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Qطبيعة التمهيد التدريجي لإلمام املنتظر
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 Qالمهــدي اإلمــام  يذكــر  عندمــا 
تتبــادر إلى األذهان مجموعة من األســئلة 
واالستفســارات، بعضهــا يرتبــط بشــأنه 
الخــاص، مثــل كونــه متزوّجــًا، وهــل أّن 
لــه ذريّــة أو ال؟ وبعضهــا يرتبــط بحكومته 
ودولتــه التــي ســوف يقيمهــا، وكــم المدة 
التــي يقضيها فــي الحكم؟ وكيف ســيكون 

منهجه في الحكم؟ وغير ذلك.
ومــن األســئلة التــي تطــرح فــي هــذا 
 ،Qالمضمــار: ماذا بعد اإلمــام المهدي
وهــل أنّــه بعــد قيامــه بدولتــه الكريمــة، 
وانقضاء مدة حكمه الشــريف سوف تقوم 
القيامــة، أو أّن هنــاك دولة أخرى ســوف 
تكــون بعــد دولتــهQ؟ وإذا كانــت هنــاك 
 ،Qدولة، أو كان هناك اســتمرار لدولته
فمَــن الــذي ســوف يتولّــى الحكــم والقيام 

بالحكومة في تلك المرحلة؟
إّن هــذا الســؤال كغيــره مــن األســئلة 
التــي تثــار عنــد الحديــث حــول القضيــة 
المهدويــة، وحــول الدولــة الكريمــة التــي 
ســوف يقيمها اإلمامQ، وهــو ال يقّل من 

حيــث األهمية عن األســئلة األخرى، كما 
هو واضح.

كلمات أعالم الطائفة:
وال بأس في البداية من اإلشــارة 

إلــى كلمــات بعــض أعــام الطائفة 
في هــذا الموضوع، فــإّن المعروف 

بينهــم هو البناء علــى عدم وجود 
دولــة بعــد دولــة اإلمــام المنتظــر

Q، وأّن القيامــة لــن تقوم بمجرّد 
انقضاء مدّة حكمهQ، وإنّما سوف 

يكون هناك اســتمرارية لدولته الكريمة 
التي سوف يقيمها.

قــال الشــيخ الطبرســيG فــي كتابه 
)إعــام الورى بأعــام الهدى(: )وجاءت 
الروايــة الصحيحــة بأنّــه ليــس بعــد دولــة 
القائــمQ دولــة ألحــد، إالّ مــا روي مــن 
قيــام ولده إْن شــاء اهلل تعالــى ذلك، ولم 
ترد به الرواية على القطع والثبات، وأكثر 
الروايــات أنّه لن يمضيQ مــن الدنيا إالّ 
قبــل القيامــة بأربعيــن يومــًا، يكــون فيها 
الهــرج، وعامــة خروج األمــوات، وقيام 

الساعة، واهلل أعلم(.
وقــد تضمّــن كامه رحمــه اهلل ثاثة 

مطالب هي:
األول: أنّــه ليــس مــن دولــة بعــد دولة 
تقــوم  أْن  إمّــا  يعنــي  وهــذا   ،Qالمولــى
مــن  دولتــه،  تســتمر  أْن  وإمّــا  القيامــة، 

خال وجود حكومة أخرى.

األداة  المنّظــم  الســري  العمــل  كان 
الوحيــدة األكثــر نجاحاً فــي عصر اإلمام 
لولــده  للتمهيــد   ،Qالحســن العســكري
 Qوكان اإلمام العســكري ،Qالمنتظر
معنيّــاً بهــذا األمر عنايــة معمّقــة تتاءم 
مــع طبيعــة الظــرف السياســي الطــارئ 
العباســية  الدولــة  كيــان  اكتنــف  الــذي 
اإلمــام  والدة  قــرب  أنبــاء  تتلقــى  وهــي 
المهــديQ، وأنّــه اإلمــام الثانــي عشــر 
الــذي ســيطيح بالكيانــات الطاغوتية في 
العالــم، والنظام العباســي فــي طليعتها 
كما يقــدّرون، وكان هذا اإلرهاص حريّاً 
بإثــارة قلــق الســلطة وتزايــد  المخــاوف 
لــدى قادتهــا، مما جعلهــا تتأهّــب تماماً 
الســتقبال هذا الحدث، لوئــده في مهده 
، وتضــع قواعدهــا الفاعلــة فــي أقصــى 
الخطــر  لمواجهــة  االســتنفار  درجــات 

القادم.
 Qوكان اإلمــام الحســن العســكري
يقابــل مهنتــه الرســالية وجهــاً لوجــه في 
وتســارعها،  األحــداث  تاحــق  خضــمّ 
بإشــاعة هــذا النبــأ، ولقــد أبــدى اإلمام
Q جــدارة فائقة بالتمهيد المســؤول عن 
ســامة ولــده، بمــا يحّقق الحفــاظ عليه 
فــي ظــرف عصيب غلبــت عليــه الفوضى 
فيــه  وفرضــت  الســلطة،  قــرارات  فــي 

حالــة الطــوارئ القصوى وهــي تتبّع هذا 
الحدث الجديد المقدّر له اإلجهاز عليها 
بالكامــل، وهي تحــاول االنقضاض عليه 

بســرعة خارقــة، وترصــد عامــات 
والدته المتقاربة ، وتلحظ ما عليه 
اإلمــام العســكريQ مــن أحــوال 

شخصية. 
الهــادي علــي  اإلمــام  وكان 

رســمي  زواج  عــن  يعلــن  لــم   Q
تــمّ  وإنّمــا   ،Qالعســكري لإلمــام 

اقترانــهQ بســريّة تامّــة مــن إحــدى 
الســيدة  وهــي  الروميــات،  الســراري 
)نرجــس( في اغلب الروايــات، وبدراية 
قلّة من الثقــات، وبعلم عدد محدود من 
نســاء البيــت الطاهــر، وحملت الســيدة 
)نرجــس( بولدها الوحيد، اإلمام محمد 
المهــديQ، ولم يفصح عن هذا الحمل 
وكانــت  الــوالدة،  حتــى  اإلطــاق  علــى 
والدتــه في مناخ عائلــي غلب عليه عنصر 
الكتمــان، فلم يلفت ذلــك أحد المعنيين 
والحاكمين المتربّصين بالوليد الجديد، 
ومن ثم بدأ اإلعان التدريجي عن مولده 
أبيــهQ، وبخاصــة  الشــريف مــن قبــل 

للثقات والخّلص من األولياء. 
ميــاد  كان  الباهــر  الشــكل  بهــذا 
صاحــب األمــرQ، وجــاء تصديقــاً لمــا 

ورد فيــه مــن أخبــار متواتــرة قبــل والدته 
بقرنيــن مــن الزمــان، األمر الــذي اّطلع 
عليــه بنو أميــة وبنو العبــاس عن طرقهم 
المتواتــرة، وأيقنــوا بــه فعــًا، إذ تناقل 
عــن  طبقــة  المرويــات  تلــك  المســلمون 
طبقــة حتــى عرف بهــا الخــاص والعام، 
والنصــوص على ذلك كثيرة جداً إذ بلغت 
آالف الروايــات، كمــا جــاء ذلــك أخيــراً 
ألحاديــث  الموضوعــي  )المعجــم  فــي: 
اإلمــام المهــديQ(. مــن تأليف الشــيخ 

علي الكوراني العاملي.

فــي ضمــن خطبــة جمعــة كرباء المقدســة 
تنــاول ســماحة الشــيخ الكربائــي فــي خطبتــه 

األولى ذكرى النصف من شعبان حيث قال:
هــا نحــن نقتــرب مــن ذكــرى والدة اإلمــام 
الحجّــة المنتظــرQ، ومــن األمــور المهمّة التي 
دأب عليهــا األئمــُةK قبــل زمن اإلمــام الحجّة 
المنتظــرQ هــو بيان ما يقــوّي االرتباط باإلمام 
لــدى  معرفتــه  ويرسّــخ   ،Qالغائــب الحجّــة 
المؤمنيــن المنتظريــن، فهــم يبيّنــون من خال 
تلك الوســائل كيفيــة االســتعداد والتهيّؤ لنصرته 
والدفــاع عنــه وعــن عقيدتــه ودولتــه، ومــا هــي 
مســتلزمات االنتظــار الحقيقــيّ الصــادق والوالء 
لإلمــامQ، ومــن جملــة ذلــك األدعيــة، فهذه 
األدعيــة ليســت مشــتملة فقــط علــى طلب شــيء 
بقــدر ما هي مشــتملة علــى تعريفنا كيف نســتعدّ 
ونتهيــأ لنصــرة اإلمــامQ، ومــا هــي وظائفنــا 
فــي زمــن الغيبــة؟ الواحد منكــم أيّهــا المؤمنون 
)منتظِر( ونقول عــن اإلمام الحجّة )المنتََظر(، 

وما هي مستلزمات هذا االنتظار الصادق؟.
من جملــة هذه األدعية )دعــاء العهد( الذي 
رُوي عــن اإلمــام الصــادقQ، وســنتعرّض إلى 
بعــض الفقــرات من هــذا الدعاء ألهمّيتــه، وما 
هــو المطلــوب منّا مــن خال هذا الدعــاء في أن 

نستعدّ ونتهيّأ لنصرة اإلمامQ والوقوف معه في 
دولته والدفاع عنه.

أوّالً: أبيّن ما قيمة هذا الدعاء، هذا الدعاء 
عالي المضامين له آثار كبيرة في ارتقاء المؤمن 
 Qوتهذيــب نفســه وكمالــه، واإلمــام الصــادق
يقــول في دعاء العهد: )من دعــا إلى اهلل أربعين 
صباحــاً بهذا العهــد كان من أنصار قائمنا، فإن 
مــات قبله...( قد ال يُدرك اإلنســان الداعي بهذا 
الدعــاء عصــر الظهور، وحينئــذٍ فإْن دعــا بهذا 
الدعــاء أربعيــن صباحاً وطوال عمــره ومات قبل 
أن يــدرك عصر الظهــور فما لهُ من هذا الدعاء؟ 
يقول اإلمام الصادقQ: )فإن مات قبله أخرجه 
اهلل تعالــى من قبــره وأعطاه بكّل كلمــةٍ...( يعني 
ليس بالدعاء كلّه )...أعطاه بكّل كلمةٍ ألف حسنة 

ومحا عنه ألف سيئة(.
بعضــاً  نذكــر  واألخــوات  اإلخــوة  أيّهــا  اآلن 
مــن مقاطع هــذا الدعــاء المهمّة، يقــول اإلمام 
الصــادقQ في هــذا الدعــاء: )اللهــم ربّ النور 
العظيــم وربّ الكرســيّ الرفيــع...( إلــى أن يصل 
إلى هذا المقطع )اللهمّ إنّي أجدّد له في صبيحة 
يومي هذا وما عشت من أيّامي عهداً وعقداً وبيعًة 

له في عنقي، ال أحول عنها وال أزول أبداً..(.
أوّالً نأتــي إلــى هــذه األلفــاظ الثاثــة، وما 

هي الــدالالت والمعاني لكل من؟ )عهد( و)عقد( 
معانيهــا  فــي  مختلفــة  أمــور  ثاثــة  و)بيعــة(، 
ودالالتهــا، أوّالً هــذه األمــور أُريد منهــا أن يُبرز 
ويُظهــر المؤمن المنتظِر لإلمامQ ما في داخله 
من عواطف ومواقــف، فأظهر ذلك بمراتب من 
االلتزام مع اإلمامQ )عهد(، والعهد هو الشيء 
الذي يلتزم به اإلنسان أمام نفسه، ثمّ بعد ذلك 
)عهــد( والعقــد بيــن طرفيــن، هــو أْن يعقد هذا 
األمــر الــذي في نفســه مــن عواطــف ومعرفة مع 
اإلمــامQ وموقف معهQ إلى عقدٍ يشــدّه ويوثق 
هذا األمر الذي في نفسه مع اإلمامQ، ثم بعد 
ذلــك يحــوّل هــذا العقد إلــى )بيعة( وهــي مرتبٌة 

.Qأعلى وأشدّ في االلتزام مع اإلمام
االلتــزام  مــن  مراتــب  ثاثــة  هنــاك  إذن 
الغــرض منها إحكام وشــدّ وتوثيق هذه المعاهدة 
 ،Qمــع النفــس وتحويلهــا إلى بيعــة مــع اإلمام
لذلــك قال هنــا في الدعــاء )اللهم إنّــي أجدّد له 
فــي صبيحة يومي هذا عهداً وعقــداً وبيعًة له في 
عنقــي...( وهنــا نلتفــت إلى هــذه النكتــة المهمّة 
وهــي لماذا فــي هذه الفقــرة ذكر )فــي عنقي(؟ 
لمــاذا؟ أال تكفــي البيعة؟ هذا أيضاً مرتبة أشــدّ 
مــن التوثيــق، الحظوا أيّهــا اإلخــوة واألخوات، 
أّن العنــق عضــوٌ مهــمّ فــي اإلنســان مــن خالــه 

تتحّقق اإلماتة ومن خاله يتحّقق جرّ اإلنســان، 
شــخصية اإلنســان ودفعه نحــو األمور التــي يُراد 
إيصالُــه إليهــا مــن خال الشــدّ والجــرّ بالعنق، 
فللعنــق رمزيٌة هنــا، وكأنّه أنا أدفع -هكذا أقول 
لنفســي مــع اإلمــام- أنّنــي ســأدفع نفســي وآخذ 
 Qبنفســي من خال عنقي إلى ما يُريده اإلمام
منّي، هذه المرتبُة أعظم وأشــدّ، فأنّني ُأمسك 
بعنقي وأجرّ نفســي وشــخصيتي وكّل ما لديّ إلى 
مــا يريــده اإلمامQ، مــن خال هــذا التعبير، 
)في عنقي( تشــديد هــذا االلتزام بجرّ اإلنســان 
لشــخصيته ومقوّمــات شــخصيته إلــى مــا يريــده 
أبــدًا(،  أزول  وال  عنهــا  أحــول  )ال   ،Qاإلمــام
الحظــوا إخوانــي، ولنلتفــت إلــى هــذا المعنى، 
فكــم هــي مراتــب االلتــزام واإلحــكام والتوثيــق 
لهــذا العهــد أو دعاء العهد مــع اإلمامQ، حيث 
قــال: )ال أحــول عنهــا وال أزول أبــدًا( وقبــل هذا 
)أجــدّد له فــي صبيحة يومي هذا وما عشــت من 
أيّامي...( يُراد منها أنّه ال يتصوّر اإلنسان حينما 
يقــول اإلمــام الصــادقQ: )مــن دعــا إلــى اهلل 
أربعيــن صباحــاً...( يعنــي أربعين صباحــاً ندعو 
ونكتفــي، إنّــه يقول فــي هذه الفقرة مــن الدعاء 
أنّنــي، كّل أيّامــي إلــى أن أموت أنــا أبقى أحاول 
البقــاء في صبيحــة كّل يوٍم من أيّام حياتي أجدّد 

العهد والعقد مع اإلمام الحجّةQ، ثمّ بعد ذلك 
ال أحــول عنهــا وال أزول أبــداً. مــا المقصــود مــن 
ذلك؟، التاريخ يذكر لنا أن اإلنسان ألسباٍب قد 
يتحــوّل مــن البيعة إلــى نكث البيعــة، كما حصل 
مع الكثير من الشــخصيات التي تستحقّ البيعة، 
حصل مع أمير المؤمنينQ بويع ثم نُكثت البيعة 
مــن قبل بعض الشــخصيات التاريخيــة المهمّة، 
فنتصــوّر نحن اآلن أيّها اإلخوة واألخوات أنّنا إذا 
ظهر اإلمام وقد دعونا بهذا الدعاء سنين، فهل 

نتصوّر أنّنا سنتحوّل ونزول وننكث هذه البيعة؟.

عندمــا نتأمــل فــي كل فكــر فاننــا 
يبتنــى  وأســاً  مرتكــزا  هنــاك  ســنجد 
عليه، وهــذا المرتكز ثابت النّه يشــكل 
الفكــر،  ومحــور  النظريــة  أســاس 
وتتحــرك كل التطبيقــات علــى أســاس 
إّن  تلــك األســس والمنطلقــات. فمثــًا 
األســاس الفكري والعقدي لإلسام هو 
التوحيد، فلذلك رفع اإلســام شــعاره 
الخالــد )ال إله إالّ اهلل(، وهذا الشــعار 
يتّبعــه  الــذي  المنهــج  أصبــح  الخالــد 
المســلمون، وبذلك أصبح المســلم في 
كل زمــان ومــكان يعــرف بهــذه الهوية، 
إتحــاد  فهنــاك  اإلســامية،  الهويــة 
موضوعي بين الهوية لإلنســان وفكره، 
وبين من يمثل هذه المرجعية الفكرية، 
وأي انفكاك بين هذه الهوية وبين الفكر 
وبأية صورة ســوف يــؤدّي إلى خلل كبير 
يصيــب الهويــة ويؤدي إلى شــلل نفســي 
ومعرفــي يــؤدي بالنهايــة إلــى نــوع مــن 
فــي  والضّبابيــة  االضطرابيــة  الحالــة 

الرؤية.
أسس الهوية:

الهوية ال تأتي اعتباطاً وإنّما هي 
بذاتهــا تأتــي من مجموعة أســس 

وبالتالــي  وتؤسســها،  تبنيهــا 
ولذلــك  بصبغتهــا،  تصبغهــا 
ماديــة،  هويــة  هنــاك  نجــد 

وهوية دينية، وهوية ماركسية، 
وهويــة  ليبراليــة،  وهويــة 

إســامية، وتتكثــر هــذه الهويــات 
بازديــاد القيــود المفروضة والســمات 
المفترضة حتى تصل إلى هوية شــيعية 

وهوية سنية وهوية معتزلية.
األســس التــي تبتنــي عليهــا الهوية 
نابعــة مــن نفــس الرؤيــة الكونيــة التــي 
إلــى  ثــم  ومــن  النظريــة  إلــى  تتنــزل 
التطبيــق، وعلــى أســاس هــذا ســيكون 
لدينا، هوية دينية إســامية ونظريتها 
التوحيد والتطبيق، يمتزجا بها وتســير 
هــذه الهويــة جنبــاً إلى جنب مــع الرؤية 

والنظريــة، ألنّهــا منهــا وإليهــا تعــود. 
ولذلــك نجد أّن الفــرد الغربي اليختلف 
فــي  يختلــف  وإنّمــا  صــورة  وال  شــكًا 
الهوية، واالختاف هو الذي يؤدي إلى 
جــدل حضــاري، نعــم هنــاك اختاف 
فــي بعــض األمور مــن قبيل اللغــة لكنّها 

التؤدّي إلى جدل حضاري.

أشــارت الروايــات إلى أّن الرســول
 Qالمهــدي اإلمــام  أن  أخبــر   N
يخــرج بالســيف. وهــذه الكلمــة اتخذها 
المســتهزئون وســيلة للتهريــج, فجعلوا 
الســيف  فائــدة  مــا  قائليــن:  يســخرون 
ال  التــي  الفتاكــة  األســلحة  مقابــل  فــي 
جعلتــه  إال  عليــه  أتــت  شــيء  مــن  تــذر 
رمــادًا؟ كالقنابل علــى اختاف أنواعها 
القريبــة  والصواريــخ  وأقســامها، 
والبعيدة المدى, والمدافع والرشاشات 
والدبابــات  والمسدســات،  والبنــادق 
والمدرعــات والمصفحــات وغيرهــا من 
والجويــة  والبحريــة  البريــة  الوســائل 

المدمرة المبيدة للبشر.
فمــا قيمة الســيف وما تأثيــره أمام 
الســريعة  الوســائل  و  األجهــزة  هــذه 

اإلبادة؟؟.
لإلجابــة علــى هذا الســؤال ال بأس 
بذكــر مقدمــة، لعلهــا تكــون ضروريــة 

ومفيدة:
أشــارت الروايــات وصرّحت بنزول 
عيسى ابن مريمQ من السماء، بدليل 
قوله سبحانه في رد على من أدعى قتله: 
)وََقوْلِِهــمْ إِنَّــا َقتَلْنَا اْلمَســيحَ عيسَــى ابْنَ 
ِ وَمــا َقتَلُوهُ وَمــا صَلَبُوهُ  مَرْيَــمَ رَسُــوَل اهللَّ
وَلكِنْ شُــبِّهَ َلهُــمْ وَِإنَّ الَّذيــنَ اخْتَلَُفوا فيهِ 

َلفــي  شَــكٍّ مِنْهُ ما َلهُمْ ِبهِ مِــنْ عِْلٍم ِإالَّ 
نِّ وَما َقتَلُــوهُ يَقينًا*بَْل رََفعَهُ  اتِّبــاعَ الظَّ

اهللَُّ إِلَيْهِ( النساء: 157ــ 158.
دلــت علــى  فــإّن األحاديــث 
وجــود عيســى ابن مريــمQ في 

السماء، وانه حي يرزق، وقد 
مضــى على صعــوده مــا يقرب 

ألفيــن ســنة، وتقــول األحاديث 
انــه ينــزل من الســماء عند ظهور 

 Qوأنّه يقتــدي باإلمام Qالمهــدي
.Qفي الصاة ويصلي خلف االمام

البالغــة  اهلل  حكمــة  إلــى  انظــر 
وتدبيره العظيم، حيث انه رفع عيسى 

بــن مريمQ إلى الســماء ليدّخــره ليوم 
عظيم وهدف كبير وغاية أسمى.

