
صـــدى تحريـــر هيـــأة  تشـــرفت 
المعظم السهلة مسجد بزيارة المهدي
مضر الســـيد قبل مـــن وقـــد اســـتقبلت
المسجد امين المدني خان علي السيد
عبـــاس الســـادن يرافقـــه المعظـــم 
المقدس. المقام سدنة احد السهالوي
لقاًء مع التحرير هيـــأة وقد اجرت
الحديث كان السادن, و االمين السيد
تاريخ تشـــرفه وعـــن فيـــه أوًال للســـادن

المطهر. المكان بخدمة
جدها تشرف اسرة نحن السادن:
 Qوالزمان بخدمـــة صاحـــب العصـــر

ومنذ توالت.. اجيال المقام لســـتة نخدم ونحـــن
شـــبه في منطقة لوحده ان كان المســـجد قائمًا
الصحن في تســـكن عائلتنا وكانت صحراويـــة،
امرتنا ان إلى اليمين.. جهة على المسجد خارج
بأن الماضي القـــرن من في الســـتينات البلديـــة
ولكننا ســـكنية.. اراض بقطع واوعدتنا نرحل,

نر اية قطعة. لم

تأســـيس عن التحريـــر وعـــن ســـؤال هيـــأة
المـــكان هـــذا المّشـــرف.. وشـــرافة المســـجد 
من هي وهل الطاهرة, والمقامات المقـــدس,

خارجة عنه؟ ضمنه أو
السهلة مســـجد تأســـيس ان قال الســـادن:
,Qطالب ابي بن علي اإلمام خالفة قبـــل كان

عنه. Qاإلمام حديث يدل كما

عن غيره المبارك رمضان شـــهر يتميز
إن شك ما من إذ من الشـــهور بخصوصية,
لم بما ليلـــة وصفت الفضيل في هذا الشـــهر
ففيها به, وصفت ما على يزيد ان الحد يكن
وفضله, اثره انقضى وبقـــي تنّزل تنـــّزالن,

تجددت. ما متجدد وتنّزل
 Nاهللا على رســـول فيها تنـــّزل الكتاب
مع صاحب االمر، وكالهما له يتنزل وفيهـــا
المهديQ شـــريك  فاإلمام شـــركٌة, االمر
وهـــوQ محـــل  وترجمانـــه, االول التنـــّزل
ان قـــدر، إذ ليلـــة كل فـــي التنـــزل الثانـــي
بل كان أي علـــى تنـــزل المالئكـــة والـــروح ال

.Qهو عليه تنزل
اســـتحضار وجودهQ في  من لنا فالبد
القدر ليلة في وخصوصًا الفضيل الشهر هذا
يتنّزل  منهQ حين وبنظرة برعايته لنحظى
الكبير. الفضل بذلك مشمولين لنكون االمر
التحرير رئيس

تمهيدنا

للصدوق(قدس): الديـــن جاء فـــي كمـــال
العمري ســـمعت قال: همام بن أبو علي حّدثنـــا
(عثمان بن أبـــي ســـمعت يقول: عنه رضي اهللا
بن الحســـن ((ســـئل أبو محمد ســـعيد) يقـــول:
عن  روي الـــذي الخبر عـــن علـــيQ وأنا عنده
على حجة هللا من تخلو األرض ال أن ) :Kآبائه
يعرف ولم مات من وإّن القيامة إلى يـــوم خلقه
(إّن :Qجاهلية). فقال ميتة مـــات زمانه إمام

حق). الّنهار أن كما حّق هذا
فمـــن الحّجة اهللا بن رســـول يا : فقيـــل له
اإلمام هو محمد، "ابني فقال: بعدك؟ واإلمام
ميتة مات يعرفه ولم مات من بعدي، والحّجـــة
الجاهلون، يحار فيها غيبة إّن له أما جاهليـــة.
فيها الوقاتون، ويكذب فيها المبطلون، ويهلك
البيض االعالم إلـــى فكأّني أنظر ثم يخـــرج،

الحديث. بنجف الكوفة"... راسه فوق تخفق

فلسطين في التشيع تاريخ
في التشـــيع تاريخ عـــن البعض كثيـــرًا مـــا يســـأل
عهد حديث هو أم بعيـــد منذ زمن هو فلســـطين، وهل
األمر لعدم يذهب البعض أيضًا لينفي هذا وقد فيها،

البلد. هذا في امامية شيعة هناك يكون تقبله ألن
الشـــيعي للمذهب ان ســـتأتي معطيات نقـــول وفق
في التشـــيع ألن ماضي الجريح، هذا البلد وجـــوده في
اإلســـالم، صدر في بجذوره يضـــرب قديم فلســـطين
تواجد إلى المنطقة تعـــود هـــذه في فإنطالقة التشـــيع
منطقة إلـــى جاء الـــذي الغفـــاري ذر الصحابـــي ابـــي
بافـــكار االمام المنطقة هـــذه الشـــام، وعـــّرف اهالي

تاريخ  في وجودهـــم للشـــيعة فاصبح علـــيQ حينذاك
مذهب الشيعة منهم األكبر القســـم واتبع فلســـطين،

االمامية.
نشـــر في اســـهمت التي االخـــرى ومـــن العوامـــل
الى خزاعة) (قبيلة مهاجرة هي فلســـطين في التشـــيع
بوصفها القبيلـــة هذه اضطلعـــت هـــذه المنطقة..وقـــد
هاجر فقد ذلـــك، في بـــارز بدور حليـــف بني هاشـــم
فلسطين منطقة الى الجزيرة من القبيلة هذه من فرع

(خزاعة). مدينة فيها وبنوا
بعض او الكتـــب التاريخية بعض إلـــى وان نظرنـــا
االسالمية، المناطق في يتجولون كانوا الذين الرحالة

فلسطين عن تاريخ شيعة يذكرون حقائق مهمة نجدهم
من غالبية ان إلـــى بعضهم ذهب بل وكثرة عددهـــم،

الشيعة االمامية. فلسطين هم من يسكن في كان
القرن فـــي العالـــم" الجغرافي يؤكد "المقدســـي
في معرفة التقاسيم "احســـن كتابه في الهجري الرابع
نابلس اهالـــي ونصـــف طبريـــا االقاليـــم، ان اهالـــي

الشيعي. المذهب اتباع من هم والقدس
القرن فـــي االســـالمي العالم امـــا "الكراجكـــي"
المعـــارف فـــي "دائـــرة جـــاء الخامـــس فيذكـــر وكمـــا
الرملة في  مدينـــة ١٢ ص ٢٠٣ ان اهالـــي ج الشـــيعية"

الشيعة. من جميعهم فلسطين
األسماعيلي الذي الداعية خسرو) (ناصر ويشير
كتابه في ٤٣٧ (توفـــي ٤٨١) فلســـطين عام الى ســـافر
أن طبرية..الى مدينة في هريره) قبر(ابو الى الســـفر

المنطقة هـــذه اهالي
الشيعة...ويشـــير من 
أن إلـــى كذلـــك.
هم القـــدس ســـكان
مـــن معظمهـــم فـــي 

الشيعة.
جبيـــر" و"ابـــن
فـــي عـــاش الـــذي 
الســـادس القـــرن
على تحاملـــه مـــع كل
فقـــد اقـــر الشـــيعة،
انهم سفره كتاب في
اكثر الشـــيعة_ _أي 

السّنة. من

 Qالعسكري اإلمام نص
Qولده على

بعدي، اإلمام والحّجة هو  ابني محمد،
ميتة جاهلية مات يعرفه مات ولم من

عن الفارق بين حيدر أســـد الباحث تحدث
فقال: المهدوية والحداثة الحداثة

والكتـــاب المثقفيـــن  مـــن  الكثيـــر يذهـــب 
العصر الـــى ان الحاضر فـــي الوقت والمؤلفيـــن
وياتي كالم الحداثة، عصر هو فيه الذي نعيش
الكبير الذي والتقدم خلفية التطـــور على هؤالء
مما المتاخرة، العصـــور في شـــهدته البشـــرية
مجاالت الحياة نوعيـــة في جميع قفزة الى ادى

. وغيرها والسياسية واالجتماعية االقتصادية
جنبتين للحداثـــة ان وهـــوالء يذهبون الـــى
من الكثير رأي وهـــو الجنبة االولى ، او شـــقين
وتقدم تقني من تطور ما نشهده ان من العامة,
كاكتشـــاف العلمية المجاالت جميع في حضاري
واجهزة والسيارات الطائرات وصناعة الفضاء
العيش وسبل الحديث والبناء الحديثة االتصال
فالعالم اليوم الحداثـــة، يمثل كل هذا المرفـــه

االمس... عالم عن جذريا يختلف

الحداثة......
اِّـهدوية والحداثة

(ُهَو تعالى: قوله بقــــراءة الكالم ابتدأ ســــماحته
َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى َرُســــوَلُه الَِّذي َأْرَســــَل
بمقدمة محاضرته اْلُمْشــــِرُكوَن). َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه يــــِن الدِّ

اآلتية: المحاور تضمنت التي
األقتداء: -١

األسالم الحقيقي, سلوكه في يجسد بمن ويكون
فيه ليس الذي منهــــج الهدى حكمه في يأخذ وبالذي

الوضوح. كل الوضوح فيه بل التواء
لإلسالم: فهمنا -٢

هذا الفهم القشــــري ويتعداه ويجب أْن يتجــــاوز
لديننا فهمنا أن يكون فينبغــــي الى المضمون الحق..
والعبــــادة ومجرد الّشــــهادة على عميقــــًا وال يقتصــــر

والقيام. الصيام
المهدي: مسألة اختفاء اإلمام -٣

غير أّنه انظارنا..ال يعنــــي عــــن أي أْن اختفــــاَءه
لدى معــــروف غيــــر ولكنــــه موجود..بــــل هــــو موجــــود

اإلمام_ _وبظهور هــــذا وجل اهللا عــــز النــــاس...وان
. الدين كله على اإلسالم سيظهر

المحاضرة:- نّص القارئ عزيزي واليك

على األديان االسالم انتصار
اهللا) (رحمه الوائلي أحمد الدكتور الشيخ محاضرة: في

اِّـجهر تحت
بالدراسة  تتناول مقاالت سلسلة

اِّـهدوية أدعياء
وحديثًا قديمًا والسفارة

والوصاية المهدوية. البنوة خروجه وادعائه بعد
شخصيته؟ نعرف أن نريد عنه، نسأل

الحسن؟ احمد هو فمن
كان قائلها المهمة أيا األفكار والنظريات هي أوليست

وكيف كان؟

اِّـدعي؟ هوية

هاشم بغزة جامع السيد

وعودة الحق فلسطني شيعة

اإلسالم
لالنتشار بذاته مستعد

في مجلــــة العلم الصــــادرة مقال نشــــرته
والرابع في العددين الثالث األشــــرف النجف
فيه: جاء م ١٩١٠ ١٣٢٨هـ ـ األولى سنتها من

الحقائـــق الصحيحـــة تلـــك مـــن اكبـــر 
الواقع وعالـــم الكـــون ســـجل المرتســـمة في
ذلك السالم, على مبّلغه االســـالم دين هو
يناطح قرونـــًا طويلـــة اضحى الديـــن الـــذي
المعمورة, اقطـــار وفي الشـــهيرة, االديان
الصحيحة وتعاليمـــه اوامـــره يقنع في نشـــر
مـــع العلم وبســـاطتها واتفاقه بســـهولة ذاته

بكتف... كتفًا الصحيح

 Qالقائم اإلمام منزل َّـ Qاِّـهدي صدى
اِّـعظم) السهلة (مسجد

٦٦٢

٣

٦

٥

محافظة االمنيـــة فـــي اعتقلـــت القـــوات
بـاالمام والملقـــب المرســـومي ديالى المدعو
مـــع المحافظـــة قـــرى الربانـــي فـــي احـــدى

مجموعة من ازالمه.
وقالتالشرطةانهاقداعتقلتالمرسومي
نقاط  احدى عند وحراسه و١٣ من مســـاعديه
على العثور الخالـــص بعد قضاء التفتيش في
عدد وصل وقد بحوزتهم تحريضية منشورات
إلى المتطرفة المجموعة هـــذه من المعتقلين

شخصًا. ٢٨

امنية.. مصادر
اعتقال تؤكد

فاضل
اِّـرسومي

جنوبه  من قطرنا العزيز، محافظات جميع غطت واالباء الوالء عراق في واحتفاالت مهرجانات ومحبوهم Kالبيت شيعة أهل أقام
غربه. إلى ومن شرقه شماله، إلى

والمهرجانات. االحتفاالت هذه كثير من في المتميز التخصصية حضوره لمركز الدراسات وكان

Kالبيت أهل عراق َّـ اِّـحّمدي النور مولد

المعظم السهلة امانة مســـجد احيت
االلق ــ ميـــالد شـــعبان ليلـــة النصف من
الســـنوي مهرجانها باقامـــة ـ المحمـــدي
المهرجـــان تضمـــن الثانـــي بالمناســـبة.
بين توزعت التـــي الفقـــرات الكثيـــر مـــن
ولفضـــالء المســـجد المانـــة كلمـــات 
وكلمة لمركز العلمية الحوزة وعلمـــاء من
شعرية وقصائد التخصصية الدراســـات

الميمون. بالميالد ابتهاجًا القيت
المهرجان: من جانبًا واليكم

المعظم شـــعبان في أيام المقدســـة كربالء مدينة اقيمـــت في
بمناســـبة مواليد واالحتفـــاالت المهرجانات ولياليـــه الكثيـــر مـــن

.Kاالئمة االطهار
الشـــهادة ربيـــع (مهرجـــان المهرجانـــات تلـــك  ابـــرز  ومـــن 
والعباســـية الحســـينية للعتبتين العامتان االمانتـــان الـــذي اقامته
للكتاب ومعارض وندوات احتفاالت المهرجان وتخلل المقدستين،

والفنون التشكيلية وغيرها.
معرضا... التخصصية الدراسات لمركز وكان

اِّـولد وليلة الشهادة ربيع بني اِّـقدسة كربالء

اِّـيمون اِّـيالد ليلة يحيي السهلة اِّـعظم مسجد

اِّـيالد اِّـبارك بذكرى السنوي مهرجانها تقيم اِّـقدسة الكاظمية العتبة
في وبالتحديد بغـــداد الحبيبـــة العاصمة اقيـــم فـــي
للعتبة الســـنوي المهرجان المقدســـة منطقـــة الكاظمية
االعظم اهللا والدة ولـــي بمناســـبة المقدســـة الكاظميـــة
الشريف،  الكاظمي الصحن بن الحســـنQ في الحجة

التالية: الفقرات المهرجان وتضمن
المقدســـة الكاظمية للعتبـــة العامـــة كلمـــة األمانـــة
الكاظمي وكلمة جنـــاح مهدي الكبيـــر وقصيدة للشـــاعر
 Qالمهدي االمـــام في التخصصيـــة مركـــز الدراســـات
شعرية اخرى، وقصائد عامر االنباري للشاعر وقصيدة
في المشـــاركين بين القرعـــة واجريـــت فـــي المهرجـــان
مع بالتعاون اعدهـــا المركـــز التي المســـابقة المهدويـــة

الفائزين. على الجوائز توزيع وتّم المقدسة العتبة
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فقهائنا من
محمد السيد بن الحســـن هو الســـيد ابو
،Dالموســـوي الحميد عبـــد بن الســـيد
المسكن, االصفهاني االصل, البهبهاني
ســـنة ولـــد والمدفـــن. الهجـــرة  النجفـــي 
قرى  من صغيـــرة قرية في ١٢٨٤ هجريـــة

اصفهان.
االولى أتم مراحـــل دراســـته
حضر ان فـــي اصفهان، وبعـــد
قســـطًا وأخذ الخارج ابحـــاث
منتهـــًال العلـــم مـــن وافـــرًا 
مراجـــع اصفهان من علوم
األشرف النجف الى هاجر
هنـــاك دراســـته ليكمـــل 
اكابـــر أبحـــاث وحضـــر 
كاآلخونــــد العلمـــاء
والسيد الخراســــاني
حتى وغيرهم اليزدي
نال أعلـــى الدرجات
واســـتقل العلميـــة
وبعد في درســـه,
مراجـــع وفـــاة
على حـــاز عصره
الدينية المرجعيـــة
اليـــه زعامة آلـــت ثم 
أغلـــب فـــي الشـــيعة 

االسالمية. البالد
منأبرز تالمذته
محســـن الســـيد
والشــــيخ الحكيـــم
والميرزا اآلراكي
 D ملــــي آل ا
من الكثير وغيرهم

العلماء.
بعــــض ينقــــل 
السيد عن صبر الفضالء

احدا  رايت ما فيقـــول: االصفهانـــيD وتحمله
من يوم ففي السيد ابي الحسن, من صبرا اكثر
يؤدي صالة السيد كان مع االنجليز الصراع ايام
المؤمنين, آالف يحضرهـــا التي كان الجماعة
الحاضريـــن احـــد صـــاح وفـــي اثنـــاء الصـــالة
بن الســـيد حســـن الســـيد قتل بصوت عال: لقد
اثر على المصلين صفوف فتشّتتت االصفهاني,

