
ظاه���رة اإلمامة المبكرة، وتس���لم 
مقالي���د اإلمام���ة والتكليف به���ا وهو في 
س���ن مبك���رة ج���دا، فه���ل له���ا س���وابق 
تاريخي���ة بين االنبياء والرس���ل واالولياء 

الصالحين ؟
حي���ث نجد ان اإلم���ام بعد ان يعيش 

خم���س س���نوات ف���ي ظ���ل وال���ده اإلمام 
الحس���ن العسكريQ وثم يتوفى شهيداً 
, يتسّلم المهديQ زمام االمور ، وكل 
المؤرخي���ن تقريبا الذي���ن ارخوا لإلمام 
الحس���ن العس���كريQ الذي كان يسمى 
بالخال���ص ايضا قالوا ان ليس له اال ولد 
واحد وه���و محمد وقالوا ان هذا البعض 

.Qهو اإلمام المهدي
اي ان���هQ  تول���ى اإلمام���ة وعم���ره 
خمس س���نوات ، كذلك اإلم���ام الجواد

Q  وه���و اب���ن اإلم���ام علي بن موس���ى 
الرضاQ ، هو تاس���ع ائم���ة اهل البيت
K تسّلم زمام اإلمامة اما في السابعة 
او التاس���عة كما هو ف���ي التاريخ ، ولعل 
االرادة االلهية شاءت ان تعطي مثاال لما 
س���يحدث مس���تقبال حتى ال يصعب على 

المس���لمين وعلى الش���يعة بصورة خاصة هضم 
هذه المس���ألة وهي كيف يتسلم اإلمام المهدي
Q اإلمامة وهو في السادس���ة من عمره او في 

الخامسة.
  اإلم���ام المه���ديQ كان ف���ي الحقيق���ة 
على اب���واب عهد جديد هو عه���د غياب اإلمام 
المعص���وم ع���ن الن���اس وال���ذي ل���م يك���ن في 
البداي���ة غياب���اً مطلقاً ، ب���ل كان غيابا نصفيا 
ان صح التعبير او ش���به غياب. بمعنى ان  والده 
كان  يتحف���ظ عليه، واآلن ه���و يعيش في غيبة 

مستمرة.
  لق���د كان أب���وهQ متحفظ���ا عليه ثم منذ 
تس���لمه اإلمامة بدأت الغيب���ة الصغرى.  فماذا 
كان اإلمام يفعل، اوال كان يجيب على االسئلة 
التي تعطى اليه لكن عبر نواب، ما كان الناس 
يس���تطيعون ان يكافئ���وا اإلم���ام ويقابل���وه النه 
كان المف���روض ان يحاف���ظ علي���ه حتى ال يقتل 
، وحت���ى ال يقض���ى عليه وليس���تطيع ان يعيش 
ال���ى اليوم الموع���ود، كان ايض���ا يعطي بعض 

التوجيهات للش���يعة ويهيئهم للعهد الالحق وهو 
عهد الغيبة الكبرى.

كان احيانا في بعض رس���ائله التي تس���مى 
بالتوقيع���ات النه كان يوق���ع تحتها ، يكّذب من 
يدع���ي اش���ياء باطل���ة ، فمث���ال حين س���ئل ان 
هن���اك من يدع���ي انك���م الهة او انص���اف الهة 
فقد ش���دد اإلمام النكير على هذا الكالم وقال 
: نحن بش���ر ونحن ائمة لسنا الهة ولسنا ارباباً 
وهذا كالم من يؤذينا وهو كالم يس���يء الينا ، 
فق���ارع وقاوم الغلو ال���ذي كان عند البعض من 

الجهلة.
 اذن كان ل���دى اإلم���امQ عل���م غزي���ر، 
والس���ؤال هنا، من اين اتى ه���ذا العلم، عند 
صبي في هذه الس���ن ، ويحفظ القرآن مثال، 
م���ن اين كل هذا العلم ال���ذي يتمتع به اإلمام، 
وان���ه والش���ك كان يع���رف الش���ريعة بتمامه���ا 
وكمالها، فمن اين جاءه كل هذا ، هل استطاع 
وال���دهQ مثال خالل هذه الس���نوات القليلة ان 
يعلمه كل هذا ام ان هناك شيئا وراء الطبيعة؟

  ان ه���ذا االم���ر ل���ه س���ابقة ف���ي االنبي���اء 
مث���اًل، قال تعالى في س���ورة مريم ) يَ���ا يَحْيَى 
خُذِ اْلكِتَابَ ِبُقوَّةٍ وََآتَيْنَاهُ اْلحُْكمَ صَِبيًّا ( نعم لقد 
كان يحيىQ نبياً وهو أبن تس���ع س���نوات، أما 
عيس���ى المس���يحQ  فقضيته اعجب.  ألنه ولد 

نبيا وتحدث في المهد صبياً .
    ان اإلمام المهديQ فهو ليس نبيا  لكن  
فيه شبه من سنن االنبياء، وال تنسى  ان هؤالء 
رجال يرتبطون بمهمة س���ماوية بمهمة ربانية، 
واهلل  تعال���ى هو الذي يزودهم بالعلم والحكمة 
والفه���م وله���ذا ف���ان الس���ؤال كان يط���رح على 
اإلم���ام المهديQ ويطرح ايض���اً على االنبياء

.Q
 وش���يء مه���م هنا يج���ب ان نعرف���ه هو ان 
اإلمام���ة ه���ي امت���داد للنب���وة، الن���ه حتى من 
العلم���اء غير الش���يعة قالوا ان اإلمامة رئاس���ة 
عام���ة للدين والدنيا ، وه���ي خالفة عن النبي
N فم���ن يخلف النب���ي الب���د ان يحمل صفات 

النبي وخصوصياته .

ال�س�ؤال االول: حول شخصية االمام المهدي ونسبه وغيبته وحركته؟
ال�سيد القبانجي: هناك مجموعة ثوابت هي:

Q1. ان االمام المهدي ابن االمام الحسن العسكري
2. اس���تمرت حيات���ه بوجود ابيه )5 س���نوات( وبعد ممات العس���كري 

بدأت غيبتهQ من موقع االمامة.
3. الغيبة ستطول.

4. ان ظهوره سيكون مصحوبا بآليات وادلة بينات.
5. هو من سيقود الحركة االصالحية العالمية.

6. ح���دوث تراجع ف���ي الخط الديني بحيث يعود االس���الم غريبا كما 
جاء غريبا .

7. ح���دوث صع���ود في الخ���ط الديني قبل ظهورهQ وهذا ما نس���ميه 
صحوة اسالمية او دينية وهي التحضير لظهوره.

ال�س�ؤال الثاني: لماذا ظهرت هذه االفكار، وهل للمرجعية تقصير 
في ذلك، ولماذا ظهر في العراق؟

ال�س��يد القبانج��ي : اعتقد ان ظهور مثل ه���ذه االفكار االنحرافية 
ل���م يك���ن امرا اس���تثنائيا بل كان ذل���ك متزامن���ا ايضا مع حرك���ة االنبياء 
جميعهم، وان حركة االنحراف تمشي مع حركة الحق دائما ، فقد ظهرت 
ف���ي زمن االئمةKحركات انحرافية، والس���بب لي���س تقصير االنبياء بل 
حمل االنس���ان لش���حنتين احداهما س���البة واالخ���رى موجب���ة, والصراع 
بينهم���ا، والب���د من حدوث معركة ح���ق وباطل على االنس���انية في كل يوم 

وهذا نهج القران الكريم.
هن���اك عوامل ش���جعت على ح���دوث ف���راغ ثقافي ه���ي ان العراق هو 
منطلق حركة صاحب الزمان وحركة اهل البيتK وطبيعي ستكون هناك 
ح���ركات انحرافية، وجود المرجعي���ة الدينية في العراق وانفتاح التش���يع 
على العالم العربي من العراق، والقس���وة ف���ي التعامل مع العراق، وتطلع 

شيعة العراق لنهوض عالمي.
يعيش���ها  كب���رى  لقضاي���ا  الديني���ة  للمرجعي���ة  تصدي���ا  هن���اك  ان 
العراقي���ون وهي انقاذ الع���راق من الفتنة والطائفية والغموض والتالش���ي 
والديكتاتوري���ة، وان قضي���ة المدّع���ي )احمد بن الحس���ن( قضية جانبية 

وليست كبرى وال يصح ان نشغل انفسنا بامور هي دون مهامنا الكبرى.
ان الباط���ل ال يمك���ن اماتت���ه قبل ان ينش���أ فال يمكن ذل���ك بالطبيعة 
البش���رية، وال توج���د ق���درات اعجازي���ة او اس���تخدام العص���ا الفكري���ة 

والسياسية لوأدها قبل ظهورها.

ال�س���ؤال الثال��ث: 
ما ه���ي المهدوي���ة وما هو 
الموقف الشرعي الصحيح 
هن���اك  وه���ل  منه���ا، 
مصداقية لوقت ظهوره..؟

ال�سيد القبانجي: 
قضي���ة االم���ام المه���ديQ ه���ي التي تس���مى بالمهدوي���ة كما الحس���ينية 
والعلوي���ة، وفي مس���الة العقائد هناك مجموعة رواي���ات وال يمكن ان تنال 
 Qمس���ؤولية علمي���ة ما عدا الثواب���ت التي ذكرناها ، ونتعام���ل مع ظهوره
بالبينة والوضوح والنور الذي ال يقبل الشك، والروايات تقول حينما يظهر
Q يقتن���ع به اهل الحق. اذن البد من دليل يقيني عندما يظهر يكون حجة 

.Qعلى العباد جميعهم وذلك كما في بقية االديان االخرى كظهور عيسى
نح���ن مكلف���ون ش���رعيا بالصب���ر واالنتظ���ار والعم���ل لنه���وض الدين 
االس���المي واتب���اع الدلي���ل العلمي، ونعتق���د انه رغم الضمور االس���المي 
س���تبدأ عملي���ة النهضة االس���المية وربما نش���هد ذلك الي���وم، كذلك فان 
تكليفن���ا ان نعمل م���ع المجتمع في النهي عن الي���اس والنهي عن التقوقع، 
وه���ذا نهج ائمة اهل البيتK وتوثيق ربط االمة بالفقهاء المرتبطين بهم

K وبما وضعوه لنا من نهج منذ )1300( عام.
ال�س���ؤال الراب��ع: كي���ف نمي���ز بي���ن الظه���ور الحقيق���ي والظهور 

الدعائي؟
ال�س��يد القبانج��ي: لنع���رض هذا الس���ؤال على االس���الم كمنهج 
ش���رعي واس���المي وعلى العلم، فمن وجهة النظر العلمية والشرعية فان 
م���ا تمتع باس���تدالل علمي وبره���ان، نعتمده ، والعلم كذل���ك ايضا يحتاج 

الى استدالل.
نح���ن في قضية ام���ام العصر والزمانQ، نق���دم التأييد ألي ادعاء 

يقدم دليال يقينيا بينا.
ل���ذا فمثل هذه االدع���اءات النحتاج الى اغراق انفس���نا فيها، ونحن 
االن ف���ي مرحلة االنتظ���ار، وتكليفنا هو العمل والجد والتماس���ك والدفاع 
ع���ن قيمنا واس���تخدام منهج الحق، وكما قال ائمتن���اK: )افضل اعمال 

امتنا االنتظار(.

في معرض االجابة عن س���ؤال بخصوص ما يجب فعله بغية التشرف بلقاء االمام صاحب الزمانQ في المنام قال 
:Hآية اهلل العظمى المرجيع الديني الميرزا جواد التبريزي

با�س��مه تعال��ى: عزيزي الس���ائل! ان هذا التوفيق ال يك���ون لكل الناس وقد تحقق هذا األم���ر لبعض علماء الدين 
الكبار قديماً وحديثاً الذين بيدهم زمام زعامة االمة وقد نقلت الكتب نماذج عن حاالت عظماء الدين, أما ما عدا ذلك 
فهو محض ادعاء السيما ما يطرح اليوم في مجتمعاتنا فانها ادعاءات باطلة, وعليكم أن تسعوا ألن تكسبوا رضا صاحب 
العصر والزمان بدل التش���رف بمحضره واللقاء به فرضاه رضا اهلل, ادخلوا الس���رور على قلب امام الزمانQ بعملكم 
بالتكاليف الش���رعية واالبتعاد عن المعصية وفعل الصالحات, اعملوا في س���بيل اهلل وال تقصروا في تقديم ما تستطيعون 

لتقوية التشيع, وراقبوا أعمالكم على الدوام, وسأدعو لكم بالتوفيق.

تمهيدنا

Qالتكتم على ميالد الإمام المهدي المنتظر

الإمامة المبكرة  

حوارية فكرية

بين تنمية الذات وتنمية الب�شر
ي���روج ف���ي االوس���اط الثقافي���ة وغيرها 
تداول افاق التنمية البش���رية وماتعود به على 
المجتم���ع م���ن تط���ور اقتص���ادي واجتماع���ي 
وفكري,وبغ���ض النظ���ر عن ج���ذور مصطلح 
التنمي���ة البش���رية وه���ل ه���و خ���اص بالبع���د 
االقتص���ادي وتطويره لالنس���ان ام انه اوس���ع 

من ذلك .
اال ان ماينبغي البدء به منهجيا هو تنمية 
الذات قبل تنمية المجتمع ,ولو احسنا الظن 
بم���ا وراء التنمية البش���رية فه���ي متاخرة عن 

تطوير الذات وتنميتها.
فالبدء البد ان يكون من داخل نفوس���نا، 
والب���د ان نب���دأ باصالحه���ا لنتطل���ع بعد هذه 
المجتم���ع  تنمي���ة  ال���ى  واالص���الح  التنمي���ة 

وتطويره.
تنق���ل بع���ض الرواي���ات ان م���ن اراد ان 
يعرف مقدار مكانته عند اهلل تعالى فالبد ان 
يعرف مكانة اهلل عنده ,وهذا العنصر يشكل 
منطلق���اً حقيقياً وواقعياً للقي���ام بعملية تنمية 
ال���ذات وتطويرها، اذ بمقدار ه���ذا التطوير 

تتحصل المكانة .
ولو وسّ���عنا هذا المنطل���ق وفرضناه على 
نظ���ام العالق���ات ,فانه ينت���ج المحالة تنمية 
ش���املة داخ���ل ال���ذات عل���ى جمي���ع المناحي 

الفكرية والسلوكية والعقائدية .
وهنا نود االس���تفادة الستكشاف مكانتنا 
عن���د االم���ام المه���ديQ من خ���الل معرفة 
مكانت���ه في نفوس���نا فه���ل ياترى ه���و المقدم 
على كل ش���ئ وهل ارادته نافذة ومهيمنة على 
ارادتن���ا  وان���ه المذك���ور االول ام ان���ه متاخر 

وياتي اذا ما ذكر امامنا بالصدفة .
ان قضي���ة ك���ون المكان���ة عن���د االخرين  
بمق���دار مكانتهم عندنا قضية يس���اعد عليها 
الوج���دان  ه���ذا  م���ن  ,فلننطل���ق  الوج���دان 
لننم���ي ذاتنا ونصلح احوالن���ا ونقوي عالقتنا 
باالمامQ من خالل جعله الش���اخص االبرز 
والمي���زان االوحد في س���يرنا م���ع اهلل تعالى 

وحركتنا مع انفسنا ومع المجتمع.
 Qفالف���رد ال���ذي يك���ون حب���ه لالم���ام
واحترام���ه ل���ه بحي���ث ال يقدم عل���ى حبه حبا 
آخر في حالة تزاحمه معه, فالش���ك ان حب 
االم���ام ل���ه وتقديمه من قبله س���يكون بمقدار 

ذلك الحب.
اذن لنصلح ذاتنا وننميها قبل ان نس���عى 

لتنمية البشر من حولنا.
)وَمَ���ا تَُقدِّمُوا ألَِنُفِس���ُكم مِّنْ خَيْ���ٍر تَِجدُوهُ 

ِ هُوَ خَيْرًا وََأعَْظمَ َأجْرًا(. عِندَ اهللهَّ
رئيس التحرير

الدكتور محمد حسين علي الصغير

  الشيخ جعفر الهادي

 H آية اهلل العظمى المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي

الشيخ حسين األسدي

السيد صدر الدين القبانجي )حفظه اهلل(
Qمع اساتذة وطلبة الجامعة االسالمية وجامعة االمام المهدي

التتمة صفحة: )6(

:Qقال امير الموؤمنين
) اما ليغيب��ّن عنهم – امامهم – تمييزا 
لأه��ل ال�شاللة  حتى  يق��ول الجاهل ماهلل 

في اآل محمد )�ص( من حاجة (.

عليكم بال�شعي لك�شب ر�شا المامQ وادخال ال�شرور على قلبه 
:H شماحة  ال�شيخ  التبريزي�

* حديث العدد

كمال  الدين ص303 ح9

Qالت�شرف بلقاء اإمام الزمان

وعليكم اأن ت�شعوا لأن تك�شبوا ر�شا �شاحب الع�شر والزمان 
بدل الت�شرف مبح�شره واللقاء به فر�شاه ر�شا اهلل

لنهو�ص  بال�شرب والنتظار والعمل  �شرعيا  نحن مكلفون 
الدين ال�شالمي واتباع الدليل العلمي

هن����اك ش����به إجم����اع وثائق����ي عل����ى أن 
والدة اإلم����ام المه����دي المنتظ����رQ: فج����ر 
ي����وم الجمع����ة, الخامس عش����ر من ش����عبان 
المعظم, سنة خمس وخمسين ومائتين من 

الهجرة المباركة.
وهو اإلمام أبو القاسم, محمد المهدي 
بن اإلمام الحسن العسكري ابن اإلمام علي 
اله����ادي بن اإلمام محم����د الجواد بن اإلمام 
عل����ي الرضا بن اإلم����ام موس����ى الكاظم بن 
اإلم����ام جعف����ر الصادق ب����ن اإلم����ام محمد 
الباقر بن اإلمام علي زين العابدين بن سيد 
الش����هداء اإلمام الحس����ين بن اإلم����ام أمير 
المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي 

.Kطالب
وكان زواج أبيه اإلمام الحسن العسكري 
قد ج����رى بس����رية تام����ة إال عن����د القالئل, 
ث����م خفاء أمر أمه به, ثم التكتم على اس����م 
األم بال����ذات حذر قبض الس����لطة عليها, أو 
ممارسة الضغط عليها لإلخبار عن ولدها, 
فه����ي )نرجس( في أش����هر الرواي����ات, وهي 
)صقي����ل( في س����واها, وهي )سوس����ن( في 
غيره����ا, وهي )ريحانة( عند آخرين, وهي 

)خمط( عند بعض المحدثين.
وجاء االختالف في االسم مقصوداً إليه 
فيم����ا يبدو, لئال يكتش����ف أم����ر والدته على 

.Qالتعيين من بين إماء الحسن العسكري
يض����اف إل����ى ه����ذا التكت����م عل����ى والدة 
اإلم����ام داخلي����ًا, إذ ل����م تحضره����ا إال عمة 
اإلمام الحسن العسكري السيدة حكيمة بنت 
اإلم����ام محمد الجواد التي طلب منها اإلمام 
العس����كريQ أن تكون في الص����ورة حضوراً 
في دار اإلمام لقرب موعد ميالد ولي اهلل, 
لتتول����ى من ش����ؤون والدته ما تتواله النس����اء 
من النس����اء حين ال����والدة, فحدثت الوالدة 
عند الفجر, فأخذت الس����يدة حكيمة الوليد 
الجدي����د بعد أن لفته في ث����وب, وحملته إلى 

.Qأبي محمد العسكري
 ,Qالعسكري الحس����ن  فتناوله اإلمام 
وأخرج لسانه فمس����ح على عينيه ففتحهما, 
ث����م أدخله في في����ه, فحنك����ه, وأذن اإلمام 
العس����كري ف����ي أذن����ه اليمن����ى, وأق����ام في 

اليسرى, وعق عنه بكبشين.
ث����م أمر اإلمام العس����كري بتوزيع الخبز 
الكثي����ر الوافي عل����ى الفق����راء والطعام على 
المس����اكين واألولي����اء بما تداولت����ه المصادر 

كثرة ووفرة.
وكان التكت����م على نبأ المي����الد الميمون 
جاري����اً إال ع����ن الصف����وة وعلي����ة األصح����اب 
واألق����ارب حفاظ����اً علي����ه م����ن الس����لطان, 
وحرص����اً عل����ى س����المته م����ن الظالمي����ن, 

وذلك لصعوب����ة ذلك الزمان, وش����دة طلب 
الس����لطان, واجته����اد طواغي����ت العصر في 

البحث عنه.
وذل����ك لعل����م الس����لطة اليقين����ي أن هذا 
الولي����د ه����و المنتظ����ر إلقام����ة دول����ة الع����دل 
اإلله����ي, وذلك ما يقلقه����م ويفزعهم, وقد 
تلق����وا ذلك عن مصادرهم من آبائهم, وأنه 
هو الذي يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت 

ظلما وجورا.
لذلك كان تعقب أجهزة الدولة العباسية 
لجواري اإلمام الحسن العسكري جارياً على 
أش����ده عند وفاته, وقبضه����ا على بعضهن, 
وإيداعه����ا المعتقل لش����بهة الحم����ل, تغطية 

.Qمنها على والدة اإلمام المهدي

املواجهة احلتمية يف حياة املنتِظر
هناك قوتان تتجاذبان اإلنسان في كدحه في الحياة ، هما:

1. المب���ادئ، وهي تلك الق���وة التي تدعوه نحو إح���كام الروابط 
م���ع الدين ، وعدم تجاوزها ، وهذه المبادئ عبر عنها القرآن بأنها 
فط���رة اهلل التي فطر الناس عليها ، ولذا نق���ل أحد علماء اآلثار أنه 
م���ن المس���تحيل أن نجد مدينة أثرية بال معب���د ، وإن أمكن أن توجد 

مدينة بال أسوار أو بال ساحة قتال ...
2 . المصالح ، فاإلنسان دوماً يسعى ألن يكون متموالً ومتسلطًا، 

وذا كلمة مسموعة ورأي نافذ.
والمالحظ���ة المهمة هن���ا ، هي أن كاًل من المب���ادئ والمصالح 
أمور غير متناهية ، فالمبدأ يقول )واعبد ربك حتى يأتيك اليقين(، 
والمصلح���ة قال عنها النبي األك���رمN: لو كان البن آدم واد من مال 

البتغى إليه ثانياً ، ولو كان له واديان البتغى إليهما ثالثاً ...
وه���ذا ال يمثل مش���كلة ف���ي حد ذات���ه ، إنما المش���كلة تكمن في 
أن ه���ذه الحي���اة بنيت على أس���اس محدودية الف���رص ، وهذا ما ال 
يتالءم مع عدم تناهي المصالح ، وبالتالي س���يواجه اإلنسان عموماً 
والمنتظ���ر خصوص���اً - مواق���ف ي���دور أمره���ا بي���ن أن يلت���زم مبدأه 
ويضح���ي بمصلحته ، وبالعكس ، ليقع في اختبار ال ينجو منه أحد، 
واألش���د في هذا االختبار أنه ال ب���د من االختيار بينهما، بمعنى عدم 
إمكان جم���ع المصالح على )ال تناهيها( والمب���ادئ على )ال تناهيها( 
أيض���اً ، فإنه ال ب���د أن يقع المرء في تعارضهما ش���اء أم أبى ، وهنا 

يتبين الخيط األبيض من الخيط األسود من االنتظار !
م���ن هنا يمك���ن أن نفهم حدي���ث )القابض على دين���ه كالقابض 
عل���ى جمرة( – ول���و فهماً جزئياً – خصوصاً ف���ي زماننا هذا، حيث 

المصالح تس���وّق مغلفة بالمفاس���د 
والخطاي���ا، وحيث أصبحت األمور 
الكمالي���ة أه���م من األساس���ية في 
حياة البشر، وحيث جواري هارون 
العباس���ي دخل���ت البي���وت عن���وة، 
وحيث أصبح الحلم جبنًا، والسفه 
ش���جاعة، وحي���ث رأى الكثي���ر من 
الن���اس المنكر معروفاً ب���ل وأمروا 
به، ورأوا المعروف منكراً بل ونهوا 

عنه.... 
هنا تتجلى المواجهة على أشدها ، فيقف المنتظِر العارف وقفة 
ال تس���تقل منه المعاول، ليبدي استعداده اللتزام مبدأه، رافعاَ شعار 
ِ إِنَّهُ رَبِّي َأحْسَ���نَ مَْثوَايَ( مستكيناً لربه )رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَْلتَ  )مَعَاَذ اهللهّ
إِلَ���يَّ مِنْ خَيٍْر َفقِير( منتظ���راً وعده )وَالهَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ���ا َلنَهْدِيَنَّهُمْ 

سُبُلَنَا( ...
هن���ا يكون المنتظر كالمتش���حط بدمه، ويك���ون كمن جاهد بين 
ي���دي الرس���ول األك���رمN، وهن���ا يدخل الس���رور على قل���ب اإلمام 
الصادقQ حينما يقال عنه : هذا من شيعة جعفر ، هذا ما أدب به 
جعفر شيعته ! وهنا يكون من الذين عملوا بما يقرب به من محبة أهل 
البيتK وتجنبوا س���خطهم ، ليكون مرتاح البال في أية لحظة يأتي 
أمرهم الفجاءة ، وحينئذ ال يخس���ر خسارة من ال تنفعه التوبة ، وال 

يندم ندامة من ال ينجيه الندم على الحوبة!



