنده االنحدار الفكري في
جانبه العقائدي وااليماني الى حد أنّه يؤمن بأ ّن زحل هو إله
الزمان ،وأ ّن سالحه كان المنجل ،وأ ّن هذا اإلله هو الحاكم
قبل جوبتير العظيم ،ولذلك يصنّفونه بأنّه األب لجوبتير،

النبي املهدي

ويعتبرونه إلــه الــزمــان القديم ،بينما كان
أبناء هذا اإلله يمثّلون ألصحاب هذه العقيدة
السماء والماء والموت ،ويظنون أ ّن الزمان ال
يستطيع القضاء عليها.
واعتاد الرومان على إقامة احتفال لإلله
زحــل في فصل الشتاء يستمر سبعة أيــام،
وي ــرون أ ّن اف ـعــال الخير مناسبة فــي هذه
األيــام ،لــذا فهم يعمدون إلــى الــزواج فيها
ويعطّلون األعمال خاللها ،ويقومون بإهداء
ابناءهم مختلف الهدايا ،ومن الغريب أ ّن
هذه العادة ال زالــت موجودة ومتوارثة عند
بعض شعوب الــرومــان االوربـيـيــن فــي وقتنا
الحاضر.
فال تستغربوا أ ْن يكون هناك رقي فكري
ومستوى تعلمي عــال لــدى بعض االف ــراد ،وفــي نفس الوقت
تراهم يؤمنون بمنظومة عقائدية ملؤها الخرافات أو أنّها تبتني
على أسس مهزوزة وهزيلة.
فترى بعض األشخاص يتمتع بمستوى ثقافي عال وإمكانات
تعليمية كبيرة تؤهله أل ْن يكون أستاذاً جامعياً يربي أجياالً،

ويقود مجتمعاً إالّ أنّه يؤمن بخرافة أ ّن ابن علي بن ابي طالب
موجود في هذا الزمان ،وأنّه المنقذ المنتظر ،فال نستغرب
عندما نسمع أ ّن جماعة ممن لهم حظ في الثقافة والفكر واألدب
إالّ أنّهم هزيلو العقيدة إلى حد يتّبعون أشخاصاً كأمثال ضياء
الكرعاوي وحيدر منشد وفاضل المرسومي وأحمد إسماعيل
كاطع وغيرهم.

العيسوي

تسمع في بعض األحيان
عــن أش ـخــاص ي ـدّعــون شيئاً
بعيداً عن منالهم دون الكذب
والتزييف وال يمت إلى واقعهم
بصلة ،وقد تستغرب من ذلك
إالّ أ ّن مــا يمكن أ ْن يستغرب
مـنــه أ ْن ي ـدّعــي شـخــص أنّــه
أكثر مــن شخص فــي شخص
واحـ ــد فـيــدعــي أنّـ ــه الـمـهــدي
المنتظر وأنّ ــه النبي عيسى
وأ ّن مريم بنت عـمــران وانّــه
النبي محمد ،فعالً إنّها قضية
مضحكة واألكثر من ذلك ما
فيها مــن اسـتـغــراب وسخرية
أنــك تجد لـهــؤالء مــن يتبعهم
بــل وب ـع ـشــرات اآلالف إ ْن لم
نقل بالماليين ،وأيــن؟ ،إنّه
فــي بــاد هــي ال ـيــوم مــن أهم
الـبـلــدان الـتــي تتمتع بالتنوّر
والفكر والتحرر ،وأ ّن اإلنسان
فيها يتمتع بذهنيّة تسمح له
ال ـظــروف المحيطة بالبدّية
اتخاذ عقيدة على اقل تقدير
لـيـســت بـمـتـنــاقـضــة ،فكيف
بها وهي مشوّهة مشوّشة مليئة بالخرافة والزندقة ،هذه هي
العقيدة األحمدية التي أسسها غالم القادياني الذي إدّعى فيها
أنّه هو المهدي الموعود ثم أنّه المسيح المنتظر ،وأضاف إليها
الحقاً أ ّن اهلل جعله مريم بنت عمران ثم إدّعى بعد ذلك أنّه نبي
اهلل آدم وإبراهيم بل وجميع األنبياء ،ولم يقتصر على ذلك
بل ادّعى أنّه هو النبي محمد ،ال بل وزاد فقال انه هو النزول
الثاني لكريشنا المقدس عند الهندوس فجمع بين ادعائه
ووساطة األرض ووساطة السماء ذكورا كانت أم إناثاً.
ذلك هو ميرزا غالم احمد الــذي ظهر في أواخــر القرن
التاسع عشر الميالدي فــي قــاديــان ،إحــدى قــرى البنجاب
الهندية ،واآلن لنالحظ طريقته في اإلدّعــاء ونالحظ طرق
غيره أيضاً.
سلم االدعاء المطّرد:
ً
بدأ هذا القادياني أوّل أمره داعية إسالميا ،فمجدد،
فملهم من اهلل فادّعى بعد ذلك أنّه المهدي المنتظر ليرتقي

سلماً آخــر ويـدّعــي بانه المسيح المنتظر حيث يـقــول( :إ ّن
المسلمين يعتقدون أ ّن المسيح قــد رفــع إلــى السماء وأنّــه
سينزل منها وقد اثبت في كتاب أنّها عقيدة خاطئة وأ ّن هذا
العاجز يقصد نفسه أي أنّه مصداق هذا الخبر حسب اإلعالم
واإللهام).
فيرتقي سلم آخــر فيقول أنّ ــه هــو مــريــم وعيسى حيث
يقول( :وهذا هو عيسى المرتقب وليس المراد بمريم وعيسى
بالعبارات اإللهامية إالّ انا) .ثم ادّعى أ ّن له قرآنا وانّه يوحى
إليه وسماه الكتاب المبين وقال عنه( :انا على بصيرة من رب
وهّاب بعثني اهلل على رأس المائة ألجدد الدين وأنوّر وجه الملّة
واكسر الصليب واطفئ نار النصرانية وأقيم سنّة خير البرية،
وانا المسيح الموعود والمهدي المعهود من اهلل عليّ بالوحي
واإللهام وكلّمني كما كلّم الرسل الكرام) .وهنا تجد واضحا
تتابع ادعــاءاتــه وترقيها ،ثم ما لبث أن ادعــى أنّــه هو النبي
محمد حيث قال( :إ ّن اهلل انزل محمد مرة أخرى في قاديان
لينجز وعده).
بل لم يكتف بذلك إلى ان ادعى أنّه أفضل من محمدN
وا ّن نبوته أرقى منه.
نماذج من آيات دعوته:
يقول:
( .1يــا احمد بــارك اهلل فيك ومــا رميت اذ رميت ولكن
اهلل رما ،الرحمن علم القرآن ،لتنذر قوماً ما انذر آبائهم،
ولتستبين سبل المجرمين ،قل اني امرت وانا اول المؤمنين،
.)...
( .2وواهلل انه ظل فصاحة القرآن ليكون آية لقوم يتدبرون،
اتقولون سارق فائتوا بصفحات مسروقة كمثلها في التزام الحق
والفتنة ان كنتم تصدقون) .وغيرها
معجزته أهلكته:
زعم أحمد أ ّن الطاعون ال يدخل بلدة قاديان ما دام هو
فيها ولو دام الطاعون سبعين سنة حيث قال( :وآية له ان اهلل
بشره بان الطاعون ال يدخل داره وان الزالزل ال تهلكه وانصاره،
ويدفع اهلل عن بيته شرهما) .لكنّ اهلل سبحانه وتعالى قتله
بالطاعون بعدما دخل قريته وبيته.
العقائد األحمدية:
 .1يعتقدون أ ّن اهلل تعالى يصلي ويصوم ويخطيء وينام
حيث يقول أحمد( :قال لي اهلل اني اصلي واصوم واصحو وانام
وقــال اني مع الرسول اجيب اخطيء اصيب اني مع الرسول
محيط).
 .2يعتقدون ا ّن النبوة لم تختم بالنبي محمد Nوأ ّن أحمد

أفضل األنبياء وا ّن جبرائيل ينزل على احمد بالوحي.
 .3ال يعتقدون بالقرآن ويقولون أنّه منسوخ بالقرآن الذي
أوحي إلى أحمد.
 .4يعتقدون أ ّن أصحاب أحمد كأصحاب رســول اهلل ال
فرق ،حيث يقول إ ّن أولئك رجال البعثة األولى وهؤالء رجال
البعثة الثانية.
 .5يعتقدون أ ّن الحج ليس إلــى مكة بــل إلــى قبر احمد
القادياني.
 .6ال يجوز عندهم التزوّج من غيرهم.
 .7يسقطون فريضة الجهاد.
وبعد موت احمد القادياني تصدّى لزعامة هذه الطائفة
مجموعة من الشخصيات منهم نور الدين البهريري ومحمود
أحمد ابن الغالم وخليفته وغيرهم.
لهم اليوم انتشار في بعض البلدان األوربية وشرق آسيا،
ولهم مجموعة مــن الصحف ،وعــدد مــن الفضائيات منها
وتبث من لندن.
الفضائية األحمدية التي تنطق باللغة العربية ّ
جــرت بينهم وبين شخصيات إسالمية كثيرة حــوارات
ومناظرات كشفت عن هــزال عقيدتهم وانحرافهم والتواء
افـكــارهــم واص ــدرت المجامع الفقهية ودور االف ـتــاء فتاوى
صريحة بخروجهم عن الملة والدين ،حيث يصرحون كما في
صحيفتهم (الفصل) أ ّن احمد قال إنّنا نخالف المسلمين في
كل شيء في اهلل والرسول والقرآن ،والصالة والصوم والحج
والزكاة ويستدلّون كما في كتاب (إنذار الخالفة) أ ّن أحمد هو
النبي محمد استنادا إلى قوله تعالى (ومبشراً برسول من بعدي
اسمه احمد).
يقول احمد في بعض رسائله (لقد ظللت منذ حداثة سنّي،
وقد ناهزت اآلن على الستين أجاهد بلساني وقلمي الصرف
قلوب المسلمين إلى اإلخالص إلى الحكومة االنكليزية والنصح
لها والعطف عليها ،والغي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض
جهالهم.
هذه هي حقيقة القادياني أحمد ،يحكيها لنا بنفسه وأنّه
صنيعة االستعمار.
فحقيقة ك ّفرها القاصي والــدانــي ،ومــع ذلــك نجد لها
االت ـبــاع وبـ ــاآلالف ،ونـجــد أنّـهــا تتمتع بــاإلمـكــانــات الضخمة
والموارد المالية الكبيرة واالتباع الكثر من ذوي الشهادات ومن
مختلف الطبقات ،فيكف نستغرب أ ْن يكون لبعض السفهة ممن
يرى نفسه ابنا لإلمام ،وحارساً للشريعة ،ومروّجاً للدين،
ومحامياً عن الملة ،اتباع وفي نفس الوقت نرى وضوح بطالن
هذه الدعاوى وسخافة ما يطرح لها من أدلة.

