
املنتظرQ بني �سرتاتيجية االهداف املهدوية والتحرك املرحلي
 الفكر المهدوي يتمتع بنظام رس���الي ش���امل ومتكامل 
يضمن حل كل مش���اكل االنسان والبش���رية، ويمتلك رؤية 
كونية تفس���ر نظام الوجود وفق نظرة فلسفية اكدت وتؤكد 
تكاملها ف���ي ايجاد الحلول واالجوبة لكل اس���ئلة البش���رية  
المطروحة في الواقع ، والتي تعطي من خالل تلك الردود 
الرؤية العقلية المبنية على التوازن المطلوب والمنشود من 
قبل البشر وبما يتناسب مع عامل العقل والفطرة السليمة, 

ويحقق االمل والمستقبل الحقيقي الذي تامله البشرية.
وكل انس���ان نزي���ه ف���ي تفكي���ره وبحث���ه يج���د الحلول 

الحقيقية في االس���الم المه���دوي وبما يجانب االس���اطير 
واالنحراف���ات العقلية, وبما يالئم العقل الس���ليم والذوق 

الوجداني الرفيع.
ولك���ن هناك اش���ارة مهمة وهي بنفس ذل���ك المقدار 
حيث  تكمن ابعاد اخرى وهي:  العمق الموضوعي, والتدرج 
التاريخي, والس���مو الروحي, وهذه االبعاد تحتاج إلى ما 
يناسبها من نضج  وسمو عقلي حتى تستوعب تلك النظرية 
الراقي���ة ف���ي كل ابعادها .، ولكن لالس���ف فان البش���رية 

وبس���بب االنحراف العقلي والفس���اد الروحي تاخرت كثيرا 
وكثيرا في فهم الفكر المهدوي  ولذلك اخرت اثاره ونتائجه 
إلى مراحل متاخرة, واال لكانت البش���رية قد تنعمت بتلك 
االبعاد الروحي���ة والعقلية واالجتماعي���ة واالقتصادية منذ 

زمن متقدم !!
وهنا البد أن نعلم أن النظم تنقسم الى قسمين وهما: 

النظام الرسالي وغير الرسالي. 
 ونقصد بالنظام الرس���الي هو ذل���ك النظام او الفكر 

الذي يمتلك رؤية كونية يفسر من خاللها الوجود.

 وم���ن لم يمتل���ك تلك  الرؤية الكونية الفلس���فية فليس 
بمق���دوره ان يجيب على كل التس���اؤالت ويتعداها إلى عدم 

امكانيته صياغة نظام شامل ومتكامل ليقود الحياة.
وعلى هذا االس���اس ف���ان الفكر المهدوي االس���المي 
يصنف ضمن النظم الرسالية التي استطاعت ان ان تعطي 
اجابات صريحة وواضحة لكل االسئلة المتعلقة بالوجود  او 

ادارة المجتمع . 
ام���ا النظ���م غي���ر الرس���الية فانه���ا تلك النظ���م التي 

على  التطبي���ق  مارس���ت 
الواقع من دون امتالكها 
أي���ة رؤي���ة كونية تفس���ر 
الوج���ود وانم���ا تقتص���ر 
على اف���كار تعمل بها في 
المجتم���ع وادارت���ه وهي 
غالبا ما تكون خليط من 
اف���كار مس���تقاة من هنا 

ومن هناك .

وذل���ك مثل الفك���ر الماركس���ي باعتب���اره  يمتلك رؤية 
فلس���فية وكوني���ة تفس���ر الوج���ود، وه���ي الرؤي���ة المادية 
الديالكتيكي���ة، والتي من خاللها فس���ر قواني���ن المجتمع 
واعط���ى نظاما الدراته ولكن بس���بب قص���وره الذاتي الذي 
ينب���ع من كونه نظام���ا وضعيا غير قادر على اس���تيعاب كل 
ابع���اد الوج���ود او الحي���اة, فبالتالي س���قط  ه���ذا الحكم 

واصبح مركونا على رف التاريخ.

 ق����د يظ����ن البع����ض أن ظهور اإلم����ام الحجة 
Qف����ي آخر الزم����ان وم����ا يرتبط به����ذا الظهور 
الش����ريف م����ن إقامة دول����ة العدل الش����امل، هو 
مح����ض أمٍر غيبي, ومج����رد فعل خاص يقوم به 
صاح����ب الزمانQ  وبعض أعوانه خاصة، وأنه 
ال ارتب����اط بي����ن ذلك الح����دث التاريخ����ي الهائل 
والمرتقب وبين تطور المجتمع البش����ري وتكامله 

ال سيما اإلسالمي منه  ماضياً وحاضراً.
والحقيق����ة أن هناك ارتباط����اً هاماً وتفاعاًل 
حاداً بي����ن ظهور الحجة وتط����ور المجتمع بحيث  
هن����اك  أن  والتفاع����ل  االرتب����اط  ولش����دة  يب����دو 
نوعاً م����ن العلية والتوقف، ذل����ك أن ظهور دولة 
اإلم����ام المه����ديQ   ف����ي آخر الزم����ان ليس إال 
حلق����ة أخي����رة عل����ى الظاهر ف����ي سلس����لة طويلة 
م����ن حلق����ات الرس����االت والنب����وات الت����ي تهدف 
إل����ى  البش����ري  بالمجتم����ع  للوص����ول  جميعه����ا 
واإلنس����اني.  واألخالق����ي  االجتماع����ي  التكام����ل 

وباعتقادنا اأن زمن الظهور هو ذلك 

الزمن ال��ذي ي�سل في��ه الن�سج 

والوعي ف��ي الو�سط االجتماعي 
والديني الع��ام اإلى درجة يمكن 
معها ح�سول حركة �ساملة وثورة 
عالمي��ة تحق��ق االنت�س��ار العام 
والنهائي وتوؤ�س�س لدولة العدل 

في العالم.
وطالما لم يصل المجتمع اإلسالمي خاصة, 
والبش����ري عامة إلى هذا المستوى المطلوب من 
الوعي والمعرفة واإلنس����انية فلن يكون باإلمكان 
تفجي����ر الثورة اإللهي����ة الكبرى اال  بقي����ادة بقية 
الرس����االت والحج����ة الخات����م اإلم����ام محمد بن 

.Qالحسن

عل���ى ماج���اء ف���ي مق���ال لالس���تاذ )غال���ب  رداً 
الشابندر( في موقع )عراق القانون( تحت عنوان  :)اهل 

البيت من باب نجاة األمة الى باب هالك االمة(
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

والس���الم  والص���الة  العالمي���ن  ربِّ  هلل  الحم���د 
على أش���رف الس���فراء والمرس���لين محمد وآله الهداة 

المنتجبين
وبعد

ف���إن البعض يرى أن الحضارة والتمدن هو القائم 
عل���ى طلبات البدن والمادة، وأما ما يتصل بالروح فال 
نصيب ل���ه في التحضَ���ر والتَط���ور، فتراه يس���تكثر أن 
تحصل عطلة مدتها اسبوعان لمهرجان روحي ,تتبدل 
فيه االنماط الخلقية الروحية م���ن األنانية الذاتية الى 
روح التكافل االجتماعي وإيثار اإلخاء والتعاون المثالي 
وذلك ف���ي زيارة أربعي���ن اإلمام الحس���ين Q، بينما 
تعط���ل الدول الغربية قاطبة لالعياد المس���يحية ورأس 
السنة الميالدية لنفس هذه المدة وأكثر فال يستكثرها 
وهو قابع ف���ي أحضانهم، مع أن تل���ك االعياد عندهم 
قائم���ة على التوغ���ل في الفحش���اء وانهدام االس���رة، 
فه���ا هو الغرب يعاني من خط���ر يهدد حضارته المادية 
وهو الش���يخوخة وقلة النس���ل, المنذرة بانقراض تلك 
الشعوب وزحف المد البشري االسالمي ووراثته لبلدان 
الغرب، وهذا مؤشّر استراتيجي ألن الحضارة اليمكن 
أن تق���وم عل���ى الب���دن والم���ادة وحدها ,ب���ل البد من 
استيفاء نصيب الروح فيها كذلك، فان الخلقة االلهية 

قائمة على التركيب بين الطرفين.
أال يرى هذا المنبهر بالم���ادة والقائل بأّن النجاة 
ه���ي بالط���واف المركزي ح���ول الم���ادة، أال ي���رى أن 
الب���اري تعالى ش���رع موس���م الحج لبيته الح���رام ثالثة 
أشهر من الس���نة, وأن مراس���م الحج ال تستغرق أكثر 
من اس���بوعين لغالب من يحج من المسلمين، بل جعل 
تعال���ى العمرة مندوبة في كل ش���هر من أش���هر الس���نة 
,وجع���ل بيت���ه الحرام الكعب���ة مثابة للن���اس على طول 
الس���نة، وذلك حفظ���ا للت���وازن بين الم���ادة والروح، 
وبين الدني���ا واالخرة، بل إن عمارة الم���ادة والدنيا ال 
ق���وام لها إالّ بعمارة االخرة، كما أن طريق اآلخرة يمرّ 
عبر الدنيا، فهالك الروح هالك للمادة الذي يحرص 

عليها كل الحرص هذا البعض.
أن النش���اط والعم���ل والجدية التنحص���ر ببرامج 
الدني���ا والمادة، فان لل���روح برامج وعماًل ونش���اطًا، 
فهل توزيع الوقت على كال الطرفين يعتبر كساًل وعطاًل 
وفش���اًل؟ أال يعلم هذا البعض أن أسباب االزمة المالية 
الت���ي يعان���ي منها الغ���رب والعال���م عدة س���نين حاليا 

ترج���ع أس���بابها الخلفية ال���ى انعدام فلس���فة الفضيلة 
في االقتصاد الرأس���مالي القائم على الشره والحرص 
والطم���ع الالمحدود ,واالس���تهالك الم���ادي المفرط 
ب���ال قناعة, وانفج���ار الغرائ���ز الحيوانية بشراس���ة، 
االمر الذي يبدو  كأنه يروق لهذا البعض,فيعتبر ذلك 
نجاة لألمة، وأما نم���و وازدهار الفضيلة الروحية عبر 
اس���بوعين من مراس���م ذك���ر الصالحين من البش���رية 
في���راه ه���الك االم���ة، نعم إن���ه ه���الك ولكن���ه لعنف 
الش���ره الغريزي الحيواني إنه هالك لشراسة االخالق 
المادية، لكنه نجاة للفضيلة الروحية والتربية السامية 
,أال ي���رى كم تصرف الدول عل���ى التربية من االوقات 
واألم���وال, أف���ي ذلك ه���الك؟! نعم ف���ي ذلك هالك 

للرذائل المزيلة ألمن المجتمع واستقراره ورقيه.
أال يرى هذا كم تصرف الدول في جانب الثقافة, 
م���ن األوقات واألموال ,أفي ذلك هالك؟! وكم ينعجن 
ثقافي���ا من يت���ردد على مجال���س الوع���ظ والخطابة، 
أال ي���رى كم تص���رف الدول في جان���ب التربية التعبوية 
العس���كرية واالمنية لمجتمعاتها ,كي تزيد من تنصيب 
الق���وة الروحي���ة الدفاعي���ة له���ا، وك���م يتعب���أ روحي���ا 
وحماس���ة الذي يش���ترك في مجالس الع���زاء على قادة 
الفضيل���ة والصالح من أئمة أه���ل البيت Kفتزيد من 
صموده وثباته وش���جاعته وإعداده الروحي للمقاومة، 
ألم تنتصر المقاومة االس���المية ف���ي جنوب لبنان على 
االس���طورة االس���رائيلية التي هزمت جيوش كل أنظمة 
الع���رب طيل���ة خمس���ين عام���ا؟ وذل���ك بفض���ل كل من 
االعداد الروح���ي المقاوم واالعداد العس���كري االلي، 
واالعداد الروحي ألم يكن ذلك بش���عار )ياحسين( )يا 
اب���ا الفضل العباس(،فلم���اذا يتعامى هذا البعض عن 

كل هذه البركات لشعائر ومراسم العزاء؟
ألم تبق هذه الش���عائر في مقاومة ومواجهة البعث 
وص���دام حت���ى أطاحت به؟ ألم ير ه���ذا البعض أن قوة 
روح ش���عب العراق ف���ي مواجهة االره���اب والتكفيريين 
إنما هي ببركات المش���اركة في هذه الش���عائر، فلماذا 
يريد أن يخسر الشعب كل هذه القوة والعظمة والمجد؟ 
ولماذا يغيض���ه قوة االمة االيمانية وها هي تنتش���ر في 
أرجاء االرض ناش���رة بذلك مايس���عد البش���ر من روح 

السلم والتآخي والمودة واأللفة.
ثم أال ي���رى الى القران الكريم ك���م يمتدح البكاء 
والح���زن وي���ذم الف���رح والبطر, ف���ان الحال���ة االولى 
كفيلة بردع غرائز االنس���ان ع���ن الطغيان والعتو فيأمن 
المجتم���ع م���ن الفراعن���ة والطواغي���ت، بينم���ا الحالة 
الثانية تول���د في لمجتمع االناني���ة والذاتية والطغيان، 
فان االنس���ان يحت���اج الى دوام التذكي���ر والوعظ كي ال 
يفش���و التكالب والتقاتل على االم���وال، وعلى القدرة، 
ب���ل أن الب���كاء والحزن يب���ث روح المس���ؤولية والخدمة 
لآلخري���ن        في���ا أيه���ا البع���ض التغت���ض من هالك 

الرذيلة وهالك الضعف الروحي في االمة.
وال تغت���ض م���ن نج���اة الفضيل���ة وأس���باب الق���وة 

وازدهار الحضارة.
والغري���ب م���ن ه���ذا البعض ال���ذي يتخ���وف على 
المتديني���ن والمقيم���ي الع���زاء ألهل البي���ت Kيخاف 
عليهم ردة الفعل والتحل���ل من ثوابت الدين مع أن هذا 
البعض وجملة من رفقائه ف���ي فكره قد تبنوا العلمانية 
الجديدة )الحداثويات( طوالً وعرضاً حتى تمّلص كثير 

منهم من الثوابت القرانية، ومقالته تنادي بذلك!

 :Qق���ال موالن���ا اإلم���ام المهدي  
)أما تعلمون ان االرض ال تخلو من حجة 
ٍ إم���ا ظاهراً وإم���ا مغموراً او ل���م يعلموا 
انتظ���ام ائمته���م بعد نبيه���مN  واحداً 
بعد واحد الى ان افضى االمر بأمر اهلل 
عزوجل الى الماضي )يعني اباه الحسن 
 Kفق���ام مق���ام آبائ���ه )Qالعس���كري

يهدي الى الحق والى طريق مستقيم.
كان نوراً ساطعاً وقمراً زاهراً  اختار 
اهلل عزوج���ل له م���ا عن���ده فمضى على 
منهاج ابيهQ، على عهد عهده ووصية 
اوصى به���ا الى وصي س���تره اهلل بأمره 
ال���ى غاية، واخف���ى مكانه بمش���يئته، 
للقضاء الس���ابق والق���در النافذ، وفينا 

موضع���ه ولن���ا فضله ول���و ق���د أذن اهلل 
عزوج���ل فيما قد منعه وأزال عنه ما قد 
جرى به من حكمه ألراهم الحق ظاهراً 
بأحسن حلية وأبين داللة وأوضح عالمة 
وألب���ان عن نفس���ه وق���ام بحجت���ه ولكن 
أق���دار اهلل عزوجل ال تغال���ب وإرادته ال 

تُرد وتوفيقه ال يُسبق(.
هذه العبارات هي مقطع من رسالة 
االم���ام المه���ديQ التي رواها الش���يخ 
الصدوقH في كتاب كم���ال الدين  وقد 
بعثها االم���امQ رداً على رس���الة بعثها 
اليه س���فيراه في الغيبة الصغرى عثمان 
بن س���عيد ومحم���د بن عثم���ان رحمهما 
بنش���اطات  يرتب���ط  وموضوعهم���ا  اهلل 
بعض الذين أنكروا إمامته بعد استشهاد 

.Qوالده االمام العسكري
فان موالنا الحجة المهديQ يشير 
في هذا المقطع من رس���الته الس���اطعة 
الت���ي يس���تند اليه���ا االيم���ان الص���ادق 

 .Qبإمامته في غيبته

فاالحاديث الشريفة قد صدرت من 
آبائه, وقب���ل والدته مخب���رة المؤمنين 
 Kعن اس���تمرار االمامة في آل محمد
وعبر إثني عش���ر إمام���اً آخرهم تقع له 

الغيبة.
كما ان الواق���ع التاريخي قد صدق 

ه���ذه االحادي���ث الش���ريفة فل���م تنقطع 
س���يرة االمام���ة ف���ي العت���رة المحمدية 
رغ���م كل االوض���اع المض���ادة واثبت���ت 
واله���ادي الج���واد  االمامي���ن  تص���دي 
Q   لمه���ام االمامة وهما في س���ن دون 
العاش���رة؛ أثبت���ت أن أمر ه���ذه االمامة 
هو م���ن اهلل عزوجل وبي���ده واهلل غالب 
عل���ى امره وكذل���ك الحال بش���أن غيبته
Q  وس���تر أمره وإخف���اء مكانه، فكلها 
خاضع���ة لحكم���ة اهلل في تدبير ش���ؤون 
عباده وهدايتهم الى الحق وابالئهم بما 

يوصلهم الى معارج الكمال.
به���ذه  التذكي���ر  ويش���تمل 
الحقيقة،على ع���دة وصايا للمؤمنين, 
روح  قلوبه���م  ف���ي  يرس���خوا  أن  منه���ا 
الس���كينة والطمأنينة بفرج اهلل ونصره 
مهم���ا بلغ���ت ش���دة جهود االع���داء ضد 
االمام���ة الحقة, ومهما إش���تدت الفتن 

والنشاطات المضادة.

تقدم في العدد الس���ابق اننا قد ذكرن���ا ان جماعة المدعو 
)احمد بن الحس���ن( قد اس���تدلو الى رواية )من ظهري( ليثبتوا 
ان هذا المدّعي هو ابن االمام المهديQ ، وعن نقاش���نا هذه 
الدعوى في حينها بش���كل مفصل. ولتتمي���م البحث فيما يرتبط 
بهذا الحديث، وكيفية استداللهم، نذكر جملة من االمور، لها 
كبي���ر فائدة وكثير مدخلية في دح���ض هذه الدعوى وابطالها، 

من خالل البحث التالي الذي يتضمن جملة امور هي: 
االم���ر االول: في عالج ما يظهر من وجود تنافٍ بين غيبة 
اإلم���ام وبين ما ورد ف���ي رواية االصبغ مما هذا لفظه )يا موالي 
فكم تكون الحيرة والغيبة؟ قالQ : س���تة ايام او ستة اشهر أو 
س���تة س���نين( فإن هذا يتنافى مع غيبة اإلمامQ التي حصلت 
عل���ى نحوي���ن صغ���رى ودام���ت قرابة س���بعين س���نة وكبرى وال 

زلنا نعي���ش ايامها, هذا بناءاً على الرواي���ات التي ذكرت هذا 
القول أي )س���تة أيام أو ستة اشهر أو ستة سنين( اما بناءاً على 
المص���ادر االخ���رى التي ذكرت الرواية ول���م تذكر هذا المقطع 
وهي االختصاص للمفيد والغيبة للطوس���ي في احدى الروايتين 
واالمام���ة والتبص���رة وكم���ال الدي���ن والغيبة للنعمان���ي ودالئل 

االمامة فإنه ال يتأتى القول بوجود تنافٍ.

