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بديل. . .
تمهيــــــــدنا.
النيابة أمثل .

مــن يد ّقــق النظــر يجــد أ ّن كثيــراً مــن
القضايــا والعقائــد تمــر بحالتيــن ،الحالــة
الطبيعيــة ولها إطــار محــدد وقواعد خاصة
وقوانيــن تضبــط هــذه القضيــة أو تلــك
العقيدة ،ويؤســس أيضاً إضافة إلى الحالة
الطبيعية ،حالة االستثناء فيما اذا تعرّضت
تلــك القضية أو العقيدة إلــى موجبات تؤدّي
إلــى خــروج مــن الحالــة الطبيعيــة ،فعلــى
ســبيل المثــال التوحيــد ،فإنّــه مــن أمهــات
العقيدة ،ويجب على اإلنســان عندما يسأل
عــن عقيدته فــي التوحيــد أ ْن يبيّنه للســائل
بوضــوح ويبيــن أدلّــة ذلــك ومناشــئه ،هذا
فــي الظرف الطبيعي ،أمّا إذا حصل ظرف
اســتثنائي كأ ْن خــاف الموحّــد علــى نفســه
مــن الســائل أو مــا يوجــب هالكــه والقضاء
عليــه فيمــا لو أجــاب عن عقيدتــه بوضوح،
فــإ ّن العقل فضالً عن النقــل قد أجاز وخوّل
صاحــب هــذه العقيدة بــأ ْن ال يخبــر بوضوح
عن عقيدته ،بل أ ْن يخبر باعتقادته بعقيدة
أُخرى ال يؤمن بها ألجل الحفاظ على نفسه.
وكذلــك األمــر فــي القضايــا كقضيــة
الصــدق مث ـاً التــي ينبغــي لإلنســان أ ْن
يلتزمهــا ويتمسّــك بهــا بــكل مناحــي حياتــه
وجوانبهــا ،ولكنّــه فــي بعض األحيــان يجد
أ ّن الصــدق يقود إلى إفســاد حــال الناس أو
إهالك بعضهــم ،أو الوقيعة بينهم أو إيقاع
الضرر على بعض منهم فيلتجئ إلى الكذب
رغم كونه يمقت الكذب وتشمئزّ منه نفسه،
إالّ انّــه يمارســه عالجاً بدي ـاً للتخلص من
بعــض آفــات الصدق الــذي هو قضيــة ثابتة
وممدوحة من قبل جميع الناس.
فليــس دائماً تســير القضايــا أو العقائد
وفق ما هو مرســوم لها ،إذ يؤثّر عليها كثير
مــن العوامــل التي توجب أ ْن يلجــأ الممارس
لها إلى التلبّس بحالة استثنائية لفترة معينة
طالت أو قصرت.
انحناء
وعوامــل هذا الخط الذي يوجب ً
فــي الفكر أو العقيــدة بل والممارســة كثيرة
جــداً ،والتــي قــد تكــون فرديــة وقــد تكــون
اجتماعيــة ،وقــد تكــون بســبب ممارســات
ألجيــال كثيــرة ،فيعجز اإلنســان في بعض
األحيــان عــن أ ْن يخــرج من حالة االســتثناء
إلــى الحالــة الطبيعيــة ،ليمــارس فكــره أو
عقيدته في أجواء آمنة.
وقــد م ـرّت العقيــدة المهدويــة نتيجــة
لعوامــل كثيرة بحــاالت اســتثنائية كان على
رأسها تغييب االمام المهدي.Q
وألنّنــا نؤمــن أ ْن نظــام المصالــح
والمفاسد ألجل اإلنسان قد جعله اهلل تعالى
ناموس ـاً عام ـاً ،فــإ ّن الحكمــة بســبب هــذه
العوامــل المختلفة اقتضت تغييب اإلمامQ
لطف ـاً بالعباد لمصلحة اقتضاهــا التغييب،
وقــد أخبــرت الســماء عن هــذه الحالــة وأن
ا ُألمّــة ســتمر بهــا ،لكــن الظــروف القاهرة
منعــت المؤمنيــن من تــدارك هــذه العوامل
فوقعــوا قهــراً في حالــة الغيبة حتــى صارت
حالة االستثناء ضرورة من ضرورات مذهب
أهل البيت.K
وأل ّن االستثناء صار ضرورة فقد اقتضى
نظــام المصالــح اإللهيــة أ ْن يكــون هــو امثــل
بديــل ،يديــر اإلمــام Qمــن خاللــه شــؤون
ا ُألمّة ،إذ لو كان هناك نظام امثل من نظام
النيابــة فإ ّن قانون المصالــح يحتّم حينئذ أ ْن
يكون هو البديل ،ال نظام النيابة األمثل.
رئيس التحرير
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* عالمات الظهور لماذا انقسمت الى حتميّة وغير حتميّة؟
سنـــة الوارثــــة يف اإلمام املهديQ
ّ
إ ّن اهلل جلت عظمته أبى إال أ ْن يجري
األمــور بأســبابها .فعندما سَ ـنَّ اهلل حكم
المواريث جعلها على أساس القرابة حيث
قال تعالــى( :وَأُوْلُواْ ا َألرْح َِام بَعْضُهُمْ أَوْلَى
اللِ إِ َّن ّ َ
ـاب ّ
الل بِ ـك ُِّل شَ ـيٍْء
ـض فِــي كِتَـ ِ
بِبَعْـ ٍ
عَلِيمٌ).
فقد جعلها س ـنّة كونيــة ،وبذلك فإ ّن
ما في اآلباء ترثه األبناء ,ليســت الوراثة
الماديــة مــن أمــوال فحســب ,بــل حتــى
الوراثــة المعنوية ,من كفــاءات وقابليات
ومعنويــات ,وهــذا مــا أثبته علــم الوراثة
والهندســة الوراثيــة بالــذات .ولذلك أنّك
تجد التشابه بين الســمات الظاهرية بين
األنبيــاء واألوصيــاء ،وأ ّن ذلــك جــار في
ذريــة محمــد Nفقــد أشــبهوا النبــيN
فــي بعــض ســماته الظاهرية وكل ســماته
األخالقيــة مــن الرفعــة والشــموخ والعلــم
والحكمــة والحلــم والشــجاعة والكــرم
واإلباء والصبر والعبادة والخشوع ...الخ.
وهــذه الس ـنّة جاريــة فــي جميــع
المخلوقــات حتــى النباتيــة والحيوانيــة،
وكما أنّها لــن تتغير في هذه المخلوقات،
كذلك لن تتغير في ساللة األنبياء.

.....

وبعد هــذا فإنك ســتعرف فائدة كون
األنبياء واألوصياء من أســرة واحدة ،في
أنهــم يتوارثــون الكتــاب والعلــم والنبوة،
فض ـاً عــن الســمات الخَلقيــة الخُلقية
كاب ـرٌ عن كابر ،ولكــن باختيار رباني
وجعــل إلهــي ال دخــل للغير فــي ذلك
مهمــا كان عظيم ـاً .ولذا فــإ ّن قانون
الوراثــة س ـنّة إلهية وحقيقــة قرآنية,
وهنــاك وراثة خاصة هــي وراثة العلم
والكتاب.
قــال تعالــى( :وَوَرِ َث سُ ـلَيْمَا ُن دَاوُودَ
وَ َقــا َل يَــا أَيُّهَا النَّــاسُ عُلِّمْنَا مَنطِ ـقَ َّ
الطي ِْر
وَأُوتِينَــا مِن ُك ِّل شَ ـيٍْء إِ َّن هَ َذا لَهُ ـوَ الْ َفضْ ُل
الْمُبِينُ).
فالشــك أن ســليمان بــن داوودL
هــو وريثــه ،ولكــن ال تقتصــر الوراثة على
األمــور المادية فحســب ،بــل ذكرت اآلية
أنّــه Qورث الفهــم والعلــم ومــن ضمنهــا
علــم منطــق الطيــر ،حيــث ذكــرت هــذه
اآليــة هــذا الوجــه وهنــاك وجــوه كثيــرة
أخــرى مــن الوراثة,وكذلــك قــال تعالــى
على لســان نبي اهلل زكريــاَ ( :Qفهَبْ لِي
مِــن لَّدُنكَ وَلِيّاً ي َِرثُنِي وَي َِر ُث مِنْ ِآل يَعْ ُقوبَ

السيد مرتضى جمال الدين

السيد منير الخباز

ورد في كلمــات علمائنا األعالم من
الطــرق واألدلّة علــى معرفــة اإلمام ،ما
ذكره شــيخ الطائفة الشــيخ المفيد Hفي
اوائــل (المقاالت) صفحة ( ،44واتّفقت
اإلمامية على أ ّن اإلمامة ال تثبت مع عدم
المعجــز لصاحبها ّإل بالن ـصّ على عينه
والتوقيف ،بمعنى أ ّن اإلمامة ال يمكن أ ْن
ندّعيها لشــخص ما لم يرد فيه نصٌّ على
عينه ،وليس اسمه ،بمعنى أ ْن يُخبَر بأ ّن
هــذا هو اإلمام ،أي ينــص إمام معصوم
ـابق عليه ،كما صنــع النبي Nعندما
سـ ٍ
نصــب علي ـاً ،Qفقــال( :Nفمــن كنت
مواله فهذا عليٌ )...فقد نصبه على العين
وليس على االســم ،أو أ ّن اإلمام عليQ
ين ـصّ على الشــخص بعينه وبصفتــه أنّه
اإلمــام ،ال أنّــه ينصّ على اســم ،فيقول
يأتــي رجل اســمه كــذا ،فهذا ليــس نصّاً
علــى العيــن ،بــل هــذا ن ـصٌّ باالســم،
وهذا ال يكفي .فهذا الشيخ المفيد يقول:
اتفقــت اإلماميّة علــى أ ّن اإلمامة ال تثبت
مــع عــدم المعجــز بصاحبهــا إالّ بالنص
على عينه والتوقيف).

وَاجْعَلْ ـهُ رَبِّ رَضِيّ ـاً) وهــي واضحــة فــي
وراثــة النبوة والعلم من آل يعقوب Qتلك
الســالة الطاهرة فجاء النــداء (يَا زَ َك ِريَّا
إِنَّا نُبَشِّ ـرُكَ بِغ َُل ٍم اسْ ـمُهُ يَحْيَــى لَمْ نَجْعَل
لَّهُ مِن َقبْ ُل سَ ـمِيّاً) إلــى أن قال( :يَا يَحْيَى
خُ ـذِ الْكِتَابَ بِ ُق ـوَّةٍ وَآتَيْنَــاهُ الْحُ ْك ـمَ صَبِيّاً)
إذن ورث يحيى Qالكتاب والنبوة ،وهذا
نموذج آخر من وراثة األنبياء ،وعلى هذا
فقس.
�ص
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عالمات ُ
الظهور وإشكاليَّة التطبيق
.....
ومــن هنــا تأتــي إشــكاليّة التطبيــق فــي
العالمــات غيــر المحتومــة التــي تســبق وقت
تحقق العالمة الحتمية الجزمية.كما يحدث
اآلن فــي الشــام (ســوريا) تحديــداً بمــا
يُقــارب مفهوماً وثقافةً أحــداث ما ُقبيل
الظهور الشريف لإلمام المهدي،Q
وتنبع إشــكاليّة التطبيق في العالمات
غير الحتمية من كونها قد تأتي بخالف
ما رسمه وحدده المعصومون Kلنا في
فترة ما ُقبيل الظهور الشريف وبذلك يلزم
الكذب على المعصوم Qوحاشاه عن ذلك،
لذا نجــد األئمة المعصوميــن Kقد وضعوا
حلــوالً وخيارات منطقية وعقالنية في صورة
التعاطي مع أحداث ما ُقبيل الظهور الشريف
حتى يتوضَّح الموقف في ســداديته وصوابيته
وتتلخص هذه الحلول بـ:
 -1عــدم التوقيــت :والــذي هــو ســلوك
يُــرادف التطبيــق غيــر الصحيــح واقعا.فعــن
الفضــل بن يســار ،عــن أبي جعفــر Qقال:
(قلتُ :لهذا األمر وقت؟ اســتفهاماً عن وقت
الظهور الشــريف لإلمام المهدي ،Qفقال
َ Qك ـذِبَ الو ّقاتــون ،كــذب الوقاتون ،كذب
الوقاتــون َّإن موســى Qلمــا خــرج وافدا إلى

ربــه واعدهم ثالثين يوما فلما زاده اهلل على
الثالثين عشــرا قال قومه :قد أخلفنا موسى
فصنعــوا مــا صنعوافــإذا حدثناكــم الحديث
فجــاء على مــا حدثناكم به فقولــوا ( :صدق
اهلل) وإذا حدثناكــم الحديــث فجــاء علــى
خــاف مــا حدثناكم به فقولــوا( :صدق اهلل
تؤجــروا مرتيــن) ،وهنا إشــارة واضحة من
اإلمــام المعصوم Qإلى قضيّــة تحكُم نظام
البداء اإللهي فــي العالمات غير المحتومة)
(الكافي :الكليني:ج 1ص.)369
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شرح دعـــــــــــــاء الندبة
.....

_الحلقة السابعة والثالثون_

مــا زال الحديــث متواص ـاً
وشــرح فقــرات هــذا الدعــاء
الشــريف ،دعــاء الندبــة ،وقــد
وصــل بنــا الحديــث إلــى شــرح
الفقــرة التاليــة( :أَيْ ـنَ مُبي ـدُ أَه ِْل
ُوق وَالْعِصْيانِ و ُّ
َالطغْيانِ).
الْ ُفس ِ
ما زال الحديث االســتفهامي
عــن محــل الرجل اإللهــي صاحب
الصفــات الفائقــة والمقامــات
الجليلــة والمراتــب العالية ،ومن
يقــوم بإبــادة وســحق وإفنــاء أهل
الفسوق.
مــن يهلــك الجماعــة التــي
انفصلــت عــن الديــن وعــراه،
واختارت األدنى وباعت األعلى.
اعلم أيّها العزيز ا ّن الفاســق
هــو الــذي يعــرف الحــق ويعــرف

فضلــه ثــم يجانبــه وينفصــل عنه
مي ـاً إلــى الباطــل وحبّ ـاً بــه،
ومنفعــة منــه ،يلهــث وراء مــا هو
أدنــى ألجــل التمكّن مــن الدنيا،
ويتــرك ما هو أعلــى وإ ْن كان اآلن
اليــرى ولكنّه متي ّقــن الحصول ولو
آجالً.
اعــرف أيهّــا المحــب ا ّن هذا
هــو اإلنســان الفاســق ،إذا كان
فــردا إذا كان شــخصاً ،أمّــا إذا
أصبــح أهــل الفســوق جماعــة،
وانــس بعضهــم ببعــض ،وزيّــن
لهــم الشــيطان فجعــل بعضهــم
يأهّــل ويألّــف ويزيّــن للبعــض
اآلخــر ،فأصبحــوا جماعة ،فإ ّن
شــرهم ســيكون عظيمــا ويصعــب
إصالحهــم وكلمــا تج ّذر الفســوق

رابطة إحياء دعاء الندبة

فيهم واشربوه في قلوبهم وغاصت
جــذور انفصالهــم عــن الديــن
واجتمعــت أهواؤهم علــى االبتعاد
عــن أحكامــه ،فــإ ّن إصالحهــم
بعــد ذلك يكون عزيزاً ،والبدّ من
إبادتهم وسحقهم.
والمقطــع يتحــدث عــن
أمثــال هــؤالء فيقــول إ ّن اإلمــام
المدّخر ســيخرج في زمــان يكون
فيــه الفســوق ومــن يمارســه ليس
أفــراداً ،وإنما جماعات وشــعوب
وقبائــل تجتمــع كلها علــى الباطل
وعلــى متاركــة الديــن واالنفصال
عنه ،ويتراكم ذلك في قلوبهم،
والب ـدّ إلصــاح األرض وإحيائهــا
من إزالتهم ،فالبدّ من إبادتهم.
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ونأتــي إلــى كالم شــيخ الطائفــة
الشيخ الطوسي ،فقد ذكر في (تلخيص
الشــافي) مع كالم الس ـيّد المرتضى
ممّــا يــدل علــى أ ّن اإلمامــة إذا
وجبت عصمتــه ،وكانت العصمة
غير مدركةٍ بالحواس ،فيستفاد
العلــم بهــا من جهتهــا ولم يكن
أيضا عليها دليل يوصل إلى العلم
بالحال ،مــن كان عليها فيُتَوَصّل
إليها ،يعني أنّه يقول :كيف نعرف
المعصــوم؟ وكيــف نثبــت أ ّن هــذا
الشخص معصوم وبأي دليل؟ أبالحسّ،
فالعصمة ال تدرك بالحواس ،فلو كانت
العصمة تــدرك بالحواس لتوصّلنا إليها
بحواسّــنا ،فإذا كانــت العصمة ال تدرك
بالحــواس ،إذن كيــف نعــرف أ ّن هــذا
الشــخص معصوم وأنّه إمامٌ؟ ،فيتوصّل
إليهــا حينئــذ بالنظر في األدلّــة ،فالبدّ
مع صحّة هذه الجملة ،من وجوب النصّ
على اإلمام بعينه وليس باســمه ،ويسمّى
بروايــة الوصيّة بعينه ،بمعنى أنّه لو كان
هنــاك إمــام بعــد اإلمــام المنتظــر،Q

فيجب على اإلمــام المنتظر Qأ ْن ينصّ
عليــه بعينــه ،كما نصّ اإلمام العســكري
 Qعلــى اإلمــام المنتظــر Qباســمه،
فقــال عندي ولد اســمه محمد ،ان شــاء
اهلل يكــون إمامكــم ،حيــث أحضــرQ
خلّــص أصحابــه وأشــهدهم أ ّن هــذا هــو
ولــدي محمــد ،هــو اإلمــام مــن بعدي،
هو الــذي يمأل األرض قســطاً وعدال كما
�ص
ملئت ظلما وجورا.

البعد الرتبوي لعدم التوقيت

مرتضى علي الحلي

ت ِّ
ُشكل عالمات ظهور اإلمام المهديQ
بصنفيهــا المحتومة وغيــر المحتومة مُحدّداً
عَ ْقدي ـاً رســميا صاغــه المعصومــون Kفي
مُجمــل منظومــة القضية المهدويــة وظاهرة
االنتظــار فــي آخــر الزمــان وقبيــل الظهــور
والقيــام المهدوي الحق .صياغةً يتمكن معها
اإلنســان المؤمــن مــن التعاطــي مــع أحداث
مــا ُقبيــل الظهــور الشــريف.وتحديد موقفــه
تجــاه مــا يحصل في حــال الترقــب والترصد
واالنتظــار لإلمــام المهــدي ،Qلكــن هــذا
المُح ـدِّد العقــدي الرســمي قــد يخضــع فــي
صنفــه غير المحتوم إلى آليــات نظام البداء
اإللهــي الحكيم.فيحصــل فيــه تب ـدّل وتغييــر
وفق ظروف مرحلة اقتضاء التحقق وعدمه،
لــذا اليمكن الجــزم بوقوعه ميدانيــا لطالما
تحكمــه قوانين البداء اإللهــي الحكيم وكونه
قضاء غير محتوم ،ومعلوم َّأن البداء اإللهي
ً
الذي تقول به مدرسة أهل البيت المعصومين
Kهــو اإلظهار بعــد اإلخفاء.بمعنى َّأن اهلل
تعالى قد يُظهر أشياء قد أخفاها على غيره
مُطلقاً فيختص بها لوحده وال يُظهرها إالَّ في
وقتها المناســب وفقاً لنظــام الوجود األصلح
واألكمل.

الوصية على اإلمام بالنص وبالعني
ورد أحمد البصري . . . . .

