
في هذا البحث نحاول تسليط الضوء على أهمية الدعاء في 
بناء الذات وتقويمها وتنميتها، ومن ثم بناء المجتمع من خالل 
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المحور الأول: حقيقة الدعاء  وماذا يشّكل في المنظومة 
الدينية من أهمية؟.

قب����ل بي����ان حقيقة الدعاء الب����دّ أن نلتفت إل����ى مركزيته في 
الشريعة:

إذ يعتبر الدعاء من أهم األركان التي يس����تند إليها اإلنسان 
في مسيرته نحو اهلل سبحانه وتعالى، وال يمكن لنا بأية حال من 
األحوال إغفال الدعاء أو القفز عليه رضوخاً لبعض اإلش����كاالت 

التي تثار حوله.
حي����ث يرى البع����ض أن الدعاء يثل����م اإليم����ان ألن اإلعتقاد 
بقدرة ب����اهلل تعالى وعلم����ه يقضيان أن ال حاج����ة للدعاء، واهلل 
العالم القادر يرى ما في اإلنس����ان ويقدر عل����ى تغييره فلم ندعو 

إذن؟
فقد ذك����ر اهلل س����بحانه وتعالى ف����ي كتابه الكري����م الدعاء 

مكرراً وأّكد على أن من أعطي الدعاء فقد أعطي اإلجابة.
بل أن اهلل سبحانه وتعالى أّكد في بعض آياته أهمية الدعاء 
إذ ق����ال )ُقْل م����ا يَعْبَؤُا ِبُكمْ رَبِّي َلوْ ال دُعاؤُُكمْ َفَقدْ َكذَّبْتُمْ َفسَ����وْفَ 
يَُك����وُن لِزامًا( فهذه اآلية الكريمة تقرر مب����دأ األهمية واالهتمام 

من اهلل سبحانه وتعالى وانه متفرع على الدعاء.
فالبدّ أن يلتفت اإلنسان إلى األسباب التي تجعل اهلل تعالى 
ال يعبأ به ويزيلها الّن عدم إزالتها يعني عدم وجود طريق يسلكه 

إلى اهلل سبحانه وتعالى.
من هنا تأتي حقيقة الدعاء وماهيته:

فالدع����اء ه����و حال����ة إش����عار النف����س اإلنس����انية باالفتق����ار 
وض����رورة اللج����وء واإللتجاء إلى الوجود الغن����ي المفيض، وهذه 

الحقيق����ة عينها حقيقة التوحي����د، فيمكن لنا أن نقول إن حقيقة 
الدع����اء هي التوحي����د بعينه ألّن الدعاء يعبّر عن حالة االنكس����ار 
والتذل����ل واللجوء والعبودي����ة إلى ذلك الوج����ود الكريم المفيض 
الغن����ي الق����ادر، وإذا دققن����ا النظ����ر في اآلي����ة الكريم����ة اآلنفة 
الذكر نالحظ أنه����ا تلمح إلى هذا المعنى إذ تعبر أن اهلل ال يعبأ 
بالعب����د ما لم يكن صاحب دعاء، بينما اآليات القرآنية الكريمة 
األخ����رى تق����ول )ِإنَّ اهللََّ ال يَغْفِ����رُ َأْن يُشْ����رَكَ بِ����هِ وَ يَغْفِ����رُ ما دُوَن 
ذلِكَ( فبمالحظة اآليتين وإرخاء العنان لبصر القلب ليجول في 
األحاديث الش����ريفة يجد المرء هذه الحقيقة وهي أن الدعاء لبّ 

التوحيد ماثلة أمام عينيه.
ج����اء في )أص����ول الكافي(، كت����اب الدعاء ع����ن أبي جعفر
 Qأن����ه قال: )أفضل العبادة الدع����اء( وفيه عن أبي عبداهلل Q

)الدعاء عمود الدين(.
وفي )الوس����ائل( ع����ن عليQ أب����واب الدع����اء )الدعاء مخ 

العبادة(.
فه����ذه األحاديث الش����ريفة خصوصاً األخي����ر منها تعبر عن 
هذه الحالة التي ذكرناها فعمود الدين وأفضل العبادة بل مخها 

هو الدعاء ونحن نعلم أن المخ هو لب العقل.
إذن فعل����ى هذا تك����ون حقيقة الدعاء في الش����ريعة هي روح 
العب����ادة، فه����و مخ العب����ادة، والعبادة بال مخ كإنس����ان من غير 

عقل.
إذن فأرق����ى حاالت اإلنس����ان وهي العبودي����ة التي تجمّل بها 
رس����ول اهللN )هُوَ الَّذي يُنَزُِّل عَلى  عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخِْرجَُكمْ 
لُماتِ إَِلى النُّوِر( ال تكون إالّ بذلك المخ وال تقف إالّ على  مِ����نَ الظُّ
ذلك العم����ود وهو الدعاء.فحقيقة الدع����اء بكلمة واحدة أنه روح 

التوحيد وحقيقة اإليمان وقلب اإلسالم.

ويحقق  وسعادته,  كماله  إل��ى  اإلن��س��ان  يصل  لكي 
بتقوية  يهتم  أن  يجب  األرض,  ف��ي  اإللهية  الخالفة 
ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ث��الث��ة أم���ور م��ت��راب��ط��ة ك���زواي���ا المثلث 

)المعرفة- المحبة- الطاعة( .
في  قوة  ي��ورث  الزوايا  زاوي��ة من هذه  أي  في  القوة 
الزاويتين األخريين, وكذلك الضعف في أي زاوية يورث 

ضعفاً في الزاويتين األخريين.
له  وازداد  له  حباً  ازداد  ب��اهلل,  معرفة  ازداد  فمن 

طاعة, ومن ضعفت معرفته هلل؛ ضعف حبه وطاعته.
من ازداد طاعة هلل تعالى, ازداد حباً له ومعرفة, 

ومن ضعفت طاعته؛ ضعف حبه ومعرفته, وهكذا.
ال��واس��ع  معناها  ه��و  هنا  ال��ط��اع��ة  م��ن  والمقصود 
تعالى  اهلل  أوام��ر  عن  اإلنسان  يخرج  ال  بحيث  العام, 
ونواهيه ويراقب نفسه ويطلب رضاه – سبحانه- في كل 

صغيرة وكبيرة. 
كل زاوية من هذه الزوايا لها انعكاسات ومالزمات 

أيضًا:
َأطِيعُواْ اهللهَّ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّهَا  )يَا  قال اهلل عزّ وجّل 

وََأطِيعُواْ الرَّسُوَل وَأُوْلِي اأَلمِْر( .
وأول��ي  تنفك ط��اع��ة اهلل ع��ن ط��اع��ة رس���ول اهلل  ال 
األمر. بل طاعة الرسول وطاعة أولي األمر هي مظاهر 

ومصاديق وتطبيقات لطاعة اهلل عزّ وجّل.
الرسول  وحب  تعالى  اهلل  فحب  الحب:  في  وكذلك 
مقترنان, وجاء في الحديث أن رسول اهللN أخذ بيد 

والحسين الحسن 
)من   : وق���ال   L
أح���ب���ن���ي وأح������بّ 
ه���ذي���ن وأب��اه��م��ا 
وأم�����ه�����م�����ا ك�����ان 
م��ع��ي ف��ي درج��ت��ي 
ي����وم ال��ق��ي��ام��ة(, 
و)ح��س��ي��ن م��ن��ي, 
م��ن حسين,  وأن��ا 
أحبّ اهلل من أحبّ 

حسينًا(.
م��������ح��������ب��������ة 

الحسينQ ليست في عرض محبة اهلل تعالى, بل هي 
محبة الحسين، وهي شعاع ومظهر ومصداق لمحبة اهلل 

سبحانه.
ولتوضيح الفكرة نذكر هذا المثال:

أيضاً  يحب  أال  به,  ويتعلق  إنساناً  يحب  لمن  انظر 
والحيّ  ورسائله,  ذك��ره,  ويحب  اإلنسان,  ذلك  اسم 

الذي يسكن فيه, وكل ما يتعلق بذلك المحبوب ؟!
ذلك  لحبّ  مظاهر  هي  إنما  األم��ور  هذا  كل  محبة 
تنعكس  تعالى  المثل األعلى, فمحبة اهلل  اإلنسان. وهلل 
 ,Qولي اهلل وتظهر في محبة رسول اهللN, ومحبة 

ومحبة كتاب اهلل, وعبادة اهلل .... إلخ.

والفتن  المالحم  رواي��ات  معظم  اإلباضية  رفض 
من  كثير  عند  ال��ح��دي��ث  مجموعات  ف��ي  وردت  ال��ت��ي 
يعلم   Nالنبي أن  ص��ورت  ألنها  اإلسالمية  المدارس 
التي  وال��ح��وادث  الظواهر  ببعض  أخبر  وأن��ه  الغيب، 
ستحصل قبل يوم القيامة، واعتبروها مخالفة للقواعد 
لألسباب  وذل��ك  مذهبهم  من  المستوحاة  ولألصول 

التالية _من وجهة نظرهم_:
1. مخالفة لمنهج القرآن الكريم، حيث أن النبي 
فعودة  ولذا  والمرسلين،  األنبياء  آخر  هو   Nمحمدًا

المسيحQ خرم صريح لهذه العقيدة.
وهي  األس��ط��وري،  المثيولوجي  الطابع  ب��روز   .2

عبارة عن خوارق العادات والنواميس والسنن الكونية، 
وظهور   Qعيسى وع��ودة  المنتظر  المخّلص  كروايات 

الدجال.
زمن  أح��داث  مع  الزمان  آخ��ر  رواي��ات  تفاعل   .3
)السيف،  بدائية  أسلحة  عن  تتحدث  حيث  تدوينها، 
آخر  يتناقض مع   تطور  الحربة...( ، وهذا  الرمح، 

الزمان.
إل��ى  ت��س��رب��ت  المنتظر  ال��م��خ��لّ��ص  ف��ك��رة  أن   .4
ذات  وهي  الكتاب,  أهل  المسلمين عن طريق مسلمة 
أحد  األحبار  كعب  ان  السيما  يهودية،  ونزعة  أص��ول 

رواتها.

رواي��������������ات   .5
آخ����ر ال����زم����ان ت��ع��ّط��ل 
الطاقات, وترسخ قيم 
في  والظلم  االستبداد 
ال���ن���ف���وس، وب��خ��اص��ة 
رواي������������ات ال���م���ه���دي 
فإنها   ،Qال��م��ن��ت��ظ��ر
االنتظار  لصالح  تصب 
ال��ف��رد  وق��ي��ام  السلبي 

المطلق )السوبرمان( بقضية اإلصالح.

الناجح،  للقائد  تذكر  التي  المواصفات  هي  كثيرة 
المواصفات،  من  وغيرها  والشجاعة  والخبرة  كالكفاءة 
إالّ اّن هناك صفة مهمة جدا إذا ما توفرت فإّن من شأنها 
أن  شأنها  من  بل  المجتمع،  نفوس  في  الثقة  ت��زرع  أن 
االف��راد مستعدين  يكون  الذي  الحد  إلى  الثقة  تنمي هذه 
للتضحية بكل ما لديهم من غال ونفيس من اجل قائدهم 
واإلنصاف  اإلنصاف.  صفة  هي  الصفة  وتلك  ودولتهم, 

ينطبق على مفردات عديدة تشمل:
-  تواضع القائد بحيث يتمثل بأقل الرعية على 
يقال  بأن  نفسي  من  )أأقنع   :Qالمؤمنين أمير  قول  حد 
أكون  أو  الدهر،  مكاره  في  أشاركهم  وال  المؤمنين  أمير 

أسوة لهم في جشوبة العيش...(.
أو  العامة  معاملة  الخاصة  معاملة  وك��ذل��ك   -

اشد، حتى يطمئن العامة من سطوة الخاصة. 
القوانين  تطبيق  شمولية  ض��م��ان  وك��ذل��ك   -
واألحكام على جميع أفراد الشعب من دون محاباة، فإّن 
ذلك يضمن حقوق األفراد ويجعلهم يمتلكون الجرأة على 
دولتهم  بأن  بالتفاؤل  ويشعرهم  به،  والعمل  الحق  قول 
في  بالكرامة  ويحسسهم  الصحيح،  الطريق  في  تسير 
نفوسهم، وبالتالي سوف يعيشون في مركز الحياة ال في 

هامشها، وهي منية كل انسان في هذه الحياة.

يشهد  وال���واق���ع 
ال��غ��ي��ب��ة  ع���ص���ر  أّن 
ال�������ذي ن��ع��ي��ش��ه ل��م 
ي�����وج�����د ف����ي����ه م��ن 
الصفة  ت��ل��ك  يمتلك 
المطلوب،  بالنحو 
ف������ال������م������ح������اب������اة 
وع��دم  والمحسوبية 
ان���ط���ب���اق ال���ق���ان���ون 
م��ت��س��او على  ب��ش��ك��ل 
السمات  األف��راد هي 

الظاهرة لقادة اليوم، ولم نشهد قائدا يمتلك تلك الصفة 
قائم  أدركنا  إذا  إالّ  شجاعة  بكل  لحكمه  منهجا  ويجعلها 

.Qآل محمد
حكت  كما  له  مثيل  ال  انصافاً  سيرى  يدركه  من  فإن 
يلبس  ال  نفسه  في  فالقائد  الشريفة,  الروايات  ذلك  لنا 
قريب  بين  يميز  ال  إنّه  الجشب...  إال  يأكل  وال  الغليظ  إال 
وبعيد، فهو أبعد ما يكون عن القومية, حتى إنه سيقدم 
قوما من قريش ويقطع رؤوسهم الستحقاقهم ذلك وهو هو 

الذي من قريش.

تمهيدنا
Qالخواء الروحي ونب�ض الإمام

ه����ذه  ف����ي  ليم����ارس  اإلنس����ان  اهلل  خل����ق 
الحي����اة م����ن خالل الطاق����ة التي منحه����ا تعالى 
إيّ����اه، دوراً أعد له، وبمق����دوره أن يكون رياديّاً 
أس����وياً أو إنعزالياً فرديًا، فبي����ن حالة الخمول 
والس����طوع يعيش اإلنس����ان بطاقة واحدة منحت 
للجمي����ع على حدّ س����واء، واإلخت����الف إنما هو 
باس����تثمار تلك الطاقة، وق����د دّلت اآلثار فضاًل 
عن الدراس����ات على أّن اإلنس����ان غي����ر محدود 
م����ن جهة قدرته وطاقت����ه، إالّ بحدود قدرة اهلل 
سبحانه وتعالى، وماسوى ذلك فاإلنسان قادر 
علي����ه ومتمّك����ن م����ن تحصيل����ه، وما نج����ده من 
نماذج بش����رية قريبة م����ن الدّين أو بعيدة عنه، 
س����طع لها نجم وص����ارت حديث كّل لس����ان إنما 
هو باس����تثمارها للطاقة المودع����ة والكامنة في 
ذاته����ا، بينما اآلخر الذي أخمل نفس����ه وفرّقها 
عن طاقتها، وأهدر تلك القيمة العليا لم يذكره 
األقرب����ون وفي زمان����ه فضاًل ع����ن األبعدين في 

غير زمانه.
وهن����ا يأتي تس����اؤل جوه����ري ومفرقي، إذ 
باإلجابة عليه والس����ير على وفق الجواب يفترق 
األلمع����ي م����ن األش����خاص، ذل����ك المس����تثمر 
ع����ن  لبش����ريته  والمنمّ����ي  طاقت����ه  لمكنون����ات 
المتكاس����ل والمتخ����اذل والمب����ّذر الذي أكس����ل 
نفس����ه وخذل روح����ه وتطلعاته، وب����ّذر ما منحه 
اهلل س����بحانه وتعالى من طاق����ة، فكان نصيبه 

هذا التالشي السريع واإلنعدام األبدي.
وهذا التساؤل يقودنا إلى تحصيل األهداف 
والغاي����ات، وتحقي����ق األمان����ي والرغب����ات، إذ 
باإلجاب����ة على س����ؤاِل: كيف نس����تثمر طاقتنا؟؟ 

فإننا نحقق أهدافنا.
ونج����د أن الجميع مم����ن ُأهل����وا لإلجابة، 
س����واء كان تأهيله����م إلهيّ����ا كالرّس����ل واألنبي����اء 
واألئم����ة، أو بش����رياً كالعلم����اء والق����ادة وذوي 
إجاب����ة  إعط����اء  يحاول����ون  الجبّ����ارة،  العق����ول 
واضحة، وفي نفس الوقت نافعة، لكي يستفيد 
اإلنس����ان منه����ا ف����ي تحري����ر طاقت����ه المودعة، 

وإطالقها من الكمون إلى اإلنبعاث.
ونحن هنا س����نتحدث عن إجاب����ة في إطار 
وحياني إلهي فضاًل عن كونه عقالئياً بش����ريًا، 
وهو ربط ذاتنا وتنميتها وتحرير طاقتها وشحن 
روح االنبع����اث والتج����دد فيها م����ن خالل ربطها 
بدينم����و الحركة الكونية ومصدر الحياة في هذا 
الوجود وهو اإلمام المهديQ، فاإلنسان الذي 
يوّفق في أن يجعل مس����اره ف����ي الحركة _بغض 
النظ����ر ع����ن كون الخط����وة صغي����رة أم كبيرة أو 
المس����افة طويل����ة أم قصيرة_ مربوط����اً بحركة 
اإلم����ام المه����ديQ ويجعل نظ����ره منصباً على 
ذلك الوجود اإللهي واالس����تثمار الكبير للطاقة 
البش����رية فإنّه س����يوفق حتم����اً إل����ى تحرير تلك 
الق����درة والطاق����ة لديه ويس����تثمرها االس����تثمار 
األمثل، وبذلك س����يحقق نتائ����ج مذهلة لم يكن 
يتوق����ع تحقيقها ف����ي يوم من األي����ام، وهذا هو 
مص����داق م����ن مصادي����ق )من عرف نفس����ه فقد 
عرف رب����ه( فإن اإلنس����ان الذي يلتف����ت إلى أّن 
طاقته مستمدة من طاقة اهلل سبحانه وتعالى، 
وأّن اهلل س����بحانه وتعالى ق����د أودع مفاتيح هذه 
الطاق����ة بيد اإلمامQ، وصيّر وجوده ذائبا في 
هذا الوجود اإللهي المقدّس فإنّه قد عرف تلك 
الحقيقة والتمس تحصيلها، وبال شك سيحقق 
النتائج المترتّبة على ذلك، وإْن لم يكن متوقعا 

لها.
فتنميتنا البشرية هي ربط ذواتنا بالمهدي
Q ألّن تنميت����ه تنمي����ة هداي����ة، وطاقت����ه طاقة 
توحي����د، ووج����وده وجود إلهي وه����ذه المنظومة 
هي التي إْن سلك عليها اإلنسان بعد معرفتها، 

يكون قد حقق هدفه وطموحه.
رئي�ض التحرير  

الدعاء املهدوي واأثره يف تنمية الذات واملجتمع

مثـــــــــــــــــــــــــــلث النجاة

املهدي املنتظرQ يف الفكر الإبا�ضي

اقراأ يف هذا العدد:العتبة العلوية املقد�ضة ت�ضت�ضيف
املهرجان املهدوي الرابع للم�ضابقة املهدوية الكربى و�ضحب قرعة احلج

الشيخ حميد الوائلي

الشيخ مرتضى علي الباشا

مجتبى السادة

السيد هاشم الهاشمي
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حديث العدد

غاية املرام ج4 ب 166 ح6

عبد  اأبي  عن  حمزة  اأبي  عن 
و�ضّدق  بنا  اآمن  من   ...  Q.اهلل
كمن  كان  اأمرنا  وانتظر  حديثنا 
قتل حتت راية القائم بل واهلل 

.Nحتت راية ر�ضول اهلل

بخصوص النهي عن الخروج وإقامة ثورات وانتفاضات 
في زمن الغيبة، لم نجد في الروايات التي صحت سنداً إال 
روايات الكلينيJ في )الكافي(، مع وجود بعض االختالف 

في بعضها.
منوط  فهو  منها  وع��دم��ه  ال��خ��روج  ج��واز  استفادة  أم��ا 
بالفقهاء دون غيرهم، وخاصة مع وجود أدلة أدعي تعارضها 
معها، ومن ثم فليس لي أن أعطي رأيا في الموضوع ولكنني 
أستطع أن أنقل لكم كيفية تعاطي الفقهاء معها ضمن تتبعي 

المتواضع، مع إبداء بعض المالحظات الجانبية.
الفقهية  الكتب  في  ال��رواي��ات  تلك  تناول  من  أج��د  لم 
لعلمائنا المتقدمين بل وأغلب المتأخرين في أبواب الجهاد 
واألمر بالمعروف، وهي مظان ورودها، مما يكشف أنهم لم 

يرتبوا عليها كبير أثر في مقام االستنباط.
وأن بعضهم كالحر العاملي أوردها تحت عنوان: )حكم 
الخروج بالسيف قبل قيام القائم( كما في )الوسائل( )ج15 
)مستدرك  ال��ن��وري  المحدث  ذل��ك  على  وتبعه  ص50(، 
الحكم،  ذلك  يحددا  أن  دون  من  ص34(  ج11   ( الوسائل( 
القائالن  الوحيدان  فإنهما  الحرمة  كالمهما  من  فهم  فإن 
يؤيد  وقد  مصادر،  من  لدي  ما  ضمن  تتبعي  وفق  بالحرمة 
لبعض  آخ��ر  عنوانا  جعل  أن��ه  للحرمة  العاملي  الحر  إرادة 
تلك األحاديث في كتابه )الفصول المهمة في أصول األئمة( 
القائم فصاحبها ظالم(.  ترفع قبل قيام  راية  )أن كل  وهو: 

)الفصول المهمة( )ج1 ص451(.
فقهائنا  اأغ��ل��ب  اإع��را���ض  �سبب  يكون  وق��د 
عن هذه الروايات من جهة موافقتها مع ما دل 
واأن  ال�سريف،  العمل بالتقية قبل الظهور  على 

.Qالتقية ت�سقط مع ظهور الإمام

ن���ع���م وج����دت 
ال����ق����ول ب��ح��رم��ة 
صريحا  ال��خ��روج 
ع��ن��د اث��ن��ي��ن من 
أع����الم اإلم��ام��ي��ة 

وهما: 
 -

ال���م���ول���ى ص��ال��ح 
ال��م��ازن��دران��ي في 
ش��������رح )أص��������ول 
)ج12  ال���ك���اف���ي( 
وه���و  ص411(، 

للكافي  شرحه  بذلك  يشهد  وكما  وفضله  جاللته  مع 
وقد قيل أنه بعد فراغه من شرح اصول الكافي أراد ان 
يشرح فروعه أيضا فقيل له: يحتمل أن اليكون لك رتبة 
االجتهاد فترك ألجل ذلك شرح الفروع. )شرح أصول 

الكافي ج1 ص8(.
)رياض  في  المدني  خان  علي  السيد  هو  والثاني 
السالكين( )ج1 ص94(، وهو كالمازندراني اليوجد ما 
يدل على اجتهاده لمن راجع ما ذكر في ترجمته. )راجع 

مقدمة رياض السالكين(.
صرح  فقد  الخروج  بجواز  للقائلين  بالنسبة  أم��ا 
بعضهم بأن تلك الروايات ال داللة لها على حرمة رفع 
مع  تتنافى  ال  وجوها  لها  وذكر  صاحبها،  وذم  الراية 

القول بجواز الخروج أو وجوبه.