المحددات ال�سرعية لمعرفة االإمام المهديQ تمهيدنا رداً على ما جاء في مقال غالب ال�سابندر
إن قه����ر اإلصالح والمصلحين على 
طول الخط اإلنس����اني يكاد يكون سُ����نًة 
مس����تحكمة قليل����ة االس����تثناء,ال تج����د 
قضية إصالح أو ف����ردا مصلحا أتيحت 
ل����ه الفرص����ة بتمامها إلص����الح جيل أو 

أجيال, هذا من جهة.
وم����ن جه����ة أخ����رى تدلنا األس����س 
االعتقادي����ة أن����ه الب����د م����ن أن تنته����ي 
مسيرة البشرية بإصالح شامل تحكيما 
للعدالة اإللهي����ة, وانتصارا للمقهورين 

والمغلوبين على أمرهم.
وبين ه����ذا وذاك ينفتح أمامنا أفق 
نتطل����ع من خالل����ه إل����ى أن الجمع بين 
هذين األمرين وتحقيق العدالة اإللهية 
يستدعي إفراز شخص يقع على عاتقه 
تحقيق ذلك الهدف, وقد أسمت اآلثار 
ه����ذا الش����خص بصاح����ب الث����أر وليس 
المقصود بذلك بان هناك ثأراً لشخص 
بمع����زل ع����ن قضية, وحي����ث ان أهمية 
الثأر وشموليته تس����تتبع أهمية القضية 

المثؤور لها وشموليتها.
 وإذ تطالعن����ا اآلث����ار عل����ى ان����ه ال 
ش����مولية لقضي����ة حص����ل الدف����اع عنها 
كقضية تحقيق العدل وإرساء اإلصالح 
ف����ي البش����رية, ودلت ه����ذه اآلثار على 
ان ثأر اهلل, الحس����ين ب����ن عليQ هو 
صاح����ب اكب����ر أطروحة إس����المية بعد 
انحراف المس����يرة الرسالية لإلصالح 

ونشر العدل.
 وحي����ث ان هذه األطروحة لم تأخذ 
حظه����ا ف����ي المج����ال التطبيق����ي نتيجة 
لظروف زمانها ومكانها, فإنه البد من 
ش����خص يقع على عاتقه الطلب ثأرا لها 

واحياًء لمعالمها.
م����ن هن����ا يتجلى بوض����وح االندماج 
القهري بين عنصر الثأر واالنتظار, وان 
تحقق أهدافهما ال يكون إال بالتمهيد, 
ه����ذا ال����دور الجوهري ال����ذي ينبغي أن 
يكون ديدن أف����راد هذا الزمان لتحقيق 

األهداف والوصول إلى النتائج.
رئيس التحرير 
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* حديث العدد

Q التكامل االجتماعي واأثره يف ظهور احلجة

وبيده  عزوجل  اهلل  من  هو  االمامة  هذه  اأمر 
غيبته ب�ساأن  احلال  وكذلك  امره  على  غالب  واهلل 

Q  و�سرت اأمره واإخفاء مكانه, فكلها خا�سعة حلكمة 
اىل  وهدايتهم  عباده  �سوؤون  تدبري  يف  اهلل 
الكمال احلق وابالئهم مبا يو�سلهم اىل معارج 

لال�سف فان الب�سرية وب�سبب االنحراف العقلي والف�ساد الروحي تاخرت كثريا 
وكثريا يف فهم الفكر املهدوي  ولذلك اخرت اثاره ونتائجه اإىل مراحل متاخرة



 ان اول تح���ول طوع���ي ف���ي حرك���ة الظه���ور يكون 
متوافق���ا مع بداي���ات الظهور المب���ارك لألمامQ، اذ 
بعد انطالق النداء السماوي او الصيحة الذي يعلن فيها 
ان الح���ق ف���ي آل محمدK، تهب الماليي���ن من اتباع 
 Qبقياداته���م لمبايعة األمام  Kمدرس���ة اهل البيت
بأعتباره   القائ���د المنتظرQ, وحينها يبادر اصحاب 
السياس���يون  الرباني���ون  الق���ادة  او  الث���الث  الراي���ات 
للساحات الثالث )الخراساني والحسني واليماني( الى 
بيع���ة األمامQ, ليتحق���ق التحول الطوعي السياس���ي 
بانتق���ال مقاليد الس���لطة من  هؤالءالق���ادة  الى األمام

Q، لتك���ون تح���ت تصرف���ه كل الق���درات العس���كرية 
واالقتصادية والسياسية لتلك البلدان التي ينطلق منها 
اولئك القادة, ويبدأ األمامQ دوره السياسي عالنية, 

فضال عن دوره الرسالي كامام لألمة.
 فقد ورد عن عليQ: )اذا نادى مناد من الس���ماء 
ان الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهديQ على 

افواه الناس ويشربون حبّه وال يكون لهم ذكر غيره(.  
ان األمامQ حين يتق���رر انتقاله من عصر الغيبة 

ال���ى عصرالظه���ور لينطل���ق ف���ي حركت���ه المباركة الى 
العال���م اجمع فأنه س���وف لن ينطلق من ف���راغ, بل من 
ساحات  تحققت لها المكنة على األرض في اقامة نظم 
صالحة تنتمي في منهجها ووالئها الى الرس���ول األكرم

N  واألئمة األطهارK  ثم الكيان المرجعي.
فقد ورد عن ابي جعفرQ: )تنزل الرايات الس���ود 
التي تخرج من خراس���ان الى الكوفة فأذا ظهر المهدي 
  :Nبعثت له بالبيعة(.  وكان قد ورد عن الرسول األكرم
)ث���م يبع���ث اهلل المهديQ في اثني عش���ر الفا ان قلوا 
وخمس���ة عش���ر الفا ان كثروا وعالمتهم امت امت على 

ثالث رايات(. 
  ان ش���رط ظه���ور األم���امQ   ه���و تحق���ق المكنة 
للجماعة الصالحة وبلوغها درجة من الرشد يمكنها من 
اللح���اق  به ل���و انطلق في حركت���ه )فالمتقدم لهم مارق 
والمتأخ���ر عنهم زاه���ق والالزم لهم الح���ق(، ونتيجة 
له���ذا التطور النوعي يصبح من الطبيعي ان يغير األمام

Q  من طبيعة حركته نتيجة تغير الظروف لتصبح اكثر 
وضوحا، األمر الذي يسهّل على األعداء حصر المناطق 
التي يتواجد فيها من خالل اآلثار التغييرية الدالة عليه 
حتى يكاد األعداء يظفرون به عندها يفصح عن ظهوره 
ويجه���ر بدعوته ، فقد ورد عن امي���ر المؤمنينQ  )لو 

لم يخرج لضرب عنقه(.  
ويمك���ن تحدي���د مالم���ح المنهج الطوع���ي لحركة 
الظهور ب�انها )واقعية، عقالنية، انس���انية األهداف، 
ربانية الغايات ( وباألس���تفادة من الروايات الواردة في 

المقام يمكننا ان نتوقع األجراءات السياسية التالية:
أ. اق���رار األم���امQ   لهيكلي���ة الكيان���ات الممهدة 

:Q.له
  Qنتوق���ع انه  Qوانطالق���ا م���ن واقعي���ة األم���ام
س���يقر هيكلي���ة الكيان���ات السياس���ية الث���الث الممهدة 
ل���ه، ويحافظ على تنوعها وعل���ى خصوصية كل تجربة 
ألنن���ا نعتقد انها ترعرعت في ظله الش���ريف في  عصر 
الغيب���ة, ولك���ن بص���ورة غير مباش���رة، وه���ذا التوجه 
ينس���جم مع اق���رار الق���رآن لتن���وع الش���عوب ومراعاته 
لخصوصي���ات األمم:  ) يَا أَيُّهَا النَّ���اسُ إِنَّا َخلَْقنَاُكمْ مِنْ 
َذَكٍر وَأُنَْثى وَجَعَلْنَاُكمْ شُعُوبًا وََقبَائَِل لِتَعَارَُفوا ِإنَّ َأْكرَمَُكمْ 

ِ أَتَْقاُكمْ(.  عِنْدَ اهللَّ
كما اننا ال نتوقع من االمامQ ان سيحدث تغيرات 
جوهرية دفعة واحدة، ولو اراد تغيير نوعيا في مكان ما 
فان هذا التغيير  سيكون تدريجيا ال دفعيا وعلى مراحل. 
أن مثل هذا التنوع السياسي للنظم الثالث يوفر مساحة 
كبي���رة ألي حركة سياس���ية في تع���دد خياراتها وتحقيق 
برام���ج ومخطط���ات سياس���ية متنوع���ة، والتأثي���ر في 
مجرى السياس���ة العالمية بش���كل نوع���ي، خصوصا مع 

.Qوجود قيادة استثنائية مثل قيادة األمام
ب. توجيه خطابات مطمئنة لشعوب العالم:

 ألن غالبية الشعوب واألمم من غير اتباع اهل البيت
 Qال يعرفون عن الظهور ش���يئا سوى  سعي األمام  K
الكتساح الدول واسقاط العروش, وفرض الواقع الذي 
يريده على ش���عوب العالم واجبارها على تغيير افكارها 
ومعتقداته���ا بح���د الس���يف وبقوة الس���الح!! ل���ذا يجب 
توجيه االعالم لجميع االمم والش���عوب بخطابات تبين 
لهم ان األمامQ س���يبادر الى توجيه خطابات متعددة 
وبلغات العالم المختلفة مفادها ان رس���الته تعتمد على 
الدليل العقلي في حوار اآلخر, ومهما كان هذا اآلخر, 

فقد ورد ع���ن األمام الص���ادقQ:  )يدعوهم بالحكمة 
فيطيعون���ه,  مك���ة-  اه���ل  اي  الحس���نة,  والموعظ���ة 

ويستخلف عليهم رجال من اهل بيته(. 
وان دعوتهQ هي دعوة س���لم وس���الم, ومثل هذه 
الدع���وة ل���ن تلجأ ال���ى القوة اال ف���ي حال���ة الدفاع عن 
النف���س، فليبق اهل المذاهب االخ���رى على مذاهبهم 
فالوحدة األس���المية هي منه���ج اصيل في حركة األمام

Q,  وليب���ق اهل االديان األخرى على اديانهم في هذه 
المرحل���ة ما لم يتعرض���وا لألمامQ   وانص���اره. )وَُقْل 

لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُوَن اعْمَلُوا عََلى مََكانَتُِكمْ إِنَّا عَامِلُوَن(. 
ج. الكش���ف ع���ن باط���ن الق���رآن والصحي���ح م���ن 

الحديث: 
معل���وم ان األم���امQ  س���يتخذ من الكوف���ة مكانا 
الس���تقراره - وعاصم���ة لدولت���ه العالمي���ة- يدي���ر من 
خاللها األمور، علما ان هذه المدينة اصبحت ملتحمة 
الي���وم بمدين���ة النج���ف االش���رف المعروف���ة بمكانتها 
العلمية فلعل في هذا اشارة الى سعي األمامQ  لرعايته 
المباشرة لحوزاتها -المس���تقرة منذ زمن وحتى اليوم 

 .Kفي النجف األشرف- في نشر علوم آل محمد
 ولع���ل األم���امQ   عندما يريد ان يب���ث علوم اهل 
البيتK  ف���ان اول مصدر يبدأ منه هو القرآن الكريم 
والعلوم المرتبطة به ومن اهمها هو علوم باطن القرآن, 
باعتب���ار ان للق���رآن ظاه���را وباطن���ا، وان الباطن ) ال 
  Kيَمَسُّ���هُ ِإال اْلمَُطهَّرُوَن(.  والمطهرون هم اهل البيت
الذين اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لقوله 
تعالى )إِنَّمَا يُِريدُ اهللَُّ لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل اْلبَيْتِ 

وَيَُطهِّرَُكم ْتَْطِهيرًا(. 
ان الكشف التدريجي لألمامQ عن باطن القرآن 
 Qوبالق���در ال���ذي يمكن اس���تيعابه ممن ح���ول األمام
م���ن علماء س���يفتح افاقا واس���عة ف���ي انع���اش الحركة 
العلمية من جهة، ويبين لعامة المس���لمين, وخصوصا 
المخالفين منهم فضل األمامQ وعلو مقاماته الرفيعة 
ومكانة اهل البيتQ  في القرآن الكريم. كما اننا نعتقد 
ان األمامQ احس���ن من يستطيع اثبات صواب مدرسة 
اهل البيتK باألعتماد على كتب المذاهب االخرى, 
ألل���زام المقاب���ل بم���ا الزم به نفس���ه، وه���و افضل من 
يستطيع تحديد األحاديث المكذوبة عن الرسول األكرم

N , اما من خالل تعارضها مع القران او مع احاديث 
اخرى ثابتة لديهم، وكل هذا يمكن ان يزيد من اهتمام 
المخالفي���ن بالتع���رف عل���ى حركة األم���امQ  طواعية 
. وق���د وردت ع���ن اهل البيتK  بع���ض الروايات التي 
تش���ير الى انتعاش علوم القرآن وعلوم الحديث وش���يوع 
 :Qه���ذا األمر بين الناس، فقد ورد عن األمام الباقر
)تؤت���ون الحكمة ف���ي زمانه حتى ان الم���رأة لتقضي في 

 .)Nبيتها بكتاب اهلل تعالى وسنة رسوله
د. تحديدهQ لألحكام الواقعية وتشخيصه الدقيق 

للموضوعات: 
لما كانت األحكام الش���رعية زمن الغيبة قسمين، 
ظاه���ري و واقعي، ألن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب 
في اس���تنباط األحكام، لك���ن اذا ظهر األمامQ   فأن 
األحكام جميعها ستكون واقعية لعصمته ولكونه سيكشف 
ع���ن خفاي���ا القران وباطن���ه وعن الرواي���ات الصحيحة 
الواردة عن المعصومينK، وكل هذا سيساعد بشكل 
   Qكبير ف���ي تطوير البلدان المحكوم���ة من قبل األمام
بش���كل كبير جدا ويجعلها تقترب من حالة التكامل ألن 
األمامQ   سيقدم لهم الجواب األمثل لكل واقعة بنصّه 
على األحكام الش���رعية الصحيحة وبشكل كامل ولشتى 
جوانب الحياة، فضال عن قدرته الدقيقة في تشخيص 
الموضوعات واختيار الحكم المناسب الذي ينطبق على 

الموضوع باعتباره هوQ   الحاكم الشرعي المعصوم.
ان النجاح الس���ريع والكبير في بناء واقع اسالمي 
جدي���د  الممه���دة لالم���امQ والقف���زات النوعية التي 
نتوقع حدوثها ضمن فترة قياس���ية سيساعد بشكل كبير 
في ج���ذب اهتمام غالبية المس���لمين- ان لم نقل كلهم 
- م���ن اتب���اع المذاهب االخرى واقباله���م طواعية على 
معرف���ة حركة األم���امQ   واألطالع على فكر مدرس���ة 

اهل البيتK  والتأثر بها كل بحسبه. 
 وان الرقع���ة الجغرافية للتحوالت هي البلدان التي 
اس���تطاعت ان تجع���ل من األس���الم المرض���ي المتمثل 

بمدرسة أهل البيتK معموال به في مجتمعاتها. 

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

Hن�سبه ومولده
هو ابو القاس���م بن عل���ي اكبر بن 
هاش���م بن تاج الدين. يصل نسبه إلى 

.Qاإلمام موسى الكاظم
ول���د الس���يدH ف���ي ليل���ة النصف 
من رج���ب 1317ه����� في مدين���ة خوي 
من اقليم اذربيجان. كان ابوه الس���يد 
عل���ى اكبر بن هاش���م عالم���ا فاضال 
ورعا من اهل مدينة خوي, درس في 
بل���ده المقدمات ثم هاجر إلى العراق 
س���نة 1307 ه����� متنقال بي���ن النجف 
وسامراء ودرس على علماء فضالء, 
ثم رجع إل���ى بلده حي���ث عين ونصب 
بمسؤوليته لتنظيف الضريح المقدس 
لالم���ام الرضاQ من الغب���ار, وهو 
منص���ب يتله���ف علي���ه ويتش���رف به ا 

لعلماء واالكابر. 
Hدرا�سته وا�ساتذته 

انض���مH إل���ى المعاه���د العلمية 
في النجف االش���رف وهو ابن الثالثة 
عشرة. تتلمذH على كوكبة من اكابر 
علماء الفقه واالصول, ومراجع الدين 

العظام,  ومن اشهر اساتذته: 
-آية اهلل الشيخ فتح اهلل المعروف 

 .Hبشيخ الشريعة
مه���دي  الش���يخ  -آي���ةاهلل 

 .Hالمازندراني
-آي���ةاهلل الش���يخ ضي���اء الدي���ن 

 .Hالعراقي
-آي���ةاهلل الش���يخ محمد حس���ين 

  .H الغروي
-آي���ةاهلل الش���يخ محمد حس���ين 

  .H النائيني
كم���ا حضرH الدرس، و لفت���رات محدودة عند 

كل من:
  .H آية اهلل السيد حسين البادكوبه آي-

  .H آية اهلل الشيخ محمد جواد البالغي-
  .H آية اهلل السيد ميرزا علي آقا القاضي-

Hتالمذته
 نال الس���يد الخوئيH درج���ة االجتهاد في فترة 
مبكرة من عمره الش���ريف، و ش���غل منب���ر الدرس 
لفترة تمتد الى   سبعين عاما، فقد تتلمذ على يدي 
س���ماحته عدد كبير من افاضل العلم���اء في العراق 

وانحاء العالم ومنهم: 
-  آية اهلل السيد علي البهشتي.  

-  آية اهلل السيد علي السيستاني.  
-  آية اهلل الشيخ محمد اسحاق الفياض.  –  

-  آية اهلل الشيخ ميرزا علي الفلسفي.   
-  آية اهلل الشيخ ميرزا جواد التبريزي.  –  
-  آية اهلل السيد محمدرضا الخلخالي. –  
-  آية اهلل الشيخ محمد آصف المحسني.   
-  آية اهلل السيد علي السيد حسين مكي.   
-  آية اهلل السيد تقي السيد حسين القمي.

- آية اهلل الشيخ حسين وحيد الخراساني.  
-  آية اهلل السيدعالء الدين  بحرالعلوم.   

  .H آية اهلل المرحوم الشيخ ميرزا علي الغروي  -
 .H آية اهلل المرحوم السيد محمد الروحاني -

  .H آية اهلل المرحوم الش���يخ ميرزا يوس���ف االيرواني  -
   .H آية اهلل المرحوم السيد محي الدين الغريفي  -   –
   .H آية اهلل الشهيد السيد عبدالصاحب الحكيم  -
  .H آية اهلل الش����هيد السيد محمد باقر الصدر  -
–  و غيرهم  من الس���ادة العلماء وكبار المش���ايخ  و 

أفاضل األستاتذة. 
Hعلمه وفضله ومرجعيته

تدرج سماحته في نبوغه طالبا للعلم فاستاذا ثم 
مجتهدا ومحققا. 

التحق في عنفوان شبابه بدروس الخارج وتقرير 
بح���وث اس���اتذته عل���ى زمالئه وس���رعان م���ا عقب 
ش���يوخه في اروقة العلم, بالتص���دي لتدريس بحث 
الخارج, فانهال���ت عليه هجرة طالبي العلم من كل 
م���كان, وقلدته المرجعية العليا جميع مس���ؤولياتها 
وشؤونها, حتى اصبح زعيمها دون منازع, ومرجعا 
اعلى للمس���لمين الش���يعة, يقلده ماليين المؤمنين 
من اتباع مذه���ب االمامية في مختلف بقاع العالم-

بفضل نبوغه وتضلعه في مختلف العلوم االسالمية, 

وكان  بحق زعيمها االوحد, حتى اصبح رمزا بارزا 
من رم���وز المرجعية الرش���يدة, وعلم���ا من اعالم 

اإلسالم. 
امتاز س���ماحة الس���يد الخوئ���يH بمنهج علمي 
متميز واس���لوب خاص به في البحث والتدريس. وان 
المطالع لتأليف���ه يجد فيها تسلس���ال لالفكار وبيانا 
جمي���ال, مع الدقة في التحقيق والبحث, قد عرف 
بالتجدي���د بعل���م االص���ول. وكان الف���ارس المجل���ى 
ف���ي علم الرج���ال أو )الجرح والتعديل(, وقد ش���يد 
صرحا علميا قويما له���ذا العلم ومدخليته. كما بذل 
جه���دا كبي���را في التفس���ير وعلوم الق���رآن. وغيرها 
م���ن الحقول العلمي���ة, وقد لقب ب�� )اس���تاذ العلماء 

والمجتهدين(. 
Hكتبه وتاأليفاته

  ترك آية اهلل العظمى الس���يد الخوئيH أبحاثا 
قيم���ة كثي���رة ف���ي حقل���ي الفق���ه و االص���ول، و هي 
الدروس التي كان يلقيها سماحته خالل تسنمه قمة 
التدريس, وتعتبر ابحاثه اليوم من امهات المصادر 
الفقهي���ة واالصولية للباحثين والعلماء, وهي مما ال 
يس���تغني عنها االس���اتذة والطالب مع���ا, ومن تلك 

التأليفات: 
 - التنقيح في شرح العروة الوثقى. 

 - تحرير العروة الوثقى. 
 - دروس ف���ي فق���ه الش���يعة ،ويق���ع ف���ي أربعة 

أجزاء .
 -  محاض���رات في أصول الفق���ه : وهو في  في 

أربعة مجلدات. 
 - المستند في ش���رح العروة الوثقى : ويقع  في 

عشرة مجلدات. 
 - الدرر الغوالي في فروع العلم االجمالي. 

 - مباني االستنباط ، ويقع في أربعة أجزاء .
 -  مصباح الفقاهة. 
 -  مصباح األصول. 

ف���ي  الوثق���ى   الع���روة  ش���رح  ف���ي  المبان���ي   -
مجلدين.  

- دراسات في االصول العملية. 
- فقه العترة في زكاة الفطرة. 

- الرأي السديد في االجتهاد والتقليد. 
- محاضرات ف���ي الفقه الجعف���ري ,في ثالثة  

أجزاء.
 - جواهر األصول. 

- رسالة في األمر بين األمرين. 
- رسالة في الرضاع. 

Hخدماته الجليلة
تج���اوزت رعاي���ة الس���يد الراح���لH للح���وزات 
العلمي���ة كل الح���دود, فبع���د ان كان االهتمام قبله 
منصب���ا على رعاي���ة الح���وزة في النجف االش���رف 
وقم المقدس���ة, فقد توس���ع اهتمام اإلمام الخوئي

H ليش���مل الحوزات في باكس���تان والهند, وتايلند 
وبنغالديش, ثم افريقيا, فاوربا وامريكا. 

