
عليها ســـيكون الصورة التي حقيقة افكار عن جميعًا تراودنـــا
ما خاصة حســـب لوحة لها يرســـم منا نهايته, وكل العالـــم عنـــد

أدوات. من يمتلك
وبما االنســـانية ضمير فـــي عاشـــته بما والقضيـــة المهدويـــة
اللوحة التي تكون يؤهلها الن ثـــّر الهي مخزون معرفي من تمتلـــك

البشر. بني من الرسامين جميع عليها يلتقي
(صدى تنتفض الحاضـــر وصخـــب الماضي ركام ومـــن بيـــن
لوحة انصع للممهديـــن لترســـم شـــهرية نصف المهـــدي) جريدة

تخصصية. بأيٍد مهدوية
الفطرة انشودة لتحقق الظهور صورة اليوم ترســـم فتمهيدنا

السعادة. نيل في
والسلوك. المنهج المهدوية لجعل تمهيدنا

المـــكارم نبـــراس ورفـــع  الرفيـــع الخلـــق  تمهيدنـــا إلحيـــاء 
والمعالي.

المظلمة. الدروب وإنارة الطرق لرصد تمهيدنا
المستقبل. وتحضير الماضي إلحضار تمهيدنا

المفعمة. والروح تمهيدنا الفكرة األصيلة والخطاب الجذاب
المختلف. وتوحيد العالم واتحاد الفكرة وحدة تمهيدنا

والخالص القادم ونهاية الطريق. األخير الملجأ تمهيدنا
بالشريعة. وااللتزام اهللا طاعة معناه فالتمهيد

له. وندعو به اإلعتقاد ونثَّبت اإلمام نعرف أن معناه التمهيد
المعمورة. ربوع في الخير لنشر دعاًة أنفسنا من نجعل أن معناه التمهيد

البالء وننبذ األهواء. على نصبر ان معناه التمهيد
وعمل. فهم وسلوك, إعتقاد فالتمهيد

المجتمع إعـــداد في دورها المـــرأة تأخذ أن التمهيـــد معنـــاه
الصالحة. بالجماعة المهدوية ورفد

مكان. كل في ورقيب كل آٍن في صحوة تكون لنا أن معناه التمهيد
والخرافات. والشذوذ الوهم وُينبذ والدين العقل يحّكم أن معناه التمهيد

والمرتكز القويم. الواعي الخطاب التمهيد معناه
تمهيدنا. هو المهدي صدى بـ تمهيدنا

التحرير رئيس

التخصصية مركز الدراســـات من ســـؤال
Qالمهدي اإلمام في

الرحيم الرحمن اهللا بسم
العظمى اهللا آية األعلى ســـماحة المرجع
السيســـتاني(دام ظله) الحسيني علي الســـيد
ظهرت وبركاته اهللا ورحمـــة عليكـــم الســـالم
لإلمام األخيرة ادعاءات الســـفارة اآلونة فـــي
اإلمام أنـــه البعض المهـــديQ، بـــل يّدعـــي
قويًا رادعًا هـــؤالء يلق حين لم المنتظـــر، في
والعلم، الفتيـــا مصـــادر وبيانـــًا واضحـــًا من
الصحيحة المعايير انعدام هؤالء اســـتغل وقد
والتجهيل الجهل، نتيجة النـــاس، لدى عامة
والفقـــر، الظالميـــن، قبـــل  مـــن المتعمـــد 
أّمة به ابتليت الذي األمني، وانفالت الوضـــع
خصوصًا. وقد  العراق وفي عمومًا المســـلمين
زمن في ذلك، ادعى من وفضيحة بان بطالن
أبي الحسن الســـفير الرابع الكبرى بعد الغيبة
عليه)،  اهللا الّســـمري(رضوان بن محّمد علّي
انهالت وقد زيفه. للناس يتبّين لم بعٌض وبقي
ولما الموضوع. األسئلة حول هذا مركزنا على
الحصين هي الحصن المرجعية الدينية كانت
أن الواجـــب لـــذا كان مـــن للمذهـــب وألبنائـــه
الشـــعب عموم ممثلين ســـماحتكم نتوّجـــه إلى
،Kالنبـــوة بيـــت الموالـــي ألهـــل المؤمـــن 
ردع فـــي بيـــان الرأي آمليـــن مـــن ســـماحتكم
يصح التي المعاييـــر وبيـــان هـــذه الدعـــاوى،
يتبين المدعيات، حتى هـــذه مثل ادعاء فيها

التمييـــز؟ كيفيـــة للمؤمـــن:
ومتـــى تصـــّدق؟ ومتـــى 

الدعاوى. هذه تكّذب؟
ظلكـــم اهللا أدام
رؤوس على الـــوارف
حرمنـــا وال األنـــام
فيوضاتكـــم مـــن 

المباركة.
ســـماحة إجابـــة

العظمى اهللا آيــــــــــــــــة
الحســـيني علي الســـيد
ظله): السيستاني(دام

أمير قــــــــــــــــال
في   Qالمؤمنيـــــــــن

بن لكميل لـــه كالم
د يــــــــــا ز

رضــــــــــــوان
(الناس عليه: اهللا

ومتعلم رباني، عالم ثالثة:
أتباع كل نجاة، وهمج رعاع على ســـبيل

يستضيئوا بنور لم ريح، كل مع ناعق، يميلون
إلى ركن وثيق). العلم، ولم يلجأوا

العليا  الدينية المرجعية
العالمات روايات مع التعامل ميزان وتضع المقدس الظهور مبدأ تقرر

الشيخ: سماحة
المقترحة لتوطيد اآلليـــة هي * ما
باإلمام المباركة العلمية الحوزة عالقة
لتجسيد المفهوم المهدوي   Qالمنتظر
والمســـتوى الحـــوزوي المســـتوى علـــى 

الحوزوي؟ للطالب العلمي
رّب هللا الحمـــد االيروانـــي: الشـــيخ
أشرف على والصالة والسالم العالمين
الطيبين وعلـــى آله محّمد وبرّيته خلقـــه

الطاهرين.
لهـــم المؤمنيـــن  جميـــع كان  إذا 
بالوجود والعالقـــة االرتباط درجة مـــن
أرضه في اهللا ســـبحانه لحّجة المبارك
فنحن فينا أقوى، الدرجة نراها فتلـــك
نرى  الننا Qبه وعالقـــة أوثـــق ارتباطًا
عنه، مراتبها ببعـــض النيابة ألنفســـنا
<رواة لعنوان المصداقية أنفســـنا ونرى

أرجـــع الـــذي أحاديثنـــا>
الغيبة  الشيعة فترة   Qإليه
نعيش لهذا ونحن الكبرى،
المهديQعلى اإلمام فكرة
وطيلـــة مســـيرتنا امتـــداد 
للقدسية وإذا كان حياتنا،
فـــي وجودنـــا  فـــي  امتـــداد 
من فهـــو أنظـــار المؤمنيـــن
بيننا العالقـــة هذه بـــركات

.Qالمقدس وجوده وبين
وإذاكانجميعالمؤمنين
جميع إمامهم فـــي يعتقدون
فنحن السامية، المقامات
أن نعتقد ـ الحوزوي الوسط ـ

مقام له الثابتة المقامات تلك من واحدًا
تصّرفاتنا جميع على واالشراف الرقابة
ما يعرف فهو الصادرة مّنـــا، وســـلوكنا

ســـلوك وحركة، من يوم في كل به نقوم
الصغير. وال الكبير عنه يغيب وال

العلمية الحوزة في األستاذ باقر االيرواني سماحة الشيخ مع لقاء
العقيدة المهدوية الحوزة في حول دور األشرف النجف في

تمهيدنا

المؤمنونبمقتضىإيمانهمواّتباعهم
في  ويساهمون البيتK ينجذبون ألهل
يعلم  أن المهديQ وينبغي اإلمام نصرة
اإلمامQ هو  لنصرة الوحيد الطريق أن
الظهور ألن ،Qالبيت أهل مذهب نشر
المهديQ من  اإلمام مشروع إعالن هو
البشرية, فإذا  أمام قبلهQ بشكل علني
عاصية ومتمردة على كانت البشرية كلها
 Qفهل يمكن لإلمام ,Qمشروع اإلمام

ينتصر؟. أن
إذا البشـــرية أن ممـــا ال شـــّك فيـــه
ال اإلمام مشـــروع علـــى كانـــت متمـــّردة
ألن  أن ينتصر, حينئٍذ Qلإلمام يمكن
وأنه تعالى تعالـــى اهللا ســـنن من الظهور
وليس بأســـبابها يجري األمور أن إّال أبى
كما الغيـــب, ومحـــض باإلعجـــاز فقـــط

قوله في القـــرآن الكريـــم في بّيـــن ذلك
َحتَّى ِبَقـــْوٍم مـــا ال ُيَغيِّـــرُ اهللاََّ تعالـــى:(ِإنَّ

ِبَأْنُفِسِهْم). ما ُيَغيُِّروا

بــــن هــــو أبــــو عمــــرو عثمــــان
الّسّمان، األسدي العمري سعيد
ألنه جــــده إلــــى والعمــــرّي نســــبًة
تغطيــــًة الّســــمن كان يّتجــــر فــــي
األموال يحمل فكان األمــــر، على

بن علّي اإلمام أيام ـ والمراسالت
سفيره  كان Q إذ الهادي محّمد
خوفًا الســــمن في جراب ـ انــــذاك

أمره. ُيكشف أن من

األول السفير
سعيد بن عثمان

بأنها بشـــكل عام المغرب بالد عن المعـــروف
العقيدة والسلوك، مستوى على الســـنة ألهل بالد
مذهبًا الفقه في مالـــك اإلمام تعتمد مذهب وهـــي
امور المغاربة تـــوارث المنوال هذا وعلى رســـميًا،
تعددية غياب آية وفي جيل بعد جيًال عندهم الدين

فقهية. او عقائدية
كذلك؟ األمر ان فهل

الحال على ما بقيت فهل كذلـــك فعال كان وان
عليه؟ هي

صفحات نقرأ على بدأنا األخيرة السنوات في
الحوار العالمي نسمع في غرف الجرائد، وكذلك
افـــرادًا من اّن وقـــت آلخـــر من علـــى اإلنترنـــت،
الشيعة ((االثني عشرية)) اعتنقوا عقائد المغاربة
في عشـــري) (االثني التشـــيع بداية فكيـــف كانـــت

المعاصر؟ المغرب
كونه إال األمر ال يعدو وهـــل وما أســـباب ذلك؟
أي دون وهناك هنا متناثريـــن افراد مجموعة من
تجليات هي يجمعهم؟ وما غطاء قانوني او تنظيم

بالمغرب؟ التشيع

في المغرب الشيعة والتشيع
البداية والواقع

شهرية اسالمية إلكترونية مجلة الفرات مجلة
االســـالمي االعالمي الهـــادي مركـــز تصـــدر عن
تحريرها رئيس .Qاإلمام الكاظم لمؤسسة التابع
(٨٨) أعدادها بلغت الحكيم، حيدر السيد سماحة
المهدوي صفحـــة الرصد رصدته آخرها ما عـــددًا
وقد ٢٠٠٩م، ١٤٣٠هـ/آذار لعـــام في ربيع األول
آخر عدد إلـــى صدورها حين مـــن نشـــرت الفرات
صحيفتنا فـــي المهدوي الرصـــد رصدتـــه صفحـــة
عن القضيـــة المهدوية (٢٢) موضوعًا مـــا يقـــارب
(المقـــاالت، هـــي: والتـــي موزعـــة علـــى أبوابهـــا
المحاضـــرات، األخـــالق، الســـيرة، العقائـــد،

والمناسبات). الحواريات
من موضوعـــات في كل من وســـنورد ما جـــاء

األبواب: هذه
 ٣ الباب هـــذا في المقاالت: نشـــر اوال: بـــاب
مختلفة. أعداد االمام المهدي في موضوعـــات عن
مقـــاالن, أحدهما االولى أعدادها فـــي فقـــد جاء
واآلخر أســـبابه وشـــرائطه) الظهور ) تحت عنوان
الســـفارة ألدعياء المشـــتركة عنوانـــه ( العناصـــر
"مركـــز كتبـــه المقاليـــن  مـــن وكل والمهدويـــة) 

"Qالمهدي اإلمـــام فـــي التخصصية الدراســـات
مشيرًا واســـبابه الظهور معنى االول في بّين حيث
غايـــة فـــي االمـــام إلـــى ان الحديـــث عـــن ظهـــور

الظهور,والخروج الكالم يدور حول ألن االهمية,
الف من اكثـــر دام الذي واالختفـــاء عن االســـتتار
وفق  Q يســـير المهدي االمام اّن شـــك وال ســـنة.

ويمنع الكامل النجـــاح له يضمن مخطط ســـماوي
. انواعه) الفشل(بجميع عنه

االلكترونية الفرات لمجلة المهدوية األوراق في قراءة

المضاعفة المسؤولية .. الحوزة اِّـهدي اإلمام ننصر كيف
Qالمهدي اإلمام نصرة كيفية عن حديثه معرض في

االشرف النجف في العلمية الحوزة في االستاذ السند محمد الشيخ سماحة قال
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مـــن أهم الواجبات ... إن
غيبة عصر المؤمنين في على
يتعاملـــوا أن هـــو اإلمـــام¨
فيما يتعلق شديٍد بتثّبت وحذٍر
اإلرتباط وُســـبل به وبظهـــوره
أصعب ذلـــك مـــن بـــه، فـــإن
ومواضـــع اإلبتـــالء مواطـــن
طـــول عصر الغيبة. في الفتن
هوى مبتدع صاحـــب فكم من
العلـــم أهـــل بلبـــاس تلّبـــس 
نفســـه إليه، والديـــن ونســـب
الناس نفـــوس طيبة مســـتغًال
العلـــم بأهـــل وُحســـن ظنهـــم
بيـــت بأهـــل تعلقهـــم وشـــدة 
ألمرهم، وانتظارهم الهـــدى
مـــن فريقـــًا فاســـتمال بذلـــك
بعض النـــاس وصلـــًة به إلـــى
انكشـــف ثم الباطلة، الغايات
وأهلك هلك زيف دعواه وقـــد
مـــن إنســـان الكثيريـــن. وكـــم
مثل على االعتماد في استرسل
هذهالدعاوىالباطلةوالرايات
وحذر، تثّبـــت بال الضالـــة،
المتعلمين مـــن فظـــّن نفســـه
كان نجاة ولكنـــه علـــى ســـبيل
الهمج الرعاع، واقعه من في
وخرج االستقامة بعد تعثر قد
حتى الهداية، بعد عن الحـــق
بل موهومًا، طريقًا إليه اتخذ
بإمامة لإليمان استدرج ربما
األدعيـــاء، فاندرج من غيـــره
(من الشـــريف فـــي الحديـــث
مات إمامه مات ولـــم يعـــرف
من اتفق وقد جاهليـــة). ميتة
الغيبـــة منـــذ هـــذه الحـــركات
العصـــر هـــذا الصغـــرى إلـــى
كان ربما أنه حتى كثير شـــيء