الثورات قبل الظهور وما هو حكمها

لكي ينجـــــــــــــح القائد
الشيخ حسين األسدي

اأزمة الخطاب المهدوي:
 Kإن الخطاب عند بعض أتباع مدرس���ة آل البيت
كان خطاباً غير مس���ؤول، وغي���ر موفق، أي أّن صاحب 
الخطاب ال يعمل على الدفع بخطابه نحو رواية موفقة بل 
أن خطابه يموّه على السامعين بخصوص أن أمر الظهور 
المقدس قريب أو أنه بات أمراً قريبًا، فهي آفة كبيرة، 
وه���ي آفة التوقيت، والمنهي عنها على لس���ان أئمة أهل 

.Kاليبت
إن مث���ل هذا الخطاب والش���ك خطاب غير علمي ال 

يستند إلى علم، غناك عن المعرفة.
 Qإن مث���ل ه���ؤالء الخطب���اء ل���م يق���دّروا اإلم���ام
ح���ق ق���دره، وعلى ضوء ع���دم تقديرهم له���ذا المصلح 
المرتجىQ بهذه الطريقة سينتهي بنا الحال حتماً إلى 

مشاكل شنيعة وفضيعة.
اأزمة التعريف اأو اأزمة التطبيق:

حيث يس���عى البع���ض من الذين يوجه���ون الخطاب 
المهدي _كما يدّعون_ فيقولون إن فالناً هو الخراساني 
أو إّن فالناً هو اليماني أو غير ذلك. وإّن كّل ذلك تخرصاً 

منهم وال يتبع أي نهج علمي.
وت���رى وعل���ى نف���س الس���ياق أن يأتي ش���خص آخر 
ويس���عى ف���ي تقري���ب اإلم���ام المه���ديQ إل���ى بع���ض 
المصلحي���ن في هذا الزم���ان. أو األزمن���ة الغابرة. ومن 
ذل���ك أن يذك���ر نموذج���اً فيس���اوي بين���ه وبي���ن اإلم���ام 
الحجةQ، وبذلك فإنّه يس���اوي بين المصلح السماوي 
المنص���وب م���ن قبل اهلل تعال���ى وبين المصلح البش���ري 
_أي مصلح_ وأن���ه يخلط بين خط���وات الطريق اإللهي 

وبين خطوات الخط اإلنساني.
وثم���ة فرق جل���ي وواضح بي���ن هذي���ن الطريقين، 
وهذين المصلحين، وإنّه والش���ك فإن المصلح البشري 

مهما أتانا بالطيب لكنّه يبقى بشرياً محكوماً بالمقدرات 
البش���رية الصرفة، أمّا المصلح الس���ماوي س���واء أكان 
الرّس���ول األك���رمN أو أولي���اءه م���ع أنهم من البش���ر، 

لكنهم مدعومون ومسنودون من قبل السماء.
الإمام المهديQ ومنطق ال�سيف:

يعمد بع���ض الذين يتولون الخطاب باس���م القضية 
المهدوية وعلى أساس علمي _كما يزعمون_ إلى القول 
بأن اإلمام المهديQ إذا ظهر فإّن سالحه هو السيف، 
األم���ر ال���ذي يس���بب تنفي���راً للناس م���ن ه���ذه القضية 
اإلس���المية المركزي���ة األصيل���ة، وه���و أم���ر مرف���وض 
رفض���اً باتاً ألن لدينا دلياًل معتب���راً على أن اإلمام يتكئ 
 Qعلى منطق العق���ل ومنطق العل���م، فاإلمام المهدي
_بهويته البش���رية_ ليست هويته العصا، وليست هويته 
الس���يف، إنّم���ا هوية اإلم���امQ العقل والحج���ة والعلم 
)ادْعُ إِلى  سَ���بيِل رَبِّكَ ِباْلحِْكمَةِ وَ اْلمَوْعَِظةِ اْلحَسَنَةِ( هذا 

الخطاب الذي وجه من قبل السماء لدعاة السماء.

السيد أحمد اإلشكور ي

بع�ض ابتالءات الثقافة املهدوية



لعلَّ الكثير منّا يستغرب من اإلعالن عن والدة اإلمام المهديQ واالستبشار 
اإلمام  أبيه  قِبَل  من  المقدَّس  لميالده  الوالئم  وإقامة  والفرح  السرور  وإظهار  به 
مع  هذا  يجتمع  كيف  والتساؤل:  بل  االستغراب  حّقه  ومن   ،Qالعسكري الحسن 
التكتّم الشديد على والدتهQ، والتقيّة المكثَّفة التي كان يستعملها اإلمام آنذاك، 
والخوف والحذر الشديدين من أزالم الطغمة العبّاسية الحاكمة بعد معرفتهم بأنَّ 
المولود الثاني عشر هو مهدّم العروش ومبيد الطواغيت ومذّل المستكبرين، إذن 
مع كّل هذه الحيطة والحذر كيف يمكن إقامة الوالئم بمناسبة ميالدهQ الميمون؟

القول  يمكن  بل  بمكان،  الصعوبة  بين هذين األمرين من  الجمع  إنَّ  الحقيقة 
والتدبير   Qللعسكري الربّانية  القدرة  تظهر  وهنا   ،Qللمعصوم إالَّ  باستحالته 
اإللهي في الجمع بين األمرين، فهو من جهة يعيش أقصى حاالت الكتمان لوالدة 
لم  نرجس)رض(  ُامّ��ه  أنَّ  حتَّى  التاريخ  لنا  يذكر  كما   Qعشر الثاني  اإلم��ام  ابنه 
بالعيون والرصد   Qالوالدة، مع إحاطة بيت اإلمام يظهر عليها الحمل إالَّ ساعة 
لصالح الحكم الطاغوتي يتتبَّعون كّل صغيرة وكبيرة لإلمامQ ويرصدون حركاته 
وسكناته ويرقبون كّل شاردة وواردة في هذا البيت، فبمثل هذه األجواء الحالكة ولد 
اإلمام المهديQ، ومن جهة أخرى فهو مأمور أيضاً باإلعالن والكشف عن الوالدة 
الميمونة واالصحار بها حتَّى ال ينفرط عقد اإلمامة وحتَّى تصل الحجّة على العباد، 

)َفلِلَّهِ اْلحُجَُّة اْلبالِغَُة(، ولكي )لِيَهْلِكَ مَنْ هََلكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ(.
ومن هذا المنطلق وألجل تثبيت والدة الحجّة بن الحسنQ وإقامة الحجّة على 
الخلق لكي ال يضلوا بادر اإلمام العسكريQ إلى استعمال عدَّة آليات للكشف عن 

الوالدة واإلعالن عنها:
الدين  كمال  كما في  للخُلَّص من أصحابه،   Qالمهدي إراءته لإلمام  منها: 

عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري، قال: حدَّثني معاوية بن حكيم، ومحمّد 
أبو محمّد  علينا  قالوا: عرض   ،Jالعمري بن عثمان  ومحمّد  نوح،  بن  أيّوب  بن 
إمامكم من  )هذا  فقال:  أربعين رجاًل  وكنّا  ونحن في منزله   Lبن علي الحسن 
أمَا  أديانكم فتهلكوا،  تتفرَّقوا من بعدي في  بعدي، وخليفتي عليكم، أطيعوه وال 
إنَّكم ال ترونه بعد يومكم هذا(، قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إالَّ أيّام قالئل 

.Qحتَّى مضى أبو محمّد
ومنها: إخباره بالمشافهة أو عن طريق المراسلة لبعض وكالئه المعتمدين في 
األقطار، كما في )كمال الدين( عَنْ عَالَّنٍ الرَّاِزيّ، َقاَل: أخْبَرَني بَعْضُ أصْحَاِبنَا 
وَهُوَ  مُحَمَّدٌ  وَاسْمُهُ  َذَك��راً  )سَتَحْمِلِينَ  َقاَل:   ،Qٍمُحَمَّد أِبي  جَاِريَُة  حَمََلتْ  َلمَّا  أنَّهُ 

اْلَقائِمُ مِنْ بَعْدِي(.
وعن أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي، قال: لمَّا وُلد الخلف الصالحQ ورد 

عن موالنا أبي محمّد الحسن بن عليL إلى جدّي أحمد بن إسحاق كتاب فإذا فيه 
مكتوب بخّط يدهQ الذي كان ترد به التوقيعات عليه، وفيه: )ولد لنا مولود فليكن 
عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتومًا، فإنّا لم نظهر عليه إالَّ األقرب لقرابته، 

والوليّ لواليته، أحببنا إعالمك ليسرّك اهلل به مثل ما سرَّنا به، والسالم(.
ومنها: أنَّ اإلمام عقَّ عنه الكثير من الذبائح وفرَّقها على أصحابه، وقد نقل 
لنا التاريخ جزءاً يسيراً من هذه الحركة الميدانية لإلمام العسكريQ، منها ما 
ذكره الطوسي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن ِإدْريسَ، َقاَل: وَجَّهَ إَِليَّ مَوْاَليَ أبُو مُحَمَّدQٍ ِبَكبٍْش 
َفَقاَل  َذلِكَ  بَعْدَ  َلقِيتُهُ  ُثمَّ  َفَفعَْلتُ  أهَْلكَ(،  وَأْطعِمْ  وَُكْل  ُفاَلنٍ  ابِْني  عَن  )عُقَّهُ  وََقاَل: 
لِي: )اْلمَوْلُودُ الَّذِي وُلِدَ لِي مَاتَ(، ُثمَّ وَجَّهَ إَِليَّ ِبَكبْشَيْن وََكتَبَ: )ِبسْم اهللِ الرَّحْمن 
الرَّحِيِم، عُقَّ هََذيْن اْلَكبْشَيْن عَنْ مَوْاَلكَ وَُكْل هَنَّأكَ اهلُل وَأْطعِمْ ِإخْوَانَكَ(، َفَفعَْلتُ، 

وََلقِيتُهُ بَعْدَ َذلِكَ َفمَا َذَكرَ لِي شَيْئاً.
 Qأبُو اْلحَسَن إَِليَّ مَوْاَليَ  وَجَّهَ  َقاَل:  أنَّهُ   Qٍإِبْرَاهِيمَ صَاحِِب أِبي مُحَمَّد وعَنْ 
مُحَمَّدٍ  ابِْني  عَن  هَذِهِ  )عُقَّ(  الرَّحِيم  الرَّحْمن  اهلِل  )ِبسْم  إَِليَّ:  وََكتَبَ  أْكبٍُش  ِبأرْبَعَةِ 

اْلمَهْدِيّ وَُكْل هَنَّأكَ وَأْطعِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ 
شِيعَتِنَا(، ومنها ما سوف يأتي في األمر 

األخير.
أنَّ  الكوفي  إبراهيم  وعن محمّد بن 
أبا محمّدQ بعث إلى بعض من سمّاه لي 
عقيقة  من  )هذه  وقال:  مذبوحة،  بشاة 

ابني محمّد(.
وبالتأكيد أنَّ واقع هذه الحركة أكثر 
الكتّاب  وأثبته  التاريخ  رصده  ممَّا  بكثير 

والرواة في كتبهم وأصولهم.
تسليط  ن��ري��د  ال���ذي  وه��و   _ ومنها 
الكبيرة  الوالئم  إقامة   :_ عليه  األضواء 

آنذاك عمَّا هي  لتساؤل األمّة  لألنظار ومحّطاً  قلَّ نظيره وملفتاً  تعتبر حدثاً  والتي 
الغاية من أمثال هذه الوالئم وإظهار السرور ألنَّ الوليمة وبهذا النحو من الضخامة 
ال تكون إالَّ لسبب استثنائي وأمر مهمّ جدّاً كوفاة زعيم وحاكم أو عرس أحد األعيان 

الكبار أو والدة مولود عظيم، وهذا ما ابتغاه اإلمام العسكريQ من والئمه.
فقد جاء في )كمال الدين( عن أبي جعفر العمري، قال: لمَّا وُلد السيّدQ قال 
أبو محمّدQ: )ابعثوا إلى أبي عمرو(، فبعث إليه فصار إليه فقال له: )اشتر عشرة 
آالف رطل خبز، وعشرة آالف رطل لحم وفرّقه _ أحسبه قال: على بني هاشم _ 

وعق عنه بكذا وكذا شاة(.
والعريضة  الطويلة  الوليمة  هذه  في  بذل  ما  ص��ورة  إليضاح  سريع  وبحساب 

بالرطل  تقريباً  يعادل 450 غرام  الواحد  الرطل  نقول:   Qالحجّة بمناسبة مولود 
العراقي فالكيلوغرام الواحد يساوي أكثر من رطلين، أي إنَّ مجموع ما وزَّعه اإلمام 
العسكريQ بهذه المناسبة الميمونة يساوي أكثر من )4504( كيلوغرام من اللحم 
الثريد،  مع  واح��داً  لحم  كيلو  يأكلون  أشخاص  أربعة  كّل  أنَّ  فرضنا  ولو  والخبز، 
فيكون مجموع األشخاص الذين تبرَّكوا بهذه الوليمة ووصلهم خير اإلمام )18000( 

شخص تقريباً.
ومن الطبيعي أن يتساءل أكثر هؤالء عن سبب هذه الدعوة المفاجئة، وهذه 
العالمي  المنقذ  ميالد  إلى  باإلشارة  األقل  على  الجواب  فيكون  العظيمة،  الوليمة 

.Qواإلمام المنتظر
إلى  األق��لّ  يتحدَّثون على  اإلم��ام سوف  الذين وصلهم خير  أنَّ هؤالء  وال شكَّ 
 )36000( من  أكثر  الميالد  خبر  إليه  وصل  من  مجموع  فيكون  العدد  من  مثلهم 

شخص على األقّل.
فمن خالل هذا األسلوب العملي والمنهج الذي اتَّبعه اإلمام العسكريQ في 
كيفية اإلعالن عن والدة ابنه أصبحت الوالدة أمراً مفروغاً منه عند الكثير ومتسالماً 
عليه لدى الطائفة إالَّ من شذَّ، وربَّما ألجل هذه الفعّاليات حرصت الحكومة على 
تطويق بيت اإلمامQ، بل واإلغارة عليه أكثر من مرَّة بحثاً عن المولود الجديد، 

حتَّى وصل األمر إلى حبس ُامّ اإلمام أو إحدى جواريه حين ادَّعت أنَّ بها حماًل.
ولكن كّل هذه التهديدات والمضايقات والبحث الجادّ عن اإلمام ذهبت أدراج 
اإلعالن  بين   Qالعسكري اإلمام  قبل  من  المتوازن  العلمي  المنهج  بفضل  الرياح 

.Qواإلسرار واإلظهار واإلخفاء في والدة اإلمام المهدي
فستره اهلل عزّوجل عن أعين الظالمين وسيظهر حتَّى يمألها قسطاً وعدالً كما 

ملئت ظلماً وجوراً.

إّن اإلسالم في قرآنه  يؤكد على العدل بأوسع مفهوم، ونجد القوانين 
األرضي���ة إنم���ا توجد لكي تجس���د العدل وتضع كل الضواب���ط الصارمة لكي 

تجعله واقعا معاشا، فتوجد للفطرة كمالها.
إن المتفح���ص للنف���س اإلنس���انية يج���د أن قواه���ا وج���دت لتعمل وفق 
البرنامج العام والش���امل، وأن أي فص���ل بين هذه القوى يؤدي إلى خلل في 
توجهها، فمثاًل لو عملت قوة الباصرة بمعزل عن العقل فهي ترى كل شيء، 
ولو عملت قوة الشهوة بمعزل عن العقل فإنها تعمل ما تريد، وكذلك الغضب 
والوهم وكل القوى، وحتى العقل نفس���ه اليس���تطيع أن يعمل بمفرده، وهذه 
البرمج���ة الذاتية  لم تكن معزولة عن الخارج أيضًا، فإن الخالق)عزوجل( 
جعله���ا مرتبط���ة بقوانين ومن خ���الل تكامل البرمجة الذاتي���ة مع البرمجة 
الخارجية تكون كمالية البرمجة الش���املة للمس���يرة الفطرية. وعليه ونتيجة 
حتمية مس���تقاة من العقل ومن المنطق ومن اإلستقراء الخارجي التجريبي 
انس���جمت النتائج مع الرؤي���ة الدينية الحقيقية التي طرحها اإلس���الم حاًل 

حقيقياً لتسيير الفطرة باإلتجاه الصحيح فأوجد لها أمرين:
أوالً: العق���ل وكم���ا عب���ر عنه بالنب���ي الداخل���ي، ثانياً: الوح���ي النبي 
الخارجي الذي يرس���م معال���م الغيب وهذان األمران ضروريان في تس���يير 
الفط���رة وتوجيهه���ا إلى ما يقوّم عملها ويس���بب لها س���عادتها. وبهذا تحتاج 
الفط���رة إليهما باعتبارها موجه حقيقي ومارس���مته البش���رية في قوانينها 

الوضعيه من أحادية التوجيه أفقدها سعادتها وسبب انحرافها.
إّن الغ���رور البش���ري وتغطرس���ه وإعجاب���ه بذاته وتس���لط اله���وى على 
كيانه أدّى إلى انجذابه نح���و الفصل بين العناصر الثالثة، الفطرة والعقل 
والغيب، فرغم أن اهلل)عزوجل( أرس���ل 124 ألف نبي ووصي فان المسيرة 
اإلنس���انية لم تص���ل إلى مرحلة الرش���د، ورغم نداءات الفط���رة بالعدل، 
ولك���ن أنى يتحقق ذلك ومقدم���ات العدل تائهة بين الهوى وبين الغرور وبين 
ح���بّ الدني���ا وعبادة الذات وعب���ادة الدنيا، ونحن نرى من حيث الدراس���ة 
التاريخية ومن حيث الشاهد الحي كيف أن المناهج الوضعية تاهت وبعدها 
ته���اوت في خض���م الصراع عل���ى الدنيا والص���راع من أجل اله���وى ففقدت 
المنه���ج الصحيح ففق���دت العدل، وهي تنادي به وتتنغ���م بألحانه الخيالية 
وتحل���م به وهي فاقدة إليجاده ألنه���ا فقدت مقدماته الضرورية وهو المنهج 

الحقيقي الذي يربط بين العناصر الثالثة  العقل والفطرة والغيب.
المنه���ج التوحيدي هو الوحيد الق���ادر على إيج���اد المعادلة الحقيقية 
لتفاعل عناصر الس���عادة المتمثلة بالفطرة وقواها وبين العقل كعنصر فعال 
وبين الغيب كمادة ضابطة للمعادلة، فالمناهج الوضعية مهما كرس���ت من 
قوانين لضبط النفس اإلنسانية وجعلها معتدلة فهي معادلة خاوية ومتهرئة 
التع���دو إالّ أن تك���ون ضرباً من الخي���ال، ولذا نجد أن انهي���ار الكهرباء في 
الواليات المتحدة لس���اعة أدّى إلى مئ���ات الجرائم وانتهاك القوانين، إذن 