هيئة التحرير

ال تستغربوا

جمموعة من النقوالت التاريخية تهدف �إىل رفع حالة اال�ستغراب التي تن�ش�أ من االدعاءات
الكاذبة .مثل دعوى (احمد ا�سماعيل كويطع وغريها) �إذ ير�صد وعرب التاريخ �أ�سماء من ا ّدعوا
الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غريها
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التمهيد المهدوي
هيئة التحرير

ا ّن انت�ش��ار مذهب �أهل البيت حالة حتمية �س��ي�ؤول �إليها �أمر الب�ش��رية
ال محالة ،وان م�س���ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ ال�س��باب كثيرة ،من ابرزها
الفك��ر ال�ضخ��م واالطروحة المفعمة بعالج الم�ش��اكل الب�ش��رية المزمنة،
فالدي��ن المحم��دي يمثل حال��ة التوا�صل الحي��وي مع مبادئ ال�س��ماء و�إلى
يومنا هذا من خالل ولي اهلل الأعظم الحجة بن الح�سن.Q
ونحــــــ��ن ف��ي ((�ص��دى المهدي)) �س��نفرد لهـــــ��ذه الظاه��رة الحتمية
�صفح��ة خا�ص��ة نتناول خ�لال اعمدتها انت�ش��ار الت�ش��يع فك��ر ًا وعقيدة في
�أغلب بلدان العالم والذي ي�س��هم ان �ش��اء اهلل في تهيئة الأر�ضية المنا�سبة
والجو المالئم للظهور المبارك ل�صاحــــــــب الع�صر والزمان .Q

شيعة لبنان وصدق العنوان

مرقد خولة بنت الحسينQ

صور من عاشوراء لبنان الضاحية الجنوبية

لبنان/اال�سم والموقع:
لبنان او الجمهورية اللبنانية هي إحدى الدول العربية ،وتقع في جنوب
غرب القارة اآلســيوية ،تحدّها ســوريا من الشمال والشرق ،وفلسطين من
الجنــوب ،وتطــل مــن جهــة الغرب علــى البحر األبيض المتوســط بشــاطئ
طوله 225كم.
الواقع الديمغرافي ال�سكاني:
قدّر ســكان لبنان حسب احصائية في ســنة  2008بنحو 3,971,941
نســمة .األكثريــة الغالبــة مــن اللبنانييــن هــم من العــرب ،وهنــاك األرمن
والكرد والسريان.
الواقع الديمغرافي الديني:
تصل نســبة المســلمين الشــيعة في لبنان إلى  %41ونســبة المســيحيين
إلى حوالي  %40والباقي من الســكان هم من المســلمين الس ـنّة والطوائف
األخرى.
لبنان/الواقع االقت�صادي:
يعتبــر لبنــان أحد أكثــر المراكز المصرفيــة أهمية في آســيا الغربية،
ولما بلغ ذروته أصبح يعرف بـ(سويســرا الشــرق) لقوة وثبات المركز المالي
وتنوّعه آنذاك.
اســتقطب لبنان أعداداً هائلة من الســياح لدرجة اصبحت معها بيروت
تعرف بـ(باريس الشرق) ،ولكن وبعد الحرب األهلية هناك تغيرت المعادلة
االقتصادية تلك وكان ماكان.
لقــد جــرت محاوالت إلصالح االقتصــاد بعد ذلــك ،وإ ّن المعروف عن
المجتمــع اللبنانــي أنّــه مجتمــع تجــاري ،وقــد ســمح انتشــار اللبنانيين في
العالم في بناء عالقات تجارية عالميّة.
إ ّن طبيعــة لبنــان مناســبة للزراعــة مــن حيــث وفــرة الميــاه واالراضي
الخصبــة وهــي األعلــى نســبة بيــن البلــدان العربيــة اآلســيوية ،ولكــن
االســتثمارات فــي الصناعــات الغذائية ضعيفة وال تجــذب أكثر من  %12من
اليــد العاملة والناتج من الزراعة ال يتجــاوز  %11من إجمالي الناتج المحلي
وهو األدنى بالمقارنة مع القطاعات االقتصادية هناك.
يركز الصناعيون اللبنانيون على الصناعات التحويلية وإعادة التركيب
لمنتوجات مستوردة.
من أهم الصناعات هناك صناعة األغذية والمنســوجات والكيمياويات
واالســمنت ومنتجــات االخشــاب وتصنيــع المعــادن والمجوهــرات وتكريــر
النفط.
وهناك موارد طبيعية أخرى مثل الحجر الجيري وخام الحديد والملح.
ومــن أهــم الحرف في لبنان صناعة القش والفخــار والخزف والزجاج
المنفوخ والنحاس والنسيج والخشب ،وصناعة السكاكين وصهر األجراس
والحلي من الفضّة وصناعة الصابون والتطريز.
انت�شار ال�شيعة في لبنان:
يتر ّكــز معظــم الشــيعة اللبنانيين في المناطــق الغربية والشــمالية من
وادي البقــاع .كذلــك فــي ضواحي بيــروت الجنوبية .باإلضافــة إلى الجنوب

(جبل عامل) .باإلضافة إلى بقية ربوع الوطن اللبناني.
لبنان والت�شيع:
ما كادت شــمس اإلســام تشــرق على ربوع الشــام ومنها لبنان بطبيعة
الحــال حتّــى حجبت ســدول الظلم نور شــمس الدين الحنيف عــن أهل هذه
الربــوع ،فكانــت سياســة الطلقــاء في حرف اإلســام عن مســاره الصحيح
وإفراغــه مــن روحــه ،متمثلــة تلك السياســة بمــا قام بــه األمويــون وابنهم
معاويــة إبــن قائــد جبهة الكفر أبي ســفيان بخلــق تعاليم جديــدة ليس فيها
من اإلسالم المحمدي شيء .بل إنّها أغرقت بإسالم سفياني بدويّ أموي.
فقــد نــزا أولئك على منبر رســول اهلل بفتاوى جديدة هــي غير ما أراده
اهلل لدينه الخاتم ،ومن رحمة للبشرية حتى لقد استهدف ك ّل من بقي على
أصالة دينه رافضاً الدين المختلق والفتاوى المبتدعة.
حيث كان شــيعة محمد Nهم المســتهدفون وأصحابــه هم المبعدون.
ومــن أولئك ،الصحابي الجليل ..اإليماني المؤمن ابو ذر الغفاري وما فعلته
أيــادي أميــة به من تعذيب وتشــريد ،ومن ضمن ذلك إبعــاد هذا المحمدي
البار إلى لبنان.

وهن��ا لدين��ا وقف��ة ،حي��ث يع��زو ق�س��م من
الباحثي��ن دخول الت�ش��يع �إلى رب��وع لبنان �إلى
زم��ن �أب��ي ذر الغفاري� ،Jإذ انت�ش��ر بو�س��اطته،
وذل��ك بع��د م��ا ب��د�أ اال�س��تئثار االم��وي �أي��ام
الخليف��ة الثالث ،حيث نفي ه��ذا ال�صحابي من
المدين��ة المنورة الى ال�ش��ام ،لكنه لم يبق في
عا�صمته��ا ،وانما �س�� ّير ال��ى االرا�ض��ي البعيدة،
ف��كان م��ا كان من��ه م��ن ن�ش��ره �آرائ��ه ف��ي تل��ك
االطراف خ�صو�صا في الجنوب اللبناني.
مع ا ّن باحثين أخر يقولون إ ّن أصل التشيع اللبناني يعود الى عهد اإلمام
علــي Qوذلــك اثر هجــرة ضخمة من القبيلــة الشــيعية المعروفة (همدان)
التي اسلمت اساساً على يد اإلمام ،Qوتبعته وسكنت الكوفة وذلك بعد ان
اتخذهــا اإلمــام Qعاصمة لــه بعد واقعة الجمل ،ومن ثــم ارتحلت همدان
بتشيعها الى الشام ومنه بواقع الحال لبنان وجنوبه.
وعلــى أيّــة حــال فقــد كان الشــيعة وكانــت اصالتهــم هنــاك ووجودهــم
الواقعي الذي اليمكن أ ْن يستره ستر.
وليــس أدل علــى اصالة وجود الشــيعةفي بلدهم لبنان مــن أنّهم انتجوا
مــن هنــاك رجــاال كان تاريخهــم المع ـاً ،واثرهــم واضح ـاً ليــس فــي تاريخ
الشيعة فقط بل تاريخ المنطقة واالسالم ،ومنهم:
 -الشهيد االول محمد بن مكي (786-734هـ):

امل�ستب�صرون

مديرها :جهاد عبد اهلل.
وتنشــط في اصدار مجلة باســم (نور االسالم) تعنى بالفكر االسالمي
االصيل وقضايا مجتمعية.
 المركز االسالمي للدراسات/بيروت/حارة حريك:مديرها :السيد جعفر مرتضى العاملي.
وتنشــط فــي اصــدارات عقائديــة ،واإلجابــة عــن االســئلة العقائديــة
والكالمية والتاريخية ،ودراســات قرآنية ،وبحثية وفقهية ،وشؤون المرأة
وعلم الحديث.
 مؤسسة القائم/Qفي شمبطار:مديرها :السيد محمد الحسيني.
وتنشــط فــي تقديــم دروس دينيــة ،ودورات ثقافيــة ،ونشــاطات
اجتماعية ،كذلك إحياء مناسبات أهل البيت.K
 مؤسسة آل البيت Kإلحياء التراث/بيروت/الضاحية. المجلس اإلسالمي الشيعي االعلى/بيروت.ورئيسه :الشيخ عبد االمير قبالن.
ال�شيعة اللبنانيون وابطال ا�سطورة الجي�ش الذي ال يقهر:

لقــد وصــل الصلــف بالمســتعمر الغربي الذي يســير على نهــج الصليب
المتصهين أ ْن يعمد إلى إلغاء معالم الوجود الشيعي في لبنان.
بــل ويتعــدى ذلك إلــى طمس أصالتــه ،بأ ْن يجعــل وجوده تابع ـاً لوجود
غيره الذي ليس له تاريخ ،غناك عن وجوده الفاعل أو المؤثر.
فقد أجرم المســتعمر الفرنســي بأ ْن ال يجعل للشــيعة مكانة في مجتمع
لبنان بالرغم من أنهم الجزء األهم هناك.
ولك ـنّ األصالــة تأبى إالّ أن تكون متجــذرة ،وأ ّن الحقيقة ال يمكن إالّ أ ْن
تكــون متأصلــة .فقد عمل شــيعة لبنــان على أ ْن يكونوا شــيعة عقيــدة ،فعالً
وقــوالً ،حيــث عملــت قياداتهــم أ ْن تــدرج فــي هذا المضمــار .لتخلــق منهم
أعجوبة الزمان ،وال ننسى هنا جهود السيد موسى الصدر في نشر المعاهد
والكليات والمؤسسات الجامعية والدينية في إذكاء روح التشيع والتفاعل مع
أبناء الوطن اللبناني ،والعمل الحثيث في إبراز ما عند الشــيعة من عقيدة
تظهــر ترجمتهــا فــي إعــداد جيل متعلــم مؤمن قوي به يســتردّ لبنــان هيبته
بعدما عانى ما عانى من إذالل وعنجهيّة صهيونية من اللقيطة إسرائيل.
وهكــذا كان الطريــق المعبــد بالتضحيات أن يصل بأتبــاع آل محمدN
هناك ألن يبطلوا أسطورة أقوى جيش في العالم.
كمــا يــروّج لذلــك أتبــاع الماســونية والصهيونيــة حيث تمكنــت مقاومة
آل محمــد Nمــن دحر جيــش العدو في أيام معــدودة ،وكأنّهــا بهذا تحقق
خطــوات علــى طريــق التمهيــد المهــدوي وذلــك فــي إضعــاف أعــداء اهلل،
أصحــاب الظلــم والجــور ،وتهيئة أســباب الظهور المهــدوي المقدس حيث
القسط والعدل ،وكان ثبات أصحاب محمد Nومن شايعه في بدر الكبرى
عنوان صدق اليوم على شيعة لبنان.

