
            يؤم���ن اليهود بالموش���ياح )المس���يح المنتظر( ال���ذي يأتي في آخر األزمان 
ليمأل األرض عدالً وسالما. بشّر به األنبياء منذ أكثر من 2500 عام، فقال أشعياء: 
)م���ا أجمل عل���ى الجبال قدمي المبشّ���ر المخبر بالس���الم، المبش���ر بالخير المخبر 
بالخ���الص(. وق���ال: )الذئب والحمل يرعيان معًا، واألس���د يأكل التب���ن كالبقر، أمّا 

الحية فالتراب طعامها، ال يؤذون وال يهلكون ...(.
وقال النبي ميخا: )ويكون في آخر األيام، إّن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس 
الجبال ويرتفع فوق التالل وتجري إليه الشعوب. وتسير أمم كثيرة ويقولون: هلمّ نصعد 
إلى جبل الرّب وإلى بيت إله يعقوب، فيعلّمنا من طرقه ونس���لك في س���بله... فيقضي 
بين ش���عوب كثيرين وينص���ف أمماً قوية بعيدة، فيطبعون س���يوفهم س���ككاً ورماحهم 

مناجل ال ترفع أمّة على أمّة سيفاً وال يتعلمون الحرب فيما بعد...(.
وقد قلت في قصيدة لي مستوحياً آيات األنبياء السالفين:

عوالم  في  وال��غ��ور  والمقدّمة  بالتمهيد  البدء  عن  بعيداً 
العالقات االجتماعية وأسباب نشوئها واختالف أهدافها وتنوّع 
أشكالها، أقول بعيداً عن كّل هذا وذاك، فالبحث عن طبيعة 
الغيبة  عصر  في  والزمان  العصر  بصاحب  واالرتباط  العالقة 
الكبرى من قبل المكلَّف المنتظِر يمكن أن يتمحور بثالث نقاط:

1 _ االرتباط العقيدي.
2 _ االرتباط التشريعي.
3 _ االرتباط العاطفي.

النقطة األولى: االرتباط العقيدي:
المهديQ في  اإلمام  العالقة مع  المحور من  يتمثَّل هذا 
اإليمان به على أساس البرهان والدليل سواء أكان مستمدّاً من 
على  يكون هناك حجّة هلل  أن  وض��رورة  اللطف  كقاعدة  العقل 
أو  بالرسول  أكان متمّثاًل  والشعوب سواء  األمم  لهداية  األرض 

اإلمام فيكون هو واسطة الفيض اإللهي.
أم كان مستمدّاً من النصّ الشرعي وهو متوّفر في العقيدة 
المهدوية بما يفوق التواتر االجمالي أو المعنوي وحتَّى اللفظي.

 Qالمهدي اإلمام  مع  العقيدي  االرتباط  إجمال  ويمكن 
بالنقاط التالية:

تخلو من حجّة هلل  األرض ال  بأنَّ  واالعتقاد  اإليمان   _ 1
تعالى على خلقه.

2 _ االعتقاد بأنَّ خلفاء النبيNّ اثنا عشر أوّلهم أمير 
.Qوآخرهم مهدي آل محمّد Qالمؤمنين

3 _ االعتقاد بأنَّ المهدي هو محمّد بن الحسن العسكري 
ابن اإلمام علي الهادي إلى أن يصل نسبه إلى أمير المؤمنين

.Qبنت رسول اهلل Pوالزهراء Q
4 _ االعتقاد بأنَّه مولود سنة )255ه�( وحصلت له غيبة 

وال��ده  ش��ه��ادة  بعد 
س��ن��ة )260ه������(، 
وكان له نوّاب أربعة 
وب����م����وت ال���ن���ائ���ب 
ال����راب����ع ع���ل���ي ب��ن 
م��ح��مّ��د ال��س��م��ري 
ان��ق��ط��ع��ت ال��غ��ي��ب��ة 
ال��ص��غ��رى وب����دأت 
إلى  الكبرى  الغيبة 
أن يأذن اهلل تعالى 

له بالظهور.
االعتقاد   _  5
جميع   Qل���ه ب����أنَّ 

األوّلين  علم  وارث  وه��و   ،Kلألئمّة المستحّقة  المقامات 
واآلخرين، وسوف يحّقق اهلل على يديه وعده الذي ال يُخَلف 
ْكِر َأنَّ اأَلرْضَ يَِرُثها عِبادِيَ  ) وََلَقدْ َكتَبْنا فِي الزَّبُوِر مِنْ بَعْدِ الذِّ
ِباْلهُدى  رَسُوَلهُ  أَرْسََل  الَّذِي  )هُوَ  تعالى:  وقال   ، الصَّالِحُوَن( 

وَدِيِن اْلحَقِّ لِيُْظِهرَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّهِ وََلوْ َكِرهَ اْلمُشْ�ِرُكون( 
لألرض،  خالفته  على  الكثيرة  األحاديث  تصرّح  وكما 

نذكر منها للتبرّك حديثين شريفين:
 N1 _ عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول اهلل
بيتي،  أهل  من  عترتي  من  المهدي  )إنَّ  المنبر:  على  يقول 
يخرج في آخر الزمان، ينزل له من السماء قطرها، وتخرج 
مألها  كما  وقسطاً  ع��دالً  األرض  فيمأل  بذرها،  األرض  له 

القوم ظلماً وجورًا(.

 Qاإلمام كان  إذا  عما  سؤال  عن  إجابته  معرض  في 
آية اهلل  أجاب سماحة  أمنا  يبدل خوفه  لم  ولماذا  موجوداً 

العظمى السيد محمد صادق الروحاني قائاًل:
باسمه جّلت أسماؤه

اآلية  عن  س��ؤال  أنّ��ه  وأظ��ن  معلوم  غير  مجمل  السؤال 
خَوْفِِهمْ  بَ��عْ��دِ  مِ��نْ  لَيُبَدَِّلنَّهُمْ  )وَ  النور  س��ورة  في  الكريمة 
إنها  للروايات  تبعاً  المفسرين  من  جماعة  قال  التي  َأمْنًا( 
بإسناده  العياشي  روى  محمدN؛  آل  من   Qالمهدي في 
عن اإلمام السجادQ أنه قرأ اآلية وقال هم واهلل شيعتنا 
أهل البيتK يفعل اهلل ذلك بهم على يدي رجل منا و هو 
اإلمامين  عن  ذلك  مثل  روى  و  الحديث.  االمّ��ة  هذه  مهدي 
خوفهم  تبديل  من  المراد  يكون  ذلك  وعلى   Lالصادقين
من  والمراد  مجتمعهم  على  والسالم  األم��ن  انبساط  أمناً 
و   ،Nبيته أهل  و  النبيّ  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين 
هي متضمّنة للبشارة لهم باالستخالف والتمّكن في البالد 
التمكن  فإن  المهديQ منهم  بقيام  الخوف عنهم  وارتفاع 
فهو  ل��ذا  مضى،  فيما  يتّفق  لم  اإلط��الق  على  األرض  في 

منتظر ألّن اهلل جّل جالله اليُخلف وعده.

�إذ� كان �لإمامQ موجود�ً فلماذ� مل يبّدله بعد �خلوف �أمناً
�آية �هلل �لعظمى �ل�صيد حممد �صادق �لروحاين

تمهــــــــــــيدنا
ثقافة الذكر الدائم

للحدي����ث ع����ن الثقاف����ة المهدوي����ة أبع����اد 
وجوان����ب متعددة ينبغي لإلنس����ان المؤمن بهذه 
القضي����ة أن يأخذ على أقل تقدي����ر باألقل منها 
وفي كل جانب من جوانبه����ا, ففي جانب والدة 
اإلمام المهديQ البد أن تكون له معرفة بأدلة 
ال����والدة وأنواعه����ا، وأن يمل����ك تفاصي����ل بعض 
منه����ا, كذلك في الجانب الفكري البد أن يكون 
له إلمام بالقدر المتيسر منها, وهكذا في بقية 
الجوان����ب، م����ن العالمات وش����رائط انطباقها 
إل����ى آلية التح����رز ع����ن األدعي����اء والمنحرفين 
إل����ى بحث الغيبة وط����ول العم����ر، فالرجعة وما 
تتضمنه األبحاث األخرى من اإلرتباط بمراجع 

الدين وما يتفرع عليه من التزامات.
ونرغ����ب هن����ا بالحديث عن مف����ردة مهمة 
جداً يمارس����ها أغلبنا، إال أن����ه قد ال يلتفت إلى 
إبعادها الروحية والمعنوية، وهي قضية الذكر 

.Qالدائم لإلمام
إذ ينبغي لإلنسان المؤمن باإلمام المهدي
Q والذي يعتقد بأن ه����ذا اإلمام إمامه في كل 
ش����يء، ومتقدّم عليه في كل شيء، حتى يصح 
أن يك����ون هادياً ل����ه، وإال لو أخر اإلمام عنه لما 
كان هادياً له، ولكان هالكاً بسبب هذا التأخير.
المه����دي اإلم����ام  يض����ع  ال����ذي  فالمؤم����ن 
Q امام����ه ف����ي كل خطواته ويجعل من����ه ميزاناً 
يتحاك����م إلي����ه ف����ي كل تصرف م����ن تصرفاته، 
صغي����راً كان ذلك التصرف أم كبيرًا، ال ش����ك 
انه س����وف يكون مهتدي����اً وهادياً إل����ى غيره من 
المؤمنين الذين يستمعون كالمه ويرتبطون به.

وفي ه����ذا المقام ينبغ����ي أن نأخذ من قول 
اإلم����ام المه����ديQ الموج����ه ألينا ف����ي التوقيع 
الش����ريف ب�: )وأكثروا من الدعاء للفرج فإن في 
ذلك فرجكم(, فهذا المقطع على صغره يرمز 
إلى قضية جوهري����ة وكبيرة فهو أمر من اإلمام 
وحّث على أن يمارس المؤمن به فريضة الدعاء 
له بل واإلكثار منها, ويرمز من جانب آخر إلى 
تقدي����م اإلمام أمام����ه، الن هذا اإلكث����ار ودوام 
الدعاء له يالزم أن يكون اإلمام حاضراً مع هذا 
الش����خص، وموجوداً ف����ي وجدانه، ومنعكس����اً 
عل����ى تصرفاته, فايم����ا فعل يري����د أن يفعله أو 
ق����ول يري����د أن يق����ول به ي����رى اإلمام ش����اخصاً 
أمام����ه فيس����بق فعل����ه الدعاء لإلمام, فتس����بق 
رعاي����ة اإلم����ام تحق����ق الفعل فيك����ون فعله تحت 
رعاي����ة اإلمام ومح����ط نظره، ف����ال يخرج هذا 
الفع����ل الصادر من هذا العب����د عن أن يكون بين 
كفي رضا اإلمامQ وقبوله, فيس����تفيد الداعي 
من هذا الدعاء التق����رب والتواصل مع اإلمام، 

ونجاح الطلب وتحقيق الرغبة في نفس الوقت.
فه����و ف����ي عي����ن الوق����ت ال����ذي يجن����ي فيه 
ويكس����ب تحقي����ق عمله وانج����از طلب����ه يكون قد 
تواصل مع اإلمامQ وارتبط به, وهكذا يستمر 
الحال مع الفرد المؤم����ن, حتى تتولد لديه من 
هذه العملية ثقافة تشكل له هوية مهدوية يعرف 
بها بي����ن الناس في الدنيا وس����يعرف بها بينهم 
في اآلخرة, ولذلك تش����ير بعض األحاديث إلى 
أن م����ن اآلث����ار المترتبة على االنتظ����ار أن يكون 
الش����خص بانتظاره حاضراً م����ع اإلمام وان كان 
ميت����ًا، ولي����س ذل����ك إال الن انتظ����اره قد ترجم 
من خ����الل طريقت����ه هذه إل����ى حالة المعايش����ة 
الدائم����ة، وحال����ة الوج����ود الدائ����م والحض����ور 
المس����تمر مع اإلم����امQ بفضل تقدي����م اإلمام 

أمامه والنظر إليه قبل النظر إلى حاجته.
وه����ذه حالة بقدر م����ا هي صعب����ة على من 
لم يمارس����ها، هي س����هلة على من يتلبّس بها، 
وإذا قدّر لنا أن نوجد مجتمعاً مداوماً على حالة 
ذكر اإلمام، فإننا سنكون قد اقتربنا خطوة بل 

.Qخطوات نحو ظهوره
رئيس التحرير

�لعالقة بني �ملكلَّف )�ملنتِظر(
 وبني �لإمام �ملهديQ يف ع�صر �لغيبة �لكربى      

�مل�صيــــــــــــــــــح �ملنتظر عند �ليهود

�لهدّية و�أثرها يف �لتحفيز و�لإبد�ع �ملهدوي

�حلكمة من نزول عي�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــىQ �آخر �لزمان!

�لدولة �لعيونّية دولة �صيعية مدنّية بفكر متمّيز

عن �أبي عبد �هللQ قال: 
مهدّيا  �لقائم  �صمي  �إّنا   ...(
م�صلول  �أمر  �ىل  يهدي  لأنه 
لقيامه  بالقائم  و�صمي  عنه، 

باحلّق(

حديث �لعدد:

�لإر�صاد �ص 364

�قر�أ يف هذ� �لعدد:

السيد محمد القبانجي

مير بصـــــــــــــري

الشيخ محمد متولي الشعراوي/ عالم أزهري

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(التتمة صفحة: )6(

الطف���ل أرض خصبة س���ريعة التقبّ���ل، وهي في 
نف���س الوقت مثمرة، فم���ا عليك إال أن تب���ذر البذرة 

الطيبة وستجدها بعد مدة شجرة مثمرة تفخر بها.
اّن الطفل واحة خضراء تستقبل كل الزائرين بكل 

بسمة، وتتفاعل معهم بكل براءة الطفولة.
والطفول���ة ه���ي المس���تقبل، وه���ي روح الحياة، 
وهي الطري���ق نحو اإلبداع ونحو التغيي���ر فما لم نغير 

أطفالنا النغيّر الواقع.
ولكن يبقى الس���ؤال، وهو كيف نغيّر أطفالنا نحو 
اإلبداع ونحو السلوك الطيب الذي نريدهم أن ينشؤوا 
علي���ه، وبالتالي يك���ون طريقا صالحا ومس���تقيما في 

المستقبل يقيهم من المخاطر.
يتكف���ل علم النف���س الترب���وي للطف���ل بمثل هذه 
األمور، ومن خالل رواي���ات المعصومينK تتكامل 

الرؤية في التربية.
وعلينا أن نرى نظري���ات العلم الحديث ونمزجها 

مع نصوص أهل البيتK ومن هذه النظريات:
نظرية التحفيز وأثرها في االبداع لدى الطفل: 

والتحفي���ز ه���و إدخال بعض المؤث���رات إلى ذهن 
اإلنس���ان لتفعيل طاقاته ومهاراته وتوجيهها بالش���كل 

السليم وأقسام التحفيز هي:
التحفيز الذات���ي: وهو إدخال مؤثرات إلى   •
الذه���ن، بحي���ث تكون مرتك���زات ثابتة يتع���ود عليها 
الطفل لتجعل من س���لوكه وانفعاالته نهرا يستمد ماءه 
من المعين الصافي، ونستطيع أن نمثل ذلك بمصدر 
ثاب���ت للكهرباء، متى ما أراد الطفل أن يعمل أو يفعل 

يج���ده  مهارات���ه 
حاضرا لديه.

أمثل���ة  وم���ن 
للتحفيز الذاتي:

مفه���وم  -زرع 
ذات  ف���ي  الح���ب 

الطفل 
ح���ب  زرع   -
م���ن  عزوج���ل  اهلل 
معرفت���ه  خ���الل 
ومعرف���ة خصائصه 

وارتباطنا به، وهذا يسري إلى أن محبته تعني محبة 
كل خير. 

 Kالبي���ت وأه���ل   Nالنب���ي ح���ب  زرع   -
وخصوصا ف���ي مجال تقوية عالق���ة الطفل مع اإلمام 

 .Qالمهدي
ح���ب اآلخري���ن والمهدويي���ن خصوص���ًا،   -
فعنده���ا يك���ون توج���ه الطفل منش���دّاً نح���و المهدوية 
بشكل كبير. فبهذا االنش���داد تجعل ذاته محفزة نحو 

 .Qاهلل واإلمام المهدي
مجموع���ة  وه���ي  الموضوع���ي:  التحفي���ز   •
مؤثرات خارجية جزئية تعمل على تحفيز ذهن الطفل 
نحوه���ا، بحيث الينتقل ذهنه إلى أكثر منها أو يلتفت 
إلى غيرها  مثل الهدية، ولكن أثر هذا التحفيز ليس 
كأث���ر طاقة التحفي���ز الذاتي الذي يس���ري إلى جميع 

االتجاهات.

لطيف عبد النبي يونس

الشيخ حميد الوائلي

إن تصوي����ر القضاي����ا يختل����ف كثيرا ع����ن واقعها، 
فكثي����را م����ا تكتش����ف أن القضاي����ا الت����ي س����معتها م����ن 
أش����خاص تثق به����م أو ال تثق به����م تتبين ل����ك بعد فترة 
من الزم����ن أنها بعيدة عن الواقع وال أس����اس لها يدعم 
مصداقيتها, وهذا ما يؤثر في نفس����ية المتلقي ويجعله 
يش����كك في كل شيء سمعه, وقد كان من أهم األسباب 
التي حرفت المس����يرة للديانة المس����يحية هو هذا األمر 
وقد س����جل بوضوح عل����ى أصحاب الكنائ����س أنهم كانوا 
يصورون القضايا على غير واقعها ويبنون على أس����اس 

هذه التصورات احكاماً ثم بعد ذلك تعمم هذه األحكام 
وتكون حاكمة على القضايا األخرى.

