
والتمهيد االنتظار عالمية نحو
اليوم عالمنـــا في الثقافي يعَّـــد المشـــهد
ويزخر الســـاحة الفكرية, في االبرز الحدث
والرؤى االفـــكار مـــن بالكثير هـــذا المشـــهد
للولوج اليملك ,ومن الجذابة واالصطالحات
فكريًا رصينًا سيذوب الســـاحة مبدًأ في هذه
الثقافـــي وينصهر المعتـــرك هذا في خضـــّم

به. تلقائيا
اســـتعمار اربـــاب الثقافة ان يقـــول بعض
وتنشئة ثقافتهم عن االبسلخهم الناس اليكون
بثقافة المســـتعمر,وهذا ما يؤمن جيل جديد
غالبة ثقافته لمن الغلبة ان اذ اليوم, نشهده
. للعولمة ويؤسسون العلمانية يعّرفون وبذلك

وتنهض تعيـــش التجديد التـــي امـــا االمة
جيلها لمواكبـــة الحضارة وتنشـــئ بماضيهـــا
على عصّية بخلفّيـــة رصانة معتقدها,تكـــون

االهوج. الموج هذا
 Kالبيت الهل التشـــيع به ما يتمتع وهذا
اليوم الممانعـــة الفكرية عنصـــر فمن يمتلك
بمـــا اال فحســـب,واليمتلكونها هـــم الشـــيعة
ورصيد ,K البيت الهل من تـــراث عندهم

. المقابل النظير له عند علمائي
في االطروحة المهدوي فالثقافـــة والفكر
الذي وتســـّيدالعدل البشـــرية النقاذ العالمية
الخنوع اليـــوم جدران يخترق يمتلكه الشـــيعة

. البشري والصمت الفكري
ثقافتنا ان نعرف هذه المرحلة في ودورنا
لنكون عناصرًا بطاقاتنـــا نرفدها وان جيـــدا
اكتســـبته الذي تجلـــو صـــدأ الظلـــم والجـــور
الهدايـــة وينبوع عنصـــر بجحودها البشـــرية

. الخير
. تمهيدنا دورنا وهذا هو هو هذا

التحرير رئيس

مقدمتان: وههنا
العنوانيـــة الغيبـــة األولـــى: المقدمـــة

الشخصية: والغيبة
هي اإلمام غيبة أن العلماء إلـــى يذهب
غيبة فإن الشـــخص, غيبة ال العنوان غيبة
غير شخص اإلمام نفس تعني أن الشـــخص
,Pمريم بن عيســـى كمثل مثله موجود,
غائب؛ ألن شخصه شخصه بن مريم فعيسى
غيبة فهي القـــدس, إلى حظيـــرة قد ُرفـــع
اإلمام غيبة أمـــا طبيعية, وغيـــر إعجازيـــة
غيبة  إن كذلـــك, المنتظرQ فهي ليســـت
غيبة العنوان وليســـت المنتظر غيبة اإلمام
المنتظرQ موجود  اإلمام أن الشخص, أي
معروف, غير شـــخصه مـــع الناس, إّال أّن
الناس يحضـــر قضايـــا فاإلمـــام المنتظـــر
وإّنما شخصه, يغب ولم والخاصة, العامة

غاب هو عنوانه. الذي
طبيعية غيبة المنتظر اإلمام غيبة إذن

إعجازية. وليست

للقاء االستعداد
 Qالمنتظر اإلمام

الخباز منير السيد سماحة قال
قم العلمية في الحوزة االستاذ في

والصحف اإللكترونية المواقع من العديد نشـــر
"نيبرو". يسمى ما او x كوكب العالمية عن

كونية آية تحقـــق الكوكب وقد أســـندت إلى هذا
اإلمام  عالمات ظهور ضمن Kالبيـــت أهل أدرجها
خبر  أحدث المهـــديQ في بعـــض الروايات,وقـــد
ومدى ســـيحدثه ما اللغـــط حول من الكوكـــب كثيـــرًا
البيتK في  أهـــل ألحاديث مصداقـــًا صحـــة كونـــه
إذ العالم, ثلثي ذهاب أو مغربها من الشمس خروج
األمر حتى يذهب ثلثا هـــذا يكون عنهـــمK: "ال ورد
من الشـــمس جعفرQ: "وطلوع أبي الناس", وعـــن

محتوم". مغربها
؟ نيبرو عن كوكب حقيقة ماقيل فماهي

الشـــمس  يدور حول nibiru هو كوكب كوكب
علـــى مدى ابعد ولكن االخرى الكواكـــب بمســـار كما
يستغرق الكوكب هذا ان الى العلماء توصل حيث منها
اي  , الشـــمس حول واحدة دورة الكمال ٤١٠٠ ســـنه
 ٤١٠٠ قبل الســـابقة دورته اكمل وان له حدث انه قد
الديناصورات انقراض سبب لنا يشرح ما وهذا سنة

تقريبـــا  ســـنة  ٤١٠٠ قبـــل العمالقـــة والحيوانـــات
البعض. بعضها القارات عن وانفصال

من االرض بالقـــرب الكوكب و انـــه بمرور هـــذا
المغناطســـية, قوتها االرضيـــة ســـوف يفقد الكـــرة
مما االرضي التوازن في خلل هناك ســـيكون وبالتالي
وتغيرات شاسعة وفياضانات عنيفة زالزل عنه سينتج
العالم. سكان من ٪ ٧٠ على تقضي مفاجئة مناخية
التي المناخيـــة التغيـــرات لنـــا وهـــذا ما يفســـر
زالزل مـــن االخيـــرة, حدثـــت فـــي العشـــر ســـنوات
مشـــهود وانخفاض وبراكين, وفياضانات مســـتمرة
فـــي ثلـــوج القطبين وذوبـــان فـــي درجـــات الحـــرارة

والجنوبي. الشمالي
:٢٠١٢ عام سينتهي العالم بأن المايا شعب نبوءة

وضع الوســـطى) أمريكا (فـــي ان شـــعب المايـــا
الجوية بالكوارث بدقة تنبأت رياضية جـــداول قديمًا

الفلكية واألحداث
المايا وتقاويم االنتباه في جداول يشد ما وأكثر
, ســـتكون عام العالم نهايـــة أن تلـــك هو ادعاؤهـــم

يخلقون بأن البشـــر المايا يؤمنون كان ٢٠١٢، فقـــد
عام. آالف خمسة عن قليال دورات تزيد في ويفنون

الســـويدي الباحث اهتمام المايا تقويم وقد أثار
(Carl Calleman) الـــذي  كولمـــان" "كارل
العظيمة خالل التقويم وبيـــن األحـــداث قـــارن بيـــن
تطابقا بينهما وجـــد وقد الماضية. عـــام الســـبعمائة
الحياة ســـتتوقف لماذا يفهـــم أنه لم مدهشـــا،غير

.٢٠١٢ عام
للتنبؤ هذا التقويم اســـتخدام كولمان وقد حاول
ذلـــك كتابـــا يدعى: في بأحـــداث المســـتقبل وأّلـــف

ـ العظيم المايا"؛ حل اللغز "تقويم
(نوســـتراداموس) الفرنســـي واّن عالـــم الفلـــك
للمجموعة التابعة الكواكب بأن تنبأ قد :(١٨٩٠ (سنة
الثانية االلفيـــة بنهايـــة تضطـــرب الشمســـية ســـوف

فقط. عاما ١٢ بعد دمار الحياة وستسبب
(هايدو الياباني الرياضيـــات عالـــم كذلـــك تنبأ
الشمســـية المجموعه كواكب )(١٩٥٠): بأن ايناكاوا
هذه وان خلف الشمس- خط واحد في تنتظم سوف

بتغيـــرات مناخية مصحوبـــة تكـــون الظاهرة ســـوف
.٢٠١٢ بحلول االرض سطح على الحياة وخيمة تنهي
أّن المضمار: قالـــوا في هـــذا صينيون و علمـــاء
٢١ من  كانـــون االول في ســـتكون بدايـــة نهاية العالم
اقرب  في المجهـــول الكوكب يكون ٢٠١٢ حيـــث عـــام

االرض. من له نقطة
تحت ســـوا موقـــع راديو بحث فـــي هذا الســـياق

: عنوان

محافظة  في مســـؤول امني    قال مصـــدر
(اصوات لالنبـــاء المســـتقلة ديالـــى، للوكالـــة
١١ شخصا  االمنية اعتقلت القوات ان ، العراق)
االمام "انصار تسمى متطرفة دينية جماعة من
مجموع مبينا ان الخالص. قضاء الرباني". في
الى وصل المتطرفة المجموعة مـــن المعتقلين
ان  واوضح المصدر خالل يومين. ٢٨ شـــخصا
تمكنت والشرطة، الجيش من مشـــتركة قوات
انصار  من انهم يعتقـــد ١١ شـــخصا اعتقال من

(االمام الرباني). تدعى شخصية
هذا  "محمـــد" انه علـــى    وفكرتـــه تنـــص
جديـــدًا،  زمـــان محمـــدًا الزمـــان، وان لـــكل

بكل الدراســـة عن الناس تخلي الى وهـــو يدعو
هو، واللجـــوء اليـــه القـــراءة اشـــكالها وتـــرك

الفطرة. بواسطة العلم ليمنحهم
الرباني اإلمام هذا هو فمن

؟ نسبه وماهو
هذا النسب له عن يجيبنا الموقع الرسمي
الحسين عبد الســـيد فاضل (اإلمام بالقول:-
بن يونس........... الســـيد بن محمد بن السيد
اإلمام بن علي الهادي الزكي بن جعفر الســـيد

.Qالجواد محمد

؟ هلوسة ام حقيقة فاضل اِّـرسومي دعوى

أن المنتِظر هنـــاك أمور معينـــة علـــى
بها: يلتزم

النفس: مع الصّدق أّوًال:
ال وأن نفســـه مع صادقًا يكون فعليه أن
الصادق باطًال، واإلنســـان يدعي لنفســـه
إلى لالضطـــراب وليس ســـعيد مع نفســـه
مع سعيد نفســـه، مع سعيد قلبه ســـبيل،
الذي اإلنسان الناس. يحترمه اآلخرين،
إنســـاٌن حجمها من أكبر لنفســـه ال يعطي
قبل الناس. من ومحبوب محترم، ُمِحب

ثانيًا: التفقه:
اهللا أحـــكام علـــى النفـــس ترويـــض 

وتعالى. سبحانه
هذا جدًا، مهمة مســـألة عندنا الفقه

ورثناه تـــراث أعظم نعتبـــره الفقـــه الـــذي
ورثناها  جوهرة البيتK وأغلى أهل عن
األطهارK, فقـــه تعب عليه األئّمـــة من
وقتلوا أصحابهـــم, األئّمـــةK، وتوارثه
مئات عشـــرات، بل استشـــهد من أجله،
أن ســـبيل وفي صفحة، تكتب من أجل أن
الشهيد ســـيرة وما الفقه، في كتاب ُيؤّلف
عنا، ببعيدة اهللا رحمهمـــا والثانـــي األّول
كتاب _ اللمعـــة وشـــارح صاحب اللمعة,
من كالهما شـــهيدان _ الفقهـــي اللمعـــة

الطريق. هذا شهداء
مســـألة أنه يتصور أيدينا ال بين الذي الفقـــه

ويقول: فيستهزئ البعض ليأتي سهلة،

وداللة سندًا الزيارات أصح من السرداب زيارة ان
الشيخ لمؤلفه زيارة السرداب)) شرح إلى األلباب ((هداية كتاب في هذا جاء

قائًال: الدعوى هذه على دليله الشيخ بّين وقد حمود) جميل (محمد

الزيــــارات أهــــم مــــن الســــرداب زيــــارة  إن 
ياسين,  زيارة آل باإلمام القائمQ بعد الخاصة
احد يخالف ولم المحقة الطائفــــة وقد عملت بها
ســــندها, داللتها عن في ذلــــك مطلقًا, وتغنــــي
على مجمعة دامــــت الطائفة ما وال عبرة بالســــند
الصحيح, السند قوة في االجماع فيكون صحتها,
السند في البحث الن القوة, مراتب من أعلى بل
الراوي فان هذا ومــــع الداللة, يكون الثبات انمــــا
الثاني لالمام الســــفير عثمان بــــن لهــــا هو محمد
الوثوق في وهو الحجــــةQ, في الغيبة الصغــــرى
الشــــيعة, عند الضروريات من صار ما والعدالــــة
المســــافة بعد مع طاووس إبــــن هو والــــراوي عنه
شــــدة أن إلى الســــبب في ذلك بينهمــــا, ويرجــــع
الموالين اســــتدعت بين ســــائدة كانت التقية التي

الثاني. بالسفير المتصلة الوسائط إخفاء
ليســــت الزيــــارة الشــــريفة مضافــــًا إلــــى أن

... كالرواية

عن  حديثه ضمن
الظهور)) زمن ((متطلبات

األشرف النجف في العلمية في الحوزة واألستاذ الباحث عالء الموسوي السيد سماحة قال

احمد هـــو الشـــيخ
الحسون،  محمد أديب
حلب في مدينة المولود
١٩٤٩ م  عام الســــورية

وأدب. علم اسرة في
الدكتــــوراه نــــال 
فــــي عاليــــة بدرجــــة 
الدراسات االسالمية.

من الكثير فــــي الجريئة يعــــرف بمواقفــــه
االســــالمية. االمة واقع في الجوهرية القضايا
عن محاضراته الشــــيخ في احد يقول ســــماحة

والتشيع: Qالحسين عاشوراء
بصدق اقولها ان لي واســــمحوا فاذا بي،
الدراسة مقعد على وانا السنين من (عشــــرات

لي). استاذ من اسمعها ال
االمة مأســــاة كانت فيه ان يوم عاشــــوراء

االسالمية!
ذلــــك؟ عنــــا يخفــــون  كانــــوا  لمــــاذا 

اهللا. سامحهم

سوريا مفتي
اِّـخبوءة بالحقائق يجهر

ناسا وجامعة بغداد نهاية العالم بين
غيبة إن

اإلمام
المنتظر

العنوان غيبة
وليست غيبة

الشخص

تمهيدنا

يعطي اإلنسان الذي ال
حجمها من أكبر لنفسه

إنساٌن محترم، ُمِحب
الناس من قبل ومحبوب

المحقة الطائفة بها عملت وقد
مطلقًا في ذلك يخالف احد ولم

المجهر تحت
بالدراسة تتناول مقاالت سلسلة

وحديثًا قديمًا والسفارة المهدوية ادعياء

تخلي الى يدعو وهو
عن الدراسة الناس
وترك اشكالها بكل

واللجوء القراءة
العلم ليمنحهم اليه،

بواسطة الفطرة

٢

٢

٣

٤ ٢

قم المقدسة في العلمية في الحوزة الجواهري االستاذ حسن الشيخ حديث سماحة اطار في
بعنوان: القيمة المحاضرة هذه جاءت

اإلسالم في ضرورة المهدوية
من والدة منقذ البشـــرية جمعاء والبشـــرية اإلســـالمية لألمة بارك الشـــيخ في بداية حديثه

الهدى... إلى ٦الضاللة

اإلنســـاني الفكر "المخّلص" شـــغلت فكـــرة
هذه الشخصية دخلت وقد قديم الزمان، منذ
لتكون والمسرحية والسينمائية األدبية األعمال
معها تتعامل فأخـــذت اشـــتغاالتها، جـــزءا من
الدينية الرؤيـــة من مســـتمدة ثابتة على أســـس
بذلك فاكتسبت الفكرة هذه أساس شكلت التي
حتى الخارق الفعل والقدرة على الغيبي الطابع

لهذه الشخصية التي من الخصائص الثابتة عد
حجم تجـــاوز خالل من إال تجاوزهـــا ال يمكـــن
تقديمه المخّلص هذا يســـتطيع الذي الخالص

ونوعه.
تلك رصـــدت بعض العدد لهذا و"رصدنـــا"
شـــخصية حول احداثهـــا تـــدور األعمـــال التـــي

المخلص. وفكرة المنقذ

والمسرح السينما اروقة في تتجول رصدنا
والسينمائية الرؤى المسرحية اطار في المخلص لنا فكرة لتنقل

٥

الثقافــــة وتوســــيع  إحيــــاء اجــــل  مــــن 
األسس وتعميق إنماء أجل ومن المهدوية،
للعراقيين، المهدوية اإلســــالمية واألفكار
الكثير وبذل منهم، الشباب األخص وعلى
وتهذيب تبييــــن فــــي مــــن الجهــــد المبرمج

األصيلة. المهدوية الثقافة ونشر
الدراســــات (مركــــز فــــإن هنــــا  مــــن 
التابع (Q المهدي اإلمام في التخصصية
العظمى اهللا العليا المتمثلة بآية للمرجعيــــة

(دام ظله). السيستاني السيد علي
٦

المسلمين.. إلى
الموالين.. إلى

ودينه.. مذهبه على حريص كل إلى
إلمامه.. وفي كل إلى

اســــتغاثة صرخة ونصرخ النداء نوجه هذا
مرددين: الصوت بأعلى

الرابع. مظلومية السفير لتنتِه
الفضالء.. إلى العلماء إلى

االقالم الشريفة.. اصحاب إلى
االدباء.. إلى الشعراء إلى

الفنانين.. إلى
حس الوالء يملك من كل وإلى كل شهم إلى

االيمان.... ونبض
منادين: نستصرخكم

العالمية الرابع السفير نصرة حملة

٥

٢

نيبرو؟ حقيقة ما قيل عن كوكب هي ما



واجوبةتتمات٢ واسئلة

٢٠١٢ وتنجو  عام األرض كوكب نهاية إن
العراق وسط مناطق منها

مؤتمر في "كليـــة العلوم" يقول الموقع: كشـــفت
عن الخميس بغداد" "جامعة مبنى في عقد صحفي
نهاية أن المتخصصين عن من أجراها عدد دراسة
ســـماوي بجرم بعد ارتطامه تكون قد األرض كوكب
ويدور الشـــمس، جاذبية تأثيـــر تحت مجهـــول يقع

كوكب األرض. اإلنحراف حول من عالية بدرجة
حسن"،هناك األمير عبد "ثامر الدكتور وقال
الكوكب، وجود هذا على تدل علمية كثيرة مؤشرات
وحضـــارة المايا الســـومرية الحضارة من ال ســـيما

الصينية. والحضارة
لمراســـل"راديو ســـوا" في حديث ولفت حســـن
الســـنوات التي أصابت األرض في الظواهر أن إلـــى
الجرم اقتراب على مؤشرات كانت الماضية القليلة

األرض. كوكب من (أكس) x أسماه الذي
أن إلـــى المفترضـــة الدراســـة وأشـــارت 

األرض  بكوكب x إصطدام الجرم
٧٠ بالمائة  نحـــو فناء عنه ســـينتج
أن األبخـــرة كمـــا مـــن ســـكانها،
اإلصطـــدام جـــراء المتصاعـــدة
والـــزالزل البراكيـــن وانفجـــار
والمجاعـــات األمـــراض وانتشـــار
منهم،  ٢٠ بالمائة على ســـيقضي
من  فقط ١٠ بالمائة ســـينجو فيمـــا
العربية والجزيـــرة أفريقيا ســـكان
عن فضال العراق، وسط ومناطق
الساحلية، حسب ســـكان المناطق

االفتراضات.
تحدث الســـياق وفـــي نفس
فلكيين لسان على ايالف موقع
نهايـــة ان بالقـــول: عراقييـــن

وســـعوديون  المهدي. ٢٠١٢ بظهـــور العالـــم
ينفون.

