
Q لقاء وحوار...�سوت احلق ينادي يا لثارات احل�سني
نظرة القومية ال�سبكية للعقيدة املهدوية

أجمع الس����لف والخلف من هذه األمة على 
اخت����اف مذاهبه����ا ومش����اربها عل����ى حقيقة 
المه����دي Qالموعود الذي س����يخرج في آخر 
الزمان، لكنهم اختلفوا في تشخيصه وهل أنه 
مولود أم أنه س����يولد؟، وال����ذي عليه االمامية 
كاف����ة أن المهدي Qإنما هو اإلمام محمد بن 
الحس����ن العس����كريQ، وأنه ولد في النصف 
م����ن ش����عبان س����نة خمس وخمس����ين أو س����ت 
وخمس����ين ومئتين للهجرة، وأمه أم ولد يقال 
له����ا نرج����س أو مليكة أو صقي����ل، وكان عمره 
عند وفاة أبيه العس����كري Q خمس سنوات، 
آت����اه اهلل فيه����ا الحكمة وفص����ل الخطاب كما 
آتاه����ا يحي����ى Q صبي����ًا، وقد اعت����رف وأقرّ 
بذلك الباحثون واصح����اب االختصاص كابن 
حج����ر الهيثم����ي في الفص����ل الثال����ث ،الباب 
11 م����ن صواعقه )وقد جع����ل اهلل ذلك الغام 
إمام����اً في ح����ال الطفولة الظاه����رة كما جعل 

عيسى بن مريم Q في المهد نبيًا(.
وقد سبق النص Q عليه في ملة اإلسام 
 N م����ن نبي اله����دى جده محم����د المصطفى
ثم م����ن أمي����ر المؤمني����ن علي بن أب����ي طالب 
Q ونص علي����ه األئمة المعصومون K كلهم 
واحداً بعد واحد حتى أبوه الحس����ن العسكري 
Qال����ذي ن����ص علي����ه أم����ام جم����ع م����ن ثقاته 
وخاصة ش����يعته، وكان القول بغيبته ثابتاً قبل 

وج����وده الش����ريف، 
م����ن  الس����لف  وكان 
عهود  ف����ي  الش����يعة 
الباقرين  االمامين 
 ، قي����ن د لصا ا
ظمي����ن  لكا ا و
ي����ن  ء ضا لر ا
التقيين  والجوادين 

النقيين، والعسكريين K يعلمون أن المهدي 
Q إنما هو الوصي التاس����ع من ذرية الحسين 
Q، وأنه سيغيب غيبة طويلة يمتحن اهلل بها 
عب����اده المؤمنين، ش����افههم بهذا كله أئمتهم 
الطاه����رون نقًا عن جدهم المصطفى س����يد 
المرسلينN، ونصوص األئمة K في ذلك 
متوات����رة أفردها  علماؤنا ف����ي مؤلفات خاصة 

وأوردوها في كتب الحديث.
ومن سبر أحوال السلف من االمامية وتتبع 
ش����ؤونهم يعلم بأنهم كانوا ينتظرونه ويعلمون 
 ،N من أهل بيت النبي Q أنه هو المه����دي
فلما ولد المهدي Q وجدوا ضالتهم، وقرت 
ب����ه أعينهم، وكانوا في االعتقاد به على يقين 
ت����ام، وكانوا يعلم����ون عن طري����ق أئمتهم. أن 
ل����ه غيبتين، قصيرة وطويل����ة ولهم على ذلك 

نصوص متواترة عن أئمة العترة الطاهرة.

سماحة العامة االستاذ الشيخ محمد السند حفظكم اهلل.
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، بودنا اجراء هذا الحوار معكم والذي يتضمن 

الحديث عن افق القضية المهدوية وابعادها.
*الشيخ محمد السند:

عليكم السام ورحمة اهلل وبركاته، ارحب بكم واشكر جهودكم.
- المح���اور : .. ه���ل للمهدي المنتظر Q،نفوذ في حاكمي���ة االمة في زمن الغيبة 

الكبرى ؟ 
*الشيخ محمد السند : 

تقول مسيرة االنبياء واالوصياءK ان حكوماتهم ما زالت نافذة .. كسنن ابراهيم 
وحكومته )مِلََّة إِبْرَاهِيمَ حَِنيًفا وَمَا َكاَن مِنَ اْلمُشْ���ِركِينَ (، )وَمَن يَرَْغبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ 
ِإالَّ مَن سَ���فِهَ نَْفسَ���هُ(. حيث ما زالت سنن ابراهيم التي س���نها للبشرية تتحكم في قطاع 

واسع من البشرية،أي ان ابراهيم Q ما زال يدير و يدبر ، و هو الحاكم المتنفذ . 
أي بعب���ارة اخرى مازال االنبياء, وس���يدهم نبي اإلس���امN حاكمين و متنفذين 

ومطاعة اوامرهم . 
ان لغة الحكومة و االدارة والتدبير للمجتمعات البشرية ،ال تنحصر في الحكومات 
السياس���ية المعلن���ة _الصغي���رة والكبي���رة منها_،ب���ل ان اقصرها عمرا ه���ي الحكومة 
الرس���مية المعلنة ، أما اوسعها فالحكومة العقائدية ،الحضارية ،الثقافية ، و حكومة 

النب���ي N.. فاإلمام الص���ادق Q ما زال يتحكم في اتباعه ؛ ألن���ه اختط لهم منهجا ، 
ومسيرة ثقافية ،في مجاالت عديدة تمدنية . 

إن من بين أنواع الحكومة هي الحكومة الخفية . والحكومات الرسمية المعلنة ليست 
هي مصدر قوة هذه الحكومة، فمصدر قوة الحكومة في االدبيات السياس���ية الموجودة 
وهي قوى خفية فيها، تس���مى المخابرات C.I.A أو K.J.B أو اس���كوتلنديار )أو ما 
هو أخفى من هذه المؤسس���ات اكثر واكث���ر ، وكلما ازدادت الحكومة خفاء كلما ازدادت 

قوتها(، فهذا الخفاء هو مصدر قوة.
وان أية دولة با جهاز حاكم خفي . هي دولة معرضة للتهديد االقتصادي واألمني، 

الثقافي، المالي  وغيرها.
وان  في كل الحقول البشرية عنصراً من عناصر الشريانية في االدارة هو الخفاء.

وهذا ما ينادي به الشيعة، من ألف و مئتي سنة في غيبة امامهم .
فالخفاء إذا ليس عنصر خرافة و اسطورة أو ما شابه ذلك.. 

- المح���اور : ه���ل أن عملي���ة االتصال ب���ه Q و توجيهه لامة تدخ���ل ضمن دائرة 
الخفاء أو التغييب ؟ 

*الشيخ محمد السند : 
ج���اء ع���ن اإلمام أمير المؤمني���ن Q )حتى اذا غاب المتغيب م���ن ولدي عن عيون 
الن���اس ، وماج الن���اس بفقده ..( إلى ان يقول : )حتى اذا بقي���ت األمة حيارى  وتدلهت 

وكثرت ف���ي قوله���ا ان الحج���ة هالك، 
واالمامة باطلة ، فورب علي أن حجتها 
-يعن���ي اإلم���ام - قائمة ، ماش���ية في 
طرقها،داخل���ة ف���ي دوره���ا و قصورها 
جوال���ة ف���ي ش���رق األرض وغربها( اذا 
لي���س اإلمام مغيب���اً بمعنى أن���ه معدوم 
الوج���ود ، ب���ل بمعن���ى خف���ي الهوية، 
وعب���ارة ) داخل���ة في دوره���ا وقصورها 
( تعن���ي تحكم في كل البق���اع واألماكن 
،ف���ي ش���رق األرض و غربه���ا ، ف���ان 
أمير المؤمنين Q يقول، إنه Qعنده 
سيطرة نفوذ في ش���رق األرض وغربها 

م���ع خف���اء هويته ، و عنصر القوة ه���و خفاء الهوية، وذلك إل���ى ان تظهر هويته ، وقد 
ج���اء في الروايات ان عندما يظهر الحجة Q يق���ول الناس اننا كنا نراه ، لكن لم نكن 
 .Q نعرفه  _ليس فقط بشخصه_  بل حتى في الجهاز البشري الذي يديره بشكل خفي
- المحاور : هل يمارس اإلمام Q هذا الدور من خال نوابه أو من خال ايحاءات 

إلى قلوب البشرية ؟

* االبت��داع ف��ي الدي��ن والتو�سية 
بالريا�س��ات التي لم تعهد م��ن االأنبياء 

 .Kواالو�سياء
* اال�ستن��اد في ما يدع��ي ا�ستجابة 
اإل��ى ما ورد ف��ي م�سادر غي��ر موثوقة 

تذرعاً بالت�سامح في اأدلة ال�سنن.
* االعتماد على م�س��ادر مالية غير 

معروفة وارتباطات غام�سة مريبة.
 * الوقيع��ة فيم��ن ان�سلخ منهم 

بعد االيمان بهم.
* �سلوك �سبل غير متعارفة لالمتياز 
ع��ن غيره��م من اأه��ل العل��م وعامة 

النا�س.
المبالغ��ة ف��ي االعتم��اد عل��ى   *
المنامات وما يدع��ون ترائيه لهم في 

الحاالت المعنوية.
وال��زي  اللب���س  ف��ي  التمي��ز   *

والمظهر عن االآخرين.
* اال�ستغناء عن المناهج المعروفة 
ل��دى المفقهاء ف��ي ا�ستنب��اط االحكام 

ال�سرعية.
* الت�سدي للفتيا من غير ا�ستح�سال 

االأهلية لها.

اصدر المرجع الديني األعلى س���ماحة آية اهلل العظمى الس���يد علي السيس���تاني )دام ظله الوارف( فتوى تناول فيها بش���كل مفصل الرد على 
اصحاب الدعاوى الباطلة والشخصيات المزيفة التي تدعو المؤمنين الى اتباعها دون أي حجة أو برهان وذكر سماحته عائم بطان دعوى هؤالء 

وكيفية التوقي منهم وعدم االنجرار ورائهم، فقال سماحته: إن من جملة تلك العائم:

تتأصل القضية المهدوية في طيات النسيج العراقي تأصل العقيدة اإلسامية 
فيه, يتمثل هذا التأصل في ضمير العراقيين بمختلف أطيافهم, والشبك هم من 

المكونات التي تشكل إحدى أساسيات هذه التشكيلة الطيفية المؤمنة.
وق����د أجرى مراس����ل صحيفة )ص����دى المهديQ( الزميل علي الش����بكي هذا 
اللقاء مع عدد من الشخصيات التي تمثل شريحة من الشبك العراقيين, واستطلع 

رأيهم حول الشبك واهتمامهم بالقضية, وهو:
دكت��ور حنين قدو اأمي��ن عام تجمع ال�ضب��ك الديمقراطي و ع�ضو 

مجل�س نواب �ضابق.
علي ال�ضبكي: الس����ام عليكم ورحمة اهلل، دكت����ور بودنا اجراء لقاء معكم 

حول الشبك والقضية المهدوية. 
الدكتور القدو: وعليكم السام واهًا وسهًا بكم.

علي ال�ضبكي: دكتور انتم جزء من المجتمع العراقي، وان الكثير إن لم نقل 
اغلب أفراد الش����عب ال يعرفون معنى )الش����بك( فهل هي قومية أم مذهب أم  أمر 

آخر وما معنى الشبكي.
الدكتور القدو: بسم اهلل الرحمن الرحيم, اإلجابة على موضوع مصطلح 
أو تسمية الشبك البد أن نعرف ان موضوع الشبك كاسم وكمصطلح هو مركب من 
كلمتين أو مصطلحين الكلمة األولى منه هي )شاه( والثانية )بيك(  وإذا ترجمناها 
نجد أن إحداها فارس����ية واألخرى تركمانية أو تركية واالثنان يعطيان معنى )سيد 
المل����وك(، وبالتالي فإن الش����بك ه����م اقلية عرقية, وعلى االكث����ر ان هذه االقلية 
العرقي����ة جاءت من بحر قزوي����ن واغلبهم جاء خال فترات قي����ام بعض الحروب 
والغ����زوات، وكان هن����اك نزوح كبي����ر لهذه االقليات وقد تركزت واس����توطنت هذه 
االقلية بحسب معلوماتي ودراس����اتي بداية 1500 ميادية في سهل نينوى باعتبار 
ان ه����ذه المنطقة منطقة خصبة وذات مروج خضراء واّن ابناء الش����بك معروفون 
بانهم يهتمون بتربية المواشي والزراعة، زراعة الحنطة والشعير والحبوب وكانوا 

يعتمدون على انفس����هم، وبالتالي 
الش����بك ليس����وا بطائفة،ومع  فإن 
االس����ف أن هناك خلط����اً كبيراً في 

هذا المجال. 
مس����لمون،  الش����بك  أن 
واالكثرية منهم من الموالين الهل 
البيتK, وينتمون إلى المذهب 
الش����يعي الجعف����ري وهن����اك اقلية 
ضمن الش����بك ربما بنسبة من 30 

إلى 35% هم من اخواننا الس����نة، وقد عاش ابناء الش����بك بحب وسام ووئام مع 
كل العراقيين في المنطقة مع المس����لمين والمس����يحيين وااليزديين ومع التركمان 
والع����رب الموجودي����ن، ان قومي����ة الش����بك كان معت����رف بها من قب����ل الحكومات 
العراقية الس����ابقة وهن����اك وثائق محفوظة ل����دى وزارة الداخلية العراقية تش����هد 
بذلك واس����تطعنا الحصول على بعض هذه الوثائق من الس����تينيات والخمسينيات 
واالربعينيات وكانت هناك اشارة واضحة للشبك فيها بانهم قومية وليسوا عشائر 

كما يحاول البعض من وصف الشبك بانها احدى العشائر الكردية.
والبد ان اذكر هنا أن الحكومة البريطانية أيضاً صنفت الشبك ضمن االقليات 
العرقي����ة في العراق في الثاثينات والعش����رينيات واذا رجعنا إلى الوثائق التركية 
العثماني����ة ناحظ ان هذه الوثائق تش����ير إلى الش����بك انها اقلي����ة عرقية قومية وال 
ينتمون إلى القوميات الكبيرة المتواجدة في العراق سواء العرب منهم أو االكراد.
علي ال�ضبكي: ش����كرا دكتور, الس����ؤال اآلخر ما هي ابرز مامح عقيدتكم 
باالم����ام المه����ديQ، وهل لكم طق����س أو ش����عيرة خاصة بك����م _باعتباركم من 

الشبك_ تمارسونها وتعتقدون بها خاصة بكم من حيث الممارسة؟

تمهيدنا

غيبة االإمام المهدي Q و دوره في ع�سر الغيبة الكبرى

حول ا�سحاب الدعاوى الباطلة كيف يسحق المظلوم الظالم؟
يطالعن����ا التاريخ ،ويؤكد الواقع ان الكثير 
من الهزائم قد تحولت انتصارات وان المظلوم 

سحق الظالم.
ومن هنا تبدأ قص����ة للمفكر والمثقف في 
تحلي����ل هذه المفردة التاريخي����ة والوقوف على 

هذه الوقائع بعين المتفحص.
فه����ل ي����ا ت����رى ان ذل����ك ولي����د االنفج����ار 
نتيجة للقه����ر واالس����تبداد؟ ام ان هذا التحول 
وصي����رورة المظل����وم منتص����راً حال����ة طبيعي����ة 
تكوينية قهرية البدّ منها وان اختلفت في بعض 
االحيان وقفزت من بعض االفراد إلى آخرين.

ثم نسأل سؤاالً آخر على لسان المتفحص 
والباح����ث وهو هل ان لنا دخ����ًا في تحقق هذا 
االنتص����ار؟ وه����ل يق����ع بايدينا ش����يء يمكن ان 
يكون دافعاً لتحقق����ه أو مانعاً من حصوله، ام 
انه ش����يء خارج عن وس����عنا وطاقتنا, س����عينا 
ام لم نس����ع، فكرن����ا ام لم نفكر  فهو حاصل ال 

محالة.
اذن فكي����ف تتح����ول الهزائ����م انتص����ارات 

وكيف يسحق المظلوم الظالم.
تحدثنا الس����نن ان للحي����اة معايير، وانها 
تس����ير وف����ق ه����ذه المعايي����ر وان خروجها عن 
موازينه����ا بس����بب الظل����م ال يعني انه����ا تغيرت 
وتحول����ت من حي����اة الموازي����ن والضوابط إلى 
حي����اة الفوض����ى واالنف����ات, فم����ا ان تحصل 
الحلق����ة االخي����رة ف����ي سلس����لة الخ����روج ع����ن 
الطبيعي����ة  االس����باب  وتس����ير  إال  الموازي����ن 
والمسببات التي وضعت في ايدينا لتحقق سبل 
الرج����وع إلى حي����اة النظام واالنضب����اط وهذه 

الدورة تتكرر وستبقى تتكرر.
والمفروض بنا تبعاً لما نعتقده من اس����س 
فكرية ودينية ان نستثمر حالة الغليان السنني 
ووصول الدورة إلى حلقتها االخيرة بارجاعها 
 Qإل���ى وضعه���ا عل���ى ي���د ول���ي اهلل االعظم
وذل���ك بتهيئة اس���باب خروجه واس���تثمار كل 
ش���يء يمك���ن اس���تثماره  ف���ي ه���ذا المضمار 
ليصب في بوتق���ة الظهور المبارك حتى يكون 
الرجوع على يديه Q إلى سبيل حياة النظام 
واالنضب���اط، وان ال ندخل ف���ي دورة جديدة 
تتك���رر معه���ا عملي���ة الظلم وس���حق المظلوم 
ونفق���د االمل في ان نكون انصاراً له وش���هداء 
بين يديه، الننا ال نجزم بان نكون افراداً من 

الدورة الجديدة.
هذا هو م����ا ينبغي ان يكون س����بيلنا االول 

واول اولويات وجودنا في هذه الدنيا.
يبق����ى س����ؤال مصي����ري ومه����م وه����و كيف  
نكون ادوات لتهيئة هذه االس����باب وهل يا ترى 

اّن بأيدينا ذلك؟
وتدل اآلي����ات والروايات المتعددة على ان 
االختي����ار بأيدين����ا وان ما من عم����ل كان قرينه 
االخ����اص والس����عي الج����اد ابت����داء ووس����طا 

وانتهاء إال وحقق نتائجه المرجوة منه.
ع����ذر  يوج����د  ال  االس����اس  ه����ذا  فعل����ى 
للمتخلف، كما لم يعذر من قبل من تخلف عن 
مسيرات اإلصاح  باسباب ظن انها عاذرة له.

رئيس التحرير 

السيد هادي الحكيم

حوار مع سماحة الشيخ محمد السند )حفظه اهلل(
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من بعد الخلف، فقل��ت: ولم جعلني اهلل فداك؟ 
ق��ال: انكم ال ت��رون �سخ�سه وال يح��ل لكم ذكره 
با�سمه. فقل��ت: فكيف نذكره؟ فق��الQ: الحجة 

من اآل محمد �سلوات اهلل عليه و�سالمه( 

عالئم اأهل الدعاوى الباطلة مبالغتهم في تزكية انف�سهم
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:H والدته ون�سبه
ولد س���ماحته H ليلة األحد 13 ش���عبان 
1309/ 1889م ف���ي مدينة ش���يراز بايران. 
تلك المدين���ة العامرة والتي ه���ي من أقدم 
الحواضر هناك في فترة من الزمن، حيث 
كانت تسمى ب�)دار العلم( لكثرة رجال العلم 

والدين، والمدارس العلمية فيها.
ترب���ى س���ماحته H ف���ي حج���ر وال���ده 
المغفور له س���ماحة اية اهلل المصلح السيد 
محمد طاهر الموس���وي الش���يرازي، الذي 
كان م���ن العلم���اء المجاهدي���ن ف���ي س���بيل 
اهلل، والمكافحين ضد التيارات السياسية 
الفاس���دة، والنظريات الهدّام���ة التي روج 
لها ف���ي ايران يومذاك، وواجه االس���تعمار 
االنجلي���زي ومخططات���ه، وح���ارب رموزه 
ع���ام  اي���ران  ف���ي  وتدخل���ه  وش���خصياته، 

1904م.
مدين���ة   H الش���يرازي  س���يدنا  غ���ادر 
ش���يراز ع���ام 333ه���� 1913، قاص���داً قبلة 
 H العلم والعلماء النجف االش���رف، وبقى
فيها حتى عام 1345ه� -1925، حيث رجع  
إلى ش���يراز ليتولى الشؤون العلمية والدينية 

هناك. 
بعدها عاد إلى النجف االشرف بعد ان 
قضى ما يقرب من س���تة اش���هر في سجون 

الحكم البهلوي األول.
وف���ي اعق���اب ع���ام 1378ه����-1958، 
التي���ارات  لموج���ة  الع���راق  تع���رض  وبع���د 
تح���رك  بع���د  الدخيلة،وذل���ك  الفكري���ة 
حكومة البعث بجاوزته وجواسيس���ه بحملة 
اعتقاالت واس���عة ش���ملت عينات اس���امية 
قيادية وتعريضها إلى أقسى أنواع التعذيب. 
وأبش���ع اش���كال المعامل���ة وكان م���ن جملة 
من ش���ملتهم حملة االعتق���االت تلك، نجل 
سماحة اإلمام الشيرازي H آية اهلل محمد 

.H علي الشيرازي
لق���د اس���تمر نظ���ام البع���ث بمضايقة 
اوس���اط الح���وزة العلمي���ة ورجاالته���ا حتى 
أن���ه لج���أ إل���ى تس���فير الكثير منه���م خارج 
الحدود,هن���ا وج���د االمام الش���يرازي بأن 
األوضاع تسير من س���يء إلى أسوأ،وهكذا 
اجت���از س���ماحته H الح���دود االيرانية يوم 
االثنين 27 ذي القعدة 1395ه� . ليستقر به 

المقام في مدينة مشهد المقدسة.
:H اأ�ساتذته

تتلمذ الس���يد الش���يرازي في الحلقات 
الدراسية العلماء األعام ومنهم:

.H السيد ابو الحسن االصفهاني -
- اية اهلل العظمى الش���يخ ضياء الدين 

.H العراقي
- اية اهلل العظمى الشيخ ميرزا محمد 

.H حسين النائيني

:H علمه ودرا�سته
باش���ر س���يدنا الحض���ور ف���ي الحلقات 
الدراس���ية، حيث كان ملتزم���اً بالحضور، 
مج���دّاً ف���ي اش���تغاله العلم���ي، دؤوب���ا في 
تحصي���ل الم���دارج العالي���ة، ال يم���ل م���ن 
البحث والتحقيق والنقاش العلمي، طموحاً 
للحصول على المرات���ب العالية، غير قنوع 
بش���يء يس���ير من الكمال العلمي مغتنما كل 

فرصة في هذا المجال..
وهكذا بلغ مراحل عليا في الدراس���ات 
الحوزوي���ة الجامع���ة الت���ي ابرزه���ا الفق���ه 
واالص���ول بمفاهيمها الواس���عة، مما جعل 
كبار فقه���اء الحوزة وجهابذته���ا ومراجعها 
يعجبون بتعمّقه العلمي ويرون فيه شخصية 
ممت���ازة يمكنه���ا تبني الحرك���ة العلمية.. ، 
وهك���ذا منح���ه كّل م���ن اس���اطين العلم في 
الح���وزة العلمية الكبرى بالنجف االش���رف 
شهادات قيمة اعترفوا فيها بمرتبته العلمية 
الممت���ازة واجته���اده المطلق وج���واز رجوع 

الناس إليه في التقليد.

