تمهيدنا

يف حديثه لجماعة االنتظار:

سامي جواد كاظم

السيد محمد علي الحلو:

التقوى

احدى أهم آليات
االنتظار
قال سماحة السيد محمد
عل ��ي الحلو في حديثه لجماعة
االنتظ ��ار عن منهجي ��ة البناء
الحضاري:
إذا كان ��ت الحض ��ارة
هي مجم ��وع ثقاف ��ات األفراد
للمجتم ��ع الواح ��د وم ��ن ثَ� �مَّ
ه ��ي حصيل ��ة ثقاف ��ات ذل ��ك
المجتم ��ع ،وإذا كانت الثّقافة
بمعناه ��ا األع� �مّ هي السّ ��لوك
(الرّاق ��ي) ال ��ذي تتحق ��ق ب ��ه
طاع ��ة اهلل تعال ��ى وذل ��ك من
خالل انتهاج التّعاليم الشرعية

أعدائنا ،والتّس ��ليم ألمرنا ،وانتظار قائمنا
واالجتهاد والورع".
عل ��ى أ ّن أئمّ ��ة أه ��ل البيت Kح� �دّدوا
تكلي ��ف أتباعه ��م وما يج ��ب أن يعمل ��وه إبّان
غيب ��ة إمامهم ،وما هي حدود مس ��ؤولية ك ّل
واحد منهم اتجاه نفس ��ه واتج ��اه اآلخرين،
أي تحدي ��د التكاف ��ل االجتماع ��ي ال ��ذي من
خالل ��ه يتاح للمكلف أن يتكام ��ل ,وللمجتمع
اإلس�ل�امي أن يرق ��ى إل ��ى درج ��ة الكم ��ال
والبناء.
روى (المجلسي) بسندٍ صحيح عن جابر
قال :دخلنا على أبي جعفر محمّد بن عليQ
ونحن جماعة بعدما قضينا نس ��كنا فودّعناه

والرواية بذلك تحدد المعالم العامة للسلوكية
الشيعية إبان الغيبة ووظيفة المكلّف عند االنتظار

املهدي Qيف عيون أهل البيتK

إمامنا صاحب الزمانQ

يتالم لنا
ويعيش

االمنا
ومعاناتنا جميعاً

خروجه ويأملون أن يدخل ��وا تحت لوائـــــه،
فيعمل المؤمن عندئ� �ذٍ بما يرتضيه ليحظى
بقبول ��ه ويدخ ��ل ف ��ي رفقته وينض ��وي تحت
لوائه ،فليس االنتظار مجرد بارقة أمل عند
اليائس ��ين أو إنق ��اذ المعرضين ع ��ن الدين
وتعاليم سيد المرسلين .N
ف ��إذا كان المقص ��ود م ��ن االنتظار هذا
المعنى كانت س ��لبياته أكثر من ايجابياته،
فيك ��ون الواق ��ع العمل ��ي حينئ� �ذٍ دائ ��راً بين
اليأس واألمل وكالهم ��ا بعيدان عن الواقع.
فالب ��د أن يكون االنتظار الذي أمر به األئمة
اله ��داة  Kش ��يعتهم من األم ��ور اإليجابية

االنتظار عمل و رؤية وتربية
وموقف يتخذه املؤمن
وهو الذي ذكرناه آنفاً ،فيكون االنتظار من
أهم المقتضيات لخروج المنقذ العظيم Q
ول ��ه األثر في اقت ��راب موعد ظهوره ،بل هو
نوع ظهورَ ،فلْنُسَ� �مِّه الظهور األصغر مقابل
الغيب ��ة الصغرى .واالّ كان س ��بباً في تعاس ��ة
اإلنسان ،ويزيد في إحباطه.
وال ��ى ما ذكرنا تش ��ير الممه ��دات التي
وردت في جملة من األخبار ،وهي تبين حالة

سلسلة يف حلقات

السيد أحمد االشكوري
إن ثراء القضيّة المهدوية
َّ
ومفروغيّ ��ة تاريخيته ��ا
ومقبوليتها عند العقل الديني
بمختلف أطيافه وإ ْن اختلفت
المسمّيات ،اقترنت بظاهرة
خطي ��رة وهي األدعياء ،ولم
تنفكّ هذه المقارنة من حين
ال ��والدة إلى حي ��ن اإلنجاز،
بل ال غراب ��ة في ذلكَّ ،
فإن

ظاهرة النبوّة والرسالة
على طول ّ
خط سيرها
صحب���ت المقنَّعي���ن
ً
أيضا ،ومن ظري ��ف القول

حينما ادّع ��ى أحدهم النبوّة
وكانت معجزته رمي الحصى
في الماء فيتفتَّت ،فلمَّا طُلب
منه استبدال الحصى ،قال:
أنت ��م أقس ��ى م ��ن فرع ��ون،
فإنَّ ��ه ل ��م يطلب من موس ��ى
استبدال العصى ،كما ادّعى

تحـــــــــــت
اعداد :هيأة التحرير

مالمح الجماعة األحمدية

من مي ��زات أحاديث
األئم ��ة المعصومينK
أنه ��ا مترابط ��ة ويفس ��ر
بعضه ��ا بعض� �اً وله ��ذا
عندم ��ا يس ��تدل الباحث
ف ��ي أي موض ��وع يخ ��ص
التشريع اإلسالمي يكون
اعتم ��اده عل ��ى حدي ��ث
المعصوم أياً كان.
ه ��ذا األم ��ر ينطبق
بعينه على عقيدة اإلمام
المهدي.Q
فالحدي ��ث النب ��وي
المش ��هور ل ��دى عام ��ة
المس ��لمين وال ��ذي يقول
فيه( Nسيظهر في آخر
الزم ��ان احد م ��ن ولدي
اس ��مه اس ��مي وكنيت ��ه
كنيت ��ي) وال يج ��وز لك ��م
ذكر اسمه.
السيد حسين الحكيم:
م ��ن ه ��ذا الحدي ��ث
اس ��تدل المخالف ��ون
لعقي ��دة اإلم ��ام المهدي
 Qوانه من نسل الحسين
 Qباعتماد اسمه محمد
بن عبد اهلل.
طبقا الس ��م رس ��ول
اهلل وللحدي ��ث النب ��وي
أع�ل�اه ،وان كان اعتماد
اسم الشخص دون اسم أبيه هو المتعارف
كما جاء في نص اآلية الكريمة(( :يَا زَ َك ِريَّا
إِنَّا نُبَشِّ� �رُكَ بِغُلاَ ٍم اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ
وقد تضمنت هذه المحاضرة المحاور
الق ��ى س ��ماحة الس ��يد
مِن َقبْ ُل سَمِيّاً)).
حس ��ين الحكي ��م محاضرة التالية-:
إذن االسم هو دون ذكر اسم األب.
1ـ عذاباتن ��ا تختلج في صدورنا الكثير
تحت عنوان( -:محن وآالم
ولك ��ن حتى ندحض هذه الش ��بهة نرى
صاحب العصر والزمان) من اآلهات لما نش ��هده من العذابات التي
بان هناك حديثاً آخر لمعصوم آخر إال وهو
تن ��اول فيه ��ا المح ��ن احاط ��ت بنا لم ��ا ابتلينا ب ��ه باعتبارنا من
اإلم ��ام الص ��ادق Qيوضح حديث رس ��ول
واآلآلم الت ��ي يتع ��رض له ��ا شيعة آل محمد.K
اهلل Nبالقول "اس ��مه اسم نبي واسم أبيه
2ـ معاناة صاحب العصر والزمان.Q
صاح ��ب الزم ��ان وم ��ا هي
اس ��م وصي"ـ البح ��ار ج51ص 38ـ والوصي
هو الحسن Qوأبو المهدي Qهو الحسن أس ��بابها ،وكيف لنا إذا أردن ��ا أن نعيش ان كنا نحن نتألم من واقعنا وما يمر بنا..
العس ��كري Qوبه ��ذا ج ��اء ه ��ذا الحديث تلك المح ��ن واآلالم من خ�ل�ال ارتباطنا ف ��إن امامن ��ا يتألم م ��ن ذلك أكث ��ر ،اننا
نتألم ألن األمر يمس ��نا ويمس مش ��اعرنا
مصداقا وتوضيحاً لحديث الرسول .Nباإلمام.
فال بد ان نفهم حقيقة هذا اإلرتباط...البد بح ��دود معينة ام ��ا امامنا فإن ��ه يتألم لنا
ان نعي ��ش له ��ذا االمر..ألن ��ه Qامامن ��ا في جميعاً.
آالمن ��ا كم ��ا ه ��و ام ��ام آمالن ��ا ،ا ّن ارتباطن ��ا
3ـ ارتباطن ��ا بإمامن ��ا اذا أردن ��ا ان
باإلمام هو ما يس ��ر قلبه Qفلنعقد العزم على
أن نقاط ��ع ونهجر كل الذن ��وب ،ان نفعل ذلك نعيش االرتباط بإمام زماننا حقيقة.
حبا وشفقة وحناناً لسيدنا صاحب االمر.Q
التتمة صفحة)6( :

قال س ��ماحة السيد على
الس ��بزواري ف ��ي حديثه عن
االنتظار:
االنتظار حالة تر ّقب لنبأ
عظي ��م ،ل ��ه األثر ف ��ي نظام
العالم ,وهو في حدّ نفسه من
االم ��ور اإليجابية ،ف ��إ ّن فيه
جمــــــــع كلمة المؤمنيـــن وشدّ
أواصرهم وجعلهم مستعدّين
إلستقبال قائـــد عظيم ينجّي
اإلنسانية المعذبة من الضياع
ويُنق ��ذ الناس م ��ن الهالك،

كم ��ا أن له األثر ف ��ي النفوس
فيخرجها م ��ن االحباط الذي
يصيبه ��ا عن ��د تراك ��م الظلم
الذي هو ظلم ��ات ،كما يبعث
األمل فيه ��ا بالتغيي ��ر النوعي
م ��ن جميع الوج ��وه واألنح ��اء ،فه ��و عمليّة
تربوية هادفة يحصل بها ارتباط خاص بين
المؤمنين والمهدي الموعود ،Qفيترقبون

ظاهرة االدعاء يف القضية املهدوية

المأمور بها الفرد ،وهذه بمجموعها تس� �مّى
التّقوى التي من خاللها تتحقق سمة االلتزام
الشّ ��رعي لذل ��ك الف ��رد ،ومعل ��وم أ ّن ه ��ذه
التّق ��وى التي ح ّث عليه ��ا األئمّة األطهارK
هي إحدى أهمّ آليات االنتظار.
فف ��ي الكافي بس ��نده عن أب ��ي الجارود
ق ��ال :قلت ألبي جعفر :يا بن رس ��ول اهلل هل
تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم ومواالتي
إيّاكم؟
ق ��ال :فقال" :نعم" ،ق ��ال :فقلت :فإنّي
أس ��ألك مس ��ألة تجيبني فيها فإن ��ي مكفوف
البصر قليل المش ��ي وال أستطيع زيارتكم كل
حين ،قال" :هات حاجتك" ،قلت :أخبرني
بدين ��ك الذي تدين اهلل تعال ��ى به أنت وأهل
بيت ��ك ألدين اهلل تعالى ب ��ه  ،قال" :إن كنت
أقص ��رت الخطبة فق ��د أعظمت المس ��ألة،
واهلل ألعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين
اهلل تعال ��ى به ،ش ��هادة أن ال إل ��ه إالّ اهلل،
وأ ّن محمّداً رسول اهلل ,واإلقرار بما جاء به
من عند اهلل ,والوالية لولينّا ,والبراءة من

وقلن ��ا ل ��ه :أوصنا يا بن رس ��ول اهلل ،فقال:
"لِيَعِ ��ن قويّك ��م ضعيفكم ،وليعط ��ف غنيكم
على فقيركم ،ولينصح الرجل أخاه كنصحه
لنفسه ،واكتموا أسرارنا ،وال تحملوا الناس
عل ��ى أعناقن ��ا ،وانظروا أمرن ��ا وما جاءكم
عنّ ��ا ،ف ��إن وجدتم ��وه ف ��ي الق ��رآن موافقاً
فخذوا ب ��ه ،وإن لم تج ��دوه موافقاً فردوه،
وإن اش ��تبه األمر عليكم فقفوا عنده ،وردوه
إلينا حتّى نش ��رح لكم من ذلك ما شرح لنا،
فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره
فم ��ات منكم ميّت قب ��ل أن يخرج قائمنا كان
شهيداً ،ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له
أجر ش ��هيدين ،ومن قتل بين يديه عدواً لنا
كان له أجر عشرين شهيداً.
والرّواي ��ة بذلك تح� �دّد المعال ��م العامّة
للسلو ّكية الشّيعيّة إبّان الغيبة ووظيفة المكلّف
عند االنتظار ،فقد حدّد اإلمام Qس ��لوكيّة
المكلّف على المستوى العملي وعلى المستوى
العلمي الفكري كذلك.

االنتظار حالة ترقب لنبأ عظيم

*المهدوية عقيدة وفكر ومبدأ.
*المهدوي ��ة س ��لوك ونظ ��ام
وحياة وأمل.
*المهدوية سعادة وآخرة وجزاء.
يمث ��ل الفك ��ر المه ��دوي لمن
يمأل جوانحه بهجة.
ويمث ��ل المعتق ��د المه ��دوي
للمؤم ��ن ب ��ه العقي ��دة الراس ��خة أم ��ام ايّ
معتق ��د آخر،والفكر الناضج المواكب لكل
جدي ��د في عال ��م الفكر،والمب ��دأ األصيل
الذي يُستند إليه ويُستلهم منه ك ّل رصين،
والسلوك الس ��وي المؤّمن الستقامة المبدأ
والمنته ��ى ،والنظام ال ��ذي يُرفل في ظله
بالعي ��ش الرغي ��د والحي ��اة الكريمة واألمل
الهادف.
ليوص ��ل االنس ��ان إل ��ى الس ��عادة ف ��ي
الدنيا،و يأمن به في اآلخرة ليلقى الجزاء
االوفى.
هك ��ذا تتمثل وتتجس ��د العقائ ��د الحقة
ألصحابه ��ا ،فتوق ��د ف ��ي نفوس ��هم ش ��علة
م ��ن الحماس والحيوي ��ة ال تنطفئ إال بنيل
المطلوب وتحقيق المرغوب.
ه ��ذا ه ��و إنتظارن ��ا ،وهك ��ذا فليك ��ن
تمهيدنا.

السيد علي السبزواري

الحلقة الثانية

حل

قة

ال

التتمة صفحة)6( :

ى

األ

ول

ذلك بعض آخ ��ر ،ولمَّا طُلب منه إظهار
معجزت ��ه ،ق ��ال :معجزة مَ� �نْ تُريدون؟
قالوا :معجزة موس ��ى ،ق ��ال :وما هي؟
قالوا :العص ��ى ،فقال :آتوني بأس ��هل؟
قالوا :معج ��زة إبراهيم ،وه ��ي صيرورة
النار برداً وس�ل�اماً ،قال :أريد األسهل،
فق ��ال الس ��لطان :معجزة عيس ��ى ،وهي
إحياء الموتى ،قال :هي ما س� �اُعطيكم،
فإنّي س ��أقتل الس ��لطان ثمّ أحييه ،فقال
الس ��لطان :إنّ ��ي مص� �دّق معجزت ��ك ،وال
حاجة إلى أن تقوم بذلك.
وهكذا هو حال المزيّفين في القضيّة
المهدوي ��ة فه ��م بين م� �دّع أنَّ ��ه المهدي،
أو كون ��ه النائ ��ب الخ ��اصّ ،أو اليماني،
أو الخراس ��اني ،أو النف ��س الزكيّ ��ة ،أو
صاحب الراية الس ��وداء ،أو ابن اإلمام،
أو م ��ن األبدال ،أو غيره ��م من العناوين
الواردة في النصوص.
والمه� �مّ أن نالح ��ظ في ه ��ذا الدعاء
اموراً منها:

املجهر

االنتظ ��ار الذي يعيش مع ��ه المؤمن المكابد
ويتحل ��ى بالصب ��ر الذي البدّ من ��ه في تحمل
المهمة.
* ه ��ل تعن ��ي حال ��ة االنتظار طقوس� �اً
تم ��ارس من قب ��ل المكلفين فحس ��ب؟ أم أ ّن
االنتظ ��ار يعني ديناميكي ��ة العمل ،الفكر،
الرؤية ،الموقف؟
ً
يقول س ��ماحته مجيبا عن هذا السؤال:
االنتظ ��ار لي ��س مج ��رد طق ��وس ،ب ��ل عمل
ورؤية وتربية ،وموقف يتخذه المؤمن ليكون
مس ��تعداً لتلق ��ي الفي ��ض الربوب ��ي بظهوره
الش ��ريف ،وبذل ��ك يدخ ��ل المنتظ ��ر ف ��ي
زم ��رة المؤمنين ب ��ه  Qوالراضين بفعله،
السالكين على نهجه والعاملين بتوجيهاته,
لكون ��ه  Qامامه ��م وقائدهم ،ف ��إن كانت
الطقوس م ��ن دعاء ونجوى م ��ن روافد هذه
العملي ��ة التربوي ��ة لالنتظار ف�ل�ا بأس بها،
وإالّ لم يكن لها التأثير المطلوب.

أو ً
ّال :طوائف المدعين:

فهم على صنفين:
الصن ��ف األوّل :وه ��م المدع ��ون ف ��ي
أنفسهم :كالمهدي العبّاسي ،أو أصحاب
الحرك ��ة البابيّ ��ة ،أو محمّد ب ��ن حمد بن
المهدي الس ��وداني ،وغيرهم من الحكّام
األمويين والعبّاسيّين ،وغيرهم.
الصنّ ��ف الثان ��ي :وهم م ��ن ادعي في
حقه ��م :كمحمّ ��د ب ��ن الحنفي ��ة ،وزي ��د
الش ��هيد ،ومحمّد بن عبد اهلل الموس ��وم
بالنف ��س الزكيّ ��ة ،ب ��ل قد ادُّع ��ي في حقّ
بعض األئمّة Kأيضاً إنَّهم هم المهدي،
كما فعل الواقفية والباقرية.
وثاني� �اً :مناش ��يء االدع ��اء :وهذا ما
نق ��ف عن ��ده في الحلق ��ة الثاني ��ة من هذه
السلسلة.

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة

أدعياء المهدوية والسفارة

قديما وحديثا

وم ��ن فس ��ق القاديانية وتخريفه ��م في تأويل آيات القرآن المجيد قاديان ويش ��به غالم أحمد هذا المس ��جد
تهجمها على مق ��ام األنبياء ومنه ��ا أنهم يعلقون على اآلية الكريمة من ببي ��ت اهلل الح ��رام ويزع ��م ان مس ��جد
والرس ��ل وتطاوله ��ا عل ��ى س ��ورة اإلس ��راء ( :سُ� �بْحا َن الَّذِي أَسْ ��رى قاديان هو الذي أنزل اهلل تعالى فيه قوله:
ً
�رام إِلَى (وَمَنْ دَخَلَهُ كا َن آمِناً).
حرم ��ة س ��يدي ش ��باب أهل بِعَبْ� �دِهِ لَيْ�ل�ا مِ� �نَ الْمَسْ � ِ�جدِ الْحَ � ِ
ومن تخريفه في تأويل القرآن الكريم
الجن ��ة الحس ��ن والحس ��ين الْمَس ِْجدِ ا َألْ ْقصَى الَّذِي بارَ ْكنا حَوْلَهُ لِن ُِريَهُ
أن ��ه يتع ��رض
 Kحي ��ث
يق ��ول مبتدع من ضالل القاديانية االحمدية تحريفهم لق ��ول اهلل
تبارك وتعالى:
ا لقا د يا ني ��ة
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والحس ��ين فأنا أقول نعم أنا فيقولون إن المقصود من المسجد األقصى فيزعم لنفس ��ه أنه الم ��راد بمحمد فيقول
أفضل نفسي عليهما وسوف هنا ليس هو مس ��جد بي ��ت المقدس ،كما المخبول( :محمد هنا "أنا" ألن اهلل سماني
يظهر اهلل هذا الفضيلة) .أجمع أهل التفس ��ير والتاريخ بل المراد به بهذا االسم في عدة مقامات أخرى ...ولم
ومن ض�ل�ال القاديانية هو مس ��جد قاديان ألن الرسول Nأسري يتورع هذا القادياني عن تس ��جيل هذا في
االحمدية كذل ��ك تحريفهم به إلى هذا المس ��جد الذي يقع في شرقي كتابه) تبليغ رسالة!!
التتمة صفحة)6( :
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مقاالت

م

فرح موسى

فقه
ن

أن ندين له بالوالء والطاعة

إ

مـا

منا

أوجب الواجبات وأوضحها

سماحة آية اهلل العظمى
الشيخ ضياء الدين
العراقيH

سلسلة من االبحاث تسلط
الضوء على حياة الفقهاء
النواب لإلمام المهدي
القائم Qلنستلهم من
حياتهم الدروس والعبر في
مواجهة الصعاب والفتن

