
طريق االستقامة يف العقيدة املهدوية
 واضح رغم دعوى الغموض

غالباً ما كان الطالب الشباب الذين كانوا يقدمون لزيارة 
الفقيه المقدس الميرزا التبريزي H يسألونه السؤال التالي:

م���اذا يتوج���ب علينا حتى تك���ون أعمالنا مح���ط رضا ولي 
العصرQ؟

لقد كان الميرزا يالحظ ظاهر هؤالء الطلبة قبل أي شيء 
فإذا ما رأى أحدهم ال يتناس���ب لباسه مع شأنية طالب العلم أو 
أن ش���عره كان طوي���اًل أو أن لحيته من القص���ر بمكان ابتدأ أوالً 

وبكل محبة بابداء المالحظات الظاهرية.
الخطوة الأولى:

 )أوالً عليك���م اصالح الش���كل الظاهري, فالواجب عليكم 
أن يك���ون تحركك���م ف���ي المجتم���ع مختلف���اً ع���ن تح���رك بقية 
الش���باب, فالش���عر قصير, واللحية متعارفة عند أهل العلم, 

واللباس المناسب لشأن الطلبة(.
ث���م يضيف: )ث���م علي���ه أوالً أن يك���ون دقيقاً ف���ي تكاليفه 

الشاملة للحالل والحرام ويبتعد عن المسائل اللهوية(.
الخطوة الثانية:

أن تك���ون جمي���ع أعماله_طال���ب العل���م_ هلل بمعنى أن ال 
يق���دم على عمل إال ألجل رضا اهلل تعالى, وال يش���رك في نيته 

أي داع آخ���ر غير رضا اهلل تعالى, فإذا م���ا كان العمل خالصاً 
هلل فانه س���وف يكون ذا نتيجة حس���نة وسيجزيه اهلل على ذلك 

العمل المخلص ويرفع صاحبه إلى مرتبة أعلى.
الخطوة الثالثة:

ان يتول���ى أهل بيت النب���وةK ويخلص لهم الوالء واألدب 
في ساحتهم القدسية وال يعمل عماًل إال ولهم فيه رضا, ويبرز 
لهم محبته باللسان والجنان, ويقف مدافعاً عن ساحتهم وعن 

مظلوميتهم ويكون مدافعاً حقيقياً عن الدين والمذهب.

الخطوة الرابعة:
المواظبة على الدرس, وص���رف جميع أوقاتهم لتحصيل 
ال���دروس ليتمكنوا من خدمة الدي���ن والمذهب فإذا لم يواظب 
الطالب على درس���ه وأمضى يومه بمس���ائل هامش���ية فإنه ليس 
فق���ط ل���ن يخ���دم الدين بل أنه س���وف يك���ون وباالً عل���ى الدين 

والمذهب.
الخطوة الخام�سة:

االهتم���ام بالمعنويات فحينما كنا في المدرس���ة الفيضية 
كانت المدرس���ة تع���ج بالطلبة في منتصف اللي���ل )القامة نافلة 
الليل( بحيث لو أن غريباً دخل منتصف الليل إلى المدرسة لظن 
من كثرة الطالب انما هو وقت صالة الصبح, فقد كان الطلبة 
ملتزمي���ن بالتهجد واحي���اء الليل. فعلى الطلب���ة أن يخطوا نحو 
تحصيل هذه الروحانيات وبناء الروح وان ال يغفلوا عن التوس���ل 

.Kباهل بيت النبوة
ان مم���ا كان يعتق���د به الميرزا ان منتص���ف الليل هو وقت 
توزيع العطايا واألجور له���ذا فانه كان يناجي اهلل بعد منتصف 
اللي���ل, وكان لديه اتص���ال قلبي خاص مع معب���وده تحكي عنه 
ذهابه منتصف الليالي إلى الحرم وتهجده في الحرم ومس���جد 

اإلمام الحسن العسكريQ الذي أصبح حديث الطالب.
والنكتة التي أصر عليها الميرزا في حديثه مع الطالب أن 
قال لهم: عالوة على وجوب تمتع الطالب بالذكاء والفطنة عليه 
ان يتحرك بكل تواضع وتؤدة فال يحس���ب لنفس���ه ش���أناً ومكانة 
في نفسه, فينشغل بدرسه وأبحاثه بكل اخالص فاذا ما اعتبر 

لنفسه مكانة ما فانه لن يصل إلى شيء.

من يطلب ر�ضا �لإمامQ عليه �أن يكون دقيقاً في تكاليفه 
�ل�ضاملة للحالل و�لحر�م ويبتعد عن �لم�ضائل �للهوية

 قال موالنا إم���ام العصرQ: )... وإن الماضي _يعني 
والده العس���كريQ- مضى سعيداً فقيدا على منهاج آبائه
K... وفينا وصيته وعلمه، ومنه خلفه ومن يس���د مس���ده 
وال ينازعن���ا موضعه اال ظال���م آثم وال يدعيه دوننا اال كافر 
جاح���د ولو ال ان أم���ر اهلل ال يغلب وس���ره ال يظهر وال يُعلن 
لظهر لكم من حقنا ما تبهر منه عقولكم ويزيل ش���كوكم، 
ولكن ماشاء اهلل كان ولكل اجل كتاب، فاتقوا اهلل وسلموا 
لن���ا وردوا االمر الينا فعلينا االصدار كم���ا كان منا االيراد 
وال تحاول���وا كش���ف ما غطي عنك���م وال تميلوا ع���ن اليمين 
وال تعدلوا الى اليس���ار وإجعل���وا قصدكم إلينا بالمودة على 

السنة الواضحة(.

العبارات  ج���اءت 
ضم���ن  المتقدم���ة   
موالنا  كتبه���ا  رس���الة 
 Qالمه���دي االم���ام 
جواباً على رس���الة من 
والده  بعض اصح���اب 

االم���ام العس���كريQ بش���أن ان���كار بعضهم المام���ة خلفه 
المه���ديQ وقد نقلت مقاط���ع من هذه الرس���الة المروية 
في كتاب غيبة الطوسيH واالحتجاج وغيرهما، ونستفيد 
منه���ا عدة م���ن الوصايا المهدوي���ة للمؤمنين ف���ي مختلف 

العصور.

�ضناع �لعلم و�لمعرفة هم �ل�ضيعة
�قر�أ في هذ� �لعدد:

 Qر�ضا ويل �لع�ضر تمهــــيدنا
ثقافة �لنقياد

يتمايز الناس على نحوين من االنقياد, إذ ال 
يخلو فرد من أن يكون منقاداً إلى جهة تمثل له لونا 

من الوانه وهوية من هوياته المتعددة. 
وينبغ���ي لن���ا عندما نتحل���ى به���ذه الثقافة أن 
نتحل���ى بها، ونح���ن على معرف���ة بمن ننق���اد اليه 
عل���ى معرف���ة بتوجهات���ه وعل���ى معرف���ة بخلفيات���ه 
الفكري���ة والثقافية, ه���ذا إذا كان الذي ننقاد اليه 
من وس���طنا, أم���ا إذا كان من دائ���رة اخرى أكبر 
م���ن دائرتن���ا واوس���ع كاالنقياد إلى دائ���رة اإلمامة 
أو إل���ى دائ���رة النبوة أو دائ���رة االلوهية, فان هذه 
االنقي���ادات الثالث ش���روطها ق���د وضحت في علم 
العقي���دة والكالم, وال نريد الحدي���ث عنها إذ اننا 
نريد الحديث عن االنقياد ضمن دائرتنا ومحيطنا 
حي���ث يكون اغلبنا منقاداً بعضه إلى بعض, فكثير 
من الش���باب يستهويهم بعض االشخاص فينقادون 
الي���ه وهك���ذا بقي���ة اف���راد المجتم���ع وطبقات���ه, 
وهن���ا يأتي ال���كالم الن الخطر يكمن ف���ي االنقياد 
الالواعي والالمدروس لما يس���ببه من آثار وخيمة 

على عقيدة االنسان ومستقبله.
حيث تنتش���ر ف���ي اواس���طنا ثقاف���ات متعددة 
متش���ابكة متناقض���ة ف���اذا لم يحس���ن الف���رد منا 
اختي���اراً جي���دا لمن ينق���اد اليه ويس���تمع منه فانه 
س���ينحرف ويس���لك مس���لكاً معوجا ال يؤدي به إلى 
الهدف ال���ذي يصبوا اليه ويكافح طيلة فترة وجوده 

من اجل تحقيقه.
وبي���ن ايدين���ا الكثير مم���ن انفلت���وا وانحرفوا 
بس���بب االنقياد الخاطيء غير الم���دروس أو النابع 
م���ن حس���ن الظ���ن أو االسترس���ال وراء اش���خاص 
يصورون لآلخري���ن أنهم يحملون االهداف الكبرى 
ويضحون م���ن اجلها ولكن متى م���ا وقع الناس في 
ش���باكهم كش���روا عن انيابهم وتبين���ت حقائقهم, 
وان ابليس يتعلم منهم فن اس���قاط االنسان وحرفه 

عن مسيرته وهدفه.
وال نبال���غ إذا رفعنا نس���بة االنقي���اد الخاطيء 
إل���ى ما يف���وق النصف ف���ي المجتمع, اما لحس���ن 
الظ���ن بمن ال ينبغي ان يحس���ن الظ���ن بهم, واما 

لالسترسال, واما لعدم تتبع من ينقادون اليه.
اذن فاالش���كال لي���س ف���ي ثقاف���ة االنقي���اد، 
فه���ي ثقاف���ة ممدوح���ة محترم���ة تن���م ع���ن توزيع 
التخصص���ات, وتحك���ي لن���ا ان كل ش���خص ف���ي 
تخصص���ه رائ���د, وان اآلخري���ن منق���ادون اليه, 
ب���ل االش���كال في معرفة م���ن ننقاد الي���ه - كما هو 
حاص���ل ايامنا ه���ذه فيمن يدّع���ون التمثيل المطلق 
للتمهيد بل واالنتس���اب لمهدي آل محمدQ بشكل 
او بآخ���ر، وأن طريق االرتباط بهQ منحصر بهم 
دون سواهم - وانه ينبغي ان يكون ضمن الموازين 
واالطر التي حددتها لنا الش���ريعة, فال ننقاد وراء 
شخص ضبابي ومش���وش وموهوم, ويتحدث أكثر 
مم���ا يفعل وتختفي علينا مص���ادره علمياً أو ماليًا, 
ولي���س بايدين���ا انتس���ابه وحقيقت���ه, اذ ان التبعية 
فرع الوضوح, اذ كيف اكون تابعا لش���خص اس���عى 
لتحقي���ق هدف���ي من خالل���ه, وفي نف���س الوقت ال 
اع���رف م���ن حال���ه, بل ان���ا اعرف بهدف���ي وطرق 
تحقيقه أكثر منه إذا تمعنت ودققت النظر في ذلك 

المجهول الذي يدعوني إلى متابعته واالنقياد له.
اذن فالحذر كل الحذر من االنقياد الخاطيء 
المنح���رف ع���ن الموازين وغير المنظ���م النه يورد 
المهال���ك, ويضي���ع على االنس���ان هدف���ه, ويفني 

عمره.
رئي�س التحرير

عن �بي عبد �هلل �لح�ضينQ قال:
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) منا �ثنا ع�ضر مهديا, �ولهم علي بن 
من  �لتا�ضع  و�آخرهم   Qطالب �أبي 

ولدي, وهو �لقائم باحلق(
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التتمة صفحة: )6(

س���نة كونية وجدانية ، عاش���ها آباؤنا ونعيشها نحن 
اآلن، وهي ان أية لذة أو متعة في الحياة يراد لها التمام 
واالس���تمرار فإنه���ا ال ب���د أن تكون مس���بوقة بأل���م وتعب 
ونص���ب ، وأي���ة لذة جاءت م���ن رفاه فإنه���ا إن تمّت فهي 

ال تستمر.
وهذه س���نة إلهي���ة أيضاً ، ولذلك اش���تد البالء على 
المؤمنين حتى ينالوا النعيم األبدي ، قال تعالى )َأحَِسبَ 
النَّاسُ َأْن يُتْرَُكوا َأْن يَُقولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُْفتَنُوَن وَ َلَقدْ َفتَنَّا 
الَّذي���نَ مِنْ َقبْلِِه���مْ َفلَيَعْلَمَنَّ اهللهَُ الَّذينَ صَدَُق���وا وَ لَيَعْلَمَنَّ 

اْلكاذِبينَ(.
وه���ذا األمر ال يق���ال في األفراد وحس���ب ، إنما في 

األمم كذل���ك ، ولذلك فأية 
أم���ة بن���ت نفس���ها م���ن رفاه 
وبدون نصب ، فإنها ستكون 
أمة فاش���لة ف���ي عاجل األمر 
أو آجل���ه ، وهذه إس���بانيا ، 
كان���ت ف���ي الق���رن الخامس 
عش���ر الدولة األوربية األولى 
ف���ي فنون الصناع���ة ، وبعد 
ألمريكا  األس���بان  اس���تعمار 

الجنوبي���ة وش���حنهم الكمي���ات الهائل���ة م���ن الذهب إلى 
بالدهم ،

يسعى االنسان المؤمن باهلل سبحانه وتعالى  إلى 
أن يخ����رج من ه����ذه الدنيا وهو فائ����ز بلقائه وحاصل 

على جائزة الدخول في الجنة.
وه����ذا االمر ال يتحقق بس����هولة، فهن����اك الكثير 
من المصاعب والمش����اكل التي تواجه االنسان وتقف 
ف����ي طريقه حج����ر عثرة وتمنع����ه من تحقي����ق هدفه 
هذا، حي����ث النوازع النفس����ية والغرائز والش����هوات 
والصراع بين الناس من اجل نيل المكاس����ب وتحقيق 
االهداف، وه����ذه االمور كلها تحول وتمنع االنس����ان 

في اغلب االحيان من ان يحقق هدفه.
وم����ن بين اهم هذه الموانع هي الفتن التي يبتلي 
به����ا الن����اس والتي تقع ف����ي كل زمان، ب����ل وعلى كل 
فرد وهي متنوع����ة ومواطنها متع����ددة، فهناك فتن 
ف����ي العقيدة، وفتن ف����ي المال، وفي ال����روح، وفي 
الب����دن، وف����ي االوالد والزوج����ة والمجتم����ع والبلد، 
وهكذا تتنوع وتتعدد هذه الفتن إلى أن تدخل إلى كل 
مفصل من مفاصل حياة اإلنس����ان وتكاد تكون مع كل 

حركة يتحركها.
ومن هن����ا تأتي اهمي����ة ان يكون لالنس����ان منهج 
واضح وسهل ويسير، من خالل هذا المنهج يتخطى 

الفتنة ويتجاوزها إلى حالة االطمئنان واالستقرار.
لقد بات معلوماً لدينا أن من بين أهم الفتن التي 

يبتلى بها االنسان هي الفتنة في العقيدة.
لقد أعدت المناهج لتجاوز هذه الفتنة وتخطيها 

بأم����ٍن وس����الم، وم����ن بين أه����م ه����ذه المناهج هي 
المناهج التي وضعته����ا اليد المعصومة المنزهة عن 
االلتباس والتردد والشك الجل ان تأخذ بيد االنسان 

إلى بر االمان وتضعه على جرف السالمة.
فالذي يتاب����ع كلمات المعصومي����نK يجد انها 
مليئة بالمناهج والقواعد واالسس والركائز التي إذا 

اتكأ عليها االنسان وسلكها نجا وامن وفاز واطمئن.
ونح����ن اذ نعيش في آخر الزمان وفي زمن امامة 
إمام آخ����ر الزمان وهو آخر االئم����ة المعصومين من 
أهل البيتK الحجة بن الحس����نQ، والن امامنا 
هذا غائب عنا فال نستطيع ان نتصل به ونتواصل معه 
لكي يأخذ بايدينا ويخرجن����ا من امواج الفتن فالبد 
لن����ا من أن نرجع إلى كلماته تل����ك الكلمات النورانية 
االلهي����ة لنس����تفيد منها ونتخذ منها أساس����اً ومنهجاً 
للنجاة من الفتنة, وهذا الرجوع إلى كلماتهQ يعد 
واحداً م����ن أبرز عناصر االرتباط ب����ه وتفعيل قضية 
والئ����ه فانت إذا حاولت دائم����اً أن يكون وجود اإلمام

Q مع����ك م����ن خ����الل ذكره وم����ن خ����الل العيش مع 
كلماته فإنك ترتبط به ارتباطاً يختلف عن الشخص 
ال����ذي يعرف م����ن اإلمام اس����مه فق����ط أو يذكره في 

الشهر او في السنة مرة أو عند الضرورات فقط.

انس���ان  المنتظ���ر  االنس���ان  ان  باعتب���ار 
عام���ل فانه الش���ك س���وف يتعرض إل���ى الكثير 
م���ن المعان���اة واالالم والعقب���ات الت���ي بحج���م 
نظريته، وبحجم تاريخ تجربته، تلك النظرية 
الت���ي تعتبر ميراثاً آلالف الس���نين ووراثة لخط 
اله���ي حر ونزي���ه تحمّل في س���بيله المخلصون 
م���ا تحملوا م���ن المح���ن واآلالم ما ل���م يتحمله 
غيره���م، فهن���اك قت���ل بابش���ع صورة وس���بي 
المثي���ل له واقص���اء وترويع عل���ى مذبح الحرية 
وهن���اك صب���ر تعج���ز عن���ه الجب���ال، وهناك 
ش���خصيات عظيم���ة تعرضت لم���ا اليطاق وهي 
صابرة محتسبة مطمئنة بالوعد االلهي فكانت 

خير قدوة ومثاًل اعلى لالنسانية .
والمنتظ���ر هو وري���ث هذه المس���يرة, وان 
من يقرأ دعاء الندبة يلمس هذه الوراثة بش���كل 

كبير.
ومن هنا س���يكون عمله كبي���را واآلمه اكبر 
واعظ���م كلما اقتربنا من عصر الظهور, وكلما 
ازدادت المح���ن واالالم احت���اج المنتظ���ر إل���ى 

روح���ي وطاق���ة  ش���حن 
روحية لكي يوطن نفسه 
والثب���ات  الق���وة  عل���ى 

والعمل.
تفحصن���ا  ول���و 
المهدوي���ة  المنظوم���ة 
فاننا نراه���ا قد اعطت 

ه���ذا البعد حقه، فكل ش���يء يحتاجه المنتظر 
تكفل���ت به هذه القضية وما على المنتظر اال ان 
يغترف ويعمل وفق ه���ذه المنظومة الرائعة من 

التكامل الروحي .
وبم���ا ان االم���ام Q هو قائ���د المنتظرين 
ف���ي الوج���ود وبم���ا ان���ه ه���و واس���طة الفي���ض 
لجمي���ع الموج���ودات فالش���ك ان فيض���ه كم���ا 
يع���م الموج���ودات بص���ورة عام���ة فان���ه يخص 
المنتظري���ن بفيض خاص ولذل���ك فان طريقة 
تعام���ل المنتظِر مع بارئه انم���ا تمر عبر معرفة 
امام���ه معرف���ةQ تمكن���ه م���ن ني���ل الفي���ض 

المطلوب .

