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اقرأ في هذا العدد:

* المرجعية العليا :خطر االرهاب يهدد بلدنا والتصدي له مسؤولية الجميع

التقديم اإللهي والتقديم البشري

يُقــدم ل ـكَ بعــض النــاس أنفســهم أو بعــض
الجهــات على انّهم روّاد إصــاح لما تعانيه ا ُألمم
من إشــكاالت كبيرة على مستوى الفكر والسياسة
واالقتصــاد ،بل واالخــاق ،وعندمــا تبحث عن
هــؤالء تجــد أ ّن اغلبهم إ ْن لم يك جميعهم مبتلون
بنفس المشــاكل التي يســعون لتخليــص المجتمع
منها ،ولعل ما فيهم منها اكثر مما في مجتمعهم.
لذلــك تجــد أ ّن مــن النــدرة بمــكان نجــاح
حركات اإلصالح التي يدّعيها البشــر ،ولنضرب
علــى ذلــك بعــض األمثلــة الحيّــة ،فمث ـاً ا ُألمــم
المتحــدة باعتبارهــا جهــة ترعــى حفــظ حقــوق
النــاس والبلدان نرى أنّها أكثر الجهات انغماس ـاً
فــي انتهــاك حقــوق النــاس والبلــدان ،امّــا مــن
جهــة االفــراد فاالمثلة كثيــرة وال يخفى على أحد
فــي أي بلــد أ ّن الزعامــات السياســية ،بــل وحتى
الفكريــة قبــل أ ْن تتبــوأ مناصــب معينة تجــد أنّها
ترفــع الفتــات االصالح ،ولكنْ بعــد ذلك تجد أ ّن
الحركة والميدان يعجّ بالفساد والتخلّف.
الب ـدّ أ ْن نفكــر ملي ـاً هــل أ ّن هــذه الحالــة
المســتمرة ومنــذ قــرون عديدة ،هــل هي محض
صدفــة أو انّهــا تقديــر إلهــي ممزوج _ولو بنســب
مختلفــة_ بمــا نجنيــه نحــن بســبب أفعالنــا على
أنفسنا؟.
اإلرث الروائــي والتأريخــي يعكــس لنــا أ ّن
اإلرادة اإللهيــة لــو ترجمــت ممارســات فعلية من
قبــل افــراد أيــة أُمّــة مــن األمــم لــكان االصــاح
حقيقياً والنتائج المرجوة واقعاً.
وحيث أ ّن هذه الحركة ال يقوم بها إالّ شخص
إله ـيّ ين ـزّه عن أ ْن يقــوم بتصدير فكــرة أو القيام
بممارســة ينتفع منها على حســاب غيره كان البدّ
أ ْن نجــري هــذه المقارنــة بيــن التقديــم اإللهــي
والتقديم البشري.
فــاهلل تعالى يق ـدّم لنا األشــخاص المؤهلين
إلنتــاج اإلصــاح الحقيقــي ،بينمــا نســعى نحــن
وراء األشــخاص المزيّفين فيقدمون لنا إصالحاً
شــكلياً ،وهذه هي حقيقة المشكلة والمأزق الذي
وقعــت فيــه البشــرية بمختلــف أفرادهــا والــدول
والجماعــات بمختلف انتماءاتها إالّ من رحم ربك
_وليس له سلطان_.
فللخروج من هذه الحالة المســتعصية والتي
تؤرّقنــا جميع ـاً وتأخذ بلبّنــا تفكيراً أ ْن نســأل عن
التقديــم اإللهي لإلصالح وعن صفات من يقدّمه
اهلل تعالى مصلحاً للبشرية وهادياً ل ُألمّة؟.
يأتــي الجــواب أ ّن على قمّة ما يتّصف به هذا
الشــخص المق ـدّم إليهاً مــن صفات هــو أ ْن يكون
معصوماً.
مــن هنــا نفهــم ســر اشــتراط العصمــة فــي
الهدايــة واإلمامــة وســر اجمــاع الشــيعة علــى أ ّن
أي شــخص يريــد هدايــة النــاس جميع ـاً لتحقيق
أمانيهــم البدّ أ ْن يكــون معصوماً ،وإال وقعنا فيما
وقــع فيــه غيرنــا ،ونتائــج مــا وقعوا بيــن يديك،
وأنــت تختــار إمّــا أ ْن تق ـدّم مــن قدّمــه اهلل تعالى
وتؤمــن بــه وتتبّعــه ،أو تق ـدّم مــن قدّمــه النــاس
وتؤمن به وتتبعه ،وك ّل يجني تقديمه.
رئيس التحرير
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* هل لإلمام المهدي  Qذرية كما نص علي بن طاووس وهل هذا النص صحيح السند

الشيخ الصدوق  /صاحب كتاب (كمال الدين)

إ ّن تصديــق قولنــا( :إ ّن اإلمــام
 Qيحتــاج إليــه لبقــاء العالــم علــى
صالحــه) ،أنّه ما عذب اهلل عز وجل
أمــة إال وأمــر نبيها بالخــروج من بين
أظهرهــم كمــا قــال اهلل عــز وجل في
قصــة نــوح( Qحتــى إذا جــاء أمرنــا
وفــار التنــور قلنــا احمل فيهــا من كل
زوجيــن اثنيــن وأهلــك إال مــن ســبق
عليه القول) أي منهم ،وأمره اهلل عز
وجل أن يعتــزل عنهم مع أهل االيمان
بــه وال يبقــى مختلطا بهــم ،وقال عز
وجل( :و ََل تُخَاطِبْنِي فِي اّلَذِينَ َظلَمُوا
إِّنَهُ ـمْ مُغْرَ ُقو َن) وكذلــك قال عز وجل
فــي قصــة لــوطَ ( Qفأَسْـ ِـر بِأَهْلِ ـكَ
بِق ِْطـ ٍـع ّمِنَ اللَّيْـ ِـل و ََل يَلْتَفِتْ مِن ُكمْ أَحَدٌ
إَِّل امْرَأَتَ ـكَ إِّنَهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ)
فأمــره Qاهلل عز وجــل بالخروج من
بيــن أظهرهــم قبــل أن ين ـزّل العذاب

بهــم ألنــه لــم يكــن عــز وجــل لينــزل
عليهــم ذلــك العــذاب ،ونبيّــه لــوط
 Qبيــن أظهرهــم ،وهكــذا أمر اهلل
عــز وجل كل نبي أراد هــاك أمته أن
يعتزلهــا كما قــال إبراهيم Qمخوفا
بذلك قومــه (وَ أَعْت َِزلُ ُك ـمْ وَ ما تَدْعُو َن
مِ ـنْ دُونِ َّ
اللِ وَ أَدْعُــوا رَبِّــي عَس ـى
أَالَّ أَ ُكــو َن بِدُعــا ِء رَبِّــي شَ ـقِيًّا* َفلَمَّا
اعْتَزَلَهُ ـمْ وَ ما يَعْبُ ـدُو َن مِنْ دُونِ َّ
اللِ)
أهلــك اهلل عز وجــل الذين كانوا آذوه
وعنتــوه وألقــوه فــي الجحيــم وجعلهم
األســفلين ونجــاه ولوطا كمــا قال اهلل
تعالــى( :وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوط ـاً إِلَى َْ
ْض
الر ِ
الَّت ـي بارَ ْكنــا فيهــا لِلْعالَمي ـنَ) ووهــب
اهلل (جلّت عظمته) إلبراهيم إسحاق
ويعقوب كمــا قال عز وجــل( :وَ وَهَبْنا
لَهُ إِسْــحاقَ وَ يَعْ ُقوبَ نافِلَةً وَ ُكالًّ جَعَلْنا
صالِحينَ).

وقــال اهلل عــز وجــل لنبيه محمد
( :Nوَ مــا كا َن َُّ
الل لِيُع َِّذبَهُ ـمْ وَ أَنْ ـتَ
فيهمْ).
ِ
وفــي حديــث هشــام مــع عمــرو
بــن عبيــد حجة فــي االنتفــاع بالحجة
الغائــب ،Qوذلــك أن القلــب غائب
عــن ســائر الجــوارح ال يــرى بالعيــن
وال يشــم باألنــف وال يــذاق بالفــم وال
يلمــس باليد وهو مدبــر لهذه الجوارح
مــع غيبتــه عنهــا ،وبقائهــا علــى
صالحها ،ولو لم يكن القلب النفســد
تدبيــر الجوارح ولم تســتقم أمورها،
فاحتيــج إلــى القلــب لبقــاء الجــوارح
علــى صالحها كما احتيــج إلى االمام
 Qلبقاء العالم على صالحه وال قوة
إال باهلل.

شرح زيـــــارة آل ياسني
_الحلقة السادسة عشرة_

مــا زال الحديث متواصالً وشــرح فقــرات الزيارة
المهدويــة المباركة ،زيارة آل ياســين ،وقد وصل بنا
الحديــث إلى شــرح المقطع( :أَنْتُ ـمُ ا َألوَّ ُل وَاآلخِ ـرُ وَأَ َّن
رَجْعَتَ ُك ـمْ حَقٌّ الَ رَيْبَ فِيهَا يَوْمَ الَ يَنْ َفعُ نَ ْفس ـاً إِيمَانُهَا لَمْ
تَ ُكنْ آمَنَتْ مِنْ َقبْ ُل أَوْ َكسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً).
بعد أ ْن بيّن المقطع السابق أ ّن اإلقرار لحجج اهلل
مــن الواجبات علــى الخلق ،فرّع عليــه اإلقرار ببعض
الحقائــق التــي يتمتّــع بها أهــل البيــت ،Kوالحقيقة
االولــى هي أ ّن هــؤالء المحبوبين والشــهداء هم بداية
الوجــود ونهايته ،فيقتضي أ ْن يكون كل ما بين البداية
والنهايــة مرتبطاً بهمــا ومتف ّرّعاً عليهما ،وهو إشــارة
مــن جهة أُخرى الى كونهم عناصر الفيض االلهي كما
هي اشارة اخرى الى كون نهاية الوجود ستنتهي بهم،
وعلــى حد تعبير بعض الروايات والزيارات ،وحســاب

الخلــق عليكــم وايابهــم إليكــم ،وهذا المقطــع يعكس
بشــكل واضــح االهمية التــي يتمتّع بها اهــل البيتK
في هذا الوجود الصالحيات المعطاة لهم من قبل اهلل
سبحانه وتعالى ،وفي هذا المقطع كنوز معرفية كثيرة
قــد تحدثت عنهــا الكثير مــن الروايات نقلهــا العالمة
المجلســي Hفي (بحاره) كشــؤون خلقهــم وطينتهم،
وكونهــم فيض الوجــود ،وغيرها من البحــوث المهمة
التــي يفهــم منهــا أهميــة أهــل البيــت Kومكانتهــم
والواجبات التي تجب علينا تجاههم.
فيمــا تح ـدّث المقطــع التالــي والــذي يقــول :إ ّن
رجعتكــم حق ...الخ عن حقيقــة أخرى من حقائق اهل
البيــت Kوهــي كما أنها فــي الدنيا حقيقــة ثابتة هي
كذلــك في الرجعة ،بــل في القيامــة ،إذ الرجعة لون
من الوان القيامة.
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هيئة التحرير

اإلمــام المهــدي Qفــي عقيدتنــا _
نحن الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية_ هو
اإلمــام الثاني عشــر مــن أئمّة أهــل البيت
 Kنعتقــد بأنّــه ابــن الحســن العســكري
 Qومــن أوالد اإلمــام الحســين ،Qمن
أهــل البيــت .Kونعتقد بأنّــه مولود وحي
موجود ،إالّ أنّه غائب عن االبصار.
عقيدتنــا هــذه مــن ضروريّــات
مذهبنــا ،والتشــكيك فــي هــذه العقيــدة
خروج عن المذهب.
ولــو أردنا أن ندعــو االخرين إلى هذه
العقيــدة ،فالب ـدّ وأ ْن ال نســتد ّل بأدلّــة
مقبولة عندنا فقط ،وإنما عند الطرفين.
ومــا تذهــب إليــه االماميّــة فــي هــذا
الموضوع.
_ انّه ال خالف بين المسلمين في أ ّن
لهذه االُمّة مهدياً ،وأ ّن رســول اهلل Nقد
أخبر به وبشّــر به وذكر له أسماء وصفات
وألقاب ـاً وغيــر ذلــك ،والروايــات الواردة
فــي كتــب الفريقيــن حــول هــذا الموضوع
أكثر وأكثــر من حدّ التواتر ،ولذا ال يبقى
خالف بين المســلمين في هذا االعتقاد،
ومــن اطّلع علــى هــذه االحاديــث وح ّققها

وعرفهــا ،ثمّ ك ّذب أهل هذا الموضوع مع
االلتفــات إلــى هــذه الناحية ،فقــد ك ّذب
رسول اهلل Nفيما أخبر به.
_ الروايــات الــواردة فــي طــرق
الفريقيــن ،وبأســانيد الفريقيــن
موجــودة فــي الكتب وفــي الصحاح
والســنن والمســانيد ،وقــد أُلّفت
لهــذه الروايــات كتــب خاصــة دوّن
فيهــا العلمــاء مــن الفريقيــن تلــك
الروايــات ،وهنــاك آيــات كثيرة من
القرآن الكريم مأوّلة بالمهدي.Q
وحينئــذ ال يُعبأ وال يعتنى بقول شــاذ
مــن مثل ابــن خلــدون المــؤرّخ  ،حتّى أ ّن
بعض علماء الس ـنّة كتبــوا ردوداً على رأيه
في هذه المسألة.
ومــن أشــهر المؤلّفيــن والمدوّنيــن
الحاديــث المهــدي Qمن أهل الس ـنّة في
مختلف القرون:
أبــو بكــر ابــن أبــي خيثمــة ،المتوفى
ســنة  279ه ــ .نعيم بن حمّــاد المروزي،
المتوفــى ســنة  288ه ــ .أبــو حســين بــن
منادي ،المتوفى ســنة  336ه ــ .أبو نعيم
االصفهانــي ،المتوفــى ســنة  430هـ .أبو

.....