والســـفارة، اإلمامة أدعياء من واحد عدد في زمان
عبرة فيه لـــه لكان ذلك على الناظر وقـــف بحيـــث لو
اهللا األهـــواء على أهل جرأة مـــن ولتعّجب وتبّصـــر،
وصلة الكاذبـــة أوليائـــه بالدعـــاوي ســـبحانه وعلـــى
سرعة وأســـتغرب الدنيا، هذه حطام من إلى شـــيء
به أمروا ما وراءهم مع واالنسياق الناس لهم تصديق
عن االسترسال والتجّنب الشـــبهات عند من الوقوف
تقال. ال االسترسال عثرة ســـرعة فإّن أمور الدين في
ظهـــوره مقرونًا يكـــون اإلمامQحيـــن يظهـــر وان أال
الظاهرة، واألدلة الواضحة والمحجة البالغة بالحجة
يخفى حتى ال بنصره مؤيدًا سبحانه، محفوفًا بعنايته
ســـبيله، للحق عن طالب يضل وال حجته مؤمن علـــى
نفسه،فإن اهللا إال فال يضلّن ذلك استعجل في فمن
في المرجع أن بعجلة عباده. كمـــا ال يعجـــل ســـبحانه
المتقون العلماء غيبتهQهـــم الديـــن في زمان أمور
ُبعدهم وعلم العلـــم والعمل، في أمرهم ُاختبر مّمن
هذه الطائفة جـــرت عليه كما والضالل، عـــن الهوى

هذا. عصرنا الغيبة الصغرى إلى عصر منذ
 Qاالمام إلى طاعـــة الســـبيل أن  وال شـــك فـــي
الشريعة هو االلتزام بأحكام رضاه ونيل منه والقرب
الرذائل عن واالبتعـــاد بالفضائل والتحلي المقدســـة
علمـــاء الدين من المعهـــودة الســـيرة والجـــري وفـــق
ال البصيـــرة التي أهـــل وســـائر وأســـاطين المذهـــب
فمن ،Kاألئمة زمـــن منذ عليها يســـيرون يزالـــون
خاض في فقد مبتدعًا وســـبيًال شـــاذًا ســـلك طريقًا
وليعلم عن القصد. وضّل في الفتنة وســـقط الشـــبهة
هي الظهور عالئم فـــي تفاصيل الواردة أن الروايات
البناء  في البد Kعنهم الواردة الروايات من كغيرها
واالختصاص أهـــل الخبـــرة عليهـــا من الرجـــوع إلى
ومحكمها ســـمينها من غّثها وفـــرز ألجـــل تمحيصها
يصح وال متعارضاتها بين والترجيح من متشـــابهها،
على مواردها وتشخيص مضامينها تحديد في البناء
عن يغني والتظنـــي، فإن الظـــّن ال أســـاس الحدس
فئتان: الروايات أمر هذه أخطأ في وقد شيئًا. الحق

في األخذ واستعجلوا تطبيقها في شـــرعوا ١. فئة
تجب للمنهج الذي مراعاة غير من ـ نية على حسن ـ بها
من السبيل ومّهدوا ذلك في فعثروا مثلها، في رعايته

ال يريدون ألصحاب حيث
وإن الباطلة، األغـــراض
ما على الناظـــر المطلـــع
وقـــع مـــن ذلك يجـــد أن
من قد طّبق أكثر بعضها
مختلفة، أزمنة مرة فـــي
الخطـــأ فيـــه وقـــد ظهـــر
إلى يعـــاد ثـــم كل مـــرة،
.٢ جديد. مـــن تطبيقهـــا
أهـــل مـــن وفئـــة أخـــرى
أراد كلما فإنه األهـــواء،
يســـتحدث أن أحدهـــم
ضالل ويرفـــع راية هوى
مـــن فريقـــًا  ليجتـــذب 
إختار والسذج البســـطاء
متشـــابهات مـــن جملـــة 
وضعافها هذه الروايـــات
تطبيقهـــا فـــي وتكلـــف 
وحركتـــه، نفســـه علـــى 
باألماني النـــاس ليمّنـــي
ويغّررهـــم الباطلـــة،
فيوقع الباطلة بالدعاوي
وقد الشبهة، قلوبهم في
 Qأميـــر المؤمنين قـــال
الشـــبهة (فاحـــذروا
لبستها، على واشتمالها
أغدقت طالما الفتنة فإن

وقـــالQ (إن  ظلمتها) األبصـــار وأعشـــت جالبيبها
ينكرن نّبهت، أدبـــرت وإذا شـــّبهت أقبلت الفتن إذا
يقي أن اهللا تعالى نســـأل مدبرات). ويعرفن مقبالت
الباطلة واألهواء المظلمة الفتن شـــّر المؤمنين جميع

.Qاالمام لظهور االنتظار لُحسن ويوفقهم
منتظرًا مات الشـــريف(من الحديث في وقد ورد
عليكم مع قائمناQ) والســـالم كان كمن ألمرنا كان

وبركاته. اهللا ورحمة
١٤٢٨هـ الخير/ صفر /١٢  

الشـــوق حالة يعيشـــون المؤمنيـــن ... وإذا كان جميـــع
والتحّدث الوجـــود المبـــارك بذلك االلتقـــاء ـــديد فـــي الشّّ
يشتاق ال ومن شوقًا، الحوزوي أشد الوســـط فنحن معه،
الشوق الساطع؟ ولكّن المنيرة والنور تلك الطلعة رؤية إلى
البـــّد وأن يقترن بالعمل بل الهـــدف، هذا يحّقق وحـــده ال
اهللا الـــى مّنـــا التقـــّدم إّن الصالـــح، الصـــادق والســـلوك
تلك الشمس رؤية الى يقّربنا ســـلوكنا في خطوة ســـبحانه

خطوات. المنيرة
دعـــاء ذلك إلـــى المؤمنيـــن بحاجـــة وإذا كان جميـــع
العلمية فإن مســـيرتنا أحوج، فنحن إليه المبارك الوجود
أقرب لعّل والجهادية بحاجة الى تسديد وتأييد، والدينية
المبارك، وذلك الوجود من ذلك الدعاء نيلها الطرق إلى
الصواب ســـلوكنا عن طريق في ما انحرفنا إذا لـــن يتحقق

والتقوى.
وتوجيـــه الصفـــوف رّص إلـــى إّننـــا مدعـــوون جميعـــًا
الغيبة فكرة مقابل في تطرح التي الشـــبهات لدفع الجهود
بداية في هذه الشـــبهات مثل كّنا نلمس وإذا والمهدويـــة،
الشـــيخ مثل ألَّّف أثـــره علـــى الذي عصـــر الغيبـــة، األمـــر
في وكتبًا رســـائل والطوســـي وغيرهـــم الصـــدوق والمفيد

الشبهات. تلك دحض
األمانة المهمة وحفظ هـــذه أعباء تحّمل اليوم فعلينـــا
إلينا أوصلـــت كما ســـالمة األجيـــال بقيـــة وإيصالهـــا إلـــى
أن فعلينا ووجودنا حياتنا في التوفيق أردنا إذا إننا سالمة.
المبارك وتعجيل الوجود لذلك بالســـالمة الدعاء ال ننسى
بل جمعة كّل وقلوبنا بألســـنتنا نلهج أن وعلينا الفرج لـــه،
(أين ومرّددين الســـماء إلى التضرع أيدي رافعين كل يـــوم
أين والســـماء... ليت شـــعري األرض بين الســـبب المتصل
تقعد وتقوم، عليك حيـــن الســـالم النوى... بك اســـتقّرت

وتسجد). تركع حين عليك السالم
ذلك عن وعلينـــا عقـــد النـــدوات والمحافل للتحـــّدث
وننشّد إليه الناس لنشّد به يرتبط ما وكّل المبارك الوجود
آمين وخيره ورضاه لنا دعاءه اللهّم هب إليه. بدورنا نحـــن

العالمين. رب

على تقام أن العدل لدولة كتب اهللا تعالــــى فإّن ...
لذلك, والمعدات توفرت الشــــرائط متى لكن األرض
وتقوم ذلك وتتقبل بأن تستعد البشــــرية وهذه توفرها
أهل مذهــــب نشــــر بــــه، ومــــن أهــــم صور االســــتعداد
اســــتمر  وإّال الصحيح بشــــكله البيــــتK والقيــــام بــــه

الدولة. تلك إقامة تأخير
وإقامة ظهور أن منها يظهــــر روايات عّدة وهناك
في  مقّدرًا البيتK كان أهل أئّمــــة ودولة العدل دولة
 Qالصادق زمــــن في اإلمام الحســــينQ وكذا زمــــن
ذلك، تأخيــــر تعالى هللا أو الكاظــــمQ، ولكــــن بــــدا
القيــــام بالدور  أهــــل البيــــتK توانوا فــــي ألن أتبــــاع
جبريًا أمرًا ليس الظهور ألن إّال ذلك وما المناســــب,
قاعدة بيــــن أمرين, فــــإّن هو أمــــر وال تفويضيــــًا بــــل
الفعــــل االجتماعي في حّتى جاريــــة أمرين األمــــر بين

والسياسي. والحضاري
الظهور نتوقــــع األمــــر كذلك فال كان وعليــــه فلما
 Qله النصرة وأن النصرة عدم مع الحــــق دولة وقيام
وال المجتمعات والدول ومن األفراد من تكون أن بــــدَّ ال
والمجتمعات األفــــراد من له النصــــرة نتصــــور حصول
بمشــــروع ومنهــــاج االعتقــــاد إّال إذا انتشــــر والــــدول 
اإلمام  البيتK وهو مشــــروع الظهور ومشــــروع أهــــل

.Qالمهدي
مصدق بإيابكم، الدعــــاء: (مؤمــــن وقــــد ورد في
لدولتكم), مرتقــــب ألمركــــم، برجعتكــــم، منتظــــر
مصّدق، ثّم ثــــّم مؤمن، تصاعدي، فإّن هذا ترتــــب
هذه من ولــــكل درجة ومرتبــــة مترّقب, منتظر، ثــــّم
مفهومه كما لــــه خاصة ووظائــــف العناويــــن شــــرائط
من العمل أي يباشــــر الــــذي هو الخــــاص, فالمنتظر
نتيجة تحقيــــق عليها يتوقــــف مقدمات يقــــوم بإيجــــاد
ما وحقق ووفر العمل أنجز من هو والمترقــــب معينة,
إّال له ولم يبَق العمل لذلك هو مطلوب منــــه كمقدمات

النتيجة. وأخذ هدفه على الحصول
ال بدَّ األمر وتحققــــه لظهــــور منتظرين فــــإذا كّنــــا
تحقــــق مقدمات على والعمــــل من تحمــــل المســــؤولية

بعد  البيــــتK لنكون أهل مذهب نشــــر الظهــــور وهي
والحق, العــــدل دولة وإقامة للظهــــور ذلــــك مترقبين
وعقيدة الظهور عقيدة مع التفاعل مــــن نوع فاالنتظار
تجريدية عقيدة إبقاؤها وليــــس اإلمام المهدي إمامة
تفاعل خــــالل من العقيــــدة تلك تفعيــــل بــــل ال بــــدَّ من

مهدويًا. عنده مشروعًا بأن اإلنسان
البيتK دومًا واستمرارًا تترجم  أهل عقائد فإّن
وليســــت ميدانية اجتماعية سياســــية بمشــــاريع عملية
الســــطور في تظل تجريدية عقائد البيت عقائد أهــــل
هي وليســــت تفعيلها دون القلــــوب في والكتــــب وتحمل
في ظرفه نفســــه أو في الفــــرد عقيــــدة فردية يعيشــــها
االرتباط تقتضي عقائــــد هي وإنما وميدانــــه الخــــاص
السياســــي المســــؤولية بالموقــــف بالمجتمــــع وتحمــــل

وتوجهات لهــــا تداعيــــات عقائــــد واالجتماعــــي فهــــي
باإلمام العقيــــدة فعلية, فمثــــًال وتأثيــــرات خارجيــــة
المنكر  النهي عن مســــؤولية تحمل الحســــينQ تعني
عن والنهي السياســــي المنكر عن والنهي االجتماعــــي

وهكذا... المالي المنكر
بالمعروف االجتماعي مسؤولية األمر تحمل وكذا

و... والمالي والسياسي
عقيدة الغربية: إن بعض الدراســــات لذلــــك تقول
وتمانع تمنــــع ألنهــــا عقيــــدة خطرة اإلمــــام الحســــين
العقيدة هذه األخرى فإّن الثقافات في الذوبان وتقاوم
كل إن بالغير حيث التأثر تمنع خصائص وصفات فيها
  Kالبيت أهل أتبــــاع الغرب إّال فــــي ذابوا المســــلمين

 Qالحســــين باإلمام االعتقــــاد هو والســــبب الرئيــــس
هذا تحمل التي المتعاقبة الدينية المرجعيــــات ووجود
فهو منهــــج مفعل والعاملة بــــه, لــــه الفكــــر والناشــــرة
لذا عليها, يمكن القفــــز ال تطبيقيــــة وعقائــــد وثقافة
عملية مبادئ ألنها بالغير للتأثر قابلة غير مبادئ فهي

تطبيقية.
اإلمــــام الحســــينQ خطــــر عليهــــم  إذًا مشــــروع

ألنه مشروع حيوي ميداني. ويقلقهم
 Qالمهدي باإلمــــام العقيدة فــــي وهكــــذا الكالم
وعموم أهــــل البيت المهّمة فهي إحدى عقائد مدرســــة
ونفسه الفرد بين قلبية عقيدة هي فليست المسلمين,
عملية فعلية هي عقيدة الســــطور وإنما فتبقى حبيســــة
اإلســــالمّية الصحيحة الدولة صــــرح تبني اجتماعيــــة

مخططات كل تهــــدم الوقــــت نفــــس المســــتقيمة وفــــي
والكافرين. الكفر

توال فرانسوا الســــتراتيجي والباحث يقول الخبير
المهدي اإلمام عقيدة (إن السياســــية: في الجغرافية
بل هي جمودية تجريديــــة عقيدة ليســــت عند الشــــيعة
هذا ويضيف ُاممــــي) عولمــــي عقيــــدة مشــــروع دولــــي
ال الخطير الطموح هذا الكاتب القول: (والمشــــكلة أن
يحّذر ثّم جماعة أخرى) نحلة وال وال مّلة أّي نجــــده في
أن الدوليين المراقبيــــن على يجــــب بالقــــول: (فلذلك
عقيدة ليســــت فإّنها العقيدة هذه خطورة إلى يلتفتــــوا
هذا أن السّيما متكامل. عالمي مشروع هي بل وحسب,
العدالة لكل مؤمن بالعدالة وهي أكبر شــــعار المشروع

البشرية كل أنشودة هي العدالة أن ومعلوم المطلقة),
شــــعار يحمل البيت مذهب أهل إذ التاريخ, على طول
والتمييز والعشــــائرية العرقية وينفي المطلقة العدالة
آلدم "كلكم هــــو: والمقياس الطبقــــي واالجتماعــــي...
َأْتقاُكْم) اهللاَِّ ِعْنــــَد َأْكَرَمُكــــْم و(ِإنَّ وآدم مــــن تــــراب"،
اإلســــالمّية, المــــدارس فــــي وهــــذه ليســــت موجودة

