
بحــوث ومقـاالتللرد على ما يثار من تشكيكات وشبهات في العقيدة المهدوية من على شاشات الفضائيات المأجورة / فضائية )المستقلة( نموذجًا.

التمهيد للغيب����ة ظاهرة متقدمة في التراث 
اإلس����امي ونس����تطيع ان نق����ول ب����أن التمهي����د 
لإلم����ام المهديQ ولغيبت����ه أساس����اً يعود إلى 
عصر الرس����ولN إال ان ه����ذه الظاهرة أخذت 
في االتس����اع والوضوح تقريبا ف����ي عصر اإلمام 
الرضاQ ثم في عصر اإلمام الجوادQ ثم في 

عصر اإلمام الهاديQ حيث بدت أكثر وضوحا 
وأش����د نصوع����اً من ذي قب����ل، ونح����ن نجد في 
ظاهرة التمهيد وجهين الوجه األول هو التمهيد 
لمي����اد اإلمام المه����ديQ، والوجه الثاني هو 
التمهي����د للغيب����ة، علماً ان هن����اك تمهيدات لها 

.Nمن قبل األنبياء واألولياء قبل نبينا
إن اإلم����ام المه����ديQ يتمي����ز بخصائص 
ذاتي����ة وظ����روف زماني����ة وأم����ور تخ����ص أفعاله 
واألح����داث الت����ي تج����ري مع����ه وان ه����ذه األمور 

اقتضت بمجموعها التمهيد له. 
وبالنس����بة للخصائ����ص الذاتي����ة فإنه يأتي 

على رأسها: 

صي����ة  لخصو ا
مس����ألة  األول����ى: 
فان  العم����ر،  طول 
تس����تطيع  األم����ة 
بيس����ر  تتقب����ل  ان 
إمام����ة  وبس����هولة 

إمام وبش����كل طبيعي إذا كان عمره ال يخرج عن 
الحد المتعارف اما وقد اقتضت الحكمة اإللهية 
مس����ألة طول العمر فقد اقتض����ى األمر التركيز 
الش����ديد واالهتم����ام والعناية العظمى بمس����ألة 
إمامة اإلمام المه����ديQ أكثر مما اقتضته في 

 .Kغيره من االئمة
اإلمام����ة  مس����ألة  الثاني����ة:  الخصوصي����ة 
م����ن  ظاه����رة  المبك����رة  فاإلمام����ة  المبك����رة، 
الظواه����ر الت����ي ال يعتقد اإلنس����ان بها بس����هولة 
وبس����رعة، فاحتاجت هذه الظاه����رة أيضاً إلى 

تمهيد.

روي عن رسول اهللN أنه قال: )سيأتي قوم 
من بعدكم، الرجل الواحد منهم له اجر خمسين 
منك���م(، قالوا يا رس���ول اهللN نح���ن كنا معك 
 :Nبب���در واحد وحنين ونزل فينا القرآن، فقال

)إنكم لو حملتم ما حملوا لم تصبروا صبرهم(.
ان مصطل���ح االنتظ���ار في الفكر اإلس���امي 

وباألخ���ص اإلمام���ي من���ه ه���و الترق���ب لظه���ور 
دول���ة الح���ق على يد اإلم���ام المه���ديQ، وهذا 
الترقب يحمل في طيات���ه جوانب عديدة يتحملها 
المنتظِر، وتش���كل هذه الجوان���ب ثقافة متكاملة 
وأسس���اً حضارية يمكن ان يقام عليها بناء الدولة 
المس���تقبلية لإلمام المه���ديQ ألنه من المعلوم 
ان غيب���ة اإلمام الحجةQ يرجع أمرها إلى عدم 

الظ���روف  توف���ر 
إلقام���ة  المواتي���ة 
العالمية،  الدول���ة 
ل���ي  لتا با و
فالمنتظ���رون البد 
ه���ذه  يهيئ���وا  ان 

 Qالظروف التي يمكن ان تساعد اإلمام المهدي
إلقامة هذه الدولة، _دولة العدل_ على كل ربوع 

الكرة األرضية.
ومن هنا نق���ول ان من المهم ج���دا ان يفهم 
المس���لم م���ا ه���و االنتظ���ار، والذي ينس���جم مع 
الثقافة التي نراها في كثير من اآليات القرآنية، 

واألحاديث والروايات الشريفة.

�لثقافة في و�قع �الأمر ال تعني �إال نظام 
�لمعروف و�لمنكر في كل �لمجتمعات

نجد في ظاهرة �لتمهيد وجهين �لوجه �الأول هو �لتمهيد 
لميالد �الإمام �لمهديQ، و�لوجه �لثاني هو �لتمهيد للغيبة

ان مصطلح االنتظار في الفكر اإلسالمي وباألخص اإلمامي منه هو 
الترقب لظهور دولة الحق على يد اإلمام المهديQ، وهذا الترقب 

يحمل في طياته جوانب عديدة يتحملها المنتظِر

تطلق  التي  البائسة  واألصوات  اليائسة  المحاوالت 
وكبيرة.  كثيرة   Kالبيت أهل  مذهب  من  للنيل 
ان  والواقع  التاريخ  أثبته  ما  أكدت  كثرت  كلما  وهي 
أتباع هذه المدرسة المباركة ال يمكن النيل منهم أو 
أصواتهم  إخفات  محاوالت  كبرت  مهما  تحجيمهم 
وإظهارهم بمظهر المعادي للدين، المصنوع على يد 

أعداء اإلسام. 

قناة  أطلقتها  التي  تلك  هي  األصوات  هذه  بين  ومن 
يقول  إذ   ,Kالبيت أهل  )المستقلة( متحدية شيعة 

مدير هذه القناة: 
عقيدتهم  في  حق  على  االمامية  الشيعة  كان  إذا 
باإلمام المهديQ, فلماذا ال يقوم الشيعة االمامية 
بإقناع باقي المسلمين بأية وسيلة عندهم لإلقناع, 
ممن  أشخاص  ثاثة  االمامية  الشيعة  يأخذ  كأن 

يمثلون أقطاب المذاهب األخرى ألجل اللقاء باإلمام 
.Qالمهدي

فإذا شهد هؤالء الثاثة بأنهم التقوا باإلمام المهدي
Q عندها ستقوم )المستقلة( بإعداد حلقات خاصة 
النزاع  ينهي  مشترك  بيان  الجميع  عن  ويصدر  لهم 

.Qبين المسلمين في قضية اإلمام المهدي
والجواب عن ذلك يقع في محاور عدة:

أزمة الثقافة املعاصرة والحاجة إىل املنقذ

اآلثار األخالقية لالنتظار

مقدمة:
)الممهدون  حركة  ان  األولى  الحلقة  في  عرفنا 
والتكتم  السرية  تعتمد  حركة  هي  المولوية( 
أتباعها  ألن  بالمولوية  سميت  وإنها  الشديدين 
فيما  واستقامتها  )الولي(  مصطلح  من  يكثرون 
تقوم  الحركة  هذه  وأن  الفتة,  وبصورة  بينهم 
واألحكام  التكاليف  إلسقاط  العلنية  بالدعوة 
إلى  بأيديهم  األتباع  يتحول  وبهذا  الشرعية, 
ارتباطهم  فقدوا  ممسوخين  وأشخاص  آالت 

بمجتمعهم وتمردوا على كل انتماءاتهم, وتخلوا 
عن كل المنظومة الدينية واألخاقية والوطنية 

وحتى العاطفية.
وفي هذه الحلقة سنواصل ما بدأنا الحديث عنه 

فنقول:
وهي  المولوية:  للجماعة  الثانوية  العقائد  ب- 

بعض معتقداتهم وممارساتهم ومنها:
1- يؤمنون بأنهم خارقون ومحروسون من اإلمام 

واليماني والموالين.

2- عند الزيارة ال يزورون المراقد المقدسة.
- ال يهتمون للصاة ومواقيتها ويتعاملون معها 
كلمات  بضعة  فيها  ورقة  يقرأون  فهم  بإهمال، 
عن  مجزية  عندهم  تعتبر  الصاة  فترة  في 

الصاة.
جدًا  قريب  المهدي  ظهور  يوم  إن  يدعون   -4

ويكون في الكوفة في يوم حظر للتجوال.
5- يدعون إن اليماني موجود بينهم وهو إنسان 

بسيط وفاح.

�إىل �أحمد عبد �ل�سادة:
نشرت صحيفة الصباح العراقية في عددها 1887 
الصادر في 10 شباط 2010 ميادي وتحت عنوان 
>وقود الخرافة للكاتب احمد عبد السادة< كامًا 
اإلمام  قضيّة  في  المسلمين  عقائد  مع  يتنافى 
الدينية,  المرجعيات  على  ويتجاوز   ,Qالمهدي
الشخصيّة  لمصالحها  القضية  باستثمار  باتهامها 
هي  القضيّة  هذه  أّن  مع  المنبر,  خال  من 

خرافة. 
ونوجه كامنا هنا إلى أحمد عبد السادة فنقول: 

باهلل  يؤمن  والمسلم  مسلم،  بانك  يوحي  االسم 

وكتبه ورسله، ومن كتبه القرآن، والقرآن يقول: 
لِْلمُتَّقِينَ *الَّذِينَ  فِيهِ هُدىً  رَيْبَ  اْلكِتابُ ال  )ذلِكَ 
رَزَْقناهُمْ  وَمِمَّا  الصَّاَة  وَيُقِيمُوَن  ِباْلغَيِْب  يُؤْمِنُوَن 

يُنْفُِقوَن(.
وهو يخبر بصريح اآليات )َأنَّ األَْرْضَ يَِرُثها عِبادِيَ 
الصَّالِحُوَن( ويخبر بأن شريعة السماء ستطبق في 
يؤمن  والمسلم  صالح،  رجل  يد  على  األرض  ربوع 
بالرسل، والرسول محمدN يقول بحديث صحيح 
متواتر: )لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد لطول اهلل 
ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي 
يمأل االرض قسطًا وعدال كما ملئت ظلمًا وجورًا(، 

وإن كنت شيعيًا فأهل البيت يحدثون شيعتهم باسم 
هذا المنقذ ونسبه وصفاته وحركة ظهوره.

أو  يهوديًا  فكن  شيعي  وغير  مسلم  غير  كنت  فان 
التي  والنصارى  اليهود  كتب  في  وابحث  نصرانيًا 
البشرية  يخلص  الذي  المنقذ  هذا  ظهور  تؤكد 
من الطغاة والظالمين، وإن كنت من المجوس أو 
عبدة النار والهندوس فهم أيضًا ينتظرون المنقذ 

العالمي.
الدعاية  ألبواق  مأجورًا  تكون  ان  إال  يبق  لم 
الصهيونية، أو عميًا للفكر التكفيري، وإال فمن 

أي ملة أنت؟!

1. �كبر معمر في مدينة �لخ�سر
2. �ليقين بالعالمة �سرط �لمعرفة

3. تعرف على �خطر �لتنظيمات �ليهودية )�سهود يهوه(
4. �ل�سيعة في تركيا %34

5. �المام �لمهدي و�لطو�ف حول �لكعبة

ان من أه���م ما يميز المجتم���ع المعاصر 
ه���و أزم���ة الثقافة، وأزم���ة الثقافة ه���ي التي 
تولّ���د ف���ي المجتم���ع المعاصر أزم���ة الهوية، 
فقد وردت إش���ارة إلى ه���ذه األزمة في العصر 
األخير م���ن تأريخ اإلنس���ان وال���ذي يعبَّر عنه 
ب�)آخ���ر الزم���ان(، وجع���ل ذل���ك م���ن عائم 
ظهور المهديQ إذ ورد في الحديث المتواتر 
 ،Qان م���ن جمل���ة ما يس���بق ظه���ور المهدي
هو أن المجتمع البش���ري ينقلب فيه المعروف 

منكراً والمنكر معروفاً.
والثقافة في واق���ع األمر ال تعني إال نظام 
المعروف والمنكر في كل المجتمعات، وتعني 
ان ه���ذا المجتم���ع يرى بعض األش���ياء منكرة 
وي���رى بعض األش���ياء معروف���ة، أي أن عنده 
نظام القيم أو النظام الذي على أساس���ه تبنى 
هذه المعرفة الثقافية ؛ وهذه القيم هي ثقافة 
المجتم���ع، وحينما يختار مجتم���ع ما طريقة 
خاصة في الحياة، إنم���ا يختار هذه الطريقة 

الن له قيماً يقيِّم على أساس���ها األمور، فيرى 
األش���ياء معروفة ويرى أش���ياء أخرى منكرة، 
في���رى أن هذه الطريق���ة من العي���ش معروفة 

وغيرها منكرة.
إنما يختار اإلنس���ان هذه الطريقة ويترك 
غيره���ا ألن���ه يراها أفض���ل، ألن���ه يراها هي 
المع���روف وان غيرها ه���ي المنكر، وهذا هو 

الذي يبني ثقافة اإلنسان.
فحينم���ا نقول أزم���ة ثقاف���ة ال نعني عدم 
وج���ود ثقاف���ة وال نعن���ي األمي���ة، فق���د يكون 
المجتم���ع مجتمع���اً متط���وراً ولكن���ه ذو ثقافة 
متخلفة، والعكس صحي���ح، وبمعنى آخر إذا 
وج���د مجتمع قد جعل المع���روف منكراً وجعل 
المنكر معروفًا، يكون هذا المجتمع قد ابتلى 
بأزم���ة الثقافة، وحينما يبتلى المجتمع بأزمة 
الثقاف���ة يبتلى بأزمة الهوي���ة, وإننا نجد ذلك 
حينما نراجع المجتمعات المعاصرة، س���واء 
أو مجتمع���ات  منه���ا،  الغربي���ة  المجتمع���ات 

المسلمين،نجدها خاضعة لهذه الثقافة التي 
تحكم العالم، وقد تختلف مجتمعاتنا شيئاً ما 
عن المجتمعات الغربية في ذلك، لكن الصفة 
العام���ة أو الثقاف���ة العامة الت���ي تحكمها؛ هي 

نفس الثقافة التي تحكم المجتمع الغربي.
ه���ذه الثقافة الت���ي تحكم العال���م اليوم؛ 
نجدها ثقافة تعتبر أم���وراً من المعروف، مع 
ان الضمير البش���ري والعقل اإلنس���اني يحكم 
بداه���ًة أنها ال يمك���ن ان تك���ون معروفاً. وعلى 
سبيل المثال )اإلثارة الجنسية العامة(, فإنه 
ال يوجد عقل سليم وعلى مدى تأريخ اإلنسان، 
من���ذ ان ول���د على هذا الكوك���ب وحتى اليوم، 
يؤمن بان اإلثارة الجنسية العامة )يعني تعميم 
اإلثارة في المجتمع( تخدم المجتمع والبشرية 

إطاقاً.

صليب���ي  مخط���ط  ولي���دة  الوهابي���ة 
إنجلي���زي متصهي���ن محكم للقض���اء على 
روح اإلس���ام, وتعمي���ة عيون المس���لمين 
بالزخ���ارف والمظاهر ال غير, وقد كانت 
للوهابي���ة أدوار بارزة في خيانة اإلس���ام 
وتشويه صورته, وسنركز في هذا المقال 
على القضية الفلسطينية وخدمة الوهابية 

لمصال���ح بريطانيا ومن ورائها الصهيونية 
وسندعم ذلك بأفعال الوهابية وأقوالهم, 
ونشرك القادة مع العلماء للترابط الوثيق 
بين القيادة والعلماء منذ ساعة نشأة هذه 
الحرك���ة الخبيثة حي���ث ال انفصال بينهما 

في التوجه.
�لوهابية ع�سا �ل�سليبية �لمت�سهينة

بعد ضرب حكم الشريف حسين وابنه 
علي بتحري���ض من اإلنكلي���ز لمعارضتهم 
من���ح فلس���طين لليه���ود, أك���دت الحركة 
موقفه���ا المنطبق مع الموق���ف اإلنكليزي 
وذل���ك في المؤتمر الذي انعقد عام 1926 

للنظر في أسلوب حكم الحجاز,... 

_ اإلصاح مف����ردة تهفو له����ا القلوب وتنعقد 
عليها اآلمال.

_ ف����كل ثورات العالم قامت على مبدأ إصاح 
حاضره����ا والنه����وض بالمجتم����ع لتحقي����ق أفض����ل 

األهداف. 
_ إس����اميًا, وبي����ن الحي����ن واآلخ����ر يخ����رج 
مصلحون هدفهم رفع تراكم الفهم الخاطئ للدين 
من اجل إصاح المنظومة الدينية, فيوفق البعض 

إلصاح جزئي ويخفق البعض اآلخر.
_ وتبقى مس����يرة اإلصاح تس����ري في عروق 
البش����رية وتهت����ف به نفوس����هم, متمني����ن أن يفرز 
المجتمع للبش����رية مصلحاً يحقق أملها في تحقيق 

هذه األمنية.
_ أما أتب����اع أهل البيتK فلهم مع المجتمع 

حالتان.
أحداهم����ا: وهي ما يتفقون به����ا مع الجميع, 
متمثل����ة بانتظار ه����ذا اإلص����اح باعتب����اره عنواناً 

عالمياً يشترك فيه جميع البشر.
والثانية: وهي ما يختلف����ون بها عن غيرهم, 
وبه����ا تك����ون نظرته����م لهذا اإلص����اح أكث����ر عمقاً 
االنتظ����ار  ه����ذا  يخرج����ون  انه����م  إذ  وش����مولية, 
اإلصاحي, م����ن الحال����ة التجريدية إل����ى الواقع 
العمل����ي المتجس����د في إمام����ة الش����خص المصلح 
م����ن  والكبي����رة  الصغي����رة  عل����ى  رقيب����اً  واتخ����اذه 
األعم����ال, وتجديد العهد له في كونه مصلح الكون 

في كل زمان ومكان.
_ وهك����ذا يعي����ش ش����يعة أه����ل البي����تK مع 
الناس انتظارهم لإلصاح, ويتمايزون عنهم بأن 
اإلص����اح المنتظر عندهم إصاح عالمي ش����امل 
وليس حالة مفهومية تنتظر من الزمان أن يولد لها 
ال����ذي تتحقق به, بل  ان مصلحه����م موجود معهم 
يش����اركهم كل ش����يء, وه����م يدعون ل����ه كل صباح 
ومساء, ويرجون اهلل تعالى ان يظهره ليحقق وعد 

اإلصاح وتحقيق هدف السماء واألرض.
_ ه����ذا ه����و انتظارنا, وينبغ����ي أن يكون على 

مثله تمهيدنا.
بقلم رئيس التحرير
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التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

دور الوهابية في ترسيخ الوجود الصهيوني في فلسطين
كانت للوهابية أدوار بارزة في خيانة اإلسالم وتشويه صورته

سلسلة من األبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف 
ارتباطاتها الخفية لسحق االسالم باسمه

بقلم عبد اهلل القحطاني
الحلقة الثالثة
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الشيخ حميد الوائلي

الشيخ معين دقيقاإلمام الهاديQ يمهد للغيبة

الشيخ محمد علي العباد

الحلقة األولى
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حسن الظالمي

�إقر�أ في هذ� �لعدد



اتبع اإلمام المه����ديQ نظاماً جديداً لجأ إليه 
في غيبته, من أجل إثبات وجوده الش����خصي، وإنه 
ه����و اإلم����ام محمد بن الحس����ن العس����كريQ أوال، 
ولممارس����ة دوره القي����ادي ثاني����ًا، وهو ك����ون النواب 

قنوات االتصال الدقيقة بينهQ وبين شيعته.
وكان ه����ذا النظ����ام ه����و النظ����ام األمث����ل الذي 
أثبت نجاحه على نحو س����بعين عاما تقريباً من عمر 
الغيبة الصغرى، أي منذ استشهاد اإلمام العسكري
Q  ع����ام )260ه��( حت����ى وفاة النائ����ب الرابع علي 
بن محمد الس����مري ع����ام )329ه� ( وبوج����ود هؤالء 
الن����واب، لم تستش����عر الش����يعة الف����راغ الناجم من 

غياب اإلمامQ إبان عهد الغيبة الصغرى. 
إن الق����راءة الدقيق����ة لحي����اة أئم����ة أه����ل البيت 
وس����يرتهمK ترش����دنا إلى أن نظام النيابة لم يكن 
خاصا باإلمام المهديQ، وإنه قد تم اعتماد نظام 
 Lالنياب����ة م����ن عصر اإلمامي����ن الباق����ر والصادق
وانته����اء باإلمامي����ن الهادي والعس����كريL إلى أن 
استقر وتجلى أمر هذا النظام بشكل أوضح في زمن 
غيبة اإلم����ام المه����ديQ، فقد اتخ����ذواK عددا 
من الثقات المخلصين من ش����يعتهم وجعلوهم وكاء 
ونواباً عنهم، يتحركون بإذنهم وبأمرهم ويش����كلون 

قنوات لارتباط بالمؤمنين الموالين.

