
شرح دعاء الندبة

لقــد شــاءت األقــدار أْن نعيش في 
زمــان ينبغــي أْن تكون من أبرز ســماته 
وعــدم  الحــق  وضــوح  وخصوصياتــه 
التباســه، بتوّفــر األدوات التــي تبحــث 
عن الحقيقة وكثرتها، وانتشار مصادر 
إليهــا،  الوصــول  وســهولة  الحــقّ، 
فــا يســع اإلنســان الباحــث عــن الحق 
ســوى الوقت اليســير ليقف ناظــراً الى 
الحقيقــة التــي ســّطرتها االقــام وهي 
تتحدّث عن تاريخ لم نره، وشاء الكثير 
مــن الناس أْن يلتبــس وال يصل الينا إال 

مشوّهاً مشوّشاً.
فبمطالعــات يســيرة ووقت محدود 
بالقيــاس الــى مــا نبذله مــن كثير وقت 
ومزيــد جهــد وعنــاء وجهد فــي ترتيب 
معاشنا اليومي يمكن لإلنسان أْن يقف 
علــى صخرة صلبــة تثبت به فــي أمواج 
متاطمة من الشبهات صنعها اإلعام 
المأجــورة،  والصحافــة  المزيّــف 

والتأريخ المدفوع الثمن.
ومــن بين ابرز القضايا التي حاول 

كتّــاب التأريخ تجفيف منابعها وتشــويه 
مــا بقــي نبعــه يتدفــق منهــا، أو تغييــر 
مســار هــذا النبــع علــى اقــل تقديــر، 
وحّقانيــة   Qالمهــدي اإلمــام  قضيــة 
مولــده، وانّــه رجل عربي هاشــمي ولد 
فــي زمــان معيــن ومــن أب وأم تحــدث 
وجودهمــا،  واثبــت  التأريــخ  عنهمــا 
وانحنــى الجميع مــن المؤرخين اجاالً 
واكبــاراً للغصــن الطاهــر من الشــجرة 
الطيبة التي اولدتهQ _اإلمام الحسن 

._Qالعسكري
يحــاول  التــي  الحقيقــة  هــذه  إّن 
الجيــش االعامــي الوهابــي المزيّــف 
أْن يشــوّهها بعــد أْن عجــز عــن محوها 
مــن ســجّات التأريخ ومعاجــم والدات 
حقــودة  أقــام  فانبــرت  االعيــان، 
مدادها سموم قاتلة لتلقي علينا بشبهة 
اســافهم  القاهــا  متهالكــة،  هالكــة 
المقبــورون وســار عليهــا أحفــاد الفكر 
القبــوري الرجعــي الضيــق، إذ يقولون 
إنّــه يكفــي لوهميّــة وخرافــة مــا يدّعيه 

الشــيعة في والدة المهدي أنهم سّطروا 
أربعــة أقــوال فــي والدتــه قــد ذكرتهــا 
األنــوار(  )بحــار  اورد  حيــث  كتبهــم، 
فــي الجــزء 51 صفحــة2 انّها في ســنة 
255هـــ، فيمــا ســجّل فــي ص14 مــن 
نفــس الجزء أنّهــا 256هـ، وما لبث اْن 
عاد وســجّل في ص16 من الجزء نفسه 
انّهــا 254هـــ، ولم يمكــث طويًا حتى 
قــال إنّهــا 257هـــ فــي الجــزء53 ص6 

من بحاره.
فكيــف تؤمنون ايّها الشــيعة بوالدة 
شــخص ولــد أربــع مــرات فــي ســنوات 

متفاوتة.
يتداولهــا  التــي  الشــبهة  هــذه  إّن 
اقزام الوهابية في المنتديات سّطرتها 
كتــب أعــام لهم كالدهلــوي في )تحفة 

االثني عشر( وغيره من المؤلفين.
ولإلجابة عن هذه الشبهة نتحدث 
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 Qلم يكتف اإلمام موسى الكاظم
باألقــوال المؤّكدة للعقيــدة المهدوية، 
واســتخدم  الغيبــة  عمليــاً  مــارس  بــل 
نفس الطرق التي سيســتخدمها اإلمام 
المهديQ أثناء غيبته الصغرى، فقد 
غــاب اإلمــام موســى الكاظــمQ  فــي 
بداية إمامته عــن أعين الناس متخّفياً 
عن الســاطين والجاوزة، كما يذكر 
ذلــك ابــن شــهر آشــوب فــي )مناقبه( 
 Qحينمــا قال: دخل موســى بن جعفر

بعض قرى الشام متنّكراً هارباً.
أمَّا حبســه وســجنهQ فهو ابتعاد 
عــن الناس بشــكل قهــري، وهــو غيبة 
عنهم بشكل من األشكال، وقد امتدَّت 
لســنوات عــدَّة ولكنَّهQ لــم ينقطع عن 
جمهــوره وأتباعــه، بــل كان يراســلهم 
بشــكل دائــم، فقــد أوصــل لنــا التراث 
الكثير من التواقيع الشـريفة وبمواضيع 
متنوّعة كانت تخرج من الحبس تشــمل 
العقائــد وفروع الديــن حتَّى النصّ على 

.Qولده اإلمام علي الرضا
بــل إنَّــهQ اســتعمل آلية الــوكاء 

أيضاً لزيــادة التواصل مــع األتباع، 
يذكر الشــيخ القرشيG في كتابه 

)حيــاة اإلمام موســى بن جعفر
جماعــة   Qأقــام(  :)Q

وأصحابــه،  تامذتــه  مــن 
فجعلهــم وكاء له في بعض 

وأرجع  المناطق اإلســاميّة، 
إليهــم شــيعته ألخــذ األحــكام 

الدينيــة منهــم، كمــا وكَّلهم في 
قبــض الحقوق الشـــرعية لصـــرفها 
على الفقراء من الشــيعة، وإنفاقها 

في وجوه البرّ والخير.
فقد نصَّب المفضَّل بن عمر وكيًا 
لــه فــي قبــض الحقــوق، وأذن لــه فــي 

صرفها علٰى مستحّقيها.
وكذلــك أقــام لــه كاًَّ مــن حبّــان 
الســـرّاج، وزيــاد بن مــروان القندي، 
وعلــي بــن أبي حمــزة، وغيرهــم. وقد 
مــن  ضخمــة  أمــوال  لهــؤالء  وصلــت 
الشــيعة، إالَّ أنَّهم خانوا اهلل ورسوله، 
والقصــور،  الضيــاع  بهــا  فاشــتروا 
وذهبــوا إلــى الوقــف، وأنكــروا إمامــة 

.)Qالرضا
عــن  بســنده   Gالطوســي وروى 
يونــس بن عبــد الرحمن، قــال: )مات 
أبــو إبراهيــمQ وليس مــن قوّامه أحد 
إالَّ وعنــده المــال الكثيــر، وكان ذلــك 
ســبب وقفهــم وجحدهم موتــه، طمعاً 
فــي األموال، كان عنــد زياد بن مروان 
القندي ســبعون ألف دينار، وعند علي 

بن أبي حمزة ثاثون ألف دينار...(.

باإلضافــة الــى وظيفة االنتظــار التي 
يجب أْن يمتاز بها شــيعة اإلمامQ, فإّن 
هناك وظائف أخــرى تترتّب على المكّلف 
فــي عصر الغيبة، وهــي في حقيقتها فرع 
االنتظــار التكاملي أو االنتظار اإليجابي, 
تعــزّز ارتبــاط المكلــف  وهــذه الوظائــف 
معهــا  المكلّــف  ويستشــعر   ،Qباإلمــام

وجودهQ, ومن أهم تلك الوظائف: 
Q أواًل_ الدعاء لإلمام

فمــن خصوصيات االنتظــار الصحيح 
أْن يكــون المنتظــر دائــم الدعــاء لإلمــام

Q،وذلــك بعــد كل فريضــة أو في مظان 
اســتجابة الدعاء, وقــد وردت عن األئمة

Kنصــوص مــن هــذه األدعيــة يقرأهــا 
المكّلف بعد كل صاة يومية.

ثانيًا- التصدّق عنه
فإّن ســامة اإلمــامQ أهم ما يصبو 
ســامة  ســامته  ألّن  المكلّــف،  إليهــا 
بهــا,  التفريــط  يمكــن  فــا  الديــن، 
والصدقة إحدى مناشــئ ضمان ســامته

Q, بل تؤّكد حالة التصدّق عنهQ مدى 
اهتمــام المكّلف به وارتباطــه معه وصلته 

بــه, وبذلك تثبت الصدقة صدق المكلف 
في تعاطيه مع اإلمامQ، وكونه أعزّ من 

نفســه ومــن أهلــه، وذلك حينمــا يقدّم 
الصدقــة عنــهQ علــى الصدقة عن 

نفسه وعن عياله.
الخيــر  عمــل  ثالثًا_إهــداء 

والثواب إليه
الحــجّ  خــال  مــن  وذلــك 
مــن  كثيــر  يفعلــه  كمــا   _Qعنــه

 Kالمؤمنين_ أو زيارة مراقد األئمة
عنــه, أو القيــام بــأي عمــل خيــري ينوي 
إهــداء ثوابــه إليــهQ وبذلــك ســيحصل 
المكلّــف علــى رضــا اإلمام عنــه، فضًا 
عــن ثواب الحجّ أوالزيارة أو أعمال الخير 
دون أْن ينقــص منهــا شــيء, ونظيــره ما 
روي عن اإلمام العســكريQ،قال داوود 
الصرمي: قلت له: إنّي زرت أباك وجعلت 

:Q ذلك لك فقال
لــك بذلك من اهلل ثواب وأجر عظيم 

ومنّا المحمدة.
رابعــًا_ الحرص علــى معرفة أخباره

Q منــذ والدتــه الشــريفة حتــى ظهــوره 

المبارك.
ويشــمل ذلــك تأريــخ حياتــه وعصــره 
وحيثيــات غيبتــه حتــى معرفــة عامــات 
تكامــل  للمكلّــف  ليتســنّى   ,Qظهــوره
مــن  وهــي  البرهــان   ووضــوح  المعرفــة 
متطلبــات انتظــاره, ولمــا كان االنتظــار 
وهــو أفضل العبادة_ كما ورد عنهم_ فإّن 
وعيــاً في عبــادة وفهماً فــي معرفة , خير 

من جهل في طاعة وتمسك في تضليل.

وشــرح  متواصــًا  الحديــث  زال  مــا 
دعــاء  الشــريف،  الدعــاء  هــذا  فقــرات 
الندبــة، وقــد وصل بنا الحديث إلى شــرح 
الفقــرة التالية: )اَيْنَ بَقِيَُّة اهللِ الَّتي ال تَخْلُو 

مِنَ اْلعِتْرَةِ اْلهادِيـَةِ(.
لقــد ذكــر أهــل البيــتK أّن اإلمــام 
المهــديQ هو بقيــة اهلل للنّــاس من ذريّة 
المصطفــى المطهّرين، حيــث ذكر اإلمام 
 Qحديثــاً عــن اإلمــام المهدي Qالباقــر
قــال فيــه: )القائــم منّــا منصــور بالرعــب 
مؤيّد بالنصر...فإذا خرج أســند ظهره إلى 
الكعبــة... وأوّل ما ينطق بهذه اآلية: )بَقِيَّتُ 
ِ خَيْــرٌ َلُكمْ ِإْن ُكنْتُمْ مُؤْمِنينَ(، ثم يقول  اهللَّ

أنا بقيّة اهلل في أرضه وخليفته وحجّته(.
وقــد ذكــر اإلمــام الصــادقQ ذلــك 

أيضــاً حينمــا تحدّث عــن االئمــة وعددهم 
بعــد رســو اهللN: )أولهم أميــر المؤمنين 
علــي بن أبي طالب وآخرهــم القائم بالحقّ 

بقيّت اهلل في األرض وصاحب الزّمان(.
وفي الزيــارة التي أراد اإلمام المهدي
Q أّن يــزار بهــا إذا أراد أحــد المؤمنيــن 
زيارتــهQ، قال: )الســام عليك يــا بقيّة 

اهلل في أرضه(.
والكلمــات  النوريّــة  المقاطــع  فهــذه 
المضيئة مــن أهل البيتK بحقّ إمامنا، 
العبــارة  هــذه  اّن  اهلل.  بقيّــة  بانّــه  تصفــه 
)بقيــت اهلل( المباركــة التــي نســبت اإلمام 
الى اهلل ســبحانه وتعالى، وانّه هو الغصن 
الطاهــر الوحيــد الباقــي من تلك الشــجرة 
المباركــة، هــي تريــد أْن تقــول ان الباقــي 

من اهلل سبحانه وتعالى في األرض هو هذا 
الغصــن، فمن أراد أْن يستمســك بشــجرة 
طوبــى، وأْن يصــل إلــى ثمار تلك الشــجرة 
البقيــة  بهــذه  يتمســك  أن  البــدّ  الطيبــة 
الباقيــة، وكأّن اآليــة والروايــات تريــد أْن 
تشــير الى أنّه في ازمان ســبقت كان هناك 
تمثيل أكبر ووجود أوسع هلل سبحانه وتعالى 
في األرض، وكان أكثر من غصن، ويمكن 
لإلنســان أْن يلجــأ إلــى أي منهــم، فيصــل 
الــى اهلل ســبحانه وتعالــى، والواقــع أيضاً 
 Nيشــهد بذلــك، ففــي زمــن رســول اهلل
كان الغصــن النبــيN موجــوداً والفاطمي 
والعلــوي والحســني والحســيني، فخمســة 
اغصان لتلك الشجرة الطيبة موجودة،... 

اإلمــام المهــدي هــو محمــد بــن الحســن العســكري
 ،Kوهــو اإلمام الثاني عشــر من أئمــة أهل البيت،Q
وقد ولد في ســامراء ليلة النصف من شــعبان سنة خمس 
لهــا  ولــد يقــال  أمّ  وُأمــه  وخمســين ومائتيــن للهجــرة، 
نرجــس، وكانت ســنّه عنــد وفاة أبيهQ خمس ســنين، 
آتــاه اهلل فيهــا الحكمــة كمــا آتاها يحيــىQ صبيا، وقد 
اعتــرف بذلــك ابن حجر حيث ذكرهQ فــي آخر الفصل 
مــن البــاب 11 من )صواعقه(، وقد جعل اهلل هذا الغام 
إمامــاً فــي حال الطفولــة الظاهرة، كما جعل عيســى بن 
مريــمQ في المهد نبيًا، وقد ســبق النــص عليه في ملّة 
اإلســام، مــن نبي الهدى جدّهN ،ثــم من وصيّه أمير 
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــبQ، ونــصّ عليــه االئمة
K، كلهم واحداً بعد واحد إلى أبيه الحسنQ، حيث 
نــصّ أبــوه اإلمام الحســن العســكريQ عليه عنــد ثقاته 

وخاصّة شيعته.
غاب اإلمام المهديQ اعتباراً من وفاة أبيه اإلمام 
الحســن العســكريL، غيبــة اســتمرت قرابة ســبعين 
عامــًا، وســميت الغيبــة الصغــرى، وقــد مثّلــه فيها عند 
شــيعته نــواب أربعة كانــوا معلوميــن لديهم، وعنــد وفاة 
رابــع اولئك النــواب غاب اإلمامQ غيبتــه الكبرى والتي 

ما زالت مستمرة لحد هذا الزمان.
وكان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده الشــريف، وكان 

ســلف الشــيعة علــى عهــد ائمــة الهــدى الباقروالصــادق 
والكاظــم والرضا والجــوادK يعلمون بــأّن المهدي إنّما 

.Qهو الوصي التاسع من ذرية الحسين
لقد شقّ االعتقاد بالمهدي المنتظرQ طريقه بيسر 
وســهولة إلــى قلــوب كل المســلمين وعقولهــم، واعتبــره 
المســلمون جزءاً مــن عقيدتهم اإلســامية، وحكماً من 
مــن تعاليمهــا، فالمســلمون كافــة  أحكامهــا، وواحــداً 
مــع اختــاف أصولهــم وتوجّهاتهم السياســية وثقافاتهم 
المختلفــة يعتقــدون بحتميّة ظهــور المهــدي المنتظر في 

آخر الزمان.
لقــد اســتمدّ المســلمون االعتقــاد باإلمــام المهــدي 
المنتظر واستقوه من منبع أو مصدر واحد هو اإلسام، 
فاإلســام هو الذي جــاء بنظرية المهدي بــكل تفاصيلها 
وكليّاتهــا، وهــو الــذي كلّــف أتباعــه ومعتنقيــه باالعتقاد 
بها، وااللتزام التام بهذا االعتقاد كغيره من المعتقدات 

النابعة من صميم اإلسام.
)ويُعنى باإلسام على الصعيد القانوني أو الحقوقي 
_اآلمــر والناهــي والمحلّــل والمحــرّم_ أي كل ما جاء به 
القرآن الكريم وبيان النبيN لهذا القرآن، ســواء أكان 
البيان بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، ويســمّى هذا البيان 
بالســنّة المطهرة(. انظر كتاب )حقيقة االعتقاد باإلمام 

المهدي المنتظر( ألحمد حسين يعقوب.