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

�شكيم علي الفردي  -مالكي  -الجزائر
ولـ ــد (ش ـك ـيــم) عـ ــام 1976م
بمدينة (قسنطينة) في الجزائر،
ن ـشــأ ف ــي أوس ـ ــاط عــائ ـلــة تعتنق
المذهب المالكي ،فشب مالكياً
تبعاً ألسرته.
بداية التعرف على التشيع:
يقول األخ شكيم( :لم يكن لي

وقد قرأ على علماء جبل عامل قبل ان يذهب الى العراق وقد كان يتردد
على دمشق الرشاد المؤمنين فيها.
 المحقق الكركي (نسبة الى كرك نوح في بعلبك) (ت940هـ):وهو معروف في رحالته في البالد االسالمية ومنها ايران.
 الشهيد الثاني زين العابدين بن علي (966-911هـ). والد الشيخ البهائي (984-918هـ). صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني (1011-959هـ).م�ؤ�س�سات �شيعية لبنانية:
عندمــا يذكر أمر مؤسســات الشــيعة في لبنــان فإنّه اول مــا يتبادر الى
الذهن هو:
مرقد ال�سيدة خولة بنت الح�سين/Qفي بعلبك:
فهــذا المرقد الشــريف يقف شــاهد صــدق على ما تعرضــت له عياالت
رســول اهلل Nوعيــال ســبطه اإلمام الحســين Qعلــى يد الطغمــة األموية
الفاســدة من ظلم وسبي وإهانة وتحقير ،وما قاسته بنات البيت المحمدي
مــن مرارة الــذل بعد قتل ســيد الشــهداء .Qومنهم الطفلــة المنكوبة بقتل
أبيهــا ومــا عانتــه مــن عنــاء الطريق من كربــاء الى الشــام ،فلقــد توفيت
مظلومــة بســبب ما قاســته من عذاب ومــن عطش وجوع .فدفنــت هناك في
(بعلبك) ليكون قبرها مناراً يرتاده المؤمنون من كل حدب وصوب.
لقــد خــص اهلل تعالــى منطقــة بعلبــك بوجــود هــذا المرقــد الشــريف
مــن رائحــة اإلمام الحســين Qالعطرة ،والتــي تفوح على أرجــاء المنطقة
بأكملها.
ً
ومن المؤسســات الشــيعية في لبنــان أيضا والتي أخــذت دورها الفاعل
فــي إظهــار دور شــيعة آل محمد Nفــي لبنان وذلك بعد محــاوالت الطمس
االستعماري لوجودهم في وطنهم لبنان .ما يأتي:
 معهد اإلمام المهدي Qللعلوم اإلسالمية/بيروت.وينشــط فــي انــه يعتمــد األســلوب األيســر واألســهل لتحصيــل العلــوم
اإلسالمية ،فهدفه إيصال العلم إلى اكبر قدر ممكن من المسلمين.
 جمعية اإلعداد الخيرية/بيروت/الغبيري:المدير :الحاج علي زريق.
وتنشــط الجمعيــة في تكفــل االيتام وإغاثــة المنكوبين ورعايــة العجزة
والمرضــى والمعاقيــن ممــن ال معيل لهــم .دون التفرقة بيــن طائفة ومذهب
ودين.
 جمعية مؤسسة الجهاد االنمائية/بيروت/حارة حريك:وتنشط في انها تهتم برفع المستوى المعيشي في لبنان.
 مؤسسة اإلمام علي/Qبيروت. جامعة الحضارة العربية واالسالمية العالمية/بيروت:مديرها :الدكتور مخلص الجدّة.
وتنشــط في عرض الوجه الحضاري المشــرق لالسالم وحضارته ولها
 19كلية .والعديد من االقسام.
 -مؤسسة االمام الحسين/Qبيروت:

أي إلمام أو معرفة بمذهب التشيّع!
وفي يوم من األيام دار حديث بيني
وبين أحد أصدقائي ـ الذي عرفت
بعد ذلك أنّه من أتباع مذهب أهل
البيت ،Kحتى طرق سمعي اسم الشيعة ،وبدأ صديقي يحدثني عن
أسس هذا المذهب وبداية نشوئه والمراحل التي مرّ بها منذ البداية،
فذكر في حديثه جملة من القضايا التاريخية التي تعرّض فيها أهل
البيت Kلجور من تولّى شؤون الخالفة اإلسالمية ،وكيفية تنحية
هؤالء الحكّام ألهل البيت Kعن مقامهم الطبيعي الذي أراده اهلل
تعالى لهم ،ثم ذكر لي معتقدات هذه الطائفة وأحكامها العبادية،

والتراث الفكري الضخم الذي كتبه علماء الشيعة في الفقه والتفسير
والتاريخ والحديث والفلسفة واألدب وغير ذلك.
فأدهشني حديثه! فطلبت منه المزيد وجعلت أقارن بين ما عند
الشيعة ،وما عندنا نحن أبناء العامة.
الوصول إلى جادّة األمان:
يقول األخ شكيم الفردي :وقد لمست خالل زيارتي لقبر السيدة
زينب إبنة اإلمام أمير المؤمنين Lفي سوريا ،الجوّ المعنوي المفعم
بالروحانيّة ،فوقفت أمــام ذلــك المشهد مستلهماً منه العطاءات
التربوية التي منحتني النفحات اإليمانية ،وغرست في نفسي الكثير
من الوعي والمعرفة ،فــإ ّن المشهد نقلني إلــى عالم ملؤوه اإليمان

والورع والتقوى ،فأثار فطرتي ،وأزال عن بصيرتي الحجب التي كانت
تمنعني من رؤية الحقّ.
فأثّر ذلك المشهد في نفسي أثــراً كبيراً ،بحيث دفعني للبحث
والمطالعة حول مكانة ومنزلة أهل البيت Kعند اهلل سبحانه وتعالى،
حتى عرفت بعد ذلك مكانتهم ،وعرفت أنّهم عدل الكتاب ،وسفينة
نوح ،ونجوم الهداية ،فقلت :ال أحيد عنهم وال أختار إالّ طريقتهم ،إذ
ال يسع المؤمن االعتصام من الضالل إالّ بالتمسّك بهم واالنضواء تحت
لوائهم ،فتشرفت باعتناق مذهبهم عام 2001م).
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التتمات

تتمة ...شرح زيارة آل ياسني
وتلقاهــا العلمــاء بالقبــول واالذعــان وجــرت ســيرتهم على االلتــزام بها
وترتيلهــا اثنــاء القيــام بشــعيرة الزيــارة لإلمــام الغائب Qوهذا يكشــف عن
وجود سيرة علمائية فضال عن سيرة اخرى مالزمة لها من قبل المؤمنين على
تلقــي هــذه الزيارة والعمل بهــا ،فهي وإ ْن لم تكن من طريق االثبات الســندي
تمــر برجــال ثقاة في جميع سلســلة الســند إالّ أنّها من حيــث المضمون متلقاة
بالقبــول والعمــل وهذه الســيرة ذات داللة واضحة علــى أ ّن المضامين الواردة
فــي الزيــارة مقبولة وال تصطدم بالمنافي العقائــدي أو الفقهي أو غيره ،مما
يعكس لنا الرضى بهذا المضمون واالمضاء له إ ْن لم نقل أنّه يكشف عن الحث
عليــه وااللتــزام بــه ،فالذي يالحظ حالــة العلماء المدققين فــي طرق وصول
األحاديث ويالحظ في ذات الوقت التزامهم بهذه الزيارة اثناء اداء المراسم
يطمئن إلى أ ّن المضامين مقبولة ومرضية وينبغي لإلنسان المؤمن أ ْن يجعلها
نافذة من نوافذ االرتباط مع اإلمام.Q
وال اقل فإ ّن هذه الزيارة ليست مرفوضة ولمْ يصدر بشكل واضح او خفي
أ ّن هذه الزيارة الّفت على لسان اإلمام ،كما صدر ذلك في حق بعض االدعية
حيث شكك بعض العلماء في صدورها وانتسابها إلى اإلمام ،مما يشكل حالة
مــن عــدم االطمئنــان في األخذ بــه بخالف ما نحــن فيه من زيارة آل ياســين
حيث أنّها:
 .1وردت في الكتب المشهورة.
 .2تلقاها العلماء بالقبول والعمل.
 .3لم ينعكس ألينا أي رفض لها وعدم قبول من قبل العلماء وال غيرهم.

وبذلــك نطمئــن إلــى حــد مــا بمضمــون هــذه الزيــارة ونبــدأ بالشــرح
لمضامينهــا التــي تتحدث عــن صفات المولى وعــن ما ينبغي لنــا عند التوجه
بــه إلــى اهلل ســبحانه وتعالى من كيفية وطريقة ،مســتمدين العــون لذلك من
رعايته ومنّه فمنه واليه هذه البضاعة المسجاة.
المحور الثاني :شرح فقرات الدعاء ونبدأ بالفقرة األولى:
(بِسْـ ِـم اهللِ الرَّح ْٰمـ ِـن الرَّحِيـ ِـم الَ َألمْـ ِـرهِ تَعْقِلُــو َن وَالَ مِ ـنْ أَوْلِيَائِ ـهِ تَ ْقبَلُــو َن
حِ ْكمَ ـةٌ بالِغَ ـةٌ َفمَا تُغْنِي النُّ ُذ ِر عَنْ َقو ٍْم الَ يُؤْمِنُو َن السَّ ـاَمُ عَلَيْنَا وَعَل َٰى عِبَادِ اهللِ
الصَّالِحِينَ.
إذا أردتم التّوجه بنا إلى اهلل تعالى والينا فقولوا كما قال اهلل تعالى .)...
من هذه الفقرة الشريفة نلتمس عدة أبحاث وأمور:
 .1الكيفيــة التــي كان يخاطب فيها اإلمام Qأتباعه حيث ينبغي علينا أ ْن
تكــون لنــا نظرة تجاه التوقيعات الشــريفة التي صدرت مــن اإلمام .Qلما في
ذلك من بناء للثقافة المهدوية وترقية المعرفة في أساليب الخطاب الذي كان
يصدر من اإلمام Qألتباعه.
 .2إ ّن هــذا الخطــاب صــادر من اإلمــام Qإلــى مواليه وشــيعته وأتباعه
يع ـرّف فيــه عن بعض خصائصــه ويتحدث من خالله عن بعــض ما يجب على
هؤالء األتباع وما ينبغي لهم القيام به.
 .3ابتــداء الحديث منه Qبالبســملة وال نقف مع هــذه الفقرة كثيراً فإ ّن
األبحاث التفســيرية والبالغية قد تناولت ثمرات التصدير بالبسملة وشرحت
ذلك بشكل وافي.