اقالمهم تتحدث عن املهديQ ودولة اخر الزمان

ن�شتمع اآراءكم فنقراأ من خاللها الواقع فتو�شع احللول
ال�شتبيان املهدوي

Hا�شمه وكنيته ون�شبه
مرتضى بن علي ب���ن محمّد إبراهيم 

البروجردي.
ولدH في الس���ابع عش���ر من جمادى 

اأُلولى عام/1348ه.
وال���ده الش���يخ عل���ي كان م���ن مراجع 
م���ن  العدي���د  ول���ه  زمان���ه  ف���ي  التقلي���د 
المؤلف���ات، وكان���ت ام���ه ام���رأة تقي���ة، 

ورعة، زاهدة.
نش���أH ف���ي اس���رة كريم���ة معروف���ة 
بالعل���م و الفض���ل، وترب���ى من���ذ نعوم���ة 
اظف���اره ف���ي مدرس���ة وال���دهH تربية عز 
وشرف وأدب وكرامة فكان يعتني به كثيراً 
لما يلح���ظ من طموح لديه، اذ يصطحبه 
معه الى أماكن  البحث والتدريس واماكن 
العب���ادة، فاس���تقى م���ن ه���ذا وذاك روح 
االيم���ان وواقعيت���ه وزرع ف���ي نفس���ه م���ن 

سجايا الخلق المرضي والعطاء الروحي.
Hدرا�شته

ش���رعH بطل���ب العل���م وهو في س���نّ 
السادسة من عمره، وذلك بتشجيع ودعم 
من وال���ده، فأخ���ذ يزدلف ال���ى مجالس 
العلم���اء ويصغي الى محاضراتهم العلمية 
، وحض���ر اوليات���ه وس���طوحه م���ن النحو 
والصرف وبقية العلوم والمنطق واالصول 
والفق���ه والتفس���ير وعلم ال���كالم وغيرها 
عل���ى فض���الء عص���ره والمتخصصين في 
هذه العلوم وبعد ذلك حضر درس البحث 
الخارج عن���د كبار علماء الح���وزة العلمية 
في مدينة النجف األشرف حتّى نال درجة 

االجتهاد.
Hاأ�شاتذته

ابرز من درسH عليهم من العلماء، 
هم:

 .Hالسيّد محسن الطباطبائي الحكيم
.Hالسيّد أبو القاسم الخوئي

 .Hالشيخ حسين الحّلي
.Hأبوه الشيخ علي محمّد

Hطريقته في التدري�ص
به���ا  أمت���از  الت���ي  الخصائ���ص  م���ن 
درس الش���يخ البروج���رديH هي الدّقة، 
ومتان���ة المعن���ى، وس���هولة العب���ارة، إذ 
كان يتحاش���ى استخدام العبارات الصعبة 
والمُعّقدة، وبهذا كان درس���ه س���هاًل وفي 

متناول جميع الطلبة.
Hمن تالمذته

تتلمذ على يديه الكثير من الفضالء، 
منهم:

السيّد منير الخبّاز القطيفي، السيّد 
المه���ري، الس���يّد عل���ي رضا بن الس���يّد 
محمّد صادق الحكيم، الس���يّد جعفر بن 
الش���هيد الس���يّد عبد الصاحب الحكيم، 
الس���يّد حس���ين بن الش���هيد الس���يّد عالء 
الدين الحكيم، اإلخوان الش���هيد الش���يخ 
والش���يخ  الخراس���اني  زاده  واع���ظ  عل���ي 
قاس���م، نجل���ه الش���يخ محمّ���د مه���دي، 
الشهيد السيّد محمّد صالح علم الهدى، 
اإلخ���وان الس���يّد عل���ي القزويني والس���يّد 

محمّد، الشيخ علي الدهنين.
Hاأخالقه

كانH ال يعتن���ي بالدني���ا وزخارفها، 
العي���ش،  ف���ي  البس���اطة  إل���ى  ويمي���ل 
وكان يحت���اط كثي���راً ف���ي ص���رف األموال 
الش���رعية، وكان كذل���ك ش���ديد العناي���ة 
بالفقراء والمحتاجين، حتّى أنّهم � أحياناً 
� يأتون ويطرقون بابه ف���ي أوقات متأخّرة 
م���ن الليل، فيرحّب به���م، ويقدّم لهم ما 
يق���در عليه، هذا باإلضاف���ة إلى الرواتب 

الشهرية التي خصّصها لمساعدة الفقراء 
والمحرومي���ن، وعوائل المس���جونين في 

زنزانات نظام صدام البائد.
عاش���وراء  بزي���ارة  ملتزم���اً   Hكان
يومي���ًا، وكذلك كان مس���تمرّاً على زيارة 
مرق���د اإلم���ام الحس���ينQ وأخي���ه أب���ي 
الفضل العباسQ في ليالي الجُمع، منذ 
أوائل ش���بابه إلى أكثر من خمس���ين س���نة 

من عمره الشريف.
كان يتهجّ���د إلى اهلل تعال���ى ويناجيه 
ف���ي ج���وف اللي���ل بقل���ٍب محت���رق، وكان 
تهجّ���ده غالباً ف���ي غرفةٍ مظلم���ة تمامًا، 
وعندما سُ���ئل عن الس���بب قال: )أُريد أن 

أتذّكر ُظلمة القبر(.
Hمن مؤّلفاته

لقد نجح في تدوين تقريرات ُأس���تاذه 
الس���يّد الخوئ���ي ف���ي الفقه تح���ت عنوان 

)مستند العروة الوثقى(.
-: Hعلمّيته

ان االم���ر المه���م والبارز ف���ي حياته 
العلمي���ة ان���ه واص���ل مع اس���تاذه الس���يد 
الخوئيH والزمه في دروس���ه العلمية فقد 
اس���تفاد كثيراً منه س���نين طوال . وحظى 
بأعتماده علي���ه ورعايته الخاص���ة له وقد 
ن���وه في عدة مواضع واش���اد ب���ه كمفخرة 
م���ن مفاخر الح���وزة العلمية ف���ي النجف 
االش���رف وف���ي ذل���ك الوق���ت ال���ذي كان 
يحتش���د فيه درس هذا االس���تاذ المتبحر 
بفض���الء الح���وزة وعلمائه���ا الذي���ن ق���د 
وصل عدده���م المئات ، ولم يكتفH بما 
يطرح في مجلس ال���درس بل كان يحاوره 
ويناقش���ه خارج الدرس ويس���تمر النقاش 

لمدة طويلة .
ومن عطائه الفكريH انّه وفق لكتابة 
تقريرات استاذه في حقلي الفقه واالصول 
عل���ى اربعي���ن مجل���داً وقد ت���م طباعة 16 
مجلداً منها تحت عنوان ) مس���تند العروة 
الوثق���ى( وبقيت االجزاء االخ���رى خطيّة 
فأصبح���ت ه���ذه المجلدات مح���وراً تدور 

حولها كثير من بحوث الفقه في الحوزات 
العلمية وينتفع بها الفضالء واالس���اتذة، 
وق���د ش���هد الكثي���ر م���ن االكابر ال س���يما 
اس���تاذهH بأن ما كتبه حسن التعبير وافٍ 
كافٍ خاٍل م���ن التطويل الممل واالختصار 

المخل.
-: Hا�شت�شهاده

ل���م يحتم���ل الظالم���ون و ج���ود عالم 
زاهد ش���جاع له مكانة في اوساط الحوزة 
العلمية في مدينة النجف االش���رف فدبر 
ل���هH مؤامرة لتصفيته حيث  كان الش���يخ
H في يوم من االي���ام متوجهاً الى الحرم 
العلوي قبل الفجر كما هي عادته فمر عليه 
رجل ملثم فش���تمه وضرب���ه ضربة خفيفة 
وبعده���ا بفترة كان في محل���ة العمارة في 
منزل ولده الشيخ مهدي فخرج الشيخ قبل 
الفج���ر متوجهاً الى ح���رم امير المؤمنين 
وف���ي اثناء المس���ير واذا بش���خص يرميه 
ب�)رمان���ة هجومية( فأنفج���رت عليه ووقع 
الش���يخ مضرجاً بدم���ه وعل���ى اثرها نقل 
الى المستش���فى الى ان تماثل الى الشفاء 
وبقيت بعض الشظايا في جسمه الى وقت 

.Hاستشهاده
وام���ا االعت���داء االخر فكان ف���ي ليلة 
ف���ي س���نة )1418ه����(  الحج���ة    24 ذي 
حيث كان الش���يخ ي���ؤم المصلين في حرم 
امي���ر المؤمني���نQ وعن���د خروج���ه من 
الحرم متوجهاً الى منزله وعند المس���جد 
المالصق لمدرس���ة الس���يد الي���زدي فاذا 
برج���ل ملث���م يحم���ل مسدس���اً اطل���ق منه 
على الش���يخ عدة اطالقات اصابت رأسه 
وص���دره فارداه صريعاً في باب المس���جد 

المذكور.
ت���م تش���ييعهH و دفن���هH ف���ي اليوم 
الثان���ي في مقب���رة وادي الس���الم بمدينة 
النجف االش���رف حس���ب وصيته  فرحمة 
اهلل عليه من ش���هيد محتس���ب صابر يوم 
ولد و يوم رحل ش���هيداً الى جوار ربه ويوم 

يبعث حيا.

تتضمن السنة الشريفة ما يحتاجه اليه االنسان, ومنها االحاديث 
الت���ي تتناول الظه���ور المقدّس لالمام المه���ديQ، فيجب عليه -اي 
االنس���ان-االهتمام به���ا, بدراس���تها والتفق���ه بها مهما اس���تطاع إلى 
ذلك س���بيال, لمعرفة ما تحويه من عل���وم ومعارف ضرورية لحياتنا، 
خاصة ونحن نعيش هذا الزمن, زمن التمس���ك بعقيدة اإلمام المهدي

Q والتمهي���د لظهوره, ألن اإلمامQ يمثل قمة الوعي البش���ري, وهو 
امام الزمان المؤهل والمعد اعداداً الهيا س���ماوياً لسيادة العالم كله, 
ألن���ه المرجع الحقيقي, فما من س���ؤال على مس���توى العالم إال وعنده 
جوابه, وما من مش���كلة إال وسيجد الحل االنسب لها, هذا من جهة, 
ومن جهة اخرى فإن اإلمام المهديQ وباعتباره وارث الكتاب والنبوة 
فه���و عل���ى يقين بما جرى في العالم ألنه عاش���ها وش���هد الكثير منها, 
 Kوم���ن ما فعله الظالم���ون من مواقف مخزية بحق الرس���ل واالنبياء

وعباد اهلل الصالحين.
ان خات���م ائمة أهل البيتK على علم يقيني بحجم الظلم والقتل 
والتشريد الذي اقترفه حكام الجور بحق آبائه وأجداده الميامين وبحق 

من واالهم, وانهQ احد ضحايا هذا الظلم.
ان أية محاكمة عادلة ستدين الظالمين وتحملهم مسؤولية اجهاض 
الدعوة االس���المية وحرفها عن مسيرتها, تلك المسيرة التي لو بقيت 
لتغير مجرى التاريخ وبقي بعيداً عما فعله الذين أذلوا الجنس البشري 
والبس���وه لباس الذل والعبودية والهوان وص���ادروا منه كل الحقوق التي 
وهبه اياها اهلل تعالى, وبهذا اس���تحق اولئ���ك الجائرون ان يكونوا هم 
العدو االول هلل ولرس���ولهN والهل بيت���هK ولمن واالهم, ولقد عهد 
اهلل تعالى للصالحين من عباده والذين طهرهم تطيرها إال يركنوا إلى 

الظالمين النهم رجس ونجس.

لق���د امر المه���ديQ ان يطه���ر االرض 
من أعداء اهلل ومن رجس���هم, بل أن يفرغها 
تمام���اً منه���م ويمألها بالعدل والقس���ط كما 
مأله���ا اولئ���ك الظالمين بالظل���م والعدوان. 
وه���ذه ه���ي طبيع���ة ص���وت الح���ق _اإلم���ام 

._Qالمهدي
ان المهديQ ال يأت���ي إال ليختم الحياة 
على هذه االرض باقامة دولة العدل االلهي, 
ليك���ون الدين كل���ه هلل رب العالمين, ولتكون 

االم���م كلها امة واحدة, ال فرق بين ابيضهم واس���ودهم, فكلهم امام 
الحق سواء.

وس���يكون اإلمام المهديQ هو مصداق وراث���ة االرض ومن عليها 
االرض كل االرض بش���رقها وغربها فحكومتهQ عالمية, ألنه الوارث 
الحقيق���ي, ول���ه الحاكمي���ة المطلق���ة, وحكومت���ه مبنية على اس���اس 
ِ اإِلسْ���اَلمُ( حكومة يس���تقي فكرها من  االس���الم ل����)ِإنهَّ الدِّينَ عِندَ اهللهّ
الق���رآن الكري���م، دس���تورها الحق، مرضي���ة عند اهلل وعن���د الناس 

جميعاً.
ان دول���ة وارث العال���م ي���زول منها الخ���وف, دولة اس���تقرار وامن 
وعدالة اجتماعية. حكومة خير تخرج االرض فيها بركاتها والس���ماء, 

فينزل المطر وتكون المعادن وخزائن االرض في متناول االمة كلها.
دولة يجتم���ع فيها علماء الدنيا ويتصلون بامامهم الهمام, يدينون 
ل���ه بالطاعة, يعرض���ون عليهQ طاقاتهم الفكري���ة والتقنية, لجعلها 
تحت خدمته من اجل خدم���ة ارادة اهلل ودولة الحق، الدولة المهدوية 

الشريفة.

 :Qان من بنود عالقتنا بامامنا الحجة بن الحسن
عالقة الرقابة

ف���ان الثاب���ت عن���د اتباع مدرس���ة اهل البي���تK  ان اعم���ال الخالئق كلها 
تع���رض عل���ى االمام المهدي Q  وكما ورد من توقيع االم���ام )ولوال ما يتصل بنا 

مما نكرهه وال نؤثره عنكم لما تأخر عنكم اليمن بلقائنا(.
اّن م���ن اثار االمام الحجة على اهل االرض ه���و متابعته النصاره وكيف هي 

اوضاعه���م واحوالهم فيقوّم مس���ارهم ويبارك خطواتهم لتهيئته���م القامة دولة 
الع���دل وكم���ا ورد عن االمام الكاظ���مQ  )يغيب عن ابصار الناس ش���خصه وال 

يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره(. 
االنس���ان الرس���الي عليه ان يعيش ه���ذه الرقابة وكأنه يضع نفس���ه في قاعة 
امتح���ان ويعل���م اّن نتيجة الرقابة أما النجاح او الفش���ل فالذي ينجح يزداد قربا 

من االمامQ والعكس صحيح.اما كيف يكون ناجحا فهو عن طريق بناء ذاته.
اّن الطريق لبناء الذات هو محاس���بة النفس فان لم يكن االنس���ان آمرا على 
نفس���ه فس���يكون مأمورا لها ، كأن يراجع المكلف نفس���ه في اخ���ر النهارمن كل 
ي���وم في درجة خش���وعه في الصالة الواجبة, وهل كان���ت له همّة في اداء صالة 
مس���تحبة, وهذا على الصعيد الش���خصي،اما على الصعي���د االجتماعي فماذا 
ق���دّم م���ن تذك���رة وتوعية لمن يش���اركه العيش من اه���ل او اوالد وم���ا هو عطاؤه 

للمجتمع بشكل عام؟
وايجازا لما س���بق نقول اّن االنس���ان المنتظر حقا لالمامQ  عليه ان يربي 
نفس���ه اوال ويربي اهله ومن يهمه أمرهم ثاني���ا . وبصورة كأن االمامQ فيها هو 
الرقي���ب على تصرفاته.. فأنه ولي اهلل االعظم.. وولي الناس.. وولي جميع افعال 

الخالئق.

للمغرب العربي دور كبير في نش���ر اإلسالم والدفاع عنه وسيشهد دوراً 
آخر عند ظهور اإلمام المهدي Q كما ش���هد ولقرون طويلة س���يادة الدولة 
العلوي���ة هناك، ومن بي���ن أفاضل أهل المغرب الش���يخ )أحم���د بن محمد 
بن الصديق أبو الفيض الغماري األدريس���ي الحس���ني الش���اذلي الدرقاوي 
األزهري الش���افعي المغربي( المولود ف���ي 1901م والمتوفى 1960م ، يعد 
هذا الش���يخ من كبار المحدثين وفض���الء أهل المغرب في العصر الحاضر 
وعب���ر عنه )عمر كحال���ة( بأنه محدث حافظ من أه���ل المغرب األقصى ، 
كان مالك���ي المذهب وعندما توجه إلى مصر انتس���ب إلى الش���افعية ، ثم 
ت���رك التقلي���د واتبع الدليل حيث يق���ول : على ما نقل عن���ه )كنت في بداية 
أمري مالكياً فلما رأيت الش���افعي ال يذكرون مس���ألة إال بدليلها إنتقلت إلى 
مذهب الش���افعية ثم بعد هذا م���نّ اهلل علينا فنبذنا التقليد جملة وتفصيال 
وم���ا بقينا نعتبر مذهب���اً من المذاهب أصال(، وله ق���ول آخر: )أن مذهبه 
االجته���اد والعمل بالتقليد س���واء وافق أحد المذاهب أو ل���م يوافقه(، نقل 

ذلك عنه في )البحر العميق(.
له مؤلفات كثيرة من بينها )إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون 
أو المرشد المبدي لفساد طعن بن خلدون في أحاديث المهديQ(، وهذا 
الكتاب مطبوع في مطبعة الترقي بدمشق عام 1347 للهجرة , يتحدث هذا 
الش���يخ الجليل والمحدث الفاضل في كتابه هذا يق���ول فيه )وإن من أعالم 
الس���اعة وأش���راطها الثابتة الصحيحة ظهور الخليفة األكبر واإلمام العادل 
األش���هر ال���ذي يحيي اهلل به ما درس من آثار الس���نة النبوي���ة ويميت به ما 
ش���اع من ضالالت أهل البدع وذاع وانتش���ر ويم���أل األرض عدال كما مألت 
بظلم من جار وفجر ويحثي المال حثيا وال يعده عدّا لكل من صلح وبر إمام 

العت���رة الطاهرة المصطفوية محمد بن عبد اهلل )هذا بحس���ب معتقد أهل 
الس���نة( المنتظر فقد تواترت بكون ظهوره من أعالم الس���اعة وأش���راطها 
األخبار وصحت عن رس���ول اهلل في ذلك اآلثار وش���اع ذكره وانتش���ر خبره 
م���ن الكافة على مر الدهور واألعص���ار، فاإليمان بخروجه واجب وا عتقاد 
ظهوره محتم الزم كما هو مدون في عقائد أهل الس���نة والجماعة من سائر 
المذاه���ب ومقرر في دفاتر علماء األئمة على اختالف طبقاتها والمراتب( 
، ث���م ق���ال بعد ان ذكر أس���انيد أحاديث المهدي Q وم���ن ذكره وخرج له 
وق���د أضجع الق���ول فيه ابن خلدون في مقدمة تأريخ���ه حيث قال )يحتجون 
في الب���اب باحاديث خرجها األئمة وتكلم فيها المنك���رون وربما عارضوها 
ببع���ض األخبار إلى آخر ما قال ولي���س كما ينبغي فإن الحق األحق باالتباع 
والق���ول المحقق عند المحدثي���ن المميزين بين الدار والقاع إن المعتبر في 
ال���رواة رج���ال الحديث أم���ران الضبط والص���دق إلى أن يق���ول : وأحاديث 
المهدي بعضها صحيح وبعضها حس���ن وبعضها ضعيف وأمره مش���هور بين 

الكافة من أهل اإلسالم إلى أن يقول :
وما أتى في النص من أشراط  **   فكله حق بال شطاط 
منها اإلمام الخاتم الفصيح ** محمد المهدي والمسيح

إلى أن يقول :
وما من األشراط قد صح الخبر   **  به عن النبي حق ينتظر

وخبر المهدي أيضا وردا   **  ذا كثرة في نقله فاعتضدا.
فه���ذه جمل من أق���وال هذا المح���دث الفاضل تدل بوض���وح على عمق 
العقيدة المهدوية وكونها من المخزونات العقائدية والمعرفية والمخزونات 

الشرعية التي ال يمكن التفكيك بينها وبين سائر العقائد واألحكام.