ال يجــد قــارؤوا قضيــة االنتظــار
وأحداثهــا تحديداً زمني ـاً دقيقاً ،أو
توقيت ـاً معينّ ـاً للحــوادث المســتقبلية
المرتبطــة بهــا ،بمــا فيهــا مســألة
الظهــور نفســها ،فقــد أ ّكــدت
النصــوص جميعهــا علــى عــدم
تحديــد زمن بعينــه لوقــوع الحوادث
المستقبلية.
(كــذب الو ّقاتــون ..كــذب
الو ّقاتون ..كذب الو ّقاتون).
(كــذب المو ّقتون ،ما و ّقتنا فيما
مضى ،وال ِّ
نوقت فيما يستقبل).
وفي هــذه النصوص بعــد تربوي
واضــح له عالقــة بمســألة اســتمرار
الحمــاس وتد ّفقــه فــي النفــوس
المنتظــرة خــال فتــرة الغيبــة
الكبــرى ،فاإلســام جعــل قضيــة
االنتظــار أمــراً حيويّ ـاً يشــغل القلوب
المؤمنــة حتى يوم الخــاص أو (يوم
الفتــح) كما جــاء في دعــاء الندبة،
فــا يفتــر حماســها فــي االســتعداد
واإلعــداد ،أل ّن كل جيــل يمر ببعض
الحــوادث المرتبطــة بهــذه المســألة
يحســب نفســه معنيّاً باألمر ،ويهمّه

تحديــد الموقف الشــرعي الالزم
اإليجابــي والعبــادي ،لهــذا يظل
دائــم التربية لنفســه اســتعداداً
لمواجهة األحــداث كي يُحدد
لذاتــه الحركــة اإليجابيــة
المطلوبــة ،ويؤمــن لهــا
المصيــر الصحيــح ..دنيــا
وآخرة.
أمّا لو عــرف الناس أ ّن
موعــد الظهور مث ـاً بعد ألف
عــام مــن الغيبــة ،وقد م ـرّ هذا
الزمــن عليهــم فإ ّن اليأس ســوف
يقتــل الحمــاس في النفــوس التي
تأتــي قبــل الظهــور بتســعمائة عام،
ألنّها لن تعيش هذه المدة بالتأكيد،
وســوف لــن تحظــى بلقــاء اإلمــام
 ،Qكمــا أ ّن النفــوس التــي تأتــي
بعــد وقــوع بعــض الحــوادث الهامــة
والمعينــة زمنهــا بدقــة ،لــن تتفاعل
مــع هذه الحــوادث إالّ كعبــر ،طالما
أنّهــا أصبحــت تاريخ ـاً ،ولــن يعنيها
األمر ،فال تر ّقب ،وال استعداد ولن
تؤدّي مسؤوليات فترة االنتظار ،فلو
(عُيّن لهذا األمر وقت لقست القلوب

.....
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ولتراجع عامّة الناس) عن اإليمان،
ليس باإلمــام المهدي Qوحده ،بل
عن اإلســام كلّه ،ويــذوب معه أمل
الخالص من الظلم.
وفــي نص آخر يبيّن أثر التوقيت
في إضعــاف الحماس وإماتة القلوب
المتفاعلة مع أمــر الظهور( :ولو قيل
لنــا إ ّن هــذا األمــر ال يكــون إالّ إلــى
مائتــي ســنة وثالثمائة ســنة ليئســت
القلــوب وقســت ،ورجعــت عامــة
الناس عن اإليمان).
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األفكار القيمة واآلمال الكبرية محفوظة يف (االنتظار)
.....
ال ش ـكّ وال ريــب فــي أن جميــع العلمــاء الكمــال المنشــود؟ وهــل هنــاك أطروحــة أو والعصمــة ,Kوالتي تدعــو الى التفكير حول
السيد مرتضى المجتهدي السيستاني

ّ
والباحثيــن يــرون أ ّن أفــكار اإلنســان وعقائده
تؤثر بشكل أساس وفعّال على مناحي وجوانب
ومراحــل حياتــه ,ومــن هــذا المنطلــق فــإ ّن
الفكــرة والعقيدة اإليجابيّ ــة والمنفتحة توجد
وتصنع شــخصية مبدعة وخالّقة ,يعود نفعها
أوّالً وأخيراً على اإلنسان نفسه وكذا العكس.
باإلضافــة إلــى مــا ذكرنــاه ,فــإ ّن نفــس
الفكــرة المحــددة والضيقة من شــأنها تحديد
اإلنســان وتأطيره في حدود الزمان والمكان,
وتجعلــه يحــوم فــي دائرتهما ,وهــذا بخالف
الفكرة الصحيحة والعقيدة الســليمة الرصينة
والح ّق ــة ,فإنّهــا قــادرة علــى التحليــق فــوق
الحــدود الزمانيــة والمكانيــة ,ولهذا الســبب
فإننا نرى أن شــعوب وبلدان كثيرة تتأثر بتلك
األفــكار والعقائد وتفتــح ذراعيها الســتقبالها
واإليمان بها.
وهنــا يأتــي ســؤال يقــول :مــا هــي تلــك
األفــكار والعقائــد والنظريــات الكاملــة التــي
تم ّكــن العالــم واإلنســانية مــن الوصــول الــى

منهــج أفضل من النظريــة القائمة حول عصر
الظهور؟.
مما ال شــك في ــه ا ّن هنــاك الماليين من
البشــر يعيشون في هذا الكون الرحب ,يحمل
كل واحــد منهم أفكاراً وأهداف ـاً وآراء يتعايش
معهــا ويغ ّذيهــا ,ويســعى دوم ـاً إلــى العمــل
لتطويرهــا وتقديمهــا نحــو األحســن ,وعلــى
الرغــم من ســموّ هدفه وما يحملــه بين جنبيه
مــن طموحات متعالية ,اال أنه يظل حائماً في
هــذه األجواء ,باعتبــاره كائناً حيّاً صغيراً إذا
ما قارناه بســائر المخلوقــات األخرى في هذا
الكون.
فهل يكون الشــخص الذي يفكر في حدود
نفســه وأهلــه -وال يخــرج عن أفــكاره الضيقة
ويعمل على ضوئها -قادراً على توســعة أفكاره
ونشــرها ,وكذلــك التطلع الى التطــور وتقدم
عالم الوجود؟!.
ولمــاذا يبتعــد اإلنســان عــن اإلرشــادات
والتعاليــم الــواردة عــن أهــل بيــت الوحــي

نجــاة هــذا العالــم وتكامــل اإلنســانية والبقاء
بعيــداً عــن ذلــك ,والهرولــة وراء تحقيــق
مصالحه وأغراضه؟!
وهــل أن التفكيــر في إنقاذ شــخص ما أو
شــعب يعيش في بقعــة جغرافية صغيرة أفضل
أو نجاة البشرية بأسرها!
يقــول اإلمام أمير المؤمنيــن علي بن أبي
طالــب( :Qأبلــغ مــا تســتدر بــه الرحمــة أ ْن
تضمــر لجميع الناس الرحمة) واألجدر بنا أن
ال نطلــب النجاة من الشــر والســوء ،ألنفســنا
فقــط أو لمجموعــة صغيــرة مــن البشــر ,أو
لشــعب واحــد دون باقي الشــعوب؛ بل األحرى
بنــا نضــع نصــب أعيننــا المصلحــة التــي تعم
الجميــع وال تقتصــر على فئة أو شــعب معين,
وال شــك فــي أ ّن الســبيل الوحيــد لنجــاة هــذا
العالم هو ظهور المصلح العالمي ,وهو اإلمام
المهــدي ,Qوتحقــق ذلــك فــي ظــال دولته
الكريمة المباركة.
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مقاالت

اإلمام املهدي Qومنهج مواجهة اإلرهاب
.....

فج عميق الى مكة بعد ســماع الخبر بظهور اإلمام
قدوم الناس من كل ٍ
 Qيتــم مــن خــال تخطيط إلهــي للثــورة والمواجهــة لحمم العــذاب التي
قذفت من براكين اإلرهاب.
ويتســم الرســم المنهجــي اإللهــي بالدقــة والشــمول واالســتيعاب لــكل
الحشود القادمة ,وتعبئتها وتهيئتها نحو المواجهة الحاسمة وفقاً لخطوات
واعية وحكيمة.
وسيكون منهج المواجهة هو التالي:
أوّالً :التعريف:
التعريف في اللغة (اإلعالم) ومقصودنا منه Qهو قيام اإلمام بإعطاء
توضيــح وصورة عن نفســه وحجتــه ,والدين وأهميته ,وشــرح الواقع الذي
عليــه النــاس في زمن الظهــور؛ فأول ما ينطق بهذه اآليــة( :بَقِّيَتُ َّ
اللِ خَيْرٌ
لَ ُكمْ إِن ُكنتُـم مُؤْمِنِينَ) ثم يقول( :أنا بقية اهلل وخليفته وحجته عليكم).
هذا التعريف يترشــح منه الى الناس معرفة حقه والطاعة له ،اللذان
همــا عمــاد تماســك الجيش والقــوات والتــي هي في طــور البنــاء والتكوين
والتكامل.
فالتعريــف ضروري من قبل اإلمام Qالــى الناس إذ أن الناس تلقائياً
يريدون أن يعرفوا القائد الذي يتبعونه ,ويستمعوا منه ما يصدر من أوامر
وتوجيهــات ربانيــة ,ليطيعوا مــن أعماق أوعية صدورهم ,وليســمعوا نداء
اإليمــان فينطلقــوا معــه في ســرعة واحدة الــى خطوط التمــاس األولى في
مواجهــة أعداء اهلل (فإذا صلى العشــاء نادى بأعلى صوتــه يقول :أذكركم
اهلل أيهــا النــاس ومقامكــم بيــن يدي ربكم وقــد أكد الحجة وبعــث األنبياء
وأنزل الكتاب يأمركم أن ال تشركوا به شيئاً ,وأن تحافظوا على طاعة اهلل
و طاعة رسوله Nوأن تحيوا ما أحيا القرآن وتميتوا ما أمات وتكونوا أعواناً
على الهدى و وازروا على التقوى,فإن الدنيا قد دنا فناؤها).
ويشــمل التعريف بيان حجم المواجهة ,والتســديد اإللهي ,ومدى ثقل
األمانــة التــي يريدون إبالغها إلى الناس,وعظــم األجر والمنزلة لمن يلج
الجهاد في صفوف جيش اإلمام المهدي.Q
فــكل هــذه الحدود في بيان الحقيقة تجعل مــن المؤمنين المجاهدين
يعرفون موضع أقدامهم واالتجاه المســتقيم الذي يســيرون فيه ,ويعرفون
الشرعة والمنهاج الذي يمموا وجوههم شطره.
ثانياً :التكليف:
وهــو فــي اللغــة (أمره بما يشــق عليــه) ،والــذي نريده مــن التكليف هو
الوظيفــة ,أو المســؤولية التي يجب على أتبــاع اإلمام صاحب الزمان,Q
وأنصاره أ ْن يؤدوها كاملة غير منقوصة.
ويمكن تقسيم الوظيفة والتكليف الى:
 -1تكليف قبل ظهوره :Qوهذا التكليف يتضمن الدعاء من أجل الثبات
علــى الديــن ,ومعرفــة اإلمــام ,وقد أمر المؤمنــون أ ْن يدعوا بــه في زمان
الغيبة (اللهم عرّفني نفسك,فإنك إ ْن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيك,
اللهــم عرّفنــي نبيــك فإنك إ ْن لــم تعرّفني نبيــك لم أعــرف حجتك,اللهم
عرّفني حجتك فإنّك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني.)...
ويتضمن التكليف أيضاً الدعاء لإلمام Qفي الحفظ من شر جميع ما
فطر اهلل في السماوات واألرض (اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت
وذرأت وأنشأت وصورت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه ,وعن
شــماله ,ومــن فوقــه ,ومن تحته بحفظــك الذي ال يضيع مــن حفظته به,
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واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك ,اللهم ومدَّ في عمره ,وزد في أجله,
أعنه على ما أوليته واستدعيته ,وزد في كرامتك له فإنه الهادي والمهتدي
والقائم المهديُّ).
وهذه األدعية والتكاليف التي رسمت في األحاديث الشريفة من شأنها
أن تلقن اإلنسان الوظيفة في زمن الغيبة فضالً عنها في زمن حضور اإلمام
وظهوره ,وهي تســاهم إلى حدٍ كبير في تخمير الوعي وترشــيد واســتيعاب
المسؤولية في زمن ظهور.
فالمؤمنــون فــي زمــن الغيبــة في الوقــت الذي يقــرأون فــي المضامين
العاليــة لألدعيــة ,والنصــوص الشــريفة؛ يأخــذون مــن فيضهــا رشــحات
وعبقــات التكاليــف الملقاة علــى عاتقهم,وحجــم المســؤولية التي لإلمام
صاحــب األمــر ,Qوالتــي عليهم أ ْن يكونوا شــركاء علــى معاونته ونصرته
فيها.
 -2من قبل االمام Qبعد أ ْن عرفوا طيفاً نتفاً من مؤداه في غيبتهQ
(وروي أ ّن التســليم علــى القائم Qأ ْن يقال له :الســام عليــك يا بقية اهلل
فــي أرضه)( ,عــن جابر ,عن أبي جعفر Qقال :مــن أدرك منكم قائمنا
فليقــل حين يراه :الســام عليكم يا أهــل بيت النبوة ومعــدن العلم وموضع
الرسالة).
والخالصــة :إ ّن التكليــف والوظيفــة ســواء كان فــي زمن الغيبــة .أو في
زمــن الظهور ينبغي فهمه ومراعاته وإدراكه,أل ّن ذلك يجعل من المؤمنين
جنوداً متأهبين لزمن الحضور والظهور الذي قد تتسارع أحداثه,وتتالقى
عالماته ,وتبزغ شمسه.
ثالثاً :اإلزالة:
يرجــع أصــل اإلزالــة إلــى الــزوال وهــو( :الذهــاب واالســتحالة
واالضمحالل) ،واإلزالة التي نعنيها هي تطهير األرض من أعداء اهلل.

ّ
إن إزالة الباطل وأهله يؤدي الى طمر
وقبر الينابيع التي ينهل منها اإلرهاب
والظلم واالنحراف .وقد فاح من فحوى
المأثــور مــن ضمــن الدعاء لإلمــام؛ إنّه
 Qســيدكّ قالع األعداء التي يتحصن
بها زعماء الظلم واإلرهاب ،ثم يجعلها
كهشيم تذروه الرياح (اللهم إنّا نسألك أ ْن تأذن لوليك
فــي اظهــار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بالدك حتى ال تدع للجور يا
رب دعامــة اال قصمتهــا وال بنية إال أفنيتها ,وال قــوة إال أوهنتها ,وال ركناً
إال هددته ,وال حداً اال فللته,وال سالحاً إال أكللته وال راية إال نكستها).
إ ّن ذلك اليوم ســيكون شديد الوطأة على الظالمين (إ ّن للعدو يوم ذلك
الصليــم واالســتئصال)( ,فــا يقتــل أعــداء اهلل حتــى يرضــى اهلل تبارك
تعالى).
فاإلزالــة ضروريــة ،إذ بدونها يعود األمر ثانيــة إلى الجاهلية والعداوة
والبغضاء.

.....

_الحلقة السادسة_

مــا زال حديثنــا متواص ـاً فــي شــرح دعــاء العهــد
المبارك ،ويصل الحديث فيه إلى:
الفقــرة الرابعــة( :وَمُنْـ ِـز َل الْ ُق ـرْآنِ الْعَظيـ ِـم ،وَرَبَّ
الْمَالئِ َكةِ الْمُ َقرَّبينَ وَا َالْنْبِيا ِء وَالْمُرْسَلينَ).
ومــا زال الحديث فيهــا متواصالً عن اآليــات الكبرى
التــي يريــد أ ْن يقدمهــا الداعــي تمهيداً وطريق ـاً ومقدمة
ألجــل أ ْن يبيــن عظــم الميثــاق والعهــد الذي ســيو ّقعه مع
اإلمــام المهــدي Qعنــد مبايعته لــه ،فإ ّن القــارئ لهذا
العهــد الشــريف ابتــدأ بأعظــم اآليــات الكونيــة عند اهلل
ســبحانه وتعالــى ،ثــم ذهــب منهــا إلــى كتبــه ومالئكته
المقربيــن فأنبيائه ورســله ،ألجل أ ْن يكونوا شــهوداً على
هــذا العقــد والتوقيــع ،وألجــل أ ْن يســتحضر فــي نفســه
أهميــة هــذا العقــد ،فإ ّن شــخصاً يجعل من هــذه اآليات
العظام وســائط تبليغ ،وشــواهد العقد والعهد ،وإيصال
الســام والمبايعة ،ســتكون نفس البيعة هذه ذات أهمية
قصوى ســيدرك حقيقتها الداعي إذا التفت إلى مقامات
شهود العقد وأهميتهم.
فلو أ ّن شخصا أراد أ ْن يخطب امرأة وجاء بعينة القوم
شــهوداً علــى العقــد ،فتــرى أ ّن أحداً ال يســأل عنه النهم
عرّفوه بمن أتى معه ،وهنا في هذا العهد الشــريف يريد
الدعــاء أ ْن يبين لنــا أهمية المبايعة وخطــورة التوقيع مع
االمام Qأل ّن شــهوده ووســائطه ونقلته هم بهذه المرتبة
الجليلة.
ومــن جهة أخــرى فــإ ّن العقد بهــذه الكيفيــات يعكس
مقام اإلمام ورفعة مكانته ،فإ ّن هذه الوسائط والشواهد
علــى العقــد مــن ابــرز الكواشــف علــى المقــام الرفيــع
والمنزلــة الســامية له ،وهذا يرّتب مــن جهة أخرى على
اإلنســان المعاهد والمعاقد آثاراً كبيرة من جهة االلتزام
والمخالفة.
كمــا أ ّن هــذه اآليــات وذوي المقامــات يعكســون لنــا
منزلــة العهــد والعقــد ،ويعكســون لنا خصوصيــة أخرى
أيض ـاً ،فــإ ّن صاحــب هذا المقام الشــامخ ليــس بمقدور
كل أحــد أ ْن يوصل ســامه وبيعتــه إليــه (إِّنَمَا يَتَ َقّبَ ـ ُل َُّ
الل
مِ ـنَ الْمُّتَقِي ـنَ) فالبيعة ألجــل أ ْن تقبل ،والعقــد ألجل أ ْن
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فالمالئكــة المقربــون واألنبياء
المرســلون والقــرآن العظيــم
والكتــب األخــرى مــن الزبــور
والتــوراة واإلنجيل ،هؤالء الذين
جئــت بهــم ألجــل ْأن يكونــوا
وسائط ســامك وشهودا لبيعتك
إلمامــك ،اعرف مقامهــم واعرف
مقــام إمامــك ،ثم اجعل لنفســك
ً
مقاما في هذه الروضة
يمضى يحتاج إلى وســائط تنقله ،وشهود توثّقه ،وهؤالء
ال يقبلون أ ْن يشهدوا لكل احد ويتوسطون ألي كان.
فيــا أيّهــا المؤمن يــا من تقصد الســام علــى االمام
 Qومبايعتــه ومعاهدتــه اعلم أ ّن هذه البيعة لها شــروط
وأجواء وشهود البد أ ْن تتهيأ جميع هذه األمور في ظروفها
الخاصــة لتقبــل ،فالبــد أ ْن تلتفت إلى ذلــك وترعاه حق
رعايته.
فالمالئكــة المقربــون واألنبيــاء المرســلون والقــرآن
العظيــم والكتب األخــرى من الزبور والتــوراة واإلنجيل،
هــؤالء الذين جئت بهم ألجل أ ْن يكونوا وســائط ســامك
وشــهودا لبيعتك إلمامك ،اعــرف مقامهم واعرف مقام
إمامك ،ثم اجعل لنفسك مقاماً في هذه الروضة ،ارفع
مــن نفســك لترتقــي فتكون مــن المقبوليــن ،وأقل درجة
يمكن أ ْن يكون اإلنسان مقبوال منه السالم على اإلمام أ ْن
يكون من المتقين ،وليســت التقوى كلمة تقال ،إنّما هي
عقيــدة تدخل في الجوانــح ،ويؤمن بها اإلنســان ،وفكر
ينظّم حياته وســلوك يمارسه ،وكل ذلك نظّمته الشريعة
وفــق ضوابــط وحدود وموازيــن ،فالبد مــن االلتزام بها
حتى نتمكن من أ ْن يسمع سالمنا ويقبل العقد بيننا وبين
اإلمام.Q

كيف تنسجم عالمات الظهور مع عنصر البغتة عند الظهور
الشــك أ ّن مــن ضمن أبجديــات القضيــة المهدوية
أمرين:
األمر األول :أ ّن الظهور الميمون مســبوق بإشــارت
وعالمات تحمل أحد مضمونين أو كليهما:
المضمــون األول :الظلــم ,فبعــض العالمــات
واإلشــارات هــي مصاديــق لنفــس الظلم الذي ســيمأل
األرض ,كتب ـرّج النســاء والقتــل الذريــع والفتــن
والحــروب .فعن جابر عــن اإلمام الباقــر( :Qياجابر
اليظهــر القائــم حتــى يشــمل (النــاس) بالشــام فتنــة
يطلبــون المخــرج منهــا فــا يجدونه ,ويكــون قتل بين
الكوفــة والحيــرة قتالهم على ســواء وينــادي مناد من
السماء).
المضمــون الثاني :التنويه ,أي أ ّن وظيفتها التنويه
للظهــور الميمــون ,عــن اإلمــام الباقــر( :Qإ ّن بيــن
يدي هذا األمر انكســاف القمر لخمس تبقى والشــمس
لخمس عشــرة وذلك في شــهر رمضان ,وعنده يسقط
حساب المنجّمين) .وعنه :Qينادي مناد من السماء:
أال إ ّن الحــق فــي آل محمد ,وينــادي مناد من األرض:
أال إ ّن الحــق فــي آل عيســى أو قال :العباس,أنا أش ـكُّ
فيــه وإنمــا الصوت األســفل مــن الشــيطان ليُبلس على
الناس شكّ.
األمر الثاني :بأ ّن الظهور سيكون بغتة ويتّبع عنصر
المفاجأة.
والســؤال هنا :كيف ينسجم األمران ,فال مباغتة
بوجــود العالمــات واإلشــارات والتنويهــات للظهــور...
والجواب يمكن أ ْن يكون بعدة احتماالت:

اإلحتمــال األول :أ ّن بعــض العالمــات غيــر متصلة
مباشــرةً بالظهــور ,أي تفصلها عنه فاصلــة زمنية قد
تســتغرق أجياالً ,والبعض اآلخر المتصل سيأخذ فترة
طويلــة ومتمادية قبل الظهــور ,أي طول ظهور العالمة
يســتغرق وقت ـاً طوي ـاً ,وهــذه الصفــات تحافــظ علــى
عنصــر المباغتــة ,وأمّا العالمــات المتصلــة بالظهور
والتــي هــي قريبــة منــه ومدتها التســتغرق فتــرة طويلة
كالصيحــة فــا يبعــد أنهــا جــاءت بتعبير رمــزي وغير
صريح والمطابــق للمعنى المتبادر إلى الذهن ,أي قد
تكــون كلمة الصيحة كناية ,فربمــا تكون نداء الضمير
اإلنســاني في النفس اإلنســانية بعد أن تتضح الحقائق
وتجلو الظلمة التي طالما تســتر بهــا الباطل ...وعندها
ســيكون عنصــر المفاجــأة موجــوداً أيض ـاً( .هــذا رأي
الكاتب والصحيفة تنشره وتتحفظ عليه إذ ا ّن الصيحة
هي صوت جبرئيل Qمن الســماء كما نصت األحاديث
على ذلك).
اإلحتمال الثاني :المفاجأة والبغتة ستكون بالنسبة
لألعــداء ,واعــداء اإلمــام Qهــم مــن أنكــر القضية
المهدويــة برمتهــا أو أهــم تفاصيلهــا ,وبالتالي فإنهم
غيــر مراقبيــن لهــذه العالمــات وال عادّين لهــا ,وإنما
ســيكون االنتظار وســتكون المراقبــة للعالمات من قبل
قواعده الشــعبية ،وهذا اليؤثر كمــا هو واضح ,بل هو
المتعين.
فالمباغتــة هــي مصطلــح حربــي وخطــة هجوميــة
ترســم لغرض مواجهة األعــداء ال األصدقاء واألتباع,
وقد ورد في ســورة العاديات تعبير يدل على المباغتة،

وهو الهجوم في الصباح( :وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً).
االحتمال الثالث :نحن ال نتوقع غياب عنصر البغتة
حتى في حالة الشعور بقرب الظهور ,وذلك إذا فهمنا
أ ّن البغتة تكون في مقابل االستعداد ،ال في قبال العلم
والدرايــة ,فهم وإن كانوا يعلمون أ ّن الظهور متوقع في
هــذه األيــام أو هذه الســنين ولكنّ اســتعدادهم ســوف
ال يكــون علــى نحــو المواجهــة الخاصة للظهــور ،وإنما
حتــى وإ ْن كانت هنالك اســتعدادات فإنها ســتكون على
نحــو التحضيــرات العامــة وعلــى نحو اإلحتــراز ال أكثر
وبالتالي سيبقى عنصر المفاجأة والمباغتة موجوداً.
االحتمــال الرابــع :إ ّن الفتــن والــزالزل المتصلــة
بالظهــور والتــي تصفها بعــض الروايات بأنها من شــر
الفتن ,وكذلك الظلم والجور الذي يمأل االرض والذي
تصفه بعض الروايات بأ ّن الرجل اليجد ملجأ يلجأ إليه
من الظلم ,ســتصرف الناس عامة والظالمين خاصة
عن ترقب اإلمام أو االســتعداد لظهــوره ,وهذا وارد,
فتارةً تزيد هذه الزالزل بعضاً من الناس شوقاً لإلمام
وحاجةً له واستغاثةً به ,وتارةً نجدها عند اناس آخرين
التزيدهــم ّإل غفلــة عنــه وانصرافاً عن قضيتــه وتعلقاً
باألسباب المادية والتي التزيد المتمسك بها إال حاجة
وفاقــة ,وآخر ثالث يأخذه الجزع مــن الظلم واالبتالء
إلى إنكار القضية برمتها واالنســاخ من العقيدة وهذه
اسوأ العواقب ،وهنا تُخسر الدنيا واآلخرة.
االحتمــال الخامــس :حصــول بعــض الظواهــر
المشــابهة للعالمــات المذكــورة وتكرارهــا ،وكذلــك
ظهــور بعــض المدّعيــن للمهدويــة على طــول الزمان,

.....