جنة �لظهور محاطة بال�ضد�ئد!
الشيخ حسين األسدي

الشيخ حميد الوائلي

لطيف عبد النبي يونس

التتمة صفحة: )6(

عبد اهلل القحطاني

الشيخ احمد فرج اهلل

رغ����م وجود افراد و مس����ارات منحرفة وخط����وط تدعو إلى 
االنح����راف م����ن بداية المس����يرة اإلس����المية في طري����ق هداية 
البش����رية جمعاء إلى صراط اهلل المس����تقيم إال أن خط الهداية 
الني����ر والواض����ح ش����ق ه����ذه الظلم����ة وبدده����ا على ط����ول الخط 
فمالحظ����ة س����ريعة لمجريات االحداث س����واء م����ا كان في زمن 
الرسولNأو في زمن األئمةK يجد المتتبع أن هناك خطوطاً 
تخ����رج لتحرف االم����ة عن مس����ارها بين الفين����ة واالخرى وهذه 
الخطوط االنحرافية تتقمص ع����ادة لباس الدين وتتدرع بهدف 

حماي����ة الدين والحفاظ عليه، ولكن رغ����م وجود هذه الخطوط 
التي تدعو لالنحراف باسم الدين والتي في بعض االحيان يكون 
االش����خاص القائمون عليها والذين يقفون على رأس الهرم فيها 
ممن لهم قرب من األئمةKفي أزمنة سبقت انحرافهم أو ممن 
له����م حظ من العلم، ب����ل اننا نجد في بع����ض االحيان أن هؤالء 
الذي����ن يمثل����ون النم����وذج االنحرافي هم أصح����اب مكانة علمية 
مرموق����ة كأحمد ابن ه����الل العبرتائي أو الش����لمغاني أو غيرهم 
ممن شهدت لهم المسيرة التاريخية باالنحراف حتى مع كونهم 

أصح����اب مرتبة علمية كبي����رة، وهذا ليس بمس����تغرب على من 
يعي����ش االج����واء القرآنية الت����ي تعكس لن����ا صوراً م����ن انحراف 
أشخاٍص كانت لديهم آيات اهلل كما عبر القرآن الكريم عن ابن 
باعورا بقوله تعالى: )وَاتُْل عَلَيِْهمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا َفانسَ����َلخَ 
مِنْهَا )َفأَتْبَعَهُ الشَّيَْطاُن َفَكاَن مِنَ اْلغَاِوينَ، وََلوْ شِْئنَا َلرََفعْنَاهُ ِبهَا 
وَلَ�كِنَّ����هُ َأخْلَدَ إَِلى األهَرِْض وَاتَّبَ����عَ هَوَاهُ َفمَثَلُهُ َكمََثِل اْلَكْلِب ِإن تَحْمِْل 
عَلَيْهِ يَْلهَ����ْث أَوْ تَتْرُْكهُ يَْلهَث ذَّلِكَ مََثُل اْلَق����وِْم الَّذِينَ َكذَّبُواْ ِبآيَاتِنَا 

َفاْقصُِص اْلَقصَصَ َلعَلَّهُمْ يَتََفكَّرُوَن( 

بع����د التحال����ف مع ابن س����عود اقام الش����يخ محمد بن 
عبد الوهاب تجمعات تسمى )الهجر( ومن اشهرها )هجر 
االرطاوية( يس����تقبل فيها جموعاً م����ن الناس الذين دخلوا 
في مذهبه، والزمهم بالهجرة اليه في بداية الدعوة؛ وقد 
استغرب هذه الهجرة اخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 
ف����رد علي����ه في كتاب����ه )الصواع����ق االلهي����ة في ال����رد على 
الوهابية( وش����رح ل����ه حديث )الهجرة بع����د الفتح( والحث 

على االقامة في المدينة وفساد الرأي بالهجرة منها.

والح����ق ان هذه التجمعات لم تكن س����وى معس����كرات 
تدريبي����ة الع����داد جي����ش نظامي ق����وي، وهذا ه����و الدافع 
الحقيق����ي وراء الخروج بفكرة الهج����رة، وهو امر بطبيعة 

الحال ال يدركه اهل الجزيرة في زمانهم.
لقد كانت هذه المعس����كرات منظمة، حالقة الرؤوس 
به����ا اجباري����ة )نقل خبر وج����وب الحالقة اكث����ر من مؤلف 
اش����تهر بال����ورع والتقوى ومنهم الش����يخ دخ����الن في )فتنة 
الوهابية( ص19، والعالمة المنعمي في قصيدة مخاطباً 

بها الش����يخ محم����د عبد الوه����اب بعد ان قت����ل جماعة من 
المسلمين أبوا حلق رؤوسهم قائاًل :

 أفي حلق رأس����ي بالس����كاكين والحدّ *** حديث 
صحي����ح باالس����انيد عن ج����دي(، واالعراب الذي����ن كانوا 
اليج����دون قوت يومه����م اصبحت لهم دخ����ول ثابتة ودروس 
علمي����ة على يد الش����يخ محمد نفس����ه تؤهله����م للحكم على 
المسلمين بالشرك مما يهون عليهم قطع رقابهم من بعد؛ 

جيــــــــش االخــــــــوان

التتمة صفحة: )6(

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف 
ارتباطاتها الخفية



ولدته:
    ولد في 11 / ربيع األول / 1293ه� في 
مدينة طهران وس���ط عائلة معروفة بالتدين 

والتقوى.
التجاراالفاض���ل  م���ن  اب���وه  كان      
المعروفي���ن بااللت���زام والتدي���ن, الف كتابا 
ارخ في���ه الحوادث التي رافقت حركة تحريم 
التنب���اك, ام���ا جده فهو الحاج محس���ن من 
التج���ار البارزي���ن الذي���ن له���م الفض���ل في 

تاسيس اول مطبعة في ايران .
در��ضته:

    � ب����دأ ف����ي ط�ه����ران ب�دراس���ة العلوم 
الدينية وعمره عشر س���نوات, وظل مشغوال 
بالدراس���ة في ط�ه����ران م�دة اث�ن�تي عش���رة 
س���نة قضاها عند االساتذه المعروفين, من 
امثال: الش���يخ محمد حس���ين الخراساني, 
والميرزا محمود القمي, والش���يخ علي نوري 
االيلكاني, والسيد عبد الكريم الالهيجي، 

وغيرهم .
    � ه�اج����ر ال����ى ال�نجف االش���رف عام 
1315 ه���� الكم���ال دراس���ته الحوزوي���ة عن���د 
مراجعها العظام آنذاك, وعاش في النجف 

االشرف حوالي اربع عشرة سنة .
    � س�اف�ر الى سامراء المقدسة والتحق 
بحوزته���ا العلمية, لالس���تفادة م���ن دروس 
علمائه���ا االع���الم, و بقي هناك م���دة اربع 

وعشرين سنة .
    � في عام 1354 ه� عاد الى مدينة النجف االش���رف, وبقي فيها 

مشغوال في البحث والتصنيف, الى آخر لحظة من عمره الشريف .
    � خ����الل ال�م���دة الت���ي قضاه���ا بي���ن حوزت���ي النجف االش���رف 
وسامراء المقدسة درس على يد كثير من االساتذه المشهورين, نذكر 
بعضها منهم: الميرزا حس���ين النوري, الس���يد مرتضى الكش���ميري, 
الش���يخ م�ح�مد طه نجف, الميرزا حس���ين خليل, االخوند الخراساني 
, الس���يد محمد كاظم اليزدي, الميرزا محمد تقي الشيرازي, المال 
فتح اهللهّ االصفهاني, الش���يخ علي كاش���ف الغط���اء المتوفى عام 1350 

ه�، وغيرهم.
�إجازته في �لرو�ية:

    ح����از ال�ش���يخ اغا ب���زرك الطهران���ي على اج���ازة بالرواية ونقل 
الحديث من كبار علماء الشيعة آنذاك, نذكر منهم :

    )1( السيد محمد علي الشاه عبد العظيمي .
    )2( الشيخ علي الخاقاني .

    )3( الشيخ محمد صالح البحراني .
    )4( الشيخ موسى الكرمانشاهي .
    )5( السيد ابا تراب الخونساري .

    )6( الس���يد حس���ن الصدر )صاحب كتاب تاس���يس الش���يعة (, 
وغيرهم .

وله اجازة بالرواية من مشاهير علماء العامة كذلك, نذكر منهم:
    )1( الش���يخ محمد علي االزهري المعروف ب�)الشيخ علي(, وهو 

من علماء المذهب المالكي .
    )2( الشيخ عبد الوهاب الشافعي .

    )3( الشيخ ابراهيم الحمدي, من علماء المدينة المنورة .
    )4( الشيخ عبد القادر الطرابلسي, من مدرسي الحرم النبوي 

الشريف .
    )5( الشيخ عبد الرحمن الحنفي, من مدرسي الجامع االزهر.

    وقد حصل منه كثير من علماء الش���يعة البارزين على اجازة في 
رواية الحديث, نذكر بعضا منهم , و هم :

    )1( آية اهللهّ العظمى السيد البروجردي .
    )2( آية اهللهّ العظمى السيد عبد الحسين شرف الدين .

    )3( العالم���ة الش���يخ عب���د الحس���ين االمين���ي )صاح���ب كت���اب 
الغدير(, وغيرهم .

�ضفاته و �خالقه:
ناتي على ذكر ابرزها:

ـ �سبره وارادته :
    اس����ت�طاع الش���يخ اغا بزرك الطهراني بصبره وتحمله الش���ديد 
ان يكون من ابرز علماء الش���يعة ومن مش���اهير مؤلفيه���ا, وقد تحمل � 
في س���بيل اصدار كتابيه المعروفين )الذريعة الى تصانيف الش���يعة, و 
طبقات اعالم الش���يعة ( � كثيرا من مش���قات الس���فر والتنقل, لغرض 
الحص���ول عل���ى المصادرالمختلفة ف����ي ال�مكتبات العام���ة والخاصة , 
وينق���ل عنه انه ف���ي احد االيام, وبس���بب جهده المتواص���ل فقد احس 
ب�االره���اق والتع���ب الش���ديدين, فراجع طبيب���ا لعالجه, وبع���د ان تم 
فحص���ه قال له الطبي���ب: يجب عليك ترك التدخين, النه يؤثر بش���كل 
مباشرعلى صحتك, فقال له اغا بزرك: لقد كنت على خطأ منذ اليوم 
االول ال���ذي بدات فيه بالتدخين, وانني س���اتركه من���ذ هذه اللحظة, 
وبحمداهللهّ وبتلك االرادة القوية اس�ت�ط�اع الشيخ ترك التدخين واستعاد 
صحته, مع ان المش���هور بين معش���رالمدخنين, ان للتدخي���ن ت�اث�ي�رًا 
وس���يطرة محكمة على المدخن, حيث يصعب عليه ترك التدخين بهذه 
البس���اطة, اذ الكثير منهم حاول ذلك وبشتى الوسائل, فلم يفلح, اال 

ان لالرادة تاثيرها ايضا.
ـ اإباوؤه :

    ي�ن�قل عنه انه كان عزيز النفس شديد االباء والتعفف, وعندما 
كان يس���افر من مكان الى آخ���ر, كان يقوم بانجاز اعماله الش���خصية 
بنفسه, ويتحمل نفقات سفره, وال يقبل من احد ان يدفع عنه شيئا من 

ذلك, وله في ذلك اسوة حسنة بالنبي االكرم محمد )ص (.
حبه لالمام الح�سين )ع (:

    ك����ان ش���ديد التعلق بابي عبد اهللهّ الحس���ين)ع (, وكان يش���جع 
على احياء المناسبات المتعلقة باهل البيت ع�ليهم السالم, وكان يقيم 
مجلسا حسينيا في منزله كل ليلة جمعة, وذلك طيلة حياته الشريفة, 

و في الحاالت التي يتعذر حضور خطيب المنبر كان يقوم بنفس���ه بسرد 
بع���ض الروايات م���ن الكتب التي ت�ت�ن����اول ذكر مصائب الحس���ين )ع ( 
رغب���ة منه في خدمة االس���الم العزيز ومذهب اه���ل البيت )ع (, للفوز 

بشفاعتهم وللحصول على االجر والثواب .
ـ عبادته :

    م����ن ال�معروف عنه انه كان يقض���ي معظم اوقاته بين المطالعة 
والكتاب���ة, لكنه م���ع ذلك فقد خصص جزءاً كبيراً م���ن وقته � فيماعدا 
ذلك � الى العبادات المس���تحبة, لهذا تجده مش���غوال بالذكر والتسبيح 
وال�دع���اء والزيارة وصالة اللي���ل, وحتى صالة الجمع���ة, حيث كانت 
تق���ام بامامت���ه في مس���جد الطوس���ي ف���ي مدين���ة النجف االش���رف, 

واستمرت حتى قبيل وفاته .
    و م�ن م�م�ي�زات�ه االخ�رى : ش�غ�فه في اكرام الضيف, واحترامه 
الش���ديد للعلم���اء وبالخص���وص ال�معاصرين منهم والعم���ل الدؤوب في 
سبيل التوصل الى الحقائق, والوفاء بالعهد, وسعة الصدر, و التواضع 

للجميع, وكذلك عدم التعصب في الدفاع عن آرائه ووجهات نظره .
�آثاره �لعلمية:

    ك����ان ال�ش����ي�خ اغ�ا بزرك الطهراني يمتل���ك مكتبة كبيرة تحتوي 
عل���ى مجموعة كبيرة من الكت���ب و ال�م�خطوطات القيم���ة, وقد اوقفها 
رحمه اهللهّ لخدمة عامة المسلمين, وقد قام بتاليف اكثر من مئة مؤلف 

في مختلف المجاالت العلمية, ناتي على ذكر ابرزها:
     � ال�ذريعة الى تصانيف الشيعة

     � ط�ب�ق�ات اعالم الشيعه 
     � ه�دي�ة ال�رازي ال�ى المجدد الش���يرازي : وكتب هذا الكتاب في 
ش���رح حياة المجدد الميرزا حسن الش���يرازى الكبير )مطبوع ومترجم 

الى اللغة الفارسية (.
     � م�ص�ف�ي ال�م�قال في مصنفي علم الرجال

    � النق���د اللطي���ف ف���ي نف���ي التحري���ف ع���ن الق���رآن الش���ريف: 
)مخطوط(.

   � تفني���د قول العوام بقدم ال���كالم : كتاب عقائدي يبحث في نفي 
ق���دم كالم اهللهّ الفه بناءاً على طلب احد علماء الموصل في عام 1359 

ه� ) مخطوط (.
   � ت�ق�ري�رات دروس االخ�وند الخراساني وشيخ الشريعة االصفهاني 

في الفقه واالصول, باالضافة الى عشرات المؤلفات االخرى .
�ضعره:

    ع�ل�ى ال�رغم من كثرة انشغاالته بالتاليف والتصنيف كان الشيخ 
اغا بزرك الطهراني � رحمة اهللهّ عليه � يتمتع بقريحة شعرية جيدة وقد 

كتب منظومة شعرية عقائدية نذكر منها هذين البيتين :
    الحمد للرب المن س��واه * ال يستحق المدح اال اهلل
    يا ربنا صل على المختار * مح����مد وآل����ه االطهار

�ولده:
    له خمسة ابناء واربع بنات, فالذكورهم :

    1 � الدكتور محمد رضا وقد قتل في سنة 1354 او 1355 )الشمسية 
( ايام الحكومة العس���كرية التي ش���كلت في طهران قب���ل انتصار الثورة 

االسالمية في ايران .
    2 � م�ح�م���د باق���ر المنزوي: توفي عام 1343 ه���� وقد حزن عليه 

الشيخ اغا بزرك وتاثر تاثرا شديدا, ورثاه في قصيدة شعرية .
    3 � الدكتور علي نقي المنزوي واحمد المنزوي : تم باش���رافهما 

طباعة ونشر كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة .
    4 � االستاذ محمد تقي المنزوى .

وفاته:
    انتق���ل ال���ى رحم���ة اهللهّ تعال���ى بتاري���خ 13 / ذي الحجة / 1389 
ه� بعد ان قضى س���تا وتسعين س���نة من عمره الشريف بالسعي الحثيث 
لخدمة االس���الم العزيز, وقام بتغسيله آية اهللهّ المدني, وشيع تشييعا 
م�ه�ي�ب����ا من قبل العلماء االعالم, وصلى على جس���ده الطاهر آية اهللهّ 
العظم���ى المرج���ع الكبير الس���يد اب�وال�ق�اس���م الخوئي � ولش���دة تعلقه 
بالكتب � رحمه اهللهّ �, قد اوصى بدفنه في مكتبتة التي اوق�ف�ه�ا ل�خ�دمة 

المسلمين, وذلك في النجف االشرف
 وقد ارخ الشاعر السيد موسى الكاظمي الهندي وفاته بهذا البيت 

من الشعر:
    كان اسمه تاريخه ��� )اغا بزرك محسن ( )1389 ه� (.

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

دراسات 2

�آيـــــــــــة �هلل 
Hل�ضيخ �آغا بزرك �لطهر�ني� هائنا

 فق
من

�لباحث
ورد في الثر :

انا وانت ياعلي ابوا هذه االمة....
والخصوصية لعلي ...