وألّن اإلســام آخر األديان الســماوية، وألّن محمداً 
خاتم النبيينN، فقد أجاب اإلســام على التســاؤالت 
البشــرية كافــة فــي مــا مضــى وفــي مــا يأتــي، وغّطــى 
االحتياجــات اإلنســانية مجتمعــة، وعلــى كل األصعــدة 

الازمة لنمو الحياة اإلنسانية وتطوّرها ورقيّها.
فما من شيء على االطاق إالّ وجاء به القرآن وبيّنه 
النبــي الكريمN بالقــدر الذي يســتوعبه كل المكلفين، 
وتصديــق ذلــك قولــه تعالــى فــي ســورة النحــل آيــة 89: 

ْلنَا عَلَيْكَ اْلكِتَابَ تِبْيَاناً لُِّكلِّ شَيٍْء(. )وَنَزَّ

جهاد المقاتلين المنتظرين
تنهــض اأُلمّــة من واقعهــا المريــض لتتعافى 
وتصحــو اتّكاًء علــى أطروحة تنهض بهــا أو رجال 

تتكئ عليهم.
وقــد عاشــت اأُلمــم علــى اختــاف ثقافاتها 
وعقائدهــا حــاالت بيــن الصحّة والمــرض، وبين 
التخاذل واالنكســار، وبين االندفــاع واالنتصار، 
وسّطر التأريخ لنا أسباب خنوع اأُلمم، كما سّطر 

أسباب شموخها.
اليــوم  نشــهد  أْن  حّقــاً  المؤســف  ومــن 
ولدتــه  شــخص  أعظــم  أُلمــة  وتخضّعــاً  خنوعــاً 
قبلــه  مــن  تشــهد  لــم   ،Nالبشــرية،محمد
اأُلمّــة  هــذه  تصعــق  أْن  بــدّ  وال  ذلــك،  اأُلمــم 
لترجــع إلــى جذورهــا وتســير فــي خــط يضمــن 
مــن  الكثيــر  فشــلت  وقــد  أفرادهــا،  اســتقامة 
الحــركات واألفكار اســتنهاضاً لهــذه اأُلمّة، ولم 
يكتــب النجــاح إالّ للقليــل منهــا ولفتــرات زمنيــة 
محدودة،فيما ســجّل التأريخ وفي عمق اإلمتداد 
اإلسامي حركة أرّخ الزّمن انتصارها منذ ساعة 
وأدهــا ومــا زالــت إلــى اليــوم تبعــث روح التفاؤل 
واألمل،فضــاً عن إمكانات أخــذ هذه اأُلمّة إلى 
شــرفات العــزّة واإلباء،لــو ســارت عليها،تلــك 
هــي صرخة اإلصاح الحُســيني بكربــاء حينما 
لطلــب  خرجــت  أنّنــي  البشــر:  ضميــر  خاطــب 
اإلصــاح فيكــم وأُلرجــع مســاركم إلــى مــا كنتم 

.Nعليه في زمن جدّي
وبقيت هذه الشــعلة متوقدة في نفوس بعض 
أفــراد هــذه اأُلمّة، تتوّقــد لتضيء للعالــم وتريه 
طريــق الخاص فــي زمــان، ويخمدهــا الباطل 

وتكالب األعداء في زمان آخر.
واســتمدّ منهــا رجــال ســاروا علــى نهجها، 
فكانــوا هــداة حــقّ للبشــرية، ورجــال اســتقامة 
باإلنحــراف  مُلــئ  طريــق  فــي  أمثلــة  ضربــوا 
واإلعوجــاج، وكتــب مــداد السّــماء لهذه الشــعلة 
أنّهــا لــن تخمــد وسيتســّلم رايتهــا رجــل الزّمــان 
ليضــيء الكون بإصاح ُاســتمدّ من حاملها األوّل 

ومصحّح مسيرتها الوارث.
فــكان حّقاً يصــدق على اتباع هذه المســيرة 
قــول نبيّهــم فيهــم: )أفضــل جهــاد ُأمّتــي انتظار 

الفرج(.
فهــذا الجهــاد الــذي يحملــه هــؤالء االفراد 
هــو جهــاد علــى كل األبعــاد، ويهــدف الجميــع 
ليخلّــص المجموع مما هم فيه من مرض وإذالل 
وقهر،ويعيــد إلى اأُلمّة نظارتها وشــبابها بعد أْن 
ُاصيبت بالشــيخوخة والعنوســة بســبب تكاســلها 

وخمولها.
حقــاً اّن جهاد المنتظرين هو جهاد مقاتلين 
صابريــن، فالمنتظــر إلمامــه في ســاحة القتال 

جمع الحسنين جهاد االنتظار وجهاد القتال.
رئيس التحرير
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. . . . .تمهيــــــــدنا

تعتبــر مســألة الســفارة والنيابة عن 
المناصــب  مــن   ،Qالمهــدي اإلمــام 
الهامّة والخطيــرة، كونها تُعطي حاملها 
وصاحبهــا درجــة رفيعــة ومنزلــة كبيــرة 
فــي داخــل المجتمــع اإلســامي، فضًا 
عــن إعطائــه صبغــًة شــرعية منصــوص 
عليها من قبل شــخص اإلمامQ نفسه، 
وهذا األمر له بُعدُه الخاص على مســتوى 
حصــول الســفير أو النائــب علــى صفــةٍ 
تخوّلُــهُ إمكانيــة اســتغال فرصــة تحويل 
أمر الســفارة إلى االستفادة من كثير من 

األمور لمصالحه الشخصية.
وألهميّــة هــذا المنصب نــرى اإلمام 
مــن  الكثيــر  فــي  أّكــد  قــد   Qالمهــدي
الرســائل والتوقيعات الصــادرة عنه على 
وإعطائهــم  وســفرائه،  وكائــه  توثيــق 
صفــات تؤهّلهــم لتحمّــل مســؤولياتهم، 
وكذلــك  الســفارة،  بأعبــاء  والنهــوض 
نرى حــرص اإلمامQ علــى إبراز بعض 
المعجزات لهــم تأكيداً وحرصاً منه على 
عدم التشكيك بهم من قبل الناس، وقد 
أدّى هؤالء الوكاء دورهم بأفضل وجه، 
وتحمّلوا أعباء المسؤولية الموكلة إليهم، 
 Qواســتطاعوا تنفيذ كل ما أراده اإلمام
فــي عصر الغيبة الصغــرى، وكانوا مثًا 

أعلــى فــي التضحيــة والفــداء في ســبيل 
الحفاظ على اإلمامQ وحمايته وإيصال 

رسالته إلى الناس.
الموقــع  هــذا  ألهميــة  ونظــراً 

الحسّــاس بمــا يحمله مــن إمكانية 
االســتغال المعنوي والمــادي برز 

العديد من األصــوات التي ادّعت 
حصولها على شــرف السفارة كذباً 
وزورًا، وذلــك بعد أعوام قليلة من 

بــدء عصــر الســفارة والنيابــة وكان 
مــن أبرز أســباب هــذه اإلدعــاءات أحد 

أمرين:
األول: محاولة اكتساب هذا الشرف 
والمنصــب المعنــوي بين النــاس، لكون 
الســفير من جملة مهماتــه زعامة وقيادة 

المجتمع.
المرجــع  هــو  الســفير  أّن  الثانــي: 
األساس في تسّلم األموال الشرعية نيابًة 
عــن اإلمــامQ. وهــذا مــا كان واضحــاً 
وجلياً في بعض المدّعين للســفارة الذين 

كان هدفهم الحصول على المال فقط.
وادّعــاء  االنحــراف  طــاول  وقــد 
الســفارة شــريحة مــن أصحــاب اإلمــام 
المهــديQ كما حصل من قبل مع ســائر 

.Kاألئمة

ففــي عصــر اإلمــام الهــادي واإلمام 
الحسن العسكريL انحرف عن الخط 
القويــم والصــراط المســتقيم ألئمة أهل 
البيــتK عــدد مــن أصحابهمــا الذيــن 
وشــرف  مُشــِرقة،  ســوابق  لهــم  كانــت 
اللقــاء الدائم مــع اإلمامين العســكريين
L، ورووا عنهمــا األحاديــث ودوّنوهــا 
في الكتب، ولكنّ ضعف اإليمان، وعدم 
اإلخــاص ووجــود القابليــة عنــد هــؤالء 
لانحراف والطمع في األموال والشــهرة 
االجتماعيــة أدّى إلــى ســوء العاقبــة عند 

هذه الفئة من الناس.
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إّن حياة اإلمام المهديQ وأعوانه في غيبته 
هــي )أمــر من أمر اهلل وســرّ من ســرّ اهلل وغيب 
من غيب اهلل( ومن هنا فإنّاالئمةK لم يذكروا 
تفاصيل هذه الغيبة ولم يكشفوا عن أسرارها إال 

القليل الذي سمح لهم بالحديث عنه.
ففــي )علل الشــرائع( /245/1 عن عبد اهلل 
بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر 
بــن محمــدQ يقــول: )إّن لصاحــب هــذا األمــر 
غيبة البد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له: 
ولــم جعلت فداك؟ قــالQ ألمر لم يؤذن لنا في 
كشــفه لكم، قلت فمــا وجه الحكمة فــي غيبته؟ 
قــالQ وجــه الحكمة فــي غيبته, وجــه الحكمة 
فــي غيبات من تقدمه من حجج اهلل تعالى ذكره 
أْن وجــه الحكمــة فــي ذلــك ال ينكشــف إالّ بعــد 
ظهــوره, كمــا ال ينكشــف وجــه الحكمة لمــا أتاه 
الخضــرQ من خرق الســفينة, وقتــل الغام, 
وإقامة الجدار لموســىQ إال وقت افتراقهما يا 
ابن الفضل: إّن هذا االمر من امر اهلل وســر من 
ســر اهلل وغيب مــن غيب اهلل، ومتــى علمنا انّه 
عــزّ وجل حكيم صدّقنا بأنّأفعاله كلها حكمة وإْن 

كان وجهها غير منكشف لنا(.
أقــول الروايــة التاليــة توضــح بعض اســباب 
عدم االذن لهم بالكشــف عن اســرار هذه الغيبة 
ففــي )الكافــي( 368/1 عــن ابي حمــزة الثمالي 
قــال: ســمعت أبا جعفــرQ يقــول: )يا ثابــت إّن 
اهلل تبــارك وتعالــى قــد كان وّقت هــذا األمر في 
السبعين, فلما أْن قتل الحسينQ اشتدّ غضب 
اهلل تعالــى على أهل األرض, فأخّره إلى أربعين 
ومائــة, فحدّثناكــم فاذعتــم الحديث فكشــفتم 
قنــاع الســتر، ولــم يجعــل اهلل له بعــد ذلك وقتا 
اْلكِتَا )ويَمْحُواللّهُمَايَشَــاءوَيُْثِبتُوَعِندَهُُأمُّ عندنــا 
ِب(. قــال ابو حمــزة: فحدثت بذلك ابا عبد اهلل

Q فقال: قد كان كذلك(.
فــي  األمــر  هــذا  )وقــت  معنــى  لعــّل  أقــول 
الســبعين( أي جعل اهلل تعالى في سابق علمه اّن 
األرض تمــأ االرض قســطا وعــدال بعدما ملئت 
ظلما وجورا في هذا الوقت وهو ســنة سبعين من 

الهجــرة أي فــي عهــد االئمّــة وقبــل والدة اإلمام 
المهديQ ولما قتل اإلمام الحســينQ تغيرت 

المصلحة و اقتضى تأخيره.
ولكــنْ يــرد على _اّن البــداء هلل تعالى حصل 
بعد قتل الحسينQ_ األخبار الواردة عن النبي
Nإّن ذلــك ال يكــون إالّ على يد اإلمــام المهدي

Q في آخر الزمان.
قــال المازندراني في )شــرح أصول الكافي( 
332/6: قولــه )قــدكان وقــت هــذا االمــر فــي 
الســبعين( توقيت ظهور هذا االمر في الســبعين 
مــن الغيبــة علــى الظاهــر أو مــن الهجــرة علــى 
احتمال بعيــد _حتى يرجع الخلق إلى دين واحد 
_توقيــت بدائي فلذلك جــرى فيه البداء. أو غيّر 
الســبعين الى ضعفــه وهو مائة واربعــون ثم غيّر 
ضعفــه الــى مــا شــاء اهلل.... ولم يجعــل اهلل لما 
بعــد ذلــك وقتا عندنــا، أي لم يجعل لنــا توقيته 
بعــد ذلك, وال يجــوز لنا اظهار وقتــه, ويحتمل 
أْن يكــون المــراد انّه لم يجعل لنا علما بوقته بعد 

ذلك(.
وعلــم مــن قــول المازندراني )توقيــت ظهور 
هذا االمر في الســبعين من الغيبة على الظاهر( 
أي يكــون توقيــت الظهــور بعــد ســبعين عاما من 

.Qغيبة اإلمام المهدي
ويــرد علــى قوله هذا اخبار اإلمــام ابو جعفر
Q بــان ذلك يكــون قبل الغيبة وبعــد قتل اإلمام 

.Qالحسين

وقال الشــيخ الطوسي في )الغيبة( ص428: 
فالوجــه في هذه االخبار أْن نقــول _إْن صحت_ 
انّــه ال يمتنــع أْن يكــون اهلل تعالــى قــد وّقــت هذا 
األمــر فــي االوقات التــي ذكرت, فلمّــا تجدّد ما 
تجــدّد تغيّــرت المصلحــة واقتضــت تأخيــره الى 
وقــت آخــر, وكذلــك فيما بعــد, ويكــون الوقت 
األول, وكل وقت يجوز ان يؤخر مشــروطا, بان 
ال يتجــدد مــا يقتضــي المصلحة تأخيــره الى ان 
يجيء الوقت الذي ال يغيره شيء فيكون محتوما. 
وعلــى هــذا يتأول ما روي فــي تاخير االعمار عن 
اوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء )والصدقات( 
وصلــة االرحــام, ومــا روي في تنقيــص االعمار 
عــن اوقاتهــا الى مــا قبله عند فعــل الظلم وقطع 
الرحــم وغيــر ذلك, وهــو تعالــى وان كان عالما 
باالمريــن, فا يمتنع ان يكــون احدهما معلوما 
بشــرط واآلخــر بــا شــرط, وهــذه الجملــة ال 

خاف فيها بين اهل العدل(.
اقــول: قــد يكــون هنــاك اكثــر مــن بــداء هلل 
تعالى في هذه المسألة واّن جميع ذلك علمه اهل 
 Nوكان آخره هو ما اخبر به النبي ،Kالبيــت
ان ذلــك يكــون فــي آخر الزمــان على يــد اإلمام 

.Qالمهدي
ولعــل معنى قول اإلمام الباقرQ )ولم يجعل 
اهلل لــه بعد لك وقتا عندنا( أي لم يجعل اهلل لنا 
أن نحدّثكم عن وقت الظهور، وليس معناه انهم 

يجهلون وقت الظهور.

فــي  فالوجــه  ص42٨:  )الغيبــة(  فــي  الطوســي  الشــيخ  قــال 
هــذه االخبــار أْن نقــول _إْن صحــت_ انّــه ال يمتنــع أْن يكون اهلل 
تعالــى قــد وّقت هذا األمــر في االوقــات التي ذكــرت, فلمّا تجدّد 
مــا تجــدّد تغيّــرت المصلحــة واقتضــت تأخيــره الــى وقــت آخــر, 
وكذلــك فيمــا بعــد, ويكــون الوقــت األول, وكل وقــت يجــوز ان 
يؤخــر مشــروطا, بــان ال يتجــدد مــا يقتضــي المصلحــة تأخيره 
الــذي ال يغيــره شــيء فيكــون محتومــا الــى ان يجــيء الوقــت 

البداء يف وقت الظـــــــــــــــهور

دراسات
2

زمزم

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تعــد قصيــدة دعبــل الخزاعــي التائيّــة مــن اروع مــا 
ورثنــاه عــن االدب الهادف والوالئي. ولعل األروع في هذه 
القصيدة هو البيتان اللذان انشــأهما اإلمام الضامن ابو 

الحسن الرضاQ وقد ورد فيهما:
وقبــر بطوس يا لها من مصيبــــــة

الحّت على االحشاء بالحرقات
الى الحشر حتى يبعث اهلل قائمًا

ينّفس عنّـــــا الهــــمّ والكربــــــات
 Qوتواتــر انتســاب هذيــن البيتيــن لإلمــام الرضــا

يغني عن البحث في صحّة هذا النسبة.
وهنــا ما قد يلفت االنتباه في كام المعصوم وهو أّن 
اإلمــامQ يقول: إّن هــذه المصيبة بزفراتهــا وحرقاتها 
وآهاتها وآالمها باقية الى يوم الحشر، وهذا مما ال شك 

فيه، ولكنّ في قول اإلمام:
)الى الحشــر حتى يبعث اهلل قائمًا( يستشــم منه أّن 
الحشــر هو يوم الظهور، فهو اليوم الذي ينّفس فيه اهلل 

تعالى عن المؤمنين الحرقات والكربات.
تُرى هل أّن يوم الظهور هو يوم الحشر؟.

أو أّن هناك حشرين أحدهما حشر مهدوي؟.
أم ماذا؟.
ــــــــــــــــــــــــ

نقاء

إّن الســاعة فــي مصطلــح القــرآن والســنة والعتــرة 
.Qساعتان: إحداهما ساعة ظهور اإلمام المهدي

والثانية ساعة القيامة.
والحشر في مصطلح الشرع له إطاقان:

حشــر البعض عند ظهــور اإلمام المهــديQ )وَيَوْمَ 
نَحْشُرُ مِن ُكلِّ ُأمَّةٍ َفوْجًا(. أي زمرة ال جمع.

ألن اهلل تعالــى يخــرج فــي ذلــك اليــوم جمعــاً مــن 
الظالمين لانتقام منهم قبل يوم القيامة.

وليــس هــذا اليوم هو يوم القيامــة، ألّن يوم القيامة 
يجمــع اهلل تعالى فيه جميع الخائق، كما قال ســبحانه 

وتعالى:
)وَحَشَرْنَاهُمْ َفَلمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ َأحَدًا(.

