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اليــوم  النــاس  مســلّمات  مــن 
وأمــس مــا يتلــوه الجميــع وبألحــان 
إّن  نتيجتهــا  فــي  تقــول  مختلفــة 
)العصمــة ألهلهــا(، فأبنــاء الدنيا 
لــم يكتب لهــم أْن يكونوا معصومين 
المخلصــون وقليــل مــا هــم،  _إالّ 
وهــم األنبيــاء واألوصيــاء ومــن دّل 

الدليل على عصمتهم_.
وعدم العصمة يعني فيما يعنيه 
إمكانيــة الوقوع في الخطأ ومخالفة 
القانون، وقد ترجم الكثيرون هذه 
اإلمكانيــة إلى واقــع عمليّ معاش، 
فتــرات  فــي  أو  الخــط  طــول  علــى 
متقّطعــة، وخيرهــم مــن لــم يواقع 
إالّ اللّمــم، وهــذه حقيقــة البــدّ أْن 

نتجرّعها وإْن كانت مرة المذاق.
إالّ أّن المالحظــة المهمــة هنــا 
هــي أنّنا لــو تأملنــا ســلوكنا اليومي 
مــن  طويلــة  سلســلة  أّن  لوجدنــا 
األخطــاء التــي وقعنا ونقــع فيها لم 
يكن لها من ســبب ســوى استســالم 
المــرء لشــهوات نفســه ونزواتهــا، 
األمر الذي يكشــف وبكل وضوح عن 

عجــزه عــن مقاومــة المغريــات أو 
عــن تســويفه المقاومة إلــى مرحلة 

لهــا  الوقــت  يحــن  لــم  متأخّــرة 
بنظره.

إنّــك تجد شــابا يافعــاً قد 
أرخــى عينيــه أمــام جاريــة 
لهــارون، وآخــر كان قد مدّ 

يــده طمعــاً بمضيــرة معاوية، 
النّفــس  وثالثــاً أضحــى يمنّــي 

بملــك الــرّي، ورابعــاً طمــع فــي 
دراهــم معــدودة، وخامســاً اتّخــذ 
فالنا خليال حتى أضلّه عن الذكر، 
وأمــرض  بصــره  أعشــى  وسادســاً 
قلبــه حبُّ منصب أو كرســي حكم، 

وسابعًا، وثامناً...
واضــرب بطرفــك حيــث شــئت 
لتجــد أمــام عينيــك مــن صرعــت 
الدنيــا  وأماتــت  عقلــه  الشــهوات 
قلبه، وربّما كان الواقع اشد مرارة 

مما نراه وأكثر بؤساً ممّا ذقناه.
أمام هذا الواقع علينا االلتفات 

نحن المنتظرين إلى التالي:
أوّالً: علــى كل واحد منّا أْن يعلم 

أّن التديّــن الحــق فــي واقعــه ما هو 
إالّ سلســلة مــن المواقــف الصامدة 
في وجه شــهوات النفس ووسوسات 
هــذه  مــن  وأنّــه ســيتكوّن  إبليــس، 
المواقــف المتكــررة حصــن يحــوط 
وذلــك  إيمانــه،  ويصــون  المــرء 
الحصن يتمّثل بوصية اهلل تعالى لنا 
ولمن قبلنا )أن اتقوا اهلل(، وهو ما 
بيّنــه أمير المؤمنين عليQ بقوله: 

)التقوى حصن اإليمان(.

والمؤمنــون  الســنين  مئــات  منــذ 
زالــوا  مــا   Qلإلمــام المنتظــرون 
المراحــل  فــي  فــي مكانهــم  يراوحــون 
األولــى فــي مســائل الترويــج والتمهيــد 
المهدوي، فبنظرة اســتراتيجية ورؤية 
كلية شاملة نجد أّن مسيرتنا في طريق 

التمهيد تحفل باآلتي:
عــرض  فــي  االســتمرار  أوالً: 
المســائل الفكرية والعقائدية المهدوية 

األصيلة:
فمنــذ بدايــة الغيبة الكبــرى )عام 
329 هـــ( وحتــى أيامنــا هــذه، ونحــن 
نتكلم ونكتب ونبحث في بعض القضايا 
الفكريــة العقائديــة ذات الخصوصيــة 
المهدويــة ونغّذيهــا باســتمرار، وهــي 
فــي األســاس مســائل مهمّــة وجوهرية 
تــمّ  منهــا  بعضــاً  ولكــنّ  وضروريــة، 
تكراره وبكثرة، مثل: استمرار اإلمامة 
وبقائهــا حتــى يــرث اهلل األرض ومــن 
 ،Qاإلمــام ووالدة  وجــود  عليهــا، 
والفهــم  االنتظــار  الغيبــة،  مســائل 
االيجابي والسلبي، عالمات الظهور، 
المســائل  مــن  غيرهــا  إلــى  ووو... 

وأساســية  مهمــة  وهــي  التقليديــة، 
والبــدّ مــن معرفتهــا واإللمــام بها، 

ولكنّنــا اشــبعناها بحثاً ونقاشــاً 
ودراسة، قديماً وحديثاً.

أْن  المفتــرض  مــن  إنّــه 
مــن  المســائل  هــذه  تصبــح 

البديهيــات والمســلمات عنــد 
أْن  ويجــب  المؤمنيــن،  كل 

تكون المعلومــات حولها متوّفرة 
ومتاحة للجميع عند أي استفســار أو 
تساؤل.. ولكن بالتالي البدّ من تجاوز 
واالنطــالق  المســائل،  تلــك  مثــل 

والبحــث في مســائل حديثــة وجديدة، 
يجــب أْن نتطــرق إليها ونكتــب فيها كي 
تســاعد على التمهيد والترويج للقضية 
البشــر،  أفــراد  كل  عنــد  المهدويــة 
والبحث في مســائل تهمّ الشــعوب كافة 

ومن زوايا القضية المهدوية. 
ثانيًا: التصدي إلى أعداء اإلسالم 
في محاربتهم للقضية المهدوية وكشف 

أساليبهم وخدعهم الخبيثة: 
وفيمــا يخــصّ هــذا المجــال فــإّن 
هناك قفزات ممتــازة لبعض الباحثين 

وذلــك  األول،  المربّــع  مــن  للخــروج 
لألعــداء،  القــذرة  الخطــط  بكشــف 
مســائل  بعــض  باســتغاللهم  وذلــك 
القضــاء  بهــدف  المهدويــة  العقيــدة 

عليها.
فمــن الواضــح وبشــكل جلّــي هــذه 
األيــام، هــو كيــف أّن األيــدي الخفيّــة 
النــاس،  مــن  المنحرفيــن  تســتغل 
والســّذج مــن األفــراد لتشــويه عقيــدة 

المؤمنين بالقضية المهدوية.
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كيف يتمّ تعيين شخص من األشخاص 
سفيراً للناحية المقدّسة؟.

الشــيعي  المجتمــع  يحــرز  وكيــف 
سفارته؟.

مــن الطبيعــي البــدّ وأْن يكون مــا يأتي 
الســفارة  لمنصــب  المدّعــي  الســفير  بــه 
يشتمل جانبين، يشتمل الجانب اإلعجازي 
منجهــه، كمــا يشــتمل ما يوجــب التصديق 
بــه، بأْن يكــون أمــراً معروفــاً ومألوفاً لدى 
الوســط الشــعبي، ولهــذا كان مــا يقدّمــه 
ســفارتهم  علــى  دليــاًل  األربعــة  الســفراء 

متضمّناً لهذين األمرين:
فــأوالً: لقــد اتّحــد الخط الــذي تخرج 
الناحيــة  عــن  الصــادرة  التوقيعــات  بــه 
المقدســة، مع الخط الذي كانت تخرج به 
التوقيعــات عن اإلمام العســكريQ، وقد 
كان خطــاً معروفــاً ومشــخّصاً عنــد وكالئه
Q، وطيلة مدّة الســفارة الخاصة، والتي 
قاربــت الســبعين عاماً لــم يختلف الخط أو 
يتغيــر حتــى مع تغيّر الســفراء من الســفير 
حتــى   Jاألب العمــري  الشــيخ  األول، 

.Jالسفير الرابع الشيخ السمري

للمصــادر  الرجــوع  عنــد  ثانيــاً: 
التاريخيــة، وكتــب الســير، والتراجــم، 
والرجــال، نجــد أنّهــا جميعــاً تجمــع على 

وثاقــة، بــل جاللــة الســفراء األربعة، 
وأنّهــم بعيــدون كل البعد عــن الكذب 
والشــبهة، وهــذا يعنــي أّن شــهادة 

ســفيراً   كونــه  فــي  منهــم  الواحــد 
ســبب رئيس لتصديقه، خصوصاً 

حيــث  مــن  حالــه،  عرفــت  وقــد 
الكــذب  احتمــال  وعــدم  المقبوليّــة 

فيه، فالحظ.
وال يخفــى أّن األول ممــا ذكــر أقــوى 

في اإلثبات من الثاني، لكونه ينطوي على 
جنبة إعجازية يفتقدها الثاني، فالحظ.

أيديهــم  علــى  صــدرت  لقــد  ثالثــًا: 
)رضــوان اهلل عليهــم( أمــور خارقــة للعادة 
ال يتصــوّر صدورهــا إالّ ممــن كان متّصــاًل 
جعــل  ممــن  ومســدّداً  الغيبــي،  بالجانــب 
لــه التســديد فــي هكذا مــوارد، فمــن تلك 
 Jالموارد ما خرج على يد الشيخ السمري
الســفير مــن إخبار بوفــاة الشــيخ الصدوق 
األبH، مــع أنّــه كان ببغــداد، والصــدوق 

كان في قم.
ولــم يكــن الخبر المذكــور محــّل تلّقي 
ومقبوليــة عاديــة من الحاضريــن، بل كان 
هنــاك نحــو امتحــان، فقــد ذكر الــراوي: 
أّن المشــائخ كتبوا تاريخ ذلك اليوم، فورد 
عليهــم الخبر بعد بوفــاة الصدوق األب في 
نفــس ذلــك اليــوم، الــذي أخبر به الشــيخ 
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يشــهد العالــم بأســره قبيــل ظهــور 
االمامQ الكثير من التغيّرات الملموسة 
و الملفتة لالنتباه وعلى جميع األصعدة, 
وكلّها تشــّكل مؤشّــرات علــى قرب ظهوره 

المبارك.
إّن تلك األوضاع التي تبدأ بالتدهور 
شيئاً فشــيئاً لتزداد األمور سوءاً وتعقيداً 
أكثــر فأكثــر، يكــون لها أعظــم األثر في 
شــدّ النــاس نحــو المنقــذ، ولفــت انتباه 
البشرية إلى أنّه البدّ من يوم الخالص، 
اليوم الذي تمأل فيه االرض قسطاً وعدالً 
بعــد ما ملئت ظلماً وجورا, حينما تضيق 
السبل ويقف العلم الحديث بكل إمكاناته 
ومــا وصــل إليــه مــن التطــوّر والرُقــي, 
حينمــا يقــف عاجــزا أمــام حــل مشــاكل 
الناس ويعجز عن تسيير الحياة بعجلتها 
المســرعة على االتجاه الصحيح، حينها 

البدّ أْن يبحث الجميع عن الحل.
وهنــا تبرز فكرة المنقــذ في أذهان 
الجميــع, تلك الفكرة التــي أجمع العالم 
كافــة  العقائديــة  واتّجاهاتــه  بدياناتــه 

فــي  اختلفــوا  وإْن  بهــا,  اإليمــان  علــى 
التفاصيــل، إالّ أّن أصل الفكرة واحد، 
هــو أّن العالــم بحاجة إلى منقــذ، وانّه 

آت ال محالة.
ولعــل ما نعيشــه اليوم _ومن 
بــاب انتظــار الفــرج_ هــو بــوادر 

المبــارك  ظهــوره  ومقدمــات 
وهذا ما سنستفيده من روايات 

فــي  نــرى  التــي   Qالبيــت أهــل 
انطباقها على هــذا الزمن مجاالً 

واســعاً مــع بقــاء األمــر فــي دائــرة 
االحتمال، ال الجزم والقطع.

إّن كّل ديــن وكل عقيدة بحاجة إلى 
دولة وحكومة تسندها.

لذا نــرى اليوم أّن أصحــاب كل دين 
يســعى جاهــداً  حــزب  كل  أو  أو مذهــب 
األمــور  واســتالم زمــام  الســلطة  لتولّــي 
وتشــكيل الحكومة, لمــا في ذلك من أثر 

في نشر أفكاره.
فــي  قويــة  الصراعــات  نجــد  ولــذا 
العصــور  مّــر  وعلــى  المضمــار,  هــذا 

كان أصحــاب الحــق و أتبــاع الرســاالت 
الســماوية محاربين مضطهدين، مع أّن 
اهلل تعالــى قد وعدهم بقيــام دولتهم في 
آخر الزمــــان  )وَنُِريدُ َأن نَّمُنَّ عََلى الَّذِينَ 
اسْــتُضْعُِفوا فِــي اأْلَرِْض وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّــًة 

وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ(.

السيد  قـــــــــــــــــــدّم 
لمحاضرته هذه بالدعاء:

لوليــك  كــن  )اللهــم 
الحجة ابن الحســن صلواتك 
عليــه وعلــى آبائــه في هذه الســاعة 
وفي كل ســاعة وليًا وحافظ وقائدًا 
وناصر و دلياًل و عينا حتى تسكنه 
فيهــا  وتمتعــه  طوعــا  ارضــك 
طويال وهب لنا رأفته ورحمته 
ودعــاءه وخيره وعجّل فرجه 

وسهل مخرجه(.
بعد هذا الدعاء ابتدأ 

السيد بشرح محاور محاضرته, وكانت:
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وإليك عزيزي القارئ موجزًا بهذه المحاضرة:

غائب ومظلوم
ان مــن لطائــف مــا يتمتــع بــه بنــو البشــر 
أنّهــم يكرمــون عظماءهم من أهل االســتقامة 
والخطر بألــوان وأصناف متعددة من التكريم 
فيلجــؤون فــي ذلــك إلــى عــدّة وســائل وســبل 
إلظهار تكريمهم لهم، ومن بين تلك الوسائل 
_وحيث انهم يعتبرون أّن المال من بين واحدة 
مــن أهم مــا يتقرب به إلــى العظمــاء_ فإنّهم 
يقومــون بتجســيد حالــة االحتــرام هــذه بــأْن 
يجعلــوا قســماً من أموالهــم تخصيصــاً لهؤالء 
ووقفــاً علــى العظمــاء فيجمــدون هــذا المــال 
ويخرجونــه من حيّز ملكيتهم إلى دائرة انتفاع 
من يقدّســونهم، في حياتهــم كان ذلك أو في 

مماتهم، وهذه هي سيرة عقالء بني البشر.
وقد جرت ســنّة الســماء على إمضاء هذه 
الســيرة، فجــاء األثر الديني ملبســاً لها حالة 
القــرب إلــى الــذات اإللهيــة بــأْن جعــل أخص 
األبــواب فــي التقــرب إليــه تعالــى هــو الجهاد 
باألمــوال مــع انــه تعالــى غني عنها بالشــك، 
وجــرت هاتــان الســيرتان جنباً إلــى جنب إلى 
أْن أضحــى مــن الواضحــات الضرورية أّن لكل 
عظيــم مــن عظمــاء أهــل اإلســالم وغيرهــم 
مقامــات وأماكــن تكشــف عــن عظــم منزلتــه 

وقداسة مكانته لدى محبّيه ومريديه.
فهــذا بيــت اهلل، الكعبــة المشــرفة جُعــل 
بعد انتســابه الــى الباري عزوجل باباً للكشــف 
عــن القدســية اإللهيــة، واّن أي محــل يرتبــط 
به يكتســب هذه القدســية، حتى بات ال يُدخل 
هــذه البقعة اال ببذل المــال وأْن يكون القاصد 
ميســوراً ليســمح لــه بالدخــول، فكشــف ذلك 
عــن عظيــم المنزلة تقديســاً وتعظيمــًا، فيما 
المقامــات األخرى لألئمة واألولياء والصلحاء 
تجــد فيها كل نفيس وعظيم ال لشــيء إال ألجل 
إظهــار مكانــة هــذا الولــي ومــا يتمتــع بــه فــي 
نفوس الناس، فهــو يملك القلوب، فما بالك 

باألموال.
فــإذا أجلت النظر في بقاع أهل اإلســالم 
تجــد أّن المســجد النبــوي والعتبات المقدســة 
هــي اليوم حلّة ونفيســة من النفائس أوقف لها 
الكثير وما زال ال ألجل شــيء إال ألنّها تضمنت 

تحت ثراها هؤالء القدّيسين.
إال انّــك تجــد أّن هناك شــخصاً يســتأهل 
منا األكثر مع أنّنا ال نقدّم له حتى القليل، إنّه 
اإلمام الذي له بيعتنا ويعيش بيننا سوى انّنا ال 

نراه، فبعد ظالمة غيبته جفاه أحبّته.
أوقافــاً   Qلإلمــام تجــد  ال  أْن  أيعقــل 
مــن  لينشــئ  المؤمنيــن  مــن  وتخصيصــات 
خاللها المنافع االجتماعيــة والمراكز األدبية 

والمؤسسات الفكرية!!.
أيعقــل أّن من يملك الكــون وأّن الدنيا وما 
فيها مرهونة بإرادته ال نجد شــيئاً من أمالكه 

ومختصّاته!!.
حــي،  إلمــام  أوليــاء  نكــون  أْن  أيعقــل 
مجريات الخلق ومقدّرات الكون وأرزاق األنام 
بيــن يديه وحّقه فيمــا نملك عشــرون بالمئة، 
يعاقــب من ال يعطيه له، ومع ذلك ال نجد مما 

ينتسب إليه شيئاً يذكر.
مــن  هنــاك  أّن  ننفــي  أْن  نريــد  ال  نحــن 
 Kالمؤمنين من يقيم ويبني ويؤســس لألئمة
ولكــن لنعلم أنّه لوال والؤنا لإلمام وعقد بيعتنا 

له لما صحت واليتنا لألئمةK من آبائه.
فهي دعوة نجســد من خاللهــا هذا الوالء 
العميق إلمــام الزمانQ بأْن نعطيه حقه على 
أقــل تقديــر وأْن نشــيّد أضخــم وأرقــى وأجــّل 
وأرفــع مــا يعكس هذا الوالء وعميــق ما نكنّ له 

من انتماء.
لمــا ال يكون إلمام زماننا أماكن يقصدها 
الزائرون باســمه يجــدون فيها كل مــا لم يروه 
في غيرها من األماكن؟ لما ال يكون ما نقدمه 
جزءاً يســيراً ونافذة صغيــرة نطّل من خاللها 

على قدر يسير من ربيع دولته الدائم؟.
هــي دعوة صادقة ألْن نجعــل مقام اإلمام
Q الســامي في نفوســنا مجسّــداً فــي الخارج 
من خــالل أفعالنا وبذل مــا نتمكن من أموالنا 
وكّل حســب ما يريد ويرغب في أْن يقدّم إلمام 
زمانــهQ، فاألديــب فــي أدبــه والكاتــب فــي 
كتابــه والعامل فــي عمله والفنان فــي فنه وكل 
اختصاص بحســبه لنرسم جميعاً لوحة مميزة 
نعكــس مــن خاللها للعالم أجمــع أنّنا أصحاب 
عقيدة ليس محلها القلب فقط وانما يجسدها 

واقعنا وما نمارسه في الميدان.
انــه دورنــا الــذي ينبغــي أْن نقــوم بــه فال 

ننتظر غيرنا ليقوم به.
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مــا زال حديثنــا متواصــاًل فــي شــرح دعــاء العهد 
المبارك ويصل الحديث فيه إلى:

وَرَبَّ  الرَّفيــِع ،  اْلُكرْسِــيِّ  )وَرَبَّ  الثانيــة:  الفقــرة 
اْلبَحِْر اْلمَسْجُوِر(.