ائنا

قال تعالى( :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ ووُضع عنهم .إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت
من قليل الخير وكثيره فإنه يُقبل منك).
وَأَطِيعُوا الرَّسُو َل وَأُولِي ا َألْم ِْر مِنْ ُكمْ).
ومن يراجع األحادي ��ث الكثيرة المروية عن
ع ��ن جاب ��ر ب ��ن عب ��د اهلل األنص ��اري قال:
لم ��ا نزلت اآلية قل ��ت :يا رس ��ول اهلل عرفنا اهلل رس ��ول اهلل Nوأه ��ل بيت ��ه األطه ��ار ،Kوكذا اسمه:
هاشم الجهارسوقي ,والميرزا كان يشعر تالميذه تجاهه
العراقي،
محمد
المولى
بن
علي
الدين
ورس ��وله ،فم ��ن أول ��ي األم ��ر الذي ��ن ق ��رن اهلل س ��يرتهم وعبادته ��م ،ال يدانيه أدنى ش ��ك بأنه ضياء
ابو المعالي الكلباسي ,واآلخوند الكاشي ,بعالقة أعمق وأوسع من عالقة
طاعته ��م بطاعت ��ك؟ فق ��ال :Nه ��م خلفائي يا يس ��تحيل أن يص ��در عنهم ما يؤدي إل ��ى التهاون ولد في سلطان آباد ـ (آراك أي :العراق) سنة والسيد محمد الفشاركي االصفهاني ,التلمذة ،فقد كان أستاذهم
 1278في بيت علم وكان والده المولى محمد والميرزاحسينالخليل,واآلخوندالخراساني وصديقهم في وقت واحد.
يتصور الكثيرون أنه يكفي التولي ألهل بيت العصمة والطهارة Kالعراقي من الفقهاء األجالء.
(صاحب الكفاية) ,والسيد محمد كاظم من آثاره العلمية :
على
درس
كما
القول بحبهم والتشيع لهم للنجاة والخالص من الحساب والعقاب درس على والده أول األمر
اليزدي ,وشيخ الشريعة االصفهاني قدست ضاع  -مع األسف  -جملة من
لفيف من شيوخ بلده وكان والده أول أساتذته اسرارهم جميعا.
آثار المحقق العراقي ومما بقي
منها في أيدينا اليوم هو :
جابر وأئمة المسلمين بعدي ،أولهم علي بن أبي في أوامر اهلل عز وج ��ل أو ما يعين على معصيته وشيوخه في العلم ،ثم هاجر من مسقط تالمذته:
طالب ،ثم الحس ��ن ،ثم الحس ��ين ،ثم علي بن ومخالفت ��ه ،وإنما ذلك فهمنا القاصر والخاطئ رأسه (أراك  :العراق) إلى إصفهان وأقام ومن أبرز تالميذه الذين تخرجوا من مجلس استصحاب العدم األزلي,
الحسين ،ثم محمد بن علي المعروف في التوراة له ��ذه األحادي ��ث الش ��ريفة .فه ��ل يكف ��ي إدعاء فيها للدراسة.
درسه وبرزوا في األوساط الدينية والسياسية أحكام الرضاع ( .المفصل),
بالباقر ،ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني الحب ،ث ��م يتعرض لس ��خط الحبي ��ب ونقمته؟ ثم هاجر إلى النجف األشرف إلكمال دراسته والفقهية والتدريس والتأليف والتحقيق البيع,تعاقباأليدي(رسالة),
الس�ل�ام ،ثم الصادق جعف ��ر بن محمد ،Qثم وهل الم ��ودة والحب الحقيقي تخ� �وّل الحبيب أن الفقهية واألصولية.
 :السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد حاشية جواهر الكالم ,حاشية
أنه جاء إلى النجف األشرف مجتهدا وحضر محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي العروة الوثقى ,حاشية كفاية
إن حقيقة الحب تدفع المرء إلى بذل كل ما في وسعه لكسب ودّ المحبوب ونيل رضاه فيها على كبار شيوخها وفقهائها وأساتذتها والشيخ محمد تقي اآلملي والشيخ محمد تقي األصول  .حاشية المكاسب,
وقد لمع اسمه في فضالء عصره في بحث البروجردي والسيد ميرزا حسن البجنوردي روائع األمالي في فروع العلم
موسى بن جعفر ،ثم علي بن موسى ،ثم محمد يقوم بما يؤدي إلى اإلس ��اءة للمحبوب والتس ��بب المحقق الخراساني ,وتصدى للتدريس والشيخ عبد النبي العراقي والسيد يحيى االجمالي ,شرح التبصرة,
ب ��ن علي  ،ثم عل ��ي بن محمد ،ثم الحس ��ن بن في إغضابه؟ أم أن حقيقة الحب تدفع المرء إلى للسطوح العليا وخارج الفقه واألصول اليزدي والميرزا هاشم اآلملي والسيد أحمد الشرط المتأخر (رسالة),
عل ��ي ،ثم س ��ميّي وكنيّي حج ��ة اهلل في أرضه ،ب ��ذل كل ما في وس ��عه لكس ��ب ودّ المحبوب ونيل ستين سنة واشتغل في التدريس على منبر الخونساري والسيد اليثربي والسيد محمود الصالة ,مقاالت األصول .في
وبقيته ف ��ي عباده ،ابن الحس ��ن بن علي ،ذاك رضاه؟
أقيمت له مجالس عزاء كثيرة في أقطار
الدراسات العليا (بحث الخارج) أكثر من الشاهرودي والشيخ موسى الخونساري جزئين ,روائع الآللي.
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الذي يفتح اهلل تعالى ذكره مش ��ارق األرض له،
محمد
الشيخ
أستاذه
وفاة
بعد
سنة
ثالثين
العراق وإيران ورثاه الشعراء ومما قيل في
والشيخ حسين الحلي والسيد عبد اهلل وفاته:
ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة ال يثبت حيث قال له( :ي ��ا جابر ال تذهب
توفي رحمه اهلل ليلة االثنين ( )28من ذي رثائه من الشعر ما نظمه الخطيب الشيخ
بك المذاهب ،كاظم الخراساني سنة  . 1329وكان مجلس الشيرازي قدست اسرارهم جميعا.
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فيها عل ��ى القول بإمامته إالّ من امتحن اهلل قلبه حس ��ب الرجل أن يقول :أحب عل
دقة
من
به
لما
عصره
بفضالء
حافال
درسه
القعدة  1361في النجف األشرف  .وكان لوفاته جواد القسام:
أخالقه:
لإليمان.
يك ��ون مع ذلك فع ��االً؟ فلو قال إني أحب رس ��ول الرأي وعمق النظر وسداد التفكير وسالمة كان الفقيه العراقي معروفا بالتواضع وطيب أثر الفاجعة في نفوس طالبه ومحبيه ومريديه ما مات من آثاره بعده
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الفقهي
الذوق
بين الورى باقية االسم
األخالق وخفة الروح واالبتعاد عن التكلفات وشيوخ الفقه والعلم في النجف األشرف.
العصمة والطهارة عليهم أفضل الصالة والسالم س ��يرته وال يعمل بس ��نته ما نفعه حبه إياه شيئاً) .والفهم والمنهجية في البحث وعذوبة البيان التي يلتزم بها من شأنه مثله في الفقاهة وقد اودع مثواه األخير في الجانب الغربي من لما سروا بنعشه والهدى
والقول بحبهم والتشيع لهم للنجاة والخالص من وهك ��ذا فان من ل ��وازم االنتظار لإلم ��ام الحجة وطالقة المنطق . . .
ظلت أسى عيونه تدمى
والعلم والزعامة الدينية وكان تالميذه صحن الروضة الحيدرية في الحجرة الثانية
الحساب والعقاب .فهم Kسوف يكونون شفعاء  Qالصب ��ر والمعرفة والتمس ��ك بحبه بما يلزمه اساتذته:
على يسار الداخل إلى الصحن الشريف من بلوعة أرخته قد دجا
,
لنا عن ��د اهلل عزّ وج� �لّ ،فلن تضرن ��ا المعاصي فعن رس ��ول اهلل Nأنه ق ��ال( :طوبى للصابرين وهم اضافة إلى والده ،السيد مرزا محمد يحبونه بسبب هذه البساطة في المعاشرة
بعد ضياء أفق العلم
الباب الغربي ( المعروف بباب العمارة) .
والذن ��وب وإن كث ��رت وعظم ��ت ،عل ��ى قاع ��دة في غيبته ،طوبى للمقيمين على محبته ،أولئك
الحدي ��ث الش ��ريف( :ح ��ب علي حس ��نة ال تضر من وصفهم اهلل في كتاب ��ه فقال :الذين يؤمنون
معها سيئة وبغضه سيئة ال تضر معها حسنة) .بالغي ��ب .قال :Nأولئك ح ��زب اهلل أال إن حزب
حت ��ى أن بعض أصح ��اب اإلمام الصادق Qاهلل هم الغالب ��ون) ،وقال تعالى( :يا أَيُّهَا الَّذِينَ
أشْ َك َل عليه األمر ،وهو محمد بن مارد ،فذهب آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّ ُقوا اللهََّ لَعَلَّ ُكمْ
السيد عبد الستار الجابري
إليه يس ��أله عن حديث نُقل عن ��ه فقال ألبي عبد تُ ْفلِحُ ��و َن) .وه ��ذا يوضح معن ��ى االنتظار لإلمام
اهلل :Qحدي ��ث رُوي لن ��ا أنك قل ��ت :إذا عرفت  ،Qفليس هو العمل على إش ��اعة الفس ��اد ،وال
إن البح ��ث العلم ��ي ف ��ي أي ��ة قضية من الكري ��م ,أو حركة الرياح التي تس ��بب نزول والنص عليهم ,وبالتالي فإنه يبحث في علم إل ��ى الي ��وم إال اقل
فاعمل ما شئت .فقال( :Qقد قلت ذلك).
الوقوف جانباً ،بل أن نكون على أهبة االستعداد القضايا يتوقف على تش ��خيص تلك القضية الغي ��ث ,أو العالق ��ة بي ��ن الب ��رق وخصوب ��ة ال ��كالم بإط ��اره الخاص بحس ��ب النصوص القلي ��ل ,حيث ان
القواني ��ن الكونية
فقال اب ��ن م ��ارد :وإن زنوا ،وإن س ��رقوا ،وكامل الجهوزي ��ة ألداء الوظائ ��ف واألوامر التي ك ��ي يت ��م بن ��اء عل ��ى ذل ��ك تحدي ��د الدائرة األرض والمطر ,أو منازل القمر في حركته الواردة فيه.
وإن بحث قضي ��ة اإلمام المهدي Qأمر المكتش ��فة إل ��ى الي ��وم ت ��كاد تنحص ��ر ف ��ي
الش ��هرية ,الب ��د م ��ن دراس ��تها عل ��ى ضوء
وإن ش ��ربوا الخمر؟ فقال( :Qإن ��ا هلل وإنا إليه يأمرن ��ا بها مع ما يقتضي ذلك من ش ��حذ الهمم البحثية التي يجب أن تدرس فيها.
راجعون .واهلل ما أنصفونا أن نكون أُخذنا بالعمل وتمهيد األرضية لتحقيق األهداف المطلوبة.
فالقضي ��ة التاريخي ��ة مث�ل�ا بع ��د أن يتم دالالت ذل ��ك النص الش ��ريف والمكتش ��فات ال يتعلق به البحث الفقهي إال بنحو االلتزام ,خصائص العناصر والمركبات الموجودة في
ذل ��ك ألن الفق ��ه يبح ��ث عم ��ا يتعي ��ن عل ��ى الطبيعة واالس ��تفادة منها في الحياة العامة
تش ��خيص نوعها تدرس ضمن األطر العلمية العلمية على الصعيد التقني.
نقول ه ��ل إن قضية اإلم ��ام المهدي Qالمكلف القيام به في عباداته ومعامالته وما لالنس ��ان .نعم قد حصل في فترات متباعدة
للبح ��ث التاريخ ��ي ,وبه ��ذه الطريق ��ة يت ��م
التوصل إل ��ى النتائ ��ج الصحيح ��ة المتوخاة تندرج ضم ��ن واحدة من هذه القضايا أم إن يحل وما يح ��رم ,أي أن البح ��ث فيه يتناول اكتش ��اف بع ��ض القواني ��ن العام ��ة كقان ��ون
منه ��ا وكذا الح ��ال ف ��ي القضاي ��ا الطبية أو ل ��كل واحدة من هذه القضايا دخل في قضية كيفية العبادة والعقود واإليقاعات الصحيحة الجاذبية إال ان السير ابعد من ذلك ,بحيث
وتقس ��يم المي ��راث والقضاي ��ا الجزائية في تتج ��اوز دائ ��رة االستكش ��اف العالق ��ة بي ��ن
االمام المهديQ؟
النفسية ...
إنن ��ا عند الرجوع إل ��ى الجانب المعرفي الحدود والتعزيرات والديات ,أي ان البحث العناصر والمركبات واالجرام السماوية إلى
وفي قضي ��ة كقضية اإلم ��ام المهديQ
ينبغي ان نش ��خص طبيعته ��ا لنعرف هل هي والمعلومات ��ي نج ��د أن هذه القضي ��ة لم يكن الفقهي يتناول القان ��ون الذي ينظم العالقة الوق ��وف على القانون اإللهي العام في الكون
م ��ن القضايا الفقهية كي تبحث ضمن األطر ألحد أن يقف عليها لوال ورود النصوص بها ,بين العبد وربه من جهة وبين أفراد المجتمع والمجتمع.
العلمية في الدائ ��رة الفقهية بما يدخل فيها ولذا فه ��ي تدخل ضمن المباح ��ث الدينية ,من جهة اخرى ,بمعنى انه يبحث في أفعال
إن األم����ر خ����ارج ع����ن موض����وع
من أساليب البحث في الدليل وحجيته ووثاقة إذ ال يس ��تطيع الفيلس ��وف أن يثبت أن مهديا المكل ��ف وتروك ��ه ,وم ��ن الواض ��ح ج ��دا أن البحث التقني ومرتبط كل االرتباط
رجاله والنظرية األصولي ��ة وإمكان االلتزام س ��يظهر في آخر الزمان ,وان يحدد نس ��به المه ��دي Qل ��ن يكون من صن ��ع األفراد كي بالعالم الغيبي ,فه ��و يعتمد على اإليمان
بها في هذا البحث ،أم هي من قضايا اصول أو كيفي ��ة أدائه ,ذلك ألن موضوع الفلس ��فة يخاطبوا بإيج ��اده ,وال يتوق ��ف وجوده على بالنب ��وات أوالً ودراس ��ة الس ��نن اإللهي ��ة في
الدي ��ن ك ��ي تدرس طب ��ق الضواب ��ط العلمية هو البحث في الموجود بوجه عام ,والبحث أعمالهم ك ��ي تكون هناك عالق ��ة بينه وبين المجتمع ��ات البش ��رية ثانياً ,وفه ��م حقيقة
علي أسعد الت ��ي يجب مراعاتها في مث ��ل هذا البحث ,ح ��ول المه ��دي Qبحث في أمر ش ��خصي ,أعمال المكلفين .نعم أشارت بعض النصوص خل ��ق العالم ثالثاً ومعرفة ما يريد اهلل تعالى
سواء أكان المنهج المتبع فيه منهجا كالميا فهو خارج عن مباحث الفلسفة ابتداء.
إل ��ى أن ألعم ��ال العباد مدخالً ف ��ي التعجيل من مخلوقاته العاقلة رابعاً.
حياته:
وك ��ذا المتكل ��م فإن ��ه وان كان يمك ��ن أن بظهوره Qأو تأخير الظهور ,ولكن هذا أمر
أبي ��ه ،عن محمد ب ��ن أبي عب ��د اهلل الكوفي أنه أو فلس ��فيا أو كان يعتم ��د الن ��ص الديني من
وبالنتيجة فالبحث يكون فيما يريده اهلل
لم ترد في كتب الرجال ترجمة كاملة لتاريخ ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف على معجزات
عز وجل وما اخبر به رس ��وله Nواألس ��اس
والدت ��ه أو وفات ��ه ،وال تفاصي ��ل حيات ��ه بينهما ،صاح ��ب الزم ��ان Qورآه من ال ��وكالء ببغداد ...ان قضية اإلمام المهدي Qمن القضايا التكوينية وليست من القضايا التشريعية ,أي ال ��ذي البد معه من وجود المهدي Qوالغاية
ولك ��ن ال ��ذي نس ��تنتجه م ��ن الرواي ��ات أن ��ه كان ومن أهل اذربيجان القاسم بن العالء" .
منه.
موجوداً ف ��ي حياة اإلمام الرضا Qحيث ورد في
فقضي ��ة المه ��دي Qإذن ه ��ي قضي ��ة
عليه  4ـ كذلك أورد اس ��مه الس ��يد "ابن طاووس" أنها من قضايا عالم التكوين التي جعلها اهلل عز وجل ضمن القانون الكوني العام
رواي ��ة االردبيلي (انه كان عليه قميص خلعه
ف ��ي كتابه "ربيع الش ��يعة" في قول ��ه( :ممن رآه,
تكوينية تاريخية في بع ��ض جوانبها ,كونية
أبو الحسن الرضا.)Q
وخ ��رج إليه ��م التوقي ��ع من ال ��وكالء ...م ��ن أهل الكت ��اب العزي ��ز والس ��نة المطه ��رة ,أم أن يبحث قضي ��ة المهدي Qفي مبحث اإلمامة آخر ال عالقة له بأصل القضية .Q
ف ��ي بعضه ��ا اآلخ ��ر ,مس ��تقبلية غيبية في
كما كانت ترد عليه التوقيعات في حياة الشيخ اذربيجان القاسم بن العالء).
القضية تندرج ضمن القضايا التكوينية التي إال ان بحث ��ه ذاك يعتم ��د بالدرجة األس ��اس
ومن هنا يتضح ان قضية اإلمام المهدي بعضها الثالث.
"أب ��ي جعفر محمد ب ��ن عثمان العمري" والش ��يخ
عل ��ى ورود النص ,وغاية م ��ا يمكن للمتكلم  Qم ��ن القضاي ��ا التكويني ��ة وليس ��ت م ��ن
 5ـ م ��ا رواه الكش ��ي ف ��ي رجال ��ه (وورد على أنبأ عنها النص الشريف؟
ولذا فإن البح ��ث حول المهدي Qيجب
"أبي القاس ��م الحسين بن روح النوبختي" ,وهما القاس ��م بن العالء نس ��خة ما كان خ ��رج في لعن
إن هن ��اك جملة من القضاي ��ا التكوينية أن يبحث ��ه في ��ه هو ضرورة تعيي ��ن اإلمام Qالقضاي ��ا التش ��ريعية ,أي أنه ��ا م ��ن قضايا ان يك ��ون ضمن هذه األط ��ر كي يكون البحث
الس ��فيران الثاني والثالث لإلم ��ام المهدي ,Qابن هالل (أحمد بن ه�ل�ال العبرتائي الكرخي) التي دلت عليها النصوص الشريفة كاألدوار والن ��ص عليه ,فالبحث عن المهدي Qإنما عالم التكوين التي جعلها اهلل عز وجل ضمن علميا منتجا موصالً للحقيقة المنشودة.
وهذا دليل على حياته أثناء فترة سفارتهما.
المدّع ��ي للوكال ��ة زوراً ،فأنك ��ر رواة أصحابن ��ا الجنيني ��ة مث�ل�ا والت ��ي أش ��ار إليه ��ا القران هو فرع للبحث في اإلمامة وتعيين األئمة Kالقان ��ون الكوني العام الذي لم يكتش ��ف منه
�بع
�
س
وتذك ��ر الرواي ��ات أنه عمّر مئة س ��نة و
بالع ��راق ذلك لما كان ��وا قد كتبوا م ��ن رواياته،
عشرة سنة ،منها ثمانون سنة صحيح العينين ،فحملوا القاس ��م بن الع�ل�اء أن يراجع في أمره،
لقي اإلمامين الهادي والعس �
سلسلة
�كري ،Lوأصيب فخ ��رج إليه من اإلمام Qبيان مفصل نصه (وقد ()1
ً
بالعمى بعد الثمانين ،وكان مقيما بمدينة الران كان أمرن ��ا نفذ إليك م ��ن المتصنع ابن هالل ـ ال
رحم ��ه اهلل ـ بما قد علمت ،ولم يزل ـ ال غفر اهلل إن المتصف ��ح لتاريخ الغيب ��ة الصغرى فق ��ال له ��ا أي ��ن الول ��د؟ فقالت :مس ��تور ،لن تتأخر أبدا في أخذه لمعرفة مكان وجود
من أرض اذربيجان.
ذنبه وال أقال عثرت ��ه ـ يداخلنا في أمرنا بال إذن وما جرى فيه ��ا من أحداث يجد الكثير من فق ��ال إلى م ��ن تفزع الش ��يعة؟ فقالت :إلى اإلمام.Q
وثاقته:
ولع ��ل هن ��اك تفس ��يراً آخ ��ر لمس ��ألة
تؤكد الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي عن منا وال رضى ،يس ��تبد برأي ��ه فيتحامى ديوننا ،الدروس والعبر التي يمكن أن تكون مفتاحا الجدة أم أبي محمد ،Qفقال لها :أقتدي
الش ��يخ المفيد على وثاقت ��ه ومالزمته لإلمامين وال يمضي م ��ن أمرنا إياه إال بم ��ا يهواه ويريده ،لسلوك س ��بل النجاح واالرتقاء بالعمل إلى بم ��ن وصيته إل ��ى امرأة؟! فقال ��ت :إقتداء الرجوع إل ��ى الجدة في بداي ��ة الغيبة والى
الهادي والعسكري Lكذلك ما بعثه إليه اإلمام أرداه اهلل في نار جهنم ،فصبرنا عليه ،بتر اهلل مستويات عالية المراتب إسهاما في عملية بالحس ��ين بن عل ��ي Lفإن الحس ��ين Qالسفير األول لسنا بصدد الحديث عنه هنا
أوصى إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر في هذا المقال.
التمهيد للظهور المبارك.
المهديQمن توقيع يخبره به بموته ،وما أرسله بدعوتنا عمره.)...
فم ��ن ه ��ذه الرواي ��ة وبالخصوص هذا
 6ـ م ��ا رواه "الش ��يخ المفيد" في "اإلرش ��اد" فمن ه ��ذه األدوار المس ��همة في عملية فكان ما يخرج من علي بن الحسين Qمن
إليه من الثياب.
عن القاس ��م بن العالء نفسه :قال" :ولد لي عدة التمهيد هو دور المرأة المس ��لمة التي دائما علم ينسب إلى زينب سترا على علي .Qالمقطع (إلى من تفزع الشيعة؟ فقالت إلى
وكالته:
وم ��ن المعل ��وم أن اإلم ��ام Qب ��دأت الجدة أم أبي محمد) نفهم أن اإلمام أرجع
نستش ��ف وكالت ��ه لإلم ��ام المه ��دي Qم ��ن بنين ،فكنت أكتب وأس ��أل الدعاء لهم فال يكتب ما يتهم اإلس�ل�ام بأنه همش ��ها ول ��م يعطها
لي شيء من أمرهم ،فماتوا كلهم ،فلما ولد لي دورها ،ولعل الرواية التي س ��يكون الحديث غيبت ��ه الصغ ��رى س ��نه  260ه� �ـ والس ��ائل الش ��يعة إل ��ى (الجدة) ،كل الش ��يعة وليس
األحداث والوقائع التالية:
 1ـ العب ��ارات الت ��ي وردت ف ��ي رواية الش ��يخ الحس ��ين ـ ابني ـ كتبت أسأل الدعاء له ،فأُجبت عنها تفند هذه االدعاءات الواهمة وتثبت أن س ��أل السيدة حكيمة في سنة 262هـ أي إن النس ��اء فق ��ط!! وه ��ذا يؤكد أن م ��ع بداية
للمرأة دوراً مهماً ف ��ي نواحي الحياة عموما الش ��يعة كانت ترجع منذ بداي ��ة الغيبة إلى الغيب ��ة ب ��دأ دور خ ��اص للم ��رأة ،يحملها
الطوس ��ي الت ��ي تش ��عر بوكالت ��ه لإلم ��ام ،Qوبقي ,والحمد هلل).
م����ن كل ما تق����دم تظهر لن����ا وثاقة وفي المواقف الصعبة على وجه الخصوص .وقت سؤال السائل إلى الجدة والى السيدة المسؤولية ،ويطالبها بالقيام بدور قيادي.
وعبارات ��ه مع ولده حول وقف اإلمام ،Qودعائه
الرجل وحسن سيرته وارتباطه باألئمة جاء في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حكيمة وليس إلى السفير األول وهو عثمان ويؤكد أيضا على أنها قادرة على تحمل تلك
لولده المطابق لدعاء اإلمام المهدي.Q
للشيخ الصدوق في باب ذكر التوقيعات إلى بن سعيد العمري كما هو ظاهر هذا الخبر المس ��ؤوليات ،ومن هن����ا يمكن القول
 2ـ الرواي ��ة تؤكد أنه كانت ال تنقطع توقيعات
ً
موالنا صاحب الزمان Qإليه على يد "أبي جعفر المعصومي����ن Kووكالته لإلمام المهدي إن أحمد بن إبراهيم دخل على حكيمة بنت ويمكن تفسير ذلك إلى أن هذا الرجوع إلى أن للم����رأة المس����لمة دوراً
خاصا في
 Qفي زمن الغيب����ة الصغرى التي تتأكد
محمد ب ��ن علي الرضا Lس ��نة 262هـ ،الجدة هو لحماية اإلمام Qوس ��فرائه من حركة أهل البيت Kعموما وحركة
محمد بن عثمان العمري" "وأبي القاسم الحسين
ب����ورود التوقيع����ات علي����ه ع����ن طريق
نور الساعدي
بن روح" وهما سفيرا اإلمام
فكلمها من وراء حجاب وسألها عن دينها ،الذي ��ن كانوا يتتبعون أث ��ره فلو كان الرجوع اإلم����ام المه����دي Qخصوص����ا م����ن
المهدي�.Qف عل ��ى السفراء وبالخص ��وص الشيخ "أبي جعفر محمد
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البحث العلمي في القضية المهدوية
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أوصاف اإلمام المهديQ

السؤال:
ما هي أوصاف اإلم ��ام المهدي Qكما
ذكر باألقوال الصحيحة المتواترة؟
الجواب:
أجلى الجبهة ،أقنى األنف هي أوصاف
اإلمام المهدي Qالمتواترة.
إدعاء رؤية اإلمام المهديQ

ال يمكنن ��ي أن اعرفه ,م ��ا لم أصل إلى معرّف
له ,وهذا امر طبيعي ,ال يحتاج إلى مزيد من
بحث.
اذا ه ��ذا النوع م ��ن االختفاء لي ��س ممكناً
فق ��ط ,ب ��ل هو واق ��ع نعيش ��ه ف ��ي كل مجاالت
حياتنا.
ام ��ا االخف ��اء الجس ��دي (أو االختف ��اء
البص ��ري) ,فعند الكالم عنه الب ��د ان نقول:
اننا ال نتكلم عن ظاهرة اختفاء مجردة ,وانما
نتكل ��م عن حال ��ة تكويني ��ة متعلقة ب ��إرادة اهلل
تبارك وتعالى.
وإن مس ��ألة البحث ف ��ي ق ��درة اهلل تعالى
عل ��ى االخف ��اء ,ال تلي ��ق بمس ��لم ,ب ��ل ال تليق
بعاق ��ل يعرف اهلل عز وج ��ل وقدرته ,وهو امر
ال يجوز التفكير في اس ��تحالته ,بأي شكل من
االشكال.