هذه نتائج الس���تبيان اجري في موسم الحج 1430ه� في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وش���مل الحجي���ج في عموم محافظات الع���راق وهذه هي 
نتائ���ج اس���تبيان محافظة البص���رة, نضعها بين أيدي الق���راء الكرام لكي 
نتعرف من خاللها على المس���توى الثقافي والعلم���ي ألهالي المحافظة من 

خالل قراءة الفقرة ومعرفة نتائج التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
األسئلة التي شملها االستبيان:

1. معرفة الحجةQ واالعتقاد به جزء من الدين؟
2. الخوض في عمق القضية المهدوية شأن تخصصي؟

3. االرتباط باإلمام المهديQ في الغيبة عن طريق مراجع الدين؟
4. أتؤمن بأن أحد مصادر العقيدة المهدوية الرؤى واألحالم؟

5. دور المرجعية في عصر الغيبة يقوي اإليمان بالعقيدة المهدوية؟
6. أتؤمن بمن يطبق أو يوقت لظهور اإلمامQ من خالل العالمات؟

7. أتستحضر اإلمامQ رقيباً عليك في تصرفاتك بشكل دائم؟
8. إدعاء البعض للمهدوية أوجب بعد الناس عن عقيدتهم باإلمامQ؟

9. أيؤثر على إيمانك باإلمامQ ما يطرحه المغرضون من شبهات؟
10. أتمي���ل إل���ى مراقبة ح���دوث العالم���ات وتعتقد أن ذل���ك يؤثر على 

الظهور؟
11. أتج���د أن المهدوي���ة عنص���ر مش���ترك بي���ن المعتق���دات واالدي���ان 

البشرية؟
12. أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالميًا؟

13. م���ا ه���و مق���دار مس���اهمتك ف���ي الفعالي���ات المهدوي���ة؟ )كبي���ر, 
متوسط, ضعيف(

14. ارتباطك باإلمام المهديQ عن طريق الدعاء )يومي, أسبوعي, 
شهري(؟

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

دراسات 2

اآية اهلل 
Hال�شيخ مرت�شى البروجردي هائنا

 فق
من السيد هادي الحكيم

الدكتورة بشرى العطار

أحمد الجزائري

حكومة وارث الر�صQ ومن عليها

Qاأثر الرقابة بعالقتنا بالمام املهدي

ولول ما يت�شل بنا مما نكرهه ول نوؤثره عنكم ملا تاأخر عنكم اليمن بلقائنا

ن�شو�ص ن�شتقيها من مداد علماء اأهل ال�شنة وما خطته كلماتهم لت�شطر لنا الواحا في حق المهديQ والنتظار واخر 
الزمان والعدل اللهي والق�شط المحمدي .



الكتاب من سلس���ة التراث المهدوي التي 
يصدرها مرك���ز الدراس���ات التخصصية في 
االم���ام المهديQ وهو م���ن ترجمة وتحقيق 

السيد هاشم الميالني .
يق���ع الكتاب ف���ي 199صفحة م���ن القطع 
الوزيري . وقد احتوى على ثمانية فصول هي .

. ذك���ر   Qالحج���ة االم���ام  بي���ان والدة 
 .Qبعض خصائص صاحب االم���ر والزمان
ثب���ات وجود االم���ام الثاني عش���رQ وغيبته 
.  المعاج���ز  الحادث���ة اثن���اء الغيب���ة  الكبرى  
ذك���ر من حاز ش���رف مالق���اة  االمامQ في 
الغيبة الكب���رى . نبذة مما يج���ب على العباد  
تجاه االمام العص���رQ . بعض عالئم ظهور 

صاحب الزمانQ .  النواب االربعة ..
 في موضوع والدة االمامQ ينقل المؤلف 
 Qقول العالمة  المجلسي : في تاريخ والدته
انها كانت في س���نة )255( ه���� وقيل )256( 
ه� وايضا )258( ه�  والمشهور انها كانت في 
ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان.

وف���ي ذكر  مق���ام والدة االم���امQ ينقل  
المؤل���ف ق���ول ) حكيم���ة رض ( : كان���ت ل���ي 
جاري���ة يق���ال لها نرج���س ... ال���ى ان تقول ) 
سيخرج منها  ولد كريم على اهلل . الذي يمأل 

اهلل به االرض عدال وقسطا ....(
ومما يذكره المؤلفH في ذكر خصائص 

.Qاالمام
) يت���أل أل وجهه م���ن بينه���م _اي االئمة

K_ نورا كأنه كوكب دري ..( 
وفي  اثبات وجوده يقول الش���يخ  المؤلف 

رحمه اهلل:
ذك���رت  والعام���ة  الخاص���ة  ان  اعل���م   (
احادي���ث ظهور المه���ديQ  وخروجه بطرق 

متواترة ...(
ويق���ول المؤلفH في المعاج���ز الحادثة 

اثناء الغيبة  الصغرى .
)ان المعاج���ز التي ذكرت في ايام الغيبة 

الصغرى , وايام ت���ردد النواب والخواص , 
ومجيئهم الى االمامQ كثيرة (.

وفي ذكر من حاز ش���رف مالقاة االمام
Q ف���ي الغيب���ة الكب���رى ينق���ل المؤلفH ان 
الشيخ ) النوري ( ذكر مائة  حكاية  في النجم 

الثاقب , ثم يذكر منها هو ثالثا وعشرين .
وفي ) نب���ذة مما يجب عل���ى العباد تجاه 

: Hيقول مؤلف الكتاب ,Qامام العصر
) ... رس���وم الطاع���ة لم���ن خض���ع المام 
العص���ر والزمانQ ... واعت���رف له باالمامة  
انه الواس���طة لوص���ول الفيوض���ات االلهية , 
والنعم غي���ر المتناهية الدنيوي���ة  واالخروية 

على المخلوقات ( .

 وينقل الش���يخ المؤل���فH في بيان بعض 
عالئم ظهور صاحب الزمانQ قول )السيد 

اسماعيل النوري (:
) وعالمات الظهور على قسمين : عالئم 

حتمية , وعالئم غير حتمية ...( 
وفي ذك���ر الن���واب االربعة  يق���ول مؤلف 

: Hالكتاب
والن���واب   والس���فراء  ال���وكالء  ... كان   (
مأموري���ن .. م���ن قب���ل االم���امQ حوالي 74 
عاما .. ث���م انقطعت الس���فارة ووقعت الغيبة 

الكبرى ..(.

لقد بدأ القلق الذي ش���اب عقول ونفوس الساس���ة في الغرب واصحاب 
العروش وممالك الخليج االس���المي يتحول فزع���ا بالتدريج، فمنذ هزيمة 
اس���رائيل وهروبه���ا في جن���وب لبنان عل���ى يد المقاومة االس���المية س���نة 
)2000م( والغ���رب واصحاب العروش بدءوا يتوجس���ون خيفة، وانه اثناء 
هزيمة اسرائيل في حرب تموز )2006م( كادت  ان تبلغ القلوب  الحناجر، 
وبدأت عروش هؤالء تهتز فأمروا ش���يوخ السوء ووعاظ السالطين باصدار 
فت���اوى النفاق ضد حزب اهلل وحرم���وا االنتصار له، كما حرضوا ضباعهم 
في العراق على تفجير الش���يعة في االس���واق والمساجد والمدارس وغيرها 
من التجمعات، هذا إضافة  للتحريض الدولي ضد ايران وسالحها وسالح 

حزب اهلل.
أم���ا ف���ي اس���رائيل، فالصح���ف االس���رائيلية تق���ول: )ان رب���ع اليهود 
سيغادرون اسرائيل في حال طورت إيران سالحا نوويا ( مما ينسف نظرية 
التفوق العس���كري االس���رائيلي في اذهان المجتمع اليهودي، وهو نفس ما 
أكده الجنرال )افرائيم س���نيه( حيث قال قبل سنتين تقريبا: )إن اسرائيل 
ستتفكك بذاتها ومن دون حرب اذا ما طورت ايران سالحا نوويا ألن معظم 
اليهود س���يغادرونها بكل بساطة(. واما المناورات االس���رائيلية في )البحر 
االبيض المتوسط وفي بحر ايجه( فهي التعدو استعراضا فاشال للعضالت 
بع���د ان اكتش���فت بع���ض ال���دول االوربي���ة ان دور اس���رائيل )كش���رطي في 
المنطقة( قد انتهى وان على الواليات المتحدة وبريطانيا ان تعترف بذلك.

لق���د بدأت مالم���ح الفزع االصغر تبدو في اس���رائيل بع���د هروبها من 
جنوب لبنان على اثر ضغط المقاومة االسالمية )حزب اهلل( فصرح وقتها 
بع���ض المحللي���ن قائال: )إنن���ا اذا خرجنا االن من الجن���وب اللبناني فبعد 
سنوات سنخرج من اس���رائيل )فلسطين( (. وتكرر االمر بعد هزيمة جيش 
االحتالل امام صمود المقاومة سنة )2006م( على الرغم من انف مشايخ 
السوء ووعاظ الس���الطين في الخليج االسالمي الذين حرموا حتى الدعاء 

بالنصر.
والي���وم تفاجئن���ا الصح���ف العبرية بمقالي���ن تحت عنواني���ن في غاية 

الغرابة، حيث كتبت صحيفة معاريف اإلسرائيلية تقريراً تحت عنوان:
) أمري���كا ف���ي طريقه���ا للرك���وع وس���بقتها أوروبا أمام اإلس���الم ولكن 
إس���رائيل لن ترك���ع( وتحت هذا العنوان كتب )موش���يه بيجلي���ن( في مجلة 

)عقيدتي(:
) أن أمريكا تس���ير اليوم في نفس الطريق الذي س���ارت فيه أوروبا في 
الس���ابق حيث ينتشر اإلسالم بصورة غير مسبوقة في أمريكا كما أن هناك 
أصواتا تعلو هناك اليوم تنادي بضرورة االس���تفادة من التعاليم والمباديء 
المس���تمدة من الش���ريعة اإلسالمية لمواجهة المش���كالت التي تواجهها وال 

تجد لها حاًل من القوانين المادية الوضعية(.
   واض���اف بيجل���ن: ) أن أمريكا بهذا تكون قد ركعت على ركبتيها أمام 

اإلس���الم مثلما فعلت أوروب���ا فاللجنة التي 
كانت موج���ودة من أج���ل مراقبة اإلرهاب 
ال���ذي تص���دره س���وريا وإي���ران تتلقى من 
اإلدارة األمريكي���ة الي���وم رس���ائل إيجابية 
تش���جعها عل���ى الحوار م���ع أمري���كا وتزيل 
كافة مخاوفها من الجانب األمريكي كذلك 
تقوم أمريكا بدعم الش���ركات والجماعات 
الفلسطينية بما يزيد على المليار دوالر في 
الوقت ال���ذي يتصاعد في���ه منحنى الدين 

األمريكي إلى مستوى غير مسبوق(.
وهاج���م بيجلي���ن الرئي���س األمريكي ب���اراك أوباما قائ���اًل: ) إن األمة 
األمريكي���ة اخت���ارت لنفس���ها رئيس���ا أمريكي���ا ذا خلفية إس���المية ويحمل 
اس���م حس���ين وهو اس���م له مغزاه لدى المس���لمين ولهذا فعلى يهود العالم 
أن يعتمدوا من اليوم على أنفس���هم وينس���وا تماماً الدعم األمريكي المادي 
والمعن���وي ال���ذي كانوا يحصل���ون عليه في الس���ابق، ومثلما ح���ارب اليهود 
المس���لمين ع���ام 1948 دون أن يدعمه���م أحد عليه���م أن يحاربوا معركتهم 

القادمة مع المسلمين دون أن ينتظروا دعماً من أحد(.
وتح���ت عن���وان: )كي���ف نحارب الع���دو اإلس���المي( كتب���ت الصحافية 

)جاليت بين( في صحيفة )يديعوت أحرونوت(:
)ان أوروب���ا يجب أن ت���درك أن عدو األمة األوروبية اليوم هو اإلس���الم 
وبخاصة الجاليات اإلس���المية الت���ي تحمل هويات أوروبي���ة على اعتبار أن 
تلك الجاليات اإلس���المية لم ولن تنس خلفياته���ا الدينية ولهذا فإنها تمول 
وتس���اعد جماعات اإلرهاب العالمي التي تعمل تحت ستار الترويج لألفكار 
اإلس���المية وله���ذا فعلى أوروبا بذل قصارى جهدها م���ن أجل حصار العقل 
اإلسالمي على أرضها وال مانع من غسل دماغه  من أجل خلق دماغ جديدة 

موالية للغرب وبعيدة كل البعد عن العقل اإلسالمي(.
الش���ك ان هذه الطروحات تمث���ل منتهى الفزع االس���رائيلي من الفكر 
االس���المي ككل وهي تس���تعمل مفهوم االسالم الس���لبي االرهابي )الحركة 
الوهابي���ة خاص���ة كما قالت كلينتون س���ابقا( لتقديم تصور مش���وه وس���لبي 
عن االس���الم ككل وخاصة االسالم الرس���الي، ومن هنا فان كشف حقيقة 
االس���الم الس���لبي )الوهابي( من قبل الغ���رب يعني انه يدرك ان االس���الم 

الرسالي سينتصر في النهاية كما اكده علماء فلسفة نهاية التاريخ.
فإل���ى أين س���يذهب حينها صنيع���ة امري���كا وبريطانيا.. وم���اذا يقول 

مشايخ السلطان.. إلى أين سيفر هؤالء ؟!.. واهلل عزوجل يقول:- 
لُمَاتِ إَِلى النُّوُِر وَالهَّذِينَ َكَفرُواْ   )اهللهُّ وَلِ���يُّ الهَّذِينَ آمَنُواْ يُخِْرجُهُم مِّنَ الظُّ
لُمَ���اتِ أُوْلَ�ئِكَ َأصْحَابُ  اُغ���وتُ يُخِْرجُونَهُم مِّنَ النُّ���وِر إَِلى الظُّ أَوْلِيَآؤُهُ���مُ الطهَّ

النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُوَن(.

كتاب )باتيكل( من كتب الهنود المقدس���ة،وصاحبه من أعاظم 
كّفار الهن���د، وبأعتقاد أتباعه أّن هذا الكتاب كتاب س���ماوي، وقد 

:Qجاءت فيه بشارة ظهور اإلمام المهدي
)تُج���دَد الدنيا في آخر الزمان وتُحي���ى، ويظهر قائد من أوالد 
أمام���ي العال���م العظيمين: أحدهم���ا ناموس آخ���ر الزمان،واآلخر 
الصدّيق األكبر،يعني وصيّه الكبير، وأسمه)بشن(، وأسم صاحب 
المُلْ���ك الجديد)راهنم���ا(، يك���ون مل���كاً بالح���قّ، وخليف���ة)رام(، 
وصاحب المعاجز،كل من لجأ إليه واهتدى بدين آبائه يكون أبيض 
الوج���ه عند)رام(.ودولته طويل���ة األمد، وعم���ره � أي ابن الناموس 
األكب���ر � طوي���ل، وتنته���ي الدني���ا ب���ه، ويس���خِّر من س���احل البحر 
المحيط،وجزائر س���رانديب، وقبر األب آدمQ، وجبال القمر، 
الى ش���مال هيكل زهرة، والى سيف البحر والمحيط،ويهدم معبد 
األصنام)س���ومنات(.و)ججرنات(بأمره ينطق ويسقط، ثم يحّطمه 

ويلقيه في البحر،ويحطم كل صنم أينما كان(.
ج���اءت في هذه البش���ارة ألف���اظ وتعابي���ر لربما فيه���ا غموض 

للقراء، فنوضح هذا الغموض:
األعظ���م  النام���وس  الزم���ان(،  آخ���ر  1�المرادمن)نام���وس 

.Nاإللهي،هو:خاتم األنبياء محمد بن عبد اهلل
2�)بشن(أس���م أمي���ر المؤمني���ن علي ب���ن أبي طال���بQ باللغة 

الهندية.
3� صاح���ب المُلْ���ك الجدي���د، آخ���ر حج���ة هلل تعال���ى اإلم���ام 
 Qو)راهنما(األس���م المب���ارك لإلمام المهدي Qصاحب الزمان
أعظم حجج اهلل الهادين،وكذلك من أس���ماءه المقدس���ة)الهادي(

و)المهدي(و)القائم بالحق(.
4� كلمة)رام( باللغة السنسكريتية هي أسم الذات المقدسة هلل.
5� )س���ومنات(كانت معبداً لألصن���ام في)كجرات(على ما قال 
العالمة )دهخدا( في قاموس اللغة،وقيل:هدمها السلطان محمود 
الغزنوي، وكس���ر)منات(من األصنام المش���هورة ف���ي ذاك المعبد.

وقيل:ه���ذه لغة هندية مفرّس���ة،وذلك كان أس���ماً لصنم مرَكب من 
كلمتي���ن من)س���وم،نات(:بمعنى أنموذج القمر؛ألّن)س���وم( بمعنى 
القمر باللغ���ة الهندية،و)نات(للتعظيم، فإن ش���ئت مزيد اإلطالع 

فراجع قاموس اللغة لدهخدا مادة)سومنات(.
6� وأما)ججرنات(فهو أسم لصنم باللغة السنسكريتية،والهنود 

يعتبرونه مظهر اهلل.

 م���ن ينظر في آفاق األرض تأخ���ذه رعدة خوف من هول ما يقع 
بالناس أفرادا وجماعات .. ودول. 

فف���ي أرق���ى دول العالم حض���ارة وتقدماً يعي���ش ماليين الناس 
ب���ال طعام وب���ال مأوى, يفترش���ون األرض ويلتحفون الس���ماء ، لم 
توفر لهم هذه الحضارة اإلنس���انية المادية والتقدم العلمي سوى كل 
ش���قاء، وراء هذا اإلهدار لإلنس���انية تقف نظم وجماعات ش���ديدة 
النهم والش���ره للمال والنفوذ والس���يطرة بش���كل يثير الرعب ويدفع 
الفرائص لالرتعاد . الحياة اليوم أصبحت على فوهة بركان يوش���ك 

أن ينفجر.
في عالمنا المعاصر يموت طفٌل دون سن العاشرة جوعاً كل سبع 
ثوان، وغالبا ما يكون ضحيًة لضرورة وحيدة يفرضها س���ادة العالم 
ه���ي ضرورة الربح بال حدود. إن س���ادة العال���م الجدد هم أصحاب 
رؤوس األم���وال العالمية، فمن هم ومن أين يس���تمدون س���لطتهم, 
وكي���ف نقاومه���م ؟ هنال���ك نهَّاب���ون ف���ي قل���ب الس���وق العالمي هم 
أصحاب البنوك وكبار مس���ؤولي الش���ركات العابرة للقارات ومديرو 
التج���ارة العالمية. إنهم يراكمون األموال، يهدمون الدولة ويخربون 

الطبيعة والبشر.
وهنال���ك مرتزقة  يخدم���ون أولئ���ك النهَّابين في قل���ب منظمة 

التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وربما قاطعني أحدهم معترضا ومس���تنكرا وماهو الجديد تحت 
الش���مس ؟؟ فالدنيا  منذ بدء الخليقة ، فمنذ خروج آدم من الجنة 
واإلنسان يعيش في كبد وضيق وتسوقه نوازع شهوانية- إال من رحم 
ربى وقليل هم - ، فمن ش���ح األغنياء وتس���لط المتسلطين وافتراء 
المفترين ، أال تعلم أن اإلنس���ان األول قتل أخاه ظلما وعدوانا وبغيا 
بغير حق ولم تفلح كل محاوالت أخيه له في أن يجعله يعدل عن ظلمه 

وقتله له ... فالفس���اد ظهر في البر والبحر بما كس���بت ايدى الناس 
.. فما الجديد لديك حتى تسود هذه الصفحات باألفكار التي نلوكها 

منذ سنين دونما فائدة ؟؟
وربما ال أختلف مع هذا المعترض ش���كال فهذه الحالة يمكن أن 
نصفه���ا بالقنوت أو ط���ول االنتظار وباالصطالح )فتن���ة االنتظار( .. 
وه���ذه الفتنة يمكن للمعرفة أن تقضي عليها إذا كنا متحلين بش���عار 

)إن الصبر مفتاح الفرج ( بمعنى ان نكون اصحاب تفرج فقط.
 أال تتف���ق مع���ي أيها الق���ارىء الكريم انه رغم وجود الش���ر منذ 
أن خل���ق اهلل اإلنس���ان بي���د أنه ظل مح���دودا، وانه الي���وم خرج من 
محدوديت���ه وأصب���ح ذائ���ع الصيت وواس���ع االنتش���ار ، وأن أمراض 
العال���م األخالقية والسياس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادية أصبحت 
متش���ابهة إل���ى ح���د التماه���ى والتطاب���ق ، وان األم���راض الفتاكة 
والخطرة أصبحت تضرب باإلنسان وتنتقل من طول العالم وعرضه 
إضافة إلى انتشار الجريمة حيث أصبح العنف واإلرهاب سمة غالبة 
عل���ى أصحاب المذاهب الفلس���فية والعقائدي���ة مضفين عليها طابع 

القداسة والجهاد بمدح فاعليه ...
وأصب���ح لكل ألوان هذا الش���ر طابعا معولم���ا ، أال تتفق معي أن 
م���ا يحدث الي���وم ه���و أن األرض قد امت���ألت جورا وعدوان���ا وظلما 
بالمعنى الذي ورد في روايات النبي األعظمN  في هذا الخصوص 
وان ال���ذي مضى كانت موجات متعاقبة من الش���ر،على النحو الذي 
نصت عليه بعض الروايات، بيد أننا نعيش اليوم مرحلة جديدة من 
مراحل الحياة اإلنس���انية, أصبح الش���ر فيها شرا مطلقا معولما ، 
وأن العدل والسالم أصبحا اليوم رغبة ملحة لدى كل أهل األرض ...  