الموقع: في جاء
عن عراقيـــة، أثـــارت دراســـة
عليه يطلـــق جديـــد ظهـــور كوكـــب
الدمار يلحق ســـوف وأنه "نيبرو"،
واســـعا ٢٠١٢، جدال فـــي بالعالـــم
لهـــا والرافضيـــن بيـــن المؤيديـــن

لفحواها.
عراقيون أيـــد فبينمــــــــــــــــــــــــا
الفلكييـــن جمعيـــة النبوءة،نفـــت
يســـمى ما وجود بجدة الســـعوديين
أنه نيبرو، وقالت إكـــس أو بكوكبي
تعمل شمسية أشعة لوجود صحة ال
،٢٠١٢ عام البشـــر على انقراض
في هو الكون نهاية أن على مؤكـــدة

الغيب؟؟ علم
الحادثة: تتداول االوربية الصحف

 ففـــي عام ٢٠٠٨ تناولـــت صحيفة "فولكس 
هولندا الذين األشخاص في قضية آالف كرانت"
عدد يزيد ،٢٠١٢ يعتقـــدون بحدوث كارثة عـــام
فـــي الواليات هـــو عليه عمـــا هـــؤالء فـــي هولندا

وبولندا. المتحدة
تختلف أنـــه وبينمـــا إلـــى تشـــير الصحيفـــة
كارثـــة وقـــوع يتوقعـــون نظريـــات هـــؤالء الذيـــن
على تعتمد النظريات هذه جميع أن إال ســـتحدث
ينتهي والـــذي المايا بحضـــارة الخاص التقويـــم

.٢٠١٢ عام
ببغداد العلوم كليـــة ان دراســـة ويرى خبراء
صحف نشـــرته ما وإلـــى ســـبق، تســـتند إلى ما
في ســـتكون ان نهاية العالم مـــن علميـــة أمريكية
الفضاء  من وكالة تحليالت تسربت بحسب ٢٠١٢

االخيرة. السنوات في ناسا االمريكية

وخبراء الفضائية الوكاالت
ينفون وباحثون

ما  أن يابانيون باحثون ٢٠٠٨ أعلن عام فـــي
نهاية أن على دليال ليس "نيبرو"، بكوكب يعرف
اكتشـــافا يعتبر ٢٠١٢، ولكنه في العالم ســـتكون
فـــي األبحاث التي هاما وتطورا جديـــدا ومميـــزا
"حزام كيوبر". خلف القزمة عن الكواكب تجرى
الفلكية الجمعية رئيـــس أكده ما إلى إضافـــة
أن أبو زهـــرة" محمد "ماجـــد بجـــدة المهنـــدس
قبل إليه من التطـــرق تم ما أيضًا الجمعيـــة نفت
إذاعي برنامج علـــى بغداد بجامعة قســـم العلوم
األنباء الجمعيـــة نفت حيـــث "ســـوا"، بثـــه راديو
وأنه إكس" "كوكب يسمى كوكب بوجود تفيد التي

.٢٠١٢ عام في الدمار بالعالم يلحق سوف
ما اكدته "ناسا" اّما

على موقعها الوكالة نشرته مقال جاء في فقد
. نايبير كوكب اكتشاف حول أسئلة على ردا

أكدت اكتشافها أنها
جديـــدة كثيرة أجســـاما
األجسام من تلك أيًا لكن

يكن كوكبا. لم
فلكيـــون كان كمـــا 
من ليســـــــــــــــوا آخرون
اكتشفوا أيضًا "ناسا" قد
لكنها صغيـــرة كويكبات
تمت بصله وال جدًا بعيدة

ايرس. مثل لنايبير
التصريـــح إّن أي 
علـــى لناســـا الوحيـــد 
الموضوع"ان عن موقعها
ليس خرافه هـــو نايبيـــر
مـــن أســـاس  اي  لهـــا 

الصحة".

باالغسال، مشـــغولون الحوزة أهل يا أنتم
هذه أحكام والنفاس, يستهزئ وكأن بالحيض
يتكّلم ُيســـتهزئ بها. وهـــذا الذي األمور أحكام

اهللا. بأحكام يستهزئ األسلوب بهذا
كل بأحكامـــه شـــمل الديـــن فـــي الواقـــع،
يعطي قيمة ينبغي أن فاإلنسان الحياة، نواحي
تراث والـــذي هو فـــي الواقع لكل حكم شـــرعي

السماء.

لزمن التهيـــؤ على ُتعيـــن التي مـــن األمـــور
ذلك الزمن فـــي اإلنســـان يكون أن هو الظهـــور
وأن   Qاإلمـــام عنـــد ومقبـــوًال إنســـانًا ســـويًا 
يكون أن بمعنى دينه، ليـــس في يكون متفقهـــًا
عارفـــة المـــرأة تكـــون بـــل أن مجتهـــدًا، ال، 
وجملة عمله بأحكام عارفًا والرجل بأحكامها،
موقع أّي في يكون كل إنســـان أن أي ابتالءاته,
عمله وحياته. بأحكام عارفـــًا الحياة من مواقع
زكاته، صيامـــه، صالته، شـــكوك صالتـــه،
المعاملة خمســـه،الطهارة والّنجاســـة،أحكام
فقهيًا ومكتمًال محصنًا والبيع والشراء،فيكون

الجهات. هذه من
الكاملة: البصيرة ثالثًا:

بشـــكل كامل مّهيًأ يجعله الذي اآلخر األمر
والواضحة، الصريحة العقيدة الظهور: لزمـــن

الكاملة. والبصيرة
وعقائده زمن الظهور اإلنســـان في جاء فلو
العقائد يـــدرس ثابتـــة، ولـــم متزلزلـــة وغيـــر
األئّمة مقامـــات على تعّرف ومـــا بشـــكل كاٍف،

بالء. في يقع قد فإنه كاف، بشكل Qاألطهار
اإلمـــامQ يحكـــم بحكم  ويـــرى قـــد يأتي
اإلمام ويضرب فيقّدمه اإلمام، على فيعترض

عنقه.
يدي بين الّرجل بينمـــا لدينا روايـــة تقول:
أحد أنـــه يعني وينهـــي اإلمـــام المهـــدي يأمـــر
يأمرون وينهون الذين األشخاص ومن القادة,
عنقه. يقدمه ويضرب وإذا باإلمام اإلمام بأمر
للقتل؟ أبدًا. شهوة عنده اإلمام هل لماذا؟
كاملة بأهل عقائدهـــم تكن لم إذا النـــاس
في  البيتK ســـُيمتحنون امتحانات عسيرة،

إذ قد يســـقطون. قـــد االمتحانات بعـــض هـــذه
الشـــرعي الحكم ويقول إّن هذا اإلمام يفاجئنا
خطأ، السابقة المرحلة في عليه اعتدتم الذي

ليس هذا. الواقعي اهللا فحكم
ونعتقد باإلمام، قوية عقائدنا كانـــت فإذا
علينا اهللا مـــن الحجة أّن هـــذا هـــو المعصـــوم
ســـمعًا له: نقول كلمـــة, بشـــطر وال يـــرد عليـــه
أمر إذا البحر فـــي تراثنا نرميه وكل وطاعـــة،
شـــريعة هذه له: نقول أو هـــوQ، وال نناقشـــه
أناس الشـــريعة، فهنـــاك خالفت جـــدك وأنت
أحدهم يقول قّوة تحّمل وقـــد عندهم ال يوجـــد
قـــد اعتدنا به حكم مســـلم هـــذا لإلمـــام: ال،
(اجماع به يقول والكل ضـــروري حكم وهو عليه
اهللا حجة أنا اإلمام: له فســـيقول المســـلمين).
لم يكن ذلك وإن فـــذاك، منه قبل عليك فـــإن

ويقتل. رأسه فسيقّدم
ثابتًا عقيدته بناء يبني اإلنســـان أن فعلى
فعلى وانتهـــاء بالمعـــاد. التوحيد ابتـــداء مـــن
يحضروا أن على حريصيـــن يكونوا أن األخـــوة
العقائـــد، حّتـــى إذا ودورات دروس العقائـــد
أن فعليهم ســـابقة بـــدروس كانـــوا قـــد مـــّروا
درس كل فإن فـــي يحضـــروا مـــرارًا وتكرارًا،
جديد يســـتفيد كل دورة شـــرح فائـــدة، وفـــي

منه. اإلنسان

 Qالمنتظر اإلمام للقاء االستعداد

يحافظ المنتظر واإلمــــام
شــــخصيًا حفظًا علــــى خفائــــه
خــــالل مــــن عاديــــًا وطبيعيــــًا,
والمكان والعنوان االســــم تغيير
االرتباط ونوع االتصــــال وطرق
عليه فترة مرَّت فكّلما بالبشر,
وطريقة غيَّــــر مكانــــه وعنوانــــه
عنوانية غيبة فغيبته اتصالــــه,
بحفــــظ يقــــوم طبيعيــــة, فهــــو
الظالمين, أعيــــن نفســــه مــــن
غيبة اإلمــــام غيبــــة ولــــو كانت
ونقــــول: "اللهم اإلمام ننتظر أن معنــــى فال إعجازيــــة
وعلى صلواتك عليــــه الحســــن بن كــــن لوليك الحجــــة
وحافظًا, ســــاعة وليــــًا وفي كل آبائه في هذه الســــاعة
أرضك تســــكنه حّتى وعينًا, ودليًال وناصرًا, وقائــــدًا
بالحفظ, له ندعو ", أي طويًال فيها وتمتعُه طوعــــًا,
اللهم  نقول: له وأن أن ندعــــو إلى فعيســــىQ ال يحتاج
وبين القدس في حظيرة مريم وهو بن احفظ عيســــى
غيبة غيبته كانت لمــــن بالحفظ ندعو المالئكــــة. إنما
األخطار, من نفسه بحفظ يقوم فهو عادية, طبيعية
يقي الذي وهو األمراض, مــــن جســــمه يقي وهو الذي
اهللا ندعو نحــــن لذلك والضيــــاع, نفســــه مــــن التلــــف
بما أصلحت وخليفتــــك عبدك أصلــــح فنقــــول: "اللهم
بروح وأّيده بمالئكتــــك, وحفه ورســــلك, به أنبياءك
ومن خلفه بين يديه واســــلكه من عندك, من القدس
بعد خوفه من وأبدلــــه ســــوء, كل رصدًا يحفظونه من
من ألحد تجعل وال شــــيئًا، ال يشــــرك بك أمنًا يعبدك
عدّوك جهاد في له وائذن سلطانًا, وليك على خلقك
شــــيء كل إنك على أنصاره, وعــــدّوه, واجعلنــــي مــــن
العنوان غيبة شاهد على له بالحفظ فالدعاء قدير",

غيبة الشخص. ال

:Qباإلمام االرتباط إمكانية الثانية: المقدمة
عنوان غيبة وغيبته بيننا حاضرًا اإلمــــام إذا كان
أحدنا وميســــور, فقد يتصل أمر ممكن به فاالتصــــال
وقــــد يختلــــط باإلمام يشــــعر, ال باإلمــــام مــــن حيــــث
له بعــــض األفكار واإلمــــام يوصل ويتحــــّدث لإلمــــام،
بعض يوصــــل له وقد يشــــعر, الصالحــــة من حيــــث ال
فاتصالنا يشــــعر, حيث ال بها من يهديه األمور التــــي
أن  نريد إّنما نحن ميسور وممكن, باإلمامQ اتصال
غيره, كيف هو اإلمــــام أم هــــل هذا نعــــرف العنوان,

ذلك؟
أشــــياعنا وفقهم أن "ولو الطريق, يعّلمنا اإلمام
بالعهد الوفاء في القلوب من اجتماع على لطاعته اهللا
لهم ولتعجلت بلقائنا، الُيمــــن عنهم تأّخر لما عليهــــم
منهم وصدقها المعرفة حق على بمشاهدتنا الســــعادة
نكرهه مما بنا يتصــــل ما إّال عنهم يحبســــنا بنــــا، فما
ونعم وهو حســــبنا المســــتعان واهللا وال نؤثــــره منهــــم،

الوكيل...".
الثانــــي العمــــري الســــفير ومحّمــــد بــــن عثمــــان
األمر ليحضر  هذا صاحب إن (واهللا يقول: Qلإلمام
ويعرفهم, النــــاس يــــرى _ الحــــج الموســــم _ يعنــــي
ال ولكنهم بينهم, موجــــود يعرفونه), هو وال ويرونــــه
,Qالمنتظر اإلمــــام هو الشــــخص يعرفــــون أن هــــذا
باســــمه تعرفه أن يعني اإلمام تلقــــى أن إذن إذا أردت
ما عنهــــم إّال يحبســــنا وعنوانــــه فالطريق واضح (فما
التخلص وهو نؤثره منهم), وال نكرهه مما بنا يتصــــل
الواضح الطريق ذلــــك فإن والمعاصي, مــــن الذنــــوب

وبشخصه. اإلمام بعنوانه رؤية أمام
وما اللقاء؟ مــــن الغرض ما اإلنســــان: وقد يقول

باإلمام؟ التقيت لو يترّتب الذي

األمرية, الهداية اسمه شيء هناك إن الجواب:

أتريد ِبَأْمِرنا), َيْهــــُدوَن َأِئمًَّة (َوَجَعلْناُهْم قــــال تعالى:
مثل تكون أن أتريــــد األمرية, الهدايــــة أن تصــــل إلــــى
وُكميل؟ وعّمــــار والمقداد ذر وأبــــي ســــلمان الفارســــي
على أعلى حصلوا باألئّمة النخبة حينما التقــــوا هــــؤالء
إنســــان فأّي األمرية, الهداية وهي الهداية من مرتبة
الهداية تصل إلى بهذا الهدف؟ فإذا أردت أن يرغب ال
إلى والطريق اإلمام, هو لقاء إليها فالطريق األمريــــة

عنها. الذنوب والتخلي هو رفض اإلمام لقاء
في تفســــير الواردة أحد الروايــــة وقــــد يســــتغرب
جاَهــــُدوا فينا (َوالَّذيَن تعالــــى: قــــال اآليــــة المباركة:
سبيل هو السبيل هداية معنى بأن ُســــُبَلنا), َلَنْهِدَينَُّهْم

.Kالبيت أهل
دقيق: علــــى تعبيــــر اشــــتملت إن اآليــــة الشــــريفة
إلينا), تقــــل: (لنهدينهم ولم ُســــُبَلنا), (َلَنْهِدَينَُّهــــْم
بالســــوء األّمــــارة نفســــك فأنــــت إذا قمــــت بمجاهــــدة
السبيل هو من ولكن اهللا, إلى السبيل، فســــتصل إلى

اهللا؟ إلى
الســــبيل هم "وكانوا الندبة: دعاء في تقرأ عندما
إلى الســــبيل فإن رضوانك...", إلى إليك, والمســــلك
فرع الســــبيل إلى البيــــتK, والهداية أهل اهللا هــــم
والمعاصي, نبــــذ الذنوب وفرع المجاهدة النفســــية,

السبيل. إلى تصل وهكذا
اســــتعداد هو الغيبة على المترّتب الثاني إذن األثر
اإلمام ويقول: وجود ينكر أن ال ,Qاإلمام للقاء اإلنسان
من يولد؟ لم بعد, فهل التقي بمن هــــو لــــم يولد اإلمــــام
وجود ينكر األثر, ومن هذا على يحصــــل ال اإلمام ينكر
يعترف بوجود  من أما األثر, هذا من محروم Qاإلمام
ومن الذنوب, يمكن لقاؤه فطريق لقائه نبذ وأنه اإلمام

اَألمرية. الوصول إلى الهداية يمكن خالله
هو االســــتعداد للقاء على الغيبة المترّتب فاألثــــر

.Qالمنتظر اإلمام

الظهور زمن متطلبات

القيام صحة عدم في البيان
Qالقائم ظهور قبل

السؤال:
مـــن الروايـــات الشـــريفة ورد فـــي كثيـــر
وفي ظهـــور القائـــم قبل عدم صحـــة القيـــام
قيام قبـــل كل رايـــة ترفع وإن الغيبـــة عمومـــًا
تبعّية من والنهي طاغوت, فصاحبهـــا القائم
ومن علويين كانـــوا وإن والثائرين الخارجيـــن
والعدالة, للحـــق وإن دعـــوا أبنـــاء فاطمـــة،
عـــدم بمعنـــى البيـــت فـــي واألمـــر بالجلـــوس

التحرك.
وما كســـند؟ مـــا مـــدى صحـــة الروايـــات
أن التي يجب القواعـــد من هي وهل معناهـــا؟
الواجبات؟ مـــن كواجب الغيبة زمـــن تتبع في
لم أجد ووضوح ألنني اإلجابـــة بصراحة أرجو
وتخرجني من غليلـــي تـــروي إجابة إلـــى اآلن

حيرتي.
الجواب:

الروايات تلـــك من جملة في ورد نعم قـــد
رفع المنـــع مـــن أو الـــّذم الشـــريفة مـــا يفيـــد
صحيحة الروايـــات تلـــك الرايـــات, وبعـــض

بعّدة وجوه: معتبرة، وقد وجهت سندًا أو
التقّية،  على األّول: حملهـــا الوجه
كان التي األمنية الظـــروف مع ألنها تتناســـب

.Kيعيشها األئّمة
الَجهاد  على الثاني: حملها الوجه
كانت عســـكرّيًا وإن االبتداء فيمنع االبتدائـــي
هذا يدعم وقـــد بنفســـها، الدعـــوة صحيحة
الجهاد على منـــع المّدعـــى الوجـــه باإلجمـــاع
اهللا رحمه الخوئي كان للســـيد وإن االبتدائي.