وف���ي لبن���ان كان مش���روعه الكبي���ر المع���روف 
باس���م- مب���رة االم���ام الخوئ���يH- دارا لاليتام، 
تض���م الي���وم أكثر من ال���ف و مائتي يتي���م و يتيمة، 
يعيش���ون منعمين بوس���ائل الراحة و الرعاية، و قد 
ش���هدت بعض المنظمات الدولية المتخصصة  لهذه 
المب���رة، بأنه���ا م���ن أفض���ل دور رعاي���ة االيتام في 

منطقة الشرق االوسط.
كما يعد مش���روعه بانشاء مجمع ثقافي ضخم, 
ق���رب مدين���ة مومب���ي  في الهن���د على مس���احة من 
االرض تق���ارب الملي���ون ق���دم مرب���ع, ويع���د اكبر 
مشروع اس���المي ش���يعي في العالم على االطالق, 
ويشمل مدارس وثانويات وكليات اكاديمية ومدارس 
حوزوية ومعاهد مهنية, ومستشفى كبيرا, ومسجدا 

ضخما, وتوابع كثيرة, فهو مدينة متكاملة. 
ولهH مشاريع كبيرة في اسالم آباد في باكستان 

وفي نيويورك وغيرها من بالد العالم. 
وم���ن مواقفه التي ال تنس���ى بل س���جلها التاريخ 
اغاث���ة المنكوبي���ن ف���ي اي���ران وكش���مير, وضحايا 
ف���ي  المس���لمين  ومحن���ة  الهن���د,  ف���ي  الجف���اف 
افغانس���تان,ورعاية اهل الكوي���ت بعد احتاللها من 

قبل النظام الصدامي. 
  Hومن  مش���اريع عنايت���ه الكريمة ان س���ماحته
ق���د امر بتأس���يس مؤسس���ة خيرية عالمية مس���جلة 
رس���ميا, وهي بادرة مباركة ترسي مشاريع الطائفة 
على اس���س قوية وتكفل لها االس���تمرار والتطور من 
أجل اعالء كلمة اهلل تعالى ورفع راية محمدN وآله 

الطاهرين وخدمة المؤمنين. 
Hوفاته ومدفنه

توفىH في النجف االشرف في ظروف غامضة 
ويحتمل بشكل كبير ان للنظام العفلقي يداً في وفاته 
وهن���اك قرآئن ت���دل على ضلوعهم ف���ي قتله H  في 
ش���هر صفر من عام 1413ه�� الموافق لش���هر آب من 
ع���ام 1992م. وق���د دف���ن H في الصح���ن الحيدري 
الش���ريف في مقب���رة خاص���ة عند مدخل )مس���جد 

الخضراء( من جانب الصحن الشريف. 

 التحوالت الطوعية
Qفي حركة ظهور االأمام 

دراسات 2

اآية اهلل العظمى 
H  االمام ال�سيد اأبوالقا�سم المو�سوى الخوئي هائنا

 فق
من

علي الوردي

الغيبة اىل  انتقاله من ع�سر  ان االأمامQ حني يتقرر 
ع�سرالظهور لينطلق يف حركته املباركة اىل العامل 
اجمع فاأنه �سوف لن ينطلق من فراغ, بل من �ساحات  
نظم  اقامة  يف  االأر�س  على  املكنة  لها  حتققت 
الر�سول  اىل  ووالئها  منهجها  يف  تنتمي  �ساحلة 
املرجعي. الكيان  ثم    Kاالأطهار واالأئمة    Nاالأكرم



بع����د الصالة والس����الم على أش����رف األنبياء والمرس����لين حبيب إل����ه العالمين أبي 
القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ابت����دأ الش����يخ محاضرت����ه بذك����ر رواية اإلمام الحس����ن العس����كريQ الت����ي  تقول:  
)وعليكم بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال 

أمتي انتظار الفرج(.
ثم شرع سماحته بالمحاضرة التي تمحورت في محورين هما:-

 1- هل اأن االإمام المهديQ  �سوف ياأتي بدين  جديد, وما هو هذا الدين؟   

 2- من  اأف�سل اأعمال اأمتي انتظار الفرج, او  اأف�سل العبادة انتظار الفرج. 
واليك موجز بالمحاضرة:-  

1- ع����ن مطلبنا االول نقول: ان هن����اك   ترابطا كبيرا  بين اإلمام المنتظرQوجده 
المصطف����ىN، باعتبار أن النبي المصطفىN  كافح الجهل والظلم والفس����اد وأس����س 
لدولة االسالم العالمية بعد جهاد طويل  ومعاناة مريرة,  ولكنهN رحل إلى اهلل تبارك 
وتعالى وقد عقد األمل على ولده المنتظرQ حتى يسود  به اإلسالم جميع وجه األرض، 

 .Nألن هذه السيادة لم تتحقق في زمن النبي
وفي دولة اإلمام المهديQ سيسود العدل جميع االرض, ولكن الروايات  تقول انه

Q سيأتي بدين جديد.
 فقد يبدو الول وهلة ان االمامQ سيأتي بدين غير الدين الخاتم الذي أتى به جده 
النبيN خاتم االنبياء والرس����ل وشريعته, علما هذه الشريعة قد ختمت بقوله تعالى:- 

)اْليَوْمَ َأْكمَْلتُ َلُكمْ دِينَُكمْ(. 
ولكننا اذا درسنا حياة النبيN أي فترة صدر االسالم, وما جاءنا منها من أخبار 

حول دولة اإلمام المنتظرQ, نجد ان االمامQ سيقوم بأمرين مهمين :-
اولهما: انهQ سيحكم باحكام واقعية ال ظاهرة. 

فاالح����كام الموجودة عندنا, والتي نعمل بها االن اغلبها احكام ظاهرية, كما عليه 
ح����ال الرس����ائل العلمية الي مجتهد. حي����ث يبذل جهده ويفرغ س����عيه, وبعد جهد ومعاناة 

يعطي الحكم الذي توصل اليه اجتهاده, وقد يكون هذا  الحكم صوابا وقد يكون خطأ. 
أم����ا إذا ظهر اإلمام المه����دي المنتظرQ فإنه يأتي باألح����كام الواقعية, وال مكان 

حينئذ للحكم الظاهري، اذ هي احكام اهلل الواقعية التي يريدها عز وجل. 
وحينئذ  يتصور الناس بأن المهدي جاء بدين جديد، وهو في الحقيقة ليس بالدين 
الجديد، وإنم����ا الظروف التي مر بها الناس-ايام الغيبة- جعلتهم يس����تعملون األحكام 
الظاهري����ة، فحين يأتيه����م  اإلمام بالحك����م الواقعي الذي كان موج����ودا  في زمن النبي 
االكرمN،فان����ه يكون طبق  األحكام التي تناس����اها المس����لمون او نس����وها, فيش����عرون 

حينها وكأنهQ جاء بدين جديد. 
فتجديد االحكام  على يد اإلمام المهديQ  ليس معناه أن اإلمام سوف يأتي بدين 

جديد،  وإنما هوQ يحيي الدين بعد اندراس.
وعلى هذا فان دولة المهديQ يس����ودها الحك����م الواقعي ال الحكم الظاهري, وان 

لذلك شواهد منها:-
تق����ول الروايات ان اإلم����ام المنتظرQ اذا ظهر فانه يقضي ف����ي العالمين كما كان 
 Nيقضي بعلمه. ال كم����ا كان النبي الخاتم Qيقضي, ومعل����وم ان داود Qالنب����ي داود
يفع����ل في القضاء حيث يقول الخاتمN: )انما اقضي بينك����م بااليمان والبينات( بمعنى 
ان يأتي المدعي والمدعى عليه, فيأتي المدعي ببينة او ش����هود, فيقضي النبيN وفق 

البينة, وال يقضي بعلمه. نعم هو يعلم ولكن ال يقضي بعلمه. 
اما اإلمام المهديQ فانه يحكم بعلمه ال يسأل, عن البينة وال يأخذ بااليمان.   

وربما يرى الناس انس����انا- وانه باعتقادهم ال ذن����ب له-قد يقتله االمامQ بعملية 
تطهير للمجتمع وقلع لجذور الفساد ولخلق مجتمع متكامل. الن هذا المقتول في ذمته حق 
او حقوق, منها القتل, فيقتص منه االمامQ مع عدم وجود دليل خارجي ظاهري على 
انه مذنب, ولكنهQ وعلى اية حال يقتله, فيتصور الناس انه قتل من غير ذنب اقترفه. 

وليس اال النه يقضي بعلمه بين الناس. 
ومن خصائص دولتهQ الش����ر يفة انه يطبق الشريعة االسالمية بكاملها, فيتصور 

الن����اس ايضا ان م����ا يأتي به
Q غي����ر ما اعت����ادوا عليه, 
ول����م  علي����ه,  يطلع����وا  ول����م 
بس����بب  قب����ل  م����ن  يعرف����وه 
التعتيم ال����ذي مورس عليهم 
من قبل ائم����ة الجور, فتبدو 
له����م االح����كام الواقعية امرا 
غريب����ا ع����ن االس����الم, ب����ل 

وكأنها دين جديد. 
2-ام����ا ع����ن المطل����ب 
الثان����ي:  فان لدينا جملة من 
الرواي����ات تؤك����د ان انتظ����ار 

الفرج افضل اعمال امتي, وهي افضل العبادة.. والى آخره من روايات. 
انه����ا لروايات عدي����دة.. ولكن هل يعن����ي انتظارنا الفرج ان نجل����س مكتوفي االيدي 
خانعي����ن خاضعين خاملي����ن ونحن ننتظر الفرج, الن االنتظار ه����و افضل االعمال.. فهل 
المطلوب منا  هو هذا فقط؟ وهل نفهم من الروايات ان االنس����ان يجب عليه ان يقبع في 

بيته ساكنا ال يتدخل في شيء من امور االمة. ال من قريب وال من بعيد.. ويبقى ساكتا. 
وللجواب على ذلك نقول: ان النظرة االس����المية لالنتظار هي ابعد من ذلك بكثير. 
الن انتظ����ار الف����رج له آثار كثي����رة, هذه االث����ار اذا لم تتحقق فان اإلم����امQ ال يظهر, 

وهي: 
-اوال: االندم����اج: فمن آثار االنتظار خلق اندماج نفس����ي م����ع المنتظرQ, بمعنى 
ان االنس����ان المؤمن حينما ينتظر اإلمام المهديQ فانه س����وف يتحم����ل معاناة, وهذه  

المعاناة تخلق عنده حالة من االندماج مع االمامQ وتشده اليه كلما زادت. 
-ثانيا: التهيؤ : أي ان االنسان المنتظر لالمامQ عليه في زمن االنتظار ان يهيء 

نفسه, وان يقضي على الفساد والمنكر الموجود داخلها. 
فان هو فعل ذلك يكون منتظرا صادقا, واال فانه ال يكون من المنتظرين اصال. 

فاالنس����ان ف����ي زمن االنتظار عليه ان يصنع من نفس����ه انس����انا كام����ال, حتى يكون 
صادق����ا ف����ي انتظاره. بل اكثر من ذلك عليه ان يس����اهم بخلق قاع����دة جماهيرية للظهور 
يق����ال له����م: الممهدون, والبد من مجموع����ة كبيرة من هؤالء الممهدين. وذلك تس����هيال 
المر اإلمامQ بظهوره الحتمي كما تقول الرواية الش����ريفة: )لو لم يبق من الدنيا اال يوم 
واح����د لطول اهلل ذلك اليوم حتى يظهر فيه ولدي, يمأل االرض قس����طا وعدال كما ملئت 

ظلما وجورا(. 
ثالث����ا: االيم����ان بالغي����ب من خ����الل االنتظار, الن االيم����ان بالغيب ه����و اول صفات 
المؤمني����ن المتقين, قوله تعالى ))َذلِ����كَ اْلكِتَابُ الَ رَيْبَ فِيهِ هُ����دًى لِّْلمُتَّقِينَ }2{ الَّذِينَ 
يُؤْمِنُ����وَن ِباْلغَيِْب وَيُقِيمُوَن الصَّالَة((.  فاول الدين االيمان بالغيب, الن ديننا قائم عليه, 
فنح����ن آمنا بالنبيN ولم نره, وآمنا بالقيامة ولم نرها, وآمنا بالمهديQ اغلبنا  لم 

يره. انما هي اخبار صادقة تحدثنا عن غيب فآمنا به. 
ان االيمان بالغيب درجة عالية من االيمان. قال النبيN وكان جالسا بين اصحابه 
)واشوقاه إلى  اخواني رحم اهلل اخواني. فقال الجالسون عنده: يا رسول اهللN ومن هم 
اخوانك؟.. الس����نا اخوانك؟ فقالN: انتم اصحابي, واما اخواني فانهم يأتون في آخر 
الزمان يؤمنون بي ولم يروني, وهؤالء هم اخواني. ثم يقولN: اال وان المؤمن منهم له 

من االمر كخمسين مؤمنا منكم(. 
فانم����ا كان انتظار وتحقق ارادة اهلل في تحقق دولة االس����الم, دولة اإلمام المهدي

Q الت����ي تعيد اح����كام اهلل الواقعية التي ارتضاها لعباده.. دولة تطبق ش����ريعة اهلل كلها. 
انما كان هذا االنتظار أفضل االعمال او افضل العبادة النه يحقق االنش����داد النفس����ي مع 
خاتم االوصياء اإلمام الحجةQ, كذلك يؤثر على روحية االنسان المنتظر وعلى سلوكه 

نحو االحسن واالكمل اضافة إلى  انه يركز االيمان بالغيب وهو اول صفات المؤمنين. 
نسأله تعالى ان يعجل فرج امامنا, وان يجعلنا من انصاره. 

املحا�سرة اال�سالمية - انتظ����������������ار الفرج

عالمات ظهور االإمام المهديQ  اّدعاء النبوة والمهدوية.. الظاهرة والتاريخ
تبطل دعوى من ياأتي قبله  

3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

الكت���اب من اعداد وتحقي���ق وتقديم مركز 
Qالدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

ج���اء الكتاب في طبعته االولى عام 1431ه�� 
في 260 صفحة من  القطع الوزيري.  

مواضي���ع الكت���اب عب���ارة ع���ن محاضرات 
الس���يد المؤلف, وهي ثالث عشرة محاضرة, 

مثلما  يذكرها الفهرس وكما يلي:-
 *Qالس���عادة ف���ي لق���اء اإلم���ام المهدي
عشق هادف* النبيN والمهديQ*ضرورة 
ال إيح���اء نفس���ي* م���ن ينتظ���ر م���ن؟* دور 
المرأة ف���ي الحرك���ة المهدوية*اليوم الموعود 
والحضارة الكونية* المه���دي لطف الحياة* 
التفاعل مع الغيبة بين اليأس واالمل*يالثارات 
الحس���ينQ* المهديQ نبع الهداية*يوم ا 
لظه���ور انتصار فكري ال مادي* دور المرجعية 

في عصر الغيبة*
ف���ي محاض���رة )الس���عادة في لق���اء اإلمام 
المه���ديQ( يق���ول مؤل���ف الكت���اب:- يج���ب 
 Qمراجع���ة ال���ذوات لتك���ون عالقتن���ا باالمام
عالقة حب وعش���ق.. وليس مجرد لقلقة لس���ان 
في الدع���اء, فعالقتنا باالم���امQ تقتضي ان 

نتألم اللمه.. ونفرح لفرحه.. 
وف���ي موض���وع )المهديQ عش���ق هادف(  
يقول الس���يد المؤل���ف: ان ما امرن���ا به اهلل هو 
المودة, وهي اظهار الحب-وهو يربينا على حب 
آل البي���تK ويربينا على العم���ل.. وبالطاعة.. 

واجتناب المعصية فهو عاطفة وعمل. 
وف���ي مضمار موضوع )النب���يN والمهدي
Q( يق���ول المؤل���ف: ان النب���يN كان خلق���ه 
رحمة .. حي���ث كان قطعة م���ن التواضع وااللفة 
والمحب���ة.. وه���ذه الص���ورة الجميل���ة الرائع���ة 
لشخصية النبيN نفس���ها تتصور وتتجسد في 

.Qالمهدي المنتظر
وفي موضوع )المه���ديQ ضرورة الإيحاء 
نفس���ي( حيث يق���ول مؤل���ف الكتاب: ل���و كانت 
الفك���رة المهدوي���ة ام���الًء غريزي���ا النحصرت 
بالش���يعة النهم الفئة الوحيدة بين المس���لمين ا 
لتي عاش���ت اضطهادا ومظلومي���ة.. ولكننا نجد 
جميع المسلمين يعتقدون بالمهديQ مع انهم 

عاشوا عيشا رغيدا وامنا واطمئنانا. 
وف���ي محاض���رة )م���ن ينتظر م���ن؟( يقول 
الس���يد المؤل���ف:- فكل م���ن اخلص ف���ي عمله 
وجعل عمله هلل فهو ممن ينتظر االمامQ.. وهو 

 .Qممن يعدّ االرض ويوطئها لخروجه
وع���ن )دور المرأة في الحركة المهدوية(, 
يقول الس���يد المؤلف: نحن نؤكد ان للمرأة دورا 

 Qفان مع القائم Qبطولي���ا في حركة االم���ام
ثالث عشرة امرأة.. أو رواية يجيء واهلل ثلثمائة 
وبضعة عش���ر رج���ال فيهم خمس���ون ام���رأة.... 
 Qواقط���اب حكومته Qفهن خل���ص اصحابه

وانصاره.
وف���ي موضوع )الي���وم الموع���ود والحضارة 
الكوني���ة( يقول المؤلف:- ت���دل النصوص على 
ان هن���اك حض���ارة س���تقوم عل���ى االرض ف���ي 
يوم ظه���ورهQ وان الهدف منه���ا هو الحضارة 

الكونية.. وتعني سيطرة االنسان ونفوذه.. 
وعن موض���وع )المهديQ لط���ف الحياة( 
يق���ول مؤلف الكت���اب:- هناك حفظ للش���ريعة 
يقوم به اإلمامQ.. حفظا تش���ريعيا للقرآن من 
اي تحري���ف, وحفظا تعليميا يق���وم به الفقهاء 
 Qفي الح���وزات العلمية اس���تنادا لمدد االمام
وحفظا علميا يقوم به المؤمنون بتسديد وتأييد 

 .Qاالمام
وع���ن التفاع���ل م���ع الغيب���ة بي���ن الن���اس 
واالمل يقول الس���يد المؤلف فالغيب���ة غربلة لنا 
وامتحان, واختبار الرادتنا, ومدى ثباتنا على 
مبادئن���ا, الن االنتظار اعداد للدولة الخاتمة, 

وليست تعطيال للعمل. 
وف���ي موضوع )يا لث���ارات الحس���ين( يقول 
مؤلف الكتاب:- ان هدف الثورتين-ثورة اإلمام 
 Qوثورة حفيده اإلم���ام المنتظر Qالحس���ين
واح���د, وهو هدف جميع الرس���االت والنبوءات  

السماوية.. هذا الهدف هو القيام بالقسط.
 وفي محاض���رة  )المهديQ نبع الهداية( 
 ,Qيقوم المؤل���ف:- في رواية اإلم���ام الباقر
انم���ا س���مي المه���دي  مهدي���ا النه يه���دي المر 
خف���ي. وهو ام���ر ال تعرفه الناس وس���تهتدي له 
عند ظه���وره.. وخصوصا تأويل الق���رآن.. وبيان 
مغ���ازي آيات���ه ومضامي���ن متش���ابهاته وب���روز 
امامة اهل البيتK واسرار مقاماتهم اللدنية 

والملكوتية.. 
وعن )ي���وم الظهور انتصار فكري ال مادي( 
يقول الس���يد مؤلف الكتاب:- ان عصر الظهور 
هو عصر منطق الفكر والقناعة.. ال عصر القوة 
والغلبة العسكرية, الن هذا ال ينسجم مع طبيعة 
الفكر االسالمي ومع الفطرة السليمة التي فطر 

اهلل تعالى الناس عليها.

قراءة يف كتاب 
احلقيقة املهدوية-درا�سة وحتليل

ملوؤلفه ال�سيد منري اخلباز

اعداد: محمد الخاقاني

  الشيخ إبراهيم النصيراوي

الشيخ ابن ابي زينب النعماني - صاحب كتاب الغيبة

فهد عامر األحمدي

  ان العالم���ات -عالم���ات الظه���ور- 
التي ذكرها االئمةK مع كثرتها واتصال 
الرواي���ات بها وتواترها واتفاقها موجبة ان 
ال يظهر القائمQ إال بعد مجيئها وكونها, 
إذ كان���وا قد أخبرونا أن الب���د منها, وهم 
الصادق���ون, حتى أنه قي���ل لهم: نرجو أن 
يكون ما نؤم���ل من أمر القائمQ وال يكون 
قبله الس���فياني, فقالوا: بل���ى, واهلل إنه 

لمن المحتوم الذي البد منه.
ثم حققوا كون العالمات الخمس التي 
ه���ي أعظم الدالئ���ل والبراهين على ظهور 
الح���ق بعدها, كما أبطل���وا أمر التوقيت, 
وقالوا: )من روى لكم عنا توقيتاً فال تهابوا 

أن تكذبوه كائنا من كان فإنا ال نوقت(.
 وهذا من أعدل الش���واهد على بطالن 
أم���ر كل م���ن ادع���ى أو ادّع���ي ل���ه مرتب���ة 

القائ���م ومنزلته, وظهر قب���ل مجيء هذه 
العالمات, الس���يما وأحواله كلها ش���اهدة 

ببطالن دعوى من يدعي له.
 ونس���أل اهلل أن ال يجعلن���ا ممن يطلب 
الدني���ا بالزخارف ف���ي الدي���ن, والتمويه 
عل���ى ضعف���اء المرتدي���ن, وال يس���لبنا ما 
منحن���ا به من نور الهدى وضيائه, وجمال 

الحق وبهائه بمنه وطوله.