الن�شان الموؤمن والمام المهديQ الوظيفة والتكليف

ع�شر الفزع الكبر-ونهاية اللعبة 

ب�شارة ظهور الإمام المهديQ في كتاب )باتيكل(

ما وفرته الح�شارة المادية للعالم من �شقاء

3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

قراءة يف كتاب 
Qتاري���������������������خ الإم�����ام الثاين ع�شر

Hملوؤلفه ال�شيخ عبا�ص القمي

اعداد: محمد الخاقاني

مرتضى علي الحلي

ان المتتب����ع والمتفح����ص ف����ي م����ا ت����رك 
المعصوم����ونK لن����ا من ارث عق����دي وديني 
يجد حلوال شافية وعقالنية مقبولة في صورة 
التعاط����ي م����ع فاصل����ة الغيبة الكب����رى ومحنة 

خفاء اإلمام المهديQ ظاهراً ال واقعاً.
وتل����ك الحل����ول ه����ي عب����ارة ع����ن وظائف 
وتكالي����ف تجع����ل الف����رد المؤم����ن ف����ي نقط����ة 
الح����دث والمس����ؤولية, وترف����ده بوع����ي مميز 
يمكنه م����ن تغطي����ة وقته باعم����ال ترضي اهلل 
تعال����ى وتدخ����ل ف����ي صل����ب موضوع����ة تعجيل 

.Qالفرج والظهور لإلمام المهدي
وابرز تلك الوظائف هي:

 Qالمه����دي اإلم����ام  معرف����ة  وج����وب   .1
وهويت����ه الش����خصية واالخالقي����ة والمنهجي����ة 
ق����دوة وإم����ام زمان للبش����رية ف����ي زمننا هذا 
معرفة تش����دنا روحيا وسلوكيا لحقيقته الحقة
Q وتمكنن����ا من االس����تلهام القيمي من بركة 

وجوده الشريف.
ج����اء في الكاف����ي الدعاء )الله����م عرفني 
حجت����ك فإنك ان ل����م تعرفن����ي حجتك ضللت 

عن ديني(.
فمعرف����ة ام����ام الزم����ان هي اص����ل ديني 
عق����دي يأتي بع����د وج����وب معرف����ة اهلل تعالى 

.Nوتوحيده واالعتقاد بنبوة محمد
فيجب على كل انس����ان مس����لم ومؤمن ان 

يسلم به ايمانيا وذهنيا.
ف����إن معرف����ة ام����ام الزم����ان, أي اإلمام 
المه����ديQ واالعتق����اد ب����ه تجع����ل االنس����ان 
المؤمن في وضع ايماني مستقر ومتزن وثابت 
م����ن جه����ة قيام الحج����ة عليه بوج����ودهQ في 

زمننا هذا.
2. ض����رورة التس����ليم واالنقي����اد لحقيقة 
وج����ودهQ الواقعية والثبوتي����ة وان كانت تلك 
الحقيق����ة غير محسوس����ة ولكنه����ا قد تحققت 
يقين����ا ف����ي عالمن����ا ه����ذا م����ذ ول����دQ وغاب 
الغيبتي����ن الصغرى والكب����رى والى يوم ظهوره 

.Qالشريف
ل����ذا فق����د اوص����ى االئم����ة المعصوم����ون
K بضرورة التس����ليم به����ذه الحقيقة االلهية 
والمتمثلة بوجود اإلم����ام المهديQ وبصورة 

الخفاء الظاهري حفظا لشريعة اهلل الخالدة 
االسالم العزيز وقياما للحجة على البشرية.

جاء في كمال الدين للش����يخ الصدوق انه 
 :Qورد ع����ن اإلمام محم����د الجواد ان����ه قال
)ان اإلم����ام بعدي ابني عل����ي الهاديQ امره 
ام����ري وقوله قول����ي وطاعته طاعت����ي واالمام 
بع����ده ابنه الحس����ن العس����كريQ ام����ره امر 
ابي����ه وقوله قول ابي����ه وطاعته طاعة ابيه, ثم 
س����كتQ فقلت ل����ه )الراوي(: يا ابن رس����ول 
اهلل فم����ن بعد الحس����ن العس����كريQ؟ فبكى
Q ب����كاًء ش����ديداً ث����م ق����الQ ان م����ن بع����د 
الحس����ن العس����كريQ ابنه القائمQ بالحق 
المنتظ����ر, فقل����ت )ال����راوي(: يا ابن رس����ول 
اهلل لم س����مي القائم؟ قالQ: النه يقوم بعد 
موت ذك����ره وارتداد اكث����ر القائلين بامامته, 
فقل����ت )ال����راوي(: لم س����مي المنتظ����ر؟ قال
Q: الن ل����ه غيبة يكثر ايامه����ا ويطول امدها 
فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون 
ويس����تهزيء بذكرهها الجاح����دون ويكذب به 
الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها 

المسلمون(.
وقرائته����ا  الرواي����ة  تفاصي����ل  فالحظ����وا 
لمستقبل البش����رية وصورة تعاطيها مع الغيبة 
فالبع����ض ينكرها واآلخر يه����زأ بها, وآخرون 
مرتاب����ون, والباقون القليل����ون ثابتون بتوفيق 
اهلل )وينج����و فيها المس����لمون( وه����ذه مفردة 
قوي����ة القيم����ة والمعنى فانه فع����ال ال ينجو من 
االمر إال اهله, وهم اهل االس����الم الحقيقي 
والمؤمنون بتس����ليم االم����ر هلل تعالى والصبر 

عليه توقا لرضاه تعالى.
3. التعاط����ف الوجدان����ي واالنس����اني م����ع 
مظلومي����ة اإلم����ام المه����ديQ والت����ي تمث����ل 
ظالم����ة آل محم����دK كله����م جميع����ا فف����ي 
 Qالمه����دي امامن����ا  وبي����ن  بينن����ا  التفري����ق 
يتجل����ى معن����ى الظالمة الت����ي الحقتها انظمة 
وس����لوكيات ومناه����ج المفس����دين والظالمين 
بمنهج اإلمامQ ودفعه عن مرتبته التدبيرية 

للبشرية ومقام الوجودي الظاهر.
فالطغاة وفي وقتهQ عملوا على االسهام 
في ضرورة اخفاء امر والدتهQ وبسط نفوذه 

مس����ار  وتحوي����ل 
العلن����ي  الظه����ور 
الخفاء  حركة  الى 
واعالن  الظاهري 
الصغ����رى  الغيب����ة 
بعده����ا  وم����ن 
اضطرارا  الكبرى 
والج����ل ادامة بقاء 

الحجة والمنهج االلهي في هذه الحياة.
ونقص����د بالتعاطف الوجدان����ي هنا هو ما 
 Qاراده المعصوم����ون لنا م����ن التوجع لفراقه
واالغتم����ام لغيبت����ه كغياب اي عزي����ز وهو اعز 

.Qعلينا
 Qجاء ف����ي الكافي عن اإلم����ام الصادق
انه قال: )نف����س المهموم لن����ا المغتم لظلمنا 

تسبيح(.
فوع����ي محنة الف����راق بيننا وبي����ن امامنا 
المه����ديQ واالهتم����ام به����ا من جه����ة طلب 
الفرج ل����ه من اهلل تعالى ورف����ع حجاب الغيبة 
الكبرى عنا بظهوره الش����ريفQ يمثل خزينا 

عباديا لنا )تسبيح( فأي قيمة كهذه؟
:Q4. انتظار فرجه وظهوره الشريف

جاء ف����ي تحف العق����ول عن اإلم����ام علي
Q انه قال: )افضل العب����ادة الصبر وانتظار 

الفرج(.
والمقصود بالصبر هن����ا يقينا هو الثبات 
على امامته ومقاومة الفس����اد والظلم ورفض 
ان����كاره ال الرك����ود والخضوع ف����ي الحياة, اذ 
ان الصب����ر هو فاتحة الفرج والظهور وهذا هو 
معنى افضلية العبادة )افضل العبادة الصبر( 
واالنتظ����ار يتحقق وبحس����ب االم����كان باعداد 
الذات ايمانيا وس����لوكيا صالحا يجعل صاحبه 
مؤه����ال لتقب����ل اطروح����ة التغيي����ر المه����دوي 
القادم وامكانية المش����اركة فيه, هذا ان بقي 
االنس����ان المؤمن حيا الى يوم ظهورهQ واما 
إذا مات فال اقل م����ن انه قد ادى ما عليه من 
وظيفة دينية حقة بذمته, واالنتظار هو ابراء 
للذمة امام اهلل تعالى الننا مطالبون بااليمان 
باالم����ام المه����ديQ والعمل عل����ى الصبر مع 

غيبته الكبرى.

  الدكتور وليد سعيد البياتي

السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي

محمود جابر



نشاطات مهدوية4

بالثقاف����ة  النه����وض  أج����ل  م����ن 
المهدوية االصيلة ونشر عقيدة االنتظار 
ف����ي صف����وف ابنائن����ا وبناتن����ا الطلب����ة 
باعتبارهم اهم طبقة واوس����ع ش����ريحة 
ف����ي المجتم����ع العراق����ي اق����ام مرك����ز 
الدراس����ات التخصصية وبالتنس����يق مع 
مديري����ة التربي����ة في النجف االش����رف 
مس����ابقة ثقافي����ة مهدوي����ة ف����ي عم����وم 
م����دارس و معاه����د المحافظ����ة وذل����ك 
بواقع 50 س����ؤاالً مع اس����تبيان يتضمن  
ستة اس����ئلة من قبل لجنة في المركز( 

مع 100 جائزة تشمل:
1. )3/البتوب مع درع المركز(.

 11 Q2. )7/مس����ند االم����ام عل����ي
جزء مع درع المركز(.

3. )30/جهاز موبايل(.
4. )60/دورة كتب منوعة(.

بواق����ع  المس����ابقة  طبع����ت  وق����د 
)خمسين الف( نس����خة، قام بتوزيعها 
على المدارس واس����تالمها منها قس����م 
االعداد والتدريب في مديرية التربية، 
بمش����اركة اللجن����ة المرش����حة من قبل 

المديرية هم كل من االساتذة:
)مس����ؤول  ش����بر  عل����ي  الس����يد   .1

االشراف التربوي(
2. الس����يد باقر الهاش����مي )مسؤول 

قسم االعداد التدريب(
3. االخ ماجد الس����وداني )مس����ؤول 

االعالم التربوي(
وق����د قام المرك����ز بتصحيح اوراق المس����ابقة التي وصلت الي����ه والبالغ عددها) 
17000( ورقة تقريبا، كان عدد الناجحين الذين دخلوا في س����حب القرعة بدرجة 
كامل����ة اكثر 500 ناجح، ومن خالل هذه المس����ابقة اق����ام المركز مهرجانه الكبير 
لطالب وطالبات المدارس المش����تركين في المس����ابقة وذلك في حس����ينية الحسن 
المجتبىQ في النجف االشرف لغرض سحب القرعة وتوزيع الجوائز، وتم خالل 

المهرجان القاء الكلمات من قبل السادة:
1. السيد محمد القبانجي )مدير المركز(

2. السيد صالح الحكيم )ممثل المرجعية في اوروبا(
3. السيد اسماعيل خليل ماضي )مدير عام التربية في النجف االشرف(

4. السيد صاحب الحكيم )سفير السالم العالمي في االمم المتحدة(
كما تفضل االخ االس����تاذ الحاج علي النجم معاون مدير المركز بقراءة اس����ماء 

الفائزين بالقرعة بعد سحبها.
وكانت عرافة المهرجان بتفضل االستاذ الحاج حسن الظالمي.

امل�شابقة الثقافية املهدوية الأوىل للمدار�ص

ا�شت�شافة مدير املركز يف معهد اخلطابة

الكلمة الترحيبية ملدير املركز 
)السيد محمد القباجني(

كلمة توجيهية مهدوية
)سماحة السيد صالح احلكيم(

كلمة مدير التربية
)االستاذ اسماعيل خليل ماضي(

كلمة سفير السالم العاملي في االمم املتحدة
)االستاذ صاحب احلكيم(

عرافة احلفل
)االستاذ حسن الظاملي(

سحب القرعة
)االستاذ علي النجم( معاون مدير املركز جانب من احلضور الكرام

حضور القنوات الفضائية

جانب من توزيع اجلوائز 
للفائزين بالقرعة

مناذج من اجلوائز

بكلوريوساعدادية النجفأحمد مكطوف خلف1

الثاني متوسطالضاللدعاء ماجد عبد االمير2

اول متوسطمتوسطة العباسيةمحمد تقي رياض طالب3

بكلوريوسالقباب الذهبيةسعاد جبار صادق4

مدرسةفدك االساسيةزينة حامد صادق5

مدرسةالغري المهنيةرضية عبد عباس6

خامس علميثانوية ميسلونهدى محمد صادق7

الخامس علميآمنة الصدركوثر جواد فيروز8

ثاني متوسطمتوسطة سميةآيات علي كاظم9

االعداديةآمنة الصدرغيداء جمعة جليل10

متوسطةحذيفة بن اليمانحسنين حيدر كاظم11

بكلوريوسثانوية الخوارزميماجد حامد12

مدرسسعد بن عبادةحيدر مهدي هاشم13

خامس علميآمنة الصدرنور الهدى محمد مزهر14

بكلوريوسمتوسطة الحطيمنور الدين محسن15

اعداديةقمر بني هاشممصطفى يحيى عبد زيد16

بكلوريوسمتوسطة سميةاسراء عبد الحسن عبد الواحد17

بكلوريوساالبتهالمسير عيدان شنين18

خامس ابتدائيابتدائية عارف البصريمحمد عادل صالح19

خامس علميالكنديعباس كريم شنشول20

ثاني فدك االساسيةفرات عماد محمد21

الخامس اعدادياعدادية الجزائرهدير ماجد كاظم22

رابع علمياالبتهالحسن نعيم عوض23

متوسطةقمر بني هاشمسيف حيدر عبد المهدي24

خامس علمياعدادية جواد سليمأحمد محمد حسن احمد25

مدرسةعبد المنعم الفارسزينب جاسم ثامر26

الثالث متوسطالكرار المسائيامير ماجد عبد االمير27

الخامس علميآمنة الصدرزهراء توفيق موسى28

اول متوسطالخليلمحمد جعفر محمد عبد الستار29

ثاني متوسطفدك االساسيةمريم صادق مهدي30

بكلوريوسالقاهرةكريمة كريم محمد31

ثاني متوسطنازك المالئكةرسل حيدر عبد الباري32

متوسطةاإلمام عليرائد سالم عباس33

معلمةروضة الجنائنمنى وهاب سعيد34

اعداديةمحمد باقر الصدرعلي عبد الجليل35

ثاني متوسطمتوسطة العباسيةعلي عبد الكاظم مديع36

مدرسةنازك المالئكةختام فليح حساني37

الثاني متوسطقمر بني هاشممجتبى سعد رحيم38

ثاني متوسطسميةهدى فاضل خماس39

رابع ابتدائياالسماء الحسنىأيهم عادل جواد كاظم40

ثاني متوسطمتوسطة العباسيةمحمد شهيد لفتة41

ثاني متوسطمتوسطة العباسيةامير محمد تومان42

سادس ابتدائياألمانيحميدة ناصر حسين43

بكلوريوستربية النجفمؤيد حمزة حسين44

اعداديةاعدادية الكوفةضرغام عادل صالح45

معلمةالقاهرةشذى شاكر ابولول46

معلمةروضة الجنائنسعاد هاشم ادريس47

مدرسمتوسطة الحطيممهدي عبد االمير عباس48

ثاني متوسطمتوسطة العباسيةكرار حيدر كاظم49

تربية النجفعقيل تكي صالح50

مدرسةالقباب الذهبيةرحيمة جواد كاظم51

مدرسةاعدادية الغريمنال جميل طربول52

الثاني متوسطمتوسطة سميةنور نديم عبد الرحيم عدوة53

ثاني متوسطمتوسطة العباسيةعباس فاضل نعمة54

بكلوريوسثانوية المتميزاترحيم طالب55

مدرسةالقباب الذهبيةسكينة راضي حبيب56

رابع علمياالبتهالحسين عزيز مدلول57

االعداديةاعدادية الخورنقكرار صالح مهدي58

خامس ابتدائياالمام الرضازينة سعد حميد59

اول متوسطثانوية المتميزاتفرح حيدر عبد االمير المظفر60

مدرسةالقباب الذهبيةسناء جابر برهان61

مدرسةالصديقة الطاهرةجنان عبد الحسين موسى62

الخامس علمينور الحسينفاطمة كاظم مالك63

ثاني متوسطثانوية المتميزاتهديل غالب حطاب64

السادس أدبيشجرة الدر المركزيةسارة علي محمد جبار65

ثالث متوسطالمصطفىياسر قيس مكي66

خامس علميآمنة الصدربان عبد االمير محمد67

المتوسطةثانوية الزهراءاسراء عالوي عبد زيد68

اعداديةالجزايرزهراء ناصر حسين69

مدرسةالقباب الذهبيةزينب فاضل70

مدرسةالموعظةزينب باسم محسن71

خامس اعداديمحمد باقر الصدرحيدر سعد رحيم72

خامس ابتدائيالحر الرياحيبهاء مجيد عبد الصاحب73

بكلوريوسسميةايناس فتاح مطر74

رابع علميآمنة الصدرسارة جعفر جبر75

اول متوسطالقباب الذهبيةاسراء حسين اسماعيل76

ثاني متوسطمتوسطة العباسيةمرتضى حيدر كريم77

الخامس علميآمنة الصدرزهراء حسين علي78

الرابع علميالبتول المسائيةهدى عبد الحمزة عبيد79

متوسطةمحمد بن ابي بكرميساء عبد الرضا عبد اهلل80

الخامس علميالصالحاتاسراء غالب رشيد81

اعدادية تجارةتربية النجفنهلة عليوي صادق الموسوي82

االول متوسطثانوية المتميزاتأنفال سعد83

مدرّسةاالمام زين العابدينرسل سعد حسين84

مدرسالغري المهنيةعبد االمير مسلم مطرود85

رابع اعدادياالبتهالوائل قاسم عبود86

مدرسةمتوسطة الشهباءاسراء محمد علي شريف87

بكلوريوسخولة بنت االزورهدى علي حسان88

بكلوريوسسميةأنعام علي حسان89

مدرسةالقباب الذهبيةهناء شريف محسن90

متوسطةابن الهيثمزهراء احمد كريم91

الرابعاالمام عليزيد سعد حسين92

السادس علميالساجداتدعاء حسين عليوي93

دبلوم اداريمتوسطة سميةفاطمة حسن زاير94

رابع علميااليمانأنفال كريم سعيد95

مدرسةالقباب الذهبيةحكمة كنو حمود96

خامس علمياالبتهالمنتظر سليم ناصر97

ثالث متوسطفدك االساسيةغدير موسى كاظم98

رابع ثانوية االيمانغفران حسين حميد99

سادساعدادية الكنديحسن محمد حسن100

اسماء الفائزين بالقرعة
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ق��ام المعه��د التخ�س�س��ي للخطاب��ة والتبلي��غ 
االإ�سالمي ف��ي النجف اال�س��رف با�ست�سافة مدير 
 Qمركز الدرا�سات التخ�س�سية في االمام المهدي
ال�سيد محمد القبانجي، وذلك لل�ق�ف على بع�ض 
تداعيات المرحلة، فتناول ال�سيد م��س�ع الغفلة 
ع��ن ذكر االإم��ام المهديQ في اكثر م��ن و�سط من 
االأو�س��اط �س�اء عل��ى �سعيد الخطاب��ة والكتابة 

وغيرهم��ا، وت��م فت��ح ب��اب المح��اورة والنقا���ض 
وط��رح االأ�سئل��ة بين طلب��ة المعه��د وال�سيد، فتم 
ذك��ر بع���ض ال��سائ��ل لن�س��ر الق�سي��ة المهدوي��ة 
بم��ا ينا�س��ب وطبيع��ة المرحلة ومن االم���ر التي 
تمخ�ست عن اللقاء �سرورة وج�د عن�سر ارتباط 
فاعل بين المعهد والمركز ل�سمان حالة الت�ا�سل 

المعرفي والتبليغي بين الجهتين.
السيد محمد القباجني ومدير املعهد الشيخ علي الشكري يتحدثان مع الطلبة جانب من احلضور الكرام



ال�سع�دية/ ال�اقع الجغرافي:
تقع المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية 
وتس����تأثر بثالثة اخماس مساحتها, يحدها من الشمال كل 
من العراق واالردن والكويت, ومن الش����رق االمارات وقطر 
والبحري����ن والخلي����ج العربي, ومن الجنوب كل من س����لطنة 

عمان واليمن, ومن الغرب البحر األحمر.
وقد تميزت الس����عودية بموقع س����تراتيجي حيث وجودها 
بين ثالث ق����ارات, فكانت ممراً تجاري����اً وطريقاً للقوافل, 
كذل����ك ه����ي مقص����د الحج����اج والمعتمري����ن والزائرين من 

المسلمين من كل انحاء العالم.
تبلغ مساحة السعودية 2,400,000 كم مربع, وعدد 

سكانها حوالي 18,000,000 نسمة.
ال�اقع الديمغرافي الديني:

يغلب على سكان المملكة السعودية االسالم السني تحت 
عب����اءة منهج الوهابية, الذي رافق تأس����يس دولة آل س����عود 
الثالث����ة رغم ان اصحاب هذا النهج ليس����وا الغالبية بل انهم 

ال يشكلون اكثرية.
انت�سار ال�سيعة على اأر�ض المملكة:

الشيعة ينتشرون في مناطق واقاليم مختلفة من المملكة 
العربية الس����عودية, فهم موجودون بشكل مكثف في ناحيتي 
القطيف واالحس����اء, ويش����كلون هناك االغلبي����ة الغالبة من 
الس����كان, وهم من االمامية االثني عشرية, وكذلك ينتشر  
الش����يعة ف����ي  المدين����ة المن����ورة م����ن ارض الحج����از, وهم  

)النخليون( واالشراف.
وينتش����ر الش����يعة االس����ماعيليون في جن����وب المملكة, 
وخاصة في نجران, وينتش����ر الش����يعة )الزيود( في مناطق 
عدة من المنطقة الجنوبية والغربية من المملكة, وتنتش����ر 

قبائل من الشيعة في ينبع البحر.
علما ان اقل تقدير لنس����بتهم ف����ي المملكة هي اكثر من 

20% من مجموع سكانها.
ال�اقع االقت�سادي:

ش����هد االقتصاد الس����عودي تطورا تاريخيا قبيل اواس����ط 
عقد الس����بعينات من القرن العشرين نتيجة لتضاعف انتاج 
النف����ط وعوائ����ده, وادى ذل����ك إلى نم����و س����ريع لالقتصاد 
الوطن����ي هناك, االم����ر الذي مكن البالد م����ن تبني وتنفيذ 
خطط تنموية وتنمية القوى البشرية وتنويع روافد االقتصاد 
غير النفطي, وذلك بتطوي����ر القطاعات االنتاجية االخرى 

كالصناعة والتعدين والزراعة.
ويتركز انت����اج النفط الس����عودي في المنطقة الش����رقية 
)االحس����اء والقطي����ف( وتعتب����ر هات����ان المحافظت����ان وفقا 
للتعريف الحكومي للمناطق السعودية شريان النفط والثروة 

للعائلة المالكة والدولة السعودية الحديثة.
�سيعة ال�سع�دية / ال�اقع ال�سعب:

بالرغم من نس����بة التواجد الكبير للمسلمين الشيعة في 
المملك����ة حيث كان لهم دوره����م وموقعهم المتميز على طول 
التاريخ, كونهم من اوائل الناس استجابة لدعوة رسول اهلل
N ووقوفه����م بصالبة ف����ي المراحل التاريخي����ة الالحقة, 
ام����ام كل مح����اوالت التدمي����ر والض����رب لكي����ان االم����ة رغم 
كثرة وضخامة المش����اكل والعراقيل التي توضع في طريقهم 
ومح����اوالت التهميش التي تحاول طمس هويتهم االس����المية 
وتزوير الحقائق التاريخية الظهارهم بانهم مزدوجي الوالء 

بل حتى اخراجهم من الملة.
ان كل ذل����ك لم يثنهم عن الس����ير في طريق المس����اهمة 
في خدمة  مجموع االمة  وتشييد صرح الحضارة االسالمية 

العظيمة, وفي رد هجمات االعداء على البالد.
ومن ذلك ما يش����هده التاريخ لهم عندما غزا القرامطة 
المنطقة الش����رقية بقيادة )ابو سعيد الجنابي( وما فعله من 
تدمير رهيب لالحياء الس����كنية واحراق اهلها بالنار, ولكن 
رغم قوة القرامطة العسكرية ورغم بطشهم, إال ان التاريخ 

يشهد للشيعة في المنطقة الشرقية وبطوالتهم.
فقد انب����رى منهم )عب����د اهلل بن علي العيون����ي( لقيادة 
حركة المقاومة الوطنية ضد القرامطة عام 466 مدة س����بع 

سنوات حتى تمكن من طرد فلول جيوشهم من المنطقة.
ثم جاء االس����تعمار البرتغالي لتطأ جيوشه تراب الوطن 
فانبرى ابناء المنطقة كذلك لمواجهة قوات االحتالل, فلم 
تجد تل����ك القوات طريق����ا معبدا لخططها ب����ل واجهت قلعة 
حصينة صامدة من الغيارى المس����لمين الشيعة في االحساء 

والقطيف.
وقد واجه االنكليز معارضة ش����يعية شديدة وواسعة رغم 
االغراءات التي قدمها االنجليز لزعماء الشيعة في المنطقة 
الشرقية عام 1891 للتعاون معهم في تنفيذ مخططاتهم في 

المنطقة.
ولس����نا هنا بصدد ع����رض مثل هذا المسلس����ل النضالي 
م����ع ان حلقاته المش����رفة كثي����رة واضحة تبين م����دى وطنية 
ش����يعة المملكة , وانهم ليس����وا م����ن االعداء باي����ة حال من 
االح����وال كما يريد اعالم آل س����عود والس����ائرين بركابه من 
تصويره, ليس����هل عليهم اضطهاد هذه الكثرة من مس����لمي 
المملكة وابعادهم حتى عن وظيفة بس����يطة وحتى عن ابسط 

حقوقهم, أو حتى المناداة باسم مذهبهم )محبي آل البيت
.)K

وانه رغم المس����احة الواسعة التي ينتش����ر عليها الشيعة 
في الس����عودية  إال ان نشاطهم الديني وطقوسهم ال يتناسب 
م����ع حجمهم ومس����احة تواجدهم, وان ما أفل����ت من قبضة 

الحكام هناك هي بعض حسينيات لهم هي:
فمن ح�سينيات االح�ساء :

_ المحمدية, الهفوف.
_ العباسية, الهفوف, الرقيات.