محله. في يطلب المقام في كالم
رفع مـــن المنـــع الثالـــث: الوجـــه

بظاهرها. عمًال الرايات مطلقًا
رفع مـــن المنـــع الرابـــع: الوجـــه

دفع حالة ال تمنع فـــي ولكـــن الرايـــات إبتـــداًء
بعض في الشـــخصي حّتى أو الضرر النوعـــي
أو حفظ مطلقـــًا، كحفـــظ النفـــس المحترمة

اإلسالم. بيضة حفظ ومنه المدافع، لنفس
قام  النهي إنما الخامس: أن الوجه
المعصومQ في  مـــن الخاص اإلذن عدم مـــع
مقاماته مـــن القيام باعتبـــار حـــال حضوره،
كإقامـــة الحدود بـــه، ووظائفـــه المنحصـــرة
أقيم من بها يقوم غيابه حالة وفـــي وغيرها،
الفقهـــاء العدول  وهم بهـــا مقامـــهQ للقيام

الجامعين للشرائط.
العسكري العمل ناظرة إلى الوجوه وجميع
أو هو صريح المستلزم لتجميع الجيوش، كما

تلك الروايات الشريفة. ظاهر
خوفه؟ هو Qاإلمام ظهور عدم هل

السؤال:
ظهور عدم القول بأن ســـبب كيـــف يمكننا
من نفسه على خوفه الوقت هو هذا إلى اإلمام
وعد وإن قد وعـــده بنصره، اهللا وإن القتـــل،

حق؟ اهللا
الجواب:

الوحيد السبب هو القتل من الخوف ليس
يأتي ال ومعه للغيبـــة, الذي ذكرتـــه الروايات
متفرع الســـؤال, ألّنـــه القـــول فـــي مفـــروض
الســـبب, بهذا علـــى حصـــر أســـباب الغيبـــة
ال بالنصر وإن كان الوعـــد ذلك غيـــر والحال
أن أبى اهللا والخشـــية، فإن يعني عدم الحذر
اهللا وعد أن كمـــا إّال بأســـبابها األمور يجـــري
وهاجر إلى  لكنهN كان يحذر بالنصر النبـــي

ذلك. وغير المدينة
األرض ظلمًا وجورًا امتالء

السؤال:
ظلمًا األرض تمتلئ يظهر اإلمام حّتـــى ال

ملئت ظلمًا قد األرض أن ومن المعلوم وجـــورًا
اْلَفســـاُد (َظَهَر تعالى: قوله جـــاء وجـــورًا حّتى
فهل النَّاِس) َأْيِدي َكَسَبْت ِبما َواْلَبْحِر ِفي اْلَبرِّ
والروايات األحاديـــث فـــي معين يوجد فســـاد

ظهورهQ؟ زمن قبل
الجواب:

فهذا والجور الظلـــم انتشـــار فيما يخّص
الحدَّ هـــل وصـــل إلـــى أنـــه أمـــر مســـلم، إّال
به، القول إلـــى ســـبيل ال ما فهذا المطلـــوب؟
يقولون ما تقدم بلحاظ أصحاب عصر كل ألن

القول. هذا
فســـاد معيـــن وجـــود أمـــا فيمـــا يخـــص
في ولكن الخالف كثيرة، ذلك فالروايات في

الروايات. عنه تحّدثت ما مصاديق تحديد
Qاإلمام المهدي اختصاص

األلقاب ببعض
السؤال:

المهديQ بكونهكوكب  اإلمام لماذا خّص
األئّمةK مع  دون من الرواية, فـــي كما دّري

دّري...؟ كوكب منهم كّل كون
الجواب:

أو األلقـــاب الصفـــات اختصـــاص بعـــض
ناتج  اآلخـــر األئّمـــةK دون البعـــض ببعـــض
أو الوصف ذلـــك حددت وجـــود رواية إّما عن
من بحال يعني ذلـــك وال التغليـــب، من بـــاب
بالنســـبة ثابت الوصف غير هـــذا أن األحوال
األئّمةK كالصـــادق والكاظم والقائم  لبقية
قـــد الســـؤال وغيرهـــمK، وفـــي مفـــروض
األئّمةK ووصفت  عـــن تحّدثت وردت روايـــة
كتاب  راجـــع دّري, القائـــمQ  بأنـــه كوكـــب
تبارك اهللا نـــص ٢٥٢/ باب الديـــن: (كمـــال
من وإنـــه الثاني عشـــر القائـــم وتعالـــى علـــى

.(Kاألئّمة

واألجوبة اِّـهدوية األسئلة

عنه_ والمروي _الراوي اثنين بين متعلقة
اإلمام ابتـــداء جهة من الرواية عـــن بـــل تتميز
لتربيـــة االفراد الســـفير بصدورهـــا بواســـطة
الفكري خـــالل ربطهـــم من وتكميـــل نفوســـهم
وهذا ,Qالقائـــم اإلمـــام بزيـــارة والمعنـــوي
رجالية طرق إلى بحاجة ليس التربية من النحو
إال أبيت وان الزيارة, صحة مـــن خاللها نثبت
بها الطائفة عمـــل فـــإن الســـند المناقشـــة في
من قرائن وجود إلى مضافًا بها, العمل يصحح
مفرداتها تثبت صحة والســـنة الشريفة الكتاب
اللفظية حينئـــذ بالقرائن فالعبرة وفقراتهـــا,
لذا الشـــريفة, الزيارة في المتوافـــرة واللبيـــة
وقـــد رواها والمتانة, الصحـــة فهي فـــي غاية
والشهيد الطوسي والشيخ المفيد (الشيخ أيضًا
في (والكفعمي الكبير), المـــزار ومؤلف األول
كتاب في (والغروي االمين), المصبـــاح والبلد
عباس طاووس والشـــيخ (والســـيد إبن العتيق)
زمانه إمام زيـــارة ويســـتحب للمؤمن القمي),
ليجدد يوم كل غيره أو السرداب في سواء بها,

.Qالقائم اإلمام العهد مع
األماجد هؤالء يـــروي أن جدا البعيد ومـــن
أصل يكـــون لها أن دون الزيـــارة هذه األتقيـــاء
الدراية أهل من سيما وأنهم ال يعتمدون عليه,
عن ثبت ما نشـــر في المعول وعليهم والرواية,
في عكســـي احتمال البيـــتK, فأي آل أئمة

باألصل. منفي حقهم
عليه المجمـــع فـــإن ذلـــك باإلضافـــة إلـــى
يجب مما رواية أو كان فتـــوًى األصحاب, بيـــن
حســـنة الصادقQ, في اإلمام لقول العمل به
أصحابك عند عليه "المجمع حنظلة: عمر بـــن

ال ريب فيه". عليه المجمع فإن به, فيؤخذ
يعتبـــر قرينة أمر علـــى فإجمـــاع الطائفـــة
,Qالمعصوم عن صحة صـــدوره على قطعية
على بالكذب للزيـــارة الناقلين واحتمـــال تعمد
وثاقتهم, أو بعدالتهم المعصومQ, مدفـــوع
نســـبوا أنهم غفلتهـــم بمعنى كمـــا إن احتمـــال
اإلمامQ, غفلـــة منهم, مدفوع إلى الزيـــارة

عليها اســـتقر التي الغفلة أيضـــًا بأصالة عـــدم
كونهم _أي احتمال فإن وأيضًا العقالء, بنـــاء
مدفوع الزيارة هذه صنفوا المحدثين_ هـــؤالء
الزيارة أن تكون إال يبقى فـــال العدم, بأصالة
على الدالة للقرينـــة المعصـــوم، مـــن إنشـــاء
من الزيارة بأّن أحد تصريح عدم وهي ذلـــك،

فتدبر. ,Qالمعصوم غير إنشاء
بين الشيعة, اشتهرت زيارة السرداب إن
وبيان إثباتها ذكر عن باشتهارها استغنت حتى
الشـــيعة جميع متلقـــاة عند ســـندها, فكانـــت
مع راد لها لهـــا وال معـــارض غير من بالقبـــول
الجليلة المعاني من فقراتها عليه ما اشـــتملت
السليم العقل اللطيفة بحيث يشـــهد واالســـرار
الصحيـــح والوجـــدان المســـتقيمة والســـليقة 
كل على فإن ،Qالمعصوم عن ورودها بصحة

نورًا. صواب وعلى كل حقيقة، حق
فإن اســـتحباب ذلك كل الّنظر عن وبغض
ما دامت السند, قوة فيه يشـــترط ال بها العمل
هي بل والتوســـالت الزيـــارات داخلـــة في باب

بفضائلهم اإلعتـــراف ببـــاب ملحقـــة 
تعالى, وكل اهللا منزلتهم عنـــد وعلـــو
لكونه داخًال إليه بالركون ال بأس هذا
السنن, أدلة في التســـامح في قاعدة
الســـالك العبد يتوجه أن فمـــا الضيـــر
الطاهريـــن: الحجـــج إلـــى اهللا عبـــر
زيارة خالل اليه الوسيلة) من (وابتغوا
ما وأمثالهما, ياســـين وآل الســـرداب
تقرب التي الوسائل من العمل هذا دام
الزائر في نفس المعصوم وتغرس إلى
بصاحـــب عوامـــل الخيـــر واالرتبـــاط

.Qالزمان
عمـــل آخر أفضـــل من وهـــل ثمـــة
المهديQ؟ اإلمام إلى ليقرب الزيارة
زيارتهم غيـــر روحي طريق وهل ثمـــة
يتصـــل الزائر أن خاللـــه يمكـــن مـــن

كّال. كّال.. بإمام زمانهQ؟
يعرج أن العارف للســـالك فينبغي

الشـــريفة الزيارة من خالل الواليـــة إلـــى حرم
معها, مفرداتهـــا والتفاعل بتأمـــل ونظيراتها
بفكره ومشاعره متوجهًا مســـتغرقًا بمعانيها,
ألن مناجاته طريق ,Qالمهـــدي إلى القائـــم
الَِّذيَن َأيَُّها (َيا بركاته وتحصيل الرب لمرضـــاة
َبْيَن َيَدْي ُمـــوا َفَقدِّ الرَُّســـوَل َناَجْيُتُم ِإَذا آَمُنـــوا
لَّْم َوَأْطَهُر َفِإن لَُّكـــْم َخْيٌر َذِلَك َصَدَقًة َنْجَواُكـــْم
(المجادلة/١٢), رَِّحيٌم) َغُفوٌر َفِإنَّ اهللاََّ َتِجُدوا
بعد  حتى المفعول الرســـولN سارية ومناجاة
تعالى,  عنـــد اهللا يرزق وفاتـــه لكونهN حيـــًا
معهN يجوز  فكمـــا يجوز التوســـل والمناجـــاة
ال عترتـــه الطاهرة مـــع المناط أيضـــًا بنفـــس
يرانا حيًا لكونه ,Qالقائم اإلمام سيما موالنا
معه والمناجاة إليه التوسل فاألولى ويسمعنا,
ألن وال يزال يزوره فيه ترعرع الذي في المكان
تردده أن مضافـــًا إلى هناك, مدفونان أبويـــه
بجنابه المســـتغيثين حوائج قضـــاء إليـــه ألجل

األقدس.

تتمة

تتمة

تتمة

السرداب زيارة سند تتمة

وطبيعيًا عاديًا شخصيًا حفظًا خفائه على يحافظ المنتظر اإلمام

ولكن
هو من
السبيل

إلى
اهللا؟

بأهل البيتK سُيمتحنون  تكن عقائدهم كاملة لم الناس إذا
يسقطون. قد االمتحانات هذه بعض في عسيرة، امتحانات

الصحة من أساس اي لها ليس خرافه هو نايبير ان العالم نهاية



جغرافيًا قطر
الخليج من مياه بها تحيط جزيرة قطر شـــبه
والغرب، والشـــرق الشـــمال، من ثالثة جوانب،
العربية المملكـــة فتحدها الجنـــوب امـــا من جهـــة

السعودية.
اقتصادها ويقوم النفطية، الـــدول من وقطر
الّصناعات وبعـــض الطبيعي والغـــاز علـــى النفـــط

الخفيفة. التحويلية
الصادرة التقارير لبعض وفقًا قطر سكان يبلغ
مســـاحتها  وتبلغ تقريبًا، ٢٠٠٦ بـــ ٩٠٠ الف عام

تقريبًا. كم (١١٤٢٧)
العاصمة السياسية وهي مدنها "الدوحة" اهم

التجاري. والمركز
الديني الديمغرافي/ قطر واقع

الحنبلي بالمذهـــب يديـــن اغلبيـــة القطريين
فإن الباحثين، لتقاريـــر ووفقـــًا انه اال (الســـني)
مجموع ١٠٪من تصل إلى قطر في الشـــيعة نســـبة
السفارة نشرته لتقرير وفقًا فيها القطريين السكان
منسجمون وهم ٢٠٠٧م. لعام األمريكية في قطر
المواطنة بحقـــوق ويتمتعون هنـــاك، مع األكثرية

السنة. مواطنيهم مع المساواة قدم على
القطريين: الشيعة اصل

وهم أصل عربـــي،  مـــن ينحـــدر شـــيعة قطر
بحريني، اصل من ينحدرون الذين أي "البحارنة"

السعودية. في والقطيف اإلحساء، من او

عربية قبائل الـــى تعود البحارنة واصـــول
وتعود قيس.. وعبد ربيع بني قبيلة مثل عريقـــة
وقحطان, عدنان الى عوائلهم من كثير اصول

العربية. هي ولغتهم
العجم, هم قطر شيعة من الثاني والقسم

وبلوشية. ايرانية اصول من وهم
قطر: شيعة قبائل
القبائل: هذه ومن

اهللا عبـــد غلـــوم (كبيرهـــم _ الشرشـــني
الشرشني) شعبان

حسين الفردان). الفردان (كبيرهم _
ســـليمان حيـــدر (كبيرهـــم الحيـــدر   _

حيدر).
الرضواني). خليل (كبيرهم رضواني _

أيضًا: وهناك
الحايكي, الخزاعي, الحداد,الصيقل,
االنصاري, النجـــار, كشيشـــة, بو  الماجد,
, ن هو لمر ا , يغ لصا ا , ســـف ليو ا , لمال  ا
الشاعر. جرمن,الشيبة,الصفار,الخياط,

خارطتها شيعة قطر على انتشار
منطقة فـــي: ينتشـــر الشـــيعة القطريـــون
الروضـــة، المطـــار، النعيجـــة, الهـــالل، 
الغانم, فريج المنتـــزه, والدفنه،النجمـــة,
هامور, العزيز, ابو عبد جديدة, فريج دوحة

المناطق. في بقية المنصورة,ولهم وجود
القطري الشيعي التحرك واقع

الديني الواقع أوال-
أساس على للسكان تصنيف أي هناك ليس
ســـائر في الحال هو وكما والطائفة, المذهب
يمـــارس الشـــيعة القطريون حيث البلـــدان،
الشعائر ومنها الدينية شعائرهم واحتفاالتهم
وحسينياتهم مساجدهم في بحرية الحسينية

قطر. العديدة والمنتشرة في
شـــعبة  لهـــم انشـــئت   ٢٠٠٥ عـــام وفـــي 
تبّت الجعفـــري، قضائيـــة خاصة بالمذهـــب
و وغيرها، والميراث والطالق الزواج بقضايا
إلى القضايا هذه مثل في يرجعون قبلها كانـــوا
سنية بطبيعة وهي القطرية المحاكم الشرعية

الحال.
واالجتماعي السياسي الواقع ثانيًا-

الشورى في مجلس ان العضوية من بالرغم
الطائفة, أســـاس على ليس البلدي والمجلس
مجلس فـــي شـــيعي واحد عضو اال انـــه يوجـــد
اميـــر الدولـــة، ويوجد يعينه الشـــورى الـــذي
الذي المركزي البلدي المجلس في آخر عضو

بالكامل. اعضاؤه ينتخب
االقتصادي الوضع ثالثًا-

يختلف ال قطر االقتصادي لشـــيعة الوضع
الطائفتين فكال الســـنة، مواطنيهم عن وضع
الموارد عن الناتجة الثروة توزيع من استفادت

الطبيعية الغنية باألمارة.
القطرية الشيعية الشخصيات ابرز

مـــن فاعلـــة  شـــخصيات قطـــر  فـــي 

بنشـــاطاتها هنـــاك الحيـــاة الشـــيعة،رفدت
المثال:- سبيل وعلى ومنهم المتمّيزة،

الحبيب- عبد اهللا عبد العزيز - الشـــيخ
حســـينية تأســـيس فـــي  الفاعـــل  الـــدور  ولـــه 

.Nالرسول
حيـــدر- عضـــو ســـلمان - الحـــاج حيـــدر

الشورى. مجلس
عضو المجلس كشيشة ابو الحاج ناصر -

البلدي.
عضو ابراهيـــم رضواني- - الحـــاج خليل

وصناعة قطر. غرفة تجارة
اعمال رجل الفـــردان- حســـين - الحـــاج

ناشط.
شركة مدير صالت- العزيز عبد الحاج -

القطرية. المالحة
دين عالم اول شـــاكر اليوســـف - الشـــيخ

قطري.
وامام خطيـــب ناصـــر - الشـــيخ الدكتـــور
المحكمـــة وقاضـــي البحارنـــة،  مســـجد 

الجعفرية.
قطري. تاجر _ النجار فضل الشيخ -

رجل _ اكبر الشرشـــني - الحـــاج محمد
اعمال.