ــــــــــــــــــــــــ
أبو محمد األسدي

 Kأنــا معك في أّن الســاعة في روايــات أهل البيت
لهــا مصداقــان، يــوم القيامــة الكبــرى، ويــوم القيامة 

.Qالصغرى بظهور اإلمام المهدي
ولكــنْ أودّ أْن ألفــت نظركــم أختــي العزيــزة وجميــع 
األخــوة المنتظرين إلى أّن مســألة الرجعــة محل خاف 
بيــن علمــاء المذهب، من حيث داللة اآليــات والروايات 

عليها، وعلى سعتها وضيقها..
وبخصــوص قولــه تعالى )وَ يَــوْمَ نَحْشُــرُ مِــنْ ُكلِّ ُأمَّةٍ 
َفوْجــًا( هنــاك كام بينهــم فــي إمكانيــة داللتهــا علــى 
الرجعــة أو عدمــه، وباإلمــكان الرجــوع إلــى )موســوعة 
اإلمــام المهديQ للســيد محمد الصــدر ج 3 ص 637( 

لمعرفة المناقشة فيها.
ويمكن أْن نطلق اسم )الحشر( على يوم قيام اإلمام 
المهــديQ ويكــون مدرك التســمية أمــوراً محتملة، مع 
ماحظــة المعنــى اللغــوي للحشــر )يراجع لســان العرب 

البن منظور مادة )حشر((:
1- الحشر يطلق ويراد منه الجمع، فيكون المعنى: 
إّن اهلل تعالى يجمع للمهديQ أصحابه من جميع أنحاء 

األرض إذا حان الحين.
2- ويطلق الحشر ويراد منه: الجاء عن األوطان، 

فيكــون المعنــى إن اإلمــام المهــديQ ســيجلي ويبعــد 
المنافقيــن والكافرين والمشــركين عــن أوطانهم، ألنّه 

الذي سيرث األرض ولو بعد حين.
3- ويطلــق الحشــر ويــراد منه: اإلهــاك، قال في 

لسان العرب: حشرت السنة مال فان: أهلكته.
والمعنــى علــى هــذا واضــح، حيــث أنهQ ســيهلك 

أعداء اهلل تعالى وأعداء رسوله وأهل بيته الطاهرين.
ــــــــــــــــــــــــ

الغائب

السام عليكم
بنظــري القاصر أّن الظاهــر من كام اإلمامQ هو 
الحشــر المقصــود والمتعارف، أي يــوم القيامة، أي أّن 
هــذه المصيبــة تبقــى إلــى الحشــر، ولكنْ هنــاك مقطع 
 Qزمانــي قبــل الحشــر وهــو ظهــور الحجّة بن الحســن

ينّفس ويخّفف من هذه المصيبة.
فبنــاء على هــذا، العاقة لــه بالحشــر المهدوي، 
سواء صدقت التسمية أم ال، علماً أنّه اليوجد لدينا هذا 
المصطلــح فــي التاريــخ الروائــي والحديثي ألهــل البيت
K، صــح هــو مو جــود في الرجعة والمســمى بالحشــر 

األصغر )يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ ُكلِّ ُأمَّةٍ َفوْجًا(.
ومن اشكل عليها كاالخ االسدي حفظه اهلل، فينغي 
أوّالً عــدم اإلحالة على كتاب، بل األولى أْن يأتي بالنص 
المذكور في الموســوعة لمناقشــته، ثــم أّن الروايات قد 
دلّــت علــى ذلــك ونصّت عليــه، فامجــال لاجتهاد في 

مقابل النص واْن ورد في كتاب مهم.
ــــــــــــــــــــــــ

الباحث

اقتباس:
المشــاركة األصليــة كتبت بواســطة زمزم مشــاهدة 

المشاركة
)ال شــك فــي أّن المصائــب التــي حلــت بســاحة أهل 
البيتK عظيمة وجليلة، وال شك في أّن اإلمام الرضا

Q فــي هذيــن البيتين قد قصــد المعانــي الحقيقية في 
كامه وال مبالغة وال مجاز في األمر.

الحشــر  علــى  الحشــر  حمــل  مــن  البــدّ  وحينئــذ 
المعروف(.

هــذا أوّل الكام فــي اّن اإلمامQ قصد هنا المعنى 
الحقيقي من الحشــر، خصوصاً مع القرينة التي اشرت 
إليهــا أيّهــا العزيــز زمــزم, فقطعــك يحتــاج إلــى دليــل 
يتناســب وعــدم تــردّدك، واّن هــذا المــراد هــو حقيقي 

بامجال للشك فيه.
ثــم اّن الظاهر من ســياق البيتين على لســان اإلمام
Q أّن إرجاع حقوق أهل البيتK ســيرجع إليهم, وان 

ال معنى لرجوعه إليهم في يوم الحشرالحقيقي.

ياسين حسن السالمي. . . . .

الحوار املهدوي
الحــــــــــــــــــشر املـــــــــهدوي

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 

المهديQ االتي:

www.m-mahdi.info/forum/

مــا زال الحديــث متواصــًا وشــرح فقــرات 
الزيارة المهدوية المباركة، زيارة آل ياسين، 
وقــد وصل بنــا الحديث إلى شــرح المقطع: )يَا 

مَوْاَليَ شَقِيَ مَنْ خَاَلَفُكمْ وَسَعِدَ مَنْ َأَطاعَُكمْ(.
هــذا المقطــع مــن الزيــارة الشــريفة علــى 
صغــر حجمــه يتمتّــع بمداليل عميقــة ودقيقة، 
وتمّثل بعداً عقائدياً ومعرفياً ألتباع مدرسة أهل 
البيــتK، إذ يتضمّــن _ونذكر هنا إشــارات 

لما يتضمّن_ وعلى شكل نقاط:
 1- إّن اهلل سبحانه وتعالى لم يتّصل بعباده 
بشــكل مباشــر، وإنّما بعث إليهم من يســوقهم 
إلــى مرعــى عبوديّته وطاعته، وأّن الشــقيّ من 
يخرج عن القطيع، والسعيد من يقتدي بقائده 
ومرشــده ويطيعــه، وقــد أّكــدت السّــنن التــي 
جــاءت بهــا اآليــات والروايات ذلــك، ولعّل من 
بيــن أصرحهــا قوله تعالــى: )وَ َلَقــدْ وَصَّلْنا َلهُمُ 
اْلَقــوَْل َلعَلَّهُــمْ يَتََذكَّــرُوَن(، وقوله تعالــى: )مَنْ 
يُطِــِع الرَّسُــوَل َفَقــدْ َأطــاعَ اهللََّ...( فهمــا يداّلن 
بوضــوح علــى أّن الــذي يريــد أْن يرتبــط بــاهلل 
ســبحانه وتعالــى البــدّ أْن يتّخذ واســطة توصله 

إليه عزّ وجل، وأْن يطيع هذه الواسطة.
2- إّن هــذا االتصال باهلل ســبحانه وتعالى 
يمّثل منظومة الدين الذي فصّلها القرآن وسنّة 
العترة، وليست السنّة هي سنّة النبيN فقط 
ومــا تحــدّث بــه ألمّتــه، بــل إّن الســعادة التــي 
ضمّنهــا القرآن نتاج طبيعــي لمن آمن بمجموع 
الشــقاء  واّن  اســتثناء،  دون   Kالبيــت أهــل 

االبــدي مــازم لمــن انكــر، ولــو كان واحدًا، 
فمن آمن باألئمّة فضًا عن سيّدهم رسول اهلل
N، ولــم يؤمن بقائمهــم وآخرهمK فكأنّما 

لم يؤمن بشيء، والزمته الشقاوة الدائمة.
3- إّن هذا المقطع جاء ختماً لما تقدّم من 
حديث في الزيارة المباركة عن قضايا وعقائد 
يجــب االيمان بها، وحيث أّن الســؤال الطبيعي 
مــن القــارئ لهــذه الزيــارة الشــريفة يتحــدث 
ويقــول: ومــا هــو جزائــي إْن آمنــت واعتقدت؟ 
الســعادة  أّن  واضــح  وبشــكل  الجــواب  فيأتــي 
األبديــة تازمــك، وإْن لــم تؤمــن فإّن الشــقاء 
هــو الــذي يازمــك، ثم يســأل الســائل عن أن 

المخالفة الموجبة للشقاء هي في أي شيء؟.
فيأتــي الجــواب أّن ظاهر الزيــارة المباركة 
والمقطــع الــذي نتحــدّث عنــه يلزمنــا بالّطاعة 
التامّــة وفــي كل شــيء، وتجنّــب المخالفة أليّ 
  ،Kشــيء، كمــا الزمنــا اإليمان بهــم جميعًا
فابــدّ أْن تكــون طاعتنــا لهــم جميعــاً وفــي كل 
شــيء، ليكــون ختام ذلــك هو أّن مــا تقدّم من 
شــهادتنا وطاعتنــا الذي يضمن لنا ســعادتنا، 
أّن ذلــك شــهادة مودعــة عند أميــن اهلل، وأنّه 
سيســلمها لنا عند احتياجنا إليهــا، ومن أولى 
منه بالشــهادة على ما أودعنا من أمور خطيرة 

ومهمّة 
وقد تقدّم شرح شــهادتهQ عندما شرحنا 
المقطع )ُاشــهد يا مــوالي...(، فنحن أردنا أْن 
نبتــدأ بجعــل اإلمــامQ شــهيداً على مــا نعتقد 

بجعلــه  ونختتــم 
مــا  علــى  شــهيداً 
اعتقدنا، وهذا هو 
مدلول مــا تحدثت 
الروايــات  عنــه 
بــل  الشــريفة، 
الزيــارة  وهــذه 
إذ  المباركــة، 
تقــدّم منا الحديث 
عــن معنــى قولهــم

األول  )أنتــم   :K
فهم  واآلخــر...(، 
ابتــداء  فــي  كمــا 
أوّاًل،  الخلــق 
فــي  كذلــك  فهــم 
آخــره، وكمــا هــم 
األوّل،  وســيطنا 
فكذلك هم آخره، 
شــيء  كل  وهــم 
أوليتهــم  بيــن  مــا 
 ، يتهــم خر آ و
شــيئاً  نملــك  فــا 
مــا  إالّ  األمــر  مــن 
قلوبنــا  فــي  اودع 
ومــا  حــبّ،  مــن 
ترجمناه من طاعة 

 .Kلهم

هيئة التحرير. . . . . _الحلقة الثامنة عشرة_

شرح زيـــــارة آل ياسني
إّن السعادة 
التي ضمّنها 
القرآن نتاج 
طبيعي لمن 
آمن بمجموع 
 Kأهل البيت
دون استثناء، 
واّن الشقاء 
االبدي مالزم 
لمن انكر، ولو 
كان واحدًا، 
فمن آمن 
باألئمّة فضاًل 
عن سيّدهم 
رسول اهلل

N، ولم يؤمن 
بقائمهم 
 Kوآخرهم
فكأنّما لم 
يؤمن بشيء، 
والزمته 
الشقاوة 
الدائمة.

الحشــر حتــى يبعــث اهلل  )الــى 
الحشــر  أّن  منــه  يستشــم  قائمــًا( 
اليــوم  فهــو  الظهــور،  يــوم  هــو 
الــذي ينّفــس فيــه اهلل تعالى عن 

المؤمنين الحرقات والكربات.
تُــرى هــل أّن يــوم الظهــور هــو 
يوم الحشــر؟. أو أّن هناك حشــرين 

أحدهما حشر مهدوي؟. أم ماذا؟.
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الكتاب من منشــورات دار البيان للطباعة والنشــر والتوزيع 
فــي قــم بإيــران. وهــو فــي طبعتــه الثالثــة ســنة 1413هـــ يقع في 

)595( صفحة من القطع الوزيري. 
توزعت مواضيع الكتاب بعد إهداء وتمهيد ومدخل،وحسب 

ورودها في الفهرست إلى عناوين هي:
الخيوط-االختــراق: ثغــرة في جدار المســيحية, األصنام 
آلهــة علــى طريــق األمــم, عــاد صاحبــة األعــام واالبنــاب, 
المعالم في إناء الخزف, االغال تؤدي إلى المســيح الدجال, 
الكارثــة والبطولة, حجر الضب, الطيــور, الفزع, الجفاف, 
عامــات )وهــي عناويــن مقتضبة لمــا تناوله المؤلــف في قضية 
اليهــود وســقوطهم في فــخ الدجال, ثــم اتباعهــم إيّاهوالتمهيد 
لــه, وتوريطهــم فــي ذلك, ثــم ظهور هــذا الدجــال وزعمهم ما 
يفعلــه( ، صفــات المســيح الدجال, الخــروج والصمود, الفتن 
والنجاة.. مركز النهاية, تعريفات مهمة, قبل مجيء المسيح, 
أبو عبد اهلل المهدي المنتظر, ابن صياد, ابن صياد بين اللغز 

والحقيقة. 
- يبيّــن المؤلــف في تمهيــده لمواضيع كتابه_بعــد أْن يبين 
 Nأّن مــا مــن نبي إالّ وحــّذر قومه الدجــال_ بأّن النبــي الخاتم
ذكــر أوصــاف المســيح الدجــال, بصــورة تجعل الجميــع عندما 
يرونه يعرفونه.. وانأحاديث المســيح الدجال تواترت كما تواترت 
أحاديــث المهــديQ, فليــس بالموضــوع ريبــة عنــد أهــل العلم 

والحديث.
ويسترســل مؤلف الكتاب معتمدا على ما ورد من سنة خاتم 

الرسلN في أوصاف الدجال ليقرر أنّه: 
)جفال الشــعر _أي شــعره كثيف وملتف, جعــد الرأس-أي قصير 
ملتف-أجعــد كشــعر الحبشــة.. كأن شــعره رأس أغصــان شــجرة.. كأن 
رأسه أصلة, واألصلة هي ا لحية, والعرب تشبه الفرس الكثير الحركة 
بــرأس الحيــة.. والمســيح الدجال هجــان أزهر, أي ابيــض فيه حمرة.. 

مكتوب بين عينيه )ك ف ر(, ال يقرأه إالّ المؤمن قارئ أو غير قارئ. 
..اعور العين اليســرى.. عينه اليســرى كأنّها كوكب.. أو هو ممســوح 
العين. أو هو .. اعور العين  اليمنى كأن عينه طافئة.. إحدى عينيه كأنها 

زجاجة خضراء(. 
وعن المسيح الدجال عند اليهود يبين المؤلف:

)انهــم مــن دون خلق اهلل جميعــا الذين يأتي المســيح الدجال على 
هواهــم, فلقد وقع اليهود عليــه واعتبروه أميراً من األمراء, ومن اجله 

وضعوا إستراتيجية توصلهم به.. (.
وباعتبــار اليهــود هم أســاتذة النصارى كمــا يقرر مؤلــف الكتاب.. 
)فقــد فرّغــوا منهــج النصارى مــن كل محتــوى.. فطرحوا علــى عقولهم 

عقيدة المسيح اإلله..(.

)وإّن عقوالتظــن بــأّن هلل ولــدا, لجديرة بأْن يســتخف بها المســيح 
الدجال.. وجديرة بالســقوط أمامــه.. فهي عقول من جحر ضب خرب, 

وأجهزت عليها األغال الفكرية والنفسية االجتماعية(.
وفي استشراف المستقبل ونهاية هذا الدجال  يكشف مؤلف الكتاب 

بأنه سيقتل على أيديأتباع الحق والبدّ يوما أْن يقال:
)إنّأمير الســام المزعوم قد مات.. ولم تعد أورشــليم لليهود.. لقد 
مــات الدكتاتــور وأصبح مصيــره في كف القدر.. مات الــذي أجرى دماء 
المســلمين .. مات المســيح الدجال.. ذاب كما يذوب الرصاص.. و ذاب 
معه االتباع خجا, في يوم ال يجدي  فيه الخجل والندم أو التوبة.. لقد 

احترقت جميع األوراق.. احترق أرشيف الكبر.. 
ولــم يبق إالّ هؤالء الرجال قديســو العا.. المؤمنــون أتباع الصادق 
األميــن وإّن اختلفــت األســماء.. فتمطر الســماء إيذاناً بالبركــة.. وتنبت 
األرضأثمارهــا.. فقــد ذهــب الشــحناء والتباغــض والتحاســد.. وجــاء 

الخير.. ونشر العدل والحق(.

اعداد: محمد الخاقاني

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

لِمَ أصحاب اإلمام المهديQ عددهم ٣١٣، هل هناك حكمة وراء ذلك؟
رعد عبد علي

السؤال:
مــاذا يعنــي العــدد 313، هــل هناك من حكمــة؟ يقال إّن هــذا العدد هو عدد المســلمين في 

بدر، ولكنْ هل يوجد تفسير آخر لهذا وما هو علم الجفر الذي يخرج به اإلمامQ؟.
الجواب:

ليس في الروايات مايصرّح بحكمة في هذا العدد سوى تشبيههم بعدّة اهل بدر، ولعّل ذلك 
من باب االشارة الى وحدة الهدف والغاية التي يعمل عليها المهديQ مع اصحابه، والتي عمل 

لها رسول اهللN مع اصحابه.
وكوسيلة إلبراز وحدة الهدف جعل اهلل تعالى عدد اصحاب اإلمام المهديQ كعدد اصحاب 

رسول اهللN في بدر.
وكمــا جعــل انطاقة الحركــة الرســالة المحمدية من مّكــة المكرمة، كذلــك جعَل انطاقة 
الحركة المهدوية من مكة أيضًا، ومن ذلك نجد أّن اسم المهديQ وكنيته هو اسم وكنية النبي 

.Nاألكرم
وقد دّلت روايات عديدة على ذلك، منها ما ورد عن امير المؤمنينQ في كامه مع اإلمام 
الحســينQ: إّن ابني هذا ســيد كما ســمّاه رسول اهللN سيدًا، وســيخرج اهلل من صلبه رجًا 

باسم نبيّكم-يشبهه في الخَْلق والخُُلق... )غيبة النعماني ص222 ب12 ح2(.
وهناك جهات ُأخرى للتشابه، للتدليل على وحدة الهدف المهدوي مع الهدف المحمدي.

امّا عن )علم الجفر( فالظاهر من الروايات أنّه العلم المشــتمل على علم المنايا والبايا... 
كما في رواية عن اإلمام الصادقQ يتكلّم مع اصحابه فقال فيما قال: ...نظرت في كتاب الجفر 
صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشــتمل على علم المنايا والبايا والرزايا، وعلم ما كان وما 
يكــون الــى يــوم القيامة الذي خصّ به محمدN واالئمة من بعــدهK، وتأملت منه مولد غائبنا 
وغيبتــه وابطــاءه وطــول عمره وبلوى المؤمنين فــي ذلك الزمان، وتوّلد الشــكوك في قلوبهم من 
طول غيبته، وارتداد اكثرهم عن دينهم، وخلعهم ربقة اإلسام من اعناقهم... )كمال الدين/

الشيخ الصدوق/ص 353 ب33 ح50(.
فهــذه الروايــة تبيّن معنى الجفر، وتدّل على أنّه من العلــوم الموجودة عند اإلمامQ، وهو 
مادلّــت عليــه أيضاً رواية اإلمام الرضاQ في عامات اإلمام حيث يقول: ... ويكون عنده الجفر 

االكبر واالصغر .....
نعــم، ورد فــي رواية عن اإلمام الصــادقQ أّن الجفر ليس علماً خاصًا، وانمّا هو وعاٌء فيه 
علــوم، فهــو بمثابــة الخزينــة او المكتبة، ففــي الرواية: )وامّــا الجفر األحمر فوعاء فيه ســاح 

.Kولن يخرج حتى يقوم قائمنا اهل البيت Nرسول اهلل
وامّا الجفر االبيض فوعاء فيه توراة موســىQ، وانجيل عيســىQ، وزبور داودK وكتب 

اهلل االولى...( )البحار ج26 ص18 ب1 ح1(.
***

هل كلمة عصائب العراق الواردة في أنصار اإلمام المهديQ معناها القّلة؟
محمد عالء عبد االمير

السؤال:
ما ســبب تســمية انصار اإلمام المهديQ بالعراق بعصائب العراق، و هل كلمة العصائب تدّل 

على القلّة، أي قلّة أنصار اإلمامQ؟.
الجواب:

ذكر بعض اهل اللغة أّن كلمة )عصائب( تدل على جماعة مابين العشرة واالربعين، ولكنّ هذا 
.Qمعنى لغويّ، وليس من الضروري أْن ينطبق على واقع أنصار اإلمام

والــذي يبدو من الروايات التي ذكــرت )عصائب العراق( أّن هذه المجاميع هي الطائع االولى 
ألنصار اإلمامQ، والمبادرون لدعوته، والمســرعون في الّلحاق به، وهذا الينفي أْن يكون هناك 

أنصار لإلمامQ، يأتون بعد تلك الطائع.
فمن تلك الروايات ما ورد في حديث الفتن )...فإذا رأى الناسُ ذلك أتته أبدال الشام وعصائب 

العراق فيتّبعونه...(.
***

ما الفرق بين األبدال، واألقطاب، واألوتاد؟ وهل حواريّ اإلمام المهديQ أفضل 
منهم؟

عالء
السؤال:

مــا المقصــود مــن الحوارييــن )حواريــي اإلمــام الحجّــةQ( ومن هم؟ مــا الفرق بيــن األبدال 
واألقطاب والوتد؟ ومن هم في الثاث حاالت؟.