فمــا هي الفائدة والحكمة من نزول 
عيســى بــن مريــمQ إلــى األرض عنــد 
ظهور اإلمام المهــديQ، وما العاقة 

بين النزول والظهور؟.
عــدد  أّن  ننســى  ال  أْن  ينبغــي 
المســيحيين فــي العالــم اليوم هــو أكثر 
بضمنهــم،  نســمة،  مليــون  ألــف  مــن 
رؤســاء وشــعوب الدول األوربيــة، كلهم 
أو أكثرهــم، ورؤســاء الــدول األفريقية 
وشــعوبها، والدول األمريكية الشــمالية 
منها والجنوبية فإنّهم مسيحيون كذلك.

وعقيدة المسيحيين في عيسى ابن 
مريمQ مشهورة ومعروفة.

فإذا ســمع المســيحيون بأّن عيسى 
بــن مريــمQ قــد نــزل مــن الســماء، 
واقتدى باإلمام المهديQ عند الظهور 
المقــدّس. فهل تبقى فــي العالم حكومة 
يحــارب  مســيحيّ  شــعب  أو  مســيحية 

اإلمام المهديQ؟!.
الجواب ال... 

بــل نجد المســيحيين يدخلون تحت 
رايــة االمــام المهــديQ ويعتنقون دين 

اإلسام.

المحطات اإللهية 
والتزوّد المهدوي

نتفــق جميعــاً علــى أّن كل شــخص 
لديــه مجموعــة مــن األوراق يرتّب من 
خالهــا وضعه في هــذه الدنيا، وكلما 
كانــت أوراقــه مرتبة ومنظمة بحســب 
أولوياتــه كلمــا كان قربــه إلــى تحقيــق 

هدفه وتحصيل أمنياته أسرع.
خاصــة  البرمجــة  هــذه  وليســت 
ففــي  حياتنــا،  جوانــب  مــن  بجانــب 
الجانــب االقتصــادي اأُلســري هنــاك 
نضطــر  وأمــور  وضروريــات  أولويــات 
إليهــا في بعــض األحيــان، فابــد أْن 
نرتــب أوراقنــا االقتصاديــة فــي هــذا 
الجانــب على وفق آليــة ومنظومة توفّ 
لنــا العيش بأمان واســتقرار، وال نلجأ 
عندهــا إلى االســتقراض واالســتدانة 
فتكــون نتائجنــا رهــن إرادة غيرنــا، 
فكلما اختلطت أوراقنا وزادت حاجتنا 
تحّكــم  كلمــا  واالســتدانة  لاقتــراض 
الغيــر بنــا، وقلّــت إرادتنــا، وخملــت 
طاقتنا، إلــى أْن يصل الحال بالبعض 
منــا أْن يكــون كلــه، بــل وبمــن يعــول 

ويؤثر، تحت وطأة إرادة غيره.
وقس علــى ذلك في األمــور كلها، 
كمن لــه حظ مــن اإلدارة أو السياســة 
أو العلــم، وهكــذا  ال يســتثنى من هذا 
القانون شق من شقق الحياة وجوانبها.
ال بــل يتعــدى إطــار هــذه القضيــة 
الجوانب المعنوية والفكرية والدينية، 
فمــن تختلــط أوراق فكــره يتذبــذب، 
ومــن ال ينّظم أفكاره يصبح أســير فكر 
غيــره، ومــن اليرتب أولوياتــه الدينية 
فإنّه ســيضطر لاقتراض واالستدانة 
_ويــا ليتهــا كانت من أهلهــا_ فيصبح 
أســير عقائــد غيــره وممارســات مــن 

يتحّكم به. 
ومــن أبــدع مــا نجــده مــن رحمــة 
هــذا الديــن اإللهــي العظيــم أْن وضــع 
لإلنسان محطات تصّفر فيها عدادات 
ما جنى على نفســه، فيستطيع بعدها 
أْن ينهــض مــن جديــد ويرتّــب أوراقــه 
لقطــع  بدايــة  المحّطــة،  هــذه  مــن 
مســافة منتجة وتحقيق تجارة رابحة، 
وقــد تتفــاوت المحطــات التــي وضعها 
الديــن للمؤمنين به ســعة وضيقاً وقوًة 
وضعفًا، فمحطة كشهر رجب ال يمكن 
أْن تكون بحال كمحطة شهر رمضان، 
أْن  نتصــور  ال  القــدر  كليلــة  ومحطــة 

تضاهيها شهور لسنين طويلة.
وجــود  تضاهــي  محطــات  إنّهــا 
إعــادة  لــه  وتكفــل  برمتــه  اإلنســان 

حساباته وتبييض مسودّاته.
ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل 
وسعت الشريعة وزوّدت هذه المحطات 
بطاقــات هائلــة قــد يعســر علــى كثيــر 
إدراك حقيقتهــا، فمحطــة ليلة القدر 
العماقة والتــي لها طاقة تغذي الكون 
بأســره تختلــف عنهــا لمن يلجهــا وقد 

فتح له الباب سيدها وصاحبها.
أيّهــا المتزودون، أيّها الراغبون، 
اإلمــام  قــدر  ليلــة  إّن  الوافــدون  أيّهــا 
المهــديQ هي المحطــة األولى وهي 
المحطــة األخيــرة، محطــة الديــن، 
محطــة العبوديــة، محطــة التوحيد، 
اآلخــرة،  محطــة  الدنيــا،  محطــة 
فارقهــا،  لمــن  الخســارة،  محطــة 
محطــة الفــوز لمــن تــزوّد منهــا، انّها 

محطات التزوّد المهدوي.
رئيس التحرير
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لطيف عبد النبي يونس

الشيخ محمد علي الدكسن _الحلقة األولى_



تناولت المصادر الشــيعية والسنيّة هذه الكنوز في 
مواضيــع كثيــرة, فقــد جـــاء عــن النبيQ للســيوطي 
82/2 انّــه قال: )ويحــاً لطالقان, فان هلل عزوجل بها 
كـــنوزاً ليست من ذهب وال فضة ولكنّ بها رجاالً عرفوا 
اهلل حــق معرفته, وهم من أنصار  آخر الزمان(. وفي 
رواية أخرى : )بخ بخ لطالقان( وهذا جزء مما ذكر في 

بعض من مصادر السنّة.
أمّــا مصــادر الشــيعة فقــد ذكــر أيضــًا، وإليك ما 
جــاء فــي )البحار( عن )ســرور أهل اإليمــان( لعلي بن 
عبــد الحميد بســنده عــن اإلمام الصــادقQ: )له كنز 
الطالقــان مــا هو بذهــب وال فضة, وراية لم تنشــر مذ 
طويــت, ورجــال كأّن قلوبهــم زبر الحديد,ال يشــوبها 
شــكّ فــي ذات اهلل, أشــدّ مــن الجمــر, ولــو حملــوا 
علــى الجبــال ألزالوها, ال يقصــدون براياتهم بلدة إالّ 
خرّبوهــا, كأنّهــم علــى خيولهــم العقبان, يتمسّــحون 
بســرج اإلمام يطلبون بذلك البركة, ويحّفون به يقونه 
بأنفســهم في الحــرب, يبينون قيامــاً على أطرافهم, 
ليــوث  بالليــل,  رهبــان  خيولهــم،  علــى  ويصبحــون 
بالنهــار, هــم أطــوع مــن األمــة لســيّدها, كالمصباح 
كأّن في قلوبهم القناديل, وهم من خشــيته مشفقون, 
يدعــون بالشــهادة وتمنــون أْن يقتلــوا فــي ســبيل اهلل, 
شــعارهم يا لثارات الحســين, إذا ساروا يسير الرعب 
أمامهم مسيرة شهر, إلى المولى ارسااًل, بهم ينصر 

اهلل أمام الحق(.
الطالقــان،  جبــل  فــي  الباحثــون  اختلــف  وقــد 
وموقعهــا، والمقصــود بها، تســمية ومعنــى، وال أريد 
أْن اســتمر في التأويــل بخصوص الطالقــان فيما تحبّ 
نفســي, ولكنّنــي أحدّد فقــط اّن لفظــة لطالقان تطلق 
على المنطقة الواقعة في سلسلة جبال )آلبرز( على بعد 
نحو )100( شــمال غرب طهران, وهي عموماً منطقة 

مؤّلفــة مــن عــدّة قــرى تعرف باســم )الطالقــان( ليس 
بهــا مدينة وهــذه القرى مشــهورة باّن أهلهــا معروفون 
والتقوى، والتعّلق بالقرآن, حتى اّن أهل شــمال إيران 
وغيرهــم يأتــون إلــى قــرى الطالقــان ليأخــذوا معلمي 
القــرآن، يقيمون عندهم بشــكل دائــم لتعليمهم إيّاه, 

أو يقيمون عندهم في المناسبات.
إّن أحاديث الطالقان تتحدّث عن أصحاب خاصّين 
للمهديQ إالّ أنّها التحدّد عددهم, وقد تضمّنت هذه 
األحاديث صفات وخصائــص عظيمة لهؤالء, األولياء 
واألنصــار, إذ انّهم يعرفــون اهلل تعالى، وأهل بصائر 
ويقيــن, وأصحــاب بطولة وبأس في الحــرب, يحبّون 
الشــهادة في ســبيل اهلل تعالى, ويحبّون سيد الشهداء

Q، وشــعارهم الثــأر لــه, كما أّن اعتقادهــم باإلمام 
المهديQ عميق، وحبّهم له شديد. 

جاءت الروايات الشــريفة لتؤّكد مجيء الكرامات 
علــى يــدي ولــيّ اهلل، اإلمــام المهــديQ، وتدخّــل 
اإلعجاز اإللهي في مســيرة هــذا اإلمام االصاحية، 
وذلــك إكراماً له وتســديداً لخطواتــه المباركة، ومن 

ذلك: 
1_ يصلحــه اهلل تعالى في ليلة واحدة، ويمّكن له 
الخافة بإقامة الدين وإحياء الشــرع الحنيف وإلزام 

الكافة به. 
عــن علــي بن أبي طالــبJ قال: قال رســول اهلل
N: )المهدي منّا أهل البيتK يصلحه اهلل في ليلة 
واحــدة( رواه ابن ماجه ونعيم في )الفتن( وأحمد في 

)مسنده( والبيهقي وغيرهم. 
2_ يخرج وعلى رأسه غمامه:

:Nعن عبد اهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل
)يخــرج المهــدي وعلــى رأســه غمامــة فيهــا ملك 
تعالــى فاتّبعــوه(  المهــدي خليفــة اهلل  ينــادي: هــذا 
أخرجــه الحافــظ أبــو نعيــم األصفهانــي فــي )مناقب 
المهــدي( وذكــره الســيوطي فــي )الحــاوي( 2: 679 
وعــدّه مــن أوابــده وقــال في عبــد الوهــاب: كّذبــه أبو 

حاتم, وقال النسائي وغيره متروك الحديث. 
3_ أنّــه ينــادي منــاد مــن الســماء: أيهــا النــاس 
إّن اهلل قــد قطــع عنكــم الجباريــن, والمنافقيــن, 
وأشــياعهم, ووالكــم خير أمــة محمــدN, فالحقوا 

بمكة فإنه المهدي. 
 Qوعــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالب -

قال: 
)إذا نــادى منــاد مــن الســماء أّن الحــق فــي آل 

محمد, فعند ذلك: يظهر المهدي(.
حديــث  مــن  جــزء  فــي  الدانــي  عمــرو  أبــو  رواه 
والطبرانــي فــي )معجمه( وأبــو نعيــم األصفهاني في 

)مناقب المهدي( ونعيم بن حماد في )الفتن(.
وهــذه النــداءات تبعث في قلوب المســلمين الفأل 
الحســن، والفــرح بالفــرج الــذي يكــون ســعة عليهــم 

وعافية في دينهم ودنياهم...
تؤّكــد لهــم أحّقيــة المهــدي بالخافــة الشــرعية 

.Qلخليفة اهلل: المهدي

وأيضا توجب عليهم مبايعتهQ ومتابعته والّلحوق 
به ألّن الحق معه.

4_ يفــرق لــه وللجند البحر كمــا فرقه اهلل تعالى 
.Qللكليم موسى

- ذكــر أبــو عمــرو الدانــي رحمــه اهلل: عــن كعب 
األحبارJ في قصة فتح القسطنطينية... قال:

)...فيركــز لــواءه _ يعنــي المهدي_ ويأتــي الماء 
ليتوضأ منه لصاة الصبح. 

قــال: فيتباعد الماء منه. قــال: فيتبعه, فيتباعد 
منه, فإذا رأى ذلك أخذ لواءه واتبع الماء حتى يجوز 

تلك الناحية, ثم يركزه,ثم ينادي: 
أيّها الناس: اعبروا فإّن اهلل عز وجل قد فرق لكم 
البحر كما فرقه لبني إســرائيل, قال فيجوز الناس, 
قال: فيســقط منها ما بين اثنى عشــر برجا.... وذكر 

الحديث(. 
ذلــك أّن صالحــي األمّــة أفضل مــن صالحي بني 
إســرائيل، وأيضــًا: بعض معجزات األنبيــاء كرامات 
لألوليــاء عدا ما خصّ اهلل تعالى بــه األنبياء كالوحي 

مثا ومع الفرق بين المعجزة والكرامة.
فالمعجــزة: أمر خــارق للعادة يظهــره اهلل تعالى 

على يدي رجل مدّعي النبوة، تأييدا له.
والكرامــة: أمــر خــارق للعــادة يظهــره اهلل تعالى 

على يدي ظاهر الصاح.
5_ ومن كراماتهQ: أنّه يغرس يابســا في أرض 

يابسة فيخضر ويورق.
6_ ومنها: أّن يطلب منه آية فيومئ بيده إلى طير 

فيسقط على يده.
7_ أنّه يخســف بجيش يقصدونــه بالبيداء _بين 

مكة والمدينة_.
وفــي  فــي )ســننه(  النســائي  ذلــك  وقــد روى   -

)الكبرى( والطبراني في )األوسط( وكذا الحاكم.
والخســف بهــذا الجيــش: أْن تبلعهــم األرض فــي 

جوفها.
8_ ومنهــا: تخــرج األرض أفــاذ أكبادهــا مثــل 

االسطوانات من الذهب.
وقد روى هذا الحاكم والطبراني في )الكبير(.   
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مــا زال الحديــث متواصــًا وشــرح فقــرات هــذا الدعــاء 
الشــريف، دعــاء الندبــة، وقــد وصــل بنــا الحديث إلى شــرح 

الفقرة التالية: )أَيْنَ قاصِمُ شَوَْكةِ اْلمُعْتَدينَ(.
ويقــع الــكام فيــه ضمــن محــاور: األول بيــان المعانــي 
ومفردات المقطــع، والثاني دالالت المقطع وخطاب الدعاء، 

والمحور الثالث روايات أهل البيتK تشرح المقطع. 
المحور األول: ورد في هذا المقطع ثاثة مفاهيم:

المفهــوم األول: هــو )القصــم(، والقاصم اســم، جمعه 
)قواصم(، يأتي بعدة معانٍ منها: المحّطم والمهلك والمدمّر 

والكاسر والقاتل.
قال تعالى: )وََكمْ َقصَمْنا مِنْ َقرْيَةٍ كانَتْ ظالِمًَة(.

المفهوم الثاني: )شــوكة(، والشوك اسم جمعه )أشواك( 
ويأتــي بعــدة معــانٍ منها: الســاح، القــوة، البأس، الشــيء 

الدقيق الصلب، ويأتي أيضاً بمعنى كبح الجماح.
قال تعالى: )وَتَوَدُّوَن َأنَّ َغيْرَ ذاتِ الشَّوَْكةِ تَُكوُن َلُكمْ(.

المفهــوم الثالــث: المعتــدون، )معتــد( اســم فاعــل مــن 
اعتدى، وتأتي بمعنى المهاجم والظالم.

قــال تعالــى: )َفمَِن اعْتَــدى  عَلَيُْكــمْ َفاعْتَدُوا عَلَيْــهِ ِبمِْثِل مَا 
اعْتَدى  عَلَيُْكمْ(.

قال تعالى: )وَتُخِْرجُوَن َفريقاً مِنُْكمْ مِنْ دِياِرهِمْ تَظاهَرُوَن 
عَلَيِْهمْ ِباإْلِْثِم وَاْلعُدْوانِ(

المحور الثاني: دالالت المقطع وخطاب الدعاء
يســتفهم الداعــي عن محــل الــذات المهدوية التــي تحمل 

الصفات اإللهية في إزالة شوكة المعتدين.
- فاإلمامQ الذي يســعى الداعي مــن خال ترنّمه بهذا 
المقطــع أْن يقــع فــي قلبه معرفــة محله وأين هــو، ليرفع ما به 

وباألمّة مما نزل بها وال يزيله إال هو.
- المهــديQ مهلــك المعتدين وقاتــل الظالمين ومحّطم 

المنافقيــن ومبيد المشــركين ومدمّر الكافرين وكاســر شــوكة 
الباغيــن، والفاصــل بيــن الحــق والباطــل عنــد ظهــوره أمــام 

الخائق أجمعين.
- الداعــي يرفــع كّفــه بالدعاء ليستســقي رحمــة اإلله في 
أْن يظهــر المغيّب ألّن العدوان أصبح شــوكًة وجيوشــاً ومجاميع 
وكيانــات، وصــارت لــه دول ومنظمــات فــا يزيلــه إال قاصــم 
الشــوكة، إال مــن بيــده قــدرة )وََكــمْ َقصَمْنَــا مِــنْ َقرْيَــةٍ َكانَــتْ 

َظالِمًَة(.
الداعــي يرفــع كفيــه ضارعــاً ليناجــي بهمــا فــي صبيحــة 
أشــرف األيام وســيدها أْن ينزل قطر ماء الحياة ليكسر قرون 
العتــاة، فقــد تمــادوا وتكبروا وظهــرت قوتهم وبانت شــوكتهم 
وجــار عدوانهــم، فــإذا ظهــرت يــا ابــن الحســنQ كســرت 
قرونهــم وأذللــت جيوشــهم وأنزلــت بهــم المصيبــة المهولــة 

والتفرّق المدمّر.
- المهديQ قاصم المعتدين، أفراداً وأفكاراً وسلوك، 
هــو من يســتفهم عنه الداعي فــي هذا المقطــع ويتمنى ظهوره 

ويطلب من اهلل وجوده.
- المهــديQ قاصــم المعتديــن أســراً وعوائــل ومناطــق 

وعشائر وقبائل وقوميات ودول.
هــذا  مــن  الشــريف  المقطــع  هــذا  إّن 
الدعــاء المبــارك يرّغبنــا أْن نلتجــئ إلى 
أْن  عليــه  ملحّيــن  وتعالــى  ســبحانه  اهلل 
يدّلنا على كاســر قرون المعتدين ومبيد 
الطغــاة الظالمين لنلتجــئ إليه في محن 
دارت رحاهــا فاختلــط حابلهــا بنابلهــا 

فعسر التمييز واشتدت الفتنة.

إّن هذا المقطع كما ألمحنا ال يقتصر فيه طلب الدعاء من 
اهلل علــى إظهار اإلمــام المهديQ بقوتــه وقدرته لكي يقضي 
على الجماعات المعتدية وإنما يشمل أكثر من بعد، فهو دعاء 
ألْن يقضي على شوكة االعتداء التي تنمو في نفوسنا وتكوّن لها 
قــوى تضعــف من إرادتنا فتنخر في عزائمنــا وتهبط معنوياتنا 

وتقلل من قدراتنا على السعي في اإلصاح.
الســلوكيات  وعلــى  المنحرفــة  األفــكار  علــى  دعــاء  إنّــه 
الجماعــات  وعلــى  المنحرفيــن  األفــراد  وعلــى  المنحرفــة 
المنحرفــة فليــس هــو دعــاء لانتقام مــن أشــخاص بأعيانهم 
أو جماعــة بعينهــا فقط، إنما هــو دعاء يطلب القضــاء ابتداء 
مــن الفكــرة والتصــور والخاطــرة إلــى الســلوك إلــى األفــراد 
فالجماعــات، فــكل معتد وكل شــوكة اعتداء يشــملها مضمون 

هذا الدعاء.
المحور الثالث: أهل البيت يفسرون المقطع:

 :Qيدعــو لصاحــب األمر Qففــي دعــاء لإلمــام الرضا
)اللهم أشــعب به الصدع وارتق به الفتق وأمت به الجور واظهر 
بــه العــدل وزيــن بطــول بقائــه األرض وأيّــده بالنصــر وانصره 
بالرعب وقوّي ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له 
ودمر من غشه واقتل به جبابرة الكفر وعمدته وعمده ودعائمه 

واقصم به رؤوس الضالة وشارعة البدع ومميتة السنّة(. 
فهــا أنــتَ عزيــزي القــارئ تــرى أّن الحديث الشــريف لم 
يجعــل الوظيفــة فــي قصــم شــوكة المعتديــن علــى األفــراد أو 
الجماعات، وناظــرة إلى الجانب المادي الخارجي فقط، بل 
هي تعم وتشــمل إزالة وقصم كل اعتداء، اعتداء في الدين أو 

السلوك أو األفكار أو غيرها.
وفــي حديــث لإلمــام زيــن العابديــنQ يصــف فيــه أمير 
المؤمنيــنQ أي يصــف فيــه اإلمــامQ فيقــول: )...وقاصــم 

المعتدين ومبير المشركين...(.

. . . . . . . . . .

. . . . .