. بصالته مشغوال ظل السيد لكن الخبر, هذا
براســـه الصالة ادار مـــن وبـعـــد ان انتهـــى
ابنه مقتوال يرى المصلين واذا به الشـــريف نحو
بشي يتكلم فلم يد احد االشـــرار, على شـــهيدا

. مرات ثالث اّهللا اال اله قال: ال انه سوى
واحدة . وال دمعة عينيه من تنزل لم و

وعفوه القاتل عن عفى أنه ذلك مـن واالشـد
َتْعُفوا (َوَأْن مصداقا لآليـــة الشـــريفة هـــذا كان

لِلتَّْقَوى). َأْقَرُب
امنيتان لـــدي االصفهانـــي: يقـــول الســـيد
بهما مشـــغول فكري الـــدوام وعلى عزيزتـــان,
المســـاكن شـــراء اولـهـما: تتحققا, واتمنى ان
علي االمامين بحرم المحيطـــة و قطع االراضي
في السالم عـليهما العســـكري والحسن الهادي
ان وثانيهما: فيها, الشـــيعه واسكان سامراء,
منارة من االذان فى الثالثة ذكر الشهادة اسمع

. الحرام المسجد
(وســــيلة منهـــا:- جـــدا مؤلفاتـــه: كثيـــرة
النجـــاة): وهـــي رســـالة عمليـــة فـــي العبـــادات
الوثقى), العـــروة على والمعامالت,(حاشـــية
بحوثـــه وتقريـــرات االصـــول), (شـــرح كفايـــة

والفقهية. االصولية
الكاظمية فـــي تعالـــى رحمتـــه انـتقـــل الـــى
 , الحجة / ١٣٦٥ هـ ٩ / ذي بتاريـــخ المقدســـة
االشــــرف الـنـجـف الـى الـطـاهـر ونقل جثمانـــه
في الصحن دفنه تّم ثم كبيرا, تشـــييعا وشــــيـع
ابي بن علـــي امـيـرالـمؤمنين لالمـــام المطهـــر
الشيخ احمد الناصري بقلم   . Q طالب

سره) االصفهاني (قدس اِّـوسوي ابوالحسن السيد العظمى اّهللا آية

السفارة انقطاع أدلة

السؤال:
السفارة؟ انقطاع أدلة هي ما

الجواب:
انقطـــاع علـــى عـــّدة هنالـــك أدّلـــة

منها: الّسفارة
أّوًال:إنانقطــــــــاعالنيابةوالّسفارة
وضروريـــات وبديهيـــات أّولّيـــات مـــن 

.Kالبيت أهل مذهـــــــــــــــب
على انقطاع الفقهاء إجمـــاع ثانيًا:
وضالل كفر علـــى وإجماعهـــم الّنيابـــة

والّنيابة. الّسفارة مدعي
لإلمام أن وحاصله التّواتر، ثالثًا:
غيبـــة صغـــرى  المهـــديQ غيبتيـــن,

الغيبة أن بينهما الفـــارق وأن كبرى, وغيبة
لوجود تامـــًا ليـــس فيهـــا الّصغـــرى الخفـــاء
الّسفراء  خالل من Qرســـمي لإلمام تمثيل
الكبـــرى وأن الغيبـــة والنـــواب الخاصيـــن،
تامًا االنقطـــاع أي تامـــًا يكـــون الخفاء فيها
بانقطاع انتهاء الغيبة الصغرى يكون أن كما
أن انتهاء حين في الخاصة السفارة والنيابة
 Qلإلمـــام بالبيعـــة يكـــون الغيبـــة الكبـــرى

إدارته. جهاز وبروز دولته وإقامة وظهوره
أو الخاّصـــة الّنيابـــة دعـــوى رابعـــًا: إن
فإن الّظهور عنـــوان ضرورة الســـفارة تنافي
إّال بعد ليس الرســـمي وجهازها دولته ظهور

البيعة. عقد
خامسًا:التوقيعالمباركالمرويبتوسط
(J السمري بن محّمد الرابع (علي النائب
نّص اإلمام في المنفية المشـــاهدة إن حيث

أحد معنيين: تخلو من ال
المشاهدة. مطلق نفي األّول:

المشاهدة. بعض نفي الثاني:
لحـــدوث بالوجـــدان فباطـــل أمـــا األّول
أســـاطين الفقهاء من عـــّدة من المشـــاهدة
ثّلة  إّن بلقائـــهQ (حّتى وتشـــّرفهم والعلماء
المسّطرة األدعية بعض (Qعنه نقل منهم
دعواهـــم عـــدم مـــع  الشـــيعة, كتـــب  فـــي 

للسفارة.
ينحصـــر الكالم بالمعنى أن من بدَّ فال
المشـــاهدة) مصاديق بعض نفي (أي الثاني
المراد يكون أن بـــدَّ ال المنفي البعض وهـــذا
واالرتباط الوساطة ادعاء مع المشاهدة منه
صدر  الّتوقيع أن باإلمامQ بقرينة المباشر
تعزية أّوله في إن حيث السمري, وفاة قرب
بينه  ما الســـمري بموت اإلمامQ المؤمنين
بعدم  ســـتة أيام ثّم أمرهQ الســـمري وبين

مقامه بعد وفاته, يقـــوم أحد إلى الوصايـــة
ال ظهور حّتى الغيبة الّتامة وأنه وقعت قد إذ

تعالى به. اهللا يأذن
الكالم ســـياق أن على كلها قرائن وهذه
النيابة مع دعوى تكذيب المشاهدة على دال
المشاهدة إن إذن .Jالسمري بعد والسفارة

المحكمات. من السفارة بمعنى

الرجل دور مع المرأة دور مقارنة

السؤال:
عملية ضعيفًا في المرأة كان دور لمـــاذا
الرجل دور مع بالمقارنـــة المبارك التمهيـــد
للمرأة الذاتي البناء هو ذلك في السبب وهل

الموضوعية...؟ الظروف هي أم

الجواب:
في الرجـــل دور يســـاوي إن دور المـــرأة
دورهـــا وليـــس المبـــارك, عمليـــة التمهيـــد
مســـؤوليتنا فإن الرجـــل, دور أضعـــف مـــن
الكبرى الغيبة عصر في ونساًء جميعًا رجاًال
خالل المبـــارك مـــن للظهـــور هـــو التمهيـــد
والتهيـــؤ واالســـتعداد اإليجابـــي االنتظـــار
والخيـــر الّديـــن مفاهيـــم لنشـــر والّســـعي 
محرم ومبغض, كل عن واالبتعاد والصالح
فإّن به, القائم طبيعة يحسب دور كل أن إّال
المنتظرين جيل أدوارها هو بناء أبرز المرأة
مّما انطالقًا والرجـــل بيتها, مـــن انطالقًا

بالبيت. يحيط

السؤال:
أن على تؤّكـــد ١. هنـــاك روايـــات كثيـــرة
بشكل  السيف المنتظرQ يســـتخدم اإلمام
يدعو ينافـــي ذلك كون اإلســـالم كبيـــر فهل

السالم...؟ إلى

مدعي على والتصدي الرّد يجـــب ٢. هل
يجب أم كالنيابة فروعهـــا أحد أو المهدويـــة

ذلك؟ المجتهدفي فتوى استحصال

الجواب:
 Qاإلمام استخدام بين منافاة ال أّوًال: .١
اإلسالم يدعو كبير وبين أّن بشـــكل الســـيف
بإحقاق إّال يقوم ال الســـالم ألّن السالم إلى
حدود إقامة خالل من الباطل الحق ودحض
البشرية إليه تصل لما العادل والقصاص اهللا
ليعم بالسيف إقامتها إلى فتحتاج فساد من
اإلمام يستعمل بأن سلمنا لو هذا الســـالم،

السيف بشكل كبير.
السيف يستعمل اإلمام بأن نسّلم ال ثانيًا:
الروايات وكما تقول ـ فلو نظرنا كبير, بشكل
تارة, جغرافيـــة جهـــة من ـ إلـــى المعـــارك
إلى جهة عددية بالمقايســـة من أخرى وتارة
العالم  اإلمامQ يفتح أن لوجدنا العالم فتح
عالمية حـــروب هنالـــك مـــن دون أن تكـــون
الشـــام بالد في المعارك بعض تكون وإنمـــا
يدخل العالم وباقي قليل, وعددها والعراق
هناك يكون فال طوعًا وسلمًا اإلمام دولة في

كبير. بشكل للسيف استعمال
هذه ـ وفق إلى المعارك لو نظرنا وكذلك
فترة فإن أطول زمنية, جهة ـ من الروايـــات
مدة إلى فبالقياس أشـــهر، ثمانية لهـــا هي
مّدتها  فإن تعمر طويًال التي Qالقائم دولة

قصيرة جدًا.
الكلمـــة مســـتوى علـــى ٢. إن كان الـــرّد
الحـــق هـــو الطيبـــة ودحـــض الشـــبه وبيـــان
من بذلك القيام يســـتطيع كّل من مســـؤولية
ألّنه من إلـــى فتـــوى المجتهـــد دون الرجـــوع
مستوى على أما إذا كان الرّد األمور, أوضح

الشرعي. الحاكم مراجعة من بدَّ فال اليد

األسئلة واألجوبة

اِّـجهر تحت
اِّـدعي هوية
الحسن بن أحمد

تتمة

هو: والجواب
مجرد ليســـت الحســـن)) ((احمد إن دعوى
شـــخصيًا به لالرتبـــاط دعـــوى أفـــكار بـــل هـــي
لإلمام واالبـــن والرســـول هـــو الوصي باعتبـــاره
اإلمام  ذريـــة من (إنـــي المهـــديQ كمـــا يقول:
من  األول المهدي واني وصيه، واني Qالمهدي
العسكري بن الحســـن المهدي محمد اإلمام ولد

فداه). روحي
مجّردة فكرية مســـألة ليست إذن فالمسألة
أن نظرية أخرى حتى دون أيـــة نقبل كما لنقبلها

صاحبها. نعرف
هو انـــه تقـــول الحســـن) إن دعـــوى (احمـــد
الجميع، على الطاعة الواجب المعصـــوم اإلمام
ألنهم جهنم في هم يبايعونه ال الذين جميـــع وان

ضالل. على
شـــخصيته معرفـــة إلـــى إذن نحـــن بحاجـــة

هو تاريخه؟ وأسرته؟ هو؟ وما والسؤال عمن
العلم إلـــى يدعونـــا إن المنهـــج القرآنـــي:-

والوضوح.
أن نؤكد فـــي البداية ال بد أن وبهـــذا الصدد
جميعـــًا وبدون الذي نؤمـــن به المنهـــج القرآنـــي

عن واالبتعاد واليقين العلـــم اعتماد هو اســـتثناء
واالحتماالت. الظنون اتباع

ِبِه َلَك َلْيـــَس َما َتْقـــُف ((َوَال تعالى قـــال اهللا
ُأولـِئَك َكاَن ُكلُّ َواْلُفـــَؤاَد َواْلَبَصَر ـــْمَع السَّ ِإنَّ ِعلْـــٌم
ِمْن ِبِه َلُهم ((َوَمـــا تعالى وقال َمْســـُؤوًال))، َعْنـــُه
ِمَن ُيْغِني َال ـــنَّ الظَّ َوِإنَّ نَّ الظَّ ِإالَّ ِإن َيتَِّبُعـــوَن ِعلْـــٍم

َشْيًئا)). اْلَحقِّ
الدليل اعتماد إلى الكريم القرآن يدعو كمـــا
واالحـــالم الخيـــاالت والبرهـــان العلمـــي وليـــس
ُبْرَهاَنُكْم َهاُتوْا ((ُقـــْل تعالى اهللا قال والمنامـــات

َصاِدِقيَن)). ُكنُتْم ِإن
الدليل عـــن نســـأل أن مكلفـــون ولـــذا فإننـــا

والبرهان.
هذه مثل علـــى بالتعرف مكلفـــون كمـــا نحن
جميع يدخل الطاعة لها التي بدون الشـــخصية!!
تمّهد التي الشخصية أنها هي كما النار!! البشـــر
مماته  بعد التي تبقـــى المنتظرQ وهي لإلمـــام

وعدًال!! قسطًا األرض لتمأل
نستطيع أن وهل الشـــخص؟ هذا فمن يكون

النور؟ في نعرفه أن ودون الظالم في به نؤمن
والمعرفة المنهج اإلسالمي يطلب الوضوح

علمكم  ((انظـــروا الصـــادقQ يقول اإلمام
في كل البيت أهـــل فينا فإن تأخذونه هذا عّمـــن
وإبطال الضالين تحريف عنه ينفون عدوًال خلف

الجاهلين)). وتأويل المبطلين
الصالة  يجـــوز البيتK ال أهـــل فقه وفـــي
ونعـــرف نعرفـــه أن دون خلـــف إمـــام الجماعـــة
والدنيا بإمامـــة الديـــن نؤمـــن عدالتـــه، فكيـــف

نعرفه. ال لشخص
األمة مراقبة من ال بد في المنهج اإلسالمي
وأخالقهم تقواهـــم مدى ومعرفة الديـــن لعلماء
عن الشـــريف الحديث في جاء فقـــد وزهدهم،

..Qاإلمام الصادق
على فاتهموه لدنياه محبًا العالم رأيتم ((إذا

أحب)). يحوط ما لشيء محب فان كل دينكم
اإلمـــام عـــن الشـــريف الحديـــث وفـــي 

..Qالصادق
لنفســـه، صائنًا الفقهاء من كان من ((فأما
مواله ألمر مطيعًا لهواه، مخالفًا لدينه، حافظًا

يقلدوه...)). أن فللعوام
على شـــخصية هذا أن نتعرف بـــد فنحـــن ال

ورسوله!!! ووصيه يقول- –كما اإلمام
دعوى وهي ان غريبة ظاهرة هنا نواجه إننا
في نعمل أن منـــا تريـــد (احمـــد الحســـن) وهـــي

القضية تحت النور. بعرض وال نطالب الظالم

احمد هو مـــن فإذا ســـألنا
غموضًا هناك سنجد الحسن؟
يعرفـــه أحـــد ال متعمـــدًا حيـــث
اســـتمعنا وإذا من أصحابـــه،
تذكر معلوماتهم وجدناها إلـــى

ما يقوله. أمورًا تكّذب
ومن نحـــن نجـــد صاحبـــه
الشـــاهد انـــه  نفســـه يعـــّرف 
حيدر (الشـــيخ وهو له والخادم
عنه يتحـــدث مشـــتت) حينمـــا
(الشـــيخ  انه ١٤٢٤ يقول ســـنة
احمد، الســـيد وليس احمـــد)
فـــي يـــدرس كان حيـــن فهـــو 
السنوات في االشـــرف النجف
كان صـــدام لنظـــام األخيـــرة

سيدًا. وليس شيخًا
(حيدر عنه الشـــيخ ويقول
عنـــه خـــرج أن بعـــد مشـــتت) 
هو انـــه وانفصـــل عـــن حركتـــه
إســـماعيل بن أحمد ((الشـــيخ
هو إسماعيل الســـلمي)) فأبوه
(الســـلمي)، فال من بيت وهو
نفسه إلى نسب كيف ندري إذن
احمد نفسه فســـمى (الحسن)
هو الحسن هل الحسن، وهذا
أم صفته؟ هذه هو لقبه أبوه أم

جواب. أسئلة تبقى بدون كلها
الشـــيخ ان أيضـــًا ونجـــد 
حينما أجاب الحســـن) (احمد
ينِف لـــم الســـابق علـــى الكالم
وإن نفـــى إســـماعيل، أن أبـــاه
وال بيت الســـلمي، من أن يكون
ال لماذا ذلك ولكـــن مانـــع مـــن
وأية هو عشـــيرة أية من يعّرفنا

أسرة لنسأل عنه؟
نريد االعتماد على ال إننـــا
الحسن) (احمد خصوم كلمات
حقيقة معرفة نريد لكننا فيه،

شخصيته.
القرآنـــي، المنهـــج ألن 
منا  ومنهج أهل البيتK يريد
العمل وليس والوضوح المعرفة

الظالم كالعميان. في
الظالم والدعـــوى التـــي تريـــد أن تبقى فـــي

منها. الحذر يجب

واجوبة٢ اسئلة و دراسات



وعودة الحق شيعة فلسطين

تاريخـــي كتـــاب وألي توجهنـــا، اّننـــا اينمـــا
يستطيع ال كالشمس ساطعة حقيقة نجد التجأنا،
فلسطين من شيعة تاريخ أن هي ينكرها، احد ان
رفعوا  البيـــتK وقد ألهل تاريخ مـــوال ... اّولـــه
 Qابي طالب بن علي المؤمنين اميـــر لواء هناك