ف ��ان اهلل تعال ��ى خال ��ق االجس ��ام
وخصائصه ��ا ,وه ��و م ��ن يس ��تطيع تمكي ��ن
الخصائص ,أو اعدامها.
وانه ليس يلي ��ق بذي حجر ,ان يدعي بأن
اهلل ع ��ز وجل غي ��ر قادر على اخف ��اء عبد من
بناء على تصورنا البشري القاصر ,الن
عباده ً
الطبيعة الفيزيائية الظاهرة ,تقتضي الصورة
المرئية للجسم.
ه ��ذه الطبيع ��ة الفيزيائية الظاه ��رة التي
كان ��ت تقتض ��ي اح ��راق ابراهي ��م Qبالن ��ار
الهائلة ,ولكن ذلك ل ��م يتحقق ,وكانت عليه
برداً وسالماً.
وكانت تقتضي أيضاً عدم انتقال االش ��ياء
بطريق ��ة الخف ��اء ,م ��ن م ��كان والظه ��ور في
م ��كان آخ ��ر ,يق ��ع عل ��ى بع ��د مئ ��ات أو آالف
االمي ��ال ,كما ح ��دث لنقل ع ��رش بلقيس في
اليم ��ن ,في طرفة عين إلى فلس ��طين ,حيث
مجل ��س النبي س ��ليمان ,Qوالقائم ��ة طويلة
في مخالف ��ة ومغايرة قواني ��ن الطبيعة ,بأمر
إلهي منصوص ,واالخفاء ال يختلف عما تقدم
ابداً.
اضاف ��ة إلى م ��ا تقدم ,ف ��إن العلم ��اء ما
زالوا يدرس ��ون تفس ��ير ظواهر كثيرة س ��ميت
الظواه ��ر الروحي ��ة ,أو الظواه ��ر الخارقة,
ومن بينها ظواه ��ر التخفي ,أو االخفاء الكلي
لالجس ��ام ,وقد عدوا هذا الدراس ��ات باسم
علم (الباراس ��يكلوجي) واسماء اخرى ,وهي
ترتب ��ط بالتأثي ��ر غي ��ر الفيزيائ ��ي ف ��ي الكون
الفيزيائي.
وبعد ما ايقن العلماء الباحثون بوقوع مثل

*االمام الباق ��ر  :Qال تبقى االرض بغير
*االمـ ��ام عل ��ي (:Qاللّه ��م بل ��ى ال تخل ��و
االرض م ��ن قائ ��م هّلل بحجج ��ه ،امّ ��ا ظاه ��را امام ظاهر او باطن .Q
مشهورا ،او خائفا مغمورا لئال تبطل حجج هّ
الل
وبيّناته).
*عـنـه (:Qالـلّـهـمّ البـدّ لك مـن حجج في
ارضك ،حجة بعد حجة  ...على خلقك يهدونهم
إلى دين ��ك ويعلمونهم علمك لئالّ يتف� �رّق اتـبـاع
اولـيـائك ،ظـاهـر غـيـر مطاع ،او مكتتم خائف
يترقب ،ان غاب عن النّاس ش ��خصهم في حال
هدنتهم في دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث
علمهم).
*عـنه ( :Qالله ��م واني العلم ا ّن العلم ال
يأرز كله وال ينقطع مواده ،فانك ال تخلي ارضك
مـ ��ن حـجّـة عـلـى خـلـقـ ��ك ،امّا ظاهر يطاع ،او
الغياب..؟
خائف مغمور ليس بمطاع ،لكي ال تبطل حجتك
 _ 2م ��ا هي األس ��س الحضاري ��ة لدولة ويضل اولياؤك بعد اذ هديتهم).
اإلمام Qوعالقتها بالنظام اإلسالمي؟
*االمـام الـصـ ��ادق ( :Qلـم تـخل االرض
الجواب:
 منذخل ��ق هّالل آدم  -من حجّة هّلل فيها :ظاهر
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مشهور ،اوغائب مستور).
الغيب ��ة وحيثياتها هي الرواي ��ات الصحيحة
ال ��واردة ع ��ن العت ��رة الطاه ��رة Kوه ��ذه
الرواي ��ات بيّن ��ت لن ��ا جمل ��ة من األس ��باب
التي كان ��ت باعثه للغيب ��ة لولي العصر،Q
والتراب ��ط بي ��ن العل ��م اإللهي وبي ��ن الغيبة
ال يعن ��ي بح ��ال اإللج ��اء ،ب ��ل إن الظروف
الت ��ي مرَّت به ��ا األمّة نتيج ��ة البتعادها عن
منه ��ج أهل البيت Kولقان ��ون الفتنة العام
والش ��امل كانت لها المدخلية المباشرة في
حصول الغيبة ،أما عدم إمكانية الغيبة فهو
ف ��رع ارتفاع موجباتها ,ومتى ما حصلت لم
ترتفع س ��واء كانت في أوائ ��ل وقوعها أو قبل
الوقوع أو بعده بمدة مديدة.
ادريس هاني
 _ 2كل ما من ش ��أنه إيص ��ال المجتمع
إلى التكام ��ل الحضاري والرقي االجتماعي
وإذا سألته كيف تتوقعه؟ ربما هام وفتح
ربما شق على البعض أن يكون الحديث
ه ��و من األس ��س الحضاري ��ة لدول ��ة العدل
اإللهية كالعدل والحرية وما شاكل ذلك من حول المهدوية هو فرع للحديث عن اإلمامة المجال ألقصى الخيال.
وبين س ��ؤال اإلن وس ��ؤال الكيف ,خرج
مفاهيم إنسانية تش ��كل النظام االجتماعي نفس ��ها ,كما لو كان الق ��ول في المهدوية ال
والسياس ��ي العالمي ،ال فرق بينها سوى أن يق ��ع إال في طول القول في اإلمامة ,ومع أن الموض ��وع عن اإلجم ��اع بالجمل ��ة ,لتتكاثر
ما يأتي به صاحب العصر Qيكون بأجلى جانبا من الصحة يعكس ��ه ه ��ذا الرأي ,إال األفكار واألحاسيس والرسوم في الجملة.
وأت ��م ص ��ورة ،وكونه مس ��تمداً م ��ن الغيب أننا نعتقد أيضاً أن المهدوية هي باألحرى,
ولو أسس����نا له����ذه القاعدة
عقي ��دة قائمة بذاتها ,حي ��ث أن موضوعها
اإللهي ومرتبط بمناهج الوحي.
ثابت في الوجدان الديني وغيره على النحو الكالمية ,العتبرت المهدوية
األعم ,إنها بهذا المعنى ,فكرة راسخة في أساس����ا صالحا للبرهنة على ما
الوجدان البش ��ري .بل هي المش ��ترك الذي
قد يحصل تصوره بدفع ��ة واحدة ,وال تأتي قبلها من اعتقادات.
إن المهدوية بهذا المعنى _لو أصبحت
المكاب ��رة إال في مرحلة ثانوية بعد أن كانت
الض ��وء ح ��ول جس ��د الطائرة أو غي ��ر ذلك ,المهدوية حدساً يتعقله الوجدان حضورياً .قاع ��دة وجدانية اس ��تداللية وليس ��ت فكرة
فلو س ��ألت أي كائن بش ��ري في كل جيل مس ��تدل عليها_ فإنه ��ا س ��تصبح موضوعا
وكما صنعوا مع طائرة (الشبح) ,في الطيران
وفي كل دين ,هل انك ترجو ش ��يئا أو تحمل جامعا لكل المعتقدات اإلس�ل�امية ,وأعني
الحربي.
بع ��ض األم ��ل على الرغ ��م م ��ن كل صنوف ها هنا األصول الخمسة .ألنها العنوان الذي
مما تقدم يخلص المؤلف إلى القول:
ان ظاه ��رة االخف ��اء البصري لالجس ��ام العذاب ��ات التي تل ��م ببني البش ��ر؟ ألجاب :يمثل النتيج ��ة الحتمية لالعتق ��اد باألصول
الخمسة ,كما أن االعتقاد بالمهدوية يجعل
موجودة ,وهي محل دراسة علمية ,واعتراف نعم أرجو الكثير وآمل الكثير.
إن المستقبل في وجدان البشر ال محالة أفضل .االعتقاد باألصول الخمسة أمرا حتميا.
علمي ,والوجود اول دليل على االمكان.
وبه ��ذا ينهار تماماً وكلياً ,التش ��كيك في
الغيب ��ة ,وال مجال للعاق ��ل ان يدخل من هذا
الباب.اما في مسالة طول العمر ,وفي عدم كونه ف ��إن كل خلي ��ة ,وكل نس ��يج له قابلي ��ة عجيبة تعالى قادر على منعه ,فسر الموت هو معجزة
للتج ��دد ,والمحافظة على البقاء بما في ذلك الهية ,وم ��ا يحدث للمعمرين ه ��و التفلت من
مألوفاً ,فقد قال
المؤلف:االنسان عمراً طويالً م ��ا كان يعتقد بانه ال يتجدد كخاليا االعصاب ذلك الس ��ر والبق ��اء على الطبيعية االساس ��ية
ان امكانية ان يعيش
وبواسطة الشفرة الجينية للحياة.
كعمر نوح Qفهو امر ثابت ال جدال فيه ,وقد والدماغ.
ويضيف المؤلف فيقول:
لق ��د اصبح العلم ��اء اآلن اق ��رب إلى فهم
اش ��ار الي ��ه الق ��رآن الكريم بوض ��وح ,ال لبس
فال غرابة اذا مطلقاً في طول عمر بشر,
في ��ه ,ولما كان االمر كذلك بالنس ��بة إلى نوح اآللي ��ات البيولوجية ,والتي تعم ��ل على الهرم
 ,Qف�ل�ا يبعد ابداً ان يق ��ع مثيله ,وان تكون وتساعد على الموت ,فقد عثر العلماء بالفعل ب ��ل ه ��و واق ��ع فع�ل�ا ,والغري ��ب ه ��و ان يفكر
عل ��ى بعض الجين ��ات التي له ��ا دور في تأخير ويس ��تبعد عقلنا البش ��ري الحسي الشخصي,

المهدوية
صل
أ

لو اردنا ان نحلل فكرة الغيبة والدليل على
امكان وقوعها واستمرارها ,البد ان نبحث في
امكانية امرين هما :االختفاء الحسي ,وطول
العمر ,المالزم لغيبة طويلة األمد.
واالختفاء الحس ��ي هو اما اختفاء الهوية,
واما اختفاء الجسد أو (الخفاء البصري).
فأم ��ا اختفاء الهوي ��ة ,وهو أن الش ��خص
موج ��ود ,وال يمك ��ن تميي ��زه ومعرفت ��ه ,فه ��و
ام ��ر ال يمكن ع ��دم امكانه ,وانما ه ��و طبيعة
كل مجه ��ول ,فمن يأتي وانا ال اعرف ش ��كله,

الـلّـهـمّ البـدّ لك مـن حجج يف ارضك حجة بعد حجة

ود

محمد السعد

يقول المؤلف في هذا:

أو غائب مستور

تحص ��ل لألوحدي من الن ��اس أو لألبدال أو هذه المفردات العقيدية الثالث.
غيره ��م ممن خبُر Qاإلم ��ام بعلمه اللدني
من هم رواة الحديث؟
وإنهم ال يحيدون عنه ويكتمون لقاءهم به.
السؤال:
أم ��ا التكذي ��ب الص ��ادر م ��ن الناحي ��ة
هناك حديث يروى عن أئمّة أهل البيت
المقدس ��ة فه ��و يحم ��ل عل ��ى الرؤي ��ة الت ��ي  Kح ��ول اإلم ��ام المه ��دي Qبخص ��وص
تحمل معنى النياب ��ة الخاصة ونقل األحكام رواة الحدي ��ث ومعن ��اه أن علينا اتّب ��اع رواة
الشرعية ال بمعنى الرؤية التشرفية.
الحديث ف ��ي آخر الزمان وأنه ��م المقربون
لإلمام المنتظر Qوهم قادة جيش اإلمام
عالقة التوحيد والعدل
 ،Qفمن هم رواة الحديث وما مدى صحة
بالمهدوية
الحديث علماً أنه يروى عن الشيخ الصدوق,
السؤال:
ما ه ��ي العالقة بي ��ن التوحي ��د والعدل ومن هم الرواة في الوقت الحاضر؟.
الجواب:
والفكرة المهدوية؟
الظاه ��ر أن األخ الس ��ائل يقص ��د م ��ن
الجواب:
ثب ��ت ف ��ي الروايات الش ��ريفة ال ��واردة الحدي ��ث ما ورد عن أه ��ل البيت( :Kوأما
عن العترة الطاه ��رة Kأن المحقق للعدل الح ��وادث الواقع ��ة فارجعوا فيه ��ا إلى رواة
اإللهي بعد انتش ��ار الجور والظلم هو اإلمام حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل)
المه ��دي ،Qفحيث أن الدي ��ن جاء لهداية ف ��إذا كان المقص ��ود هو ه ��ذا الحديث فإن
الن ��اس وتحقي ��ق الع ��دل ولم يتحق ��ق ذلك هذا النص ال ي ��دل على أن الفقهاء مقربون
بص ��ورة كلي ��ة ش ��مولية ،ف�ل�ا محيص عن م ��ن اإلمام المه ��دي Qقرباً مادي� �اً بمعنى
تحق ��ق ذلك على يد الرج ��ل اإللهي صاحب أنه ��م مرتبط ��ون به ف ��ي تحصي ��ل األحكام
الوع ��د الموعود ومخلص البش ��رية وهذا ما الشرعية منه وال يدل كذلك على أنهم قادة
أش ��ارت له جملة م ��ن آيات الذك ��ر الحكيم لجيش ��ه ،Qأما من هم رواة الحديث فهم
ُور مِنْ بَعْدِ الفقه ��اء المجته ��دون الجامعون للش ��رائط
كقوله تعالى( :وَلَ َقدْ َكتَبْنا فِي الزَّب ِ
الذ ْك ِر أَ َّن ا َألْرْضَ ي َِرثُها عِبادِيَ الصَّالِحُو َن) ،ولي ��س كل من روى الحدي ��ث عن أهل البيت
ِّ
ً
ً
وقال تعالى( :وَتَمَّتْ َكلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقا وَعَدْال  ،Kوالحديث معتبر.
ال مُبَ� �دِّ َل لِ َكلِماتِهِ) فالمالحظ لجملة اآليات
غياب اإلمام Qوالعلم االلهي,
الكمالية والروايات الش ��ريفة يجد أن العدل
واالسس الحضارية لدولتهQ
اإلله ��ي الذي هو ش ��عبة من ش ��عب التوحيد
السؤال:
يتجلى وس ��يبرز بأكم ��ل صورة عن ��د خروج
 _ 1هل العالقة حتمية بين غياب اإلمام
اإلمام Q.مما يوح ��ي بالترابط الوثيق بين  Qوالعلم اإللهي ,وهل هناك إمكانية عدم
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اقتطفت مما قرأته في هذا الكتاب العرض
الذي يقدمه معتنق المهدوية في خطاب مدعي
العل ��م والمنهجي ��ة ,وق ��د ج ��اء ضم ��ن تحليل
المؤل ��ف لغيب ��ة اإلم ��ام المه ��دي Qوتعرضه
لمسألتي االختفاء وطول العمر.

الحجة إما ظاهر مشهور

ليل

السؤال:
ورد ف ��ي األحادي ��ث أن من ادع ��ى رؤية
اإلمام المه ��دي Qفهو كاذب ،ومن ناحية
أخرى نقرأ في الكتب وخصوصاً كتب السيد
حس ��ن األبطحي أن هناك أش ��خاصاً التقوا
باإلم ��ام Qأو أن هن ��اك أش ��خاصاً متى ما
أرادوا رؤية اإلمام تمكنوا من ذلك .فنرجوا
من حضرتكم توضيح ذلك.
الجواب:
ضمن الحديث عن رؤية صاحب الطلعة
البهي ��ة ،ال يمك ��ن بأيّة ح ��ال إن ��كار التقاء
مجموع ��ة م ��ن العلم ��اء ب ��ل وأه ��ل الصالح
والتقوى م ��ن عامة الناس وتش ��رفهم بلقاء
المولى Qلكن ينبغ ��ي االلتفات واالحتياط
كثي ��راً في أدعي ��اء اللقاء فإنه غير متيس ��ر
بس ��هولة كما يظن البعض ،نعم قد يحصل
عند بعض البسطاء أوهام وتخيالت يحسب
م ��ن خاللها المرأ أنه رأى اإلمام Qوالتقى
به ويقوم بتصديق ذلك ويحاول نشره ليكسب
من خالله قبوالً ورواجاً بين الناس.
ً
أما قضي ��ة أن هناك أش ��خاصا متى ما
أرادوا رؤي ��ة اإلمام تمكنوا من ذلك فهي قد
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فأما اختفاء الهوية ,وهو أن الشخص موجود ,وال يمكن
تمييزه ومعرفته ,فهو امر ال يمكن عدم امكانه

هن ��اك حاالت مش ��ابهة ل ��ه ,وهذا أم ��ر ثابت
كقصة عيسى,Qوكونه حياً إلى اآلن ,وقصة
ادريس Qال ��ذي رفعه اهلل مكان� �اً عليا ,وهو
حي يرزق.
انها حاالت جاءت بنصوص قرآنية ونبوية
ثابت ��ة وم ��ن يري ��د ان يش ��كك فيه ��ا فعلي ��ه ان
يش ��كك في كل منظومته االسالمية ,وال تجوز
التجزئة.

عملية الهدم في حيوان ��ات المختبر وبعد عدة ما هو موجود فعالً ومتحقق على صعيد الواقع
تج ��ارب وتتلخ ��ص بادخال نس ��خ اضافية على ويوافق ��ه التفس ��ير العلم ��ي وتؤك ��ده البح ��وث
(س ��ي.آي.آر) كي تعيش ه ��ذه الحيوانات امدا الطبية.
اطول.
لق ��د تأكد اكتش ��اف
جين ��ات تج ��دد العم ��ر,
يمك ��ن التدخ ��ل فيه ��ا

االصل الذي نراه في التكوين الداخلي للجين الوراثي _ الذي
يرسم حياة االنسان _ هو الحياة الكاملة ,وعدم الموت

ه ��ذه الحاالت أو التأثيرات من قبل اجس ��ام,
أو قوى مختفية تمام� �اً علينا ,انطلقوا اليجاد
تفس ��ير لها بعي ��داً ع ��ن التفكي ��ر البيزنطي أو
التشكيك بالواقع ,فكانت عشرات التفسيرات
حي ��ث افت ��رض بعضه ��م ان ه ��ذه االجس ��ام
المختفي ��ة ,ام ��ا ان تك ��ون له ��ا القابلي ��ة على
امتصاص الضوء ,أو انها تسمح بنفاذ الضوء
إلى الف ��راغ ال ��ذري داخلها ,أو انها تسّ ��يل,
وتشتّت الضوء حول الجسم ,ليذهب في نفس
اتجاه ��ه ,ومن دون انع ��كاس ,كما لو انحنى
قلي�ل�ا ,كم ��ا ينحني تي ��ار الماء عن الجس ��د
الواقف وسط تيار الماء.
وقد تف ��رع من هذه النظري ��ات ,مجاالت
تجريبية ف ��ي التطبيق ��ات التقني ��ة الحديثة,
وبهندس ��ة تمك ��ن م ��ن امتصاص الض ��وء ,أو
الذبذب ��ة الرادارية ,ومن تحويل بس ��يط لتيار

يقول مؤلف الكتاب في هذا الصدد:
وهن ��ا نوج ��ه الس ��ؤال إل ��ى علم ��اء الحياة
واس ��رارها ,لنع ��رف جوابهم عن س ��ر الموت
والحياة لدى البش ��ر ,ولنعرف م ��دى امكانية
بق ��اء االنس ��ان حياً م ��دة مئ ��ات أو حتى آالف
السنين.
ولعل غي ��ر المطلعين س ��يفاجؤون بجواب
العلم ��اء العجيب وه ��و :ان ما يحيرنا هو س ��ر
الم ��وت وليس س ��ر الحي ��اة ,الن االصل الذي
ن ��راه ف ��ي التكوي ��ن الداخل ��ي للجي ��ن الوراثي
_ ال ��ذي يرس ��م حي ��اة االنس ��ان_ ه ��و الحياة
الكاملة ,وع ��دم الموت ,ولكن ما يفاجئنا هو
اصدار أوام ��ر وايعازات برمجي ��ة ,من داخل
الجين الوراثي نفسه لتخريب الجسد وهذا ما
ال نفهم سببه.
فق ��د جع ��ل اهلل فين ��ا برنامج الم ��وت واال

اليقاف اسباب الموت.
يق ��ول البروفس ��ور
لوي ��س كون ��كل ,في هذا
الصدد.
(عـــــــــ ��دد الجينات
ضم ��ن نط ��اق منطق ��ة
الكروموس ��وم الراب ��ع)
هو المس ��ؤول عن تحديد
الساعات الجينية.
واخيـــــــــــــ ��را يق ��ول
المؤلف:
مم ��ا س ��بق يتبين ان
االص ��ل فيم ��ا خل ��ق اهلل
ع ��ز وج ��ل ف ��ي االحي ��اء
هو الحي ��اة ,وان الموت
ط ��اريء عليه ��ا وان اهلل

4

الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها
إن كان ��ت تتطل ��ب ذل ��ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس ��ائل اإلعالم المقروءة والمس ��موعة والمرئية وكذلك تحديد االيجابيات
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات.