يحيى غالي ياسين

يجعــل النــاس في ريبة من أمرهم ومن كل عالمة حتى ثــم يفتــح العالــم وبأشــهر

الصحيحــة منها ,وهــذا واضح ,فلم يرد بأن عالمات
الظهور التحدث ّإل مرّة واحدة ّإل لبعضها ,كالكسوف
والخســوف في غير محلّه وكذلــك الصيحة ...وهذا بما
أنــه مفيــد مــن هــذه الناحيــة ،كونــه يجعــل العالمات
بالنســبة ألعدائــه مبهمــة ّإل أنهــا التخلــو مــن مشــكلة
بالنســبة للمنتظريــن ,وهذا يدعونا إلى عدم التســرع
بالحكــم علــى هذه الظاهــرة أو تلك الشــخصية أو تلك
األحــداث بأنها هي تلك العالمات المذكورة قبل ظهور
اإلمام.
االحتمــال الســادس :أ ّن العالمــات القريبــة مــن
الظهــور والصحيحــة وإ ْن حصلــت ،وإ ْن كانــت مراقبة
مــن قبل االعداء فإنها ســتكون بغتة عنــد المقارنة بين
عمر الغيبة الطويل وعمر العالمات التي ســتظهر قبيل
الظهــور ,فبضــع ســنين مــن االســتعداد اليؤثــر علــى
االستعداد والتهيؤ الذي سيدوم مئات أو آالف السنين,

فإحدى معانــي المباغتة هي
السرعة ,والسرعة واضحة في
الفترة القصيرة التي ســيظهر
بهــا اإلمــام ويتحــرك مــن
مكة الــى المدينة الــى العراق

معــدودات ,فأيــن األشــهر مــن
آالف السنين.!...

االحتمال الســابع :ا ّن وقــت الظهور هو داخل تحت
قانــون المحــو واإلثبات ,وهذا بحد ذاتــه يجعل توقيت
الظهــور اليمكن ضبطــه ,فعن أبي حمــزة الثمالي عن
اإلمــام الباقــر( :Qيــا ثابت إ ّن اهلل تبــارك وتعالى قد
كان و ّقت هذا األمر في السبعين ,فلمّا أن قتل الحسين
 Qاشــتد غضب اهلل تعالى على أهــل األرض ,فأخّره
إلــى أربعيــن ومائــة ,فحدثناكــم فأذعتــم الحديــث,
فكشــفتم قناع الســتر ,ولم يجعل اهلل له بعد ذلك وقتاً
عندنا ,ويمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب .
االحتمــال الثامــن :يمكــن أ ْن نعطــي معانــي أخرى
للبغتــة غيــر تلــك التــي ضيقنــا فهمهــا مــن الناحيــة
العسكرية مستفيدين بذلك من القرآن الكريم:
هو إشــارة إلى أ ّن ظهوره Qســيفوّت الفرصة على
مــن أســاء العمل فــي الغيبةَ ( :ق ـدْ خَ ِس ـرَ الَّذِي ـنَ َك َّذبُواْ
بِلِ َقــاء ّ
اللِ حَتَّــى إِ َذا جَاءتْهُ ـمُ السَّــاعَةُ بَغْتَ ـةً َقالُــواْ يَــا
حَسْرَتَنَا عَلَى مَا َفر َّْطنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُو َن أَوْزَارَهُمْ عَلَى
ُورهِمْ أَالَ سَاء مَاي َِزرُو َن).
ُظه ِ
•والبغتــة تعنــي الظهــور فــي الليــل ال فــي النهار,
قــال تعالــىُ ( :ق ْل أَرَأَيْتَ ُك ـمْ إِ ْن أَتَا ُكمْ عَ ـ َذابُ ّ
اللِ بَغْتَةً أَوْ
جَهْرَةً هَ ْل يُهْلَكُ إِالَّ الْ َقوْمُ الظَّالِمُو َن) .فجاء :البغتة في
الليل ،والجهرة في النهار.
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اسئلة وبحوث

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
من هو عوف السلمي؟
ّ
لماذا نقول لإلمام المهدي Qانّه الطالب بدم المقتول بكربالء مع ان المختار الثقفي قد أخذ بثأره؟
ُ
هل مع الحجة Qأناس أو أئمة يحققون العدل؟
ماذا سيحدث لمراقد أهل البيت Kعند احتالل السفياني؟
ما هو معنى :ال ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون؟
كم عدد األحاديث حول المهديQ؟

من هو عوف السلمي؟

جميع اقواله -لكن ذراري قتلة الحســين يرضون افعال آبائهم ويفتخرون بها ،ومن رضي شــيئاً كان كمن
اتاه ،ولو أن رجالً ُقتل في المشــرق فرضي بقتله رجل في المغرب كان الراضي عند اهلل شــريك القاتل-
وانما يقتلهم القائم اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.
***

امجد الموسوي
السؤال:

من هو عوف السلمي الذي يظهر من تكريت؟.
الجواب:

تشــهد الجزيرة الغربية من العراق تحركاً عســكرياً يتزعمه رجل يدعى(عوف السلمي) ،وعوف هذا
يتخذ من تكريت مقراً له لما سيجد فيها من حضور واسع لمؤيدي تحركه هذا ،وبعد قوة نفوذه وسيطرته
يتجه الى دمشــق متحدياً حركة الســفياني ،اال إ ّن هذه الحركة المنافسة للسفياني ستُالقي هزيمة كبيرة
بعد قتل قائدها ،ويبدو أ ّن حركة عوف الســلمي لم تكن لها ايديولوجيتها الســليمة بقدر ما هي تنافســات
مصالح سياسية لصراعات قوى منافسة.
روى حذلم بن بشير قال :قلت لعلي بن الحسين :Qصف لي خروج المهدي وعرفني دالئله وعالماته
فقــال( :يكــون قبــل خروجه خروج رجل يقال له عوف الســلمي بــارض الجزيرة ويكون مــأواه تكريت وقتله
بمســجد دمشــق ،ثمّ يكون خروج شــعيب بن صالح من ســمرقند ثمّ يخرج الســفياني الملعون من الوادي
اليابــس ،وهــو مــن ولد عتبــة بن ابي ســفيان ،فإذا ظهر الســفياني اختفــى المهدي ثم يخــرج بعد ذلك.
(موجز دائرة معارف الغيبة  40/307عوف السلمي ص.)123-122
***
لمــاذا نقــول لإلمــام المهــدي Qانّــه الطالب بــدم المقتــول بكربالء مــع ّان المختار
الثقفي قد أخذ بثأره؟
حسين هادي
السؤال:

إننــا نقــرأ في دعاء الندبة (أين الطالب بدم المقتول بكربالء) ...ســؤالي :ألــم يأخذ المختار الثقفي
بثأر اإلمام الحسينQ؟.
الجواب:

اوالً :لقد ورد عن اإلمام الباقر Qفي تفســير قوله تعالى (إِّنَا لَنَنصُرُ رُسُ ـلَنَا وَاّلَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
ال ّدُنْيَا وَيَوْمَ يَ ُقومُ ا َألشْ ـهَادُ) انه قال :الحســين بن علي Lمنهم ،ولم يُنصر بعد ،ثم قال :واهلل لقد ُقتل
قتلة الحسين Qولم يُطلَب بدمه بَعد( .كامل الزيارات البن قولويه ص.)134
وثاني ـاً :ان الحســين Qيمثــل منهجاً عملياً نحو اإلســام المحمدي األصيل ،فكل مــن كان على غير
خطه ومنهجه يُعتبر قاتالً له ،ولذلك سيقوم اإلمام المهدي Qبقتل كل من رضي بقتلته Qوإ ْن لم يباشر
القتل ،فقد ورد أ ّن عبد السالم بن صالح الهروي قال :قلت ألبي الحسن الرضا :Qيا ابن رسول اهلل ما
تقول في حديث روي عن الصادق Qانه قال :إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين Qبفعال آبائها؟
فقال :Qهو كذلك .فقلت :فقول اهلل عز وجل (وََل ت َِزرُ وَا ِزرَةٌ وِزْرَ أُخْر َٰى) ما معناه؟ فقال :صدق اهلل في

لــم يذكر المهدي Qفي القرآن بشــكل صريح ,لكن وردت آيات،
ذكر كثير من أهل التفسير أنها نزلت في المهدي.
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مــن ذلك قول اهلل عزوجل( :هُوَ الَّذِي أَرْسَ ـ َل
ْ
َ
ِ
ِ
ِّين ُكلِّهِ وَلَوْ َك ِرهَ الْمُش ِْر ُكو َن)
الْحَقِّ لِي ُْظ ِهرَهُ عَلَى الد ِ
وقــد ذكــر فــي تفســيرها بــأ ّن ذلــك ال يتحقــق اال مســتقبالً,ولمح
الــى ذلــك الــرازي فقــال :واعلــم أ ّن ظهور الشــيء على غيره قــد يكون
بالحجــة ,وقد يكــون بالكثرة والوفــور ,وقد يكون بالغلبة واالســتيالء.
ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك,و وال يجوز أن يبشر اال بأمر مستقبل غير
حاصــل ,وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم ,فالواجب حمله على
الظهور بالغلبة.
وقــال ابن جزّي :وإظهــاره جعله أعلى األديــان وأقواها ,حتى يعمَّ
المشارق والمغارب.
كما أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في (سننه) عن
جابــر Jفــي قوله تعالى( :لِي ُْظ ِهرَهُ عَلَى الدِّيـ ِـن ُكلِّهِ) قال :ال يكون ذلك
حتى ال يبقى يهوديٌ وال نصرانيٌ صاحب ملّة إال اإلسالم.
وعن المقداد بن األسود قال :سمعت رسول اهلل Nيقول :ال يبقى
علــى ظهــر األرض بيــت مــدر وال وبــر اال أدخله كلمــة اإلســام إمّا بعز
عزيــز وإمــا بذل ذليــل .إمّا يعزهــم فيجعلهم اهلل من أهلــه فيعزوا به,
وإمّا يذلهم فيدينون له.
وهنــاك مــن ذكر في تأويلها وفي وقــت تحققها أكثر من قول ,قال
ابن الجوزي :ومتى يكون ذلك؟ فيه قوالن:
أحدهما :عند نزول عيسى Qفإنه يتبعه أهل كل دين وتصير الملل
واحدة فال يبقى أهل دين اال دخلوا في اإلسالم أو أدوا الجزية.
والثاني :أنه عند خروج المهدي ,قال السدي:
وقد ورد في األثر عن اإلمام الباقر أ ّن اآلية مبشّرة بظهور المهدي
فــي آخــر الزمان,وأنه _بتأييــد من اهلل تعالى_ ســيظهر دين جدّهN
على سائر األديان حتى ال يبقى على وجه األرض مشرك.
وقــد روى القنــدوزي الحنفــي عن اإلمام جعفر بــن محمد الصادق
 Qفي تفسير اآلية( :واهلل ما يجيء تأويلها حتى يخرج القائم المهدي
 ،Qفــإذا خــرج لــم يبــق مشــرك إال كره خروجــه ,وال يبقــى كافر إال
قتل).
وال شــك أن ما ورد في أنها نزلت في المهدي Qهو الزم لقول من
قال من المفســرين إ ّن ذلك يحصل في مســتقبل الزمن ,وإ ّن اإلســام
يدخل كل بيت ،ونحو ذلك.
وفي تفسير قوله عزّ من قتال (لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ
عَ َذابٌ عَظِيمٌ) قال الطبري :أمّا خزيهم في الدنيا فإنه اذا قام المهدي
 Qوفتحت القسطنطينية؛ قتلهم وأسرهم وسباهم ,فذلك الخزي.
وحكــى القرطبــي عن قتادة والســدي :الخزي لهم فــي الدنيا قيام
المهــدي ,Qوفتــح عموريــة وروميــة والقســطنطينية وغيــر ذلــك مــن
مدنهم.
وقــال الشــوكاني :أمّــا خزيهم فــي الدنيا فإنه إذا قــام المهديQ
وفتحــت القســطنطينية .وعن مقاتل بن ســليمان في قوله تعالــى( :وَإِنَّهُ
َاط مُّسْ ـتَقِيمٌ) قال :هو
لَعِلْ ـمٌ لِّلسَّــاعَةِ َف َل تَمْتَ ـر َُّن بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَ ـ َذا صِر ٌ
المهــدي Qفــي آخــر الزمــان ,وبعــد خروجــه تكون امــارات الســاعة
وقيامها.
ومــن ذلك قوله تعالى( :وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّــاعَةِ َف َل تَمْتَ ـر َُّن بِهَا وَاتَّبِعُونِ
َاط مُّسْتَقِيمٌ).
هَ َذا صِر ٌ

هل مع الحجة Qأُناس أو أئمة يحققون العدل؟

عبد الكريم نافع

ريحانة الرسول

السؤال:

السؤال:

عند ظهور اإلمام صاحب العصر والزمان يتم العدل لألمّة اجمع .ســؤالي هو هل مع اإلمام Qاناس
أو أئمة يحققون ذلك؟ .

اســأل عــن شــرح قول اإلمــام Qفي جوابه إلــى محمد الحميري قبل زيارة آل ياســين فــي مفاتيح الجنان
(بسم اهلل الرحمن الرحيم ال ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم ال يؤمنون
السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين) شرح ذلك بالتفصيل ومن المقصودون ،هل هم اتباع آل البيت.K

الشــك أ ّن اإلمام المهدي Qســيكون هو اإلمــام والحاكم المطلق ،وهذا الينافــي وجود بعض القادة
الذيــن يأخــذون األوامــر والتشــريعات من اإلمام المهــدي ،Qكما ورد مــن أن أصحابه الـ 313ســيكونون
أصحــاب األلويــة تحت يــده ،فعن اإلمام الصادق( :Qكأني انظر إلى القائــم Qعلى منبر الكوفة وحوله
أصحابــه ثالثمائــة وثالثة عشــر رجالً عدة أهل بدر ،وهم أصحــاب األلوية وهم حكام اهلل في أرضه على
خلقه( .)...كمال الدين للشيخ الصدوق ص 671ب 58ح.)25
هذا في حياته .Qامّا بعد وفاته ،فقد ورد أ ّن اإلمام الحســين Qهو الذي ســيحكم األرض بعدهQ
فقد ورد عن اإلمام الصادق Qفي تفسير قوله تعالى (ثم رددنا لكم الكرة عليهم )...قال :خروج الحسين
 )Qفي سبعين من اصحابه عليهم البيض المذهّب لكل بيضة وجهان ....فاذا استقرت المعرفة في قلوب
المؤمنيــن انــه الحســين Qجاء الحج ـةَ الموتُ ،فيكــون الذي يغســله ويكفنه ويحنطه ويلحــده في حفرته
الحسين بن علي ،Qوال يلي الوصي اال الوصي( .الكافي للكليني ج 8ص.)206
***

الظاهر أ ّن هذا تأنيب من اإلمام Qللشــيعة وحث لهم للتواصل الروحي المســتمر مع اإلمام ،Qاذ
مع االســف نجد بعضاً من الشــيعة يعيشــون الغفلة عن ذكر اإلمام ،Qلذلك اإلمام في مقام دفع الشــيعة
للخروج من الغفلة.
وهــذا علــى غــرار مــا ورد فــي مكاتبة اإلمــام المهــدي Qللشــيخ المفيد Hوالــذي جاء فيــه( :ولو أ ّن
اشــياعنا-وفقهم اهلل لطاعته -على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليمنُ بلقائنا).
هــذا ويوجــد شــرح لزيارة آل يس منشــور في صحيفة (صــدى المهدي )Qيمكن مراجعــة الحلقة التي تم
شرح المقطع فيها.
***

الجواب:

ماذا سيحدث لمراقد أهل البيت Kعند احتالل السفياني؟

سجاد علي

الجواب:

كم عدد األحاديث حول المهديQ؟

وسام رزاق
السؤال:

س :1كم عدد األحاديث حول المهدي المنتظر Qبالنسبة لبقية األحاديث األخرى؟.
س :2ارجو إرسال حديث صحيح حول وصف دولة اإلمام المهدي Qوالعدل فيها ونحو ذلك

الجواب:

السؤال:

نحــن قرأنــا في الروايات أن الســفياني يحتل الشــام ويحتل العراق  ١٨ليلة ..ســؤالي هو أ ّن الســفياني
يمثل الخط الوهابي وهم حفروا قبر حجر بن عدي وهدموا البقيع ،ماذا سوف يحدث لمراقد أهل البيت
 Kإن احتل العراق؟.
الجواب:

ال ريب أ ّن السفياني يمثل الخط االموي ،وال يحتمل كونه يمثل الخط العلوي المحمدي ،بل هو ممن يظهرون
العداء التباع آل محمد ،Kفما نشاهده اليوم واضحٌ جداً كونه خطاً سفيانياً اموياً ،لكن ليس معنى هذا الجزم
بكون الموجود اليوم هو السفياني المذكور في الروايات الشريفة وإن كان المنهج واحداً واالفكار والرؤى واحدة.

ج :1األحاديث الواردة في اإلمام المهدي تقرب من  2000حديث.
ُ
ج :2الروايــات الــواردة فــي هــذا المجــال روايات عديــدة ،منها ماورد عن أم ســلمة عن رســول اهلل
( :Nويظهــر مــن العــدل ما يتمنى له اإلحياء أمواتهم) .وعن اإلمام الباقــر Qفي قوله تعالى (اعلموا أ ّن
اهلل يحيــي االرض بعــد موتهــا) قال :يحييها اهلل بالقائم Qفيعدل فيهــا فيحيي االرض بالعدل بعد موتها
بالظلم) .وعن اإلمام الصادق :Qاما واهلل ليدخلنّ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر.
وغيرها من األحاديث التي تصرح بأ ّن دولة اإلمام المهدي Qســتقوم على القســط والعدل ولن تجد
فيها للظلم والجور موضعاً.