وق����د أبتلي����ت األمة اإلس����المية بفرق����ة ألمحت لها 
الرواي����ات المنقولة عن النبي األكرمN أنها من الفرق 
المارق����ة وتخرج عن عباءة الدي����ن, وهذه الفرقة تعمل 
ه����ذا العم����ل، فتصور م����ا ليس بواق����ع على ان����ه واقع، 
فتعطي����ه أحكاما، ث����م تجعل هذا الحك����م لهذه القضية 
الت����ي ليس لها واقع حكما عاما وله ش����مولية وقدرة على 
التأثي����ر ف����ي كثير من األح����كام األخرى, ويس����وق هذا 
الحكم إلى الناس على أساس انه من القضايا الواضحة 
والبديهية والتي ال يصلها حد النقاش والتشكيك, ومن 
قبي����ل ذلك ما يصورون عن وص����ف المهديQ بأنه آلة 
القتل وس����فك ال����دم للمذاهب األخ����رى, إذ يقول عبد 
اهلل الغف����اري ف����ي )بروتوكوالت آيات ق����م(، والقفاري 

في )أصول مذهب الش����يعة(: إن القائم إذا قام عرضوا 
علي����ه كل ناصب ف����ان اقر باإلس����الم وه����ي الوالية واال 
ضرب عنقه أو اقر بالجزية فاداها كما يؤدي أهل الذمة 
ث����م يقول: يقوم موتورا غضبانا يجرد الس����يف فيحصد 
أهل الس����نة, وفي مقط����ع آخر ويقطع أيدي بني ش����يبة 
ويعلقه����ا بالكعب����ة ويكتب هؤالء س����راق الكعبة, ويقول: 
يجرد س����يفه ثمانية أشهر يقتل هرجا, وفي مقطع آخر 
ينق����ل هؤالء أنه ما بقي بين العرب والمهدي إال الذبح, 
وان����ه ال يخرج م����ع القائم منهم أحد وغي����ره الكثير من 

النص����وص والمق����االت والمقاطع التي يمك����ن أن يرجع 
اليها بس����هولة، حي����ث يجدها المتتبع ف����ي هذا الزمان 

مبثوثة منتشرة في أغلب كلماتهم.
وقد س����معت من بعض من يخ����رج على الفضائيات 
المس����مومة، والت����ي ال ش����غل لها س����وى إثارة م����ا يفرق 
المس����لمين ويش����تت كلمتهم أن المه����ديQ ليس إال آلة 

القتل وال يخرج إال لإلنتقام.
ونحن ال نس����تغرب أن يصدر هذا الكالم من هؤالء 
األش����خاص فه����م أجه����ل الناس بم����ا عنده����م، فكيف 
ت����رى جهلهم بما عند غيره����م, ولكن لكي ال تبقى هذه 
الش����بهة عالقة في أذهان بعض المؤمنين وتس����وق على 
انه����ا قضايا واضح����ة, نرى من المناس����ب أن يرد على 

هذه الشبهة من خالل المحاور التالية:

ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسىQ يرتفع التكليف لئاّل يكون رسوال إلى أهل 
ذل���ك الزمان يأمرهم عن اهلل تعالى وينهاه���م، وهذا امر مردود بقوله تعالى : 

)وخاتم النبييّن(.
وقول���هN : )ال نب���ي بع���دي(، وقول���ه : )وانا العاق���ب( يريد آخ���ر األنبياء 
وخاتمه���م، وإذا كان ذل���ك ف���ال يج���وز أن يتوهم أّن عيس���ى ينزل نبيا بش���ريعة 
متجددة وغير ش���ريعة محم���د نبيناN، بل إذا نزل فإنّّه يك���ون يومئذ من أتباع 

محمدN كما أخبرN حيث قال: )لو كان موسى حياً ما وسعه اال اتباعي(.
ف���إْن قيل : فما الحكمة في نزوله في ذل���ك الوقت دون غيره؟ فالجواب عنه 

في ثالثة أوجه:
أحده���ا : يحتمل أْن يكون ذل���ك الّن اليهود همت بقتله وصلبه وجرى أمرهم 
مع���ه عل���ى ما بيّنه اهلل تعالى ف���ي كتابه، وهم أبداً يدعون أنهم قتلوه وينس���بونه 
للس���حر وغيره إلى م���ا كان اهلل برّأه ونزهه منه، ولقد ض���رب اهلل عليهم الذلة 
فل���م تق���م لهم منذ أعز اهلل اإلس���الم وأظه���ر رايته، وال كان لهم ف���ي بقعة من 

بقاع األرض س���لطان وال قوة وال ش���وكة، وال 
يزال���ون كذلك حتى تقرب الس���اعة، فيظهر 
الدجال وهو أسحر السحرة، ويبايعه اليهود 
فيكون���ون يومئذ جنده مقدرين أنهم ينتقمون 
به م���ن المس���لمين، فإذا ص���ار أمرهم إلى 
ه���ذا أنزل اهلل تعالى ال���ذي عندهم أنهم قد 
قتل���وه وأبرزه له���م ولغيرهم م���ن المنافقين 
والمخالفي���ن حي���ًا، ونص���ره على رئيس���هم 
وكبيرهم المدعي الربوبية فقتله وهزم جنده 

م���ن اليهود بم���ن معه من المؤمنين، ف���ال يجدون يومئذ مهرب���اً وإن توارى أحد 
منهم بش���جر أو حجر أو جدار ناداه: ي���ا روح اهلل ها هنا يهودي حتى يقف عليه. 
فامّا أْن يسلم وأما أن يقتل، وكذا كل كافر من كل صنف حتى ال يبقى على وجه 

األرض كافر.

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

هل املهديQ آلة قتل وال يخرج إال لالنتقام؟
  تحت األضواء

ونحن ل ن�شتغرب �أن ي�شدر هذ� �لكالم من ه�ؤلء �لأ�شخا�ص فهم �أجهل 
�لنا�ص بما عندهم، فكيف ترى جهلهم بما عند غيرهم

حُ���ي���ي���ت، ي���ا رج����ل ال���غ���د ال���ح���ر ال���ذي

أن��������ت ال�����م�����ؤمّ�����ل ل����ل����ح����ي����اة وع����زه����ا

ب���ي���دي���ك ت��ج��م��ع ل��ل��م��ح��ام��د ش��م��ل��ه��ا،

ال���ع���ل���م وال����خ����ل����ق ال����رف����ي����ع ك��اله��م��ا

ي�����ا ل���ي���ت���ن���ي أح�����ي�����ا ألش�����ه�����د ع���ال���م���ًا

ل����م ي���خ���ش ظ���ل���م���اً وال����ع����دال����ة دأب�����ه،

ت��ف��ن��ي أرض������ه ورج����ال����ه، ال����ح����رب  ال 

ف�����ث�����ق�����اف�����ة ورف����������اه����������ة وأخ��������������وّة

وال�����ح�����ك�����م ف����ي����ه ف���ض���ي���ل���ة وأم�����ان�����ة

وال�����ع�����ل�����م م�����ص�����در ع���������زّة وس�����ع�����ادة

وال���ج���ه���ل ك��ال��ف��ق��ر ال���م���م���ضّ ج��ري��م��ة،

ورك���ن���ه���ا ال���ك���ائ���ن���ات  رأس  وال�����ف�����رد 

ه���ان���ئ���ًا ح�������راً  ال����ق����وم  ف������رد  ك������ان  إْن 

وك�����رام�����ة ال���ش���ع���ب ال���ع���زي���ز ب���أه���ل���ه،

م��لّ��م��ة ك�����ل  األرض  ف�����ي  ت���ن���ج���ل���ي  ب�����ه 

ل���ل���خ���ي���ر، ل���ل���غ���د ن������يّ������رًا، ل��ل��ن��ه��ض��ة

ح����اش����اك ت����وص����م ف����ي ع������الك ب��س��بّ��ة

ل�����ك م���ن���ه���ج ي����غ����ري ع����ب����اب ال��ظ��ل��م��ة

رّف��������ت ع���ل���ي���ه ال����م����ك����رم����ات وش����عّ����ت

وال�����ح�����قّ ي���ع���ل���و ف������وق ح���ل���م ال��س��ل��ط��ة

ب��ف��ت��ن��ة ال�����ب�����الد  ي���ب���ل���و  ال  وال����ج����ه����ل 

ت���ل���ك ال����ص����ف����ات ل���م���وط���ن ال���ح���رّي���ة

وال������م������ال م����ح����ض وس����ي����ل����ة ل��م��ع��ي��ش��ة

وال���ف���ك���ر ف����ي االن����س����ان أق������دس ح��ل��ي��ة

وال�������������دّاء ي���ن���خ���ر ف�����ي ب�����ن�����اء األمّ�������ة

وأس����������اس م���ج���ت���م���ع وث�����ي�����ق ال���ل���ح���م���ة

ف����ال����ق����وم م����س����ع����ود وف�����ي�����ر ال���ن���ع���م���ة

ك���ث���رة أو  ب�����ق�����وة  ال�����ف�����خ�����ار  ل����ي����س 



للحياة جوانب غير معدودة، عرف اإلنس���ان بعضها، وما جهله أكثر 
مم���ا عرف���ه. والحقيقة أن مجهوالت اإلنس���ان أكث���ر بكثير م���ن معلوماته. 

ولذلك قيل بأن المرء كلما زادت معارفه، زادت مجاهيله أكثر.
وم���ن المعلوم أن اإلنس���ان يتعامل مع مجهوالته تعام���اًل عدائيًا، على 
ح���د قول أمير المؤمنينQ : الن���اس أعداء ما جهلوا. وهي حقيقة ذكرها 

القرآن الكريم حينما قال )بَْل َكذَّبُوا ِبما َلمْ يُحيُطوا ِبعِْلمِهِ(.
وه���ذا ما يقرره القرآن الكريم، كما ه���و واضح من اعتراضات النبي 
موسىQ على تصرفات الخضرQ، وقد أعطى الخضر السبب في ذلك 
مقدم���ا عندما قال له )وَ َكيْفَ تَصْبِ���رُ عَلى  ما َلمْ تُحِْط ِبهِ خُبْرًا(. ومن هنا 
ن���رى بعض الصحابة ق���د اعترضوا على صل���ح الحديبي���ة، واعتبروه من 
الدنيّ���ة في الدين! رغم أن النبيNق���د أخبرهم بأن هذا هو من أمر اهلل 

تعالى.
إنها ظاهرة ثابتة مس���تقرة في حياة البش���ر، وه���ي أنهم ال يصبرون 
على رؤي���ة أحداث وأفعال تخالف الثوابت عنده���م. وتتعارض مع التقاليد 
واألعراف المس���تقرة في حياتهم. وبالتالي، ستبرز اإلعتراضات القولية 

والعملية عليها. حتى وإن كانت في الواقع أموراً حقه.
وتحك���ي لنا رواي���ات المس���تقبل حصول ه���ذه الظاهرة إب���ان الظهور 
المبارك. وأن هناك اعتراضات عديدة س���تصدر م���ن الناس إزاء أحداث 

وأفعال تقع آنذاك، منها :
أوالً : لم يتعارف لدى الناس أن تكون قيادة الدولة بيد شاب لم يتجاوز 
الثالثي���ن أو األربعي���ن، خصوصاً لدى من يعتقد ب���أن عمر هذا القائد قد 

تجاوز األلف سنة، ولذلك ستحدث اعتراضات على هذا الجانب. 
فف���ي غيبة النعمان���ي - ص 194 عن أبي عبد اهللQ أنه قال : )لو قد 
ق���ام القائم ألنكره الناس، ألنه يرجع إليهم ش���ابا موفقا ال يثبت عليه إال 
 :Qم���ن قد أخ���ذ اهلل ميثاقه في الذر األول(. وفي رواي���ة أخرى : أنه قال
)وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا 

كبيرًا(. 
ثانياً : اعتاد الناس أن تكون المحاكمة وفق األدلة الظاهرية من شهود 

واق���رار وماش���ابه، ولم يعت���ادوا األحكام 
الت���ي تصدر وفق العل���م الخاص للحاكم، 
بل أنهم يجهلون مثل تلك األحكام، ولذلك 
س���تحدث اعتراض���ات ف���ي ه���ذا الجانب 
أيض���ًا، وذل���ك ما عبّ���رت عن���ه الروايات 
الش���ريفة بأن المهديQ س���يحكم بحكم 
داود وس���ليمان )وال يري���د بيّن���ة( وأن مثل 
هذه األحكام س���ينكرها )بع���ض أصحابه 

ممن قد ضرب قدامه بالسيف(.
ثالثاُ : وهناك أحكام ش���رعية تعارفت لدى الناس. ولكن نحن نعلم أن 
األح���كام تابعة للمصالح والمفاس���د. ولذلك تحكي لنا الروايات الش���ريفة 
أن المهديQ س���يأتي باح���كام لم يحكم بها أحد من قب���ل، والظاهر أن 
المصلح���ة الواقعية الت���ي يراها اإلمام المهديQ آن���ذاك تقتضي الحكم 

بمثل تلك األحكام.
وقد ذكرت الروايات عدة أحكام من ذلك، كقتل الشيخ الزاني ومانع 
الزكاة. وتوريث األخ في األظلة. وقتل ذراري قتلة الحسين ممن رضي بقتله

Q. وتحريم ربح المؤمن على المؤمن واعتباره من الربا.
وغيرها من المواقف التي ذكرتها الروايات.

وإزاء تلك المواقف ينبغي علينا :
أوالً: أن نزي���د م���ن معرفتن���ا المهدوي���ة بق���راءة متزاي���دة للرواي���ات 
الش���ريفة، حتى نكون على بينة من أمرنا عن���د الظهور ونحيط بمجرياته 

خبرا، فإّن العارف بزمانه ال تهجم عليه اللوابس.
ثاني���ا: على المؤمن أن يعوّد نفس���ه الصبر والتروي وعدم االس���تعجال 

باطالق االحكام من دون دراسة للحالة من جميع جوانبها.
ثالثًا: اإلكثار من الدعاء والتوس���ل هلل تعالى في ان يعصمنا من الزلل 
وأن ندرك اإلمام المهديQ على س���المة من ديننا، على حد ما ورد عن 

أبي عبد اهللQ : )إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية ...(.

:Hصمه وكنيته ون�صبه��
هو الش���يخ أبو جعفر، محمد بن الش���يخ الحس���ن بن علي الحر 
العامل���ي، ويرجع نس���به إلى رياح بن يربوع ب���ن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة التميمي، وفي سلسلة نسبه الشهيد الحر بن يزيد الرياحي

J، المستشهد مع اإلمام الحسينQ يوم عاشوراء.
:Hولدته ون�صاأته

ولد الشيخ الحرّ العاملي في ليلة الجمعة الثامن من رجب 1033 
ه�، بقرية )مَشْغَرى( من قرى البقاع في لبنان.

نش���أ الش���يخ الحر العاملي في أس���رة من أهل العل���م والفضل، 
وبيته من البيوت الكبيرة العريقة األصيلة التي غذت الطائفة بثلة من 

أعاظم الفقهاء والمجتهدين.
:Hمن �أ�صاتذته

تتلمذ الشيخ محمد بن الحسن العاملي على كبار العلماء، نذكر 
منهم:

-  الشيخ الحسن بن علي الحر العاملي )أبوه(.
- فخر الدين الطريحي.

- محمّد طاهر القمّي.
- الشيخ زين الدين صاحب المعالم )ابن الشهيد الثاني(.

- الشيخ عبد اهلل الحرفوشي.
:Hمن تالمذته

المخلصي���ن  بالطلب���ة  عام���راً  مجلس���اً   Hدرس���ه مجل���س  كان 
المجدين، وقد لقوا اس���تاذاً رفيقاً بهم حانياً عليهم .. وكانH بحراً 

من بحار العلم فاغترفوا من نميره ما وسعته افكارهم، ومنهم:
- الشيخ محمد باقر المجلسي. 

- السيّد نور الدين بن السيّد نعمة اهلل الجزائري.
:Hموؤلفاته

ترك الش���يخ محمد بن الحس���ن العاملي ثروة علمية هائلة، من 

كتبه ومؤلفاته، منها:
تفصيل وس���ائل الش���يعة إل���ى تحصيل مس���ائل الش���ريعة. بداية 
الهداية في الواجبات والمحرّمات المنصوصة. تحرير وسائل الشيعة 
وتحبير وس���ائل الشريعة. اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. 
الجواهر الس���نية في األحاديث القدس���ية. تنزيه المعصوم عن السهو 
والنس���يان. إثبات الهُداة بالنصوص والمعجزات. الفصول المهمَّة في 
���ة. أمل اآلمل في علم���اء جبل عامل. نزهة األس���ماع في  ُأص���ول األئمَّ
حكم اإلجماع. العربية العلوية واللغة المروية. كشف التعمية في حكم 
ة إلى أحكام األئمَّة. الصحيفة الثانية السجادية.  التسمية. هداية اأُلمَّ
فهرس وس���ائل الش���يعة. كتاب اإلج���ازات. الفوائد الطوس���ية. اإلثنا 

عشرية. وديوان شعر.

:Hمكانته �لعلمية
كانH أديب���اً وش���يخاً فقيه���اً ومحّقق���ًا، فق���د أغن���ى المكتب���ة 
اإلس���المية بكتبه القيّمة والتي أصبحت مرجعاً لبقية الكتب، ومنها 
كتاب )وسائل الشيعة(، وهو البحر الذي ال يعرف له ساحل، وكذلك 
صنّ���ف العدي���د من الكت���ب والرس���ائل، ولمكانته وعلم���ه فقد أصبح 

قاضي قضاة خراسان.
وفض���اًل عن فقاهته وروايته ف���ي الحديث، وتبحره في المعارف 
والعلوم، فقد كان شاعراً مجيدًا، وله ديوان كبير حوى عشرين الف 
بي���ت،  في مختل���ف االغراض، اضاف���ة الى قصائده ف���ي مدح أهل 

.Kالبيت
:Hمن �أقو�ل �لعلماء فيه

- قال الشيخ محمد األردبيلي في )جامع الرواة(: )الشيخ اإلمام 
العاّلم���ة، المحّقق المدّق���ق، جليل القدر، رفي���ع المنزلة، عظيم 
الش���أن، عالم فاضل، كامل متبحّر في العل���وم، ال تحصى فضائله 

ومناقبه(.
- ق���ال الش���يخ عب���اس القم���ي ف���ي )الكن���ى واأللقاب(: )ش���يخ 
ثي���ن، وأفض���ل المتبحّرين، العالم الفقي���ه النبيه، المحدّث  المحدِّ
المتبحّ���ر، ال���ورع الثقة الجلي���ل، أبو الم���كارم والفضائل ، صاحب 

المصنَّفات المفيدة(.
:Hوفاته

في اليوم الحادي والعش���رين من شهر رمضان سنة 1104 ه� كان 
مغرب ش���مس الفضيلة واإلفاضة واإلفادة ومحاق ب���در العلم والعمل 
والعبادة ش���يخ اإلس���الم والمس���لمين وبقي���ة الفقه���اء و المجتهدين 
الناطق بهداية األمة وبداية الشريعة ووسائل الشيعة اإلمام الخطيب 
الش���اعر األدي���ب عبد ربه العظيم العلي الش���يخ أب���و جعفر محمد بن 
الحس���ن الح���ر العامل���ي ودفن في إي���وان حجرة في صح���ن الروضة 

الرضوية المقدسة.

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

دراسات 2

�ل�صيـــــــــخ 
Hمحمد بن �لح�صن �لحر �لعاملي هائنا

 فق
من

علماء يتحدثون عن �ملهدي و�ملهدوية 
هيئة التحرير

�ل�شيد محمد باقر �لح�شني/ �لعر�ق:
االنتظ���ار كغيره من المفاهيم، أس���اء فهم���ه كثير من الناس فبعضهم يفس���رونه بالت���وكل وعمليا 
يمارس���ونه بالتواكل وكذلك من خالل الروايات نفهم أن االنتظار ليس هذه الحالة الس���لبية التي تدعو 
إلى الركود والركون إلى الظالمين والس���كوت وعدم الحركة وترك كثير من األحكام اإلس���المية، وأنه 
 Qمن أخطر المفاهيم الخاطئة في االنتظار هو أنه القول بغياب القيادة الش���رعية وهو اإلمام الحجة
فهذا مفهوم خاطيء جدا ويؤدي إلى س���لبيات كثي���رة إن االنتظار مفهوم حيوي جدا، فاألمة المنتظرة 
أم���ة مجاهدة، أمة تطيع القيادة الش���رعية، القي���ادة النائبة، فإنه لما غاب اإلم���ام الحجة لم تترك 
األمة همال، كما أن األمة لم تترك همال لما ارتحل النبي المصطفىN وعيّن تكليف األمة في مسألة 
القي���ادة، كذل���ك اإلمام الحجةQ عندما غاب فقد عين تكليف األمة في مس���ألة القيادة النائبة وهذه 
المسالة جدا مهمة، ومع األسف نجد كثيراً من الناس لم يلتفت إليها لسوء فهمه لالنتظار ويتصور أن 
االنتظار هو ترك كثير من احكام اإلسالم اتكاال إلى ما بعد ظهور اإلمام الحجة بزعم أن اإلمام الحجة 

عندما يأتي سيصلح األمور.