رسائل جامعية يف العقيدة املهدوية

ش ��غلت القضي ��ة المهدوي ��ة حي ��زا كبي ��را من
اهتم ��ام الباحثين ودفعتهم نح ��و البحث والتنقيب
ف ��ي زواياه ��ا المختلفة به ��دف الوص ��ول إلى رؤية
واضحة في تشخيص مالمح تلك القضية الغيبية.
وم ��ن هن ��ا كان رصدن ��ا لصدى المه ��دي هو
الرس ��ائل الجامعية التي تتعلق موضوعاتها وبحثها
ف ��ي القضي ��ة المهدوية وم ��ا قدمته م ��ن نتائج في
إثبات تلك القضية أو نفيها.
ـ� �ـ وأول رصدنا كان ف ��ي مجلة (ينابي ��ع) التي
تصدر من مؤسس ��ة الحكمة الثقافية ،ففي عددها
التاس ��ع نش ��رت مقاال تحت باب أطروح ��ات عامة
وكان بعن ��وان (كتاب المهدي المنتظر Qعند الش���يعة
اإلثني عش���رية) حيث إن أصل هذا الكتاب أطروحة
دكت ��وراه ن ��ال فيه ��ا الباح ��ث درجت ��ه العلمي ��ة من
جامعة هامبورغ األلمانية في عام 1939م بإشراف
المستش ��رق األلمان ��ي المتخصص في الدراس ��ات
الش ��يعية (ش ��تروتمان) وغدت هذه الدراس ��ة منذ

وب� �رّز الكاتب أن الضغوط السياسية من قبل
وإن عقي���دة انتظ���ار المه���دي Qليس���ت
الس����لطة اتج����اه األئم����ة Kومحاوالته����م
ً
المتكررة في وضعهم تحت أعين المراقبة حكرا على الديانة اإلس�ل�امية وإنما احتوتها
ونق����ل إقامتهم من المدين����ة المنورة إلى الديان���ات الس���ماوية األخرى(اليهودي���ة
بغداد ومن ثم إلى سامراء واستعمال القتل والمس���يحية) لكن بلفظ المنقذ أو المخلص،
واالغتيال قد أس����هم في فكرة االختفاء والفك���ر الوضع���ي البش���ري حافل ه���و اآلخر
حفاظا على األئمة Kونسبهم وبلغ ذلك بتصور إمكانية أو خروج منقذ أو مخلص يقود
ذروته في عهد اإلمام الحادي عشر.Q
العالم إلى حيث الرخاء و العدل والطمأنينة.

إجازته ��ا مرجعا مهما للدراس ��ات اإلس�ل�امية في
اللغة األلمانية بعد طباعتها في كتاب.
وجاءت يوم ذاك لتس ��د نقص ��ا ملحا ليس في
الدراس ��ات العربي ��ة فحس ��ب وإنم ��ا في األوس ��اط
اإلس�ل�امية المعروف ��ة بس ��ابقتها ف ��ي مث ��ل ه ��ذه
الموضوعات وهذا ما ح ��اول المؤلف أن يؤكد عليه
ف ��ي مقدمته ،فأعطى في بحث ��ه تقييما موضوعيا
للدراس ��ات اإلستش ��راقية الت ��ي مس ��ت جوان ��ب
الموض ��وع .وق ��دم الباح ��ث ف ��ي مس ��تهل دراس ��ته
تحلي�ل�ا داخليا لبعض المصادر الس ��نية أو الكيفية
الت ��ي تناولت به ��ا فكرة المه ��دي وغيبته وحذر من
االفت ��راء واالفتعال الذي انتاب س ��طورها مش ��يرا
لذل ��ك بقول ��ه ( :مث ��ل ابن خل ��دون ال ��ذي روى ان
المه ��دي Qكان ق ��د دخل س ��رداب ببيت لِلش ��يعة
بالحلة وغاب فيه.)..
بنى الباحث دراس ��ته على فصل أول تناول فيه
أبرز علماء الش ��يعة ومصنفاتهم من ��ذ عهد األئمة
 Kحت ��ى وقت ��ه ،Qورأى ف ��ي ذلك ض ��رورة من
أجل تتبع التطورات الت ��ي مرت فيها فكرة المهدي
 Qأو الس ��فراء األربعة ،Rفأحصى ( )87عالما
ش ��يعيا ,متتبعاً ف ��ي ذلك الترتي ��ب الزمني فابتدأ
بترجمة (أبو الحس ��ن بن علي ب ��ن فضال) وانتهى
بـ (السيد حسن صدر الدين) المعاصر له ،ويشار
إل ��ى إن نواة هذا الفص ��ل عبارة عن رس ��التين قد
تبادلهما مع الس ��يد هبة الدين الشهرستاني رئيس
محكم ��ة التميي ��ز الجعفرية األول ��ى بتاريخ 1936م
واألخرى في ع ��ام 1937م ،وهي عبارة عن إجابة
لعدد من األسئلة.
وفي الفصل الثاني حاول البحث عن المسببات
الفعلية في التجاء األئمة Kبعد اإلمامين علي بن
أبي طالب واإلمام الحس ��ين Lإل ��ى العلم وترك
السياسة وش ��ؤونها,وعزا ذلك لمبدئية األئمةK
وأخالقه ��م الت ��ي لم تب ��ح انتهاج أس ��اليب وأدوات
معارضيه ��م ف ��ي الوص ��ول إل ��ى الحكم ورئاس ��ته.

في ��ه ح ��ول معالج ��ة إش ��كالية الس ��رداب وطبيع ��ة
شخصية (عبد اهلل بن سبأ) وقد خص الباحث كل
سفير من السفراء األربعة بفصل خاص به تابع في
ثناياه التطورات السياسية للدولة العباسية وأثرها
على حركة السفراء.
وخلصت هذه الدراس ��ة الى نتائج رئيس ��ة كان
أبرزها أنه من غير الممكن دراس ��ة تاريخ الش ��يعة
بعمق دون تتبع سير علمائهم وما حوته مصنفاتهم
كما كش ��ف عن هشاش ��ة بعض اآلراء اإلستشراقية
المعتمدة حين ذاك.
ـ� �ـ أما رصدن ��ا الثاني ف ��كان (عقي���دة انتظار

عند أهل السنة.

وتع ��رض المؤل ��ف للرواي ��ات الخاص ��ة بمولد
اإلمام المه ��دي Qوالكيفية الت ��ي كانت فيها هذه
الوالدة ،وهي روايات متباينة ومتضاربة في بعض
تفاصيلها بيد إنه رجح رواية حكيمة بنت محمد بن
علي بن موسى الرضا Kالمشابهة فحواها لوالدة
عيس ��ى ب ��ن مري ��م Qلق ��رب روايتها م ��ن زمانية
الحوادث ومكانيتها.
وعن ��ون الباح ��ث الفص ��ل الثال ��ث لدراس ��ته
بـ(الغيبة والرجعة) وقد تمحورت األفكار الرئيس ��ة

المهدي Qفي الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر)

وهي رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية العلوم
السياس ��ية /جامعة بغداد لنيل شهادة الماجستير
ف ��ي العل ��وم السياس ��ية /الفك ��ر السياس ��ي ،إذ
اهتم ��ت الدراس ��ة ببح ��ث عقيدة ديني ��ة كبرى في
الفكر السياسي اإلس�ل�امي حيث تميزت بفعاليتها
وحركتها في الفكر السياس ��ي اإلسالمي المعاصر
وخاصةً في الفكر السياسي األثني عشري.

حيث اعتقد المسلمون منذ فجر الرسالة
اإلس�ل�امية والى يومنا هذا بصحة ما جاء عن
النبي محمد Nم���ن ظهور رجل من أهل بيته
 Kف���ي آخ���ر الزمان يلق���ب بالمهدي Qيمأل
ً
ً
ً
ظلما وجوراً،
وقسطا بعدما ملئت
عدال
األرض

وقد ورد خبره في أحاديث جمة ،ذكرها األئمة من
أهل البيت ،Kوأئمة وعلماء أهل السنة بلغت حد
التواتر ،والتي أودعوه ��ا في كتبهم ومصنفاتهم،
ومما يجب اإلش ��ارة إليه أن جميع المس ��لمين _إال
من ش ��ذ عنه ��م_ متفقون على خ ��روج المهديQ
في آخ ��ر الزمان وانه من ول ��د علي وفاطمة،L
وان اس ��مه على اس ��م النبي ،وكنيته واالعتقاد به
من ضروريات اإلسالم ،واالختالف يكمن في انه
ولد وهو باق حتى يخرج ,كما هو عليه عند الشيعة
االثني عش ��رية أو انه س ��يولد عند خروجه كما هو

استندت الرسالة على فرضية وهي إن عقيدة
انتظار مخلص أو منقذ عالمي احتلت حيزاً واس ��عاً
لدى الديانات السماوية وغير السماوية ،وتركزت
ه ��ذه العقيدة بش ��كل خاص ف ��ي الفكر السياس ��ي
اإلس�ل�امي المعاص ��ر م ��ن خ�ل�ال عقي ��دة انتظار
اإلم ��ام المهدي ،Qضمن إط ��ار وتصورات ورؤى
فكري ��ة متمي ��زة عن غيره ��ا .واعتم ��د البحث على
منهجي ��ة علمي ��ة تمثلت في اس ��تخدام عدة مناهج
لغرض التكامل المنهجي.
وتم تقس ��يم هذه الرس ��الة إلى ثالثة فصول،
فضالً عن المقدمة والخاتمة .
فف ��ي الفص ��ل األول قامت الرس ��الة بدراس ��ة
ماهي ��ة االنتظار ف ��ي العقائ ��د الوضعي ��ة والعقائد
الس ��ماوية وغي ��ر اإلس�ل�امية ،ففي البح ��ث األول
منه تم دراس ��ة االنتظار في العقائد الوضعية ،أما
البح ��ث الثاني فيتعلق بمفهوم االنتظار في العقائد
السماوية غير اإلسالمية .
أم ��ا الفص ��ل الثان ��ي فيتعلق بعقي ��دة االنتظار
في الفك ��ر السياس ��ي اإلس�ل�امي المعاصر ،ففي
المبح ��ث األول منه تناولت الباحثة ماهية االنتظار
في اللغة واالصطالح وفي القرآن الكريم ،وتناولت
ف ��ي المبحث الثاني عقيدة انتظار المهدي Qعند
المذاه ��ب والف ��رق اإلس�ل�امية ،أم ��ا الرافض ��ون
لعقي ��دة انتظ ��ار المه ��دي وال ��ردود ال ��واردة فيهم
فتناولته في المبحث الثالث .
وفي الفصل الثالث تناولت الرسالة أثر عقيدة
انتظار المهدي Qفي الفكر السياس ��ي اإلسالمي
المعاصر.
فف ��ي المبح ��ث األول من ��ه تم دراس ��ة نظرية
االنتظار الس ��لبي في الفكر السياس ��ي اإلس�ل�امي
المعاص ��ر ،أم ��ا في المبح ��ث الثاني فتم دراس ��ة
نظري ��ة االنتظ ��ار االيجاب ��ي ف ��ي الفكر السياس ��ي

اإلسالمي المعاصر.
والفص ��ل الراب ��ع تن ��اول موضوعاً مهم� �اً وهو
إس ��هام عقي ��دة االنتظ ��ار االيجاب ��ي ف ��ي الفك ��ر
السياسي اإلس�ل�امي المعاصر ،حيث تم تقسيمه
إل ��ى مبحثي ��ن ،فف ��ي المبح ��ث األول ،تناول ��ت
الباحثة :نظرية الش ��ورى أما المبح ��ث الثاني فتم
التطرق فيه إلى نظرية والية الفقيه.
جدير بالذكر ان مركز الدراسات التخصصية
قد اسهم في رفد الباحثة بالمصادر المهمة العداد
هذه الرسالة,كما نوهت الباحثة عن ذلك بالشكر
والتقدير لمن اسهم معها في اعداد الرسالة.
وهناك ثالث رس ��ائل عثرت عليها رصدنا في
مكتبة الملك فهد الوطنية:
األولى بعن ��وان "البرهان ف ��ي عالمات مهدي
آخ ��ر الزم ��ان" وهي رس ��الة ماجس ��تير قدمت إلى
جامعة محمد بن سعود اإلسالمية لسنة 1406هـ.
والثانية بعنوان "المهدي المنتظر عند الشيعة
االثن ��ي عش ��رية" وهي رس ��الة دكت ��وراه قدمت إلى
الجامعة اإلسالمية السعودية في سنة 1423هـ.
والثالث ��ة عب ��ارة ع ��ن بح ��ث مكم ��ل لرس ��الة
الماجس ��تير تحت عنوان (عقيدة المهدي ـ دراس ��ة
مقارن ��ة) قدم ��ت لجامع ��ة الملك س ��عود في س ��نة
1418هـ.
وفي جامعة بني س ��ويف إح ��دى فروع جامعة
القاه ��رة ف ��ي مص ��ر وبكلي ��ة اآلداب تحدي ��دا تم
إشراف احد أس ��اتذة الكلية على رسالة ماجستير
كان موضوعها(تص ��ور المه ��دي المنتظ ��رQ

ف ��ي اليهودي ��ة والمس ��يحية واإلس�ل�ام) بتاري ��خ
.2007/6/17
ام ��ا (الن����واب االربع����ة Rومروياته����م
الفقهي����ة) وه ��ي رصدن ��ا الثال ��ث فه ��ي رس ��الة
ماجس ��تير قدمت ال ��ى مجلس كلي ��ة الفقه جامعة
الكوف ��ة س ��نة 2007م وتكون ��ت م ��ن تمهي ��د ف ��ي
مبحثين وثالث ��ة فصول,تناول الفصل االول حياة
الن ��واب االربع ��ة وتن ��اول الفص ��ل الثاني دراس ��ة
مروياته ��م ,وخصص ��ت الباحث ��ة الفص ��ل الثالث
للمرويات الفقهية للنواب االربعة.R

ونخت ��م رصدن ��ا بكت ��اب (المنج���ي) ال ��ذي
تصفحته رصدنا أثناء تجوالها في معرض الكتاب
وهو احدى فعاليات مهرجان ربيع الشهادة العالمي
الخام ��س الذي اقيم في منطق ��ة مابين الحرمين
في كربالء المقدسة.
والكت ��اب عب ��ارة عن رس ��الة دكت ��وراه باللغة
التركي ��ة ,كان موضوعه ��ا البح ��ث والتحقي ��ق
للرواي ��ات المنقول ��ة ع ��ن اإلمام المه ��دي Qفي
كتب الفريقين.والكتاب من معروضات مؤسسة آل
نور الساعدي
البيت.K

التمهيد المهدوي
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زنجبار .الموقع الجغرافي

تق ��ع جزي ��رة زنجبار سياس ��ياً ضمن إطار دول ��ة تنزانيا،
أما جغرافياً فهي تقع على الس ��احل الش ��رقي ألفريقيا ،وتبلغ
مس ��احتها حوالي  1600كم مربّع ،وعدد سكانها حوالي 300
ألف نسمة .وينتشر السكان فيها على شكل تجمعات سكانية في
إليها أمر البشرية ال محالة،
قرى صغيرة ,حول مزارع مكثفة على طول الجزيرة ,والتجمع
قريبا؛
بات
وان مسألة تحقيقها امر
المدن ��ي الكبير في وس ��ط الجزي ��رة _هو يس ��مى بالعاصمة_
الس ��باب كثي ��رة ،م ��ن ابرزه ��ا الفك ��ر وفيها يتركز النشاط التجاري.
الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المش ��اكل
وزنجب ��ار في اللغ ��ة كلمة عربي ��ة محرّفة عن كلم ��ة (بُرج
البش ��رية المزمنة ،فالدي ��ن المحمدي يمثل الزنج).
حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى
الواقع االقتصادي
يومنا ه ��ذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة
كان ��ت ممالك ش ��رق أفريقي ��ا _ومنها زنجب ��ار_ مازالت
بن الحسن.Q
كثيرة الثراء واالزدهار .ويقدر (وندل فيليب) استناداً إلى وثائق
ونحــــــ ��ن في ((صدى المهدي)) س ��نفرد أوربية أن إنتاج الذهب الذي كان يقدّمه س ��احل ش ��رق أفريقيا
لهـــــ ��ذه الظاه ��رة الحتمي ��ة صفح ��ة خاص ��ة قارَبَ نصف مليون جنيه إس ��ترليني سنوياً في وقت ما من زمن
نتن ��اول خ�ل
�ال اعمدتها وفي كل عدد انتش ��ار الوج ��ود العمان ��ي ،باإلضاف ��ة إل ��ى عائدات بي ��ع المحصوالت
التش ��يع فكراً
العالم
بلدان
�ب
�
ل
أغ
في
وعقيدة
الرئيس ��ة كج ��وز ِّ
الطي ��ب وج ��وز الهن ��د والقص ��ب وال ُقرن ُفل,
والذي يس ��هم ان ش ��اء اهلل في تهيئة األرضية فزنجبار اليوم اكبر مصدر للقرنفل في العالم.
المناس ��بة والج ��و المالئ ��م للظه ��ور المبارك
اللغة السائدة في زنجبار
لصاحــــــــب العصر والزمان .Q
لغة الناس السائدة في زنجبار هي اللغة السواحلية ،وهي
مزيج من لغات افريقيّة قديمة إضافة إلى اللغة العربية .ويقدّر
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ي
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بع ��ض علماء اللغة أن  % 70من مفردات اللغة الس ��واحلية هي والجي ��ش في أيدي األفارقة ذوي األص ��ول غير العربية ،ولكن
ه ��ذا االتج ��اه بدأ يق ��ل تدريجياً بع ��د ضعف النع ��رات العرقية
من أصل عربي.
واأللفاظ العربية التي نفهمها من اللغة هناك كثيرة ،مثل واستقرار األحوال بالدولة الجديدة.
حكومة ووزارة ،و"س ��انتي س ��انيا" ،وهي نُطق مُحرَّف لجملة
التواجد الشيعي في زنجبار
أحس ��نتَ صَنيع� �اً ،وهك ��ذا .وعل ��ى الرغم من ذل ��ك فما زالت
تتجاوز نس ��بة المسلمين الشيعة بين المس ��لمين اليوم في
اللغ ��ة العربية موجودة والن ��اس تتحدّث بها ،وه ��م ينطقونها زنجب ��ار الـ  ،% 10وه ��م يتواجدون في دار الس�ل�ام ,وليندي
بالفصح ��ى ،ولكنهم لطول عهدهم بها يبذلون جهداً ومش ��قة وتانغ ��ا – وس ��نفيدي ,وتاب ��ورا ,ومت ��وارا ,ومبيا وعروش ��ا,
عند التحدث بها.
وكيبوندا وزنجبار.
زنجبار والحكم العربي األول

كانت زنجبار مأهولة من ��ذ العصر الحجري ,ودلت اآلثار
الفخاري ��ة على وجود خط ��وط تجارية قديمة م ��ع زنجبار تعود
إلى أي ��ام األش ��وريين .فربما يك ��ون التجار الع ��رب (خصوصا
اليمنيين وس ��كان الخلي ��ج من العراق وش ��يراز) ومن الهند قد
ابتداء من القرن األول الميالدي .فقد اس ��تخدموا
اتوا زنجبار ً
الرياح الموس ��مية لإلبحار خالل المحيط الهندي للوصول إلى
مرفأ زنجبار.
اإلسالم في زنجبار

ج ��اء ف ��ي دائ ��رة المع ��ارف أ ّن أهال ��ي زنجب ��ار دخلوا في
اإلسالم سنة  72هجريّة .وقد عرفت زنجبار التشيع منذ ذلك
التاريخ ،وإ ّن المسلمين الش ��يعة الموجودين حاليّاً في زنجبار
هم موجودون منذ زمن قديم.
وأكثر المس ��لمين الش ��يعة االثني عش ��رية هن ��اك هم من
طائف ��ة الخوجة ف ��ي زنجبار ،الذي ��ن انتمَوا إل ��ى مذهب أهل
البيت ،Kعلى أثر قدوم عالم مسلم شيعيّ إلى هذه البالد،
وكان لهم الفضل في انتشار التشيّع هناك وهم في اصولهم من
مهاجري الخليج وإيران والهند والبحرين وعمان والعراق.
وفي زنجبار الكثير من الخوارج االباضية ,وكانت األسرة
الحاكمة منهم.
قال المس ��عودي في مروجه أثناء ال ��كالم عن هذه الجزر
(أن حكامه ��ا كان ��وا مس ��لمين) وذل ��ك كان ف ��ي الق ��رن الرابع
الهجري ،وقد ش ��هدت تطورا حضاريا ف ��ي مجاالت عدة على
ذات النس ��ق الذي كانت تعيش ��ه المدن العربي ��ة ومدن الخليج
العرب ��ي كم ��ا يحدثن ��ا "سبنس ��ر ترمنجه ��ام" عن ذل ��ك التأثر
الحض ��اري ف ��ي ش ��رق إفريقي ��ا عموم ��ا وزنجب ��ار خصوصا،
بالحضارة اإلسالمية فيقول( :وكان االرتباط بحضارات الدول
التي جاء منها المس ��توطنون األوائل قويا شديدا فعمل الشعب
الجدي ��د على تقلي ��د حياة مدن جنوب الجزي ��رة العربية ومدن
الخليج العربي).
ويقول المؤرخ "األمير ش ��كيب أرسالن" في كتابة ( حاضر