العالء الع ّطــار الهمداني ،المتوفى ســنة
 569هـ .عبد الغني المقدســي  ،المتوفى
ســنة  600هـ ـ .ابــن عربــي األندلســي،
المتوفى سنة  638هـ .سعد الدين الحموي
 ،المتوفــى ســنة  650هـ ـ .أبــو عبــداهلل
الكنجي الشافعي ،المتوفى سنة  658هـ.
يوسف بن يحيى المقدسي ،المتوفى سنة
 658هـ .ابن قيّم الجوزية ،المتوفى سنة
 685هـ ـ .ابــن كثيــر الدمشــقي ،المتوفى
ســنة  774هـ ـ .جــال الدين الســيوطي،
المتوفى سنة  911هـ.
�ص

شرح دعاء الندبة
الحلقة السابعة والعشرون

مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح
فقــرات هــذا الدعــاء الشــريف ،دعــاء
الندبــة ،وقد وصل بنا الحديث إلى شــرح
الفقرة التالية:
(وَلِمِثْل ِِهمْ َفلْتَ ـ ْذ ِرفِ ( َفلْتًد ِر) الدُّمُوعُ،
وَلْيَصْ ـر ُِخ الصّا ِرخُو َن ،وَيَضِجَّ الضّاجُّو َن،
وَيَعِـجَّ الْعاجُّوَن ،اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ
ْناء الْحُسَي ِْن).
اَيْنَ اَب ُ
فــي هذه الفقرات يتحدث الدعاء عن
بعض الممارســات العملية تأثراً بما جرى
على أهــل البيت Kمن ظُلم وقتل وســبي
وإقصاء.
والحالــة الثالثــة التــي يتحــدث عنهــا
الدعــاء من هذه الممارســات بعــد أ ْن بيّنا

حالتيــن فــي الشــرح الســابق هــي ذرف
الدموع.
و(الــذرف) كما جاء في كتب اللغة هو
جريــان الدمــع وانصبابــه ،فالدعاء يقول
للمؤمــن الدّاعــي إ ّن علــى مثل أهــل البيت
 Kلتكــن دموعــك غزيــرة وتصــب صبّ ـاً
النّهم ولما جرى عليهم أهل ألن تواســيهم
بذلــك ،ثــم ينتقــل الدّاعــي إلى لــون آخر
من المواســاة العملية وهــو التألم والتفجّع
ـال علــى مــا
الشــديد والصــراخ بصــوت عـ ٍ
وقــع عليهــم ،وهــذا اللــون من الممارســة
يكــون فيه المرء قريباً من فقدان الوعي،
لمــا هــو فيــه من مصــاب ،والدعــاء يحث
المؤمــن علــى أ ْن تكــون حالتــه العملية في

السيد علي الميالني

.....
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رابطة إحياء دعاء الندبة

المواساة هي هذه.
ُ
فيما ينتقل الدعاء إلى ممارسة أخرى
من هــذه الممارســات المواســاتية ليطلب
مــن المؤمنيــن أ ْن يصيحــوا مســتغيثين
ضاجّيــن لفجيعة ما جــرى على أهل البيت
 ،Kفــا يكتفــون بالبــكاء وال الندب وال
ذرف الدمــوع وال الصــراخ ،بــل الب ـدّ لهم
مــن الضجيج والعجيــج _أي ذلك الصياح
والجلبــة العاليــة الصــوت_ وكأ ّن الدعــاء
يريــد أ ْن يقول أبــك بكاء غير عادي بذرف
الدمــوع واصرخ وضجّ وع ـجّ بأعلى صوتك
متفجّع ـاً لما مرّ على أهل البيت Kأل ّن ما
مرّ عليهم استثنائي ،غير عاديّ فالبدّ أ ْن
تكون مواساتك غير عادية.
�ص
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دراسات

ممن كتبوا يف اإلمام املهديQ
ّ
.....

عبد الجبار الرفاعي

عقيدة املخلّص يف الرتاث اإلنساني
_الحلقة الخامسة_

.....

االسعد بن علي قيدارة

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهدي Qوســفراءه األربعة (رض) وفي الغيبة واالنتظار وغيرها،
ولكــي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام
المهدي ،Qحرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

ابراهيم المشوخي

المهدي المنتظرQ

خير الدين الزركلي

المهدي المنتظرQ

السيد صدر الدين الصدر

مهدي منتظر (بالفارسية)

عبد اهلل بن محمد بن الصديق الغماري الحسني
االدريسي المغربي

المهدي المنتظرQ

الشيخ عبد المحسن العباد

المهدي المنتظر

السيد مرتضى القزويني

المهدي المنتظر

الشيخ محمد حسن آل ياسين

المهدي المنتظر بين التصور والتصديق

محمد فريد حجاب

المهدي المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسي

الشيخ محمد حسن القبيسي العاملي

المهدي المنتظر حجة اهلل تعالى على خلقه

مهدي فقيه ايماني

مهدي منتظر Qدر نهج البالغة (بالفارسية)

مهدي فقيه ايماني

مهدي منتظر را بشناسيد

كاظم محمد النقيب

المهدي المنتظر Qودعاة اإلسالم

محمد جواد مغنية

المهدي المنتظر والعقل

عبد الكريم الخطيب

المهدي المنتظر ..Qومن ينتظرونه

السيد علي الالهوري

المهدي الموعود (باألردو)

محمد موسوي همداني

مهدي موعود

مير مسعود بادانا

مهدي موعود (بالفارسية)

السيد الشهيد عبد الحسين دستغيب

المهدي الموعود

محمد تقي شريعتي

مهدي موعود أمم (بالفارسية)

السيد محمد النجفي اليزدي

مهدي موعود Qدر مكتب أهل بيت( Kبالفارسية)

هاشم دل خشنواز

مهدي موعود صاحب الزمان Qومخالفان (بالفارسية)

السيد محمد حسين الرضوي

المهدي الموعود في القرآن الكريم

علي أمير بور

مهدي موعود محراب آرزها (بالفارسية)

نجم الدين جعفر بن محمد العسكري

المهدي الموعود المنتظر Qعند علماء أهل
السنة واإلمامية

الشيخ محمد علي الزهيري

المهدي وأحمد أمين

أحمد أمين

المهدي والمهدوية

عبد الرزاق الحصان

المهدي والمهدوية ،نظرة في تاريخ العرب السياسي

الشاه نعمت اهلل الولي

مهدية

السيد جعفر مرتضى

المهدوية بنظرة جديدة

سعد محمد حسن

المهدي في اإلسالم منذ أقدم العصور حتى اليوم

الشهيد الشيخ غالم رضا علي زاده

موعود اسالم (بالفارسية)

السيد أبي الفضل الزنجاني

موعود جهانى (بالفارسية)

صادق الحسيني الشيرازي

موعود قرآن (بالفارسية)

علي دواني

موعودى كه جهانى در انتظار اوست (بالفارسية)

السيد نور الدين شرف الدين

مولد اإلمام الثاني عشر

الشيخ محمد بن عبد اهلل ،أبو عزيز الخطي

مولد اإلمام الحجّة القائمQ

السيد هاشم بن سليمان بن اسماعيل الكتكاني
البحراني التوبلي

كتاب مولد القائم

محمد باقر شريعت بناه

مولود مسعود يا مهدى موعود (بالفارسية)

رضا سرافراز

ميعاد با خورشيد (بالفارسية)

واليت علي

ميالد صاحب الزمان (باألردو)

حسن جالير

ناله ها

الحافظ الذهبي الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان نبأ الدجّال
السيد علي نقوي التقوي اللكهنوي

النجعة في الرجعة

الميرزا حسين بن محمد تقي بن محمد علي النوري الطبرسي النجم الثاقب في أحوال اإلمام الغائب (بالفارسية)
السيد عبد العزيز الطباطبائي

النجم الثاقب

الميرزا حسين النوري الطبرسي

النجم الثاقب يازندكاني مهدى موعود

السيد محمود بن سلطان علي المرعشيالشوشتري

النخبة في شرح دعاء الندبة

جالل الدين السيوطي

نزول عيسى بن مريم آخر الزمان

محمد مهدي ركني

نشانى أز امام غايب ،Qبازنكى وتحليل وتوقيعات(بالفارسية)

الشيخ محمد جواد البالغي

نصائح الهدى

بيّنــا فــي الحلقــة الســابقة بعــض اســتقراء للتاريــخ الفيلسوف اإلنجليزي (برتراند رسل) الذي نسب إليه القولّ :
-إن العالم

الديني والثقافي لإلنسانية فيما يخص موضوع المخلّص
في انتظار مصلح يوحّد العالم تحت علم واحد وشعار واحد-
ومبدأ
الخــاص ،وسنســتعرض هنــا بعــض مــا جــاء من
هذه الفكرة في جانب آخر من جوانب التراث اإلنســاني سلطتهم حتّى على الملك ...ويمتدّ هذا التفكير الفلسفي ويعتقد أ ّن _المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح
ليتصــل بطوبائيــات اشــتراكية ،وأخرى علميــة ،وثالثة الذي تتعاون أعضاؤه كلّها على تتميم حياة اإلنسان وعلى
الديني.
تســتند إلى الحرية الفردية أكثر ،وتترك مجاالً للصراع حفظها عليه_ ،وهذه الســعادة القصوى التي تمثّل هذه
ّ
المخلص في الفكر الفلسفي:
نظــر بعض الفالســفة للحياة نظرة ســوداوية قاتمة والخالفــات كما هو حال ولز ( )١٩٤٤-١٨٤٤في يوتوبيا المدينة ال تتح ّقق إالّ بالعلم والعمل.
فوصموها بالشــقاء والعنــت ،بل اعتبرهــا بعضهم عبثاً حديثة وبَشَرْ كاآللهة.
ويقــول عــن صفــات رئيــس المدينــة الفاضلــة- :إ ّن
ولكــن تبقــى (الجمهوريــة) ألفالطــون ،والمدينــة رئيــس المدينــة الفاضلة ليــس يمكن أ ْن يكون أي إنســان
زائــداً ،ورحلة جبرنــا عليها دون إرادة مســبقة وال غاية
واضحــة ،وبلــغ األمر عنــد بعضهم أ ْن دعــوا لالنتحار ،الفاضلة للفارابي ،أفضل نموذجين نتو ّقف عندهما :اتفق؛ أل ّن الرئاســة إنّما تكون بشيئين :أحدهما أ ْن يكون
بالفطــرة والطبــع معــداً لهــا ،والثانــي بالهيئــة والمَلَكــة
جمهورية أفالطون:
واعتبروه ســبيالً للخــاص من هذه المتاهــة التي وقعنا
ولد أفالطون سنة/٤٢٧/ق.م وعاش ثمانين سنة ،اإلرادية.-
فيها دون جدوى.
ولرئيــس المدينــة عنــده خصــال -فيجــب أ ْن يكــون
هــذا الشــذوذ الفكــري لم يمنــع من ظهور فالســفة وكان مولــده فــي جزيــرة قــرب أثينا،آمــن بــأ ّن صــاح
متفائليــن عبــر التاريخ آمنوا بإمكان قيام مجتمع ســعيد الدولة في اقتران الفلسفة بالسياسة ،واتّصاف الحاكم تــام األعضــاء ،جيّــد الفهــم والتص ـوّر ،جيّــد الحفــظ
يســوده العــدل وتحكمه نظم تقود اإلنســان إلــى فردوس بالحكمــة ،وقد يكــون لألحوال السياســية المتعكّرة دَوْرٌ والفطنــة ،حســن العبــارة ،محبّاً للقيم ،غير شــره في
أرضــي ،وأ ّن الشــرور والمآســي التــي تئنّ تحــت وطأتها في نضج كثير من آرائه االجتماعية والسياســية ،وينقل المأكــول والمشــروب ،متجنّب ـاً للّعب ،مبغض ـاً للذات،
األرض يمكن تجاوزها بتأســيس نظام مؤنســن ،يسود ،عنــه قوله- :لن يخلص الجنس البشــري مــن متاعبه إالّ محبّ ـاً للصــدق وأهلــه ،مبغض ـاً للكــذب وأهلــه ،كبيــر
ويضــع حــداً للفقر والجــوع ،ويح ّقــق طموح النــاس إلى بأ ْن يســتولي المشــتغلون اشــتغاالً حقيقياً بالفلســفة على النفــس ،محبّ ـاً للكرامــة ،محبّاً للعــدل ،مبغضاً للجور
السلطان السياســي ،أو بأ ّن يكون أصحاب السلطان في والظلــم وأهلهمــا ،ســلس القيادة إذا دُعــي إلى العدل،
العدل والحرية والسعادة.
قوي القريحة ،صبوراً ال يخاف.-
ولــم يَخْ ُل عصر من العصور التاريخية من فيلســوف المدن فالسفة حقيقيين.-
ويعدّد الفارابي مدناً أخرى تضادّ المدينة الفاضلة،
ويــرى أفالطــون أ ّن الفــرد للدولــة ،وأ ّن الغايــة هي
ينــادي بتع ـدّي الحلــول الوســطى ،واالكتفــاء بالمعالجة
الجزئية الســطحية ،ويطالب بتأسيس المجتمع والحياة الفضيلــة والعدالــة وتحقيــق العلم والفلســفة ،ومن أجل وهــي المدينــة الجاهلــة ،والمدينة الفاســقة المتبدّلة،
المثاليــة للناس كمــا يحلم بها الحكمــاء ،وهي ما يطلق ذلــك البدّ أ ْن يســلم الفرد منذ والدتــه إلى الدولة ،وهي والمدينة الضّالة.
ولم تغبْ فكرة المخلّص عن الفالسفة المتأخرين،
التــي تتك ّفــل باألفــراد ،بتربيتهــم وإعدادهــم ،ومن ثمّ
عليه _اليوتوبيا.-
وينســب إلى توماس مور ( )١٥٣٥-١٤٧٨نحت كلمة توزيعهم حسب مؤهّالتهم على عدّة اختصاصات ،فمن حيــث ص ـرّح العديــد مــن فالســفة العصــر بــأ ّن العالــم
يوتوبيــا ،وقــد اشــت ّقها مــن اللفظيــن اليونانيين  OWيصلح للجيش يربّى تربية عسكرية ،ومن يصلح لإلدارة بانتظــار المصلــح ،مــن بينهــم الفيلســوف اإلنجليــزي
بمعنــى ال و :-TOPOمــكان ويعنــي -ال مــكان -أو يربّى تربية فلسفية ...وغالى في ضرورة اختيار النسل( ،برترانــد رســل) الــذي نســب إليــه القــول- :إ ّن العالــم
ليس في مكان ،-ووضع الكلمة عنواناً لكتاب له ،وهو حتّى أنّه نادى بوجوب منع من كان فاســداً من اآلباء من فــي انتظــار مصلح يوحّــد العالم تحت علم واحد وشــعارالتناسل ،والقضاء على ك ّل األطفال غير الصالحين .واحــد ،-وكذلــك العالــم الكبيــر (أنشــتاين) صاحــب
أشهر يوتوبيا في العصر الحديث.
ويبــدأ تعليــم الفلســفة عنــده مــن س ـنّ الثالثيــن ،نظرية النسبية ،الذي نسب إليه القول- :إ ّن اليوم الذي
ومــن ذلــك الحيــن اســتعملت العبــارة فــي اللغــات
األوروبية ،وكذلك فــي العربية ،ويقصد بها- :نموذجاً ويســتمرّ إلى حوالي الخمســين ،ويحقّ للمــرء عندئذٍ أ ْن يسود العالم كلّه الصلح والصفاء ويكون الناس متحابّين
لمجتمــع خيالــي مثالي يتح ّقق فيه الكمــال أو يقترب منه يكــون حاكم ـاً ،والبدّ أ ْن تطهّــر المدينة مــن ك ّل نزعة أو متآخين ليس ببعيد.-
ولوّح (برناردشو) بمجيء المصلح العالمي في كتابه
،ويتحرّر من ك ّل الشــرور التي تعاني منها البشرية ،وال فكرة مخالفة للفضيلة.
والب ـدّ أن نشــير إلى أ ّن أفالطــون كان يعتقد بإمكان -اإلنسان والسوبرمان.-
يوجــد مجتمــع كهذا في بقعــة محدّدة من بقــاع األرض؛
وعمّــق هذه الفكــرة _فكرة الســوبرمان_ فيلســوف
بــل هــي فــي أماكــن وجــزر متخيّلــة فــي ذهــن الكاتــب تح ّقق هذه الدولة ،لكنّ رحالته إلى صقلية جعلته يرجع
نفســه ،وخياله قبل ك ّل شــيء ،وأصبــح للكلمة فيما بعد فاتر األمل -ومن هنا عدل من شروطه في السياسة حتّى القــوة (فريدريــك نيتشــه) فــي أواخــر القــرن التاســع،
معــانٍ كثيــرة غير التي اســتخدمها مور ،فصــارت تطلق يجعــل الديــن هو األســاس فــي ك ّل مؤسّســات الدولة ،-واعتبــر أ ّن -الغاية من اإلنســانية هي خلق هذا اإلنســان
علــى أصل سياســي أو أية تص ـوّرات خيالية مســتقبلية أو وعلــى الرغم من ذلك تبقى محاولــة الجمهورية مصدراً األعلــى -ســوبرمان ،--وذلــك أل ّن اإلنســان عامــة ال
قيمة له في ذاته ،وإنّما قيمته وسيلة إلى خلق هذا النوع
احتماالت علمية فيه  ...تنشــد انسجام اإلنسان مع نفسه فلسفياً هاماً.
الممتــاز ،ومــن أجل تحقيق هــذه الغايات ينادي نيتشــه
مدينة الفارابي:
ومــع مجتمعــه ،-وهكــذا تصبــح اليوتوبيا حلــم الجنس
هــو أبو النصر محمّد بن محمّد طرخان ،المعروف بضــرورة تحطيــم األصنــام التي اســتعبدت اإلنســانية،
البشــري بالسعادة ،واشــتياقه الخفي للعصر الذهبي أو
بالفارابــي ،نســبة إلــى (فــاراب) من بالد التــرك ،ولد أصنام األخالق ،وأصنام السياسة ،وأصنام الفلسفة،
لجنّته المفقودة كما تصوّر البعض.
واليوتوبيــات التــي جــادت بهــا قريحــة الفالســفة ســنة٢٥٧/هـ٨٧٠/م وتو ّفــي ســنة٣٢٩/هـ٩٥٠/م ،فالخيــر ك ّل الخيــر في اإلنســان األعلــى ،والخالص ك ّل
وتأمّالتهــم عديــدة ج ـدّاً ،بشّــروا فيهــا بالمخلّــص اشــتهر بالمعلّم الثاني؛ ألنّه أوّل من شــرح منطق أرسطو الخــاص في القــوة -أل ّن الخير ك ّل ما يعلو في اإلنســان
والخالص على طريقتهم الخاصّة ،وكان أشــهرها على في العالم اإلســامي ،والمدينة الفاضلة تسمية أطلقها بشــعور القوة وإرادة القوة والقوة نفســها ،والش ـرّ ك ّل ما
اإلطــاق -جمهورية أفالطون ،-و-المدينة الفاضلة -الفارابــي على المثل األعلى للحكــم ،ويريد بها المدينة يصدر عن الضعف ،والسعادة هي الشعور.
للفارابــي ،و-مدينــة اهلل -للقديــس أوغســطين ،التــي تح ّقــق الســعادة القصــوى فــي الداريــن ألبنائها،
و-المدينــة الخياليــة -لتومــاس مــور ،و-مدينــة
إن اليوم الذي يسود العالم ّ
ّ
كله الصلح والصفاء ويكون الناس
الشــمس -لدومنيــك كامبانيــا اإليطالــي ،و-أطلنطــا
الجديــدة -لفرنســيس بيكــون ،حيــث يمــارس العلمــاء
متحابّين متآخين ليس ببعيد
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اسئلة وبحوث