ويؤي����د ما ذكرناه من وجود وكاء ونواب لألئمة 
المعصومينK ما ذكره الشيخ الطوسي )ت/460( 
حيث قال: ))..وقبل ذكر من كان س����فيرا حال الغيبة 
نذك����ر طرفا م����ن أخبار م����ن كان يختص ب����كل إمام 
ويتولى له األمر على وجه من اإليجاز ونذكر من كان 
ممدوحا منهم حس����ن الطريقة، وم����ن كان مذموما 

سيء المذهب ليعرف الحال في ذلك(( .
إال أن نظام النيابة الذي أنشئ في عصر اإلمام 
المه����ديQ يختلف عما كان عليه ف����ي عصر األئمة 

السابقينQ، ونوضح ذلك من خال اآلتي:
أوال: إن وكاء ون����واب األئمةK  كانوا بمنزلة 
مراجع للناس في المناطق التي كانوا يسكنونها بعيدا 
عن منطقة سكن اإلمام المعصومQ إضافة إلى أن 
األئم����ةK كانوا يقابلون الناس ويش����اهدونهم حتى 
مع وجود هؤالء الوكاء، حيث كان موضع س����كناهم
K معلوما عند عام����ة الناس، ولم يكن هذا األمر 
متواف����را لكافة الناس في م����دة الغيبة الصغرى، بل 
كان محص����ورا بالنواب األربعة وبعض خواص اإلمام

Q، الذين يتمتعون بأعلى درجات الثقة.
ثانيا: إن اإلمامين الهادي والعسكريL عاشا 
في ظ����روف قاس����ية اقتض����ت غيابهما عن الس����احة 
العام����ة نوع����ا م����ا، ل����ذا عما عل����ى تأس����يس نظام 

النياب����ة، وبأوس����ع مم����ا كان عليه في عص����ر األئمة 
الس����ابقينK بحي����ث أنه����مK أرادوا أن يفي هذا 
النظام بالقيام بجميع مهمات اإلمامQ االجتماعية 
والسياس����ية والفكرية والفقهية، ولكن ليس بالشكل 
المس����تقل عن اإلمامQ، وإنما بشكله النيابي، كل 
هذا من أجل تهيئة عقول الناس لقبول مس����ألة غيبة 
اإلمام المهديQ، ولكي ال يكون األمر مستهجنا، 
كان االتص����ال به����م في كثي����ر من األحي����ان يتم عبر 
بعض الموثوق بهم حتى يعودوا شيعتهم فكرا وسلوكا 

.Qعلى غيبة اإلمام
إذن كان نظ����ام النياب����ة ف����ي زمن العس����كريين 
تمهيدا لعصر غيبة اإلمام الحجةQ، بينما كان في 
 Qزمن الغيبة الصغ����رى تمهيدا من اإلمام المهدي

للغيبة الكبرى.
أقسام النيابة:

كما أن غيب����ة اإلمام المهديQ انقس����مت إلى 
مرحلتين )الصغرى والكب����رى(، كذلك النيابة فقد 

انقسمت إلى قسمين:
النياب����ة الخاصة ف����ي الغيب����ة الصغرى,النيابة 

العامة في الغيبة الكبرى.
النياب����ة الخاص����ة: وه����ي أن اإلم����امQ يتخ����ذ 
أش����خاصا خاصي����ن نواب����اً عن����ه ويحددهم باالس����م 

والصف����ات، ويس����هم كل منه����م ف����ي تعري����ف األم����ة 
بالاحق له ، وهم ينوبون عن اإلمامQ في مختلف 

المسائل التي  خولهم إياها .
وال يليق بهذا المقام الس����امي إال من تتوفر فيه 
الصف����ات المطلوب����ة والمؤهات الازمة والش����روط 

الخاصة التي هي :
أ- األمان����ة. ب- التقوى. ج�� - الورع. د-كتمان 
األم����ور التي ال ينبغي إفش����اؤها. ه�� - عدم التصرف 

في القضايا الخاصة بالرأي الشخصي.
و- تنفيذ األوام����ر والتعليمات الواصلة إليه من 

اإلمامQ، إلى غير ذلك من الشروط.
وه����م أربعة وكان����وا جميعهم من علماء الش����يعة 
الزمن����ي  بالتسلس����ل  وه����م  وكباره����م  وزهاده����م 

لنيابتهم:
1- عثم����ان ب����ن س����عيد العم����ري. 2- محمد بن 
عثم����ان بن س����عيد العم����ري. 3- الحس����ين ب����ن روح 
النوبخت����ي. 4- علي بن محمد الس����مري, وهو آخر 

النواب األربعة.
وقد مارس هؤالء األربعة مهام النيابة بالترتيب 
المذكور, فكلما توف����ي منهم أحد خلفه اآلخر الذي 
يليه، بمعنى أنهمS قد حددوا باألسماء والصفات 
وثبتت نيابتهم بالنص عليهم من اإلمامQ، واسهم 

كل واحد منهم بالتعريف بالاحق له، فكان الشيعة 
يرجع����ون إليهم ف����ي أموره����م لما ثب����ت عندهم من 
نيابتهم بالخص����وص عن اإلم����ام المهديQ، وقد 
مارس����وا دورهم النيابي ببدء مرحلة الغيبة الصغرى 
مدة س����بعين عاما تقريب����ًا، اس����تطاعوا أن يتحملوا 
خالها أعباء المسؤولية الثقيلة والخطرة، بأحسن 
وجه، وقد اضطلعوا خال ه����ذه المدة بمهام نذكر 

بعضا منها:
1- قي����ادة القواع����د الش����عبية الموالي����ة لإلمام 
المه����ديQ، م����ن الناحي����ة الفكري����ة والس����لوكية، 

.Qامتثاال ألوامره
2- إخراج توقيعات اإلم����ام المهديQ، وحل 
المش����كات وتذليل العقب����ات التي ق����د تواجه بعض 
قواعده����م الش����عبية، فكانت المش����كات تحل وفقا 

لتعاليم اإلمام المهديQ الواردة في توقيعاته .
3- قبض األموال وتوزيعها وإيصالها إلى حيث 
يجب دفعها، وهو م����ن واضحات وظائفهم ومهمات 
أعمالهم، والمال المقبوض يكون عادة من الحقوق 
الشرعية التي يعطيها أصحابها من الموالين لإلمام

Q في مختلف الباد اإلسامية .
4- المساهمة في إخفاء شخص اإلمام المهدي

Q، حي����ث التزامه����م بمبدأ التقي����ة مهما أحوجهم 

األم����ر إل����ى ذل����ك، فيجعلونه����ا لتهدئ����ة الخواطر، 
  .Qوإبعاد النظر عنهم وعن اإلمام الحجة

إلى غير ذلك من المهام األخرى التي ال يسعنا 
ذكرها جميعا تجنبا لإلطالة.

ويج����ب االلتف����ات إلى ان����ه كان للن����واب األربعة 
وكاء في كثير من الباد اإلسامية، يقومون بدور 
كبير في تسهيل مهمة النواب ووظائفهم. وكان هؤالء 
الوكاء محمودين في س����لوكهم، يحققون االتصال 
بالن����اس ومراس����لة الن����واب األربع����ة ف����ي القضاي����ا 
واألس����ئلة الموجهة إلى اإلمام الحجةQ، ويأخذون 
منه����م األم����وال ويوصلونه����ا، أو يصرفونها حس����ب 
األوام����ر الصادرة إليهم في األمور الخاصة، أو على 

الشيعة .
ومنهم:

. H1- حاجز بن يزيد الملقب بالوشاء
. H2- إبراهيم بن مهزيار

. H3- محمد ابن إبراهيم بن مهزيار
. H4- أحمد بن إسحاق األشعري القمي

. H5- محمد بن جعفر األسدي
. H6- القاسم بن العاء

. H7- الحسن بن القاسم بن العاء
.H8- محمد بن شاذان

ع����ن  الحدي����ث 
ف����ي  المع����ة  ش����خصية 
س����ماء الفق����ه والحديث 
الكلين����ي كش����خصية 
واس����ع  ان����ه  ش����ك  ال   H
متع����دد  األط����راف، 
خص����ب  الجوان����ب، 

الميادين.
��سمه: 

أب����و  الش����يخ  ه����و 
جعف����ر محمد بن يعقوب 
باتف����اق  إس����حاق،  ب����ن 
جمي����ع كت����ب الرج����ال، 

والتراجم، والتاريخ.
وق����د لق����ب بألق����اب 
منها:الكليني:  كثي����رة، 
نس����بة إلى )كلين( قرية 
من قرى ال����ري, ومنها 

)الرازي( ومنه����ا )البغدادي( 
ومنها )السلس����لي(: نس����بة إلى درب السلس����لة 
الواقع بباب الكوفة ببغداد، ومن أشهرها على 

اإلطاق )ثقة اإلسام(.
والدت����ه: ل����م يؤرخ اح����د من العلم����اء والدة 

 .H الشيخ الكليني
رحالته �لعلمية:

وجد الكليني في أس����رته من أسباب الرقي 
ما أهله في أوان ش����بابه إلى ماقاة العلماء في 
كلي����ن وأخذه العل����م عنهم، حتى إذا ما اش����تد 
س����اعده وهضم م����ا حصله في كلي����ن من علوم 
الشريعة, راح إلى الري وهي من أرقى حواضر 
العلم ونواديه المعروفة في ذلك العصر. ثم لم 
يلب����ث ان غادرها متابعا رحلته في طلب حديث 
 Kمرك����زا عل����ى أحاديثهم ،Kأه����ل البيت
فيم����ا يخص أص����ول الدين وفروع����ه حتى جاب 
بتل����ك الرحل����ة أه����م المراكز العلمي����ة في باد 
فارس متقلب����ا من مدينة إلى أخ����رى، والتقى 
بخلق كثير من المش����ايخ وح����دث عنهم وحدثوا 
عنه الس����يما في مدينة ق����م ثم تحول إلى بغداد 
عاصمة الخافة العباس����ية، ومركز الحضارة 
اإلسامية، ومستوطن س����فراء اإلمام الحجة
Q. فاس����تقر فيه����ا بع����د ان زار م����دن الع����راق 
وح����دث بها واخذ ع����ن أهلها الس����يما الكوفة، 

التي شع منها حديث عليQ إلى كل اآلفاق.
ولع����ل بغ����داد كانت منطلقه إلى الش����ام ثم 
العودة إليها، فقد ذكر ابن عس����اكر )ت/571ه 
( ف����ي تاريخه عن الكلينيH انه قدم دمش����ق، 

وحدث ببعلبك .
م�سايخه:

تتلم����ذ الش����يخ الكلين����ي H على ي����د الكثير 
م����ن المش����ايخ الثق����ات المعروفي����ن والحف����اظ 
المش����هورين من حملة علوم أهل البيتK. وال 
مج����ال لذكرهم جميعا فض����ا عن ذكر ما قيل 
بحقهم من كلمات الثناء. منهم الش����يخ علي بن 
إبراهي����م القميH، وهو من أهم مش����ايخ ثقة 
اإلسام الكليني، اخرج عنه ما يزيد على ربع 

أحاديث الكافي.
_ الش����يخ محم����د بن علي ب����ن إبراهيم بن 
محمد الهمدانيH، والشيخ ابو الحسين محمد 
بن علي الجعفري الس����مرقنديH، ومحمد بن 
احمد الخفاف النيس����ابوريH، والحس����ن بن 
الفض����ل بن يزي����د اليمان����يH، والحس����ين بن 
الحس����ن الهاش����مي العل����وي ال����رازيH، وعلي 
 ،Hبن محم����د بن إبراهي����م بن اب����ان الكليني
ومحمد بن محمود بن أب����ي عبد اهلل القزويني
H،واحم����د بن محمد بن احمد ب����ن طلحة أبو 
عبد اهلل العاصم����يH نزيل بغداد، واحمد بن 
محمد بن س����عيد المعروف بابن عقدة الكوفي

H، وكثي����ر غيرهم، عل����ى ان����ا اقتصرنا على 
ذك����ر أولئك األجاء، وإال فمش����ايخه األجاء 

أضعاف هذا العدد.
تالميذه:

من المتعذر حصر تاميذ الش����يخ الكليني 
بع����دد معين; ألن����ه حدث في مختل����ف األمصار 
اإلس����امية, وقد تتلمذ على يديه مجموعة من 
علماء أهل السنة، كالفقيه الشافعي محمد بن 
إبراهيم بن يوس����ف الكاتبH الذي روى كتاب 
الكافي عن مؤلفه ببغداد، وأبي س����عد الكوفي
H شيخ الش����ريف المرتضىH، وأبي القاسم 
عل����ي بن محمد بن عب����دوس الكوفيH، وعبد 

.Hاهلل بن محمد بن ذكوان
وم����ن تامذته أيض����اً احمد ب����ن احمد أبو 
الحس����ين الكوف����ي الكات����بH، وأب����و عبد اهلل 
احم����د ب����ن إبراهي����م الصيم����ريH، واحم����د 
ب����ن محمد ابن س����ليمان بن الحس����ن أبو غالب 
ال����زراريH، وجعفر بن محمد بن موس����ى بن 
قولوي����هH ، ومحمد بن إبراهيم ابن جعفر أبو 
عبد اهلل الكاتب النعمانيH المعروف بابن أبي 
زين����ب وهارون بن موس����ى بن احمد بن س����عيد 

التلعكبريH وغيرهم.
موؤلفاته:

للكلين����يH مؤلف����ات _غي����ر الكافي_ ومن 
مؤلفات����ه: 1 - كت����اب تعبير الرؤي����ا. 2 - كتاب 
ال����رد عل����ى القرامط����ة. 3 - كتاب الرس����ائل، 
أو )رس����ائل األئم����ةK( 4 - كت����اب ما قيل في 
األئم����ةK من الش����عر. 5 - كت����اب الرجال. 6 
- كت����اب خصائص الغدي����ر، أو خصائص يوم 

الغدير. 7 - كتاب الكافي.
ويظهر من تعداد كتب الكليني انه كان مقا 
في التأليف قياسا إلى شيوخ الشيعة كالمفيد، 
وإضرابهم،وعذره   ،Hوالطوسي والصدوق، 
في هذا ه����و انه Hكان  منصرفا بكل همته وعلمه 
إلى معرفة حديث أهل البيتK الذي لم يجمع 
في موس����وعة كالكافي قبله، ولم ينقح بعضه، 

بل كان موزعا على مئات الكتب، منها .
والحق، انه لو ل����م يكن للكليني إال الكافي 

لكفاه فخرا وثوابا على مر العصور. 
ثناء �لعلماء عليه:

_ قال النجاشي )ت/450ه ( : )محمد بن 
يعقوب بن إس����حاق أبو جعف����ر الكليني - وكان 
خاله ع����ان الكليني الرازي - ش����يخ أصحابنا 
ف����ي وقته بال����ري ووجهه����م، وكان اوثق الناس 
ف����ي الحدي����ث وأثبته����م. صنف الكت����اب الكبير 
المع����روف بالكلين����ي - يس����مى الكاف����ي - ف����ي 

عشرين سنة(. 
_ وقال الش����يخ الطوس����ي )ت/460ه ( في 

الرج����ال: )جليل القدر، عال����م باألخبار، وله 
مصنف����ات، يش����تمل عليه����ا الكت����اب المعروف 
بالكاف����ي(. وقال في الفهرس����ت: )ثقة، عارف 
باألخب����ار، ل����ه كت����ب، منه����ا كت����اب الكافي، 

يشتمل على ثاثين كتابا(. 
�لثناء عليه بكتب �أهل �ل�سنة:

فقد عده م����ن المجددين لمذهب االمامية 
على رأس المائة الثالثة من الهجرة المش����رفة 

المبارك بن محمد بن األثير )ت/606ه (.
_ ج����اء في تاري����خ ابن عس����اكر )ت/571ه 
( : )أب����و جعف����ر الكليني الرازي، قدم دمش����ق 
وحدث ببعلبك عن أبي الحس����ين محمد بن علي 
الجعف����ري الس����مرقندي، ومحم����د ب����ن احمد 
الخفاف النيس����ابوري، وعلي ب����ن إبراهيم بن 

هاشم(.
وقال ص����اح الدين الصف����دي )ت 764ه(:  
)وكان م����ن فقه����اء الش����يعة والمصنفي����ن على 

مذهبهم (. 
وقال اب����ن حجر العس����قاني )ت/852ه ( 
: )وكان م����ن فقه����اء الش����يعة والمصنفين على 

مذهبهم (. 
وفاتهH ومكان �لوفاة:

لعلم����اء الرجال قوالن ف����ي بيان تاريخ وفاة 
الش����يخ الكلينيH. أولهما: انه توفي في ش����هر 
شعبان س����نة 329 للهجرة. وثانيهما: انه توفي 
في س����نة 328 للهجرة، وق����د ذكر هذا التاريخ 
واقتصر عليه الشيخ الطوسيH في الفهرست. 

مكان �لوفاة:
 - المعتم����دة  المص����ادر  جمي����ع  واتفق����ت 
االمامي����ة وغيرها - على حصول الوفاة ببغداد 
بب����اب الكوفة، وه����ي إحدى أب����واب بغداد من 

ناحية الجنوب الغربي للمدينة باتجاه الكوفة.
ووجوهه����ا  بغ����داد  أعي����ان  خ����رج  وق����د 
وجماهيره����ا لتش����ييع الجثم����ان الطاهر، وقد 
ام الجم����وع المحتش����دة - الت����ي خرج����ت تودع 
فقيهه����ا ومحدثه����ا ال����وداع األخي����ر - للصاة 
عل����ى الجثمان الطاهر الس����يد محمد بن جعفر 
الحسني المعروف بابي قيراط، وهو من كبار 

علماء االمامية، ونقيب الطالبيين ببغداد.
منطق����ة  ف����ي  الث����رى،  جثمان����ه  ووري 

)الجعيفر( الحالية ببغداد في جانب الكرخ. 
يقع قبر الش����يخ محمد ب����ن يعقوب الكليني 
في مس����جد اآلصفي����ة والقب����ر مغتص����ب إذ أن 
القائمي����ن عل����ى مس����جد اآلصفية قام����وا برفع 
القطع����ة التي تش����ير إلى قب����ر الش����يخ الكليني 
ووضعوا عليها قطعة أخرى باسم الشيخ حارث 

المحاسيبي.

دراسات2

Hثقة �الإ�سالم �لكليني من فقهائنا
  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم

ندى سهيل عبد محمددر��سة يف �لنيابة و�لنو�ب )�حللقة �الأوىل(

مسجد اآلصفية الذي يقع فيه قبر الشيخ الكليني

عرفن���ا م���ن خ���ال حديثنا ف���ي الحلقة 
األول���ى عن هذا الموضوع بأن اإلمام المهدي

Q هو بقي���ة اهلل، وهو المظه���ر الباقي هلل 
تبارك وتعالى.

أما موض���وع ه���ذه الحلقة،فإنه يتمحور 
ح���ول س���ؤال يق���ول: ه���ل إن هدفنا ه���و لقاء 
اإلم���امQ أم ال؟ أي: هل نحن نس���عى للقاء 

اإلمام؟ أم ال؟
ال أش���كال أن الهدف األس���مى و السعادة 
 Qالكبرى في التش���رف بلقاء اإلمام الحجة
لكن لكي نفهم هذه النقطة جيداَ هناك ثاثة 

أسئلة نطرحها وسنجيب عنها :
�ل�سوؤ�ل �الأول: هــل من �لممكن لقاء 

�الإمامQ �أ�سا�ساً �أم ال؟!
�لجو�ب:

ربم���ا يق���ول ش���خص ويدّع���ي ب���أن لقاء 
اإلمام باب مغلق

ويستند هذا الش���خص إلى توقيع اإلمام
Q إلى الس���مري حي���ث يقول: )...وس���يأتي 
شيعتنا من يدعي المش���اهدة إال فمن أدعى 
وقب���ل  الس���فياني  خ���روج  قب���ل  المش���اهدة 
الصيح���ة فهو كذاب مفتر وال حول وال قوة إال 
ب���اهلل(، فربما يقول هذا الش���خص إن هذا 
التوقيع يستفاد منه أن لقاء اإلمامQ ممتنع 
ألن���ه يقول م���ن أدعى المش���اهدة فهو كذاب 
مفتر, وهنا نقول إن األمر ليس كذلك ألمور 

هي:
أوالً: أن غيب���ة اإلم���امQ ليس���ت غيب���ة 
انعزالي���ة وإنما هي غيب���ة اتصالية, والغائب 
من اإلمامQ عنوانه ال شخصه، فهو يعيش 
بي���ن ظهرانين���ا لكنا ال نع���رف عنوانه، نقرا 
في دعاء الندبة: )ِبنَْفِس���ي أَنْتَ مِنْ مُغَيٍَّب َلمْ 
يَخُْل مِنَّا ِبنَْفِسي أَنْتَ مِنْ نَاِزٍح مَا نَزَحَ )يَنْزَحُ ( 
عَنَّا ِبنَْفِسي أَنْتَ ُأمِْنيَُّة شَائٍِق يَتَمَنَّى مِنْ مُؤْمٍِن 
وَمُؤْمِنَ���ةٍ َذَكرَا َفحَنَّ���ا(, يتبيّن من الدعاء أن 
غيبته ه���ي غيبة عنوان ال غيبة ش���خص وإن 

لق���اءه أمر ممكن ج���داً وأمر متيس���ر، فإذا 
أراد اإلمامQ ذلك فأن بيده تحديد اللقاء، 

وليس بأيدينا نحن.
ثاني���ًا: تواتر لدى الش���يعة األمامية لقاء 
اإلمامQ عن كثير م���ن العلماء وبنحو يورث 
القطع واليقين وب���أن لقاءه ممكن وليس باب 

مغلق لوال مسدود .
ال���ذي  الش���ريف  التوقي���ع  ه���ذا  ثالث���ًا: 
ق���ال: )إال فمن أدعى المش���اهدة قبل خروج 
الس���فياني وقب���ل الصيح���ة فهو ك���ذاب مفتر 
وال ح���ول وال ق���وة إال ب���اهلل( فه���ذا الحديث 
يتحدث عن السفارة ال عن اللقاء، فالممتنع 
هو الس���فارة بمعنى أن بعد الس���فير الرابع ال 
توجد سفارة وإلى أن يخرج اإلمامQ ويظهر 

ظهوراً تاما فالمغلق هو السفارة ال اللقاء. 
ولك���ن يج���ب أن نعرف ب���أن اإلمامQ ال 
يبذل لقاءه لكل أحد، وإال لوقع موقع تربص 
الظالمين وتربص الطغاة، فمقتضى الحكمة 
هو أن يختار اإلمامQ األشخاصَ المعروفين 

بتمام الوثاقة وبتمام األمانة ليلتقي بهم .
يخت���ار  عندم���ا   Qالمنتظ���ر فاإلم���ام 
شخصاً للقائه فإنه يختار الشخص المعروف 
بالوثاقة, باألمان���ة وبالصدق حتى إذا أخبر 
بأن���ه لقي اإلمامQ يكون م���ورد قبول ويكون 

مورداً للتصديق ويكون مورداً لإلذعان.
�ل�ســوؤ�ل �لثاني: مــا هي طبيعة 

لقاء �الإمام؟!
�لجو�ب:

لقاء اإلمامQ هو لقاء اهلل، ألن اإلمام
Q مظهر هلل.

إن المقصود بلقاء اهلل هو لقاء االرتباط 
ولقاء الفناء بمعنى أننا فيه ال نش���عر بأنفسنا 
فلي���س هناك وجودان وجود لنا ووجود هلل بل 

هو وجود واحد النشعر فيه إال بوجود اهلل 
والقرآن الكريم يعبّر عن العاقة الفنائية 
فيق���ول:}إنَّ الَّذِي���نَ يُبَاِيعُونَكَ إِنَّمَ���ا يُبَاِيعُوَن 

ِ َفوْقَ  اهللََّ يَ���دُ اهللَّ
هم  أَيْدِيِهمْ{هل 
يش���عرون بأن يد 
أيديهم  فوق  اهلل 

وه���ل أن كل واح���د منه���م يش���عر أن ي���د اهلل 
ِ َفوْقَ أَيْدِيِهمْ{ تامس يده}يَدُ اهللَّ

فلقاء اإلمام المنتظرQ لقاء اهلل ,لقاء 
اهلل هو لقاء الفناء.