رابطة إحياء دعاء الندبة
علي عبد الزهرة الوائلي

الشيخ محمود الغرباوى

_الحلقة الخامسة والثالثون_

شرح دعــــــــــــــــــــاء الندبة كنوز الطالقان

 Qما يظـــهر للمهدي
من كـــــــــــرامات مدة خالفته 

نعــم.. ربّمــا، أنّــه ممكــن ألســباب كمــا حصل مع 
بعــض الشــخصيات، ومن جملة هذه األســباب ضعف 
العقائــد، ضعف النفــس والتعّلق بالدنيــا بما فيها من 
أمــوال، زوجة وأوالد وجــاه ومنصب، قد يقول اإلمام 
لشــخٍص ثري أو شــخٍص ذي منصب اذهب وقاتل في 
المــكان الفانــي، اتــرك أموالــك، اتــرك زوجتك، 
اترك أوالدك، اترك كّل شــيء لديك واذهب وقاتل أو 
أعطِ كّل أموالك مثًا، اإلنســان ربّما لتعلّقه بالدنيا، 
ولضعــفٍ عقائــديّ أو لضبابيــةٍ فــي الموقــف أحيانــًا، 
وعــدم وجود وعي وبصيــرة لديه، ينكث بيعته، لذلك 
علينا إخواني أْن يكون لدينا قوّة في االعتقاد، وعزوف 
وزُهد في الدنيا، وأيضاً بصيرة في األمور التي تحيط 
بنا ال نكتفي بأن نكّثر أموالنا ونعتني بأنفســنا وأوالدنا 
وغير ذلك من أمور الدنيا، علينا أن نّطلع على حقائق 
األمور على الوســائل التــي تكوّن لدينــا الوعي بحقائق 
مــا يحــدث حولنا، وكذلــك في الظــروف الحاضرة، 
لذلــك فاإلمــام يؤّكد )ال أحول عنهــا وال أزول أبدًا( أي 
أنّني سأبقى في جميع الظروف معك أيّها اإلمام مهما 

كانت األحوال.
ثمّ يقــولQ: )اللهم اجعلني مــن أنصاره وأعوانه 
والذابّيــن عنــه والمســارعين إليــه في قضــاء حوائجه 
والممتثليــن ألوامــره...( هنــا العبــارات المهمّــة )مــن 
أنصــاره وأعوانــه والذابّين عنه...( فالــذبّ والمحاماة 
عــن اإلمــام شــيئان، فالــذبّ عــادًة يُطلق علــى الذبّ 
الدفــاع  اإلمامQيعنــي  عــن  والعســكريّ  القتالــيّ 
القتالــيّ، والمحامــاة عن اإلمام تشــمل أيضــاً الدفاع 
عن فكــرة وعقيدة اإلمامQ، الحظــوا الظروف التي 
يظهــر فيــه اإلمــامQ ففيها تبلــغ أوضــاع المجتمعات 
بصــورةٍ عامّــة القمّة في الفســاد واالنحراف والضال 
والظلــم، لذلك يحتاج اإلمامُ من لديه االســتعداد في 
جميــع المجــاالت، فالمحامــاة عــن اإلمــام قــد تعني 
الدفــاع عــن عقيدته وفكــره وآرائه ومنهجه في وســط 
مجتمعــاتٍ ابتعدت عــن هذه القيم وعــن المنهج الذي 
تســتند إليــه دولة اإلمــامQ، )والمســارعين إليه في 

قضاء حوائجه..(.
الحظــوا أيّهــا اإلخــوة واألخــوات أنــه تــارًة عندنــا 
قائــد، وعندنــا مرجع، أنــا أبادر وأســأله ماذا تطلب 
منّــي؟ مــاذا تريــد منّــي؟ ما هي المهــامّ التــي تكلّفني 
بها؟ أنا مســتعدّ المتثالها، وتارًة هناك إنســان ينتظر 
من القائد أن يرسل اليه أو يكلّفه ويقول له افعل كذا، 
المنتظِــرُ الحقيقــيّ هــو من يُســارع ويُبادر الــى القائد 
الى اإلمام يســأله ويقول لــه: كلّفني بمهمّة وأنا حاضر 
لامتثال، لذلك هنا في زماننا نجد المؤمن الحقيقيّ 
هو الذي يُبادر إلى قادته ويســألهم ماذا تريدون منّا؟ 
تــارًة هنــاك إنســان ينتظر من قائده، مــن مرجعه أن 
يقــول له: أنت قــم بالعمل الكذائي، فهنــاك فرق بين 
ذلــك اإلنســان الــذي يبــادر ويُســارع ويأتي إلــى قائده 
ويقــول لــه: مــاذا تريــد منّــي أن أفعــل؟ أقاتــل؟ أبــذل 
أمــوااًل؟ أقوم بالعمل الكذائــي؟ وغيره، فاإلمام يريد 

أن يعلّمنــا أن نبــادر ونُســارع الى اإلمــامQ ونقول له: 
ماذا تريد منّا في قضاء حوائج دولتك، )والمسارعين 
اليه في قضاء حوائجه والممتثلين ألوامره والمحامين 
عنــه والســابقين الــى إرادتــه...( كذلــك فــي مســألة 
االمتثــال ألمــر اإلمــامQ وهــذه مرتبٌة أعلــى، كذلك 
لماذا قال )ونمتثل ألوامره( وســبق أنّه )نسارع اليه في 
قضــاء حوائجه( وغير ذلك من المراتب؟ الســبب في 
أّن ذلك اإلنسان هنا بحسب الطبيعة البشرية له، أنّه 
قــد يكون أحياناً في أوقات الســلم وفــي أوقات الراحة 
وفــي األوقــات التــي ليســت فيهــا شــدائد ومصاعــب 
ومواجهــات، يكون مســتعدّاً بعواطفــه بدوافعه ويمتثل 

.Qلإلمام
كمــا نحــن عليــه اآلن مثــًا، وفــي وقتٍ ليــس فيه 
شــدّة، ليــس فيــه حــرب، ليــس فيــه تكليــف، ليــس 
فيــه مصاعــب، ليــس فيه مواجهــات، يكون اإلنســان 
بعواطفه ودوافعه مع اإلمامQ لكن إذا ووقعت الحرب 
وتطلّــب مــن اإلنســان أن يأتــي ويُقاتــل، ربّمــا هنــاك 

أسباب تجعله ال يُقاتل...
 Qوالمرتبــة األعلى وهي أنّــه تمتثل ألوامر اإلمام

وإْن تطّلب ذلك منك أْن تضحّي بكّل ما تملك..
واآلن إلــى  نمــوذج مصغــر -ربمــا- هــذا الــذي 
يعيشــه البلــد اآلن مــن تهديدات عصابــات داعش وما 
هــو مطلوب من المؤمنين من جميــع أبناء البلد، وهو 

امتحان واختبار لنا..
إذا خــرج اإلمــام فنجــد نفــس الشــيء... فاإلمام
Q )فبحسب مضمون الدعاء( ماذا يقول اإلمامQ؟ 

وماذا يريد منا؟
- هل فقط أداء الزيارة والدعاء..

- أْن تأتون لزيارتي وتدعون لي فقط...
- هــل تأتــون للكوفــة لزيارتــي فقــط وتدعــون لي 
)باعتبــار أّن الكوفــة عاصمــة اإلمــام الحجــةQ( إنّه 

يقول..
أنا اطلب منكم أن تخرجوا للقتال..

ربمــا ..ليس في العراق بل في بلــدان بعيدة ..دولة 
االمــام عجل اهلل فرجه الشــريف لــكل العالم .. اطلب 
منــك ان تضحي بما تملك .. تتــرك هذه الدنيا وتترك 

كل شئ لديك وتضحي بنفسك وباوالدك ..
هل فعا ســيمتثل هــذا المؤمن ألمر االمامQ..أو 

ال؟
اآلن.. عندنــا اختبــار وامتحــان.. فــي زمــن دولــة 
ابنهــا  واألم  ابنــه  األب سيشــجع  أّن  فهــل   Qاالمــام
والزوجــة زوجهــا على القتــال؟ هل العائلة تشــجع رب 
العائلــة علــى بــذل المــال، اآلن يوجد ظرف يشــبه _
ربما_ التمهيد لظهور اإلمامQ في طبيعة القتال وفي 
طبيعــة التحديات والمصائب التــي نمر بها، قد يثبط 
البعض وال يشــجع ويضع شــي من التشكيك والضبابية 
فــي طبيعة الموقف المطلوب.. لذلــك نحن في مرحلة 
 ..Qاختبار وامتحان وهو نفس األمر مع دولة اإلمام

دولــة اإلمــامQ دولة تتطلب القتــال.. تتطلب بذل 

المــال والجهــد.. علينــا أْن نســتعد االســتعداد التام... 
اعتقاداتنــا  نقــوّي  أرواحنــا..  نربــي  أنفســنا..  نربــي 

.Qومعرفتنا باإلمام
وأنــا أحــبّ أن أبيّن لكم اآلن نموذجــاً مصغّراً وفي 
الوقــت الحاضــر فربّمــا هــذا الــذي يعيشــه البلــد من 
تهديدات عصابات )داعش( اآلن، وما هو مطلوب من 
المؤمنيــن من جميع أبناء البلد -هذا نموذجٌ وامتحاٌن 
واختبــارٌ لنــا- فــإذا خــرج اإلمــام نجــد نفس الشــيء 
فمــاذا يقــول اإلمــام مــاذا يقــول؟ يقــول أدّوا الدعــاء 
والزيــارة فقــط في الكوفة؟ تأتــون وتزورونني وتدعون 
لي؟ إنّه يقول: أنا أطلب منكم أْن تخرجوا للقتال ربّما 
ليس في العراق بل في بلدان بعيدة، فدولة اإلمام لكّل 
العالــم، وفي بلــدانٍ بعيدة أطلب منك ايّها المؤمن أْن 
تضحّــي بمــا تملك، أْن تتــرك هذه الدنيــا، تترك كّل 
شــيء لديك وتضحّي، بنفســك بأهلك بأوالدك، هل 

فعًا سيمتثل هذا المؤمن ألمر اإلمامQ أم ال؟؟.
اآلن عندنــا هنــا، اختبــارٌ تمهيــديّ هــذا اختبــارٌ 
وامتحاٌن تمهيديّ لمســألة ما يقع في زمن دولة اإلمام

Q، فهــل أّن األب سيشــجّع ابنــه؟ هــل األم ستشــجّع 
ابنهــا؟ هــل الزوجة ستشــجّع زوجها علــى القتال؟ هل 
أّن العائلــة تشــجّع ربّ العائلــة على بــذل المال؟ فاآلن 
إخوانــي نحــن في ظــرفٍ يشــبه ربّمــا التمهيــد لظهور 
اإلمــامQ، في طبيعة القتال، فــي طبيعة التحدّيات 
والمصاعــب التــي نمــرّ بها، قــد يثبط البعــض، وقد 
ال يشــجّع ويضــع شــيئاً مــن التشــكيك والضبابيــة فــي 
الموقــف المطلــوب، لذلــك نحــن فــي مرحلــة اختبار 
 ،Qوامتحــان ونفس الشــيء ســيكون مع دولــة اإلمام
والحظــوا البيعــة الصادقــة والعهد الصــادق مع اإلمام
Q فقــد بيّنته بعضُ اآليات القرآنيــة التي إن تُرِجمَت 
مــن خال نصــوص هذا الدعــاء كان اإلنســان صادقاً 
فــي والئــه لإلمــام الحجّــةQ )ِإنَّ اهللََّ اشْــتَرَٰى مِــنَ 
اْلمُؤْمِِنيــنَ أَنُْفسَــهُمْ وََأمْوَاَلهُمْ ِبَأنَّ َلهُــمُ اْلجَنََّة...( هذا 
العهــدُ والعقــدُ عقدُ البيــع مع اهلل تعالــى ومع اإلمام، 
فمــا هــو هــذا العقد؟ طرفــان نفس أهل مــال وولد في 
مقابل ثمن ما هو هذا الثمن؟ بأّن لهم الجنّة، ما هي 
شــروط العقــد؟ ما هي التزامات العقــد؟ )يَُقاتِلُوَن فِي 
ِ َفيَْقتُلُوَن وَيُْقتَلُوَن( أنا ال أذهب فقط من أجل  سَِبيِل اهللَّ
أْن أنال الشــهادة، نعم مطلوبٌ أن أندفع وأكون جريئاً 
وشجاعاً ولكن عليّ أن ُأقاتل أوّالً حتّى أحّقق الهدف في 
القضــاء على أعداء اإلســام، ثمّ بعــد ذلك إن كانت 
هــذه الوســيلة تــؤدّي الــى قتلي فأهــًا بهــذه النهاية، 
لذلــك قــدّم )َفيَْقتُلُــوَن ويُْقتَلُوَن( ليس مــن الصحيح أن 
أرمــي نفســي في القتــل من أجــل أن أنال الشــهادة بل 
أحاول أن أهيّئ كّل الوســائل لدحر األعداء وقتلهم ثمّ 
ُأقتــل بعد ذلــك، )َفيَْقتُلُوَن وَيُْقتَلُوَن وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي 
 ِ التَّــوْرَاةِ وَاإْلِنِْجيــِل وَاْلُقــرْآنِ وَمَــنْ أَوَْفٰى ِبعَهْــدِهِ مِنَ اهللَّ
لِكَ هُــوَ اْلَفوْزُ  َفاسْتَبْشِــرُوا ِببَيْعُِكــمُ الَّذِي بَايَعْتُــمْ ِبهِ وَذَٰ

اْلعَظِيمُ(... الى آخر هذا الدعاء.

الشيخ الكربالئي يتحدث حول والدة اإلمام  
املنتظرQ ويبني أهمية دعاء العهد

تتمة...

الطالقــان  أحاديــث  إّن 
أصحــاب  عــن  تتحــدّث 
إاّل   Qللمهــدي خاصّيــن 
أنّها التحدّد عددهم, وقد 
تضمّنــت هــذه األحاديث 
وخصائــص  صفـــــــــــــــات 
عظيمة لهؤالء, األولياء 
واألنصار, إذ انّهم يعرفون 
اهلل تعالــى، وأهــل بصائر 

ويقيــــــــــــــــن



3اسئلة وبحوث

ما هي حقيقة التوقيع وهل يمكن تزويره؟
عمار يونس حليو

السؤال:
ماهــي ماهيــة التوقيــع المقدس الــذي يصدر من اإلمــام المهديQ الذي صدر للنــواب األربعة 
فــي عصــر الغيبــة الصغرى، هل هو مجرد توقيع أو ختم أو لــه خصوصية ُأخرى من إعجاز بحيث لم 

يستطع أحد في زمن الغيبة الصغرى تزويره.
الجواب:

المراد من التوقيع هو ما كان يكتبه الخليفة أو الملك أو األمير أو السلطان أو الوزير تعليقاً على 
كتاب أو رقعة أو ملتمس بتوقيعه بجملة أو عدة جمل قصيرة هي جوابات الكتاب أو الرقعة، يذيلونها 
باسمهم على صورة توقيع، ويكون الجواب أو التوقيع امّا على ظهر الرقاع أو في حاشيته، وقد يكون 
في هذه الحالة شــعرًا، أو نثراً مســجوعًا، أو مثًا ســائرًا، أو حكمة بليغة، أو آية كريمة، أو حديثاً 

شريفاً.
- وقــال فــي )مجمــع البحريــن( 535/4: أو هو مــا يوقع في الكتــاب من الجــواب، ومنه توقيع 

.Qاإلمام العسكري
- ومنــه يتضــح أّن توقيعــات اإلمــام المهــديQ هــي مــا كان يذكــره بخطــه من جواب االســئلة 

والعرائض بواسطة نوابه من الكلمات القصار في مختلف ميادين المعرفة.
وامّــا عــن عدم تزويــره فباعتبار أّن تلك التوقيعــات كان نقلها منحصراً بالنــواب األربعة لإلمام

Q، وهم كانوا على درجة عالية من الوثاقة بحيث ال يحتمل فيهم التزوير والكذب.
***

هل ما يحصل اآلن من أحداث هو الهرج والمرج الذي ذكرته الروايات؟.
العلوية ام ياسين

السؤال:
أود أْن أعــرف كل ماســيحدث فــي العــراق قبــل ظهور اإلمــام المهديQ وبالذات فــي محافظة 
النجــف األشــرف. وهل ماهو حاصل اآلن من أحداث هو من ضمــن الهرج والمرج الذي تذكره بعض 

الكتب؟.
الجواب:

وردت عدة روايات تشــير إلى حال النجف األشــرف في تلك الفترة، منها ما ورد عن أبي جعفر
Q: )يدخل الكوفة وبها ثاث رايات قد اضطربت، فتصفوا له، ويدخل حتى يأتي المنبر فيخطب 

فا يدري الناس ما يقول من البكاء...( )اإلرشاد للشيخ المفيد ص380(.
وما عن أبي عبد اهللQ انّه قال: )كأني بالقائمQ على نجف الكوفة وقد لبس درع رســول اهلل
N فينتفض هو بها فتســتدير عليه فيغشّــيها بخداجة من اســتبرق، ويركب فرســاً ادهم بين عينيه 
شمراخ فينتفض به انتفاضة ال يبقى أهل باد إال وهم يرون انّه معهم في بادهم فينشر راية رسول 

اهللN، عمودهــا مــن عمود العرش وســائرها من نصــر اهلل، ال يهوي بها إلى شــيء أبداً إال أهلكه 
اهلل...( )البحار ج52 ص 328 ب27 ح48(.

.Qوهكذا ماورد من اعتراض البترية على اإلمام
امّــا عــن تطبيق بعض العامات والروايات فا جزم بذلــك وال دليل عليه، وعلى كل حال ينبغي 
للمؤمن أْن يوّطن نفسه على تحمّل مسؤوليات يوم الظهور وأْن يزيد من معارفه المهدوية ليكون على 

.Qبيّنة من أمره إذا ما ظهر مواله المنتظر
***

إذا كان السفياني معروفًا انّه هو فكيف يرضى الناس بمبايعته؟.
سنان علي محمد

السؤال:
هل يكون السفياني رجًا معروفاً عند خروجه بانّه هو السفياني أو ال؟ وإذا كان معروفاً بانّه هو 

السفياني فكيف يرضى بعض الناس بمبايعته؟.
الجواب:

إّن الســفياني يعــرف مــن خــال منهجــه العدائــي التباع أهــل البيــتK، مضافاً إلــى خروجه 
والخراساني واليماني في سنة واحدة وشهر واحد ويوم واحد وسباقه معهم إلى الكوفة.

فقد ورد عن اإلمام الباقرQ في رواية طويلة: )...حتى يخرج عليهم الخراســاني والســفياني، 
هــذا مــن المشــرق وهذا من المغرب، يســتبقان إلى الكوفة كفرســي رهان، هذا مــن هنا وهذا من 

هنا...( )الغيبة للنعماني ص261 ب14 ح13(.
على أّن خروجه سيكون قبيل ظهور االمام المهديQ، بأشهر معدودة، إذ خروجه سيكون في 
رجــب، كمــا جاء ذلك عن اإلمام الصادقQ: )إّن أمر الســفياني مــن األمر المحتوم، وخروجه في 

رجب(. )كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص650 ب57 ح5(.
وعندما يسمع بظهور اإلمامQ يبعث خلفه بعثاً إلى المدينة، وبعدها إلى مكة فيحصل الخسف 

بجيشه في البيداء.
كمــا جاء ذلك عن اإلمام الباقرQ: قال: )ويبعث الســفياني بعثــاً إلى المدينة، فينفر المهدي

Q منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني أّن المهديQ قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشاً على 
اثره، فا يدركه حتى يدخل مكة... فينـزل أمير جيش السفياني البيداء، فينادي منادٍ من السماء: 
ياســماء، أبيــدي القوم، فيخســف بهم فا يفلــت منهم إال ثاثــة نفر...( )غيبــة النعماني ص290 

ب14 ح67(.
***

هل يوجد ذكر للمسيح الدجال في روايات أهل البيتK؟
سيد هادي زكي العلوي

السؤال:
بحثت في أحاديث أهل البيتK ولم أجد ذكراً للمسيح الدجال، فقط وجدت السفياني، فهل 

هناك 
للمســيح  ذِكــر 

الدجال؟.
الجواب:

جــاء عــن اإلمــام أميــر المؤمنيــنQ فــي حديثــه عــن 
الدجال  وصفاته: )يخوض البحار وتســير معه الشــمس، بين يديه جبل 

وخلفــه جبــل أبيــض يرى النــاس أنه طعام، يخــرج حين يخرج في قحط شــديد تحته مــن دخان 
حمــار أقمــر، خطــوُة حمارهِ ميل تُطوى لــه األرض منهًا منهًا ال يمر بماٍء إال غــار الى يوم القيامة 
ينــادي بأعلــى صوتــه يَســمع ما بيــن الخافقين من الجــن واإلنس والشــياطين يقول: إلــى أوليائي أنا 
الــذي خلق فســوى وقــدر فهدى أنا ربكم األعلى، وكذب عدو اهلل إنه أعور يطعم الطعام ويمشــي في 

األسواق(. )كمال الدين ج2 ص525(.
وجــاء عنــه أيضــًاQ قوله: )يخــرج-أي الدجال- من بلدة يقــال لها: أصفهان مــن قريةٍ تعرف 

باليهودية. )كمال الدين ج2 ص525(.
وجــاء عــن رســول اهللN قولــه: )يخــرج الدجــال يخرج من قبل المشــرق مــن مدينة يقــال لها 
خراســان يتبعــه اقــوام كأن وجوههم المجــان المطرقة(.)الماحم البن طــاووس: ص300(، وهي 

رواية عامية أيضاً رواها احمد في مسنده وغيره.
وروي أنــه دخــل على اإلمــام الباقرQ رجل من خراســان فقال له: )ياخراســاني، تعرف وادي 
كــذا؟ قــال: نعــم. قال تعرف صدعاً في الوادي من صفته كذا وكــذا؟ قال: نعم. قال: من ذلك يخرج 
الدجال(. )البحار ج52 ص190(، وهي ضعيفة السند اذ ورد في سندها )عن شعيب بن غزوان عن 

)Qرجل عن ابي جعفر
***

هل وقع شيء من عالمات الظهور حتى اآلن أو ال؟.
محمد رشيد حسن

السؤال:
هل تأكدت لديكم عامة من عامات الظهور لحد اآلن؟.