يف أروقــة املكتبة املهدوية
عز الدين محمد البغدادي

حيــث صــرح البغــوي فــي تفســيره وكذلــك الزمخشــري والــرازي
والقرطبي والنســفي والخازن وتاج الدين الحنفي وأبو حيان وابن كثير
وأبو مسعود أ ّن اآلية بخصوص عيسى بن مريم Qفي آخر الزمان.
وقال الكنجي الشــافعي :وقد قال مقاتل بن ســليمان ومن تابعه من
المفسرين في تفسير قوله عز وجل (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ) هو المهديQ
يكون في آخر الزمان,وبعد خروجه يكون قيام الساعة وامارتها.
قــال ابــن حجر :قــال مقاتل بن ســليمان ومن تبعه من المفســرين
إ ّن هذه اآلية نزلت في المهدي ,Qوســتأتي األحاديث المصرحة بأنه
مــن أهــل البيت Kالنبــوي ,وحينئذ ففــي اآلية داللة علــى البركة في
نســل فاطمة وعلي ,Lوأ ّن اهلل ليخرج منهما كثيراً طيباً ,وأ ْن يجعل
نســلهما مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة .وسِ ـرُّ ذلك أ ّن النبي Nأعاذ
فاطمــة Pوذريتهــا من الشــيطان الرجيم ,ودعا لعلــي Qبمثل ذلك.
وشرح ذلك كله يعلم بسياق األحاديث الدالة عليه.
ومثــل هــذا التصريــح تجــده عنــد بعــض أهــل العلــم كالشــبلنجي
الشافعي والسفاريني الحنبلي والقندوزي الحنفي والشيخ الصبان.
وال خــاف بيــن هــؤالء وأولئــك ،ألن نزول
ً
مقارنــا لظهــور المهــديQ
عيســى Qســيكون
كمــا في صحيحي البخاري ومســلم وســائر كتب
الحديث األخرى.
وورد فــي تفســير قوله تعالى (وَلَ َقدْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُــو ِر مِن بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر
أَ َّن َْ
الرْضَ ي َِرثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّالِحُــو َن) عن االمام ابــي جعفر محمد بن
علي الباقر Qأنّه قال( :هم أصحاب المهدي Qفي آخر الزمان).
وقال تبارك وتعالى( :وَعَدَ َُّ
الل الَّذِينَ آمَنُوا مِن ُكمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْ ـتَخْلِ َفنَّهُم فِي َْ
الر ِْض َكمَا اسْ ـتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن َقبْل ِِه ـمْ وَلَيُم َِّكنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُ ـمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ ـمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْف ِِه ـمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي َل
يُش ِْر ُكو َن بِي شَيْئاً وَمَن َك َفرَ بَعْدَ َذلِكَ َفأُوْلَئِكَ هُمُ الْ َفاسِ ُقو َن).
قــال الطبرســي :Hفإ ّن التمكين فــي األرض على اإلطالق لم يتفق
فيما مضى ،فهو منتظر ألن اهلل عز اسمهُ ال يخلف وعده.
وروى الحسكاني عن ابن عباس أنها نزلت في آل محمد.N
ومنهــا قولــه تعالــى( :وَلَ ـوْ تَ ـرَى إِ ْذ َف ِزعُــوا َفـ َـا َف ـوْتَ وَأُخِ ـ ُذوا مِــن
مَّ ـكَانٍ َق ِريـ ٍـب) روي عن أحمــد وابن أبي حاتم والطبرانــي وابن مردويه
والفريابــي وســعيد بن منصور وعبد بن حميــد من طرق عن أبي عباس
أنها بخصوص ما ذكرناه.
وأخــرج الطبــري عن حذيفة بن اليمان تفســيرها في الجيش الذي
يخسف به.
وقــال الزمخشــري :عــن ابــن عباس رضــي اهلل عنهمــا :نزلت في
خســف البيــداء وذلك أ ّن ثمانيــن ألفا يغــزون الكعبــة ليخربوها ،فإذا
دخلوا البيداء خسف بهم (فال َفوْتَ) فال يفوتون اهلل وال يسبقونه.
قــال الشــوكاني :وأخرج ابــن أبي حاتم عنه في قولــه( :وَلَوْ تَرَى إِ ْذ
يب) قال  :هو جيش الســفياني,
َف ِزعُــوا َفـ َـا َف ـوْتَ وَأُخِ ُذوا مِن مَّكَانٍ َق ِر ٍ
قيل من أين أخذوا؟ قال :من تحت أقدامم.
وقال الطبرســي :Hوأورده الثعلبي في (تفســيره),وروى أصحابنا
في أحاديث المهدي Qعن أبي عبد اهلل Qوأبي جعفر Qمثله.
وهنــاك آيــات أخــرى ذكــرت وقيــل فــي تأويلهــا إنّهــا نزلــت في
المهدي.Q

قراءة يف كتاب

املهدي يف القرآن

ما هو معنــى :ال ألمره تعقلون وال
من أوليائه تقبلون؟

اعداد :محمد الخاقاني

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

بشارة األمان بموعود األديان
ملؤلفه الشيخ محمد إمامي كاشاني

جاءت طبعة الكتاب سنة 1434هـ2013 .م
فــي ( )653صفحة من القطع الوزيري ،وفي
جزئين:
يقول فهــرس الكتاب في جزئــه األول أنّه
من سبعة فصول هي:
 .1وجــود المصلــح العالمــي فــي منظــار
الفطرة ،وفيه سبعة مباحث:
الفطــرة وأهميــة المعلومــات الفطريــة،
مالمح األفــكار والنزعات الفطريــة .الفطرة
مــن منظــار القــرآن الكريــم واألحاديــث.
النزعــات الفطريــة مــن منظــار الفالســفة
والعرفــاء والمســلمين .النزعــات الفطريــة
مــن منظار بعض المغتربيــن الغربيين .خفاء
وظهــور الفطــرة .كيفيــة داللــة الفطــرة علــى
وجود اإلمام والمصلح العالمي.
 .2ولــي العصــر نقطــة اعتــدال أســماء
الجمــال والجــال فــي األرض ،وفيــه أربعــة
مباحث:
معرفة أســماء الجمال والجالل (األسماء
الحســنى) .أســم (الولي) خاص باهلل تعالى.
والية اإلنسان .ولي العصر نقطة االعتدال في
األرض.
 .3المهدي الموعود في دليل االســتقراء.
وفيه ثالثة مباحث:
أهميــة االســتقراء فــي المعــارف
البشــرية .اســتقراء ســيرة األنبيــاء.K
اختــاف االســتقراء المصطلح عند أســلوبنا
االستداللي.
 .4برهــان النظــام األحســن (الحكمــة
والعناية) وضرورة وجود اإلمام المعصومQ

وفيه ثالثة مباحث هي:
فــي معنــى البرهــان .في بيــان دليل
البرهان .اإلمامة مصدر هداية اإلنسان
نحو غاية الخلقة.
 .5مســتقبل البشــرية فــي منظــار
فلسفة التاريخ ،وفيه ستة مباحث:
مفهــوم الفلســفة النظريــة للتاريــخ.
نظريات في الفلســفة النظريــة للتاريخ.
رأي اإلســام فــي حركــة التاريــخ.
النظريــات التكامليــة للتاريــخ .الماديــة
التاريخية .الحتمية وأنواعها.
 .6قاعــدة اللطــف وضــرورة تعييــن
إمــام لهدايــة البشــرية ،وفيــه خمســة
مباحث هي:
معنــى قاعــدة اللطف .اللطــف في اآليات
والروايــات واألدعيــة .كيفيــة داللــة قاعــدة
اللطــف علــى ضــرورة إمــام العصــر .اللطــف
في األديان الســابقة .اإلشكاالت المثارة حول
داللة قاعدة اللطف على ضرورة وجود اإلمام
في كل عصر.
 .7التعامــل بين العقل والشــرع في معرفة
هويــة إمــام الزمــان ،Qوفيــه أربعــة عشــر
حديث ـاً يجــري الحديث فــي كل منهــا عن نوع
الحديث ورتبته وترجمة رواته.
أمــا فهرســت الجــزء الثانــي الــذي جــاء
بواقــع ( )410صفحــات فيبين أنّــه مؤلف من
ثمانية فصول هي:
أ .حــوار مــع مفكــري العالــم الغربــي
حول ظهــور المنقذ والمصلــح العالمي ،وفيه
مبحثان.

ظهــور ماشــيح وفــق رؤيــة اليهــود .وعودة
الســيد المســيح فــي النصــوص المقدســة
المسيحيّة.
ب .حــوار مــع مفكــري العالــم العربــي
واإلسالمي حول ظهور اإلمام المهدي.Q
ج .حديث الثقلين في الحوار مع علماء
أهل السنّة.
د .الحديــث المتواتــر خالل حــوار مع
علماء أهل السنّة.
ه .المكانة العلمية ألهل البيت Kفي
كتب أهل السنّة.
و .كيف يتل ّقى أهل البيت Kعلومهم.
 .8القــرآن الكريــم وظهــور المســيحQ
واإلمام المهدي ،Qوفيه مبحثان:
القــرآن الكريــم ونبــي اهلل عيســى.Q
المهدوية في القرآن الكريم.
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منوعات

كيف يحكم اإلمام Qإذا ظهر؟

الحوار املهدوي

عالمات الظهور  ..ملاذا انقسمت إىل حتمية وغري حتمية؟
طيف المرتجى

الحقيقــة ان عالمــات الظهــور واقســامها الــى حتمية وغير
حتمية اثار الكثير من التســاؤالت عندي واشغل تفكيري بالكثير
مــن القضايــا التــي تناقشــها عالئــم الظهور الســيما مــا يتعلق
بالجانب السياسي فمثالً:
التســاؤل األول :لماذا انقســمت العالمات الى حتمية وغير
حتمية ومن قسمها ولماذا نرى أ ّن النصوص الروائية تشير الى
البعــض منها بالحتميــة ،ولكن المؤكد في النتيجة النهائية هي
فقط الخمســة منها (الصيحة،السفياني ،اليماني،الخسف،
وقتل النفس الزكية).
التســاؤل الثانــي :هــل أ ّن هــذه العالئــم هــي بذاتهــا حتمية
ومــاذا يعنــي بذاتها حتمية ،بعبارة اخــرى أ ّن اهلل تعالى جعلها
بذاتها حتمية ام انها النها تحتم وقوعها فاصبحت حتمية؟.
التســاؤل الثالــث :من المعلــوم أ ّن المحتــوم اليعتريه البداء
فهل هذا يعني يجب أ ْن نستسلم له مطلقا فمثالً قضية السفياني
هــو يخــرج ويقتل شــيعة أمير المؤمنيــن Qفهل هــذا يعني اننا
محكومــون بهــذا القتل ويجب التســليم لهــذا واذا كان هذا البد
من وقوعه فما قيمة العمل المضاد؟.
التســاؤل الرابــع :هــل أ ّن المحتــوم مــن العالئــم اليعتريــه
البداء في كل اجزائه أو ببعضه أو في وقته؟.
ــــــــــــ
على خطاك

حســب علمــي القاصــر أ ّن الموروث مــن الروايــات عن أهل
البيت Kهو الذي قسّمها بهذا النحو.
األمــور كلهــا علــى نحويــن امّــا أ ْن تكــون حتميــة او موقوفــة
والفــارق بينهمــا أ ّن الموقوفــة يدخــل فيهــا البــداء والحتميــة ال
بحسب ما ورثنا من اقوال االئمة Kومنها قول االمام ابي عبد
اهلل.Q
نقل المجلســي عن االمام الباقر Qفي تفسير قوله تعالى:
(ثُ ـمَّ َقضَى أَجَالً وَأَجَ ٌل مُّس ـمًّى عِن ـدَهُ) (( :)4إنّهما أجالن أجل
محتوم وأجل موقوف).
فقال له حمران :ما المحتوم؟
قال( :Qالذي ال يكون غيره).
قال :ما الموقوف؟
قال( :Qالذي هلل فيه المشيئة).
قال حمران :إني ألرجو أ ْن يكون السفياني من الموقوف.
فقال أبو جعفر( :Qال واهلل إنّه لمن المحتوم).
فهــذا األجل أج ـ ٌل محفوظ فــي اُمِّ الكتاب وليــس من األجل
الموجــود في لوح المحو واإلثبــات الذي يمكن أ ْن يتخلّف بتخلّف
شرائطه.
اما عن قولكم بالتسليم فهذا امر نستغربه منكم ،فهل امر
انتظــار االمام الغائب لتلــك القرون والدعاء بالفرج مع انا نعلم
ا ّن العالئــم لــم تتحقــق بعــد هل نركــن ونضع أيدينــا على خدنا
سلباً؟.
ـــــــــــــــ
الغائب

من الطبيعي أ ّن اهلل اذا جعل الشيئ حتميا بالجعل التكويني
فيكــون حينئــذ حتميا بذاته فال أجد فرقا بين االصطالحين اال
أ ْن اكون غير فاهم لمرادك فوضحه لنا نكون لك من الشاكرين.
امّــا الثالــث والرابع من عــدم وقوع البداء فــي المحتوم فهو
غير مسلم.
إذ أ ّن المســتفاد من الروايات أ ّن إمكانية وقوع البداء تشمل
المحتــوم أيض ـاً وإ ْن كان بالمقدمــات أو األزمنــة أو غيرهــا مــن
األمور.
ويبقــى أ ّن حتميــة الشــيء التعني االستســام لــه والخضوع
إليــه بل ا ّن أحد أســباب دفــع هذا الحتمي مثالً الســفياني يكون
بالمواجهــة واألمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر ،لذلك نجد
أ ّن الخراســاني واليماني تكون لهم صــوالت معه حتى يأذن اهلل
بالنصر للمؤمنين.
ــــــــــــ
ابو باقر الزهيري

بوركتــم علــى الموضــوع المهــم والحســاس أيضاً...راجيــا
االلتفات للنقاط التالية:
 .1أ ّن عالمــات الظهور مســألة كانت والتزال لصيقة بعقيدة
اإلمام الثاني عشــر المهدي ،Qوهي التي تســبق ظهور اإلمام
 ،Qحيــث أنهــا مــن المســائل التي لهــا ارتباط مباشــر بأصل
العقيــدة عمومــا وبعقيــدة االنتظــار خصوصــا فالعالمــات التي
وردت مــن األئمة Kعالمات ثابتــة ال تقبل االختالف بالجملة
ألنهــا أحــداث وصفــت بالعالمــات ،فلــوال وضوحهــا لمــا ص ـحّ
وصفها بالعالمة ألن العالمة تقود الفرد إلى المراد ال أن تترك
الناس مختلفين فيما بينهم .
 .2إن التعامــل مــع العالمــات يجــب أن يكون وفــق اإلحاطة
التامــة بروايــات أهــل البيــت Kوإتقــان فــن التعامــل مــع هذه
األحاديــث الشــريفة بحســب مــا تكفلتــه علــوم األصــول وعلــوم
الرجــال والرجــوع للثقات من أهــل األختصــاص ،فالتعامل مع
الروايــة الصــادرة مــن المعصــوم يجــب أن يكــون تعام ـاً حذراً
علمي ـاً منســلخاً عن أهــواء النفــس ورغباتها وبعيــداً عن عاملي
التأثر والتأثير مع المحيط الخارجي
ولألســف بــدل ذلــك نــرى أن يحــاول البعــض وبغيــر حــق
تطبيــق وإلصــاق هــذا الحــدث أو تلــك الكارثة أو هــذه الحروب
على الرواية الشــريفة أو تلك ليخــرج بنتيجة أن هناك عالمات
تحققــت ،والبعــض يتمــادى مســتغال جهــل النــاس او شــوقهم
لظهــور أمــام زمانهــم أو....ليدعــي المهدوية ومســتغال أحداث
معينة وتزويرها كأنها عالمات ظهور (وكم حدث هذا في وقتنا
) لنجــد أن العالمــات تحولت ذريعة لتجــاوز الخطوط الحمراء
من قتل وسلب وانتهاك حرمات
 .3ذكرتــم قمــة الهــرم مــن العالمــات الحتميــة (خمســة
فقط؟!) فهناك عالمات حتمية أخرى.

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

اجيب عن التساؤل الثاني

مستبصرون

نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من
الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم

عزّ الشمس  -وهابية  -السعودية
ولدت عزّ الشمس في الرياض من المملكة السعودية في عائلة متشدّدة ،وقد ورثت المذهب الوهابي من هذه العائلة.
بصيص األمل:

إ ّن غبش التعصب عند عز الشمس لمذهبها لم يفقدها عقلها ،وخاصّة بعد دراستها في الجامعة ،ومن ثمّ مواجهتها واكتشافها
ألكاذيب أساطين الوهابيّة.
تقول عزّ:

بعد دخولي الكليّة ودراسة التوحيد بدأت اتفكّر في هذه القضية أي ما يقوله علماؤنا الوهابيون ،ولم كل فرقة من المسملين _عندنا_
باطلة ،وكلمة شيعة أثقل عندنا من الدنيا ،بينما كلمة صهيوني لدينا كلمة عادية .بل كأ ّن الصهيوني هو أخ لنا؟.
قصّة الهدايّة:

تستمر عز الشمس في الحديث عن استبصارها فتقول:
سألت اهلل أ ْن يرزقني بحسن خاتمة االجتهاد والتفكير والتفكّر .فبدأت اقرأ سيرة الرسول Nعند الطرفين ،كذلك كتباً عن أهداف
اإلسالم ومقاصده عندهما.
وهكذا رحلت من المذهب الهش إلى المذهب الحقّ ،وأعلنت هدايتي واعتناقي لمذهب أهل البيت.K

يعتبر هذا الســؤال (كيف يحكم اإلمام Qإذا ظهر) من جملة األســئلة المهمة في
هذا المجال (البحث المهدوي) ,ولإلجابة عليه نقول-:
إن من جملة العوامل التي لها كل التأثير في ســعادة الشــعب وشــقائه ,وإصالحه
وإفســاده ,هــي القوانيــن الســائدة الحاكمــة فــي المجتمــع ,وخاصة في حقــل الحكم
والقضاء.
فالقوانيــن ـ ـ ـ بشــتى أقســامها وأنواعها ,وفي جميــع جوانبها ومجاالتهــا ـ ـ تعتبر
األداة التوجيهيــة والجهــاز التربــوي الــذي يُس ـيّر المجتمــع نحو الفضائــل أو الرذائل,
وسيوفهم نحو الخير أو الشر.
وبتعبيــر آخــر :إ ّن مق ـدّرات حيــاة المجتمــع رهينــة للقوانيــن الســائدة فــي ذلــك
المجتمع ,فالقانون بإمكانه أ ْن يعطي الحريات في أوســع نطاق ،ويفســح المجال لكل
انحــراف ,وبإمكانــه أ ْن يحافــظ علــى األخــاق والقيم ,ويكافــح كل ما ينافــي الوقار
والحشمة.
والقانــون يــؤدي الــى الثــروة والغنــى والرخــاء والرفــاه ,أو يك ـوّن الفقــر والغــاء
والمجاعة  ...وهكذا الى مئات اآلالف من األمثلة التي يتحكم فيها القانون.
وخالصــة القــول :أ ّن القانــون هــو الــكل فــي الــكل  ,وخاصــة فــي مجــال الحكــم
والقضاء.
فالحاكــم أو القاضــي بإمكانــه إغاثــة المظلــوم وإعانــة الضعيف وإنقــاذ حقه من
الظالــم ,وبإمكانــه إبطــال الحــق وإحقــاق الباطــل وســحق الحقــوق وإهــدار الدماء,
والتالعب بأموال الناس وأعراضهم.
وفــي الوقــت الحاضــر ..فــي عالــم اليــوم ..فال تتبيّــن القوانيــن التــي طبقت على
المجتمعات البشرية سواء في البالد اإلسالمية أو غيرها.
والجزء اليسير من هذه القوانين يطابق العقل والعدل ,أمّا أكثرها فهي مناقضة
لجميع المفاهيم والقيم واألخالق والفضيلة والعدالة ,وحتى لألديان السماوية.
فالقانون يعطي حرية الدعارة واالســتهتار وممارســة البغاء واالنحراف الجنســي
وتعاطــي الخمــور والربا ,والقانــون يمنع الســفر واإلقامة ,والتجارة ،من االســتيراد
والتصدير وبناء المســاكن ,والزراعة ,وتربية الدواجن ,وال يســمح بها اال في شروط
قاسية وضرائب جائرة.
هــذا ...ولــو أردنا أ ْن نذكر مســاوئ القوانيــن في البالد ,والمصائــب التي تصبّها
على البشر ,البتعدنا عن الموضوع المقصود.
ونكتفي هنا بما يشــعر به كل إنســان تضايقه القوانين الظالمة ,وتسلب منه حرية
االنتفاع بالحياة  ..فنقول:
إ ّن جميــع القوانيــن غيــر اإلســامية ,بمختلــف أقســامها ,تلغى في عهــد اإلمام
المهــدي Qوتطــرح فــي ســلة المهمــات وترمــى فــي برميــل القمامــة ,وال تكــون لها
يومذاك قيمة وال كرامة.
ويكــون المصــدر الوحيــد للقانــون ,الذي يحكــم علــى األرض هو القــرآن الكريم
والسنة النبوية الصحيحة ,السليمة من التالعب والتزوير واالختالق.
وعنــد ذلك ..يتخلّص البشــر من ويالت القوانيــن الكافرة الجائرة ,ويعيش تحت
ظــل القوانيــن اإلســامية العادلــة ,التــي تحافظ علــى حقوق البشــر ,وتوفــر لهم كل
خيــر ورفــاه ,وتوقف كل ظالم عند حدّه ,وتســد أبواب االنحرافات ,بجميع أقســامها
وأنواعها.
ويجب ْأن ال تنسى ّأن القوانين اإلسالمية الصحيحة ,هي التي تضمن سعادة
البشر في الدنيا واآلخرة.

وأمــا غيرهــا مــن القوانيــن ,فاألوضــاع الســائدة فــي العالــم ,تعــرف حقيقتهــا
وهويتها؛ فالمفاســد والمظالم والمآسي والمشاكل وأنواع الحرمان والكبت والضغط...
إنّمــا هــي من نتائــج وآثار هــذه القوانين الوضعيــة ,التي أجرت كل هــذه الويالت على
المجتمعات البشرية.
ويفهــم مــن هــذا الــكالم جيــداً أ ّن كل مــن ابتلــى بالــوزارات الحكوميــة والدوائر
الرســمية والمحاكــم القضائيــة ..كيــف انّــه يــرى بــكل وضوح كيــف تغدر فيهــا الحقوق

ضرورة المعرفة:

.....