�ل�ســوؤ�ل �لثالث: نحن نريد لقاء �الإمام
Q و�أيٌّ مّنــا ال يريد لقــاء �الإمامQ؟! 

لكن هل �الإمام يريد ذلك �أم ال؟!
�لجو�ب:

وان علم���اء العرف���ان يقول���ون: إنَّ هناك 
فرقاً بين لقاء األنس، ولقاء التشريف.

فلقاء التش���ريف: هو أن يمن عليّ اإلمام
Q ويريني طلعته الرش���يدة وغرته الحميدة 
كما أقول أن���ا في الدعاء:)اللهم أرني الطلعة 
الرش���يدة والغ���رة الحمي���دة وأكح���ل ناظري 
بنظرة مني إليه وعجل فرجه( وهذا هو لقاء 
التش���ريف ولكن اإلمامQ ال يريد ذلك, بل 

يريد لقاء األنس فكيف يكون ذلك؟!
أي أن���ه يري���د أن يلتق���ي بن���ا, وهو أنس 
بنا, فرح بنا, مبتهج بنا, ولكن كيف يلتقي 
بنا اإلم���امQ لقاء اإلنس إذا ل���م نكن أهًا 
إليناس اإلم���امQ,إذا لم نكن أهًا لتفريح 
قلب اإلمامQ إذا لم نكن أهل إلبهاج اإلمام

Q,إذاً اإلم���امQ يري���د ش���يئاً ونحن نريد 
شيئا.

نحن نريد أن نبقى على ذنوبنا وأن نبقى 
عل���ى معاصينا ومع ذلك نري���د من اإلمام أن 
يش���رفنا بلقائه ويكرمن���ا بطلعته لكننا باقون 

على ذنوبنا ومعاصينا.
إن األم���ر إذن يتوق���ف عل���ى أن ننصه���ر 
 Qوأن تك���ون عاقتن���ا باإلمام Qباإلم���ام
عاقة فنائية ال ارتباطية، عاقة انصهارية 

.Qأي تكون عاقتنا بمبادئ وقيم اإلمام

Qالسعادة يف لقاء اإلمام املهدي
الحلقة الثانية

السيد منير الخباز ال �أ�سكال �أن �لهدف �الأ�سمى و �ل�سعادة �لكبرى 
 Qفي �لت�سرف بلقاء �الإمام �لحجة

اليقني بالعالمة شرط املعرفة 
أهمية العالمة الجسدية واالسمية

اعتاد أتباع أهل البيتK على االهتمام 
بخصوصي���ات القضي���ة المهدوي���ة بمختل���ف 
أش���كالها وأدق تفاصيله���ا تبع���اً ألئمته���م في  
تربيتهم ونجاتهم, مم���ا يدلل على حرصهم 
الش���ديد على النجاح ف���ي امتح���ان المعرفة 
واجتي���از االختبار اإللهي في تش���خيص حجة 

الزمان.
فعن أب���ي خال���د الكابل���ي في رواي���ة انه 
 Qق���ال: دخلت عل���ى محمد بن عل���ي الباقر
فقل���ت: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى 
 :Qأبيك واُنس���ي به ووحشتي من الناس قال
)صدقت ي���ا أبا خالد يد م���اذا؟ قلت: جعلت 
فداك قد وصف ل���ي أبوك صاحب هذا األمر 
بصف���ة ل���و رأيت���ه في بع���ض الط���رق ألخذت 

بيده..(
فتراهمK حريصي���ن كل الحرص على 
معرف���ة كل مؤش���ر ودال على الس���راج المنير 

ابتداًء من العامات العامة ومروراً بعامات 
المكان والزمان وانتهاء إلى االسم والعامات 

الجسدية.
ومم���ا يجدر اإلش���ارة إليه هن���ا هو عدم 
صح���ة االكتفاء ببعض العام���ات دون بعض 
بل الب���د م���ن البح���ث والفحص ع���ن المائز 
والعام���ة الفيص���ل لمعرف���ة الص���ادق م���ن 
المدع���ي, خصوصاً ونحن نعي���ش في عصر 
يزداد فيه المتخرص���ون والمدعون بأنواعهم 
وأش���كالهم، والس���ؤال المط���روح ه���و: ه����ل 
يصح االكتفاء عمن يدعي المهدوية بعامة 
واحدة غير يقينية لمج����رد انها تتطابق مع 
بعض خصوصياته كاالس���م مثًا واسم األب 
كذل���ك، وهكذا بع���ض العامات الجس���دية 

الواردة في األحاديث.
وف���ي معرض الجواب نق���ول من الواضح 
 ان ه���ذه العامات التفصيلي���ة ال توجب يقينا

 ً

لوحدها إطاقاً إلمكانية االشتراك 
مع الغير فما أس���هل االش���تراك باالسم وكذا 
اس���م األب مع ماحظ���ة التزوي���ر أو بدونه، 
فاتحاد االس���م ال دليل له بمفرده على اتحاد 
الهوية وال يعين لوحده هوية المعصوم والحجة 
كما قال يزيد بن حازم في حواره مع رجل من 
المعتزلة حين زعم أن محمد بن عبد اهلل بن 
الحس���ن يرجى انه القائم والدليل على ذلك 
أن اس���مه اس���م النبي واس���م أبيه اس���م أبي 
النبي )حس���ب معتقدهم( فرد عليه وقال: إن 
كنت تأخذ باألس���ماء فهو ذا في ولد الحسين 

محمد بن عبد اهلل بن علي.
فم���ن هن���ا يعلم أن���ه ال ينبغ���ي للعاقل أن 
يعتم���د عل���ى أم���ارات وعام���ات ال تتج���اوز 
االحتم���ال وال تص���ل إل���ى الظ���ن فض���ًا عن 
اليقي���ن لتحديد حج���ة عصره وإم���ام زمانه. 
ب���ل البد من الركون إلى اإلعجاز الذي يصدر 

.Qعلى يد اإلمام

السيد محمد القبانجيسلسلة ومضات مهدوية )الحلقة الثانية(

هل يصح االكتفاء عمن يدعي المهدوية بعالمة 
واحدة غير يقينية؟؟ 



ف����ي  الب����د  إداري����ًا, 
م����ن  ناجح����ة  دول����ة  كل 
ث����اث س����لطات, تتحمل 
بالدول����ة  التق����دم  مهم����ة 
ش����عباً ومس����ؤولية, ه����ذه 

السلطات هي:
1. �ل�سلطة �لت�سريعية: 

إعطاء  س����لطة  وه����ي 
النظر  ومهمتها  األوامر, 
في أمور الدولة, ومعرفة 
م����ا تحتاجه من مش����اريع 

ضرورية للحياة, فتصدر 
أوامرها بتنفيذها.

2. �ل�سلطة �لتنفيذية:
س����لطة  وه����ي 
الس����لطة  أوام����ر  تنفي����ذ 
ومهمته����ا  التش����ريعية, 
تحوي����ل األوام����ر النظرية 
إلى  التش����ريعية  للس����لطة 
أعمال مرئي����ة على أرض 
الواق����ع, والب����د له����ا من 
االعتماد عل����ى أصح����اب االختصاص كما 

في السلطة التشريعية كذلك.
3. �سلطة �لمر�قبة:

وه����ي س����لطة متابع����ة أعمال الس����لطة 
التنفيذية, ومهمته����ا متابعة األعمال التي 
تق����وم بها الس����لطة التنفيذية ومعرفة مدى 
مطابقتها لألوامر التي أصدرتها الس����لطة 
التش����ريعية, وم����دى مطابق����ة المش����اريع 

للشروط الموضوعية للمشروع.
وهنا ف����إن أكثر ما نحتاجه هو النزاهة 
واإلخ����اص, ألن����ه مهما كانت المش����اريع 
التش����ريعية كثيرة, فإنه م����ن دون مراقبة 
نزيهة لن نضمن مش����روعاً مفي����داً مطابقاً 
للمواصف����ات الواقعي����ة! وال أعتق����د أن هذا 
األمر يحتاج إلى أكثر من النظر إلى الواقع 

المعاش! 
وانتظ����ار اإلم����ام المهديQ مش����روع 
حيوي كبقي����ة المش����اريع الحياتي����ة, وإذا 
أريد له أن يكتمل فابد أن تكتمل عناصره 

الثاثة: التشريعية والتنفيذية والمراقبة, 
أما التش����ريع فق����د تقدم ال����كام عنه وهو 
أن ه����دف رس����االت الس����ماء كان التمهي����د 
وآخره����ا  المهدوي����ة,  للقضي����ة  والدع����وة 
الجهود المركزة الت����ي بذلها النبي األكرم
N في ذلك, فالتش����ريع م����ن هذه الجهة 
قد اكتمل على أحسن وجه, خصوصاً وإن 

القائم به معصوم.
واليوم دعونا نتكلم عن عنصر التنفيذ 
الذي ه����و مهمة األمة, فكي����ف تنفذ األمة 

مشروع االنتظار؟
�إن ذلك يتم عبر عدة مر�حل:

خلفي����ات  معرف����ة  األول����ى:  المرحل����ة 
االنتظار:

ويمكن تلخيصها ب�:
1. إن االنتظ����ار يمث����ل عم����ًا عبادي����اً 
مهمًا, فإذا اقت����رن بالنية الخالصة ترتب 
علي����ه الثواب العظي����م, وما يس����تتبعه من 

لطف إله����ي خفي وظاه����ر, وتوفيق للعمل 
وفق فطرة الدين.

2. واالنتظ����ار _حال����ه ف����ي ذل����ك حال 
بقي����ة العب����ادات_ يصب ف����ي عملي����ة بناء 
الف����رد بن����اء متكامًا, ولي����س الفرد فقط 
بل والمجتم����ع, فإن الدين عموماً جاء من 
أجل هذه الغاي����ة, خصوصاً عندما تعرف 

المعنى الصحيح لانتظار.
3. واالنتظار _بمعناه الصحيح_ يمثل 
شعلة أمل تبث في النفس قوة العمل, وهو 
وهج ن����ور ينير الطريق باالتجاه الصحيح, 

ذلك أن المؤمن المنتظر البد وأن يتعايش 
م����ع المجتم����ع المنحرف, ذل����ك المجتمع 
ال����ذي يك����ون المؤمن في����ه )كالقابض على 
جم����رة بي����ده(, وال����كل يع����رف حال����ة من 
يقب����ض على جم����رة! خصوص����اً إذا علمنا 
أنه ال يمكنه االس����تغناء عن تلك الجمرة, 
إذ أن����ه ال ي����رى وجوده وكيان����ه إال بالقبض 

عليها. 
ورد عن يمان التمار قال: كنا عند أبي 
عبد اهللQ جلوسا فقال لنا: )إن لصاحب 
ه����ذا األمر غيبة, المتمس����ك فيه����ا بدينه 
كالخ����ارط للقتاد _ث����م قال هك����ذا بيده_ 
فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم أطرق 
مليا, ثم قال: إن لصاحب هذا األمر غيبة 
فليت����ق اهلل عبد وليتمس����ك بدينه. )الكافي 

_ج1_ ص335,336(.
وإنس����ان به����ذه الصف����ة يعي����ش حال����ة 
من االضط����راب واأللم, وصراعاً نفس����ياً 

عظيمًا, بين 
هي����ن  تجا ا
ف����ي وجوده, 
ه  تج����ا ا
ألق  يناديه, 
ما في يدك, 
بحرية  وعش 

م����ع الناس, وف����ق مبدأ )حش����ر مع الناس 
عيد(, واتجاه يناجيه: اثبت على مبدئك, 

وال تخش الناس, إن اهلل معك... 
في ص����راع كهذا, يأتي االنتظار ليلقي 

بالصبر واألمل في قل����ب المؤمن, ليجعله 
لي����س فق����ط يتحم����ل أذى الجم����رة, وإنما 
يجعله يعيش حالة من اللذة والفرح بقبضه 
عليها, ذلك عندما يرى كثرة الس����اقطين 
ف����ي الطري����ق, وهو يرى نفس����ه ثابت����اً في 

خطواته على طريق الحق.
ان من اآلثار المهم����ة لاعتقاد بوجود 
اإلمام المهديQ هو ش����حن طاقات األمة 
وبعث روح األمل فيها.. ففرق بين من يسير 
ولي����س له هدف مرجو ومح����دد, وبين من 
يسير ويحدوه األمل الكبير بان نهاية النفق 
الطويل المظل����م هو الن����ور والفاح.. ومن 
هنا تأكد األم����ر بانتظار الفرج وانه أفضل 
األعمال, ومن الواضح أن المراد بانتظار 
الفرج هو تهيئة األسباب لقدوم من ننتظر 
فرج����ه, وإال فمج����رد الش����وق ال يع����د من 

مصاديق انتظار الفرج.

�لنعماني و حكمة �لتمحي�ص
في أواخر سنة 342 ه�. أملى النعماني 
على كاتبه محمد بن أبي الحسن الشجاعي 
كتابه في الغيبة وقد كتب في مقدمته سبب 

تأليفه ايّاه فقال:
))وكأن النعمانىّ رأى أن ما رواه شيخه 
الكلين���يH في )أص���ول الكاف���ي( في زهاء 
الستين خبراً في عشرة صفحات غير كاف 
أو غير ش���اف لغليل هذا الجمع غير القليل 
ع���ن الشُ���به الكثيرة و غي���ر القليلة بش���أن 
الغيب���ة، فجمع ف���ي أول كتاب مس���تقل في 
الغيبة في خمسة وعشرين باباً ماوفقه اهلل 
لجمعه م���ن األحاديث التي رواها الش���يوخ 
ع���ن األئم���ة الصادقي���نK أجمعي���ن في 

الغيبة بحسب ما حضره.
وق���د خصّ���ص الب���اب الح���ادي عش���ر 

منه���ا بعن���وان م���ا روى فيما يلحق الش���يعة 
من التمحي���ص عند الغيبة، ون���وّه إليه في 
مقدمته بعن���وان باب ما يلحق الش���يعة من 
التمحيص و الغربلة والتفرقة((، وقد قدّم 
ف���ي المقدمة م���ن جملة م���ا أورده في ذلك 

الباب حديثين.
ونصّ النعماني على أن التمحيص علّة 

الغيبة في الباب السابع. 
ق���ال: )والغيب���ة.. لألم���ر ال���ذي يريده 
اهلل والتدبي���ر الذي أمضاه في الخلق بوقوع 
التمحي���ص واالمتح���ان والبلبل���ة و الغربلة 

للتصفية فيمن يدّعى هذا األمر(.
وق���ال، اِن هذا اإلم���امQ جُعل كمال 
الدين ب���ه وعلى يدي���ه، وتمحي���ص الخلق 
وامتحانه���م وتمييزهم ف���ي غيبته لتحصيل 
الخاص الخالص الصاف���ي منهم باإلقامة 
عل���ى نظ���ام أم���ره و اإلق���رار بإمامت���ه، و 
الديانة هلل بأنه حق و أنه كائن، و أن أرضه 
ال تخلو منه و أن غاب ش���خصه، تصديقاً و 
إيماناً و إيقاناً بكل ما قاله رس���ول اهللN و 
أمير المؤمنين واألئمةK وبشّ���روا به من 

قيامه بعد غيبته بالسيف عند اليأس منه.
 Qوخت���م الباب بقول���ه: )غيبة اإلمام
في ه���ذا الزمان الذي نح���ن فيه لتمحيص 
َم���نْ يُمَحَّ���ص وهلكة مَ���نْ يهلك ونج���اة مَنْ 

ينج���و بالثب���ات 
على الحق ونفيّ 
الريب و الشك، 
بم���ا  واإليق���ان 
ورد م���ن األئمة
أن���ه:  م���ن   K
م���ن كون  الب���دّ 
ه���ذه الغم���ة ثم 
عند  انكش���افها 

مشيئة اهلل ال مشيئة خلقه و اقتراحهم(. 
وم���ن روايات���ه في ذل���ك: م���ا رواه عن 
 ،Qعن اإلم���ام علي Qاإلم���ام الص���ادق
ق���ال: )وليبعثَ���نّ اهلل رج���ًا م���ن وُلدي في 
آخ���ر الزمان، يُطالب بدمائن���ا، و ليُغيّبنّ 
 Qعنه���م، تميي���زاً ألهل اإلم���ام الصادق
ق���ال: )اِن اهلل يمتحن قلوب الش���يعة(, ثم 

م���ا رواه ع���ن اإلم���ام الباق���رQ ومثله عن 
.Qالرضا

 �لنعمانــي و عّلــة �أن ال تكــون عليــه 
بيعة:

في الخبر الس���ابع و األربعين من باب: 
ما روى ف���ي غيبة اإلم���ام المنتظرQ روى 
 Qبسنده عن الُكناس���ي عن اإلمام الباقر
ان���ه  قال: )إّن لصاحب ه���ذا األمر غيبتين 

)و( ال يقوم القائم وألحد في عُنقه بيعة(.
ث���م روى ما رواه الكلينيH عن هُش���ام 
بن س���الم عن الصادقQ ان���ه قال: )يقوم 
القائم وليس ألحد ف���ي عُنقه عقد وال عهد 

وال بيعة(.
النعماني و علّة الخوف على النفس:

وقد روى النعماني وزاد عليهما طريقين 
آخرين واألخبار األربعة أو باألحرى اإلسناد 
األربع���ة لخبر زرارة ع���ن أحدهماQ التي 

رواها الكليني في )الكافي(.
فقد ذكر ثاثة طرق لخبر المفضّل بن 
 Qانه ق���ال: )إذا قام القائم Qعم���ر عنه
تا هذه اآلية: )َفَفرَرْتُ مِنُكمْ َلمَّا خِْفتُُكمْ(، 
ثم عّلق عليها وقال: هذه األحاديث مصداق 
قوله: اِّن فيه سُ���نًّة من موس���ى و أنه خائف 

يترّقب(.

هناك على ضفاف الفرات حيث )الخضر
Q( مدين����ة وادع����ة ترف����ل ب����دفء العاق����ات 

وصفاء القلوب.
إنه����ا مدين����ة الخض����ر التي تق����ع على بعد 
)32( كيل����و متراً جنوب مدينة الس����ماوة مركز 

محافظة المثنى في الفرات األوسط.

قري����ة  أم����ره  أول  الخض����ر  قض����اء  كان 
صغي����رة، تجم����ع الس����كان م����ن أبناء عش����ائر 
المنطق����ة حول مق����ام الخضرQ تب����ركًا، ثم 
أصبحت )ناحية( تابع����ة إدارتها لقضاء مركز 
السماوة. وذلك عام 1921 ثم نمت نحو التطور 
حت����ى أصبحت قض����اًء م����ن أقضي����ة محافظة 

المثن����ى. وذلك س����نة 1971. وقد س����ميت بهذا 
االسم نس����بة لمقام س����يدنا الخضرQ الواقع 
هن����اك والذي ه����و اليوم في )الص����وب الكبير( 

على الجهة اليسرى من نهر الفرات.
من هو �لخ�سرQ؟

هو العب����د الصالح الذي وص����ل إلى درجة 
األنبي����اء عند اهلل، وهو م����وكل من قبل اإلمام 
الحج����ةQ على األرض، والخضر له أكثر من 

اسم وهو معروف في جميع الدول اإلسامية.
روى أن الخض����رQ يحض����ر عند ذكره، 
وان مجلسه مكان الس����تجابة الدعوات وقضاء 

الحاجات ..
_ عن اإلم����ام الرضاQ قال: إن الخضر
Q ش����رب م����ن ماء الحي����اة فهو ح����ي ال يموت 
حت����ى ينفخ ف����ي الص����ور، وانه ليأتينا ويس����لم 

علينا فنسمع صوته وال نرى شخصه..
وانه ليحضر حيث ذك����ر فمن ذكره منكم 
فليس����لم عليه, وانه ليحضر المواسم فيقضي 
جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء 
 ..Q المؤمنين وس����يؤنس به اهلل وحشة قائمنا

في غيبته ويصل به وحدته.
 Q وقيل إن مس����جد السهلة مناخ الخضر

ما أتاه مهموم وال مغموم إال وفرج اهلل عنه..
مدينة �لخ�سر في تاريخ �لعر�ق:

وف����ي القصب����ة )19( ت����ًا وموقع����اً اثري����اً 
يتراوح تاريخها ما بين عصر الوركاء والعص�ر 
اآلش����وري وحت����ى العصر العربي اإلس����امي، 
ولعل من ابرز هذه اآلثار هي الوركاء وهي تبعد 
ع�ن مركز القضاء بحدود 12كم . وقد شاركت 
جماهي����ر قض����اء الخض����ر بثورة الع�ش����رين إذ 
تمكنت من إغ����راق الباخرة البريطانية )َكرين 
فاي( في الخضر وس����فينة أخرى في منطقة 
البدي����ري وال زالت آثارها باقية في النهر حتى 

اآلن.
وق����د تح����دث مدي����ر الوق����ف الش����يعي في 
محافظ����ة المثن����ى قائ����ًا: محافظ����ة المثن����ى 

تضم العديد من المقامات واألضرحة الدينية 
المنتش����رة ف����ي أقضي����ة ونواح����ي المحافظ����ة 
م����ن  ال����زوار  م����ن  اآلالف  مئ����ات  ويرتاده����ا 
المحافظة وخارجها للتبرك.. من أهمها مقام 
الخضرQ وهو من أولياء اهلل الصالحين وقد 
وردت قصت����ه م����ع النبي موس����ىQ في س����ورة 

الكهف.
ويعتقد الناس انه قد مرّ من هذه المناطق 
وتوجد له مقام����ات كثيرة منتش����رة في العالم 
اإلس����امي ومن بين تلك المقامات مقامه في 
مدينة الخضر الذي يقول أحد خادمي المقام: 
ان المرقد يعود تاريخه إلى 600 عام مضى, 
وبناء المقام قديم ال يحمل أية صبغة معمارية 
بل انه يجدد حس����ب رغبة المتولي����ن )الَكوام( 
وهو محل للزي����ارة والتبرك يقصده الكثير من 

المؤمنين.
:Qمن كر�مات �لخ�سر

 ثم����ة كرام����ة يذكره����ا أهال����ي المنطق����ة 
حي����ث ان الح����روب الكثي����رة الت����ي م����رت على 
العراق كثيراً ما اس����تهدفت الجس����ر الماصق 
للمقام ودمرت����ه تدميرا نهائيا ولكن المقام لم 
يتضرر بأي أذى وهذا دليل على مكانة صاحب 

المقام.
اكبر معمر في الخضر كأنه تجس����يد حي 

لقضية طول العمر!!!
يتمتع بصحة جي����دة ويعتبره أبناء مدينته 
برك����ة لهم، ان����ه )الحاج خضي����وي خلخال أبو 
عب����ادي( الذي يس����كن م����ع أوالده وأحفاده في 

إحدى قرى المحافظة.
)فأبو عبادي( له 5 أوالد، و 5 بنات، وله 
بحدود 77حفي����دا، وهو متزوج م����ن امرأتين 
وم����ازال يتذك����ر جي����دا الحقب����ة الزمني����ة التي 
عاشها من تاريخ العراق، فهو من المشاركين 
األبط����ال ف����ي ث����ورة العش����رين الت����ي انطلقت 
شرارتها من قضاء الرميثة سنة 1920 ميادية 

لمواجهة االحتال االنكليزي آنذاك.