المدلول اللغوي للمقطع:
الفقــرة  )وَرَبَّ(: وقــد تقــدم الحديــث عنهــا فــي 

األولى.
)اْلُكرْسِيِّ(: اســم جمعه )كراسي( ويدل على عدّة 
معــان، أصل الشــيء وأساســه، وعلى العلــم والعرش 

والسرير، وقد يطلق على كل شيء مجتمع ومترابط.
)الرَّفيِع(: رفع في البدن نحل وهزل، ورفع الشيء 

رقّ ودقّ، وارتفع قدره وشأنه.
وعلــى هــذا يكــون المقطــع متحدثــاً عــن المالــك 
واصــل األشــياء وأسســها،  للعلــم  والمدبّــر  والخالــق 
مجتمعــة كانــت أو منفــردة، رّقت ودّقــت، أم عظمت 

وكبرت، رفيعة الشأن ووضيعته.
وكأّن المقطع يقول انتم تدعون ربّا هو خالق أصول 

األشياء كلها.
وهــذا المقطع يتضمــن حديثاً فكرياً وفلســفياً عن 
أصول األشياء ومن أين تنبع، ويتكلم عن حقيقة العلم 
وماهيته وانه أصل األشــياء وســيأتي الحديث عن ذلك 

كله وإْن كان على نحو مجمل.
مــن  العلــم  واســع  علــى  يطلــق  اســم  )اْلبَحْــِر(: 
الرجــال، ويــراد منــه المــاء الواســع الكثيــر، والبحر 
المســجور حديث قرآني وحياني نطقت به سورة الطور 
والظاهر بضميمة معنى المســجور التي تفيد الصب أو 
اإلرسال أو االمتالء أّن المقطع يتحدث عن بحر مغّطى 
وقــد ملئ مــن العــذاب، فهو عــذاب مغطــى ومؤجل، 
ولعــل مناســبات الحكــم والموضــوع تقتضــي أْن يكــون 
المعنــى األول وهو حديث العلم الدقيق عن ســر الغيبة 
فــي اإلمــام المهديQ وكونهــا من أدق العلــوم وارقها 
وانها من أجلى صور الرحمة بالبشــرية، فيما يتحدث 
مقطع البحر المسجور عن جانب آخر من جوانب هذه 
القضيــة )الغيبة( ليعكس لنا أّن هناك عذاباً مســجوراً 
مغّطــى مــن قبــل اإلمــامQ، النــه البحر الــذي غّطى 
ذلــك العــذاب وإْن كان هو عذاب يصيــب الظلمة إال أّن 

رأفته المنبثقة عن رأفته تعالى اقتضت تغطيته.
بحوث قرآنية وروائية:

هــذا المقطعان الشــريفان همــا بالحقيقة حديثان 
قرآنيــان، فالمقطــع األول تحدثــت عــن مضمونــه آية 
الكرسي، قال تعالى: )وَسِعَ ُكرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَاأْلَرْضَ 

وَال يَؤُدُهُ حِْفُظهُما وَهُوَ اْلعَلِيُّ اْلعَظيمُ(.
وفيما يخص المقطع اآلخر فقد ورد ذكره في قوله 
تعالى: )وَِإَذا اْلِبحارُ سُــجِّرَتْ( فيمكن االســتئناس بما 
ورد فــي تفســير هاتيــن اآليتيــن للوقــوف علــى جرفات 

بعض معاني هذين المقطعين.
فالمقطــع يتحدث عــن دعاء باســم اختص به اهلل 
ســبحانه وتعالــى، وقيل أّن أصله هــو أصل ملكه، فقد 
ورد كمــا فــي اعتقــادات الشــيخ الصــدوق أّن اعتقادنــا 
بالكرسي انه وعاء جميع الخلق من العرش والسماوات 
الكرســي،  فــي  تعالــى  واألرض وكل شــيء خلــق اهلل 
 ،Qوهذا المعتقد مضمــون رواية عن اإلمام الصادق
رواها الكليني في )الكافي( فإذا كان الكرســي هو تلك 
المرتبــة الرفيعة مــن العلم الذي به خلق اهلل ســبحانه 
وتعالــى واوجد كل شــيء خلقه وبه وجــد أصل ملكه وبه 
أحاط بمملكته فالبد أْن يكون مناســبة مجيء المقطع 
هنــا في هذا الدعاء مع اإلمام المهديQ أْن يكون هو 
Q وبمقتضــى وراثته للعلــم اإللهي هو وجه ذلك العلم 
فــي زماننا، وأَرفع ما في معتقدنا تجاههQ هو غيبته 

وتواريه عن األبصار طيلة هذه األعصار.
فهــذه العقيــدة الرفيعــة الرشــيقة هي مــن مكنون 
مخــزون ذلك العلم الــذي جعله اهلل تعالــى مختصاً به 
ولــم يطلع أحداً عليه إال برضاه، فصار لنا حق الدعاء 

بذلك السر المخزون المكنون.
 Qإن علــي بــن أبــي طالــب( :Nقــال رســول اهلل
إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده القائم 
المنتظــر الــذي يمــأل اهلل به األرض عدالً وقســطاً كما 
ملئــت جــوراً وظلمــًا، والــذي بعثنــي بالحق بشــيرا إن 
الثابتين على القول به في زمان غيبته ألعز من الكبريت 
األحمر، فقام إليه جابر بن عبد اهلل األنصاري فقال: 
يا رسول اهلل وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إي وربي، 
وليمحص اهلل الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يا جابر 
إن هــذا األمــر )أمر( من أمر اهلل وســر من ســر اهلل، 
مطــوي عــن عباد اهلل، فإياك والشــك فيه فإن الشــك 

في أمر اهلل عز وجل كفر(.
والبــد أْن يكــون هــذا العلــم هو ســنخ علــم ملكوتي 
الهــي نورانــي حضــوري، وليس من ســنخ العلــوم التي 

بأيدينا فإنها كسبية تحصيلية محدودة.
إّن مــن يلتمــس مــن ذلــك العلــم شــيئاً يكــون قــد 
اغتــرف من ينبــوع الحياة، كمــا أّن الخضرQ دام له 

البقــاء بشــربة ماء تنزلت من بحار ذلــك العلم، فإنّنا 
نعتقــد أّن اإلمامQ له النصيــب األوفى والحظ األوفر 
مــن االطالعة على ذلك العلم اإللهــي، وأّن أمهات ما 
ينبغــي أْن نقــوم بــه في هــذا الزمــان هو اإليمــان بهذا 
 Hالمعتقد، كما أشــار إليه شــيخ المحدثيــن الصدوق
في تفســير عقيدتنا في هــذه الحقيقة والتي تتجلى في 
زماننــا هذا باإليمــان بتلك الغيبة التي تمثل واحدة من 

إسرار اهلل تعالى الكبرى.
امّا فيمــا يرتبط بالبحر المســجور فجاءت معانيه 
مختلــف فيهــا كثيــراً بيــن المفســرين خصوصــاً أبنــاء 
العامــة منهــم، والــذي يمكــن أْن يركن إليــه أّن البحر 
المسجور هو الموقد نارًا، الذي أعدّه جبار السماوات 
واألرض ليظهر غضبه ممن عصاه وانحرف عما رسمه 
طريقاً لهدايته، وهو يشــير إلى عالقــة مهدوية، فإّن 
الــذي يظهــر رحمــة اهلل وينشــر عدله هــو المهدي من 
آل محمــدQ كمــا هــو فــي ذات الوقــت مــن يقــع علــى 
عاتقه سجر الظالمين واجتثاث أصولهم بعد أْن يملؤوا 

األرض ظلماً وجوراً.
 :Nعــن أبي ســعيد الخدري قال: قال رســول اهلل
)لتمــألن األرض ظلما وعدوانا، ثم ليخرجن رجل من 
أهــل بيتي حتــى يمألها قســطاً وعدالً كمــا ملئت جوراً 

وظلماً وعدوانًا(. 
بحث معرفي وذوقي: 

إّن أدعيــة أهــل البيــتK تمثــل لوحــة متكاملــة، 
واجتزاء مقطع دون النظر إلى المقاطع األخرى يسبب 
خلاًل في تناسق ألوان تلك اللوحة، فهو وإْن كان يؤدي 

غرضا إال انّه ال يؤدي كل الغرض.
العهــد  مــن دعــاء  الشــريفان  المقطعــان  وهــذان 
المبــارك يشــيران كمــا يظهــر للمتدبــر إلــى ارتبــاط 
بالعقيدة المهدويــة، لذلك جعال مقدمة من مقدمات 
القــدرة  تلــك  اّن  الدخــول فيهــا حيــث يتحدثــان عــن 
المهدويــة والرفعــة التــي يتمتع بها ومــا يحمله من علم 
يظهــره للعالم، انّما هو منبثق عن أصل هو خالق لعلم 
وقدرة وعذاب وانتقام هذه أوصافها _الكرسي الرفيع 
والبحر المســجور_ فمن يلتفت إلى هذه الحقيقة وانها 
فــرع من ذاك األصل البدّ أن يعاهد ويبايع إماماً هكذا 
صفاتــه وهــذا ما يحمله من أثر، فهــو عالم بعلم إلهي 
مؤثّــر في وجود األشــياء وتكوينها وعلــى يديه مجريات 

ومقدرات وجودها.
وروي عنهQ أنّه قال: )لو بقيت األرض يوماً واحد 
بال إمام لســاخت األرض بأهلها، ولعّذبهم اهلل بأشــدّ 
عذابــه.. إّن اهلل تبــارك وتعالــى جعلنا حجّــة في أرضه 
وأمانــاً في األرض ألهل األرض، لــن يزالوا بأمان من 
أن تسيخ بهم األرض ما دمنا بين أظهرهم، فإذا أراد 
اهلل أن يهلكهــم ثــمّ ال يمهلهــم وال ينظرهم، ذهب بنا 
من بينهم ورفعنا إليه، ثمّ يفعل اهلل تعالى بهم ما شاء 

وأحبّ(.
وعــن أميــر المؤمنيــنQ قــال: )ال تخلــو األرض 
مــن قائم هلل بحجّة، إمّا ظاهر مشــهورًا، وإمّا خائفاً 

مغمورًا(.
ولوال بركات أنفاســه ولحظات وجوده لســاخ الكون 
بكل ما عليه، وهو يحمل القدرة والقوة اللذين استمدا 
من ذلــك األصل أيضاً ليفتك مــن خاللهما بالجبارين 

ويطمئن نفوس المؤمنين.
فالدعــاء يقول لــك أيها القارئ أنــت تعاهد وتبايع 
وتعاقــد شــخصاً له االهلية وله القــدر ويحمل بين يديه 
مــا يؤهلــه لتحقيــق رغباتــك وأمانيــك فبعلمــه ورأفتــه 
ورحمته المستمدة من ذلك المخزون الرفيع والمكنون 
ســيؤمنك  وقدرتــه  وبســطوته  لــك،  ســيوفر  العظيــم 
وينتقــم لك، فبايع هذا الشــخص قبل أْن يفوت األوان 
وكــن من أنصاره وأعوانه، وال تقف في صف أعدائه ال 
تقــف بكلمة أو عقيدة أو فعل أو حركة، اجعله من اآلن 

رقيباً عليك لتسعد وتأمن.
هكــذا يريــد أْن يحدثنــا المقطــع جــزءاً مــن لوحة 
متكاملــة نُظمــت وأتقنــت حركاتهــا وألوانها بيــد إلهية 

ملكوتية.

دراسات
2

مــا زال الحديــث متواصــاًل وشــرح فقرات هــذا الدعاء 
الشــريف، دعاء الندبــة، وقد وصل بنا الحديث إلى شــرح 
الفقــرة التاليــة: )أَيْنَ اْلمُؤَمَُّل إلِِحْياِء اْلكِتــاِب وَحُدُودِهِ، أَيْنَ 

مُحْيي مَعالِِم الدّيِن وََأهْلِهِ(.
يتضمــن هــذا المقطــع الشــريف جملــة مــن األبحاث، 
نعرض لها على شكل نقاط، وقبل بيانها نبين المفاد األولي 
والظهور اللغوي لهذا المقطع، فبعد مراجعة قواميس اللغة 

للوقوف على معانيه ومفرداته كانت هي حسب الترتيب:
مــا  أمــراً  المتوّقــع والمنتظــر ويرجــو  المؤمّــل بمعنــى 

فيترّقبه، وأمِل الشيء رغب فيه، اسم مفعول من أمَل.
أمّــا اإلحياء فهو مصدر من أحيا، فإذا قيل أحيا القوم 
أي أخصبهــم وبعــث الحيــاة فيهــم، وتأتــي بمعنــى الحيوية 

والنشاط واإلنعاش والتجدد.
أمّــا الكتــاب فهــو بمعنــى الصحــف المجموعــة، ويراد 
بهــا هنــا القــرآن الكريــم، فــإذا قيــل أحيــا الكتــاب أي بّث 
فيــه الحيوية والنشــاط والتجــدّد وأرجع إليــه معانيه على ما 

أُنزلت، بعد أْن هجره الناس.
أمّــا حدوده، فــإّن الحدّ يأتي بمعنــى الحاجز والطرف 
والسّــور وغيرهــا. وحــدّ اهلل هو ما وضعه وشــرّعه وقنّنه من 

أوامر ونواهي ليلتزم بها الناس.
امّــا المحيــي فهو فاعــل اإلحياء، أي باعــث الحياة في 
األشــياء، ويطلــق باعتباره من اســماء اهلل تعالى المحيي، 

كما يطلق على غيره جّل شأنه.
فيمــا المعالــم تأتي بمعنــى العالمة والطريــق واآلثار، 

فمعالم الشيء ما يستدل به من عالمات وآثار وطرق إليه.
والدّيــن يأتي بمعنى الخضــوع والتذلل، كذلك الملك، 
فــدان فــالن لفــالن أي أطاعــه أو خضــع لــه أو اســتعبده أو 
ملكــه، فإذا قيل دان باإلســالم دخل فيه، قــال تعالى: )ِإنَّ 

ينَ عِندَ اهلّلِ اإِلسْاَلمُ(. الدِّ
امّا أهله، فهي تأتي بمعانٍ عدّة منها االطمئنان واأُللفة 

والسكينة واالستئناس.
وعلــى ذلــك فــإّن معنى هــذا المقطــع عندمــا ندعوا به 
فإننــا نوجّــه الخطاب الى اهلل تعالى ســائلين منــه أْن يظهر 
لنــا اإلمــام المهــديQ، فنحن نســأل عن مكان الشــخص 
الــذي نتوقــع منه ونترّقــب ونأمل أْن يكــون مصدرا إلخصاب 
الدّين وبث الحياة والنشــاط واالنتعاش والتجدد في صحف 
اهلل التــي نزلــت علــى نبيه قوانين وحــدوداً تمثّــل أوامر اهلل 

سبحانه وتعالى ونواهيه.
ندعــوا مــن اهلل تعالى أْن يدلّنا ويرســل لنــا من به بعث 
الحيــاة، وبــه ينــار الطريق، ويســتدل على اآلثــار، ويكون 
عالمــة وداالً وشــاهداً على طاعــة اهلل والخضوع له وتحقيق 
ملكيته الحقيقية لنا، لتســكن بذلك نفوسنا وتستأنس بهذه 
القوانيــن لتألــف وتطمئن إلى األحكام، فيكــون نتيجة ذلك 

كله الوصول الى مرحلة الطاعة الحقيقة هلل سبحانه وتعالى 
من خالل وليه األعظم. 

مــكان  عــن  واســتغاثتنا  فنداؤنــا 
المرغــوب إليــه والمتوّقع منــه أْن يبث 
الحــدود  ويرجــع  القــرآن  فــي  الحيــاة 
الشــرعية إلى نصابها، إنّه محيي اآلثار 
ودال إلــى الطريق الموصل إلى األحكام 

ْلنَا َلهُمُ اْلَقوَْل(. قال تعالى: )وَصَّ
وهنا البدّ أْن نفتح المجال بعدّة استفهامات منها:

لمــاذا تعطلــت حــدود الكاتب ولمــاذا ماتت معالم   -1
الدين.

أين أهل الدين ومن يحمل هويته.  -2
هــذا المقطــع الشــريف هــل يتحــدث عن الــكل أو   -3

الجل أو البعض؟.
إّن االرتباط بأهل البيتK يكشــف لنا عن معالم   -4

الدين )بمواالتكم علّمنا اهلل معالم ديننا(.
النقطــة األولى:  لماذا تعطلت حدود الكاتب ولماذا ماتت 

معالم الدين؟.
وهنــا يكمــن بحــث تأريخــي وبحــث عقائدي، فالبــدّ من 
مراجعــة التاريخ للوقوف على األســباب التي كانت وراء تعطيل 
حدود الكتاب وموت معالم الدّين، ومن هم األشــخاص الذين 
وقفوا وراء هذه األســباب وكانوا األداة في تحريكها وبّث الروح 

فيها.
إذ انّنا نعلم عقائدياً وبمقتضى جملة من أصول الدين أّن 
اهلل الحكيم أرسل نبيه المعصوم خاتماً للدّين وحاماًل لدستور 
بيّن مبين، قال تعالى: )تِبْيَاناً لُِكلِّ شَــيٍْء( فكيف بعد هذا كله 
تنحرف المســيرة اإلســالمية ليبق نصيبها األوفــر الندبة على 

التفريط، واأللم على ما حصل من انحراف.
فأنت أين ما توجهت متحدثا مع شخص من المسلمين في 
شرق األرض أو غربها اعتصره األلم أسىً على انحراف الدّين 
وتغيــر مســاره، وهذا مدعاة للبحــث والتنقيب للوقوف على ما 
اوجب هذا األمر الفظيع، خصوصاً وأّن القرآن حذر منه وأيّما 
تحذيــر: )وَمــا مُحَمَّدٌ ِإالَّ رَسُــوٌل َقدْ خََلتْ مِنْ َقبْلِهِ الرُّسُــُل َأَفِإْن 
مــاتَ أَوْ ُقتَِل انَْقلَبْتُمْ عَلــى  َأعْقاِبُكمْ وَمَنْ يَنَْقلِبْ عَلى  عَقِبَيْهِ َفَلنْ 

يَضُرَّ اهللََّ شَيْئاً وَسَيَجِْزي اهللَُّ الشَّاكِرينَ(.
والبدّ من بســط الكالم في هذا المقام وعدم الخوف من 
شبهة أّن هذا أمر قد مضى ودُثر، وال ننكأ الجراح ما دام أمر 
اأُلمّة ماشــيًا، كيــف يعقل هذا بعد أْن بات مــن الواضحات أّن 
هناك فرقاً شاســعا بين ما يلقلق به المســلمون اآلن ويحسبونه 
دينــًا، وبيــن مــا جــاء بــه النبــي المصطفــىN، فالمراجعة 

والبحــث والتحقيــق والتنقيــب هي الســالح الوحيــد اآلمن لمن 
أراد أْن ينجو من سلوك طريق اعوج منحرف.