  مقابل كل نبي ورس����ول يُوحى إليه يوجد آالف 
الكذابين والدجالين وأدعياء النبوة.. وهذه المقارنة 
لوحدها تثبت الش����عبية التاريخي����ة لهذه الظاهرة, 
كون عدد اُلرس����ل الذين بعثهم اهلل كبيرا في األصل  
)ولق����د بعثنا ف����ي كل أمة رس����وال(   )وِإن من أمة إال 

خال فيهَا نذير(.
ولك����ن؛ رغم كثرة المدعي����ن والدجالين, فان  
قليال  منه����م من انعطف بالتاري����خ أو حقق امتدادا 
حضاري����ا أو جغرافي����ا مهماً.. وهذه الفئ����ة القليلة - 
  Nكم����ا أفترض - هي المعني����ة بحديث المصطفى
)ال تقوم الس����اعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا 

 .)Nمن الثالثين كلهم يزعم أنه رسول اهلل

والعجي����ب أن هذه الظاه����رة عرفت في جزيرة 
الع����رب حتى قبل ظه����ور خاتم األنبي����اءN,  ففي 
كتاب مروج الذهب يسرد المسعودي قائمة بمدعين 

ظهروا قبل بعثتهN في مكة،  مثل: 
_خالد بن سنان العبسي, وأمية بن الصلت, 
وقس بن ساعدة اإليادي, وبحيرا الراهب, وعمرو 

بن نفيل.. )وغيرهم كثير(.
وحت����ى خالل حي����اة الرس����ولN نفس����ه - ثم 
بعد وفاته مباش����رة - ظهر أدعي����اء نبوة في العديد 
من القبائل العربية.. فهناك مثال مس����يلمة الكذاب 
الذي بعث للنبي كتاباً يقترح فيه )مناصفة األرض( 
بين قريش واليمامة.. واألس����ود العنسي الذي جاهر 
 ..Nبدعوت����ه ف����ي اليم����ن قبل وف����اة النب����ي الكريم
وطليحة بن خويلد الذي ظهر في بني أسد.. وسجاح 

بنت الحارث التميمي شاعرة بني تغلب الفاتنة.
وف����ي العهد األم����وي والعباس����ي تفاقم األمر - 
وتحول لطابع سياس����ي - لدرجة س����ئم الخلفاء من 
كث����رة اولئ����ك المدعين, فأم����روا عماله����م ورجال 
الشرطة لديهم بقتلهم )بال محاكمة( ) وقليل منهم 

الذي نجا(.
 وب����دل أن تخف الظاهرة ف����ي العصر الحديث 
تفاقمت وانتش����رت بش����كل خطير - خصوصا تحت 

دعوى المهدي المنتظر.. 
فف����ي نهاية القرن  الثالث عش����ر الهجري ظهر 
ف����ي الس����ودان )محمد بن عب����د اهلل( ال����ذي كان له 
تأثير كبير على أتباع����ه, على االحتالل البريطاني 
في ذلك الوقت.. وفي نف����س الوقت تقريبا ظهر في 

المغ����رب من يدعي أنه ال )مهدي( المنتظر ويحمل 
أيضا اس����م )محمد بن عب����د اهلل(  وازدهرت دعواه 

لتسع سنوات.. 
وعن����د نهاي����ة الق����رن الراب����ع عش����ر الهج����ري 
اقتحمت مجموعة مسلحة بيت اهلل الحرام وسفكت 
دماء الحجاج والمصلي����ن فيه تحت دعوى )المهدي 
المنتظ����ر(.. وفي عق����د الثمانينات ادع����ى )محمود 
محمد طه( رئيس الحزب الجمهوري بالس����ودان أنه 
نبي مرسل, وأن رسالة محمدN  ) لم تعد صالحة 
له����ذا الزمان  وقد حكمت عليه المحكمة الش����رعية 

بالخرطوم عام 1986بأنه مرتد مارق من الدين !)
ادع����اءات  أن  الغريب����ة  المالحظ����ات  وم����ن   ..

النب����وة تكثر - هذه األيام - ف����ي بلدان معينة وتكاد 
تختفي تماما في بلدان أخرى . ففي باكس����تان مثال 
ي����كاد يظهر مدع����ي نبوة جدي����د كل ش����هر تقريبا.. 
وفي العراق ظهر أكثر م����ن )23( مدعياً بين حربي 
الخليج األولى والثانية فقط.. وفي لبنان ظهرت بين 
الدروز 6حاالت في المناطق التي تحتلها إس����رائيل 
فق����ط.. ف����ي مص����ر والس����ودان والجزائ����ر تفاجئنا 
الصح����ف بين الحي����ن واآلخر بالقب����ض على مدعي 
نب����وة جديد, أو مهدي منتظر, بل حتى في أمريكا 
نفس����ها ظهر بين الجالية اإلسالمية أربعة أشخاص 
منذ عام  2000 ادّعوا النبوة وتمتعوا بحماية قانون 

حفظ الحريات الدينية.
.. وألن ادع����اء النبوة ظاهرة تاريخية متواصلة 
- عرف����ت ف����ي كاف����ة المجتمعات والديان����ات - فال 
أتوقع تراجعها أو توقفها مستقبال؛ فهي ليست فقط 
جزءاً من الحراك الديني بل و)حالة إنسانية( يقف 
خلفها الطمع السياس����ي والتسيد االجتماعي وكسب 
ال����والء المطل����ق .. ناهيك ع����ن اضط����راب العقل، 
وانفص����ام الش����خصية ، وإيحاء الش����يطان زخرف 

القول غرورا.
   وق����د الحظ����ت م����ن  خ����الل تفح����ص التاريخ 
االنس����اني... في العصور الزمنية التي س����بقت  نبوة 
محمدN, كان����ت االدعاءات الباطل����ة تتركز على 
ادع����اءات االلوهية نفس����ها و العظم����ة المطلقة من 
امث����ال ادع����اء فرع����ون, و الملك  )ذو ن����واس الذي 

احرق اصحاب االخدود(.. 
اما م����ن بعد نب����وة محمدN  ف����ان االدعاءات 

الباطل����ة اصبحت تتركز على ادعاء النبوة و القدوم 
برسالة من اهلل... وهنا تبرز اهمية التاكيدات التي 
  Nوردت كثيرا في القران و الس����نة عل����ى ان النبي
ه����و اخر االنبياء و المرس����لين وال نبي بعده.. حقيقة 
لوال ه����ذه التاكيدات و التوضيح����ات  لضل كثير من 
الن����اس الن����ه ال يصع����ب ادراك زي����ف ادع����اءات اي 
ش����خص يدعي االلوهية.. ولكن اثب����ات زيف مدعي 
النب����وة قد يك����ون اكثر صعوبة  و تضلي����ال للكثير من 
الن����اس... فالحم����د هلل ال����ذي وضّح ذل����ك بحيث ال 
تصبح المس����الة هي هل ه����ذا المدعي للنبوة صادق 
 Nام كاذب ب����ل ان اي مدع  للنبوة بعد النبي محمد

هو كاذب أّفاك, مهما ساق من حجج او مبررات.

  إن أغل����ب ه����ؤالء المدعي����ن  يطل����ب الم����ادة 
والوجاهة مثل مسيلمة حين طلب مناصفة األراضي 

وكأنه  يحسب الدعوة عقارات وبيع وشراء.
  ان ادع����اء النب����وة   نوع م����ن التخلف والجنون  
واألم����راض النفس����ية. وان م����ن يدعي أن����ه المهدي 

المنتظر متيقن من بطالن دعواه  لعدة أسباب.
 لكنه  وبسبب من حوله-كما اتصور- يقتنع أنه 
المهدي كما حصل أي����ام جهيمان أقنعوا القحطاني 
أن����ه المه����دي وكل فترة يجيه ش����خص ويقول له: أنا 
حلمت  أن����ك المهدي فاقتنع بذل����ك... وهكذا كانت 

حادثته عام 1400ه��.
   وفي كتب الت����راث العديد من قصص أدعياء 
النبوة الظرفاء..وأغلب الظن أن هؤالء بهم لوثة في 

العقل قادتهم إلى هذا االدعاء السخيف..
والخطر ليس من ه����ؤالء.. بل ممن اليزعم وال 
يدع����ى لكنه يحرّم ويحلّل , ويفت����ي ويقنن , ويقبّح 
ويحسّ����ن... بمزاجه وهواه فحس����ب , ف����ردا كان أم 

نظاما أم حضارة.
  وف����ي عصرن����ا الحدي����ث, فق����د ظه����ر ميرزا 
أحمد القادياني بالهند وادعى النبوة وأنه المس����يح 

المنتظر وأن عيسى ليس بحي في السماء.
وال يزال خروجهم واحدا بعد اآلخر حتى يظهر 
آخرهم: األعور الدجال، كما جاء في حديث سمرة 
ب����ن جندب  أن رس����ول اهللN  قال ف����ي خطبته يوم 
كس����فت الش����مس على عهدهN: )وإنه واهلل ال تقوم 
الس����اعة حتى يخ����رج ثالثون كذاب����ا آخرهم األعور 

الكذاب(.

ومن املالحظات الغريبة اأن ادعاءات النبوة تكرث - هذه 
االأيام - يف بلدان معينة وتكاد تختفي متاما يف بلدان اأخرى   موقف اأهل احلجاز من االإمامQ وقت الظهور

مجتبى السادة

يتضح موقف س����اكني مكة المكرم����ة والمدين����ة المنورةوردات 
افعالهم بالنسبة لظهور اإلمامQ  وبداية تحركه من منطقة الحجاز 
بعدة تصرفات يقدمون عليها ، فبس����بب الفراغ السياسي والصراع 
الداخلي على الس����لطة في منطق����ة الحجاز في فترة قبيل الظهور، 
تنش����ط الق����وى المعادية ألتباع أهل البي����تK  لعدم وجود منافس 
ق����وي لهم في المنطق����ة.. فتقوم هذه القوى بعدة أعمال بمس����اعدة 
بقايا ش����رطة النظام الحاكم  آنذاك، وتبين لنا هذه اإلعمال مدى 

كرههم وعدائهم لإلمامQ  واتباعه، ومن تلك التصرفات:
-بعد النداء السماوي في رمضان وخروج السفياني في رجب, 
قب����ل الظهور بعدة أش����هر، يقوم المؤمن����ون بالتوافد إلى مكة رغبة 
واش����تياقا في مناصرة اإلمامQ، فيدخل أهل مكة الشك والريبة 
من هؤالء المؤمنين واألنصار،  فيهمون بالقضاء عليهم ويتآمرون 
  Qعليه����م، كما توض����ح لنا رواية أب����ي بصير عن اإلم����ام الصادق

وحينها يتم القبض على كثير من المؤمنين وإيداعهم السجون .
-ارت����كاب بقايا النظام الحاكم آن����ذاك والجماعات التكفيرية 
جريم����ة بش����عة ف����ي مدينة الرس����ولN وذل����ك بقتل فتى هاش����مي 
وش����قيقته )محمد وأخته فاطمة( وصلبهما على باب مس����جد النبي
N .. وكل ذلك إظهارا لحقدهم على أتباع وأعوان اإلمام المنتظر

   . Q
-ف����ي الخامس والعش����رين من ذي الحجة, قب����ل الظهور ب� 15 

يوما يقوم اإلمامQ  بإرس����ال 
رج����ل هاش����مي من����دوب عن����ه 
للناس ف����ي مك����ة المكرمة في 
عملي����ة اختب����ار وج����س نب����ض 
 ، المبارك����ة  للث����ورة  وتهيئ����ة 
فيدخل سفير اإلمام محمد بن 
الحس����ن  )ذو النف����س الزكية(  
بي����ن  ويق����ف  المك����ي  الح����رم 
الركن والمقام ، ويبلّغ الناس 
المتواجدين في الحرم المكي 

رس����الة ش����فوية من اإلمامQ، فيقوم بقايا شرطة النظام الحاكم 
ف����ي الحج����از بارتكاب جريمة ش����نعاء ال تقل عن س����ابقتها، وذلك 
بقتل رس����ول اإلمامQ  في الحال بين الركن والمقام في المس����جد 

الحرام في يوم حرام .
م����ن هذه اإلحداث وغيرها نجد أن أهل الحجاز في تلك الفترة 
ال يرغب����ون في ظهور اإلمامQ، وال تخفى تلك الرغبة على القائد 
العظي����م، ولذا نج����ده يعبر عن ذل����ك بصراحة, كم����ا صرحت به 
الرواي����ة عن اإلمام الباق����رQ: في حديث طوي����ل .. ) يقول القائم 
ألصحابه: ياقوم ، إن أهل مكة ال يريدونني ، ولكنني مرسل إليهم 

ألحتج عليهم .. بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم(.
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الصهيونية حركة يهودية سياسية تهدف إلى  إقامة دولة يهودية في فلسطين, 
وذلك بتش���جيع هجرة اليهود إلى فلس���طين وش���راء األراضي إلقامة المستعمرات 

اليهودية هناك.
 وكلم���ة )صهيوني���ة(  مش���تقة من كلمة )صهي���ون(  وهي احدى  اس���ماء جبل 
صهي���ون والذي يعتبر االقرب الى مكان بناء معبد الهي���كل المزعوم,  وتعّبر هذه 
الكلم���ة   عن ارض الميعاد عندهم ، والبد هنا م���ن التفريق بين كلمتي  صهيوني 

ويهودي, النه ليس كل اليهود صهاينة وليس كل الصهاينة يهود.  
ورصدن���ا ف���ي هذا العدد تس���لط الض���وء عل���ى الصهاينة   من غي���ر اليهود, 

ومايقومون به تمهيدا لعودة المسيح المنتظر الثانية.
الن�ساأة:

وم���ن اولئ���ك الصهاينة, ه���م المس���يحيون المؤي���دون للمب���ادئ الصهيونية 
القائمة أساساً على دعم حق )إسرائيل( في الوجود, واستمرارها.  ويعتقد هؤالء  
أن لليهود حقاً مقدساً في األرض المقدسة - فلسطين- على اعتبار أنهم  الشعب 

المختار.  
نش���أت المس���يحية الصهيوني���ة عل���ى حد ق���ول مؤسس���يها على أس���اس كلمة 
)ال���رب(، ووعده لبني )إس���رائيل( بالعودة وتأس���يس دولتهم م���ن جديد, لذلك 

فنشأتها في األصل سياسية على أساس ديني. 
وتعد األصولية المس���يحية عنصرا أساس���يا في التاري���خ الديني و االجتماعي 
و السياس���ي الغرب���ي, وقد انتعش���ت في البيئ���ات البروتس���تانتية, وبلغت ذروتها 
في القرن التاس���ع عشر, مع بداية التوسع االس���تعماري و اإلمبريالي، حيث كان 
مركزها في البداية أوربا, لكنها انتقلت إلى الواليات المتحدة األمريكية الحقا, 

و أصبحت نصيرة الحركة الصهيونية العالمية, والعاملة على تحقيق أهدافها.
 وق���د بدأت مالمح المس���يحية الصهيونية تتبلور منذ القرن الس���ادس عش���ر 
الميالدي  على يد مس���يحيي بريطانيا، ففي هذا القرن بدأت الكنيس���ة في روما 

تفقد الس���يطرة على بعض الكنائس األخ���رى وخاصة في بريطانيا وبدأت الحركة 
البروتس���تانتية بالظه���ور، و ف���ي القرن الثامن عش���ر ب���دأت حركة المس���يحيين 
الصهاين���ة بالنم���و بعد انضمام عدد م���ن الكتاب والسياس���يين األوروبيين ورجال 
الدين إليها. وكان أشهر هؤالء )ثوماس نيوتن(، راهب مدينة بريستول.  ومع بداية 
الثورة الفرنس���ية وحروب نابليون بونابرت التوسعية شهدت المسيحية الصهيونية 
فترة ذهبية من عمرها. وفي القرن التاس���ع عش���ر استمرت المسيحية الصهيونية 
بالنمو,  ومع بدايات القرن العش���رين اتس���عت بش���كل كبير ونجح���ت الحركة في 
زرع رجالها ف���ي حكومات بعض الدول وخاصة بريطانيا، فرئيس وزرائها )ديفيد 
لويد جورج(  كان أش���د إخالصاً للصهيونية المس���يحية من وزي���ر خارجيته اللورد 
جيمس آرثر. وذكر الصحفي )كريستوفر سايكس(   أن مستشاري لويد جورج كانوا 
عاجزين عن إقناعه بتغيير رأيه بش���أن فلسطين خالل المباحثات التمهيدية التي 

أدت إلى توقيع اتفاقية فرساي, وذلك كونه مسيحياً صهيونياً متعصباً.  
ابرز رجالها:

ف���ي ع���ام 1587م  ت���مّ حرق رج���ل يدعى )فرانس���يس كيت(  إلش���هاره نبوءة 
اإلنجيل بعودة اليهود إلى ما دعاه أراضيهم. 

وفي عام 1607 نش���ر رجل الدين المس���يحي )توماس برايتمان(  في بازل - 
سويس���را كتاباً بعنوان ))كش���ف الستار عن سفر الرؤيا(( أشار فيه إلى أن األنبياء 
كاف���ة تحدث���وا عن عودة اليهود وتجمعهم مرة أخرى في فلس���طين. وهو من  أوائل 
الذين كتبوا عن اليهود وحقهم الديني في فلسطين، ودعا البريطانيين إلى تأييد 

هذا الحق.  
 وأكد الس���فير الفرنسي في الدنمارك )إسحق دي ال بييرر(  1594 - 1676( 

في أحد كتبه على أن عودة اليهود إلى فلسطين مؤكدة. 

وف���ي ع���ام 1621 كت���ب )هن���ري فينش(  أح���د أبرز أعض���اء مجل���س النواب 
البريطان���ي إن اليهود س���يعودون إلى ديارهم وإنهم س���يرثون تل���ك األراضي التي 
كان���ت ملكهم يوما ما وسيعيش���ون بأمان، وس���يبقون هناك إل���ى النهاية وأن اهلل 

سيبارك الشعوب التي تؤيد اليهود. 
واس���تمر رج���ال الدي���ن األنجليكانيي���ن بب���ّث أفكاره���م حول ح���ق اليهود في 
فلس���طين, واعتبروه���ا الخطوة األولى الممهدة لعودة الس���يد المس���يحQ، فقد 
نش���ر )لويس واي(  مقاالت عديدة في مج��لة ))التفس���ير اليهودي(( وجدت بعض 

الصدى في المجتمع البريطاني. 
وسار رجل الدين االيرلندي )جوم نيلسون داربي(  )1800 - 1881( على نهج 
صاحب���ه وكتب ))الوالدة األخرى للمس���يحيين(( و))الفرحة الكبرى(( حيث كانت 

عودة اليهود وإعادة بناء دولتهم هي محور طروحاته الفكرية.
ام���ا )داربي( فقد اس���تمر في عمل���ه التنصيري مدة 60 س���نة,  قام خاللها 

بستّ جوالت في الواليات المتحدة زرع خاللها بذور المسيحية الصهيونية فيها. 
واش���تهر م���ن رجاله���ا في ه���ذه الفت���رة كل من )أنطوني أش���لي كوب���ر وإيرل 
شافتيس���بيري(  الذي أش���ار في مذكرات���ه إلى أن كل اإلش���ارات التي تتحدث عن 
ع���ودة اليهود إلى فلس���طين هي صحيحة. وكان شافيتس���بيري م���ن المقربين من 
زعم���اء مجلس النواب البريطاني ونش���ر ع���ام 1839 مقاالً تحت عن���وان ))الدولة 
والبع���ث اليهودي(( دعا فيه إلى تش���جيع اليهود على العودة إلى فلس���طين بأعداد 
كبي���رة ليعودوا ماّلك أراضي الجليل ويهودا على حد قوله، وشافتس���بيري هو أول 
من أطلق دعوة ))أرض بال ش���عب لش���عب بال أرض((. واس���تمر بدعوته 57 س���نة 
ووج���دت هذه الدعوة صدى إيجابيا بين السياس���يين، الصحافيين ورجال الدين 
المس���يحيين في كل م���ن بريطانيا واميركا. وبل���غ تأثير شافيتس���بيري ذروته عام 
1838 حي���ن تمكن من إقن���اع حكومة بالده بافتتاح قنصلية له���ا في القدس لتكون 
أول بعثة رس���مية لبريطانيا إلى أرض فلسطين. تبع ذلك تعيين اليهودي )ميخائيل 

سلمون ألكسندر(  كاهناً أنجليكانياً للقدس.
وعرف���ت الحرك���ة منّظراً ب���ارزاً ف���ي الترويج ألفكاره���ا هو )تش���ارلز هنري 
تشرش���ل(  الذي كان موفد بريطانيا إلى دمشق. وأرسل تشرشل في عام 1841 إلى 
)موس���ى مونتيفيور(، أحد المموّلين اليهود رس���الة أش���ار فيها إلى أنه على يقين 
من أن إقامة دولة لليهود في فلس���طين, وهو أمر قابل للتحقيق على شرط تحقيق 
أمري���ن: أولهما، أن على اليهود أخذ زم���ام المبادرة والبدء بالتحرك. وثانيهما، 

إن على الدول األوروبية مساعدتهم في ذلك. 
وم���ن المنظري���ن البارزين لهذه الحرك���ة )جورج غ���اوالر(  )1796 - 1869( 

الذي نشر كتاباً تحدث فيه عن يقينه بقرب عودة اليهود إلى فلسطين. 
وهن���اك رجاال مخلصون  لمبادئ المس���يحية الصهيونية عرف منهم )إدوارد 
كازالي���ت(  1827 - 1883( وهو صناعي بريطان���ي، و)لورانس أوليفانت( )1829 
- 1931( واالميركي وليم بالكس���تون الذي كان يلقب ))باالميركي المس���يحي أب 
الصهيوني���ة((. ففي ع���ام 1891 قاد بحملة ش���عبية وإعالمية ضخم���ة للتأثير على 
الرئي���س االميرك���ي بنيامن هريس���ون مطالب���اً إياه بتأيي���د إقامة دول���ة لليهود في 
فلسطين. والغريب في األمر إن بالكستون لم يكن يهودياً إنما مسيحياً صهيونياً. 