الجواب:
نقــل صاحــب البحار عــن ابن ابي الحديد التالــي: )وعندهم _أي الصوفيــة_ أّن الدنيا ال تخلو 
عن األبدال وهم اربعون، وعن االوتاد وهم سبعة وعن القطب وهو واحد..( )البحار ج51 ص114(.

ونقل في ج 53 ص 201 عن الشيخ الكفعمي مانصّه:
قيل: إّن االرض ال تخلو من القطب واربعة اوتاد واربعين ابداالً وسبعين نجيباً وثاثمائة وستين 
صالحــًا- فالقطــب هو المهديQ- وال يكون األوتاد أقّل من اربعة، ألّن الدنيا كالخيمة، والمهدي 
كالعمــود، وتلــك االربعــة اطنابهــا، وقد يكون االوتاد اكثــر من اربعة، واالبدال اكثــر من اربعين، 
والنجباء اكثر من ســبعين، والصلحاء اكثر من ثاثمائة وســتين، والظاهر ان الخضر والياس من 

االوتاد، فهما ماصقان لدائرة القطب.
وامّــا صفــة األوتــاد فهم قــوم ال يغفلون عن ربّهــم طرفة عيــن وال يجمعون من الدنيــا إالّ باغاً 
ما يســدّ الرمق ويقوّم الصلب وال تصدر منهم هفوات الشــر، وال يشــترط فيهم العصمة من الســهو 

والنسيان بل فعل القبيح، ويشترط ذلك في القطب.
وامــا االبــدال فدون هــؤالء في المراقبة، وقــد تصدر منهم الغفلــة فيتداركونهــا بالتذكر، وال 

يتعمدون ذنباً.
وامــا النجبــاء فهــم دون االبــدال... الى ان قال: وقيــل: اذا نقص أحدٌ من االوتــاد األربعة وضع 

بدله من االربعين، واذا نقص احد من االربعين وضع بدله من السبعين...

إذا  هل فعاًل 
 Qخــرج اإلمــام المهــدي

سيقوم بهدم الكعبة، ولماذا؟
اياد ارزوقي

السؤال:
ل  اإلمــام الصادقQ إذا قام القائمQ هدم المســجد الحــرام حتى يردّه إلى قو

ســه  سا وقطع ايدي بني شيبة وعلّقها بالكعبة وكتب عليها هؤالء سرّاق الكعبة-)االرشاد( للشيخ ا
المفيد ص364 وكتاب )الغيبة( للشيخ الطوسي ص472، والسؤال هو:

1( لماذا يهدم اإلمام المهديQ المسجد الحرام على عكس المتوّقع من القيام بتوسعته عند 
ظهور دولة الحق وتحقيق العدل االلهي.

2( اليــس فــي تعليــق ايــدي بني شــيبة علــى الكعبة تجــاوز وتصغيــر، وانتهــاك لحرمــة الكعبة 
المكرمة.

الجواب:
ج1/ لم تقل الروايات إّن اإلمامQ ســيهدم المســجد، بل قالت إنّه ســيرد المسجد 
الى اساســه، أي اساســه الذي كان على عهد رســول اهللN التي هي االسس التي كانت 
على عهد النبي إبراهيمQ، وقد ورد في رواية ُأخرى أنّهQ سيفعل ذلك في مسجد 

النبيN ومسجد الكوفة.
وليــس فــي هــذا أي هتــك لهذه المســاجد فنحن نعتقد أّن اإلمامQ ســيفعل ذلــك انطاقاً من 
حكمة شــرعية يريدها اهلل تعالى، ونحن وإْن كنّا النعلم تلك الحكمة اآلن، لكنْ من يعاصر اإلمام 
فمن المؤكد أنّه سيعرف تلك الحكمة، ولعّل ذلك باعتبار أّن لهذه المساجد الثاثة احكاماً خاصة 

فيما يتعلق بالقصر والتمام في الصاة، او في جواز مرور المجنب فيها وغيرها من االحكام.
علماً اّن هذا الينافي أْن يوسع اإلمامQ هذه المساجد، لكن مع بيان حدود المساجد االصلية.

ج2( امّا قطع ايدي ســرّاق بيت اهلل تعالى فإنّه حيث كان اقامة للحد الشــرعي فا بأس به با 
شــك، امّــا كونــه هتكاً وتصغيــراً لحرمة الكعبة، فهــذا أول الكام، بل إّن اقامــة الحد على اولئك 

السرّاق فيه حفظ لحرمة الكعبة وتحذير لآلخرين بعدم التعدي على حرمتها.
نعــم، ورد حرمــة قتــل المذنب فــي داخل الحرم، بل يمنــع عنه الطعام حتى يخــرج عنه، أمّا 

إقامة الحد-دون القتل- فا مانع منه شرعاً.
بل ورد عن اإلمام الصادقQ: )وإْن جنى في الحرم جنايًة ُأقيم عليه الحد في الحرم فإنّه لم 

يرَ للحرم حرمًة( )من اليحضره الفقيه ج4 ص115 ح5229(.
علماً بأّن ســدانة الكعبة كانت لبني شــيبة من زمن جدهم شــيبة بن عثمان األوقص الى اليوم، 
حيث أّن السدانة هي بيد عبد القادر بن طه بن عبد اهلل بن عبد القادر بن علي بن محمد السابع بن 
زين العابدين الشيبي، كما في موسوعة ويكيبيديا)عنوان: سدانة الكعبة(، على أّن الرواية ضعيفة 
باإلرســال، حيــث رواهــا في )العلل( وفي )الكافــي( )عن رجل من اهل مصر( ورواها الطوســي في 

)غيبته( عن علي بن ابي حمزة البطائني وهو واقفي.

Qاألسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
لِمَ أصحاب اإلمام المهديQ عددهم ٣١٣، هل هناك حكمة وراء ذلك؟

هل كلمة عصائب العراق الواردة في أنصار اإلمام المهديQ معناها القّلة؟
ما الفرق بين األبدال، واألقطاب، واألوتاد؟ وهل حواريّ اإلمام المهديQ أفضل منهم؟

هل فعاًل إذا خرج اإلمام المهديQ سيقوم بهدم الكعبة، ولماذا؟

عن أبي جعفرQ قــال: )دولتنا آخر الدول، ولن 
يبقى أهل بيت لهم دولة إالّ ملكوا قبلنا لئا يقولوا إذا 
رأوا ســيرتنا: إذا ملكنا ســرنا مثل سيرة هؤالء، وهو 

قول اهلل عز وجل: )وَاْلعاقِبَُة لِْلمُتَّقِينَ((.
لدولة اإلمامQ مجموعــة أجهزة وقطاعات كأية 
دولة، من جهاز عســكري وقضائي وسياســي وثقافي 
وأمنــي. ونحــو ذلك من األمــور التي تحتاجهــا الدولة 

لتمشية أمورها وأمور رعيتها.
ودليلنــا علــى ذلــك، الحديــث المشــهور: )يمــأ 

األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورًا(.
فليــس المــراد إقامــة العــدل فــي األرض كأرض 
مؤّلفــة من تراب وحجر وشــجر، بل إقامة العدل بين 
أهــل األرض، فهنــاك تقدير، كقوله تعالى: )وَسْــَئِل 

اْلَقرْيََة(. أي واسأل أهل القرية.
وعليــه فالمخاطــب لــه فــي إقامــة العــدل وإزالــة 

الجور والظلم، هو أهل األرض وساكنيها.
ثــم إّن إقامــة العــدل أو إزالة الجــور والحيف عن 
أهل األرض ليس فيما بينهم أفراداً فقط، بل أفراداً 
ومؤسســات ودول، فــكل ظلــم وجــور ســيزيله اإلمــام
Q ويضــع مكانه العــدل والحق والخير، ســواٌء أكان 
ذلــك فــي القطــاع أو الجهــاز السياســي أم القضائي 
أم األمنــي، الفــردي منــه أو الجماعــي، الصغير أم 

الكبير.
فالحديث النبوي الشــريف ال يحــدّد إقامة وإزالة 
الجور في جهاٍز خاص أو بمكان معين، بل هو مطلق، 
فأيــن ما وجد الظلم ســيبدّل إلى عدل، باســتثناء ما 
كان أصــل وجوده جور وظلم كلعب القمار واإلســراف 
الشــخصي أو الــذي تتبعه الدول والمؤسســات، ونحو 

ذلك...
فــإن الظلــم الموجود فيه وفي أمثالــه ال يُبَدّل إلى 
عدل، ألّن أصل العمل غير قابل لذلك، بل هو الظلم 
بعينه. فالعدل فيه وفي أمثاله يكون بإزالة نفس العمل 

ومنع استعماله من األساس، وهذا أمرٌ واضح.
نعــم قــد تســتبدل بعــض العناويــن مثــل: الرئيس 
والملــك واألمير، ليحّل مكانهــا )الوكيل أو النائب(، 
إضافة لتوحيد البــاد وإلغاء الحدود الجغرافية التي 
ال حاجــة لها في ذلك الزمان وتلك الدولة المباركة، 
وكذلــك إلغــاء كل األحــزاب التــي تكــون مقابل حزب 

اإلسام.
وهل يقفل السجون؟

إلــى  المجتمعــات  وصــول  علــى  بنــاء  يلغيهــا  أي 
العصمة.

والنتيجة هي أّن لدولة اإلمام المنتظر Q شــؤوناً 
كبقيــة الــدول إالّ مــا ال حاجة لــه وكان عائــداً للحيف 
والجــور والمنكــر، وســيقيم العــدل في هذه الشــؤون 

كلها وال استثناء في الحديث.

. . . . .
أركان دولة اإلمامQ وأجهزتها

السيد علي عاشور

إّن 
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العدل أو 
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والحيف 
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األرض 
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أفرادًا 
فقط، 
بل أفرادًا 
ومؤسسات 
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فكل ظلم 
وجور 
سيزيله 
Qاإلمام



نتائج الحملة المباركة
بعد حمد اهلل ســبحانه وتعالى وشــكر الجهــود المبذولة لجميع 
مــن ســاهم فــي حملــة )متــى ترانــا ونــراك العالميــة الثالثــة( مــن 
مؤسســات وأشــخاص، وبعد النجاح الذي حققته )حملة متى ترانا 
ونراك العالمية االولى والثانية( في العامين السابقين نقدم للقرآء 

الكرام تقريراً بنشاطات الحملة الثالثة.
أوالً: فــي مــا يخــص النشــاطات التــي اقيمــت ألجــل التعريــف 

بالحملة والترويج لها نذكر اآلتي:
1( إعــان الحملة على مواقع التواصــل االجتماعي للفيس بوك 

ولمدة )40( يومًا، وحصلت على عدد )780,995( ظهوراً.
بــوك  الفيــس  فــي  الحملــة  عــن  االعــان  تــم   )2
وتويتروبلوجروانستغرام الكثر من 2000 صفحة لشخصيات هامة 

ومجموعات مشهورة.
3( تم برمجة )ســكربت( خاص الحصائية حســاب الصلوات، 
بحيث يستطيع المشارك اضافة الصلوات بنفسه من خال الدخول 

الى موقع الحملة الرسمي على النت.
4( تم نشــر اعان الحملــة الدعائي في وســائل اعام المركز 
والمتمثلة بصفحاته على الموقع الرسمي للمركز وعلى موقع الفيس 
بــوك وتويتروبلوجر واليوتيوب، وايضا تم ارســال اعانات الحملة 
الى مجموعة كبيرة من وكاالت االنباء كوكالة نون الخبرية، وانباء 
بغداد الدولية، والنخيل لانباء، والكوفة لانباء، وشــبكة اخبار 
النجــف االشــرف، وموســوعة النهريــن االخباريــة، ووكالــة انباء 
براثــا، وشــبكة الصبــاح الجديــد، وشــبكة البــاغ، وغيرهــا مــن 

الوكاالت حيث بلغ عددها 45 وكالة انباء.
5( تــم االعان عن الحملة ولمرات عديدة في اذاعة المعارف 

واذاعة العتبة العلوية المقدسة.
6( ارسل اعان الحملة الى 5000 بريد الكتروني من مشتركي 

موقع ومنتدى المركز.
7( تم االعان عن الحملة في قناة المهدي الفضائية على هيئة 
شريط متحرك)سبتايتل( وكذلك عرض لوحة اعانية للحملة على 

شاشة القناة ولمدة )50( يوماً.
8( تم عمل تصميم اعان فيديوي تعريفي بالحملة وأرسل الى 

)5000( شخص من خال برنامج )التيليجرام(.
9( تم وضع اعان للحملة على الشاشــات الخارجية في العتبة 

العلوية المقدسة.
10( تــم ترجمة اعــان الحملة الى اللغة االنكليزية والفرنســية 

والفارسية واإلعان عنها بهذه اللغات.
11( تم طباعة كارت فئة 100 سبحة أي 10,000 االف صلوات 

بعدد 250,000 الف كارت
وايضــا تــم طباعــة كارت فئــة 500 ســبحة أي 50,000 الف 

صلوات بعدد 20,000 الف كارت
وايضا تم شراء 45,000 الف مسبحة علق فيها ورقة تعريفية 

بالحملة 
وتــم توزيعهــا علــى المجاهدين في الحشــد الشــعبي ومعتمدي 
مكاتــب المرجعيــة الدينية وهــم بدورهم قامــوا بتوزيعها في جميع 

محافظات العراق.
ثانيا: المشاركون في الحملة:

1( العتبة العلوية المقدسة
2( حسينية الزهراء للنساء في النجف

3( الجامعة االسامية في بابل والنجف االشرف
4( الجامعات والمعاهد في العراق

5( مؤسسة العين للرعاية االجتماعية/ البصرة
6( مؤسسة النبأ للثقافة واإلرشاد/ قضاء القاسم

7( معهد انصار الحجة لحفظ القران للبنات/ السماوة
8( صفحة شيعي انا والحزن شعاري على الفيس بوك

9( اعضاء مجموعة النبراس

10( جمعية النور المبين القرانية/ البصرة
11( معلمات مدرسة االفاذ االبتدائية/ كرباء المقدسة

12( مدرسة النخيل االبتدائية للبنات
13( مسجد آل ياسين/ الكاظمية المقدسة

14( جامع الصافي/ البصرة
15( مركز المنتظر الثقافي

16( المسجد الحسيني/ بغداد- الحرية
17( مجموعة من الحسينيات والمساجد في بغداد

18( مجموعة من الكادر التدريسي وعوائلهم لبعض مدارس ميسان
19( مجموعة من المجالس الحسينية النسائية/ السعودية- االحساء

20( مجموعة من كروبات الواتساب والتيلجرام
21( صفحة جواهر البحار على الفيس بوك/ السماوة

ثالثا: نتائج واحصاءات:
1( بلــغ عــدد الرســائل التــي وصلــت الــى ادارة الحملــة 4000 

.SMS رسالة
2( بلــغ عــدد المشــاركات المباشــرة عن طريــق الموقع 5800 

اضافة.
3( بلغ عدد المشاركات في الفيس بوك 230 مشاركة.

4( بلغ عدد المشاركة عن طريق التيليجرام 6200
5( بلغ عدد الدول المشاركة في الحملة 19 دولة وهي:

1( العراق 

2( ايران

 3( كندا

 4( الكويت 

5( السعودية 

6( لبنان

 7( الدنمارك

 8( البحرين

 9( السويد 

10( المانيا

 11( اليمن

 12( النمسا 

13( عمان 

14( الجزائر 

15( الغابون 

16( هولندا

 17( ايرلندا 

18( سويسرا 

19( دول اخرى.

نموذج من السبح الموزعة في الحملة

منوعات 4ّ

حملة متى ترانا ونراك العالمية الثالثة تحصد

صالة على النبي وآله
لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان

٧,٦١٦,٩٥١,٣٦٨

نموذج لكارت فئة ١0000 صلوات

نموذج لكارت فئة ٥0000 صلوات

نموذج فلكس واعالن الحملة بالعربية نموذج فلكس واعالن الحملة باالنكليزية

نموذج فلكس واعالن الحملة بالفارسية نموذج فلكس واعالن الحملة بالفرنسية

اعالن الحملة على قناة المهدي الفضائية

صفحة الحملة على الموقع االلكتروني للمركز
صفحة الحملة على الفيس بوك



شفقنا - اكد رئيس الوزراء االيطالي ان التاريخ سيخلد المواقف اإلنسانية للمرجع االعلى للمسلمين الشيعة علي السيستاني.
وقال رئيس الوزراء االيطالي ماتيو رينتزي، خال زيارته الى العراق وبعد لقاءه بمسؤولين العراقيين، ان )الغرب استطاع ان يتعرف على الصورة الحقيقة لإلسام من خال فتاوى المرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني(.

واضاف ان )ما تعرض له الشعب العراقي من جرائم خال العقود االربع الماضية يفوق بكثير ما تعرض له اليهود في المانيا, ومع ذلك نرى الزعماء الشيعة لم يحثوا اتباعهم لانتقام من بقية الطوائف بعد )2003( بل اكثر من ذلك حينما اعتبروا ابناء الطوائف االخرى اخوانهم، بل وحتى انفسهم في 
اشارة الى فتوى السيد السيستاني بخصوص سنة العراق(. ولفت الى ان )التاريخ سيخلد المواقف اإلنسانية للمرجع االعلى للمسلمين الشيعة  سماحة السيد، علي السيستاني(.