وال الملل والنحل األخرى. بل األخرى
كّنــــا إذا المســــؤولية نتحّمــــل أن إذًا نحــــن ال بــــدَّ
للظهور بأن نســــعى لالعــــداد وذلك ننتظــــر الظهور,
األولى وهي وحيدة بوســــيلة إّال يكون وهذا اإلعــــداد ال
وعقائد مذهب نشر وهي الظهور تحقيق في واألخيرة
نشــــر يعني البيت مذهب أهل نشــــر ألن أهــــل البيت,
وكيفية الحقيقي العــــدل ونظم شــــروط وقواعد العدل
والقسطاس والعدالة والحرية والقســــط العدل برمجة
وإقامة  ونهضته ظهوره اإلمامQ عند مهام أبرز فــــإّن

وعدًال. قسطًا األرض يمأل أن هي دولته
ومنهاج خصائــــص مــــن هي فــــإّن هــــذه الميــــزات
برهان  أكبر الطاهرينK وهنا األئّمة وأجداده آبائه
أهل البيت كون نشــــر مذهــــب على قانونــــي واجتماعي
القانون علماء يقــــول حيث للظهور اإلعداد هو طريــــق
األكاديمية السياســــية العلوم وعلماء االجتماع وعلماء
على الواقع وإقامتــــه معّين نظام تطبيق أنــــه إذا ُاريــــد
تثقيف من األساس الدرجة وفي أّوًال بدَّ فال الخارجي
من التشدد بدَّ ال بل النظام, ذلك تعاليم على المجتمع
التهيئة من بدَّ ال أي النظام نظريــــًا فــــي تعليمهم ذلك
واالعتقاد االعتــــراف عن هي عبــــارة والتي النظريــــة

وإرشاداته... النظام أّوًال ومعرفة بنوده بذلك
المنشــــود منها  دولــــة اإلمامQ فــــإّن في وهكــــذا
أهل منهج علــــى طبق والتي هي هــــو إقامة دولــــة الحق
بأن التهيئــــة واإلعــــداد لذلك من أّوًال البيــــت فــــال بــــدَّ
وإرشــــاداته الحق ومعرفة عقائده مذهب الناس يعتنق
تأتي كي في الكمال الموجودة وأمثليته وأمثولته وبنوده
العمل وإنجاز العملــــي التطبيق وهي المرحلــــة الثانيــــة

الظهور. وهو

العليا  الدينية المرجعية

.. الحوزة
المضاعفة اِّـهديQالمسؤولية اإلمام ننصر كيف

فيما يتعلق  شديٍد وحذٍر بتثّبت أن يتعاملوا غيبة اإلمام¨ هو عصر َّـ اِّـؤمنني على الواجبات أهم إن من
الغيبة. عصر َّـ طول الفتن ومواضع االبتالء مواطن أصعب من ذلك به، فإن االرتباط وُسبل وبظهوره به

وال شك في

السبيل أن

طاعة إلى

 Qاالمام

منه والقرب

رضاه ونيل

االلتزام هو

بأحكام

الشريعة

المقدسة

والتحلي

بالفضائل

واالبتعاد

الرذائل عن

تتمة

به ما أمـــروا واالنســـياق وراءهـــم مع لهـــم الناس وأســـتغرب ســـرعة تصديـــق
أمـــور الديـــن فـــي االسترســـال عـــن والتجّنـــب مـــن الوقـــوف  عنـــد الشـــبهات
يكون اإلمامQحين يظهـــر أال وان تقـــال. ال عثـــرة االسترســـال فـــإّن ســـرعة
الظاهـــرة الواضحـــة واألدلـــة والمحجـــة البالغـــة ظهـــوره مقرونـــًا بالحجـــة

تتمة

درجة لهم جميــــع المؤمنيــــن
والعالقــــة االرتبــــاط مــــن 
لحّجــــة المبــــارك بالوجــــود 
أرضــــه فــــي ســــبحانه اهللا 

تتمة

ليست  الشيعة اإلمام المهدي عند عقيدة إن توال: فرانسوا الستراتيجي والباحث الخبير
عولمي ُاممي دولي مشروع عقيدة هي بل جمودية عقيدة تجريدية

أهل مذهب نشر ذلك أهم ومن
البيتKوالقيامبه بشكلهالصحيح

تتمات



...أّما
الثانـــي المقـــــــــال
فقد أشـــار الى العناصر
أدعياء السفارة المشتركة بين
نقاط بعدة لخصها وقد والمهدويـــة

منها:
المهدوية  أو للســـفارة المدعي ١ ـ يكـــون
وال المهدوية أو الســـفارة بهذه العلم هو مصدر
ألن أن يصح، يمكن ال وهذا اّدعائه، على آخر دليل
تكليفي، طابع دينيا ذا تتضمن بعـــدا هذه الدعوى

نفسه؟ المّدعي على الدليل توقف يصح فكيف
لإلباحية. والدعوة الشرعية الفروض ترك ـ ٢

اّدعاء  فور األمـــوال توزيع و ٣ ـ الوفـــرة المالية
المهدوية. أو السفارة

الدمويـــة  الحركـــة إلـــى الفـــوري ٤ـ    االنتقـــال
أو لهم كل مخالـــف اغتيـــال المســـلحة, ومحاولـــة

دعواهم. صحة لعدم كاشف
المشـــتركة العناصر بيان في المقال واســـتمر

عنصرًا. ١٢ الى أوصلها ان الى
في الفرات مجلة نشـــرته الذي الثالث والمقال
٨٧ للكاتبة حوراء ابراهيم  العدد الباب وجاء في هذا
العقل), منطق في (المهدي تحت عنـــوان العابدي
المنتظرQ مطابقة  اإلمام المهدي قضية مبّينة ان
المنطقيـــة والواقع الذي والثوابت العقلية لألســـس
الرياح, ادراج المشـــككين أفكار ولتذهب نعيشه,
تعالى: (ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤا ُنوَر اهللاَّ ليصدق عليهم قوله

َكِرَه اْلكاِفُروَن). َلْو َو ُنوِرِه ُمِتمُّ اَهللاُّ َو ِبَأْفواِهِهْم
عن موضوعات (٧) ونشر فيه ثانيًا: باب العقائد

يأتي: كما وهي المهدوية القضية
المنتظر؟ المبعوث الى العالم حاجة مدى ما .١

العابدي. الشيخ فالح لكاتبه
االمام وجـــود حول إشـــكاالت مـــن ٢. مـــا أثير

متتاليين. لعددين حلقتين في ,Qالمهدي
والسنة. القرآن في المهدي اإلمام .٣

إمـــام مـــن األرض تخلـــو أن يمكـــن هـــل   .٤
معصوم؟

في وهذا المقال جاء نهاية العالم والمصلح. .٥
.٧٦ العدد

باب تحت نشـــر المهدوية والعقيدة ٦. اإلعالم
أهميـــة ودور يبّين (٨١) حيـــث العقائـــد فـــي العـــدد
أن يمكنه ومـــا المهدويـــة القضيـــة اإلعـــالم اتجـــاه

خدمة مـــن يحقـــق
من خالل: لهذه القضية,

الشـــريفة النبويـــة أ. نشـــر األحاديـــث
اإلمـــام المهدي حول النبـــوة بيت أهل وأحاديـــث
من واّنها العقيـــدة, هذه توضح التي واألحاديـــث
األعظم، للرسول إنكار إنكارها واّن اإليمان أصل
يعرف وال يموت من وان بنبوته، وجحد وتكذيبـــه

جاهلية. ميتة مات زمانه إمام
المرتبطـــة والزيـــارات األدعيـــة نشـــر  ب. 
التي اإلعالميـــة األعمـــال مـــن بالمولـــى، وهـــي
بيـــن المهدويـــة النظريـــة ســـاهمت فـــي ترســـيخ

الشيعة.
المهدوية العقيـــدة عـــن جــــ . دفع الشـــبهات

مختلفة. بأساليب وتوضيحها
بن الحجة إمـــام العصـــر, علـــى د. التركيـــز
وتفعيل االنتظـــار، فلســـفة الحســـنQ، وشـــرح

المجتمع. أبناء بين ثقافتها
فقراته بـــكل المهدوي اإلعالم يلعـــب وهكذا
المهدوية في تعزيـــز النظرية كبيرا دورا وفروعـــه
من ، وتحويلها الشـــيعة أوســـاط بين وترســـيخها

حقيقة. يعيشه المؤمنون إلى واقع نظرية عقيدة
 ٥ هذا الباب واندرج في المحاضرات: باب ثالثـــًا

وهي: المهدوية القضية عن محاضرات
محاضرة الغيبة. عصر فـــي المرجعية ١. دور
في نشرت الحكيم السيد حســـين ألقاها ســـماحة

الفرات. من ٥ العدد
القاها محاضرة دعاء االفتتاح. مـــن ٢. قبس
٦ من  في العدد نشـــرت الحكيم, الســـّيد حســـن

الفرات.
النقد ميـــزان كربالء في ٣.نصوص مأســـاة
في الحكيم حسين السيد القاها محاضرة العلمي
الكاظمQ ونشرتها  مدرســـة اإلمام أقامتها ندوة
فيها حيث جاء عشـــر الحادي عددها في المجلـــة
الواردة والنصـــوص كربالء مأســـاة عن الحديـــث
بقضية ذلك رابطا وقوعهـــا وحين وبعد قبل فيهـــا
بكربالء  المقتول الحجةQ بـــدم االمام مطالبـــة
أصحـــاب مشـــتركة بيـــن ومايوجـــد مـــن قواســـم
المهديQ من  اإلمام وبين أصحاب Qالحسين

والتضحية. اإلستعداد حيث
المهـــديQ  نشـــرت  اإلمـــام والدة ٤. ذكـــرى
لمحاضرة  ١٧ ملخصـــا عددهـــا في مجلـــة الفـــرات

المناسبة. بهذه الحيدري كمال السيد سماحة
Q. وهـــي اإلمـــام المهـــدي ٥. فهـــم حركـــة
الحكيم باقر محمد السيد سماحة ألقاها محاضرة

.٤٨ العدد في المجلة ونشرتها سره قدس

رابعًا:
المناســــــــــبات بـــاب 
ان المجلـــة يفـــت  لـــم 
مناسبتين فيه تخصص
باإلمام المهدي تتعلقان
االولى الســـالم: عليـــه
تتويج ذكـــرى في بيـــان
باالمامة المهدي اإلمام
شـــهر من فـــي التاســـع
وجـــاء ذلك االول ربيـــع

.٦٧ العدد في
المناســـبة أمـــا 
جـــاءت فقـــد الثانيـــة
في بيـــان فضيلة شـــهر
ووالدة اإلمام شـــعبان,
الشـــهر هذا في الحجة
في نشـــر وقد المبـــارك

.٦٩ العدد
كربـــــــالء خامســــًا:
مقال اســــتثنائي: خلــــود
فـــي المجلـــة نشـــرته 

هذا يربط الســـيرة_ حيـــث _بـــاب ٧٤ فـــي عددهـــا
خصائص أصحاب ســـطوره بيـــن بعض المقـــال في

.Lاإلمام المهدي وأصحاب الحسين االمام
مع الُمِقر  حـــوار فيه حواريات: باب نشـــر سادســـًا
الساعدي الحسين الشـــيخ عبد أعده الفّجار. بإمرة
بإمرة الفّجار المقرة غير المدرســـة بين وهو حوار
اإلثني عشـــرية والمدارس اإلماميـــة وهي مدرســـة
صفات الحوار وأوضـــح بإمرتهم, المقرة األخـــرى
المدرســـتين ضوء المســـلمين, فـــي الحاكـــم على
أئمة بـــأّن تؤمـــن الشـــيعة وان الســـنية والشـــيعية,
آخرهـــم بالنـــص, معينـــون المســـلمين وقادتهـــم

.Q بن الحسن مهديهم الحجة
 ٣ الفـــرات مجلـــة نشـــرت  االخـــالق: ســـابعًا
الباب هـــذا في المهدوية القضيـــة عن موضوعـــات

وهي:
الغيبة في معترك األهــــواء عند الحق ١. بيــــان
في التخصصية الدراســــات "مركز لكاتبه الكبــــرى

المهدي". االمام
الشــــيخ كتبه إنتظار الفرج األعمال ٢. أفضــــل

العنوان. بهذا مقاال ٢٣ العدد الغري في سعد
في العدد وقد نشــــر األمة على األئمة ٣. حقوق
تجاه  من حقوق األمة على ما يبّين وهو موضوع ٣٥
لإلمام لهــــم وخصوصًا الدعاء األئمةK, ومنها
نّدعي  المهــــديQ واّن مــــن الواجــــب علينا ونحــــن
الفرج بتعجيــــل لــــه ندعو أن أنّنــــا موالــــوه وشــــيعته
نعيش نحــــن عنه والتصــــدق وكشــــف البــــالء عنــــه
اإلمام إال لنا ملجأ وال لنا مفر اســــتثنائيًا وال وضعًا

هو  المهــــديQ الــــذي
الالجئين ومالذ ملجــــًا
من وإننــــا القاصديــــن
ندعــــو المنطلــــق هــــذا 
أعيننا  إلمامناQ وقّرة
تعالى اهللا يعجــــل بــــان
ويسّهل الشريف فرجه
ويرزقنــــا مخرجــــه

شفاعته.
لوليك كــــن اللهــــم
الحســــن ابــــن الحجــــة 
وعلــــى صلواتــــك عليــــه
الســــاعة هذه في آبائه
وليــــًا ســــاعة كل  وفــــي 
وناصرًا وقائدًا وحافظًا
حتــــى وعينــــًا ودليــــًال 
طوعًا أرضــــك تســــكنه
طويــــًال فيهــــا وتمتعــــه 
ارحــــم يــــا  برحمتــــك 

الراحمين.
نشرته ما كل وهذا
عــــن الفــــرات مجلــــة 
من المهدوية القضيــــة
تاريخ صدورها إلى بدء

الصفحة. هذه رصد

فيهارصدنا ورد الشبهات التي وتقويمها واإلذاعات والمجالت والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف االلكترونية المواقع في وموضوعات أخبار من المهدوية يتعلق بالقضية كل ما ونشر بتوثيق تهتم المهدوي الرصد صفحة
االيجابيات تحديد وكذلك والمرئية  المقروءة والمســـموعة اإلعالم ووســـائل تلك المواقع في يدور ما على القارئ إطالع بهدف المخالفة للقضية المهدوية من المواقع المنقولة الموضوعات خصوصا ذلـــك إن كانـــت تتطلـــب

ومعالجة السلبيات. االيجابيات تطوير سبيل في معها الوسائل والتواصل تلك في المهدوية القضية تناول كيفية في والسلبيات رصدنا