وهــذا هو الذي ســيقودنا إلى البحث الثانــي والذي عنونّاه 
بـ)أيــن أهــل الدين ومن يحمل هويته( فإّن من يجهد نفســه في 
البحــث والتنقيب ســيجد أّن هناك دالئل واضحــة ومتكثرة في 
ركام مــا زوّره المتزلفــون ونســبه االنتهازيــون والنفعيــون إلــى 
الديــن يســتفاد منهــا تشــخيص المتدينيــن وتشــكيل هويتهــم 
الحقيقيــة التــي تمثــل بطاقــة النجــاة ووثيقة الســير اآلمن في 
مســالك الغابــات التــي حــوت وعلى طول هــذا الخــط الزماني 
الطويــل اآلالف مــن الذئــاب والثعالــب لتفتــرس حاملــي هــذه 
الهوية وتمنعهم من ســلوك طريقهم، فرغم أّن النفق مظلم، 
والطريق شائك وطويل، حتى قال عنه أمير المؤمنينQ: )آه 

من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق(.
فــإّن أصحــاب الهوية والمتدينيــن األصالء أولئــك الذين 
تمســكوا بالجمــرة وســاروا بهــا ولــم يبالــوا باالحتراق مــا دام 
مصيرهم النجاة والفوز، أولئك هم الذين تمسكوا بهدى أهل 
البيتK تحت ظل السياط وفي ظلم المطامير وقعر السجون 

.Nأولئك هم أهل الدين وحملة هويته وشيعة أهل بيت نبيه
المقطع الثالث: 

يتبيــن من خالل المقطعيــن المتقدمين أّن الخطاب ليس 
للكل انّما للجل، بعد أْن وضح أّن المتمســكين بالحق وإْن كانوا 
قلة إالّ انّهم موجودون على طول الخط وفي كل زمان، ال يخلو 

منهم وجود بارز شاخص للعيان.
يتمثل اليوم بهذه الطائفة المنصورة المأيّدة بتسديد اهلل 
وبرعايــة وليــه األعظــم انّهم شــيعة أهل بيت النبــيN، فهم 
الذيــن يحملــون اآلهــات واألنيــن والنجوى والحنين فينشــدون 
هــذه الترنيمات ويخاطبون رب العزة والجالل بإخراج المؤمل 
إلحياء الدّين المندرس، ليبث فيه الحياة بعد أْن استوحشــته 

النفوس فيؤلفه من جديد ويسكن إليه المتدينون.
ومــن خــالل هــذا الحديــث الثالثي ينشــعب المجــال إلى 
المحــور الرابــع، إذ أّن االرتباط بأهل البيتK هو المســلك 
الوحيــد الــذي يعلــم اإلنســان معالــم دينه لينجــو بهــذا التعلم 
مــن العقــاب، وقــد نص علــى ذلك العشــرات بل المئــات وفي 
مقدمتهــا حديث الثقلين ذلك الحديث الذي أقل اســتحقاقاته 
أْن يكتــب فــي كل بيت بماء الذهــب وأْن يقرأ دبر كل صالة وأْن 
يتأمّل فيه يوميًا، هل اإلنســان ســائر على نهج هذا الحديث أو 
أنّه منحرف عنه، فإنّها مقولة من ال ينطق عن الهوى الرؤوف 
بالمؤمنين الرحيم، موفراً أفضل سبل األمان وأيسرها لأُلمّة 
بعــد غيابــه مخاطبهــا: )إنّــي مخلّــف فيكم مــا إْن تمســكتم به 
لــن تضلــوا بعــدي أبداً كتــاب اهلل وعترتي أهل بيتــي وانهما لن 
يفترقــا حتى يردا عليّ الحوض( فجعلN النجاة من الضالل 
بعده بالتمســك بهم، والضالل وترك النجاة بعده باالنحراف 

عنهم.

. . . . . . . . . .
رابطة إحياء دعاء الندبة

الشيخ حميد الوائلي
_الحلقة الرابعة والثالثون_

_الحلقة الرابعة_
شرح دعــــــــــــــــــــاء الندبة شرح دعاء العهد

مــا تعــارف عليه الذيــن وجهّوا بوصلــة اعتقادهم 
_مــن بنــي البشــر_ نحــو اهلل عزوجــل، أّن عالمــة 
المؤمنين بل  واكتمال عقيدتهم وإيمانهم هي ايجابية 
صلتهــم بخالقهــم, وهــؤالء هــم المتديّنــون حقــًا، 

فالتديّن الحقّ هو حسن العالقة بديّان الدين.
إّن ســبيل المؤمنين إلــى اهلل, والعالقة به تعالى 
ال يكــون إالّ عــن طريــق أنــاس اســتحقوا أْن ينتدبهــم 
ربّهــم _بكريم لطفه_ إلى عباده مرســلين, مبتعثين 
متبوعيــن بأوصياء لهم, وأّن العالقة بالوصي ليســت 

اال استمرار العالقة بالرسول المبتعث.
عليــه  وســارت  القــرون،  عليــه  كانــت  مــا  هــذا 
الســنون، وجرت عليه ســنّة األولين، فمــا من نبيّ أو 
رســول إال اتبعه وصيّ بل عدّة أوصياء، وليست سيرة 
نبيّنا وخاتم الرسل محمدN بدعاً من السير النبوية 
المباركة _معاذ اهلل_، أو أّن ســنتهN بجديدة على 
الســنن، ليأتــي بعــد ذلــك مــن يشــكك في مثــل هذه 

العالقة.
إنّــه ال يشــكك أو يفتعــل ذلــك إال حــّكام األرض، 
من طواغيت الدنيا وسالطينها، يساعدهم في ذلك 
وعّاظهم، الســائرون فــي ركابهم، ومن المتعيشــين 

على فتات موائدهم.
لقد ســعى هــؤالء الشــّذاذ بكل مــا أوتــوا من مكر 
وتدبيــر ألْن ينــأوا بخطــوات الســائرين، لكــي تبتعــد 
بهــم الشــّقة عن هذا الطريــق, طريق اإليمــان، وأْن 
يضعــوا أمام أولئك الســائرين العوائق لكي ال يســلكوا 
صــراط اهلل، ذلــك الصــراط الــذي يتمثّـــل بسلســلة 
الصادقيــن، األصفيــاء المهدييــن الذين يــؤدّون حقّ 
الرفقــة فيحســنون إلــى الذيــن رافقوهــم، ويصلــون 
بهــم إلى الكمــال اإلنســاني، نهاية الهدف الســماوي 

المرسوم.
ومــن ذلــك، وعلــى هــذا المنــوال، فــإّن هنــاك 
محــاوالت لقطع موئل االيمان، ومنبع تأويل القرآن، 
سلســلة العترة وأوصياء رســول الرحمــن، تتمثل هذه 

المحاوالت بشــخصيات، بجمعيــات وهيئات، أنظمة 
ومنظمات، يريدون مجمعين تشــتيت قضية اإلسالم 
المركزية، قضية اكتمال حلقات السلسلة االيمانية، 
ويعملــون علــى تحييــد الثقافــة المهدويــة، مبتعديــن 
بذلــك، هم ومــن اصطفّ معهــم عن مســار التوحيد 
الصميــم، ليكونــوا علــى هامــش الطريــق السّــوي، 
وخــارج الجمــع االيمانــي، فيكونــوا عرضــة للنهش، 
بــل افتــراس ذئــاب التيه الفكــري، وغدر الشــعارات 

الزائفة، وعذابات اإلصالح المدّعى.
إنّــه في مقابل ذلك، ومــن الجهة الثانية، وأمام 
هــؤالء الذيــن أرادوا للبشــرية أْن تعمــه فــي ديجــور 
الظالم، يجب أْن يكون هناك من يسعى لتوحيد سير 
األمّة ولم شــملها، وجمع كلمتها على طريق البصيرة 

والنور، طريق التوحيد، طريق دين اهلل اإلسالم.
الزمــن  هــذا  وفــي  المبــارك،  الســير  هــذا  إّن 
خاصّــة، ال يكــون وال يتــمّ لــه الســدّاد إالّ باإلقتــداء 
بمصابيح الهدى وسفن النجاة, اولئك الذين كرّمهم 
بالســهلة،  ليســت  التــي  المهمّــة  بهــذه  وكلّفهــم  اهلل 
أوصيــاء خاتــم الرســل واألنبياء، مــن اقتضت حكمة 
الرحمــن _لخاتميّــة رســالتهN وخصوصيتهــا_ بأْن 
تكون فترة الزمان بعده طويلة ممدودة، خالية من أي 
نبي أو رســول، فقيّض صاحب اللطف عزوجل لخلقه 
مــن يكفــل إيصالهــم بعــدهN إلــى كامــل الهدايــة، 
وذلــك باتباع ســبل الهداية، عترتــه الطاهرة،اولهم 
وصيه علي بن ابي طالبQ، وآخرهم حفيده وسمّي 

.Qاالمام المهدي المنتظر Nالرسول األكرم
برســول  واالئتمــام  الســداد  طريــق  ســلوك  إّن 
الرشــاد، ال يكــون وال يكتمــل إال عبــر المرابطــة على 
بــاب خاتم عترة الرســولQ، اإلمام الــذي البدّ من 
ظهــوره، وحتميّــة قيام دولته، دولــة الحق العالمية، 
والعدالة الربانية، فإنّه الوعد االلهي، ومشــروع امّة 
االسالم، وحاضرها الذي سيفعّل في المستقبل، كما 
يريد اهلل ذلك )هُوَ الَّذي أَرْسَــلَ رَسُــوَلهُ ِباْلهُدى  وَديِن 

اْلحَقِّ لِيُْظِهرَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّهِ وََلوَْكِرهَ اْلمُشِْرُكوَن(.
ذلك االظهار الذي لم يتسن لهذا الدين قبل قيام 

.Qدولة اإلمام صاحب العصر والزمان
والحصــول  اإلمــام،  بــاب  علــى  المرابطــة  إّن 
علــى موضــع قــدم ثابتــة على طريــق التمهيــد للظهور 
المهدوي، وتهيئة الظروف المالئمة, وإعداد النفس 
 ،Nله, ما هو إال اصطفاف تحت راية خاتم الرسل
جدّ اإلمام المهديQ، رايــة العلم والقوّة والتطوّر، 
رايــة اإلســالم االيمانــي، وذلــك فــي مقابــل رايــات 
التشــرذم والجهل والتخلف، رايــات الجاهلية بجميع 

اطوارها.
وإنّــه ال ينجو من هذا الجهل، وهذا التشــرذم إال 
مــن أيقــن وآمن بوحدانيــة اهلل تعالــى أواًل، وأقرّ بأّن 
رســول اهلل وأوصيائــه هــم حججــه على خلقــه، وهم 

الهداة_ال غيرهم, ثانياً.
بــل وال يتكامــل إيمانه إالّ أْن يقــرّ بالبديّة أن تأتي 
يومــاً حكومتهــم، الحكومــة اإللهيّة الواحــدة، ودولة 
حجّــة اهلل بإشــراقها الربّانــي، ونقائهــا المحمــدي 
الذي يجسدّه اإلمام المهدي المنتظرQ, ثالثاً.. )...

بْحُ ِبَقِريٍب(. أَلَيْسَ الصُّ

. . . . .
Q اكتمال اإليمان الصلة بصاحب الزمان

محمد الخاقاني

 Kالبيــت أهــل  أدعيــة  إّن 
متكاملــة،  لوحــة  تمثــل 
واجتزاء مقطع دون النظر 
األخــرى  المقاطــع  إلــى 
يســبب خلــًا فــي تناســق 
ألوان تلك اللوحة، فهو وإْن 
كان يؤدي غرضا إال انّه ال 

يؤدي كل الغرض.



فوائد االنتظار ودوره يف بناء املجتمع

اإلسالم واملهدوية والحداثوية
قراءة يف امُلشرتكات وامُلفرتقات يف الفهم البشري

3اسئلة وبحوث

. . . . .

. . . . .

السيد أسد اهلل الهاشمي

مرتضى علي الحلي

االنتظــار باعــث علــى الحركــة والنشــاط، خالفاً 
لمــن ظــنّ أنّــه ســبب للخمــول واالنحــالل، لــذا يحــث 
اإلنســان للتهيّــؤ، ويســدّده لطريــق الحــق والعدالــة، 

ويرّغبه إلزالة الباطل، فله دور تربوي مهم وحياتي.
القــرآن الكريــم  إّن انتظــار الفــرج طبقــاً آليــات 
وروايــات النبيN وأئمة أهل البيتK الكثيرة إحدى 
العقائــد البنّــاءة والثورية، ومن أهــم العوامل الملهمة 
والباعثة إليجاد أرضية تكامل وتحوّل للناس، تسيّرهم 

نحو حكومة العدل واإليمان.
واالنتظار في اإلســالم سيّما عند المذهب الحق، 
مذهب الشــيعة هــو المحرّك المثير وينبــوع المقاومة، 

واإليثار، والنهوض، والحركة المستمرّة.

فعلــى هــذا، أوّل نقطــة يجــب االنتبــاه إليهــا هــي 
المعرفــة، واالّطــالع علــى محتــوى االنتظــار، والميل 
والتعلــق بــه. يجــب أْن نــرى فــي هــذا الجانــب مــا هــي 
الخصائــص والفضائل التي جعلها أئمــة وأولياء الدين 
لمنتظــري ظهور اإلمــام المهديQ وأنصــاره. ولتنوير 

األذهان إليك بعض هذه الصفات:
- )هُدًى لِْلمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوَن ِباْلغَيِْب( قال: من 

أقرّ بقيام القائمQ أنّه حق.
ا رَزَْقنَاهُــمْ يُنفُِقوَن(. وهم  الَة وَمِمَّ )وَيُقِيمُــوَن الصَّ
أهل القناعة واالعتصام... خصّهم اهلل باحتمال الضيم 
في الدنيــا... وجبلهم على خالئق الصبر... برأهم اهلل 
من طهارة الوالدة... مقدّسة قلوبهم من دنس النفاق،  

مهّذبة أفئدتهم من رجس الشقاق، ليّنة عرائكهم.
- أجرأ من ليث وأمضى من سنان.

- رهبان بالليل اسود بالنهار.
- مثلهم في األرض كمثل المسك يسطع ريحه فال 

يتغير أبداً.
مــن قــوي يقينــه، وصحّــت  فــال يثبــت عليــه إالّ 
معرفتــه، ولم يجد في نفســه حرجاً ممّا قضينا وســّلم 

.Kلنا أهل البيت
فمــن أدرك زمانــه فليتمسّــك بدينــه، وال يجعــل 

للشيطان إليه سبياًل بشّكه.
لــو مــرّوا  وإّن قلوبهــم اشــدّ مــن زبــر الحديــد، 

بالجبال الحديد لتدكدكت.

ينبغــي أوّالً التفريــق المعرفــي بيــن مقولــة الحداثة، 
والحداثويّة، فهناك فرقٌ شاسع بين المقولتين.

فالحداثــة تعنــي التجــدّد فــي معالــم الحيــاة وجوديّاً. 
والحداثويّــة تعني عند جملتها )نوعاً من االيديولوجيا تجاه 
العالم والحياة بصورة مطلقة( وهي تنحى بتفكيرها منحى 
عقالنيــاً نقديــاً صرفــًا، وربّمــا غالبــاً مــا يحذفــون الدين 

ومقوالته حذفاً متعمّدًا، ال حذفاً وجدانياً وفطرياً. 
و إّن الحداثويّــة فــي عصرنــا هــذا تشــبه بوجــه كبيــر  
البراهمــة، _وهــي فرقة من كفــرة الهند_ تقــدّس العقل 
وتــرى أنّــه يغني عــن النبــوّة، فالحداثويّــة والبراهمة على 
حد سواء في تخندقهم فكريّاً في خندق العقالنية الصرفة 
وتنكرهــم لضــرورة الديــن ومقوالتــه التعبديــة، وحجتهم 
واحــدة فــي أّن الديــن إْن جــاء بما يوافــق العقول البشــرية 
فلــم تكــن حاجــة ضرورية إليــه ألنّه جاء بتحصيــل حاصل. 
وإْن جــاء بمــا يُخالف العقــول فيجب ردّه فكريــاً ومنهجيًا، 
والحــال أنّهــم يجــب أْن يذعنــوا بحقيقــة االرتبــاط بــاهلل 
تعالــى وأنبيائــه ودينــه الحــق، ألّن اهلل تعالى بعــث أنبياءه 
بما التقتضيه العقول في إدراكاتها وال تهتدي إليه سبيال، 
فكريــًا،  تقبيحــه  العقــول  التقتضــي  بمــا  أيضــا  وجــاءوا 
كمقــوالت العــدل والمســاواة والحريــة اإلنســانية ومحاربة 
اســتعباد البشــر، وغيرها كثير، كالمقــوالت األخالقية، 

كالصدق واألمانة وهلمّ جرّاً.
المقوالتيــة كلّهــا مســلّمات قبليــة   وهــذه األخريــات 
هــذا  تبيّــن  وإذا  الحداثويّــة،  المنظومــة  ومنهجيــة عنــد 
التوضيــح أعــاله نقــول: ال مانع عقاًل وشــرعاً فــي منظومة 
اإلســالم مــن إنتهــاج نهــج الحداثــة، أي: )التجديــد فــي 
وســائل ومعالــم الحيــاة عامّة( وهــو أمر واقع نعيشــه اليوم 

وضرورة وجودية وبشرية اليمكن اإلستغناء عنها.
أمّا بالنسبة للمشتركات بين الفكر المهدوي خصوصا 

وحتــى الفكــر اإلســالمي عمومــا فيوجــد نحــو مشــتركات 
قيميّــة متعــدّدة تجمــع بيــن اآليديولوجيتيــن، اإلســالمية 
عامّــة وخاصّــة والحداثويّة، خصوصاً فــي مقوالت العدالة 
والمســاواة والتحرّر من الرّقيّة البشــرية ورفض اإلستبداد 

الديني والسياسي. 
وهذا هو عين ما تنشده القضية المهدوية في تحّققها 
وظهورهــا النهائــي، وإّن كان الفــارق في التشــبيه بالجمع 
بين المشتركات كبيراً. ولكنْ على األصل يوجد إجتماع ولو 

بأصل المقوالت المتقدّمة وإن اختلف التطبيق. 
ومن هنا وبحكم وجود مشــتركات قيمية بين اإلسالم 
عامّــة والمهدوية خاصــة والحداثويّة، يجــب علينا تنضيج 
الحــوار والوعــي مع حملة الفكــر الحداثــوي، انطالقاً من 
المشــترك البشــري بيننــا، وتحريــكاً للمُتََّفــق، وتجميــداً 

للمُختََلف. 
وأمّــا بالنســبة للمائــز بيننــا وبينهم وهو أنّهــم ربما ال 
يقبلــون بتراث العالم القديم _بزعمهم_ ويطرحون الدين 

أرضاً وربما يلحدون في أغلب اتجاهاتهم.
 ولكــنّ هــذا ال يعني أنّنا أيضا يجب أْن نحذفهم فكرياً 
ومنهجيــًا، وذلــك ألنّهــم اليــوم يمتلكــون وســائل الحداثة 
ويُصدّرونهــا إلينــا، وبفعلهــا يصنعون ما يُريــدون، فعلينا 
أْن ننهــج منهج القرآن الكريم األصيــل في صورة إقناعهم 

فكريا بحكم المشترك بيننا وبينهم. 
وفــي هذا المجال قال اهلل تعالــى: )ُقْل يَا َأهَْل اْلكِتَاِب 
تَعَالَــوْاْ إِلَــى َكلَمَــةٍ سَــوَاء بَيْنَنَــا وَبَيْنَُكــمْ َأالَّ نَعْبُــدَ ِإالَّ اهلّلَ وَالَ 
نُشْــِركَ ِبهِ شَــيْئاً وَالَ يَتَّخَِذ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اهلّلِ 

َفِإن تَوَلَّوْاْ َفُقولُواْ اشْهَدُواْ ِبأَنَّا مُسْلِمُوَن(.
والكلمــة الســواء بيننــا وبينهــم كما ذكــرت أعاله هي 
المقوالت المشــتركة كالعدل والحرية اإلنســانية والمساواة 

في الحقوق والواجبات.

