
Q�سوف  احل�سني  االمام  اأجلها  من  ثار  التي  والعدل  ال�سالم  ر�سالة  ان 
يحققها االمام املهديQ ومعه عي�سى بن مرميL  يف ربوع العامل

 إن البشارة بظهور ) المهدي (Q من ولد فاطمة في 
آخر الزمان ليمأل األرض قس����طا وعدال بعد ما ملئت ظلما 
وجورا - ثابتة عن النبيN  بالتواتر، وسجلها المسلمون 
جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختالف مش����اربهم 
. وليست هي بالفكرة المستحدثة عند ) الشيعة ( دفع إليها 
انتش����ار الظلم والجور ، فحلم����وا بظهور من يطهر األرض 
من رجس الظلم ، كما يريد أن يصورها بعض المغالطين 

غير المنصفين .
 Nع����ن النب����ي Q) ول����وال ثب����وت ) فك����رة المه����دي 
على وجه عرفها جميع المس����لمين وتش����بعت في نفوس����هم 

كان  لم����ا  واعتقدوه����ا 
المهدية  يتمك����ن مدع����و 
األول����ى  الق����رون  ف����ي 
والعباسيين  كالكيسانية 

العلويي����ن  م����ن  وجمل����ة 
وغيره����م  من خدعة الناس واس����تغالل هذه العقيدة فيهم 
طلبا للملك والسلطان ، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة 
طريق����ا للتأثير على العامة وبس����ط نفوذهم عليهم . ونحن 
م����ع إيماننا بصحة الدين االس����المي وأن����ه خاتمة األديان 
اإللهي����ة وال نترق����ب دينا آخر إلصالح البش����ر غيره ، ومع 
ما نشاهد من انتش����ار الظلم واستشراء الفساد في العالم 
عل����ى وجه ال تجد للعدل والصالح موضع قدم في الممالك 
المعم����ورة ، ومع ما نرى من انكفاء المس����لمين أنفس����هم 
ع����ن  ‹ دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك 
اإلس����المية ، وعدم التزامهم بواحد من األلف من أحكام 
اإلس����الم - نحن مع كل ذلك ال ب����د أن ننتظر الفرج بعودة 

الدين االسالمي إلى قوته وتمكينه من إصالح هذا العالم 
المنغمس بغطرس����ة الظلم والفس����اد . ثم ال يمكن أن يعود 
الدين االس����المي إلى قوته وس����يطرته على البشر عامة ، 
وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختالف معتنقيه 

في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه ، وهم على ما هم 
علي����ه اليوم وقبل اليوم من الب����دع والتحريفات في قوانينه 

والضالالت في ادعاءاتهم . 
نعم ال يمكن أن يعود الدين إلى قوته إال إذا ظهر على 
رأس����ه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف 
المبطلي����ن ، ويبط����ل ما ألص����ق به من الب����دع والضالالت 
بعناي����ة رباني����ة وبلطف إله����ي : ليجعل منه ش����خصا هاديا 
مهديا ، له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة والقدرة 
الخارق����ة ليم����أل األرض قس����طا وعدال بعد م����ا ملئت ظلما 

وجورا. 
والخالصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة 
الغاية في الفس����اد والظلم ، مع اإليمان بصحة هذا الدين 

وأن����ه الخاتم����ة لألدي����ان - يقتضي انتظار ه����ذا المصلح ) 
المه����دي (Q ، إلنقاذ العالم مم����ا هو فيه,  وألجل ذلك 
آمنت بهذا االنتظار جميع الفرق المسلمة، عدا األمم من 
غير المس����لمين غي����ر  أن اإلمامية تعتق����د أن هذا المصلح 
المهدي هو ش����خص معين معروف ولد س����نة 256 هجرية 
وال يزال حيا، هو ابن الحسن العسكري واسمه ) محمد ( 
. وذل����ك بما ثبت عن النبيN وآل البيتK من الوعد به 

وما تواتر عندنا من  والدته واحتجابه . وال يجوز أن تنقطع 
اإلمام����ة وتحول ف����ي عصر من العص����ور ، وإن كان اإلمام 
مخفي����ا ، ليظهر في اليوم الموعود به من اهلل تعالى الذي 
هو من األس����رار اإللهية الت����ي ال يعلم بها إال هو تعالى . وال 
يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة 
جعله����ا اهلل تعالى له ، وليس����ت هي بأعظم من معجزة أن 
يكونQ إماما للخلق وهو ابن خمس سنين يوم رحل والده 
Qإلى الرفيق األعلى ، وال هي بأعظم من معجزة عيسى
Q إذ كلم الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا. 

وط����ول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل 
أن����ه العمر الطبيع����ي ال يمنع منها فن الط����ب وال يحيلها ، 
غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة 

االنس����ان . وإذا عجز عنه الطب ف����إن اهلل تعالى قادر على 
كل ش����ئ ، وقد وقع فعال تعمير نوح وبقاء عيسىL  كما 
أخبر عنهما القرآن الكريم . . ولو ش����ك الشاك فيما أخبر 
به القرآن فعلى اإلس����الم السالم . ومن العجب أن يتساءل 
المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي اإليمان بالكتاب العزيز 
. ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنه 
 ،Q ) ليس معنى انتظار ه����ذا المصلح المنقذ ) المهدي

أن يقف المسلمون مكتوفي األيدي فيما يعود إلى الحق من 
دينه����م ، وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في س����بيله 
واألخ����ذ بأحكامه ، واألمر بالمع����روف والنهي عن المنكر 
. ب����ل المس����لم أب����دا مكلف بالعم����ل بما أنزل م����ن األحكام 
الش����رعية ، وواجب   عليه الس����عي لمعرفته����ا على وجهها 
الصحي����ح بالطرق الموصل����ة إليها حقيق����ة, وواجب عليه 
أن يأم����ر بالمعروف وينهى عن المنكر م����ا تمكن من ذلك 
وبلغت إليه قدرته ) كلكم راع وكلكم مس����ؤول عن رعيته ( . 
ف����ال يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد االنتظار للمصلح 
المهدي والمبشر الهادي ، فإن هذا ال يسقط تكليفا ، وال 

يؤجل عمال ، وال يجعل الناس همال كالسوائم .

يف  وت�سبعت  امل�سلمني  جميع  عرفها  وجه  على   Nالنبي عن   Q) املهدي  فكرة   ( ثبوت  ولوال 
وجملة  والعبا�سيني  كالكي�سانية  االأوىل  القرون  يف  املهدية  مدعو  يتمكن  كان  ملا  واعتقدوها  نفو�سهم 
وال�سلطان  للملك  طلبا  فيهم  العقيدة  هذه  وا�ستغالل  النا�س  خدعة  من  وغريهم   العلويني  من 

Qعقيدتنا يف املهدي

االإمام المهديQ هو الكلمة الباقية 

ن�س على ذل��ك ر�سول اهللN عند 

تف�سي��ره لالآية الكريم��ة )وجعلها 

كلمة باقية في عقبه(

معالم دولة العدل والقائمين بها
Qمن كالم �سيد الو�سيين

اثر االعالم يف تن�سئة 
الطفل مهدوياً

*جاذبي���ة اية فكرة ولمعانها وش���دة  بريقها 
يعتمد بشكل كبير على كيفية تقديمها لالخرين. 

*فبمق���دار ما يمتلك  المؤم���ن بتلك الفكرة 
م���ن ق���درة عل���ى ايص���ال م���ا تحمل���ه فكرت���ه من 
مضامين عالية ومفاهيم راقية وامكانات لتحقيق 
االمان���ي والتطلعات, يك���ون انج���ذاب االخر لها 
وتأث���ره بها, وه���ذا ما يمكن ان نس���ميه بنحو من 

االنحاء, الخطاب. 
*وفي الش���ريعة االسالمية يجد المتتبع انها 
اول���ت اهتماما به���ذا الجانب بش���كل كبير فحثت 
عل���ى ابراز مفاهيم الش���ريعة ومقاصدها بش���كل 
يجذب االخر ويقرّبه  دونما الشكل والطريقة التي 
تنفره وتبعده, فجعلت االهمية في الجذب والشد 
لالس���لوب وطريقة االفهام م���ن خالل الخطاب, 
م���ع ان المضمون واحد. فنهت عن اتباع اس���اليب 
تؤدي ال���ى ان ينف���ضّ الناس من ح���ول الملقي,  
ولي���س ذلك التأكي���د واالهتمام بجان���ب الخطاب 
اال استش���عارا من المشّرع االسالمي بأهمية دوره 

الريادي. 
*ام���ا في القضي���ة المهدوية ف���ان الخطاب 
له جوانب متعددة, لتع���دد مفردات هذه القضية 
وقدرته���ا بم���ا تحمله م���ن مضامين راقي���ة  ذات 
ق���درة وجاذبي���ة عاليتي���ن عل���ى اخت���زال االماني  

والطموحات في بوتقة مفاهيمها. 
وبمقدار س���مو هذه المضامين- من العدل, 
الح���ق, تحقي���ق  الحري���ة, احق���اق  الس���عادة, 
الرفاهي���ه العالمي���ة, ونش���ر العل���م والثقاف���ة, 
وغيرها- ينبغي ان يسمو الخطاب المهدوي ليصل 

صداه اسماع جميع المؤمنين بهذه المبادئ. 
*اذ بمقدار حس���ن ادائنا وانتقائنا للخطاب 
المه���دوي الناجح-ف���ي زم���ن ازم���ة الخط���اب-

نك���ون قد ادينا بعض ما علين���ا وكنا عنصر جذب 
للمهدوية ..ال العكس. 

رئيس التحرير

ان البشرية عامة واألمة اإلسالمية خاصة تتحرك 
نحو هدفها الموعود وفردوسها المفقود, والذي لم يأت 
بعد في دولة العدل اإللهي حيث تعود االمور إلى نصابها 
ويح���ق اهلل الحق بكلماته فتقام دول���ة خاتم األوصياء, 
ول���ي اهلل محم���د ب���ن الحس���ن المه���ديQ, ول���و كره 

الكافرون.
واألم���ر عنده���ا س���يكون تصديق���اً لكلم���ات أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبQ في نهجه والتي تبين ان 
 Qاهلل سبحانه وتعالى سيجمع أصحاب اإلمام المهدي
كم���ا تجتمع قزع الخريف, يؤلف اهلل بينهم ثم يجعلهم 
ركاماً كركام الس���حاب, ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من 
مس���تثارهم كس���يل الجنتين حيث لم تس���لم عليه قاره, 
ولم تثب���ت عليه اكم���ه, ولم يرد س���ننه رص طود, وال 
ح���دب أرض, يذعذعه���م اهلل ف���ي بط���ون اوديته, ثم 
يس���لكهم ينابيع في االرض, يأخذ به���م من قوم حقوق 
قوم, ويمّكن لقوم في ديار قوم, وانه ليذوبن الظالمون 

في أيدي اولئك الصالحين كما تذوب االلية على النار.
فال يظهر حينها إال الحق وال يبقى إال العدل.

وف���ي كالمه الس���ديد يؤكدQ عط���ف الدنيا على 
آل بيت النبوةK بعد شماس���ها عط���ف الضروس على 
ولده���ا, وذل���ك مصداقاً لقول���ه تعال���ى: )) وَنُِري���دُ َأْن 
نَمُنَّ عََلى الَّذِينَ اسْ���تُضْعُِفوا فِ���ي األَْرِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمًَّة 

وَنَجْعَلَهُمُ اْلواِرثِينَ((.
 Qوفي ش���ذرة من ش���ذرات نهج���ه ي���ورد اإلمام
معالم تلك الدولة _دول���ة العدل_ ويفصح انها آتية _ال 

ريب_ في غدٍ الذي ال 
محال���ة س���يأتي _وان 
من يدير ه���ذه الدولة 
هو ول���ي االمر صاحب 

.Qالزمان
يديره���ا بعم���ال 
من غير ما الف الناس 
م���ن عم���ال, وان اهلل 
يأت���ي بق���وم صالحين 

يملؤونها قسطاً وعداًل, فتخرج له األرض حينها افاذيذ 
كبدها, وتلقي اليه سلم مقاليدها جزاًء لعدل السيرة.

وف���ي طي كالم���ه المضيء يوضح س���يد الوصيين 
ان اهلل يظه���ر اولئك الصالحين على الظالمين لظلمهم 
واجتماعهم على باطلهم, واس���تبعادهم لذوي الحقوق 

عن حقوقهم.
ودالل���ة القس���م عن���دهQ جلي���ة _وانه لقس���م لو 
تعلم���ون عظيم_ انه مهم���ا بلغ ظل���م الظالمين, وجور 
الحاكمين, وحتى لو بلغ االمر أن فرق أولئك الجائرون 
الن���اس تحت كل حج���ر, ولو لم يبق م���ن الدنيا إال يوم 
واح���د لطول اهلل ذلك اليوم حتى يملك االرض رجل من 
س���اللتهQ, يمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً 

وظلماً.
إذن ه���ي حركة ال  تنتهي حتى تحقيق العدالة بين 
البش���ر في أبعادها اإلنس���انية واالجتماعية واألخالقية 

والسياسية.      والعاقبة للمتقين

ف���ي الحدي���ث عن االع���الم ودوره تتع���دد الجوانب, 
ومنه���ا هل ان االعالم ادى ال���دور الذي عليه فيما يرتبط 

ببيان العقيدة المهدوية للناس.
 وال نري���د الحدي���ث ع���ن ذل���ك  االن  وانم���ا نريد ان 
نتح���دث عن ال���دور الفرضي لالعالم في تنش���ئة الطفل 
مهدوي���ا, اي ان حديثن���ا يتن���اول الزاوية التي س���يؤديها 

االعالم فيما لو قام   بتأدية ما عليه من دور.
ان اثر االعالم في  البناء الفكري وتش���كيل منظومة 
المتلق���ي المعرفي���ة والعقائدي���ة فيم���ا يرتب���ط بالقضية 
المهدوي���ة تحت���م علينا ان نبل���ور دور االع���الم وان نفعّله 
ونعطي���ه تمام االهتم���ام دون  ان نقصي���ه أو نلغي دوره,  
فان االعالم فيما لو أحسن استخدامه, ال نجد ان هناك 
وس���يلة م���ن الوس���ائل البيانية أو وس���ائل ايص���ال الفكرة 
انف���ع م���ن دوره   بانواعه المختلفة  مرئيا أو مس���موعا أو 

مقروءا.
اذن البد ان نضع آليات وبرامج تمكننا من اس���تثمار 
االعالم في تنش���ئة جيل يتغذى بالعقي���دة المهدوية وفقا 

للضوابط العقائدية الصحيحة.
وينبغي االلفات إلى ان دور االعالم السلبي في ضرب 
العقائ���د وتروي���ج المنحرف منها بات واضحا,  ويش���كل 
اخطر االسلحة حيث اننا نجزم ان باالمكان تغيير عقيدة 
أو ع���ادة ألي ش���عب م���ن الش���عوب فيما لو وظف���ت لذلك  

طاقات اعالمية هائلة ووجهت تجاه ذلك الشعب.
و نعتقد ان دور االعالم يتمحور بمحورين:

المحور االأول: 
عل���ى مس���توى المفه���وم وكيفي���ة ايص���ال المفاهيم 

الصحيحة للمتلقي.

�سدى املهدي تن�سر
اأ�سماء الفائزين بقرعة امل�سابقة املهدوية الكربى

احمد راسم النفيس
 الشيخ احمد الفرج اهلل

اجرى الحوار: نور الساعدي

يدعي احمد بن الحسن   بانه هو أول المهديين, 
على  ويستدل  المهدي  اإلمام  انصار  أول  وهو 
بشارة  كتاب  عن  يرويها  برواية  هذا  كالمه 
اإلسالم,  ومضمون الرواية التي ينقلها ناظم 
عنوان  تحت  الحاسم  الرد  كتيب  في  العقيلي 
من  المهدي(    اإلمام  )ابن  الثالثة  االضاءة 
بشارة االسالم ما  لفظه: )عن امير المؤمنين

Q  في خبر طويل,  أال ان اولهم من البصرة 
وآخرهم من االبدال...(, ثم ينقل ليبين  رواية 
لفظه   ما   يقول  حيث    Qالصادق اإلمام  عن 
 :  Qالقائم اصحاب  به  سمى  طويل  خبر  في 

)... ومن البصرة عبد الرحمن بن االعطف بن 
سعد واحمد ومريح وحماد(.

ثالث  الروايتين  هاتين  مع  نقف  ونحن   
ووقفة  داللية  ووقفة  سندية  وقفات,وقفة 

اصولية عقائدية.
الوقفة االوىل: البحث الداليل.