٣ المهدوي الرصد



عنه،  الهــــاديQ ووكيــــًال لإلمــــام وكان ســــفيرًا
أبي على دخلت قال: القّمــــي ســــعيد وقد روى أحمد بن
من يوم اهللا عليــــه في صلوات محّمد بــــن الحســــن علّي
لي يتهيأ وأشهد، وال أنا أغيب ســــيدي األيام فقلت: يا
من نقبل؟ فقول وقت كل في شــــهدت إذا إليك الوصول
(هذا أبو عليه: اهللا صلوات لــــي فقال نمتثل؟ من وأمــــر

أّداه فعّني يقوله، وما لكم قاله مــــا األمين الثقة عمرو
الحســــنQ وصلت  أبو مضى فلما يؤّديه) فعّني إليكــــم
العســــكرQ ذات  صاحب الحســــن محّمد أبي إلى ابنه
ألبيه فقال لــــي: (هذا أبو قولــــي مثل يــــوم، فقلت لــــه:
الحياة فــــي وثقتي الماضــــي ثقة عمــــرو الثقــــة األميــــن
إليكم ومــــا أّدى يقوله، فعني لكــــم قاله والممــــات فما

يؤّديه). فعّني
المهــــديQ فــــي الغيبــــة  هــــو أّول ســــفراء اإلمــــام
 Qالهادي علّي هم اإلمام ثالث أئّمة عاصر الصغرى،
الحجةQ حّتى  العســــكريQواإلمام الحسن واإلمام
إلى ولده وفاتــــه بعد أوصــــى عليه. وفاتــــه رضــــوان اهللا
.Qالمهدي اإلمام من بأمر سعيد بن عثمان محّمد بن

هو ولعل ذلك وفاته ســــنة التاريخية لم تحدد المصادر
شــــيعة يعيشــــها كان التي والتكتم إحــــدى صور الحــــذر

.Qاإلمام
القشلة منطقة في في بغداد عليه اهللا رضوان دفن
به يلتحق للعيان، شــــاهد ومزاره اليوم اليوم المعروفة

الجماعة. صالة تقام به عامر مسجٌد

الكربى َّـ عصر الغيبة فقهائنا من
الكتاب األحكام الشرعية من استنباط عملية كانت
الذين تربوا ، خاصة الشـــيعة بين رائجا أمرا والســـنة
L أمثال  الصادقيـــن اإلماميـــن منهـــم فـــي مدرســـة
وأبـــان بن تغلب مســـلم، بن ومحمد . زرارة بـــن أعيـــن
بعض  يأمـــرون األئمـــةK كانوا أن حتـــى ، وغيرهـــم.
أمر كما الناس، وافتاء األحكام باســـتنباط أصحابهم
في مســـجد  أن يجلس بن تغلب اإلمـــام الباقرQ أبـــان
له: قال حيث الناس ويفتي وآله عليه الرسول صلى اهللا
أن أحب فإني الناس وافت المدينة مســـجد في (اجلس

في شيعتي مثلك). ُيرى
الصادقQ حوالي أربعة  اإلمام مدرسة ضمت وقد
أصوال منهم العلم، وقد ألف أربعمائة حملـــة من آالف
(األصول بـــ تســـمى الجعفري الفقه فـــي يعتمـــد عليهـــا
هي روائية موســـوعات أربـــع فـــي األربعمائـــة) جمعـــت
الكليني يعقـــوب بن محمـــد جعفر أبـــي الكافي للشـــيخ
للشـــيخ يحضره الفقيه ال من ٣٢٩هـ،و المتوفـــى ســـنة
ســـنة القمي المتوفى علي بن جعفر محمد أبي الصدوق
الطائفة لشـــيخ االســـتبصار و التهذيب  ٣٨١هـ، وكتابا
ســـنة المتوفى الطوســـي الحســـن أبي جعفر محمد بن

٤٦٠هـ.
األسس العامة لوضع األولى النواة انطلقت هنا ومن
الفقهاء أيـــدي على ذلك ووســـعت بعـــد للفقـــه االمامي
في نســـرد اذ نحن وها والفقاهة. االجتهـــاد وأســـاطين
بداية األماميـــة من فقهاء ابـــرز جملة من هـــذا العـــدد
ثابت عمـــود إلى ,نمهد يومنا هـــذا الـــى عصـــر الغيبة
أساطين من لواحد ســـيترجم ((فقهائنا)) تحت عنوان
الجريدة هذه إعداد من عدد كل في الفقاهة واالجتهاد

تعالى:- اهللا شاء ان المباركة
٣٢٩ ه.  القمي توفي بابويه علي بن -١

قولويه،عاصر بن جعفر أســـتاذ عقيل أبي ٢-ابن
. ه ٣٦٩ سنة قبل توفي . السفراء آخر السمري

المفيد الشيخ أساتذة من الجنيد اإلسكافي ابن -٣
عقيل بالقديمين  هو وابن أبـــي ويعرف ٣٨١ هــــ، توفي

الكبرى. في أول الغيبة كانا ألنهما
بن بن علي محمد جعفر ابـــي الصدوق ٤- الشـــيخ

. هجرية ٣٨١ سنة القمي،توفي بابويه بن الحسين
بن محمـــد بـــن محمـــد وهـــو  ٥- الشـــيخ المفيـــد

. ه وتوفي ٤١٣ ٣٣٦ ه النعمان،ولد
ولد  الهدى بعلـــم المعروف المرتضى  ٦ - الســـيد

توفي ٤٣٦ ه .  ٣٥٥ ه
المعروف بشـــيخ  الطوســـي جعفر ٧ - الشـــيخ أبـــو

حوالي ٤٦٠ ه .  وتوفي ٣٨٥ ه الطائفة،ولد
الطوســـي  الشـــيخ أحفاد من الحلي  ٨ . ابن إدريس
الفقه  في له ٥٩٨ ه عن ٥٥ سنة لجهة أمه، توفي سنة

.( السرائر هو ( نفيس كتاب
بن أبو القاسم جعفر الشـــيخ الحلي، ٩- المحقق
أهم  ٦٧٦ ه سنة الحلي،توفي سعيد بن بحر بن حسن

اإلسالم). شرايع ) كتبه:
علي بن يوســـف بن الحســـن الحلي، ١٠- العالمة
سنة ٧٢٦هـ، وتوفي ٦٤٨ ه سنة الحلي،ولد مطهر بن

.( القواعد و ( الفقهاء) الفقه كتاب،(تذكرة في وله
جبل أهالي من مكي محمد بن األول، الشهيد -١٢
كتابه  سنة ٧٨٦ ه ٧٣٤ هـ،واستشهد ســـنة ولد عامل،
 ٩٣٧ بين ) توفي الدمشقية اللمعة ) في الفقه الشـــهير

٩٤١ ه.  و
الشـــيعة، فقهاء أعاظم من الثاني، ١٣- الشـــهيد

ه. سنة ٩٦٦ واستشهد ٩١١ ه سنة ولد
الفقهاء العظام من العلوم بحر ١٤- الســـيد مهدي
وتوفي  ١١٥٤ ه ســـنة منظومة معروفة،ولد الفقه له في

١٢١٢ ه . 
مـــن الفقهاء الغطاء كاشـــف ١٥-  الشـــيخ جعفـــر
توفي الغطاء)، ب(كشف معروف الفقهي كتابه العظام

١٢٢٨ ه.  سنة
كتاب النجفي،صاحب حســـن محمد ١٦-الشـــيخ
شـــرايع على اســـتداللي (جواهـــر الـــكالم) وهو شـــرح

. ه ١٢٦٦ سنة فقيه، توفي عنه ال يستغني المحقق
جابر إلى األنصاري،ينسب مرتضى  ١٧- الشـــيخ
سنة توفي المعروف، الصحابي األنصاري عبد اهللا بن
 . ( المكاسب ) : المشهورة كتبه الفقهية ١٢٨١ ه ، من
المعروف الشـــيرازي محمد حســـن ١٨- الميـــرزا
التنباك، بتحريم اشتهر الكبير، الشـــيرازي بالميرزا
أحيانا عن تالمذته، تذكر آراءه يشتهر له كتب،لكن لم

١٣١٢ ه.  توفي سنة
الخراســـاني،ولد كاظم محمد ١٩- اآلخوند،مال
األصول). (كفاية صاحب سنة١٢٥٥ه،توفي١٣٢٩ه،

أعاظـــم  ٢٠ - الميـــرزا حســـين النائينـــي، مـــن
سنة ولد عشـــر، الرابع القرن في واألصوليين الفقهاء

في سنة ١٣٥٥ ه .  ١٢٧٦ ه، توفي

بن اهللا فتح ميرزا ) األصفهاني شيخ الشريعة -٢١
ه. ١٢٦٦ ولد سنة نمازي) محمد جواد

كاظـــم محمـــد الســـيد العظمـــى اهللا  آيـــة   -٢٢
القرن في العظام الفقهـــاء من اليزدي، الطباطبائـــي
 ١٣٢٨ النجف في الوثقى)،توفي (العـــروة له األخيـــر،

ه.
الحســـن أبـــو الســـيد العظمـــى اهللا  آيـــة   -٢٣
ولد العظـــام، والمراجع الفقهـــاء مـــن األصفهانـــي،
العلمية بعد  إدارة الحوزة بحســـن عرف ١٢٧٧ ه ، عام
وتوفي  ١٣٢٩ ه، ســـنة الخراساني) أســـتاذه (اآلخوند

ه. ١٣٦٥
قدمـــوا  الذيـــن األخيـــرة الفتـــرة مراجـــع  ومـــن   
الهـــادي عبـــد الســـيد العظيمـــة الخدمـــات للديـــن 
القاسم أبو الحكيم،السيد محسن الشيرازي،والسيد

اسرارهم). اهللا (قدس الخميني الخوئي،واإلمام
اهللا كبيرامد عـــددا ونعاصـــر مـــن المراجع اليـــوم
موالنا فـــرج يعجـــل أن اهللا ونســـأل تعالـــى اظاللهـــم,

. الزمان صاحب

سعيد بن عثمان السفري األول

واِّـمات فما الحياة َّـ اِّـاضي وثقتي ثقة األمني الثقة عمرو أبو "هذا
يؤّديه" إليكم فعّني وما أّدى فعني يقوله، لكم قاله

تتمة

دراسات٤



٥

بالمغرب التشيع انتشار بداية
ظاهرة بدراسة المهتمين بعض يقرر
((الطريقة ان األقصـــى بالمغرب التشـــيع
نشـــر بدايات تولى مـــن هي الصديقـــة))

بالمغرب. التشّيع
((احمد بهـــا قام التي ومنـــذ الزيـــارة
تصاعد عّز في الشرق إلى الصديق)) بن
أحمد هذا تأثـــر حيـــث المـــد المعتزلي،
الشـــيعة بـــن عقيل ((من محمد بكتابـــات
الجميل مؤلف كتاب. ((العتب اإلماميـــة))
تأثر قـــد وكان والتعديـــل)) ألهل الجـــرح
فلما موت باليمن، من حضر بشيوخ أيضا
فكر وعقائد بدأ ينشـــر المغرب، عاد إلى
وقـــد وتالمذتـــه، مريديـــه الشـــيعة بيـــن
بن العزيز ((عبد تكميل مهمتـــه في خلفه
واســـتعداد كان له ميول الذي الصديـــق))
االشـــارة الى تجدر وهنـــا لذلـــك التوجه.
طنجة مدينة في اسمه تحمل التي المكتبة
نشـــر الفكر في بآخـــر أو ودورهـــا بشـــكل
التي والكتب المؤلفات خالل من الشـــيعي

هناك. تعرضها
تواجد مريدي بداية مـــن كان هذا ما
عن اما المغرب، فـــي البيت اهل مذهـــب
المغاربه بين وتوسعه المذهب هذا انتشار
مستبصرة لحركة مؤشرًا يعد والذي حديثا
العالم قيادة بيت النبوة في آل بحق عارفة
صاحب قائمهم لظهـــور الطريق وممهـــدة
والزمـــانQ، ومنتظـــرة قدومـــه األمـــر
العالمية الســـاحة خلـــت المبـــارك حيـــث
األرض ألن يخلص يتصـــدى ممـــن تمامـــًا
اســـتغاثت ومنه به غصت مما ومـــن عليها

وجور. ظلم من
الشـــيعية الفضائيـــة القنـــوات دور  إّن 
االســـالمية اللبناينـــة المقاومـــة وانتصـــارات
توحيد وتغيير في البالغ التاثير اثر الشيعية قد
لقد والجماعـــات. األفـــراد افـــكار ومعتقدات

تلك بما تذيعه من المغاربـــة فئات تأثـــرت
وفي من افـــكار ومعتقـــدات القنـــوات

صراع وهو ظرف خطير مثيـــر اال
لها الشـــيعة وتصد المقاومـــة

قبالةالعنجهيةالصهيونية
- المتغطــــرســـة

هـــذه ســـاهمت
القنـــــــــــــوات

ع باالقنا

بصحـــة
هـــب لمذ ا

الشـــيعي
وقدرته

العـــدو وهزيمـــة محاربـــــــــــــــة علــــــــــــــى 
فيه تنظيمات الــــذي عجزت الوقت في الصهيوني،
الحكم انظمة فيهــــا بما ذلك عن المقاومة الســــنية
على الدور ومن بهذا اعترف وقد السياســــية منها،
االنترنت- قسم شبكة - على الشيعية العقائد موقع
المغربية الجالية أفــــراد احد ببلجيكا "المتشــــيعون"

بالفكر الشيعي. تنور كان قد والذي المقيمة هناك

التواجد من وصور شواهد

بالد المغرب في الشيعي
الربـــوع تلـــك فـــي الشـــيعي  االنتشـــار تجســـد 
هناك ظهرت واحزاب وحركات وجمعيات باشخاص
البيتK بين  اهـــل فكر نشـــر على اآلن وهـــي تعمل

ذلك:- ومن المغرب، سنة

واالحسان))  العدل  ((جماعة
الفقـــه فـــي نظـــرات ورد فـــي كتـــاب
هذه الجماعة بدور يتعلق ما ان والتاريخ -
يتجلى الشـــيعي التيار ألفكار في الترويـــج
مرشـــدها الزائد الذي ابداه في الحماس
لثورة ســـين)) العـــام ((عبـــد الســـالم يا
مقارعة لمبدأ وتمجيده ايران في الشيعة
ورفضهم التاريخ، عبر للظالم الشيعة
ثـــورة اإلمام لظلمه...حيـــث الرضـــوخ
مّر على من الثورات وغيرها الحسين

التأريخ.