نعم ال نتنازل عن الدين الحق وربّه ونبيّه ومنهاجه وال 
نُرغمهم عليه، بل ندعوهم إلى الحق والعدل واإلنصاف.

وأمــا من جهــة القيمــة االجتماعية للمشــتركات بيننا 
وبينهــم بشــريا فاألمــر واضــح، وهــو اّن التغييــر الصالــح 
للمجتمــع اإلنســاني برمّتــه إذ مــا أُريد له التحّقــق يجب أْن 
يسبقه اإلعداد والتقبّل، وهضم عملية التبدل في المناهج 

االجتماعية وسلوكياتها عامّة.
وهــذا مــا تتفــق عليــه مشــارب البشــرية كاّفــة، إذ 
اليقبلــون بكل تغيير بالقوّة، بل على العكس، إنّهم يؤمنون 
بالقناعــة والتســليم الطوعــي لمشــروع التغييــر، وهذا هو 

عينه ما تحملة فكرة المهدوية خاصة.
وهنــا يندمــج المفصــل القيمــي االجتماعــي الرابــط 
بين بني البشــر عامّة )مســلمين أو مهدويين أو حداثويين(  
وهــذه نقطــة إيجابيــة تُســجّل فــي قبولهــا البشــري لصالح 

المفهوم المهدوي ومشروع اإلمام المهديQ القادم.
فالبشــرية فــي نهايــة المطــاف ســتصل إلــى نضجهــا 
األخيــر الــذي يفتح الســبيل طوعا وقبــوال وقناعــة لتحقيق 
منهج اإلمام المهديQ، وبفعل وســائل الحداثة الجديدة 

حياتيّاً ولوكره الكافرون أو المشركون أو الحداثويون.

أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى؟
ماذ رياض

السؤال: 
مامعنى )ابرضوى ام غيرها ام ذي طوى( الواردة في دعاء الندبة؟.

الجواب: 
أمّــا رضوى فهو جبل على مســيرة يوم من ينبع وعلى ســبع مراحل مــن المدينة)معجم البلدان ج3 

ص51( ميامنه طريق مكة ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعدا الى مكة.
امّــا ذو طــوى: فهــو موضع بمكة المكرمــة داخل الحرم هو من مكة على نحو من فرســخ ترى بيوت 
مكة منه، قال في )المصباح( ويعرف بالزاهر في طريق التنعيم، وفي )القاموس( ذي طوى، موضع 

قرب مكة )مجمع البحرين( ص79 ج3.
***

اإلمامQ يعيش في الجبال والوديان أو يعيش بيننا؟.
احمد فؤاد

السؤال:
هل اإلمامQ يعيش في الجبال أو الوديان أو هو موجود ويعيش بيننا باسم مستعار النعرفه؟.

الجواب: 
إْن كان مقصودكــم مــن أّن اإلمامQ يعيش فــي الجبال أو الوديان بمعنى انّهQ معزول عن الخلق 
اليراهــم واليرونــه كعيســىQ إال أّن الفــرق بين الحجة وبين عيســىQ أن عيســى رفع إلى الســماء، 
واإلمــامQ إلــى الجبــال والوديان؟ فنقول فــي الجواب: دلت الروايــات على أّن اإلمــامQ حاضر بين 
النــاس يراهــم ويعرفهــم ويســمعهم إال انهــم ال يرونــه وال يعرفونــه، غائــب عــن معرفة النــاس، فهو 
يجــوب البلــدان ويتعايش مــع الناس ويرعى مصالح شــيعته دون معرفتهم له، ويتابع شــؤونهم ويراقب 
مصالحهــم، ولكــن مقتضــى غيبته تخفيــه، وعدم اطالع الناس على شــأنه لمصالــح اليعلمها إال اهلل 

تعالى.
فمــن تلــك الروايات صريح الكالم العلوي الشــريفQ لحذيفه بن اليمان )حتى إذا غاب المتغيب 
من ولدي عن عيون الناس... فورب عليQ إّن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها، داخلة في دورها 
وقصورها، جوالة في شــرق هذه االرض وغربها تســمع الكالم، وتســلّم على الجماعة، تَرى وال تُرى 

الى الوقت والوعد( )الغيبة للنعماني ص144 ح3(.
وكذلــك روايــة ســدير الصيرفي عن اإلمام الصــادقQ: )...إلــى أْن قال: فما تنكر هــذه اأُلمّة أْن 
يكــون اهلل يفعــل بحجتــه مافعل بيوســفQ، وأْن يكون صاحبكم المظلوم المجحــود حقه صاحب هذا 

االمر يتردد بينهم، ويمشي في اسواقهم، ويطأ فرشهم واليعرفونه( )الغيبة للنعماني ص167 ح4(.
وكذلــك روايــة العمــريG: )واهلل إّن صاحــب هــذا األمــر يحضر الموســم كل ســنة فيــرى الناس 

ويعرفهم ويرونه واليعرفونه( )كمال الدين ص440 ح8(.
***

شروط الوصول لخدمة اإلمامQ؟.
علي

السؤال:
ماهي الشروط الواجب اتباعها للوصول إلى خدمة اإلمامQ علما أّن هناك أشخاصاً غير ملتزمين 

قد وصلوا إلى خدمة اإلمامQ؟.
الجواب: 

الرؤية على قسمين:
األولى: الرؤية التشرفية وهي التي تدل على وجود مكانة وقرب لإلمامQ والتي يسمح بها بأْن يرى 

المكلف اإلمامQ ويشترط في هذه الرؤية التالي:
أوالً: االلتزام الشرعي بأكمل صورة.

ثانيًا: وجود المصلحة التي يحددها االمامQ نفسه.
الثانية: الرؤية التي ليس فيها داللة على وجود مكانة وقرب للمشــاهد عند اإلمام، فهي اليشــترط 
فيــه إال شــرط واحــد وهي وجــود المصلحة التــي يحددها اإلمامQ نفســه، كأْن يكون اللقــاء لزجره او 

.Qلنصحه او لقضاء حاجته وهذه التدل على قربه من اإلمام
امّا قولكم بأّن هناك أشخاصاً غير ملتزمين قد وصلوا إلى خدمة اإلمامQ فإّن كان المقصود بها 

الرؤية االولى فهذا دونه خرط القتاد.
والبــد أْن يعلــم انّه لــم نكلف في عصر الغيبة الكبرى بطلب رؤية االمامQ، والمطلوب منا الســعي 

.Qالحثيث لتحصيل رضاه
***

التوفيق بين عدم االستعجال في الظهور والدعاء بتعجيل الفرج؟.
حسن

السؤال:
كيــف نســتطيع أْن نوفق بين عدم االســتعجال فــي ظهور اإلمام المهديQ كما فــي الروايات )هلك 

المستعجلون( وبين الدعاء بتعجيل الفرج؟.
الجواب: 

إّن الدعــاء بتعجيــل الفــرج هــو دعــاء يرتجــى مــن البــاري تعالــى أْن يعجــل الفــرج وفــق المقدمات 
الخاصة، وانا اعمل واطلب الفرج منه تعالى بأْن يقبل عملي وقولي كاحد مقدمات الفرج.

امّا دعاء )حتى ال احب تعجيل ما اخرت( فهو يعني طلب عدم محبة تعجيل مالم يأت أو انّه لم تتهيأ 
مقدماته. أي أّن اهلل جعل الفرج وفق المقدمات الخاصة وانا ال احب أْن يكون الفرج بدون مقدماته. وهذا 
تارة ينعكس على مستوى الدعاء، وتارة على مستوى العمل، واألول كأْن ادعو أْن يظهر المهديQ حتى لو لم 
يحن وقت ظهوره أو انّه ألجل خالصي فقط, امّا الثاني أي على مستوى العمل كأْن اقوم بنشر الفساد بنفسي 
لكي يظهر المهديQ وكذلك تطبيق الروايات على بعض المصاديق غير الواقعية من دون دليل قطعي، 

والنابع 
االســتعجال  مــن 
هــو  وهــذا  األمــر،  ظهــور  فــي 
المنهــي عنــه، وكذلــك التوقيــت وغيرهــا من 
النمــاذج التــي تكون من مصاديق االســتعجال، لذا ورد في 

الروايات)هلك المحاضير( أي هلك المستعجلون للفرج.
***

حديث )اسم أبيه اسم أبي(
سارة فالح حسن

السؤال:
حديث للنبي محمدN: )المهديQ يواطئ اســمه اســمي  واسم أبيه اسم أبي( فهل هذا الحديث 

حسن أم ضعيف؟.
الجواب:

هذا حديث ضعيف بل موضوع أي انه قد زيد فيه.
وقــد نقــد بعض كبار علمــاء العامّة هذه الزيادة كالشــافعي فــي )البيان( ص482، قــال: )أخبرنا 
الحافظ ابو الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم اآلبري في كتاب )مناقب الشافعي( ذكر 
الحديــث وقــال فيــه: )وزائدة في روايتــه( لو لم يبق من الدنيــا إال يوم لطوّل اهلل ذلــك اليوم حتى يبعث 
اهلل رجاًل مني او من اهل بيتي يواطئ اســمه اســمي واســم ابيه اســم ابي يمأل االرض قسطاً وعدالً كما 

ملئت جوراً وظلمًا(.
قلت: وذكر الترمذي الحديث ولم يذكر )قوله واســم ابيه اســم ابي( وقال في )مشكاة المصابيح(: 
3، 24: رواه الترمذي وابو داوود وليس فيه )واسم ابيه اسم ابي( وفي معظم روايات الحفاظ والثقات 
من نقلة االخبار )اسمه اسمي( فقط والذي روى )اسم ابيه اسم ابي( )فهو زائدة وهو يزيد في الحديث( 
والقول الفصل في ذلك اّن االمام احمد مع ضبطه واتقانه دوّن هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع 
)واســمه اســمي( )انتهــى قول الشــافعي( )ومع شــهادتهم بأّن الزيــادة موضوعة التبقى حاجــة لمحاولة 
بعضهم تأويلها كالشــبلنجي واالربلي والهروي والنوري وغيرهم حيث قالوا ربما كان اصلها: واســم ابيه 
اسم نبي اواسم ابني أي الحسن ثم صحفت كلمة نبي او ابني، بابي، ولكن ذلك كلّه تكلف بعد طعنهم 
بزائدها!( هذا وقد يستشكل على بعض علماء الشيعة بانه اورد هذه الزيادة في بعض مارواه لكن ذلك 
دليل على امانته في النقل كالطوسي وابن طاووس وغيرهم فقد روى ابن الشيخ الطوسي في )أماليه(: 

361/1، بسنده عن ابيه
أقــول: فــال يتوهــم انهما يؤيدان هــذه الزيادة فقد نصّا كغيرهــم من علمائنا على اّن اســم ابيه هو 
االمــام الحســن العســكريQ بل هو من ضــرورات مذهبنا، علــى اّن أمثال هذه الزيادة في الشــاذ من 
رواياتنــا قــد تكــون من رواة مــن غير مذهبنــا وبعضهم اســتبصر وبقي تأثــره برواياتهم فتســربت الينا 

نصوص من روايته.

Qاألسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
* أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى؟

* اإلمامQ يعيش في الجبال والوديان أو يعيش بيننا؟.
* شروط الوصول لخدمة اإلمامQ؟.

* التوفيق بين عدم االستعجال في الظهور والدعاء بتعجيل الفرج؟.
*حديث )اسم أبيه اسم أبي(

يف أروقــة املكتبة املهدوية 

العقيدة املهدوية يف عصر اإلمام موسى الكاظمQ / تأصيل ومواجهة
ملؤلفه السيد محمد القبانجي اب

كت
يف 

ءة 
قرا

ســنة 2015م  األولــى  بطبعتــه  يحــوي  كــرّاس  المؤلــف  هــذا 
)40( صفحــة مــن القطع المتــداول، وهو من نشــر األمانة العامّة 
للعتبــة الكاظميــة المقدّســة، وتقديــم وتحقيــق مركز الدراســات 

.Qالتخصصية في اإلمام المهدي
يحتوي هذا المؤلف وبعد تمهيد على ثالثة محاور هي:

1- العمــل علــى تأصيــل العقيــدة المهدويــة 2- دورهQ فــي 
مواجهة االنحراف والشبهات، ومن خالل عدّة طرق هي:

األول: التصريــح واإلخبــار بإمامة نفســه القدســيّة، والثاني: 
المهدويــة  أدعيــاء  ومواجهــة  عنهــا،  والجــواب  التوقيــف  شــبهة 

كالناووسية، اإلسماعيلية، والواقفية.
النــص على والدة اإلمام علي الرضــاQ، واإلخبار عن وفاته 

.Qزماناً ومكاناً وكيفيًة، ونفيه المباشر أْن يكون هو المهدي
3- االهتمام بالجانب الروحي واالرتباط العاطفي.

وقد احتوى المحور األول على ثالثة أبعاد هي: 
األول: التركيــز علــى وحــدة اإلمــام فــي العقيــدة المهدويــة. 
الثاني: تعريف وتعيين اإلمام المهديQ، ويشــمل أربعة أســاليب 
هــي: التعريف النســبي لــهQ، التعريف الرقمــي لإلمام المهدي
Q، التعريف بالعالمات، والتعريف بعصرهQ. امّا البعد الثالث 

فجاء بعنوان )التجسيد العملي للغيبة( .
- يقــول الســيد المؤلــف تحــت عنــوان )العمــل علــى تأصيــل 

العقيدة المهدوية(:
)...اّن اإلمام موســى الكاظمQ...بــذل جهداً ملحوظاً مؤطراً 
ومســوّراً للعقيــدة المهدويــة بحيــث ال يبقى هناك خلــل في معرفة 

المنهج وتشخيص المصداق بتعريف جامع مانع(.
- ويقول تحت عنوان )التركيز على وحدة اإلمامة في العقيدة 

المهدوية(:
)يتمثــل هــذا البعد فــي تركيز اإلمــام موســى الكاظمQ على 
 Qإعطــاء صورة كلية للعقيدة المهدوية ولشــخص اإلمام المهدي
ترتبــط بكلّــي اإلمامــة والرســالة وانه حلقــة ضمن سلســلة حلقات 
متالحمــة ومتصلــة ال يمكــن معرفــة هويتهــا وســبر غورهــا إالّ من 
خــالل التحــرك لمعرفــة جميع أطراف السلســلة، والتــي تبدأ من 
رسول اهللN وتنتهي بالمهديQ، وبدون هذه الحركة المعرفية 

الكلية تكون المعرفة بتراء مشوهة بل منحرفة...(.
:)Qويقول سماحته في التعريف النسبي له -

)أّكــد اإلمــام موســى الكاظــمQ بصــورة ال يمكــن تزييفهــا 
وحقيقــة ال يمكــن تحريفهــا انتماء المهدي الموعودQ الى رســول 
اهللN عبر سلســلة نســبية محددة تبدأ بالنبي الفاتحN وتنتهي 
بالوصــي الخاتــمQ، كمــا عبــر عــن لســانهمK )بنــا فتــح اهلل 

عزوجل، وبنا يختم اهلل(.
- ويقــول المؤلــف تحــت عنــوان )التعريــف الرقمــي لإلمــام 

:)Qالمهدي
)بــذل أهــل البيتK جهــداً بالغاً وعناية خاصــة بلغة األرقام 
فــي تعييــن مهدي األمــمQ وبأشــكال مختلفة ومتنوعــة، فطائفة 

من الروايات تقول: الثاني عشــر، وُأخرى تقول: التاســع من ذرية 
الحسينQ، وثالثة تقول: الرابع من ولدي، وغيرها.

ولــذا فقد جاءت تصريحــات اإلمام موســى الكاظمQ ضمن 
هــذا النســق أيضاً فــي تعييــن االمام المهــديQ، فقــد روى ابن 
بابويــه، بســنده عنــهQ انــه قــال: )إذا فقــد الخامــس مــن ولــد 

السابع، فاهلل اهلل في أديانكم ال يزيلنّكم احد عنها...(.
- ويقــول الســيد المؤلــف فــي موضــوع )دورهQ فــي مواجهة 

االنحراف والشبهات(:
)المتأمل في حياة االمام موســى الكاظمQ يجد وبوضوح انه 
لــم يكتــف بتأصيل وتثبيــت العقيــدة المهدوية في قلــوب المؤمنين 
مــن خالل التصريح بشــخص االمام المهــديQ، وبيان عالماته 
والتعريــف بعصــره... بل تصــدّى لمحاوالت التحريــف في الحقيقة 

.)...Qالمهدوية من خالل عدّة طرق سار عليها
- ويقول سماحة السيد في عنوان )مواجهة أدعياء المهدوية(:
)يمكــن حصــر التيــارات المنحرفة التــي ادعــت المهدوية في 
زمان االمام موســى الكاظمQ في ثالث فــرق يختلف بعضها عن 
البعض اآلخر في سعة االنتشار وضيقه وعمق الشبهة وسطحيتها، 
فانقــرض  وضاللهــا،  زيفهــا  وبيّــن  االمــام  واجههــا  قــد  وكلهــا 
البعــض وبقــي اآلخر ليومنا هــذا، وهذه الفرق هي: الناووســية، 

اإلسماعيلية، والواقفية(.
:)Lوفي موضوع )نفيه المباشر أْن يكون هو المهدي -

)وذلــك مــن خــالل تصريحه علــى أّن مهــدي اأُلمّــة يأتي بعده 
بســنين فــي قولــه: )امــا انّهــم يفتنــون بعــد موتــي، فيقولــون: هو 

القائم، وما القائم إالّ بعدي بسنين(.
وكــذا تصريحــهQ الــذي يقول فيــه: )أنا القائــم بالحق ولكن 
القائــم الذي يطهّر األرض من أعداء اهلل ويمألها عدالً كما ملئت 
جوراً وظلماً هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفاً على 

نفسه... وغيرها من اإلخبارات(.

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات 
بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم
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هل المهديQ حجّة علينا رغم عدم ظهوره؟.