_ اسكان البطالية, الهفوف البطالية.
_ قرية الطرابيل, الطرابيل.

_ الحواح, البحية.
النبي االكرمN, المحدود, منطقة ج.

_ البو علي, الفاضلية.
_ ام البنين, المسلخ.

_ الصحاف,  الفاضلية.
_ السلطان,  المحدود, منطقة ب.

_ البو خمسين , الفوارس.
_ الجفرية,   المنصورة.

_ الجعرفية,  المزرع.
الجوادية,  المزرع.

الخواجه,   الفاضلية.
-العلوية,  المحدود منطقة د.

-السبطين, الطرف.
-السبطين,  المبرز.

-العامر,   المسلخ.
ومن ح�سينيات القطيف :-

_ العوامي- العوامة.
-حسينية قيصوم -الديرة.
-حسينية شهاب – القديح.

-حسينية االمام الرضا Q-المجيدية
-حسينية المحروس-الجزيرة.

-حسينية اهل البيتQ-الناصرة.
-حسينية االمام الباقر Q- المجيدية.

- حسينية ام البنين )رض( مقابل جمعية القطيف.
_حسينية الرسول االعظمN , الخويلدية.

_ حسينية اإلمام المهديQ, العوامية.
_ حسينية الزهراءP, حي المصطفى.

_ حسينية قيصوم, وسط الديرة.
_ حسينية مكي الخباز, السنابس.

م�ؤ�س�سات �سيعة ال�سع�دية:
لم تس����مح سياس����ة الحقد والتضييق الوهابية السعودية 
بأن يكون لشيعة المملكة اية حقوق دينية أو أدبية أو ثقافية, 
فال مؤسس����ات هناك تمثلهم أو تتحدث باس����م أو تعرض أو 

تنشر رؤيتهم.
ول����م يتمك����ن الش����يعة هناك إال م����ن فتح بعض ش����بكات 
الكترونية, تتعرض للحجب بين حين وآخر من قبل سلطان 

آل سعود.
و م��ن ه��ذه الم�اق��ع وم��ن الداخ��ل ولي�ض على 

�سبيل الح�سر :
_ شبكة راصد االخبارية.

_ شبكة الجارودية الثقافية.
_ ملتقى القطيف الثقافي.

_ انصار المنسيين.
-منتدى الهجر.

-شبكة القطيف االخبارية.
وقد اضطرتهم حالة المالحقة والتحجيم إلى تأس����يس 

بعض المواقع من خارج المملكة ومنها:
_ شبكة الحرمين.

_ منتدى منابر الجزيرة.
_ شبكة الشاعر.

_ شبكة االبحاث العقائدية, وغيرها.
ال�اق��ع   / ال�سع�دي��ة  ف��ي  ال�سيع��ة  معان��اة 

والتطلعات:
لقد تمخضت السياس����ة الخاطئة لالس����رة الحاكمة في 
الس����عودية عن تأزم العالقة بينها وبين ش����يعة البالد, هذه 
السياس����ة الت����ي منهجها التميي����ز الطائف����ي, والقائمة على 
مخاوف مبنية على س����وء تقدير وفهم لخصوصيات الش����أن 
الش����يعي وعدم القدرة عل����ى تفهم ظروف واوضاع الش����يعة 
واحتياجاته����م, وبالتال����ي افت����راض النظ����ام انطالق����اً من 
هواج����س واوهام خلقته����ا الخالفات والعالقات المتش����نجة 

منذ نشوء الدولة السعودية.
لقد كان يفترض ان يتمتع الش����يعة في السعودية بنصيب 
واف����ر من حقوق المواطنة عل����ى جميع اصعدة الحياة العامة 

اسوة بباقي اطياف وشرائح المواطنين السعوديين .
وان يفت����رض بالدول����ة هناك ان تس����ارع إل����ى تحقيق ما 
يطمح اليه الشيعة باعتبارهم مواطنين, وان تفتح مسارات 

االصالح وتدفع بعملية المصالحة خطوات كبيرة لالمام.

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

  
اعداد: هيأة التحرير

الشيعة في السعودية حتت مقصلة منهجية التمييز

قوات االمن السعودية في مواجهة معتصمني شيعة امام البقيع

شيعة السعودية
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مأمت كربالء بالعوامية

                النهج المحمدي... والأ�ش��الة الوطنية)�ش��يعة    ال�شعودية(

التيجاني مالم لغ�ي - النيجر - مالكي
ول���د ع���ام 1976م بمدينة ) زن���در( في النيج���ر، كان يتمتع منذ 
صغره بمواهب وقدرات دفعته ألّن يحتل مكانه مرموقة في البيئة التي 
كان يعيش فيها، حصل على الدبلوم وتوجه إلى الدارسة الدينية على 
ض���وء المذهب المالكي الس���ائد في منطقته، حت���ى أصبح بعد ذلك 

داعية ألصول ومبادئ هذا المذهب.
اعتن���ق المذه���ب الجعفري ع���ام 1997م في النيج���ر بالعاصمة 
)نيامي (، فازداد نش���اطه وتحركه ف���ي التبليغ مندفعاً بحماس لرفع 

المستوى الفكري ألبناء منطقته وانقاذهم من الظلمات إلى النور.
بداية التعّرف على الت�سيع:

يق���ول األخ التيجان���ي:  تعود بداي���ة قصة اس���تبصاري إلى اليوم 
الذي ذهبت فيه لزيارة أح���د أصدقائي، فوجدت عنده بعض الكتب 
الش���يعية، وكان معجباً بالفكر الش���يعي، ووجدته راغباً في صحبتي 
إياه في ه���ذا الفكر، ليبيّن لي األمور التي فتحت له اآلفاق الواس���عة 

لمشاهدة الحقائق الكونية في عالم المعرفة.
وبالفع���ل وبتش���جيع منه أخذت مع���ي بعض الكتب الش���يعية إلى 
البي���ت، وعكفت على مطالعتها وقراءتها بامع���ان وتأنّي، فكان أكثر 
ما لفت إنتباهي وهزّ مشاعري وأحاسيسي مكانة أهل بيت رسول اهلل 
)عليهم الس���الم( ومنزلتهم وعلوّ قدرهم وعظمة شأنهم، فأحسست 
بعدها بشعور مرهف إتجاههم، وشعرت بقلبي ينبض من دون إرادة 

بحبّهم، ويب���دو أّن هذا األمر هو الذي 
كان الب���ذرة األول���ى العتناق���ي مذهب 

.Kأهل البيت
المرء مع من اأحّب:

ث���م: )ب���دأ إتجاه���ي نح���و اعتناق 
مذهب أهل البيت )عليهم السالم( من 
ازده���ار محبّتهم في قلب���ي، فدفعتني 

تلك المودّة والمحبّة ألتخذ منهجهم سبيال وأتبع خطاهم وأسير على 
ضوء سيرتهم(.

ويضيف: )ولكنني إندفاعاً من محبّة أهل البيتK صرت أبحث 
عن المذهب الذي يمثل السير على خطاهم، ومن هذا المنطلق نشأ 
لدي المحفز في امعان النظر بكتب الش���يعة، وقد كنت في بدء األمر 
ح���ذراً متخوفاً عل���ى فقدان معتق���دي وتزلزل أركان دين���ي، وبمرور 
الزم���ان أدرك���ت مدى التش���نيع الذي وجّه���ه أبناء طائفتن���ا ضدّ هذا 
المذهب، كما تبيّن لي أّن كافة األمور التي كان يتذرع بها أهل العامة 

لالطاحة بالتشيع التمت إلى الواقع بصلة.
وف���ي نهاية المطاف اندفع���ت مخلصاً في محبت���ي ومودتي ألهل 
البيتK، فتمس���كت بحبله���م واعتصمت به���م باعتناقي لمذهبهم 

عام 1997م في النيجر(.

امل�شتب�شرون
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�شرهم اهلل دينه فكانوا من الم�شتب�شرين في 

الدنيا ومن الفائزين في  الخرى نطلع  على حياتهم فن�شتك�شف ا�شرار تحولهم 

منه����ا االعتراف الرس����مي بالمذهب الش����يعي بل وبإس����الميته 
اص����ال, واس����تقالل قضائ����ه واعط����اء الح����ق للش����يعة ف����ي مناهج 
الدراس����ة, وضم����ان تكاف����ؤ الف����رص أمامه����م, وتوفي����ر الحماية 
القانونية للش����يعة ض����د التعدي عل����ى معتقداته����م وتكفيرهم, ثم 

ش����مول مناطقه����م بالخط����ط التنموي����ة, والس����ماح لهم بتأس����يس 
اجهزتهم ومؤسساتهم االعالمية والثقافية.

ان جمي����ع ما يطمح اليه الش����يعة ف����ي المملكة يص����ب في مبدأ 
المساواة وهو خيار اصلح للبالد حكومة وشعباً.



املهديQ يف الت�شور الإ�شالمي  الواعي

ن�شاطات مهدوية

ال�شئلة الموجهة ل�شحيفة �شدى المهدي ومنتدى المركز

لم يطرح اإلس���الم قضي���ة اإلمام المهدي
Q مج���رد فكرة خيالية , تبش���ر بقائد مبهم 
إلنق���اذ  المجه���ول  المس���تقبل  ف���ي  س���يظهر 
البش���رية  م���ن الظل���م والج���ور , ب���ل طرحها 
قضية عقائدية , ذات معالم واضحة ثابتة في 
التصور اإلس���المي ,  حاضرة في ضمير األمة 
ووجدانه���ا , وحاضرة في حياتها  السياس���ية 
والجهادي���ة  ، وهي تصارع  واقعها االجتماعي  
والمنح���رف  وتس���عى للتغي���ر نحو اإلس���الم , 
وتواج���ه رم���وز الكفر والض���الل ف���ي معاركها  

الجهادية مع أعدائها.
كل ذلك من اجل تهيئة  االرضية االيمانية 
والرس���الية  والمالئم���ة  الس���تقبال  قائده���ا 
المرتقب , النها على موعد مفاجئ الستقباله 

والمشاركة في حركته  العالمية .
 والموع���د الس���تقبال الثائ���ر العالم���ي - 
حينم���ا  يكون – فهو غي���ر محدد التاريخ, مما 
يعن���ي االس���تعداد  الدائ���م  والتهيؤ المس���تمر  
الس���تقباله , والمش���اركة في حركت���ه الثورية 

العالمية , الننا نتوقع ظهوره في كل يوم.
ان فك���رة  الثائ���ر  العالم���ي  المنتق���م  من 
اع���داء  اهلل , هي بحد ذاته���ا تحد لعالم ملئ 

بالظل���م الج���ور, زاخ���ر بالفس���اد والضالل, 
عال���م تحكم���ه  المنافع المادية  ويس���يطر على 
مقدّرات���ه الطاغوت  وجبروت  القوة  الظالمة, 
والمهدي المنتظرQ ثورة شاملة, على جميع 
جوانب الحياة  المنحرفة  التي تسود المعمورة 
وتسيطر عليها بجبروتها , وتملؤ  االرض ظلما 

وجورا.
 وم���ن الطبيع���ي ان تبع���ث ه���ذه  الفك���رة 
الغيبية  الروح  الثورية  والمشاعر الجهادية في 
الوجدان االس���المي, النها تجس���د في ضمير 
المنتظرين الث���ورة على الظل���م الجور, وعلى  
الكف���ر والش���رك,  والرف���ض المطل���ق لجميع  
اش���كال االنحراف  والتح���دي العقائدي  الئمة 
الكفر  والطاغوت مهما تفرعنت قواه وتعملقت 

سطوته وامتد سلطانه .
 وف���ي الوق���ت ال���ذي  تمث���ل في���ه الفك���رة 
المهدوي���ة , صرخ���ة مدوي���ة  بوج���ه طواغيت 
االرض, ورفضا  مطلقا لكل اشكال االنحراف 
ع���ن القيم االلهية , فه���ي ايضا دعوة مفتوحة 
الصحي���ح  االلت���زام  عل���ى  المس���لمين  تح���ث 
باالسالم  ، عقيدة وشريعة , الن ثورة االمام 
المه���ديQ ونقمته التنطلق  م���ن المجتمعات  

االوربي���ة , بل تنطل���ق من داخ���ل المجتمعات 
االس���المية , لتبدأ بتصفيتها  من المس���لمين  
المنحرفين  عن االسالم  ممن لم يفيقوا للتوبة 

.Qواصالح انفسهم  قبل  ظهور المهدي
 Qوهكذا نرى ان قضية المهدي المنتظر 
قد تحولت – في التفكير  االسالمي  الواعي , 
ال���ى عملي���ة  انتظار  حركية جهادي���ة  واعية , 
تقود المنتظرين لخ���وض معركة  تربوية ذاتية 
,  وه���ي معرك���ة  الجهاد االكبر مع الش���يطان  
والنف���س  االمارة بالس���وء , به���دف االنتصار 
عليهم���ا  وتطهير الباطن من عوامل االنحراف  
التي تمنع  المسلم  من التشرف برؤية المهدي 
المنتظرQ وتصده عن الس���ير عل���ى منهاجه  

وااللتحاق بكتائبه  الجهادية 
 وف���ي نف���س الوق���ت يدع���و االس���الم كل 
مس���لم للدخول في ساحة  المواجهة  العقائدية  
اينم���ا وج���دوا ,  والسياس���ية  ض���د اعدائ���ه 
ليش���ارك  ف���ي عملي���ة التمهي���د  لظه���ور قائده 
االس���تعداد   ات���م  عل���ى  وليك���ون   Qالمنتظ���ر
الستقباله  وخوض معارك الفتوحات  العالمية  
بقيادته , والمش���اركة في تأسيس دولة العدل 

الربانية في ظل خالفته العالمية .

أقام���ت هيئة  تحري���ر صحيفة )صدى المهديQ( مس���ابقة 
مهدوية في محافظة البصرة , تحت عنوان            )اكتب المامك

Q( . وقد ش���ملت المسابقة  تلميذات مدرس���تي الوركاء  وصيدا 
االبتدائيتين , في حي الحسين في مركز المحافظة.

شاركت في المس���ابقة 400 تلميذة . وتم توزيع الجوائز على 
الفائزات  وبواقع اربعين جائزة تنوعت           بين : بازل المنتظِر 

وقصص مهدوية واسالمية  ومحفظة واقالم .
وت���م في احتفالي���ة توزيع الجوائز الق���اء محاضرة مهدوية , 

 Qوتخلل الحفل ايضا تقديم الورود الى صاحب العصر والزمان
 )Qمن قبل المش���اركات , كذلك تقديم هدي���ة )صدى المهدي
للكادر التعليمي وكتاب         )نهاية  المعرفة( لمدير المدرسة التي 

اقيمت فيها االحتفال .
وكان 125 تلمي���ذا م���ن مدرس���ة )عب���د الوه���اب البياتي( قد 
ش���ملتهم المحاضرات المهدوية  ضمن البرنام���ج الثقافي  لهيئة 

تحرير الصحيفة .

وكان لخف���اء تواج���د اإلم���ام المه���دي العلن���ي, والختفائه عن 
األنظ���ار, والتعمية على مكانه وحل���ه وترحاله, إال من قبل الصفوة 
المخت���ارة م���ن الن���واب وال���وكالء واألمن���اء عل���ى دي���ن اهلل, مثار 

اضطراب وارتباك للسلطة والنظام العباسي.
يقول األستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسين طاب ثراه:

)وطبيع���ي أن تثير هذه الس���رية المتع���ددة الجوان���ب كثيراً من 
الش���كوك في نفوس األبعدي���ن عن دائرة االرتب���اط الوثيق والعالقة 
المباشرة بشؤون اإلمامة واألئمة, وهم الذين لم يعلموا بنبأ والدته 
كي يقروا بوجوده, وكانت للسلطة يد طولى في تلك الحرب النفسية 
المس���تغلة لكتمان أمر هذا الولي���د لنفي ميالده وتكذيب خبره, وإن 
بقي���ت تبح���ث عنه هن���ا وهن���اك حقبة م���ن الزمن حتى أيس���ت من 

استطاعتها العثور عليه واإلمساك به(.
وكان���ت الس���لطة متناقضة ف���ي تحركها اإلعالمي ض���د اإلمام 
المه���ديQ, فبينا هي تكذب خبر مي���الده وتنكر وجوده, وإذا بها 
تكب���س دار أبيه للتفتيش عنه, وبينا هي تتبنى حملة التش���كيك به, 
وإذا بها تبحث عنه بش���تى المس���الك, وبينا هي تدعم كل األصوات 
المعلنة تكذيب أمره جملة وتفصياًل, وإذا بها تعتقد اعتقاداً جازماً 
بوج���وده وميالده وحياته, وتتعبقه تح���ت كل حجر ومدر إطفاء لنار 
حقده���ا, وإرضا لعوامل س���خطها, وم���داراة لهواج���س تخوفها, 

.Kوإشباعاً لرغبة القضاء على ذكر أهل البيت
ومم���ا عمدت إليه الس���لطة أن أيدت _الى حي���ن_ دعوى جعفر 
الكذاب خالفة أخيه الحس���ن العس���كريQ ف���ي اإلمامة, وافتراءه 
بادع���اء الوالي���ة اإللهي���ة, إال أن اإلمامي���ة رفض���وا ه���ذه الدع���وى 
وس���خروا منها, لمعرفتهم الحقيقة بمداخالت جعفر هذا في اللهو 
والعب���ث ومجانبة خط األئمةK ولم يحظ من العلم بطائل, وليس 
له م���ا يؤهله للقيادة إطالقًا, ومع إدراك ه���ذه الحقيقة المرة لدى 
مركز الخالفة العباس���ية إال أن الس���لطان أيده عسى ان يسبب ذلك 
ش���يئا من الحي���رة واالرتباك لدى أولياء األئم���ة, ولكن اتباع االئمة

K م���ن الثق���ات واالمناء على دين اهلل قد أماط���وا اللثام عن جهل 
جعفر الكذاب, وعدم إحاطته بش���يء م���ن العلم اللدني الذي يتمتع 
به األئمة المعصومونK, وقد كش���ف جعف���ر عن عدم اضطالعه 
بأي ش���يء مما ينبغ���ي أن يعلمه اإلمام, ورد على أس���ئلة أولياء أهل 
البي���ت بأن ذلك م���ن علم الغيب ال���ذي ال يهتدي إلي���ه, وكان ذلك 
من���ه مغالطة صريحة, إذ أن األخبار بجزء من المغيبات ليس علماً 
للغيب بالمعنى األخص, ولكنه علم من ذي علم, مما علمه رس���ول 
اهللN, ألمي���ر المؤمني���نQ, فأف���اض ب���ه أمي���ر المؤمنين على 

أبنائه المعصومين بالرواية أو باألثر المحفوظ خلفاً عن سلف.
وقد صح في كتب الحديث إخبار رس���ول اهللN بما س���يجري, 

واضطالعه بعلم ذلك حتى قيام الساعة.
وم���ع ظهور الدالئل لجعفر الك���ذاب على صدق ابن أخيه الحجة 
المنتظ���ر, وم���ع علمه بأنه صاح���ب األمر بين أهل البي���ت بعد وفاة 
أبي���ه, إال أنه ظل س���ادراً في غي���ه, مصرا على عن���اده, رغبة في 

الدنيا والجاه وحب الرئاسة, وابتعاداً عن الدين ودساتيره.
والطري���ف في األم���ر أن يرى جعفر نفس���ه اإلم���ام المهدي في 

ثالث وقائع:
األول���ى: حينم���ا أراد الص���الة عل���ى أخي���ه العس���كري, فجبذ 

)جذب( اإلمام المهدي برداء جعفر, وقال:
)تأخ���ر يا عم, فأنا أحق بالصالة عل���ى أبي( فتأخر جعفر وقد 

اربد وجهه, وصلى اإلمام المنتظر على أبيه.
الثاني���ة: حينما نازع في ميراث أخيه اإلمام العس���كري, فظهر 

له اإلمام المهدي من موضع لم يعلم به, وقال لجعفر:
) يا جعفر مالك تتعرض في حقوقي؟( ثم غاب عنه.

الثالثة: لدى وفاة والدة اإلمام الحس���ن العسكري, وقد أوصت 
أن تدف���ن في الدار, فنازعهم جعفر في ذل���ك, وقال: هي داري!! 
ال تدف���ن فيها, فظهر له المهدي: ي���ا جعفر... أدارك هي؟ ثم غاب 

عنه.

Qمظاهر ظهور المام
ال�شوؤال:

ف����ي زمانن����ا المع����اش اليوم وفي ه����ذه الح����روب الطاحن����ة التي يذهب 
ضحيتها المئات من االبري����اء وفي ازمة اقتصادية تأخذ مداها ، هل يعتبر 

لهذا مدخل بوجه او بآخر بظهور االمامQ؟
الجواب:

اليمك����ن ع����د مايجري م����ن عالم����ات بالقط����ع واليقي����ن الن ماذكر في 
العالم����ات له قابلية االنطب����اق على اكثر من مصداق ,نع����م االحتمال قائم 
,ام����ا العالمات التي لها داللة اوضح على الظه����ور المبارك فهي العالمات 
الحتمية التي نصت عليها الروايات كالصيحة والخسف وغيرها، وهذه الى 

االن لم يتحقق منها شئ.
***

لقب )غيرة اهلل(
ال�شوؤال:

هل يوجد لالم����ام المهديQ لقب )غيرة اهلل( وان وجد ففي اي كتاب 
وما هي الصفحة؟.