مع  لقاء  في  الــوارف(  ظله  السيستاني)دام  علي  السيد  العظمى  اهلل  آية  الديني  المرجع  قال 
البطريرك مار لويس روفائيل ساكو األول، رئيس طائفة الكلدان في العراق والعالم، إّن على الجميع 

التعاون ضد مخطط ضرب لحمة الوطن.
أزمة استهدافهم  لبحث  النجف األشرف؛  بمنزله في  الديني  المرجع  زار وفد مسيحي،  فقد 
من قبل )داعش(. وقال آية اهلل السيستاني)دام ظله الوارف( في اللقاء مع البطريرك )أنتم جزء 
منا ونحن جزء منكم، وأنتم في قلبنا، ونحن متألمون لما يحصل لكم وللسنة والشيعة، ألّن الكل 

مستهدفون(.
المرجع  بلقاء  جداً  سعداء  )كنّا  اللقاء  عقب  صحافي  مؤتمر  في  البطريرك  أعلن  جهته،  من 

السيستاني)دام ظله الوارف(، وكان وقتاً مميزاً لكونه المرجعية الكبرى. تطرّقنا الى اهتماماته بكل 
المكونات العراقية، ليس فقط بالشيعة بل بكل العراقيين، وهو يعمل من اجل الحفاظ على اللحمة 

الوطنية ووحدة العراق وتربته(.
وتابع )ذكرنا له أهمية التسريع في تشكيل الحكومة، وهو مهتمّ لهذا، ألّن الفراغ يتيح لآلخرين 

اإلساءة إلى البلد(.
اهتمامه  له  وشكرنا  كردستان،  الى  مسيحي  ألف   100 من  أكثر  نزوح  إلى  )تطرّقنا  واضاف 
ومبادراته، ونحن نرى أّن سماحة السيد هو عامة مضيئة وسط كل الضبابية الموجودة على أرض 
وإلى  حكمته  وإلى  اعتداله  وإلى  صوته  إلى  ويستمع  المنحى،  بهذا  الكل  يعمل  أن  ونأمل  الوطن، 

إرشاداته. لقد قال لنا: ليس الجميع يسمعون إلى صوت البابا وليس الجميع يسمعون لنا، وهناك من 
ال يريد الخير من أجل بناء البلد(.

وشدّد ساكو على انّه )نريد أْن يكون هناك صوت قوي يندّد بكل ما هو ظلم او تهميش وإقصاء 
أليّ مكوّن. حياة اإلنسان هي هبة من اهلل لها قيمة مقدسة ال يمكن ألحد أْن يزيلها أو يهمّشها، وكان 

ذلك موقفاً واضحاً لسماحته(.
وتابع اّن )مجيئنا إلى النجف كان بطلب منا، طلبنا زيارة خاصة منذ سنة تقريباً والظروف لم 

تكن تسمح(.

5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية العليا من خطابات اتجاه اأُلمّة 
ومواقف اتّجاه االحداث وكذلك تنقل أحاديث النقاد والكتاب واالدباء حول آراء المرجعية 

وأفكارها اتّجاه االحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إاّل  تتدخل  أْن  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة ألّن مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب االلتباس فإّن ذلك سيكون آخر الصفحة.

 --)CNN( دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ناشد المرجع الديني  الشيعي األعلى في العراق،  السيد علي السيستاني)دام ظله الوارف(، العراقيين لابتعاد عن أيّ تصرّف ذي توجّه قومي أو طائفي يسيء الى وحدة النسيج الوطني، على خلفية التطورات الراهنة بعد سيطرة مسلحي )داعش( على عدد من المدن العراقية.

وقال السيد السيستاني، في بيان صدر عن مكتبه: )على جميع المواطنين والسيّما في المناطق المختلطة أْن يكونوا بأعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف الحرجة(، مشدّداً على ضرورة )أْن يعملوا على ما يشدّ من أواصر االلفة والمحبة بين مختلف مكوناتهم(.
وكان التنظيم المتشدد قد استولى، وفي تحرك مفاجئ، على مدن وبلدات عراقية، الثاثاء، بعد فرار القوات العراقية، ما دفع بالحكومة إلعان التعبئة للتصدي للمسلحين.

وناشد السيد السيستاني)دام ظله الوارف( العراقيين إلى : )االبتعاد عن أيّ تصرف ذي توجّه قومي أو طائفي يسيء الى وحدة النسيج الوطني للشعب العراقي(، مطالبا بـ)اجتناب المظاهر المسلحة خارج األطر القانونية(.

متابعـــــــات
شؤون املرجعية الدينية والحوزة العلمية

املرجعية الشيعية العليا بالعراق تدعو لالبتعاد عن التوجهات الطائفية والقومية 
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أود أْن أبيّن بعض األمور التي تتعّلق بالزيارة والزائرين:
اإلخوة  يقضيها  التي  الطويلة  الزمنية  بالمسافة  يتعلق  ما  عن  األولــى  الخطبة  في  تكلّمنا   -1

الزائرون وهم يحثّون الخطى إلى كرباء
ونعم التفّكر والتأمّل ما كان واعظاً لإلنسان ،وهنا كامي إلى اإلخوة الزائرين وغير الزائرين 
الزائر إلى سيد  أْن يصل  أثناء المسير هذا الهدف هو  ،إّن في هذه المسافة الطويلة هناك هدف 

.Qالشهداء
فيها  يطوّر  استغاالً  يستغلها  أْن  عليه  الزائر  يواجهها  كثيرة  جزئيات  هناك  الطريق  هذا  في 
نفسه، وِنعمَ التفّكر والتأمّل ما كان معيناً لصاحبه على بلوغ مدارج الكمال، على اإلخوة الزائرين 
أْن يستفيدوا من بركات هذه المسيرة لاستزادة من المنافع والخيرات والبركات التي يجنونها في 

هذه الرحلة الموّفقة.
2- في الطرقات مجموعة من األفاضل السادة والمشايخ والفضاء الذين بذلوا جّل وقتهم من 
أجل إرشاد الزائرين لمسألة فقهية أو أخاقية، وهؤالء اإلخوة منتشرون في المواكب والحسينيات 
على الطرق ، وااللتزام أيضاً بالصلوات اليومية في وقتها إذ االلتزام بصلوات الجماعة فإنّها سنّة 

مباركة .
على اإلخوة الزائرين عندما يأتون أْن يستفيدوا من وجود هؤالء اإلخوة بالسؤال أو االستفسار عن 
أي مطلب فقهي أو أخاقي أو عقائدي، وهذا ِنعمَ االستغال للوقت، وال شكّ أّن هذه العملية فيها 

.Kرضا اهلل تبارك وتعالى أوّالً ورضا األئمة األطهار
3- هناك حقوق وهذه الحقوق تحتاج إلى مقدّمة بسيطة.

قطعاً نظم األمور من األشياء التي ندب إليها الشارع المقدس، أّن اإلنسان دائماً ينّظم أموره 
ماً رائعاً في جميع تصرّفاته، وفي كل شؤونه كان يحسب لأمور حساباً  ،واإلمام الحسينQ كان منظِّ

خاصاً إلى أْن حدثت واقعة الطف وجاءت بفتح كبير.
مع  المنازلة  طبيعة  وفي  األرض،  واختيار  العائلة،  وجلب  أصحابه،  اختيار  في  منّظماً  كان 

العدو، وفي طريقة إلقاء الكام والخطاب هو وأصحابه بل هو يعلّمنا.
عليه  التعدّي  يجوز  وال  به  المساس  يجوز  ال  الحقوق  من  حق  الــعــام،  الطريق  حقوق  هناك 
هي  الشعيرة  هذه  أّن  اآلخرين،  ويعّلم  الشعيرة  يمارس  اإلنسان  عام،  حق  هي  العامة  ،الطرقات 

تنّظم أمورنا ومن جملة األمور هي الحفاظ على هذه الممتلكات العامّة.

آداب  في  يتفّكر   Qالحسين اإلمام  يزور  أْن  ويريد  الزائر خاشعاً  يأتي  له حق، عندما  الزائر 
.Qوقدسيّة اإلمام الحسين

أنا صاحب موكب وصاحب عزاء أسهر لخدمته بمقدار ما أستطيع وما أبذل له من أكل وطعام 
المرقد فا أستعمل مكبرات الصوت  إلى  التي توصله  وشراب أيضًا، أحافظ على هدوئه وسكينته 

العالية جداً التي تسلبه هذا الخشوع.
أنا أريد أْن يكون عملي مباركاً ومأجوراً فابدّ أْن أوّفر لهذا الزائر كل ما من شأنه أْن يحّقق له 

هذا الخشوع حتى أشرك معه في األجر.
أنا أتعب في الطريق وأطبخ وأبذل حتى أشرك مع هذا الزائر، قد ال أوّفق في المجيء للزيارة 
بسبب التعب وكثرة المشاغل لكنّ سلواي أن هذا الزائر التي قدمت له هذه الخدمة أن يشركني في 

الدعاء.
المرقد  إلى  أن يصل  إلى  وعلى خشوعه  النفسية  وعلى هذه  الزائر  أحافظ على هذا  أن  فابد 
الشريف، فأحاول أْن ال أجعل المراثي بصوت عال تسلب الزائر هذا الخشوع، أو ال أجعل المراثي 

بطريقة قد تفقد هذه القدسية.
أنا أتكلم عن خادم اإلمام الحسينQ أْن يسعى جاهداً لتوفير هذه القضية.

أّن كًا منّا مشروع لصاحبه في اآلخره فإْن حفظت غيبتك فهذا لي، وإْن سهّلت  وانتبهوا إلى 
أمرك فهذا لي، فأنت مشروعي لآلخرة فكيف إذا كان هذا الزائر الذي ندب إليه الشارع المقدس، 
ما  وخشوعه  نفسيته  على  أحافظ  وأن  لآلخرة.  مشروعي  يكون  أن  أهميته  الكثيرة  التعاليم  وبينت 

استطعت إلى ذلك سبيًا.
 ،Qالبدّ أْن أتحمّل في سبيل أْن أشرك مع هذا الزائر حتى تكون هذه األعمال منظمّة كالحسين
فالحسينQ اختار أصحابه واحداً واحدًا، ألّن عنده مشروعاً كبيرًا، ونحن نتشرف أْن نكون ضمن 
مشروع الحسينQ، والذي يكون ضمن مشروع الحسينQ البدّ يومياً أْن يتعلم من اإلمام الحسين

.Q
يصعب علينا إذا جاء الزائر وقال أنت آذيتني؟.

.Qألنّك أزعجتني وآذيتني وتكلّمت بكام فيه قسوة،أنا جئت للحسين
اإلخوة مع ما يبذلون نقبّل أياديهم جميعاً على هذه الخدمة الرائعة التي يبذلونها، حيث إنّه واقعاً 
هناك نفير عام من اإلخوة على الرغم من أن بعضهم إمكاناته المادية ضعيفة لكنه يبذل كل شيء 

لإلمام الحسينQ، إكماال لهذه الراحة التي يحصل عليها الزائر من خال هذا المسير المبارك.
4- الدولة.

الزائرين  كثرة  نتيجة  تكون  قد  المشاكل  وهــذه  المشاكل  بعض  من  نعاني  زيــارة  كل  في  واقعاً 
واألعداد الغفيرة، لكن هذا غير معبّر ألننا قلنا قبل سنين إّن هذا موسم، وعلى الدولة أن تسعى أن 
توفر النقل بمقدار ما يقع على مسؤوليتهم، وأن توفر األمن ألن العدو عدو جبان يستغل التجمعات 
وكل ظرف وأن يحافظوا على أمن الزائرين وأن يسهلوا دخول الزائرين خصوصاً اإلخوة الذين يفدون 
من خارج العراق حيث لدينا معلومات بأن في بعض المنافذ الحدودية هناك عرقلة كثيرة، والزائرون 

يتجمعون في العراء لساعات وقد يبيتون بسبب تلكؤ بعض اإلجراءات.
الرجاء من كل أحد يكون عند الحدود أن يعكس وجه العراق الحقيقي وأن يسعى جاهداً من أجل 

أن يبذل جهده من أجل راحة األخ الزائر الوافد الكريم.
هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة والمسؤول عندما يكون ميداني سيشخص بعضاً من هذه 

األشياء.

_موقع العتبة الحسينية المقدسة_ 20١4/١2/٥السيّد الصايف: يف الطريق مجموعة من األفاضل يبذلون جّل وقتهم إلرشاد الزائرين فقهيًا واخالقيًا...

استكملت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة االستعدادات الخاصة بالمؤتمر اإلعامي الخاص 
المرجع  التي أطلقها سماحة  النجف االشرف،  العليا في  المرجعية  يوم على فتوى  بمناسبة مرور)100( 
العراق  عن  الكفائي(  )الجهاد  في  الــوارف(  ظله  السيستاني)دام  الحسيني  علي  السيد  العظمى  اهلل  آية 

والمقدّسات، ضدّ الجهات التكفيرية المسماة بـ)داعش(..
وعن حيثيّات المؤتمر قال األستاذ )علي كاظم سلطان( رئيس قسم اإلعام في العتبة المقدسة للموقع 
الرسمي: إّن قسم اإلعام جهّز كل اإلمكانات المتاحة استعدادا للمؤتمر اإلعامي الخاص بمرور)100( 

يوم على فتوى سماحة المرجع )آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله الوارف(( في 
والمقدسات  بالعراق  أرادوا  وغيرهم ممن  التكفيرية  الجهات  العصر، من  يزيديي  كفائي( ضد  )الجهاد 
كاّفة  العراق  أنحاء  من  العراقيون  لها  واستنفر  الهادر  العليا  المرجعية  صوت  الفتوى،  فجاءت  السوء.. 
ونفاقهم  جرائمهم  عن  والكشف  والمنكرات،  البدع  وفضح  الوسائل،  بجميع  وقتلهم  شرهم  لمكافحة 

وهجومهم ضد اإلسام والمسلمين.
المؤسسات  بحضور  اإلعامي  التحليل  مجال  في  مختصّين  سيضمّ  المؤتمر  أّن  سلطان  وأضــاف 

اإلعامية بكل أجناسها ومشاركة نخب من المثقفين وأساتذة الجامعات ورجال الدين.
يذكر أّن صدور فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي جاء بعد  سقوط الموصل وتكريت بيد )داعش( وكان 
فأفتى  العراق،  في  المسلمين  ومقدّسات  المواطنين  وحياة  أمن  بتهديد  المرجعية  من  استشعار  هناك 
لذلك المرجع الديني االعلى )آية اهلل العظمى السيد علي السيستاني)دام ظله الوارف(( بالجهاد الكفائي 

ووجوب الدفاع عن العراق وشعبه واعتبر أّن من يقتل دفاعا عن العراق شهيدا.

ها نحن في اليوم قبل األخير الذي يصادف زيارة األربعين، حيث ما تزال الحشود المليونية تزحف بمحبة 
ووََلهٍ كبيرين منذ عشرة أيام تجاه مرقد سيد الشهداءQ، وبهذه المناسبة نودّ بيان ما يلي:

الزائرين  من  وإنجاحها  األربعين  زيارة  إحياء  في  ساهموا  الذين  لجميع  العاليين  والتقدير  بالشكر  نتوجه 
في  المحلية  واإلدارات  والخدمية  الطبية  والفرق  األمنية  واألجهزة  والخدمة  العزاء  مواكب  وأصحاب  الكرام، 

مختلف المحافظات.
ونوصي جميع اإلخوة واألخوات بما يلي:

1- االستفادة القصوى من هذه المسيرة اإللهية المقدسة، وتحقيق الهدف اإلصاحي منها من الجانبين 
الروحي والعملي، اقتداًء باإلمام الحسينQ الذي كانت نهضته المقدسة، ابتداء من خروجه من المدينة المنورة 

إلى آخر ما جرى له وألهل بيته وأصحابه الميامين في يوم الطف في سبيل رضا اهلل تعالى وإصاح حال األمّة.
لقد كان حضور أهل العلم من فضاء وطلبة الحوزة العلمية الشريفة في النجف األشرف في طرق الوصول 
ما  في  منهم  لاستفادة  الكرام،  للزائرين  طيبة  فرصة  الماضية  العشرة  األيــام  خال  المقدسة  كرباء  إلى 
يحتاجون إليه من أمور دينهم، مع ما تحقق من إقامة الجماعة ألداء الفرائض اليومية في أول وقتها في أماكن 

مواكب العزاء، وعلى امتداد طرق السير للزائرين، فشكر اهلل سعيهم وأجزل لهم المثوبة.
2- إّن مهمّة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال تختص بطلبة العلم ورجال الدين، كما يتوهم البعض، 
بل هي مهمة جميع المؤمنين والمؤمنات، ومن ذلك نصح الشباب خاصة، والزائرين عامة من الرجال والنساء 

بااللتزام بآداب الزيارة، ورعاية حرمات الطريق، واالبتعاد عمّا يؤذي اآلخرين... وااللتزام بالعّفة والحجاب، 
والتجنب عن اإلسراف والتبذير في الطعام، وغير ذلك.

3- مع تزايد أعداد الزائرين إلى كرباء المقدسة هذا العام، خاصّة من خارج العراق، حيث ذكرت بعض 
األجهزة األمنية أّن عدد الوافدين من الخارج بلغ قرابة )2( مليون زائر، بعد أْن كان قبل سنة  )790( ألف زائر فقط.
بعيداً  العلمية  المعايير  تعتمد  العمل  من اآلن لوضع خطط شاملة  المعنية  الدولة  المطلوب من أجهزة  فإّن 
عن الفوضوية واالرتجال، الستيعاب الزيادة المّطردة في أعداد الزائرين خصوصاً من خارج العراق، وتوفير 
الخدمات المناسبة لهم، ابتداًء من المنافذ الحدودية وإلى كرباء المقدسة، مع توجيه االهتمام أكثر من ذي 

قبل إلى داخل المدينة المقدسة، حيث لم تعد تستوعب بإمكاناتها الحالية هذه األعداد الهائلة من الزائرين...
4- إّن المأمول من أصحاب مواكب العزاء الحسينية _جزاهم اهلل تعالى خيرًا_ المساعدة في توفير األجواء 
المرقدين  إلى  مراحل سيرهم  في  وكذلك  المقدستين،  العتبتين  داخل  الزيارة  مراسم  يؤدّون  للذين  المناسبة 
الشريفين، فإّن الزائر بحاجة إلى األجواء الهادئة التي توّفر له الخشوع وحضور القلب، والتفاعل مع المضامين 
العبادية للزيارة والصاة والدعاء، خصوصاً داخل المرقد الشريف؛ ولذلك ينبغي التجنب عن استخدام بعض 
اآلالت التي تنبعث منها أصوات عالية جداً تسلب الزائرين _كما اشتكى الكثير منهم_ القدرة على أداء مراسم 
الزيارة وفق ما أوصى به أئمة أهل البيتK، وهي أمور عبادية تمّثل أحد المقاصد األساسية لكل زائر قطع هذه 

المسافات الطويلة.