أم���ا مموّل���و ه���ذه الحملة فق���د كان  منه���م الملياردي���ر ورجل النف���ط )جون 
روكفلر(، واإلعالمي البارز )شارلز سكريبنر(  والصناعي مورغان.

وعرف���ت الحركة كذلك رجاًل بارزاً من أعالمها هو )وليم هيتش���لر(  )1845 
- 1931( المس���ؤول الدين���ي في الس���فارة البريطانية في فيينا، وكانت لهيتش���لر 
عالق���ات م���ع )ثي���ودور هيرتزل(. ال���ذي أمضى  30 س���نة في خدمت���ه للصهيونية 
وللحرك���ة اليهودية رغم كونه مس���يحياً. وحضر المؤتم���ر األول للحركة الصهيونية 
العالمي���ة الذي عقد في بازل - سويس���را في أغس���طس عام 1897. وقد اس���تغل 
هيتش���لر منصبه السياس���ي للترويج ألف���كاره بين النخب السياس���ية الحاكمة في 
أوروب���ا و قد ق���ام بترتيب لقاءات لهيرتزل مع زعم���اء أوروبيين أبرزها مع قيصر 
ألماني���ا وآخر مع الس���لطان العثماني. وكان للقاء هيتش���لر م���ع جيمس بلفور عام 
1905 أكبر األثر في صدور وعد بلفور المش���ؤوم بإقامة دولة لليهود في فلسطين 

عام 1917. 
وكان جيم���س آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني مس���يحيا صهيونيا  كما 

ذكرت ابنة أخته ومؤلفة سيرته الذاتية )بالنش دوغديل(.
المعتقدات واالفكار:

-يعتقد المس���يحيون الصهاينة أن قيام دولة إسرائيل الحديثة شرط أساس 
من أجل العودة الثانية للمس���يح وقي���ام معركة )أرمج���دون( النهائية حيث يهزم 
المس���يح أعداء المسيحية-حسب ما يقولون-كما يعتقدون بعودة كل يهود العالم 
إلى فلس���طين إلقامة دولة إس���رائيل التي س���تفرض س���يطرتها على كل األراضي 
الممتدة من النيل إلى الفرات وإعادة بناء هيكل س���ليمان في مكان قبة الصخرة 

المقدسة لدى المسلمين بمدينة القدس.
و يؤمن المسيحيون الصهاينة بأن اهلل  قد قال إلبراهيمQ أن اهلل سيبارك 
م���ن يبارك اليهود وس���يلعن من يلعنهم، وأن ح���ب اهلل ألحد يأتي من خالل حب 
اليهود.  -وحس���ب رأي المس���يحيين الصهاينة- إلى ضرورة دعم اليهود سياسياً 
واقتصادي���اً وأخالقي���اً ودينياً م���ن قبل كل من يؤم���ن بذلك. ويعتق���دون بأن اهلل 
س���يحقق وعده لليهود بإقامة الدولة المزعومة مهما طال الزمن.  كما يؤكدون أن 

وعد اهلل لهم قد تم خالل نفي البابليين لهم في القرن الخامس قبل الميالد. 
-اما األس���اس الثان���ي الذي تقوم عليه مب���ادىء المس���يحية الصهيونية هو 
مبدأ االختيار، فبنظرهم أن الرب قد اختار اليهود كشعب مفضل  فوعده للنبي 
إبراهيمQ وابنائهK  بإعطاء فلس���طين لليهود هو وعد أبدي وليس مش���روطاً 
بس���لوك معين كي يس���تحقوا ذلك أو يحرموا منه، وبالتالي فهم أصحاب حق في 
أرض فلس���طين، خاصة وأن اهلل رغم عصيانهم ل���ه وكفرهم بنعمه لم يحرمهم 
ه���ذا الح���ق. ورغ���م أنه  قد قض���ى بتش���ريد اليهود م���ن أرض فلس���طين على يد 
الكلدانيين عام 586 ق.م. والرومان عام 70 ق.م. إال أنه -على حد زعمهم- قد 

وعدهم بالعودة وإقامة دولتهم من جديد. 
-وأخيراً يعتبر مبدأ البعث أو اإلحياء الركنً األس���اس في االعتقاد  الديني 
والثقافي للمسيحية الصهيونية.  وان وعد اهلل إلبراهيم وأبنائهK ما زال قائمًا, 
وعليه فيجب على اليهود والمسيحيين الذين يدورون في فلكهم العمل على تحقيق 
ه���ذه النبوءة التوراتية حيث يقول )لويس س���بيرري ش���افر( رئيس ومؤس���س كلية 
الدراس���ات الدينية في داالس، وهي واحدة من اش���هر معاه���د التدريس الديني 
ذي الفكر المس���يحي الصهيوني في العالم، إن )إسرائيل( أمّة خالدة ترث أرضاً 

أبدية وتقيم مملكة خالدة على مدى العصور وتحكم بشريعة داوود أبد الدهر(. 
 وتؤك���د معظ���م الدراس���ات ب���ان الكنائ���س كانت المغ���ذي والمح���رك األول 

النطالق���ة المس���يحية الصهيوني���ة ف���ي أمريكا والت���ي أمنت 
)بااللفي���ة( ، وهي تقوم عل���ى نوع من )المهدية المس���يحية (  
الت���ي تقول: ال بد من أن يتغير العالم على يد المس���يح العائد 
حي���ث تأث���رت الصهيونية المس���يحية بحركات ث���الث تنطلق 
جميعها من  النبوءات الدينية   التوراتية.   األولى تهتم بقضية 
مؤش���رات نهاية الزمن، وتهتم   الثاني���ة بقضية التقرب من 
اليهود من أجل المس���يح، أم���ا الثالثة ف���إن اهتمامها يتركز 
على الدفاع عن إس���رائيل وعل���ى مباركتها، ورغم تباين هذه 
االهتمامات، وتناقضها أحيان���ا، فإنها تلتقي   حول التأويل 
الحرفي للتوراة، واإليمان بأن المس���تقبل الكارثي لإلنسانية 
أمر مبرم���ج ومقرر إلهيا، وثم حول وجوب مس���اعدة اليهود 

على التجمع في فلسطين.
ظاهرة المحافظين الجدد

يخطىء م���ن يتصور أن ظاه���رة المحافظين الجدد في 
امريكا أو من يس���مون  أحياناً بتيار )المس���يحية الصهيونية( 
ه���و تيار جديد يعود فقط إلى منتص���ف القرن الماضي, ألن 
الحقائ���ق التاريخية تعود بها إلى )مارتن لوثر 1546-1483( 
ال���ذي اتصف بزعامة حركة اإلصالح الديني داخل الكنيس���ة 
الغربي���ة ,وأعط���ي ألقاب���اً ال يس���تحقها,ألنه ف���ي محصلته 
األخي���رة كان هو األب المؤس���س لهذه المس���يحية الصهيونية 
بكل عدوانيتها على حقوق وعقائد الغير وبخاصة المسلمين, 
وهن���اك عش���رات الصحف األميركي���ة التي تعم���ل في خدمة 
ه���ذا اللوب���ي الصهيون���ي أو التي���ار المحاف���ظ أو المس���يحية 
الصهيوني���ة, فكلها مترادفات لعصابة واحدة خطفت أميركا 

كلها لمصلحة إسرائيل. 
وهن���اك مؤسس���ات إعالمية تحم���ل لواء التي���ار األصول���ي الصهيوني, منها 
مؤسس���ة )بن���ادور(  للعالق���ات العام���ة والتي من بين مؤسس���يها )ريتش���ارد بيرل 
وجيمس ووليس���ي(  رئيس ال CIA األس���بق,باالضافة إلى مجموعة الصحف 
الت���ي يمولها الملياردي���ر اليهودي )روبرت ميردوخ( وكذلك المجلس الذي أس���س 
ع���ام 1985 وه���و مؤسس���ة تتكون م���ن 30 عضواً ترس���م وتخطط لفك���ر وقرارات 
المحافظين الجدد ومؤسسها هم مجموعة من العسكريين والسياسيين السابقين 
ذوي الرؤي���ة األصولية الصهيونية, وكان يرأس���ه )دوغالس فيث(, ومن أعضائه 
)كين أدلمان وريتشارد بيرل(  وهو من أعز أصدقاء وزير الدفاع األميركي الحالي 
دونال���د رامس���فيلد,وداخل ه���ذا المجلس يوجد أيض���اً )هنري كيس���نجر(  وزير 
الخارجية الس���ابق و)توم فولي ونيوت غينغريتش(,اللذان كانا رئيس���ين سابقين 

لمجلس النواب األميركي.
وهناك مراكز بحثية وصحف تعمل في خدمة هذا التيار المحافظ وتدفع في 
اتجاه نش���ر افكاره وأبرزها: معهد هدس���ون - مؤسس���ة هرتدج/التراث/- معهد 
أمري���كان انترابراي���ز- المعه���د اليهودي لش���ؤون األمن القومي- مراكز دراس���ة 
السياس���ة - منتدى الشرق األوس���ط- معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط- 
معه���د أبحاث ميديا الش���رق األوس���ط/ميمري والذي أسس���ه بالمفارقة الضابط 
اإلس���رائيلي ايجال كارمون وهو مستش���ار س���ابق لرئيس الوزراء اإلس���رائيلي في 
شؤون اإلرهاب!! وهذا المعهد ينشر كل ماينسب  للعرب والمسلمين باسم معاداة 

السامية.
الن�ساطات االعالمية:

اقتح���م الق���س )جي���ري فولوي���ل( الحي���اة السياس���ية األمريكية ف���ي مطلع 
الس���تينيات ببرام���ج متلفزة ومس���موعة ,  من بينه���ا برنامج  ) س���اعة من إنجيل 
زم���ان  ( والذي يبدو فيه أكثر تش���دداً في دعم )إس���رائيل( م���ن كثير من اليهود 
األمريكيي���ن ,  ول���م تق���ف طموحات���ه عن���د ح���دود الوعظ,  ب���ل عمل عل���ى بناء 
مؤسس���ات تعليمي���ة تملك أجه���زة إعالمية ,  وتأس���يس منظمة سياس���ية للعمل 
السياسي باسم  ) منظمة األغلبية األخالقية (  لممارسة الضغط على الكونجرس 

واإلدارة األمريكية. 
اما القس )مايك ايفانز( فمن اهم برامجه االس���تعراضية المرئية برنامج 
يس���مى  ) إس���رائيل مفتاح أمريكا للبقاء (,  الذي  اعتاد أن يستضيف في برامجه 

ق���ادة من )إس���رائيل(,  وتغطي برامجه أكثر من  25  والي���ة أمريكية ,  وبضمنها  
اإلعالن���ات الصحفي���ة الباهظة الثمن دعماً إلس���رائيل ولسياس���اتها ,  ويرى أن 
بقاء )إسرائيل( حيوي لبقاء أمريكا ,  وأنتج فيلماً واسع االنتشار أسماه )القدس 
  )C( و  )D( ويعني ذل���ك القدس عاصمة داوود ,  مس���تخدماً حرف�ي  )دي .  س���ي
لي�رتب����ط ه�ذا المس���م�ى في أذهان األمريكيين بحرف���ي  D  و C  ف�ي عاصمتهم 
به���دف    ,)Districtof Colombia( س���ي   دي .   واش���نط�ن 
التدليل على أن القدس هي عاصمة )إس���رائيل( مثلما أن واش���نطن هي عاصمة 

الواليات المتحدة .  
وم���ن بين   المنظم���ات التي تمارس أس���اليب الضغط السياس���ي  ) اللوبي (  
مؤسس���ة  ) جب���ل المعبد (,  وله���ا امتداداته���ا داخل )إس���رائيل( وترك���ز هدفها 
عل���ى إنش���اء  ) الهيكل(  في القدس ,  ولها ش���بكة هائلة م���ن المتعاونين معها من 
رج���ال أعمال وقساوس���ة وله���ا فروعها في ع���دد من المدن األمريكي���ة ,  كما أن 
له���ا تفرعاتها على ش���كل لجان كنس���ية ,  وتعمل في مدينة الق���دس ,  وهي توفر 
الدعم المالي لغالة اليهود العاملين على هدم المسجد األقصى وبناء  ) الهيكل ( 
مكانه ,  كما توفر دعماً قانونياً ألولئك اليهود الذين اقتحموا المس���جد األقصى 

واعتدوا عليه ,  وتجمع األموال المعفاة من الضرائب وتبعث بها إلى )إسرائيل(,  
كما تقوم بش���راء األراضي في الضف���ة الغربية المحتلة لمصلحة اإلس���رائيليين 
وبخاص���ة في القدس الش���رقية وضواحيها ,  كما تتول���ى   عمليات تدريب الكهنة 
اليه���ود وإعدادهم ,  وتجنيد خبراء في اآلثار والتصوير وإيفادهم إلى فلس���طين 

للتنقيب تحت المسجد األقصى . 
وهن���اك العدي���د من المنظم���ات الصهيونية المس���يحية من أمث���ال منظمة  
) مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل ( التي تأسست في عام  1975,  و) الصندوق 
المس���يحي األمريكي ألجل إس���رائيل (,  المتخصص في شراء األراضي العربية 
وحيازته���ا ألغراض بناء المس���توطنات اليهودي���ة في الضف���ة الغربية ,  وكذلك  
) الرابطة الصهيونية المس���يحية لدعم إس���رائيل (,  و) وسطاء ألجل إسرائيل (,  
و) الكونجرس المس���يحي الوطني (  الذي يش���ارك فيه رهبان كاثوليك وقساوسة 

بروتستانت .
 ومن المنظمات الصهيونية المس���يحية النشيطة داخل )إسرائيل( نفسها ,  
المنظمة المس���ماة ب� )الس���فارة المس���يحية الدولية ( وقد جاء تأسيسها تعبيراً ,  
وتأكي���داً ألهمي���ة العمل المس���يحي ,  نيابة عن )إس���رائيل (,  وقد تأسس���ت عام 
 1980  وبحض���ور أكث���ر من ألف رجل دين مس���يحي يمثلون  23  دول���ة ,  وافتتحت 
له���ا فروعاً في ع���دد كبير من عواصم العالم ,  ولها أكثر من عش���رين مكتباً في 

الواليات المتحدة األمريكية.
  ويقدر عدد المنظمات التابعة للمسيحيين الصهاينة في اميركا والعالم بما 

يزيد على 250 منظمة. 
كلمة ر�سدنا:

المق��ام اليت�س��ع لذك��ر جمي��ع التفا�س��يل المتعلق��ة بهذه 
المنظمات وعملها ال�سيا�س��ي ذي  الطابع الديني الذي ي�س��عى  
لتحقيق هدفها   وهو ال�س��يطرة على العالم من خالل التمهيد 

لعودة الم�سيح المنتظر وقمع كل من يخالفهم. 
 وعلي��ه البد م��ن توخي الحذر من هك��ذا منظمات من جهة,  
ودرا�س��ة منهجها في العمل من جهة اخرى,  علما ان قيام دولة 

ا�سرائيل لديهم �سرط  لمجيء ال�سيد الم�سيح المنتظر.
 وبعقيدتن���ا ان هذه الدول���ة زائلة علي يد اإلمام المه���ديQ كما اخبر عن 

ذل���ك الق���رآن الكريم في قوله تعال���ى: )وََقضَيْنَا إَِلى بَِني إسْ���رائِيَل فِ���ي اْلكِتَاِب 
لَتُْفِس���دُنَّ فِ���ي اأَلرِْض مَرَّتَيِْن وَلَتَعْلُ���نَّ عُلُوًّا َكِبيرًا *َفِإَذا جَاَء وَعْ���دُ أُواَلهُمَا بَعَْثنَا 
عَلَيُْك���مْ عِبَ���ادًا لَنَا أُولِي بَْأٍس شَ���دِيدٍ َفجَاسُ���وا خِ���اَلَل الدِّيَاِر وََكاَن وَعْ���دًا مَْفعُوالً 
*ثُ���مَّ رَدَدْنَا َلُكمْ اْلَكرََّة عَلَيِْه���مْ وََأمْدَدْنَاُكمْ ِبَأمْوَاٍل وَبَِني���نَ وَجَعَلْنَاُكمْ َأْكَثرَ نَفِيرًا 
*ِإْن َأحْسَ���نتُمْ َأحْسَنتُمْ ألَِنُفِسُكمْ وَِإْن َأسَْأتُمْ َفلَهَا َفِإَذا جَاَء وَعْدُ اآلخِرَةِ لِيَسُوُءوا 

وُجُوهَُكمْ وَلِيَدْخُلُوا اْلمَسِْجدَ َكمَا دَخَلُوهُ أَوََّل مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتِْبيرًا(.
 لذل���ك نجد ان هناك تيارا  يهوديا  متش���ددا  يرفض قيام دولة إلس���رائيل 
خش���ية تحق���ق هذا الوع���د اإللهي مث���ل )يهود جب���ل جزريم(  في نابل���س الذين 
يرفضون الصهيونية   يرفضون العقيدة التلمودية اصال،  كذلك  عقيدة الشعب 
المختار, وهم ال يس���عون للس���يطرة على العالم مثل بقية اليهود، وينطبق نفس 
األمر أيضا على فرقة )اليهود القرائين(، وغيرهم من الذين يرفضون إسرائيل 
وسياس���تها العنصري���ة, ويرفض���ون تعنته���ا في وجه الس���الم، وه���ذا الرفض 
الينطلق من منطلق إنس���اني، وإنما خوفا على إسرائيل وشعبها اليهودي ورغبة 

في إنقاذهم العتقادهم بأن إسرائيل زائلة.

امل�سيحيون ال�سهاينة والتمهيد لعودة امل�سيح املنتظر

التوراتية.    الدينية    النبوءات  من   جميعها  تنطلق  ثالث  بحركات  املسيحية  الصهيونية  تأثرت 
من  اليهود  من  التقرب  بقضية  الثانية  وتهتم    الزمن،  نهاية  مؤشرات  بقضية  تهتم  األوىل 
مباركتها وعلى  إسرائيل  عن  الدفاع  على  يرتكز  اهتمامها  فإن  الثالثة  أما  املسيح،  أجل 

  ويقدر عدد املنظمات التابعة للمسيحيني الصهاينة 
يف امريكا والعالم بما يزيد على 250 منظمة. 

وطيلة مسرية رصدنا حتى هذا العدد الحظت انه اليخلو فن 
من الفنون من االهتمام بالقضية املهدوية وكل مايتعلق بها

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
هيئة التحرير 



الجزائر/الواقع الجغرافي:
 جمهوري����ة الجزائر  الديمقراطية الش����عبية. تقع 
ش����مال غرب القارة االفريقية, يحدها من الش����مال 
البحر االبيض المتوسط, ومن الشرق تونس وليبيا, 
وم����ن الجنوب مال����ي والنيجر, وم����ن الغرب المغرب 
والصحراء الغربي����ة وموريتانيا, الجزائر  ثاني اكبر 

بلد افريقي عربي من حيث المساحة بعد السودان. 
يبل����غ عدد س����كان الجزائ����ر 6ر35 مليون نس����مة 
حس����ب احص����اء )جانف����ي( 2009, واغلبه����م م����ن 

العرب, ويأتي بعدهم االمازيغ . 
الواقع االقت�سادي:

   تعتب����ر الجزائر م����ن اغن����ى دول افريقيا, بعد 
جنوب افريقيا, ويشكل النفط الركيزة االساسية في 
اقتصاده����ا حيث يمثل 60% م����ن ميزانيتها العامة, 

و97% من اجمالي الصادرات فيها. 
الواقع الديمغرافي/الديني:

   الغالبية من س����كان جمهورية الجزائر مسلمون 
على المذه����ب المالكي, وهو المذهب الرس����مي في 
الجزائ����ر, وهن����اك اقلي����ات تتب����ع مذاه����ب أخرى , 
ومن ذل����ك المذهب االباضي الذي يع����د مذهب اهل 
منطقة م����زاب في الجنوب الجزائ����ري. كذلك يوجد 

في الجزائر بضع آالف من المسيحيين. 
اما الش����يعة ف����ي الجزائر اليوم فه����م اقلية آخذة 
في االزدياد, بفضل حركة االس����تبصار التي ليس����ت 
منتش����رة بل متفجرة عل����ى كامل الت����راب الجزائري 

وذلك لما يج����ده الجزائريون في مذه����ب اهل البيت
K م����ن منهج فكري صحي����ح ولما يلمس����وه من روح 
التس����امح الت����ي اس����تمدها الش����يعة مم����ن يحبونه����م 

 .Kويوالونهم, وهم آل بيت النبوة االطهار
ا�سول الت�سيع في الجزائر:

ان مذه����ب )آل البي����تK( لي����س غريب����ا ع����ن 
الجزائر, ألن ج����ذوره هناك تعود إلى  اكثر من الف 
ع����ام, بدلي����ل ان االمازي����غ أو )البربر( وهم س����كان 
البالد االوائل, وكانوا باالصل شيعة, حيث كان لهم 
والء عظيم آلل البيتK, ولهم ثورات تش����هد بذلك 

 .Qزمن استشهاد اإلمام الحسين
وكان االمازي����غ من االوائل الذي����ن فتحوا بيوتهم 
وصدوره����م للفاطميي����ن وحارب����وا معه����م جنب����ا إلى 

جنب. 
تقول )الجيرواس( وهي فتاة جزائرية شيعية من 

اصل بربري انه:- 
في عاشوراء يتوقف االمازيغ عن العمل, ويقولون 
ان العم����ل  في مث����ل هذا اليوم يجل����ب النحس وان ما 
يكتسبه االنس����ان خالل هذا اليوم ال بركة فيه. وانهم 
يذبحون في العاش����ر من المحرم دجاجة وطيرا بغية 
اسالة الدم تبركا وتأسيا وتذكرة بدم اإلمام الحسين
Q واصحابه الذين استش����هدوا ف����ي كربالء في مثل 

هذا اليوم. 
والتج����د عندهم-االمازيغ- احدا اس����مه ابو بكر 

أو عائشة...الخ  أو عمر 
لكن����ك كثي����را م����ا تجد 
اس����م  س����يدي احمد, 

وسيدي علي. 
واذا ذك����ر االمازيغ 
اسم )فاطمةP( قالوا 
)لالفاطمة( اي السيدة 

فاطمة.
�س��يعية  دولة  اول 

كانت في �سطيف:
   اخ����ي الق����ارئ ال 
تستغرب اذا علمت ا ن 
اول دولة اسسها الشيعة 
ف����ي التاري����خ كان����ت ب�� 
وتحدي����دا  )س����طيف( 
)العلم����ة(,  بدائ����رة 
بن����ي  ف����ي  وبالضب����ط 

عزيز )في الجزائر(.
هذه حقيقة يذكرها 
ومنه����م  المؤرخ����ون, 
ويرى  )ابن خل����دون(, 
هؤالء ان دخول الشيعة 
إلى ق����ارة افريقيا كان 
بأمر م����ن اإلمام جعفر 
 Qبن محم����د الصادق
ال����ذي كل����ف اثنين من 
اتباع����ه بالذه����اب إلى 
لنش����ر  العربي  المغرب 

الفكر االسالمي الشيعي فيه, فدخال الجزائر واتجها 
إلى قبيلة )كتامة( الممتدة ما بين )بجاية( إلى )غاية 
دلس( غربا, و)عنابة( ش����رقا إل����ى حدود )الحضنة 
واالوراس( م����ن ناحية الجنوب والجنوب الش����رقي, 
و)فالمة وسوق اهراس( ش����رقا, وكانت لهم مواطن 
ف����ي هذه المنطقة, منها الحواضر الكبرى المعروفة 
اليوم مثل: فالمة, س����وق احراس, القالة, عنابة, 
س����كيكدة, العقل, جيجل, قس����نطينة, س����طيف, 
وبضمنه����ا الحواض����ر الصغي����رة الموج����ودة بنواصر 

االوراس, اقجان, ومواطن أخرى. 