تتمة ...مالمح آخر الزمان ودولة اإلمامQ
 .1إ ّن الساعة قريبة:
ً
ً
يقول تعالى( :إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدا*وَ نَراهُ قَريبا).
وربّما يقال هنا إ ّن القرب ليس بحساب الزمن وإنّما القرب بالنسبة هلل،
أل ّن كل بعيــد هــو عند اهلل قريب ..فاهلل تعالى تتســاوى عنده األمكنة واألزمنة
بــل هــو عزوجل فوق الزمان والمــكان ،وهو الذي خلق الزمــان والمكان ..وقد
يكون المراد من اقتراب الساعة ليس بحساب الزمن البشري وانّما بحسابات
إلهيّة.
أي يتصــور البعــض أ ّن القضية قريبة كما في الحســابات اإللهية باعتبار
(إِنَّهُ ـمْ يَرَوْنَ ـهُ بَعيداً*وَ نَراهُ قَريباً) فكل شــيء يراه البشــر بعيداً فهو عند اهلل
قريــب .وإ ْن كانت هذه اآلية قد فسّــرت بعصر ظهــور اإلمام المهدي Qوليس
بيوم القيامة ،والظاهر من النصوص الشــريفة هو القرب بالحســاب الزمني
البشري ،ولذا يقول النبي( Nبعثت أنا والساعة كهاتين).
وقــد يقــول قائــل :لقد مضى على وفــاة النبي Nقرابة أربعة عشــر قرناً
ولــم تأت الســاعة ،فأيّ قــرب هذه فيكون المقصــود _واهلل أعلم_ ليس قرب
األيام والشهور وانّما القرب بحساب عمر األرض وعمر الكون وعمر الدنيا.
فالمقصــود مــن نهايــة الدنيــا وآخــر الزمــان ،وقــرب الســاعة ،هــو أ ّن
الدنيــا التــي نق ـدّر لها ..مضــى أكثر عمرهــا ..ولم يتب ـقّ إالّ القليــل ..ومن هنا
جاء القرب ،والدليل على ذلك أ ّن قول الرسول هذا جاء في خطبته Nقبيل

المغرب والناس يتهيؤون للصالة ،فقوله( Nإنّما مضى من الدنيا فيما بقي
منها مثلما مضى من يومكم هذا مما بقي منه.)..
بمعنــى أ ّن الرســول Nيريد أ ْن يقول :إنّه مضــى أكثر اليوم وبقي قليله..
كذلك هو عمر الدنيا.
فالمــراد مــن فتــرة آخــر الزمــان هي الفتــرة األخيــرة من حيــاة األرض
والكون.
 .2دولة العدل اإللهي غير مرتبطة بحياة اإلمام:Q
مــن خالل متابعة الروايــات الواردة في ذلك يبدو أ ّن دولة العدل والدولة
اإللهية العادلة والكاملة غير مرتبطة بعمر اإلمام.Q
وهنا يرد الســؤال وهو :من يحكم بعد اإلمام ..Qهل أناس مهديون من
ذريتــه؟ فيرد الجواب وكما في الروايــات أنّه أوّل من يحكم بعد اإلمام الحجة
 Qهــو اإلمام الحســين ،Qحيث للموضوع عالقة ببــدء عصر الرجعة ..وإ ّن
هذه الدولة تستمر بعد وفاة اإلمام.Q
إ ّن مصطلــح آخر الزمــان ليس آخر الزمان بحســاب اللحظات والدقائق
واأليام والسنوات وانّما هو عصر وحقبة ربانيّة ،ومرحلة من مراحل البشرية
ومراحل األرض.
بخط
إ ّن آخر الزمان بحســب النصوص بدأ من رســول اهلل Nوهو يسير ّ
تصاعديّ ..أل ّن الرسول Nهو آخر األنبياء ،واإلسالم آخر األديان.

وقــال اإلمــام الزركانــي يحكــي في (شــرح المواهــب) :عــن العالّمة
الســمهودي أنّــه قال( :هذا الخبــر يُفِهم وجود من يكون أهالً للتمســك به
من عترته في ك ّل زمن الى قيام الساعة ،حتى يتوجّه الح ّث المذكور على
التمسّــك به ،كما أ ّن الكتاب كذلك ،فلذا كانوا أماناً ألهل األرض ،فإذا
ذهبوا ذهب أهل األرض.
ولكن ربّما يقال إ ّن هذا الحديث الشــريف ال يدل على شخص اإلمام
محمد بن الحســن العســكري ،Qبل غاية ما يدل عليه هو وجود شــخص
مــن العترة عدل للقران الكريم ،وال يلــزم أ ْن يكون هو اإلمام المهديQ
الذي ينتظره اتباع مذهب أهل البيتK؟
فنقول :أوّال :إ ّن في هذا الحديث الشريف داللة واضحة على عصمة
العتــرة الطاهــرة ،وذلــك النّنا لــو قلنا بعــدم عصمتهم Kللــزم افتراق
القــرآن عــن العتــرة ،وهــذا باطــل لقولــه( Nلــن يفترقا حتى يــردا علي

الحــوض) ،مضاف ـاّ إلــى ذلك إ ّن الحديث الشــريف يبين لنا أ ّن التمســك
بالكتــاب والعتــرة نجــاة مــن الضــال ،فلو قلنــا بعدم عصمتهــم Kفإ ّن
معنــى هــذا أنّــه يجــوز عليهــم الخطأ ،فلــو فرضنــا أنهم قد اخطــؤوا في
مســألة متعلقــة بالديــن للــزم من ذلك أنهم قــد اخذوا بنا إلــى الضالل،
وهــذا خــاف مــا ورد في الحديث مــن قوله( Nمــا إ ْن تمســكتم بهما لن
تضلوا بعدي أبدا).
ثاني ـاً :وجــود النصوص التي تبيّــن لنا أ ّن الخلفاء بعــد النبي Nاثنا
عشر خليفة كلهم من قريش _كما ورد ذلك في (صحيح البخاري) كتاب
االحــكام باب االســتخالف_ ،وكذلك حددت الروايات شــخصية اإلمام
المهدي ،Qفبعضها ذكرت أنّه من ذرية فاطمة ،Pوالتاســع من ذرية
الحســين Qوابن اإلمام الحسن العسكري ،Qفقد ورد عن الصادقQ
قال( :قال ســلمان المحمدي Jأنّه قال( :رأيت الحســين بن علي Lفي

 .4قولــه( Qال ألمــر اهلل تعقلون) هــذه العبارة عبارة تحمــل في طيّاتها
الكثيــر مــن المعاني ،فهي وما يأتي بعدها من عبــارات فيها نوع من الخطاب
الشديد والعتاب القوي لالتباع ويحتمل أ ّن التصدير لهذه العبارة جاء تحذيراً
لالتباع والشــيعة لعظم ما ســيقع من غيبة طويلة يغيب فيها اإلمام عن شــيعته
وال يلتمس أمره ،فلكي يؤمن اإلمام التباعه مصدات االنزالق في الفتنة ابتدأ
بخطــاب لهجته العتاب والتشــدد ألجــل أن يعكس اليهم الحالة التي ســيمرون
بها ،ولكي ال يقع منهم ما يخاف عليهم كما حصل بعد شهادة ابيه Qوتفرق
بعض االتباع عنه.
فكان من المناســب أ ْن يتصدر الخطاب بهذه اللهجة ثم تلى هذا العتاب
أ ّن هذه الحالة التمحيصية والبالئية هي حالة حكمية اقتضتها اإلرادة اإللهية
وس ـجّلتها اآليــات الكريمــة التــي تحدثت عــن الفتنة ورغــم ذلــك أ ّن قوماً من
المؤمنيــن يقعون فــي الفتنة كل حين ،قال تعالى( :أَ حَ ِس ـبَ النَّاسُ أَ ْن يُتْرَكُوا
أَ ْن يَ ُقولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُ ْفتَنُو َن).
 .5قولــه( Qالســام علينــا وعلــى عبــاد اهلل الصالحيــن) هــذه العبارة
يعكــس فيهــا اإلمــام Qآليــة االبتــداء في الحديــث معــه ،وأنّه الب ـدّ ان يبتدأ
بالسالم وأ ْن يكون عاماً وشامالً له وألهل بيته ولجميع عباد اهلل الصالحين،
لمــا في الســام من داللة تعكس عن نفســية المخاطــب للمخاطب من خطاب
تودّدي يحمل في أجوائه الوئام والســام والتقرب بخالف ما لو كان الخطاب
معراً عن الســام فإنّه ال يكشــف عن نفسية المخاطب ،وهذا احتمال وهناك
احتماالت أخرى يمكن أ ْن نلتفت إليها ،وتذكر شرحاً لهذه الفقرة ولكنّنا روماً

وإ ّن الروايات عندما تذكر آخر الزمان فإنما تقصد عصر اإلمام المهدي
 Qال ّن عصره يقع آخر الزمان.
وإ ّن دولتــه Qتقــع فــي الحقبــة األخيرة من عمــر البشــرية ،وهي حقبة
ممتدّة.
 .3المالمح العامّة آلخر الزمان:
الحديــث النبــوي الشــريف يقول متحدّث ـاً عن اإلمام المهــدي( :Qيمأل
األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً).
إ ّن إمتــاء األرض _قطع ـاً_ ال يقع في لحظــة تاريخية واحدة ..بل يظهر
هنا الملئ تدريجياً ..فإ ّن األرض في مشوارها الطويل ،بدأ بها الظلم يتراكم
ويتراكم وهكذا حتى تمتلئ ،ثم يأتي من يملؤها إثر ذلك قسطاً وعدالً ،وهو
اإلمام المهدي.Q
وإ ّن المهدي من أشراط الساعة ،حيث الشرط هو العالمة.
إن الروايــات التــي وردت حول الحديث عن مالمح آخر الزمان والتي من
أهمهــا وأكبرهــا ظهور اإلمــام المهدي ..Qوهــذا ال يختلف عليــه إثنان ..وإ ّن
الروايــات هــذه يمكن تصنيفها الــى اصناف ،فمنها ما يتحــدث عن المالمح
االجتماعية ..واالخالقية ..االقتصادية ..والمالمح الكونية لتلك المرحلة.
ومنهــا تلــك التي تتحدث عــن المالمــح الكونية آلخر الزمــان حيث أمور
تحدث قبل الظهور المفدّى ،وأمور تحدث بعده..