فقد  متعددة,  بألسنة  وردت  الرواية  هذه  إن   
المالحم  صاحب  طاووس  ابن  السيد  روى 
والفتن  ما  لفظه )فذكر المهديQ وخروجه 
قال  أن  إلى  واسمائهم  معه  يخرج  من  وخروج 
اليمامة(,   من  وآخرهم  البصرة  من  أولهم 

أمير  عن  الرواية  هذه  يروي  طاووس  وابن 
الحمد  الفتن  كتاب  عن  وينقلها    Qالمؤمنين
بن عيسى بن الشيخ الحساني المعروف ب� أبي 
نسخة  له  ليس  الكتاب  وهذا  السليلي,  صالح 
سوى  مصدر  الخبر  لهذا  يوجد  وال  مطبوعة 
رواة  فان  السند  ومن حيث  والفتن,  المالحم 
هذا الحديث فضاًل عن كونهم من ابناء العامة 
فهذه  وبالتالي  له,  يترجم  لم  أغلبهم  فان 
الرواية بهذا النص ساقطة عن االعتبار  النها 
أن  عن  فضاًل  الدين  احكام  في  بحجة  ليست 

تكون حجة في العقائد. 

واكب���ت  ص���دى المه���ديQ    مش���هد 
مهرجان ربيع الش���هادة العالمي الس���ادس 
المقام في كربالء المقدسة حيث كانت لها 
متابعة البرامج   والوفود المشاركة به  وكان 
لها لقاء مع احدى االخوات المس���تبصرات 

المشاركات.
ه���ي المس���تبصرة )كارمن ش���وينارد(  

طالبة دكتوراه في جامعة مونتريال في كندا 
من اصل فرنس���ي تحضّر رسالتها في علوم 
االدي���ان ، وتعمل في معهد فلس���فة االديان 
في مدينة كيبك،وقد  كتبت عن االس���الم 

بين السنة والشيعة .
�سدى :  ما هي نقطة البداية لتركك 

المسيحية واعتناقك  االسالم ؟

المعلومات  ايصال  وسائل  من  واحدة  المسابقات  تعد 
االنسان من  لطبيعة  لما  القارئ  يستسيغه  مما    ألنها 
من  فيه  ولما  عليه  واالطالع  المجهول  معرفة  حب 

اإلثراء  وسائل  انجع  من  تعد  بذلك  فهي  مرغبات  
المعرفي والثقافي لإلنسان.

من هنا كان لرصدنا وقفة مع مهرجان االمل الموعود 

التخصصية  الدراسات  مركز  أقامه  الذي  السنوي 
للعتبة  العامة  االمانة  برعاية    Q المهدي  االمام  في 
في  االنبياء  خاتم  قاعة  في  المقدسة  الحسينية 

/25 الموافق  السبت  يوم  المطهر  الحسيني  الصحن 
في  الفائزين  بين  القرعة  إلجراء  شعبان/1431ه� 

المسابقة المهدوية الكبرى الثالثة.   

أحمد بن الحسن أول الدجالني
تحــــت     املجهر

Qحوار حول املهدي

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )4(

التتمة صفحة: )6(

اعداد: هيأة التحرير

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة 
أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا

مركز الدرا�سات يقيم مهرجان )االمل املوعود( ال�سنوي 

جانب من الحضور الكرامكلمة االمين العام للعتبة العباسية المقدسةسماحة السيد أحمد الصافي

 الشيخ محمد رضا المظفر 

مع الم�ستب�سرة الفرن�سية كارمن �سوينارد

وانه ليذوبن الظاملون يف اأيدي اولئك ال�ساحلني 
كما تذوب االلية على النار

كفاية االأثر �س 86

حديث العدد



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

ملاذا يسكت العلماء عنــــدما يتحدث الجهالء؟   تحت األضواء
الشيخ حميد الوائلي

-عندم���ا يس���تمر الغي���اب وتذب���ل العيون 
الت���ي اعناها ليل الفراق وتلتهب جمرة الش���وق 
فتذي���ب القلوب وتهي���ج اآلالم وترتف���ع االهات 
ويطول االنتظار البد من ش���د الرحال والس���فر 
ال���ى الحبي���ب وحث الخط���ى صوب���ه والوقوف 
ببابه واالحتماء بس���ده واللوذ ب���ه واللجوء اليه 
والجل���وس تحت ظل���ه, وحط ال���ركاب عنده و 
االقتراب منه حتى نس���مع نبضات قلبه تخترق 
الوجود فتتالش���ى وتتحطم مع سماع كل نبضة 
حج���ب الغيب���ة وجدرانه���ا القاس���ية   ونقت���رب 
منه حتى نش���م عبير انفاس���ه الت���ي لوالها لما 
كان���ت لنا حياة,  به وبانفاس���ه نحيا وتحيا كل 
الكائنات ولواله لما كان لنا وجود ولس���اخت بنا 

االرض.
فينفجر ينبوع الحب المهدوي ونشرب من 

قدح العشق ونتذوق حالوة الوصال.
ويكون الحبي���ب حاضراً  ف���ي كل حركاتنا 
وس���كناتنا النأن���س اال بذك���راه,  نتتب���ع اث���ره 
ونسهر على خطاه  ونشعل سنين عمرنا شموعا 

لننير الدرب بانتظار محياه.
غي���ر ان هذه الخطى وذلك المس���ير يجب 

ان يكون مصحوبا بمعرفة الحبيب. 
فكيف نعشق من النعرف؟ ! 

-فهنا يكون العش���ق حصيلة لتلك المعرفة 
ويتناس���ب طرديا معها فكلما كان المحب اكثر 
معرف���ة بمقام���ات الحبي���ب وصفات���ه وجمال���ه 
ومحاس���نه ازدادت لوعته واشتد حبه وكان ليله 
اطول وحزنه اعمق وبكاؤه ونحيبه اعظم وادوم 
ف���ال يهنا له بال واليس���كن له ال���م وال تبرد نار 

دموعه اال باالكتحال من خطى المحبوب. 
-لكن كيف وانى لنا ذلك وهل نتمكن مهما 
حاولنا من معرفة من انحسرت العقول عن كنه 

معرفته؟ 
وه���ل تتمك���ن عقولن���ا ان ت���درك حقيق���ة 
االمام او تستوعب ذلك؟ يأتي الجواب بالشك 

بالنفي.
-لكنها رش���حات م���ن وميض ذل���ك النور 
الس���اطع نحاول ان نتشبث بها لتنير لنا الدرب 
في طريقنا الى ينب���وع الحب المتدفق ومصدر 
كل في���ض ورحم���ة ومنته���ى كل حس���ن وجمال 

وكمال. 
-لذا نرى اكثر من يش���تاق اليه هم ائمتنا
K  النه���م وحدهم من يع���رف حقيقة االمام
Q فه���ذا عل���يQ  يتأوه ش���وقا لالمامQ )آه 

- وأوم���ى بيده إلى صدره - ش���وقا إلى 
رؤيته(

وتهت���ز من االعم���اق عندم���ا ترى 
الص���ادقQ  كي���ف يخاطب���ه ويناجيه 

ويقول سيدي غيبتك نفت رقادي. 
ق���ال س���دير الصيرف���ي:  دخل���ت 
ان���ا والمفضل بن عم���ر، وأبو بصير، 
واب���ان بن تغلب، عل���ى موالنا أبي عبد 
اهلل الصادقQ،  فرأيناه جالسا على 
التراب وعليه مس���ح خيبري مطوق بال 
جيب، مقصر الكمين، وهو يبكي بكاء 
الوال���ه الثكل���ى، ذات الكبد الحرى قد 
نال الحزن من وجنتيه، وش���اع التغيير 
في عارضيه، وأبل���ى الدموع محجريه 
وهو يقول:  س���يدي غيبتك نفت رقادي 
وضيق���ت علي مه���ادي، وابت���زت مني 
راحة ف���ؤادي، س���يدي غيبتك أوصلت 
مصاب���ي بفجائ���ع األب���د وفق���د الواحد 

بعد الواحد، يفن���ي الجمع والعدد، فما أحس 
بدمعة ترقى في عيني، وأنين يفتر من صدري 

عن دوارج الرزايا، وسوالف الباليا. 
-هك���ذا كان يش���تاق الص���ادقQ لالمام 

الحجةQ  وهو لم يولد بعد.
وقب���ل ان تنطل���ق القواف���ل ونبدا المس���ير 
باتج���اه قط���ب رح���ى الوج���ود نق���ف لحظ���ات 
ولحظات لنستشعر فيها حضور االمامQ وهذا 
مانحن بامس الحاجة اليه وهو احساسنا بوجود 

 .Qبحياة االمام بحضور االمام Qاالمام
-نحن نقرا في دع���اء عرفة كيف يخاطب 
الحس���ينQ اهلل عز وجل حيث يقول:  ) ايكون 
لغيرك م���ن الظهور ماليس ل���ك حتى يكون هو 
المظه���ر لك مت���ى غبت حتى تحت���اج الى دليل 
ي���دل عليك ومت���ى بعدت حتى تك���ون االثار هي 
الت���ي توص���ل اليك عمي���ت عين الت���راك عليها 
رقيبا( فاهلل عز وجل اليغيب عن احد هو معكم 

اينما كنتم 
-وهو اقرب اليكم من حبل الوريد واالمام 
الحجةQ  مظهر لتلك الذات االلهية المقدسة 
فهو اليغيب عن احد نحن من اليلتفت اليه نحن 

من النشعر بوجوده نحن الغافلون عنه 
فاالمام حاضر بيننا مطلع على كل صغيرة 
وكبي����رة اليخف����ى عليه ش����يء مما يج����ري علينا 
يحضر مجالسنا ويمشي في اسواقنا يطا فرشنا 
يغيث الملهوفين منا يش����ارك في تشييع جنائزنا 

يتالم الالم شيعته ومحبيه يدعو  لهم فهو مظهر 
لتلك الرحمة االلهية التي وسعت كل شيء.

 -نهم���س في اذن كل من لم يلتحق بركبنا 
او ل���م يتمكن م���ن الحصول على جواز الس���فر 
بع���د ونقول ان القضية المهدوية ليس���ت قضية 
جام���دة جافة قضية علمي���ة بحتة وصلتنا عنها 
االدلة والبراهي���ن وآمنا بها وصدقناها وانتهى 
االمر وس���ياتي ذاك الموعود ف���ي آخر الزمان 
ويخلصن���ا م���ن كل مانعاني���ه م���ن ظل���م وجور 

و...و...و.... .
-وكانم���ا الموعود قد غادرنا وس���افر الى 
كوك���ب آخر  وناى بنفس���ه بعيدا  عن���ا له عالمه 
الخاص اليعلم ش���يئا عما يج���ري علينا جالس 
ف���ي مكانه حتى ي���اذن له بالخ���روج ليس االمر 

كذلك .
-ومم���ا يؤس���ف ل���ه  ان يك���ون تعاطينا مع 
غيبة االمام بمنتهى القس���وة والجفاء فال يكون 
العتقادنا بوجوده وحيات���ه اثر فعلي في حياتنا 
وتك���ون غيبتهQ  وعدم والدته على حد س���واء 
وهذا التعاطي الس���لبي مع الغيب���ة ينبغي علينا 

ان نلتفت اليه ونعالجه .
-اال ان��ه بعي��دا عن تل��ك االجواء 
الملبدة بالغيوم هناك قلوب ا�سرقت 
بنور االمام �ساخ�سة اب�سارها للقياه 
متطلعة الى بزوغ ذلك الفجر هيات 

جوارحها ال�ستقباله.

  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم

: Hا�سمه  ون�سبه
ه���و محمد بن منصور بن أحمد بن ادريس 
بن الحس���ين بن القاس���م بن عيس���ى العجلي . 

وابن ادريس هي نسبة إلى جده  االعلى. 
 .Hوامه هي ابنة  بنت الشيخ الطوسي

:Hعلمه وفقهه
كان الشيخ اصوليا بح�تا ومجتهدا صرفا، 
ل���ه اثر كبي���ر في تاري���خ الفقه الش���يعي ، فقد 
ث���ار في وج���ه الس���ائد بي���ن فقهاء عص���ره من 
العمل بخب���ر اآلحاد ، وفتح باب الطعن، وندد 
بأقواله���م ، وأب���دى من الج���رأة الفكرية تجاه 

فقهاء عصره امرا عجيبا.
ع���دة  ف���ي   Hالطوس���ي الش���يخ   Hناق���ش
م���ن فتاواه،  وقس���م الفقهاء-بعد الش���يخ إلى 

محصلين واتباع سماهم بالمقلدة. 
ف���كان لثورته اثر جيد، ذل���ك ألن الفقهاء 
بع���ده وان ل���م يتبع���وا آراءه خصوصا ف���ي رأيه 
االصول���ي بعدم حجي���ة الخير الواح���د، ولكنه 
جعلهم مس���تقلي ال���رأي والنظ���ر، يكثرون من 
التأمل ف���ي االدلة, وذلك نضج فقه اهل البيت

K بما فيه من المأثورات الكثيرة وبما فيه من 
المسائل المجمع عليها وما هو غير مجمع عليه 

فظهر الصحيح من الروايات وغيرها.. 
 :Hاقوال العلماء فيه

قال الش���يخ أحمد بن نعمة اهلل العاملي في 
إجازت���ه للمولى عب���د اهلل التس���تري في وصف 

ابن إدريس : الش���يخ األج���ل األوحد ، 
المحقق المنقب ) شمس الدين( محمد 

بن إدريس.
 ونق���ل الش���يخ يوس���ف البحران���ي 
لؤل���ؤة   ( ف���ي  )الحدائ���ق(  صاح���ب 
البحري���ن( ع���ن الش���هيد األول ف���ي ) 
إجازت���ه( ق���ال : وعن ابن نما والس���يد 
فخار مصنفات اإلمام العالمة، ش���يخ 
العلماء، رئيس المذه���ب وفخر الدين 

 .Hأبي عبد اهلل محمد بن إدريس
 Hوقال في إج���ازة المحقق الثاني
ومنها جميع مصنفات ومرويات الش���يخ 
اإلمام الس���عيد المحقق ، خير العلماء 
والفقهاء ، فخر الملة والحق والدين ، 
أب���ي عبد اهلل محمد ب���ن إدريس الحلي 
الربع���ي ، برّد اهلل مضجعه وش���كر له 

سعيه . 
 -وق���ال في���ه صاحب أم���ل اآلم���ل : ) وقد 
اثنى عليه المتأخرون ، وعلى كتابه السرائر، 
وعل���ى م���ا رواه في آخ���ره من كت���ب المتقدمين 

وأصولهم(. 
-وق���ال فيه صاحب لؤل���ؤة البحرين : ) هو 
أول من فتح باب الطعن على الشيخ الطوسي ، 
واال ف���كل من كان في عصر الش���يخ أو من بعده 
انما كان يحذو حذوه غالبا إلى أن انتهت النوبة 

إليه(.

:Hموؤلفاته
اشهر مؤلف لهH هو كتاب: 

-السرائر في الفقه، اضافة إلى 
-كتاب التعليقات-وهو حواش���ي وايرادات 

على التبيان للشيخ الطوسي. 
 :Hوفاته ومدفنه

توفى الش���يخ محمد بن ادريسH ظهر يوم 
الجمعة 18 شوال سنة 598ه�, وقد توفى شابا. 
وقب���ره االن ف���ي مدين���ة الحلة جنوب���ي حديقة 
الجبل، وقد جدد بناؤه وانشأ حوله بناية فخمة 

كما اسس عنده  مسجد باسمه. 

حقائق القراآن تتخللها حقائق المهدوية

عندما ي�ستمر الغياب تلتهب جمرة ال�سوق

اذا توجهنا صوب دولة االمامQ, واعددنا 
لها ش���يئا من اهتمام لندرس���ها, نجد انها دولة 
السماء في االرض, وانها افضل دول العالم على 

.Qاالطالق ومنذ ان خلق اهلل تعالى آدم
فق���د وصفته���ا وصورته���ا احادي���ث الخاتم 
والعترة الش���ريفةN بأنه���ا:  يتبدل فيها الخوف 
أمنا, والفقر غنى, والحزن س���رورا, والجحيم 
نعيم���ا, والظلم عدال, والجهل علما, والفس���اد 
صالحا, والضعف قوة, والذبول نضارة.. ويكون 

فيها كل الخيرات, والخيرات كلها. 
وهن���ا ال ب���د ان نش���ير الى غي���ض من فيض 

سمات تلك الدولة السامية..
 فنظ���ام دول���ة االم���ام المه���ديQ, نظام 
فريد من نوعه, قمة في س���موه, موفق في جميع 

المجاالت, متقن في جميع المهمات. 
نع���م فهو نظام يقوده ام���ام معصوم, ال زلل 
في���ه وال خط���ل, متصل ب���رب الس���ماء, وملهم 
وال���روح  الق���دس  روح  يؤي���ده  اآلراء,  بأص���ح  

االمين, ويرافقه مالئكة اهلل المقربون.
 اما قضاؤها فقضاء عادل حق, يصيب كبد 
 ,Qالحقيقة, فأنه يقض���ى ويحكم بعلم االمام
وبم���ا يلهمه اهلل تعال���ى, المطلع عل���ى الحقائق 
والضمائ���ر, والواق���ف عل���ى جمي���ع االفعال في 

الظواهر والسرائر. 
وم���ن الثاب���ت انهQ يقض���ي بعلم���ه االلهي 
وتوسّمه الرباني, فيعطي كل نفس حقها من غير 

حاجة الى انتظار الشهود او وسائل االثبات. 
ام���ا عن ثقافته���ا.. فان فيها تبل���غ الحضارة 
العلمية والكيان الثقافي القمة, وتصل الى اعلى 
مرتب���ة.. حتى تكتمل عقول العب���اد, وتبلغ معالى 

السداد. 
ففي ظل دولة االمام المهديQ يس���تضيء 
المؤمن���ون بنور العلم االكم���ل, ويعطون العرفان 

االفضل. 
ام���ا اه���م الع���روق الحيوي���ة للتعاي���ش, اي 
الجان���ب االقتص���ادي وبجميع انحائ���ه من تجارة 

وصناعة ومصادر مالية. فهي بمعناها الصحيح, 
م���ن  الخال���ي  ومحتواه���ا  الرفي���ع,  ومس���تواها 
المش���اكل والمس���تجمع للفضائل, ال تكون اال في 

 .Qدولة االمام المهدي
فه���وQ يم���أل قلوب الن���اس غنى ويس���عهم 
عدال, الى حد أن يطاف  بالمال في  اهل الحواء. 