ذهبوا. اينما
فترات مضـــى فيمـــا لقد شـــهدت فلســـطين
القرن فـــي وذلك مذهب التشـــيع، انتعـــش فيهـــا
حكمت التـــي الفتـــرة الرابـــع الهجـــري، خاصـــة
الشـــيعية بالد (الفاطمية) العبيدية فيها الدولـــة
الذين كان مقرهم العبيديون الشـــام، فقد حاول
المختلفة االقاليم في مذهبهم نشـــر في القاهرة

فلسطين. ومنها
التاريخيـــة انه في المصـــادر وقد جـــاء فـــى
لهزة األقصى المسجد تعرض الفاطمية، الفترة
أدت  ميالدية، هجرية/١٠٣٣ ٤٢٥ ســـنة أرضية
حتى المهدي، عهد في عمر ما معظم تدمير إلى
دين اهللا إلعـــزاز الظاهر الفاطمي قام الخليفـــة
هجرية/١٠٤٣ميالدية، ٤٢٦ بترميمه في ســـنة
وذلك عن الحالي على شكله باختصاره حيث قام
جهة، الغربية كل مـــن أروقة أربعة حذف طريـــق
من وزخارفها القبة بترميم قام كما والشـــرقية،

الداخل.
عنيفة أرضية فلســـطين لهـــزات ثم تعرضت
إلى  ٤٠٧ هجريـــة/١٠١٦ ميالديـــة، وأدت ســـنة
القبة أجزاء بعـــض وإتالف الصخرة قبة إصابـــة
فـــي عهد الخليفة بترميمها بدئ حيث الكبيـــرة،
(٣٨٦-٤١١هجرية/ اهللا بأمـــر الفاطمي الحاكم
عهد  في الترميم واستكمل ميالدية) ٩٦٦-١٠٢١
 ٤١١-٤٢٧) دين اهللا إلعزاز الظاهر الخليفة ولده
اشـــتملت  هجريـــة/١٠٢١-١٠٣٦ ميالدية). وقد 
على وتمـــت وزخارفهـــا الترميمـــات علـــى القبـــة
هجرية/١٠٢٢  ٤١٣ يدي علي بن أحمد في ســـنة
الشـــريط مـــا ورد في حســـب ميالديـــة، وذلـــك
رقبة في الموجـــود الدهليـــز الكتابـــي الواقـــع في

القبة.
"دار المقدس بيت في لذلك الدولة وانشـــأت
في العلم لـــدار فرعـــا وكانـــت العلـــم الفاطميـــة"
سادس بأمر اهللا اسسها الحاكم القاهرة، والتي
مركز الدار هذه من واتخذوا الفاطميين، الحكام
في االثر اكبر لهذا فكان الشـــيعي رعاية للمذهب
المعهد هذا وظل فلسطين، في المذهب انتشـــار

الصليبيين. بيد سقطت حتى القدس في
شيعية، سكانها بغالبية كانت اذن فلســـطين

ذلك. على التاريخية الشواهد بعض ذكرنا وقد
الحاضر الوقت في فلسطين شيعة

هو ما يقول يطرح نفسه: ســـؤال قد يشخص
بقي من وهل هذا؟ زماننا في فلسطين حال شيعة
واتباعه, صالح الدين مجيئ بعد فلسطين شيعة
فاعترى الشـــيعة؟ العنف ضد سياســـة واّتباعهـــم

اصابها؟ ما واصابها اعتراها ما التشّيع مسيرة
تاريخ وتصفحنـــا الحقبـــة تلـــك ان تجاوزنـــا
وجود عنـــاء وبـــدون فلســـطين الحديـــث، نـــرى
ســـقطت حينما فلســـطين فـــي الشـــيعة شـــاخصًا
وفلســـطين الشـــام- ووقعت بالد عثمان دولة بني
سياســـة وتحت الغربي، االحتالل تحت ضمنها-
لبنان قـــرى جنـــوب بعـــض التقســـيم، تـــم ضـــم
رســـمت حيـــن وذلـــك الشـــيعية الـــى فلســـطين،

.١٩٢٧ عام الحدود
عن المد بعيدة غير فلســـطين ان إلى اضافة
حركة بوصفـــه االوســـط الشـــرق االســـالمي في
الجديد- التحليل الغربي وجهة نظر ومن تقدمية
بعطر يفـــوح المـــد طابعًا شـــيعيًا فقـــد اخذ هـــذا
المتزايد لالهتمـــام وذلك والتماســـك. التقـــارب
االســـالميين والتماســـك الوحدة بإيجاد للشـــيعة
بالهدوء يتســـم طابعًا اعطائها في والذي أســـهم

والتسامح.
اهللا الشيعي حزب لتجربة ما ننسى كذلك ال
الذي االمر بها, فلســـطين ابناء وانبهار اللبناني

الحزب. هذا وعقائد افكار يتبنى بعضهم جعل
موقفًا تتخـــذ الشـــيعة مـــن أن فعلـــى الرغـــم
على من القوى المتغطرسة، لكنها ترّكز متصلبًا
اخوانها مقابل في الوحدة على والحفاظ التعامل

المسلمين.
تكن ولم نحـــو التشـــيع, لـــذا تعاظم الشـــوق
نطاقه ان بـــل ذلك. عـــن بمنـــأى أرض فلســـطين

يوم. بعد يومًا هناك يتوسع
مقدسة فلسطينية مدن

عسقالن:
على البحر األبيض المتوسط شاطئ تقع على
مدى  كانت على وقد غزة شمال مدينة ٢١ كم بعد
منذ وكانت شـــأن اقتصادي ذات تاريخها الطويل
الممتدة المحطات سلسلة من هامة محطة القدم
حيث الفلســـطيني، الســـاحلي على طول الســـهل
العســـكرية والحمالت التجارية القوافل اعتـــادت

بالمؤن. والتزود للراحة بها المرور
العصور، أقدم مدينة عســـقالن منذ عرفت

. التاريخية المصادر كل في ذكرها وورد
لسان في ورد لما طبقا فهو لفظ عسقالن أما
بمعنى األرض وإنهـــا الـــرأس أعلى العـــرب يعني
األســـتاذ أورد وقد . البياض إلى المائلة الصلبـــة
هـــو عربي عســـقالن اســـم أن مصطفـــى الدبـــاغ

المهاجرة. بمعنى األصل كنعاني
المجدل:

مجدل باســـم كنعانيـــة عرفت فهـــى  مدينـــة
وجاد إله ، البرج أو القلعـــة تعني ومجدل جـــاد،
المجدل قبل سكان . وعدد الكنعانيين الحظ عند

بنحو ١٣٠٠٠ نسمة.  ١٩٤٨ قدر عام احتاللها
مجدل معالم واهم
:Qالحسين مشهد

قرية جنوب شـــرق مرتفع وهـــو مقام على تل
يشـــرف ، المجدل مدينة غرب الجورة وجنـــوب
والعنب الجميز أشـــجار وتحيط به ، علـــى البحر
تقع جبانة منه الغـــرب من وعلى مقربة . والتـــوت
مدينة تبدأ أسوار مباشـــرة وبعدها ، النمل وادي

. التاريخية عسقالن

االستبصار وحركة فلسطين
فـــي انتشـــرت التشـــيع موجـــة جديـــدة مـــن

"المستبصرون". عنوان تحت فلسطين
الســـنة علماء من المســـتبصرين وكان بعض
البيت آل مذهب حقيقة ادركوا حيث الفلسطينيين

الشيعة. مؤلفات واعمال الباحثين مطالعة بعد
اإلســـالمي الجهـــاد حركـــة تأثـــرت وقـــد 
تأســـيس بداية إلى التأثر ذلك ويرجع بالشـــيعة,
رحمـــه الشـــقاقي فتحـــي د. كان الحركـــة، فقـــد
من لها، عام أميـــن وأول الحركة اهللا، مؤســـس

اإليرانية. والثورة بالشيعة المتأثرين
رحمـــه اهللا الشـــقاقي وقـــد وصـــل حمـــاس
يقول: "إنها جعله الذي الحد إلى اإليرانية للثـــورة
يملك فيها عـــام أكثر من مئة منـــذ المـــرة األولى
الروح هذه بمثل وشـــعبًا أرضًا وحكومة اإلســـالم

االستشهادية".
التشـــيع تبنى قد كان الحركة قادة وان بعض
تبين فقد مخيم "مرج الزهور"، في وجوده خالل
حزب تتم بين كانت ومنتظمة أن جلســـات مطولة

اإلسالمي". "الجهاد من وناشطين اهللا
مؤسســـات، عدة بإنشـــاء وقامـــت الحركـــة

لحم, مثل: بيت محافظة خاصة في

عبارة  وهو اإلســـالمي، الشـــباب ١ _ اتحاد
ناديًا فيهـــا أنشـــأت دعويـــة عـــن جمعيـــة خيريـــة

أكبر الستقطاب المغريات من كثير فيه للشـــباب
منهم. عدد

اإلحســـان الخيري،  مســـتوصف ٢ _ إنشـــاء
الدوحـــة نقـــاء ومركـــز الســـبيل، ومســـتوصف 

الجراحي.
النسوي. النقاء ومركز النقاء مدرسة _ ٣

بعض ٢٠٠٠م، كشـــفت عـــام وفـــي بدايـــة
الفكري "التحول مظاهر تزايد عن دالئل التقارير
الجهاد اإلســـالمي حركـــة صفوف الدينـــي" فـــي
خالل من وذلك الفلسطيني،
األنظار "تشـــيع" لفتت ظاهرة
أعضاء مـــن بقيام عـــدد كبير
المذهـــب باعتنـــاق "الجهـــاد"

الشيعي.
تشيعوا: الذين بين ومن

من  كرام, ١ _ إبراهيـــم
حاليًا مقيـــم وهو بيت لحـــم,

النمسا. في
زكـــي،  معتصـــم   _  ٢
حـــزب التحرير. فـــي ســـابق مهنـــدس وهو عضو
السنوات "خالل فلســـطين: في التشـــيع يقول عن
غزة، مدن من عدد في التشيع األخيرة، انتشـــر
العشـــرات وهناك الضفة، مدن في أقل وبشـــكل
نابلس منهم في والعديد قلقيلية، الشيعة في من

وغيرها". وطولكرم
والقيادي  المناضـــل ، شـــحادة ٣ _ محمـــد
ســـنة لحم مواليد بيت مـــن ، اإلســـالمي البـــارز
وأحد الجهـــاد، حركـــة ١٩٦٣م، وأحـــد أنصـــار

الزهور". مرج "مخيم مبعدي
العالم شـــحادة, "ادعو أحـــرار يقول محمد

.Qالحسين االحرار بإمام االقتداء إلى
فلســـطين  في ويعيـــش ٤ _ أشـــرف أمونـــة،
في جمعية علـــى ١٩٤٨م، ويشـــرف عام المحتلة
الجعفرية" "الجمعية وهي ـ الجليل قضاء ـ دبورية
الرســـول حســـينية منهـــا: التـــي ترعـــى هيئـــات
ومجلـــة  ،Pالزهـــراء ومكتبـــة  ،Nاألعظـــم

السبيل.
القاســـم,من مواليـــد  أســـعد ٥ _ الدكتـــور
في  بكالوريـــوس ١٩٦٥ ,حاصـــل علـــى فلســـطين
االنشاءات في إدارة المدنية وماجستير الهندسة

. اإلدارة العامة في ودكتوراه
الوهابية كتـــب بعض علـــى اطالعه - دفعـــه
قراءة  البيتK إلـــى أهـــل مذهب التـــي تهاجـــم
التحقق مما ،ثم أخـــرى المراجعات وكتب كتاب
الذي األمـــر .وهو صحـــاح الســـنة جـــاء فيهـــا من
مستفيض طال بحث بعد إعالن تشـــيعه إلى قاده

. سنتين
منها نتاجـــات علمية حتـــى اآلن - له ثـــالث
العامة اإلدارة نظـــم (تحليـــل
رســـالة وهـــي فـــي اإلســـالم)
الخالفـــة (أزمـــة . دكتـــوراه
المعاصرة وآثارهـــا واإلمامـــة
الشـــيعة "حقيقـــة وكتابـــه  (
دون عشـــرية",الذي اإلثنـــي
أدت خالصـــة بحوثه التي فيه
 Qالبيت ألهـــل إلـــى تشـــيعه
في يبزغ جديـــد .. وهـــو فجـــر

! فلسطين
مع (الحق عنـــوان وتحت
الدكتور لقاء مع مجلة "المنبـــر" علـــيQ) اجرت
كتابه الدكتور عـــن فيـــه اســـعد القاســـم, تحدث
قصـــة وعـــن عشـــرية) االثنـــي (حقيقـــة الشـــيعة
فعلم رحلة بحثه التي دامت ســـنتين عن تشـــيعه,

.(Qعلي مع (الحق ان بعدها
يترك لـــم (انه قاســـم اســـعد يقـــول الدكتور
هو االخذ التشـــيع يعتبـــر ان مذهبـــه الســـني فهو
الصافية  االصلية منابعها من Nالمصطفى بسنة
من القاســـم اســـعد وحيد الدكتور وهكـــذا يؤمـــن
الشريف القدس وعودة بالده انقاذ فلســـطين ان
من مســـدد يـــد قائـــد علـــى إال ال يمكـــن ان يتمـــا

السماء).
الحوار: جاء في بعض ما واليكم
إلى دفعتكم التي العوامل هي ما : *المنبـــر
هذا المذهب وترك مذهبكم السني،وكم إعتناق

؟ المرحلة هذه طالت
بقوله: القاسم اسعد الدكتور اجاب وقد

أترك أن علي كان أنه البداية منذ أشعر لم -
تركته. أني اعتقد مذهبي السني،وال

بدايـــة األمـــر فـــي ومـــا أقصـــد أن إيمانـــي
تركي كان يعني النبي بخالفة البيت أهل بأحقيـــة
لمعلوماتي تعديًال اعتبرته السني،وإنما لمذهبي
اإلسالمي،فإذا لمســـاري التاريخية،وتصحيحًا
الســـني كان المذهب
بالســـنة األخذ  يعني
تمسكي النبوية,فإن
بتعرفي إزداد قد بها
أهـــل طريـــق علـــى 
ألنهـــم   Kالبيـــت
إلـــى النـــاس أقـــرب 

النبوية. السنة هذه
ال رؤيتـــي وان
وان الشـــك,  تقبـــل
البرهـــان و الدليـــل
ب جـــو بو ، طع لقا
 Kإتبـــاع أهل البيت
تطهيرا وطهرهم عنهم الرجس اهللا الذين أذهب
حجة  خطبة بقولهN فـــي التمعـــن بعد ،فمـــاذا

أن تمســـكتم ما فيكم الثقلين تارك ( إني : الوداع
وعترتي أهل اهللا كتاب أبدًا بعدي تضلوا لن بهمـــا
الثقلين بحديـــث المعروف القـــول بيتـــي ). فهـــذا
يخصـــص العام،ثـــم بإطـــاره المنهـــاج يرســـم 
اللهم  مواله علـــي مواله فهذا كنت بقولـــهN "من
"أنت :Nمـــن عاداه"،وقوله وعاد وااله وال مـــن
نبي ال أنـــه من موســـى إال هـــارون منـــي بمنزلـــة
النبوية التوجيهات الكثير مـــن ذلك وغير بعـــدي"
" بعدي " الحروف،فكلمة على النقاط تضع التي
هارون كان كما للرســـول عليًا كان وصيًا أن توضح

. بعده على األمة وإمامًا ليكون خليفة له
أيضًا الموثقة الروايـــات من وهناك العديـــد

عشر. األئمة إثنا عدد أن إلى تشير الصحاح في
التاريخ وما مر علـــى الســـنة وكان علماء أهل
أن دون هذا الرقـــم الصعب أمام حيرة في زالـــوا

! تفسيرًا له يجدوا
لرســـوله تعالى قوله فـــي التمعن ومـــا أجمـــل
من َهاٍد)،فكم َقْوٍم ُمنِذٌر َوِلُكلِّ َأنَت (إِنََّما : محمد
 Nالنبي تحصـــر دور التي القرآنيـــة التوجيهـــات
َأنََّما َفاْعَلُموْا َتَولَّْيُتْم (َفِإن إال ليس واإلنذار بالبالغ
َفَما َأْعَرُضوا اْلُمِبيُن)،((َفِإْن َرُســـولَِنا اْلَبَالُغ َعَلى
اْلَبَالُغ)) ِإالَّ َعَلْيـــَك ِإْن َحِفيًظـــا َعَلْيِهْم َأْرَســـلَْناَك
هداية مســـألة أن يعلـــم وتعالـــى فـــاهللا ســـبحانه
و عقائديًا ،وتربيتـــه والمجتمـــع اإلنســـان الفـــرد
راســـخًا منهاجًا ســـلوكيًا لتصبـــح الهداية عنـــده
الفتـــرة خـــالل أن تتـــم يمكـــن ال وثابـــت األركان
ســـيما  وال دعوته قضاهاN فـــي التـــي الوجيـــزة
ترســـخت قد أمة اإلعـــداد يخـــص أذا كان هـــذا
 Nفالنبي الســـنين، مئات الجاهلية عادات فيها
بالغزوات منشـــغًال دعوتـــه فتـــرة قضـــى غالبيـــة
أكثر مكة الناس فـــي من ال يطلـــب وكان الكثيـــرة
وترك عبادة األوثان مجرد القول بالشهادتين من