فالمهدي اب هذه االمة....
***

 Abu muhammed
بودي لو اوضحتم كيف اكتشفتم عدم الخصوصية

مع العلم انه من الممكن ان يدّعي مدع ان هناك 
Qولالمام علي Nخصوصية للنبي

***
�لباحث 

الن االئم����ةK م����ن حيث كونهم ائم����ة هم واحد 
واالخت����الف ف����ي س����عة االمام����ة الف����ي نف����س العنوان 
والظاه����ر ان االبوة ثابتة للعنوان ولذلك كان من مهام 

االمامQ وساطة الفيض.
***

نور �لغائب 
اقتبا�س:

انا وانت ياعلي ابوا هذه االمة....
هذه من خصائص الرس����ولN وخصائص أمير 
المؤمنينQ ولم نجد رواية تقول ان األئمة يشتركون 
مع����ه في ه����ذه الخصوصي����ة كم����ا ان إم����رة المؤمنين 

مختصة به وال يجوز ان يلقب أيا من األئمة بها
حبذا لو توردون لنا دليلكم على استداللكم الذي 

تفضلتم به
***

خادم �لمهدي313 
 Qاقول:كان غرض الباح����ث ان يثبت ان االمام
مغي����ث - وه����ذا المقدار نتفق معه - لش����يعته ومحبيه 
وبحسب مايرى من المصلحة واالهمية بسبب ظروف 

الغيبة.
اذن نح����ن نتف����ق عل����ى النتيج����ة وهذا ام����ر مهم 
جدا،حت����ى اليفهم الق����اريء ان النق����اش في االغاثة 

ايضا.
ويبقى السؤال ما الدليل على هذا االمر؟

االخ العزي����ز اختار عن����وان االبوة س����ببا لالغاثة 
واالخ����وة االعزاء بعد اتفاقه����م معه ان االمام مغيث، 
ناقش����وه في ان ه����ذه االبوة قد تك����ون مختصة باالمام 

.Qعلي
اقول : ولالخوة الحق في هذه المناقشة :

ان الدلي����ل على كونه مغيثا هو عن����وان االمامة او 
 Kالمنص����ب االلهي كما كان موس����ى وبقي����ة االنبياء
مغيثي����ن لقومه����م وهذه من ل����وازم المنص����ب كما هو 

ظاهر.
وهذه من االمور الفطري����ة بل االجتماعية عندما 
يك����ون كبير مس����ؤوالً ع����ن مجموعة فبمقتض����ى تحمل 
اعباء المس����ؤولية يكون مغيثا لهم كش����يوخ العشائر او 

رئيس الدولة
واالمامة اكبر مس����ؤولية في الوجود فاالغاثة امر 

طبيعي بل طبعي
***

�لباحث 
انا انتقل وانطلق ف����ي بدايتي الجديدة الثانية مع 

هذا 
م����ن  الموض����وع 
الت����ي انته����ى اليها  النتيج����ة 
االخ العزيز خادم المهدي، فنحن واالخ 
العزي����ز وجميع االخوة متفقون عل����ى ان االمام مغيث 
وه����و مغي����ث ليس فق����ط لش����يعته ومحبيه ب����ل لكل من 
يس����تنجد به س����واء اعرف انه هو االمام المهدي، او 
بعنوان كونه مصلح او بعنوان كونه واسطة في الفيض 
فكل من يس����تغيث بعنوان ثبت لالمام المهديQ وان 
لم يعرف مصداق ذلك العنوان فهو يس����تغيث باالمام 
المه����ديQ ال محالة،ام����ا االم����ر اآلخر وه����و ما هو 
الدلي����ل على كون االم����ام المهديQ اب ل����ي ولغيري 
فمن المؤكد انني ال اقصد االبوة النس����بية وانما االبوة 
بمعن����ى الرعاي����ة والتدبي����ر واالدارة واي معنى آخر ال 
اح����دده وال اقف عن����ده بل اقص����د االب����وة بمعنى غير 
معنى االبوة النسبية الصلبية فكل ما بمعنى االبوة قد 
ثب����ت دون معنى االبوة النس����بية فارتضي����ه في الجملة 
واالب����وة بهذا المعن����ى )أي الرعاي����ة واالدارة والتدبير 

وووو( ثابتة لالمام المهدي بدليل منصبه االلهي 
***

 HASSAN GRADOF
الحديث الذي استدللتم به ال يصح تعميم مدلوله 
على س����ائر األئمة بحيث يصدق على كل إمام أنه والد 
لهذه األمة، والسبب في عدم صحة انطباقه على غير 

النبيN وأمير المؤمنينQ أمور:
1- الخط����اب المش����تمل عل����ى االس����م )ي����ا علي( 
وعل����ى الضمي����ر المنفصل )ان����ت( الذي يس����تفاد منه 

االختصاص.
2- اس����تعمال ضمير التثنية يستفاد منه الحصر 

في االثنين ال فيما هو أكثر.
3- أب����وة النبيN وعليQ له����ذه األمة ظاهرة 

باعتبارهما أول هذه األمة زمانا وإيمانا.
4- من المس����لم به أن المهديQ ال يصح فيه أن 
يكون أبا لمن تقدمه وجودا من األمة، ولو كان مجازا 
نعم يصح ذلك بأنح����اء من التكلفات البعيدة وال أظن 

األخ الباحث يذهب إليها.
5- لو جاز أن ينتس����ب أحد إلى المهديQ بهذا 
اللح����اظ لما ص����ح دفع بع����ض الدع����اوى الباطلة التي 
يزعم أصحابه����ا أنهم ابناؤه. وألعطين����ا الذريعة لكل 

.Qمن هب ودب فيزعم أنه ابن المهدي
وأخيرا يجب أن يراجع األخ كاتب الدعوى بالبنوة 
لالم����ام المه����ديQ نفس����ه وال يستحس����ن مث����ل هذه 

االستحسانات.
hassan Gradof 

ارى التعميم وقد بين شاهد ذلك
والخصوصي����ة لالس����م وان ذك����ر وش����واهد ذلك 

كثيرة.
المتعل����ق  اس����تعمال  الحص����ر  اداة  ان  والاعتق����د 

بالتثنية.
وهل مدار االبوة هو التقدم الزماني ؟؟؟؟

ولم اتكلم عن االبوة النسبية.
االبوة بالمعنى الذي ذهبت اليه تنسجم مع النبي 
المتأخر زمانا عمن تقدم����ه ,وهذا يصلح جوابا على 

وجه التقدم الزماني
والدع����اوى الباطل����ة كان����ت تري����د االختص����اص 

واالبوة النسبية ,وانا لم ادّع اية منهما.
***

�ضهيد 
بالنس����بة الى ماطرحه العض����و الباحث الاجد به 

مايثار عليه من اشكال خصوصا وهو قد طرح واكد 

عل����ى 
اعتماده االشتراك المعنوي

***
         HASSAN GRADOF

ال يص����دق عل����ى المه����ديQ أنه أب ألح����د ما لم 
يش����فع ذلك بدليل، وحيث أن االنتس����اب إليه نس����بيا 
أمر ممتنع الفتقاره إلى دليل موضوعي باالتفاق، فإن 
الزع����م بأن االنتس����اب إليه معنويا على حذو انتس����اب 
األم����ة إلى النبيN وأمي����ر المؤمنينQ ال دليل عليه 
كذل����ك، فكما ال يص����ح أن يوصف أي إم����ام من أئمة 
اله����دى بلقب )أمير المؤمني����ن( أو بكنية ) أبي تراب( 
كم����ا ورد ف����ي األث����ر، ألن ذل����ك م����ن مختصات����ه دون 
س����واه، فك����ذا )أبوة األم����ة( ال تجوز على غي����ر النبي 

وعلي صلوات اهلل عليهما. 
***

�لباحث 
انا اكدت اكثر من مرة ان الحديث ليس في االبوة 
النسبية بل في ابوة الرعاية والتدبير لذلك استغثت به 
ليدب����ر لي ام����وري بعد ان عجزت ع����ن تدبيرها وكنت 

اعني ما اقول .
فالمج����ال لتحمي����ل االنتس����ابين وجع����ل احدهما 
مساوقاً او مساوياً لالخر .بل البون بينهما جد كبير,

وعدم ثبوت احدهما او احتياجه الى دليل اليعني 
ان يكون ذلك في الثاني

***
على خطاك 

في غيبة النعماني
في باب صفته وس����يرته وفعله ومانزل من القران 
فيهQ وفي الرواية رقم 6،عن عبد العزيز بن مسلم 

قال:
)كنا مع موالنا الرضاQ بم����رو اجتمع اصحابنا 
ف����ي الجامع ي����وم الجمعة فادرؤا ام����ر االمامة وذكروا 
 Qكث����رة االختالف فيها فدخلت على س����يدي الرضا
فاعلمت����ه خوض الناس في ذلك فتبس����مQ ثم قال : 
ياعب����د العزيز جهل القوم وخدعوا عن ارائهم ان اهلل 
تبارك اسمه لم يقبض رسولهN حتى اكمل له الدين 
واتم بحديث طويل حت����ى قال:  االمام االنيس الرفيق 
والوال����د الش����فيق واالخ الش����قيق واالم الب����رة بالول����د 
الصغي����ر ومف����زع العباد في الداهية الن����اد الى ان اتم 

الحديث(.
***

حبيبي مهدي 
كنت س����أضيف ه����ذا الحديث وابيّ����ن لالخوة ان 

Qاالمام الحجة
أب الجمي����ع ومعنى ان����ه المدبر امورن����ا ال معنى 

النسب وهكذا ؟
وف����ي الحدي����ث ) فالخلق كلهم عي����ال اهلل ، وإن 

أحبهم إليه أنفعهم .... (
اليك����م ه����ذا الدعاء الم����روي عن االم����ام الحجة

..Q
وهو دعاء العبرات ومن اراد فليراجعه

)أتقرب إليك بالحفي����ظ العليم الذي جعلته على 
خزائ����ن األرض و األب الرحي����م ال����ذي ملكت����ه أزم����ة 
البس����ط و القبض صاحب النقيب����ة الميمونة و قاصف 
الش����جرة الملعون����ة مكل����م الن����اس في المه����د و الدال 
على منهاج الرش����د الغائب ع����ن األبصار الحاضر في 
األمص����ار الغائب عن العيون الحاضر في األفكار بقية 
األخي����ار الوارث لذي الفقار ال����ذي يظهر في بيت اهلل 
ذي األس����تار العالم المطهر محمد بن الحسن عليهم 
أفضل التحيات و أعظم البركات و أتم الصلوات اللهم 
فهؤالء معاقلي إليك في طلباتي و وسائلي فصل عليهم 
صالة ال يعرف س����واك مقاديره����ا و ال يبلغ كثير همم 

الخالئق صغيرها( 
***



قر�ءة يف كتاب 
�ليـــــــــــــــــــــماين ر�ية هدى 

ملوؤلفه �ل�ضيد حممد علي �حللو 
الكتاب ضمن سلس���لة )ش���خصيات عصر الظهور( , 
الت���ي يصدرها مركز الدراس���ات   التخصصية في االمام 

المهديQ، ويقع في 100صفحة من القطع الرقعي .
اما مواضيعه فقد جاءت كالتالي :-

من ثقافة االنتظار , التش���دد الس���ندي ام التس���امح 
السندي ؟  روايات اليماني بين الندرة والرمزية . اليماني 
وعالم���ات الظه���ور .. اليمان���ي م���ن المحت���وم .. اليماني 
وحركة االص���الح . لماذا اليمن اذن ؟ هل اليماني رئيس 
دول���ة؟ ثالث رايات . ايها اهدى ؟ اليماني والخراس���اني 
دقة وتنس���يق ووحدة هدف .. اليمان���ي وازمة التحديات . 
اليمان���ي معقل الخير . مح���اوالت تمويه , حركة اليماني 
وصح���وة االنتم���اء , اليمان���ي اس���مه ونس���به وانتماؤه , 
اليمان���ي السياس���ة العام���ة , عل���ى المس���توى االقليمي 

والدولي, ثم خالصة بذلك .
وفي باب )اليماني من المحتوم( يقول السيد الحلو:-
)تعد ش���خصية اليماني من الشخصيات المهمة التي 

نوهت عليها روايات عالئم الظهور .
ولم تزل ش���خصية اليماني مقرونة بش���خصية اخرى 

اول���ت له���ا الرواي���ات اهميته���ا المتميزة .. وهي ش���خصية 
السفياني ... وتكاد الروايات هذه تشير الى العالقة  السببية 
بين هاتين الشخصيتين وبين يوم الظهور .فالسفياني  يمثل 
حاالت االنحراف ومعالم الظلم , وستكون لهذه الشخصية 
_ اي اليماني _ االثر المهم في يوم الظهور , الذي سيكون 

موقوتا  بحمالت  السفياني الظالمة(.
وف���ي موضوع ) اليماني وحرك���ة االصالح ( يقول مؤلف 

الكتاب : 
)ف���ان اليماني  تجي���ش له  دوافع االص���الح , وتصاعد 

عن���ده دواع���ي الرغبة في الثورة ,  عل���ى كل ما هو مخالف 
 ,  Kللقيم .. وان هن���اك دعوة لنصرة مذهب اهل البيت

والرجوع  اليه من قبل اليماني( .
 وفي موضوع ) اليماني السياس���ة العامة ( يقول الس���يد 

المؤلف :-
)تعد حركة اليمان���ي االصالحية ضمن اهم  المعادالت 
السياس���ية الش���رق اوس���طية , وس���تدخل هذه المعادالت 
بشكل يتيح لها احداث تغييرات من شأنها ان يكون لها االثر 

العام على مجمل التوجهات االقليمية والدولية(.

إن أل���زَمَ الدعاء في عصر الغيبة هو الدعاء لظهور موالنا بقية 
اهلل ف���ي العالمينQ، النه صاحبن���ا وصاحب العصر والزمان بل 
صاحب االمر وولي العوالم، وكيف تجوز الغفلة عنه وهو امامنا، 
والغفلة عن اإلمام ه���ي الغفلة عن اصل من اصول الدين، فعليك 
بالدع���اء علي���ه والص���الة والس���الم قبل الدع���اء لنفس���ك واهلك 

واخوانك. 
قال السيد بن طاووس في كتاب )جمال االسبوع(:

)وق���د قدمنا ف���ي جملة عم���ل الي���وم والليلة من اهتم���ام اهل 
الق���دوة بالدعاء للمهديQ فيما مضى من االزمان، ما ينبه على 

ان الدع���اء له من مهمات اهل االس���الم وااليمان، حتى روينا في 
تعقيب الظهر من عمل اليوم والليلة دعاء الصادق جعفر بن محمد

.Qابلغ من الدعاء لنفسه Qقد دعا به للمهدي ،Q
وق���د ذكرنا فيما رويناه في تعقيب صلوة العصر من عمل اليوم 
والليل���ة ايضاً فصاًل جمي���اًل قد دعا به الكاظم مو س���ى بن جعفر 

.)Qابلغ من الدعاء لنفسه Kللمهدي
وقال السيد بن طاووس بعد ذكر فضائل الدعاء لالخوان: 

)اذا كان هذا كله فضل الدعاء الخوانك، فكيف فضل الدعاء 
لسلطانك.

... واحض���ر قلبك ولس���انك في الدعاء لذل���ك المولى العظيم 
الش���أن، وإياك ان تعتقد إنني قلت هذا النه محتاج إلى دعائك، 

هيه���ات هيه���ات ان اعتق���دت ه���ذا فان���ت مري���ض ف���ي اعتقادك 
ووالئك، ب���ل انما قلت هذا لما عرّفتك م���ن حقه العظيم عليك، 
وإحس���انه الجسيم اليك، والنك اذا دعوت له قبل الدعاء لنفسك 
ولم���ن يع���ز علي���ك كان اقرب إل���ى ان يفتح اهلل ج���ل جالله ابواب 

اإلجابة بين يديك...
فتدخل انت في الدعاء لنفس���ك ولمن تدعو له في زمرة فضله 
وتتس���ع رحمة اهلل جل جالل���ه لك وكرمه وعنايته ب���ك لتعلقك في 

الدعاء بحبله.
جاء في )مكي���ال المكارم( : ان الدعاء كم���ا دلت عليه اآليات 

والرواي���ات م���ن اعظم اقس���ام العبادات،وال ش���ك ان اج���ل انواع 
الدع���اء واعظمها الدعاء لم���ن اوجب اهلل تعالى حق���ه، والدعاء 
ل���ه على كاف���ة البريات، وببرك���ة وجوده يفيض نعم���ه على قاطبة 
المخلوقات،كم���ا ان���ه ال ري���ب في ان الم���راد من االش���تغال باهلل 
هو االش���تغال بعبادة اهلل، فهو الذي يكون المداومة به س���بباً الن 
يؤي���ده اهلل في العب���ادة، ويجعله من اوليائه. فينت���ج ان المواظبة 
ف���ي الدع���اء لموالنا الحجةQ ومس���الة التعجيل ف���ي فرجه وظهو 
ره، وكش���ف غمّه،وتحصيل س���روره، يوجب حصول تلك الفائدة 
العظيمة، كما اليخفى، فالالزم على كافة اهل االيمان ان يهتموا 

ويواظبوا بذلك في كل مكان وزمان(.

هذه نتائج الس���تبيان اجري في موس���م الحج 1430ه� في 
مك���ة المكرم���ة والمدين���ة المنورة وش���مل الحجي���ج في عموم 
محافظات العراق وهذه هي نتائج استبيان محافظة ميسان, 
نضعها بين أيدي الق���راء الكرام لكي نتعرف من خاللها على 
المستوى الثقافي والعلمي ألهالي المحافظة من خالل قراءة 

الفقرة ومعرفة نتائج التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
الأ�سئلة التي �سملها ال�ستبيان:

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

3. االرتب���اط باإلم���ام المه���ديQ في الغيب���ة عن طريق 
مراجع الدين؟

4. أتؤم���ن ب���أن أح���د مص���ادر العقي���دة المهدوي���ة الرؤى 
واألحالم؟

5. دور المرجعي���ة في عصر الغيبة يقوي اإليمان بالعقيدة 
المهدوية؟

6. أتؤمن بم���ن يطبق أو يوقت لظهور اإلمامQ من خالل 

العالمات؟
7. أتس���تحضر اإلمامQ رقيباً عليك في تصرفاتك بشكل 

دائم؟
8. إدعاء البعض للمهدوية أوجب بعد الناس عن عقيدتهم 

باإلمامQ؟
9. أيؤثر عل���ى إيمانك باإلمامQ م���ا يطرحه المغرضون 

من شبهات؟
10. أتمي���ل إلى مراقبة حدوث العالم���ات وتعتقد أن ذلك 

يؤثر على الظهور؟
11. أتج���د أن المهدوي���ة عنصر مش���ترك بي���ن المعتقدات 

واالديان البشرية؟
12. أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالميًا؟

13. م���ا هو مقدار مس���اهمتك ف���ي الفعالي���ات المهدوية؟ 
)كبير, متوسط, ضعيف(

14. ارتباط���ك باإلم���ام المه���ديQ ع���ن طري���ق الدعاء 
)يومي, أسبوعي, شهري(؟

Qلزوم �لدعاء ل�ضاحب �لع�ضر و�لزمان
3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

ن�ضتمع �آر�ءكم فنقر�أ من خاللها �لو�قع فتو�ضع �حللول
�ل�ضتبيان �ملهدوي

السيد مرتضى المجتهدي

ن�ضو�ص ن�ضتقيها من مد�د علماء �أهل �ل�ضنة وما خطته �أقالمهم لت�ضطر لنا �لو�حا في 
حق �لمهديQ و�لنتظار و�خر �لزمان و�لعدل �للهي و�لق�ضط �لمحمدي .