مؤسسات شيعية زنجبارية

وللش ��يعة العديد من المس ��اجد والحسينيات الخاصة بهم
منها:
مسجد كيزمكازي أو شيرازي:
يشكل مصدر فخر للسكان المحليين .أن له تاريخاً مدهشاً
ل ��ه صلة ببنائه .ما يزال يمثل التواجد اإلس�ل�امي الذي جاء به
اإليرانيون حاضرا من خالل هذا المسجد القديم الذي يحمل
هذا االس ��م .يعرف الجامع محليا أيضا باسم مسجد شيرازي
ديمبان ��ي وه ��و يقع بالق ��رب من قري ��ة صيادين الت ��ي تقع إلى
الجنوب من س ��تونتاون .يزيد عمر المس ��جد ع ��ن مائتي عام،
وم ��ع هذا م ��ا زالت بنيته صلب ��ة قوية .وتزين جدران المس ��جد
األمامي ��ة ومحرابه عبارات من القرآن الكريم نحتت باألحرف
الصوفية.
مسجد الخوجة في دار السالم ,ومسجد أهل البيت,K.
ومس ��جد أنصار االمامية ومس ��جد جميعة الخوجة الش ��يعة في
عروشا ,ومسجد كيوندا في زنجبار.
أما الحس ��ينيات ففي زنجبار حسينيات بعدد المعصومين
األربعة عش ��ر منها حس ��ينية المأتم ,التي يرج ��ع تأريخ بنائها
إلى ما قبل  140عاماً.
وف ��ي العاصم ��ة (الحس ��ينية الحيدري ��ة) و(حس ��ينية أبي
الفضل العباس.)Q
وم ��ن أهم مراكز الش ��يعة ف ��ي البالد  :مرك ��ز دار الهدى
(مركز ومدرسة لها فروع عديدة) ,ومركز (بالل مسلم) ومركز
(ياز) ومركز (الس ��يد الخوئي) ,ومدرسة (أهل البيت,)K.
ومدرس ��ة (الزهراء )Pفي العاصم ��ة ،باإلضافة إلى مراكز
أخرى موزع ��ة في البالد مثل حوزات (أهل البيت )K.وحوزة
(ولي العص ��ر )Qفي عروش ��ا ويانكان ودار الس�ل�ام ومناطق
أخرى.
ويبل ��غ ع ��دد الطلبة ف ��ي هذه الم ��دارس والح ��وزات 400
طال ��ب ،يدرس ��ون الدراس ��ة الديني ��ة ,ه ��ذا باإلضاف ��ة إل ��ى
العش ��رات من التانزانيين يدرسون خارج البالد وخصوصاً في

الخوجة االثني عشرية
في عروشا.
 .7احم ��د ب ��ن
النعم ��ان ,وه ��و اول
مبع ��وث للوالي ��ات
المتح ��دة ويق ��ام ف ��ي
منزل ��ه مأت ��م ابي عبد
اهلل الحس ��ين Qم ��ا
زال مستمراً.
 .8علي باتو ,وقد
أدى خدم ��ات كبي ��رة
لدول ��ة زنجب ��ار خالل
مسلمون شيعة زنجباريون قدموا للصالة يف
الفترة بين  1914ـ  1918م
مساجدهم هناك
وق ��د اقن ��ع الس ��لطان ف ��ي
وقتها على أن يكون يومي عاش ��وراء واألربعين عطلة رسمية في
زنجبار.
زنجبار وحركة االستبصار

والجدي ��ر بالذك ��ر أن حرك ��ة اعتن ��اق المذه ��ب الش ��يعي
أصبحت ظاه ��رة واضحة في أوس ��اط التانزانيين ،فقد دخل
الكثي ��ر من المثقفين ف ��ي هذا المذهب وألف ��وا كتباً كثيرة مثل
(تاريخ اإلسالم) و (زواج المتعة صحيح) و (ارشاد المتعلمين)
و (طاول ��ة االكتش ��اف) و (هل تعرف الصالة) و (حقوق البش ��ر
في اإلس�ل�ام) و (الخمس والزكاة) و (مس ��ائل اإلسالم) و (ما
هو اإلس�ل�ام) و (الش ��يعة) وهناك كتب أخ ��رى عديدة تصدى
لتأليفها المستبصرون في هذا البلد.
وما يفرح القلب ان هن ��اك حركة دعوة جديدة حالية على
يد ش ��يخ مستبصر اس ��مه "أحمد الخطيب" ولديه اتصاالت مع
من يحب ان يس ��اهم في نشر فكر أهل البيت Kفقد استطاع
ان يدخل للمذهب الكثيرين
ما يعانيه شيعة زنجبار

ان هناك مس ��لمين ش ��يعة زنوج في زنجبار وهم من أصل
وثن ��ي وه ��ؤالء ج ��دد عل ��ى االس�ل�ام وال يعرفون الطق ��وس وال
الممارسات الدينية التي يقوم بها الشيعة كما ينبغي ويحتاجون
إلى مرشدين وواعظين ,وهم يسعون إلى أن يحصلوا على من
يتبرع لهم بمستشفى ومدرسة ألبنائهم .
وهن ��اك حاج ��ة ملح ��ة لدرج ��ة إل ��ى المصاح ��ف والكتب
الت ��ي تتح ��دث عن فكر أه ��ل البي ��ت Kوكتب األدعي ��ة باللغة
االنجليزية.
وم ��ن جه ��ة أخرى ف ��إن الدولة هن ��اك بدأت تس ��يطر على

تتجاوز نس��بة المسلمين الش��يعة بين المس��لمين اليوم في
زنجب��ار ال��ـ  ،% 10ويح��اول ه��ؤالء الش��يعة حف��ظ هويتهم
اإلسالمية األصيلة.

موكب عزاء حسيني يف زنجبار

الفتيات يشاركن يف املراسيم الحسينية

احدى التجمعات االسالمية الحسينية يف زنجبار

العال ��م اإلس�ل�امي ) إن الع ��رب العمانيي ��ن قد تملك ��وا الجزر إيران وسوريا.
والس ��واحل في ش ��رق أفريقيا ،وكانت زنجبار تخضع لسلطنة
نشاطات شيعة زنجبار
عمان س ��واء ف ��ي عهد الس�ل�اطين اليعاربة أو س�ل�اطين آل بو
ظ ّل المسلمون الشيعة في زنجبار محافظين على انتمائهم
س ��عيد .وكانت الس ��لطة العمانية تمتد إلى مومباس ��ا وماليندي المذهبي والتزاماته ��م الدينيّة ،وظلّوا يحملون احتراماً كبيراً
ومقديش ��و وأسمرة وبعض المدن في وسط أفريقيا ,وقد ظلت لألماكن التي شيّدها آباؤهم وأجدادهم ،ولذلك نرى بعضهم
س ��يطرة العمانيين على زنجبار وس ��احل ش ��رق أفريقيا حوالي يخصّ ��ص المبالغ الطائلة من أجل إعم ��ار بناية قديمة مندثرة
أل ��ف عام ولم تنقطع الس ��يطرة العمانية ع ��ن تلك المناطق إال تتعلّ ��ق باآلب ��اء واألج ��داد .ويحاول هؤالء الش ��يعة ـ باس ��تماتة ـ
لفترات قصيرة بس ��بب رح�ل�ات االستكش ��اف البرتغالية التي
حفظ الهويّة اإلس�ل�امية الشيعيّة ،ويدلّل حضورهم الكبير ك ّل
َ
أعقبه ��ا االس ��تعمار البرتغال ��ي نفس ��ه فانتزعوه ��ا منهم عام س ��نة في مراس ��م األربعين ومس ��اهمتهم في إحيائها على هذه
1503م ،وبقي ��ت في أيديه ��م إلى ان طرد اإلمام س ��لطان بن الحقيق ��ة .ولذلك فقد نرى أن أحدهم ينف ��ق مبالغاً كبيرة من
سيف البرتغاليين من عمان ومن ساحل شرق أفريقيا.
أجل الحضور في زنجبار خالل هذه المراسم قادماً من أقصى
�لطان
�
س
وفي عام  1828للميالد قام الس ��لطان س ��عيد بن
ب�ل�اد الغرب ،إلقامة عزاء اإلمام الحس ��ين ،Qوكأنّه يبحث
بزيارة إلى زنجبار ,فاس ��تهواه جمالها وطيب مناخها ,فجعل عن ضالّته المنشودة في تلك الديار.
م ��ن الجزيرة مقره الرس ��مي وعاصمة لمملكت ��ه ,يحكم منها
وهؤالء الشيعة هم جماعة تسعى لحفظ هذا
عمان وساحل افريقيا.
الميراث التاريخي العظيم هناك.
وبالد
عمان
من
القادمين
�لمين
�
س
والم
العرب
أدى تواج ��د
وتتلخص نشاطات المس ��لمين الشيعة هناك
ف ��ارس إلى ازده ��ار الجزي ��رة وجعلها مين ��اء للتج ��ارة بأنواع بإقام ��ة المراس ��م الديني ��ة اإلس�ل�امية مع نش ��ر
مختلف ��ة من البضائع .كم ��ا تمتعت بعالقات وثيق ��ة مع الصين وطباع ��ة الكت ��ب باللغات الس ��واحلية واالنجليزية
والهند وأوروبا.
وإصدار المجالت مثل "الي ��ت" باللغة االنجليزية
المعروفين،
�ة
�
ل
الرحا
من
�د
�
ي
العد
زنجبار
�ع
�
ئ
روا
جذب ��ت
و"صوت بالل" باللغة الس ��واحلية ،وكذلك إقامة
والذي ��ن كان م ��ن بينه ��م الرحال ��ة المغربي اب ��ن بطوطة .وقد المؤتم ��رات للتعري ��ف بالش ��يعة ومذه ��ب أه ��ل
تحدثوا جميعا عن ميناء زنجبار المزدحم .يقال أن المس ��لمين البي ��ت .K.إلبراز الت ��راث اإلس�ل�امي اإلمامي
الفارس ��يين قد جاءوا إلى هناك منذ القرن العاشر الميالدي .في تنزانيا ومدينة عروش ��ا إحدى معاقل الش ��يعة
حتى أن بعضهم قد استقر هناك وتزوج من السكان المحليين .الكبيرة في أفريقيا ،ومن أبرز هذه النشاطات:
ما زال أحفادهم يقيمون هناك وهم يعرفون بالشيرازيين.
 - 1حلقات تحفيظ القرآن الكريم
 - 2الدراسة الحوزوية
زنجبار اآلن
 - 3حلقات دراسية في نهج البالغة
حتّى صباح يوم السبت  11كانون الثاني عام  ،1964كانت
 - 4االحتف ��االت بموالي ��د وش ��هادات
زنجبار جزيرة عربية مس ��تقلة ،يحكمها السلطان جمشيد بن
المعصومين.K
عبد اهلل بوسعيد ،أحد أحفاد السلطان سعيد بن سلطان.
 - 5إطالق برامج وحمالت توعوية
حتى ظهرت تنزانيا ككيان سياسي عقب استقالل تنجانيقا
في  9كان ��ون األول 1961م وخروجها من الوصاية البريطانية،
شخصيات مسلمة شيعية من زنجبار
أما زنجبار فقد حصلت على استقاللها من بريطانيا في كانون
في زنجبار شخصيات شيعية برزت بنشاطها
األول  .1963وخ�ل�ال هذي ��ن العامي ��ن بين اس ��تقالل تنجانيقا المتميز ،ومنهم:
وزنجب ��ار كانت بريطانيا قد هيّأت المس ��رح لما بعد اس ��تقالل
 .1الح ��اج رحمة اهلل تيجاني :وله دار ضيافة
زنجب ��ار بش ��هر ونصف فق ��ط ،حيث ج ��رت وقائ ��ع االنقالب ينزل فيها غرباء الشيعة.
الدموي الذي خُلع به س ��لطان زنجبار .في  26نيسان  1964أي
 .2ناصر نور محمد ,ولد مستوصف لمعاينة
بع ��د االنقالب بأربعة أش ��هر أُعلن قيام الوح ��دة بين تنجانيقا المرضى مجاناً.
وزنجبار ،وأصبح اس ��م الدول ��ة الجديدة تنزاني ��ا ،واختيرت
 .3دات ��و حمان ��ي ,وق ��د انش ��أ دار تولي ��د
دار الس�ل�ام عاصمة لها .ونصّ اتفاق الوحدة ثم الدستور على مجانية.
أن يتول ��ى الرئاس ��ة جوليوس نيري ��ري ،وأن يليه في الرئاس ��ة
 .4مرتضى س ��ليمان ,شخصية مرموقة من
حاك ��م زنجبار .وتش� �كّلت حكومة محلّية لزنجب ��ار وفوّضت في أصل تنزاني.
بع ��ض الصالحيات المحلي ��ة التي من خالله ��ا حاولت اإلدارة
 .5الش ��يخ أبو موسى حس ��ن بن محمد ,وهو
في زنجبار أن تحتفظ لنفسها بهوية مستقلة نسبياً ،وقد ظلت من شيد مسجد كيزمكازي أو شيرازي.
الوظائ ��ف اإلداري ��ة العليا واإلش ��رافية وبخاصة في الش ��رطة
 .6محم ��د رضا بيار علي ,وهو مدير جماعة

األماكن المتعلقة بالمسلمين الشيعة وتبيعها لسواهم.
كذل ��ك تعرضت منطقة _كيبوندا_ وهي محلة المس ��لمين
الش ��يعة في زنجب ��ار إل ��ى االندثار وضي ��اع هويته ��ا التاريخية
والمذهبي ��ة ,وخاص ��ة بعد س ��نة 1964م ولعل وقت ��ا طويالً لن
ينقضي قبل ان نش ��اهد محو اآلثار الباقية للمس ��لمين الش ��يعة
هناك.
ً
ويقين� �ا أن أيادي المخلصين إذا ما امتدت للمس ��اعدة في
الحفاظ على هذه اآلثار والمساجد التاريخية ,وفي رفد جهود
المس ��لمين الش ��يعة القاطنين في زنجبار فإن هذه اآلثار وهذه
المراس ��م ستبقى شاهداً حياً على حضور محبي أهل البيتQ
وأتباعهم في تلك البالد.
موقع زنجبار يف افريقيا

زنجبار
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تتمات
الحلقة الثانية

االنتظار حالة ترقب لنبأ عظيم

علماؤن ��ا عل ��ى بطالنه وك ��ذب المنتحل به ��ا مهما
بل ��غ من الدرجة في العلم ،ويج ��ب على الناس رد
هؤالء المنتحلين والتش ��نيع عليهم ،كما يجب على
الجميع نبذ العاطف ��ة والرجوع الى العقل والحكمة

العالمات التي تكون قبل ظهوره هي انذار للعاقلني
لريجعوا إىل رشدهم

عالمات الظه ��ور مجرد احتماالت
لمس ��تقبل منظور أو س ��رد تكهنات
بل هي حوادث تمهيدية تحقق وفق
ضواب ��ط دقيقة يبتل ��ى بها المؤمن
وغي ��ره عل ��ى ح� �دّ س ��واء ،فتكون
�قاء للمنافقين
بالء حس ��نا للمؤمني ��ن ،وفتنة وش � ً
ً
المعاندين.
* اذا كان ��ت التوقيعات الص ��ادرة عن اإلمام
 Qتعن ��ي معايش ��ته وكون ��ه حاض ��راً ف ��ي ضمي ��ر
االح ��داث فع�ل ً�ا ،فماذا يعني االع ��راض عن هذه
التوقيعات من خالل:
ـ عملية االستنباط الفقهي.
ـ التعاطي العملي مع هذه التوقيعات.
ـ حال ��ة الحض ��ور الت ��ي يعيش ��ها المكل ��ف مع
اإلمام.Q.
ً
اجاب سماحته قائال :التوقيعات الصادرة عن
الناحية المقدس ��ة (روحي له الف ��داء) على انحاء
مختلفة ,منها ما يتعلق بالتش ��ريع فال بد فيها من
الرجوع الى القواعد المعمولة عند الفقهاء ،ومنها
ما يتعلق بالروايات والمعاجز والحوادث وغيرها،
والقاعدة فيها.
وحينئ� �ذٍ يك ��ون التعاط ��ي العمل ��ي م ��ع تل ��ك
التوقيع ��ات وفق الضواب ��ط واألص ��ول المقررة هو
تعايش عملي مع اإلمام Qألنه عمل بالشريعة وهو
(روحي له الفداء) من أهم عمدها.
* دعاء الندبة ماذا يعني لكم؟
اج ��اب س ��ماحته قائ�ل ً�ا :ذكرت ف ��ي الجواب
الثاني إن الطقوس العبادية كدعاء الندبة ،ودعاء
التوس ��ل ،والصلوات الخاص ��ة ،والرقع المرقومة
وغيره ��ا هي معايش ��ة مع اإلمام Qفيم ��ا إذا كان
المم ��ارس له ��ا عنده اإلس ��تعداد الكاف ��ي للدخول
ف ��ي ح ��زب اإلمام  Qويك ��ون من جن ��ده اذا ظهر
فتك ��ون تلك الطقوس من الس ��بل المحم ��ودة التي
تق� �رّب المؤمن ال ��ى إمامه ،ويكون س ��عيداً بقربه
إليه ،ويحسّ بها اقتراب ظهوره ألنها تحدث حالة
روحانية ش ��فافة عنده ,وفي غير ذلك ال تؤثر تلك
الطقوس التأثير المطلوب.
*إذا كانت هذه أهمية دعاء الندبة هل ترون

ـ الحسينيات والمساجد.
ـ المراقد المقدسة.
وم ��ا ه ��ي مس ��ؤولية الف ��رد فضال ع ��ن رجال
الدين عندئذٍ؟
اج ��اب س ��ماحته قائ�ل ً�ا :الف ��رد العراقي بعد
ماقاس ��اه من الظلم والطغيان والحرمان من كثير
م ��ن األمور التي كانت تعينه في الرقى في مجاالت
الفك ��ر والثقاف ��ة والعل ��م والدين واالخ�ل�اق ،فهو
يحتاج الى ثقافة معينة وجهاد مضاعف في س ��بيل
اعداده اعداداً جيداً دينياً وثقافياً واخالقياً وفكرياً
بعي ��داً ع ��ن المهاترات والن ��وازع الفردي ��ة ليصبح
فرداً منتظراً بالمعنى المنظور كما عرفت ،وتكون
الممارس ��ة له ��ا اكث ��ر واقعية م ��ن كونه ��ا عواطف
جياشة يستغلها ذوو النفوس المريضة.
* نع ��رف أن التوات ��ر ف ��ي الق ��ول او الرواي ��ة
دلي ��ل قطعي عل ��ى المدعى ولكننا نج ��د في الواقع
مش ��كلة يمكن أن نصطلح عليها أزمة حقيقية وهي
كيفية معالجة ادعاء أهل السنة بعدم والدة اإلمام
المه ��دي  Qودعوى تواتره ،هل هذه حجة قطعية
لديهم؟
اجاب س ��ماحته قائالً :من الشروط المعروفة
ف ��ي االعتم ��اد عل ��ى الخب ��ر المتوات ��ر أن ال يتواطأُ
طبق ��ة من ال ��رواة له ��ذا الخبر على الك ��ذب وهذا
الش ��رط غير متوفر في ادع ��اء تواترهم على عدم
والدة اإلمام المه ��دي  ،Qواقصى ما يمكن قوله
ف ��ي توجي ��ه ادعائهم هو عدم العل ��م بوالدته ,Q
وهو يرتفع بالرج ��وع الى أهل البيت Kال ّذين هم
المرجع في هذا األمر المهم ،وكيف كان فبطالن
دعواه ��م ظاه ��ر ،وعل ��ى المدعين نب ��ذ التعصب
والتفح ��ص في األدل ��ة والحكم بع ��ده واهلل الهادي
الى الصواب.
ً
* نج ��د في ه ��ذا الوقت من ينتح ��ل زورا أنه
وكيل اإلمام الخاص وان هناك اتصاالً يحدث بينه
وبين اإلمام صاحب العص ��ر ،Qونجد بعضاً من
أصح ��اب النف ��وس الضعيفة والمغرر به ��م يلتفون
حوله فما هي نصيحتكم لهؤالء؟
اجاب س ��ماحته قائالً :انتح ��ال صفة الوكالة
الخاص ��ة والنياب ��ة كذل ��ك م ��ن االمور الت ��ي اتفق

مالمح الجماعة األحمدية

تحـــــــــــت املجهر

تت
*م ��اذا تعني
م
ة
عالم ��ات الظهور
في نظرك ��م؟ إنذار؟
بش ��ارة؟ تأس ��يس رؤي ��ة
مس ��تقبلية جدي ��دة؟ أم ال هذا وال
ذاك ،وإنما هي س ��رد لتكهّنات أو
احتماالت لمستقبل؟
اجاب سماحته :ما ذكرناه آنفاً
يظهر إن العالمات التي تكون قبل
ظهوره  Qإنما هي إنذار للعاقلين
ليرجع ��وا إل ��ى رش ��دهم وتحضير
أنفسهم للمس ��اءلة أو الخروج من
زم ��رة المنافقي ��ن والدخ ��ول ف ��ي
رفقة الصالحي ��ن المؤمنين ،كما
أنها بش ��ارة للمؤمنين وزيادة الثقة أن الف ��رد العراقي إبّان العهد الجديد ،وقد رفعت
في نفوس ��هم ،وبعث األمل فيها ،محاذير الرقيب من قبل الس ��لطة قد أدى دوره في
وجع ��ل الصبر ش ��عارهم ودثارهم إحياء دعاء الندبة على مستوى:
ـ المجالس الخاصة المنعقدة في البيوت.
ألنه العماد في كفاحهم ،وليس ��ت

ويواص ��ل
تت
س� �فـــــــــــاهته
م
ة
حينما يقول
م ��ن المقصود
يقول الق ��رآن (وما
أرسلناك إال رحمة
للعالمين) ،ويقول
كذلك أنا المقصود
بق ��ول الق ��رآن في
س ��ورة الص ��ف
(ومبش ��را برس ��ول
يأت ��ي م ��ن بع ��دي
أسمه أحمد).
وم ��ن فج ��ور
القادياني ��ة أنه ��ا
حاول ��ت صرف ابتاعها
م ��ن من ��زل الوح ��ي،
وعن الكعبة المشرفة،
وعن المس ��جد الحرام
فأخ ��ذت م ��ن قري ��ة
قاديان قبلة وكعبة لهم
ب ��دل الكعب ��ة المطهرة
ف ��ي مك ��ة المكرم ��ة،
وجعل ��وا فريض ��ة الحج
ف ��ي نحلته ��م الضال ��ة
ه ��ي حض ��ور المؤتم ��ر
الس ��نوي للقاديانية في
قري ��ة قادي ��ان ويق ��ول
كبيرهم غ�ل�ام أحمد:
المجيء إلى قاديان هو
الحج"..
وكذل ��ك بن ��ى
القادياني ��ون مدين ��ة صغي ��رة ف ��ي باكس ��تان
وس ��موها "ربوة" وجعلوها مرك� �زًا لدعوتهم،
وألقوا عليها ظالالً من الهيبة والتقديس.
ويزع ��م غالم أحمد أنه قد نزل عليه من
عن ��د اهلل قرآن أس ��مه الكت ��اب المبين ،وأنه
ق ��د نزل عليه أكثر مما ن ��زل على األنبياءK
وقد نش ��ر طائفة م ��ن الكتب الخبيث ��ة المليئة
بالمزاعم واألوهام.
ومن تضليل القاديانية أنها تس ��مي نفسها
األحمدية تمويها وتضليال وإيحاء كاذبا بأنهم
ينتسبون إلي أحمد الرسول.N
وق ��د لج ��أ القادياني إل ��ى توهين ش ��وكة
المس ��لمين أمام المس ��تعمرين وإلغاء الجهاد
ض ��د المحتلين ولذلك أخذ يدعو بأنه ال جهاد
في اإلس�ل�ام بعد اآلن ،ويعل ��ل لذلك فيقول:
(إن اهلل خفف الجهاد في سبيل اهلل بالتدريج
فكان يبيح قتل األطفال في عهد موس ��ى،Q
وفي عهد محمد Nالغي قتل األطفال والشيوخ
والنس ��اء ثم الغي الجه ��اد نهائيا في عهدي،
ويقول اليوم الغي الجهاد بالس ��يوف وال جهاد
بع ��د هذا الي ��وم فمن يرفع بعد ذلك الس�ل�اح
على الكفر ويسمي نفس ��ه غازيا يكون مخالفا
لرس ��ول اهلل Nال ��ذي أعلن قبل ثالثة عش ��ر
قرنا إلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود،
فأنا المسيح ،وال جهاد بعد ظهورى اآلن).

