
الشيخ حميد الوائلي

هنال����ك ف����ي اآلث����ار مالمح جليل����ة مميزة 
لصف����ة اإلم����ام المه����ديQ البدني����ة, وه����ي 
بمجموعها تحكي كريم صفاته, وجميل خلقه, 
وتكام����ل حواس����ه, وإش����راق طلعت����ه الغراء, 
وباستعراض تلك المالمح وهي متكررة الورود 
في عشرات االحاديث الش����ريفة, نخلص إلى 
الرائ����ع م����ن ابعاده����ا, وكل ابعاده����ا رائعة, 
ونبدؤها بما اورده ابن حجر بس����نده: )المهدي 

وجهه كالكوكب الدري(.
عن أمي����ر المؤمنينQ: )والكوكب الدري 

.)Qالقائم المهدي
وف����ي الحديث األول إيحاء مركزي بجمال 
وج����ه اإلم����ام واس����تنارته واس����تدارته وبهائ����ه 
االسمى, إال ان الحديث الثاني اعتبر المهدي

Q نفس����ه كوكباً دريًا, وهو تعبير باالس����تعارة 
عن إش����راق الك����ون بضيائه, وانقاذ البش����رية 

من الظلمات بنوره.

وعن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول 
اهللN: )المهدي مني, أجلى الجبهة, أقنى 

األنف...(.
وأجلى الجبهة الذي انحس����ر الش����عر عن 

جبهته وخف عن جانبيها.
وأقنى األنف: طويله مع دقة عرنينه.

وعن أبي سعد الخدري, قال: قال رسول 
اهللN: )ال تقوم الس����اعة حتى يملك رجل من 

أهل بيتي: أجلى أقنى(.
وعن أبي سعيد الخدري أيضًا, قال: قال 
رسول اهللN: )يقوم في آخر الزمان رجل من 
عترتي: شاب, حسن الوجه, أجلى الجبين, 

أقنى األنف(.
وهذه االحاديث متضاف����رة في بيان صفة 
وجه����ه الكريم, فهو كوك����ب دري يضيء, وهو 
أجل����ى الجبه����ة والجبين, قد انحس����ر الش����عر 
عن جانب����ي جبهت����ه, وهو طوي����ل االنف دقيق 

العرنين.
ع����ن  اخ����رى تحدث����ت  وهن����اك احادي����ث 
 ,Qالش����كل العام الذي عليه اإلمام المنتظر
أبرزه����ا م����ا رواه حذيفة بن اليم����ان عن النبي
N: )المهدي رج����ل من ولدي, وجهه كالقمر 
ال����دري, الل����ون لون عربي, والجس����م جس����م 

إسرائيلي(.

الكت���ب المقدس���ة عن���د الهن���ود _المعروفة 
عندهم بالكتب السماوية وعُِرفَ الذين جاءوا بها 
بعن���وان أنبياء _ تصرح بالوجود المقدس لألمام 

المهدي Q وظهوره المبارك بكثرة، منها:
 Q ما جاء في بش���ارة ظهور اإلمام المهدي

في كتاب )أوبانيشاد(:
ويعتبر كتاب )أوبانيش���اد( واحداً من الكتب 
المعتب���رة عن���د الهنود،وق���د جاءت فيه بش���ارة 

ظهور المهدي الموعود Q فقد جاء فيه:
)هذا مظهر فيشنو )المظهر العاشر( يظهر 
عل���ى فرس أبيض ‘ش���اهراً س���يفه الالمع ،على 
ش���كل نجمة مذنّبة في عص���ر األنقضاء أو العصر 
الحدي���ديّ، ويقض���ي عل���ى كل األش���رار ،ويعيد 

الخلقة الى طراوتها ونقاوتها... المظهر العاش���ر 
هذا يظهر في آخر الزمان( 

ل���و تأملنا قلياًل في جمل البش���ارة الس���الفة 
يتّض���ح لن���ا أن المقصود من )مظهر فيش���نو ( هو 
الوج���ود المق���دس لإلم���ام الحج���ة بن الحس���ن 
العس���كري Q ألن���ه وف���ق الرواي���ات اإلس���المية 
المتوات���رة ان اإلمام المه���دي Q يظهر في آخر 
الزمان بالس���يف ، ويقضي عل���ى جبابرة وظلمة 
األرض،وفي زمن حكومة مظهر قدرة اهلل هذا، 

سيجد العالم خلقاً جديداً.
وف���ي ه���ذا الباب ج���اءت رواي���ات وأحاديث 
كثي���رة جداً ف���ي كتب الش���يعة والس���نة ع���ن نبي 

.K واألئمة المعصومين N اإلسالم األكرم

ف���ي مع���رض اجابت���ه ع���ن س���ؤال به���ذا الخص���وص، قال 
س���ماحة المرجع الديني الكبير الس���يد محمد س���عيد الطبابائي 

الحكيم)دام ظله(:
  ال ري���ب ان في ضياع الحكم الش���رعي الواقعي من مآس���ي 
الدي���ن العظيم���ة التي يتحم���ل تبعتها الطغاة الذي���ن غصبوا اهل 
البيتK حقهم حيث صار ذلك سببا لضياع االحكام الشرعية. 
غي���ر انه بع���د ان حصل ذلك فالرج���وع للفقهاء بالش���روط 
المقررة ش���رعا هو الحل الش���رعي الوحيد المبرئ للذمة والذي 
يخرجن���ا من مس���ؤولية التكليف م���ع اهلل تعالى. النه يس���تند إلى 
حجج شرعية كافية في المعذرية عند الخطأ وعدم اصابة الواقع. 
كم���ا انه الح���ل االمثل الذي يج���ري الناس عل���ى نظيره في 
جمي���ع اموره���م الت���ي يحتاجونها والت���ي يتعرض���ون للخطأ فيها 

كالطب والهندسة وغيرهما. 
وال بدي���ل ع���ن ذل���ك إال اح���د امرين، ام���ا تعطيل الش���ريعة 
باهم���ال االحكام وترك العم���ل عليها, أو اخذها م���ن الطرق غير 
الشرعية, كالظنون والتخرصات التي منع اهلل سبحانه من العمل 
بها, واجتهاد من ليس اهال للتقليد, ومن الظاهر ان كال االمرين 

اشد محذورا من الرجوع للفقهاء, بل ال يرضى بهما عاقل. 
وبهذا يتأكد وجوب تقليد االعلم. 

ان  االنس���ان بطبع���ه اذا احت���اج للعم���ل فيما يجهل���ه يرجع 
للعالم, وعلى ذلك جرت س���يرة الناس في جميع امور معاش���هم 

ومعادهم كالطب والهندسة وعلم الدين وغيرها. 
وعلي���ه دل���ت االي���ات الكريم���ة واالحادي���ث الش���ريفة ع���ن 
المعصومينK المتضمنة الرجوع للعلماء والفقهاء. وهو حينئذ 
يكتف���ي تبع���ا لمرتكزاته بمن يتيس���ر له الوصول الي���ه من العلماء 

واهل المعرفة, من دون ان يتقيد باالعلم. 
ام���ا اذا التفت الختالف العلماء واهل الفن فيما وصلوا اليه 
وفيما هو مورد الحاجة له-كما هو الحال في عصورنا حيث ظهر 
اختالف فتاوى العلماء في رس���ائلهم العملية. وبس���بب البعد عن 
منابع التش���ريع ومصادره وتعقد مقدمات االجتهاد-فإنه البد ان 
يتوق���ف ويفحص عن الح���ق من االقوال, لرج���وع اختالفهم إلى 
ان كل عال���م يخطئ االخر فيما وص���ل اليه, ومع تخطئة بعضهم 
لبعض فما المبرر للرجوع لهم والعمل بقول بعضهم دون بعض؟ 

ولذا ورد في كثير من الموارد رجوع الشيعة لالئمةK عند 
اختالف العلم���اء, الن قولهمK هو الفصل في تمييز المخطئ 

من المصيب, ومعرفة الحق من الباطل. 

 :Qففي حديث س���ماعه عن ابي عبد اهلل
)س���ألته عن رج���ل اختلف عليه رج���الن من اهل 
بيت���ه ف���ي ام���ر كالهما يروي���ه, أحدهم���ا يأمر 

بأخذه واالخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ 
قال: يرجئه حتى يلق���ى من يخبره فهو في 

سعة حتى يلقاه إلى غير ذلك(. 
نعم م���ع تعذر معرف���ة الحق, لعدم تيس���ر 
الرج���وع لمن قول���ه الفصل-كما ه���و الحال في 
عصرنا ه���ذا عصر الغيب���ة والمحنة-فاالعلمية 
م���ن المرجح���ات العقالئي���ة التي يعتم���د عليها 

الناس في جميع امورهم. 
وهل يمكن لعاقل ان يعتمد في امور معاشه 
في الطب والهندسة والقوانين الوضعية وغيرها 
على قول غي���ر االعلم, وترك ق���ول االعلم عند 
اختالفهما؟ فكيف بأمر الدين الذي به السعادة 

والنج���اة من الهلكة الدائمة؟ وكيف يمكن التفريط به باتّباع غير 
االعل���م عن���د االختالف؟ وبم���اذا يجيب اهلل تعالى ان س���أله يوم 

يعرض عليه ويقف بين يديه؟
وه���ل تك���ون اوام���ر اهلل تعال���ى ونواهي���ه اه���ون م���ن االمور 
الطبي���ة والهندس���ية والقوانين الوضعية ونحوها م���ن امور الدنيا 
الفانية ليتس���امح فيها؟ وكفى به���ذا دليال للمنصف, وحجة على 

المتعسف. 
ولك���ن بع���ض الناس يص���ور عدم وج���وب تقلي���د االعلم بأن 
االح���كام الفقهي���ة ليس���ت بتل���ك الدرجة م���ن االهمي���ة, بحيث 
يفترض في االنس���ان مراجعة االعلم بمث���ل االمر في ذلك, مثل 

الح���االت المرضية العادية, فان االنس���ان يراجع فيها اي طبيب 
فانه ال خصوص لالعلم. 

  وال ن���دري كي���ف يص���در هذا ال���كالم من مؤم���ن؟ وحرمة 
االحكام الش���رعية م���ن حرمة اهلل تعالى الذي ش���رعها وس���وف 
يحاس���ب عليها, وهو الذي يقول في حق اح���ب خلقه اليه وخاتم 
انبيائ���هN: )ثُ���مَّ َلَقَطعْنَا مِنْهُ اْلوَتِي���نَ   َفمَا مِنُكم مِّ���نْ َأحَدٍ عَنْهُ 

حَاِجِزينَ(. 
وف���ي صحيح ابي والد ع���ن اإلمام الص���ادقQ في التعقيب 
على قض���اء البي حنيفة ق���الQ: )في مثل هذا القضاء وش���بهه 

تحبس السماء ماءها وتمنع االرض بركتها(.

تمهيدنا

المالمح المميزة ل�صفات الإمام المنتظر

الموعود المخل�ص 
في الكتب المقد�صة عند الهنود

 Qوجود �صاحب الزمان
وتقوية ال�صلة به

المحا�صرة المهدوية:

كلمات ت�صيء الدرب
كثي����رة هي الكلم����ات التي صدرت م����ن األفواه، 
وقلي����ل منها الت����ي خلدته ذاكرة التأري����خ، واألقل من 
ذلك هو الذي رس����م للبشرية طرقاً للوصول وتحصيل 
األهداف, واألندر هو ما كان يضيء للس����الكين ذلك 
الطري����ق المحق����ق للهدف، ومن ذل����ك األندر كلمات 

 .Q الحجة المنتظر
ول����و وقفنا على تل����ك الكلم����ات متأملين في هذا 
الزم����ن ال����ذي يعد ش����اخصه األبرز التعم����ق والغوص 
في أعماق األلفاظ واس����تخراج درر المعاني ومخزون 
المفاهي����م الس����تخرجنا منه����ا كن����وزاً م����ن المعارف 

وجواهر من المعاني السامية.
إن����ه ينبغي لن����ا باعتبارن����ا أتباع����اً وموالين، ان 
نعتق����د بأن ما ص����در م����ن  المه����دي المنتظر Qهي 
كلمات نورانية فوق كلمات البشر ودون كلمات الخالق 
ج����ل وعال، فهي إذاً مصابيح تنير لنا الدروب وطرقا 
نسلكها للوصول، وليس����ت مجرد شعارات مفرغة وال 

قصصاً للتسلية.
ورد في أحد التوقيع����ات أن الصاحب Q متعلق 
بأستار الكعبة عند بيت اهلل الحرام وهو يقول: )اللهم 
انجزل����ي م����ا وعدتني(، وف����ي توقيع آخر ان����ه متعلق 
بأس����تار الكعبة أو في المستجار ويقول : ) اللهم انتقم 

لي من أعدائك(.
إن قراءة هذه الكلمات والتدبر فيها يكش����ف لنا 
عن حقائق متعددة نس����لط الضوء على بعض منها بما 
يتيس����ر للنف����س المح����دودة أن تأخذ م����ن الالمحدود 
 Q ومن هذه الحقائق حقيقة الدعاء لإلمام المهدي

. Q  وحقيقة الدعاء على أعدائه
كلن����ا يأمل ويرج����و أن يظهر اإلم����ام Q، ولكن 
أغلبنا ال يس����ير وال يخط����و خطوات نح����و تقريب هذا 
األمل المب����ارك، وأول هذه  الخطوات التزام الدعاء 
لإلمام Q ب����أن يعجل اهلل تعالى ظهوره وأن ينجز له 
ما وعده، وفي نفس الوقت بأن يهلك أعداءه وينصره 
عليه����م، فهاتان المفردتان _الدعاء له والدعاء على 
أعدائ����ه- من المفروض أن يتحل����ى بهما ويداوم على 
العمل عليهما كل من يؤمن باإلمام Q وأنه حجة آخر 

الزمان.
إذ أن التوقيعات التي س����لطت الضوء على حركة 
اإلمام Q وحياته مع ندرتها بينت أن اإلمام Q طلب 
ممن يؤمن به أن يكثر الدعاء بالفرج فإن فرج اإلمام 

Q هو فرج الناس، وفرج العدل لقطع دابر الظلم.
فعلين����ا أن نلتزم بفريضة الدعاء له Q والدعاء 
على أعدائه لتنفتح أمامنا فرائض أخرى ألن اإلنسان 
كلم����ا تجاوز مرحلة من مراحل التكامل  س����ينتقل إلى 
مرحلة أخرى، فم����ن صار الدعاء -لإلمامQ وعلى 
أعدائه- ملكة له فان نفس����ه تهف����و  وتتلهف إلى ملكة 

أخرى،  وهكذا. 
ث����م هل يا ت����رى اّن م����ا يعلق على الج����دران من 
حك����م وكلمات، نطق به����ا البعض من هن����ا وهناك، 
وزنها على نفوس أتباع األمام هي أثقل مما صدر عن 

اإلمام Q من كلمات نورانية.
فلم����اذا ال نقوم بمهمة االهتم����ام بكلمات اإلمام 
Q ونب����دأ مرحل����ة جدي����دة ف����ي التعامل معه����ا، ولو 
ب����أن ننظر إليه����ا ونمتّ����ع أبصارنا بضي����اء نورها، ثم 
بع����د ذلك تأت����ي المراحل األخ����رى الت����ي تترتب على 
االهتم����ام بكلماته Q كحفظه����ا والتعود على تالوتها 
في المجالس والمحافل، واالستشهاد بها واالستدالل 
به����ا على المطال����ب،و من ثم تحليله����ا والكتابة عنها 
إل����ى أن تك����ون دس����اتير لنا ف����ي أعمالن����ا ومعامالتنا 

نطبقها ونعمل بمضامينها.
.Q فهي نافذة نفتحها ألحباب اإلمام

رئيس التحرير

الدكتور محمد حسين علي الصغير

الدكتورة بشرى العطار

السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي

الشيخ باقر االيرواني

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

:Qعن المام الباقر
)ان قائمنا اذا قام ا�صرقت الر�ص بنورها فا�صتغنى 
العباد عن �صوء ال�صم�ص فذهبت الظلمة، ويعمر 
الرجل في ملكه حتى يولد له الف ذكر... وتظهر 

الأر�ص كنوزها...(

العلمية من المرجحات - العقالئية - التي يعتمد عليها النا�ص
 في جميع امورهم

�سماحة ال�سيد الحكيم )دام ظله الوارف(:

* حديث العدد
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المبرر لتقليد الفقهاء واتباع اجتهاداتهم الفقهية
بال�صروط  للفقهاء  الرجوع 
احلل  هو  �صرعا  املقررة 
للذمة  املربئ  الوحيد  ال�صرعي 
م�صوؤولية  من  يخرجنا  والذي 
لنه  تعاىل.  اهلل  مع  التكليف 
كافية  �صرعية  حجج  اإىل  ي�صتند 
يف املعذرية عند اخلطاأ وعدم 

ا�صابة الواقع

هل اخت��اف التفا�صي��ل يوجب 
�صقوط الأ�صل؟

دفع����اً لتخرص����ات البع����ض وادعاءاته 

الموهومة, من أن االختالف في تفاصيل 
قضية اإلمام المه����دي Q يوجب إنكارها 
حيث أنه قد وقع خالف في اسمهQ وتاريخ 
مولده واسم أمه وغيبته وغيرها،فتمسك 
البع����ض من أصح����اب النف����وس المريضة 
بشبهة مفادها: أن هذه االختالفات تعني 
وهمية ه����ذا المعتقد وبطالن����ه،وأن ليس 
له من الواق����ع نصيبٌ،حيث قال الدهلوي 
ف����ي )التحف����ة اإلثن����ى عش����رية( )اختلفت 
األمامية في وقت غيبته وفي عمره ومنهم 
من اعتقد بموته ورجعته ، وقال ابن تيمية 
في )منه����اج الس����نة( : )اختلف في اس����م 
الجارية التي قالوا إنها ولدته فقال قائلهم 
ان اس����مها نرجس وقيل اس����مها صقيل أو 
صيقل وقيل حكيمة وقيل غير ذلك,وقال 
غيرهم )إن هذه الحقيقة وهمية وس����راب 
ال واق����ع له( لذلك ترى الق����وم اختلفوا في 

اسم امه وفي تاريخ والدته وفي عمره عند 
وفاة أبيه وفي طريقة حمل أمه به واختلفوا 

في لونه وفي طريقة نموه إلى غير ذلك. 

وال���ذي يظهر م���ن مجموع م���ا يثار من 
شبهات حول والدة اإلمام المهدي Q بهذه 
الطريق���ة -أعني بها إث���ارة االختالفات في 
االس���م وتأريخ الميالد واس���م األم وطريقة 
الحم���ل وغيرها- يراد ب���ه االنتقال من هذا 
االختالف إلى بطالن الوالدة، وأنه ال يوجد 
شخص اس���مه محمد بن الحسن العسكري 

خارجًا، إذ االختالفات تنفي وجوده .
ونحن نقرر هذا اإلشكال بجملة واحدة 
وإن لم يبرز على ألس����نة المش����ككين بهذا 
الش����كل وهو)) أن االختالف في التفاصيل 
يوج����ب بط����الن األص����ل وس����قوطه(( فكل 
أص����ل يقع اخت����الف ف����ي تفاصيل����ه يكون 

باطاًل. 
ونح��ن ف��ي مق��ام الإجاب��ة ع��ن 

هذه ال�صبهة نقول: 
أوال: إننا ال نلتزم بهذه القاعدة وانه ال 
يوجد لها ذكرٌ ف����ي مصادرنا االعتقادية, 

فاالختالفات في التفاصيل أو االختالفات 
في التواريخ والجزئيات ال تعني بالضرورة 
بطالن ذلك األصل الذي تتفرع عليه هذه 

الجزئيات والتفصيالت فكم من قاعدة أو 
أصل نؤمن بثبوته رغ����م كثرة االختالفات 
ف����ي تفاصيله, بل ق����د ال نبالغ إذا قلنا أنه 
ال يوجد أص����ل واحد لم يقع ف����ي تفاصيله 
اخت����الف ، كأص����ل التوحي����د فإن����ه أصل 
ثاب����ت ال ش����ك في����ه, لك����ن ف����ي تفاصي����ل 
إثبات����ه وتفرعاته توجد اختالفات كثيرة, 
وكذلك النبوة واإلمام����ة والمعاد واإليمان 
بالق����رآن والجنة والنار بل في فروع الدين 
كالصالة والصي����ام والحج وغير ذلك فإن 
هذه االمور ثبوتها يش����كل وضوحاً ال يشوبه 
ش����ك أو تردي����د, بينم����ا إذا دخل����ت إل����ى 
عمقها وجدت العشرات إن لم يكن أكثر, 
م����ن األقوال ف����ي كيفي����ة الثب����وت وحاالت 
الثب����وت واألقس����ام واالنقس����امات واألخذ 
والرد والقيل والقال ، ولم يلتزم أحد من 
العلماء ببطالن ه����ذه األصول لوجود تلك 

االختالفات .