�قالمهم تتحدث عن �ملهديQ ودولة �خر �لزمان
احمد الجزائري

يعتب����ر االلبان����ي ناص����ر الدي����ن م����ن 
العلماء السلفيين المعاصرين الذي اسهم 
كثيرا في ارس����اء دعائم المذهب السلفي 
ول����ه مؤلف����ات كثيرة ف����ي اص����ول العقيدة 
واصول الفقه، وفتاوى شملت اغلب وقائع 
الحي����اة ول����ه الم����ام بالقضاي����ا التاريخية 
وتحقيق����ات ف����ي عل����م الرج����ال, ويعتب����ر 
الركن الثاني من اركان المدرسة السلفية 
ف����ي عق����د الثمانينات بعد الش����يخ ابن باز 

مفتي السعودية.

ال����كالم ال����ذي يص����در م����ن االلبان����ي 
باعتب����ار ان له مس����احة واس����عة وجمهوراً  
عريضاً الن م����ن يتبع كالمه جمهور غفير 
من المدرسة السلفية, فهو ذا قيمة عالية 
لكونه عنصر احتجاج يضاف الى العناصر 

التي تتمتع بها القضية المهدوية.
يقول ناصر الدي����ن االلباني في مجلة 
)التمدن االس����المي( المنتشرة سابقا في 
دمشق وهي مجلة مشهورة ومعروفة بمقال 
له حول المهديQ: )اما مس����الة المهدي 

فليعل����م ان ف����ي خروج����ه احادي����ث كثيرة 
صحيح����ة, ثم يقول وانا م����ورد هنا امثلة 
منه����ا ثم معق����ب ذلك بدفع ش����بهة الذين 
طعنوا فيها ويذكر حدي����ث )لو لم يبق من 
الدنيا اال يوم( ث����م يذكر طرق الحديث, 
فيقولQ )بعد ذلك االحاديث الواردة في 
المه����ديQ على اخت����الف رواياته كثيرة 
ج����دا تبلغ حد التواتر(, ثم ياتي الى ذكر 
شبهات حول احاديث المهدي فيقول: )ثم 
ان س����يد رش����يد او غيره لم يتتبعوا ما ورد 
في المهديQ من االحاديث وال توس����عوا 

ف����ي طلب م����ا لكل حديث منه����ا(, الى ان 
يق����ول )ان س����يد رش����يد رحم����ه اهلل ادعى 
ان اس����انيدها ال تخل����وا عن ش����يعي مع ان 
االم����ر ليس كذلك على االط����الق على انه 
لو صحت ه����ذه الدعوى لم يقدح ذلك في 
صحة االحادي����ث الن العبرة ف����ي الصحة 
انما ه����و الصدق والضب����ط واما الخالف 
المذهبي فال يش����ترط في ذلك, وقد يعل 
بعلة اخرى بزعمه����م ان احاديث المهدي
Q س����بب لحمل المس����لمين على االتكال 

عليها وانتظار خ����روج المهدي وعلى ترك 
االخ����ذ باس����باب الحي����اة والق����وة والمنعة 
وهذا خطا يشبه معالجة المعتزلة لاليات 
فانهم اش����تهروا بتاويله����م لاليات وردهم 
لالحادي����ث الصحيح����ة ام����ا اهل الس����نة 
فكانوا يؤمن����ون بهذه اآليات على ظاهرها 
 Qوكذل����ك القول ف����ي احادي����ث المهدي
فانه ليس فيها ما يدل ويشير ادنى اشارة 
الى ان المسلمين ال نهضة لهم وال عز قبل 
خ����روج المهديQ, ومن ش����بهات بعض 

الناس ان عقيدة المهديQ قد اس����تغلها 
بعض الدجالين فادعوا المهدوية النفسهم 
وش����قوا بس����بب ذل����ك صفوف المس����لمين 
وفرقوا بينهم ويستقصي افرادا من هؤالء 
االدعي����اء كاحمد القادياني وغيرهم ويرد 
عليهم ان خالصة القول ان عقيدة خروج 
 Nعقي����دة ثابتة متواترة عنه Qالمهدي
يجب االيمان بها النها من امور الغيب وان 
انكاره����ا ال يصدر اال من جاهل او مكابر( 

انتهى كالمه. 
وه����ذه المقاط����ع الت����ي اخترناها من 

المقال الطويل لاللباني تدل بشكل واضح 
عل����ى ان المهدوية عقيدة وليس����ت مجرد 
رواي����ات روي����ت ع����ن النبيN وارش����فت 
تاريخي����ا, ب����ل البد م����ن االيم����ان بها وان 
هذا االعتقاد من واجبات الدين وال يجوز 

انكاره.
وااللبان����ي ه����ذا نج����ده يدخ����ل ف����ي 
عم����ق القضي����ة المهدوي����ة فيتحدث عن 
تفاصيلها ثم ينتق����ل الى جانب آخر من 
حيثياتها فيرد الش����بهات التي ترد عليها 

ويداف����ع عنه����ا ويش����يد اركانه����ا وينتقل 
انتقال����ة ثالث����ة ليدف����ع م����ا يق����ال من ان 
المهدوي����ة واالنتظ����ار يقع����د الناس عن 
العم����ل والترويج لالس����الم فيدفع ذلك 
ويبي����ن ان االيمان باالنتظار ال يس����تلزم 
القعود وينتقل الى جانب رابع في القضية 
المهدوية ويبين ان انتحال المهدوية من 
قب����ل بع����ض الدجالي����ن ال يعتب����ر عنصر 
تش����كيك فيها بل هو عنصر قوة لها النها 
باتت من الوض����وح بمكان حتى ان هؤالء 

تقمصوه����ا ليتزلف����وا م����ن خالله����ا الى 
تحصيل مقامات ووجاه����ات, ثم يختم 
كالم����ه بتواتر القضية ووج����وب االيمان 

بها.
وهذا الكالم من هذا الشيخ السلفي 
يعتبر عنصراً من عناصر االس����تدالل ال 
لنف����س الش����خص الذي يؤم����ن بالقضية 
المهدوية م����ن اتباع مذه����ب اهل البيت
K وانما الج����ل االحتجاج والمخاصمة 
لمن ينك����ر هذه القضية ويحاول ابرازها 

بشكل وكانها قضية شيعية صرفة.

وهذه �لمقاطع �لتي �خترناها من �لمقال �لطويل لاللباني تدل ب�ضكل و��ضح 
علــى �ن �لمهدوية عقيدة ولي�ضت مجرد رو�يات رويت عن �لنبيN و�ر�ضفت 
تاريخيا, بل لبد من �ليمان بها و�ن هذ� �لعتقاد من و�جبات �لدين ول يجوز �نكاره.

�لــكالم �لذي ي�ضدر من �للباني باعتبار �ن له م�ضاحة و��ضعة وجمهور�ً  عري�ضاً 
لن مــن يتبع كالمه جمهور غفير مــن �لمدر�ضة �ل�ضلفية, فهو ذ� قيمة عالية 
لكونه عن�ضر �حتجاج ي�ضاف �لى �لعنا�ضر �لتي تتمتع بها �لق�ضية �لمهدوية.

... و�ح�ضــر قلبك ول�ضانك في �لدعاء لذلك �لمولــى �لعظيم �ل�ضاأن, و�إياك 
�ن تعتقد �إنني قلت هذ� لنه محتاج �إلى دعائك, هيهات هيهات �ن �عتقدت 
هذ� فانت مري�ص في �عتقادك وولئك, بل �نما قلت هذ� لما عّرفتك من حقه 
�لعظيم عليك, و�إح�ضانه �لج�ضيم �ليك, ولنك �ذ� دعوت له قبل �لدعاء لنف�ضك 
ولمن يعز عليك كان �قرب �إلى �ن يفتح �هلل جل جالله �بو�ب �لإجابة بين يديك...
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تحدثت رصدنا في رصد )العدد 24( عن قانون جذب االفكار وعالقته بالتنمية البشرية 
وكيفية ارتباطه بانتظار الفرج.

 ام����ا في هذا العدد ومن خالل مطالعة رصدن����ا للكتب المهدوية وقع تحت ناظرها كتاب 
يتحدث عن عصر النور وارتباطه بظهور االمام المهديQ ومن جملة ما تحدث عنه الكتاب 
انس����ان المس����تقبل في )علوم االيزوتريك( مما جعل رصدنا تبحث عن مفهوم هذا العلم وما 

هو ارتباطه بالدولة المهدوية  ومدى توافق اسس هذا العلم مع ثوابتنا االسالمية.
ما هو االيزوتريك؟

)اإليزوتيريك( كلمة يونانية األصل والمنش����أ، تعني الخفي والخاص، وهومن التعاليم 
الت����ي يصع����ب إدراكها على غير مس����تنيري العقول ،أم����ا العرب فقد فس����روها بأنها )العلوم 

المضنون بها على غير اهلها(. 
هدف �ليزوتريك

ه����و ايصال كل انس����ان ال����ى وعي ذات����ه، ومعرفة حقيقته����ا، ولهذا األمر وحده اس����تمر 
هذا العلم على وجه األرض منذ أن اس����توى الوعي البش����ري بل اس����تمر االيزوتيريك بالتطور 
واالنتش����ار حتى كاد يعم ش����تى المجاالت العامة. وبدأ اليوم يدخل كل نطاق ابتداء من علوم 
الذرة وانتهاء بعلوم األكوان،ألنه العلم الوحيد الذي ابتدأ االنسان باكتسابه منذ وجوده على 

األرض، وهو الوحيد الذي اس����تمر بالتطور والتوس����ع حتى الزمن الحاضر، ولن يتوقف عن 
التقدم اال حين يصل االنسان الى كامل معرفة ذاته.

تاريخ �ليزوتريك
ظهر علم االيزوتريك في الشرق األوسط عبر العلوم الدينية االلهية،وفي الشرق األدنى 
في علم الفراس����ة، وتوارد األفكار، والقوى العقلي����ة الغامضة ، وظهر في اليونان عبر علم 

األعداد، والهندس����ة، والفلس����فة، وفي مصر القديمة من خالل س����ر الخلود وس����ر البناء . 
وأيض����اً بواس����طة الس����يطرة والتحكم بالعوام����ل الطبيعية، وف����ي بالد ما بي����ن النهرين عبر 
عل����م الفلك ، والتنجيم ، وأس����رار الفضاء، كذلك في بعض البل����دان األوروبية عن طريق 
عل����م النف����س ، وعلم الكالم، كما ظهر ف����ي القارة األميركية من خ����الل التحّكم بالعناصر 
الطبيعية، والس����يطرة على الحيوانات ، فما من بلد إال وظهر في تاريخه علم االيزوتيريك 

بشكل أو بآخر . 
مو�ضوع علم �ليزوتريك

يتن����اول االيزوتري����ك كل موضوع له صلة بتطور الوعي عند اإلنس����ان وه����ي علوم ال تعالج 
موضوعا ال يكون اإلنسان محوره وتهتم علوم االيزوتيريك اهتماما كبيرا بإزالة الغموض في 

مسار تطور الفكر البشري وتفتيح وعيه . 
�لمقدر�ت �لخفية في �لإن�ضان حقيقة �أم وهم ؟

إن اإلنسان أعمق وأشمل من أن يكون جسداً مادياً يخضع لتفاعالت كيميائية وبيولوجية 
فحس����ب، بل هو جس����د وروح وبينهما عدة مكونات أو أبعاد باطنية تش����كل النفس البش����رية 
والذات اإلنس����انية، وجميعها ذبذبية التكوي����ن )Vibratory( وهناك عدد كبير من 
الرواد الباحثين والعلماء منهم العالم )بيرس����ون( حس����ب ش����بكة BBC2، كذلك العالم 
الروس����ي )كيريليان( قد تقصوا ماهية هذه األجسام الباطنية الذبذبية التي تحيط بالجسد 
وتتخلّله، خصوصاُ الجسم األثيري أو الهالة األثيرية  Aura - Bioplasma في 
لغة العلم(، كون سرعة تموجاته )Frequence( الكهرومغناطيسية هي األقرب إلى 
طبيعة المادة من باقي األجس����ام الباطنية المتدرجة ف����ي تذبذبها، حتى أن بعض األجهزة 
المتطورة تمكنت من التقاط بعض من تلك التموجات األثيرية وتصويرها فيما يعرف ب�)صور 

كيريليان(. وبذلك فإن لإلنسان مقدرات كامنة وليس االمر مجرد وهم. 
ومن مقوالت علوم اإليزوتيريك في هذا الصدد ان االنسان هو كيان عظيم يحوي طاقات 
هائل����ة لكنه لم ينفتح عليها بعد،وله طاقات قادرة على االنتقال عبر المكان ، و التنقل عبر 
الزمان وهي قادرة على رؤية الالمنظور ، و كشف المستقبل ، و تخّطي الحواجز التي تشكل 
عائقاً في سبيل النمو الداخلي و االنطالق الحضاري على مسار التطور الباطني في االنسان 
وهو أعمق من ان يرى بواس����طة المعدات االلكترونية المتطورة، واالنس����ان أشمل مما يعتقد 

أي عالم أو فيلسوف أنه تعرف إليه  : 
إن الهدف ليس توعية الطاقات الباطنية في اإلنس����ان، بل الهدف هو االرتقاء بالمعرفة 
والنم����و بالوعي والحكمة. آنذاك لتتفتح المقدرات الباطني����ة تلقائيًا، أما دور التبصّر، فهو 

المراقبة والتمعن في المعطيات والصور التي التُقَطت عبر الرؤية والرؤيا وهو أيضاً القراءة 
بين الس����طور، وتحليل الغوامض، ثم المقارنة والربط بين المعلوم والمجهول. بذلك فقط 

تصبح حواس البصر بأنواعها أداًة للتطوّر بالوعي واالرتقاء في الحكمة.
علم �ليزوتريك من وجهة نظر ��ضالمية

عن����د تصف����ح المق����االت والبح����وث التي كتب����ت حول ه����ذا الموض����وع وج����دت )رصدنا( 
بع����ض الكت����اب يقولون: ) اإليزوتيري����ك ال يختلف من حيث التعريف ف����ي مضمونه كثيراً عن 
)الثيوصوفيا(؛ إذا كالهما يهدفان للمعرفة الباطنية و محاولة إيجاد تفسيرات لعالم الغيب 
ال����ذي ال س����بيل لمعرفته إال من خالل نصوص الوحي المعص����وم( في محاولة الظهار ان هذا 

العلم مروّج للمذاهب الباطنية. وهذا دال على سوء فهم من جهتين .
االولى لمفهوم علم االيزوتريك بانه حقيقة علمية. 

والثاني����ة الجه����ل بالتراث الروائي ال����ذي وصلنا من اهل البيتK والس����بب يرجع لكون 
اولئك الكتاب ممن انحرفوا عن منهج اهل البيتK،وهذا حال كثير من العلوم والمعارف 
التي توصف بأنها كفر وخرافة وما ش����ئت فس����طر من النعوت بحقها والدالة على عدم الفهم 

وعدم المطالعة.
 فقد ورد عن أمير المؤمنينQ ما يعضد ما ورد في هذا العلم من اهمية معرفة النفس 
وانه����ا اس����اس التطور والوع����ي منها قول����هQ: )دواؤك فيك وم����ا تش����عر، وداؤك منك وما 
تبص����ر، وتزعم أن����ك جرم صغير وفيك انط����وى العالم األكبر، وأنت الكت����اب المبين الذي 

بأحرفه يظهر المضمر(. 

فقول����هQ يبين مدى عظمة هذا االنس����ان اال انه غافل عن تل����ك العظمة وعندما يعرف 
نفسه يصل الى غاية كل معرفة وعلم كما في قولهQ : )من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية 
كل معرف����ة وعلم(، وه����ذا اليعني قبول كل مافي علوم االيزوتري����ك ولكن على االقل بيان ان 
مفهومه بنحو االجمال ال التفصيل يلتقي مع ثوابتنا االس����المية في أهمية معرفة النفس وما 
فيها من اس����رار وطاقة كامنة وه����ذا ماتفرضه الموضوعية، واالمان����ة العلمية تقتضي بيان 

الحقائق وتسليط الضوء عليها.
�لمعلم �لعالمي في فل�ضفة �ليزوتريك

ذك����رت مجل����ة )شارانترناش����ونال( المنتس����بة الى االمم المتح����دة والتي ت����وزع في اكثر 
م����ن 70 بل����د باللغ����ة االنكليزي����ة والهولندية والفرنس����ية واأللماني����ة واإلس����بانية و اليابانية : 
)ان معظ����م الديانات العالمية تبشِّ����ر بظه����ور معلم عظيم في العالم. فالمذهب الش����يعي في 
اإلس����الم يترقب ظهور اإلمام المهديQ وعودة المس����يحQ، والمس����يح ينتظرون المجيء 
الثاني للمس����يحQ، واليهود يتوقعون المسيح المنتظر. كذلك الهندوس ينتظرون )كريشنا( 
او )كالك����ي(، والبوذيون يس����تعدون لمجيء البوذا الخامس )الب����وذا مايتريا(. وفي الحقيقة 
تعود هذه األس����ماء، بحس����ب فلسفة اإليزوتريك، إلى ش����خٍص واحدٍ يشغل منصب )المعلم 
العالم����ي( وهو يترأس كذلك هرمية المعلمين الحكماء، ويعرف تحت إس����م )مايتريا(. ولن 
يأتِ )مايتريا( كزعيم ديني أو لتأسيس ديانة جديدة، بل يأتي كمعلٍم ومرشدٍ لجميع ديانات 
األرض وحت����ى لم����ن ليس له دين، وس����يأتي في فجر عصر الدلو، ليحثَّ البش����رية على بناء 
حضارةٍ جديدةٍ  مبنية على أس����س األخوّة والعدل والعالقات اإلنس����انية الصحيحة، القائمة  

على أساس توزيع ومشاركة عادلة لكل موارد األرض وعندها سيكون عصر النور.) انتهى(
وال يس����ع رصدنا ان تس����لط الضوء على مايتريا اكثر مما ذك����ر ولكنها تعد القراء الكرام 

بتخصيص رصد خاص به في اعداد قادمة ان شاء اهلل.
ع�ضر �لنور في قامو�ص �ليزوتريك

قاموس المصطلحات الموجود في موقع االيزوتريك على الشبكة العنكبوتية عرّف عصر 
الن����ور بأنه عصر الفهم واإلنفتاح العقلي والنفس����ي والروحي، وهو عصر التقدم للمنفتحين 
وعصر التأخر للجاهلين.و انه عصر علمي متقدم، ليس فقط من الناحية العلمية الصرف، 
بل في تقديم الروح والبحث جدّياً في ماهيتها، وإختبار فعاليتها على نطاق علمي واسع وهو 
عصر أنس����نة اإلنس����ان الذي بات وش����يكاً وهو بمثابة الفرصة األخيرة لجميع الخالئق حيث 
س����يقرر كل مخلوق مصيره بنفسه، وسيكون القرار نهائياً وحاسمًا- إما السقوط من غربال 
الوعي، أو اإلرتقاء على س����اللم مجد إنس����انية اإلنس����ان. والمقصود باالنفتاح هنا اإلنفتاح 
الذهني النه قاعدة اإلنطالق الباطني، شرط أن يشمل اإلنفتاح جميع جوانب الحياة بتدرج 
وإنتظام، وكل ما من ش����أنه ان يكسب المرء الخبرة الضرورية على الصعد كافة. خاصة في 
تفعيل صفتي المحبة والعطاء، بحيث تطلق مش����اعر الرقة والرهافة في اإلنسان، وتطورها 
مما يجعل )ذبذبات( الفكر تتوسع بشكل تموجات دائرية من محور الفكرة أو نقطة إنطالقها 
بإتج����اه المحيط حيث المحور يمثل الباطن والمحيط الظاهر والس����عادة تكمن في العطاء ال 
في االخذ  والعطاء هو عطاء المعرفة وعطاء الوعي، إسداء النصح والر شد. هو المساعدة 
والمش����اركة والتع����اون، هو العالقة البش����رية التي تس����ير باإلنس����ان إلى التكامل اإلنس����اني. 