لالختصار تركناها.
 .6قوله( Qفإذا اردتم التوجه بنا الى اهلل تعالى والينا فقولوا) فإن هذه
العبــارة وإ ْن صــدرت بإرادة المتحــدث ،وأ ّن التوجه إلى اهلل ســبحانه وتعالى
أمــر اختيــاري إالّ أ ّن الواقــع الــذي تريــد ان تحكيه لنــا أ ّن كل توجه ســواء كان
بقصد او بغير قصد إلى اهلل سبحانه وتعالى ال يكون إالّ عن طريق أهل البيت
 ،Kوفــي نفــس الوقت فإ ّن هذا التوجه ليس بمعزل عن اإلرادة اإللهية ونفي
الغلــو ،وكذلــك فإ ّن هذا المقطع يؤكّد على أ ّن ســببية أهــل البيت Kوكونهم
عنصــر الفيــض في عالم الوجــود أمر ال ريب فيه والشــك ،فالمقطع يريد أ ْن
يحكــي لنــا انحصاريــة التودد إلــى اهلل ســبحانه وتعالى وســببيته بهم Kوأ ّن
الســبب المتصل بين األرض والســماء هو ،Qفلوال وجوده المبارك النعدمت
ســائر الوجــودات وتالشــت ،القتضــاء الحكمة االلهيــة ليكون فيضهــا الدائم
عــن طريقــه Qواكــدت جملة مــن الروايات هــذا المعنى ،ففــي الحديث عن
أبــي جعفــر Qأنّه قال( :إنّما يعرف اهلل عزوجل ويعبده من عرف اهلل وعرف
إمامــه منّــا أهل البيــت ،ومن ال يعرف اهلل عزوجل وال يعــرف اإلمام منّا أهل
البيــت فإنّمــا يعرف ويعبد غيــر اهلل هكذا واهلل ضالالً) وفــي حديث آخر عنه
 Qقال( :ذروة األمر وســنامه ومفتاحه وباب االشــياء ورضى الرحمن تبارك
وتعالى الطاعة لإلمام  ...اما لو أ ّن رجالً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع
مالــه وحــج جميع دهره ولــم يعرف والية ولي اهلل فيواليــه ويكون جميع أعماله
بداللته إليه ما كان له على اهلل حق في ثوابه ،وال كان من أهل اإليمان).

فهنــاك روايــات تحدّثــت عــن تغييــرات مناخيّة كبيــرة تقع على مســتوى
األرض ،مثــل كثــرة الــزالزل ..أو تصاعدهــا بوتيــرة كبيــرة جــداً ،أو كثــرة
الفياضانــات المفاجئة أو كثرة األمطــار أو قلّتها ..أو االضطرابات المناخية..
التــي يمكــن إرجاعها إلى التخريب الكبير الذي عمله اإلنســان في األرض من
حيث يدري او ال يدري ،فغيّر ذلك في موازين البيئة ،..فحدث فيها ما حدث
من أمور كاإلحتباس الحراري وما اليه.
كذلك الضنك االقتصادي الشديد الذي يعيشه الناس في آخر الزمان..
بحيــث يتمنّــى المؤمــن المــوت صباح ـاً ومسـ ًـاء لمــا يرى مــن تكالــب الناس..
ونتيجــة المذاهــب االقتصاديــة األرضيــة التي لــم تجلب للنــاس إالّ مزيداً من
الفقر والمعاناة.
ف���إذا جاء الأم��ل الجديد ..الأم��ل الإلهي ..الإم��ام المهدي
 ..Qف�س��وف يكون الخير كله ..و�سوف تكون الفترة المتبقية من
عمر الب�ش��رية ،والكرة االر�ضية �س��وف تكون فيها نعمة لم تنعم
بمثلها قط.
هذا وتوجد في صفحة المركز العديد من المحاضرات المهدوية يمكنك
عزيزي القاريء متابعتها واالستفادة منها في بناء أفكارك المهدوية.

تتمة ...حديث الثقلني ووجود اإلمام املهديQ
حجر النبي Nوهو يقبّل عينيه ويلثم شفتيه ويقول :أنت سيد بن سيد أبو
ســادة ،أنــت حجة بن حجة أبــو حجج ،أنت اإلمام ابــن اإلمام أبو األئمة
التسعة من صلبك ،تاسعهم قائمهم).
وورد عــن حذيفــة بن اليمان ،قال( :خطبنا رســول اهلل Nفذكر ما
هــو كائــن ثم قال :لو لم يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطوّل اهلل تعالى ذلك
اليوم حتى يبعث اهلل رج ًالً من ولدي إســمه إســمي ،فقام ســلمان وقال:
يــا رســول اهلل من أيّ ولدك هــو؟ ،قال :من ولد هــذا ،وضرب بيده على
رأس الحسين.)Q
وكذلــك ورد عــن جابر بن يزيد الجعفي قال( :ســمعت جابر بن عبد
اهلل األنصــاري Jيقــول :قــال لي رســول اهلل :Nيا جابــر :إ ّن أوصيائي
وأئمــة المســلمين من بعــدي أوّلهم علي ،ثم الحســن ،ثم الحســين ،ثم
علي بن الحســين ،ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ســتدركه يا جابر

فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الســام ،ثــم جعفر بــن محمد ،ثم موســى بن
جعفــر ،ثــم علــي بن موســى ،ثم محمــد بن علــي ،ثم علي بــن محمد،
ثــم الحســن بن علي ،ثم القائم إســمه إســمي وكنيته كنيتــي ،محمد بن
الحســن بن علي ذاك الذي يفتح اهلل _تبارك وتعالى_ على يديه مشــارق
األرض ومغاربهــا ،ذاك الــذي يغيب عن أوليائه غيبــة ال يثبت على القول
بإمامتــه إالّ مــن امتحــن اهلل قلبــه لإليمان ،قــال جابر :فقلت :يا رســول
اهلل فهــل للناس اإلنتفاع به في غيبته؟ ،فقال :إي والذي بعثني بالنبوة،
إنّهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كإنتفاع الناس بالشمس وإ ْن سترها
ســحاب ،هــذا من مكنون ســر اهلل ،ومخــزون علــم اهلل ،فاكتمه إالّ عن
أهله)( .ينابيع المودة).

تتمة ...العلماء واملسألة املهدوية (الشيخ البالغي مثالً)
بالعلمــة البالغي يعني كشــف الوظيفة لهــذا الواقع الذي
التعريــف ّ
نعيــش فيــه ،والعمل على أساســه ،ويعنــي تهيئة األرضيــة لقضية اإلمام
للعلمة حول اإلمام الثاني عشــر،
المهــدي ،Qوهنــا أشــير إلى رســالة ّ
فإنه في كتابه (نسمات الهدى ونفحات المهدي ،)Qطرح قضية انتظار
الفــرج والعقيــدة المهدوية واثبات وجود اإلمام الثاني عشــر بادلة شــافية
وكافية.
قــال تعالــى( :الَّذِينَ آتَيْنَاهُ ـمُ الْكِتَــابَ يَع ِْر ُفونَهُ َكمَا يَع ِْر ُفــو َن أَبْن ََاءهُمْ
وَإِ َّن َف ِري ًقــا مِّنْهُ ـمْ لَيَ ْكتُمُو َن الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُو َن*الْحَ ـقُّ مِن رَّبِّكَ َفالَ تَكُونَنَّ
مِ ـنَ الْمُمْت َِرينَ*وَلِك ٍُّل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا َفاسْ ـتَبِ ُقواْ الْخَيْ ـرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ
يَ ـأْتِ بِ ُك ـمُ َُّ
الل جَمِيعًا إِ َّن ََّ
الل عَلَى ك ُِّل شَ ـيٍْء َقدِيرٌ) ،في هذا األمر يفســر
الخيرات بان ابرز مصاديقها الوالية ،فكيف استفاد هذا المعنى؟.
العلمــة البالغــي :إ ّن لــكل أمّة شــريعة اُمــرت باتباعها ،وقد
يقــول ّ
نســخت بعــض الشــرائع فســارعوا إلــى الحــق واطلبــوا أ ْن تكــون خيــرات
االحكام في شــريعتكم ســبقاً لكم والغاية شــريفة في مسارعتكم .ويستدل
العلمــة بالروايــات من الكافي وبحديث الغدير وبحديــث الثقلين على أن
ّ
أهم مصاديق الخيرات هي الوالية ،للتمسك بمصداق أ ّن العترة الطاهرة
هي قرين الكتاب.
والمالحــظ أ ّن أهل البيت Nيحثوننا على إحياء أمرهم( :رحم اهلل

من أحيا أمرنا) .فهم ال يريدون بذلك إال تواصل المجتمع بهم حتى ينتهي
إلــى اإلمــام الثانــي عشــر Nوال شــك أنه من جملــة إحياء أمرهــم إحياء
علمائهــم الذيــن حفظــوا لنا تراثهــم وبينوه لنا وكشــفوا ودفعوا الشــبهات
عنه.
وهــذا األمــر يربط بين إحياء ذكرى وآثار العلمــاء ،وإحياء أمر أهل
البيت.K
أ ّن أهــل البيــت كانــت لهــم مدرســة كبيــرة وقابليــات هذه المدرســة
العظيمــة لــم تســتحصل بعــد ،يعنــي مانــزال نحــن فــي بدايــة االمــر من
استكشاف ما في هذه المدرسة من قابليات عظيمة وتتمكن هذه المدرسة
مــن االجابــة على متطلبــات العصر ،وحل المشــاكل لكل مجتمــع وفي كل
عصر ،مشــكلتنا اننا لم نتمكن من ان نكشــف كل ما في هذه المدرســة،
والعلمــاء هــم الذيــن يقومــون بكشــفها ،وليس األمــر منحصــراً بالعلماء
الذين جاؤوا من بعد األئمة ،بل بالعلماء في زمن األئمة ،KاألئمةK
أنفسهم كانوا يصرّون على لجوء الناس إلى أصحابهم وعلماء أهل البيت
ورواة حديثهم ،وهذا األمر ان دل على شيء إنّما يدل على ان الرجوع الى
العلمــاء يرتبــط ارتباطاً وثيقاً بإحياء أمر أهــل البيت ،Kولو نهمل هذه
الحلقة الواســطة (اي العلماء) الذين بيننا وبين هذه المدرســة ،لو نهمل
الرجــوع الى هؤالء فهذا يعني اهمال هذه المدرســة ،وهذا يعني ابقاءها

فــإ ّن هــذه اآليات فســرتها الكثيــر من الروايات كما ســتأتي اإلشــارة
إليهــا بالرجعــة وهنا البد للبحــث في هذه الروايــات ومفادها وداللتها من
إعتمــاد المنهج التفســيري ،بينمــا إذا أردنا الحديث عــن قضية تأريخية
لهــا ارتبــاط بالرجعــة البد مــن إعتماد المنهــج التأريخي فــي إثبات داللة
الحادثــة التاريخيــة علــى قضيــة الرجعــة ،فقضيــة أولئك القــوم األلوف
الذيــن خرجــوا حذر المــوت فأماتهم اهلل ثم أحياهم هــي قضية ذات بعد
تأريخي البدّ من الحديث عنها بمنهج تاريخي وكذلك ما وقع من إحياءات
بعد البعثة النبوية الشــريفة في األمّة اإلســامية وقد سجلته كتب التاريخ
بشكل وافر ،فإ ّن الكثير من الناس الذين توفوا وماتوا رجعت لهم الحياة

مرة أخرى وشكلت رجعتهم بالنسبة ألينا حادثة تأريخية ،فللحديث عنها
ومقدار داللتها البدّ من االستعانة بالمنهج التاريخي.
بخالف ما لو كان هناك بحث عقلي يرتبط بالرجعة من اســتحالة او
إمــكان كمــا في بعض الشــبهات التي تلقى تجاه الرجعــة ،فالبدّ فيها من
اتباع المنهج العقلي.
هنــاك جملــة من األبحــاث التي الب ـدّ مــن إثرائها عنــد الحديث عن
الرجعــة بعــد أ ْن ينتهــي الحديــث عن أصل إثباتهــا ,وهي هــل أ ّن الرجعة
جــزء مــن عالم البرزخ أو من عالم الدنيا ،وهل هي خاصة ببعض الناس
أم عامة لكلهم ،وإذا كانت خاصة ببعضهم فمن هم الذين يرجعون؟.