فال يوجد احد يقبله. 
وليس ح���ال الزراعة-وهي من اعظم اركان 
الحي���اة ف���ي كل ذي روح وحي���اة, فه���ي  أقوات���ه 
ومآكل���ه في غذائه ودوائه, في س���فره وحضره, 
صغره وكبره, فليس هذا الركن بمناى عن اركان 
دولة المهديQ من حيث التطور والكمال اذ تبلغ 
فيه���ا بركات االرض والس���ماء الغاي���ة والنهاية, 

ويعيش الناس فيها العيش الرغيد السعيد. 
اذن هي دول��ة يظهر فيها 
ارقى العم��ران, وتتجلى فيها 

كرامة االن�سان. 

عجبا للمس���لمين كيف عز عليهم ان يس���تلهموا 
من قرآنهم حقائق المهدوية كما استلهمها مستشرق 
مثل _هن���ري كوربان_ حيث عزاها إلى أصل القرآن 
دفع���اً للقائل بأنه���ا منتحلة عن األف���كار والمعتقدات 
التي نش���أت ف���ي المجال الدين���ي والسوس���يو ثقافي 
الذي حلت به الرسالة اإلسالمية, مؤكداً دعوته إلى 
التأمل في نصوص القرآن الكريم والنظر في أس���رار 
حيات���ه للتأكد بأن عقيدة المه���ديQ تكاد تتخلل كل 

عقائده.
نعم فالقرآن نفس���ه وعد ب���أن يقيم على األرض 
جن���ة تتنزل بركاتها من الس���ماء, كما وعد بخس���ف 
الكافرين وفشلهم المتوقع مهما عتوا في األرض عتواً 

واس���تكبروا اس���تكبارًا, وعليك ان تحصي كل اآليات 
الت���ي وعدت تل���ك الوعود دون ان تحق���ق واحدة منها 

حتى اليوم.
وها هو الرس���ول الخاتمN وق���د مات أو قتل, 
وه���ا هم األئم���ة األطه���ارK وقد التحق���وا بالرفيق 
األعل���ى, فمن يا ترى حقيق ب���أن يحقق وعد اهلل في 
األرض ب���أن يرعى دينه )لِيُْظِه���رَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّهِ وَلَوْ 

َكِرهَ اْلمُشِْرُكوَن(.

وأي���ن ه���و عل���م الس���اعة ال���ذي يكون ف���ي آخر 
الزم���ان, اي���ن المهديQ ال���ذي يق���وم األود ويقيم 

الحق؟
ولن���ا ان نتخ���ذ ميزاناً نزن ب���ه حقيقة ومصداق 
كل آي���ة فيها وعد ول���م يتحقق - وما أكثره - إال وكان 
أمارة على أن أمراً لم يتم في دنيا الناس, اهلل متمه 
ول���و كره الكاف���رون, وال يتصور تحقق���ه إال في ضوء 
العقي���دة المهدوي���ة, وما أحاط بها م���ن أخبار تعزز 
شأنيتها وتجعلها األنسب لتحقيق هذا األمر العظيم.

 فال وجود لس���ر تلبس به أمر المهديQ إال وله 
نظائر من الذكر الحكيم.

 Qوغيب���ة يونس Lكرفع���ة إدري���س وعيس���ى

ع���ن أنظ���ار الناس ف���ي بط���ن الحوت وغيبة موس���ى
Q أربعي���ن يوم���اً عن قومه أو اختف���اء امر الياس أو 
الخضرQ عن عموم الصالحين وتدبيره السري لما 
ينفع الناس, فانظر تجد ألمر الغيبة الكبرى نظائر 
كأه���ل الكه���ف الذين دخلوا في نوم امت���دّ  بهم جياًل 

بعد جيل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
فتي���ة  اهلل  يبق���ي  ان  عزي���زاً  يك���ن  ل���م  ف���إن 
يتقلب���ون عل���ى جنوبهم ليكونوا آية لقوم ش���اء اهلل أن 

يسخرهم في طريق لطفه, فكيف يعز عليه عز وجل 
ذلك ف���ي صالح أهل بيت النب���وةK, وان كان كلب 
أمكنه أن تطول به الغيبة كل هذا العدد من السنين, 

فهل يكثر ذلك على من هو في الشأن العظيم!.
وان مث���ل هذه األمثال تجع���ل االعتقاد بالمهدي
Q تحصيل حاصل في االعتقاد الديني كذي القرنين 
الذي صنع للقوم الذين اس���تغاثوا به سداً عظيمًا, أو 
الخض���ر الذي كان يتصرف بالعلم ال بالظاهر, وانه 
من أمكنهم ان يؤمنوا بهذا في األول أمكنهم اإليمان 
به ف���ي الم���آل, وبذلك وصف���وا في محك���م التنزيل 

))الذين يؤمنون بالغيب((.

Qدولة االمام املهدي
اعداد محمد حسن عبد

عجبا للم�سلمني كيف عز عليهم ان ي�ستلهموا من قراآنهم حقائق املهدوية 
اأ�سل القراآن  كما ا�ستلهمها م�ست�سرق مثل _هرني كوربان_ حيث عزاها اإىل 
دفعاً للقائل باأنها منتحلة عن االأفكار واملعتقدات التي ن�ساأت يف املجال الديني 

إدريس هاني

دراسات 2

 Hالعالمة ابن اإدري�س احللي من فقهائنا جيهان عبد الوهاب 

يح���دد الق���رآن الكري���م للمتأم���ل فيه 
مس���ارات فكرية ومعرفي���ة وروحية للتعامل 
مع القضايا  ومن بين اهم المس���ارات التي 
يحددها لن���ا الق���رآن الكريم ف���ي التعامل 
الفكري مع اآلخرين,  وفي كيفية التواصل 
العلمي وانتهاج منهج الحجة واالحتجاج هو   

منهج للتعامل مع الجاهلين.
وبطبيع���ة الحال ف���إن الق���رآن الكريم 
عندما يط���رح منهجاً معين���اً فانه ال يطرح 
ذل���ك المنهج لم���ن يؤمن به طري���ق هداية 
لنيل الصواب فحسب, وانما يطرحه  على 
اس���اس انه منهج انساني اذا تم سلوكه من 
قبل البش���ر فانهم سيرس���ون على س���احل 

يؤمن لهم  نتائج مقبولة ترتضيها االطراف 
المتنازعة.

���ا َغلِيَظ  قال تعال���ى: ))وَلَ���وْ ُكنْ���تَ َفظًّ
اْلَقْلِب الَنَْفضُّوا مِنْ حَوْلِكَ((

وقال تعال���ى: ))تَعالَوْا إِلى َكلِمَةٍ سَ���واٍء 
بَيْنَنا وَبَيْنَُكمْ((

وقال تعالى: ))وَإِنَّا أَوْ إِيَّاُكمْ َلعَلى هُدىً 
أَوْ فِي ضَالٍل مُِبيٍن((.

فتج���د الق���رآن الكري���م وم���ن خ���الل 
هذه النم���اذج القرآنية الثالث���ة يركز على 
اس���لوب حواري م���ع الط���رف المقابل على 
ش���كل مراحل متعددة به���دف اقناعه  إلى 
أن يص���ل إل���ى مرحلة من المراح���ل يتنزل 
في���ه عن معتق���ده ويفرض نفس���ه مع اآلخر 
ف���ي احتم���ال الض���الل وليس ذل���ك إال من 
اجل محاولة اقناع اآلخر بهدف هديه  إلى 

طريق االستقامة وسبيل الحق.
ولكننا نجد  القرآن الكريم الذي يجعل 
منه���ج اللي���ن في الخط���اب ومنه���ج الكلمة 
الس���واء في الحوار, يتخذ سبياًل آخراً مع 

الجاهلين.
خاَطبَهُ���مُ  ))وَِإذا  تعال���ى:  يق���ول  إذ 
اْلجاهِلُ���وَن قالُ���وا سَ���المًا((, فيح���دد لنا 
القرآن الكريم س���بياًل جديداً للخطاب مع 
الجاهلين يختلف عن الس���بل التي طرحت 

مسبقا. 
اذ نج���د هذه  اآلية القرآنية تفرض لنا 
ج���واً وتبين لنا س���بياًل يمك���ن ان نقول انه 
يشكل طرف النقيض أو الحد المقابل لتلك 

اآليات االول.
فاحتم���ال هداي���ة الجاهلي���ن كبي���ر بل 
ق���د ال تصل النوبة ف���ي هدايتهم إلى فرض 
التن���ازل عن العقيدة,  فقد تكون هدايتهم 
بطريق اكثر اختصاراً , اذ بمجرد ان نبين 

الحقائق يقتنع بها الجاهلون.
 فما هو الس���ر فيما  ضرب���ه لنا القرآن 
في انتهاج هذا الس���بيل الجديد في الحوار 
مع الجاهلية وهل هن���اك انواع متعددة من 

الجهل؟.
الظاه���ر من اآلية الكريم���ة انها تحدد 
لن���ا ه���ذا الس���بيل م���ع نم���وذج معي���ن من 
الجاهلي���ن, وهو ذل���ك النم���وذج المعاند 
للحق حتى لو انكشفت له حقانيته,  وهو ما 
يعب���ر عنه قرآنيا بقوله تعال���ى: )َ)وجَحَدُوا 

ِبها وَاسْتَيَْقنَتْها أَنُْفسُهُمْ ُظْلماً وَعُلُوًّا((.
للحقيق���ة  الظال���م  النم���وذج  فه���ذا 
والمتعال���ي على الواقع يفرض نفس���ه ومن 
خلفي���ة الجهل انه اعلى م���ن نور الحقيقة, 
وان بي���ده الواق���ع رغم اذعان���ه ببطالن ما 

يحمل وفساد ما يعتقد.
وبدراسة عابرة لمصاديق هذا النموذج 
قرآنيا تجد الكثي���ر منها  كفرعون وهامان 

ونمرود وبن باعورا ومشركي قريش.
وبالتأكي���د أن الق���رآن ال يض���رب هذا 
السبيل نموذجا  لمن سلف دون من يتأسى 

بهم من الخلف.
وهذا ما نجده واضحاً من خالل بعض 

النماذج التي تعرضها لنا بعض الفضائيات 
هذه األيام.

فالمتابع له���ذه النماذج المخنثة فكرياً 
والشاذة سلوكياً يجد عظمة القرآن الكريم 
ف���ي طرح���ه له���ذا الس���بيل في الح���وار مع 
الجاهلين, فإننا نس���مع اصواتا كثيرة من 
المؤمني���ن يعتبون فيها  على علمائهم بعتب 
جمي���ل, هو  لم���اذا يكون دأبهم الس���كوت 
وال   له���م  ص���وت  ال  وكأن  الجاهلي���ن  ع���ن 
خطاب يصدر منه���م, ولكننا نجد القرآن 
الكري���م يعكس لنا ه���ذه الحالة في التعامل 
مع النم���وذج الجاهلي, فان���ت تالحظ ما 
يعرضه هؤالء الجاهلون وعلى سبيل المثال 
نأخذ نموذجا واحدا ليثبت من خالله فكرة 
المنهج القرآني ف���ي التعامل مع الجاهلين 
وهو ما صدر عن بعض ما يس���مون بمشايخ 

قناة صفا,  من أن المهديQ خرافة.
 Qفهذا النموذج يتحدث عن المهدي 
ويق���ول ان���ه نظرية اجتمعت عليه���ا االديان 

االلهية والبشرية.
 ولكنه عندما يأتي ليتحدث عن مهدي 

الشيعة يقول انه خرافة.!
 فتجد من خالل حديثه انه يؤمن باصل 
الفكرة وانها موجودة عند االديان البشرية 
فضال عن االلهية منها,  ولكنه ما أن يصل 
إلى عقي���دة اتباع مذهب اهل البيتK إال 

وتراه يحيد عن منهجه وعن عقيدته.
  فتجد شرر االستكبار والظلم وجحود 
الحقيق���ة يتطاي���ر م���ن عيني���ه وتتقاذف���ك 
االلف���اظ النابي���ة التي ال ينبغ���ي ان تصدر 
ممن ه���و اقل منه فضال عن���ه, ليس ذلك 
إال الج���ل ان يص���ل إل���ى غ���رض واحد وهو 
ان يس���تكبر ويعل���و على تل���ك الحقيقة وهي 
حقيقة ان مذهب اهل البيتK قائم على 
اس���اس حق متي���ن متصل بالرس���ول وباهلل 
س���بحانه وتعال���ى من خالل االئم���ة االثني 
عش���ر المتمث���ل ببقيتهم مه���دي آل محمد

.Q
ه���ذا النم���وذج ال���ذي يعكس ل���ك تلك 
الحقيق���ة القرآني���ة م���ن االس���تكبار والعلو 
 Qمقابل الحقيقة الثابتة لمهدي آل محمد
ت���رى هل يقتنع  لو قدمت له ادلة على والدة 
اإلمام المهديQ وغيبت���ه وطول عمره ام 
ان���ه سيش���كك كما ه���و الواض���ح من خالل 

المتابعة لما يعرض���ه هؤالء ولما يطرح من 
قبل اتباع اهل البيتK من ادلة في مقابل 

شبهاتهم.
انني وجدت من االمور الواضحة التي ال 
شك فيها ان هؤالء لو قدمت لهم العشرات 
بل المئات من االدلة الصحيحة على عقيدة 
الش���يعة االمامية بالمهدي المنتظرQ لما 
قبلوه���ا ولرفضوه���ا جمل���ة وتفصيال حتى 
لو كان���ت االدلة صحيح���ة وتعتم���د القرآن 

والسنة في اثبات مضامينها.
 فهؤالء البد من أن نسلك معهم طريق 
الق���رآن ال���ذي انتهجه لنا م���ع الجاهلين, 
لذل���ك وجدنا ان س���يرة علمائنا بل س���يرة 

ائمتن���اK م���ع الجاهلي���ن ه���ي ان يقولوا 
لهم س���الما س���الما, الن هؤالء الجاهلين 
مهم���ا قدم���ت لهم ومهم���ا بينت له���م فإن 
ن���ور الحقيق���ة ال يص���ل قلوبه���م, وحتى لو 
وصلها سيجحدون بها الن هؤالء شربوا من 
نفس الكأس التي ش���رب منها اس���الفهم, 
فاإلن���كار للحقائ���ق الت���ي يؤم���ن به���ا اتباع 
اهل البي���تK ليس مقتصرا على مهدوية 
الحجة بن الحس���نQ بل يتعدى ذلك إلى 
 Nوصفات رس���ول اهلل Kامامة االئم���ة
وعصمت���ه والكثير من افعاله، ال بل يرتقي 
إل���ى صف���ات اهلل والتوحي���د والربوبي���ة, 
فه���ؤالء بمقدار ما ين���زه اتباع اه���ل البيت
K رب العزة والجاللة عن المثل والش���به 
والجس���م, يش���بهون ويجس���مون ويضعون 

االمثال.
 Kوبمقدار ما يصف اتباع اهل البيت
النب���يN بالعصم���ة والطه���ارة والرفعة, 
ينزله هؤالء إلى ادنى المراتب التي يستحي 
ان يتص���ف به���ا ادون االش���خاص منزل���ة 
منه���م, وكذلك في بقية االئمةK إلى ان 

.Qتصل النوبة إلى مهدي آل محمد
فهم   النقيض ش���ئنا- ام ابينا- التباع 
ه���ذا المذهب المب���ارك وبمقدار تمس���كنا 
بحقنا وعقيدتنا والحقيقة التي نحن عليها 
يتمس���كون بباطله���م وضالله���م وعلوه���م 

واستكبارهم, ال لشيء إال النهم  نقيض.
من هنا يتجلى المنهج القرآني واضحاً 

في التعامل مع هؤالء.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن ذلك  ال يعني  
انن���ا ال نس���تجلي  الحقائ���ق ونبينها بش���كل 
يتناسب مع دفع الشبهة التي تثار منهم كما 
يفع���ل المدافع���ون عن ه���ذا المذهب الحق 

دون استثناء.