)انتهى(
كلمة ر�سدنا

تلــك �لكلمات �لــو�ردة في بيان معالــم ع�ضر �لنور في هــذ� �لعلم و�لهدف 
منه تطويــر �لذ�ت و�ل�ضير بها نحو �لتكامل وهوية �لمعلم �لعالمي �لذي �ضين�ضر 
�لحكمــة ويبني ح�ضــارة قائمة على ��ض�ص دينية, عند �لتاأمــل فيها نجدها تتناغم 

وتن�ضجم بل وتنطبق على مميز�ت ع�ضر �لظهور و�لمخل�ص �لمنتظر .
فقــد ورد فــي �لحاديث �ل�ضريفــة و�ضف لذلــك �لع�ضر وما يقــوم به �لمام 
�لمهــديQ كو�ضع يــده �ل�ضريفة علــى روؤو�ص �لعباد فتكمــل �لعقول و�لحالم 
ويوؤتــى �لنا�ــص �لحكمة ويتطور �لعلم وتخــرج �لر�ص كنوزهــا وتعي�ص �لكائنات 
جميعا في �لفة ومحبة ليعكر �ضفاءها �ضيء وعندها ت�ضرق �لر�ص بنور ربها وتاأتي 
خير�تها وينفتــح عالم �ل�ضهادة على عالم �ل�ضهود فيتحــدث �لنا�ص مع �لمالئكة 
و�لجــن وهذ� كثير� ما يف�ضر بالتف�ضير �لعجازي,ولكن حقيقة �لمر �ن قدر�تنا كامنة 
فــي �نف�ضنا ونحــن غافلون عنها ففينا �نطــوى �لعالم �لكبر. �أ�ضــف �لى هذ� �ن 
معرفة �لنف�ص توؤدي �لى معرفة �هلل  فقد ورد في �لحديث )من عرف نف�ضه فقد 
عرف ربــه( ومعرفة �هلل غاية ورجاء جميع �لموؤمنيــن �لمنتظرين لمام زمانهم 
فبها يكون �لهتد�ء �لى �لدين وهذ� ما نقر�أه في دعاء زمن �لغيبة )�للهم عرفني 
نف�ضك , فاإنك �إن لم تعرفني نف�ضك لم �أعرف نبيك , �للهم عرفني ر�ضولك , فاإنك 
�إن لــم تعرفني ر�ضولك لم �أعرف حجتك , �للهــم عرفني حجتك فاإن لم تعرفني 

حجتك �ضللت عن ديني(.

Qع�ضر �لنور يف علم �ليزوتريك و�رتباطه بالمام �ملهدي
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

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

هيئة �لتحرير 

وفــي �لحقيقة تعــود هذه �لأ�ضماء, بح�ضب فل�ضفــة �لإيزوتريك, �إلى �ضخ�ٍص و�حــٍد ي�ضغل من�ضب )�لمعلم 
�لعالمــي( وهو يتر�أ�ــص كذلك هرمية �لمعلمين �لحكمــاء, ويعرف تحت �إ�ضم )مايتريا(. ولــن ياأِت )مايتريا( 
كزعيــم دينــي �أو لتاأ�ضي�ص ديانة جديدة, بل ياأتي كمعلٍم ومر�ضٍد لجميع ديانات �لأر�ص وحتى لمن لي�ص له 
دين, و�ضياأتي في فجر ع�ضر �لدلو, ليحثَّ �لب�ضرية على بناء ح�ضارٍة جديدٍة  مبنية على �أ�ض�ص �لأخّوة و�لعدل 
و�لعالقات �لإن�ضانية �ل�ضحيحة, �لقائمة  على �أ�ضا�ص توزيع وم�ضاركة عادلة لكل مو�رد �لأر�ص وعندها �ضيكون 

ع�ضر �لنور.

فقــد ورد فــي �لحاديث �ل�ضريفة و�ضف لذلك �لع�ضر وما يقوم بــه �لمام �لمهديQ كو�ضع يده �ل�ضريفة 
علــى ر�ضوؤو�ص �لعباد فتكمل �لعقول و�لحالم ويوؤتى �لنا�ص �لحكمة ويتطور �لعلم وتخرج �لر�ص كنوزها 
وتعي�ص �لكائنات جميعا في �لفة ومحبة ليعكر �ضفاءها �ضيء وعندها ت�ضرق �لر�ص بنور ربها وتاأتي خير�تها 
وينفتح عالم �ل�ضهادة على عالم �ل�ضهود فيتحدث �لنا�ص مع �لمالئكة و�لجن وهذ� كثير� ما يف�ضر بالتف�ضير 

�لعجازي,ولكن حقيقة �لمر �ن قدر�تنا كامنة في �نف�ضنا ونحن غافلون عنها ففينا �نطوى �لعالم �لكبر

تلك �لكلمات �لو�ردة في بيان معالم ع�ضر �لنور في هذ� �لعلم و�لهدف منه تطوير �لذ�ت و�ل�ضير بها نحو 
�لتكامــل وهوية �لمعلــم �لعالمي �لذي �ضين�ضر �لحكمة ويبني ح�ضارة قائمة على ��ض�ص دينية, عند �لتاأمل 

فيها نجدها تتناغم وتن�ضجم بل وتنطبق على مميز�ت ع�ضر �لظهور و�لمخل�ص �لمنتظر .



5 تمهيد مهدوي

الواقع الجغرافي:
جزر القمر أو جزر القمر االتحادية االسالمية, دولة عربية اسالمية, 
ارخبي����ل مك����ون من ارب����ع جزر تق����ع ف����ي المحيط الهن����دي عل����ى مقربة من 
الس����احل الش����رقي الفريقيا, على النهاية الش����مالية لقن����اة موزمبيق, بين 
ش����مال مدغشقر وشمال ش����رق موزمبيق, واقرب الدول إلى جزر القمر هي 

موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر والسيشل.
يتكون ارخبيلها من اربع جزر هي نجازيجيا وموالي وانزواني وماهوري.

تبلغ مس����احة جزرها االربع 2,235 كيلو متراً مربعاً يقدر عدد سكانها 
ب� 798,000 نسمة.

الواقع القت�سادي :
لالتح����اد القم����ري ثالث لغات رس����مية هي القمرية )ش����يقمر( والعربية 

والفرنسية.
تمثل الزراعة وصيد االسماك والحيوانات وادارة الغابات اهم قطاعات 
االقتصاد في جزر القمر, وان 38,4% من سكانها يعملون في الزراعة التي 

تسهم ب� 40% من الناتج المحلي فيها.
تعتبر جزر القمر اكبر دولة منتجة لنبات )االيلنج( في العالم ومن اكبر 

الدول انتاجاً لنبات )الفانيال(.
وتش����تهر هذه الج����زر بانتاج الزهور  المختلفة الت����ي تصدر معظمها إلى 
فرنسا لتستخلص منها اثمن انواع العطور والمستحضرات الطبية, كما انها 
مص����درة ألنواع نادرة من االس����ماك مثل )المرلين, والس����لفش, والببغاء, 
وسمكة )س����يليكانت( التي ال توجد إال في مياه جزر القمر, كما توجد التونة 

في سواحلها بكميات كبيرة جداً.
يدين 98,9% من س����كان جزر القمر باالسالم, ويمثل االسالم السني 
الشافعي الدين الغالب فيها, وهناك اقلية كاثوليكية تمثل 1,1% من مجموع 

السكان.
تبل����غ نس����بة المس����لمين الش����يعة االمامية ف����ي االتحاد القم����ري 5% من 

مجموع السكان فيه.

جــزر  فــي  ال�ســيعة 
القمر:

الش���يعة  إل���ى  باالضاف���ة 
الموجودين م���ن الذين قدموا 
م���ن الهج���رات العربي���ة م���ن 
عم���ان وحض���ر م���وت واليمن 
القم���ر,  ج���زر  س���كان  إل���ى 
ورغم تحالف قوى الشر -من 
والوهابي���ة- في تلك  القاعدة 
الدولة ض���د مذهب اهل الحق 
إال ان هناك نم���واً كبيراً للميل 
 Kنح���و مذه���ب أه���ل البيت
بي���ن ابن���اء جزر القم���ر, كما 

يقول احد زعماء الشيعة هناك 
وهو الشيخ محمود عبد اهلل ابراهيم.

علما بان شيعة جزر القمر قد احيوا ذكرى عاشوراء بشكل علني 
في 29 يناير من عام 2007.

رئي�س دولة جزر القمر وحركة ال�ستب�سار فيها:
يش���ير الش���يخ محم���د عب���د اهلل ابراهي���م وهو ش���خصية قمرية 

معروفة إلى حركة استبصار قوية في جزر القمر.
وتذك���ر بع���ض االوس���اط ان االس���تاذ احم���د عب���د اهلل محم���د 
س���امبي الذي تس���لم مقاليد الحكم فيها عام 2006 بانتخابه رئيساً 
للجمهورية, تقول تلك االوساط انه درس العلوم الدينية في حوزة قم 
لعدة س���نوات, قد اس���تبصر بعدها على يد العلماء في تلك الحوزة, 

.Kوانتقل من المذهب السني )الشافعي( إلى مذهب اهل البيت
�سيعة جزر القمر/ الطموح:

حي���ث الموق���ع البعيد لج���زر القمر ع���ن باقة العالم االس���المي 
جغرافي���ا, بحي���ث ال تب���دو ه���ذه الج���زر إال وردة ق���د نم���ت في غير 

محيطها.

وحي���ث االقب���ال عل���ى االس���تبصار والتواف���د على اتب���اع مذهب 
.Nاالسالم الحق مذهب آل بيت النبي

وبم���ا ان ه���ذه الج���زر ال يتوف���ر فيها آلي���ات التوعية االس���المية 
الكافي���ة, وال ادوات التثقيف االس���المي الصحيح, ل���ذا ينبغي على 
المس���لمين م���ن اتب���اع آل البي���تK وم���ن له���م االهتم���ام بذلك ان 

يتوجهوا بالعناية واالعتناء بجزر القمر والنظر بعين الجد ليهيئوا كل 
وس���ائل التبصير بين ابنائها والوافدين اليها من اجل ايضاح صراط 
الحق والطريق الصحي���ح امامهم والتمهيد للمذهب الصحيح كي يتم 
انتش���اره اضاءة لدرب الخير وبيانا لطريق الن���ور, وبعيدا عن غبش 
البداوة واتباعا لمنهج شفافية النور, نوراالسالم الواقعي المحمدي.

أول م���ن صنف في ذلك س���عيد 
وكان  التابع���ي)رض(  جبي���ر  ب���ن 
اعلم التابعين بالتفس���ير كما حكاه 
الس���يوطي في )االتقان( عن قتادة 
وذكر تفس���يره، وذك���ر ابن النديم 
ف���ي الفهرس���ت عن���د ذك���ره للكتب 
المصنف���ة في التفس���ير ول���م ينقل 
تفسيراً الحد قبله، وكانت شهادته 
س���نة اربع وتس���عين م���ن الهجرة، 
وكان ابن جبير من خّلص الش���يعة. 
نص عل���ى ذل���ك علماؤنا ف���ي كتب 
الرج���ال، كالعالمة جم���ال الدين 
الخالص���ة،  ف���ي  المطه���ر  اب���ن 
واب���ي عمرو الكش���ي ف���ي كتابه في 
الرج���ال، وروى روايات عن االئمة
K في مدحه وتشيعه واستقامته، 
قال : )وما سبب قتل الحجاج له إال 
على هذا االمر، يعني التشيع،قتله 

سنة 94 ه�(.
م���ن  جماع���ة  ان  اعل���م  ث���م   
التابعين، من الشيعة، صنفوا في 
تفسير القرآن بعد سعيد بن جبير، 
منهم السدي الكبير، اسماعيل بن 
عب���د الرحمن الكوف���ي، ابو محمد 
س���بع  س���نة  المتوف���ي  القرش���ي، 
وعش���رين ومائ���ة، قال الس���يوطي 
في االتقان : )امثل تفس���ير تفس���ير 
اس���ماعيل الس���دي روى عنه االئمة 

مثل الثوري وشعبة(.
قلت : وقد ذكره وذكر تفس���يره 
جعف���ر  اب���و  والش���يخ  النجاش���ي، 
اس���ماء  )فهرس���ت  ف���ي  الطوس���ي 
ن���ص  وق���د  الش���يعة(.  مصنف���ي 
عل���ى تش���يعه اب���ن قتيبة ف���ي كتاب 
ف���ي  والعس���قالني  )المع���ارف( 
التهذي���ب(  و)تهذي���ب  )التقري���ب( 
وكان من اصحاب علي بن الحسين

.Qوالصادق Qوالباقر Q
ب���ن  محم���د   : ومنه���م 

الس���ائب بن بش���ر الكلب���ي صاحب 
اب���ن  وذك���ره  المش���هور  التفس���ير 
النديم عند تسمية الكتب المصنفة 
ف���ي تفس���ير الق���رآن، وق���ال اب���ن 
عدي ف���ي )الكامل( للكلبي احاديث 
صالح���ة وخاصة عن اب���ي صالح، 
وه���و مع���روف بالتفس���ير، ولي���س 

الحد تفسير اطول منه وال اشبع.
وق���ال الس���معاني : محم���د بن 
السائب صاحب التفسير: )كان من 
اهل الكوفة قائ���اًل بالرجعة، وابنه 
هش���ام ذو نس���ب عاٍل، في التشيع 

غال.
الش���يعة  م���ن  كان   : قل���ت 
زي���ن  باالم���ام  المخصوصي���ن 
 Lالباق���ر وابن���ه   Qالعابدي���ن
وكانت وفاته سنة ست واربعين بعد 

المائة من الهجرة المباركة.
ومنهم : جابر بن يزيد الجعفي 
اإلمام في التفسير اخذه عن اإلمام 
الباق���رQ وكان م���ن المنقطعي���ن 
اليه، وصنف تفسير القرآن وغيره 
وتوفي س���نة س���بع وعش���رين ومائة 
بعد الهجرة وهو غير تفسير اإلمام 
الباق���رQ الذي ذك���ره ابن النديم 
عن���د تس���مية الكت���ب المصنفة في 
الباق���ر  كت���اب   : ق���ال  التفس���ير، 
محمد بن علي بن الحسينK رواه 
عنه ابو الج���ارود، زياد بن المنذر 

رئيس الجارودية الزيدية( انتهى.
قلت : وقد رواه عن ابي الجارود 
ايام اس���تقامته قبل تزي���ده جماعة 
من ثقاة الش���يعة كابي بصير يحيى 

بن القاسم االسدي وغيره.

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

و�لنهل من نبع �حلقيقة�ضيعة جزر �لقمر

�ضناع �لعلم و�ملعرفة هم �ل�ضيعة
�ول من �ضّنف يف تف�ضري �لقر�آن                                  

ح�سن بن �سقرا  – مالكي - تون�س
ولد األخ حس����ن بن ش����قرا 
 1940/06/30 بتاري����خ 
قابس،منح����درا  مدين����ة  ف����ي 
م����ن عائل����ة محافظ����ة عريق����ة 
تعليم����ه  وتلق����ى  الج����ذور، 
والثانوي في مسقط  االبتدائي 
إل����ى  يتح����ول  أن  رأس����ه،قبل 
تون����س العاصمة، ومن ثم قرر 
الس����فر إلى فرنس����ا بعد ما أتم 

المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية .
اش����تغل األخ حس����ن موظفا ف����ي إحدى ش����ركات التأمين، ثم 
خبي����را في مج����ال التامين بعد أن اكتس����ب خب����رة طويلة في ذلك 

المجال.
قصة اإلستبصار

ان قصة استبصار حسن بن شقرا قصة طويلة تخللتها حلقات 
اثارت عنده وقفات في مراجعة النفس, واس����تفهامات كبيرة عما 
كان علي����ه م����ن طريق ف����ي العقيدة والعب����ادة, وكان����ت آخر حلقة 
منها وبعد جهد جهيد وس����ياحة صعبة, _كما يقول_ قول عدنان 

_صديق����ه_ حيث قال لي ف����ي أحد األيام : هل س����معت بالدكتور 
التيجاني الس����ماوي التونس����ي؟ فقلت له : ال لم أسمع بهذا االسم 
من قبل. فقال: هذا الرجل قد أعلن تشيعه منذ مدة ، وقد كانت 
له في إطار تعرفه على إس����الم أهل البيتK، س����فرات وأبحاث 
ولقاءات أدت به إلى اعتناق اإلسالم الشيعي االثني عشري. وقدم 

لي كتابا قائال: وهذا واحد من كتبه بعنوان: )ثم اهتديت(.
أخذت من أخي وصديقي الكتاب شاكرا له اهتمامه الكبير بي 
، ثم خلوت بنفسي لمطالعة الكتاب الذي التهمته بسرعة قياسية 
،فكان بحق االنطالقة الحقيقية نحو التشيع ، واإلقالع الصحيح 
نح����و فضاءات أئم����ة الهدى ، والوجه����ة التي طالم����ا بحثت عنها 
للخروج من دوامة التعبد العشوائي بال إمامة وال قيادة وال بيعة ، 
تاركا وراء ظهري إس����الم بني أمية ال����ذي ال يزال الناس يتعبدون 
به إلى اليوم على أس����اس أنه اإلس����الم الصحيح،ولو خرجوا منه 
واطلع����وا عليه لوجدوه خليطا غير متجان����س من أحكام وعقائد ال 

يمكن أن تبنى بها أمة اإلسالم .
الحم����د هلل على ثبوت روحي على المنهج الصافي, والش����كر 
هلل على نعم����ة الهداية, وله االمتنان على بلوغ درجة اتباع الوالية 

وصراطهم المستقيم.