�ل�شيد محمد �لم��ش�ي/ لندن:
يج���ب ان يتحل���ى الناس باألم���ل، وأن ال يكونوا يائس���ين، وأن يعمل���وا على ال���دوام لجعل حياتهم 
االجتماعية العامة أفضل، أن االنتظار ال يعني أن تكون س���لبيا، وان ال تفعل شيئًا، وإن معنى االنتظار 
الحقيق���ي هو أن تفعل كل ش���يء ممكن لخدمة أنصار وأتباع اإلمامQ، وبناء حياة أفضل لالس���تعداد 

لعودة ظهور اإلمامQ، االنتظار يعني الفعل والعمل وكل ما يطلبه اإلمامQ منا.

�ل�شيد محمد باقر �لمهري/ �لك�يت:
إن بعض الناس يفس���رون االنتظار تفس���يراً سلبياً يقولون ما دام هناك إنسان قائد مظفر مؤيد من 
قب���ل اهلل يظهر ويمأل االرض قس���طا وعدال، ويقض���ي على الظلم والجور والطغيان والفس���اد، ويهلك 
الطواغي���ت والظلم���ة، فال معنى ألْن نصل���ح المجتمع، ولذا يقولون باالنعزال عن الس���احة س���واء في 
المج���ال السياس���ي أم في غي���ره، ينعزلون بحجّة أن اإلم���ام المهديQ حينما يظه���ر فهو يصلح هذه 
األمور الفاس���دة، وهناك أكثر من هذا، فبعض الناس يعتقدون أن االنتظار معناه عبارة عن االنتظار 
فقط فهو ال يحتاج إلى أن نقاوم الظلم والفساد، بل ال يظهر اإلمام المهديQ اال حينما يكثر الفساد، 
ول���ذا ليس علينا أن نمنع الناس، بل إنه بعد وجود الفس���اد وكثرته س���يظهر اإلم���ام، فلماذا نحاول أن 
نمنع الناس منه ان هذا تفسير سلبي جداً وباطل ألن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلتان ومن 

الواجبات األساسية لإلسالم، وهي أن يأمر اإلنسان بالمعروف وينهى عن المنكر.

�ل�شيخ ميثم �ل�شلمان/ �لبحرين:
ه���ل اإلمام المهديQ هو المهدي المنتظر أم المهدي المنتظِر، لعل اإلمام ينتظر من هذه األمة 
القي���ام والمب���ادرة والجرأة والتح���دي واإلبداع والوقوف على س���احة الريادة، الس���احة الدولية وإبراز 
المعال���م الحضارية لهذه األم���ة، ودعوة اآلخرين وقيادتهم إلى الركب الصحي���ح حتى يخرج، اما اذا 
بقت الدموع التي تخرج بمحبة اإلمام المنتظرQ هي دموع جبانة دموع مستسلمة دموع قانعة وخاضعة 
للواق���ع فه���ذه الدموع ال تصن���ع التغيير، وال قيمة للدمعة م���ا لم تتحول إلى تط���ور، وال قيمة النتظارنا 
للحجة ما لم يتحول إلى اس���تراتيجية تمهيدية لخروج اإلمامQ في كل الحروب وفي كل الدول وفي كل 
األزمات البد لقيادات الجيش أن يعدوا اس���تراتيجية حربية أو اس���تراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب وما 
قبلها والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه هو هل أعددنا استراتيجية تنس���جم أو تتوافق مع الرؤية المهدوية، 
وتتطلع إلى األهداف المهدوية أم بقت استراتيجيتنا بعيدة كل البعد عن كل ما يسهم في تحقيق أهداف 

.Qاإلمام

�ل�شيد ح�شين �شرف �لدين/ لبنان:
ام���ا االنتظ���ار بالمعنى الس���لبي لالنتظار فهو ليس من االنتظار في ش���يء، بل ه���و ادعاء االنتظار 
وهو الس���لبية في انتظار المهدي المنتظرQ وذلك اذا كان األمر تواكاًل, والتواكل هو استسالم، وهو 
خروج من طبيعة االنتظار إلى االستس���الم وعدم االهتمام، وعدم االكتراث، وهذا ليس انتظارا فإذا 
كنا نس���تعد وبشوق لزائر أو ش���خص ما ربما التقينا به وقد غاب عنا فالعالقة مع هذا الشخص تجعلنا 

بحالة انتظار ألّن نستقبل هذا الماضي الجميل بصدق.

ثين، و�أف�صل �لمتبّحرين، �لعالم �لفقيه �لنبيه،  )�صيخ �لمحِدّ
�لمحّدث �لمتبّحر، �لورع �لثقة �لجليل، �أبو �لمكارم و�لف�صائل ، 

�صاحب �لم�صَنّفات �لمفيدة(.

�لنا�ص �أعد�ء ما جهلو�
الشيخ حسين األسدي



�أنطاكية: 
مدين���ة تق���ع عن���د الط���رف الجنوب���ي 
لس���هل العم���ق، يحيدها ش���رقاً جبل حبيب 
النج���ار )س���لبيوس( وه���و جزء م���ن الجبل 
األقرع )كاس���يوس(، كما يحدها غرباً نهر 
العاصي، وتبعد عن شاطيء المتوسط نحو 

25كم.
وتقع عل���ى مفتر ق الط���رق بين الفرات 
والمتوسط، وبين آسيا الصغرى وفلسطين.

الجمهوري���ة  إدارة  ضم���ن  اآلن  وه���ي 
التركية.

لقد ورد ذكر انطاكية في روايات عصر 
الظهور المبارك، ومن هذه الروايات:

- عن كعب، قال: )إنّما س���مّي المهدي
Q الن���ه يه���دي إلى أم���ر خفي ويس���تخرج 
له���ا  يق���ال  ارض  م���ن  واإلنجي���ل  الت���وراة 

إنطاكية(.
- عن أب���ي جعفرQ قال: )أول ما يبدأ 
القائمQ بأنطاكية فيستخرج منها التوراة 

من غار فيه عصى موسى وخاتم سليمان. 
 Qع���ن جاب���ر أن أب���ا جعف���ر الباقر -
ق���ال: )اذا قام قائم أهل البيتQ، قس���م 
بالسوية وعدل في الرعية،فمن اطاعه فقد 
اط���اع اهلل، وم���ن عصاه فق���د عصى اهلل، 
وانم���ا س���مي المهدي الن���ه يهدي ال���ى امر 
خفي، ويس���تخرج التوراة وس���ائر كتب اهلل 

عزوجل من غار بانطاكية(. 
- وعن تميم الداري قال: قلت يارسول 
كي���ت  صفته���ا  بمدين���ة  م���ررت   ،Nاهلل
وكي���ت، قريب���ة من س���احل البح���ر، فقال 
النب���يN: )تلك انطاكية، م���ا ان غاراً من 
غيرانها فيه رضاض من الواح موسى، وما 
من س���حابة ش���رقية وال غربية تمر بها، اال 
ألق���ت عليها من بركاتها، ولن تذهب االيام 
حتى يس���كنها رجل من اه���ل بيتي، يمألها 

قسطاً وعداًل، كما ملئت جوراً وظلمًا(.

- وف���ي الخطب���ة الت���ي خطبه���ا امي���ر 
المؤمني���ن علي بن ابي طال���بQ بالبصرة 
وصف���ه  )وف���ي  باللؤلؤي���ة  تع���رف  والت���ي 

للس���فياني( قالQ )... ويسير الى انطاكية 
... ويأخذ االشراف ويكبلهم بالحديد ...(.

الكت���اب من )سلس���لة التراث المه���دوي( الت���ي يصدرها مركز 
الدراس���ات التخصصية ف���ي اإلم���ام المهديQ, وهو م���ن تقديم 

وتحقيق المركز.
ج���اء الكت���اب في طبعت���ه الثالث���ة ب���� )80( صفحة م���ن القطع 

الوزيري, اما مواضيعه فكانت كالتالي:
بعد مقدمة التحقيق عن مصنف الكتاب ونسبه، والكتاب.

 )Qكانت فهرس���ة الكتاب تح���ت عنوان )ذكر م���ن رأى القائم
الذي تضمن حكايات من تش���رفوا بلقيا اإلمام الحجةQ أو رؤياه، 
وهي: 1. حكاية أبي راجح الحمامي بالحلة. 2. ابن الخطيب وعثمان. 
3. الش���يخ جمال الدين الزهدوي وش���فاؤه من الفالج. 4. الس���اباط 
ف���ي الروضة الحيدرية وصاحب العصر. 5. اللوز الذي يجلي العمى. 
6. ضربت في واقعة صفين. 7. أبو األديان 8. أبي س���هل. 9. رش���يق 
صاحب المادراي. 10. العلوي الحقيقي. 11. الزيدي الذي استبصر. 
 .14 .Q12. تشيع أهل همدان. 13. وفد أهل قم على اإلمام المهدي

اسماعيل الهرقلي ولقائه باالمامQ. 15. خبر الجزائر الست.
.Qثم مستدرك الكتاب وهو لقاء ابن مهزيار باإلمام

يذكر الس���يد المؤلف في كتابه وكما يقول: ما اشتهر وذاع ومأل 
البقاع حتى األس���ماع وش���هده بالعيان أبناء الزمان. مما نقله بعض 
أصحابنا المؤمنين الصالحين, وما صحت روايته, تؤكد أن اإلمام 
المهديQ يس���ير في أس���واقهم ويطأ بس���طهم, وأن اإلمامQ لن 
يتأخر عن ش���يعته، لو أن قلوبهم اجتمعت على الوفاء بالعهد, وإنه 

ال يحبسهم عن آمالهم إال ما يتصل به مما يكرهه وال يؤثره منهم.
...  ال يماري أحد في فضل اإلمام المستور الغائب غيبة العنوان 
ال غيب���ة المعن���ون, ف���ي تثبيت ش���يعته وقواع���ده الش���عبية المؤمنة 

وحراستها, كما ال يماري أحد في فائدة الشمس وضرورتها.

قر�ءة يف كتاب 
�ملنتقى من �ل�صلطان �ملفرج عن �أهل �لإميان/ من م�صادر بحار �لأنو�ر

ملوؤلفه �ل�صيد علي عبد �لكرمي �لنيلي �لنجفي

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته 
هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، من اجل التعريف بها، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

�أنـــطاكيـــــــــــــة
جغرافية عصر الظهور

ن�صو�ص ن�صتقيها من مد�د علماء �أهل �ل�صنة وما خطته �أقالمهم لت�صطر لنا �لو�حا في 
�آثار ـ مدن ـ �مكان تدلنا بو�صوح على �أن عقيدة �لنتظار لي�صت عقيدة مجردة بل خرجت حق �لمهديQ و�لنتظار و�خر �لزمان و�لعدل �للهي و�لق�صط �لمحمدي .

�إلى �لو�قع لت�صع ب�صماتها على �لجدر�ن و�لبلد�ن

�قالمهم حتدثت عن �ملهديQ ودولة �آخر �لزمان

 Qصهادة �لقابلة بولدة �لإمام �ملهدي�
حقيقة تاريخية

احمد الجزائري

مرتضى علي الحلي

_الحلقة الثانية_

عبدالرسول زين الدين

ان لحدي���ث الش���يخ )عم���اد الدي���ن أب���و 
الف���داء، اب���ن كثي���ر الش���افعي الدمش���قي، 
المولود في سوريا سنة 700 ه� والمتوفي فيها 
سنة 774ه�  أثراً كبيرًا، إذ يعتبره األشاعرة 
منهم والس���لفية كذلك، وقد نقل في ترجمته 
أن���ه )قرأ على ابن تيمية كثي���را والزمه وأحبّه 

وانتفع بعلومه.
فاألش���اعرة زعموا أنه أشعري العقيدة، 
حي���ث ذكر الحافظ بن حجر العس���قالني في 
)ال���دّرر الكامنة( قصة حدث���ت بين ابن القيم 
وابن كثير، عندما ق���ال ابن كثير إلبن القيم 
)أن���ت تكرهن���ي ألنني أش���عري(، كما أن ابن 
كثير تولى مش���يخة دار الحديث األش���رفية، 
وش���رط واقفه���ا أن يك���ون أش���عري العقيدة، 
ودفن بوصية منه في ترب���ة ابن تيمية بمقبرة 

الصوفية(.
إّن ل���ه أهمي���ة كبي���رة إذ ينقل ف���ي كتابه 

)النهاي���ة( الفتن والمالحم: أن المهدي يكون 
في آخ���ر الزمان وينقل ق���ول اإلمام أحمد بن 
حنبل )لو لم يبق من الدنيا إال يوم ...( المروي 
ع���ن النب���يN وحديث )إص���الح المهدي في 
ليلة( ال���ذي رواه ابن ماجه وأبي داود وحديث 
جابر بن سمره )ال يزال هذا الدين قائماً حتى 
يك���ون عليك���م اثنا عش���ر خليفة كله���م تجتمع 
عليه األمة( وأحاديث أخرى في صفة المهدي 
وإنه أجلى الجبهة أقنى األنف من عترة النبي 

من ولد فاطمة. انتهى.
وه���ذا النقل من اب���ن كثي���ر خصوصاً ما 
يتحدث فيه عن الخالفة اإلثنى عشرية يعكس 
لنا قضية ال لبس فيه���ا، ووضوحها دعا حتى 
م���ن ينكرها تطبيق���اً ان يكتبها لش���دة وضوح 
صدوره���ا من النب���يN وهي قضي���ة خالفة 

اإلثنى عشر.
وم���ن الواض���ح بمكان أن حت���ى نفس ابن 

كثي���ر ال���ذي آمن به���ذه القضي���ة ونقلها عجز 
ع���ن تطبيقها خارجاً ولكن هذا يؤكد وال ينفي 
حقانية القضية وانه ال بد من أئمة اثني عشر 

يخلفون  النبيN وان آخرهم المهدي.
والق���در المتيق���ن الذي ال ش���ك فيه حتى 
عند ابن كثير إن الثاني عش���ر هو المهدي من 
أه���ل البيتK من ولد فاطم���ة، فكفى بهذه 
المعلوم���ة دليال على ثب���وت حقانية ما يعتقده 

اإلمامية من عقيدة.

إّن القابلة التي تولت أمر والدة اإلمام 
السيدة  هي   Qوالدت��ه حين   Qالمهدي
 Qال��ج��واد محمد  اإلم���ام  بنت  حكيمة 
وأخت اإلمام علي الهاديQ وعمة اإلمام 

.Qالحسن العسكري
حيث صرّحت)رض( بمشاهدة والدة 
المبارك  مولده  ليلة   Qالمهدي اإلم��ام 
)السيدة  والدته  أمر  بنفسها  تولت  حين 

.Qنرجس( وبإذن من اإلمام العسكري

عن  م��ف��روغ  الجليلة  ال��س��ي��دة  وه���ذه 
كونها  وعدالتها,  وموثوقيتها  مأمونيتها 
امرأة مسلمة مؤمنة منتسبة لبيت النبوة 
باعتبارها  فشهادتها  الحقة,  واإلمامة 
قابلة لوحدها كافية في تثبيت أمر والدة 

بناء  عليه  م��ا  وه��ذا   Qالمهدي اإلم���ام 
الفقه اإلسالمي العام والخاص.

كتابه  في  الطوسي  الشيخ  نقل  وق��د 
األح��ادي��ث   259 ص   6 ج  )ال���خ���الف( 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ع���ن ال��ن��ب��ي م��ح��م��دN في 
)مقبولية شهادة القابلة المأمونة لوحدها 

في أمر الوالدة(.
فمن شاء التوسعة فليراجع.

القابلة  شهادة  مقبولية  تشّكل  واليوم 

يعتمد  وعقالئيا  وقانونيا  شرعيا  مرتكزا 
عليه في أنظمة الحياة الجديدة حتى عند 
الجديد  القانون  ففي  المتدينين,  غير 
والدة  بيان  إص��دار  في  يعتمد  والمعاصر 
المولود على شهادة القابلة بوالدة المولود 

ال������ج������دي������د 
على  وي���رتّ���ب 
الشهادة  تلك 
األثر الشرعي 
وال���ق���ان���ون���ي 
ف�������ي ن���س���ب���ة 
ال�����ول�����د إل���ى 
ويمنح  أبيه, 

بتلك  موثقا  وق��ان��ون��ي��ا  شرعيا  توصيفا 

الشهادة وصدقيتها.
والدات  أّن  أح����د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  وال 
غير  عليها  يّطلع  ال  خ��اص��ة  المسلمين 

النساء القوابل، ومن معهن.

�أغالط �إعر�بية:
حيث  من  غلطًا  ك�نها  في  ل�شك  فقر�ت  هناك 

�لإعر�ب، مثل:
معتمدًا،  عندهم  واألم��ان��ة  دول��ة،  عندهم  )الغنى   أ. 

والزكاة عندهم مغرمًا(.
و�ل�شحيح: معتمد، ومغرم.

 ب. )فمحبينا هم األخيار(.
و�ل�شحيح: محبونا.

 ج. )فال أرانا فيك مكروه يا أمير المؤمنين(.
و�ل�شحيح: مكروها.

 د. )أال وإنه ال يلحقنا سباً وال شتمًا، وال لعنًا(.
و�ل�شحيح: سب، وال شتم، وال لعن.

الشام،  ويطلب  الجزيرة،  األصفر  يدخل  إن��ه  )ث��م   ه. 
فيواقعه وقعة عظيمة، خمسة وعشرون يومًا(.

و�ل�شحيح: خمسة وعشرين.
الملك، فيطلبوه، ثم يواقفوه   و. )فيقولون: اطلبوا ولد 

بغوطة دمشق(.
و�ل�شحيح: فيطلبونه، ثم يواقفونه..

 ز. )فيقتل منهم ستين ألف، ثم يغلبهم السفياني(.
و�ل�شحيح: ألفا.

 ح. )قد تظهر الطامة الكبرى، فيلحقوا أولها بآخرها(.
و�ل�شحيح: فيلحقون.

 ط. )وهم عند النار كفار، وعند اهلل أبرار، وعند الناس 
كاذبين، وعند اهلل صادقين، وعند الناس ظالمين، وعند 
اهلل مظلومين، وعند الناس جائرين، وعند اهلل عادلين، 

وعند الناس خاسرين، وعند اهلل رابحين(.
و�ل�شحيح: كاذبون، صادقون، ظالمون، مظلومون، 

جائرون، عادلون، خاسرون، رابحون.

وثالثة  مئةٍ  سنة  انقضت  إذا  السنين  أول  وإن  )أال   ي. 
وستون سنة، توقعوا أول الفتن(.