3 تحقيق ومقاالت

علل الغيبةمقام �لخ�سرQ في محافظة �لمثنى
وفل�سفتها

سلسلة أنوار مهدوية

سلسلة آفاق مهدوية

انتظارنا لالمام ال يعني تغييب االسباب؟
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الشيخ حسين األسدي

الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي

الحلقة )3(

بقلم: محمد الخاقاني

ال شك أن اإلمام المهديQ سيخرج في 
عص���ر عصيب تُمأل في���ه األرض ظلماً وجورا 
من س���اطين الش���ر ودعاة الكفر واإللحاد, 
وه���م ال يس���لمون ل���ه طوع���ا أو حباً ب���ه وإنما 
س���وف يقابلون���ه بآالته���م الحربي���ة وقواهم 
العس���كرية, فابد لإلمامQ أن يستعد لهم 
بما أوتي من قوة, فكيف يكون س���اح اإلمام

Q عند ظهوره؟.
 Qهن���اك ثاثة آراء في نوعية س���احه

الذي يستخدمه لتحقيق االنتصار هي:
األول: يقول إننا مع الروايات التي وردت 
عن أئمة أه���ل البيتK والتي ورد فيها ذكر 
السيف والخيول واألسنة وغيرها مما تعارف 
عليه أهل ذلك الزمان, كالرواية التي وردت 
عن الص���ادقQ: )إذا خ���رج القائم لم يكن 
بينه وبين العرب والفرس إال الس���يف(, فان 
السيف هو آلة الحرب التي ينتصر بها اإلمام

Q, وفي أحد الكتب الحديثة الصدور يقول 
الكاتب: إن السيف يوقف الدبابة عن الحركة 
ويه���م عل���ى الطائ���رة فيس���قطها, وال يمكن 
الرك���ون إلى هذا الرأي الن اإلمامQ ال يلغي 
الرصيد البش���ري من الحض���ارة وال يعقل ان 
يقوم السيف بمثل هذه األعمال إال عن طريق 

اإلعجاز.
الثان���ي: ان المعج���زة اإللهي���ة التي تعد 
اإلم���ام بالنص���ر ق���ادرة عل���ى تعطي���ل اآللة 
الحربية المعادية وإيقاف األسلحة المتطورة 
ع���ن أداء عمله���ا وه���ذا ال���رأي يس���تند إل���ى 
المعجزة بشكل كامل وال يمكن الركون إليه, 
ألن اإلمامQ كما تدل الروايات يس���تند إلى 

قوته الذاتية مصاحبة للتأييد اإللهي.
الثال���ث: وه���و م���ا يذه���ب إلي���ه بع���ض 

المعاصري���ن, وملخصه أن اإلم���ام المهدي
Q يخرج مقاتًا بس���اح عصره الذي يظهر 
في���ه وال���ذي يقاتله ب���ه المع���ادون لحركته, 
ويحمل األس���لحة المتطورة التي  يحملونها, 
بل واح���دث منها مع ما يمتلك���ه من مقومات 
النص���ر األخ���رى كالتس���ديد اإلله���ي وق���وة 

اإليمان.
وه���و ما ذهب إليه الس���يد محمد الصدر

H فقال )م���ن الواضح بالضرورة أن المهدي 
يس���تعمل س���اح عصره على المعنى الرمزي 

الذي يراد به أي ساح. 
ويقول الش���يخ خلي���ل رزق: البد من حمل 
السيف على المعنى الرمزي الذي يراد به أي 

ساح. 
ويقول الش���يخ محمد الس���ند: ال ريب أن 
اإلمام ال يرجع الناس إلى حالة متخلفة, وال 
محالة أن تكون أسلحته تبعا للتطور البشري.

ويق���ول الكاتب حبي���ب إبراهيم: إذا قدر 
لإلم���ام أن يخ���رج والحض���ارة المعاصرة ال 
تزال قائمة بما تش���تمل عليه من وس���ائل قوة 
 Qوس���اح متط���ور فم���ن الجائ���ز ان اإلمام
س���يواجه الطغي���ان بنفس الس���اح الموجود 

آنذاك.
ول���و الحظن���ا الرواي���ات التي تش���ير من 
بعي���د إل���ى س���اح اإلم���امQ نجده���ا تؤكد 
ه���ذا المعن���ى, فهن���اك قب���اب م���ن ن���ور, 
وخيول مجنحة, وفرس���ه الذي يرى من قبل 
أه���ل المش���رق والمغ���رب, وأنص���اره الذين 
يخاطبون���ه فيجدون ما يريدون���ه بين أيديهم 
وهم يستخدمون سيوفاً ليست كسيوف صدر 
اإلس���ام فهي تقد الجبال وتش���طرها.. وهي 

تؤكد الرأي الثالث.

إن أهم األس���باب ف���ي ه���ذا المضمار هو 
التمكين لإلس���ام.. أي أن يعود المسلمون إلى 
دينه���م ويتوبوا إل���ى ربهم وي���ؤدوا واجبهم في 
إباغ اإلس���ام إلى البش���رية.. ويبذلوا الجهد 

في النهوض من كبوتهم.
أما حصول خوارق الع���ادات فمرجع أمره 
إلى اهلل وما علينا نحن إال العمل.. يقول تعالى: 
))َأحَِسبَ النَّاسُ َأْن يُتْرَُكوا َأْن يَُقوُلوا آمَنَّا وَهُمْ 
ال يُْفتَنُوَن((.. فحكمة اهلل جل وعا اقتضت أن 

يبتلى الناس ببعضهم لتكون العاقبة للتقوى.
إن دولة اإلس���ام س���وف تتحق���ق إذا أخذ 
المس���لمون باألس���باب الموجبة لذلك، لقوله 
تعال���ى: ))ِإْن تَنْصُ���رُوا اهللََّ يَنْصُرُْك���مْ وَيُثَبِّ���تْ 
َأْقدامَُك���مْ((, وقوله تعال���ى: ))وَلَيَنْصُرَنَّ اهللَُّ 

مَنْ يَنْصُرُهُ...((.
فه���ل االنتظار على هذا.. ه���و القعود حتى 
يتحول الغيب إلى ش���هادة.. أم هو بذل الجهد.. 

واإلع���داد ل���كل أمر عدت���ه، .. وأخ���ذ أهبته.. 
وتش���مير ساعد الجد وتجريد حسام العمل من 
الغمد.. واالنطاق حتى يقع النصر.. ويتطابق 
أمر الشرع مع القدر.. فإن المهديQ ال يخرج 
إلى قوم قاعدين.. أو سينصره أناس خاملون.

وه���ل االنتظار أن نأخذ م���ن الدين أخباراً 
عن المس���تقبل، نجعلها س���دّاً أمام الحركة.. 

وعائقاً في وجه التقدم.
إن االنتظ���ار ال يحت���اج عاج���اً س���حرياً 
_وال يحت���اج متمهدي���ن ب���ل يري���د ممهدي���ن_ 
ويحتاج إل���ى قادة يملكون م���ن الوعي القيادي 
ما يس���تطيعون من خاله أن يقودوا األمة نحو 

شاطئ الرشاد.
 Qفاالنتظ���ار الحقيقي لإلم���ام المهدي
يعني أن ال يتناسى المسلمون بحال من األحوال 

توفير أسباب التغيير الذي يرومونه.. 

من الناس من يعطل العمل اكتفاًء باألمل، 
ويهرب من إصاح الواق���ع المرير _بحجة أن 
اهلل عز وجل س���يصلحه_ ويتوقف عن الس���عي 
للتمكي���ن لدي���ن اهلل بحج���ة أن المهديQ هو 
الذي س���يفعل ذلك. وال شك أن هذا ابتعاد عن 
الواقع وهروب لألماني، مع تعطيل األس���باب 

الشرعية.
ظه���ور  ترق���ب  ف���ي  االنح���راف  ه���ذا  إن 
المهديQ مظهر س���لبي يعكس االنحراف في 
فه���م العاقة بين األمور الكونية، وبين األمور 
الش���رعية وم���ا أص���دق ما ج���اء ف���ي ذلك عن 

اإلمام جعفر الصادقQ حيث يقول: ))إن اهلل 
أراد بنا أشياًء، وأراد منا أشياء. فما أراده بنا 

أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا((.
إن اهلل تعال���ى أم���ر مري���مP أن تأخ���ذ 
باألس���باب، وهي في أش���د ح���االت ضعفها، 
فقال عز من قائل: ))وَهُزِّي إِلَيْكِ ِبِجْذِع النَّخْلَةِ 

تُساقِْط عَلَيْكِ رَُطباً جَِنيًّا((.
فاالتج���اه اإليجابي في ح���ل معضلة األمة 
وم���لء الفجوة هو االتجاه ال���ذي يقوم أصحابه 
الباط���ل_  ومجابهته���م  الواق���ع،  بمواجه���ة 

والمثابرة على األخذ بأسباب نهوض األمة.

�سالح �الإمام �لمهدي
Q

في ع�سر �لظهور
حسن عبد األمير الظالمي

الحلقة الثانية

�أول كتاب م�ستقل يف �لغيبة يف  فجمع يف 
من  جلمعه  �هلل  ماوفقه  باباً  وع�سرين  خم�سة 
�الأحاديث �لتي رو�ها �ل�سيوخ عن �الأئمة �ل�سادقني
ح�سره. ما  بح�سب  �لغيبة  يف  �أجمعني   K

ان من اآلثار املهمة لالعتقاد بوجود اإلمام املهديQ هو شحن طاقات األمة وبعث روح األمل فيها.. 
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األلفي���ون جماع���ات تؤم���ن بنهاية العال���م القائم 
وبداي���ة عال���م جديد  يمت���د ألف عام تكون هي أس���عد 
األي���ام في حياة البش���ر، وبعدما يأتي ي���وم القيامة، 
ولذلك أطلق عليهم لق���ب )األلفيون(؛ لقولهم باأللفية 
الس���عيدة وه���م يجعل���ون )اإلنجي���ل( كتابه���م المعتمد 
ويفس���رونه تفس���يراً حرفي���اً ظاهري���ًا، خاص���ة كتاب 
القيام���ة ال���ذي يتنبأ بق���دوم المس���يح المخلص الذي 
يمأل الدنيا عدالً بعد أن ملئت جورًا، وليؤس���س مملكة 
عالمية جديدة، ووجدت هذه األقوال صداها في كثير 

من الدول. 
كانت هذه مقدمة لمقال نش���ره موقع )المس���لم( 
تح���ت عن���وان )الجماع���ات اليهودي���ة المس���يحية في 
أوروب���ا( بتاري���خ 1425/3/8ه� ومن هن���ا كان رصدنا 
له���ذا العدد إلحدى طوائ���ف )األلفي���ون( وهم جماعة 

)شهود يهوه(, وقد اعتمدت فيه على:
_ موقع شهود يهوه الرسمي. 

_ موقع مسيحيات.
_ شبكة الرصد اإلخباري وهي اول شبكة إخبارية 

قبطية متخصصة في الرصد اإلخباري.
بتاري���خ  نش���ر  مق���ال  الحس���كة  موق���ع   _

.2009/4/20
.got Questions.org موقع _

_ وهناك العديد من المواقع التي نشرت المقاالت 
به���ذا الخص���وص والت���ي ال يتس���ع المق���ام لذكره���ا, 
ولعل القارئ يس���تغرب من تس���ليط األنظ���ار على هذه 

الجماع���ة, وم���ا أهمية ذلك, وم���ا عاقته بتخصص 

ورصدن���ا  عموم���ا,   )Qالمه���دي )ص���دى  صحيف���ة 
خصوص���ا, ولكي ال نس���بق األحداث ونعط���ي النتيجة 
مس���بقا ف���إن رصدنا تنوه إلى ان نش���اط هذه الجماعة 
هو من صميم اهتمامها, حيث أنهم يسعون بنشاطهم 
المتواصل إلقامة الدولة العالمية التي يحكمها المسيح

Q وإقامة الفردوس في األرض.
َمن هم �سهود يهوه؟

هي منظم���ة عالمية دينية وسياس���ية، تقوم على 
س���رية التنظي���م وعلنية الفك���رة، ظهرت ف���ي أمريكا 
في النصف الثاني من القرن التاس���ع عش���ر، و تدعي 
أنها مس���يحية، والواقع يؤكد أنها واقعة تحت سيطرة 
اليهود وتعمل لحس���ابهم، وهي تعرف باس���م )جمعية 
العال���م الجديد( إلى جانب )ش���هود يهوه( التي عرفت 
به ابتداء من س���نة 1931م وقد اعترف بها رس���مياً في 
أمريكا قبل ظهورها بهذا االس���م وذلك س���نة 1884م. 
و أما كلمة )ش���هود( فهي كلمة استعملها النبي )شعيا(

Q إذ ق���ال: )انتم ش���هودي يق���ول الرب وأن���ا هو اهلل 
يه���وه(, إذاً فيه���وه هو اهلل كما يدعون حس���ب تعريف 

موقع ش���هود يهوه الرسمي  الذي يشير إلى اهلل القادر 
على كل ش���يء وخالق الكون. ويظهر ذلك في المزمور 
18:83:  )ويعلموا أنك اس���مك يه���وه وحدك العلي على 
كل األرض(. وبذلك يتضح أن شهود يهوه تعني: شهود 

اهلل في األرض.
تطورهم ونموهم

ابت���دأ تاريخ ش���هود يهوه قبل أكثر من مئة س���نة. 

فف���ي أوائل س���بعينات ال� 1800،  تأس���س فريق صغير 
لدراس���ة الكت���اب المق���دس في 
ف���ي  ألليغيني، بنس���لفانيا،  
الوالي���ات المتح���دة األميركية،  
التي هي اآلن جزء من ليتسبورغ. 
وكان )تشارلز تاز رصل( هو مَن 

أسس هذا الفريق. 
وفي تم���وز )يوليو( 1879،  
ظه���ر أول عدد من مجل���ة )برج 
مراقب���ة زي���ون وبش���ير حض���ور 

المسيح(. 
وبحل���ول س���نة 1880 كانت 
الجماعات  نش���أت عش���رات  قد 
من ذلك الفريق الصغير لدراسة 

الكتاب المقدس وانتشرت في الواليات المجاورة. 
وفي س���نة 1881،  تش���كلت )جمعية ب���رج مراقبة 
زي���ون للكراري���س(،  ثم تس���جلت رس���ميا س���نة 1884 
برئاسة رصل. وقد تغيَّر الحقا اسمها إلى )جمعية برج 

المراقبة للكتاب المقدس والكراريس(. 
وال ت���كاد تخل���و دولة ف���ي العالم من نش���اط لهذه 
المنظم���ة الس���رية الخطرة.حيث وصل ع���دد البلدان 
التي يزاولون فيها نشاطهم سنة 1955م إلى 158 دولة 
وكان عدده���م آنذاك 632929 عض���واً وعدد دعاتهم 

1814 داعية. 
وق���د فطنت بع���ض الدول إل���ى خطورتهم فمنعت 
نش���اطهم وتعقبته���م وم���ن هذه ال���دول: س���نغافورة، 
لبنان، س���احل العاج، الفلبي���ن، العراق، النرويج، 
الكامي���رون، الصي���ن، تركيا، سويس���را، رومانيا، 
هولندا.. وما يزالون ينشطون في هذه الدول بطريقتهم 

الخاصة السرية. 
أما في إفريقيا والدول اإلسامية فغالباً ما يكون 

نشاطهم بالتعاون مع المنظمات التبشيرية. 

وه���م متواج���دون اآلن ف���ي حوال���ي 232 دول���ة. 
ويق���ال إنهم 9 مايين. )خمس���ة من األتباع وأربعة من 
المتعاطفين( و انتش���ارهم في تزايد لكن الماحظ إن 
عدد المطرودين بينهم يزداد أيضا، ذلك الن )شهود 

يهوه( يرفضون أي انتقاد وأية معارضة.
بماذ� يوؤمنون؟

الجماعة من الناحية العقائدية أقرب ما تكون إلى 
اليهودية منها إلى المسيحية خاصة في تصورها للذات 
اإللهية)العه���د القديم(، وتعد في ذات الوقت جماعة 
)أصولية( بسبب قراءتها الحرفية لإلنجيل. فيعتقدون 
أن عودة المس���يح قد أوش���كت وإن كان���ت ال تراه عيون 
الن���اس كافة، فإن أعي���ن المؤمنين تس���تطيع رؤيته, 
وتعتق���د الجماع���ة أن أكبر قضية تطرح على البش���رية 
هي مش���روعية هيمنة )يهوه(، وبس���بب ه���ذه القضية 
س���مح يهوه بوجود الشر، والمسيح له وجود سابق على 
اإلنس���ان، وهو مسبوق بأبيه الس���ماوي، واليوم يوجد 
)عب���د مخل���ص ومتبصر( عل���ى وج���ه األرض )عهدت 
إلي���ه كل المصال���ح الدنيوية للمس���يح(، وه���ذا العبد 
يجس���ده حالياً المقر المركزي لجماعة شهود )يهوه(. 
والمس���يحيون المختارون هم وحدهم الذين س���يتلقون 

الجزاء العلوي، ولن يتجاوز عددهم)144000(. 

أما )هارمج���دون( -معركة اليوم العظيم للرب- 
فقد اقترب���ت، وهي معركة س���تتبعها مملكة المس���يح 
األلفي���ة التي س���تجعل من ه���ذا العالم جن���ة أرضية، 
وس���وف يكون أول داخل إليها أعضاء )الحشد الكبير( 
من دون )أنعام المسيح األخرى(. ومن عقائد الجماعة 
توحي���د ال���رب، واالجته���اد المتواص���ل لتجدي���د هذا 
التوحيد بعد أن شابه الشرك في القرون الثاثة األولى 

لظهور المسيحQ، ورد االعتبار لاسم الحقيقي له، 
أال وهو )يهوه(.

هذا أه���م ما يهم رصدنا م���ن عقائدهم وإال فان 
عقائدهم كثيرة وهي مدرجة في موقعهم الرسمي أما 
هدفه���م فهو إقامة دولة عالمية يحكمها المس���يح وهم 

يسعون لتهيئة النفوس والتمهيد إلقامة تلك الدولة.

�أ�ساليب �سهود يهوه في ن�سر معتقد�تهم:
م���ن المُاح���ظ أن ش���هود يه���وه يتمتع���ون بجرأة 
مُذهل���ة على اقتح���ام المنازل في وقت مناس���ب وغير 
مناس���ب من خال طرق االبواب والحديث مع أهلها، 
لب���ث أفكارهم، ولهم م���ن األس���اليب الناعمة لجذب 

المُستمعين. 
ومما س���اهم في انتش���ار )ش���هود يهوه( هي إتباع 
أساليب سريعة ومتطورة من الطباعة والترجمة بمعظم 
لغات العالم، والذي س���اهم في توصيل رسالتهم على 
مستوى العالم، فهم يعتمدون على نشر ادعاءاتهم من 
خال اإلحصائيات التي تنش���ر بمجلة )برج المراقبة( 

ومجلة )استيقظوا( وغيرها من المجات. 
والجدي���ر بالذكر أن جماعة )ش���هود يه���وه( لهم 
نش���اط واس���ع جداً ف���ي عملياته���م التبش���يرية، فهم 

يعملون جادين على نشر رسالتهم دون كلل أو ملل.
منهج عمــل �سهود يهوه:

يُسمى العمل عند )شهود يهوه( ب� )عمل الشهادة( 
، وهو يتم في أكثر من 200 دولة, والجماعة محكمة 

التنظي���م دائب���ة النش���اط، ويوجد مقره���ا المركزي 
)ب���رج الحراس���ة( في بروكاي���ن بالوالي���ات المتحدة 
األمريكي���ة، ويصل عدد األعضاء ب���ه إلى 200 عضو 
يجتمعون فيّ قاعة المملكة(، و(مملكة الرب( وتهدف 
إلى تهيئة المجال لأليام السعيدة القادمة لإلنسانية، 
وقد شرعت في ممارسة حكمها منذ 1914م في الوقت 

الذي توج فيه المسيح في السماء(.
بعد المركز تأتي )الدائرة(، وهي الوحدة اإلدارية 
التي تش���رف عل���ى 20 تجمعًا، وكل عض���و تم تعميده 
يشارك كل أس���بوع -فضًا عن التجمعات والدراسات 
الش���خصية- في ثاثة اجتماع���ات، حيث ينبغي عليه 
أن يخصص 10 ساعات كل شهر على األقل للدعوة في 
البيوت.وبعدها يأتي الرائد العادي وهو واعظ يش���تغل 
100 س���اعة في الشهر)يسير 7 جلس���ات دراسية حول 
اإلنجي���ل، ويقوم ب�35 زي���ارة جديدة طيل���ة المدة(، 
واألنشطة كلها تحصى في تقرير خاص بها، وعلى كل 
عضو أن يقدم تقريره الش���خصي، وتصل تقارير هذا 
النش���اط في النهاية إلى )المركز الرئيسي العالمي(،  
حيث تجمع المعلومات في )الكتاب الس���نوي( وتنشر، 

ويصدر أيضا كل سنة جدول في عدد )1 يناير من مجلة 
ب���رج المراقبة(، تقدم هات���ان المطبوعت���ان تقاريراً 

مُفصلة عما يُنجز كل عام في عمل الشهادة .
موؤلفاتهم:

_ تنطق باس���مهم مجلة كانت تصدر تحت اس���م 
)برج مراقبة صهيون( ثم عدلوها إلى: )برج المراقبة( 

إلخفاء كلمة )صهيون(.

ومنها هذا الخبر عن المملكة )المقصود مملكتهم 
المأمولة(. والتي قالت فيه:

األساس في اإليمان بعالم جديد.
لقد اقترب عاج األمم.

العيش بأمل نظام عادل جديد.
_ يص���درون آالف الكت���ب والنش���رات والصحف 

ويوزعونها مجاناً مما يدل على قوة رصيدهم المالي.