�مل�ضتب�ضرون
نافدة نطل من خاللها على حياة �فر�د عرفو� �لحق فانحازو� �ليه فب�ضرهم �هلل دينه فكانو� من �لم�ضتب�ضرين في 

�لدنيا ومن �لفائزين في  �لخرى نطلع  على حياتهم فن�ضتك�ضف ��ضر�ر تحولهم 

�ل�ضيد ح�ضن �ل�ضدرH مقالت كتبتها يد �لتخ�ض�ص لتبرز للعالم �ن �ل�ضيعة هم �لر�ئد �لول في كل �ضيء وهم �ضناع �لحياة و�لعلم و�لمعرفة.

املسجد املركزي في موروني

رئيس جزر القمر بضيافة السيد اخلامنئي جمع من شيعة جزر القمر يتوسطهم عالم دين

رئيس جزر القمر أحمد عبد اهلل سامبي



ف���ان هذا النموذج االنحرافي الذي ش���هد له الق���رآن بانه كان ممن 
أوت���ي آيات اهلل أيام اس���تقامته إال انه انس���لخ من هذه اآلي���ات وكان من 

الغاوين، وذلك ألنه اتبع هواه فصار مثله كمثل الكلب.
إذن ال يس���تغرب م���ن أن يك���ون هناك بع���ض النم���اذج العلمية التي 
انحرفت عن مس���ار الهداية واالس���تقامة إلى مس���ار االنحراف والظالم 
إال م���ن لم يكن في االجواء القرآنية، فم���ن كان بعيداً عن أجواء القرآن 
وبعيداً عن أجواء الواقعية التي تعيش���ها المس���يرة االس���المية في ضمن 
نط���اق إط���ار الفتنة واالبت���الء واالمتحان )إش���ارة إلى وجود س���نة إلهية 
وكونية في الفتنة، وان لم نكن قد اش���رنا اليها في طيات البحث مفصاًل 

إال انه مما الينبغي الش���ك فيه وجود هذه الس���نة الكونية( ال يس���تبعد من 
 Pأن يك���ون مثل الزبير اب���ن العوام الرجل الذي بقي ف���ي بيت الزهراء
يدافع عن أمير المؤمنينQ وعن اس���تحقاق اإلمامة اإللهية ألهل البيت
K أن يك���ون منحرفاً في آخر أيام حياته وأن يخرج على أمير المؤمنين
Q ويك���ون محارب���اً له ويق���ف في الص���ف المقابل الذي عل���ى حد تعبير 
بع���ض الرواي���ات أن أمير المؤمنينQ إنما خ���رج يقاتل أهل الجمل على 
التوحيد, وال يس���توحش من يعيش في أج���واء القرآن من أن يكون هناك 
نماذج عاش���وا مع أه���ل البيتK وتعلموا على أيديه���م إال انهم انحرفوا 
عنهم وال نريد أن نقف على نماذج أخرى تمثل الش���اخص البارز في خط 
االنح���راف في المس���يرة االس���المية )وان كان حديثنا يتص���وره البعض 
حديث���اً عن اف���راد ال حديثاً ع���ن ظواه���ر اجتماعية اذ ه���ؤالء االفراد ال 
يش���كلون ظاهرة اجتماعية، اال اننا نقول ان استقصاء ذلك الذي تم في 
محل���ه يؤكد على ان هذه االنحرافات التي انعكس���ت في هذا المقال وهي 
بصفتها الفردية تش���كل ظاهرة اجتماعية الن بعض االفراد كانوا يمثلون 
جماعات الانهم يمثلون انفسهم فقط, بل وهي وسنة كونية كما دلت على 

ذلك جملة من روايات الفتنة وآيات االمتحان(.
إال انن���ا نري���د أن نؤك���د أنه عل���ى الرغم م���ن وجود فئ���ات منحرفة 
عل���ى طول خط الهداية س���واء كانت ه���ذه الفئات التي تمث���ل هذا الخط 
المنحرف تتشكل بأفراد أو جماعات إال أن خط االستقامة وخط الهداية 
والن���ور بيّ���ن وواضح، لذل���ك نجد أن وجدان االنس���ان بش���كل عام يتجه 
صوب هذا الطريق المس���تقيم ويكون طالباً له ويرغب في أن يكون سالكاً 
ويرغب أن يكون ممن يس���لكه إال أن المنافع والمصالح اآلنية التي بتوهمه 
أنها أه���م تدعوه إلى االنح���راف واالنحياد عن طري���ق الهداية، هذا ما 
تؤكده وجدانيات االنسان بشكل عام، ولنا في قول اهلل تعالى: )وَجَحَدُوا 
ِبهَا وَاسْتَيَْقنَتْهَا أَنُفسُ���هُمْ ُظْلمًا وَعُلُوًّا َفانُظرْ َكيْفَ َكاَن عَاقِبَُة اْلمُْفِسدِينَ( 
ش���اهد عل���ى أن المعتق���دات الحق���ة الت���ي تمث���ل ركائ���ز طري���ق الهداية 
واالستقامة حتى وإن استيقن بها االنسان إال أنه في بعض االحيان يجحد 
بها ويكون ظالماً لنفس���ه بسبب هذا الجحود وخروجه عن طريق الهداية 
إلى طريق االنحراف وأكدت جملة من الروايات التي رويت عن أهل البيت
K هذا المعنى فمما جاء في كتاب الكافي للش���يخ الكليني عن أبي عبد 

اهللQ قال: )إياكم والتنويه أما واهلل ليغيبنّ إمامكم س���نيناً من دهركم 
ولتمحصن حتى يقال مات, قتل, هلك, بأي وادٍ س���لك، ولتدمعنّ عليه 
عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ الس���فن في أمواج البحر فال ينجو إال 
من أخذ اهلل ميثاقه وكتب في قلبه االيمان وأيده بروح منه، ولترفع اثنتا 
عش���رة رايًة مش���تبهًة, ال يدرى أي من أي, قال: فبكيت ثم قلت: فكيف 
نصن���ع؟ قال: فنظر إلى ش���مس داخلة في الصفة فقال: ي���ا أبا عبد اهلل 
ترى هذه الشمس قلت: نعم, فقال: واهلل ألمرنا أبين من هذه الشمس(.
هذا الحديث الذي يجسد لنا الواقع الذي نعيشه في أيامنا المعاصرة 
يؤكد على أنه رغم وجود رايات كثيرة مشتبهًة ومتشابه وكل هذه الرايات 

راي���ات ضالل وانحراف وتمث���ل طريق الظالم إال ان هن���اك راية واحدة 
مس���تقيمة تمثل خ���ط الهداي���ة والوضوح، وه���ذه الراية ف���ي ضمن هذا 
المعترك والتشابه حالها أبين من الشمس، فكيف مع هذا الوضوح الذي 
يفوق وضوح الشمس وبيانها يدعى أن أمر أهل البيتK امر خافي وأمر 
ضبابي وغير واضح المعالم مع ان رواياتهم عليهم السالم تؤكد وضوحه 

بل إنه أوضح من الشمس كما في النص.
اذن رغم وجود خطوط وتيارات وجهات تدعو الى االنحراف على مر 
االزمنة إال أن خط االس���تقامة وطريق الهداية طريق الصراط المستقيم 
طريق واضح بيّن وبيانه أبين من الش���مس, لذلك عندما نقول إن اإلمام 
المه���ديQ عندما يظهر يكون ظه���وره مقروناً بالحجة البالغة والمحجة 
الواضح���ة واالدل���ة الظاهرة محفوف���اً بعناية اهلل س���بحانه وتعالى مؤيداً 
بنص���ره حتى يكون أمره غير خاف على مؤمن وحتى تكون حجته واضحًة 
ال يضل معها طالب للحق عن سبيله, فان قولنا هذا لم يأتِ عن فراغ ولم 
يأتِ لحس���ابات شخصية، وإنما جاء عن وضوح ش���كلته جملة من االدلة 
التي شكلتها روايات أهل البيتK فال يتصور البعض اننا ندعي دعاوى 
عارية عن الدليل والصحة، لذلك فمن اس���تعجل في أمر اإلمام المهدي
Q فال يضّلن إال نفسه الن اهلل سبحانه وتعالى ال يعجل بعجلة عباده كما 

.Kأكدت هذا المعنى نصوص وردت عن أهل البيت
فالنتيج���ة الت���ي نتوخاه���ا مما تقدم م���ن الحديث أن ال نس���تكثر وال 
نتهيب وجود أش���خاص ينحرفون عن مسير الهداية واالستقامة الن هذه 
سنة قد جرت في االمم التي سبقتنا بل فيمن هم على ملتنا من اسالفنا 
 Kالذين سبقونا وقد أكد القرآن الكريم وتبعاً له ما روي عن أهل البيت
ان الكثير من الناس سينقلبون على أعقابهم وسيتبعون سنن المنحرفين 
إال م���ن أخذ اهلل ميثاق���ه وكتب في قلبه االيمان وأي���ده بروح منه، فخط 
االستقامة والهداية شاخص واضح بين على طول الخط، وهذا ما يؤكده 
الق���رآن الكريم في أن حجة اهلل س���بحانه وتعالى بالغة عل���ى عباده وانه 
تعال���ى يقطع حجة من يدع���ي التباس االمر عليه النه كم���ا ذكرنا طريق 
الهداية واالس���تقامة والصراط المستقيم طريق واضح بين بل هو اوضح 

من الشمس.

يق���ول اب���ن بش���ر ع���ن ه���ؤالء: )ولما هاج���ر من هاج���ر إل���ى الدرعية 
واستوطنوها كانوا في اضيق عيش واشد حاجة وابتلوا ابتالء شديداً فكانوا 
ف���ي الليل يأخذون االجرة ويحترفون وفي النهار يجلس���ون عند الش���يخ في 
درس الحدي���ث والمذكرة( !!! ومما زاد في اعداد هؤالء الجنود ان الش���يخ 
كان يعطيه���م عطاء س���خياً ويتحمل عنهم ديونهم؛ يقول ابن بش���ر : )وكان 
الش���يخ _رحمه اهلل_ لما هاجر الي���ه المهاجرون،يتحمل الدين الكثير في 

ذمته لمؤونتهم وما يحتاجون اليه(.
و�لذي يدعو للعجب في هذ� عدة �مور :

الول : ان الش���يخ محمد لم يش���تهر انه من االثرياء، فمن اين كان 
يأتي بكل هذه االموال؟!

الثاني : ان التجنيد االجباري ومعس���كرات التدريب وحالقة الرؤوس 
االجبارية امور حديثة غريبة وال يمكن بحال ان تخرج من جعبة محمد عبد 
الوهاب، والدالئل تش���ير إلى انه كان يش���رف عل���ى التدريب فيها الضباط 
البريطاني���ون، وفعاًل قتل بعضه���م في عمليات حربية من بعد، كما حصل 
مع الكابتن شكسبير، واشتهر بعضهم قيادياً بما الينكره الوهابية )كفيلبي 

والعميد ديكسون(.
وقد اس���تمر ابناء الش���يخ واحفاده في رعاية هذا الجي���ش والغزو معه 
واح���كام تنظيمه، حتى عرف باس���م جي���ش االخوان، وهي تس���مية يقول 
الوهابي���ة بان ال���ذي اطلقها عليه هو الش���يخ عبد اهلل بن عب���د اللطيف آل 

الشيخ )ت1339 ه�( جد الملك فيصل المه.
�لتجربة �لعملية : 

وكانت اول تجربة للغزو قام بها س���بعة من خبراء هذا الجيش، وكان 
الغريب انهم س���قطوا من على ظهور الجمال، مما حدا بابن بشر الن يؤرخ 

لهذا الحدث قااًل: )ثم امر الش���يخ _اي محمد ب���ن عبد الوهاب_ بالجهاد 
وحضه���م عليه فامتثلوا، فاول جيش غزا كان س���بع ركاي���ب، فلما ركبوها 
واعجب���ت بهم النجائب في س���يرها س���قطوا من اكوارها النه���م لم يعتادوا 
ركوبه���ا، فاغ���اروا على بعض االعراب فغنموا رجعوا س���المين( وتس���اؤلنا 
ع���ن هوية هؤالء الذين لم يعت���ادوا على ركب النجائب ؟! فالعهد باهل نجد 
_وخصوص���اً في تلك الفترة_ ومنذ نعومة اظفارها اليعرفون مركوبًاس���وى 
الجمال، والعيب كل العيب ان يسقط الرجل العادي عن ظهر البعير فكيف 
بالمقات���ل ع���ن ظهر الذل���ول، فال يص���ح ان يكونوا هم الذين )ل���م يعتادوا 

ركوبها(؟!
�لتطور : 

 اعتمد جيش االخوان اس���لوباً حديثاً في القتال؛ فقد كانوا يقاتلون في 
صفوف متتالية اسوة بالجيوش النظامية، في حين يبقى الخيالة والجمالة 
ق���وات احتياطي���ة، واصبح هذا االس���لوب مميزاً لالخوان، وق���د اعتمدوه 
س���اعة الهج���وم على الجهراء ع���ام 1920 في وجه ق���وى الكويت مجتمعة، 

وفي عملياتهم الحربية التي مكنتهم من االستيالء على حائل.
لقد اس���تطاع الجيش الوهابي المنظم بعد خمس عشرة سنة فقط من 
تأسيس���ه ان يركع مناطق واس���عة من الجزيرة نتيجة الغزوات المتالحقة؛ 
والتدمير الش���امل، والس���لب والنهب الذي جمعوا من خالله امواالً عظيمة 
مم���ا اذل القبائ���ل البدوي���ة المجاورة الت���ي كان يغلب عليه���ا الجهل فتبعت 
المذه���ب الوهاب���ي وقاتلت تحت لوائ���ه، ف�ضار جي�ضهم يربو على 
مائــة وع�ضرين �لــف مقاتــل, فكانت حروبهــم )جهاد�ً( 
وغار�تهم )غزو�ت( و�نت�ضار�تهــم )فتوحات(, وقتالهم 

�ضهد�ء و�عد�وؤهم من �لم�ضلمين هم �لكفار.

فهذه الكلمات كما انها تضع منهجا نس����ير من خالله وننجوا 
من الفتنة فكذلك هي تقوي فينا علقة االرتباط وعنصر الترابط 
مع اإلمام المهديQ وتحيي في نفوسنا حالة التواجد والتالحم 

.Qوالذكر الدائم لالمام
ومن بين الكلمات التي صدرت عن اإلمام المهديQ في هذا 
المجال هو توقيعه رداً على من شك في إمامته وانكر وصايته بعد 

أبيهQ إذ يقول في كتابه وتوقيعه هذا: 
)بس����م اهلل الرحمن الرحيم.. عافان����ا اهلل وإياكم من الفتن 
ووهب لنا ولكم روح اليقين واجارنا واياكم من س����وء المنقلب انه 
أُنِه����يَ الي ارتياب جماعة منكم في الدين وما دخلهم من الش����ك 
والحي����رة ف����ي والة امرهم فغمنا ذلك لكم ال لنا وس����اءنا فيكم ال 
فينا الن اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشنا 

من قعد عنا....... 
ثم يقولQ:  يا هؤالء مالكم في الريب تترددون وفي الحيرة 
تنعكس����ون ..... ث����م يقولQ ولوال ما عندنا م����ن محبة صالحكم 
ورحمتكم واالش����فاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد 

امتحنا..... إلى آخر التوقيع(.

فانت تجد ان اإلم����امQ يفتتح هذا الكتاب بالدعاء إلى اهلل 
س����بحانه وتعالى ب����ان يعافينا م����ن الفتن ويس����تخرجنا منها وأن 
يس����دد هذه المعافاة بان يه����ب لنا اليقين وااليم����ان واالطمئنان 
وفي نفس الوقت يجعل يقيننا مس����تمرا إلى ان نحشر عليه وتكون 

عاقبتنا ومنقلبنا حسناً فنجار بذلك من سوء المنقلب.
فهذ� منهج و��ضح و�ضهل ي�ضير يجعله �لإمامQ للنجاة من 
�لفتنة ثم بعد ذلك يعقب �ن ما يح�ضل من �لفتتان ي�ضوء �لإمام

Q ويغتم له ويعاتب �لنا�ص على ترددهم في �لفتنة.

ثم بعد ذلك يبين لهم أن المحبة واالشفاق والرحمة هي التي 
اوجب����ت ان يكلمهم من خالل التوقيع بواس����طة الس����فير, وهذا 
المقط����ع النوراني يمكن ان نس����تفيد منه فوائ����د متعددة، وحيث 
ان حديثن����ا عن الفتنة فس����نقتصر في االس����تفادة منه على ذلك 

ونرجيء الحديث في الفوائد االخرى إلى مناسبة ثانية.
والذي اري����د ان اقوله هنا ان هناك مناهج للنجاة من الفتنة 
يضعه����ا المفكرون والصلحاء والعلم����اء واالولياء فعلينا ان ننتقي 
أي المناه����ج هي االس����لم، وايها هي االيس����ر علين����ا، وايها هي 
االق����رب للوصول، وال ش����ك ان المنهج الذي يضعه المعصوم هو 
حام����ل لهذه الصفات، فهو يضع المتيس����ر لكل الناس، وال يضع 
ش����يئاً ال يوصلهم إل����ى بر االمان، الن فع����ل ذلك منهQ خالف 

المنة منه وخالف الرحمة وخالف الشفقة منه علينا.
اذن المنه����ج الذي يجب ان نتبعه للنجاة من الفتنة هو منهج 
اإلمامQ، واول مفردة من مفردات هذا المنهج هي ان نتمسك 
ب����ه هو، وبع����د ذلك نتقدم خطوة اخرى وه����ي ان نلتزم بفريضة 
الدعاء ونطلب من اهلل س����بحانه وتعال����ى ان ينجينا من الفتنة، 
ثم نتق����دم خطوة اخرى وهي ان نالحظ اإلم����امQ وكأنه رقيب 
علين����ا، فكل م����ورد نحس فيه باقت����راب الفتنة نلج����أ اليه وكأننا 
نتحدث معه مباشرة ونس����تفتيه، وال شك اننا سنكون من خالل 
ذلك في الطريق على المنهج وعلى المحجة الواضحة, ثم تأتي 
بع����د ذلك خطوة اخ����رى وهي الت����زام المنهج ال����ذي وضعه اهل 
البيتK سواء في العبادات أو في االفكار والمعتقدات، وهكذا 
نخط����و خط����وة بعد خطوة، ونس����تمر ف����ي التخط����ي والقفز على 
الفتن����ة من خالل التمس����ك بما وضعه اه����ل البيتK من منهج 
للنج����اة منها، حتى تكون عاقبتنا هي الفوز واالمان والنجاة من 

االمتحان.