الجواب:
إْن كنت تقصد من العامات الحتمية فهي لم تتحقق، وإْن كنت تقصد غير الحتمية فهذه تحقق 
منهــا العديــد، كهــاك بني العباس، وكبناء جســر في بغــداد، وغيرها من العامــات التي ذكرها 

الشيخ المفيدH في )إرشاده(.

Qاألسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
ما هي حقيقة التوقيع وهل يمكن تزويره؟

هل ما يحصل اآلن من أحداث هو الهرج والمرج الذي ذكرته الروايات؟.
إذا كان السفياني معروفًا انّه هو فكيف يرضى الناس بمبايعته؟.

هل يوجد ذكر للمسيح الدجال في روايات أهل البيتK؟
هل وقع شيء من عالمات الظهور حتى اآلن أو ال؟.

يف أروقــة املكتبة املهدوية 

اب
كت

يف 
ءة 

قرا

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

يف رحاب املهديQ، قراءة يف املعرفة املهدوية
ملؤلفه السيد علي السيد محمد الحسيني الصدر

الكتــاب مــن سلســلة )اعــرف إمامــك( ومــن تقديم 
وإصدار مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

Q في النجف األشرف.
الكتــاب فــي طبعتــه األولــى 1429هـــ 130  يحتــوي 

صفحة من القطع الرقعي.
وجاءت مواضيعه في ثاثة فصول :

الفصــل األول: في البدء، وفيــه: الظهور، العائم 
المحتومــة:  فالعائــم  المقترنــة،  القربــة،  العامــة، 
الصيحة، الســفياني، الخســف، اليماني، قتل النفس 
الزكيــة ثم العائم غير المحتومة كخروج راية الحســني 
وخســوف القمر وكسوف الشــمس، وكثرة األمطار، ثم 

الموت األحمر واألبيض.
والفصــل الثاني: القيــام المقدس، وفيه: من تجمّع 
األصحــاب، أو الخطبــة العصمــاء، البيعــة الكريمــة، 
مكــة  فــي  اإلصاحيــة:  المســيرة  ثــم  اإللهيــة،  القــوة 

المكرمة، المدينة المنورة، فالكوفة العاصمة.
امّــا الفصــل الثالــث فيتضمّن: دولة اإلمــام المهدي

Q )بتفاصيلها(، وتكاملها.
يقول السيد المؤلف في )الظهور(:  -

)حينما يجيء صاحب العصر وناموس الدهر.. تكون 
تلك البشــرى الســائرة إيذاناً بنهاية دور الغيبة، وبداية 

الدولة الحّقة التي بشّر بها األنبياء ووعدتها كتب السماء.
الظلــم  النتهــاء  إعانــاً  المشــرّف  الظهــور  ذلــك  ويكــون 

والفساد، وانتشار العدل والرشاد.
وهــي  الحيــاة،  ألســعد  إقامــة  المبــارك  قدومــه  ويكــون 

الحضارات، في خير الدنيا وفوز األخرى(.
ويقول المؤلف في موضوع )متى يظهر؟(:  -

)اقتضــت الحكمــة اإللهيــة البارعــة أْن يكــون وقــت ظهــور 
اإلمام المهديQ مختفياً عن الناس كخفاء ليلة القدر.

ولم يوّقته نفس أهل البيتK، بل منعوا عن التوقيت(.
ويقول في موضوع )العائم المقترنة(:  -

الظهــور  مــن  جــداً  قريبــة  خاصــة  عامــات  )وهــي 
المبارك،تحــدث فــي نفــس ســنة الظهــور أو الســنة الســابقة 

عليه، وهي على نوعين، محتومة، وغير محتومة(.
)الخطبــة  موضــوع  فــي  المؤلــف  الســيد  ويقــول   -

العصماء(:
)وممــا يمتــاز به حجّة اهلل، أْن يكــون قيامه من بيت اهلل، 
ويبــدأ فــي نطقــه بــكام اهلل فيلقي خطبتــه الموجّهــة إلى إهل 
مّكة، وإلى المســلمين وإلــى الخلق أجمعين.. وإّن أوّل ما ينطق 

ِ خَيْرٌ َلُكمْ ِإْن ُكنْتُمْ مُؤْمِِنينَ(. به قوله تعالى: )بَقِيَّتُ اهللَّ
ويقول مؤلف الكتاب في موضوع )القوة اإللهية(:  -

اإللهيــة  بالقــوّة  مــزوّد   -Qالمهــدي اإلمــام  -أي  )وهــو 
القاهرة، والمدد الســماوي المظّفــر والميراث النبوي الباهر. 
وبهــا يخضــع لــه الــكل، ويهيمــن علــى الجميــع، ويغلــب علــى 

العالم(.
ويقول المؤلف في )دولة اإلمام المهدي(:

)هــي دولــة اهلل تعالــى ودولــة أهــل البيــتK، والدولــة 
الكريمة، والدولة الشريفة، ودولة الحق، كما جاءت تسميتها 

في األحاديث المباركة(.
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الـــفــــــــــــرات

الفــرات نهر كبير معروف, يجري غرب آســيا,ينبع من بحيرة )وان(  
وجبــال )أرارات( و )قــره صــو( شــرق تركيــا, ثــم يجــري مخترقــاً جبــال 
طوروس فيمر بسوريا, ويدخل العراق عند بلدة القائم, ثم يجري ليلتقي 
بنهر دجلة عند القرنة,ليصبّا في شــط العرب. ويبلغ طول نهر الفرات من 

منبعه حتى المصبّ حوالي )2700كم(.
وقــد ورد لهــذا النهر ذكر في حركة الظهــور المهدوي المقدّس, حيث 

تعبر بعض الجيوش هذا النهر, كذلك ما يحدث وما يظهر فيه آنذاك.
_ عن أبي عبد اهللQ قال:

)عام أو سنة الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزّقة الكوفة(.
_ عن الباقرQ أنّه قال:

)إّن معه كنزا بالطالقان ليس بذهب وال فضة اثنى عشر ألفاً بخراسان 
شــعارهم أحمد أحمد, يقودهم شــاب معه بني هاشــم على بغلة شــهباء, 
عليــه عصابــة حمــراء كأنّــي أنظر إليــه عابراً الفــرات, فإذا ســمعتم ذلك 

فأسرعوا إليه ولو حبواً على الثلج(.
_ عن كعب األحبار قال:

)اليعبر السفياني في الفرات إالّ وهو كافر(.
:Nقال رسول اهلل _

)يوشــك الفرات أْن ينحســر عــن كنز من ذهب ممّن حضــره فا يأخذ 
منه شيئًا(.

_ وعن النبيN قال:
) ينحســر الفــرات عن جبل من ذهــب وفضة فيقتل عليه من كل تســعة 

سبعة فإْن أدركتموه فا تقربوه(.

عبد الرسول زين الدين

آثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بوضوح على أن عقيدة االنتظار ليست عقيدة مجردة بل خرجت 
إلى الواقع لتضع بصماتها على الجدران والبلدان



منوعات 4

خير االماء
اثنــاء تصفحي لمجموعــات الفيس بوك وجدت حواريــة حول رواية 

من )بحار األنوار( نصها:
)ورد عــن أبــي بصير عن اإلمام أبي عبــد اهلل الصادقQ أنّه قال: 
)إذا خــرج القائــم لــم يكــن بينــه وبيــن العــرب وقريش إال الســيف، ما 
يأخذ منها إال الســيف...( )بحار األنوار ج 52 ص355 ؛ غيبة النعماني 

ص234(.
ومدار الحوار كان ضمن االمور اآلتية:

1- هل االمام يقتل العرب با حوار مسبق معهم؟.
2- لمــاذا ليــس بينــه وبيــن العــرب إال الســيف؟ أي لمــاذا حــدّدت 

الرواية العرب وقريش دون غيرهم؟.
3- من هم قريش؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباحث

البــدّ أْن نســأل ونقــول عــن اي مقطع زمنــي تتحــدث الرواية، فاذا 
تمكنّا من تحديد ذلك ستحل اإلشكالية حتماً.

ــــــــــــــــــــــــــــ
قبس

موضوع هام جداً وبودّي التعرف على الجواب من األعضاء.
لماذا يجعل السيف للعرب وقريش؟.

أليس هو عربي ومن نسل قريش؟.
أم ماذا تقول كتبكم؟.

هل ســيترك المســلمين في فــارس وباكســتان وحتى فــي دول أوربا 
وسيقتل بني ملته؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
نور الغائب

اإلجابة على سؤالكم هي نفسها اإلجابة على تساؤل:
لماذا قاتل الرسولN العرب في بدر وتحديدا قريش؟.

أليست قريش عشيرته، فكيف يقاتل عشيرته؟.
والواضح أّن المســألة ليســت مسألة أنساب وقوميات، وانّما مسألة 
ايمــان وعقيــدة ووالء وطاعــة هلل ســبحانه وتعالــى، والفــرق بين عربي 

واعجمي إال بالتقوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو محمد األسدي
خير اإلماء

هــا ســمحتم لي بطرح رأيــي، أرجو التأمّل فيــه وتصحيح الخطأ: 
جزيتم خيراً.

1- لــو صحت الروايات الناقلة لذلك ســنداً فهي مخصصة أكيدًا، 
بمعنى أنّهQ لو وضع الســيف في العرب، فليس المقصود كل العرب، 
ألّن القرآن الكريم يحدد ذلك بالمشركين والكافرين، قال تعالى: )هُوَ 
الَّذِي أَرْسَــَل رَسُــوَلهُ ِباْلهُدَى وَدِيِن اْلحَقِّ لِيُْظِهرَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّهِ وََلوْ َكِرهَ 

اْلمُشِْرُكوَن( )33( سورة التوبة.
وهذا يعني أّن وضعه للســيف سوف ال يكون مختصاً بالعرب، وإنّما 

سيضعه في رقبة كل مشرك ومعاند.
2- وأمّا تخصيص العرب وقريش بالذكر فلعله لما يلي:

   أ- إّن الحجــة علــى العرب وقريش آكد، فيكون حســابهم أشــد، 
تماماً كما كان ثواب وعقاب نساء النبيN مضاعفاً بنص اآلية الكريمة. 
فــإن العــرب وقريش يفهمون لغــة القرآن والروايــات، وال يحتاجون إلى 

تكّلف التعليم.
وفي وضع السيف عليهم قبل غيرهم إشارة إلى ما قالته نور الغائب 

من عدم إيمان المهديQ بالقومية والعنصرية، فجزاها اهلل خيراً.
علــى أّن فيه تهديداً لغيرهم، فمن كانــت عاقته عقائدية صارمة 

حتى مع أبناء جلدته، فكيف بمن هم على غير دينه!.
   ب- إّن أكثر طائفة تحقد على أهل البيتK وتبغضهم هي فرقة 
الوهابيــة، والــكل يعلــم أنهــا نشــأت وما زالت فــي باد الحجــاز، وهم 

عرب، أليس كذلك _إّن غضضنا الطرف عن أّن أصولها يهودية_.
.Kوالخوارج أيضاً من الفرق التي تبغض أهل البيت

وعواصــم المخالفيــن لمذهب أهــل البيتK والذيــن يعملون ضد 
مذهبهــم ليــل نهار هــي في العرب، وأظن أنكم ســمعتم بفــان العربي 
الذي قال أنّه ســيبيع مجوهرات زوجته وال يســمح لدولة شيعية تقوم في 

باد كذا!.
   ج- علــى أّن أكثــر أعــداء أهــل البيــتK فــي زمنهم هــم العرب 
وقريــش، فـــ... ومعاوية ويزيد وأمية وبني العباس، أو ليســوا كلهم من 

قريش!!!.
وابــن ســادس  قتــل الحســينQ هــو مــن قريــش  الــذي  ليــس  أو 

المسلمين!!!.
   د- ويمكــن أْن يكــون المــراد هو المظروف ال الظرف ، بمعنى أّن 
المــراد مــن العرب وقريــش هو مــكان وجودهم ال هم أنفســهم، وذلك 
باعتبــار مــا نــراه اليوم مــن أّن أعــداء أهل البيــتK واإلمــام المهدي
Q قاموا بتجهيز أنفســهم ليوم الظهور، عبر عدة آليات، والتي منها 
احتال الباد التي ذكرت الروايات انّهQ سيظهر فيها أو قريباً منها، 
وبشــتى أنــواع االحتال العلنــي والمبّطن، فإذا ظهــر المهديQ قاتله 
فــي باد العرب قريش، فيكون القتال منســوباً للعــرب وقريش باعتبار 
وقوعــه فــي بادهــم، وهــذا ال يمنــع طبعــاً من مشــاركة بعــض العرب 

.Qوقريش في القتال ضد المهدي
وربمــا يؤيــد هذا االحتمال حصــر الروايات القتال فــي باد العرب 
)العــراق والســعودية وســوريا واألردن وفلســطين وقســم من االهــواز أو 
عبــادان.( وكــذا الروايــات التــي تقــول: إّن الــروم وبني األصفــر يبعثون 

بجيوشهم لقتال المهديQ في باد العرب.
   هـــ- وربمــا يقال إن من الصفات التي غلبت على العرب هي صفة 
اللجاجــة، وعــدم االقتنــاع بالحــق مباشــرة، فهــم أكثر شــيء جداًل، 

وبالتالي ستنقلب هذه الصفات على عاقتهم بالمهديQ سلباً.

ورد عــن صــادق أهل البيتQ وهو في معــرض وصاياه للصائمين في 
شــهر رمضــان: )واجتنبــوا قــول الــزّور والكذب والفــري والخصومــة وظنّ 
السّــوء والغيبــة والنّميمة وكونوا مشــرفين على اآلخــرة منتظرين أليّامكم 
-ظهــور القائــمQ من آل محمّدN- منتظرين لما وعدكم اهلل متزوّدين 

للقاء اهلل(.
فأوصــىQ أْن يعيــش الصائم حالة انتظار الفــرج .. فما العاقة بين 

شهر رمضان وانتظار فرج اإلمامQ...؟.
والجواب سنجعله ضمن عدة تقريبات:

التقريــب األول: للمناســبة بيــن أيــام اهلل )أيــام شــهر اهلل وهو شــهر 
رمضــان( واألئمــةK الذين ورد عنهم بأنهم هم أيام اهلل، في روايةٍ عن 
ابــن بابويــه, أّن الصقــر ابن أبي دلف ســأل ســيدنا علي بــن محمد التقي 

:)Qاإلمام الهادي(
ياسيدي حديث يروى عن النبيN ال أعرف معناه.

قال اإلمامQ: وما هو؟
قال صقر: قوله: ال تعادوا األيام فتعاديكم, ما معناه؟

فقال اإلمامQ: )األيام نحن ما قامت الســموات واألرض، فالســبت 
اســم رســول اهلل, واألحــد أميــر المؤمنيــن وفاطمــة, واالثنيــن الحســن 
والحســين, والثاثاء علي بن الحســين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد

K, واألربعــاء موســى بــن جعفر وعلــي بن موســى ومحمد بــن علي وأنا 
-علــي بــن محمــد-, والخميــس ابنــي الحســن والجمعــة ابن ابنــي وإليه 

تجتمع عصابة الحق(.
التقريب الثاني: إّن من أهم حكم غيب اإلمامQ هو لتمحيص الشيعة 
والمواليــن، وفــي شــهر رمضــان يدخــل المؤمنون فــي دورة تقــوى وطاعة 
وتوجــه وتحمــل كبير، فمع اســتحضار الفرج عند المؤمن ســيكون شــهره 

.Qدورة تمحيص مهمة في تقريب وتعجيل فرج اإلمام
التقريــب الثالــث: للمشــابهة بيــن الحالــة اإليمانيــة وحالــة التوجّــه 
والطاعة التي يعيشــها المؤمنون في شــهر رمضان مع األيام اإليمانية التي 
سيعيشونها في عصر حضور وظهور اإلمامQ، وكأّن اإلمامQ يحسسهم 
ويذوقهــم أليام اإلمام المهديQ وهم في الغيبة من خال شــهر رمضان 

المبارك.

عطــش  بيــن  للمقاربــة  الرابــع:  التقريــب 

الجســد للماء أثناء صيام شــهر رمضان 
وعطــش الــروح للمــاء المعيــن الــذي 
جاءت به اآلية المباركة )ُقْل َأرََأيْتُمْ ِإْن 
َأصْبَــحَ مَاؤُُكــمْ َغوْرًا َفمَــنْ يَْأتِيُكمْ ِبمَاٍء 
مَعِيٍن( حيث ورد في تفســيرها برواية 
شيخ الطائفة الصدوقH يقول إّن الماء 

.Qالمعين هو الحجة ابن الحسن
التقريب الخامس: لعل فيه إشــارة إلــى انتظار الصيحة والتي هي من 
عامات الظهور الحتمية، وانّها تحدث في شــهر رمضان، فعن أبي عبد 
اهللQ قــال: )الصيحــة التــي في شــهر رمضــان تكون ليلــة الجمعة لثاث 

وعشرين مضين من شهر رمضان(.
اللهم اجعلنا من المنتظرين لفرح إمامنا في شهرك الكريم.

الحوار املهدوي

ملاذا ليس بينه وبني العرب إال السيف؟؟

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

المهديQ االتي:

www.m-mahdi.info/forum/

يحيى غالي ياسين. . . . .

العالقة بني شهر رمضان وإنتظار الفرج

عـــام 1960  الــرحــمــن  عــبــد  أم  ولـــدت 
للمياد بالجزائر العاصمة ونشأت في أسرة 
اإلسام  دين  تعاليم  في  متشدّدة  تكن  لم 
العوائل  من  لكثير  بالنسبة  الحال  هو  كما 
الجزائرية. وذلك نتيجة ما فعله االستعمار 
أكثر  للجزائر  احتاله  دام  الذي  الفرنسي 

من مائة وثاثين عاماً.

على  الرحمن  عبد  أم  األخــت  حصلت 
ليسانس التعليم الثانوي، واشتغلت بتدريس 
مادتي الكيمياء والفيزياء في المعهد العالي 

لألساتذة.
أول الغيث:

تقول األخت أم عبد الرحمن:

حيث  زوجي  مع  الجزائر  بلدي  غــادرت 
بزيارة  معاً  قمنا  وهناك  سوريا  إلى  وصلنا 

.Pمرقد السيدة زينب الكبرى
في تلك اللحظة اخذتني رعشة الحزن 
لما حّل بالسيدة زينبP وآل بيت الرسول

الفطرة  تحرّكت  عاشوراء،  يوم  بُعيد   N
الدفينة والحب العميق في قلبي الذي اودعه 
اهلل  وبحمد   ،Nالــرســول آل  اتــجــاه  اهلل 
وعونه صارت نقطة التحول في حياتي. وقد 

كانت هذه الهبة اإللهية أجمل وأفضل نعمة 
انعمها اهلل عليّ وعلى اسرتي، إضافة إلى 

نعمه وفضله الدائم.
التحوّل الخير:

تــقــول الــســيــدة أم عــبــد الــرحــمــن عن 
استبصارها:

إيران،  إلى  وتوجهّنا  سوريا  تركنا  لقد 
فبدأت اطالع مع زوجي كتب التاريخ والسيرة 
واتعرّف على سر اإلمامة، فاستغربت كيف 

حجبت الحقيقة عن الناس.
 Nمحمد آل  مــذهــب  أّن  عــرفــت  لقد 
تفتقدها  ما  االيجابيات  فيه من  هو مذهب 
الحقّ،  المذهب  وأنّــه  األخــرى،  المذاهب 
هناك.  المذهب  لهذا  اتّباعي  كانت  لذلك 

النّه أحقّ باالتّباع. 