غالبًا. البنات ونظائر ذلك ووأد
وعدالة كل توثيـــق قبول مســـألة كما ال يمكن
الرسولN حتى  رأوا ألنهم لسبب إال ال الصحابة
ألنهم ‘ والمنطق العقل يخالف فهذا !! للحظة ولو
بعد منهم جرى وما ويذنبون يخطئون بشرًا كانوا

! البشر" " من هم كيف يثبت Nرحيله
اإلســـالم إننـــي لم أر صالحية يقال فالحـــق
الصحيح من خـــالل التبني إال ومـــكان لـــكل زمان

.Kالبيت أهل لفقه
هذا وســـيركم في بعد تشـــيعكم : *المنبـــر
للتشيع وماذا نظرتكم هي ما الصراط المستقيم

؟ شيعيًا المرء يكون أن يعني
الدكتور اســـعد قال الســـؤال هذا اجابـــة عن

القاسم:
واإلسالم بعينه اإلسالم هو بنظري التشيع -
بأي من هذا أقصـــد وال بعينه التشـــيع بنظري هو
ليس ســـنيًا كان مـــن اعتبـــار حـــال من األحـــوال

مسلمًا.
المأخوذ اإلســـالم هـــو قلـــت فالتشـــيع كمـــا
اإللهي الطرح وال يـــزال وهو الصافي من المنبـــع
إلى اإلنسانية بيد األخذ على وحده القادر المثالي
هذا ولكن واآلخرة، الدنيا في ســـعادتها أســـباب
له التطبيق يكتب لم معلقًا مشروعًا ال يزال الطرح
اســـتعداد بانتظار حتـــى اآلن علـــى أرض الواقـــع

. لتطبيقه الناس
في التشـــيع نشـــر يمكـــن * المنبـــر : كيـــف

العالم؟
الدكتور قال الســـؤال هذا على ضمن اجابته

القاسم: اسعد
اإلســـالمي العنوان نعطـــي أن ومـــن المهـــم
فندعوا الناس التشـــيع إلى الدعـــوة الكبيـــر لهذه
 Qإســـالم علي والحســـن والحسين إلى ليهتدوا
دعوة ما هي أكثر المبادئ و القيم دعوة إلى فهـــي

انتهى. والتمذهب. التفرق إلى
يســـمى  رئيـــس ما ســـمرة، ٦ _ محمـــد أبـــو
من متـــزوج وهو الوطنيـــة" "الحركـــة اإلســـالمية
الفلســـطينية، بالســـلطة ارتبـــاط شـــيعية، ولـــه
مركز ولـــه فلســـطين، خـــارج ومراجـــع الشـــيعة
بنشـــر يقوم الذي والبحوث، القدس للدراســـات

الشيعة. كتب
أحـــد  إمـــام ٧ _ الشـــيخ محمـــد عبدالعـــال

لبنان. بجنوب صور مساجد
معتقـــل  غوانمـــة: ٥٤ عامـــا، ٨ _ محمـــد
اآلالف مثـــل ذلك فـــي مثلـــه فلســـطيني ســـابق،
غيره عـــن يميزه مـــا لكـــن مـــن الفلســـطينيين،
علنا تبنى مـــن اول انه المحررين، من االســـرى

في المذهـــب الشـــيعي (الجعفري)
مؤســـس المجلس وهـــو فلســـطين,

الشيعي األعلى.
االوسط الشرق لـ غوانمة يقول
األعلى" "المجلس الشيعي أسست :

في تصب سلمية سياســـية ألهداف دينية
الوطني المشروع خدمة

مشروع غوانمة الى اقامة ويدعو
الدولـــة وإقامـــة عالمـــي اســـالمي 
بالحضـــارة والنهـــوض االســـالمية

االسالمية.
الصالة اؤدي ويقول: غوانمة محمد ويضيف
الجلـــزون التابع مخيـــم فـــي فـــي مســـجد النـــور
اسالمي سياسي اطار وهي االسالمية، للجماعة

سني. طالبي
في  الرشـــيدية مخيم من توهان ٩ _ شـــريد

لبنان.
حركة الجهاد  مسؤول محمد المجذوب _ ١٠

لبنان. جنوب في
الفلســـطينيين المســـتبصرين ابـــرز ومـــن 
إبراهيم الدكتور صور, من قدورة محمد أيضـــًا:
إبراهيـــم الســـلطي, دالل الدكتـــورة غـــزاوي, 
ونســـان زطمة, محمـــود جبـــر, بـــارود, يحيى

الطحايلة.
الشـــيعة في نشـــاط على االدلة ابرز وان من

أّن: هو فلسطين
أصـــول جمعية تجمد واشـــنطن
تمويل بحجـــة الخيرية اإلحســـان

في فلسطين) اإلسالمي (الجهاد
الضفة فـــي تعمل االحســـان جمعية علمـــا ان
مدير مع ولبنـــان, ففي لقاء غزة وقطاع الغربيـــة
الجمعية بأن صرح حســـنين" ابو "صالح الجمعية
اجتماعية وانســـانية نشـــاطات ذات هـــي جمعيـــة
أو فصيل حزب باي وليس لها اية عالقـــة بحتـــه,

فلسطيني.
يعتنق الجليل امام مســـجد فـــي

المذهب الشيعي! ؟

البلد": مقابلة حصرية "لصوت في يقول
يندرج الســـنة الى ردي البعـــض *محاولة

المسلمون مرضية يعاني منها حالة ضمن
يؤمنون بتحريف الشـــيعة بأن *وقولهم

الباطل بعينه القرآن هو
والتشتت التمزق يتناســـون حاالت *اّنهم

بالفتنة. ويتهمونني أسسوها التي
٣٧ عاما)  ) بـــدران اليقين يونس الشـــيخ نور
"البعنـــة قريـــة فـــي النـــور" وهـــو "امـــام مســـجد
الشيعي المذهب اعتناقه عن الجليلية"، يكشـــف
اكثر يتبعـــه الـــذي الســـني بعـــد تركـــه للمذهـــب
أول الشـــيخ يكون وبذلك البالد، في المســـلمين

فلسطين. في شيعي امام
"صوت مـــع حواره فـــي بـــدران يقول الشـــيخ
قراره عشر، االثني الشيعة أئمة (عصمة البلد":

للتراجع). القابل غير
ثالث منذ صراحـــة اتخذته الـــذي والقـــرار
منذ االتجـــاه هـــذا فـــي كان ســـنوات، والتفكيـــر

اإلســـالمية والعلوم كليـــة الشـــريعة دراســـتي في
ان بما أوائـــل التســـعينات, منـــذ فـــي ام الفحـــم
بعد الشـــيعة حقيقة على اطلعوا العالم أهلنا فـــي
مسلمون الشـــيعة) أنهم (أي على األخيرة الحرب
عند جليا اصبح األمر هذا ان وبما مثلهم, مثلنـــا
ومناســـب ألعلن مواتي الوقت ان النـــاس شـــعرت

للشيعة. انتمائي بمعنى تشيعي قضية
بالقول: بدران الشيخ ويستمر

لو لم قوي بشـــكل محســـوبة ردة الفعل كانت
د.يوسف رأسهم وعلى السنة مشـــايخ كبار يصرح
ولهم منا مســـلمون وهم الشـــيعة "بأن القرضاوي
ان وبما وبالتالـــي علينـــا", مـــا مـــا لنـــا وعليهـــم
للمسلمين بالنسبة عليا مرجعية يمثل القرضاوي
ومنضبطة خفيفة ستكون حتما الفعل فردة السنة
لبقي واال الفعل ردة أخـــش لم ولذلك ومتفهمـــة,
لنفســـي. به وألحتفظت فـــي ســـري امـــر تشـــيعي
المذاهب من كغيـــره لي اصبح المذهب الشـــيعي

وغيرها. والحنفية كالشافعية
ان طالما قوله: بـــدران يونس يواصل الشـــيخ
جاء االساسية التي القواعد مع يتنافى ال التشـــيع
كذلك,كنت والرســـولN، وهـــو كتاب اهللا بهـــا
زلت وما شيعي انا واليوم الشيعة عن أدافع ســـنيًا

الشيعة خط عن أدافع
المذهب اعتناقه يـــؤدي ان *وعن احتمـــال

فتنة. احداث إلى الشيعي
متناهية "بصراحة بدران: يونس قال الشـــيخ
ان يستطيعون ال _اآلخرون_ فبينما هم هم هكذا
والتي فيهم تنخر التي األمراض واألوبئة يعالجوا
سبقهم, بمجرد من لهم أسسها أو أسســـوها هم
والتفرق حاالت التمزق يتناسون آخر يأتي فكر ان
وكل فئة وكل مذهب واحد وكل كل ويأتي والتشتت
وال كثيرا هذا من وعدد, وأن جماعة وكل حركـــة
ان ونســـوا الفتنة أنت لـــك ليقولوا حـــرج، يأتـــون
اصبح أكثر وفكرهم او أصبحت حركتين حركتهم
وجماعتهـــم أصبحت جماعتين أكثر, او فكريـــن
وهكذا أكثر أو مذهبين أصبـــح ومذهبهم أو أكثـــر

وعائلتهم....." وفئتهم حزبهم
إنتشـــار علـــى فـــي تعليقهـــا تقـــول "المنبـــر"
البحث والتحقيق من (قليل في فلسطين: التشـــيع
كفيـــل موروثـــة اعتبـــارات المتجرديـــن مـــن ايـــة
الحق, طريـــق واســـتيضاح الحقيقة باســـتجالء
العامة من االلبـــاب اولوا عليها ســـار هـــذه قاعدة
ال علي مـــع والحق الحـــق مـــع فاكتشـــفوا ان عليـــًا
اهل عظمـــة تتجلى يـــوم بعـــد يفترقـــان, ويومـــًا
وتتكشـــف الحقائق  صورهـــا البيـــتK فـــي أروع
نجد فإننا ولـــذا كل االرجاء, في نورها ويســـطع
في بـــدأت تتزايد والـــوالء التشـــيع أن موجـــة من
إلى صراط لتعود الفلســـطينية مختلف االوســـاط

المستقيم. اهللا
مســـتقبل ان كما للتشـــيع هـــو ان المســـتقبل
وان ,"Kوعلي "محمد إلى العودة في هو العالم
ينير جديد فجر مقبلة علـــى الذات في فلســـطين

."Kالبيت اهل بنور مجاهديها درب
الخاقاني محمد بقلم

اّن
انتشار

مذهب أهل البيت
سيؤول  حتمية  حالة

محالة، ال البشرية إليها أمر
قريبا؛ امر بات مسألة تحقيقها وان

الضخم  الفكر ابرزها من كثيرة،  الســـباب
البشـــرية المشـــاكل بعالج المفعمة واالطروحـــة
حالة يمثل المحمدي النبـــوي المزمنة، فالدين
يومنا وإلى الســـماء مبادئ الحيوي مع التواصـــل
الحجة بن األعظـــم اهللا ولـــي خـــالل هـــذا مـــن

.Qالحسن
ســـنفرد المهدي)) ((صدى فـــي ونحـــــــــن
نتناول خاصة الظاهرة الحتمية صفحة لهــــــــذه
فكرًا التشيع انتشار عدد كل وفي اعمدتها خالل
ان يســـهم والذي العالم بلدان أغلب وعقيدة في
والجو المناســـبة في تهيئـــة األرضية شـــاء اهللا
العصر لصاحــــــــب المبـــارك للظهـــور المالئم

.Q والزمان
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عسقالن قديمًا

/جنين الزهراء حي

للقدس عام منظر

من الداخل بغزه هاشم جامع السيد

تتمة
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عسقالن بساتين

لحم بيت /Qمكان مولد عيسى

التمهيد المهدوي



الرحيم الرحمن اهللا بسم
الطاهرين على محمد وآله اهللا وصلى

الثانيـــة جمـــادي مـــن  عشـــر  الرابـــع بتاريـــخ 
من مركز  ١٠-٥-٢٠٠٩ توجه وفد ١٤٣٠هجرية,الموافق
مراقد  المهـــديQ إلى االمام في الدراســـات التخصصية

بغداد. في Sالنواب األربعة
الشيخ الثاني النائب الوفد مرقد زار جولته بداية وفي
الزيارة  أثناء الخالنيG وتـــم ســـعيد بن عثمان بن محمد
الصيانة أعمـــال علـــى واإلطـــالع الطاهـــر تفقـــد المرقـــد

فيه. الجارية والترميم
"الحسين بن الشيخ مرقد لزيارة الوفد توجه بعد ذلك
للمرقد  الخاص باألمين الوفد التقى حيث G"النوبختي روح
يعانيها التـــي المشـــاكل الحديث حول الشـــريف, وجـــرى
والمحالت البنـــاء التـــي تهدد الجوفية المرقـــد, والميـــاه

وإليه. منه الدخول والخروج تعيق حركة التي التجارية
عثمان مرقد "الشـــيخ زيـــارة إلى الوفد بعدهـــا توجـــه
 Qالمهدي لإلمـــام األول العمـــريG" النائـــب بن ســـعيد
وتم تبادل المطّهر, الخاص للمرقد باألمين الوفد والتقى
على القائمون يواجههـــا التي المشـــاكل الحديـــث معه حول
القبة وعدم في تشققات وحصول الطاهر, سدانة المرقد
تعيشه المنطقة, الذي الوضع بسبب من معالجتها تمكنهم

.Gالسفير األول فيها التي يرقد
إلى الوفـــد برفقة األمين الخاص اعضاء توجه بعدها
"Gالســـمري محمد بن علي "الشـــيخ الرابع مرقد الســـفير
الســـفير بمرقد تحيط التي المزرية الحالة على حيث اطلع
ال التجارية من المحال محل عن انه عبارة وجدن إذ الرابع
أمتار عرضًا في ثالثة المتر ونصف مســـاحته عن متر تزيد

طوًال.
التجارية المحـــال ألبســـة من عرض ما به وقـــد أحاط
المرقد ال لتحجب وبصورة متعمدة جاءت الجوانب كل مـــن
للمســـاحة الزائرين رؤية حتى لتمنع بل فقط, عن االنظار
عليها الطاهـــر, والتي حوفظ المرقد واجهة من المتبقيـــة
لمرقد األوقاف التابعة كل مصادرة تمت حيث األنفس بشق

الجليل. الشيخ

الخاص برفقـــة األمين الوفد اعضاء توجـــه بعـــد ذلك
زيـــارة قبر  الرابعG إلى الســـفير مرقـــد بأعمال والقائـــم
اآلصفية مســـجد الكلينيG" في يعقوب بن "محمد الشـــيخ
التي الوساطات المغتصب رغم زيارة القبر من منعوا حيث

لذلك. الخاص النائب بها قام
الوفد تمكن جهد جهيد وبمعونة احد األشـــخاص وبعد
الشـــيخ قبر ليس أنه اســـاس على ولكـــن مـــن زيـــارة القبر
القائمين أن إذ المحاســـيبي، الشـــيخ قبر هو بل الكلينـــي
انه تشير إلى التي الالفتة برفع قاموا اآلصفية مسجد على
أخرى باســـم الفتة عليها الكلينيG" ووضعوا الشـــيخ "قبر

حارث المحاسيبي. الشيخ
األربعة الطاهـــرة للنواب المراقد زيارة عن وتمخـــض

هي: امور عدة الكليني الشيخ وقبر
وخصوصًا كبير إهمال من األربعة معاناة المراقد أوال:
الدراســـات  مركـــز الرابـــعG لذلـــك رأى مرقـــد الســـفير
عالمية بحملـــة يقوم أن المهـــدي اإلمـــام التخصصيـــة في
صدى وصحيفة طريق اإلنترنت الرابع عن الســـفير لنصرة

األخرى. المتاحة والوسائل التخصصية Qالمهدي
منها يعاني إداريـــة إشـــكاالت على الوفد ثانيـــًا: إطلـــع
كثيرة أوقافـــًا هنالك أن حيـــث علـــم األمنـــاء الخاصـــون,
وتحويلها إلى عليها االســـتيالء تم األربعة النواب تعود إلى
على واثر المراقد ضايق بعض هـــذه مما خاصة, أمـــالك

عمارتها.
العامة الموقر واألمانة الشيعي بديوان الوقف نهيب لذا
تأخذ وأن الرعايـــة, تلتفت بعين ان الشـــيعية, للمـــزارات
الســـترجاع قضائية دعاوى وترفع الجد محمـــل األمر على