واال وقعوا في المساءلة والعقاب يوم القيامة.
* كيف يرتبط اإلنس ��ان من الناحية العملية
باإلمام المهدي Q؟
ً
اجاب س ��ماحته قائ�ل�ا :إن االرتب ��اط يحصل
باتب ��اع اح ��كام الق ��رآن وش ��ريعة س ��يد األنام N
والس ��ير عل ��ى منهجهم حتى يكون االنس ��ان مؤمناً
مصدقاً لما ورد عنهم موالياً لهم ومعادياً العدائهم
ويتميز هذا االرتباط بالدعاء لظهوره والتعجيل في
فرجه الشريف ،وطلب العون منه عز وجل في جعل
القابلية واالستعداد للقائه والدخول تحت لوائهQ
فانه ليس لكل مؤمن القابلية على هذا األمر.
* كم ��ا هو واض ��ح لدى س ��ماحتكم من تواتر
الرواي ��ات وإجم ��اع المس ��لمين واتف ��اق الف ��رق
اإلس�ل�امية جميع� �اً عل ��ى أن (عيس ��ى ب ��ن مري ��م
 )Qيصل ��ي خل ��ف (اإلم ��ام المه ��دي  )Qحي ��ن
ظهوره،الس ��ؤال هو :ما هي ال ��دالالت والمعطيات
العلمي ��ة والعقائدي ��ة التي يمكن أن نس ��تفيدها من
خالل هذه الظاهرة؟
اج ��اب س ��ماحته قائ�ل ً�ا :المس ��تفاد م ��ن
ظاه ��رة صالة عيس ��ى بن مري ��م  Qخلف االمام
الحجة ,Q.أمور:
األول :بيان كون اإلم ��ام هو الحجة على وجه
االرض ال غي ��ره فيج ��ب عل ��ى غيره مهم ��ا بلغ من
المنزلة عند اهلل تعالى أن يتبعه ويشايعه.
الثان ��ي :ك ��ذب المنتحلي ��ن وظه ��ور زيفه ��م
وبطالن دعاويهم.
الثال ��ث :كش ��ف القن ��اع ع ��ن المعاندي ��ن
والمنكري ��ن المامت ��ه  Qفانه بع ��د ائتمام نبي من
انبياء اهلل تعالى وكونه من اولي العزم خلف االمام
Qيك ��ون من أقوى الحج ��ج والبراهين على إمامة
المه ��دي Qإذ ال يص ��ح عق�ل ً�ا ونقالً ايتم ��ام نبي
خلف أحد من أمته.
الرابع :اتم ��ام الحجة على أه ��ل الكتاب على
صدق إمامة المهدي وواقعيته .Q
ف ��ي هذا اللق ��اء المبارك نتقدم إلى س ��ماحة
الس ��يد علي الس ��بزواري بالش ��كر الجزيل والثناء
الجميل على هذه األفادات القيمة.

الطائف ��ة تدع ��ي أن ��ه ( أي مرزا غ�ل�ام أحمد
) نبي مج ��از ،وأنه المس ��يح المنتظر  ،وأنه
المه ��ديّ والمصل ��ح ،وأنه المج ��دد المبعوث
عل ��ى رأس القرن الرابع عش ��ر الهجري ،وان
س ��يدنا عيس ��ى Qهو ( ابن يوس ��ف النجار )
وأنهم ال يؤمنون بمعجزات األنبياء .

 ال قرآن إال الذي قدمه المسيح الموعود( الغ�ل�ام ) ،وال حديث إال م ��ا يكون في ضوء
تعاليم ��ه ،وال نب ��ي إال تح ��ت س ��يادة غ�ل�ام
أحمد.
 كل مس ��لم عندهم كافر حتى يدخل فيالقادياني ��ة ،كما أن من زوج أو تزوج من غير
القاديانيين فهو كافر.
 يبيح ��ون الخمر واألفي ��ون والمخدراتوالمسكرات.

ان فرقة القاديانية االحمدية
التي قال عنه���ا المرحوم الدكتور
محم���د إقبال أحد كب���ار المفكرين
خلفيات تأسيس الحركة القاديانية:
المسلمين في بنجاب (أن القاديانية
 كان ��ت حرك ��ة س ��ير س ��يد أحم ��د خانثورة على نب���وة محمد Nومؤامرة التغريبية قد مهدت لظهور القاديانية بما بثته
ضد اإلس�ل�ام وديانة مستقلة  ،وان من األفكار المنحرفة.

 اس ��تغل اإلنجليز ه ��ذا الظرف فصنعواالقادياني ��ة وحده ��ا ليس ��ت ج ��زءاً م ��ن األمة
اإلس�ل�امية العظيم ��ة) ذل ��ك ألن الجماع ��ة الحرك ��ة القادياني ��ة واخت ��اروا له ��ا رجال من
خالفت إجماع المس ��لمين واتفاقهم على أمور أسرة عريقة في العمالة.
المسلمون يرفضون القاديانية.
صارت معلومة من اإلسالم بالضرورة .
 ف ��ي ش ��هر ربي ��ع األول ع ��ام 1394ه� �ـم ��ن ه ��ذا ابتداعهم تفس ��يرا لق ��ول اهلل
س ��بحانه (  ...خَاتَمَ النَّبِيِّي� �نَ ) ...مخالفا لما المواف ��ق إبري ��ل 1974م انعق ��د مؤتم ��ر كبير
وق ��ع عليه اإلجم ��اع من أن رس ��ول اهلل Nهو برابط ��ة العالم اإلس�ل�امي في مك ��ة المكرمة
خات ��م النبيي ��ن فال نبي وال رس ��ول بع ��ده إلى وحضره ممثلون للمنظمات اإلسالمية العالمية
يوم القيامة  ...إذ قال القاديانيون مفس ��رين من جميع أنح ��اء العالم ،وأعلن المؤتمر كفر
قول اهلل تعال ��ى  ( :خَاتَ� �مَ النَّبِيِّينَ) ألول مرة هذه الطائفة وخروجها عن اإلسالم ،وطالب
في تاريخ المس ��لمين بأن محمداً Nهو خاتم المس ��لمين بمقاوم ��ة خطرها وع ��دم التعامل
النبيي ��ن  ..أي (طابعه ��م) ف ��كل نب ��ي يظه ��ر م ��ع القاديانيين وعدم دف ��ن موتاهم في قبور
اآلن بع ��ده تكون نبوءت ��ه مطبوع ��ة بخـــــــــاتم المسلمين.
 وق ��د ق ��ام مجلس األمة في باكس ��تان (تصديق ��ه N.وه ��ذا تفس ��ير باط ��ل يخرج به
البرلمان المركزي ) بمناقش ��ة زعيم الطائفة
صاحبه عن إسالمه .
وإذا كانت عقي ��دة هذه الطائفة على هذا م ��رزا ناصر أحمد والرد عليه من قبل الش ��يخ
النح ��و كان ��وا على غي ��ر اإلس�ل�ام .ولهم فوق مفت ��ي محمود  -رحمه اهلل  .-وقد اس ��تمرت
هذا ضاللة قاصمة يبثونها في كتبهم بلس ��ان هذه المناقشة قرابة الثالثين ساعة عجز فيها
زعيمه ��م وهي إنكار أن يكون المس ��يح Qولد ناصر أحمد عن اإلجابة وانكشف النقاب عن
م ��ن غي ��ر أب وقد صرح زعيمه ��م محمد علي كفر ه ��ذه الطائفة ،فأص ��در المجلس قرارا
بأن عيس ��ى Qهو ابن يوس ��ف النج ��ار ,وأن باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة.
عالقاتهم المشبوهة:
مري ��م Pكان ��ت متزوج ��ة به ,وأن المس ��يح
 للقادياني ��ة عالقات وطي ��دة مع الكيان Qول ��د بطريق ع ��ادي ,وقد ح ��اول تحريف
بعض اآليات لتوافق هذه العقيدة  ،ويذكر أن الصهيوني؛ وقد فتح لهم هذا الكيان المراكز
عقيدة والدة المس ��يح من غير أب ليس ��ت من والم ��دارس ،ومكنهم من إصدار مجلة تنطق
عقائد اإلس�ل�ام التي يجب اإليم ��ان بها وأنها باس ��مهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها في
العالم.
من مبادئ المسيحية.
وان تأثرهم بالمسيحية واليهودية واضح
والكل يعلم أن هذا القول هو من مفتريات
اليه ��ود على عيس ��ى ب ��ن مريم Qكم ��ا أخبر ف ��ي عقائدهم ،وس ��لوكهم ،رغ ��م ادعائهم
ب ��ه القرآن في ق ��ول اهلل س ��بحانه (وَ بِ ُك ْف ِرهِمْ اإلسالم ظاهريا.
يس ��عى القاديانيون بمس ��اعدة االستعمار
وَ َقوْل ِِهمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً) .
وطائف ��ة األحمدي ��ة ه ��ذه به ��ذا المتقدم للحص ��ول على المراكز الحساس ��ة في كل بلد
وغي ��ره وكذلك أصلها القادياني ��ة كلتاهما في يستقرون فيه ,ونش ��اطهم الواسع يؤكد دعم
مسلكهما وطرقهما المتشعبة بدءاً واستمراراً الجهات االستعمارية لهم.
 هذا وتحتضن الحكومة البريطانية هذابعيدتان عن اإلسالم.
ان ��ه إذا كان ه ��ؤالء القاديانية واألحمدية المذهب وتس ��هل ألتباع ��ه التوظ ��ف بالدوائر
قد فارقوا اإلس�ل�ام بتل ��ك المعتقدات وبرئت الحكومي ��ة العالمي ��ة ف ��ي إدارات الش ��ركات
منهم عقيدته وش ��ريعته ص ��اروا مرتدين عن والمفوضيات وتتخذ منهم ضباطا برتب عالية
اإلس�ل�ام وجرت عليهم أحكام غير المسلمين في مخابراتها السرية.
 نش ��ط القادياني ��ون ف ��ي الدع ��وة إل ��ىفي شأن دخولهم .انتهى.
مذهبهم بكافة الوس ��ائل ويوجد في بريطانيا
من سخيف معتقداتهم:
قن ��اة فضائي ��ة باس ��م التلفزي ��ون اإلس�ل�امي
يعتقد القاديانيون
 أن اهلل يص ��وم ويصل ��ي وين ��ام ويصحو يديرها القاديانية.ويتضح مما سبق:
ويكت ��ب ويخط ��ئ ويجام ��ع  -تعال ��ى اهلل عما
رأى فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر جاد الحق يقولون علوا كبيرا .-
أن القاديانية دعوة ضالة ،وهي ليست
علي جاد الحق في أن أتباع مرزا غالم أحمد:
 أن إله ��ه إنجلي ��زي ألن ��ه يخاطب ��ه من اإلس��ل�ام في شيء ،وعقيدتها تخالفيقول فضيلته :ان القاديانية طائفتان
باإلنجليزية.
اإلس��ل�ام في كل ش����يء ،وينبغ����ي تحذير
صراحة
األولى  :القاديانية وهي التي تنكر
 أن جبري ��ل كان ين ��زل على غالم أحمد المس����لمين من نش����اطهم ،بع����د أن أفتىأن رسول اهلل Nخاتم النبيين .
وأنه كان يوحى إليه ،وأن إلهاماته كالقرآن .علماء اإلسالم بكفرهم وضاللهم.
واألخ ��رى  :األحمدي ��ة ( اله ��ور ) وه ��ذه

محاضرة اسالمية مهدوية

محن وآالم صاحب الزمانQ

ابت ��دأ س ��ماحته
تت
محاضرت ��ه بعد
م
ة
حمد اهلل وصلى
أن
على رس ��ول اهلل وآله
الطاهري ��ن بآي ��ة م ��ن الذكر
الحكيم:
َ
(وَن ُِري� �دُ أ ْن نَمُ� �نَّ عَلَ ��ى
الَّذِيــــــــــــــــــــــ� �نَ اسْ� �تُضْعِ ُفوا
فِــــــــــــــــ ��ي ا َألر ِْض وَنَجْعَلَهُ� �مْ
أَئِمَّ� �ةً وَنَجْعَلَهُ� �مُ الْوارِثِي� �نَ).

بع ��د ه ��ذه اآلي ��ة الكريم ��ة
شرع السيد المحاضر بتفصيل
محاضرتـــــــــــــ ��ه واليك ��م ن ��ص
المحاضرة-:
ان كن ��ا نعي ��ش االل ��م....
ونكت ��وي بن ��ار الجمر...فاعلموا
ان امامنا Qيتحسس هذا األلم
اكثر من ��ا اضعاف� �اً مضاعفة...
نح ��ن بحدودن ��ا -بضعفن ��ا،
بعجزن ��ا تضي ��ق صدورن ��ا ع ��ن
تحمل هذا االلم والعذاب فنبث
ش ��كوانا إلى ائمتنا Kوفي كل
عصر ونحن نش ��كو إلى صاحب
العص ��ر الحج ��ة المه ��ديQ
الذي هو منش ��أ الشكوى الحقيقية ،وهل يشتكي
المهم ��وم اال ال ��ى امام ��ه؟ فه ��و يعي ��ش آالمنا،
ويعيش فجائعنا.
هذه اآلالم إذا كنا نحن قد اطلعنا على شيء
بسيط ومحدود وضئيل منها ،فإ ّن إمامنا يحيط
بها كلها ،ويعلم بدقائقها وتفاصيلها.
فرفق� �اً به ث ��م رفقاً حينما نبث ش ��كوانا .هو
يعي ��ش آالمن ��ا ،يعيش فجائعن ��ا ،يعيش أحزان
أيتامنا وأراملنا.

لنتصورك ��م ذرف إمامن ��ا وس ��يدنا صاحب
األم ��ر Qمن الدموع؟ وك ��م اختلجت في صدره
م ��ن اآله ��ات لم ��ا يش ��هده م ��ن العذاب ��ات التي
أحاط ��ت بش ��يعته في كل م ��كان .يتحسّ ��س هذه
األمور ،يعلم بها وكلها تجعله يشتاق أشد الشوق
لذل ��ك اليوم الذي يقف فيه بي ��ن الركن والمقام
وين ��ادي بأصحاب ��ه فيخرجون ويلتحق ��ون به من
بقاع األرض .ولكن ماذا بيده ليفعله اآلن؟
أغل���ب الرواي���ات واألخب���ار توصينا
نحن الشيعة بالدعاء إلمامنا وسيدناQ
بالفرج ،ألنه في بالء عظيم ،فهو في
ضي���ق ،وهو في غربة ،هو في وحش���ة.

نحن مطالبون بالدعاء له بأن يعجل اهلل فرجه.
حينم ��ا نق ��ول :الله ��م عج ��ل فرج ��ه ،اال
تحسبون أن المعنى :اللهم عجل فرجنا .صحيح
نح ��ن نضمر الله ��م اجعل فرج ��ه فرجنا ،ولكن
الفرج الحقيقي له .فهو المظلوم الحقيقي.
بع ��ض أس ��اتذتنا م ��ن العلم ��اء الموجودين
اآلن ف ��ي النجف األش ��رف -دف ��ع اهلل عنهم كل
مك ��روه -يق ��ول" :الظالم ��ة الكب ��رى والمصيبة
العظمى م ��ن مصائب أئمتنا هي مصيبة صاحب
األمر ،"Qله ��ذه المدة الطويل ��ة المديدة التي
مرّت عليه وهو بهذه الحال ،واننا عندما تش ��تد
الفتن بنا ،وعندما تعصف بس ��احتنا الخالفات
فان اول نتذكره،هو حاجتنا الماسّ ��ة والحقيقية
واألساس ��ية لولين ��ا األول ،لولين ��ا الحقيق ��ي،
إلمامنا لقائدنا لسيدنا وموالنا.
ً
إمامن ��ا يتألم إذا رأى أح ��دا منا يظلم أخاه
ويقول :لماذا يحدث مثل هذا من شيعتي؟ لماذا
يتج ��اوز ،لماذا ال يتمك ��ن أن يقدّر لالختالفات
قدره ��ا؟ لم ��اذا ال يتمك ��ن أن يس ��توعب أن
االختالفات هي في الرؤى فقط أو في القناعات
أو أن االختالف ��ات أو ف ��ي التش ��خيص ،أو ف ��ي
التحليل السياسي أو غير السياسي ليس إال.

حينم ��ا نجد أنن ��ا نؤم ��ن أو نقل ��د أو نتبع أو
نقتن ��ع بأحد م ��ن العلم ��اء فنحن ف ��ي ذلك البد
أن نلتزم الحجة الش ��رعية دائم� �اً .وال يعني هذا
أن نتعام ��ل م ��ع كل من يختلف مع هذا اإلنس ��ان
الذي نعيش االقتناع به بأن نجعله خارج دائرتنا؛
ونتعام ��ل معه كما نتعامل مع غي ��ر المؤمن بأهل
البيت.K
ليبقَ الثابت األول واألساس الذي ال محيص
عنه هو اإليمان بأئمتنا ،وما عداهم فال يش ��كل
إال حكم� �اً ظاهري� �اً لطريقه إليه ��م ،فهم الواقع
الصحي ��ح الصاف ��ي الخال ��ص وكل م ��ا عداه ��م
اجتهادات.
حينم ��ا نختلف في االجته ��ادات ،أو نختلف
في التحليل ،أو نختلف في القناعات ،فإن ذلك
ال يعني أن نختلف فيما بيننا ش ��خصياً ،فنتكتل
جماع ��ات ،أ ّن أمرنا كل ��ه بنظره ،Qوبمعرفته
وباطالعه وهو يتألم له أكثر منا.
اننا حينما نختل ��ف في أمر جزئي نتألم من
أجل أصل االخت�ل�اف وقد يكون تألمنا كثيراً من
األحي ��ان لما يصيبنا من ه ��ذا الجانب أو ذاك،
لما يمسنا من هذا الكالم أو ذاك ،لما نتعرض
له م ��ن هذا الظل ��م أو ذاك .أم ��ا اإلمام Qفهو
يتألم لنا جميعاً ،ويعيش آالمنا جميعاً ،ويعيش
معاناتنا جميعاً.
فلنلتق عند امامنا ،ولنجدد العهد معه مرة
أخرى في أخوّتنا ،في صفاء قلوبنا ،في حس ��ن
ظنونن ��ا باآلخرين ،وعدم التس ��رع بإلقاء التهم
وتوزيعها في كل مكان ،وحتى على أنفسنا.
إذا أردن ��ا أن نعيش االرتب ��اط بإمام زماننا
حقيق ��ة فالب ��د أن نفه ��م حقيقة ه ��ذا االرتباط
والبد أن نعيش هذا األمر.
إنني ال اس ��تطيع القول بأن المختلفين دائماً
يك ��ون أحدهما عل ��ى باطل ،بل يج ��ب أن نحمل
حتى من يخالفنا على حسن الظن ،نحمله على
المحم ��ل الحس ��ن (إِ َّن بَعْضَ َّ
الظ� �نِّ إِثْمٌ) وإن لم

نعمل على ذلك فنحن نقطع أنفس ��نا بأنفس ��نا،
ونقت ��ل أنفس ��نا بأنفس ��نا ،ونس ��قط أنفس ��نا
بأنفس ��نا ،ونضع ��ف مرجعيتن ��ا وعلماءنا ،وكل
هذا يحدث تحت ش ��عار اإلسالم ،أو تحت شعار
األم ��ر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أو ش ��عار
نصرة اآلخرين ،وتحت شعار نصرة المظلومين
الى غير ذلك من توسيع الشعارات...
إذا كان هذا الشعار الذي يطرح بهذه السعة
فلم ��اذا ال يك ��ون واس ��عاً حت ��ى يجمعن ��ا جميعاً؟
لماذا يكون واس ��عاً فقط للتمزيق والتفريق؟ اننا
مع كل اس ��ف نجد أن بعض الناس مش ��غول اآلن
بمقارع ��ة الظالمي ��ن والتصدي له ��م ،والبعض
اآلخ ��ر مش ��غول بالتص ��دي لمقارعة م ��ن يقارع
الظالمين ،وبالتهجم على أولئك الذين يحملون
لواء التشيع ،ويحملون لواء الحق ،الذي نتمنى
كلنا له من أعماقنا أن يرتفع.
امامن ��ا اآلن غائب عنا ونحن غائبون عنه،
ه ��و يعي ��ش الهم لش ��ريعة ج� �دّه ،ونح ��ن نعيش
الهم ش ��يئاً ما لش ��ريعة جدّه أيضاً .هو يتألم لما
يصيبن ��ا ،ونح ��ن نتألم أيض� �اً .هو يتأل ��م للظلم
والبالء ال ��ذي يعصف بنا ،هو يتأل ��م لنا حينما
نختل ��ف ،هو يش ��اركنا األلم ،ه ��و يتقدّمنا في
األل ��م .فهو إمامنا ف���ي آالمنا كما هو إمام
آمالنا هو كعبة آمالنا.Q