وق����د جاءت المنظوم����ة االخالقية في القضي����ة المهدوية في 
التعامل مع االمام Q في زمن الغيبة المعروفة  من الروايات.

مث����ل الدعاء ل����ه ، ومناجات����ه ، والزيارة والتص����دق عنه ، 
واالس����تغاثة به والمواظبة على قراءة االدعي����ة المؤكد عليها مثل 
دع����اء )االفتتاح( في ش����هر رمضان، ودعاء )العه����د( كل صباح 
، ودع����اء )الندبة( كل جمعة، و)الزي����ارة الجامعة( وغيرها من 

االعمال.
فالمنتظِ����ر عندما يقوم بهذه االعمال ويواظب عليها الش����ك 
 Qعلى اساس قاعدة الكرم واالحس����ان فانه ينال عطف االمام
وبالتالي ين����ال فيضه الخاص بمقامه ،والذي من خالله يواصل 

المنتظر عمله االنتظاري بروحية عالية .
ول����ذا فإن من لم يمارس هذا العمل العبادي نجد عنده خوراً 
ووهناً وضعفاً روحياً وكساًل وتكاساًل وقلة في النشاط والفعالية. 
 ،Q ويس����تدعي ذلك اقامة برنامج روحي يعمل عليه مع االمام
وهذه العملية يجد من يعمل بها حالة انعكاس����ية، فبقدر ما يعمل 
االنس����ان يجد لطف����ا, وبنفس الوقت يج����د ان برنامجه العبادي 

يرتقي كما ونوعا بصورة مدهشة يلمس آثارها .
وينبغي االشارة لقضية الفهم الواعي لهذا البرنامج الروحي 

 Qبوس����ائله وادواته ...لكي يحص����ل المنتظِر على الطاف اإلمام
بدرجتها الكبيرة .

وهناك ايضا اشارة إلى ان المعرفة التوحيدية وبعد تجسيدها 
سلوكا تنتج طاقة هائلة. حيث البد من تحويل الفكر إلى عمل واال 
بقيت الطاقة ف����ي مرحلة القوة، كما نرى ان اليورانيوم المش����ع 
لوحده اليملك الفعالي����ة الهائلة اال إذا ادخل تفاعاًل نوويًا, فانه 

يتحول إلى طاقة جبارة.
ان المنتظ����ر انس����ان يعيش وس����ط افراد مجتمع����ه، والناس 
خلي����ط من اجن����اس ذوي اخ����الق واذواق ومزاجات ومس����تويات 
م����ن التفكير وه����ذا التفكي����ر الينفصل عن����ه ،ه����ذا اوال، وثانيا 
ان المنتظ����ر يحمل فكرا ورس����الة مهدوية ومس����ؤوليته ان يبلغها 
للن����اس، ف����ان هناك من ه����و غافل وهن����اك المش����تبه والمتردد 
والمخالف والمعاند، وم����ن هنا فان المنتظر الذي يكون متميزا 
باخالقه وذوقه ومزاجه وتفكيره يكون مؤديا لدوره بش����كل اكمل 
واشمل ولعل هذين االمرين _االخالق والتبليغ_ متالزمان فاننا 
نج����د في حركة الرس����ول N التبليغية ان كم����اً هائاًل من الناس 

دخلوا االسالم بفضل اخالقه الكريمة .

االول���ى: ه���ي ان أئم���ة العت���رة المحمدي���ة الطاه���رةQ يمثلون 
منهاجاً واحداً هو المنهاج المحمدي االصيل.

وهذا معيار أس���اس لتمييز صدق ادع���اء أي منتم  لهم ومرتبط 
به���مQ  أو مدع نصرة امام العصرQ، بمعن���ى ان  صدق االلتزام 
 Qبه���ذا المنهاج المحم���دي النقي ه���و عالمة ص���دق االنتماء لهم

والعم���ل بهذا المعيار لتمييز جبهة الحق عن غيرها خاصة في عصر 
الفتن،وذل���ك يمث���ل الوصي���ة المهدوية االول���ى التي يش���تمل عليها 

 .Qالمقطع المتقدم من رسالة إمام العصر
والحقيق���ة العقائدي���ة الثانية: والتي تش���تمل عليه���ا الفقرة  هي 
التأكي���د عل���ى ان االمام الحق هو ال���ذي يكون وارث���اً للوصية االلهية 
والعل���م االلهي والذي تتوفر فيه س���ائر مواصفات أئمة العترة النبوية

 .Q
والوصي���ة ال���ذي يش���تمل عليه���ا بي���ان ه���ذه الحقيقة ه���و تنبيه 

المؤمنين الى ضرورة معرفة مواصفات االمام الحق لكي ال يس���قطوا 
في مكائد أئمة الضالل وفتنتهم المذهبة بدنيا االنسان وآخرته.

وكذلك لكي ال يسقطوا في مكائد أدعياء االرتباط باالمام الحق
Q  إذا أن المرتبط حقاً  بهQ  ال بد أن تتوفر فيه مراتب ولو دانية 

من أخالقياته وعلمه.

أم���ا الحقيق���ة العقائدي���ة الثالث���ة: التي تش���تمل عليه���ا الفقرة 
المبارك���ة المتقدمة فه���ي   تأكيد االمام المه���ديQ على حقيقة أن 
م���ن يدعي مقام االمام���ة االلهي���ة دون حق وينازع االم���امQ الحق 
ويحارب���ه بص���ورة صريحة أو ضمنية هو ظالم آث���م وكافر بنعمة اهلل 
ورجائه،ومعرفة هذه الحقيقة تش���تمل على وصية مهدوية للمؤمنين 
بالبراءة من هؤالء االدعياء واجتنابهم س���واء كان ادعاؤهم لالمامة 

صريحاً ام مبطناً.

 أخذت الصناعة في إسبانيا تتراجع بسبب وجود مصدر 
مجان���ي للرفاهية ، وما زالت إس���بانيا إلى اليوم في مؤخرة 

األمم األوربية على الصعيد الصناعي.
م���ن هن���ا ربم���ا نفه���م تأكي���د الرواي���ات الش���ريفة على 

المفردات التالية:
أوالً :– اش���تداد الظل���م وانتش���اره كش���رط من ش���روط 
الظه���ور. وه���ذا في الرواي���ات أوضح من الش���مس وأبين من 

األمس.
ثاني���اً :– الظ���روف االجتماعي���ة الصعب���ة وعل���ى صعد 
متنوع���ة يمر بها الناس زمن الغيبة الكبرى ، وقد ورد تعداد 
بع���ض تلك الظروف في غيب���ة النعماني - ص 258 – 259 
ع���ن محمد بن مس���لم ، عن أبي عب���د اهلل جعفر بن محمد

L أنه قال : )إن ق���دام قيام القائم عالمات بلوى من اهلل 

تعالى لعباده المؤمنين . قلت : وما هي ؟ قال : ذلك قول اهلل 
عز وج���ل : )وَ لَنَبْلُوَنَُّكمْ ِبشَ���يْ ٍء مِنَ اْلخَ���وْفِ وَ اْلجُوِع وَ نَْقٍص 
مِ���نَ األأْهَمْواِل وَ األأْهَنُْف���ِس وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّ���ِر الصَّاِبرينَ( قال : 
لنبلونك���م يعني المؤمنين بش���ئ من الخ���وف ملك بني فالن 
في آخر س���لطانهم ، والجوع بغالء أس���عارهم ، ونقص من 
األموال فس���اد التجارات وقلة الفضل فيها ، واألنفس قال : 
م���وت ذريع ، والثمرات قلة ري���ع ما يزرع وقلة بركة الثمار ، 
وبش���ر الصابرين عند ذلك بخ���روج القائم . ثم قالQ لي : 
ي���ا محمد ، هذا تأويله ، إن اهلل عز وجل يقول : )وَ ما يَعَْلمُ 

تَْأويلَهُ ِإالَّ اهللَُّ وَ الرَّاسِخُوَن فِي اْلعِْلِم(
السياس���ية  واالضطراب���ات  الكثي���رة  الفت���ن   -: ثالث���اً 
واالجتماعي���ة التي يم���ر بها الناس زمن الظه���ور. فمن تعدد 
الراي���ات المدعية لإلص���الح ، إلى القتل الذري���ع الذي يقع 

في الناس ، إلى خروج المهدي ش���اباً والناس يأملونه شيخاً 
كبيراً ، إلى معارضة المهدي بمن يتأول القرآن ... إنها فتن 
تدع الحكيم حيراناً ، إنها تجعل الفرد يصبح كافراً ويمس���ي 
مؤمن���اً ، ويصبح مؤمناً ويمس���ي كاف���راً ... وال ينجو منها اال 

عبد امتحن اهلل قلبه لإليمان.
رابع���اً :– ضرورة عنصر القتال في الحركة المهدوية... 
فف���ي غيبة النعماني - ص 295 عن المفضل بن عمر ، قال 
: س���معت أبا عبد اهللQ وقد ذك���ر القائمQ، فقلت : إني 
ألرجو أن يكون أمره في سهولة ، فقال : )ال يكون ذلك حتى 

تمسحوا العلق والعرق(.
ومنه أيضاً س���نفهم حجم الرفاهية واللذة التي سيتنعم 
به���ا المجتمع المهدوي في ظل الدولة المهدوية ، وهو األمر 

الذي وصفته الروايات الشريفة بالجنة األرضية !

تتمات 6

مة
تت

مة
تت

مة
تت

مة
تت

مة
تت

مة
تت

�لوهابية ومعوقات �لتمهيد

�ملنهج �ملهدوي لعبور �لفتنة

مالمح �ل�ضخ�ضية �ملهدوية

�إعرفـــــــــو� �مام �حلق

جنــــــــــــــــة �لـــــظهور محاطة بالــــــــــــــــــــ�ضد�ئد!

طريق �ل�ضتقامة يف �لعقيدة �ملهدوية و��ضح رغم دعوى �لغمو�ص

 Qأن مــن يدعي مقام �لمامة �للهيــة دون حق وينازع �لمام�
�لحــق ويحاربــه ب�ضورة �ضريحة �أو �ضمنية هــو ظالم �آثم وكافر 
بنعمــة �هلل ورجائه,ومعرفة هذه �لحقيقــة ت�ضتمل على و�ضية 
مهدوية للموؤمنين بالبر�ءة من هــوؤلء �لدعياء و�جتنابهم �ضو�ء 

كان �دعاوؤهم لالمامة �ضريحاً �م مبطناً.

�ذن رغم وجود خطوط وتيار�ت وجهات تدعو �لى �لنحر�ف على مر �لزمنة �إل �أن خط �ل�ضتقامة 
وطريق �لهد�ية طريق �ل�ضر�ط �لم�ضتقيم طريق و��ضح بّين وبيانه �أبين من �ل�ضم�ص



) �ضم�ضنا �حلقيقية (

�لمل يف ��ضتنها�ص �ملهديQ�ل�ضيد �حلمريي

Qمن ر�ضائل �ل�ضغار لالإمام

هوسات مهدوية 

موال مهدوي

مسجات مهدوية

أبو ذية مهدوية

في اح���د األيام وقف���تُ أمام نبت���ة جميلة 
ثمرته���ا  وأوراق  الرش���يق  قوامه���ا  جذبن���ي 
الصف���راء ..كانت تتجه نحو الش���مس وتتناغم 

معها,وربما كانت تناجيها ..
اقتربت منها قائال بعد التحية :

�� ما اسمك أيتها الجميلة ؟
فضحكت وأجابت بغرور: 

�� زهرة الشمس .
�� ولماذا ينادونك بهذا االسم ؟

�� ألن ثمرتي تشبه الشمس  باشعة أوراقها 
الصفراء الكبيرة ووجها الدائري الرائع .

�� ولكن أال يبدو عليك الغرور والخيالء؟
����� وكي���ف ال وأن���ا أحاك���ي ه���ذه الش���مس 
العظيم���ة ذات األش���عة الصف���راء الالمع���ة.. 
فأنا أميل معها حيث تميل .. ارفع رأس���ي عاليا 
أطاول عنان السماء .. تداعبني الريح وترقص 
بقطراته���ا  الغي���وم  وتندين���ي  الطي���ور  مع���ي 

اللطيفة.
عنده���ا ضحك���ت م���ن كل قلب���ي .. فقالت 

بغيض :
�� لم تضحك ؟ أفي كالمي ش���يء يُضحك 

؟!
�� عفوا .. ولكنك نسيتي شيئا لم تذكريه .. 

أو ألكن دقيقا تناسيتيه .
�� ماذا تقصد ؟

�� اقصد اللي���ل ..فان  كل الذي تكلمت عنه 
يح���دث ف���ي النهار فق���ط , ولكن عن���د مغيب 
شمس���ك ف���إن العز يتح���ول إل���ى ذل ,  وذلك 
ال���رأس الش���امخ ينحني مطأطئ���ا إلى األرض 
, وتل���ك األوراق الصفراء تصب���ح باهتة اللون 

ذابلة كأنها قطعة قماش .. صفراء .
قال���ت كم���ن يعت���رف بحقيقة اليس���تطيع 

تجاهلها :
�� هذا صحيح فإن ه���ذا الخيالء والجمال 
الذي ت���راه اليلبث أن ينزوي خل���ف قطع الليل 
البهيم وما عس���اني إال أن انحني أمام وحشته 
الكبيرة أعد الثواني و الس���اعات النقضائه وما 
إن ينتهي حتى يعود مرة أخرى بعد نهار قصير 

حامال معه الذل والهوان ..
قالت كالمها هذا, وقد بان عليها الحزن 

واالنكسار ولكنها استطردت قائلة :
�� كأنك تشمت بي ؟

أخط���أتِ  الحقيق���ة  ف���ي  ولكن���ك   .. ال   �����

شمسكِ .. اغتررت بهذه الشمس المزيفة التي 
يعتريها األفول .

�� وأي ش���مس ال تغيب ؟ نح���ن ال نعرف إال 
شمسا واحدة .

�� إنها شمس���ي .. أتعرفين إنها تسطع حتى 
ف���ي اللي���ل تبدد قطع���ه وتمزق وحش���ته .. إنها 

شمس ال تغيب .
�� مهما كانت شمس���ك فهي ليس���ت بأعرق 

وأقدم في الوجود من شمسي .
عنده���ا صحتُ- وكان ل���ي الحق في ذلك 

- وقلت لها :
����� إن شمس���ي هي الت���ي أعط���ت لوجودنا 
معن���ىً ولواله���ا م���ا وُجدن���ا أو وجدتِ أن���تِ أو 
وج���دتْ شمسُ���ك الخادعة .. إن شمس���ي رمز 

الوجود وعلة البقاء ..
وتمادت تلك المسكينة في غيها قائلة :

�� مهما كانت شمس���ك فهي وبال شك تدور 
حول شمسي .

قلت بشيء من الغضب :
�� عمّ تتكلمين .. أالزلتِ مغرورة بشمس���ك 
الفانية ؟ ، إن شمس���ي قط���بُ الرحى وحولها 

تدور األفالك , وما شمسك إال جرم صغير.
إن شمسي ال يعتريها الكسوف وال يحجبها 
كويكب صغير .. إن شمس���ي ال تبخل علينا بأي 

شيء , بل  اّن الخير كله في يديها ..
قالت بدهشة :

�� لقد أذهلتني .. أي شمس هذه .. أأعرفها 
؟

����� أنا اعرفه���ا .. إنها )الحجة بن الحس���ن
.)Q

�� ولكن لماذا ال أراها .. أين هي ؟
�� كل ما هنالك أن سحاباَ يُجللها , وما أن 
ينقش���ع هذا السحاب حتى ترينها .. بل ويراها 

العالم كلّه.

هو اسماعيل بن محمد الحميري  الملقب بالسيد، 
ولد س����نة 105 ه� وتوفي في بغداد س����نة 173ه� وهو من 
 Qولقي اإلم����ام الكاظم Qاصحاب اإلم����ام الصادق

كان في بداية امره يعتقد بأمامة ابن الحنفية 
 Qفل����م ي����زل كذلك حت����ى لق����ى االم����ام الصادق
ورأى منه عالمات االمامة وش����اهد فيه دالالت الوصية 
,فس����اله ع����ن الغيب����ة ,فذكر ل����ه االم����امQ انها حق 
ولكنها تقع في الثاني عشرمن االئمةK واخبره بموت 
محمد بن الحنفية وان اباه ش����اهد دفنه فرجع الس����يد 
عن مقالته واس����تغفر من اعتقاده وندم على ذلك ودان 

بامامة المهديQ, فقال قصيدته التي اولها: 
فلما رايت الناس في الدين قد غووا   

  تجعفرت باسم اهلل فيمن تجعفروا
ونادي���ت باس����م اهلل واهلل اكب����ر      

وايق����نت ان اهلل يعف����و ويغف�����رُ
ودنت بدين اهلل ما ك���نت دين������ا       

به ونهاني سيد الناس جعف������ر
الى ان قال :

وال قائل حي برضوى محم���د        
وان عاب جهال مقالي واكثروا

ولكنه مم�ن مض����ى لسبيل����ه       
على افضل الحاالت يقفي ويخبر

مع الطيبين الطاهرين االولى لهم    
من المصطفى فرع زكي وعنصر
ال����ى اخر القصي����دة )وهي طويلة( واصبح الس����يد 
الحميري  الش����اعر الهائم بح����ب أئمة الهدىK الذي 
دافع عنهم في اشد الظروف قسوة واكثرها محنة وقد 
تتبع أخبار أس����ياده ونظمها ببليغ نظمه , ففي قصيدة 

اخرى له قال :
ايا راكبا نحو المدي�����نة جس������رة       

عذافرة يطوى بها كل سبسب

اذا ما هداك اهلل عاي�ن��ت جعف������را       
فقل لولي اهلل وابن المه��ذب

اال يا ام����ين اهلل واب����ن امين������ه        
اتوب الى الرحمن ثم تأوبي

اليك من االمر الذي كن��ت مطنب��اً        
احارب فيه جاهدا كل معرب

وما كان قولي في ابن خولة مطنبا       
معاندة مني لنسل المطيب

ولكن روينا عن وصي مح����م���د        
وما كان فيما قال بالمتكذب

بأن ول��ي اهلل يفق����د ال ي�������رى        
ستيرا كفعل الخائف المترقب

فيمك��ث حي���ا ثم ينب����ع نبع�����ة        
كنبعة جدي من االفق كوكب

يسير بنصر اهلل من بيت رب������ه        
على سؤدد منه وأمر مسبب

فان قلت ال فالحق ق�ولك وال���ذي       
امرت فحتم غير ما متعصب

واشهد رب�ي ان ق���ولك حج�����ة       
على الناس طرا من مطيع ومذنب   

بان ولي االمر والقائ����م ال����ذي       
تطل���ع نفس���ي نح���وه بتطرب

له غيبة الب��د م���ن أن يغيب����ها       
فصلى عليه اهلل  من متغي����ب
لق����د نظم الش����اعر الكثير من القصائ����د بحب ال 
البي����تK  ول����م يترك منقب����ة من مناق����ب االمام علي
Q اال انشد بها قصيدة فكانت من قصائده المشهورة 
القصي����دة المذهبة ف����ي امير المؤمني����ن عليQ وقال 
بعضهم جمعت من ش����عره الفي ومائتي قصيدة فبينما 
انا ذات يوم انش����د ش����عرا فقلت لمن هذا قالوا للس����يد 

الحميري.