الجواب:
ل����م نج����د رواية عن المعصوم بحس����ب تتبعنا .نعم ه����ذا اللقب قيل على 
لس����ان بعض الش����عراء كما هو معروف مثل الشاعر الس����يد حيدر الحلي في 

قصيدته المعروفة الستنهاض اإلمام.
 Kوينبغ����ي التنبي����ه على امر نافع في المقام حاصل����ه ان القاب االئمة
ليس����ت توقيفية االما نص عليه الدليل كلقب امير المؤمنين الخاص باالمام 
عل����يQ، اما غيره����ا من االلقاب فيمكن تلقيب االئمةK بها اذا ناس����بت 
االم����امQ ولم يكن في البين مانع منه ,وقد اوردت القاب لهمK ال لنص 
بل من ألس����نة اتباعهم كلقب ابي زينب المير المؤمنينQ ولقب ابي صالح 

.Qلالمام المهدي
***

Qو�شع اليد اليمنى على الراأ�ص عند ذكر المام
ال�شوؤال:

لماذا نضع اليد اليمنى على الرأس عند ذكر االمام المهديQ؟
وهل يبقى بعد انتهاء عصر الغيبة وظهور االمامQ باب التوبة مفتوحا؟

الجواب:
جاء في س����فينة البحار: يستحب القيام عند ذكر هذا اللقب، لما روي 

في كتاب )إلزام الناصب(:
انه س����ئل موالنا الصادقQ عن س����بب القيام عند ذكر لفظ القائم من 
ألق����اب الحجة. وق����الQ: ألن له غيبة طوالنية ومن ش����دة الرأفة إلى أحبته 
ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب المش����عر بدولته، ومن تعظيمه أن يقوم 
العب����د الخاضع عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الش����ريفة فليقم وليطلب 

من اهلل جل ذكره تعجيل فرجه.
 وروي أيضا عن موالنا الرضاQ في مجلس����ه بخراس����ان، انهQ قام 
عند ذكر لفظة القائم ووضع يديه على رأسه الشريف وقال)عليه السالم(: 
وذك����ر المحدث النوري في كتابه النج����م الثاقب: هذا القيام والتعظيم 
س����يرة تمام أبناء الش����يعة في كل البالد - الخ. وروى العالمة المامقاني في 
رجال����ه، عن محمد بن عبد الجبار في )مش����كاة األن����وار( أنه لما قرأ دعبل 

قصيدته المعروفة على الرضاQ وذكر الحجةQ إلى قوله: 

خروج إمام ال محالة خارج 
يقوم على اسم اهلل والبركات 

وضع الرضاQ يده على رأسه وتواضع قائما ودعا له بالفرج.
ثانيا:- الظاهر ان باب التوبة مفتوح مادام باب التكليف مفتوحًا،وحيث 
ان ظاه����ر االدلة يدل على ان التكليف قائم م����ع قيام القائمQ فباب التوبة 

كذلك .
***

Qالعلم ايام دولة المام
ال�شوؤال:

كلكم يعلم بأن االمام المنتظر روحي فداه يخرج ال�)25( قسماً المتبقية 
من المجموع الكلي )27( قسماً من العلم، هل ان وقت اظهار هذه االقسام 
يك����ون اثناء الظهور بحيث يس����تخدم هذه االقس����ام في الح����رب على الظلم 
والجور ويستفيد منها في اقامة العدل بداية ام انه بعد استقرار الوضع وبعد 

االنتصار االلهي المقدس يظهر هذه االقسام؟
الجواب:

النصوص التي نصت على هذا المضمون اطلقت من جهة زمان االظهار 
وعلقت����ه على قيام القائم ,وهو يصدق م����ع اول القيام ويصدق مع غيره من 

االستقرار.
بعبارة اخرى :-

ان رواي����ات العل����م )عن أب����ي عبد اهللQ قال: العلم س����بعة وعش����رون 
ج����زءا فجميع ما جاءت به الرس����ل ج����زءان، فلم يعرف الن����اس حتى اليوم 
غير الجزءين، فإذا قام القائم أخرج الخمس����ة والعش����رين جزءا فبثها في 

الناس، وضم إليها الجزءين، حتى يبثها سبعة وعشرين جزءا (
تنس����جم م����ع اول الظه����ور وقي����ام القائمQ كماهي تنس����جم م����ع فترة 
اس����تقامة االمر ,ف����كال المعنين محتمل وعليه ينبغ����ي القتصار على ان هذا 
االظه����ار يحصل عن����د القيام المقدس اما هل يكون ف����ي بدايته ام بعد ذلك 
فه����و امر مس����كوت عن����ه وتابع للقرين����ة فمتى ما وج����دت قرين����ة تعين زمان 

االظهار اخذ بها واال فاالولى االقتصار على ماذكرنا .
***

التنبيه الى عالمات الظهور
ال�شوؤال:

عند تصفحي الحد المنتديات وجدت هذا االشكال وهو:
إن عالمات الظهور ، كما تكون منبهة للمخلصين الممحصين المؤيدين 
للمهديQ، فتعدهم نفس����ياً الس����تقباله ومؤازرته . كذل����ك تكون العالمات 
منبهة ألعداء المهديQ الذين من المحتمل أن يعدوا العدة ضده . وخاصة 
إذا حدث����ت العالمات القريبة من الظهور، في ي����وم من األيام . فيكون هذا 

التنبيه ضد مصلحة اليوم الموعود، كما هو واضح . فكيف يكون ذلك ؟!
الجواب:

عالمات الظهور س����جلت كدالئل لمعرفة قرب ظهور االمامQ من قبل 
اهل بيت العصمةK وهم اعلم بواقع حال زمن الظهور المبارك فتسجيلها 
لالم����ة والحث على متابعتها يعني ان ما يحتمل من خطر ممكن ان ياتي عن 
 Nطري����ق معرفتها مؤمّن بال ش����ك ,ولهذا نظير، فبعثة الرس����ول االكرم
كانت مس����بوقة بعالمات معروفة الهل ذلك الزمان وكانت مس����جلة من قبل 
االنبياء الذين س����بقوا بعثته الش����ريفة والعلم بها من قب����ل البعض حتى وإن 

.Nكانوا اعداء لم يشكل مانعا من بعثته

الشيخ مهدي حمد الفتالوي

مقاالت وتتمات 6

مة
التكتم على ميالد الإمام المهدي المنتظرQتت

نبارك ل�شاحب الع�شر والزمان والأمة الإ�شالمية
ميالد الإمام حممد الباقر عليه ال�شالم

نبارك ل�شاحب الع�شر والزمان والأمة الإ�شالمية

ميالد الإمام حممد الباقر عليه ال�شالم

نبارك ل�شاحب الع�شر والزمان والأمة الإ�شالمية

ميالد الإمام حممد الباقر عليه ال�شالم

نبارك ل�شاحب الع�شر والزمان والأمة الإ�شالمية

ميالد الإمام حممد الباقر عليه ال�شالم

نبارك ل�شاحب الع�شر والزمان والأمة الإ�شالمية

ميالد الإمام حممد الباقر عليه ال�شالم



كن���ا ثالثة اش���خاص ف���ي ذل���ك المربع 
الضي���ق ال���ذي ل���م يتع���د طول���ه ثالث���ة امتار 
وعرضه كذلك، والذي ضاقت دنيانا به.. كنا 
نتص���ور انه يضيق علينا يوم���اً بعد يوم. ولكن 
الحقيقة ان نفوسنا هي التي كانت تضيق به.

ومما زاد االمر س���وءاً انن���ا نحن الثالثة 
ل���م نكن خليطاً متجانس���اً.. بل كن���ا منعزلين 
عن بعضنا بعض الش���يء عل���ى الرغم من ان 
مصيرنا واحد، يحاك خارج هذه الجدران...

عندم���ا أودع���ت هذا الم���كان كان هناك 
ش���خص قد س���بقني اليه.. انه رجل كبير في 
الس���ن _قد يصل السبعين_ ويبدو انه ينتمي 
ال���ى االس���رة العلوي���ة، ألن الح���راس كانوا 
ينادونه )الس���يد( ما كان يميز هذا الرجل هو 
هدوئه واس���تقراره ومحافظت���ه على الصالة 
وقراءة الق���رآن، واكثاره من األدعية.. وعلى 
الرغ���م م���ن الم���دة الت���ي قضاها س���جينا, 
وتق���رب من عش���رين عام���اً.. كان دائماً يرنو 
ببص���ره الى الس���ماء وكأنه يتطلع الى ش���يء 
يخلص���ه مما هو فيه.. وكنت اش���عر حينها انه 
قد يخلصني انا أيضاً.. بل وكل البائس���ين في 
الغرف المجاورة.. وال أدري ما الذي يدعوني 
ال���ى مثل ه���ذا الش���عور.. لك���ن عيني���ه كانتا 

تحكيان ذلك.
كنت في سجني اعيش الصمت والعزلة.. 
اما هو فكان مشغوال بصالته ودعائه.. وذلك 

الشيء -المخّلص-.
ل���م اب���ق م���ع الس���يد طوي���اًل حت���ى حل 
علين���ا ضي���ف آخ���ر.. كان يبدو ف���ي االربعين 
من العم���ر.. كانت مالبس���ه ممزق���ة.. تغطي 
الكدمات وجهه.. دخل علينا ولم يزد على قول 
)مرحبا(.. الغريب في االمر ان ضيفنا حينما 
أبصر )السيد( وهو واقف يصلي رمقه بنظرة 
استهزاء وس���خرية بقيت حائراً ازاءها.. ولم 
استطع تفس���يرها.. فأنا أعلم ان الجميع يكنّ 
لمثل هذا النوع من الرجال كل حب واحترام.. 
ولكن سرعان ما ذهبت حيرتي بعد أن عرفت 
مكنون ه���ذا الرجل وتبيّن لي ان���ه ينتمي الى 
االح���زاب االلحادي���ة والت���ي بطبيعتها تضمر 
الع���داء والس���خرية للمتديني���ن.. ول���م يك���ن 
دخوله الس���جن سوى معارضته لنظام الحكم 
فق���ط.. انه حينما جلس الى جانبي بدأ يتكلم 
عن اس���اليب النظام الحاكم وظلمه الفاحش 
ثم اخ���ذ يتحدث ع���ن االنظم���ة الحاكمة في 

البلدان االخرى. وكان يقارن بينها.
كان كالمه هذا يتكرر كل يوم.. ورغم انه 
كان يص���ل معي الى نتائ���ج يقرها.. لكنه يعود 
في اليوم التالي لينفيها ثم ليتوصل الى نتائج 

جديدة..
وف���ي احد االيام -وكعادت���ه- بدأ حديثه 
الفلس���في الطوي���ل، وفي خت���ام حديثه نظر 

ي���ا  قائ���اًل:  ال���يّ 
ه���ذه  ان  صديق���ي 
المتعددة  االنظم���ة 
انم���ا  والمختلف���ة 
قامت ليس للوصول 
الى السعادة فقط.. 

وانم���ا للتخلص م���ن الظلم أيض���اً.. ولكنه ما 
زال قائم���اً الى اآلن.. ترى ه���ل هذه االنظمة 
قاصرة؟ ام انها لم تطبق القواعد بش���كل تام 
وصحيح؟ ام أن المسألة تتعلق بالظلم نفسه.. 
ألنه يبدو شيئاً ازليا ال يمكن التخلص منه؟.. 
وفي ضوء هذه التس���اؤالت ما هو مستقبلنا؟.. 

انه في غاية المجهول. 
كان���ت هذه التس���اؤالت تضغ���ط عليه في 
اآلون���ة االخي���رة.. وب���دأت تأخذ حي���زاً كبيراً 
من نفس���ه.. وأخي���راً ادرك أنّه ال يمكنه تغيير 
اي ش���يء.. وان���ه كل جهوده ق���د ذهبت أدراج 
الري���اح.. ووصل���ت ب���ه المس���ألة ان أصبحت 

نظرته الى المستقبل سوداوية متشائمة..
كان صاحب���ي يقول: ان البش���رية تس���ير 
في ظالم دامس.. ولس���وف )تبقى في سيرها 
هذا دون أن تصل الى النور.. وكيف تصل الى 

شيء غير موجود!(
كان مج���رد التفكير في مس���تقبل االيام 
يخيف���ه ال���ى حد  االرتب���اك واالرتع���اش.. وال 
يثنيه من حالته هذه إال صرخات كانت تسمع 
من بعيد.. تجعله يدع مثل هذا التفكير.. ولكن 
الفائدة، لقد كانت نتيجته انه كان يتجه نحو 
االس���وأ مع تقادم االيام وصعوبته���ا.. هذا ما 
كن���ت افكر فيه أخر مرة وقبل أن يقفز ش���بح 
)السيد( امامي.. عندها قلت في نفسي، لقد 
مكث هذا الرجل هنا عش���رين س���نة، ولكنه 
مازال صلبا ال تقهره االيام, فما الذي يجعله 

كذلك؟
ات���رى هو االمل الذي يش���ع م���ن عينيه.. 
وه���و ينتظ���ر ذل���ك )المخّلص( ال���ذي طالما 
س���معته يق���ول عن���ه: )ان���ه خلف الب���اب وهو 

ينتظرنا أيضًا؟(.
نع���م انه ه���و.. لق���د منحه االم���ل واغلق 
عليه ب���اب الي���اس.. وبالرغم م���ن انه يعيش 
في صحراء مجدبة.. فإنّه قد الهمه الس���عادة 

الحقيقية..
فه���ي الحقيق���ة.. لق���د كن���ت ارى امامي 
نموذجي���ن مختلفين.. آمن كل منهما بش���يء 
واخل���ص ل���ه.. ااّل ان النتائ���ج مختلف���ة فذاك 
غارقة ف���ي ماديته التي قد تآكلت بفعل االيام 

وعذاب الياس.
وهذا قد تمتع بهدوء وس���كينة ألّن هناك 
من يرس���م له االمل بريش���ة الصب���ر وعذوبة 

االنتظار.

Qمن ر�شائل ال�شغار لالمام
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الس����الم عليك يأبن االنوار الزاهرة السالم عليك يا ابن االعالم الباهرة السالم 
عليك يا ابن العترة الطاهرة.

السالم عليك يا موالي يا صاحب العصر والزمان يا من ننتظر ظهوره في كل أوان 
ي����ا من يمال االرض بالرحاب واالم����ان يا من جعلك اهلل ثاني عش����ر ائمة المعصومين 
ان����ا وش����عب كامل ننتظ����ر منك عالم����ة, انتظارك ط����ال وحطم امور عديدة ,ش����عب 
جري����ح جعل نفس وروح بانتظار ظهورك كي يحقق احالمه وامنياته من خالل القضاء 
عل����ى العدوان واالرهاب واالمريكان كي يصبح ش����عب حر قادر على قيادة ادارة ش����عبه 
وحكومته بنفس����ه ال في اعتماد على دول غير عربي����ة وبأذن اهلل ان ظهورك يحق الحق 

ويظهر الصورة العربية بأكملها.
ش����عب جريح ينتظرك في تحقيق اماله ويتوسل اليك في امر الحق – ويظهر الحق 

في ساعة ظهورك.والسالم ختام يا موالي يا صاحب العصر الزمان...
المنتظِرة:زينب سالم
 العمر12 سنة   

من الصعب ان يدنو لساحتك الفكر      
فكيف يؤدي مدحك النظم والنثر

  وما انت اال رحمة اهلل في ال��ورى      
 بها تكشف البلوى ويستدفع الضر

وانت امان اهلل ف��ي االرض كله��ا        
تنع��م في��ه فاجر الخل��ق وال���بر

ولوال ام��ان فاض خ���يراً ومن���ًة       
على الخلق ط�راً أنت منبع��ه الثرُ

لعم البالء واالرض ساخت بأهلها        
فأنت قوام االرض موالي والسرُ

 فذا انت لطف اهلل والس���تر دون��ه        
فكيف بهذا اللطف لو كشف الستر

بقي���ة رب العالم��ين فل���م يك���ن      
 لعلياه يدنو الشعر فليخسأ الشع��رُ

أيا شه��ر شعبانٍ  حُبي��تَ بسي���دٍ        
محال تسامى ما حوى مثله شهرُ

ويا لي��لة النصف البهية نلت في        
 أمام الورى فخرا فما بعده فخرُ

ففيك بدا نور االمام���ة مشرق���اً     
فأكرم به من نوره أقتبس البدر

متى يا امام العصر تنشر راي��ة         
تقدمها رعب وحالفه�ا النص����ر

فتأخذ ثارات الحسين فق����د اتى         
على دمه المسفوك يا سيدي دهر

الغيب���ه ام���ن  اته���ل  مت���ى  ي���ا 

يمت���ه يج���ي لي���ك االم���ر والبت���ار
 من مكه تظهر يا ش���هم واالنصار

من تصل )طيبة( يا َكمر يا جيدوم
جرد الصارم واحرم اعداك النوم

خلي تضل ابريبه والحَك� بالس���يف
 ومن الكسر ضلع الزجيه اخذ الحيف

من تطلع امن أرض المدينه اوياك
لرض الغري اَكصد يا نفل ابيمناك

اَكص���د الكوفه يا ش���هم يا مهيوب
 وانحب على البي هوه وراسه مصيوب

اطلب ابث���اره ي���ا ولين���ه المذخور
واللي دعه راس ابو الحمله مطبور

وتعنه لرض الطف ينسل االطياب
شيل الطفل وانظر ابنحره النشاب

يالهيب���ه؟ هاش���م  ذخ���ر  ي���ا   

بي���دك تس���له وش���فرته تج���دح ن���ار
الطيب���ه( وتتعن���ه  )خلف���ك 

يمصي���ت أصي���د ي���ا ش���هم يالمعلوم
ابريب���ه( خليه���ا  )يالمه���دي 

اخ���ذه يعز مخزوم ي���ا مأوى الضيف
تعذيب���ه( او  ابصلب���ه  )وام���ر 

انصارك البيها الكف���و اتحف الواك
النيب���ه( بي���ه  اوج  )س���يفك 

وادخل المحراب االسد داحي البوب
ش���يبه( وتخض���ب  وس���فه  )ي���ا 

بس���يفك يبو صال���ح االي���ه ومنصور
صيب���ه( ضيغ���م  ي���ا  )بصارم���ك 

وادخ���ل ضري���ح اب���ن داح���ي الباب
ب���ه( ت���دري  صاب���ه  )وال���ذي 

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث المبارك لموالنا الحجةQ واس��تخرج كلمة السر ذات 
 :Qال�) 8( حروف وهي تعرفك من اين يخرج االخيار لنصرة االمام المهدي
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ابحث عن الكلمة ال�شائعة

حسام محمد ديوان - واسط-الكوت

ابوذيات مهدوية

Qهو�شات يف ا�شتنها�ص احلجة
Qيف مدح المام املنتظر

عبد االمير التميميموال مهدوي

دوله��ا تظه��ر  راياتك��م  ا�ش��وكت 
دوله��ا �ش��ال���ح  يب�����و  وت�ش��ل����م 
دوله��ا كل����ه��ا  للع���ل��ل  انت������ه 
ت�ش��في الر���ص م��ن كل ب��ي اذي��ه
. . . . . . . . . . . .
ون�ش��ار      ال��ك  ون�ش��حي  احن��ه  جن��ود 
ونبَك��ه اعل��ه النه��ج ما�ش��ين ون�ش��ار
التنا�ش��دنه المه��دي انول�����د ون�ش��ار     
نَكله��م ن����ور باق��ي اعل�����ه الوطيه

يبن الح�ش��ن مات ث��ارك وانتهى حايله
لجدادك ادم��وم ت��دري ابكربل��ه حايله
اأدري بنه��ارك اوكل لي��ل الِيِج��ن حاِيله
لج��ن اب�ش����برك ي��ب��و �ش��ال���ح َبَع��د
��د َبَع���د اليام كث��َره ول يح�ش��اهن اأحَّ
ِغدَرِن ِديونك ي�ش��احب للظهور ا�شَبَعد
َلب حاِيله غيرك يم��ولي منه��و الِبالطَّ

المل
ق�شةق�شرية  املت�شرفون باللقاء

معين الخياط

الحاج كاظم السالمي الكربالئي

السيد عبد المطلب ابو الريحة

 )ياقوت الدهان(
روي ع���ن الش���يخ الجليل, العالم النبيل الش���يخ 
علي الرش���تي _وكان م���ن أجالء العلم���اء األتقياء_ 
قال: سافرت من مدينة كربالء المقدسة إلى النجف 
األش���رف عن طري���ق )طويريج( فركبنا الس���فينة, 
وكان فيه���ا جماعة مش���غولون بالله���و واللعب وبعض 
األعمال المنافية للوقار واألدب, ورأيت رجاًل معهم 
ال يش���اركهم في أعمالهم, إال عن���د تناول الطعام, 
وكانوا يس���تهزؤن ب���ه ويخاطبونه ب���كالم الذع وربما 

طعنوا في مذهبه.
فسألته عن سبب ابتعاده عن تلك الجماعة وعدم 
اشتراكه معهم في اللهو واللعب, فقال: هؤالء أقاربي 
وهم من أهل الس���نة, وأبي منه���م ولكن والدتي من 
أه���ل اإليمان _أي أنها ش���يعية_ وكنت أنا أيضاً على 
مذهبه���م, ولكن اهلل تعالى من علي بالتش���يع ببركة 

.Qاإلمام الحجة صاحب الزمان
فس���ألته  عن س���بب هدايته وتش���رفه بالتش���يع, 
فقال: اسمي ياقوت, وأنا دهان في مدينة الحلة، ثم 
بدأ يحكي لي قص���ة هدايته فقال: خرجت في بعض 
الس���نين إلى البراري, خارج الحلة لشراء الدهن, 
فاش���تريت كمي���ة من الده���ن ورجعت م���ع جماعة, 
ووصلن���ا لياًل إلى منزل ف���ي الطريق, فبتنا فيه تلك 
الليلة, فلم���ا انتبهت من النوم رأيت أن الجماعة قد 

رحلوا جميعًا, فخرجت في أثرهم وكان الطريق في 
البر األقفر وأرض ذات س���باع, فضللت عن الطريق 
وبقيت متحي���راً خائفاً من الس���باع والعطش فجعلت 
أس���تغيث بالخلفاء وأس���ألهم اإلعانة, فلم يظهر لي 
منهم شيء وكنت فيما مضى قد سمعت من أمي أنها 
قالت: إن لنا إماماً حياً يكنى أبا صالح,’ وهو يرشد 
الضال ويغيث الملهوف ويعين الضعيف فعاهدت اهلل 
تعلى إن أغاثني ذلك اإلمام أن أدخل في دين أمي أي 

أعتنق مذهب التشيع.
فنادي���ت: يا أبا صالح! وإذا برجل في جنبي وهو 
يمش���ي معي وق���د تعمم بعمامة خض���راء فدلني على 
الطريق وأمرني بالدخول في دين أمي وقال: ستصل 

إلى قرية أهلها جميعاً من الشيعة.
فقلت له: أال تأتي معي إلى هذه القرية؟

ق���ال: ال, ألنه قد اس���تغاث بي اآلن ألف إنس���ان 
في أطراف البالد وأريد أن أغيثهم, ثم غاب عني.