إذا اتفقنــا أّن األرض ال تخلــو مــن حجــة، ومن المعلــوم ان االمام 
غائــب عــن األنظار, وعــدم ظهوره ال يدل على عدم وجــوده, هل يعتبر 

حجة علينا في الوقت الحالي رغم عدم ظهوره؟!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األخ العزيز يا مهدي، شكراً لك على هذه المشاركة وهذا التواصل 

الجميل.
إّن الحجــة بحســب مــا نفهما علــى نحويــن أو ثالثة: وســيتضح لك 

لماذا ترددت بين االثنين أو الثالثة، ألّن الثالثة متفرعة على الثانية:
1- الحجــة فــي األمــور التكوينية: بمعنى أّن اإلمــامQ إذا زال عن 
الوجــود لســاخت األرض بمــن عليهــا أي أّن اإلمام شــرط في اســتمرار 

الوجود والحياة وظاهر بعض الروايات هذا المعنى.
2- الحجة في األمور التشريعية: وهي إيصال التكاليف إلى الناس 
لقطــع المعــذرة عليهــم عنــد اهلل، لئــال يكون للنــاس الحجــة على اهلل 
بعد الرســل، وقد مارس األئمــة المعصومينK هذا الدور من الحجة 

التشريعية.
3- التوســيط في الحجة: وبســبب ظروف الغيبة وما اشتملت عليه 
مــن حكم وســط اإلمــام المهــديQ والعلماء في الحجــة، حتى اليبقى 
النــاس بــدون معرفــة بمعنــى الحجــة الظاهريــة ويبقــى اإلمــام الحجة 
الواقعيــة علــى الجميع )هم حجتــي عليكم وانا حجــة اهلل عليهم( وهذه 
الحجــة بالمعنــى الثالــث أيضــاً ترجــع إلــى اإلمــامQ، النّها اكتســبت 

المشروعية منه، والفرق بين حجية األئمة والعلماء من وجوه منها:
أّن األولى مباشــرة من اهلل، وهي األصل في الحجية، امّا العلماء 

فهي بتوسط األئمة وفرع على األولى.
يشترط في األولى العصمة، والثانية يشترط فيها العدالة.

األولــى تصيب الواقع وحجية العلماء اليشــترط فيهــا اصابة الواقع 
بل يفتي الفقيه بحســب ما انتهى إليه رأيه، لذلك يكتب الفقيه في بدء 
الرســالة العمليــة أّن العمــل بهــذه الرســالة مبــرءاً للذمة إْن شــاء اهلل، 
وليــس العمــل بالرســالة العمليــة مصيبــاً للواقــع، لما ذكرنــا أّن الحجة 
فيهــم التقتضي العصمة من جهة، وعــدم العصمة الينافي الحجية من 

جانب آخر.
واآلن نأتي للسؤال الذي تفضلتم به:

الحجية بالمعنى األول ليست لها عالقة بظهور اإلمام إنّما عالقتها 
بوجود اإلمام.

وكذلــك الحجــة بالمعنــى الثالــث فإنهــا مرتبطــة بوجــوده وليــس 
بظهوره.

امّا الحجية بالمعنى الثاني نعم، فإنها مرتبطة بظهوره.
فأنت تتحدث عن أي منها، وتعطيل الحجية بالمعنى الثاني اليلزم 

منه تعطيل مطلق الحجية، النّهم فتحوا طريقاً آخر لها.
أرجو قبول مروري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرح الظهور 

شكراً لطارح الموضوع
1- نرجو أْن يقدم أوالً المعنى اللغوي واالصطالحي لمفهوم الحجة.

ونرجو اإليضاح بين المعنى الثاني والمعنى الثالث.
2- الحجة في األمور التشريعية: وهي إيصال التكاليف إلى الناس 
لقطــع المعــذرة عليهــم عنــد اهلل، لئــال يكون للنــاس الحجــة على اهلل 
بعد الرســل، وقد مارس األئمــة المعصومينK هذا الدور من الحجة 

التشريعية
3- التوســيط في الحجة: وبســبب ظروف الغيبة وما اشتملت عليه 

من حكم وسط اإلمام المهديQ العلماء في الحجة.
حتــى اليبقى الناس بدون معرفــة، بمعنى الحجة الظاهرية ويبقى 
االمــام الحجــة الواقعية علــى الجميع )هم حجتي عليكــم وانا حجة اهلل 
عليهــم( وهــذه الحجــة بالمعنــى الثالــث أيضــاً ترجع إلــى اإلمــام النّها 

اكتسبت المشروعية منه.
فإنــا لنــراه متطابقاً ألّن اإلمــام غائب واليمكــن أْن يوصل التكاليف 
بشــكل مباشــر للمكلفيــن. إي بالمعنــى الثالــث حســب مشــاركتكم امــا 

المعنى األول فإنّا نجده بمعنى العلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األخت الفاضلة )فرح الظهور(

نشكركم على المتابعة واألسئلة التي تفضلتم بها.
نرجو أْن يقدم أوالً المعنى اللغوي واالصطالحي لمفهوم الحجة.

امّــا المعنــى اللغوي: الداللة المبينة للمحجة وهي أعم من أْن تكون 
عقلية أم نقلية.

ويوجد اســتعمال آخر للحجة مايحتج به الخصم على خصمه وهذا 
المعنــى أعــم مــن أْن يكون الدليــل حقاً أو باطــاًل، والمراد فــي المقام 

المعنى األول.
للمشاركة تتمة طويلة ورائعة حُذفت ألجل االختصار فال تفتكم متعة 
قراءتهــا. بل بعض المشــاركات أيضاً تم حذف جزئهــا ألجل االختصار 

فضاًل عن بعضها كلها فال تفتكم فرصة متابعتها على الرابط التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيستاني فخر 
األخ بعد شكرك على اإلجابة

لكــن أودّ أْن أقــول حــاول أْن تكتــب بشــيء مــن البســاطة وال تبــرز 

عضالتــك مــن خــالل االصطالحات، كقولــك الحجية فــي االصطالح 
هــي المنجزيــة والمعذريــة مــع انها ليســت كذلــك، فالكالم فــي معنى 
الحجيــة اللغويــة كما هــو واضح من معنــى كالم اإلمام، ولــو قلنا يريد 

حجية بمعنى معين فهو اليريد بهذا المعنى.
على هذا األساس بعد المعنى أّن اإلمامQ يقيد حجية نفسه ويقيد 
إمامتــه بأنّــه إمــام وحجة على العلمــاء فقط، وانّما اإلمــامQ يريد أْن 
يبيــن هذه الحقيقة خالل هذه الجملة المباركة، وهي أني جعلت هؤالء 

العلماء حجة عليكم.
ثم هل القسم الثالث قسيم لآلخرين، أو هو متفرع على الثاني؟؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرح الظهور

الكريم )خادم المهدي313(
السالم عليكم

أيهــا الكريــم _اعتــذر عــن كثــرة تســاؤالتي_ انّــا أيضــاً مــن جملة 
ماعنيناه في المشاركة السابقة.

إنّــا اليمكــن أْن نتصور أّن الحجة بالمعنــى الثاني هي الحجة بعصر 
الغيبة.

وذلــك النّــا نعتقــد أّن اإلمــام غائــب وليــس لــه اتصــال مباشــر مع 
المكلفين واليمكن تصور الحجية إال من خالل المعنى الثالث واألول

فاألول من خالل العلية.
الحجــة فــي األمــور التكوينيــة: بمعنــى أّن اإلمــامQ إذا زال عــن 

الوجود لساخت األرض بمن عليها.
نشكر لكم سعة صدركم ودوام تواصلكم.

ونعتــذر بشــدة أْن أكثرنــا ســؤالكم، ولكنــا نأمل بعمــوم الفائدة لنا 
وللقارئ الكريم.

دمتم مسددين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األخ العزيز )السيستاني فخر(

اشكر مروركم الكريم
لكــن لو تترك التشــنج والحدة التي دخلت فيهــا للموضوع وعّلق بما 

تشاء.
أنــا ال اعتقــد أّن الموضــوع فيــه غمــوض، فهو مجرد تقســيم وكان 
الغــرض مــن التقســيم هو التوضيــح والذي يعــد بالوقوف على المقســم 
عليــه  اليصعــب  االصطالحــي  أو  اللغــوي  بالمعنــى  الحجيــة  ويناقــش 

ماذكرت.
هــذا ســوء ظــن منــك أخــي الكريم، وأنــا مســتغرب جداً مــن هذا 
الــكالم، أنــت انتقلت من مناقشــة القول إلى القائــل، وابرز عضالتي 

أمام من؟.
ولمــاذا هــذا اإلبراز؟ أنا ال يوجد عندي غــرض من األغراض التي 

تقصدها، ولكن أحياناً تتوقف الدقة على التحدث بلغة المصطلح.
لنا عودة إْن شاء اهلل.

ونرحــب بأية وقفــة يقف بها االخوة معنا إلظهــار نقص أو إتمام ما 
أغفلنــا عنــه، فنحن نحترم عقــول االخوة المشــاركين، ولو جئت بأمر 

علمي ونافع للمشاركة أكون ممتناً لك وشاكراً.
فلم ندّعي العصمة في مشاركتنا.

قلــل التشــنج وتكلــم بمــا تشــاء دون النظر إلــى صاحب المشــاركة 
ونواياه، اكتفي بهذا المقدار.

واكرر شــكري الجزيل لالخ العزيز )السيستاني فخر( وانا بانتظار 
وقفاته العلمية بعيداً عن التشنجات النفسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفاضلة الكريمة )فرح الظهور(
نشكر متابعتكم للموضوع

إنــا اليمكــن أْن نتصور أّن الحجة بالمعنــى الثاني هي الحجة بعصر 
الغيبة.

نعــم هــذا الــكالم تــام وقــد تطرقنا إليــه ســابقًا، وإّن ســبب غيبة 
اإلمام عطلت هذا المعنى من الحجية كما هو واضح.

أرجو قبول مروري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زئير األسد
اعتقــد أّن اإلمــام المهــديQ حجــة علينا رغم عــدم ظهوره، النه 
يمثــل خــط الهدايــة اإللهي ومعنــى أنّه حجّــة علينا أّن اهلل تعالى ســوف 

يحتج به علينا يوم القيامة.
هــذا هــو معنــى الحجية الــذي أتصوره من كــون اإلمام حجّــة علينا 

سواء كان ظاهراً أو غائباً.

الحوار املهدوي

هل املهديQ حجّة علينا رغم عدم ظهوره

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

المهديQ االتي:

www.m-mahdi.info/forum/

رحلــة طويلة ومضنية كانت خطوتها األولى حواراً مع زميل له 
باكستاني مسلم بنفس معهد الدراسة في موطنه والية كاليفورنيا 

في الواليات المتحدة األمريكية.
تكــررت الخطــوات فــي هــذا الســبيل, وتخللتهــا وقفــة تأمــل 
عقيــب أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول .. وهــل أّن هــذا العمل 
الشنيع يصدر من مسلم, غناك عمّن يدعي اإليمان ويريد قيادة 

العالم عقائدياً.
وكان التأمــل مدعــاة للتواصــل بقــراءة الكتــب والبحــث فــي 
الشــخصيات وصــوالً الى كارزما إســالمية تقود نحــو وجهة الحق 
ونمــوذج العــدل. فــكان النــور وكان المبتغى .. هو االمــام أبو عبد 
اهلل الحســينQ .. القــدوة والتــوازن .. بــل هــو النافذة الواســعة 
واإلطاللــة الصريحــة علــى شــخصية األســوة الحسنة,الرســول 
األعظمN  نفســه, فكان مصداق القول: )حســين مني وأنا من 

حسين(.
وكان التحوّل والمنعطف, وتحققت الهداية واالستبصار على 
يد صديقه الشــيخ ثائــر, حيث أعلن _لوكاس_ التشــيع, ونطق 
بالشــهادة, شــهادة الحــق والوالية, والطريــق الصحيح, طريق 

االسالم السّوي.
المســتبصر  زيــارة   Qالمهــدي صــدى  صحفيــة  اســتثمرت 
وإقامتــه فــي النجف األشــرف, وأجرت معــه حــواراً تعارفياً عن 

قصّة استبصارهِ.
وبعــد مباركــة الصحيفة تنوّره واســتبصاره,وجهت له ســؤاالً 
عن كيفية تحوله عقائديًا, وكيف وجد العالقة بين حاليّ ما قبل 

وما بعد االستبصار.

أجاب األخ لوكاس: 
الحقيقــة أنّــي وجــدت الفارق والبــون الشاســع, حيث وجدت 
نمــوذج العالقات اإلنســانية, والعالقة الصحيحــة والمثالية بين 

اهلل عز وجّل واإلنسان.
ثم سألته الصحيفة عن عناصر االرتباط بين المسيحية   -

_الذي كان عليها_ والتشيّع, أي ما هو عليه اآلن.
أجاب المستبصر:  -

ان هنــاك أمــوراً متشــابهة ونقــاط يتالقــى فيهــا االثنان, بل 
هنــاك مشــتركات يدعوان اليهــا, ومنها التأكيد علــى رحمة اهلل 
تعالــى ولطفــه في خلقــه, وبناء األخــالق الرصينــه بينهم, فإّن 

االثنين يؤكدان على ذلك.
وعــن قضية اإلمام المهــدي والمهدوية, وهل وجد األخ   -

لوكاس للمهدوية كعقيدة أثراً فكرياً أو سلوكياً عليه شخصيًا؟
قال األخ لوكاس:

أصبح لدّي شــعور مُفعــمٌ باالرتباط بالمهدويــة كعقيدة, وقد 
زاد ذلــك الشــعور لديَّ فكريًا, وســلوكياً أيضًا, وقــد تعرفت من 
خــالل قراءاتــي أن اإلمــام المهدي إنســاٌن يرتبط بــاهلل تعالى .. 

االرتباط األوثق ..
وإن كل شــيء نفعلــهُ لنصــرة اإلمــام هــو نصــرٌ هلِل تعالــى, 

.Qفاإلرتباط قوي وتام بين اهلل تعالى و وليه االمام المهدي
ولــذا علينا, ومن هذا المنطلق أّن نطهّر أنفســنا, بل نهيئها 
للظهــور المقــدّس, وأنه كلما تمَّ لنا ذلك كلما تعرفنا على اإلمام 

صاحب العصر أكثر فأكثر.

أجرى اللقاء/ محمد الخاقاني. . . . .
تصوير/ ياسر الحكيم

وضوح الرؤيا وصوابية القرار
رحلة املستبصر _لوكاس برونك_ نحو  الدين الحق

ولد أبو حيدر عام 1958م بمحافظة ذي قار 
في العراق، من عائلة تعتنق المذهب الحنفي، 

ونشأ في أوساط هذا المذهب.
في رحاب مأساة واقعة الطف:
يقول فضيلة الشيخ الكبيسي:

ينبض  قلبي  ــد  أج الصبى  منذ  كنت  لقد 
الحضور  أهــوى  وكنت   ،Kالبيت أهل  بمحبة 
في المجالس التي تقام إلحياء ذكرى استشهاد 
شهر  في  تقام  التي  السيّما   Qالحسين اإلمــام 
محرم الحرام، كما كنت أقصد حرمه الطاهر 
األربعين  أيّام  الزيارة  كربالء ألداء مراسم  في 
إلى  أدى  ممّا  الشيعة،  المعزّين من  في مواكب 
تاريخهم  وقــراءة   Qالبيت أهل  لمعرفة  تعلّقي 

وتتبّع سيرتهم الشريفة.

منطلق االستبصار:
يضيف الشيخ الكبيسي فيقول:

لقد شدّني اإلمام الحسينQ نحو مذهب أهل 
بكاء  واّن  الحقّ،  صاحب  انّــه  وأدركــت   Kالبيت
الرسولN عليه هو إعالن عن سلب الشرعية عمّن 
سنخاً   Nاهلل رســول  اعتبره  حيث  وقاتله،  نــاوءه 

له، حينما قال )حسين مني وأنا من حسين(.
من هنا تبيّنت لي األهداف التي جاهد من 
بنهضته  فتأّثرت   ،Qالحسين اإلمـــام  أجلها 
الصريح  المذهب  واتّبعت  استبصاري  وأعلنت 
وذلك  النبوّة،  بيت  آل  الحق، مذهب  المذهب 

عام 1986م.

مستبصرون
نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
ابو حيدر الكبيسي حنفي - العراق
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صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  االحداث  اتّجاه  ومواقف  اأُلمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

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.

متابعـــــــات
شؤون املرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

أدانت المرجعية الدينية العليا االعتداءات التي حصلت في منطقة )األعظمية( ليلة األربعاء الماضية وأشادت 
لتطويق األحداث األخيرة باألعظمية، كما دعت  القوات األمنية  التي تصدت من خاللها  السريعة  باإلجراءات 
إلى وضع خطة شاملة إلعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية في ضوء المعايير والضوابط المهنية للمؤسسات 

العسكرية في سائر الدول.
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ )عبد المهدي الكربالئي ( خالل الخطبة الثانية لصالة الجمعة  
في 26 رجب األصب/1436هـ الموافق 15 /5/ 2015م ما نصه : في الوقت الذي نعرب فيه عن إدانتنا الشديدة 
وأسفنا البالغ لما حصل من اعتداءات في منطقة األعظمية ليلة األربعاء الماضية نشير إلى أّن المأمول من القادة 
التي  والدينية  الوطنية  المسؤولية  مستوى  على  األحداث  هذه  مثل  مع  التعامل  اإلعالم  وسائل  ومن  السياسيين 

تفرضها الظروف الحساسة واالستثنائية للبلد وهو يواجه اإلرهاب الداعشي الذي يستهدف الجميع بال استثناء.
)إّن هناك العديد من االعتداءات التي تقع باستمرار في بغداد وغيرها وتستهدف المواطنين األبرياء وتخّلف 
الكثير من الضحايا بينهم ويقصد بها االنتقام األعمى أو إثارة الفتنة الطائفية، فيفترض بالجميع أن يتعاملوا مع 
كل ما يحدث بوعي وحكمة، بعيداً عن االزدواجية أو االنجرار وراء العواطف، والتشنج في الخطاب الذي يحمل 

أحياناً في مطاويه طابع االتهام المتسرع نحو عناوين طائفية ويستبطن اإلثارة لمكون على مكون آخر(.
مكونات  فيها  تعيش  التي  المختلطة  المناطق  في  سيما  وال  البلد  بها  يمر  التي  األوضاع  حساسية  )إّن  وتابع 
مختلفة من أبناء الشعب العراقي تحتم علينا أن نعمل بكل ما نستطيع للحفاظ على التعايش السلمي المبني على 

التآلف واالنسجام بين هذه المكونات(.

/19 فــي  الثانية  الجمعة  صــالة  خطبة  خــالل  الصافي(  السيد)أحمد  كــربــالء  فــي  المرجعية  ممثل  قــال 
رجب/1436هـ الموافق 2015/5/8م:

فعّال في جميع  بشكل  تستثمر  أْن  اإلرهابيين البد  الحالية ضد  معركتها  في  للدولة  تتوفر  التي  القدرات  إّن 
المجاالت وعلى نحو الخصوص األمور التالية:

1- أْن يتحرى المسؤولون الدّقة في اختيار العناصر القيادية _إلشغال المواقع المهمة_ التي تتمتع بالحس 
الوطني والكفاءة العالية وأْن تؤمن بطبيعة المعركة، وأنها معركة للدفاع عن هذا البلد من شرور اإلرهابيين إذ اّن 
المسؤول وفي أي موقع البد أْن يؤمن إيماناً حقيقياً بأحقيّة معركته حتى يقاتل بشجاعة وبسالة، بل يطور قابلياته 

وقابليات من معه لتحقيق النصر إْن شاء اهلل.