الواقع ال�سيعي في الجزائر االآن: 
    المش����رف العام على ش����بكة شيعة الجزائر في 
حديث����ه )للعربيةنت( ان التش����يع مس����تمر بحمد اهلل 
واالس����تبصار اكثر من منتشر في كامل ارجاء التراب 
الجزائري عبر الطبقات االجتماعية, وبين الشباب 
والش����بان, فقد دخل التش����يع بيوت����ا بكاملها, ويقول 
المش����رف الع����ام  س����معت ان أكبر متش����يع عمره 69 

سنة. 
ويرى الدكت����ور محمد بن بريكة المنس����ق االعلى 
للطريق����ة القادرية ف����ي الجزائر وعم����وم افريقيا في 
احدى محاضراته: ان الشيعة في الجزائر موجودون 

وهم اآلن حوالي 300 ألف شيعي جزائري. 
ويرى المراقبون ان التشيع يتوسع وينتشر بفضل 
الدعاة النش����طين الذين يتواجد اغلبهم بالمؤسسات 

والنش����ريات  والكت����ب  المراج����ع  وتوف����ر  التربوي����ة, 
الشيعية. 

كما كان لوجود جاليات شيعية من العراق وسوريا 
ولبن����ان في الجزائر دور في انتش����ار مذهب آل البيت

K في هذه البالد. 
تواجد ال�سيعة على ار�س الجزائر:

   ان����ه وان كان الحض����ور الش����يعي ف����ي الجزائ����ر 
قلياًل, إال انه يمكن مالحظته بصورة جلية في بعض 
الواليات والمدن الجزائرية مثل الجزائر العاصمة, 
باتنه, تبس����ة, خنشله, تيارت, س����يدي بلعباس, 
قسطينة, سطيف, برج بوعريريج, سيدي خالد, 
وهران, عين الدفلى والش����ليف, وعين تيش����مونت, 

وتبارب. 
موؤ�س�سات �سيعية جزائرية:   

 ال يمتلك ش����يعة الجزائر مؤسس����ات له����م بارزة 
المعال����م, وذل����ك بس����بب االضطهاد الذي يمارس����ه 
بع����ض المس����ؤولين في الس����لطة الجزائري����ة. آخذين 
بمق����والت المناوئي����ن لمذه����ب اه����ل البي����تK من 
الحاقدي����ن والتكفيري����ن, ولك����ن ومع ذل����ك فقد  بدأ 
محب����و اه����ل البي����تK بداي����ات متواضعة لتأس����يس 
ش����بكات )االنترني����ت( التي جعلوا منه����ا منبرا لهم, 
للحدي����ث عن تواجده����م والتعبير ع����ن آرائهم, ومن 

تلك الشبكات:-
-ش����بكة )ش����يعة الجزائ����ر(  االلكتروني����ة الت����ي 

يديرها جزائريون شيعة. 
�سخ�سيات �سيعية جزائرية: 

   بالرغم من قلة عدد ش����يعة الجزائر في الوقت 
الحاض����ر, إال ان����ه ب����رز منه����م ش����خصيات  اخ����ذت 

دورها في حركة التشيع وتثبيتها وانتشارها, وتوسيع 
وجود مذهب اهل بيت النبوةK في هذا البلد المحب 

آلل البيتK اصال, ومن هذه الشخصيات:-
-عب����د الباق����ي........  ويعتبر اح����د المرجعيات 

الشيعية-بمدينة قم المقدسة. 
-محم����د العام����ري- وهو المش����رف على ش����بكة 

)شيعة الجزائر( االلكترونية. 
ن�ساطات ال�سيعة في الجزائر: 

   نظرا لما يمر به ش����يعة الجزائر والمستبصرون 
منهم من ظروف اس����تثنائية تتمثل بالهجمة الوهابية 
التكفيرية ضدهم,اضافة إلى مضايقات الس����لطات 
الجزائري����ة وم����ن يعتب����رون انفس����هم ف����وق القان����ون 

والمتجسدة في حمالت التشهير واالبعاد الوظيفي, 
فان الش����يعة اليوم يعلنون تش����يعهم ووالءهم آلل بيت 
النب����وةK, وتمس����كهم بمذه����ب الح����ق, مذه����ب 

اإلسالم االصيل. 
وانه����م ب����دأوا يمارس����ون طقوس����هم االس����المية 
الحس����ينية ويقيمون المآتم مع بداي����ة كل  محرم إلى 

العاشر منه. 
-وهن����اك الكثير من المس����تبصرين الجزائريين 
قد سافروا خارج الجزائر ألكمال دراستهم الحوزوية 

العلمية. 

5 التمهيد المهدوي
اّن انتش����ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س����يؤول إليها أمر البش����رية ال محالة، وان مس����ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ السباب كثيرة، من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا 

.Qهذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن
.Q ونح������ن في ))صدى المهدي(( سنفرد له�����ذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاح��������ب العصر والزمان

�سيعة الجزائر ا�سالة الموّدة وب�سائر العودة
اعداد: هيأة التحرير

في عا�سوراء يتوقف االمازيغ عن العمل, ويقولون ان العمل  في مثل هذا اليوم يجلب النح�س وان ما يكت�سبه االن�سان خالل هذا اليوم ال بركة 
فيه. وانهم يذبحون في العا�سر من المحرم دجاجة وطيرا بغية ا�سالة الدم تبركا وتاأ�سيا وتذكرة بدم االإمام الح�سينQ وا�سحابه الذين ا�ست�سهدوا 

في كربالء في مثل هذا اليوم. 

واذا ذكر االمازيغ ا�سم )فاطمةP( قالوا )لالفاطمة( اي ال�سيدة فاطمة

ويرى الدكتور محمد بن بريكة المن�سق االعلى للطريقة القادرية في الجزائر وعموم افريقيا 
في احدى محا�سراته: ان ال�سيعة في الجزائر موجودون وهم االآن حوالي 300 األف �سيعي 

جزائري. 

اذا علمت ا ن اول دولة ا�س�سها ال�سيعة في التاريخ كانت ب�� )�سطيف( وتحديدا بدائرة 
)العلمة(, وبال�سبط في بني عزيز )في الجزائر(.

مدينة سيدي خالد )والية بسكرة(

مأذنة اسالمية متثل اصالة االسالم في اجلزائر

مسجد السبطني )احلسن واحلسني(L في والية سطيف شرق اجلزائر



الحقيقي لالمام  لنا املصداق  النسبي وهو محدد مهم يثبت  املحدد 
املباركة  النسبية  السلسلة  هذه  عليه  انطبقت  اذا   Qاملهدي

Q التكامل االجتماعي واأثره يف ظهور احلجة

املنتظر بني �سرتاتيجية االهداف املهدوية والتحرك املرحلي

 و ينبغي اإللفات هنا إلى أن هذا الشرط 
)النضج االجتماعي( للظهور ال يلغي أو يمنع 
تمتع دولة صاحب الزمانQ بعناصر غيبية 
مميزة وخوارق ومعاجز تس����اعد في تحقيق 

الهدف الكبير.
وبن����اًء على ه����ذا الفهم  تصب����ح هنالك 
قيم����ة كبيرة ودخالة هامة لكل عمل مخلص 
أو حركة فاعل����ة أو ثورة صحيحة في تقريب 
حصول هذا الهدف اإللهي العظيم، وتتحول 
كل أعم����ال الب����ر والخير والجه����اد  والتعليم 
والتزكية والتربية واالرشاد إلى أعمال تؤثر 

.Qفي تسريع ظهور دولة اإلمام المهدي
ونح����ن نلم����س وعلى نحو كبي����ر في هذا 
العص����ر   حرك����ة إيماني����ة جهادي����ة فاعل����ة 

ونش����طة، وذات تأثي����ر عالم����ي ومؤثر بات 
معها الوضع االجتماع����ي والديني في األمة 
يش����هد تطوراً هائاًل ومنقط����ع النظير وعلى 
جميع المس����تويات االعتقادية والمس����لكية, 
وذلك بس����بب مجموعة األنش����طة الجهادية 
والثقافي����ة واالعالمي����ة والتربوي����ة,   وهذا 
يؤشر بحسب رأينا إلى وجود اندفاعة هائلة 
باتجاه اله����دف الكبير المنش����ود, ال نظير 

لها في طول وعرض التاريخ اإلسالمي.
وم����ن هنا يجب عدم تضيي����ع أية  طاقة 
أو جهاد في هذا العصر, والعصور القريبة 
اآلتي����ة يمكن أن يس����اهم أكثر في اس����تمرار 
هذا التقدم، وعليه كما أس����لفنا يصبح لكل 
جه����د أو عمل مخلص ول����و كان صغيراً قيمة 

كبيرة ورائعة.
وختام����اً يمكن القول وبج����رأة أن كل ما 
نش����هده حولن����ا م����ن تجلي����ات في المس����يرة 
اإليماني����ة الجهادي����ة المباركة من أنش����طة 
وبرام����ج تزداد رقي����اً وتألقاً عام����اً بعد عام 

ويشارك فيها الجميع رجاالً  ونساء.
 إن تل����ك األعم����ال جميعاً ه����ي في عين 
صاح����ب الزم����انQ وم����ورد رض����اه, وهو 
الذي ينتظر بفارغ الصبر وبكل أمل اللحظة 
الموعودة لظهورهQ  ليثأر للمظلومين عبر 
التاريخ ويجني ثمار كل األنبياء والشهداء, 
منذ آدم وإلى زمن ظهوره المبارك، فهنيئاً 
للموطئين للمهديQ سلطانه في كل زمن. 

والفكر اال�سالمي المهدوي وبما يملك من 
وراثة الهية, وبعد تاريخي, واإرث كبير وا�سيل, 
واآمال م�س��تقبلية فانه ي�ستمد قوته وفعاليته 
من خ��الل روؤيته الكونية ال�س��املة والمتكاملة 
وهي عل���ى بعدين، التوحيد والع���دل ،وعلى هذا فان 
اهداف���ه العليا انما تنبع من رؤيته الكونية ، فالتوحيد 
ال���ذي يمثل البع���د النظ���ري المتعلق بالمب���دأ, وعلى 
اس���اس التوحي���د يفه���م المب���دأ, وان اي خ���رق لهذا 
الهدف على أي سبيل   ياتي بأمور خطيرة توقع عملية 

التطبيق في مأزق .
وبما ان الفكر الرسالي يستمد افكاره االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية من خالل تلك الرؤية الكونية 
والتي من خاللها يدير بها المجتمع ، فان منش���أ هذه 
االدارة انما ياتي من خالل جوهر الترابط الذاتي بين 
االقانيم الث���الث )المبدأ ،االنس���ان، الحياة( وعليه 
فان الش���ق الثاني من الهدف الس���تراتيجي هو العدل 
الذي يحقق ه���ذه االدارة ، تلك االدارة المتصفة بكل  
مقوم���ات النج���اح المس���تمر والمذهل وذل���ك لكونها 

تناسب العقل والفطرة .

ولننتبه إل���ى تلك الرابطة والعالقة الس���ببية بين 
العدل والتوحيد في عالم التكوين 

ف�بالع���دل قام���ت الس���موات واالرض ، )لَ���وْ كاَن 
فِيِهما آلِهٌَة ِإالَّ اهللَُّ َلَفسَدَتا(.

فالرابط بين الع���دل والتوحيد في ادارة المجتمع 
االرض���ي يتمث���ل بالبعد التش���ريعي الش���امل، فبدون 
التوحي���د والع���دل م���ن المس���تحيل ان تتحقق س���عادة 
المجتم���ع االرضي، وبعبارة توضيحية ان عدم تحقيق 
التوحي���د الحقيقي المتمثل بالخ���وف والرجاء، وعلى 
راس���ها وتاجها توحيد االحرار )الهي ما عبدتك خوفا 
من نارك والطمعا بجنتك ولكني وجدتك اهال للعبادة 
فعبدتك( سوف لن يس���مح للعدل بالقيام ،فالمجتمع 

التوحيدي انما يقوم على ثالثة اقسام, 
-قمة الهرم المتمثل بذلك االنس���ان الكامل الذي 
يوحد اهلل تعال���ى بتوحيد االحرار )المتحرر من قيدي 
الخ���وف والرجاء عل���ى ضوء الحديث آنف���ا( والمتمثل 

  .Qبالمعصوم
-والقائد االوحد للمجتمع التوحيدي.

-وقاعدتي الهرم المتمثلين بتوحيد اهلل تعالى على 

اساس الخوف والرجاء او الطمع ، ومن هذه المقدمة 
ينشأ العدل نتيجة حتمية التتخلف والتختلف.

ومن خالل تحقيق هذين الهدفين الستراتيجيين 
تتحق كل متعلقاتها الجزئية. 

 ول���و تمعن���ا في حرك���ة الفكر المه���دوي ) ونقصد 
بالفك���ر المهدوي الفك���ر المبني على اس���اس تحقيق 

االه���داف العلي���ا  ( فاننا نج���ده قد تع���رض لظروف 
)الفك���ر  المنح���رف  االنس���ان  قب���ل  م���ن  موضوعي���ة 
المنح���رف( وبالتال���ي وج���د نفس���ه يخ���وض صراعا 
اخر غير ما اس���س له، فهو اول ما بدا كان مش���روعا 
وبرنامج���ا ب���ذر التوحي���د ورع���اه بروح االس���الم لكي 
يثمر عن مجتمع توحيدي مس���تمر في عطائه والقامة 
خالف���ة اهلل ف���ي االرض وتحقيق المجتم���ع التوحيدي 
االرض���ي، ومن ثم ينطلق م���ع المجتمعات التوحيدية 

ف���ي الوجود، ولذلك يعبد اهلل تعالى ويعرف في عالم 
الوج���ود الجبري واالختي���اري، ولكي يع���زف الوجود 
لح���ن التوحيد الخال���ص وتتحقق غاية الب���اريء التي 
النعرفه���ا اال بع���د ان  تتحق���ق المهدوي���ة ف���ي االرض  

وتشمل الكون. 
ولك���ن االنح���راف االرض���ي جعل هن���اك صراعا 

اخ���ر، ولعل���ه حتمي، وهذا ما رأت���ه المالئكة في بدأ 
الخلق  ومن هنا نش���أ االس���تفهام ... ومن هنا نش���ات 
ظروف موضوعية حولت القضية من ممارسة التطبيق 
المباش���ر لاله���داف العلي���ا إل���ى مرحل���ة ال���رد على 
االنح���راف ب���كل ابعاده الفكري���ة والتطبيقي���ة  وعاش 
الفك���ر المهدوي صراعا طويال ومري���را، وهذا األمر 
ل���م يغي���ر من االه���داف العلي���ا  التي ه���ي ذات وهوية 
الفك���ر المه���دوي, بل عل���ى العكس ف���ان اصحاب كل 

االطروح���ات الت���ي طبقت عل���ى االرض س���اهمت في 
ابراز االه���داف العليا لالس���الم المه���دوي من حيث 
 ،Qيشعرون او اليش���عرون، وذلك بفضل المعصوم
فالتكتي���ك كان بايدهم وه���م يغيرونه بما يخدم الفكر 

المهدوي على مر الزمن ...
 ومن هنا نقول ان الظروف الموضوعية مارس���ت 

ضغط���ا عل���ى الفك���ر المه���دوي وجعلته يغي���ر خططه 
المرحلية، وهنا تبرز  مس���الة رد الفعل في االس���الم 

عموما والفكر المهدوي خصوصا.
وهك���ذا ق���ام المعصومQ وعل���ى ط���ول الفترات 
التاريخية بالتحرك المرحلي من اجل اعادة الظروف 
الموضوعي���ة إلى س���ياقها الطبيعي المناس���ب لعملية 

التطبيق لالهداف العليا.

وفي مقام الجواب عن هذا التنافي توجد 
عدة وجوه يرفع بها التنافي المتوهم:

الوج��ه االول: بع����د وض����وح أن الم����راد 
ب����ه من الولد ه����و اإلمام المه����ديQ  بقرينة 
تصري����ح اإلم����ام امي����ر المؤمني����نK  بذلك 
فإن����ه يحتمل أن يكونQ  قد اش����ار من خالل 
المقطع ال����ذي ذكر فيه مدة الغيب����ة مرددًا، 
اش����ار الى قانون البداء وخض����وع كل ما عدى 

نفس ظهور االمام المه����ديQ  لهذا القانون 
والقرين����ة المنفصلة هي الرواي����ة التي ذكرت 
الب����داء حتى في العالمات الحتمية واس����تثنت 
نف����س اإلمامQ,  ففي كتاب الغيبة للنعماني 
ف����ي الب����اب18 الرواية تح����ت الرق����م 10 عند 
داوود بن القاسم الجعفري قال: كنا عند ابي 
جعف����ر محمد بن علي الرض����اQ فجرى ذكر 
السفياني وما جاء في الرواية من ان امره من 

المحتوم فقل����ت البي جعفر: )هل يبدو هلل في 
المحتوم؟.

قال: نعم.
قلنا له: فنخاف ان يبدو هلل في القائم.

فق����الQ : ان القائم من الميعاد, واهلل 
ال يخلف الميعاد(.