أين التربية وأين القوانين وأين العدل وأين  السعادة. 
وفي دراسة ل�)فوكوياما( في كتابه )التصدع العظيم( يتحدث باألرقام 
ع���ن التص���دع االجتماعي ف���ي دول إمري���كا وأوروبا، إذن فأين الس���عادة، 
وإذا كان المجتم���ع متصدّع���اً فما هي قيمة الحض���ارة الغربية إذا لم تحقق 

السعادة التي منشؤها العدل في المجتمع. 
وم���ن هنا ج���اء المنهج التوحيدي لكي يحل مش���كلة الفط���رة ويوجهها 
باالتج���اه الصحيح من خ���الل إبراز الربط الحقيقي بي���ن الفطرة وقواها، 
وبين العقل ونوره وبين الغيب بقوانينه. فأصبحت كلمة )ال إله إالّ اهلل محمد 
رسول اهلل( هي المنهج التوحيدي لتؤكد نفي العبودية )الطاعة( لغير اهلل، 
وتثبت أن اهلل عزوجل هو المطاع وبنفس الوقت تقول إن قوانين النبي محمد

N ه���ي الموجهة للفطرة 
المتمثل���ة  س���عادتها  نح���و 
بإقامة الع���دل، فإنك إذا 
ربيت الفط���رة على طاعة 
الخ���وف  بع���د  م���ن  اهلل 
س���وف  فإنه���ا  والرج���اء 
تنس���جم م���ع قواني���ن اهلل 
عزوجل، ولن تبرح خطها 
العادل حتى لو عاش���ت في 
ي���دوم  انقط���اع للكهرب���اء 

آالف السنين!!!
بع���د ما أس���س النبي 

األك���رمN المنه���ج التوحيدي ب���كل أبعاده وأس���س الدولة العادلة وأس���س 
الس���عادة الحقيقي���ة نج���د _ولألس���ف_ هذا االنح���راف ف���ي التطبيق مما 
س���بب انحراف األمة حتى وصلت إلى مس���توى الحضيض فكان البدّ للمنهج 
التوحيدي من وارث ليعيد للفطرة توجهها الحقيقي ولتس���ير نحو س���عادتها 
وليبن���ي لها هيكل العدل ال���ذي فقدته ففقدت س���عادتها. المنهج التوحيدي 
يقتضي أن يخلص الفطرة اإلنس���انية من األصنام البشرية وهذا مايقوم به 
المهديQ حينما يخوض حربا شرسة تتمثل بالقضاء على الخط السفياني 
الذي يمثل الفس���اد الداخلي لإلس���الم، وبعدها يقوم بالقضاء على الخط 
الدجّالي الذي يمثل الفس���اد العالمي وهذا يعني أن منهج التوحيد الخالص 
يخ���وض حرب���اً ضد خط النفاق، وضد خط الكف���ر وعندما يتم ذلك ينتقل 

إلى الخطوة الثانية.
بعد القضاء على األصنام البش���رية تبقى األصنام النفسية والذاتية، 
وه���ذه له���ا من الخط���ورة الكبيرة فهي نفس���ها التي هدم���ت تطبيق المنهج 

 .Nالتوحيدي بعد النبي
إّن ادخ���ار اهلل عزوجل للصف���وة 313 ليس اعتباطا بل هو عين الحكمة 
فإن القضية لن تنتهي عند القضاء على رموز الش���ر، ولو كان األمر كذلك 
لتحق���ق أمر اإلمامQ م���ن زمان قريب، ولكن التطبي���ق للمنهج التوحيدي 
وغ���رز القوانين اإللهية في الذات بعد إن يت���م فرضها في الواقع يحتاج إلى 
جه���د معصومي، والمتمثل باإلمامQ وجهد ال� 313 الذين س���يكونون تحت 
أمرت���ه، إن عملي���ة التطبيق والمحافظ���ة على جو التطبيق ه���و أهم بآالف 
الم���رات من القضاء على رموز الش���ر ولذلك نجد أمي���ر المؤمنينQ يوبخ 
والي���ه على البصرة لمجرد وليمة حضرها، وعندم���ا تتواجد حكومة عادلة 
إلهي���ة بقيادة اإلمام  المهديQ التخطيء وتحته���ا قادة ميدانيون يطيعون 
قائده���م والينحرفون عن أوامره قيد أنمل���ة، وتتواجد القوانين اإللهية في 
كل أروقة المجتمع وتوضع الضوابط واألسس وفق مباديء العدل فال فرض 
وجب���ر ب���دون إرادة وحقوق وحري���ة، وال حرية وحقوق ب���دون ضوابط إلهية 
تدخل إلى ذات اإلنس���ان، فمع م���رور الوقت تتحول الذوات اإلنس���انية إلى 
ذوات توحيدي���ة التع���رف إال ش���عار )ال إله إالّ اهلل( ومن خالل هذا الش���عار 
ينبثق ال محالة العدل الذي يعني الظلم وتكون الس���عادة نتيجة حتمية فتعمر 
الذات ومن خاللها يكون هذا اإلنس���ان يس���تحق لقب خليفة اهلل في األرض 
وعندها تتفاعل العناص���ر الثالثة الفطرة والعقل والغيب مع الطبيعة لتكون 
هناك جنينة مهدوية اس���مها األرض، أسسها المنهج التوحيدي الذي ورثه 
اإلم���ام المهديQ من جده المصطفىN ومن قبله أكثر من 124 ألف نبي 

ووصي.

:Hن�ضبه
ه���و أحم���د ب���ن محمد 
بن محم���د بن س���ليمان بن 
حس���ن بن جه���م ب���ن بكير 
بن أعين الش���يباني الكوفي 
البغدادي، من الشخصيات 
الش���يعية البارزة في القرن 
الراب���ع الهجري وم���ن رواة 
الحديث، وهو أستاذ بعض 
فقهاء الشيعة العظام أمثال 
الش���يخ المفي���د، ويعد من 
ف���ي   Kاألئم���ة أصح���اب 

عصر الغيبة.
:Hاأ�ضرته

يقول الس���يد بحر العلوم في تعريف أس���رته م���ا مضمونه: إن آل 
 ،Kأعين من األس���ر المعروفة ف���ي الكوفة و من ش���يعة أهل البيت
تض���م مجموع���ة م���ن الش���خصيات الب���ارزة، ذات المق���ام الرفي���ع 
والمنزل���ة العالي���ة بين الناس، وه���م من أصحاب األئم���ة المقربين 
من���ذ عهد اإلمام الس���جاد و الباقر والصادقQ وحت���ى عصر الغيبة 
الصغ���رى، فهي تضم عدداً كبيراً من الش���خصيات العلمية والفقهية 

واألدبية والراوية للحديث.
:Hاأ�ضاتذته

استفاد الشيخ من عظماء الشيعة في زمانه أمثال: 
- جده محمد بن سليمان. 

- علي بن الحسين السعدآبادي.
- عبد اهلل بن جعفر الحميري. 

- محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار األهوازي.
- محمد بن همام اإلسكافي.
- محمد بن يعقوب الكليني.

:Hتالمذته
تتلمذ على يده كبار العلماء من الشيعة األفذاذ منهم:

- الشيخ المفيد.
- هارون بن موسى التلعكبري.

- حسين بن عبيد اهلل الغضائري.
- أحمد بن عبد الواحد المشهور بابن عبدون.

- أبو العباس أحمد بن علي بن عباس السيرافي.
:Hموؤلفاته

ترك الش���يخH الكثير مما يفيد منه طالب العلم من المؤلفات، 
منها:

- رسالة أبي غالب الرازي
- كتاب األدعية

- األفضال
- التاريخ

- دعاء السر
- مناسك الحج

- جزء من خطبة الغدير
- أخبار تهامة

:Hاأقوال العلماء فيه
- يذكر الش���يخ الطوسيH عنه بأنه ش���خصية جليلة القدر، له 
رواي���ات عديدة وهو رئيس الش���يعة في زمانه وم���ورد وثوق واطمئنان 

فقهاء الشيعة. 
وللعالمة المجلس���يH والس���يد بح���ر العلومH كالم مش���ابه لما 

.Hذكره الشيخ الطوسي
:Hوفاته

توفي الش���يخ أب���و غالب في مدينة بغداد س���نة 368 ه���� وهو في 
الثالث���ة والثماني���ن من عمره المب���ارك، ودفن في مدين���ة الكاظمية 

المقدسة.

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

دراسات 2

Hالفقيه اأبو غالب الزراري

هائنا
 فق

هيئة التحريرمن

العدل بني املنهج الو�ضعي واملنهج املهدوي

التمهيد للظهور / انتظار الفرج

لطيف عبد النبي يونس

الدكتورة بشرى العطار

السيّد محمّد القبانجي

إّن انتظار الفرج يعني انتظار الدولة اإلسالمية المباركة بقيادة وليّ اهلل 
إالّ  وَلُِظهُوِركَ  وَمُعْتَمَدًا،  مُتَهَّكاًل  إالّ  )وَعَلَيْكَ  الزيارة  في  ورد  وكما   Qاألعظم

مُتَوَقِهّعاً وَمُنْتَظِرًَا، وَلِِجهادي بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَرَقِهّبًا(.
االنتظار هو فرع الشوق، والشوق فرع المحبة، والمحبة تستلزم المتابعة 
والطاعة، والقران الكريم يخاطب من يدّعي الحب هلل واليتّبع رسوله فيقول 
( فاإلمام المهديQ  في زمان  )ُقْل ِإْن ُكنْتُمْ تُحِبُّوَن اهللََّ َفاتَِّبعُوِني يُحِْببُْكمُ اهللَُّ
يفرق  ال  لهم  بالنسبة  فهؤالء  له،  المنتظرين  محبّيه  ببعض  عناية  له  الغيبة 

زمان الظهور عن زمان ما قبل الظهور النّهم يستشعرون وجودهQ دائما.
نداء  ليلبّي  االستعداد  أهبة  على  يكون  ال��ذي  هو  الحقيقي  المنتظر  إّن   

اإلمام الحجّةQ حين يأذن اهلل له بالظهور، وها هو إمامنا الصادقQ يقول 
ومحاسن  بالورع  وليعمل  فلينتظر   Qالقائم أصحاب  من  يكون  أن  سرّه  )من 

األخالق وهو منتظر(.
يحرث  مثال  فالزارع  الفرج،  تمنّي  مفهوم  تماما  يخالف  الفرج  انتظار 
ونوعية  المحصول،  ينتظر  ثم  ويسقيها،  البذور  يبذر  ثم  ويرعاها  األرض 
وكذلك   . الزارع  بذله  الذي  الجهد  يتناسب طرديا مع مقدار  المحصول  هذا 
اإلنسان الرسالي بتورعه عن محارم اهلل وانتهاجه لسيرة نبي الرحمة وأهل 
بيتهK يكون قد هيّأ التربة الصالحة لمنقذ البشرية )الحجةQ(  ليقيم دولته 

المباركة.
يعبّر عن مستوى راق  من  الدين  الرسالة وهمّ  الذي يحمل همّ  االنسان 

التفكير والمسؤولية فهو يعيش هذا الهمّ ويعيش الضيق، لعدم ظهور اإلمام
Q )عزيز عليّ أن أرى الخلق وال ترى(  هذه العبارة لسان حال كل متأّلم يعيش 

محنة الغيبة.
بخير  كانوا  ف��إذا  وعياله  زوجته  سوى  يهمّه  ال  الناس  من  صنف  هناك 
فاإلسالم على خير )رَضُواْ ِباْلحَياةِ الدُّنْيَا وَاْطمَأَنُّواْ ِبهَا(  فهكذا أناس ال يعيشون 
انتظار الفرج، وهكذا صنف من الناس اليريدهم اإلمامQ في دولته، أمّا 
اإلمام االنتظار فهم من سيحظى بشفاعة  الوالية وخط  يبقى في خط  الذي 
Q، لذا علينا أن نوصل حبالنا بهQ في عالم المحبة واالعتقاد والمواالة، 
فكلما زاد اإلنسان قربا من وليّ أمره زاد قرباً من اهلل عزّ وجّل وانهQ  له 

عناية خاصة ببعض محبيه والمنتظرين له، فهؤالء بالنسبة لهم ال يفرق زمان 
الظهور عن زمان ما قبل الظهور النهم يستشعرون حضور اإلمامQ في كل وقت 
من حياتهم، ومصداق ذلك قول اإلمام العسكريQ لولده الحجة: )واعلم أّن 

قلوب أهل الطاعة واإلخالص نزّع إليك مثل الطير إذا أمّت أوكارها(.
 Qينتظرهم, وانتظار اإلمام Qواإلمام Qإّن الناس ينتظرون اإلمام
لنا هو الذي يجب أن يحرّكنا في الحياة، فمما ال شك فيه اّن اإلمام لو أراد 
أن يخرج خروجاً إعجازياً معتمداً على قوى ما وراء الطبيعة آلثر أن يخرج منذ 
ولدQ  ولكن انتظار خروجه يتوقف على عناصر مادّية في حياة األمة والفرد 

بصورة خاصة.

Qالإعالن عن ولدة �ضاحب الزمان

المفاجئة،  الدعوة  �ضبب هذه  اأكثر هوؤلء عن  يت�ضاءل  اأن  الطبيعي  من 
اإلى ميالد  بالإ�ضارة  الأقل  الجواب على  العظيمة، فيكون  الوليمة  وهذه 

.Qالمنقذ العالمي والإمام المنتظر

فيكون مجموع من و�ضل اإليه خبر الميالد 
اأكثر من )36000( �ضخ�ض على الأقّل

اإّن النا�ض ينتظرون الإمامQ والإمامQ ينتظرهم، وانتظار الإمامQ لنا هو 
الذي يجب اأن يحرّكنا في الحياة، فمما ل �ضك فيه اّن الإمام لو اأراد اأن يخرج خروجاً 

Qاإعجازياً معتمداً على قوى ما وراء الطبيعة لآثر اأن يخرج منذ ولد



تكريت بفتح التاء_ بلد مش���هور, يقع بين بغداد 
والموصل, على بعد 160 كم غربي دجلة, ولها قلعة 
حصين���ة تطل على نهر دجلة وتكريت اليوم هي مركز 

محافظة صالح الدين إحدى محافظات العراق.
إن لتكري���ت بع���ض الذك���ر ف���ي عص���ر الظه���ور 

المقدس.
فع���ن حذل���م ب���ن بش���ير أنه ق���ال: قل���ت لعلي بن 
الحس���ينQ: صف ل���ي خروج المه���ديQ وعرفني 
داللته وعالماته فقالQ: )يكون قبل خروجه خروج 
رجل يقال له عوف الس���لمي بأرض الجزيرة, ويكون 

م���أواه تكريت وقتله بمس���جد دمش���ق, ثم 
يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند, 
ثم يخ���رج الس���فياني الملعون م���ن الوادي 
اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي س���فيان, 
فإذا ظهر السفياني اختفى المهديQ ثم 
يخرجQ بعد ذلك ... فيمأل األرض قسطاً 

وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجورًا(.

مرك���ز  وتقدي���م  إص���دار  م���ن  الكت���اب 
 Q الدراس���ات التخصصية في اإلمام المهدي

في النجف األشرف .
يقع الكتاب في طبعته األولى سنة 1433 ه� 

. ب�� ) 123( صحيفة من القطع الوزيري.
ج���اءت موضوع���ات الكت���اب وكم���ا يق���ول 
الفهرس���ت وبعد ترجمة للمؤل���ف , ثم تمهيد، 

وجاء الحديث فيه بمراحل هي: 
1- فكرة المهدوية 2- من هو المهديQ؟ 
3- إمكان الغيبة والدليل عليها 4 - ثم مالحق 

الكتاب وهي:
وأس���ماء  وأجوبته���ا,  مس���ائل  األول, 
الصحاب���ة الذين رووا أحادي���ث اإلمام المهدي
Q, ثم أسماء الذين أّلفوا في اإلمام, كذلك 

.Qالذين حكوا تواتر أحاديث المهدي
أم���ا كتّ���اب اإلم���ام المه���ديQ, فهو في 

ثالثة فصول:
1- محم���د ب���ن الحس���ن المه���ديQ بين 
والدته وإمامته 2- محمد بن الحس���ن المهدي
Q بين إمامته وغيبته 3- غيبة اإلمام المهدي 

بين المثبتين والمنكرين.
)فك���رة  ف���ي موض���وع  المؤل���ف  ويق���ول   -

المهدوية(:
)ل���و ألقين���ا نظ���رة خاطف���ة عل���ى مصادر 
التأري���خ وبخاص���ة تأري���خ األدي���ان ... ألدركن���ا 
بج���الء أن اإليم���ان ب�) المهدوية( ل���م يكن أبداً 
م���ن مختصات عقائد الش���يعة اإلمامي���ة ... بل 
ليس ذلك من مختصات المسلمين دون غيرهم 

من أبناء الديانات السماوية األخرى(.
- وقال الشيخ المؤلف في موضوع )من هو 

المهديQ؟(:
)... إنه س���يظهر ف���ي آخر الزم���ان مهديّ 
عل���وي النس���ب يق���وم بالس���يف, وأنه س���يمأل 
األرض عدالً و قس���طاً ويحقق لإلس���الم مجال 

التطبيق الكامل في األرض كل األرض(.

- ويق���ول مؤل���ف الكت���اب ف���ي موضوع 
)إمكان الغيبة والدليل عليها(.

)... القرآن الكري���م أصدق قيال وأقوى 
حج���ة من ك��ل م���ؤرخ وكل رواي���ة, وقد قال 
وقوله الحق أن نوحاً النبيQ لبث في قومه 
)950( عام���اً ... وأّن يون���سQ النب���ي لوال 
فض���ل اهلل علي���ه لبقي في بط���ن الحوت إلى 

يوم القيامة.
هذا كله باإلضاف���ة إلى ما تناقله مؤلفو 
الس���ير ورجال الحدي���ث ونقل���وه بالقول في 
حي���اة الخضر م���ن قب���ل موسQوإلى آخر 

الزمان..
فه���ل نص���دّق بكل ذل���ك ال���ذي نطق به 
القرآن الكريم واس���تفاضت به الس���نّة أم ال 
. ؟ ه���ل يصح منّا ان���كاره ورفضه بمجرد أّن 
العقل البش���ري بمس���تواه الحاضر لم يدرك 
أس���رار ه���ذه األم���ور ول���م يكش���ف خباياها 

المجهولة ...؟!(.
- يق���ول المؤلف ف���ي موض���وع )محمد بن 

الحسن المهدي بين والدته وإمامته(:
)... إن أم���ر ه���ذا الولي���د الكري���م محم���د 
بن الحس���ن كان ق���د أحيط بالس���رّية والكتمان 
م���ن جميع وجوهه وس���ائر جهات���ه, وكان ذلك 
كلّه بداف���ع الحرص على )س���المته( والحفاظ 
عليه من دس���ائس األعداء ومكائدهم الشريرة 
مضاف���اً إلى م���ا هو معلوم من ك���ون هذا اإلمام 
كم���ا صرح���ت األخب���ار النبوي���ة الت���ي ت���داول 
رواياته���ا المس���لمون جي���اًل بعد جي���ل هو الذي 
يق���وم بالس���يف ليحط���م معاق���ل الج���ور ويبني 
ودول���ة الحق ويمأل األرض قس���طاً وع���دالً كما 

ملئت شروراً وظلماً. 
- ويق���ول الش���يخ المؤل���ف ف���ي موض���وع ) 
محم���د ب���ن الحس���ن المه���ديQ بي���ن إمامته 

وغيبته(:
)... كانت نصوص اإلمام الحسن العسكري

Q عل���ى كون ابن���ه محمد هو اإلم���ام من بعده 
كثي���رًة ج���داً عل���ى الرغ���م م���ن الت���زام التكتم 
وقسوة الظروف وخشية الس���لطان... وإنها من 
الكث���رة والوفرة بم���كان )بحيث( ت���كاد )تكون( 
عل���ى اختالف ألفاظها ومناس���بتها معدودًة في 

المتواتر معنى ومضموناً...
 Qإن أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجة
بل زمان أبيه وجدهL وخلدها المحدثون...(.
- وقال مؤل���ف الكتاب في موض���وع )غيبة 

المهديQ بين المثبتين والمنكرين(.
)وعندم���ا يثب���ت والدة محمد بن الحس���ن 
ثبوت���ا قطعياً ال ري���ب فيه، تكون كلم���ة )غيبة( 
ال���واردة ف���ي النصوص النبوية وض���رورة وجود 
اإلم���ام ف���ي كل زم���ان دليلي���ن عل���ى اس���تمرار 
حي���اة هذا الرج���ل طيلة تل���ك الق���رون , على 
رف���ض جميع مايقال في ه���ذا الصدد من تردّد 

واستبعاد(.