:H موؤلفاته
لسماحة السيد الش���يرازي H مؤلفات 

مفيدة كثير نذكر منها :
1- عمدة الوس���ائل في الحاش���ية على 

الرسائل.
2- كتاب القضاء .
3- رسائل فقهية.

4- رف���ع الحج���اب ف���ي األج���رة عل���ى 
الواجب.

منجّ���زات  ف���ي  البي���ض  ال���دّرر   -5
المريض.

6- إزاح���ة الش���بهات ف���ي الش���ك في 
الركعات.

7- إزاحة الش���بهات في حك���م اآلفاق 
المتّحدة والمختلفة.

8- التحف���ة الكاظمي���ة ف���ي حك���م قتل 
الحيوانات باآلالت الكهربائية.

9- الرس���الة الرجبية في حكم النظر 
إلى النساء األجنبية.

10- الرس���الة الربيعي���ة ف���ي تصحيح 
النيابة العباديّة.

حك���م  ف���ي  الرجوعي���ة  الرس���الة   -11
المطلّقة الرجعية.

12- الحاشية على العروة الوثقى.

13- االحتجاج���ات العش���رة مع علماء 
العامة.

14- اإلمامة والشيعة.
15- ذخيرة الصالحين .

16- توضيح المسائل.
17- مختصر المسائل الشرعية.

18- زبدة األحكام.
19- مناس���ك الحج باللغات: العربية، 

الفارسية، االردو، االنجليزية.
20- أنيس المقلدين .

وغيرها  كثيرة مطبوعة ومخطوطة.
تاأثيره H بال�ساحة ال�سيا�سية:

رغ���م انش���غاله H الكبي���ر، فإن���ه ل���م 
يبتعد عن مواكبة المس���تجدات السياس���ية 
والمتغيرات الحادثة في العالم االسامي، 
فق���د كان دؤوب���اً متابعاً ال س���يما ما يرتبط 
منه���ا بش���ؤون المس���لمين ومش���اكلهم ومن 

ذلك:
انه أس���س مع بقية العلماء المجاهدين 

في ايران جبهة عريضة بوجه الحكم القائم 
فيها أنذاك، وال سيما الذي كان يتعلق منها 
بموض���وع الحجاب وتوحيد الزي وما ش���ابه 
ذل���ك، وبعد جه���د طويل ب���ذل وعمل كبير 
انج���ز اضطر الش���اه إلى التن���ازل عن كثير 

مما قد عزم على تنفيذه.
ويعتبر س���ماحته H م���ن الرعيل األول 
م���ن العلماء الذين وقفوا ف���ي انتفاضة ضد 

م���ا اراده الش���اه، وهك���ذا كان ف���ي طليع���ة 
الذين القي القبض عليهم و زج في السجون 

ليقضي فيها فترة طويلة.
وكان لس���ماحته مواق���ف واضح���ة من 
األم���ور الت���ي تح���دث ف���ي س���ائر األقط���ار 
االس���امية كجريم���ة تهدي���م قب���ور أئم���ة 
أهل البي���ت Kفي بقيع المدين���ة المنورة. 
والتيارات الفكري���ة الدخلية اثر انقاب 14 
تموز 1958 في العراق كذلك المواقف التي 
تبناها ح���زب البعث عقي���ب انقاب 1968 
المش���ؤوم ومواقفه المكش���وفة ض���د الدين 
وعلم���اء الدي���ن، ول���ه H في ذل���ك موقف 
جرىء معل���ن تمثل ببرقيته الت���ي بعثها إلى 
الح���كام البعثيي���ن في 26 صف���ر 1394ه�، 

الموافق 21 آذار 1976.
ولم���ا كانت هموم القيادة والمرجعية ال 

تع���رف الحدود وانّما نراه���ا تهتم بالقضايا 
التي تحدث في العالم اإلسامي كافة، فها 
هو  اإلمام الش���يرازي H يتس���ع قلبه وفكره 
ليش���مل كل اقط���ار المس���لمين، ولما كانت 
القضية الفلس���طينية من أهم القضايا التي 
ته���مّ العالم اإلس���امي، فق���د كان لإلمام
والواضح���ة  الصريح���ة  ومواقف���ه  دوره   H
الصهاين���ة  لهج���رة  األول���ى  األي���ام  ومن���ذ 
وكان���ت  المقدس���ة..  فلس���طين  أرض  إل���ى 
بيانات���ه الصريحة والواضح���ة الصادرة في 
مختل���ف المناس���بات تؤكد على المس���لمين 
بضرورة اليقظ���ة واالتحاد لطرد هذا العدو 
المغتصب،ومباركة الكفاح المس���لح ألبناء 
لتوحيدهم،وتس���تنكر  وتدع���و  فلس���طين، 
اعمال الحكام العماء،الرامية إلى احتواء 
هذه القضية وتضييع حقوق شعب فلسطين.

:H وفاته
 H رحل فقيد األسام اإلمام الشيرازي
إلى جوار ربه في مدينة مش���هد المقدسة، 

عام 1984ه�. ودفن H هناك.

الدكتور القدو: الش����بك ش����يعة، ومسلمون ش����يعة وبالتالي فهم يؤمنون باالئمة االثني عش����رK واالمام المهديQ احد هؤالء االئمة االطهار، نحن 
نؤمن بان المهديQ هو اإلمام الغائب وسيظهر في نهاية المطاف ويمأل االرض قسطا وعدال بعد ما يملؤه  االثم والفجور، فهم شيعة وجعفرية ومسلمون كما 
ذكرت وللش����بك طقوس وهذه الطقوس موجودة لدى الش����يعة بشكل عام ولدى المس����لمين أيضًا، إن الشبك يحتفلون باعياد المسلمين كعيد الفطر واالضحى 

ويقومون بزيارة االئمةK والمراقد في العراق وايضا يقومون باداء فريضة الحج والزكاة ويطبقون اإلسام بحذافيره كما هو حال باقي المسلمين.
علماً بان هناك حركة صوفية بكتاش����ية فقس����م من الش����بك يتبعون هذه الطريقة وهذه الطريقة هي من الطرق الصوفية الموجودة في اإلسام ولم اقصد 
ان ه����ؤالء كان����وا يمارس����ون أو يعتقدون بهذه الطريقة الصوفية بل انهم كانوا بعيدين امكانيا عن مراجع الش����يعة, فلذا فقد ابتعدوا بعض الش����يء عن مصدر 
ثقافتهم االصيل, أن الشبك يتبعون االئمة االثني عشر ويؤمنون بغيبة اإلمام المهديQ وينمو عندهم الشعور الديني والمذهبي وخاصة بعد قيام المرجعية 
باالهتمام بهذه المنطقة وخاصة في بداية الس����تينيات حيث تم بناء اول جامع وحس����ينية في مدينة الموصل خاص بالش����يعة في منطقة الفيصلية وهي احدى 
ضواحي مدينة الموصل لكن مع االس����ف قبل اربع س����نوات تم تدمير هذه الحس����ينية لكن هناك كثيراً من الحسينيات والمساجد والجوامع منتشرة في القرى 
الش����بكية حيث يمارس����ون الطقوس والشعائر االسامية وهناك بعض المقامات المقدسة لدى ابناء الش����بك مثل مقام اإلمام زين العابدينQ في قرية علي 
رش وايضا مقام اإلمام الرضاQ في قرية س����س خاب ومقام العباس في قرية العباس����ية، ان هذه المقامات تحترم وتعتبر اماكن مقدس����ة من قبل الش����بك 
 Kوفي يوم العاشر والتاسع يتوجه إلى المقامات عش����رات االلوف من الشبك الشيعة الموالين الهل البيت Qوهم يحيون فيها مراس����يم عاش����وراء الحس����ين

الحياء هذه الذكرى االليمة.
علي ال�ضبكي: هل يوجد في مناطق تواجدكم آثار جغرافية ترتبط باالمام المهديQ مثل مقام للخضر، أو وزير لامام أو لنفس اإلمام المهديQ؟
الدكتور القدو: في الحقيقة أن  هناك بعض المقامات التي يقصدها الناس ربما تكون هي مقامات للخضرQ ولربما لش����خصيات اخرى لها عاقة 
بموضوع القضايا الغيبة وخاصة بما يتعلق بموضوع اإلمام المهديQ وغيبته الكبرى وهذه المقامات في الواقع تزار من قبل الشبك في كثير من المناسبات، 

في نوروز،وفي ذكرى والية اإلمام عليQ بالخافة ومناسبات االعياد وبالتالي هذه االماكن تقدس حالها حال بقية المناطق المقدسة العراقية االخرى.
علي ال�ضبكي: سؤال اخير باعتبار قربكم من بقية القوميات واالديان هل المستم من خال هذا القرب شيء يخص اإلمام المهديQ أو طقوس خاصة 

أخرى؟
الدكتور القدو: بدون �سك لدى االإمام المهديQ مكانة خا�سة لدى ابناء ال�سبك، واأن له مكانة خا�سة لدى 
ال�سيع��ة ب�سكل عام، والموالون الهل البيتK يعتقدون بان هذا االإمامQ �سوف يظهر، وبالتالي فاإنه 
عندم��ا يتم ذكر االإمام المهديQ ب�سكل خا�س فاإن ابن��اء ال�سبك يحترمون هذا اال�سم ويقد�سونه اإلى حد 
كبير، هناك مرا�سيم خا�سة اأو منا�سبات خا�سة ال�سبك يحتفلون فيها، بذكرى والدة االئمة ب�سكل عام ومنها 
والدة االإم��ام المه��ديQ، واي�ساً هم يقدمون التعزية بذكرى ا�ست�سه��اد ائمتنا،وبالتالي هناك منا�سبات 

عديدة  تخ�س االئمة االطهارK وهذه المنا�سبات يتم التعامل معها ب�سكل خا�س.
***

 ق�ضي عبا�س محمد ع�ضو مجل�س محافظة نينوى عن ال�ضبك. 
علي ال�ضبكي: االس����تاذ قصي عباس السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، علي الشبكي من صحيفة 
)صدى المهديQ( يحيكم ويرغب باجراء اللقاء والحوار معكم حول قضية الشبك وموقفهم من القضية 
المهدوية. انتم جزء من المجتمع العراقي ،وإن كثيراً أو اغلب افراد الش����عب ال يعرفون معنى الش����بك هل 

هي قومية ام مذهب ام هي غير ذلك  وما معنى الشبكي.
ق�ضي عبا�س: وعليكم الس����ام ورحمة اهلل وبركاته وأهًا وس����هًا، بس����م اهلل الرحمن الرحيم في 
البداية ارحب بكم, تعددت اآلراء حول أصل الش����بك وهل هم قومية ،في الحقيقة نحن باعتبارنا ممثلين 
شرعيين عن الشبك في مجلس محافظة نينوى فإننا نؤمن ايمانا مطلقا بان الشبك قومية تمتلك ما تمتلكه 
بقية القوميات من مقومات بما فيها اللغة حيث ال شك انها تختلف عن بقية اللغات القريبة من مناطقنا, 
وبه����ذا فان لغتنا هي لغة ش����بكية صرفة باالضافة إلى المقومات االخرى الموج����ودة في القومية كمقومات 
االرض والعادات والتقاليد واالرث الحضاري, هذا كله يدل بان الش����بك هم قومية بذاتهم،وهم مسلمون 

على المذهبين الشيعي والسني. 
أما عن تس����مية الش����بكي فالمؤرخون والباحثون اعطوا معاني عديدة لهذه التس����مية منهم التشابك في الراي الراجح أو تشابك االقوام وتاقحها في هذه 

المنطقة, قد جاءت بالنتيجة إلى ثكنة الشبك.
علي ال�ضبكي: هل في مناطق تواجدكم آثار ترتبط باالمام المهديQ؟

ق�ضي عبا�س:  في مناطق تواجد الشبك ال توجد هكذا آثار ولكن نحن على ايمان مطلق بمسالة ظهور اإلمام الحجةQ, اال أن وهناك مقامات عديدة 
في مناطقنا كمقام اإلمام زين العابدينQ،ومقام س����يدنا العباسQ ،ومقام اإلمام الرضاQ،وهذه المقامات يزورها مئات اآلالف س����نويا من محافظة 

نينوى.
***

 الإعالمي غانم المو�ضوي رئي�س رابطة مثقفي ال�ضبك وع�ضو تجمع ال�ضبك الديمقراطي. 
علي ال�ضبكي: االستاذ غانم الموسوي السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، علي الشبكي من صحيفة 
)صدى المهديQ( يحيكم ويرغب باجراء اللقاء والحوار معكم حول قضية الشبك وموقفهم من القضية 

المهدوية. ما معنى كلمة الشبكي؟
ال�ضيد المو�ضوي: وعليكم الس����ام ورحمة اهلل وبركاته، في توضيح معنى كلمة الشبك عدة آراء, 
وه����ذه اآلراء نأخذها من الكتّاب ومن القوميات المتواجدة مع الش����بك ف����ي المنطقة،فهناك من يقول ان 
الش����بك يميل����ون للعربية وهذا يدل على ان تواجد الش����بك في المنطقة قد غير م����ن لهجتهم فاخذت بعضاً 
م����ن المصطلحات العربية، وباعتبارهم قريبين من القومية الكردية ولذلك قد أثرت اللغة الكردية باللغة 
الش����بكية وهكذا الحال م����ع التركمان لذلك اطلق عليهم معنى الش����بك لتواجد ه����ذه المفردات من كردية 

وعربية وتركمانية.
ان االكراد يعتقدون بان الشبك كرد وهذه مصيبة من المصائب التي نعاني منها، لقد سكنا مع االخوة 
االك����راد وانا عش����ت معهم ووال����دي عاش معهم, رغم انه من الس����ادة )آل جعفر( الموس����ويين ولكنهم لم 

يعتبروه كرديا بل كانوا يطلقون عليه )شبكي رذين( ومعناها شبكي مسكين.
إن الشبك لم يكونوا يوماً ما من القومية الكردية لكنهم شبك وشبك وليس من الكرد وال العرب.

وقد سمعت من الكثيرين أن الشبك قادمون ضمن الجيوش التي دخلت العراق في العهود السابقة وان اصولهم قد تكون من تركيا ومن ايران. 
إن اصول الشبك قديمة جدا ولكن بحكم الهجمات التي تعرضت لها المنطقة سابقا ودخول االراضي العراقية كان البعض منهم يفضلون البقاء في داخل 

العراق بسبب التزاوج وأسباب أخرى.
***

 عبد الزهرة الآغا باحث ا�ضالمي ومدير تحرير جريدة اليقين وع�ضو تجمع ال�ضبك الديمقراطي في المو�ضل.
عل��ي ال�ضبكي: االس����تاذ عبد الزهرة اآلغا الس����ام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، علي الش����بكي من 
صحيفة )صدى المهديQ( يحيكم ويرغب باجراء اللقاء والحوار معكم حول قضية الشبك وموقفهم من 
القضية المهدوية. انتم جزء من المجتمع العراقي كثير أو اغلب افراد الش����عب ال يعرفون معنى الش����بك, 

هل هي قومية ام مذهب ام مزيج بين امرين وما معنى الشبكي.
الآغا: وعليكم الس����ام ورحمة اهلل وبركاته بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا محمد 
وعل����ى آل����ه الطيبين الطاهرين وصحب����ه المنتجبين, حقيقة األمر إن الش����بك من الش����عوب القديمة التي 
نزحت من سواحل بحر قزوين اثناء الحروب, فالشبك عبارة عن قومية وافرادهم يتكونون اكثر من 500 
الف نس����مة في الغالب 70% منهم على المذهب الش����يعي االثني عش����ري و 30% من المذهب السني ولهم 
لغتهم الخاصة, وهي من اللغات الهندو ايرانية التي هي جزء من اللغات الهندو اوربية المتشعبة على شكل 

مجموعات ومنها اللغة الشبكية. 
الشبك في غالبهم من المسلمين ويحيون الشعائر الحسينية. 

اما معنى كلمة الشبك فهناك رأي بان الكلمة يتكون من مقطعين, االول هو )الشاه( في اللغة الفارسية والثاني )البك( من اللغة التركية, ان هؤالء القوم 
اتخذهم المغول أو اعتمدوا عليهم كفرق خاصة في اثناء الحروب النهم كانوا رجال اشداء واذكياء فسموا بالشاه والبك فاندمجت الكلمتين وعرفت باآلرامية 
أو عربت بالشبك, ان الشبك من الشعوب العريقة ومن الناس االذكياء وانهم بمرور الزمن سكنوا منطقة سهل نينوى في قرى متناثرة تابعة القضية ونواحي 

سهل نينوى واعتمدوا على الزرع والضرع بعيدا عن حواضر المدن لهذا تعرضوا للتهميش على فترات تاريخية متعددة. 
علي ال�ضبكي: احس����نتم اس����تاذ, ثانيا ابرز مامح عقيدتكم في اإلمام المهديQ وهل لكم طقس كشبك أو شعيرة خاصة بكم تمارسونها أو تعتقدون 

بها خاصة بكم من حيث الممارسة أو من جانب آخر؟
الآغا: حقيقة االمر اننا باعتبارنا مسلمين وشيعة فإن اعتقادنا باالمام المهديQ ال يختلف عن كل المسلمين واننا نستمد عقيدتنا من المهديQ من 

مفهومنا الشيعي االثني عشري وطقوسنا ال تختلف في هذا المجال عن الطقوس الشيعية.
علي الشبكي: وهل في مناطق تواجدكم معالم جغرافية ترتبط باالمام المهديQ قد يكون للخضرQ أو وزير لامام أو لنفس اإلمام المهديQ؟

الآغا: االإمام المهديQ له مكانة كبيرة وله ح�سور في حياة ال�سبك، وهناك مقام موجود في احدى 
ق��رى ال�سبك ي�سمى )ق�س��ر...( ويعني ق�سر العين اأي�س��اً وهو مرتبط بهذه الم�سال��ة وابناء و�سباب 
ال�سبك لهم توا�سل مع كل ما يخ�س االإمام المهديQ من تاريخه ومن �سيرته ومن المنا�سبات التي 

.Qتخ�س االإمام
علي ال�ضبكي: س����ؤال آخر, باعتبار قربكم من قوميات واديان هل لمس����تم من خال القرب وطول المعاشرة شيء يخص اإلمام المهديQ أو طقوس 

خاصة اذكروا لنا ذلك؟
الآغا: حقيقة المنقذ والموعود والمنتظرQ موجودة في تراث كل الشعوب وخصوصا المسيحيين ونحن متعايشون معهم منذ القدم وانهم في تراثياتهم 

وفي عقيدتهم الدينية ينتظرون المنقذ وينتظرون الموعود وان اختلفت الفكرة أو النظرية حول هذا الموضوع ولكن هناك مشتركات لها بين الجميع. 

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

دراسات 2

اية اهلل العظمى 
H  ال�سيد عبد اهلل ال�سيرازي هائنا

 فق
من

لقاء وحوار...
نظرة القومية ال�سبكية للعقيدة املهدوية

وكان ل�سماحته مواقف وا�سحة من االأمور التي تحدث في �سائر االأقطار اال�سالمية كجريمة 
تهديم قبور اأئمة اأهل البيت K في بقيع المدينة المنورة. والتيارات الفكرية الدخلية اثر 
انقالب 14 تموز 1958 في العراق كذلك المواقف التي تبناها حزب البعث عقيب انقالب 1968 
الم�سوؤوم ومواقفه المك�سوفة �سد الدين وعلماء الدين، وله H في ذلك موقف جرىء معلن 
تمثل ببرقيته التي بعثها اإلى الحكام البعثيين في 26 �سفر 1394ه�، الموافق 21 اآذار 1976.