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
هل هناك نظرية للمؤامرة قبل الظهور؟ وما هو دور الماسونية قبل الظهور؟
هل لإلمام  Qذرية كما في نص علي بن طاووس وهل هذا النص صحيح السند؟
هل يحق للمرجع االفتاء في األمور االعتقادية أو ّ
أن حدود صالحيته هي األمور الفرعية؟
هل هناك نظرية للمؤامرة قبل الظهور؟ وما هو دور الماسونية قبل الظهور؟

عمار صاحب ناجي
السؤال:

نحن مجموعة من الشباب المؤمن والمنتظر لطلعة إمامنا البهيّة ،في اآلونة األخيرة تابعنا بعض
المواضيــع والتقارير حول الماســونية ،ونظرية المؤامرة ،والتي يمتد تاريخها الزمني آلالف الســنين
الماضية ،وإن ما ينقل هو عن طريق التقارير ولم يكن عن طريق باحثين من مذهب أهل البيت،K
لذلــك لــم نســتطع التح ّقــق من المعلومــات المذكورة في هــذه التقارير ،لــذا تبادرت فكــرة عندنا بأ ْن
تتبنّــى بعض المؤسســات التابعة لمذهب أهــل البيت Kهذا الموضوع عن طريــق التقارير المتلفزة،
وبصراحه ال نملك األهليّة العلمية لتبنّي هذا األمر ،لذا نرجو أ ْن تفيضوا علينا ببعض االفكار المفيدة
وترشدونا لهذا الدرب ،وهو مناقشة نظرية المؤامرة من قبل الماسونية ضد ظهور إمامنا المنتظَر.
الجواب:

مــن الواضح أ ّن المؤامرات التي تُحاك ضدّ االســام عموم ـاً ومذهب أهل البيت Kخصوصاً هي
امر واقعّي ال ينكره إالّ مكابر ،وال ش ـكّ أ ّن تلك المؤامرات هي واحدة من أســباب غيبة اإلمام المهدي
 ،Qوأنّها كانت وما زالت تعمل على هدم اإلسالم وتشتيت المسلمين.
أمّا أ ّن تلك المؤامرات تديرها جهة واحدة معيّنة ،الماسونية أو غيرها ،فهذا غير مسلّم ،فإنّنا
نرى أ ّن الذي يدير تلك المؤامرات هم افراد ربّما ادّعوا اإلسالم ،وربّما حُسبوا على علماء االسالم،
وربمــا حُســبوا حتى على مذهب أهل البيــت ،Kوربما كانوا افراداً او جماعات او مؤسســات حكومية
او غيرها.
ولعل مايُعلن على المأل من ا ّن الماسونية هي التي تدير تخطيط العالم ومايجري فيه ،فلعل هذا
جزء من خطة الماســونية في زرع الخوف في نفوس اآلخرين هو اعالم يســبب القلق في النفس كعمل
الطابور الخامس ،واضافة طاق تهويل مخيف يجعل اآلخرين يهابون الماسونية اكثر من الالزم.
لذا فينبغي أ ْن اليهّولنا اإلعالم الماسوني ،وال نعطيه من الحذر اكثر مما يستحقّ.
***
هل لإلمام Qذرية كما في نص علي بن طاووس وهل هذا النص صحيح السند؟
مصطفى اسعد
السؤال:

وجــدت في كتاب (جمال االســبوع) للســيد رضي الديــن علي ابن طاووس عبــارة (صلّى اهلل عليك
وعلــى آل بيتــك الطيبيــن الطاهرين) فهل هــذا يعني أنّه لديه ذرية Qأو أ ّن هنالك خلالً في الســند أو
أي شيء آخر.
الجواب:

ليــس فــي هــذا النص داللــة على وجــود ذرية لإلمــام ،Qفانّه يمكــن أن يحمل لفــظ (اآلل) على
آبــاء اإلمــام Qوال مشــكلة في هذا االســتعمال ،فــإ ّن (اآلل) كما يطلــق على االبناء كذلــك يطلق على

االخ والصهــر وغيــره ،فإ ّن النبي Nاطلق اآلل واراد به مايشــمل علياً ،وهو اخوه وصهره ،ومايشــمل
الحســن والحســين Lوهما ســبطاه ،فال معنى لكون لفظ اآلل خاصاً باالبناء حتى تكون تلك الفقرة
من الدعاء دالة على ماقيل.
هــذا مــع العلــم أ ّن كل مــاورد مــن االدعية والزيــارات مما قــد يظهر من بعضــه القليــل إ ّن لإلمام
أوالداً ،يُحمل على عصر مابعد الظهور ،وال معيّن لكونه ناظراً الى زمن الغيبة.
علــى انّــه ينبغــي االلتفــات إلــى أ ّن من مقتضيــات الغيبة عــدم االنكشــاف امام حتــى االصدقاء،
والزواج وتكوين اسرة يتنافى مع ذلك.
ولو س ـلّمنا أ ّن اإلمام متزوّج في زمن الغيبة وله اوالد ،فال دليل على أ ّن فرداً معيّناً هو ابن اإلمام
فعالً.
ً
ً
ولو سلّمنا أنّنا عرفنا أن فالنا فعال هو ابن اإلمام ،فال ميزة له عن غيره من ابناء رسول اهللN
تجعله معصوماً مثالً أو واجب االتباع.
***
هل يحق للمرجع االفتاء في األمور االعتقادية أو ّ
ان حدود صالحيته هي األمور الفرعية؟
حيدر
السؤال:

هــل يجــوز للمرجع اإلفتــاء في األمور العقائدية أو أنّه يفتي في األمور الفقهية فقط؟ .وهل مســألة
معرفــة اإلمــام المهدي Qمرتبطــة بالفقهاء فقط أو ممكن أ ْن تعرف الناس اإلمــام بدون الرجوع إلى
المرجع؟.
الجواب:

حتى يتّضح الجواب البدّ أن نبيّن مسألة وهي :أ ّن دين اإلسالم فيه فروع وفيه أصول ،امّا الفروع
فقد قبل منّا الدين أ ْن نتبع فيها أشخاصاً إذا توفرت فيهم صفات خاصة ،وهم المجتهدون.
وأمّــا فــي أصــول الدين ،فإ ّن اهلل تعالى لم يرضَ من العبــد الظن فيها ،بل البدّ عليه من تحصيل
العلم واليقين فيها ،ولذلك اليجزي التقليد فيها.
نعم ،إ ّن التقليد على نحوين ،فمنه ما يُعبّر عنه بالتقليد غير المقيد بالنظر واالستدالل ،بمعنى
أخذ الفتوى او الحكم من المجتهد من دون أ ْن يكلف العبد بالبحث عن الدليل الذي استنبط منه ذلك
الحكم الشرعي.
ومنــه ماقــد يعبّــر عنه بالتقليد المقيّد بالنظــر في الدليل ،بمعنى أ ْن يأخــذ المكلّف العقيدة ممن
اســتدل عليهــا وينظــر في دليله ويتأمّله ،فأمّا أ ْن يقتنع به بعد التأمــل ،وأمّا أ ْن يضيف عليه مايقوّيه،
وأمّا أ ْن يرفضه ،ففي حالة القبول يكون مقلّداً لذلك اآلخر.
ولكنّه قلّده عن بصيرة وتأمّل في الدليل.
والتقليد المطلق غير مقبول اصالً في أصول الدين ،امّا التقليد المقيّد بالنظر في الدين فمقبول
فيها ألنّه بالتالي يؤدّي الى العلم واليقين بالمسألة االعتقادية.
مضافاً إلى ا ّن اصول الدين واصول العقائد يمكن تقســيمها إلى قســمين فاألول هو الكليات العامة

جغــــــرافية عــــــــــــــــصر الظهور

القسطنطــــــــــينية

القســطنطينية مدينــة تأسســت عــام  658ق.م ،وكانــت تعــرف باســم
(بيزنطــة) ,واتخــذت عاصمــة لإلمبراطوريــة الرومانيــة خــال الفترة من
 395_330ق.م ,وعاصمة للدولة البيزنطية من 395ق.م_1453م .
أطلــق عليهــا أســم (القســطنطينية) نســبةً إلــى أســم اإلمبراطــور
قسطنطين.
دخلهــا الســلطان العثماني محمد الفاتح ســنة 1453م،ثــم أطلق عليها
العثمانيــون (االســتانة) أي مدينــة اإلســام فكانــت العاصمــة للســلطنة
العثمانية,
ثم ُغيّرَ أسمها إلى (اسطنبول) عام 1930م ضمن تغييرات أتاتورك.
وهــي اآلن الجــزء الغربي (األوربي) من أســطنبول ،ويفصلها عن جزء
المدينة الشرقي (اآلسيوي) بحر مرمرة.
ولهذه المدينة ذكر في خارطة عصر الظهور المهدوي المقدّس ,حيث
يتــم فتحهــا ببركــة اإلمــام المهــدي Qدون قتال،كمــا جاء ذلــك في بعض
الروايات ..
_ عــن جابــر Jعــن أبي جعفر Qقــال (:ثم يظهر المهــدي بمكة عند
العشاء ,ومعه راية رسول اهلل .)...O
ً
إلــى أن قــال ( :فيظهــر فــي ثالثمائة وثالثة عشــر رجال عــدة أهل بدر
علــى غير ميعــاد  ...ويبعث المهدي جنوده في اآلفاق ,ويميت الجور وأهله,
وتستقيم له البلدان ,ويفتح اهلل على يديه القسطنطينية).
عن محمد بن جعفر عن أبيه  Kقال  ( :إذا قام القائم بعث في أقاليم
األرض ...ويبعث جنداً الى القسطنطينية).
فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شــيئاً ومشــوا على الماء فإذا
انظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا :هؤالء أصحابه يمشون على الماء
فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة ,فيدخلونها فيحكمون فيها
بما يريدون).
_ قال أمير المؤمنين Qفي خطبة البيان:
(ثــم أن المهــدي Qيســير ومن معــه من المؤمنيــن بعد قتل الســفياني
فينزلون على بالد الروم فيقولون ال إله اال اهلل محمد رســول اهلل فيتســاقط

عبد الرسول زين الدين

يف أروقــة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما

قراءة يف كتاب

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

والضرورات
مثــل التوحيــد والنبــوة
والمعاد وغيرها ،فهذه البد فيها من
االعتقاد اليقيني وال يمكن التقليد فيها ،والقسم
اآلخــر هــي المســائل المتفرعة عن هذه االصــول اي جزئيات
المعاد مثال ،فهذه يمكن االعتماد على اهل االختصاص في االيمان بها.
ومعــه ،فمرجــع التقليــد _اذا بيّــن مســألة فقيهة_ لــزم االخذ بها بالنســبة إلى
مقلّديــه ،واذا بيّــن مســألة اعتقادية لزم األخــذ بها على كل من نظر في كيفية اســتدالله عليها واقتنع
بالمقدمات التي اقامها والنتائج التي وصل اليها.
وهذا يعني أ ّن لزوم األخذ برأيه اليتوقف عند حدود مقلّديه ،بل يجوز لك ّل من اعتقد بدليله.
ومنــه يتبيــن أ ّن مســألة معرفــة اإلمــام المهــدي ،Qهــي وإ ْن كانــت مــن المســائل االعتقاديــة ال
الفقهيــة ،ولكــن يمكــن الرجوع فيهــا الى العلمــاء والفقهاء من بــاب الرجوع الى اهل الخبــرة في هذا
الفن ،فإنّهم العارفون بكيفية االستدالل وطرقه المختلفة ،لكنْ البدّ في هذا من مطالعة الدليل الذي
يقيمه الفقيه.
على ا ّن كثيراً من المسائل المتعلقة باإلمام المهدي Qوقضيته هي مرتبطة بالروايات ،خصوصاً
مايتعلــق بعالمــات الظهور ومالمح عصر الظهور واألحداث التــي تقع فيه ،وهذا يعني ضرورة الرجوع
الــى العالــم في فهم الروايات وبيان إســنادها وتوضيح المراد منها ومعالجــة ما يوهم التعارض فيها،
ومعرفة ماصدر منها لبيان امر واقعي وما صدر تقيّةً مثالً ،وغيرها من احوال الروايات التي البدّ من
الرجوع فيها الى اهل الخبرة واالختصاص.
والخالصة في نقاط:
 -1إ ّن أصل معرفة اإلمام المهدي Qوانّه اإلمام الثاني عشر ،هذا من المسائل االعتقادية التي
يلزم البحث فيها والوصول الى العلم فيها من خالل ما استد ّل به العلماء على ذلك.
 -2المعرفــة النظريــة باإلمام زمن الغيبة ،من معرفة مايلزم على المنتظِر فيه ومعرفة عالمات
الظهــور ومــا يتعلقّ بعصر الظهور ،فهذه ينبغــي الرجوع فيها الى العلماء أيضاً ،النّهم اهل الخبرة في
مجــال اإلســتفادة من الروايات رغــم أ ّن معرفة خصوصيات وجزئيات هذه االمور غير واجبة شــرعاً،
ولك ـنْ مــن أراد التعرف عليها فينبغي عليــه الرجوع إلى أهل االختصاص ،فإن الروايات كثيرة ،وفيها
الغث وفيها السمين ،وقد تكثّرت إلى الحد الذي يخفى على غير أهل الخبرة أخذ معنىً محدد منها.
على انّه ينبغي االلتفات الى أ ّن معرفة بعض تلك االمور امرٌ مهم جداً ،كمعرفة العالمات الحتمية
الخمسة.
 -3معرفــة االمــام ابّــان ظهــوره ،وهذه النحتاج فيها إلــى اكثر مما يقيمه اإلمــام Qمن كرامات
ومعاجز وإ ّن امره ابين من الشمس ،فإ ّن مايقيمه من آيات ومعجزات سيكون شامالً وعاماً للجميع من
دون اختصاص بفئة دون أُخرى ،على أ ّن االستئناس برأي العلماء الذي اطمأن الناس إليهم وائتمنهم
الناس على أمور دينهم مما الينبغي تركه كما هو واضح.
***

تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم

اإلمام املهدي Qيف كتب األمم السابقة واملسلمني
ملؤلفه محمد رضا حكيمي

الكتــاب فــي طبعتــه األولــى  1423هـ ـ 2003 -م يقــع فــي
( )357صفحــة مــن القطــع الوزيري ،وهو مــن ترجمة حيدر آل
حيدر ،ومن إصدار الدار اإلســامية للطباعة والنشــر والتوزيع
في لبنان .وقد جاء الكتاب في أربعة عشر فصالً تناولت موضوع
الكتاب ،ومن زوايا مختلفة ،وحسب ما نقله المؤلّف ،متضمّنة
مــا جــاء عن األمم الســابقة ،إضافــة إلى المســلمين بخصوص
قضية اإلمام المهدي .Qوالفصول هي:
الميــاد ،الصفــات والســيرة ،الغيبــة ،فــي كتــب الملــل
الســالفة ،فــي كتــب المســلمين( ،أهــل الس ـنّة) ،فــي كتــب
المســلمين (الشــيعة) ،فــي القــرآن الكريم ،في ســورة القدر،
فــي ضوء العلوم العقلية ،في ضوء العلــوم التجريبية ،في ضوء
الفلســفة التربويــة والسياســية ،تجســيد للمقاومة ال للتســليم،
االنتظار ،في التماس الشمس.
يقول مؤلف الكتاب في (الميالد).
( ...فأصــل والدة المهــدي Qومجيئــه الــى هــذا العالــم
مس ـلّمة من مس ـلّمات التاريخ ،وا ّن هناك العديد من المؤرخين
المحدثين السنّة قد صرّحوا بهذه الواقعة.)...
ويقول في (الصفات والسيرة):
(جمع المحدثون المعتبرون من الشــيعة وأهل السنة صفات
وشمائل اإلمام المهدي Qفي كتبهم.)...
ويقول في الغيبة:
(...عبــر موازنة المالبســات ،توفرت ارضية اختفاء اإلمام
 Qعن األنظار بحكم األمر اإللهي وبقدرة وحكمة ربّانية .)...
ويقول المؤلف في فصل (كتب الملل السالفة):
(منذ األيام الســالفة وقصة ظهور مصلح آخر الزمان اصل لقاعدة
أساسية رددته البشرية باستمرار.)...
ويقول في (كتب المسلمين):
(إ ّن المهــدي Qوالمهدويــة ليســت وقف ـاً علــى مذهب مــن مذاهب
المســلمين ...بل وصلتنا مصادر وكتب جميع المذاهب اإلســامية (غير
الشيعة) كالحنفي ،والشافعي ،المالكي.)...
(لقــد جــاء الحديث ،عــن اإلمــام المهدي Qفــي القــرآن الكريم
باالشارة حيناً وبالتصريح حيناً آخر ...وتحقق حكومة الصالحين.)...
وقال في (سورة القدر):
حيطانها).
(أجــل ،تهبــط المالئكة والــروح في كل عام في ليلــة حين (القدر)
ثم أن المهدي Qيســير هو ومن معه فينزل قســطنطينية في محل ملك
الروم فيخرج منها ثالث كنوز ,كنز من الجواهر ,وكنز من الذهب ,وكنز  ..تحمــل معهــا باذن اهلل كل أمــر قدير ...صوب أي شــخص تذهب هذه
المالئكة ،وإلى أي شخص تعهد بهذه األوامر والمقدّرات؟.)...
من الفضة ثم يقسم المال على عساكره بالقفافيز).
وفي (ضوء العلوم العقلية) يقول المؤلف:

(فالــذي يعطــي األرض هويتهــا اإللهيــة ويقيمهــا مح ـاً لســكن
اإلنســان ..وعشّاً تربوياً ومختبر عالم الوجود ،ومركزاً لنزول الفيض،
ومهبط ـاً للمالئكــة إنّما حضــور خليفة اهلل وصاحب الســر اإللهي ..على
وجه هذا الكوكب).
وفي (ضوء العلوم التجريبية) يقول المؤلف:
(نواميس الطبيعة وقوانينها لم تثبت بطالن طول العمر.)...
وفي (تجسيد للمقاومة ال للتسليم) يقول:
(الهــدف األصيــل لبعثــة األنبيــاء ،ونــزول الكتــاب من الســماء هو
إقامة العدل والقسط بين الناس.)...
وفي موضوع (االنتظار) يقول المؤلف:
(فــي طيــات الظلمــات والركود ،يرقبــون _الناس_ تنفــس الفجر
ويحيون على أمل شروق الشمس).
ثم يؤكد هذا المعنى في (التماس الشمس) فيقول:
(نرقب محدقين طلعة اشــراقة الهداية األزلية ،وبإيقاع حلول أيام
النور نمأل نفوسنا بشرى وسروراً).
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منوعات
الحوار املهدوي

األمل ّ
يخفف ثقل االبتالء
إ ّن األمــر المرتبــط
بقيــام دولــة الحــق التــي
ستبسط فيها يد المعصوم
 Qعلــى جميــع أرجــاء
الدنيــا ،وانتشــار العــدل
وســيادته ،بنحــو ســاغ
أن يعبــر فــي الروايــات
الشــريفة أنّــه( Qيمألها
قســطاً وعــدالً كمــا ملئــت
ظلم ـاً وجــوراً) ،فشــدت
النفــوس للمســاهمة فــي
صياغــة المشــروع االلهــي
الكبيــر وصنــع مفرداتــه،
وأبعد الناس عن اســتثقال
ضريبــة الدفــاع عــن الحق
والثبــات عليــه ،حيــث لــم
يجعــل االســتجابة ألوامــر
الحــق تعالــى ممــا يرتبــط
بتحمّــل المســؤولية تجــاه
هذا المشروع الكبير الذي
تســاق لــه كل التجمعــات
البشــرية ســوقاً,حيث
انّــه يش ـكّل معلماً شــاخصاً
فــي تاريــخ كل البشــرية
ومحطّة أساســية في مســيرة األمم في
طريــق التكامل على المســتوى الفردي
والمستوى االجتماعي ,بل هي المحطة
األهم من كل المحطات.
لــم تجعل االســتجابة ألوامر الحق
مقتصــرة على التعبّــد المحض الذي ال
دافع لــه إال األمر الشــرعي مهما كانت
النتائــج ،حيــث ا ّن انحصــار الدافــع
بذلــك يســقط األكثريــة الســاحقة مــن
المكلفيــن في هذا البالء لشــدته وثقله
الكبيــر علــى النفــوس ،والتاريخ حافل
بأمثلــة لذلــك ،ففي معركــة احد حيث
أن المســلمين كانوا يعيشون لذة الدين
الجديد ولم تجر عليهم بعد ســنة طول
األمد لتقسو القلوب وتبتعد عن الطاعة
وااللتزام بأوامر الشريعة.
( َف َطــا َل عَلَي ِْه ـمُ َْ
المَ ـدُ َف َقسَ ـتْ

.....

الشيخ كاظم القره غولي

فــراراً وتركــوا النبي Nوحــده إال علي
ُقلُوبُهُمْ) (الحديد.)16:
وذاقــوا قبــل ذلــك لــذة النصــر  Qالــذي وقــف يدفــع الكتائــب واحدة
الكبيــر فــي بدر ومــا نتج عنه من كســر بعد أخرى.
ومثل ذلك حصل في حنين حيث اعتمدوا على
األعداء وغنــم األموال ،وما أفرزه من
كثرتهــم يوم أعجبــوا بها ومع أن النبي Nكان قد
الهيبــة لهــم والعــزة ،فــي زمــن كانــت
وعدهــم النصر فيها إال أنهم لمجرد اســتبطائهم
تبــذل األرواح رخيصــة ألجــل الحصول النصر...
(يَ ُقــو َل ال ّرَسُــو ُل وَاّلَذِينَ آمَنُوا مَعَ ـهُ مَت َٰى نَصْرُ
علــى مثــل هــذه الحيثية ,وقــد أخبروا
َ
ّ
اللِ) (البقرة.)214:
ســلفاً أنهم سيخســرون في معركة أحد
تركــوا النبــي وارتّــدوا القهقــوى إالّ عشــرة،
اذا اختــاروا بعــد واقعة بــدر أ ْن يأخذوا تســعة منهم من بني هاشم ،وأيمن ابن أم أيمن.
الفديــة مــن الكفــار األســرى بعــد أن فكيف يصبر منتظرو ظهور اإلمام Qعلى الثبات
خيّرهــم النبــي األكــرم Nبيــن ذلــك في طريق الحق اذا استبعدوا ظهور وانتصار الحق
على يديــه خصوصاً إذا الحظنا كثرة المحن التي
علــى أن يخســروا فــي معركــة أخــرى
واجهت وتواجه الناس في األزمنة المختلفة ،وقد
ســبعين شــهيداً ،وبين أن يقتل أســرى وصفت بعض الروايات الشــريفة حــال المتدينين
بــدر فيحرمــوا من الفــداء الــذي كانوا بأوصــاف تكشــف عمــق المأســاة التــي تواجههــم
وقســاوة االمتحــان كقولهــم( :Kالصابــر منهم
يحتاجونــه ،ومــع كل ذلــك حيــن رأوا
علــى دينه كالقابض على الجمر) .ومن منا يصبر
القتــل بأصحابهــم من ســرية خالد بن على جمرة في يده بل يقبضها باختياره؟.
الوليــد التي فتكت بهــم من خلفهم ولّوا

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

بشير سليم -شافعي  -موزنبيق

إالّ أ ّن معظم الفرق تسعى لتطبيق اآليــات وحتى
الى العمل بسلك التعليم.
بداية رحلته العقائدية:
األحــاديــث وفــق آرائـهــا وأفـكــارهــا ،فك ّل منها يحاول
يقول األخ بشير:
إخ ـضــاع ذلــك لما يتالئم مــع متبنّياته ومعتقداته
مــن مسألة تلقين الميّت _الـتــي طرقت سمعي الخاصّة.
فــي أحــدى المقابر_ عزمت أ ْن أسلك طريق الجدّ
التحرر من االنقياد االعمى:
واالجـتـهــاد ،فشرعت بطلب العلم وتل ّقي المعارف
يقول االخ بشير:
الدينيةُ ،ألرسّــخ بذلك معتقدي ،وبــدأت أبحث عن
سافرت الى العاصمة (موبوتو) ودخلت مدرسة أهل
مسألة التوحيد والنبوة واإلمامة.
البيت Kالتعرف بصورة كاملة على مذهب اإلمامية.
مسألة تأويل القرآن:
ولم تمض مدة حتى وجدت قلبي ينبض بمحبة أهل
يضيف بشير القول:
البيت Kووجدت لساني يلهج بذكرهم وفضائلهم.
وجدت الرسول Nقد أ ّكد في مواقف عديدة على
وهكذا اجتزت عقبات هذه الرحلة الشاقة ،بعون
مسألة التمسك بالعترة ومالزمتها للقرآن ،كما في اهلل ،ألصل في نهاية المطاف الى العقيدة الراسخة،
ولــد (بشير) عــام 1976م بجزيرة الموزمبيق ،حديث الثلقين.
فانتميت الى مذهب اهل البيت Kعن بصيرة وفهم
ونشأ في بيئة تعتنق المذهب الشافعي.
النّ ــه Nكــان يعرف أهميّة هــذه المسألة ومــدى وإدراك في (موبوتو) بلدة موزنبيق عام 1964م.
واصل دراسته الى حد الثانوية ،ثم بادر بعد ذلك ضرورتها للمجتمع من بعده.

االحزاب االسالمية يف زمن الغيبة؟

طيف المرتجى
من خالل الواقع الذي نعيشه اليوم وما يفرز من مالبسات
ضخمــة وتداعيــات المرحلــة والمرحلة الســابقة ،وتكالب قوى
الضــال بــكل اصنافهــا علــى عراقنــا الحبيــب ،عــراق االمام
المهــدي ،Qومــن خالل المواضيع التي تطــرح او الردود التي
تــرد علــى المواقــع اجــد ان موضــوع االحــزاب االســامية فــي
العراق يستحق فيه الحوار.
ياتــرى ماهــو الــدور والمســؤولية التــي تلعبهــا االحــزاب
االسالمية في العراق لدعم القضية المهدوية؟.
وهل استطاعت هذه االحزاب ان تقوم بدورها ؟
ومــا هوحجــم االنجــازات التــي قدمتها في الســاحة لتصب
بصورة مباشرة او غير مباشرة في صالح القضية المهدوية؟.
ام ان حجــم التحديــات المواجهــة لهــا جعلتهــا فــي ازمات
فكرية السيما ما يخص القضية المهدوية؟.
وياترى لو لم تكن هناك احزاب اســامية هل يتحقق الذي
تحقــق وبأية نســبة كانت؟ وهل يســتطيع المســتقلون ان يقدموا
للقضية المهدوية من خالل المعترك السياسي؟.
وهل اســتطاعت االحــزاب االســامية ان تحقق لإلمامQ
شيئاً من التمهيد أو انها عملت سلباً في ذلك؟.
ثم من خالل النظرة المهدوية هل ان عمل ونشأة االحزاب
االسالمية فيه اشكال أو ال؟
هــل ان تعامــل االحــزاب االســامية مــن خــال الحكومــة
العراقية يؤدي الى خلل في القضية المهدوية أو يقوي منها؟.
وبرأيك هل ان االحزاب االسالمية في العراق عامل تمهيد
لالمــام Qأو ال؟ وهــل تجــد بديالً عــن االحزاب في السياســة
وخصوصا في دعم القضية المهدوية سياسيّاً؟.
هذه مجموعة من االستفســارات واالسئلة الي راودت فكري
اضعهــا أمــام االخــوة واالخــوات المنتظريــن متمنياً لهــم دوام
التوفيق في نصرة القضية المهدوية.
ــــــــــــــ
نصير أهل البيتK
دولة االسالم ال تتحقق إال بظهور اإلمامQ
وبخصــوص الدولــة اليــوم فهي تواجــه صعوبــات وتحديات
كثيرة وخصوصاً الخارجية ،فمن الصعب ان تحقق مرادها في
التمهيد للظهور المبارك.
ـــــــــــــ
زمزم
إ ّن حساســية هــذا الموضــوع تســتوجب المعرفــة الكاملــة
بتاريــخ االحــزاب المعنية بــه وايديولوجيتها ونظامهــا الداخلي
وتشــكيلتها الهرميــة وانتماءاتهــا الحقيقية ومالكات االنتســاب
اليها ،الى غير ذلك مما يتعلق بها.
ولمــا كان االلمــام بــكل هــذه الحيثيــات وغيرهــا صعبــا
مســتصعبا اال لالوحــدي مــن ذوي االختصــاص المقربيــن من
تلك االحزاب ،وممن يلتزم بالحيادية في الحكم عليها ،يكون
البت في دور هذه االحزاب في القضية المهدوية امراً في غاية
البعــد ،خاصــة وأن االحزاب في طابعها العام س ـرّية ال تفصح
عن غاياتها الحقيقية.
ولكن على العموم ال يمكن تجاهل دور االحزاب االســامية
فــي نهضة الشــعب العراقــي االخيرة ،بل ال يمكــن هضم حقها
فــي التغيير السياســي االخير لنظــام الحكم في العــراق ،واذا
مــا قلنــاه با ّن الوضع الحالــي للحكم في العــراق هو من مظاهر