مؤتمر إعالمي موسع يناقش تداعيات مرور )100( يوم على فتوى الجهاد الكفائي

الشّيخُ الكربالئيُّ أهل العلم والفضالء كانوا يف طريق كربالء املقدسة واقاموا صالة الجماعة  
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رئيس وزراء ايطاليا: اإلسالم الحقيقي تجسد يف فتاوى السيستاني)دام ظله الوارف(

السيستاني)دام ظله الوارف( للبطريرك روفائيل: نحن جزء منكم وكل الطوائف مستهدفة

شفقنا األحد, 24 أغسطس 20١4 
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ولعــلَّ انحراف بعضهم طمعاً في األموال التي عندهم، فادَّعوا 
غيبته وعدم موتهQ هو مرآة عاكســة لما ســوف يحدث في عصـــر 
الغيبة الصغرى التي وقعت في اإلمام المهديQ من ادّعاء بعضهم 
للنيابة لمصالح دنيوية ولتكون لُأمَّة تجربة ســابقة يمكن االستفادة 

منها لتصحيح المسارات.
إّن المتأمّل في حياة اإلمام موسى الكاظمQ يجد وبوضوح أنَّه
Q لــم يكتف بتأصيل وتثبيــت العقيدة المهدوية في قلوب المؤمنين 
من خال التصـــريح بشــخص اإلمــام المهديQ، وبيــان عاماته 
والتعريف بعصـره كما مرَّ سابقًا، بل تصدّٰىQ لمحاوالت التحريف 

في الحقيقة المهدوية من خال عدَّة طرق سار عليها تتمثَّل في:
التصريح واإلخبار بإمامة نفسه القدسيّة:

بالرغــم مــن الظــرف القاهــر الذي كان يعيشــه اإلمام موســى 
الكاظمQ والتقيّة المكثَّفة التي كانت تحيط به، حيث كان طاغوت 
عصـره يتربَّص به لقتله كما جاء في رواية أبي أيّوب النحوي، قال: 
بعــث إلــيَّ أبو جعفــر المنصور في جوف الليــل، فأتيته فدخلت عليه 
وهو جالس على كرســي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلمَّا 
ســلَّمت عليــه رمــى بالكتــاب إلــيَّ وهــو يبكي، فقــال لي: هــذا كتاب 
محمّــد بــن ســليمان يخبرنا أنَّ جعفر بــن محمّد قد مــات، فإنّا هلل 
وإنّــا إليه راجعــون _ ثاثاً _، وأين مثل جعفر؟ ثمّ قال لي: ُأكتب، 

قــال: فكتبــت صدر الكتاب، ثمّ قال: ُأكتــب إْن كان أوصى إلى رجل 
واحــد بعينه فقدّمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب أنَّه قد 
أوصى إلى خمســة وأحدهم أبو جعفر المنصور ومحمّد بن ســليمان 

وعبد اهلل وموسى وحميدة.
ولــم يكــن يصـــرّحQ بإمامتــه بعــد شــهادة أبيــه اإلمــام جعفر 
الصــادقQ إالَّ مــن خــال الكنايــة والتلميــح، كمــا ذكر فــي رواية 
هشــام بن ســالم أنَّه قــالQ: )ال إلى المرجئة، وال إلــى القدرية، 
وال إلــى الزيديــة، وال إلى المعتزلة، وال إلــى الخوارج، إليَّ إليَّ(، 
فقلت: جُعلت فداك مضـــى أبوك؟ قال: )نعم(، قلت: مضـى موتًا؟ 
قــال: )نعــم(، قلــت: فمــن لنــا من بعــده؟ فقــال: )إن شــاء اهلل أن 
يهديــك هــداك(، قلــت: جُعلت فــداك، إنَّ عبد اهلل يزعــم أنَّه من 
بعد أبيه، قال: )يريد عبد اهلل أن ال يعبد اهلل(، قال: قلت: جُعلت 
فــداك فمــن لنا من بعده؟ قــال: )إن شــاء اهلل أن يهديك هداك(، 
قــال: قلــت: جُعلــت فداك، فأنت هــو؟ قال: )ال، مــا أقول ذلك(، 
قال: فقلت في نفســـي لم أصب طريق المسألة، ثمّ قلت له: جُعلت 

فداك، عليك إمام؟ قال: )ال...(.
ولكن بعد اشتهار أمره صـرَّحQ أكثر من مرَّة بخافته وإمامته 
 Qلُأمَّة كما جاء في رواية أبي بصير، قال: سمعت العبد الصالح
يقــول: )لـــمَّا حضـــر أبــي الموت قال: يــا بني ال يلي غســلي غيرك، 

فإنّي غسَّــلت أبي، وغسَّــل أبي أباه، والحجَّة يغسِّل الحجَّة(، قال: 
)فكنــت أنــا الذي غمَّضــت أبي، وكفَّنتــه، ودفنته بيــدي، وقال: يا 
بني، إنَّ عبد اهلل أخاك يدَّعي اإلمامة بعدي، فدعه، وهو أوَّل من 
يلحق بي من أهلي(، فلمَّا مضـى أبو عبد اهللQ أرخى أبو الحسن 
ســتره، ودعا عبد اهلل إلى نفســه. قال أبو بصير: جُعلت فداك، ما 
بالــك حججــت العــام، ونحر عبد اهلل جــزورًا؟ قال: )إنَّ نوحاً لـــمَّا 
ركــب الســفينة وحمــل فيهــا مــن كّل زوجيــن اثنين، حمل كّل شــيء 
إالَّ ولــد الزنــا فإنَّــه لــم يحمله، وقد كانت الســفينة مأمــورة، فحجَّ 
نوح فيها، وقضـــى مناســكه(، قــال أبو بصير: فظننــت أنَّه عرَّض 
بنفســه، وقــال: )أمَــا إنَّ عبد اهلل ال يعيش أكثر من ســنة(، فذهب 
أصحابــه حتَّــٰى انقضت الســنة، قــال: )فهــذه فيما يمــوت(، قال: 

فمات في تلك السنة.
فاالســتدالل علــى إمامتــه وإظهــار المعاجز علــى يديهQ خير 
دليل على نفيها عن غيره من إخوته مثل إسماعيل وعبد اهلل األفطح.

شبهة التوقيت والجواب عنها:
ســؤال: )متــى الفــرج؟( أو )هــل أنت المهــدي أو القائــم يا ابن 
رسول اهلل؟( طالما ُطِرحَ على مسامع أهل البيتK عمومًا، وليس 
اإلمام موسى الكاظمQ خلواً من التعرّض لمثل هذا السؤال، فقد 
مرَّ نفيهQ عن نفســه القدســية القائم الذي يماؤها قســطاً وعدالً 

حينمــا ســأله يونــس بــن عبــد الرحمــن: )يا ابــن رســول اهلل، أنت 
القائم بالحقّ؟(.

 Qشــبهة التطبيــق المهــدوي عليه، فكــذا نفى Qوكمــا نفــى
التوقيــت، ففــي رواية علــي بن يقطين وهــي رواية مهمّــة تدّلل على 
الحكمــة من عــدم التوقيت لئاَّ ييأس الناس وتقســو قلوبهم، قال: 
قال لي أبو الحســنQ: )الشــيعة تربى باألماني منذ مأتي ســنة(، 
قــال: وقــال يقطين البنــه علي بن يقطيــن: ما بالنا قيــل لنا فكان، 
وقيــل لكــم فلم يكن؟ قال: فقال له علــي: إنَّ الذي قيل لنا ولكم كان 
من مخرج واحد، غير أنَّ أمركم حضـر، فأعطيتم محضة، فكان 
كما قيل لكم، وإنَّ أمرنا لم يحضـر، فعلَّلنا باألماني، فلو قيل لنا: 
إنَّ هــذا األمــر ال يكــون إالَّ إلى مائتي ســنة أو ثاثمائة ســنة لقســت 
القلوب ولرجع عامّة الناس من اإلسام ولكن قالوا: ما أسرعه وما 

أقربه تأّلفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج(.
وجعــلQ الركيزة األســاس فــي العقيدة المهدويــة هي انتظار 
الفرج وعدم االســتعجال في التطبيق والتوقيت، فقال: )... وأفضل 

العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج(.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

Qالعقيدة املهدوية يف عصر اإلمام موسى الكاظم

Qالسفارات الكاذبة عن اإلمام املهدي

والدة اإلمام املهديQ فوق الشبهات

شرح دعاء الندبة

اإلسالم مصدر االعتقاد باإلمام املهدي املنتظرQ عند املسلمني

التسلسل التاريخي للتزوير:
بــدأ التزوير وادّعاء الســفارة عن اإلمــام المهديQ في 
عهد الســفير الشــيخ محمد بن عثمان العمريJ، وأمّا أبوه 
السفير األول فقد كان أقوى وأسمى من أْن يعارضه معارض، 
بعــد تاريخه المجيد مع اإلمامين العســكريينL. وثناؤهما 
العاطــر عليــه، وأداؤه لمختلــف أنــواع الجهــاد فــي عهدهما 
وبموجــب توجيهاتهما وتعاليمهما... كمــا أّن الظروف لم تكن 
لتســاعد على دعوى الســفارة، فإّن الغيبــة الصغرى ما زالت 
 Qفــي أوّلها، وتتبع الســلطات ومطاردتهم لإلمــام المهدي
ولــكل من يمت إليه بصلة قوية، وقد كانت ســفارة عثمان بن 
سعيد )الســفير األول( جهاداً كبيراً وتضحية عظمى، فكيف 
يمكــن حينئذٍ أْن يعرّض الشــخص نفســه للمطــاردة والخطر 

تلقائياً بانتحال السفارة.
علــى أّن التزويــر ال يــكاد يحتمــل وجــوده قبــل أْن يعتــاد 
 .Qالنــاس على هذا النحو من الســفارة عــن اإلمام المهدي
وهــذا االعتيــاد يحتاج في تحّققــه إلى زمن بطبيعــة الحال، 
تعيشــه القواعــد الشــعبية تجــاه الســفارة الصادقــة، وهو ما 
تحّقــق في أول الغيبة الصغرى، وخــال األعوام القليلة التي 

قضاها عثمان بن سعيد في السفارة.
وقــد توّفر المــزورون خال الفترة الطويلــة التي قضاها 
الســفير الثاني في ســفارته، وتاريخنا الخــاص وإْن لم يضع 
النقــاط علــى الحروف من تواريــخ التزويــر... إالّ أنّه على أية 

حال يدل على بدء السفارة الكاذبة في زمان هذا السفير.
فقد ادّعى السفارة زوراً عن اإلمام المهديQ في زمان 
أبــي جعفــر محمد بــن عثمان العمــري )رضــي اهلل عنهما(، 
عــدّة أشــخاص، أوّلهــم: أبــو محمد الشــريعي وهــو أوّل من 
ادّعى مقاماً لم يجعله اهلل فيه، ثمّ محمد بن نصير النميري 
ادّعــى ذلك األمر بعد الشــريعي، وأحمد بــن هال الكرخي 

وغيرهم...
وقــد كان بعضهــم صالحيــن فــي مبــدأ أمرهــم، ومــن 
فانحرفــوا   ،Lوالعســكري الهــادي  اإلماميــن  أصحــاب 
وسلكوا مسلك التزوير فجابههم العمريJ بكل قوّة وانتصر 
عليهــم، وخرجــت من اإلمام المهــديQ التواقيع والبيانات 
بلعنهم والبراءة منهم، والتأكيد على كذب ســفارتهم وســوء 

سريرتهم.
وأمّــا الشــيخ الحســين بــن روح )الســفير الثالــث( فقــد 
ابتلــى بأشــدّهم تأثيــراً وأوســعهم أصحابــاً: محمــد بــن علي 

الشلمغانيالعزاقري.
وكان فــي مبــدأ أمــره مؤمنــاً مســتقيمًا، بل وكيــًا البن 

روح، ثم ظهر انحرافه وسقم عقيدته _ كما سيأتي..
وكان آخرهم في دعوى السفارة الكاذبة _على ما يظهر 
من عبارة الشــيخ الطوســيJ_ أبو دلف الكاتب، حيث كان 

على ذلك إلى ما بعد وفاة السمري )السفير الرابع(.
كانــت هــذه إطالــة تحليليــة علــى عمليــة التزويــر التــي 

حصلــت فــي الســفارة عــن اإلمــام المهــديQ، والبــدّ مــن 
التعرض إلى بعض التفاصيل المتعلقة بأحوال هؤالء.

ونحــن إذ نذكرهــم هنــا كمــا ذكرهــم الشــيخ الطوســي 
فــي كتابــه )الغيبة( ووفقــاً للترتيب والتسلســل الذي ذكره في 
بــاب ذكــر المذموميــن الذيــن ادّعوا النيابــة والســفارة كذباً 

وافتراًء، مع بعض التصرّف.
:Jقال الشيخ الطوسي

أوّلهم _ المعروف بالشريعي:
مــن  وكان  محمــد،  بأبــي  يُكنّــى  وكان  الحســن  اســمه 
أصحــاب الهــاديQ ثــم العســكريQ، وهو أول مــن ادّعى 
مقامــاً لــم يجعلــه اهلل فيــه، ولم يكــن أهًا لــه، وكذب على 
اهلل وعلــى حججهK، ونســب إليهم مــا ال يليق بهم وما هم 
منه براء، فلعنته الشــيعة وتبرّأت منــه، وخرج توقيع اإلمام
Q بلعنه والبراءة منه. ثم ظهر منه القول بالكفر واإللحاد.

ثانيهم _ محمد بن نصير النميريّ:
وهــو مــن أصحاب اإلمام الحســن العســكريQ، وعند 
وفاة اإلمام ادّعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان )الســفير 
الثانــي( وأنــه ســفير اإلمــام المهــديQ ونائبــه، ولكن اهلل 
تعالــى فضحه بمــا ظهر منه من اإللحــاد والجهل، ولعن أبي 
جعفــر محمــد بن عثمان لــه، وتبرِّيه منــه، واحتجابه عنه، 

وادّعى ذلك األمر بعد الشريعي.
وإليه تنســب الفرقــة النصيرية، وكان يدّعي أنه رســول 

نبــي، وأن علــي بــن محمــد الهــاديQ أرســله، وكان يقــول 
بالتناسخ، ويغلو في اإلمام الهاديQ ويقول فيه بالربوبية، 
ويقــول بإباحة المحــارم وتحليل نكاح الرجــال بعضهم بعضاً 
في أدبارهم، ويزعم أن ذلك من التواضع واإلخبات والتذّلل 
في المفعول به، وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطيّبات، 

وأن اهلل عز وجل ال يحرِّم شيئاً من ذلك.
وتبعــه في أقواله جماعة، ســمّوا بالنميريــة، ذكروا أن 
منهــم: محمد بن موســى بن الحســن بن الفــرات، وهو والد 
علــي بــن محمــد بن موســى بن الفــرات الــذي وزّر بعــد ذلك 
للمقتــدر العباســي المعاصر لســفارة ابن روح. اســتوزره عام 
299 هـــ. وبقي ما يزيد على الثاث ســنين فــي الوزارة. فمن 
هــذا يظهر كيف تؤيّد الســلطات خط االنحراف الداخلي عن 

.Kاألئمة
وعندمــا اعتُّل محمد بن نصيــر النميري العلّة التي توفي 
فيهــا قيل له _ وهو مثقل اللســان _: لمــن األمر من بعدك؟! 
فقــال بلســان ضعيــف ملجلــج : أحمــد. فلــم يــدروا مــن هو، 

فافترقوا بعده ثاث فرق.
قالــت فرقة: إنّه أحمد ابنه، وفرقة قالت: هو أحمد بن 
محمــد بن موســى الفرات، وفرقــة قالت: إنّــه أحمد بن ابي 

الحسين بن بشر بن يزيد، فتفرّقوا فا يرجعون إلى شيء.

النقطة األولى: إّن ضبط التأريخ للحوادث في السنين المتقدّمة 
لم يكن بالشكل الذي عليه اآلن، ومع ذلك نجد أّن هناك اختافات 
كثيرة في والدات شــخصيات عاشــت أخيراً وتركــت آثارها وصماتها 
علــى الفكر البشــري فالخــاف ليس قديماً فقط، فــإن ضبط والدة 
االشــخاص بشــكل عــام، ليــس منضبطاً بشــكل دقيق، هذا بشــكل 
عام أمّا إذا لوحظت القضية بالنســبة لوالدة شــخص يترّقبه الظلمة 
قبــل غيرهــم ويعلمــون جيداً أّن انحســار وجودهم مرهــون بوالدته، 
كيف ترى ســيكون تهيُّؤهم لانقضاض عليــه ومحوه في أول لحظات 
بزوغــه، فابــدّ للعاقــل فضــًا عــن الحكيــم المدبــر أْن يرعى هذه 
الحالــة بتدابيــر تحفــظ االمرين معــًا، امــر والدته الحتمــي، وامر 
حفظه من الظلمة وقتلهم له، وهذا ما جرى عليه أهل البيتK في 
شــأن والدة اإلمــام المهــديQ، فهم اّكدوا بما ال يدع للشــك مجاال 
وبألســنة مختلفة من الروايات أّن والدة الثاني عشــر من الحتميات، 
وانّــه وعد وعد اهلل به عبــاده، وأّن اهلل ال يخلف الميعاد، وفي نفس 
الوقــت احاطــوا هذه، الوالدة بحالة من التّخّفــي والكتمان الذي من 
شــأنه أْن يضيّع على المتربصين باألمــام حقيقة الوقت الدقيق لتلك 
الــوالدة، فكان من ضمن التدابيــر أْن يختفي حمله وأْن ال يعلم حتى 
امّــه بســاعة والدتــه، فكيف بــك بغيرهــا، فابدّ أْن ينشــأ اختاف 
في تاريخ مولده بســبب هذه الحالة مــن التكتم الحفظي لهذا الرجل 

االلهي.
فالقضيــة طبيعيــة بالنســبة لهــذا المولود، كما هــي طبيعية وال 
يتحســس منها اي مســلم، فضًا عن متديّن، بالنســبة لموســى بن 
عمــرانQ، فرغــم التشــدّد والتقصّــي والتّتبع الذي قــام به فرعون 
إالّ أْن موســىQ ولــد وفــي السّــنة التــي يكــون القتــل علــى المواليــد 
الذكــور، ومــع ذلــك ولــد وعاش وترعــرع وكبر فــي بيت عــدوه، انّه 
التدبيــر اإللهــي، فكمــا ال نأنــف، ونتقبل هذا التدبير في شــأن نبي 

بني اسرائيل، فلم ال نتقبّله في شأن المهدي الموعود؟.
النقطــة الثانيــة: إذا كانــت االمور تقــاس بهــذه الموازين وهذه 
القواعد التي لم نسمع بها إالّ من قبل هذا الدين الجديد )الوهابي( 
فابــدّ أْن نلحــظ قضية في غاية االهمية مفادهــا أّن الذي يؤمن بأّن 
المهــديQ خرافة النّه قد تعدّدت ســنوات والدتــه، فابدّ أْن يؤمن 
بــأّن كل شــخص اختلف في ســنة والدتــه وتعددت تواريــخ مياده هو 
خرافــة أيضــًا، وهنــا اضرب نماذج ثاثــة البد التباع هــذه القاعدة 
أْن يعتقــدوا بخرافيتها اذا كانوا يؤمنون بقاعدتهم، ويلتزمون بها، 

أمّا نحن الذين ال نؤمن بها وال نلتزم بها ففي راحة بال من آثارها:
النمــوذج األوّل: إّن والدات االئمــةK قد وقع فيها اختاف في 
ايام او شهور او سني الوالدة، فضًا عن الوفيات، مع ذلك لم ينكر 
هــؤالء الوهابيــون احــداً من اشــراف أهــل البيتK، فلــم ينكرون 
والدة الحســن، او الجــواد، او الرضــا، او الهــادي، او العســكري 
عليهــم الســام جميعًا، ألّن هناك اختافات فــي تواريخ والدتهم او 
وفياتهم، فهل القضية اختصاصية بالمهديQ وانّها قاعدة اسّست 

فقط الجل االنتقاص من هذه العقيدة؟.
النمــوذج الثاني: لقد وقع اختاف كبيــر في والدة النبي األكرم

N، وانا ســاعتمد على كتاب واحد ألّن الوهابية يقدّســونه، واترك 
عشرات المصادر التي تنقل هذا االختاف، ففي )البداية والنهاية( 
البــن كثيــر في ج2 ص32 ينقل مجموعة من االقــوال في والدة النبي

N انهاها الى االربعة.
انّه ولدN في االول من ربيع االول.