الحضارية: البديل حركة
اليهـــا يشـــار حركـــة وهـــي 
حزب تحولت الى بالبنان، وقد

٢٠٠٥م. سنة سياسي

حركة من اجل

األمة:
لهـــذه بالنســـبة
وســـابقتها الحركـــة
تأثـــــــرهمـــا بـــرز 
الشرق, بشيعة
اثرها وظهـــر
التفكير في

فـــي واالســـلوب
ملحوظ وجود طلبتهما..والذيـــن كان لهم
حيث المغربيـــة الجامعيـــة فـــي بعـــض المواقـــع
الميثاق" وطلبة طلبة باسم انفسهم افصحوا عن
وجودهم يالحظ يمكن للمتتبـــع ان كما الجنـــد"
مع للتضامن تنظم كانـــت التي فـــي المظاهرات

اللبناني. الجنوب

الغدير: جمعية
ان االمنـــي من الهاجس طغيـــان لـــم يمنـــع
بمدينة((مكنـــاس)) المتشـــيعين يقـــوم بعـــض
ذلك وفي ((الغديـــر)) تســـمى بتأســـيس جمعية
هذه في ان هناك متشـــيعين على واضحة داللـــة
العقيدية والشـــجاعة القـــوة مـــن المدينـــة لهم
وبهذا تأســـيس جمعيـــة على الكافيـــة لالقـــدام

الجميع. وامام العلن في اإلسم

هاني ادريس اهللا حجة
في جديدة ضّجـــة اثـــار ((ادريـــس هاني))
أعلن عندما المغرب في الدينية النخبة وســـط

في لبنان شيعية بزعامات عالقته الحميمة
في شيعة وعلماء سورية في بارزين وبعلماء
العقائد مادة منهـــم تعلم وانه الســـعودية،

الشيعية.
عليه الـــذي يطلق هاني يقـــول ادريـــس

- (حجة اهللا): انصاره لقب
هو التشيع وان شيعي بلد المغرب ((ان

المغرب......)) في القاعدة
مجلة معـــه اجرته مطـــول وفـــي حـــوار
المغربية الفرانكفونيـــة هبـــدو)) ((مـــارود
اإلســـالمية المنتديـــات اهـــم وتناقلتـــه
الفرانكفونية، طالب"ادريس هاني"بقراءة
وقال: المغرب، في الديني للتاريخ جديدة
بها يتكلم العلويـــة التي الدولة ان مصطلـــح
بأّن اعتراف اال هو ما المغـــرب في الجميع
العلوية تعتمد الدولة شـــيعي، ألن المغرب
التواجد....ولم فـــي الشـــيعية على األســـس
حزب تأســـيس في نيته هاني ينـــف ادريس
عمله ليكون المغـــرب شـــيعية في او جمعية
يحترمون ان الشـــيعة فـــي الضوء..واضاف

الّسّنة.
على المحسوبة التجديد صحيفة وقالت
هاني ادريس ان المغرب: في االســـالميين
المغربي تفســـيراته للتاريـــخ اســـتطاع عبر
مـــن الشـــباب المغربي العديد مـــن إقنـــاع

بالتشيع.

بالد في المتشيعين معاناة

المغرب
يعطى الذي الجديـــد االســـم يلفت االنتباه
وهـــو الســـنة اهـــل مـــن الجـــدد للمتشـــيعين 
حينما اننا الواقع وفي ((المســـتبصرون)).
لهـــؤالء الفعلـــي العـــدد نريـــد معرفـــة
بشح المســـتبصرين فإننا نواجه
المعلومـــات كبيـــر فـــي
االحصائية...

لـــــــــــك ذ و
الـــذي بســـبب التكتـــم الشـــديد
يتعرضوا ان خشـــية هـــؤالء بعض يمارســـه
من أو المضادة الحـــركات من لمضايقـــات
الحركات تلكم به تقوم حكومية...بما جهات
معتقد تشـــوه اعالنية وحمالت دعايات من
يصدر بما رموزها..او إلى وتســـيء الشيعة
لتحجيم اجراءات من الرسمية الجهات عن

فكريا. اضطهادها او االستبصار حركة
اليسير. ذلك ليس باالمر عاقبة وان

مـــا وتناســـينا واذا تجاوزنـــا الماضـــي
يمكن فإّنه ال المغاربـــة... الشـــيعة وقع فيه
يتعرضون ما يغفلـــوا المغرب ان لمتشـــيعي
الدعاية فعًال مـــن حمالت يصيبهم وما له
على العاملين قبـــل مـــن ضدهم الموجهـــة
والالهثين وراء المســـلمين تفتيـــت وحـــدة
التحريض على دأبـــوا تفريقهم.... والذين
الفكر ..... على فـــي المغـــرب على التشـــيع

تبناه. من وعلى
وهي التجديد فإن صحيفة السياق هذا وفي
اتهمت قد تدعي كانت إســـالمية- كما صحيفة

هانـــي)) ((ادريـــس
االفعى عنه: بأنه راس وقالت
التشـــيع يقـــود الـــذي 
البالد....وهذا فـــي
على ما مثل بســـيط
يقاسيهالمستبصرون
األقصى المغرب في
مذهـــب الحق- فـــي ضالتهـــم والذيـــن وجـــدوا

يتحجروا ولم _Kأهـــل البيت مذهب
كما في األمـــور فـــي التعاطـــي

علمائهـــم حـــال هـــو 
(الســـابقين) ودعاتهـــم
يعانون،من ومـــــــــــــــــــا

في كبير يعيشونه انســـداد
افكارهم.

يعانيه ما على وكمثل
المغـــرب فـــي الشـــيعة 
األمر وصل فقد عمومًا

داعيـــة أن يطلـــب إلـــى 
الطائفية أعمـــت مشـــهور

األعمـــى صدره- الحقد واوغـــر بصيرتـــه
بالد المغرب اصًال. مـــن ليس انه من بالرغـــم
احد إلى سرية ليرســـل برسالة جاء هذا الحاقد
اسماه بوقف ما فيها يطالبه دول المغرب رؤساء
الشيعة ومحاربة المغرب في بالد الشيعي بالمد
لهم نشـــاط أي لهم ومنع حد ووضـــع المغاربـــة

يكفيه ال ،فكأن هذا
الشـــيعة مـــا يعانيـــه

المغاربة.
المســـاجد هناك من اقامة حيث يمنعونهم
الدينية كتبهـــم وتصـــادر لهـــم، والحســـينيات
والجامعات المدارس من منهم االساتذة ويطرد
التحريض هذا مثل بسبب هذا وكل شيعة, ألنهم

السنة. ابناء قيادة تسنموا ممن
يطلب مـــن اّن هـــو هـــذا كل واألدهـــى مـــن
سياســـة تكريــــــــــــــس
االضــــــــطهاد
والتضييـــــــق

هو مواطنيهم على الرؤســـاء من االســـتبدادي
في المسلمين علماء جمعية اليوم يترأس من
اســـلوبًا الحرية تتبنى التي الديار اوربا هـــذه

اإلنسان. بني مع التعامل في
يروجـــه ومـــا المـــراؤون يفعلـــه مـــا  إن 
الّتدّيـــن دكاكيـــن أصحـــاب المروجـــون مـــن
ومثيري مسوقي الفتنة السالطين من ووعاظ
تشويه بغية القرضاوي شـــيخنا مثل الطائفية
بمريديه والتنكيل الحق مذهـــب عن الحقائق
ودسائس غير منتجة محاوالت اهللا بإذن لهي
اذى من تسببه مما بالرغم مجدية..وهي غير
وباال ستنقلب انها اال للمتشيعين
على وعذابا دبروهـــا على من
حاكوها، الظـــالم مـــن فـــي
العليـــا.. هـــي اهللا ألن كلمـــة
نوره....ومنجـــز متـــم واهللا 
عبده- وان وعـــده ومعز
محالة سيزول ال الباطل
سوف اإلسالم دولة وان
وان امر تعلـــو وتدول-
محمد آل الى العالـــم
عزوجـــل اهللا  بعـــون

سيؤول.

انتشـــار اّن 
ســـيؤول حتمية حالة البيت مذهب أهـــل
وان مســـألة ال محالة، البشـــرية إليهـــا أمر
من كثيرة السباب قريبا؛ بات تحقيقها امر
المفعمة واالطروحة الضخـــم الفكر ابرزها
فالدين المزمنة، البشرية المشـــاكل بعالج
الحيوي التواصل حالة يمثل المحمدي النبوي
خالل من هذا يومنا وإلى السماء مبادئ مع

.Q الحسن بن ولي اهللا األعظم الحجة
المهـــدي)) ((صـــدى فـــي ونحـــن 

الحتمية الظاهرة لهذه سنفرد
كل وفي اعمدتها خالل نتناول خاصة صفحة
أغلب في وعقيدة فكرًا التشـــيع عدد انتشار
في اهللا شـــاء ان يســـهم العالم والذي بلدان

والجو المناســـبة األرضية تهيئـــة
المبارك للظهـــور المالئـــم

العصـــر لصاحـــب
.Q والزمان

في المغرب الشيعة والتشيع تتمة

التمهيد المهدوي

اِّـغرب......)) القاعدة َّـ هو التشيع وان بلد شيعي اِّـغرب ((ان



وكتابات  المهـــديQ نتاجـــات تســـتقبل صحيفـــة صـــدى
الجريـــدة تســـتقبل المهدوّيـــة، كمـــا القـــّراء عـــن القضيـــة
لتقوم القطر محافظـــات في تقام التي المهدوية النشـــاطات
صفحة األسئلة المهدي) (صدى جريدة وتدعو بنشـــرها. كما
بإرســـال المبـــادرة إلـــى جميعـــًا القـــّراء واألجوبـــة, األخـــوة
وإشكاالت شـــبهات لديهم من واستفســـاراتهم وما أســـئلتهم
عرضها لغرض الصفحـــة، هذه إلى المهدوية حول القضيـــة
التخصصية في الدراســـات مركـــز العلميـــة في علـــى اللجنـــة

عليها. لالجابة Qاإلمام المهدي

الكرام القرآء إُّـ

3
1
3

٦

حّجـــه فـــرض واللـــي البيـــت وحـــك 
حجـــه عالنـــاس حصـــل مـــا  بعـــدك 
حاجـــه الحســـن يشـــبل عنـــدك  إلـــي 
هيـــه وهـــاي الشـــفاعة لحاجـــة وهـــا 
الكاظمي جابر

***
بـــرده كـــوم الســـيفك صالـــح  يبـــو 
بـــرده اعـــداك مـــن الشـــيعي وكلـــب 
بـــرده حســـين دم يـــروح ترضـــه 
الهاشـــمية الرايـــة تنشـــر متـــى 
الريحاني الصاحب عبد

***
وترهـــا تامـــن الخلـــك بيـــك  يمـــن 
وترهـــا دكـــت الظلـــم نواقيـــس 
وترهـــا أو والعشـــرة الشـــفع إنـــت 
الزجيـــة ثـــارات واخـــذ عجـــل 
الحسيني يحيى السيد

***
وجـــره نـــار حربـــك  كـــوم يغايـــب 
وجـــره ســـال دمعـــه الثـــار عليـــك 
وجـــره شـــصار الزجيـــه علـــى متـــدري 
الوطيـــة فـــوك ســـَكط مـــن  حملهـــا 
القصاب هادي الشيخ

***
ينطـــر الكلـــب  الونيـــن مـــن  حَكـــه 
ينطـــر شـــوكت  علينـــه يالفجـــرك 
ينطـــر للـــدرب  يصـــد شـــيعي  جـــم 
ومســـّيه صبـــح جيتـــك ويتانـــي 
الصافي سعيد السيد

***

أبوذية عراقية
Qاِّـهدي اإلمام َّـ

األعرجي مهدي السيد الشاعر:
صاحَبــــه الفنــــه َربــــع الِعلــــم والمجــــد طيــــر
صــــاِح بــــه عضــــو وال والديــــن أمســــه عليــــل
صاَحبــــه رايتــــه وينشــــر يظهــــر  يــــوم  يــــا 
الهادي المصطفــــى جــــّدي دين ويصيــــح يــــا
الهادي خصمــــه مــــن ويذل ويملــــك الدنيــــه
الهــــادي الكوكــــب شــــبيه يصبــــح وبالكــــون 
صاحبــــه والمثــــل وربيعــــه كمــــره  والدهــــر 

مواويل مهدوية

منوعات



محجوبـــة اصبحـــت  وعـــدك وشـــمس  مكروبـــة*** القهـــر كثـــر مـــن  كلـــوب 
اإللـــك ثـــار جـــم موعـــود يـــا  يألمك***لجـــن  العتـــاب ونـــدري نعتـــب 
منصوبـــة كتـــر بـــكل  هلك***والتعـــازي  كل  خلصـــوا تشـــريد  ســـم ذبـــح 
============================================
تســـيل دم مـــن الحالتـــك الجليل***والّدمـــوع ثـــار يـــا منصوبـــة كتـــر  بـــكل 
احروبـــه شـــن ويانـــه وعويل***والوكـــت بنيـــاح  كلّـــه  كـــوض  عمـــر 
============================================
وشـــري ّمـــر ُصبـــح َطعمـــه العســــكري***والصبر  يبــــن حروبــــه شــــن  ويانــــه 
مطلوبـــة علـــي شـــيعة طلـــب ســـامري***بيا وشـــجم الرجـــع  ثمـــود  جـــم 
============================================
بـــكل مـــكان الزمان***طّشـــروها اّووزعوهـــا مهـــدي شـــيعتك مصيوبـــة يـــا
منكوبـــه األمـــم دون  مـــن ليـــش   *** أمـــان وال تـــدور مـــأوى  مالهـــا 
============================================
نحـــر جـــم  التكطـــع جبـــد جـــم  البصر***إلـــك  نـــور يـــا يمتـــه جـــا والفـــرج 
منهوبـــة و مفرهـــدة وانكســـر***والحقوق تهشـــم منكـــم  ضلـــع  وجـــم 
============================================
والجتـــل خلصـــت العتـــرة  العدل***بالســـموم راعـــي يـــا ومنهوبـــة مفرهـــدة 
مخضوبـــه الرَكبتـــه رضيـــع طفل***وجـــم جـــم كتلـــوا الزهـــرة  مـــن  تـــدري 
=============================================
ويـــن يالمهـــدي كربـــال اللعيـــن*** ويـــن عـــن طـــف حزهـــا جـــم رضيـــع الركبتـــه
مصلوبـــه الِشـــِرك  أركاب الحســـين***وخلي يالثـــارات واصـــرخ  كـــوم 

الشعبي: الشعر

شمسوعدك
الذبحاوي سعد السيد

األدبية نتاجاتهم إرســــال إلى كافة الكرام القــــّراء األدب المهدوي تدعــــو صفحة
جميع ومن منها، الجيد ونشر عليها االطالع الصفحة لغرض في هذه ومشــــاركاتهم
راجين كافة، بأقسامه الشعبي والشعر واألناشيد والقصة من الشعر األدبية:  األلوان
نشــــر  المشــــاعر وما تكنونه لإلمام المهديQ لغرض هذه إرســــال            

.Qالمهدوية والتمهيد لظهور اإلمام المنتظر الثقافة     

مسجات

مهدوية

بــاَألرض گمر َشـع لـو -١
أزهــــــار قـــّدحـــــت لــو
العـطــــــر أريــــج ـّـــك من

المـختــــار النبـي يـبن

الگـلب سواجــي بحبـك -٢
وزهـــــــــــور ورد نبــتـت

وبـالحـجـة ابـن الحســـــن
السعـد مســــــــرور طيـــر

آنـه انتظــرتك دهـــر -٣
تحـتـــــام إلـك وروحــي
الحســـــن ابــن يالحجـة

األيـــــــــام تشتـــاقــــك

الـروح شغـاف ساكن يـا -٤
مــوجــــود الگلـب وبنبـض
العيـــن يكتـحل ضـّي متـــى
المـوعــــود طلعــة ويـنظـر