التمهيد المهدوي ســنكون قد حكمنا بسالمة دورها في الساحة
العراقية.
كانت هذا ديباجة لمتابعة الحوار.
ــــــــــــ
ديني علي
األحــزاب اإلســامية الشــيعية ال تمثّــل خـ ّـط المهدوية ..بل
ال تــرى إالّ مصالحهــا ،فالقــول بأنّها جزء مــن التمهيد للظهور
المبارك :قول ال يخلو من مجازفة وبعد عن اإلنصاف.
وال قوّة إالّ باهلل.
ــــــــــــ
زمزم
عندما كان الناس يص ّفقون للطاغية صدام في السبعينات
كان كوادر الحركة االسالمية يئنّون تحت سياط الجالدين.
وعندمــا كان عامّة النــاس يحتضنون حالئلهم ويتوسّــدون
الوثيــر من الفــرش كان رواد الحركة االســامية يقضون ليلهم
فــي محطــات القطــارات وكراجــات الباصــات هربــا مــن ازالم
النظام البعثي العفن.
وعندمــا كان عامة النــاس يتزاحمون على (االورزدي باك)
و(الشــركة االفريقيــة) طمعــا فــي حطــام الدنيــا ،كان االوائل
من رجال الحركة االســامية يصطفــون في طوابير االعدامات
دفاعا عن التشيع وعن االسالم وعن المهدوية.
وعندما انخرط اكثر الناس في صفوف حزب البعث الكافر
طمعا في وظيفة او مقام او دراســات عليا او غيرها كان قديســو
الحركة االســامية يعلنوها بكل جراة وصراحة ان ال للبعث وال
لصدام وال للعفالقة.
ولوال جهاد ابناء الحركة االسالمية لم يبق من االسالم إالّ
رســمه ،بل ولزال رســمه هــو اآلخر ،فالحركة االســامية هي
التي ابقت لالســام معنى كما ابقى االمام الحســين Qللدين
معنى بتضحياته.
وامــا دور الحركة االســامية في المهدويــة فهو واضح ،اذ
ا ّن الفكر النيّر الذي تحمله الحركة االســامية هو الذي يصون
المهدوية من الخرافات والتشويه.
عيــب الحركة االســامية هو انهــا ال تقبــل الخرافات ،وال
تقبــل الخزعبــات ،وال تقبل التنــازالت والمســاومات ،عيبها
انهــا ثورية وحركية ،ال خاملة خانعــة ،وهذه الثورية والحركية
هــي التــي زوت الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصدر وهــي التي
جعلــت عامــة النــاس وبعــض خاصتهــم يتجاهلون وجــوده على
الرغــم مــن كونــه مرجعا بارزاً مــن مراجع االمــة ،فهل يتصور
احــد ان مرجعــا يحاصــر في بيته لعدة اشــهر ويمنــع عنه الماء
والكهربــاء واالكل ،وعامة الناس بل وبعض خواصهم ســاكتون
خانعون ال ينبتون ببنت شفه ثم ناتي ونعاتب الحركة االسالمية
ال ّن احد المندسين فيها اختلس ماالً ،دراهم معدودة؟.
الب ـدّ أ ْن نتحلــى باالنصــاف فــي الحكــم علــى الحــركات
اإلســامية وخاصــة الشــيعية ،ومــن هــو ان الدنيــا أن نتهمهم
باالنحراف بعد جهادهم المرير ضد الطغاة.
فمهالً مهالً يا اتباع دين علي.Q

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

العلمية
شؤون املرجعية الدينية والحوزة
ّ

ّ
ممثل املرجعية يف ايران  :فتوى السيد السيستاني(دام ظله) حالت دون سقوط بغداد
شفقنا-أشار ممثل المرجع الديني آية اهلل السيد علي السيستاني
في الجمهورية االسالمية االيرانية العالمة السيد جواد الشهرستاني
الى الفتوي التي أصدرها سماحته ودعا فيها أبناء الشعب العراقي الى
الدفاع عن العراق ومواجهة العصابات االرهابية وحثاالت أزالم صدام
وأ ّكد أ ّن هذه الفتوى المصيرية حالت دون سقوط العاصمة العراقية
بغداد اثر االستجابة المليونية للشعب العراقي لهذه الفتوى.

و أفادت وكاالت اخبارية ايرانية في مدينة قم المقدسة أ ّن السيد
جواد الشهرستاني أعلن ذلك لدى استقباله وزير الطاقة اإليراني
حميد جيت جيان واشارته الى األخطار التي تهدّد الشعوب اإلسالمية
من هذه العصابة االرهابية.
وقال (لو كانت الفتوى قد أصدرها المرجع السيستاني بعد 48
ساعة لكانت عاصمة العراق قد سقطت).

شفقنا  /الجمعة 27 ,يونيو 2014

وأشار سماحته الى خطورة هذه العصابة االجرامية على شعوب
العالم االسالمي معرباً عن بالغ أسفه للدعم الذي تقدّمه بعض الدول
في المنطقة وخيانة بعض القادة التي أدّت الى زيادة قوة هذه العصابة
التي باتت تشكّل تهديدا للدول اإلسالمية ،ولذا فإنه يجب التصدّي
لها بكل قوة.

السيد أحمد الصايفّ :
يهدد بلدنا والتصدي له مسؤولية الجميع
إن خطر اإلرهاب ّ
ذكرنا في الخطب السابقة إ ّن الخطر الحقيقي الــذي يهدّد بلدنا
هو اإلره ــاب واإلرهــابـيــون ،وأ ّن التصدي له هو مسؤولية الجميع أل ّن
المستهدف هو الجميع ،ونؤ ّكد هنا أ ّن القوات األمنية بكل تشكيالتها مع
أبنائنا المتطوعين هم الذراع الضاربة للشعب ضد اإلرهابيين والمحامي
عن العراق في مقابل هجماتهم الشرسة وعليها اليوم مسؤولية تاريخية
ووطنية وأخالقية ،فاإلخفاق _ال قدر اهلل_ غير مسموح به اطالقاً،
وعليه فالبدّ من زيادة الوجود العسكري في أماكن الصراع مع اإلرهابيين
وتهيئة جميع اإلمكانات والحضور الميداني من قبل القادة المهنيين
الكفوؤين وب ّث الروح القتالية والبطولية في نفوس المقاتلين الشجعان
حتى تنجلي هذه الغمّة التي ابتلينا بها ..
فالتجهيز بــالـعـدّة العسكرية الــازمــة إلدامـــة الـمـعــركــة وتوفير
المستلزمات الضرورية من مأكل ومشرب ،وسهولة التواصل بين القيادات

العسكرية وما يحدث على األرض ،كل ذلك من مبادئ الحالة العسكرية
الناجحة ..
فالبدّ أ ْن تخضع جميع المواقف اليومية لتقييم موضوعي توزن فيه
الحالة الفعلية لطبيعة المعركة فتعزّز المواقف االيجابية وتعالج المواقف
السلبية مع مالحظة أ ْن توفير مستلزمات النجاح في المعركة مع اإلرهاب
هو من مسؤولية الحكومة في الدرجة األساس وعليها بذل أقصى الجهود
في ذلك ،وليس من المعقول أ ْن نسمع نداءات االستغاثة يومياً من بعض
القطعات بسبب قطع خطوط اإلمداد ،أو قلّة التجهيزات أو التموين..
والبدّ من االهتمام أيضا بالدور الوطني الذي تقوم به بعض العشائر
في التصدّي لإلرهاب والسعي لطرده ،وهو دور مشرّف يحتاج الى دعم
متواصل من قبل الحكومة.
وعلى القادة السياسيين المتصدّين أ ْن يوحّدوا كلمتهم ومواقفهم في

هيئة التحرير

متابعـــــــات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية العليا (التي تمثل النيابة العامة
عن اإلمام  Qفي 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.
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األمور الخطيرة التي يمّر بها البلد ،وليكونوا على حذر تام من أية محاولة
للتدخل في الشؤون السيادية بدوافع معينة ..ففي الوقت الــذي يهدّد
اإلرهاب المجتمع الدولي بأسره و يحاول أ ْن يتمدّد ما استطاع الى ذلك
سبيال ويحصل على موطئ قدم هنا وهناك إالّ أ ّن هذا ال يعني التدخّل
السلبي في شؤون البلد وال يصح أ ْن يستجاب لبعض الذرائع في المساس
بسيادته ..
نعم على الحكومة االستفادة من جميع اإلمكانات المتاحة عبر
عالقاتها مع الــدول الشقيقة والصديقة في سدّ ما يوجد من نقص في
المفاصل األمنية المختلفة ولكن مع المحافظة على كون القرار عراقيا
في جميع ذلك ،وهذا يتطلّب مدّ جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين
والسعي الجاد من قبلهم لتوحيد المواقف من اجل المحافظة على وحدة
البلد وسيادته..
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الشيخ الكربالئي يدعو الحكومة اىل اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنظيم عملية التطوّع وصرف رواتب املتطوّعني.
في الوقت الذي نثمّن فيه عالياً االنجازات الميدانية العسكرية للجيش
العراقي ومن التحق به من المتطوّعين خالل االشهر الماضية  ..نؤ ّكد على
المقاتلين االبطال في جميع المواقع ..المزيد من االهتمام واليقظة لتوفير
الحماية الكافية للمناطق التي يكلّفون بحمايتها ،خصوصاً ما تشتمل على
اماكن دينية مقدسة فإنّها مستهدفة من قبل اإلرهابيين اكثر من غيرها
– كمدينة بلد التي تضم مرقد السيد محمد ابن االمام علي الهاديL
أل ّن من االهداف الخبيثة لإلرهابيين هو اثارة الفتنة الطائفية في البلد،
باستهداف مقدسات طائفة ،إلثارة ابنائها ضد طائفة أخرى ،فالبدّ من
مزيد من الحرص واليقظة ..لعدم تمكينهم من تحقيق ذلك.
 كما نود أ ْن نؤ ّكد على أ ّن ديمومة زخم التطوع للحضور في ساحاتالمنازلة مع االرهابيين لها دور مهم في الحفاظ على المكاسب الميدانية
التي تح ّققت الى اليوم ،وتحقيق المزيد منها مستقبالً إ ْن شاء اهلل تعالى.
ولهذا الغرض البدّ أ ْن تبادر الحكومة الى اتخاذ االجراءات الضرورية
لتنظيم عملية التطوّع وصرف الرواتب المقررة للمتطوعين ،فإ ّن ترك

هؤالء االخوة من دون رواتب لعدّة اشهر مع حاجة النسبة الغالبة منهم
اليها ربّما سيدفع قسماً منهم – امام ضغط الحاجة ألسرهم وعوائلهم-
إلى التخلّي عن الحضور في جبهات القتال ،والعزوف عن ذلك بالرغم من
رغبتهم الكبيرة في المشاركة في حماية الوطن من مخاطر االرهابيين..
كما يتعيّن على الحكومة االهتمام بتوفير ما يحتاجون اليه من السالح
والعتاد الالزمين للقيام بهذه المهمة ،فإ ّن هناك الكثير من الشكاوى التي
تصلنا من هذا الجانب.
 إ ّن اعتماد الجماعات االرهابية ألسلوب محاصرة بعض وحداتالقوات المقاتلة وعزلها عن خطوط االمداد ثم محاولة القضاء عليها،
وأيضاً استخدام هذه الجماعات ألسلوب االشاعات واألخبار الكاذبة في
محاولة لبث الذعر والرّعب في قلوب المقاتلين ،يتطلّب من الجهات ذات
العالقة أ ْن تطوّر أساليب عملها وتضع آلية مناسبة للتحرك السريع لفتح
خطوط اإلمداد للقطعات العسكرية متى اغلق شيء منها.
وكذلك البدّ من أ ْن ال يسمح لإلشاعات واألخبار الكاذبة أ ْن تنال من

عزائم المقاتلين  ..بل يتمّ تعزيز معنوياتهم ،وشحذ هممهم باألساليب
المناسبة لذلك ،ومن اهمّها تواصل القادة العسكريين معهم ميدانياً،
وحثّهم على الصبر والصمود ،والتو ّكل على اهلل تعالى ،وتذكيرهم
بنتائج ذلك في المدن التي قاتلت لعدة اشهر على الرغم من قلة سالحها
وعتادها ومؤنتها كمدينة آمرلي وغيرها.
وهنا الب ـدّ أ ْن نؤ ّكد مــرة أُخــرى على ما نبّهنا عليه م ــراراً من أ ّن
المهمة المقدسة التي يؤدّيها اخوتنا وابناؤنا في الجيش ومن التحق به
من المتطوعين ،هي حماية العراقيين كل العراقيين من عصابة داعش
االرهابية.
ومن هنا البدّ أ ْن يكونوا حريصين كل الحرص على أ ْن ال يبدر منهم
أي تصرف منافٍ ألداء هذه المهمة المقدّسة كاالعتداء _ال سمح اهلل_
على أي مواطن مسالم ،في نفسه أو عرضه أو ماله ،مهما كان انتماؤه
المذهبي أو توجهه السياسي.