المغتصبة. األوقاف هذه
بجميع نهيب الزائـــر الوفد شـــاهده لما بالنظر ثالثـــًا:
األربعة النواب مراقد لزيـــارة قوافًال يشـــكلوا أن المؤمنين
المراقد هذه بأهمية عليها القائمون يشعر حتى دوري بشكل
الشـــعيرة هذه ليبرزوا لهم ودعمـــًا عونًا ولكـــي يكون ذلـــك
باألوقاف كبير إهتمام من الحاصل كما هـــو اآلخرين أمام
بقصد اإلهمال الشـــيعي مقابل للوقف التابعة غير األخرى
الوقف الشيعي. يديرها ديوان لألوقاف التي قصد بغير أو

األربعة... النواب مراقد
واإلهمال الرعاية بين

األول األولالسفير األولالسفير السفير

السفير الثانيالسفير الثانيالسفير الثاني

السفير الثالث السفير الثالث

السفير الثالث

السفير الثالث السفير الرابع السفير الرابع

٤

والعالقات االعالم قسمي ولرئيسي المقدسة للعتبة العام درع المركز لالمين االحتفال في التخصصية الدراسات مركز ممثل سلم وقد هذا
ان  على كلمته في المهديQ واكد االمام فيها جميع محبي هنأ بكلمة شـــارك الذي االعظمية صحوة رئيس العزاوي عامر للشـــيخ وكذلك فيها،

اخرى. دون بطائفة يختص ال Qاالمام بمولد االحتفال
من المهرجان. جانبًا واليكم المهرجان في العتبة والمشاركين زوار المحمود) على واالرتباط الموعود (ميالد وولدر توزيع وتم

اِّـيالد اِّـبارك بذكرى السنوي مهرجانها تقيم اِّـقدسة الكاظمية العتبة
المهديQ عرضت  خاصا باالمــــام ... 
كالكتب المتنوعة المهدويــــة فيه النتاجــــات

والجداريات. الفنية واللوحات
مــــع بالتعــــاون المركــــز واعــــد  هــــذا، 
المقدســــتين للعتبتين العامتيــــن االمانتيــــن
تضمنت التي الشعبانية المهدوية المسابقة
يقــــارب منهــــا مــــا خمســــين ســــؤاًال وطبــــع
منتســــبي علــــى  وزعــــت نســــخة   (٣٠٠٠)
بين القرعة العتبتين المقدســــتين واجريت

تسليمهم الهدايا. الفائزين وتم
المالييــــن توافــــد وفــــي الســــياق نفســــه
من  المهديQ ومحبيه االمام عشــــاق من 
الكثير منهم وجــــاء العالم، مختلــــف بقــــاع
محافظات اقصى االقدام ومــــن على ســــيرًا
عند الميالد باالحتفال ليلــــة الحياء العراق
 Lالعباس واخيــــه الحســــين مرقد االمام
 Qالمهدي مقام االمام وكذلك بالقرب من
الليل بعــــد انتصــــاف اذ يقــــوم المنتظــــرون
ووضعها المولد شــــموع بايقاد وحتى الفجر
الجدول علــــى خشــــبات لتطفــــو علــــى مــــاء
بقرب والجــــاري الفرات نهــــر المنبثــــق من
لوحة فتتشــــكل بذلــــك المقــــام المقــــدس،
واالشــــتياق االنتظار حالــــة واقعيــــة تجســــد
على  يتعســــر المهــــديQ ، لوحــــة لالمــــام

تصويرها. امهرالرسامين
االحتفاالت. من جانبًا واليكم

اِّـولد وليلة الشهادة ربيع بني اِّـقدسة كربالء

املقدسة الكاظمية العتبة صحن في املبارك بامليالد حتتفي الكبيرة اجلماهيرية احلشود
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باالحتفاالت الشعبانية االيام يحيون املقدستني والعباسية احلسينية العتبة منتسبو

املقدسة كربالء في من شعبان النصف حتيي ليلة الغفيرة اجلماهير

الشهادة ربيع مهرجان في التخصصية الدراسات مركز املنتظرينجناح امليالد تنير درب شموع

تتمةتتمة

تتتمات و مهدوية تحقيقات



وابراهيم.. ادريس اهللا انبياء ان من االخبار في ورد فهي تأتي وكما شرافته اما
خارجة  وليســــت المســــجد ضمن مقاماتهم وان به, وتعبدوا والخضرK قد ســــكنوه
العابدين  زين اإلمــــام الطاهرون اهللاK واالئمة صلــــى فيه اوليــــاء عنــــه.. كذلك قد
هذا المكان شــــرافة في زاد ما المهديK.. وهذا اإلمام اهللا وحجة الصادق واالمام
جديدًا.. منحــــًا اخذت القضيــــة فإن االنتظــــار.. زمن في ونحــــن الطاهــــر.. امــــا اآلن
 Qاإلمام المهدي بمســــجد يســــمى اآلن فهو المســــجد, هذا والناس قد توجهوا إلى

.Qالمهدي فيه ننتظر زمن في االساس.. الننا هذا على ويزار
للمقام ســــدانته خالل مع الســــادن مواقف حدثــــت عــــن وعــــن ســــؤال الصحيفة

ومعروفًا. معتادًا كان كما فيه اعتكاف من وهل الطاهر
عادتي, حيث على المسجد االيام ودخلت من صباح يوم جئت الســــادن: اجاب
في عمر شــــيخًا المقام رأيت داخــــل بــــاب خاص يمنــــع الدخــــول إال للمنتســــبين ومن
وكثرة الشيخ سجود طول هو ذلك في زاد ومما دهشتي, وجوده فأثار يصلي الثالثين
بأني محتاج اخبرك ومــــن لي: قال لخدمته, اســــتعدادي له قدمت دعائــــه, وعندما
له بالدخول؟ سمح أو الشيخ هذا انه رأى االمين هل السيد بعدها ســــألت إلى خدمة؟

حصول ذلك. عدم فأكد لي
موجودًا في االعتكاف مــــا زال الســــادن: نعم المســــجد قال في وعــــن االعتكاف
كانت هناك  قريب عهــــد والى بذلك, مقامات االنبياءK تشــــهد المســــجد, وهذه

التغيير. ازيلت بعد انها إال لالعتكاف غرف
بالمسجد ارتباطه عن االمين للســــيد المهديQ_ بســــؤال _صدى توجهت وقد

مشكورًا: فاجاب المنصب, لهذا اختياره سبب وعن
واالعمال الزيارة حيث بــــه, البيوت النجفية ارتباط هو بالمســــجد ان ارتباطنا
ونحن آباؤنا دأب عليه مــــا وهذا الخصوص, بوجه االربعاء ليلــــة في عليها المترتبــــة

سائرون. دربهم على
حميمة على عالقة فإني لالشــــراف على المشــــروع, االختيار وقع علّي اما كيف
من ننحدر باعتبارنا ظله, دام الحكيم ســــعيد محمد السيد اهللا باســــرة ســــماحة آية

والتزامي. العمل في قدرتي يعرفون وهم أيضًا, دينية اسرة
الصحيفة توجهت تطويره بل تجديده باالحرى المسجد, أو ترميم مشروع وعن
وكيف كانت, كيف البداية بالمشــــروع, مستفســــرة عن المســــجد إلى الســــيد امين

بالقول: السيد فاجاب تطورت,
كان الجدار الجنوبي للمسجد آيال للسقوط, وعندما ,١٩٩٨ كانت البداية سنة
داخل إلى منها تتســــرب الســــائبة الحيوانات ان حد إلى وصلت تتخلله الشــــقوق التي
الســــيد العظمى اهللا آية ســــماحة تفضل المشــــروع, حيث فكان المســــجد المعظم,
واعادة الجنوبية, الجهة في بالعمل بالمباشــــرة فامر ظله دام الحكيم محمد ســــعيد

بنائها.

آية ســــماحة الحاكمة _آنذاك_,كان الســــلطة وضغط االمكانيات, وبرغم قلة
معنا في حديثه وكان بالعمل على البدء ظله مصممًا دام الحكيم الســــيد اهللا العظمى
خطوة  كل المهديQ في باالمام عملنا في مســــددون المعاناة يقول: اننا وجود رغم
لم العمل بداية وفي انه حيث االخالص, على دام مشــــروعنا قائمًا ما من الخطوات
به من مررنا ما وبرغم بالعمل باشرنا اننا واحد إال ضلع الكمال يؤهلنا ما نملك نكن
المكان, هذا عظمة ان تخلد شاءت وجل عز ارادة اهللا ان والتلكؤ, إال فترات التباطؤ
كل يلمسه بشــــكل الفني الجانب من تكون ما كأبهى للمســــجد فجاءت الحلة الجديدة
بأداء  المتشرفين لخطوات االمرQ وتسديده رعاية صاحب إلى يعود وهو امر زائر,

فيه. العمل
المشروع: انجز من ما أما

ظله دام الحكيم العظمى السيد ســــماحة آية اهللا قبل من المباشــــرة فبالرعاية
الجهات االربع من االواويــــن بناء من متقدمة مراحل انجــــزت فقد وتكفلــــه بتمويله,
فنية,  وبزخرفة خاص بطابوق غلفت في٦٠ ســــم ٩٠ ذات ابعاد للمســــجد وباعمدة
تم كذلك ,(Kوالصالحين الخضر, ادريــــس, (ابراهيم, مقامات بناء بضمنهــــا
الحدائق وزرع ارضيته بالرخام المسجد, باكساء في مقدمة الملحق الصحن تأهيل
كبيرة ونافورة للوضــــوء واســــع حوض واســــتحداث الملحقة, المياه والعناية بدورات

جميلة.
يتوجه  كما المســــجد, الصادقQ في باحة اإلمام مقــــام بناء اعادة تم كذلــــك
التداعي,  إلى آلت الحجةQ والتي اإلمام لمقام المشرفة القبة بناء العادة االهتمام
هذه ووضع بازالتها حــــدا مما بناء, على وليس فــــراغ, على اقيمت حيــــث تبيــــن انها
وحلته بصورته المقام بناء مــــن ننتهي ريثما مؤقت, وبشــــكل للداللة القبة الموجودة

الجديدة.
للمقام المشرف: التصميم المستقبلي

للزائرين وتطويره ليتســــع المشــــرف بالمقام يرتبط عمــــا عن ســــؤال الصحيفة
االنتظار,اجاب  ثقافــــة االمامQ وتوســــع ببركات المتزايــــدة باعدادهــــم مســــتقبًال

االمين: السيد
في مختلفة و على أجــــزاء المعظم الســــهلة مســــجد في توزعــــت أعمــــال االعمار

: يلي ما منها ,نذكر متفاوتة فترات

للمســــجد,  الجنوبي الرواق أي , القبلية الجهة ٧٥٠ هـ ) شــــيدت ) عام قبل .١
إلى يشــــير أثرا أو كتابا وجد أنه , من تقــــي األصفهاني محمد علــــى ما ذكره الســــيد

. ذلك
العلومH بناية  بحــــر مهدي محمد الســــيد المقدس ١١٨١ هـــــ , بنى ٢. فــــي عام
الكاشــــي األزرق, و  من قبة عليه أقام و المقام, اإلمام الحجةQ , و ثّبــــت لمقــــام
عشرة من أكثر بين مكانه الســــابق و , اهللا رحمه الســــيد المقام الذي عينه كان بين

أمتار.
حســــن  الشــــيخ محمد العظمى اهللا آية ١٢٠٠_١٢٦٠ هـ تم بتوجيه العام بين .٣
من  الدخول حيــــث من الســــهلة المالصقة لمســــجد الجواهرH بناء البناية صاحــــب
لقضاء لخّدامــــه، وموضعًا مســــكنًا ولتكون قدســــّيـة المســــجد بابه, للمحافظة على

. المصلين حاجات
شــــباك  اإلمام الحجةQ و وضع محراب بناء إعادة تم , هـ ١٣٢٦ ٤. فــــي عــــام

عليه. البرونز من

اإلمام  لمحراب الخشب من شباك وضع تم , هـ ١٣٤٩ في عام .٥
.Qالحجة

شالش  المحسن عبد الحاج له المغفور قام , هـ ١٣٦٧ في عام .٦
المسجد. بترميم

اهللا جعفر روجي  عبد الحاج المرحوم تبــــرع , ١٣٧١ هـ ٧. فــــي عام
اإلمام لمحــــراب برونــــزي بشــــباك زنجبار فــــي مــــن أهالــــي مومباســــي

.Qالحجة
الزهره فخر  لــــه الحاج عبــــد ١٣٧٩ هـ, قــــام المغفور ٨. فــــي عــــام
و األروقة تشــــييد و , مقام الحجةQ, و توســــيعه بنــــاء بإعادة الديــــن
على النقوش و الكريمــــة العديــــد من اآليات و تثبيت الطارمــــة األماميــــة

األجزاء. بعض
المنعم ناصر  عبد الحاج له المغفور , قام ١٣٩٤ هـ في عام .٩
عليها  م٢ ) ١٢٠ ) الحجةQ بسعة بتشــــييد بناية جديدة لمقام مرزه

من الكاشي األزرق. قبة
ناصر مرزه  رشاد له الحاج محمد المغفور , قام ١٤١٥ هـ في عام .١٠

م٢. ٣٩٠ بمساحة اعماره أعاد و الجانبين من المقام بتوسيع
كافة بأمر  تمت المباشــــرة بإعادة بناء المسجد باجزائه ١٤٢٠ هـ , في عام .١١

ظله. دام الحكيم سعيد محمد السيد العظمى اهللا آية سماحة من
ولم مصممين عالميين إلــــى لجأنا وقد نزيل االعمدة, ان قررنــــا فقد امــــا اآلن

اعمدة.  بدون ٥٠ مترًا بمسافة تسمح استشارة على منهم نحصل
قدم المدنية حيث في الهندســــة الدكتوراه لنجفي يحمل بتصميم إال اننا فوجئنا
وحقًا وسطية, اعمدة ومن غير المطلوبة بالمساحة للمقام المعظم متكامًال تصميمًا
موال شيعي نجفي ولكل لكل مفخرة اهللا شاء ان ســــيكون المتكامل هذا التصميم ان 

الشريف. لمقدمه ويمهد Qالمهدي ينتظر اإلمام
اجاب المشــــروع لتنفيذ حدد الذي الزمنــــي الســــقف عن وعن ســــؤال الصحيفة

خان. علي مضر السيد
صاحب موالنا زمني وببركات ســــقف تحديد وهو اكثر من الهي بمدد نطمح اننا
والذي  الجبار المشروع هذا في اليه نصبو ما ولتنفيذ مســــعانا في االمرQ الن نوفق
١٥٠٠ مترًا مكعبًا, تحتاج  بـ حددت مســــاحة إلى يحتاج
مســــاحة  كذلك الحديد, ٦٠٠ طن مــــن مــــن إلــــى اكثر
وتحتاج  مكعبًا ١٣٥٠ مترًا بـ حددت لوحدها فهي السقف
إلى قضية  اضافــــة أيضًا، ٥٥٠ طنــــًا من الحديــــد إلــــى
الخباطة وتجهيــــز والتبريــــد, تدريــــب كــــوادر العمــــل,
مرة الول ادخالها يتــــم جديدة قضية وثمــــة المركزيــــة,
المقام تجهيز وهــــي المقدس المقــــام فــــي تصميم هذا
المقام جو من ســــحبها على تعمل الروائح بمتحسســــات

المطهر.
الزائرين: بخدمة اخرى مشاريع

المهدي صدى صحيفة توجهــــت الموضوع عن هذا
مشكورًا: فاجاب االمين للسيد بسؤال

جامــــع امــــام مســــقفة  نهــــيء مســــاحة نطمــــح ان 
الصحن  بناء النيــــة زيدJ كما في وجامع Jصعصعــــة
من بتوفيق تم حيث للمسجد المجاور الشــــمالي الجديد
ألكثر مغلقًا كان والذي الشمالي الباب فتح وجل عز اهللا

عام. مائة من
:Qالحجة اإلمام بيت معاناة

يعانيه  المهــــديQ عمــــا صــــدى وســــألت صحيفــــة
الذي المسجد المشروع, هذا والمشرفون على المسجد
ودار  ظهورهQ الميمون عصر في Qســــيكون بيت االمام

االمين: السيد فقال محاسبته,
محاور: بثالثة تتمحور المسجد معاناة ان

وجه الخصوص, على ومضايقاتهــــا البلدية من معاناتنا هــــي االول: ١. المحــــور
المشــــاهد ورعاية احترام مقدســــاتها إلــــى تســــعى االمم الذي وهــــي انه فــــي الوقت
االيام من فوجئنا بيوم من ذلك قد العكس وعلى إال اننا لتوسيعها, وتتوجه المقدسة
منشــــآت بازالة والتهديد الكوفة قبل بلدية من موجه والبلدوزرات اآلليات من بجيش
بن الحجة اإلمــــام ان تصوروا المــــال العام, التجاوز على بحجــــة الصحن الشــــمالي
كل  وعلى العام, المال على يتجاوز خدمته في كله الكون اهللا وضع الذي Qالحســــن