أناشيد للصغار

الظالمي حسن شعر:
األمـــان دنيـــا لتنشـــر أِطـــّل  الزمـــان  إمـــام عليـــك  ســـالم 
ســـاد الظلـــم بهــــــــــــــــــــــــــــا البـــالد        فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

وعّمت بأرضي دياجي الظالم
العبيـــر نشـــمُّ لقـــاك فـــي البشـــير         متـــى ابـــن يـــا ســـالم لمجـــدك
منيـــر كبـــدر فينـــا  لتزهـــر الســـنا      منـــك  نرقـــب َم  وحّتـــى 
وجـــور بظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدهـــــــــــــور      تمــــــــــــــــــــــــــــــــّر

اإلمام ابن يا العهد على ونحن
الخافقيـــن علـــى مســـمع الحســـين          يـــدّوي ابـــن متـــى يهتـــُف الصـــوُت يـــا
كاللجيـــن غـــرٌة لـــه إمامـــًا بأرواِحكــــــــم    انصـــروه  هلّمـــوا 
الذمـــار ليحــــــــــــــــــــــــــمـــى ســـــــار       الحــــــــــّق إلــــــــــــــــــــــى

دين السالم في األرض وينشر
كالخيـــال نعمـــًة الجمــــال         وتغمرنـــــــــــــا ثــــوب األرض متــــى تكتســــي
الجـــالل رّب بالعفـــو ويغـــدُق بالهنـــــــا         لنـــا شـــربنا     ويصفـــو 
الهـــداة بدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــاة      وتحلـــــــــــــــــــو    

نظام بأحلى البرايا وتمضي

السالم اِّـهدوي

٧

باالنتظار لك نحن
وأنصـــارك، أعوانـــك مـــن جعلنـــا اهللا المهـــدي، صالـــح  الســـالم عليـــك يـــا أبـــا
وتمأل ،N اهللا رســـول راية الحق، وهي راية وتنشـــر تظهر، حتى باالنتظار لـــك ونحـــن
ثأر يأخذ حتى بالظهور لوليك عجل اللهم وجورا، ظلمًا ملئت بعدما وعدًال قســـطًا األرض

الظلم واالحتالل.... عنا ويزيل بنا بالعدل ويحكم ،Q الحسين اإلمام جده
بلد الدين- محافظة صالح سالم عبود ـ حسين

وحامينا ناصرنا أنت
األمر: موالنا صاحب إلى

وحامينا، ناصرنـــا أنـــت والزمان، العصـــر صاحـــب يا عجـــل بظهـــورك يا مـــوالي،
ويســـحق األرهاب هذه األمة، عن الغمة وتنجلـــي الباطل، علـــى الحق وبظهـــورك ينتصر

والطغيان... الظلم والجور العراق كل ألوان عن سماء وتنجلي والتكفير
بلد قضاء _ لفتة حسن ضياء دعاء

الصغار رسائل من
الرحيم الرحمن اهللا بسم

َواّياُكْم  وأجاَرنا الَيِقيِن، ُروَح َوَلُكْم َلنا َوَوَهَب الِفَتِن، ِمَن َواّياُكْم اُهللا عافانا
َوما َدَخلُهْم الّديِن، في ِمْنُكْم َجماعٍة ارتياَب اَليَّ ُاْنِهَي الُمْنَقَلب، إّنُه َســـوِء ِمَن
ال فيُكم َوســـاَءنا ال َلنا َلُكْم ّذلَك فغّمــنا َأْمــِرِهم، ُوالِة في والَحيرِة ـــِك الشَّ ِمَن
َمْن يوِحَشـــنا َفَلْن َمَعنا َغْيـــِرِه، َوالَحقُّ إلى ِبنا َفــال فاَقَة َمَعنـــا اَهللا َألنَّ ِفينـــا،

َصنايُعنا. َبْعَد َوالَخلُق َربِّنا َصناِيُع َونحُن َقَعد،
ص٩ اإلمام توقيعات موسوعة

 Qاإلمام رسائل من

وما أزال كنـــت هكذا اآلخرين، حيـــاة مســـافر في
مفردات وأشـــاركهم لحزنهـــم وأحـــزن أفـــرح لفرحهم
أمة، هموم أحمل بأنني إلي ليخيل حتى أيامهم ودقائق
ديننا حول من تعلمته ما إلى األمر هذا منشـــأ يعود ربما
في نظائرنا مـــن وغيرهم المســـلمين االهتمام بشـــؤون
التجار من كثير نظرية مع هـــذا يتعارض وربما الخلق،
كان ولو حتـــى لتحقيق منافع شـــخصية الذيـــن يســـعون
جملة مرفوض غيرهـــم، لكنه مبـــدأ هذا على حســـاب
عملي، نجاحي فـــي هذا هو ســـر وتفصيـــًال لـــدي ولعل
اإلماراتي كصديقي المحبين من الكثير اكسبني ما وهو
األخالق ذو المؤتمن، الصادق، الفتى هـــذا (صالح)،
الحقيقة، إال تطلب ال شفافة روح عن الكاشـــفة الرفيعة
ذهابي عند في دبي بيننا اللقاءات لي تعدد بينها والتـــي
عبر بيـــروت إلى معامالت نقـــل بضاعتي إليهـــا إلنهـــاء
في الدنيا) (أم في مصـــر اليوم معًا نحـــن وها المينـــاء.
على للتعاقد القاهـــرة، في قلـــب حي ســـيدنا الحســـين
المكان هذا في الرئيسي فرعها يقع بيننا شـــركة إنشاء
شدًا األصالة العربية نحو يشـــدك الذي الرائع الشـــعبي

ويحكم قبضته عليك.
نتعرض حتى العمل في الكالم أن ينتهي وما اننا إال
وعقائدية تاريخيـــة آراء، مـــن فيه نختلف مما للكثيـــر 
جذورها ترجـــع والتي المواضيـــع مـــن وفقهيـــة وغيرها
مقتبل في بلدينا فـــي الدينية المتخصصة إلى دراســـتنا
لما بينته صداقتنـــا في رابط أهم عمرينـــا والتي تعتبـــر

ورؤانا. أفكارنا في واضح تقارب من
أحد وفي اإلمام المهدي، حول مهمة مسائل ومنها
على فيه نســـكن الذي الفندق نـــزالء عّرفنا أحد األيـــام
المجاورة مكتبة (األنوار) المعين) صاحب (عبد الحـــاج
تكرار زياراتنا ومن خالل في الحي، األزقة أحد ليمين
انه لنا إذ تبّيـــن وعمقـــه لـــه وإعجابـــا برصانـــة تفكيـــره
حكمًا ارتضيناه وقد العقيدة اشـــعري المذهب شـــافعي
و الدين) (كمـــال مســـتنجدين بولديه فيه فيمـــا اختلفنا
بجامعة األزهر، الشـــريعة بكلية الطالبيـــن (راضي)،
الحاســـوب. بواســـطة معلومات على الحصول كلما أردنا
األحاديث هي صحـــة (صالح) لهـــا تعرض وأول مســـألة
عم العبـــاس ولـــد مـــن بكونـــه الـــواردة بشـــأن المهـــدي

بقوله: الحاج بادرنا حيث Nالنبي
اإلســـالمي) ترون (مجلة التمدن كمـــا يدي _ بين
الروايات أن فيـــه يوضـــح األلباني للشـــيخ وفيهـــا مقـــال
تكون أن بد ال التعـــارض عند الصراع حلبة التي تدخـــل
مكافئة غير العباس مهدوية روايات ان وحيث متكافئة،
التعارض حلبـــة تدخل ال فإنهـــا غيره لروايـــات مهدويـــة
عليها مقدمة أو حجة هي لها أو معارضة كونها عن فضًال
التعارض مدفوعة ألن علـــة (وهذه يقول: ونص العبـــارة
نصب التعارض بين وأما الثبوت قوة شرطه التساوي في
منصف، والتعارض عاقل يســـوغه ال فمما وضعيف قوي
إلى (كمال) الحاج القبيل). ثم التفت هذا المزعـــوم من

تفصيليًا، فقال: جوابًا لديك ان وقال: اعتقد
ما ذلك، منها: تبين بعض األحاديث هناك نعم،
العباس: (إن  لعمه النبيN انه قال ابن عباس عن رواه
ولدك وهو من بفالن وســـيختمه اإلســـالم بي ابتدأ اهللا

مريم). بن لعيسى يتقدم الذي
وهذا تاريخه، في البغدادي الخطيب رواه ما وهـــو
نص على ما العطار بن مخلد بمحمد ضعف الحديث قد
في األول في الجزء االعتدال) (ميزان في الذهبي عليـــه
محمد عن قال: (رواه حيث التاســـعة والثمانين الصفحة
اآلخر الحديث أما آفته). فهو العطار مخلد بن

الهاللية عن الحـــارث بنـــت الفضـــل أم فقـــد روي عـــن
فإذا  عباس (يا قـــال: النبيN انه عن خيثم بن ســـعيد
منهم لك ولولدك فهي ومائة وثالثين خمس ســـنة كانت
الحديث المهدي). وهذا ومنهم ومنهم المنصور السفاح
ضعفه من دمشق بالرغم وتاريخ تاريخ بغداد في روي قد
ميزان في الذهبي ذكر ما على الهاللي بأحمد بن راشد
بعيد فهو بجهل). اختلقه الذي (فهو قال: حيث االعتدال
متأمل. على ال يخفى كما البعد غاية المقصود عن داللة
....) عن كعـــب حماد ابـــن عن روي قـــد وهنـــاك حديث
ســـنده عن النظر العباس) وهو بغض ولـــد المهـــدي من
إال اآلخر البعض وإرســـال بعضها وضعف طرقـــه لتعدد
آخر مهدي أن على تدل ال مداليلها الروايات بمجموع أن
ولد للعباس ان على تدل بل العباس ولـــد من هو الزمان

التاريخ. وحكاه لنا فعًال حصل وهذا ما بالمهدي يلقب
مســـبقًا النتيجة يعرف كان وكأنـــه تبســـم (صالح)

وقال:
قضية لدي ولكن كذلك ســـيكون الرد كنت ادري أن
األولى، فقد تعرضي للمســـالة مـــن الهدف أخـــرى هي
تذهب الدنيا حتى (ال الحديث هذا الورقة هذه في دونت
اســـمي اســـمه أهل بيتي، يواطي من رجـــًال يبعـــث اهللا
المصنف في شـــيبة ابن أخرجه اســـم أبي). واســـم أبيه
في المســـتدرك والحاكم الكبير في المعجم والطبراني
بن عاصم عن وكلهم ســـننه داود في وبلفـــظ قريب ألبي
مســـعود، والحديث اهللا بن عبد عـــن زر عن أبـــي نجود
اســـم أبيه واســـم اســـمي اســـمه يواطي اآلخر (المهدي
تاريخه وابن فـــي البغدادي الخطيب خرجه أبي). وقـــد
نجود عن بن أبي حجر في القـــول المختصر عن عاصم

مسعود. ابن
يملك حتى (ال تقوم الســـاعة آخـــر حديث وهاهنـــا
واســـم اســـمه اســـمي يواطي بيتي أهل النـــاس رجل من
في ســـننه عمر الداني أبو وقد أخرجه أبيه اســـم أبي).
الرأي بيان وأريد منكم تاريخه. البغدادي في والخطيب

أبيه (واســـم زيـــادة الســـديد في
فـــي الحديث. الواردة اســـم أبي)

يقول: بـ(راضي) فإذا
ان حديـــث الزيادة أنا أقول
لســـببين، األول موضـــوع وذلـــك

وهمـــا بارزيـــن لوجـــود شـــخصين 
بن محمد وهـــو المهدي العباســـي
والمهـــدي المنصـــور اهللا عبـــد 
عبد الحســـني وهـــو محمـــد بـــن
المثنى وكالهما الحســـن بن اهللا
الثاني والســـبب بالمهدي. ملقـــب
الشـــخصيتين هاتين ظهور هو ان
رفع الحظر زمن قرب يتزامن مع
ســـاد لألحاديـــث. عـــن التدويـــن
الرد منتظرين  لحظـــات الصمت
هادئًا يجلـــس الذي من (كمـــال)

فقال: الحاسوب جهاز أمام
هذا على يشـــكل ما إن أهـــم
فـــي الكتب يرو لـــم الحديـــث انه
ليس الذي إال المعتبـــرة للروايات
رووه هم الذيـــن وان فيـــه زيـــادة
من رواه بعدم الزيادة، أنفســـهم
الحديـــث معتبـــرًا فلـــو كان هـــذا
احمد اإلمام مثل المحدثين عنـــد
لـــرووه والطبرانـــي والترمـــذي

بزيادته.
نيل من اقتـــرب وكأنه انفرجت أســـارير (صالـــح)
العالم وقال هذا في القليلون إال ينالها ال عظيمة جائـــزة

الدفء: يملؤه بصوت
الشـــريف المقـــام  هـــذا أســـألكم بحـــق صاحـــب
لي ان المهدي يثبـــت على أن قادر مـــن منكم الطاهر،

الحسن؟! ال ولد الحسين من
أن بشـــرط ولكن أنا المعين): (عبـــد فقـــال الحاج
أســـبوعًا، فيها اإلمـــارات واإلقامة زيـــارة تدعونـــا إلى

(صالح): فقال
ونحن الـــدار أهل انتم حـــاج يا فقط، هـــو أســـبوع

وقال: فضحك الحاج الضيوف.
في واحـــدة فقط رواية اســـمع يا ســـيدي، هنـــاك
الثاني في في الجزء المهدي كتـــاب داوود في ســـنن أبي
(٤٢٩٠) رقم والحديث عشر وإحدى ثالثمائة الصفحة

فقلت:
عمالقـــة ذاكـــرة لديـــك حـــاج، مـــا شـــاء اهللا يـــا

فأجابني قائًال:
وتعالـــى، واليكـــم ســـبحانه اهللا هـــذا مـــن فضـــل
المغيرة، بن هارون عن ُحدثت داود أبـــو قال الحديث:
خالد بن شـــعيب عن قيس أبي بـــن عمرو قـــال، حدثنا
عنه (ونظر اهللا رضـــي علي (قال قال: إســـحاق عن أبي
كما ســـماه ســـيد هذا ابني ان إلى ابنه الحســـن) فقال:
نبيكم  باسم رجل يســـمى صلبه من النبيN وســـيخرج
يمأل قصة: ذكر بالخلق، ثم وال يشـــبهه بالخلق يشـــبهه

عدًال). األرض
وجوه من االعتبار عن ساقط الحديث إال أن هذا

الرســـولN فيســـقط  عند بحديث ليس انه منهـــا
فقال (راضي): االحتجاج به

وهو ما به على علي مكذوبًا أن يكون ومـــن المحتمل
المحاكم رئيس اهللا بن زيد آل محمود عبد الشيخ ذكره
(ال كتابه قطر فـــي بدولـــة الدينيـــة الشـــرعية والشـــؤون
أليس هذا  البشـــر). الرســـولN خير بعد ينتظر مهدي