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 الثانية  تحت األضواء

)يدعي البع�ص ان الختالف يف حيثيات ولدة المام Q موجب لبطالنها فهل الختالف يف الفروع ي�صقط ال�صل( المام احلجةQ وتربيتنا لأنف�صنا
م���ن عالقاتن���ا باالم���ام المه���ديQ: عالقة التربي���ة اذ أّن 
العقي���دة باالمام المهديQ   يجب ان تخلق تطوّرا في البرنامج 
اليومي لحياة االنس���ان الرسالي،فيكون احساسه بقضية االمام 
Q  عال���ي المس���توى ف���ي الفكر والممارس���ة، من خ���الل تربية 

النفس واعدادها عقائديا وفكريا وسلوكيا .
أما أهمّ  االس���س التربوية الت���ي يجب مراعاتها حتى تصدق 

صلة التربية مع االمام فهي :
اأ- التقوى:

التق���وى  انم���ا تنه���ض عل���ى  البن���اء االنس���اني  ان قواع���د 
واالستقامة وكما جاء في االية الكريمة  )وََلوْ َأنَّ َأهَْل اْلُقرَى آمَنُواْ 
وَاتََّق���واْ َلَفتَحْنَا عَلَيِْهم بَ���رََكاتٍ مِّنَ السَّ���مَاء وَاأَلرِْض(. أي ان من 

آثارايمان االنسان وتقواه هو افتتاح ابواب البركات االلهيّة.
وهن���اك حقيقة اخرى يؤكد عليه���ا القران بخصوص التقوى 
ف���ي س���ورة البقرة )َذلِ���كَ اْلكِتَابُ الَ رَيْ���بَ فِيهِ هُ���دًى لِّْلمُتَّقِينَ(، 
حيث اّن اهلل س���بحانه وتعالى يؤكد عل���ى حقيقة ان القرآن هدى 
)للمتقين( بالخصوص وليس لكل الناس، وهنا فإن التقوى تعني 
االس���تقامة الباحثة ابدا عن النور في طريق اهلل، والمتقون هم 

الذين يشعرون بمس���ؤوليتهم الفكرية واالجتماعية تجاه العقيدة 
والحي���اة، فه���م يحتاجون الهداي���ة من موق���ع المواجهة الحادة 
للمش���اكل الصعبة التي تعترضهم في قضاي���ا الصراع، فيقفون 
امامها موقف الجاد الذي ال يعيش حالة الالمباالة واالس���ترخاء 

الفكري.
ب- محا�صبة النف�س:

ان المتقي���ن ه���م الذي���ن يخاف���ون اهلل ويحبون���ه بأخ���الص 
وايمان، فيش���عرون من خالل ذلك بالمس���ؤولية التي تتحول الى 

مراقبة ومحاسبة في الفكر والعمل.
اّن المحاس���بة ه���ي اول���ى خط���وات التقوى، ولق���د ورد عن 
االمام الكاظمQ  قوله )ليس منا من لم يحاس���ب نفس���ه في كل 
يوم فان عمل حسنا استزاد وان عمل سيئا استغفر اهلل(، فعبارة 
)ليس منّا( اس���تبعاد لذلك الش���خص الذي ال يحاسب نفسه عن 
حظيرة المسلمين , ولقد كان رسول اهللN  يطوف في االسواق 
وينادي )ايها الناس حاس���بوا انفس���كم قبل ان تحاس���بوا وزنوها 

قبل ان توزنوا( .

بع���د البس���ملة والص���الة عل���ى محم���دN وعل���ى اه���ل بيت���ه 
.Kالطاهرين

ابتدأ س���ماحة الشيخ الحضور بأحسن الس���الم.ثم توجه إلى 
تهنئتهم لمناس���بة ذكرى والدة اإلمام المهديQ وسأل اهلل تعالى 

ان يعيد الذكرى على الجميع بأتم الخير والعافية .
ثم ش���رح الش���يخ المحاضر بتفصيل عناصر محاضرته التي 

كانت:- 
1- محاولة الكافرين أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم .

2- الداللة القرانية على وجود إمام ثاني عش���رQغائب عن 
االبصار .

3- الروايات المش���هورة التي تذك���ر الحكمة من وجود اإلمام 
Q الحجة ابن الحسن العسكري

واليك موجز المحاضرة:  
1- يريدون ان يطفئوا نور اهلل .............

   يق���ول تعالى في محكم كتابه العزيز)يُِريدُوَن َأن يُْطفِؤُواْ نُورَ 
اهلّلِ ِبَأْفوَاهِِهمْ وَيَْأبَى اهلّلُ ِإالَّ َأن يُتِمَّ نُورَهُ وََلوْ َكِرهَ اْلَكافِرُوَن(

نقول هنا م���اذا تقصد االية ..من عب���ارة )يريدون ان يطفئوا 
ن���ور اهلل( وهل نفس���ر النور: .. االّ باالس���الم  ..فان هؤالء الكافرين لمّا الحظ���وا ان هذه االية تالئم الفكر 
المه���دوي,ارادوا تغي���ر مجراه���ا ومعناها وتحويلها إل���ى ما يرغبون .فه���م يحاولون أن يطفئوا اإلس���الم 
ويذهبوا  بنوره ..ولكن اهلل تعالى كما هو ظاهر النص الش���ريف يأبى  إال أن يكون هذا النور تاما يش���مل كل 

جزء من اجزاء الكرة األرضية, بل الكون كله.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال يقول :وهل تحقق ان انتشر اإلسالم على جميع الكرة االرضية ..؟ومتى 

كان ذلك؟..
.Q وهنا نقول :ان ذلك لم يتحقق..وان هو تحقق فان ذلك ال يكون إال يوم الظهور



Hولدته ون�صبه
هو الس����يد محم����د باقر بن الس����يد حيدر 
بن الس����يد اس����ماعيل الصدر، ولد في مدينة 
الكاظمية المقدس����ة في )25( من ذي القعدة 

سنة 1353ه�.
وكان وال����ده العالم����ة المرح����وم الس����يد 
)حي����در( ذا منزل����ة عظيمة، وق����د حمل لواء 
التحقي����ق والتدقي����ق والفقه واالص����ول، وكان 
عاب����داً زاه����داً عالماً عام����اًل، وم����ن العلماء 

البارزين.
وكان جده البيه السيد )اسماعيل( زاهداً 

ورعاً ظالعاً بالفقه واألصول.
ام����ا والدت����ه فه����ي الصالح����ة التقية بنت 
المرح����وم اي����ة اهلل الش����يخ عبد الحس����ين آل 
ياس����ين _وهو من اعاظم الشيعة ومفاخرها_ 
بعد وفاة والده تربى الس����يد محمد باقرH في 

كنف والدته وأخيه االكبر.
Hا�صاتذته

تتلم����ذH عن����د ش����خصيتين بارزتين من 
اهل العلم والفضيلة وهما:

_اية اهلل الش����يخ محمد رضا آل ياس����ين
.H

-اي����ة اهلل العظم����ى الس����يد ابو القاس����م 
.Hالخوئي

Hنبوغه
ن����الH اعج����اب اس����اتذته لش����دة ذكائه 

ونبوغه المبكر.
فم����ن نبوغ����هH، ان����ه كان ي����درس عند 
الش����يخ محمد رض����ا آل ياس����ين وعندما وصل 
الش����يخ في بحثه إلى مسألة معينة، طلب من 
تالمي����ذه االتي����ان بالثمرة المترتب����ة على تلك 

المسألة بعد التفكير والتأمل. 
وف����ي الي����وم التالي حضر الس����يد الصدر

H قب����ل اآلخرين واخب����ر اس����تاذه بقوله: اني 
جئت بثمرة المس����ألة، ثم بين الس����يد الصدر 
الس����تاذه الثم����رة، وحينم����ا انتهى م����ن بيانه 
دهش االستاذ من حدة ذكاء تلميذه ونبوغه.. .

ل����م تتجاوز دراس����تهH م����ن الصبا وحتى 
إكماله����ا 17 و18 عاماً. وقد بدأ الس����يد الصدر 
ف����ي القاء دروس����ه ول����م يتجاوز عمره خمس����ا 

وعشرين عاماً.
Hطالبه

تميّ����زوا  م����ن   Hتالمذت����ه م����ن  كان 
علميا،نذكر منهم...

-اية اهلل السيد كاظم الحائري.
الهاش����مي  محم����ود  الس����يد  اهلل  -اي����ة 

الشاهرودي.
.Hاية اهلل السيد محمد باقر الحكيم-

Hحبه وعاطفته
ف����ي ه����ذا الب����اب يكف����ي ان ننق����ل ق����ول 
س����ماحته )إذا كن����ا النس����ع الن����اس بأموالن����ا 

فلماذا ال نسعهم بأخالقنا وعواطفنا؟(.
Hزهده

كانH زاه����داً ف����ي ملبس����ه ومأكل����ه، لم 
يلب����س عب����اءة يزيد س����عرها ع����ن )5( دنانير 
آن����ذاك، في الوق����ت الذي كان����ت تصله أرقى 
يحبون����ه  مم����ن  واألقمش����ة  المالب����س  أن����واع 
ويودونه، لكنه كان يأمر بتوزيعها على طالبه.

Hموؤلفاته
الف الس����يد الص����درH العديد من الكتب 
القيم����ة ف����ي مختلف حق����ول المعرف����ة، وكان 
لها دور بارز في انتش����ار الفكر االسالمي على 

الساحة االسالمية، وهي:
ف����دك ف����ي التاري����خ، دروس ف����ي عل����م 
االصول _ ثالث����ة اجزاء، بحث ح����ول اإلمام 
المهديQ، نش����أة التشيع والش����يعة، نظرة 
عامة ف����ي العبادات، فلس����فتنا، اقتصادنا، 
االس����س المنطقي����ة لالس����تقراء، رس����الة في 
علم المنطق، غاي����ة الفكر في علم االصول، 
الجدي����دة  المعال����م  االس����المية،  المدرس����ة 
لألص����ول، البن����ك الالرب����وي في االس����الم، 
بح����وث ف����ي ش����رح الع����روة الوثق����ى، موج����ز 
اح����كام الح����ج، الفت����اوى الواضح����ة، بح����ث 
فلسفي مقارن بين الفلسفة القديمة والفلسفة 
الجدي����دة، بح����ث ح����ول الوالية، المدرس����ة 
القرآنية، الس����الم يقود الحياة.. وهي سلسلة 

في حلقات، وغيرها من المؤلفات...
مواقفهH من الظلم والظالمين.

للس����يدH مواق����ف مش����رفة كثي����رة م����ن 
النظام الصدامي الظالم المقبور منها:

-عندم����ا حاول����ت زمرة البع����ث الحاقدة 
على االسالم والمس����لمين توجيه ضربة قاتلة 
لمرجعية السيد محسن الحكيمH اخذ السيد 
الص����درH يفض����ح ه����ذه الس����لطة المجرمة، 
وينس����ق القامة اجتماع جماهيري حاش����د في 
الصحن الش����ريف، اجتماع اكد فيه مس����توى 
تغلغل المرجعية الدينية وامتدادها في اوساط 

االمة.
ولم يكتف بهذا النشاط محليا، بل سافر 
إل����ى لبنان ليقود حملة اعالمي����ة مكثفة دفاعاً 
ع����ن المرجعي����ة، تضمن����ت خطاب����ات القاها 
واص����دار ملصقات جدارية في بيروت وغيرها 

من المدن اللبنانية.
-ل����م يس����مح ل����ه إب����اؤه ااّل ان يعبّ����ر ع����ن 
دعم����ه المطلق، وتأيي����ده الالمح����دود للثورة 

االسالمية الفتية في ايران..
-تص����دّىH إلى االفت����اء بحرمة االنتماء 
لح����زب البعث، حتى لو كان االنتماء صوريا، 
واعلن ذلك على رؤوس االش����هاد، وكان ذلك 

.Hاحد االسباب التي ادت إلى استشهاده
-دعوته لبناء الحياة الن�ص��انية 

النموذجية:
س����عى الس����يدH إلى اثبات ان االس����الم 
ه����و النظام الوحي����د القادر على بن����اء الحياة 
االنس����انية النموذجي����ة، وقد اثبت����ت ذلك في 
كتبه )اقتصادنا، فلس����فتنا، البنك الالربوي 

في االسالم، وغيرها(.
وكانH يعتقد ان قيادة العمل االس����المي 

يجب ان يكون للمرجعية..
المناه����ج  بتغيي����ر   Hالس����يد -واهت����م 
الدراس����ية في الح����وزة العلمية بالش����كل الذي 

تتطلبه االوضاع وحاجات المجتمع..
كما اهتمH باستيعاب الساحة عن طريق 
ارس����ال العلماء والوكالء ف����ي مختلف مناطق 

العراق، وكان له منهجه واسلوبه في ذلك..
Hاقوال العلماء فيه-

-ق����ال فيه صاحب كتاب اعيان الش����يعة. 
)هو مؤس����س مدرسة فكرية اس����المية اصيلة 
تمامًا، اتسمت بالشمول من حيث المشكالت.
فكتب����ه  البح����ث،  ميادي����ن  به����ا  عني����ت 
عالج����ت البن����ى الفكري����ة العلي����ا لالس����الم، 
وعني����ت بط����رح التصور االس����المي لمش����اكل 
االنس����ان المعاص����ر.. مجموع����ة محاضرات����ه 
حول )التفس����ير الموضوعي( للق����رآن الكريم 
طرح فيها منهجاً جديداً في التفس����ير، يتسم 

بعبقريته وأصالته.
Hصهادته�

ف����ي  اش����هر  عش����رة   Hامض����ى ان  بع����د 
االقامة الجبرية، تم اعتقاله في 19/جمادي 
أربعة  وبعد  االولى/1400ه�����/1980/4/5.. 
 Hايام من االعتقال استش����هد الس����يد الصدر

بنحو فجيع مع اخته العلوية )بنت الهدى(.
وفي مس����اء ي����وم 1980/4/9م. تم دفن 
جثماني الشهيدين الطاهرين في مقبرة وادي 

السالم في النجف االشرف.

لألزهر الش���ريف دور ف���ي ري���ادة التنوير اإلس���المي والدفاع عن 
العقيدة ف���ي العصر الحاضر ال يكاد يخفى على أحد, ومن بين أولئك 
الذين تربعوا على س���دة الرئاسة في مش���يخة األزهر هو الشيخ محمد 
الخض���ر حس���ين الذي جم���ع الجزائر  أص���ال وتونس والدة, ودمش���ق 
والقس���طنطينية هج���رة, ومص���ر مدفناً. فالش���يخ الخض���ر الذي وقع 
عليه االختيار لمش���يخة الجام���ع األزهر في س���نة 1952م ، والذي لم 
يك���ن يتوقع أحد ف���ي ذلك الزمان أن يق���ع االختيار عليه لكبر س���نه ، 
هذا الش���يخ له مقال قيم نش���رته مجلة )التمدن اإلسالمي( وهي مجلة 
إسالمية اجتماعية تربوية أدبية تصدر آنذاك, في عددها الصادر في 
تش���رين  األول من س���نة 1950م وعنوانه )نظرة ف���ي أحاديث المهدي 
Q( حي���ث يتح���دث فيه الش���يخ ع���ن أن األحاديث تنب���ئ بظهور رجل 
في آخر الزمان يقيم العدل ويحكم الناس بالش���ريعة اإلس���المية وهو 
 Qوأن الناس ينتابهم شوق للوقوف على حقيقة المهدي ,Qالمهدي
وش���أنه، سيما عندما يأتي أشخاص يدعون المهدوية أو تحدث حادثة 
غريب���ة في األمة فذلك دعاني _والقول للش���يخ الخضر_ أن أبحث عن 
المهديQ وأعرض ما استقر عليه نظري في هذه القضية مستندا إلى 

القواعد الصحيحة في الحديث.
ثم يبدأ الشيخ بتعريف األحاديث المتواترة عن النبيN وبعد بيان 

موجز عن الحديث المتواتر. 
يقول الشيخ: )ومن هذا القبيل _أي من الحديث المتواتر_ حديث 
المه���دي Q, ثم يقس���م األحادي���ث الواردة في ش���أن المهديQ إلى 

وجهي���ن, أحاديث يصرح فيها باس���مه ويذكر لذلك نم���اذج, والوجه 
اآلخر أحاديث لم يصرح فيها باسم المهديQ ويذكر لها نماذج أيضاً. 
وكذل���ك يذك���ر ان كتب االحادي���ث روت الوجهين, ث���م يعقب على 
قضي���ة أخرى  قائال إن أول من اتجه إل���ى نقد أحاديث المهديQ في 
ما نعرف هو ابن خلدون، ويذكر هنا كالما البن خلدون بقوله: )ونحن 
نقول متى ثبت حديث واحد من هذه األحاديث وسلم من النقد كفى في 
العلم بما تضمنه من ظهور رجل في آخر الزمان يسوس الناس بالشرع 
ويحكم بالع���دل( ويقول: والصحابة الذين روي���ت من طرقهم أحاديث 
المهدي نحو 27 صحابياً ويذكر أس���ماءهم ، وبعد ذلك يقول إن بعض 
المنكري���ن ألحاديث المهدي ينكرها, ألن���ه يرى أن هذه األحاديث من 

وضع الشيعة(. 
وي���رد عليه الش���يخ قائاًل: )بأن ه���ذه األحاديث مروية بأس���انيدها 
ومنها ما تقصينا رجال سنده فوجدناهم ممن عرفوا بالعدالة والضبط 
ول���م يته���م أحد من رجال التعديل والتجريح بتش���يع مع ش���هرة نقدهم 

للرجال(.
هذه الكلمات التي اخترناها من المقال وهو طويل نسبي تؤكد على 
حال���ة كانت وم���ا زالت من الوض���وح بالمكانة الت���ي ال يمكن أن تطمس 
أدلته���ا أو يقف���ز عليها من خ���الل بعض الش���بهات, أو ترمى بأنها من 

اختالق الشيعة ، وشيئا فشيئا تسربت إلى كتب أبناء العامة .
فالقضي���ة أكبر من ذلك كله, وحقيقته���ا واضحة, مما يفضح كل 

من يريد أن يكّفرها ويغطيها ليمنع الناس من رؤيتها.