فبالرغم من غياب الحجة فإ ّن إيمان هؤالء القوم اقوى من ايمان من
كان حاضــرا فــي زمن الحجة وهــذا اليحصل إالّ لمن صــارت عنده الغيبة
بمنزلة المشاهدة ،وبذلك هم أفضل من أهل كل زمان؛ فعن اإلمام زين
العابدين Qأنّه قال( :إ ّن أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته والمنتظرين
لظهــوره أفضــل من أهــل كل زمــان ،أل ّن اهلل تبارك وتعالــى أعطاهم من

العقــول واألفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عنهم بمنزلة المشــاهدة،
وجعلهــم فــي ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بين يدي رســول اهللN
بالســيف ،أولئك المخلصون حقاً وشــيعتنا صدقاً ،والدعاة إلى دين اهلل
سرّاً وجهراً).
هؤالء اخذ اهلل سبحانه ميثاقهم ،وكتب االيمان في قلوبهم وأيّدهم

على حالة ال نتمكن ان نعرفها جيداً.
إ ّن النــاس يتســاءلون كيــف يتمكن اإلمام المهدي Qمــن قيادة هذه
المجتمعــات المختلفة فــي لغاتها ،في افكارها ،فــي حضاراتها ،ولكننا
العلمة البالغي النجفي ،Gاذ
يمكن ان نجد بعض االجابة عند الشــيخ ّ
ان لــه أثــراً واضحاً في مســألة الحــوار بين االديان ،فكمــا يقول العالمة:
ولهــذا يأتــي عيســى Qمث ـاً ويطــوع النصارى ،انــه يصلي خلــف اإلمام
المهدي.Q
العلمــة البالغــي هــو أول من أســس في هذا
ونســتطيع أ ْن نقــول ان ّ
الطريــق ،وحينمــا كان يتنــاول المصــادر وآراء هــذه االديــان مــن اهــل
الكتاب ،كان ينقدها نقداً شــفافاً ،مبنياً على الدليل ،لم يجرح فيهم،
ولكــن كان يعتمــد القــرآن اساس ـاً ،يعتمد علــى حقائق التأريــخ ،ويعتمد
التناقضــات الموجــودة فــي كتبهــم اساس ـاً ،والتهافــت الــذي حصل لدى
كتّابهم ،وينطلق من البديهيات ،هذه كلها اسس كان ينطلق منها حينما
يريد أ ْن يتحدث.
أمّــا صــور الدفاع في حــواره مع االديان ،فكان يدافــع عن التوحيد،
عــن النبــوة واالنبياء ،عن عصمتهــم ،عن القرآن ،عــن الصحيح ،عن
كتــب اهــل الكتــاب ،وكان يدافع عن مســألة اإلمامة والواليــة ،ويبرز في
حديثــه كيــف ان الكتاب الصحيح فــي العهدين قبــل التحريف ،كيف كان

يبشــر برســول اهلل Nوهذا التبشير برســول اهلل بمعنى التصديق بكل ما
يقول به رســول اهلل ،Nكما ان رســول اهلل Nبشر بالمهدي (حتى لو لم
يبــق إال يــوم واحد من الدنيا لطول اهلل ذلك اليوم) و(يمأل االرض قســطاً
وعدال كما ملئت ظلماً وجورا) ،و(يوافق اســمه اســمي) ،وهناك أحاديث
كثيرة وروايات كثيرة تؤكد هذا المعنى.
فالعلمــة البالغــي يأتــي ليضع يده على اســاس المشــكلة فيقول ان
ّ
هنــاك تحريفاً فــي التوراة واالنجيل الن هناك نبــوءة بمحمد Nيأتي من
العلمة
بعدي ومبشراً برسول اسمه احمد ،وهناك استدالالت قوية لدى ّ
البالغي في اثبات هذا المعنى ،وبالتالي فهو يضع يده على اصل الموضوع
فيأتي في مجمل تفســيره مؤكداً اإلمامة ومشــيراً إليها في مبحث العقائد
ويتكلــم في موضوع اإلمامة وبشــكل مفصّل عن اإلمــام المنتظر ،Qوهو
يتبنى المدرســة (مدرســة أهل البيت )Kفي خصــوص ارهاصات ظهور
اإلمــام الحجــة Qوكيف هي مالبســات الظهور وعالمــات الظهور ،وهو
العلمة العظيم
ج ـدّ متفائل في هذا الباب ،ومن الطريــف في حياة هذا ّ
هو أنه لم يكتف بتقديم الدراسات بهذا الخصوص بل كان يشارك الناس
في مجالسهم من اجل احياء ذكرى اإلمام المهدي.Q

تتمة ...نافذة ّ
نطل من خاللها على دولة آل محمدN

وهل الذين يرجعون يلتقون بالناس؟.
ومتــى تبــدأ الرجعــة؟ وهل يرجــع جميــع األئمة بل
ً
أيضا؟ فهل الرجعة على مراحل أم مرحلة
واإلمام المهدي
واحــدة ،ثم ماهو نمط المعيشــة في عالــم الرجعة؟ وهل
الرجعــة روحية أم باألبدان؟ وهل هي شــاملة لكل الكون
أو الكرة األرضية أم خاصة بأمكنة كالكوفة والمدينة؟.

ومن يحكم في الرجعة اذا رجع إمامان أو أكثر.

تتمة ...أعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الناس إيماناً

بــروح منــه بنص ما نقله صاحب (الكافي) عن اإلمام الصادق Qإذ قال:
(ليغيبــن عنكــم صاحب هــذا األمر..حتى يقال :مــات أو هلك ،في أي واد
ســلك؟ ولتكفأن كما تكفأ الســفينة في أمواج البحر ،ال ينجو إالّ من أخذ
اهلل ميثاقه ،وكتب اإليمان في قلبه ،وأيّده بروح منه).
ممــا يعنــي أ ّن هنــاك فئتيــن مــن النــاس فــي آخــر الزمان مــن حيث

وهــل بعــد دولــة المهــدي دولــة أخــرى ثــم هــل يوجــد تعــارض بيــن
احاديــث والتقليــن ،ثــم هــل بينهــا وبيــن احاديــث الثقليــن لقولــه (حتــى
يــردا عل ـيّ الحوض) وهــل تتعــارض أحاديث الرجعــة مع اســتمرار إمامة
اإلمــام المهــدي ومع بعــض اآليات القرآنيــة كالبرزخ في قلــوه تعالى ( َكالَّ
إِنَّهــا َكلِمَ ـةٌ هُ ـوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائ ِِهمْ بَ ـرْزَخٌ إِلى يَو ِْم يُبْعَثُــو َن) وهل يوجد في
الرجعــة ابليــس وهــل يوجد تعددية دينيــة أم ان هناك ديــن واحد وما هي
حقيقــة وضــع قبور األئمة Kومطلقات اســتحباب زيارتهــم بعد رجعتهم
وخروجهــم من قبورهم وغيرها من االســئلة التي ســوف نتناولها في هذه
االبحاث ان شاء اهلل تعالى.

االيمان والتصديق بوجود صاحب األمر :Qاألولى هي من صنف (اعجب
النــاس ايمانــا) والثانيــة مــن صنف الذين قالــوا :مات او هلك بــل في ايّ
واد سلك...
وهنــا البــد لنا من وقفة تأمل لمراجعة أنفســنا لنرى مــن أيّ الفئتين
نحن.

األدب المهدوي

شعر شعبي
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شعـــراء مهدويون

السيد محسن األمني العاملي

السيد سعيد كاظم الصافي

ظــــــــــــــــــــلم الزمن
يـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم يَـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن يِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــزاح ظ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــر راي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــك
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــزاح ظ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن
***
ي ـبــن ال ـح ـســن م ــا ت ـنــوصــف حــالـتـنــه
جـ ــور وظـ ـل ــم ت ـ ــدري ان ـم ـلــت دنـيـتـنــه
ن ـ ــار وتـ ـش ــب إبـ ـك ــل ح ـش ــه حـســرتـنــه
يــال ـغــايــب او وجّ ـه ـنــه إلـ ــك شـكــوتـنــه
ون ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــح ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد او جـ ـ ـ ــم دوب نـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــر بـ ـع ــد
اع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــه طـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت غـ ـيـ ـبـ ـت ــك يـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــك

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــزاح ظ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن
***

ابحث عن الكلمة الضائعة

هو الســيد محسن بن عبد الكريم األمين
الحسيني العاملي ،من أشهر علماء عصره.
ولــد فــي (شــقراء) من قــرى لبنان ســنة
1281هـ ــ ،انتخــب عضــواً في المجمــع العلمي
العربي بدمشــق ،شــاعر وأديــب معروف ،له
الكثيــر مــن المؤلفــات ،إضافــة إلــى ديوانه:
(الرحيــق المختــوم) ،مثــل( :الحصــون
المنبعة) (أعيان الشــيعة) (تحفة األحباب)،
وغيرها.
توفي في بيروت عام 1371هـ.
قــال الســيد محســن األميــن شــعراً فــي
اإلمام المهدي ،Qوبيّن فيه شوقه إليه وحبّه
له واعتقاده بوجوده ،وقد نظم قصيدة طويلة
رداً علــى قصيــدة محمــود شــكري اآللوســي
التــي وردت مــن بغداد عــام 1317هـ إلى علماء
النجــف األشــرف ،تش ـكّك بوجــود اإلمــام
المهــدي ،Qوجــاءت قصيدة الســيد األمين

هذه في  309أبيــات ،وقد تضمنت ردّاً عقلياً
ونقلي ـاً ،وإثباتاً رائعاً لحقيقــة اإلمام المهدي
 ،Qجاء في بعضها:
الظلم تأخيرُ خلقِه
إذا جاز عند ِ
الخلق في ح ّقه السترُ
فقد جازَ بعد ِ
وهل كان قبل األربعين محمّدُ
لدعوته يخفي وقد ظَهر الكفرُ
وكيف أسرَّ الرس ُل من قب ُل دينَهم
زماناً وهل هلل في كتمِهم سرُّ
وقد غاب مَن قد غابَ منهم لخوفهِ
وشُرّد حتّى نالهُ الجهدُ والضرُّ
ورداً على قول اآللوسي:
وإ ْن قيل مِن خوفِ الطّغاةِ قد اختفى
فذاكَ لعَمري ال يجوّزهُ الحِجرُ
قال السيد األمين:
وأنكرتَ أ ْن يخشى الرّدى بعدما درى
يقيناً بعيسى أ ْن سيجمعه الدهرُ

فقل لي موسى كيفَ تؤمرُ أمُّهُ
بإدخالهِ التابوت يقذفهُ الغمرُ
هلل أ ّن ابنها غداً
وقد كان يدري ا ُ
ً
سيغلب فرعونا وتصفو له مصرُ
وكيف اختفى في ليلةِ الغار أحمدُ
غيرها خوفَ الرّدى وله الفخرُ
وفي ِ
وهنــاك نــرى شــعراً متماســك الحجــة،
قــويّ الداللة ،مع احتفاظــه بجمال الصورة،
وقــوة الســبك ،وجزالــة اللفــظ ،وهــو دليــل
تمكن الشاعر من اللغة وتبحرّه في الشعر.
وقد دلّل الســيد العاملي بشكل قاطع على
وجود اإلمام الحجة Qبالقول:
وقد صحّ في األخبار مما رويتم
حصره تفنى الدفاترُ والخبرُ
وفي ِ
ظهورُ إمام ال محالةَ قائمٌ
بنصر الهدى في ك ّفه الخيرُ واليسرُ