ولكن يبقى ألم واحد في قلب صاحب األمر،
وال نش ��ترك نح ��ن معه في ��ه ،وهذا األل ��م وهذا
العذاب الذي يتعذب به ويتألم به إمامنا صاحب
األمر Qقد نكون نحن س ��بباً ف ��ي زيادته ،فما
هو هذا األلم؟
اذا عرفن ��ا إ ّن اإلمام عجل اهلل فرجه يفرح
هلل .واإلم ��ام يغض ��ب هلل .واإلم ��ام يح ��زن هلل،
واإلمام يحب في اهلل ويبغض في اهلل .فإذا وجد
ف ��ي صحيفة أحدنا س ��يئة أو ذنب� �اً ارتكبه فكيف
به وهو يعي ��ش تلك األكداس والجبال من اآلالم.
هذا األل ��م يأتيه إضافي� �اً ،ولس ��ان حاله يقول:

أنتم شيعتي أريد أن أفرح بكم ،فِلمَ تزيدون في
آالمي ألماً آخر؟
ي ��ا ذوي القرب ��ى ،أيه ��ا المقرب ��ون األحبة
األع ��زة ،لماذا هذه الذنوب؟ لماذا هذه الجرأة
على المعاصي؟
َفلِمَ ال نرأف لذلك القلب الذي أفعمته اآلالم
ومألته الجراح؟
لعل ما يؤلم ،بل إن أشد ما يؤلم أولياء

اهلل ،هو ما يجترح وينتهك من حرمات
اهلل س���بحانه وتعالى ،ألنه ��م يعرفون عظمة

اهلل .اننا حينما نعرف عظمة اهلل شيئاً ما ونجد
أن حرمة م ��ن حرمات اهلل تنتهك نتألم ونغضب
كثي ��رًاَ ،هذا حالنا نحن الذين نعرف اهلل تعالى
به ��ذا المقدار من المعرفة .أما أهل البيت،K
الذي ��ن ما عرف ا َ
هلل أحدٌ م ��ن العباد كما عرفوه
ً
س ��بحانه وتعالى،قطعا ه ��م يغضبون لحرمات
اهلل أكثر منا ،يتألمون أكثر منا.
فلنعقد العزم اذن على أن نقاطع ونهجر كل
الذن ��وب ،ونتمنى على اهلل س ��بحانه وتعالى أن
يعصمن ��ا ببركة إمام زماننا م ��ن كل ذنب ،حباً
وشفقة وحناناً لسيدنا صاحب األمر ومحبة له.
والتوب ��ة ال تكون دائم� �اً خوفاً من النار ،وإن
كان الخوف منها حقيقي� �اً ،والنار حقيقة والبد
أن نخش ��اها ،كم ��ا الجنة حقيقة م ��ن الحقائق
والبد أن نطمع فيها .ولكن ش ��فعاءنا إلى الجنة،
ومنقذينا م ��ن النار هم أهل البيت ،Kفلنؤكد
ارتباطنا وانتماءن ��ا وتالحمنا واهتمامنا بأئمتنا
 Qفي طاعتن ��ا هلل حباً لهم ،من أجل أن يفرح
مهدي هذا العصر.
نح ��ن نقوم ببعض األعم ��ال من أجل إدخال
السرور على أحبتنا .أال نفعل بعض المستحبات،
ونأتي ببعض األمور من أجل إدخال السرور على
قل ��ب المؤم ��ن؟ ورد ذلك في رواي ��ات تكاد تكون
متوات ��رة ،ولعل عش ��رات الرواي ��ات جاءت بهذا

المضمون:
إن إدخال السرور على قلب مؤمن _ اإلنسان
العادي _ له كبير األثر.
فكي ��ف اذا كان ال ��ذي س ��يفرح ه ��و س ��يدنا
وموالنا وامامنا؟
اذن علين ��ا ان نتوب ونعيش من هذه اللحظة
التوب ��ة الحقيقي ��ة ونج ��دد التوب ��ة ،ف ��إ ّن التوبة
مرات ��ب ويمك ��ن تجديده ��ا ،ويمك ��ن تأكيدها،
ويمكن اإلس ��راع إليها ،فان ��ه يمكن تجديد عهد
التوبة مع اهلل سبحانه وتعالى.
وأن أه ��م ما يف ��رح إمام زمانن ��ا أن نعترف
له بالتقصير لتش ��رق قلوبنا بنور التوبة ،قبل أن
تشرق أزقتنا بأنوار المصابيح التي نعبر بها عن
احتفاليتن ��ا بالنص ��ف من ش ��عبان مولد صاحب
الزمان.
ً
ً
لنج ��دد ه ��ذه التوبة حبا ل ��ه ،إخالصا له،
من أجل إدخال الس ��رور على قلبه الش ��ريفQ
وعلى آبائه.
اللهم اس ��تجب دعاءنا في كش ��ف الغمة عن
ه ��ذه األمة...وتعجي ��ل الفرج لولين ��ا ودفع البالء
عن ��ا وجم ��ع ش ��ملنا تحت ل ��واء قائدن ��ا ومنقذنا
االمام الحجة صلوات اهلل عليه وعلى آبائه.
وتحتفظ المكتبة السمعية المرئية في
المركز بمحاضرات مس���جلة للس���يد حسين
الحكيم توزعت بين أشرطة صوتية ،وأفالم
فيديو كاسيت وأقراص ليزرية.
وبالعناوين اآلتية:
1ـ اإلمام المهدي.Q
2ـ محن وآآلم صاحب العصر والزمان.Q
3ـ والية األئمة.K
4ـ المه���دي Qف���ي مش���روع العدال���ة
الشاملة.
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األدب المهدوي

الشعر الشعبي
جابر جليل الكاظمي

سوف يعود امام العصر
نش ��فت ينابيـــــــــــــــ ��ع الوف ��ة
واعرفن ��ه أف�ل�اك الصب ��ر
وه ��اي المح ��ن م ��ا تنته ��ي
ننتظر ش� �بـــــــــــــل العس ��كري
س ��يحطم أوكــــــــــــــــ ��ار الغدر
هاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �اً ي ��ا ث ��ار

واألم ��ل أصب ��ح مفك ��ود
واس ��عه وم ��ا إله ��ا ح ��دود
اال بظه ��ور الموع ��ود
م ��ن غيبت ��ه إلن ��ه يع ��ود
وي ��ردد أص ��وات النص ��ر
بضعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ة المختار

نع ��دد س ��نيــــــــــــــــــن لغيبت ��ه
كل س ��اعة نحس ��بها بش ��هر
ي ��ا ي ��وم يعل ��ن طلت ��ه
ونش ��وف ش ��بل العس ��كري
وبطلعت ��ه بح ��ر يج ��ري
هاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �اً ي ��ا ث ��ار

ونحس ��ب ش ��هور وأي ��ام
وعلين ��ه كل ي ��وم بع ��ام
وتتحق ��ق إلن ��ه األح�ل�ام
ش ��اهر بجف ��ه الصمص ��ام
وي ��رد أص ��وات النص ��ر
بضعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ة المختار

م ��ن مك ��ة يرف ��ع رايت ��ه
يوص ��ل ل ��دار أم الحس ��ن
ب ��كل عم ��ل يس ��مع نايح ��ه
يجت ��ث الكف ��ر م ��ن الج ��ذر
هاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �اً ي ��ا ث ��ار

ويكص ��د ليث ��رب مهم ��وم
ويتصف ��ح إعل ��ه األركان
ب ��كل رك ��ن دمع ��ة واش ��جان
وي ��ردد اص ��وات النص ��ر
بضعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ة المختار

يا والينا يا والينا
اخذ بثأرك يا والينا
مروة الشمس

ق

شرون

ع وع
أرب
طرة
م

في يوم شتائي ماطر ،كان محمد يقبع
م ��ع عائلت ��ه تحت س ��قف بيت طين ��ي قديم
آيل للس ��قوط تهرآت جدرانه وتشققت حتى
عادت ال تمنع هواء وال مطراً ،كانت السماء
تمطر بغ ��زارة ثم تتوقف ث ��م تعود لتمطر،
كان أفراد العائلة ينظرون من خالل شقوق
الج ��دران إلى األرض وقد غمرتها الس ��يول
وسوت عليهم معالم الطرقات ،وكانت األم
تفك ��ر بق ��وت أطفاله ��ا الذي نفد وال س ��بيل
إلى الخروج وس ��ط هذه السيول ،بينما كان
محمد يمسك قلماً و ورقة بالية ليخط عليها

للسيد عبد المهدي األعرجي

عدد المطرات
التي أمطرتها السماء
في ذلك اليوم.
حانت من ابنه التفاتة إلى ما يفعله أبوه
فق ��ال :ما ه ��ذه الخطوط يا أبي ق ��ال وبكل
ثقة وعزيمة :إن نجاتنا من هذا البيت ومن
هذا الواقع الم ��زري أن تبلغ المطرات أربعاً
وعش ��رين حينه ��ا يظه ��ر المنق ��ذ المنتظر
لينشر العدل والسالم ،إنها يا ولدي إحدى
العالم ��ات وقد قرأت رواي ��ة عن أئمتيK
بذلك.

حسن الظالمي

كلن ��ا قرأنا ش ��عر الس ��يد
حيدر الحلي  Hوقصائده التي
يندب بها اإلمام ،Qوسمعنا
قصة قصيدته المعروفة:
اهلل يا حامي الشريعة
اتظل وهي كذا مروعه
وكان الس ��يد حي ��در يُعد
كل س ��نة قصيدة ليقرأها في
حض ��رة اإلمام الحس ��ينQ.
ف ��ي زيارة األربعي ��ن ،وبينما

أبوذية مهدوية

غال ��ي وغياب ��ك كس ��ر ضلع ��ي وبع ��د مايص ��ح
ودمع ��ي عل ��ى خ ��دي ج ��ره ي ��ا س ��يدي م ��ا يص ��ح
والعضّ ��ه الذي ��ب مثل ��ي إن صح ��ت م ��ا يص ��ح
م ��ن حي ��ث بع ��دك عل ��ي م ��ا رد دليل ��ي وف ��ات
واألم ��ل عن ��ي ج ��زه وراس ��ي عل ��ى روح ��ي ف ��ات
أوفيل ��ي ي ��ا س ��يدي اوي ��ا م ��ا لغي ��ري او ف ��ات
راي ��د اش ��وفن ب ��در وجه ��ك لج ��ن م ��ا يص ��ح
هيث ��م س ��عودي الكربالئ ��ي
---------------------------

مواويل مهدوية

ما ترد

* الناس في زمن الغيبة أربعة أصناف:

إما أحياء ينتظرون
أو أحياء غافلون عن االنتظار
وإما أموات انتظروا وخلفوا منتظرين
أو أموات لم يعَوا شيئاً فكانوا كما ذهبوا

*أفضل قضايانا في التمهيد لإلمام المهدي :Q

أن يكون تمهيدنا قضية ،وندعها تدخل في كل زاوية .

*االخالص في التمهيد :تمهيد.

وعدم اإلخالص :تمديد

*المنتظر كالعملة الصعبة ،قيمته عالية في كل زمان ومكان.

السيد حيدر العذاري

		

مايصح

هو يس ��ير ف ��ي طريقه مش ��يا عل ��ى األقدام
من الحل ��ة إلى كربالء رافق ��ه إعرابي وقال
له يا س ��يد حيدر أقرأ ل ��ي قصيدتك العينية
فق ��رأ ل ��ه عينية أخ ��رى ،فاعت ��رض وقال:
إق ��رأ العينية الثانية ــ ول ��م يكن يطلع عليها
أحد بعد ـ فقرأها بحزن فتألم ،فانتبه واذا
اإلعرابي يبكي ويق ��ول :االمر ليس بيدي يا
سيد حيدر.
هكذا يعيش إمام زماننا مع كل مفاصل
حياتن ��ا األدبي ��ة فلنك ��ن م ��ن اولئ ��ك الذي
يقراون ويس ��تمع
له ��م اإلمام،Q
ب ��ل ويتأث ��ر ال
قواله ��م ويبكي،
وهن ��ا نك ��ون من
الجيل االول الذي
يس ��تقبله عن ��د
ظه ��وره وينص ��ره
في ثورته.

كلمات على الطريق

حسن الظاملي

------------------------متى تنش����ر يمام العصر بنداك
وتحيي كلوب من شيعتك بنداك
تن����ادي يالثار حس����ين بنداك
ترج سابع س����مه وأرض الوطية
السيد مهدي االعرجي
---------------------------جثيرهجروحعنديوصعبشلها
لعد روحي الهضم والمحن شلها
أميّ����ة وي الهواش����م بعد ش����لها
مت����ى تنهض يذخ����ر الطالبية
محمد الجراخ
----------------------------

مسجات مهدوية للموبايل

يالوال ��ي طال ��ت هالغيب ��ه
ش ��يقرب الموع ��د ويجيب ��ه
والحاق ��د وبكلب ��ه الريب ��ة
يفخ ��خ ويص ��ب حق ��ده علين ��ه
***
كل ش ��يعي ليوم ��ك يتنط ��ر
ن ��ار الش ��وك بكلب ��ه تس ��عر
يص ��رخ ش ��صبر بي ��ش اتصب ��ر
اظه ��ر يالوال ��ي وق ��ر عين ��ه
***
وظه ��ورك تنتظ ��ره الزه ��ره
وتس ��ألك بالضل ��ع وكس ��ره
أخ ��ذ الث ��ار ل ��دم العت ��رة
وتنش ��دك ع ��ن محس ��ن وين ��ه
***
اس ��معها الصيح ��ة بأحالم ��ي
واتنط ��ر واحس ��ب ايام ��ي
بش ��وكك يس ��عر قلب ��ي الضام ��ي
ظه ��ورك يالمه ��دي يروين ��ه
***
خصم ��ك يوص ��ف حبن ��ة بدع ��ه
وللدي ��ن يح ��اول ينتزع ��ة
وينك ��ر ان ��ك اصل ��ه وفرع ��ه
اظه ��ر واش ��في ج ��روح البين ��ة
***
نف ��س الص ��اب حس ��ين بنح ��ره
بس ��امره
هادين ��ا
فج ��ر
وبس ��تبداده وظلم ��ه وقس ��ره
س ��فك ال ��دم وج ��ار علين ��ه
***
اع ��ور دج ��ال وس ��فياني
يحك ��م ارض ��ي ويتوالن ��ي
ورفع ��ت به ��ل الص ��وت إعالن ��ي
اص ��دح بالح ��ق ونجين ��ة
يا و ا لينا  . . .يا و ا لين ��ا . . .
ياوالين ��ا
بث ��ارك
أخ ��ذ

صة ق

إضاءات أدبية

س ��وف يع ��ود إم ��ام العص ��ر
هاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �اً ي ��ا ث ��ار

وي ��ردد أص ��وات النص ��ر
بضعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ة المختار

صيرة

متى من بني الزهراء يظهر قائم

َ
الــ����ذي
اآلل
قائ����م
ي����ا
ِ
قــــ����ادم
فجُــــــ����رك
البُـ����د
قـلوبـنــــ����ا
حبيـ����ب
أقـ����دم
متـيَّــــــ����مُ
فيـ����ك
فـالكـ����ل
***
أجنـنــ����ي
اليـ����كَ
ش����وقــي
والبعــ����د عنــــ����ك أضـرنــــ����ي
هــــ� ّ
�ل�ا مننــ����ت بـنظـــــــــ����رة
ي����ا صاحـ����بَ العصـ����ر الهنــ����ي
***
م����نْ ق� َ
���ال اِنـ����ي أنس����ــاك
س����ــوانـــــــــي
والــ����ذي
ال
فالقلـ����ب دومــ� ً
���ا يهــــــ����واك
يالمهـ����دي مـاك����و ثـانـــــ����ي

يب ��ن الحس ��ن غي ��ر ش ��خصك مهجت ��ي م ��ا ت ��رد
وال ��روح م ��ن دون رش ��فة منهل ��ك م ��ا ت ��رد
ع ��ن وضع ��ي أنبي ��ك وضع ��ي بغيبت ��ك م ��ا ت ��رد
م ��ن حي ��ث تره ��ب هن ��ادي فركت ��ك ي ��ا ش ��هر
ي ��ا ه ��و الي ��رد عاذل ��ي بلف ��ظ الع ��ذل ي ��ا ش ��هر
ي ��ا لمه ��دي ي ��ا ي ��وم تظه ��ر ي ��ا س ��نة ي ��ا ش ��هر
ه ��م ت ��رد م ��ن غيبت ��ك ي ��و ال بع ��د م ��ا ت ��رد
جابر الكاظمي
---------------------------

إبحث عن الكلمة الضائعة

رب ��ع العل ��م والمج ��د طي ��ر الفن ��ه صاحب ��ه
والدي ��ن امس ��ه علي ��ل وال عض ��و صاحب ��ه
ي ��ا ي ��وم يظه ��ر او ينش ��ر رايت ��ه صاحب ��ه
ويصي ��ح ي ��ا دي ��ن ج ��دي المصطف ��ه اله ��ادي
او يمل ��ك الدي ��ن او ي ��ذل م ��ن خصم ��ه اله ��ادي
او بالك ��ون يصب ��ح ش ��بيه الجوج ��ب اله ��ادي
والده ��ر كم ��ره او ربيع ��ه والمث ��ل صاحب ��ه
السيد مهدي األعرجي

ضع خ ّطاً على كلمات هذا الحديث المبارك واس ��تخرج كلمة الس� �رّ
المكوّنة من ( )10حروف لتعرّفك باس ��م المس ��جد الذي صلّى فيه جميع
األنبياء ويكون له اهتم ��ام بالغ عند اإلمام الحجّة Qعند الظهور ،عن
النبيّ:N
{ال تقوم _ الساعة _ حتَّى _ يقوم _ قائم _ الحقّ _ وذلك _ حتَّى
_ ي ��أذن _ اهلل _ عزَّ وج � َّ�ل _ له _ من _ تبعه _ نجا _ ومن _ تخلَّف _
عنه _ هلك}.

صاحبه

القصي ��دة مثبتة في الدي ��وان المخطوط
للس ��يد عب ��د المه ��دي ب ��ن الس ��يد راض ��ي
األعرجي ،وقد وجدت النس ��خة الخطية من
الدي ��وان بخط ��ه رحمه اهلل ضم ��ن مجموعة
وثائق ومخطوطات بي ��ت الكرماني في مركز
الوثائق لمؤسسة كاش ��ف الغطاء ،كما وقعت
المخطوطة بحجم 5×16و20سم بلون أخضر
لم يثبّت عليها تاريخ النسخ.
وفيها تعريف بالش ��اعر نختصر منه هذه
السطور:
ولد السيد عبد المهدي السيد راضي بن
السيد حسين السيد علي الحسيني األعرجي
البغدادي في النجف االشرف عام 1322هـ.

تعل ��م فن الخطاب ��ة على خال ��ه الخطيب
الشيخ جاسم بن الشيخ محمّد المالّ الحلي،
قرض الش ��عر في الكوفة عندما كان يقيم مع
خاله فيه ��ا قبل أن ي ��درس الع ��روض ،وأول
قصي ��دة نظمها ف ��ي رثاء الحس ��ن الزكيQ
قبل أن يدرس علم النحو والعروض ومطلعها
(قض ��ى الزكي فنوحوا ي ��ا محبيه) نظمها في
س ��نة  1335فعرضه ��ا عل ��ى العالمة الس ��يد
رضا الموس ��وي (المعروف بالهندي) فالتزم
بتدريسه علم العروض واستمر في الدراسة،
وتوفي في مدينة الحلة غرقاً عام 1358هـ يوم
 /14رجب /وهو في ريعان شبابه.