مع  القراآين  الطريق  فانتهاج 
اجلاهلني منهج قراآين وا�سح , 
ويف نف�س الوقت ال مينع من 
حتى  وعقائدنا  حقائقنا  نربز  ان 
لو كان ب�سكل يتنا�سب ودفع ما 
اال�سرار. �سبهات هوؤالء  يثار من 

ومبقدار  املبارك  املذهب  هذا  التباع  ابينا-  ام  -�سئنا  النقي�س  فهم   
بباطلهم  يتم�سكون  عليها  نحن  التي  واحلقيقة  وعقيدتنا  بحقنا  مت�سكنا 
نقي�س. النهم  اإال  ل�سيء  ال  وا�ستكبارهم,  وعلوهم  و�ساللهم 



الق�سية املهدوية ق�سية عقائدية ذات اآثار تربوية. غري ان �سوء 
فهم ن�سو�سها او املمار�سة اخلاطئة ملتطلباتها يعودان باآثار 

�سلبية ال ميكن غ�س الطرف عنها.
هن����اك ظاهرتان س����لبيتان اقترنتا بالتثقيف على القضي����ة المهدوية. هما 

ظاهرتا االنغالق واالنفالت. 
-فحي����ن يبتع����د المعتقد به����ذه القضية باالنتظ����ار عن مجريات الس����احة  
ويتجه باالتجاهات الباطلة التي تخترقها. يصبح انتظاره انكماشا وانطواء على 
ال����ذات, وهو يس����تلزم االنغالق ام����ام المجريات بدل ان يك����ون فاعلية وحيوية 

تناجز االتجاهات الباطلة والهدامة. 
-وحين تلتبس حدود الح����ق والباطل وتفقد القضية المهدوية مصداقيتها 
الحقيقية, تمس����خ المهدوية مسخا يفقدها معالمها االساسية, وهو االنفالت 

من  كل االطر والحدود المرسومة لها. 
ان عدم التأرجح بين االنغالق واالنفالت هو الوضع المطلوب الذي يحفظ 
لهذه القضية حدودها وابعادها االساسية وينأى بها عن المثاليات الالواقعية, 
والذوب����ان الذي ينتهي بالخروج عن الخط المهدوي, نتيجة للتغافل عن المبدأ 

االساس في هذه القضية المهمة. 
والدع����وة الى االه����داف الكبرى لالم����ام المهديQ ال يمك����ن طرحها مع 

الغفلة عن قابلية الفهم واالدراك الذي يتناسب مع عظمة االهداف. 
وم����ن هنا قد تكون كماالت اصحاب االم����ام المهديQ واوصافهم حافزا  
لالتصاف بها, لكنها تصبح شعارات جوفاء اذا لم يكن المخاطبون بها قادرين 

على استيعابها افضل استيعاب. 

أن ف����ي من يحكم بعد المهديQ احتماالت اقواها ان يكون المعصوم هو 
الحاكم.  

تتف����ق الروايات على مب����دأ انتهاء عمر اإلمام المه����ديQ  وعدم بقائه، 
فبع����د قيام����هQ بالمهمة اإللهية الت����ي ادخره اهلل لها,  س����تعود حياته لتتخذ 
ش����كلها الطبيع����ي ث����م تنتهي ف����ي أمر معي����ن, كما كت����ب اهلل ذلك ل����كل نفس 
انس����انية, ولكن  تبقى دولته مس����تمرة الى فترة من الزمن حتى قيام الساعة. 

وهذه الدولة بحاجة الى القيادة الحكيمة.
 وهن����اك احتم����االن يُطرحان عن����د الحديث عن الش����خصية الحاكمة بعد 

:Qاإلمام المهدي
االأول: هو اس����تمرار القيادة المهدوية من خالل خلفاء وأوصياء يسيرون 

عل����ى نهج المه����دي Q  ويكون تعيينهم مش����ابهاً لتعيين أم����ر القيادة في عصر 
الغيب ة الكبرى.

الثاني: اس����تمرار القيادة من خالل المعصومين انفسهم وذلك بما دّلت 
عليه الروايات في مسألة رجعة المعصومينK  المتسالم عليها عند الشيعة.

وهذان االحتماالن مبنيان على القول  باس����تمرارية الدولة اإلسالمية بعد 
رحيل اإلمام المهدي Q عن هذه الدنيا.

 وهن����اك في مقابل هذي����ن االحتمالين  ما يعارضهما وه����و القول بأنه مع 
انتهاء حياة المهديQ  لن تبقى الدنيا بل سيعقب ذلك قيام الساعة.

وف����ي محاكمة ل����كال االحتمالي����ن نجد ان كليهم����ا مما أيدت����ه الروايات,  
لك����ن داللة  الروايات عل����ى االحتمال الثاني وهو اس����تمرار القي����ادة من خالل 

المعصومينK  أنفسهم اقوى من داللتها على االحتمال األول.
ويضاف الى ذلك ان دولة المهديQ  هي اخر دولة اس����المية تحكم هذا 
العال����م,  وبالنظر الى مواصفات وخصائص ه����ذه الدولة يقوى االحتمال   ان 
هذه الدولة ال يمكن بقاؤها وال قيادتها وال استمرارها على نفس النهج والقاعدة 

التي اسس����ها االمام المهدي Q اال من خالل شخص المعصومين أنفسهم وال 
يس����تطيع أحد مهم����ا بلغت قدراته ومواصفات����ه القيادي����ة ان يتحمل عب ء هذه 
المس����ؤولية في ادارة ش����ؤون هذه الدول����ة. ويؤيّد ذلك ما تذك����ره الروايات في 

. Kقضية الرجعة التي تنص بوضوح على رجوع أئمة أهل البيت

أن في من يحكم بعد المهديQ احتماالت اقواها 
ان يكون المعصوم هو الحاكم

 ان الحدي����ث عن دولة اإلم����ام المهديQ ليس حديثاً ع����ن حالة مرحلية 
تفتق����ر ف����ي كماله����ا الى الزم����ن وتراكم التجربة ب����ل الحديث عنها ه����و  تتويج 
ل����كل المس����ارات اإلنس����انية على اختالفها لتك����ون هي الخالص����ة الكاملة التي 
ينش����دها اإلنسان من أجل التخلص من كل ش����وائب النقص ومن اجل الوصول 
بالمجتمعات البشرية الى مرحلة الكمال بكل ابعاده وجوانبه على مستوى الدنيا 
واالخرة ولذلك فإن الس����عادة س����تكون من السمات االساسية لذلك العصر في 

ظل هذه الدولة العالمية التي ستجسد الوعد اإللهي الحق.
 أمام هذا كله إننا سنجد أن الكثير من األمور التي تشكل هاجساً لإلنسان 
ف����ي مرحلة ما قبل الظهور لن تجد لها مكان����ا في مرحلة ما بعده, ولكن يبقى 
في عصرنا هذا ومن وحي هواجس����نا اس����ئلة كثيرة مطروحة, من ضمنها انه 

هل يبقى فقراء في دولة االمام المهدي Q ؟
 إننا عندما نتحدث عن الس����عادة التي ه����ي نتاج طبيعي لتحقق العدل في 
المجتمع البش����ري ال ب����د من الحديث عن مكوناته����ا وعناصرها حيث انه ال بد 

لهذه العناصر والمكونات ان تتحقق كمقدمات لينعم االنس����ان حينها بالسعادة 
المنشودة.

 امام هذا كله ال يمكننا ان نفرض او نتخيل اي امر يمكن أن ينغص حياة 
اإلنس����ان من خالل أي نقص يمكن أن يشوبها،  وحيث ان السعادة من النتائج 
والس����مات األساسية التي ستتحقق من خالل وجود العدل الذي سيكون مظهراً 
 Q طبيعياً عن����د تحقق الوعد اإللهي عند قيام الدولة العالمية لالمام المهدي
، وم����ن ذلك  يمكن ان نخلص الى نتيجة وجواب مفاده انه لن يبقى فقراء في 
دول����ة اإلمامQ. وهذا كله أيضاً نس����تلهمه من الروايات ال����واردة عن أهل بيت 
النب����وةK، فف����ي الحديث الوارد عن أبي عبد اهلل Q  بواس����طة المفضّل بن 
 :Q عم����ر انه قال: )ان قائمنا إذا قام أش����رقت األرض بنور ربها( الى أن قال
)وتظه����ر األرض م����ن كنوزه����ا حتى يراها الن����اس على وجهه����ا ويطلب الرجل 
منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته فال يجد احداً يقبل منه ذلك واستغنى 

الناس بما رزقهم اهلل من فضله(.

الفكر املهدوي بني االنغالق واالنفالت

من �ساحب هذه الغيبة؟ 

هل يبقى فقراء في ع�سر الظهور؟

�سدى المهديQ بين ال�سائل والمجيبمن يحكم بعد االإمام المهديQ؟
3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

يقع الكتاب في طبعته االولى سنة 1431ه�. في 341 صفحة من القطع 
الوزيري. وهو من اصدار وتقديم وتحقيق مركز الدراس����ات التخصصية 

في اإلمام المهديQ-النجف االشرف. 
الكت����اب كم����ا يق����ول عن����ه مؤلفه ه����و دراس����ة تس����تعرض الحركات 
االصالحي����ة عب����ر التاريخ من خالل الرؤية القرآني����ة وتقارنها مع حركة 

 .Qاإلمام المهدي
يتحدث الكتاب بعد التمهيد عن سبعة ظواهر أو حركات من حركات 

االنبياء والصالحين والمصلحين، وهي على التوالي: 
اإلم����ام المه����ديQ والنبي موس����ىQ. اإلمام المه����ديQ والنبي 
يوس����فQ. اإلم����ام المه����ديQ والخض����رQ. اإلمام المه����ديQ وذو 
 Qاإلم����ام المهدي .Qوالنب����ي عيس����ى Qالقرني����ن. اإلم����ام المه����دي

وهجرة االنبياءK وغيبتهم. 
ج����اء ف����ي مقدم����ة المرك����ز: ان المنه����ج العقل����ي ف����ي ارف����اد الفكر 
االنس����اني ثقافيا وعقائديا وس����لوكيا وان كان صحيح����ا وضروريا إال ان 
قاع����دة االس����تقطاب عنده محدودة إال للثلة القليل����ة من الناس. وهذه ال 
تش����كل اساس����ا اجتماعيا عريضا، ومع ذلك فقد دعى القرآن إلى هذا 
المنهج، إال انه لم يكتف به، بل اس����تخدم اس����اليب أج����دى نفعا واكثر 
ش����مولية، فب����دال من تحمي����ل الفكرة على ال����ذات االنس����انية من خالل 
اس����تعمال القياس����ات المنطقي����ة واالرس����طية، فق����د بادر الق����رآن إلى 
استنطاق الوجدان االنس����اني ومحاولة خلق الفكرة في الذات االنسانية 
عبر فتح المنافذ لتحرك الوجدان وتعبيد الطرق من اجل بيان المس����ار 
الصحي����ح، ف����ال يبقى لالنس����ان إال االلتف����ات إلى نداء الوج����دان ليرى 
الحقيقة س����اطعة امامه سطوع الش����مس في رابعة النهار، فان الوصول 
واالنفتاح إلى عالم الوجدان اس����رع وايسر من الوصول إلى عالم العقول 
واالس����تنتاجات االرسطية التي تكبو وتنحرف في مقدماتها بتأثير العقل 
الجمعي ومحاكات االخرين، ولهذا فقد اكثر القرآن من اس����تعمال هذا 
االس����لوب ألنه من انجع االس����اليب في اس����تحكام العقيدة ف����ي النفوس 

البشرية. 
وم����ن هنا يمكن ان ننفتح على العقيدة المهدوية وكيفية االس����تدالل 

عليها من القرآن الكريم. 

وق����د اعتم����د المؤل����ف لذل����ك نموذجا من الق����رآن الكري����م بين من 
خالله تطلع بني اس����رائيل وانتظارهم للنبي موسىQ كنبي وامام منج 
ومصل����ح، حيث قال تعال����ى: ) وَِإْذ أَنجَيْنَاُكم مِّنْ آِل فِرْعَوَن يَسُ����ومُونَُكمْ 

سُوََء اْلعََذاِب يَُقتِّلُوَن أَبْنَاءُكمْ وَيَسْتَحْيُوَن ِنسَاءُكمْ...(.
وهك����ذا يس����تمر المؤل����ف ف����ي كتاب����ه بتقديم ص����ور  م����ن اروع صور 
المنه����ج الوجدان����ي ف����ي الق����رآن الكريم من خ����الل بحثه ف����ي الظواهر 
القرآني����ة مقارنا بين اإلمام المهديQ واالنبياءK والصالحين، وقد 
اس����تطاع من خالل ذلك ان يحكم رباط االي����ات القرآنية بعضها ببعض 
مع اس����تجالء واستكش����اف من التأريخ والمأثور الديني الروائي لتكوين 
صياغة استداللية وجدانية رائعة تبين العقيدة المهدوية، وانها امر قد 

تصادقت وتعارفت عليه االمم السابقة.

قراءة يف كتاب 
االإمام املهديQ والظواهر القراآنية 

ملوؤلفه �سماحة ال�سيخ حممد ال�سند

اعداد: محمد الخاقاني

الشيخ ابن ابي زينب النعماني
صاحب كتاب الغيبة

الشيخ محمد حمادي 

الشيخ خليل رزق 

 ع���ن أيوب بن نوح, قال:  ) قلت ألبي الحس���ن الرضاQ: إنا نرجو أن تكون 
صاحب هذا األمر, وأن يس���وقه اهلل إليك عفواً بغير س���يف, فقد بويع لك, وقد 
ضربت الدراهم باس���مك, فقالQ: ما منا أحد اختلفت الكتب إليه, وأشير إليه 
باالصابع, وس���ئل عن المس���ائل, وحملت إلي���ه األموال, إال اغتي���ل أو مات على 
فراش���ه, حتى يبعث اهلل لهذا األمر غالماً منا خفي المولد والمنش���أ, غير خفي 

في نسبه(.
فم���ن صاحب هذه الغيبة غير اإلمام  المنتظرQ؟ ومن الذي يش���ك جمهور 
الن���اس في والدت���ه إال القليل ؟  ومن الذي ال يأبه له كثير م���ن الخلق وال يصدقون 

بأمره, وال يؤمنون بوجوده إال هو؟ 
أولي���س هو  الذي قد ش���بهه االئمة الصادقونK الثاب���ت على أمره والمقيم 
على واليته عند غيبته مع تفرق الناس عنه ويأس���هم منه, واس���تهزائهم بالمعتقد 
إلمامته, ونس���بتهم إياهم إلى العجز،  بخارط ش���وك القت���اد بيده والصابر على 
ش���دته, وه���ي هذه الش���رذمة المنفردة عن ه���ذا الخلق الكثير المدعون للتش���يع 

ع���ن  قلوبه���م  ضاق���ت  الذي���ن 
احتم���ال الح���ق والصب���ر عل���ى 
م���ن  واستوحش���وا  مرارت���ه, 
التصديق بوج���ود اإلمامQ مع 
فق���دان ش���خصه وط���ول غيبته 
الت���ي صدقه���ا ودان به���ا وأقام 
عليه���ا من عمل عل���ى قول أمير 
المؤمني���نQ: )ال تستوحش���وا 
ف���ي طري���ق اله���دى لقل���ة م���ن 
يسلكه(, المبعدين عن العلم, 
فاهلل نس���أل تثبيتاً على الحق, 

وقوة في التمسك به بإحسانه.