قراءة يف كتاب 
) املهدي املنتظر بني الت�ضور والت�ضديق (

ملوؤلفه �ضماحة ال�ضيخ حممد ح�ضن اآل يا�ضني

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

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

جغرافية عصر الظهور

اآثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على اأن عقيدة النتظار لي�ضت عقيدة مجردة بل خرجت 
اإلى الواقع لت�ضع ب�ضماتها على الجدران والبلدان

عبدالرسول زين الدين

Qالأ�ضئلة املوجهة ملركز الدرا�ضات التخ�ض�ضية يف الإمام املهدي
علي

السؤال: ما هو الدليل على وجود اإلمام المهدي المنتظرQ؟
الجواب: األدلة على وجود اإلمام المهديQ عديدة منها:

- م���ا روي في )الكاف���ي( ج1 ص179 ج10 عن أبي حمزة قال: 
قل���ت ألبي عب���د اهللQ: )تبقى األرض بغير إم���ام؟ قال: لو بقيت 

بغير إمام لساخت(.
- روى الش���يخ الص���دوقH ف���ي )كمال الدي���ن( ص205 ح19 
بإس���ناده عن النب���يN: )النجوم أمان ألهل الس���ماء فإذا ذهبت 
النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب 

أهل بيتي ذهب أهل األرض(.
- م���ا جاء في )ينابيع الم���ودة( ج2 ص253 الحديث المتواتر 
عن النبيN: )يا أيها الن���اس إني تركت فيكم الثقلين إن أخذتم 
بهم���ا لن تضلوا بعدي، احدهم���ا أكبر من اآلخر، كتاب اهلل حبل 
مم���دود من الس���ماء إلى األرض وعترتي هم أه���ل بيتي لن يفترقا 

حتى يردا علي الحوض(.
فم���ا دامت األرض لم تس���خ بأهلها، وم���ا دام أهل األرض لم 
يذهب���وا ومادام القرآن موجوداً فه���ذا يدل على وجود اإلمام الذي 
ه���و عدل القرآن والذي لن يضل الن���اس باتباعه، وليس ذلك في 

.Qعصرنا الحاضر إال اإلمام المهدي
****

مظاهر
السؤال: إذا ظهر اإلمامQ كيف نعرفه؟

الج���واب: عالم���ات الظه���ور كفيل���ة ببي���ان ذل���ك وأن ظهوره 
كالشمس، ومن العالمات الحتمية المهمة:

ظهور اليماني.  -
ظهور السفياني.  -

ظهور الخراساني.  -
قتل النفس الزكية في البيت الحرام.  -

الخسف بجيش السفياني بين مكة والمدينة.  -
كم���ا أن الصف���ات التي اتصف بها اإلم���ام كفيلة بمعرفته وهي 
على نوعين الصفات الجس���دية والنس���بية والصف���ات الخلقية من 

خالل السيرة العملية والسلوك القرآني.
****

حنين جبار
الس���ؤال: لماذا ندعو لإلمامQ، واهلل وع���ده بالنصر، وأنه 
حافظ���ه م���ن كل ش���ر بمعجزاته، وهل س���يقاتل بأس���لحة العصر 

الحالي.
 Qالج���واب: ال منافاة بين وع���د اهلل بالنصر لإلمام المهدي
وبين دعائنا له، ألن اهلل سبحانه وتعالى جعل الدعاء أحد شرائط 

النصر ومن األس���باب المؤثرة ف���ي النصر كما أن 
اإلنس���ان له عم���ر محدود ف���ي علم اهلل س���بحانه 
وتعال���ى وم���ع ذل���ك يدعو لنفس���ه بط���ول العمر أو 
يصل رحمه، فإن ف���ي الدعاء وصلة الرحم زيادة 
العمر وهنالك أمثلة كثي���رة في عدم المنافاة بين 
األمرين، اما بالنس���بة إلى السؤال الثاني فنعتقد 
واهلل العالم أن اإلمامQ سوف يأتي بسالح يفوق 

السالح الموجود على األرض حين الظهور.
****

ح�سين الزاملي
الس���ؤال: تلعب الكوف���ة دوراً مهم���اً في عملية 
الظه���ور الس���يما وهي عاصم���ة الدول���ة المهدوية 
المقدس���ة، م���اذا يعن���ي الق���ول ان الكوف���ة تكون 
 Nكما كانت مكة لرسول اهلل  Qلإلمام المهدي

.Qوهل هناك ما يثبت هذا القول عن المعصوم
الج���واب: بطبيعة الحال إن اختيار أهل البيت

K ألم���ر ال يكون اعتباطي���اً وال مزاجي���ًا، وإنما 
لخصائ���ص موج���ودة في ذل���ك الش���يء واألمر، 
فاختياره���م للعراق والكوفة بمعناه���ا العام والتي 
تش���مل مس���احة واس���عة ربم���ا يعبر عنه���ا الفرات 
األوس���ط في عصرنا الحاضر انما كان بسبب والء 

أهل هذه األرض المتجذر ألهل البيتK ومن خالل ذلك نجد ان 
التمحيص واالختبار يجري عليهم أكثر من غيرهم، وذلك إلبراز 
المع���ادن الجليل���ة ف���ي الرجال، فإذن الش���ك والري���ب أن الكوفة 
سوف يكون لها شأن كبير في عصر الظهور وخصوصاً إذا الحظنا 
الحدي���ث الش���ريف ال���ذي يقول إن اس���عد الن���اس ب���ه أي باإلمام 
المه���ديQ هم أه���ل الكوفة وهذه الس���عادة تأتي م���ن ارتباطهم 
الوثيق ومعرفتهم الحقيقية بهQ وليس للرفاهية والغنى أكثر من 

.Qغيرهم، ألنّه مخالف لعدل اإلمام
اما أن الكوفة تكون لإلمام المهديQ كما كانت مكة لرس���ول 
اهللN فل���م نجد ذل���ك في رواي���ة وال حديث، وربم���ا العكس هو 
الصحيح فإّن مكة قد لقي منها رس���ول اهلل الكثير من األذى حتى 
أذن ل���ه اهلل أن يهاجر منها وليس ذلك حادثاً في الكوفة بالنس���بة 

.Qلإلمام المهدي
****

حيدر محمد علي
الس���ؤال: لماذا العراق مركز احداث ؟ وهل أّن هذا له عالقه 

بالظهور؟ وإذا كان نعم فلم اختير العراق؟
الج���واب: اختيار موقع م���ا، لحدث ما، تارة يك���ون  من قبل 

االنسان فيكون سبب االختيار السباب موضوعية او ذاتية.
وت���ارة يكون االختي���ار واالنتخ���اب الزمان���ي والمكاني هلل عز 
وج���ل، ومناطات االختيار ف���ي هذه الحالة اليس���ع العباد إدراكها 

مالم يصرح بها ممن اطلعه اهلل تعالى على غيبه.
وأم���ا لم���اذا اصب���ح الع���راق موضعاً لالح���داث ف���إن النظرة 
الموضوعي���ة للس���نن التاريخية وطبيع���ة تركيبة الش���عب العراقي 
وخاصة ش���يعة اهل البيتK والمقوم���ات الثقافية واالقتصادية. 

يمكن ان يكشف عن األسباب الموضوعية لهذه األحداث.
****

�سيف الجزائري
السؤال: ما هو دور )أهل العراق( عند الظهور المقدس؟

الج���واب: يظه���ر م���ن الرواي���ات أّن الع���راق س���يكون منطقة 
المحنة قبل وعند الظهور الش���ريف والعراق سيكون المحطة التي 
يق���وم اإلمام المه���ديQ منها بتوزيع قواته لنش���ر العدل في ربوع 

المعمورة.
والكوفة ستكون عاصمة اإلمام المهديQ ومعلوم أن العاصمة 
ف���ي كل دولة هي أهم المناطق فيها فتك���ون أهم منطقة في عصر 

الظهور هي العراق. وفقكم اهلل لكل خير.
****

فايز
الس���ؤال: مت���ى يخرج اإلم���ام المهديQ من الس���رداب وهل 

هناك عالمات لإلمام  وماذا يجب علينا عند خروجه 
وهل يخرج من اإلسالم من اليؤمن به.

الج���واب: إعل���م أن اإلم���امQ غي���ر مختف بالس���رداب حتى 
يخرج منه كما هو ش���أن من يحاول إلقاء الشبهات وإثارة الشكوك 
وما ش���اكل، وهنالك عالمات كثيرة مذكورة في كتب أهل الس���نة 
والجماع���ة، فراجعه���ا إن  أحببت، وقد قال رس���ول اهللN: من 
أنك���ر المه���دي فقد كفر، وه���و حديث صححه الكثي���ر من أعالم 

المذهب السني. 
****

ح�سن ح�سين ح�سين
السؤال: هناك حديث مروي عن رسول اهللN: )من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية( من المقصود من اإلمام هل 

المقصود المرجع الديني أم اإلمام المهديQ؟.
الج���واب: المراد بإمام الزمان ال���ذي تجب معرفته هو اإلمام 
المعص���وم في زمن وج���وده واإلمام المعصوم ال���ذي تجب معرفته 
بعد وف���اة أبي محمد الحس���ن العس���كريQ إلى ي���وم الظهور هو 

.Qاإلمام الحجة المهدي بن الحسن العسكري



بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد وال الطيبين الطاهرين

دأب مركز الدراس���ات التخصصية في اإلمام المهديQ على ترس���يخ العقيدة المهدوية ونش���ر ثقافة اإلنتظار في 
ربوع بلد الظهور بمختلف الوسائل ومن بين أهم الوسائل التي دأب المركز على استثمارها في نشر ثقافة االنتظار وتأصيل 
 Q العقيدة، المس���ابقات المهدوية الكبرى، واليوم نش���هد مهرجاناً جماهيرياً كبيراً وفي عاصمة دولة اإلمام المهدي
النجف األش���رف حيث س���حب قرعة الفائزين بالمسابقة المهدوية الكبرى ومن رحاب الصحن العلوي المقدس وبتسديد 
م���ن االم���ام المه���دي Q وبرعاية االمانة العامة للعتبة العلوية المقدس���ة اق���ام مركز الدراس���ات التخصصية في االمام 
المهديQ س���حب هذه القرعة في يوم 11 ش���وال 1433 هجرية، حيث توافد ما يزيد على 700 متسابق، وإليكم فقرات 

المهرجان.
فقرات المهرجان:

1( تالوة آي من الذكر الحكيم. 2( كلمة ااألمين العام للعتبة العلوية المقدسة.
.Q3( كلمة مدير مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

4( فقرة سحب القرعة:
س���حب القرعة حيث قام بس���حب القرعة س���ماحة الش���يخ ضياء زين الدين وسماحة الش���يخ علي المولى وسماحة 

الشيخ عبد الستار الجيزاني وسماحة الشيخ محمد صادق فيض آبادي وسماحة الشيخ ياسر الصالحي.
وكانت نتائج سحب القرعة في اثناء المهرجان، التي شملت 634 اسمًا على النحو التالي:

الجائزة األولى: حج بيت اهلل الحرام )لمتسابق واحد(.
فاز بالجائزة األولى لحج بيت اهلل الحرام لهذا العام 1433 ه� المتس���ابقة:ايناس حس���ين جاس���م 

الطائي من محافظة بابل.
)الجائزة مقدمة من رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة س���ماحة حجة االسالم والمسلمين الشيخ 

محمد تقي المولى دام عزه(

**** الجوائز التالية جميعها مقدمة من مركز الدراسات التخصصية في االمام المهدي عليه السالم 
الجائزة الثانية: عمرة وزيارة قبر الرسول االكرمN وأئمة البقيعK )لثالثة متسابقين(.

فاز بالجائزة الثانية كاًل من:
 1( احمد خضر عبد الشويلي من محافظة النجف األشرف.

2( علي حسون صبيح العبودي من محافظة الناصرية.
3( سعد خلف سعدون خفيف من محافظة الناصرية.

الجائزة الثالثة: زيارة اإلمام الرضا عليه السالم )لعشرين متسابقًا(.
1( محمد عبيس حسوني الخالدي/ النجف االشرف.

2( عبد العظيم جاسم نقاوة الربيعي/ بابل.
3( يقظان عبد علي كاظم/ بابل.

4( رشا مهدي عويد الشويلي/ النجف االشرف.
5( كرار نعمة محمد الطفيلي/ بابل.

6( حوراء عالء موسى الغريفي/ النجف االشرف.
7( رسول عبار صالح البركات/ المثنى.

نشاطات مهدوية4

المهرجان الثقافي المهدوي الرابع للمسابقة المهدوية الكبرى
برعاية العتبة العلوية المقدسة

كلمة االمين العام للعتبة العلوية المقدسة 
سماحة الشيخ ضياء الدين زين الدين

كلمة مدير مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 
المهديQ السيد محمد القبانجي

سحب قرعة الحج من قبل األمين العام للعتبة العلوية المقدسة وتقديمها 
بواسطة سماحة الشيخ محمد تقي المولى رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة 

ممثاًل عنه سماحة الشيخ علي المولى

جانب من برنامج القرعة االلكتروني

تقديم الجوائز بواسطة سماحة الشيخ ستار الجيزاني مسؤول قسم الشؤون الدينية في 
العتبة العلوية المقدسة

أحمد كاظم عويش الجميلي1.

زينب نوري عبيد الجدّوعي2.

أفراح راضي محسن السراي3.

زينب نوري حسين الياسري4.

وهيبة عباس محمد العيسى5.

مهند محمد جواد صالح6.

ماجد حيدر علي البو سلطان7.

حيدر محسن زغير البزوني8.

خديجة شاكر آل رحيم9.
عبد الغّفار حسن حمزة الشمري10.
قاسم حسن بدن الفوادي11.
كاظم عباس راضي المنصوري12.
عمار محمود راشد حمود13.
حسنين جبار مجيد ال شاله14.
محمد حسن وعل15.
رسول حميد شهيد الموسوي16.
رقية هداب ذياب الشويلي17.
حيدر عيسى حسوني الخالدي18.
علي حمزة رديف حمزة19.
أحمد عزعل شمبر العبودي20.
عدي صاحب محسن العبدي21.
باسمة سعد عبد األمير22.
عمار حسن مكطوف الحسن23.
ايهاب كريم عبيد العيفاري24.
حسن سليم علي25.
عبد الرزاق دايشن معيجل26.
محمد خالد عبد الشويلي27.
عباس حسون بجيه المسعودي28.
جنان عمران لطيف الذهب29.
ميادة احمد عبود الغزالي30.
قاسم ناصر مطر الذهبي31.
حيدر صاحب عبيد أل عبيد32.
جاسم محمد محسن العمري33.
سعد خلف جبارة الدبي34.
جاسم زيدان حمامدي المنصوري35.
رياض محمد كريدي عويد36.
نوفل ابراهيم محمد المحسن37.
زينة غالب جعفر38.
رعد باطل زين العلياوي39.
حيدر فالح طراد السلطاني40.
احمد عماد شريف األسدي41.
حسن داخل محسن الطريحي42.
علي كاظم صالح الغراوي43.
ايمان عبد الكاظم طالب الداود44.
سوسن كامل عبد الحسين الشمري45.
ناظم ماشي حسن شبر46.
عثمان فاخر عباس جفانة47.
كريم عليوي كاظم الزيرجاوي48.
احمد ستار هويني المطر49.
عمار ياسر حسين العبودي50.
عادل جاسم محمد الكعبي51.
أمل حسين حديد الداودي52.
حمزة محمد جبر53.
هيام حنون هاتو البيضاني54.
يونس ناصر يونس الساعدي55.
رحمان ماجد كاظم الدلفي56.
حسين علي جاسم الطفيلي57.
ابتسام شلب جابر البدري58.
سعيد عباس كاظم الزيادي59.
عمران عبد عمران الكنعاني60.
نظيرة سعيد عبد علي العلي61.
سحر عبد عباس الحسناوي62.
صبيحة هادي محمود المعماري63.
حيدر فخري حمود التميمي64.
غني علي جبير السراي65.
فضيلة حسين موسى الياسية66.
عناد كزار زبار الخالدي67.
عبد األمير خلف راشد المياحي68.
علي أياد ثجيل آل محمد69.
وفاء جبار محسن الخفاجة70.

زهير حمزة عبد الجبوري71.

ضحى رعد سعد الربيعي72.

مصطفى عبد الزهرة حاتم األسدي73.

حسين حكيم محي وتوت74.

عباس شمخي جبار الصافي75.

جاسم علوان طرفة الدريعي76.

زهراء حسن مهدي النجف األشرفي77.

علي كاظم كشاش الناصري78.

حسين حمد جابر79.

ثامر عبد الزهرة جابر العارضي80.

تحرير عبد اهلل صباح السعود81.

رياض هادي عرط المعموري82.

انوار حسين محمد الركابي83.

عماد ناجي منصور القيم84.

نوال جعفر سلمان االمارة85.

عطارد عبد الحسين العامري86.

سعد حسن عبد اهلل التميمي87.

محسن كاظم كشاش الناصري88.

مشتاق عيسى عاكف السادة89.

نجاة عبد الحمزة جبار الفتالوي90.

نوار محمد حسن محمد رضا آل ياسين91.

سعيد جاسم جبر الباوي92.

كاظم كشاش سفيح الناصري93.

محمد محمود عبد سعيد ناصر94.

عادل عبد محمد السراي95.

حسن عبيس علي الخفاجي96.

ابراهيم محمد كريدي المحسن97.

عبد الرضا محمود حسين السعدي98.

عصام كاظم جواد الهنداوي99.
رزاقية محمد كاظم الشجيري100.
مسلم طاهر قاسم المطوري101.
محمد تكليف راشد الفرطوسي102.
علي زغير صادق الدباغ103.
فارس كاطع حميد العذاري104.
عدنان حمزة خميس عناوي105.
احمد عويد كاظم الموسوي106.
جابر حمادي جابر البطاط107.
عبد الحسين صالل خضير الجوازري108.
والء حسين كامل الجبوري109.
حيدر كريم حمزة الربيعي110.
فرحان ياسر جودة السراي111.
عباس صالل خضير الجوازري112.
سالم نزير ابراهيم الخفاجي113.
عبد الرضا ناظم محمود الحلفي114.
زهره عبد األمير عبد الخالق العامري115.
علي فرحان سلطان المياحي116.
عباس عبد األمير عبيد الخيكاني117.
رغداء اسماعيل فنجان العبادي118.
احمد دواي شناوه العباس119.
فالح حسن عيسى الموسى120.
امير حبيب عبد الجليل121.
احمد مالك حمزة الشاهين122.
بيداء علي حسين الشبيب123.
أثير مدلول هاشم الحسني124.
حسن عبد العباس السركودي125.
مصطفى عباس صحن الرويشد126.
فاطمة عبيس محمد اليساري127.
نصيف جاسم محمد الشمري128.
خلف عبد علي الحسيناوي129.
كاظم عالوي جبار الساعدي130.
رشى حميد ناصح ال خميس131.
لبوة داخل محسن الطريحي132.
نصير علي علوان القدرة غولي133.
ايمن عيسى يوسف الموسوي134.
بشائر سعد عبد األمير135.
انوار عبد اهلل حسن األشبال136.
نهلة حسن عيدان الشويلي137.
انتصار عبد الشريف مهدي138.
احسان عباس هجيج الكعبي139.
حسن طاهر فرج النوري140.

احالم داخل محسن الطريحي141.

رأفت هادي فرهود شكير142.

حسين جاسم محيسن الحمداني143.

سمير علي فرج144.

ناظم عبد الخالق طاهر العامري145.

علي حسين كاظم البطاط146.

محمد سلمان زاير الكشاوي147.

خالد شاكر محمود ال حسين148.

عبد اإلمام باقر محمد الحلفي149.

رضيعة حميد حسين العبادي150.

مجيد كاظم مجيد التميمي151.

مسار شاكر كوين االمارة152.

خالد حسين علي مرشدي153.

ندى عبد الرضا محمود السعدي154.

مصطفى محسن كريم السراي155.

هدير زهير هادي الخفاجي156.

اخالص سكر حسن الخاقاني157.

مكية عبد الحسين حمود العبودي158.

محمد جواد جادر الضاحي159.

عبد المنعم السادة محمد الجوراني160.

حسين علوان عبد الرضا العكيلي161.

حليم هالل مذبوب السراي162.

زينب باسم محسن الطريحي163.

سمير احمد نقي البياتي164.

ماهر ياسر مريعي الشاهين165.

انوار جبار حسين البو علي166.

عباس نعيم زيارة اليعقوبي167.

ايمان محمد سلمان المياحي168.

مضر احمد جبار الحمد علي169.

علي زينل عبو خضر170.

هادي نعمة محسن السراي171.

مهتدى عبد الزهرة حاتم األسدي172.

عبد الحسين غاوي كريدي البديري173.

حيدر الزامل معيوف االبراهيمي174.

جواد كاظم اسماعيل العلي175.

ابتهال عبد الوهاب عبد الكاظم176.

ميثم ناجي منصور القيم177.

فاطمة باقر عبد الحسين جبارة178.

عادل عبود شضر القطراني179.

هدى رزاق عبد اهلل الصافي180.

سهى عزيز ساجت الصوافي181.

علي حسون جابر الظالمي182.

مهدي صالح عبد الحسين البحراني183.

باسم حمادي جابر البطاط184.