 ولم��ا كان��ت الق�سية الفل�سطينية من اأهم الق�ساي��ا التي تهّم العالم 
االإ�سالم��ي، فق��د كان ل�سماحت��هH دوره ومواقفه ال�سريح��ة والوا�سحة 
ومن��ذ االأيام االأولى لهجرة ال�سهاينة اإل��ى اأر�س فل�سطين المقد�سة.. 



لي���س من الغريب أن تحوم الش���بهات 
حول قضية معين���ة وإن كان من يؤمن بها 
يرى أنها بديهية وضرورية فهذا اإلعتقاد 
باهلل سبحانه وتعالى يرى من يؤمن به أنه 
من أوضح الواضحات وأبده البديهيات ، 
لكن من ينكره يلقي العش���رات بل المئات 
م���ن الش���بهات ، وال ينف���ك ع���ن إلقائها 
بط���رق مختلف���ة وألبس���ة وأل���وان متغيرة 
وتتش���كل  المعاصري���ن  أذواق  تناس���ب 

بألسنة المتأخرين .

وكذلك من يؤمن بنبوة نبي اإلس���ام
N وأن���ه خاتم الرس���ل فهو ي���رى أن هذا 
اإليمان واضحاً وضوح الش���مس في رابعة 
النهار وأن إرس���اله من قبل اهلل س���بحانه 
وتعال���ى  ال يعتريه ش���ك وال يحتاج إلثباته 
إل���ى بره���ان، ولكن م���ن ال يؤم���ن بذلك 
تراه يكيل الشبه الواحدة تلو األخرى ،بل 
ويزّي���ف ه���ذا اإلعتقاد حت���ى يخرجه عن 
حد المعقول ويدخل���ه في عالم التخيات 
وأن���ه أوجد في زمن الغيان وآمن به أهل 
الجاهلي���ة وتمس���كوا به طعن���ا بالحضارة 

والتطور.
ويس���تمر الحال على هذا المنوال إلى 
أن تصل المسألة إلى قضية اإلمام المهدي 
Q وعقيدة والدته، فتتسع األفواه وتطلق 
األلس���نة وكأن م���ن يلق���ي الش���بهات ه���و 
دهري في مقابل أه���ل التوحيد، ويهودي 
أو مس���يحي في مقابل أه���ل االيمان، فها 
هي األصوات النش���از تخ���رج مجددا من 
عل���ى فضائيات مس���مومة ال يلوح منها إال 
روائ���ح كريهة تعفن االمزجة  وتؤزم األفق 
وتوج���د الفتن���ة وتقت���ل بصي���ص األمل، 
ذلك هو منب���ر الباطل، منبر بني مروان 
وس���فيان منبر صف���ى المك���در، إذ يقول 
مش���ايخ ه���ذه القن���اة إن مه���دي الش���يعة 
خراف���ة ولم ي���دل دليل عل���ى والدته بل إن 
روايات الشيعة تثبت أن الحسن العسكري 

والد اإلمام المهدي L مات عقيماً .
وهذا الق���ول منهم لم ي���أت من فراغ 
وإنم���ا قال به أس���افهم، م���ن قبيل إبن 
تيمي���ة ال���ذي ق���ال: أن الحس���ن ب���ن علي 
العس���كري Q لم ينس���ل ولم يعقب، كما 
ذك���ر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد 
الباق���ي بن قانع وغيرهما م���ن أهل العلم 

والنسب والتواريخ.
وسار على منوال ابن تيمية،الدهلوي 

واحس���ان إلهي ظهير والقف���اري وغيرهم 
وهم ي���رددون ه���ذه المق���االت واختاف 
اإلمامي���ة فيهQ وفي أمه وفي غيبته وفي 
اس���م أمه وف���ي كيفي���ة حمله وف���ي تاريخ 
.Q مولده ويوردون أدلة على عدم والدته
ونحن سنذكر هنا شبههم هذه  واحدة 
واح���دة ون���رد عليه���ا بالتفصي���ل وباألدلة 
التي ال يختلج معها الش���ك في النفوس ، 
ونذكر هذه األبحاث ضمن هذه السلس���لة 
التي نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا 
إلتمامه���ا ،)والدة اإلم���ام المه���دي فوق 

الشبهات(.
والشبهة التي نردّها في هذا الحديث 
 Q هو قوله���م ب�) عقم اإلمام العس���كري

وأنه مات ولم يعقب(.
ه���ذه  ع���ن  للحدي���ث  دعان���ا  وال���ذي 
الش���بهة في الوقت الحاض���ر ليس ذكرها 
م���ن قب���ل علم���اء الوهابي���ة وتدوينها في 
كتبه���م وإنم���ا إثارته���ا على ألس���نة بعض 
العلماء المزيفين من على شاشات الفتنة 

والدجل .
إذ يقول ه���ؤالء إن اإلمام العس���كري 
Q م���ات عقيم���ا ولم يعقب اس���تنادا إلى 
رواي���ة رواها الش���يخ الكليني ف���ي الكافي 
جاء فيها أن اإلمام العس���كري Q عندما 
استشهد تم تفتيش بيته من قبل السلطان  
وأخ���ذ الس���لطان في طل���ب ول���ده ولم ير 
له ول���د ظاهر، فقس���م ميراث���ه بين أمه 
وأخوته،ويس���تندون أيض���اً إل���ى قول ابن 
تيمية اآلنف الذكر وس���نقف على األمرين 
معاً في هذا البحث، على أننا س���نواصل 
الحدي���ث ع���ن والدت���ه Q واألدل���ة الت���ي 
ذك���رت إلثباته���ا مع طرح الش���بهات التي 

ينقله���ا المخالف���ون إلثب���ات ع���دم والدته 
وعق���م اإلم���ام العس���كري Q وان���ه مات 
ول���م يعقب وردها وبش���كل مفصل. أما في 
ما يرتبط بقول اب���ن تيمية الذي نقله عن 
الطب���ري واب���ن قان���ع، فإنه ق���ول ال دليل 
عليه على أننا س���نذكر ف���ي بحث منفصل 
إن ش���اء اهلل أدل���ة إثبات والدته اس���تنادا 
إل���ى كتب التأري���خ والتراجم وم���ن بينهم 

الذهبي تلميذ ابن تيمية .
أما فيما يرتبط بالرواية فهي مذكورة 

ف���ي الكاف���ي ف���ي ب���اب مولد أب���ي محمد 
الحسن بن علي L والشواهد التي يمكن 
أن يستند إليها ويدعيها الخصم هي هذه 
المقاطع إذ ال يمك���ن نقل الرواية بكاملها 
ألنه���ا طويلة جدا تربو  على الصفحتين .. 
فالمقطع األول )والسلطان يطلب أثر ولد 
الحسن بن علي (،والمقطع الثاني )فلما 
دفن -أي العس���كري Q- أخذ السلطان 
والناس في طلب ول���ده وكثر التفتيش في 
المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه 
ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي 
توه���م عليه���ا الحم���ل الزمين حت���ى تبين 
بط���ان الحمل فلم���ا بطل الحم���ل عنهن 
قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت 
أم���ه وصيت���ه وثبّت ذلك عن���د القاضي (. 
والمقط���ع الثال���ث) والس���لطان على ذلك 
يطلب أثر ولده فجاء جعفر بعد ذلك( .... 

إلى أخر الحديث.
ه���ذه المقاطع الثاث���ة التي يمكن أن 
يُس���تدل  به���ا على عقم اإلمام العس���كري 

Q وأنه مات ولم يعقب .
والبح��ث ح��ول ه��ذه الرواية يقع 

�سمن محاور:_
ليس���ت  الرواي���ة  ه���ذه  إن  االأول:   
صحيحة الس���ند فهي ضعيفة ب�)أحمد بن 
عبي���د اهلل بن خاقان( وه���ذا ما صرح به 
الشيخ المجلسي في )مرآة العقول( حيث 
ق���ال : الحديث ضعي���ف بأحمد وهو الذي 
يروي الحكاية وهو وزير المعتمد، ويعتبر 
من أش���د الناصبي���ن العداء أله���ل البيت 
K كم���ا يصرح ه���و بنفس���ه كذلك-أي 
احم���د- . في نفس الحدي���ث الذي نتكلم 
عنه بل إن أص���ل الرواية التي نتكلم عنها 
والت���ي ذكره���ا هو بمجلس���ه كان���ت ألجل 
االنتقاص م���ن العلويين وهذه كلها قوادح 
ف���ي الرواية إذ أن الناصبي ال يروي إال ما 

يوافق هواه ويدعم دعواه وشاهد ذلك من 
نف���س الرواية قول أحمد نفس���ه )فازددت 
قلقاً وتفكرا وغيضا على أبي وما س���معت 
منه( أي عندما كان يس���مع أب���اه يتحدث 
عن مكانة اإلمام العسكري Q فإنه يقول 
)ازددت غيضاً على أبي  ألنه يذكر اإلمام 
ويذكر مناقبه (، فكيف نثق بنقل شخص 

هكذا حاله.
الثان��ي:  وهن���ا ت���رد مجموع���ة م���ن 
األس���ئلة البد لمن يعتق���د أن في الحديث 
الم���روي دالل���ة عل���ى ع���دم والدة اإلمام 

المهدي Q أن يجيب عليها وهي : - 
1- لم���اذا فع���ل الوزير م���ا فعل حيث 
جعل خمس���ة م���ن خاصته وثقات���ه في دار 
أب���ي محم���د Q أثناء علته وقب���ل وفاته ! 
ولماذا بع���ث إلى قاضي القضاة وأمره أن 
يحضر معه عش���رة من أوث���ق ثقاته ويلزم 
الدار ليا ونهارا وأنه���م بقوا هناك حتى 
توف���ي اإلمام العس���كري Q؟. ت���رى أكل 

 ! Q ذلك يفعل حبا باإلمام
2- لماذا فتش الس���لطان دار اإلمام 
Q وعمّ كان يبح���ث ومن كان يقصد بعد 

وفاة اإلمام العسكري Q ببحثه هذا .
3- م���ا ه���و موجب ذل���ك التفتيش لو 
لم يك���ن عندهم واضح���ا ومعروفا أن في 
البي���ت ما يوج���ب التفتيش م���ع وضوح أنه 
ال يوجد في بيت اإلمامQ أموال أو شيئ 
آخر يس���تحق أن يقوم السلطان معه بهذا 
الفع���ل وال يوج���د ف���ي البيت جي���وش وال 
عس���اكر توجب الخطر على أمر السلطان 
إال أن يك���ون هناك ش���يء أخطر من ذلك 
كله، يس���تدعي  احضار القضاة والشهود 
الثقات وإقامتهم في بيت اإلمام Q ليا 

ونهاراً وأن ال يفارقوه لحظة واحدة ؟. 
الثالث: ماذا يفهم من يس���تدل بهذه 
الرواية على نف���ي الوالدة من قول الراوي 
)وُطلِب أثر ول���ده( أليس هذا تفريعا على 
أن ل���ه ول���دا ق���د ولد وه���و مختب���ئ وهذا 
البح���ث والتفتي���ش لي���س إال للقبض عليه 
لعلمهم القطعي والمس���بق بم���ا تواتر عن 
أه���ل البيت K م���ن البدية وج���وده وأنه 
المدخ���ر إلقامة دولة الح���ق والعدل وهذا 
نظي���ر ما فعله فرعون مع موس���ى Q قبل 

مول���ده، ويوجد ف���ي روايات أه���ل البيت 
 Q ما يؤكد عل���ى أن لإلمام المهديK

شبهاً من موسى بوالدته.
علماً بأن الدالئ���ل التأريخية تثبت أن 
طلب األثر والتفتي���ش للدار عن الولد من 
قب���ل الس���لطان ،كل ذلك ق���د حصل قبل 

. Qتهيئة جنازة اإلمام
رابع��اً: ماذا يفهم م���ن يدّعي أن هذا 
الحدي���ث يدل عل���ى عدم والدت���ه Q من 
ق���ول ال���راوي )أنه���م توقف���وا عن قس���مة 
ميراث���ه (،  فلم���اذا توقف���وا عن قس���مة 
مي���راث اإلم���ام Q إذا كان‘عندهم علم 

وقطع بأنه عقيمٌ.
خام�سا: الب���دّ لمن يدع���ي عدم داللة 
الحدي���ث عل���ى ال���والدة أن يق���ف وقف���ة 
تأم���ل وتفحص م���ع قول أحم���د الناصبي 
والس���لطان بل وعلى تصرفهم من تفتيش 
المش���ددة  والرقاب���ة  للج���وار  وحب���س 
وإحض���ار للش���هود والقض���اة وغيرهم بل 

وبقاء السلطان طالبا الثر الولد .
ألي���س ذل���ك لعلمه���م بوج���ود الول���د 
ووالدته فإنه ال معنى أن يفعل حاكم يحكم 
الباد اإلس���امية ويلقب بأمير المؤمنين 
إذا ثب���ت عن���ده بط���ان الحم���ل والوالدة 
علم���اً أن���ه قد تك���رر البح���ث والطلب من 
السلطان، وبقاءه إلى فترة طويلة وألكثر 
م���ن مرة إال ان يكون عنده ما يدل بوضوح 

على وجود الولد.
�ساد�س��اً: إن الحدي���ث بمجمل���ه لم���ن 
يقرأه بت���أن يدل على أن هناك حالة باتت 
م���ن الوضوح بمكان البدّ أن يس���د فراغها 
ألن المتعارف عند الشيعة والواضح لديهم 
أن اإلمام الثاني عش���رQ هو ابن اإلمام 
الحادي عش���رQ وال يمكن التشكيك في 
ذل���ك عندهم،ولذلك عندما طلب جعفر 
الك���ذاب من الس���لطان أو وزي���ره أن يبوّأه 

تلك المرتبة رفض الس���لطان وقال له: يا 
أحمق إن الس���لطان جرد سيفه في الذين 
زعموا أن أب���اك وأخاك أئم���ة ليصدوهم 
عن ذل���ك فل���م يتهيأ ل���ه ذلك ف���إن كنت 
عند ش���يعة أبيك وأخيك إماماً فا حاجة 
بك إلى الس���لطان، فه���ذا المقطع وغيره 
يدل على وجود مس���احة ش���اغرة ال بد أن 
تم���أل لذلك طل���ب جعفر مأله���ا، وحتى 
نفس الس���لطان لم يقتنع ب���أن جعفر أهل 
لذل���ك، حتى لو عينه بنفس���ه وهذا األمر 
واضح عند الش���يعة وال ت���ردد فيه عندهم 
وه���و يدل عل���ى وجود اإلم���ام Qوإن كان 
غير ظاهر كما تدل عبارات الحديث على 
ذلك من كثرة الطل���ب والبحث والتفتيش 
عن ذلك الش���خص المؤهل لشغل الفراغ 

. Q الذي أحدثه اإلمام الحادي عشر
ه���ذه مفردة م���ن أهم المف���ردات بل 
أهمه���ا الت���ي يدع���ي أصحابه���ا أنها تدل 
عل���ى عدم والدة اإلمام Q وانها قد تبين 
الح���ال فيها وتبين أنها ت���دل على العكس 
وت���دل على ال���والدة، وت���دل عل���ى إيمان 
 Q س���لطان ذل���ك الزم���ان ب���ان المهدي
مولود ويجب تصفيته لذلك ش���دد البحث 

واستمر على حالة البحث سنينا طويلة .
وس���نقف إن ش���اء اهلل  على ما يدعيه 
الخصوم من موانع وش���بهات يظنون أنها 
تنف���ي ال���والدة أو تدل عليها بل وس���نذكر  
إن ش���اء اهلل تعال���ى إن أمث���ال الذهب���ي  
والصفدي وأبي الفداء صاحب المختصر 
حج���ر،  واب���ن  الزركل���ي  الدي���ن  وخي���ر 
وغيره���م الكثير قد أثبتوا ف���ي تواريخهم 
والدة الش���ريف محم���د أب���و القاس���م ابن 

. Q اإلمام الحسن العسكري

الكتاب من اع���داد وتحقيق وتقديم مركز 
الدراس���ات التخصصي���ة ف���ي اإلم���ام المهدي 
Q، وق���د جاء ف���ي ثاثة أج���زاء )مجلدات( 

وبواقع  1434 صفحة من القطع الوزيري.
تق���ول مقدم���ة التأليف وهي للس���يد مدير 

المركز عن الكتاب  : 
القضي���ة  ح���ول  متنوع���ة  موس���وعة  )أن���ه 
المهدوي���ة تجمع بين دفتيها م���ا يقرب من 60 
مؤلفاً من علمائنا األع���ام خاصة.. وهو بيبلو 
غرافيا بحثية مهدوية تتوفر على البحوث التي 
أنجزها علماؤن���ا األعام ضمن موس���وعتهما 
العاش���ر  الق���رن  والروائي���ة حت���ى  العقائدي���ة 
الهج���ري.. وه���ي تتكامل ف���ي مجموع���ة تغني 
الكثير ع���ن البحث والتنقي���ب وتأخذ بالبحوث 
المهدوية الجديدة إلى خطوات متس���ارعة نحو 

األمام( .
ج���اءت مواضيع الج���زء األول من الكتاب 
على الكتب التالية وهي ازاء مؤلفيها كما يلي:

تفس���ير فرات الكوفي/ ف���رات بن   -1
ابراهي���م الكوفي 2_ بصائر الدرجات الكبرى 
في فضائل آل محمد N/ محمد بن الحس���ن  
ب���ن ف���روخ الصفار  3- تفس���ير القم���ي/ علي 
بن ابراهيم القمي 4- تفس���ير العياشي/ ابي 
نص���ر محمد بن مس���عود ب���ن عياش الس���لمي 
الس���مرقندي 5- اصول الكافي/ ثقة االسام 
محمد بن يعق���وب الكليني الرازي 6- الهداية 
الكب���رى/ ابي عبد اهلل الحس���ين ب���ن حمدان 
الخصيب���ي 7- كفاي���ة االث���ر ف���ي الن���ص على 
االئمة االثني عشر/ علي بن محمد بن الخزاز 
القم���ي 8- ث���واب االعمال وعق���اب االعمال/ 
الشس���يخ الص���دوق ابي جعفر محم���د بن علي 
ب���ن الحس���ين ب���ن بابوي���ة القم���ي 9- معان���ي 
االخبار/ الش���يخ الص���دوق أيض���اً 10- عيون 
اخبار الرضا/ الشيخ الصدوق 11- الخصال/ 
الشيخ الصدوق  12- االمالي/ الشيخ الصدوق 
13- عل���ل الش���رايع/ الش���يخ الص���دوق 14- 
االعتقادات / الش���يخ الصدوق 15- االمالي/ 
الش���يخ  االختص���اص/   -16 المفي���د  الش���يخ 
المفي���د أيضاً 17- االرش���اد ف���ي معرفة حجج 
اهلل عل���ى العباد/ الش���يخ المفي���د كذلك 18- 
االفصاح في امامة أمير المؤمنين Q/ الشيخ 
المفيد 19- النكت االعتقادية/ الشيخ المفيد 
20- الفصول المختارة/ الش���ريف المرتضى 

21- رس���ائل الش���ريف المرتض���ى أيضاً 22- 
الش���افي ف���ي اإلمام���ة/ الش���ريف المرتض���ى 
كذلك 23- عيون المعجزات/ حسين بن عبد 
الوهاب 24- المجدي في انس���اب الطالبين/ 

علي بن محمد العلوي العمري النسابة.
أم���ا الج���زء الثاني م���ن الكت���اب فيحتوي 

الكتب اآلتية، وهي استطراداً .
25- دالئل اإلمامة/ ابي جعفر محمد بن 
جرير الطبري الشيعي 26- تقريب المعارف/ 
اب���و الصاح تقي ب���ن نجم الحلب���ي 27- كنز 
الفوائد/ ابو الفتح محم���د بن علي الكراجكي 
الطرابلس���ي 28- االقتصاد الهادي إلى سبيل 
الرش���اد/ ش���يخ الطائفة ابي جعفر الطوس���ي 
29- ش���رح جمل العلم والعمل / شيخ الطائفة 
اب���ي جعف���ر الطوس���ي أيض���اً 30- االمال���ي/ 
ش���يخ الطائفة كذلك 31- تلخيص الش���افي/ 
ش���يخ الطائف���ة  32- مؤتمر علم���اء بغداد في 
االمام���ة والخافة/ مقاتل ب���ن عطية البكري 
البغ���دادي 33- روض���ة الواعظين/ محمد بن 
الفتال النيس���ابوري 34- اعام الورى بأعام 
اله���دى/ امين االس���ام ابي عل���ي الفضل بن 
الحسن الطبري.. 35- تاج الموالد في مواليد 
األئم���ة ووفياتهم/ امين االس���ام أيضاً 36- 
الخرائ���ج والجرائ���ح/ قطب الدي���ن الراوندي  
37- قصص األنبي���اء/ قطب الدين الراوندي 
أيض���اً 38- الثاقب ف���ي المناق���ب/ ابو جعفر 
محمد بن علي الطوسي المعروف بأبي حمزة.