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديثين الش��ريفين ليبقى لك )7( حروف مكونة كلمة السر، 
وهي اسم احدى فرق الزيدية التي تخرج ضد االمام فيعمل على تصفيتهم.

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

وع��ن الباقر عليه الس��الم: ) لو – بقي��ت – االرض – يوماً – بال – امام – منا – 
لساخت – بأهلها (

�بحث عن �لكلمة �ل�ضائعة

حسام محمد ديوان

السيد حميد النجفي

غفران الموسوي

راضي الفيصلي

جابر الكاظمي

حسن الظالمي 

الحاج عبد الواحد الزركاني

�لفــوؤ�د        �فتر�ــَص  لــَك  حــٌب 
�ضكــن  لــه  �ضغــاف  وفــي 
بلحظــــــــة         مننــت  هــال 
�لح�ضــن �ضبــل  يــا  نلقــاك 

****

�ضارعـــا  يدعــو  �لقلــب 
�لب�ضــــــر رب  يــا  هلل 

ولينـــــا      ظهــور  عجــل 
�لنظــر لــه  نطيــل  كيمــا 
* * * *

�أنــت وردة عطر يــا �حله �لورد    
و�أنت �ضكر و�أنت �أحلى من �ل�ضهد
و�نت يالمهدي �لغبت يمته ترد

�لعتب خل�ص عمرنه وب�ضر�رنه دوما ن�ضر
و�نطينه جلمة عهد و�عليها نبكه ن�ضر
يالغايــب �جنود �لك نهــج �ل�ضارة ن�ضر
وبطاعة و�جالل نحني �لمقدمك هامنه
كلمــا حجه �لخالفك ما �ضاعــه �أبد همنه
عجل فــرج طلعتك خــل ينجلي همنه
و�ترفــرف �ل�ضيعتك مــولي ر�ية ن�ضر

�بعا�ضــور          �ضنــة  يــا غايــب نندبــك كل 
تاخــذ ثــار �بــوك مــن �لنحــر منحــور

�ل�ضيعة �بطوع �مــرك و�لعلم من�ضور     
كل �ل�ضيعــة �يندبونــه �لغايــب يظهر

خذاهــا  الرايه من عمــه و رفعها ابيمنته  القائم
عـليهــا  اإن�ســد ا�ــس مكتوب منهــو بهالخبــر  عالم
ها�ســم كمــر  يــا  كاتــب  بيــده  الـمـنتظــر  هـــوه 
ايـعـلـيـهـــا( الـعـبـا�ــس   )بـاإ�ســـم  

****
يـــوم الطلعــه للموعود يــوم البيه ن�ســيل  الرا�س
خ�ســال المهدي من ح�ســين لجن غيرة العبا�س
مـيـــزان الو�ســي حيــدر بيــده ايعــادل المقيا�س
ايـ�ســـاويـهـا( تـتـ�ســـاوه   الـمـــا  )و 

****
يـمـتــه توقــف اعله البــاب يمته تلزم  الم�ســمار
يـمتــه  تـغ�ســل المحــراب مــن دم هامــت  الكــرار
يـمـتــه ايــدوي الكونيــن ن�ســمع �ســوتك الهــدار
الـمـلـفـوفـــه( الـرايـــه  اتــحـــل  )و 

ق�ضةق�ضرية 

�ضعر�ء مهدويون

حاديه���ه ي���ا  الكي���ل  بين���ه  طف���ح 

ك���وم ي���ا ح���ادي الضعن ش���ت وفلت     
الكط���ع حبال الرس���ن منه���ه وتيهت      

ك�����وم ج���دد ح��وزت���ك ل���م الش���م���ل     
ج���رد الفق���ار م���ن غم������ده وس��������ل     

ش���وف بالطف يا صدر بيهه انهش���م     
جبدت���ه بحر العطش طرهه الس���هم       

الظه������ر       ب���ذاك  تم���زك  والس���ياط 
ش���عجب ه���ذا الَكل���ب يتحم���ل قه���ر     

َك���وم يالمحج���وب ياس���بع الده������ور     
قهر للش���يعة ت���رس عده���ه الصدور     

وصفيه���ه العس���كري  يب���ن  ك���وم 

وتالطم���ت الفت���ن  ب���روج  انش���الت 
دليه�����ه الضع���ن  ح���ادي  ي���ا  ك���وم 

كربل���ه تن���ادي���ك انه���ض يالنف��������ل
بيه�������ه الكاف���ر  ركب������ة  يح���ز  خ���ل 

ي���ا صب���ر بحس���ين ص��د ه���ذا االلم
م���ن يج���ر الس���ه���م م���ن يرويه�������ه

ظه���ر ح���رة حي���دره وس���بع الده���ر
عليه������ه صبره���ه  مكاب���ر  عن���دك 

نصي���ح ياراعي الف���رج عجل الظهور
يجليه�������ه م���ن  يالمه���دي  زنج���رت 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ط�اول نج������وم االف���ق واالقم���ارا    

وتب����ن جي���ال صاع��دا وش���بيب����ة     

وأف���ض علي���نا نفح����ة قدس�������ية      

يا مولد المه����دي كنت ولم ت���زل      

جددت عه���د محم�����د وحديث�����ه       

يا صاحب االجيال حسبك رفع�ة       

لك في مصف الخالدين مكان����ة      

قيم من المث���ل الرفيعة ص����يرت      

ومع���ارف خالقة ل���و صافح�����ت       

ل���والك م���ا كان����������ت الدم توب����ة      

ل���والك ابراهيم ل���م ت������ك ن����اره       

ل��والك موس�����ى لم يكل������م رب����ه      

لوالك م���ا كان����ت لع���يس���ى أي���ة      

ايه ام���ام العص�������ر أي فضيل����ة       

فمت���ى تفج�����ر ث��������ورة علوي���������ة        

وت����زدري        المتم�ردين  تس���تأصل 

فالعصر عصر فجائ���ع وفضائ��ع        

عجل فدي��تك فالح���ياة ذمي������مة        

أرنا ثم������ار االس���بقي����ن فأنه�����ا        

أرنا بهذا الكون حك���م محم��������د        

وتح������د ه���ذا العال��������م المنه����ارا

اب���������رارا وص��حاب�����ة  عمالق������ة 

تغ���ذو العق�����ول وتل���ه���م االفك���ارا

من������ارا الخال�������دات  للطيب��������ات 

معط�����������ارا متأرج������ا  وأعدت��������ه 

س���مت الكواكب والنج���وم فخ���ارا

واالكب��������ارا االج�����الل  تس���توجب 

س���وح الح��ياة لجريه�����ا مضم���ارا

ازه����ارا الجب���ال النبت��������ت  ص���م 

الت���ي���ارا وق�����ى  ن�����وح  وال  ترج���ى 

اوارا علي������ه  تق�������دت  وال  ب�����ردا 

ك����ال وال ف���ي الط������ور ان���س ن���ارا

ف���ي المهد تلفت حول�����ه االنظ����ارا

ما كن���ت فيها الف���ارس المغ�����وارا

واالش��������رار االوغ�������اد  تس���تأصل 

بالظالمي���ن وتمح��������ق الكف����������ارا

ملئ���ت صحائفها خن����ى وش���ن���ارا

ان ل���م تصد خن���ى وتغس��������ل عارا

وثم���ارا وأطي��������ب منب���ت���ا  أزك���ى 

ف���ي دين���ه أوع���د لن��������ا الك������رارا

يا �ضاحــــــــــــــــــب �لجيال
محمد حسين الصغير

* * *

* * *

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اللهم صل على محمد وال محمد.

نخاطب موالنا وسيدنا واملنا في هذه 
الدنيا ونقول له ..

***
غيبتك طالت وعين الحبيب على الدرب
يا كحل بيه أنته ويا نبض وسط الكلب

يسبح لساني بيك ويبقى من ذكرك رطب   
يا املنه ويا شمسنه ويا َكمرنه الما يغيب

***
نق���ول ي���ا موالن���ا اظه���ر وخلصنا من 
الظل���م والج���ور الن���ك تم���ال االرض عدال 
وقس���طا بعدما ملئ���ت ج���ورا وظلما ونحن 
نس���أل اهلل م���والك وموالن���ا ان نك���ون من 

انص���ارك والمستش���هدين بي���ن يدي���ك وان ينص���رك وينص���ر دولة الح���ق معك عل���ى القوم 
الظالمين... والصالة والسالم على خير المرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين.                                                                    
 حسن علي عبد ربه



منا�سبات ال�سهر
1- والدة الس����يدة فاطم����ة بن����ت اإلمام 
المعروف����ة  وه����ي   ،Qجعف����ر ب����ن  موس����ى 

بالمعصومة, سنة 173ه�. 
- غزوة ب����در الصغرى، وتس����مى أيضاً 

بدر الموعد، أو بدر الثالثة سنة 4ه�. 
9- كتاب مسلم بن عقيلQ إلى اإلمام 
الحس����ينQ يخب����ره أّن ثماني����ة عش����ر ألف 

شخص قد بايعوه سنة 60 ه�.  
11- والدة اإلمام علي بن موس����ى الرضا

Q سنة 148ه��.

- والدة الش����يخ المفي����دH، محم����د بن 
محم����د ب����ن النعمان وه����و من اجل مش����ايخ 

الشيعة،وذلك سنة 336 أو 338 ه�.
23- غ����زوة بن����ي قريضة،ف����ي الس����نة 

الخامسة للهجرة.
25- دح����و األرض، م����ن تح����ت الكعبة 

المشرفة.
- خروج اإلم����ام الرضاQ من المدينة 
المن����ورة إلى خراس����ان، بأمر م����ن المأمون 

العباسي سنة 200ه�. 

26- خ����روج النب����يN وأصحاب����ه إلى 
حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.

ش����هادة اإلم����ام محمد بن عل����ي الجواد
Q،بسم المعتصم العباسي سنة 220ه��،.

من اأعمال ال�سهر: 
يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:

* الصالة يوم األح����د منه اربع ركعات 
بعد اإلغتس����ال، وكما هو موضح  في مفاتيح 

الجنان.
* صي����ام الخميس  والجمعة والس����بت 

منه )مفاتيح الجنان(.
* االنش����غال في  الليلة الخامسة عشرة 

منه بالعبادة والصالة، وطلب الحاجات.
* صي����ام الليلة الخامس����ة والعش����رين 

منه.
* صي����ام الي����وم الخام����س والعش����رين 

منه، والصالة فيه.
داح����ي  الله����م   ( بدع����اء  الدع����اء   *
الكعبة...( كما جاء في كتاب مفاتيح الجنان.

)يوحنــا(,  انجيــل  فــي  جــاء   _
ال�سحاح 14.

في �نتظار �لموعود:
17. روح الحق الذي ال يس���تطيع العالم 
ان يقبله الن���ه ال يراه وال يعرفه, واما انتم 

فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون فيكم.
_ وجاء في ال�سحاح 16 منه 

في �نتظار �لموعود �أي�ضاً:
7. لكن���ي اقول لكم الح���ق انه خير لكم 

أن انطل���ق, ألن���ه ان ل���م انطل���ق ال يأتيكم 
المع���زّي... 8. ومتى ج���اء ذاك يبكت العلم 

على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
_ وجــاء فــي ر�ســالة )بول�ــس( 

اإلى اهل رومية ال�سحاح 15 
في �لب�ضارة بظهور �لمنجي:

12. ..... يكون اصل يسي والقائم ليسود 
على االمم, عليه سيكون رجاء االمم.

س����يدي يامه����دي كل زم����ان ؛ انا من 
جي����ل قد آم����ن بوجودك الحي الناش����ط 
وبقضيت����ك العادل����ة المرتقب����ة , وق����د 
اخ����ذت اع����د االيام حت����ى يتص����ل يومنا 
بيومك الذي اقف فيه معك وانت تنادي 
)ياأبن����اء العالم : انا المهدي القائم من 
آل محم����د( فاك����ون س����يدي واح����داً من 
عش����اقك جندياً تح����ت الطلب , الأبالي 
بأي شيء سوى رضاك النه من رضا اهلل 
تعالى قطعاً وجزم����اً , ومن رضا جدك 

المصطفى حتماً وابداً . 

هكذا نحمل عقيدتنا فيك ياخالصة 
المس����تضعفين  وياأم����ل  االنبي����اء  وع����د 
ونظ����رة  االن����ام  وياربي����ع   , والفق����راء 
االي����ام, وي����ا محي����ي الش����ريعة ومميت 

البدعة والرذيلة . 

_ جاء في كمال الدين ب 3 ح 3, عن 
الإمام الح�سين بن عليL انه قال:

امي���ر  اوله���م  اثن���ا عش���ر مهدي���ا,  ) من���ا 
المؤمني���ن عل���ي ب���ن اب���ي طال���بQ, وآخرهم 
التاسع من ولدي, وهو القائمQ بالحق, يحيي 
اهلل ب���ه االرض بع���د موتها ويظهر ب���ه دين الحق 
على الدي���ن كله, ولو كره المش���ركون, له غيبة 
يرتد فيها اقوام ويثبت فيها على الدين آخرون, 

في���ؤذون ويق���ال لهم )مَتَى هَ����َذا اْلوَعْ���دُ ِإن ُكنتُمْ 
صَادِقِي���نَ( أما إن الصابر ف���ي غيبته على االذى 
والتكذي���ب بمنزل���ة المجاهد بالس���يف بين يدي 

.)Nرسول اهلل
_ جــاء في غيبــة النعماني ب 21 ح 

2, ان علي بن الح�سينQ قال: 
)اذا قام القائمQ اذهب اهلل عن كل مؤمن 

قال تعالى:-العاهة, ورد اليه قوته(.
ْج�َس اأَْهَل  ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ )اإِنهََّماُيِريــُد اللهَّ

َرُكْم َتْطِهيًرا(. الحزاب: 33. اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
اخرج العالمة )الش���افعي( جالل الدين الس���يوطي 

في )العرف الوردي( ان رسول اهللN قال:-
)س���يكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء, 
ومن بعد االمراء ملوك جبابرة, ثم )اذا خرج )من اهل 

بيتي المهديQ( فيمألها عدال كما ملئت جورا(.

-وقال تعالى:-
نِظْرِنــي َقــاَل َربِّ َفاأَنِظْرِني اإَِلى  )َقــاَل َربِّ َفاأَ
َلى  َيــْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفاإِنهََّك ِمــَن اْلُمنَظِريَن * اإِ

َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم(. �س: 81-79. 
اخ���رج اإلمام الش���افعي )الحموين���ي(:- ان اإلمام 
علي بن موس���ى الرض���اQ, قال في تفس���ير )إلى  يوم 
 Nالوق���ت المعلوم(. وعندما س���ئل: يا ابن رس���ول اهلل

ومن القائم منكم اهل البيتK؟
)الراب���ع من ولدي ابن س���يدة االماء, يطهّر اهلل به 

االرض من كل جور, ويقدسها من كل  جرم وظلم...(

الدعاء لهQ يوجب اجابة الدعاء لنا 
ان الداع���ي اذا جع���ل دع���اءه لنفس���ه مقرون���اً 
بالدع���اء لموالن���ا صاح���ب الزمانQ يصي���ر دعاؤه 
لمواله سبباً ووساطة في استجابة ما يدعو به لنفسه.

وانه ال ش���ك وال ش���بهة ف���ي تحقق اجاب���ة دعاء 
العبد لموالن���ا صاحب الزمانQ لوجود المقتضى، 

وعدم المانع. فاذا جعل الش���خص اول دعائه وآخره 
لصاحب االمرQ بتعجيل فرجه وتس���هيل مخرجه، 
كان مقتض���ى كرم اك���رم االكرمين ان يس���تجيب ما 
بينهم���ا ايض���اً. وان )يغفر( ل���ه الذنوب التي تش���كل 
الموانع من رفع الدفاع فيستجيب له الواسع المنان. 

_ نش���رت صحيفة ) الحياة( الس���عودية بتاريخ 15 -1202007 
مق���اال تحت عن���وان ) صعود المس���تبعدين واس���تراتيجيتهم..( بقلم 

احمد الزعبي . جاء فيه :-
) ..ان الش���يعة يعيش���ون انتظ���ار االم���ام الغائ���بQ , فيما هم 

يناضلون من اجل العدالة على االرض ..( 

_ نشرت جريدة ) الوطن ( السعودية في عددها 3437 الصادر 
في ربيع االول  1431 / فبراير 2010 م . مقاال بعنوان :-

 ) ان امري���كا ه���ي العقبة االس���اس امام عود ة االم���ام المهدي 
) Qالمنتظر

_ نشرت صحيفة ) المصريون ( االلكترونية  في عددها الصادر 
 Q2- 12-2009 مق���اال بعن���وان )دول���ة يرعاها المه���دي المنتظر

بحاجة الى سالح  نووي ؟( جاء فيه :-
) المه���ديQ لدي���ه الق���درة عل���ى خرق  الع���ادات  واس���تخدام 

الغيبيات  بكل سهولة لتحقيق غايته.

_ ونش���رت صحيفة )سودانايل ( الس���ودانية  في عددها الصادر 
في ش���باط 16- 3-2011. مقاال تحت عن���وان )الدنيا الجديد ( بقلم 

بابكر فيصل بابكر . جاء فيه :-
) حتى يعود المهدي المنتظرQ واالشارة لالمام الغائبQ من 
قب���ل اكثر م���ن الف عام وينتظر الش���يعة ان يعج���ل اهلل بفرجه حتى 

تقوم الساعة ..(.
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