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دعاء ال�ضالل

الدعـ ُـاء منحــة ســماوية تن ّظــم عمليــة
االرتبــاط والتســهيل فــي تيســير عالقــة
العبوديــة ،ودفع العبد تجاه المعبود من خالل
منافذ القبول التي يرجوها الدّاعي بمضامين
ما يناجي به ربّه.
وقــد نضمــت الشــريعة مجموعــة مــن
األســاليب الدعائية التي تش ـكّل روافد متعددة
لإلجابــة ونيــل مطالــب الدّاعي مــن المدعو،
ون ّظمــت المنظومــة الروائيــة منهج ـاً واضح ـاً
ومتكامالً فــي كيفية الدعاء وأوقاته وأمكنته،
وفــي نفــس الوقــت قسّــمت الدعــاء إلــى دعاء
هــدى ودعــاء ضــال ،وجعلــت دعــاء الهــدى
مقصــوراً علــى المؤمنيــن ،ودعــاء الضــال
مقصــوراً علــى الكافرين ،فنصّت علــى أ ّن (وَ
ـال) ،في حين
مــا دُعـ ُـاء الْكافِرينَ إِالَّ في ضَـ ٍ
جعلــت دعاء الهدى الناتج عن دعاء المؤمنين
مقروناً بالرُســل وما يهــدون من خالله الناس
إلــى طــرق االرتبــاط واالســتقامة فــي ســبيل
الوصول إلى اهلل تعالى ونيل الرغبات وتحقيق
األمنيات.
والســؤال الــذي ينبغــي االلتفــات إليه وما
يترتــب عليه من إجابة هــو :كيف يكون الدعاء
في ضالل؟.
المالحــظ مــن خــال مــا نصّــت عليــه
الشــريعة ا ّن الدعــاء الــذي يع ـدّ س ـنّة إلهيــة
للتقريــب وتقويــة اإليمــان وتحقيــق األمنيــات
يتوقــف علــى جملــة مــن العوامــل واألســباب
التــي تكــون موجبــة لتحقــق نتائجــه ،وحيثما
وجــدت هذه العوامــل كان الدعــاء هادياً لتلك
المكتســبات المــراد تحققهــا ،أمّــا لــو س ـجّل
فقــدان هــذه العوامــل أو غيــاب بعضهــا كان
الدعاء دعاء ضالل ،وكان االنتســاب انتساباً
كفرياً.
وحيث الحديث في زمان الغيبة واالنتظار
واالرتبــاط المســنون أ ْن يكون بمهــدي الزّمان
 Qكان العامل الرئيس وراء اســتجابة الدعاء
والســبب المفصلــي المفرقي أ ْن يكــون الدعاء
مشــتمالً علــى ذكــره أو علــى األقــل االلتفــات
إلــى ضــرورة أ ْن يكــون عــن طريقــه ،وإالّ فإ ّن
الدعــاء ســيكون ضــاالً (وال يعنــى بطريقه إالّ
ذلــك الطريــق الجامــع بمــن ســبقه مــن آبائه
األطهار واألئمة واألنبيــاء والصلحاء واألخيار
 ،)Kهذه العناصر الرئيسة في تمييز دعاء
الضــال عن الهدى هــي التي ينبغــي ا ْن تكون
حاضــرة فــي ادعيتنا حتّى توســم بســمة دعاء
اإليمان والهدى ،دون دعاء الكفر والضالل.
فالب ـدّ لمــن يريــد التوفيــق فــي هــذه
المنظومــة الكبيرة التي لها القدرة على البناء
العقائدي والفكري والســلوكي أ ْن تكون األسس
المبتنــي عليها الدعاء أسس ـاً ســليمة في جعل
األســباب التي تنطلق من ربط الدعاء باإلمام
المهــدي Qوغيبتــه وانتظــاره هــي المنطلــق
األول فــي تمييــز دعائــه اإليمانــي عــن دعــاء
الضالل البعيد عن هذا االرتباط ،فضالً عن
الكافر به.
رئي�س التحرير

اقرأ في هذا العدد:

تمهيــــــــدنا
.....

* حملة متى ترانا ونراك تحصد املليارين وتواصل الخطى مسرعة نحو الخمسة مليارات
* شيعة جنوب افريقيا جهود حثيثة وجهاد متميز
ضرورة البحث عن المهدوية

التخلو األرض من حجة هلل أبداً
.....
إن الثمــرة الت ـ ي نقتطفهــا م ـن ذل ـك الكالم الذي قال ـه لكميل عند

.....

السيد محمد حسن الحسيني الطهراني

ّ
هــذا الموضــوع ه ـي أ ّن مهمّ ـة اإلمــام
رب ـط قلوب النــاس بــاهلل ،و إعانتهم
بإيصاله ـم إلــى المقامــات العالي ـة
للقــرب واللقــاء .و طبيعــي إ ّن تدبيــر
شــؤون المجتم ـع أيض ـاً م ـن مقدّمــات
الوصــول إلــى هــذ ه المرحل ـة ،و ليس
غاية من اإليجاد و هدفاً من التكوين،
و لذلك جاء في الروايات الواردة أنـّ ـه
لــو ل ـم يك ـن ف ـي الدنيا غير شــخصين
اثنين فالبدّ أ ن يكون أحدهما إماماً.
فقــد روى ثق ـة اإلســام الكلين ـيّ
بســنده ع ـن اب ـ ن الطيّــار أنـّـه َقــا َل:
سَ ـمِعْتُ أبــا عبــداهلل Qيقــول :لَ ـوْ لَمْ
ْض إِالَّ اثْنَانِ لَكَا َن أَحَدُهُمَا
يَبْقَ فِي االر ِ
الْحُجَّةَ.
وروي ع ـن اإلمــام الصــادقQ
أنـّ ـه قالَّ :إن اهلل أَجَـ ُّـل وَ أَعْ َظمُ مِنْ أَ ْن
إمام عَاد ٍِل.
يَتْرُكَ االَرْضَ بِغَي ِْر ٍ
يقــول أمير المؤمني ـن Qفي ذيل

خروجهما إلى المقبرة في الصحراء
بعــد أن بيّ ـن ل ـه األقســام األربع ـة
ْ
م ـن العلمــاء الذين ه ـم طالّب
الدنيا و ضعفاء الرأي و بعد أن
تمنّى أنـّ ـه لو يجد أحداً يعلمّه
العلــو م المودعة ف ـي صدره ،و
ذكــر أ ّن الدنيا خل ـت من العلم:
اللَهُ ـمَّ بَلَى الَ تَخْلُــو االَرْضُ مِنْ َقائ ٍِم
لِلل ـه بِحُجَّ ـةٍ إمّا ظَاهِــراً مَشْ ـهُوراً أَوْ
خَائِفاً مَغْمُــوراً لِئالّ تَبْ ُط َل حُجَجُ اهللِ
وَ بَيِّنَاتُ ـهُ ،وَ َك ـمْ َذا؟ وَ أَيْ ـنَ أُولَئِ ـكَ؟
أُولَئِكَ وَاهللِ االَ َقلُّو َن عَدَداً وَ االَعْ َظمُو َن
َق ـدْراً .يَحْ َف ُظ ا ُ
هلل بِ ِهمُ حُجَجَهُ وَ بَيِّنَاتِهِ
َراءهُ ـمْ وَ يَزْرَعُوهَا
حَتّــى يُودِعُوهــا نُظ َ
ُوب أَشْ ـبَاه ِِهمْ .هَجَ ـمَ بِ ِهمْ الْعِلْمُ
فِي ُقل ِ
علــى حَقِي َق ـةِ الْبَصِي ـرَةِ ،وَ بَاشَ ـرُوا
ِين ،وَاسْ ـتَالَنُوا مَا اسْ ـتَوْعَرَهُ
رُوحَ الْيَق ِ
الْمُتْر ُفو َن ،وَ أَنِسُــوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ
الْجَاهِلُــو َن ،وَ صَحِبُــوا الدُّنْيَــا بِأَبْدَانٍ

أَرْوَاحُهَــا مُعَل ََّّقةٌ بِالْمَح َِّل االَعْلَى .أُولَئِ َ
ك
خُلََفـ ُـاء اهللِ فِ ـي أَرْضِ ـهِ وَالدُّعَــاةُ إلــى
دِينِهِ .آه آه شَوْ َقاً إلى رُؤيَت ِِهمْ؛ انْص َِرفْ
إ َذا شِئتَ.
ونق ـل أيضاً أرب ـع روايات بإســناد
مختلفة عن اإلمام الصادق ،و اإلمام
الكاظ ـم ،واإلمــام الرضــا Kتقــول
بــأ ّن حجّ ـة اهلل على العبــاد التتمّ بغير
اإلمام.

شرح دعــــاء الندبة
مــا زال الحديــث متواصــا وشــرح
فقــرات هــذا الدعــاء الشــريف ،وقــد
وصــل بنــا الحديــث إلــى شــرح الفقــرة
التالية:
( َفلَمَّا انْ َقضَ ـتْ اَيّامُهُ اَقامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ
بْ ـنَ اَبي طالِــب صَلَواتُكَ عَلَي ِْهمــا وَآل ِِهما
هادِي ـاً ،اِ ْذ كا َن هُ ـوَ الْمُنْ ـذِرَ وَلِ ـك ُِّل َق ـوْم
هــادَ ،فقــا َل وَالْمَ ـ ُأ اَمامَ ـهُ :مَ ـنْ ُكنْتُ
وال مَ ـنْ واالهُ
مَ ـوْالهُ َفعَلِ ـيٌّ مَوْالهُ اَللّـ ـهُمَّ ِ
وَعــادِ مَ ـنْ عــاداهُ وَانْصُ ـرْ مَ ـنْ نَصَ ـرَهُ
وَاخْ ـ ُذ ْل مَنْ خَ َذلَهُ ،وَقا َل :مَ ـنْ ُكنْتُ اَنَا
نَبِيَّ ـهُ َفعَلِ ـيٌّ اَميرُهُ ،وَقــا َل اَنَــا وَعَلِيٌّ مِنْ
َّاس مِنْ شَ ـجَر
شَ ـجَرَة واحِدَة وَســائِرُالن ِ
شَ ـتّى ،وَاَحَلَّهُ مَح ََّل هارُو َن مِنْ مُوسى،
َفقــال لَ ـهُ اَنْ ـتَ مِنّــي بِمَن ِْزلَةِ هــارُو َن مِنْ
مُوسى ّال اَنَّهُ ال نَبِيَّ بَعْدي).
الفقــرة التــي نحن بصــدد الحديث
عنهــا وشــرحها وهــي فقرة طويلــة جداً
ومرتبطــة بمــا قبلهــا ،وارتباطهــا بمــا
بعدهــا أكثر وأجلى وأوضــح ،وللحديث
عن هذه الفقرة البدّ من تســليط الضوء
بشــكل مجمل على الفقرات التي بعدها

إلــى أ ْن يحيــن وقــت شــرحها ،والفقرة
التــي بيدنــا إلــى أ ْن تصــل مــع الفقرات
األخــرى إلى قول الدعاء المبارك (ولما
قضى نحبه وقتله أشقى اآلخرين).
يقع الحديث فيها عن ثالثة محاور:
المحــور األول صفــات توجــب اســتمرار
خط الهدايــة اإللهية ،والمحــور الثاني
آثــار ونتائــج تترتب على تلــك الصفات.
أمّــا المحــور الثالث فمقاطــع وصور من
الممارسات العملية ألمير المؤمنين.Q
المحــور األول :حيــث أ ّن أهل البيت
 Kهــم الحبــل المتيــن الرابــط بيــن
الســماء واألرض نتيجــة للمشــارطة
اإللهيــة التــي ســبق الحديــث عنهــا،
وحيــث أنّهــم أهــل بيــت اهلل ،وحيــث
أ ّن النــاس فطــروا علــى التوجــه جبلّي ـاً
لدخــول ذلــك البيــت ودعاهــم التكليف
للســير إليــه ،كان الب ـدّ مــن أ ْن تكــون
عمليــة الهداية وإيصال الناس وإداللهم
علــى الــدرب الموصــل إلــى بــاب ذلــك
البيت مســتمرة إلــى أ ْن تنتهــي الخليقة
ووجودهــا التكليفــي ،لهــذا ولغيــره

شرح زيــــــــــــــــارة آل ياسني
مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح فقــرات الزيــارة
المهدوية المباركة ،زيارة آل ياسين ،وقد وصل بنا الحديث
إلى شرح فقرة (السَّالَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اهللِ وَدَلِي َل إِرَادَتِهِ).
تحدثنــا فــي الحلقــة الســابقة عن كــون اإلمــام المهدي
 Qالداّعــي والربّاني والباب والديّــان والخليفة والناصر هلل
سبحانه وتعالى ،ونتحدث اليوم عن كونه Qالحجّة والدليل
إلرادة اهلل سبحانه وتعالى.
وال يخفــى أ ّن معانــي الحجّــة ودليــل اإلرادة فــي اللغــة
مختلفة ولها معان متعددة تكاد تكون واضحة جداً ،وتفسيراً
للكلمــة بمعناهــا ،وهي الته ـمّ بحثنا كثيراً ســوى أ ْن نذكر ما
ذكــره أهل اللغة من معــان لها ،فالحجّــة عندهم البرهان،
والدليل هو الطريقة ،واإلرادة هي المشيئة والقصد.
بينما ســيكون حديثنا عمّا تفيده هــذه األلقاب واقترانها
بالــذات اإللهيــة وتلبــس اإلمــام المهــدي Qبهــا ومــا تفيــده
مــن تق ـرّب العبــد إلــى اهلل واســتقامته فــي طريــق الهدايــة

والوصــول ،واتزانــه وهــو يســير فــي درب العبوديــة معتمــداً
على معرفته بما يتلبســه إمامه وهاديه من صفات ،وســاعياً
إلــى تجســيد مــا يتمكن من تجســيده في الجانــب العملي من
التخلّــق بتلــك الصفــات والعمــل علــى أ ْن يكون مهتدي ـاً تحت
ظالل مضامينها ،متنــوراً قلبه وفكره بمفاهيمها وما تحويه
مضاء بالعلم
مــن كنــوز معرفية تنير لــه درب الجهل فتجعلــه ً
والفهــم ،لتكــون نتيجــة كل ذلــك الثقافــة الدينيــة العاليــة
والعقيدة اإليمانية الراسخة ،والسلوك الشرعي المستقيم.
هــذا هــو المرجــو مــن قــراءة أدعيــة أهــل البيــتK
وزياراتهم تلك المفاهيم والكلمات التي تشكل نبراساً يضيء
لســالكي درب الحــق والهداية ،ويأخذ بأيديهــم للوصول إلى
أقصى مراتب الكمال واالستقامة.
وفيمــا يرتبــط بالمفهوميــن الواردين في مقطــع الزيارة
المباركــة وكــون اإلمــام Qحجــة اهلل ودليــل إرادتــه ،حيث
يعني ذلك أ ّن اإلمام المهدي Qهو الشــخص الذي ســيحتج

يع ـدّ بحــث المهدويــة اليــوم مــن
األبحــاث الحيويــة األساســية ،ال
علــى مســتوى النجــف االشــرف أو قم
المقدســة أو البلــدان الشــيعية ،بــل
علــى صعيد العالم كلّه ،فالعالم اليوم
بأجمعه يتحدث عن المهدوية.
وقــد يســتغرب البعــض مــن أ ّن
المؤلفــات في هذا المجــال ال تقل عن
خمســة آالف كتــاب فــإن دل هــذا على
شيء لد ّل على أهمية هذا الموضوع.
فحينمــا نتحــدث مثالً عــن (كمال
الدين وتمام النعمة) للشيخ الصدوق،
فكــم مــرة طالعنــا هــذا الكتــاب؟ وما
معرفتنا به وما هي مضامينه؟
اننا وفي كتابة رســالة الماجستير
والدكتوراه نفتخر باألستاذ المشرف،
فهل تعلم أ ّن المشرف على هذا الكتاب
هو اإلمام المهدي Qنفسه.
يذكر الشيخ الصدوق في المقدمة
أربــع علــل لتأليف هــذا الكتــاب ،وفي
طليعتها إشــارة ولي أمرنا وولي نعمتنا
اإلمام الحجة ،Qنعم ليس كل ما في
(كمال الدين) هو قطعي الصدور ،بل
يخضع للدراسات السندية والداللية.
ونبحث كذلك عــن كتاب (الغيبة)

الحلقة السادسة
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الحلقة السابعة عشرة

.....

رابطة إحياء دعاء الندبة

س ـلّط الدعــاء المبــارك الحديــث علــى
أبــرز عنصر إســتخالفي يكــون نموذجاً
واضح ـاً فــي بيــان المشــيئة اإللهيــة في
اســتمرارية الحاجــة إلى هــذا االرتباط
بيــن الســماء واألرض والبدّيتــه ،فكان
الحديــث مــن الدعــاء المبــارك علــى
لســان رســول اهلل Nعــن تنصيب أمير
المؤمنين Qالفرد األول لإلســتخالف
االســتمراري نموذج ـاً لمن سيســتخلف
بعد أمير المؤمنين Qمن أهل بيت اهلل
 ،Kوحيــث أ ّن هــذا المنصب العظيم
والذي ال أشــرف منه بعد منصب رسول
اهلل Nكان حديــث الدعــاء على لســان
رســول اهلل عن المؤهــات التي أوجبت
اختيار أمير المؤمنين Qوعن الصفات
والمُنــح اإللهيــة التــي اســتحق بهــا هذا
المقــام ،ثــم عن اآلثــار المترتبــة على
هــذه الصفــات ،ثم بعــض النماذج من
الممارســات العملية النابعة من التلبّس
بهذه الصفات.
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.....