السيد الصايف يشدّد على عدم التهاون مع كل من يثبت تقصريهُ مهما كان موقعه ويؤ ّكد على الجهات الحكومية ْ
أن
تتحمل مسؤوليتها تجاه املتطوعني
حــدثــت فــي األي ــام القليلة الماضية بعض اإلخـفــاقــات األمنية
والعسكرية ممّا تسبّب باستشهاد وجــرح مجموعة من أبنائنا الذين
يدافعون عن البلد ضد العصابات اإلرهابية ،ونحن في الوقت الذي
نشدّ على أيادي المخلصين من أبناء القوات األمنية والجيش العراقي
واألخوة المتطوعين نذ ّكر باألمور التالية:
أوالً :إ ّن خطر اإلرهاب واإلرهابيين ..ممّا ال يجوز التّهاون اتّجاهه،
والبدّ من رصّ الصفوف ،وتكاتف القوى الخيّرة من أبنائنا البررة،
لغرض صد ودفع هذا الخطر ،وتوفير كل اإلمكانات المتاحة ،وتذليل
العقبات من اجل تحقيق هذا الهدف.
ثانياً :إ ّن المعركة تتطلب رباطة جأش ،وثبات قدم من قبل أفراد
الجيش والقوات األمنية والحشد الشعبي ،والتحلّي بروح الشجاعة

والصبر على مقاتلة المجرمين ،وعــدم تــرك المواقع مهما كانت
الـظــروف ..بل القتال بقوة وبسالة ،إذ إ ّن المهمة مقدسة ونبيلة،
وهي الدفاع عن العراق العزيز ،وعن العراقيين جميعاً ،بال فرق
بين قومياتهم وطوائفهم ،لذا فالبدّ أ ْن ال تضعف الهمم ،وال تم ّل
النفوس ،فقليل من الصبر ومن الجهد ومن المرابطة؛ يتبعها نصرٌ إ ْن
شاء اهلل تعالى ..ومن كانت معركته مقدسة؛ البدّ أ ْن تكون معنوياته قوية
وعالية ،وروحه ال ترهب وال تعرف للجبن مكانا..
ثالثاً :على اإلخــوة الضبّاط خاصّة ومن جميع األصناف وجميع
الرتب ،أ ْن يكونوا ميدانيين ومع أخوتهم الجنود والمراتب ،يعيشون
معاناتهم ،ويحملون همومهم ،ويدافعون معهم ،ويعزّزون معنوياتهم،
فمن الواضح أ ّن القائد كلّما كان ميدانياً؛ كان أقدر على اتخاذ القرار

المناسب ،وهنا نؤ ّكد أيضاً على أهمية التفاعل مع المعلومة الدقيقة..
إ ْذ قد يؤدّي إهمالها الى مآس كبيرة ،مع التشديد على عدم التهاون
مع كل من يثبت تقصيرهُ مهما كان موقعه ،خصوصاً إذا كانت هذه
المقصرّية سبباً لشهادة بعض أبنائنا األعــزاء ،أو جرحهم أو غير
ذلك ،من قبيل اإلهمال في إيصال المؤن الالزمة الستدامة القتال..
من مأكل ومشرب وسالح..
ً
إ ّن بعض المعلومات التي تصل الينا يوميا ،تؤ ّكد وجود بعض وإ ْن
كان قليالً من الذين لم يتحمّلوا المسؤولية بشكل يتناسب مع جسامة
ما نعيشه من واقع خطر ،وهذا بنفسه شيء خطير البدّ من معالجته..
رابعاً :على الجهات الحكومية أ ْن تتحمّل مسؤوليتها اتجاه األخوة
المتطوعين الذين هبّوا للدفاع عن البلد ..منذ اشهر وما زالوا ،وتو ّفر
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لهم ما يحتاجونه من خالل القنوات القانونية الرسمية ،وعدم بخس
حقّ كل من قاتل ويقاتل في سبيل الدفاع عن البلد ..إ ْذ انّنا نعلم أ ّن
أعداداً كبيرة من األخوة المتطوعين لم تنظم أمورهم الى اآلن من قبل
الجهات المعنية ،بشكل يحفظ لهم حقوقهم وحقوق عوائلهم ..فضال
عن تأخّر المساعدات العسكرية والمادية لهم ،وهذا التأخّر ال نجد
له مبرراً أصالً ،فهؤالء األخوة أعطوا كل ما عندهم ،وبذلوا الغالي
والنفيس وتركوا عوائلهم ،وهبّوا للدفاع عن حياض العراق ..جنباً الى
جنب مع أخوتهم في القوات المسلحة ،لذا كان واجباً على الدولة أ ْن
تنهض برعاية أمورهم ،وقد سمعنا وعوداً من أكثر من جهة ،لكنْ إلى
اآلن لم يتحقق إالّ الشيء اليسير ..مع انّه أمر في غاية األهمية..
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اإلبراهيمي :السيستاني شخصية هادئة ...وسياسي من الدرجة األوىلّ ...
ومطلع على ما يجري يف املنطقة.
مقتطفات من لقاء لألخضر اإلبراهيمي مع جريدة الحياة
وحديثه عن السيد السيستاني(دام ظله).
ماذا جرى في لقائك مع السيستاني؟

 قلت له إنني آت من أفغانستان التي شهدت قتاالً عنيفاً بين السنةوالشيعة ،لكن القتال توقف ،أما في باكستان ،فإن القتل مستمر حتى
في المساجد .إذا تقاتل الشيعة والسنة في العراق فإن حرباً دينية من هذا
النوع قد تستمر ثالثين أو أربعين سنة وتنهي العراق .لذلك أرجوكم بذل
كل ما في استطاعتكم لتجنيب العراق هذا الخطر.
كيف كان اللقاء؟

 كان ممتازاً ،واستغرق أكثر من ساعتين .لمست أنه رجل مطلعاطالعاً جيداً ،بمعنى أنه ال يعيش في عزلة عن األحــداث والتطورات.
قال لي( :أنا أعرفك وقرأت عنك الكثير وآخر ما قرأته كان عن لقائك
في لندن مع محمد حسنين هيكل وإدوارد سعيد) .وأضاف( :أنا قرأت ما

 كان موقفه معارضاً لالحتالل لكنْ لم يصدر عنه ما يدعو إلى قتالترجم من كتب إلدوارد سعيد وقرأت أيضاً كتب هيكل) .قلت له( :سأرسل
إليكم كتب هيكل األخيرة) ،فرد( :كثر خيرك) .ولعلّه بهذه اإلشارة أراد األميركيين.
ما هي النقطة الجوهرية في اللقاء؟
القول إنّه ال يقفل على نفسه ويقطع صلته بالعالم ،وإ ّن قراءاته ال تقتصر
 كان لهم موقف يعتبر أ ّن عودة السيادة يجب أ ْن تتمّ بعد إجراءعلى الجانب الديني أو الروحانيات الشيعية ،وإنّه يطّلع على ما يجري في
انتخابات تشكّل حكومة بناء على نتائجها .شرحت له أ ّن هذا الموقف يعني
المنطقة ويُطرح فيها.
ماذا قال عن الغزو األميركي؟
تمديد االحتالل على األقل لسنتين أل ّن وضع العراق حالياً ال يسمح بإجراء
 طبعاً كــان موقفهم أنّهم ضد الغزو األميركي وال يتعاملون مع انتخابات ذات صدقية .اقترحت عليه أ ْن يتمّ تشكيل حكومة موقتة .قبلاألميركيين .الحقيقة أنّه رفض مقابلة أي مسؤول أميركي وال حتى أي كالمي وهو كان في السابق يرفض كالم األميركيين عن تشكيل حكومة.
كيف وجدت شخصيته؟
مبعوث أميركي .تولّى عدد من الوسطاء العراقيين مهمّة نقل األجواء أو
 وجدته شخصاً هادئاً ومطّلعاً وسياسياً من الدرجة األولى .حيناألفكار بينه وبين بريمر .كان موقفهم المبدئي معارضاً للغزو ،لكنّ ذلك
ال يلغي أنّهم أفادوا من حصوله لجهة إطاحة صدام وانتقال السلطة في لفتُّه إلى مخاطر الحرب الشيعية السنيّة في حال اندالعها لمست منه
تفهّماً لمخاطرها .شجّعني على محاورة السنّة وأ ّكد أنّه سيدعم أي توجّه
العراق.
لكنّه لم يحضّ على قتال األميركيين؟
يحفظ حقوق الجميع.
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تتمـــات
ّ

تتمة ...علماء السنة والتصريح بتواتر حديث املهديQ
شــهاب الدين بن حجر المكّي ،المتوفى ســنة  974هـ .علي
بــن حســام الديــن المتقي الهنــدي ،المتوفى ســنة  975هـ .نور
الديــن علــي القاري الهروي ،المتوفى ســنة  1014هـ .محمّد بن
علــي الشــوكاني القاضــي ،المتوفــى ســنة  1250هـ ـ .أحمــد بن

صدّيق الغماري ،المتوفى سنة  1380هـ .
وغيرهم كثر مثل:
الترمــذي ،صاحــب (الصحيــح) .محمّــد بــن حســين
االبــري ،المتوفى ســنة  363هـ .الحاكم النيســابوري ،صاحب

(المســتدرك) .أبــو بكــر البيهقــي ،صاحــب الســنن الكبــرى.
الف ـرّاء البغوي محيي الســنة .ابن االثير الجــزري .جمال الدين
الم ـزّي .شــمس الديــن الذهبي .نور الديــن الهيثمــي .ابن حجر
العسقالني .وجالل الدين السيوطي.

وفي عصرنا هناك كتب الفت ال حاجة إلى ذكر أسمائها.
اذن لقــد صــرح علمــاء اهــل الســنة بتواتــر حديــث االمــام
المهدي Qواخباره وبصحة تلك االحاديث.

تتمة ...العلّة التي من أجلها يحتاج إىل اإلمامQ
وكمــا يعلــم مــكان القلب من الجســد بالخبــر ،فكذلك يعلم
مــكان الحجة الغائب Qبالخبر ،وهو ما ورد عن األئمة Kمن
االخبــار فــي كونه بمكــة وخروجه منهــا في وقت ظهوره ،ولســنا
نعنــي بالقلــب المضغــة ،التي من اللحــم الن بها ال يقــع االنتفاع
للجوارح و إنما نعني بالقلب اللطيفة التي جعلها اهلل عز وجل في

هــذه المضغة ال تدرك بالبصر وإن كشــف عن تلك المضغة ،وال
تلمس وال تذاق وال توجد إالّ بالعلم بها لحصول التمييز و استقامة
التدبيــر من الجوارح والحجة بتلك اللطيفة على الجوارح (قائمة
مــا وجــدت والتكليف لها الزم ما بقيت فــإذا عدمت تلك اللطيفة
انفســد تدبير الجوارح وسقط التكليف عنها فكما يجوز أن يحتج

اهلل عــز وجــل بهــذه اللطيفة الغائبــة عن الحواس علــى الجوارح
فكذلــك جائــز أن يحتج عــز وجل على جميع الخلــق بحجة غائب
عنهــم ،بــه يدفع عنهم ،وبــه يرزقهم ،وبه ينــزل عليهم الغيث
وال قوة إال باهلل).

وكمــا يعلم مكان القلب من الجســد بالخبر،
فكذلك يعلــم مكان الحجة الغائــب Qبالخبر،
وهو ما ورد عن األئمة Kمن االخبار في كونه
بمكة وخروجه منها في وقت ظهوره

تتمة ...شرح زيارة آل ياسني
وهنــا الب ـدّ مــن الحديث عــن أ ّن الرجعة ليس لها شــكل
واحــد وإنّهــا باشــكال متعددة ســتقع ،وقد ذكرنــا ذلك في
شــرح للرجعة تحت عنوان (الرجعــة نافذة نطل من خاللها
علــى دولــة آل محمــد) على شــكل حلقات مازالت تنشــر في
(صحيفــة صــدى المهدي )Qوبشــكل مختصــر قلنا هناك
إن الرجعــة تقــع فــي مرحلتها االولــى عند ظهــور اإلمام ثم
تشــتد كمرحلــة ثانية فــي زمن االئمة ،Kثــم تأتي مرحلة
اخــرى فــي زمــن اإلمام المهــدي Qومن حيــث الزمن يبلغ
مداهــا اآلالف من الســنين ،ومن حيــث العدد ذكرت جملة

مــن الروايــات أنّه يرجع فيها االنبيــاء وجملة من االصحاب
والعلمــاء فض ـاً عــن كثيــر مــن المؤمنيــن وغيرهــم ،أمّــا
للحســاب والمقاصــة او الســتكمال االيمــان او لمشــاهدة ما
كان فكــرة فــي الوجــدان او عقيدة في القلــب فيرى متحققاً
بالعيان ،وقد تكون اآلية الكريمة في هذا المقطع اشارة الى
وقوع الرجعة في اناس لم يموتوا وهو ما قلنا عنه إنّه النحو
االول مــن انحــاء الرجعــة ،حيث جاء في بعض تفســيراتها
عندمــا قالــت :يــوم ال ينفع نفس ـاً ايمانها  ...الــخ أي ال ينفع
نفــس عنــد ظهــور االمام المهــدي ايمانهــا الســابق باإلمام

المهــدي Qوإ ْن لــم تكــن قد ماتت ،فمن لــم يؤمن باالمام
المهدي Qقبل ظهوره ويظهر في حياة هذا الشخص وقبل
موتــه فــإ ّن االيمــان به Qال ينفــع هذا الشــخص وبمقتضى
االطــاق في هذه اآلية الشــمول لهذا الفرد مــع انّه لم يمت
لتكــون رجعتــه عن الموت ،فهــذا نحو من الرجعــة اطلقتها
الروايــات ،وفي هذا المقطع الشــريف تبيــن لنا أ ّن الرجعة
حقيقة دينية أمرنا باإليمان بها وأنها ستقع في اُناس ،وإن
لم يموتوا ،فضالً عن وقوعها في الميّتين الذين يرجعون.

ّ
أن الرجعــة حقيقــة دينيــة أمرنــا
باإليمان بها وأنها ستقع في اُناس،
ً
فضال عن وقوعها
وإن لم يموتــوا،
في الميّتين الذين يرجعون.

تتمة ...شرح دعاء الندبة
ثم يتســاءل الدعاء عن أ ّن هذه المواســاة البدّ أ ْن تكون لكل
فــرد مــن أفــراد أهــل البيت Kاألطيــاب وهــو في تلــك الحالة
الراقيــة الرفيعــة مــن المواســاة غيــر العاديــة فليصــح بأعلــى
صوتــه وهو بــاك عمّا جرى على الحســن بن علــي Qبعد ان مرّ
فــي المقاطع الســابقة ما مرّ على علي ،Qفيســأل الدّاعي أين
الحســنQ؟ ماذا حدث للحســن Qأرُعي حق رعايته وحُفظت

فيــه حرمــة رســول اهلل Nأم انتهكت تلــك الحرمة انتهــاكاً إلى
حدٍ يتألم األعداء لفجيع ما ُفعل به من هتك لحرمته واســتباحة
لدمه إلى أ ْن ُقتل غريباً مســموماً لم ترع فيه لرســول اهلل Nوال
لبضعته أية حرمة.
ثم والدّاعي في هذه الحالة القصوى من التفجّع والتألم
يســأل عــن الحســين Qالشــهيد بطفــوف كربال ومــا جرى

عليه ،ذلك الذي هزّ أركان العرش وكشف عن قبيح ما كان
يتســتر أعداء البيت Qعنه بالدين ،فالحســين Qكشــف
الزيــف ومزّق األقنعــة ،ولكنّ الدعاء يريــد أ ْن يتحدّث عمّا
جرى على الحســين Qمن قتل وسبي للحرمة وانتهاك لكل
مق ـدّس أُمِــر الناس بصيانتــه ،ولكنّهم تظافــروا واجتمعوا
على هتكه.

أن يســأل أين
فالدعــاء يريــد ْ
الحســين Qومــاذا جــرى لــه؟ وال
يمتلك أي شارح لهذه الفقرة ّ
إال
أن يجيب :بكربالء.