انّه ولدN في 12 ربيع االول.
انّه ولدN في 12 شهر رمضان.

انّه ولدN في 20 من نيسان.
وال ادري لماذا جاء الشهر الرومي مع االشهر العربية!!. فهل مع 

هذا االختاف الرباعي في الوالدة يكون النبيN وعلى حد زعمهم 
_والعياذ باهلل_ خرافة ووهم؟.

النمــوذج الثالــث: إذا كنّــا نعتقــد أّن الوالدة امر قــد يخفى على 
النــاس واليهتمــون بــه كثيــرًا، وهــي عــادة عرفيــة، النّهــم يجهلون 
حقائق االشخاص وما سيكونون عليه في المستقبل، فيهملون متابعة 
والدتهــم، فــإّن هــذا االمر البــدّ أْن ال يســري في وفيات االشــخاص 
العظــام خصوصــا النبي األكرمN، فإّن وقــوع االختاف في تأريخ 
وفاته دليل كبير على اهمال المسلمين الهمّ شخصية عندهم، هذا 
اذا لــم نقل إّن االختاف في تســجيل تأريــخ وفاته يدل على خرافيته 

ووهميته _والعياذ باهلل_ على حد زعم القاعدة الوهابية.
وهنــا اذكر للقــارئ الكريم ومن كتاب واحد فقــط، ال ألنّني لم 
اجــد اختافــات كثيرة فــي كتب ُأخــرى، وانّمــا أريــد أْن ابيّن عظم 
المسألة، ففي كتاب واحد ومهم بالنسبة الى الوهابية وهو )البداية 
والنهاية( البن كثير نجد أنّه ســّطر أربعة أقوال في تأريخ وفاة النبي
N، فهــل يــا ترى يكون االختــاف في وفاته موجباً للقــول بوهميّته 

_والعياذ باهلل_.
انظــر اخــي الكريــم، اّن ابن كثير في الجــزء الخامس ص278 
مــن كتابــه يعنــون فصا كامــا تحت عنــوان )فصل في ذكــر الوقت 

الذي توّفي فيهN( واالقوال هي:
حيــن زاغــت الشــمس لهــال ربيــع األول، ينقلــه عن عــروة بن 

الزبير.
2 ربيع األول، ينقله عن االوزاعي.

10 ربيع األول، ينقله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
12 ربيع األول، ينقله عن الواقدي.

والعجيــب انّهــم جعلــوا يــوم وفاتهN بيــوم والدتــه، فيما ذهب 
الشــيعة اإلماميــة إلــى أّن يــوم والدتــه هــو 17 ربيــع األول، واّن يــوم 

وفاتــه هــو 28 صفر ، فهل يا ترى ســيؤمنون بهــذه القاعدة بعد هذا 
االختاف في أهم شخصية يؤمنون بها أو ال.

 وفــي أزمــان االئمــةK، كان يوجــد اكثر من غصــن، ففي زمن 
الباقــرQ كان هــو موجــوداً واإلمام الصــادقQ أيضاً موجــودًا، وفي 
زمــان الهــاديQ كان هو موجودًا، وكان في فتــرة ما، أبوه موجودًا، 

وهو الجوادQ، وفي فترة أخرى كان ولده العسكريQ موجوداً.
طبعاً ال يخفى انه في بعض الفترات كان الباقي من األئمة شخص 
واحــد ولكن حيث ســيولد لــه مولود فإنه لم يكن وحيداً ســوى مهدي آل 

 .Kمحمد بعد شهادة أبيه
لكــنّ الذي يؤســف لــه انّنا نعيش فــي زمان ال يعيش فيــه إالّ غصن 

واحــد وهــو حجّــة اهلل فــي أرضــه، واألســى األكبــر واألســف األعظــم 
أّن هــذه البقيــة الباقيــة قــد ُغيّبــت، وعشــنا فتــرة مــن التّيــه والحيرة 
والُظلمــة، فنحــن ال نســتنير اليــوم بنور يشــعّ من وجــوده وال نرى هذا 
البدن المباركة بيننا، فنقتبس من آثار رحمته، نعم نحن نعتقد يقيناً 
بأنّه موجود بيننا ولكنّنا ال نراه، وال نستأنس بسماع حديثه والقعود في 
مجلس يحضر فيه، فيا لها من مصيبة عظمى وداهية ُكبرى ألمّت بنا.
نعم لقد عوّض اهلل ســبحانه وتعالى من آمن به واســتيقن حضوره 

.Nووجوده ثواباً عظيماً يفوق ثواب وأجر من عاش في زمن الرسول

ومــن لطيــف ما نطقت به اآلية الكريمة التي ســيتحدّث بها إمامنا
Q عنــد ظهــوره المبــارك، انّهــا قالــت إّن هــذه البقيّــة اإللهيــة وهذا 
الوجــود الربّانــي هو خير لكم أيّهــا الناس من كل وجود آخر، فهو خير 
لكــم من زوجاتكم، وخير لكم من ابنائكــم، وخير لكم من أموالكم، 
وخيــر لكم مــن مناصبكم، وخير لكم من مكانتكم االجتماعية، وخير 
لكــم مــن كّل وجــود حصلتم عليــه وبذلتــم الجهد في ســبيل نيله، خير 
مــن علــم العالم، وخير من صاة المصّلي، وخير من دعاء الدّاعي، 
وخير من قربات كل قربى، خير من ذلك كلّه بمعزل عنه وعن قربه، 

ِ خَيْرٌ َلُكــمْ ِإْن ُكنْتُمْ  هــذا إْن كنّــا مؤمنين، فــإّن اآلية تقول: )بَقِيَّــتُ اهللَّ
مُؤْمِنينَ(.

وفعــًا هــو امتحان مختصــر ولكنّه صعب وايّمــا صعوبة، هل تجد 
فــي نفســك أّن اإلمــام الحجّة وبقيّة اهلل فــي ارضه ووجــوده اإللهي هو 
خير من كّل شــيء عداه وســواه، فتكون مؤمنًا، أم أّن هناك شيئاً آخر 

تجده في نفسك هو خير من اإلمامQ؟.
ال يملك اإلجابة على هذا الســؤال إالّ من اســتيقن بما في نفســه، 

وهو سؤال بعدد نفوس المؤمنين.

وأحكام اإلســام وتعاليمه ما شرّعت إالّ لمعالجة مشكات 
العالــم، وقــد وضع اإلســام تحت تصــرّف هذا العالــم نظاماً 
حقوقيــاً ال مثيل لــه، ووضع تحت تصرّفه أيضاً قيادة سياســية 
وروحيّــة ال مثيل لهــا، فاإلمامQ في زمانه هــو األفضل، وهو 
األعلــم، وهــو األقرب إلــى اهلل ولرســولهN فــإذا أراد العالم 

أْن يهتــدي فعليــه بمــواالة القيــادة اإللهيــة، والعمــل بالنظــام 
اإللهــي )كتاب اهلل(، فهما ثقــان يتكامل أحدهما مع اآلخر، 
ويتمّم احدهما اآلخر، وهذا هو المقصود الشــرعي من حديث 

الثقلين.
وشــاءت حكمــة اهلل أْن يكــون المهــدي هــو آخــر جيــل مــن 

القيــادة اإللهيــة المســمّاة، وهــو الذي ســيتوّلى توحيــد العالم 
دينيــاً وسياســياً ويترجم جهــد األنبياء وخاتمهــمN، ويحّقق 
هدفهم بتحقيق وحدة العالم الدينية والسياســية، بحيث تكون 
كل أقاليــم الكــرة األرضيــة دولتــهQ، وكل ســكان المعمــورة 
رعايــاه، فيكــون عهــده الزاهــر عهد الرخــاء، وعهــد العدل، 

والنموذج الرمز لوحدة الجنس البشري الذي بشّر به النبيون، 
ورمز انتصار الحق على الباطل على المستوى العالمي.

وهنا يكمن ســر تركيز اإلســام تركيزاً خاصّاً على نظرية 
.Qاإلمام المهدي المنتظر

ّتتمـــات6
العقيــدة  فــي  األســاس  الركيــزة   Qوجعــل
المهدويــة هــي انتظــار الفــرج وعدم االســتعجال 
وأفضــل   ...( فقــال:  والتوقيــت،  التطبيــق  فــي 
الفــرج( انتظــار  المعرفــة  بعــد  العبــادة 

كان بعضهم 
صالحين في 
مبدأ أمرهم، ومن 
أصحاب اإلمامين 
الهادي والعسكري
L، فانحرفوا 
وسلكوا مسلك 
التزوير فجابههم 
العمريJ بكل 
قوّة وانتصر 
عليهم، وخرجت 
من اإلمام المهدي
Q التواقيع 
والبيانات بلعنهم 
والبراءة منهم، 
والتأكيد على كذب 
سفارتهم وسوء 
سريرتهم.

إذا لوحظت القضية بالنسبة 
لوالدة شــخص يترّقبــه الظلمة 
جيــدًا  ويعلمــون  غيرهــم  قبــل 
مرهــون  وجودهــم  انحســار  أّن 
ســيكون  تــرى  كيــف  بوالدتــه، 
عليــه  لالنقضــاض  تهيُّؤهــم 
ومحــوه في أول لحظــات بزوغه، 
فالبدّ للعاقل فضاًل عن الحكيم 
المدبــر أْن يرعــى هــذه الحالــة 
بتدابيــر تحفــظ االمريــن معــًا، 
امر والدته الحتمي، وامر حفظه 
مــن الظلمة وقتلهــم له، وهذا ما 
جــرى عليــه أهــل البيــتK في 

Qشأن والدة اإلمام المهدي



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضع خّطًا على كلمات الحديثين الشــريفين واستخرج كلمة 
الســرّ المكوَّنــة من )١١( حرفًا وهي عبارة حديث مشــهور يدلُّ 
علــى ارتبــاط أهــل البيتK مــع القرآن إلــى يــوم القيامة، قال 

:Nرسول اهلل
)ويظهــر _ بخراســان _ قــوم _ يدعــون _ إلــى _ المهــدي 

)عج((.
)... أال _ إنَّــه _ قاتــل _ كّل _ قبيلة _ من _ أهل _ الشــرك _ 

.)... أال _ إنَّه _ مدرك _ كّل _ ثار _ ألولياء _ اهلل _ عزَّ وجلَّ

وهو الشاعر القطيفي الشيخ عبد الكريم بن مبارك بن حسن 
آل زرع، ولد في مدينة تاروت ســنة 1381هــ، درس في المدارس 
الحكوميــة وحصل على دبلوم محاســبة من معهــد اإلدارة، التحق 
بالدراســة الحوزويــة منذ عــام 1400هـ ومــا يزال يواصلها درســاً 
وتدريســًا، وهــو مــن المكثرين في الشــعر الفصيح والشــعبي، له 
حضــور متميز في االحتفاالت والمناســبات الدينية واالجتماعية، 

له ديوان شعر مخطوط.
شعره:

- نظم في الشــعر العمودي، وتميّز شــعره بوضوح الصورة، 
ورّقــة المعنــى، وجزالــة اللفــظ، لــه قصائــد مولودية كثيــرة في 

اإلمام المهديQ قال في إحداها:
بزغ المهدي نوراً مسفرًا

فازدهى الكون به وازدهرا
أخجل الشّمس سنا غرّته

ومحيّاه فكيف القمرا
هو سرّ اهلل في كوكبنا

حجّة اهلل على عالمنا

خير موجود فلواله َلما
سارت األفاك في هذي الدّنى

- ويقول في قصيدة مولودية عنوانها )حنين الروح(:
إنّا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى العهد

للقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم المهدي
عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد با رجعه

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدد البيعه
يا ايّها األمل المضمخ في دمي

أنت الحمّى لهدي الرسالة والحمي
سيظّل مرج الحقّ في أفيائه

فاد لجدول مهدك الصّافي ظمي
أنت القلوب حنينها وحبيبها

قسماً يرتل بالضمائر والفم
فالدين مرتقب لصارم منقذ

يحيي شريعة أحمد بطل كمي
- ويعبّر عن حبّه الصّادق إلمامه المهديQ في عدة قصائد 
جميلــة ذات صــور رائعــة وكلمــات عذبــة فيقول فــي قصيدته )أمل 

المستضعفين(:
حبّك بمجرى الروح في قلبي جرى

سبحان من لكم الخائق سخّرا
سرّ الوجود وسرّ منجاة الورى

بجال عرش اهلل كنت مؤّطرًا
ولوحي أحمد والكتاب مخبّرًا

وليوم دحر الظالمين مفجّرًا
وبعزم قوٍم صابرين مؤزرًا

فمتى ترانا _قائدًا_ ومتى نرى
_ ويتغنّى بحبّ اإلمام المهديQ فيقول:
قد بدا في المولد الميمون سرّ المصطفى

وابتسامات بساق العرش تمحو الشُّدفا
وبقيثار التّهاني الكون فيها عزفا

وعلى مقدمك القرآن صّلى وهفا
يا ينابيع جمال وكمال وصفا

أنت لإلسام روح ونظام وشفا

العالقة بني اإلمام واألمة

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

موا
لي

نج
م

الشاعر عبد الكريم آل زرع شعـــراء مهدويون

الفــؤادَ أفتــرش  لــكَ  حــبّ 
ســكنْ لــه  الشّــغاف  وفــي 
بلحظــة مننــتَ  هــاّل 
الحســنْ شــبَل  يــا  نلقــاك 

ضارعــًا يدعــو  القلــبُ 
البشــرْ ربّ  يــا  هلل 
وليّنــا ظهــورَ  عجّــْل 
النظــرْ لــه  نطيــل  كيمــا 

وعداك
يثــار اهلل متــى بيكــون وعداك
يسهم الموت ضد اعداي واعداك
وعداك يــوم  بتظهر  مؤمــن  أنا 
ويرعــى الّذيب والّنعجه ســويّه

ولعنا
ولعنا زايــد  إلــك  صالح  يبــو 
ولعنا تــدري  الحقد  بنــار  العدو 
ولعنه البــاري  مــن  لعنه  ألــف 
على الّلــي داس صدر ابن الزجيّه

منجلي الحســن  يبن  الوكت  ادريبه هم 
واحصد ودادك ثمر ما ينكســر منجلي
منجلي الخبر  هــذا  هلكلب  ابفرح  طار 
وانظر لبدر السّــعد شع لألرض بالسّنه
يهزني فرح مولدك مرّه لوَن بالسّــنه
وبعالي صوت المحب يصدح فخر بس انه
حبّك يهل منتظر من كل خطر منجي لي

حسن عبد األمير الظالمي

علي الدرازي

عيسى علي العلق

)أبو اسعد(

7 األدب المهدوي

_أرشدهم بعد أن أضاعوا دارهم_

Qصفات اإلمام املهدي
- وجههQ نور - 

رية
قص

صة 
ق

كان العم حســين متشــوّقاً لزيارة إمامه وسيّده علي 
بــن موســى الرضــاQ، امّــا وقــد توّفــرت لــه الصحبه 
فقــد عــزم وبعــض اصدقائه على الســفر وهيــأوا لذلك 

االسباب...
وهكذا حتى وصلوا الى مدينة مشهد.

اســتأجروا مــن ســاعتهم بيتــًا، وقــد وضعــوا فــي 
هــذا البيــت كل امتعتهــم ونقودهم. ثم ذهبــوا الى حيث 

يشتاقون، الى المرقد الرضوي المقدس.
ولكنْ عند رجوعهمإلى البيت كانت المفاجأة، لقد 
ضيّــع العم حســين ورفاقــه طريق البيــت، وممّا زاد في 
أمرهم سوءاً أّن االوضاع ليست في مدينة مشهد بل في 

كّل ارجــاء ايــران على غير ما يرام، حيــث التظاهرات 
والثــورة التــي كان يقوم بهــا االيرانيون إلكمال اســقاط 

حكم الشاه آنذاك.
جلس الزائرون عند حائط، وقد أخذ منهم اليأس 
والحــزن وحتــى البــكاء مأخــذًا، وبينــا هم كذلــك واذا 
بشــاب جميــل ذي هيبة قد ســّلم عليهــم وصافحهم يداً 

بيد، وقال لهم:
لِم هذا الحزن؟  -

فأجابوه بألم ولوعة:
بيتــا ووضعنــا  قــد اســتأجرنا  لِــم ال نحــزن   -
فيــه امتعتنــا وكل مــا نملك، بما في ذلــك النقود، وقد 

اضعناه، وال نعرف ماذا نفعل اآلن.
فقال لهم: 

تعالوا معي، قد ادّلكم على البيت.  -
ســرّهم مــا قاله الشــاب لهم، فســاروا معــه، وهو 
يدخلهم في طريق ويخرج بهم إلى آخر، حتى أوصلهم 

إلى مكان، فأشار بيده وقال:
هذا هو البيت واعلموا اننا ال نترك أصحابنا.  -
غاب عنهم بعد هذه العبارة مباشرة فعلموا، بوحي 

.Qالعقيدة،أنّه سيّدهم وإمامهم المهدي
إنّه لم يترك أصحابه حتّى ارشدهم بعد أْن أضاعوا 

دارهم.