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 

أم عبد الرحمن - مالكية- الجزائر

تجسّــد المهدويــة نموذجاً مصغّــراً للمعاد. 
ففضــًا عن كــون ظهــور اإلمامQ وعــد اهلل، 
واهلل ال يخلف الميعاد، كما جاء في بيان األئمة
K، حيــث هو من المحتوم ال الموقوف، فإنّه
Q حيــن ظهــوره ســيتوّلى مــع أنصــاره عمــران 

األرض وإنجاز رسالة االستخاف. 
وتحكــي التعاليــم الدينية حــول المهدي أنّه 
ســينجز ما يشــبه جنّة علــى األرض، من حيث 
ما يكون في زمانه من الخيرات، وأيضاً سيقيم 
مــا يشــبه نــاراً لمعاقبــة المفســدين والبطــش 
باالســتكبار. ولذلك ســمّي مهدياً ألنّه يدعو إلى 
أمــر خفي، فيحاســب النــاس بعلمــه ال بظاهر 
حالهــم. فيثخــن فــي معاقبــة المتمرّديــن عــن 
الحــق، ويطاردهــم فــي كل الدنيــا، ليجسّــد 
بذلك عنوان المعاد بشــّقيه: الســعادة والشقاء. 
فعــن غزال بــن عمر قال: ســمعت أبــا عبد اهلل
Q يقــول: )إّن قائمنــا إذا قام أشــرقت األرض 
بنــور ربهــا واســتغنى النــاس ويعمــر الرجل في 
ملكــه... الخبــر(. كمــا يقابلــه مــا جاء فــي قول 
الكريمــة  لآليــة  تفســيراً   Qالصــادق اإلمــام 
)يُعْرَفُ اْلمُجِْرمُوَن ِبِســيماهُمْ َفيُؤْخَُذ ِبالنَّواصِي 
وَاأَلْقداِم(، قــال: )يقتل المنافقين والكفار في 
ذلــك اليــوم بســيف عدالــة المهــديQ(. فمن 
عزّ عليه تصوّر المعاد األكبر، أمكنه اســتيعاب 
مفهومــه وإمكانــه مــن خــال المعــاد األصغــر. 

فيكون المهدي بهــذا الصنيع عنوان لطف يعزّز 
عنــد النــاس عقيــدة المعــاد. وأيضــاً نموذجــاً 
تتحّقــق معــه مضاميــن المعــاد األكبــر؛ حيــث 
مظاهــر النشــأة األخــرى علــى صعيــد العمران 
والنضــج العقلــي الكبيــر والتحــوّل األعظــم في 
حياة البشــر، واالرتقاء في أســباب الســماوات 
واألرض. ففيــه اإلثابة، وفيــه النقمة والعذاب. 
فــكل مــا كان يتحــدّث عنــه القــرآن على لســان 
أنبيائــهK بالقــوة ســيتحّقق بالفعــل فــي زمن 
الظهور ودولة المهدي العظمى. ويؤّكد على أنّها 
حالة تغيير كبرى في عالم الناس، قول اإلمام
Q: )إذا قــام القائــمQ جــاء بأمــر غير الذي 
كان(. لــذا حــقّ أْن نقــول: إّن المهدويــة انتقــال 
الحقائق النبوية ومجد الرســاالت من القوة إلى 
الفعــل. فهــي اللحظــة األوج فــي تحقــق مقاصد 
الرســاالت. فتكون المهدويــة مصداقاً لمقاصد 
الشريعة وحكمة الرسالة. ولذا قال عنها تعالى: 
ِ خَيْرٌ َلُكــمْ ِإْن ُكنْتُمْ مُؤْمِِنينَ(. وحيث  )بَقِيَّــتُ اهللَّ
ال شيء يتغير سوى أّن المهدي إنّما سمي كذلك 
ألنّــه يهــدي إلــى أمــر خفــي، فإنّــه سيحاســب 

الظالمين بعلمه ويطالهم بإعجازه.
وســوف تكون دولته العظمى نموذجاً لكل ما 
كانــت تهفــو إليه قلــوب األنبياء واألمــم قاطبة. 
أليــس من لطفــه تعالى وعدلــه أْن يظهر للناس 
مــا كان يقصده من أمــر بعثه المتواتر للرســل؛ 

حتى يكون ذلك في ذاته حجّة على العباد. 
إّن دولــة المهــدي العظمــى تظهــر بــأّن مــا 
دعــا لــه األنبيــاء ممكــن التحقــق علــى األرض. 
هلل  حجــة  ودولتــه   Qالمهــدي يكــون  وبذلــك 
علــى النــاس، حتــى ال يقــال إّن مــا دعــت إليــه 
الرســاالت كان عصــيَّ التحقــق علــى األرض، 
فــكان المعاد المهدوي األصغــر حلقة كبرى في 
مسلســل الحجية المتواتــرة. فا يحتج على اهلل 
بعــد تحقــق دولتهQ أحد، على أســاس إمكان  
والشــرائع  والرســاالت  النبــوات  دولــة  تحقــق 
اإللهية متى شاء الناس. وال يحتج أحد على اهلل 
بعد المهديQ، على أساس أنّها اللطف الذي 
مّكن فيه للمؤمنين ويسرّ لهم سبل الطاعة؛ فا 

يكفر بعد ذلك إالّ شقي. 
فدولــة المهــدي تأخذهم بالحكــم الواقعي 
ال  وبالقــوة  بالظــن،  ال  بالعلــم  وتحاســبهم 
باالختبــار، وهــي رحمــة اهلل التــي ترفــع مــن 
قــوة اللطــف، حتــى تــكاد تجبــر النــاس علــى 
ورود مــوارد الســعادة، حيــث ال دولــة بعــد هذه 
الدولة يرتجــى فيها خير الدارين، أو على قول 
الصــادقQ: )دولتنــا آخــر الــدول، ولــن يبقى 
أهل بيت لهم دولة إالّ ملكوا قبلنا لئّا يقولوا إذا 
رأوا ســيرتنا إذا ملكنا ســرنا مثل ســيرة هؤالء. 

وهو قوله تعالى: )وَاْلعاقِبَُة لِْلمُتَّقِينَ((.

. . . . . هاني إدريساملهدوية واملعاد



5متابعات

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

ّ

العراقية  االستخبارية  بالجهود  العليا  الدينية  المرجعية  أشــادت 
داعش  هيأتها  التي  المفخخة  السيارات  من  عدد  اكتشاف  إلى  أدت  التي 
سواء  العاقة  ذات  الجهات  دعت  الحق،كما  وقت  في  ببغداد  لتفجيرها 
في الحكومة او في مجلس النواب إلى دراسة األداء السياسي والعسكري 
الدولة  لمفاصل  والقضائي  واالجتماعي  واالقتصادي  واإلداري  واألمني 
المهمة في الفترة التي سبقت انتكاسة العام الماضي واحتال الموصل، 
المزيد من االهتمام  العاقة لبذل  المرجعية من الجهات ذات  كما دعت 
للكشف عن مصير المغدورين في قاعدة سبايكر والمجهول مصيرهم في 

أسرع وقت ممكن.
وقال ممثل المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( خال الخطبة الثانية 
لصاة الجمعة في 24/شعبان/1436هـ الموافق 2015/6/12م بما نصه:

واالستخبارية  األمنية  األجهزة  جهود  أثمرت  الماضية  األيــام  )فــي 
داعش  عصابات  هيأتها  التي  المفخخة  السيارات  من  عدد  اكتشاف  عن 
تحت  المبارك  رمضان  شهر  حلول  عند  بغداد  في  لتفجيرها  اإلرهابية 

مسمى من مسمياتها الباطلة )غزوة رمضان((.
وكان للجهد االستخباري الدور األكبر في ذلك بهمّة وغيرة وإخاص 
بالنهار لكشف  الليل  الذين واصلوا  ضباط األجهزة االستخبارية واألمنية 
تحرك هذه العجات المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها وتتأكد من خال 

األعمال  هــذه  من  الحد  في  االستخباري  للجهد  القصوى  األهمية  ذلــك 
وممتلكاتهم  المواطنين  أرواح  حموا  الذين  األبطال  فلهؤالء  اإلجرامية، 

بعملهم هذا كل شكر وتقدير وعرفان.
مدى  األمنيين  المسؤولين  من  عدد  أوضح  )لقد  الكربائي  وأضــاف 
حديثة  تقنية  بمعدات  االستخبارية  األجهزة  لتزويد  الضرورية  الحاجة 
تسهل كثيراً كشف تحركات اإلرهابيين في تفخيخ السيارات ونقلها، مع أّن 
اثمان تلك المعدات ليست بالكبيرة ويمكن توفيرها بتخفيض ما خصص 
ونحوها  والتأثيث  واإليفاد  الضيافة  كمخصصات  بالضرورية  ليست  ألمور 

في بعض الدوائر(.
وأضاف خطيب جمعة كرباء من الصحن الحسيني الشريف أن في 
انتصارات مهمة لقواتنا البطلة من الجيش  األيام الماضية تحققت أيضاً 
والشرطة االتحادية والمتطوعين في منطقة بيجي،كما حققت هذه القوات 
بمساندة أبناء الشعائر الغيارى تقدماً ملحوظاً في محيط مدينة الرمادي، 
فلجميع هؤالء األعزة كل الشكر والتقدير مصحوباً بالدعاء إلى اهلل العلي 
القدير ان يحفظهم ويحميهم ويحقق المزيد من االنتصارات على أيديهم. 
المزيد من  األمنية بمختلف صنوفها  المرجو من األجهزة  أن  إلى  مشيراً 
اليقظة والحذر والتنبه ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك- لتفويت 
في  إرهابية  عمليات  تنفيذ  محاوالتهم  في  داعش  عصابات  على  الفرصة 

من  المزيد  وسفك  األمن  لزعزعة  المناطق  من  وغيرها  بغداد  العاصمة 
دماء المواطنين األبرياء أو محاوالتهم مهاجمة بعض المناطق الرخوة في 
جبهات القتال من اجل التعويض عن هزائمهم وخسائرهم لمناطق أخرى 

كمدينة بيجي وغيرها.
على  داعش  عصابات  الستياء  األولــى  السنوية  الذكرى  وبخصوص 

مدينة الموصل قال الشيخ عبد المهدي الكربائي بما نصه: 
)تمر علينا في هذه األيام الذكرى السنوية األولى الستياء عصابات 
دعا  مما  أخرى،  لمناطق  وتهديدها  وغيرها  الموصل  مدينة  على  داعش 
المرجعية الدينية العليا لدعوة العراقيين بجميع مكوناتهم وطوائفهم إلى 
التطوع وااللتحاق بالقوات المسلحة لحماية البلد وتخليصه من هذا الباء 
العظيم. وقد أثمر ذلك -بفضل اهلل تعالى- خال الشهور الماضية عن 
حيث  داعــش،  عصابات  عليها  استولت  التي  المناطق  من  الكثير  تحرير 
أبلى الغيارى في القوات المسلحة العراقية ومن التحق بهم من المتطوعين 
وأبناء العشائر األصيلة باًء حسناً في الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته 
وتضحياتهم  واستبسالهم  وصبرهم  بصمودهم  مهمة  انتصارات  وحققوا 
الكبيرة الغالية، ومن المؤكد أن ما ننعم به من امن واستقرار في الكثير 
من المحافظات فإنما هو بفضل تضحيات وجهود هؤالء األبطال وما قام به 

عامة المواطنين من تقديم الدعم لهم ولعوائلهم.

وطالب ممثل المرجعية الدينية العليا من قواتنا المسلحة البطلة إدامة 
زخم تقدمها وانتصاراتها بالتهيؤ المناسب لتحرير سائر المناطق بأسرع 
ضرورة  على  مجدداً  التأكيد  مع  واالستعدادات  اإلمكانات  به  تسمح  ما 
تحرير  في  المناطق  أهالي هذه  ممكنة من  الفرصة ألكبر مشاركة  توفير 

مناطقهم(.

المزيد  لبذل  االستخبارية  األجهزة  العليا  الدينية  المرجعية  دعــت 
الشخصية  الــقــدرات  وتطوير  وتعزيز  العدو  تحركات  لرصد  الجهد  من 
طريق  عن  للتزويج  النساء  بعض  أخذ  المرجعية  اعتبرت  كما  لمنتسبيها، 
مستنكر  أمر  العشائرية  النزاعات  بعض  حل  اجل  من  بالفصلية  يسمى  ما 

أخاقاً وشرعًا
الخطبة  خال  الصافي  احمد  السيد  السيستاني  المرجع  ممثل  قال 
الثانية لصاة الجمعة اليوم في 17/شعبان/1436هـ الموافق 2015/6/5م. 
إن أخذ بعض النساء للتزويج عن طريق ما يسمى بالفصلية من اجل 
السيد  وشرعًا، وقال  أمر مستنكر أخاقاً  العشائرية  النزاعات  حل بعض 

احمد الصافي بهذا الخصوص ما نصه: 
والحمد هلل وقد  الكثير  الشيء  الحضاري  التراث  بلدنا يحمل من  )إّن 
ذلك  انعكاس  من  والبــد  ومتعددة  كثيرة  أمــور  اإلرث  هذا  بناء  في  ساهم 
على عموم مجتمعنا واننا لنعتز بالتركيبة االجتماعية الموجودة في بادنا 

التركيبة،ولقد  واسعة من هذه  تحتل مساحة  العشائر  ولعل  وجوداتها  بكل 
ساهمت هذه العشائر الكريمة في الحفاظ على الطباع العربية األصيلة من 
وأمثال ذلك  الضيف،  وإقراء  الكبير  واحترام  والكرم  والشهامة  الشجاعة 

من األخاق الفاضلة التي يقرّها الشرع والعرف(.
وأضاف )قد تحدث بعض االحتكاكات والمشاجرات بين أبناء العشائر 
لسبب او آلخر وقد يسعى البعض لفض هذه النزاعات وإصاح ذات البين 
الكريمة متقدمة دائماً في  العشائر  أْن تكون  وهو أمر حسن،وحرصاً على 

الفضائل نود أْن نبين األمور التالية:
العشائر  أزمة ومشكلة تحدث من قبل وجهاء  أية  بتطويق  1- اإلسراع 
فإّن  الواقعية  مساحتها  من  اكبر  مساحة  األمــور  تأخذ  بأْن  السماح  وعدم 

توسيع المشكلة يوّلد مشاكل جانبية يصعب السيطرة عليها.
2- إّن ردود األفعال ألي مشكلة يجب أْن ال تكون اكبر من الفعل نفسه 
ألّن في ذلك خروج من الحق إلى الباطل وفي حاالت غير قليلة يقع ظلم على 

بعض األشخاص ممن ال دور له في المشكلة ومن ذلك ما يتعارف في بعض 
المناطق من حل بعض النزاعات العشائرية بأخذ بعض النساء للتزويج وهو 

ما يسمى بالفصلية وهو أمر مستنكر أخاقاً وشرعاً..
فإنّه ال يجوز في حال من األحوال أْن تجبر المرأة على الزواج ممن ال 
تريد وال والية لألب وال لغيره في أْن يزوجها خافاً لمصلحتها فاتقوا اهلل يا 

كرام واجتنبوا هذه الممارسات البعيدة عن الشرع واألخاق.
3- على العشائر الكريمة أْن تستفيد من العلماء وطلبة العلوم الدينية 
تكون  أْن  من  خشية  للمشاكل  الحلول  وضع  في  وغيرهم  العشائر  أبناء  من 
في هكذا  التشاور  وأّن  تداعيات سلبية..  المتعارفة  والحلول  االفكار  لبعض 
أمور أمر مستحسن، والتعصّب للحق امر مطلوب ال لغيره وقد نُسبَ ألمير 
األفعال  ومحامد  الخصال  لمكارم  تعصبّكم  فليكن  قال:  انّه   Qالمؤمنين
إلى  الرجوع  من  فابد  اإلصاح  من  احد  يتمكن  لم  وإذا  األمور  ومحاسن 
المحاكم وبما يكون الحل مرضياً للجميع وفقاً للمعايير الشرعية واألخاقية.

قال ممثل المرجع السيستاني خال الخطبة الثانية لصاة الجمعة اليوم 
10/شعبان/1436هـ الموافق 2015/5/29م ما نصه: 

الحسن  بن  الحجة  اإلمــام  والدة  ذكــرى  شعبان  من  النصف  ليلة  )فــي 
بهذه  وســرورهــم  ابتهاجهم  عن   Kالبيت أهــل  محبو  سيعبّر   Qالمنتظر
المناسبة السعيدة وسيؤدي الكثير منهم -تزامناً مع ذلك- مراسم الزيارة 
في  تختلف  السنة  أّن هذه  إلى  كرباء، مشيراً  في  هنا   Qالحسين لألمام 
يخوض  حيث  الماضية،  السنين  عن  وتحدياتها  ومصاعبها  ظروفها  طبيعة 
ضد  مصيرية  معركة  األبطال  والمتطوعون  المسلحة  القوات  ومقاتلو  شعبنا 
عصابات داعش،وقد سقط بسببها الكثير من الشهداء والجرحى، وخلّفت 
أعداداً إضافية من األيتام واألرامل والثكالى، وتسببت في نزوح اعداد كبيرة 

من المواطنين خارج مدنهم وقراهم(.
الفرح  مظاهر  تكون  أْن  ينبغي  هنا  ومــن  الكربائي  الشيخ  وأضـــاف 

والسرور في احتفاالتنا بمناسبة ذكرى والدة اإلمامQ في حدود ما تنسجم 
جّل  نصرف  وأْن  بلدنا  بها  يمر  التي  واالستثنائية  الحرجة  األوضــاع  هذه  مع 
اهتمامنا وإمكاناتنا في دعم المقاتلين في الجبهات ورعاية أحوال النازحين 
واليتامى واألرامل، والسعي إلى القيام بمزيد من األعمال المقربة إلى اهلل 
المناسبة  وشرافة  قداسة  تقتضيه  ما  ومراعاة  معاصيه  عن  واالبتعاد  تعالى 
إلى  الكرام  الزائرين  داعياً جميع  لها،  أية تصرفات منافية  وعدم ممارسة 
والوقار  الحشمة  على  والمحافظة  والخدمية،  األمنية  األجهزة  مع  التعاون 
في  اإلســـراف  وعــدم  والنظافة  النظام  رعاية  وكذلك  والحجاب،  والعّفة 
الطعام، وعدم اإلضرار باألموال العامة، مع ترشيد االستهاك سواء على 
أو االحتياجات األخرى مراعاة  الماء  أو  الكهربائية  صعيد استخدام الطاقة 
إلى  الزائرين  دعا  كما  العراق  بها  يمر  التي  والمالية  االقتصادية  لألوضاع   ً
التحّلي بسعة الصدر وحُسن الخُلق مع اآلخرين وتجنّب أي احتكاك، واالبتعاد 

عن استغال هذه المناسبة الدينية ألغراض سياسية أو دعائية أو حزبية أو 
شخصية.

ودعا ممثل المرجع السيستاني من خال خطبته في الصحن الحسيني 
الشريف جميع القوى السياسية والدينية واالجتماعية في العراق أْن يكون لها 
موقف من طبيعة الصراع الدائر مع عصابات داعش ينبع من القناعة التامة 
بأّن هذا الصراع صراع وطني وأخاقي وأنساني وليس صراعاً طائفياً بقوله: 
)إّن استجاء طبيعة االحداث التي تمر بها المنطقة والتمدد لعصابات داعش 
وأمثالها في مناطق معينة من العراق وما يجاورها من بعض الدول األخرى 
مع توفر دالئل واضحة على تقديم التسهيات واإلسناد مالياً ولوجستياً لهذه 
يعطي مؤشرات خطيرة  دولية  وربما  إقليمية  وأطراف  العصابات من جهات 
طائفي  طابع  ذي  دموي  بصراع  مهددة  كافة  وشعوبها  المنطقة  دول  أّن  إلى 
في  ومتسبباً  والخراب  القتل  من  الكثير  مخلفا  طويلة  لسنين  يمتد  وعرقي 

إيقاف عجلة التنمية والتطور لهذه الدول لغرض إضعافها أزيد من ذي قبل 
وتمهيداً لتقسيمها وتمزيقها إلى دويات صغيرة تتناحر فيما بينها،ومن أجل 
درء المخاطر التي تهدد بلدنا العراق واالستعداد الواعي لتفويت الفرصة على 
األعداء لتحقيق مخططاتهم الشريرة البد من أْن يكون هنالك موقف واضح 
وصريح من جميع القوى السياسية والدينية واالجتماعية في البلد من طبيعة 
بأّن هذا  التامة  القناعة  ينبع من  الدائر مع عصابات داعش موقفٌ  الصراع 
داعش  طائفيًا،واّن  صراعاً  وليس  وأنساني  وأخاقي  وطني  صراع  الصراع 
بعض  تتخذها  وأداة  وسيلة  وهي  لدولها  ومدمر  المنطقة  لشعوب  قاتل  وباء 
من  والبد  الخبيثة،  أهدافها  لتحقيق  وغيرها  اإلقليمية  واألطــراف  الجهات 
تجسيد هذا الموقف من خال الدعم الفعلي بكل اإلمكانات المتاحة لمكافحة 

هذا الوباء وعدم االكتفاء بالتصريحات والمواقف اإلعامية البحتة(.

)أحمد  السيد  ــوارف(  ال ظله  السيستاني)دام  المرجع  ممثل  قال 
الحسيني  الصحن  من  الجمعة  لصاة  الثانية  الخطبة  في  الصافي( 
الشريف في 3/شعبان/1436هـ الموافق 22 /5/ 2015م ما نصه : في 
الوقت الذي نشدد على أْن يكون جميع القادة السياسيين والعسكريين 

واألمنيين أكثر انتباهاً لما يجري من أمور في البلد نود أْن نبين:
أّن زمام المبادرة البد أْن يبقى دائماً بيد القوات المسلحة واإلخوة 
المتطوعين والعشائر الغيورة، فإّن األيام الماضية وما قبلها كان واضحاً 
وهذا  الهجوم  من  أكثر  الدفاع  على  كان  البناء  أّن  المناطق  بعض  في 

يمّكن العدو من أْن تكون المبادرة بيده وهو عامل سلبي في طريقة إدارة 
المعركة لذلك البد من وجود خطة حكيمة ودقيقة تضع استراتيجيتها 
شخصيات مهنية ووطنية مخلصة ورسم خارطة لحل المشاكل األمنية 
والعسكرية والبدء بتطهير جميع أراضي العراق من اإلرهابيين...داعياً 

إلى ضرورة االستفادة من العقول العسكرية التي لها الخبرة الكافية في 
هذا المجال وهي موجودة ومتميزة لتقديم خدماتها فابد للجهات ذات 
المعركة  هذه  في  لانتصار  ذلك ضروري  بها ألن  تستعين  أْن  العاقة 

التي يخوضها الشعب العراقي ضد الدواعش اإلرهابيين.