فمش���يت قلياًل فوصلت إلى القري���ة وكانت تبعد 
ع���ن ذلك المنزل الذي نزلنا فيه لياًل مس���افة بعيدة 

ووصلت الجماعة إلى تلك القرية بعدي بيوم.
ودخل���ت الحل���ة وذهبت إل���ى دار الس���يد مهدي 
القزوين���ي فذكرت ل���ه القصة, وتعلم���ت منه معالم 

الدين, إلى آخر كالمه.

***

***

***

***

***

***

***

***

كن���ا ثالثة اش���خاص ف���ي ذل���ك المربع 
الضي���ق ال���ذي ل���م يتع���د طول���ه ثالث���ة امتار 
وعرضه كذلك، والذي ضاقت دنيانا به.. كنا 
نتص���ور انه يضيق علينا يوم���اً بعد يوم. ولكن 
الحقيقة ان نفوسنا هي التي كانت تضيق به.

ومما زاد االمر س���وءاً انن���ا نحن الثالثة 
ل���م نكن خليطاً متجانس���اً.. بل كن���ا منعزلين 
عن بعضنا بعض الش���يء عل���ى الرغم من ان 
مصيرنا واحد، يحاك خارج هذه الجدران...

عندم���ا أودع���ت هذا الم���كان كان هناك 
ش���خص قد س���بقني اليه.. انه رجل كبير في 
الس���ن _قد يصل السبعين_ ويبدو انه ينتمي 
ال���ى االس���رة العلوي���ة، ألن الح���راس كانوا 
ينادونه )الس���يد( ما كان يميز هذا الرجل هو 
هدوئه واس���تقراره ومحافظت���ه على الصالة 
وقراءة الق���رآن، واكثاره من األدعية.. وعلى 
الرغ���م م���ن الم���دة الت���ي قضاها س���جينا, 
وتق���رب من عش���رين عام���اً.. كان دائماً يرنو 
ببص���ره الى الس���ماء وكأنه يتطلع الى ش���يء 
يخلص���ه مما هو فيه.. وكنت اش���عر حينها انه 
قد يخلصني انا أيضاً.. بل وكل البائس���ين في 
الغرف المجاورة.. وال أدري ما الذي يدعوني 
ال���ى مثل ه���ذا الش���عور.. لك���ن عيني���ه كانتا 

تحكيان ذلك.
كنت في سجني اعيش الصمت والعزلة.. 
اما هو فكان مشغوال بصالته ودعائه.. وذلك 

الشيء -المخّلص-.
ل���م اب���ق م���ع الس���يد طوي���اًل حت���ى حل 
علين���ا ضي���ف آخ���ر.. كان يبدو ف���ي االربعين 
من العم���ر.. كانت مالبس���ه ممزق���ة.. تغطي 
الكدمات وجهه.. دخل علينا ولم يزد على قول 
)مرحبا(.. الغريب في االمر ان ضيفنا حينما 
أبصر )السيد( وهو واقف يصلي رمقه بنظرة 
استهزاء وس���خرية بقيت حائراً ازاءها.. ولم 
استطع تفس���يرها.. فأنا أعلم ان الجميع يكنّ 
لمثل هذا النوع من الرجال كل حب واحترام.. 
ولكن سرعان ما ذهبت حيرتي بعد أن عرفت 
مكنون ه���ذا الرجل وتبيّن لي ان���ه ينتمي الى 
االح���زاب االلحادي���ة والت���ي بطبيعتها تضمر 
الع���داء والس���خرية للمتديني���ن.. ول���م يك���ن 
دخوله الس���جن سوى معارضته لنظام الحكم 
فق���ط.. انه حينما جلس الى جانبي بدأ يتكلم 
عن اس���اليب النظام الحاكم وظلمه الفاحش 
ثم اخ���ذ يتحدث ع���ن االنظم���ة الحاكمة في 

البلدان االخرى. وكان يقارن بينها.
كان كالمه هذا يتكرر كل يوم.. ورغم انه 
كان يص���ل معي الى نتائ���ج يقرها.. لكنه يعود 
في اليوم التالي لينفيها ثم ليتوصل الى نتائج 

جديدة..
وف���ي احد االيام -وكعادت���ه- بدأ حديثه 
الفلس���في الطوي���ل، وفي خت���ام حديثه نظر 

ي���ا  قائ���اًل:  ال���يّ 
ه���ذه  ان  صديق���ي 
المتعددة  االنظم���ة 
انم���ا  والمختلف���ة 
قامت ليس للوصول 
الى السعادة فقط.. 

وانم���ا للتخلص م���ن الظلم أيض���اً.. ولكنه ما 
زال قائم���اً الى اآلن.. ترى ه���ل هذه االنظمة 
قاصرة؟ ام انها لم تطبق القواعد بش���كل تام 
وصحيح؟ ام أن المسألة تتعلق بالظلم نفسه.. 
ألنه يبدو شيئاً ازليا ال يمكن التخلص منه؟.. 
وفي ضوء هذه التس���اؤالت ما هو مستقبلنا؟.. 

انه في غاية المجهول. 
كان���ت هذه التس���اؤالت تضغ���ط عليه في 
اآلون���ة االخي���رة.. وب���دأت تأخذ حي���زاً كبيراً 
من نفس���ه.. وأخي���راً ادرك أنّه ال يمكنه تغيير 
اي ش���يء.. وان���ه كل جهوده ق���د ذهبت أدراج 
الري���اح.. ووصل���ت ب���ه المس���ألة ان أصبحت 

نظرته الى المستقبل سوداوية متشائمة..
كان صاحب���ي يقول: ان البش���رية تس���ير 
في ظالم دامس.. ولس���وف )تبقى في سيرها 
هذا دون أن تصل الى النور.. وكيف تصل الى 

شيء غير موجود!(
كان مج���رد التفكير في مس���تقبل االيام 
يخيف���ه ال���ى حد  االرتب���اك واالرتع���اش.. وال 
يثنيه من حالته هذه إال صرخات كانت تسمع 
من بعيد.. تجعله يدع مثل هذا التفكير.. ولكن 
الفائدة، لقد كانت نتيجته انه كان يتجه نحو 
االس���وأ مع تقادم االيام وصعوبته���ا.. هذا ما 
كن���ت افكر فيه أخر مرة وقبل أن يقفز ش���بح 
)السيد( امامي.. عندها قلت في نفسي، لقد 
مكث هذا الرجل هنا عش���رين س���نة، ولكنه 
مازال صلبا ال تقهره االيام, فما الذي يجعله 

كذلك؟
ات���رى هو االمل الذي يش���ع م���ن عينيه.. 
وه���و ينتظ���ر ذل���ك )المخّلص( ال���ذي طالما 
س���معته يق���ول عن���ه: )ان���ه خلف الب���اب وهو 

ينتظرنا أيضًا؟(.
نع���م انه ه���و.. لق���د منحه االم���ل واغلق 
عليه ب���اب الي���اس.. وبالرغم م���ن انه يعيش 
في صحراء مجدبة.. فإنّه قد الهمه الس���عادة 

الحقيقية..
فه���ي الحقيق���ة.. لق���د كن���ت ارى امامي 
نموذجي���ن مختلفين.. آمن كل منهما بش���يء 
واخل���ص ل���ه.. ااّل ان النتائ���ج مختلف���ة فذاك 
غارقة ف���ي ماديته التي قد تآكلت بفعل االيام 

وعذاب الياس.
وهذا قد تمتع بهدوء وس���كينة ألّن هناك 
من يرس���م له االمل بريش���ة الصب���ر وعذوبة 

االنتظار.

Qمن ر�صائل ال�صغار لالمام
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الس����الم عليك يأبن االنوار الزاهرة السالم عليك يا ابن االعالم الباهرة السالم 
عليك يا ابن العترة الطاهرة.

السالم عليك يا موالي يا صاحب العصر والزمان يا من ننتظر ظهوره في كل أوان 
ي����ا من يمال االرض بالرحاب واالم����ان يا من جعلك اهلل ثاني عش����ر ائمة المعصومين 
ان����ا وش����عب كامل ننتظ����ر منك عالم����ة, انتظارك ط����ال وحطم امور عديدة ,ش����عب 
جري����ح جعل نفس وروح بانتظار ظهورك كي يحقق احالمه وامنياته من خالل القضاء 
عل����ى العدوان واالرهاب واالمريكان كي يصبح ش����عب حر قادر على قيادة ادارة ش����عبه 
وحكومته بنفس����ه ال في اعتماد على دول غير عربي����ة وبأذن اهلل ان ظهورك يحق الحق 

ويظهر الصورة العربية بأكملها.
ش����عب جريح ينتظرك في تحقيق اماله ويتوسل اليك في امر الحق – ويظهر الحق 

في ساعة ظهورك.والسالم ختام يا موالي يا صاحب العصر الزمان...
المنتظِرة:زينب سالم
 العمر12 سنة   

من الصعب ان يدنو لساحتك الفكر      
فكيف يؤدي مدحك النظم والنثر

  وما انت اال رحمة اهلل في ال��ورى      
 بها تكشف البلوى ويستدفع الضر

وانت امان اهلل ف��ي االرض كله��ا        
تنع��م في��ه فاجر الخل��ق وال���بر

ولوال ام��ان فاض خ���يراً ومن���ًة       
على الخلق ط�راً أنت منبع��ه الثرُ

لعم البالء واالرض ساخت بأهلها        
فأنت قوام االرض موالي والسرُ

 فذا انت لطف اهلل والس���تر دون��ه        
فكيف بهذا اللطف لو كشف الستر

بقي���ة رب العالم��ين فل���م يك���ن      
 لعلياه يدنو الشعر فليخسأ الشع��رُ

أيا شه��ر شعبانٍ  حُبي��تَ بسي���دٍ        
محال تسامى ما حوى مثله شهرُ

ويا لي��لة النصف البهية نلت في        
 أمام الورى فخرا فما بعده فخرُ

ففيك بدا نور االمام���ة مشرق���اً     
فأكرم به من نوره أقتبس البدر

متى يا امام العصر تنشر راي��ة         
تقدمها رعب وحالفه�ا النص����ر

فتأخذ ثارات الحسين فق����د اتى         
على دمه المسفوك يا سيدي دهر

الغيب���ه ام���ن  اته���ل  مت���ى  ي���ا 

يمت���ه يج���ي لي���ك االم���ر والبت���ار
 من مكه تظهر يا ش���هم واالنصار

من تصل )طيبة( يا َكمر يا جيدوم
جرد الصارم واحرم اعداك النوم

خلي تضل ابريبه والحَك� بالس���يف
 ومن الكسر ضلع الزجيه اخذ الحيف

من تطلع امن أرض المدينه اوياك
لرض الغري اَكصد يا نفل ابيمناك

اَكص���د الكوفه يا ش���هم يا مهيوب
 وانحب على البي هوه وراسه مصيوب

اطلب ابث���اره ي���ا ولين���ه المذخور
واللي دعه راس ابو الحمله مطبور

وتعنه لرض الطف ينسل االطياب
شيل الطفل وانظر ابنحره النشاب

يالهيب���ه؟ هاش���م  ذخ���ر  ي���ا   

بي���دك تس���له وش���فرته تج���دح ن���ار
الطيب���ه( وتتعن���ه  )خلف���ك 

يمصي���ت أصي���د ي���ا ش���هم يالمعلوم
ابريب���ه( خليه���ا  )يالمه���دي 

اخ���ذه يعز مخزوم ي���ا مأوى الضيف
تعذيب���ه( او  ابصلب���ه  )وام���ر 

انصارك البيها الكف���و اتحف الواك
النيب���ه( بي���ه  اوج  )س���يفك 

وادخل المحراب االسد داحي البوب
ش���يبه( وتخض���ب  وس���فه  )ي���ا 

بس���يفك يبو صال���ح االي���ه ومنصور
صيب���ه( ضيغ���م  ي���ا  )بصارم���ك 

وادخ���ل ضري���ح اب���ن داح���ي الباب
ب���ه( ت���دري  صاب���ه  )وال���ذي 

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث المبارك لموالنا الحجةQ واس��تخرج كلمة السر ذات 
 :Qال�) 8( حروف وهي تعرفك من اين يخرج االخيار لنصرة االمام المهدي
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ابحث عن الكلمة ال�صائعة

حسام محمد ديوان - واسط-الكوت

ابوذيات مهدوية

Qهو�صات يف ا�صتنها�ض احلجة
Qيف مدح االمام املنتظر

عبد االمير التميميموال مهدوي

دوله��ا تظه��ر  راياتك��م  ا�ص��وكت 
دوله��ا �ص��ال���ح  يب�����و  وت�ص��ل����م 
دوله��ا كل����ه��ا  للع���ل��ل  انت������ه 
ت�ص��في االر���ض م��ن كل ب��ي اذي��ه
. . . . . . . . . . . .
ون�ص��ار      ال��ك  ون�ص��حي  احن��ه  جن��ود 
ونبَك��ه اعل��ه النه��ج ما�ص��ين ون�ص��ار

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

يبن الح�ص��ن مات ث��ارك وانتهى حايله
لجدادك ادم��وم ت��دري ابكربل��ه حايله
اأدري بنه��ارك اوكل لي��ل الِيِج��ن حاِيله
الج��ن اب�ص����برك ي��ب��و �ص��ال���ح َبَع��د
��د َبَع���د االيام كث��َره وال يح�ص��اهن اأحَّ
ِغدَرِن ِديونك ي�ص��احب للظهور ا�صَبَعد
َلب حاِيله غيرك يم��والي منه��و الِبالطَّ

االمل
ق�صةق�صرية  املت�صرفون باللقاء

معين الخياط

الحاج كاظم السالمي الكربالئي

السيد عبد المطلب ابو الريحة

 )ياقوت الدهان(
روي ع���ن الش���يخ الجليل, العالم النبيل الش���يخ 
علي الرش���تي _وكان م���ن أجالء العلم���اء األتقياء_ 
قال: سافرت من مدينة كربالء المقدسة إلى النجف 
األش���رف عن طري���ق )طويريج( فركبنا الس���فينة, 
وكان فيه���ا جماعة مش���غولون بالله���و واللعب وبعض 
األعمال المنافية للوقار واألدب, ورأيت رجاًل معهم 
ال يش���اركهم في أعمالهم, إال عن���د تناول الطعام, 
وكانوا يس���تهزؤن ب���ه ويخاطبونه ب���كالم الذع وربما 

طعنوا في مذهبه.
فسألته عن سبب ابتعاده عن تلك الجماعة وعدم 
اشتراكه معهم في اللهو واللعب, فقال: هؤالء أقاربي 
وهم من أهل الس���نة, وأبي منه���م ولكن والدتي من 
أه���ل اإليمان _أي أنها ش���يعية_ وكنت أنا أيضاً على 
مذهبه���م, ولكن اهلل تعالى من علي بالتش���يع ببركة 

.Qاإلمام الحجة صاحب الزمان
فس���ألته  عن س���بب هدايته وتش���رفه بالتش���يع, 
فقال: اسمي ياقوت, وأنا دهان في مدينة الحلة، ثم 
بدأ يحكي لي قص���ة هدايته فقال: خرجت في بعض 
الس���نين إلى البراري, خارج الحلة لشراء الدهن, 
فاش���تريت كمي���ة من الده���ن ورجعت م���ع جماعة, 
ووصلن���ا لياًل إلى منزل ف���ي الطريق, فبتنا فيه تلك 
الليلة, فلم���ا انتبهت من النوم رأيت أن الجماعة قد 

رحلوا جميعًا, فخرجت في أثرهم وكان الطريق في 
البر األقفر وأرض ذات س���باع, فضللت عن الطريق 
وبقيت متحي���راً خائفاً من الس���باع والعطش فجعلت 
أس���تغيث بالخلفاء وأس���ألهم اإلعانة, فلم يظهر لي 
منهم شيء وكنت فيما مضى قد سمعت من أمي أنها 
قالت: إن لنا إماماً حياً يكنى أبا صالح,’ وهو يرشد 
الضال ويغيث الملهوف ويعين الضعيف فعاهدت اهلل 
تعلى إن أغاثني ذلك اإلمام أن أدخل في دين أمي أي 

أعتنق مذهب التشيع.
فنادي���ت: يا أبا صالح! وإذا برجل في جنبي وهو 
يمش���ي معي وق���د تعمم بعمامة خض���راء فدلني على 
الطريق وأمرني بالدخول في دين أمي وقال: ستصل 

إلى قرية أهلها جميعاً من الشيعة.
فقلت له: أال تأتي معي إلى هذه القرية؟

ق���ال: ال, ألنه قد اس���تغاث بي اآلن ألف إنس���ان 
في أطراف البالد وأريد أن أغيثهم, ثم غاب عني.

فمش���يت قلياًل فوصلت إلى القري���ة وكانت تبعد 
ع���ن ذلك المنزل الذي نزلنا فيه لياًل مس���افة بعيدة 

ووصلت الجماعة إلى تلك القرية بعدي بيوم.
ودخل���ت الحل���ة وذهبت إل���ى دار الس���يد مهدي 
القزوين���ي فذكرت ل���ه القصة, وتعلم���ت منه معالم 

الدين, إلى آخر كالمه.

***

***

***

***

***

***

***

***

كن���ا ثالثة اش���خاص ف���ي ذل���ك المربع 
الضي���ق ال���ذي ل���م يتع���د طول���ه ثالث���ة امتار 
وعرضه كذلك، والذي ضاقت دنيانا به.. كنا 
نتص���ور انه يضيق علينا يوم���اً بعد يوم. ولكن 
الحقيقة ان نفوسنا هي التي كانت تضيق به.

ومما زاد االمر س���وءاً انن���ا نحن الثالثة 
ل���م نكن خليطاً متجانس���اً.. بل كن���ا منعزلين 
عن بعضنا بعض الش���يء عل���ى الرغم من ان 
مصيرنا واحد، يحاك خارج هذه الجدران...

عندم���ا أودع���ت هذا الم���كان كان هناك 
ش���خص قد س���بقني اليه.. انه رجل كبير في 
الس���ن _قد يصل السبعين_ ويبدو انه ينتمي 
ال���ى االس���رة العلوي���ة، ألن الح���راس كانوا 
ينادونه )الس���يد( ما كان يميز هذا الرجل هو 
هدوئه واس���تقراره ومحافظت���ه على الصالة 
وقراءة الق���رآن، واكثاره من األدعية.. وعلى 
الرغ���م م���ن الم���دة الت���ي قضاها س���جينا, 
وتق���رب من عش���رين عام���اً.. كان دائماً يرنو 
ببص���ره الى الس���ماء وكأنه يتطلع الى ش���يء 
يخلص���ه مما هو فيه.. وكنت اش���عر حينها انه 
قد يخلصني انا أيضاً.. بل وكل البائس���ين في 
الغرف المجاورة.. وال أدري ما الذي يدعوني 
ال���ى مثل ه���ذا الش���عور.. لك���ن عيني���ه كانتا 

تحكيان ذلك.
كنت في سجني اعيش الصمت والعزلة.. 
اما هو فكان مشغوال بصالته ودعائه.. وذلك 

الشيء -المخّلص-.
ل���م اب���ق م���ع الس���يد طوي���اًل حت���ى حل 
علين���ا ضي���ف آخ���ر.. كان يبدو ف���ي االربعين 
من العم���ر.. كانت مالبس���ه ممزق���ة.. تغطي 
الكدمات وجهه.. دخل علينا ولم يزد على قول 
)مرحبا(.. الغريب في االمر ان ضيفنا حينما 
أبصر )السيد( وهو واقف يصلي رمقه بنظرة 
استهزاء وس���خرية بقيت حائراً ازاءها.. ولم 
استطع تفس���يرها.. فأنا أعلم ان الجميع يكنّ 
لمثل هذا النوع من الرجال كل حب واحترام.. 
ولكن سرعان ما ذهبت حيرتي بعد أن عرفت 
مكنون ه���ذا الرجل وتبيّن لي ان���ه ينتمي الى 
االح���زاب االلحادي���ة والت���ي بطبيعتها تضمر 
الع���داء والس���خرية للمتديني���ن.. ول���م يك���ن 
دخوله الس���جن سوى معارضته لنظام الحكم 
فق���ط.. انه حينما جلس الى جانبي بدأ يتكلم 
عن اس���اليب النظام الحاكم وظلمه الفاحش 
ثم اخ���ذ يتحدث ع���ن االنظم���ة الحاكمة في 

البلدان االخرى. وكان يقارن بينها.
كان كالمه هذا يتكرر كل يوم.. ورغم انه 
كان يص���ل معي الى نتائ���ج يقرها.. لكنه يعود 
في اليوم التالي لينفيها ثم ليتوصل الى نتائج 

جديدة..
وف���ي احد االيام -وكعادت���ه- بدأ حديثه 
الفلس���في الطوي���ل، وفي خت���ام حديثه نظر 

ي���ا  قائ���اًل:  ال���يّ 
ه���ذه  ان  صديق���ي 
المتعددة  االنظم���ة 
انم���ا  والمختلف���ة 
قامت ليس للوصول 
الى السعادة فقط.. 

وانم���ا للتخلص م���ن الظلم أيض���اً.. ولكنه ما 
زال قائم���اً الى اآلن.. ترى ه���ل هذه االنظمة 
قاصرة؟ ام انها لم تطبق القواعد بش���كل تام 
وصحيح؟ ام أن المسألة تتعلق بالظلم نفسه.. 
ألنه يبدو شيئاً ازليا ال يمكن التخلص منه؟.. 
وفي ضوء هذه التس���اؤالت ما هو مستقبلنا؟.. 