فقال الحاج: والدي محتمًال يا
ولكني أقول ان احترمه، هذا رأيك وأنا

أباداود

من لنا يذكر ولم المغيـــرة بن هارون عن ُحدثت يقـــول:
معنعن الحديث إلـــى ان باإلضافة عنـــه حدثه هـــو الذي
في (المنار قيم الجوزية ابن كما يذكر والرواية منقطعة
أبا ان إلـــى مضافًا والضعيـــف). الصحيح المنيـــف فـــي
كما رواية تثبت له ولم رؤية عليًا الســـبيعي رأى إســـحاق
الجزء فـــي داود أبي مختصر ســـنن فـــي قـــال المنذري

وستين. واثنين مائة الصفحة في الثاني
الدمشـــقي الجزري ذكر فقـــد الختام وأما مســـك
أســـمى تهذيـــب فـــي المناقـــب الشـــافعي فـــي (أســـمى
علي بن الحســـين ذريـــة المطالـــب) (واألصـــح انـــه من
شـــيخنا به اخبرنا فيما ذلك على المؤمنين لنـــص أمير
عليه قراءًة الرقي بن الحسن عمر زمانه رحلة المســـند
محمد بن عمر أنبأنا البخاري بن الحسن أبو أنبأنا قال:
الخطيب بكر أنبأنا أبو الكرخي البدر أنبأنا أبو الدارقزي
أبو أنبأنا اللؤلؤي علي أبو أنبأنا عمر الهاشـــمي أبو أنبأنا
المغيرة قال بيـــن هارون عن قـــال حدثت داود الحافـــظ
أبي عن بـــن خالد شـــعيب عن قيس أبي بن حدثنـــا عمر
ثم الحســـين إلـــى ابنه ونظر علـــي قال إســـحاق قـــال،
علمت كالمه من انتهـــى الحاج وعندما الحديث). ذكـــر
بنور لنســـتضيء جمعتنا التـــي هي خفية ان هنـــاك يـــدًا
ان من المصادر الروايات خالل من الثابت ألن الحقيقة
الدليل  بطالن وبعد Pفاطمـــة ولد من المهدي اإلمـــام
علي بن الحســـن ولد من انه (أي الوحيـــد إلثبـــات ذلـــك
يبقى ال السنة) أهل من جملة عليه كما عليهما الســـالم

.Qاإلمام الحسين ولد من المهدي يكون أن إال
وقلت له: (صالح) نظرت إلى

فضحك اإلمـــارات. إلى معك حقائبنـــا هيـــا نحزم
وقال:

أتم على فانـــا كال، معكم؟ امـــزح باني تعتقـــدون
ألني إقامتكم، ومدة نفقات ســـفركم لتحمل االستعداد
أيامه تكون فمن يكون صديقًا لكم هذا شـــرفًا لي اعتبر

رابحة. كلها
االبتســـامات اختلطـــت فيه بهيج جـــو عـــم المكان
الغد بالحاج في نلتقي علـــى أن البعض لبعضنا بالدعاء

إلى الخليج. وصديقي أنا وأوالده لمرافقتنا

قناديل مهدوية قصرية: قصة
السيد طارق الصاَّـ

المهدوي األدب

أسعد أبو



Q إصدارات حول المهدي
أم صراع جدلية الظهور.. عالمات

مستقبل؟ تحديات
اإلمام فـــي التخصصية الدراســـات عن مركـــز
جدلية  الظهور (عالمـــات كتاب Q  صدر المهـــدي
محمد علي (للســـيد مســـتقبل؟) تحديات صراع أم
لعالمات الظهور قـــراءة فيه المؤلف تناول الحلـــو).
الراهنة، أســـاس المعطيـــات علـــى وتنظيـــرًا لهـــا
والبحث عالمـــات الظهور بتنظير تتعلق والدراســـة
لواقع امتـــدادات وكونها التاريخيـــة حـــول جدليتهـــا
الرؤى واالرهاصات خاللها بعض من يفرز محسوس
  Q اإلمام وتبشر بظهور تنذر لتكون عالمات ظهور
تحديات مســـتقبلية ســـتكون العالمات هذه ـ على أن
ســـواء منها الشـــائعة االنظمة والمفاهيم لكثير من

االجتماعية او األخالقية. أو السياسية
التـــراث المهدوي إلـــى الباحث وقـــد تطـــرق
منهم، عالمًا عشر وعّدد أحد لدى علماء الســـنة
اإلمام أخبار عنـــده تواترت مـــن ثم أورد أســـماء
آراء وافقـــت آراؤهم الذين إلى المهدي وتطـــرق

الشيعة.
وشـــروط الظهور عالئم عـــن بعدهـــا تحدث
وغير العالمـــات الحتميـــة بيـــن الظهـــور وقـــارن

منها. الحتمية فّصل ثم الحتمية،
الربع  قطع مـــن ١٥٨ صفحة وقع الكتـــاب في

. ١٤٢٩هــ الرابعة سنة وطبع للمرة

حروف (٩) من المكّونة السّر كلمة الحديثين الشريفين واستخرج كلمات حروف على خّطًا ضع
.Qالحّجة اإلمام ُاّم اشترى الذي الرجل لتعرف اسم

قال: _ اهللا؟ يا رســـول _ _ وِلَم له: _ فقيل _ غيبة)، _ _ من _ للغالم بدَّ (ال _ قال (ص):
يخاف _ القتل). _)

تهم). على _ محجَّ _ للمقيمين _ غيبته _ طوبى _ في _ (طوبى _ للصابرين ...
*   *   *

عن الكلمة الضائعة ابحث

هو  كما وســـخي Q كريم المهـــدي االمـــام
.K وأجداده آبائه حال

المحتاجين قضائه حوائج التاريخ عن لنا ينقل
الحكاية اآلتية: الكبرى عصر الغيبة في

علـــى البحريـــن أهـــل عـــزم جماعـــة مـــن
وبشكل المحتاجين المؤمنين بعض اســـتضافة
وســـاروا حسب واحد منهم، عند كل مرة دوري
ولم أحدهم إلى النوبـــة وصلت الجـــدول، حتى
ذلك من لـــه فحصل يقدمه, شـــيء يكـــن لديه
وفي إلى الصحراء، فخرج بأحزانه شديد حزن
وصل ولما منه، يدنو شخصًا رأى الليالي بعض
(وسماه الفالني إلى التاجر إذهب له: قال إليه
بن الحســـن: محمد لك يقول وقل له: باســـمه)
ثم لنا نذرتها كنت دينارًا التي عشر اإلثني إدفع

ضيافتك. واصرفه في المال منه اقبض
وبّلغ التاجـــر، إلـــى فذهـــب ذلـــك الرجـــل

ذلك الشخص. الرسالة عن

لـــه فقـــال
لك: أقال التاجر:

الحســـن بن محمد
بنفسه؟

قال: نعم.
التاجـــر: فقـــال

تعرفه؟ وهل
ال. الرجل: قال

التاجـــر: فقـــال
صاحـــب هـــو ذاك 
 Qوالزمان العصر
هذا نـــذرت  وكنـــت
ثـــم لـــه، المـــال 
الرجل أنـــه أكـــرم
وأعطاه البحراني
وطلـــب المبلـــغ

الدعاء.... منه

معاجز من
Qالمهدي اإلمام

.Q سليمان عصا موسى وخاتم ومعه يوسف يكون عليه قميص خرج Q إذا القائم إن .١
ألف  وجل أجر اهللا عز أعطاه قائمهــــم غيبة K في البيت أهل على والية ثبــــت ٢. إن مــــن

وأحد. بدر شهداء من شهيد
من  وصفوة إبراهيم من ومصطفى نوح من وذخيرة آدم من Q بقية المهدي اإلمام إن .٣

.Nمحمد
المالئكة. أجناد يأتيه ثم Qجبرئيل Qالمهدي يبايع من أول إن .٤

تــــــــــــعلم هل

اِّـركز نشاطات

التالية: بالنشاطات الحج في موسم السالم المهدي عليه االمام في الدراسات التخصصية مركز قام
الحج. في موسم المسابقة المهدوية .١
الحج. موسم في المهدوية الندوات .٢

الحج. موسم في المهدوية الصحيفة .٣

المهدوية المسابقة
عليه  المهدي حول اإلمام سؤاًال ٤٠ احتوت على والتي المهدوية المسابقة الحج موسم في أقام المركز
مضافا  العراقية الحمالت في الكرام الحجاج على من المســـابقة ٥٠٠٠ نســـخة بتوزيع قام حيث الســـالم
عبارة وهي الفائزين إلى جائزة (٥٠) قدمت كما وغيرها الدول األوربية فـــي الجاليات من إلـــى العراقيين

عن:
ريال سعودي. منها(٣٠٠) كل مبلغ جوائز (١٠) .١

ريال سعودي. منها(٢٠٠) كل مبلغ جوائز (١٠) .٢
ريال سعودي. منها(١٠٠) جائزة مبلغ كل (٣٠) .٣

العليا رئيس الهيئـــة فيـــه قدم رســـمي وذلـــك باحتفال
الجوائز المولى تقي ســـماحة الشـــيخ محمد للحج والعمرة

فيهم. التي القاها بعد كلمته للفائزين

المهدوية الندوات
العصر لصاحب للظهور المقدس منطلقا باعتبارها المكرمة مكة تتضمنها الموقعية التي من انطالقا
الترويج في فاعـــل للمركز دور وجـــورا كان ظلما ملئـــت أن بعد قســـطا وعدال األرض يمأل والزمـــان الـــذي
ربط ملحوظ في تأثير لـــه كان وغيرها مما العراقية الحمالت فـــي الحجاج أوســـاط بين للثقافـــة المهدوية
كل فيها الحج حاضر موســـم في مهدوية ندوات المركز أقام حيث الحاضر وإمامها الغائب بقائدها األمة

السادة: من
اإلشكوري. السيد أحمد سماحة .١
الموسوي. عالء سماحة السيد .٢

القبانجي. محمد السيد سماحة .٣
جعفر الحكيم. سماحة السيد .٤

الحسيني. السيد رشيد سماحة .٥
بحر العلوم. علي محمد سماحة السيد .٦

(١٠) الندوات وتضمنـــت
(٣٠) لثالثيـــن محاضـــرات
حمـــالت الحجاج حملة مـــن

وغيرهم. العراقيين

المهدوية الصحيفة
المهدوية الثقافة ونشـــر المهدوي الصحيح الفكـــر تأصيل وهو أال المركز تأســـيس من تأكيـــدا للهدف
في للمركز كان المنهجي والطرح العلمية األسس يعتمد الذي المستوى إلى المهدوي بالوعي والرقي الحقة
يتضمن عدد كل أعداد أربعة من بهذا الجانب تعنى صحيفة مهدوية اصدار في ملحوظ نشاط الحج موسم
الحجاج  على ووزعت (١٠٠٠ نسخة) عدد كل من المهدوية،حيث طبع مختلف الموضوعات في صفحات ٨

الحج. في موسم وغيرها القوافل العراقية في

لعام ١٤٢٩هـ الحج موسم َّـ
اِّـنورة) واِّـدينة اِّـكرمة (مكة

زيارة رئيس
الشيعي الوقف ديوان

اِّـركز إُّـ

التخصصيـــة مركـــز الدراســـات ضمـــن برنامـــج
ســـماحة اســـتقبل المهدويـــة بالنشـــاطات  الخـــاص 
السيد ســـماحة المركز مدير القبانجي محمد الســـيد
وقدم الشـــيعي، الوقف ديوان رئيس الحيدري صالـــح
الحيدري السيد لســـماحة المركز شكره مدير الســـيد
ديوان من االهتمام التي تدل علـــى الزيـــارة علـــى هذه
في الفاعلة الحوزويـــة بالمؤسســـات الوقـــف الشـــيعي
الســـيد اطلع زيارته وأثنـــاء الســـاحة الفكرية، هـــذا
يقوم التي الحثيثة على الجهود الزائر الوفد القبانجي
مختلف وعلى المهدويـــة الحركة رفد فـــي بها المركز
النيـــرة واالطروحـــات الناضجـــة األصعـــدة باالفـــكار
والكتابـــات التي النشـــاطات  من العديد واطلـــع علـــى

المركز. اصدرها

                                       

الحســـن بـــن محمـــد  االمـــام ولـــد 
وأشبهت العســـكريL في ســـنة ٢٥٥هـ،
مع موســـىQ. عـــاش النبـــي والدة والدتـــه

أن  العســـكريQ الى الحســـن ابيـــه االمام
فكان عمره الشريف ٢٦٠هـ عام استشـــهد
هنا بـــدأت مرحلة ومن ٥ســـنوات، يقارب
وهي االمة وحيـــاة االمام حياة فـــي جديدة

الغيبة. مرحلة
ويراد االنظار عن التــــواري هي الغيبة:
انظار  المهــــديQ عن االمام غيبة هنا بهــــا

الناس.
عنوان خفاء انها بمعنى وصرح العلمــــاء
غيــــر كشــــخص فهــــو االمــــام دون شــــخصه

غائب.
وكبرى: صغرى إلى الغيبة تنقسم

أربعة  لإلمامQ نواب كان الصغرى وفي
وهم: الشيعة بمواليه خاللهم من ارتبط

االســــدي العمري ســــعيد عثمــــان بن -١
(٢٦٤ _ ٢٦٥هـ). توفي

العمري  ســــعيد بن عثمان بن ٢- محمد
٣٠٥هـ. سنة توفي االسدي

بحــــر  ابــــي بــــن ٣- الحســــين بــــن روح
٣٢٦هـ. سنة توفي النوبختي

توفي سنة  الســــمري محمد ٤- علي بن
٣٢٩هـ.

األعلى الديني المرجع سماحة قال
الوارف)  ظله السيستاني (دام العظمى السيد اهللا آية

ظهوره  يكون يظهـــر اإلمـــامQ حين ان
الواضحة والمحجة البالغة بالحجـــة مقرونًا
بعنايتـــه محفوفـــًا الظاهـــرة، واألدلـــة 
يخفـــى ال حتـــى بنصـــره ســـبحانه، مؤيـــدًا
وال يضل طالب للحق عن حجتـــه مؤمن على
فال يضلّن ذلك في اســـتعجل فمن ســـبيله،
بعجلة يعجل ال ســـبحانه اهللا نفسه،فإن إال
الدين أمـــور أن المرجع في كمـــا عبـــاده.