رسائل قطيفية

رسالة شوق إىل من ينتظره العالم بأسره
هيفاء آل عبد الحي

الســام عليــك إمامــي ومقتــداي يــا صاحــب
العصــر والزمان عجّل اهلل لك الفرج ،وس ـهّل لك
المخــرج ،مــوالي يــا مــوالي لطالما امتــأ عقلي
بذكــرك وقلبي بحبــك ،لكن هذه المشــاعر ظلت
حبيسة بين حنايا قلبي وال يعلم بها إالّ ربي.
وهــذه المرة األولــى التي أبوح بها واس ـطّرها
بالحبــر على الــورق ولكن ليس أي حبــر ،انه حبر
مــن ذهــب ،وورق أغلــى مــن الياقــوت والماس،
ألنّــه قد س ـطّر عليه اصدق مشــاعر ،كيف ال.؟!..
وتلك المشاعر موجّهة إلى أشرف وأعظم الخلق،
فهاهــي أحاسيســي تبحــر نحــو شــخصك الكريــم
وتتلهف إلى طلعتك البهية.
يــا إمامــي كلما مــرت ذكرى استشــهاد أئمتي
العظام جلست في زاويةٍ وأجهشت بالبكاء.
تذكرتك فارتفع صوتي وزاد النحيب ،تخيلت
ألمك وبكاءك وحســرتك فــي تلك اللحظات وكيف
هي مشــاعرك ومن ذا يواســيك ويقــف بجانبك،
وتمنّيــت أ ْن أراك وأواســيك وأعزّيــك ،فعندهــا
خبّــأت صورتك فــي عينــي وغفوت...ورأيــت حلماً
عجيباً غريباً.
ً
رأيــت القمر بازغ ـا في النهار وصــوت األذان
يرتفع في كل مكان ،والقمرُ س ـ ّطرَ عليه آياتٌ من
القــرآن ،أدركت أنّك الصراط المســتقيم ،وأنّك
النصــر المبين ،ولم أرغب حينها في االســتيقاظ
مــن ذلــك الحلــم الجميــل حتــى يتحقــق ظهــورك
الشريف.
ً
موالي ،أتســاءل دوما أيــن أنت ،أبرضوى أو
غيرها أم بذي طوى؟؟
عزيزٌ عليّ أ ْن أرى الخلق وال تُرى..
متى وقت الظهور؟ متى الفرج؟
كيف نستفيد منك في غيبتك؟
ولكن ما لبثت حتى أدركت الجواب...
في كل المحن أقسم على اهلل عز وجل بكم يا
موالي ،فتنجلي الهموم وتنكشف المحن ،أجدك
حاضــراً في كل معضلة يا ســيدي ،فيتبدد الحزن
ويعمّ الفرح.
أنــت برغــم الغياب حاضر معنا فــي كل زمان
وأوان.
أنت في صالتنا ودعائنا.
وكلنا أمل أ ْن تش ـدّ على عزيمتنا لكيال نقترف
الذنــوب والمعاصــي ،وأ ْن نتقــرب بالطاعــات من
الخالــق الباري حتى نســتحق أ ْن نكون في ركبك يا

إمامي.
(يــا أيهــا العزيــز مســنا واهلنــا الضــر وجئنا
ببضاعة مزجاة فــأوف لنا الكيل وتصدّق علينا إن
اهلل يجزي المتصدقين).
مــوالي يــا مــوالي  ..كلما قــرأت دعــاء الندبة
ارتسم في وجداني مصاب جدك الحسين..Q
وتألمــت وانقطعت أنفاســي وانهمرت دموعي
كالمطر ..
إذ تــراءت أمامــي جدّتــك الزهــراءP
وارتعشت شفتاي..
وصرخت باآله على ضلعها المكسور ،وسلبها
فدك وحرق بيتها وإسقاط جنينها.
فحينهــا رفعــت يــديَّ إلــى الســماء وناديــت
بصــوت يعلــوه األمــل بظهــورك الشــريف :العجــل
العجل العجل.
متى ترانا ونراك؟
متــى تمــأ األرض عــدالً كمــا ملئــت ظلم ـاً
وجوراً؟
متى يعم األمن و يختفي األلم؟
متــى ال أرى دمعــة طفــل محــروم وســجين
مظلوم؟
متــى تندثر األحقاد والطائفية و ينتشــر دين
اهلل في كل بقاع األرض؟
متــى تشــرق األرض بنــورك ويصلّــي خلفــك
المسيح وتتحرر فلسطين ونتبارك بزيارة القدس؟
متــى تأخــذ بثارات الحســين Qونحــن نهتف
من ورائك :يا لثارات الحسينQ؟
متــى تقر عيوننا بزيارة قبــور أئمة البقيعK
وهي مبنيّة ومعمرة وقد ســما بنيانها الشامخ بعد
الخــراب؟ وال يحجبنا عنهم شــي فتحتضن أيدينا
أضرحتهم الشريفة؟
مــوالي كــم أتــوق وأتلهّــف لذلــك اليــوم ،وال
يســعني إالّ الدعــاء لــك لي ـاً ونهــاراً فــي قيامــي
وركوعي وسجودي بتعجيل ظهورك الشريف ،وأ ْن
يجعلني اهلل من أشياعك وأنصارك...
وأعاهــدك حتى ذلــك اليوم ،ويالــه من عهد
عظيم أ ْن أهيئ نفسي وأعدّها لنصرتك...
ـوزر أرتكبه،
وأ ْن ال أدخــل الحــزن في قلبك بـ ٍ
أو ظلـ ٍـم أقترفــه ،حتــى أســتحق أ ْن أنــال شــرف
االستشهاد بين يديك في جملة أوليائك.

تعلّمت الصبر أنواع
ردت أصبر على فراقك
يالمهدي صبرنه هواي
شوف َكلوب عشاقك

اليصبر يع ّد أيام
وآنه بال عدد صبري
ّ
أتنطر يبو صالح
ظهورك والعمر يسري

محمد حسن عبد

كان الســفر شغلة الشيخ قاســم ،فكان كثير السفر وخاصة إلى حج
بين اهلل الحرام.
ً
وفي إحدى ســفراته تعب الشــيخ ،وكان قد ذهب ماشيا ..لقد أعياه
التعب ..وبينما هو يستريح ،فقد ذهب في نومة طويلة.
انتبه الحاج فلم يجد الركب ،فقد ذهب.
قال الحاج وهو يحدّث نفسه.
ً
 لقــد ذهــب الركب بعيــدا وهذا واضــح من ظل الشــجرة ومنموضع الشمس.
لــم يــدر الحاج قاســم اين يتوجّــه حينهــا ...ولكنه مشــى وهو يصيح
بأعلى صوته..
ً
 يــا أبــا صالــح ...قاصــدا بذلك صاحــب األمــر ،Qإذ اعتادمنتظروه أ ْن ينادوه حين يضلوا الطريق.
بينما الشيخ الحاج على هذه الهيئة ،وإذا براكب على ناقة ...وعليه
زي أهل البادية ..لقد ناداه الراكب:
 أنت منقطع عن الحاج؟فقال له على الفور:
 نعم.فقال الراكب:
 أركب خلفي أللحقك بهم.فما كان من الحاج إالّ أن ركب خلفه ..وسارت بهم الدابة ..فلم تكن
إالّ ساعة ،إالّ وقد وصل الحاج ..فقام الراكب بإنزاله ..وقال له:
إمض لشأنك.
ِ
فقال له:
 ولكنّي عطشان ..بل إن العطش قد أضرّ بي.وعاء فيه ماء ،وسقاه منه.
فأخرج الراكب من رحله ً
قال الشيخ بعدها متل ّذذاً بشربة الماء.
 واهلل إنّه أل ّذ وأعذب ماء شربته.لقد سقاني سيدي صاحب العصر شربة لم أذق أعذب منها.

موال مهدوي

كاظم حسون المنظور

يمشيد اركان دين المصطفى واشعار
ما حصت معناها كل أهل النّظر واشــعار
تاهت ابحلمك جميع أهل الفكر واشــعار
إي والذي ن ّزل الباري عليه ساكنه
بجبودنــه اللّوم والهم والولم ســاكنه
يــا يــوم تصبــح عللنــه الهايجه ســاكنه
ولواك منشور ما بين الحجر واشعار

إلى سيدي وموالي صاحب الزمانQ
ً
ً
متى تخرج لنا فقد طال االنتظار وقد ملئت األرض ظُلما وجورا وفـســاد ياسيدي هــذه الدنيا
الدنية قد ضاقت علينا نريدك أن تخرج لنا لتملئها عدالً ورحمة ياسيدي عجّل خروجك لتأخذ بثار
جدك الحسين Qوقد قال رسول اهلل( Nقد تركت فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي)
المنتظرة :تبارك حيدر
العمر 11 :سنة

أبوذية مهدوية

(أبو اسعد)

ويملؤها عدالً وقسطاً كما امتلت
من الجو ِر ال يخلو بها أبداً شبرُ
وإ ّن إسمه كاسم النبيّ وجدّه
عليّ وإ ّن األمَّ فاطمةُ الطهرُ
وقد أوضحت تلك الرواياتُ نعتَه
وحليته كي يفهَم الجاه ُل الغِرُّ
وقال يردُ على فرية السّرداب التي يتّهمنا
بها المخالفون:
فما أسعدَ السردابَ في سرّ من رأى
وأسعَد مِنه البيت والركنُ والحجرُ
وما شرّف السّرداب إالّ ألنّه
بدا ِر تناهى عندها العزُّ والفخرُ
تشرّف مغناها بسكنى ثالثة
من اآلل يستسقى بذكرهم القطرُ
وقد أذن الباري تعالى ِبرفعها
وذكر اسمِه فطابَ لها ال ّذكرُ
ِ

سقاني شربة لم أذق
أعذب منها

واشعار

ضع ّ
السر ذات الـ
خطا ً على كلمات هذا الحديث الشريف واستخرج كلمة ّ
( )7حروف وهي اسم راية رسول الله Nالتي ينشرها اإلمام المهدي Qعند ظهوره
جاء عن:
علي (ع)( _ :كأنّي _ أنظر _ إلى _ دينكم _ موليّا ً _ يحصحص _ بذنبه _ ليس
_ بأيديكم _ منه _ شــيء _ ح َّتى _ ير َّده _ الله _ عليكم _ برجل _ منّا.)...
مالحظة:
ان الصحيفة وإن كانت ال تعمل باختصارات السالم والصالة على النبي واألئمة
لكنها هنا جاءت بالصاد اختصارا ً ألجل اقتفاء الكلمة الضائعة.