هيئة التحرير

بــه اهلل ســبحانه وتعالــى على عبــاده الذين تشــرفوا بإمامته
المباشرة ويحاسبهم على أساس التزامهم بالسير وراء هذه
الحجّــة اإللهيــة واجبــة الطاعة ،وحجّة اهلل علــى الناس من
اإلمام المهدي Qتختلف عنها مع األئمة الذين سبقوه،K
فهــي حجّة ذات مميزات خاصة وتكاد تكون صعبة جداً ،أل ّن
الناس الذين عاشوا مع الحجج التي سبقته Qكانوا يعيشون
مع حجة اهلل فيرونه ويسألونه ويطمئنون بوجوده ،ويلتمسون
هداه ،ويســتنيرون بطريقته ،فيوصلهم إلى مقاصدهم وهو
موجــود بيــن ظهرانيهم ،فلــم يستوحشــوا لغيبته ولم يش ـنّع
عليهم وينتقصهم األعداء لطول عمره ،ولم يتهموا باإليمان
بالخرافــة والحبر على الورق ،لهذا ولغيره كان من يؤمن في
زمــان حجــة اهلل الغائــب ويلتمس اثــر حجيته ويســير وراءها
بمراتــب أعلــى ممــن كان يلتمــس اثــر الحجة في زمــان آبائه
الطاهرين الحاضرين.
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للنعمانــي ،وفــي كتــاب (الغيبــة)
للطوسي.
ثــم أي مــدى معرفتنــا بمؤلفــي
الكتــب فــي هــذا المجــال ،قديم ـاً
وحديثاً ،من العامة والخاصة.
فمــن العامة كثيراً ما نســمع
عــن إبــن حمّــاد ،فمن هــو؟ وما
أهميتــه؟ ومــا قيمتــه؟ ومــا مــدى
اعتباره عند السنة والشيعة؟
ومــع األســف أبتلينــا بظاهــرة
خطــرة ،وهــي أخــذ بعــض الروايــات
وإرســالها إرســال المســلمات وكأ ّن
الرســول األكــرم Nأو األئمــةK
حدّثونــا بهــذا الحديــث .وســمعناها
عنهم مباشرة.
ونسمع عن الحاكم النيشابوري أو
النيسابوري ،فما مدى اعتباره؟
وهنــاك رواة _دع عنــك أحمد بن
حنبــل_ مــن أمثــال عكرمــة والشــعبي
وعروة بن الزبير.
فهل قيّمنا هؤالء؟ وهل عرفناهم؟
فإذا لم نــدرس القضية المهدوية
دراســة معمقــة ومتقنة فســتكثر لدينا
المشاكل ،وسنواجه دعاوى جديدة.
أمــا الروايات فالبدّ من دراســتها

الشيخ نجم الدين الطبسي

دراســة موضوعية ،أل ّن عدد الروايات
هائل ،فالروايات الموجودة في معجم
أحاديــث اإلمــام المهــدي_ Qالــذي
ألفتــه مــع أخــويَّ وإبــن أختــي وبعــض
األخــوة وســماحة الشــيخ الكورانــي_
كان في الطبعة األولى منه قرابة ألفي
روايــة فــي خمســة مجلــدات ،نعم تم
دمج بعــض الروايات ،ويدّعي البعض
_ولعلــه الشــيخ لطــف اهلل الصافــي_
أنها ثالثــة آالف ،وأطلعت على بعض
آراء الشــهيد الصــدر Hبأنهــا ســبعة
آالف رواية.

6

�ص

التحول الطوعي الفكري
للمخالفني لحركة اإلمام املهديQ
إنّه بعد الظهور المقدس لإلمام
المهدي Qيتحول غالبية المسلمين
طواعية مــن أتباع للمذاهب األخرى
إلــى اإليمــان بالحجــة Qكإمــام
مفتــرض الطاعــة لما يــرون فيه من
قائــد اســتثنائي وقــد نجــح بشــكل
ملفت برفع لواء اإلســام عالياً رغم
كل التحديــات المحيطــة به ،فضالً
عمّــا يمارســه اإلمــام Qمــن ادوار
فكرية الفتة.
علــى أ ّن هــذا التحــول ال يحدث
مباشــرة بعــد الظهور كمــا حدث مع
أتبــاع مدرســة أهــل البيــت Kفــي

مرحلــة اإلســام األولــى ،لوجــود
موانــع تحول دون انفتــاح المخالفين
علــى اإلمام Qبشــكل كامل ,وأهم
هــذه الموانع هم حــكام الجور وأئمة
الضالل ،أمثال السفياني واضرابه
الذيــن يحاولون تصويــر الصراع مع
حركة األمــام Qبأنّه صراع طائفي
بيــن الســنة والشــيعة وليــس صراعا
بين الحق والباطل.
امّــا أهــم مــا يتوقــع فــي هــذه
المرحلــة باالعتمــاد علــى المنهــج
الطوعي والروايات الواردة فهو:
آ -تطويــر اإلمــام Qلطــرق

.....

علي الوردي

البحث واالستدالل:
إ ّن الفتــح الــذي يتحقــق على يد
اإلمــام Qفــي الكشــف عــن باطــن
القــرآن والمفاهيــم الح ّقة لمدرســة
أهل البيت Qسيســاهم بشكل كبير
فــي تطويــر طــرق البحــث العلمــي
واالســتدالل المنطقي بشــكل عام،
األمــر الــذي يســاعد علــى التفاعــل
مــع مدرســة أهــل البيــت Kالتــي
تعتمد الدليل العقلي طريقا للوصول
للحقيقــة مــن خــال إيمانهــا بــأ ّن
الحســن والقبح عقليين ،بينما ترى
المدرسة األخرى أنهما شرعيين.
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الرجـــــــــــــــعة

الحلقة الرابعة

.....

الشيخ حميد الوائلي

نافذة ّ
نطل من خاللها على دولة آل محمدN

تحدّثنــا فــي الحلقــات الســابقة عــن عموميــة الرجعــة
وخصوصيتهــا ،وعــن خصوصيــات مــن يرجعــون وكيــف
ســيرجعون ،ونتمّــم ما تقــدم في الحلقــة الثالثة بــأ ّن حقيقة
الرجعــة الب ـدّ أ ْن تؤخــذ مــن األدلــة النقليــة ،وهــذا ال يعنــي
أ ْن نجمّــد مــا يرفدنا بــه العقل بــرؤى وأفكار تنفتــح لديه من
خــال القراءة الفاحصة لروايــات الرجعة ،حيث يقوم بدور
اســتنطاق الروايــات متس ـلّحاً بأدواته المعرفيــة التخصصية
التــي أجهــد واجتهــد فيها لســنين طويلــة مكّنته مــن القراءة
المنضبطة للروايات وتمحيصها وتدقيقها واستجالء الصورة
واضحــة منهــا ،بعدما كانــت تبدو ألوّل وهلــة يضرب بعضها
بعضا وينفي بعضها بعضا.
والرجعة من جهة الروايات وحقيقتها وهل أنها من عالم
البرزخ أو من عالم الدنيا؟.
حيــث تؤكــد الروايات عن أهــل البيت Kوالتــي ألمحنا
في بعضها في حلقة سابقة ،وسنذكر بعضا منها في حلقات
الحقــة ،أ ْن الرجعــة ليســت مــن عالم البــرزخ بــل ا ّن الرافد
للرجعــة والمغــذي لها هو عالــم البرزخ ،فالرجعــة من عالم
الدنيــا ،والذيــن سيعيشــون في عالــم الدنيا عنــد الرجعة،
بعــض منهــم من أهل البــرزخ وكثيــر منهم من أهــل الدنيا،

حيــث ا ّن مــن يرجــع إلــى الدنيــا كان قــد مــات ســنيناً طويلة
بــل قرون ـاً متماديــة ثم يرجع إلــى الدنيا ليعيش مــع أُناس لم
يشاهدوا الموت وانّما سمعوا به.
وهذا يعني ا ّن الخصوصيات التي يتمتع بها عالم الرجعة
هــي خصوصيــات عالم الدنيا بما للكلمــة من معنى ،ولو كان
الروايــات تريــد أ ْن تضيــف شــيئاً أو تميّــز عالــم الرجعة عن
عالــم الدنيا بشــيء مــن الخصوصيات لمن يرجــع أو لمن هو
بــاق لذكرت ذلــك وحيث أ ّن الكثير من روايــات عالم الرجعة
كانت بتبرع من أهل البيت Kوانّها في مقام البيان من جهة
خصوصيــات الرجعــة وأحوالها ،ولم تبين لنــا تلك الروايات
الفــوارق او الخصوصيــات التي ســتضاف الى عالــم الدنيا أو
تُسلب منه عند حدوث الرجعة دل ذلك على ا ّن عالم الرجعة
ســيقع فــي عالــم الدنيــا دون أي تغيّــر في خصوصيــات عالم
الدنيا من التكليف ونحو الوجود فيه وخصائصه األخرى.
فاألجســام التــي ترجع إلى عالــم الدنيا ســتحكم بنفس
الخصوصيــات لألجســام الموجــودة والتــي تعيــش فــي عالم
الدنيــا ولم تمت وستشــاهد الرجعة وكذلــك األنظمة العرفية
أو التكوينيــة التــي تحكم الوجود الدنيوي هي نفســها ســتبقى
ابان عالم الرجعة.
�ص
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دراسات

ممن كتبوا يف اإلمام املهديQ
.....

عبد الجبار الرفاعي

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهدي Qوسفراءه األربعة (رض) ،ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام المهدي ،Qحرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

امل�ؤلَف

امل�ؤلِف

حافظ ابي عبد اهلل محمد بن يوسف الكنجي الشافعي البيان في اخبار صاحب الزمان Q
المتوفى سنة  856هـ
تاريخ ابن كثير

جزء في المهدي

محمد باقر المقدسي

تاريخ االمام الثاني عشر

احمد يزدي بير جندي

تاريخ امام زمان Q

السيد محمد الصدر

تاريخ الغيبة الصغرى

السيد محمد الصدر

تاريخ الغيبة الكبرى

السيد محمد الصدر

تاريخ ما بعد الظهور

السيد مرتضى حسين صدر األفاضل

تاريخ ووقائع إمام زمان Q

السيد هاشم بن سليمان الكتكاني التوبلي البحراني

تبصره الولي فيمن رأى القائم المهدي Q

ابي الحسين بن المنادي احمد بن جعفر الحافظ البغدادي جزء فيما ورد في المهدي
المتوفى سنة  633هـ
السيد شبر بن محمد بن ثنوان الموسوي الحويزي

الجزيرة الخضراء

محمد بن عبد العزيز بن مانع بن محمد بن عبد اهلل الوهيبي

تحديق النظر في اخبار االمام المنتظر

عثمان بن فودي المتوفى سنة 7181م

تحذير االخوان من ادعاء المهدية اخر الزمان

محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبد الجبار

تحفة اهل االيمان لصاحب العصر والزمان Q

حسين عرب باغي

تحفة الشيعة في رجعة األئمة

مير طالب الواعظ التبريزي

تحفة الطالب لحضرة االمام الغائب

السيد حسين بن نصر اهلل بن صادق الموسوي االرومي

التحفة المهدية في احوال االمام المهدي Q

ميرزا محمد بن علي شريعتمدار الكرماني

التحفة المهدية المعروف بعالئم الظهور

حسين الرفاعي

تحقيق علمي في الكالم على ظهور المهدي المنتظر

مولى حيدر علي بن محمد بن الحسن الشيرواني

تراجم السفراء

احمد بن الحسين بن عبد اهلل المهراني

ترتيب االدلة فيما يلزم خصوم االمامية دفعه عن الغيبة
والغايب

فضل بن يحيى الطيبي الكوفي

الجزيرة الخضراء

القاضي نور اهلل بن شريف الدين الحسيني المرعشي الشوشتري

جزيرة خضراء وبحر ابيض

الشيخ ناجي النجار

الجزيرة الخضراء وقضية مثلث برمودا

الحافظ بن ابي بكر بن خيثمة احمد بن زهير النسائي جمع االحاديث الواردة في المهدي
ولي الدين احمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي

جمع طرق حديث المهدي

ابو الحسن المرندي النجفي

ترجمة جرائد سبعه در عالئم الظهور

ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي

جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة الكبرى

عبد الرحمن بن القادر بن فهد الهاشمي العلوي

جواب على مسألة في االيات التي قبل ظهور الساعة

الشيخ محمد باقر البهاري الهمداني

جواب منكر وجود صاحب الزمان

الشيخ محمد بن محمد النعمان المعروف بالشيخ المفيد كتاب جوابات الفارقيين في الغيبة
السيد عبد اهلل بن السيد نور الدين ابن المحدث
الجزائري الموسوي التستري المتوفى سنة  3711هـ

تشطير وسيلة الفوز واألمان في مدح صاحب الزمان Q

محمد خلجي

تشيع وانتظار

محمد انو الشاه الكشميري

التصريح بما تواتر في نزول المسيح

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

تعليق على محاضرة <عقيدة اهل السنة واالثر في
المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد>

السيد محمود بن فتح اهلل الحسيني الكاشاني الكاظمي

تفريج الكربة عن المنتقم لهم في الرجعة

السلطان فتح علي شاه المتوفى سنة  0521هـ
علي علي اكبر الهمداني

تكاليف االنام في زمن غيبة االمام Q

محمد حسن القائني

تكميل االيمان في اثبات وجود صاحب الزمان Q

الشيخ جواد مال محرم علي بن كلب قاسم الطارمي
االبهري الزنجاني المتوفى سنة  5231هـ

تكميل االيمان في اثبات وجود صاحب الزمان Q

ابن كمال باشا

تلخيص البيان في عالمات مهدي آخر الزمان Q

الشيخ محمد بن نعمان المعروف بالشيخ المفيد

كتاب الجوابات في وجود المهدي

الشيخ محمد رضا الطبسي الخراساني النجفي

تثبيت االمّة في اثبات الرجعة

محمد عباس بن علي اكبر التستري

الجواهر العبقرية في الرد على مبحث الغيبة من التحفة
األثني عشرية

احمد النوبي

تنبيه الوسنان الى اخبار مهدي اخر الزمان

القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة  1250هـ

التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال المسيح

ابي العباس عبد اهلل بن جعفر بن الحسين بن مالك
بن جامع الحميري القمي

التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة

جعفر وجداني

توقيعات مقدسة نواب اربعة

احمد البيان بن الحسن الواعظ االصفهاني

الجوهر المقصود في اثبات رجعة الموعود

السيد حسن بن هادي بن محمد صدر العاملي
الكاظمي الموسوي

جامع اخبار الغيبة

الشيخ علي بن الحسن آل حاجي البالدي

جامع البيان في رجعة صاحب الزمان Q

الوهابية ومعوقات التمهيد

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف إرتباطاتها الخفية

التاريخ السعودي الوهابي اليهودي
مردخاي بن موشي هو الجد األكرب آلل سعود

الحلقة الثالثة

نعــود مــن حيــث بدأنــا ،إلــى الحديث عــن اليهودي
األول مردخاي إبراهيم بن موشي ،إلى اإليضاح التالي:
لقد أخذ (مردخاي) يتزوج من بنات العرب بكثرة،
وينجــب بكثــرة ،ويس ـمّي أوالده باألســماء العربيــة كلها
كما هي حالة ذريته اآلن ...ومن أوالده (الناجحين) ابنه
الــذي جــاء معــه من البصــرة واســمه _مــاك رن_ الذي
عرّب اســمه بعض الشــيء فحوّره إلى (مقرن) نسبة إلى
_اقتران_ نســب مردخاي بنســب عشــيرة المساليخ من
عنــزة ...وأنجــب هذا (المقــرن) ولداً أســماه (محمد ثم
ســعود) ...وهو االســم الذي عرفت به عائلة _آل سعود_
متناسية أســماء آبائها األوائل الذي أهملت التسمّي بهم
خشــية تذكير الكثير من الناس بأصلها اليهودي .فاســم
ســعود هــو اســم _محلــي شــائع فــي نجــد قبل وجــود آل
ســعود ...ثم بعد ذلك أنجب سعود _الذي عرفت به هذه
العائلة_ عدداً من األبناء منهم:
مشاري ،وثنيان ثم (محمد)...
ومــن هنــا يبــدأ الفصــل الثاني مــن تاريــخ العائلة _
اليهودية_ التي أصبح اسمها (آل سعود)...
بقي محمد بن سعود في قرية (الدرعية) المغتصبة،
وهــي قرية ال تتجــاوز الثالثة كيلو مترات مربعة ،فاطلق
علــى نفســه لقب (اإلمــام محمد بن ســعود) وهنــا التقى
(اإلمام) بإمام آخر اسمه محمد بن عبد الوهاب.
شركة اإلمامين!
ولذلــك ال بــد لنــا مــن التعريــف بـ ـ (محمد بــن عبد
الوهــاب) الــذي التصــق ومــا زال اســمه واســم عائلتــه
ودعوتــه الفاســدة باســم العائلــة (المردخائيــة) العائلة
السعودية فيما بعد...
يؤكــد بعــض الشــيوخ النجديين ،وكذلــك المصادر
التــي ســيجدها القــارئ :أ ّن محمــد بن عبــد الوهاب هو
اآلخــر ينحدر من اســرة يهودية كانت من يهــود الدونمة
فــي تركيــا التــي اندسّــت فــي اإلســام بقصــد االســاءة
اليــه ،والهــروب من مالحقــة وبطش بعض الســاطين
العثمانيين...
ومن المؤكد ان (شولمان) او سليمان جد ما سمي _
فيما بعد_ باسم محمد بن عبد الوهاب مثلما سمي جون
فيلبــي باســم محمد بن عبد اهلل فيلبــي ،ومن ثم أصبح
اســمه :الحاج الشــيخ عبد اهلل فيلبي .خرج _شــولمان_
اوســليمان_ من بلدة اســمها (بورصة) في تركيا ،وكان
اســمه شــولمان قرقــوزي ،وقرقــوزي بالتركــي معناها:
البطيخ..
ً
ً
فقــد كان تاجرا معروف ـا للبطيخ في بلدة _بورصة_
التركيــة ،إال أ ّن مهنــة البطيخ والمتاجرة به لم تناســبه
فــرأى أ ْن يتاجر بالدين ،ففي الدين تجارة أربح ألمثاله
مــن تجــارة البطيــخ _لــدى الحــكام الطغــاة ألن تجــارة
الدين ليست بحاجة إلى رأس مال سوى:
لحيــة طويلــة ،وشــوارب حليقــة ،وعصــا ثقيلــة،
وفتاوى باطلة هزيلة...
وهكــذا خــرج شــولمان بطيخ ومعه زوجتــه من بلدته
بورصة في تركيا إلى الشــام ،فأصبح اســمه ســليمان،
واستقر في ضاحية من ضواحي دمشق هي (دوما).
اســتقر بهــا يتاجــر بالديــن ال بالبطيخ هــذه المرة..
لك ـنّ أهالــي ســوريا كشــفوا قصــده الباطــل ،ورفضــوا
تجارته ،فربطوا قدميه ،وضربوه ضرباً أليماً.
وبعد عشــرة أيام فلت من رباطه وهرب إلى مصر،
ومــا هي إالّ مــدة وجيزة حتى طرده أهالي مصر ..فســار
إلى الحجاز واســتقر في مكة ،وأخذ يشــعوذ فيها باسم
الدين ،لكن أهالي مكة طردوه أيضاً ،فراح إلى المدينة
(المنورة) لكنّهم أيضاً طردوه.
كل ذلــك فــي مدة ال تتجــاوز االربع ســنوات ،فغادر
إلــى نجــد واســتقر في بلــدة اســمها (العينيــة) ،وهناك
وجــد مجاالً خصباً للشــعوذة ،فاســتقر بــه األمر وادّعى
(أنه من ساللة (ربيعة) ،وأنّه سافر به والده صغيراً إلى

المغرب العربي.)...
وفــي بلــدة (العينية) أنجــب ابنه الذي ســماه( :عبد
الوهاب بن سليمان) وأنجب عبد الوهاب هذا_عدداً من
األوالد ،أحدهم كان ما عرف باسم (محمد) أي محمد
عبد الوهاب!..
وهكــذا ســار محمــد عبــد الوهــاب علــى نهــج جــده
سليمان قرقوزي في الدجل والشعوذة ..فطردوه من نجد
وسافر إلى العراق...
وطــرد مــن العراق ،وســافر إلى مصــر ،وطرد من
مصر ،وســافر إلى الشــام ،وطرد من الشــام وعاد إلى
حيث بدأ...
عاد إلــى (العينية) ...إال أنه اصطدم بحاكم العينية
عثمــان بــن معمر_آنذاك فوضعــه عثمان تحــت الرقابة
المش ـدّدة ،لكنه أفلت وســافر إلــى (الدرعية) ،وهناك
التقــى (بحاكم الثالثــة كيلو مترات) اليهودي (محمد بن
سعود) ،وتعاقد االثنان على المتاجرة بالدين...
وكان االتفاق كاآلتي:
 .1الطــرف األول :محمــد بن ســعود :أن يكون ألمير
المؤمنيــن (محمــد بن ســعود) وذريته من بعده الســلطة
الزمنية_أي الحكم.
 .2الطــرف الثانــي :محمــد عبــد الوهــاب :أن يكون
(لإلمــام) محمــد بــن عبــد الوهــاب _وذريتــه مــن بعده
السلطة الدينية_ أي اإلفتاء بتكفير وقتل كل من ال يسير
للقتــال معنــا ،وال يدفــع مــا لديــه من مــال ،وقتــل كافة
الرافضين لدعوتنا واالستيالء على أموالهم..
وهكــذا تمّــت الصفقة ...وبدأت المشــاركة ..وســمي
الطــرف االول محمــد بــن آل مردخــاي باســم (إمــام
المســملين) وســمي الطــرف الثانــي :باســم (إمــام
الدعوة) ...وكانت تلك البداية الثانية.
وسارت شركتهما على هذا النحو الفاسد.
وكانــت بدايــة أعمالهما اإلجرامية إرســال شــخص
مرتــزق إلــى حاكــم (الريــاض) قريــة العــارض آنــذاك
(دهــام بــن دواس) الغتيالــه .فاغتالــه .وبذلك اســتولوا
علــى العارض .ثم أرســلوا بعض المرتزقــة ومنهم :حمد
بــن راشــد ،وإبراهيــم بن زيــد إلــى (عثمان بــن معمر)
حاكم بلدة العينية فاغتالوه أثناء أدائه لصالة الجمعة...
وقــد جــاء فــي الصفحة ( )97مــن كتاب أصــدره آل
ســعود ،وآل الشــيخ بعنوان (تاريخ نجد) نقله عن رسائل
محمــد عبد الوهاب الشــيخ حســين بن غنام ،وأشــرف
علــى طباعتــه عبــد العزيز بن مفتــي الديار الســعودية،
ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وهو من ساللة الشيخ عبد الوهاب.
يقول الشيخ محمد عبد الوهاب:
(إن عثمــان بــن معمــر مشــرك كافــر .فلمــا
تحقق أهل اإلســام من ذلك تعاهدوا على قتله
بعــد انتهائه من صالة الجمعة وقتلوه وهو في
مصاله بالمسجد في رجب (1163هـ).