في صناعة  لها خبرة  التي  العراقية  العقول  على  االعتماد  من  البد  أنّه  اآلن،  ونعيد  ذكرنا،  وأْن  2- سبق 
جريء  قرار  واتخاذ  المتاحة  اإلمكانات  وتسخير  لها  األجواء  وتوفير  الخبرات  هذه  وتنشيط  واألعتدة  األسلحة 
وسريع بذلك، فاالعتماد على أنفسنا في توفير ما يتيسر من الوسائل الضرورية للدفاع عن بلدنا هو جزء من 

األمن العسكري الذي البد أْن يتوفر.
3- التعامل مع المعلومة االستخباراتية بجدّية ومتابعتها وترتيب األثر عليها، فكم من معلومة كانت صحيحة 

لم يعتنَ بها كانت لها نتائج وخيمة نعم البد من مالحظة أمرين:
أ - اختيار العناصر الجيدة والمهنية والصادقة للعمل االستخباراتي.

ب - توحيد الجهد االستخباراتي وتوظيفه بشكل منهجي دقيق حتى تستفيد منه الجهات المسؤولة.

أعلنت المرجعية الدينية العليا متمثلة بآية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني 
)دام ظله الوارف( رفضها للقرار األخير الذي صوّت عليه مجلس النواب األمريكي والذي 
يسمح بتقديم المساعدات العسكرية إلى بعض المناطق في العراق من غير طريق الحكومة 
هذا  رفض  في  واضــح  موقف  لها  يكون  بأن  العراقية  السياسية  القوى  وطالبت  المنتخبة 

األسلوب في التعامل مع الشعب العراقي.

وقال ممثل المرجع السيستاني )دام ظله الوارف( الشيخ عبد المهدي الكربالئي خالل 
بما  الموافق 1 /5/ 2015م  الجمعة في 12/رجب األصب/1436هـ  الثانية لصالة  الخطبة 
نصه : )لقد تم التأكيد أكثر من مرة على أن المساعدات الخارجية التي تقدم إلى العراقيين 
في حربهم ضد اإلرهاب وسعيهم لتخليص أراضيهم من عصابات )داعش( يجب أن ال تمس 

في حال من األحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه(.

)ومن هنا فإنه ال يمكن القبول بالقرار األخير الذي صوّت عليه مجلس النواب األمريكي 
العراق من غير طريق  المناطق في  إلى بعض  العسكرية  المساعدات  بتقديم  والذي يسمح 
الحكومة المنتخبة، ويفترض بالقوى السياسية العراقية أن يكون لها موقف واضح في رفض 

هذا األسلوب في التعامل مع الشعب العراقي(.

رؤية إسالمية مغايرة للغة الحرب واألسر والجهاد، محورها وهدفها اإلنسان.
للحرب تكتيكات وقواعد اشتباك غالب أهدافها تحقيق النصر ألحد األطراف، والنصر 

بذاته له معاييره وقيمه.
ومع كثرة الحروب المتنقلة في منطقتنا تم ترسيخ نموذج واحد ذي أوجه عدة في أذهان 
الناس، ليشكل تصوراً منحرفاً عن قيم الحرب ولغتها وثقافة الهزيمة واالنتصار ومعاييرها.

حقوق  من  ادّعــاه  ما  طبق  واألســر،  الحروب  في  الدولية  القوانين  واضــع  الغرب،  فال 

وقوانين، وسجن غوانتانامو خير شاهد ودليل، وال الحركات اإلسالمية السلفية الجهادية 
قدّمت قراءة معتدلة لما ادعته أنه من قيم اإلسالم.

كالهما ارتكزا في معيار الهزيمة والنصر على معايير متطرفة تقوم على امتالك القدرة 
والنفوذ للتمكين ومن ثم الهيمنة، ليثبت كل طرف لغته في الحرب وفق أيديولوجيته الخاصة، 
والضحية في كل هذه الحروب كان اإلنسان، الذي هتكت حرماته، سواء كان مقاتاًل وأداة في 

يد المتحاربين، أو ضحية من ضحايا الحرب، أو أسيراً في يد خصوم الفريق اآلخر.

داعش  نموذج  مع  خصوصاً  الــدم  لغة  عليها  تطغى  التي  الصراعات،  هذه  خضم  وفي 
للجهاد وفق رؤية نُسبت لإلسالم، قدم السيد السيستاني )دام ظله الوارف( رؤية إسالمية 
مغايرة للغة الحرب واألسر والجهاد، محورها وهدفها اإلنسان، ووجه رسالة مفتوحة إلى 
لجان الحشد الشعبي الذين انضموا لمواجهة داعش في المناطق التي احتلها من العراق بعد 
فتواه الشهيرة، مبيّناً من النصوص القرآنية والروايات أحكاماً شرعية وآداباًَ عامة يجب على 

المقاتل اتباعها وإال بات خارجاً عن دائرة الرضا اإللهي.

السيد السيستاني يدين اعتداءات األعظمية ويدعو إىل إعادة بناء املؤسسة العسكرية العراقية وفق املعايري والضوابط املهنية الدولية

املرجعية الدينية العليا تدعو إىل تحري الدقة يف اختيار القيادات األمنية واالعتماد الذاتي يف توفري ما تحتاجه املعركة

املرجع السيستاني )دام ظله الوارف( يرفض قرار مجلس النواب األمريكي ويطالب القوى السياسية بموقف واضح لرفض هذا األسلوب بالتعامل مع الشعب العراقي
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مساندة الحكومة ودعم النازحني

وزارة الكهرباء: املرجع السيستاني أفتى بحرمة التجاوز على 
الشبكة الكهربائية

املرجع السيستاني: )الحشد( تحت إمرة وإشراف 
وزارة الدفاع حصرًا

ما دور السيستاني يف أزمة العراق؟

بغداد/المصدر نيوز/ قال ممثل األمين العام لألمم المتحدة لدى العراق /يان كوبيش/ إّن المرجع الديني 
األعلى آية اهلل العظمى السيد علي السيستاني)دام ظله الوارف(، أكد ضرورة مساندة الحكومة العراقية وزيادة 

الدعم للنازحين. 
في محافظة  الــوارف(  )دام ظله  السيستاني  السيد  المرجع  لقائه  مؤتمرصحفي عقب  كوبيش خالل  وقال 
النجف األشرف، انّه: )خالل زيارتي األولى وتسلّمي مهام ممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق رأيت أّن 

المرجع الديني يمثل قيادة روحية للعراقيين، وهو الشخصية التي تدخل رسائله إلى الجميع(.

قالت وزارة الكهرباء، إّن مكتب المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد علي السيستاني)دام ظله الوارف(، أفتى بحرمة التجاوز على الشبكة 
الكهربائية وعده سرقة للمال العام ويترتب عليه اإلثم.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت وكالة كل العراق نسخة منه اليوم إّن )هذه الفتوى جاءت بعد مفاتحة المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات 
األوسط مكتب سماحة السيد السيستاني)دام ظله الوارف( حول اإلفتاء عن حاالت التجاوز على الشبكة الكهربائية من قبل المواطنين أصحاب الدور 
النظامية والدور العشوائية، فضاًل عن امتناع المواطنين من عدم دفع أجور استهالك الطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى قيام بعض المواطنين 

باالعتداء أو التعامل الخشن مع موظفي دوائر الكهرباء قراء المقاييس اثناء أداء واجبهم(.
وأضاف أّن )التصرف المشار إليه أعاله ال يجوز ويعد سرقة من المال العام ويترتب عليه اإلثم(. انتهى

شددت المرجعية الدينية في النجف األشرف متمثلة بآية اهلل السيد علي السيستاني)دام ظله الوارف(، على ضرورة أْن يكون مقاتلي الحشد 
الشعبي تحت إمرة وإشراف وزارة الدفاع حصراً.

وقالت المرجعية في بيان لها ، تلقت وكالة خبر لألنباء )واخ( نسخة منه إنها تتابع مجريات األمور في العراق وما حققه الجيش العراقي والحشد 
الشعبي من انتصارات على تنظيم داعش اإلرهابي.

وأضاف البيان أّن المرجعية )تؤكد على ضرورة أْن يكون متطوعو الحشد الشعبي تحت إمرة وإشراف وزارة الدفاع العراقية من اجل الحفاظ على 
هويتهم الوطنية، وعدم احتسابهم على حزب معين أو طائفة معينة".

ال تزال قدرات المرجع الشيعي علي السيستاني )دام ظله الوارف( في صنع القرار لغزاً. قليلون هم الذين 
يعرفون حقيقة ما يجري في منزله الذي يقع في زقاق قديم يخضع لحراسة مشددة في مدينة النجف األشرف 
الشيعية المقدسة، حيث يعيش في عزلة فعلية بعد سنوات اإلقامة الجبرية خالل حكم الرئيس العراقي السابق 

صدام حسين.
العالم، أعلى زعيم ديني شيعي في  الوارف( الذي يقلده ماليين الشيعة حول  ويعد السيستاني )دام ظله 

البالد وأحد أبرز رجال الدين فيه، ويدين الماليين من أبناء الطائفة الشيعية في العالم بالوالء له.

المصدر نيوز - صحيفة عراقية 2015/04/20 وكالة كل العراق اإلخبارية )أين نيوز( تأريخ التحرير: : 11:51-29/4/2015 

صحيفة الحياة السبت، 14 يونيو/ حزيران 2014 أ ف بوكال خبر لألنباء / وكالة مستقلة



ونتيجــة البتعــاد الحكومــات عن الصــراط القويــم، ودخول 
األمزجة واالجتهادات الشــخصية في كثيــر من األحكام، يزداد 
الوضــع ســوءاً يومــا بعــد يــوم, وتتفاقم األمــور, فكيف ســيكون 

الوضع قبيل الظهور المقدس على الصعيد الدولي؟
وجواباً على ذلك نقول:

إّن السياســات الخاطئة هي التي تقود 
المجتمعــات والدول نحو الهاوية، وذلك 
له أسبابه التي ترى فيها الدول ضرورة 
فــي  ولكنّهــا  واســتمراريتها،  لبقائهــا 

الحقيقة تحفر قبرها، وذلك يتّضح من خالل:
الظلم والجور:  .1

ورد ذلــك فــي عالمــات الظهــور، فامتــالء األرض ظلماً 
وجوراً عالمة واضحة على قرب اليوم الموعود.

فعن النبي N أنّه قال: )تمتلئ األرض ظلماً وجوراً حتى 
يدخل في كل بيت خوف وحرب فيسألون درهماً فال يعطونه(.

وعــن علــيK أنّه قال: )تمــأل األرض ظلمــاً وجوراً حتى 
يدخل في كل بيت خوف وحزن(.

وعن أبي جعفرQ قال: )ال يخرج المهديQ حتى يرقى 
لمة(. الظَّ

وقالQ: )ال يقوم القائم إالّ على خوف شديد(.
وفــي خبر عن النبــيN أنّه قال: )ينزل بأمتي في آخر 
الزمان بالء شــديد من ســلطانهم لم يسمع ببالء أشدّ منه 
حتــى يضيق عليهــم األرض الرحبة حتى تمأل األرض ظلماً 

وجورا ال يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم(.
مــن كل هــذه الروايــات يظهــر أّن العالــم قبيــل الظهور 
يعيــش حالــة مــن انتشــار الخــوف بســبب الحــكام الظلمــة 
ويقمعــون  والقــوة  بالبطــش  يحكمــون  الذيــن  الجبابــرة  و 

شعوبشهم. 
وهــا نحن اليوم نعيش فــي حكم الغاب, إذ حتى الدول 
اإلســالمية، اغلبها إنّما هي إســالمية باالسم فقط، وامّا 

مبادئ اإلسالم فمركونة في زاوية ثانية.

الحكومات المتزلزلة:  .2

نتيجــة ألســاليب القمع و اإلرهــاب التي يمارســها الطغاة 
ووالة الجــور ســوف لن يكــون هناك اســتقرار على اإلطالق، 
وإنّما هي حكومــات متزلزلة مفّككة, وهذا التزلزل والتفّكك 
هو نتيجة حتميّة لهذه التركيبة المأساوية للدولة, فليس فيها 
إالّ كمــا قــال النبيN: )يكون والة جــور و أمراء خونة وقضاة 

فسقة ووزراء ظلمة(.
بــل يصل األمــر في عدم االســتقرار وكثــرة االضطرابات 
و التزلــزل الــى تشــكيل حكومــة فــي أول النهــار و إقالتهــا أو 

استقالتها في آخر النهار. 
فعن أبي عبد اهللQ قال: )كيف انتم إذا بقيتم بال إمام 
هــدى، وال علــم، يبرأ بعضكم من بعض فعنــد ذلك تميزون 
وتمحصون وتغربلون وعند ذلك اختالف السيفين و إمارة في 

أول النهار وقتل وخلع في آخر النهار(.
توّلي النساء والصبيان:  .3

من األمور التي تبرز في آخر الزمان وخالفاً للمعهود على 

مر العصور من تولي أهل الخبرة والحنكة لمقاليد األمور، هو 
تولي الصبيان للحكم ودخول النســاء في الحكومات وتأثيرها 

المباشر وغير المباشر في اتخاذ القرارات.
وقد ورد عن اإلمام أمير المؤمنينQ قوله: )ليأتينَّ على 
النــاس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرّب فيه الماجن ويضعف 
فيــه المنصــف( فقيل له: متى ذلك يا أميــر المؤمنين ؟ فقال
Q: )إذا اتخذ األمانة مغنما والزكاة مغرما والعبادة استطالة 
 :Qوالصلــة منّــًا(. فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فــــقال

)إذا تسلط النساء وسّلطت اإلمــاء وأمّر الصبيان(.
وعــن النبيN )تعوّذوا بـــاهلل من رأس الســبعين وإمارة 

الصبيان(.
ولعــل المــراد بــرأس الســبعين الفتــرة التــي أعقبت موت 
معاوية بن أبي ســفيان الذي مات على رأس الســبعين للهجرة 

ثم توّلى بعد ذلك يزيد بن معاوية.
وعن ســعيد بن المســيّب قــال: تكون فتنــة كأّن أوّلها لعب 

الصبيان.
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أدلة السفــــــــــــــــــــــارة

قم، بعد كل سقطة

قراءة اسرتاتيجية يف مسرية التمهيد املهدوي

ومثل ذلك ما جاء عن الشــيخ ابن روحJ الســفير الثالث، فقد 
روى ابــن متيــل: أّن امــرأة تســمّى زينــب من أهــل آبــة، عندها مال 
أرادت إيصاله للناحية المقدسة بواسطة السفير الثالث، وقد أحبّت 
أْن توصلــه إليــه بيدها، وهي ال تحســن الكالم باللغــة العربية، وهو
J ال يعــرف لغــة أهل آبة، فأخذت معها مترجماً ليكون واســطة في 
اإليضــاح بينهما، وعندما قامت بين يديــهJ أخذ يحدّثها بلغتها، 

ويسألها عن أحوالها وأحوال أطفالها، واستغنت عن المترجم.

وكــذا مــا صــدر منــهJ مــن إخبــار لآلخريــن بمــا يجــول فــي 
خواطرهم، وقد شكّ بعضهم في صدق دعواه السفارة الخاصّة عن 

.Qاإلمام المنتظر
ومــن ذلك ما صدر عن الســفير الثاني الشــيخ العمريJ االبن 
من إخباره بســنة وفاته وقيامه بعملية االســتعداد لذلك اليوم بتهيئة 
بعــض اللوازم من لوح خشــب من الســاج كتب عليه آيــات من القرآن 
الكريم، وأســماء األئمة المعصوميــنK، ويتحّقق كالمه من دون 

تخّلف في شيء مما أخبر به.
وكذلك إخبار الســفير الرابع الموالين للناحية المقدســة، بأنّه 
سوف يموت بعد ستة أيام، ويقع ما أخبر به، فإنّه لم تنقل المصادر 
التاريخية اختالفاً في وفاته بعد هذا اإلخبار، أو وقوعها قبل ذلك، 

فتدبّر.
والحاصــل، لقــد كانــت تصــدر علــى أيديهــم)رض( جملــة من 
الحــوادث واإلخبارات الغيبية التي تثبت أنّهم متّصلون بناحية غيبية 

تزوّدهم بما يحتاجون إليه، ويبرزونه لآلخرين للتصديق بذلك.
رابعــًا: لقد كان للســفير الســابق دور في تعيين الســفير الالحق 
من خالل النصّ عليه، واإلشــارة إلى أنّه هو مَن يتوّلى المنصب من 
بعده، فكان المقام أشــبه بالوصية، ومن الطبيعي أّن هذا اإليصاء 
لــم يكــن إالّ بأمــر مــن الناحيــة المقدّســة، ولــذا نجد أنّــه قد صدر 
التوقيع الشــريف للشــيخ الســمريJ بعدم اإليصاء من بعده ألحد، 

ألنه قد وقعت الغيبة التامة.

ثانيــاً: علينــا أْن نفهــم أّن كثيراً من مفردات االستســالم لو 
تركــت مــن دون مقاومة وعالج فإنّها سترســل جذورها بعيداً في 
أعمــاق النفــس لتحيك خيوطها بقــوّة، يصعب بعدهــا قطع تلك 
الخيــوط واقتــالع جــذور شــجرتها الســيّئة مــن النفــس، وهــذا 
يدفعنــا إلــى ضــرورة تفعيل مبــدأ المقاومــة المســتمرة والثبات 
وفــق مبــدأ )قم، بعد كل ســقطة( أو بعبارة أخرى )اســتغفر بعد 

كل ذنب( ذلك المبدأ يســتقيه المســلم من قول رسولهN )خير 
الخّطائين التّوابون(.

ثالثــًا: وعلينا أْن نعلم أّن الوقت ليس في صالحنا أبدًا، فإّن 
مــروره الخفيّ وســيره اللطيف تــرك الكثير من النــاس في غفله 
عــن انقضائــه، حتــى إذا مــا تصــرّم وانتهــى عــضّ كثيــر منهم 
أصابــع النــدم، والت حيــت منــدم، وهــذا مــا أشــار إليــه أمير 

 Qفــي وصيته إلــى اإلمام الحســن المجتبى Qالمؤمنيــن علــي
بقوله )فكن منه على حذر أْن يدركك وأنت على حال ســيئة، قد 
كنت تحدِّث نفسك بالتوبة منها، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا 

أنت قد أهلكت نفسك(.
رابعــًا: ليــس صعبــاً على كثير مــن الناس أْن يتعرّفــوا مواقع 
الصــواب مــن مواقع الخطــأ في مفــردات ســلوكهم اليومي، وال 

يمّثل هذا مشــكلة في الواقع، انّما المشــكلة والصعوبة تكمن في 
شــعور الفرد بالمسؤولية تجاه تلك السلوكيات شعوراً يتناسب مع 
قيمــة ذلك الســلوك، والواقــع يحدّثنا أّن ذلك الشــعور دائماً ما 
يكون مرافقاً للمستمسكين بمبادئهم رغم الصعاب حتى ولو كان 
المبــدأ كجمــرة في اليــد، ويحدثنا أيضــاً أّن أولئك هــم كالملح 

في الطعام. 