أما ج���زء الكت���اب الثال���ث فيحت���وي على 
الكتب التالية.

39- عم���دة عي���ون صح���اح األخب���ار في 
مناق���ب ام���ام االب���رار/ يحي���ى ب���ن الحس���ن 
 -40 البطري���ق  باب���ن  المع���روف  األس���دي 
االحتج���اج/ اب���ي منص���ور احمد ب���ن علي بن 
ابي طال���ب الطبرس���ي 41- الخواط���ر ونزهة 
النواظر المع���روف ب�)مجموعة ال���ورام( ورام 
بن ابي فراس المالكي االش���تري 42- المنقذ 
م���ن التقليد/ س���ديد الدين محم���ود الحرجي 
ال���رازي 43- إقبال األعمال/ علي بن موس���ى 
ب���ن جعف���ر ب���ن محم���د ب���ن ط���اووس العلوي 
الفاطم���ي 44- الطرائف ف���ي معرفة مذاهب 
الطوائ���ف/ الب���ن ط���اووس ايض���اً 45- فروج 
الهم���وم في تاريخ علماء النجوم/ ابن طاووس 
كذل���ك 46- كش���ف المحجة لثم���رة المهجة/ 

ابن طاووس 47- المس���لك في اصول الدين/ 
المحقق الحلي نجم الدين ابي القاس���م جعفر 
ب���ن الحس���ن بن س���عيد 48- كش���ف الغمّة في 
معرف���ة االئمة/ ابي الحس���ن علي بن عيس���ى 
ب���ن ابي الفتح االربلي 49- النجاة في القيامة 
تحقيق ام���ر اإلمامة/ ميثم ب���ن علي بن ميثم 
البحران���ي 50- مختصر البصائر/ عز الدين 
الحسن بن سليمان الحلي 51- المختصر/ عز 
الدين الحلي ايضاً 52- مش���ارق انوار اليقين 
في اس���رار موالنا أمي���ر المؤمني���ن/ للحافظ 
رجب البرسي 53- ارش���اد الطالبين إلى نهج 
المسترش���دين/ جمال الدين مق���داد بن عبد 
اهلل الس���يوري الحل���ي 54- اللوامع اإللهية في 
المباح���ث الكامي���ة/ جمال الدين الس���يوري 
أيضاً 55- شرح اصول الكافي/ الشيخ محمد 
صال���ح المازندراني 56- الفوائد الطوس���ي / 
الش���يخ محمد بن الحس���ن الحر العاملي 57- 
تفصي���ل وس���ائل الش���يعة إلى تحصيل مس���ائل 
الش���ريعة/ الحر العاملي ايضاً 58- االربعون 
 / Q حديث���اً في اثبات امامة امي���ر المؤمنين

سليمان بن عبد اهلل الماحوزي البحراني.
وقد جاء في ترحم���ة كل كتاب تناوله هذا 
المؤلف، تعريف بمؤلف ذلك الكتاب، وبعض 
م���ا جاء فيه من  روايات  ع���ن طريق الباحثين 
م���ن محبّ���ي آل النب���ي N ومريديه���م في حق 
مه���دي Q عترة آل محمدN أف���رد له مؤلف 
كل كتاب من هذه الكتب،ابواباً وفصوالً تتناول 
.Q قضيّة اإلمام الثاني عشر الحجة المنتظر

Q برنامج التنمية الب�سرية واالمام المهدي
3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

قراءة يف كتاب 
االمام املهدي Q يف م�سادر علماء ال�سيعة

من القرن الثالث اإىل القرن احلادي ع�سر

اعداد: محمد الخاقاني

لطيف عبد النبي يونس 

تعتب���ر التنمي���ة البش���رية من اه���م البرامج 
التربوية المعاصرة ، وه���ي تهتم  بمفردات جدا 
مهمة في حياة االنس���ان منها كيف يفكر االنسان 
بايجابي���ة ، وكي���ف يبتعد عن التفكير الس���لبي او 
الس���لبية العام���ة ، وكذلك كيف ننم���ي المهارات 
الفردية،وكيف يكون االنسان ناجحا في حياته ، 
وكي���ف يتعرف الى مواهب���ه وطاقاته ، باالضافة 
ال���ى كيفية االب���داع وكيفي���ة ادارة ال���ذات وادارة 
الوق���ت ، والعاقات العامة وغيرها من مفردات 

التنمية البشرية .
يرتبط ه���ذا العل���م باهم علمي���ن وهما علم 
النف���س وعل���م االجتم���اع ولع���ل اهم ش���خصيتين 
اعرفهم���ا قد تناول هذا العل���م المهم هو الدكتور 
ابراهي���م الفقي وهو مصري الجنس���ية ، وكذلك 

السيد هادي المدرسي .
ربما يستغرب البعض مما سأقوله و يندهش 
منه وهو ان باعتقادي ان كل علم انس���اني له صلة 
بعلم اهل البيت K ،وانا على يقين اننا س���نرى  
أموراً مدهش���ة نظرا لكون الفكر المهدوي يمتلك 

الشمولية والدخول في كل مفردات الحياة .
: Q االمل ....واالمام المهدي

واحدة من اهم مفردات التنمية البشرية هي 
مفردة االمل وهو كيف يعيش االنسان بامل جميل 
وكبي���ر ، وكي���ف يتخطى االنس���ان عام���ل اليأس 
والقن���وط والح���زن واآلالم ويتج���اوزه ال���ى االمل 
المش���رق االمل الكبي���ر، االم���ل الحقيقي وليس 

االمل المزيف .
يتعلق اإلنس���ان دائماً باالم���ل واليتركه مهما 
حص���ل ولذل���ك نج���د الغري���ق ف���ي البح���ر -كما 
يقولون- يتعلق حتى بالقش���ة لك���ي ينجو، وهكذا 

االنسان يتعلق باالمل الى اخر حياته .
ولكن يقول علماء التنمية البش���رية ان هناك 
ام���ًا حقيقي���اً ، وهن���اك امًا مزيف���اً ، وكذلك 
هناك ام���ًا صغيراً وهن���اك امًا كبي���رًا، فعلى 
االنس���ان ان يتعلق باالمل الحقيق���ي وليس باالمل 
المزيف الن���ه اذا تعلق بامل مزيف وظهر له زيفه 
ف���ي اخر المطاف فس���يكون ذل���ك كارثة وصدمة 
عل���ى هذا االنس���ان ، وكذلك  فإن االم���ل الكبير 
ه���و ال���ذي يصنع حي���اة االنس���ان  ويعظ���م قيمته 

الحاضرة والمستقبلية .

االمام المهدي هو االمل الحقيقي
وعلى اس���اس هذه المقدم���ة الضرورية فان 
الفكرة المهدوية تشكل اما فريدا من نوعه فهي 
تبش���ر االنس���ان بأن له موعدا مع االمل المش���رق 
،موع���دا مع الغ���د الذي يكتس���ح الظ���ام ويبيد 
كل ظل���م  )التذه���ب الدنيا حت���ى يبعث اهلل رجا 
من اهل بيتي يواطئ اس���مه اس���مي فيمأل االرض 
قس���طا وعدال كما ملئت ظلما وج���ورا( فهنا مهما 
اش���تد الظلم عل���ى االنس���ان فهو يج���د االمل في 

الخاص ويجد العدل والسعادة .
وكذلك اّن هذا االنس���ان عندما يعتنق الفكر 
المه���دوي فانه يعي���ش حالة االنتظ���ار له، وحالة 
العم���ل له فهو يقيناً يعيش االم���ل، وبغض النظر 
عن كون هذا المنتظر س���وف يرى االمام المهدي 
Q او ال فان���ه في الحالتين س���يكون ألمله مردود 
ايجابي، ولننظر ال���ى هذا الحديث الذي يضيء 

اما واشراقا.
فق���د جاء في كمال الدي���ن 303/باب 26.ح 
14 أن الص���دوق روى بس���نده ع���ن الجواد Q عن 
ابائه ع���ن امير المؤمنين Q ق���ال :) للقائم منا 
غيبة امدها طويل ...اال فمن ثبت منهم على دينه 
ول���م يق���س قلبه لط���ول غيبة امامه فه���و معي في 
درجتي يوم القيامة ( .فماذا  يريد االنس���ان اكبر 

من هذا االمل ؟.
قلن���ا ان االمل يكون على نوعي���ن امل مزيف 
وام���ل حقيقي وق���د ثبت على م���ر التاري���خ ان ما 
تعطي���ه كل االف���كار الوضعي���ة هي ام���ال كاذبة، 
ولذلك نجد أن االنس���انية باالمال الكاذبة ويبقى 
االم���ل الكبي���ر هو ذل���ك الذي بش���رت ب���ه جميع 
االدي���ان وه���و المهدي Q م���ن ال محمدN هذا 
االم���ل تنتظ���ره جمي���ع الموج���ودات م���ن انس���ان 
وحيوان ونبات وجم���اد وكونيات ،ولذلك فإن من 
يرتبط به���ذا االم���ل الحقيقي فهو يقينا س���يكون 
مطمئنا الى امل���ه بعكس أصحاب االمال االخرى 
التي التعطي اطمئنانًا،فما على  االنس���ان اال أنه 
ارتب���ط باعظم امل وارقى امل واجمل امل،وهذا 
االم���ل ه���و هدي���ة من اهلل لإلنس���ان حت���ى تعيش 

سعيدا ومتفائا .
االمام المهدي Q هو االمل الكبير:

قلنا واّن االمال مايكون صغيرا وما يكون كبيرا 

وعظيم���ا ، وان  االف���كار الوضعي���ة ربّما تعطيك 
آم���اال ولك���ن ما ق���در قيمتها وعظمته���ا امام امل 
تتعلق به كل الدنيا، امل يجعل الحياة جنة المثيل 
له���ا ، فهن���اك احاديث تق���ول بأن العلم س���يكون 
بس���بعة وعش���رين حرفا واليوم يعيش العالم والى 
ق���رب الظه���ور بحرفي���ن فكي���ف ياترى س���يكون 
التطور التقني وكيف تكون حياة االنس���ان مرفهة 
، وان الس���فر بين الكواكب س���يكون مثل الس���فر 
بي���ن بلداننا هذه ،وس���تغدو االرض جنينة تعيش 
بس���ام وام���ان، ان االم���ام المه���دي Qعندما 
يخ���رج يمس���ح بي���ده الكريمة عل���ى رؤوس الناس 

فيكتمل ايمانهم أي يد هذه واي رحمة هذه .
اذن االم���ل المهدوي كبير وم���ن يعتنقه فان 
امل���ه يكبر، وبنفس الوقت هدفه يكبر، وبالتالي 
يك���ون صاحب عم���ل كبير وهدف كبي���ر ومن يكن 
كذلك يك���ون س���ائرا نحو هدف���ه الكبي���ر، واثقا 
بخط���اه بعكس الذي الهدف ل���ه او الذي له هدف 
صغير ومن هنا نجد ان المعتنقين للفكر المهدوي 
اليكترث���ون للهم���وم واليكترثون للصع���اب وهاهم 
المنتظ���رون الي���وم يس���يرون االف الكيلومت���رات 
لكي يزورا امامهم الحس���ين Q وهو في مش���هده 
اليرونه بل يتحسس���ونه بقلوبهم فكيف يكون ذلك 
الي���وم الذي يخرج فيه امام زمانهم، فيا ترى أي 

صعاب تستوقف المنتظر عن هدفه وامله الكبير
ان االم���ام المه���دي Q هو االم���ل الحقيقي 
وهو االمل الكبير وكل ما حوته كلمة االمل من الم 

فانه اليؤدي اال إلى ذلك االمل الموعود .
فك���ن صاح���ب امل حقيق���ي وتأم���ل الموعود 
الحقيق���ي حتى تعي���ش حياتك آم���ا , متفاءال . 
عاما ، س���عيدا ...وان االم���ل كل االمل بالمهدي 

الموعود.

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

والدة اإلمام املهديQ فوق الشبهات الحلقة األوىل  تحت األضواء
الشيخ حميد الوائلي

فه��ا هي االأ�س��وات الن�ساز تخرج مج��ددا من على ف�سائي��ات م�سمومة ال يلوح منه��ا اإال روائح 
كريه��ة تعفن االمزجة  وتوؤزم االأفق وتوجد الفتنة وتقتل ب�سي�س االأمل، ذلك هو منبر الباطل

ه��ذه مف��ردة من اأه��م المف��ردات بل اأهمه��ا التي يدع��ي اأ�سحابه��ا اأنها ت��دل على 
ع��دم والدة االإم��ام Q وانه��ا ق��د تبي��ن الح��ال فيها وتبي��ن اأنه��ا تدل عل��ى العك�س 
 Q وت��دل عل��ى ال��والدة، وت��دل عل��ى اإيم��ان �سلط��ان ذل��ك الزم��ان ب��ان المه��دي
مول��ود ويج��ب ت�سفيته لذلك �س��دد البح��ث وا�ستمر على حال��ة البحث �سنين��ا طويلة .
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قال تعالى في سورة الرعد : )ِإنَّ اهللََّ اَل يُغَيِّرُ مَا ِبَقوٍْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا ِبأَنُْفِسِهمْ( 
ه���ذه اآلية لكث���رة تداولها أصبحت من الحك���م واألمثال التي تض���رب على كل واقع 
بائس ال يمكن معالجته، أو على أي انجاز يتحقق بعد تغيير طريقة التفكير والسلوك 
لألفراد، والس���ؤال هنا كيف يغير اإلنس���ان نفس���ه بحيث أن هذا التغيير يؤدي إلى 

التغيير الشامل لكل أفراد المجتمع؟.
في رصد س���ابق نوهت رصدنا إلى قانون ج���ذب األفكار وكيفية تأثيره في حال 
الفرد بصورة مجملة، وفي هذا العدد رأت رصدنا بأن تبسّط القول في هذا القانون 
لم���ا له م���ن دور فعال ف���ي قضية التنمية البش���رية وتغيي���ر الواقع المري���ر إلى واقع 
أفض���ل، وكل هذا يص���ب في رافد مش���روع التمهيد لظهور اإلم���ام المهدي Q من 

خال السعي للتغيير.
اأوال: ما هو قانون جذب االأفكار؟

يطل���ق على قانون الجذب مصطل���ح Law of Attraction وهي عبارة 
اس���تخدمت على نطاق واسع من قبل مفكري الثقافة المعاصرة ليشيروا إلى الفكرة 
القائلة بأن )األفكار تجلب الفرص(  والمبنية على االعتقاد بأن لألفكار )سواء أفكار 
الوع���ي أو الاوعي( قدرة على التأثير في األش���ياء من حولن���ا ليس فقط من خال 
التحفي���ز ولكن بوس���ائل أخرى كما يقول قان���ون الجذب :)ما ه���و مرغوب يمكن أن 
يجسد نفسه(، ويجد بعض أولئك الكتاب في ما ورد ذكره في االصحاح 11 عدد24 
من الكتاب المقدس بعهده الجديد على لس���ان السيد المسيح أمراً يدعم مزاعمهم 
في���ه ،إذ ورد ف���ي إنجيل مرقس: )) لذل���ك أقول لكم كل ما تطلبون���ه حينما تصلون 

فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم(( .
فف���ي علم البرمج���ة العصبية يوج���د قانون يس���مّى قانون الج���ذب, وهو أحد 
مفاهيم هندسة الذات، بمعنى أنَّ اإلنسان عندما يريد أن يهندس ذاته يحتاج إلى 
قانون الجذب, وهو قانون مستقى ومنتزع من قوانين العقل الباطن حيث يؤّثر على 

سلوك اإلنسان و مسيرته.

ويق���ول علماء البرمجة العصبي���ة في علم النفس: إنَّ الدم���اغ المادي الموجود 
في جسم اإلنسان كما هو عضو كيميائي هو أيضاً عضو كهربائي، بمعنى أنَّ الدماغ 
كالمغناطيس الذي يجتذب األفكار المجانسة واألفكار المقاربة. فأيّة فكرة تعبر على 
الدماغ تحدث اهتزازاً فكرياً ال يشعر به اإلنسان وال يحسّ به، ونتيجة هذا االهتزاز 
يجتذب الدماغ األفكار المشابهة لهذه الفكرة التي تجول فيه، فمثًا: اإلنسان يفّكر 
في الفشل كاإلخفاق في الدراسة ونتيجة اإلخفاق بدأ يفّكر بأنَّه فاشل, وأنَّه محبط 
وأنَّه عاجز عن تحقيق طموحاته وآماله وهذا التفكير يجرُّ األفكار المشابهة شاء أم 

أبى، فإنَّ هذا التفكير بمثابة المغناطيس الذي يجذب األفكار المشابهة.
ثانيا: قانون الجذب عبر التاريخ

قانون الجذب الفكري ليس جديدا وليس من معطيات القرن الواحد والعشرين 
ب���ل هو قان���ون قديم قدم الحض���ارة إذ أن المصريين القدماء اعتق���دوا بوجود هذا 
القانون، واس���تعملوه في حياتهم اليومي���ة وتبعهم في ذلك اليونانيون القدماء ولكن 
نسي العالم شأن هذا القانون لفترة طويلة امتدت حتى أواسط القرن العشرين حين 
بدأ علم البرمجة اللغوية العصبية يش���ق طريقه إلى العالم ويصبح علما معترفا به، 
فق���د بدأ علماء هذا العلم بإحياء هذا القانون من جديد وهم يصرون على أن جميع 

من أنجزوا شيئا مهما أو بلغوا مستويات عالية من النجاح في الحياة قد طبقوا هذا 
القان���ون في حياتهم بش���كل أو بآخر ، ففي أوائل ع���ام 1902 ، برزت تلميحات إلى 
أم���ر يش���ابه قانون الجذب، حيث ق���ام جون أمبروز فليمنج وه���و مهندس كهربائي 
وفيزيائ���ي ضليع )يلقبه البع���ض بمعجزة القرن( بوصف كل المظاه���ر المنتهية أياً 
كان نوعه���ا و أياً كان مداها بأنها )طاقة جذب جامحة( تتس���بب للكائنات في زيادة 
مط���ردة في قوة ووضوح الغرض ، وحتى اكتمال عملي���ة النمو والوصول إلى النضج 

باعتباره أمراً واقعاً . 
)وق���د ادعى توماس ترووارد، الذي كان له تأثير قوي في حركة الفكر الجديد 
New Age Movement ، بأن الفكر يس���بق الشكل المادي ، وبأن عمل 
العق���ل ي���زرع تلك النواة التي إذا سُ���مح لها بأن تنمو دون عائ���ق ، فإنها في النهاية 

سوف تجذب لنفسها جميع الظروف الازمة لتتجسد في شكل خارجي مرئي (. 
وفي عام 1906 ، استخدم )وليام ووكر أتكنسون )1862 - 1932( هذه العبارة 
في كتابه حول حركة الفكر الجديد المس���مى اهتزاز الفكر أو قانون الجذب في فكر 

العالم. 
وفي السنة التالية نشرت )اليزابيث تاوني ( وهي رئيسة تحرير مجلة )نوتيلوس 
ماجازاي���ن( و هي مجل���ة مهتمة بالفكر الجديد - وكتاب )ب���روس ماكلياند( الذي 
يحمل عنوان )خال قوة الفكر( والذي لخص فيه المبدأ، قائًا :) أنت هو ما تعتقد 

، وليس ما تعتقد أنه أنت(.
وبحلول منتصف عام 1900 ، ناقش العديد من الُكتاب هذا الموضوع واألفكار 

ذات الصلة ؟
ثالثا: فيلم  ال�سر وال�سجة االإعالمية

في عام 2006 ، عُرض فيلم بعنوان )السر( وهو يستند على )قانون الجذب(  
ث���م تم وضعه بع���د ذلك في كتاب يحمل نفس العنوان في عام 2007. وقد حصل كل 
من الفيلم والكتاب على اهتمام واس���ع في وسائل اإلعام من برنامج )ليلة السبت( 
عل���ى الهواء مباش���رة وحتى برنام���ج )أوبرا وينف���ري( في الوالي���ات المتحدة . وفي 
العام نفس���ه أصبح كت���اب )قانون الج���ذب( لمؤلفه )هيكس( ه���و األفضل مبيعا في 
قائم���ة صحيفة )نيويورك تايمز( للكتب األكث���ر مبيعاً. وقد أدى نجاح الفيلم والكتب 
المختلفة إل���ى زيادة التغطية اإلعامية ، حيث خصصت أوبرا وينفري حلقتين من 
برنامجها لمناقشة الفيلم وقانون الجذب. وناقش مقدم برنامج )توك شو( ل� )الري 
كينج( هذا األمر أيضاً حيث تعرض وقتها النتقادات عدة، حينما أشار إلى المعاناة 
ف���ي العالم فأخذ يتس���اءل :)إذا كان الكون يُظهر وفرة في الفك���ر المجرد، فلماذا 
يوج���د هناك الكثير م���ن الفقر والجوع والم���وت (؟. ويعتبر تصريح )كينج (مش���ابه 
لانتق���ادات القائلة ب���أن قانون الجذب يعمل فقط ،ألن معظ���م الحكايات التي ورد 

ذكره���ا في الكتب واألفام تدور حول أناس يعيش���ون في ظل ثقافة لديها مس���ارات 
حياة تسمح لهم التغلب على محنهم ، في حين أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لكثير 

من الناس في أنحاء العالم !.
التفكير االإيجابي.. للبدء في تغير الواقع

يق���ول علماء النفس عندما يطلق للخيال العنان كي يرس���م الصورة التي يحبها  
اإلنس���ان في حياته فإنه بذلك يس���تخدم قوة التفكير اإليجابي في تغيير واقعه الذي 
ال يريده، فما التفكير االيجابي؟ وما هي أنماط وخصائص هذا النوع من التفكير؟ 
وكي���ف نتعلم التفكير بالطريق���ة اإليجابية؟ وكيف يمكن أن ن���زرع التفكير اإليجابي 

في شخصيتنا؟ 
التفكي���ر اإليجابي هو الطريق إلى حياة ناجحة، ومس���ار للذات التي ال ترضى 
بديا عن أعلى مس���تويات التقدم والنجاح، وهو االختي���ار الذي يميز الحقائق عن 
األوه���ام من خال التأمل في النف���س جيدا وإيجاد الكثير م���ن المواهب والقدرات 
التي وهبها اهلل لها لكن لألسف كثير من الناس يصر على رؤية العيوب وتضخيمها، 

وهذا يبعث على التفاؤل والنظر إلى الجانب الجميل في كل شيء.
والمفك���ر اإليجابي هو الش���خص ال���ذي يقر بوجود عناصر س���لبية في حياته، 
لكنه يؤمن بأن كل مشكلة يمكن التعامل معها وحلها.،مما يجعله إنسان يّقدر الحياة 
ويرف���ض الهزيم���ة، ويفهم أن تغيير الس���لبي يتطلب التحّلي برغب���ة وعزيمة وإرادة 

جادة. 
أن لإلنسان طاقة وقوة كامنة بداخله , إال أنه يجهلها , ويمكن تسليط الضوء 

عليها عبر عدة قواعد يمكن تسميتها بقواعد وأسرار قوتك وهي : 
االأولى : أن ال تقول أبداً ال أقدر بل قل أقدر .