وفي اليوم الثالث لمقتله جاء محمد بن عبد الوهاب
إلى العينية فعيّن عليهم مشــاري بن معمر وهو من أتباع
محمد بن عبد الوهاب).
هكذا قال آل ســعود ،وآل الشــيخ في كتابهم ...نقالً
عن رسالة كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
ولست أعرف كيف يكون حاكم العينية مشركاً كافراً
وهو مقتول في مصاله بالمسجد ويوم الجمعة!! ...كذا...
ألــم تــر أ ّن عثمــان آل معمــر اغتالــه محمــد بن عبد
الوهاب ،ومحمد بن سعود ألنّه كان يعبد رباً خالف رب
اليهود.
الــرب :األ ّفــاك ،الس ـ ّفاك محمــد بن عبــد الوهاب
وشريكه محمد بن سعود اليهودي؟..
وفــي الصفحــات )98،99،100،101 ( :من نفس
الكتاب.
يوضــح محمــد بن عبــد الوهــاب أ ّن جميــع أهل نجد

.....

السيد مرتضى الرضوي

دون اســتثناء (كفــرة ،تبــاح دماؤهــم ،وممتلكاتهــم،
والمســلم هو من آمن بالســنة التي يسير عليها محمد بن
عبد الوهاب ،ومحمد بن سعود).
لكــن أهالــي العينية لم يصبروا علــى ظلم محمد بن
عبــد الوهــاب ،ومحمد بن ســعود ،فثــاروا عليهما ثورة
رجل واحد ،إالّ أ ّن الظلم السعودي قد انتصر على الحق
فدمر بلدتهم _العينية_ تدميراً شامالً عن آخرها.
هدمــوا الجــدران ،وردمــوا اآلبــار ،وأحرقــوا
االشــجار ،واعتدوا على أعراض النساء ،وبقروا بطون
الحوامــل منهــن ،وقطعوا أيــدي االطفــال ،وأحرقوهم
بالنار ،وســرقوا المواشــي ،وكل ما في البيوت ،وقتلوا
كل الرجال...
كانــت مســاحة بلــدة العينيــة التي تبلــغ  40كيلو متر
غاصــة بالســكان ،متراصــة المســاكن ،إلــى حــد أ ّن
النســاء كن في أيــام األفــراح ،واألعياد ،والمناســبات
الشــعبية يتبادلــن التهانــي ،واألحاديــث ،واألخبار من
طريــق البيــوت ،والنوافــذ ،ومــا تلبــث هــذه التهانــي،
والمعلومــات ،واألخبــار أن تعــم كافــة أنحــاء البلــدة
بســرعة ال تتجــاوز الســاعة نظراً الحتشــادها بالســكان.
ولكن المرتزقة من جند شــركة (م .م) محمد بن ســعود
اليهــودي ،ومحمد بن عبــد الوهاب قرقوزي ،قد جعلوا
مــن بلدة العينية قاعا صفصفــا ،خرابا ،ترابا ،وكانوا
يريدون بجرمهم الصهيوني هذا إيقاع الرعب في نفوس
سكان بقية البلدان األخرى ،ليسهل استيالؤهم عليها.
وهكــذا صــارت العينيــة ،وال زالــت خرابــا منذ عام
(1163هـ) حتى يومنا هذا...
وهكذا :فعلوا بكل ســكان الجزيــرة العربية ...وليس
هذا الجــرم الصهيوني الســعودي هو المضحــك المبكي
فقــط ،وإنمــا المضحــك المبكي أيضاً هــو أن محمد بن
عبد الوهاب ،ومحمد بن ســعود قد كتبا كذبا ال تصدقه
حتــى عقــول األطفــال وال زال فــي كتبهمــا الصفــراء،
وأســطورتهما الكاذبــة ال زالــت يعرفهــا أبناء شــعبنا في
نجد ،وتدرس أيضاً في المدارس تبريراً من آل سعود،
وآل الشــيخ إلفناء بلدة العينية بكاملها حينما قال محمد
بن عبد الوهاب:
(إن اهلل سبحانه وتعالى قد صب غضبه على العينية
وأهلهــا ،وأفناهــم تطهيــراً لذنوبهــم ،وغضب ـاً على ما
قاله حاكم العينية :عثمان بن معمر.
فقــد قيل لحاكــم العينية بان الجــراد آت إلى بالدنا
ونحــن نخشــى أ ْن يــأكل الجراد زراعتنــا ،فأجاب حاكم
العينية قائالً ساخراً من الجراد:
ســنخرج على الجراد دجاجنا فتأكله ،وبهذا غضب
اهلل ســبحانه لسخرية الحاكم بالجراد آية من آيات اهلل
ال يجوز السخرية منها...
ولهذا أرســل اهلل الجراد على بلــدة العينية فأهلكها
عن آخرها!).
هكــذا زعــم آل ســعود ،وتجــار دينهــم فــي كتبهــم
الصفراء القذرة:
أن الجــراد هو الذي أكل العينية .مســتهترين بعقول
القراء ،والشهود والمستمعين...
كيــف يــأكل الجراد الجــدران والرجــال؟! ويأخذ ما
تبقــى رقيق ـاً! ويهــدم اآلبــار ،ويعتــدي (الجــراد) علــى
النســاء ،ويبقــر بطــون الحوامل منهــن! ،ويأخذ البقية
ليفسق بهن؟!!! أهذه الجرائم تفعلها حشرة الجراد؟!.
الجــراد التــي تتمنى الغالبية العظمى من شــعبنا أن
تراه وتنتظر مواسمه بفارغ الصبر لتعيش منه ،وتختزن
منــه ما أمكــن لتقتــات طيلة العــام بهذا المخــزون لعدم
وجــود مــا تقتــات بــه ..اللهــم إالّ األعشــاب ..ثــم يصبــح
الجــراد بعــد ذلــك (آيــة يرســلها اهلل) غضب ـاً .مــن ابن
معمر! ...يا لهم من طغاة حكموا شعبنا بالخرافات...

توجيه منطق القوة يف روايات الظهور
.....

إن المتتبــع لكثيــر مــن الروايــات المتعلقــة بالظهــور الميمــون يجدهــا حافلة
بمنطق القوة والســيف والدم  ...الخ ,وهذا األمر قد يخلّف وراءه خوفاً نوعياً من
مجمــل حركــة الظهــور ...نريد هنا أن نعطــي بعض التوجيهــات المنطقية لمنطق
القــوة هــذا ,ولكــن قبل بيــان تلك التوجيهــات دعونا نذكــر بعض الروايــات التي
تتسم بهذه الصفة:
• روي فــي (إلــزام الناصب) عــن أميــر المؤمنين :Qأال إ ّن فــي قائمنا
أهل البيت كفاية للمســتبصرين وعبرة للمعتبريــن ومحنة للمتكبرين لقوله تعالى
(وَأَن ـذِرْ النَّــاسَ يَوْمَ يَأْت ِِيه ـمْ الْعَ َذابُ) .هو ظهور قائمنــا المغيّب ،ألنه عذاب على
الكافرين وشفاء ورحمة للمؤمنين.
• عــن محمد بن الحســن عــن الصفار عن عبــاد بن ســليمان عن محمد
بــن ســليمان عــن أبيه قــال :قلت ألبي عبــد اهلل Qقــول اهلل عز وجل( :هَ ـ ْل أَتَك
ِيث الْغَاشِيَةِ) .قال :يغشاهم القائم بالسيف ...إلى أن قال :قلت( :تَصْلَى نَارًا
حَد ُ
ً
ً
حَامِيَ ـة) .قــال :تصلى نارا الحرب فــي الدنيا على عهد القائم Qوفي اآلخرة نار
جهنم.
• عن الحســين بن محمد األشــعري عن معلى بن محمد عن الوشــاء عن
أحمد بن عايد عن أبي خديجة عن أبي عبد اهلل Qأنه سُئِ َل عن القائم ,فقال:
(كلنــا قائــم بأمــر اهلل واحــد بعد واحد حتــى يجيء صاحب الســيف ,فــإذا جاء
صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان).
واآلن نذكــر بعــد توفيق اهلل جل وعال بعض التوجيهــات التي تمنطق لنا ( إذا
صح التعبير ) منطق القوة وكما يلي:
ً
ً
ً
التوجيــه األول :قــد تكون توجيها معنوي ـا إيجابيا لمن يريــد اإللتحاق به عند
الظهور بعد ترســيخ مفهوم مفاده :أن هذه الحركة قوية وســيكون النجاح حليفها

يحيى غالي ياسين

هذه الروايات تو�ضح لنا مدى عنجهية و�إ�ستكبار وقوة
العدو الذي �سيخرج له الإمام Qو�إن هذا الإ�سلوب هو
الإ�سلوب الوحيد للتعامل معهم وال�ضامن للإنت�صار والنجاح.
وأنها تحمي من ينتمي إليها ,وفي قبال ذلك فإن هذه الروايات تحمل بين طياتها
توجيه ـاً معنوياً ســلبياً ألعداء حركة الحق ،وتزرع في نفوســهم حالة من الخوف
والهزيمة والوجل وهو مطلوب في منطق الحرب.
ً
التوجيــه الثانــي :توســيعاً للتوجيــه األول ..تعتبر هــذه الروايات حرب ـا باردة،
حســب التعبير المعاصر ،تســبق حروب المواجهة المباشرة  ,وهذا نوع من أنواع
الردع وإستنزاف قدرات العدو بأشكالها كافة.
التوجيــه الثالــث :هذه الروايات توضح لنا مدى عنجهية وإســتكبار وقوة العدو
الذي ســيخرج له اإلمام Qوإن هذا اإلســلوب هو اإلســلوب الوحيد للتعامل معهم
والضامن لإلنتصار والنجاح.
التوجيه الرابع  :علينا أن نعرف أن الحركة العســكرية للظهور ال تســتمر سوى
أشهر معدودة ,وبالتالي فحسم المعركة بأسرع وقت وأكبر مقدار من اإلنتصارات
علــى مســتوى العالــم يحتاج إلى هكذا إجــراءات قوية ،وهــي بطبيعتها أفضل من
إطالة المعارك إلى سنين ،والتي ال يجنى منها ّإل إهالك الحرث والنسل.
التوجيــه الخامــس :تبين مقدار الحجة البالغة التي ســيأتي بها اإلمام Qإلى
النــاس والتــي تلزمهــم إتباعــه Qوال تجعل لهم ســبباً للتخاذل وعــدم اإللتحاق،
فض ـاً عــن المواجهة ,والمنطق يحتم أنه كلما كانت الحجة أبلغ على اآلخر كانت
العقوبة أشد عليه في حالة عدم هدايته .
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بحوث ومقاالت

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
ما هو دور الحوزة العلمية في تمهيد ظهور اإلمام الحجّةQ؟
هل التغنّي بالقرآن من عالمات الظهور؟
هل ما يحصل اليوم من أحداث وفتن وفساد هو من عالمات الظهور؟
لماذا َأهل السنّة ال يؤمنون َ
بأن اإلمام المهدي مولود؟
ما هو دور الحوزة العلمية في تمهيد ظهور اإلمام الحجّةQ؟

بنت الهدى االح�سائية
ال�س�ؤال:
نرجو إفادتنا حول دور الحوزات العلمية في عملية التمهيد للظهور المبارك لإلمام الحجةQ؟.
الجواب:
تعتبر الحوزات العلمية صمّام األمان للمجتمع المؤمن في زمن الغيبة ،ولها دور بارز في عملية
التمهيد للظهور المقدس ،ويمكن تنقيط عدة نقاط تؤشر إلى دورها في ذلك:
 )1زرع اإليمان المستدل في قلوب المؤمنين بفكرة اإلمام المهدي.Q
 )2بــث البرامــج العلمية المناســبة لتهيئة األرضيــة بالصالحين ،وذلك برســم الطريق الفقهي
_إضافة إلى العقائدي_ المطلوب من المكلف ،بمعنى أ ّن بقاء شريعة النبي_ Nبمعنى التكاليف_
هو من أهم ما يمهّد للظهور ،وحفظ الشريعة هو الدور البارز للحوزة من خالل ماكتب من أحاديث
أهل البيت Kفي بحوث علمائنا ومواصلة خط حفظ الكتب الحديثية.
 )3تأسيس المراكز المختصة بقضية اإلمام المهدي.Q
 )4رفد الفكر الثقافي والخطابي باألفكار المهمة الممهدة للظهور.
 )5الوقوف ضد مدّعي المهدوية زوراً وكشــف أالعيبهم واإلجابة على الشــبهات الواردة حولها،
ومركزنا واحد من أهم األدوار التي قامت بها الحوزة العلمية في النجف األشرف في هذا الصدد.
هــذا ،وليكــن معلوم ـاً أ ّن قضيــة التمهيد للظهور وقضيــة اإلمام المهدي Qعموم ـاً ،ليس أمراً
انحصرت مسؤوليته بالحوزة فقط ،بل الحوزة جزء من المكلفين الذين طولبوا بأ ْن يكون لهم موقف
محدد ،ومسؤولية مهمة تجاه تلك القضايا ،وبالتالي ينبغي على جميع المؤمنين أ ْن يمارسوا دورهم
المتاح لعملية التمهيد للظهور.
****
هل التغنّي بالقرآن من عالمات الظهور؟

�أبو عبد اهلل القطيف
ال�س�ؤال:
لقد ســمعنا وقرأنا في بعض الخطب ،أ ّن من عالمات الظهور هو الغناء بالقرآن ،ولقد حصل
وتكرر في السعودية بالد الحرمين ،فقد قام المغني المشهور واسمه خالد عبد الرحمن بغناء سورة
الزلزلة والعياذ باهلل وعزفها بالعود وتس ـرّب الخبر إلى الجهات المســؤولة وتم اعتقاله والحكم عليه
باإلعدام ،ولكن توســطت له إحدى األميرات التي تحب صوته وتعشــق نجاسته وأخرجته من السجن

محطات يف رحلة الظهور

واسقط عنه الحكم باإلعدام ،وهذه الواقعة يعرفها أكثر سكان السعودية ويوجد بدل الشاهد مليون
من الشيعة والسنّة.
الجواب:
فــي الكافــي ج 2ص 614باب ترتيل القران بالصوت الحســن ح 3عن أبي عبد اهلل Qقال( :قال
رســول اهلل :Nاقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ،وإيّاكم ولحون أهل الفســق وأهل الكبائر،
فإنّــه ســيجيء من بعدي أقــوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنــوح والرهبانية ،اليجوز تراقيهم،
قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم).
ً
وهذه الرواية ال تشير إلى ا ّن الترجيع للقرآن هو من عالمات الظهور ،بل هي تحكي واقعا اخبر
النبي Nبانّه سيقع.
وليس بالضرورة أ ْن يكون ذلك من عالمات الظهور.
ولــو ســلمنا كون ذلــك عالمة فنقــول :إ ّن العالمة تعبر عــن ظاهرة عامة كغيرهــا من العالمات
المذكورة ،فمثالً الصيحة يســمعها كل العالم ،والخســف يعلم به جميع الناس ،وهذا ما يظهر من
قولــه( :Nمــن بعدي أقــوام يرجّعون) امّا حصول هــذا المعنى من فردٍ أو فرديــن فال نجزم بتحقق
العالمــة فيــه ،وعلــى كل حــال ما ذكرته يمثــل حالة ســلبية تنذر بتيار ربمــا يكون عاماً في مســتقبل
األيام.
***
هل ما يحصل اليوم من أحداث وفتن وفساد هو من عالمات الظهور؟

محمد المالكي
ال�س�ؤال:
هذه األيام نعيش حالة من الفوضى وعدم الوضوح في المواقف ،ونرى العالم قد أصبح ناصراً
للباطل ،ونرى المظلوم قد ســحق بأيادي الظلمة ،وتشــابه بالمنظر (الفتى والفتاة) وأصبح الرجال
يســيرون بخطى نســائهم ،وكثر الجشــع والفســاد ،واختلطت األمور وظهر من رجال دين اإلســام
الكثير واإلســام منهم براء ،فهل نحن نعيش هذه األيام والتي تبشــرنا بقرب ظهور موالنا صاحب
العصــر والزمــان Qوفقنــا اهلل وإياكم حتى ندرك ظهوره ونكون من أنصاره وأعوانه والمستشــهدين
بين يديه.
الجواب:
إ ّن هــذه األمــور وإ ْن ذكــرت في بعض روايات عالمات الظهور ولكنّها من نحو المفهوم المشــكك
الــذي لــه مراتــب متعــددة ،وال نجــزم أ ّن ما وصلت إليــه اليوم هو المســتوى الذي تنطبــق عليه تمام

مواق��ع وحوا�ضر� ,أماكن ,مثابات ,نق��اط ينطلق منها� ،أخرى يق�صدها الإمام Qفي
رحلته التغييرية� ,سير ًا في طريقه المبارك لتحقيق دولته ,دولة العدل الإلهي,
دولة الحق القد�سية.