و�ل�شحيح: ثالثة وستين.
 ك. )فيقول المهديQ: شأنكم وإياه، فيأخذوه جماعة 

منهم(.
أكلوني  لغة  على  ي��ك��ون  أن  إال  ي��أخ��ذه.  و�ل�شحيح: 

البراغيث.
تر�كيب غير �شحيحة ول مفه�مة ومنها:

الهذيان المنمَّق:
الفقرات  نختار  بالهذيان  أشبه  التي هي  العبارات  فمن 

التالية:
)أنا  السبطين  عنق  أن��ا  الشرطين،  )غفر(  عين  )أن��ا 
أنا قوس العراك،  التعطيل،  أنا عطارد  ميزان البطين(، 

أنا فرقد السماك، أنا مريخ الفرقان(.
الثالث  النص  وفي  )الحلسان(  أو  الحليان،  )ويصرف 

للخطبة: )يفرقون الجلسان(.
وفي  الصحف(،  محبوب  أن��ا  الكهف،  مخاطب  )أن��ا 

الخطبة الثانية: )الصف(.
الترويح،  وكفكف  الفليح،  ومنح  المستحيح،  )وساهم 
وندند  المذعور،  وفدفد  الهلوع،  وتكلكل  البلوع،  وخدخد 
األينق،  وجرثم  الشقيق،  ودع��دع  قال:  أن  إلى  الديجور.. 

ونور األفيق.. إلى أن قال: ونطل الطليل، علعل العليل(.
وللكالم تتمة في حلقة أخرى للوقوف على أشكال أخرى 
للداللة على ضعف هذه المضامين وعدم إمكان االستدالل 

بهذه الخطبة.

خطبــــــــــــــــــــــــــــــة �لبيان يف �مليز�ن

و�لقدر �لمتيقن �لذي ل �صك فيه 
حتــى عند �بن كثيــر �إن �لثاني ع�صر 
 K.هــو �لمهدي مــن �أهــل �لبيت
مــن ولــد فاطمــة، فكفــى بهذه 
�لمعلومة دليال على ثبوت حقانية 

ما يعتقده �لإمامية من عقيدة.

�ليوم ت�صّكل مقبولية �صهادة �لقابلة مرتكز� �صرعيا وقانونيا وعقالئيا يعتمد عليه في �أنظمة 
�لحياة �لجديدة حتى عند غير �لمتدينين، ففي �لقانون �لجديد و�لمعا�صر يعتمد في �إ�صد�ر 
�ل�صهادة  تلك  �لجديد ويرّتب على  �لمولود  �لقابلة بولدة  �صهادة  �لمولود على  بيان ولدة 
�صرعيا وقانونيا موثقا  تو�صيفا  �أبيه، ويمنح  �إلى  �لولد  ن�صبة  و�لقانوني في  �ل�صرعي  �لأثر 

بتلك �ل�صهادة و�صدقيتها.

يذكــر �ل�صيد �لموؤلف في كتابه وكما يقول: ما ��صتهر وذ�ع ومالأ �لبقاع حتى �لأ�صماع و�صهده بالعيان �أبناء �لزمان. 
ممــا نقله بع�ص �أ�صحابنــا �لموؤمنين �ل�صالحين، وما �صحــت رو�يته، توؤكد �أن �لإمام �لمهــديQ ي�صير في �أ�صو�قهم 
ويطــاأ ب�صطهم، و�أن �لإمامQ لن يتاأخر عن �صيعته، لو �أن قلوبهم �جتمعت على �لوفاء بالعهد، و�إنه ل يحب�صهم عن 

�آمالهم �إل ما يت�صل به مما يكرهه ول يوؤثره منهم.

 Qقــال: )�أول مــا يبــد�أ �لقائم Qعــن �أبــي جعفر-
باأنطاكية في�صتخرج منهــا �لتور�ة من غار فيه ع�صى 

مو�صى وخاتم �صليمان. 

�أبي طالبQ. مالحظات  �لأمام علي بن  �لبالغة و�لبيان  �لتي تن�صب لأمير  �لبيان  ذكرنا بخ�صو�ص خطبة 
وتكر�ر  و�ل�صعف  �لتر�كيب،  ركة  في  وذلك  و�لمتفاوتة  �لمتنوعة  �لإ�صكالت  حيث  �لمتن  ثم  بال�صند  تتعلق 

�لمطالب. و�صوف ناأتي في هذه �لحلقة على ما في هذه �لخطبة من �صعف في قو�عد �للغة �لعربية:



مصطلحات  نجم  يبزغ  وآخ��ر  حين  بين 
جديدة في الفكر السياسي المعاصر، ويأفل 
ماتكون  وغالبا  أخ���رى،  مصطلحات  نجم 
خدمة  ف��ي  ل��ت��وّظ��ف  ال���دّي���ن  ب��ط��الء  مطلية 
وإنما  متدينون  أصحابها  ألن  ال  السياسة، 
ألنهم يريدون دس السم في العسل، لتنفير 

أتباع الدين عن دينهم. 
وال تريد رصدنا فهرسة تلك المصطلحات 
ومعجمتها وإنما تحاول الوقوف عند مصطلح 
كثر الحديث عنه، حتى جعل أساساً ضروريا 

وهو  المنتظر  المخلص  لظهور  التمهيد  في 
م���ا ي��ع��رف ب)ال���ف���وض���ى ال���خ���الق���ة(، فما 
وم��اه��ي أصولها؟  ال��خ��الق��ة؟  ال��ف��وض��ى  ه��ي 

وماعالقتها بالمهدي المنتظرQ؟ 
في  بيانه  )رص��دن��ا(  ستحاول  م��ا  وه��ذا 

األسطر اآلتية.

الفوضى الخالقة المفهوم واألصول
سياسي  مصطلح  ال��خ��الق��ة  وال��ف��وض��ى 
أو  سياسية  ح��ال��ة  ت��ك��ون  ب��ه  يقصد  ع��ق��دي 
متعمدة  فوضى  مرحلة  بعد  مريحة  إنسانية 

اإلح�����داث، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود ه��ذا 
القديمة،  الماسونية  أدبيات  في  المصطلح 
ح��ي��ث أش���ار إل��ي��ه ال��ب��اح��ث األم��ري��ك��ي )دان 
براون(، وتمثل كتابات )اليوت كوهين( أحد 
الخالقة  الفوضى  لنظرية  المهمة  المصادر 
الجيش  العليا،  )القيادة  كتابه  وخصوصا 

الحرب(  زم��ن  في  والزعامة  الدولة  ورج��ال 
اإلره��اب هي  على  الحملة  أن  كوهين:  وي��رى 
الحرب  أن  باعتبار  الرابعة  العالمية  الحرب 
الباردة هي الثالثة، ويؤكد بأن على الواليات 
المتحدة أن تنتصر في الحرب على اإلسالم 
األص���ول���ي. وه��ن��اك م��ن ي���رى أن ال��ف��وض��ى 
صاحب  )لميكافيللي(  أساسي  مبدأ  الخالقة 
النظرية الشائعة التي ترتكز على مقولة )إن 
القيم  الى  النظر  دون  الوسيلة(  تبرر  الغاية 

الدينية واألخالقية المطلوبة.
وه��ن��اك رأي آخ��ر ي��ق��ول: ب��أن األس��اس 
يعود  الخالقة  الفوضى  لنظرية  األيديولوجي 
قاباًل  إلى الثورة الفرنسية باعتبارها مرجعاً 

المعروفة،  بشعاراتها  والمقارنة  للدرس، 
الحرية والعدالة والمساواة. 

أنه  ومهما تكن أصول هذا المصطلح إال 
لم يظهر على الساحة الفكرية المعاصرة إال 

في  وذلك  للعراق  األمريكي  الغزو  بعد 
االمريكية  الخارجية  وزي���رة  تصريح 
)كوندوليزا رايس( في حديث لها أدلت 
ب��وس��ت(  )واش��ن��ط��ن  إل���ى صحيفة  ب��ه 
األم��ري��ك��ي��ة ف��ي ش��ه��ر ن��ي��س��ان 2005 
بقولها: إن مبدأ الفوضى الخالقة يتم 
أمريك�ا  ح��رب  في  بحذافيره  تطبيقه 

على اإلره�اب. 

���ش��ي��ن��اري��� ����ش��ت��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لف��شى �لخالقة

الخالقة  الفوضى  إستراتيجية  إن 
تقوم على مبدأ الهدم الكامل، إلعادة 
البناء الكامل، ويعتبر )مايكل ليدين( 
ال��ع��ض��و ال���ب���ارز ف���ى م��ع��ه��د )أم��ري��ك��ا 
وّظ����ف ه��ذه  مَ���ن  أول  ان��ت��رب��راي��ز(، 
بحتًا  سياسيًّا  توظيًفا  اإلستراتيجية 
في  الكامل  التغيير  مشروع  خالل  من 
الكبير،  أو  الجديد  األوس��ط  الشرق 
وارت��ك��ز  2003م،  ع���ام  أع���د  ال����ذي 
منظومات  م��ن  مجموعة  تغيير  على 
وإص����الح����ات س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
من  األوس��ط،  الشرق  في  واقتصادية 

خالل هدم الموجود، وقيام البناء الجديد. 
اإلزاحة  )بأن  شامبتر(:  )جوزيف  ويقول 
المقاول  ذلك  بها  يقوم  قديم  هو  لما  التامة 
المبدع الذي يسعى خلف السلعة الجديدة(، 
بل إن )ديف فلمنج( أب الكنيسة البنسلفانية 
ب���أن ال��ف��وض��ى  ي��ؤك��د  ي��ق��ول: )إن اإلن��ج��ي��ل 
يؤكد  بينما  الخلق(،  عملية  في  هامة  خطوة 
الخالقة  الفوضى  نظرية  ب��أن  )هنتنغتون( 
يجب  التي  االس��ت��ق��رار(  )ف��ج��وة  على  ترتكز 
أن يشعر فيها المواطن بين ما هو كائن وما 
ينبغي أن يكون، فتنعكس بضيقها أو اتساعها 
فاتساعها  بآخر،  أو  بشكل  االستقرار  على 
المجتمع،   أوس��اط  في  ونقمة  إحباطاً  يولد 

وبذلك يثور المجتمع في كل اتجاه!..
عالقة �لف��شى �لخالقة بنظرية 

�لم�ؤ�مرة
ت��خ��ت��ل��ف ت��ع��ري��ف��ات م��ص��ط��ل��ح ن��ظ��ري��ة 
أصحابها،  نظر  وجهات  باختالف  المؤامرة 
إال انه يمكن القول بأن المؤامرة فيها طرفان 
رئيسان، هما المتآمِر والمُتآمَر عليه، وهي 
النظر  بغض  ووق���ت،  مكان  ك��ل  ف��ي  تحدث 
والزمنية  والتنفيذية  المكانية  المساحة  عن 
لها، فقد تحدث في المنزل، وقد تحدث في 
تحدث  وقد  الدولة،  في  تحدث  وقد  العمل، 
على مستوى عالمي، فقد يتم تنفيذ المؤامرة 
وانتهاء  التخطيط  م��ن  اب��ت��داًء  كامل  بشكٍل 
وقتا  استغرقت  وان  حتى  للنتائج،  بالوصول 
م��ؤام��رة  أق��س��ام فمنها  وال��م��ؤام��رة  ط��وي��ال. 
فكرية يمكن أن يطلق عليها: )الغزو الفكري، 
إس��الم فوبيا، اإلره��اب اإلس��الم��ي( بهدف 
ت��ش��وي��ه ال��ح��ق��ائ��ق وط��م��س م��ع��ال��م ال��دي��ن، 

ومؤامرة عسكرية.
من  تطبيق  ه��ي  ال��خ��الق��ة  ال��ف��وض��ى  إن 
من  الب��د  ولكن  ال��م��ؤام��رة  نظرية  تطبيقات 
االلتفات إلى أمر مهم، وهو أنَّه من القصور 

بأنَّ  القول  المنهجي  واالن��ح��راف  الفكري، 
المجتمعات  سببها  ما  مجتمع  في  الفوضى 
تنتشر  الذي  المجتمع  بل  لها فقط؛  المعادية 
؛  المسؤولية  يتحمل  أيضا  الفوضى  تلك  فيه 

ويرجع ذلك لضعف العقيدة، وقصور الهمَّة، 
ودونيَّة اإلرادة لتغيير ما في النفوس، والواقع 
والتشتت  ال��ض��ع��ف،  م��ظ��اه��ر  م��ن  ال��م��زري 
تساؤل  ينتابه  القارئ  ولعل  الوحدة.  وانفكاك 
الفوضى  هذه  ماعالقة  وهو:  اإللحاح  شديد 
وهو  المنتظر،  بالمخلص  لها  والتنظير 
عنه  اإلجابة  وتكمن  مشروع،  تساؤل  بالفعل 

فيما يأتي.
و�لمخلّ�ص  �ل��خ��الق��ة  �ل��ف������ش��ى 

�لمنتظر
إن التنبؤات التراثية تقول إن القادم من 
الشرور  ال��زم��ان يحمل  وم��ن ح���وادث  األي���ام 
األم��ور  تتفاقم  حيث  وال��م��خ��اط��ر،  وال��ف��ت��ن 
سوءاً ويسود اإلحباط وتنقلب األوضاع ويغيب 
وانقساماً  فرقة  المسلمون  وي��زداد  العدل، 
وي��ن��ت��ش��ر ال��ظ��ل��م وت��ن��ه��ار ال��ق��ي��م وي��ض��ع��ف 
الفجور  أهل  ويظهر  الفساد،  ويسود  اإليمان 
وتشتد  وال���ب���دع،  وال��م��ن��ك��رات  وال��م��ع��اص��ي 

الصراعات والحروب بين المسلمين، 
الظلم  وهيمن  ال��ظ��الم  أطبق  إذا  حتى 
للخالص،  الناس  انتظار  وط��ال  وال��ج��ور، 
المنقذ  ظهر  البالء،  بهم  وطال  واستنجدوا 
المخّلص المنتظر الذي يمأل األرض عداًل، 

فينصر الحق ويعيد الحقوق ألصحابها وينتقم 
العالم  وينقذ  الشريعة  ويطبق  الظلمة  م��ن 
واألم���ان  األم���ن  ويحّقق  وال��ج��ور  الظلم  م��ن 
واالس��ت��ق��رار. وه���ذا األم���ر ي��ك��اد ي��ك��ون محل 
اتفاق بين المسلمين بكل طوائفهم، وكذلك 
أتباع األديان الثالثة والمذاهب األخرى على 
اختالف في التصورات وبعض التفاصيل. إال 
ان الغريب في األمر هو العمل بشكل مقصود 
لزيادة تلك الفوضى من أجل التمهيد لمجيء 

المخلص المنتظر.
)القوات  مجلة  نشرت   2006 ع��ام  ففي 
)ح��دود  بعنوان  مقاال  األمريكية(  المسلحة 
يتحدث   )Blood Borders( ال��دم( 
الخرائط  بيتر(عن  )رالف  المقال  كاتب  فيه 
تم  األمريكية  الدفاع  وزارة  قبل  من  المعدة 
األوسط  الشرق  حدود  إن  فيقول   , تسريبها 
الحالية كانت سببا لنزاعات مذهبية وعرقية 
ضمن الدولة الواحدة, أو بين دول المنطقة 
أخالقية  ال  م��م��ارس��ات  ذل��ك  ع��ن  نتج  حيث 
يقترح  لذلك  والدينية  القومية  األقليات  ضد 
يمكنها  ال  التي  القوميات  أو  المذاهب  فصل 
خاصة  دول��ة  وتأسيس  بعضها  م��ع  التعايش 
تحتاج  ه��ذه  التفكيك  إع���ادة  وإن  منها  لكل 
الشعوب  أن  أي  بالدماء  فاصلة  ح��دود  إل��ى 
هي  و  التفكيكية،  إل��ى  تصل  أن  إل��ي  تتقاتل 
الخالقة(  )الفوضى  الماسونية  الفكرة  نفس 
التي تقول عنها رايز: أن الدماء بين الشعوب 
المنتظر،  للمخلص  تهيء  ألنها  منه  الب��دّ 
تقوم  التي  اليهود،  عند  الدينية  الرؤية  وهي 
عودة  أردت��م  إذا  القائل  الشرط  أساس  على 
المسيح المخلص يجب التمهيد لمجيئه بنشر 
المفاسد والمظالم والفوضى وامتالء األرض 
بها وهذا ما ينفذ حرفيا تحت اسم )الفوضى 
الخالقة!( أي أنها مقصودة ومبرّرة في سبيل 
تحقيق اإلصالح، بعبارة أخرى كان البد من 
إعادة  ثم  ُكرهًا-  أو  -طوعاً  األوض��اع  بعثرة 
المنتظر.  المخلص  لمجيء  تمهيداً  ترتيبها 
الجهات  هوية  ب��وض��وح  يبين  المنطق  وه��ذا 
التي تقف وراء ظهور التيارات السلوكية التي 

االخالقي  واإلن��ح��راف  الفساد  نشر  تحاول 
فهي تعتمد على تغيير المجتمعات من خالل 
بذريعة  وم��وج��ه��ة،  ع��ارم��ة  سلوكية  ف��وض��ى 
التعجيل لظهور المهدي المنتظر، وهذا يعني 
دولي  نظام  من  جزء  هي  الفوضى  تلك  أن   
جديد تتعولم فيه السياسات والحضارات بل 

حتى المعتقدات. 
لر�شدنا وقفة لبد منها:

�لعدل  يرتكز  �أن  يمكن  هل 
�أن  يمكن  وهــل  ظــلــم؟  على 
ي�صتند �ل�صدق على �لكذب؟ وهل 
غير  �لفو�صى  تنتج  �أن  يمكن 
يطيع  �ن  لعاقل  وهل  �لهدم؟ 
حيث  من  وتعالى  �صبحانه  �هلل 
�أن  يوما  �صمعتم  وهل  يع�صى؟ 
�لحق يحتاج للباطل كي يظهره؟ 
�لتي ل تلتقي  �لمتناق�صات  �إنها 
ال بالمعنى  ول تن�صجم ول تتو�فق، 
اللفظي، وال بالواقع اإلجرائي على اإلطالق 
ومن هنا فإن الفوضى ال يمكن أن تكون خالقة 
أو ب��ن��اءة ف��ي ي��وم م��ن األي���ام، بقدر م��ا هي 
تنتجه  لما  المقاييس،  بكل  ومدمرة  هدامة 
التحتية  للبنى  وتحطيم  وخ��راب  تدمير  من 
واالجتماعية  الدينية  االصعدة  جميع  وعلى 
بمعول   ، االق��ت��ص��ادي��ة  وح��ت��ى  وال��س��ي��اس��ي��ة 
ويخططون  ح��ث��ي��ث،  بشكل  ي��س��ع��ون  ال��ذي��ن 
أجل  م��ن  الفوضى  ه��ذه  لخلق  خبيث  بشكل 
تحقيق أهدافهم االستراتيجية، والتي اهمها 
ضرب االديان من داخلها وتشويه معتقداتها 
ومن  جهة  م��ن  ه��ذا  بها  أتباعها  وتشكيك 
جهة أخرى فإن المخلص المنتظر في جميع 
وبمراجعة  السماوية،  السيما  المعتقدات 
يؤكد  نجده  بذلك  المتعلقة  للنصوص  بسيطة 
على ضرورة البر والصالح والعمل على نشر 
الفضيلة تمهيدا لظهوره مما يعني أن ما تقدم 
النصوص  في  له  شرعية  وال  الحقيقة  أع��اله 
إلحادية  وممارسات  أفكار  هي  وإنما  الدينية 
الظلم  تقبح  التي  اإلنسانية  الفطرة  تنافي 

والفساد وتستحسن العدل والصالح.