أس���س الق���رآن الكريم ف���ي نصوصه الش���ريفة لقانون حتم���ي التحقق 
والوق���وع خارج���ا وعلى متن الحي���اة التاريخي���ة للبش���رية, الماضي منها 
والحاضر والمس���تقبل الموعود, وذلك القانون هو )قانون المداولة( الذي 
ه���و منطوق اآلية الش���ريفة: ))وَتِْلَك األيَّامُ نُدَاِوُلهَا بَيْ���نَ النَّاِس وَلِيَعَْلمَ اهلّلُ 

الِمِينَ((. الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخَِذ مِنُكمْ شُهَدَاء وَاهلّلُ الَ يُحِبُّ الظَّ
والمقصود بقانون المداولة بحسب ما يفهم من نصوص القرآن الكريم 
هو سنة إلهية حتمية تقتضي تبدل وتداول االدوار بين االمم والحضارات, 

باف���ول واحدة وظهور اخرى, وهكذا في تواصل متصل الى نهاية التجارب 
البشرية.

وتق���ف هذه الس���نة االلهي���ة عند بدء دول���ة المهدي الموع���ودQ التي 
اسست لها الروايات الصحيحة وقالت انها آخر الدول الى قيام الساعة.

وه���ذا القان���ون االلهي الحتم���ي، القطعي التحقق يعط���ي للمنتظرين 
)حتمي���ة تفاؤلي���ة( تن���ص عل���ى حتمية س���قوط ال���دول المتجب���رة وانهيار 

الجماعات المستبدة وتبدلها بآخرين.
ولكي نس���تكمل الش���روط الالزمة لظه���ور المهديQ يج���ب علينا أن 
نس���تثمر من ه���ذا القانون ما يعزز ويقوي إيمانن���ا بحتمية التغيير والظهور 
المه���دوي وذل���ك يتم عبر تغيير م���ا بالنفس الى ما يرض���ي اهلل تعالى الن 

ه���ذا القانون الحتمي )قان���ون المداولة( يتوقف في جل���ب النتيجة االلهية 
لصالحنا على تغيير ما بأنفس���نا وفق م���ا اراد اهلل تعالى لذا هذه الحقيقة 
الت���ي تكررت قرآنيا في آيتين هما: )ِإنَّ اهلّلَ الَ يُغَيِّرُ مَا ِبَقوٍْم حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا 
ِبأَنُْفِس���ِهمْ( و )ِبَأنَّ اهلّلَ َلمْ يَكُ مُغَيًِّرا نِّعْمًَة أَنْعَمَهَ���ا عََلى َقوٍْم حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا 

ِبأَنُفِسِهمْ(.
فقان���ون المداولة قان���ون نافذ المفعول وس���اري في مديات���ه الى غاية 
 ,Qإلهية، تنتهي عند تحقيق اهداف اهلل تعالى على يد المهدي الموعود

الِمِينَ( و )وَلَنُسْكِنَنَّ�ُكمُ اأَلرْضَ  قال تعالى: )َفَأوْحَى إِلَيِْهمْ رَبُّهُمْ َلنُهْلَِكنَّ الظَّ
مِن بَعْدِهِمْ َذلِكَ لِمَنْ خَافَ مََقامِي وَخَاَف وَعِيدِ( و )وَاسْ���تَْفتَحُواْ وَخَابَ ُكلُّ 

جَبَّاٍر عَِنيدٍ(.
فالنص���ر االلهي هنا مش���روط بتغيي���ر ما في الذات البش���رية، وذلك 
يت���م عندما ت���درك قدر اهلل تعالى وتخ���اف وعيده حال زيغه���ا عن الجادة 

المستقيمة.
ان قانون )المداولة االلهي( يضيف قدرا كبيرا من االحساس النفسي 
ب���ل حت���ى االجتماعي الحقيق���ي بان العاقب���ة للمتقين حتم���اً حتى في وقت 

الصراع مع قوى الظلم والكفر التي تفوقنا عدة وعددا.

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

دراسات 2

اية اهلل العظمى 
Hال�صيد محمد باقر ال�صدر هائنا

 فق
من

مرتضى علي الحلي

المام املهديQ وقانون املداولة اللهي

ن�صو�ص ن�صتقيها من مداد العلماء وما خطته كلماتهم لت�صطر لنا الواحا انف�ص من 
اجلواهر يف حق املهديQ والنتظاره، واخر الزمان، والعدل اللهي والق�صط املحمدي 

النف�صي  الح�صا�ص  من  كبريا  قدرا  ي�صيف  اللهي(  )املداولة  قانون  ان 
يف  حتى  حتماً  للمتقني  العاقبة  بان  احلقيقي  الجتماعي  حتى  بل 
وعددا عدة  تفوقنا  التي  والكفر  الظلم  قوى  مع  ال�صراع  وقت 



الخائف المترّقب؟
ال�ص��وؤال/ م����ا معنى الخائ����ف المترقب في 
زي����ارة االمام المهدي Q )واظه����ر كلمتك التامة 

ومغيبك في ارضك الخائف المترقب( ؟
الجواب:

الظاه����ر ان هذي����ن المعنيي����ن ف����ي الن����ص 
المتقدم يش����يران الى حالتين متلَبس����تَِين , تلبس 
بهم����ا االم����ام Q من����ذ غيبت����ه Q ال����ى ان ياذن 
اهلل تعال����ى بظه����وره ,وحي����ث ان االص����ل االول����ي 
ف����ي التعام����ل م����ع ال����ذوات المعصوم����ة يقتض����ي 
 Q تنزيهه����ا عن الخ����وف المذموم فيك����ون خوفه
بمعن����ى الخوف م����ن موجبات ابعاد زم����ان ظهوره 
Q فيم����ا يرتب����ط بالن����اس، واال م����ن جهته فهو 
مرتقب وجاهز ومس����تعد تمام االس����تعداد بل على 
اتم الجهوزية واالس����تعداد لتخليص العالم ونشر 
العدل والس����عادة في رب����وع المعمورة,فخوفه هو 
Q عل����ى المش����روع االلهي وترقب����ه لتحقيقه على 

.Q يده
***

ال�صتعداد للقاء المام؟
ال�ص��وؤال/ اغلب الدع����اة جزاهم اهلل الف 
خي����ر رّكزوا عل����ى االس����تعداد الذهن����ي والروحي 
والعقائ����دي للقاء االمام وانتظار فرجه الش����ريف
Q وه����ل االس����تعداد البدني له اهمي����ه، وواجب 
عل����ى المكلف مث����ل ان يكون المكلّ����ف بحالة بدنية 

جيده تؤهله بالقيام باية مهمة بدنية تطلب منه؟
وان وج����د ه����ذا التكلي����ف، فم����ا ه����ي االمور 
التى يجب ان يراعيه����ا المكلف للوصول الى حالة 

االستعداد البدني؟
الجواب:

 Q الظاه����ر من لس����ان االدلة ان اللق����اء به
غير منوط باالستعداد البدني ,فمن كان بمرتبة 
س����لوكية تؤهله للقاء مواله فلن يقف س����قم البدن 

عائقا في طريق ذلك .
***

الخذ بالثار؟
ه����و   Q المه����دي  االم����ام  ان  ال�ص��وؤال/ 
يأخ����ذ بث����أر الحس����ين Q ويأخ����ذ بثأر الش����هداء 
والصديقين، وس����ؤالي هو هل ان����ه يأخذ Q بثأر 
الن����اس الذين يقتل����ون بدون ذنب م����ن قبل بعض 

المجرمين ؟
الجواب:

االدل����ة الخاص����ة دل����ت عل����ى انه ياخ����ذ بثار 
االمام الحس����ين Q خاصة ,وهذا اليمنع من ان 
ياخ����ذ بثار كل من ُظلم النه Q )ثأر اهلل( واآلخذ 

بحق المظلومين ومقيم العدل والقسط .
وقد ورد هذا المعنى في احدى الزيارات كما 
نقله المجلس����يH في البحار ف����ي باب زيارته ,ج 

99 ص86.
***

ي�صرب بق�صيب؟
ال�ص��وؤال/ م����ا المقص����ود بمعن����ى )يضرب 

بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه( ..؟
قرأت العب����ارة في الجزء الثان����ي من )نهاية 
الوالي����ات المتحدة االمريكي����ة( ومصدرها من - 

سفر إشعياء 5-1/11.
وهي مكتوبة بهذا الشكل:

ويضرب األرض بقضيب فمه ويميت المنافق 
بنفخ����ة ش����فتيه * ويك����ون الب����ر منطق����ة متين����ة 

واألمانة منطقة حقوية(
الجواب:

ل����م نقف على مصدر يركن الي����ه في االجابة 
,ولم نجد ش����اهداً لهذه الكلم����ات المراد ايضاح 
مقصدها ,وال����ذي ظهر بعد مراجعة تفس����يرات 
مس����يحية للعب����ارة ان الم����راد به����ا اش����ارة ال����ى 
المدد الغيب����ي الذي يتمتع ب����ه المخّلص لتخليص 
الناس ونش����ر العدل ,فهو معن����ا كناية عما يتمتع 
ب����ه المخل����ص من ق����درة ومدد غيبي ف����ي عين ما 

سينشر من سالم في ارجاء المعمورة .
***

Qوقت ظهوره
ال�صوؤال/ هل يعلم االمام وقت الظهور؟

المتتب����ع لروايات أه����ل البيت K بخصوص 
وق����ت ظه����ور اإلم����ام الحج����ة Q يعرف ان����ه أمر 
متعلق باإلرادة اإللهية ، وأن اهلل تعالى هو العالم 

.Qبوقت ظهوره
فالس����ؤال الذي يتبادر إلى ذهن البعض وأنا 

أحدهم هو :
هل أن اإلمام الحج����ة Q يعلم بوقت ظهوره 

المقدس؟
الجواب:

الظاه����ر من س����ياق االدلة العام����ة ان االئمة 
K لهم علم بكل شيء باذن اهلل تعالى .

ولك����ن االمام عندما س����ئل عن وق����ت الظهور 
اوكل����ه الى اهلل تعالى ,فه����و وان كان عالما به اال 
ان ارادت����ه رهن إرادة الحق وهو Q اليتقدمها وال 

يتاخر عنها.
***

و�ص��ّل على وليك وولت عهدك 
والئمة من ولده K؟

 Q في الصالة المروي����ة عن االمام المهدي
ي����وم الجمع����ة في تعقي����ب صالة العص����ر ورد هذا 

المقطع:-
)وص����ل على وليك ووالت عه����دك واالئمة من 
ول����ده ومد ف����ي اعمارهم وزد ف����ي آجالهم وبلغهم 
اقص����ى آماله����م ديناً ودني����اً وآخرة ان����ك على كل 

شيء قدير(
 Kال�ص��وؤال/ ومن ه����م والة العهد واالئمة
م����ن ولده اي من ول����د االمام المه����دي Q، وهل 
المقص����ود بهم هم اوالد االمام المنتظرQ ام ان 

هناك جواباً آخر ؟؟
الجواب:

الظاهر من نص الدعاء ان هوالء س����يكونون 
بع����د اقام����ة دول����ة الع����دل االلهي����ة ,واليوجد في 
الرواي����ات الش����ريفة بي����ان لجمل����ة مايرتبط بهم 
وحقيق����ة دورهم س����وى انهم س����يكون له����م تمثيل 
كم����ا عبر عنه النص االن����ف عن االمام Q بصفة 

الوالية ضمن اطار الحكومة المهدوية .
***

Q الحدود والفيزا في زمن المام
عن����د ظهور األمام Q وعن����د تجمع أصحابه 
313 عنده وتكون جيشه المبارك ومحاربته لجيش 
السفياني وانطالقه من ارض الحجاز الى العراق 

وأيران ..... .
وال�ص��وؤال : أين دول ه����ذه المناطق و ماذا 

Q يحصل لها وماموقفها من األمام
وبمعنى أوس����ع ماذا يحص����ل للحدود والفيزة 

وم����ا هي المس����اندة الت����ي تقدمها حكوم����ات هذه 
Q الدول لألمام

الجواب:
بطبيع����ة الحال نحن النع����رف حقيقة الزمن 
وتط����وره ال����ذي يخ����رج في����ه الحج����ة Q,ولك����ن 
 Q نق����ول اذا كانت الدول الت����ي يعبر منها االمام
متعاونة معه فال مش����كلة ,واما اذا لم تكن كذلك 
فهو يدخل فاتحا ومحررا وآمرا بالعدل والقس����ط 
والح����ال هذه اليك����ون بحاجة الى اخ����ذ االذن من 

احد .
***

كتاب الطور المهدوي
ال�ص��وؤال/ هنالك اطروح����ات ورؤى عديدة 
ع����ن ظه����ور االم����ام Q والعالم����ات الت����ي ترافق 
الظهور وغيرها .. ولكن رأيت قبل مدة كتابا بأسم 
) الط����ور المه����دوي ( لمؤلفه عالم س����بيط النيلي 
وه����و يتناول افكار ورؤى معين����ة وال نقل مختلفة أو 

جديدة.
والس����ؤال هو م����ا رأيكم باطروح����ات الكاتب 
آنف الذك����ر وماهي معلوماتكم عن����ه وعن خلفيته 

وعلمه ألنني اجهل الكثير عنه.
الجواب:

ف����ي بعض االحيان نحتاج في الرد على فكرة 
معين����ة ان نع����رف ش����خصية صاح����ب الفك����رة اذ 
الغالب في االش����خاص المغمورين انهم يتاجرون 
بأفكار غيرهم باسم الفكر والحداثة والتجديد، 
وم����ن بي����ن ه����ؤالء المدع����و عال����م س����بيط النيلي 
الذي ه����و في الحقيق����ة مهندس مدن����ي ال عالقة 
ل����ه بدراس����ة العلوم الش����رعية ولم يتل����ق أي تعليم 
دين����ي او ح����وزوي، ويدّعي اصحاب����ه انه حدث له 
نبوغ مفاج����ىء كان الس����بب وراء الكثير مما ظهر 
ل����ه من كتابات والتي من بينه����ا الطور المهدوي، 
وف����ي الحقيق����ة اليمك����ن االيمان بم����ا ورد في هذا 
الكت����اب الن االس����س االولي����ة الت����ي يعتم����د عليها 
صاحب هذا الكتاب في مباحث )الطور المهدوي( 
اس����س غير تامة وغير منتجة، اذ يعتمد النظرية 
القصدية في اللغة وهي نظرية تلغي وجود المجاز 
واالس����تعارة والكناي����ة والترادف واالش����تراك وقد 
ثب����ت في محل����ه من عل����م االصول وبع����ض العلوم 
االخ����رى المرتبط����ة كالعربي����ة والمنط����ق ثب����وت 
المجاز واالستعارة والكناية والترادف واالشتراك 
فتبط����ل كل نظري����ة تعارضه����ا كالقصدية وغيرها 
وبالتال����ي يكون الط����ور المهدوي بالجمل����ة باطاًل 

البتنائه على اسس باطلة.
ه����ذا ويج����در التنبيه ال����ى ان س����بيط النيلي 
واتباع����ه يرفض����ون تراث علم����اء الش����يعة في كل 
الميادي����ن العلمي����ة والعقائدي����ة ويعتبرونه القيمة 
ل����ه وانهم انما ياخ����ذون احكامهم س����واء الفقهية 
او العقائدي����ة م����ن خ����الل النص فق����ط وهم ليس 
لهم تخصص في دراس����ة النص من جهة الناس����خ 
والموض����وع  والصحي����ح  والمتع����ارض  والمنس����وخ 

...الخ.
فتك����ون القصدي����ة ومنه����ا الط����ور المه����دوي 
مذهب����اً جدي����داً مؤسس����اً من ش����خص العالقة له 
بالح����وزة والت����راث العلمي وبعيد ع����ن اجواء أهل 
البيتK التي َأسس����وها التباعهم في كيفية فهم 

النصوص. فال يمكن الركون الى ما يقول.

ج���اء الكت���اب ضم���ن سلس���لة )اع���رف 
أمام���ك( الت���ي يصدره���ا مركز الدراس���ات 
التخصصي���ة في االمام المه���ديQ وهو من 

تقديم وتحقيق المركز.
يق���ع الكتاب ف���ي 158صفحة م���ن القطع 
م���ن  الكت���اب  مضم���ون  يتض���ح  الرقع���ي, 
محتويات���ه الت���ي جعلها المؤل���ف بعد مقدمته 

كما يلي:- 
 Qحتمي���ة الظه���ور، المه���دي المنتظر
ف���ي روايات الفريقين . التراث المهدوي لدى 
علماء أهل السنة . ما ورد عن أهل السنة من 
توات���ر أخبار المه���دي Q . جهود علماء أهل 
الس���نة في األدب الش���يعي. حتمية االنتظار . 

عالئم الظهور. 
يقول مؤلف الكتاب ضمن عنوان )حتمية 

الظهور(:
ال تعن���ي حتمي���ة الظه���ور امني���ة مجردة 
تنت���زع  م���ن دواعي الحاج���ة الملح���ة للتغير 
المجرد، بل هي )خالص���ة( الفرض اإللهي 
ال���ذي من ش���أنه أن يخل���ق الخل���ق )ليعبوده( 
و)ليوحدوه( و)ليعرف���وه( و)ليطيعوه( ،وهذه 
العب���ادة والوحداني���ة والمعرف���ة والطاع���ة ال 
يمك���ن الوص���ول إليها مالم يك���ن هناك تبليغ 
ع���ن اهلل تعال���ى ألولئ���ك الذي���ن ه���م عباده 
ومطيعوه ، وال يتسنى ذلك اال عن طريق من 
اصطفاهم من عباده ليكونوا الوس���ائط بينه 

وبين خلقه.
وفي موض���وع )المه���دي المنتظرQ في 

روايات الفريقين( يقول السيد المؤلف:
الرؤية اإلسالمية تنطلق من واقع السعي 
إل���ى ضم���ان العدل والس���الم ضم���ن االطار 
اإلنس���اني،وبالتالي فإن اإلس���الم يدعو إلى 
رف���ع الحي���ف والظل���م ال���ذي يطال اإلنس���ان 
نتيج���ة لخروق���ات االطروح���ات الوضعي���ة، 
فهو يقدم البديل اإلنس���اني االصالحي الذي 
تس���عى البش���رية لتحقيقه، وذلك من خالل 
الدع���وة المهدوية التي بش���رت به���ا احاديث 

النبي N كما ورد ذلك عن طرق الفريقين.
وق���د بيّن المؤل���ف في موض���وع )التراث 

المهدوي لدى علماء أهل السنة( قوله: 

لم تقتصر الثقافة المهدوية على الشيعة 
وحده���م، ب���ل ش���ارك أهل الس���نة ف���ي رفد 
التراث المهدوي،بما يؤكد بداهة هذا األمر 
وضرورت���ه ف���ي تش���كيل العقلي���ة اإلس���المية 
المتكامل���ة بم���ا وصله���م متواتراً ع���ن اإلمام 

المهدي Q وعالمات ظهوره.
مؤل���ف  ق���ال  االنتظ���ار(  )حتمي���ة  وف���ي 

الكتاب: 
.. إن فك���رة اإلم���ام المه���دي Q قضية 
اس���المية ، بل م���ن ضرورات االس���الم، ال 

تختص بها طائفة دون أخرى...

ويقول السيد المؤلف في موضوع )عالئم 
الظهور( : 

ل���م يأل أئم���ة أهل البي���ت K جهداً في 
توضيح ه���ذه العالم���ات، فضاًل عل���ى أنهم 
حثّوا على معرفتها ومتابعتها ليتسنى للجميع 
الوقوف على حقيقة الظهور ومعرفته دون أن 
يكون اإلنس���ان متحيّ���راً بغير ه���دىً، وضاالً 
 K من غير رش���اد، وإلى ذلك أّك���د األئمة
على معرفة هذه العالمات التي تعين المكلف 
على اتخاذ القرار المناس���ب فور بدء الظهور 

)المبارك( .