الغــرو أ ْن تكون هــذه الحاضرة التي محقت وع ّذب أهلها بســبب
كونهــا مقــراً لشــيعة آل محمــد ,Nوال عجب أ ْن يتّخــذ منها اإلمام
المهــدي Qحجّــة اهلل فــي أرضه عاصمــة ,ومنطلقاً لــكل تحركاته
فــي فاعلية تصحيحه ,وعملية إحقاق الحق ومحق الباطل ,وطمس
الظلــم ونشــر العــدل .فقــد اتّخــذ منهــا ج ـدّه أول األوصيــاء وأبوهم
جميعاً منطلقاً في حروبه أمام القاسطين والمارقين ,و مآالً ومقراً
بعد حروب الناكثين.
وعن منطلقات من يمأل األرض قسطاً وعدال اإلمام المهديQ
بجيشه وأصحابه ,جاءتنا المنظومة الحديثية بروايات ثابتة كثيرة.
 جــاء فــي (بحــار األنــوار)  ,390/52كذلــك فــي (بيــاناألئمة)  117/4عن أبي عبد اهلل( :Qإذا ظهر القائم ودخل الكوفة
بعــث اهلل تعالــى مــن ظهر الكوفة ســبعين ألــف صدّيــق فيكونون في
أصحابه وأنصاره ,ويردّ السواد إلى أهله ,هم أهله.)...
وعــن أصحاب اإلمام ومن يكون معه تح ـدّث الروايات عند ذلك
بإسهاب و تفصيل.
 جــاء فــي (تهذيــب ابــن عســاكر)  63/1ص ,165عن أبيالطفيــل قــال :علــي( Qإذا قام قائــم أهل محمد جمــع اهلل له أهل
المشــرق والمغــرب ,فيجتمعــون كمــا يجتمــع قــزع الخريــف ,فأمّا
الرفقاء فمن أهل الكوفة وأمّا األبدال فمن أهل الشام).
 وقــد أ ّكــد آل بيــت النبــوة Kالذيــن أذهــب اهلل عنهــمالرجــس وطهّرهم تطهيــراً في خبر ابنهم الحجّة بن الحســن ,بأ ّن
جيشه المؤمنون ,ينطلق من أرض اإليمان ،كوفان.
 فقــد جــاء فــي (العياشــي) ج56 /2ح والقمــي ج,305/كذلــك فــي (الكافــي) ج 8ص ,487/313عــن أبــي جعفــر Qقال:
إذا دخــل القائــم الكوفــة ,لم يبق مؤمن إالّ وهو بهــا أو يجيء إليه,
وهــو قــول أمير المؤمنين ,Qويقول ألصحابه :ســيروا بنا إلى هذا
الطاغية فيسير إليه.

مسجد الكوفة المعظم

مسجد السهلة المعظم

صورة جوية لمدينة الكوفة المقدسة

 جــاء عن أبي عبــد اهلل Qأنه قال( :كأنّي بالقائم Qعلىالكوفــة ,وقــد لبــس درع رســول اهلل,Nفينتفض هو بها فتســتدير
عليــه ,فيغشــيها بخداجــة مــن اســتبرق ,وركــب فرس ـاً أدهم بين
عينيه شمراخ ,فينتفض به إنتفاضة ال يبقى أهل بالد إالّ وهم يرون
انّه معهم في بالدهم فينشر راية رسول اهلل.)...N

لماذا أَهل السنّة ال يؤمنون َ
بأن اإلمام المهدي مولود؟

عبد اهلل �شيال عطية الزيدي
ال�س�ؤال:
لماذا أهل الســنة مع كثرة األحاديث الواردة بشــأن المهدي عندهم ال يؤمنون بوجود اإلمامQ
وإنه مولود في سنة 255هـ؟؟ هل هو العناد؟ أو أ ّن لهم دليالً معتبراً عندهم؟.
الجواب:
ليــس هنــاك دليل معتبــر على عدم والدته Qســنة  255هـ بل بالعكس الدليــل قائم على والدته
 Qآنذاك.
أمّا عن إنكارهم فالظاهر أ ّن وراءه عدة أسباب:
أوّالً) كون هذه القضية (والدة اإلمام Qســنة  )255هي من مختصات الشــيعة ،وعلى القاعدة
هم يحاولون مخالفة كل ما اعتقد به الشيعة مما دل عليه دليل عندهم عن أئمتهم.K
ولــذا ورد أ ّن مــن الحكم التي أدت إلى أ ْن يأمر أهل البيت Kشــيعتهم باألخذ بخالف العامة،
هو أ ّن رؤوس العامة كانوا يخالفون علياً Qفي كل ما يقول.
ثاني ـاً) إن طــول العمر قضية ليســت متعارفة بالعصور المتأخرة ،وهي غريبة بعض الشــيء عن
عامة الناس ،لذا سيكون الترويج لعدم إمكانها أمراً مناسباً لضرب عقيدة الشيعة في إمامهم.Q
ثالث ـاً) ال نســلم أ ّن الســنة بأجمعهــم ذهبــوا إلــى عدم الــوالدة ،بل هنــاك العديد مــن علمائهم
اعترفوا بوالدته سنة  255وأنه ابن اإلمام الحسن العسكري Qنذكر منهم:
 )1اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل االشعري المتوفى سنة 324هـ.
 )2الشــيخ أبي عبد اهلل محمد بن احمد بن يوســف الكاتب الخوارزمي المتوفى ســنة 387هـ في
كتاب (مفتاح العلوم).
 )3ياقوت الحموي في (معجم البلدان) المجلد الثالث/دار صادر بيروت.
 )4ابن خلكان في (وفيات األعيان) و(انباء أبناء الزمان).
 )5أبو الفداء في كتاب (المختصر في أخبار البشر).
 )6اإلمام الذهبي في (سير إعالم النبالء) وفي (تاريخ اإلسالم) وغيرهم كثير.

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

قراءة يف كتاب...

الكوفة املنطــــــلق. . . . .

هيئة التحرير

العالمــة وهي من األمور التي اشــتركت
فيها العديد من العصور الغابرة وينبغي االلتفات إلى
أنّها من جزئيات امتالء األرض ظلماً وجوراً.
***

تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم

عالمات الظهور/قراءة يف املعرفة والتطبيق
لمؤلفه :الشيخ كاظم القره غولي

جــاء الكتاب في طبعته األولى ســنة 1434ه ــ2013-م في ()176
صفحة من القطع الوزيري ،وهو من إصدار وتقديم مركز الدراسات
التخصصية في اإلمام المهدي Qفي النجف األشرف.
تضمن الكتاب حسب فهرسه مقدمة وخمسة فصول هي كاآلتي:
 .1صعوبة التعاطي مع أدلّة عالئم الظهور.
 .2انتظار الفرج والمصالح المترتبة عليه.
 .3اإلمام الحجة Qوالدين الجديد.
 .4مساهمة األمل بقرب الظهور في ثبات المؤمنين.
 .5الحكمة في الغيبة.
 يقــول المؤلــف في الفصل األوّل وتحت عنوان (عقبات التعاطيمع روايات عالئم الظهور):
(...إ ّن التعامــل مــع الروايــات الــواردة فــي عالمــات الظهــور فيه
عقبــات عديــدة تجعلــه أكثر تعقيداً مــن التعامل مع الروايــات الواردة
في أبواب الفقه ،وتتمثل هذه الفوارق في أمور :عدم جريان التعبّد...
البــداء فــي العالمــات ...قلة الموروث الشــرعي في عالئــم الظهور...
مطلوبيــة الواقــع ال انكشــافه ...تعمّــد الروايــات إغفــال التوضيــح...
الحاجــة إلــى التشــخيص أل ّن الحديــث عــن أفــراد خارجيــة ...ضعّف
القيمــة االحتماليــة للروايــات ...اختــاف روايــات الغيبة عــن روايات
العالئــم ...تأثيــر الرغبة في الخــاص وأمنية الفرج ...تأثير الســعي
للخــروج من الجهل ...عدم تكــرار البحث في الروايات ...ليس كل من
تصدّى متخصصاً ...قلة الجدوى ...عدم وفرة القرائن الخارجية).
 وفــي الفصل الثانــي (انتظار الفرج والمصالــح المترتبة عليه)يقول مؤلف الكتاب وضمن عنوان (فوائد طلب االنتظار):
(إ ّن األمــر بانتظــار الفرج منبثق من جملة المصالح أهمها تحقق
الزمه من المعرفة باإلمام.Q
إن طــول األمد أحد عوامل قلة التعامل النفســي مــع ما تعتقد أنّه
ســيتحقق ،وهذا ما أشــارت إليه اآلية الشــريفة ( َفطا َل عَلَي ِْه ـمُ َْ
المَدُ
َف َقسَتْ ُقلُوبُهُمْ( )...وجاءت في ذلك روايات).
ومــن فوائد انصباب األمر ظاهراً علــى االنتظار للفرج هو تحقق
الزمه من األمل الذي يبعث على التحرّك.)...
ثــم إ ّن مــن فوائــد ذلك لجم األتبــاع عن التحرك المتس ـرّع الذي
غالباً ما يتسبب في خسائر كبيرة ألتباع المذهب الحقّ.)...
...وإ ّن مــن فوائده أيضاً الســعي لتحقيق مــا يقتضيه االنتظار من
السعي للتكامل وتزكية النفس.)...
 وفــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب (اإلمــام الحجــة والديــنالحديث) وتحت عنوان (اختالف الواقع عن الظاهر) يقول المؤلف:
(إ ّن أكثــر األحــكام الشــرعية الفعليــة في زمن الغيبــة هي أحكام

ظاهريــة تثبــت عــن طريــق إمــارات ظنيــة علــى األحــكام الواقعية...
واإلمام Qحين يظهر يستغني عن هذه اإلمارات إلنّه يعرف األحكام
الواقعيّة.)...
 ويقــول مؤلــف الكتــاب فــي الفصــل الرابــع (مســاهمة األمــلبقــرب الظهــور في ثبــات المؤمنين) وتحت عنــوان (األمل يخفف ثقل
االبتالء):
(إ ّن األمــر المرتبــط بقيــام دولــة الحــق التــي ستبســط فيهــا يــد
المعصــوم Qعلــى جميع أرجاء الدنيا وانتشــار العدل وســيادته بنحو
ســاغ أن يُعبّر عنه في الروايات الشــريفة أنه Qيمألها قســطاً وعدالً
كما ملئت ظلماً وجوراً ،ش ـدّ النفوس للمســاهمة في صياغة المشروع
اإللهــي الكبيــر وصنــع مفرداتــه ،وأبعد النــاس عن اســتثقال ضريبة
الدفاع عن الحقّ والثبات عليه.)...
 وفي فصل الكتاب الخامس (الحكمة في الغيبة) فيقول المؤلفبعنوان (وجوه الحكمة في الغيبة):
(إ ّن المتأمل في ما يمكن أ ْن يقال من بيان لحكمة غيبة اإلمامQ
في هذه المدّة يستوقفه جملة من الحكم التي يمكن أ ْن تكون الروايات
ومنها :خوف الذبح ...غيبته Qعقوبة وأثر لظلم الناس.)...

4

الحوار املهدوي
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االخــوة األعــزاء أحببــت أ ْن أضــع هــذه المشــاركة بين أيديكــم وأرجو مــن اهلل أ ْن
أو ّفق لخدمتكم ،فهل العالقة مع اإلمام المهدي Qوبعض المنتظرين اليوم تعيش أزمة
عقائدية ،أو أزمة روحية ونفسية(من جهة بعض المنتظرين طبعا)؟
إذا أردنــا أ ْن نعيــش القضية المهدوية ،وإذا أردنا إحياءها برتبة أعلى في نفوســنا
وفي مجتمعنا ،فمن أين نبدأ وكيف نحدد المسار؟.
إ ّن للعقيدة الدور األســاس في بناء اإلنســان وتفجير طاقاته االيجابية واإلحســاس
بالمسؤولية اتّجاه اآلخر وتحويله إلى عنصر نافع ،وكبح جماح الشر في نفسه.
وا ّن الفتــرة األولــى التــي بدأ النبــي Nالعمل بها اعتمــد فيها على توضيــح العقيدة
وغرســها فــي النفــوس وتطهير تلــك النفوس من الشــرك الذي يكتنفها فحّــول األعراب
الذي يعيشــون في منطقة نائية إلى أســياد للعالم بســبب العقيدة الطاهرة التي أمرهم
بالتمسك بها.
وان العــاج اليــوم يبتدأ من الرجــوع إلى األصول النقية للعقيــدة وتوضيحها للناس
والتصدي إلزالة الشبهات بحكم الفترة التاريخية التي عاشتها الرسالة اإلسالمية.
ومــن ثــم يتــم توضيــح الفــروع التــي يبتنــي عليهــا المجتمــع اإلســامي ،مــن فقــه
وممارسات سلوكية وهي التي تمثل المرحلة المدنية في حياة النبي.N
وتختلــف المجتــم عــات الموجــودة اآلن فــي حاجتها إلــى العالج بحســب األمراض
المنتشرة فيها ،فقد يكون المرض عقائديا أو أخالقياً أو سلوكياً نابعاً من الهوى وليس
من انعدام المعرفة ،والبد من التنبيه إلى أمر هو ا ّن النبي Nكافح في زمانه الشــرك
الجلــي وهــو االعتقــاد بإلــه مــع اهلل ،واليــوم فــي المجتمعات اإلســامية هذه المشــكلة
منعدمــة تقريبــا بهــذا الشــكل أو ان المشــكلة أخذت بعــداً جديداً وهو الشــرك الخفي،
بمعنــى ان االعتقــاد باهلل موجود لكنّ المؤثر على اإلنســان وروحــه ليس عقيدته فقط بل
الهــوى والمــال والشــهوات والنســاء وغيرها ،ففــي هذه الحالــة يكون للعقيــدة دور لكنه
ضعيف أو منعدم فنحتاج إلى أمرين:
 -1عقائــدي نســتعرض فيه العقيدة الحقة ويكون فيــه التركيز على المعاد والتذكير
بالموت.
 -2منهــج أخالقــي يتــم التركيز فيــه على األخــاق الصالحة مثل الخــوف من اهلل
والصبر على المعصية والشوق إلى جوار اهلل وغيرها.
فهــل اســتطاعت المدرســة الدينية تامين البعــد العقائدي للمنتظريــن وجعلته جليا
وواضحا أو انه مازال هناك غموض؟
وعلــى فرض وضــوح العقيدة ،فلمــاذا مازالت العزيمة ضعيفة فــي مقام التطبيق؟
بعد دخول االخوة للحوار نذكر مانعتقده في المقام.
ـــــــــــــــــــــ
2008-09-08
Montathra313
المدرســة الدينية وظّفت كل إمكاناتها العقائديــة والفكرية والروحية لهدف تحديد
المســار الصحيح بين العلماء أنفســهم ،ثم عامة الناس وذلك فيما يتعلق بأصول الدين
سواء التوحيد والنبوة والعدالة واإلمامة والمعاد.
ً
أقولهــا صراحــة أخي خــادم المهــدي  ,313أجد الكــم الهائل من الشــباب وهمهم
متابعــة المسلســات الفارغة والتــي تهدف إلى إنحــراف أجيال من الشــباب  ,وعندما
يطرح مسلسل ديني هادف يحمي اإلنسان من اإلنحراف فإنّهم يشعرون بالملل.
الحوزات العلمية هل وظفت اإلعالم بحيث يكون الوسيلة في نشر الفكر المهدوي؟
فــي أحــدى المحاضرات التي كان أحد العلماء وهــو يطرحها على منبر حرم اإلمام
الحسين Qكان يسأل الحاضرين عن مدى ما يعرفون به عن أئمتهم.
ـــــــــــــــــــــ
2008-10-08
نور الغائب
الشباب اليوم ينجذبون إلى ما هو مبسط وبعيد عن التعقيد وبشكل جميل ،فاغلب

امل�ستب�صرون

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه في
منتدى مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ
االتي:
http://www.m-mahdi.info/forum/

نزول املسيح (عيسى بن مريم)Q
عند املسلمني والنصارى
.....