الثانية : أن تحيل التفكير السلبي إلى إيجابي .
الثالثة : اإليمان القاطع بالقوانين الكونية.
الرابعة : استخاص العبر من التجارب .

الخام�سة : اإليمان القاطع بضربة القدر .
ال�ساد�سة : أّن قانون الجذب الكوني المتمثل في كون التفكير اإليجابي يجذب 

األشياء اإليجابية والعكس صحيح .
ال�سابعة : تغيير نظام االعتقاد فإذا كان المرء يعتقد أنه ناجح فسينجح فعا 

والعكس صحيح.
الثامنة : ان العقل الباطن هو المحرك لجسم وتفكير اإلنسان .

التا�سعة : التمارض يجلب المرض والتطبع ينقلب إلى طبع بالممارسة .
العا�سرة : هي اإلرادة.

رابعا: قانون الجذب في الروؤية االإ�سالمية
قان���ون الجذب ه���و عبارة عن قانون الثقة واإليمان باهلل والتوكل عليه و حس���ن 
الظن به، كما تبين في صدر الكام ما ورد على لس���ان الس���يد المس���يح،وروي في 
مش���كاة األن���وار إن اهلل ع���ز وجل أوحى إلى موس���ى بن عم���ران Q: إن في الحبس 
رجلين من بني إسرائيل ، أمر بإطاقهما ، قال : فنظر إلى أحدهما فإذا هو مثل 
الهدب���ة، فقال له : م���ا الذي بلغ بك ما أرى منك ؟ ق���ال : الخوف من اهلل ، ونظر 
إلى اآلخر ، لم يتش���عب منه شيء، فقال له : أنت وصاحبك كنتما في أمر واحد ، 

وق���د رأي���ت ما بلغ األمر بصاحبك ، وأنت لم تتغير ، فقال له الرجل : إنه كان ظني 
باهلل جميا حس���نا ، فقال : يا رب قد سمعت مقالة عبديك ، فأيهما أفضل ؟ قال 

تعالى: صاحب الظن الحسن أفضل.
كذل���ك روي ف���ي نف���س المصدر إن اهلل أوحى إلى موس���ى بن عم���ران Q:) يا 
موسى قل لبني إسرائيل : أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء يجدني عنده( 
ِ إِنَّهُ اَل يَيَْئسُ مِنْ  . وقال س���بحانه وتعالى في س���ورة يوسف: )وَاَل تَيَْئسُ���وا مِنْ رَوِْح اهللَّ
ِ ِإالَّ اْلَقوْمُ اْلَكافِرُوَن( وقال في سورة الحجر: )َقاَل وَمَنْ يَْقنَُط مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ  رَوِْح اهللَّ
ِإالَّ الضَّالُّوَن(، فقانون الجذب مرتبط ارتباطاً قوياً بديننا، فمن يرجع تعاسته إلى 
أن اهلل كتبه���ا ل���ه وان قدره ه���و تعيس..فهو بذلك قد أخط���أ الن اهلل اعدل العادلين 
واحك���م الحاكمين، فاهلل كل ما يرس���له خيراَ لعبده ولك���ن كل ما يحدث له هو ناتج 
من ظنه باهلل عز وجل ، فإّن في الحديث القدسي يقول ) أنا عند ظن العبد بي (، 
وليس عند حسن الظن ،بمعنى إن الظن -الفكرة- هو راجع للعبد نفسه فيما يتوقع 

من اهلل جا جاله أن يعطيه.
خام�سا: قانون الجذب وانتظار الفرج

قانون جذب األفكار يخلق األمل لدى اإلنس���ان واألمل أمر مهم جدا، فهو روح 
الثقة باهلل، وروح التطلع إلى المس���تقبل الس���عيد، وهذا ما تعززه لنا فكرة انتظار 
الف���رج، فالمنتظر عندما يضع نصب عينيه وفي أفكاره حتمية الوصول إلى الهدف 
المنش���ود وهو الس���عادة الحقيقية المتجس���دة بظهور اإلمام المنتظر Q من خال 
العم���ل والتمهي���د لذلك الظهور المب���ارك وكما ورد عن النبي N أن���ه قال: )أفضل 
أعمال أمتي انتظار الفرج(، ف�)أفضل األعمال( بمعنى انه )عمل(، وهذا يوضح أن 
االنتظ���ار ليس مجرد أمل، إنما هو برنامج عمل، ولي���س برنامج تقاعس، عندها 
س���يتغير س���لوكه وتتغير طبيعة تفكيره نح���و األفضل، وإذا حصل ه���ذا التغيير على 
 Q مس���توى الجماعة س���تكون القواعد الش���عبية مهيأة الس���تقبال اإلم���ام المنتظر

وعندها سيكون الظهور بإذن اهلل. 
يحمل مفهوم) انتظار الفرج( البشرى للبشريّة جمعاء، فا يختصّ بفرد معيّن 
أو جماع���ة مح���دّدة، إذ تمّثل مس���ألة نهضة المهدي Q قضيّة اجتماعيّة وفلس���فيّة 
كب���رى لها خصائص وعناصر ذات أبعاد عالميّة، خصائص ثقافيّة وتربويّة كما هي 

سياسيّة اقتصاديّة واجتماعيّة، ومن خصائصه.
أ- تتجه البش���ريّة نحو مس���تقبل مش���رق تُجتّث فيه جذور الظلم والفس���اد من 
منابتها. وهذا مما يبعث على التفاؤل في مس���تقبل البش���ريّة، ويقع ذلك في مقابل 
نظريّتين:تعتقد األولى أّن الشرّ والفساد والتعاسة صفات مازمة للحياة اإلنسانيّة، 
وعلي���ه ف���إّن أفضل م���ا يمكن أن يقوم به اإلنس���ان هو وضع حدّ له���ذه الحياة. وتؤمن 
الثاني���ة بأّن البش���ريّة، وبفعل تطوّرها وتقدّمها في صنع وس���ائل الدمار والخراب، 

فهي تحفر قبرها بيدها، وبذلك فهي 
تسير نحو االنهيار والسقوط.

ب- ستنتصر قوى الحقّ والتقوى 
والس���ام والع���دل والحريّ���ة على قوى 
واالس���تعباد،  واالس���تكبار  الظل���م 

وستُقتلع جذور الفساد.
عالميّ���ة  حكوم���ة  س���تقوم  ج- 
واح���دة، تجم���ع تح���ت ردائه���ا جميع 

الفئات والمجموعات البشريّة.
وتُس���تغّل  األرض  س���تعمر  د- 
ثرواته���ا، وتس���تثمر ذخائره���ا إل���ى 
أقصى حدّ ممكن. وباإلضافة إلى ذلك 
س���تحّل المساواة بين البشر في مجال 

توزيع هذه الثروات.
ه�- س���تبلغ البشريّة حدّ التكامل 
والنضج، حيث يتّخذ اإلنس���ان سبيل 
العق���ل متح���رّراً من أغال الش���هوات 
والظ���روف الطبيعي���ة واالجتماعيّ���ة، 
اإلنس���ان  بي���ن  المواءم���ة  وتحص���ل 
والطبيعة، وتخل���و النفوس من العقد 

واألحقاد.
وهذه األمور كلها يدعو لها قانون 
الجذب ،ولكن بعبارة أخرى أساسها 

األمل والعمل.
كلمة ر�سدنا:

فيما تقدم سلطت رصدنا الضوء 
على قانون الجذب ف���ي علم البرمجة 
العصبي���ة، وه���ذا ال يعن���ي أنَّن���ا نقبل 
ه���ذا القان���ون كام���ًا، ب���ل نقبله في 
إط���ار أنَّ���ه يبع���ث التف���اؤل لإلنس���ان 
ويزرع فيه األم���ل ، ويحثه على العمل 
لتحقي���ق أهداف���ه في ظل حس���ن ظنه 
ب���اهلل ع���ز وج���ل، وان���ه يغير س���لوكه 
وفقا لتغير طبيعة تفكيره إلى األحسن 
مما ينعك���س على واقع���ه ومصيره في 
النهاية ولكن ال نقبل كّل معلومات هذا 
قان���ون، فم���ن معلوماته أنَّ���ه ال يوجد 
شيء اسمه قدر، بل اإلنسان هو الذي 
يصن���ع القدر، لكن ه���ذا غير صحيح  
وتوضيح ه���ذه المطال���ب موجودة في 

محلها من كتب العقائد المفصلة.

قانون جذب االأفكار وانتظار الفرج

األمل  يخلق  األفكار  جذب  قانون 
جدا مهم  أمر  واألمل  اإلنسان  لدى 

يحمل مفهوم) انتظار الفرج( البشرى للبشريّة جمعاء

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجات واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا
إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطاع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعام المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 

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

من خالل
منتدى مركز الدرا�ضات التخ�ض�ضية

Qفي المام المهدي
www.m-mahdi.com/forum

�ضارك معنا بالحوار المهدوي الهادف 



تون�س/ الواقع الجغرافي 
تونس أو الجمهورية التونس���ية بلد يقع في ش���مال افريقيا، يحده  
من الشمال والش���رق البحر األبيض المتوسط، ومن الغرب الجزائر 

بطول )965كم(, ومن الجنوب الشرقي ليبيا )بطول 459كم( .
عاصمتها مدينة تونس، وأهم مدنها: تونس، صفاقس: قابس، 

بنزرت، القيروان، باجة، قفصة، سييدي ابو زيد.
تون�س/ الم�ضاحة وال�ضكان

تبلغ مس���احة الجمهورية التونس���ية 155و262 ك���م مربعًا، وتمتد 
الصحراء الكبرى على 30% من أراضيها.

يبلغ عدد السكان فيها 9مايين نسمة، حسب الموسوعة الحرة. 
اللغة الرس���مية في الب���اد هي العربية،إضافة إل���ى اللغة  األمازيغية 

الخاصة بالسكان االمازيغ ، وتنتشر الفرنسية أيضاً.
الواقع القت�ضادي

لتونس اقتصاد متنوع ونشيط، يملك قاطاعات زراعية وتصنيعية 
وسياحية ومنجمية، وللحكومة دور بارز في التحكم بعجلة االقتصاد، 
وهي تتصرف في غالبية فروعه عبر مؤسس���اتها, وتجدر اإلشارة إلى 
ظهور مجاميع اقتصادية خاصة، خصوصاً في الصناعات الغذائية . 

بلغ���ت القوة الش���رائية في تون���س 63مليار دوالر ف���ي عام 2005 
,علماً أّن 40% من العاملي���ن في تونس يعملون في قطاع الخدمات، 
و34% ف���ي قط���اع الصناعة، و26% ف���ي قطاع الفاحة. وتبلغ نس���بة 

البطالة حسب احصاء قامت به مكاتب التشغيل هناك حوالي %12 .
حافظ���ت الفاحة ف���ي تونس على أهمي���ة اجتماعي���ة واقتصادية 
حي���ث تؤمّن 12% من الناتج المحلي االجمالي، وتش���غل 16% من اليد 

العاملة سنة 2006.
أه���م المنتوجات الفاحية التونس���ية تش���تمل )القمح والش���عير( 
والزيت���ون فهو رابع منتج، وثالث مصدر عالمي، إضافة إلى التمور، 

والماشية، ومنتوجات البحر.
الواقع الديمغرافي/ الديني

الدي���ن الرس���مي في تون���س هو اإلس���ام، وهو الدي���ن الغالب، 
وهناك نسبة قليلة تبلغ 1% من المسيحين واليهود.

المذاه���ب اإلس���امية هن���اك ه���ي المذه���ب المالكي  م���ع وجود 
األباضي���ة والخ���وارج، مع انتش���ار الصوفي���ة كذلك وجود نس���بة من 

الشيعة االثني عشرية.
تون�س والإ�ضالم

تاريخ اإلس���ام ف���ي ه���ذه األرض قديم، فمنذ س���نة 57 هجرية 
اسس���ت أول حض���ارة للمس���لمين في مدين���ة القيران, ومنها انتش���ر 
اإلس���ام إلى تخ���وم البحر األبيض المتوس���ط والمحيط األطلس���ي، 
ومن المعالم االس���امية في تونس مس���جد عقبة بن نافع  الذي أسس 
سنة 50 هجرية في القيروان، ومسجد الزيتونة في تونس العاصمة، 

ومسجد )ابو لبابة االنصاري( بمدينة قابس.
تون�س والت�ضيع

للتش���يع في تونس جذور قديمة في هذا البلد، وتمتد هذه الجذور 
حتى قب���ل قيام الدولة الفاطمية في ش���مال افريقيا، وكان  لامازيغ 
 ،K وه���م الس���كان االصليون له���ذه األرض والء عظيم أله���ل البيت
وله���م فيها ثورات، وبالخصوص في زمن استش���هاد األمام الحس���ين 
Q وق���د ج���رى عليه���م القتل والس���بي مثلما ج���رى على أه���ل مدينة 

الرسول N من قبل السلطة األموية الحاكمة يوم ذاك.
ال�ضيعة في تون�س اليوم

يتواج���د الش���يعة االمامية في أغلب م���دن وواليات ه���ذا البلد ان 
ل���م تكن كلها، وم���ن تلك الم���دن، والية قفصة  وقابس، وسوس���ة، 

والمهدية، كذلك تونس العاصمة.
ويرجع االنتش���ار الجديد للتش���يع في تونس حديثاً إلى خمسينيات 
الق���رن الماض���ي، اي بع���د رحلة الش���يخ محم���د الس���ماوي التيجاني 

الش���هيرة إلى العراق، والتي س���اهمت في اظهار وتقوية  نور التش���يع 
في تونس. 

�ضخ�ضيات �ضيعية تون�ضية
من أهم الش���خصيات االس���امية الش���يعية في ربوع الجمهورية 

التونسية :
الدكتور الس���يد محمد التيجاني الس���ماوي وهو ش���خصية   -
غنية عن التعريف فقد قاد ويقود حركة التش���يع في تونس وذلك بعد 

تشيعه.
الش���يخ مبارك بغداش- وهو ش���خصية تونسية نشطة في   -

مجال الحراك الشيعي.
 K عماد الدين الحمروني- وهو رئيس جمعية أهل البيت  -

الثقافية.
محمد الرصافي- وهو من شيعة تونس االوائل من الجنوب   -

التونسي.
الس���يد محم���د العربي التونس���ي- وهو متش���يع ف���ي أوائل   -

ثمانينات القرن الماضي.
ابو الحسن التونسي.  -

احمد الرياحي.  -
االسعد بن علي.  -
حامد فرحاني.  -

حسن بن شقرا.  -
حفيظ بالخيرية.  -
حمزة بن مبارك.  -

حياة ياسين.  -
صالح الطيب.  -

علي اكبر مالكي.  -
علي بن الفيتوري الهواري.  -

موؤ�ض�ضات �ضيعية تون�ضية
في واقع األمر انه بس���بب حداثة التش���يع الحالي ف���ي ربوع تونس 
فإنه ال يوجد للش���يعة هناك نش���اط مميز يتمثل بمؤسسات كثيرة . إال 

أن لهم:
موق���ع الكترون���ي خاص بالدكتور الس���يد محم���د التيجاني   -

السماوي.
جمعية اهل البيت K الثقافية ويديرها السيد عماد الدين   -

الحمروني.
تون�س وحركة ال�ضتب�ضار

تتجل���ى حركة االس���تبصار واعتناق مذهب أه���ل البيت K بأنها 
آخذة بالتطور المتزايد، وتكمن اس���باب ذلك بتجّذر الشيعة في هذا 
البل���د مع عدم وج���ود التعصب  المذهبي بين الن���اس هناك، اضافة 
إلى الوعي الثقافي الموجود هناك، مما سهل ويسهل تفهّم ابناء هذا 
البل���د معنى التش���يع، ووضوح روية نور أهل البي���ت K في ما يحمله 
اتباع���ه من فكر، وما يقومون به من اس���تقامة الس���لوك، عاكس���ين 
بذلك مقاالت آل بيت النبوة  ودعوتهم لشيعتهم بانتهاج سلوك الدعوة 
بالعمل والتطبيق  ومتأسية بنور النبوة المحمدية الخالدة .. ومتواصلة 

معه فهي منه ال تنفك طرفة عين.
وهك���ذا فقد تعرّف أهل تونس على التش���يع، وهم بذلك يرجعون 
إل���ى اصوله���م بعقيدتهم بأه���ل البيت K مس���تندين إل���ى تاريخهم 

العريق في هذا المجال.
ن�ضاطات ال�ضيعة في تون�س

تتجل���ى نش���اطات المس���لمين الش���يعة م���ن أه���ل تون���س بإحي���اء 
 N المراسسيم الدينية والمذهبية، وذلك بإحيائهم مواليد الرسول
والعترة الطاهرة، كذلك وفاياتهم، ومراسيم شهر رمضان، بإحياء 
امر القرآن الكريم. وتتوج تلك النش���اطات باحياء مراس���يم عاشوراء 

 .Q الحسين
علم���اً ان الش���يعة ف���ي تونس ب���دأوا يتصلون بإخوتهم الش���يعة في 
العالمي���ن العرب���ي واالس���امي، وهن���اك الكثي���ر منهم م���ن يواصل 

دراساته الدينية في الحوزات العلمية.
وتج���در اإلش���ارة هنا إل���ى بادئة الخي���ر التي انطلق���ت من ارض 
تونس، انتفاضة قامت على اكتاف الش���باب الواعي وتضحياته، وبها 
قد ينفتح باب األمل نحو المس���تقبل،نحو األفق االس���امي الرحب، 
وتكون المنطلق لنشر الفكر اإلسامي الواعي الداعي لتحرير اإلنسان 
من جهالة الظلمات والتخلف والعبودية إلى حيث متسع النور والتكامل 
واالنعتاق مجس���داً بسبيل االسام الحق، مذهب خاتم الرسل محمد 
N ومن س���ار على نهجه آله الطاهرين المعصومين قصداً إلى إقامة 

.Q اإلمام المهدي N دولة خاتم الوصيين قائم آل محمد

وارتون كربا�ضي )ح�ضين اإثنا ع�ضري( - فرن�ضي –, 
م�ضيحي المولد والن�ضاأة.

ولد وارتون كرباسي بقرية )فونتنبلو( التي تبعد عن باريس قرابة 
50كم. أكمل دراسته االكاديمية في دار المعلمين. وفي عام )1951م( 
غادر فرنس���ا متوجهاً ال���ى بريطانيا إلكمال دراس���ته التخصصية في 
هندس���ة الراديو والكهرباء، وقد بقي في بريطانيا مدة أربع س���نوات 

وبضعة أشهر، عاد بعدها الى باريس..
�ضفر اآخر

لم يبق وارتون طويًا في فرنسا، حيث وّقع عقداً عام )1956م( 
مع إحدى ش���ركات الطيران لمدة س���نة واحدة في مط���ار )مهرآباد( 

الدولي في طهران � قسم الشعبة الفنية �.
وبعد انقضاء العقد رجّح البقاء في ايران. وهكذا تسنى له العمل  

ثاث سنين عمل فيها مترجما في المعاهد التجارية المختلفة.
اغتن���م وارت���ون كرباس���ي اوق���ات فراغه ف���ي اي���ران بالمطالعة 
والدراس���ة حول الدين االس���امي عموماً والمذهب الشيعي على وجه 
الخصوص، كما قرأ القرآن الكريم عدة مرات ليرى ما فيه من كنوز 

وذخائر.
وش���اءت الحكم���ة االلهي���ة ان يصاب بم���رض عض���ال، وبمرور 
االيام اخذت شدة مرضه وآالمه تزداد، وتزداد معها المعاناة. فقرر 
االطب���اء � ونتيجة الفحوصات التي اجري���ت له � اجراء عملية جراحية 

له، ولكنه بالرغم من ذلك لم ييأس ولم يستسلم، وبقي متعلقاً بأمل 
الشفاء!