الرصد المهدوي4

�لفو�صى قبل ظهور �ملخّل�ص �ملنتظر بني خاّلقة وهّد�مة
�شفح��ة �لر�ش��د �لمه��دوي تهت��م بت�ثيق ون�شر كل ما يتعل��ق بالق�شية �لمهدوية من �أخب��ار وم��ش�عات في �لم��ق��ع �للكترونية و�لمنتديات و�لقن����ت �لف�شائية و�ل�شح��ف و�لمجالت و�لإذ�عات رصدنا

وتق�يمه��ا ورد �ل�شبه��ات �لت��ي فيه��ا �إن كانت تتطلب ذلك خ�ش��ش��ا �لم��ش�عات �لمنق�لة من �لم��ق��ع �لمخالفة للق�شية �لمهدوية بهدف �إط��الع �لقارئ على ما يدور في تل��ك �لم��قع وو�شائل �لإعالم 
�لمقروءة و�لم�شم�عة و�لمرئية  وكذلك تحديد �ليجابيات و�ل�شلبيات في كيفية تناول �لق�شية �لمهدوية في تلك �ل��شائل و�لت���شل معها في �شبيل تط�ير �ليجابيات ومعالجة �ل�شلبيات. رصدنا

هيئة �لتحرير 

�إن �لفو�صى �خلالقة هي تطبيق من تطبيقات نظرية �ملوؤ�مرة ولكن لبد من �للتفات 
�إىل �أمر مهم، وهو �أنَّه من �لق�صور �لفكري، و�لنحر�ف �ملنهجي �لقول باأنَّ �لفو�صى 
تنت�صر فيه  �لذي  �صببها �ملجتمعات �ملعادية لها فقط؛ بل �ملجتمع  يف جمتمع ما 
ة،  تلك �لفو�صى �أي�صا يتحمل �مل�صوؤولية ؛ ويرجع ذلك ل�صعف �لعقيدة، وق�صور �لهمَّ

ة �لإر�دة لتغيري ما يف �لنفو�ص ودونيَّ

�أن �لدماء بني �ل�صعوب لبّد منها لأنها تهيء للمخل�ص �ملنتظر، وهي �لروؤية �لدينية 
عند �ليهود، �لتي تقوم على �أ�صا�ص �ل�صرط �لقائل �إذ� �أردمت عودة �مل�صيح �ملخل�ص 
يجب �لتمهيد ملجيئه بن�صر �ملفا�صد و�ملظامل و�لفو�صى و�متالء �لأر�ص بها وهذ� ما 

ينفذ حرفيا حتت ��صم )�لفو�صى �خلالقة!( 



5 التمهيد المهدوي

�لتاأ�شي�ص و�لت�شمية:
قامت الدولة العيونية في البحرين، في النصف األخير 
من القرن الخامس الهجري، وقد س����ميت بهذا االسم نسبة 
لمؤسس����ها األمي����ر عبد اهلل بن عل����ي بن محمد ب����ن ابراهيم 
العيون����ي، ال����ذي وح����د معظ����م ب����الد البحرين )االحس����اء، 

والقطيف، وجزيرة أوال( تحت حكمه.
من هم �لعي�ني�ن؟

ينتسب العيونيون آلل ابراهيم بن عبد القيس بن ربيعة، 
وموضع نش����أتهم في مكان يس����مى ب� )العيون( على بعد 32كم 
ش����مالي مدين����ة الهف����وف، أو أن العي����ون هو حي ف����ي مدينة 

المبرز في االحساء.
حكم العيونيون منطقة اإلحس����اء والقطيف والبحرين، 
م����ا بي����ن القرني����ن الخام����س والس����ابع الهجريي����ن )الحادي 
عش����ر والثالث عش����ر الميالديين( وذلك بعدما أسقطوا دولة 
القرامطة. وعل����ى هذا تبلغ مدة حكمه����م 165عامًا، أي انها 

مدة قاربت القرنين.
�لدولة �لعي�نية / �لحدود و�لنت�شار:

إن ح����دود اقليم الدولة العيونية الحقيقية والطبيعية هي 
البحرين التي كانت تمتد من )كاظمة( شمال شرقي الجزيرة 
العربية )الكويت حاليًا( إلى بالد )العروض( التي تشتمل على 
االطراف الصحراوي����ة المحاذية لقطر، وإن كانت مراكزها 

الرئيسة هي هجر )اإلحساء( وجزيرة أوال والقطيف.
ت�شيع �لدولة �لعي�نية و��شتقاللها �ل�شيا�شي:

إن الحقيق����ة الت����ي ال مراء فيها هي ان س����الطين الدولة 
العيوني����ة، وبخاص����ة خالل فترة حكم )الحس����ن بن عبد اهلل 
العيون����ي(، كانت منطقة نفوذهم تتمتع باالس����تقالل، ومما 
يدل على ذلك هو أن نقودها خلت من اسم الخليفة العباسي، 
خالف����اً لما جرت عليه وما تق����وم به الدويالت آنذاك، كدولة 
األغالب����ة والدولة الحمدانية واالخش����يدية، بل ان األمر أكثر 
من ذلك حيث انهم نقش����وا الى جانب الش����هادتين الش����هادة 
الثالثة )أش����هد ان علياً ولي اهلل( وهذا دليل قاطع على اعالن 

الدولة العيونية استقاللها التام فكراً وسياسة.
من �نجاز�ت ون�شاطات دولة �لعي�نيين:

السياس����ي  الدول����ة باالس����تقرار  بع����د أن تمتع����ت ه����ذه 
واالجتماع����ي، توف����ر له����ا ان تق����وم لمواطنيه����ا باالنجازات 

التالية:
تأمي����ن طرق الحج والتجارة في أغلب مراحلها،   .1
وق����د در عليه����ا ذل����ك أرباح����اً مجزية، وس����اهم في اش����اعة 

االستقرار. واالنتعاش االقتصادي، والحياة المدنية.
قام����ت الدول����ة العيونية بس����ك النق����ود الخاصة   .2
به����ا، وكانت تلك النق����ود تحمل ش����عارها ومالمحها، وهذا 

له دالالت مهمة، الن س����ك النق����ود ال يحدث إال تحت ظروف 
خاصة تتمتع بها الدولة بعد توس����ع حركتها التجارية ونش����اط 
األسواق والتبادل التجاري فيها وكذلك يدل على ان المشرف 
عليه����ا رجال ذوي خبرة في اختيار الخطوط العربية، ودراية 
بالنحو العربي، وخبرة حرفية في س����ك العمالت وصناعتها. 
وهذه عبقرية ال تكون اال نتائج وثمرات دولة مستقرة متطورة.
دع����وا النظمة تع����زز اعرافاً يعتمده����ا المنتجون   .3
كالمزارعي����ن، والحرفيي����ن والتجار الذي����ن يقومون بعمليات 

التصدير واالستيراد 

االهتمام بالجانب الديني وذلك من خالل النقد   .4
ال����ذي وجه للدولة القرمطية ف����ي الجانب الديني وخاصة من 
قبل العيونيين أنفس����هم، وعلى لسان شعرائهم، فقد عمدت 
الدول����ة العيونية إلى االهتمام بالناحية الدينية، ونش����ر مبدأ 
التس����امح الديني والحرية العقدية، فقد اعادت بناء مساجد 

اهل السنة والجماعة التي هدمها القرامطة.
إن����ه رغم غي����اب المعلوم����ات عن المتتب����ع، فإن   .5
هن����اك نقطة ضروري����ة البد أنها م����ن المؤش����رات على وجود 
حركة علمية وأدبية، ومن ذلك العبقرية الشعرية التي تحلى 
به����ا )ابن المقرب العيوني(، الذي ول����د وترعرع في احضان 

الدولة العيونية.
فبع����د االنتص����ار الكبي����ر ال����ذي حققه عب����د اهلل بن علي 
العيون����ي على القائ����د الس����لجوقي )البقوش(، وقتل����ه وابعاد 
خط����ره وجيش����ه عن االحس����اء قال اب����ن المقرب ذاك����راً هذه 

الواقعة:
والشركسية اذ جاءت تطالبنا        

 دم البقوش وفينا تقسم القسما
كما قال ايضا 

ضربنا وجوه الشركسية دون�ه         
 واقفاءها بالسي����ف حتى تث��لما
وعندم����ا ه����زم عبد اهلل بن علي جي����ش زكريا بن عياش 

واستولى منه على جزيرة اوال قال ابن المقرب:
فراح يطرد طرد الوحش ليس يرى       

حبل السالم��ة اال الس��وط والقدم��ا 
فانصاع نح���و أوال يبت���غي عص��م�اً     

 اذ لم يجد في نواحي الخط معتصما
فاقحم البحر منّ����ا خل��ف��ه ملك      

مازال مذ كان لالهوال مقتحما
فحاز ملك أوال بعدم���ا ت���رك 

الع���كروت بالسي��ف للبوغاء ملتزم����ا
فصار ملك ابن عياش وملك ابي

 البهلول مع ملكنا عقداً لنا نظم����ا   
من ذا يقاس بعبد اهلل يوم وغى     

في بأسه أو يباري جوده كرم�����ا
6. اهتم����ت الدولة العيونية بمس����ألة المس����اجد وتحفيظ 
القرآن فيه����ا وال ريب ان هذا االهتمام يعكس صورة المجتمع 
المتحض����ر الذي يعط����ي الدي����ن والقيم واالخ����الق حقها من 

االحترام. 
بع�ص �لحكام �لعي�نين:

تعاقب عل����ى إدارة الدولة العيونية ح����كام كثيرون ابتداء 

من تأسيسها حتى االضمحالل، ومنهم:
1. عبد اهلل بن علي العيوني )1107-1074(.

2. الفضل بن عبد اهلل )1119-1107(.
3. ابو سنان محمد بن الفضل )1137-1119(.

4. الحسين بن عبد اهلل )1147-1137(.
-11471 5

.)1154
6. هجرس بن محمد بن عبد اهلل )1155-1154(.

-11551 7
.)1173

 .8
بن  علي 

الحسين بن عبد اهلل )1177-1173(.
9. )الزير( الحس����ن بن الحس����ين بن الفضل 

بن عبد اهلل )1180-1177(.
10. محمد بن ابي الحس����ين أحمد بن محمد 

بن الفضل بن عبد اهلل )1181-1180(.
11. مس����يب ب����ن الفضل بن عب����د اهلل )1181-

.)1181
12. عماد الدين محمد بن مس����عود بن احمد 

بن ابي الحسين احمد )1239-1229(.
13. الحس����ن بن ش����كر بن علي ب����ن عبد اهلل 

.)1184-1181(
14. عبد اهلل بن منصور بن علي بن عبد اهلل 

.)1191-1184(
15. محمد بن ابي الحس����ين احمد بن محمد 

بن الفضل بن عبد اهلل )1209-1191(.
16. غرير بن الحس����ن بن ش����كر ب����ن علي بن 

عبد اهلل )1209-1209(.
17. الفضل بن محمد بن أبي الحس����ين أحمد 

.)1219-1209(
18. مق����دم بن ماج����د بن أبي الحس����ين أحم����د )1219-

.)1220
19. فاضل بن معن بن جعفر بن الفضل )1223-1220(.
20. عم����اد الدي����ن محمد بن مس����عود بن أحم����د بن أبي 

الحسين أحمد )1226-1223(.
21. منص����ور بن علي ب����ن محمد بن أبي الحس����ين أحمد 

.)1229-1226(
22. عم����اد الدي����ن محمد بن مس����عود بن أحم����د بن أبي 

الحسين أحمد )1239-1229(.
وف����ي عه����ده أضمحلت ه����ذه الدولة وس����قطت مأس����وف 
عليه����ا، بع����د ان تجاذبتها األخط����ار الخارجي����ة والخالفات 

الداخلية.
ختام �لق�ل:

ت����دل المؤش����رات عل����ى ان العيونيين قد بن����وا دولة تميل 
إل����ى االهتمام بالدين وحريصة على التمس����ك به، وهي دولة 
بمواصف����ات مدينة قياس����اً للحقبة الزمنية الت����ي كانوا فيها، 

القواني����ن،  ش����رّعوا  فق����د 
وس����نّوا األنظمة المدنية التي 
االجتماعية.  العالقات  تنظم 
التجاري����ة،  والحرك����ة 
والعالقات مع الدول، وتقوى 
أس����س المج����اورة، ولم تكن 
دولتهم بدائية، تدار بنظام 

الحكم البدائي القبلي. 

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

�لدولة �لعيونية دولة �صيعية مدنية بفكر متمّيز

برناديت كاهل - م�شيحية - بريطانية 
ول����دت )برناديت( في بريطانيا، وأكملت دراس����تها هناك، فهي 

حاصلة على شهادة عالية في دراستها الجامعية. 
نش����أت في أسرة مس����يحية، ثمّ تعرّفت على اإلس����الم عن طريق 
أح����د المبلّغي����ن، فلفت اإلس����الم انتباهه����ا، فدفعها ه����ذا األمر إلى 

البحث، والقراءة.
في رحاب القرآن:

ق����رأت )برنادي����ت( الق����رآن الكري����م بدّق����ة وتأمّ����ل، وتدبّرت في 
مضامينه، فوجدته كتاب هداية وإرش����اد، وكتاباً يأخذ بيد اإلنس����ان 

إلى الحياة الطيّبة.
ث����مّ توجّهت إل����ى قراءة كت����ب أحاديث أه����ل البي����تK فتفتّحت 
آفاقه����ا الفكرية على معلومات جديدة أنارت قلبها، ومنحتها البصيرة 

والهداية.
:Pاإلعجاب بشخصية فاطمة الزهراء

تعرّف����ت )برنادي����ت( خ����الل دراس����تها للتاري����خ اإلس����المي عل����ى 
ش����خصية فاطمة الزهراء بنت رس����ول اهللN، فتأّثرت بش����خصيتها 

وإيمانه����ا  وتقواه����ا  وزهده����ا 
وتصرّفاته����ا  س����لوكها  وكيفي����ة 

ومنهجيّة تعاملها مع اآلخرين.
أعلن����ت  عندم����ا  وله����ذا 
اس����تبصارها،  )برنادي����ت( 
)فاطم����ة(،  نفس����ها  وس����مّت 
ليذّكره����ا هذا االس����م بس����يّدة 
ويك����ون  العالمي����ن،  نس����اء 

ه����ذا التذكار س����بباً يدفعها الس����تذكار المعان����ي المعنوي����ة والمفاهيم 
الروحاني����ة، ويدعوها دائماً إلى التمسّ����ك باألعمال الت����ي تقرّبها إلى 

اهلل تعالى.
تش����كر )برناديت( ربّه����ا دائماً أن عرّفها عل����ى حججه في األرض 
بعد رسول اهللN، ويسّر لها سبيل التمسّك بالثقلين كتاب اهلل وعترة 

الرسولN، لتعصم بذلك نفسها من الضالل والضياع واالنحراف.

�مل�صتب�صرون
نافدة نطل من خاللها على حياة �فر�د عرفو� �لحق فانحازو� �ليه فب�صرهم �هلل دينه فكانو� من �لم�صتب�صرين في �لدنيا ومن 

�لفائزين في  �لخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ��صر�ر تحولهم 

املسجد اجلامع ويقع بقرية البطاليه فهناك من يرجعه الى الدوله العيونيه 

العملة في عهد الدولة العيونية في البحرين

بساتني االحساء

�إن حــدود �قليم �لدولة �لعيونيــة �لحقيقية و�لطبيعية هي �لبحرين �لتي 
كانــت تمتد من )كاظمة( �صمال �صرقي �لجزيرة �لعربية )�لكويت حالياً( �إلى 
بــالد )�لعرو�ص( �لتي ت�صتمل على �لطــر�ف �ل�صحر�وية �لمحاذية لقطر، 

و�إن كانت مر�كزها �لرئي�صة هي هجر )�لإح�صاء( وجزيرة �أو�ل و�لقطيف.

 �هتمت �لدولة �لعيونية بم�صاألة �لم�صاجد وتحفيظ �لقر�آن فيها ول 
ريب �ن هذ� �لهتمام يعك�ص �صورة �لمجتمع �لمتح�صر �لذي يعطي 

�لدين و�لقيم و�لخالق حقها من �لحتر�م. 



 :Nقال: قال رسول اهلل ،Q2 _ عن أبي سعيد رفعه، عن أبي جعفر
القائم  آخرهم  نجباء، محدّثون، مفهَّمون،  نقيبًا،  اثنا عشر  ولدي  )من 

بالحقّ يمألها عدالً كما ملئت جورًا(.
�لنقطة �لثانية: �لرتباط �لت�شريعي:

 ،Qونعني به العالقة الش���رعية بين المكلَّف وبين اإلمام المهدي
وم���ن أي���ن يحصّل المكلَّ���ف على حكمه الش���رعي خالل مس���يرة حياته 

الفردية واالجتماعية أو العبادية والمعامالتية.
إذ هن���اك دعاوى من ش���ّذاذ الن���اس إلى أنَّ اإلنس���ان المرتبط مع 
اإلمام المهديQ يمكن أن يأخذ أحكامه الشرعية منه مباشرًة، وهذه 
الش���بهة يراد منها تضييع الدين، ومن خالله ضياع اإلنسان المكلَّف، 
 Qإذ بعد انته���اء الغيبة الصغرى وانقطاع النيابة الخاصّة حوَّل اإلمام

الرجوع ف���ي أمور الدنيا والدين إلى فقهاء األمّ���ة ومراجعها، كما جاء 
في التوقيع الش���ريف: )وأمَّ���ا الحوادث الواقعة فارجع���وا فيها إلى رواة 

حديثنا فإنَّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اهلل عليهم(.
بل لقد أسَّ���س أه���ل البيتK للرج���وع إلى الفقهاء م���ن قبل ذلك 
حفاظ���اً عل���ى دين الن���اس ورعايًة لش���ؤون األمّ���ة، فقد ج���اء الحديث 

الشريف عن العسكريQ: )من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً 
لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلّدوه...(.

�لنقطة �لثالثة: �لرتباط �لعاطفي:
يتمثَّل ه���ذا المحور في إيجاد العامل الروحي والمعنوي للعالقة مع 
اإلمام المهديQ عند اإلنس���ان المنتظِر، كيف يزيد من ش���علة الحبّ 
وال���والء ل���هQ؟ كيف يستش���عر وجوده المق���دَّس في ليله ونه���اره؟ هنا 
يتس���ائل كّل منّا _ نح���ن المنتظِرون _ كم هو غافل عن مواله وس���يّده؟ 
أت���رى ه���ل يذكره بش���كل يومي، أس���بوعي، ش���هري؟ وما ه���ي نوعية 
الذك���رى؟ هل هي ذكرى عابرة ودعاء لقلقة لس���ان أم هو تعبير صادق 
يحك���ي عن ألم القلب ولوعة الف���ؤاد ودمعة العين؟ في مثل هذه األجواء 
الروحي���ة ينبغي أن يستش���عر المنتظِر كّل آالم اإلمامQ ويس���توحي كّل 

رغباته حتَّى يكون س���ابقاً إلى إرادته بعد أن كان ممتثاًل ألوامره، وهي 
مرتب���ة عالية للمنتظِ���ر تجعله عارف���اً بمكنون رغبات س���يّده وما يريده 
مواله، فيبادر إلى تنفيذ رغبته ومراده قبل التفوّه به وقبل أن يأمر به.