سعد حمزة ناصر الخزعلي185.

محمد محمد حسن ال ياسين186.

علي خالد عطشان العكيلي187.

محمد قاسم غضيب الجبح188.

حسن عبد الحسين حافظ الصبيحاوي189.

زيد شاكر صبري الخواجي190.

أحمد حسن هاني الخفاجي191.

حسين سالم احمد الجاسم ال عيسى192.

حسن عبد األمير عبيد الخيكاني193.

ضياء الدين هيراوي برهان الجابري194.

رائد خلف عليوي اإلزيرجاوي195.

نور راضي محسن السراي196.

نعيمة صالح جاسم الحمداني197.

احمد يوسف كاظم الغراني198.

صباح عبد محمد السراي199.

مرتضى محسن كريم السراي200.

وسن مسلم موسى الفارس201.

فليحة كامل عبيد الخيكاني202.

فوزية فاضل عبد المحسن203.

محمد جبر عبد العالك204.

احمد محبس باري النويشي205.

حيد عبد الحمزة جاسم العماري206.

سعدي نزال برغش الركابي207.

حسام كاظم خضير208.

اسعد احمد هاشم الشاله209.

علي جاسم محمد الكعبي210.

عباس علوان جمعة الحجيمي211.

بتول عيدان حمزة حمادي212.

حرب خضر جابر الشمري213.

محسن نعمة محسن السراي214.

عقيل راشد متعب السيالوي215.

جبار عبد السادة محمد الجوراني216.

أنعام كريم كاظم ربيعي217.

ابتسام جواد حسن علوش218.

موسى نعمة محمد الطفيلي219.

عيسى عبد العباس عبود ال ياسين220.

خير اهلل حمادي جابر محمد221.

كرار جبار حياوي المياحي222.

حسين علي محسن الناصري223.

حسين محمد ناصر الركابي224.

هاشم حسن نور المنصوري225.

مهدية راشد متعب السيالوي226.

حسن غالب نايف القهراوي227.

سميرة خضير عباس البدري228.

افراح عبد االمام احمد المازني229.

امير محمد صالح مهدي230.

محمد علي غانم الشويل231.

صباح عبد الحسن محمد شرارة232.

عالء مهنا تعماش النايلي233.

صادق كاظم عودة البهادلي234.

عامر فرحان كاظم الخافجي235.

صباح عواد سلطان الحواري236.

نجاة هادي عويد الغزي237.

محمد حسن فرهود الزرفي238.

علي عبد الحسيني حمزة الطائي239.

كميل عبد الحسين سالم العبودي240.

جميلة جويح كيبان العامري241.

عبد اهلل ناصر مطر الذهبي242.

زين العبو علي خضر243.

فاتن جسوم عكلة الجابري244.

حسام سعد يوسف الزبيدي245.

خلود رزاق عبد اهلل الصافي246.

حال سليم كريم السيالوي247.

احمد جاسم محسن السلماوي248.

عمار شعالن علي الخليفاوي249.

سجاد داخل محسن الطريحي250.

زينب عبد الحسين حافظ251.

اقبال عبد الجاسم حسن الجوازي252.

حليمة صاحب فضيل الركابي253.

عباس فاضل يوسف الشاهين254.

مشتاق ناصر عبد الحسين البدري255.

لطفي فالح حسن الضاحي256.

انوار شفيق محمد باقر النواب257.

محمد مهدي لفتة العيداني258.

االء مسلم ابراهيم الديالبي259.

عصام محمد علي صالح المازني260.

هيلين عباس راضي العتابي261.

ناجح حسن عيسى الموسى262.

صادق جعفر سالمان اإلمارة263.

مقصد محمد الجبوري264.

محسن حسن وعل الفريجي265.

احمد حسين عسكر ايلخاني266.

حيدر حسين محيسن السعدي267.

محمد محسن ميرزا المساعدي268.

سهيلة عباس محمد علي الكيشوان269.

فتات محمد كريم السيالوي270.

مثنى عبد األمير هادي علوش271.

محمد عبد الحسن ناصر الخفاجي272.

هند كاظم توفيق اسود273.

نورس حسين جاسم الطائي274.

وجدان عبد الحسين حسين االميري275.

وليد شاهين سالم المالكي276.

ضحى مهدي كاظم الكالبي277.

عبد الطيف عدنان عبد الدخيل278.

عبد المنعم احمد هاشم الشاله279.

بشرى احمد عبد الستار السعيد280.

عباس عبد النبي عبود البدري281.

مرتضى حسن مهدي النجف االشرفي282.

نضال عبد االمير عبد الخالق العامري283.

احمد جليل كريم الخفاجي284.

سعد ستار عبد اهلل الروضة285.

علي كاظم كريم السيالوي286.

كوثر علي حسين المشهداني287.

حسن حمزة طالل الشمري288.

زهراء حمش عليوي الشيخ جواد289.

صالح حسن مجبل االسدي290.

حذامة محمد موسى النجم291.

حيدر حمود كاظم الحريشاوي292.

محمود عمران متاني293.

نضال عبد الرحمن جبر العامري294.

طالب علوان هاشم الموسوي295.

حيدر جاسم محمد المنصوري296.

خالد كاظم علي الزكي297.

عالء عبد الوهاب مهدي الطحان298.

خضير عباس عبيد الشاوي299.

يحيى عباس هاني الياسري300.

رباب شاكر مهدي شبر301.

حسن عبد الحافظ كريدي المحسن302.

علیاء حسين محمد اللعيبي303.

قاسم محمد جبر العبودي304.

عباس علي عبيد عداي305.

محمد ابراهيم محمد المحسن306.

عالء حسين صالح العلي307.

هدى عباس يوسف السعبري308.

عالء فوزي عبد األمير االسدي309.

زينب جاسم حمود شبر310.

نصار سالم جبر311.

عامر محسن علي الزركاني312.

محمود جاسم حمد الزبيدي313.

احمد زيدان حسين الشمري314.

ثناء حسن حمزة الشمري315.

احمد طالب عبد الرحمن الركابي316.

فائز حسون جابر الظالمي317.

حسين عبد األمير عبيد الخيكاني318.

محمد هادي علي الهاشمي319.

عمار عبد الرزاق عبد الوهاب النعيمي320.

زياد صالح مهدي الزبيدي321.

اسراء فاضل وسن العتابي322.

جواد كاظم هميم العامر323.

ليال عامر راهي األسدي324.

ماجد حميد عبد اهلل البحراني325.

خالد عيدان ساجت السراي326.

صادق جواد حسين العبيدي327.

معالم عبد اهلل جعفر التميمي328.

سعدية نصيري حسون329.

زينب سعود عبد الشالكة330.

عبد العظيم جاسم محمد المنصوري331.

زكي حسن عيسى الموسى332.

فاطمة نعمة محسن السراي333.

علي حسين علي السيالوي334.

نور خضر شريف الغزاوي335.

سحر مهدي محمد العلي336.

محمد عويد كاظم الموسوي337.

سندس خزعل محمد االسدي338.

منى محمد عبد االمير االسدي339.

الهام عبد األمير مهدي340.

كريم زبون غجري341.

علي محمد عبد األمير البياتي342.

انتصار رزاق منخي الشمري343.

مهى كاظم كشاش الناصري344.

حسين داخل محسن الطريحي345.

ماجد عبد اهلل ثامر النصير346.

محمد عزيز منديل العباس347.

فراس فاضل يوسف االسدي348.

عامر كامل منصور الربيعي349.

عقيل عبد الكريم عودة الياسري350.

احسان عبد الرحيم عباس الجعفر351.

محمد فرحان صالح العبادي352.

حسين احمد داوي العباس353.

محمد صادق جواد حسين354.

تكليف شكون خليف الدلفي355.

خديجة عباس صحن الرويشي356.

زينة سبتي عبد الطيف السراي357.

عالء عبد السادة حرفشالالمي358.

علي حسن صابط الغرباوي359.

سجاد عبد الرحيم عباس الجعفر360.

حسن طالب مغامس الشدود361.

حيدر عبد الجاسم حبيب362.

جعفر حكيم محي وتوت363.

حسن حكيم محي وتوت364.

حسن محمد شاكر الكالبي365.

حيدر ماجد كاظم الدلفي366.

قاسم علوان نهابه المحنة367.

نصير محمد موسى النجم368.

جاسم محمد حسون369.

محمد عبد الرحيم جليل الكناني370.

حكمة محمد موسى النجم371.

كامل عبد الكاظم الحسيناوي372.

وفاء زعولي ناجي المعموري373.

علي عدنان عبد الشمري374.

زهرة كامل ثجيل الناصري375.

زينب عبد اإلله جاسم الكعبي376.

ناجح سليم علي المعموري377.

هادي عبد علي مريد سراي378.

علي سهيل كاظم الزبيدي379.

زهراء عباس صحن الرويشد380.

مالك كريم كامل السيالوي381.

علي علوان عبد الرضا العكيلي382.

حميد طعيمة حسين الجورني383.

نوال خريجان بدر الزهيري384.

عبد اهلل عبد العالي الفتالوي385.

محمد حسن عبد الهادي زميزم386.

عماد جميل خليف العتابي387.

علي عباس محمد موسى الذهيبي388.

فاطمة الزهراء رسول حميد الموسوي389.

اوطان جميل خليف العتابي390.

حسين عبيد عبد اهلل السعبري391.

فاتن محمود راشد الطائي392.

قاسم علوان طرفة الدريعي393.

نور محمد لطيف البيضاني394.

ايمان نديم حمزة الموسوي395.

علي جاسم حمود شبر396.

زينب لفتة حسين الشيخاني397.

هيام محمد موسى النجم398.

عبد الرضا مخيف عيدان الشمري399.

ناظم عبد علي الفرحان400.

حنان حميد فرحان العتبي401.

ضياء محمد علي عباس ابو صخر402.

ندى غالب مهدي العبودي403.

منتظر محمد مهدي العيداني404.

محمد احمد رشيد صالح العامري405.

محمد عالء حميد جابر الشاله406.

ماجد داخل شنين العكيلي407.

فاضل عبد الحسين هادي المرعب408.

عباس حسين عبيد العالك409.

اميرة صاحب هادي410.

مرتضى عيسى عبد العباس العيسى411.

وفاء كاظم كشاش الناصري412.

صابرين علي مردان الجسام413.

مثنى محمود حسوني المصالوي414.

فاطمة حسين صالح الخفاجي415.

هديل داخل محرج الكلف416.

سعاد صاحب هادي الخفاجي417.

غفران حسن نور المنصوري418.

انعام عبد الحسين صادق الخزعلي419.

زينب حسن رسم الجبوري420.

حيدر ناصر عودة الحمامي421.

حيدر عبد اليمة خلف البيرماني422.

عبد الحسن علي حبيب الشبيب423.

نازك نعمان علوان البوزيارة424.

مروة عودة جواد االمارة425.

جعفر جهاد علي الدلوي426.

صبيح حسين جبر العبودي427.

عايد عبد االئمة كاظم الشمري428.

عالء حسن مردود العبودي429.

خلود لفتة هادي األسدي430.

عقيل حسين محمد ناصر الركابي431.

حميدة حنضل شخير الحسن432.

نعمة محمد حسون433.

عبد األمير ياسر جودة الجريحي434.

اسماء احمد مهدي التميمي435.

رواء عبد الرضا مخيف عيدان436.

شهاء حمد عودة الذهيباوي437.

عمار زينل عبو خضر438.

ضياء احمد عبد السعدي439.

مبارك خضر عطشان الغزي440.

محسن جبر عبد العالك441.

شيرين جميل عباس الحلفي442.

حنين عبد الكريم كمال الخياظ443.

صفاء شنشول عبد اهلل الشمرتي444.

زهرة شنون عبد علي الشحماني445.

عبد الصاحب غالم كريم القرمولي446.

أنوار عبد العزيز عباس الحيدري447.

عدي سلطان حسين القيم448.

محمد كاظم صبر الزيرجاوي449.

احسان حمد خضر الغزالي450.

االء رادح وحيد آل ابو عامر451.

ابراهيم خليل يحيى الخفاجي452.

كريم شنشول عبد اهلل الشمرتي453.

احسان نسيم جودة السلمان454.

احمد حامد احمد المشاوي455.

احمد حامد طاهر الزواد456.

احمد حروش حسن457.

احمد رياض خليل التميمي458.

احمد سوادي خضير مكوطر459.

خالد حذيفة شاني الدراجي460.

حسن عبد الرزاق عزيز الحلي461.

حسن عبد الكريم حنظل ال عيسى462.

فجرية طالب يوسف ال هديب463.

جعفر خضير زغير الصالحي464.

جمال ناصر حسين الرماحي465.

جهاد منذر جغياللحدراوي466.

عادل شكون خضير الدلفي467.

عادل كاظم مريح البركي468.

عامر ظاهر جودة السراي469.

فارس عبد األمير حمود السعدي470.

عباس راشد علي الخفاجي471.

عباس عبد خضير عبد الحسن البركي472.

عباس مجيد منسي473.

عبد الحسين عبد الحافظ المحيسن474.

فادية وهيب رزوقي االسدي475.

جابر ترف رزاق القريشي476.

فاضل خضير حمزة الزيارة477.

فاطمة هادي علي الفيصلي478.

فوزي عباس منصر العكيلي479.

فراس كاظم كريم الخالدي480.

فضيلة غانم شهيد الخفاجي481.

فالح حسن احمد العنزي482.

هييت منسي عزيز483.

هود حسن علي الجصاني484.

اسماء الفائ���������������������������������������������������������������������������زين بجوائز المسابقة األخرى

))يتقدم مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ بالشكر لسماحة الشيخ محمد تقي المولى 
رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الهدائه الجائزة األولى )حج بيت اهلل الحرام(((

)1( حج بيت اهلل الحرام/ رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة 
   سماحة الشيخ محمد تقي المولى)دام عزه(

)3( عمرة وزيارة الرسولN  / مركز الدراسات
)20( زيارة اإلمام الرضاQ / مركز الدراسات

)14( سكة ذهبية / مركز الدراسات
)10( ثالجات/ مركز الدراسات

)10( غساالت/ مركز الدراسات
)100( مسند اإلمام علي )عليه السالم(

)150( دورات كتب منوعة
)100( البتوب مهدوي + لوحة تعليم الصالة+ بوستر دعاء الفرج

)100( البتوب مهدوي + بوستر دعاء الفرج

8( حسام عباس هجيج الكعبي/ بابل.
9( رجاء عباس حسن/ بابل.

10( علي حسين صياح الزلفي/ بغداد.
11( اسراء شفيق محمد باقر/ كربالء المقدسة.

12( دالل نعمة محسن فريجي/ بابل.
13( نادية رياض رشيد العبد اهلل/ القادسية.

14( حسن حلو حسن الوائلي/ النجف األشرف.

15( غالب جعفر ناجي/ بابل.
16( سالم محيل خفيف الخويلدي/ بغداد.

17( محمد كاظم صبر الزيرجاوي/ البصرة.
18( أمينة قاسم حسون حميد/ البصرة.

19( عبد الهادي محمد يونس/ النجف األشرف.
20( أياد حسن عيسى الموسى/ البصرة.

جوائز المسابقة 
المهدوية الكبرى 

الرابعة



5 ال تستغربوا

عبد الوهاب حسن أحمد البصري )البحريني(, حفلت 
والشبهات  الشكوك  يثير  بتاريخ متناقض مضطرب,  حياته 
العلوم  لتعّلم  إيران  إلى  والغموض, فقد رحل في أول عهده 
الدينية, ثم رحل منها إلى موسكو, ثم توجه إلى الهند لتعلم 
األوربية  الدول  إحدى  إلى  وبعدها  الشعوذة,  وفنون  السحر 
البحرين  ف��ي  تلك  رح��الت��ه  وت��وج  االنكليزية,  اللغة  لتعلم 

بعنوان مناضل.
في  العراة  لنادي  دخل  )إن��ه  له:  المالزمين  أحد  يقول 
الهند التي تشارك فيه نساء عاريات, وإن عبد الوهاب قد 

أخذ دروساً في فن قراءة الفنجان وقراءة الكف(.
أسس عبدالوهاب )جماعة السفارة( في البحرين وأطلق 
)جو  سجن  في  ادع��ى  حيث  المولى(,  )ب��اب  أي��ض��اً   عليها 
اإلمام  بسفير  يتصل  أنه  البحرين  المنامة/  في  المركزي( 
المهديQ في المنام, وأنه يتلقى األوامر والنواهي عنه, 
تعتمد دعوة عبد الوهاب البصري على الرؤى، وفحوى تلك 
ي��رى اإلم��ام  ال��وه��اب البصري، ك��ان  أن��ه، أي عبد  ال��رؤى 
اإلم��ام  أن  ادع��ى  ال���رؤى  تلك  م��ن  فترة  وبعد   ,Qال��ح��ج��ة
له  المنام, وأنه سيبعث  يأتيه في  أنه لن  المهديQ أخبره 
حلقة  ليكون   Hالنوبختي روح  بن  الحسين  الثالث(  )السفير 

.Qوصل بينه وبين اإلمام
من ادعاءاته أن اإلمام الحجةQ يبعث عصفوراً يراقب 
بينهم,  يحدث  ما  له  ينقل  وأن��ه  )ف��رق��د(,  اسمه  جماعته 
وعندما  عصفور,  أي  ي��رى  حينما  يصمت  البعض  فاخذ 
يناقشه شخص أو يعارض يغضب ويدعي بأن هذا الشخص 

قد أغضب اإلمام الحجةQ وأنه يحاربه.
من مدعيات جماعة السفارة:

ما  تعالى  اهلل  يجعل  أن  م��ن  للكمال  للوصول  الب��د  أن��ه 
يقربهم من الوصول إلى ذلك, وال يصلون إلى ذلك إالّ بأن 
يعين المولى اإلمامQ باباً له, ليّطلع الناس على الحقائق 
بالظهور  يسمّونه  اإلع��داد  وهذا  للظهور,  اإلع��داد  أجل  من 
األصغر تمهيداً للظهور األكبر, وهو ما يقتضيه الوصول إلى 
الكمال, وبالتالي يستغنى عن الفقهاء, ألن الفقهاء يعيشون 
الحكم  ف��ت��رة  ف��ي  العيش  وأن  ال��ظ��اه��ري,  الحكم  مرحلة 
الظاهري قد انتهت بظهور )باب المولى( الذي يرجع لإلمام
Q مباشرة, ويكون اإلمامQ حينئذ ظاهراً ظهوراً أصغر.

وعلى  المعين  المولى  باب  إلى  الرجوع  من  وعليه فالبد 
هذه الفكرة قامت جماعتهم.

ولديهم بعض األفكار األخرى مثل:
النبي على  يكذب  أن  ألحد  يمكن  ال  أن  فكرة  عمموا   .1

N وأهل بيتهK فاستخدموها دلياًل على صدق دعوى عبد 
الوهاب البصري.

3. اإليمان بقضية الجزيرة الخضراء, ومثلث برمودا, 
.Qاألطباق الطائرة, وإنها إرهاصات لخروج اإلمام الحجة

4. االعتقاد بأنهم الصفوة, وإنهم نالوا درجة أو منزلة 
اللواء  وإنهم حملة   Qالحسين اإلمام  أنصار  ناله  مما  أرفع 

.Qاألول لراية المهدي
الزيرة(,  )رابحة  تقول 
وه����ي م���ن ال��ن��اش��ط��ات في 
برؤيته  القول  )إن  الحركة: 
اإليمان  أو   )Qاإلم���ام )أي 
ب��ذل��ك, وإنّ����ا رأي���ن���اه ليس 
ب����ش����يء ن����رج����ع ف���ي���ه إل���ى 

الفقيه..(
وت��ق��ول أي��ض��ًا: ل��و خرج 
الشيخ  أو  ابن طاووس  علينا 
إنه  وقال  سره  قدس  المفيد 
قد رآه فهل ستصدقه الناس 
وج��ه��ه:  ف���ي  س��ت��ص��رخ  أم 

سفيه, زنديق.
أحالم منامات، رؤى، 
تسفيه،  س��ح��ر،  ش��ع��وذة، 
دج�����ل، ت��س��ق��ي��ط ل��ل��ع��ل��م��اء 
إزاح����ة ل��ل��ف��ق��ه��اء، دع���اوى 
يحملها جميع من سمعنا أنه 
 .... اإلم��ام  أنه سفير  ادع��ى 

فال تستغربوا.