انه في غاية المجهول. 
كان���ت هذه التس���اؤالت تضغ���ط عليه في 
اآلون���ة االخي���رة.. وب���دأت تأخذ حي���زاً كبيراً 
من نفس���ه.. وأخي���راً ادرك أنّه ال يمكنه تغيير 
اي ش���يء.. وان���ه كل جهوده ق���د ذهبت أدراج 
الري���اح.. ووصل���ت ب���ه المس���ألة ان أصبحت 

نظرته الى المستقبل سوداوية متشائمة..
كان صاحب���ي يقول: ان البش���رية تس���ير 
في ظالم دامس.. ولس���وف )تبقى في سيرها 
هذا دون أن تصل الى النور.. وكيف تصل الى 

شيء غير موجود!(
كان مج���رد التفكير في مس���تقبل االيام 
يخيف���ه ال���ى حد  االرتب���اك واالرتع���اش.. وال 
يثنيه من حالته هذه إال صرخات كانت تسمع 
من بعيد.. تجعله يدع مثل هذا التفكير.. ولكن 
الفائدة، لقد كانت نتيجته انه كان يتجه نحو 
االس���وأ مع تقادم االيام وصعوبته���ا.. هذا ما 
كن���ت افكر فيه أخر مرة وقبل أن يقفز ش���بح 
)السيد( امامي.. عندها قلت في نفسي، لقد 
مكث هذا الرجل هنا عش���رين س���نة، ولكنه 
مازال صلبا ال تقهره االيام, فما الذي يجعله 

كذلك؟
ات���رى هو االمل الذي يش���ع م���ن عينيه.. 
وه���و ينتظ���ر ذل���ك )المخّلص( ال���ذي طالما 
س���معته يق���ول عن���ه: )ان���ه خلف الب���اب وهو 

ينتظرنا أيضًا؟(.
نع���م انه ه���و.. لق���د منحه االم���ل واغلق 
عليه ب���اب الي���اس.. وبالرغم م���ن انه يعيش 
في صحراء مجدبة.. فإنّه قد الهمه الس���عادة 

الحقيقية..
فه���ي الحقيق���ة.. لق���د كن���ت ارى امامي 
نموذجي���ن مختلفين.. آمن كل منهما بش���يء 
واخل���ص ل���ه.. ااّل ان النتائ���ج مختلف���ة فذاك 
غارقة ف���ي ماديته التي قد تآكلت بفعل االيام 

وعذاب الياس.
وهذا قد تمتع بهدوء وس���كينة ألّن هناك 
من يرس���م له االمل بريش���ة الصب���ر وعذوبة 

االنتظار.

Qمن ر�صائل ال�صغار لالمام
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الس����الم عليك يأبن االنوار الزاهرة السالم عليك يا ابن االعالم الباهرة السالم 
عليك يا ابن العترة الطاهرة.

السالم عليك يا موالي يا صاحب العصر والزمان يا من ننتظر ظهوره في كل أوان 
ي����ا من يمال االرض بالرحاب واالم����ان يا من جعلك اهلل ثاني عش����ر ائمة المعصومين 
ان����ا وش����عب كامل ننتظ����ر منك عالم����ة, انتظارك ط����ال وحطم امور عديدة ,ش����عب 
جري����ح جعل نفس وروح بانتظار ظهورك كي يحقق احالمه وامنياته من خالل القضاء 
عل����ى العدوان واالرهاب واالمريكان كي يصبح ش����عب حر قادر على قيادة ادارة ش����عبه 
وحكومته بنفس����ه ال في اعتماد على دول غير عربي����ة وبأذن اهلل ان ظهورك يحق الحق 

ويظهر الصورة العربية بأكملها.
ش����عب جريح ينتظرك في تحقيق اماله ويتوسل اليك في امر الحق – ويظهر الحق 

في ساعة ظهورك.والسالم ختام يا موالي يا صاحب العصر الزمان...
المنتظِرة:زينب سالم
 العمر12 سنة   

من الصعب ان يدنو لساحتك الفكر      
فكيف يؤدي مدحك النظم والنثر

  وما انت اال رحمة اهلل في ال��ورى      
 بها تكشف البلوى ويستدفع الضر

وانت امان اهلل ف��ي االرض كله��ا        
تنع��م في��ه فاجر الخل��ق وال���بر

ولوال ام��ان فاض خ���يراً ومن���ًة       
على الخلق ط�راً أنت منبع��ه الثرُ

لعم البالء واالرض ساخت بأهلها        
فأنت قوام االرض موالي والسرُ

 فذا انت لطف اهلل والس���تر دون��ه        
فكيف بهذا اللطف لو كشف الستر

بقي���ة رب العالم��ين فل���م يك���ن      
 لعلياه يدنو الشعر فليخسأ الشع��رُ

أيا شه��ر شعبانٍ  حُبي��تَ بسي���دٍ        
محال تسامى ما حوى مثله شهرُ

ويا لي��لة النصف البهية نلت في        
 أمام الورى فخرا فما بعده فخرُ

ففيك بدا نور االمام���ة مشرق���اً     
فأكرم به من نوره أقتبس البدر

متى يا امام العصر تنشر راي��ة         
تقدمها رعب وحالفه�ا النص����ر

فتأخذ ثارات الحسين فق����د اتى         
على دمه المسفوك يا سيدي دهر

الغيب���ه ام���ن  اته���ل  مت���ى  ي���ا 

يمت���ه يج���ي لي���ك االم���ر والبت���ار
 من مكه تظهر يا ش���هم واالنصار

من تصل )طيبة( يا َكمر يا جيدوم
جرد الصارم واحرم اعداك النوم

خلي تضل ابريبه والحَك� بالس���يف
 ومن الكسر ضلع الزجيه اخذ الحيف

من تطلع امن أرض المدينه اوياك
لرض الغري اَكصد يا نفل ابيمناك

اَكص���د الكوفه يا ش���هم يا مهيوب
 وانحب على البي هوه وراسه مصيوب

اطلب ابث���اره ي���ا ولين���ه المذخور
واللي دعه راس ابو الحمله مطبور

وتعنه لرض الطف ينسل االطياب
شيل الطفل وانظر ابنحره النشاب

يالهيب���ه؟ هاش���م  ذخ���ر  ي���ا   

بي���دك تس���له وش���فرته تج���دح ن���ار
الطيب���ه( وتتعن���ه  )خلف���ك 

يمصي���ت أصي���د ي���ا ش���هم يالمعلوم
ابريب���ه( خليه���ا  )يالمه���دي 

اخ���ذه يعز مخزوم ي���ا مأوى الضيف
تعذيب���ه( او  ابصلب���ه  )وام���ر 

انصارك البيها الكف���و اتحف الواك
النيب���ه( بي���ه  اوج  )س���يفك 

وادخل المحراب االسد داحي البوب
ش���يبه( وتخض���ب  وس���فه  )ي���ا 

بس���يفك يبو صال���ح االي���ه ومنصور
صيب���ه( ضيغ���م  ي���ا  )بصارم���ك 

وادخ���ل ضري���ح اب���ن داح���ي الباب
ب���ه( ت���دري  صاب���ه  )وال���ذي 

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث المبارك لموالنا الحجةQ واس��تخرج كلمة السر ذات 
 :Qال�) 8( حروف وهي تعرفك من اين يخرج االخيار لنصرة االمام المهدي

)... فليعم��ل – كل – ام��رئ – منك��م – بما – يقرب – ب��ه – من – محبتنا – 
ويتجنب – ما – يدنيه – من – كراهتنا – وسخطنا – فان – أمرنا – بغتة – فجاءة 

– حين – التنفعه – توبة ....(

ابحث عن الكلمة ال�صائعة

حسام محمد ديوان - واسط-الكوت

ابوذيات مهدوية

Qهو�صات يف ا�صتنها�ض احلجة
Qيف مدح االمام املنتظر

عبد االمير التميميموال مهدوي

دوله��ا تظه��ر  راياتك��م  ا�ص��وكت 
دوله��ا �ص��ال���ح  يب�����و  وت�ص��ل����م 
دوله��ا كل����ه��ا  للع���ل��ل  انت������ه 
ت�ص��في االر���ض م��ن كل ب��ي اذي��ه
. . . . . . . . . . . .
ون�ص��ار      ال��ك  ون�ص��حي  احن��ه  جن��ود 
ونبَك��ه اعل��ه النه��ج ما�ص��ين ون�ص��ار
التنا�ص��دنه المه��دي انول�����د ون�ص��ار     
نَكله��م ن����ور باق��ي اعل�����ه الوطيه

يبن الح�ص��ن مات ث��ارك وانتهى حايله
لجدادك ادم��وم ت��دري ابكربل��ه حايله
اأدري بنه��ارك اوكل لي��ل الِيِج��ن حاِيله
الج��ن اب�ص����برك ي��ب��و �ص��ال���ح َبَع��د
��د َبَع���د االيام كث��َره وال يح�ص��اهن اأحَّ
ِغدَرِن ِديونك ي�ص��احب للظهور ا�صَبَعد
َلب حاِيله غيرك يم��والي منه��و الِبالطَّ

االمل
ق�صةق�صرية  املت�صرفون باللقاء

معين الخياط

الحاج كاظم السالمي الكربالئي

السيد عبد المطلب ابو الريحة

 )ياقوت الدهان(
روي ع���ن الش���يخ الجليل, العالم النبيل الش���يخ 
علي الرش���تي _وكان م���ن أجالء العلم���اء األتقياء_ 
قال: سافرت من مدينة كربالء المقدسة إلى النجف 
األش���رف عن طري���ق )طويريج( فركبنا الس���فينة, 
وكان فيه���ا جماعة مش���غولون بالله���و واللعب وبعض 
األعمال المنافية للوقار واألدب, ورأيت رجاًل معهم 
ال يش���اركهم في أعمالهم, إال عن���د تناول الطعام, 
وكانوا يس���تهزؤن ب���ه ويخاطبونه ب���كالم الذع وربما 

طعنوا في مذهبه.
فسألته عن سبب ابتعاده عن تلك الجماعة وعدم 
اشتراكه معهم في اللهو واللعب, فقال: هؤالء أقاربي 
وهم من أهل الس���نة, وأبي منه���م ولكن والدتي من 
أه���ل اإليمان _أي أنها ش���يعية_ وكنت أنا أيضاً على 
مذهبه���م, ولكن اهلل تعالى من علي بالتش���يع ببركة 

.Qاإلمام الحجة صاحب الزمان
فس���ألته  عن س���بب هدايته وتش���رفه بالتش���يع, 
فقال: اسمي ياقوت, وأنا دهان في مدينة الحلة، ثم 
بدأ يحكي لي قص���ة هدايته فقال: خرجت في بعض 
الس���نين إلى البراري, خارج الحلة لشراء الدهن, 
فاش���تريت كمي���ة من الده���ن ورجعت م���ع جماعة, 
ووصلن���ا لياًل إلى منزل ف���ي الطريق, فبتنا فيه تلك 
الليلة, فلم���ا انتبهت من النوم رأيت أن الجماعة قد 

رحلوا جميعًا, فخرجت في أثرهم وكان الطريق في 
البر األقفر وأرض ذات س���باع, فضللت عن الطريق 
وبقيت متحي���راً خائفاً من الس���باع والعطش فجعلت 
أس���تغيث بالخلفاء وأس���ألهم اإلعانة, فلم يظهر لي 
منهم شيء وكنت فيما مضى قد سمعت من أمي أنها 
قالت: إن لنا إماماً حياً يكنى أبا صالح,’ وهو يرشد 
الضال ويغيث الملهوف ويعين الضعيف فعاهدت اهلل 
تعلى إن أغاثني ذلك اإلمام أن أدخل في دين أمي أي 

أعتنق مذهب التشيع.
فنادي���ت: يا أبا صالح! وإذا برجل في جنبي وهو 
يمش���ي معي وق���د تعمم بعمامة خض���راء فدلني على 
الطريق وأمرني بالدخول في دين أمي وقال: ستصل 

إلى قرية أهلها جميعاً من الشيعة.
فقلت له: أال تأتي معي إلى هذه القرية؟

ق���ال: ال, ألنه قد اس���تغاث بي اآلن ألف إنس���ان 
في أطراف البالد وأريد أن أغيثهم, ثم غاب عني.

فمش���يت قلياًل فوصلت إلى القري���ة وكانت تبعد 
ع���ن ذلك المنزل الذي نزلنا فيه لياًل مس���افة بعيدة 

ووصلت الجماعة إلى تلك القرية بعدي بيوم.
ودخل���ت الحل���ة وذهبت إل���ى دار الس���يد مهدي 
القزوين���ي فذكرت ل���ه القصة, وتعلم���ت منه معالم 

الدين, إلى آخر كالمه.

***

***

***

***

***

***

***

***



منا�سبات ال�سهر:
1 _ والدة اإلمام أبي جعفر الباقرQ في 

المدينة المنورة سنة 57 ه�.
3 _ ش���هادة اإلم���ام أب���ي الحس���ن عل���ي 
الهاديQ بس���م المعتمد العباسي سنة 254 

ه�.
10 _ والدة اإلم���ام محمد الجوادQ في 

المدينة المنورة سنة 195 ه�.
12 _ دخ���ول أمي���ر المؤمنين علي بن أبي 
طالبQ الكوفة بعد حرب الجمل سنة 36 ه�.
13 _ والدة أمي���ر المؤمني���ن علي بن أبي 
طال���بQ بمك���ة المكرم���ة س���نة 30 من عام 

الفيل.
15 _ عق���د الزه���راءP ألمير المؤمنين 
عل���ي ب���ن أب���ي طالبQ لخمس���ة أش���هر من 

الهجرة النبوية.

_ تحوي���ل القبل���ة من بي���ت المقدس إلى 
الكعبة سنة 2 ه�.

_ وفاة السيدة  زينب بنت أمير المؤمنين 
سنة 62 ه�.

16 _ خ���روج فاطم���ة بن���ت أس���دP من 
 Qالكعب���ة تحم���ل وليدها علي ب���ن أبي طالب

سنة 30 من عام الفيل.
24 _ فت���ح خيبر على ي���د أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالبQ سنة 7 ه�.
25 _ ش���هادة اإلمام موسى بن جعفر في 
حبس السندي بن شاهك ببغداد سنة 183 ه�.
26 _ وفاة أبي طال���بQ بمكة المكرمة 

.Nسنة 10 من بعثة النبي
27 _ البعثة النبوية الش���ريفة وبدء نزول 

.Nالوحي والقرآن على رسول اهلل
_ وفي���ه أيض���ا هج���رة المس���لمين إل���ى 

.Nالحبشة سنة 5 من بعثة النبي

اأعمال ال�سهر:
يستحب للممهد القيام باألعمال التالية:

- زيارة االمام الحسينQ في االول منه 
وليلته. )مفاتيح الجنان ص 140(

)ليل���ة  تس���مى  من���ه  اول جمع���ة  ليل���ة   -
الرغائب( وهي ليلة مباركة. ويستحب للممهد 
ان يأت���ي فيه���ا بمجموعة اعمال كم���ا جاء في 

مفاتيح الجنان ص139. 
_ احي���اء الليل���ة األول���ى من���ه بالص���الة 
والدعاء كما مبين في مفاتيح الجنان ص139 

كذلك.
_ االس���تغفار كل يوم سبعين مرة بالغداة 
واخرى بالعش���ي, >استغفر اهلل وأتوب إليه، 
الله���م اغف���ر لي وت���ب عليَّ، كما ف���ي مفاتيح 

الجنان ص139.
_ التصدق في الشهر ولو بنصف تمرة.

_ صي���ام كل خمي���س منه والص���الة كما 

فصل في مفاتيح الجنان ص139 أيضاً.
_ يس���تحب االعتكاف في الليالي البيض 

.)13،14،15(
_يس���تحب في الي���وم 15 ق���راءة دعاء أم 

داود. )كما ورد في مفاتيح الجنان ص 144(
_ صيام ايام الخميس والجمعة والس���بت 

منه كما في مفاتيح الجنان ص138.
_ الغسل ليلة النصف منه, وإحياء الليلة 
بالص���الة والدعاء واالس���تغفار وزيارة اإلمام 
أب���ي عب���د اهلل الحس���ينQ مفاتي���ح الجنان 

ص143.
- زي���ارة امي���ر المؤمنينQ في الس���ابع 
والعش���رين من���ه، واحي���اء )ليل���ة المبع���ث( 
بالصالة والدع���اء، كما ف���ي مفاتيح الجنان 

ص148.
وغيرها من األعمال المباركة المستحبة.

_ ج��اء ف��ي انجيل )مت��ى( من 
العه��د الجدي��د، اال�سح��اح 25، في 

عدم تحديد زمان الظه�ر:
13. فاسهروا اذا النكم ال تعرفون اليوم 

وال الساعة التي يأتي فيها ابن االنسان.
_ وج��اء في اال�سح��اح 25 منه 

في الب�سارة بظه�ر المنجي:

31. وعندم���ا يع���ود اب���ن االنس���ان ف���ي 
مج���ده ومعه مالئكت���ه, فإن���ه يجلس على 
عرش مجده.   32. وتجتمع امامه الشعوب 
كله���ا فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل 
الراع���ي عن المعاز.   33. ث���م يقول للذين 
عن يمينه: تعالوا  يا من رثوا الملكوت الذي 

اعد لكم منذ انشاء العالم.

العم��ل  ج���از   Qالحج��ة ت�قي��ع 
بروايات المّدعين

- ج���اء في بحار االن���وار ص150 ج53 باب 
31. في م���ا خرج من توقيعات���هQ, وفي الغيبة 
للطوس���يH ص373 في ذكر اقام���ة ابي جعفر 

محمد بن عثمان. 
اخبرن���ا جماعة عن ابي الحس���ن محمد بن 
احمد بن داود القمي قال وجدت بخط احمد بن 
ابراهيم النوبختي وامالء ابي القاس���م الحسين 
ب���ن روح رض���ي  اهلل عن���ه  على ظه���ر كتاب فيه 
جوابات ومس���ائل انفذت من قم يسأل عنها هل 
هي جوابات الفقيهQ أو جوابات محمد بن علي 
الش���لمغاني النه حكي عنه انه قال هذه المسائل 

انا اجبت عنها. 

فكتب اليهم على ظهر كتابهم: 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ق���د وقفن���ا على ه���ذه الرقعة  وم���ا تضمنته 
فجميع���ه جوابن���ا وال مدخ���ل للمخ���ذول الضال 
المضل المعروف بالعزاقري لعنه اهلل في حرف 
من���ه وقد كانت اش���ياء خرجت اليك���م على يدي 
احم���د بن ه���الل وغيره م���ن نظرائ���ه وكان من 
ارتداده���م ع���ن اإلس���الم مثل م���ا كان من هذا 

عليهم لعنة اهلل وغضبه. 
فاستثبتُّ قديما في ذلك. 

فخرج الج�اب: 
إال من اس���تثبت فانه ال ض���رر في خروج ما 

خرج على ايديهم وان ذلك صحيح. 

_ جاء في )الم�سلك في ا�س�ل الدين( ج4  �ض59
ان علي بن أبي طالبQ قال: )الحادي عش����ر من 

ولدي, يملؤها عدالً كما ملئت جوراً وظلمًا(.
_ ج��اء في عقد الدرر ���ض 67 ب 3 ج 4 �ض 61/60 

مرساًل: ان ابى جعفر محمد بن علي الباقرQ قال: 
) س����أل احده����م امي����ر المؤمنينQ: ي����ا ابن ابي 
طالب اخبرني عن المهدي ما اس����مه؟ قال: )اما اسمه 
ف����ال, ان حبيبي وخليلي عهد الي ان ال احدث باس����مه 
حت����ى يبعث����ه اهلل تعالى, وهو ما اس����تودع اهلل عز وجل 

رسوله في علمه(.
_ ج��اء ف��ي دالئل االمامة �ض 256 ج 4  �ض 69، ان 

امير الم�ؤمنينQ قال: 

)إال اخبرك����م بأفض����ل خل����ق اهلل عن����د اهلل ي����وم 
يجم����ع الرس����ل؟ قلن����ا بلى ي����ا امي����ر المؤمني����ن, قال: 
افضل الرس����ل محم����دN, وإن افضل الخل����ق بعدهم 
االوصياء, وأفضل االوصياء أن����ا, وافضل الناس بعد 
الرس����ل واالوصياء االسباط, وإن خير االسباط سبطا 
نبيكم, يعني الحسن والحسين, وإن افضل الخلق بعد 
االسباط الشهداء, وان افضل الشهداء حمزة بن عبد 
المطل����ب _قال ذلك النبيN_ وجعف����ر بن ابي طالب 
ذو الجناحي����ن, مختصان بكرامة خ����ص اهلل عز وجل 
به����ا نبيكم, والمهدي منا في آخ����ر الزمان لم يكن في 

امة من االمم مهدياً ينتظر غيره(.

قال تعالى:-
)وَنُِريدُ َأن نَّمُنَّ عََلى الهَّذِينَ اسْتُضْعُِفوا فِي األأَْرِْض 

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمًَّة وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ(. القصص:- 5. 
جاء  في تفس���ير )البرهان( ع���ن العالم الحنفي 
)الش���يباني( في كش���ف البيان, عن ابي جعفر وابي 

عبد اهللQ انهما قاال:-
 Qان ه���ذه االي���ة مخصوص���ة بصاح���ب االمر(
ال���ذي يظه���ر ف���ي آخ���ر الزم���ان, ويبي���د الجبابرة 

والفراعنة, ويملك االرض ش���رقا وغربا, ويمألها 
عدال كما ملئت جورا(.

واخرج الحافظ س���ليمان القن���دوزي )الحنفي( 
قال:- 

قال ابو محمدQ للمهديQ في اليوم الس���ابع 
من والدته )تكلم يا بني. فتشهد الشهادتين, وصلى 
على آبائهK واح���دا بعد واحد, ثم تال قوله تعالى 

)النص(. 

نش����رت جري����دة )ال����راي( االردني����ة ف����ي عددها الص����ادر في   -
26-2-2010 مق����اال بعنوان )اولى العالم����ات الصغرى ليوم القيامة بعثة 

الرسول الكريمN بقلم محمد حسان. جاء في المقال:
)ويخرج هذا الرجل )المهديQ( يؤيد اهلل به الدين  ,ويملك س����بع 

سنين .. تنعم االمة في عهده نعمة لم تنعمها قط ..(

ونش����رت )الحياة( السعودية في عددها الصادر في 10-20-  -
2007 مق����اال بعنوان )العال����م الى اين ؟( بقلم نعمان الس����امرائي , جاء 

فيه. )فالمهدي ال يعود حتى يعم الظلم والفساد ..(

ونشرت صحيفة الزمان – البغدادية في عددها 2929الصادر   -
في 27-2-2008 ,مقاال بعنوان )دعوة المرجعية الدينية العراقية  الداء 

دورها في توعية الراي العام( بقلم  عمار عماد , وقد جاء في المقال
فكرة االم����ام المهديQ امر متفق عليه م����ن جميع المذاهب    -
االس����المية  وتوكده النصوص والروايات  االس����المية, وان لظهور االمام 

المهديQ عالمات وادلة  واضحة وعديدة(

وجاء في مقال نشرته صحيفة )راصد ( االلكترونية السعودية   -
, ف����ي عدده����ا 49 الص����ادر ف����ي 2011/2/8 بعن����وان )الحديث الش����يعي 

ومشكلة العقيدة ( بقلم يحيى محمد..
)ان الحج����ة ال تقوم هلل على الخلق اال بإمام .. وان االرض ال تخلو من 
الحج����ة .. وان����ه لو لم يبق ف����ي االرض  اال رجالن ل����كان احدهما الحجة .. 
وان االئمة شهداء اهلل على خلقه ..) وانهم( والة امر اهلل وخزنة علمه..(

 Kاآيات ثابتة, بينات نازلة, تف�شيراً اأو تاأويالً, في ثاني ع�شر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل الإمام المهدي المنتظر

كلمات الهية �شدرت من افواه ملكوتية بالفاظ ب�شرية, النظر اليها يرقى
بالروح الى عالم النور وبحبوحة الملكوت, هذه هي التوقيعات
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