نقطة التحول
تزامنت ش���دة المعاناة مع ش���هر محرم الح���رام، يقول وارتون: 
)كانت بجواري دار واسعة ُأعدت للتعزية في عاشوراء، وكانت المآتم 
تق���ام في الليالي وتُلقى فيها ذكري���ات المصائب, فاتفق ذات ليلة ان 
قدم لي أحد خدمة المأتم طبق ش���اي، وقال: ايها الس���يد! تش���تهي 
أن تش���رب شاي االمام الحسين )Q( فقبلت منه على اشتياق ورغبة 
تامة، وعندما لمس���ت شفتاي ذلك الشاي، أحسست أن نوراً خاطفاً 
Q أض���اء في فك���ري، فناجيت ربي: )إلهي بحرمة االمام الحس���ين

ومنزلته أرني معجزة خارقة ألستريح من هذه االالم( ، 
وف���ي اليوم التال���ي وعند نهوضي من فراش���ي رأي���ت عجبًا، إن 
المعجزة وقعت، وش���فيت, إن مطالعاتي الس���ابقة حول االس���ام، 
وهذه الواقعة العجيبة التي شاهدتها عيناي، أّثرت أثرها في نفسي، 

فصممت على اعتناق دين االسام(.
وبعده���ا توجت ال���ى مدينة قم المقدس���ة، وحض���رت عند أحد 
العلماء االعام ونطقت بالش���هادتين، وتس���ميت باس���م )حسين إثنا 

عشري(.

* لعبة جميلة على �ضكل منظار.
* مع اللعبة اقرا�س تحوي رقائق م�ضورة.

* �ضورها تج�ضد الق�ضية المهدوية, والعتبات المقد�ضة
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5 التمهيد المهدوي

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

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

�سيعة تون�س تجذر االإنتماء وعمق الوفاء
اعداد: هيأة التحرير

نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�سرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�سرين في 
الدنيا ومن الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�سف ا�سرار تحولهم 



Q سوت احلق ينادي يا لثارات احل�سني�

غيبة االإمام املهدي Q و دوره يف ع�سر الغيبة الكربى حوار...
*ال�سي��خ ال�سن��د : الق����رآن يطرح، 
أس����اليب للق����درة و التحك����م ف����ي الق����درات 
 Qالبش����رية، وألجل قيام الخليفة و اإلمام
بسنة الهية دائمة في درء الفساد البشري ، 

الصحي ، واألمني ، واألخاقي. 
جاء في س����ورة الكه����ف .. )َفلَعَلَّكَ بَاخِعٌ 
نَّْفسَ����كَ عَلَ����ى آَثاِرهِ����مْ ِإن لَّ����مْ يُؤْمِنُ����وا ِبهََذا 
اْلحَدِيثِ َأسَ����ًفا( ، فالق����رآن يخاطب النبي 
بأس����لوب  المس����لمين  وم����ن خال����ه   ، N

الرموز والخفايا..
وأحد هذه األساليب هي قصة أصحاب 
الرقي����م ، أصح����اب الكه����ف .. ودعوتهم و 
منهاجه����م  وه����و تحري����ك فط����ري من اهلل 

للذين اهتدوا إلى التوحيد ونبذوا الشرك. 
وه����ذا المنه����ج متبع في خط����اب الدول 
و الق����وى والق����درات ، ويس����مى االيحاءات 
و الخواط����ر .. الج����اء الس����معي و الج����اء 
البصري و الجاء الفكري و التخاطر و غيره 

، وهو مطروح حتى في ثقافة المسلمين. 
ثم يطرح الق����رآن الكريم قصة الخضر 
،ويس����تعرضها في وسط الس����ورة }َفلَعَلَّكَ 
بَاخِعٌ نَّْفسَكَ عََلى آَثاِرهِمْ ِإن لَّمْ يُؤْمِنُوا ِبهََذا 
اْلحَدِيثِ َأسَ����ًفا { وال يعني هذا االستعراض 
اال الدعوة الى االسام وهي احد االجابات 

عن هوية دور الخضر.
وكل ذل����ك كان في الخفاء ، حيث يقول 
الق����رآن عن النبي موس����ى Q)َفوَجَدَا عَبْدًا 

مِّنْ عِبَادِنَا( .
أي هو عبد مأمور ، مخفي ، وهو تحفة 
للمه����دي Q، وأنيس له كما ف����ي الروايات 
 Qلدين����ا، وهو م����ن ضمن ش����بكة المهدي
والمهدوي����ة ، ول����ه لولبي����ة خاص����ة في هذه 
الش����بكة الخفية وسيظهر معه Q . )َفوَجَدَا 
عَبْ����دًا مِّ����نْ عِبَادِنَا آتَيْنَ����اهُ رَحْمًَة مِ����نْ عِندِنَا 

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِْلمًا( .
الكري����م  الق����رآن  لن����ا  يس����تعرض  ث����م 
ثاث قضايا مارس����ها الخض����ر Q ، وهي 
ردع الظل����م االقتص����ادي ، ال����ذي يؤث����ر في 
اقتصاد عامة البش����ركما في القصة األولى 
وه����ي قضية الس����فينة وهي ليس����ت س����فينة 
باعتباره����ا س����فينة ، ب����ل المقص����ود منه����ا 

االمن االقتصادي البشري . 
القص����ة الثاني����ة قصة الصب����ي ، الذي 
ل����و قدر ل����ه أن يعيش لقطع نس����ل بيت نبي، 
فيعن����ي ذل����ك أن الخض����ر يق����وم بح����ركات 
مفصلي����ة مصيري����ة خطي����رة ،ف����ي الهداية 

البشرية وتمدنها. 
القصة الثالثة هي قصة أصحاب الجدار 
وكنز هما ، و بعبارة أخرى  كفالة األيتام ، 
و كفال����ة الفقراء ، والطبق����ات المحرومة . 
وهي رمز ، ال اسطورة .. بل هي كناية وباب 

ليفتح ويفهم . 
اذن الخضر يدي����ر األمن االقتصادي، 
االجتماع����ي  ،و  والعقائ����دي  والثقاف����ي 
والضمان االجتماع����ي والكفالة االجتماعية 
للبشر أيضًا، ويقول : )وَمَا َفعَلْتُهُ عَنْ َأمِْري 

َذلِكَ تَْأِويُل مَا َلمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ( .
ونح����ن نق����رأ في دع����اء رج����ب؟ )اللهم 
ان����ي اس����الك بمعان����ي جميع م����ا يدعوك به 
والة ام����رك.... ) إلى ان يق����ول( .. يا ديموم 
ي����ا قيوم وعال����م كل معلوم ص����ل على محمد 
وآل����ه, وعلى عبادك المنتجبين, وبش����رك 
المحتجبين(, أي ان  هناك ش����بكة مخفية  

محتجبة.
أن س����ورة الكهف تق����ول ان هناك رجاالً 
الهيين ليس����وا بانبياء ورس����ل, فل����م تعرّف 

اآلي����ة الكريمة الخضر بانه نب����ي, ولم تقل 
فوجدا رس����واًل, أو نبيًا, ب����ل قالت )فوجدا 

عبدا(.
فه����و أوالً ولي من أولي����اء اهلل العظام, 
لديه علم لدني أي انه )يزق( العلم بتوس����ط 
الغيب وبقناة غيبي����ة. كما ذكر ذلك القرآن 
الكري����م قصة طالوت )ِإنَّ اهللهَّ َق����دْ بَعََث َلُكمْ 
َطالُ����وتَ مَلًِكا( ول����م يقل بعث لن����ا نبيًا, بل 
قال بعث لنا )مل����كا(, يعني اماما, )وَزَادَهُ 
بَسَْطًة فِي اْلعِْلِم وَاْلِجسِْم(, اي علم لدني, 
فالعلم اللدن����ي هو نوع من االمامة والحجية 

فهو يقوم بدور خفي.
النم����وذج اإللهي الثال����ث واالخير الذي 
طرح����ه الق����رآن الكري����م في س����ورة الكهف 
ه����و )ذو القرني����ن(, وذو القرنين اس����لوبه 
ه����و اس����لوب الحكوم����ة الرس����مية المؤي����دة 
والمس����ددة بتأييد إلهي, وهذا ما س����يكون 

.Qعند ظهور الحجة
يقول الق����رآن الكريم: )وَيَسْ����أَُلونَكَ عَن 
ذِي اْلَقرْنَيِْن ُقْل سَ����أَتْلُو عَلَيُْكم مِّنْهُ ذِْكرًا(, 
فل����م يق����ل الق����رآن الكري����م ان ذا القرني����ن 
نبي أو رس����ول، بل قال ان����ه امام من االئمة 
اإللهيي����ن, ثم قال:) إِنَّا مَكَّنَّا َلهُ فِي األأَْرِْض 
وَآتَيْنَ����اهُ مِ����ن ُكلِّ شَ����يٍْء سَ����بَبًا( أي فتحت له 

االسباب .
وهذا االس����لوب، هو اس����لوب الحكومة 
الرس����مية المؤي����دة والمس����ددة باالس����باب 

االلهية, او هو دور اإلمام والمعصوم.
ان هن����اك ح����داً اعل����ى ل����دور الخليف����ة 
وه����و اإلمامQ ك����دور ذي القرنين وطالوت 
والخضر. أما الدور االدنى فهو درء الفس����اد 
الخلقي،الزراعي,الصح����ي,  الع����ام، 
،الثقافي,السياسي,  االمني،العس����كري 
لك����ي ال يستش����ري الفس����اد في البش����رية, 
ودرء طحن الحروب للبش����رية, فتس����تأصل 

وتنقرض.
أم����ا أعل����ى دور ل����ه Q فه����و نظي����ر دور 
ذي القرني����ن, وه����و تفج����ر كن����وز الطبيعة 
والكماالت الطبيعية، ولكن  هذا ال يعني ان 
فقد الدور االتم يفقده الدور االقل, وبعبارة 
أخرى فإنه ادنى درجات دور المعصوم وهو 

دور عظيم.
والخلف����اء  االلهي����ة  الحج����ج  دور  إّن 
االلهيين واالمام يكون درء للفس����اد البشري 
ودرء ف����ي مطلق المج����االت ومطلق الحقول 
أم����ا الدور االقص����ى له فهو أن����ه يفجر كنوز 
االرض ويفجر الكماالت البش����رية والمدنية 

البشرية كما طالعتنا بذلك سورة الكهف.
في رواية عن آل البيت K يقول فيها : 
)واعلموا ان االرض ال تخلو من حجة هلل عز 

وجل ولكن اهلل سيعمي خلقه عنها(. 
ونح����ن الش����يعة نعتقد ان اح����د اوصاف 
الحج����ة الب����ارزة )يا قائ����م آل محمد(, أي 
ان المه����ديQ ف����ي غيبت����ه يق����وم باالم����ور 
وبالوظائ����ف وبم����ا علي����ه ولي����س ه����و بقاعد 
)وََفضَّ����َل اهللهُّ اْلمُجَاهِدِي����نَ عَلَ����ى اْلَقاعِدِينَ 
َأجْرًا عَظِيمً����ا( فهو يقوم باالمور,وهذه من 
 Qاالعجازات االلهية, قب����ل والدة الحجة
وبع����د والدت����ه، ونح����ن الى اآلن نله����ج بهذا 
اللقب-القائ����م-, وه����و م����ن اب����رز القاب 
الحجةQ للداللة على انه ولي االمر،فليس 
فقط هو ول����ي المؤمنين او  ولي المس����لمين 
ب����ل هو ولي البش����رية اجمع وجمع����اء. ولواله 
لس����اخت االرض و)تآكل����ت( البش����رية,واال 
ه����ذه الش����هوات والن����زوات الموج����ودة عند 
رؤس����اء الدول النووية والت����ي يمكن بضغطة 

زر أن يفنوا البش����رية فمن ال����ذي يهدئهم؟ 
انه _أي اإلمامQ_ يفش����ي العقلنة وروحية 

اآلداب واالخاق في البشر.
تشير الرواية فتقول )ولكن اهلل سيعمي 
خلقها عنه����ا بظلمهم وجورهم واس����رافهم 
على انفس����هم( ) ولو خلت االرض ساعة من 
حجج هلل لساخت باهلها لكن الحجة يعرف 
الن����اس وال يعرفونه كما كان يوس����ف يعرف 
الن����اس وهم له منك����رون( وه����و يتحكم في 
مل����ك مص����ر_ وكان بينه وبين ابيه مس����يرة 
ثماني����ة عش����ر يوم����ًا, م����ع ذل����ك كان خفي 
عليه����م وان اهلل يفعل بحجته المهدي Qما 
فعل بيوسف, )وان يكون صاحبكم المظلوم 
المجح����ود حق����ه صاحب هذا االم����ر( يعني 
هو الذي يحتكم في امور البش����رية, يتردد 
بينهم في اسواقهم, ويمشي في اسواقهم, 
ويطأ فرشهم وال يعرفونه إال أن يأذن اهلل له 

ان يعرفهم كما اذن ليوسف(.
_ المح��اور: نح����ن نعي����ش اآلن تعدد 
واختاف في الثقافات والرؤى والجنسيات 
والمذاهب والمدارس بش����كل اكبر مما كان 
علي����ه األمر ف����ي زم����ن ذي القرنين، فكيف 
يس����تطيع اإلم����ام المه����ديQ وكم����ا يق����ول 
اإلم����ام الباق����رQ انه ) يض����ع اهلل يده على 
رؤوس العب����اد فيجم����ع بها عقوله����م وتكمل 
بها احامهم( ما هي الطريقة العملية التي 
يستطيعQ ان يجمع كل هذه الشعوب تحت 

راية واحدة وتحت دولة واحدة؟
*ال�سي��خ ال�سن��د: نح����ن ن����رى ف����ي 
الظواه����ر البش����رية ظواه����راً مدبّ����رة عل����ى 
صعي����د اش����كال ال����دول والثقاف����ة القانونية 
يتدب����ره  والفكرية،فكم����ا  ،والسياس����ية 
والباحث����ون  االجتماعي����ون  الباحث����ون 
المج����االت  ف����ي  والباحث����ون  العقائدي����ون 
المتخلف����ة, كم����ا يقول����ون ان كله����ا نزوع، 

ونزوح بشري نحو فكرة المهدوية.
كم����ا في فك����رة االم����م المتح����دة أو اية 
فكرة تماثله����ا هي فكرة الحكوم����ة الواحدة 
العرقي����ات  وتش����طيب  الواح����د  والقان����ون 
والقوميات فكرة وحدة بش����رية واحدة ذات 
عدالة واحدة ذات اس����تواء بالحقوق، ذات 
تعارف واحد، وفي الواقع  ان هذه هي احد 
 Qالبنود المهمة في فك����رة اإلمام المهدي

التي يطرحها المسلمون عامة.
 Qبمعن����ى ان عقي����دة اإلم����ام المهدي
أو فك����رة المه����ديQ أو المهدوي����ة قاس����م 
مشترك لعقيدة المسلمين وهي نعمة البنية 
واالساس لهذه الوحدة, بل هذه اآلن تتجلى 
وحدة فكرية ثقافية بش����رية ،ألن البش����رية 
تحتاج إلى حكومة موحدة والى انسان يربي 

النظام.
حتى فكرة العولمة نراها كلها تنس����جم 
مع وحدوية الدولة البشرية والنظام المدني 
والتج����اري االقتص����ادي والثقاف����ي الزراعي 
االمني م����ع النظام العالمي الموحد, فنرى 
البشرية ترتقي وتصعد السلم المهدوي من 

حيث ال تشعر.
إّن عقيدتنا المهدوي����ة أو عقيدة اإلمام 
المه����ديQ تتجل����ى ف����ي الفك����ر البش����ري 
عمومًا,ونحن اآلن في حالة نزوح نحو اصل 
الفكرة المهدوية وعقيدة المهديQ بتمام 

بنودها.
وان البش����رية نراها ف����ي حالة اعتقاد, 
 Qونزوح لنفس بنود عقيدة اإلمام المهدي

وفكرته.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
س���ماحة المرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى الس���يّد 

علي السيستاني )دام ظلّه(
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

وبع���د: فإنَّ���ه يظه���ر بي���ن الحي���ن واآلخر أش���خاص في 
وس���ط الش���باب في الحوزات العلمية أو غيره���ا يدَّعون أنَّهم 
يتَّصف���ون بالعرف���ان وصف���اء الباط���ن ويزعم���ون ألنفس���هم 
مقام���ات ف���ي القرب من اهلل س���بحانه وتعال���ى ويقولون: إنَّ 

رس���التهم هي توجي���ه المجتمع إل���ى اهلل ب���األذكار واألوراد 
والمجال���س الخاصّ���ة، ولوح���ظ أنَّه قد يس���تجيب لهم جمع 
من الش���باب تصديقاً لدعاويهم، في حين ينظر آخرون إلى 
هذه التصرّفات والحركات بعين الريبة والش���كّ، فهل يجوز 
االعتم���اد على أصح���اب هذه الدع���اوى والثقة به���م والعمل 
بوصاياهم واالس���تجابة لهم، أو يجب الحذر منهم واالبتعاد 

عنهم؟

أفتونا مأجورين وحفظكم اهلل عزّاً ومناراً.
جمع من طّاب الحوزات العلمية

*   *   *
ب�سمه تعالى

ال ش���كَّ في أنَّ���ه ينبغي لكّل مؤمن العناي���ة بتزكية النفس 
وتهذيبها عن الخصال الرذيل���ة والصفات الذميمة وتحليتها 
بم���كارم األخ���اق ومحامد الصف���ات اس���تعداداً لطاعة اهلل 
تعال���ى وحذراً من معصيته، إالَّ أنَّ الس���بيل إلى ذلك ما ورد 
في الكتاب العزيز والسُنّة الشريفة من استذكار الموت وفناء 
الدنيا وعقبات اآلخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب 
والع���رض على اهلل تعال���ى، وتذّكر أوصاف الجنّ���ة ونعيمها 
وأه���وال النار وجحيمها وآثار األعم���ال ونتائجها، فإنَّ ذلك 
ممَّا يعين على تقوى اهلل سبحانه وتعالى وطاعته والتوّقي عن 

الوقوع في معصيته وسخطه كما أوصى به األنبياء واألوصياء
K وعمل به العلماء الربّانيون جيًا بعد جيل، وهذا طريق 
واض���ح ال لبس فيه، وال عذر لمن تخلَّ���ف عنه، وإنَّما يُعرف 
حال الم���رء بمقدار تطابق س���لوكه مع ه���ذا النهج وعدمه، 
فإنَّ الرج���ال يعرفون بالحقّ ومن عرف الح���قّ بالرجال وقع 
في الفتنة وضلَّ عن س���واء السبيل. وقد حذَّر أمير المؤمنين
Q ع���ن بعض أهل الجهل ممَّن يبتدع بهواه أموراً ويزعم أنَّه 
م���ن العلماء فيجمع حوله فريقاً من الجهّال قائًا: )إِنَّمَا بَدُْء 
 ِ وُُق���وع اْلفِتَن أهْوَاٌء تُتَّبَعُ وَأحَْكامٌ تُبْتَدَعُ يُخَاَلفُ فِيهَا كِتَابُ اهللَّ
ِ َفلَوْ أنَّ اْلبَاطَِل  َويَتَوَلَّ���ى عَلَيْهَا ِرجَاٌل ِرجَاالً عََلى َغيْ���ر دِين اهللَّ
َخلَ���صَ مِنْ مِزَاج اْلحَقَهّ َلمْ يَخْفَ عََلى اْلمُرْتَادِينَ وََلوْ أنَّ اْلحَقَّ 
خََلصَ مِنْ لَبْس اْلبَاطِل انَْقَطعَتْ عَنْهُ أْلسُ���نُ اْلمُعَان�ِدِينَ وََلكِنْ 

يُؤْخَ���ُذ مِنْ هََذا ضِغْ���ٌث وَمِنْ هَ���َذا ضِغٌْث َفيُمْزَجَ���انِ َفهُنَالِكَ 
يَسْ���تَوْلِي الشَّ���يَْطاُن عََلى أوْلِيَائِهِ وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبََقتْ َلهُمْ مِنَ 
ِ اْلحُسْ���نى (. ومن عائم أهل الدعاوى الباطلة مبالغتهم  اهللَّ
في تزكية أنفسهم على خاف ما أمر اهلل تعالى به، وتوجيه 
اآلخرين إلى الغلو فيهم، واالستغناء عن المناهج المعروفة 
لدى الفقهاء في استنباط األحكام الشرعية ودعوى الوقوف 
عليها وعلى ماكاتها من طريق األمور الباطنية، والتصدّي 
للفتيا من غير استحصال األهلية لها، واستغال المبتدئين 

ف���ي التعليم والتعلّ���م، والمواالة الخاصّة لم���ن أذعن بهم، 
والمع���اداة مع من لم يج���ر على طريقته���م، والوقيعة فيمن 
انس���لخ منهم بعد اإليمان بهم، وس���لوك س���بل غير متعارفة 
لامتياز عن غيرهم من أهل العلم وعامّة الناس، والمبالغة 
في االعتماد على المنامات وما يدَّعون ترائيه لهم في الحاالت 
المعنوية، والتميّز في اللبس والزيّ والمظهر عن اآلخرين، 
تمس���ّكاً في بعضه بأنَّه عمل مأثور من غير ماحظة الجوانب 