ال أعتقد أن مؤمن����اً ال يدعي حبه ومودته لإلمام المهدي Q، فكلنا 
عندم����ا نس����أل عن حبنا له فإننا - وبال ت����ردد - نجيب باإليحاب ، ولكن 
المودة والحب ليس ش����يئاً مادياً يمكن تلمس����ه بالحواس الظاهرة ، ومعه 
يحق لنا أن نتساءل : كيف يمكن ألحدنا أن يعرف أن حبه للمهدي Q هو 
حب حقيقي وواقعي أو أنه مجرد دعوى وهواء في ش����بك؟ وهل أن اإلمام 

المهدي Q نفسه يحبنا أو ال ؟
إن الرواي����ات الش����ريفة والواقع يعطي����ان لنا عدة طرق نس����تطيع من 
خاللها أن نقيس مقدار حبنا الحقيقي أو الوهمي ألي مخلوق أو ألي شيء 

كان ، وكذا نعرف مقدار حب ذلك الموجود لنا ، ومن تلك الطرق :
1 – ش����هادة القل����ب : يق����ول أمي����ر المؤمنين Q: )س����لوا القلوب عن 
المودات فإنها ش����واهد ال تقبل الرش����ا( . بمعنى ان من يريد ان يعرف – 
مث����اًل - مقدار حب اإلمام المهدي Q له ، فل����ه أن ينظر إلى قلبه ليرى 
 Q وبنفس ذلك المقدار من الحب يجد اإلمام ، Q كم يحب هو اإلمام
يحب����ه ... ومن هنا قال اإلمام الرضا Q للحس����ن اب����ن جهم لما قال له : 
 : Q جعل����ت فداك ، أش����تهي أن أعلم كيف أنا عندك ؟ فق����ال له اإلمام

)انظر كيف أنا عندك(.
2 – كث����رة ذكره : يقول الرس����ول األكرم N: )من أحب ش����يئاً أكثر 

ذكره(.
وه����ذا أم����ر وجداني ، فالعاش����ق يحاول أن يجد أية مناس����بة ولو من 

بعيد ليبدأ بتالوة كلمات الثناء وقصائد العشق في محبوبه ! 
 :Q في السراء والضراء : يقول أمير المؤمنين Q 3 – المواساة له

)أصدق األخوان مودة افضلهم إلخوانه في السراء والضراء مواساة(.
وهذا أم����ر وجداني واقعي أيضاً ، فإذا لم ينفعني من يدعي محبتي 

عند شدتي ، فمتى سأرجو نفعه !
4 – أن ال يرى من محبوبه إال جمياًل : فمن عشق شيئاً أعشى بصره 
وأم����رض قلب����ه ، فال يرى في الوجود من يس����تحق الوجود إال معش����وقه ! 

فه����ذا مجن����ون ليل����ى لما عي����ره األمير 
بسواد ليلى وعدم جمالها أجابه :     

ولو نظ����ر األمير بعين قيس      لما 
رأى غير جمال ليلى !

وهذه بعض الطرق التي يمكن من 
خاللها معرفة المودة ومقدارها !

وهانح����ن عل����ى المح����ك ، وبي����ن 
المطرق����ة والس����ندان ! واإلنس����ان على 

نفسه بصيرة ! 
فكم ي����ا ترى وجدنا في قلوبنا حباً 

لإلمام Q ! أهو أحب الينا أم أنفسنا وأهلينا وأموالنا؟ أهو أحب إلينا أم 
المنصب والكرسي والجاه؟ أرؤيته أحب إلى قلوبنا أم رؤية ...؟

وكم يا ترى نذكره في مجالسنا وخلواتنا واجتماعاتنا ! وهل يتناسب 
ذكرن����ا له مع حجم المحبة والمودة المطلوبة منا ش����رعاً ؟ وهل يمكن أن 
ي����وازن حبنا بمقدار م����ا يقدمه لنا اإلمام المه����دي Q في غيبته وظهوره 

لو أدركناه؟
وليت ش����عري كم منا واسى اإلمام Q في أحزانه التي تمر به ، وهو 
ي����رى حقه نهباً ، ويرى أتباعه عل����ى غير ما يحب! ويرى أعداءه يتكالبون 

على شيعته ، ويعدون العدة للحظة ظهوره !
وه����ل رضيت قلوبنا رضا إيم����ان واطمئنان بغيبت����ه Q وطولها ! ولم 

تعترض على طول الغيبة ولو من طرف خفي! 
إن )اله����اّلت( كثيرة ، ولكن يبقى لن����ا أن نعيش بأمل، _ وما أضيق 
العيش لوال فس����حة االمل - أننا على مستوى المسؤولية ، ونطمع أن نكون 
م����ن المحبين له ، عس����ى أن يحبنا االمامQ، فنس����عد بالحي����اة الدنيا 

وننعم في اآلخرة ...

ال�صئلة الموجهة ل�صحيفة �صدى المهدي ومنتدى المركزالفكر المهدوي بين الحاجة الإن�صانية وكيفية تحقيق الآمال..

كيف تعرف اأن الإمام يحبك واأنت تحبه؟ 
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لطيف عبد النبي يونس 

والفك���ر  عموم���ا  االنس���اني  الفك���ر  يعي���ش 
اإلس���المي خصوص���ا مأزق���ا تاريخي���ا كبيرا في 

مراحله المعاصرة والمستقبلية . 
فعل���ى صعي���د الفك���ر العالم���ي وبرغ���م كل 
ماوصل الي���ه من نظريات حديث���ة وقيمة في علم 
النفس واالجتماع والسياس���ة واالقتصاد والتقنية 
الحديثة لكنهم ولحد االن لم يتمكنوا من االقتناع 
بما لديهم س���واء على مستوى التنظير او التطبيق 
, فبمج���رد ان تط���وى صفح���ة زمنية م���ن عملية 
التطبيق وتحقيق بع���ض النجاحات الجزئية نجد 
ظه���ور إخفاق���ات، وبالتال���ي تظه���ر االنتقادات 

القوية. 
وبع���د م���رور زم���ن نج���د ه���ذه النظري���ة قد 
ته���اوت وأصبحت في خب���ر كان, فاؤلئك منظرو 
الماركس���ية ومطبقوه���ا امثال مارك���س وانجلس 
ولينين وغيرهم ممن اعتنق المذهب الماركس���ي 
وعمل عل���ى تطبيقه، نجد نظرياته���م قد تهاوت 
واصبح���ت مدفون���ة ف���ي ركام التاري���خ، بل نجد 
اللعن���ات تنص���ب عليها م���ن نفس الش���عوب التي 
اقتنعت بها بادئ االمر وهي ترفضها اآلن، وعلى 
اثر ذلك تهاوى ذلك المارد االش���تراكي بين ليلة 

وضحاها.
والي���وم ينطل���ق الم���ارد الرأس���مالي وحيدا 
ممس���كا بقطبي���ة العال���م ويتص���رف كم���ا ل���و انه 
القي���م عل���ى العالم ويف���رض نظريت���ه الليبرالية 
)الديمقراطية( باعتبارها المنقذ لكل الشعوب، 
ورغ���م أنه���ا حقق���ت انج���ازات ال مثيل له���ا على 
الس���احة العالمية مم���ا ابهر العال���م, ولكن وبعد 
س���نين م���ن التطبيق نج���د وعلى لس���ان مفكريها 
وهم حائرون ام���ام التص���دع االجتماعي وتهاوي 
البنية االجتماعية وانهيار النفسية في الشخصية 
الغربي���ة وكم���ا نجد ذلك في كتاب )فرانس���س فو 
كوياما( )التصدع العظيم ( حيث يعلن ومن خالل 
األرقام كي���ف يتهاوى المجتمع الرأس���مالي أمام 
تداعيات تطبيق النظري���ة الليبرالية المبنية على 
اس���اس الحرية المفرطة )دعه يعمل دعه يمر( او 
الحرية الش���خصية المفرطة وتحت قانون حماية 

حقوق اإلنسان. 
فبين الفكر االش���تراكي وإلغ���اء حرية الفرد 
الفك���ر  ف���ي خدم���ة المجتم���ع وبي���ن  واإلف���راط 

الرأس���مالي واإلف���راط في الحري���ة الفردية على 
حس���اب المجتم���ع ضاع���ت مجتمعاته���م وتهاوى 
بنيانه���م والي���وم يري���دون الخ���الص ولك���ن أنى 
له���م ه���ذا ....!! ؟ فالي���وم ال نجد تفكك األس���رة 
فحسب بل تفتتها ومن بعد ذلك انحراف الفطرة 
إل���ى طريق اخ���ر ظن���ا منها انه���ا تس���ير بطريق 
الس���عادة..!!وليس االمر مقتصرا على هذا الحد 
بل نج���د الضربة االقتصادية القاصمة لالقتصاد 
الرأس���مالي تزيد من مقدمة االنهي���ار النهائي, 
ف���ان تف���كك البني���ة االجتماعي���ة ومن ث���م تفكك 
البنية االقتصادية ال ش���بهة في ترك اثار التصدع 
في بنيان النظرية الليبرالي���ة ونجد اكبر مفكري 
الم���ال واالقتصاد في العال���م يقفون عاجزين عن 
حل االزمة بل انها تتفاقم يوما بعد يوم وقد تركت 
أثاره���ا عل���ى المجتم���ع حيث ط���رد الماليين من 
وظائفه���م والحبل عل���ى الجرار كما يق���ول المثل 

عندنا.
والغريب ان ه���ؤالء المفكرين أصبحوا اليوم 
يمدح���ون النظ���ام المصرف���ي اإلس���المي نج���د 
صيحات باتخاذ هذا النظ���ام بدياًل عن نظامهم 

باعتباره آمن القتصادهم. 
ه���ذه حقائ���ق تتأكد الي���وم وتفرض نفس���ها 
حيث يه���رب الغربيون من إدارياته���م المصرفية 
لتف���ادي  اإلس���المية  البن���وك  إداري���ات  نح���و 
وكم���ا  المتوقع���ة  المس���تقبلية  العنيف���ة  اله���زات 
أكدته���ا المرحلة المعاصرة .س���بحانك ربي )وَمَا 
َظلَمْنَاهُمْ وَلَ�كِن َكانُواْ أَنُفسَ���هُمْ يَْظلِمُوَن( فها هي 
الس���نن التاريخية الت���ي اقاموا الدني���ا عليها ولم 
يقعدوه���ا نراها اليوم هي نفس���ها تنهي نظريتهم 
وتطبيقاتها كما أنهت األطروحة االش���تراكية من 
قب���ل .. ف���ان ما كان هلل ينمو وم���ا كان لغير اهلل ال 
ينم���و, بل يتهاوى والس���ؤال المطروح هنا هو هل 
يس���تطيع مفكرو الغرب الرأس���مالي ان يبرمجوا 
اقتصادياتهم وسياس���اتهم بصورة صحيحة ؟ ان 
المنط���ق يقول انهم اليس���تطيعون وذل���ك الن كل 
مقدمة خاطئة التنتج اال نتيجة خاطئة فما دامت 
مرتكزاتهم مس���تندة الى تلك االس���س والمبادئ 
التي تدع���و الى تعزيز الفردية واالباحية المطلقة 
واالبتع���اد عن ادخ���ال الغيب الى الحي���اة بصورة 
حقيقي���ة فلن يصح���ح المس���ار, وان اي تقويم أو 

اصالح انما يذهب هباءا منثوراً.
)وََقدِمْنَا إَِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمٍَل َفجَعَْلنَاهُ هَبَاء 

مَّنثُورًا( وهذا ماال يفهمه الغرب.
ومن هنا فان الفكر المهدوي وبما يحمل من 
منطلقات ومرتكزات تاسيس���ة متينة, وبما يملك 
م���ن ادوات رصينة ووس���ائل حقيقي���ة يمثل الحل 

الحقيقي للمأزق الفكري والتطبيقي البشري .. 
ولكن ثمة س���ؤال يطرح هو من الذي يستطيع 
ان يق���دم الفك���ر المهدوي بصيغة مش���روع فكري 
معاص���ر يس���تند ال���ى الت���راث االصي���ل ويق���دم 
اطروحة تطبيقي���ة حقيقية تمثل الخالص من كل 
الم���آزق او على االقل المأزق االس���المي او تنزال 

الى دائرة حملة الفكر المهدوي ..
وبم���ا انن���ا الي���وم نفتق���د الى هكذا مش���روع 
فانن���ا اليمك���ن اقن���اع االخرين بض���رورة اعتناق 
الفكر المهدوي. ولذلك فان نفس االمام هو الذي 
سيقدم هذا المشروع لألخرين وال يجبرهم على 
الدخ���ول فيه بل يترك لهم الخيار في ذلك, وهم 
عندما ي���رون نتيجة مش���روعه فانهم يدخلون في 

اإلسالم أفواجا .
ِ وَاْلَفتْ���حُ }1{ وَرَأَيْ���تَ  )ِإَذا جَ���اء نَصْ���رُ اهللَّ
ِ َأْفوَاجًا }2{ َفسَ���بِّحْ  النَّاسَ يَدْخُلُوَن فِي دِيِن اهللَّ

ِبحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّابًا( 
فاالمام يمث���ل قمة الرقي الفكري والس���ماح 
لآلخري���ن بالتفك���ر والحري���ة في االختي���ار ولكن 
مع وج���ود النموذج االفض���ل وبالتالي اليبقى لهم 
حج���ة ، بل ان حاجتهم الش���خصية واالجتماعية 
والتكويني���ة تكون ف���ي دولة االم���امQ, وبالتالي 
ال مفر م���ن االنضمام ال���ى ركب الدول���ة ومن ثم 

الذوبان في مبادئها واخالقها وقيمها .

الشيخ حسين االسدي



من أج���ل النه���وض بالثقاف���ة المهدوية 
األصيلة وتأصيل عقيدة االنتظار في صفوف 
الكادر التدريس���ي باعتباره يمث���ل أهم حلقة 
ف���ي المجتم���ع العراق���ي م���ن حي���ث تحمل���ه 
مس���ئولية التربية والتعليم ألبناء هذا الجيل 
من الك���وادر الطالبية وهي أوس���ع ش���ريحة 
ف���ي المجتم���ع، لذا ق���ام مركز الدراس���ات 
التخصصية في اإلمام المهدي عليه السالم 
وبتنس���يق تام مع المديرية العامة للتربية في 
النجف االشرف وعلى رأسها االستاذ الوجيه 
إس���ماعيل خليل ماضي المحترم بعقد دورته 
التخصصي���ة الثانية ف���ي العقي���دة المهدوية 

وتحت شعار: 
)الجوان���ب التربوي���ة ف���ي منه���ج االمام 

 )Qالمهدي
بع���د ان أق���ام المركز دورت���ه االولى في 

عام 2008م.
الدورة المهدوية الثانية في 

�صطور
بعد أن نسق مركز الدراسات مع مديرية 
التربي���ة ف���ي النجف االش���رف له���ذه الدورة 

المباركة، انتج ما يلي:
1. شكلت التربية لجنة من قبلها لمتابعة 

هذه الدورة متمثلة باالساتذة:
1. الس���يد عل���ي ش���بر )مش���رف   

عام(
2. السيد باقر الهاشمي )مسؤول   

قسم االعداد والتدريب في التربية(
ماج���د  االس���تاذ   .3  

السوداني)المسؤول االعالمي في التربية(
2. أم���ا من طرف المركز فكانت اللجنة 

متمثلة بكل من:
1. الش���يخ حميد الوائلي )مسؤول   

التبليغ في المركز(
2. االس���تاذ الح���اج عل���ي النجم   

)المعاون االداري والمالي(

وقد س���جل اكث���ر من 114 اس���تاذ وكادر 
تربوي اسمه وشارك في هذه الدورة.

3. وق���د حاض���ر ف���ي ال���دورة كل م���ن 
االساتذة:

1. الس���يد أحمد الصافي )استاذ   
في الحوزة العلمية(

محور المحاض���رة : )الجوانب الروحية 
)Qوالتربوية في االرتباط باالمام المهدي

عدد المحاضرات: 2  

2. الس���يد محد حسين العميدي   
)مس���ؤول المعتمدين ف���ي مكت���ب المرجعية 

العليا(
مح���ور المحاض���رة: )التف���وق المعرفي 
وأث���ره ف���ي التربي���ة والس���لوك / االختب���ار 

النهائي(
عدد المحاضرات: 2  

3. الس���يد محم���د عل���ي الحل���و   
)استاذ في الحوزة العلمية(

مح���ور المحاض���رة: )عالم���ات الظهور 
وكيفية تطبيقها(

عدد المحاضرات: 2  
االش���كوري  احم���د  الس���يد   .4  

)استاذ السطوح العليا في الحوزة العلمية(
الثقاف���ة  )تربي���ة  المحاض���رة:  مح���ور 

المهدوية في المجتمع(
عدد المحاضرات: 2  

مجموع المحاضرات: 8 )ولمدة خمس���ة 
أيام(

كما تط��رق ال�ص��ادة المحا�صرون 
المهدوي��ة  محا�صراته��م  اثن��اء  ف��ي 
اإل��ى الكثي��ر م��ن الم�ص��اكل التربوية 

وكيفية معالجتها، نذكر منها:
1. العن���ف بكاف���ة انواعه ف���ي المدارس 

التربوية.
2. ش���يوع الممارس���ات الالتربوي���ة بين 

الطالب.
3. اداء الواج���ب والح���رص على تنفيذه 

من قبل المدراء والمدرسين.
4. الحف���اظ على المال الع���ام والتعامل 

معه كمال خاص بل أكثر من ذلك.
5. االلت���زام بال���دوام واعتبار الوقت هو 
حد ش���رعي يؤخذ عليه اج���ر وال يجوز الهدر 

به.
وكان للدورة افتت���اح واختتام، افتتحت 
بكلمة ش���كر وترحيب للس���يد مدي���ر المركز 
وكذل���ك لالس���تاذ اس���ماعيل مدي���ر التربية 

لالساتذة الحضور الكرام.
واختتمت باهداء لوحة خش���بية من قبل 
مدير المركز الى االس���تاذ مدير التربية مع 
درع للمركز لالخوة ف���ي اللجنة المتابعة من 
قب���ل التربية، كما اس���تلم مدير المركز درع 
التربية من قبل االستاذ اسماعيل المحترم.

وقد تم توزيع استبيان في 16 سؤال على 
الحضور جميعا، وكذلك وزعت كتب وهدايا 

على االخوة المشاركين.