الوجه الثاني: يحتمل أن يكون الترديد 
ف����ي الرواية من جهة االيام إش����ارة إلى خروج 
فعلي لالمامQ إذا تحققت شرائط ذلك كما 
حصل م����ع االمام الص����ادقQ  إذ قال: )كان 
هذا االمر فيَّ فأخره اهلل ويفعل بعد في ذريتي 
ما يش����اء( بح����ار االن����وار ج52 ص106 رواية 
رقم 12, وف����ي رواية اخرى قال ابو جعفر )يا 
ثاب����ت ان اهلل تعال����ى كان وقت ه����ذا االمر في 
الس����بعين فلما قتل الحس����ينQ اشتد غضب 
اهلل على اهل االرض فأخره الى اربعين ومائًة 
فحدثناك����م فاذعت����م الحديث وكش����فتم قناع 
الس����تر فأخره اهلل ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً 
عندن����ا ويمحوا اهلل ما يش����اء ويثبت وعنده ام 
الكتاب( بحار االنوار ج52 ص105, فمجرد 
ذكر االيام مرددة على لس����ان امير المؤمنين

Q ال يعني حتمية ذلك كما ال يخفى.
الوجه الثالث: يحتمل أن يكون الترديد 
ف����ي هذا الحديث م����راداً به خص����وص الغيبة 
الصغ����رى فقط لذلك ق����الQ  له غيبة أي أن 
اإلمام عليًاQ  يتحدث عن أن اإلمام المهدي
Q س����وف يغيب بعد م����وت أبيه ه����ذه الفترة 
ف����إذا توفرت ل����ه ش����روط الخروج خ����رج وإال 
اس����تمرت الغيبة إلى أمدها المحدد عند اهلل 

سبحانه وتعالى.
  Qعلي����ًا اإلم����ام  إن  الراب��ع:  الوج��ه 

يتح����دث ف����ي ه����ذا المقطع حول غيبة ليس����ت 
ه����ي بالمعنى االصطالحي المتع����ارف عندنا 
الن الغيبة حسب المش����هور وقعت بعد شهادة 
اإلمام العس����كريQ  وحسب هذا الوجه فإنه
Q يري����د أن يتح����دث عن فترة م����ا قبل وقوع 
   Qالغيب����ة )الصغرى والكبرى(، بعبارة يريد
أن يحدثن����اQ  ع����ن غيب����ةٍ س����تحصل لالمام 
المهديQ بعد والدته مباشرًة، وتستمر هذه 

الغيبة إلى استش����هاد أبيهQ ، واس����تمرارية 
ه����ذه الغيب����ة مردد بين الس����تة أيام أو الس����تة 
اش����هر أو الس����ت س����نين، ثم بعد انتهاء هذه 
الفترة يتس����لم اإلمامQ مهام إمامته ويغيب 
عندن����ا،  والمتعارف����ة  االصطالحي����ة  غيبت����ه 
بعب����ارة اخرى ان االمام يتح����دث عن حصول 
غيبة له قبل تس����لمه مه����ام إمامته، وملخص 
م����ا نريد أن نقول����ه في هذا الوج����ه ان حديث 
امي����ر المؤمنينQ  عن الترديد الحاصل يقع 

في زمن ما بين والدتهQ  وبين تسلمه لمهام 
. Qإمامته

الوجه الخام�س: من المحتمل أن يكون 
الترديد إشارة إلى الغيبة الصغرى اذا الحظنا 
 ،Qهذه الرواية المروية عن اإلمام السجاد
والت����ي يرويها كمال الدين ف����ي الباب الحادي 

والثالثي����ن ص323 ))وان للقائم منا غيبتين 
احداهما اطول من االخرى, أما االولى فستة 
ايام أو ستة اشهر أو ست سنين، اما االخرى 

فيطول أمدها...((.
الوج��ه ال�س��اد�س: انه بناًء عل����ى رواية 
النعمان����ي ف����ي الب����اب الرابع تح����ت الحديث 
4ص69 التي تقول: ))فقلت يا أمير المؤمنين 

فكم تكون تلك الحيرة والغيبة؟. 
فقال: سبت من الدهر((. 

أي مدة من الدهر ل����م يبينها أو يحددها 
 .Qأمير المؤمنين

فإن قيل هذا ينس����جم م����ع غيبة واحدة ال 
غيبتين؟. 

قلن����ا: حديث اهل البيت ع����ن الغيبة تارة 
يكون بنح����و بيان الغيبة م����ع خصوصية معيّنة 
وت����ارة يك����ون بمع����زٍل عن ذك����ر أي خصوصية 
تتبيّن بها نحو الغيبة فاذا كان الحديث منهم
K عن الغيبة وبما يرتبط بأحوال الس����فراء 
واح����داث اوائ����ل الغيب����ة كان الحدي����ث ع����ن 
خصوص الغيبة الصغرى، واذا كان الحديث 
عن احوال ما بعد هذه الغيبة الى زمن الظهور 
فه����و حديٌث ع����ن الغيب����ة الكبرى وت����ارة يكون 
الحديث عن الغيبة بما هي غيبة دون بيان أي 
خصوصية او تفصيل سواء كان للغيبتين معاً او 
لغيبة معين����ة، واحاديث اهل البيتK  التي 
تحدث����وا فيها عن الغيبة مطلقاً كثيرة وال يلزم 

منها ان لالمام المهديQ  غيبًة واحدًة فقط 
وم����ن هذه االحاديث هذه الرواي����ة التي رواها 
الش����يخ الصدوق في كمال الدين ص139 ))...
وانه المهدي الذي يمأل االرض قس����طاً وعدالً 
كم����ا ملئت ج����وراً وظلمًا, وانه تك����ون له غيبة 

وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي آخرون((.
االم��ر الثان��ي: ان قي����ل ان كلم����ة )من 
ول����دي( الواردة ف����ي الرواية يخت����ل بها معنى 

الحدي����ث إن عددن����ا الحادي عش����ر هو االمام 
تفس����ير  ان  اخ����رى  بعب����ارة   ،Qالعس����كري
الحديث بع����دم ارادة االم����ام المهديQ من 

الحادي عشر يلزم منه اختالل التركيب؟
قلن����ا ال يختل المعنى ف����ي حديث االصبغ 

وذلك لعدة وجوه:
الوج��ه االول: ان كلم����ة االثن����ي عش����ر 
منصرفة عن����د الفريقين الى خصوص االئمة 

االثني عش����ر من اهل البيتK الذين اولهم 
علي وآخرهم المهديQ  جميعاً دون أن يكون 

أدنى شك في إرادة غيرهم.
الوجه الثان��ي: إن هذا االم����ر متداول 
ومع����روف وهو من ب����اب التغليب ف����ان اطالق 
االثني عش����ر على االئمة بلفظ م����ن ولد امير 

المؤمني����نK او من ول����د الزهراءP او من 
ولد الرس����ول االكرمK  متداول ومألوف في 
الرواي����ات، ففي حديث اللوح روى الكافي في 
ج1 ص532 ))عن جابر بن عبد اهلل االنصاري 
قال دخل����ت على فاطمةP  وبي����ن يديها لوح 
فيه اس����ماء االوصياء من ولدها فعددت اثني 

.))... Qعشر آخرهم القائم
وفي الكاف����ي ج1 ص533 باب ما جاء في 
االثن����ي عش����ر ))س����معت ابا جعف����رQ  يقول 
االثنا عش����ر االم����ام من آل محم����دK كلهم 
مح����دث من ولد رس����ول اهللN  وولد علي بن 
ابي طالبK  فرسول اهللN وعليQ  هما 

الوالدان((.
وفي البحار ج27 الباب التاس����ع الحديث 
19 عن الحس����ن بن عل����يQ  )واهلل لقد عهد 
الينا رس����ول اهللN  ان هذا االمر يملكه اثنا 

)Lعشر اماماً من ولد علي وفاطمة
فإنن����ا نفهم م����ن خالل ه����ذه الجملة من 
االحادي����ث وغيرهما أن االئمة يطلقون االثني 
عش����ر حت����ى وان صرحوا بانهم م����ن ولد أمير 

.Qالمؤمنين
وختام����اً نري����د م����ن اتب����اع ه����ذا الض����ال 
المنم����س أن يأتينا برواية واحدة تذكر ان ابن 
اإلم����ام المهدي هو الذي يمأل االرض قس����طاً 

وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً كما يدعون.

وف���ي المقط���ع المتقدم ينبه ام���ام العصر
Q  أيضاً الى أن أمد غيبته محدد في علم اهلل 
بغايةٍ معينة تش���تمل على توفيق رباني خاص، 
حي���ث ق���الQ: )وصي س���تره اهلل بأم���ره الى 

غاية وأخفى مكانه بمش���يئته للقضاء الس���ابق 
والق���در النافذ، وفينا موضع���ه ولنا فضله ولو 
ق���د أذن اهلل عزوجل فيما ق���د منعه وأزال عنه 
م���ا قد جرى به من حكمه ألراهم الحق ظاهراً 
بأحسن حلية وأبين داللة وأوضح عالمة وألبان 
عن نفسه وقام بحجته ولكن أقدار اهلل ال تغالب 

وإرادته ال ترد وتوفيقه ال يسبق(.
إذن ف���اهلل على كل ش���يء قدير وال يصعب 

علي���ه أن يظهر وليه بأوض���ح داللة، ولكنه علم 
أن ص���الح عباده هو في أن ي���روا بهذا االبتالء 
لكي يتحقق في قلوبهم االيمان الصادق بالغيب 
من هنا تتضح الوصية المهدوية الثانية في هذا 
المقطع وهي أن يسعى المؤمنون الى ان يجعلوا 
صعوبات عص���ر الغيبة عام���اًل لتقوية إيمانهم 
الصعوب���ات  له���ذه  يس���محوا  وال   Qبإمامه���م

بأضعاف هذا االيمان.
وبذلك يبلغوا المراتب الس���امية التي بشر 
به���ا النب���ي الك���رمN  الثابتين على التمس���ك 

.Qبوالية سليله المهدي في عصر غيبته

 ان هذه المحددات او هذه االس���يجة التي 
س���يج فيها االئمةK  هذا المنصب الش���ريف 

منصب االمام المهديQ تلعب دورين فانها:
اوالً: تش���خص المصداق الحقيقي لالمام 

.Qالمهدي
وثاني���اًَ: تنف���ي المصادي���ق الزائف���ة فهي 
قرائ���ن على االثبات وقرائن على النفي, تلعب 
هذين الدورين في آن واحد، وهذه المحددات 
كثي���رة جداً   وس���وف نلخصه���ا   ولن ندخل في 
بي���ان الرواي���ات والنص���وص الش���ريفة الدالة 

عليها:

المح��دد االول: التحديد الن�س��بي:  ويمكن 
ان نلمس���ه ونلمح���ه ف���ي الرواي���ات الش���ريفة  
وق���د اكد على ذل���ك اهل البي���تK  كما روى 
المفض���ل عن ابي عبد اهلل الص���ادق Q قال: 

)على اننا نصفنا ودللنا عليه ونس���بناه وسميناه 
وكنين���اه أي االم���ام المه���ديQ الن ال يق���ول 
الن���اس ما عرفنا اس���مه وال كناه وال نس���به(، 
فاهل البيتK  حددوا نس���به الش���ريف وهذا 
م���ن اهم المح���ددات, فه���و اوالً رج���ل عربي 
وهذا امر قطعي في الروايات الشريفة في كتب 
الفريقي���ن، وبالتال���ي فال تقبل دع���وة مدعي 
المهدوي���ة اذا كان اعجمي���اً فارس���ياً او هندياً 

 Qاوربي���اً او افريقياً او غي���ر ذلك، فالمهدي
رجل قرش���ي ايضًا، فال يقب���ل دعوة المهدوية 
م���ن رجل ازدي او خزاعي او ثقفي او تميمي او 
قيس���ي او غير ذلك، وهو رجل هاش���مي, فال 
يقبل دع���وة المزومي او الزه���ري او االموي او 
التيم���ي او الع���دوي او الجمح���ي او غير ذلك، 
وهو رج���ل من بني عبد المطل���ب فال يقبل من 
ينتس���ب الى غير عبد المطلب وان كان من بني 
هاش���م كما ايضاً ورد في الروايات الش���ريفة، 
ولم���ا كان ول���د عب���د المطل���ب كثيري���ن جاءت 
الروايات لتحدد انه م���ن ولد ابي طالب، ولما 

كان ولد ابي طالبK اربعة, جاءت الروايات 
لتح���دد انه عل���وي من ولد عل���يQ، ولما كان 

ولد عليQ  كثيرون. 
فق���د ج���اءت الروايات لتحدد ان���ه من ولد 
فاطمةP، ولما كان لفاطمةP  ولدان  هما 
الحسن والحس���ينL  جاءت الروايات لتؤكد 
ان���ه م���ن ولد الحس���ينQ  ف���ال تقب���ل دعاوى 
الحسنيين في هذا االتجاه، ثم تستمر السلسلة 
  Qالى ان تصل الى االمام الحس���ن العسكري
 Qال���ذي اتف���ق الش���يعة االمامي���ة ان المهدي
م���ن صلبه ووافقهم في ذل���ك الكثير من علماء 

الس���نة، اذن هذا المحدد النسبي وهو محدد 
مه���م يثب���ت لن���ا المص���داق الحقيق���ي لالمام 
المه���ديQ اذا انطبق���ت عليه هذه السلس���لة 
النس���بية المباركة وينفي لنا ه���ذا العنوان من 

ال تنطب���ق عليه هذه السلس���لة، فالكثير منهم 
ينتمون الى عشائر وطوائف  خارج هذه الدائرة 

هذا المحدد.
المحدد الثاني: التحديد ال�سخ�س��ي:  وهو  
التحديد الثاني من خالل الصفات الش���خصية 
التي وردت في الروايات الش���ريفة والتي تذكر 
لن���ا تفاصي���ل جس���ده وصورت���ه، فع���ن طريق 
الس���نة مث���اًل روي عن النبيN ان���ه  قال:  )ال 

تقوم الس���اعة حت���ى يملك رجل م���ن اهل بيتي 
اجل���ى اقن���ى يم���أل االرض ع���دالً كم���ا م���ألت 
قبله ظلم���ًا(، فهو اجلى الجبين يعني الش���عر 
منحصر عن جس���ده ويخف على جانبيه واقنى 
يعني طويل االنف مع دقة ارنبته وتحديدات في 
وسطه، كذلك ورد عن النبيN:  ان المهدي 
رجل من ولدي وجهه كالقمر الدري، وقد روى  
الش���يخ الصدوقH ذلك  في كم���ال الدين عن 
امي���ر المؤمني���نQ: انه ابيض اللون مش���رب 
بحمرة مبرح البطن عري���ض الفخذين عظيم 
مش���اش المنكبي���ن في ظهره ش���امتين ش���امة 

على لون جلده وش���امة على ش���به ش���امة النبي
N، كذل���ك االم���ام الصادقQ: ان الش���امة 
تحت كتفه االيسر على شكل ورقة اآلس،يقول 
االم���ام الباق���رQ: ف���ي وصف ذك المش���رب 
حم���رة الغائ���ر العيني���ن المش���رف الحاجبين 
العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز وبوجهه 
اث���ر، وغير ذلك من الصف���ات التي وردت في 

.Qاالمام المهدي
 فم���ن يدع���ي المهدوية ايض���اً نطبق عليه 

هذا التحديد وهذه الصفات.

تتمات 6

رواية )من ظهري(  تكّذب دعوى اليماني املزعوم
تتمةتحـــــــــت املجهر

مة
تت

مة
تت

مة
تت

 Qاملحّددات ال�سرعية ملعرفة االإمام املهدي

 Qإمامته ملهام  تسلمه  وبني   Qوالدته بني  ما  زمن  يف  يقع  الحاصل  الرتديد 

ان كلمة االثني عشر منصرفة عند الفريقني اىل خصوص االئمة 
وآخرهم   Qعلي اولهم  الذين   Kالبيت اهل  من  عشر  االثني 
غريهم. إرادة  يف  شك  أدنى  يكون  أن  دون  جميعًا   Qاملهدي

 ان هذه املحددات التي سيج فيها االئمةK  منصب االمام املهديQ تلعب دورين فانها: تشخص 
املصداق الحقيقي لالمام املهديQ. وتنفي املصاديق الزائفة فهي قرائن على االثبات وقرائن على النفي. 

وهذا من اهم املحددات, فهو رجل عربي وهذا امر قطعي يف الروايات الشريفة يف كتب الفريقني، 
ذلك غري  او  افريقيًا  او  اوربيًا  هنديًا  او  فارسيًا  اعجميًا  كان  اذا  املهدوية  مدّعي  دعوة  تقبل  فال 

من هنا نقول ان الظروف املوضوعية مارست ضغطا على الفكر املهدوي وجعلته يغري 
خططه املرحلية، وهنا تربز  مسالة رد الفعل يف االسالم عموما والفكر املهدوي خصوصا.

بيان  بنحو  يكون  تارة  الغيبة  عن  البيت  اهل  حديث 
بمعزٍل  يكون  وتارة  معيّنة  خصوصية  مع  الغيبة 
الغيبة نحو  بها  تتبيّن  خصوصية  أية  ذكر  عن 



�سعر ال�سيد عبد املطلب احللي
دور االأدب املهدوي  يف رد ال�سبهات

انهكهم����ا الس����فر وأعياهم����ا التع����ب-
فالرحلة من المدائن إلى الديار المقدس����ة 
ليس����ت باالمر الهي����ن- كب����را اهلل وحمداه 

ولبيا دعوته تعالى حيث الموقف. 
بي����ن كل ه����ذا الزحام-وه����ذا الع����دد 
الغفي����ر من ضيوف الرحم����ن لفت نظرهما 

مشهد يبدو لهما غريبا في تلك الساعة.. 
انه شاب قاعد هناك عليه ازار ورداء, 
وف����ي رجليه نعل صفراء. أخذا يتس����اءالن.. 

انه يرتدي حلة ثمينة. 
رب����اه انه����ا تق����در االن بمئة وخمس����ين 

دينارا, انه مبلغ كبير. 
ومما زاد في دهش����تهما أن الش����اب لم 
يظهر عليه آثار الس����فر فكيف ولماذا؟ وفي 
ه����ذه االثناء دنا منهما س����ائل ف����رداه.. اما 

النشغالهما أو لقلة ما في اليد.. 
ذهب الس����ائل نحو الشاب االنيق-فما 
كان منه إال أن اخذ شيئا من االرض فناوله 
الس����ائل-دعا له السائل, واجتهد بالدعاء 

وأطال. 
ثم قام الش����اب وغاب..فما كان منهما 
إال أن اقترب����ا من الس����ائل وقاال له, ويحك 
م����اذا أعطاك..فكش����ف لهم����ا ع����ن حصاة 
ذهب مضرس����ة, تق����در بعش����رين مثقاال.. 
فقال احدهما لآلخر, موالنا عندنا ونحن 

ال ندري. 
ذهبا في طلبه ولكن دون جدوى.. سأال 
من حولهم����ا من اهل مكة, فقيل لهما: أنه 
شاب علوي يحج في كل سنة ماشيا. فاعادا 

القول: موالنا عندنا ونحن ال ندري.

واجه����ت قضية اإلم����ام المهديQ بع����ض االقالم المنتقدة والمس����تهزئة س����واء كانت 
موجهة كتاباتها نحو مسالة والدته او عمره الطويل, وانتظار الشيعة له رغم توالي السنوات 

وطول الزمن وامتداده:
ومن بين هذه األقالم مانقله ابن حجر صاحب كتاب الصواعق المحرقة حيث قال :
  ما اآن لل�س��رداب اأن يل����د الذي  �سيرتموه بزعمكم اإن�س��انا
  فع��لى عقولك��م العفاء الأنكم   ثلثتم العنق�اء والغي���الن��ا

وفي المقابل واجه هؤالء, وتصدى لهم ثلة من علمائنا وأدبائنا االفذاذ بالرد على مثل 
ه����ذه االتهامات وتفنيدها,  فمن  الذين ردوا على هذه المقالة بإس����لوب أدبي رائع  الس����يد 
عب����د المطل����ب الحلي في البابليات حيث ش����طر البيتين فجعل لكل ص����در عجزا من عنده, 
ولكل عجز صدرا من عنده. فكالم المنتقد  لم يتغير منه حرف, ولكن بفطنة وفن الشاعر 
السيد عبد المطلب الحلي  فقد قلبت الموازين على عقبها في رد يطفح ببريق الوالء لإلمام 

المهديQ  وهو من الروائع حيث أنشأ:
ف�يه تغّيب عن�كم كتمان�������ا ) ما اآن لل�سرداب اأن يلد الذي (   
هو نور رب العر�س اإال اأن�ك����م               )�سيرتموه بزعمكم اإن��سان��ا(
) فعلى عقولكم العفا الأن�كم (               اأنكرتُم بجحوده ال�قراآن���������ا
لو لم تثنوا العجل ما قلتم لنا               ) ثل�ثتم العنقاء والغ�يالن��ا (

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديثين الش��ريفين واس��تخرج كلمة الس��ر المكونة من )7( 
حروف وهي اس��م قرية في الشام يحدث فيها خس��ف قبل الظهور، عن االمام الصادق

:Qحول المهدي Q
)هو - خفي – المولد – والمنشأ – غير – خفي – في – نفسه (.

)هو – في – الذروة – من – قريش – والش��رف – من – هاش��م – والبقية – من 
– ابراهيم(.