الحشد الشعبي الوطني يواجه معركتين شرستين، معركته المصيرية 
في  تتمثل  التي  الوطنية  هويته  عن  الدفاع  ومعركة  وإرهابها،  داعش  مع 
مواجهته مع شركائه في هذه المعركة الذين يجددون اتهاماتهم له مع كل 
نصر ومنجز يحققه على االرض، مشككين في تلك المنجزات ومنتقدين 
لذلك األداء بدوافع كثيرة ومثيرة للريبة والخوف من نواياهم، متجاهلين 
با  أجساداً  االرض  على  وقعوا  الذين  األبطال  الشهداء  من  الهائل  الكم 
ارواح، فلم يبلغ الظلم أشده إالّ مع تلك الفئة التي تطوعت استجابة لنداء 
الوطن وصراخ المشردين وسبايا المناطق التي احتلتها “داعش” في ليلة 

با ضحاها.
في  األعلى  المرجع  نــداء  بوطنهم  آمنوا  الذين  الفتية  هــؤالء  لبّى  إذ 
البلد ألبنائه، علماً  الموقف وحاجة  الذي أدرك خطورة  النجف األشرف 
الدين،  مراجع  على  الهين  باألمر  ليس  النوع  هذا  من  فتاوى  إصــدار  أّن 
بالدماء  تتعلق  فتوى  إصــدار  في  االستحالة  حد  طويا  يتوقف  الفقيه  ألن 
اليد  أصابع  بالجهاد  المتعلقة  الفتاوى  عدد  يتجاوز  لم  لذلك  واألرواح، 
على مر التاريخ وربما أقل بكثير من ذلك،  إذ لم نشهد على مدى القرن 
الماضي سوى فتوى ثورة العشرين، وهذه إحدى سمات المدرسة الدينية 

في النجف األشرف التي تحسب لمثل هذه األحكام ألف حساب وحساب.
الحذر  كــأس  تـجرّع  الـــوارف(   ظله  السيستاني)دام  المـرجع  لكـنّ 
يُقدِم على مـثل تـلك الفـتوى ألنّه أدرك ورأى ما  المنقوع بالمرارة قبل أن 

لم يـكن قد رآه سابقًا، بلداً مهدداً بالقتل والتشريد ومقدسات مستهدفة 
وهوية آيلة للمسخ وغير ذلك من ممـارسات سيـرتكـبها خـفافيش الظام، 

مستعيداً مواقف أسافه الذين أفتوا بمثل هذه الفتوى في التاريخ. 
لكن ما حصل من ظلم لهذه الفتوى في وسائل اإلعام ينبئ عن إرادة 
الفتوى  سيئة ومقصودة حاولت تحريف الدالالت الوطنية واإلنسانية لهذه 

التي وقعت ضحية القراءات  الخاطئة.
الثـقافية  النخب  قبل  من  كبير  لتقصير  الفتوى  هــذه  تعرضت  كما 
وإضاءة  تـسويقها  إعــادة  في  وخارجه  العراق  في  واإلعامية  والسياسية 
وُلِدَت  فقد  ومـخرجاتها،  الفـتوى  بين  فصلوا  هؤالء  جميع  ألّن  أهميتها، 
من رحم هـذه الفتوى أصـدق قوة وطـنية للدفاع عن البلد والوقوف بـوجه 
“داعـش” وهـي قـوة الحشد الشعبي، كما ساهمت هذه الفتوى في إعادة 
سـقوط  ليلة  مـعنوياتها  انهارت  التي  العسكرية  للمؤسسة  والهيبة  االعـتبار 
الفتوى  هـذه  في  مـهم  هو  وما  أمـنية،  تـداعيات  من  تبعـها  وما  المـوصل 
أنها مارست سلطة رقابية على أداء أبنائها الشرعيين من أبطال الحشد 
الوارف( هذا الحشد  الشعبي، إذ لم يترك المرجع السيستاني)دام ظله 
بدون متابعة وتوجيه، فقد أصدر وثيقة مهمة ملحقة بهذه الفتوى لتقييم 
للمقاتلين  و”توجيهات  ومدونات  قواعد  مجموعة  عن  عبارة  وهي  األداء 

األبطال في ساحات الجهاد”.
أخطاء  في  الوقوع  من  يعصمهم  أمان  بمثابة صمّام  الوثيقة  تُعد هذه 

المعركة التي لم يسلم منها حتى النمل في جيش النبي سليمان، ألنه أدرك 
لحملة  تتعرض  سوف  الوطن  سبيل  في  بدمائها  المتبرعة  النخبة  هذه  أّن 
والمنتفعين  الطائفية  الحرائق  ومشعلي  الحروب  قبل سماسرة  تشويه من 

منها.
إن إعادة قراءة هذه الوصايا وتفكيكها ال تقل أهمية عن إعادة استذكار 
الفتوى، ألّن هذه الوصايا جاءت مكملة لفتوى النصر التي حفظت العراق 
من االنهيار، لذلك يجب على قيادات قوى الحشد الشعبي أن تشترط على 

مقاتليها حفظ هذه الوصايا عن ظهر قلب قبل أن تقبلهم في صفوفها.
حقوق  عن  العالمي  اإلعــان  تشبه  وثـيقة  الوصـايا  هـذه  في  نـطالع 
وقبول  التسامح  ومـبادئ  اإلســام  روح  مـن  ذلك  تسـتلهم  فهي  اإلنسان، 
اآلخر، “فللجهاد آداب عامة ال بد من مـراعاتها حـتى مـع غـير المسلمين، 

كما أّن  للقتال مع البغاة من المسلمين وأضرابهم أخاقاً وآداباً.
من تلك القاعدة ينطلق السيد السيستاني)دام ظله الوارف( في رسم 
يستحلنّ  فا  بالنفوس،  يوصيهم  إذ  المقاتلين،  أمام  الوطنية  الصورة 
النفوس  قتل  في  الخطيئة  أعظم  فما  اهلل،  أحلّه  ما  بغير  لها  التعرّض 

البريئة وما أعظم الحسنة بوقايتها وإحيائها.
كما يوصيهم بعدم االستعجال في الهجوم والتأني في رمي األهداف 
التحذير  فقدّموا  بكم،  المكيدة  فيها  تخشون  مشتبهة  حالة  وجدتم  فإْن 

بالقول أو بالرمي الذي ال يصيب الهدف. 

واضح:  بتأكيد  المرجع  قبل  من  المقاتلين  لهؤالء  التحذير  ويستمر 
اهلل اهلل في حرمات الناس ممن لم يقاتلوكم، ال سيما المستضعفين من 

الشيوخ والولدان والنساء، حتى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم.
اتهام  الــوارف(  ظله  السيستاني)دام  السيد  فتوى  في  يجوز  ال  كذلك 
الناس في دينهم انطاقاً من المزاجيات واألهواء ألّن من شهد الشهادتين 
بعض  وارتكب  الضالة  بعض  في  وقع  وإن  وماله  دمه  يُعصم  مسلماً  كان 
البدع “فما كل ضالة بالتي توجب الكفر، وال كل بدعة تؤدي إلى نفي صفة 

اإلسام عن صاحبها. 
بهذه الروح تنطلق فتوى السيد السيستاني)دام ظله الوارف( ووصاياه 
على  الوصايا  فرض  وعدم  اآلخر  وقبول  للتسامح  جديدا  مفهوما  لتكرس 
أفكار الناس، كما هو سائد في الفكر التكفيري لداعش ألّن المعركة ليست 
معركة  هي  وإنما  األعلى،  المرجع  نظر  وجهة  من  فقط  لوجستية  معركة 
فكر مستنير مع فكر متطرف، مواجهة بين القباب الخضراء ومن تحتها 
شعرة  كل  تحت  يختبئ  التي  العفنة  واللحى  المتسخة  السراويل  وأصحاب 
منها مليون شيطان، فالرجل يعي بقوة حيثيات هذه المواجهة اإلسامية/
يفكر  أن  يجب  المنتصر  الطرف  ألّن  الطرفان،  يدعيها  التي  اإلسامية 

بطريقة السيستاني واالّ سيكون داعشياً بلباس الحشد الشعبي.

املرجع السيستاني)دام ظله الوارف( يشيد بالجهد االستخباري يف إحباط تفجريات ببغداد ويدعو للكشف عن مصري املغدورين يف سبايكر

املرجعية العليا تدعو األجهزة االستخبارية لرصد تحركات العدو وتعترب اخذ )فصلية( النساء عشائريًا أمر مستنكر أخالقًا وشرعًا

املرجع السيستاني يحّذر من حرب )طويلة( مع تمدد داعش تمزق املنطقة وتحولها إىل دويالت

املرجعية الدينية العليا تدعو الستبدال خطط املعركة من الدفاع إىل الهجوم لتطهري جميع أراضي العراق من اإلرهابيني

السيستاني)دام ظله الوارف(.. وصايا الحشد
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وقد اشــتهرت اغلب هذه األحاديث شــهرة مستفيضة في 
عهد الصادقين: اإلمام محمد الباقر واإلمام جعفر الصادق

.L
العســكريQ جديــراً  وهنــا نجــد دور اإلمــام الحســن 
باألهميّة في سبيل التمهيد لولده من جهات خطيرة متعدّدة.

لقــد نهــد اإلمــام العســكريQ بهــذا الثقــل العظيــم، 
وأدّى مــا عليه تجاهه بصابة وإعــداد، فهو يعلن في الوقت 
المناســب عن مياد اإلمام المنتظــرQ، وهو يعمّق مفهوم 
الغيبــة الصغــرى والكبــرى، وهو يــدرّب أوليــاءه واألمة على 
أخــذ التعليمــات عــن اإلمــام بصــورة غيــر مباشــرة، وهــو 
يمرنها على فلسفة انتظار الفرج، وهو حذرها من االنخداع 
باالنتفاضــات المرتجلــة، وهــو يؤهلهــا الســتقبال الظهــور 

المرتقب، وهو يعدها إعداداً لليوم الموعود. 
الحســن  اإلمــام  تفــرغ  األداء،  إنّهــا مفــردات ضخمــة 
العكســريQ لخــوض غمارهــا بعــزم وتضحيــة، منطلقــاً 
بتخطيــط جديــد، واســلوب جديــد، وعرض جديــد، حيث 
حقق أهدافاً مســتقبلية كبرى، رغــم قصر مدة إمامته التي 

لم تتجاوز السنوات الست.
إّن مهمــة إعــداد األمّــة لهذه المرحلــة يتطلّــب كثيراً من 
بيــن ظهرانــي  الجهــود اإلضافيــة، فحينمــا يكــون اإلمــام 
شــيعته فإنّهــم يســتمعون إليــه، ويأخــذون منــه وجاهيــًا، 

ويرتبطــون بشــخصيته مباشــرة دون حجــاب، وبهــذا يكــون 
االلتقــاء الفكــري متوافــراً فــي حالــة حضــور اإلمــام بتوافر 
وجوده الشــريف، أمّا في حالة غيابه، فتحتاج المسيرة في 
ضــوء آرائه جهداً اســتثنائياً طارئاً يذلل مــن وقع غيابه على 
النفــوس، وذلك بممارســة جديدة تســتدعي بيان األســباب 

والدواعي لفلسفة الغيبة.
هــذا الحــدث المرتقــب يعنــي التمسّــك باللمــح الغيبــي 
واإليمــان بعائديتــه علــى أوليــاء، اإلمــام بتلّقــي المعلومات 
الضروريــة في شــؤون الدنيا والدين، بالوســاطة بين اإلمام 
وبينهم عن طريق ثقاته ووكائه، والثبات على المبدأ األصل 
في حالة الغيبة كما هو عليه في حالة الحضور، وما يؤســس 
علــى هذا المبدأ مــن الصبر واالندماج فــي الواقع الجديد، 
ومــا يترتّــب على ذلك من انتظار الفــرج من جهة ومن العمل 
علــى تهيئــة المنــاخ المناســب مســتقبًا للظهــور المرتقب.. 
ومــا يصاحب ذلك مــن هزات وافــرازات ال يتجاوزها إال من 

محض اإليمان وامتحن فيه قلبه.
- حــدث الحســن بــن محمــد بــن صالــح البــزاز قائــًا: 

سمعت الحسن بن علي العسكريQ يقول : 
)إّن ابنــي القائــم من بعدي، وهو الذي يجري فيه ســنن 
األنبيــاء بالتعميــر والغيبة حتى تقســو القلــوب لطول األمد، 
فــا يثبــت علــى القول بــه إالّ من كتــب اهلل عزوجــل في قلبه 

اإليمان وأيّده بروح منه(.
ومــؤدّى هــذه الروايــة مضافــاً إلــى النــص بــأّن المهدي 
المنتظــر هــو القائم: اّن هــذا القائمQ تجري به من ســنن 
األنبيــاء، العمر المديــد والغيبة الحتميــة، واّن الثابت على 

القول به من محض اإليمان محضاً.
لهــذا وســواه كان توّقع االختــاف بعد اإلمام العســكري
اآلنيــة  وأبعادهــا  الظاهــرة بجميــع عوالمهــا  فــي هــذه   Q

والمستقبلية.
وقد نبّه اإلمام العسكريQ إلى هذه الحقيقة مبكراً.

فقــد حدّث موســى بن جعفــر بن وهب البغــدادي، قال: 
سمعت أبا محمد الحسنQ يقول:

)كأنّــي بكم وقد اختلفتم بعدي فــي الخلف مني، أمّا أّن 
المقــرّ باألئمة بعد رســول اهللN، المنكر لولــدي كمن اقرّ 
بجميــع أنبيــاء اهلل ورســله، ثم أنكر  نبوّة محمد رســول اهلل
N، والمنكــر لرســول اهلل كمــن أنكــر جميع األنبيــاء، ألّن 
طاعة آخرنا كطاعة أولنا، والمنكر آلخرنا كالمنكر ألوّلنا، 
أمــا أّن لولــدي غيبــة يرتاب فيهــا الناس إالّ مــن عصمه اهلل 

عزوجل(.
وهذا التشديد في النكير على جحد إمامة صاحب األمر 
له داللته في أصل التشــريع تكوينًا، فالمقرّ باألئمة والمنكر 

.Nله، كالمقرّ بنبوّة األنبياء والمنكر لنبوّة محمد

وبنــاء علــى قاعــدة اللطــف، وقبــح العقــاب بــا بيان، 
فــإّن مــن الثابــت في دســتور أهــل البيــتK، وعليــه اغلب 
المســلمين: أّن األرض التخلــو مــن حجّــة على خلقــه، وعلى 

ذلك الخبر اآلتي: 
- حــدّث أبــو علــي بــن همــام قائــًا: ســمعت محمد بن 
عثمــان العمريH )النائب الثاني لصاحــب األمرQ( يقول: 
 ،Qســمعت أبي يقول: ســئل أبو محمد بن الحســن بن علي

:Qوأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه
)إّن األرض ال تخلــو مــن حجّــة هلل علــى خلقــه إلــى يــوم 
القيامــة، وأّن مــن مــات ولــم يعــرف إمــام زمانه مــات ميتة 

جاهلية!. 
فقــالQ: )إّن هــذا حقّ كما أّن النهار حــق( فقيل له: يا 
ابــن رســول اهلل فمن الحجّة بعدك؟ فقــالQ: )ابني محمد 
هــو اإلمــام والحجّــة بعــدي، من مــات ولم يعرفه مــات ميتة 
جاهليــة، أما أّن له غيبــة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها 
المبطلــون، ويكذب فيها الوّقاتون، ثم يخرج، فكأنّي أنظر 

إلى األعام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة(.
إّن هــذه اإلفاضــة من اإلمام تؤّكد علــى ضرورة االعتقاد 
بالغيبــة. وتنكر على من أنكر إمامة الحجّة المنتظر، وتدعو 

إلى انتظار الفرج بالازم.

تتمة...

تتمة...
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Qطبيعة التمهيد التدريجي لإلمام املنتظر

Qالحاكمون بعد املهدي

الهوية املهدوية واملرجعية الفكرية

الثانــي: إّن هنــاك مانعــاً يمنــع مــن كــون الحكم من بعــده لولده
Q، حتى لو كانت هناك رواية تشــير إلى هذا المعنى، والســبب أّن 
الروايــة المذكــورة لم يحــرز صدورها، فهي مجــرّد خبر مروي، ال 

يمكن الجزم به وبثبوته، وترتيب األثر عليه.
الثالث: أنّه يكون بعد رحلته خروج األموات، وهذا كما ال يخفى 
قبــل القيامــة، وهــو الــذي يعبّر عنــه عندنــا بالرجعة، مــا يعني أّن 

الحكومة سوف تكون للراجعين، فاحظ.
هــذا، وقــد حمــل شــيخنا الحر رحمــه اهلل ما ذكــره من حديث 
عــدم تأخّــر القيامــة من موتــه إالّ أربعيــن يومًا، على مــا بعد رجعته
Q، بمعنــى أنّــه )بأبي وأمي( بعد أْن يقضــي مدّة حكمه المقرّرة له 
في حياته الدنيا، ســوف يخرج إلى عالم الملكوت، ثم ســوف يعود 
بعــده كبقيــة الراجعين، وبيــن القيامة وبين خروجه مــن الدنيا بعد 

الرجعة أربعون يومًا، فاحظ.
والمتحصّــل مــن كامــه رحمــه اهلل: بنــاؤه علــى أّن الحكــم من 
بعــد اإلمامQ ســوف يكون للراجعين دون غيرهــم. وقريب منه ذكر 

الشيخ المفيد في كتابه )اإلرشاد(، فاحظ.

 Qوقال في كتاب )الصراط المستقيم(: )ليس بعد دولة القائم
دولة واردة إالّ في رواية شاّذة من قيام أوالده من بعده(.

وقــد وســم الرواية التي تفيــد حاكمية أوالد اإلمــامQ من بعده 
بالشــذوذ، ومعروف عند أهل الحديث أّن هذا الوصف يفيد ســقوط 
الروايــة المذكــورة عــن االعتبــار، ويمنــع مــن االســتدالل بهــا علــى 
المدّعي، ألّن هذا التوصيف يكشــف عن مقدار ما فيها من الضعف 

المانع من االستناد إليها.
ومثــل ذلــك بنــى شــيخنا الحــر العاملــي رحمــه اهلل، فقد عقد 
بابــاً فــي كتابــه )اإليقاظ من الهجعــة( بعنوان: في أنّه هــل بعد دولة 
المهديQ دولة أو ال؟ اســتعرض فيه ما يوهم وجود دولة أو حكومة 
لمن يســمّون بالمهديين، وعمد بعد ذلك إلى مناقشــة تلك األدلة، 
وبنى على أّن دولة األئمة المعصومينK ممدودة إلى يوم القيامة، 
وأن الثانــي عشــر خاتــم األوصيــاء واألئمة والخلــف، وأّن األئمة من 
ولــد الحســين إلى يوم القيامــة، ونحو ذلك من العبــارات، فلو كان 
يجب علينا اإلقرار بإمامة اثني عشــر بعدهم؛ لوصلت إلينا نصوص 

متواترة تقاوم تلك النصوص، لينظر في الجمع بينهما.