الرصد المهدويالرصد المهدوي4

بي���ن الحين واآلخر يظهر من يتفيهق بعبارات يحاول من خاللها إيهام القارئ 
وإش���غال تفكيره بمصطلح���ات حق يراد بها باطل، وه���ذه الظاهرة نجدها حاضرة 
كثي���را ف���ي كتابات م���ن يحاول���ون االنتقاص من قضي���ة انتظار المخل���ص وحكومته 
العالمية والنهاية السعيدة للعالم محاولين بث أفكارهم السامة في آنية العسل وهم 
يخلط���ون الصالح بالطالح لينتهوا إلى مآربهم المريضة الدالة على نقص في الفهم 

والمعرفة.
ورصدنا لهذا العدد يس���لط الضوء على مصطلح )اليوتوبيا( الذي كثر الحديث 
عن���ه ف���ي اآلونة األخيرة ف���ي بعض المقاالت والبح���وث المعاصرة الت���ي تكتب حول 

القضية المهدوية لغرض إثبات إنها قضية أسطورية وضرب من الخيال.
ما هي اليوتوبيا وماذا تعني ؟

اليوتوبيا هي مفهوم فلسفي يطلق على المكان الذي يبدو فيه كل شيء مثاليا وال 
توجد فيه  أي  من أنواع الش���رور الموجودة  في المجتمع : كالفقر والظلم والمرض 

وكلمة )يوتوبيا( تعني المدينة الفاضلة.
الن�صاأة التاريخية لمفهوم اليوتوبيا

اليوتوبيا ظهرت في أفكار أفالطون وغيره من الفالس���فة المثاليين، و الكاتب 
توماس مور هو أول من استخدم مصطلح يوتوبيا في تسمية روايته بالمدينة الفاضلة 
وي���رى بعض الكتاب ان هناك ارتباطا بي���ن مصطلح اوتوبيا االنجليزي ومصطلحات 
  )Ou-topos اإلغريقيي���ن القدم���اء عل���ى س���بيل المث���ال مصطل���ح )اوتوب���س
ومعن���اه االمكان، ومصطلح )ايوتوب���وس Eu-topos( والذي معناه مكان الخير 

والفضيلة أنواع اليوتوبيات في التاريخ
ارتبط���ت )اليوتوبيا( بحركة الفكر اإلنس���اني، وقد حاول الكثير من المفكرين 
والفالس���فة بن���اء اليوتوبي���ات، باعتباره���ا النموذج األمث���ل الذي يجب أن تس���عى 

اإلنسانية إلى تحقيقه، ويمكن تقسيم هذه اليوتوبيات على النحو اآلتي: 
يوتوبي���ا الفلس���فة: وتقوم عل���ى االفتراض الفلس���في الذي يس���تند على حركة 
الذه���ن التجريدية في عملية بن���اء النماذج االفتراضية، وم���ن أبرزها: )جمهورية 

أفالطون(، دولة )المدينة( ألرسطو، و)المدينة الفاضلة( للفارابي.
ويوتوبي���ا الدين: وتقوم على الربط بين الوس���يلة والغاي���ة، بحيث تكون طاعة 
الدين هي الوس���يلة اإللهي���ة الخالية، وتمثل فك���رة )الجنة( اليوتوبي���ا الدينية التي 

يسعى إلى الوصول إليها كل المتدينين في هذا العالم.
واليوتوبيا األيديولوجية: وتقوم على الربط بين الوس���يلة والغاية، ولكن بشكل 
مادي، ومن أبرزها: )المجتمع الشيوعي( الذي بشرت به األيديولوجية الماركسية، 

و)المجتمع الرأسمالي( الذي بشرت به األيديولوجية الليبرالية.
وعموم���اً فإن اليوتوبيات الدينية ليس���ت حكراً على اليهودية، أو المس���يحية، 
أو اإلس���الم، فهناك أكثر من 100 كتاب مقدّس في هذا العالم، منها على س���بيل 
المث���ال: كت���اب الفيدا الهندوس���ي، واألفيس���تا الزرادش���تي، وغيرها م���ن الكتب 
األخ���رى التي مازال بعضها موجوداً في الكثير من األديان، مثل الكونفوشيوس���ية، 

والبوذي���ة، والش���نتوية. ف���كل كت���اب مقدس م���ن هذه الكتب يبش���ر أتباع���ه ب�)جنة 
خاصة(، ويخيرهم بين حياة الشقاء، وحياة النعيم.

اليوتوبيا المهدوية
قب���ل ان تضع ر�صدن��ا العالقة بي���ن اليوتوبيا والمهدوية ستس���لط الضوء على 
مايح���اول بعض الكتاب التلميح له من خالل مصطل���ح )اليوتوبيا( الدال على العالم 
االفتراضي غير الواقعي والذي هو ضرب من الخيال وافيون لتسكين آالم الشعوب.

فقد نشر مقال في احد المواقع االكترونية بعنوان )المهدي المنتظر في القرن 
الواحد والعش���رين( بتاريخ 2009/8/5 جاء في مطلعه: )ان ظاهرة المخلص هي 
خاصية أنثربولوجية، تسعى الثقافة من خاللها إلى تأبيد ذاتها، فبغيابها يتالشى 
الوع���ي بالذات الذي هو ش���رط وجود الجماعة وتماس���كها، لي���س ألن الثقافة ذات 
طبيعة يوتوبية وحس���ب بل ألنها خاضعة باس���تمرار لديالكتيك الواقع والرغبة: فبين 
اكراه���ات الواق���ع وفعل الرغبة وميوله���ا، بين العجز في مواجهة الطبيعة والش���وق 
إل���ى الق���درة أو االمتالء بالمطلق تتخ���ذ ظاهرة المخلص بعده���ا الوظيفي الحيوي 
في تأجيل مرارة الش���عور بالفشل واإلخفاق، ومن هنا تس���عى الثقافة إلى ملء هذا 
الخواء بمادة يوتوبية تردم الهوة الشاس���عة التي تفصل بي���ن خيبات الواقع والرغبة 
بأحالمه���ا ونزواته���ا باللج���وء إل���ى عالم م���واٍز ومتخيل تس���قط علي���ه كل الرغبات 

المقموعة والمؤجلة.)انتهى(
والواض���ح من هذا المقطع ه���و تصوير قضية انتظار المه���دي Q بانها قضية 
وهمية، ودولته بأنها قضية خيالية جاءت نتيجة لفشل الشعوب المقهورة وما تعانيه 
من خيبات أمل، وهذا امر مرفوض الن المش���روع المهدوي في س���ماته الرئيسة هو 

إعادة صياغة لفترة النبوة وإحياء لمشروع اليوتوبيا اإلسالمية.
اذ ورد أن االمام المهدي Q س���يكون ش���ديد الش���به بجده النبي، وما س���وف 
يحققه هو إخراج العالم من الظلمات إلى النور، ومن الفس���اد إلى الصالح، أي أن 

فكرة المهدوية هي إمتداد طبيعي للنبوة.
وف���ي مق���ال نش���ر ف���ي )مدون���ة صاحبه( نش���ر ف���ي جري���دة القاه���رة بتاريخ 
2009/6/9 تحت عنوان )المهدي المنتظر وتأس���يس دولة الحق السياسي والديني 
)أسطورة عودة االبن الضال بين السنة والشيعة( يجد القارئ اإلشارات األسطورية 
والتلميحات الخيالية لقضية المهدي المنتظر Q واضحة في طيات المقال.)انتهى(
وفي نفس الجريدة -جريدة القاهرة- نش���ر مقال بعنوان )الدولة الشيعية بين 
والي���ة الفقيه والمه���دي المنتظر Q( بتاريخ 2009/12/22 ولنفس الكاتب أش���ار 
فيه إلى ان للمذهب الشيعي خياله الفلسفي الفعال دائمًا، فكانت فكرة الرجعة لكل 

األئمة مع عودة المهدي لتحقيق حلم دولته.
ويالح���ظ القارئ م���دى التأكيد على قضي���ة الحلم والخيال س���عيا لنفي قضية 

أصيلة بأصالة الوجود.
أما صحيفة الدس���تور فقد نش���رت مقاالً بعنوان )المه���دي المنتظر واليوتوبيا( 
بتاريخ 21-2-2010 اكدت اّن في العديد من الثقافات الدينية والرؤي األيديولوجية 

هن���اك فكرتان مركزيتان، فك���رة المهدي المنتظر Q الذي س���يرتحل من الزمن 
الماضي للزمن اآلتي ليمأل الدنيا عدالً وينصر الطائفة المس���تضعفة التي تنتظره، 
أم���ا الفك���رة الثانية فهي فكرة اليوتوبيا، أي الحلم الذي س���يتحقق بأن يكون الواقع 
على ما نتمنى، سيادة لدين أو مذهب أو فلسفة، وربما استعادة للزمن األول األنقى 

والعصر الذهبي.
وأض���اف المقال قضية مهمة البد من التأكيد عليه���ا وهي ان المهدي المنتظر 
Q قيادة منش���ودة تضم الصفوف وتعبئ الموارد، لكن القائد يحتاج جنودًا، فهل 
نحن جنود أي مهدي منتظر؟ أو قيادة مأمولة؟ ما الذي يمكن أن يفعله حتى األنبياء 
إذا لم يكن لهم أتباع، فلو أتى ألف مهدي منتظر ولم يجد جنوده سيخس���ر معركته 
ال محال���ة، بل س���يقتله م���ن يريد أن يخرجهم م���ن الظلمات إلى الن���ور كما قتل بنو 
إس���رائيل أنبياءهم، وما اهتمام القصص القرآني بس���يرة ومس���يرة بني إس���رائيل 
إال ك���ي نتعظ وال نك���ون كالذين قالوا لنبيهم )َفاْذهَ���بْ أَنتَ وَرَبُّكَ َفَقاتِ���ال إِنَّا هَاهُنَا 

َقاعِدُوَن(.
والقارئ يجد المقال يؤكد في ثناياه ان تحقيق هذا األمل المنش���ود يعتمد على 
وج���ود قواع���د جماهيرية مؤمنة به ومس���تعدة للقي���ام بواجباتها تح���ت إمرة القائد 
المنتظ���ر متحركة ف���ي التمهيد له وال يكفي مجرد الجلوس والتمني بمس���تقبل زاهر 

والتحسر على ماض عاثر.
ونش���رت مجل���ة )التس���امح( العماني���ة ف���ي عددها الثال���ث مقاالً تح���ت عنوان 
)الدراس���ات المس���تقبلية النش���أة والتطور واألهمية( جاء فيه ان من حق الناس ان 
تتخي���ل حي���ث ورد فيه: أن أحد قس���مات الفكر اإلنس���اني الممنهج ه���و تخيل بنيات 
أو أنس���اق اجتماعي���ة قادرة على حل مش���كالت الواقع المع���اش دون أن يكون هناك 

مؤشرات كافية على إمكانية تحقق مثل هذه البنيات المتخيلة.
فأفالطون تخي���ل جمهورية فاضلة تقوم على العدال���ة، واعتقد بإمكانيتها إذا 
كان قادته���ا من الفالس���فة، والت���زم أهلها بتقس���يمات أفالطون من ح���ّكام وجند 

وغيرهم.
بينم���ا تخيل القديس أوغس���طين صراع���ا بين مدينة اهلل المبنية على أس���اس 
الفضيلة ومدينة اإلنس���ان المبنية على الغرور والش���ر، وافترض أن النصر س���يكون 

حليف المدينة األولى، وعلى الناس أن يسعوا لتحقيقها،
وتخي���ل فرانس���يس بيكون أطلنطا الجدي���دة التي رأى فيه���ا مجتمعا يقوم على 

أساس العظمة اإلنسانية،
واندف���ع توماس م���ور في تخيل مجتمع يقوم على أس���اس الملكي���ة الجماعية، 

وتختفي الملكيات الفردية ويخضع الكل إلرادة الجماعة،
وزعم ماركس أن التطور اإلنس���اني س���يقودنا إلى مجتمع تختفي فيه الطبقات 

التي تمثل من وجهة نظره سبب الصراعات اإلنسانية.
ويقول العالم المس���تقبلي فرد بوالك )إّن أفكار هؤالء الفالسفة تعكس البنيات 
االجتماعية التي انبثقت منها، وهي مرتبطة برغبات األفراد الذين كانوا يعيش���ون 

في هذه المجتمعات(.
لك���ن بع���ض الباحثين ف���ي الدراس���ات المس���تقبلية يقولون إن فك���رة الحكومة 
العالمي���ة الت���ي روج لها الفكر اليوتوبي أو الفكر الذي وص���ف بهذا الوصف، لم تعد 
يوتوبية كما بدت عند طرحها، فكثير من مفكري العولمة المعاصرين يرون أن مثل 
هذه الحكومة قابلة للتحقق، كما أن الخيال العلمي الذي نراه على شاشات السينما 
أو التلفزيون���ات ي���دل على أن ثقة اإلنس���ان بخياله وقدرته على تحقي���ق هذا الخيال 
يشكل دفعة للدراسات المستقبلية من حيث إدخال الخيال في االحتماالت المختلفة 

عند دراسة ظاهرة معينة،
وقد عبر العالم الروس���ي نيجفاكن عن ذلك باعتقاده بأن ما نتخيله أيا كان هو 
في نطاق الممكن )فالفرد الذي تخيل في غابر القرون قدرته على االنتقال من مكان 

آلخر بسرعة تحول خياله في العصر الحالي إلى واقع ملموس( انتهى..
كلمة ر�صدنا

مم���ا تقدم يجد الق���ارئ ان )اليوتوبيا( مصطلح يراد منه ما يتصوره اإلنس���ان 
ف���ي خيال���ه ويحلم بإيجاده في الواقع والحلم قد يتحق���ق وقد ال يتحقق وحاول بعض 
الكتاب ان يس���حبوا هذا األمر إلى انتظار اإلمام المهدي Q وظهوره وقيام حكومته 
 Q العالمية إال انهم غفلوا عن جانب مهم وهو ان الظهور الش���ريف لإلمام المهدي
وقيام دولته العالمية ليست مجرد أحالم او تخيالت او تهيئات وإنما هي أمر وعد به 
القرآن الكريم واألحاديث الش���ريفة بشكل ال يمكن ألي باحث موضوعي متجرد عن 
الهوى ان ينكره وهذه القضية ليس���ت من بنات أفكار المس���تضعفين والمضطهدين 
وإنم���ا ه���ي قضية مقطوع بحصولها ولو بعد حين ولو إن كل نبأ انبأ به القرآن الكريم 
تأخ���ر حصوله يكون ضربا م���ن الخيال على مبنى هؤالء المش���ككين والمنكرين لما 

بقي من الغيب شيء فال جنة وال نار وال بعث وال نشور.

املهدوية بني الوعد الإلهي واليوتوبيا
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

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

هيئة التحرير 
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آرائھم استبیان تم الذين شخص١٠٠عدد

  . ما هو رأيك في تعاون الحوزة العلمية مع المؤسسة األكاديمية١

  غير ضروري  مناسب  ضروري

٤  ٩٦  -  

  

  . كيف تقيم الدورة من الجانب العلمي:٢

  ضعيف  متوسط  جيد  جيد جدًا

٧  ٤٢  ٥١  -  

  

  . ما هو تقييمك للدورة من الجانب التنظيمي:٣

  ضعيف  متوسط  جيد  جيد جدًا

١٠  ٤٥  ٤٥  -  

  

  . كيف تقيم استفادتك من هذه الدورة:٤

  ضعيف  متوسط  جيد  جيد جدًا

١٠  ٥٠  ٤٠    

  

  . ما هو رأيك بإقامة مثل هذه الدورة:٥

  ال داعي لها  أشهر ٦  سنويًا

٨٥  ١٥  -  

  

2

  أي المحاور كانت استفادتك منها أكثر. ٦
المحور األول: الجوانب التربوية 

والروحية في االرتباط باإلمام 
  Qالمهدي

المحور الثاني: التفوق المعرفي وأثره 

في التربية والسلوك/ االختبار 
  النهائي

المحور الثالث: عالمات الظهور 

  وكيفية تطبيقها

المحور الرابع: تربية الثقافة 

  المهدوية في المجتمع

٥٠  ٣٠  ٢٩  ٤٠  

  

  . ما هو رأيك في الوقت الذي أقيمت فيه الدورة:٧

  غير مناسب  مناسب

٥١  ٤٩  

  

  . ما هو رأيك في توسعة الدورة من حيث المدة الزمنية:٨

  أسبوع كاٍف  ال بأس  ضروري

٢٧  ٢٢  ٥١  

  

  . هل ترغب في االهتمام بالقضية المهدوية بعد الدورة مع الطلبة:٩

  كال  نعم

٤  ٩٦  

  

  . هل استشعرت ارتباطًا أكثر باإلمام المهدي بعد الدورة:١٠

  ضعيف  متوسط  كثير

١  ١١  ٨٨  

  

  . هل ترغب بالتعاون مع المركز إلقامة مسابقات مهدوية في مدرستك مع الطلبة:١١

  كال  نعم

٩  ٩١  

  2
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  م):٢٠٠٨. هل اشتركت في الدورة السابقة التي أقامها المركز عام (١٢

  كال  نعم

٨٦  ١٤  

  

  . في حال كانت اإلجابة (نعم) فهل استفدت شيئًا جديدًا في القضية المهدوية في الدورة الثانية:١٣

  كال  نعم

٨٦  ١٤  
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نتائج استبيان الدورة المهدوية الثانية للكوادر التربوية 
في النجف االشرف



البحرين جغرافيا 
تقع مملكة البحرين في جنوب غرب قارة اسيا ,وتتكون من ارخبيل يضم 
)33(جزيرة اكبرها البحرين ,وقد سميت بالبحرين نسبة للجزيرة  الكبرى.

وتتوس����ط البحرين الخليج العربي ,يحدها من الغرب المملكة الس����عودية 
,ومن الجنوب شبه جزيرة قطر .

تبل����غ مس����احة جزي����رة البحري����ن )591(ك����م اي حوالي 83%من مس����احة 
المملكة .

ويش����ير اس����م البحرين الى كونها  تحتوي مصدرين للمياه هما عيون الماء 
الحلوة,والمياه المالحة في البحار المحيطة بها ..

البحرين /الو�صع الديمغرافي /الديني 
يش����كل الشيعة في البحرين اغلبية السكان حس����ب تقرير )الحرية الدينية 
في العالم( )70%( وهي اقل التقديرات من مجموعة الس����كان البالغ 725الف 
نسمة تقريبا, ويشكل الشيعة العرب فيها االغلبية من المسلمين الشيعة هناك.

البحرين وال�صام 
كان اه����ل البحرين على موعد جديد بعدما اطل القرن االول الهجري بنور 
االسالم ,واعتنقه اهلها س����لما ,فكانت البحرين ثاني منطقة تدخل االسالم 

بعد المدينة المنورة .
فقد توجه عمر بن عبد القيس الى الرسول االعظم N في مكة المكرمة, 
موف����دا من قبل امير البحري����ن )المنذر بن عائد العبدي (الذين اش����تهر بلقب 
)االش����ج(,وذلك لالطالع عن كثب على الدين الجدي����د والتحقق من عالماته 

التي وردت في الكتب السماوية .
وهناك - اي في مكة المكرمة- س����ألهم رس����ول اهلل N )اتبايعونني على 
انفس����كم وقومكم؟فقال����وا :نعم يارس����ول اهلل ,انك لن تزايل الرجل عن ش����ئ 

اشد عليه من دينه ,نبايعك على انفسنا وترسل معنا من  يدعوهم ,فمن اتبع 
االسالم كان منا (.

الت�صيع في البحرين را�صخ ر�صوخ ال�صام
كان����ت الس����نة الثامنة  للهج����رة بداية تحوالت خطيرة ,رس����مت المس����ار 
االمث����ل الهل البحرين باتجاه العقيدة والموقف السياس����ي الس����ليم الذي نبأ به 

الرسول االعظم N خالل مراحل حياته .
فقد اوفد عبد القيس الشريف الجارود ,المعلى العبدي على راس اربعين 
نفرا كان من بينهم الحكيم بن جبلة العبدي ,الذي عاد مع الوفد الى البحرين 
وه����و يحمل معه ألهل البحري����ن مبدأ الوالية الثابتة المي����ر المؤمنين Q واهل 

.K بيته
فالش����يعة كانوا في البحرين منذ عهد الرس����ول االعظم N باتفاق جميع 

من ارخ لهم من الماضي .
ويؤرخون كذلك ا ن اول من بذر بذور التش����يع ف����ي البحرين هو الصحابي 
الجليل )ابان بن س����عيد بن العاص( الذي واله الرس����ول االعظم N مس����ؤولية 

.Q بيت المال في البحرين ,حيث كان ابان من  الموالين لالمام علي
ويذكر محب الدين الطبري وغيره من المؤرخين ما ملخصه ان شيعة علي 

Q في البحرين شاركوا في حروب الجهاد االسالمية  منذ صدر االسالم . 
بقي شيعة البحرين على والئهم الهل البيت K حتى بعد استشهاد االمام 
عل����ي Q فقد بايع����وا  االمام الحس����ن Q الذي عين زيد ب����ن صوحان العبدي 
واليا عليها. وهكذا بقي التشيع في البحرين الى يومنا هذا ينبض بالوالء الهل 

.Kالبيت
موؤ�ص�صات ا�صامية ل�صيعة البحرين 

الحراك االس����المي الش����يعي واضح المعالم بيّن البصمات على الس����احة 
البحريني����ة ويتجس����د بتمي����ز الش����خصيات الش����يعية بالنش����اطات االجتماعية 
والسياس����ية هناك ,كذلك على صعيد المؤسسات االس����المية الشيعية,والتي 

منها :-
- ضريح صعصعة بن صوحان العبدي )الشاهد الحي ( في قرية عسكر .