ق�سة ق�سرية
موالنا عندنا ونحن ال ندري

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

محمد حسن عبد

عبود غفلة الشمرتي 

اوال خرب مّنك ي�سيغم يا�سهم

ي����ا المهدي رك����ن الصبر من كث����ر صبري دوه
ن�ادي�����ت وابمه�ج��ت�����ي ب�رك������ان ه�م���ي دوه
ان�ش�����د ال�راح�����وا واج�����وا عن����ك وصوتي دوه
اب�����ن الحس������ن وي�ن م�ن�ه�و ي�ا ب�ش�����ر ش�����افه
ال����وادم اختلفت وس�������اف�ه والخصم ش��������اف�ه
والي����زرع ك�ل������وب وي�ن��������ه ول�ع�ل����ل ش��������اف�ه
ي�ا ي�����وم ي�����زرع ض�م�ي������ر وي�ك�ت�ش�����ف�له دوه

َكض���ه دمع���ي وجمر جفن���ي يهلها

يهله�����ا راج�����ي  لك�����ل  يامَكص�����د 

شَ���َكل لّل���ي طغ���ه اعليه���ا يهله������ا

ابياثني���������ه تَكل������ي  وغايبك���������م 

* * * * * *

املن���ه   راح  م���ا  وك���ت  يب���و صال���ح 

املن���ه راح  م���ا  والن���دب  واندب�����ك 

املن������ه   م���اراح  الوط���ن  راح  اذا 

 املن�����ه ابطلعت���ك يب���ن الزجي����ه

ته��������واك          يالب����در  روح����ي 
يرع����اك بالنب����ض  وَكلب����ي 
بص����وت        يصي����ح  يَك����در  ول����و 
رض������اك اري����د  يالمه����دي 
* * * *
الش����ريعة      عن����وان  انت����ه 
االم��������������ل لالم�������ة  وانت����ه 
ودقيق����ة    س����اعة  كل  احن����ه 
العج����ل رب����ي  ي����ا   ندع����و 

مـــــــوال مهدوي

أبوذيات مهدوية

مسجات مهدوية

جابر الكاظمي

الحاج معين الخياط

يا�س��هم ي�س��يغم  مّن��ك  خب��ر  اوال 
الن�س��م وي��ه  �س��يعتك  ي�ّس��بح  خب��ر 

*****
) ده��ر  غاي��ب  يظ��ل  او  اليغي��ب  )�س��ان 
هج��ر وال��داره  الوط��ن  كل  اوت��رك 
اتخط��ر بال��ه  عل��ى  اعويل��ه  الب��د 
ت�س��جب ادموع��ه اعل��ه وجنات��ه او يه��م

***** 
الف�س��ل يا�س��يد  غيبت��ك  المث��ل 
الو�س��ل واَكطع��ت  خب��ر  او  الر�س��اله 
البط��ل اه��ل  مث��ل  ان�س��ك  مانَك��ول 
ينته��م �سخ�س��ك  اوري��ب  اب�س��بهه  اوال 

****
ال�س��رع حك��م  او  ديّن��ه  مذه��ب  حي��ث 
ي�س��ع وجه��ك  �س��ي  معتقدي��ن  بي��ك 
من��ع مره��ف  ِمن��ك  اتج��رد  الج��ن 
خ��ذم ت�س��لمنه  او  وارمان��ه  ج��ار 

****
ال�ّس��نك الح�س��ن م��ن زود  يب��ن   واحن��ه 
ال��درك اوج��ور  الما�س��نه  ع��ذاب  اوم��ن 
ال��ك الج��ن  ف��ال  الغي��رك  تف��زع 
نعت�س��م ابحبل��ك  ن�ست�س��رخ  بي��ك 

*****
الره��ب  زل��زال  ح�س��رتك  م��ا  اول��ون 
َكل��ب  العواليه��ا  �س��افلها  فوَك��� 
العط��ب ام��ن  حفظه��ا  اوج��ودك  الج��ن 
طل�س��م اوج��ودك  بالعال��م  حي��ث 

اعداد:غفران الموسوي



منا�سبات ال�سهر
 K1. دخ����ول س����بايا أه����ل بي����ت النبوة
دمش����ق  وقد اتخذ بنو أمي����ة هذا اليوم عيداً 

لهم سنة 61 للهجرة.
 Qوقع����ة صفين بين أمي����ر المؤمنين -

ومعاوية سنة 37 للهجرة.
 ,Qمقتل زيد بن علي بن الحس����ين -
حيث قتل وصلب أربع س����نوات, وذلك  سنة 

121 للهجرة.
2. دخ����ول س����بايا آل محمدK مجلس 
يزي����د بن معاوي����ة وهم مقرنون ف����ي الحبال 

سنة 61 للهجرة.
3. والدة اإلمام أبي جعفر محمد الباقر

Q سنة 57 للهجرة.
- اح����راق الكعب����ة المش����رفة م����ن قب����ل 
مسرف بن عقبة والي األمويين على المدينة 

سنة  64 للهجرة.
 Q4. إخراج زيد بن علي بن الحس����ين

من قبره وصلبه.
5. وفاة رقية بنت الحسينQ في الشام 

بعد أن رأت رأس أبيهاQ سنة 61 للهجرة.
7. ش����هادة اإلم����ام أبي محمد الحس����ن 

المجتبىQ سنة 49 للهجرة.
- والدة اإلمام أبي إبراهيم موس����ى بن 

جعفر سنة   128 للهجرة
8. وفاة س����لمان الفارس����ي )المحمدي(
 Nوكان من خيار أصحاب رسول اهلل ,J

سنة 36 للهجرة.
9. مقت����ل عم����ار ب����ن ياس����ر وخزيمة بن 
ثابتJ ف����ي صفين من قبل جي����ش معاوية 

سنة 37 للهجرة
  فت����ح النهروان وقت����ل ذي الثدية, وهو 
من المارقين كما اخبر رس����ول اهللN سنة 

38 للهجرة
11. ليلة الهرير, وكانت الوقعة األعظم 
ف����ي صفين, الضط����راب معاوي����ة وفزعه, 

سنة 38 للهجرة.
12. تحكيم الحكمين في صفين, وكان 
رفع المصاح����ب _كلمة حق أريد بها باطل_ 

سنة 38 للهجرة.
14. ش����هادة محمد بن أبي بكرJ بأمر 
م����ن معاوي����ة وعم����رو ب����ن العاص س����نة 38 

للهجرة.
15. ابت����داء مرض رس����ول اهللN حيث 

ابت����دأ الوج����ع ال����ذي توف����ي فيهN س����نة 11 
للهجرة.

20. أربعيني����ة  اإلم����ام أب����ي عب����د اهلل 
الحس����ينQ. وه����ي م����ن اه����م المناس����بات 
الت����ي يح����دد فيها موالي ش����يعة اه����ل البيت
K ال����والء. وعقد الطاعة لالمام الحس����ين
Q، وذل����ك بالتوج����ه ال����ى كرب����الء س����يراً 
عل����ى االقدام، وتمثل هذه المس����يرة االكبر 
عالمي����ًا، حي����ث يبل����غ تعدادها م����ا يفوق 13 

مليون زائر حسب آخر احصاءات.
- قدوم الصحابي الجليل جابر بن عبد 
اهلل األنص����اريJ لزيارة الحس����ينQ في 

كربالء. 
عب����د اهلل  أب����ي  اإلم����ام  ح����رم  ورود   -
الحسينQ من الشام إلى كربالء قاصدين 

المدينة.
25. اش����تداد م����رض النب����يN وطلبه 
الكتف وال����دواة ليكتب لهم كتاب����اً لن يضلوا 

بعده أبدا.
26. تجهيز جيش أسامة بن زيد لمقاتلة 

الروم كما امر النبيN سنة 11 للهجرة.
س����يد  المخلوق����ات  اش����رف  وف����اة   .28

الكائنات وأفضل األنبياء والمرسلين محمد 
بن عبد اهللN سنة 11 للهجرة.

- ابت����داء إمامة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبQ سنة 11 للهجرة.

- اجتم����اع أه����ل الس����قيفة, فيم����ا كان 
 Nمنش����غاًل بغسل النبي Qأمير المؤمنين

ودفنه.
- وفي آخر صفر الخير استشهد اإلمام 
عل����ي بن موس����ى الرض����اQ بسُ����م المأمون 

العباسي سنة 203 للهجرة.
من اأعمال ال�سهر

يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
_ أن يق����ول في كل يوم منه ))يا ش����ديد 
القوى ويا شديد المحال...(( وكما هو مدون 

في كتاب مفاتيح الجنان.
_ أن يصلي ف����ي الثالث منه ركعتين في 
األولى بعد )الحمد( )إنا فتحنا( وفي الثانية 
)الحم����د والتوحيد(, وبعد التس����ليم يصلي 
عل����ى محمد وآله مائ����ة مرة )راج����ع مفاتيح 

الجنان(.
_ زي����ارة اإلمام أبي عبد اهلل الحس����ين

Q في العشرين منه.

من فوائد الدعاء
-انه �سبب فزع ال�سيطان اللعين-

ال ريب في ان العبادة النفس���ية توج���ب كمال االيمان.. وكلما كمل 
ايمان المؤمن وازداد قربه من اهلل عز اسمه ازداد الشيطان عنه بعدا 

ونفورا, وليس ذلك إال  لميل كل شيء إلى ما هو سنخه وجنسه.. 
وال يخفى ان���ه كلما كانت العبادة أهم وأعظم اقتضت القرب من 
اهلل تعالى واالبتعاد عن الش���يطان, وهذا ظاهر بالوجدان.. كالدعاء 

 .Qبتعجيل فرج صاحب الزمان
ف���ان الدعاء ق���رب م���ن اهلل.. والقرب م���ن اهلل يبع���د العبد عن 
الهواجس الشيطانية, والوس���اوس النفسانية والشهوات الحيوانية, 
ويبع���د ع���ن الش���يطان المغ���وي, والهوى الم���ردي وهكذا حت���ى يبلغ 

الداعي درجة الكمال. 
ان بعد الش���يطان هو ثمرة التحابب والمو دة, اي اظهار المحبة 

إلى ذوي العقائد الدينية. 
وموالن���ا صاح���ب الزمانQ اول���ى باظهار الحب الي���ه من جميع 

افراد االنسان ألنه اعظم اهل االيمان. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تاأ�س��يالً للوع��ي الثقاف��ي ل��دى اطفالنا 
المهدوية  االع��زاء وتعريفه��م بثقافته��م 
.Q وعقيدتهم في االإمام الحجة بن الح�سن

و�سمن �سل�سلة متكاملة من اال�سدارات 
مرك��ز  ا�س��در  الجان��ب  به��ذا  المهتم��ة 

Qالدار�سات التخ�س�سية في المهدي
)البازل المهدوي( 

وهو عبارة عن لعبة لالطفال يرتبطون 
م��ن خالله��ا بالعقي��دة المهدوية لكي 
تن�س��اأ هذه العقيدة معهم منذ ال�سغر 
اذ تحتوي لعب��ة )البازل المهدوي( على 
خم�س��ة نماذج, لكل نم��وذج منها فكرة 
هي ام��ا دعاء او حديث او �س��ورة تحكي 

جانباً من جوانب الق�سية المهدوية.
واللعبة االن متوفرة في اال�سواق

ي���ا نور بص���ري وبصيرت���ي... هل يحزن���ك الذين 
يس���ارعون في الكف���ر من الذين قال���وا آمنا بافواههم 
ولم تؤمن قلوبهم, كما كان ذلك  يحزن جدك رسول 

اهللN؟؟
انه ي���ا موالي المر يحزنني, انا االنس���ان التافه 
البس���يط العاج���ز ع���ن ادراك عمق التجاوز البش���ري 
على مق���ام االلوهية العالي واالب���دي...!! انا -يا ايها 
العزيز- أح���زن.. وال أملك إال أن أحزن بل ان الحزن 
يق���ض مضجع���ي ويحرمن���ي لذي���ذ الن���وم اذا هدأت 

العيون.. وسكنت النفوس.. 
دلني انت يا ايها الطبيب.. كيف امتص  باسفنجة 
الصبر س���م النفاق الذي يجري في عروق مجتمعاتنا 

المسلمة غير المؤمنة؟ 
كي���ف -ي���ا ايه���ا المعلم-.. اس���تطيع أن أس���كب 
ن���ور العمل ال���ذي ال يأتي إال من عم���ق اليقين في تلك 
االرواح التي علمت جميع الحقائق المنجية ثم حولتها 

مباشرة إلى مواد معلبة داخل صفيحة القسوة؟ 

فاذا تكلمت عن شيء قالوا علمنا...! واذا نظرت 
إل���ى العمل لم اجد س���وى الجهل المرك���ب, فاي علم 
هذا الذي ال ينجي صاحبه ويأخذ بيده إلى ما فيه خير 
الدني���ا  واآلخرة.. وكيف لي يا س���يدي ان اش���كر نعمة 
انا متقلب فيها إذ اخترتني  من دون االف المس���لمين 
إلى االيم���ان... ومن دون آالف المؤمني���ن إلى اليقين 
والتصدي���ق, ال���ذي يجعلني احترق بلظ���ى المعاصي 

التي ارتكبها أو يرتكبها  المرتكبون امامي...؟ 
واي���ة  معصي���ة اعظم م���ن النفاق ال���ذي ما ترك 
إال عيونا ال تبصر, واس���ماعا ال تس���مع, أو نفوس���ا ال  
تفقه, وقلوبا كأنها الحجارة ال تحس���ب حسابا للموت 

أو النشور. 
مد ي���دك الرحيمة على قلب���ي الحزين بحق  اهلل 
وبحق آل  رس���ول اهللN , فان الحزن اورثني السقم 

وافقدني حالوة السكينة..
وساعد اهلل قلبك يا امام العصر وانت تنظر إلى 

اولئك الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم. 

في توقيعهQ في لعن مدعي البابية:
ج���اء ف���ي االحتج���اج ص474, ج2 ف���ي 
احتج���اج الحجة القائم المه���ديQ, والغيبة 
للطوس���يH ص397.  وبح���ار االنوار ص380 
ج51 ب���اب 17 في ذكر المذمومين الذين ادعوا 

البابية:
روى  اصحابن���ا ا ن اب���ا محم���د الحس���ن 
الشّريعي كان من اصحاب ابي الحسن علي بن 
محمدQ ثم الحس���ن بن عليQ وهو اول من 
ادعى مقاما لم يجعله اهلل فيه من قبل صاحب 
 Kوكذب عل���ى اهلل وعلى حججه Qالزم���ان
ونس���ب اليهم م���ا ال يلي���ق بهم, وم���ا هم منه 

براء, ثم ظهر منه القول بالكفر وااللحاد.
 وكذل���ك كان محمد ب���ن نُصي���ر النميري 
من اصحاب ابي محمد الحس���نQ فلما توفي 
ادعى النيابة لصاحب الزمانQ ففضحه اهلل 
تعال���ى بما ظهر منه من االلحاد والغلو  والقول 
بالتناس���خ, وق���د كان يدع���ي ان���ه رس���ول نبي 
ارس���له علي بن محمدQ ويقول فيه بالربوبية 

ويقول باالجابة للمحارم. 
 وكان  م���ن جمل���ة الغالة احم���د بن هالل 
الكرخ���ي, وقد كان من قبل في عداد اصحاب 
ابي محمدQ ثم تغير عما كان عليه وانكر نيابة 
ابي جعف���ر محمد بن عثمان, فخ���رج التوقيع 
بلعن���ه من قبل صاحب االم���رQ بالبراءة منه 

في جملة من لعن وتبرأ منه.
 وكذلك كان اب���و طاهر محمد بن علي بن 

بالل, والحسين بن منصور الحالج, ومحمد 
بن علي الشلمغاني المعروف بابن ابي العزاقر 

لعنهم اهلل. 
فخ���رج التوقي���ع بلعنه���م والب���راءة منهم 
جميعا على يد الش���يخ ابي القاسم الحسين بن 

روح رحمه اهلل وهذه نسخته: 
)اع���رف اطال اهلل بق���اءك وعرفك الخير 
كله وختم به عملك من تثق بدينه وتس���كن اليه 
نيته من اخواننا ادام اهلل سعادتهم بان محمد 
بن عل���ي المعروف بالش���لمغاني عج���ل اهلل له 
النقمة وال امهله قد ارتد عن اإلس���الم وفارقه 
والحد في دين اهلل وادعى ما كفر معه بالخالق 
ج���ل وتعالى وافت���رى كذبا  وزورا وق���ال بهتانا 
واثما عظيما كذب العادلون باهلل وضلوا ضالال 

بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. 
وانا برئنا إلى اهلل تعالى والى رس���وله واله 
صل���وت اهلل وس���المه ورحمت���ه وبركاته عليهم 
منه ولعناه, عليه لعائن اهلل  تترى في الظاهر 
من���ا والباطن في الس���ر والجه���ر وفي كل وقت 
وعل���ى كل حال وعل���ى من ش���ايعه وتابعه وبلغه 
ه���ذا القول منا فأقام على توليه بعده وأعلمهم 
توالكم اهلل أننا في التوقي والمحاذرة منه على 
مثل م���ا كنا عليه ممن تقدمه م���ن نظرائه من 
الشَريعي والنُميري والهاللي والباللي وغيرهم 
وعادة اهلل جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا 
جميلة وبه نثق واياه نستعين وهو حسبنا في كل 

امورنا ونعم الوكيل(. 

-جاء ف��ي كم��ال الدي��ن ج2 �س4 
ب38 ح4:

 Qان����ه لم����ا حملت جارية اب����ي محمد -
:Qقال لها

)س����تحملين ذك����را واس����مه محمد, وهو 
القائم من بعدي(. 

اله��داة  ج3  اثب��ات  ف��ي  -وج��اء 
�س700 ب33 ف7 ح136:-

حدثن����ا ابراهيم بن محمد النيس����ابوري 
ق����ال: لما ه����م الوالي عمرو بن ع����وف بقتلي 
غلب علي خوف عظيم. فودعت أهلي وتوجهت 
إلى دار ابي محم����دQ الودعه.  وكنت اردت 
اله����رب, فلم����ا دخلت علي����هQ رأيت غالما 
جالس����ا في جنبه وكان وجهه مضيئا كالقمر 
الب����در فتحي����رت م����ن ن����وره وضيائ����ه, وكاد 
ينس����يني ما كن����ت في����ه, فقالQ ل����ي -اي 

الغالم-:-
)يا ابراهيم ال تهرب, فان اهلل سيكفيك 
 :Qشره فازداد تحيّري, فقلت البي محمد
يا س����يدي يا ابن رسول اهللQ من هذا. وقد 
اخبرني بما كان في ضميري؟ قالQ:- هو 

ابني وخليفتي من بعدي(. 

-جاء في )ك�سف اليقين ( �س117:
:Nان رسول اهلل 

)الجن����ة تش����تاق إل����ى اربعة م����ن اهلي, 
ق����د احبه����م اهلل وامرن����ي بحبه����م: علي بن 
 ,Lوالحس����ن والحس����ين ,Qاب����ي طالب
والمه����ديQ ال����ذي يصلي خلفه عيس����ى بن 

 .)Qمريم
-جاء في اثبات الو�سية �س217 ... 
عن احمد بن اس����حاق ق����ال: دخلت على ابي 

محمدQ فقال لي:-
)يا احمد ما كان حالكم فيما كان الناس 
في����ه من الش����ك واالرتياب؟ قلت: يا س����يدي 
لم����ا ورد الكتاب بخبر س����يدنا ومولده لم يبق 
من����ا رجل وال ام����رأة وال غالم بل����غ الفهم إال 
قال بالحق, فقالQ: اما علمتم ان االرض 
ال تخل����و م����ن حج����ة هلل. ث����م امر اب����و محمد
Q والدته بالحج في س����نة تس����ع وخمس����ين 
ومائتي����ن, وعرّفه����ا م����ا يناله في الس����تين, 
واحض����ر الصاحبQ, فاوصى اليه وس����لم 
االس����م االعظ����م والمواريث والس����الح اليه, 
 Qمع الصاحب Qوخرج����ت ام ابي محم����د

جميعا إلى مكة(.

قالى تعالى: 
)َف����ِإَذا جَاء وَعْدُ أُوالهُمَا بَعَْثنَا عَلَيُْك����مْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي 
بَْأٍس شَ����دِيدٍ َفجَاسُ����واْ خِاَلَل الدِّيَاِر وََكاَن وَعْدًا مَّْفعُوالً * 
ثُ����مَّ رَدَدْنَا َلُك����مُ اْلَك����رََّة عَلَيِْه����مْ وََأمْدَدْنَاُكم ِبَأمْ����وَاٍل وَبَِنينَ 

وَجَعَلْنَاُكمْ َأْكَثرَ نَفِيرًا(. االسراء 6:5. 
أخ����رج العالمة البحراني في تفس����يره.. )البرهان(.. 
ع����ن ابي جعفر محمد بن جرير الطبري.. )ان رس����ول اهلل

N قال: 
ان اهلل تبارك وتعالى لم يبعث نبيا وال رسوال إال جعل 
له اثني عش����ر نقيب����ا( فقلت يا رس����ول اهللN لقد عرفت 

ذلك  من أهل الكتابين: 
فقال: )يا سلمان خلقني اهلل من صفوة نوره, ودعاني 
فأطعته, وخلق من نوري )علياQ( ودعاه فأطاعه, وخلق 
مني ومن علي ( فاطم����ةP, فدعاها في طاعته, وخلق 
من����ي وعلي وفاطمةK )الحس����نQ(  ودع����اه فاطاعه, 
وخل����ق من����ي وم����ن عل����ي وفاطم����ة )الحس����ينQ« ودعاه 
فأطاعه, ثم س����مانا بخمس����ة اس����ماء من اسمائه, فاهلل 

تعال����ى المحمود وان����ا محمدN, واهلل العل����ي فهذا  علي
Q, واهلل الفاطر فهذه فاطمةP, واهلل االحسان فهذا 

 .Qواهلل المحسن فهذا الحسين ,Qالحسن
ثم خلق من نور الحس����ينQ تس����عة اس����ماء فدعاهم 
فأطاع����وه, قب����ل ان يخل����ق اهلل س����ماء مبني����ة وال ارض����ا 
مدحية, وال ملكا وال بش����را دونها, نور نس����ج اهلل ونسمع 

ونطيع.  
فقلت يا رس����ول اهللN فأني قد عرفت إلى الحسين 
فقالN: وثم س����يد العابدين علي بن الحس����ينK, ثم 
ابن����ه محمد بن عل����يQ باقر علم االولي����ن واآلخرين من 
النبيين والمرس����لين, ثم جعفرQ بن محمد لس����ان اهلل 
الصادق , ثم موسى بن جعفرQ, الكاظم غيضه صبرا 
ف����ي اهلل ع����ز وجل, ث����م علي بن موس����ى الرض����اQ المر 
اهلل, ث����م محمد ب����ن عليQ المختار م����ن خلق اهلل, ثم 
عل����ي بن محمدQ الهادي إلى اهلل, ثم الحس����ن بن علي
 Qالصادق االمين لس����ر اهلل, ثم محمد بن  الحسن Q

الهادي والمهديQ الناطق القائم بحق اهلل.. (

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