مسجات مهدويــــــــــة

قصة قصرية

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــزاح ظ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن
***
يــالـحــاضــر اوي ــان ــه او نــدانــه اتسمعه
وت ـعــايــن اع ـلــه ال ــوج ــن س ـيــل الــدمـعــه
يــال ـغــايــب وض ــاك ــت عـلـيـنــه الــوس ـعــه
واظ ـ ـلـ ــم وكـ ـتـ ـن ــه يـ ــا بـ ـه ــي ال ـط ـل ـعــه
ي ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــور وج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـجـ ــر يـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ف ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــرك ي ـ ـطـ ــر
مـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّك هـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــك
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــزاح ظ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن
***
ان ـق ـدّم وســانــه اعـلــه ال ـجــره ومصابه
ابــه ــاي ال ــدم ــوع ال ـعــالــوجــن سـجّــابــه
ع ــن وال ـ ــدك ان ـشــد او س ـ ـمّ الـصــابــه
او خل سيفك اوياهم يص ّفي احسابه
وع ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــوحـ ـ ــه ال ـ ـ ــك والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأمّـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم حـ ـ ـ ـ ـ ـلّ ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــاع ـ ـ ـتـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــك

حسن عبد األمير الظالمي

جابر الكاظمي

وعمات
ّ
عيوني من الدمع غارت وع ّمات
المصايب ص ّوبت روحــي وع ّمات
إلــك ايتام يالغايب وع ّمات
على األكوار اخذوهن ســبيّه
ياليت
مصيبتكم يشبل الحسن يا ليت
وعلى ج ّدك خيول الكوم يــا ليت
ردتك حاضــر بكربال ياليت
وتنظر ع ّمتك بين آل أميّه

إطاللة وحـــــــــــــيانية
على الرجعة
 قال تعالى:(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيا ِرهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَ َذرَ الْمَوْتِ َفقا َل لَهُمُ َُّ
الل مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ) (البقرة.)243 :
 جاء في كتاب (الموازاة بين المعجزات) ،أ ّن الصادق Qقال:(إ ّن اهلل ردّ على أبواب أهله وماله الذين هلكوا ،ثمّ ذكر قصّة عزير وأ ّن اهلل أماته وأحياه.)...

املهــــــــــــــــــديQ

يف القرآن

قال تعالى( :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا ََّ
الل وَ أَطيعُوا الرَّسُو َل وَ أُولِي َْ
الم ِْر مِنْ ُكمْ) (النساء.)59 :
روى العالمة البحراني عن الشافعي إبراهيم بن محمد الحمويني ,أ ّن الرسول Nقال :في تفسير (النص) وسبب نزوله:
(هم علي أخي ,ووزيري ,ووارثي ,ووصيي ,وخليفتي في أمّتي ,وليّ كل مؤمن من بعدي ,ثم ابني الحسن ,ثم الحسين ,ثم تسعة من
ولد الحسين واحداً واحداً ,القرآن معهم ,وهم مع القرآن ال يفارقونه ,وال يفارقهم حتى يردوا عليّ الحوض.)...
وقال تعالى:
(وَ مِنَ الَّذينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَ ْذنا ميثا َقهُمْ َفنَسُوا حَظًّا مِمَّا ُذ ِّكرُوا بِهِ) (المائدة.)14 :
روى الحافظ القندوزي ,أ ّن جعفر بن محمد الصادق Qقال في تفسير (النص):
(سيذكرون ذلك الحظ ,وسيخرج مع القائم ... Qعصابة منهم).

املهــــــــــــــــــديQ

يف الحديث

 جاء في (أمالي الطوسي) ص ،...499أ ّن رسول اهلل Nقال :في حديث طويل له في فضل الحسن والحسين:L( ...ثــم افترقــت تلــك النطفة شــطرين إلى عبــد اهلل وأبي طالب ،فولدني أبي فختــم اهلل بي النبوة (وولد أبــو طالب علياً) فختمت
به الوصية ،ثم اجتمعت النطفتان مني ومن علي فولَدنْا الجهر والجهير الحســنين ،فختم بهما أســباط النبوة ،وجعل ذريتي منهما،
وأمرني بفتح مدينة _أو قال مدائن_ الكفر ،ومن ذرية هذا _وأشار إلى الحسين _Qرجل يخرج في آخر الزمان ،يملؤ األرض عدالً
كما ملئت ظلماً وجوراً.)...
 جاء في (مقتضب األثر) ص 43عن محمد بن شهاب الزهري قال:(أخبرني علي بن الحسين Qأ ّن هذا المهدي من ولد فاطمة بنت رسول اهلل.)N
 جاء في (كمال الدين) ج 2ص 394ب 38ح ،4أ ّن النبي Nقال:(إ ّن ذا القرنين كان عبداً صالحاً )...إلى أ ْن قال:
(...وإ ّن اهلل تبــارك وتعالــى ســيجري س ـنّته فــي القائم من ولدي ،فيبلغه شــرق األرض وغربها ،حتى ال يبقــى منها وال موضعاً من
ســهل وجبــل وطــأه ذو القرنين إالّ وطــأه ،ويظهر اهلل له كنوز األرض ومعادنهــا ،وينصره بالرعب ،فيمأل األرض به عدالً وقســطاً كما
ملئت جوراً وظلماً).

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة
مفردات وعبارات وردت يف �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار ,احلا�ضر يف العقيدة والوجدان ,
�صاحب الع�صر والزمان .نقدمها للقارئ الكرمي ,زيادة يف �إي�ضاح مالمح الق�ض ّية ,وتبيان ًا ملعامل طريق
ِ
املقد�س.
التمهيد للظهور املهدوي ّ

املناسبـــــــات املهدوية
شهر رمضان املبارك
 _1وفيه:
 ســنة (9ه ــ) :نــداء إبليــس فــي ليلــةالعقبــة وهــو نفــس ندائــه بعــد ظهــور اإلمام
المهدي.Q
_ ســنة (145ه ــ) :أمر اإلمــام الصادق
 Qلشــيعته بعدم النهوض حتَّى قيام القائم
 Qوذلك في السنة التي خرج فيها إبراهيم
بن عبد اهلل.
_ ســنة (254هـ) :والدة اإلمام المهدي
 Qعلى رواية عقيد الخادم.
 -3ســنة (413هـ) :وفاة الشــيخ المفيد
 Hوكتابــة أبيــات فــي رثائــه بخـ ّـط صاحــب
الزمان.Q
 -5وفيه:
( -ســنة الظهور) :كســوف الشــمس في

الخامس من رمضان
ً
_ وفيهــا أيض ـا :حصــول الخســوف
والكسوف في رمضان على خالف العادة.
 -13دعاء اإلمام السجّاد Qوفيه يدعو
إلى قائم آل محمّد.Q
 -15سنة الظهور :كسوف الشمس.
 -17ســنة (373هـ) :حكاية بناء مسجد
جمكران في قم بأمر اإلمام المهدي.Q
 -23وفيه:
_ ســنة (258ه ــ) والدة اإلمــام المهدي
 Qعلى قول ابن طلحة الشافعي.
_ ســنة الظهــور :نــداء جبرائيــل باســم
اإلمام المهدي.Q
_ ليلــة القدر :نــزول المالئكة بأمر اهلل
تعالى على اإلمام المهدي.Q

 -25ســنة (255هـ) :مشــاهدة السيّدة
حكيمة لإلمــام المهدي Qبعد مرور أربعين
يوماً على والدته.Q
ومن أحداث هذا الشهر:
_ وفاة الحسن بن النضر وكرامة اإلمام
المهدي Qعليه.
_ ســنة ما بعــد الظهور :قتل الســفياني
في شهر رمضان على يد اإلمام المهدي.Q
_ دعــاء االفتتــاح يُقــرأ فــي ك ّل ليلــة من
هــذا الشــهر بســند النائــب األوّل عثمــان بن
سعيد.J
_ دعــاء آخــر يُقرأ في ك ّل يــوم وليلة من
هذا الشــهر ،وهــو دعاء اإلمــام الصادقQ
لدولــة صاحــب العصر والزمــان( :اللّه ـمّ إنّا
نرغب إليك في دولة كريمة.)...

املهــــــــــــــــــديQ

يف الصحـــــــــــــافة
 نشرت صحيفة (الشروق) المصرية في عددها بتاريخ 18سبتمبر  .2011مقاالً بعنوان( :ناصر يناير) لكاتبه :أحمد
الصــاوي ,وقد جاء في المقال ...( :لكن (ناصر الجديد) ال
يمكن أ ْن يكون شخصاً فردياً كـ (المهدي المنتظر).
 نشــرت صحيفــة (الريــاض) الســعودية فــي عددهــابتاريــخ  .2010/10/18مقــاالً تحــت عنــوان( :فلمــاذا أنــت
هنــاك؟) لكاتبــه :د .علي بن حمد الخشــيبان .جاء فيه...( :
لذلــك عليهــم أ ْن ينتظروا المهدي والمســيح إلخــراج اليهود
من فلسطين).
 ونشــرت صحيفــة (حفر نيــوز) اإللكترونية الســعوديةفــي عددهــا ب ــتأريخ  .2010/10/14مقاالً بعنــوان (احمدي
نجــاد :المهــدي المنتظر والمســيح ســيأتيان قريب ـاً لتحرير
فلســطين) .وقــد جاء فيــه( :ا ّن المهدي المنتظر Qســيأتي
الى هنا وبرفقته السيد المسيح).

نشــــــــــــــاطـــــات
مهدويـــــــــة
مشاركة املركز يف مهرجان ربيع الشهادة الثامن

إبن ســـــت سنني

تفيد بعض الروايات أ ّن اإلمام المنتظر Qكان قد ظهر للمأل بعد أ ْن كبست الخيل داره وشاهده غير واحد وهو ابن ست سنين،
فقد ورد في (كمال الدين وتمام النعمة) عن أبي الحسن قال( :سمعت أبا الحسين الحسن بن الوجناء يقول :حدّثنا أبي عن جدّه أنّه
كان في دار الحسن بن علي Qفكبستنا الخيل ،وفيهم جعفر بن علي الك ّذاب واشتغلوا بالنهب والغارة ،وكانت همّتي موالي القائم،
قال :فإذا أنا به Qقد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو ابن ست سنين ،فلم يره أحد حتّى غاب).

ان:
هل تعلم؟ ّ
*هناك أكثر من ( )500آية ورواية تدل على الرجعة التي تحدث بعد الظهور المقدّس.
*اإلمام الصادق Qيتمنّى أ ْن يكون خادماً عند اإلمام المهدي.Q
*اإلمام المهدي Qأقنى األنف ،أفلج الثنايا ،على خدّه األيمن خال.
*الذي يموت في عصرنا وهو ال يعرف اإلمام المهدي Qيموت ميتة جاهلية بنص قول رسول اهلل.N

فــي اجواء مهدوية مملوءة بالبهجة والوالء لســادة
التضحية لديمومة االســام ،االمام الحسين وأقمار
شــعبان Kأقامــت األمانتــان الحســينية والعباســية
مهرجــان ربيــع الشــهادة الثامــن ،وكان مملــوءاً بكل
عناصر الوالء والجذب الروحي.

وحيث أ ّن مركز الدراســات التخصصية في االمام
المهــدي Qكان الســباق ومنــذ المهرجــان االول فــي
تطريــز هــذه اللوحة بكل ما يربــط المؤمنين بامامهم
الغائــب Qفقــد كان للمركــز مشــاركة فعالــة فــي
المعــرض الذي أقيم ،واليكم جانب ـاً مصوراً من هذا
المهرجان.