وقتها. السيد المحافظ في بتوسط إال ينته لم االمر فان
المسجد هذا ان بحجة من ديوان الوقف الشــــيعي الثاني هو معاناتنا ٢. المحور
عندنا يعين ولم شــــيء على الوقف من نحصل لم العذر وبهذا الوقف, بهذا ال يرتبط
مكتب من المقــــام تدفع خدمة مرتبات وان الشــــيعي, الوقف خادمــــًا واحدًا من قبل
بجهود رئيس هو قليل من عليه المسجد حصل وان ما فقط, ظله دام السيد الحكيم

الجزاء. جزاه اهللا خير االشرف النجف في الوقف ديوان
الحكومة وعدم أيضًا إلــــى ترجع والتــــي االخــــرى فهي معاناتنا ٣. امــــا المعاناة
يتهم الــــذي الوقت ففي المســــجد, حرمة علــــى التجاوز ونهــــي تعاونهــــا معنــــا أيضًا
جهة  من تجاور المسجد متجاوزين قرية هناك نرى ان اإلمامQ بالتجاوز, مســــجد
يتورعون ال الزرائب, والذين واصحــــاب الحيوانات مربي من ســــاكنيها الغرب, جل
من روائح زرائبهم من ينبعث ما إلى اضافة المســــجد, بســــياج عن ربط حيواناتهم
يعطروا العباد ان اعتــــاد وقت في الشــــمال_ هبوب _ريح عند وخاصة نحو المســــجد

ويطيبوها. مساجدهم
.Qالمهدي اإلمام لخدمة قضية الجميع اهللا وفق نقول: وأخيرًا

المبارك. لظهوره الممهدين من وجعلنا

اِّـعظم) السهلة القائمQ (مسجد اإلمام منزل َّـ Qصحيفة صدى اِّـهدي
تتمة

٥

الطاهر اِّـسجد تفقده اثناء ظله) السيد الحكيم(دام

لزوار اِّـسجد اِّـكثف الحضور

اِّـغرب فريضتي يؤدون وهم

والعشاء ليلة األربعاء

والسادن العام األمني مع التحرير مدير

للمسجد الرائع البناء ابراهيمQطريقة النبي مقام

اِّـسجد بناء خارج تقع وحدائق نافورة

Kاهل البيت تراث الحياء السهلة مسجد مؤسسة

Qاِّـهدي اإلمام الصادقQشباك مقام اإلمام مقام

Qاالمام مقام زوار

اِّـدخل الرئيس للمسجد

Kالصالحني األنبياء مقام

Qادريس النبي مقام

مهدوية استطالعات



فهذا الغد عالم يختلف عن سوف ...وكذلك
اطالق هو قلنا لذلك عندهم الحداثة هو معنــــى

(سطحي). عاّمي
ينكره للعيان ال واضح حصــــل الذي والتغيير
جدا، بطــــيء بشــــكل يســــير احٌد فالماضي كان
الــــى اخرى مــــن مدينة فحركــــة التنقل والســــفر
الناس وحركة الوقت، مــــن كانت تتطلب الكثير

التي االعمال تختلف باختالف كانت عملهم فــــي
اليوم النــــاس ان حين فــــي بها، كانــــوا يقومــــون
حياتهم جوانب جميع في السرعة عصر يعيشون
والتاريخ, الزمن سباق دائم مع في وهم اليومية

حساب. الف له يحسب يمر يوم وكل
عليها يركز التــــي وهي االخرى اما الجنبــــة
تمثل وهي والمؤلفــــون ويخصونها بالذكر الكتاب
الحداثة، وعصر الحداثة قضية في البحث مدار
هؤالء ان يقــــول اذ االفــــكار، في وهــــي الحداثة
سلوكه وفي تفكيره في يختلف المعاصر االنسان
االنســــان تعامل عن والكون الطبيعة مع وتعاملــــه
كان يتعامل فاالنسان الماضية. العصور في معها
فهو اما اليــــوم الماضــــي فــــي مــــع (االســــطورة )
الغفلة من خرج وهذا التعامل الواقع، مع يتعامل
الى الحياة من فاالنسان اصبح ينظر العقل، الى
ويشعر حوله بما يدور واصبح يفكر عقلي منطلق
ما وفق يســــير ان ال يســــيطر عليه ان بــــه ويحاول

الكون. التي تدير القوى الغيبية تريده
التفكير لدى كيفيــــة فــــي التغير وهنا فهــــذا
وهذا تفكيره، في جديدا انســــانا اوجد االنسان
في فالحداثة الحداثة، نتاج هو الجديد االنسان
المســــتوى حداثة في من نتــــج عنها االفــــكار وما
انســــانا النهايــــة فــــي انتــــج  للبشــــرية  المــــادي 

مضى. عّمن يختلف حداثويا،

االنســــان من جعلت الحداثة ان اخر بمعنى
وعلى الكــــون علــــى الســــيطرة يفكــــر فــــي كيفية
القوى علــــى بــــه ،ويتمــــرد الطبيعــــة المحيطــــة
االنقياد ويرفض الكون على تسيطر التي الغيبية
فكان الماضي اما في ألوامرها، االنصياع لها او
بدون محاولة فيه ويعيش الكون يســــاير االنســــان
خالل معه من نفســــه يكيف اّنه بــــل للســــيطرة ،

ويترك شــــؤون االدارة القوى الغيبية، به ما تاتي
القوى. لهذه والتدبير

يستطيع هل وهو منه : البد سؤاًال نسأل وهنا
ما يسيره وفق وان الكون على يسيطر االنسان ان
وبمنأى يكون بمعزل وان هؤالء، يدعي كما يريد

؟؟؟ للحياة وادارتها الغيبية القوى عن
خالقه يتمرد على ان االنسان وهل يســــتطيع

؟؟؟
فقط عقله خالل من االنسان يســــتطيع وهل
دون من مســــالمة ســــعيدة حياة مــــن ان ينشــــيء

؟؟؟ وتدخله الغيب ارادة
الحياة التجديد في بها اريد الحداثة اذا ان
هذا فان من تطــــور يشــــهده العالم الماديــــة وما
االنســــان أّن إذ الجيدة، االمــــور من االمــــر يعد
التكامل نحــــو عديدة الســــير قرون يحــــاول منــــذ
إذا أما الكمــــال بجوانبه كافــــة، والوصــــول الى
الغيبية، الســــلطة على والتمرد التنكر أريــــد بها
الكون الدارة فقــــط بالعقــــل ومحاولــــة التشــــبث
يمكن ال أنــــه إذ مرفــــوض, فــــان, هــــذا االمــــر
الكون إدارة مــــن فقط بعقله يقــــوم لالنســــان ان
هذا التفكير ومصير الغيبي, عن التدخل بمعزل

حتما. الفشل المستقيم غير
منه، البد امر والجديد القديم بين فالربط
منه، البد امر الغيبية بالقوى االعتراف وعملية

ويتنكر أصله عن أن ينسلخ االنسان يستطيع فال
التطور كمــــا أن ، الصــــل وجوده وســــبب نشــــأته
للبشــــرية مشــــروع وهوحق البد منه والتقدم امر

جمعاء.
المهدوية)، (الحداثة نقول بـــــ أن وإذا صح
اختالفا تختلف أنها إلى نشير أن نســــتطيع فاننا
فالحداثــــة ، الغربيــــة الحداثــــة عــــن  عظيمــــا 
مادية جنبتــــان لها تكون أن صــــح المهدويــــة إذا
اليمكن لهــــا الماديــــة الجنبــــة ومعنويــــة ، فــــان
ان نقارن اليمكــــن االنســــاني اذ تصورها بالعقل
علــــوم وتقدم من االن بيــــن مــــا يملكــــه االنســــان
العلم فقط مــــن حرفين يمثــــل تكنلوجــــي والذي
الى اكتشاف االنســــان وصل الحرفين ،وبهذين
المجرات واكتشاف الفضاء الى والصعود القمر
ومعالجة الفايروسات اصغر عن والكشف البعيدة
الســــريعة التنقل االمراض واســــتخدام اجهــــزة
كل ان نقــــول وغيرها، المتطــــورة واالتصــــاالت
ســــتصل ما في قبال ان يكون اليمكن هذا ســــوف
المادية، جنبتهــــا فــــي المهدوية اليــــه الحداثــــة
ان المهديQ ســــيضيف  باالعتبار اخذنا ما اذا
االثنين العلم حروف الى حرفا وعشرين خمســــة
وعشرون سبعة االنســــان لدى فيصبح السابقين
في العلم اليــــه ســــيصل ما الى حرفــــا ، فانظــــر
اننا لن اعتقد ، الفدى له ارواحنا االمام عصــــر
اليه العلم يمكــــن ان يصل نتصور ما ان نســــتطيع

!!!!! الفترة تلك في
للحداثــــة المهدوية، المعنوية امــــا الجنبــــة
البشــــرية عقول تكامل الــــى فانها ســــوف تــــؤدي
في  فجاء ، Qاالمــــام دعــــاء ونضجهــــا ببركــــة
عقول علــــى الشــــريفة يــــده الروايــــات انــــه يضع
بعض اشــــار ، وقد احالمهم به فتتكامل العبــــاد
هو العقول الــــى ان تكامــــل الكتــــاب والمفســــرين
قمة الى نصل ، وهنــــا والذنوب تــــرك المعاصي
وهي الحداثة وقمــــة والمعنوي التكامــــل المــــادي
وليست البشــــري التاريخ عمق في متاصلة حداثة
والتكنلوجيا العلــــوم بعــــض شــــيئا طارئا نتيجــــة

. الحديثة

الحداثة......
اِّـهدوية والحداثة

تتمة

وإذاصحأننقول بـ(الحداثةاِّـهدوية)،فاننا نستطيعأن
نشريإُّـأنهاتختلفاختالفاعظيما عنالحداثة الغربية

باطل  كل  ويكتفـــي بتنزيـــه تعاليمـــه عـــن
كل خرافة تصد وعـــن يمجـــه الذوق الســـليم,
تمنع تأثير وثنيـــة كل وعن الحقائق, عن نيـــل
وتكميل البشـــر تهذيب في وجـــل عز ديـــن اهللا

المستعدة. النفوس
االفرنج حكماء قد عبر نفسه ذلك وألجل
كنور في المسكونة االسالم انتشار سرعة عن
وتحيروا العـــادة, خرق تشـــبه البرق بســـرعة
الظاهرية الفواعـــل حســـب فـــي تحليل ذلـــك

واالسباب الكونية.
العـــرب جزيـــرة فـــي وحســـبك اســـتنارة
جنوبًا والى الصين عاصمة إلى آســـيا ومعظم
غربًا افريقيا من االطلســـي المحيط ســـواحل
شمس من ظهر آفاقها بوميض برق واستضاءة

الحرم. وبدر بطحاء
كتاب في الفرنســـي "هنري" يقول مســـيو
في الوحيد الســـبب ((ان معناه ما "االســـالم"
العادة خرق تشـــبه بســـرعة انتشـــار االســـالم
بأدنى تبصر فيه والدخول اليـــه العموم ورغبة
فيه, تثنيه ال امر مفـــرد هـــو انما وانتباهـــة,
وبساطة االســـالم دين بســـاطة هو ذلك االمر
يصعب وعما الخرافات عـــن وخلوصه تعاليمه

قبوله)). العقول على
االسالم كثيرًا ان االعتقاد هذا يؤيد ومما
ومبشـــرين دعاة مـــا, يومًا لـــم يجـــد لنفســـه
قبًال احد يبذل ولم المسيحيين مثًال كالدعاة
قوة االجنبية البـــالد فـــي ترويجه فـــي ســـبيل

غيرها. أو مالية
لما مونتيه لمسيو تأييد العلم كما نشـــرت
سنتها العدد األول من هنري في مســـيو طرحه

فيه: جاء الثانية
مونتيه", "مسيو الجامعي االســـتاذ يقول
خطبة من _السويســـري_ الجامعي االســـتاذ

له:

االســـالم منـــذ ((انتشـــر
تنتشـــر لم انتشـــارًا بداياتـــه

وال يزال مثلـــه ديانـــة
االنتشـــار هـــذا
هـــو مـــا  علـــى 
القوة من عليـــه

والسرعة)).
نجـــاح ان 

يرجـــع االســـالم
تعاليم إلى

ن آ لقـــر ا
يـــث لحد ا و
حيـــد لتو ا و
ســـي لسيا ا
د جـــو لو و

الدينيـــة االخويـــة
والتي عنـــد المســـلمين

الدين نشـــر مـــن برنامجها
االسالمي.

أي نفســـه في ينتشـــر ان االســـالم
يعتبـــر مســـلم بالمســـلمين انفســـهم, الن كل

لديانته. مبشرًا نفسه
بســـيط قدر على هو من حتى ـــ فالمســـلم
وهذه بدينه اعتقاد راسخ هو على ـــ التعلم من
يستولي الذي مميزات االسالم من الصفة هي
ينفى ال االســـتيالء, وهـــذا تمام على معتنقه
االكثرية االعتقاد, ولكن بعض ضعيفي وجود
بدينه اينما يبشـــر نراه ولهذا ذكرنا, هم كما

رحل. وحيثما حل
مستعينا اليه القلوب يجتذب المسلم فترى
االهلين حـــال مـــع التـــي تتفق بـــكل  الوســـائل
االســـباب تتالقى وهنـــا وتالئـــم امزجتهـــم,

باالســـباب الدينيـــة

عيـــة جتما ال ا
واالقتصادية.

فـــي ان 
وهو تمدينا االسالم
من قوى هذا الدين. قوة
يـــزال ان االســـالم ال
الديانـــات ذوات بـــازاء حتـــى ينتشـــر ويمتـــد
فيها المقام له وان الدينية، التبشير والبعثات

االول.
ال يمكن التي الظـــروف تســـاعد ويمكن ان
زمن في أي الهائـــل على االنتشـــار بها التنبوء
تعاليمه, تطأهـــا لم اماكن وفي من االزمـــان
غير انه فـــي جدال ال فانه االمـــر يكن ومهمـــا
عدد انصاره حركة مستمرة, وان بل في جامد
وتجاوز فقـــد اجتـــاز فـــي ازديـــاد مضطـــرد,

االصقاع. ونشر في مختلف (المحيط)

االسالم مستعد بذاته لإلنتشار
تتمة

٦

اآلية: تقول
ِباْلُهدى...). َرُسوَلُه َأْرَسَل الَِّذي (ُهَو

يحمل  المجتمــــع هو N إلى هذا جــــاء النبــــي
وجهين: ذات رسالة

القرآن. وهو النظري: الوجه
العملّية. الممارسات وهو التطبيقي: والوجه

بين  N يجمع رسول اهللا حكم نمط فقد كان
هو به الذي جاء زمــــام الدين والدنيا, فالدســــتور

العملية. الممارسات هي وتطبيقاته القرآن

فقال لهم النقطة يوّضح هذه أن أراد القــــرآن
الَّــــِذي ِباْلُهــــدى)(ُهــــَو َأْرَســــَل َرُســــوَلُه

النبــــي وهــــو يحمــــليعني جاء
ليــــس رســــالة
فيهــــا خــــداع

أو أو جبــــر

جاء بل تعدٍّ،
ورســــالته بالهــــدى,

إّنه الهدى, وبتعبير آخر هي
الداخلي الرادع خلق على يعتمد

الخارجي. وليس
هذا  إّن الكريمــــة: اآلية تقــــول     وفــــي جانــــب
بالهــــدى, ولم حملها الــــذي حمل لكــــم الرســــالة

الرساالت حملة يستعملها التي األســــاليب يستعمل
بالقانون يأتون ليحكموا الشــــعوب الذين الوضعّية
طريق دعــــواه عن الى يدعو الذي أو _الوضعــــي_
ال ملتوية وســــائل يســــتعمل فانه تطبيــــق قانونــــه،

الدين. يستعملها
وجل عّز اهللا لهــــم: إن تقول فاآليــــة الكريمــــة
ال واضح بمنهــــج يعنــــي أرســــل رســــوله بالهــــدى,
N يعرض  النبي كان وبالفعل القسر, على يعتمد
ما فإذا اعتنقــــوه كان لهم اإلســــالم على الناس,
إذا امتنعوا لكــــن عليهم، مــــا للمســــلمين وعليهم
رســــالة السماء, اإلســــالم ألّن يقاتلهم عن قبوله
اّن بل عنــــده, من منهجًا ليملــــي يأت والنبــــي لــــم
منكم واحد أنا يقول: وهو تطبيقه أرادت الســــماء
أن تّتهموني يمكــــن فال امتيــــازات, وليــــس عندي
إلى أصل أو بسبب الحكم شيئًا, آخذ ســــوف باّني
مــــّر علينا أربعون زوجته تقــــول لــــّذة أو منصب,
التمر األســــودان: إّال طعام عندنا وليس يومًا
الّلباس  N بذلــــك اهللا رســــول والماء. عاش
كان التي الطيــــن من الُعلّية تلــــك البســــيط  في
أن يمكن فال الدنيا, من خرج أن إلى يســــكنها
أو لغاية, األمــــر طلب بأّنه إليه يتطــــّرق الشــــك
بالعكس بل شــــخصّية, ألهداف حمل الرســــالة
_لهداية الناس_ بالهــــدى إّال اّنه ما جــــاء
تعمل؟ ال لمــــاذا له: حّتــــى انتقــــدوه وقالوا

الكريم: القرآن في جاء
عــــاَم الطَّ َيــــْأُكُل (مــــا ِلهــــَذا الرَُّســــوِل
ال ُأْنِزَل َلْو األَْْسواِق ِفي َوَيْمِشــــي
َأْو َنِذيرًا َمَعُه َفَيُكوَن َمَلٌك إَِلْيِه

َكْنٌز). إَِلْيِه ُيْلقى
اهللا يعطيــــك ال لمــــاذا
يصّدقك؟ ملكًا أو كنـزًا
هذا أســــأل ال قال لهم:
به, أؤمر بــــل أّتبع مــــا
لهــــم: تقــــول فاآليــــة 
لمـــــــــنهــــج ا
عنـــــــــدكم
واضــــــــــــــح
"أرســـــــــــــــل
رســــــــــــــــوله
لهـــــــــــدى با
وديـــــــــــــــــن

الحق".
 