الثانوية التي يقدّرها الفقهاء في مثل ذلك.
والتوصي���ة  الدي���ن  ف���ي  االبت���داع  العائ���م  تل���ك  وم���ن 
 Kبالرياض���ات الت���ي ل���م تعه���د م���ن األنبي���اء واألوصي���اء
واالس���تناد فيم���ا يدَّعى اس���تحبابه إل���ى ما ورد ف���ي مصادر 
غير موثوقة تذرّعاً بالتس���امح في أدلَّة السنن، وأيضاً التأّثر 
بأه���ل المل���ل واألديان األخرى والتس���اهل في ما يع���دّ ضرباً 
من الموس���يقى واأللحان الغنائية المحرَّم���ة ووجوه اختاط 
الرجال بالنساء، واالعتماد على مصادر مالية غير معروفة 
وارتباط���ات غامضة مريبة إلى غير ذل���ك ممَّا ال يخفى على 

المؤمن الفطن.
وإنَّنا نوص���ي عامّة المؤمنين وفَّقهم اهلل تعالى لمراضيه 
بالتثبّ���ت وع���دم االسترس���ال ف���ي االعتم���اد على مث���ل هذه 
الدع���اوى، فإنَّ هذا األم���ر دين يدان اهلل تعال���ى به، فمن 

اتَّب���ع إمام هدى حش���ر خلف���ه وكان س���بيله إل���ى الجنّة ومن 
اتَّبع إمام ضال حش���ر معه ي���وم القيامة وس���اقه إلى النار. 
وليتأمَّ���ل الجميع في ح���ال من كانوا قبلهم كي���ف وقع الكثير 
منهم في الضال التّباع أمثال من ذكر، نسأل اهلل تعالى أن 
يجنّب الجميع البدع واألهواء ويوّفقنا للعمل بشرعه الحنيف 

مقتدين بسيرة العلماء الربّانيين، إنَّه وليّ التوفيق.
والس���ام عليكم وعل���ى جميع إخوانن���ا المؤمنين ورحمة 

اهلل وبركاته.
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إن توخ���ى النص���ح بحكم���ة بالغ���ة أيام 
غيبت���هQ الصغ���رى التي ل���م تنقط���ع فيها 
توقيعات���ه ورس���ائله عن ش���يعته ع���ن طريق 
س���فرائه األربع���ة، والتي امت���دت نحواً  من 
س���بعين س���نة، إذ كان خاله���ا يش���د على 
قل���وب ش���يعته ويثبّته���م على االعتق���اد به، 
ويدحض أباطيل المدعين للس���فارة له زوراً 
وبهتان���ًا، ويخبره���م بأن���ه س���ينقطع عنهم 
وس���يغيب غيب���ة تام���ة طويلة ال يعل���م أمدها 
إال اهلل تعال���ى، وس���تكون المصيب���ة عليهم 
عظيم���ة، وتح���دّث إلى ش���يعته قب���ل غيبته 
التامة عن طريق س���فرائه الهداة أهل الورع 
والزه���د والعلم والنص���ح هلل ولكتابه وللنبي 
وأه���ل بيته K، وق���د جرت ه���ذه العقيدة 
في نف���وس الش���يعة االمامية مج���رى الروح 
في أجس���ادهم ومجرى الدم في عروقهم، 

ث���م ش���اء اهلل لوليه حينئ���ذٍ الغيب���ة الكبرى 
فانقطعت الس���فارة بينه وبني ش���يعته بوفاة 
آخر سفرائه الشيخ علي بن محمد السمري 
G، وكانت الشيعة االمامية وما تزال تنتظر 

فيها اليوم المبارك لظهوره الشريف.
وقد ورد في الروايات أن اإلمام المهدي 
Q عندم���ا يب���دأ حركت���ه لتحري���ر العال���م 
م���ن الظلم والجور ويفك أس���ره م���ن القيود 
واالغ���ال، يطل���ق ن���داءات خمس���ة، ففي 
الموائ���د: )إذا ظه���ر القائ���مQ ق���ام بي���ن 
الرك���ن والمقام وين���ادي بنداءات خمس���ة: 
األول���ى: أال يا أهل العالم أنا اإلمام القائم : 
)وهي لتعريف العالم بنفس���ه(، والثاني: أال 
يا أهل العالم أن���ا الصمصام المنتقم )وهي 
اش���ارة إلى القوة الربانية التي تس���اعده في 
إنجاز مهمته(، والثال���ث والرابع والخامس 

تتعل���ق بأخذه بثأر جده الحس���ين Q ،تقول 
الرواية: في الثال���ث يقول: أال يا أهل العالم 
إن جدي الحس���ين قتلوه عطش���انًا، والرابع 
 Qيقول: أال يا أهل العالم ان جدي الحسين
طرحوه عريانًا، والخامس يقول: أال يا أهل 

العالم أن جدي الحسين سحقوه عدواناً .
ه���ذه الن���داءات تش���كل عنوان���اً كبي���راً 
 Q لحركت���ه من األخ���ذ بثأر جده الحس���ين
الذي هو ولي دمه ووريثه وذلك باجتثاث كل 
الظالمين والطغاة, ويرفع شعاره المعروف 

)يا لثارات الحسين(.
 Q ومسألة مطالبته بثأر جده الحسين
وثارات أجداده المظلومين قضية أشار إليها 
جده المصطفىN وآب���اؤه األطهار Q من 
ان المهدي Q هو الذي يأخذ لهم بحقهم، 
فقد ورد انه ف���ي الخطبة التي خطبها النبي 

N ف���ي حجة ال���وداع  قال الرس���ول الخاتم  
N : )معاش���ر الناس النور من اهلل عزوجل 
فيّ مسلوك ثم في علي Q ثم في النسل منه 
إلى القائم المهدي Q الذي يأخذ بحق اهلل 

وحق هو لنا( . 
أمي���ر  موالن���ا  الحقيق���ة  ه���ذه  ويؤك���د 
المؤمنين Q، فقد ورد عن اإلمام الصادق 
Q ان���ه ق���ال: )زاد الفرات عل���ى عهد أمير 
المؤمني���نQ فركب Qهو وابناه الحس���ن 
والحس���ينK فمر بثقي���ف فقالوا : قد جاء 
عل���ي يرد الم���اء، فقال عل���يQ: أما واهلل 
ألقتل���نّ أنا وابناي ه���ذان وليبعثن اهلل رجًا 
من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا(.

ه���ذه الحقيق���ة تؤك���د مطالب���ة اإلم���ام 
بثأر جده الحس���ين Q، ف���ان الروايات عن 
حركته في عص���ر الظهور تؤكد أنه Q يأتي 

 Q إل���ى الع���راق وي���زور قبر جدّه الحس���ين
وين���ادي )ي���ا لثارات الحس���ين( حي���ث أن له 
ثارات كثيرة ألن���ه ال يمثل فترة زمنية معينة 
وانما يمث���ل كل حركة التاريخ، أي منذ خلق 
اهلل س���بحانه وتعالى آدم Q وقال للمائكة 
}وَِإْذ َق���اَل رَبُّ���كَ لِْلمََائَِك���ةِ إِنِّ���ي جَاعٌِل فِي 
اأَلرِْض خَلِيَفًة{حيث كان الهدف في مسيرة 
هذه الخليف���ة أن يأتي الي���وم الموعود الذي 
تمتل���ئ في األرض قس���طاً وع���دالً كما ملئت 
ظلماً وجورًا، ولكنه عندما يرفعQ الشعار 
يرفع���ه بعنوان )يا لثارات الحس���ين ( أي أن 
 Q الش���عار ال���ذي يخت���ص بجده الحس���ين
يمثل كل هذه األحداث واآلالم والتضحيات، 
فهو ش���عار يرمز ل���كل هذا الت���راث على مر 
العص���ور، وإلى ه���ذه الحركة وتل���ك الدولة 

أشار امامنا الصادق Q حيث قال:

لكل أناس دولة يرقبونها     
ودولتنا في آخر الدهر تظهر
وقد ورد في األخبار )أن اإلمام المهدي 
Q يوج���د عنده في البيت الذي يس���كن فيه 
قمي���ص جده الحس���ينQ معلق فوق رأس���ه 
وهو ي���راه فإذا ح���ان وقت ظهوره ي���راه وقد 

صار دماً عبيطًا(.
اّن هذا االلتصاق الش���ديد والمباش���رة 
الدائمة والمعايشة الطويلة لثأر جده الحسين 
Q جعل���ه ال ينفص���ل عنه أبداً ويس���تحضر 
قميص ج���ده الذي قتلوه عطش���انًا، ولذلك 
فإن���ه Q يب���دأ حركته بهذه الن���داءات التي 
أوردناها )يا لثارات الحس���ين( والتي تطلب 
ثأر جده الحس���ين Q ليكون عنواناً لحركته 

وشعاراً بارزاً لنهضته.

مة
تت

حول ا�سحاب الدعاوى الباطلة
فتوى المرجعية الدينية العليا

ينبغي لكّل مؤمن العناية بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال 
بمكارم األخالق ومحامد  وتحليتها  الذميمة  والصفات  الرذيلة 
الصفات استعدادًا لطاعة اهلل تعاىل وحذرًا من معصيته، إالَّ 
أنَّ السبيل إىل ذلك ما ورد يف الكتاب العزيز والسنة الشريفة

تطابق  بمقدار  املرء  حال  يعرف  وإنما 
وعدمه النهج  هذا  مع  سلوكه 

كيف  قبلهم  كانوا  من  حال  يف  الجميع  وليتأمل 
ذكر من  أمثال  التباع  الضالل  يف  منهم  الكثري  وقع 



الق�سية املهدوية يف ال�سعر املن�سوب 
Qلالمام ال�سادق

مت�سيعون على مر التاأريخ
-ابن ال�سكيت- 

Qيف الت�سوق اإىل املهدي

هو أبو يوس���ف، يعقوب بن اس���حاق اللغ���وي، اإلمام 
البغ���دادي المع���روف باب���ن الس���كيت، أح���د أئم���ة اللغ���ة 

المشاهير
فاضل س���بق ف���ي علم اليون���ان بالمنطق م���ا لم تعرف 
اليونان، انه نامي العلم ، قد أوقع في القلب وفي اللس���ان 

به حاوة.
أخ���ذ اللغة عن أبي عمرو، ومحمد بن مهنّا وإس���حاق 
الش���يباني، واألصمع���ي، وأبي عبي���دة، والف���رّاء، وابن 

السماك الواعظ.
والسكيت بكسر السين المهملة وكسر القاف المشددة 
واكس���ان المثن���اة التحتية ث���م مثناة فوقية وه���و في األصل 
صف���ة مبالغ���ة لمن يمد يديم الس���كوت وكان من الش���يعة- 
وأخذ عن���ه أحمد بن فرج المق���ري، ومحمد بن عجان، 

وأبو عكرمة الضبي، وميمون بن هارون وغيرهم.
وذك���ره العلماء بكمال الفضل ف���ي العربية واللغة وكان 

علماً من األعام.
وذك���ر اب���ن خل���كان: أن يعق���وب روى ع���ن محم���د بن 
الس���ماك الواعظ أنه قال: من عرف النّاس داراهم، ومن 

جهلهم ماراهم، وراس المداراة ترك المماراة . 
والم���داراة ترادف التقية المش���روعة، وم���ن لم يدار 
في بعض األوقات ربّما تلف كاإلمام أبي يوس���ف يعقوب بن 

السّكيت ، فإنّه تلف بعدمها.
قال أحمد بن عبيد: ش���اورني ابن السكيت في منادمة 
المت���وكل فنهيته فحملني على الحس���د وأجاب إلى ما دعي 
إليه، فبين���ا هو مع المتوّكل يوماً إذا أقب���ل المعتزّ والمؤيد 

إبن���اه، فقال: ي���ا يعقوب أيّم���ا أحب إليك ابن���اي هذان أم 
الحسن والحسين؟ قال بعض المؤرخين انه قال: اّن قنبراً 
عب���د علي Q خير منهما ومن أبيهما، فأمر بس���ل لس���انه 

من قفاه.
وقي���ل ان المتوكل ألزم���ه بتأديب أبني���ه وأمر األتراك 
فداس���وا بطنه فحم���ل إلى داره ومات رحمه اهلل س���نة أربع 

وأربعين ومائتين وعمره ثماني وخمسون سنة . 
ان فعل يعقوب بن السكيت مع المتوكل حيث لم يفضّل 
ولدي���ه على الحس���نينK ،هو من قبيل ع���دم التبري من 
آل محمد K فإن تفضيل الفس���ق عليهم���ا في قوّة البراءة 
بل هو تكذيب للنبي N لقوله N هما )س���يّدا ش���باب أهل 

الجنة ( .
وعن أحمد بن أبي شداد قال: شكوت إلى ابن السكيت 

ضائقة فأنشدني لنفسه:
نفس���ي تروم أموراً لس���ت أدركها             ما دمت أحذر 

ما يأتي به القدر
لي���س ارتحالك في كس���ب الغنى س���فراً    لكن مقامك 

في ضرّ هو السفر
وع���ن ثعلب: أجمع أصحابنا على أن���ه لم يكن بعد ابن 

األعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت.
وكان يق���ول: أن���ا أعلم من أبي بالنح���و وأبي أعلم منّي 

بالشعر واللغة.
ل���ه تصاني���ف المذك���ورة منه���ا:) القلب واإلب���دال(، 
و)إص���اح المنطق( و«)كت���اب األلف���اظ(، و)المعاني في 

الشعر(، وغير ذلك.

الشاعر:  
ه���و عب���ود غفل���ة الش���مرتي، الملق���ب بأمير الش���عراء 
الش���عبيين، نظم الكثير م���ن القصائد في رث���اء اهل البيت
K ومدحه���م حيث جمعت في ديوان بأس���مه. ومن الغريب 
ان ش���اعرنا كان أميا اليقرأ وال يكتب وكان من طبقة العمال 
وان اكث���ر ما نظمه من الساس���ل الذهبي���ة والعقود الدررية 
كان يرسلها في ساعات العمل فبينما هو يمسك الحبل ليدلي 
الم���اء من اب���ار النجف العميقة للبنائي���ن واذا هو يأتي بهذه 
الدرر والغرر فيس���قي الس���امعين عذبا  زالاًل، وكان شاعرنا 

يمتاز بخصلتين :
االول���ى ,ايمانه الفطري الذي ما كس���اه غبار العصرنة 

الشيطانية ،وهذا ما شهد به معاصروه .
والثانية ,ش���عره المتميز بالبس���اطة ورقة التعبير الذي 
يحاكي العواطف والعقول في آن واحد، فكان شعره المؤنس 

والمحزن في ان واحد ناهيك عن تصويره الواقعة.
وهناك عاقة خاصة للش���اعر باالمام المهديQ حيث 
كان يندب���ه مرة ش���اكيا من ج���ور الزمان، واخ���رى مطالبا 
ظه���وره، وم���رة ش���ارحا ما اص���اب اباؤهK  م���ن مصائب 

. Nجمة، ومن امة انكرت بيعتها للرسول
.Qولعبود غفلة الكثير من القصائد في االمام الحجة

ومنها هذه القصيدة التي نقتطع منها هذه األبيات :  
تظن يالمحجوب ياتي اشر من هذا الزمان
تظن يالمحجوب ياتي أشر من هذا الزمان

الوحَك�  جدّك  المذبوح  اعلى  السنان
******

من أريد اشرحلك الحال على هذا العصر
مثل اليتاجر ابتمره الجن الديرة هجر
الجن انعزيك بالدين يموعَّد بالنّصر

عظم المعبود أجرك والبَكه ابراس االوثان
******

سيدي اوميعاد يومك حتم عالباري فرض
دوم لوم اوعتب يلفيك اوحتماً تنتهض 

الجن افراَكك مرضنه اوياتره ناعي المرض
يهجر ابغير اختياره اوخطف عقله الطيلجان

*****
سيدي اومادون فَكدك ياضوه الكل العيون 

شِربت العلَكم واهي الموت على الشيعه تهون
اشلون بينه اوبيه واشلون يهالغايب اشلون

وبيك ماندري ابيا وادي اوياجبل وبيامجان

كت���اب  ف���ي  الص���دوق  الش���يخ  روى   -
)اآلمالي( مس���نداً عن االمام الصادقQ انه 

كان يقول ويكرر هذا البيت: 
لكل اناس دولٌة يرقب����ونها

ودولتنا هدى في آخر الدهِر تظهرُ
- ج���اء عن س���فيان الث���وري قول���ه:  ان 
االم���ام الص���ادقQ كان يردد ه���ذه االبيات 
التي تبيّن اس���تمرار خط االمامة في مدرسة 
اه���ل البي���تK  رغ���م كّل ح���روب االب���ادة 

والتشريد التي تعرضوا لها.
ال اليسرُ يطرؤنا يوماً فيبطرنا                          
وال الزمة دهر نظهر الجزعا

ان سرّنا الدهر،لم نبهج لصحته
أو ساءنا الدهر لم نظهر له الهلعا

مثل النجوم على مضمار اولن���ا
اذا تغي����هّب نج����م، آخر طلع������ا
 Q كم���ا روت المص���ادر المعتبرة عنه -
ابياتاً  تحذر من الجزع واليأس من رحمة اهلل 
ومن الفرج مهما طال االمدواشتدت الصعاب 

 :Qوارتباطها بالقضية المهدوية. يقول
فا تجزع وان ُأعس��رت يوم���ًا

فقد ايسرت في زمن طوي���ِل
وال تي��أس فان الي����أس كف�����رٌ

لع�ل اهلل يغن����ي عن قلي������ِل
وال تظن���ن بربك ظ���نّ س����وٍء

ف����ان اهلل اول����ى بالجمي�����ِل
- وج���اء  ف���ي مناق���ب آل اب���ي طال���ب  
والصراط المس���تقيم  وغيره���ا أبيات اخرى 

:Qعنه
محاٌل وجودُ الناِر في بيت ظلمةٍ

وأن يهتدِ في ظل حي��ران حائ����ِر
فا تطموا في العدل من غير أهله

وال في هدىً من غير أهل البصائِر
ووج���ه أرتب���اط هذي���ن البيتي���ن بقضية 
أن  ال���ى  التنبي���ه  ه���و   Qالمه���دي األم���ام 
األه���داف المكلف بتحقيقه���ا االمام المهدي 
Q وس���ائر أئم���ة اهل البيتK ف���ي دولتهم 

االلهية العادلة ال يمكن لغيرهمK  تحقيقها 
ألن الن���ور والع���دل والهداية األلهي���ة عندهم 
ال عن���د غيرهم ،ولذلك ف���ا يمكن ان يكون 

المهديQ المنقذ من غيرهم.
وروى الص���دوق في اآلم���ال والحلبي في 
المناقب والمجلس���ي في البح���ار أنهQ  كان 

يقول:
عَلَ��مٌ المحجة واضح لمري�ده 

وأرى القلوب عن المحجة في عمى
ولقد عجبت لهالك ونجاتُه موجودٌة

ولق�����د عجب�����ت لم����ن نج��������ا
كما روي عنهQ أنه كان يقول:

في األصل كنا نجوماً يستضاء بنا
وللبرية نحن الي����وم بره������ان

نحن البحور التي فيها لغائصك��م
درٌ ثمين وياق�����وت ومرج����ان

مساكن القدس والفردوس نملكها
ونحن للقدس والفردوس خُزان

مَنْ شذ عنا فبرهوت مساكن�����ه
ومن ات���انا فجن���ات وولدان
ويش���ير األمام الصادقQ بهذه األبيات 
الش���ريفة ال���ى أن كون الحق واله���دى والعدل 
االلهي ه���و عند بيت اهل بيت النبوةK  أمر 
واضح للعيان, ولكن المش���كلة تكمن في عدم 
اس���تعداد األم���ة قلبي���اً لمتابعتهم ف���ي أقامة 
الع���دل االلهي ولذلك وقعت األمة في اش���كال 
األنحراف عنهم والسكوت تجاه ما انزله بهم 
الطغاة من تقتيل وتش���ريد األمر الذي اوجب 
غيب���ة خاتمهم المهديQ وانتظاره ألمر اهلل 
عزّ وجل ولتحقق اس���تعداد األمة بكل وجودها 
قلبي���اً وعقلياً لمناصرت���ه واتباعه بعد أن تمر 
بالتج���ارب المريرة الت���ي تتيقن عبرها عملياً 
م���ن حقيق���ة عجز جمي���ع الم���دارس األخرى 
اس���امية وغير اس���امية عن تحقي���ق العدل 
المنش���ود وتؤمن قلبياً أن النجاة ودولة العدل 
ال يمك���ن الف���وز بها بغي���ر اتباع مدرس���ة اهل 

.Qومناصرة مهديهم الموعود Kالبيت

ذهب اإلمام ابو محمّد الحسن العسكري
Q, فهزت هذه الحادثة محمّد بن ابراهيم 
بن مهزيار حيث ساوره الشك في امر االمامة  
فظ���ل يطي���ل الفكر ف���ي االمر, وش���غله ذلك 

كثيرا. 
 وبين���ا ه���و كذل���ك  اراد اب���وه ان يغ���ادر 
بلدت���ه )األح���واز(- بما اجتم���ع لديه من مال 
جليل- إلى العراق ليسلمه هناك إلى  صاحب 
العصر والزمانQ.  فخرج من البلدة يشيعه 
ولده محمد إلى  حيث يركب الس���فينة, ولكن 
االب وعك في الطريق وعكا ش���ديدا منعه من 

مواصلة الطريق. 
ث���م ق���ال االب  البن���ه: يا بن���ي ردني فهو 
الموت.. واوصى اليه, وكان مما قاله له: اتق 

اهلل في هذا المال. 