ولــم يقتصــر رحمه اهلل علــى ذكر الخلــل في الروايــة التي تفيد 
حاكميــة أوالد اإلمــامQ مــن بعده، بــل ذكر جملة مــن الموانع التي 

تمنع من االستناد لهذا النصّ وما وافقه.
حكومة األولياء الصالحين:

وبنى بعض األعامS على أّن الحكم من بعد اإلمامQ ســوف 
يكــون لألوليــاء الصالحيــن، وذلــك لتأمّله فــي األدلة التــي تضمّنت 
رجــوع المعصوميــنK، بمناقشــة مــا دّل علــى الرجعة مــن اآليات 
الشــريفة، ولعدم اعتبار النصوص الدالــة على رجوعهمK، على 
أنّــه لو بني على التســليم بالرجعــة إليهم، إالّ أنّه ال يمكن البناء على 
رجــوع الجميــع منهــم، لعــدم تماميّــة دليل يــدّل على ذلك، بــل إنّه 
لــو أُريــد إثباتها مــن خال المجمــوع، فا ريــب أّن مجموع نصوص 
األوليــاء الصالحيــن ال يقصر عنهــا، ما يعني البنــاء على ترجيحها 
عليها. كما أنّه التزم بأّن هؤالء األولياء الصالحين يرجعون جميعهم 

.Qفي النسب إلى اإلمام المهدي
وال يذهــب عليــك أّن مــا بنــى عليه رحمــه اهلل كامــه يقوم على 
التســليم أوالً بوجود العقب والذرية لإلمام المنتظرQ، وقد عرفت 

منّــا )راجــع كتاب كلمات مهدويــة للمؤلف( عدم تماميــة الدليل على 
ذلــك، بــل إّن البنــاء علــى عدم وجــود العقب له حتى بعــد الظهور، 
وأنّه يخرج من الدنيا دون عقب، هو مقتضى الصحيحة المروية عن 

.Qاإلمام الرضا
ثــم إنّــه بعد الفــراغ عن ثبــوت الذرية لــه، ورفع اليد عمّا ســبق 
وقدّمنــاه هنــاك، فإنّه يبتني علــى تمامية النصوص المســتند إليها 

في حكومة األولياء الصالحين، والمعبّر عنها بروايات المهديّين.
لنصــوص  المهدييــن  نصــوص  بمقاومــة  القــول  الغريــب  ومــن 
الرجعــة، ألنّــه ال ريب في كون نصوص الرجعــة متواترة، وال مجال 
للقــول بذلك فــي نصــوص المهديّين، لعــدم انطباق ميــزان التواتر 

عليها، كما هو واضح.
 Qووفقــاً لمــا تقدّم ســوف يلتزم بــأّن الحكومة من بعــد اإلمام

.Kسوف تكون للراجعين من المعصومين

وهــذا واضــح جــدا فــي زيــارة وارث )الســام عليــك يا 
وارث آدم صفوة اهلل،الســام عليك يا وارث نوح نبي اهلل، 
الســام عليك يا وارث إبراهيم خليل اهلل،السام عليك يا 
وارث موســى كليم اهلل، الســام عليك يا وراث عيســى روح 
اهلل، الســام عليــك يــا وارث محمــد حبيب اهلل،الســام 

.)...Qعليك يا وارث علي
وهــذا الخــط الوراثــي عامل فــي كل زمان ولــم ينقطع، 
ويشــكل المســلم جــزءا منــه اليتجــزأ، ومن خالــه يحصل 
مفهوم أّكدت عليه النصوص أيضاً بشكل كبير، ومنها نفس 
الزيارة وزيارة عاشــوراء، وهو مبدأ التوّلي والتبرّي المبني 
على أســاس خــط الوراثة اإللهية. ومن خــال هذه البرمجة 
اإللهية تتشــكل أيضاً الهوية الحضاريــة، والهوية الفكرية، 
والهوية التطبيقية، والهوية الحوارية. ويبني صاحب الهوية 
كل أفــكاره وتحلياتــه وتأماتــه علــى هذه البرمجــة، ومن 
غير الممكن أْن ينســلخ عنها أبدًا، نعم قد يخطأ أحياناً في 
تشــخيص بعض األمور ولكنّــه في اإلطار العام يتحرك تحت 

المنظومة الفكرية العامة.
المهدويــة  الهويــة  وبيــن  الوراثــة  خــط  بيــن  المنتظــر 

االنتظارية:
بنينــاه  الــذي  العــام  المســار  عــن  المنتظــر  اليختلــف 

آنفــًا، فنحــن لــو تأملنــا في خــط الوراثــة اإللهي نجــده كما 
تمثّــل فــي اإلمام الحســينQ وآبائــه من قبــل، كذلك تمّثل 
اليــوم باإلمــام المهــديQ، فهــو الــوارث لمقاليــد األنبياء 
واألوصيــاء، وهــذه الوراثة هي خط فكــري عقائدي وثقافي 
ممتد من حين بزوغ شــمس اإلســام وإلى حين بزوغ شــمس 
اإلمــام المهــديQ، فا تجد في عصر من عصر اإلســام 
لم يُتحدّث فيهــا عن الفكرة المهدوية أو الثقافة المهدوية، 
واســتمرت هــذه الصيرورة إلــى يومنا هذا. فثقافــة االنتظار 
التــي تحدّث عنها العلماء والمفكرون والكتاب لم تهدأ، ولم 
تهن بل  هــي منظومة تصاعدية، وأصبحت تمثل الصيرورة 
الحقيقيــة للمنتظريــن، فهــي قدرهم وقضاؤهــم ويجب أْن 
يضحّوا من أجلها بكل غال ونفيس، كذلك أصبحت الثقافة 
المهدويــة التي هي ثقافة االنتظار جــزءاً اليتجزأ من الخط 
الوراثي اإللهي ويدخل فيه العالم والمفكر واألديب واإلنسان 
البســيط، فأصبحــت الهويــة الحضاريــة والهويــة الفكريــة 

والهوية التطبيقية هي الهوية المهدوية واالنتظارية.
منظومة االنتظار:

عندمــا نقول أّن هناك منظومة، فإننــا نعني باّن هناك 
طيفــا وألوانــا ومحاوراً تتشــكل منهــا ثقافة االنتظــار، فهي 
ليســت فقــط نصوصاً تمس فقــط عامات الظهــور، أو علة 

الغيبة أو اصطاحات ومفاهيم ربما يفهم منها شيء ويغيب 
منهــا أشــياء بســبب الظــروف الموضوعيــة أو بســبب قصور 
الفكر البشــري أو أسباب أخرى، بل نجد اّن هناك نصوصاً 
واضحــة وصريحــة تمــس كل محــاور ثقافــة االنتظــار، مثل 
كيفيــة االنتظار وكيفية الدعوة إلــى اإلمامQ الذي يتضمن 
العمل الذاتي والموضوعي، فهذه أمور البدّ اْن تكون واضحة 
لكي يعمل عليها المنتظِر لتتشــكل هويته االنتظارية. وتشــكل 
األدعيــة والمناجاة والزيــارات ومعرفة اإلمامQ ركنا مهما 
فــي هــذه المنظومــة التي هي كما أســلفنا جــزء اليتجزأ من 
الخــط الوراثي اإللهي الذي اصبــغ بصبغة المهدوية باعتبار 

اّن لإلمام المهديQ خصوصية أكدت عليها النصوص.
شبهات في طريق الهوية المهدوية:

مــن خال الطرح التشــكيكي الذي بدأنا نــراه في أروقة 
الفكــر اإلســامي عمومــاً والشــيعي خصوصــًا، وجدنــا فيه 
خطــورة كبيــرة علــى الهويــة الفكريــة، فمثًا أخــذت بعض 
التســاؤالت تأخــذ طريقهــا إلــى الواقــع وهــو نفــس الســؤال 
الــذي تــردد فــي القــرن الخامــس عشــر األوروبي، وهــو إّن 
مــا بين أيدينــا من فكر هــو الصحيح، ونفســه والذي يريده 
المعصــومQ والــذي يريــده اهلل تعالــى؟ ومن يقــول اننا في 
أفكارنــا وتأماتنــا علــى صــواب؟، وقــد وصلت األمــور في 

التشــكيك إلــى اّن ما يقولــه العلماء والمحققون هــو ليس إالّ 
فهمهــم، وكأّن فهمهــم منفصــل عــن المرجعيــة الفكريــة 
العامــة، وبالتالــي مــن يقــول إنّه صحيــح؟ ومن هنــا تولدت 
شــبهة وهي )نحن فــي واد والمعصوم فــي واد( والفكر الذي 
 .Qبيــن أيدينــا تقريباً شــبه مفصــول عمّا يريــده المعصوم
ومــن الضروري جداً في هذا الخصوص الرجوع إلى ما كتبه 
الشــيخ الســند فــي كتابــه )العولمــة والحداثــة واإلرهاب في 
ميــزان النهضــة الحســينية( فهو يوضــح المــدارس الفكرية 
الغربيــة ومــن ثــم يســتعرضها بالبحــث والنقد ويأتــي برأيه 
اإلســامي. وكذلك نجد الســيد الشــهيد محمد باقر الصدر
H في كتابيه )اقتصادنا وفلسفتنا(. وهناك فرق بين المنهج 
العلمــي للبحــث وبين المنهج التشــكيكي، فالعلمــاء يؤكدون 
علــى البحــث العلمي النــه منهجهم، وينهون عــن الجهل في 
البحث الذي يؤدي إلى الشــك الســاري إلى بعض األمور بما 
يشــكل منهجــاً ويؤدي إلى أمور خطيرة. فمــن خال ما بيّناه 
أعــاه مــن وجود خط الوراثــة، والمنتظر هو جــزء اليتجزأ 
منه، ومن خال المنظومة الثقافية الشــاملة تتشكل الهوية 
االنتظاريــة المهدوية، ومنهج التشــكيك في هذه القضية له 

آثار كبيرة.

ّتتمـــات6

وتوجد روايات وأحاديث تشير إلى هذا المعنى: 
عــن اإلمــام الباقــرQ أنّــه قــال فــي خبــر طويل...)فإذا 
اجتمع عنده عشرة آالف رجل، فا يبقى يهودي وال نصراني 

إال آمن به وصدّقه(.
وجاء هذا الحديث بصورة أخرى: 

)...فإذا اجتمع عنده العقد. عشرة آالف رجل- فا يبقى 
يهودي وال نصراني وال أحد ممن يعبد غير اهلل تعالى إالّ آمن 
بــه وصدّقه، وتكــون الملة واحــدة: ملة اإلســام وكل ما كان 
ـ تنــزل عليه نار من  ـــ من معبود ســوى اهلل تعالىـ  فــي األرضـ 

السماء فتحرقه(. 
ــــ بجميع  نقــول بنــاء علــى هذا... ســوف تتعطل األســلحةـ 

أنواعها وتنتفي الحاجة الستعمالها. 
وأمّــا اليهــود... فإنهــم يجتمعــون عنــد اإلمــام المهــدي

Q فيخــرج لهــم ألواح التــوراة المدفونة في بعــض الجبال، 
فيجدون فيهــا أوصاف اإلمام وعائمه، فا يبقى يهودي إال 

ويعتنق دين اإلسام.
روي عــن اإلمــام الباقــرQ. أنّــه قــال: )...وإنمــا سُــمي 
بالمهــدي( النــه يهــدي إلــى أمــر خفــي، ويســتخرج التــوراة 

واإلنجيل من أرض يقال لها انطاكية.
وفــي بعــض الروايــات انه ســمي بالمهدي النــه يهدي إلى 
أســفار من التوراة فيســتخرجها مــن جبال الشــمال، فيدعو 
لها اليهود، فيســلم على تلك الكتب ــ جماعة كثيرة نحواً من 

ثاثين ألفاً.
وفــي كتاب )إســعاف الراغبيــن(: وإّن المهدي يســتخرج 
تابــوت الســكينة مــن غار انطاكيا، وأســفار التــوراة من جبل 

بالشام، يحاجُّ به اليهود فيسلم كثير منهم.
والظاهــر اّن الدفعــة األولــى التي تدخل في اإلســام من 
اليهــود ــــ هم ثاثون ألفــًا، ثم تتوالى الدفعــات حتى ال يبقى 

يهودي إال ويدخل في اإلسام.
هذا بالنسبة إلى اليهود والنصارى.

وأمّا ســائر األديان والملل، فمــن الواضح أّن هذا التبدُّل 
المفاجــئ العظيــم الــذي يجعــل فــي الدول والشــعوب ســوف 
يتــرك أثــراً كبيراً علــى الحكومات الادينيــة، كباد الصين 

وروســيا وكثير من باد الشــرق األقصى، فهي ال تستطيع أْن 
تتجاهــل هــذه الحقيقة التي تغيــر مجرى حياة أهــل العالم، 
خاصة واّن االمام المهديQ يرســل إليهم الدعاة والمبلغين 
لكي يدعوهم إلى اإلسام الصحيح الكامل الذي ال زيادة فيه 
وال نقصــان، فا تســتطيع تلك الدول إال الخضــوع و االنقياد 
للحاكــم الجديــد القــوي المقتدر، وهنــاك حديث يشــير انه 
ال يبقــى أحــد ممــن يعبــد غيــر اهلل تعالــى إال ويؤمــن باإلمام 

المهديQ ويصدّقه. 
وأمّــا الشــيعة... فســوف يأتــي الحديث عنهم فــي الحلقة 

القادمة إْن شاء اهلل.

كيف تخضع لهQ الدول والحكومات



ابحث عن الكلمة الضائعة

اشــطب على كلمات بيتي الشعر داخل المربع واستخرج كلمة السرّ المكوَّنة 
من )12( حرفًا، وهي عبارة عن اســم المكان الذي تكون منه انطالقة الســفياني، 

الواقع في حدود األردن وسورية.
ضاق _ الفضاء _ بنا _ يا خير _ مدّخر

_ والجور _ أوقد _ في _ أحشائنا _ لهبا
ل _ فديناك _ فاألحشاء _ في _ شغل _ عجَّ

_ لعلَّنا _ من _ عداكم _ نبلغ _ اإلربا  

وهــو الكاتب والشــاعر ابراهيــم محمد جــواد، ولد عام 
1937م فــي مدينــة الفوعــة بمحافظــة ادلــب فــي الجمهورية 
العربية السورية، حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة 
اإلسامية من كلية الشريعة في جامعة دمشق، عضو مؤسس 

.Pلمنتدى األربعاء الثقافي في دمشق-السيدة زينب
شعره: 

النــوادي  مختلــف  فــي  وقصائــد  محاضــرات  القــى 
والمنتديــات والمراكز الثقافية، ونشــر شــعره في الكثير من 
المجــات والصحــف العربيــة والمحليــة، ألّــف العديــد مــن 
الكتــب، ولــه ديــوان: )عــرس الشــهادة(، و)كان االنتصــار 
العظيــم(، و)يا للحســين شــهيدًا(، وقد حصل علــى الكثير 

من الجوائز التقديرية في كتاباته وشعره.
تميّــز شــعره بصــدق العاطفــة، وجزالــة اللفــظ، وقــوّة 
الســبك، وعمق المعنى، وهو من الســهل الممتنع الواضح، 

له في مخاطبة اإلمام المهديQ شعر يقول فيه:
إمامَ الهدى والنور طال انتظارُنا

ركوباً على أمواِج بحِر التّشتّتِ
زحوفُ جيوِش الغرِب سّلت صليبَها

لصلِب )هالي( المستباحَ وحرمتي
وقومي مع األوغادِ تجري خيوُلهم

وسائسُها الهٍ بخمِر وقينةِ
إمامَ الهدى في اهلل وحّدْ قلوبَنا

تطهّر ثرى األقصى ومسرى النبوّةِ

إمامَ الهدى الموعود أقدح زنادنا
واضرم بنا نار الفدى والشهامةِ

فنحن كما العودِ اليبيِس تشوّقًا
لزحفٍ توّقدَ فيه جمرُ الحميّةِ
وهــو يدعــو اإلمــامQ إلــى الظهــور وإعــزاز المؤمنيــن 

بالنصر فيقول:
فيا أيّها المهديُ أثلجْ قلوبَنا

بسيف ألخذِ الثأِر قام غضوبهُ
وعهدي بهِ قدْ زحزح الظلمَ وانتضى

منازَل عدٍل يستبينا هبوبهُ
وتُكشفُ عن وجهِ الفراتِ غالهٌ

وينداحُ عن ثغِر الحسيِن لغوبهُ
وعن ُأمّة اإلساِم تُكشفُ ُغمّة

ويغسُل عن وجهِ المغفِِّل حوبُهُ
ففرّجْ هموماً قد توّقدَ جمرُها

وأطفْئ لهيباً زاد فينا نشوبهُ
وله قصيدة يصف بها اإلمامQ ويتغنّى بحبه في كلمات 
جميلة، وأسلوب أخّاذ، وصور رائعة، يقول في والدة اإلمام

:Q
إْن قلتُ بدرٌ يخجُل البدرُ

أو قلتُ زهرٌ ينتشي العطرُ
البدرُ يلمعُ ثمّ يخبو ضوؤُه

والزهرُ يذبُل ثم يصَفرُّ

ها اّن دار العسكريِّ تزيّنَتْ
لوليدِها واستوطنَ الفجرُ

في النصفِ مِنْ شعباَن رفرفَ بيرقُ
وعليه تبرُق درة وترُ

والكون أسفرَ والسماُء تورّدتْ
واألرضُ تعلنُ َأمَّها حَبرُ

والعسكريُّ بدا ورغم تكتُّم
والنورُ منه كأنَّه البحرُ

ويشــكو لإلمام المهديQ ما حّل باأُلمَّة اإلســامية من 
الويات والمحن ويدعو بتعجيل الفرج فيقول:

جرَّ الجيوِش الزاحفات ببغيها
يغتاُل منّا باقياتِ أماني

قتٌل وتشريدٌ وهدمُ حضارةٍ
سمقتْ، ونهبُ ذخائِر البلدانِ

القدسُ يا مهديُّ اضحتْ تحتَ أسِر الغاصبين من اليهودِ 
تعاني

وعلــى العــراق نزَت شــرورُ عصابــةٍ هَدمت قبــابَ الوحي 
والعرفانِ

وتكالبتْ فرقُ الضالةِ والعماية والعمالةِ في ربى لبنانِ
وبكل شبٍر مِنْ دياِر محمدٍ

فتنٌ ونيراٌن وسحبُ دخانِ
يا قائماً بالحقِّ أنقْذ ُأمًَّة

كادتْ تضيعُ بزحمةِ العصيانِ

مسجات مهدويــــــــــة

ما نــــــرك

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

ـوا
م

الشاعر إبراهيم محمد جواد السوري شعـــراء مهدويون

مــن دونك يطــول الليل
الحيــل يهــدّ  وفــراكك 
متى يا ابن الحسن تظهر
وتلــوح بظهــور الخيــل

يالغايــب وشــوف  تعــال 
أخــاف يموت من شــوكك
ذايــب لفركتــك  كلبــي 
ومن شــوفك يظل خايب

وجره

وجره نار  حربــك  َكوم  )يغايب( 

عليــك الّثار دمعه وســال وجره

وجره اشصار  الزجيه  اعله  متدري 

الوطيّه فوكَ  ســَكط  من  حملها 

حزنها

)مصايــب( كثرة أيامــك حزنها

او لعنــد اهروش داللــك حزنها

حزنها واعظم  اشــد  اعليك  ياهي 

الزجيّــه؟ لو عزيزتها الســبيّه؟

طيبيــن نيّــه وأبــد فــوك الجــرح مــا نرك
اتعّلمنــه مــن كربلــه رغــم العطــش مــا نرك
ننتظــرك اعلــه الجمــر حّتــه ولــو مــا نرك
مثــل المطــر لــأرض يبــن الحســن رايتــك
مــا عدهه غيــرك رجــه يحميهــا بــس رايتك
رايتك تحــت  يمشــي  وعــدل  قســط  تمليــهَ 
ننتظــرك وطلعتــك مــا عدنــه بيهــه اشــكال
اشــكال العــداوه  مــن  غيبتك  بزمــن  وشــفنه 
ما همنــه ذاك اشــحجه ومــا همنه هذا اشــكال
بــس همنــه يمتــه تجي ونشــوف وجهــك بان
بان إنتــه  النبــيN ولفكــره  مــا محيــي ذكــر 
يــا ربّــي جيــب الفــرج والحــزن خّلــي بان
مــا نرك النــه ذخر  وبالمهــدي خــل جّنتــك 

حسن عبد األمير الظالمي

هادي القصاب 

السيد حيدر الحلي

عبد الستار جابر الكعبي

)أبو اسعد(

7 األدب المهدوي

وهل انطقتني إال بركته!

رية
قص

صة 
ق

ورد محمــد مهــدي العراق زائراً بقصد االستشــفاء 
.Kبزيارة األئمّة الطاهرين

لقــد فقد الســيد محمد مهــدي ســمعه وقدرته على 
النطــق، فطلــب مــن أقاربــه إيصالــه الــى مقــام غيبــة 

صاحب العصر والزمانQ. وهكذا فعلوا.
لقــد وصل إلى هناك وكلُّه شــوق إلــى إمامه.. وملؤه 

أمل بأْن يشفيه اهلل ببركة آخر األوصياء.
ومــا إْن وصل دار الغيبة حتّــى وقف عند البئر يبكي 
بكاًء شديداً.. ودموعه تنزل غزيرة، وكأنّما هو الساقي 

على البئر.
كان يتضــرّع بقلبــه، إذ ال يســتطيع بلســانه.. وكان 
يومئ إلى الناس أْن يدعوا ربّهم لشفائه.. وأحياناً يكتب 

لهم بالقلم على الجدار طالباً منهم ذلك.
لقــد كان لــه مــا أراد.. ومــا كان يرجوه مــن اهلل رب 

.Qالعباد بحضرة ولي اهلل صاحب العصر والزمان
فمــا إْن تــمّ ابتهالــه وتضرّعــه حتّى فتــح اهلل تعالى 
لســانه.. فخــرج مــن مقــام الناحيــة المقدّســة بلســان 

فصيح.. وبيان حلو مليح.

دهــش هــو والذين معــه.. ولكنّهم لــم يعجبوا، فهم 
عند الحضرة العليّة.. والمنزلة القدسيّة.

خــرج محمد مهدي إلى الشــارع يريد العودة.. ذهل 
أصحابــه عندما رأوا حالته، فقد ســأله بعضهم.. وكان 

يعلم قصده بالذهاب إلى سامراء.
- اذهبت إلى مقام إمامك المهدي؟.

فقال من فوره. وهو يطير فرحاً وسروراً.
- وهل انطقتني إالّ بركته!.