ً
مستنهضا صاحب األمر:
قال

فق ��د ظه ��رت ف ��ي العالمي ��ن العالئ ��م
وجدّه ��م المخت ��ار للرس ��ل خات ��م
عليه ��ا م ��ن الفتي ��ان أس� �دٌ ضراغ ��م
م ��ن الش ��رع أح ��كامُ ل ��ه ومحاك ��م
ول ��م نَ ��ر مَ ��ن في ��ه تُ ��ردّ المظال ��م
وأن ��ت بم ��ا ق ��د ح� � ّل فين ��ا لَعال ��م
تغ� �صّ حناجي ��ر به ��ا وغالص ��م
يج ��ور عليه ��ا بالقطيع ��ة ه ��ادم
وأج ��زاؤه بالجم ��ع ال تتالئ ��م
وق ��د خرج ��ت عنه ��ا تداف ��ع فاط ��م
دام للث ��رى وه ��و صائ ��م
وأردوه ٍ
ول ��م تُ ��رعَ في ��ه للنب ��ي ذمائ � ِ�م
ع ��دى فارت ��وت من ��ه القن ��ا والصوارم
مصابي ��ح أن ��وارٍ إذا اللي ��ل فاح� �مُ
ه ��م الش ��هب لك ��ن للكم ��اة رواج ��م
نمت ��ه إل ��ى س ��بط النب ��ي الفواط ��م
لِه ��ام األع ��ادي بالمهن ��د قاس� �مُ
كمث ��ل عل ��ي والصف ��وف تزاح� �مُ
كب ��در الدياج ��ي أبرزت ��ه الغمائ ��م

مت ��ى م ��ن بن ��ي الزه ��راء يظه ��ر قائمُ
في ��ا ابن ا ُألل ��ى بابُ اله ��دى ُفتحت بهم
أثره ��ا عراب� �اً كالس ��عالي ش ��وازباً
فق ��د عمّن ��ا الج ��ور الش ��ديد وعُ ّطل ��ت
وقد ش ��اع فينا الظل ��م وانطمس الهدى
أغثن ��ا رع ��اك اهلل ي ��ا اب ��ن محمّ ��د
لن ��ا كل ي ��وم ندب ��ة بع ��د ندب� �ةٍ
أتغض ��ي وق ��د أمس ��ت حنيف ��ة جدك ��م
أتغض ��ي وش ��مل الدي ��ن أمس ��ى مبدداً
أتنس ��ى هج ��وم الق ��وم لل ��دار عن ��وةً
وج� �دّك ف ��ي محراب ��ه غ ��دروا ب ��ه
وعمّ ��ك بالس ��م النقي ��ع وفات ��ه
وج� �دّك بالقف ��را أراق ��ت دم ��اءه ال� �ـ
غ ��داة أت ��ى أرضَ الع ��راق بفتي� �ةٍ
ه ��م األس� �دُ لك� �نّ الس ��يوفَ مخال ��ب
به ��م ذل ��ك الغطري ��ف والس ��يد ال ��ذي
ه ��و ابن الزكي المجتبى القاس ��م الذي
ف ��واهلل ال أنس ��اه ف ��ي حمالت ��ه
يالق ��ي الس ��يوف البارق ��ات بطلع� �ةٍ

كعبة اآلمال
أنشودة للمهدي المنتظرQ
اآلباء األعز َّاء بمس ��اعدةِ أَطفالهم في حفظ هذه
نوص ��ي َ
األنشودة ومحاولة ترديدها بطريقة يختارها الطرفان.
شعر /راجح سوادي الخزاعي

�ال
القائ ��م ع� �زُّ األجي � ِ
بالحج ��ة ايمان ��ي يكب ��ر
يغمرُن ��ا حبّ� �اً ويقين ��ا
كالفج � ِ�ر أب ��داً ال تُقه ��ر
وع�ل�ام اله� �مّ يعنّين ��ي
فلدي ��ه الش ��هدُ والكوثر
الح� �بُّ خي ��ا ٌل ل ��واله
ال غروَ ،فمصدره حيدر
يا فرح� �اً دبّ بأعضائي
فمت ��ى ننه ُل م ��ن نبع ثر
بالقائ ��م دوم� �اً سَ ��لواه
زهر
يومَ ظه ��و ِر النو ِر ا َأل ِ

القائ� �مُ كعب� �ةُ آمال ��ي
ال تسأل عنّي ،عن حالي
أنن ��امُ اللي� � َل ومهدين ��ا
ويفجّ ��ر طاق ��اتٍ فين ��ا
فع�ل�امَ األدم� �عُ يا عيني
والقائ� �مُ نب� �عٌ يروين ��ي
ي ��ا نبع� �اً نح ��ن نه ��واهُ
م ��ا أعذبَهُ ،م ��ا أصفاه
فمت ��ى تُس� �عِدنا بلق ��ا ِء؟
أيعيش ال ��زرعُ بال ما ِء؟
�وم ورؤي ��اه
قل� �بُ المظل � ِ
م ��ا أس ��عدهُ م ��ا أح�ل�اهُ
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هيأة التحرير

مناسبات الشهر:

 .1زف ��اف فاطمة الزه ��راء Pألمير
المؤمني ��ن Qمن قبل رس ��ول اهلل Nفي
السنة الثانية للهجرة.
 تولي ��ة علي بن أبي طالب Qلتبليغس ��ورة (براءة) بأمر اهلل ع ��ز وجل ،بعد
عزل أبي بكر.
 .4دخ ��ول النبي محمد Nوأصحابه
مك ��ة لحجة ال ��وداع في الس ��نة العاش ��رة
للهجرة.
 .7ش ��هادة اإلمام أب ��ي جعفر محمد
الباقر Qس ��نة 114هــ ،بس ��م هش ��ام آل
امية.

 خ ��روج االم ��ام أب ��ي عب ��د اهللالحس ��ين Q.م ��ن مكة بع ��د محاولة قتله
غيلة.
 خ ��روج مس ��لم ب ��ن عقي ��لJبالكوفة ،داعياً إل ��ى اإلمام أبي عبد اهلل
الحسين.Q
 .9يوم عرفة ،وفيه تاب اهلل عزوجل
على آدم Qوداود ،Qوفيه ولد إبراهيم
الخليل وعيسى بن مريم.L
 شهادة مس ��لم بن عقيل Jوهانيبن عروة Jفي الكوفة على يد عبيد اهلل
بن زياد.
 -وفيه سد النبي Nابواب المسجد

إلى اإلسالم في السنة السادسة للهجرة.
النبوي إال باب أمير المؤمنين.Q
* وتوف ��ي الصحاب ��ي الجلي ��ل أب ��و ذر
 .10عيد األضحى المبارك.
 شهادة عبد اهلل المحض مع جمع من الغفاري Jسنة 132هــ.* وتوفي زرارة بن أعين سنة 148هــ.
آل الحسن ،Qمن قبل المنصور الدوانيقي
العباسي.
إبراهيم
بن
إسماعيلQ
النبي
فداء
.11
من أعمال الشهر:
الخليل Qبذبح عظيم.
يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
وكانت
�ة،
�
ك
م
في
القمر
 .14ليل ��ة ش ��ق
 ان يحيي التسعة األوائل منه بالصالةمعجزة لرسول اهلل.N
والعبادة،وكما هو معتبر في كتب الدعاء.
�د
�
م
مح
�ن
�
ب
�ي
�
ل
ع
�ام
 .15والدة اإلم �
 أن يدعو بدعاء ليلة عرفة .الهادي ،Q.سنة  212هــ.
 زيارة اإلمام أبي عبد اهلل الحسينQ.غدير
بيعة
أو
�ر،
�
 .18عي ��د الغدير األغ
بعد الغسل وان يقوم بأعمال يوم عرفة ومنها
خم في السنة العاشرة للهجرة.
صومه والصالة ركعتين تحت السماء وباقي
�ر
�
ي
ألم
�ة
�
ي
 الخالف ��ة الظاهراألعمال الخاصة به التي منها دعاء أم داود.
المؤمنين Q.بعد مقتل عثمان سنة 34هــ .
 صيام يوم الغدير بعد الغسل ،وزيارةقدوم
 22شهادة ميثم التمار ،Jقبلأمي ��ر المؤمنين عل ��ي ،Qوالصالة ركعتين
الحسين Qإلى كربالء بعشرة أيام.
كما هو مبين في كتب الدعاء.
 24ي ��وم المباهل ��ة ،حي ��ث باه ��ل أن يهن ��ئ م ��ن الق ��اه م ��ن أخوان ��هالنبي N.وأهل بيته Kلنصارى نجران .المؤمنين بعيد الغدير.
 تصدق أمير المؤمنين Qبخاتمه وهو صي ��ام ي ��وم المباهل ��ة بعد الغس ��ل،راكع.
وصالة ركعتي ��ن كما هو بين ف ��ي أعمال يوم
 25ن ��زول س ��ورة (هل أتى) في ش ��أن الغدير،كذل ��ك أن يدع ��و بدع ��اء المباهلة.أهل البيت.K
وقراءة الزيارة الجامعة.
 28واقع ��ة الحرّه ف ��ي المدينة ،حيث ص�ل�اة ركعتين في الي ��وم األخير مناس ��تباحها جيش بن امية بقيادة مسرف بن ه ��ذا الش ��هر بفاتح ��ة الكتاب وعش ��ر مرات
عقبة.
(قل هو اهلل أحد) وعش ��ر مرات (الكرس ��ي)
أيضا:
وفيه
ث ��م يدع ��و بعده ��ا بدع ��اء مبيّن ف ��ي مفاتيح
* كتب النب ��ي Nإلى الملوك يدعوهم الجنان.

يدعون املهدوية:
دجالون ّ

ادع ��ى مق ��ام اإلم ��ام المه ��دي
 Qالكثي ��ر م ��ن الكذابي ��ن وس ��نذكر
منه ��م أربع ��ة م ��ن القدماء وس ��تة من
المعاصرين:
 1ـ احم ��د بن ه�ل�ال الكرخي -في
ايام اإلمام المهدي.Q
2ـ الحسن الشريعي :ادعى النيابة
لإلمام.Q
 3ـ الحس ��ين ب ��ن منص ��ور الحالج
ادعى النيابة ثم المهدوية ثم الربوبية.
 4ـ محمد بن علي الشلمغاني.
ومن المعاصرين:
 1ـ مه ��دي تهامه وه ��و يماني ظهر
سنة 1159م.
 2ـ مهدي السنغال 1828م.
3ـ مه ��دي الس ��ودان ظه ��ر س ��نة
.1881
 4ـ مه ��دي الصوم ��ال  1899ف ��ي
اوغادين.
 5ـ مه ��دي الس ��وس ف ��ي المغ ��رب
العربي.
 6ـ مهدي مراكش /المهدي بن تومرت.

شعراء كتبوا يف االمام املهديQ

يقول المفكر الفرنسي "فرانسوا توال" في كتابه
"الجغرافية السياسية للشيعة":
<إ ّن التش ��يع منذ أن وج ��د ،كان مذهب األقلية
المضطه ��دة والمحاص ��رة اجتماعي� �اً ،وم ��ع ه ��ذه
الح ��ال ،اس ��تطاع أن يبل ��ور نظرة مبدئي ��ة للتاريخ
ولمستقبل البشرية ,وقد شكلّت هذه النظرة أساساً
للمذه ��ب المعتقد بظهور المصلح ف ��ي آخر الزمان
كإيمان ��ه بقيام يوم القيام ��ة ,األمر الذي جعل هذا
المذهب حركة ثورية مستمرة.
إن اقتران هاتين الخصوصيتين :كون المذهب
ه ��و مذه ��ب األقلي ��ة ،وكونه يحم ��ل تفس ��يراً نبوياً
للتاري ��خ وللمس ��تقبل ،جع ��ل من عودة التش ��يع إلى
س ��احة التأثير ف ��ي الحياة السياس ��ية واالجتماعية

مشروعا النفجار كبير.
إن التش ��يع وحتى قبل انتصار الثورة اإلسالمية
عام 1979م كان عامالً مهمًاَ على الساحة الدولية،
إال أن ��ه بعد ذل ��ك االنتصار اكتس ��ب تماس ��كاً وقوة
أكبر.>....
وق ��د علّ ��ق س ��ماحة (الس ��يد عالء الموس ��وي)
االس ��تاذ في الح ��وزة العلمية في النج ��ف على هذا
الكتاب ونشر بحثا في الموضوع
اوردت ��ه مجل ��ة االنتظار في
عدده ��ا الراب ��ع -الس ��نة
األول ��ى ص ,78ل ��ذا
إقتضى التنويه لمن يرغب
بالمراجعة.

ماذا نعمل؟
لنلتقي باالمام املهديQ
سئل آية اهلل العظمى الكلبايكاني:H
م ��اذا ينبغي العمل للتش ��رف بلق ��اء صاحب
األمر:Q
فأجاب :إجماالً ال يمكن تحديد سبيل يمكّن
أي أح ��د م ��ن التق ��اء اإلم ��ام ،Qإال أن العم ��ل
بالتكالي ��ف الش ��رعية والس ��عي لني ��ل مرضات ��ه
وس ��روره Qوالقي ��ام ب ��أداء بع ��ض األعم ��ال
كاإلعت ��كاف ألربعين ليلة في مس ��جد الس ��هلة أو
غي ��ره ،ق ��د ت ��ؤدي إلى تش ��رف البع ��ض برؤيته
حسبما تقتضي المصلحة..

أن الحق معنا وفينا
اعلموا ّ

جاء في كت ��اب "كمال الدين وتمام النعمة" للش ��يخ
الص ��دوق محم ��د ب ��ن عل ��ي ب ��ن الحس ��ين ب ��ن بابوي ��ه
القمي:G
كان خ ��رج إل ��ى العم ��ري وابن ��ه رض ��ي اهلل عنهما
(وف ّقكما اهلل لطاعته ،وثبّتكما على دينه ،وأس ��عدكما
بمرضاته ،إنتهى إلينا ما ذكرتما أن الميثمي (الهيثمي)
أخبركم ��ا عن المختار ومناظرات م ��ن لقي واحتجاجه
بأنه ال خلف غير جعفر بن علي وتصديقه إياه ،وفهمت
جميع ما كتبتما به مما قال أصحابكما عنه ،وأنا أعوذ
باهلل من العمى بعد الجالء ،ومن الضاللةِ بعد الهدى،
وم ��ن موبقات األعمال ومُردي ��ات الفتن ،فإنّه عزّ وجل
يقول( :الم * أَحَ ِس� �بَ النَّاسُ أَ ْن يُتْرَ ُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا آمَنَّا
وَهُمْ ال يُ ْفتَنُو َن) كيف يتساقطون في الفتنة ،ويتردّدون
ف ��ي الحيرة ويأخ ��ذون يميناً وش ��ماالً ،فارقوا دينهم،
أم ارتاب ��وا ،أم عان ��دوا الحق ،أم جهل ��وا ما جاءت به
الروايات الصادقة واألخبار الصحيحة ،أو علموا ذلك
فتناس ��وا ما يعلم ��ون ،أن األرضَ ال تخل ��و من حجة إمّا
ظاهراً وإما مغموراً.
أو لم يعلم ��وا انتظام أئمتهم بع ��د نبيهم Nواحداً
بعد واح ��د إلى أن أفضى األمر بأم ��ر اهلل عز وجل إلى

الماض ��ي _يعني الحس ��ن ب ��ن علي _Qـ فق ��ام مقام
آبائ ��ه ،يهدي إلى الح ��ق وإلى طريق مس ��تقيم ،كانوا
نوراً س ��اطعاً ،وش ��هاباً المعاً ،وقمراً زاهراً،ثم اختار
اهلل ـ ع ��ز وجل ـ له ما عنده ،فمض ��ى على منهاج آبائه
 Kح ��ذو النعل بالنعل على عهدٍ عهده ،ووصيةٍ أوصى
به ��ا إلى وصيٍّ س ��تره اهلل عز وجل بأم ��ره إلى غاية،
وأخفى مكانه بمش ��يئة للقضاء السابق والقدر النافذ،
وفين ��ا موضعه ،ولنا فضله ،ولو ق ��د أذن اهلل عز وجل
فيما قد منعه عنه ،وأزال عنه ما قد جرى به من حكمه
ألراهم الحق ظاهراً بأحس ��ن حلية وأبين داللة وأوضح
عالمة ،وألبان عن نفسه وقام بحجته ،ولكن أقدار اهلل
عز وجل ال تُغالَب ،وإرادته ال تُردّ ،وتوفيقه ال يُس ��بق،
َفليَدعوا عنهم اتّباع الهوى ،وليُقيموا على أصلهم الذي
كان ��وا عليه ،وال يبحثوا عما سُ ��تر عنه ��م فيأثموا ،وال
يكشفوا س ��تر اهلل عز وجل فيندموا ،وليعلموا أن الحقّ
معن ��ا وفينا ،ال يقول ذلك س ��وانا إالّ ك� � ّذاب مُفتر ،وال
�ال غويّ ،فليقتصروا منا على هذه
يدّعيه غيرنا إالّ ض � ٌّ
الجمل ��ة دون التفس ��ير ،وليقنعوا من ذل ��ك بالتعريض
دون التصريح إن شاء اهلل.

معركة هرمجدون الفاصلة

هي المعرك ��ة الفاصلة بين المس ��لمين من جهة وبين
اليه ��ود والنصارى من المتصهيني ��ن والصليبيين من جهة
ثانية.
وهرمجدون مصطلح عب ��ري من كلمتين (هر) بمعنى
جبل ،و(مجدون) منطقة في مرج عامر ويسمى بالعبرية
(يزرعيل).
يُجم ��ع الكثي ��ر أن هذه المعركة في فلس ��طين وواديها
الفس ��يح الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط غربا حتّى
غور األردن شرقاً ،ومن بحيرة طبرية شماالً حتّى جنوب
مدينة القدس.
ً
وحدده ��ا بعضه ��م جغرافي� �ا :بأن محوره ��ا يمتد من

أنطاكي ��ة إلى ع ��كا ,أي طول الس ��احل الس ��وري اللبناني
الفلسطيني ثمّ إلى طبرية ودمشق والقدس.
يكون النصر والغلبة في هذه المعركة للمس ��لمين على
المتحالفين من اليهود والنصارى (متصهينين وصليبيين)
وجيوب النفاق الذين نصبوا العداء آلل البيت.K
وذكر البعض أن اإلمام Qيعقد هدنة مع الروم ويكون
عيس ��ى Qوس ��يطاً فيها ,فيغدر الروم وينقضون الهدنة
ويأتون بثمانين فرقة في كل فرقة اثنا عش ��ر ألفاً ,وتكون
هذه هي المعركة الكبرى التي يقتل فيها أعداء اهلل ،وهي
الملحم ��ة العظمى ،ومأدبة مرج عكا ،أي مأدبة الس ��باع
وطيور السماء من لحوم الجبارين.

اكتشف معنا
3

ً
���ليطا للضوء على عنوان من العناوي����ن المهدوية التي
تس�
وردت ف����ي الروايات الش����ريفة ,حيث نغوص ف����ي عمق المكنون
لنستخرج من الدرر المهدوية كنوزا معرفية تبصرنا بما تحمله
ً
استكشافا
المهدوية من نمير علم ومخزون معرفة,واليكم اليوم
لواحد من العناوين الواردة في الروايات المهدوية .

المستور

المس ��تور لق ��ب ل ّقب ب ��ه اإلمام Qفي بع ��ض األدعية
الش ��ريفة الخاصة به ,وهذا اللق ��ب يحدثنا عن حالة من
عمر اإلمام,Qيعيشها اإلمام Qغائبا عن أمته مستورا
ع ��ن الناس اقتضاء للمصلح ��ة وتتميما للهدف وادخارا له
 Qالنجاز الوعد اإللهي.
جاء في غاية المرام للسيد هاشم البحراني:
قال س ��ليمان :فقلت للصادق :Qفكيف ينتفع الناس
بالحجة الغائب المستور؟ قال( :كما ينتفعون بالشمس إذا
سترها السحاب).
ومم ��ا جاء ف ��ي الدعاء لإلم ��ام المه ��دي( :Qاللهم
بح ��ق ليلتن ��ا ه ��ذه ومولودها ،وحجت ��ك وموعوده ��ا التي
قرن ��ت إلى فضله ��ا فضالً فتم ��ت كلمتك صدق� �اً وعدالً،
ال مب ��دل لكلمات ��ك ،وال معقب آلياتك ،ن ��ورك المتألق،

االستقرار النفسي لجماعة االنتظار

مفكر فرنسي
يتحدث عن اإلمام المهديQ

1ـ الكميت بن زيد االسدي
2ـ دعبل الخزاعي
3ـ السيد الحميري
4ـ الورد بن زيد االسدي
5ـ محمد بن إسماعيل الصيمري
6ـ علي بن أبي عبد اهلل الخوافي
7ـ القاسم بن يوسف
8ـ ابن الرومي
9ـ يحيى بن أعقب
10ـ فضل بن روزبهان
11ـ عبد الرحمن البسطامي
12ـ ابن أبي الحديد
13ـ عامر البصري
14ـ أبو المعالي صدر الدين
15ـ السيد حيدر الحلي
16ـ السيد علي خان الموسوي
17ـ الموصلي
18ـ عبد الغني العاملي
19ـ حسن قفطان
20ـ الشيخ محمد السماوي
21ـ بهاء الدين العاملي
 -وغيرهم

من رسائل االمام Qوتوقيعاته

وضي ��اؤك المش ��رق ،والعلم النور في طخي ��اء الديجور،
الغائب المس ��تور ،جل مولده ،وكرم محتده ،والمالئكة
ش ��هده ،واهلل ناصره ،ومؤيده إذا آن ميعاده ،والمالئكة
أمداده ،س ��يف اهلل الذي ال ينبو ،ون ��وره الذي ال يخبو،
وذو الحل ��م ال ��ذي ال يصب ��و ،م ��دار الده ��ر ،ونوامي ��س
العص ��ر ،ووالة األمر ،والمنزل عليه ��م ما يتنزل في ليلة
القدر ،وأصحاب الحش ��ر والنش ��ر تراجمة وحيه ،ووالة
أمره ونهيه .اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم ،المس ��تور
عن عوالمه ��م ،اللهم وأدرك بنا أيام ��ه وظهوره وقيامه،
واجعلن ��ا من أنص ��اره ،واقرن ثأرن ��ا بث ��اره ،واكتبنا في
أعوانه ،وخلصائه ،وأحينا في دولته ناعمين ،وبصحبته
غانمين ،وبحقه قائمين ،ومن السوء سالمين ،يا أرحم
الراحمي ��ن ،والحمد هلل رب العالمي ��ن وصلوات اهلل على
س ��يدنا محمّد خاتم النبيين والمرس ��لين ،وعلى أهل بيته
الصادقي ��ن وعترته الناطقين ،والع ��ن جميع الظالمين،
واحكم بيننا وبينهم ،يا أحكم الحاكمين).
هيأة التحرير

محمد محمود عزيز

إ ّن أهمّ ما يمي ��ز أتباع أهل البيت K
المتطلعين النتظار اليوم الموعود هو حالة
االس ��تقرار النفس ��ي وال ��ذي يميزه ��م عن
غيرهم.
وه ��ذا االس ��تقرار ناش ��ئ م ��ن حال ��ة
االطمئنان المنبعثة من التطلع إلى مستقبل
مشرق ترتس ��م صورته في ذهنية المنتظِر
من خالل فلس ��فة االنتظار الت ��ي يدين بها
إلى اهلل تعالى ،فحاالت اإلحباط الناشئة
من ظ ��روف سياس ��ية تحي ��ط بأتب ��اع أهل
البي ��ت  Kلم تعد ذات أثر على مس ��تقبل
وجودهم بل وحتى على ما يتطلع إليه هؤالء
االتب ��اع م ��ن بن ��اء هيكليته ��م االجتماعية
واالقتصادية والسياسية كذلك.
وه ��ذا راج ��ع إل ��ى م ��ا تحمله فلس ��فة
االنتظار من آمال تعقدها النفسية الشيعية
على قيام دولة اإلمام المنتظر.Q

فعلى المس ��توى الفردي يش ��عر الفرد وهو يعيش حالة
االنتظار باألمل الكبير في تحقيق أهدافه تحت ظل الدولة
المهدوية المباركة،واالحباطات النفس ��ية ال يمكن للفرد
أن يتفاداه ��ا إالّ بم ��ا يعــقده مــ ��ن آمال علــ ��ى تلك الدولة
القادمة التي تبسط العــدل والسالم في ربوع هذه األرض
المقهورة ،فاذا لم يتحقق هدفه عاجالً فان مستقبله في
اآلجل س ��ينجزه ذلك االم ��ام الموعود ،وبذل ��ك فان هذا
الفرد سيكون في حالة أمل دائم وترقب متفائل يصنع من
خالله غده السعيد.
وبذلك فان االستقرار النفس ��ي الذي يعيشه المنتظر
هو إحدى خصوصياته ،وهذا االستقرار سيكون سبباً في
االبداع والتكامل الذاتي.
ام ��ا على المس ��توى الجماع ��ي فان جماع ��ة االنتظار
وهي األخرى تطمح ال ��ى تحقيق برامجها في ضوء اآلمال
المعق ��ودة على ترق ��ب الدولة المهدوية ،وه ��ذه الجماعة
تستشعر معايشة قائدها معها في كل االحوال.