فق���ال محمّ���د ف���ي نفس���ه: لم يك���ن ابي 
ليوصي بش���يء غي���ر صحيح, س���أحمل هذا 
الم���ال إل���ى  الع���راق )كم���ا كان يري���د اب���ي( 
وال اخب���ر احدا بش���يء, وان وضح لي ش���يء 

كوضوحه في ايام ابي محمّدQ انفذته.. 
وفعا فقد ذهب ابن مهزيار إلى  العراق 
واكترى في بغداد دارا على الشط.. وماهي اال 
ايام فاذا بورقة مع رس���ول مكت���وب فيها: )يا 
محمّد معك ك���ذا وكذا في ج���وف كذا وكذا( 
حت���ى قص علي���ه جميع ما معه مم���ا لم يحط 

به علما.. 
قام محمّد بتسليم المال إلى  الرسول..

 ولكن���ه بق���ي ايام���ا مغموما ل���م يرقد له 
جفن. حتى خرج اليه )التوقيع(: )قد اقمناك 

مقام ابيك فاحمد اهلل(. 

أبا صالح عطفاً فقد ش����فنا الجوى 
مت����ى تكح����ل االبص����ار من����ا بنظرة
فكم ل����ك نزج����ي من محبي����ك لوع
اذا مر طعم العيش للصب في النوى
أغثن����ا رع����اك اهلل بالبي����ض والقنا
فا صبر حتى توردالبيض من طلى
فكم  اوردت  بالرغم منكم سيوفها
ب����داراً وال صبراً فهذي س����يوفك���م

ولذنا بظل الصب����ر لو بقي الصبر
لطلعتك الغ����را فقد مس����نا الضر
شكاية من أضناه في حبك الهجر
فلقياك وهو الش����هد يحلو به المر
فان دم����ا حرب بي����وم الوغى هذرُ
أمي����ة ورد الهي����م لج بها الس����ف����ر
دماًء  اطلته����ا يد دأبه�������ا الغ����در
بها تدرك االم����ال ان دهم االم���ر

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث الشريف واستخرج كلمة السر المكونة من )8( حروف 
وهي اسللم فرقة إسللامية منحرفة أخرجت الحجر األسود من الكعبة لمدة طويلة ثم ردوه 

وأعاده اإلمام الحجة Q إلى الكعبة ,عن اإلمام الصادقQ,انه قال: 
)مللا – كان – قللول – لوط )ع( – لقومه – لو ان – لي – بكم – قوة – أو – اوي 
– الى – ركن – شللديد – اال – تمنيأً – لقوة – القائم – المهدي – وشللدة – أصحابه 

– وهم – الركن – الشديد....(

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

السيد عبد المطلب الحلي

محمّد حسن عبد

الحاج معين الخياط

ابوذيات مهدوية

غوجك عله اعداك يبن العســــكري عنــه
ومــــن ارض طيبــــه لعــــد وادي الغــــري عنّه
ياســــيدي صول واكشــــف هالظلـــــم عنّـــــه
واحنه ابتلينه يبن حامي الحمه بعــداك
ويَكــــرّب اهلل لنــه يبن الحســـــــن بعـــداك
أحا ,اشــــكضنه الهضم ياســــيدي بعـــداك
والعمــــر منــــه انَكضـــــــه بالهيــــن وســــهله
ياعيــــد َكلــــي العلينـــــــه تنــــــزل الســــهلــــه
وياتــــي بشــــيرك واَكولــــن ياهله وســــهله
وانَكــــول امشــــوا لعــــد ابن الصميــــدة ظهر
بّكــــر ابمكه ويصلــــي بالمدينـــــــه ظهــــر
لَكصــــد املبي لعــــد ابن الصميــــده ظهــــر
ســــابح امن الخيل تســــبح ســــابحات العنه

بشــــوفتك              النفــــس  تســــعد 
ويــــاك اللقــــاء  ويحلــــى 
ينتظــــر             لظهــــورك  َكلبــــي 
ينســــاك بعــــد  وصعبــــة 
. . . . . . . . . . . . . . .
انتــــه              لهــــاالرض  أمــــان 
مرســــوم العــــرش  رب  مــــن 
يغايبهــــا                تظهــــر  متــــى 
ومــــن عنــــدك تجينــــه علــــوم

موال مهدوي

مسجات مهدوية

جابر الكاظمي

حسن الظالمي

دوله��ا           تظه��ر  راياتك��م  ا�سوك��ت 
دوله��ا �سال�����ح  يب�����و  وت�سل������م 
دوله��ا           كل����ه��ا  للع���ل��ل  انت������ه 
ت�سف��ي االر���س م��ن كل ب��ي اذي��ه
. . . . . . . . . . . .
وان�س��ار         ال��ك  احن��ه ون�سح��ي  جن��ود 
ونبَك��ه اعل��ه النه��ج ما�سي��ن وان�سار

التنا�سدن��ه المه��دي انول�����د ون�س��ار        
نَكله��م ن����ور باق��ي اعل�����ه الوطيه

قد اقمناك مقام ابيك
عبود غفلة

ق�سة
�ساعر وق�سيدة



منا�سبات ال�سهر 
5_ والدة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين

Q سنة 5 أو 6 ه�.
6_ غ����زوة مؤت����ة, ومقت����ل جعفر ب����ن أبي 

طالبQ سنة 8 ه�.
9_ وف����اة الش����هيد األول الش����يخ األعظ����م 
ش����مس الملة والدين محمد بن مكي س����نة 786 

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

شيرويه بدعاء النبيN سنة 7 ه�.

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

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

الحسينQ يوم عاشوراء.
_ كتاب����ة أمي����ر المؤمنين Q نس����خة وقفه 

ووصيته ب�)مسكن( سنة 37 ه�.
11_ وف����اة الخواجة نصي����ر الدين أبو جعفر 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي سنة 597 

ه�.

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

15_ فتح البصرة ألمير المؤمنينQ س����نة 
36 ه�.

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

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

اأعمال ال�سهر:
يستحب للممهد القيام باألعمال التالية:

_ الدع����اء في غرته بالدعاء المش����هور عن 
ابن طاووس, وكما هو مبي����ن في كتاب مفاتيح 

الجنان  ص296.
_ المناس����ب في الثالث عشر والرابع عشر 
 Pوالخامس عش����ر منه زيارة فاطمة الزهراء
وإقامة مأتمها كما مبيّن في مفاتيح الجنان ص 

296 أيضاً .
زي����ارة  من����ه  النص����ف  ف����ي  والمناس����ب   _
 Qوزين العابدين Qاإلمامين أمي����ر المؤمنين

كما في الكتاب ص 297 السابق.

Qمن فوائد الدعاء لالإمام المنتظر
-Nتعظيم اهلل تعالى وتعظيم لدينه, وتعظيم لرسوله -

ان تعظي���م كل مؤمن لمحض االيمان لي���س إال تعظيم للخالق المنان, وانه 
حسن تعظيم دين اهلل, ومن البديهيات عند ذوي العقول, فا يحتاج إلى بيان 

وال إلى  ذكر خبر منقول. 
وان تعظيم امر صاحب الزمانQ تعظيم للقرآن ألنه عدل القرآن وشريكه 
ف���ي كل عن���وان.. وتعظي���م الق���رآن تعظي���م للخالق المن���ان. فالق���رآن حبل اهلل 
المتي���ن, والقائمQ حبل اهلل المتين, والق���رآن اعطاه اهلل النبيN في قبال 
جمي���ع ما اعط���اه اهل الدنيا,و انزل���ه اهلل ليخرجهم من الظلم���ات إلى النور, 

والقائمQ كذلك يظهره له ليخرجهم من الظلمات إلى النور ظاهرا وباطنا. 
واالق���رار بالق���رآن اقرار بجمي���ع الكتب المنزله, ومن ل���م يقربه لم ينفعه 

اإلقرار بغيره من الكتب. 
والقائ���مQ من اق���ر به, فقداقر بجمي���ع االئمةK, ومن ل���م يقر به لم 

 .Kينفعه االقرار بغيره من االئمة

ى( من العهد القديم، اال�سحاح 14  _جاء في �سفر )َحجَّ
في الب�ضارة بظهور المنجي:

7. ويك���ون يوماً متواصًا معروف���اً عند ال���رب... 9. ويملك الرب على 
االرض كلها, فيكون في ذلك اليوم )الرب الواحد( ال يذكر سوى اسمه.

_ وج��اء في )�ضفر التكوين( من العه��د القديم اأي�ضًا, في 
ال�ضحاح 26 

3. اقم في هذه االرض فأكون معك واباركك, ألنني اعطي لك جميع 
هذه االرض وفاًء بقس���مي الذي اقس���مت البراهيم ابيك. 4. واكثر ذريتك 
كنج���وم الس���ماء واهبها جمي���ع هذه الب���اد.  5. ألن ابراهي���م اطاع قولي 

وحفظ اوامري ووصاياي وفرائضي وشرائعي.

وخزة دبوس:
لقد قال أحد العقاء قديمًا:

قال المنجم والطبيب كاهما                   
 هل يبعث الثقان قلت إليكما

إن صح قولكما فلست بخاسٍر            
أو صح قولي فالخسار عليكما

أق���ول لكل م���ن أنك���ر ظه���ور اإلمام 
أن���ت  وحقيقت���ه,   Qالمه���دي
تنكر قضية ج���اءت اآليات 
عليه���ا,  لت���دل  القرآني���ة 

وفصّله���ا النب���ي االك���رمN بأحاديثه 
الش���ريفة, وتكل���م عنها األئم���ة من أهل 

البيتK وغيرهم, وزخرت بها كتب الحديث 
والتاري���خ واالنس���اب والعقائد, كل ه���ذا تنكره, فماذا 
 Qتق���ول لو تحققت هذه المقول���ة وظهر اإلمام المهدي
ماث���ًا للعي���ان, ه���ل تكون مع أولئ���ك الذي���ن يقاتلونه؟ 
ه���ل تنض���م إلى جيش الس���فياني ال���ذي يتك���ون من كل 
الملحدي���ن والكفرة والعلمانيين؟ لعل���ك تكون مع الذين 
يقول���ون: إرج���ع يا ابن فاطمة فا حاج���ة لنا بك؟ لعلك 
أحد هؤالء، وهنا يكون مصيرك هو الخسران المبين!!!

احتجاج المهديQ عل���ى عبودية حميع االنبياء
K واالئمة هلل, ردا على الغاة

-ج���اء ف���ي االحتجاج ص473 ج2 ف���ي احتجاج 
القائ���م المنتظ���ر المه���ديQ, وف���ي بح���ار االنوار 
 Nص266 ج25 ب���اب 10 ف���ي نفي الغلو ع���ن النبي

 .Kواالئمة
ومم���ا خ���رج ع���ن صاح���ب الزم���انQ ردا على 

الغاة من التوقيع جوابا لكتاب كتب اليه. 
ي���ا محمد بن عل���ي، تعال���ى اهلل ع���ز وجل عما 
يصف���ون س���بحانه وبحم���ده لي���س نحن ش���ركاءه في 
علم���ه وال ف���ي قدرته بل ال يعلم الغي���ب غيره كما قال 
ف���ي محكم كتابه تبارك وتعالى }ُق���ل الَّ يَعَْلمُ مَن فِي 

.} السَّمَاوَاتِ وَاألأَْرِْض اْلغَيْبَ ِإالَّ اهللَُّ
وانا وجميع آبائي من االولين آدم ونوح وابراهيم 
وموس���ى وغيره���م م���ن النبيي���نK وم���ن االخرين 
محم���د رس���ول اهللN وعلي بن ابي طالب والحس���ن 
والحسينK وغيرهم ممن مضى من االئمة صلوات 
اهلل عليه���م اجمعين  إلى مبلغ ايامي ومنتهى عصري 
عبيد اهلل عز وجل، يقول اهلل عز وجل }وَمَنْ َأعْرَضَ 
عَن ذِْكِري َفِإنَّ َلهُ مَعِيشَ���ًة ضَنًكا 
وَنَحْشُ���رُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَ���ةِ َأعْمَى - 

َق���اَل رَبِّ لِ���مَ حَشَ���رْتَِني َأعْمَى وََقدْ ُكن���تُ بَصِيرًا  َقاَل 
َكَذلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا َفنَِسيتَهَا وََكَذلِكَ اْليَوْمَ تُنسَى{.

ي���ا محم���د بن عل���ي ق���د آذان���ا جهاء الش���يعة 
وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة ارجح منه. 

واش���هد اهلل ال���ذي ال اله إال هو وكفى به ش���هيدا 
ومحمدا رسوله ومائكته وانبياءه واولياءه. 

واش���هدك واش���هد كل من س���مع كتابي هذا اني 
ب���رئ إلى اهلل وال���ى رس���ولهN ممن يقول ان���ا نعلم 
الغيب أو نش���ارك اهلل في ملكه أو يحلنا محا س���وى 
المح���ل الذي نصب���ه اهلل لنا وخلقنا ل���ه أو يتعدى بنا 

عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي. 
واش���هدكم ان كل م���ن نتّب���رأ منه ف���ان اهلل يبرأ 
منه ومائكته ورس���له واولياءه, وجعلت هذا التوقيع 
ال���ذي ف���ي هذا الكت���اب امان���ة في عنق���ك وعنق من 
س���معه ان يكتم���ه من احد م���ن موالي وش���يعتي حتى 
يظه���ر على هذا التوقيع الكل من الموالي لعل اهلل عز 
وجل يتافاه���م فيرجعون إلى دين اهلل الحق وينتهوا 
)ينتهون( عما ال يعلمون منتهى امره وال يبلغ منتهاه. 

فكل من فهم كتابي ول���م يرجع إلى ما قد امرته 
ونهيت���ه فلقد حلت عليه اللعنة م���ن اهلل وممن ذكرت 

من عباده الصالحين.

-ج����اء في كم����ال الدي����ن ج2ص284ب38ح1 : ان 
احمد بن اس����حاق بن سعد االش����عري قال: دخلت على 
ابي محمد الحس����ن بن علي العس����كريQ وانا اريد ان 

اسأله عن الخلف من بعده, فقال لي مبتدئا: 
)يا احمد بن اسحاق ان اهلل تبارك وتعالى لم يخل 
االرض منذ خلق آدمQ وال يخليها إلى أن تقوم الساعة 
م����ن حج����ة هلل على خلق����ه، به يدف����ع الب����اء عن اهل 
االرض, وبه ينزل الغيث , وبه يخرج بركات االرض. 

ق����ال: فقل����ت له: ي����ا ابن رس����ول اهلل فم����ن اإلمام 
والخليفة بعدك؟ فنهضQ مس����رعا فدخل البيت, ثم 

خ����رج وعلى عاتقه غام كأن وجه����ه القمر ليلة البدر, 
من ابناء الثاث س����نين, فقال Q يا احمد بن اسحاق 
لوال كرامتك عل����ى اهلل تعالى  وعلى حججه ما عرضت 
علي����ك ابن����ي هذا, انه س����مى رس����ول اهللN وكنيته, 
الذي يمأل االرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما. 
ي����ا احم����د بن اس����حاق مثل����ه في ه����ذه االم����ة مثل 
الخضرQ أو مثله مثل ذي القرنين, واهلل ليغيب غيبة 
ال ينج����و فيها م����ن الهلك����ة إال من ثبت����ه اهلل تعالى على 
القول بامامته, ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه..؟(. 

- قال تعالى: 
)وَمَ���نْ عَاَقبَ ِبمِْثِل مَا عُوقِبَ ِبهِ ُثمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ 

(  الحج: 6.  اهللَّ
روى الحاف���ظ القن���دوزي, ان اإلم���ام اب���ا عبد اهلل 

الصادقQ قال في قوله تعالى )النص(. 
).... فلما قبض رس���ول اهللN بغى عليه ابن هند بن 
عتب���ة بن ربيعة )يعني( معاوية بن ابي س���فيان, بخروجه 
ع���ن طاعة امير المؤمنينQ, وبقتل ابنه يزيد الحس���ين

Q بغيا وعدوانا, ثم قال تعالى: 
)ولينصرنّ���ه اهلل( يعن���ي, بالقائ���م المه���ديQ من 

ولده. 
وقال تعالى: 

)وَيُمِْس���كُ السَّ���مَاء َأن تََق���عَ عَلَ���ى األأَْرِْض ِإالَّ ِبِإْذنِ���هِ( 
الحج: 6.

روى العام���ة البحراني في غاية المرام, ان رس���ول 
اهللN قال: 

)حدثني جبرئيل عن رب العزة جل جاله انه قال: 
 Nم���ن عل���م ان ال اله اال ان���ا وح���دي, وان محمّد(
عبدي ورس���ولي, وان عليQ بن ابي طالب خليفتي, وان 
االئم���ة من ولده حججي ادخلته الجن���ة برحمتي, ونجيته 

من النار بعفوي(. 
فقام جاب���ر بن عبد اهلل االنصاري, فقال يا رس���ول 

اهللN ومن االئمةK من ولد عليQ بن ابي طالب؟ 
قالN: )الحس���ن والحس���ينL س���يدا شباب أهل 
الجن���ة, ثم س���يد العابدين في زمانه علي بن الحس���ين, 
ثم الباقر محمد بن علي -وس���تدركه يا جابر فاذا ادركته 
فأقرأه مني الس���ام- ثم الصادق جعفر بن محمدQ ثم 
الكاظم موس���ى بن جعفرQ, ثم الرضا علي بن موس���ى
Q, ث���م التق���ي محمد بن عل���يQ, ثم النق���ي علي بن 
محم���دQ, ث���م الزكي الحس���ن العس���كريQ, ثم ابنه 
القائم  بالحق )مهدي( امتيQ الذي يمأل االرض قسطا 

وعدال...(. 

*نشرت مجلة )بقية اهلل( االلكترونية التي تصدرها 
جمعي����ة المعارف االس����امية /لبنان , ف����ي عددها 167 
مقاالً بعنوان )بمكة يظهر المهديQ( بقلم الش����يخ نعيم 

قاسم جاء فيه: 
)تك����ون مك����ة المكرم����ة النقط����ة المركزي����ة النطاق 
اإلم����ام المهديQ’وذللك بظهوره عند الكعبة الش����ريفة 
,وفيها بذلك غيبتهQالكبرى ,ليبدأ حركته القامة دولة 

اإلسام العالمية(.

*جاء في جريدة الش����رق االوس����ط الت����ي تصدر في 
لن����دن ,في عدده����ا 8754ف����ي 12رمض����ان 1423ه�’ في 
Q مق����ال تحت عنوان )ظاهرة دع����اوي المهدي المنتظر

وجذوره����ا التاريخ����ة( بقلم د.نج����م عبد الكري����م بعنوان 
)المهدي Q( وقد جاء فيه: 

)من هداه اهلل.. يأتي آخر الزمان,يمأل االرض عدال 
بعد ان ملئت جورًا- وهي عقيدة في اساس����ها- تقوم على 

)امام خفي(سيظهر إلى الدنيا ليتولى امورها( ..

*ج����اء في مجلة )الوف����اق (االيرانية عدد2322.في 
11ش����عبان 1424ه� الموافق 17-9-2005م .مقاالً بعنوان 
)االنتظار عند اإلسام والمسيحية (وقد تضمن عبارات :
).. فك����رة امنت بها كل الرس����االت ..ه����ي فكرة العمل 
واالنتظار لذلك المخّلص,وهو ان نعمل ونسعى لنكون من 
الممهدين ...اي نعمل لبناء االنس����ان وخلق المجتمع الذي 
يكون عض����دا له عند خروجه Qومس����اعدا له في تحقيق  

اهدافه ..(

*نش����رت مجلة النبأ العدد51شعبان 1421ه� تشرين 
الثان����ي 2000 مق����االً بعنوان )حجية الوع����د االلهي (بقلم 

عبد الكريم الحائري ,جاء فيه: 
)وخاص����ة خصائ����ص اإلمام المهدي Q المس����تقاة 
م����ن الكت����اب العزيز :انه حام����ل العلم االله����ي ,والبد ان 

يجيب عما عجز عنه غيره..(

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

كلمات الهية �سدرت من افواه ملكوتية بالفاظ ب�سرية، النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت، هذه هي التوقيعات
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Qكتاب املهدي

ن�ساطات مهدوية
 Qدورة تخ�س�سية بفكر االإمام املهدي

للكوادر الرتبوية
يقيم مركز الدراس���ات التخصصي���ة في اإلمام 
المهديQ وبالتعاون م���ع المديرية العامة للتربية 
ف���ي محافظ���ة النج���ف االش���رف دورت���ه التثقيفية 
والتطويري���ة الثاني���ة لمديري ومدرس���ي المدارس 
المتوسطة واإلعدادية في المحافظة للفترة )3_7( 
نيس���ان 2011, وبمش���اركة أس���اتذة متخصصي���ن 
من الحوزة العلمية الش���ريفة منهم: الس���يد رياض 
الحكيم, الس���يد احم���د الصافي, الس���يد محمد 
علي الحلو, السيد محمد حسين العميدي، السيد 

احمد االشكوري.