المتقون  العلماء غيبتهQ هم زمان في
والعمل، فـــي العلـــم أمرهـــم مّمـــن ُاختبـــر
والضـــالل، كما الهـــوى عن وعلـــم ُبعدهـــم
الغيبة عصر منـــذ الطائفة هذه جـــرت عليه
أن شـــك في وال هذا. عصرنا إلى الصغـــرى

منه  االمـــامQ والقرب طاعة إلى الســـبيل
الشـــريعة بأحكام االلتـــزام هو ونيل رضـــاه
عن واالبتعاد والتحلي بالفضائـــل المقدســـة
من المعهودة الســـيرة وفق والجري الرذائل
أهل وسائر المذهب وأساطين الدين علماء
منذ عليها يســـيرون يزالون التي ال البصيرة

.Kاألئمة زمن

الشـــيخ  يتحـــدث االثـــر  منتخـــب  فـــي 
المولد. خفاء سر عن الكلبايكاني

بني أن هـــو والدته - الســـر فـــي خفـــاء
المروية االخبـــار مـــن علمـــوا العبـــاس لمـــا
البيتK أن  أهـــل مـــن واالئمة عن النبـــي
األئمة،  مـــن عشـــر المهـــديQ هو الثاني
ويفتـــح عـــدًال، األرض يمـــأل الـــذي وهـــو 
الجبابرة، دولـــة الضاللة، ويزيل حصـــون
شـــرقها األرض ويملك الطواغيت، ويقتـــل
بقتله، نـــوره إطفاء أرادوا وغربهـــا،
والقوابل والجواســـيس العيـــون فلذا عينـــوا
أبي والد الحجـــة اإلمام بيـــت عن للتفتيـــش
يأبى ولكن ،Qمحمد الحســـن العســـكري

عزوجل نوره، فأخفى يتـــم إال أن اهللا

الناس، عـــن نرجس حمـــل أمـــه
ســـرًا القوابل المعتمـــد بعث أن حتـــى نقلـــوا
ســـيما هاشـــم بني دور يدخلن وأمرهـــن أن

أي وقت  في اســـتئذان العسكريQ بال دار
وخبره، حاله واستعالم لتفتيش أمره كان،
يجري إال أن اهللا وأبى شيء، على يقفن فلم

موسى. نبيه سنة حجته في

                                       

النيابة؟ فكرة ايجاد موجبات هي ما
افعاله في هللا تعالى ان بفهم الجواب يفهم
الرباني اللطف اقتضاها وحكم مصالـــح بعبادة
عنـــه اال ينهـــى وال بشـــيء يأمـــر فهـــو تعالـــى ال
بالعقول تـــدرك ال المصالح هـــذه وان لمصلحة
اقتضتها التـــي االفعـــال هـــذه القاصـــرة ومـــن
االمام تغييب بالعبـــاد لطفـــًا االلهية المصلحـــة
اخبارها  تواترت التي الغيبة المهديQ  وهـــذه
ضرورات من ضـــرورة كبار العلماء بها وصـــرح
االمام يدير معها فكيف .Kالبيت اهل مذهب

الرسالة؟ واجب ويؤدي االمة شؤون
يديـــر  نظـــام يوضـــع   كان مـــن الالبـــد ان
نظام فـــكان االمـــة شـــؤون خالله االمـــام مـــن
فلحتمية الغيبة وضرورة بديـــل. خير النيابة
فكان نظام من بدليـــل، بـــد ال ادارة الكـــون
االمام خالله من يؤدي طريق امثل النيابة

القيادي. دوره
النائب بموجبه يقوم تفويـــض هي فالنيابة
وليـــس هذا عنـــه المنـــوب ببعـــض أو كل مهـــام
تجلت بل الغيبة عصر ابان اســـتحداثيًا النظام
كان االئمةQ ممن  الغيبة,اذ عصر صورته في
النظام  هذا يعتمدون  Qالمهدي االمام ســـبق
اصقاع في المنتشـــرين ثقاتهم بعض من خالل

االسالمية. البالد
تعني االمـــام عـــن الخاصـــة اذن فالنيابـــة
اال لمن يتأتى ال وهذا االمام النائب مقام قيـــام
والورع واالمانة الوثاقـــة درجات اعلـــى كان في
الى االهواء االنصياع وعـــدم والكتمان والتقوى

.Qاالمام دون باالمر او االستقالل

الديني المرجع العظمى اهللا اية سماحة قال
الوارف) ظله سعيد الحكيم (دام محمد الكبير السيد

سفير انه يدعي علىمن رده معرض في
:Qاالمام الناس من قبل الى

فال دليـــل الـــى تســـتند كل دعـــوى ال

أمرًا االدعاء كان لو حتى مدعيها من تقبل

هـــذه الدعاوى بمثل لـــه فكيف ال أهميـــة

سببًا للضالل والفرقة. تكون التي الخطيرة

التالية: ولتوضيح الصورة نذكر األمور
 Qاالمامالحجة مدعيرؤية األول: إن

الناس الى عنه إليصالها المعلومات وأخذ
وأوليائه  رســـوله وعلى علـــى اهللا مجتـــرئ
رواه  الـــذي توقيعه أعلنـــهQ  فـــي وراٌد لمـــا
وأذعنوا عليه واعتمدوا كتبهم في أصحابنا
النائب الى المنتظر االمـــام ما كتبه له وهو

وهو: Gمحمد السمري بن الرابع علي
بن علي يا الرحيم. الرحمن اهللا (بســـم
أجر إخوانك فيك اهللا أعظم السمري محمد
فاجمع ســـتة أيام وبين بينك ما ميت فإنـــك
مقامك بعد الى أحد فيقوم توص وال أمـــرك
إال ظهور فال التامة الغيبة وقعت فقد وفاتك

تعالى ذكره... اهللا إذن بعد

اهللا آية ســـماحة قـــال ســـؤاٍل فـــي جواب عن
الوارف): ظله الروحاني(دام صادق محمد السيد العظمى
حين و يظهر المهدي أن اإلمـــام
مريـــم بـــن عيســـى الظهـــور ينـــزل
ويقتـــدي باإلمـــام ، و  مـــن الســـماء
لّما يذعنـــون رؤية عيســـى بعد المســـيحيون
و االسالمي، الدين يعتنقون و هو انه يرون
المهدي فيخرج اإلمام عند يجتمعون اليهود
الجبال بعض في المدفونة التوراة الواح لهم
فال عالئمه أوصاف اإلمام و فيها فيجـــدون
عن و اإلسالم. دين يعتنق و إّال يهودي يبقى
الســـفياني ُبعث اذا اإلمـــام أميرالمؤمنيـــن
الشـــام أهل بلغ ذلك بالبيداء و به فُخســـف
و فبايعه المهـــدي خـــرج قد قالـــوا لخليفته
اليه فيرســـل قتلناك إّال أدخل فـــي طاعته و
ينزل حتى المهدي اإلمام و يســـير بالبيعة
تدخل و الخزائن اليه ُتنقل و المقدس بيت
و المشرق و أهل المغرب و والعجم العرب
قتال... وغيرهم في طاعته من غير الروم
معها يبقى ال التي العالئم ذلك من الى غير

الى دليل عقلي. ال تحتاج و شبهات

                                       

نيابتهم: النواب بها اثبت التي االدلة
او   Qاالمام نفـــس من امـــا ١. الوصيـــة

السابق. السفير من
(في  وجمهـــور الطائفة فقهاء ٢. اتفـــاق

عصرهم) عليهم.
منهم. حصلت التي الكرامات .٣

هي: النائب يؤديها التي الوظائف
الفقهيـــة  االســـئلة  عـــن االجابـــة   .١
والى االمام من نقلها طريق عن والعقائديـــة

الناس.
وصرفها الشرعية الحقوق ٢. إستالم
بمصالـــح والقيـــام مســـتحقيها،  علـــى 
بغياب تفـــوت المصالح ال حتـــى المجتمع

المصلح.
والتصدي االنحـــراف مواجهة .٣
وفضـــح والنفعييـــن للمنحرفيـــن

الكاذبة. ادعاءاتهم
. الكبرى الغيبة لقبول الناس إعداد .٤

اإلمامQ للمناطق  بأمر وكالء نصب .٥
فيها النواب ال يتواجد التي االخرى الشيعية

(السفراء).

ال يشـــعروا  أن المؤمنين على أوًال: ينبغي

العصيبة للظـــروف نتيجة واالحباط بالفشـــل
قد عّزوجل بها، فـــإن المولـــى التـــي يمـــّرون
وأعظمها، أشـــرفها نعمه من أفاض عليهـــم
الحديث البيـــتK، ففـــي أهل وهـــي واليـــة
شكى لإلمام الشـــيعة من رجًال أن الشـــريف
وآالم،  مآســـي مـــن به الصـــادقQ مـــا نزل
البيت؟  أهل واليتنا تعدل فقالQ: <بم
فيها، ومــــا بالدنيا أعدلهــــا فقــــال: ال

ال دّرة هنـــا وبيدك فقـــالQ: إنك تخرج من
ثم تشكو!> تعدلها بالدنيا وما فيها

عند بالصبر يتحلّـــى أن للمؤمن فينبغـــي
يزداد وأن المصائـــب واشـــتداد نـــزول البالء

بصيرة في دينه.
ال تكون غيبة اإلمامQ  سببًا ثانيًا: أن

فإن اإلمامQ وإن  وضياعها، األمة لغيبة

أبصارنا، عن الشـــريف بشـــخصه كان غائبًا
بشـــؤون ويهتم المؤمنين مصالح يرعى إال أنه
كالشـــمس خلف  أنه الديـــن، ففي الحديـــث
االعتقـــاد باإلمام يكون أن فينبغـــي الغيـــوم،

العمل باألحكام. باعثًا على Qالمهدي

يّدعــــي بمــــن ســــماحتكم رأي  هــــو  مــــا 
الحّجةQ ويأخــــذ علومه  باإلمــــام االتصــــال
المنام؟ أم باليقظة كان سواء مباشرة، منه
يكون وال بدعواه، اعتبار ال تعالى؛ بســــمه
فضًال نفســـه قولـــه مجزيـــًا بالنســـبة إلى أعمال

 Qبحضرته يمكن التشــــّرف غيره، نعم عن

مثل هذه يّدعي ال ولكّنه األوحدييــــن، لبعض
العالم. واّهللا أمره، ويخفي األقوال،

والسفارة، البدعة أهل من أحد سّلم إذا
يجب رّد السالم؟ هل

فال كذلك، األمر كان إذا تعالى؛ بسمه
واّهللا العالم. وتحّيته، سالمه رّد يجب

اإلمــــام بغيبــــة االعتقــــاد يجــــب  هــــل 
المهديQ؟

االعتقاد يجـــب نعـــم، تعالى؛ بســـمه
زمانه مات إمـــام يعرف لم فمن بذلـــك،

العالم. جاهلية، واّهللا ميتة

الرابع الســــفير الغيبة الكبرى بوفاة بــــدأت
من شعبان النصف الســــمري في محمد علي بن
الغيبــــة الصغرى حققت ان ٣٢٩هـ، بعــــد ســــنة
اهللا ياذن ان الى الغيبة هذه اهدافها,وتســــتمر
المنتظر عندما يسند المهدي تعالى بظهور وليه
كافة انه ويعلن للناس الى الكعبة ظهره الشريف
االلهي بتحقيق العدل ونشــــر الوعد ظهر ليحقق

القسط.
Kاالئمة عن الفقهاء نيابة مرجعية

الكبرى الغيبة عصر خصائص اهم من ان
الفقهاء(بعد إلى األئمة مــــن المرجعية انتقال
وهي تمهيدية بمرحلة االمامية الشيعة مرت ان
،Qاإلمام المنتظر من بأمر الخاصة) النيابة
الحوادث لذلك التوقيع المشهور (وأما يشهد كما
فإنهم حديثنا، رواة إلى فيها فارجعوا الواقعــــة

حجة اهللا). وأنا حجتي عليكم
لحل  الوحيد المرجــــع هــــم  فــــكان الفقهاء
ذلك منذ الشــــيعة تواجه المشــــاكل التي كانــــت

هذا. يومنا إلى الحين
المســــؤول المجتهد المرجـــع: هو الفقيه
المؤمنون  يحتاج الشرعي الذي الحكم بيان عن
أكد وقد ومعامالتهــــم. عباداتهــــم معرفتــــه في
أي يبدأ حيــــث الحقيقة، هــــذه الفقــــه اإلمامي
مكلف كل على يجب العبارات: بهذه فقهي كتاب
الضروريات فــــي غير االجتهاد مرتبة غيــــر بالغ
المســــتحبات في ومعامالته، ولو من عباداتــــه
أو محتاطا، والتقليد يكون مقلدا والمباحات أن

معين. فقيه مستندا إلى فتوى العمل هو

الصالة: يقتدي به في المسيح
األولــــى أن علــــى اتفــــق العامــــة والخاصــــة
إمام أن وروي األفضــــل، هو بإمامــــة الجماعــــة

أفضلكم. فقدموا وافدهم، القوم
ظهوره عنــــد أنــــه وروى العامــــة والخاصــــة
الدنيا، إلى الســــماء المسيح من ينزل عيســــى

ويصلي خلفه!
اهللا، ومحيي وروح اهللا كلمة عيسى أن فمع
وهو اهللا، بإذن واألبرص األكمه الموتى ومبرء
والوجيه عند الرســــل، مــــن رابــــع أولي العــــزم
صالته التي في أنه إال المقربيــــن، اهللا، ومــــن
باإلمام يأتــــم ربــــه، هــــي معــــراج المؤمــــن إلى
بلســــانه،  تعالــــى  اهللا ويخاطــــب  Qالمهــــدي
به ويقتدي ربــــه، وبين بينه ويجعلــــه واســــطة
ويجاهد ســــجوده، و وركوعه وقعوده في قيامه
الحقة والحكومة الدولة ريب أن وال يديه، بين
والعــــدل الحــــق أســــاس قائمــــة علــــى اإللهيــــة 
حقه من تقديم يقتضي الذي بالفضل والترجيح
لم منه أعلم هو قوما وفيهم من أم (من التقــــدم

أمرهم إلى سفال يوم القيامة). يزل
أخبار في البيان ذكــــر الكنجي في كتابــــه-
ثبتت ممــــا األخبــــار وهــــذه صاحــــب الزمــــان-
ترويها وكذلــــك الســــنة، عند طرقهــــا وصحتها
من هــــو اإلجماع الشــــيعة علــــى الســــواء، فهذا 

اإلسالم. أهل كافة

والناس اهللا ســـددهم يلتقي العلماء هل
مع باقي االئمة K؟ او Qالعصر امام مع
بولي التقى احد إذا ســـبحانه بســـمه
احدًا يـخبر له ان اهللا االعظم فال يجوز

 Qالوكالة منه او اللقـــاء ادعى بذلك ومن

الهادي. فكذبه واهللا
يمكننا  المهديQ كيف لالمام بالنسبة

؟ به عالقتنا توثيق مستبصرين و كمسلمين
منطلق أن تعلم ينبغي أن سبحانه بسمه
العقيدة ترســـيخ العبد وبين اهللا بين العالقة
منطلـــق أن ، كمـــا ســـبحانه الصحيحـــة بـــه
 Nاألعظم وبين النبي المســـلم بين العالقة
ضمن المعرفة النفس في ترسيخ العقيدة هو
بين العالقـــة منطلـــق بالنبـــيN، وهكـــذا

.Qالمنتظر المولى اإلمام

المهدوية التربية كتاب من املوسويمستل محسن