وقــد رأينــا وبشــكل ملفــت للنظــر كيــف أّن أعداء 
اإلسام في دولة العراق وحدها فقط، وجّهت وحركت 
المدعو ضياء الكرعاوي )من حركة جند الســماء( في 
النجــف االشــرف للقضــاء علــى المرجعية، وعند فشــل 

حركتــه وانتهائها، دعمت ودفعت بـــــالمدعو احمــد كاطع )اليماني 
المزعــوم( في البصــرة لخرق الرايات الممهــدة لإلمامQ، وعند 
كشــف أمــره وخروجــه، حرّكت ووجّهــت المدعو محمــود الصرخي 
)نائــب اإلمام المزعوم( في كربالء، وعند افتضاح أمره وهروبه، 

دعمت وحرّكت المدعو فاضل المرسومي )اإلمام الرباني المزعوم( 
في ديالى وبغداد.. وكّل هذه الحركات المنحرفة والمشبوهة حاولت 

وبشتى الطرق تشويه العقيدة المهدوية والقضاء عليها.
هكــذا هــم األعــداء، يتحرّكــون وبكل جديــة ومثابــرة لمحاربة 

القضيــة المهدوية، ونحن لألســف مــا نزال نتحرك وببطء شــديد 
لكشــفهم والتصــدّي الدّعاءاتهــم، ولكــن بنشــاط خجــول، وحركة 
بســيطة، نتحرك في هذا المربع، وبأســلوب الدفــاع فقط، وليس 

الوقاية والتحصين ثمّ الهجوم. 

ّتتمـــات6

ظلم آل البيتQ و الوعد اإللهي بوراثتهم األرض:  .1
قال تعالى: )وَنُِريدُ َأن نَّمُنَّ عََلى الَّذِينَ اسْتُضْعُِفوا فِي اأْلَرِْض 

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمًَّة وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ(.
ورد فــي روايــات كثيرة عــن طريق أهل البيــتK تكاد تكون 
متواتــرة, إْن لــم نقل بأنهــا جاوزت حد التواتــر, وكلها تدل على 
تأويل هذه اآلية الكريمة بشأن اإلمام الحجةQ, أو بشأن األئمة 

األطهارK عامًة.
حيــث أنــه على مــدى التأريــخ كان الحــق مظلومــاً مهضومًا, 
 Kوكان أهــل الحق يســتضعفون فــي األرض, فاألنبياء األطهار
قبــل نبينــاN على طــول التأريــخ وإلــى أْن أكمــل اهلل تعالى دينه 
بالنبــي األكــرم وبرســالتهN كان الحق اإللهي مســتضعفًا, فكم 
مــن نبــي من أنبيــاء اهلل قتل مضطهــدًا, وكم ظلــم النبي محمد

N في حياته.
بل ماذا صنعوا بعترته الطاهرةQ, األئمة األطهار؛ الواحد 
تلــو اآلخــر، ظلمــوا واضطهــدوا فهــم المســتضعفون, وأنَّ اهلل 
تبــارك وتعالــى البــد أْن ينصرهم, وهذا هو مصــداق قوله تعالى 
)وَنُِريــدُ َأن نَّمُــنَّ.... وَنَجْعَلَهُــمُ اْلوَاِرثِينَ(, فهم الذين ســيحكمون 

األرض في يوم من األيام.
وهناك من الروايات التي وردت بهذا الشــأن الكثير,سأذكر 

هنا واحدة منها من باب المثل:
:Hفقد جاء في )الغيبة( للشيخ الطوسي

)عــن الحســين ابــن محمــد القطعــي عن علــى بــن حاتم عن 
محمــد بــن مروان عن عبيــد بن يحيى الثوري عــن محمد بن علي 
بن الحســين )الباقرQ( عن أبيه )السجادQ( عن جده )االمام 
الحســنQ( عــن علــيQ في قولــه تعالى: )وَنُِريــدُ َأن نَّمُــنَّ عََلى 
الَّذِينَ اسْــتُضْعُِفوا فِــي اأْلَرِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمًَّة وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ(. 
قــالQ: هــم آل محمــدN يبعــث اهلل مهديهــم بعــد جهدهــم 

فيعزهم ويذل عدوهم(.
فكرة اإلمام المهديQ ال تختص بالشيعة فقط:  .2

إنَّ فكــرة االمــام المهــديQ هــي فــي الحقيقة فكــرة أنصار 

الحق, وإنَّ المهدوية وظهور المنجي في آخر الزمان, كي ينجي 
البشرية من الظلم والطغيان, فكرة عامة ال تختص بالشيعة,وال 
بالمســلمين, بل تعم جميع األديان الســماوية, بل كل البشــرية؛ 
فــإنَّ الــكل وحتــى الملحديــن يطمــح الــى الخــالص مــن الظلــم 

والظالمين.
يقــول الســيد الصــدرH _إّن فكــرة الطمــوح لمجــيء المنقذ 
للبشــرية, وإّن التأريخ البشــري ســينتهي بإصالح جميع األمور, 
فهــذه الفكــرة تشــمل حتــى الملحديــن, بــل حتــى أطغــى الناس 
ماديّة, فأصحاب المادية الجدلية يؤمنون على وجه اإلجمال بأّن 
المادية الجدلية ســتدور وتنتهي الى يوم تتحول فيه البشــرية الى 

حالة العدل واالستقرار, وتنتهي الى إصالح جميع األمور_.
وقــد جــاء دين االســالم ليؤكد بأن اإلســالم سيســود األرض 
وســينتصر الحق على الباطل في يوم من األيام, وأّن ذلك ســيتم 

.Qعلى يد االمام الثاني عشر االمام المنتظر
ماذا يريد منا اإلمامQ؟:  .3

لقد جاءت الروايات  شبه متواتر ة تلك التي تحث على انتظار 
الفــرج, وانــه مــن أعظم العبــادات. فقد ورد في بعــض الروايات 

)انتظار الفرج من أعظم الفرج(.
إنَّ االنتظار له مســتلزمات وله محتوى, فإنّه بدون محتوى ال 
قيمــة لــه, أي أّن مجــرد ادعاء االنتظار ال قيمــة له, فالمفروض 

أْن يكون بمحتواه الحقيقي الصحيح الذي يطمح اليه المؤمنون.
 ..Qوأول أمــره هو أْن نكثف مــن عالقتنا وتعاملنا مع الحجة
فإنه يرانا ويرى أعمالنا, فقد ورد في بعض الروايات أنَّ أعمالنا 
تعرض عليه في األســبوع مرتين, ولعل في بعض الروايات لحظة 

بلحظة, وإنه ليفرح إن كانت أعمالنا خيرّة.
ولكــن هل نكتفي بذلك,أي بتوثيــق عالقتنا بإمامنا أْن نذكر 
ونســبح ونلهج باسمهِ الشريف فحســب؟ أم أْن يربي كل واحد منا 

نفسه بل ويهيء نفسه لظهوره الشريف.
إن إمامناQ يريد منا أْن نربي أنفسنا في أعمالنا, ونجسد 

الشريعة في أفعالنا, أخالقيا وفقهياً وتشريعياً.

أي أْن نجســد االســالم فــي نفوســنا وأفعالنا, فــي جوارحنا 
وجوانحنا,إّن المفروض بنا دائماً وأبداً أْن نتخلق بأخالق اإلمام 

.Kالحجة وبأخالق أجداده الكرام
كيف يكون االنتظار؟:  .4

العمــل  ونتــرك  بيوتنــا  فــي  نقبــع  أن  يعنــي  ال  االنتظــار  إّن 
اإلســالمي, نترك الدين.. وخدمة االســالم بدعوى أننا مدعوون 
لالنتظــار .. وبدعــوى أنَّ اإلمــام الحجة إذا ظهر هــو الذي يصلح 

األمور, بمعنى أننا علينا أْن ننتظر فقط.
إنَّ االنتظار وبمعناه المتقدم هو االنتظار السلبي, وهو معنى 
منحرف .. ألن المفروض باإلنســان المنتظر أْن يســهم في توفير 

المقدمات الالزمة لذلك األمر الذي ينتظره.
فمــا هــو واجبنا والحالة هــذه .. أي حالتنا ونحن ننتظر قدوم 

االمام الحجةQ؟.
إنَّ واجبنــا والحالــة هــذه هــو أْن نربــي النــاس ونهيــئ الجــو 
اإلســالمي, بل والجو العام لتقبّل رســالة االمــامQ, والتي هي 
رسالة االسالم الحقيقية, فما علينا اال أْن نهيئ الكوادر الالزمة 
الذيــن يمكــن لإلمــام الحجــةQ أْن يعتمــد عليهــم فــي مهمته, 

وذلك اضافًة الى خاصة أصحابه الـ)313(.
فــإنِّ اإلمام عندما يظهــر ال يعتمد في إصالحه على اإلعجاز 
اإللهــي .. نعــم قــد يكون عمله في بعــض جوانبه إعجــازاً .. اال أنه 
في اإلطار العام يظهر ويكون عمله منوطاً باألســباب الظاهرية, 
ومن ذلك أنه يحتاج في مهمته التصحيحية الى جنود من الكوادر 
المؤمنــة وشــخصيات مؤمنــة مضحية تحمــل عقائداً وفكــراً قوياً 
كافيــاً .. ولكــن كــم لنا من مثل هــذه الكــوادر اآلن .. وكم يجب ان 

نجهز مثلهم مستقباًل؟
وهــل علينا _باعتبارنــا منتظرين_ أن نعمــل ونواصل الجهد 
بالجهــد الحقيقــي في ســبيل ذلك لتهيئــة الجو المناســب لظهور 

االمام بل تقبّل ظهوره أوالً.
إن المحبَّ لمن يحب مطيعُ:  .5

إنَّه بحسب األحاديث الواردة فإن اإلمام سيأتي ويمأل األرض 

عدالً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.
مــن هذا المنطلق .. انطلق بعض المفســدين لــرأي يقول: ما 
دام االمــام ال يظهــر اال بعــد أْن تمتلــئ األرض بالظلــم والجــور, 
ومــادام األمــر هكذا فما علينــا اال أْن نعمل المنكــر وعلى أْن نكثر 

من الفساد في األرض.
وإذا أردنــا أْن نقتــرب مــن االمــام اقترابــاً حقيقيــاً أْن نكــون 
أكثر إفساداً وعصيانًا, أي أْن ننحرف ونذنب, وذلك لكي نسرّع 

.Qبظهور االمام
إنهــا حقــاً فكــرة شــيطانية. فكيــف نطلب مــن النــاس وحتى 
ليدافــع عــن   ,Qلكــي يظهــر االمــام أْن ينحرفــوا  الصالحيــن 
الصالحيــن, فكيــف يظهــر دون أرضيــة صالحــة لظهــوره .. وفي 
منطقــة ومقــر حكمه في القــدر األقــل, القدر الواقعــي النطالق 

حملة التصحيح واالصالح.
إنــه البــد وأْن تكــون هنــاك أرضيــة صالحة, بــل ومبنية على 

قواعد إسالمية مؤمنة.
إذن مــا علينــا االّ أن نكــون فــي جنــاح الصالحيــن الممهدين 
لظهــور االمــام المصلح. وعلينــا أْن نكون في الخــط الصالح, وال 

ننخرط في الخط اإلجرامي المنحرف.
وأخيراُ فقد أختتم السيد محاضرته هذه بالتأكيد على:

أن هدف االمام الحجةQ هو أن يظهر ويحارب المفسدين, 
وشــياطين اإلنس والجن, بل ونبذ كل فكر شــيطاني يعيق تحقيق 

الفكر اإللهي السماوي الرسالي المحمدي.
ومــا علينا _نحــن الذين ننتظر ظهوره المقــدس_ االّ أْن نعد 

لذلك ونمهد له _وهو المعنى اإليجابي لالنتظار_
وأْن نســهم بتحقيــق أهــداف االمــام الحجةQ ورســالته وما 
يريــده, وهــو مــا ادخــره اهلل تعالى مــن أجله, بــل أْن ندعوا اهلل 
مخلصيــن أْن يوفقنــا لذلــك ويجعلنا مــن المنتظريــن الحقيقيين 
وجنود االمام المضحين في دولة العدل اإللهي, دولة أئمة العترة 

الطاهرين.

املحاضرة املهدوية / انتظار الفرج



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضــع خّطــًا علــى كلمــات الحديث الشــريف فــي المربع 

ليبق لك )10( حروف تكوّن كلمة السرّ، وهي تبيّن لك ماذا 

يحــدث لــألرض لو خلت مــن الحجّــة أي المعصــومQ، قال 

:Nرسول اهلل

)... لــو _ لــم _ يبــقَ _ مــن _ الدنيا _ إالَّ _ يــوم _ واحد 

_ لطــوَّل _ اهلل _ ذلــك _ اليوم _ حتَّــى _ يملك _ رجل _ 

مــن _ أهــل _ بيتــي _ تجري _ الماحــم _ على _ يديه _ 

ويظهر _ اإلسام...(.

فــي  الســعودية  المملكــة  فــي  الحمــام  بــأمّ  ولــد 
1387/2/29هـ، ترك الدراســة الجامعيــة ليلتحق بركب 

الوظيفة الحكومية.
بدأ في ســنة 1409هـــ بصعود المنبر الحســيني ولكنّه 
مقّل في ذلك، يكتب الشعر الفصيح والشعبي، وهو مهتمّ 

.Kبجمع التخميس في الشعر الخاص بأهل البيت
شعره:

نظــم في مدح أهــل البيتK ورثائهم، وأكثر شــعره 
فــي اإلمــام المهــديQ، وشــعره جميــل الصورة، ســهل 
االســلوب، واضــح المعانــي، يلتمــس الصــور الجديــدة، 
ويبتعــد عــن األســلوب القديــم مــع محافظتــه علــى جزالة 

اللفظ، وقصيدة العمود.
- قــال فــي اإلمام المهــديQ يصف منزلتــه وعظيم 

قدره:
صّلى لوعدك موالي العال وتال

ودولُة الحق قرآن بها نزال

وأنت يا أملي المخبوُء مستتر
كاّل فلم تستترْ مازلتَ مشتعال

أنت المؤيد بالقرآن من أزل
والكل مرتشف من نهرك العسال

بُحّت حناجرنا يا سيدي رغبًا
عجّل فدتك نفوس ترقب أمال

وعدتنا أن تنير األفقَ طلعتُكم
وأنت أصدقُ قوالً ال نرى حِوَال
يلبّــي دعوتــه  بــأْن   Qالمهــدي - ويســتغيث باإلمــام 

بالظهور فيقول:
يا صاحبَ العصِر يا غوَث األناِم أجبْ

عبيدك المبتلى يدعوك مبتهال
وهاكم أخوة اإليمانِ مطلعها

قصيدًة حرُفها ال زاَل مشتعال
بها هوى إلمام الحقّ سيّدنا

فلستُ ممّن ألركان الحياة قلى

صّلى لوعدك موالي العال وتال
ودولُة الحِق قرآن بها نزال
- وقــال وهــو يخمّس الشــعر في مدح اإلمــام المنتظر

:Q
على ضفافِ الرّبى تجنى موائدُه

مهدّينا حاضر ما غاب شاهده
الخِضرُ مؤنسهُ دوماً يناشدُه

يا غائباً لم تغبْ عنا فوائده
ونائياً قربت منّا مشاهدُه

- وقال يستصرخ اإلمامQ ويدعو له بالظهور:
يا حجّة اهلل يا موعودُ في غده

لكّل يصرخ يا مهدي بقائدهِ
يا رائدَ الحق يا قيّوم رائده

يا من أزمّة أمِر اهلل في يدهِ
 وطوعُ رغبتِه يعنوُ له القدر

مسجات مهدويــــــــــة

بــــــدراك

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

ـوا
م

املال يوسف بن سعيد بن كاظم آل برّاك شعـــراء مهدويون

من ضلوعي أسوّي اقام
اآلالم بالدّمــه  وأكتــب 
روحي تريــد أبو صالح
وتبقــى لطلعتــه تحتام

ردّيــت لــو  نــذور  علــيَّ 
يالمهدي وشفت عهدك
لسوّي ضلوعي الك شمعات
جــدّك بقبــر  وتضــوّي 

ويرده

الكلــب يفرح ابميــادك ويرده
ويقبــل لو كضه ابحبّــك ويرده
الغيره ويرده يبو  دســل ســيفك 
الّزجيّه ياابن  شــيعتك  وخّلص 

شعبان

شــعبان باألفراح  الفــرح  الّليلة 
شعبان بخمســطعش  وكمل  وتمّ 
بالقــرآن درب العــدل شــعبان
البريّه ســيد  أهل  وحبّ  لِعباده 

انولــدَت انوار الهــدى يوم انولــد بدراك
وهنيــال مــن شــاهدك وبنشــدته بدراك
يلغيبتــك طوّلــت يمتــه تــرد بــدراك
ولم ابغيابك  بينــه  عــذل  الّلي  شــامت  جم 
وذولــه احنــه يالمنتَظر مــا بينــه لوعه ولم
ولم جمعه  ويريد  شــيعتك  شــمل  اتطّشــر 
ننخــاك يــا ســيدي طحنــه تره بــدراك

حسن عبد األمير الظالمي

السيد سعيد الصافي

محمد رضا القزويني

سعيد بن كاظم الصافي

)أبو اسعد(

7 األدب المهدوي

_التفت إليّ بنصف التفاتة_

رية
قص

صة 
ق

بــل  صالحــة،  تقيّــة  كانــت  )أ(  الســيّدة  أّن  رغــم 
وأستاذة في الحوزة العلمية، إالّ انّها لم تفلح بالتشرّف 
برؤيــة الطلعــة النورانية إلمام زمانهــاQ، األمر الذي 

كانت تعزوه لكثرة ذنوبها أو عدم جدارتها.
اهلل  بيــت  لقصدهــا  الثامنــة  السّــنة  كانــت  حتــى 
الحــرام.. وحين ذهابهــا إلى المســعى، وحيث توجّهت 

إلى جبل الصفا.
تتنهــد الســيّدة وتســتعيد ذكرياتها الســعيدة فتقول 

السيدة )أ(:
_ لقد شممت رائحة طيّبة وبصورة مفاجئة.

إنّــه رجل يبــدو بحوالي الثالثين مــن العمر. كان ذا 
هيبــة وجالل كبيريــن، وكان يرتدي مالبــس اإلحرام. 

جمــوع  إلــى  ينظــر  الصفــا  جبــل  علــى  الرجــل  جلــس 
الساعين، لم يلتفت إليّ.

بقيت جالســة في مكاني.. وأثناء ذلك جاءت امرأة 
تريــد أْن تقصّــر.. أو هكــذا تبــدو.. حيــث حملــت بيدهــا 
مقصّــًا، فتصــورت أنّهــا تريــد منّــي أْن اعلمهــا كيفيّــة 

التقصير، فقلت لها:
- تقصير عمرة التمتّع قربة إلى اهلل.

فمــا كان من الرجل إال أْن تكلــم وقال فجأة وبكالم 
نافذ وقاطع:

- تقصير المروة.
لقــد أدركــت إجابتــي الخاطئــة، وشــعرت بالخجل 
الشــديد.. اّن ســعي المــرأة هذه لم يكتمــل، وينبغي لها 

أْن تسعى شوطاً آخر.
لقد وقع في قلبي أنّه اإلمام دونما شــكّ وتيقنت من 
ذلــك.. وكان يقينــي هذا نابعاً من إلهــام قلبي، النّه قد 
علم _وهــو صاحب العصر والزمــان_ من طريق الغيب 
أّن تلــك المــرأة لم تكمل ســعيها، وأّن وقت التقصير لم 

يحن بالنسبة لها.
أردت أْن اكلمــه واعتــذر إليــه، اال انّه قام مســرعاً 

ونفض مالبس إحرامه واختفى عن ناظريّ.
لقــد رحت أتشــوّق أكثر إلــى رؤيته، بــل أتحرق في 

داخلي أكثر من أي وقت مضى.
وأخيــراً رأيته فجــأة ..أحمد اهلل.. لقد أحنى رأســه 

قلياًل والتفت إليّ بنصف التفاتة. 