وهن���ا يكون اختالف رتب المنتظِرين بش���كل جلي واضح، وإن كان 
االختالف حاصاًل أيضاً في النقطة األولى، ألنَّ العالقة العقدية أيضاً 
ذات مرات���ب، والمعرفة العلمي���ة بحقائق أهل البي���ت واإلمام المهدي
K تختل���ف باخت���الف المقامات العلمي���ة لإلنس���ان المنتظِر، ولكن 
ال���ذي يتجلّ���ى واضحاً للعي���ان هو مراتب ق���رب المنتظِ���ر العاطفي من 
المول���ى صاحب العص���ر والزمانQ، فت���رى البعض ال يح���سّ بوجود 
اإلمامQ ورقابته عليه وألمه وحرقته على شيعته، وترى البعض عكس 
ذل���ك تماماً ال يرقى له جفن وال يهدأ له ب���ال، فهو متواصل الذكر ليله 

مع نهاره وفي س���عادته وش���قائه، وهذا ما عُبّر عنه ف���ي الرواية )نفس 
المهم���وم لن���ا المغتمّ لظلمنا تس���بيح، وهمّ���ه ألمرنا عب���ادة، وكتمانه 

لسرّنا جهاد في سبيل اهلل(.
ويمكن إجمال محاور النقطة الثالثة بما يلي:

1 _ االرتباط الذكري )اللساني(.

2 _ االرتباط العملي )الفعلي(.
3 _ االرتب���اط القلبي وهو ما عُبّر عنه ف���ي بعض الروايات بالذكر 
الخفي، )وآنس���نا بالذكر الخفي، واس���تعملنا بالعمل الزكي والس���عي 

المرضي(.
وختامًا نق�ل: إذا تحقَّق لإلنس���ان المنتظِر هذه األنواع الثالثة 
م���ن االرتباط كان مس���تحّقاً ألن يك���ون منتظِراً حّق���ًا، فاإلمام ال يريد 
ارتباطاً عاطفياً أجوفاً بدون أن يكون مدعوماً بالدليل والبرهان العقلي 
والنقلي على صحَّة المس���ير وس���المة المعتقد، ودون أن يجسّ���د ذلك 
بنحو عملي في مس���يرته الفقهية والش���رعية باتّباع من ُامرنا باتّباعهم 
ف���ي عصر الغيب���ة وهم الفقه���اء الع���دول، أمناء أه���ل البيتK على 

تراثهم وعلمهم.

من �أمثلة �لتحفيز �لم��ش�عي:
الهدي���ة المهدوية: فالهدية بصورة عامة هي من األمور المهمة   -
في العالقات اإلنس���انية، حيث ورد عن النب���يN )تهادوا تحابوا، تهادوا 
فانه���ا تذه���ب بالضغائ���ن(.  وورد فيه���ا في الهدي���ة أن )قيد الملل تكس���ره 

الهدية( والهدية مادية أو معنوية.
يقول علماء التربية إن الهدي���ة يجب أال تكون بعنوان المقايضة بمعنى 
أن تقول لطفلك إذا فعلت واجبك سأعطيك كذا، فإن مثل هذه الهدية لها 
ضرر مس���تقبلي، وهو أن تعوّد الطفل على العمل وقتما تكون هناك هدية، 
وهذا أمر الينبغي بناء ش���خصية الطفل عليه وإنم���ا يجب أن تعطيه الهدية 

في أي وقت وفي أية حال.
والهدية المادي���ة المهدوية هي كأن تكون كتاباً قصة أو لعبة مهدوية أو 
البتوب يح���وي معلومات مهدوية ويربى على االنتظ���ار، أو زيارة إلى بعض 

معارض الكتب واأللعاب. 

وأم���ا الهدي���ة المعنوي���ة: فهي الكلم���ة المش���جعة، فالطف���ل يحب أن 
يش���جع، وهو يحب أن يمت���دح  كثيرا وخصوصا بالكلم���ات المهدوية، لكي 
تنم���ي عنده الجانب المه���دوي مثال، أو أن تأخذه إلى جلس���ة أو زيارة إلى 
أصدق���اء مهدويي���ن، وتجعل له أصدق���اء منتظرين صغ���ارًا، ومن األمور 
المهم���ة أيضاً الدعاء له بأن يك���ون منتظرا إلمامهQ، والموعظة بش���كل 
ع���ام أو بش���كل خاص وخصوص���ا إذا كان معها قصة مهدوي���ة، أو أي عمل 

خير تبني به شخصيته.
�ش��بط للهدية ومنها: 

* ان تقدم الهدية المناس���بة للواقع وللهدف المراد ومن أجله قدمت 

الهدية ترافقها عبارة مهدوية تتفق والهدف.
* الهدية التفرض، ألن كل فرض غير محبب للطفل فيجب أن تعرف 

ما يحب، وأن تجعل هديته مفاجأة وجميلة. 
* عندم���ا تقدم هدية مالية، فعليك أن تعرف ماذا سيش���تري طفلك 

بهذا المال أو أن تذهب معه لتشتري له الهدية المناسبة بدون فرضها.
* يج���ب أن التعلمه أن الهدية فق���ط هي الهدية المادية بل ماذا تعني 

أيضاً. 
* ان ال يتكلم األب بكالم شديد عند شرائه هدية  لطفله فهذا يجعل 

من الهدية عنده شيئا مكروها.
* تكليف الطفل بالمس���ؤوليات الصغيرة والبس���يطة مثل حفظ نش���يد 
مه���دوي أو حدي���ث مهدوي أو آيات تخ���ص اإلمامQ ومن ث���م قراءتها في 

المدرسة أو في جلسات بيتية أو مع األطفال اآلخرين لمناسبة الهدية. 

* حت���ى تعرفه ب���أن إمامه موجود، تبلغه في أوق���ات معينة أن اإلمام
Q يسلم على األطفال الذين يهتمون بأمور إمامهم أو بأمور المنتظرين أو 

يقدمون أي شيء فيه خير للناس.
ه���ذه المحف���زات وربما هناك الكثير منها، لو ق���ام بها األب بها لكان 
بها تحفي���ز كبير للطفل لكي يكون بذرة منتجة وش���جرة مثمرة وربما يكون 
هذا الطفل ممن يحضرون قيام اإلمامQ فيكون فعال من أنصاره، فيفوز 
األب المرب���ي باألج���ر الكبير وهو أنه قد أعدّ قائ���داً أو جندياً يقوم بنصرة 

.Qاإلمام

والوجه الثاني : وهو أنه يحتمل اْن يكون انزاله مدة لدنو أجله ال لقتال 
الدجال، النّه ال ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في الس���ماء لكن أمره 
يج���ري على ما قال���ه اهلل تعال���ى : )مِنْها خَلَْقناُك���مْ وَ فيها نُعيدُُك���مْ وَ مِنْها 
نُخِْرجُُكمْ تارًَة ُأخْرى( . فينزل اهلل تعالى ليقبره في األرض مدة يراها فيها 
من يقرب منه ويس���مع به من نأى عنه، ثم يقبض���ه فيتولى المؤمنون أمره 
ويصل���ون علي���ه ويدفن حيث دفن األنبي���اء التي أمه مريم من نس���لهم وهي 
األرض المقدس���ة، فينش���ر إذا نشر معهم، فهذا س���بب إنزاله، غير أنه 

يتفق في تلك األيام من بلوغ الدجال باب لد.
هذا ما وردت به األخبار فإذا اتفق ذلك وكان الدجال قد بلغ من فتنته 
إن ادّع���ى الربوبي���ة ولم ينتصب لقتاله أحد م���ن المؤمنين لقتلهم كان أحق 
بالتوجي���ه إلي���ه ويجري قتله عل���ى يديه اذ كان ممن اصطفاه اهلل لرس���الته 

وأنزل عليه كتابه وجعله وأمه آية فعلى هذه الوجه يكون األمر بإنزاله ال أنّه 
ينزل لقتال الدجال قصداً.

والوجه الثالث: أنّه وجد في اإلنجيل أمة محمدN حسب ما قال وقول 
ِنْجيِل( فدعا اهلل  الحق س���بحانه : )ذلِ���كَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُ���مْ فِي اإلإْ
عزوج���ل أن يجعله من امة محمدN، فاس���تجاب اهلل تعالى دعاءه ورفعه 
إلى الس���ماء إلى أن ينزله آخر الزمان مجدداً لما درس من دين اإلس���الم 

دين محمدN فوافق خروج الدجال فيقتله.
وال بدّ على هذا أْن يقال : إن قتاله للدجال يجوز أن يكون من حيث أنه 
إذا حصل بين ظهراني الناس وهم مفتونون قد عم فرض الجهاد أعيانهم 
وهو أحدهم، لزمه من هذا الفرض ما يلزم غيره، فذلك يقوم به، وذلك 

داخل في أتباع نبينا محمدN. وباهلل التوفيق.

األول: مصادر هذه الشبهة.
الثاني: أين هي الحقيقة في هذه القضية؟

الثالث: ماذا يفعل المهديQ الذي يعتقد به الوهابية عندما يخرج؟
الرابع: لماذا اإلكثار من الحديث بهذا الشكل عن الشيعة ومعتقداتهم 

في هذا الزمان؟
�لمح�ر �لأول:

توج���د مجموعة من الروايات تنص على أن المهديQ عندما يخرج 
س���يواجه مجموعة من الذين يس���مون أنفس���هم بالمس���لمين ال يخضعون 
لميزان من عقل أو حكمة أو دراية وال يتمس���كون بمنهج أو طريقة يتم من 
خاللها التح���اور معهم, فالبد للمهديQ حينئذ من خيارين، األول أن 
يترك هؤالء وما يعتق���دون وأن يفعلوا ما يحلو لهم دون أي رادع, والخيار 
الثاني أن يقاتلهم بعد أن فش���لت جميع س���بل الحوار معهم و هذا المنهج 
الذي يتبعه المهدي مع هؤالء هو منهج عقالئي ش���رعي، فإذا ذهبنا إلى 
س���نن العقالء التي يتعاملون بها ولنضرب مثاال نعيش���ه ف���ي أزماننا هذه 
ونح���ن نعيش حال���ة الغليان عند الكثير من الش���عوب العربي���ة فإن أول ما 
يلجئون إليه هو طريقة س���لمية وحوار عقالئي فإذا ما فش���لت هذه الطرق 
ف���ي اخذ الح���ق وإزاحة الظلمة من عروش���هم فانه يصار إل���ى منهج آخر 
وهو القوة والس���الح, فالعقالء يتعاملون بهذه الكيفية وحتى في عقر دار 
الوهابي���ة م���ع أنهم يس���وقون لذلك ف���ي إعالمهم إال انن���ا ال نجدهم على 
الواقع يتعاملون معه فتش���اهد الفت���اوى والتصريحات من هنا ومن هناك 

التي تنص على إقصاء اآلخر إبتداء بالسالح.
اما على وفق ما س���ارت عليه الش���رائع فإننا نجد أن ما قام به النبي 
األكرمN هو عين ما س���يقوم به المهديQ إذ س���يعمد في بداية حركته 
كما عمد النبيN بان يكون هناك حوار س���لمي عقالئي يدعو من خالله 
الن���اس إل���ى اتباع المنه���ج الحق وطري���ق الهداية فإذا ما فش���ل في ذلك 
فان���ه س���يأخذ على عاتقه أن ينهض بالس���يف ليطه���ر األرض من األوثان 
والوثني���ة, والمه���ديQ كذلك س���يقوم به���ذا الفعل اذ سيرس���ل للناس 
وخصوص���ا في مكة من يخبرهم أن المهديQ قد خرج فإذا ما انصاعوا 
وأذعنوا فال ش���ك ان���ه ال حاجة لقتالهم ولكن إذا اس���تكبروا وعاندوا فال 
س���بيل إال أْن يضع الس���يف في رقابهم ليجتث أصول الظلم التي عشعشت 
ف���ي األرض وأزاحت بصيص االمل في الس���عادة والعدالة على مدى قرون 

متمادية.
فمنهج المه���دي ليس بدعا وليس مختصا به وإنما هو منهج ش���رعي 
وعقالئ���ي ث���م إنن���ا نس���أل الوهابية ع���ن تاري���خ دعوته���م وان كانت هذه 
المقارن���ة نظير من يق���ارن أمير المؤمنينQ بمعاوي���ة ويعتبر كاًل منهما 

متكافئين وهذا من أش���د ما يؤلم المؤمنين فإنه مجرد أن تطرح المقارنة 
بهذا الش���كل وهذه الكيفي���ة، فإنها ظلم ما بعده ظل���م ولكن مع ذلك إذا 
اقتضى اإلفه���ام والتفهيم للطرف اآلخر فاننا نقول لو قدر وقد قدر فعال 
للوهابية أن تمس���ك زمام األمور في الجزيرة فماذا فعلت وكم من الدماء 
س���فكت وأين مئ���ات اآلالف من الرق���اب التي قطعت وعلق���ت وكانت ثمنا 
إلقامة دولة الجماجم في بالد الحرمين حتى هتك الحرمان واس���تبيحت 
حرمتهم���ا ألجل أن يقام عرش يرى ه���ؤالء المتعصبون أنه منهج التوحيد 
وصفاء الدين، بينما هو في الحقيقة وعلى لس���ان علماء المسلمين منهج 
الش���رك والتجسيم وأش���د ما كدر صفو المس���لمين منذ أن بزغ لإلسالم 

صوت إلى يومنا هذا.
إذن فالمنه���ج ال���ذي يق���وم ب���ه المه���ديQ ه���و المنه���ج العقالئي 
الش���رعي، وق���د نصت عل���ى ذلك روايات يبقى ش���يء البّد م���ن اإللتفات 
إلي���ه، إن الروايات الت���ي ينقلها هؤالء من مصادر الش���يعة نجدها تنص 
وبشكل واضح، إّن حدود الحرب التي يشنها المهديQ من حيث الزمان 
والجغرافية محدودة جدا ونس���بة القتل مح���دودة جدا نعم, إّن أي حركة 
ته���دف لتحقيق االصالح وتواج���ه المعاندين فالبد أن تس���تخدم الحرب 
كأس���لوب يلجأ إليه بعد أن تس���تنفذ األس���اليب األخرى, وقد نصت جملة 
من الروايات على أّن المهديQ يبعث إلى أهل مكة من يخبرهم بخروجه 

ويحتج عليهم بما يثبت حقانيته.
وكذل���ك في غي���ر الرقع���ة الجغرافية التي تش���مل مك���ة والمدينة بل 
تن���ص بعض الروايات عل���ى أنه يعمد إلى صلح م���ع الجانب الغربي، كما 
عمد رس���ول اهللN مع أهل مك���ة, ومن يفعل ذلك بال ش���ك ليس راغبا 
في إقامة الحروب وس���فك الدماء، خصوصا بعد أن يحقق انتصاراته في 
ش���به الجزيرة العربية ومجمل البلدان اإلسالمية, إذن فهذا اتهام مفرغ 

عن الواقع وبعيد عن األدلة.
�لمح�ر �لثاني:

إذا س���ألنا أنفس���نا هذا الس���ؤال، وهو كيف نصل إل���ى الحقيقة في 
ه���ذه القضية، إنه البد لإلنس���ان الباح���ث عن الحقيقة أن يجهد نفس���ه 
في الوقوف على األدلة وينقب بين ثنايا الكتب ليصل إلى ش���اطيء األمان 
والحقيق���ة، إن هن���اك لغطا كبيرا وتشويش���ا متعمدا ح���ول قضية اإلمام 
المه���ديQ، واالس���باب كثيرة ج���دا وال نريد الخوض في���ه اآلن، ولكن 
ال���ذي س���يتبين ه���و أن الحقيقة هي غير م���ا يقول عنه ه���ؤالء، بل ان ما 
يعتق���دون في المهديQ من تصرفات وافعال حين ظهوره قد تكون اش���د 
صرامة من حيث الفعل الخارجي مما نعتقده نحن في المهديQ، وهذا 

ما سيأتي الحديث عنه في محور آخر.
إذن فالحقيقة وبش���كل واضح هي أّن هناك تشويش���اً متعمداً وس���وقاً 
للكالم بغير مس���تند، لتش���ويه الصورة وتزييف الحقيقة، والحقيقة هي 
ان المهديQ آلة الرحمة وهو الش���خص الذي ينش���ر العدل ويرفع الظلم 
باتفاق الطرفين، فمن يخرج لبس���ط يد القسط ويجتث اصول الظالمين 
ال يس���مى س���فاحا ويحمل آلة القتل، فهل يعقل ان يقال ان اهلل س���بحانه 
وتعالى عندما يبعث بالزالزل والكوارث على بعض البلدان التي تخرج عن 

االنصياع لألوامر اإللهية انه آلة قتل ويريد الدمار؟ 
ال يمكن لش���خص يحترم فكره ووجدان���ه ان يحكم بذلك ولكن هؤالء 
عندما يصلون إلى الحقيقة ويجدون انها ليست فيما يعتقدون وبعيدة عما 
يؤمنون يجحدونها ويصمونها بأبشع األوصاف ولكن واقعها على النقيض 

مما يقولون.
�لمح�ر �لثالث:

 Qاذا وجهنا الس���ؤال إل���ى الوهابية وقلنا لهم: م���اذا يفعل المهدي
الذي تؤمنون به عندما يخرج؟ فستأتيك األجوبة ومن اعلي المصادر التي 
يعتمدونه���ا ف���ي تمويل أفكارهم وعقائدهم: إن المهدي آلة القتل وس���فك 
الدماء وانه سيقتل العرب بل انه ال يوجد في صف المهديQ من العرب 
حتى بنس���بة 1%, فالعرب اليوم على اقل تقدير يشكلون ما يفوق ال� 300 
مليون نس���مة، وعندما تتحدث األخبار عن ان القليل من العرب يلتحقون 
بالمهدي وال يتجاوز عددهم بضع آالف فإننا نسأل أنفسنا أين هذا العدد 
الهائ���ل من العرب والذي هو في ازدياد من نصرتهم للمهديQ، والكون 
ف���ي صفه وتحت رايته, فهذه أم ش���ريك، ينقل عنه���ا جابر بن عبد اهلل 
األنص���اري _كما يروي صحيح مس���لم_ في الجزء الثام���ن ص207 إنها 
س���معت النبيN يقول: ليف���رّن الناس من الدجال ف���ي الجبال قالت: يا 
رس���ول اهلل فاين الع���رب يومئذ قال ه���م قليل, فاين ه���ذه الماليين من 
العرب ياتي���ك الجواب )كما رواه احمد ومس���لم والترمذي( إنهم في بيت 
المق���دس وماذا يفعل الع���رب في بيت المقدس وهم يعلم���ون أن المهدي 

يخ���رج من مك���ة اليس أن الدجال يخ���رج هناك وهل يعق���ل ان كل العرب 
يكون���ون أنصاراً للدجال، اذا كانت األحاديث تدل على ذلك وتنص عليها 
الصح���اح كصحي���ح البخاري ومس���لم وغيره فالبد ان يؤم���ن هؤالء بأنهم 
اتب���اع الدجال، اذ تصفهم الروايات بأنه���م قليلون وأنه ال يبقى منهم إال 
بضع���ة آالف وان جلهم ف���ي بيت المقدس وان هناك حالة اس���تغراب من 
دور الع���رب وانحس���ار وجودهم في المكان الذي يعلم���ون جيدا انه موضع 