جمموعة من النقولت التاريخية تهدف اإىل رفع حالة ال�ستغراب التي تن�ساأ من الدعاءات الكاذبة. اإذ رصدنا
ير�سد وعرب التاريخ اأ�سماء من اّدعوا الإلوهية اأو النبوة اأو الإمامة اأو البابية والنيابة اأو غريها ال تستغربوا

هيئة التحرير

بأهل  ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادعاء  فيه  كثر  زمان  في  نحن 
ولكي  المستويات،  مختلف  وعلى  الروحية،  المناصب  لتسنّم 
ال نستغرب عندما نواجه دعوة من مثل هذه الدعاوى فالبدّ لنا 
أن نبرز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعًا مع موضوع هؤالء 

االدعياء، بينما ال نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

ففكرة ال تستغربوا تعتمد على ذكر األشباه والنظائر ممن ثبتت 
كثيرين  ومريدين  لهم  أتباع  وجود  مع  لديهم  االنحراف  حالة 
جدًا يؤمنون بهم على أنهم عناصر هدى وحق وإسعاد وخالص 
غيرهم  قبل  لألتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما 
هذه  بأهمية  نأتي  أن  أهمية  تأتي  هنا  من  هؤالء،  إنحراف 

األشباه والنظائر ونكثر من بيان الحاالت التي كانوا يستدّلون 
بها على حقانيتهم ويصورونها على أنها أدّلة لدعواهم، بينما 
تبيّنت بعد ذلك أنها من المتشابهات، وال تحمل من حقيقتها 

إالّ األلفاظ.
وهذا ما تهدف إليه _ال تستغربوا_ إذ أنها ال تريد بالضرورة 

أن تقدم األدّلة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل والضالل، 
بقدر ما تريد أن تضع المواد المتشابهة والعناصر التي كانت 
انحرافها  تبين  أنّه  إالّ  بها هؤالء  يتمتع  التي  الحظوة  لها نفس 
وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه ما فرق 

هؤالء عن أولئك. 

وهذه بع�ض الأمثلة، نطلعكم عليها ... فال ت�ستغربوا ...

في )كاتاماندو( عاصمة مملكة 
الهندوسية  المملكة  النيبال، 
المستظلة  العالم  في  الوحيدة 
وفي  الهمااليا،  جبال  تحت 
يسمى  الذي  )ميربار(  معبد 
هذا  في  كوماري(  ب�)منزل 
المعبد الخشبي المزخرف يتم 
الطفلة  الحي،  اإلله  اختيار 
التي لم تتجاوز من العمر أربعة 
أعوام حيث تنصب إلهًا للناس 

ليركع أمامها الملك وجميع الشعب فتصبح ربًا وإلهًا يجب على الجميع الخضوع له وعبادته 
يمر  أن  بعد  ينصب  أن  قبل  اإلله  اختاروا هذا  الذين  والرهبان  الملك  فيهم  بما  وطاعته، 
بمجموعة كبيرة من االختبارات ويكون حائزًا على مواصفات تبلغ االثنين وثالثين، تبدأ من 
األسرة ودور الحضانة إلى ساقيها وخدودها وشعرها ولون عينيها وصوتها مرورًا بمواصفات 
كثيرة يجب أن تجتازها، فضال عن الطقوس العبادية المستهجنة التي تمر بها حتى تصبح 
إلهًا حيث تذبح العديد من الجواميس والخراف وتوضع رؤوسها المقطوعة في غرفة مظلة 
ثم توضع الطفلة ذات األربع سنوات طوال الليل في هذه الغرفة فإذا بكت أو رجفت أو نامت 
أو امتنعت عن الدخول لن تكون إلهًا، أمّا إذا دخلت أو صّلت أو رقصت أو قامت بأيّ عمل 
آخر، فهو دليل على نجاحها وتربّعها على عرش اإلله وبعد أن يعلن الرهبان صيرورتها إلهًا 

يركع أمامها جميع الشعب بما فيهم الملك باستعراض شعبي جماهيري كبير.
)كوماري( الطفلة التي يعبدها شعب كامل تجلس في غرفة صغيرة في المعبد تتزين باكثر 
من ثماني كيلو غرامات من الزينة وعليها أن تلبس هذه الحلي طيلة ساعات النهار الستقبال 
وعلى  بكثافة،  المكحلتين  السوادوين  بالعينين  وتظهر  األحمر،  بالحرير  متزينة  الزوار 

جبهتها عين ثالثة مرسومة وهذه القطع التي تلبسها الكوماري ذات دالالت دينية خاصة.
هذا اإلله الصغير السن يتمتع بالقداسة من حين اختياره إلى أن يبلغ سن الرشد، أما بعد 
وتعود مواطنة عادية ويجب على  الوهيتها  تفقد  فانها  أو نزيف  أو تعرضها لخدش  بلوغها 

الشعب أن يتوقف عن عبادة هذا اإلله، وتبدأ عملية البحث عن اإلله الجديد مرة أخرى.
البالد مرتبط  أن  مصير  يعتقدون  نسمة  مليون  تعداد 23  يبلغ  التي  النيبال  سكان مملكة 
المطر،  السماء  منع  على  يدل  فالغضب  داللة،  لها  حركة  فكل  الطفل،  اإلله  بتصرفات 
والدمعة من عينيها تعني الفيضان، وإن اهتزت اغضبت الملك وكل حركة هناك لها داللة 

خاصة.
المتقاعدة  اإللهة  بعض  مع  اللقاءات  اإلعالم مجموعة من  ووسائل  الصحف  بعض  أجرت 
وعبّرت هذه اإللهة عن شعورهن بخيبة األمل عند إنتهاء دورة اإللوهية واإلحالة على سن 
التقاعد حيث تبقى هذه اإللهة المتقاعدة في عزلة وال تتمتع بحرية من الحركة وال يحق لها 

الزواج أو الدراسة أو أي عمل آخر، فضاًل عن فقدها منصبها وكونها إلهًة للشعب.
هذه  لمنع  المختصة  الجهات  قبل  من  بالتدخل  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  جمعية  تطالب 

الطقوس باعتبارها تجاوزًا على حقوق اإلنسان وتضييقًا على حريته وتعدٍ على كرامته.
هذا هو مصير اإلله الذي يختاره الناس فهو إله متقاعد ال حول له وال قوة بعد أن تنتهي دورة 
إلوهيته، ثالثة وعشرون مليونًا يتّبعون إلها من صنع أنفسهم، وفي هذا الزمان الذي بلغ فيه 
الرقي اإلنساني إلى أعلى مراتبه، ثم بعد ذلك يتقاعد هذا اإلله ويصبح حبيس الدار ويفقد 

خصوصيات  كل 
القدرة  من  اإللوهية 

والتحكم والسيطرة.
اإلله  مصير  هو  هذا 
إلى  ينتهي  اإلنساني 
فال   ..... التقاعد 

تستغربوا.

م���ح���م���د رش��������اد ع��ب��د 
ال��ك��ري��م خ��ل��ي��ف��ة، م��ص��ري 
ال��زي��ات(  )ك��ف��ر  مدينة  م��ن 
بمحافظة الغربية ولد 1935 
 ،1990 ف��ي  مقتوال  وت��وف��ي 
 ،1957 في  بكالوريوس  نال 
في  ال��دك��ت��وراه  على  وحصل 
الكيمياء الحيوية من جامعة 

كاليفورنيا من امريكا 1964، تربّى في أحضان والده عبد الكريم خليفة الذي كان 
أبرز شيوخ الصوفية في طنطا، ترجم القرآن الكريم إلى اللغة االنكليزية شعوراً 

منه بأهمية القرآن الذي أراد تعليمه ألوالده في امريكا.
)عليها  بعنوان  بحث  وله  عام 1972  في  القراني  العددي  اإلعجاز  بفكرة  ظهر 
تسعة عشر( ويعتبر خالصة لنظريته العددية في القرآن. وقد تطورت عملية البحث 

لديه بقضية األعداد بالقران الكريم وعلم الجفر وغيرها.
إدعى دعوى مفادها أن المسلم ال يحتاج إالّ إلى كتاب اهلل وحده، فمن خالل 

الكتاب يتمكن أن يعبد اهلل سبحانه وحده دون الرجوع إلى األحاديث القدسية.
افتراءات ألصقها أعداء اهلل بالدين  ادّعى أن أحاديث النبي وسنته ليست إالّ 
اإلسالمي ثم تطور فادّعى أنه رسول القرن العشرين وأن النبي محمد خاتم النبيين 
وليس خاتم المرسلين، حيث كان يروّج لهذه الفكرة من مسجده في مدينة توسان 
الميثاق  رسول  وأنه  اهلل  رسول  أنه  هناك  من  أعلن  إذ  االمريكية،  اريزونا  بوالية 
المذكور في القران في سورة آل عمران االية )81( )وَ ِإْذ َأخََذ اهللَُّ ميثاقَ النَِّبيِّينَ َلما 
آتَيْتُُكمْ مِنْ كِتاٍب وَ حِْكمَةٍ ُثمَّ جاَءُكمْ رَسُوٌل مُصَدِّقٌ لِما مَعَُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ ِبهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ 
قاَل أَ َأْقرَرْتُمْ وَ َأخَْذتُمْ عَلى  ذلُِكمْ ِإصْري قالُوا َأْقرَرْنا قاَل َفاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَُكمْ مِنَ 

الشَّاهِدينَ( .
يدّعي رشاد خليفة أن ذكر النبي محمدN في األذان وفي الصالة شرك ويجب 

حذف اسمه منهما.
إن هناك  ويقول  أعظم،  النبيN صنماً  قبر  اتخذوا من  المسلمين  أن  ويرى 
هاتين  إن  وق��ال  محمد  النبي  تمجيد  اجل  من  للقران  أضيفتا  شيطانيتين  آيتين 
أَنُْفِسُكمْ  االيتين مدسوستين على القرآن وهما قوله تعالى )َلَقدْ جاَءُكمْ رَسُوٌل مِنْ 
عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَِنتُّمْ حَريصٌ عَلَيُْكمْ ِباْلمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ*َفِإْن تَوَلَّوْا َفُقْل حَسِْبيَ 

اهللَُّ ال إِلهَ ِإالَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّْلتُ وَ هُوَ رَبُّ اْلعَرِْش اْلعَظيِم(.
بما  ي��ق��ول رش����اد 
قبل  ن���زل  ال��ق��رن  أن 
الهجرة  م��ن  ع��ام   13
فإن األعوام من بداية 
نزول الوحي إلى تاريخ 
عام  نظريته  اكتشاف 
 1406 ه����ي   1974
ويقول  قمرية  أع��وام��اً 
دليل  ال��ع��دد  ه���ذا  أن 
ع��ل��ى أن���ه رس���ول ألن��ه 
 19 على  القسمة  يقبل 

فإن
 ×19  =1406  
العددين  أن  كما   74
العددان  هما  و74   19
المركبان للعدد 1974 
اكتشاف  ت��اري��خ  وه���و 
العدد  أن  كما  نظريته 
ذكره  تم  قد  نفسه   19
مرة واحدة في القران 
رقم  المدثر  سورة  في 

.74
آمنوا  وقد  العشرين  القرن  في  يعيشون  الذين  على  وضحك  لمهزلة  إنها  حقاً 
بهذا النبي األضحوكة _رشاد_ فبمقدار ما يضحكنا حديثه عن األدّلة التي يستدل 
بها يبكينا ويعتصرنا األلم بأن حال األمة وصل إلى هذا المستوى من االبتعاد عن 
ممن  تستغربوا  فال   .... المتين  اهلل  حبل  من  بدالً  بالقشاشة  والتشبث  الموازين، 

يدعي ما هو أدون.

�سفير ال�سفير وباب المولى:نبي الأرقام ور�سول الميثاق:الإله املتقاعد _كوماري_:

جالل القصاب

رضا احمد رجب

عيسى الشارقي

املسؤول في جمعية 
البدعة رابحة الزيرة



قال السيد الخوئي بعد أن تبنى الرأي بمشروعية الجهاد ووجوبه في عصر 
الغيبة:

)وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام 
وخلفاء الجور قبل قيام قائمناQ فهو أجنبي عن مس����ألتنا هذه، وهي الجهاد 
مع الكفار رأس����ا واليرتبط بها نهائي����ا(. كما ورد في )منهاج الصالحين( بتعليق 

الشيخ الوحيد الخراساني )ج2 ص412(.
ويظه����ر م����ن كالمه أن الوجه ف����ي كونها أجنبية أنها ال تتطرق إلى مس����ألة 

الجهاد ضد الكفار بل الظالمين من المسلمين.
وأحب أن أسجل هنا بعض المالحظات العابرة على تلك الروايات:

إن تل����ك الروايات مختلفة ف����ي مضامينها فبعضها ذام إل����ى درجة اعتبار 
الخ����ارج طاغوت����ا )ولع����ل هذه الرواي����ات هي األهم ف����ي الداللة عل����ى النهي(، 
وبعضه����ا تخبر أن الخارج يبتلى بالصعوبات والش����دائد وليس����ت في صدد بيان 
الحكم الش����رعي، وبعضها يؤكد عل����ى مفهوم التقية الوارد ف����ي بقية الروايات 

.Qوالتي تثبت أن التقية مستمرة حتى ظهور اإلمام
يحتم����ل ف����ي الروايات الت����ي تخبر أن م����ن يرفع الراي����ة قبل قي����ام القائم 
فصاحبه����ا طاغ����وت، أن يكون المقصود منه����ا من يدعو إلى نفس����ه ال إليهم، 

بدليل أن هناك من يقوم قبل قيامهQ وقد مدحته الروايات كاليماني.
ولكن الرواية الثالثة المعتب����رة تجعل النهي خاصا بمن يخرج قبل اليماني 
)باعتب����ار اليمان����ي من العالمات التي تس����بق الظهور(، وبم����ا أن النهي متوجه 
للخ����روج قبل خ����روج اليمان����ي، فاليمكن االس����تدالل بما ورد م����ن مدح خروج 

.Qاليماني قبل قيام القائم
غير أنه يمكن مع ذلك االستش����هاد بمن م����دح األئمةK خروجه قبل تلك 
العالمات مم����ن اليصدق عليه عنوان الطاغوت وما ش����اكله من عناوين ذامة، 
مثل الشهيد زيد بن علي الشهيدJ، مما يقوي الرأي القائل بأن المقصود من 

الراية هي التي تكون في مقابل رايتهم ال التي تكون مأذونة من قبلهم.
وراجع تعليق الس����يد الخوئيH على الرواية التاس����عة م����ن الروايات الدالة 
عل����ى عدم رضا اإلمام الصادقQ عل����ى خروج زيدJ أو وجود منقصة فيه في 

)معجم رجال الحديث( ج7 ص354.
يحتمل في الروايات الص����ادرة عن أهل البيتK والتي تنهى عن الخروج 
والتي تدعو إلى التقية والتزام البيت )وهو كناية عن عدم الثورة وعدم الخروج( 
أن تك����ون ناظ����رة إلى الحالة الغالب����ة التي يكون عليها وضع الش����يعة قبل ظهوره 

الشريف.
كما يحتمل فيها أنها بصدد دفع ش����بهة وجوب الخروج التي يقول بها بعض 

الشيعة كالزيدية وليست بصدد إثبات حرمة الخروج.
يحتمل أن يكون المقصود من لقب القائمQ في بعض الروايات هو عموم 
األئمةK وليس اإلمام المهديQ فقط، ألن بعض الروايات نصت على أنهم

K كلهم قائمون بالحق، وقد عقد الكليني بابا في )الكافي( ج1 ص536.
وم����ن ثم يكون مقصود مثل ه����ذه الروايات بيان عدم ج����واز تخطي اإلمام
Q في الموقف، وحرمة التقدم على المعصوم وعدم الرجوع إليه وأخذ اإلذن 
منه فيما يرتبط باألمور الشرعية وخاصة في أمر الدماء أمر محرم بال شك، 

وينطبق عليه مضمون روايات كثيرة تنص على أن المتقدم عليهم مارق.
نعم قد ال يس����اعد هذا االحتمال الرواية الثالثة للكليني والتي تذم الخروج 
 Qقبل ظهور العالمات المحتومة كاليماني والس����فياني التي تسبق قيام القائم

.Qإذ اليحتمل في هذه الرواية إرادة جميع األئمة
ويحتم����ل ان بعض الرواي����ات الواردة عن األئم����ةK والناهية عن الخروج 
خاصة بظ����روف بعض األئمةK كاإلمام الصادقQ مث����ال وال يمكن أن يؤخذ 

منها حكم عام ليشمل جميع األعصار.

إن أي مق����دس _مهم����ا كان عنوان����ه_ يس����عى ألن يق����رّب الفكر الس����ماوي 
بواس����طة الس����يف والعصى فإنّه قد انحرف عن جادة الح����ق، جادة الصواب، 

جادة السماء.
وأن كل مجتم����ع يبتل����ى بمثل ه����ذه اآللي����ة المرفوضة فهو يحم����ل معه دليل 
انحطاط����ه، وإن المجتم����ع ليرقى بمس����توى التفاهم والعلم والعقل ال بمس����توى 

العصا والتخويف والتضعيف لآلخر.
اآفة الختراق:

إن هن����اك تجاوزاً على الدين باس����م القضية المهدوي����ة، وذلك متأتّ من 
بع����ض الناس الذي����ن يفهمون جزءاً من الدين ولي����س كل الدين.. أي أنه يحفظ 
ش����يئاً وق����د غابت عنه أش����ياء.. ومثل هذا الش����خص محال أن يص����ل إلى طريق 

السداد أو أن يصيبه.
إن مش����كلة الكثير من متلقي الخطاب هي الس����ذاجة، تلك السذاجة التي 
 _Qتس����هل إختراقه����م وخاصة في مثل ه����ذه القضية _قضية اإلم����ام المهدي
نح����ن اآلن نخترق فكريًا، نخت����رق دينياً.. والواقع أننا نحن الذين نس����مح بهذا 
االخت����راق، وق����د نأخذ أي����ة كلمة يقولها جهل����ة أو مدّعون.. نأخذه����ا رأس مال 

ونطبّل لها ونزمّر.. ونكون لما يقوله المدّعي دعاة، ننشر ثقافته الباطلة، ومن 
حيث ال نشعر.

فلماذا نأذن بنش����ر مثل هذه الثقافات بيننا، ولماذا نسمح أن نكون جزءاً 
م����ن الضريب����ة، إالّ ينبغي أن يكون لنا موقف غير ه����ذا تجاه هذا الصدع لنمنع 
مثل هذا اإلنحراف واإلختراق، لمثل هذه القضية المساوية التي أراد لها ديّان 

الدين أن تكون نهاية رسالته الخاتمة.
وفي ختام محاضرته توجّه السيد المحاضر بالكالم بالقول:

إّن كيفية التعريف باإلمام أو تعريف اإلمام المهديQ للناس له المدخلية 
في تس����ويق القضي����ة المهدوية الخراجها م����ن _جوها المحلي_ ونش����رها على 

المستوى العالمي والحالة العالمية، بل وألقصى ناحية في العالم.
إنه البّد لنا من االلتفات والتنبه إلى أن العقل البشري مهما بالغ في نبوغه 

.Qوعقله وذكائه ودهائه فهو عاجز أن يعرف مكنون اإلمام المعصوم
ولكن على اإلنس����ان أن يعرف جاهداً ما يمكنه أن يلمس����ه بحسب إدراكه، 
 ..Qليعرف����ه، ويمكنه العم����ل به اتجاه ه����ذه القضية وقائدها اإلم����ام المهدي

جعلنا اهلل من الممهدين لمقدمه الشريف.       

فهل يمكن لإلنس���ان أن يصل إلى اهلل س���بحانه وتعالى دون هذه الحقيقة ودون 
االعتماد على الدعاء؟.  

المحور الثاني: وسائط الشريعة في التقرب إليها وأقرب الوسائط وأهمها:
أوجدت الش���ريعة المقدسة جملة من الوسائل ليتقرب اإلنسان من خاللها إلى 
اهلل سبحانه وتعالى، والمدار في كل هذه الوسائل القرب من اهلل سبحانه وتعالى.