وكيــف ينتصــر الباطــل,
وكيــف تهــدر الكرامــات,
وكيف تموت العدالة ,وكيف
تحكم الرشــوة ,وكيف تؤثر
الوســاطات والتوجيهــات
الصــادرة مــن الشــخصيات
الحكومية؟!!.
ولعــب المحامــي دوراً
مؤســفاً مؤلم ـاً فــي إبطــال
الحــق وإحقــاق الباطــل
وســحق الحقوق وخاصةً إذا
كان المدعــي والمدّعى عليه
ضعيف ـاً وعاجزاً عــن الدفاع
عــن نفســه أو عــن التش ـبّث
بالوساطات الناجحة ألنصاره وتغلبه على خصمه.
إ ّن القوانيــن اإلســامية الصحيحــة ,واألحكام اإللهية ,لــم تُطبّق بكاملها إال في
عهــد رســول اهلل Nوعهــد اإلمام علي ,Qثم صارت نســياً منســياً ,أوجــدت وبقيت
مكتوبة في بطون الكتب فقط.
وتاريخ األمويين والعباســيين والعثمانيين وأمثالهم من حكام الســوء ,يبيّن ذلك
بوضوح.
الواقع :إن الهدف اإللهي لم يتحقق بعد ..فاهلل ســبحانه خلق للبشــر كل ما يحتاج
إليــه ،مــن المــاء والهــواء واألرض والمعــادن ,وجعل التــراب صالحاً للزراعة وس ـخّر
الطبيعة لإلنسان كي يعيش سعيداً في حياته ,بأن تتوفر له لوازم الحياة وضرورياتها,
من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك.
ولك ـنّ الحــكام على طول التاريخ قبل اإلســام وبعــده هم الذين كانوا يســتعبدون
البشر ويحولون بينه وبين الحياة السعيدة ،فكان الماليين يعيشون في شقاء ويموتون
في شقاء ,هذا من الناحية الدنيوية وحياة المعيشة.
وأمّــا مــن الناحيــة العقائديــة فاهلل تعالى بعــث األنبياء والمرســلين الى البشــر,
إلصــاح عقائدهــم ,وغــرس اإليمــان فــي قلوبهم ,وإيقــاظ فطرتهــم وإثــارة دفائن
عقولهم ,واستخراج مواهبهم ,وتفجير طاقاتهم.
وباختصــار :فــإ ّن اهلل ســبحانه وتعالــى بعــث األنبياء إلصــاح حياة البشــر ,من
الناحية العقائدية والحيوية واالقتصادية واالجتماعية والعائلية ..وكل النواحي األخرى.
إ ّن أكثر أفراد البشر حاربوا هؤالء المصلحين ,ولم يقبلوا نصائحهم ,وأهانوهم
واســتهزؤوا بهــم وقتلوهــم ,والقــرآن الكريــم :يحدثنــا عــن موقــف بعض األمــم تجاه
أنبيائهم.
ً
أمّــا بالنســبة الى نبينا محمــد Nفالقرآن الكريم أيضا يحدثنــا عن بعض ماقام
به المشركون والكفار ضده ،Nوالحروب والغزوات التي حدثت بعد الهجرة الى وفاة
رســول اهلل ,Nكلهــا شــواهد علــى تلــك المواقف المخزيــة لبعض أفراد البشــر تجاه
رسول اهلل ,Nوذلك البني العظيم ,والمصلح الحكيم ,واألب العطوف.
وبعد اللتيا والتي ,اســتقر اإلسالم وقويت أركانه ,وصار الناس يدخلون في دين
اهلل أفواجاً ,فأمرَ اهلل رســوله أ ْن ينصّب األمام علي بن أبي طالبQخليفةً من عنده
وإمام ـاً علــى أمته ,وولي ـاً لألمر على النــاس ،وامتثل النبي Nألمــر اهلل ون ّفذ حكمه
بعد أ ْن رجع من حجة الوداع ووصل إلى أرض (خم) ,ولكن أكثر المسلمين خالفوا أمر
رسول اهلل Nولم يثبت على طاعته إال القليل.
فجــاء إلى الحكم أفراد أتبعوا أهواءهم أكثر من اتباعهم قانون اإلســام النزيه،
فجرى ماجرى على األجيال البشرية ,في خالل هذه القرون من أنواع المصائب واآلالم
والفجائع ,وما تجلّى جمال القانون اإلسالمي الكامل للبشر ,خالل هذه القرون فكان
الناس يظنون أ ّن اإلسالم هو ما يشهدونه في الحكام والقوانين الصادرة منهم.

دعــــــاء املعرفة

 -1اللهــم عرّفنــي نفســك ,فإنــك إ ْن لــم تعرّفني
نفسك لم أعرف نبيك.
 -2اللهــم عرّفنــي نبيــك ,فإنــك إ ْن لــم تعرّفنــي
نبيك لم أعرف حجتك.
 -3اللهــم عرّفنــي حجتك ,فإنــك إ ْن لم تعرفني
حجتك ضللت عن ديني.
 -4اللهــم ال تمتنــي ميت ـةً جاهليةً ,وال تــزغ قلبي
بعد اذ هديتني.
 -5اللهــم فكمــا هديتنــي لواليــة مــن فرضــت
طاعتــه عل ـيَّ مــن والة أمــرك بعــد رســولك صلواتــك
عليــه وآلــه ,حتى واليــت والة أمــرك :أميــر المؤمنين
والحســن والحســين وعلي ـاً ومحمــداً و جعفراً وموســى
وعلي ـاً ومحمداً وعلياً والحســن والحجة القائم المهدي
صلوات اهلل عليهم أجمعين.
 -6اللهم فثبتني على دينك واســتعملني بطاعتك
وليّــن قلبي لولي أمرك وعافنــي مما امتحنت به خلقك
وثبتنــي علــى طاعة ولي أمرك الذي ســترته عن خلقك
فبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر.
ضرورة الصبر والحلم في عصر الغيبة:
 -7وأنت عالم غير معلّم بالوقت الذي فيه صالح
أمــر وليــك فــي اإلذن لــه بإظهــار أمــره وكشــف ســره
وصبّرنــي على ذلــك حتى ال أحب تعجيل مــا أخّرت وال
تأخير ما عجّلت وال اكشــف عمّا ســترته وال البحث عما
كتمــت وال أُنازعــك فــي تدبير وال أقول ل ـمَ وكيف ,وما
بــال ولي األمر ال يظهر وقد امتــأت األرض من الجور
وأفوّض أموري ُكلها اليك.
اإلخالص في الدعاء:
 -8اللّه ـمّ إنّــي أســألك أ ْن ترينــي ولــي أمــرك
ظاهــراً نافذ األمر مع علمي بأ ّن لك الســلطان والقدرة
والبرهان والحجة والمش ـيّة والحول والقوة فافعل ذلك
بــي وجميــع المؤمنيــن ،حتــى ننظــر إلــى ولــي أمــرك
صلواتــك عليــه وآلــه ظاهــر المقالة ،واضــح الداللة،
هاديــا مــن الضاللــة ،شــافيا مــن الجهالــة ،وأبرز يا
رب مشــاهدته وثبّــت قواعده ،واجعلنــا ممن تقر عينه
برؤيته ،وأقمنا بخدمته ،وتو ّفنا على ملته ،واحشــرنا
في زمرته.
 -9أللهــم أعــذه مــن شــر جميع ما خلقــت وذرأت
وبرأت وأنشــأت وصوّرت ،واحفظه مــن بين يديه ومن
خلفــه وعــن يمينه وعن شــماله ومن فوقــه ومن تحته،
بحفظــك الــذي ال يضيع مــن حفظته بــه ،واحفظ فيه
رسولك ووصي رسولك.K
اسلوب الدعاء ومعرفة الحاجات:
 -10اللهــم ومــد في عمــره وزد في أجلــه ،وأعنه

الشيخ محمد علي الدَكسن

علــى ما وليته واســترعيته ،وزد فــي كرامتك له ،فإنه
الهادي المهدي ،والقائم المهتدي ،والطاهر التقي،
الزكــي النقــي ،الرضــي المرضــي الصابــر الشــكور
المجتهد.
 -11وال تســلبنا اليقيــن لطــول االمــد فــي غيبته،
وانقطاع خبره عنا ،وال تنسنا ذكره وانتظاره وااليمان
بــه ،وقوة اليقين فــي ظهوره ،والدعاء لــه ،والصالة
عليــه حتــى ال تقنطنــا غيبته من قيامه ،ويكــون يقيننا
في ذلك كيقيننا في قيام رســولك صلواتك عليه وآله،
ومــا جــاء بــه مــن وحيــك وتنزيلــك ،وقــو قلوبنــا على
االيمــان به حتى تســلك بنا علــى يديه منهــاج الهدى،
والمحجــة العظمــى ،والطريقــة الوســطى وقونــا علــى
طاعتــه ،وثبتنــا علــى متابعتــه ،واجعلنــا فــي حزبــه
وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله ،وال تسلبنا ذلك في
حياتنا ،وال عند وفاتنا ،حتى تتوفانا ونحن على ذلك
ال شاكين وال ناكثين وال مرتابين وال مكذبين.
عملية ظهور ولي األمر:Q
 -12اللّه ـمّ عجــل فرجه وأيــده بالنصــر ،وانصر
ناصريــه ،واخــذل خاذليــه ،ودمــدم علــى مــن نصب
لــه وك ـ ّذب بــه ،وأظهــر به الحــق ،وأمــت بــه الجور،
واســتنقذ بــه عبــادك المؤمنين مــن الــذل ،وأنعش به
البالد ،واقتل به الجبابرة والكفرة ،واقصم به رؤوس
الضاللــة ،وأذلــل بــه الجباريــن والكافريــن ،وأبر به
المنافقيــن والناكثين وجميــع المخالفين والملحدين،
فــي مشــارق األرض ومغاربهــا وبرها وبحرها وســهلها
وجبلهــا ،حتــى ال تدع منهم ديارا ،وال تبق لهم آثارا،
طهّــر منهــم بــادك ،واشــف منهــم صــدور عبادك،
وجــدد بــه ما امتحــي من دينــك وأصلح به مــا بدّل من
حكمــك ،وغيّر من ســنتك ،حتى يعــود دينك به وعلى
يديــه غضــا جديــدا صحيحــا ال عــوج فيــه ،وال بدعــة
معه ،حتى تطفئ بعدله نيران الكافرين.
مواصفات اإلمام المهدي:Q
فإنه عبدك الذي اســتخلصته لنفسك ،وارتضيته
لنصــر دينــك ،واصطفيتــه بعلمــك ،وعصمتــه مــن
الذنــوب ،وبرّأته من العيوب ،وأنعمت عليه ،وطهرته
من الرجس ،ون ّقيته من الدنس.
 -13اللّه ـمّ فص ـ ّل عليــه وعلــى آبائــه االئمــة
الطاهريــن وعلــى شــيعته المنتجبيــن ،وبلغهــم مــن
أيامهــم مــا يؤملــون ،واجعل ذلــك منا خالصــا في كل
شك وشبهة ورياء وسمعة ،حتى ال نريد به غيرك ،وال
نطلب به إال وجهك.
الشكوى من الزمان:
 -14اللّه ـمّ إنّــا نشــكوا إليــك فقــد نبينــا ،وغيبــة
إمامنــا ،وشــدة الزمــان علينــا ،ووقــوع الفتــن بنــا،

.....
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وتظاهر االعداء ،وكثرة عدونا ،وقلة عددنا.
 -15اللهــم فف ـرّج ذلــك عنــا بفتــح منــك تعجله،
ونصــر منــك تعزه ،وإمام عدل تظهــره ،إله الحق رب
العالمين.
 -16اللهــم إنّــا نســألك أ ْن تأذن لوليــك في إظهار
عدلــك فــي عبادك ،وقتــل أعدائك في بــادك ،حتى
ال تــدع للجــور يــا رب دعامــة إال قصمتهــا ،وال بقية إال
أفنيتهــا وال قــوة إال أوهنتها ،وال ركنــا إال هدمته ،وال
حدا إال فللته وال سالحا إال أذللته وال راية إال نكستها،
وال شــجاعا إال قتلتــه ،وال جيشــا إال خذلتــه ،وارمهم
يــا رب بحجــرك الدامغ ،واضربهم بســيفك القاطع،
وبأســك الــذي ال تــرده عــن القــوم المجرميــن وعــذب
أعــداءك وأعداء وليــك وأعداء رســولك صلواتك عليه
وآله بيد وليك وأيّد عبادك المؤمنين.
 -17اللهــم اكــف وليــك وحجتــك فــي أرضــك
هــول عــدوه ،وكيــد مــن أراده ،وامكــر بمــن مكر به،
واجعــل دائــرة الســوء علــى مــن أراد به ســوء ،واقطع
عنــه مادتهم ،وأرعــب له قلوبهم ،وزلــزل أقدامهم،
وخذهم جهرة وبغتة ،وشــدد عليهــم عذابك واخزهم
فــي عبــادك ،والعنهــم في بالدك ،وأســكنهم أســفل
نارك ،وأحط بهم أشــد عذابك وأصلهم نارا ،واحش
قبور موتاهم نارا ،وأصلهم حر نارك ،فإنهم أضاعوا
الصلوة ،واتبعوا الشهوات ،وأضلوا عبادك.
إحياء القيم األخالقية:
 -18اللهــم وأحيــي بوليــك القــرآن ،وأرنــا نــوره
ســرمدا ال ليل فيه ،وأحيي به القلوب الميتة ،واشــف
به الصــدور الوغرة ،واجمع به االهــواء المختلفة على
الحــق وأقم بــه الحدود المعطلة ،واالحــكام المهملة،
حتــى ال يبقى حق إال ظهر ،وال عدل إال زهر ،واجعلنا
يــا رب مــن أعوانــه ،ومقويــة ســلطانه ،والمؤتمريــن
المره والراضين بفعله ،والمســلمين الحكامه ،وممن
ال حاجــة بــه إلــى التقية مــن خلقــك .أنت يــا رب الذي
تكشــف الضر ،وتجيــب المضطر إذا دعــاك ،وتنجي
من الكرب العظيم ،فاكشف الضر عن وليك ،واجعله
خليفة في أرضك ،كما ضمنت له.
 -19اللهم ال تجعلني من خصماء آل محمد،K
وال تجعلنــي من أعداء آل محمــد ،Kوال تجعلني من
أهل الحنق والغيظ على آل محمد ،Kفإني أعوذ بك
من ذلك فأعذني ،وأستجير بك فأجرني.
 -20اللهــم صــل على محمــد وآل محمد واجعلني
بهــم عندك فائزا في الدنيا واآلخــرة ومن المقربين،
آمين يا رب العالمين.
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متابعات

العلمية
شؤون املرجعية الدينية والحوزة
ّ

هيئة التحرير

متابعـــــــات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية (المتمثلة بالنيابة العامة في
عصر الغيبة الكبرى) من خطابات اتجاه ُ
األمّة ومواقف اتّجاه االحداث وكذلك تنقل
أحاديث النقاد والكتاب واالدباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه االحداث.
أن تتدخل ّ
تقدم هذه الصفحة المواد دون ْ
إال بما يناسب النشر من حذف او تقليص
للمادة ّ
ألن مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب االلتباس ّ
فإن ذلك سيكون آخر الصفحة.

العتبة الحسينية المقدسة 2015/08/14

املرجع السيستاني(دام ظله) يعترب إصالح الجهاز القضائي من أهم متطلبات العملية اإلصالحية ويدعو لتشريع قانون سلم رواتب املوظفني
اعتبرت المرجعية الدينية العليا أ ّن إصالح الجهاز القضائي
بالعراق من أهم متطلبات العملية اإلصالحية بالبالد ،كما
جــددت المرجعية دعوتها إلــى ضــرورة اإلس ــراع في إصالح
المؤسسات األمنية واالستخبارية لتكون قادرة على اداء دورها
المنشود،معلنة عن مواساتها وتضامنها مع العوائل المفجوعة
بأبنائها نتيجة تفجير إرهابي في علوة جميلة ببغداد.
وقـ ــال مـمـثــل ال ـمــرجــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي(دام ظ ـلــه) الشيخ
عبد الـمـهــدي الـكــربــائــي خــال الخطبة الثانية فــي /28
شــوال1436/هــ الموافق 2015/8/14م ما نصه" لقد أقدم
اإلرهابيون المتوحشون يوم أمس على تفجير سيارة مفخخة
في علوة الجميلة ببغداد مما أسفر عن سقوط المئات من
المواطنين األبرياء بين قتيل وجريح ،وقد اُعلن عن تبني
تنظيم داعــش اإلرهــابــي لهذه الجريمة الطائفية النكراء
وتبجحه بها.
واننا إذ نعبّر عن مواساتنا وتضامننا مع العوائل المفجوعة
ونترحم على األحبة الذين قضوا في هــذا االعـتــداء اآلثــم،
وندعوا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل فإننا نؤكد على
ان هــذه الجرائم الوحشية لن تكسر إرادة الشعب العراقي
أبداً بل تزيده اصراراً على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر
النهائي وتخليص البلد من رجس اإلرهابيين الظالميين بعون

اهلل تعالى.
واعتبر الشيخ عبد المهدي الكربالئي خــال خطبته
من الصحن الحسيني الشريف ،التي حضرتها وكالة نون
الخبرية ،اعتبر أ ّن مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات
الحكومية كانت من أهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ
السنوات االولى من تغيير النظام .وقد أكدت مراراً وتكراراً في
السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في
النجف االشرف وفي خطب الجمعة على أهمية القيام بخطوات
جادة في مكافحة الفساد المالي واإلداري وانه ال أمن وال تنمية
وال تقدّم من دون ذلك.
ففي نيسان عام  2006أي قبل ما يقرب من عشرة أعوام
وبعد انتخابات الــدورة األولــى لمجلس النواب و ُقبيل تشكيل
الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه (أ ّن من المهام األخرى
للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد
اإلداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر
بخطر جسيم ،فالبد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا
الداء العُضال ومالحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا).
وفي أيلول عام 2006م وبعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب
بياناً ورد فيه التأكيد مرة أخرى (على ضرورة مكافحة الفساد
وسوء استغالل السلطة الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد

الدولة العراقية ،وشدد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة
دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت).
وفي شباط عام 2011م أصدر المكتب بياناً ورد فيه (ا ّن
المرجعية الدينية العليا تــدعــو مجلس ال ـنــواب والحكومة
العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين
الخدمات العامة وال سيما الطاقة الكهربائية ،ومفردات
البطاقة التموينية ،وتوفير العمل للعاطلين ،ومكافحة الفساد
المستشري في مختلف دوائر الدولة ،وقبل هذا وذاك اتخاذ
قرارات حاسمة بإلغاء االمتيازات غير المقبولة التي مُنحت
لألعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس
المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي
الدرجات الخاصة وغيرهم ،واالمتناع عن استحداث مناصب
حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا
الشعب المظلوم والغاء ما يوجد منها حالياً).
هذه نماذج من دعوات المرجعية الدينية العليا وتأكيداتها
المستمرة على ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة التي
لم نجد مع االسف آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية.
واعتبر ممثل المرجع السيستاني(دام ظله) أ ّن إصالح
الجهاز القضائي ،يشكل ركـنـاً مهماً فــي استكمال حُــزم
اإلصالح ،وال يمكن أ ْن يتم اإلصالح الحقيقي من دونه بقوله"

لقد أُعلن في األيام األخيرة عن اتخاذ عدة قرارات في سبيل
إصالح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق
قدر من العدالة االجتماعية.ونحن اذ نقدّر ذلك ونأمل أ ْن تجد
تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب نود اإلشارة
إلى أ ّن من أهم متطلبات العملية اإلصالحية:
أوال :إصالح الجهاز القضائي ،فانه يشكل ركناً مهماً في
استكمال حُزم اإلصالح ،وال يمكن ان يتم اإلصالح الحقيقي
من دونه.
ثانياً :إ ّن هنالك العديد من القوانين وال ـقــرارات التي
صدرت في األعوام الماضية مما فتحت آفاقاً واسعة لممارسة
الفساد بأشكال متنوعة ،فالبدّ للحكومة ومجلس النواب أ ْن
يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعمال على تعديلها أو
إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي المقابل فإ ّن هنالك حاجة ماسة إلى تشريع قوانين
وإصدار قرارات ال يتم اإلصالح بدونها ،ومن أهم القوانين
اإلصالحية هو القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة
بحيث تراعى فيه العدالة االجتماعية ،إذ ليس من المقبول أ ْن
يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الماليين
شهرياً في حين ال تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين
ثالثمائة ألف دينار.
العتبة الحسينية المقدسة 2015/08/07

السيد السيستاني(دام ظله) :على العبادي أن يكون أكثر جرأة ...ويضرب بيد من حديد ...ويشري إىل من يعرقل االصالح
طالبت المرجعية الدينية ،الجمعة ،رئيس ال ــوزراء حيدر
العبادي بأ ْن يكون أكثر (جرأة وشجاعة) في خطواته اإلصالحية،
داعية إياه إلى الضرب بيد من حديد لمن (يعبث) بأموال الشعب.
داعية القوى السياسية من مختلف المكونات أ ْن تتنبه إلى خطورة
استمرار البلد على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل
المواطنين التي صبروا عليها طويالً.
وقال ممثل المرجع السيستاني(دام ظله) السيد احمد الصافي
خــال الخطبة الثانية لصالة الجمعة في /21ش ــوال1436/ه ـ ـ
الموافق 2015/8/7م ا ّن بلدنا الحبيب الـعــراق يمر بأوقات
عصيبة ،ويعاني من ازمات متنوعة اثّرت بصورة جديّة على حياة
المواطنين وكانت لها تداعيات كبيرة على معيشة الكثيرين منهم
فمن جانب يواجه البلد اإلرهــاب الداعشي الذي بسط سيطرته
على اجزاء كبيرة من عدة محافظات وارتكب وال يزال يرتكب من
الجرائم ما يندى له جبين اإلنسانية وقد تسبب في نزوح مئات