- جام����ع االم����ام علي Q في المعامير /اسس����ه الوجيه الح����اج احمد بن 
حم����دان ابو دبس ,بتوجيه من الش����يخ عل����ي بن محمد بن عصفور , والش����يخ 

محمد بن جعفر ال سعيد .
- حس����ينية زينب الكبرى P)مأتم ال س����عيد (/قام بتأسس����يه المرحوم 

الحاج محمد بن علي بن حسن ال سعيد .
- مسجد الضامن /ومؤسسه الحاج سعيد بن عباس .

- ماتم السنابس في السنابس /ويديره االستاذ جعفر الشمروخ .
-  ح����وزة العلمين/في مدينة بوري, ويديرها الش����يخ احمد الش����يخ خلف 

ال عصفور.
- جمعية القران الكريم في جد حفص / ويديرها الشيخ حميد المادح.
- حوزة االمام الباقر Q في الباربار / ويديرها السيد جواد الوادعي. 

- حسينية القصاب في المنامة /ويديرها السيد علوي ابو غايب.
- حسينية الزينبية في المنامة /

- حس����ينية الش����يخ عبد الحس����ن ال طفل في جد حف����ص / ويديرها عبد 
الكريم احمد الفردان .

- مركزالمعرفة االسسالمية في المنامة /ويديره د.مسعود جهرمي. 
- جمعي����ة اهل البيت K ف����ي المحرق /ويديرها عب����د العظيم المهتدي 

البحراني. 
- مركز  الهدى للدراسات االسالمية في السنابس/ويديره الشيخ محمد 

صنقور.
- جمعية التوعية االسالمية في المنامة /بإدارة الشيخ سعيد النوري.

- جمعية الكورة الحسينية في قرية الكورة /بإدارة نادر المالح.
وتن�صط هذه الجمعيات في:

الحوزوي����ة،  والم����دارس  والحس����ينيات  المس����اجد  وترمي����م  بن����اء   -
والمستوصفات والمصحات الخيرية، ومس����اكن لاليتام والمستحقين وطالب 

الحوزات.
- تأس����يس مكتبات عامة، وطباعة الكتب والنشريات االسالمية بمختلف 
اللغ����ات، وعقد الن����دوات الثقافية ومعالج����ة االمور االجتماعية في االوس����اط 

االسالمية. كذلك المساهمة بالتدريس الحوزوي.
- االحتف����ال باف����راح الرس����ولN وعترت����ه الطاه����رةK، مواليده����م 
ووفياتهم، وبمناسبة العاشر من محرم الحرام خاصة، وإقامة مواكب العزاء.

�صخ�صيات �صيعية بحرينية 
- الشيخ عيسى قاسم / وهو من ابرز العلماء الشيعة هناك .

- الشيخ محمد السند /وهو من  ابرز رجال الدين البحرينيين,ويعد من 
الشخصيات العلمية البارزة واستاذ في الحوزة العلمية في النجف االشرف 

- الش����يخ عل����ي س����لمان /امين ع����ام جمعية الوف����اق الوطني االس����المية 
)الشيعية (

- الدكتور منصور الجمري /وهو معارض ,وابن المعارض الراحل الشيخ 
عبد االمير الجمري, ورئيس تحرير جريدة )الوسط( البحرينية .

- الشيخ احمد الشيخ خلف ال عصفور / مدير حوزة العلمين في بوري, 
- السيد جواد الوادعي /مدير حوزة االمام الباقر Q في بار بار .

 K الش����يخ عبد العظيم المهتدي البحراني / مدير جمعية اهل البيت -
في المحرق .

- الش����يخ محمد صنقور / مدير مركز الهدى للدراس����ات االس����المية قي 

السنابس.
اتباع اهل البيتK في البحرين والمظلومية

 ان تاريخ الش����يعة ف����ي البحرين تميّز بعطاء علم����ي وجهادي دائم، وتحد 
للرزاي����ا والمصائ����ب والنكب����ات الت����ي حلت به����ذه الب����الد وأهلها. فم����ن جهاد 

البحرينيين:
أنه����م قاموا باإلنق����الب على إدعاء وظلم الدول����ة القرمطية وأعلنوا الوالء 

لبغداد وللخليفة العباسي.
كم����ا كان����ت اإلنتفاض����ة البحرينيي����ة س����نة 1602 ضد االحت����الل االجنبي 
البرتغالي، والذي وصل به االستهتار بحق أهل البحرين ان يعين عليهم حاكما 

ال يعرف من العربية شيئا.
وحينما عمدت الس����لطات البريطانية س����نة 1869 إلى احضار عيس����ى بن 
عل����ي آل خليفة من قطر وقد أمّرته على البحرين عنوة ولمدة 54 س����نة مارس 
فيها أنواع االذالل ألهالي هذا البلد المظلوم ومن ذلك نظام )السخرة( الظالم 
واالثق����ال عليهم بدفع الضرائب. حتى وصل االم����ر بالبحرينيين الى ان يكونوا 
أج����راء في ممتلكاته����م. وكانت المعاناة وبدأ التح����رك البحريني غير الطائفي 

إلزالة ما حل بالبلد من ظلم.
ث����م كان����ت االنتفاض����ة الش����املة أله����ل البحري����ن س����نة 1994 م للمطالبة 
بالحقوق السياس����ية المتمثلة في تطبيق دستور 1973 للحفاظ على الحقوق في 
مختلف األصعدة وفي مقابل ذلك تمادى آل خليفة إضطهادا واضحا في مجال 
عدم توفير فرص العمل وللش����يعة خاصة، كذلك تجنيس البدو من سنة اليمن 
وس����ورية واالردن ومصر وباكس����تان وابعاد الكفاءات المس����لمة الشيعية عن أية 
مس����اهمة في مؤسس����ات الحكم، وخالل هذه االنتفاضة قدم الش����يعة ما يربو 
على االربعين بين شهيدة وشهيد، وتشهد البحرين هذه االيام ثورة ضد الظلم  
والفساد متمثلين بالنظام المتسلط على رقاب اهل البحرين عموما وعلى شيعة 
ال محم����د N والذين هم االكثري����ة الكاثرة من اهالي  ه����ذا البلد المظلوم , 
وليس ذلك االّ الن اولئك االكثرية هم من اتباع االسالم الحق ,اسالم  محمد 

.K وال بيته االطهار N
ان الس����لطات  المغتصب����ة للعرش في البحرين تش����ن هذه االي����ام  حملتها 
المس����عورة الطائفي����ة الناصبي����ة المغرض����ة, وبالتع����اون مع جي����ش المحتلين  

السعوديين بوجوههم الوهابية الكالحة .
ان ه����ذه الحملة ليس����ت هي االولى التي تتلطخ به����ا  ايادي الحاقدين  على 

محمد N واله الطاهرين K.بل سبقتها حمالت وحمالت.
فق����د هتك����ت البحرين من قب����ل ال خليفة وبالتع����اون مع الوهابي����ة ما بين 

1799-1802م, اذ تسلط بعدها الوهابيون على رقاب اهالي البحرين.
وآخ����ر حلقة من حلقات  حقدها االعمى كانت حملة )درع الجزيرة(,ذاك 
الدرع الذي لم يمنع عمن تس����موا ب����ه اال الخير والعدل واالنصاف ,ولم يحفظ 
فيه����م اال الغ����در والظل����م واالجح����اف بحق اه����ل الب����الد االصليي����ن  والغالبية 
العظمى فيها كونهم  ينادون بالحق والحرية منذ مئات السنين,ويقفون  بحزم 
للمطالبة بحقوقهم المهدورة ,ويقابلون اش����رس هجمات السلفيين المتسمين 
باالس����الم ,ال سعود ومن ساندهم , هذه الهجمات التي تتعذر بشتى االعذار 
,وتتمش����دق بمختل����ف االق����وال  وتلع����ب  ابش����ع االْ العيب  لتمش����ية مخططات 
س����يدتها الصهيونية,كل ذلك لتدم����ي عيون االيتام.. وتزيد م����ن انات الثكالى 
وآهات من ودعن الكثير من االباء واالخوة واالبناء الى ميادين الشهادة ودفاعا 
عن العرض والكرامة في بلد ابيّ َاصيل,كان اهله من الس����باقين لدعوة خاتم 

.Kوالتزموا بخط آله االخيار N االنبياء محمد

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

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

�ص��يعة البحرين تجّذر المواطنة  وناب�ص��ية الولء 
اعداد: هيأة التحرير

ان هذه الحملة لي�صت هي الولى التي تتلطخ بها  ايادي 
الحاقدين  على محمد N واله الطاهرين K.بل �صبقتها 
حم��ات وحم��ات. فق��د هتك��ت البحري��ن م��ن قبل ال 
خليف��ة وبالتعاون مع الوهابية ما بين 1799-1802م، 
اذ ت�صلط بعدها الوهابيون على رقاب اهالي البحرين.

ميدان الشهداء الذي طالته يد احلقد الوهابية

جموع من املتظاهرين الشيعة ومنهم جمع من رجال الدينشهيد مضرج بدماء احلرية

سماحة الشيخ محمد السند االستاذ في احلوزة العلمية

الشيخ عيسى قاسم احد علماء البحرين احد ضحايا ضرب املتظاهرين

الطفل املقتول بيد القوات البحرينية

الشيخ حسني جناتيمشهد ضرب وتصوير احد املتظاهرين

السيد عبد اهلل الغريفي

تظاهرة نسوية في ميدان اللؤلؤة

خارطة دولة البحرين



والدة اإلمام املهديQ فوق الشبهات

املالمح املميزة ل�صفات الإمام املنتظر
وقد ورد في صفة المهديQ: أن لونه 
ل���ون النب���يN, أبيض مش���رب بحمرة, 
وجس���مه كأجس���ام أبناء يعقوبQ, وقد 
كان بنو ابراهيم معروفين بكمال االجسام 
وجم���ال الوجوه, ومعن���اه أن صفات النبي

N, وصف���ات ابراهي���مQ: ظاه���رة في 
.Qالمهدي

وكان اإلم���ام عل���ي ب���ن موس���ى الرضا
Q قد تح���دث عن نموذج آخر حول منظر 
اإلم���امQ وهيئته في الس���ن والش���كل بما 
رواه أبو الصلت الهروي, قال: قلت للرضا
Q: )ما عالمات القائم منكم إذا خرج؟

ق���ال: عالمته أن يكون ش���يخ الس���ن, 
ش���اب المنظ���ر, حت���ى أن الناظ���ر إالي���ه 
ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها, وإن من 
عالماته أن ال يهرم بم���رور األيام والليالي 

حتى يأتي أجله(.
وكان اإلم���ام جعف���ر الص���ادقQ ق���د 
أوض���ح صفة اإلمام في عم���ره, فقال: )لو 
ق���د قام القائم ألنك���ره الناس, ألنه يرجع 

إليهم شاباً موفقًا(.
وف���ي رواية أخرى ع���ن اإلمام الصادق

Q يتحدث فيها ع���ن محنة الناس, وهم 
يفجأون بشبابية اإلمام, قال: )وإن أعظم 
البلي���ة أن يخ���رج إليهم صاحبهم ش���ابًا, 

وهم يحسبونه شيخاً كبيرًا(.
وم���ن االحادي���ث ما يفصل في الش���كل 
والصف���ة, فمم���ا روي ع���ن اإلم���ام محمد 
الباق���رQ عن أبي���ه عن جده, ق���ال: قال 
أمي���ر المؤمني���نQ وه���و عل���ى المنب���ر: 
)يخ���رج رجل م���ن ولدي في آخ���ر الزمان: 
أبي���ض الل���ون, مش���رب بحم���رة, مب���دح 
البطن, عريض الفخذين, عظيم مشاش 
المنكبين, بظهره ش���امتان, ش���امة على 
لون جلده, وش���امة على ش���به شامة النبي

.N
وف���ي رواي���ة حم���ران ب���ن أعي���ن ف���ي 
صفة القائ���م, أن اإلم���ام الباقرQ قال: 
)ذاك المش���رب حمرة, الغائ���ر العينين, 
المش���رف الحاجبي���ن, العري���ض ما بين 
المنكبين, برأس���ه ح���زاز, وبوجهه أثر, 

رحم اهلل موسى(.
ه���ذه هي مالم���ح اإلم���ام المنتظر في 
الرواي���ات واألحاديث قب���ل أن يولد, وهي 
تتحدث ع���ن صفته عند الظهور المبارك, 
أم���ا مالمح���ه بع���د والدت���ه مش���اهدة من 
قب���ل أولي���اء اهلل المؤتمني���ن مم���ن عاصر 
أب���اه اإلم���ام الحس���ن العس���كري, ومم���ن 
أح���داث  واك���ب  وعم���ن  عيان���ًا,  ش���اهده 
الغيب���ة الصغ���رى, فتتح���دث ع���ن ذل���ك 
روايات أخ���رى, فيها غناء عن التكهن في 
مالمح���ه, فلدى ص���الة اإلم���ام المنتظر 
عل���ى جثم���ان أبي���ه, ج���اءت الصف���ة عنه 
كاآلت���ي: )فخ���رج صب���ي بوجهه س���مرة, 

بشعره قطط, بأسنانه تفليج(.
والش���عر القطط هو الش���عر المجعد, 
وتفلي���ج االس���نان تباعد بعضه���ا عن بعض 
 ,Nنسبيًا, وهي صفة ألسنان رسول اهلل

كما ذكر المؤرخون.
هذا وقد اجتمع إلى أبيه اإلمام الحسن 

العسكريQ من أصحابه الثقات طائفة, 
وفي مجلس���ه أربعون رجاًل جاؤوا ليس���ألوه 
عن اإلم���ام المهديQ, فأخرجه إليهم, 
قالوا: )فإذا غالم كأنه قطعة قمر, أش���به 

الناس بأبي محمد(.
الحس���ن  اإلم���ام  أب���اه  بذل���ك  يعن���ون 

.Qالعسكري
وسأل احمد بن اسحق, وأمره بالوثاقة 
 Qمع���روف, اإلم���ام الحس���ن العس���كري

قائاًل: )... فمن اإلمام والخليفة بعدك؟
فنه���ض )اإلمام الحس���ن العس���كري( 
مس���رعاً فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه 
غ���الم, كأن وجهه القم���ر ليلة البدر, من 

أبناء ثالث سنين...(.
وفي س���ؤال يعقوب بن منقوش لالمام 
الحس���ن العس���كريQ: )ي���ا س���يدي: من 

صاحب هذا األمر؟
فقال: ارفع الستر!!

فرفعت���ه, فخرج إلينا غالم خماس���ي 
ل���ه عش���ر أو ثم���ان أو نح���و ذل���ك, واضح 
الجبين, ابيض الوج���ه, دري المقتلين, 
ش���تن الكفي���ن, معط���وف الركبتين, في 

خده األيمن خال, وفي راسه ذؤابة...(.
ب���دري  العال���م_  _واهلل  والم���راد 

المقلتين: أنهما يتألآلن.
وش���تن الكفين: أنهما قويان ش���ديدان 

مفتوالن.
ومعط���وف الركبتي���ن: كناية عن عظم 

الركبتين وتقدمهما.
والذؤابة: ما ضفر من ش���عر الرأس, 

ف���كأن الم���راد أن ش���عرهQ كان مضفوراً 
آنذاك.

وه���و خماس���ي: أي أن طول���ه خمس���ة 
أشبار.

وقد تحدث أبو عمرو عثمان بن س���عيد 
الوكيل األول لصاحب األمرQ, عن صفة 
اإلمامQ في الخلق حينما س���أله عبد اهلل 
ب���ن جعفر بحض���ور أحمد بن اس���حق: هل 
رأي���ت ابن أب���ي محم���د الذي ه���و صاحب 
الزم���انQ؟ قال: ق���د رأيت���هQ, وعنقه 
هك���ذا؟ )وأش���ار بي���ده( يري���د أنه���ا أغلظ 

الرقاب حسناً وتمامًا(
وه���و يعن���ي بذل���ك _واهلل العالم_ أنه 

بالغ مبالغ الرجال في الخلقة.
وس���ئل الوكيل الثاني لصاح���ب األمر: 
محم���د ب���ن عثم���ان ب���ن س���عيد ع���ن رؤية 
صاحب األم���ر, قال: نع���م, وآخر عهدي 
ب���ه عند بيت اهلل الح���رام, وهوQ يقول: 

)اللهم أنجز لي ما وعدتني(.
وق���ال محم���د ب���ن عثم���ان بن س���عيد: 
ورأيته متعلقاً بأس���تار الكعبة في المستجار 

وهو يقول: )اللهم انتقم لي من أعدائك(.
ولع���ل خي���ر م���ا نختتم ب���ه الق���ول عن 
صفته: ما تحدث به امير المؤمنينQ عن 
مالمحه حينما سأله عمر بن الخطاب عن 

ذلك, فقال:
)ه���و ش���اب مرب���وع, حس���ن الوجه, 
حسن الشعر, يسيل ش���عره على منكبيه, 
ويعلو نور وجهه س���واد لحيته وراسه, بأبي 

ابن خيرة االماء(.

  Hوينقل عن الس���يد الطباطبائي 
ان���ه كان دؤوب���ا في وصيت���ه لتالميذه:  
)كل واحد منكم لما يتوس���د الوس���ادة 
يومي���ا ف���ي اللي���ل يتذكر م���ا عمله في 
النه���ار ف���ان كان خي���را يس���تزيد وال 
يكتف���ي، واذا كان العك���س فعلي���ه ان 

يستغفر اهلل ويتوب(. 
ج- ايجاد القدوة الصالحة:

فاّن االنسان عندما يريد ان يحسّن 
اخالق���ه وس���لوكه وعالقات���ه وطريقة 
معاملته لالخرين فال بدّ ان يكون لديه 
برنام���ج م���ا ليس���ير علي���ه، وان تكون 
له أس���وة وق���دوة يحتذي ب���ه ويتبعه ، 
فالذي يس���عى لتطوير المجتمع فكريا 
وس���لوكيا ال بدّ ان تكون لديه عالقة مع 

امام او مع حجة، وبتعبير اخر البدّ ان 
يكون ه���ذا اإلمام Q كالضوء التباعه 
يس���يرون باتجاهه وعلى اساس قبوله 
ورفض���ه لما يقوم به ه���ؤالء االتباع في 

هذه الحياة.
ه���ذا على الصعيد العام، اما على 
الصعي���د الخ���اص فالب���د ان يكون لنا 
ق���دوة ممن حولن���ا، كأن يكون مرجعا 
أوعالم���ا كبي���را, فم���ن الطبيع���ي ان 
االنس���ان ينظر الى حركات وس���كنات 
تل���ك الش���خصيّة ليتعلم من���ه، ويتخذ 

منه قدوة له.
د- الح���رص عل���ى تربي���ة االبناء 

التربية الرسالية:
حين يضع االب الرسالي في ذهنه 

حقيق���ة انه لو ل���م يدرك دول���ة االمام 
المهديQ ليكون ناصرا له فلعل اوالده 
س���يدركونه، وه���ذا مدع���اة الن يكون 
حريصا على اختيار الزوجة الصالحة 
والواعي���ة لينج���ب اوالدا يوليهم تربية 
ايماني���ة واعية ف���ي كل مراح���ل النمو 
م���ن الطفول���ة وحتى البل���وغ، وخاصة 
مرحلة الطفولة مصداقا للحقيقة التي 
تق���ول: ان الوضع الروحي والس���لوكي 
والخلقي للناس ف���ي كل عصر انما هو 
حصيلةالبذور التي نثرت في ادمغتهم 
اي���ام الطفولة، وبذلك يكون كل منهم 
مؤه���ال الن يك���ون جندي���ا م���ن جنود 

 .Qاالمام

وقد يس���أل  سائل أو يدّعي مدّع بأن المقصود من االية 
الكريم���ة هو :اتمام النور بالحج���ج والبراهين الحقة التي 

تدل على أحقية اإلسالم برحاب بقية االديان .
فيأتي السؤال:الم يكن اإلسالم واضح البراهين برحاب 
غي���ره من االدي���ان .وهل كان���ت احقيته ناقصة  ف���ي يوم من 
االيام حتى يأتي هذا االحتمال؟ فان احقية اإلسالم متحققة 
منذ بداي���ة الظهور ...فليس المقصود اذن ااّلما اش���رنا اليه  
وه���و ان اتمام الدين على جميع ارجاء الكون  لن يتم إال على 

 Qيد  اإلمام الحجة المهدي بن الحسن العسكري
2- من لم يعرف امامه مات  ميتة جاهلية .