وقد تش���كلت المنظومة الدينية على أس���اس مجموعة م���ن العبادات والقوانين 
الت���ي تنّظ���م الحياة بم���ا يمكن اإلنس���ان من الوص���ول والتقرب إلى س���احة القدس 
اإلله���ي، وبنظرة مجملة عل���ى المنظومة الدينية نجد أن هن���اك أصول الدين التي 
يجب االعتقاد بها، وهي تقرب إلى اهلل سبحانه وتعالى إذ من ال يؤمن بها ال يمكن 

أن يتقرب بغيرها مما هو أدنى منها إلى اهلل سبحانه.
وهناك المنظومة العبادية كالصالة والصوم والحج والزكاة والخمس والجهاد 
وغيره���ا، وهن���اك المنظومة العملي���ة كالتج���ارة والمعامالت وبناء األس���رة وبناء 
المجتم���ع، وكلها ق���د وضعت لها الش���ريعة مجموعة من القوانين لك���ي تنظمها بما 

يجعلها جميعاً سباًل تصب في طريق الوصول إلى اهلل سبحانه وتعالى.
ه���ذا هو بدن الدين وهيكل���ه، وال يمكن الوصول إلى اهلل س���بحانه وتعالى من 

خالل أي بدن أو هيكل آخر.
وهنا يأتي التس���اؤل الجوهري، ما هي أكثر الوس���ائل تقريباً إلى اهلل سبحانه 

وتعالى؟؟
إذا رجعن���ا إلى القرآن وجدناه تعالى يقول فيه )وَ ِإذا سَ���أََلكَ عِبادي عَنِّي َفإِنِّي 

َقريبٌ ُأجيبُ دَعْوََة الدَّاِع ِإذا دَعانِ(.
فنجد أن تحصيل القرب من اهلل س���بحانه ال يكون إال بالدعاء، وما يؤكد ذلك 
ما روي عن أبي عبداهللQ في )الوس���ائل( في أبواب الدعاء حيث قالQ: )عليكم 

بالدعاء فإنكم ال تقربون بمثله(.
فاآلي���ة والرواية ت���دالن على حقيقة ك���ون الدعاء هو الطري���ق األقرب إلى اهلل 
س���بحانه وتعال���ى وإذا جعلنا المنظومة الديني���ة هو البدن ف���إّن روح ذلك البدن هو 
الدعاء وال حياة للبدن بال روح، وإذا جعلنا المنظومة الدينية هي روح اإلنسان فإّن 

مخ ذلك الروح ولبه هو الدعاء، وال روح بال مخ.
إل���ى هنا توصلنا إلى حقيقة الدعاء وأهميته في المنظومة اإلس���المية بش���كل 

بمجمل، وفي الحقيقة هذه مقدمة للدخول في الموضوع.  
المحور الثالث: كيف يقوم الدعاء بعملية التنمية للذات ومن ثم للمجتمع:

إّن ل���كل ظاهرة م���ن ظواهر الوجود مجموعة من القواني���ن تحكمها، وظاهرة 
الدع���اء من بي���ن هذه الظواه���ر، وقد مر بن���ا أن الدعاء لب العب���ادة ومخ الدين، 
ولك���ي يأخذ الدعاء بأيدينا ليوصلنا إلى اهلل س���بحانه وتعالى، البدّ أن تكون هناك 

مجموعة من القواعد تضبط هذه الحقيقة وتجعلها مؤثرة وفاعلة.
وإذا رجعن���ا إل���ى الرواي���ات الش���ريفة وجدنا أنه���ا تعطي للدع���اء خصائص ال 
تعطيها لغيره من وسائل القرب اإللهي، فتصفه بعض الروايات بأنه مفاتيح النجاة 
وأن���ه ن���ور الس���ماوات واألرضين وأنه س���الح األنبياء وه���ذه األوص���اف وغيرها من 
االوص���اف الروائية او القرآني���ة إنما تريد أن تعبر عن حالة يتمت���ع بها الدعاء وعن 
خصوصي���ة يمتاز بها، وهي أن له قدرة وفاعلي���ة, على حد تعبير بعض الروايات, 
إن���ه يفّل القضاء المبرم، فه���ذه المعاني الروائية تريد أن تفتح لنا وألبصارنا نافذة 
نطل من خاللها على تلك الحقيقة النورانية التي يمتلكها اإلنس���ان والتي لها القدرة 
عل���ى تغيير كل ش���يء والتأثير في كل ش���يء إلى ح���د أنها تغير ما ق���در وأبرم وهذه 
الخصوصي���ات ال يمك���ن أن تكون إالّ من إنس���ان ع���ارف بها اوالً ملتفت���اً إلى تأثيرها 
ثانيًا, يحمل أهدافاً تجعل منه إنس���اناً كاألنبياء ف���ي نظرته إلى تحقيق األهداف، 
ألّن األنبي���اء كان���وا يملك���ون هذا الس���الح الذي له الق���درة على التغيي���ر والتأثير إال 
أنه���م لم يفعلوه إالّ لصال���ح المجتمع, وصالح ما يأخذ بالمجتمع في القرب إلى اهلل 
س���بحانه وتعال���ى وهذا يعني انّه البدّ م���ن االخالص بالدعاء, وأن القلب الس���اهي 

والمشغول ال يقبل منه الدعاء.
فعملية تنمية الدعاء للفرد والمجتمع ال تكون إال من العارف الملتفت، صاحب 

األفق الواسع.
وهن���ا يأتي تس���اؤل هو: هل يمك���ن أن نضيف عنصراً ذا تأثي���ر أكبر في فاعلية 

الدّعاء وقدرته على تنمية الفرد والمجتمع أم ال؟.
نرج���ع إلى القرآن ونس���تفتيه ف���ي ذلك ألنّه يقول )َف���ال وَ رَبِّ���كَ ال يُؤْمِنُوَن حَتَّى 
يُحَكِّمُ���وكَ فيما شَ���جَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ ال يَِجدُوا في  أَنُْفِس���ِهمْ حَرَجاً مِمَّا َقضَيْتَ وَ يُسَ���لِّمُوا 

تَسْليمًا(.
فنج���ده يأمرنا في قول���ه تعالى )ال تَجْعَلُوا دُعاَء الرَّسُ���وِل بَيْنَُكمْ َكدُعاِء بَعْضُِكمْ 
بَعْض���ًا( وه���ذه اآلي���ة تضي���ف عنص���راً جدي���داً ف���ي أن دعاء الرس���ولN ل���ه ميزة 
وخصوصي���ة, وحيث أن حدي���ث الثقلين, فضال عن كثير م���ن الروايات تجعل هذه 
المي���زة بعينها في األئم���ةK وفي اإلمام المهديQ خصوص���اً فهو إمام الزمان, 
فالب���دّ أن نلتفت إليها ونجعلها من ضمن محاس���بات تنمية الدعاء للذات والمجتمع 
حي���ث أنه���ا تعني لخصوصي���ة المعصوم وأنه لدي���ه حالة االرتباط المباش���ر مع اهلل 
س���بحانه وتعال���ى ومن دون وس���ائط ويكون كالم���ه مع اهلل تعالى م���ن خالل الدعاء 

مستجاباً بال إشكال.
ومن هنا البد لنا أن نس���لط الضوء على بعض النماذج وهي ما نتحدث عنه في 

المحور الرابع.  
المح��ور الراب��ع: نماذج دعوية مهدوية ينبغي تس���ليط الضوء عليها بش���كل 

مستمر منها:
ورد ف���ي دعاء الندبة وفي بعض الروايات المفس���رة لقوله تعالى )َأمَّنْ   .1
يُجي���بُ اْلمُضَْطرَّ ِإذا دَعاهُ( إنه المه���ديQ ... )أين المضطر الذي يجاب إذا دعا( 

.Qفالنص الشريف يؤكد حالة اإلستجابة المباشرة إذا دعا المضطر المهدي
ف���ي توقيعهQ للمفيدG يق���ول Q: )ألننا م���ن وراء حفظهم بالدعاء   .2
الذي اليحجب عن ملك األرض والس���ماء( فهذا النص الشريف يؤكد على أن دعاءه

Q ال يحجب.
فوائد دعائنا له بعد أن عرفنا أهمية دعائه لنا:

أوالً: نور دربنا وهدايتنا بالدعاء: قال تعالى )وَ يَجْعَْل َلُكمْ نُوراً تَمْشُوَن ِبهِ( فمن 
ل���م يجع���ل اهلل له نوراً فماله من نور يمش���ي به وفي أحد زياراتهQ جاء: )الس���الم 
علي���ك ي���ا نور اهلل الذي يهتدي ب���ه المهتدون. فلو دعوت ل���ه إلعطائي من نوره الذي 

يمشى به(.
ثاني���ًا: فرجنا بالدعاء : في توقيعه الش���ريف )وأكث���روا الدعاء بالفرج فإن في 

ذلك فرجكم(
ثالث���ًا: راحت أبداننا المتعبة بالدعاء: في بعض األدعية له يقول الدعاء )وأرح 

به األبدان المتعبة(
رابعاً: النجاة من اإلنحراف بالدعاء له: عن اإلمام العس���كريQ قال )ليغيبنّ 
)المه���ديQ( غيبة الينج���و من الهلكة فيه���ا إالّ ... من يوفقه فيه���ا للدعاء بتعجيل 

فرجه(.
خامس���ًا: اس���تجابة دعائنا بالدعاء له: يقول اإلمام الصادقQ في حديث له: 
)إّن دعاء الولد الصالح لوالده ال تحجب(، وفي حديث عن اإلمام الس���جادQ يقول 
في���ه: )إن حق أب���وي ديننا محمد وعلي أحق من أبوي نس���بنا( وع���ن الباقرQ )آثر 
أب���وي دينك وآلهما على أبوي نس���بك( فالدع���اء ألبينا المهديQ من���ا نحن أوالده 

الصالحون مجاب.
سادس���ًا: يبدل السيئات حسنات )وليس يمسح الس���يئات(: فعن النبيN )ما 
جلس قوم يذكرون اهلل تعالى إالّ ناداهم ملك من السماء ... بدلت سيئاتكم حسنات 
وق���ال أبو جعفرQ )إّن ذكرنا م���ن ذكر اهلل( وذكر المهديQ _الذي هو منهم بال 

شك_ ذكر اهلل يوجب تبديل السيئات  حسنات.

إنّ����ه ال يحاب����ي وال يجامل المخطيء ولو كان من خاص����ة خاصته ، فبينا 
الرجل على رأسه قائم حتى يأمر به فتضرب عنقه...

 انه س����يوجه اهتمام����ه إلى تربي����ة المجتمع وتكميل عقوله����م وإلى ترفيه 
المجتم����ع، كل المجتم����ع وزيادة س����يولته المالي����ة إلى الحد ال����ذي ينعدم فيه 

الفقر في جميع أرجاء العالم.
وأمّا اتباعه وخواصه فإنّهم ال يكونون كذلك وال يقبلهم تحت لوائه، حتى 

يأخذ عليهم العهد بالتزام أمور هي غاية في الدقة وإنهم:
ال يفعلون محرما أبدا وال يأتون بفاحشة...  -

ال يضربون أحداً إال بحق   -
ال يكنزون ذهبا وال فضة وال برّاً وال شعيرا...  -

يتوسدون التراب ال الحرير والديباج...  -
يأم����رون بالمع����روف ويعمل����ون به وينه����ون عن المنك����ر ويبتعدون   -

عنه...

من خشية ربهم مش����فقون، فهم قيام بالليل كالرهبان وإن كانوا   -
شجعانا في النهار كالليوث يتمنون أن يقتلوا في سبيل اهلل...

ولهذا وذاك س����يكون هؤالء االتباع محبوبين من الجميع )فليس من شيء 
إالّ وهو مطيع لهم حتى س����باع األرض وس����باع الطي����ر, يُطَلب رضاهم في كل 
ش����يء حتى تفخر األرض عل����ى األرض وتقول مر بي الي����وم رجل من أصحاب 

القائم( كما جاء في بحار األنوار ج52 ص327.
إنّه����ا صفات لو وجد عش����ر معش����ارها في ق����ادة اليوم وأتباعه����م فلربما 
اختل����ف وج����ه الدنيا، ولربم����ا ندرت الح����روب وانعدمت اإلم����راض، ولربما 
عش����نا حي����اة ال يتمنى المرء معها الموت... ولكن الح����ال أن الكثير من الناس 
اليوم يعيش في حال وصفها رس����ول اهللN: )ليأتين على الناس زمان... يمر 
أحدكم بقبر اخيه فيتمعك عليه كما تتمعك الدابة في مراعيها ويقول يا ليتني 
مكانه، ما به شوق إلى اهلل, وال عمل صالح قدمه إالّ لما ينزل به من البالء(.

واأما المعرفة فلها اتجاهان :
إلى  امّا األول فهو: أن يأتي الرسول إلى أمته, فيدعوهم 
اهلل الواحد األحد. هنا نجد أن الرسول هو الذي يعرّفنا باهلل 
تعالى. ومن أراد أن يصل إلى اهلل تعالى دون األخذ عن رسول 
اهلل  على  نتعرف  أن  لنا  يمكن  ال  الطريق,  ضّل  فقد   Nاهلل
على  نتعرف  أن  يمكن  ال  كما  رسوله,  على  نتعرف  أن  ب��دون 
رسول اهللN وعلومه إال من خالل الباب الذي أمرنا بالدخول 
منه, وهم أهل البيتK. وأهل البيت أدرى بالذي فيه, )من 

أراد اهلل بدأ بكم, ومن وحدّه قبل عنكم(. 
واالتجاه الثاني: من خالل معرفتنا بعظمة وأهمية ومكانة 
ومكانة  وأهمية  عظمة  ن��درك  تعالى_  اهلل  _وه��و  ال��م��رسِ��ل 
المرسَل والممثل والسفير الذي اختاره اهلل تعالى ليكون حجة 
له على الناس وواسطة بين األرض والسماء. عندئذ لن نسميه 
باسمه )محمد( هكذا, ولن نتقدم عليه, ولن نرفع صوتنا فوق 

صوته, إلى غير ذلك.
وكذلك من خالل معرفتنا بعظمة وأهمية ومكانة الرسول
ب��أدوار  يقوم  ال��ذي  الخليفة  ومكانة  وأهمية  عظمة  ن��درك   N
ووظائف الرسولN بعد رحلته ما عدا تلقي الوحي من السماء. 
 Qاإلمام أو   Nالرسول يقولها  كلمة  كل  أن  سنعرف  عندئذ 
فهو  لهما  فعل  وكل  حجة,  هو  لهما  سكوت  وكل  حجة,  فهي 
حجة, ونهتدي بكل صغيرة وكبيرة منه، فهي تنير لنا الطريق 

إلى اهلل تعالى.
جميع  في  حياتنا  على  وينعكس  ذل��ك,  كل  ن��درك  لم  إذا 

أبعادها, عندئذ سنقع في الضالل عن الدين الحق.
)اللهم عرّفني نفسك فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف 
رسولك  تعرّفني  لم  إن  فإنّك  رسولك  عرّفني  اللهم  رسولك, 
لم أعرف حجتك, اللّهمّ عرّفني حجتك فإنّك إن لم تعرّفني 

حجتك ضللت عن ديني(.

المنتظرQ، فإنها تصب لصالح االنتظار الس����لبي وقيام 
الفرد المطلق )السوبرمان( بقضية اإلصالح.

إن ق����راءة متأني����ة للمب����ررات الت����ي أثاره����ا اإلباضية عن 
المهدي المنتظرQ وأشراط الساعة, توضح لنا مدى ضعف 
منهجه����م في التعام����ل مع هذه القضية الخطي����رة )اإلمامة(، 
وتدلن����ا وجهات نظرهم على بس����اطة تفكيرهم، فليس لديهم 
مايدعم رأيهم وإنكارهم من األدلة والمستمسكات الموثوقة، 
بل الدليل قائم على خالف ما يذهبون إليه, والبرهان ساطع 
وقاطع على صح����ة العقيدة في المهديQ، لثبوت الدليل من 

آيات القران الكريم، وتواتر األحاديث الشريفة.. 
وم����ا التبري����رات التي س����اقوها إال دليل عل����ى ضعفهم في 
علوم القران وأصول الحديث.. وكيف ال يكون ذلك وأهم كتاب 
حديث لديهم مس����ندهم الصحيح األول، والذي يرجعون إليه 
في األحاديث النبوية هو مس����ند )الربيع بن حبيب(، ال يحتوي 
إال عل����ى 754 حديثاً فقط, ومدونة )أبي غانم الخراس����اني( 
التي ال يحتوي إال على 140 حديثاً  فقط، وهذا يخالف المنطق 
والواق����ع والتاري����خ وعلم الحدي����ث المتعارف علي����ه عند جميع 
الفرق اإلسالمية، ولذا ال نستغرب خلو مجموعاتهم الحديثية 
الت����ي رووها من طرقه����م )على قلتها وقل����ة أحاديثها( من هذا 
الصنف من الروايات.. وفوق كل ذلك لم يخلو صحيحهم األول 
)مسند الربيع( من روايتين )حديث 55، وحديث 495( تذكر 
الدجال بصراحة.. ومن هنا نؤكد أن كل هذه التبريرات حسب 

مقاييس البحث العلمي ال قيمة علمية لها.
خالصة القول:

يتضح لنا من تتبع أقوال علماء اإلباضية، ومن البحث في 
جذور نش����أت المذهب اإلباضي، وم����ن خالل بعض مؤلفاتهم 
والح����وارات والنقاش����ات التي دارت معه����م بخصوص المهدي 

المنتظرQ ما يلي:
ش����عور اإلباضية بالمأزق الذي أوقعته����م فيه عقيدتهم في 
الخالف����ة )اإلمامة(، لرفضهم حديث الرس����ولN )كلّهم من 
قري����ش(  وأن كانت هذه النظرية تخال����ف الحديث رقم )45( 
ف����ي )الجامعة(  الصحي����ح األول لديهم، فبدأ كب����ار علمائهم 
 ،Qيراجع����ون قضي����ة الخالف����ة وفك����رة المه����دي المنتظ����ر
فجاءوا بنظرية إنكار أمر المهدي المنتظرQ  من األساس، 
 Qوس����اقتهم النظرية كذلك إلى إنكار عودة الس����يد المس����يح
وخ����روج الدجال وظهور داب����ة األرض ويأج����وج ومأجوج وكثير 
من أش����راط الس����اعة، ليخرج الفكر اإلباضي في نظرهم من 
الم����أزق ال����ذي ألم ب����ه والجمود ال����ذي أتحفتهم ب����ه نظريتهم  

األولى في السياسة وعقيدتهم في الخالفة.
لذا تجد أن علماء المذهب اإلباضي القدماء لم يحس����موا 
أمره����م في موض����وع المه����دي المنتظ����رQ بعك����س علمائهم 
المتأخري����ن الذين اتفقوا عل����ى اإلنكار، فالخ����ط العام الذي 
انتهج����ه جمهور علم����اء المذهب اإلباضي م����ن قضية المهدي 
المنتظرQ من خالل تتبع  مؤلفاتهم -والتي س����كتوا فيها عن 

الخ����وض في هذه القضية وأمثالها .. وإن كانت بعض الكتابات 
أش����ارت إلى موضوع المه����دي المنتظرQ بكل صراحة ككتاب 

)الدليل والبرهان( ألبي يعقوب الوارجالني.
ولك����ن يالح����ظ بش����كل ع����ام عل����ى أن المدرس����ة اإلباضية 
 ،Qخلت مروياتها من الغالبي����ة العظمى من روايات المهدي
كم����ا خال التنظير الفقه����ي والعقدي عبر تاري����خ اإلباضية من 

اإلهتمام بهذه القضية.. 
إن المتتب����ع آلراء علم����اء المذه����ب اإلباضي ف����ي أحاديث 
المالحم والفت����ن يقرأ فيها تهم جريئ����ة يوجهونها إلى حّفاظ 
الس����نة ورج����ال الصح����اح والجوام����ع الحديثي����ة، باإلضاف����ة 
لتفس����يرهم بعض آيات القران الكري����م ذات العالقة بالمهدي 
المنتظ����رQ بغي����ر تفس����يرها وموارده����ا الصحيح����ة، وه����م 
يقص����دون من وراء ذلك تس����هيل طريق اإلن����كار، إذ ألجأتهم 
الض����رورة المذهبي����ة إل����ى إن����كار بع����ض الحقائ����ق الدامغ����ة 

للمحافظة على أسس ومبادئ مذهبهم.
 من هنا نفهم الدوافع إلنكار أصل فكرة المهدي المنتظر، 

وقولهم بضعف الروايات واختالقها.
الج����رأة  ه����ذه  اإلباضي����ة  علم����اء  رك����وب  م����ن  والعج����ب 
المفضوح����ة، إذ أن رواي����ات المهدي المنتظ����رQ ذكرتها كل 
الجوامع الحديثية والصحاح والمس����اند عند الفرق اإلسالمية 

كافة، وخرجوها من عدة طرق وقال بتواترها معظمهم.
وأرى إنني أمام حقيقة الذعة، يس����وقني إليها الموضوع، 
وارى أنن����ي مضطر للجهر بها وهي:  أن مصادر التش����ريع عند 
اإلباضي����ة كما يقولون هي: القرآن والس����نة واإلجماع والرأي، 
فف����ي نظرتهم إلى المهدي المنتظرQ وإنكار أمره قد خالفوا 
القرآن الكريم )المصدر التش����ريعي األول( وقد فسروا اآليات 

القرآنية الدالة عليه والمبشرة به في غير موردها الصحيح. 
 وخالف����وا الس����نة النبوي����ة الش����ريفة )المصدر التش����ريعي 
الثاني( حيث كّذبوا كل الروايات المتواترة واإلخبار الصحيحة 

واعتبروها مختلقة موضوعة.
 وخالف����وا إجماع المس����لمين )المصدر التش����ريعي الثالث(  
بمذاهبه����م وأطيافهم كافة  باإليم����ان بفكرة المهدي المنتظر

Q، وهكذا تمس����ك اإلباضي����ة برأيهم الش����اذ بإنكارهم أمر 
المهدي وذلك للحفاظ عل����ى نظريتهم األولى والتي قام عليها 
مذهبهم وتتفق عليها كل فرق الخوارج بأن الخالفة )اإلمامة( 
ف����ي نظرهم ال تنحصر في قريش وهو مخالف لما قاله رس����ول 
اهللN، فكي����ف يت����م اإليم����ان بالمه����دي والرواي����ات تؤكد أن 
المه����دي من أه����ل البيتK، وم����ن بني هاش����م، ومن أوالد 
فاطم����ةP، إذاً المه����دي من )قريش( وهذا م����ا يتعارض مع 
مب����ادئ وأس����س مذهبهم ولذا لم يكن هناك م����ن مفر لهم  إال 
بإن����كار أمر المه����ديQ، وإن كان ذلك يتعارض مع المصادر 
التش����ريعية ، فإنكار أمر المهديQ  من وجهة نظرهم أسهل 

من نسف أساس المذهب.
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املهدي املنتظرQ يف الفكر الإبا�ضي
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مثلث النجاة

الثورات قبل الظهور وما هو حكمها



احل�ضرة على ال�ضلف

Qمن عرتتي املهدي

يتحسّر بعضهم عند اإلطالع على سيرة السلف من العلماء 
ليقتبس  معهم،  والعيش  زمانهم  إدراك  لعدم  والصالحين، 
الكثير مما كانوا فيه ..والحال أنهم ال يعيشون الحسرة نفسها 
بيمنه  أنه  مع  الغيبة،  زم��ان  في  األم��ور  أزمّ�ة  بيده  من  تجاه 
إمام   Qفهو والسماء.  األرض  ثبتت  وبوجوده  ال��ورى،  رزق 
الصالحون  اكتسب  وما  المتمادية،  العصور  في  الصالحين 
درجة الصالح إالّ بمباركته ودعوته ورعايته، كما هو مقتضى 

يمنع مثل  الظاهري ال  أن )االحتجاب(  القدر وغيرها. وال شك  ليلة  تن�زّل األمر عليه في 
هذه )الرعاية(، إذ أنه كرعاية الشمس لنبات األرض ولو من وراء السحاب. ومن المعلوم 

أن األئ��م��ةK ف��ي زم��ان 
لهم  كانت  أيضاً  الظهور 
والتسديد  ال��رع��اي��ة  ه��ذه 
تباعد  مع  حتى  لمواليهم 
تُ�����ق��دّر  ل��م  األم��ك��ن��ة، إذ 
لبعضهم رؤية إمام زمانه 
في  ال��م��ان��ع  فليكن  أب����داً. 
مقتضى الزمان كما نحن 
فيه، كالمانع في مقتضى 
المكان كما كانوا هم فيه .