حكومة اإلمام المهدي Qوأحكامه
مــن مؤشّــرات آخر الزمان ســيطرة الحكم الطاغوتــي على العالم ،وضياع اإلســام في البالد
اإلســامية وقلــب مفاهيمــه ،وتفســير احكامه تبع ـاً للهوى والمصالح السياســية ،حتــى يعود الدين
غريباً كما بدأ غريباً ،فحدوده معطّلة وســننه اليعمل بها ،والقرآن اليبقى إالّ رســمه ،ومؤدّى هذه
الظواهر أ ّن المناخ الجاهلي هو المنتشر باآلفاق ،وأ ّن رياح الردّة عن اإلسالم بواقعه الحقيقي هي
التــي تعصــف باألجواء ،وحيــن ذاك تكون ثورة اإلمــام المهدي Qعلى العرف الســائد حدثاً غريباً
في المبادئ المتوارثة عند الشــعوب ،إذ ينادي بقيم ومثل جديدة ،تقلب فيها الموازين المتناحرة
فــي االتّجاهــات والمبادئ ،وتتأكد بقوة مفاهيم أخــرى العهد لهم بها في ذلك العصر ،فيدعو إلى
اإلسالم كما دعا رسول اهلل ،Nويبعث اإلسالم حياً نابضاً بعد أ ْن رثّت معالمه ،وينادي به شريعة
ومنهاجاً حين اندرست آثاره ،فعن اإلمام محمد الباقر Qأنّه قال:
(إ ّن قائمنــا إذا قــام دعــا النــاس إلى أمر جديد كما دعا رســول اهلل Nوإ ّن اإلســام بدأ غريباً
وسيعود غربياً فطوبى للغرباء).
وفــي توجــه اإلمــام الجديــد ،ندرك مــا ســيالقيه من العنــت والعــداء كما القى رســول اهللN
مــن الجاهليــن أوّل الدعــوة ،وهــذا ماتفرضه طبيعة الظــروف المنحرفة عن اإلســام لدى الظهور
المبارك.
فيقابــل اإلمــام Qذلــك الزيــغ بالعمل المضنــي والنضــال الدامي ،فيجعــل القــرآن أمامه في
معارفه وتعاليمه وتشريعه ،ويحيي السنة بثوابتها التي ال تتحول ،فعن أمير المؤمنين:Q
(ويعطــف الــرأي علــى القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي ،ويريهم كيف يكون عدل الســيرة،
ويحيي ميت الكتاب والسنّة).
ويبعــث الحركــة في تشــريعات القرآن بعد خمودها ،ويطبق منهجه األســمى فــي ضوئه ،ويبدأ
بتعليمه كما أنزل أول مرة ،فعن جابر عن أبي جعفر اإلمام محمد الباقر ،Qأنّه قال:
(إذا قــام قائــم آل محمــد ،Qضــرب فســاطيط ،ويعلّــم القرآن علــى ما أنــزل اهلل عزوجل،
فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ،ألنّه يخالف فيه التأليف(المألوف)).
فــإذا توافــر التعليم الصحيح بأبهى مظاهره بدأ العمل تطبيقاً بأحكامه وفروضه كما عن اإلمام
محمد الباقر Qأنّه قال:
ً
(...إ ّن الدنيــا ال تذهــب حتــى يبعــث اهلل عزوجل رج ـا من أهل البيــت ،Kيعمل بكتاب اهلل،
اليرى فيكم منكراً إالّ أنكره).
ويكــون تعليــم القــرآن بأصولــه قائماً على قدم وســاق في حواضر اإلســام الســيما في مســجد
الكوفــة ،إذ تتشــكل هيئــات تعليميــة في دورات منظمّة تعنــى بتعليم القرآن ،وقد تكــون من التأهيل
بحيث يوفد المتعلمون الحقاً إلى األقطار ألداء هذه المهمّة ،فعن أمير المؤمنين ،Qأنّه قال:
(كأنّي انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساطيط يعلّمون القرآن كما أنزل).
ويبــدو أ ّن تطبيــق القرآن كما أراد اهلل ديناً ودولة ،يكون شــديداً علــى الناس فيختلفون فيه كما
اختلف في الكتاب الذي أنزل على موسى Qفعن اإلمام محمد الباقر Qفي قوله تعالى:
(وَلَئِنْ أَ َذ ْقنَاهُ نَعْم ََاء بَعْدَ ضَر ََّاء مَسَّتْهُ لَيَ ُقولَنَّ َذهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَ َف ِرحٌ َفخُورٌ)
قــال اإلمــام( :Qاختلفــوا كما اختلفت هذه األمّة في الكتاب ،وســيختلفون في الكتاب الذي مع
القائم Qالذي يأتيهم به ينكره ناس كثير ،فيقدمهم فيضرب أعناقهم).
والقرآن هو القرآن ،فلماذا ينكره الناس في عهد صاحب األمر ،المرجّح في هذا الموضوع أنّه
 Qيأتــي بالتنزيــل مع التأويل الصحيح فينكرون ذلك ،لما يطلعون في التأويل من عوالم أهل البيت

 Kالمجهولة لدى أغلب الناس.
وتعلــل روايــة عن اإلمام جعفر الصادق Qســبب تســمية صاحب األمر بالمهــدي بأنه يهدي إلى
القرآن ،وهو أمر مضلول عنه كأحد المصاديق التي تشير إليها الرواية ،فعن محمد بن عجالن عن
أبي عبد اهلل ،Qأنه قال:
ً
(إذا قــام القائــم دعــا النــاس إلــى اإلســام جديــدا ،وهداهــم إلــى أمر قــد دثر ،فضــل عنه
الجمهور ،وإنّما سمّي القائم مهدياً النه يهدي إلى أمر مضول عنه ،وسمي بالقائم لقيامه بالحق).
ولهذا فإ ّن معاناة اإلمام في تطبيق احكام القرآن والعود بالناس اليه ســتكون شــديدة األثر في
الدعــوة إليــه ،النه Qســيكون صارم ـاً في تنفيــذ المهمات الشــرعية دون تردد وبــكل جدية معاملة
الواثق الجريء ،فال يعطيهم إال الســيف ،ففي رواية عن أبي الحســن Qأنه قال( :ومن لم يســلم
ضرب عنقه ،حتى اليبقى في المشارق والمغارب أحد إالّ وحدّ اهلل).
والملفت للنظر في الروايات شدّة اإلمام في أحكامه الصارمة مع قريش ،وقد يكون المراد من
قريــش الســائرين بركاب قريش ،والمنتمين إلى كبريائهم وجبروتهــم ،والحاملين ألفكارهم تعنتاً
وجاهلية ،وقد يكون بهؤالء وبقريش خاصة ،إذ يقابل اإلمام بالتّســفيه والتّكذيب والعناد كما قوبل
رسول اهلل Nبذلك ،فقد ورد عن اإلمام محمد الباقر ،Qأنه قال:
(لــو يعلــم الناس مــا يصنع القائم Qإذا خرج ألح ـبّ أكثرهم أ ّن ال يروه ممــا يقتل من الناس،
أما أنه ال يبدأ االّ بقريش ،فال يأخذ منها االّ السيف  ،وال يعطيها االّ السيف ،حتى ليقول كثير من
الناس :ليس هذا من آل محمد ،ولو كان من آل محمد لرحم).
ولسائل أ ْن يسأل عن شدة هذه االحكام لدى اإلمام Qفي حكومته :دليلها ،شرعيتها ،كيفيتها!
ولإلجابة عن هذا الســؤال ،يرى البحث أ ّن اإلمام المهدي Qفي قضائه على الفجرة والكفرة
إنّمــا يتبــع في ذلك الحكم الواقعي الذي يلهمه اهلل إياه فيســير فــي ضوئه ،فلإلمام ما ليس لغيره،
وله أ ْن يحكم بعلمه ،فقد روى عبد اهلل بن عجالن عن اإلمام جعفر الصادق Qأنّه قال:
(إذا قــام قائــم آل محمد ،Nحكم بين الناس بحكم داوود ،Qاليحتاج إلى بيّنة ،يلهمه اهلل
تعالى فيحكم بعلمه ،ويخبر كل قوم بما اســتبطنوه ،ويعرف وليّه من عدوّه بالتوسّــم ،قال ســبحانه
ِيم).
وتعالى( :إِ َّن فِي َٰذلِكَ َليَاتٍ لِّلْمُتَوَ ّسِمِينَ*وَإِّنَهَا لَبِسَبِ ٍ
يل ّمُق ٍ
وفــي ذلــك روايــات كثيرة تحمل هــذا المضمون ،في كــون اإلمام Qيحكم بحســب علمه ،كما
حكم بذلك داوود ،Qفعن اإلمام محمد الباقر ،Qأنّه قال:
(إذ قام قائم آل محمد حكم بحكم داوود ،وال يسأل البيّنة).
وعن اإلمام الصادق Qأنّه قال:
(ال تذهــب الدنيــا حتى يخرج رجل منّي ،يحكم بحكومة آل داوود ،وال يســأل البيّنة ،يعطي كل
نفس ح ّقها).
وذلــك أ ّن الحقائــق تتجلّى لإلمام Qكما هي ،وتكشــف له خبايا الضمائر والســرائر ،فيغربل
حســيكة النفــاق ،فيلتقــط المنافقيــن على حين غرة منهــم ،وقد يكون بعضهم ممــن هو في اعوانه
بالفعل ،فيقيم عليه حكم اهلل بهذا التجلي الفريد ،فعن اإلمام جعفر الصادق ،Qأنّه قال:
(بينــا الرجــل علــى رأس القائم يأمــره وينهاه ،اذ قال :اديــروه ،فيديرونه إلــى قدّامه ،فيأمر
بضرب عنقه ،فال يبقى في الخافقين شيء إالّ خافه).
إ ّن هــذا النــوع مــن االحكام والقضاء الفصل جزء من ذلك العلــم اللدني الذي وهبه اهلل لإلمام
 ،Qفهو ينظر بنور اهلل تعالى ،ويســير وفق خطة مرســومه ال يحيد عنها  ،وهي بعهد من رســول

.....

الدكتور محمد حسين علي الصغير

اهلل ،Nفعن اإلمام محمد الباقر Qا ّن المهدي يقوم
إليــه رجل من صلب أبيه معترضاً على احكام القتل من
المجرمين قائالً لإلمام:Q
(ياهذا ما تصنع ؟ فو اهلل انك لتجفل الناس
إجفال النعم!!
أفبعهد من رسول اهلل؟ أم بماذا؟
فيقــول القائــم ...إي واهلل إ ّن معــي عهداً من
رســول اهلل ...Nفيقرأ العهد من رســول اهللN
فيقول الرجل:
جعلني اهلل فداك :اعطني رأســك اقبله ،فيعطيه
رأســه ،فيقبــل ما بيــن عينيه ،ثــم يقــول :جعلني اهلل
فداك ،جدد لنا بيعة ،فيجدد لهم بيعة).
وهذا الموقف من قبل اقرب الناس إليه ،يمكن أ ْن يؤّول
بأحد أمرين:
األول :أ ْن يكــون الغرض اســتراتيجياً الشــعار الناس :ان
ما يقوم به اإلمام إنّما هو من صميم تكليفه الشرعي الذي ال
منــاص منه ،وهو مــأذون أو مأمور بإجرائه بعهد من رســول
اهلل ،Nوعليهــم التســليم المطلــق بمثل هــذا الواقع ،ذلك
لئــا يشــك احــد منهم بماهيــة هذا القضــاء أو شــرعية تلك
االحكام.
الثانــي :إ ّن الرجل مع صالبة ايمانه قد اعترته الدهشــة
واخذه االضطراب النفســي وهو يرى اإلمام يستأصل المئات
قت ـاً وتنكي ـاً ،فــأراد اال ّطــاع علــى حقيقة االمر بنفســه،
ليــدرأ عنهــا الشــك واالرتياب ،وحينمــا يرى العهــد المعهود
لالمام من الرســول االعظم ،Nينعطف على اإلمام قيقبّل
مــا بين عينيه اعتذاراً واعتــزازاً بوقت واحد ،ويطلب تجديد
البيعة لئال تكون هذه المداخلة مما يتقاطع مع طاعة اإلمام.
وهــذا العهــد مــن رســول اهلل Nذو شــهرة واســعة فــي
أحاديــث قضــاء اإلمــام الــذي ال يســتتيب أحــداً مــن ذوي
العقوبــات المقــررة ،وهو مــا يصرح به اإلمــام محمد الباقر
 Qبما روي أنه قال:
(إ ّن رســول اهلل( Nبعث) في امّتــه باللّين والمنّ ،وكان
يتألّف الناس ،والقائم يسير بالقتل واليستتيب أحداً!! بذلك
أمر في الكتاب الذي معه ،ويل لمن ناوأه).
وفي ضوء ما تقدّم ندرك جزءاً يســيراً من فلسفة اإلمام
 Qفي حكومته وأحكامه ،حتى تعلو كلمة اهلل في األرض.

يكون تعليم
القرآن في زمان
اإلمام المهدي
ً
قائما
 Qبأصوله
على قدم وساق
في حواضر
اإلسالم السيما
في مسجد
الكوفة ،إذ تتشكل
هيئات تعليمية
في دورات منظمّة
تعنى بتعليم
القرآن ،وقد
تكون من التأهيل
بحيث يوفد
ً
الحقا
المتعلمون
إلى األقطار ألداء
هذه المهمّة
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األدب المهدوي

تالوة الغيب

الشيخ محمد سعيد المناميين

شعـــراء مهدويون

مسجات مهدويــــــــــة

حسن عبد األمير الظالمي

قال رسول اهلل وهو الصادق
قوالً به تثبّت الحقائق
من عترتي عمّا قليل يولد
متى ومن إلهه مؤيّد
اسمي يواطئ اسمه العالمة
ً
به يقينا تختم اإلمامة
يرتاب فيه مَن ضعيف دينه
او ذاهب عن ربّه يقينه
مشكّك في قدرة الخالّق
أو حاسد من عصبة النّفاق

هو الشــاعر والخطيب الشيخ سعود بن عبد
العزيــز بن أحمد الشــمالوي :ولد في أم الحمام
بالمملكــة العربيــة الســعودية في عــام 1322هـ،
تعلــم علــوم القــرآن عند المــا أحمد بــن حمود
المرهــون ،بــدأ حيــاة عمليــة ،ثــم تــرك العمل
متجهاً إلى المنبر الحسيني ،وهو من المكثرين
مــن الشــعر الوالئــي ،طبــع شــعره الفصيــح فــي
ديــوان (نبضــات الــوالء) والشــيعي فــي (نفحات
الهــدى) ،توفــي يــوم الســبت /20جمــادى
االولى1425/هـ بعد صراع طويل مع المرض.
شعره:
 ويقــول في قصيدة أخــرى وهو يفصل في نظــم الكثيــر مــن القصائد فــي حب أهلالبيت ،Kفي أحزانهم وأفراحهم وتميز شعره عقيدته حول اإلمام:Q
أعدّه اهلل تعالى للهدى
باإلمام المهدي Qبالمناقشــة والمحاججة لكل
مكمّالً مشيداً مؤيداً
المشــككين في أصــل القضيــة المهدوية بالحجة
يمحو به الشرك وأحزاب الردى
الدامغة ،والدليل الواضح والبرهان الساطع.
وينشر العدل فيحلو المنهل
قال في قصيدة بشارة المصطفى:

قصة قصرية

على الجمر أتلو نشيدي
وأتلو نحيبي
وأتلو تواشيح أغنية
تتهجّى الغياب
ورَجع الصدود
ترتّله كل صبح
هياما
بحرف جديد
وصبر جديد
****
إذا ما سرحت بساقية الوعد
أو هوّمت من عيوني حَـكايا
أراه أمام المرايا
يلملم بعض الوعودِ
ويجمع بعض حداد الشظايا
ليشهرها عند يوم الوعيدِ
****
على الجمر أتلو هواهُ..
أردّده بين نفسي ونفسي
ميم و حاءٌ
ميم و دالٌ
لعلّي أراهُ!
إذا ما صرختُ به من وراء الحجابِ :
هلمّ انتشلنا
أرى ألف حبل تدلّى!
ومليون بابِ!
ومهما صرخت  ..يقولون :هذا المُعـنَّى
يصيح على ساحل من يبابِ
يقولون جُـنّا ..
وروت قريحتُـه وهمَه من سرابِ
أخو الهمّ مهما انتهرناه
زاد انتظارا و حزنا!