اآلالف من المواطنين عن مساكنهم ويعاني الكثير منهم من
أوضاع مأساوية ولكن أبناء العراق الميامين في القوات المسلحة
بتشكيالتها المختلفة وكذلك المتطوعون األبطال وأبناء العشائر
الغيارى هبّوا للدفاع عن األرض والعرض والمقدسات وقد حققوا
الجسام
انتصارات مهمة خالل األشهر الماضية وقدموا التضحيات ِ
فداء للوطن العزيز وال يزالون مستمرين في منازلتهم لألعداء بكل
ً
قوة وبسالة حماهم اهلل ونصرهم نصراً عزيزاً.
وطالب الصافي من القوى السياسية أ ْن توحّد مواقفها في هذه
المعركة التاريخية التي هي معركة وجود للعراق ومستقبله ومطلوب
من الحكومة ان تستثمر مختلف امكاناتها إلسناد ودعم المقاتلين
فإن لهم االولوية القصوى في هذه الظروف.
ودعــا السيد احمد الصافي رئيس الـــوزراء الــدكـتــور حيدر
العبادي أ ْن يكون أكثر جــراءة وشجاعة في خطواته اإلصالحية
بقوله ان المتوقع من السيد رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول

التنفيذي األول في البلد وقــد أبــدى اهتمامه بمطالب الشعب
وحرصه على تنفيذها ..المطلوب ان يكون أكثر جــرأة وشجاعة
في خطواته اإلصالحية وال يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي
أعلن عنها مؤخراً بل يسعى إلى ان تتخذ الحكومة قرارات مهمة
واج ــراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة
االجتماعية فيضرب بيد من حديد من يعبث بأموال الشعب ويعمل
على إلغاء االمتيازات والمخصصات غير المقبولة التي مُنحت
لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنها.
وطالب الصافي من رئيس الــوزراء أ ْن يضع القوى السياسية
امام مسؤوليتها ويشير الى من يعرقل مسيرة اإلصالح اياً كان وفي
أي موقع كان وعليه ان يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية
ونحوها فــي سبيل إصــاح مؤسسات الــدولــة فيسعى فــي تعيين
الشخص المناسب في المكان المناسب وإن لم يكن منتمياً إلى أي
من أحزاب السلطة وبغض النظر عن انتماءه الطائفي أو اإلثني وال

الشيخ الكربالئي للصرب حدود وال يمكن ْ
أن يطول االنتظار إىل ما ال نهاية
تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ (عبد
المهدي الكربالئي) خطيب وإمام الجمعة في كربالء المقدسة في
خطبته الثانية من صالة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني
الشريف في(/14شوال1436/هـ)الموافق(2015/7/31م) إلى ما
يلي:
يعاني المواطنون فــي معظم المناطق مــن نقص كبير في
الخدمات العامة وال سيما الطاقة الكهربائية التي تمس الحاجة
إليها إلى حد الضرورة القصوى مع ارتفاع الحرارة إلى درجات
قياسية في هذا الصيف الالهب.
وكان المتوقع من الحكومات المتعاقبة أ ْن تولي اهتماماً خاصاً
بحل هذه المشكلة وتقرر وتنفذ خططاً صحيحة لسدّ النقص في

هذه الخدمة األساسية.
وبالرغم من كل هذه المشاكل ،باإلضافة إلى الفساد المالي
واإلداري الذي هو ام الباليا ،واإلرهاب واالنفالت األمني اللذين
تعاني منهما مناطق مختلفة ،فــان معظم المواطنين ال زالــوا
صابرين متحسبين بل نراهم ال يبخلون عن تقديم تضحيات
جسيمة بأرواحهم وأرواح فلذات أكبادهم في محاربة اإلرهاب
فداء للعراق وكرامته وعزته ولكن للصبر حدود وال يمكن
الداعشي ً
أ ْن يطول االنتظار إلى ما ال نهاية له..
والمطلوب من الحكومة المركزية والحكومات المحلية ان
تتعامل مع طلبات المواطنين باألساليب المناسبة التي تعبر عن
احترام الدولة لمواطنيها ورعايتها لحقوقهم وعدم اللجوء إلى

يتردد من إزاحة من ال يكون في المكان المناسب وان كان مدعوماً
من بعض القوى السياسية وال يخشى رفضهم واعتراضهم معتمداً
في ذلــك على اهلل تعالى الــذي أمــر بإقامة العدل وعلى الشعب
الكريم الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده في تحقيق ذلك.
العتبة الحسينية المقدسة 31/07/2015

األساليب الخشنة في التعاطي مع مطالبهم المشروعة..
كما ان عليها ان تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق تلك
المطالب ،وفي الحد االدنى التخفيف من معاناة المواطنين ولو
مرحلياً ،وحــذار من االستخفاف بها والتقليل من شأنها وعدم
االكتراث بتبعاتها..
ان المأمول من المسؤولين ان يعملوا بجد واخالص في متابعة
تظلمات المواطنين ويحاولوا بكل ما لديهم من امكانات العمل
لتحقيق مطالبهم وسد احتياجاتهم،
وليتصوروا بعض الــوقــت انهم يعيشون فــي نفس الظروف
الصعبة التي يمر بها عامة الشعب عسى أ ْن يتحسسوا عمق وحجم
معاناتهم..
د .أسامة مهدي االثنين  27يوليو 2015

قدم للسيستاني(دام ظله) تقريرًا عن االتفاق النووي :ظريف يدعو لحلف إقليمي يواجه التطرف والطائفية
في بدء زيــارة إلى العراق اليوم تهدف إلى بحث األبعاد
اإلقليمية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة الــدول الست
والتنسيق األمـنــي واالستخباري بين بـغــداد وطـهــران ،فقد
قدم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في النجف
األشــرف إلى المرجع الشيعي األعلى السيستاني(دام ظله)
تقريرًا عن االتفاق داعيًا إلى حلف إقليمي يواجه الطائفية
والتطرف.
لندن :بدأ وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في

النجف األشرف مباحثات مع المراجع الشيعية العليا يتقدمهم
آية اهلل السيد علي السيستاني(دام ظله) ،لبحث عالقات
البلدين وتعاونهما في مواجهة تنظيم داعش ،واالتفاق النووي
بين إيران ومجموعة الدول الست.
وخ ـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ف ــي ال ـن ـجــف ع ـقــب لـقــائــه
السيستاني(دام ظله) ،أكد ظريف ان المرجع الشيعي بارك
االتـفــاق الـنــووي الـهــادف إلــى دعــم االستقرار ونبذ التطرف
ومكافحة اإلرهــاب في المنطقة .وأشــار إلى أنه قدم تقريرًا

مفصالً إلى السيستاني(دام ظله) حول المحادثات النووية
واالتفاق الحاصل مع الــدول الغربية ،مشدداً على استمرار
دعم إيــران للعراق في ما يخص مكافحة اإلرهــاب والتطرف
ونبذ الطائفية .وأض ــاف (نحن كنا دومً ــا بجانب الحكومة
العراقية والشعب العراقي في مكافحتهما للتطرف واإلرهاب
والطائفية ،وكنا هكذا وال نزال وسنبقى نستمر على هذا النهج
في المستقبل) ،كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية من
النجف األشرف.

وأشار ظريف قائالً( :كانت لنا زيارة إلى منطقة الخليج،
وهي أول جولة بعد انتهاء المحادثات النووية لتطوير العالقات
بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مع الدول الجارة وتأمين
مصالح المنطقة بكاملها ومصالح الدول اإلسالمي ،وتثبيت
دعــائــم الـســام واألم ــن واالسـتـقــرار الدوليين ،وكــانــت لنا
محادثات ومفاوضات جيدة مع بعض الــدول واليوم نحن في
العراق من اجل ديمومة هذا النهج واالستمرار في الحوار من
اجل السالم واألمن).

6

تتمـــات
ّ

تتمة ...الوصية على اإلمام بالنّص وبالعني ورد أحمد البصري
إذن لكــي يكــون هنــاك ن ـصّ علــى أي شــخص يدّعــي اإلمامــة اآلن،
فســوف نقــول له :مَ ـنْ مِنَ األئمــة المعصومين ن ـصّ عليك بعينــك؟ وهذا
اتفــاق اإلماميّــة علــى أ ّن اإلمامــة بالنــص ،أي وجوب النص علــى اإلمام
بعينه ،أو إظهار المعجز القائم مقامه.
بعــد أ ْن ذكرنــا ما ذكره علماء اإلمامية علــى أ ّن اإلمامة تثبت بالنصّ
علــى العيــن ،نأتــي إلى مــا ورد فــي الروايات الشــريفة ،أي كيــف يعرف
اإلمــام مــن خــال الروايــات الشــريفة ،أو مــا هــي الطــرق والنصــوص
التــي يمكــن الوصــول بهــا إلى اإلمــام ،وفي الضمــن أذكر روايــات ضمن
اســتدالل أصحــاب هذه الفرقة الضّالــة المضلّة _فرقــة أحمد البصري_
فقــد اســتدلوا بروايــة الوصيّــة فقالــوا :أوّل طريق يثبــت لنا إمامــة أحمد
البصــري ،الوصيّة ،أي رواية الوصيّــة ،ومما ذكروه في كتاب (البينات)
وهو كتاب صادر عن أحد أصحاب البصري واســمه عالء ،وهذه االســماء
التي يذكرونها ال ندري هل هي اســماء مســتعارة او اسماء حقيقية ،وهذا
ممــا يــدل علــى أنّها فرقة مشــبوهة ،فليســت هنــاك معرفــة ،ال بحقيقة
االســماء ،وال بحقيقــة االشــخاص ،بل نحــن نحتمل ان القضيــة مختلقة
النّــه كمــا يقولــون غائــب ال يــرى شــخص وال صــورة ،وعلى كل حــال ففي
اســتدالالتهم ذكــروا أمــوراً كثيــرة اســتدلوا بها علــى الوصيّة مــن القرآن
والســنة ،ففي القــرآن الكريم قال تعالــى ( ُكتِبَ عَلَيْ ُك ـمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَ ُكمُ
الْمَ ـوْتُ إِ ْن تَ ـرَكَ خَيْــراً الْوَصِيَّ ـةُ لِلْوالِدَيْـ ِـن وَ َْ
ال ْقرَبينَ بِالْمَعْ ـرُوفِ حَ ًّقا عَلَى
الْمُتَّقي ـنَ) فالقــرآن الــزم بالوصيّــة حيث قال ( ُكتِ ـبَ عَلَيْ ُك ـمْ) وقد ورد عن
النبي Nأنّه قال (ومن مات ولم يوص مات ميتة جاهلية).
وورد عنــه أيض ـاً أنّه قــال( :الوصية ح ـقّ على كل مســلم) فقالوا :إذا
كان الدين والقرآن والسنة يلزم بالوصيّة ،فال يحتمل أ ّن النبي Nخالف

إلــى أ ْن وصــل األمــر إلى المهــدي المنتظر ،Qإلــى أ ْن قــال :فقال معاذ
بــن (كفيــل) فقلت لــه وأنت هو :قال :ما بك في هــذا إالّ أ ْن تذهب يا معاذ
فترويــه عنّــي ،نعم أنا هو حتى عدّد عليه اثنى عشــر اســماً ،انهم االئمة
الطاهــرون باســمائهم ثــم ســكت ولم يــأت بثالثة عشــر وال أربعة عشــر،
فقلت ،ثم من؟ قال :حسبك ،ما في زيادة.
إ ّن نفــس هذه الرواية التي يســتدلون بها على ضــرورة الوصيّة هي ردّ
عليهم ،وتفنيد لكالمهم ،أل ّن هذه الرواية موجودة في (غيبة النعماني)،
وتنصّ على أ ّن األوصياء إثنا عشــر أوّلهم علي وآخرهم محمد بن الحســن
 ،Qهؤالء هم االوصياء ثم بعد ذلك يقول له :ثم من قال :حسبك هؤالء
هــم االئمــة ما وراءهم وصي آخــر حتى يدّعي أنّه أحمــد البصري أو غيره
فهذه الرواية ردّ عليهم.
ً
انهــم اســتدلوا من الروايــات بهذه الرواية أيض ـا ،قيل البي عبد اهلل
كمــا فــي (الكافــي) ج 1ص ،210بأيّ شــيء يعــرف اإلمام قــال :بالوصية
الظاهــرة ،وبالفضــل وليــس ثمــة وصية ،بــل بالوصية الظاهــرة ،فكيف
ولماذا يجب أ ْن تكون ظاهرة؟
إ ّن الروايــات دقيقــة في هذا الخصوص ،وال يســتطيع أحد أ ْن يطعن
في أ ّن االمامة بالوصيّة الظاهرة وبالفضل.
ونأتــي اآلن لنركــز على معنــى أن تكون الوصيّة ظاهــرة ،أي الوصية
المقطــوع بصدورهــا وليســت انّهــا صحيحــة الســند فقط ،وليســت فقط
وصيّة متواترة بل ظاهرة.

القــرآن ،فمضــى ولم يــوص ولم يجعل وصيــة ولكن هذا االســتدالل يورد
عليــه :أوّالً أ ّن الوصيّة التي أشــارت إليها اآليــات واألحاديث ،هي الوصيّة
بالحقوق وهي ليســت لها عالقة بالوصيّة باإلمامة والوصيّة باالشخاص،
فإ ّن أيّ إنسان عند الموت ،لما كان في ذمّته حقوقاً ،وبما أ ّن هناك أموراً
يريــد تحقيقهــا ،فعليه أ ْن يوصــي الوصيّة التي ندب إليهــا القرآن الكريم
والسنة الشريفة ،وهي الوصيّة بالحقوق.
وأمّــا الوصيّــة باإلمامــة أو الوصيّة بالوصايــة أو الوصيّــة بالخالفة،
فهذه النصوص ال ربط لها بها ،فهي اجنبية عنها ،فاالســتدالل بها على
الوصية باالمامة استدالل غير سماعي وغير صحيح ،هذا أوّالً ،امّا ثانياً
فيقولــون :ال يمكــن أ ْن يخالــف النبــي( Nالوصيّــة) ،نعم نحــن نقول :ال
يمكــن للنبــي Nإالّ وقــد أوصى بأئمة اثني عشــر ،هذا صحيــح ،أما أنّه
البدّ قبل أ ْن يموت أ ْن يوصي بـ (أحمد البصري) ،فمن أين هذه المالزمة
بيــن مــوت النبي Nوبين أ ْن يوصي بالمهديين االثني عشــر وأوّلهم أحمد
البصــري؟ فهــذا مما الدليل عليه ،ال عقالً وال نقالً ،فال العقل يلزم به،
وال النقل ثابت ويدل عليه.
واآلن ســيتبين مــا هــو أكثــر مــن ذلــك ،وهــو أ ّن هنــاك مــن يعــرض
الروايــات فيقــول :الروايــات ذكــرت أن لــك ّل نبــي وصيّ ـاً ،ثــم يذكــر مــن
الروايات هذه الرواية.
عــن (غيبــة النعمانــي) ص 52والتــي تقــول :أ ّن الوصيّــة نزلــت مــن
الســماء علــى رســول اهلل Nكتاب ـاً مختوم ـاً ولم ينزل على رســول اهللN
كتــاب مختوم إالّ الوصيّة ،إذ قال جبرائيل :Qيا محمّد هذه وصيتك في
أن نثبــت إمامة بوصيّة وبرواية هي محل
فكيــف نريد ْ
امتــك الــى اهل بيتك ثم قرأها ،هكــذا ك ّل إمام يفتح الخاتم ويقرأ ،فقد
ّ
ومحــل خــاف ،وهل انّها ثابتــة أو غير ثابتة ،تامّة أو
فتح الحســن Qالخاتم الثاني ،وفتح الحسين Qالخاتم الثالث ،وهكذا كالم

ً
أيضا
غيــر تامّة ،بل البدّ وأن تكــون الوصيّة وصيّة ظاهرة

لتصلــح في مقــام االحتجاج ثم نأتي الى بعــض االمور التي ذكرت
في كلماتهم ،قال صحاب كتاب (البيّنات) هذه العبارة وبعد أ ْن ذكر رواية
الوصيّــة (فإذا حضرته الوفاة فليســلمها الى ابنــه (أول المقرّبين) له ،أو
أوّل المقربين له ثالثة أســماء ،اســم كاســمي يعني محمد واسم ابي وهو
عبد اهلل وأحمد واالســم الثالث المهدي وهو أوّل المؤمنين ،وهذه الفقرة
االخيــرة مــن الروايــة (فإذا حضرتــه الوفاة فليســلمها الــى اول المقربين
لــه) وهــذه الرواية بها الشــكل ضعيفة الســند ،يعني أ ّن فــي طريقها رواة
مجهولين أصالً ال توثيق لهم ،ولو قبلنا بها جدالً ،وأ ّن مدلولها أ ّن لإلمام
ابنــا ،هــذا اإلبــن إذا حضرتــه الوفاة _أي اإلمــام المهدي _Qسيســلم
الراية له ،أي إلى ابنه أوّل المقربين ،ولكن كيف نعرف أنّه من المقربين
أم ليس منهم؟ كيف نعرف ذلك؟
واآلن ونحــن في هذا الزمان ،وقد جــاء أحمد البصري وقال :أنا هو
ذلك الشــخص الذي قالت عنه الرواية فليسلمها الى ابنه أوّل المقربين،
فكيــف نعرف أنّــه من المقربين بــه؟ وكيف تثبت لنا الرواية ،ولو ســلمان
جدالً ،إذن فيجب أن نثبت أوّالً انّك _يا بصري_ من المقربين حتى تثبت
انها لك ،أيثبت هذا لك بمضمون هذه الرواية؟.
وفــي حالــة _أحمــد البصري_ إنّما تشــمله هــذه الروايــة على فرض
صحتهــا جــدالً إذا كان من المقربين لدى المهــدي Qفكيف نثبت أنّه من
المقربين؟ انه يثبت قال اذا المهدي نفسه بنصّ صحيح صريح ورد علينا
وقيــل :أ ّن فيــه أحمد البصري الذي عاش في ســنة كــذا ،في مكان كذا،
هــذا مــن المقربين عنــدي ،عزيز أم حبيب ،إلى آخره ،وإالّ فال تشــمله
هذه الرواية حتى لو سلمنا بها جدالً.

تتمة ...األفكار القيمة واآلمال الكبرية محفوظة يف (االنتظار)
في فكرة الظهور
إ ّن نفــس فكــرة وعقيــدة وصــول اليــوم العظيــم والمبــارك لحكومة
أهــل بيت الوحي والرســالة_ Kالتــي تضيء العالم والنفوس البشــرية
باإلشعاع والنور الساطع للوالية اإللهية ,وتهدي الجميع من خالل النمو
والطفــرة الشــمولية العامــة الى األفضل واألحســن-تمنح حيــاة جديدة
معطاء.
ذلــك اليــوم الــذي ســيخلو مــن كل مظاهر الفقــر والعــوز ,والظلم
والتزوير للحقائق ,وسيشــهد اهتزاز راية العدل والعدالة اإلنســانية في
جميع ربوع العالم.
ذلــك اليوم الذي يعم الفرح والســرور فيه جميــع الناس ,ولن ترى
شخصاً مخالفاً لحكومته¨ ,ويبدي المجتمع اإلنساني في ذلك العصر
_بــكل أطيافــه وشــعوبه_ تفاع ـاً ,مبتهجاً بــكل مظاهر تلــك الحكومة
اإللهيــة العادلة لذلك اإلمام الهمام ,ويســتمر فــي كمال الرضا بالحياة
الجديدة والمتطورة التي تعم جميع أنحاء العالم في ذلك الزمان.
إن حجــم الســرور والبهجة في ظــل الحكومة العالميــة لإلمام بقية
اهلل األعظم ,Qتصل الى درجة تجعل اإلنسان يعيش حالة من النشاط

والحيوية ,ونسيان ذكرياته المؤلمة ومرارة الحياة _ولو لمدّة قصيرة_
بمجرد الحديث عن ذلك العصر البهيج.
إ ّن رســم الخطوط العريضة والتعرف على خصائص عصر الظهور
العظيم ,ســيجذب القلوب الطاهرة واألفكار اإلنسانية األصيلة ,بحيث
تبقــى تتر ّقب وتع ـدّ اللحظات من أجل وصولــه ,وتطلب من اهلل عزّوجل
بقلب ملؤهُ المحبة والصفاء اإلسراع في تحقق ذلك العصر المتألق.
لعلمهــا أنه ومن خالل تشــكيل الحكومة اإللهيــة لإلمام المهديQ
ووصــول القــدرة والقوى للحكومة الفاطمية ,ســيزول الغــم والحزن عن
كل بيت ,ولن تدمع عين طفل محروم ,وتكفكف دموع األيتام ,وتنعدم
إراقــة قطــرة دم واحــدة مــن دمــاء األبريــاء علــى األرض ,وال يشــاهد
األطفال األبرياء أجساد آبائهم أمام أعينهم البريئة و ...
ولكن المجتمعات اإلنسانية في هذا الزمان ونتيجة للتطور الحاصل
في العلم والحضارة في بعد واحد ,و انزواء القضايا الواقعية والمعنوية
جلبــت بيدهــا التعاســة والشــقاوة ,وبالتالــي كانــت النتيجــة أ ْن تســلط
المســتكبرون والمستعمرون على رقابهم وســاقوهم -أي الشعوب -نحو
النيران المحرقة ,وســيفتح هذا الخطر الذي يشــكله طغاة العالم آفاقاً

مظلمة أمام البشرية جمعاء ،ال تعد وال تحصى.
ففــي هــذه المرحلــة هل يتســنى ألحــد من النــاس العيش فــي رغد
وراحــة بــال؟ وهــل أحد منهم ســينال نصيباً مــن الســعادة واالطمئنان؟
وأي منهــم يكــون بعيداً عــن قافلة الدموع وجبال الحــزن والغم وصحراء
الحسرة؟!.
نعــم؛ ســتكون قوانيــن االســتعباد ومــن ورائهــا الدوافــع واألغراض
المشــؤومة لألنظمــة الطاغوتية ,هــي الحاكمة على الناس وســوف تقع
المجــازر البشــعة ،الواحــدة بعــد األخــرى ،والقتــل الجماعــي ,والتي
لــم تشــهد البشــرية نظيراً ل ـهُ ,ومع هذه األوضاع ســوف تمحى تباشــير
العدالة!.
واألنــكأ مــن كل ذلــك؛ أ ّن الذين عايشــوا هذه األحداث البشــعة قد
ماتــت قلوبهــم وســلبت منهــم الســكينة ,ولم يعد لهــم أمل بالعــودة الى
الطريــق الصحيح وســلوك طريق النجــاة؛ ولكن في نهايــة المطاف فإ ّن
لسان الغيب يدعو الجميع للحرية والثبات على طريق الحق.
وســيصل ذلــك اليــوم الذي ســيصدح فيــه صــوت المصلــح العالمي
الكبيــر من أقدم معبد عرفه التاريخ ليصــل صوته الرحيم والرؤوف الى

جميع االنســانية ,وتتكحّل نواظر المحرومين بنور الطلعة البهية والغرة
الحميدة آلخر خلفاء اهلل سبحانه وتعالى على أرضه وسمائه.