نظرة �لمجتمع لهم:
يذه���ب بع���ض المحللي���ن االجتماعيي���ن إل���ى أن 
الجماعة حركة احتجاجية ض���د النظام القائم, بناء 
عل���ى رفضها أداء الخدمة العس���كرية والمدنية, ويعد 
رفضاً للعالم القائم وانتظار زواله يوم يأتي المس���يح, 
وانق���اب أوضاع���ه، حي���ث يصب���ح المحروم���ون هم 
المختارون وهو وجه آخر من وجوه االحتجاج لدى هذه 

الجماعة. 
ويعتبره���ا المس���يحيون بدعة ته���دف إلى تضليل 
الن���اس, وان فهمه���م للكت���اب المقدس فه���م مغلوط 
ومحرف ألنهم يفسرون ما جاء فيه بما يتاءم ويخدم 

أهدافهم ومصالحهم. 
أم���ا قضي���ة انتس���ابهم إل���ى اليهودي���ة بالرغ���م 
م���ن ادعائه���م أن ديانته���م ه���ي المس���يحية فهي من 
األم���ور الواضح���ة الت���ي ال يمك���ن ل���كل م���ن ي���درس 
عقائده���م وم���ا تدع���و ل���ه أن ينك���ر أصله���م اليهودي 
ب���ل  العال���م  عل���ى  اليه���ود  س���يطرة  عل���ى  والعم���ل 
يهوديته���م. عل���ى  ت���دل   حت���ى ش���عاراتهم ورموزه���م 

طر�ئف )�سهود يهوه(:
من الطرائف العجيبة ل� )شهود يهوه( أن أتباعهم 
ال يدرس���ون مهنة الط���ب، ألنه في ملكوته���م الموعود 
لن يكون هناك مرض، ولكن يدرس���ون مهنة الهندسة 
باعتبار أن هن���اك فرص عمل كثيرة في انتظارهم في 
ذل���ك الملك���وت، والذي _بحس���ب زعمهم_ س���يكون 
عل���ى هذه األرض بال���ذات فهم متعلّقون بل متش���بثون 

به���ذه األرض ، لذلك يحرّضون أتباعهم على دراس���ة 
الهندس���ة ف���ي كل المج���االت، لكي يس���تطيعوا إعادة 
بنائها في المس���تقبل بعد أن يرثوها... اس���تناداً لآلية 
الت���ي تق���ول ))ألنن���ا نعل���م أن���ه إن نقض بي���ت خيمتنا 
األرض���ي فلن���ا في الس���موات بناء م���ن الل����ه بيت غير 

مصنوع بيد أبداً...[ )2كورنثوس 5: 1(.

وبعد كل هذا العرض الذي حاولت رصدنا أن يكون 
مختصرا عن شهود يهوه ومعتقداتهم يأتي السؤال هل 
له���ذه الجماعة وجود في العراق وم���ا تاريخه و ما هي 
نش���اطاتهم داخل العراق؟؟ وهذا م���ا دفع رصدنا إلى 
البحث والتنقيب خاصة وان هناك مقاالً منشوراً تحت 
عنوان )ش���هود يه���وه .. ظاه���رة جديدة ف���ي المجتمع 
العراق���ي( للكات���ب فواز فرحان مما يثي���ر الفضول في 
البح���ث عن تاريخ وجودهم حيث ج���اء في مقال لألب 
يوسف توما نشر في 1996/4/25 في موقع بغديدا _
وهو موقع مستقل حسب ما ُكتِب على صفحته الرئيسة 

ال يمثل أية جهة دينية كانت أو سياسية_ جاء فيه:
�سهود يهوه في �لعر�ق:

يرجع تاريخ وجودهم في العراق إلى الخمسينات 

من القرن الماضي، وإلى شخص آثوري كان قد التقى 
بواح���د منه���م جاء إلى الع���راق. كل عائلت���ه دخلت في 
البدعة. وتوس���عت الحلقة إلى األصدقاء ش���يئا فشيئا. 
كانوا في البداية مجموعة صغيرة ال تتجاوز العش���رين 
ش���خصا، وبقوا كذلك مدة طويلة حتى الثمانينيات، 
حيث أصبحوا حوالي 60 - 65 ش���خصا. هؤالء ليسوا 
كله���م معمدين، المعم���دون منه���م 40، واآلن يعتقد 
أنهم بين 100 - 150. أما لقاءاتهم  فتتم في بيوتهم، 
وق���د وجّهوا في بداية التس���عينات طلبا إل���ى الحكومة 
العراقي���ة لتقبلهم كطائفة، وقد ج���اء هذا الطلب من 
أتباعه���م في اليابان، لكن جواب الس���لطات العراقية 

كان أن كل طل���ب من هذا القبيل يجب 
أن يق���دم م���ن أعض���اء عراقيي���ن 
وليس من األجان���ب، فبقي طلبهم 
معلق���ا ولم يجرؤ احد إل���ى تقديمه 

من جديد.
أما ما أش���ار له ف���واز فرحان 
بتاري���خ  المنش���ور  المق���ال  ف���ي 
2009/4/27 في )جريدة الحوار 
المتمدن( ف���ي العدد 2629 فهو ان 

بعد س���قوط الدكتاتورية في العراق 
ظهرت العديد من الحركات الدينية 
منها جماعة ش���هود يهوه التي تنشر 
المس���يحية الصهيوني���ة ف���ي العراق 
وال تعت���رف بباقي األديان أو األفكار 
وتعم���ل على إبادته���ا وطمرها وجعل 
فكره���ا يس���ود م���ن أج���ل التمهي���د 

لمعركة هرمجدون التي يتوقعون 
الدجال...!!!  حدوثها بعد ظهور 
وهي حركة سياس���ية باألس���اس 
رغ���م نف���ي الجماع���ة له���ا ألنها 
ف���ي كل حرب للناتو في الش���رق 
األوس���ط يتط���وّع اآلالف منه���م 
التعجيل  للح���رب بحج���ة  مجاناً 
في ح���دوث معركته���م المرتقبة 
المخلص مع  المس���يح  وانتظ���ار 
جن���وده المائ���ة وأربع���ة وأربعين 
ألف���ا, راكبي���ن عل���ى األحصنة 
وحاملين الس���يوف للقضاء على 
األشرار, وترك الجماعة يرثون 
األرض ألنهم أس���هموا في نزول 
المس���يح للقيام بحرب���ه األخيرة 
وحكمه لألرض الذي يمتد أللف 
ع���ام ... ،وتقوم ه���ذه الجماعة 
اليوم بنشاطات جادة في سهول 

نينوى للتأثير على س���كان البلدات هناك من آشوريين 
و كلدان وس���ريان وأرمن و ايزيديين وشبك كما تشجع 
البع���ض منهم عل���ى الهجرة لت���رك الم���كان في نفس 
الوقت, وتقوم بتخصيص أموال طائلة لشراء األراضي 
ألتباعها هناك واستقدامهم للعراق كي يكونوا قريبين 

ألرض المعركة )انتهى(.

وتعقيبا على ما جاء في المقال أعاه فإن ش���هود 
يه���وه ال يس���تخدمون القوة واإلجبار ف���ي دعوتهم, بل 
بالعك���س ه���م ينتهج���ون أس���لوب المحبة والت���ودد في 
عملية التبش���ير, وهنا يكمن الخطر ألنهم يس���تميلون 
قلوب الناس ويؤث���رون عليهم من خال الكلمة الطيبة 
والدخول إلى قلوبهم ولعل هذا هو سر سرعة انتشارهم 

في العالم.
وم���ن خال كل م���ا تقدم تبين ان له���ذه الجماعة 
نش���اطاً واس���عاً في كل دول العالم عموم���ا وفي العراق 
خصوص���ا, والخصوصي���ة تنبع من ق���رب العراق من 
ارض معرك���ة هرمج���دون الت���ي يعتق���دون به���ا والتي 
س���تكون الفيصل في قيام دولة الخير وانتهاء س���لطان 

الشر. 

ولك���ن البد من الوقوف بوجه هذه الجماعات التي 
اليقل خطرها عن الجماع���ات التي تدعي المهدوية بل 
ربما ش���رها اكبر الن من يدعي المهدوية عادة ينس���ب 
نفس���ه إلى اإلس���ام, ام���ا ه���ؤالء فهم يدع���ون لدين 
آخ���ر ولعل التش���ويه الحاصل لصورة االس���ام ووصفه 
باالرهاب والدموية هو من ضمن المخطط الذي تسعى 
العدي���د من األط���راف وهو ضرب اإلس���ام من خاله 
ولك���ن أنى لهم ذلك وق���د جاء الوعد اإلله���ي بأنه ) هُوَ 
الَّذِي أَرْسَ���َل رَسُ���وَلهُ ِباْلهُدَى وَدِيِن اْلحَ���قِّ لِيُْظِهرَهُ عََلى 
الدِّيِن ُكلِّهِ وَلَوْ َكِرهَ اْلمُشِْرُكوَن  ( )وَمَنْ يَبْتَِغ َغيْرَ اإِلسَْاِم 

دِينًا َفَلنْ يُْقبََل مِنْهُ وَهُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنْ اْلخَاسِِرينَ (.

))�سهود يهوه(( تنظيم دويل حمكم ون�ساط مريب
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجات واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطاع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعام المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات. رصدنا

هيأة التحرير

أنهم يسعون بنشاطهم املتواصل إلقامة الدولة العاملية 
التي يحكمها املسيحQ وإقامة الفردوس يف األرض.

وتعتقد الجماعة أن أكرب قضية تطرح على البشرية هي 
مشروعية هيمنة )يهوه(

يسمى العمل عند )شهود يهوه( بـ )عمل الشهادة( ، وهو يتم يف أكثر 
من 200 دولة, والجماعة محكمة التنظيم دائبة النشاط

وبعدها يأتي الرائد العادي وهو واعظ يشتغل 100 ساعة يف الشهر)يسري 7 
جلسات دراسية حول اإلنجيل، ويقوم بـ35 زيارة جديدة طيلة املدة(، واألنشطة 

كلها تحصى يف تقرير خاص بها، وعلى كل عضو أن يقدم تقريره الشخصي

وتقوم هذه الجماعة اليوم بنشاطات جادة يف سهول نينوى للتأثري على سكان 
البلدات هناك من آشوريني و كلدان وسريان وأرمن و ايزيديني وشبك 

ان بعد سقوط الدكتاتورية يف العراق ظهرت العديد من الحركات الدينية منها جماعة شهود يهوه التي 
تنشر املسيحية الصهيونية يف العراق وال تعرتف بباقي األديان أو األفكار وتعمل على إبادتها وطمرها وجعل 

فكرها يسود من أجل التمهيد ملعركة هرمجدون التي يتوقعون حدوثها بعد ظهور الدجال...!!!



1. �لو�قع �لجغر�في:
الجمهوري����ة التركي����ة تتألف م����ن جزئين 
يفصل بينهما مضيق البوسفور شرقاً ومضيق 
الدردنيل غرب����ًا، ويمتد بين المضيقين بحر 
مرم����رة. يقع الجزء األصغ����ر منها في أوروبا 
ويجاور بلغاريا واليونان، ويقع الجزء األكبر 
في آس����يا الصغ����رى، ويحده البحر األس����ود 
وبحر ايجة والبحر المتوسط وسوريا والعراق 

وإيران وروسيا.
ومساحة تركيا هي 779,452 كيلومتراً 
مربعًا، وعدد سكانها 72 مليون نسمة حسب 

إحصاءات عام 2008.
وتتمت����ع تركي����ا بنظ����ام سياس����ي ش����بيه 
باألنظمة الديمقراطي����ة الغربية, عاصمتها 

أنقرة.
وتقس����م تركيا إدارياً إلى 67 والية يحكم 

كًا منها وال، يعين من قبل الحكومة.
2. �القت�ساد:

دخل الف����رد في تركيا ال ي����زال ضعيفا، 
وتحت����ل الزراع����ة المرتب����ة األول����ى ف����ي دخل 
الدول����ة رغم التقدم الصناعي الذي ش����هدته 

الباد في اآلونة األخيرة.
واه����م الزراع����ات فيه����ا ه����ي: الحب����وب 
والقط����ن والتب����غ والفاكهة والبندق والش����اي 
والشوندر السكري كما يجود الكتان وأصناف 

أخرى من الزراعات.
تكث����ر الحيوان����ات في تركيا بس����بب كثرة 
األراض����ي البور الت����ي تبق����ى دون زراعة بعد 
حص����اد الحب����وب, وتصدر تركي����ا األغنام، 
الماع����ز الع����ادي، ماع����زا انج����ورا، األبقار 
كما تصدر الصوف المشهور بالموهر الغالي 

الثمن.
3. �لو�قع �لديمغر�في �لديني:

س����كان تركيا تقريباً مس����لمون, وان %1 
منهم أقليات غير مسلمة, وتبلغ نسبة الشيعة 

األتراك حوالي 34% من مجموع السكان. 
التركي����ة  اللغ����ة  ه����ي  الرس����مية  اللغ����ة 

ويتكلمه����ا 77% والى جانبها توجد 
اللغة الكردي����ة ويتكلمها 20% من 
الس����كان وان 2% ال زالوا يتكلمون 

العربية.
فــي  �ل�سيعــة  تو�جــد   .4

تركيا:
يتجم����ع أكثري����ة الش����يعة ف����ي 
مناطق الحدود بين روسيا وإيران 
وتبلغ نسبة عددهم خمساً وسبعين 
ف����ي المائ����ة ف����ي مدين����ة ق����ارص 
وتسعين بالمائة في مدينة اغدر، 
ومائة بالمائة ف����ي بعض االقضية 
والقرى األخرى، ولهم حضورهم 
في مدينة أزي����ر وفي مدينة أنقرة 
كما يكثرون في اس����طنبول وكذلك 
يوجد منهم ع����دد وافر في مدينة 

ف����ي  تقريب����اً  الش����يعة  ج����ل  بورصة.ويس����كن 
محافظتين هما كارس وآغري.

مؤسسات إسامية شيعية تركية:
أعظ����م المؤسس����ات مكتب����ة للش����يعة هي 
مكتب����ة الدكت����ور عبدالباق����ي كلبن����اري، في 
قوني����ة، وتق����ع بجنب مقب����رة ج����ال الدين 
الروم����ي، وه����ي مكتبة ضخم����ة تحتوي على 
مئة ألف كتاب باللغات المعروفة في العالم, 
وتوجد لهم الكثير من المساجد والمؤسسات 

الثقافية والفكرية في أنحاء الباد.
جذور �لت�سّيع في تركيا

تعود جذور التش����يع في تركيا إلى التشيّع 
في منطقة الش����ام، فقد اتّس����ع التش����يع في 

باد الش����ام في عص����ر الدول����ة الحمدانيّة، 
والمرداس����ية والفاطميّ����ة حتّ����ى بل����غ منطقة 

األناضول. 
5. �آثار �ل�سيعة في �الأدب �لتركي 

�ل�سيعي:
للشيعة في تركيا أدب قديم. 

فف����ي القرن الرابع عش����ر نظم الش����اعر 
 .Lنقيب أوغلي( قصة الحسن والحسين(

وهن����اك في القرن نفس����ه نظم الش����اعر 
)ش����ادي اوش����ياد( س����نة 763 ه� بقسطموني 

 .)Qقصيدة )دستان مقتل حسين
كذلك نظم )مع����اذ اوغلي البك بازاري( 

 .Qما يعرف بالمثنوي في غزوات علي
وفي سنة 803 ه� )1400م( كان ان نظم 
)خلي����ل( إمام مس����جد قره بولت ف����ي اعمال 

.Pأدرنه قصيدة في رثاء الزهراء
وكذلك ظهرت في القرن الس����ابع عش����ر 
 Nالنب����ي غ����زوات  تص����ف  ش����عبية  تآلي����ف 
 Qومعجزات����ه بصف����ة عام����ة وبط����والت علي
بصفة خاص����ة، وقد صيغت هذه التآليف في 

قالب المثنويات.
وأم����ا في النث����ر فقد ظهرت كتب الس����ير 
التي ألفت في الزهراء والحس����ن والحس����ين

L وما جرى في كرباء.
ام����ا الش����اعر )فضولي( ال����ذي عاش في 
القرن الس����ادس عش����ر ويعد أعظم ش����عراء 

اللغة التركية إذا اس����تثنينا )نسيمي ونوائي( 
فان����ه قال عن نفس����ه ان����ه مدح عل����ي بن أبي 

طالبQ خمسين سنة.
6. من ن�ساطات �إ�سالمية �سيعية 

تركية:
ويُصدر الش����يعة اإلماميّة في تركيا مجلّة 
ش����هرية تدعى )عاش����وراء(، وقام����وا حديثاً 

بإصدار مجلّة أسبوعية اسمها )عَلَمدار(.
7. الوضع الحاليّ للشيعة في تركيا

وق����د ب����دأت الطائف����ة الجعفري����ة االثن����ا 
عشرية اإلس����امية بتركيا في الظهور العلني 
واإلع����ان ع����ن نفس����ها وتنظي����م احتف����االت 
دينية بعد س����يطرة حزب الرف����اه ذي الميول 
 ،1994 ع����ام  البلدي����ات  عل����ى  اإلس����امية 
والوص����ول لحك����م الب����اد ع����ام 1996 تح����ت 

زعام����ة نجم الدي����ن أربكان ف����ي االنتخابات 
العامة.

تركيا و�إحياء مر��سم عا�سور�ء
تش����ير المعلوم����ات ان ارتفاع ع����دد أتباع 
أه����ل البيتK في تركيا يع����ود لزيادة أقامة 
مراس����م الع����زاء بمناس����بة يوم العاش����ر من 
محرم الحرام حيث استشهد اإلمام الحسين 
بن علي بن أبي طالبQ في كرباء عام 61 
هج����ري قمري علي يد طاغ����وت عصره يزيد 

بن معاوية بن أبي سفيان.
وتش����هد المساجد والحس����ينيات التركية 
هذه المراس����م الحزينة في كل يوم عاشوراء 
من خال نزول مواكب العزاء الحسينية إلى 
الش����وارع األمر الذي يودي عاما بعد آخر إلى 
زي����ادة المحبي����ن للذري����ة الطاهرة للرس����ول 

.Nاألعظم
وتؤك����د المعلوم����ات، ارتفاع ع����دد أتباع 
أه����ل البي����تK في ه����ذا البل����د بالرغم من 
المحاوالت الرامية إلى نشر األفكار العلمانية 
في تركيا منذ عهد الرئيس التركي مصطفى 

أتاتورك .
ف����ي مدين����ة  كان  ان����ه  بالذك����ر  وجدي����ر 
اس����طنبول عام 1989 مسجد واحد ألتباع آل 
الرس����ول األعظمN ويعود للجالية اإليرانية 
هن����اك, ف����ي حين يوج����د اآلن أكث����ر من 30 
مس����جداً في هذه المدينة ويوجد إضافة إلى 
هذا الع����دد في المدن التركي����ة األخرى أكثر 

من 250 مسجدا للطائفة الشيعية.
ويب����ذل حوالي عش����رين مليون ش����خص 
م����ن العلويين وأتباع أهل البيتK في تركيا 
جهودهم لتس����جيل يوم العاش����ر م����ن محرم 

الحرام عطلة رسمية.

محمد وفاطمة �أكثر �الأ�سماء �سيوعاً 
في تركيا

أكدت إحصائيات رس����مية تركية أن اسم 
)محم����د( كان أكث����ر األس����ماء الت����ي يطلقها 
األت����راك عل����ى مواليده����م ليصب����ح )محمد( 

االسم األكثر شيوعاً في تركيا.
وذك����ر موق����ع ) خب����ر 3( عل����ى اإلنترنت 

أن آخ����ر اإلحصائي����ات الصادرة ع����ن مكتب 
اإلحص����اء الترك����ي أك����د أن اس����م )محم����د( 
م����ن أكثر األس����ماء ال����ذي يفضله����ا األتراك 
لمواليدهم الذكور، يليها اس����م فاطمة بنت 

النبيN لإلناث.
وأش����ار الموق����ع بحس����ب اإلحصائية إلى 
أن 3 مايي����ن ش����خص يحملون اس����م محمد 
و4 مايي����ن يحملون اس����م فاطم����ة ، واعتبر 
الموق����ع ارتفاع هذا العدد دليًا على تمس����ك 

األتراك بهويتهم الدينية.
موؤ�س�سات �إ�سالمية �سيعية تركية

إنش����اء أول )مجمع ديني وثقافي شيعي( 
في تركيا.

مجم����ع  ألول  األس����اس  الحج����ر  وض����ع 
ش����يعي ثقافي كبي����ر، في العاصم����ة التركية 
اس����طنبول، برعاي����ة رئيس البلدي����ة الكبرى 
)قادر طوب باش( وشارك في االفتتاح رجال 
دين ش����يعة من إي����ران ف����ي مقدمتهم األمين 
العام للمجم����ع العالمي أله����ل البيت )محمد 
حس����ن أختري( وش����خصيات سياس����ية شيعة 
م����ن الع����راق عل����ى رأس����هم رئي����س الحكومة 
السابقة )إبراهيم الجعفري( ووزير الشباب 

و الرياضة )جاسم محمد( .
وقالت جريدة )يني ش����فق(: )إن نحو 10 
أالف ش����خص قدموا من جمي����ع أنحاء تركيا 
للمش����اركة في الحف����ل وضع حجر األس����اس 
للمجمع الذي سيكون اكبر مركز ديني شيعي 

وثقافي في أوروبا(.
ف����ي  الش����يعية  الطائف����ة  زعي����م  وق����ال 
اس����طنبول )صاح الدي����ن اوزغوندوز(: )إن 

المجمع سيكون قاعدة للسام(.
وسيكون هذا المجمع الشيعي في )محلة 

خلقاني( في اس����طنبول، والتي تعرف باسم 
) المحلة الزينبية(، وسيحمل اسم )الجامع 

والمركز الثقافي الزينبي( .
وتبلغ مس����احة هذا المجمع 55000 م2 
، وس����يضم مصل����ى كبيراً يتس����ع ل����� 10االف 
ش����خص ومركزاً ثقافي����اً ومحطت����ي إذاعة و 

تلفزيون, ومطعماً ومواقف للس����يارات تحت 
األرض.

ومن الجدير بالذك����ر إن هذا الحدث هو 
األول من نوعه في تأريخ تركيا.