خروج المهدي. 
إذن فاألخب���ار تنص على ان اغلب العرب ليس���وا من أنصار المهدي
Q، ول���و كانوا من أنصاره لكان���وا متواجدين في المكان الذي يخرج فيه 
ال انه���م يتواجدون في المكان الذي يوجد فيه اعداء المهديQ كالدجال 

وغيره.
إذن الحقيقة تقول ان آلة القتل عقيدة لهم ال عقيدة لنا, فهم عندما 
وجدوا أنفس���هم أتباعا للدجال اإلرهابي األول ف���ي العقيدة التيمية، وما 
يمثل���ه هذا االعتقاد لهم من إحراج أم���ام جمهورهم حاولوا التغطية على 
ذلك بنعت الش���يعة وعقيدتهم في المهدي بانها عقيدة القتل واإلرهاب, 

فواقع الحال إنما هذا االتهام ألجل التغطية على ما يؤمنون به من اعتقاد 
وما يخب���ؤون من نصرة للدجال وفرار م���ن أرض الحرمين وااللتجاء إلى 

دار اليهود ومسكن حلفائهم.
�لمح�ر �لر�بع:

�إننا نجد �أن �لإكثار من �لحديث و�إبر�ز �لتهم ب�صكل 
ملفت في هذ� �لزمان تجاه �لت�صيع وعقائده حتى �صار 
�لعن�صر �ل�صائد و�لجو �لغالب في منطقتنا وذ�ك �لجو 
�لم�صحــون و�لموبوء بالحمى �لطائفية، فقد �أ�صحت 
جملة من �لف�صائيات، وهي في �زدياد ل هم لها ول 
�صغل �إل كيل �لتهامــات لل�صيعة وعقائدهم و�لإفتاء 
بخروجهم عــن �لإ�صالم وتكفيرهــم و�لحكم بار�قة 
دمائهــم و�صبي ن�صائهم و�ل�صتيالء على �أمو�لهم، 
و�لق�صيــة لي�صــت بخافيــة علــى �أحــد، فالف�صائيات 
تجاهر بفتــاوى من يقولون �إن �ل�صيعــة كفار ويجب 
�ر�قــة دمائهــم بل وقــد فعلها �لوهابيــة في �أول 
حركــة لهم عندما ��ص�صو� دينهــم �لجديد، و�لق�صية 
لي�صت منح�صــرة بال�صيعة، ولكن �لت�صيع يوؤخذ غطاء 
ل�صن �لهجمات تجاه جميــع �لفرق �لإ�صالمية �لأخرى 
ما عد� �ليهود، فانهم �آمنــون �صالمون مطمئنون، 
فعقائدهم بماأمن من �أل�صنة هوؤلء ول يجوز �لتعدي 
عليهــا، فلها �لقد�صيــة و�لحتــر�م و�ن �لنا�ص �أحر�ر 
فيما يعتقدون، �ما �ل�صيعة و�لفرق �لإ�صالمية �لأخرى 
فهــوؤلء كفــار مباحــو �لدم يجــب �ن تــكال �صدهم 
�لتهم و�ن ي�صــورو� للنا�ص بــاأن عقائدهم توؤ�ص�ص 
لالإرهــاب و�ن كل م�صكلة فــي منطقتنا �لعربية �نما 
هي ب�صبب هذ� �لوجود �ل�صيعي، هذه �ل�صيا�صة �لتي 
باتت و��صحة هذه �لأيام تعك�ص لنا في �لحقيقة عن 
�صدة �لمر�رة وقوة �لألــم و�لفقر �لفكري و�لثقافي 
وخو�ء �لمعتقد لدى هوؤلء �لخو�رج �لجدد، فلما تبين لهذا 
المذه���ب الوهاب���ي ان عقيدت���ه ال واقع لها وال رصيد ف���ي نفوس الناس، 
اذا كش���فت عل���ى ما هي عليه، قام���وا ألجل التغطية عليها بذلك فش���نوا 
الهجمات على الشيعة وعقائدهم وحيث ان أبرز قضية خالفية هي قضية 
اإلمام���ة المتمثلة بإمامة المهديQ كانت مس���رحا أكثر من غيرها لكيل 

التّهم وتزييف الحقائق.
فالس���ر الكامن وراء اتهام الش���يعة وعقيدة االنتظار هو خواء معتقد 
اآلخر وانكش���اف حقيقت���ه لدى العلماء، فضال عن الجمهور، فس���بيلهم 

الوحيد التغطية على واقعهم المزري بكيل االتهامات.

تتمات 6

مة
تت

مة
تت

مة
تت

�لعالقة بني �ملكلَّف )�ملنتظر(
وبني �لإمام �ملهديQ يف ع�صر �لغيبة �لكربى

�لهدّية و�أثرها يف �لتحفيز و�لإبد�ع �ملهدوي

مة
تت

�حلكمة من نزول عي�صىQ �آخر �لزمان!

�ما على وفق ما �صارت عليه �ل�صر�ئع فاإننا جند �أن ما قام به 
 Qهو عني ما �صيقوم به �ملهدي Nلنبي �لأكرم�

�إذن فاحلقيقة وب�صكل و��صح هي �أّن هناك ت�صوي�صاً متعمد�ً 
و�صوقاً للكالم بغري م�صتند، لت�صويه �ل�صورة وتزييف �حلقيقة، 
و�حلقيقة هي �ن �ملهديQ �آلة �لرحمة وهو �ل�صخ�ص �لذي 

ين�صر �لعدل ويرفع �لظلم باتفاق �لطرفني

هل املهديQ آلة قتل وال يخرج إال لالنتقام؟

واء
ألض

ت ا
تح

  

�لمعرفة �لعلمية بحقائق �أهل �لبيت و�لإمام �لمهديK تختلف 
باختالف �لمقامات �لعلمية لالإن�صان �لمنتِظر

هنا يت�صائل كّل مّنا _ نحن �لمنتِظرون _ كم هو غافل عن موله و�صّيده؟ �أترى هل يذكره ب�صكل 
يومي، �أ�صبوعي، �صهري؟ وما هي نوعية �لذكرى؟ هل هي ذكرى عابرة ودعاء لقلقة ل�صان �أم هو 

تعبير �صادق يحكي عن �ألم �لقلب ولوعة �لفوؤ�د ودمعة �لعين؟

و�لهدية �لمادية �لمهدوية هي كاأن تكون كتاباً ق�صة �أو لعبة مهدوية �أو لبتوب يحوي معلومات 
مهدوية ويربى على �لنتظار، �أو زيارة �إلى بع�ص معار�ص �لكتب و�لألعاب. و�أما �لهدية �لمعنوية: 

فهي �لكلمة �لم�صجعة، فالطفل يحب �أن ي�صجع، وهو يحب �أن يمتدح  كثير� وخ�صو�صا بالكلمات 
�لمهدوية، لكي تنمي عنده �لجانب �لمهدوي مثال

ِ



�إمامي �أخذ بيدي و�أعانني ...

Qيف الحجة صاحب األمر

تألمه..  ص��وت  على  أطفاله  استيقظ 
أخ����ذوا ي��ب��ك��ون.. أذه��ل��ت زوج���ت���ه.. غير 

مصدقة بما هو عليه.
الدعاء  اتخذت  وق��د  تنحب..  وال��دت��ه 
إلى شفاء ولدها سبيال.. وهي تنظر إليه.. 
على  رج��اله  تحمله  ال  ع��اج��زاً..  كسيحاً.. 
من  ي��أس  وق��د  عنده  والطبيب  ال��ح��رك��ة.. 

أمره.
دماغية..  جلطة  باهلل..  والعياذ  إنها.. 
وال أمل إال باهلل.. وال حول وال قوة إال باهلل.
العبادة  على  دؤوب��اً  أحمد  السيد  كان 
السيد  مرقد  مجاوري  من  فهو  والدعاء.. 
عبد العظيم الحسنيJ.. ومن المواظبين 
ليلة  ك��ل  )ج��م��ك��ران(  مسجد  زي���ارة  على 

أربعاء.
السيد  أف��اق  الليالي..  م��ن  ليلة  وف��ي 
أحمد من النوم.. وهو يشعر بالعطش.. أراد 
عن  عاجزتين  رجليه  وج��د  ولكنه  القيام 

الحركة.. فكان ما كان من أمر الطبيب.
اليأس.. ولم يسيطر  لم يتملك السيد 
ربه وخالقه..  نحو  اندفاعاً  زاده  بل  عليه.. 
ببقية اهلل..  المعافي.. فاستغاث  المشافي 
وال��زم��ان العصر  صاحب  وم���واله  بإمامه 

Q.. وهو يخاطبه: 

)ي�����ا م������والي أن�����ت ت���ع���رف ان�����ي م��ن 
وال��دع��اء  مسجدك..  ل��زي��ارة  المالزمين 
ال��ب��الء..  ب��ي  ن��زل  بتقريب ف��رج��ك.. وق��د 

فأغثني(.
ال��ح��ال..  ه��ذه  على  وه��و  البكاء  غلبه 
متوساًل إلى اهلل تعالى بوليه.. حتى أخذته 
مهيباً  سيداً  وكأّن  منامه  في  فرأى  سنة.. 

يزوره.. يدعوه للقيام.
فقال له بلهجة العاجز: )ال أستطيع(.

اقترب الزائر منه وأخذ بيده.. يساعده 
على النهوض.

الفرحة  تغمره  أح��م��د..  السيد  أف��اق 
والسرور.. وهو يشعر بالقدرة على الحركة.
نعم.. لقد نهض بكل خفة.. وهو يردد: 
)لقد عافاني اهلل ببركة توسلي بإمام 

.)Qالعصر
ذهب من فوره إلى طبيبه.. أخبره بما 
جرى له.. وما أن سمع الطبيب ذلك.. حتى 

علت الدهشة محياه.. فسأله قائاًل: 
ماذا فعلت يا سيد.. وماذا عملت؟ 

وكرامة  حقاً..  لمعجزة  إنها  فأجابه: 
.Qإلمامي المهدي

)إّن إمامي أخذ بيدي وأعانني(.    

ع���ن محم���د بن بكير، ضمن حديث طويل أنه دخل علي زيد بن عليL قبل خروجه إلى العراق فس���أله 
مت���ى يق���وم قائمكم؟ فقال زيدQ: يا ابن بكير إنك لن تلحقه وإن هذا األمر يليه س���تة من األوصياء بعد هذا 
ث���م يجع���ل خروج قائمنا فيمألها قس���طاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً فقال ابن بكير لزيدJ: يا ابن رس���ول 
اهلل ألست صاحب هذا األمر، فقال زيدJ: أنا من العترة فكرر ابن بكير سؤاله فكرر زيدJ الجواب نفسه 
فقال ابن بكير هذا الذي تقوله، عنك أو عن رس���ول اهللN فأجاب زيد: عهد عهده إلينا رس���ول اهللN ثم 

أنشأ أبياتاً ذكر فيها المهديQ. يقول فيها:

وإن���ه واض���ح من صدر ه���ذه الرواية أن زيد بن عليQ كان متمس���كاً باإلمامة الحقة، ول���م يدّع اإلمامة 
لنفس���ه بأية حال من األحوال، فهو يصرّح بأّن اإلمامة س���تكون في ستة من األوصياء بعد أخيه اإلمام الباقر

Q وهو اإلمام الخامس من أئمة أهل البيتK ثم يخرج المهدي المنتظرQ الذي هو اإلمام الثاني عش���ر 
منهم والذي يمأل اهلل به االرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

 Qفي الحياة اإلس���المية، وتصرّح بأن المنقذ المنتظر Kفتش���ير إلى منزلة أهل البيت Qأما أبياته
ينتمي إلى هذا البيت النبوي الذي عرف اهلل بأئمته.

كما هو معروف فإن كل فن يعبر عن قضية ما البد ان يتسم بمالمح تلك القضية، حتى يتمكن من ايصال 
الفك���رة او القضية التي يعب���ر عنها إلى اآلخرين, وبالتالي فان االدب المه���دوي _باعتباره فناً من الفنون_ 
فحي���ن يعبر عن القضية المهدوية فتارة نجده يتمثل بقصيدة ش���عرية، وتارة بقطعة نثرية، وأخرى بقصة، 
ونلم���س الحزن ظاهرة في األدب المهدوي بمجاالته كافة وفي الش���عر بش���كل خ���اص، وإعطائه تلك النكهة 

الخاصة؟ حتى ال تكاد تخلو قطعة أدبية من لمسة الحزن هذه.
إًذا ليكن حديثنا عن الش���اعر نفسه وما دفعه إلى االلتحام مع الحزن وصيرورته كتوأم روح ال ينفصل وال 

ينفك عنه إال في حاالت قليلة.
فال تكاد تقرأ ديواناً س���واء للقدماء من الش���عراء وهو يرسم قضيته  إال وقد رسمت غيمة الحزن والفراق 
واأللم على صفحات كتابه. فنرى كاتبا يكتب خاطرة فيقول )ومن دار غربتي تلوب الروح منّي عطشا، ألرض 

أتت ساكنها حبوا وإن بعدت، يطوي الجوى منها الوجود، ولن يُرى منه إالّ ينبوعها الصافي..
أبأرض الطفوف أنت.. أم بالبيت العتيق .. أو بسرّ من رأى؟ فبكّل أرض أهواك يا مولى الورى. مهما طفت 
أو أقع���د منّي الخطى ثقل القيود.. بل كيف لمن علم من س���رّكم ن���زرا، أن يكتفي بحنينه الظامي.. وال يرمي 

بشراع أيّامه نحو شواطَئ من ضياء الخلود(.
واخر يشكو الغياب فيصفه بأنه السم المذاب  ويعلن الشوق للمح المولى: 

وآخر يشكو الظلم ويستنهض إمامه:

إن ه���ذه الظاهرة في األدب المهدوي أمر طبيعي، فان كل فن يعبر عما يدور حوله وألن األدب المهدوي 
يدور حول القضية المهدوية ويعبر عنها،  وألن أحد جوانبها األساسية هو اإلنتظار  وكل منتظِر البد أنه يشعر 
بالحزن واالس���ى اذا كان إنتظاره لعزيز، وطال به األمد، فهو يشعر بحزن الفاقد للشيء، خاصة وهو يعلم 
يقينا أن من أس���باب غيبة من ينتظره هو تقصير المنتظِر, وألن المنتظِر وهو يعتقد بغيبة وليه فهو يستش���عر 

مواله كل حين. 
ومن الجوانب األساس���ية األخرى للقضية المهدوية هو الظلم واالستبداد والجور الذي يمأل األرض قبيل 
الظهور إيذانا لبدء الفتح األكبر ليحل السالم والعدل واألمان، فالعيش تحت وطأة الظلم والطغيان بالتاكيد 
يح���زن قلب كل مس���تضعف، لهذا ولغيره م���ن الجوانب فإن للحزن مكانا واضحا ف���ي ثنايا األدب المهدوي، 

حتى أضحى البصمة التي تميزه عن باقي الفنون األدبية األخرى.  

7 األدب المهدوي

ظلّ��ل على كلمات اآلية والحديث الش��ريفين لتبقى ل��ك )9( أحرف إضافية مكّونة 
كلمة السّر وتخّبرك عن اسم أّول نبّي غاب عن قومه، في قوله تعالى:

ُ _ َجِميعاً...( _ عن _ الرضا )ع( _  )أَيْ��َن _ م��ا _ َتُكوُنوا _ يَْأِت _ ِبُكُم _ اللهَّ
قال: )_ وذلك _ والل _ أن _ لو _ قام _ قائمنا _ يجمع _ الل _ إليه _ شيعتنا 

_ من _ جميع _ البلدان...(.

�بحث عن �لكلمة �ل�صائعة

محمد حسن عبد 

السيد محمد علي الغريفي

ق�صة ق�صرية

ن����ح����ن س������������ادات ق�������������������ري���ش      
ن�������ح�������ن االن����������������������وار ال�����ت�����ي            
ن����ح����ن م����ن����ا ال��م��ص��ط��ف��������������ى      
ق������د ع���������������������������رف اهلل         ف���ب���ن���ا 
س���������وف ي������ص������اله س���ع�������������������ي���ر        

ك����الل            عل�ى  األن����ام  أمنتظ���ر 
نع����ان���ي            م��ا  بحق���ك  وجنب��نا 
بنا  ي���ودي  الم�هدي  أيه����ا  غيابك 
وهن���ا            وق���د  يط�����اق  ال  غ��ي��اب��ك 
أط��ل��ت وف���ي ال��ض��م��ائ��ر ك��ل ش��وق          

ثكل�ى دم���ع���ة  ي����وم  ك���ل  ف���ي  ل��ن��ا 
ث���وب أح�����زان ول���ن يبلى ل��ب��س��ن��ا 

أهاب��������ا ما  غي��ابك  م�ن  أجرنا 
أراب����������ا حن�����ق  من  نشتف  وم��ا 
المذاب����ا الس����م  ويذي��������������������قنا 
الغياب������ا تط�����ل  وال  فأسعفن�����ا 
الرغاب���ا مالمحك  م��ن  ي��دغ��دغ 

وأج���س���ام ل��ن��ا ف��ي ن��اره��م تصلى
إل���ى ان ت��ن��ش��ر اإلي���م���ان وال��ع��دال

وق�������������وام ال������ح������ق ف���ي���ن�����������������������ا
م�����ن ق���ب���ل ك������ون ال���خ���ل���ق ك��ن��ا
م��ن��ا ال����م����ه����دي  و  ال����م����خ����ت����ار 
وب������������ال������������ح������������ق أق�������م�������ن�������ا
م������ن ت������ولّ������ى ال������ي������وم ع��ن��������������ا

س���ب���ط ال���ن���ب���ي وم�����ن ب��م��ول�����������ده ال�������ورى

ي����ا اب������ن ال���ن���ب���ي وي������ا إم����ام����ا م��ال��������������ه

ال���ع���ال���م���ون ب����ك اس��ت��ق��ام�����ت ح��������ي��ُث ال

س���م���ع���اً ل��ن��ف��ث��ات��������������ي وأن������ت ب��م��س��م��������������ٍع

ال����دي����نُ دي���ن���ك ه���ل ن���ظ���رتَ إل����ى ال��ع�����دا

ق����د م���زّق���ت���ه وأوج�����������ب���ت م����ن ب��غ��ي��ه��������������ا

وان���ظ���ر ل��ش��ي��ع��ت��ك االُول�������ى ق���د أص��ب��ح��وا

ي���ت���س���اءل���ون وق�����د ع��رت��ه�����������م ص��ف��������������رٌة

أي�����ن ال�������ذي تُ���ج���ل���ى ال�����ك�����روب ب���ذك�������ره

وب���ب���ابِ�����������هِ زُمَ��������������رُ ال��م��������الئ��ك ع��ّك��������ف��ا