وســتزول فــي ذلــك اليــوم كل األنظمة
الطاغوتيــة ,والتي عاشــت فتــرات طويلة
تتغــذى علــى دمــاء األبريــاء ,وســتجف
بحار الدم ,وســتحطم قالع الحزن واآلالم,
وســيعم الفــرح والســرور فــي ذلــك العصــر
جميع البشــرية ,وهذه الحالة ال تمتد ضمن مســاحة األرض
وســكانها فقــط؛ وإنما تشــمل بقيــة األشــخاص الذين يعيشــون في بقية
الكواكــب األخرى ,فإنهم أيضاً ســيفرحون وينشــدون بوصــول الحكومة
العادلة لإلمام بقية اهلل األعظم.Q

تتمة ...البعد الرتبوي لعدم التوقيت
ومــن المؤ ّكــد أنّــه بــدون التوقيــت لمســألة ظهور اإلمــام Qعلى
المســرح العــام لألحــداث ،يظل الوجــدان حيّ ـاً ،متر ّقباً ،مشــغوالً
بحماس شــديد بمســألة االنتظار ،مهموماً بأمورهــا ،ويحسّ كذلك
بأن ما ينجيه هو العمل هلل مع االعتراف بعقيدة المهدي Qواإلقرار

بواليتــه على المؤمنين والتفاعل مع هــذا المبدأ العقائدي بما يرضي
اهلل تعالى.
وإذا لــم يكــن الجميــع مرتبطيــن بفكــرة االنتظــار ،فمؤيدوهــا
يملكون وعياً وتجربة وجدانية تجذبهم نحو ممارسة النشاط العبادي

فــي إطار الفكرة ،ومتطلعين إلى حركة اإلمام التاريخية وكأنها على
األبواب ..بل هي قاب قوسين أو أدنى من ذلك.
ً
وليــس بمقــدور الفرد المنتظــر أن يبقى متر ّقبا إذا كان حماســه
لهــذه القضيــة الحيوية فاتــراً ومعدوم ـاً ،ويكون األمــر بخالف ذلك

باختفــاء التوقيــت ،فيــؤدي الفــرد المنتظــر دوره العبــادي وتشــرئب
نفسه بحماس نحو ذلك اليوم.
وليس بمقــدور الفرد المنتظر أن يبقــى ّ
مترق ً
با إذا
ً
كان حماسه لهذه القضية الحيوية فاتراً
ومعدوما

تتمة ...عالمات ُ
الظهور وإشكاليَّة التطبيق
 -2عــدم االســتعجال فــي التعاطي مع العالمة غيــر المحتومة .عن
أبــي المرهف ،عن أبي جعفر Qقــال( :الغُبرة على من أثارها) أي أثر
الغبــار يقــع علــى مَن أثــاره وحركه (هل ـكَ المحاضير) المُســتعجلون في
قيــام دولة الحق قبــل أوانها (قلتُ :جُعلتُ فــداك وما المحاضير قالQ
المُستعجلون أما إنَّهم لن يريدوا إال مَن يعرض لهم ثم قال:Q
ّ
يــا أبــا المرهف أما إنهم لــم يريدوكم بمجحفــة (داهيّة) إال عرض
اهلل عز وجل لهم بشاغل ثم نكتَ أبو جعفر Qفي األرض ثم قال :يا أبا
المرهف! ُقلتُ :لبيك ،قال :Qأترى قوماً حبســوا أنفسهم على اهلل عز
ذكره ال يجعل اهلل لهم فرجا؟بلى واهلل ليجعلن اهلل لهم فرجا)( .الكافي
للكليني ج8ص.)274
والمحاضيــر جمــع محضــار ،وهــو الشــديد الجــري ،مــن حضــر
الفــرس وهــو شــدة جريــه وركضــه فاإلمــام المعصــوم Qقــد نهــى عن
التسرع في األمور وعدم التأني والتأمل في عواقبها وح ّذرَ من المسارعة
إلى اظهار ما في النفوس مما قد يأتي مُخالفاً للواقع.
 -3ضــرورة وعــي العالقــة واالرتبــاط بيــن تحقــق العالمــة غيــر

الحتميــة ونظــام البداء والقضاء غير المُبــرم إلهيّا( .عن الفضل الكاتب
قال  :كنتُ عند أبي عبد اهلل اإلمام الصادق Qفأتاه كتاب أبي مسلم،
فقال(:Qليس لكتابك جواب اخرج عنا فجعلنا يُسار بعضنا بعضا.فقال
:Qأي شــيء تُســارون يــا فضــل؟ َّإن اهلل عــز وجل ذكــره ال يَعجل لعجلة
العباد وإلزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله ،ثم
قال:Qإن فالن بن فالن حتى بلغ السابع من ولد فالن.
َّ
هــذه الفقرة قد ترمز إلى الســرية في تحديد هويــة اإلمام المهدي
 Qوقــد يكــون معناهــا َّأن اإلمام المهــدي هو محمد بن اإلمام الحســن
العسكري Qوهو السابع من ولد اإلمام الباقر Qبحسب متن الروايات
الصحيحــة قلتُ (الراوي) فمــا العالمة فيما بيننا وبينــك جُعلتُ فداك؟
قال:Q
ال تبرح األرض يا فضل حتى يخرج الســفياني فإذا خرج الســفياني
فأجيبــوا إلينــا يقولهــا ثالثــا -وهــو مــن المحتــوم) (الكافــي للكلينــي
ج8ص.)274
الحظــوا دقــة الفقرةَّ ،إن اهلل عز وجل ذكــره ال يَعجل لعجلة العباد

وإلزالــة جبــل عن موضعه أيســر مــن زوال مُل ـكٍ لم ينقض أجلــه ،فهذه
الفقــرة تحكــي عن دقــة نظام البــداء والقضــاء اإللهي الحكيــم ،وبهذا
يتبيَّــن َّأن مــن جملة ما مطلوب منا عَ ْقدياً فــي عصر الغيبة الكبرى ،هو
ضرورة اإليمان بعقيدة البداء اإللهي والقضاء ،بحيث يتولَّد في نفوسنا
مِشعَل األمل والرجاء والطمأنينة بحقيقة كون مجاري األمور ومصائرها
هي بيد اهلل تعالى وال تخرج عن سلطنته إطالقا.
عن هشام بن سالم ،عن أبي عبد اهلل اإلمام الصادق( Qما ع ُِّظمَ
ا ُ
بمثل البداء) (الكافي للكلينيج1ص.)146
هلل ِ
بأن العَالَم تحت ســلطان اهلل
فالقول بالبداء هو االعتراف الصريح َّ
وأن إرادة اهلل نافذة في األشــياء أزالً وأبدا.
وقدرتــه فــي حدوثــه وبقائــه َّ
(البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئيHص.)391
 -4معرفة العالمة (أي) معرفة اإلمام المهدي Qهويةً وعقيدةً.
عــن عمر بــن أبان قال :ســمعتُ أبا عبد اهلل اإلمــام جعفر الصادق
 Qيقول:
(اعــرف العالمــة فــإذا عرفتهــا لــم يضــرك  ،تق ـدَّمَ هــذا األمرُ أو

تأخر،إن اهلل عز وجل يقول:
َّ
ُ
َاس بِإِمَام ِِهمْ).
ن
أ
ل
ك
ُو
ع
ْ
د
ن
َ
م
َ
(يَوْ
َ
ُ
ّ ٍ
فمَن عرف إمامه كان كمن كان في فســطاط المُنتَظَر( )Qالكافي
للكليني ج1ص.)372
وهنــا يظهــر جليّــا َّأن وظيفــة اإلنســان المؤمــن المُنتَظِــر إلمامــه
المهــدي Qتتحــدد بمعرفة كون اإلمــام المهدي Qهو إمــام وقته بحق
وهــذه المعرفة تتكفــل بإبراء ذمة صاحبها عقديا وشــرعياوتجعله ممَن
يُدعــون بإمامهــم الحــق يوم القيامــة وإ ْن لم يــدرك ظهور وقيــام اإلمام
المهــدي Qوأخيــراً َّإن ظهور اإلمــام المهدي Qوقيامــه بالحق والعدل
هــو مُرتبــط كلياً بــإرادة اهلل تعالى النافــذة وجودي ـاً ،ومرتبط بظروف
وشــروط مرحلة التحقق والوقوع فعليّاً ،وهذه الظروف والشروط تنخلق
ُقبيــل وقتها بما يضمــن حتميَّة تحقق الظهور الشــريف وقيام دولة الحق
اإللهيّة في األرض.

تتمة ...سُنّـــة الوارثــــة يف اإلمام املهديQ
فهــي وراثــة العلــم والكتاب في ســالة األنبياء لمــن اصطفاهُ اهلل,
قال تعالى( :ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْ َط َفيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)
وهكــذا تكــون الوراثــة باقيــة الــى خاتــم األنبيــاء Kوالــى خاتــم
األوصياء المهدي Qقال تعالى( :وَن ُِريدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْ ـتُضْعِ ُفوا
فِــي َْ
الر ِْض وَنَجْعَلَهُ ـمْ أَئِمَّ ـةً وَنَجْعَلَهُ ـمُ الْوَا ِرثِينَ),انظــر فائــدة األســرة
الواحــدة لألنبياء وهي وراثة العلــم والكتاب ،لذا فإ ّن تراث األنبياء من
آدم Qالــى خاتم األنبيــاء Nثم الى األوصياء وصــوالً إلى القائم،Q
فهــو الوارث األخيــر الوحيد لتركة األنبياء .فانظر بعيــن االعتبار اآليات
التــي تربط بيــن الوراثة واإلمامــة لتتفتح لك األبواب فــي علم اإلمامة،
لتكــون داللــة واضحــة علــى هــذه الســنن القرآنية .فقــد ورد فــي الكافي
الشريف عن المفضل بن عمر قال:
قــال أبــو عبــد اهلل الصــادق( :Qإ ّن ســليمان ورث داوود Lوإ ّن
محمــداً Nورث ســليمان ,Qوإنّــا ورثنــا محمــداً Nوإ ّن عندنــا علــم
التــوراة واإلنجيــل والزبور وتبيان ما فــي األلواح ,قال :قلت :إ ّن هذا لهو

العلم قال :Qليس هذا هو العلم ,إ ّن العلم يحدث يوماً بعد يوم وساعة
بعد ساعة).
 وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اهلل Qقال :ســمعته يقول:(ألواح موسى Qعندنا وعصى موسى عندنا ونحن ورثة النبيين).
 وعــن أبــي عبد اهلل( :Qإنما مثل الســاح فينا مثــل التابوت فيبني إســرائيل ,كانت بنو إســرائيل أيُّ أهل بيت وجد التابوت على بابهم
أوتوا النبوة ,فمن صار إليه السالح منا أوتي اإلمامة).
وفــي هــذا الحديــث يربــط اإلمــام Qبين ماحصــل في أنبيــاء بني
إسرائيل وبين أهل البيت Kوما هي إال سنّة إلهية لن تتبدل.
عن أبي العالء قال :سمعت أبا عبد اهلل Qيقول( :إ ّن عندي الجفر
األبيض,قال قلتُ :فأي شيء فيه؟
قال :Qزبور داوود وتوراة موســى وإنجيل عيســى وصحف إبراهيم
 Kوالحــال والحــرام ومصحــف فاطمة ,Pما أزعــم َّإن فيه قرآناً,
وفيه ما يحتاج الناس إلينا وال نحتاج إلى أحد ,حتى فيه الجلدة ونصف

الجلدة وربع الجلدة وارش الخدش ,وعندي الجفر األحمر قال:
قلت :وأي شيء في الجفر األحمر؟
قــال :Qالســاح ،وذلــك إنّمــا يفتــح للــدم ,وصاحــب الســيف
للقتل ,)..والظاهر أ ّن الحالل والحرام في الرواية هو الجامعة ألنه في
روايــة أبــي بصيــر عندما دخــل على أبي عبــد اهلل Qقال :يــا أبا محمد
وإ ّن عندنــا الجامعة وما يدريهم مــا الجامعة قال :قلت جعلت فداك وما
الجامعة؟
قال Qصحيفة طولها ســبعون ذراعاً بذراع رســول اهلل Nوإمالئه
من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل الحالل والحرام وكل شيء يحتاج
الناس اليه حتى االرش في الخدش.)..
وعــن الصــادق Qعــن أبيه عــن اميــر المؤمنيــن Qقــال :Qقال
رســول اهلل( :Nاألئمــة اثنــا عشــر من أهــل بيتــي أعطاهــم اهلل فهمي
وعلمــي وحكمتــي وخلقهم من طينتي )...وهذا يدل علــى الوراثة المادية
والمعنويــة .وهنــاك روايات كثيرة مــن هذا القبيل تدل علــى وراثة خاتم

األنبيــاء لجميــع األنبياء والرســل والعلمــاء وقد ورّثها رســول اهللNالى
األئمــة Kمــن ذريته ،وهــي محفوظة عنــد بقية اهلل األعظــم والخلف
األكــرم صاحــب العصر والزمــان ,Qوذلك عندما يخــرج Qفإ ّن هذه
التركة هي دليل صدقه وســبيل إعجازه وســوف يعرض التوراة على أهل
التــوراة واإلنجيــل على أهل اإلنجيل ويحاججهــم فيؤمن من يؤمن ويكفر
كذاب
مــن يكفر .وســوف يقرأ القــرآن كما أُنزل غضاً طري ـاً .ويخزى كل ٍ
مدع لمنصب االمام المهدي حيث يعجز أ ْن يأتي بهذه التركة وهذا العلم.
ٍ
 إذن عرفنــا أ ّن األنبيــاء واألوصياء أســرة واحــدة وأنّهم يتوارثونفيهــا بينهم تراث األنبياء (من العلــم والقابليات )..وإنها باقية في ذرية
نبينا األكرم محمد.N
ِّرث خاتم األوصيــاء الحجة بن
و
ـ
ُ
ي
ـوف
ـ
س
وتعالى
فــإ ّن اهلل ســبحانه
َ
الحســن المهدي القائم Qهذه التركة وســوف يجري فيه ســنن األنبياء
ويظهر على يديه معاجزهم.

تتمة ...شرح دعاء الندبة
إ ّن الجماعة التي تتفق كلمتها على معاداة الدين واالنفصال عنه
وتركه ،وتتشبّث بكل صنوف الترويج للعصيان وتجاهر بالعناد ويكون
شــعارها الفســوق فتعثوا في األرض إفســاداً وعصياناً ،وال تقف عند
هذا الحد بل تروّج له وتزيد على الحد وتفيض في ابتعادها وطغيانها
وعصيانهــا ،فتمنــع المؤمنيــن عــن ممارســة ح ّقهــم ،ال بــل تمارس
الباطــل وتجهــر بــه وتدافع عنه وتزيّنــه للناس ،وتص ـوّر الحق باطالً
وتمنــع عنــه وتعاقــب عليــه ،ا ّن المجتمــع إذا صار على هذه الشــاكلة
وســار علــى هــذا المنوال فانّــه مجتمــع ال ينفعه اإلصــاح ولن يجدي

معــه النصــح ،ولــن يثمــر فيــه الوعــظ ،فالب ـدّ والحــال هذه مــن أ ْن
يخــرج مبيد أهل الفســوق والعصيان والطغيــان فيرث األرض ويورّثها
للصالحين بعد أ ْن يهلك ويبيد ويســتأصل منها الفاســقين والعاصين
والطاغيــن ،وقد أشــارت أحاديــث أهل البيت Kإلى هــذه الحالة،
فعــن االمام زين العابدين Qيخبر عن شــهيد كربالء Qحيث يقول
لــه...( :يــا ولــدي يا علي واهلل ال يســكن دمي حتى يبعــث اهلل المهدي
فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة.)...
ويخاطــب اإلمــام العســكري Qولــده اإلمــام المهــدي Qقائال

لــه...( :وأرجــو يا بنــي أ ْن تكون احد من أعدّه اهلل لنشــر الحق ووطئ
الباطــل وإعــاء الدين وإطفاء الضــال ...ويقصم اهلل بــك الطغيان
ويعيد معالم اإليمان.)...
َ
وعــن االمام الصادق Qفي تفســير قولــه تعالى (وَن ُِري ـدُ أن ّنَمُ ّنَ
عَلَى اّلَذِينَ اسْ ـتُضْعِ ُفوا فِي َْ
الر ِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِ ّمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)
قــال هذه اآلية مخصوصة بصاحب األمر الذي يظهر في آخر الزمان
ويبيد الجبابرة والفراعنة ويملك األرض شــرقا وغرباً فيمألها عدال
كما ملئت جوراً).

فهذه األحاديث الشــريفة والنصوص المعصومة تتحدث عن يوم
إبادة أهل الفســوق وإخماد صوتهم وتنكيس رايتهم وتبديد جماعتهم
انّه اليوم الذي ال يرى فيه على األرض للفاسقين علو الصوت وال كثرة
الجماعة وال ارتفاع الراية.
انّه يوم الرحمة ،انّه يوم العدل ،انّه يوم اإلنصاف واالنتصاف،
انّه يوم تحقّ فيه الحقوق ،فتعدّل نفس اإلنســان وتصبح ســوية ،فال
تميل إلى الباطل وال تختار الفسوق وال تحيد عن االستقامة.
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األدب المهدوي

أصرباً على الجور

شعـــراء مهدويون

المظفر
أحمد
ّ

أصـ ـب ــرًاَ وق ــد ط ــال ـتْ س ـن ــو ُن ال ـع ــذابْ

وط ـ ــال ـ ــت ع ـل ـي ـن ــا لـ ـي ــال ــي الـ ـشـ ـجـ ـنْ

أص ـ ـ ـبـ ـ ــراً وهـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـم ـ ــوعُ ال ـ ـعِـ ــدى

تُ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـرّبُ ف ــي ــنـــا ف ـ ـ ـنـ ـ ــو َن اإلح ـ ـ ـ ـنْ

أص ـ ـ ـبـ ـ ــراً وقـ ـ ــد ألــهــبــتــن ــا الـ ـسـ ـن ــون

ف ـ ـمـ ــا هـ ـ ــي االّ وط ـ ـ ـي ـ ـ ـسُ ال ــف ــت ــنْ

ـول ويـ ـ ـ ـ ــومُ الـ ـبـ ـت ــول
ف ــب ــع ــدُ ال ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ِ

وقـ ـ ـتـ ـ ـ ُل الـ ـ ــوص ـ ـ ـيّ وسَ ـ ـ ـ ـ ـمُّ الـ ـحـ ـسـ ـنْ

ـأرض ال ـط ـفــوف
وق ـ ـت ـ ـ ُل ال ـح ـس ـيــن ب ـ ـ ـ ِ

وذب ـ ـ ـ ـحُ الـــرض ــيـــع وه ـ ـت ـ ـكُ الـ ـ ّظـ ـعـ ـنْ

ـاء وهـ ـ ـ ــذا الــحــســيــنُ
ف ـ ـ ــذي كـ ـ ــربـ ـ ـ ُ

وه ـ ـ ـ ــذا يَ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـدُ يُ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـدُ الـ ـمـ ـحـ ـنْ

ـوب ب ـ ـلـ ــى س ـ ـيّـ ــدي
ب ـ ـن ـ ـفـ ـ ِـس الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ـ ِ

ولـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـنْ تـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـدَّل م ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــد ْن

ف ـب ــاألم ـ ِـس بــالـخـيــل داس ـ ــوا الـحـسـيـنَ

وعـ ــاقـ ــوا ال ــك ــتـــابَ وردّوا الــسُّــنــنْ

ـاء ال ـت ـق ـتْ
وذا الـ ـ ـي ـ ــومَ فـ ــي ك ـ ــرب ـ ـ َ

جُ ـ ـيـ ــوشُ الـ ـلّـ ـعـ ـي ــن ،وج ـ ـ ــاءت عَـ ـلَـ ـنْ

ـرب ض ــري ـ ِـح ال ـح ـس ـيـ ِـن
وج ـ ـ ــاءتْ لـ ـض ـ ِ

ومـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان مـ ـ ـنّ ـ ــا سـ ـ ـ ــوى ال ول ـ ـ ـنْ