  �سوؤال من علي احمد  : 
كم عمراالمام المهديQ عندما غاب الغيبة الكبرى؟ 

 �سدى:
عمر اإلمامQ  عند حصول الغيبة الكبرى هو قرابة 74 س���نة 
إذ أن والدته كانت س���نة 255ه� وغيبت���ه الصغرى بدأت في حدود 
سنة 260 هجرية واس���تمرت إلى سنة 329 هجرية. فيكون عمره 
الش���ريف من زمن والدته إلى زم���ن بداية غيبته الكبرى هو العمر 

المذكور.
  �سوؤال  من ام ال�سادة :  

ق���رأت كت���اب ظه���ور  االم���ام المه���ديQ  ف���ي 2015 م وقد 
حس���ب كاتب او باحث الكتاب باالرق���ام   من خالل احرف االيات 
الكريم���ة, وق���د حس���بت بعضه���ا قبل ان اش���ك في���ه, فوجدتها 

صحيحة , وسؤالي لم لم  ينشر هذا الكتاب ؟
 �سدى:

إن عل���م األرقام أو الجفر أو الرم���ل أو الحروف أو غيرها من 
العل���وم ليس بأيدينا قواعدها وأسس���ها بش���كل منظ���م ليمكن من 
خالل���ه االعتماد عليه���ا في اس���تخراج النتائج الت���ي توجب حالة 
االطمئن���ان بها هذا من جانب, ومن جانب آخر لم نكلف من قبل 
أه���ل البيتQ  باالعتماد على هذه العلوم ال في تحصيل ما نعتقد 

به وال ما نتعبد به بل وال في سلوكياتنا أو أخالقياتنا.
فالنتائج التي تستخرج من هذه العلوم هي نتائج ظنية ال تغني 
عن الحق شيئا, وال يمكن إثبات صحتها من بطالنها لذلك يكون 
موقفن���ا تجاه ما يدون  في هذه الكتب ه���و عدم االعتماد عليه اما 

عدم النشر فهو ليس من  مسؤوليتنا. 
     �سوؤال من عا�سقة �سامن الجنة :  

  Qماهي الصفات التي تتوفر في المنتظر لالمام المهدي 
 �سدى: 

يجب على المنتظر لإلمامQ  أن يعتقد باهلل سبحانه وتعالى 
وبجميع صفاته وبرسله وأن محمداN  خاتم األنبياء وأن شريعته 
خاتمة الشرائع وأن لهذه الشريعة أوصياء وحفظة يقومون بهداية 
الن���اس إلى غاية الخلقة, وأن خاتم األوصي���اء هو اإلمام الحجة 
بن العس���كريQ وأنه مولود في س���نة 225هجرية وتقلد اإلمامة 
في س���نة 260 هجري���ة وهو حي موجود غائب له ن���واب في غيبته 

الصغرى أربعة وفي غيبته الكبرى مراجع الدين.
وأن غيبت���ه جاءت لمصلح���ة اقتضتها نوامي���س الخلقة خفت 
علين���ا وإن كن���ا نع���رف بعض���اً من أس���بابها كما نص���ت على ذلك 

الروايات.
فيجب علين���ا أن نعتقد بأن إمامنا الموجود الغائب مطلع على 
حقائق أمورنا وخفياتِ أعمالنا, ويسمع كالمنا, ويرد سالمنا, 

وأنه يتألم إذا عصينا ويفرح إذا أطعنا اهلل سبحانه وتعالى.
ويج���ب علين���ا أن نك���ون م���ن المنتظري���ن لظه���وره وأن نعمل 
بكل التكاليف الش���رعية التي فرضتها الش���ريعة المقدس���ة لنكون 
بذل���ك عناصر مهيئًة لظهوره ومقرب���ة لفرجهQ  ويجب مع ذلك 
استحضار وجوده في كل  آن من آناء أعمارنا من خالل الدعاء له 
ف���ي األدعية المختلفة الخاصة والعام���ة والتصدق   وأداء األعمال 
المس���تحبة نياب���ة عن���ه لنكون بذل���ك مصداقاً لمن م���ات منتظراً 
لهذا األمر ولم يش���هد ظهور اإلمامQ  فكأنما كان مع القائم في 

فسطاطه.
   �سوؤال من عبا�س ح�سن محمد مجلي الر�سي : 

ماهي عالمات األمامQ؟ وعالمات الظهور؟ وكيف يثبت انه 
هو األمامQ؟
  �سدى: 

عالمات الظهور كثي���رة، صنفتها روايات أهل البيتQ على 
نحوين هما:

األول: عالمات حتمية ولم يتحقق منها شيء إلى اآلن.
الثان���ي: عالمات غير حتمية تحقق الكثي���ر منها وبقي الكثير 
كذل���ك، ويمكن مراجعة كتاب )بح���ار األنوار( األجزاء المختصة 
منه باإلمام المهديQ لمعرفة تلك العالمات من خالل الروايات 

وتصنيفها إلى ما ذكرنا.
أم���ا عالمة اإلم���ام المه���ديQ ف���إن كان قصدك���م  الداللة 
واألم���ارة الكاش���فة عن الظهور فه���ي نفس العالم���ة التي تحدثنا 
عنه���ا س���ابقاً وإن كان قصدك���م ش���يئاً  آخ���ر من قبي���ل هل يوجد 
)عالم���ة معينة غير العالم���ات المذكورة لو ف���رض وأنها تحققت 
م���ن خاللها نتع���رف على ش���خص اإلمامQ  فجواب هذا الش���ق 
من الس���ؤال أن طريقة التعرف على اإلمامQ لها جوانب متعددة 
  ،Qفبعضه���ا ذك���ر في رواي���ات أهل البي���ت وبعضها مت���روك له
والذي ذكر في الروايات من قبيل اسمه ونسبه وصفاته البدنية , 
ومن قبيل برنامجه ومكان ظهوره وطريقة خطابه األول ومضمون 
الخط���اب وغيرها، أما ما متروك لهQ  م���ن دالئل بها يثبت أنه 
ه���و المهديQ فمن قبيل ما إذا طلب منه كرامة أو إعجاز ليثبت 
من خالله حقانية وصدق دعواه، فإن مثل هذه العالمات ال يمكن 
لن���ا تحديدها ألنه���ا متروكة إلى زمن الظه���ور وخاضعة للظروف 

.Qوالوقائع التي تجري أثناء ظهوره
وينبغ���ي أن يعلم  في هذا المج���ال أن ظهورهQ  ال ينفك عن 
الحج���ج والبراهين المثبتة لكونه مه���دي آل محمد بحيث معها ال 
يبقى مجال للش���ك والتردد واالرتياب من أي شخص يطلب الحق 

والصواب.  

د.خسرو باقري 

التالزم الذاتي بني املهدوية وكمال 
معاين االإن�سانية

العقيدة المهدوية بما هي عقيدة س���ماوية فإنها تعتمد المس���لمات 
الغيبية فالدين يشترط االيمان بالغيب وسيلة الزمة لبلوغ الهداية.

فاش���تراط اإليمان بالغيب يأتي من اعتباره س���بياًل وحيداً لتفعيل 
الهداي���ة التكوينية. هذا التفعيل ال���ذي يذكي الفطرة وينقيها ولذا فإن 
اإليم���ان في ضوء العلم,  ينفع ويبل���غ غايته, حيث تتكامل النفس في 

مدارج الرقي من خالل تعاضد العلم واإليمان.
فمن خالل إدراك المرء لتداخل النصوص والبديهيات والمسلمات 
باتس���اق, ومن تعاضدها مع النسق الكوني, يحصل له علم, وتنطوي 
نفسه على معرفة تتطابق مع مسلماته بالعقيدة, فيتعزز إيمانه, وهو 
من سبل الكمال في الميزات اإلنسانية لإلنسان, التي ال تدرك إال من 
خالل المهدوية, التي هي جزء  العقيدة اإلس���المية الخاص باإلمامة 
كس���نة نبوية ال تنقطع, متجس���دة واقعاً بوجود إم���ام العصر المهدي 
المنتظ���رQ من س���اللة النبي األطهرQ وامتداده, اس���مه كاس���مه 
وكنيته ككنيته, يخرج في آخر الزمان ليمأل األرض قسطاً وعدالً كما 

ملئت ظلماً وجوراً.

وان هذه العقيدة في جوهرها ومضمونها ومرتكزها, وفيما تقرر 
وتؤك���د ال تخص المس���لمين وحدهم, فهي عقيدة كل دين س���ماوي, 
ب���ل هي عقيدة بع���ض العقائد الخارج���ة على الدين بش���كل أو بآخر, 

فاإلنسانية كلها تنتظر المصلح األكبر.
وبالمقارنة بين أفعال الكون والكينونة وبين ما يصدر عن اإلنسان 
نج���د ان أفع���ال الكون والطبيع���ة واألحياء كلها تصدر وفق نس���ق كوني 
واح���د, تنطلق بعل���ة واحدة هي الرحم���ة, وتجري لغاي���ة واحدة هي 
الكم���ال, ه���ذا الكم���ال ال���ذي ندركه من خ���الل مقدار رف���ع القصور 
المندرج في ذوات الموجودات, كي تتطور إلى الكمال حتى تبلغ غايتها 
في خاتم الرسل وكمال الرس���االت, أي بسيدنا محمدN وامتداداته 
في عترتهQ, وباإلسالم وتمامه في دولته العالمية التي البد أن تقوم 

لإلنسان الكامل المهديQ, ولو بقي يوم واحد من الدنيا.
فالكم���ال في خيار اإلنس���ان لفعل���ه, يأتي من تطابقه مع النس���ق 

الكوني وسننه. 

محسن وهيب عبد
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بدأ المهرجان بآي من الذكر الحكيم, تلتها كلمة س����ماحة الس����يد 
احمد الصافي االمين العام للعتبة العباسية المقدسة والتي  أشار فيها  
الى أهمية االحتفال  بمناس����بات ذكرى والدات ووفيات أئمة أهل البيت
K  وإحي����اء أمرهم مما لتلك المناس����بات من أهمية ف����ي تربية ابناء 
األمة وجعلهم مرتبطين بأئمتهمK ، وفي الختام أشاد سماحته بهذه 
المس����ابقات وه����ذه المهرجانات الت����ي تعمق عقي����دة المنتظرين وتوثق 
ارتباطهم بإمامهم وش����كر س����ماحته كل من يحيي ذكر االمام المهدي

Q وقضيته فهو دعوة االنبياءK وخالصة بعثتهم.

بع����د ذلك اوض����ح مدير مركز الدراس����ات التخصصي����ة في االمام 
المهديQ  س����ماحة الس����يد محمد القبانجي في كلمة له ان المسابقة 
المهدوية الكبرى هي إحدى نش����اطات المركز الذي يس����عى بين س����نة 
واخ����رى إلقامتها، فقد كانت المس����ابقة االولى في ع����ام 1427ه� وقد 
طب����ع منه����ا منها المرك����ز 25 ألف نس����خة، وفي المس����ابقة الثانية اي 
عام 1429ه� طبع ووزع المركز 100 ألف نس����خة,  ولكن في هذا العام 
وفي المس����ابقة الثالثة هذه  وبتعاون جاد ومش����كور وسعي مثمر من قبل 
العتب����ات المقدس����ة:   العلوي����ة والحس����ينية والكاظمية والعباس����ية فقد 
طبع المركز ونش����ر ما يقارب 250 ألف نسخة ووصلت منها للمركز ما 
يق����ارب 30 أل����ف إجابة  علما ان الكثير لم يس����تطع إيصال االجابة الى 
المركز لعدة اس����باب أهمها بعد المس����افة, وعدم وجود فروع للمركز 
في بقية المحافظات مما يش����كل عقبة في ايص����ال االجوبة,  ولكن مع 
كل ه����ذه العقبات والمعوقات  فقد اس����تطاع المرك����ز الحصول على 30 
ألف نس����خة إجابة واس����تمر تصحيح بطاقات االجوبة  لمدة اس����بوعين 
عرض����ت بعدها  االجابات على لجنة التدقيق وهذا االقبال المتزايد ما 
ه����و اال دليل على وعي الجماهي����ر المنتظرة إلمامها اوال ومدى تفاعلها 

مع قضيته وااليمان بها ثانيا.

بع����د ذلك تفض����ل ممثل االمانة العامة للعتبة العباس����ية المقدس����ة 
السيد احمد الصافي, وممثل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ 
علي المولى,  وممثل العتبة الحس����ينية نائب االمين العام السيد افضل 
الش����امي, وممثل العتبة العلوية المقدس����ة الحاج احمد الش����يخ حسين 
الزريجاوي, وبعض الشخصيات التي حضرت المهرجان لسحب قرعة 
ثالثين جائزة تضمنت الحج والعمرة و زيارة االمام الرضاQ   وزيارة 
الس����يدة زينبP واجهزة  البتوب واثنا وسكك من الذهب الخالص ،  

فيما تم بعدها سحب القرعة للجوائز االخرى والبالغة 220جائزة.
وكان����ت نتائ����ج س����حب القرعة في اثن����اء المهرجان، التي ش����ملت 

1300 اسم على النحو التالي:
*الفائز االول بحج بيت اهلل الحرام: 

فراس خضير حسن سلمان آل برهان من محافظة كربالء المقدسة
:Nالفائزين بالعمرة وزيارة الر�سول*

الثاني: محمد رؤوف جواد راضي الصراف من محافظة كربالء المقدسة
الثالث: محمد نوري حمزة خلف الشريفي من محافظة بابل

الرابع : سعاد عبد اهلل حسن االشبال من محافظة النجف االشرف
:Qالفائزين بزيارة االمام الر�سا*

الخامس: فطم حسين تقي بيكي من محافظة النجف االشرف
السادس: رياض هادي نصف العنبكي من محافظة الديوانية

السابع: اثير سعد حاجم التميمي من محافظة النجف االشرف
الثامن: ايمن عيسى يوسف من محافظة البصرة

التاسع: حنان شذر عمران المسعودي من محافظة كربالء المقدسة
العاشر: حيدر حسين محمد الخفاجي من محافظة بابل

الحادي عشر: بتول محمد كريم عبد الرضا من محافظة كربالء المقدسة
الثاني عشر: وفاء كاظم كشاش من محافظة الناصرية

:Pالفائز بزيارة ال�سيدة زينب*
الثالث عشر: اسعد هاشم محمد يوسف من بغداد

*الفائزين بجهاز البتوب:
الرابع عشر: الرا اسماعيل محي الجيالوي من محافظة بابل

الخامس عشر: زهراء عباس حسين الكرماني من محافظة النجف االشرف
السادس عشر: عذراء محمد شاكر من الديوانية

السابع عشر: موفق توفيق جواد من محافظة النجف االشرف
الثامن عشر: عذراء احمد محمد رضا العبادي من محافظة كربالء المقدسة

*الفائزين بال�سكك الذهبية:
التاسع عشر : مصطفى عبد اهلل هاشم من محافظة كربالء المقدسة

العشرين : كرار حيدر كاظم العوادي من محافظة النجف االشرف
الحادي والعشرون: عباس احمد العبادي من محافظة كربالء المقدسة

الثاني والعشرون: زهراء عبد اليمة كاظم من محافظة كربالء المقدسة
الثالث والعشرون: صفاء عباس مراد من محافظة بغداد
الرابع والعشرون: هديل خالد مهدي من محافظة بغداد

الخامس والعشرون: حيدر عبد الحسين سيحان من محافظة النجف االشرف
السادس والعشرون: ضرغام كاظم جاسم من محافظة بابل

السابع والعشرون: هبة فتحي فليح من محافظة النجف االشرف
الثامن والعشرون: سناء عبيد بعيوي العالك من محافظة بابل

التاسع والعشرون: هادي رسن محسن البو علي من محافظة الحلة
الثالثون: فوزية مجيد عباس من محافظة النجف االشرف

جوائز الم�سابقة المهدوية الكبرى الثالثة:
)1( ح����ج بي����ت اهلل الحرام/  مقدمة من رئي����س الهيئة العليا للحج 

والعمرة سماحة الشيخ محمد تقي المولى)دام عزه(
)1( عمرة وزيارة الرسولN / مقدمة من العتبة العلوية المقدسة

)1( عمرة وزيارة الرسول N/ مقدمة من  العتبة العباسية المقدسة
)1( عمرة وزيارة الرسول N/ مقدمة من مركز الدراسات التخصصية

)5( زيارة اإلمام الرضا Q/  مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة
)2( زيارة االمام الرضا Q/  مقدمة من العتبة الكاظمية المقدسة
)1( زيارة االمام الرضا Q/  مقدمة من العتبة العباسية المقدسة
)1( زيارة السيدة زينب P/  مقدمة من العتبة العباسية المقدسة

)5( أجهزة البتوب /  مقدمة من مركز الدراسات التخصصية 
)12( سكك من الذهب/  مقدمة من مركز الدراسات التخصصية
)100( أجهزة منزلية منوعة /  مقدمة من مركز الدراسات التخصصية
)10( دورات كتب منوعة / مقدمة من العتبة العباسية المقدسة
)110( دورة كتب منوعة /  مقدمة من مركز الدراسات التخصصية

 وفي حديث خاص اجرته رصدنا مع الس����يد ميس����ر الحكيم عضو 
لجن����ة االحتف����االت والمهرجانات في العتبة الحس����ينية المقدس����ة على 
هامش  المهرجان قال: ان المسابقة هي واحدة من العمليات التربوية 
والتوعوية التي يحتاجها الف����رد العراقي في مختلف محافظات العراق 
ب����ل في جميع العالم,  ل����ذا   نجد ان الكثير من المؤسس����ات والمراكز 
والجه����ات الثقافي����ة  وجدت ان المس����ابقة ه����ي طريقة إليص����ال الفكر 

المهدوي ال����ى المنتظر بمختلف مراحله العمري����ة هي ضرورية ومهمة 
فكان البد من وضع آلية مناس����بة لذلك,  وقد وضع مركز الدراس����ات 
التخصصي����ة في اإلمام  المه����ديQ  في النجف االش����رف هذه اآللية 
وعمل بها حتى حظيت هذه المسابقة باالهتمام البالغ من قبل العتبات 
المقدسة في العراق حيث  قدمت  لها الدعم الفني والمعنوي   شاركت 
بتقدي����م الجوائز للفائزين وهذا يرجع لدقة التخطيط لهذه المس����ابقة 
ودوام المتابعة لتطويرها، والمالحظ ان لهذه المس����ابقة صدى واسعا 
وجمه����ورا غفيرا  فالحضور للمهرجان كان  هائال وباعداد غير متوقعة 
حي����ث كان الحض����ور  كبي����راً جدا  اذ بل����غ اكثر من 1000 ش����خص من 

النساء والرجال, وهذا يدل على تفاعل الناس مع هذه القضية.
وف����ي لقاء لصدى معه اكد الحاج حس����ين صادق من قس����م  اعالم 
العتبة الحس����ينية المقدسة بعد مباركته الدارة المركز وجميع العاملين 
في����ه على هذا الجهد القيم الذي بذلوه في إقامة هذه المس����ابقة وهذا 
المهرج����ان, وان����ه وجد اقباالً واس����عا من االخوة واالخ����وات من خالل 
عمل����ه على المس����ابقة المهدوية وكان التوافد عليها من الناس  بش����كل 