الشيعية القطرية المؤسسات
الحسينيات:

األعظمN(المتنزة). الرسول -حسينية
فـــي الرائـــدة  الحســـينيات مـــن  وتعتبـــر 
والبرامـــج بالخطبـــاء تتمّيـــز اذ الدوحـــة، 

فيها. تقام التي والدينية الثقافية واألنشطة
بتوجيـــه بالدوحـــة تأسيســـها تـــم  وقـــد 
الســـيد ســـماحة المرجع الديني من ومباركـــة
من فعال وبدور الشـــيرازي, الحسيني محمد
الحبيب, الشيخ عبد العزيز عبد اهللا سماحة
عائلة من السادة ســـيما قطر اهالي من وكثير

االنصاري.
ولقد كثر, زوار المباركة الحســـينية لهذه
الشـــيخ منهم الفقهاء مـــن قـــرأ فيهـــا الكثيـــر
الســـيف, محمـــود الشـــيخ حســـن الصفـــار,
الرضا والشيخ عبد فاضل الحيدري, الشـــيخ
عبد الشيخ االميري, حســـين الشيخ معاش,
اصغر علي الســـيد الحبيب, العزيز عبد اهللا
الســـيد المعاش, جالل الشـــيخ المدرســـي,
وعلى شهاب. محمد الشيخ الهاشـــمي, جعفر
االحسائي, اهللا عبد فيها: قرأ الرواديد صعيد

الموالي. وحسن العلوي, محمد والسيد

عبـــد الحميد وقـــد قـــام ســـماحة الشـــيخ
في وجوده في فترة بزيارة الحسينية المهاجر
شـــخصيات من الكثير زارها كذلك الدوحة,
اليوسف شـــاكر ووجهاء البلد, منهم الســـيد
مسجد وامام خطيب وهو قطري دين عالم اول
ناصر الدكتور الصـــادقQ، والشـــيخ اإلمام
تقام فيه الذي البحارنة مســـجد وامام خطيب

الجعفرية. وقاضي المحكمة الجمعة صالة

."Qالشهداء "ابو الصفار حسينية -
المنتظر: الشارجة. اإلمام حسينية -

دوحة  الرضاQ فـــي اإلمـــام - حســـينية
جديد.

في النعيجة. حسينية البحارنة -
نجمة. في علي قنبر وحسينية -

أيضًا. نجمة في احمد حجي وحسينية -
ام غويلينا. في حسينية الجهرمية -

االصمخ. في حسينية الالرية -
الباكستانية, البشكردية, وحسينيات -
من الغاؤها تم (البيرمية) والتي الكراشـــية,

الدولة.
النساء: حسينيات -

العـــودة, جـــواد, محمـــد  النويـــس,   -
حســـين, ســـيد محفوظ, بنت تاجـــة, آمنة
بن علي, ســـيد هالل, ام الحايكي, حســـين

عباس.
المساجد:

النعيجة منطقـــة في - مســـجد البحارنـــة
وقد شـــيدته الدوحة، في مســـجد _وهو اكبر
واخوه ســـلمان المرحوم ومنهم الصايغ عائلـــة

الصايغ. اهللا عبد محمد، وعمهم
منطقـــة _ الصـــادق االمـــام مســـجد   -
بتأسيســـه ١٩٩٢, وقام عام "تأســـس المطار
عبد والمرحوم الشرشـــني اكبر محمد الحاج

كشيشة". بو الحميد
انشـــئ _ العابدين زين االمام - مســـجد
١٩٧٧ فـــي المنصـــورة فريج الشراشـــنة  عـــام
اهللا الشرشـــني، امر منصور "قام بتأسيســـه
على صفر، والمرحوم الثقلين، مقاول حملة

الشيعة". الموالين من وعدد
فريج منطقـــة فـــي _ - مســـجد الصايـــغ
عبد المرحوم "قام بتأسيسه - الجديد الغانم

الصايغ"-. اهللا
في _ كشيشـــة - مســـجد بو

المنتزه.
- مســـــــــــــــــجد

قـــرب _ الصفـــار
السوق.

مســـــجد -
االمــــــــــــــــــــــام

 _  Qالحســــــن
مشـــيرب"،قام

الحـــاج بتاسيســـه
رضواني". خليل

قطر وحرّية الّتّحرك شيعة

Qالصادق اإلمام ومركز مسجد

مذهب اّن انتشــــار
أمر إليها حتميــــة ســــيؤول حالة أهــــل البيــــت
امر تحقيقها مسألة وان محالة، ال البشرية
الفكر ابرزها من كثيرة الســــباب بات قريبا؛
المشاكل بعالج المفعمة واالطروحة الضخم
المحمدي النبوي فالدين المزمنة، البشرية
مبادئ مــــع يمثــــل حالــــة التواصــــل الحيــــوي
اهللا ولي مــــن خالل هذا يومنا الســــماء وإلى

.Qالحسن بن الحجة األعظم
ونحنفي((صدىالمهدي))سنفردلهذه

خاصة نتناول صفحة الظاهرة الحتمية
التشيع انتشــــار عدد كل وفي خالل اعمدتها
والذي العالم بلــــدان أغلب في وعقيدة فكــــرًا

تهيئــــة األرضية في اهللا شــــاء يســــهم ان
المالئــــم والجــــو المناســــبة

المبــــارك للظهــــور
العصر لصاحب

.Qوالزمان

فتتشيع! تتأثر ان من خوفا   قال:
المذاهب؟ من خوفا الحقائق تخبأ هل

مذهبا (نقــــدم) نقّيم ال حتى هــــل نكتم الحقيقــــة
مذهب؟ على

مضى زمان ايها الســــادة، فقــــد دعونــــا من ذلك
وقد لسياســــة االشــــخاص، متكأ الدين يســــتعمل فيــــه
بامير المؤمنين ســــمي من يســــتغله الذي مضى الزمن

فسادا. االرض في ليعيث ظلما
عليه الحق ميزان اال رجل اقام المؤمنين امير فما
االسالم ميزان ووضع بالشــــريعة ثانيا نفسه ووزن اوال
المؤمنين" اما "اميــــر فهذا ثالثا، اســــرته عليــــه وعلى
يؤخذ او بانتخاب قهــــرا, تؤخذ ببيعة ان يكــــون اميــــرا
امير هو انما الحد ليس اميرا فهذا ورشــــوة, تزويرا,

اعلنها. يجب ان حقيقة ونفسه وشهواته هواه

الصايغ مسجد

قسم النساء األعظم الرسول حسينية

البيرمية حسينية

(المنتزه) األعظم الرسول حسينية

الباكستانية حسينية

البحارنة حسينية

منمجموع إلى١٠٪ تصل الشيعةفيقطر إننسبة
فيها القطريين السكان

سوريا مفتي
اِّـخبوءة بالحقائق يجهر

تتمة

٣ التمهيد المهدوي



دراسات٤

نسبه:
الشيخ يحيى بن خضر الشيخ بن الشــــيخ جعفر
في المشــــهور ولد الفقيه النجفي المالكي الجناجي
نسبة والمالكي ١١٥٤ أو ٤٦. في حدود ســــنة النجف
والجناجي العــــراق, قبائل إحــــدى إلى بنــــي مالك
واصلهم الحلة أعمال من قرية جناجة, إلى نســــبة
فيهــــا, وأصــــل اســــمها مــــن آل علــــي، المقيميــــن

(جناجيا). ويلفظها العرب (قناقيا)
األربعاء ٢٢ أو ٢٧ رجب سنة ١٢٢٨  يوم وتوفي
تاريــــخ وفاته,"العلم  قيل في مــــا ٢٧ ويــــدل عليه أو
المشهورة تربته في ودفن جعفر", فقدك بيوم مات

االشرف. بالنجف العمارة محلة في
أقوال العلماء فيه:-

في  "مفتــــاح الكرامــــة"  قــــال تلميــــذه صاحــــب
المقدس, المعتبر العالمة "اإلمام : كتابــــه مقدمة

األعظم". الحبر
الرجال" أحوال في الآلل "نظم صاحب وذكره
في وحاله زمانه, الطائفة فـــي "شـــيخ فقال:

يذكر". أن من أشهر والعلم الثقة والجاللة
الدينية في اإلماميــــة رياســــة إليه وقد انتهــــت
الســــيد شــــيخه وفاة بعد قطره في عصره والزمنية
فهو ,١٢١٢ الطباطبائي ســــنة مهدي بحــــر العلــــوم
إليــــه الناس رجع مفتــــي االماميــــة الفقيــــه األكبــــر

عنه. وأخذوا
مشايخه:

تقي "محمد ثم عن الشــــيخ أبيه, اخذ أوال عن
و"الســــيد النجف االشــــرف, فقهاء من الدورقــــي"
"محمد الشــــيخ على تتلمذه وغالب صــــادق الفحام"
"الســــيد وعلى النجفي", العاملــــي مهــــدي الفتوني
كربالء في وقــــرأ الطباطبائي" العلــــوم مهــــدي بحر

وغيرهم. البهبهاني". باقر محمد "اآلقا على
تالميذه: 

كثرة تقديــــر لغيــــره من يتفــــق اتفــــق له مــــا لم
وقد اظهار, عشــــرة الى ذريته في العلم والكفــــاءة
أوالده مثل: المشاهير. الفقهاء من كثير عنه تخرج
بن "موسى الشيخ وهم: المعروفين الفحول الثالثة
جعفر", الشيخ بن "علي والشــــيخ جعفر", الشــــيخ
وأصهــــاره جعفــــر"، الشــــيخ والشــــيخ "حســــن بــــن
التستري "أســــد اهللا الشــــيخ وهم بناته على الثالثة
"محمد والشــــيخ "المقاييس", الكاظمي" صاحــــب
المعالم", والســــيد "حاشــــية صاحب تقــــي الرازي"
العاملي" جــــواد و"الســــيد العاملي", "صــــدر الدين
حسن" والشــــيخ "محمد الكرامة", صاحب "مفتاح
صاحب باقر" محمد صاحب "الجواهر", و"الســــيد

الكثير. وغيرهم "األنوار",
 مؤلفاته: 

الشــــريعة مبهمات خفيات عن "كشــــف الغطاء

"قواعد وشــــرح الغــــراء",
أبواب في بعــــض العالمــــة
مشتمل كبير المكاســــب",
وفقاهة فقهية على قواعــــد
كبيــــر وكتــــاب عجيبــــة 
فــــي كتبــــه الطهــــارة.  فــــي 
أقــــوال لجمــــع امــــره  أول 
من واألحاديث األصحــــاب
خشــــبة إلــــى أول الطهــــارة
في عملية ورسالة األقطع,
ســــماها والصالة الطهارة
شــــرحها الطالــــب" "بغيــــة 

والعقائد الحج "موســــى", و"مناســــك ولده الشــــيخ
هي والظاهــــر أنها الدين", الجعفريــــة في أصــــول
و"غاية الغطــــاء, كشــــف الموجــــودة فــــي مقدمــــات

وغيرها. األصول", علم المأمول في
 أشعاره: 

ومطارحات  أشــــعار ولــــه كانH شــــاعرا أديبــــا
ومن شــــعره وعلمائه, عصــــره مشــــهورة مع أدبــــاء

الطباطبائي: العلوم بحر مهدي السيد مادحا
إليك إذا وجهت مدحي وجدتـــه    

العيـــــب السليم من وان كان معيبا
صادقا كان إذا يحلو المدح ال إذ

والريب الكذب من حاشاه ومدحك
: وحكايات مواقف

الطائفة, عظيم  علــــى وكانH شــــديد الغيــــرة
وقد لخصومها, المناهضة كثير بأمورها, العناية
ولســـانه, بيده الوهابيين على للرد انبـــرى
غاراتهم  العراق فرد خطرهم علـــى عظم لما
األســــلحة وجمــــع االشــــرف, عــــن مدينــــة النجــــف
اذ الســــور على المقاتلة ورتــــب والذخائــــر فــــي داره
وشــــجعوا بأنفســــهم القتال باشــــر العلمــــاء انــــذاك
رئيســــهم ســــعود ارتد حتى بتحريضهم المقاتليــــن
رســـالة خاصة وأصحابــــه عنها خائبين,واوفد
ينتحلون من ما فساد فيها يبين إلى ســـعود

. بالشرك ورميهم المسلمين تكفير
"كنت : - فيقول - ليال نفسه يحاســــب أنه كان
ثم جعفرا, صرت جعيفرا, ثــــم في الصغر تســــمى
اإلطالق, على الشــــيخ ثم جعفر, ســــميت الشــــيخ

هذه النعمة؟ تشكر وال اهللا تعصى متى فإلى
يعظ في أصفهــــان فجعل أنــــه كان - ومنهــــا -
هذه "أن بلدكم جملــــة موعظتــــه النــــاس وقال مــــن
وولدانها وحورها وجناتها أنهارها في الجنة تشــــبه
التكليف رفع اهللا كأن وهــــو بالجنة أخر وفيها شــــبه

عن أهل الجنة". أهلها كما رفعه عن
عن األيــــام بعض فــــي ومنهــــا أن الشــــيخ أبطــــأ
فلما فرادى, يصلون الناس فجعــــل صالة الظهر,
فيكم من "أما ويقــــول: يوبخهم جعل دخل المســــجد
األخيار التجــــار بعــــض رأى ثــــم تصلــــون خلفه؟",
فائتم الصالح" العبد بهذا نأتم "دعونا فقال يصلــــي
وال شــــديدا خجال التاجر فخجل والجماعة, به هو
الصــــالة تأخر من فــــرغ ولما الصالة يمكنــــه قطــــع
الصالة في تؤمنا أن ال بــــد له الشــــيخ خجال, فقال
قال يمكن ال فامتنع, فأصر عليه فقال هذا الثانيــــة
منه فاخذ للفقراء" تدفعــــه بمال نفســــك إذا "فافتد
وأعفاه الفقراء علــــى وفرقها أزيد أو مائتي شــــامي

اإلمامة. من

الذاتية: سيرته
المرســـومي" "فاضل الموقع ســـيرة ويحكـــي لنـــا

فيقول: الذاتية
من الخالص قضاء ديالـــى العراق مواليد أ -مـــن

علويين. عراقيين عربيين أبوين
الخالص قضاء من قرى في قرية ونشا تربى - ب
االبتدائية ودخل المدارس التعليمية فالحية عائلة فـــي
ثم العشرين من القرن الســـتينيات فترة في في القرية
المتوســـطة المدارس في االبتدائية أكمل دراســـته بعد
كلية بغداد جامعة دخل بعدها القضاء فـــي واإلعدادية
التدريس مهنة مارس ثم العربية من اللغة فرع اآلداب

. عربية لجميع المراحل لغة
واالجتباء) (الجذب حالة عـــن الموقع ثم يحدثنا

-: فيقول المدعي لهذا
فترة في وهـــو به المحيط الواقـــع ((بســـبب ظلـــم
وطاعة الحاكم البعث حزب وظلم الجامعية الدراســـة
قبل من وهـــو يراقب لنفســـه الضيق القوم له اشـــتد به
الواقع بتغير ورغبته تفكره ولكثرة األمني النظام قوات
سماه الذي إليه الالهي بالجذب عظيم بشيء مر ذاك
من إال منه يوصف خوضهـــا ال مرحلة وهـــي باالجتبـــاء
مرحلة من مرحلة أخر في اهللا . فاجتباه وعرفه تابعـــه
دخول مـــع متزامنة االجتبـــاء الدراســـة وكانـــت فتـــرة
في ونزولها الغرب قوات مجيء ومع الكويت بلد صدام

. الجزيرة)) ارض
سنتين  فترة باالجتباء االمتحان استمرت مرحلة
بعد فضله و وأعطاه أنـــاره اهللا بما بالعمل بدأ وبعدهـــا
من ظهر رباني إمام بصفة دعوته أعلن النظام سقوط
بالعمل وتوحيد اإلســـالم اإلصالح دعوته العراق ارض
الحنيفيـــة الملـــة بنـــور وبالعقيـــدة بالتوحيـــد الالهـــي

. المحمدية اإلبراهيمية

الطوائف بين الفتنة في كحاكم واضح أالن عملـــه
محافظة فـــي التوحيد طريـــق إلى يدعوهـــم بالعقيـــدة

. بغداد وفي ديالى
الرباني األمـــر بســـم وله االنترنيت على لـــه موقع
الخالص وقضـــاء وبغداد النجف فـــي عمل مؤسســـاتي
هـــذه المؤسســـات يتلخص وعمـــل مـــن قبـــل أنصـــاره
اللقاءات خـــالل من الناس بيـــن الرباني بنشـــر األمر
تتلخص إصـــدارات هـــذه مـــع النـــاس, وللمؤسســـات
و الداعي حقيقة مثل والمجالت بالنشـــرات والجرائد
الداعي. حقيقة ومجلة الداعي وأنصار الظهور صيحة
المهووس وفيما لهـــذا من كالم ماتقدم في نحـــن
تم فيما والنحوية االمالئية االخطاء تركنا سياتي منه
احد الدالئل لتكون هي كما استشـــهاد مواطن من نقله
اقتضى هلوســـاته لذلك وبيان المدعي هذا علـــى زيف