وقد تح����دث احد المتش����يعين وهو تركي 
.Kاخذ على عاتقه نشر مذهب أهل البيت

وه����و يتحدث ع����ن تجربت����ه وع����ن نتائج 
م����ا وصل����وا إليه م����ن خ����ال العم����ل الدئوب 
المتواصل لنصرة مذه����ب الحق مذهب أهل 

.Kالبيت
ان الكثير من األتراك قد اتبع والية علي
Q وأه����ل البيتK في الم����دن التركية وقد 

تشيعت قرى باكملها.
وفد �لمرجعية يزور تركيا

زار وفد المرجعية اس����طنبول بمناس����بة 
أول اعتراف رسمي لشيعة أهل البيتK في 
تركيا ش����ارك في افتت����اح الجمعية الجعفرية 
في اس����طنبول وهو يحمل رس����الة من الس����يد 

السيستاني إلى شيعة تركيا.
وق����د تكون م����ن الس����يد حس����ين الحكيم 
والس����يد صالح الحكي����م واألس����تاذ عبد اهلل 
توتونجي ف����ي حفل افتتاح الجمعية الجعفرية 
وقد بلغ عدد المش����اركين حوالي عشرة آالف 

شخص تجمعوا في ملعب رياضي.
�سيعة تركيا/ �لطموح:

وقد نجح الش����يعة في استفادة حقهم في 
تعيين أئمة مس����اجدهم من قب����ل الهيئة التي 
تمثله����م، والت����ي اختارها الجمهور الش����يعي 

الذي يمول تكلفة األئمة والجوامع. 
ولك����ن ال توج����د للش����يعة ح����وزات خاصة 
بهم, فقانون توحيد التدريس يمنع ذلك. لذا 
يقصد الطلبة الش����يعة ايران والعراق وسوريا 

لدراسة العلوم الدينية.

وتبلغ نسبة الشيعة األتراك حوالي 34% من مجموع السكان

ان الكثير من األتراك قد اتبع والية عليQ وأهل البيتK في 
المدن التركية وقد تشيعت قرى باكملها.

اّن انتش����ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س����يؤول إليها أمر البش����رية ال محالة، وان مس����ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ السباب كثيرة، من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعاج المشاكل البشرية المزمنة، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا 
.Qهذا من خال ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن

.Q ونح������ن في ))صدى المهدي(( سنفرد له�����ذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خال اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المائم للظهور المبارك لصاح��������ب العصر والزمان

�لم�سلمون �ل�سيعة في تركيا وبزوغ �لحق
اعداد: هيأة التحرير

5 التمهيد المهدوي

�لتعريف ب�سفحة �لتمهيد �لمهدوي

جانب من �حياء مر��سم عا�سور�ء يف تركيا

جانب من �حياء مر��سم عا�سور�ء يف تركيا

جانب من �حياء مر��سم عا�سور�ء يف تركيا

�ل�سيد ح�سني �حلكيم يف تركيا



ممارس���ة   -6
السحر والشعوذة 
بأنها  واإلدعاء 
ك���ي  كرام���ات 
يخدع���وا به���ا الس���ذج 

والبسطاء.
األع���ذار  التم���اس   -7
لجرائ���م اإلرهابيي���ن بح���ق 
أرادة  الش���يعة،واعتبارها 
إلهية، وان علينا أن نستغفر 
ال  وأن  اإلرهابيي���ن  له���ؤالء 
ال   Qاإلم���ام الن  نؤذيه���م 
يرضى ان نؤذي أحدا، ومن 
ناحي���ة أخ���رى فه���م يقولون 
مم���ن  الش���يعة  عم���وم  بتكفي���ر 

يختلفون معهم.
- إن الماح���ظ على جميع 
م���ع  متعاطف���ة  أنه���ا  الح���ركات 
الجماعات اإلرهابية، كذلك فان 
أعداداً كبيرة من الس���نة ينتمون 
أليها ويعملون ف���ي صفوفها رغم 
االختاف���ات العقائدية، وهو ما 
يضع عامة استفهام كبيرة تدعو 
للتأم���ل والبحث ح���ول دور بعض 
الجه���ات اإلرهابي���ة والبعثية في 
صناعة وتس���يير ورس���م خطوات 

هذه الحركات. 
فلي���س مس���تبعداً ف���ي النهاي���ة وبمقايي���س العمل 
المخابراتي أن يكون اليماني الذي يسير هذه الحركات 
هو احد عتاة الوهابيين أو البعثيين من أمراء اإلرهاب 

والذبح.
نماذج من ممار�ساتهم �لمنحرفة:

إن اإلنس���ان الذي يعتقد بإسقاط جميع التكاليف 
الش���رعية، وضرورة إكثار الفساد في األرض للتعجيل 
بالظهور، س���يكون قطعا مس���تعداً لفعل أي شيء يؤمر 
ب���ه أو يطلب منه، خاصة بعد تعرضه لعمليات )غس���ل 
دم���اغ( وترويض على الطاع���ة حولته إل���ى جهاز ينفذ 
فق���ط وفقط، لذلك فا غراب���ة فيما يصدر من هؤالء 
م���ن أفع���ال مش���ينة يأباه���ا العق���ل وال���ذوق والفطرة 

السليمة، فهم أشبه ما يكونون )باإلنسان المسير(.
وس���نعرض أدن���اه جمل���ة  من ه���ذه الممارس���ات 

المشينة على نحو المثال ال الحصر:

أ- عملية إلغاء ال���ذات أو نزع الذات/ حيث يؤمر 
التاب���ع بان يصلي عريانا، وهو ين���زع ذاته ويتوجه إلى 
اهلل عاريا من كل شيء، وهو يجب أن يطيع )المولى(- 
إذا أمره فعليه الطاعة فلو قال له ان الشمس تشرق من 
المغ���رب فيجب علي���ه التصديق، وعليه���م أن يختبروا 
أنفس���هم في تلك اللحظات فكل من يش���ك أو يستغرب 
أو ينفر من هذا المش���هد فهنال���ك خلل في إيمانه عليه 

إصاحه.
ب- يجيزون الزنا، والشذوذ الجنسي، )اللواط 
والس���حاق( وأخيرا تبادل الزوجات والزنا بالمحارم، 
وهو حديث شاع بصورة واسعة جداً عنهم، ويعتبر من 

.Qأعلى مراحل التضحية للتعجيل بظهور اإلمام
م�سادرهم في �لتلقي

أما أهم مصادر المعرفة والفكر الديني والعقيدي 
عندهم فهي:-

1- �لتاأويل �لباطني للقر�آن/ حيث توؤول 
�الآيــات ح�سب �الأهو�ء وليس وفق ضوابط التفس���ير 
وعلوم اللغة والحديث وباقي العلوم الشرعية، معتمدين 
في ذلك على حديث )إن للقرآن ظاهراً وسبعين باطنًا( 
وهو ان ص���ح فان المقصود فيه بمعرف���ة ظاهر القرآن 
من بواطنه هم العلماء والمجتهدون والمفس���رون وذوو 
االختصاص من أصحاب اليد الطولى في هذه العلوم، 
وليس أش���خاصاً مغمورين تحوم الش���كوك والش���بهات 

حول ماضيهم وحاضرهم.
وهم برفعهم لشعار )السبعون باطن( إنما يطلقون 
العنان ألنفسهم كي يصولوا ويجولوا ويحرفوا الكلم عن 
مواضعه ويؤولوا بما تشتهيه أنفسهم من غير رقيب وال 

حسيب.
2- �قتنا�ــص �لرو�يــات �لعامــة و�لمت�سابهة 
حول ق�سية �الإمام �لمهــديQ ليقوموا بتوظيفها 

باالتجاه الذي يريدون لاستدالل على مدعياتهم.
3- ي�ستنــدون علــى دعو�هــم �لمغاليــة بالخطبــة 
 Qلتطنجية �أو خطبــة �لبيان �لمن�سوبة �إلى �الإمام على�
، وه���ي خطبة ظاهرة ف���ي الغلو والش���رك، إذ ترتفع 
باإلم���ام عل���يQ إلى درج���ة اإللوهية وق���د كانت هذه 
الخطب���ة ومنذ الق���دم رافداً من رواف���د الغلو ومصدراً 
ألفكار الف���رق المنحرف���ة والمغالية، وق���د أعلن أكثر 
العلماء وأخي���راً �ل�سيدين �لخوئــيH و�ل�سي�ستاني 
 Qدام ظلهما، ان ال صحة لنس���بتها إل���ى اإلمام علي

)فهي من موضوعات الغاة(.
4- �دعاء �للقــاء �لمبا�سر باالإمام �لمهدي 

و�الأخــذ عنــه، وفــي هــذه �لحالة فــال حاجة 
للقــر�آن و�لحديــث و�الأحــالم و�لك�سوف، ما 

د�مو� يلتقون بالمع�سوم وياأخذون عنه.
5- األث���ر الصوف���ي والعرفاني واض���ح التأثير في 
أدبياته���م وأفكاره���م ومناهجه���م فهم يس���تدلون على 
عقادئهم بالمكاش���فات واألح���ام واإللهامات وغيرها 
م���ن األدلة غير القابل���ة لإلثبات، ولكنه���م قد حرفوه 
عن منهج���ه الصحيح وال���ذي هو تعمي���ق اإليمان باهلل 
وااللت���زام بالش���ريعة والزه���د ف���ي الدني���ا، ليتح���ول 
عل���ى أيديه���م إلى منهج للش���رك في نظري���ة )االتحاد 
والحل���ول(، وإلس���قاط العملية السياس���ية والحكومية 
الشرعية المنتخبة، بدل الزهد في الدنيا وتقوى اهلل.

خطابهم
إن خطابه���م تكفي���ري تخوين���ي مع���ارض للوضع 
الجدي���د ف���ي العراق ب���كل تفاصيل���ه، بل إنه ي���كاد أن 
يتطابق مع الخط���اب التكفيري الوهابي )للقاعدة( في 
سعيه إلس���قاط العملية السياسية، بل ويتطابقان حتى 
في تكفير عموم الش���يعة وتجوي���ز قتلهم، وأهم معالم 

هذا الخطاب ما يلي:
1- يتفق���ون على الحط من ش���أن مراجع الدين، 
ويعتب���رون تقليده���م باط���ًا، ويثقف���ون أتباعهم على 
ان اإلمام إذا ظهر س���وف يقتل جمي���ع العلماء، ألنهم 
علم���اء ضال، )وإن م���ا لم يتحقق في الزركة س���وف 

نحققه( كما يزعم احد قادتهم.
2- معاداة الديمقراطية ونظام االنتخابات.

3- رفض الدستور.
4- معاداة العملية السياسية بكل تفاصيلها.

5- اإليم���ان بمب���دأ العن���ف المس���لح، ولديه���م 
ميلشيات.

6- تجويز استهداف الجيش والشرطة.
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)الوهابي���ة(، وم���ع بعض الق���وى السياس���ية المعادية 

للحكومة.
تمويلهم:

تقوم الحركة بتمويل نفسها بالطرق التالية
1- التمويل الذاتي والتبرعات.

2- يق���وم بتموي���ل ه���ذه الحرك���ة رم���وز )بعثي���ة 
وطائفية( كبيرة داخل العراق.

3- دع���م خليجي/س���عودي- إماراتي- قطري/ 
مفتوح.

وللحديث بقية

إن األطب����اء والعقاء والحكم����اء و كل من لديه 
ش����يء من التفكير يدرك مدى خط����ورة هذه اإلثارة 
العام����ة، في حي����ن ان الثقافة الت����ي تحكم الغرب، 
والتي تحكم العالم حالياً تقر بنش����ر هذه اإلثارة عن 

طريق ما يسمى )بنشر الثقافة الجنسية(.
فإننا نجد فرنس����ا وب����اداً أخرى تدع����ي بأنها 
المتطورة وإنها هي المتقدمة في الحرية,وهي التي 
تدعي أنها مهد الثقافة اإلنس����انية المعاصرة؛ ومهد 
الف����ن ومه����د األدب الجديد، نج����د بالرغم من كل 
ذلك أنه����ا تعيش أزمة ثقافة مُ����رّة وقاتلة ألنها تمنع 
المرأة المحجبة من أن تمارس حياتها وتعرقل حتى 

ذهابها إلى المدرسة.

ان مش����كلتنا ف����ي المجتم����ع المعاص����ر ه����ي ان 
هنالك ق����وى مهيمنة على العال����م، وان هذه القوى 
تؤم����ن بقي����م، وان المجتمعات تخض����ع لها؛ بإدعاء 
ان هن����اك تكنولوجيا جديدة ه����ي تكنولوجيا تطوير 
المجتم����ع أو ما يس����مى ب����� )الهندس����ة االجتماعية( 
أو تكنولوجي����ا بن����اء الثقاف����ة االجتماعي����ة ، وه����ذه 
التكنولوجي����ا عل����ى أساس����ها وبواس����طتها يمك����ن ان 
يحكم القادة السياس����يون مجتمع����اً ما ويديرون هذا 
المجتم����ع ويجعلون����ه عل����ى أهوائه����م، لي����س إيماناً 
منه����م بالديمقراطي����ة ؛ ب����ل بقصد الس����يطرة على 
العالم وعل����ى المجتمعات تمكنها من ان توجه إرادة 
المجتم����ع، وال����رأي العام االجتماع����ي الوجهة التي 

تريد، ومن هنا نعيش األزمة.
ان أزمة الثقافة في جذورها ترجع إلى مشكلتين 
أو جذرين هما: أوالً مشكلة تغيير المعايير، معايير 

الحسن والقبح. 
فحينما توج����د امة تنقلب وتتغي����ر فيها معايير 
الصاح والفس����اد,أي ان ما ينبغ����ي ان تراه صالحاً 
تراه فاسدًا، وما ينبغي ان تراه فاسداً تراه صالحًا، 
هذا االنقاب في المعايير هي المشكلة الكبرى في 

أزمة الثقافة وهو )الجذر األول(. 

أما الج����ذر الثاني له����ا فه����و ان المجتمع الذي 
يص����اب بأزم����ة الثقافة قد ال يوجد في����ه انقاب في 
المعايي����ر فهو على معرفة بها وعلى وعي من معايير 
المصلحة فيها. لكنه وبالرغم من ذلك فإنك ال تجد 
هذا المجتم����ع ملتزماً بمعايير الخي����ر, أو  مرتدعاً 
عن معايير الش����ر. ان����ه يرى ويعرف ويق����ر بان هذه 
الس����لوكية هي س����لوكية فاس����دة، وإنها تعود بالشر 
على اإلنس����ان وعل����ى صاحبها، ولك����ن بالرغم من 
كل ذل����ك فإنه يرتك����ب تلك الس����لوكية المنكرة، بل 
وأحياناً يغرق في تلك الس����لوكية بالرغم من إقراره 
بأنها س����لوكية خاطئة وإنها س����لوكية غير معيارية، 

وهاتان مشكلتان أساسيتان. 
ويجب ان ال يغرب عن معرفتنا ان أزمة الثقافة 
ف����ي مجتمعنا الحاض����ر أزمة جدي����ة، وال نغالي إذا 
قلن����ا ان كبرى أزم����ات المجتمعات حالي����اً هي أزمة 
الثقاف����ة، قبل ان تكون عن����ده أي أزمة أخرى، فكل 
أزم����ة هي فرع األزمة الكبرى األس����اس وهي األزمة 

الثقافية. 
ولك����ي تقف على عاق����ة هذه األزم����ة الحقيقة 
الكب����رى ف����ي المجتمع وعاقته����ا بالمنقذ المخلص 

تابع معنا حلقات هذه السلسلة.

الخصوصي���ة الثالث���ة: هي في ش���خصية اإلمام 
المهديQ وفي أفعاله وهي ان الفعل الرئيسي لإلمام 
المهديQ والذي ألجله اعد هو انهQ س���وف ينشر 
حكوم���ة العدل في هذه الدنيا، ونش���ر حكومة العدل 
في الدنيا لها معارضون وخصوم، أي أن هناك حرباً 
تتمث���ل بوقوف الجبابرة والس���اطين وه���ذا يعني ان 
الس���لطة الظالمة والقوة السياسية الظالمة والغاشمة 
س���وف تحارب هذا اإلمامQ وه���ذه الحرب تقتضي 

تدابير خاصة لحفظ هذا اإلمامQ من القتل.
وابت���داًء نق���ول إن هناك آلي���ة ترتب���ط بالعناية 
 Qاإللهية, وهذه اآللية تجس���دت في اإلمام الهادي
من دون ان يكون له يد في ذلك وهي مس���ألة اإلمامة 
المبكرة حيث تجس���دت فيه وفي والده اإلمام الجواد
Q، وه���ذه عناي���ة إلهي���ة في عص���ر األئم���ة الذين 

 .Qاقتربوا من عصر والدة اإلمام
انه يجب أن تعوّد األمة على أمر، ولو أنها كانت 
قد نُبهت في حركة األنبياء، منهم عيسىQ ويحيى
Q، فبحسب بعض اإلش���ارات في الروايات ان هذه 
 Kالنبوة المبك���رة والمنصب المبكر لبعض األنبياء
انما هو للفت نظر األمة اإلس���امية التي س���وف تأتي 
 Qفي المستقبل بأنه ال مانع منه أو واقع, فإّن عيسى

قد تكّلم في المهد وكانت نبوته منذ تلك اللحظة.
ان ما كان من هذه السير المباركة هو تمهيد في 
سبيل تثبيت مس���ألة اإلمامة المبكرة لموالنا صاحب 
العص���ر والزمانQ وه���ذا التذكير بدأ م���ن األنبياء 
لكي ال تكون هناك ممانعة في األمر في مسألة اإلمام 

.Qالحجة
وم���ن األم���ور الممه���دة ل���والدة الحج���ةQ هي 
مس���ألة حس���ن اختيار الوال���دة، فقب���ل زواج اإلمام 
العس���كريQ اتفقت الروايات على تدابير مهمة قام 
به���ا اإلمام اله���اديQ الختيار الم���رأة والزوجة الن 
هذه المرأة )زوجة اإلمامQ( التي سوف تكلف بهذه 
الوظيف���ة الربانية يج���ب ان تكون متمي���زة بمجموعة 
من الخصائص فليس األمر من الس���هل ألنها ستكون 
والدة لولي اهلل األعظمQ الذي ينشر العدل في هذه 
البس���يطة، لذا فقد تدخلت العناي���ة اإللهية في هذا 

الموضوع.
فبمقتض���ى التكلي���ف الملقى على عات���ق اإلمام 
 Qوقبيل تزويج ابنه العس���كري Qفإن���ه Qالهادي
أرس���ل خل���ف رجل معروف في س���وق النخاس���ة وكان 
من المؤمنين ومن خواص اإلمامQ ومن أحفاد أبي 
أي���وب األنصاريH وكان امتهن هذه المهنة عن آبائه 

وأجداده وأوعز إليه انه س���وف تكل���ف بمهمة عظيمة 
وس���وف تلقى عليك مس���ؤولية عظيمة, وفي أس���لوب 
يدل عل���ى ارتب���اط أهل البي���تK بالعناي���ة اإللهية 
وبالغيب على ما وصل إليهم عن جدهم النبي األعظم

N ثم كتب له رس���الة مغلفة باللغة الرومية، وأرسله 
إلى س���وق النخاسين وقال له سوف تجد امرأة يظهر 
عليه���ا العف���اف وه���ي تمتن���ع وال ترضى بأن يلمس���ها 
الم���س، وما ش���ابه ذل���ك، ولعفتها ه���ذه فقد رغب 
بها الكثير من الناس ولكنها رفضت وقالت لس���يدها 
الذي جلبها من باد الروم انه س���وف يأتي الشخص 
المناسب ليشتريني، وقد تم ذلك فعًا وعندئذ ابرز 
الرج���ل لها الكت���اب وقرأته بالرومي���ة فقالت له بعني 
إلى ه���ذا الرج���ل, وفي قص���ة طويلة ج���دا وروايات 

متعددة ال إمكان لذكرها في هذا المجال. 
 Qثم���ة واحدة من التدابي���ر التي أخذها اإلمام
في محضر من السيدة حكيمة وابنه اإلمام العسكري

Q ألج���ل تجهيز ه���ذه األم التي تحمل ه���ذا المولود 
اإللهي.

وس����وف تأت����ي التتم����ة لمتابع����ة بقي����ة التدابي����ر 
التي مه����د من خالها اإلمام اله����اديQ لغيبة ولده 

.Qالمهدي

المح���ور األول: الب���د ف���ي إثب���ات أيّ���ة قضية من 
القضايا،م���ن إتباع منهج علمي رصي���ن، وذلك كما 
يفع���ل المس���لمون في ب���اب التوحي���د والنب���وة والمعاد 
فا نقبل من الغي���ر أن يطلب منا إلثبات أصول الدين 
تحققها خارجاً كتحقيق المعاد مثًا,بل س���يكون ردنا 

على صاحب الطلب أن هذا استخفاف بالعقل.
فه���ل يلتزم هؤالء ومتحدثهم أن أي موجود غائب 
إذا طل���ب منه الحضور في مح���ل أو زمان معينين ولم 
تتحق���ق االس���تجابة، فمعن���ى ذلك أن ه���ذا الموجود 
خرافي ويجب عدم االعتقاد به؟, ماذا سيكون جواب 
ه���ؤالء لمن يطلب إثبات حقانية م���ا يعتقدونه بالرؤية 

العيانية المباشرة؟.
المح���ور الثان���ي: الحدي���ث ع���ن ه���ذه القضي���ة 
يعن���ي الحديث في أص���ول الدي���ن والمذهب, وهي ال 
ف���رق بينها م���ن حيث األهمية وكذلك م���ن حيث األثر 
المترت���ب عليها, وهنا نس���أل فنقول :ألم تش���أ إرادة 
اهلل تعالى أن يكون الطريق إلى توحيده وتعين شريعته 
منحص���راً بإرس���ال األنبياء وهم الذي���ن يقومون بدور 
الهداية، فلماذا ال يرس���ل س���بحانه وتعالى أنبياًء إلى 
كل بلد و قري���ة وفي كل قرن من الزمان, ترى أيمنعه 

من ذلك مانع؟ أو يعجزه عن ذلك شيء. فلم لم يفعل 
سبحانه ذلك؟.