غير متوقع لما لديهم من دافع لزيادة معرفتهم وثقافتهم المهدوية.
ه����ذا وق����د كان لرصدن����ا لق����اء خ����اص م����ع بع����ض الفائزي����ن في 
المس����ابقة والذي����ن ف����ازوا بالقرعة الت����ي اجريت ف����ي المهرجان حيث 
وجهت لهم اس����ئلة حول عدد مرات المش����اركة في المس����ابقة؟ وماهي 
مدى اس����تفادتهم المعرفية من خالل المشاركة في المسابقة؟ وماهي 
المص����ادر التي اعتمدوا عليها في االجابة؟ وماهو االثر الذي تركه هذا 

الفوز في نفوسهم؟ وكانت االجابات كالتالي:
وقد قال االخ فراس خضير حس����ن آل برهان / من كربالء الفائز 

بالجائزة االولى وهي حج بيت اهلل الحرام: 
بأن أثر الفوز عليه كبير وال يستطيع وصف ذلك اآلن.  وان معلومات 

المسابقة لفاخرة جدا. وهي ذات فائدة عظيمة. 
ام����ا االخ محمد رؤوف ج����واد الصراف/كربالء الفائ����ز بالجائزة 

الثانية. وهي العمرة وزيارة مشهد رسول اهللN فقد قال: 
ان����ه ال يقدر على وصف فرحته به����ذا الفوز الذي حصل عليه.. وانه 
قد استفاد فوائد تامة وكبيرة من اشتراكه بالمسابقة.. وهي فعال تقوي 

 .Qالعقيدة باالمام المهدي
اما المنتظرة س����عاد عبد اهلل حسن من بغداد والتي فازت بجائزة 

 Nالعمرة وزيارة قبر الرسول االعظم
قالت: هذه المرة االولى التي اش����ارك فيها في المسابقة المهدوية 
ورغم اني م����ن عائلة علمية اال ان معلومات����ي ومعرفتي المهدوية زادت 
بش����كل ملحوظ بفضل المس����ابقة الت����ي اعتمدت في حل اس����ئلتها على 
 . Qالكت����ب واالق����راص الكمبيوتري����ة وايض����ا صحيفة ص����دى المهدي

وفوزي بالمسابقة كان مفاجئة لي والحمد هلل على توفيقه.
اما حنان شذر عمران من محافظة بابل والتي فازت بجائزة زيارة 

 Qاالمام الرضا
 قال����ت: ان ه����ذه كانت  مش����اركتها االولى, وق����د  اعتمدت في حل 
المس����ابقة على موقع مركز الدراسات التخصصية في شبكة االنترنيت 
وايض����ا صحيف����ة صدى المهديQ  وم����ن خالل المس����ابقة كان هناك 
اهتمام واس����ع من قبل جمي����ع افراد العائلة بها حيث ش����اركنا جميعا,  
ولكن  كنت انا من فاز من بينهم, وهذا الفوز له اثر عظيم في نفسي, 

اسأل اهلل ان يوفق  الجميع. 
 اما االخ محمد نوري حمزة الشريفي/بابل وهو ممن فازوا بالعمرة 
وزيارة قبر الرس����ولN فقد اوضح ان لهذه المس����ابقة على نفسه االثر 
العظيم.. وهي مس����ابقة عظيمة.. وان فيها فعال معلومات تفيد المسلم 

 .Qالذي يعتقد باالمام المهدي
اما بت����ول محمد عب����د الرضا م����ن محافظة 
كربالء والتي ف����ازت بجائزة زيارة االمام الرضا
Q تق����ول:  كان����ت ه����ذه مش����اركتها الثاني����ة في 
المسابقة وقداعتمدت على الكتب والمجالت في 
حله����ا,  ومن ثمار هذه المس����ابقة اني اش����عر أن 
معلوماتي المهدوية اصبحت اكثر من الس����ابق,  
لي����س انا فق����ط بل ثالثة اش����خاص  م����ن عائلتي 
اش����تركوا في هذه المسابقة, وفوزي بها يستحق 

الشكر هلل سبحانه وتعالى.
ام����ا الرا اس����ماعيل من محافظ����ة بابل والتي 
ف����ازت بجهاز البت����وب ف����ي مش����اركتها الول مرة  
بالمسابقة المهدوية الكبرى الثالثة فقد  اعتمدت 
على الموق����ع االلكتروني للمرك����ز وايضا صحيفة 
ص����دى المه����ديQ وقالت: ان المس����ابقة تخدم 
اكثر في ايصال المعلوم����ات لذلك فان معلوماتي 
اصبحت افضل بعد مش����اركتي بالمسابقة وفوزي 
به����ا اليوم مفاجئة كبيرة ولك����ن هذا من نعم اهلل 

سبحانه وتعالى.
الكثير م����ن معلوماتي حول القضية المهدوية 
تصححت واشعر ان العالقة مع االمامQ ازدادت 
, هذا ما اوضحته المنتظرة عذراء أحمد محمد 
رض����ا م����ن كرب����الء المقدس����ة الت����ي كان����ت هذه 
مش����اركتها االولى في المسابقة المهدوية وفازت 

بجهاز البتوب.
وقد اجاب االخ رياض هادي نصف العنبكي/

الديوانية.. 
وهو أيضاً ممن حظي بجائزة الزيارة لمرقد 
اإلم����ام عل����ي بن موس����ى الرضاQ ب����أن اثر هذه 
المس����ابقة في اإلمام المهدي كبير على النفس.. 

وان����ه فرح ج����دا لهذه المناس����بة وفرحته ال توصف.. وان م����ا في اجوبة 
المسابقة لذو فائدة كبيرة للمحب في مجال القضية المهدوية. 

 علما ان المس����ابقة المهدوية الكبرى الثالثة تكونت من 100 سؤال 
وس����اهمت صحيفة صدى المه����ديQ في تقديم الحلول للمتس����ابقين   
بش����كل غير مباش����ر عبر موضوعاتها وبش����كل مباش����ر من خالل نش����ر 
الحلول في بعض اعدادها  وبواقع خمس����ة اس����ئلة لكل عدد ,  تشجيعا 
منها للمشاركين الكرام وإسهاماً   في التخفيف عن كواهلهم في البحث 

والتنقيب في بطون الكتب.

جولة يف اروقة مهرجان )االمل املوعود( ال�سنوي
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعالم 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

الخاسرينالفائزينالمجموعالمحافظة
69873776610النجف االشرف
67463266420كربالء المقدسة

52571515106بغداد
44222854137بابل

1795431752البصرة
1548881460الديوانية
1132361096الناصرية

35811347واسط
2800280صالح الدين

1673164ميسان
1051104السماوة

1040104ديالى
65362الموصل

505اربيل
330االنبار
101سوريا

101االمارات
28977132727650المجموع

قراءة القرآن الكريم / السيد جعفر الشامي عريف الحفل/ االستاذ حسين صادق

Qكلمة السيد محمد القبانجي/ مدير مركز الدراسات التخصصية في االمام المهدي

تقديم جائزة الحج للفائز األول بتوسط سماحة الشيخ علي المولى ممثاًل 
عن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة

تقديم جوائز العتبة العباسية المقدسة بتوسط السيد احمد الصافي االمين العام للعتبة العباسية المقدسة

تقديم جوائز العتبة الحسينية المقدسة بتوسط السيد افضل الشامي 
نائب االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة

12 جائزة )سكة ذهبية( الثني عشر  فائزا

تقديم جائزة العمرة بواسطة الحاج احمد الشيخ حسين الزريجاوي نائب االمين العام للعتبة العلوية المقدسة

هدية درع المركز لثالثين متسابق فائز

5 جوائز )جهاز البتوب( لخمسة فائزين في القرعة

اح�سائية الم�ساركين 
في الم�سابقة المهدوية الكبرى الثالثة
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والمقدمة من مركز الدراسات التخصصية 
Qفي االمام المهدي

اسماء الفائزين بدورات الكتب المنوعة
 110 جائزة

والمقدمة من مركز الدراسات التخصصية في 
Qاالمام المهدي

اسماء الفائزين بدورات الكتب المنوعة 
10 جوائز

والمقدمة من العتبة العباسية المقدسة

100 جائزة )مروحة ارضية(

120 دورة كتب لمئة وعشرين 
متسابق فائز

الربنامج املهدوي الرم�ساين
يف العتبة الكاظمية املقد�سة

أقام مركز الدراس����ات التخصصية في اإلمام المهديQ في ش����هر رمضان المبارك 1431ه� برنامجا مهدويا تثقيفيا ولمدة 
عشرة أيام وبالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة, وتضمن البرنامج الفقرات التالية:

اأوالً: الدورة التثقيفية 
وقد استمرت عشرة أيام, من اليوم الخامس من شهر رمضان الى اليوم الخامس عشر منه, اجريت بعد ذلك االمتحانات 
الش����فهية والتحريرية للمشاركين في الدورة, وشملت المنتسبين المتميزين في الدورات السابقة والبالغ عددهم )28( منتسبا, 
واقام الدورة قس����م العالقات/ ش����عبة التاهيل والتطوير ,وتناولت: محاور العقيدة المهدوية, التوحيد واإلمامة, وابحاثا  اخرى 

ذات صلة بعمل المنتسبين  . 
ثانياً: معر�س الكتاب

أقيم في الساحة المقابلة لباب المراد من جهة جسر األئمة وبمحاذاة الصحن الكاظمي المقدس المعرض الثاني  للكتاب, 
وقد شارك مركز الدراسات التخصصية في هذا المعرض بجناح واسع.

 ثالثاً: المحا�سرة المهدوية
أق����ام مرك����ز الدراس����ات التخصصية وبالتعاون م����ع العتبة الكاظمية المقدس����ة ومن خالل منبر الصح����ن الكاظمي المقدس 
محاضرة مهدوية ليلية ولعشر لياٍل, تم من خاللها تناول مجموعة من العناوين ذات الصلة بالعقيدة المهدوية,  من قبيل ارتباط 
اصول الدين ببعضها البعض, ودور عقيدة المعاد في القضية المهدوية, وبرنامج اس����تثمار الوقت, وكيفية تحصيل االس����تعداد 

للتمهيد, باالضافة الى ابحاث اخرى .

رابعاً: الم�سابقة المهدوية اليومية
أق����ام المرك����ز وبالتعاون م����ع العتبة الكاظمية المقدس����ة مس����ابقة مهدوية يومية توزع����ت ضمن البرنامج المس����ائي, وقبيل 
المحاض����رة المهدوي����ة ولمدة عش����ر لي����اٍل, وزعت خاللها )1000( نس����خة من المس����ابقة, وبعده����ا  تم اج����راء القرعة لتحديد 
الفائزين, حيث فاز )5( مشاركين وزعت عليهم الهدايا التي قدمت من قبل  مركز الدراسات , واالمانة العامة للعتبة الكاظمية 

 .Qالمقدسة  اثناء المهرجان الذي اقيم بذكرى والدة االمام الحسن
خام�ساً: اال�ستبيان المهدوي

 تم توزيع 1000 نس����خة من استبيان مهدوي أعده مركز الدراس����ات التخصصية في اإلمام المهديQ لدراسة واقع العقيدة 
المهدوي����ة ف����ي نفوس المجتمع خصوصاً ف����ي محافظة بغداد, وزائري العتبة الكاظمية المقدس����ة, حيث تم االس����تفادة من هذا 

االستبيان في تحديد المستوى المعرفي حول عقيدة اإلمام المهديQ ومعرفة اهتمام الناس بهذه العقيدة واحتياجاتهم.  



اللس���ان اآلخ���ر ال���ذي وردت ب���ه هذه 
الرواي���ة ه���و ما ينقل���ه جماع���ة احمد بن 
الحس���ن   عن كتاب بشارة االسالم للسيد 
مصطفى آل س���يد حي���در الكاظمي, أما 
المص���ادر االخ���رى التي وجدناه���ا تنقل 
الرواي���ة به���ذا اللس���ان فهو كت���اب الزام 
الناصب للش���يخ عل���ي الي���زدي الحائري 
وينقلها تحت عن���وان خطبة البيان, وإذا 
رجعنا إلى كتاب بش���ارة االسالم وجدناه 
ينقله���ا ف���ي   طبع���ة المكتب���ة المرتضوية 
ينقله���ا  وايض���اً  الحيدري���ة,  ومطبعته���ا 
بعن���وان خطب���ة البي���ان ومم���ا نس���ب إلى 
امي���ر المؤمنينQ, ونحن لس���نا بحاجة 
أن نق���ف كثي���راً مع هذه الخطب���ة  بعد أن 

تح���دث نف���س الش���يخ الي���زدي الحائري 
ع���ن , إذ قال في   من بش���ارة االس���الم 
)إن���ا ل���م نعثر على مس���تند صحي���ح لهذه 
الخطبة المس���ماة بالبيان ولم يثبتها أحد 
من المحدثين كالشيخ الطوسي والكليني 
ونظائره���م, وع���دم ذكر المجلس���ي لها 
توهي���ن له���ا الحاطت���ه باالخب���ار, ويبعد 
ع���دم اطالعه عليها مع انه���ا غير بليغة, 
كثيرة التكرار,  غير بينة االلفاظ( فهذا 
النص  كافٍ في إسقاط خطبة البيان عن 

الحجية واالعتماد. 

  ثم���ة مالحظة ف���ي غاية االهمية هي 
: )ن هؤالء يزعمون ان احمد بن الحس���ن 
ب���ن اإلمام المهدي وان ه���ذه البنوة حجة 
في التلق���ي حيث يقول احمد بن الحس���ن 
في رس���الة ل���ه بتاريخ 28 ش���وال 1424ه�  
)أمرني اإلمام المه���دي( ويقول في محٍل 
آخر من هذا البيان )يا اهل العراق ان أبي 
قد ارسلني الهل االرض وبدأ بكم( ويقول 
ف���ي موضع آخ���ر )فلن يط���ول االمر حتى 
اعود مع ابي محمد بن الحس���ن المهدي( 
ويق���ول في موضع ومحل آخر )وس���يأتيكم 
اب���ي غضبان اس���فا بما فعلتم ب���ي(, ثم 
يختم رسالته بانه الركن الشديد وبقية آل 
محمدK  وانه المؤيد بجبرائيل المسدد 

بميكائيل المنصور باسرافيل.
 فم���ع ه���ذا الزع���م الخطي���ر ال���ذي 
يص���ل إلى ح���د العصمة كم���ا صرحوا بها 
ف���ي مواضع ومواط���ن عديدة م���ن كتبهم 
نجده���م يكذبون علينا وه���ذه هي الطامة 
الكب���رى والرزي���ة العظم���ى كي���ف يك���ون 

المعصوم كاذبًا, وهذا التناقض الخطير 
واالنح���راف الكبير, فاحمد بن الحس���ن 
المؤي���د بجبرائي���ل والمس���دد بميكائي���ل 
والمنصور باس���رافيل يك���ذب على الناس 
إذ يس���تدل عليهم باالخبار الضعيفة التي 
ليس���ت لها حجية في ف���روع الدين فضاًل 
ع���ن أن تكون لها حجية ف���ي اصول الدين 
وال يكتف���ي بذل���ك ب���ل يبت���ر النصوص, 
وينقله���ا كذباً  فهذا هو نص ما نس���ب إلى 
امير المؤمنين ورواه الس���يد الكاظمي في 
بش���ارة االس���الم   ودقق فيه وتأمله جيداً 
فس���تجد ان ه���ؤالء الضالي���ن المضلي���ن 
مهنتهم الكذب والتزوير والتدليس )فقام 
إليه جماعة من اصحابه فقالوا س���ألناك 
ب���اهلل يا اب���ن عم رس���ول اهلل س���مهم لنا 
وعلمنا باس���مائهم وامصارهم فقد ذابت 
قلوبنا من كالمك هذا, فقالQ : أال ان 
اوله���م من البصرة وآخره���م من االبدال 
فاما الذين من البصرة فعلي ومحارب...( 
ولك���ي يتضح النص اكثر انقل لكم مقاطع 
من الكالم المنس���وب إلى امير المؤمنين

Q  والت���ي س���بقت كالم���ه اآلن���ف الذكر 
حيث ق���ال: )وإن المهدي احس���ن الناس 
خلقاً وخلقاً أال وانه اذا خرج فاجتمع اليه 
اصحاب���ه على ع���دد اهل ب���در واصحاب 
عش���ر  وثالث���ة  ثالثمائ���ة  وه���م  طال���وت 

رجاًل(.. .
فانت تج���د ايها الق���اريء الكريم أن 
النص المنسوب إلى امير المؤمنين عليه 
الس���الم يصرح ف���ي هذا المقط���ع من أن 
هؤالء الرجال وهم انصار اإلمام المهدي 
واصحاب���ه الخاصين يخرج���ون اذا خرج 
ويجتمع���ون الي���ه بعد خروج���ه وال يكونون 
قب���ل خروج���ه وليس له���م حجي���ٌة بمعزل 
عنه, بل وليس لكل فرد منهم حجية قبل 

خروجه حتى وان ادعى ذلك.
الوقفة الثانية: 
البحث الداللي:

 بع���د ان تبي���ن ضعف ه���ذا الخبر بل 
ذه���ب البعض من العلماء إلى انه موضوع 

على امير المؤمنينQ قول انه ال مالزمة 
بين ك���ون انصار اإلم���ام ثالثمائة وثالثة 
عش���ر وبين الذي���ن يحكمون بع���د اإلمام 
وهم اثنا عشر,  وبين ما يدعي هؤالء من 
ان هناك حجي���ة وحاكمية النصار اإلمام 
أو ذرية اإلمام قبل قيام اإلمام وظهوره, 
ث���م انن���ا نؤكد عل���ى ان حجي���ة المهديين 
االثن���ي عش���ر وحاكميتهم وان لهم ش���يئاً 
من الس���لطات هو في طول حكومة اإلمام 
  Kالمه���دي أو حكوم���ة ائمة اه���ل البيت
 ,Qالذين يكون���ون بعد اإلم���ام المهدي

ف���ال حجي���ة له���ؤالء الذين هم م���ن ذرية 
اإلمام الحس���ينQ وقوم من ش���يعة اهل 

.Kالبيت
 ان ه���ذه الرواي���ة وامثاله���ا تخال���ف 
الض���رورات الت���ي قامت ف���ي مذهب اهل 
البي���ت عليهم الس���الم من قبي���ل انقطاع 
الس���فارة والنياب���ة ع���ن اإلم���ام المهدي
Q  بمعن���ى تلقي االح���كام منه وايصالها 
إل���ى الن���اس مباش���رة إلى حي���ن خروجه 
وظه���وره, ومنها انه ال حجي���ة وامامة إال 
 ,Kلالئمة االثني عش���ر من اهل البيت
ف���اذا ما ج���اءت رواي���ة وتحدث���ت عن ان 
هناك امكاناً  لالتصال واالرتباط باالمام 
المهديQ  بمعنى السفارة الخاصة فان 
هذه االخب���ار   تصطدم مع تلك الضرورة 
وتلك الس���نة القطعي���ة  فالبد من رفضها 
أو تأويله���ا, وه���ذا له نظائ���ر كثيرة عند 
المس���لمين.  فم���ن ه���ذا القبي���ل رواي���ات 
تحريف القرآن فانها حتى وان صح س���ند 
بعضه���ا إال انن���ا نرفضه���ا النه���ا تخالف 

القرآن  وتخالف السنة.
الوقفة الثالثة: 

ا�سولية عقائدية:
حي���ث ان ه���ؤالء يعتقدون ب���ان احمد 
اس���ماعيل كاط���ع رج���ل معص���وم وان ل���ه 
حجي���ة ف���ي الدي���ن ويج���ب عل���ى الناس 
االقتداء به وال يجوز اخذ الدين إال منه, 
وهذه الدعاوى تنسجم بل هي صريحة في 
أن م���ا يدعونه من اص���ول الدين,  فالبد 
ان يثبت���وا مضامي���ن دعاواهم من س���نخ 
م���ا تثبت به اصول الدي���ن بمعنى ان تكون 
االدلة قطعية من حيث الصدور ومن حيث 
الدالل���ة وحي���ث انهم يصرح���ون في اكثر 
من كتاب وفي اكث���ر من مورد ان كل خبر 
ل���ن يصل حد التواتر ال يوج���ب العلم وانه 
من اخبار اآلحاد وان اخبار اآلحاد ليست 
حجة ف���ي اص���ول الدين, فه���ذا تصريح 
لناظ���م العقيل���ي يق���ول في���ه )أن قضي���ة 
االمام���ة والنيابة م���ن العقائ���د والعقائد 
ال  يج���وز فيها التقلي���د( وكذلك يقول )ان 
اخبار اآلحاد وهي ظنية الصدور ال تصلح 
لالس���تدالل العقائ���دي فال يج���وز العمل 
بالرواي���ة إال اذا كانت قطعي���ة الداللة أي 
ان له���ا وجه���اً واحداً وال تحتم���ل غيره(, 
فهذا ال���كالم من هؤالء ينبغ���ي أن نأخذه 
بعين االعتبار في محاسباتنا لهم إذ انهم 

يس���قطون رواي���ة الس���مري ع���ن االعتبار 
بحجة انه���ا خبر واحد مع ان���ه وفي نفس 
الوقت يس���تعينون باخب���ار ضعيفة ال تكاد 
تص���ل إلى مس���توى ما تثبت ب���ه مضامين 
اخب���ار اآلحاد, وم���ع ذلك يحتج���ون بها 
ويتش���بثون بمضامينها موهمين اآلخرين 
ب���ان هذه االخبار حجة في اصول العقيدة 
خصوصاً االمامة والنياب���ة, مع انها كما 
قلنا على احس���ن احوالها ال تثبت احكاماً 
فقهية إذ هي تتأرج���ح ما بين الموضوع, 

والضعيف والمضطرب والمعارض.
 اذن يتبي���ن لنا ان ه���ذه الرواية التي 
وقفنا معها ث���الث وقفات   رواية ال تصلح 
لالس���تدالل الفقه���ي فض���اًل ع���ن انها ال 

تصلح لالس���تدالل العقائ���دي, اما رواية 
اإلم���ام الص���ادقQ  الت���ي يروونها ايضا 
عن بش���ارة االس���الم والتي اخذها السيد 
حي���در الكاظمي في كتابه  من كتاب غاية 
المرام, فبع���د ان بحثنا عن هذه الرواية 

وجدنا فيها اآلتي:
  إن ه���ذه الرواي���ة مصدرها االول هو 
كتاب دالئل اإلمامة للمحدث الش���يخ أبي 
جعفر محمد بن جرير بن رس���تم الطبري 
الصغي���ر م���ن اع���الم الق���رن الخام���س 

الهجري.

 قال الطبري قال ابو حسان سعيد بن 
جناح حدثن���ا محمد بن م���روان الكرخي 
ق���ال حدثن���ا عب���د اهلل ب���ن داوود الكوفي 
عن سماعة بن مهران قال سأل ابو بصير 
الص���ادقQ  عن ع���دة اصح���اب القائم

Q  فاخب���ره بعدته���م ومواضعه���م... الخ 
الرواية.

وج���اء في رواية اخرى  ما  نصه )ومن 
البص���رة عب���د الرحمن ب���ن االعطف بن 
سعد, واحمد بن مليح وحماد بن جابر(.

فهذه الرواية فض���اًل عن انها ضعيفة 
الس���ند بمحمد ب���ن مروان وعب���د اهلل بن 
داوود فه���ي أيض���اً ال تدل على م���ا يدعيه 
ه���ؤالء,  إذ ان الرواية تص���رح انه احمد 
بن مليح وليس احمد بن الحس���ن أو احمد 
بن اس���ماعيل كاطع فضاًل عن ان الرواية 
تتح���دث عن اصحاب اإلم���امQ  ال� 313 
  Qالذي���ن يخرج���ون مع اإلم���ام المهدي
ولي���س قبله و)اذا صح من احمد الس���لمي 
أن يدع���ي من هذه الرواي���ة حجيته فالبد 

ان يدعي 313 شخص من مختلف البلدان 
حجيتهم أيضاً تبعاً لهذه الرواية الضعيفة 
الس���ند المجملة الدالل���ة(, )ثم ان نفس 
الس���يد حي���در الكاظم���ي صاحب بش���ارة 
االس���الم يعلق عل���ى هذه الرواي���ة بقوله: 
)هذه النس���خة كثي���رة الغلط وقد س���قط 
منه���ا بع���ض الح���روف وب���دل بع���ضٌ...( 
فكيف يريد منا احمد البصري أن نطمئن 
إلى رواية مجملة قد س���قط منها وأضيف 
وحذف بعض حروف كلماتها, ولعل احمد 
بن الحسن أيضاً زاد أو نقص في حروفها 
كم���ا فعل ف���ي روايات اخ���رى, عجباً من 

هذا المعصوم.!
اضاف���ة إلى  ذلك:  ق���د وردت عندنا 
جملة من الروايات تقول ان اول  الدجالين 
من البصرة, حيث جاء في كتاب المالحم 
والفتن للس���يد ب���ن ط���اووس  ومن خطبة 
المير المؤمنين بالكوفة قال فيها: )... أال 
  Qوكل م���ن خرج من ول���دي قبل المهدي
فإنما هو جزور, واياك���م والدجالين من 
ولد فاطم���ة فان من ول���د فاطمة دجالين 
ويخرج دجال من دجل���ة البصرة, وليس 

مني وهو مقدمة الدجالين كلهم(.
 فهذا الحديث يصرح بان هذا الدجال 
ال���ذي يدعي انه من ول���د فاطمة هو ليس 
من امير المؤمنين وانما هو يدعي ذلك.!

فاحمد بن احل�سن املوؤيد بجربائيل وامل�سدد مبيكائيل واملن�سور با�سرافيل يكذب على 
النا�س اإذ ي�ستدل عليهم باالخبار ال�سعيفة التي لي�ست لها حجية يف االحكام ف�ساًل عن 
اأن تكون لها حجية يف العقائد وال يكتفي بذلك بل يبرت الن�سو�س, وينقلها كذباً ...

فانت جتد ايها القاريء الكرمي اأن الن�س املن�سوب اإىل امري املوؤمنني عليه ال�سالم 
ي�سرح يف هذا املقطع من اأن هوؤالء الرجال وهم ان�سار االإمام املهدي وا�سحابه 
اخلا�سون يخرجون اذا خرج ويجتمعون اليه بعد خروجه وال يكونون قبل خروجه ولي�س 
لهم حجيٌة مبعزل عنه, بل ولي�س لكل فرد منهم حجية قبل خروجه حتى وان ادعى ذلك.

تتمات 6

أحمد بن الحسن أول الدجالني
تتمةتحــــت     املجهر

الب�سرة فعلي وحمارب... الذين من  كارمن: كانت بداية التحول هي المجالس  فاما 
الحس���ينية,  فعندم���ا كنت اذهب م���ع زوجي كل 
س���نة ف���ي عاش���وراء الى مجال���س العزاء أش���عر 
بحرق���ة في صدري وأل���م في قلب���ي وتنهمل مني 
الدموع دون ارادة مما دفعني الى التفكر والتأمل 
في هذه الظاهرة والبحث عن اسبابها رغم انني 
مس���يحية وال ادين بدين االس���الم ، ومن خالل 
دراس���تي في علوم االديان وفلسفتها توصلت الى 
ان االس���الم هو الدين الوحيد القادر على اعطاء 
االجابة لكثير من االس���ئلة التي كانت تواجهني,  
وان استمرار االجابة على هذه االسئلة يحتاج الى 
مبي���ن دائم له���ا وهذا ما وجدته في  التش���يع من 

خالل األئمةK  ووجود المرجعية.
�سدى  : ماهي نظرة المواطنين في كندا 

لإلسالم عموما وللشيعة خصوصا؟
كارم���ن: في كندا ينظرون للمس���لمين نظرة 
مريب���ة,  ولكنه���م  ينظرون للمس���لمين الش���يعة 
نظ���رة مختلف���ة لكونهم يعيش���ون  م���ع الكنديين 

بسالم.
�س��دى  : د. كارم���ن عندم���ا كان���ت تدين 

بدي���ن المس���يحية,  كي���ف كان���ت تنظ���ر لقضية 
المنقذ العالمي وهل اختلفت هذه النظرة بعد ان 

اصبحت مسلمة؟
كارمن: عندما كنت مسيحية لم أكن أؤمن 
بأن هلل إبنا,  وكم���ا تعلمون ان الفادي او المنقذ 
لدى المس���يح هو عيس���ى بن مريم )االبن( لذلك 
لم أك���ن اؤمن بالمنقذ,  ولك���ن بعد ان أصبحت 
مس���لمة وبحثت ع���ن تفاصيل االس���الم وعقائده 
وجدت ان المهدي المنتظرQ حقيقة وانا انتظره 
كم���ا ينتظره من يؤمن ب���ه,  وهنا توصلت الى ان 
االيمان بقضي���ة المنقذ يبعث على االمل وان كاًل 
من المهدي المنتظرQ والمسيحK  لهما نفس 

الهدف اال وهو تحقيق السالم واالمن العالمي.
�سدى  : اذن انت لم تكوني تؤمنين بالمنقذ 
العالم���ي,  ولكن م���اذا عن بقية المس���يحيين او 

االشخاص الذين كانوا حولك؟
كارمن: نعم هم يؤمنون به ويتوقعون عودته 
لتخليصه���م,  فه���و الفادي الذي فداهم بنفس���ه 
ليخلصه���م في بادئ االمر وكذلك س���يفديهم في 

النهاية ويخلصهم )كما يعتقدون( .

�سدى : بعد ان زرت المراقد المقدسة في 
العراق ماهي مش���اريعك الثقافية عندما تعودين 

الى كندا؟
كارمن: اول مش���روع س���أقوم ب���ه هو القاء 
محاض���رة وتنظي���م ن���دوة مفتوحة ح���ول النجف 
وكربالء والكاظمية وسأس���لط الضوء على قضية 
لمس���تها من خالل حواري معكم وهي ان رس���الة 
السالم والعدل التي ثار من أجلها االمام الحسين 
Qسوف يحققها االمام المهديQ ومعه عيسى 
ب���ن مريمL  ف���ي ربوع العالم، وايضا س���أقيم 
ح���واراً م���ع الفتيات هن���اك حول الحج���اب الذي 
رأيته في العراق وكيف ان المس���لمات العراقيات 
في النجف وكرب���الء ملتزمات بحجابهن بالرغم 
م���ن ش���دة ح���رارة الج���و وه���ذا دليل عل���ى مدى 

ايمانهن وقوة تحملهن.
�سدى  : كلمة أخيرة تودين قولها؟

كارم��ن: اتمنى لك���م التوفيق ف���ي عملكم 
وان يك���ون بيننا تواصل دائم من اجل اعالء كلمة 

االسالم وشكرا لكم .

مس���توى  عل���ى  الثان��ي,  والمح��ور 
السلوك, حيث اننا نرى ان الشباب أو االطفال 
يقلدون الحركات االعالمية التي تنعكس إليهم 

من خالل وسائل االعالم بشكل سريع وملفت.
ث���م انه البد لنا ان نفه���م جيداً ان االعالم 

يخاطب في االنسان عنصرين هامين.
 االول ه���و مخيل���ة االنس���ان م���ن خ���الل 
الص���ورة الصامت���ة أو المتحرك���ة أو م���ن خالل 

الكلمة أو النغمة.  
والعن�سر الثاني هو  عواطف االنس���ان 

االعم من الجانب الغريزي أو الوجداني.
وعل���ى ذلك يجب أن نض���ع للناس منظومة 
اعالمي���ة نؤمن بها, ونقويها في نفوس���هم من 
خ���الل رفده���ا بالمفاهيم الصحيح���ة لتنعكس 
سلوكيات مستقيمة من خالل عنصري االعالم 

اآلنفي الذكر.
فلكي ي���ؤدي االع���الم دوره بش���كل صحيح 
التأثي���ر  ذل���ك  م���ن   نس���تفيد  ان  اج���ل  وم���ن 
االعالمي الكبير في تنشئة االطفال يجب علينا 
بيان مضامين الش���ريعة فيم���ا يرتبط بالعقيدة 
المهدوية وبما يتناس���ب وروح العصر من خالل 

بيان مف���ردات المنظومة المهدوي���ة الدقيقة, 
وما يتناسب وفهم الناس الننا إذا افهمنا الناس  
منظومته���م المعرفية,  فبالمقابل س���نكون قد  
ش���كلنا لهم حصان���ة ثقافية وفكري���ة وعقائدية 
تقويهم تجاه االختراق االعالمي المضاد الذي 

يهدف إلى انتزاع عقائدهم منهم.
فمن المناسب ان نفهم دور االعالم بشكل 
جي���د وان نوظف الطاق���ات االعالمية لتحصيل 
ه���ذا الدور االيجاب���ي وان نس���اعد االعالميين 
ونمكنهم من اداء دورهم لننش���ئ جيال مهدويا 

صالحاً.

 الشيخ احمد الفرج اهلل

Qمع الم�ستب�سرة الفرن�سية كارمن �سويناردحوار حول املهدي
تتمة



كان  رشيق- صاحب المادراي-يأخذ 
المكان جيئة وذهابًا, متحيراً في امره.. 
ال يدري كيف سينفذ ما أمر به, فالمهمة 
صعبة اضافة إلى انها س����رية. خاصة وان 
من كلفه بها هو الخليفة المعتضد نفسه. 
ش����رع رش����يق بالمهم����ة  أخ����ذ مع����ه 
صاحبيه  واجنبوا معهم فرس����ا اضافيا.. 

قصدوا سامراء.. 
وبعد وصولهم اخذ صاحب المادراي 
يسأل نفسه مترددا.. أسيكون الموصوف 
كم����ا ح����دده الخليف����ة.. وهل  س����وف نجد 
الدار. لنكبسها ونأتي برأس من فيها؟!. 