ه�����ذا ال����زم����ان ب���ن���ا اس���ت���ط���ارَ م��ج��ل��ج��اًل

ت��زل��زل��ت وال����ج����ب����ال  م���اج���ت  واألرضُ 

آم��ال��ن�����������ا وذي  م��ت��������ى  ن�������راك  ف���م���ت���ى 

لِ����ن����رى ب��ط��ل��ع��ت��ك ال����رش����ي����دة غ�����������������رًّة

ع���ج���ل ع���ل���ي���ك س�������المُ رب���������������ي ان�����������ن��ا

ف���������ازوا ب���أع���ظ���������������م ن��ع��م��������ة وس���������������الم

األع��ج��������������اِم وال  ال  ن�����دٌّ  ال���عُ�����������رِب  ف����ي 

أح�����دٌ س�����واك ل��ه�����������ا م��ج��ي��رٌ ح��ام��������������������ي

أق��دام��������������ي زُل��������������ِزل��ت  م���ا  اذا  واغ���ف���ر 

م����ا ف��ي��������������ه ق����د ص��ن��ع��ت م����ن اإلج������رام

بِ������دع������اً ب���ه���ا رج����ع����ت إل������ى األص����ن����ام

ك����األي����ت����ام اآلن  ح���ت���������������ى  غ����ب����ت  مُ�������ذ 

األس�����ق�����ام ال  األي�����������ام  ي������د  م������ن  ه������ي 

وع���ل���ي�������ه ت���ن�����������زل ج�����������م���ل���ُة األق����س����ام

ط�����������������رّاً ألخ�������ذ ن���واف�������������������ذ األح����ك����ام

ت��س��ت��ط��������������اعُ ج��س�����������������اِم ال  ب���ح�����������وادث 

م���م���ا ده����اه����ا م����ن ي�����������������د ال��ظ�����������������������اّلم

االالِم م��������������ن  ت��ف��ن�����������ى  ب��������������أن  ك�����������ادت 

ت���زه���و ب��ن��������ور ال��خ�����������ال�����������ق ال��ع�����������������الم

ط������راً ل����م����رآكَ ال���ج���م���ي���ِل ظ�����������وام�����������������ي

Jيف رو�ية و�صعر زيد �ل�صهيد Qلإمام  �ملهدي�

ظاهرة �حلزن يف �لأدب �ملهدوي

غفران الهاشمي

فرح موسى

مسجات مهدوية
حسن الظالمي 

عنــي غبــت  لــو  �أعــذرك 
محجــوب �ل�صمــه  رّب  باأمــر 

  
تلهينــه  دنيانــه  لــو 
�صنيــن بالنتظــار  نظــل 

هــم يبــن �لح�صــن بالعتــب طــول �لعمــر ب�صَّ
ِهم َكــت ِمــن �لدهــر طعــم �لفــرح َب�صَّ مــا �صِ
ِهــم َب�صَّ �لدمــع  يكِفــي  لكربــال  ِنر�ِصــد  َخــل 
ها�ِصمهــا َن�صمــات  ِتِهــب  ك  َجــدَّ ودمــوم 
ها�صمهــا ل�صلوعــه  �لِعــده  خيــول  حافــر 
ها�صمهــا َفــِرع  يــا  �نِّ�َصــه  ثــاره  و�نجــان 
هم َكــوم �طلــب بثــار طفلــه �لِمنفطــم َب�صَّ

مــــفــــاتــــيــــح �لــــــفــــــرج بـــــيـــــدك وحـــلـــهـــا
ـــا ـــه ـــل ـــــك وح ـــــر�ن ــــــوط هـــــج ــــــي ــــــل �خ ف
ــا ــه ــل ـــــــي وح ــــــره روح ــــــي �غــــيــــابــــك ت وح
ــــب عـــلـــيـــه ــــاي ــــغ ــــل ـــــــاك ي ـــــــك ـــــــــن �ل وي

ــــعــــد هـــــجـــــرك ورحــــنــــه �ظـــــهـــــر مــــــن ب
ورحــــنــــه �ــــصــــرنــــه  �لــــخــــلــــك  دون  ـــــن  م
ـــه ـــن ـــه ورح ـــدن ـــص ـــ� ـــده �ك ـــع ـــل �أخـــــبـــــرك ل
ـــه ـــي ـــط ـــع ــــك و�ل �نــــــريــــــد �لــــــعــــــون مــــن

وحجبــت �لنظــر عــن عيني
ي�صلينــي ذكــرك  يمــن 

�لعيــن يمــاي  ذكــرك  عــن 
ح�صيــن حفيــد  ننتظــرك 

مـــــــــوال مهدوي

أبوذيـــــــــــــــــة مهدوية
السيد سعيد الذبحاوي

جابر الكاظمي



جاء في انجيل )متى( اإلصحاح الرابع 
والعش���رون حين سئل عيسىQ من بعض 
الحواريي���ن  عن عالمات المج���يء الثاني 
حذره���م م���ن المدعين للنب���وة والمضلين 

قائال :
م���ت24: 4 َفَأجَابَ يَسُ���وعُ وََق���اَل َلهُمُ: 

?انُْظرُوا، الَ يُضِلَُّكمْ َأحَدٌ.
مت24: 5 َفِإنَّ َكثِيِرينَ سَيَْأتُوَن ِباسْمِي 

َقائِلِينَ: أَنَا هُوَ اْلمَِسيحُ 
وَيُضِلُّوَن َكثِيِرينَ.

كم���ا ح���ذر م���ن الوق���وع ف���ي الضالل 
والفتن التي البد منها في ذلك العصر:

م���ت24: 8 وَلكِ���نَّ ه���ذِهِ ُكلَّهَ���ا مُبْتَ���دَأُ 
اأَلوْجَاِع.

مت24: 9 حِينَئِذٍ يُسَلِّمُونَُكمْ إَِلى ضِيٍق 
وَيَْقتُلُونَُكمْ، وَتَُكونُ���وَن مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيِع 

اأُلمَِم أَلجِْل اسْمِي.

َكثِي���رُوَن  يَعْثُ���رُ  وَحِينَئِ���ذٍ  م���ت24: 10 
وَيُسَلِّمُوَن بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيُبْغِضُوَن بَعْضُهُمْ 

بَعْضاً.
مت24: 11 وَيَُق���ومُ أَنِْبيَاُء َكَذبٌَة َكثِيرُوَن 

وَيُضِلُّوَن َكثِيِرينَ
وقال محذرا من إتباع الكذابين :

مت24: 23 حِينَئِ���ذٍ ِإْن َقاَل َلُكمْ َأحَدٌ: 
هُوََذا اْلمَِسيحُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ َفاَل تُصَدُِّقوا.

مُسَ���حَاُء  سَ���يَُقومُ  أَلنَّ���هُ   24 م���ت24: 
َكَذبَ���ٌة وَأَنِْبيَاُء َكَذبٌَة وَيُعُْط���وَن آيَاتٍ عَظِيمًَة 
وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا َلوْ َأمَْكنَ اْلمُخْتَاِرينَ 

أَيْضاً.
مت24: 25 هَا أَنَا َقدْ سَبَْقتُ وََأخْبَرْتُُكمْ
م���ت24: 26 َفِإْن َقالُوا َلُكمْ: هَا هُوَ فِي 
اْلبَرِّيَّةِ َف���الَ تَخْرُجُوا! هَا هُوَ فِ���ي اْلمَخَادِِع 

َفاَل تُصَدُِّقوا!

اإلمام علي الهاديQ أرس���ل بش���ر بن س���ليمان النخاس   .1
لشراء السيدة نرجسJ )أمّ اإلمام المهديQ( في بغداد.

أم اإلمام المهديQ رومية، فهي بنت يشوعا بن قيصر.  .2
أم اإلم���ام المه���ديQ كانت م���ع جيش الروم، وأس���رها   .3

المسلمون.
أم اإلمام المهديQ حبس���ت في سجن المعتمد العباسي   .4

.Qبعد والدة اإلمام المهدي

)أت���اه رجل من أهل القرى وس���أله عن 
امرأة ماتت حاماًل وحملها حي، هل يجب 
شق البطن وإخراج الطفل أم ال؟ بل تدفن 
اإلم���رأة م���ع حمله���ا، فأجابه ب���ان تدفن 
اإلم���رأة، فرج���ع الرجل فبين م���ا هو في 
الطريق فإذا راكب من خلفه أتاه مسرعًا، 
فلما وص���ل إليه قال له: ايه���ا الرجل! قال 
الش���يخ: ش���قوا بط���ن اإلم���رأة واخرج���وا 
الطف���ل، ثم ادفنوا اإلم���رأة. ففعل الرجل 
م���ا قال هذا الراكب، فلما قيل للش���يخ ما 
جرى لهذا الرجل، قال الشيخ: ما أرسلت 

أح���داً فال ب���د أن يكون هو م���والي صاحب 
.Qالزمان

وعلى ه���ذا فإذا لم نعصم من الس���هو 
والخطأ في األحكام الشرعية فاألحسن أن 
ال نفت���ي بعد هذا، فأغلق الباب وخرج من 
البي���ت، فإذن خرج توقي���ع له من الناحية 

المقدسة بهذه العبارة:
أيّهَ الش���يخ المفيد! من���ك الفتوى ومنا 

التسديدُ.
فجل���س الش���يخ ف���ي مس���نده للفت���وى 

ثانيًا(.

- ج���اء ف���ي )الخص���ال( ج2 ص 616-610 
و5م 6ت 400 ج10  

عن أبي عب���داهللQ, ع���ن إبائهK, عن 
أمير المؤمنينQ قال:

)... انتظروا الفرج وال تيأسوا من روح اهلل, 
ف���ان أح���ب األعم���ال إل���ى اهلل انتظ���ار الفرج, 
والمنتظ���ر ألمرن���ا كالمتش���حّط بدمه في س���بيل 

اهلل(.
- ج���اء في )فتن اب���ن حم���اد( ج1 ص 344 

ح996 عن أبي رومان, عن عليQ قال:

)إذا هزمت الرايات الس���ود خيل الس���فياني 
التي فيها شعيب بن صالح, تمنى الناس المهدي 
فيطلبون���ه, فيخرج م���ن مكة  ومعه راي���ة النبي

N, فيصل���ي ركعتين, بعد أن ييئس الناس من 
خروج���ه لما ط���ال عليهم من الب���الء, فإذا فرغ 
من صالت���ه انصرف, فقال: أيه���ا الناس, الح 
البالء بامّة محمدN وبأهل بيته خاصة, قهرنا 

وبغي علينا(.

قال تعالى:  -
)وَ نُريدُ َأْن نَمُنَّ عََلى الَّذينَ اسْ���تُضْعُِفوا فِي األإَْرِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمًَّة وَنَجْعَلَهُمُ اْلواِرثينَ * وَنُمَكِّنَ َلهُمْ فِي األإَْرِْض وَنُِريَ 

فِرْعَوَْن وَهاماَن وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحَْذرُوَن( القصص:5_6.
جاء في الكافي، ان أبا الحسن األولQ سئل فقال له أحدهم )أخبرني عن النبيN ورث النبيين كلّهم؟ قال  -
Q: نعم فقيل: إن عيس���ى بن مريمQ كان يحيى الموتى بإذن اهلل قال: صدقت وس���ليمانQ كان يفهم منطق الطير، 

وكان رسول اهللN يقدر على هذه المنازل ...(. وفيه أن األئمة ورثوا ذلك. 
روى الطبرسي أن حمر بن أعين سأل أبا جعفر عن هؤالء الذين قال لهم اهلل موتوا ثم أحياهم، أحياهم اهلل   -
حتى نظر الناس إليهم ثم اماتهم، أم ردّهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام قال: )ال بل ردّهم اهلل حتى سكنوا 

الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء، ومكثوا بذلك ما شاء اهلل ثم ماتوا بآجالهم(.

الص����ادر  عدده����ا  ف����ي  العراقي����ة  الحري����ة(   )ص����وت  نش����رت   -
2008/7/6، رجب 1429 ه� مقاال بعنوان:

) المرجفون فقط يخش����ون فكرة المهديQ بقلم : سامي جواد كاظم, 
جاء فيه:

) ... ظهور اإلمام المهديQ يعني أن هناك كثيرا من األقنعة  ستس����قط 
عن وجوه تسترت بها .. وأرض الظهور هي بعينها أرض البعثة, وأول من تناله 
عملية التطهير المهدوية هم الذين تلبسوا بلباس اإلسالم وأنكروا وجوده ..(.

نش����رت )الرأي( الكويتية  في عدده����ا 11612 الصادر بتاريخ 17/  -
ابري����ل / 2011  مق����اال بعنوان )أحمدي نجاد( يبش����ر بظه����ور )المنقذ( بقلم 

احمد أمين, جاء في المقال:
) إن الثورات واالنتفاضات الش����عبية الحاصل����ة في بعض دول المنطقة, 
هي بمثابة  تحرك باتجاه النهج اإللهي  واإلنساني األصيل, وهي بداية لوقوع 
ح����دث مهم وعد به األنبياء ... ظهور المنقذ .. )اإلمام( الثاني عش����ر المهدي 

.)Qالمنتظر

نشرت )الراصد(  االلكترونية السعودية في عددها )66( في ذي   -
الحجة  1429 ه�  مقاال بعنوان: 

)مه����دي الش����يعة : محاكم����ة أخ����رى على مح����كّ الحقيقة( بقل����م محمد 
العواودة. جاء فيه: 

)وما يزال الباحثون منش����غلين  بقضية المهدي المنتظر إلى  اليوم حتى 
أن الجامع����ة اإلس����المية  بالمدينة المنورة أجازت قبل س����نوات قليلة رس����الة 

.)Qدكتوراه بعنوان اإلمام المهدي

ن�صو�ص ن�صتقيها من عامل �لوحي نتناول فيها عقيدة �لرجعة وفقاً للكتاب و�ل�صنة

ظهور �لدجال  و�لفنت قرب ع�صر �لظهور وقبل �ملجيء 
فرح موسى�لثاين يف �لإجنيل

تدع� ر�بطة �إحياء دعاء �لندبة �لم�ؤمنين �لكر�م ول�شيما 
�لم�شاجد و�لح�شينيات و�لم��كب �لى قر�ءة دعاء �لندبة في 

�شباح كل ي�م جمعة.
وليكن �إحياء هذه �ل�شعيرة �لمباركة و�للهج بالدعاء تعجياًل 

 .Qللفرج وتقريبا لظه�ر �لم�لى
كما وتدع� �لر�بطة �إلى �لت���شل معها عن طريق �ر�شال �ش�ر �لإحياء 

�أو �لمقاطع �لفيدي�ية ليت�شنى ن�شرها عبر عن��ن �لر�بط �أدناه

تعل��ن �شحيف��ة )�ش��دى �لمه��ديQ( ع��ن ��شتقباله��ا لر�شائ��ل 
�لأع��ز�ء �ل�شغ��ار لإمامه��م �لمه��ديQ و�ش���ف تعل��ن نتائ��ج هذه 
�لم�شابق��ة -�لر�شائ��ل- �لفائزة في �حتف��الت �لم�لد �لمهدوي 

في 15 �شعبان �شنة 1433ه�.
*ترف��ق م��ع �لر�شال��ة �ش���رة �لمر�شل مع ذك��ر �لعم��ر، و��شم 
�لمدر�ش��ة و�ل�ش��ف، و�أن تك�ن بخ��ط �لطفل نف�ش��ه، ول تتجاوز  

�ل�شفحة.
*ت�شلم �لر�شائل �إلى مرك��ز �لدر��شات �لتخ�ش�شية في �لمام 

�لمهديQ مبا�شرة �أو تر�شل �إلى م�قع �لمركز
�لعر�ق/ �لنجف �ل�شرف/ �شارع �ل�ش�ر /قرب جبل �لح�ي�ص

www.m-mahdi.com  :الموقع

ر�بـــــــطة 
�إحياء دعاء �لندبة

�أّنهل تعلم؟

)م�صابقة �أكتب لإمامك(

www.m-mahdi.com/nodba
nodba@m-mahdi.com :البريد االلكتروني

www.facebook.com   :صفحة الفيس بوك

ت�قيع �لإمام �لقائم يف �إعانة �ل�شيخ �ملفيد

)Qعن م��ش�عة )ت�قيعات �لإمام �ملهدي
ملحمد تقي �كرب جناد

منا�شبات �ل�شهر:
1 _ والدة اإلم���ام أب���ي جعف���ر الباق���رQ في 

المدينة المنورة سنة 57 ه�.
 Q3 _ شهادة اإلمام أبي الحسن علي الهادي

بسم المعتمد العباسي سنة 254 ه�.
10 _ والدة اإلم���ام محم���د الج���وادQ ف���ي 

المدينة المنورة سنة 195 ه�.
12 _ دخول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

Q الكوفة بعد حرب الجمل سنة 36 ه�.
13 _ والدة أمي���ر المؤمنين علي بن أبي طالب

Q بمكة المكرمة سنة 30 من عام الفيل.
15 _ عق���د الزهراءP ألمي���ر المؤمنين علي 
بن أبي طالبQ لخمسة أشهر من الهجرة النبوية.
_ تحويل القبلة م���ن بيت المقدس إلى الكعبة 

سنة 2 ه�.

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

16 _ خ���روج فاطمة بنت أس���دP من الكعبة 
تحم���ل وليدها علي بن أبي طالبQ س���نة 30 من 

عام الفيل.
24 _ فت���ح خيبر على ي���د أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالبQ سنة 7 ه�.
25 _ ش���هادة اإلم���ام موس���ى ب���ن جعف���ر في 

حبس السندي بن شاهك ببغداد سنة 183 ه�.
26 _ وفاة أبي طالبQ بمكة المكرمة س���نة 

.N10 من بعثة النبي
27 _ البعث���ة النبوي���ة الش���ريفة وب���دء ن���زول 

.Nالوحي والقرآن على رسول اهلل
_ وفيه أيضا هجرة المس���لمين إلى الحبش���ة 

.Nسنة 5 من بعثة النبي

�أعمال �ل�شهر:
يستحب للممهد القيام باألعمال التالية:

- زي���ارة االم���ام الحس���ينQ ف���ي االول منه 
وليلته. )مفاتيح الجنان ص 140(

- ليل���ة اول جمعة منه تس���مى )ليلة الرغائب( 
وهي ليلة مباركة. ويس���تحب للممه���د ان يأتي فيها 
بمجموع���ة اعم���ال كم���ا جاء ف���ي مفاتي���ح الجنان 

ص139. 
_ احي���اء الليلة األولى من���ه بالصالة والدعاء 

كما مبين في مفاتيح الجنان ص139 كذلك.
_ االس���تغفار كل ي���وم س���بعين م���رة بالغ���داة 
واخ���رى بالعش���ي, >اس���تغفر اهلل وأت���وب إلي���ه، 
اللهم اغفر لي وتب عل���يَّ، كما في مفاتيح الجنان 

ص139.
_ التصدق في الشهر ولو بنصف تمرة.

_ صي���ام كل خميس منه والص���الة كما فصل 
في مفاتيح الجنان ص139 أيضاً.

_ يس���تحب االعت���كاف ف���ي الليال���ي البي���ض 
.)13،14،15(

_يس���تحب في اليوم 15 ق���راءة دعاء أم داود. 
)كما ورد في مفاتيح الجنان ص 144(

_ صيام ايام الخميس والجمعة والس���بت منه 
كما في مفاتيح الجنان ص138.

_ الغس���ل ليل���ة النصف من���ه, وإحي���اء الليلة 
بالص���الة والدعاء واالس���تغفار وزي���ارة اإلمام أبي 

عبد اهلل الحسينQ مفاتيح الجنان ص143.
الس���ابع  ف���ي   Qالمؤمني���ن امي���ر  زي���ارة   -
والعش���رين منه، واحياء )ليل���ة المبعث( بالصالة 

والدعاء، كما في مفاتيح الجنان ص148.
وغيرها من األعمال المباركة المستحبة.