المح���ور الثال���ث: ان جميع المس���لمين يعتقدون 
بحياة النبي عيس���ىQ، وانه ل���م يمت وكذلك يعتقد 
جميع المس���يحيين, فلو حصل وان طلب المسيحيون 
من المس���لمين طلباً وعلقوا على تحقق طلبهم اإليمان 
باإلسام ديناً حقاً بش���رط أن ينزل عيسىQ ويخبر 
المس���يحيين ب���أن الحق ه���و مع أتباع دين اإلس���ام، 
ويجب على المس���يحيين اإليمان بهذا الدين, فهل يا 
ت���رى ان هذا الطل���ب يتنافى مع العقل في ش���يء؟. أو 

يتنافى مع قواعد الدين وأركانه؟.
وهل سينفذ المسلمون هذا الطلب للمسيحيين، 

فيما لو طلب منهم وعُلق عليه هذا األثر الكبير. 
فلماذا ال نلبي هذا الطلب وتنتهي المس���ألة؟ إذا 

كانت القضية كما يفكر الوهابية!.
المح���ور الرابع: يعتقد المس���لمون جميعاً بوجود 
)يأج���وج ومأجوج( و(الدجال( وأنهم أحياء وقد ولدوا 
من���ذ زمن بعيد وأنهم من بني البش���ر ويعيش���ون على 
األرض, ويعتق���د الكثير منهم بحي���اة الخضر وغيره 
وأن���ه نب���ي معم���ر ويعي���ش بين الن���اس إال أن���ه ال يرى 
بالعي���ن وه���ذه جمل���ة من أق���وال أقط���اب مذهب أهل 
الحدي���ث والس���لفية الوهابية به���ذا الخصوص, ففي 
شرح )اصول الس���نة( ألحمد بن حنبل لشارحه الشيخ 
عبد العزيز الراجحي يقول الشارح ))من أصول السنة 
عندن���ا اإليم���ان ب���ان .... الدج���ال رجٌل م���ن بني آدم 
البد م���ن اإليمان به وهو مربوط ف���ي جزر من جزائر 

البحر((.
ويق���ول ابن ب���از ف���ي فتاوى )ن���ور عل���ى الدرب( 

المأخوذة من موقعه الرس���مي: )م���ن أنكر الدجال او 
المسيح بن مريم أو يأجوج ومأجوج فا شك في كفره 
وال توقف( ويقول: ))يأجوج ومأجوج طائفتان من بني 
آدم في الش���رق األقصى يخرجون ف���ي آخر الزمان, 
واغل���ب الظن أنه���م من س���كان الصين وم���ا حولها, 
وق���د أق���ام ذو القرني���ن س���داً بينه���م وبي���ن الناس, 
وه���م يخرجون في آخر الزمان بع���د الدجال((. وقال 
المن���اوي ف���ي في���ض القدي���ر والقرطبي في تفس���يره 
والنووي في شرح مسلم )ان الخضر حي عند جماهير 
العلم���اء والصالحي���ن والعام���ة( ثم نقل ق���ول الثعلبي 
ف���ي ان )الخضر نبي معمر محجوب ع���ن أبصار أكثر 

الناس وانه ال يموت إال في آخر الزمان(.
فمن خ���ال النص الحنبل���ي والب���ازي يتبين لنا 
أن الس���لفية الوهابي���ة تعتق���د بوجود يأج���وج ومأجوج 
والدجال وحياتهما، وأنهما من بني آدم يعيشون على 
األرض ف���ي الصين، وأن الدج���ال مربوط في جزيرة 
من الجزائر, بل وأنهم يعتقدون وتبعاً لما ينقله مسلم 
ف���ي صحيحه أن الدج���ال مولود قبل زم���ن النبي وقد 
التقى به تميم الداري ونقل خبره إلى الرس���ول األكرم
N فوافقه الرس���ولN على ذلك، وان هذا الدجال 
محبوس في دير، وانه موثوقة يداه إلى عنقه بالحديد 

وأن له دابة اسمها الجساسة تنقل له األخبار.
وبع���د ه���ذا البي���ان الموج���ز ع���ن عقي���دة هؤالء 
بالدج���ال ويأج���وج ومأجوج والخضر نطل���ب منهم أن 
يأخذون���ا إلى مكان الدج���ال أو يأجوج ومأجوج لنلتقي 
به���م ونتع���رف عليهم ونس���تعلم أخباره���م حتى نؤمن 
به���م، ف���إذا لم يل���ب طلبن���ا دل ذلك عل���ى أنهم غير 

موجودين.

فهل يمك���ن أن يوصف هذا الطل���ب منا بأنه غير 
عقائي أو ال ينسجم مع أصول الدين؟.

ف���إن قال هؤالء نع���م، أي انه لي���س بعقائي وال 
ينس���جم مع أصول الدين، فنقول لهم لم تطلبون منا 

.Qهذا الطلب في خصوص اإلمام المهدي
وإن قال���وا: إن هذا الطلب عقائي وينس���جم مع 
أصول الدين، مع العلم أن من ال يؤمن بوجود الدجال 
ويأج���وج ومأجوج يُعدّ عندهم كاف���رًا، فإنا نقول لهم 

خذونا إلى الدجال ويأجوج ومأجوج وأروناهما.
وإذا ق���ال قائل مِن هؤالء: إن هذا التش���بيه ليس 
في محل���ه، فكيف تش���بّه اإلم���ام المه���ديQ _وهو 
عقيدة حقة عندكم وعند غيركم وهو رجل يمثل العدل 

واالستقامة_ بالدجال ويأجوج ومأجوج؟.

عندئ���ذ نقول ل���ه: مح���ض التش���بيه ال ضير فيه 
خصوصاً إذا علمنا أن التش���بيه يك���ون من جهة ال من 
جه���ات، وفضًا ع���ن ذلك فإنن���ا ننق���ل نصوصاً من 
علم���اء مدرس���ة الس���لفية الوهابي���ة يقول���ون فيها بان 

تشبيه الحسن بالقبيح ال ضير فيه.
فهذا ابن حجر في )فتح الباري( )ش���رح صحيح 
البخ���اري( الج���زء األول الصفح���ة 18 يتح���دث ف���ي 
موضوع تشبيه جبرائيل بصلصلة الجرس، وهو يشكل 

هذا اإلشكال ويجيب بهذا الجواب:
أنه ال يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به 
في الصفات كلها بل وال في اخص وصف له، بل يكفي 
اش���تراكهما في صفة ما. ويتابعه على ذلك المقريزي 
في )إمتاع األسماع( وجال الدين السيوطي في )شرح 

سنن النسائي( الجزء الثاني ص 146.
المحور الخامس: على فرض تحقق اللقاء باإلمام 
المه���ديQ م���ع هؤالء, فه���ل يا ترى أنهم س���ينقلون 
 Qالحقيق���ة للناس ويقول���ون لهم لقد رأين���ا المهدي
وتحدثنا معه وهل س���يصدقهم الناس في ذلك وأولهم 
مدير المس���تقلة نفس���ه أم أنهم س���يكذبونهم ويقولون 
إن هؤالء دفعت لهم أموال وغس���لت أدمغتهم من أجل 
نصرة الشيعة والتش���يع, وهذا ليس محض فرض بل 
ان للوهابية بأجدادهم مش���ركي قريش أس���وة، حيث 
أنهم كان���وا يطلبون من الرس���ول األكرمN المعجزة 
تلو المعجزة ولكنهم وبعد تحققها س���رعان ما ينكرون 
ويص���رون على غيه���م ويس���تكبرون ويجح���دون الحق 

ويؤولون ذلك ويجعلون الحق باطا.

... فعندما طرحت بعض الوفود 
اإلس���امية اقتراح���ا يدع���و إلى 
تطهير الب���اد العربية من 
الحك���م األجنبي على 
أس���اس أن يشمل ذلك 
فلس���طين وس���وريا والعراق 
وس���واحل الجزي���رة العربية, احتج 
الوهابية على المشروع وأصروا على 

حذفه من جدول األعمال.
مس���اهمة الوهابية في س���قوط 
الدول���ة العثماني���ة وأث���ر ذل���ك على 

ضياع فلسطين:
دور الوهابي���ة مخلص في هذا 
الس���بيل, وكانوا ال يأل���ون جهداً في 
عون المتصهينين عل���ى ذلك, فقد 
س���اهموا في ذلك بأس���لوبين األول: 
المساهمة الفاعلة في تفكيك الدولة 
العثماني���ة, واألس���لوب الثان���ي: هو 
المس���اهمة ف���ي اخت���راق الصهاينة 

ديار اإلسام, وإليك األمثلة:
_ المساهمة الفاعلة في تفكيك 
الدول���ة العثماني���ة: قات���ل الوهابي���ة 
الدول���ة العثمانية وم���ن يواليها قتاالً 
ال ه���وادة فيه, ويكف���ي أن نعلم بأن 
الوهابية قد قتل���وا في موقعة واحدة 
ألفي���ن وأربعمائة جندي مس���لم من 
جن���ود الدول���ة العثماني���ة ف���ي وقعة 
واحدة, ه���م بين مص���ري ومغربي 

وقرشي.
_ المس���اهمة في اختراق ديار اإلس���ام: اعترفت 
بريطانيا رس���مياً بالجهد الوهابي, وقتالهم لألشراف 
في الحج���از, مما س���بب اختراقاً اس���تعمارياً في باد 
اإلسام, وهذا مطمح من مطامح الصهاينة, فسقوط 
من يرفض تهويد فلس���طين يعني التسلل إليها بعد ذلك 

بسهولة. 
واق���رأ مذكرات )حاييم وايزم���ان( حين يقول )لن 
نس���تطيع اختراق العالم العربي للوصول إلى فلس���طين 
ما دام طوق الخاف���ة العثمانية باقيًا, لذلك تعاونا مع 

بريطاني���ا الختراق ه���ذا الطوق( وقد اخت���رق الطوق, 
وساهم الوهابية في ذلك وبإخاص.

_ تخدير المسلمين خدمة الصهاينة والصليبيين
عندم���ا قام���ت الث���ورة الفلس���طينية س���نة 1936 
ض���د بريطاني���ا التي كانت تمهد لتس���ليم فلس���طين إلى 
الصهاين���ة, تدخ���ل الوهابية خدمة لإلنجلي���ز لتخدير 
األحرار, وتعهدوا للثوار بأن بريطانيا س���وف تستجيب 
لمطالبه���م إذا أوقف���وا الثورة وذلك ف���ي )النداء( الذي 

وجهوه إليهم وجاء فيه:
)إلى أبنائنا عرب فلسطين لقد تألمنا كثيراً للحالة 
السائدة في فلسطين, فنحن باالتفاق مع ملوك العرب 
واألمير عبد اهلل ندعوكم لإلخاد إلى السكينة وإيقاف 
اإلض���راب حقن���ا للدم���اء معتمدي���ن على اهلل وحس���ن 
نواي���ا صديقتنا الحكوم���ة البريطانية ورغبته���ا المعلنة 
لتحقيق العدل, وثقوا بأننا س���نواصل السعي في سبيل 

مساعدتكم(.
ولق���د أدى ذل���ك الن���داء ال���ذي أش���رك االعتماد 
عل���ى اهلل باالعتماد على المتصهينين! إلى ش���ق الصف 
موق���ف  فانتص���ر  وموافق���ة  رف���ض  بي���ن  الفلس���طيني 

الموافقين.
ول���م يكت���ف الوهابي���ة )بالن���داء( ب���ل قدم���وا إلى 
فلس���طين يرأس���هم س���راً )جون فيلبي(, وعانية أحد 
أم���راء نج���د, واجتمع���وا بالق���ادة الفلس���طينيين ف���ي 
الق���دس حيث خاطبهم ممثل الوهابي���ة النجدي بقوله: 
).. بناء على ما عرفته من صدق نوايا بريطانيا أستطيع 
أن أقس���م لكم ب���اهلل أن بريطانيا صادق���ة فيما وعدتنا 
ب���ه وأن بريطانيا تعه���دت لوالدي أنه���ا عازمة على حل 
القضية الفلس���طينية( ولكن تأكيدات المبعوث الوهابي 
لقت���ل الجهاد, لم تقن���ع على ما يب���دو, المتنورين من 

الفلسطينيين .
_ بيع الوهابية لفلسطين

* لقد تآمر الوهابية على بيع فلسطين لليهود منذ 
أم���د بعي���د, وذلك في مؤتمر العقير س���نة 1341 ه� بين 

القيادة الوهابية والخارجية البريطانية. 
ففي وثيقة رس���مية بقل���م زعيم الوهابي���ة تقول).. 
أق���ر وأعترف ألف مرة للس���ير برس���ي كوك���س مندوب 
بريطاني���ا العظمى ال مانع  عندي من إعطاء فلس���طين 
لليه���ود أو غيرهم كما تراه بريطاني���ا التي ال أخرج عن 

رأيها حتى تصيح الساعة( والرسالة عليها خاتم الملك 
عبد العزيز. 

* كما وصل س���محا إيرلخ مندوب بن غوريون إلى 
الظه���ران في 1945/9/13 ومنها إل���ى الرياض لتوثيق 
العه���ود الموقعة مع بريطانيا واس���تقبله والوفد المرافق 

له األمير فيصل ليوصلهم إلى والده عبد العزيز. 
* كم���ا توج���ه وف���د الوهابي���ة إلى لن���دن لحضور 
مؤتم���ر لبحث موضوع الهجرة اليهودية إلى فلس���طين, 
وكان الممث���ل الحقيقي لهم ش���يخهم جون فيلبي وحوله 
بع���ض الدمى الوهابية, فقد اقترح ش���يخهم فيلبي في 
المؤتم���ر )إعط���اء فلس���طين لليه���ود( مقابل اس���تقال 

الباد العربية كلها.
_ القيمة الحقيقية لفلسطين عند الوهابية

كش���ف جون فليبي في كتابه: )40 عاماً في جزيرة 
الع���رب( عن حقيق���ة موقف قائد الوهابي���ة من القضية 
الفلس���طينية وذلك بقوله: )إن مشكلة فلسطين لم تكن 
تبدو أنها تستحق تعريض عاقاته الممتازة مع بريطانيا 

ومع أمريكا للخطر(.
ويضي���ف فيلب���ي: )وكان مس���تقبل فلس���طين كل���ه 
بالنس���بة إلى )ق���ادة الوهابي���ة( كلهم, أمراً من ش���أن 
بريطاني���ا الصديق���ة العزي���زة المنتدبة على فلس���طين 
ولها أن تتصرف كما تشاء وعلى )قائد الوهابية( السمع 

والطاعة(.
_ الصلح مع الصهاينة

الكثي���ر م���ن الن���اس يجه���ل حقيق���ة أن السياس���ة 
الوهابي���ة لها عاقات راس���خة م���ع القي���ادة الصهيونية 
من���ذ أمد بعي���د, وم���ن يتابع حف���ات الق���ادة الوهابية 
بالغرب وأسماء المدعوين لها يرى الساسة واإلعاميين 
الصهاين���ة في مقدم���ة الحض���ور, ولم يخ���ف الوهابية 
االس���تعداد للصلح مع العدو الصهيوني حتى قبل معاهدة 
)كامب ديفد( في 1979م!! فقد قال زعيمهم للواشنطن 
بوست س���نة 1969م )إننا واليهود أبناء عم خلص, ولن 
نرض���ى بقذفهم في البحر كما يق���ول البعض, بل نريد 
التعايش بس���ام..(, وأكد ذلك أكثر من مرة ومنها في 
15 يوني���و 1975 أنه���م: )على أتم االس���تعداد لاعتراف 
بإس���رائيل.. ولك���ن على إس���رائيل أن تحل مش���اكلها مع 
جيرانه���ا وتتدبر أمرها مع الفلس���طينيين(, ولما س���ئل 
عن معنى )تدبر األمر( قال: )إسرائيل أدرى بشؤونها(.
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إّن مما يؤس���ف له 
تصوراً  هن���اك  ان 
لانتظار  خاطئاً 
يعبّر عنه باالنتظار 
االنتظار  وهو  السلبي، 
ه���ذه  م���ع  المنس���جم  غي���ر 
الثقاف���ة الحضاري���ة النتظار 
ه���ذا  وأس���باب   Qاإلم���ام
االنتظار السلبي أمور عديدة 
ومن هذه األمور او المظاهر 
هو ما عند بعض اإلفراد من 
الامباالة وهو أمر ال يش���كل 
ش���يئاً ف���ي جانب ش���خصيته 
الثقافية والفكرية والسلوكية 
والعملية وبالتالي كيف يمكن 
ان ينس���جم ه���ذا الف���رد مع 
ثقاف���ة االنتظ���ار وه���ذا ه���و 

األمر األول. 
واألم���ر الثاني ق���د يكون 
دور المنتظ���ر هو فقط رصد 
العام���ات الت���ي ذك���رت في 
األحاديث والروايات، والتي 
يمك���ن ان تح���دث قبل ظهور 
اإلم���ام المه���ديQ ويك���ون 

ه���ذا الرص���د كم���ا يرص���د اإلنس���ان ظهور 
الش���مس وظه���ور القمر ويترق���ب ظهورهما 
دون ان يرتب على ه���ذا الترقب للظهور أي 

عمل.
ان ه���ذا انتظار جامد، وب���ا حركة, 
ان  دون  للعام���ات،  رص���د  مج���رد  وإن���ه 
يك���ون في���ه لإلنس���ان أي دور ف���ي انتظ���ار 
اإلمام المهديQ, م���ع انه من المؤكد ان 
الروايات عندم���ا ذكرت العام���ات أرادت 
ان تحمّ���ل المنتظر مس���ؤولية كيفية تعامله 
م���ن هذه المس���ؤوليات، وكي���ف يتعامل مع 
هذه العامات وكيف يس���تعد بالتالي لظهور 

.Qاإلمام
وعندم���ا تأت���ي الروايات لتذك���ر ان من 
العام���ات )الدجال(، الذي يش���كل جبهة 
كفر, وخط انحراف, كذلك السفياني من 
جهة، ومن جهة أخ���رى تأتي روايات تذكر 
لن���ا جبهة اإليمان والثبات، وهم الموطئين 
والممهدي���ن لإلم���ام المه���ديQ وبالتالي 
من المهم ان يع���رف المنتظر كيف يتعامل 
مع ه���ذه العام���ة أو تل���ك وأن يقف موقف 
الراصد لهذه العامات فذلك يشكل مشكلة 

خطيرة جدا في موضوع االنتظار.
وه���ذا الفه���م المتق���دم والمعب���ر عن���ه 
باالنتظ���ار الجام���د بعي���د جداً ع���ن الفهم 

اإلس���امي للمهدوي���ة والثقافة اإلس���امية 
ومعه ال يعيش الفرد واقع المهدوية وال يكون 
ل���ه دور إطاقا ف���ي التهيئة لظه���ور اإلمام 

.Qالمهدي
وهن���اك ن���وع آخ���ر م���ن االنتظ���ار؛ انه 
انتظار بش���كل آخر، انتظار متحرك ولكنه 
مفسد، وهو أّن هناك من يرى انه البد من 
ملء األرض بالجور والفساد تعجيا لظهور 

.Qاإلمام
وه���ذه الحال���ة تعتب���ر اخطر م���ن عدم 
معرفة االنتظار, أو من االنتظار الس���لبي, 
وذلك يكون اما عن جهل مركب أو تس���ييس 
هذا الفرد أو تلك الجماعة ألن تحمل شعار 

 .)Qانشروا الفساد ليظهر الحجة(
بينما نجد أن الش���يخ الطبرس���يG في 
كتابه )الرس���ائل العش���ر( يقول )ان السبب 
في غي���اب اإلمام المهديQ ه���م الناس( 
وعلى هذا البد وان يكون الس���بب في ظهوره
Q الن���اس. فاب���د للفرد ان يك���ون موقفه 
موقفاً ايجابياً وانتظ���اره انتظاراً ايجابيًا، 
وه���ذا االنتظ���ار االيجاب���ي يحم���ل الف���رد 
مس���ؤوليات عديدة باتجاه حالة  االستبداد 

والظلم ومظاهر الفساد.
الزلن���ا والحلق���ة القادم���ة نتاب���ع اآلثار 

األخاقية لانتظار فانتظرونا.
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الحلقة األولى

ازمة 
الثقافة 
املعاصرة

شبهات حول 
القضية 
املهدوية

تــــــتــمة

تــــــتــمة

إن اإلنسان الذي يعتقد بإسقاط جميع التكاليف الشرعية، وضرورة إكثار الفساد يف األرض للتعجيل بالظهور، 
سيكون قطعا مستعدًا لفعل أي شيء يؤمر به أو يطلب منه، خاصة بعد تعرضه لعمليات )غسل دماغ( وترويض 

على الطاعة حولته إىل جهاز ينقذ فقط وفقط

األولى
لقة 

الح

لقة 
الح

الثة
الث

)تتمة( اإلمام الهاديQ يمهد للغيبة  )الحلقة األوىل(



عن��ي غب��ت  ل��و  اع��ذرك 
وحجب��ت النظرة ع��ن عيني
بام��ر رب الس��مه محجوب
يس��ليني ذك��رك  يم��ن 

�الجابة �ل�سحيحة لال�سئلة �لتالية هي كما مبين �ز�ء كل منها:
   س60. شخصيتان في عصر الظهور يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان؟

�أ. �لخر��ساني و�ل�سفياني.
ب. اليماني والسفياني
ج. المهدي والسفياني

  س64. عن س���ليمان بن خالد قال: س���معت أب���ا عبد اهللQ يقول: )ق���دام القائم موتتان موت 
أحمر وموت أبيض( فما معنى الموت األحمر والموت األبيض؟

�أ. �ل�سيف و�لطاعون.
ب. الزلزال وغاء األسعار.