أبــا  ســمعت  قــال:  الجعفــي،  جابــر  عــن 
جعفر Q يقول: )ســأل عمر بــن الخطاب أمير 
المؤمنيــن Q فقــال: أخبرنــي عــن المهدي ما 
اســمه؟ فقــالQ: أمّا اســمه فإّن حبيبي شــهد 
إلــيَّ أن ال ُأحــدّث باســمه حتى يبعثــه اهلل. قال: 

فأخبرني عن صفته؟ قالQ: هو شابٌّ مربوع، 
حسن الوجه، حســن الشَّعر، يسيل شَعره على 
منكبيــه ونــور وجهه يعلو ســواد لحيته ورأســه، 

بأبي ابن خيرة اإلماء(.

ســام اهلل عليــك وعلــى آبائــك الطاهريــن ائمّــة الهــدى ومصابيــح 
الدجى، أّن الحجّةQ أفضل أهل زمانه يرفع راية الســام والســلم واألمن 

واألمان على كل بقعة من بقاع األرض.
اللّهــمّ كن لوليك الحجّة بن الحســن صلواتــك عليه وعلى آبائه في هذه 
الســاعة وفــي كل ســاعة وليّــاً وحافظــا وقائــداً وناصــراً ودليــًا وعينا حتى 

تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويا برحمتك يا أرحم الراحمين 
المنتظرة: تبارك فاضل

العمر: ٩ سنين

لقــد غــاب اإلمام الحجّةQ عن عيون شــيعته إلى أْن يقضي اهلل أمر ظهــوره ونصرة دينه ليُظهره على 
ـه، ولكنّــه لم يغــب يوماً عن قلوبهم ومســيرتهم، بــل هو حاضر علــى الدوام، يُشــرق بنوره على  الديــن كلِـّ
قلوبهــم، ويُلهم عقولهم ويشــحذ هممهــم، ينتظرون لقاءه ويطمعون بنظرة منــه إليهم، نظرة رضا تبعث 
الــدفء فــي ليالي غيابــه الباردة، وتكســر عتمتها بفجر أمل لقائــه الصادق، هو حاضــرQ رغم غيابه، 
وشــيعته أيضــاً حاضــرون غير غائبين عنــه، يُتابع أخبارهم، تفــرح عيناه عند رؤيتهم فــي حال الطاعة، 

وتحزنان إن وقعوا _والعياذ باهلل_ في حبائل المعصية.
)نحن وإن كنّا ثاوين بمكاننا النائي عن مســاكن الظالمين. حســب الذي أراناه اهلل تعالى من الصاح 
لنا ولشــيعتنا المؤمنين في ذلك، ما دامت دولة الدنيا للفاســقين. فإنّا نُحيط علماً بأنبائكم. وال يعزب عنّا 

شيء من أخباركم(. 
هكذا هوQ مع شيعته بعقله وقلبه وعنايته وبركاته.

وهكــذا شــيعته أيضًا، قلوبهــم تذوب بحبِّه، هم أهل الطاعة واالعتصــام والصبر، كما تصفهم رواية 
:Qكاماً قاله له أبوه اإلمام الحسن العسكري Qينقل فيها اإلمام

)واعلم: أنَّ قلوب أهل الطاعة واإلخاص نُزّع  إليك مثل الطير إذا أمّت  أوكارها. وهم معشر يطلعون 
بمخائــل  الذلــة واالســتكانة، وهم عند اهلل بررة أعزّاء، يبرزون بأنفــس مختلة محتاجة وهم أهل القناعة 
واالعتصــام، اســتنبطوا الديــن فوازروه علــى مجاهدة األضــداد، خصّهم اهلل باحتمال الضيــم في الدنيا 
ليشــملهم باتســاع العــزّ في دار القــرار، وجبلهم علــى خائق الصبر لتكــون لهم العاقبة الحســنى وكرامة 

حسن العقبى(.

محمد حسن عبد

Qمن رسائل الصغار لإلمام

Qمولد اإلمام املنتظر
ــدُ ــعّـ ــبـ ــبُ مـ ــ ــي ــ ــب ــحــ ــ ــرحُ قـــلـــب وال ــ ــ ــف ــ ــ أي
ــاً والـــــفـــــؤادُ مـــوّقـــدُ ــ ــوق ــهِ هـــمـــتُ شــ ــ بـ

ــات حــســرُة ــه مـ ــدّ مـــن فـــي حــبّ فــيــا ســع
ومـــن قــبــل خــلــق الــخــلــق قـــد كـــان درّة

ــي دمــي ــ ـــَل فـــي قــلــبــي هـــــواكَ وف ــداخ تـ
مريم ــِن  بـ لعيسى  قــالــوا  كــمــا  ولــســتُ 

ــس ــ ــؤن ــ ــيّ أنـــــــت غـــــــوث وم ــ ــبـ ــ ــّل نـ ــ ــكـ ــ لـ
المعسعسُ ــظــامُ  ال ــق  الــحِ عــن  ومــيــط 

ــاراً والـــــوقـــــار تــــــــأزَرتْ ــ ــخـ ــ تــــــــردّت فـ
ــرتْ ــ ــمّ عـــفـــيـــفـــُة ذيـــــل بـــالـــصـــيـــانـــة خــ

ــدا ــعِ ــدا ســيــف الــمــلــيــكِ عــلــى ال ولــمّــا بـ
ــدا ــنُ شــيّ ــ ــدي ــ ــد وال ــع ــسّ وغـــــرّد طــيــرُ ال

فــيــا لــيــلــة فـــي الــفــضــل لــلــقــدر أعــدلــت
زلــزلــت األرض  إذا  الــعــلــيــا  ــب  ــرت ال ــه  ل

ــي فــــإنّــــي فــــي هــــــــواهُ مـــخـــلّـــدُ ــنـ ــدعـ فـ

وكــــلّــــمــــه أنـــــــت الــــــــذي بـــــك ُأعــــبــــدُ

ــاك خــالــُقــهــا اســجــدوا ــأم ــال ل لــمــا قـ

ــك تــســعــدُ ــل ــمــث ــاً ب ــ ــّق ــن حـــمـــلـــتْ حــ ــ ومـ

ــدُ ــولـ ــيـ بــــآخِــــرهــــا خــــيــــرُ األنـــــــــام سـ

ــبُ بــالــقــيــدِ يــصــفــدُ ــل ــق وبــــات عــلــيــك ال

ــد ــصــع ــه فــــــــوج وآخـــــــــر ي ــي لــــ ــ ــأت ــ ــي ــ ف

ــذا مـــطـــلـــبُ لـــيـــس يـــوجـــدُ ــ لـــعـــمـــرك هـ
ــل الـــعـــيـــوب مـــجـــرّدُ ــن كـ ــو الــــــروح مـ هـ

ــًة ــ ــنّ جــ لــــلــــمــــرِء  كـــــــان  ِواله  فـــــــــإّن 
ــرًة ــهـ ــنُ نــــــــاداه جـ ــ ــم ــ ــرح ــ لــــه ربّـــــــه ال

مــن فمي تــخــرجُ  ــارُ  ــن وال الحشا  حــريــقُ 
آدِم ــرّة  ــ ــغـ ــ بـ نـــــــــوراً  ــنْ  ــ ــك ــ ت لــــــمْ  فـــلـــو 

ــونــسُ ــكَ ي ــ ــجــا ب ــذي ُقـــدمـــاً ن ــ ــت الـ ــ وأنـ
فــيــا ســعــدهــا خــيــرُ اإلمـــا وهـــي نــرجــسُ

ــرتْ ــور كــالــشــمــِس الــمــنــيــرةِ أزهــ ــن ــال وب
ــُة فـــيـــهـــا الـــبـــتـــولـــُة بـــشـــرتْ ــلـ ــيـ ــا لـ ــيـ فـ

الهدى واستبشرَ  المجدِ  عيون  أقـــرّت 
ــورُ لــحــدا ــجــ ــ ــامَ الـــشـــركِ وال ــ ــع هـ ــنّـ وقـ

ــه وفــضــلــت ــهــا الــرحــمــن مــن ــمــا خــصّ ب
ــك أقــبــلــت ــ ــاي ــ ــم ــ ــل ال ــ ــاً كـ ــ ــرحـ ــ ــه فـ ــ لـ

 

مال محمد آل انتيف



من مناســبات هذا الشهر التي حدثت 
سنة )2٦0هـ(:

1_8_ اإلمام العســكريQ يعرض ولده 
الحجّــة علــى أربعين رجًا مــن أصحابه قبل 

.Qأيّام من شهادته
إلــى   Qالعســكري 5- مكاتبــة اإلمــام 
محمّد بن علي بن بال، يخبره بالخلف من 

بعده.
 Q8_ شــهادة اإلمام الحسن العسكري
في صباح يوم الجمعة، وعمره )29( ســنة، 
وقــد دُفن في ســامراء، وانتقال اإلمامة إلى 
صاحب العصــر والزمانQ، وإبتداء الغيبة 
الصغــرى لإلمــام المهــديQ التــي انتهــت 

بوفاة السفير الرابعQ سنة 329 هجرية.
وفيه أيضًا:

- حضــور اإلمام المهديQ في ســاعة 
احتضــار اإلمــام العســكريQ وإعانتــه فــي 

وضوئه وصاته.
- ظهــور اإلمام المهــديQ أمام )39( 
 Qأبيــه جنــازة  علــى  وصاتــه  شــخصًا، 

جماعة.
- وصــول وفــد قــم يــوم شــهادة اإلمــام 
المــال  إعطــاء  ورفضهــم   Qالعســكري
لجعفر، وتشرّفهم بمشاهدة صاحب العصر 

والزمانQ وإخباره إيّاهم بما يحملون.
9- ســنة )23هـ(: محاججة ابن عبّاس 
بعــد وفــاة عمر بن الخّطاب في يوم الشــورى 
السداسية في أحّقية عليQ، وذكره األئمّة

K بأسمائهم، وإخباره بغيبة اإلمام الثاني 
 .Qعشر

الشــهيد  تشــرّف  10- ســنة )961هـــ(: 
قبــل   Qالمهــدي اإلمــام  بلقــاء   Hالثانــي

شهادته بخمس سنوات.
25- ســنة )41هـ(: صلح اإلمام الحسن

Q مع معاوية لعنه اهلل، وفيه ذكر علَّة غيبة 
.Qاإلمام المهدي

ومن أحداث هذا الشهر أيضًا:
مــن  كتــاب  ورود  )260هـــ(:  ســنة   _
الناحيــة المقدَّســة لمنــع إجــراء المــال على 

الجنيد إشارًة إلى وفاته.
_ ســنة )304 أو 305هـــ(: علم النائب 
الثانيG بوقت وفاته، وقد حفر لنفسه قبراً 

قبل شهرين من هذه الوفاة.

مناسبــــــــات مهدوية
شهر ربيع األول

نشرت صحيفة )الزمان( العراقية الصادرة في شهر مايو 2014 
 ،)Qمقاالً بعنوان )ارتفاع حصيلة االعتداء على زوّار اإلمام الهادي

لكاتبه مازن عبد الحميد، وقد جاء فيه:
)...قــام الموكــب بمســيرة راجلــة فــي ســامراء قدّم مــن خالها 

.)...Qالتعازي والمواساة لمقام اإلمام المهدي
ونشــرت جريــدة )نورت( الســعودية فــي عددها الصــادر في 20 
نيســان 2011 خبراً تحت عنوان )شــرطة المدينة تقبض على المهدي 

المنتظر!!(، جاء في الخبر:
)...فوجئ زوار المســجد النبوي الشــريف البارحة األولى بشاب 
فــي العقــد الثالث من عمره وهو يتجوّل في ســاحات المســجد النبوي 

رافعاً عقيرته زاعماً بأنّه المهدي المنتظر...(.
نشــرت صحيفــة )العربــي الجديــد( اليمنية في عددهــا الصادر 
فــي 21 أبريــل ســنة 2014 مقــاالً تحــت عنــوان )السيســي يســتحّقهم 

ويستحّقونه( للكاتب سامة عبد الحميد. جاء فيه:
)يــرى السيســي نفســه المنقــذ... ويــرى أنصــاره.. أنّــه المهــدي 

المنتظر...(.
ونشــرت صحيفة )شــفاف الشرق األوســط( اللبنانية في عددها 
الصــادر فــي 16 آذار عــام 2011، مقــاالً جاء تحت عنــوان: )يوميّات 
فتاة لبنانية في الحوزة العلمية في قم(. لكاتبه علي حيدر، وقد جاء 

في المقال: 
)...ننتظــر أْن يظهــر علينــا إمامنــا المهــدي لنكــون مــن أوائــل 

الملتحقات بجيشه(.

Qاملهــــــــــــــــــدي
يف الصحـــــــــــــافة

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

_أربع تكبريات_
تفيــد الروايــات أّن جيــش اإلمام المهــديQ يفتح مدينة روميــة _في إيطاليا حاليــًا_ بالتكبير، حيث 
يســقط حائطهــا، ويقتلــون بها عدداً مــن أهلها، ويســتخرجون منها حلية بيت المقــدس، والتابوت الذي 
فيه الســكينة، ومائدة بني إســرائيل، ورضاضة األلواح، وذلك بأْن يكبّروا عليها أربع تكبيرات، فيسقط 

.Qالحائط، فيدخل إليها جيش اإلمام
المصدر: عقد الدرر

فأنــت تــرى عظمة هذا االســم الكبير وأثــره في هزيمة األعــداء فبمجرد التكبير تراهــم ينهزمون فأي 
عظمة  لهذا االسم، وأي تأثير!.

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية اإلمام الغائب عن األنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحِب العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح مالمح القضيّة, وتبيانًا لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

- جاء في )أمالي الصدوق( ص٥٦2/م٧2/ح٧٥٧، أّن رسول اهللN قال:
)نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة: رسول اهللN، وحمزة سيد الشهداء، وجعفر ذو الجناحين، وعلي وفاطمة، 

.)Kوالحسن والحسين والمهدي
- وجاء في )الغيبة( للطوسي ص١٨٣/قم١42، أّن الرسول الخاتمN قال: 

)ال تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منّا، وذلك حين يأذن اهلل له، ومن تبعه نجا، ومن تخّلف عنه هلك، اهلل اهلل 
عباد اهلل فأتوه ولو على الثلج فإنّه خليفة اهلل وخليفتي(.

- وجاء في )عيون أخبار الرضا( ٦٦:2، أّن من بعث رحمة للعالمينN قال: 
)ال تذهب الدنيا حتى يقوم بأمر أمّتي رجل من ولد الحسينQ يمأها عدالً كما ملئت ظلماً وجورًا(.

- وجاء في )أمالي الطوسي( 154/م6/ذيل حديث 256، أّن الرسولN قال لفاطمةP في مرضه:
)والذي نفسي بيده البدّ لهذه األمّة من مهدي وهو واهلل من ولدك(.

- وجاء في )كمال الدين( ٥١:١ مقدمة المصنّف، أّن النبي األكرمN قال:
)والذي بعثني بالحقّ بشــيراً ليغيبنّ القائم من ولدي بعهد معهود إليه منّي حتى يقول أكثر الناس، ما هلل في آل محمد
N حاجة، ويشــك آخرون في والدته، فمن أدرك زمانه فليتمســك بدينه، وال يجعل للشيطان إليه سبيًا بشّكه فيزيله عن 
ملّتي ويخرجه من ديني، فقد أخرج أبويكم من الجنّة من قبل، واّن اهلل عزوجل جعل الشياطين أولياء للذين ال يؤمنون(. 

إّن اإلنسان المؤمن في زمن الغيبة، يعيش حقيقة 
 Qالضّيافة واإلجارة، وذلك فرع اإلحســاس بحياته

بين أيدينا.

إّن المنتظِــر لفــرج اإلمامQ هو الــذي يقوم بدور 
ما في زمان الغيبة، ولو كان دوراً بســيطاً.. فاالنتظار 

الحقيقي، هو ذلك االنتظار الذي يستتبع العمل.

 Qاإلمام املهدي املنتظر

زاد االنتظار

Kيف أحاديث املعصومني

الشيخ حبيب الكاظمي

اإلنسان المؤمن في زمن الغيبة واالنتظار الحقيقي

ما أفاضه المعصومونK على الخلق، وما تحدّثوا به إلى الناس عن خاتم العترة الطاهرة، من 
يمأل األرض قسطًا وعداًل، ومن يجسد مصداقية الرسالة الخاتمة، ويتحقق به وعد اهلل الذي 

ال يخلف بأّن األرض يرثها عباد اهلل الصالحون.

.Qالمالئكة والروح تتنزّل في ليلة القدر في عصرنا على اإلمام المهدي *

•* أعمال العباد تعرض على اإلمام المهديQ كل يوم اثنين وخميس.

•* الخضرQادّخره اهلل ليكون مؤنسًا لإلمام المهديQ في غيبته ووزيرًا له في دولته.

هل تعلم؟ اّن:

نافذة مشاركات القراء 
يف صفحة الصحيفة

السام عليكم يا أنصار الحقّ والحقيقة ورحمة اهلل وبركاته
إّن جهودكم هذه _يقينًا_ بعين اإلمام المهديQ وهي مدعاة سرور لجميع المؤمنين.

الشيخ طعّان الطعّان / العــراق

الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاته أحيي وأبارك جهودكم الجبّارة ومســعاكم من خال صحيفتكــم الغرّاء. ادعو اهلل عز 
.Kوجل أْن يوفقكم لخدمة ونصرة مذهب آل البيت

جالل عادل عبدعلي / العــراق

اللّهم عجّل ظهور الحجّة المهديQ ليمأ األرض قسطاً وعدالً كما مأت ظلماً وجوراً.
عدنان الشكرجي / العــراق

نسألكم الدعاء... عّظم اهلل أجوركم بهذه األيام... وّفقكم اهلل ويسّر أموركم.
زهراء / البحرين

عّظم اهلل اجوركم...
اللّهم كن لوليك الحجّة ابن الحســن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الســاعة وفي كل ســاعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً 
ودليــًا وعينــا حتى تســكنه ارضــك طوعاً وتمتّعه فيهــا طويًا برحمتك يا أرحــم الراحمين....اهلل ال يضيع لكــم تعباً. رحم اهلل 

والديكم.
محمد الحسيني / العــراق