. التنبيه
نقول: هنا ونحن

االنتســـاب وقبول النســـب صحـــة _ علـــى فـــرض
تســـاؤل يأتي المباركة الشـــجرة لهذه من هذا المدعي
لسان على بالكذاب الموصوف جعفر كان كيف مفاده:

زكيًا؟!. والرسل االنبياء خاتم

ان أيمكن تولده؟ تاريخ لنا يذكر لم لم _ ونقـــول:
ما؟!. غاية التاريخ اخفاء في يكون

تاريخ أي المدعي ليس لهذا ان معي تلحظ وهل _
فكيف والعقيدة, بالتديـــن عالقة أو بالدين شـــخصي

هذا تاريخه الطويل إمامًا ربانيا؟!. بربك من يكون
الزمن, ذلك من مجتبى "المرسومي" كان وإذا _
الفاشي في ســـقوط النظام ما بعد دعوته الى فلم اخر

العراق؟!.
وبعض كالمـــه من مقاطـــع نقـــدم لكـــم واالن -
بشئ معلقين عليها اليه الموجهة االســـئلة اجوبته على

يسير.
كإمـــام المدعـــي: (إننـــا بدعوتنـــا    يقـــول
غافلون عنه الناس عظيمـــًا أمرًا فّي رباني
اهللا عندما اجتباني لنفسي خاصة وجدته
ولكن ما هـــذا قبل من كنـــت أدري إليـــه وما
ووصلت الكتاب فاســـتلهمت العذاب تحملت
نورًا أصبحت بأن العقاب من وســـلمت إلى الباب
ولجميع قال لي وعال الذي جل هللا عهدي وذلـــك أنجاز
بلى قلنا بربكم األصالب ألست في ادم عندما كنا بني
وحجة مقام والصفات بالنـــور باهللا لوجودي فإيجـــادي
طريق الوالية اهللا فـــي رضوان وذلـــك الناس هللا علـــى

هذا). يومنا إلى زمن ادم وفطرته من أمره هو الذي
نقول: وهنا

في اهللا حجة من بدال الزمان امام هذا هو هـــل _
نائبه؟ او هو وصيه كأن يكون شئ آخر هو ام االرض

هو امام فمـــن هـــذا العصر امـــام _ وان كان هـــو
العصر الذي سبقه؟

ام حجيته انتفت الســـابق مـــات ام _ وهل الحجة
شـــيئًا المدعي هذا دعوة لنا تبين لـــم حصل له شـــئ,

الخصوص؟ بهذا
من المســـلمين  أبناء الســـنة إلى - ومـــن نداءاته
...وإلى النــاس المســـلمين من أبناء الشـــيعة ... وإلـــى

-: أجمــعــين ...يقول
وبخاصة أجمعين أيها المســـلمون أخاطبكم فإني
أنا العراق . في (ديالى) أهل من وسطهم أنا اسُكن من
اهللا كإمام اجتباه أحد غيري اليوم وال اإلمام الربانـــي
وبالمسلمين العراق بأهل حلت التي الفتنة وسط رباني

. أجمعين األرض وبأهل

رباني إمام من لكم "بـــالغ
محمدية إلـــى فرقـــة يدعوكـــم 
فوز نجاة وال ال واحدة إسالمية

كالمه. انتهى بها". إال
"اال  نقـــول: وهنـــا  _
هـــذا باتبـــاع اال يتحقـــق الفـــوز
ال كل من ان أي الدعي المدعي؟
الهالكين,مع من سيكون يتبعه
دليل نصـــف ولو انه لـــم يقـــدم
ادعائـــه كما صحة مقنـــع علـــى
لالســـئلة اجوبتـــه ســـيأتي فـــي

ومنها: ". اليه الموجهة
س/ مـــاذا تقصد باإلمام
الواليـــة لديـــك  هـــل الربانـــي 
الدليل؟,ومـــن ومـــا التكوينيـــة

شهد لك باإلمامة؟ الذي
ذكره تعالى اهللا "بســـم ج:
أجيبك وقوته تعالى اهللا بحول

إمـــام رباني  ١ _ نعـــم أنـــا
من واهللا يجتبـــي اهللا اجتبانـــي

فأعطاني ينيب مـــن أليه ويهدي يشـــاء
الســـماوات هو ملكوت الذي نور القرآن
، وإشـــارات  ، خصـــوص   ) واألرض 
مشـــيئة بعد ربي بها أحياني ( وحقائق
عنها تعبر أن وتســـتطيع فيَّ علمها مني
به أتكلـــم ودليلـــي بالواليـــة التكوينيـــة
جاء الـــذي النور الن العقـــول مع أهـــل
وبخاصة الواليـــة نـــور هو بـــه األنبيـــاء
أهل  من خاصته مع به تكلم  Nمحمد
وهم فقط المنتجبيـــن وأصحابه بيتـــه

من به القـــرآن اهدي هو نور هذا ودليلي الذين فـــازوا
. ينمو هللا كان وما الناس يشاء من

 Qعلي بعده ومن باإلمامة بدأ Nمحمـــد ٢_ إن
فقط وأنا شـــهد لي وأصحابه وأهـــل بيته شـــهد له علي
وهم أنا وها وأصحابي بنـــوري تربو الذين أهل العقول
النـــاس لتنفع عقـــول مع أتكلـــم الناس كســـفينة بيـــن

. مستقيم صراط وتهديه إلى المستضعفين
وكالمنا جيـــدًا وراجع بالغاتنا هذا كالمنا تدبر
تعرض أو أن قبـــل إلينا كـــي تتبين وال بـــأس بالمجـــيء
الســـبيل إلى والهادي والموفـــق واهللا تحكـــم بالباطـــل

العالمين. رب هللا والحمد
محمد وأســـوتي ربي ثقتي الرباني اإلمام الداعي

كالمه. حبيبي. انتهى نبيه
هذا  من اجابة القارئ هل وجـــدت _ عزيـــزي
جميع معنا الســـائل,تابع ســـؤال على االمام الرباني؟
وجه واحد ســـؤال على جوابـــا تجد منه اجاباتـــه فهـــل

اليه؟.
رسل اإلمام احد انك تدعي انك هل صحيح س:-
لإلمام  رسول يوجد عندنا ال الشـــيعة الحجهQ ونحن
بالمراجع عالقتـــك فـــي زمـــن الغيبـــة؟ الكبرى..ومـــا

الكرام؟

وقوته تعالى اهللا بحول ذكره تعالى ج: "بسمه اهللا
أجيبك

فطرة وعرفت نفسي رباني عرفت إمام _ أنا أوال
اعرف فأصبحت به وأحياني نـــوره ربي غاية فأعطاني
نفسي على فأصبحت أوجب أين أين والى وفي أين من
األرض على أحدا أرى وال وأدلي عليه إليه أدعو باهللا أن

إال باهللا  قوة وال غيري
العلم نالوا لنـــا أباء هم الكـــرام المراجع ثانيـــًا_
ســـابقة في مرحلة وانتفعوا التحصيل فنفعوا من طريق
مرحلتهم اليوم قد نسخت نعتبرها التي مرحلتنا عن
من لهم ونبينه األمــــر هذا لهم نعــــرض ونحــــن مازلنا
فتح اهللا ألننا األرض خزائــــن على يجعلونــــا أجــــل أن
يتهموننا  أن مـــن يعافينا أن اهللا األمر بنا ونســـأل هذا
يشـــاء فضله من يؤتي واهللا لنا إبـــاء وهم أو يكذبوننـــا

. باهللا إال قوة وال
وأســـوتي ربي ثقتـــي الربانـــي الداعـــي اإلمـــام

حبيبي". نبيه محمد
شرعية حجة األعلمية يدعي س:-أن لكل إمام
على بقية االعلمية بها تّدعي التي هي حجتكم فما ،

العظام والمراجع األئمة
والسالم عليكم ... ذلك توضيح نرجو

تعالى اهللا بحـــول ذكـــره تعالـــى اهللا ج: "بســـم
أجيبك: وقوته

موقعنا أطلعت على انك قد كونك تقول الظاهر
دروس الموقع اإلطالع فـــي جيـــدا بذلك لـــم تتحقق
جميع إلى اإلمـــام من وبالغات كثيرة ومحاضـــرات
عن دعوة تتحقـــق كثيرة أســـئلة عن النـــاس وأجوبة
ويطرحها يظهرهـــا لـــو تدبرتهـــا حجة اإلمـــام فيها
ودروسه فنرجو كالمه خالل من الناس على اإلمام
اإلمام ساحة في بالحضور بأس جيدا وال المراجعة
الرباني دعـــوة اإلمام حقيقة على اإلطالع اجل مـــن
الناس ولكم لجميع والرشاد السداد اهللا من ونرجو
نبينـــا علـــى اهللا العالميـــن وصلـــى والحمـــد هللا رب

. أجمعين وآله محمد
وأســـوتي ربي ثقتـــي الربانـــي الداعـــي اإلمـــام

حبيبي". نبيه محمد
واألخالقي دليلكم العلمي والشرعي هو ما : س
إن الرســـل علمًا أتباعك عليهم علـــى الناس لتوجب

هي فما ا لنـــاس علـــى حجـــة واألوصيـــاء أصحـــاب
حجتك؟

تعالى اهللا بحـــول ذكـــره تعالـــى اهللا ج: "بســـم
أجيبك: وقوته

وعرفت فطرة نفســـي عرفت اليـــوم ذا وهـــا أنا
فوجدت نفســـي بذلـــك إال أكلف وال لـــه ربـــي مربيـــًا
عقول أثيـــر فبـــدأت الناس ال يـــرى نفســـي أرى مـــا
وال اهللا على وأدليهـــم ربهم وأذكرهـــم بعهد الناس
أو كآدم بأمري أنا وما أن يظلـــه اهللا أراد أهـــدي من

. ونذيرًا مبشرًا إال آدم بني
عليك نفســـك فطـــرة أن قد عرفت فـــإذا كنـــت
عرفه قد بإمام لك طريق أن يكون بد فال عهدا قديم
لتفي به تسير الغاية إلى بالربوبية وأوصله نفسه اهللا
الغاية وهو إلى الوصول بالفطرة اجل من اهللا بعهـــد
سبل عن تسألني وال ونوره صفات اهللا على الحصول
ضالون أصحابها فيها معك ومن أنت ســـرت مظلمة
الممدود محمـــد والحبـــل طريق مضلـــون فطريقنـــا
تبحث أن بعد عنه فأبحث منه الذي ما خلت األرض
وصلى العالمين رب هللا والحمد كفطرة نفســـك عن

. الطاهرين واله عليه اهللا

وأســـوتي ربي ثقتـــي الربانـــي الداعـــي اإلمـــام
حبيبي". نبيه محمد

نائـــب أو المهـــدي اإلمـــام أنـــت :-هـــل  س 
اإلمامQ؟؟؟

تعالى اهللا بحـــول ذكـــره تعالـــى اهللا ج: "بســـم
أجيبك: وقوته

إذا فأنا عن صفتـــي وعنوانـــي إذا كنـــت تســـأل
فيعطيك إلى الغاية يوصلك فطرة من نفسك عرفت
بكلماتي اآلن فعلت وقد باألمر أذكرك من وأنا النور
بهـــذا التذكيـــر وأجعلـــك هـــذه أن نفعـــت الذكـــرى
ملكوت تـــرى مســـتقيم صراط فـــي إذا ســـرت معي
بيده الذي (فسبحان أراه مثلما واألرض الســـماوات
الصفة بهذه وأنـــا ترجعون) ملكوت كل شـــيء واليـــه
يهدي واهللا يبحـــث عني للذي رباني إمام والعنـــوان
معرفة اهللا وعهد اهللا بعهد يشاء من يشاء ويضل من
الغاية السير إلى وبالفطرة فطرة مثلما قلت النفس
الظلمـــة ونار الجحيم من للنجاة اهللا بنـــور والغايـــة
هللا والحمد الشـــروط تلك من وأنا بشرط وشـــروط
وآله وعلى محمد اهللا على نبينا وصلى العالمين رب

. أجمعين
محمد وأسوتي ربي الرباني ثقتي اإلمام الداعي

كالمه. حبيبي. انتهى نبيه
من كثير إلـــى نحتاج - ال اســـلفنا وكما إننـــا -
مدعيها، وهلوســـة الدعوى هذه زيف الثبات العناء
من االحاديث جملة بذكر هذه متابعتنا اننا نختم غير
هذه صاحب ان العترة الطاهرة تثبت عن الشـــريفة
آخر  المامة بانكاره Nاهللا رســـول انكر قد الدعوى
هو  الحســـنQ كما بن البيتK الحجة اهل ائمـــة

اليه. الموجهة االسئلة على اجاباته ظاهر من
قال:  آبائه الصادقQ عن عن الدين كمال ففي
فقد ولدي من القائم انكر "من :Nاهللا رســـول قال
:Qاهللا عبد ابـــو قال المصدر نفس وفـــي انكرنـــي"
من المهدي وجحد وولدي آبائي من باالئمة من اقر
 Nمحمدًا وجحد االنبياء بجميع اقر كمن كان ولدي

ولدك؟ من المهدي ومن سيدي يا فقلت
عنهم يغيـــب الســـابع ولد مـــن قـــال: الخامـــس

تسميته". لهم يحل وال شخصه

: المقام موقع
علــــى  األماميــــة  يطــــّل المقــــام مــــن الجهــــة
المنتظــــر)، مقابل (شــــارع بـــــ الشــــارع المســــّمى
اإلمام إلى حرم المنتهي مدخل (شــــارع الســــدرة)
الخلفية الجهة من المقام يطّل الحســــينQ،كما
بجوار الحســــينية، نهر من اليســــرى علــــى الضفة
 Qالصادق إلى مقــــام اإلمام تؤدي التي القنطــــرة
يبعد ٢٠٠م شــــماًال، كما عنــــه بنحو يبعد والــــذي
الحســــينQ بنحو ٨٠٠ م  اإلمام عن حرم المقام

جنوبًا.
الحالية: العمارة وصف

ســــبع على للمقــــام الحاليــــة تحتــــوي العمــــارة
وصفها على نأتي الســــعة, وســــوف قاعات مختلفة

يلي: اليسار، وكما اليمين إلى من
بيــــت  ١ ـ القاعـــة األولـــى: وتحتــــوي علــــى
يقع القبلة جهة وفي داخلها من األصلي، المقــــام
وعرض١،٢٠م، ٢،٥م بارتفــــاع وهو المحــــراب
عليها كتب كتيبة يعلوه النحاس، مــــن وهو مصنوع
وفي أسفله دائري، بشــــكل الكريم القران آية من
يحوي جدار داخلها في الخالصة، الفضة من باب
ومن قرآنيــــة، آيــــة وســــطها نقوشــــات ذهبيــــة في
بالذهب مطلية وهي ،Kالبيت أهل أسماء حوله

الخالص.
ســــورة كتبت الداخل من القاعة وعلى جدران
القاعة قّبة هذه ويعلو الكربالئي، بالكاشــــي النبأ
المعمولة بالزخــــارف اإلســــالمية مرتفعــــة مزينة
آية حولها كتبت كمــــا أيضًا، بالكاشــــي الكربالئي

الكرسي.
أبواب أربعة على القاعة الثانية: تحتوي ٢ ـ
بيت األيمــــن يقابل البــــاب ومــــن الجهــــات األربع،
الثالثة، والباب القاعــــة يقابل المقــــام، واأليســــر
يفضي والجنوبي النساء، مصّلى يقابل الشــــمالي

ويدعى بباب السالم. Qالمنتظر شارع إلى
اســــتراحة  الثالثـــة: وهــــي دار ٣ ـ القاعـــة
عرضها يبلــــغ القاعات، أكبــــر للزائريــــن، وهــــي
ثالثة وتحتوي على ١٦م، نحو وطولها نحو٦,٣٠م
الثانية، القاعة على ويطــــّل الباب االيمن أبواب،
على والشــــمالي الرابعــــة، واأليســــر على القاعــــة

النساء. مصّلى
أخرى  استراحة دار الرابعة: وهي القاعة ـ ٤
نحو وطولها نحو٦,٣٠م للزائرين، يبلغ عرضها
على االيمــــن ويطل بابيــــن، ١٣م، وتحتــــوي علــــى

الخامسة. على القاعة وااليسر الثالثة، القاعة
ثالثة  على الخامســـة: وتحتــــوي ٥ ـ القاعـــة
الرابعــــة، القاعــــة علــــى أبــــواب، فااليمــــن يطــــل
على والجنوبي السادســــة، القاعــــة وااليســــر على
وهو مصنوع الفرات، بباب ويدعى الشارع العام,

١٤١٩هـ، تاريــــخ ُصنعه ســــنة من الخشــــب الســــاج
عليه، ُكتــــب كما نعمــــان) (الحاج وُصنــــع بجهــــود
ياصاحب عليك عبارة(الســــالم وُكتب عليــــه أيضًا

الزمان).
يســــار القاعة  السادســـة: تقع عن ٦ ـ القاعة
على وتحتوي المقام، بمضيف وتدعى الخامسة

للعاملين اســـتراحة اإلدارة ودار غرفة
هذه يســـار عن يوجد كما في المقام،
بمســـاحة١٥٠م صحية مرافق القاعـــة
مـــن مبّرة ١٤٢١هــــ وهي ســـنة شـــيدت
شبر راضي عباس المرحومين (السيد

وعقيلته).
مصّلى  الســـابعة: وهي ٧ ـ القاعة
الحســـينية علـــى نهـــر للنســـاء، تطـــل
للمقام، الخلفية الجهة في يقع والذي
نحو وعرضها بنحـــو٤٠م يبلـــغ طولهـــا
عشـــر ســـتة علـــى وتحتـــوي  ٢,٥م، 