مــن الحقائــق المتفــق عليهــا بيــن عمــوم المســلمين ،نــزول
عيســى بــن مريم Qفــي آخر الزمــان ،ويكــون خروجــه متزامناً
مــع ظهور المهدي المنتظر وهو الذي يقتل المســيح الدجال ويأتم
بالمهدي ويصلي خلفه ،وبعد موته يتولى تجهيزه ودفنه.
ومســألة نــزول المســيح من الســماء لهــا أهمية كبــرى ،فمن
جهة تعتبر النقطة المشــتركة بين عموم المسلمين وبين النصارى
وإن كنــا نعتقد أن خروجه يكون في كنف المهدي المنتظر Qوفي
ركاب حركته العالمية.
ومن جهة أخرى فإن المســيح Qعند نزوله يقوم على هداية
كثيــر مــن األمــم الغربيــة وغيرهــا التــي تديــن بديــن النصــارى،
ودعوتهــم إلى اإليمــان بالمهدي المنتظــر Qواعتناق دعوته ،أي
يكــون عامالً مســاعداً لألمــام المهدي فــي فتح تلك البلــدان دون
الحاجــة إلــى الســيف إال للضرورة ،ولــذا ورد ان المهدي يفتتحها
بالتسبيح والتكبير.
وهنــاك نصــوص كثيرة أكــدت على حقيقة نزول المســيح من
الســماء ،وطالمــا يؤكد القساوســة علــى قرب هذا اليــوم وان اهلل
سينتصر بالمسيح في آخر األمر.
ومن هذه النصوص ما ورد في (إنجيل متى)  ( 39 : 23أقول
لكم لن تروني إال يوم تهتفون تبارك األتي باسم الرب).
وفي سفر (أعمال الرسل)  ( 11-10 :1وبينما هم ينظرون إلى
الســماء وهــو يبتعد عنهــم ظهر لهم رجالن في ثيــاب بيضاء وقاال
لهم  :أيها الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى الســماء سيعود
هذا الذي صعد عنكم إلى الســماء سيعود مثلما رأيتموه ذاهبا إلى
السماء).
وفي (رســالة بولس الثانية) إلى كنيســة تســالونيكي 6 - 1 :2
(أمّا مجيء ربنا يســوع المســيح واجتماعنا إليه فنطلب إليكم أيها
اإلخــوة أن ال تزعزعــوا ســريعا عن ذهنكم وال ترتاعــوا ال بروح وال
بكلمــة وال برســالة كأنهــا منا أي أن يوم المســيح قــد حضر* 3ال
يخدعنكم أحد على طريقة ما .ألنه ال يأتي إن لم يأت االرتداد أوال
ويستعلن إنسان الخطية ابن الهالك* 4المقام والمرتفع على كل
ما يدعى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في هيكل اهلل كإله مظهرا
نفســه أنه إله* 5أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم
هذا* 6واآلن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته.
أي ان مجيء المســيح مشروط بارتداد الكثير من الناس عن
اإليمان وظهور قوى الكفر والشــر فتفعل ما يحلوا لها وتســتبيح كل
مقدس بحجة ( أنا ربكم األعلى).
وفــي رســالة بولس إلــى تيماثــاوس  ( 1 :4أناشــدك أمام اهلل
والمسيح الذي سيدين األحياء عند ظهوره و مجيء ملكوته).
وفــي الرســالة إلى العبرانييــن  ( 28 :9فكذلك المســيح قدّم
نفســه مرة ليزيل خطايا الكثير من الناس وســيظهر ثانية ال ألجل
الخطيئة بل لخالص الذين ينتظرونه).
وفي (سفر يوحنا)  ( 7-1ها هو آت مع السحاب مع السحاب,
ســتراه كل عين حتى عيون الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل
األرض  .نعم ,آمين).
وكذلــك وردت نصوص أخرى في (رســالة بطرس األولى ) :1
 13وفــي رســالة يوحنــا الثانية  28 :1وغيرها ومن شــاء فليتابع أما
النصوص التي تذكر مجيء ابن اإلنسان فلم نتطرق إليها ،ونريد
ان نوضح هنا ما هو معنى ابن اإلنسان أوّالً؟
فقــد وردت صيغــة ( ابــن اإلنســان ) في العهــد القديم ،ففي
(ســفر دانيال) ( 13 :7ورأيت في منامي ذلك الليل فإذا بمثل ابن
إنســان آتيا على ســحاب الســماء فأســرع إلــى الشــيخ الطاعن في
السن فقرب إلى أمامه وأعطي سلطانا ومجدا حتى تعبده الشعوب
مــن كل امة ولســان ويكون ســلطانه أبديــا ال يزول وملكــه ال يتعداه
الزمن).
وهي ترجمة لكلمة عبرانية أحيانا يتم ترجمتها إلى ( ابن ادم
) كما في (سفر حزقيال)
أمــا في العهد الجديد فقد وردت هــذه العبارة بكثرة وبعضها
أراد بهــا التكلــم عــن نفســه (أي المســيح) وصفته كراس الجســد
البشــري وبعضهــا يريــد الداللة بها على المس ـيّا كمــا يأتي في يوم
القضاء واالنتصار.
وهــذه العبــارة لــم تســتخدم عن المســيح بعــد القيامــة (بعد
األناجيل األربعة) إالّ مرة واحدة في (سفر أعمال الرسل) .)7:56
فخالصــة الــكالم ليــس كل عبــارة (ابــن اإلنســان) تــرد فــي
الكتاب المقدس يراد منها المســيح بل قد يراد منها أيضا المسيّا
أو هي معنى شمولي يراد به اإلنسانية الحقة.
ولــذا إننــا رأينا أن كثيــراً من النصــوص التــي وردت بها تلك
العبــارة يراد منهــا المهدي المنتظر Qالنطباقهــا عليه بما تواتر
لدينا من روايات النبي األكرم Nوأهل بيته الطاهرين.
وبالرجــوع إلــى صلب الموضوع نجد أن حقيقة ظهور المســيح
فــي آخر الزمــان ثابتة عند النصارى ،وقد تعددت النصوص التي
تشــير إلــى هــذه الحقيقة ،وهــم بالفعل ينتظــرون قدوم المســيح
ويبشــرون بهــذه الحقيقــة فــي الفضائيــات والكتــب والمنشــورات
والمحاضرات الدينية في الكنائس.
وال شــك عند جميع المســلمين بمختلف مذاهبهم ومشاربهم
في حقيقة نزول المسيح في آخر الزمان لما تواتر من اآلثار الدالة
علــى حتميــة هــذا األمــر واعتبــروا ان إنكارها من الضــال ،ألنه

ليث جواد االسدي

يعتبــر تكذيبا لما اخبر به رســول
اهلل.N
ومــن الروايــات فــي هــذا
الباب ما ورد عن رسول اهلل:N
(ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون
علــى الحــق ظاهريــن إلــى يــوم
القيامة ،قال :فينزل عيســى بن
مريم ،Qفيقول أميرهم :تعال
صل بنا ،فيقول :ال ،إن بعضكم
على بعض أمير ليكرم اهلل هذه األمة).
وعــن النبــي Nأيضــا (أنّه خــرج Nذات يوم وهو مستبشــر
يضحك ســروراً ،فقال له الناس :أضحك اهلل سنك يا رسول اهلل
وزادك ســروراً ،فقال رســول اهلل :Nإنه ليس من يوم وال ليلة إالّ
ولي فيهما تحفة من اهلل أال وإن ربي أتحفني في يومي هذا بتحفة
لــم يتحفنــي بمثلهــا فيما مضــى ،إن جبرئيــل أتانــي فأقرأني من
ربي الســام وقال يا محمد إن اهلل عز وجل اختار من بني هاشــم
ســبعة ،لــم يخلق مثلهم فيمن مضى وال يخلــق مثلهم فيمن بقي،
أنت يا رســول اهلل ســيد النبيين ،وعلي بن أبي طالب وصيك سيد
الوصيين ،والحســن والحســين سبطاك ســيدا األسباط ،وحمزة
عمك ســيد الشــهداء ،وجعفر بن عمك الطيار في الجنة يطير مع
المالئكة حيث يشــاء ،ومنكم القائم يصلي عيسى بن مريم خلفه
إذا أهبطه اهلل إلى األرض ،من ذرية علي وفاطمة).
فالروايــات الســالفة الذكر تؤكد حقيقة
نــزول المســيح فــي آخــر الزمــان ،ويكــون
خروجه فــي ركاب اإلمام المهدي Qوجزءاً
من حركته العالمية
وتشــير الروايات أيضا إلى إن المسيح Qيأتم بالمهدي،Q
وهــذا فيه داللة على تقديــم الفاضل على المفضول ،والقائد على
المقــود ،فالقائد الفاضل هو اإلمام المهدي ،ومن ســواه يكونون
تبعا له ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه.
وهذا يدل من وجه على عظمة اإلمام المهدي عند اهلل بحيث
يأتم به نبي من أنبياء أولي العزم كعيسى بن مريم.Q
ومــن الروايات الــواردة عن النبــي األكرم Nالتــي تؤيد كون
المســيح يصلــي خلــف المهــدي Qوكذلــك حركتــه وجهــاده وقتله
للدجال قوله Nالم شريك:
(ذكــر رســول اهلل Nالدجــال ،فقالــت أم شــريك ،فأيــن
المســلمون يومئذ يا رســول اهلل؟ قال :ببيــت المقدس يخرج حتى
يحاصرهــم ،وإمام الناس يومئذ رجل صالح ،فيقال صل الصبح
فإذا كبّر ودخل فيها نزل عيســى بن مريم  ،فإذا رآه ذلك الرجل
عرفه فرجع يمشي القهقرى ،فيتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه
ثــم يقــول :صل فإنمــا أقيمت لــك ،فيصلي عيســى وراءه ثم يقول
افتحــوا ،الباب فيفتحون الباب ،ومع الدجال يومئذ ســبعون ألفا
يهود ،كلهم ذو ساج وسيف محال ،فإذا نظر إلى عيسى ذاب كما
يذوب الرصاص وكما يذوب الملح في الماء ثم يخرج هارباً فيقول
عيســى :إن لــي فيــك ضربــة لن تفوتنــي بها فيدركــه فيقتله ،فال
يبقــى شــئ مما خلــق اهلل تعالى يتوارى به يهــودي إال أنطقه اهلل،
ال حجر وال شــجر وال دابة إال قال :يا عبد اهلل المســلم هذا يهودي
فاقتلــه ،إال الغرقــد فإنها من شــجرهم فال ينطق .ويكون عيســى
في أمتي حكما عدال وإماما مقسطا ،يدق الصليب ويقتل الخنزير
ويضع الجزية ويترك الصدقة).
وهذا الحديث رواه مسلم واحمد والبيهقي وأبي يعلى والكثير
من المسانيد.
وللتنويه فإن الروايات عندنا تشير الى ان المهدي
 Qهــو الــذي يقتــل الدجــال ،وليــس المســيح وإن كان
المســيح جــل حركتــه تكــون فــي ركاب حركــة االمــام
المهــدي وهو جندي من جنوده يأتمــر بأمره وينتهي
بنهيه.

وعن النبي األكرم Nانه قال:
(يهبط المســيح عيســى بن مريــم Qعند القنطــرة البيضاء
علــى باب دمشــق الشــرقي إلى طرف الشــجرة ،تحملــه غمامة،
واضــع يديــه على منكــب ملكين ،عليــه ريطتان مؤتــزر بإحداهما
مرتد باألخرى ،إذا أكب رأســه قطر منه كالجمان .فيأتيه اليهود
فيقولــون نحــن أصحابــك ،فيقــول كذبتــم .ثــم يأتيــه النصــارى
فيقولون نحن أصحابك ،فيقول كذبتم ،بل أصحابي المهاجرون
بقية أصحاب الملحمة ،فيأتي مجمع المسلمين حيث هم ،فيجد
خليفتهم يصلى بهم فيتأخر المسيح حين يراه فيقول يا مسيح اهلل
صــل لنا ،فيقول بل أنت فصل ألصحابك ،فقد رضي اهلل عنك،
فإنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا ،فيصلي لهم خليفة المهاجرين
ركعتيــن مــرة واحــدة ،وابن مريــم فيهم ،ثم يصلي لهم المســيح
بعده ،وينزع خليفتهم).
ويذكــر (انجيــل برنابا) هــذه الحقيقة حيث يقــول في الفصل
العشــرين بعد المائتين (أجاب يســوع معانقا أمه صدقيني يا أماه
ألني أقول لك بالحق اني لم أمت قط ألن اهلل قد حفظني إلى قرب
انقضاء العالم).

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

بأحد الشباب المؤمنين ،فدار حديث بيّننا حول الوضعية
االجتماعية لحركة االخوان المسلمين؟
فقلت له :ال علم لي بهم منذ فترة.
ثم سألني عن وضعي النفسي؟
فقلت له :إنّني ال أشعر بارتياح وأنا ضجر من الحالة التي نعيشها.
فقال لي :هناك جماعة تسمى جماعة أهل البيت ،Kفلماذا ال تذهب
إليهم وتتعرف عليهم لعلك تجد بغيتك عندهم.
فتأملت في كالمه! وقلت في نفسي :إ ّن أهل البيت Kيمثلون فكرة
تاريخية تراثية ،برزت في العصر اإلسالمي األوّل ولم يكتب لها البقاء،
وإ ّن اإلمام عليّ وفاطمة الزهراء والحسن والحسين Kهم كباقة زهور فوق

مبارك بعدا�ش  -مالكي  -تون�س
ولد الشيخ مبارك بن محمّد بن صالح
بعداش عام 1935م في منطقة (قنا) التابعة
لمدينة (قبلّي) في جمهورية تونس ،وترعرع
في أحضان عائلة ملتزمة ومحافظة تعتنق
المذهب المالكي.
االطّ الع على حقائق تاريخية:
يقول الشيخ مـبــارك متحدثاً التقيت

الشباب ال يميلون إلى الكتب ولكن يميلون إلى النشرات المختصرة والكتيبات التي تكون
علــى نســق جذاب ،وغيرهــا من األمور التي ينجذب لها الشــباب ونحــن إ ْن كنا نحرص
علــى وصــول المعلومات الدينية التي نريد إيصالها لهم علينا أ ْن نســتثمر تلك األمور في
نشر هذه المعلومات.
ــــــــــــــــــــــــ
2008-11-08
زمزم
إ ّن هــذا الموضــوع من المواضيع الشــائكة التي ال يمكن البتّ فيها بســهولة إالّ لذوي
االختصــاص فــي التربيــة وعلم االجتماع وقد رأيــت في ما كتب من بعــض المصطلحات
التي لم ترد على لسان المعصومين Kمثل (المدرسة الدينية) و(المؤسسة الدينية) وال
ادري إ ْن كانت مثل هذه التعابير تنطبق على اإلسالم والحوزة الشريفة أم ال؟.
امّــا فيمــا يرتبط بأصــل القضية فان إلقاء اللوم علي طــرف دون طرف هو إجحاف
فــي المرحلــة الراهنة ،النّي أتصور إن التقصير والقصور مشــترك بيــن الطرفين والبد
من دراســة أســباب هــذا التقصير والقصور عنــد الطرفين معاً ،فال المؤسســة الدينية
(كمــا يحلــو لكم أ ْن تســموها) منزهة عنهمــا وال المجتمع وخاصة العراقــي) الذي يعاني
األمريــن منــزه عنهمــا ،فعامل المعيشــة والعامــل النفســي والعامل االجتماعــي البيئي
والعامــل السياســي والعامــل األمني وغيرها مــن العوامل قد تعيق الكثيريــن عن اإلقبال
على المطالعة والتزود من المعرفة.
وال أحــاول أ ْن أضفــي العتمــة على الصــورة التي يحملها الكثير مــن الناس على أهل
العلم وطلبة الحوزات العلمية فهي صورة قاتمة لعدة أسباب ،بعضها موضوعية تستحق
الوقوف عندها لمعالجة تلك الخروقات التي تمارس من قبل بعض من يتلبســون بلباس
الدين ولألسف والى اهلل المشتكى.
وامــا مــا يرتبط بآليــات الوصول فإنّــي أتصور اننا فــي مرحلة بدائية جــدا من هذا
الجانــب وتكفينــا نظــرة أولية للبرامــج التي تبثهــا الفضائيــات المســمومة للوقوف على
مستوانا البدائي في تبليغ الرسالة اإللهية.
ــــــــــــــــ
2008-11-08
خير الإماء
السالم عليكم
إ ْن كان لديــك مايفيــد آلية التبليغ وتطويرها أتمنى أ ْن تبينها لنا لعلنا نســتفيد منها
في أسلوب التبليغ وجعله متطوراً بدل أ ْن يكون بدائياً كما تقول.
ــــــــــــ
2008-14-08
�آل محمد
إ ّن المسار الصحيح في كل قضية إسالمية ومنها القضية المهدوية واضح من حيث
صدوره عن المعصوم Qوالذي يتمثل في تطبيق الشــريعة وإحكامها بأقســامها األربعة
المعروفــة (مضافــا للمباحات) فقد وضعوا Kكل النقاط علــى الحروف الالزمة للعمل
الموصل إلى بر األمان ومنها مســار االنتظار الصحيح والســالم من اإلفراط والتفريط.
نعم يبقى تشــخيص المســار بعد التسليم بتأثر هذا التشخيص بالبعد الزمني عن عصر
النــص مضاف ـاً إلى بقية الظروف الموضوعية التي تســببت في ذلك وهذه مســئولية تقع
على عاتق حملة العلوم الدينية في كيان األمة اإلسالمية أيدهم اهلل بتأييداته.
وليســت القضية قضية إلى المجتمع المتقي الذي ســيكون من جملة سماته االنتظار
السالم.

بحوث ومقاالت

االنتماء لمذهب �أهل البيت:K

منضدة اإلسالم ،ولم أتصور أ ّن لهم امتداداً حيّاً إلى يومنا هذا! ،ولكن ال
يقول الشيخ مبارك بعداش( :لقد أذهلتني هذه الحقائق _التي اطلعت
بأس أ ْن أتعرف عليهم بصورة مباشرة ألرى ماهم عليه.
بعد تناول وجبة العشاء جلسنا معاً نتجاذب أطراف الحديث ،فسألني عليها من خالل تتبعي_ ،ومن ذلك الحين منّ اهلل تبارك وتعالى عليّ
باالهتداء إلى مذهب العترة ،Kفتشرفت باعتناق مذهب أهل البيت
أحدهم عن اختصاصي في مجال العلوم اإلسالمية؟
فقلت له :أنّا ملم بالسيرة ،وقد بذلت جهدي إلتقانها ودراستها بصورة  Kفي عقد الثمانينات في بالدي تونس ،بعد عناء وجهد مكثف بذلته في
المطالعة والبحث).
معمّقة.
ويضيف الشيخ مبارك قائال( :أنا اليوم بحمد اهلل تعالى أعمل قدر
فقال لي :بودّي أن أسألك عن أسئلة حول السيرة؟
وسعي مع إخواني المؤمنين على نشر مذهب أهل البيت ،Kوقد وفقنا
قلت له :اسأل.
اهلل تعالى إلى حدّ ما في جذب الكثير إلى مذهب أهل البيت Kمن خالل
ثم تذاكرنا مسألة وجود البتر في تدوين السيرة النبوية الشريفة!.
التوعية والتبليغ).
بعدها عرفت أ ّن هذا األمر يحتاج إلى تتبع ودراسة.
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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 جنوب أفريقيا

 /جهود حثيثة وجهاد متميّز

الشيعة في جنوب افريقيا

احتفالية في مركز اهل البيت

جوانب من حضور شيعة افريقيا في محاضرات وايام عاشوراء

جنوب �أفريقيا/الموقع والحدود:
جمهوريــة أو اتحــاد جنــوب أفريقيا ،تقع في اقصــى جنوب قارة
افريقيــا ،وفــي الطــرف الجنوبي منهــا ،يحدّها ك ّل مــن ناميبيا من
الشــمال الغربــي ،بوتســوانا وزمبابــوي مــن الشــمال ،موزنبيــق من
الشــرق وباقــي حدودهــا علــى المحيطيــن الهندي واالطلســي ،وهي
اي هذه الجمهورية تحيط بدولة ليســوتو .تبلغ مســاحة جنوب افريقيا
 1,331,000كم مربعاً ،وعدد السكان  51,186,307نسمة حسب
احصائيــة البنــك الدولــي ســنة  .2013لجنــوب افريقيــا عاصمتان،
تشــريعية وهــي كيب تــاون وإداريــة وهي بريتوريــا .وتنقســم إلى اربع
واليات هي الكاب ،اورنج ،نتال ،وترنسفال.
ينقسم سكان جنوب افريقيا إلى البيض وغيرهم.
والعناصــر البيضــاء فــي جنــوب افريقيــا هــم هولنديــون وألمان
وبريطانيــون وفرنســيون ،هذا الخليط أطلق على نفســه االفريكان،
ولغتهــم لغة مشــتقة ممزوجــة بكلمات ألمانيــة وانجليزية .أما الســود
فهم من االفارقة.
جنوب افريقيا/الواقع االقت�صادي:
الزراعة هامّة في جنوب افريقيا ،ومن منتجاتها القمح والذرة،
وقصب السكر ،والقطن.
وفيهــا ثروة حيوانية تزيد عــن حاجة البالد وللذهب دور هام في
اقتصاد البالد ،كما تنتج الماس بكميات كبيرة ،كذلك اليورانيوم،
والفحم.
وتتجــه مصانع شــركات الســيارات العالميــة الكبرى إلــى االنتاج
بجنوب افريقيا.
جنوب افريقيا/الواقع الديمغرافي الديني:
أكثــر مــن  %68مــن مجموع الســكان في جنــوب افريقيــا يتبعون
الديانة المســيحية ،وتكاد تكون معظم دياناتها الرئيســية في العالم
ممثلة هناك ،اذ يتوزع المســيحيون في مختلف الكنائس المتبعة في
ارجاء المعمورة.
امــا الباقــون فهــم اتبــاع الديانــات التقليديــة وهم اكثــر من ربع
السكان.
امــا المســلمون فيبلــغ تعدادهم اكثر مــن مليوني نســمة ،ومنهم
بطبيعة الحال المسلمون الشيعة أتباع مذهب آل البيت.K
�شم�س الت�شيع تبزغ في جنوب افريقيا:
كمــا هــو حــال ديــن االســام ،فقــد دخــل التشــيع إلــى جنــوب
افريقيــا ،واســتنارت ربوعهــا بنور واليــة آل البيت النبــوي المحمدي
وذلك مع الهجرات العربية واآلسيوية إلى هناك.
فانتشــر مذهــب التشــيع ،وبــدأ بالنمــو والزيادة حيــث يبلغ عدد
الشيعة فيها اآلن عشرات اآلالف.
وهم ينتشــرون في العاصمة جوهانســبرغ ،ومدينة دربان .ولهم
وجود في مدن أخرى.
العزاء الح�سيني في جنوب افريقيا:
ينتظــم المســلمون مــن شــيعة آل البيــت خــال شــهري المحــرم
وصفــر فــي أداء واجبــات العــزاء الحســيني ،بــدءاً مــن محاضــرات
ومواعــظ الخطبــاء الحســينيين ،إلــى قــراءة المقتــل الحســيني في
عاشــوراء الحســين Qوالبــكاء واللطم ،وذلك في الحســينيات التي
بنيت حديثاً.
جهاد �شيعة �آل محمد Nوالف�صل العن�صري:
لــم يكتــف شــيعة آل البيــت Kفــي جنــوب افريقيــا بنشــاطهم
العزائــي الدينــي بــل شــاركوا بقية مواطنيهــم في جنــوب افريقيا في
التصــدي لنظــام الفصــل العنصري الذي حكــم جنــوب افريقيا فترة
طويلة ،مما كلفهم المئات من الشــهداء والجرحى متأثرين في ذلك
بالمنهج الفكري والعقائدي للعترة المباركة.K
م�ؤ�س�سات �شيعية في جنوب افريقيا:
ممــا يقــوم به شــيعة جنــوب افريقيا نشــاطهم الدينــي العقائدي