دين أيوجد قائل: بحق؟قد يقــــول ليس
أّن المقصود من هو أذهاننا ألن المركــــوز في
الدين هي وليســــت الســــماء، الدين هو رســــاالت

الدينونة مأخوذ مــــن فقط، فالدين أشــــمل ألنــــه
عقيدة هــــي آخر بتعبيــــر عقيــــدة والعقيــــدة, وكّل
حقة, غيــــر عقائــــد فيهــــا حــــق, واألرض يوجــــد
فالتوراة الحق, غير دخلها الســــماء عقائد وحّتى
فيهما توجــــد حيث عبث, واإلنجيــــل تعرضا إلــــى
اهللا أّن نبي أقبــــل كيف أن تقبــــل, مــــواد ال يمكــــن
زوجها  وأرسل وعشقها, أوريا زوجة Q رأى داود
فهل هــــو زوجته؟ ويأخذ حتــــى ُيقتل إلــــى المعركة
وتجد من شــــارع؟ ابن أم نبــــي عن هــــذا الحديــــث
يدعم الشــــك أو يؤّيد ما الكتب هذه هــــذا النوع في
حدود عبث ال حصل فيها هذه الكتب أو الظــــن بأّن
_ لم عز وجل اهللا نعم من _ القرآنّي له، والنص
ال اهللا, قبل فانه محفوظ مــــن يحصــــل فيه عبــــث
خلفه, نعم, مــــن وال يديه بين من الباطل يأتيــــه

التفسير. في العبث حدث
تنشــــد التي ديــــن الحــــق يعنــــي عقيــــدة الحق
منافرة وال فيهــــا زور الصــــواب والهــــدى, وليــــس
ال تعيشــــونه الذي العلمي الواقع أن يعني للواقــــع,
اهللا, به رســــول هذا المنهج الذي جاء مع يتنافــــر
العقيدة اإلســــالمّية في تجــــد أن يمكن ولذلــــك ال

أّي علم؟ ولكن بالعلم, شيئًا يصطدم
أّن الديــــن يصطــــدم يتصــــّور بعــــض النــــاس
التي البعض ــ يســــمي األشــــياء أي ــ ألّنه بالعلــــم,
فيقول علمــــًا, الذهــــن هــــي عبــــارة عــــن نفايــــات
الواقع, يتالءم مع أصبح اإلســــالم اليوم ال مثًال:
وهي نصف البيت فــــي المرأة أن يضع فانــــه يريــــد
ذلك البيت فان في المرأة جلست المجتمع, فإذا
تفيد البحوث إن له: نقول كّله، االقتصاد يعني شّل
يتحّول الحنان نقص في حصل لديه إذا الطفل أّن
عرضــــة لإلنحراف، ويكون جريمــــة إلى مشــــروع
دراهم عشــــرة على المرأة تحصل أن ففــــي ســــبيل
هندّية امــــرأة لدى البيت في أطفــــال تتــــرك ثالثة
على يحصلون فال أخالقهــــم, تخّرب أو فليبينّيــــة
ال الطفل وهو وينشــــأ والموّدة, الحنــــان والعطــــف
كتلة وينشــــأ وهو وأخالقه, وعقيدته يعرف لغتــــه
مشروع إلى ســــيتحّول اّنه يعني الحنان, فراغ من

ذلك؟ في الحق فأين جريمة,
الذهن تصنع المرأة فان آلة الحّداد صنع إذا
األمُّ, ِحجر الولد مدين في صنعه إلى واإلنسان,
المنحل, المعتــــرك هــــذا إلى األم فــــإذا خرجــــت
الحنان وناقص الذهن ســــائبًا خالــــي وبقي الطفل

التقّدم؟ وأين الحق؟ هو فأين والمّودة والعطف
يقسوا لم وجل عز اهللا وكتاب شرعة الحق إن
إلى اضطــــّرت المرأة إذا ومع ذلك علــــى المرأة,
بشرط المحافظة لها يســــمح اإلســــالم العمل فان
فســــاد, الن إلى تعّرضها علــــى فطرتها, وعــــدم

ذا إيمان إنســــانًا أردت إذا شــــيء, العّفــــة أثمــــن
الحضن إّال يبنيه ال فانه ومقّدســــاته وشعبه بوطنه
إنسانًا يبني ال فانه الملّوث النظيف، أّما الحضن

قيم. ذا
َرُسوَلُه بـ:(َأْرَســــَل تكون إذن الحق إن شــــرعة
يعني ُكلِِّه) الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهــــدى

وعلى الشرائع. األديان على ظاهرًا دينه ليجعل
فمتى يكون هذا؟

قــــد أخذ ربع مضى فيما اإلســــالم نعــــرف أّن
بعد كّلهــــا, يأخذها ولــــم مثــــًال الكــــرة األرضّيــــة

بالد يعني أخذت الربع, ذلك انحســــر هذا
أن من بــــدًال وكيفا تنقص كّمــــًا المســــلمين
وأصبحت رجعت بعض البلدان كما تزداد،
المناطق وبعــــض مثل األندلس, مســــيحّية
وذهبت المسلمين سلطان من خرجت التي
كيفًا وأّما كّمًا، هذا غيرهم, إلى ســــلطان
 _ N النبي عّبــــر عنه وهــــو األخطر والذي
قال قّلة؟ أِمن اهللا يا رســــول له قالوا حينما
كغثاء غثاء ولكنكم قليلين, لستم أنتم _ ال
تجد المسلم تمسك الفرد عندما الســــيل،
يقول: فهــــو صحيح محتــــوى أنــــه ليــــس فيه
أّن محمدًا وأشهد اهللا, إله إال أن ال أشــــهد
يوجد فيه فــــال المضمون أّما اهللا، رســــول
عنده ليس فارغة, ومعلوماته ألن عقيدتــــه
نعرف دينه، ونحن عن وال فكرة مضامين
كانــــت تســــتوعب اإلســــالمّية أّن األجيــــال
وأخالقــــه اإلســــالم شــــيئًا مــــن مضاميــــن
أْن وجدنا بأســــرتنا بدأنا فلو وتطبيقاتــــه,
تعاملنا وهكذا اإلسالمي الطابع عليها ليس
وهذا مظاهرنــــا هــــي واتصاالتنــــا, وهــــذه

واقعنا.
كّله؟ الدين على دينه يظهر إذن متى

يكون إلــــى أن هذا المفّســــرين من يميل كثير
(يقترن الذي مريم عيســــى بن عند نزول المســــيح
اآلن, إلى المهديQ, ألننــــا اإلمــــام مع خــــروج
باإلمام ليأتــــم ينـزل لم ننتصر, وعيســــى نفســــه
واألحاديــــث الروايــــات وعشــــرات  ,Qالمهــــدي
منها   Qبالمهــــدي النبيN تبّشــــر عن الــــواردة
اهللا لطّوله يوم إّال الدنيا من يبق لم قولهN: "لــــو

ولدي". من المهدي يخرج حّتى
ليســــوا على صلة الذين فإذا أتى أحد الكّتاب
فكرة المهدي إن فكرة وعقائدنا ليقول: بتأريخنــــا
_أي صاحبها_ ألّنــــه رخيص كالم فانــــه يهودّية!
كمســــلم؟ تاريخك تعــــرف هل رخيــــص. نقول لــــه
صحاح إلــــى هــــل ذهبت هــــل راجعــــت الروايات؟
أّن تجمــــع على كّلها إنها المســــلمين وتواريخهــــم؟
المهديQ القدرة  اإلمــــام ســــيعطي وجل اهللا عز
كما وعدًال قسطًا ويمأل األرض الحق, إقامة على

وجورًا. ظلمًا ملئت
,Qالمهدي قضية اإلمام هذا فان وأكثر من
من ال بكفر المســــلمون أفتى حّتى من الضروريات
هل أّنه المسلمين هو بين والخالف بذلك, يعتقد

ذلك؟ بعد يوجد أو بالفعل موجود
"إّن هو بالفعل إنه موجود يقولون الذين دليــــل
مات ولم و"مــــن مــــن حّجــــة" األرض اهللا ال يخلــــي

يحتج وكيف مات ميتة جاهلّية" زمانه إمام يعــــرف
حّجة عنده تكــــن عباده إذا لم علــــى اهللا عــــز وجل

قائمة في األرض؟
الـــذي واالختفـــــــــــاء

االختفاء ليس إليه نذهب
بـــل االختفاء عـــن النظر
أي عـــن المعرفــــــــــــــــــة,
بيـــن يعيـــش اإلمـــام  أن 

نعرفه. وال ظهرانينا
فكــــرة أّن  المهــــم
,Qالمهدي اإلمـــــــــام
إجمــــاع عليهــــا

تجـــد وال نقـــاش, حولهـــا يوجـــد المســـلمين وال
هذه األمور العالقـــة ببحث ذات الكتب من كتابـــًا
اإلمام وجـــود نـــص علـــى مـــن إّال ويحمـــل أكثـــر

.Qالمهدي
علـــى يديـــه, الديـــن ُيظهـــر المهـــم إّن اهللا
ويقام النعم, وتكثـــر أفالذها, األرض وتخـــرج

الباطل. ويطرد العدل,
األموال, أخذ عن الناس يستغني دولتِه وفي

إليه. يحتاج ال ألّنه أحد يأخذه وال المال يعرض
كتـــب تعطيهـــا التـــي هـــذا مجمـــل الصـــورة
عـــن مذاهبهـــم اختـــالف علـــى المســـلمين 

.Qالمهدي
أين يكون خروجه؟ من

 ٣١٣ ومعه مّكة,يأتـــي مـــن إنـــه تقـــول رواية
ويمّر الكوفة ظهر إلى بدر أصحاب بعدد شـــخصًا
إلى  المؤمنيـــنQ ويأتي علـــى قبر اإلمـــام أميـــر

كربالء. يأتي إلى ثّم الكوفة, جّده في محراب
يرفض غيبته ال اإلمـــام في أّن أقول أن أريـــد
أن حّتى يمكن األمر بيده ليس لكن اهللا, أراده ما
الطف واقعة أن إّال بالخروج, المبادرة نطلب منه
الزيارة  للحســـينQ فـــي يقول مضجعه, تقـــّض
وعاقني الدهور، أّخرتني (ولئن إليه: المنســـوبة
فألندبّنك صباحًا المقـــدور، القدر عن نصـــرك

دما). الدموع وألذرفّن عليك بدل ومساًء،

الوائلي؟ الشيخ هو من
اسم هو وحرج حرج- آل النجف باسرِة في أسرته اشتهرت الوائلي، الليثي حمود بن بن ســـعيد حسون الشيخ بن أحمد هو الشيخ ونسبه: اســـرته
كذلك كان حياة شـــيخنا, في النجفية رافدًا مهمًا البيئة كانت األشـــرف. النجف في وهبط األصلي بلدهم الغراف من نزح من أول وهو لها األعلى الجد
في  الشـــيخ ولد والخطابية. واألدبية العلمية شـــخصيته في تكوين جوهريًا Q عامًال المؤمنين أمير رحاب في وهو والخطباء والعلماء المفكرين من قربه

.٢٠٠٣ عام ببغداد اهللا رحمه ١٩٢٨..وتوفي عام األشرف النجف
امارات النبوغ شخصه في وتبلورت اإلتجاه في هذا حياته تدرج منذ بواكير فقد الحسيني الشريف المنبر تاريخ عريق في خدمة للوائلي خطابته:
قيادها...فكان وسلمته زمامها إليه ألقت أن من أعالمها...إلى الحسينية...وعلمًا أركان الخطابة من هامًا ركنا أصبح حتى عهد بعيد منذ التفوق وسمات

وجدارة. بحق عميدها

على األديان االسالم انتصار تتمة

المكتبـــة هـــذا وتحتفـــظ
في المركز السمعية والمرئية
اشـــرطة فـــي بتســـجيــــــالت
واقـــراص ليزريـــة صوتيــــــــة
للشـــيخ محاضرات لعــــــــــــدة
هذه ومن اهللا رحمـــه الوائلي

المحاضرات:
الذين اهللا ١. وعــــــــــــــــــد
الصالحات وعملـــــــــــوا آمنـــوا

االرض. في ليستخلفنهم
اناس كل ندعـــوا ٢. اليـــوم

بإمامهم.
 Qاإلمام المهدي ٣. مولـــد

شعبان. من النصف ليلة
.Qالمهدي اإلمام .٤

.Qالحّجة ظهور دالئل .٥
حول وأجوبـــة ٦. واســـئلة

.Qاإلمام المهدي

المحاضرة المهدوية



يضـــم األدب أن الصـــدف إن مـــن جميـــل
العربي، األدب وأغراض أنواع المهدوي جميع
األدب من ألوان لون ألي يحصل لم شـــيء وهذا

التاريخ. مر على العربي،
محبوبـــه واألديـــب المهـــدوي: ينظـــم فـــي
ويصف الكلمات وأجمل العبارات بأرق ويخاطبه
من له بـــه لما يتغزل رؤيـــاه، إلى ولهه وشـــوقه

الصورة. وهيبة الخلقة وبديع الصفات جميل
بمالحم يعتّز حيـــث الفخر في وهو ينظـــم
مالحم أعظـــم وقيادتـــه Qالبطوليـــة اإلمـــام

االمبراطوريات، أعتى على واالنتصار الحروب
الممزوج الشـــديد العتاب ذلك ينظُم وهو بعـــد
المحبوب وفقـــد االنتظـــار حـــاالت باأللـــم عن
الغيبة، وإنهـــاء للوصال ويدعـــوه وطول بعـــاده
وما األدب, وأغـــراض ألـــوان بقية وهكـــذا في
بمجامع يأخـــذ الحاضـــر الغائـــب ذلـــك إّال ألّن
صولة ودولة وله فضيلـــة، بكل ويتحلى القلـــوب
اهللا فيها يعبد حيث التاريخ عبر دولة تشبهها ال

األرض. وجه على وحده

أدبية إضاءات
الظالمي حسن

األدبية نتاجاتهم إرســــال إلى كافة الكرام القــــّراء األدب المهدوي تدعــــو صفحــــة
جميع ومن منها، الجيد ونشــــر عليها االطالع لغرض هذه الصفحة في ومشــــاركاتهم
راجين كافة، بأقسامه الشعبي والشعر واألناشيد والقصة من الشعر األدبية:  األلوان
نشــــر  المشــــاعر وما تكنونه لإلمام المهديQ لغرض هذه إرســــال             

.Qالمهدوية والتمهيد لظهور اإلمام المنتظر الثقافة     

أناشيد للصغار
Pابَن البضعَة الزهراء يا األعرجي مهدي السيد

يبنالحسنعكرباضغونالِعدهالندبه

الِندبه هو يا غيرك ندبناك لوما

والندبه الخيول يثــــور عج يــــا يوم

ونشوفوجهكمثلشمسالضحىبالصيف

وظهركتسندهعلىالمروهاوتجفبالصيف

بالصف ابزمرتك ونصير نحضه يوم يا

والندبه الســــجاد ابو ثار يا ونصيح

الذبحاوي سعد سيد

المدامع يرب جفن المودةبكثر صّب

لدربك يرب شابح الفرج وظل بانتظار

ياكلبروحيالصبرويكولوعدكيرب

وصارتدروباالملصبخه وغدت ماحله

إالبظهوركأجلحزنيوأبدماِحله

يمتهحالليالعمرياربقسمما ِحله

ادعوكعجلفرجموعدالغايبيرب

Qاِّـهدي اإلمام َّـ مواويل

الظالمي حسن شعر:

وافينا العصِر مآقينا إماَم فاضْت فقْد
الشكوى ترفُع  بارينا دموعًا الخّالِق إلى

 
عّجْل رَبنا يا المهدي أال القائِم ظهوَر
عدًال أرَضنا الوجد ليمَأل حرقَة وُيطفيَء
دنيانا فيه كالشهد وتحلى فيه فتغدو
يعاوُدنا ضيٌم  بوادينا فال ظلٌم وال

 
أحمْد المصطفى ابَن اَألمجْد أيا الفارِس ابَن ويا
ابَن البضعَة الزهراِء والسؤدْد ويا المجِد ذاِت
الدنيا بك تزهو أرغد متى عيُشنا ويغدو
الكفر دولُة يهدينا وتمحُق اهللا وديُن

عيٌش لنا يصفو  الظافْر متى القائِد بيوِم
العدِل رايُة  الكافْر فتخفُق  الظالُم وُيخزى
اإلسالِم دولُة زاهْر وتعلو لنا أفٍق في
الدنيا نمُأل حادينا ونمضي  اِهللا وليُّ

الصبر بفارغ الثالثاء يوم ينتظر أحمد كان
الســـهلة مســـجد إلى والديه مع حيث ســـيذهب
اهللا فيـــه، ويدعـــو الصـــالة المعظـــم فيـــؤدي
الزمان صاحـــب موالنا فـــرج بتعجيل ســـبحانه
مقام اإلمام  في االســـتجارة ركعتي Q ويصلي
قيام  بتعجيـــل اهللا تعالـــى Q ويدعـــو الصـــادق

.Qالغائب اإلمام دولة االلهي, دولة العدل
صحية وعكة أصابته اليوم ذلك صباح وفي
للمعالجة، المستشـــفى إلـــى أدت إلى إرســـاله
بذهابه مع تفكيره بقدر مرضه في ال يفكـــر كان
سبحانه  اهللا يدعو فكان المسجد، إلى Hوالده
مرضه. من Qأن يشـــفيه المهدي اإلمام بحق

ترتفع ســـوءًا، وحرارته تزداد لكن حالته كانت
مرحلة اإلغماء. وصل إلى حتى

ويديه تمس وجهه بـــاردة بيٍد احسَّ وفجـــأة
بوضوح، عينيه،حّدق فتح الحمى، آثار فتزيل
التي اليـــد أن كان يعتقد لكنـــه لـــم يـــَر أحـــدًا،
أن يكون بد ال من مرضه جسمه فشفي المســـت

قال: مليأ ثم فّكر شأن عظيم، لها
صاحب موالنا يـــد أنها إذًا؟ لوال تكون مـــن

.Q الزمان العصر
للذهاب إســـتعدادًا توضأ ثم أحمد ونهـــض
على هللا ليصلـــي شـــكرًا الســـهلة إلـــى مســـجد

شفائه.