الخطيب الشاعر سعود الشمالوي
على الورى جميعه السيما
اهلوه س ْل إن كنت عنهم تسأل
في النصف من شعبان شهر المصطفى
عيد ألهل البيت أرباب الصفا
أهل النهى أهل اإلبا أهل الوفا
لهم تجلّى القائم المؤمّل
 ثــم يمضــي يناقــش الخصــم بأحاديــثشريفة وردت عن النبي محمد Nفيقول:
إذ قال من نسلي يكون القائم
بكفرها العوالم
إذا طغت ِ
وانطمس الدّين وعمَّ الجور
هناك يأتي بالظهور األمر
من ربّه فيشهر الحساما
وينشر الرايات واألعالما
يجرّد السيف لك ّل كافر
فال يبقي في الثرى من غادر
يطهّر األرض من األرجاس
وينشر العدل لك ّل النّاس

 ثــم يســتنهض الشــاعر اإلمــام المهــدي Qلمــا أصــاب عتــرة النبــي Nمــن المصائــب
والويــات مــن أعــداء الديــن والشــريعة ويدعوه
ألخذ الثأر منهم فيقول:
هذا عليه بيته قد حرّقوا
وذاك بالسمّ حشاه مزّقوا
وآخر ظلماً دماه اهرقوا
ورأسه عن جسمه قد عزلوا
وكم شباب وشيوخ قتّلت
وكم جسوم بدماها رمّلت
وكم صدور بالعوادي رضّضت
وكم رؤوس في قناها حملوا
يا رب ذا رجس عن الدّين خرج
يا رب عجّل لوليّك الفرج
ليأخذ الثأر ويشفي المهج
وينجلي الحقّ ويمحى الباطل

اعرابي ويصف العلماء
اســتق ّل الحــاج اســماعيل الســيارة رئيس ـاً لقافلــة
تقصد الديار المقدسة ألداء فريضة الحج.
كانــت الطــرق آنــذاك صحراوية وغيــر معبّدة ،وال
يعرف مسالكها ومعالمها إالّ ذو خبرة من الناس.
وبســبب جهــل الســائق ورعونتــه فقــد ذهــب بنــا
فــي الطريــق الخطــأ .لقــد ضللنــا الطريق ،نفــذ الماء
والوقــود ،فوقفنــا حائريــن وســط الصحــراء تائهين ال
ندري ماذا نفعل.
ً
ابتعــدت قلي ـا عن الرفــاق وقبعت خلف تلّــة قريبة
مــن المــكان وانا أبكــي بحرقة وأنــدب واســتغيث ،وقد
أخذتنــي موجــة مــن البــكاء الشــديد وأنــا أتوسّــل بــكل
جوارحي قائالً:
 -يــا صاحــب الزمــان أدركنــي ،يــا أبــا صالــح

ادركني ،يا مهدي أدركني.
وأنــا في حالتي هذه التي يرثى لها ،وإذا بي اســمع
خطــوات رجــل ،فالتف ـتّ خلفــي فوجــدت اعرابي ـاً على
جمل ،فوقفت منادياً:
 أيّهــا االعرابــي بــاهلل عليك أنقذنــا ،أين نحن،لقد ضللنا الطريق.
أناخ االعرابي جمله وتقدّم إليّ باسمي قائالً:
 تعــال ألريك الطريق ،وال تكــن قلقاً وخائفاً ،ثمأشار بيده وهو يقول:
 اذهبوا في هذا الطريق..واستمر يصف لي الطريق.
فقاطعته قائالً ..وقد أخرجت من جيبي قرآناً:
 -أحلّفك بكتاب اهلل ا ْن ترافقنا في الطريق وتسير

محمد حسن عبد

معنا حتى النهاية.
وكلما أراد الرجل االعتذار أصررت عليه حتى قال:
 طيّب سوف آتي معكم.ركبنا الســيارة ،وأشــار هو إلــى الســائق الثاني أ ْن
يتولّى قيادتها.
كان الرجــل األعرابــي اثنــاء الطريــق يســألني عــن
علماء مدينتي فرداً فرداً وكأنّه يعرفهم.
لقــد وصلــت الســيارة بنــا الطريــق العام رغــم انّها
كانت قبل حركتها خالية من البنزين.
فــرح الجميــع واستبشــروا بنجاتهــم ،وبينمــا هــم
كذلــك انتبــه الجميــع إلــى الرجــل وقــد اختفــى عــن
أبصارهم.

(أبو اسعد)

ولمّن ترف رايتك يرجعلي عمري الفات

وآنه انتظر طلعتك يالمهدي جاني الشــيب

لحظة فرح جيّتك أسعد وأعز لحظات

ابحث
عن الكلمة الضائعة

معجزة البقاء واالستمرار
هنــاك الكثيــر مــن المــدارس والمذاهــب
واألفكار التي كانت تظهر طيَّ القرون الماضية،
وتقــوى شــوكتها لفتــرة مــن الزمــن ،بحســب
الظــروف الموضوعية المحيطة بها ،ولكنّها ما
تلبــث أن تضعــف وتبهــت ،بل قد تختفــي تماماً
عــن الســاحة وتُصبح في طيّــات التاريــخ .وهذا
أمرٌ طبيعيٌّ بحســب الســنن الطبيعيــة الحاكمة
علــى المجتمعات .ولكن من الملفت أن مدرســة
أهــل البيــتَّ K
وخطهــم ومنهجهــم ،رغــم
تطاول األزمان وتغيُّر الظروف ،وتعرّضهم ِّ
لكل
أنواع االضطهــاد والظلم ،ومحاولة المحو عبر
حقــب التاريــخ ،رغــم ِّ
كل ذلك ،لم تــزدد هذه
المدرســة إالّ ق ـوّة واتســاعاً وتوهّج ـاً ،بخــاف
الســنن الطبيعية التي تفتــرض الضعف والوهن
واالندثــار فــي مثــل هــذه الظــروف ،وكأنّهــا

معجــزة إلهيــة فــوق أن ينــال منها زمــن أو دولة
أو حــرب هنــا أو هنــاك ،وهذا ما أشــارت إليه
عقيلــة بنــي هاشــم زينب Pفــي أصعب ظرف
حين خاطبت الطاغية يزيد( :فكد كيدك واسع
ســعيك وناصب جهــدك فواهلل لــن تمحو ذكرنا
ولن تُميت وحينا).
واإلمــام الحجــة Qرغــم غيبتــه كان
ســبباً أساس ـاً مــن أســباب الصمــود والبقــاء
واالســتمرار ،هــذه الحقيقــة ِّ
يؤكدهــا الــكالم
الوارد عنه:Q
(كأنّهــم ال يعلمــون أنّــا غيــر مهمليــن
لمراعاتكــم ،وال ناســين لذكركــم ولــوال ذلــك
لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء).

أبوذيات مهدوية

لو طال بيّه العمر أكضي العمر حسرات

يوميّــة تشــرق شــمس يوميّــة عنّــي تغيــب

الحجةQ
من وحي كلمات ّ

االستاذ مكي آل ناس

عدلها

يبــو صالــح يثــار اهلل وعدلها
دبــدّد ضيمهــا وانشــر عدلها
وإذا عــادت لماضيهــا عِد لها
وخــذ ثاراتكــم مــن آل أُميّه

بدارك

اقلــوب الصبــر ّ
تتنطــر بدارك
ونــار الخيــم ما زالــت بدارك
وغير الســيف ما شــوفه بدارك
إلــى ثاراتــك ابيــوم الغاضريه

من رسائل الصغار لإلمامQ

_ يا صاحب الزمان _
المال عبد الحسين الدرازي

اشــطب على كلمات هذين البيتين واســتخرج كلمة الســرّ ذات الـ
( )6حروف وهي شــعار جيش الخراســاني الذي كان يردّده المسلمون
في معركة بدر.
عجّل _ إمام _ العصر _ أنت _ مغيثنا
		

_ فسيصلح _ الدنيا _ حسام _ مخذم

_ وأغث _ محبيك _ ُ
االلى _ انتظروا _ على
مضض _ قدومك _ والحشا _ متضرمُ
_
ٍ

ثـ ـ ــور ي ـ ــا صـ ــاحـ ــب الــغــيــبــه
ديـ ـ ــن جـ ـ ـ ـدّك راح مــنــســي
اخــبــرك أه ــل الــجــور جــارت
لــعــبــت األع ـ ـ ــدا ابــشــرعــكــم
م ــل ــك ــت ال ـ ـدّنـ ــيـ ــا ب ــأس ــره ــا
او ص ـ ــارت الــشــيــعــة ذلــيــلــه
والـ ـلّــي حــبــكــم صـــار خــايــف
الـ ـ ــبـ ـ ــايـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــوق راس ـ ـ ــه
وأن ـ ـ ــت ت ــع ــل ــم ي ــب ــو ص ــال ــح
ل ـ ــي مـ ــتـ ــى ت ــم ــه ــل عــلــيــنــا
ش ــي ــع ــت ــك ت ــن ــت ــظ ــر وع ـ ــدك
سـ ـ ـيّ ـ ــدي عـ ـ ـ ـجّ الــبــســيــطــه
اس ـ ـ ــرج ال ــم ــي ــم ــون واع ــن ــه
قـ ــوم ي ــاب ــن الــحــســن ع ـجّــل
ج ـ ـ ـ ــارت األع ـ ـ ـ ـ ــدا عــلــيــنــا

واعـ ــمـ ــر ال ــدن ــي ــا (زتـ ـ ــات)
او غ ـ ــدت أح ـ ــوال ـ ــه شــتــات
والـ ــظـ ــلـ ــم م ــن ــه ــا ايـ ــزيـ ــد
وانـ ــسـ ــت اكـ ــتـ ــاب الــمــجــيــد
اوصـ ـ ـ ــارت الــشــيــعــة عــبــيــد
اوض ــاق ــت اعــلــيــهــا الــجــهــات
ويـ ـ ــن م ـ ــا يـ ــرحـ ــل ويــصــيــر
سـ ـ ـيّ ـ ــدي اومـ ـ ــالـ ـ ــه مــجــيــر
مـ ـ ــا لـ ــنـ ــا غ ـ ــي ـ ــرك نــصــيــر
ثـــــــور يـ ـ ــا س ـ ـ ـيّـ ـ ــدي زتـ ـ ــات
ث ـ ـ ــور يـ ـ ــا ح ـ ــام ـ ــي ال ــح ــم ــا
اوس ـ ـ ـ ـوّهـ ـ ـ ــا ث ـ ــام ـ ــن ســمــا
اوخ ـ ـ ـوّضـ ـ ــه ب ــح ــر ال ـ ـدّمـ ــا
ش ــي ــع ــت ــك تــــصــــرخ دخ ــي ــل
اوض ـ ـيّـ ــقـ ــت ك ـ ـ ـ ّل ال ــج ــه ــات

ياســيدي وموالي أرجوأ ْن تهديني الى طريــق الحق وأرجوأ ْن اصبح من
انصارك،يامواليياصاحــب العصــر والزمان اطلب منك ومــن ربّك وربّي،
مــن ج ـدّك ورســول اهلل ،واالئمّــة األطهــار أ ْن توصــل رســالتي اإلســامية
بطريق مســتقيم إلى اهلل ســبحانه وتعالى ،وأطلب أنْيشــافى الناس جميعاً
وأطلــب أنْيجعلنــا دائم ـاً إلــى طريــق اإليمــان واإلســام ،والســام عليكم
ورحمة اهلل وبركاته
ياسيدي وموالي أرجو أن تقبل رسالتي
المنتظرة :حنان كاظم جابر
العمر 12 :سنة

تــــــــقرير

(حجك املهدوي)
حملة ّ

يف موسم حج 1435هـ

اطلق مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي Qحملة (حجّك المهدي) في موسم حج هذا العام 1435هـ.
وقد استفاد المركز لنشر هذه الحملة المباركة من خالل آليّة معيّنة ،وذلك بطباعة كارتات توزّع على حجّاج
بيــت اهلل الحــرام لهــذا العام ،يعيّن مــن خاللها العمل المطلوب أداؤه من قبل الحــاج أو الحاجّة ،ويقع هذا العمل
في أربع فقرات هي:
 )1عمرة مفردة  )2زيارة النبي Nوأئمة البقيع )3 Kطواف سبعة أشواط مع ركعتي الطواف  )4ختمة قرآن كاملة
وبمنّ من اهلل وتوفيقه فقد وصل مجموع المشــاركين في الحملة إلى ( )2593حاج ًّا وحاجّة ،وكما هو مفصّل
أدناه وباألعداد:
 -1عمرة مفردة ــــــــــــــ .478
 -2زيارة النبي Nوأئمة البقيعKــــــــــــــ .922
 -3طواف سبعة أشواط مع ركعتي الطواف ــــــــــــــ .782
 -4قراءة ختمة قرآن كاملة ــــــــــــــ .411

املناسبــــات املهدوية
الحجة
شهر ذي ّ

 -1مح ـرَّم ســنة (81ه ــ) :وفــاة محمّــد بــن
الحنفية وفيها إبطال غيبته المزعومة.
 ليلة العاشر من المحرَّم سنة (61هـ) :بشارةاإلمــام الحســين Qألصحابــه فــي ليلــة شــهادته
برجعته مع أصحابه حين ظهور اإلمام المهديQ
لالنتقام من الظالمين.
 - 10محرَّم وفيه:
_ دعاء اإلمام الصادق Qلإلمام المهدي.Q

 ســنة الظهور :ظهــور اإلمام المهدي Qبينالركن والمقام.
 وفيهــا أيضاً :قدوم أصحاب المهدي Qمنأطراف األرض لبيعته في مكّة المكرَّمة.
 وفيها كذلك: ظهــور اإلمــام المهــدي Qفــي م ّكــة عنــدالعشاء مع راية رسول اهلل.N
 نــزول جبرئيــل على الحطيــم ويكون أوّل منيبايع اإلمام المهدي.Q
 نــداء جبرئيل بين يدي اإلمــام المهدي:Q(البيعة هلل).
 ينــادي المنــادي فــي يــوم عاشــوراء مــنالســماء( :أال َّإن صفــوة اهلل مــن خلقــه فــان
فاسمعوا له وأطيعوا).

 ســنة (61هـ) :بعد ســقوط الحســين Qعنجــواده ،أظهــر اهلل للمالئكة مهــدي آل محمّدQ
عن يمين العرش وهو قائم يُصلّي.
 وفيــه :تجلّــى ظ ـ ّل القائــم Qللمالئكــةلالنتقــام مــن قتلــة الحســين Qبعــد أن ضجّــوا
بالبكاء عليه.Q
ومن أحداث هذا الشهر:
 وفيه أيضاً :ســبعون ألــف ملك يدعون لزوّار ســنة (317ه ــ) :كرامة الشــيخ الحســين بنالحسين Qمن يوم مقتله إلى يوم ظهور مهدي آل
روح وأبي عبد اهلل البزوفري في إثبات نسب جنين
محمّد.Q
 -29مح ـرَّم ســنة (61ه ــ) :خطبــة اإلمــام إلى أبيه بعد إنكار األب في مدينة قمّ المقدَّسة.
السجّاد Qفي الشام وبشارته بالمهدي.Q