قال رس���ول اهلل N)من مات ولم يعرف امام زمانه مات 
ميتة جاهلية(يدل الحديث دالل���ة صريحة على وجود اإلمام 
ف���ي كل زمان ...واال فكيف يطالب تعالى عباده بمعرفة  امام 

غير موجود في هذا الكون , سواء كان حاضرا أو غائباً.
وقد يش���كل البعض هنا ويقول :-هاتوا الدليل على وجود 
امام مولود ,فنقول : هنا ياتي حديث الثقلين جوابا واضحا  
على هذا االش���كال ).. ولن يفترقا حت���ى يردا علي الحوض( 

أي إلى يوم القيامة.
وقد يستشكل مستشكل اخر فيقول :ما الفائدة من وجود 
امام غائب, فنحن النس���تفيد م���ن كنز وهو في غرفة اوصد 

بابها ..؟
وهنا نذكر ق���ول االئمة الهداةKمن ان الفائدة حاصلة 
بوجود اإلمامQاي اننا نس���تفيد منه كما يستفيد الكون من  
وجود الشمس وهي خلف السحاب ..اي وان كان هذا السحاب 
مانع���اً من رؤية الش���مس إال انه���ا لم تخل م���ن الفائدة, وال 

يمكن الحد أن ينكر فائدة الشمس.
3_ ان االمام موجود

وهناك احاديث متعددة مستفيضة ذكرتها كتب الحديث 
.. Qمثل كتاب )الكافي( تدل على وجوده

وانه  اذا خلت االرض من اإلمام لساخت بأهلها ..فوجوده 
حافظ لها .

يقول النبي االكرم محمدN)النجوم امن الهل الس���ماء 
واهل بيتي امان الهل االرض(. وان لهذا جذورا قرانية,حيث 

بَهُمْ وَأَنتَ فِيِهمْ(. يقول تعالى )وَمَا َكاَن اهلّلُ لِيُعَذِّ
اذن وج���ود النب���يN يمن���ع  م���ن ج���ود الع���ذاب عل���ى 
البش���رية,واذا امكن ذلك من وجود النب���ي Nامكن أيضاً 

في حق عترتهK,فانهم السبب في منع نزول البالء.
وبعد ان ش���رح المحاضر عناص���ر محاضرته  تطرق إلى 

موضوع تقوية الصلة باالمامQ فقال :
ولكن كيف لفكرة اإلمام المهدي Qان تترك اثارها على 
س���لوكنا نحن,ثم بيّن ان ذل���ك يكون بانتظ���ار الفرج ..وهو 
االس���تعداد الفعلي بالعمل الجاد والصال���ح ,وتهيئة االجواء 
المناسبة لظهور امامنا وسيدناQ,  ومن ذلك دفع الصدقة 
عنه Q,والدعاء ل���هQ :كالدعاء المعروف )اللهم عرّفني 
نفس���ك, فان���ك ان ل���م تعرفني نفس���ك  لم اع���رف نبيك, 
اللهم عرفني رس���ولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف 
حجتك, اللهم عرفن���ي حجتك فانك ان لم تعرفني  حجتك  

ضللت عنك(أو الدعاء لهQاول كل صباح:-
كما ورد في )الكافي( الجزء االول منه .ان االمام الصادق 

Qقال )اذا ادركت زمان الغيبة فاقرأ بها هذا الدعاء(:-
)اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى 
ابائ���ه في هذا الس���اعة وفي كل س���اعة ولي���ا وحافظا وقائدا 
وناص���را ودليال وعينا ,حتى تس���كنه ارض���ك طوعا وتمتعه 

فيها طويال برحمتك يا أرحم الراحمين(.
ه���ذا وتجدر اإلش���ارة إلى ان في مكتبة مركز الدرس���ات 
التخصصي���ة -الصوتي���ة- مجموعة كبيرة م���ن محاضرات 
الس���ادة العلماء الفضالء تتناول ابعاداً متعددة ومتنوعة من 
العقي���دة المهدوية، وه���ي متاحة للقراء الك���رام عن طريق 

اإلنترنت -على  الرابط التالي:
htm.1-www.m-mahdi.com/soundlib/index1
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اإذن نحن نق��ول اإن هذه القاعدة 
لي�ص لها اأ�صا�ص عندنا ول نلتزم بها 
حتى يلزمنا الخ�ص��م به��ا ويحملنا 

النتائج المتفرعة عليها.
ثاني����ا: إذا انتهين����ا إلى أن ه����ذه القاعدة غير 
ملزم����ة لنا وأننا ال نقول بها فهل ي����ا ترى أن القوم 
يقولون بها أو سيضطرون للقول بها ألجل أن يثبتوا 
ع����دم والدة اإلم����ام المه����دي Q حقيق����ة انني لم 
أطل����ع من خالل متابعاتي المحدودة على من يقول 
بذل����ك, ولكن ال����ذي دعان����ي للقول ه����و أن هناك 
أكث����ر من حوار وق����ع بيني وبين بع����ض المحاورين 
م����ن المذاه����ب األخ����رى كان����وا يصرون في����ه على 
ه����ذه القاعدة ويستش����هدون لها بم����وارد متعددة, 
وهن����ا نق����ول إذا كان وال بد من الق����ول: فأنتم أول 
م����ن يُل����زَم بالقاع����دة ونتائجه����ا فه����ذه مذاهبكم 
األربع����ة ت����دل على االخت����الف, بل ه����ي قبل هذا 
التحدي����د تتج����اوز العش����رات, م����ن قبي����ل مذهب 
س����فيان الثوري, وس����فيان ب����ن عيينة, والحس����ن 
البص����ري, واألوزاع����ي, واب����ن جري����ر الطبري, 
وداود بن علي الظاهري, والليث بن سعد, وعمر 
بن عبد العزيز, واألعمش, والش����عبي, وغيرها 
م����ن المذاه����ب األخرى، بل ومذه����ب ابن تيمية, 
وتلميذه ابن القيم, ومحمد بن عبد الوهاب الذي 
تفرع علي����ه المذهب الوهابي إن لم نقل الدين كما 
تن����ص على ذلك عبارة واضح����ة موجودة في كتاب 
)الدرر الس����نية في األجوب����ة النجدية( حيث يوجد 
ف����ي الجزء األول من هذا الكتاب صفحة 314كتاب 
العقائد هذا القول )الحمد هلل رب العالمين نشهد 

ونحن علماء مكة الواضعون خطوطنا وأختامنا في 
ه����ذا الرقيم أن ه����ذا الدين الذي قام بها الش����يخ 
محم����د بن عبد الوهاب رحمه اهلل تعالى ودعا إليه 
امام المس����لمين س����عود بن عبد العزيز من توحيد 
اهلل ونف����ي الش����رك أنه هو الحق الذي ال ش����ك فيه 
وال ريب وأنما وقع في مكة والمدينة ومصر والشام 
وغيره����ا م����ن الب����الد إل����ى اآلن من أنواع الش����رك 
المذكورة ف����ي هذا الكتاب أنه الكف����ر المبيح للدم 
والم����ال والموجب للخلود في الن����ار ومن لم يدخل 
في ه����ذا الدي����ن ويعم����ل به ويوال����ي اهل����ه ويعادي 
أع����داءه فهو عندنا كافر باهلل واليوم اآلخر وواجب 
على أمام المس����لمين جهاده وقتاله حتى يتوب إلى 

اهلل مما هو عليه ويعمل بهذا الدين(

فه����ذا النص الذي يصرح ب����ان ما عليه محمد 
بن عبد الوهاب وأتباعه هو دين جديدٌ وأن ما كان 
عليه المس����لمون س����ابقاً كفر مبيح لل����دم. أال يعني 
أن ه����ذا اخت����الف كبير يوجب س����قوط الدين لمن 
يلتزم بهذه القاعدة ويتّخذ منها حجة في إس����قاط 
ما يعتق����ده غيره, أوال تكون ه����ذه القاعدة أول ما 
تس����قط دين م����ن يعتقد به����ا ويريد ان يل����زم غيره 

بنتائجها؟.
والت����ي  نذكره����ا  أن  يمك����ن  الت����ي  والم����وارد 

وق����ع فيه����ا االخت����الف بي����ن المذاهب االس����المية 
ف����ي األص����ول فضال عن الف����روع ال تق����ف عند حد 
االحص����اء لكثرتها ونذكر منها على س����بيل المثال 
ال الحص����ر لنس����تخلص نتيجة واح����دة مفادها أن 
م����ن يريد أن يلزم غيره بقاع����دة أن االختالف في 
التفاصي����ل يوج����ب االختالف في االص����ل ال بد أن 
يلت����زم هو بها أواًل, وبع����د ذلك يتحدث عن عقائد 
غي����ره, وانه ل����و التزم بها فال ش����ك أنه يخرج عن 
الدين وال يبقى له ش����يء من العقيدة, إذ هو يرى 
أن كل أم����ر يقع اختالف ف����ي تفاصيله يكون أصله 
باط����ال وال واقع له وإن أكث����ر ما وقع فيه االختالف 
هو األصول عند من يريدون الزامنا بهذه القاعدة. 
وم����ن بي����ن الم����وارد الكثي����رة الت����ي وق����ع فيه 

االختالف بح����ث التوحيد واألس����ماء والصفات بل 
وان نف����س الق����رآن قد وقع فيه اخت����الف, فعقيدة 
المس����لمين بالق����رآن أن����ه كت����اب اهلل المن����زل من 
الس����ماء وه����ذا مما ال ش����ك فيه وف����ي ثبوته، لكنه 
قد وق����ع اختالف كبير جدا في حقيقة القرآن فهل 
ي����ا ترى يك����ون القرآن والعياذ باهلل أمرا من نس����ج 
الوه����م والخي����ال وال واقع ل����ه أم ان الق����ول يختلف 

هنا؟
وأذك����ر هن����ا االختالف����ات الت����ي وقع����ت بي����ن 

المسلمين وفي القرآن فقط ومن كتاب واحد فقط 
لن����ر عظم المأس����اة وكبره����ا على من يلت����زم بهذه 

القاعدة. 
يقول علي بن اس����ماعيل األشعري، المعروف 
بأبي الحس����ن االش����عري والمتوفي س����نة 324ه�، 
وهو مؤس����س مذهب االش����اعرة ف����ي االصول، في 

كتابه المشهور )مقاالت اإلسالميين(:
الق����ول في الق����رآن، ق����ال محمد بن ش����جاع 
وم����ن وافق����ه أن الق����رآن كالم اهلل وأن����ه محدث، 
وق����ال زهير األث����ري أن الق����رآن كالم اهلل محدث 
غير مخل����وق، وقال زرقان عن معم����ر ال خالق وال 
مخلوق، وق����ال ثمامة بن أش����رس النمري إن كان 
اهلل ابت����دأه فهو مخل����وق وإن كان فعل الطبيعة فهو 

خال����ق وال مخل����وق، وق����ال عبد اهلل ب����ن كالب إن 
كالم اهلل صف����ة ل����ه قائمة ب����ه وأنه قدي����م بكالمه 
وأن كالمه قائم ب����ه كما أن العلم والقدرة قائمتان 
به, وقال ابن الماجش����ون إن نصف القرآن مخلوق 
ونصفه غير مخلوق, وحكي عن محمد بن ش����جاع 
أن فرقة قال����ت أن القرآن هو الخال����ق, وأن فرقة 
قالت هو بعضه, وقالت فرقة هو أزلي قائم باهلل.
واختلف����وا ف����ي كالم اهلل س����بحانه هل يس����مع 
أم ال يس����مع فقال قائل����ون: ليس يس����مع كالم اهلل 

إال بمعناه, وإنما نس����معه متلواً أي نس����مع تالوته.
وق����ال قائ����ل ال نس����مع كالم اهلل بأس����ماعنا وإنم����ا 
نس����مع في الحقيقة الش����يء المتكلم, وقال قائلون 
المس����موع هو الكالم في الحقيق����ة إذا كان متلوًا, 
وقال قائلون ال مسموع إال الصوت وكالم اهلل يسمع 

ألنه صوت .
واختلف القائل����ون بأن القرآن مخلوق، ما هو 
وكيف يوجد، فقال قائلون هو جس����م من األجسام 
ومح����ال أن يكون عرض����ًا, وقال قائل����ون أن كالم 
الخلق ع����رض وهو فعل اهلل وقراءت����ي هي حركتي 
وهي غي����ر القرآن ، وقال ابن الراوندي إنه س����مع 
أه����ل هذه المقالة يزعمون أن����ه كالم في الجو وأن 
الق����ارئ يزي����ل مانع����ه بقراءته .وحك����ى زرقان عن 

بعضه����م أنه كان يق����ول إن القرآن جس����م وهو فعل 
اهلل وق����ال قائلون منهم ابن الراوندي القرآن معنا 
م����ن المعان����ي خلق����ه اهلل لي����س بجس����م وال عرض 
،وقال جعفر بن مبش����ر واختل����ف الذين زعموا أن 
كالم اهلل سبحانه جسم، وذكر األشعري طوائف 
كثي����رة وأق����واالً في من يذه����ب إلى ه����ذا القول ثم 
ذك����ر أق����وال من ق����ال إن الق����رآن ليس بجس����م وال 
عرض،وأق����وال من قال بأنه ع����رض إلى أن يقول 
واختلف����وا في الكالم هل يبق����ى أم ال، وذكر اقواال 

كثي����رة ف����ي ذل����ك، ثم بق����ي يع����دد أق����واال وأقواالً 
واختالف����ات واختالف����ات قد ال نبال����غ إذا قلنا إنها 

تناهز المئة أو األكثر. 
وليس األش����عري الوحيد ممن ذكر اختالفات 
االس����الميين في حقيق����ة القرآن ب����ل ان ابن حزم 
ذكر ذلك في )الفصل في الملل(، وذكرها كذلك 
عب����د القاه����ر البغدادي ف����ي )الفرق بي����ن الفرق( 
والشهرس����تاني في )المل����ل والنح����ل( والرازي في 

)التفسير الكبير( وغيرهم كثيرون.
فه����ذا نق����ل لالختالف����ات بين المس����لمين في 
حقيقة واحدة يجمع الجميع على أنها موجودة وهم 
يقدس����ونها ويحترمونه����ا ويعظمونها أش����د تعظيم 
ويجعلونها المصدر األول في التشريع وال يسمحون 

بالتج����اوز عليها أو اإلس����تهانة بها أو االس����تخفاف 
منها رغم كثرة األقوال واالختالفات في تفاصيلها 

والتي ذكرنا بعضاً منها.
فه����ل يا ترى تبقى القاع����دة المذكورة أم أنها 
أعدت ألجل الش����يعة فقط, وألج����ل االنتقاص من 
عقائدهم, فإذا ما وصل الكالم في هذه القاعدة 
إلى الحدي����ث عما يعتقده القوم قال����وا هذه قاعدة 
باطلة ال يجوز القول بها ألنها تهدم الدين وتنس����ف 

القرآن .
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المحا�صرة المهدوية
وجود �صاحب الزمانQ وتقوية ال�صلة به

ن�صهد ونحن علماء مكة الوا�صعون خطوطنا واأختامنا يف هذا الرقيم اأن هذا الدين الذي قام بها ال�صيخ حممد بن عبد الوهاب رحمه 
اهلل تعاىل ودعا اإليه امام امل�صلمني �صعود بن عبد العزيز من توحيد اهلل ونفي ال�صرك اأنه هو احلق الذي ل �صك فيه ول ريب واأمنا وقع 
يف مكة واملدينة وم�صر وال�صام وغريها من البالد اإىل الآن من اأنواع ال�صرك املذكورة يف هذا الكتاب اأنه الكفر املبيح للدم واملال 

المام احلجةQ وتربيتنا لنف�صنا



�صنعاء
* ع���ن محمد بن س���نان, عن عبي���د بن زرارة 
قال: ذكر عند ابي عبد اهللQ السفياني فقال: انى 

يخرج ذلك, ولم يخرج كاسر عينه بصنعاء.
* عن جابر عن ابي جعفر Q قال: إذا ظهر االبقع 
مع قوم ذوي اجس����ام فتكون بينهم ملحمة عظيمة, ثم 
يظهر االخ����وص الس����فياني المعلون فيقاتله����م جميعا 
فيظهر عليهما جميعا, ثم يسير اليهم منصور اليماني 

من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة 
* ع���ن امير المؤمنينQ في تس���مية اصحاب 
اإلم���ام المه���دي Q قال: ومن صنع���اء الفياض بن 

ضرار بن ثروان وميسرة بن غندر بن المبارك.
* ع���ن أب���ي بصي���ر ع���ن الصادقQ ف���ي عدة 

اصحاب اإلمامQ قال: من صنعاء رجالن.

طبرية
طبري���ة: مدينة عل���ى بحيرة طبري���ة, يجتازها 
نهر االردن بقرب دمشق بينها ثالثة ايام مطلة على 

البحيرة وجبل.
* عن عبد اهلل بن س���نان قال: سمعت ابا عبد 
اهللQ يق���ول: كانت عصى موس���ى Q قضيب آس 
م���ن غرس الجنة, ات���اه بها جبرائي���لQ لما توجه 
تلقاء مدين وه���ي وتابوت آدم في بحيرة طبرية ولن 

.Qيبليا ولن يتغيرا حتى يخرجها القائم إذا قام
* ع���ن لي���ث, عم���ن حدثه, ع���ن تبي���ع قال: 
إذا كان���ت ه���دة بالش���ام قب���ل البيداء, ف���ال بيداء 
وال س���فياني, ق���ال اللي���ث: كان���ت اله���دة بطبري���ة 
فاستيقظت لها بالفسطاط وتخلع لها اجنحة, فاذا 

هي ليلة طبرية.
* ع����ن أمي����ر المؤمنينQ في تس����مية اصحاب 
اإلمام المهدي Q قال: ومن الطبرية معاذ بن معاذ.