سيد حيدر افتاب  /مركز اهل البيت

مؤسســات اقاموهــا خصيصاً لذلك ،وهي مركز اشــعاع واســتقطاب
لمــن يطلع على مبادئ آل محمــد ,Nحيث يوجد في جنوب افريقيا
 12مســجداً للشــيعة ،إضافــة إلــى  8حســينيات تقــام فيهــا مختلــف
االفراح واالحزان المتعلقة بأهل البيت النبوي ,Kومن المؤسسات
الشيعية هناك..
 مركز أهل البيت/Kكيب تاون/العاصمة:Ahlul bait(as) foudaion of south
Africa
ومديره المسؤول هو سيد آفتاب حيدر
وينشــط المركز في اقامة الصالة ،وصالة الجمعة والجماعة،
واحياء مناسبات آل بيت النبوة.K
 مؤسســة أهــل البيت Kفــي افريقيا الجنوبيــة :وهي في كيبتاون أيضاً
cape Tomn South 7808 ottery Box u2
Africa
ومديرتها مريم نوسا.
مركز الجهاد  /كيب تاون/العاصمة:
العنوان البريدي :صندوق  ،4872كيب تاون8000 ،
هاتف  /فاكس رقم83212847 27+ :
مسؤوله :يوسف محمد
مركز أهل البيت اإلسالمي من فيلبي /كيب تاون
العنوان الفعلي ،4866 :روث فيرست ممشى قرية( ،فيليبي)
رقم هاتف721478519 27+ :
مديره :عيسى
حسينية أبو الفضل العباس / Qغوتنغ – بريتوريا/جنوب شرق
البالد:
العنوان البريدي :ص ب  1672ميدونزا0208 ،
الهاتف2771846659+ :
البريد اإللكترونيgmail.com@ssemanda2 :
مسؤولها :الشيخ أحمد قاسم
مركز القائم / Kغوتنغ  -بريتوريا
هاتف رقم5555888 72 27+ :
المسؤول :جعفر شاه
المصطفى (سوا) مسجد ومركز إسالمي  /غوتنغ – سبرنجس:
هاتف  /فاكس رقم5362 736 2711+ :
المدير :الشيخ عبد الواحد منير ()2772877256+
البريد اإللكترونيalmustafa@ananzi.co.za :
مركــز العلم اإلســامي(بابول)  /غوتنغ – جوهانسبرغ/شــمال
شرق البالد:
رقم هاتف7446 929 2782+ :
مديره المسؤول :السيد خرام المهدي
قصر الزهراء  /غوتنغ – جوهانسبرغ:
رقم هاتف27823667119+ :
مديره :حسن بوت
المركز اإلسالمي ألفريقيا  /غوتنغ – جوهانسبرغ:
رقم هاتف27832651237+ :
المسؤول :سيد رضائي
اإلمــام الصادق Qالمركز اإلســامي  /غوتنغ  -نايجل/جنوب
شرق البالد:
رقم هاتف762063818 27+ :
المدير :عبد الرحمن ماهالنغو
جماعــة أهــل البيــت Kالمســماة (/ )Kwandabela
شمال غرب  -مبوماالنجا:

رقم هاتف27749293816+ :
المدير :الشيخ مسعود علي
مســجد اإلمــام الحســين ،Qمدرســة دينيــة ومركــز ثقافــي /
كوازولو ناتال  -ديربان/جنوب شرق البالد:
هاتف  /فاكس رقم325376767 27+ :
البريد اإللكترونيinfo@ihmsa.co.za :
بإدارة :الشيخ جابر شاندو ()27820506366+
آزاد )27835500955+( Seedat
المدرسة الجعفرية اإلسالمية  /كوازولو ناتال  -ديربان
رقم هاتف730987024 27+ :
المسؤول عنه :راشد
مركــز اإلمــام الباقــر Qاإلســامي  /كيــب الشــرقية  -مينــاء
إليزابيث/جنوب البالد:
المدير المسؤول :الشيخ أحمد ()27735465627+
البريــد اإللكترونــيhotmail.@hamidu1973 :
com
المركز اإلسالمي لإلمام موسى الكاظم / Qكرونستاد  -فري
ستيت/وسط البالد:
بإدارة :الشيخ عبد اهلل ()2785434205+
البريد اإللكترونيkinnengea@yahoo.com :
�شيعة جنوب افريقيا/واالعتراف الر�سمي بمذهبهم:
يعد النظام االجتماعي والمدني الحديث من النظم التي يكســب
مــن خاللهــا المواطنــون الكثيــر مــن حقوقهــم خصوصاً فــي البلدان
التي خرجت من طائلة االســتعمار أو االســتعباد وتمارس نموذجاً من
نماذج التحرر والحرية واالنفتاح الديمقراطي الذي يهيئ للمواطنين
فرصة الممارســات االجتماعيــة والفكرية والعقائديــة بحرية ال بأس
بها ،من هنا طالب ممثلون عن شيعة جنوب افريقيا في لقاء جمعهم
مــع رئيس الجمهورية بأن يتم االعتراف الرســمي بمذهب أهل البيت
 Kفــي هــذا البلد وقد نقلــت بعض التقارير لوكالــة (أهل البيتK
انبا) ان اللقاء مع رئيس الجمهورية تم في الكنيســة االنجليكانية في
كيــب تاون وشــارك فيه نحواً من مئة زعيم دينــي من مختلف االديان
فضالً عن شــخصيات اجتماعية ودينية وصحفية واســتثني من اللقاء
هــذا اليهــود الذيــن امتنعوا عن المشــاركة بســبب كــون انعقــاده يوم
الســبت وقــد أكد رئيــس الجمهورية على أهمية رجــال الدين ودورهم
في ترسيخ االستقرار واألمن مطالباً إياهم بالتواصل لخدمة الصالح
العــام ومــن أبرز من شــارك في هذا
اللقاء الســيد (آفتــاب حيدر رضوي)
رئيــس مؤسســة أهــل البيــت Kفي
جنــوب افريقيــا وقــدم تقريــراً عــن
الشــيعة وأوضاعهم في هــذا البلد،
وقال السيد الرضوي:
بعــد بــزوغ فجــر الحريــة فــي
جمهورية جنوب افريقيا كان الشيعة
دائم ـاً يحافظــون علــى القانــون وقد
بذلوا جهوداً مضنية في سبيل تحقق
الحريــة والديمقراطيــة فــي هــذا
البلــد ،لــذا يطالب الشــيعة بان يتم
االعتــراف بهــم رســمياً وان يمثلهــم
نائــب فــي الهيئــة الدينيــة فــي البلد
أضــاف قائ ـاً :بالرغم مــن الجهود
التــي تبذلها العديد من المؤسســات
التابعــة لمذهــب أهــل البيــتK
فــي هــذا البلــد إال أنهــا لــم تفلح في

الحصول على عضوية لمذهب أهل البيت Kفي هيئة الحج والعمرة
في جنوب افريقيا.
ال�شيعة هناك ن�شاطات وفعاليات:
كما هو ديدن الشيعة من اتباع مدرسة أهل البيت Kوأينما حلّوا
تح ّل بوجودهم البركة والحركة والتفاعل والنشاط والحيوية.
ولشــيعة افريقيــا نشــاطات كثيــرة وكبيــرة نلحظهــا مــن خــال
مؤسساتهم التي ترعى هذه النشاطات فهناك الكثير من االحتفاليات
التي تقيها مؤسســة أهل البيت Kفي المناســبات االســامية كمولد
النبي Nومولد اإلمام الحســين Qوذكرى النصف من شعبان وعيد
الغدير وغيرها ،كما ان لها نشــاطات واســعة جداً في وفيات الرسول
األكرم Nواألئمة Kســيما ذكرى فاجعة الطف وواقعة كربالء وقد
قامت بعض الشخصيات العراقية كالسفير العراقي هناك لزيارة هذه
المؤسســات لتالقح االفــكار وتحاور االديان وقــد أقيمت بهذا الصدد
عــدة ندوات من خــال الجوالت التي أقيمت في مســاجد مدينة كيب
تــاون فضالً عــن بعض الزيارات لمــدارس االطفال التابعة لمؤسســة
أهــل البيــت Kوكان لحضور شــخصيات دينية مســيحية وإســامية
أخــرى االثــر البالــغ فــي تجســيد حالــة التعايــش الســلمي والتالقــح
الفكري الموزون الذي يتســم به شــيعة أهل البيــت Kواتباعهم هذا
وقــد عقدت مجموعة من اللقاء في مســجدي القدس وزينة اإلســام
في مدينة كيب تاون لنفس الغرض.
�ش��يعة �آل محم��د Nف��ي جن��وب افريقيا/الواق��ع
والطموح:
إ ّن حركــة التش ـيّع فــي هذا البلد ســائرة باطــراد ،وبخطى ثابتة
محسوبة ،وذلك بجهد المشرفين على هذا االمر هناك.
ولك ـنّ هذا النشــاط وهذا المســير يحتاج وبشــدة إلــى الكثير من
المتطلبــات ومنهــا الكتــب المتخصصــة وإلــى المبلغيــن ،خاصة اذا
مــا عرفنــا ان اللغــة الســائدة فــي هــذا البلد هــي االنجليزيــة ،وهذا
يتطلــب جهــداً اســتثنائياً يتحمــل مســؤوليته المتصــدون لمثــل هــذه
االمــور الجســام ،وعلــى رأس اولئك بطبيعة الحال الحوزة الشــريفة
والمؤسسات السائرة على نهجها المشرف.
وكل ذلــك وجلّــه من أجل نشــر نور آل النبــي الخاتم ،Nوخيره
إلى العالمين جميعاً ومنه وفي سبيله نماء اعداد متبعي مذهب التشيع
ممن ســيمهدون النتصار المســيرة اإللهية إلظهار ديــن الرحمن على
الدين كله وعلى يد خاتم العترة االمام المهدي الحجة بن الحسن.
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التتمات

تتمة ...التخلو األرض من حجة هلل أبداً
يقول المرحوم السيّد على خان في (شرح الصحيفة) حو ل الروايا ت
المأثــورة عن طر ق العامّة بشــأن لزوم اإلمام :أمّا م ـن طر ق العامّة فمنه
الحدي ـث المشــهور المتّف ـق على روايت ـه عن النبيّ :مَ ـنْ مَاتَ وَ لَ ـمْ يَع ِْرفْ
إمَــامَ زَمَانِ ـهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً .و أخرج الحاكم بهذا المضمون و صحّحه
ع ـ ن إبن عمر ،عن رســول اهلل Nقــال :مَنْ مَاتَ وَ لَيْ ـسَ عَلَيْهِ إمامٌ مَاتَ
مِيتَ ـةً جَاهِلِيَّ ـةً .و أخــرج ابن مردويه عن علي Qقال :قال رســول اهللN
ـاس بِإمَام ِِهمْ) قال :يُدعى ُك ُّل َقو ٍْم
ف ـي قــول اهلل تعالى( :يَوْمَ نَدْعُواْ ُك َّل أُنَـ ٍ
ِتاب رَب ِِّهمْ وَ سُنَّةَ نَبِي ِِّهمْ .وأخرج ابن عساكر عن خالد بن
إمام زَمانِ ِهمْ وَ ك ِ
بِ ِ
صفوان أنـّه قال :لَمْ تَخْ ُل االَرضُ مِنْ َقائ ٍِم ِلِ بِحُجَّتِهِ فِي عِبَادِهِ .انتهى.
النقطة السادس ـة :أشــار الرســول األعظم Nفي هذا الحديث إلى

ظهــور قائ ـم آل محمّد ،الحجّة بن الحس ـن العســكري Qفقــال :وَ لَوْ لَمْ
يَ ُكنْ مِنَ الدُّنْيَا إِالّ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَ َطوَّ َل ا ُ
هلل _عَزَّوَجَلَّ_ َذلِكَ الْيَوْمَ حَتّى يَخْرُجُ
ً
ً
َقائِمُنَا َفيَمْالَ االرْضَ قِسْطاً وَعَدْالً َكمَا مُلِئَتْ ُظلْمَا وَ جَورا .و هذه المسألة
التخ ـصّ مذه ـ ب الشــيعة ب ـل هي مســألة عامّة و م ـن االُصول اإلســاميّة
المقطــوع بهــا .و وفق ـاً لمفــاد هــذا الحديث ،فقــد وردت أحادي ـث كثيرة
ع ـن كبار علماء العامّة باســنادهم عن رســول اهلل Nحــول ظهور اإلمام
المهدي.Q
َ
وم ـن األحاديث في تفســير اآلية( :إِنـ ـَّمَا أنتَ مُنذِرٌ وَ لِ ـك ُِّل َقو ٍْم هَادٍ).
حديث رواه موســى بن مسلم ،عن مســعدة ،قال :كنت عند الصادقQ
إذ أتــاه شــي خ كبير قــد انحنى متّكئ ـاً على عصاه ،فس ـلّم ،فــردّ عليه أبو

عبــداهلل Qالجــواب .ث ـمّ قال :يابن رســول اهلل ،ناولني يــدك القبّلها،
فأعطا ه يده فقبّلها ثمّ بكى ،ثمّ قال له أبو عبداهلل Qما يبكيك يا شيخ؟
فقــال :جعل ـت فــداك ،أقمتُ علــى قائمكم منذ مائة ســنة ،أقــول :هذا
الشــهر ،و هذه الســنة ،و قد كبر س ـنّي ورقّ جلدي و دقّ عظمي واقترب
أجلي و ال أرى فيكم ما أُحبّ .أراكم مقتولين مش ـرّدين ،و أرى أعداءكم
يطيرون ،و كيف ال أبكي؟
هلل حتّى
فدمعت عينا أبي عبداهلل Qثمّ قال :يا شــيخ ،إن أبقاك ا 
تــرى قائمنــا ،كن ـت ف ـي الســنام األعل ـى .و إن حلّ ـت ب ـك المنيّ ـة ،جئت
 Nو نح ـن ثَ َقله .فقال :Nإنِّ ـي مُخَلِّفٌ فِي ُكمُ
يــوم القيام ـة مع ثَ َقل محمّد 
َ
الثَّ َقلَيْـ ِـن َفتَمَسَّ ـكُوا بِ ِهمَــا لَ ـنْ تَضِلُّوا :كِتَــابَ اهللِ وَ عِتْرَتي أهْ ـ َل بَيتي .فقال

الشيخ :ال أُبالي بعدما سمعتُ هذا الخبر.
ثمّ قال :يا شيخ ،اعلم أ ّن قائمنا يخرج من صُلب الحسن العسكري،
والحس ـن يخــرج من صلب علي ،وعلي يخرج م ـن صلب محمّد ،ومحمّد
يخرج م ن صلب علي ،و علي يخرج م ن صلب موســى ابني هذا ،و أشــار
إلــى ابنه موســى ،وهذا خرج من صلبي .نحن اثنا عشــر كلّنا معصومون
مطهّرون .فقال الشــيخ :يا س ـيّدي ،بعضكم أفضل من بعض؟ فقال :ال،
نح ـن ف ـي الفضل ســواء ،ولكن بعضنا أعلم م ـن بعض .ثمّ قال :يَا شَ ـيْخُ
َاللِ لَ ـوْ لَ ـمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِالّ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَ َطوَّ َل َُ
وَ
الل َذلِكَ الْيَوْمَ حَتّى يَخْرُجُ
َ
َ
َقائِمُنَا أهْ َل الْبَيْتِ إِالّ أ َّن الشِّ ـيْعَةَ يَ َقعُو َن فِي فِتْنَةٍ وَ حَيْرَةٍ فِي َغيْبَتِهِ .هُنَاكَ
يُثَبِّتُ َُ
الل على هَ َذا الْمُخْلَصِينَ .اللَهُمَّ أَعِنْهُمْ على َذلِكَ.