ج�. الخسف والصيحة.
   س68. ورد عنهمK: )هلك المحاضير( أي هلك المستعجلون، فما معنى ذلك؟

 Qأ. المستعجلون في ظهور ورؤية ونصرة اإلمام المهدي
ب. �لم�ستعجلون في ظهور دولة �لحّق قبل �أو�نها

ج�. المستعجلون في تأدية عباداتهم اليومية
  س72. قال اإلمام الصادقQ: )كونوا على ما أنتم عليه حتَّى يطلع اهلل لكم

نجمكم( فما المراد بالنجم؟
أ. اليماني

ب. الصيحة في السماء

Qجـ. �الإمام �لمهدي
س82.من أش���هر المساجد ورد فيه فضل كثير وأنَّ المهديQ سيقيم فيه بعد ظهوره، قال عنه 

اإلمام الصادقQ: )أمَا إنّي لو كنت بالقرب منكم ما صلَّيت صاة إالَّ فيه(، فأيّ مسجد هو؟
أ. مسجد الكوفة

ب. م�سجد �ل�سهلة
ج�. المسجد النبوي

تـــــاج اإلمامة

اإلمام املهديQ والطواف حول الكعبة
الخيال القصصي/ قصة قصيرة

  ذهب���ت مري���م برفقة أمها لزي���ارة بي���ت اهلل الحرام 
)الكعبة المش���رفة( ,عندم���ا كان االزدحام ش���ديداً كانت 
ف���ي ب���راءة الطفولة ترى الن���اس كأنهم قطع م���ن القماش 
األبيض المتراكم, وفجأة  أخذها االزدحام بعيدا عن أمها  
وص���ارت تبح���ث عنها في كل مكان وتتطل���ع هنا وهناك فلم 
تجدها أصيبت مريم بالفزع  الش���ديد فصرخت(أمي!أمي 

أين أنت يا أمي....(
جموع الناس كانت تطوف حول الكعبة المشرفة وكانوا 
يهتفون(لبي���ك الله���م لبي���ك ...فل���م يس���مع اح���د صراخها 
وتاش���ى صوتها بي���ن اصوات الملبين , وف���ي تلك اللحظة 
بدأت تدعو:(يااهلل!س���اعدني أريد أم���ي ,ماذا افعل االن( 
الأس���تطيع الع���ودة ,كما أنن���ي ال اعرف كي���ف أطوف حول 
الكعبة, ومرة أخرى ذهبت للبحث عن والدتها هنا وهناك 
ولك���ن دون ج���دوى فم���ن الصعب العث���ور عليها وس���ط هذا 
الجم���ع كم���ا انه م���ن الصعب التح���رك في الزح���ام,  وفي 
تل���ك األثناء تذكرت  خالتها الت���ي اوصتها وقالت لها(ابنتي 
عندما تصلين الى الكعبة المش���رفة ابعثي تحياتي وسامي 
الى اإلمام  المهديQ فانه يصل اليه ويرد االمام الس���ام 

بدوره ).
برق امامها بريق األمل حيث أحست بالسكينة واألمان, 
فرفعت يدها الى الس���ماء وصرخت بحسرة والدموع تنهمر 
م���ن عينيها:(يا مهدي, أنقذني, يا أيها االمام س���اعدني 
),واذا بها تس���مع صوت���ا بالقرب منها يدعوها باس���مها:( 
مريم(,فرفعت رأس���ها منذهلة فرأت رجا له هيبة ووقار 

كان يقف أمامها.

فق���ال لها:ابنتي لم���اذا ال تطوفين ح���ول الكعبة. قالت 
مريم:(لكني الاعرف الطواف وقد تهت من أمي وانا وحدي 

بين هؤالء الناس( اجابته والدموع تنهمر من عينيها.
فق���ال له���ا الرجل:(تعال���ي معي,وافعل���ي تمام���ا مثل 
ماافعل(.ط���اف الرجل حول الكعبة وكان���ت الفتاة الصغيرة 
تط���وف الى جنب���ه وتفعل كما يفعل وعندم���ا أكما الطواف 
للمرة الس���ابعة قال لها :(عزيزتي! أمك واألصدقاء هناك 

لذا عجلي وانضمي إليهم!(
فبدأت تتطلع إلى المكان الذي أش���ار اليه الرجل, انه 
على حق, امها واقفة بين النساء,ولكن لوهلة انتبهت كيف 
ع���رف أنها أمي!  والتفتت اليه لتش���كره لكنه اختفى!وبدات 
تنظر في كل مكان لكنها لم تعثر عليه,ركضت مسرعة إلى 
أمها,فاحتضنته���ا وقبلتها وهي تبكي.(اي���ن كنت يا ابنتي.

كنت جدا قلقه عليك وبحثت عنك في كل مكان(.
كان���ت الطفل���ة الصغي���رة فرح���ة ج���دا وقص���ت المها 
ماحص���ل معها , وعندما انته���ت  من الحديث أخذتها أمها 
بي���ن ذراعيها وه���ي تبكي وتق���ول ابنتي العزي���زة انك كنت 
م���ع اإلمام المهديQ وهو من س���اعدك, لقد طفتي جنبا 
الى جنب مع اإلمام المه���ديQ, وفي تلك األثناء تذكرت 
وصي���ة خالتها بالس���ام عل���ى اإلمام المه���ديQ فالتفتت 
نح���و حش���ود الحج���اج ون���ادت س���يدي ي���ا صاح���ب العصر 
والزمان لقد أوصتني خالتي بالس���ام عليك فلقد نس���يت, 
اس���تميحك عذرا ياسيدي فلقد نس���يت, فتقبل مني ومنها 

هذا السام.

Qبمناسبة تتويج االمام المنتظر
في 9 ربيع االول 260 ه�

تاجُ األمامةِ يحلى                    ونورهُ يتجلى
لخاتم االوصياء                     وآخر األمناء

ومن أطاع وصلى
يا حاضراً في وجودي                  وقد ذوى فيه عودي

بلحظةٍ من لقاِء                          بها عظيم رجائي
من دونها العمرُ يبلى

يا ساكناً في شعوري              وفي شغاف ضميري
له عظيم والئي                     وبيعتي ووفائي

خْذ من كياني مَحَّا
متى نراك فنحي               بشرب مائك رَيّا
ففي اللقاِء روائي               وبلسمي وشفائي

ودونه الروحُ ثكلى
اليومُ فيه نشيدي                 يحلو برغم الحقودِ

وهللت بسمائي          طيورها بالغناء
فليس غيرُك أولى

7 األدب المهدوي

حسن الظالمي

وياك��م عش��رة  احس��ن 
تهواك��م وروح��ي  َكلب��ي 
اآلم��ال تتحق��ق  ه��م 
وي��اك وأج��ي  يالمه��دي 

اشطب على كلمات هذين البيتين واستخرج كلمة السر ذات ال )6(
حروف وهي ش���عار جيش الخرس������اني الذي كان ي���ردده المسلم���ون 

في م��عركة بدر.
عجل- امام - العصر -انت-مغيثنا

                             فسيصلح-الدنيا-حسام-مخذم
وأغث-محبيك-االلى-انتظروا-على

                           -مضض-قدومك-والحشا-متضرمُ

ابحث عن الكلمة الضائعة

م�سجات مهدوية

تشجيعاً من صحيفة )صدى المهدي( للمشاركين الكرام وإسهاماً منها في التخفيف عن كواهلهم في البحث والتنقيب في بطون الكتب.
يسر الصحيفة بأن تنشر تباعاً أجوبة _خمسة أسئلة_ من أسئلة )المسابقة المهدوية الكبرى( الثالثة. واليكم األجوبة:

3المسابقة المهدوية الكبرى

جابر الناصري

شعر: )أبو أسعد(

غفران الموسوي

حَكه مــــن الونين الكلب ينطر

يالفجرك علينه شوكت ينطر

جم شيعي يصد للدرب ينطر

ويتاني جيتك صبح ومســــيّه

أبو ذيات مهدوية
السيد سعيد الصافي

***

قد قال يا طه خلقت���������������������������������������������������ك لي فأنت لي الي�دُ 

هو رحمة هلل أعطاه������������������������������������������������ا الخائق يرف���دُ 
من سنخه أهَل الكس��������������������������������������اء وروحه قد أوج�دوا 

فلقد ظهرت على الوج�������������������������������ود فنوركَ المتوحّ�دُ 

تاج
 �لوالية

مَ���نْ ج���اَء م���ن ذا يوج���دُ 
ال  العق���ل  في���ه  ح���ارَ  ق���د 
أْن الذّك���ر  بوص���ف  إالّ 
ال  األف����اك  ب���ه  دارت 
آدٍم  ف�������ي         وأّلن���ه 
صاغ���رًا عُ���ّذب  إبلي���س 

نيران������ه ف���������ي  ف���كأنًّ 

ش���ئ كل  تفن���ي  والن���ار 
فأض���اع ف���ي ذاك الغ���رور 

ومال�����ه الوج���ود  أل���قُ 
م���نْ  اهلل  ب���راه  روح���ا 

س������فره ف���ي  آدم  م���ا 
م���ا ن���وح م���ا إدري���س م���ا
م���ا إب���رام  م���ا  ل���وط  م���ا 
م���ا وش���عيب  يون���س  م���ا 
عن���ده  صحائ���ف  إالّ 
لئال���ه م���ن  ب���ان  م���ا 
الدن���ا  م���أل  ب���ه  ف���اذا 
لربّه���م  الص���راط  فه���و 
الم���ا  ف���ي  الوالي���ة  ت���اج 
كلّه���ا الخليق���ة  خي���ر 

ن���وره الملك���وت م���ن م���ن 
بش���أنه عجزالي���راع 
تنته���ي ال  ففيوض���ه 
من ق���ال ش���مس فه���و في
ف���ي  فه���و  روح  ق���ال  أو 
وغيب���ه  القدي���م  س���ر 
م���ا س���ينين  م���ا  ف���اران 

محمّ���دُ الوج���ود  قط������ب 
فيح��������������دّدُ  ل������ه  كن������هُ 
المتجس�������دُ  ن����������ورُه  ه���و 
د  تت�����������أوًّ  وال  تل��������������وي 
تس���جدُ  المائ���كُ  غ���دت 
يط��������������ردُ  أنّ�������ى  ل���واله 
    

س���يول�د  الحي�����اة  س�����رّ 
    

توق����دُ  تس������عر  حي������ن 
يعب���دُ  ده������را  الف������جّ 

   
األحم���دُ  البخ���وعُ    إالّ 
أحم���دُ  الخليق���ة    قب���ل 
    

مف������������ردُ  وس���طرٌ  إالّ 
ب����دوا  م���ا  وصال���ح  ه���ود 
الس���يدُ  ويحي���ى  موس���ى 
األمج���دُ  المس���يح  عيس���ى 
خلّ�������دوا  ق���د  كّف���ه  م���ن 
أوح�����������دُ  ش���عاع   إالّ 
تس���عدُ  بذل���ك  فغ���دت 
ه���دوا  ق���د  الخائ���ق  وب���ه 
وت���ودّدوا  ل���ه     خ���رّوا 
يتهجّ�����������دُ  مثل���ه  م���ا 
    
    

يتج�������دّدُ  تس���بيحه 
يس���ردُ  ذا    ف���ي  خ���ّط  م���ا 
ت�����وردُ  القيام���ة  حت���ى 
يرص���دُ  المتاه���ة  ج���ب 
يُف�����������ردُ  م���ا  ناس���وته 
يوج���دُ  م���ا  انط���وى  وب���ه 
يُقص���دُ  عن���دك  س���اعير 
    

أغوته نفس فاستط���������������������������������������������ال بن�����اره يتوعّ����������������د 

أوما رأى الطين البلي����������������������������������������������ل وفيه غرس يصعدُ 



5_ والدة السيدة زينب بنت أمير المؤمنينمنا�سبات �ل�سهر 
Q سنة 5 أو 6 ه�.

6 _ غ���زوة مؤت���ة, ومقت���ل جعف���ر بن أبي 
طالبQ سنة 8 ه�.

9 _ وف���اة الش���هيد األول الش���يخ األعظ���م 
ش���مس الملة والدين محمد بن مكي س���نة 786 

ه�.
10 _ قتل )كسرى( خس���رو برويز بيد ابنه 

شيرويه بدعاء النبيN سنة 7 ه�.

_ وقع���ة الجمل بين جيش أمي���ر المؤمنين
Q وجيش عائشة وطلحة والزبير سنة 36 ه.

_ إعط���اء الزه���راءP قمي���ص إبراهي���م 
الخلي���لQ البنته���ا زين���بP لتعطي���ه ألخيها 

الحسينQ يوم عاشوراء.
_ كتابة أمير المؤمنين نسخة وقفه ووصيته

Q بمسكن سنة 37 ه�.
11 _ وف���اة الخواجة نصير الدين أبو جعفر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي سنة 597 

ه�.

13 _ ش���هادة الزهراءP س���نة 11 ه� على 
.Nرواية )75يومًا( بعد وفاة النبي

15 _ فتح البصرة ألمير المؤمنينQ سنة 
36 ه�.

- والدة اإلم���ام عل���ي ب���ن الحس���ين زي���ن 
العابدينQ سنة 36 ه� /على رواية.

27 _ وفاة عبد المطلب بن هاش���م بن عبد 
.Nمناف جد النبي

29 _ وفاة الس���فير الثاني أبو جعفر محمد 
بن عثمان العمري سنة 305 ه�.

يستحب للممهد القيام باألعمال التالية:�أعمال �ل�سهر:
_ الدع���اء في غرته بالدعاء المش���هور عن 
ابن ط���اووس, وكما هو مبين ف���ي كتب الدعاء 

المعتمدة.
_ المناس���ب في الثالث عشر والرابع عشر 
 Pوالخامس عش���ر منه زيارة فاطمة الزهراء

وإقامة مأتمها.
زي���ارة  من���ه  النص���ف  ف���ي  والمناس���ب   _
.Qوزين العابدين Qاإلمامين أمير المؤمنين

�آيات ثابتة بينات نزلت تف�سير�ً �أو تاأويالً، 
في ثاني ع�سر �أئمة �أهل �لبيتK ولي 

.Qأمر �هلل �الإمام �لمهدي �لمنتظر�
قال تعالى في محكم كتابه �لعزيز:

))يَ���ا أَيُّهَ���ا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَ���دَّ مِنُكمْ عَن 
دِيِنهِ َفسَوْفَ يَْأتِي اهلّلُ ِبَقوٍْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ َأذِلَّةٍ 
عََلى اْلمُؤْمِِني���نَ َأعِزَّةٍ عََلى اْلَكافِِري���نَ يُجَاهِدُوَن 
فِي سَ���ِبيِل اهلّلِ وَالَ يَخَاُفوَن َلوْمََة آلئٍِم َذلِكَ َفضُْل 

اهلّلِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاهلّلُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ((

 المائدة: 54.
روى الحافظ القندوزي )الحنفي( في ينابيع 
المودة عن س���ليمان بن هارون العجلي انه قال: 
سمعت جعفر الصادقQ يقول: )ان صاحب هذا 
األمر _يعني القائ���م المهديQ_ محفوظ, لو 
ذه���ب الن���اس جميعاً أت���ى اهلل بأصحابه, وهم 

الذين قال اهلل فيهم.. )اآلية(

بدء �لدورة �لتعليمية ل�سل�سلة بحوث معرفة �الإمامة و�لمهدوية- في قم �لمقد�سة
أقدم مركز ولي العصرQ العالمي في قم المقدس���ة في هذه الس���نة  والس���نوات الخمس الماضية على تشكيل 
صفوف متعددة ضمن مراحل ثاث, وقد طغى على الدورة في الغالب تنظيم برامج تعليمية للباحثين والمحققين 

المستبصرين ومن مختلف البلدان. 
وق���د انتهت بالفع���ل الدورة التعليمية لمس���توى المقدمات و المتوس���ط بنجاح, وبدأت ال���دورة العالية و ذلك 

.Qتزامناً مع يوم تتويج اإلمام صاحب العصر والزمان

�إن�ساء مجموعة مركز �لدر��سات �لتخ�س�سية في �لفي�ص بوك
ضمن مواكبته للوسائل المبتكرة والتي يمكن من خالها نشر القضية المهدوية, فقد أنشأ المركز >مجموعة 

مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ< في >الفيس بوك<. 

1_ الله���م أعط أحكام���ك العادلة 
فيقض���ي   _2 ب���رك  والبن���ه  للمل���ك 
لشعبك بالعدل ومساكينك باإلنصاف 
3_ لتعم���ل الجب���ال للش���عب س���اماً 
والتال ب���رّاً 4_ للحكم الملك بالحق 
البائس���ين  بن���ي  وينق���ذ  للمس���اكين 
ويحّط���م الظال���م 5_ ليرهب���وك م���ا 

دامت الش���مس والقمر م���ن جيل إلى 
جيل.

6_ ليكن الملك كالمظهر المنهمر 
عل���ى المراعي المج���زورة، كالغيوث 
الت���ي تس���قي األرض 7_ يش���رق ف���ي 
أيامه الصّدّيق وكثرة الس���ام إلى أن 
يضمحل الفجر 8_ ويملك من البحر 

إلى البحر ومن النه���ر إلى النهر إلى 
أقاص���ي األرض 9_ أمامه تجثو أهل 
الت���راب  يلحس���ون  وأع���داؤه  البري���ة 
10_ ينحن���ي أمامه جمي���ع الملوك... 
11_ يش���فق عل���ى المس���كين والبائس 
ويخلّ���ص أنف���س الفق���راء 12_ م���ن 
الظلم والخطف يغدي أنفسهم ويكرم 

دمهم ف���ي عينيه 13_ ويعيش ويعطيه 
من ذهب شبا 14_ تكون حفنة بر في 
األرض ف���ي رؤوس الجب���ال، تتمايل 
مث���ل لبن���ان ثمرته���ا ويزه���رون ف���ي 
المدينة مثل عشب األرض 15_ يكون 

اسمه إلى الدهر، قدّام الشمس يمتد 
اس���مه، ويتباركون به كل أمم األرض 
يطوبون���ه 16_ ومب���ارك اس���م مجده 
إل���ى الدهر ولتمتل���ئ األرض كلها من 

مجده. آمين ثم آمين.

_ جاء في فتن ابن حماد, أن عليا
Q ق���ال: )المهدي رجل منا, من ولد 

فاطمة(.
_ جاء في كت���اب كمال الدين, أن 
 :Qقال مخاطباً ولده الحسين Qعليًا
)التاسع من ولدك يا حسين هو القائم 

للدي���ن والباس���ط  المظه���ر  بالح���ق, 
للعدل...(.

_ جاء في كفاية األثر, قال الحسن 
بن عليQ: )األئمة _بعد رس���ول اهلل

N_ عدد نقباء بني إس���رائيل, ومنا 
مهدي هذه األمة(.

شارك مركز الدراس���ات التخصصية 
ف���ي اإلم���ام المه���ديQ ف���ي المع���رض 
الدولي الثال���ث الذي أقامته العتبة العلوية 
المقدس���ة في النجف االشرف تزامنا مع 
مي���اد فخر الكائن���ات محمد بن عبد اهلل

N للفترة من 25 ربي���ع األول إلى 4 ربيع 
الثاني 1431ه�. 

الكت���ب  المرك���ز  جن���اح  ض���م  وق���د 
والمنشورات المتخصصة التي أصدرها, 
كذلك ضم الجناح عرضا لمنتجات المركز 

يفومن بينها >معلم المنتظر الصغير<. 
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نواص���ل حديثنا عن الدعاء الذي يقرأ 
ف���ي زمن غيبة اإلمامQ حيث تحدثنا عن 
هذا الدعاء المذكور في حلقات س���ابقة، 
ونتحدث اآلن ع���ن مقطع جديد منه، بعد 
ان نستش���هد بمقط���ع س���ابق ل���ه حي���ث ان 
أجزاء الدعاء يرتبط بعضها ببعض والبد 

من ان نذكر بما سبق ان تحدثنا عنه 
يقول المقطع السابق:

)وال ت���زغ قلبي بع���د إذ هديتني( حيث 
ان اهلل تعال���ى بع���د ان عرفن���ا الحج���ة، 
ف���ان األه���م م���ن ه���ذا التعري���ف ان نبقى 
ثابتي���ن على المعرف���ة، وخاصة إذا وفقنا 
إلى مواكب���ة ظهورهQ حي���ث تلعب الفتن 

لعبته���ا، وحيث يثبت م���ن يثبت وينحرف 
من ينح���رف، لذل���ك يس���أل الدعاء اهلل 
تعالى ان يثبتنا على الهداية المذكورة ... 

هن���ا يواجهنا مقطع جدي���د هو )اللهم 
فكم���ا هديتن���ي بوالية من فرض���ت طاعته 
عليَّ من والة أمرك بعد رس���ولك صلواتك 
عليه وآل���ه حتى والي���ت والة أمرك، أمير 
المؤمني���ن علي���اً ب���ن ابي طالب والحس���ن 
والحس���ين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى 
وعلي���اً ومحم���داً وعلي���اً والحس���ن والحجة 
القائم المهدي صلوات اهلل عليهم أجمعين 
فثبتن���ي على دين���ك واس���تعملني بطاعتك 

ولين قلبي لولي أمرك ...(.

هنا ندعو إلى التأمل بدقة هذا الربط 
بي���ن األئمةK وبين اإلمام الحجةQ في 

المقطع فماذا نستخلص؟
ان الموضوع وكما ناحظ يتصل بإمام 
العص���رQ لكن هل يعن���ي ان معرفة إمام 
زمانن���ا تنحصر في إمام العصرQ؟ كّا! 
 Nبصفته���م خلف���اء النبي Kان األئم���ة
وبصف���ة ان كًا منهم يجس���د إم���ام زمانه 
وبصف���ة أنه���م ال ينفصل���ون ع���ن اإليم���ان 
بالنب���يN، وبناء على م���ا ورد من األمر 
بإطاعة اهلل تعالى ورس���وله وأولي األمر، 
)وه���م أول���و األمر(، ف���ان اإليم���ان باهلل 
تعالى ورسوله واألئمةK ال ينفصل بعضه 

عن البعض اآلخر، بل يجسد بأكمله تعلم 
اإليمان المطلوب.

لذلك نجد الدع���اء المذكور يقرر أوالً 
هذه الحقيقة )الله���م فكما هديتني بوالية 
م���ن فرضت طاعت���ه عليَّ م���ن والة أمرك 
بعد رس���ولك(... أي: انه يشير إلى ان اهلل 
تعالى فرض علينا طاعة أولي األمر بعد ان 

 ... Nفرض طاعته تعالى وطاعة النبي
وإذا كان األم���ر كذل���ك فم���اذا يترتب 
عل���ى ه���ذه الطاع���ة ل���والة األم���ر )األئمة

K(؟ 
يق���ول الدعاء بعد ان يذكر أس���ماءهم 
جميعاً )كما الحظ���ت( )اللهم فبثتني على 

دينك واس���تعملني بطاعت���ك، وليّن قلبي 
لول���ي أم���رك، وعافن���ي مم���ا امتحنت به 
خلق���ك، وثبتن���ي عل���ى طاعة ول���ي أمرك 
ه���ذا  الحظن���ا  إذا   ،)... س���ترته  ال���ذي 
التسلس���ل في الطاعة, طاع���ة اهلل تعالى 
وطاعة رس���وله، إلى طاعة والة األمر بعد 
الرس���ول ث���م إلى طاع���ة ولي األم���ر الذي 

ستره اهلل تعالى عنا.
فإننا، نس���تخلص من ه���ذا كله داللة 
خاصة م���ن حيث الوظيفة الت���ي ينبغي ان 
نضطل���ع بها وهي: الثب���ات على طاعة ولي 

أمر اهلل الذي ستره اهلل تعالى عنا.

)اللهم كما هديتني بوالية من فرضت طاعته...من والية والة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى 
واليت والة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمد وجعفر وموسى وعليًا 

ومحمدًا وعليا والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين(

الحلقة)5(

بقلم: الدكتور محمود البستاني

جاء في المزمور 72: حول اإلمام المهديQ الذي ينشر العدل:
ومبارك اسم مجده إلى الدهر ولتمتلئ األرض كلها من مجده