محمد حسن عبد

يا ابن حـــــــــــــامي الدين

أنتَ البحر

ــد ــ ــ ــم ــ ــ ــض ــ ــ انــــــــــتــــــــــه ال
وانـــــــــــتـــــــــــه الـــــســـــنـــــد
وانـــــــــــتـــــــــــه الـــــــرشـــــــد
الـــــــنـــــــكـــــــد راح 
ــد ــ ــ ــش ــ ــ هــــــــــــــاتــــــــــــــف ن
بــــــــــــــــــــــــــــاذل جــــــهــــــد

انـــــــــــتـــــــــــه الــــــفــــــخــــــر
ــر ــ ــ ــم ــ ــ وجـــــــــــــهـــــــــــــك ك
ركـــــــــــــــــن الـــــــــــسّـــــــــــور
صـــــــــــــبـــــــــــــرك بـــــحـــــر
نــــــــــشــــــــــبــــــــــح نــــــظــــــر
وجــــــــــــــــــور الـــــخـــــطـــــر

انــــــــــــتــــــــــــه الــــــعــــــلــــــم
وانـــــــــــتـــــــــــه الـــــهـــــمـــــم
ــم ــ ــ ــس ــ ــ أقـــــــــــــســـــــــــــم ق
بــــــــــحــــــــــر الــــــــــكــــــــــرم
خــــــــــــــــــــّط الـــــــقـــــــلـــــــم
راعـــــــــــــــــــي الـــــشـــــيـــــم

انـــــــــــتـــــــــــه الــــــــــــــــــدرع
ــع ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ وانــــــــــــتــــــــــــه ال
وانــــــــــــتــــــــــــه الـــــــــــــــورع
وانـــــــــــتـــــــــــه الـــــشـــــفـــــع
صــــــــــــــــــــــــدرك وســــــــــع
صـــــــــوتـــــــــك سَــــــــِجــــــــع

انـــــــــتـــــــــه الـــــــــّذهـــــــــب
وانــــــــــتــــــــــه الــــــلّــــــهــــــب
ــب ــ ــجـ ــ ــعـ ــ وانــــــــــتــــــــــه الـ
ــب ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وانــــــــــتــــــــــه الـ
كــــــلــــــبــــــي احـــــتـــــســـــب
فـــــــــكـــــــــري انـــــــجـــــــذب

والـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــد
ســــــــــــــــــــــور وعـــــــــمـــــــــد
بــــــــــيــــــــــك انــــــــــوجــــــــــد
حـــــــــيـــــــــث انـــــــــرصـــــــــد
ويــــــــــــــــــــن الــــــــــوعــــــــــد
الـــــــصّـــــــمـــــــد ربّ 

جــــــــــــــّفــــــــــــــك نــــــشــــــر
نـــــــــــــــــــــوره انــــــتــــــشــــــر
ــر ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــــــيــــــــــك اعـ
كــــــــلــــــــبــــــــك صُـــــــبـــــــر
مـــــــــــا مـــــــــــن خــــــبــــــر؟
وكــــــــــثــــــــــر زاد 

واعـــــــــــلـــــــــــه الـــــقـــــمـــــم
ــم ــ ــ ــل ــ ــ فـــــــــــــكـــــــــــــرك س
نــــــــــهــــــــــج الـــــــقـــــــيـــــــم
جــــــــــــّفــــــــــــك خـــــضـــــم
حــــــــفــــــــظ الــــــــــّذمــــــــــم
حــــــــــيــــــــــن الــــــــــتــــــــــزم

تــــــحــــــمــــــي الــــــــشــــــــرع
تـــــــحـــــــيـــــــي الــــــــــــــــزرع
مــــــــــثــــــــــل الـــــــشـــــــمـــــــع
بـــــــــــــــــي يــــــنــــــجــــــمــــــع
وبــــــــــــــكــــــــــــــل وضـــــــــــع
ظـــــــــــــــــل مــــــــرتــــــــفــــــــع

شـــــــخـــــــصـــــــك كــــســــب
خـــــــصـــــــمـــــــك حــــطــــب
بــــــــــيــــــــــك انـــــــكـــــــتـــــــب
أشــــــــــــــــــــــــرف نـــــســـــب
بـــــــــــيـــــــــــك ونـــــــــــــــــدب
وهــــــــب او  لــــــــيــــــــك 

يـــــــــــــــــــوم الــــــــــشــــــــــدد
لــــــــلــــــــمــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد
حـــــــــفـــــــــظ الــــــعــــــهــــــد
بـــــــــــــــــــدر الـــــــســـــــعـــــــد
طــــــــــــــــــــــال األمـــــــــــــــــد
بــــــــــيــــــــــك انـــــــعـــــــبـــــــد

رايـــــــــــــــــــــــــــــة ظــــــفــــــر
يــــــــــهــــــــــدي الـــــبـــــشـــــر
يـــــــالـــــــمـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر
طــــــــــــــــول الــــــــــدّهــــــــــر
يـــــــمـــــــحـــــــي الــــــــكــــــــدر
يــــــــــبــــــــــن الــــــــــغــــــــــرر

تـــــــــــهـــــــــــدي األمـــــــــــــم
مـــــــــــــن كـــــــــــــل وهـــــــــم
بـــــــــيـــــــــك انـــــــــرســـــــــم
يـــــــحـــــــيـــــــي الــــــــعــــــــدم
ــم ــ ــ ــتـ ــ ــ ــخـ ــ ــ بــــــــــيــــــــــك انـ
بـــــــــيـــــــــك اعــــــتــــــصــــــم

مــــــــــــــن كــــــــــــــل فـــــــــزع
أصــــــــــــــــــــــل وفـــــــــــــــــرع
تـــــــــــزهـــــــــــي وتـــــــشـــــــع
خــــــــــــيــــــــــــر ونـــــــــفـــــــــع
ســـــــــــــــــــــــور ومـــــــــنـــــــــع
لــــــــلــــــــيــــــــســــــــتــــــــمــــــــع

أعــــــــــلــــــــــه الــــــــــرّتــــــــــب
يــــــــــــــــــوم الــــــغــــــضــــــب
ســــــــــــــر الــــــــسّــــــــبــــــــب
بـــــــــيـــــــــك انــــــتــــــســــــب
يــــــــالــــــــمــــــــرتــــــــقــــــــب
جـــــــــلـــــــــمـــــــــة عــــــتــــــب

ــا ابـــن حــامــي الــديــِن إن ضـــاع وتـــرك ي
هـــاشـــمٌ حــــــرٍب  آَل  تُـــنـــاهـــش  أَولـــــــم 
ــاق بــنــهــضــةٍ ــ ــرّقـ ــ ــيـــِض الـ ــبـ ــَل الـ ــ ــّل ــ ــع ــ َأم
حـــنّـــٌة ــةِ  ــهـ ــريـ ــكـ ــلـ لـ ــزُّك  ــ ــهـ ــ تـ ذا  ــم  ــ كـ
ــال انــتــظــار الــسّــمــر طــعــنــتــك الــتــي طــ
ــدَه ــم ــاً لــســيــفــك كـــيـــفَ يـــألـــفُ غ ــب ــج ع
لــلــهــدى ــبُ  ــ ــضـ ــ اغـ وهــــــو  قـــلـــبُـــك  هلل 
ــمــا اعـــــتـــــذارُكَ لــلــنــهــوِض وفــيــكــم فــي
ــهــا ــدتْ قــــوائــــمَ بــيــضِ ــ ــق ــ ــم ف ــك ــن ــي ــم اي
صارخًا سيُفك  الــدهــِر  سمعَ  اســتــكّ  ال 
ــًا ــع ــي الـــقـــتـــام طــوال تـــُقـــدهـــا فـ ــم  لـ إن 
ــا ــه ــاب ــق اع فــــي  ــت  ــ ــ وأنـ أراك  فـــمـــتـــى 
حـــيـــُث الــطــريــد أمـــــامَ رمـــحـــكَ دمــعــه
ــا بـــــإمـــــرة عـــــــادِل ــ ــيـ ــ ــدّنـ ــ ــتـــمـــهـــد الـ فـ
ــرٍّب ــجـ ــتٍ وعـــــــزِم مـ ــل ــص ــن ــاِء م ــ ــضـ ــ ومُـ

ــي ــونـ القـــــــــال ســـيـــفـــك لـــلـــمـــنـــايـــا كـ
ــِن ــيـ ــنـ ــجـ بـ  ٌ عـــــلـــــويّـــــة  بــــــشّــــــرت  ال 
ــرّدى مــشــحــونِ ــ ــالـ ــ ــرٍب بـ ــ ــ ــوم ح ــ ــي يـ ــ ف
ــل مــشــجــيــة الـــصّـــهـــيـــل صـــفـــونِ ــ ــن ك مــ
ــِن ــي ــِس كــــل طــع ــفـ ــنـ ــوَن بـ ــ ــن ــ ــم ــ ــدُ ال ــ ــل ــ ت
وشـــــبـــــاهُ كــــافــــُل ِوتــــــــره الـــمـــضـــمـــونِ
مــــا كــــــان َأصــــــبــــــرَه لـــهـــتـــك الــــدّيــــِن
لـــلـــضـــيـــم وَســـــــــمٌ فــــــوق كــــــلِّ جــبــيــِن
ــونِ ــتـ مـ ــِر  ــيـ ــغـ بـ اضــــحــــتْ  ــم  ــك ــل ــي خ أم 
ــونِ ــمــســن فـــي الـــهـــام فـــاصـــُل حـــــدّه ال
ــاِب الـــجـــونِ ــحــ ــســ ــ ــعُ ال ــ ــط ــ فـــكـــأنّـــهـــا قِ
ــِن ــيـ ــلـــب كـــــّل ركـ بـــالـــرمـــح تــطــعــن صـ
ــونِ ــتـ ــة الـــقـــطـــار هـ ــبـ ــاضـ كــــغــــروب هـ
ــِن ــ ــيـ ــ ــط أمـ ــ ــ ــس ــ ــ ــي عـــــــــام وق ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وبـ
ــِش مــكــيــِن ــ ــطـ ــ ــدٍر وبـ ــ ــت ــ ــق ــ وأنـــــــــــاتِ م

جابر الكاظمي

بالنـــدى تعلـــو  تعلـــو  البحـــرُ  أنـــتَ 
الزمـــان صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يـــا 

بالهـــدى تزهـــو  تزهـــو  البـــدرُ  أنـــتَ 

مَعبـــدا تَبنـــي  تَبنـــي  القلـــِب  بيـــنَ 
الزمـــان صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يـــا 

بالهـــدى تزهـــو  تزهـــو  البـــدرُ  أنـــتَ 

مُنِجـــدا تَحيـــا  تَحيـــا  موالنـــا  يـــا 
الزمـــان صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يـــا 

بالهـــدى تزهـــو  تزهـــو  البـــدرُ  أنـــتَ 

تَبقـــى مرشـــدا تَبقـــى  يبـــن الطهـــِر 
الزمـــان صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يـــا 

بالهـــدى تزهـــو  تزهـــو  البـــدرُ  أنـــتَ 

رَددا صـــوتُ  صـــوت  األســـماِع  فـــي 
الزمـــان صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يـــا 

بالهـــدى تزهـــو  تزهـــو  البـــدرُ  أنـــتَ 

مَوعـــدا نَرجـــو  نَرجـــو  الوعـــد  أيـــنَ 
الزمـــان صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  يـــا 

بالهـــدى تزهـــو  تزهـــو  البـــدرُ  أنـــتَ 



1_ وفيه: 
- ســنة )9هـ(: نداء إبليس في ليلة العقبة، وهو نفس ندائه بعد 

.Qظهور اإلمام المهدي
_ ســنة )145هـ(: أمر اإلمام الصادقQ لشــيعته بعدم النهوض 
حتَّى قيام القائمQ وذلك في السنّة التي خرج فيها إبراهيم بن عبد 

اهلل.
_ ســنة )254هـــ(: والدة اإلمــام المهــديQ، علــى رواية عقيد 

الخادم.
3- ســنة )413هـ(: وفاة الشــيخ المفيدH وكتابة أبيات في رثائه 

.Qبخّط صاحب الزمان
5- وفيه:

- )سنة الظهور(: كسوف الشمس في الخامس من شهر رمضان.
_ وفيها أيضاً: حصول الخسوف والكسوف في شهر رمضان على 

خاف العادة.
.Qوفيه يدعو إلى قائم آل محمّد Q13- دعاء اإلمام السجّاد

15- )سنة الظهور(: كسوف الشمس.
17- ســنة )373هـ(: حكاية بناء مســجد جمكران في قم، بأمر 

.Qاإلمام المهدي

23- وفيه:
_ ســنة )258هـــ( والدة اإلمــام المهــديQ على قــول ابن طلحة 

الشافعي.
.Qسنة الظهور: نداء جبرائيل باسم اإلمام المهدي _

_ ليلة القدر: نزول المائكة بأمر اهلل تعالى على اإلمام المهدي
.Q

 Q25- سنة )255هـ(: مشاهدة السيّدة حكيمة لإلمام المهدي
.Qبعد مرور أربعين يوماً على والدته

ومن أحداث هذا الشهر أيضًا:
_ وفاة الحسن بن النضر وكرامة اإلمام المهديQ عليه.

_ ســنة ما بعد الظهور: قتل الســفياني في شــهر رمضان على يد 
.Qاإلمام المهدي

_ دعــاء االفتتــاح يُقــرأ في كّل ليلة من هذا الشــهر بســند النائب 
.Jاألوّل عثمان بن سعيد

_ دعــاء آخــر يُقــرأ في كّل يــوم وليلة من هذا الشــهر، وهو دعاء 
اإلمــام الصــادقQ لدولــة صاحــب العصــر والزمــانQ: )اللّهــمّ إنّا 

نرغب إليك في دولة كريمة...(.

مناسبــــــــات مهدوية
شهر رمضان املبارك

عددهــا  فــي  المصريــة  )المصريــون(  صحيفــة  نشــرت   -

الصادر في 15 أبريل سنة 2013 خبراً بعنوان )داعية سوداني: ظهور 

المهدي المنتظر اقترب(، وممّا جاء فيه:

)إّن الفترة الزمنية لظهور المهدي قد اقتربت...(.

ونشرت صحيفة )الجزيرة( السعودية في عددها الصادر   -

بعنــوان  فــي 17 جمــادى األولــى ســنة 1434 عــدد 14792، مقــاالً 

)اســتراتيجية نشــر التشــيّع فــي مصر( بقلم د. ســعد بن عبــد القادر 

القويعي. وقد جاء فيه، وحسب رؤية كاتبه:

)هدف النظام اإليراني هو ... رفع راية المهدي المنتظر...(.

... فــي  ونشــرت صحيفــة )CNN بالعربيــة( اإلماراتيــة   -

عددهــا في 8 نيســان 2012 خبراً بعنــوان )اعتقال المهــدي المنتظر 

وأتباعه في المغرب( وقد جاء في التعليق على هذا الخبر:

)...إّن أعضــاء الجماعة المهدويّــة يعملون تحت إمرة زعيم نجح 

في إقناع أتباعه بأنّه المهدي المنتظر...(. 

Qاملهــــــــــــــــــدي
يف الصحـــــــــــــافة

Qبمناسبة والدة اإلمام املهدي
امللتقى اإلعالمي املهدوي الرابع يف العتبة العلوية املقدسة يشهد 

Q انعقاد جلسة بحثية متخصصة حول اإلمام املهدي

فعاليات مهرجان األمان الثقايف السابع

األمانة الخاصة ملزار بكر بن عليQ تقيم مهرجانها الثقايف األول 
برعاية األمانة العامة للمزارات

Q أمانة مسجد السهلة املعظم توقد 1181 شمعة بعدد سني عمر االمام املنتظر

بالــوالدة  االحتفــال  مــع  تزامنــاً 
الميمونة لإلمام الثاني عشــر حجة اهلل 
علــى أرضــه اإلمــام المنتظــر المهــدي

Q، وضمن فعاليات الملتقى اإلعامي 
الحلقــات  أقيمــت  الرابــع،  المهــدوي 
النقاشية للجلسة البحثية التخصصية .

البحثيــة مســؤول  الجلســة  وتــرأس 
قســم اإلعــام فائــق الشــمري، والتــي 
كان شــذى افتتاحيتها تــاوة عطرة من 
الذكــر الحكيــم، ثــم كان البحــث األول 

للســيد محمد القبانجي مدير مركز الدراســات التخصصية في اإلمام المهديQ، وكان بحثه الموســوم )اإلعام المهدوي عند 
.)Kأهل البيت

ثــم قــدم الباحث الســيد محمد علي الحلو بحثاً متخصصاً اســتعرض فيــه الجانب االيجابي لاعام المهــدوي امام الجانب 
السلبي الذي بدأ منذ العهد االموي وامتد الى العصر العباسي ثم الى العهود المتأخرة في عصرنا هذا.
وقد شهدت الجلسة البحثية مداخات مهمة من النخب األكاديمية والدينية المتخصصة الحاضرة.

الســهلة  مســجد  امانــة  اوقــدت 
المعظم يوم الثاثاء الموافق 14 شعبان 
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شــمعة علــى مســاحة 150 متــراً مربعــاً  
كتــب عليهــا )الســام عليك يــا قائم آل 
محمد( وقد اوقد الشــمعة االولى وســط 
اهازيج الفرح بالمولد المبارك ســماحة 
آيــة اهلل الســيد محمــد حســين الحكيم 
)دامت بركاته( وســط حضور المايين 
مــن المؤمنين الذين قدمــوا إلحياء ليلة 

النصــف مــن شــعبان المبارك بعدها شــارك المؤمنون اخوانهم منتســبي المســجد المبــارك بتبخير وتعطير المقامات الشــريفة 
انطاقا من الصحن المبارك للسيدة نرجسP  مرورا بمقام االمام الصادقQ  ومقام النبي ابراهيمQ  ومقام النبي ادريس
Q  وانتهاًء بمقام االمام الحجةQ، حيث تم تعطيره بالكامل بأجود انواع العطور ، هذا وقد شهد مسجد السهلة المعظم توافد 
المايين من الزائرين من مختلف دول العالم، الذين قدموا إلحياء ليلة النصف من شعبان ليلة الوالدة المباركة لامام المنقذ 
األعظمQ رافعين أكف الدعاء لنصرة اخوانهم في ساحات القتال من ابناء القوات المسلحة االبطال والحشد الشعبي الغيارى.

مهرجــان األمــان الثقافــيّ الســنويّ 
تقيمه هيــأُة اإلمام الصادقQ الثقافية 
للســنة الســابعة علــى التوالــي بالتعــاون 
مــع العتبــات المقدّســة، وذلــك إحيــاًء 
  Qّللذكرى العطرة مولد اإلمام المهدي
وضمّ بيــن فقراته العديد من الفعاليات 
حــول  تمحــورت  الثقافيــة  واألنشــطة 
التعريــف بهــذه الشــخصية العظيمــة، 
وهدفــت أيضــاً الــى رفــع الحيــف الــذي 
لعقيدتنــا  األســاس  الدعامــة  اعتــرى 

المتمثّلــة بالحجّــة بن الحســنQ وفي البلد الذي يمثّــل حاضنة الحدث العالمــيّ ومبدأ الثورة العظيمــة المرتقبة، وكذلك ألجل 
االنتقال بالذهنية العامّة من ثقافة االنتظار السلبية الى ثقافة االنتظار الفعّال الدافع الى تغيير الواقع نحو األحسن على المستوى 

التربويّ واالجتماعيّ والعلميّ واالقتصاديّ والسياسيّ وغيرها حتى يكون االنتظار مبدأً للحياة الحرّة الكريمة.
وشــهد المهرجــان العديــد مــن الفعاليات كمعــرض الكتاب ،كما تضمــن العديد من المشــاركات الدوليــة والمحلية ومعرض 
الرســوم والخــط والزخرفــة، ومعــرض الزهــور والشــتات، ومعــرض الرســائل المهدويــة، حيث بلغــت مشــاركات الدولية في 

المهرجان 12 دولة عربية وأجنبية منها امريكا وروسيا والدنمارك فضًا عن بعض الدولة العربية كالكويت والجزائر.

 Qالمهــدي )اإلمــام  شــعار  تحــت 
وبرعايــة  العظمــى(  اإللهيــة  الســفارة 
الشــيعية  للمــزارات  العامــة  األمانــة 
الشــريفة وبحضور الســيد األمين العام 
الســاعدي  عبــاس  األســتاذ  للمــزارات 
وبالتعاون مع العتبة العباســية المقدسة 
اقامــت األمانــة الخاصة لمــزار بكر بن 
علــيQ الواقع فــي محافظة بابل عصر 
 29/5/2015 الموافــق  الجمعــة  يــوم 
الثقافــي  المهرجــان  افتتــاح  احتفاليــة 

االول فــي داخل المزار الشــريف بمناســبة ذكرى والدة اإلمام المهديQ وقد شــاركت األمانة العامة للمــزارات بمعرض للكتاب 
إضافة إلى مشاركة العتبة العلوية المقدسة بمعرض للكتاب ومعرض للزهور.

إّن اهلل _سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى_ تجلّــى بصفاته في األئمةK، لذا فإّن اإلمــامQ بصير بما يصلح للعبد؛ ألنّه 
يرى بعين اهلل _عَزَّ وَجَّل_ وينظر بأمر إلهي.. وبالتّالي، إذا أردت أْن تكون موفقاً في حياتك، عليك أْن تسّلم 

.Qنفسك بهذه المشاعر إلى وليّ األمر
إّن من الخســارة أالّ يوّفق اإلنســان لقراءة دعاء العهد أربعين صباحاً في ســنوات عمره، لذا البدّ أْن نبحث 

عن موانع التّوفيق لذلك.

زاد االنتظار

الشيخ حبيب الكاظمي

K تجّلي صفات اهلل عزوجل في األئمة
فضل قراءة دعاء العهد

الشيخ محمد بن يعقوب الكلينيJ أّلف كتابه )الكافي( في عصر الغيبة الصغرى.  * 

.Qيوم الجمعة يترّقب فيه ظهور اإلمام المهدي  *•

إعطاء صدقة بنيّة سالمة اإلمام المهديQ من أفضل األعمال المستحبّة.  *•

.Qمسجد السهلة يكون منزل وسكن اإلمام المهدي  *•

هل تعلم؟ اّن:

احتفاالت ومهرجانات