تتمة ...ضرورة البحث عن املهدوية
فقراءة ألفي رواية تقريباً كم يستغرق من الوقت؟.
فيمــا انّــا ال نســتطيع أ ْن نأتــي بــكل هــذه الروايــات ،لــذا نأتــي
بالدراسات الموضوعية:
فمث ـاً نبحــث عــن اليمانــي ،مــن أيــن هــو؟ هــل أ ّن أصلــه من
اليمن؟ أو أ ّن ظهوره من اليمن؟ وهل هو سيد أو ال؟ وتفاصيل أخرى
في هذا البحث.
ونبحث عن الســيد الحســني ،مــن هو؟ ما ارتباطــه مع النفس
الزكية؟ ومن هو النفس الزكية؟ أيستشهد قبل ظهور المهدي Qأم
بعد ظهوره؟ أفي العراق أم في مكة؟
ونبحث عن الثورات التي تكون قبل ظهور المهدي ،Qوهل ا ّن
كل رايــة ترفع قبل ظهــور المهدي Qصاحبها طاغــوت أو أ ّن هناك
تفصيالً آخر؟.
ونبحث عن مسألة القتل والدماء ،فهناك من يدّعي أنّه تسفك
الدمــاء حيــن الظهــور ،إذا البعــض يص ـوّر المهدي Qبأنّه إنســان
ذباح ويتصرف بعنف وقسوة ،نقول نعم قد يكون كذلك على األعداء
كمــا نقــرأ في دعــاء الندبــة (أين مســتأصل أهــل العنــاد والعصيان
والطغيــان ،أيــن مبيــد العتــاة والمــردة) ،ولكنّــه غيــاث للمؤمنين
وعــون للمســاكين ،فقــد شــوهوا صورة اإلمــام المهــدي ،Qفهذا
إبــن العربــي يقول (لوال الســيف بيــده ألفتى العلمــاء بقتله) ،فكيف
يلتقي هذا مع مدح األئمة للعلماء فقد ورد في كتاب (االحتجاج) في

نهايــة احتجــاج اإلمام الهادي Qأنه قال( :لــوال من يبقى بعد غيبة
قائمكــم Qمــن العلماء الداعيــن إليه ،والداعين عليــه ،والذابين
عن دينه بحجج اهلل والمنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبليس
ومردتــه ،ومــن فخــاخ النواصــب ،لمــا بقى أحــد إالّ ارت ـدّ عن دين
اهلل ،ولكنّهم الذين يمسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك
صاحب السفينة سكانها ،أولئك هم األفضلون عند اهلل عزوجل).
ونبحــث عــن التشــرفات واللقــاءات ،وهــل ا ّن اللقــاء في عصر
الغيبــة ممكــن ومتحقق أو ال؟ وهــذا بحث مهم البدّ من اســتعراضه
حتى نســد الذرائع ودعوى من يدّعي ذلك ،واللقاءات اما اختيارية
بــأ ّن الشــخص متــى مــا شــاء يلتقــي باإلمــام ،Qومن يدعــي هذه
الدعــوى فهــو كاذب حتم ـاً ،إالّ نــادراً ،أو غيــر اختياريــة ،واذا
كان الشــخص أمين ـاً وثقة نقبــل منه هذه الدعــوى كما حدث لبعض
علمائنا قدس اهلل أرواحهم.
وضرورة البحث عن المهدوية لها أسباب ،ومن أسبابها:

 ّإن المهــدي Qهــو ســندنا وهــو اعتبارنــا وشــرفنا،
واحتــرام النــاس لنا إنّمــا هو ألجل المهــدي ،Qلذلك ال
أن ّ
نطلع ونبحث وندقق في هذا الموضوع.
بد ْ

وورد مــا ال يقــل عــن ثالثمائــة آيــة تفســيراً وتأوي ـاً ترتبــط
بالمهدويــة ،جمعناها في الجزء الســابع من معجــم اإلمام المهدي
 ،Qفوجود آية واحدة يكفي لضرورة البحث ،فكيف بثالثمائة آية.
 -الحجــم الهائــل مــن الروايــات كما بيّنــا بما ال تقــل عن ألفي

رواية ،يقتضي البحث والتدقيق.
حجــم الكتــب مــن الفريقيــن فــي شــأن المهــدي Qوقضيــة
المهدويــة بمــا فيهــا كتــب ألفت قبــل والدة اإلمــام المهــدي Qوأ ّن
المؤلــف توفــي قبل والدته Qبســنين ،ككتــاب (الفتــن) لنعيم إبن
حمّــاد المروزي المتوفي ســنة  229للهجــرة _ال نريد أ ْن نصحح كل
مــا فــي هــذا الكتاب وال نريــد ا ْن ندافع عن المؤلف وهو من الســلف
ولكــن يهمنــا أ ّن المؤلــف توفــى قبــل والدة اإلمام المهدي Qبســت
وعشرين سنة تقريباً _وككتاب (المسند) ألحمد بن حنبل (160هـ-
240ه ــ) وفيه من أحاديث تتعلــق باإلمام المهدي Qحوالي ()130
رواية مع المكررات.
وهناك كتب من السنة مختصة بهذا الموضوع مثل:
( .1البيان في أخبار صاحب الزمان):
تأليــف محمد بن يوســف الكنجي الشــافعي (ت 658هـ) ،ومن
الجديــر بالذكــر أ ّن المؤلف يوصف بـ (المستشــهد) فقد قتل ضحية
لهــذا الكتــاب ،وهنــاك محــاوالت يائســة مــن بعــض النواصــب أ ْن
ينســبوه للشيعة ،ولكنّا لو طالعنا ترجمة أساتذته لوجدناهم جميعاً
مــن أهــل الســنة وهــو أيضاً ســني شــافعي ،ولكــن كتاب بمثــل هذه
المعلومات ال يكون موافقاً لمزاجهم خصوصاً الباب ( )25في إثبات
حياته Qوما فيه من األدلة ،وممن طال عمره من الصالحين ومن
الظالمين.

( .2البرهان في عالمات مهدي آخر الزمان):
لمؤلفه المتقي الهندي (ت 975هـ).
( .3العرف الوردي في أخبار المهدي):
للسيوطي (ت911هـ).
( .4عقد الدرر في أخبار المنتظر):
للســلمي المقدســي ،مــن أعــام القــرن الســابع أي معاصــر
للكنجــي الشــافعي ،وهدفــه ليــس الجمع فقــط بل جمعــه بمنهجية
وأسلوب علمي ،وطبع الكتاب بمصر.
( .5فرائد فوائد الفكر في اإلمام المهدي المنتظر):
للشــيخ مرعي بن يوسف المقدســي الحنبلي ،من علماء القرن
الحادي عشر.
والواقــع أ ّن هنــاك إفراط ـاً وتفريط ـاً ،فالبخاري لــم يذكر في
كتابــه _المهــم جــداً عندهم_ وال روايــة واحدة عــن المهدي وصار
هذا ذريعة ومستنداً للبعض.
والحاصــل إن اإلســاءات واســتغالل القضيــة المهدويــة ،ومــن
هذه اإلســاءات وســوء الفهم للقضية المهدوية كما بيّنا مسألة تهمة
الذبــح والقتــل ومســألة اللقاءات والتشــرفات ومســائل كثيرة أخرى
فــي اإلســاءة ،واســتغالل فكــر القضيــة المهدويــة كقصــة اليماني
والحسني والسفياني ،تقتضي البحث والتحقيق في هذا المجال.

تتمة ...التحول الطوعي الفكري للمخالفني لحركة اإلمام املهديQ
إ ّن تحريــر العقــل البشــري مــن كل ألــوان التقييــد والحجر غير
المبرر بالتأكيد سيســاعد البشــرية بشــكل عام ،والمخالفين بشكل
خــاص أ ْن تنظــر للحقيقة بعيــن حيادية ومن غير زيــادة أو نقصان،
وأ ْن تراجع نفســها فيما وجدت عليه آباءها .وأ ّن مجرد المراجعة قد
تمهّــد الطريق للمخالفين في االنفتاح على حركة األمام Qوبالتالي
القبول بها طواعية.
ب -اشاعة اإلمام Qلثقافة الحوار والتسامح:
لمّــا كان المنهــج الطوعــي للتغييــر يعتمــد الحوار المســتند إلى
الدليــل العقلي ،فالشــك أ ّن اإلمام Qسيشــجع عليــه ويدعو له ألن
قبول اآلخر بالحوار أول خطوة على طريق التغيير المحتمل .ولو قدر
أ ّن الحوار لم يوصلنا إلى نتيجة حاسمة فالبد للطرفين المتحاورين
مــن احترام احدهما اآلخر .امّا اللجوء إلى القول بالتكفير والضالل
فإنهــا لــن تــؤدي إالّ إلــى القطيعــة والحــروب المدمــرة ،وفــي هــذا
مخالفة واضحة لمنهج األنبياء.
إ ّن مواقــف أهــل البيــت Kمن مخالفيهــم كانت تمتــاز بالتعبد
بأسمى األخالق وأنبل القيم ،فأمير المؤمنين Qلم يمنع الماء عن
جنــد معاويــة في حرب صفين ،وأمّا اإلمام الحســين Qفإنّه ســقى
عسكر الحر بن يزيد حين جعجع به.
إن الرســول األكــرم Nوأهــل البيــت Kقــد ح ّكمــوا األخــاق
حتــى في ســاحات القتــال فاننا ال نتوقع أ ّن اإلمام المهدي Qســوف
ينأى بنفســه عن هذه القيم في الســاحات االجتماعية والفكرية عند
مالقاته للمخالفين الذين يسعى لضمهم إلى حركته.
ج .الكشف عن النعم الباطنة بتطويره للعلوم الطبيعية:

ا ّن ما يتحقق على يد اإلمام Qمن فتوحات في علوم القرآن وما
يتصل به من علوم آل محمد Kسيمهد الطريق إلحداث ثورة علمية
في طرق البحث واالســتدالل كما أسلفنا وهذا بدوره سيساعد بشكل
كبير في الكشــف عن خفايا العلــوم الطبيعية وبالتالي تحقيق نقالت
نوعيــة علــى طريق البنــاء والتقدم بحيث يمكن للبشــرية بلــوغ النعم
الباطنــة التي لم تســتطع كل األقوام الســابقة بلوغها والمشــار إليها
في قوله تعالى( :ألَمْ تَرَوْا أَ َّن ََّ
الل سَخَّرَ لَ ُكمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
ا َألر ِْض وَأَسْبَ َغ عَلَيْ ُكمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً).
إ ّن عجز األقوام السابقة عن بلوغ النعم الباطنة ما هو إالّ نتيجة
طبيعية لما يعلمون ,فهم (يَعْلَمُو َن ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنياْ وَهُمْ ع َِن
اآلخِرَةِ هُمْ َغافِلُو َن).
فالمؤهّلــون إذن لبلــوغ النعــم الباطنة هم فقط ســالكوا الطريق
إلــى اهلل العارفــون بحقه ،المســتحقون للظفر بأســراره من معارف
وعلــوم لتطويعهــا فــي بنــاء أرضه ،والظاهــر أ ّن هذا ال يكــون إالّ في
ظــل الحضــارة المهدوية بعــد أ ْن يقــوم اإلمام Qبالكشــف عن هذه
األسرار.
فعــن اإلمــام الصــادق( :Qإذا قــام قائمنــا وضــع اهلل يده على
رؤوس األنــام فجمــع بهــا عقولهــم وكملــت بــه أحالمهــم) .ليتحقــق
مصــداق قوله تعالى( :وَلَوْ أَ َّن أَهْ َل الْ ُقرَى آمَنُــوا وَاتَّ َقوْا لَ َفتَحْنَا عَلَي ِْهمْ
بَ ـرَ َكاتٍ مِ ـنَ السَّ ـمَا ِء وَا َألر ِْض) .وتتحقــق جنــة اهلل فــي األرض التــي
طالما حلمت بها البشرية (وَآتَا ُكمْ مِنْ ُك ِّل مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِ ْن تَعُدُّوا نِعْمَةَ
َّ
اللِ ال تُحْصُوهَا).
إ ّن كل هــذه الفتوحــات العلميــة الســالفة الذكــر التــي يحتمل أ ْن

يكشــف عنهــا اإلمــام Qيمكن أ ْن تحــدث رغبة جامحــة في صفوف
عامــة المســلمين من بقيــة المذاهب األخــرى لالطالع علــى حقيقة
هــذه الحركة الواعــدة ،ولعل البعض ينفتح على مدرســة أهل البيت
 Kوعلــى حركة اإلمــام Qبدرجة تجعله مقتنعا بهــا تماماً ،األمر
الــذي يــؤدي إلــى إثارة هلــع حكام الجــور فــي المنطقة ويثيــر الفزع
لــدى أئمــة الضــال .إ ّن الترجمة المتوقعة لهذا الخوف هو ممارســة
الحــكام مزيداً من القمع واإلرهاب ضــد كل من يحاول ولو التعاطف
مــع الحركة الجديدة ،وتحريــك الماكنة اإلعالمية لممارســة ادوار
تضليليــة عــن طريق وعاظ الســاطين .إالّ أ ّن رصانــة المنطق الذي
يتحــدث بــه اإلمــام Qوأدلتــه القويــة تجعــل القــدر األكبر مــن هذه
المخططات المعادية تنهار وتفشل ،عندها يحاول أعداء اإلمامQ
تصويــر الصــراع على أنّه صراع طائفي وحجتهــم في ذلك أ ّن اإلمام
 Qيريــد القضــاء على مذهــب أهل الســنة والجماعة وأنه شــيعي،
والشــيعة يســبون الصحابة ويعبدون القبور و و و ...وكل هذا يستدعي
محاربتهم و وجوب القضاء عليهم!!
ثم تجتمع كلمة أعداء اإلمام Qعلى مهاجمة البلدان المحكومة
مــن قبلــه Qوهم يحاولــون البحث عن فرس الرهان الذي يســتطيع
تنفيــذ هــذه المهمة ،فال يجــدون أفضل من الســفياني المنطلق في
نفوذه المتنامي في المنطقة.
وتجد دول الضالل ضالتها من خالل دعمها لحركة الســفياني.
وبالفعــل فــإ ّن الســفياني ومن ورائــه المحاربــون فيتــم التصدي لهم
ويندحر قســم منهم في حرب ضروس وقاســية ،وأمّا القســم اآلخر
فيخســف اهلل بهــم فــي البيــداء فيكونوا عبــرة لمن ســواهم ويتحقق

النصــر لجنــد اإلمــام Qوتســقط عــروش الجائريــن ويهلــك اهلل
المضلين ،ويرتفع المانع الذي كان يحول بين الشــعوب المستضعفة
المســلمة وبين حركة اإلمام Qويتحقق شــرط التحوالت الطوعية،
وهــو االنفتاح على حركة اإلمام Qفي أجواء تســودها الحرية ،عن
اإلمــام الباقــر( :Qيظهر الســفياني ومن معه حتــى ال يكون له همّة
إالّ آل محمد Nوشيعتهم فيبعث بعثاً إلى الكوفة فيصاب بأناس من
شيعة آل محمد Nقتالً وصلباً).
عــن أمير المؤمنين( :Qفإذا كان ذلك خرج الســفياني فيملك
قدر حمل امرأة تســعة أشــهر يخرج بالشــام فينقاد له أهل الشام االّ
طوائــف مقيميــن على الحــق يعصمهم اهلل من الخــروج معه ,ويأتي
المدينــة بجيــش جرار حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خســف اهلل
به).
وفي ظل أجواء االنتصار الحاسم وهالك السفياني يعلن اإلمام
 Qموقفــه المحايــد والعجيب من المخالفين والمســتند إلى معايير
المنهــج الطوعــي للتحوالت وهــو( :وَ ُق ْل لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُــو َن اعْمَلُوا عَلَى
مَكَانَتِ ُكمْ إِنَّا عَامِلُو َن).
فيتحــول غالبية المخالفين إلى اإليمان بمدرســة أهل البيتQ
طواعية بســبب وجود مقتضى وهو قيام حركة اإلمام Qعلى أساس
الحق ،وتحقق شــرط وهو انفتاح المخالفين على حركة اإلمام،Q
وارتفــاع مانــع وهو هالك الســفياني ومن معه من حــكام الجور ومن
أئمة الضالل .ليتحقق قوله تعالى( :إ َذا جَاء نَصْرُ َّ
اللِ وَالْ َفتْحُ وَرَأَيْتَ
ِ َ
ِين َّ
اللِ أَ ْفوَاجًا).
النَّاسَ يَدْخُلُو َن فِي د ِ

تتمة ...شرح زيـــــــــارة آل ياسني
فتباعــد الزمــان وتراكــم الدهر غلّــظ قلوب الكثير مــن الناس على
هــذا اإليمان ،فبدأ بعض منهم يتطاير كالهشــيم الــذي تذروه الرياح،
بينما من استقر استقر وهو قابض على الجمر بل أشد ،فكانت من هنا
الصعوبــة ومــن هنا يصفــو اإليمان ومن هنــا تتفاوت الدرجــات ومن هنا
يتميــز الخبيــث من الطيب ،فالبدّ أ ْن نفهــم أ ّن هذه الحجة اإللهية التي

جعلهــا اهلل ســبحانه وتعالــى فــي نفس كونها تحاســب وتراقــب هي دليل
للرضــا واإلرادة والمشــيئة ،فما يريده اهلل ســبحانه وتعالــى وما يرضاه
ويشــاؤه ال يكون إالّ عن طريق حجة اهلل الرقيب الشــاهد ،فنحن نعيش
بين كفتي الميزان المتساويين ،والصفتين لإلمام المهدي المتالزمتين
أ ْن يكــون رقيب ـاً شــاهداً ،حجــة علينــا ،ومفتاح ـاً إلرادة اهلل ومشــيئته

ورضــاه عنا ،فــا تنفكّ حجيته وســلطنته ووجــوب أتباعــه وأخذ الدين
عنه عن التقرب به والتوســط إلى اهلل عن طريقه وكســب الرضا برضاه
وتحقيق المطالب بمشيئته.

أن يكــون اإلمام المهــديً Q
إماما
فحجّــة اهلل ودليــل إرادتــه تعني لنا ْ
ً
مراقبــا للصغيــر والكبير مــن أعمالنا ،بــه يرضى اهلل
مفتــرض الطاعــة،

تتمة ...شرح دعاء الندبة
فجاء الدعاء ليحدّثنا على لسان رسول اهلل Nقائالً (فلما انقضت
أيامــه اقــام وليــه علي بــن ابي طالــب صلواتك عليهمــا وآلهمــا هادياً إذ
كان هــو المنــذر ولــكل قوم هاد .)...ثــم تحدث عن والية أميــر المؤمنين
 Qالمنبثقــة مــن واليــة رســول اهلل ، Nوعــن معاداتــه المنبثقــة مــن
معــاداة رســول اهلل Nوعــن نصرته والدعــاء له بالنصــرة والدعاء على
مــن يخذله ،ثم جعل اإليمان بنبوتــه ال يتم إالّ بااليمان بوالية علي،Q

فــكل مــن محمد Nنبيه الب ـدّ أ ْن يكون علي Qأميــره ،وكل من لم يكن
علي أميره فليس محمد Nنبيه ،أل ّن علياً ومحمداً من شــجرة واحدة،
وجميــع النــاس بمــا فيهــم األنبياء من أشــجار أخرى ،وهو منــه بمنزلة
النبي من النبي لوال ختم النبوة.
فثبّــت Nأ ّن الهــادي بعده علي Qألنه هو المنــذر وأ ّن المولى بعده
علــي Qألنّــه هــو الولــي وأ ّن معاديه وخاذلــه خاذل لرســول اهلل Nوأ ّن

ناصره ناصر له ألنّه أمير من نبيه محمد.N
فهذه الصفات التي جعلها رســول اهلل Nوبجعل إلهي لعلي Qإنما
هــي ألجــل تلك الوظيفــة الكبرى التي تقع علــى عاتقه بعــد انقضاء أيام
رسول اهلل.N
ثــم ف ـرّع رســول اهلل Nعلــى هــذه الكمــاالت والصفــات جملــة من
الخصوصيــات فــأن فاطمــة Pكانــت بمقتضــى المشــيئة

عنّا ،وبه يرفع الذنوب ويستر العيوب ،وينزل األرزاق ،ويمحو السيئات
ويثبت الحســنات ،ويقرّب البعيد ،ويسهل الطريق ،ويقيم االعوجاج،
وينشــر العدل ،ويبســط الرزق ،ويشــفي المريض ،ويوسّع على الناس
إذا قبلــوا حجّتــه ،ويهديهــم لرضــا ربّهم ،ويكــون يوم القيامــة على ما
قدّموا شهيداً ،وبين يدي اهلل سبحانه وتعالى شاهداً ومحاسباً.