ُشّباكًا.
المقام: زيارة ايام

سنويًا المقام إلى الزائرون يتوافد
ليلة وهي شـــعبان من النصف في ليلة
في وأسبوعيًا ،Qاألمر صاحب والدة

يوم جمعة صباح كل فيـــه الجمع، ويقرأ ليالي
عصر ذلك يـــزار المشـــهور، كما دعاء الندبة
يقدموا أن الزائرين عـــادة ومن بكثرة، اليـــوم
على وتوضع الشـــموع توقد النـــذور للقيـــم، ثم
حينها منظرًا فترى الماء، على "كربة" تطفو

المكان. تألق بنور يبهرك ساحرًا

كربالء في Qالمهدي اإلمام مقام

فقهائنا من
الغطاء(قدس سره) كاشف جعفر الشيخ

المجهر تحت

االخطاء ســــيأتي منــــه تركنا وفيما المهووس كالم لهذا مــــن نحــــن في ماتقدم
االمالئيةوالنحوية فيماتمنقلهمنمواطناستشهادكماهي لتكوناحدىالدالئل
. التنبيه اقتضى لذلك هلوســــاته، وافتضاح دعواه وزيف المدعي هذا علــــى كذب

اليوم غيري أحد وال الرباني اإلمــــام  أنا

؟ هلوسة ام حقيقة فاضل اِّـرسومي دعوى
تتمة



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

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

وكانت اآلتي:
رأى"   مسرحية "هو الذي _ ١

العدالة" في "صحيفة رصدنـــا كان اول
مقاال  ٢٠٠٦/١٢/٩ بتاريـــخ فقـــد نشـــرت
مسرحية رؤية البائس- المخّلص ) بعنوان

للمخلص) جديدة
تســـليط الضوء على يريد العمل وهـــذا
إذ والمخلّـــص, المنقـــذ مـــن يدّعـــي اّنـــه
المســـرحية مخرج ان الـــى أشـــار المقـــال
رأى) الذي (هو المســـرحي بالعرض تقدم
"بيت وتقديـــم فرقة تأليفه مـــن وهـــو عمل
المدرســـي الفـــن" على مســـرح "النشـــاط
للمخلص جديـــدة برؤية فـــي الناصرية"،
المخّلص يسميه ان المقال اســـتطاع الذي

البائس.
المرجعيات تجاوز قد المؤلف كان ولما
رؤيته محاوال تقديم الفكرة، لهذه الرئيسة
لهذه رؤيـــة العرض جاءت فقد الخاصـــة،
باب أغلقت جدا، مرتبكة رؤية الشخصية
باب وفتحت العرض مـــع التواصل الفكري
المفجوع,ذلك األب مع العاطفي التواصل
يفترضهـــا التـــي الن شـــخصية المخلّـــص
بوجودهـــا معروفـــة  شـــخصية العـــرض 
ابن فهو ، االجتماعـــي وتكوينها الواقعـــي
الشعبية، وهنا البيئة ونتاج الرجل العجوز
ينتظر ان نفســـه حتى األب ال يمكـــن ألحد
أو الشـــخصية, هـــذه من خالصـــا كبيـــرا
كل تحويل خارق للعادة مثـــل قيامهـــا بفعل
الناس كل ذهب أو مساعدة إلى ما تلمســـه
األخضر الرجل التي اخبر بها األمور )تلك

األب). تمناها أو
ينتظر ان الممكن من الذي فالخالص
أو فرديـــا مـــن هـــذه الشـــخصية خالصـــا
أحســـن تقدير لعدم ارتباطها في محدودا
من الفرار أو ان الهجرة إذ غيبية، بمرجعيـــة
غيبة كالتي يمثـــل ال قائم وضع مواجهـــة

الدينية. المرجعيات تطرحها
يوحـــي ان مـــا أراد واتصـــور ان هـــذا
"الرجل خـــالل شـــخصية من بـــه العـــرض
يمثل أقصـــى التقادير وهو فـــي األخضـــر"
أموالهم، ويسلب الجاهلين يســـتغل عرافا
محدد بدين ربطه إمكانية علينا يقطع مما
العرض حاول الذي اإلســـالم دين وخاصة
وشكل األخضر" "اللون بواسطة به اإليهام

المنارة. من القريب البناء
شيء" كل يعرف الذي "السيد مسرحية _ ٢

جاء فقد العراقية الصباح أما جريـــدة
(الضدية عنوان تحـــت مقاالتها في أحدى
و الدهشة إلـى الفنان تؤدي و بين الســـلطة
أحد ان "فنـــون" صفحة في الوعي) توليـــد

للموت يتعـــرض ان كاد مخرجي المســـرح
(السيد له كان بعنوان مسرحي  عمل بسبب

شيء). كّل يعرف الذي
المنقذ فكـــرة تتنـــاول وهي مســـرحية
يختفي, صـــوري مشـــهد في والمخّلص،
(ستراكون)بمرشة المسرحية بطل ويظهر
ابوابا ويفتـــح الجمهور بهـــا مبيـــدات يرش
اشـــارة الى الخارجي، الفضاء على مطلة

والفساد. من الظلم األرض تطهير
الجنة)) انتظار ((في فلم _ ٣

الكويتية" الـــرأي "صحيفة وقد نشـــرت
(في  بعنوان ٢٠٠٨/٢/١٨  مقـــاال بتاريـــخ
"التركي" الفيلم عنوان وهو الجنة) انتظار
الذيشارك فيالمسابقةالدولية "لمهرجان
وتدور أحداثه الدولي" القاهرة السينمائي
خالل من السابع عشر في القرن تركيا في
في يعيش (أفالطون) اســـمه سيرة رســـام
في رسوماته يمزج أن اســـطنبول، ويحاول

والغربي. الشرقي الذوقين بين
الى المخرج مـــن واضحة وفي اشـــارة

اآلخر. وفهم الثقافات امتزاج ضرورة
سينوغرافيا أفضل بجائزتي الفلم فاز
ذلك ايطاليـــا في وموســـيقى في مهرجان

العام.
حملها التي المنتظر المهدي فكرة وعن
"لم قائـــًال: الفلم مخـــرج الفيلـــم تحـــدث
أقصد ولم دينية، فكرة أي بالطبع أقصـــد
الثقافة فـــي المعروفة شـــخصية المهـــدي
المنقذ فكرة ولكنني اســـتوحيت العربية،
أن كما والتعذيب، بالظلم مليء عصر في
بأفالطون وال عالقة له ليـــس المنقذ ذلك

دانيال". بالنبي
عـــن فكـــرة االنفتاح وردا علـــى ســـؤال
يقصدها على الغرب، وهـــل كان المخرج
التي الفكرة الفيلم؟ قال: "هذه كتابة عنـــد
أحد األسباب كانت مهمة رســـالة أعتبرها

الفيلم، صنعت من أجلهـــا التي الرئيســـة
ال نصبـــح حتـــى فالبـــد مـــن فهـــم اآلخـــر
جدا مهمة أنها رأيت رسالة فهذه أعداء"،

الرسم". خالل من تبسيطها وحاولت
نراك)) ((متى مسرحية _ ٤

اللبنانيـــة األخبـــار حدثتنـــا صحيفـــة
مســـرحية  عـــن   ٢٠٠٨/٨/٢٢ بتاريـــخ
أنهـــا تتنـــاول فكرة مـــن ((متـــى نـــراك))
المعنى هو هـــذا المهدي", اإلمام "ظهـــور
فكرة يختزن أساسًا قد للنص الذي المباشر
نجدها التي ((المخّلص))عمومًا. وهي الفكرة
عند (ظهـــور المســـيح فـــي ديانات أخـــرى
الناصري ليســـوع الثاني المجـــيء اليهـــود،
الشاملة الرمزية وهذه عند المســـيحيين).

نصه. وكاتب العمل مخرج عليها يؤكد
اختصار (متى نراك؟)هو في ما وأبرز
حيث العامة مزاياه بأبرز الشيعي المجتمع
النســـاء هناك بفئتين: اخُتصـــر المجتمـــع
المهدي عـــودة ينتظرون الذين واألطفـــال

يعـــرف الـــذي المقـــاوم بإيمـــان. وهنـــاك
لحظات مـــن لحظة أي فـــي أّنـــه قد يلقـــاه

االستشهاد.
مسرحية ((ياقوت المحّبة)) _ ٥

اهللا لألناشيد رسول "فرقة موقع نشر
مســــرحية عــــن موضوعــــا االســــالمية" 
 ٢٠ بتاريخ عرضت التي المحبة) (ياقوت
تراجيدية مســــرحية ١٤٢٨هـ وهي رجــــب
بها المحبــــة" "ياقوت هادفــــة، اختتمــــت

.٢٠٠٧ لعام السابع الياقوت" "صيف
من األولى هي المسرحية هذه وتعتبر
"ياقــــوت المحبة" طيلة نوعها في مســــرح
قصة فهــــي الماضيــــة.. الســــنين الثمــــان
والمالحظات. الحوار على تعتمد بوليسية
توضيــــح المســــرحية حاولــــت وقــــد 
وضرورة االختالف بسنة اإليمان ضرورة
اآلخر والمذهــــب احتــــرام الــــرأي اآلخــــر
مع يتعامل .. وكيــــف ينبغــــي لإلنســــان ان
إلى المسرحية مشــــاهد ونّبهت  .. الناس

والحذر ضــــرورة توخــــي االنــــاة
، الدوائر بــــه ممن يتربصــــون
إليه الناس قد يكونــــون من أقرب والذين
قلوبهم في الحقيقــــة يحملون في ولكنهم

والضغينة .. والحقد نار البغض
اإلمــــام قضيــــة وأثــــارت المســــرحية

العالــــم  ان المنتظــــرQ وكيــــف المهــــدي
أجمعت ممن وهو قدومه ينتظر بأســــره
في اختلفت وإن االديــــان عليــــه جميــــع

.. تشخيصه
تيمورلنك)) ((هبوط مسرحية _ ٦

ضمــــن "مســــرحيون" منتــــدى نشــــر 
والسالم العنف وقضايا المســــرح موضوع
لنظريــــة  نقــــدا  ٢٠٠٩/١/١٤ بتاريــــخ
تناولتها العروض التــــي الواحد الكل فــــي
(هبوط مسرحية ان موضحا المســــرحية
المخّلص فكــــرة تبلــــور التي تيمورلنــــك)
حيث واحد) في الكل (نظرية على ارتكازًا
معتم كهف ألناس محصورين في المنظر
واألبخرة الغازات منه تنبعث األرض تحت
المجهــــول المخلّــــص ينتظــــرون وهــــم 

وبالغناء الناشد بالنوم لينقذهم مكتفين
لإلنتظار تصوير فيه (وهذا أملهم لتحقق

السلبي)
_ فلم ((٣١٣)) ٧

تناقلته ما ننســــى ال ان ينبغي واخيرا
موضوعات مــــن اإللكترونيــــة المنتديــــات
نسبة (٣١٣) حمل اســــم حول الفلم الذي
جنوده أو اإلمام انصار االعتقاد بــــأن إلى
عن الفلم هذا يحكي إذ العدد, بهذا هم
باإلمام, يؤمنــــون الــــذي بعض الشــــباب
حتى أو يؤمنون بأنه موجود.. ال لكنهم
شيعة بريطانيا,  من انتاج ولد, والفلم انه
وافغانستان. وباكستان الهند من وممثلوه
يبدو من رصدنا تقــــدم ما ومن خالل
كامنة فكرة أو المنقذ المخّلص أن فكــــرة
ذاته في ومستحكمة اإلنساني الالوعي في
كابر فهو وإن االنفكاك، وعدم بالمالزمة
خاضعًا يعود حتى يلبث فال الالمباالة في
مقتنع ألنه في نكبته، الخالص ملتمســــًا

إنقاذه. على قادرة قوة بوجود داخله في

والمسرح السينما اروقة في تتجول رصدنا
والسينمائية الرؤى المسرحية اطار في المخّلص لنا فكرة لتنقل

٥ المهدوي الرصد

تتمة



الجواهري:ـ حسن الشيخ هو من
محمد آية اهللا حســـن،نجل هو الشـــيخ
الرســـول، عبد الشـــيخ آية اهللا تقـــي، نجل
نجل آية اهللا شـــريف، الشـــيخ آية اهللا نجل
الطائفة شـــيخ نجل الحســـين، الشـــيخ عبد
الكتاب الجواهر"، "صاحب حســـن الشـــيخ
في مثلـــه يؤلـــف لـــم انـــه الـــذي قالـــوا فيـــه

اإلسالم.
النجف الجواهري في الشيخ حسن ولد

للميالد. ١٩٤٩ سنة األشرف
دراســـته مراحـــل وأكمـــل فيهـــا  ونشـــأ 
التي كليـــة الفقه آخرها وكان األكاديميـــة،

سنة١٩٧١. فيها تخّرج
الفقه الجواهـــري حســـن درس الشـــيخ
والمشاركة نشطًا في التدريس وكان ودّرسه.
األشـــرف النجف األدبيـــة في في النـــدوات
األدبية- والرابطة األدب الرســـالي، كندوة
عديدة، وديوان مناسبات في شعر القي وله

مطبوع.
(المكاســـب) الفقه فـــي درس لـــه حلقة
وله األصـــول) (كفاية وأخرى فـــي األصـــول
في الحوزوية المدارس بعض على إشـــراف

األشرف. النجف
فقهية خارج مؤتمرات عدة وشـــارك في

العراق.
المحاضرة محاور

التالية: المحاور المحاضرة تضمنت
الحجة: معرفة -١

البناء مسائل أهم من الحجة معرفة إنَّ
اهللا إلى الموصلة المقدمـــة ألنها العقائـــدي

تعالى.
الحجة: إمامة -٢

يحّدها  إمامة مطلقة ال هي Qإمامته إن
الذي نور اهللا فهي مكان، وال يحّدها زمـــان

جمعاء. للبشرية فهي يطفأ، ال
في الدين: المهدوية جذور الفكرة -٣

فكـــرة اإلســـالم فـــي فكـــرة المهدويـــة
الفـــرق جميـــع بهـــا  اعترفـــت ضروريـــة 
صميم مـــن نابعة وهي فكـــرة اإلســـالمية،

اإلسالم. دين
:Kالبيت اهل وفكر المهدوية -٤

المهدوية للقضية تفســـير يوجد ال حيث
إال بخصوصها الواردة الشـــريفة والروايات

اإلمامية. الشيعة يقوله بما
المحاضرة نص

فـــي بالحديـــث شـــرع ســـماحة الشـــيخ
من نحو المحاضرةعلى وإليكم محاضرته،

االختصار:
عبد أبـــي عـــن زرارة فـــي الكافـــي عـــن
وهو  المنتظـــر وهـــو زرارة اهللاQ قـــال: يـــا
يقول, من منهـــم فـــي والدته, الذي يشـــك
(مات حمـــل يقول ومنهم مـــن مـــات ابـــوه,
يقـــول أنه ولد من ومنهم حمل), ابوه وهـــو
زرارة يا قـــال: ابيه بســـنتين, ثم قبل موت
بهذا الدعاء: فـــادع الزمان هذا ان ادركـــت

الحديث) نفسك... عرفني اللهم
اإلمامQ ان  لنا يبين الحديث هذا في
مســـائل أهم من الخلق على الحجة معرفـــة
الموصلة المقدمـــة ألنها العقائـــدي؛ البناء

يقولون: Kواألئمة تعالى, اهللا إلى
لوالنا اهللا، عـــرف اهللا، بنا عرف "بنا

اهللا." عرف ما
عـــرف اإلمـــامQ: بنـــا يقـــول وحينمـــا

يعنـــي ، هللا األئمةا بذلـــك

وإمـــام والرســـولN؛ ألن الرســـول خاتـــم
وهو راسهم على فهو .Nنبوته إلى باإلضافة
ال حقيقية معرفة اهللا معرفة وان .Qاولهم

إال عن طريقهم. تتم
اهللا بيننا وبين االرتبـــاط هي فاإلمامـــة
اإلمامة ان ســـبحانه وتعالـــى وبهـــذا يتأكـــد

المطلب. أصل
الشيعة غير قواعد تنهدم النظرية وبهذه
اإلمامة بأن يقولون ال الذين اإلمامية، هؤالء
الكريمة واآلية تعالى، اهللا قبل من منصوبة
فإن وعليه أئمـــة)) منهـــم تقـــول: ((وجعلنا
وليســـت باالنتخاب وليســـت بالجعل اإلمامة
أئمة)) منهـــم جعلنا )) والقـــول باالدعـــاء،
قد الرســـل مع كانوا الذين يعنـــي اّن هـــؤالء
التي هذه األطروحة أئمة، جعلنا جعلناهـــم
زمان في تكون التي اإلمامة أي اإلمامة، في

مخصوص. مكان وفي مخصوص،
الصغيرة، اإلمامـــة هـــذه وهنا نقـــول:
إذن جعـــل، فكيـــف إلـــى الخاصـــة تحتـــاج
الرسول بعد تكون التي العامة اإلمامة مطلق
وال جمعاء للبشـــرية هي الخاتمN، والتي
تحتاج أال مـــكان، يحدها وال زمان يحدهـــا
وليســـت تعالى اهللا قبل من تكون مجعولة أن
أن نريـــد مـــا وهـــذا  بانتخـــاب او بادعـــاء،

نثبته.
صلوات المهدي اإلمام نزور حينما إننـــا
الزيارة فقرات ضمن ومن نقول عليـــه، اهللا
((السالم  العبارة هذه Kاالئمة عن الواردة
ويعني:- يطفأ)) ال الـــذي اهللا نور يا عليـــك
الذي اهللا ر نو أيها المهدي يا عليك السالم