مــا جــاء مــن عبقــات الخضــرQ ممّــا جــادت فيــه قرائح 
الشعراء.. وما استحضروه في ذاكرتهم اإلبداعيّة ضمن مرآة 

الّذاكرة الجمعيّة للشعوب.
وجد الشــعراء في الخضرQ ضالتهم المنشــودة وحلمهم 

المستحيل فراحوا يحاورونه.. وظل حاضراً في أشعارهم.
كان للخضــر حضــور كبيــر فــي الشــعر العربــي بعــد صدر 
اإلســالم، وقــد احصيــت مئــات األبيــات التــي اســتحضرت 

:Qالخضر
ذكر ابن الجوزي في )اللطائف(:

)فيالك من صرح تعزّ مراهمه، كاّن عيشــي عشبة خضرا 
فأحالــت الحــال ســنة، فــكأن أيام الوصــال كانت ســنة. فكاد 

يقطع باليأس حتى التقى الخضر بإلياس.
وقد اردف ابن الجوزي بعد قوله هذا بيتين من الشعر:

أرقي قدرقّ لي من أرقي
ورثى لي قلقي من قلقي

وبكائي من بكائي قد بكى
وتشّكت حرقي من حرقي

وفــي هذا يقول شــاعر العصــر األموي مجنــون ليلى، وهو 
أول من ذكر الخضر في شعره:

وتزعم ليلى أنّني ال أحبها
بلى والليالي العشر والشفع والوتر

بلى والذي نجّى من الجبّ يوسفا
وأرسل داووداً وأوحى إلى الخضِر

محمد حسن عبد

 Qعبقات الخضر
يف طيــــــــــــــــــات الشعر

يا أمـــــــــــــــل األحرار

صاحب الثارات

ــدّد ــجــ ــ فـــــــرح وســــــــــرور هـــالـــلّـــيـــلـــه ت
يـــــــــــــا شـــــــــعـــــــــبـــــــــان األمـــــــــــانـــــــــــي

ــدهــا ــب ســع ــ ــوك ــ إجــــانــــا الــــنــــور يــــا ك
ــا ــدهـ ــر وعـ ــ ــذك ــ أفـــــــوح ازهــــــــار مــــن ي
ــدّد ــجـ ــره تـ ــطــ تــــجــــدّد فــــي الــــــــورى عــ
ــرسّــــم ــم تــ ــ ــال ــ ــع ــ ــل ــ ــحــــب ل ــالــ ســــعــــد بــ
ــم ــلّـ ــكـ ــي تـ ــ ــ ــبّ ــ ــ ــم بـــــالـــــهـــــوى ح ــ ــلّـ ــ ــكـ ــ تـ
ــد ــشــه ت واهلِل  مــــقــــصــــدي  تـــشـــهـــد 
ــي ضــمــيــري ــب ــل ــه عـــلـــى ق ــمـ ــت اسـ ــب ــت ك
ــري ــيـ ــدت والـــــهـــــوى يـــبـــقـــى أسـ ــ ــهّ ــ ــع ــ ت
بــهــالــدّنــيــا مقصد وغـــيـــره مـــا أرتـــجـــي 
قــلــبــي مصباح ــل فـــي  ــ ــدي واألمـ ــه يـــا م
ــراح ــفـ ــر لـ ــشـ ــي مــــن نـ ــت ــج ــه ــم ألـــــــوح ب
ــّل مــشــهــد ــ ــي كـ ــ ــادي بــحــضــرتــك ف ــ ــن ــ ي
أنــــــــــادي بــــالــــفــــرح وأنــــــــت فـــرجـــهـــا
ــا مـــالـــك حــجــجــهــا ــ حـــجـــج وابــــــــراج ي
ــد ــا بـــاقـــي الــــنّــــور يـــالـــعـــهـــدك تــســيّ ــ ي
ــجــدّد ــن شــخــصــك ت ــراح مـ ــ ــ نـــشـــرت اف
ــّل مــعــبــد ــ ــ يــــا مـــعـــبـــد لــحــظــتــي فــــي ك
ــّل مــقــصــد ــ ــ النــــــــــوار الـــــهـــــدى فـــــي كـ

مــــــــهــــــــديُّ يــــــــا أمـــــــــــــَل األحـــــــــــــرار
 

ــا الـــبُـــشـــرى ــنـ ــيـ وُلـــــــــــدتَ فــــالحــــت فـ
ــدرا ــ ــ ــا بـ ــ ــن ــ ــي ــ هــــــــاللُــــــــكَ أشـــــــــــــرقَ ف
ــي شـــعـــبـــان ــ ــ وأشـــــــــــــــرقَ نـــــــــــــوركَ فـ
* * *
ــدَ الــــذكــــرى ــ ــي ــشــ ــ أعــــــــــادَ الــــــكــــــوُن ن
ــرّا ــ ــ ــغ ــ ــ ــكَ ال ــ ــتِـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــي طـ ــ ــ وأمّـــــــــــــــَل فـ
وعــــــــــمَّ نـــــشـــــيـــــدَُك فــــــي األوطــــــــــان
* * *
ــا فـــــــي ذكـــــــــــــــراكَ األمـــــــال ــ ــدنـ ــ ــقـ ــ عـ
بَـــــــــدال نـــــبـــــغـــــي  ال  ــــــــــلــــــــــهُ  نُــــــــــؤَمَّ
وتَـــــــــرقـــــــــبُ طــــلــــعــــتــــكَ األزمـــــــــــان
* * *
ــؤُ َفـــضـــانـــا ــلـــ ــدُ الـــــمَـــــولـــــد مـــ ــ ــي ــ ــش ــ ن
ــب رُؤانـــــــــا ــ ــصـ ــ ــةِ نُـ ــ ــع ــ ــل ــ ــط ــ ويـــــــــــومُ ال
تَـــــــنـــــــاقـــــــلَـــــــهُ أهــــــــــــــُل اإليـــــــمـــــــان
* * *
ــو فــــخــــرا ــ ــ ــزهـ ــ ــ أطـــــــــــــلَّ عــــلــــيــــنــــا يـ
ــرا ــطــ ــ ــعِ ــ يـــــــضـــــــوَّعُ فـــــي أرجــــــانــــــا ال
ــى يـــــــرُقـــــــبـــــــهُ الـــــولـــــهـــــان ــ ــق ــ ــب ــ ــي ــ س
األعــــظــــم اهللِ  ثــــــــــارَ  أَنُـــــــــــــــــــدِركُ 
ــا بَـــــلـــــسَـــــم ــ ــ ــي ــ ــ ــدن ــ ــ ــل ــ ــ ــه ل ــ ــ ــتُ ــ ــ ــع ــ ــ ــل ــ ــ ط
األبـــــــــــــدان األرواحُ  تــــــــســــــــوقُ 

مــــــــهــــــــديُّ يــــــــا إمـــــــــــــــامَ األبــــــــــــرار

يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
ــةِ واإليـــــــمـــــــان ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ شُـــــــــــــــروقَ الـ
* * *
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
نـــشـــيـــدُ الــــنّــــصــــِر عـــلـــى الـــطـــغـــيـــان
* * *
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
ــى األكـــــــــوان ــلــ ــِر عــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ طــــــلــــــوعَ الـ
* * *
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
نــــــشــــــيــــــداً تـــــعـــــشَـــــقـــــهُ األوطــــــــــــان
* * *
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
بــــــــــشــــــــــوٍق لــــــــلــــــــذكــــــــرى ضـــــمـــــآن
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــا
وتـــــــــفـــــــــديـــــــــهِ كـــــــــــــلُّ األثـــــــــمـــــــــان

مـــحـــمّـــد آل  مـــــن  ــود  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــى 
ــي ــ ــ ــانـ ــ ــ ــهـ ــ ــ إلـــــــــــــــــــك أحــــــــــــمــــــــــــل تـ

ــا ــدهـ وصـــــــار الــــكــــون بـــالـــبـــهـــجـــه وعـ
ــذا بـــوســـط الــجــنــان ــشــ ــ مـــثـــل ريـــــح ال
مـــحـــمّـــد آل  مـــــن  ــود  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــى 
ــي بلسم ــا حــبّ ــاف الــمــحــب ي ــف عــلــى اش
ــي ــان ــتّــه ــن عـــمـــق ال ــور الــــنّــــور مــ ــ ــا نـ ــ ي
مـــحـــمّـــد آل  مـــــن  ــود  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــى 
ــوري ــ ــع ــا فـــــــــارق شــ ــ ــ ــه م ــ ــبّـ ــ وابـــــــــد حـ
الـــزّمـــان ــم  فـــي رسـ او  ــام  ــ األيـ عــلــى  او 
مــحــمــد آل  ــن  ــ ــ م الـــــمـــــوعـــــود  إلـــــــى 
راح وال  عــــنّــــه  ــنـــطـــفـــي  يـ مـــــا  ابـــــــد 
ــان ــسـ ــلّـ الـ ــوق  ــ ــ ف ــم  ــسـ ــرتـ يـ ــه  ــ ــرف حــ او 
مـــحـــمّـــد آل  مـــــن  ــود  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــى 
نــهــجــهــا بـــيـــدك  أمـــــر  ــل  ــ ك بـــيـــدك  او 
ــر بــــآي الــمــثــانــي ــ ــّذك ــ يـــا صــفــحــات ال
مـــحـــمّـــد آل  مـــــن  ــود  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــى 
مــحــمّــد ــدّك  ــ ــجـ ــ لـ ــة  ــئـ ــنـ ــهـ ــتّـ الـ أزفّ 
الــمــعــانــي ــلـــى  وأحـ ــهــنــا  ال أحــلــى  أزفّ 
مـــحـــمّـــد آل  مـــــن  ــود  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــى 

فريد النمر

محمّـــد آل  مـــن  الموعـــود  إلـــى 

ــا إمـــــــــــــامَ األبـــــــــــرار ــ ــ ــديُّ يـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ



3_ سنة )4هـ( وفيه: 
- دخــول جابــر األنصــاريG علــى الزهــراءP لتهنئتهــا بوالدة 
الحســينQ ومشــاهدته اللــوح األخضــر بيدهــا وفيــه أســماء األئمّــة 

.Qواإلمام المهدي
- قصَّة المَلك دردائيل وتوسّله بالحسينQ يوم والدته، وإخبار 
رســول اهللN لفاطمةP بشــهادته وأنَّ األئمّةK مــن ولده آخرهم 

.Qالحجّة القائم
_ اخبار النبيNّ فاطمة الزهراءP حين والدة اإلمام الحسين

Q بأنَّه أبو تسعة أئمّة تاسعهم قائمهم.
.Jصدور الدعاء من الناحية للوكيل القاسم بن العالء _

8 _ سنة )256هـ(: 
- روايــة الصدوقG بســنده إلى غياث بن أســيد في والدة اإلمام 

.Qالمهدي
_ ذكــر روايــة عــن حكيمة)رضــي اهلل عنهــا( فــي والدة اإلمــام 

المهديQ في مثل هذا اليوم.
 Qبــوالدة المهــدي Qتهنئــة )70( رجــاًل لإلمــام العســكري _

وبيان فضل الشيعة.
_ والدة اإلمام المهديQ على رواية المفضَّل.

9_ سنة )329هـ( وفيه: 
- خــروج توقيــع لإلمــام المهــديQ لســفيره الرابــع يخبــره فيه 
بموته بعد ستّة أيّام وانقطاع السفارة الخاصّة وحصول الغيبة الكبرى.
- صدور آخر توقيع من اإلمام المهديQ وهو دعاء االســتخارة 

.Jلنائبه الرابع
 11- سنة )278هـ(: تذاكر عظمة مقام اإلمام الحسن العسكري

Q واالعتــراف بوجود ولد لهQ فــي مجلس الناصبي أحمد بن عبيد 
اهلل بن يحيى بن خاقان عامل السلطان على الخراج في قم.

- فجر15 شعبان_ سنة )255هـ( وفيه: 
- مولد اإلمام المهديQ على رأي مشهور الطائفة.
.Qحكاية القابلة التي تولَّت والدة اإلمام المهدي _

_ حمــل المالئكــة لإلمــام المهــديQ حيــن والدته إلى ســرادق 
العرش.

_ تسمية اإلمام الحسن العسكريQ للمهدي بـ )المؤمَّل(.
_ تكّلم اإلمام المهديQ بعد عطاسه.

_ تغســيل الملك رضــوان خازن الجنان لإلمــام المهديQ حين 
والدته بماء الكوثر والسلسبيل.

_ سطوع النور من فوق رأس اإلمام المهديQ إلى عنان السماء 
حين والدته.

_ دعــاء ليلــة النصف من شــعبان والتوسّــل إلى اهلل بحــقّ اإلمام 
.Qالمهدي

.Qعن زوّار جدّه الحسين Qدفاع اإلمام المهدي _
15_ من نفس السنة وفيه أيضًا:

- كتابــة التوقيع من قبل اإلمام الحســن العســكريQ إلى أحمد 
.Qبن إسحاق بوالدة اإلمام المهدي

_ مشــاهدة جارية اإلمام الحســن العسكريQ لسطوع النور من 
اإلمام المهديQ عند والدته وبلوغه أفق السماء.

_ خــروج توقيــع العســكريQ بعــد قتــل الزبيــري بــوالدة اإلمام 
.Qالمهدي

_ والدة اإلمام المهديQ على رواية إسماعيل بن علي النوبختي.
_ وفــي نفــس اليوم ســنة )328 أو 329هـ(: وفاة علــي بن محمّد 

.Qالنائب الرابع لإلمام المهدي Qالسمري
16_ سنة )255هـ( وفيه: 

- تســميت اإلمــام المهديQ لنســيم حين عطاســها بعــد مولده 
بليلة.

_ كرامة اإلمام الحسن العسكريQ وبركة كحل اإلمام المهدي
.Q

17- ســنة )255هـــ(: عــرض اإلمام الحســن العســكريQ ولده 
المهديQ على أصحابه في اليوم الثالث من والدته.

 Q18- ســنة )326هـــ(: وفــاة النائــب الثالــث لإلمــام المهــدي
.Jالحسين بن روح

21_ ســنة )255هـ(: توزيع اإلمام الحســن العسكريQ العقيقة 
.Qفي اليوم السابع لوالدة اإلمام المهدي

.Jالقاسم بن العالء Q23- وفاة وكيل اإلمام المهدي
25- ســنة )255هـ(: تسميت اإلمام المهديQ لنسيم الخادمة 

حين عطست بعد والدتهQ بعشرة أيّام.
ومن أحداث هذا الشهر:

_ ســنة )329هـ(: إخبــار النائب الرابع علي بن محمّد الســمري
.Jبوفاة علي بن بابويه القمّي J

- ســنة )859هـ( التاريخ الســندي لمشــاهدة المعمــر ابن الغوث 
.Qالسنبسي لوالدة اإلمام المهدي

مناسبــــــــات مهدوية
م - - شهر شعبان املعظَّ

نشــرت صحيفــة )الثــورة( اليمنيــة فــي عددهــا الصــادر   -

بتاريــخ 30 أبريل ســنة 2014 مقــاالً تحت عنوان )فديــت الربع الذي 

قفا( لكاتبه أحمد غراب، وقد جاء في المقال وحسب تعبير الكاتب:

)...الذيــن ينتظــرون عودته كما ينتظر الصوفيــون عودة المهدي 

المنتظر...(.

ونشرت صحيفة )تركيا بوست( التركية بتاريخ 13 مارس   -

2015 مقــاالً بعنــوان )أوبامــا يراهــن علــى المهــدي المنتظــر أيضًا( 

بقلم: علي حسين باكير.

وقد جاء في المقال-ومن وجهة نظر الكاتب_ بخصوص االتفاق 

النــووي اإليراني االمريكي: )هو أشــبه ما يكون بمن يرهن سياســاته 

بخروج المهدي المنتظر...(. 

نشــرت صحيفــة )الجريــدة( الكويتيــة بتاريــخ 29 مايــو   -

2013 مقاالً بعنوان )المهدي المنتظر وماركيز( وقد جاء فيه:

)الشــك فــي أّن المرويات حول قرب ظهــور المهدي المنتظر من 

األمور البديهية في الوجدان الشعبي(.

Qاملهــــــــــــــــــدي
يف الصحـــــــــــــافة

- انحسار الفرات - 

القــــــــــــــــــــرآء

انحسر أي انكشف: وانحسار الفرات أي انخفاض مائهِ حتى ينكشف عن كنز, وقد ورد عن النبيN قال: يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه, فيقتل من كل عشرة تسعٌة, وهو أيضاً المفهوم من قولهN: تخرج األرض من أفالذ 
أكبادها ويحسر الفرات عن جبل من ذهب في قوله تعالى: )وََأخْرَجَتِ اأْلَرْضُ أَْثَقاَلهَا(, فإن األرض تلقي ما فيها من الذهب 

والفضة حتى يكوَن آخر ما تالقي األموات األحياء.
ويقول ابن منظور: وفي الحديثِ: ال تقوم الساعُة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب _أي يكشف_.

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

الشيخ طعّان الطعّان/ العــراق

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته أحيي وأبارك جهودكم الجبّارة ومسعاكم من خالل صحيفتكم الغرّاء. ادعو اهلل عز وجل 
.Kأْن يوفقكم لخدمة ونصرة مذهب آل البيت

جال عادل عبدعلي / العــراق

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

نسألكم الدعاء...
عّظم اهلل أجوركم بهذه األيام... وّفقكم اهلل ويسّر أموركم.

زهراء /البحرين

عّظم اهلل اجوركم...
اللّهــم كــن لوليك الحجّة ابن الحســن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الســاعة وفي كل ســاعة ولياً وحافظــاً وقائداً وناصراً 
ودليــاًل وعينــا حتــى تســكنه ارضــك طوعاً وتمتّعــه فيها طويــاًل برحمتك يا أرحــم الراحميــن....اهلل ال يضيع لكم تعبــاً. رحم اهلل 

والديكم.
محمد الحسيني/ العــراق

إّن المؤمن المنتظِر، يلتفت إلى مضامين دعاء العهد، ألّن كلمة )العهد( تعني أّن هناك مبايعة والتزاماً.. 
وعندما يعاهد اإلنسان عهدًا، فإّن هذا العهد يكون ملِزماً له فقهيّاً وأخالقيّاً.

إّن المؤمــن يدعــو لإلمــامQ بالّظهور، وكأنّه مطلب شــخصيّ، كما يدعو أحدنا لشــفاء ولــده!.. فهو أعزّ 
مفقود، وأيّ فقدٍ أعظم من فقد اإلمامQ!.. والقيمة الكبرى أْن يتذكر اإلنســان من تلقاء نفســه محنة اإلمام

Q، ويكثر من الدّعاء له بالفرج.

زاد االنتظار

الشيخ حبيب الكاظمي

االلتفات إلى مضامين دعاء العهد
اإلنسان المؤمن يدعو لإلمامQ بالظهور

* من العامات القريبة أّن السنة التي تكون قبل ظهورهQ تكون سنة غيداقة )أي كثيرة المطر(.

* النائب الثاني محمد بن عثمان العمريJ التقى باإلمام المهديQ في الكعبة المشرفة. 

.Qثاثة أشخاص من أهل البصرة يكونون من أنصار المهدي *

* خمسين شخصًا من أهل الكوفة يكونون من أنصار المهديQ الـ)313( وفي رواية )14(.

هل تعلم؟ اّن:

مفاهيم مهدويــة

مشاركــــــــات