اإللهية عنصر الربط اإللهي بين النبوة واإلمامة والن عليا
أن يقول
 Qحــاز مؤهــات اإلمامة كانــت النتيجة الطبيعيــة ْ
الدعــاء المبــارك على لســان الخاتــم Nوزوجه ابنته ســيدة
نســاء العالمين ،Pوهذا ما ســيأتي الحديث عنه في الحلقة القادمة

والمحورين الثاني والثالث.

تتمة ...الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة
من هم الذين يرجعون إلى عالم الرجعة؟.
ابتداء ســؤاالً
ـأل
ـ
س
ن
ن
لتحديــد الموقــف حول هذا الســؤال البد أ ْ
ً
آخر  ،فنقول ما هو المقصود بمن يرجعون؟.
فهــل نريد بهم من دلّــت األخبار على أنهم ممن وصلوا إلى أعلى
درجــات الكمــال وبحــت اإليمــان ومحضــه مــع مــن كان بحــت الكفــر
ومحضه وأدنى درجات التسافل؟.
أم نريــد غيرهــم ممــن دلّــت األخبــار علــى أنهــم يرجعــون فــي

دولــة اإلمــام المهــدي Qدون أن يكونوا هم من ممحضــي اإليمان أو
ممحضــي الكفــر بل هم أنــاس عاديون كما دلّت بعــض الروايات على
رجــوع بعــض النســاء كزبيــدة مث ـاً التــي قد تكــون حالة وســطية في
المجتمــع فلم تكــن ممحضة الكفر ولــم تكن ممحضة اإليمــان إالّ انّه
ومع ذلك فقد دلت األخبار انّها سترجع في عالم الرجعة.
أو انهــم ممــن كان دعاؤهم لنصــرة اإلمام المهــدي Qأو بعض
أعمالهم أوجبت حالة الرجوع لهم وإ ْن كان كثير من أعمالهم األخرى

صالحــة أو طالحــة فيخرجــون بهــا عن ممحضــي الكفــر أو ممحضي
اإليمان.
ً
إذن فالجــواب يختلــف تبع ـا لنوع مــن يرجع وعلى هذا األســاس
نؤكد ما تقدم منّا سابقاً من أ ّن الرجعة ليست واحدة بل أنّها رجعات
متعــددة وأ ّن أوّل رجعــة منها ســتقع في دولة اإلمــام المهدي Qالتي
ستكون بمثابة المفتاح لدولة آل محمد.K
إذن فالذي يرجع يختلف بحســب نفس الرجعة إذ هناك رجعات

متعــددة بعضهــا لممحضي الكفــر ولممحضي اإليمان وأخرى ليســت
ألجــل ذلــك وال خصوصية فيهــا ولمن يرجع لمحــض الكفر أو محض
اإليمــان بــل الخصوصية في بعضهــا لمن ذكرته الروايــة ونصت عليه
وال نعلم ســبب ذلك أو الخصوصية لبعض األعمال التي كان يقوم بها
في الدنيا وأوجبت رجوعه.
فالخالصــة أ ّن الرجعــة متعــددة فبعضهــا للممحضيــن وبعضهــا
لغيرهم.
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األدب المهدوي

أحــــــــــــلماً
السيد محمد مهدي القزويني

أَحلماً وكــادت تموتُ السُنَن
وأوش ـ ـكَ ديـ ـنُ أب ـي ـكَ النب ّيَ
وهذي رعاياكَ تشكو إليكَ
َحيب
ت ـنــادي ـكَ مـعـلـنـةً بالن ِ
ـرم طــر َف ـكَ فــي رأف ـةٍ
ولــم تَ ـ ِ
لقد غرَّ إمهالُكَ المستطي ُل
فمذ عمَّنا الجَورُ واستحكموا
ـارنــا
شخَصنا إل ـي ـكَ بــأبـصـ ِ
وفيكَ استغثنا فــإ ْن لم تكن
أتنسى مصائِبَ آبائِكَ التي
مصابَ النبيّ وغصبَ الوص ّيَ

لطول انتظاركَ يا ابنَ الحسن
ِ
يُمحى ويــرج ـعُ ديــنُ الــوثَــن
عظيم المِحَن
ما نالَها من ِ
إلـ ـيـ ـكَ ومُـ ـب ــديـ ـةً لـلـشـجَــن
ُصغ منك ا ُألذن
إليها ولم ت ِ
عِــداكَ فباتوا على مُطمئن
بأموالِنا واستباحوا الوطَن
الغريق لم ّرَ السفن
شخوصَ
ِ
مُـغـيـثـاً مُ ـج ـيــراً وإالّ فـمَــن؟
هُـ ــد م ـمــا ده ــاه ــا الـ ـرُّ ُك ــن
الحسين وسمَّ الحسَن
وذبحَ
ِ

مــوال مهدوي

منهلك

يا يوم تروي ضمانه من عذب منهلك
وتشد على اعداك للثار اوتكر منهلك
النواعي والعتب منهلك
تعتب عليك ّ
ما تعن غوجك اوتلبس للحرب المته
تبكه اعلى هذا الصبر يا سيدي المته
لتلوم ناس الجنابك بالعتب المته
يو جتل يوسم ياهو الما كضه من هلك

ابحث عن الكلمة الضائعة

حسن عبد األمير الظالمي

هو العالــم المجاهد والحجّة الشــيخ محمد
حسين علي كاشــف الغطاء ،من أشهر مشاهير
زعمــاء الدين ورائد من رواد اإلصالح والنهضة.
ومجاهد عاش أحداث القرن العشرين فأعطاها
ح ّقها من الجهاد والثورة.
ولــد فــي النجــف االشــرف عــام 1294هـ،
ودرس فــي مدارســها وحوزتها الدينيــة ،وتتلمذ
علــى أكابر مجتهديها حتى صــار مرجعاً دينياً ال
يشــق له غبار ،ســافر إلى الكثير مــن الحواضر
اإلســامية للتبليغ والمحاججــة ،وله الكثير من
الكتــب واآلثــار العلمية منها :الدين واإلســام،
أصل الشيعة وأصولها ،اآليات البيّنات.
له شعر رائع الكلمات ،جزل األلفاظ ،قوي
الداللة ،واضح المعنى ،كانت له قصيدة طويلة

قصة قصرية

جابر بن جليل الكاظمي

شعـــراء مهدويون آية اهلل الشيخ محمد حسني آل كاشف الغطاءH
شــارك بها علماء النجف االشــرف وأدباءها في
الردّ على من أرســل له قصيدة طويلة شكك فيها
بحقيقــة اإلمــام المهــدي ،Qوالتــي وردت مــن
بغداد عام 1917م ،يقول الشــيخ كاشــف الغطاء
في بداية قصيدته:
بنفسي قريب الدار قربّه الفكر
وأدناه من عشّاقه الشوق والذِكرُ
تستّر لكن قد تجلّى تجلّياً
فال حجب تخفيه عنهم وال سترُ
بمرآه تشقى العين حسراً وخيبةً
ويسعدُ في أنواره القلب والصدر
ويــرد على من جاء بتلك القصيدة بأســلوب
علمــي واضح ،وبكلمات هادئــة وعبارات رصينة
فيقول:
وال بأس ممن جاء يسأل قائالً
أيا علماء العصر يامن لهم خُبرُ
لقد حار مني الفكر بالقائم الذي
تنازع فيه الناس والتبس األمر
ثم يخلص في توجيه خطابه إلى المســلمين
عثرت أال ياسائالً تاه فكره
ليبيّــن الحقيقــة التي انتهــى إليها هــؤالء العلماء
على من له في كل مسألةٍ خبرُ فيقول:
ويســتطرد فــي إيــراد األدلــة الدامغــة التــي
تثبــت الحقيقــة المهدوية ووجــود اإلمام المهدي
 Qوبحجــج بالغــة وعبــارات لطيفــة وراح يعــدد
أســماء األعالم الذيــن ألّفوا في اإلمــام المهدي
 Qوأســماء كتبهم ومدلوالتها وقد ظنها شــرعة
دون أن ينقص منها شيء ،فيقول:
أال إن ما استغربت منّا مقالة
به قال منكم معشر ما لهم حصرُ
وكلّهم أضحوا لديكم أئمةً
عَنا لعالهم من حوى البرُ والبحرُ
موثقةً اسماؤهم في رجالكم
سفر من فضائلهم شطرُ
ففي كل ٍ
فمنهم كمال الدين كم في (مطالب
السؤول) طوى سؤالً انكشف السترُ
وذا الحافظ الكنجي كم في (بيانه)
بيان براهين يبيّن بها األمرُ

لمنكر
أال فانظروا يا مسلمون ِ
عليّ مقاالً ما به أبداً نكرُ
يك ّفرني فيما أقول وإنما
تدين به تاهلل أقوامه الغرُّ
وكلهم ما بين راوٍ وعارفٍ
وشيخ له الكشف المبجّل والسرُّ
وفيما ذكرناه ترى الحق عند من
غدا قائالً قد ذبّ عن لبّهِ القشرُ
ويختم قصيدته بتوجيه قصيدته إلى مواليه
من أهل البيت Kفيقول:
مواليّ ما آتي به من ثنائكم
وقد ملئت منه األناجيل والزبرُ
يواليكم قلبي على أن جرحه
لرزئكم اليستطاع له سيرُ
سالم عليكم كلّما نفحت صَبا
وما عزبت شمس وما طلع البدرُ
وينصركم مني لساني ومقولي
اذا ما يدي قد فاتها لكمُ النصرُ

املهدي Qمن يأخذ بأيدينا إىل نهاية الطريق
محمد حسن عبد

بينمــا كانــت (عليّة) منهمكة فــي قراءة كتاب بيــن يديها ..دخلت امّها ،وبعد الســام
وقــد يكلف النبي Nبأمر الرســالة بعــده إماماً يكمل للناس أمــر الدين ،كما هو حال
سألتها:
حبيب اهلل وخير خلقه أجمعين ،نبينا محمد ،Nحيث كلّف بل عيّن بنصّ واضح علي بن
 كيف هو الكتاب الذي أهديته إيّاك ،وهل استفدت منه؟أبي طالب Qأوّل إمام للناس بعده وسيّداً لألوصياء.
فأجابتها:
فقالت (عليّة):
 نعم إنّه كتاب جيد ،بل جيّد جدّاً ،مع انّني أالقي صعوبة في بعض عباراته ،مع انّي ولكنّك لم تعرفيني الفرق بين مهمّة النبي Nومهمة اإلمام Qمن بعده.أقوم بقراءة تلك الفقرات مرتين أو ثالث.
أجابت األم:
إنّه كتاب في العقائد ..أفادني كثيراً ،واآلن يا والدتي لدّي سؤال:
 نعــم يــا بنيتي :إ ّن النبي( Nيري) للناس ا ّن في مســيرة اإلنســان طريقين ،طريققالت األم:
الخيــر ،وطريــق الشــر ،أي بدايــة الخطــوة في المســيرة اإلنســانية ،فإ ْن شــرع اإلنســان
 وماهو يا ابنتي؟ قولي.بخطواته في الخير فمصيره الجنّة ،وإالّ فإ ّن الشر طريقه إلى جهنم وبئس المصير.
فقالت (عليّة):
أمّــا مــن يرافــق النــاس فــي طريقهــم إلى الخيــر فهــو اإلمام ،حيــث يرشــدهم أثناء
 ما هو الفرق بين النبوة واإلمامة؟مســيرتهم العباديــة نحــو الهــدف اإللهــي المرســوم ،ونهاية الطريــق ،الذي قــد تحجبها
أجابت األم:
المنعطفات ،وتؤخّر الوصول إليها العثرات والمطبّات.
 إ ّن الفرق بسيط ..غاية البساطة.إ ّن هذه هي مهمّة اإلمام أو مجموع أئمتنا ،وأولهم وأبوهم هو علي بن أبي طالب،Q
قالت (عليّة):
وآخرهــم وخاتمهم اإلمام المهدي الحجة بن الحســن ،Qفهــو (يوصلنا) إلى تلك النهاية
 وما هو يا أمّاه؟المرجوّة.
قالت األم:
فقالت (عليّة) يتملّكها الفرح:
 مــع أ ّن النبــي قــد يكون هو اإلمــام في نفس الوقت ،كما هو حــال خليل اهلل إبراهيم إذاً إ ّن إمامنا المهدي Qهو الذي يهدينا في دنيانا إلى نهاية الطريق. ،Qحيث جعله اهلل تعالى للناس إماماً.
شكراً يا أمّي ،وجعلنا اهلل من أتباعه.Q

كلمات على طريق االنتظار
السيد حيدر العذاري

خط ًا على هذه الكلمات في الدعاء الشر يف يبقى لك اسم الدعاء
ضع ّ

َّ
المكون من عشرة حروف.

_ قلبي _ على _ دينك).

مسجات مهدويــــــــــة
(أبو اسعد)

مســاء الخيــر يالغايــب

كتبــت الشــعر لعيونك

أنــا ّ
بحبــك كلب ذايب

بجيــت وصــرت مجنونك

عســاني لدولتــك أبقــه

أحس الــروح يالمهدي

وال ّ
ويــا لعــده خايــب

حز ينــة لشــوفة عيونــك

رسالتي الى اإلمام المهديQ
(متى تخرج وتأخذ بثار فاطمة الزهراء Pوتمأل األرض قسطاً وعدالً بعد أن تمأل
جوراً وظلماً وعسى اهلل أن يجعلنا من أنصارك وان يجعلنا من أتباعك ياسيدي وياموالي
وأمامي اإلمام المهدي عندما تظهر تقتل جميع األشرار وتحمينا نحن األنصار) سالم
عليك يا أمامي وموالي المهدي واهلل يجعلنا من أنصارك.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
ساعة ولياً و حافظاً وقائداً وناصراً ودليالً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها
طويال برحمتك يا أرحم الراحمين.
المنتظرة :طيبة عباس عبيد
العمر  11 :سنة

أبوذية مهدوية

ُ
للمن _
ورد _ عــن _ الصــادق (ع) _ دعاء _ يقرأ _ في _ زمن _ الغيبة _ أ
مقلب _ القلوب _ ّثبت
من _ الشبهات _( :يا هللا _ يا رحمان _ يا رحيم _ يا ّ

* حقيقة االنتظار؛ أ ْن ننتظر الحقيقة.
* طلب تعجيل الفرج هو مطرقة لكسر حلقة الغيبة.
* االنتظار والتمهيد وقود االنتظار.
* االستنارة بالتمهيد ,والتسلح باالنتظار يقربان الفرج.
* الخطابة والكتابة من وسائل التمهيد ،والشوق والعمل من وسائل االنتظار.
* كلما ازداد الشوق ازدادت قيمة االنتظار.
جابر الكاظمي

فجرهن
ر بيبات الحجب دهري فجرهن
وينابيــع الدمــع بالهــم فجرهــن
ليالي غيبتــك ّ
طول فجرهن
فجرهــن يمتــه يبــزغ للبر ّيــه
ويا حين
ادور اليحــن لفــرا كك وياحين
وكل الحنــه ضلوع الهم وياحين
اتحضر يا يوم يا ســاعه وياحين
ّ
الزجيه
طالــت غيبتــك يبن

مفاهيم مهدوية
أجلى الجبني

مفردات وعبارات وردت في �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار ,الحا�ضر في
�صاحب الع�صر والزمان.
العقيدة والوجدان,
ِ
نقدمها للقارئ الكريم ,زيادة في �إي�ضاح مالمح الق�ض ّية ,وتبيان ًا لمعالم طريق
التمهيد للظهور المهدوي المق ّد�س.

أجلــى الجبين/صفــة بارزة مــن صفات اإلمام الحجة ،Qتبيّــن أ ّن جبينه Qبيضاء ناصعة ،وقد ورد في (كشــف
الغمّــة) لألربلــي فــي صفــة جبينه Qبإســناده عن أبي ســعيد الخــدري قال :قال رســول اهلل( :Nالمهــدي منّا ،أجلى
الجبين ،أقنى األنف).
ورواه جماعة من أعالم القوم منهم الحافظ أبو نعيم في (األربعين حديثا في ذكر المهدي) الحديث العاشر.
وروي الحديث أيضاً في شــرح (إحقاق الحق) للســيد المرعشــي عن علي Qأنّه ذكر المهدي Qوقال( :إنّه من ولد
الحســين ،Qوذكــر حليته فقــال( :رجل أجلى الجبيــن) أقنى األنف ،ضخــم البطن ،أزيل الفخذيــن ،أفلح الثنايا،
بفخذه اليمنى شامة).

املناسبـــــــات املهدوية
شهر صفر الخري
 -1ســنة (37ه ــ) :معركــة ص ّفيــن
وفيهــا طلب المؤمنون مــن أمير المؤمنين
 Qنشــر راية رســول اهلل Nفأبى عليهم
ذلك ،وادَّخرها لقائم آل محمّد.Q
 -9ســنة (38ه ــ) :معركــة النهروان
وفيهــا أخبــر أميــر المؤمنيــن Qببقــاء
الخوارج إلى ظهور مهدي آل محمّد.Q
 وبعــده ســنة (38ه ــ) :لقــاء أميــرالمؤمنيــن Qمع حبّــاب النصراني وأمره
ببناء مســجد (براثا) وإخباره بالكثير من
المغيّبــات ،ومــا يفعلــه جيــش الســفياني
بأهل الكوفة.
 بعــد  13صفــر ســنة (37ه ــ) :لقاءأميــر المؤمنيــن Qمــع نصرانــي _بعــد
انتهائــه مــن معركــة ص ّفيــن_ وأخبــره

النصرانــي بوجــود كتــب وآثار من عيســى
 Qعنــده تحكــي وتبشّــر برســول اهللN
واألئمّة االثني عشــر Kمــن بعده ونزول
عيســى Qآخــر الزمــان وصالتــه خلــف
الثاني عشر.
 -23ســنة (260ه ــ) :إرســال أبــي
األديــان مــن قبــل اإلمــام العســكريQ
فــي مهمّــة وإخبــاره بوفاتــه ،Qوبثــاث
عالمــات لمعرفــة خليفته اإلمــام المهدي
 Qبعد رجوع أبي األديان من السفر.
 28_26ســنة (11ه ــ) :إخبــار رســول
اهلل Nلفاطمــة Pوهــو Nفــي مرضــه
ـأن المهدي Qمن
 Nالــذي تو ّفــي فيــه بـ َّ
ولدها.P
 -28ســنة (260ه ــ) :خــروج اإلمام

المهدي Qمن ســامراء قبل شــهادة أبيه
 Qبعشرة أيّام على رواية.
 ســنة (410ه ــ) :وصــول الرســالةاألولــى للشــيخ المفيــد Hمن قبــل اإلمام
المهدي Qفي أيّام بقيت من شــهر صفر
يؤ ّكد فيها على اهتمامه بشيعته بقوله:Q
(إنّا غير مهملين لمراعاتكم ،وال ناســين
لذكركــم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو
اصطلمكم األعداء).
 ســنة (759هـ) :شــفاء ابن الشــيخنجــم الديــن الزهدري مــن الفالــج _بعد
عرضــه علــى أطبّــاء كثــر_ ببركــة اإلمام
المهدي Qفي مقامه بالحلَّة.