يطفأ. ال
الكريم القـــرآن إلى نأتـــي وإننـــا حينما

يقول: وتعالى سبحانه اهللا نرى ان
ِبَأْفَواِهِهْم اهللاَِّ ُنـــوَر لُِيْطِفُؤوا ((ُيِريـــُدوَن
الَِّذي ُهَو * اْلَكاِفُروَن َكِرَه َوَلْو ُنوِرِه ُمِتمُّ َواهللاَُّ
لُِيْظِهَرُه اْلَحـــقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى َرُســـوَلُه َأْرَســـَل
آية وفي اْلُمْشِرُكوَن)) َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى
ُيْطِفُؤوْا َأن ((ُيِريُدوَن قال: عزمن يقول ثانية
ُنوَرُه ُيِتمَّ َأن ِإالَّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاُّ اهللاِّ ُنوَر
َرُسوَلُه َأْرَســـَل * ُهَو الَِّذي اْلَكاِفُروَن َكِرَه َوَلْو
ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحـــقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى

اْلُمْشِرُكوَن)). َكِرَه َوَلْو
التي الزيـــارة في جاء ما بيـــن أتـــرى ان
((السالم  عبارة أي Kاألئمة قبل من جاءت
اآلية وبين يطفأ)) ال اهللا الذي يا نور عليـــك
ُنوَر لُِيْطِفُؤوا ((ُيِريـــُدوَن تقول التي القرآنيـــة
هو أم اتفاق هذا فهل مشتركًا، أمرًا اهللاَِّ))

القرآن؟.. من إعجاز
فاإلمام إعجـــاز، بال شـــك انه نقـــول:
لم ومن يطفـــأ، ال الـــذي المهـــدي نور اهللا
ذلك إلطفاء يســـعى فهو مهدويًا اماميًا يكن
َوَلْو ُنوِرِه ُمتِـــمُّ "َواهللاَُّ النـــور، والقرآن يقول:

اْلَكاِفُروَن". َكِرَه
بل اتفاق، بين االمرين فبالتأكيـــد ليس

إعجاز.
رســـول بعـــد نحـــن نعتقـــد بـــأن األئمـــة
أولهم قريـــش، من كلهم عشـــر، اهللا اثنـــا
بن  الحجة المهدي عليQ وآخرهم اإلمـــام
األدلة وعليهـــا عقيدتنا الحســـنQ، هـــذه

.Nاهللا رسول سنة هي التي الروائية
إســـالمية فكـــرة المهدويـــة وفكـــرة 
الفـــرق جميـــع بهـــا اعترفـــت ضروريـــة، 
روايـــة آالف ســـتة اإلســـالمية،وهناك
في الصافي" اهللا لطـــف يذكرها..."الشـــيخ
ان على تـــدل منتخب األثـــر- كلها كتابـــه-
وقلّما اإلســـالم. دين صميم مـــن المهدويـــة
الهائل العدد واحد مثل هذا موضوع في تجد

الروايات. من
ضد متعصب مـــن هـــو حتى إننـــا نـــرى

يقول: تيمية)) ((ابن مثل اإلمامية
خروج على يحتّج بها "إّن األحاديث التي
داود أبو رواها صحيحة"، أحاديث المهدي
ابن حديث ومن وغيـــره، واحمد والنرمذي
من يبق وغيـــره كقولهN: ((لو لـــم مســـعود
اهللا ذلك اليوم لطـــّول واحد إال يـــوم الدنيـــا
يواطئ اســـمه مني رجـــل حتـــى يخرج فيـــه
كما ملئت وعدًال قسطًا األرض يمأل اسمي،
H قال:  ســـلمان رواية وفي ظلمـــًا وجـــورًا))
يـــا ولـــدك ((مـــن أي
:Nرسولاهللا؟قال
هذا، ولدي ولد من
كتـــف علـــى وضـــرب 
وقـــد  .((Qالحســـين
حديث فـــي ورد أيضـــًا
االســـكافي: أبـــي بكـــر
كـــّذب مـــن  ((قـــال 
فقـــد كفـــر، بالّدجـــال
كـــذب ومـــن 
فقـــد بالمهـــدي 

كفر)).
بأن تقول العالم نظريـــة في فهل توجـــد
عشر غير نظرية اثنا اهللا رســـول بعد األئمة

اإلمامية؟
فقال: الســـّنة اهـــل لقـــد صـــرح بعـــض
وليس تفســـر يمكن أن ال "إن هـــذه الروايات
النظرية تقوله على مـــا إال صحيح لها وجـــه

اإلمامية."
الســـنة من أخذناه قـــد إذن مـــا اخذناه
مـــن تراثنا نحـــن- القضية النبويـــة وليـــس
إسالمية، ضرورة المهدوية ان تقول: األولى
 Kاألئمة أي - أنهـــم تقول التي واألخـــرى

قريش. عشر وكلهم من اثنا
قد الروايـــات هـــذه إن يدعـــي البعـــض
مأزق فـــي ألنهـــم وقعـــوا اخترعهـــا الشـــيعة
 Qالحســـن العســـكري اإلمـــام باعتبـــار إن
يوص ولم ســـنة ثمان وعشـــرون مات وعمره
اإلمامية الشـــيعة فاخترع ولد، له يكن ولـــم
يموت ال اإلمام الرواية، ألن عندهم ان هذه
ولد لديه يكن لم فلما ولده، إلى يوصي حتى

المقالة. هذه اختلقوا قد فالشيعة
إن هـــذا االّدعـــاء: بـــإزاء ونحـــن نقـــول
عملي اثنان فكري،واإلرهـــاب إرهاب هـــذا
إذا مات اإلمام للشـــيعة مأزق فأي وفكري،
كان  ولـــد؟ له العســـكريQ وليس الحســـن
اإلمـــام هـــو ان يقولـــوا ان بامـــكان الشـــيعة
،Qالحســـن العسكري اإلمام اخو أي أخوه
إمام،واإلمام  Qالحســـن اإلمـــام كمـــا ان
الشيعة  أراد فإذا أيضا، الحســـينQ إمام
اإلمام فسيقولون ان المأزق يخرجوا من أن

إذن؟ ذلك لم يقولوا فلماذا أخوه،
فال غاب، وقـــد ولده اإلمام ان وقالـــوا

مأزق. وال قضية هناك
تفســـير لتلـــك يوجـــد ال والنتيجـــة انـــه

ما يقوله الشيعة اإلمامية. إال الروايات
الســـنة من اإلنصاف جملة من أهل وان
هو المهدي بـــأن واعترفوا ذلـــك قـــد ذكروا
منهم ،Qالعســـكري الحســـن الحجـــة بن
الفتوحات فـــي العربي" بـــن "محيـــي الدين
بـــه بشـــر الـــذي ان المكيـــة- حيـــث ذكـــر
الحسن العسكري-  الحجة بن النبيN هو
ان الثانية من الكتاب نجد في الطبعة ولكننا
حذفت حذف-أي قد عربي، ابـــن ما ذكره
،Qالمهدي نسب اإلمام التي تؤكد العبارة
السنة كانوا نسوا ان علماء من حذفوها لكن
في المكية الفتوحـــات عن العبارة قد نقلـــوا
في حذفها كتبهـــم..وان في األولـــى طبعتها
ان خيانة لخيانـــة كبـــرى- طبعـــات الحقـــه

ذكر؟. بعد ان كتابه من رأي عالم يحذف
"الشعراني" في أيضًا االنصاف اهل ومن
الحمزاوي" " ومنهـــم والجواهر" "اليواقيت
في الصبان" ومنهـــم" األنوار" في "مشـــارق
ابن ســـبط ثـــم" الراغبيـــن" كتاب"إســـعاف
ثم الخـــواص" تذكرة كتابـــه" في الجـــوزي"
"الفصول كتابه في المالكي" الخشـــاب "ابن
فـــي الحنفـــي" النجـــار المهمـــة" و"محمـــد
اعترفوا هؤالء كل الخطـــاب،" كتابه"فصل
النبيN هـــو الحجة بن  بشـــر بـــه ان الذي

.Qالعسكري الحسن
الدليل, الحجة, وهذا هـــو فهـــذه هـــي
النبوية وبالّســـنة النبوية, الســـنة وكان من

كل االشكاالت. تنتهي
وبركاته. اهللا ورحمة عليكم والسالم

اإلسالم المهدوية ضرورة في
الجواهري الشيخ حسن لسماحة

المكتبة وتحتفظ هذا
السمعية والمرئية للمركز
للشـــيخ بمحاضـــــــــــــرات
على مســـجلة الجواهـــري
وأفالم صوتيـــة اشـــرطة
وأقراص كاســـيت فيديـــو

كاآلتي: وهي ليزرية،
في ضرورة المهدوية -١

ج١. اإلسالم/
في ضرورة المهدوية -٢

ج٢. اإلسالم/
المهدي ٣- مولـــد اإلمام

شعبان. ١٥ ج/١/
المهدي ٤- مولـــد اإلمام

شعبان. ١٦ ج/٢/

ذات المراكـــز بيـــن التنســـيق مـــن أجـــل إيجـــاد
أكثر شـــعبان من النصف احتفـــاالت الصلـــة، وجعـــل
الطبقات، ومـــن مختلف الناس بين فائدة وانتشـــارًا
لإلمام العالميـــة للنهضـــة مناســـبة ولتوفيـــر أرضيـــة

. Qالمهدي
لولي والعاشـــقين المنتظرين يأمـــل المركز مـــن
وأصحاب الثقافيـــة العصـــرQ، و مـــن المؤسســـات
الحصول في الجهد وبـــذل التكاتف والتعاون، الفكـــر

.Qوتوجه وعناية اإلمام المنتظر رضا على
العتبـــات ومشـــرفي العلميـــة الحـــوزات فإلـــى 
والهيئـــات والمواكـــب المســـاجد المقدســـة وخطبـــاء
ومعدي ومقدمي والوعاظ الخطباء الدينية وجمعيات

والمحلي. العراقي التلفزيون في البرامج
إلى إحياء: الكل مدعوون إن

(Qاإلمام المهدي (أسبوع
العصرQ أكثر  إمـــام والدة أيـــام لجعل والتهيـــؤ

وبهاًء. ورونقًا حيوية
المشروع: أهداف

اإلمـــام  باســـم احتفالـــي أســـبوع تعييـــن   _  ١
بأن األســـبوع، لهذا المهـــديQ، وجعـــل خصوصية
.Qبه المرتبطة بالقيم للتعريف الجهود فيه تكرس

له  األرضية إقامة النشاط وتهيئة على _ العمل ٢
الحكومية، الستقبال والمؤسســـات الناس عموم عند
ما غرار على وإحيائه شعبان من النصف يوم مناسبة

عاشوراء. مناسبة في يجري
الجامعة  والمعارف العلوم بمستوى النهوض _ ٣
االحتياجات يناســـب باإلمـــامQ، وبمـــا المرتبطـــة

عامة. للناس والثقافية الفكرية
األمة  بين المحبة أواصر ٤ _ العمل على تمتيـــن
به واإلمـــام المنتظرQ، وذلك بالتمســـك بالتوســـل

األصيلة. المهدوية المعارف على واإلطالع وندبه،
وبـــث األمل،  والســـرور، الفـــرح ٥ _ نشـــر جـــو
المجتمع، فـــي العقيـــدة الثبـــات على والدعـــوة إلـــى
وســـيرة وأحاديث الكريم القرآن على باالعتماد وذلك

.Qوالطهارة العصمة بيت وأهل Nالنبي
العامة  للفعاليات الصحيح والتوجيه التنظيم _ ٦
مرتبطة ومتناســـبة وجعلها المناســـبة هذه في إحياء
على المعصومينK، والتركيـــز الخاص مع ســـيرة
والتفريط اإلفـــراط عـــن أدائها فـــي أن تكـــون بعيـــدة

والخرافات. والتحريف
مختلف  بين والتنسيق للتعاون السبيل إيجاد _ ٧
والحكومية والشـــعبية والدينية الثقافيـــة المؤسســـات
من متكونة هيئـــة مثل (تشـــكيل المهدوية فـــي موضوع
والبلدية،و المحافظة ومدراء التربية مجلس أعضاء
إلبراز الجهود تكثيـــف أجل من جمعة المدينة) إمـــام

صورة. بأبهى المناسبة
المشروع: خصوصيات

لكل  والبرامج الفعاليات وشمولية ١ _ الشـــعبية،
المجتمع. قطعات

خاصة،ألهمية  العناية بالشباب، واألطفال _ ٢
المهدوية. في ميدان المستقبلي وحضورهم دورهم

تتمتع  وما العامة، المشاركة من ٣ _ االســـتفادة
الحكومية والمؤسسات والشعبية الدينية التشكيالت به

للمشروع. المؤثر التنفيذ أجل من إمكانات من
والعقليـــة  العلميـــة األســـس ٤ _ التأكيـــد علـــى
والروايات المباركة، محكمات اآليات المستنبطة من
مجالس  بالوجـــود المبارك للحجـــةQ في المرتبطـــة

االحتفال والسرور.
هذا األسبوع:  يقدم في ما

بيـــن تأثيـــرًا أكثـــر  البرامـــج جعـــل  أجـــل  مـــن 
من فإنـــه فيهـــم، االنتظـــار) النـــاس ونشـــر (ثقافـــة
أبعادها (في التاليـــة الموارد إجراء المناســـب
واألخالقية والعلمية، والمعنوية، التبليغيـــة،

واالجتماعية):
عقد وتوسعة مجالس  _ ١
الفـــرح ومحافـــل
مـــن والســـرور
(محاضرات،

و...). وشعر، ومدح،
والتهنئة.  التبريـــك محافـــل ٢ _ عقـــد وتوســـعة

.Qاإلمام باسم والهدايا الحلوى وتوزيع
ونصب الالفتات  والميادين تزيين الشوارع _ ٣

هذه تبين عظمة التي والبوســـترات والملصقات
ومحبة معرفة مـــن تزيد المناســـبة،وبالتالي

.Qاإلمام
المقدســـة العتبـــات وتنويـــر 

الملونة. بنشر األضوية والحسينيات
(نســـيم  مشـــروع إجـــراء  _  ٤
بحملـــة بالقيـــام  وذلـــك االنتظـــار) 
المقدســـة وتعطير،العتبات تنظيـــف
الزهور ووضع والحسينيات والمساجد

فيها.
واحد  علم لنصـــب ٥ _ الترويـــج
أحمـــر مزيـــن لـــون ذا وحبـــذا لـــو كان
يوضع ،(Qلثارات الحسين بعبارة (يا

للتذكير والمحـــال المنـــازل على أبـــواب
المباركة. المناسبة بهذه

للتعريـــف  مؤتمـــرات عقـــد   _  ٦
النموذجية والفعاليات والمساعي بالمنجزات

المهدوية.
الثقافيـــة  والمجالـــس النـــدوات عقـــد   _  ٧
المهديQ في المســـاجد،  اإلمام التخصصيـــة فـــي

وإحياء العلمية، والجامعات والمدارس، والمراكز
مهدوية. وأدبية شعرية ليلة

والنشـــريات،ما  للكتـــاب ٨ _ إقامـــة معـــرض
اإلنترنت بعناوين والتعريف .Qباإلمام منهـــا يتعلق

باإلمام الصلة ذات والمعتمدة المناسبة والكتب
المختصة الكتب إهـــداء المهديQ. كذلك

واألحـــداث  للشـــباب بـــهQ وباألخـــص
واألطفال.

(بوســـتر)  وتوفيـــر تهيئـــة  _  ٩
والتأكيـــد شـــعبان، النصـــف مـــن
الموعود اإلمـــام موضوع على فيـــه
العقائدية،  والقائمQ (بأبعـــاده
والسياســـية واألخالقيـــــــــــــــــــــــــة
توزيعـــه ومـــن ثـــم واالجتماعيـــة)

مليونية. بأعداد ونشره
علمية،  مسابقات إجراء _ ١٠

وشـــعر، رســـائل، فنية (من ثقافية،
وأطروحات، أدبية، وخط، ومقطوعات

،Qاإلمـــام توصيـــف فـــي و... ورســـم 
و...). العالمية والحكومة واالنتظار،

اللوح  إهداء مـــع رياضية مباريات ١١ _ إجـــراء
فاطمة). (مهدي باسم الذهبي

(إنشـــاء)  كتابة إلى المدارس طلبة ١٢ _ توجيه
.(Qالمهدي اإلمام إلى عنوان(رسالة تحت

نشرات  على إصدار الطالب وتشـــجيع ١٣ _ حث
المناسبة. تخص جداريه

المدارس،  فـــي االنتظـــار ١٤ _ إطـــالق جـــرس
التكبيـــر التهنئة،كذلـــك وتبـــادل بالفـــرح، إيذانـــًا 

الفرج. دعاء وقراءة المناسبة بهذه والصلوات
في  الدروس مـــن ســـاعة واحدة ١٥ _ تخصيـــص
طبع وأيضـــًا بالمناســـبة، لالحتفـــال هـــذا األســـبوع
باســـم المزين األســـبوعي الـــدروس وتوزيـــع تقويـــم

المدارس. طلبة على Qالمهدي اإلمام وأحاديث
اإلمامQ بصورة  لظهور الفرج دعاء قراءة _ ١٦

المساجد. في جماعية
دعاء  ومركزية لقراءة عامـــة مجالس ١٧ _ عقد

آل ياسين. الندبة وزيارة
المقدسة  العتبات في ليلة ١٥ شعبان إحياء _ ١٨

المناسبة. األدعية الواردة بهذه بقراءة
الجيب)  (بقيـــاس العهد دعاء ١٩ _ طبـــع وتوزيـــع
بعد يومـــًا أربعين قراءتـــه علـــى بيـــن النـــاس والحـــث
رجب، المباركة األشـــهر في (خصوصًا صالة الفجـــر

ورمضان). وشعبان،
االســـتغاثة  صـــالة إقامـــة علـــى الحـــث   _  ٢٠

الدينية. التعاليم أساس على Qباإلمام
كالجامعات  المناسبة األماكن الدعوة لتسمية _ ٢١
والمنظمات الخيرية والســـاحات والشـــوارع والمدارس

.Qاإلمام المهدي وكنى وألقاب بأسماء
للفنـــون معـــرض ٢٢- إقامـــة
االنتظـــار): روح ) وتحـــت عنـــوان
القضيـــة أبعـــاد تجســـد فيـــه

المهدوية.