ال�صعيد
* ع���ن النب���يN: تظه���ر ام���رأة يق���ال له���ا: 
س���عيدة, مع لحية وس���بال _مثل الرجال_ تأتي من 

الصعيد في مائتي ألف عنان, وتسير إلى العراق 
* ع���ن أمي���ر المؤمني���ن Q ق���ال: تظه���ر في 
الصعي���د امراة يقال لها س���عيدة ولها لحية وس���بال. 
تظهر في ثمانين الف, واكثر اتباعها من بني تميم 
فتس���ير إل���ى ان تبلغ العراق وتنح���در إلى الرحبة ثم 
إل���ى االنبار, وتصي���ر إلى موضع يقال ل���ه القنطرة 
العتيقة, فيقتل بها مقتلة عظيمة, وينش���ر لها على 

شاطيء دجلة اربعمائة علم احمر عند الزوراء .
* ع���ن امي���ر المؤمنينQ من خطب���ة اللؤلؤية 
وفيها تعين اصحاب اإلمام المهديQ قال: رجالن 

من الصعيد.

هو السيد رضا بن السيد محمد بن السيد هاشم الموسوي المعروف بالهندي، ولد 
في النجف االش���رف 1290ه� ,اشتهر بالصالح والتقوى، درس العلوم والفقه واالصول 
عل���ى يد الكثير من العلماء ,كان ش���يخ االدباء ومن العلم���اء المعروفين, توفي 1362ه� 

ودفن في محلة الحويش في النجف االشرف.
كان الس���يد رضا من االعالم الذين ردوا على قصيدة االلوس���ي والتي يس���تبعد فيها 

وجود االمام المهدي Q وغيبته، فكانت قصيدته روعة في النظم واالبداع ومطلعها :

بين���ا احمد ب���ن اس���حاق االش���عري يتأمل 
أفكاره, اس���توقفه س���ؤال لطالما كان يدور في 
ذهن���ه اال وه���و:  م���ن   الخلف بعد اب���ي محمّد 

 .Qالحسن العسكري
وبإق���دام المؤم���ن ذه���ب إل���ى  دار م���واله 
ليس���أله-ولكن وقب���ل ان يهم بالس���ؤال,  حتى  

قال له ابو محمدQ مبتدئا. 
)يا أحمد بن اسحاق ان اهلل تبارك وتعالى 
لم يخ���ل االرض منذ خل���ق آدمQ-وال يخليها 
إلى ان تقوم الس���اعة من حجة هلل على خلقه, 

به يدفع البالء عن اهل االرض.(
فاطم���ع ذل���ك الجواب ابن اس���حاق في ان 

: Q يسأل مواله
يا ابن رسول اهللN فمن اإلمام والخليفة 
بعدك؟ وما ان سمع اإلمامQ سؤال ابن اسحق 
حت���ى نهضQ فدخل البيت ليخرج على عاتقه 
غالم���ا كأن وجهه القمر ليل���ة البدر, من ابناء 

 :Qثالث سنين,  وقال
)ي���ا احمد لوال كرامتك عل���ى اهلل عز وجل 

وعلى حججه م���ا عرضت عليك ابني هذا, انه 
سمي رسول اهللN وكنيه, الذي يمأل االرض 
قس���طا وعدال كم���ا ملئت ج���ورا وظلم���ا... مثله 
ف���ي هذه االم���ة مثل الخض���رQ ومثله مثل ذي 

القرنين(. 
فاستزاد ابن اسحاق من السؤال وقال: 

ي���ا موالي فه���ل من عالم���ة يطمئ���ن اليها 
قلبي؟ 

فنطق الغالم بلسان عربي فصيح وقال: 
)ان���ا بقي���ة اهلل ف���ي ارض���ه والمنتق���م من 
اعدائ���ه, فال تطلب اث���را بعد عين يا احمد بن 

اسحاق(.
فخ���رج احمد من بيت االمامQ مس���رورا 
فرحا, ألنه عرف االمامQ الذي يخلف مواله 
الحس���ن العس���كريQ, اال وهو اإلمام الثاني 
 ،Qعش���ر الحجة بن الحس���ن اإلمام المهدي

بقية اهلل في ارضه.  

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديثين الش��ريفين ليبقى لك )7( حروف مكونة كلمة السر، 
وه��ي اس��م احدى فرق الزيدية التي تخرج ضد االم��ام Q فيعمل على تصفيتهم ,جاء عن 

:Q امير المؤمنين
)ولو – قد – قام – قائمنا – لذهبت – الشحناء – من قلوب – العباد (.

وع��ن الباق��ر Q: ) لو – بقيت – االرض – يوماً – بال – امام – منا – لس��اخت 
– بأهلها (

ابحث عن الكلمة ال�صائعة

محمّد حسن عبد

حيدر الجبوري

ابوذيات مهدوية

يالمنتظــــر ننتظــــر طال الصبــــر المتــــــه
وعدانه كثــــره، بحجيها للمحــــب المتـــــه
جــــرد البتــــار والـبــــس للحــــــــرب المتـــــــــه

***
واطلــــب ابثارات جــــدك والجمــــــل وامـــــــه
واَكصد الــــوادي الغري صــــِل بالجمع وامـه
َكال النـبــــي امتـــــــي اشــــرف واجـــــــل امـــــه

***
تشــــتت جمعهه وبيدك ياألمل لمــــــتـــه

كاظم جبرينموال مهدوي

وحج��ه م�ص��ند  ال��ف  الظه��وره 
وبن�ص��ف �ص��عبان ال��ه عم��ره وحج��ه
وحج��ه وم�ص��لح  وقائ��م  ام��ام 
الغا�ص��ريه ط��ف  ث��ار  وياخ��ذ 
* * * * * * * * * * * * * * * *
وعم��ره �ص��كت  النا�ص��بة  ابوج��وده 
وبن�ص��ف �ص��عبان ال��ه حج��ه وعم��ره
وعم��ره واهلل،  المجتم��ع  ت��اه 
الم�ص��يه به��اي  للقائ��م  ب�ص��اله 

انا بقية اهلل يف ار�صه
ق�صةق�صرية 

�صاعر يرد على �صبهة:املواقع اجلغرافية للحركة املهدوية

ال�صيد ر�صا الهندي روايات، اأخبار، اآثار تدلنا على معامل احلركة اللهية للثورة املهدوية

والفك������ر المب����رح  الش����وق  يم��ثل����ك 
ول����و غب����ت عني ال����ف عام ف����ان لي
ت����راك بكل الن����اس عين����ي فلم يكن
وم����ا انت اال الش����مس ين����أى محلها
تم����ادى زم����ان البع����د وامت����د ليل���ه
ول����و ل����م تعللن����ي بوع����دك ل����م يك��ن
وش���������دة ضي����ق  كل  عقب����ى  ولك����ن 
وان زم����ان الظل����م ان ط����ال ليل��������ه
ويطوى بس����اط الجور في عدل سيد
هو القائم المه����دي ذو الوطاة التي
ه����و الغائ����ب المأم����ول ي����وم ظه��وره
ه����و ابن االم����ام العس����كري محم���د
كذا م����ا ورى عن����ه الفريقان مجمال
فأخباره����م عن����ه ب��������ذاك كث������يرة
ومول����ده ن����ور ب����ه يش����رق اله����������دى
فيا س����ائال عن شأنه اس����مع مقال��ة
ك����ون خلق��������������ه ان اهلل  ت����در  ال����م 

فال حج����ب تخفيك عني وال س����تر
رجاء وص����ال ليس يقطع����ه الدهر
ليخل����و  رب����ع من����ك او مهم����ة قف�ر
ويش����رق من انوارها الب����ر والبحر
وما ابصرت عين����ي محياك يا بدر
ليألف قلبي في تباع����دك الصب���ر
رخ����اء وان العس����ر من بعده يس������ر
فعن كث����ب يبدو بظلمائ����ه الفج����ر
اللوي����ة الدي����ن الحنيف به نش�������ر
به����ا يذر االط����واد يرجحه����ا  ال��ذر
يلبي����ه بيت اهلل والرك����ن والحج���ر
بذا كله قد انبأ المصطفى الطه����ر
بتفصيله تفنى الدفات����ر والحب������ر
واخبارنا قلت له����ا االنجم الزه���ر
وقي����ل لظامي العدل مول����ده نه������ر
هي الدر والفكر المحيط لها بح���ر
ليمتثل������وه ك�������ي يناله����م االج�������ر



من منا�صبات ال�صهر:
3: شهادة سيدة النساء فاطمة الزهراء
P بنت النبي محم����دN عام 11 ه�, )على 

رواية ال )95( يومًا(.
8: خ����روج النب����ي محمدN إل����ى خيبر 

لمقاتلة اليهود في حصونهم عام 7 ه�.
13: وفاة أم البني����ن )فاطمة بنت حزام 
الكالبي����ة( زوج����ة أمي����ر المؤمني����نQ وأم 

العباس وإخوتهK عام 64ه�.
20: والدة الصديق����ة فاطم����ة الزه����راء

P بن����ت النبي محمدN في مكة، الس����نة 
الخامسة للبعثة النبوية الشريفة.

21: وف����اة ام كلث����وم بن����ت اإلم����ام أمير 
المؤمني����نQ س����نة 61 ه� بع����د رجوعها من 

كربالء بأربعة أشهر عام 61 ه�.
23: وف����اة العالمة نجم الدين جعفر بن 
سعيد المعروف بالمحقق الحلي H عام 676 

ه�.
بالنب����ي  المطل����ب  عب����د  ط����واف   :28

محم����دN حول الكعب����ة وإيداعه عند حليمة 
إلرضاعه.

29: وفاة الس����يد محم����د البعاج )رحمه 
اهلل( بن اإلمام علي الهاديQ في س����امراء 

عام 252 ه� ودفنه في بلد.
اعمال ال�صهر:

يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
_ إحياء ذكرى ش����هادة الس����يدة فاطمة 
من����ه ألن  الثال����ث  الي����وم  ف����ي   Pالزه����راء

بإحيائه����ا إحي����اء للدي����ن وث����ورة الح����ق ضد 
الباطل.

_ يصل����ي في أي ي����وم منه أرب����ع ركعات 
بس����المين، وف����ي اي وق����ت ش����اء، وكما هو 

مفصل في كتاب مفاتيح الجنان ص297.
_ ف����ي اليوم العش����رين: يس����تحب زيارة 
في����ه,  والص����وم   ,Pالزه����راء الصديق����ة 
والتصّ����دق عل����ى الفقراء كما ج����اء في كتاب 

مفاتيح الجنان أيضاً في ص297.

_ جاء في انجيل )متى(، من العهد 
الجديد، ال�صحاح 24 

في الب�صارة بالظهور:
االنس���ان  اب���ن  عالم���ة  تظه���ر  وحينئ���ذ   .30
ف���ي الس���ماء, وحينئذ تف���وح جميع قبائ���ل االرض 
ويبص���رون ابن االنس���ان آتيا على س���حاب الس���ماء 
بقوة ومجد كثير..  31. فيرسل مالئكته ببوق عظيم 
الص���وت فيجمعون مختارين م���ن االربع الرماح من 

اقصاء السماوات إلى اقصاها.

_ وجاء في ال�صحاح 24 منه، 
في الب�صارة بظهور المنجي:

36. وأم���ا ذلك الي���وم وتلك الس���اعة فال يعلم 
بهم���ا أحد وال مالئكة الس���ماوات..  37. وكما كانت 
ايام نوح كذلك يكون أيضاً مجيء ابن االنسان.  38. 
ألن���ه كما كانوا في االيام الت���ي قبل الطوفان يأكلون 
ويش���ربون ويتزوج���ون ويزوج���ون إل���ى الي���وم الذي 

يدخل فيه نوح الفلك. 
 39. ول���م يعلم���وا حت���ى ج���اء الطوف���ان واخذ 

الجميع كذلك يكون أيضاً مجيءإبن االنسان.

ما خرج في تعزي���ة محمد بن عثمان H في وفاة 
أبيه-

-ج���اء ف���ي الخرائ���ج والجرائ���ح ج3 ص1112, 
والغيب���ة للطوس���يH ص361, ف���ي ذكر اب���ي جعفر 
محمد بن عثمان بن س���عيد, وف���ي بحار االنوار ج51 
ص 348 ب���اب 16 ف���ي اح���وال الس���فراء, وفي كمال 

الدين ج2 ص451 باب ذكر التوقيعات الواردة. 
واخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحس���ين 
بن موس���ى ب���ن بابويه ع���ن احمد بن ه���ارون الفامي 
ق���ال: حدثنا محمد بن عب���د اهلل بن جعفر الحميري 
ع���ن ابيه عب���د اهلل بن جعفر قال: خ���رج التوقيع إلى 
الش���يخ ابي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري 
ق���دس روحه  في التعزية بابيه رضي اهلل  عنه، وفي 

فصل من الكتاب: 

)انا هلل وان���ا اليه راجعون تس���ليما المره ورضى 
بقضائه. عاش ابوك سعيدا ومات حميدا فرحمه اهلل 
والحقه باوليائه ومواليه فلم يزل مجتهدا في امرهم 
س���اعيا فيما يقربه إلى اهلل عز وجل واليهم نضّر اهلل  

وجهه واقاله عثرته. 
وفي فصل آخر: 

اجزل اهلل لك الثواب واحس���ن لك العزاء رزيت 
ورزئنا واوحشك فراقه واوحشنا فسره اهلل في منقلبه 
وكان من كمال سعادته ان رزقه اهلل ولدا مثلك يخلفه 

من بعده ويقوم مقامه بامره ويترحم عليه. 
واق���ول الحمد هلل فان االنفس طيبة بمكانك وما 
جعل���ه اهلل عز وجل فيك وعن���دك اعانك اهلل وقواك 

وعضدك ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا(.

-جاء في كمال الدين, ج2 ص473 ب43 ح25... 
قال س����معت ابا الحس����ين، والحس����ن بن وجناء يقول: 
حدثن����ا اب����ي, عن جده, ان����ه كان في دار الحس����ن بن 
عليQفكبس����تنا الخيل وفيهم جعفر ب����ن علي الكذاب 
واش����تغلوا بالنه����ب والغ����ارة, وكانت همت����ي في موالي 
القائمQ, قال: فاذا بهQ قد اقبل وخرج عليهم من 
الباب وانا انظر اليه وهوQ ابن س����ت سنين, فلم يره 

احد حتى غاب. 
Qوج����اء فيه : ان����ه لما صالح الحس����ن بن علي-
معاوية ابن ابي سفيان دخل عليه الناس فالمه بعضهم 

 :Qعلى بيعته فقال
).... ام����ا علمتم انه ما من����ا احد إال ويقع في عنقه 

بيعة لطاغي����ة زمانه, إال القائم ال����ذي يصلي روح اهلل 
عيس����ى ب����ن مريم خلفه. ف����ان اهلل تعال����ى يخفي والدته 
ويغيّ����ب ش����خصه لئال يك����ون ألحد ف����ي عنق����ه بيعة اذا 
خرج, ذلك التاس����ع م����ن ولد اخي الحس����ينQ, ابن 
س����يدة االم����اء, يطيل اهلل تعالى عمره ف����ي غيبته, ثم 
يظه����ره بقدرت����ه في ص����ورة ش����اب دون اربعين س����نة, 

وذلك ليعلم ان اهلل على كل شيء قدير؟(.
- ج����اء ف����ي عقد ال����درر ص56 وص281 ب9 ف3 
ان رس����ول اهلل N ق����ال في قصة المه����دي Q: )يبايع 
ل����ه الناس بين الركن والمقام، ي����رّد به الدين، ويفتح 
له فت����وح، فال يبقى على وج����ه االرض ااّل من يقول: ال 

اله ااّل اهلل(

قال تعالى: 
)وَعَ���دَ اهللَُّ الَّذِي���نَ آمَنُ���وا مِنُك���مْ وَعَمِلُ���وا الصَّالِحَاتِ 
لَيَسْ���تَخْلَِفنَّهُم فِي األأَْرِْض َكمَا اسْ���تَخَْلفَ الَّذِينَ مِن َقبْلِِهمْ 
وَلَيُمَكِّنَ���نَّ َلهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى َلهُمْ وَلَيُبَدَِّلنَّهُم مِّن بَعْدِ 

خَوْفِِهمْ َأمْنًا(... النور:60. 
اخ���رج العالم���ة النيس���ابوري، عند تفس���يره س���ورة 

البقرة االية )الذين يؤمنون بالغيب( قال: 
-المه���دي المنتظرQ الذي وع���د اهلل به في القرآن 

 :Nالكريم بقوله تعالى: )النص( وما ورد عنه
)ل���و لم يبق م���ن الدنيا إال يوم واح���د لطول اهلل زمن 
الي���وم حتى يخرج رج���ل من امتي يواطئ اس���مه, وكنيته 

كنيتي يمأل االرض قسطا وعدال...(

وقال تعالى: 
)ِإن نَّشَْأ   نُنَزِّْل عَلَيِْهم مِّن السَّمَاء آيًَة َفَظلَّتْ َأعْنَاُقهُمْ 

َلهَا خَاضِعِينَ( الشعراء:4. 
اخرج الحافظ القندوزي, ان علي بن موس���ى الرضا

Q في حديث قال:- 
)ان الرابع من ولدي ابن سيدة االماء, يطهّر اهلل به 

االرض من كل جور وظلم .. )إلى  ان قال(: 
)وهو الذي له ينادي مناد من الس���ماء يس���معه جميع 

اهل االرض(:- 
اال ان حج���ة اهلل ق���د ظه���ر ع���ن بي���ت اهلل فاتبع���وه 
ف���ان الح���ق فيه ومع���ه( ثم ق���ال: )وهو ق���ول اهلل عز وجل 

)النص((. 

_ ...نش����رت صحيفة )الدستور ( االردنية في عددها الصادر في 19-
4-2009 مق����اال بعنوان )القدس.... بين النجم الثاقب والمهدي المنتظر

Q بقلم ماهر ابو طير ...وقد جاء في المقال :-
)منذ اكثر من الف عام والمسلمون ينتظرون المهديQ  وان المهدي

Q سيظهر ..وسيحرر القدس..(.

_ وج����اء في مق����ال الصحيف����ة )الرياض( الس����عودية الت����ي تصدرها 
مؤسس����ة اليمام����ة الصحفي����ة , في عدده����ا 15458- ف����ي 12 ذي القعدة  
1431ه�����, / 20 اكتوب����ر 2010.. وكان بعن����وان )الص����راع عل����ى المه����دي 

المنتظرQ( بقلم ناصر الحزيمي .
)ان المه����ديQ موج����ود في الخطاب الس����ني ,كما ان����ه موجود في 
الخط����اب الش����يعي االمامي, وهو عند )الكل ( منصوص عليه كش����خصية 

معروف بعينه , وتتفق الطائفتان على انه يخرج  اخر الزمان (

_ ونش����رت جري����دة  الزم����ان  البغدادي����ة في عددها الص����ادر 5-4-
2010 مقاال بعنوان )غاب االمام ..حضر االمامQ( بقلم حسن الخفي..

)فاالمام غائب حاضر ..واالمامة مس����تمرة ..في نس����ل مقدس.. حتى 
االمام )الثاني عشر (

_ ونش����رت نف����س الجريدة في عدده����ا الص����ادر 7-5-2008 مقاال 
بعن����وان )نجاد يهدد الجيش االمريكي  في العراق بظهور المهدي المنتظر

Q جاء فيه: 
ان )المؤمني����ن  بالتعالي����م االلهي����ة  للفكرة االس����المية يفعلون كل ما 

بوسعهم للتعجيل بعودة  المهدي المنتظرQ ..ليدير العالم(. 

 Kاآيات ثابتة، بينات نازلة، تف�صيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�صر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل الإمام المهدي المنتظر

كلمات الهية �صدرت من افواه ملكوتية بالفاظ ب�صرية، النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت، هذه هي التوقيعات
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