أيـ ـ ــا ص ـ ــاب ـ ــراً ط ـ ـ ــا َل فـ ـي ــك ال ــزم ــن

وطـ ـ ــال ان ــت ــظـــارُك يـــا اب ـ ــن ال ـح ـس ـنْ

ف ـ ـه ـ ـيّـ ــا ط ـ ـفـ ــى ال ـ ـك ـ ـي ـ ـ ُل ي ـ ــا س ـ ـيّـ ــدي

ـاث ا ل ـ ـب ـ ـغـ ــاةُ بـ ـ ـ ُك ـ ـ ِّـل الـ ـسُّـ ـنـ ـنْ
وع ـ ـ ـ ـ َ

أم ـ ـ ـ ــا آ َن أ ْن ت ـ ـن ـ ـج ـ ـلـ ــي ُغ ـ ـ ـمَّ ـ ـ ـةٌ

ويَـ ـ ـغـ ـ ـ ِس ـ ــل وج ـ ـ ـهُ ـ ـ ـكَ ُكـ ـ ـ ـ َّـل الـ ـ ـ ـ ـ ـدَّرَ ْن

فـ ـي ــا صـ ــاح ـ ـبَ الـ ـعـ ـص ـ ِـر أك ـ ـحِـ ــل لـنــا

ع ـ ـيـ ــون ـ ـاً عـ ـمَـ ـتـ ـه ــا ُغ ـ ـ ـبـ ـ ــارُ ال ـ ـفِ ـ ـت ـ ـنْ

وع ـ ـ ـجّـ ـ ــل إل ـ ـي ـ ـنـ ــا فِ ـ ـ ـ ـ ــداك الـ ـ ـ ــورى

وعَـ ـ ـ ِّـط ـ ـ ـرْ سـ ـن ــا الـ ـ ـك ـ ــونِ يـ ــا مــؤت ـمــن

سـ ـ ـ ـ ــامٌ ع ـ ـل ـ ـيـ ــك إلـ ـ ـ ــى أ ْن تـ ـق ــوم

ـوال صَ ـ ـ ـ ـ ــداهُ الـ ـشّـ ـجـ ـنْ
سـ ـ ـ ــامَ مُ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوا عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ـدِّه

ص ـ ـ ـ ــاةَ مُ ـ ـ ـحِ ـ ـ ـبِّ بـ ـ ـص ـ ــوتٍ ح ـ ـسَ ـ ـنْ

حسن عبد األمير الظالمي

هو الشــاعر باســم بن محمد بن أحمد العيثان ،ولد
فــي مدينــة الحلة في العراق ،نشــأ وترعــرع فيها ،انهى
دراسته في التعليم العام ثم عاد إلى موطن آبائه واجداده
اإلحساء-المنطقة الشرقية من السعودية عام 1982م.
حاصــل على الماجســتير في الرياضيــات من جامعة
الملــك ســعود بالرياض ،يعمــل حالياً مدرس ـاً في احدى
المدارس الثانوية.
شعره:
شــاعر مبــدع له ديــوان (غمضــة جرح) ،شــارك في
العديد من المناســبات في منطقته ،ينظم الشــعر الحر
أو مــا يســمى بـ(قصيــدة التفعيلــة) تميــز شــعره بالرمــز
والصور الجميلة ،يزخر شعره بالشوق والحنين إلى لقاء
اإلمام الحجة.Q
قال في قصيدة بعنوان (ذكراك):

يحجــي

آالمــه

ســهرت الليل أناجــي الرّوح

كلمــن

متــى يظهــر بدرهــا التّــم

وكلمــن يذكــر همومــه

واحســبت النجــوم حســاب

آنــه همّــي بغيابــك زاد

يــا يــوم الشّــمل يلتــم

يــا المهــدي وبعــد يومه

ابحث عن الكلمة الضائعة

ضع ّ
خط ًا على كلمات الحديث الشريف ليبقى لك سبعة حروف مكوَّنة
كلمة الســر وهي عبارة عن اســم دابة لرســول اهلل Nيحتج بها المهديQ
على الناس عند ظهوره ،عن اإلمام الحسين:Q
( ...أمــا _ َّ
إن _ الصابــر _ فــي _ غيبتــه _ علــى _ األذى _ والتكذيــب _
بمنزلة _ المجاهد _ بالسيف _ بين _ يدي _ رسول اهلل _ ّ
صلى _ اهلل _
عليه _ وآله.)...
* * *

قصة قصرية

(أبو اسعد)

ويقول في قصيدة له يذكر فيها المنتظرين:

كيف يدنو الصبحُ،
ممن عاش في ظلمةِ كهفِ االمنيات؟!
كيفَ
الرمداء
أم كيفَ تراه األعينُ
ُ
من خلف وشاح الظلمات؟!
كيف نرجو الض ّفةَ االخرى
وقد سارت بنا نحو الورا ِء الخطواتُ.
أين منّا الفرجُ ،النصرُ.
الحر ،واالمّة ما بين ضحايا
حياةُ ِ
أو أُسارى ..أو رفات؟!

ويندب اإلمام المهدي Qللقيام فيقول:

يا أيّها المهديّ قمْ
أو لمْ يئن رحماكَ منك الموعدُ
إنا اشتهينا أ ْن نكو َن
سنابكُ الخيل التي لك تسرجُ
فإليك منكَ المخرجُ
يا ابن الميامين الهداةِ
أنت المؤمل للنجاةِ...

 سيدي أرشدني ..فأدّيت معه الطواف -بينمــا شــرعت أؤدّي الطــواف مــع والدتــي ورفيقاتها ..
حتّــى انشــغلن بأنفســهن عنّــي  ..أو انهنّ غفلــن  ..ولم أتنبّه
إالّ وأنا لوحدي.
ركضتُ  ..صرختُ  ..إالّ أنني لم أعثر على واحدة منهنَّ
 ..لقــد زا َغ بصــري ,فالحجــاج كلّهــم يرتــدون شــكالً و لوناً
واحداً من الثياب.
لقــد كــدت أفقــد صوابــي  ..وكادت أنفاســي تنقطــع ..
ارحمني يارب.
مع ذلك استطعت أ ْن أشقّ طريقي وسط زحام الحجيج
 ..حتى وصلتُ إلى ناحية من المسجد الحرام.
ومع حالة اليأس التي أنا فيها فقد كنت أتوسّل باألنوار
القدســية .وبــأرواح األئمــة المعصوميــن ,Kثــم وجدتني
أقول( :يا صاحب الزمان أدركني).
وضعتُ رأســي بين ركبتيّ وذهبت في خضمّ موجة بكاء
شديد  ..ولكنني تفاجأت بمن ينادي باسمي.

سعد بن موسى الذبحاوي

مـوال مهدوي

مسجات مهدويــــــــــة

ذكراك تلهبُنا الحياة
فتنطوي شغفاً
الجمار االضلعُ
بصالية ِ

بلغت بنا حداً
نكاد بحده نفنى
وكل قلوبنا لك ادمعُ
طال انتظاركُ
والمدى ششوق
يزاحمُنا إليك فنفزعُ
ال الشوق يختصر الطريقَ
فنلتقي وهجاً
وال يخبُو اللهيب بنا نموت فنهجعُ

محمد حسن عبد
ً
رفعــت رأســي مســتغربة .وإذا بــي أرى شــاباً نوراني ـاً ,أنــه كلمــا اتّجه إلى ناحيــة يفتح الناس له الطريــق تلقائيا,
بأنّهم ينفضّوا من بين يديه.
يرتدي ثياب اإلحرام يقترب مني ويقول:
وهكذا حتى وصل الحجر األســود ,فقبّله  ,وأشار اليّ
 انهضي وطوفي .أ ْن قبّليه  ..ثم أمرني بتجديد نيّة الطواف  ..ففعلت.
فسألته:
فطاف وطفت معه  ..إلى أ ْن أتممنا ســبعة أشــواط ,ثم
 وهل أرسلتك والدتي؟توجهنا الى المقام فصلينا ,فقال لي بعد الصالة:
فأجابني:
 لقد انهيت أعمال الطواف. الثم أشار لي إلى ناحية من نواحي الحرم وقال:
فقلت له:
 إ ّن أمــك ورفيقاتــك هنــاك ,فاذهبــي والتحقي كيف أطوف وأنا ال أعرف الطريقة؟.بهنّ.
قال لي:
نعــم لقــد التف ـتُّ إلــى جهته ـنّ ,ورأيته ـنّ ,ولمّا عدت
 تعالــي معي  ..واعملي كيفمــا أعمل  ..وال تخافيبنظري الى الرجل لم أجده  ..لقد غاب عني واختفى.
وكوني قوية القلب.
قصص ـتُ األمر علــى أمي ,فقالت لي :ال أشــك أ ّن من
شــعرت من فورها وقد ذهب عنّــي كل حزن وغمّ ,وقد
أرشدك وأدّيت معه الطواف هو إمامك صاحب الزمان.Q
قوي بدني.
قمــت وتبعــت الرجــل  ..ولكن عجبت بــل زاد من عجبي

يــــــــرب
جفــن المودّه ابكثــر صــبّ المدامع يرب

وظــل بانتظار الفــرج شــابح الدربك يرب

الصبر ويكــول وعدك يرب
ياكل بروحــي ّ
وصارت دروب األمل صبخــه وغدت ماحله

إالّ بظهــورك احــل حزنــي وابد مــا حله

أبوذيات مهدوية

أص ـب ــراً عـلــى الَـ ـج ــو ِر يــا اب ــنَ الـحـسـنْ

أص ـ ـ ـبـ ـ ــراً وق ـ ـ ــد كـ ـلَّـ ـلـ ـتـ ـن ــا الـ ـمـ ـحـ ـنْ

الشاعر باسم العيثان

يمتــى حِاللي العمر يــا رب قَســم ما حله
ادعوك عجّل فــرج موعد الغايــب يا رب

ندعي للحجة سويـــــه

عبد الستار جابر الكعبي

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب واإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
نـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـجّـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــويّ ـ ـ ـ ـ ــه
ي ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــريّـ ـ ـ ـ ـ ــه
علين ـ ـ ــه ميطـ ـ ـ ــول الغي ـ ـ ــاب
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذي اوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه األط ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ــب
كـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدي حـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاي ـ ـ ــب
م ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــب
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـتّـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ع ـ ـ ـجـ ـ ــايـ ـ ــب
ول ـ ـ ــو ص ـ ـ ــرخ بيه ـ ـ ــم غـ ـ ـ ــراب
س ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدي نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ـ ـ ــي
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــه اشـ ـ ـ ـ ـ ـ َك ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــدم زاد ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ــانـ ـ ــي
وانتـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ــدري باالسـ ـ ــباب
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــش ص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرك ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واح ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه
مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ت ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه إع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـح ـ ـنـ ــه
جـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـهَ ط ـ ـح ـ ـنـ ــه
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــع واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــه
وحـ ــط ادين ـ ــه إعل ــه الص ـ ــواب
غ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــك وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــه
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوّل وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اسـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـي ـ ـنـ ــه
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري كـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــه
لـ ـ ــو بط ـ ــه عن ـ ـّـ ــه الج ـ ـ ـ ـ ــواب
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــه ون ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوا بـ ـ ـ ـ ــاألمـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
وكـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ــان ـ ـ ــي
واألمـ ـ ـ ــل دون ـ ـ ــك سـ ـ ـ ـ ــراب
خ ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــه ي ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي إعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه ب ـ ــال ـ ــك
واهلل يـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــذن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــك
وت ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــك
ن ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم اعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــك
م ـ ـ ـ ــا تفـ ـ ـ ـ ـرّقهم اح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب

وانظام

عبد الستار جابر الكعبي

ما نكتــم هوانــه بيــك وانظام

وانته احســن نهج نرجــاه وانظام

بيك شــماكتبنه اشــعار وانظام
صفر بــوراق حبّ ابــن الزجيّه

هاجمنّي

طيوف أحزان بعــدك هاجمنّي

شســوّي لــو دليلــي هاجمنّي

صبرت وحتّى صبــري هاجمنّي

إذا ما جيــت صبري جيبــه ليّه

العالقة بني اإلمام واألمّة
هيئة التحرير

يحــدث اإلمام العســكري ولــده Lإمامنــا الحجة
المنتظــر عنّا (نحن شــيعته) فيقول لــه إن قلوبنا ذائبة
بحبه مخلصة له ال تحن لشــيء ســواه مهما أصابنا من
أعدائنا ،يقــول عنا أ ّن قناعتنا بإمامته هي اعتصامنا
وأ ّن قوتنــا فــي ديننــا هــي جهادنــا وإ ْن ظهــر لألعــداء
ضعــف فينا ،وأن تحملنــا للمصاعب في الدنيا انما هو
ألجل الفوز برضاك.
ونترككــم مــع حديثــه Qعنّــا فيقــول Qمخاطب ـاً
ولده:
(واعلــمَّ :أن قلــوب أهــل الطاعــة واإلخــاص نُ ـزّع
إليــك مثــل الطيــر إذا أمّــت أوكارهــا .وهــم معشــر
يطلعــون بمخائــل الذلــة واالســتكانة ،وهــم عنــد اهلل
بــررة أعزّاء ،يبرزون بأنفس مختلة محتاجة وهم أهل
القناعــة واالعتصــام ،اســتنبطوا الدين فــوازروه على
مجاهــدة األضــداد ،خصّهم اهلل باحتمــال الضيم في
الدنيا ليشــملهم باتســاع العزّ في دار القرار ،وجبلهم
على خالئق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى وكرامة
حسن العقبى).

نافذة مشاركات القرّاء
صفحة الصحيفة

إلى متى االنتظار ياسيدنا فنحن في أشدّ الشوق لطلعتك البهية لتمأل األرض عدالً وفرحاً وينعم المظلوم بالسعادة والعدل
ويسود السالم واألمن.
أبو آمنه /العــراق

ع ّظــم اهلل أجوركــم ...اللّهــم كــن لوليك الحجّة ابن الحســن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الســاعة وفي كل ســاعة ولياً
وحافظاً وقائداً وناصراً ودليالً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويالً برحمتك يا أرحم الراحمين...
اهلل ال يضيع لكم تعباً .رحم اهلل والديكم...
محمدالحسيني/العــراق

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..عظّم اهلل لكم األجر بمصابنا بأبي عبد اهلل الحسين.Q
موفور الشكر للقائمين على المركز والمنتدى والصحيفة.
خديجة جواد /البحرين

كل عام وأنتم بخير ،نبارك لكم هذه الجهود الخيّرة ،جعلنا اهلل وإياكم من المستشهدين بين يدي اإلمام صاحب العصر
والزمان أرواحنا له الفداء.
بسم اهلل الرحمن الرحيم  Kاللهم ِّ
صل على محمد وآل محمد
السالم على جميع العاملين في هذه الصحيفة المباركة
نحيّي جهودكم ونبارك لكم عملكم ،وأنتم على التوالي تصدرون وتنشرون عدداً بعد عدد.
و ّفقكم اهلل لمزيد من الجدّ واإلجتهاد.

جاسم أبو مصطفى /العــراق

املهــــــــــــــــــديQ

يف القرآن

قال تعالى:

( َفانْ َفجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) البقرة.60 :
روى السيد هائم البحراني في كتابه (غاية المرام) ,ا ّن رسول اهلل Nقال في حديث طويل له:
(من سره ليقتدي بي فعليه أ ْن يتوالى إلى والية علي بن أبي طالب Qواألئمة من ذريتي ,فانهم خزّان علمي).
فقام جابر بن عبد اهلل األنصاري Jفقال يا رسول اهلل ما عدّة األئمة؟.
قال:N
يا جابر سألتني _حيث أشار له_ عن اإلسالم بأجمعه ,إلى أ ْن قال:
(وعدتهم عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.)...
-

وقال تعالى:

(وَ ما يُدْريكَ لَع ََّل السَّاعَ َة َقريبٌ) الشورى.17 :
روى الحافظ القندوزي الحنفي ا ّن جعفر بن محمد الصادق Qقال :في قوله تعالى ( َفانْ َفجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً)
(الساعة قيام القائم Qقريب).

أنصاره من:

 -5ســنة (356ه ــ) :ذكــر حديــث ألبي
غالب الزراري من القطيعة مع زوجته وأهلها
ورجــوع الصفــاء والــودّ بينهما ببركــة اإلمام
المهدي Qبتوسّــط النائب الحسين بن روح
.G
 -10ســنة (263ه ــ) :وفــاة ابــن خاقان
والــذي بســبب موتــه اُفــرج عــن اُمّ اإلمــام
المهدي.Q
 -13ســنة (638هـ) :ســماع الس ـيّد ابن

طاووس دعاء اإلمام المهدي Qلشــيعته في
سامراء عند السحر.
 -23ســنة (309ه ــ) :ضــرب المدَّعــي
الح ـاَّج الحســين بــن منصــور ألف ســوط،
وتقطيــع أوصالــه وأطــراف جســده في عصر
المقتدر.
ليلة  -25سنة الظهور :يوم دحو األرض
وفيهــا قيام القائم Qعلى رواية الس ـيّد ابن
طاووس.G

ومن أحداث هذا الشهر:

_ ســنة (254ه ــ) :انعقــاد النطفــة
الطاهــرة المطهَّــرة لإلمــام المهــدي،Q
وبداية حمل اُمّه نرجس بهQ
_ ســنة ( 322أو 323ه ــ) :قتل المدَّعي
الشــلمغاني بعد أ ْن أفتى الفقهاء بإباحة دمه
في عصر المقتدر العبّاسي.
_ ســنة الظهــور :أحــداث وقالقــل
وتجاذب القبائل ،في ذي القعدة.

املهــــــــــــــــــديQ

يف الصحـــــــــــــافة
 / 78_yamahdiالعــراق

-

املناسبـــــــات املهدوية
شهر ذي القعدة

الكـــون
أصحـــــاب اإلمامQ

اإلنس:

 جاء في (كمال الدين وتمام النعمة) عن سيّد العابدين علي بن الحسين Qقال( :المفقودون عنفرشهم ثلثمائة وثالثة عشر ً
رجال ،عدّة أصحاب بدر فيصبحون بمكة ،وهو قول اهلل تعالى( :أَيْنَما تَ ُكونُوا
يَأْتِ بِ ُكمُ َُّ
الل جَميعًا) وهم أًصحاب القائم.)Q
المالئكة:

 جاء في (كمال الدين) أيضًا ،عن أبان بن تغلب قال :حدّثني أبو جعفر Qقال( :كأنّي أنظر إلىالقائم Qقد ظهر على نجف الكوفة ،فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول اهلل ،Nوعمودها من عمد
عرش اهلل تعالى ،وسائرها من نصر اهلل عزّوجل ،وال يهوي بها على أحد إالّ أهلكه اهلل ،قال :قلت :أو تكون
معه أو يؤتى بها؟ قال :Qبلى ،يؤتى بها ،يأتيه بها جبرائيل.)Q
الجن:

 وجاء في (الهداية الكبرى) في حديث المفضّل ،ويكون ذلك اليوم أوّل طلوع الشمس ،بلسان عربيمبين يسمعه من في السماوات واألرض :يا معشر الخالئق؛ هذا مهدي آل محمد_ويسمّيه باسم جدّه رسول
اهللNويكنّيه بكنيته ،وينسبه إلى أبيه الحسن_ Qالحادي عشر_ فاتّبعوه تهتدوا وال تخالفوه فتضلّوا،
فأوّل من يلبّي نداءه المالئكة ثم الجن ،ثم النقباء ،ويقولون سمعنا وأطعنا).

 نشــرت صحيفــة ( ) CNNبالعربيــة بتأريــخ 23فبرايــر  2015مقــاالً بعنــوان (المهــدي المنتظــر ينتظــر دوره
االســتخباراتي) وكما يقول كاتبه ســلمان األنصاري  -ومما جاء
في المقال:
(( ...مــن) األمــور المتّفــق عليها لــدى معظم المســلمين هو
خروج المهدي المنتظر.)...
 ونشــر موقــع (البوابــة) اإلخبــاري بتأريــخ  21كانــونالثانــي  .2015مقــاالً تحــت عنــوان (شــيعة للبيــع لتعجيــل ظهور
المهــدي المنتظــر) .وقد جاء في المقال -وحســب رأي أصحاب
هذا المشروع: -
( ...إ ّن هذه الخطوة تأتي لتهيئة أسباب ظهور االمام المهدي
.)...Q
 وفــي موقع (مصــراوي) اإلخباري بتأريــخ  28نوفمبر ,2014وفي زاوية (مفاجآت) كتب إبراهيم عياد ،مقاالً بعنوان
(قنابــل مــن نــوع يســتخدم ألول مــرة في مصــر وظهــور المهدي
المنتظر).

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة
مفردات وعبارات وردت في سجل قضية اإلمام الغائب عن األنظار ,الحاضر في العقيدة والوجدان,
صاحب العصر والزمان .نقدمها للقارئ الكريم ,زيادة في إيضاح مالمح القضيّة ,وتبيانًا لمعالم
ِ
طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

الحمار_
 _بنوالحسن -
الحجةذنببن

وهــم مــن الطوائف الضالــة التي تخــرج في بالد الشــام يتقاتلون على ثالث رايات:
األصهــب ،واألبقــع ،والســفياني ،مــع بني ذنب الحمــار مضر،
على الملك في عصر الظهور ،وتكون للسفياني الغلبة عليهم.
قــال اإلمام الباقــر( :Qإلزم األرض وال تحرك ـنّ يدك وال رجلك ومع الســفياني أخواله من كلب ،فيظهر الســفياني ومن معه على بني
أبــداً حتّــى ترى عالمــات أذكرها لــك في ســنة ،وترى منادي ـاً ينادي ذنب الحمار حتى يقتلهم).
بدمشــق وخســف بقرية من قراها ،وأ ّن أهل الشام يختلفون عند ذلك

زاد االنتظار

الفرق بني الدّعاء وقراءته
وإتقان تربية األبناء يف زمان الغيبة
الشيخ حبيب الكاظمي
الفــرق بيــن الدّعاء وقراءته ،كالفرق بين حقيقة الماء وكلمة الماء ..فالذي يروي ّ
الظمأ الماء ال ترديد
أن يكون من أنصار إمام الزّمان.Q
اسمه ،وكذلك دعاء العهد؛ فمن دعا به ،ال من فقط قرأه؛ يرجى ْ
ّ
إن المؤمــن في زمان الغيبة ،يتقن تربية أبنائه ،وأســرته ..فالــذي يربّي ذريّة صالحة لنصرته Qويموت
على هذه النّيّة؛ سيؤجَر على ذلك ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