اإلطعـــام   _  ٢٣
.Qوذكراه باسمه

لمن  الهدايا إهداء _ ٢٤
ونرجس. مهدي أسماؤهم

مـــن  االســـتفادة  _  ٢٥
المحليـــة، التلفزيونــــــــــــــات
مخصصة برامج ببـــث وذلك
هذه إلحيـــاء لدعـــوة النـــاس
الوحدة روح وبث المناسبة،

العراقيين. بين
التعريـــــــــــــــف   _  ٢٦

بهـــذا االحتفـــال الموســـع
وطني احتفـــال علـــى انه
أية عـــن بعيـــدًا ودينـــي 

فئوية. متعلقات
مركزالدراسات

لتخـــــــصصيـــة ا
اإلمـــام فـــــــــــي

Qالمهدي

المحاضرة المهدوية٦

تتمة



القاطع الموثـــق والدليل الكالم أن ال شـــك
كيـــد ويـــرد الحـــق يدحـــض الباطـــل وينصـــر
علميـــة بلغـــة الـــذي يكـــون األعـــداء، الـــكالم
أن يستطيع صائب ال ســـليمة وأســـلوب منطقي
ويبقـــى المعانـــد، يدحضـــه أو يـــرده الجاحـــد
منوطًا يدعو إليه مـــا به وتطبيق اإليمان جانـــب
ال لكنه الحق عـــرف عالم من فكم بالمقابـــل،
أو لمصلحة داخلـــه في ونوايا لغايـــات يعمـــل به

دنيوية ومنفعة سريعة.
يخاطب فهو هذا غير يعمله االدب ما لكـــّن
ويدغدغ المشـــاعر ويداعب الحـــسَّ والوجـــدان
مرغمة طائعـــة قيادها إليـــه العواطـــف لتســـلم
ســـطور قراءة عند نشـــاهده ما وهذا بلحظات.
او قصيرة قصـــة او شـــعرية قصيدة أدبيـــة من
تدمع، نـــرى العين ما مقالـــة ادبية، ســـرعان
ما هذا في عالـــم آخر، يهيم والقلب يخشـــع,
من منهجًا بـــاالدب المهـــدوي دعانـــا أن نلتزم

المهدي)). ((صدى جريدتنا مناهج

أدبية إضاءات

الذي األول المهرجان الشعري قصائد من
اإلمام في التخصصية الدراســـات مركز أقامه
في النجف  شعبان/ ١٤٢٦ هـ / ١٢ في المهدي

األشرف.
الصاحب عبد مّال أحمد
الكوت/ داموك.

الهوى من الّطاهراِت الُحجوِر ابَن يا
هاديها ُهُمو أبو الذين واْبَن

التي وبالكبرى الّصغرى.. بالغيبِة
سّيدي ُيْنهيها طالْت.. وضْوؤك

سّيدي أّنَك لِْلقالين َأْقَسْمُت
ُيْنجيها عْصري.. واّلذي وإماُم

طلعٌة َوَهَتْفُت بالّطاغين أّنك
َتْعلوها الهدى ِسَمُة َحْتمّيٌة..

إعادًة فيَك للّتاريخ َوِبأّن
وال َمْعتوها جّبارًا تأِو لم

َخْلُق حضارٍة لكّنها للّشْرق
َتْتلوها ارهاصٌة َوِلَغْربهم

الـ وأزهِد العسكري الّنقي اْبن يا
ُتْعطيها التي ُيمناَك ّزّهاِد..

بما َتْسَتْحِضُر المدنية العظمى..
َتْبنيها ِلَكْي ِعْلٍم ِمْن أوِتْيَت

َأْمرها َوُمْحَكِم التَّْقوى.. ِبَنزاهِة
َذويها َوَبْأِس ُقْدرِتها.. َوعجيِب

بدَّلوا سادٍة ما سّيدًا مْن يا
َأْهليها في الثََّرواِت َحّرموا أْو

َحقُل ُمَسّبٍح شعبان الّنْصُف ِمْن
َيْرجوها غدًا نافلٍة وُمقيم

حضرٍة وّهاجٍة ومرّتٍل في
تيها َوَيْسطُع َيْمَلُؤها بالّضوِء..

صادٍق قْلٍب َدَعواِت وُمرّدٍد
َيهديها فاْنبرى عشُقَك.. أْدماُه

بَشْمِسِه العبِق الحضوِر لَِبهاِئَك
داجيها.. َدجا لّما َوِبَبْدِرهِ..

ميثاقُه آخٍذ َمقالَة ُيْزجي
َيْعنيها: أتى ُمفِصحًة.. ليقوَل

محّمٍد َصْوُت المهديُّ ألقائُم
يخفيها ال البيضاُء دعواته

بالهدى الضاللِة َأْهَل أتى لّما
َتْسفيها أْحالِمِهم مْن فاْقَتصَّ

الّسماء.. مليئًة وأقاَم مائدَة
فاديها ُيديُمها بالَطّيبات..

أرواَحهم أْرخصوا َبْيٍت َأْهِل ِمْن
ُيْؤذيها ناكٍث ِمْن لها.. ثمنًا

قصيــــــــدة
بالفيوض تدثّر من يا

التحرير هيأة
آية اهللا الديني المرجع سماحة قصة نقلها
ظله) (دام الخراســـاني وحيد العظمى الشـــيخ
لطلبته ١٤٠٤هـ ٢١/ شـــعبان/ يوم حكاها وقد
وقال المقدسة قم حوزة في درســـه في محضر
السيد المرحوم من سنة أربعين قبل سمعها إنه
وكان واســـطة، من دون الكســـائي غـــالم رضا
الصدق مـــن عالية درجة فـــي رجًال الكســـائي
الخراساني الشيخ وأضاف والعدالة، والتقوى
قال: القصة هذه له نقل لما الكسائي السيد أن
أجد ولم الحادثة علـــى أربعون ســـنة لقد مرت

للخادم أثرًا.
مدرسة في طالبًا كنت لّما الكسائي: يقول
المدرسة خادم هذه كان بمدينة تبريز، دينية
التقـــوى أهـــل ومـــن متواضعـــًا رجـــًال مؤّدبـــًا
واالجتماعية الفردية بوظائفه يعمل والصالح،
عجيبة، روحيـــة ذا وكان بصـــدق وإخـــالص،
الكتمان، وهو شديد كثير الســـعي الكالم قليل
كان لكنه مسؤوليته تنظيف المدرسة كانت وإن
أيضًا دون حجرهـــم تنظيف فـــي يعيـــن الطلبة
وأحيانًا بـــل ثمنًا، أو مكافأة منهـــم أن ينتظـــر
أحدهم أّن رأى وإذا أيضـــًا ثيابهـــم كان يغســـل
متوسًال إليه تقّدم حاجة لشـــراء الذهاب يريد
به وبلغ الخدمـــة، هـــذه بتقديم أن يســـمح لـــه
حوض من إبريق الماء يمأل كان أنه إلى األمـــر
لئّال يتعّنى الخـــالء بيت ويحمله إلى المدرســـة
وظائفه من تكن لـــم كلها وهذه ذلك، الطلبـــة
بصفاء بذلك يقـــوم وكان كخادم للمــدرســـة،
في حّبه بذلـــك فيزرع النية النفـــس وإخـــالص

التواضع. ويعّلمهم الطلبة قلوب
حجرتي خرجُت من ليلة منتصف ذات وفي
رأيت نورًا عجبًا! شيئًا فرأيت إلسباغ الوضوء،
الكهرباء تكن ولم الخادم. حجـــرة في روحانيًا
وتقّدمت بشّدة، األمر حّيرني عرفت بعد، قد
ما أرى، حقيقة الكتشف الحجرة نحو خطوات
الخادم بيـــن يتردد كالمًا ســـمعُت فلّمـــا قربُت

وبين ورجل آخر.
أوّد أكن لـــم جهة فمن أمـــران، فنازعنـــي
أخرى جهة ومن عليه، ألفهم ما يقال الدخول
ذلك كان قلبـــي، إذ في االســـتطالع حبُّ َقِوَي

يجذبني. و يبهتني النور

الباب، حتى وصلت خطوات أخرى فدنوُت
اّما خافت، الخادم يتكلم بصوت أسمع فصرت

الطرف الثاني فلم ُأمّيز كالمه.
صوتهما دون إلى أســـتمع في حيرتي وقفت
الصوت انقطـــع وفجأة يقوالنـــه، ما أن أفهـــم
طويًال، أصبـــر فلم العجيـــب، وذهـــب النـــور

فطرقُت الباب فورًا!
َمن؟ الخادم: قال

الباب. افتح (فالن) أنا قلت:
وســـألته: هل عليه فســـّلمُت فتـــح البـــاب،

بالدخول؟ لي تسمح
تفّضل. قال:

أر لم ولكّنـــي وجلســـت، دخلـــت الحجـــرة
مألوف. غير شيئًا أجد ولم غيره، أحدًا

أمر؟ من هل سألني:
شخص؟ تتكّلم مع كنَت هل قلت: ال، ولكن
هنـــا؟ يحـــدث كان قـــل لـــي الحقيقـــة، مـــاذا
هنا اآلن ليأتوا الطلبة ُأنّبه فسوف وإال أخبرني

الحال! واقع عن بأسئلتهم ويمطروك
هذه الليلة، جرى ما لك اني سأحكي قال:

ذلك ألحد. تحكي أن ال بشرط
الشرط. قبلُت قلت:

عاهدني الجمعة، يوم إلى موجود أنا قال:
تلك الجمعة وكانت ظهر إلى ســـّري تظهر أن ال
سّره أفشـــي ال أن فعاهدته الليلة ليلة األربعاء،

لي. حّدده الجمعة كما يوم إلى
وموالي ســـيدي أّن هـــي فقـــال: الحقيقـــة
وكنت بين  ليكلمنـــي، الحجةQ جـــاء اإلمـــام

الحديث. ابادله يديه
مـــاذا كان حـــول فـــزاد عجبـــي وســـألته:

يحّدثك به اإلمام؟
ترتبط باإلمام فئات هناك ثالث أن قـــال:
ذوي  حوارّيين الحجـــةQ في عصـــر الغيبـــة،
األخرى، الفئة من عددًا أقل فئـــة كّل درجات.
القرب في األولى الدرجـــة من عددًا هي األقـــل

فالثالثة. الثانية، الطبقة وهكذا واالعتماد،
الناحية حيـــث مـــن الثالث هـــذه الفئـــات
وعندما متداخلة، حلقات والباطنية المعنويـــة
يختار الطبقات، هـــذه إحدى واحد من يمـــوت
التي تليها  الطبقة مـــن واحدًا اإلمامQ مكانه

ترفيعًا األدنى الطبقـــة من واحد ويحّل مكانـــه
من الطبقات الشيعية أصلح نفسه كل من لمقام
والفضائـــل التقـــوى لمســـتوى تبعـــًا العامـــة، 
الفرد اكتسبها التي الروحية والحالة األخالقية

قبل. من لها نفسه وهّيأ
ســـيموت شـــخص حيث الجمعة، وفي يوم
(روحي اإلمام الثالثة، لذا جاءني من الطبقـــة
ذلك مكان فـــي المهام فداه) واختارنـــي ألداء

الشخص.
(الخـــادم) بـــدأ الجمعـــة، َســـَحر وعنـــد 
ســـاعة عجيبـــة، ألن حالتـــي يعمـــل، وكانـــت
في واشتّد اقتربت, وازددت مراقبة له موعده
اليوم حضر فقد لحاله، االستطالع حبُّ قلبي

ُترى؟! يا سيحدث فماذا الموعود،
مـــع طلوع حجرتـــه مـــن رأيتـــه قـــد خـــرج
ثّم المدرسة، في اليومي بعمله وبدأ الشمس،
وغسل الشمس أخذ يغســـل ثيابه وينشـــرها في

جانبًا. ووضعه أيضًا حذاءه
وأخذ حذاءه، ثّم ثيابه الـــزوال جمع وعند
حوض المدرسة. في واغتسل ظهره بإزار ربط
عطلة، فـــي والطلبـــة حـــارًا، وكان الجـــّو
إلى زيارة الصباح أّول مـــن قد خرجوا أكثرهم
أو ســـاحة الحجر في وقليل منهـــم أقاربهـــم،
أحســـب وكنت بأمورهم. مشـــغولون المدرســـة
لم عيني شـــديد، نفســـي باضطراب الدقائـــق
إنها اللحظات الخادم، مشـــاهدة عن تنحرف
للغايـــة، فقـــد مدهشـــة األخيـــرة مـــن ســـفرة
أن أريد بدّقة، تالحقه الحاّدة نظراتي جعلـــُت
اإلمام مع موعده ساعة سيحدث ماذا أكتشـــف
ليلتحق عندنـــا من الحجـــةQ، وكيف ينتقـــل

الحجةQ؟ لإلمام المقّربين بالصفوة
في ووقف الحـــوض، مـــن رأيتـــه, خـــرج
ثيابه لبـــس ثّم جســـمه، نشـــف الشـــمس حّتى

المشتاق! كالمسافر ينتظر وأخذ وحذاءه
األولى ومـــع الكلمـــة الظهـــر، وعنـــد أذان
عن عيني، غاب (اهللا أكبـــر), وفجأة لألذان
لم أجد ولكن عنـــه, أبحث كالمدهوش فقمت

أثرًا! له

النور لقاء في سبب الحوائج وقضاء النفس صفاء

٧ المهدوي األدب

:Kاألنبياء أّي ذخيرة Qأنَّ اإلمام المهدي لتعرف حروف (٤) الـ ذات السّر كلمة وأظهر البيتين هذين كلمات على اشطب
فداكا _ العالمين _ روحي _ وكّل سّيدي _ ومخلصي          *         _ ُاحّبك _ إّني

برداكا وضمني _ يديك _ _ وامدد فدّلني    * _ أستغيث شتاٍت _ في _ _ أنا
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ماســـة بحاجة بجميع شـــرائحه العراقي إن المجتمع
األصيلة الكلمة الهادفـــة والفكرة إلى الراهن في العصـــر
خال عصري بأســـلوب الثقافة وتبـــادل وتعّلم لغـــة الحوار
األســـتاذ دور يتجلى هنا مـــن اآلخر، وإلغـــاء مـــن العنف
ترشـــيده للحركة خالل تقويـــم المجتمع من في التربـــوي
والعراق مراحلـــه، خصوصًا بمختلف للطالب، الفكريـــة
من الثقافة المختلفة على ألواٍن قد انفتح العالم أجمع بـــل
للـــكادر فـــكان البـــد المتضاربـــة وأطيـــاف مـــن األفـــكار
لتأصيل المبادرة بيـــد يأخذ أن من العراق في التدريســـي
إلى باألمة والنهوض والتفاهم الحوار لغة وترشـــيد الفكر
ورفض جميع األصعدة على للعراق رقي إليه من تصبو مـــا
وجســـديًا، كما اآلخر فكريًا تصفية ولغة حالة الشـــذوذ،
ســـالح أعوزها بعض الحـــركات المنحرفة حين تمارســـه
في والرعب الفوضى إشاعة إلى فالتجأت والمعرفة الفكر
تنسب مقدســـة ومدعيات تحت مســـميات قلوب المؤمنين
على  التمويه خاللهـــا من يراد المهـــديQ  حيث لإلمـــام
اإلمام لحركة المبدعة الصورة وتشويه جهة من الجمهور
ما أقصى إلى وانطالقة الفكـــر للســـالم الداعية المهدي

من نيله. البشرية تتمكن القدرة
تربية مديرية أخـــذت المهمة المنطلقـــات ومن هـــذه
المبادرة للوقوف أمام زمام عاتقها االشـــرف على النجف
الصف تشـــتت أن تحاول -التي هـــذه الحـــركات الهدامـــة
إلى الحاجة بأمس وقت نحن العراقي في للجســـم الواحد
المؤتمر عقد خـــالل من الكلمة- وتوحيد رص الصفـــوف
((المعرفة شعار وتحت المهدوية للدراسات األول النوعي
/٣/١٧) في وذلـــك التربوية)) للعمليـــة تعزيز المهدويـــة
اإلمام تتويـــج ذكـــرى وهو الجـــاري ٢٠٠٨) مـــن الشـــهر

الكبرى. اإللهية العظمى واإلمامة بالخالفة المهدي
إقامة إلـــى الســـياق نفســـه في كما بـــادرت المديرية
تتركز والتاريخ اإلسالمية مادة لمدرســـي تطويرية دورات
مـــن األفكار وتنقيتها المهدويـــة العقيـــدة محاورهـــا على
خاٍل عصري وطـــرح أصيل بأســـلوب وعرضها المنحرفـــة
تنسيق تشكيل لجنة خالل من جاء ذلك كل من الشـــوائب.
الدراســـات (مركز وبين مشـــكورًة المديرية بين ومتابعـــة

.(Qالمهدي االمام في التخصصية
المؤتمر: فقرات

الكريم. القرآن .١
النشيد المهدوي. .٢

حجة ســـماحة العلمية الحـــوزة في ٣. كلمـــة االســـتاذ
عزه). صادق الخرسان(دام والمسلمين السيد االسالم

ســـماحة الشيخ رئيس الوزراء دولة ٤. كلمة مستشـــار
عزه). الحليم الزهيري (دام عبد

النجف االشرف العام لتربية محافظة كلمة المدير .٥
المحترم. اسماعيل خليل الماضي االستاذ

في اإلمام التخصصية الدراسات مركز كلمة مدير .٦
القبانجي. محمد السيد Qالمهدي

لســـماحة المفتوحة الفكرية والندوة الختام ٧. كلمـــة
اآلصفي (دامت بركاته). مهدي الشيخ اهللا آية
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