كانت الدار كما وصف لهم, اقتحموا  
الدار.. كان في الدهليز خادم اسود ينسج 

تكه.. سأله رشيق : من في الدار؟. 
فأج����اب على الفور ودونم����ا اكتراث: 

صاحبها. 
استمروا بالتوغل في الدار حتى بلغوا 

دارا سرية-مقابلها ستر نبيل.. 
س����ألوا انفس����هم-ما في الدار أحد- 

لكنهم رفعوا الستر. 
ان����ه بيت كبير وكأن بح����را فيه.. وفي 
اقص����ى البيت حصير عل����ى الماء, وعلى 
الحصير  رجل من احس����ن الناس هيئة,  

قائم يصلي. 
لم يلتفت اليهم  القائم, لكن احدهم 
وه����و احمد بن عب����د اهلل تخط����ى  البيت   

فغ����رق ف����ي الم����اء.. اضطرب. فم����د اليه 
رش����يق يديه فخلصه.. غشى  عليه ساعة 
ثم افاق.. وعاد صاحب����ه االخر إلى نفس 
الفعل, فنال����ه مثلما نال صاحبه احمد, 

فبقى مبهوتا مما حصل. 
تقدم رش����يق وهو خائف يرتجف من 
صاحب ال����دار وقال له: س����يدي المعذرة 
إل����ى اهلل واليك.. فو اهلل م����ا علمت كيف 
الخب����ر وال  إلى من جئت.. واني تائب إلى 
اهلل, فم����ا التفت  القائم إلى ش����يء  مما 
قال����ه, وما انفت����ل عما كان في����ه,  فهال 

الجميع ذلك ثم انصرفوا عنه. 
رجع  صاحب المادراي وصاحباه إلى  
الخليفة, ال����ذي كان بانتظارهم  وما ان 
وصلوا حت����ى امرهم الحج����اب ان يدخلو 

عليه-فوافوه-
كانوا ام����ام خليفتهم حيارى خائفين 
, وعندم����ا س����ألهم ع����ن الخب����ر حكوا له 
م����ا رأوه. فاستش����اط غضبا. وق����ال لهم: 

ويحكم القيكم احد قبل؟ 
اجرى منكم إلى احد سبب أو قول؟

فقالوا بتعجل الخائف: ال 
فقال لهم وحلف بأش����د ايم����ان  : ان 
بلغ����ه ه����ذا الخب����ر ليضرب����ن اعناقهم,  
فما جس����روا ان يتحدثوا ب����ه إال بعد موت 

خليفتهم. 

7 األدب المهدوي

اش���طب عل���ى كلمات بيتي الش���عر داخ���ل المربع واس���تخرج كلمة الس���ر المكون���ة من )12( 
حرف���ا وهي عبارة عن اس���م المكان الذي تكون منه انطالقة الس���فياني الواقع في حدود االردن 
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ة ق�سرية:  ق�سّ
ال ي�سغله عن ال�سالة �سيء

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

محمد حسن عبد

جابر الكاظمي 

ياف����������رج اهلل

جتيل المحب بفراَكك وماييت

وينابيع الهجر طفحت وماييت

احشــــم وانتخي واعتب وماييت

وبَكــــت نيراني يالغايب ســــريه

صحت باسمك وداير علي مهداي

والك عمري وحياتي نذر مهداي

َكالولي امامـــك َكــــلت مهــــداي

والزم بالعــدل يمـــلي الوطيــــه

* * * * *

خيــلـك عـــــود ليمـــته تكــــرها

وروس الكــــرّت اجدادك تكـــرها

اليحبكم َكامـت الــوادم تكــــرهــا

دخيـلك يبو الغـــيرة الهاشميــــه

حيــــدر                يبــــن  تــــرف  يمتــــه 

والديــــن العــــدل  رايــــات 

لجيتــــك                  نترقــــب  نظــــل 

ســــنين الغيــــاب  طــــال  ولــــو 

* * * *

حزنــــان              غيبتــــك  مــــن  أنــــه 

عينــــي وضــــوه  يامهــــدي 

فراقـــــــــك               اذكــــر  وكلمــــا 

يبجينـــــي اســــمك  صــــدى 

ابوذية مهدوية

مسجات مهدوية

معين الخياط

عباس العكيلي 

اعيوّنن����ه اب�����دمع ال�سبر فّيا�سه *** والمجد ظ����لت مم������حله اريا�سه
* * *

تظل ت����جري اعيوّنه ابدمع ال�سبر *** ونّدع���ي ب��هال�سبر ح�ّسلنه االأجر
خّدرت اأف�����كارنه اأح����الم الع����مر*** نح�س بال����ذل وع�����ليه ن��تغا�سه

* * *
ال�سبر عالذل ع����ار دن���يه واآخره *** واالعذار اأ�س����غاث ن���وم وث�رثره

الما طلب حّكه ن�س�����يبه الم�سخره *** ولو حچ�����ه ال�وادم تحور األفاظ��ه
* * *

بال�سبر نت�����حجج وم�����ّرت �سنين *** نغ������س ع��ن الواجب ومتخاذلين
النه غ���ايب دوم ال���ه م�ستنه�سين *** وما ناأدي واج����ب ا�س����ت���نها�سه

* * *
لو �س�دك ن�ستنه�س ونبدي العتاب *** لالإمام ون�ست�����كيله م����ن الغ��ياب
ايكون كب����له للح���رب نفتح الباب *** بال�س�����يوف ال����المعه ال���وّما�سه

* * *
خ����ل نك���ف ادموعنه وخل ن�ستعد *** وخل ِن����لم ه����ذا ال�س���تات ونتحد
من دم��انه ان����رّوي دوحات المجد*** وللعهد نث������بت �س�����دك حّفاظه

* * *
مج�����د عدنه محلت اريا�سه ويريد *** ن�سكي اأر�س����ه الطّيبه بدم الوريد
ح�سين ما و�س����انه ب�س نلعن يزيد *** ونحفظ الت�����اريخ ب����ا�ستعرا�س��ه

* * *
اأب�����و الي������مه لمن ا�ستب�سل وثار*** وبهدر دم����ه �س�����من هاالنت�سار
راد دوم ان����تابعه به������ذا الم�سار*** ومث�����له الأه����وال المحن خّوا�سه

* * *
ح�سين لمن طاح ب���الم�سرع جريح *** ب�س�وته چان ودمه يتحّده وي�سيح

ال����م�سلم الم�������تمايله هبة الريح *** مج����د دي��نه اإعله الحرب حّرا�سه
* * *

وال����ذي يمّجد �سرف يوم الطفوف *** بالفكر خ��ل يدخل الحومه وي�سوف
�سب����عه وث����مانين تت��حده االألوف *** وبالوغ����ه لب���ذل الن��ف�س رّكا�سه

H السيد محمد جمال الهاشمي

يا ليل���ة الغفران
ياليلة الغف��ران ,ان ماآثم�����ي ......... منها ت�س��ج مراحم الغف����ار
اأول�ست من ع�سر يفي�س اناوؤه .......... عارا ي�سيق عنه معنى الع�ار
اني بعثُت اإليك روحي , ابتغي .......... من ُطور نورك جذوة من نار
فع�سى اأهز بها م�ساعر مع�س��ر ............ قد خدرته عوا�سف االع�سار
فجر تبلج في والدة كوك������ٍب ........... محق ال�سمو�س بنوره الفوار
وقفت له االأكوان وهي خوا�سع ........... لج�الل هذا الكوكب ال�سي����ار
يا ار�س �سامراء اأنت خزان���ة .............للحق ,فافتخري على االم�سار
حجت لك االأقمار من افالك��ها........... قد�ساً ,فاأر�سك هالة االقم�����ار
فيِك البقية من �ُساللة اأنج�����م .......... غمروا ال�سما واالأر�س باالأنوار
الم�ستطيل على الخلود وج�وده...... فحيات��ه ت�سم����و على االأق���دار
تتقا�سف االأعمار ,اال عم����رُه .......... في ع�سمة عن قا�سف االعمار
زعم الغوي باأن���ه اأ�سط�����ورة ........... �سنحت لفك��رة �ساعر �سح����ار
ال والذي جعل النجوم باأُفقه��ا ............ زهراء ,تهزاأ بالزمان ال�ساري
ما كان اال كوكب���ا ب�ُسعاع�����ه ............ خرق الحجاب وجال في االأ�ستار
واذا �سما االإن�سان في ملكات����ه .......... هزم الق�س��ا ب�ِسالحه الجب����ار



منا�سبات ال�سهر:
1- عيد الفطر المبارك، ويس���مى 

أيضاً بيوم الرحمة.
5- غ���زوة حني���ن- وكان���ت بع���د 

خمسة عشر يوماً من فتح مكة.
6- ش���خوص أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالبQ إلى صفين س���نة 36 

ه�.
7- غ���زوة أحد واستش���هاد حمزة 

بن عبد المطلب)رض( سنة 3ه�.
 K8- ه���دم قب���ور أئم���ة البقي���ع
وقبر حمزة س���يد الش���هداء بُأحد من 

قبل الوهابيين سنة 1344ه�.
16- غزوة حمراء األس���د، وكانت 

في الغد من معركة أحد سنة 3ه�.
- رد الشمس ألمير المؤمنين علي 

بن أبي طالبQ في أرض بابل.
- غزوة بني  قينق���اع، وذلك بعد 
أن أظه���روا البغي والحس���د على رأس 

20 شهراً من الهجرة النبوية.
العظي���م  عب���د  الس���يد  وف���اة   -
الحس���ني، وهو ابن عب���د اهلل بن علي 
بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 
بن أبي طالبQ سنة 252 أو 255ه�.
17- غ���زوة الخن���دق )االح���زاب( 

سنة 5ه�.  
20- القب���ض على االمام موس���ى 
الكاظ���مQ من قبل هارون العباس���ي 

سنة 179ه�.
25- ش���هادة االم���ام جعف���ر ب���ن 
محمد الص���ادقQ، بس���م المنصور 

العباسي سنة 148ه�.

من اأعمال ال�سهر:
القي���ام  للممه���د  في���ه  يس���تحب  

باألعمال التالية
- زي���ارة االم���ام  أب���ي عب���د اهلل 

.Qالحسين
- الغس���ل اذا غربت الش���مس ليلة 
العي���د واحياؤها بالصالة واالس���تغفار 

والدعاء.
- أن يصلي ليلة العيد أربع عش���رة 

ركع���ة, ف���ي كل ركع���ة, الحم���د وآية 
الكرس���ي, وثالث م���رات )قل هو اهلل 

أحد(.
- االغتسال فجراً وتحسين الثياب 

واستعمال الطيب يوم العيد.
- االفطار أول نهار العيد،ويستحب 

ان يفطر على شيء من التمر.
الس���ادس  بالدع���اء  يدع���و  ان   -
واألربعي���ن م���ن الصحيفة الس���جادية 
والذي أوله )يا من يرحم من ال يرحمه 
العب���اد، وي���ا م���ن يقب���ل م���ن ال تقبله 

البالد...(
-  ان يقرأ دعاء الندبة.

- تتقادم بي الس���نون ويذبل كل حسن 
في خلقي, ولكني ال أشعر بذبول مشاعري 
نحوك ونحو الجمال الذي ال يخبو نوره في 

محياك.
- فبالرغ���م من ألم العمر الطويل بما 
يحتويه من إحص���اء لمصائب الدهر, إال 
ان ما يم���د قلبك المتأل���م بالراحة هو كل 
هذه المش���اعر الدافئة لمحبي���ك, فكلما 
فارق الدني���ا حبيب خلف وراءه ألف حبيب 

يلهجون  باسمك.
- اآلباء يروون قصة حبهم ألبنائهم, 
والعلماء يعلمون أشياعهم وأتباعهم حالوة 
اإلت���كال على مصدر القوة العلوية المتمثلة 
برب االرباب ومسبب االس���باب,  وكيفية 
الوث���وق بمصدر الق���وة االرضي���ة المتمثلة 

والحاض���ر  الغائ���بQ ش���خصاً  باإلم���ام 
نفساً.

- ملك���ت القلوب يا س���يدي فاجعل لها 
حظاً في قلبك.

الب�سارة بظهور المنجي 
-جاء في المزامير 

باالصحاح 14: في قيام المنجي :-
).... واس���لم االمم اليه, واخضع ل���ه الملوك, وأجعلهم كالت���راب.. وكالعصافة 

المذراة.....( 
-وجاء في االصحاح 32 منها .. حول الظهور: 

)وعندئذ يس���كن العدل في الصح���راء, ويقيم البر في المرج المخصب, فيكون 
ثمر البر سالما, ونخيل البر سكينة وطمأنينة الى االبد..( 

- وج���اء ف���ي االصحاح 40 منها:  ).. في أن من ينقذ العالم انس���ان مؤيد بقدرة 
اهلل تعالى( 

)اما الراجون الرب فانهم يج���ددون قوتهم, ويحلقون بأجنحة النور, يركضون 
وال يعيون, يمشون وال يتعبون(. 

-جاء في كمال الدين انه ولد البي محمدالحسن 
العس���كريQ ولد فس���ماه محم���دا, فعرض���ه على 

اصحابه يوم الثالث, وقال: 
)ه���ذا صاحبكم م���ن بعدي وخليفت���ي عليكم , 
وهو القائم الذي تمتد اليه االعناق باالنتظار, فاذا 
امت���ألت االرض ج���ورا وظلما خرج فمألها قس���طا 

وعدال(. 
-وج���اء في���ه ايض���ا ا ن ابا محم���دQ بعث الي 

بعض من سماه لي بشاة مذبوحة وقال: 
)هذه عقيقة ابني محمد(. 

-وجاء في اثبات الهداة أن ابا محمدN قال: 
)الحم���د هلل الذي لم يخرجن���ي من الدنيا حتى 
أراني الخلف من بعدي, اش���به الناس برس���ول اهلل
N خلق���ا وخلق���ا, يحفظ���ه اهلل تب���ارك وتعالى في 
غيبته, ث���م يظهره اهلل فيملؤ االرض عدال وقس���طا 

كما ملئت جورا وظلما(. 

من فوائد الدعاء لحجة اهلل تعالى  في ار�سه
ان باالكث���ار من الدع���اء بتعجيل الفرج لظهور االم���امQ يحصل الفرج 

للداعي نفسه بانحاء:
منها ان يبل���غ بمأموله وما يهتم بحصوله من االم���ور الدنيوية او غيرها 

ببركة دعائه لمواله, فانه الوسيلة لكل خير وصالح, وللفرج والفالح. 
ومنه���ا: ان يعطيه اهلل بدل ما يرجوه عندما يس���أله ويدعوه بحيث يدفع 
عنه الحاجة والهموم, ويكش���ف عنه الش���دة والغموم, ببرك���ة دعائه لفرج 

مواله المظلوم, فان اعانة المظلوم تصير سببا العانة اهلل تعالى. 
ومنه���ا: ان يمنح���ه اهلل تعالى الصب���ر على النوائب والس���رور في كل ما 
يصيب���ه م���ن الش���دائد, ويلين له الصبر ف���ي البعد على المقص���ود كما أالن 

 .Qالحديد لداود
ه���ذا كل���ه اذا لم تقت���ض الحكمة االلهية وق���وع الف���رج بالكلية, بظهور 
 ...Qصاح���ب الدعوة النبوي���ة والصولة الحيدرية, والش���جاعة الحس���ينية

ووقوع الفرج المأمول هو نهاية المسؤول. 

عالئم الظهور )تحفة المهدية( 
تسلسل الكتاب-  46-1-10 .

اسم الكتاب: عالئم الظهور )تحفة المهدية(. 
موضوع الكتاب: العقائد. 

اللغة: الفارسية. 
عدد صفحات الكتاب: 141.

اسم المؤلف: محمد ناظم االسالم كرماني. 
سنة التأليف: القرن الحادي عشر.

اسم المكتبة ومحلها: مكتبة آية اهلل الكلبايكاني. 
نوع الخط: التعليق والنسخ. 

ابعاد الكتاب: 14 ×  20 سم. 
مدرك النسخة : مكتبة آية اهلل الكلبايكاني. 

-قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 
)  وَيَُقولُ���وَن لَ���وْالَ أُنِزَل عَلَيْهِ آيٌَة مِّ���ن رَّبِّهِ َفُقْل إِنَّمَا 
ِ َفانْتَظِ���رُواْ إِنِّ���ي مَعَُك���م مِّ���نَ اْلمُنتَظِِرين(  اْلغَيْ���بُ هلِلهّ

يونس}20{
روى الحاف���ظ القندوزي )الحنفي( باس���ناده عن  
االم���ام جعفر الص���ادقQ في قوله تعالى من س���ورة 

يونس )النص(: 
 :Qقال

 .)Qالغيب في هذه اآلية هو الحجة القائم(

-وقال تعالى في كتابه الكريم:-
) وََقاتِلُواْ اْلمُشْ���ِركِيَن َكآفًَّة َكمَ���ا يَُقاتِلُونَُكمْ َكآفًَّة( 

التوبة:16. 
جاء في ينابيع المودة عن الحافظ القندوزي.. ان 
االمام الباقرQ قال في قوله تعالى من س���ورة التوبة 

)النص(: 
  )ل���م يجيء تأوي���ل هذه اآلية, واذا ق���ام قائمنا   
يرى من يدركه.. ما يكون من تأويل هذه اآلية وليبلغن 
دين محم���دN ما بلغ اللي���ل والنهار, حت���ى ال يكون 

شرك على ظهر االرض كما قال تعالى(. 

 Kاآيات ثابتة بينات نزلت تف�سيراً اأو تاأويالً, في ثاني ع�سر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل االإمام المهدي المنتظر

الشيخ اسعد البصري
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