ل���م يفت علماء الش���يعة متابع���ة ما قدمه علماء أهل الس���نة في دراس���تهم 
وتحقيقه���م لقضية اإلمام المهديQ وجهوده���م المتميزة في هذا المضمار, 
وجعل���وا هذه الجهود وثائق خطيرة تكش���ف عن واقعية القضية المهدوية وكونها 
م���ن مس���لمات الدين وضرورات���ه، فضاًل ع���ن كونها إدان���ًة حقيقي���ًة لمنكرها 

والمتردد فيها.
ومن تلك المالحم األدبية التي اس���تقصت اس���تقصاء موجزاً جهود علماء 
أهل السنة وجعلتها خطاباً الواقعي مع أهل السنة فضاًل عما ورد من األحاديث 
الصحاح , ملحمة العالمة الس���يد محسن األمين العاملي G والذي أحصى ما 

وقع بيده من هذه الجهود فقال في قصيدةٍ منها :

7 األدب المهدوي

ضع خّطاً على كلمات الحديثين الش��ريفين واس��تخرج كلمة السّر المكوَّنة من )12( 
حرفاً وهي اس��م الم��كان الذي يتعبَّد فيه اإلمام الحّجةQ  في النجف األش��رف، قال 

:Nرسول اهلل
)المه��دي _ م��ن _ ول��دي _ يكون _ له _ غيبة _ وحي��رة _ يضّل _ فيها _ 
األمم(. )...أال _ إنَّه _ ولي _ اهلل _ في _ أرضه _ وحكمه _ في _ خلقه _ وأمينه 

_ في _ سّره _ وعالنّيته...(.

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

الشيخ حبيب الكاظمي

الشيخ عبد الحسين الظالمي

اخلواطر املهدوية

بوج���������وده ع���دة  م���نكم  ق��ال  وق��د 
طلح���ة اب��ن  الشافعي  الفقيه  ف��ه��ذا 
الس�ؤل م��ط��ال��ب  ف��ي  قلنا  ب��م��ا  ي��ق��ول 
يوسف اب��ن  الشافعي  الفقيه  ك��ذل��ك 
بيان������ه وه��������ذا  تكف�����ي  كفايت����ه 
محم�����د نجل  الحبر  المالك�ي  ك��ذا 
مهم������ة ف��ص��ول  ف��ي  ه���ذا  ف��ي  ي��ق��ول 
بقولن�ا ق���ال  ل��ل��ج��وزي  ال��س��ب��ط  وذا 
فتّح�ت ب��ال��ف��ت��وح��ات  ك��ن��وز  م��ن  وك���م 
حدائ�����ق أيّ  األح���ب���اب  روض����ة  ف��ي 
مقالة ال��خ��ط��اب  ق��د ج��ال فصل  وك��م 
لن�������ا ب��دت  اإلل��������ه  أس��������رار  م���رآة  و 
معلّق��������ًا ال��م��ول��وي  يق�����ول  وم��م��ا 
وق���د ق���ال ع��ب��د ال��ح��ق وال���ح���ق ق��ولُ��ه
بأن غاب في السرداب صاحب عصرنا
وقد قال سعد الدي�������ن أيض������اً بمثل�����ه
ك����ذلك شع����رانيك��م م�����ن كتاب����ه ال����
إمامك�����م البيهق������ي  اإلم�����ام  وه�����ذا 
م������ن مر عصبة به�����ذا غي����ر  وق�����ال 

ن�����زرُ عديده��م  م��ا  لديكم  ثقافة 
ال��غ��زرُ ت���وازي علمه األب��ح��ر  ال���ذي ال 
الص����������������درُ يش���رح  ب��ه  ببره��ان 
البح�����رُ علم��ه  م��ن  الكنجي  محمد 
األم�����رُ واتض��ح  الحق  منه  ب��ان  لقد 
الحب����������رُ الثق�ة  هو  صباغ  بن  علي 
الفخرُ له����ا  الربي��ع  فصل  وعلى  ل��ه 
ال����ذكرُ له����ا  وع�مّ  خص�ت  بتذك���رة 
والتّب�رُ ال�����درّ  يستخ�رج  غ��دا  ومنه���ا 
الزه���������رُ أكمت�����ه  م��ن  فيه���ا  تفت��ح 
والشع�رُ الخطابة  ال  حقاً  الفصل  ه�ي 
الب������������درُ ب���زغ  كم�����ا  منه����ا  والدته 
النش���������رُ نفح  قد  األنس  نفحات  على 
بذلك و األق�������وال من مثل����ه كث���������������رُ
... الدهرُ  بقي  ما  فيه  مقيماً  وأمسى 
الصدرُ وال��ع��ارف  الدين  نجم  خليفة 
وال���������������درُّ اليواقيت  تختار  بواقيت 
ورى ذاك عن جمع لهم كشف الست���رُ
فينجرُّ الك����الم  ذي���ل  به����م  بط��������ول 

َكوم جّرد �سيفك من اَكراب����������ه    
 وخل ي�سفي اويه الأ�سرار اح�سابه

***
َكوم �سمتاني بعد يبن الر�س������ول      

بعد ل معروف ل ظلّت اأ�س�����ول
خلّي �سيفك بيهم ي�سول ويج���ول      

دين جدك ط����اح بي��ن اذياب�������ه
***
وللغري اَك�سد من تودع كربل���ه      

واوَكف ابَكبر الو�سي عقد ال����وله
و�سيح خل �سوتك ي�سمعونه المله   

   لي�ض �سبغوا بالدم���ه محراب���ه
***

ذبلت امن الدمع يا المهدي الجفون   
   يام�ساب اليّن�سه وثار اليه����ون

دَك�سد الَكبر المعذب بال�سج���ون       
 اهناك خل َكلبك يطول اعتاب�����ه

***
وَك�سد ال�سامّره يبن المرت�س����ه وعن 

   علي الهادي ان�سد البال�سم َك�سه
واعتني اخري�سان وان�سد عالّر�سه   

  حان وقت الث����ارياطاّلب��������ه
***
َكوم يبن الح�سن ملّينه ال�س������بر   

ينه العم���ر  يبن غربه و�سيم َك�سّ
جم اأبو وجم والده اللي تنتظ�����ر   

 ايعود ابنها الغايب امن اغياب����ه
***
وجم ابن ما�ساف من الأب حنان     

وجم �سجين اي�سيح مولنا الأمان
طال يوم الوعد يامهدي الزمان    

َكوم ن�سف ادموعنه ال�سّجاب�������ه
***

ك����ث����رت أح�����ادي�����ث ال���ن���ب���ي ب���ذك���ره

غدت وق��د  الصحاح  كتب  بها  طفحت 

ال��م��ه��دي( ق���ال محمّد )م���ن ع��ت��رت��ي 

ال���دن���ي���ا وي����أت����ي أه��لَ��ه��ا ت���ذه���ب  ال 

ن���وره ال���ب���ري���ة  ي��غ��ش��ى  م���ن ق��ب��ل أن 

ف��ه��ن��اك ي��ع��ل��و ال���ح���ق ع��ن��د ظ��ه��وره

وي����ع����ي����د دي�������ن م���ح���م���د ب���ج���ه���اده

ال��م��ه��دي م���ن ف���ي نهجه وال��م��ص��ل��ح 

ك��ال��م��ص��ط��ف��ى إس���م���اً وه���دي���اً ن���يّ���رًا

وم����ن ال����ه����داة ال��م��ه��ت��دي��ن ه��داه��م

ف��������اهلل ش�������رّّف�������ه وأع����������ال ش���أن���ه

أأق�����ول ب����در م��ش��رق وس����ط ال��س��م��اء

أنّ���������ى وم����خ����ل����وق����ات رب�������ك ك��ل��ه��ا

واإلخ�����ف�����اُء ال���ط���م���س  ي��ع��ت��ري��ه��ا  ال 

ت������روي ل���ه���ا ال���ص���ل���ح���اء وال���ع���ل���م���اُء

م�����ن ه�����م ه��������داة ل�����ل�����ورى أم����ن����اُء

م���������وتُ ي�����ب�����دد ج���م���ع���ه���م وف�����ن�����اُء

وب�������ه�������اؤه وال����ط����ل����ع����ة ال������غ������راُء

وي�������زول ع���ن���ا ال���ظ���ل���م وال���ب���غ���ض���اُء

وت���س���ود ف��ي��ه��ا ال���ش���رع���ة ال��س��م��ح��اُء

ال���ن���اس ف���ي ه����ذي ال���ح���ي���اة س����واُء

وم������ن ال�����وص�����يّ ش���ج���اع���ة وإب��������اُء

وم�����ن ال���ح���س���ي���ن ع���زي���م���ة وم���ض���اء

وب���أس���م���ه وس������ط ال����س����م����اِء ن������داُء

ُذك�������اُء ال���ع���ال���م���ي���ن  ف�����ي  أنّ�������ه  أم 

ل���������واله ل������م ي���ك���ت���ب ل�����ه�����نّ ب����ق����اُء

من جهود علماء اأهل ال�ضنة يف الأدب ال�ضيعي

احل�ضاب املطلوب

السيد محمد علي الحلو

مسجات مهدوية
حسن الظالمي 

قالوا بحبك �ضوف تبذل مهجتي
للغائب المحجوب قد �ضحيتها

ــا�ــض ــض ـــــوت بــرقــة الحــ� اأم
ــري والـــهـــوى والــنــا�ــض ــم ع

وحــك البيــه كل قــوة وحولـــه
مــا اأ�ضــفح نظــر عّنــك وحولــه
وحولــه للعالــم  كعبــه  كيانــك 
البريه اأ�ضــراف  تطــوف وتحــج 

***

دليلي اإب�ضهم يبن الح�ضن مرمي
ودمعتي مره دم اإت�ضيل مرمي
دينــك بيــن هــذا وذاك مرمــي
اإبــال اأهــل ظلــت رميـه جنــازة 

وّدت ــ�ــضــرف  وال ـــدك  وع طـــال  الح�ضن  ابـــن  ــا  ي
وّدت خـــّزنـــت  دم  الــهــ�ــضــم  مـــن  وجــروحــنــا 
وّدت ــب  ــت ع وجــــم  ـــم  ج الــمــ�ــضــلــمــيــن  ــك  ــي ل
عاد ب�ض  الح�ضن  ــن  اب يــا  ه�ضم  نحمل  كثر  هــا 
بــ�ــضــعــاد ــم  ــخــ�ــض ال لجــــن  ذل  ـــر  ـــح اإب طــحــنــه 
عاد ب�ض  الكلب  ت�ضفي  بــي  لــال�ــضــالم  تــم  مــا 
وّدت ــر  ــف ــك ــل ل وطــــاعــــت  هــــجــــرك   ـــــــام  اأي

قلت الفوؤاد ومهجتي وعروقي
و�ضروِق بطلعة  يمّن  كيما 

ــدي يــتــاج الــرا�ــض ــه ــم ــال ي
ــا بــ�ــضــوق مــنــتــظــره ــه ــل ك

أبوذية مهدوية

موال مهــــــــــــــدوي
كاظم حسون المنظور )ودّت(

جابر الكاظمي

          السيد سعيد الصافي

Qمن ر�ضائل ال�ضغار لالإمام

الس����الم عليك يا أبا صالح المهدي ورحمة اهلل وبركاته كل 
العالم ينتظرك فال تطيل غيابك علينا يا منقذنا

الله����م أجعلنا من أنصار اإلمام المه����دي ومن المطيعين له 
والذابين والشهداء بين يديه بلطفك يا أرحم الراحمين .

ولك السالم والتحية ياصاحب الزمان ورحمة اهلل وبركاته 

األسم: رقية عبد الواحد
العمر: 11 سنة

الجنس: أنثى 



كناية  المقدس  الكتاب  في  ملكوت اهلل  اسم  ورد  لقد 
عن اليوم الموعود في عدة موارد ومنها 

* جاء في إنجيل )متى( اإلصحاح الثاني اآلية 17:
)من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز و يقول توبوا ألنّه قد 

اقترب ملكوت اهلل(
* كما جاء في اإلصحاح السادس منه اآلية 10:

)ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك 
على األرض(.

* كما جاء في إنجيل )لوقا( اإلصحاح السابع عشر 
اآلية 20:

)و لما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت اهلل أجابهم 
و قال ال يأتي ملكوت اهلل بمراقبة(.

* وجاء في إنجيل )مرقس( اإلصحاح األول اآلية 14 
و15:

يكرز  الجليل  إل��ى  يسوع  ج��اء  يوحنا  أسلم  )وبعدما 
ببشارة ملكوت اهلل(. 

فتوبوا  اهلل  ملكوت  اقترب  و  الزمان  كمل  قد  )ويقول   
وآمنوا باإلنجيل(.

* معنى يكرز: يبشّر.

*   محمد بن عثمانJ تش���رف بالنيابة _لإلمام الحجة_ لفترة )40( 
عاماً تقريباً.

*  النائب الرابع هو علي بن محمد الس���مريQ، تشرف بالنيابة لفترة 
)3( سنوات.

*  المس���جد المعروف ف���ي بغداد ب� )الخالني( هو مرق���د النائب الثاني 
.)Jعثان بن سعيد(

*   لإلم���ام المه���ديQ )182( اس���ماً ذكرها الش���يخ الن���وري في كتابه 
)النجم الثاقب(.

�سارك معنا 
بالحوار المهدوي الهادف 

من خالل منتدى مركز الدرا�سات 
Qالتخ�س�سية في المام المهدي

الذي تجد فيه 
Qكلما يتعلق بالإمام

www.m-mahdi.com/forum

جاء في )كشف الغمة(، الفصل 
الثالث وفي )كمال الدين( باب ذكر 

التوقيعات الحديث الثالث:
ع���ن )محم���د ب���ن إبراهي���م بن 
إسحاق قال س���معت أبا علي محمد 
بن هم���ام يقول: س���معت محمد بن 
عثم���ان العم���ري ق���دس اهلل روح���ه 

يقول خرج توقيع بخطه أعرفه، من 
سمّاني في مجمع من الناس باسمي 

فعليه لعنة اهلل.
وكتبت أس���أله عن ظه���ور الفرج 

فخرج في التوقيع:
)كذب الوّقاتون(.

جاء ف���ي )حلية األولي���اء( ح3 ص184,   -
عن جابر, عن أبي جعفرQ أنّه قال: 

)إّن اهلل تعالى يلقي في قلوب ش���يعتنا الرعب, 
فإذا قام قائمنا  وظهر مهدينا كان الرجل  اجرأ من 

ليث, وأمضى من سنان(.
ع���ن الفضل بن الش���اذان : عل���ى ما في   -
)غيبة الطوس���ي(: عن جابر الجعفي, قال: قال أبو 

:Qجعفر
)يباي���ع القائ���مQ بين الركن والمق���ام ثلثمائة 

وني���ف, ع���دة أهل ب���در, فيه���م النجباء م���ن أهل 
مصر, واألبدال من أهل الش���ام, واألخيار من أهل 

العراق,  فيقيم ماشاء اهلل أن يقيمه(.
جاء في غيب���ة )النعماني(: ص38 _17   -
ح2_ عن أبي حمزة الثمالي: قال: س���معت أبا جعفر 

يقول:
)إّن  صاح���ب ه���ذا األم���ر لو قد ظه���ر لقي  من 

الناس  مثل ما لقي رسول اهللN وأكثر(.

- قال تعالى:

)أَلَ���مْ تَرَ إَِلى الَّذي حَ���اجَّ إِبْراهيمَ في  رَبِّ���هِ َأْن آتاهُ اهللَُّ 

اْلمُلْ���كَ ِإْذ قاَل إِبْراهيمُ رَبِّيَ الَّ���ذي يُحْيي  وَ يُميتُ( البقرة: 

.258

- جاء في كتاب )الخرائ���ج والجرائح( عن أبي حمزة 

الثمالي قال: 

)قلت لعلي بن الحسينQ: األئمة منكم يحيون الموتى 

ويبرئون األكمه واألبرص ويمش���ون على الماء؟ قالQ: ما 

أعطى اهلل نبياً شيئاً إالّ وقد أعطى محمداً مثله ...(. 

ق���ال تعالى: )ُقل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِ���رُوا لِلَّذِينَ ال يَرْجُون 
ِ لِيَجِْزيَ َقوْماً ِبما َكانُوا يَْكِسبُوَن( الجاثية14. أَيَّامَ اهللَّ

روى الحافظ القندوزي الحنفي في )ينابيع المودة(, 
بإسناده قال, إن اإلمام جعفر بن محمد الصادقQ قال:
)أي���ام اهلل المرج���وة  ثالث���ُة أي���ام: يوم قي���ام القائم 

)المهديQ(, يوم الكرّة, ويوم القيامة(.

وقال تعالى: )َفهَْل يَنُظرُوَن ِإالَّ السَّ���اعََة َأن تَْأتِيَهُم بَغْتًَة 
َفَقدْ جَاء َأشْرَاُطهَا( محمد: 18.

روى السيوطي )الش���افعي( في )الدرر المنثور( 
في تفس���ير هذه اآلية, أن الرس���ولN قال: )ينزل 

بأمت���ي في آخر الزمان بالء ش���ديد من س���لطانهم, حتى 
تضي���ق عليه���م, فيبع���ث اهلل رج���اًل م���ن عترت���ي, فيمأل 
األرض قس���طاً وعدالً كما ملئت ظلم���اً وجورًا, يرضى عنه 

ساكن السماء وساكن األرض...(.
وف���ي حديث آخ���ر عن رس���ول اهللN أيض���اً أنه قال: 

.)Qفإنه خليفة اهلل المهدي(

نش���رت صحيفة )الراية( القطرية ف���ي عددها بتأريخ   -
2011/10/29 مق���االً تح���ت عنوان )البه���رة .. تثير الجدل داخل 
المجتمع المصري(. بقلم : مجدي أبو الليل، جاء فيه )المساجد 
التاريخية أمثال األقمار واللؤلؤة واألنوار والجيوش والحكام بأمر 

اهلل ... يعتقدون خروج المهدي المنتظر(

نشرت صحيفة )الرياض( السعودية في عددها بتاريخ   -
2011/1/14 مقاالً تحت عنوان )تحديق النظر في أخبار المهدي 
المنتظ���ر( بقل���م: د. إبراهيم عب���د اهلل الس���ماري, وهو عرض 
لكتاب )تحديق النظر في أخبار المهدي المنتظر( لمؤلفه الشيخ 
محم���د بن عبد العزيز المانع . وقد جاء فيه )... إنه يؤمن بخروج 

رجل آخر الزمان يملئ األرض عدالً بعد أن ملئت جوراً ...(
ونشرت نفس الصحيفة في عددها في 2011/10/30   -
مق���االً بعنوان )إن���ك لن تخ���رق األرض ولن تبلغ الجب���ال طواًل(. 
بقل���م: د. حس���ناء عبد العزي���ز : جاء فيه: )... س���يظهر المهدي 

لينتصر على السفياني في معركة تدور في النقب ...(.

اليوم املوعود وملكوت اهلل يف الكتاب املقد�ض

فرح موسى

هل تعلــــــــم؟
اأّن

توقيع الناحية املقد�سةQ يف حترمي الت�سمية 
والتوقيت

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

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

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

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

Q سنة 148ه��.

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

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

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

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

العباسي سنة 200ه�. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