الثالثاء يوم
علي حسن

دهـــــــــور عـنــــي تبتـعــــد إذا 
شــــهـــــور وراك أمشــــــي وإذا 
بصـوت وأصـيــــح أظــــل ألهـــــــج
منـــــــــــذور العمــــــر  للمهــــــدي

***
الــــروح بوســــط ســــاكن  يــــا 
يالموعــــــود يــــا ابــــن الحســـــن
جيتــــــــــك فجـــــر  يبـــــزغ متــــه 
ورود طـريقـــــــــي وتطـــــرز

مسجات
مهدوية

يتنهد الجوى بآهات قلبي
يتجدُد والرجا قدومك فمتى

بمهجتي واللهيب قدومك ومتى
المتودُد أيها وحبًا شوقًا

به اآلتي أيها قدومك ومتى
يوصُد والمظالم الضاللة باب

فقلوبنا سيدي قدومك ومتى
تتلبُد بكابوس األسى أضحت

أنا شاعر سيدي ومتى قدومك
يتجلُد بحنينه األسى رغم

سجنه داخل الغريد فالبلبل
ويغرُد الهوى أناشيد يشدو

في تغريده اآلهات ويتابع
تتوقُد بالحشا وناٌر شكوى

مسهدًا ابيت إذ حالي وكذاك
الفرقُد فيه وانت الظالم تحت

متعبدًا يا سيدي أكن لم إن
الهوى يتعبُد فرط فالعبد من

زمانها بأهل الدنيا طالت إن
المنجُد يقوم أن يومًا بد ال

منذر لعمري يقول أشرف هذا
أحمُد البرية ساد من خير هو

البتول إمامكم نسل فاطمة من
تتوحُد الورى أمم عدله في

عجائب المسلمين بأرض صارت
الضالل تفنُد آراء للدين

يمسي كافرًا أفعاشق السبطين
البرية ملحُد في ومحُب حيدر

جمٌة العجائب-والحوادُث ومن
يوأد التشيع أهل من كان من

ونبلها الرجال شيم من الصبر
مخلُد مر الزمان- والعدُل-ما

وفضله االله شكر مالي سوى
ممهُد إليك أني رحلتي في
كرجي إبراهيم الخالق عبد
العواشق ديالى-

متى
قدومك

٧

اتهموا قد وكان العديد من المســــؤولين
مجهولة غامضة حركــــة بتزعم المرســــومي
المرجعية صورة تشويه إلى تهدف التمويل،
الطائفية النعــــرات وإثارة الدينية الشــــيعية
التيار هــــذا الى المنتميــــن وان الكثيــــر مــــن
كثيرة وشكاوى مذكرات قبض بحقهم توجد
المشاكل بين واثارة للقانون بسبب انتهاكهم

واالخر". الحين
الخالــــص قضــــاء وكشــــف قائــــم مقــــام
مشــــيرا االعتقال عملية عن تفاصيل اوســــع
يســــتقلها حديثة ســــيارات من إلــــى أن رتــــال
نقطة عند بســــرعة كانت تسير المرســــومي
الخالص شــــمال الســــندية تفتيش في تقاطع
تمتثــــل ألوامر الســــيطرة فجــــر أمــــس "ولــــم
الشــــرطة بافراد حدا ما بتخفيــــف الســــرعة
ايقاف الى االمنيــــة النقطة الموجوديــــن في

وتفتيشها". السيارات
التحقيق أصدر قاضــــي إلى أن مشــــيرا
المنشورات تلك بحقهم "الن اعتقال مذكرة
االمن هذه المجموعــــة تزعزع تحملها التــــي
الشــــرطة افراد وان البالد فــــي واالســــتقرار
المرسومي ضد وشكوى رسمية مذكرة قدموا

صحيحة". غير اتهامات اليهم وجه الذي
"المرســــومي مقام ان وأضــــاف القائــــم

اصولــــه_ تعــــرف غريبــــًا _ال يتزعــــم تيــــارًا
كبير... بشــــكل خارجية جهات من مدعومــــًا
عائلة فقيرة، الــــى ينتمي انه وبالرغم مــــن
ليلة بين تحصى وال تعد ثروة ال انه كســــب اال

اتت". اين من احد يعرف وال وضحاها
شــــخصية وهو الزبيدي ويقــــول نعمــــان
المرســــومي ان ديالى دينيــــة فــــي محافظــــة
وقد الدينية للمرجعية معادية نظريــــة يتبنى
بالمواجهة مــــرة مــــن اكثر طالــــب المراجــــع

المناظرة". أو معه المباشرة
منعــــم الكريــــم مــــن جهتــــه قــــال عبــــد
الخالص ان قضــــاء محلي في وهــــو مســــوؤل
العملية الــــى مؤخرا "دخل تيــــار المرســــومي
باسم قائمة انتخابية وكانت لديه السياسية
االخيرة االنتخابات في ولم يكســــب الداعي
مفوضية  تقريبــــا بحســــب ٥ آالف صــــوت إال

ديالى". االنتخابات في
جديدة قريــــة أن إلــــى ويشــــير "منعــــم"

للمرسومي". هام "معقل االغوات
نقد المرسومي ان احد الباحثين ويقول
الشيعي الذي المذهب إلى باألساس "موجه
يشــــترك ما وهذا اليه، ينتمي هو شــــخصيا
يرى الذي الوهابي الســــلفي المذهب به مــــع

دعوته." في يسنده أنه البعض

امنية..  مصادر  
اِّـرسومي فاضل اعتقال تؤكد

يربالندبة
؟

تتمة

المهدوي األدب
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المتقاطعة الكلمات الظالميجدول حسن اعداد:

الذي  ١. عـــدد افـــراد جيش الغضـــب. ٢. اليـــوم : أفقـــي
كلمة  (معكوســـة). ٣. نصف محرم االمامQ من شـــهر فيه يظهر
.٥ عامل - قعد. ٤. بـــاع - نصف عطف. حرف تنصت - - رائـــد
مصدر  - مـــراوغ ٦. حيوان راٍع. - جمـــع فـــي النجف نـــدوة ادبية
جسم الطير. ٨. اداة  يغطي ما - - قط ٧. ارغب عثر(معكوســـة).
في  النســـاء ٩. عدد نرجع. كلمة نصف - جائع جمع - ونفي نصب
المبعوثين  االنبياء حواريي عدد رواية). ١٠. االمامQ (على جيش

.Qالمهدي لنصرة

(معكوسة).  االمام جيش في النســـاء ١. عدد : عمودي
عن  كتابه فـــي الخرســـان الســـيد التي اوردها ٢. عـــدد االحاديث
خبر.  حرفان من - المراجع احد اتبع خير - ٣. عكس .Qاالمام
أضاف. ٥. تسلســـل اإلمام  - - الـــه ٤. وضعـــت المـــاء على الورد
ال  - البصر فاقد اعملوا بالقيـــاس. ٦. اإلمامة - الجـــوادQ  فـــي
 - متشـــابهان حرفان - ٧. جمع علة (معكوســـة) له أمرًا. تعصـــي
الضبع. ٩. عدد  صوت - متشابهان ٨. حرفان (معكوسة). به شّهر
ما بين  االيام عدد .١٠ .Qالمهدي عن الوحشـــة بهم تدفع الذين

.Qاالمام وظهور الزكية النفس قتل

إمام،  ابن إمامـــًا يكـــون القائم إال ـ انـــه ال ١
.Qالكاظم وصي. ابن ووصيًا

نرجس  السيدة وهي المهدي اإلمام أم ان ـ ٢
.Qالصادق اإلماء). (سيدة بـ تلقب

وأهله  قومه عن موســـىQ غاب النبي ـ ان ٣
سنة. وعشرين ثمانًا

شـــديدًا  ـ ان عالمـــة المهـــديQ أن يكون ٤
العمال جوادًا بالمال، رحيمًا بالمساكين. على

اهللاN وتسمى  رسول راية المهدي مع ان ـ ٥
(المغلبة).

،Nاهللا رسول هم: الجنة أهل سادة إن ـ ٦
وجعفرQ، والحســـن ،Qوعلي ،Qوحمـــزة

والمهدي¨. ،Lوالحسين
المســـلمين  المهـــديQ يقّســـم بيـــن ـ إن ٧
وُيلقي ،Nنبيهـــم بســـنة فيهم ويعمل فيأهـــم،

األرض. إلى بجرانه اإلسالم
يقوم قائم الحق، حتى ال تقوم الساعة ـ إنه ٨
نجا، تبعه له من عز وجل، اهللا حتى يأذن وذلك

هلك. عنه تخلف ومن

علـــيQ على  المؤمنين أميـــر ١. النبـــيN يســـتخلف
تبوك. غزوة قبيل المدينة

الحســـن عنها بنت اهللا رضي نفيســـة _ وفاة الســـيدة
ودفنت ,Qطالب أبي بن الحســـن بن علي بن بن زيد

بمصر.
.Qإبراهيم اهللا خليل على الصحف نزول _

العهد. بوالية Qالرضا لإلمام البيعة .٦
.Qالحسين إلى الكوفة أهل كتب ورود .١٠
.Qمريم بن عيسى على اإلنجيل نزول .١٢

أخي  أنت له: عليQ وقال وبين بينه Nآخى النبي _
ووارثي. ووصيي

.Qالمجتبى والدة اإلمام الثاني, الحسن .١٥
بعثه  حيث الكوفـــة, عقيلQ إلى بـــن مســـلم _ حركة

.Qاإلمام الحسين
إلى  الحرام المسجد النبيN من ومعراج ١٧. إســـراء

المسجد األقصى.
والنصر األكبر. الكبرى, غزوة بدر _

.Qاهللا داوود الزبور على نبي نزول .١٨
يد الشـــقي ابن  عليQ على المؤمنين أمير ١٩. جـــرح

القدر. ليالي أول ليلته وفي ملجم
الحرم. والمسلمين Nاهللا مكة ودخول رسول ٢٠. فتح

.Qطالب أبي بن علي المؤمنين أمير شهادة .٢١
الثانية. القدر _ليلة

.Qعلي اإلمام الحسن بن الناس بايع _
السماء. إلى Qمريم بن عيسى وجل عز رفع اهللا _

.Qعمران بن موسى وفاة _

٢٣. نزولالقرآنالكريم 
يرجى أن التي وهـــي الليلة

القدر. ليلة تكون

 

يســـتحب
يأتي أن للممّهـــد
باألعمال التالية:

تـــالوة أفضـــل اعمالـــه *
وأيامه. لياليه في القرآن

مـــن الخالـــي أن يفطـــر بالحـــالل *
الشبهات.

عند اإلفطار. القدر يتلو سورة أن *
أو تمرات بعدة ولو الصائميـــن ويفّطر اإلفطار عند أن يتصـــدق *

ماء. بشربة
االفتتاح. بدعاء رمضان من ليلة كل يدعو أن *

الماء. من جرعة أو من التمر, حشفة على ولو يتسحر أن *
هذا الشهر الفضيل. في أسحار يدعو بدعاء البهاء أن *

أنزلناه). (إنا سورة السحر عند يقرأ أن *
الثمالي. بدعاء أبي حمزة يدعو أن *

رمضان. من ليلة أول في الكبير الجوشن بدعاء يدعو أن *

الحســـن اإلمام والدة يوم رمضان, من النصف يوم يتصدق أن *
.Qالمجتبى

منه. عشرة الصدقة والشكر في الليلة السابعة من اإلكثار *
القدر. ليلة في Qاهللا الحسين االمام ابي عبد زيارة *

والعشـــرين والحادية عشـــرة التاســـعة الليالي أن يقـــوم بإعمال *
القرآن ونشـــر والصالة ركعتين الغســـل وهي والثالثـــة والعشـــرين,
كتـــب الدعاء مفصل في هـــو من دعـــاء وكما الكريـــم, ومـــا يتبعـــه

المعتبرة.

الشهر مناسبات

هذا أعمال من

الشهر

وتربيك تهنئة بطاقات
Qاِّـهدي صدى لصحيفة

واالطروحات النيـــرة باالفكار المهدوية الســـاحة ورفده المتميـــزة تثمينـــًا لجهوده
العلمية.

المهديQ درع  االمام التخصصية في الدراسات مركز الســـيد مدير سماحة قدم
للمركز زيارته اثناء في عالء الموســـوي وذلك السيد لســـماحة المركز شـــكرًا وتكريمًا

.١٤٣٠/ رجب / ٢٧ بتاريخ

الموسوي عالء السيد سماحة
المهدوي الدرع يتسلم

الشعبانية االيام في مهدوية نشاطات

والكاظمية  الحسينية للعتبات العامة االمانات بالتعاون مع Qالمهدي االمام في التخصصية الدراسات مركز أقام

طبع  المذكورة وقد المقدســـة العتبات بمنتسبي واختصت ٥٠ ســـؤاًال، تضمنت مهدوية مسابقة والعباســـية المقدســـة

العتبة أخرى تم طباعتها من قبل نسخة ف اليها (٥٠٠)
مقدسة (١٥٠٠) نسخة، اضي عتبة لكل (٤٥٠٠) نسخة منها

المسابقة من طبع ما مجموع يكون وبذلك الزوار، وبعض بالعتبة المحيطة المساجد على ووزعت المقدسة، الكاظمية

من على الفائزين الجوائز توزيع وتم المتسابقين بين القرعة وقد اجريت نسخة. (٥٠٠٠) المقدسة للعتبات المهدوية

العتبة منتسبي من الفائزين وعلى الشهادة، ربيع مهرجان المقدســـتين خالل والعباسية الحسينية العتبتين منتســـبي

العتبة. اقامته الذي الميالد ليلة مهرجان خالل المقدسة الكاظمية

مع  االعظمQ بالتعاون اهللا بمناســـبة مولد ولـــي المهديQ وولدرا االمام في التخصصية مركز الدراســـات اعـــد
من الوولدر  ٠٠٠\٢٠ نسخة من يقرب ما طباعة تم وقد والعباســـية. والكاظمية الحســـينية المقدســـة امانات العتبات
المنتظرين، وجمالية شـــعبان بجماهيرية المولود، ليلة وفضل الوالدة بشـــائر عن تحدثت عديدة محاور الذي تضمن
(ال بعنوان الوولدر وختم الناس. على وما للعلماء األمة، أمان الفقهاء وعن العهد، وتجديد الميثاق ليلة النصف وليلـــة
على بغداد ليوزع محافظة في من قبل بعض الشـــخصيات المذكور تم طباعة الوولدر وقد اال للمهديQ). هذا انتظار

المبارك. المولد ليلة محيي

المسابقة المهدوية


