
قالاهللتعالىفيكتابهالكريم:
َأطِيعُوا َو اهلَلَ َأطِيعُوا َءامَ��نُ��و´ا الَّذِينَ أَيُّهَا )يَ�ا
شَيٍْء فِي تَنَ�‹زَعْتُمْ َفِإن مِنُكمْ  ااْلمْ��رِ أُولِي وَ الرَّسُوَل
َفرُدُّوهُإلىاهلَلِوَالرَّسُوِلِإنُكنتُمْتُؤْمِنُوَنِباهلَلِوَإليوِْم

ااْلخِِرَذ‹لِكَخَيْرٌوََأحْسَنُتَْأِوياًل(.
المربّي الشخص هو األم���ر(، )ول��ي اإلم��ام إّن
لإلنسانإلىأعلىدرجةمنالكمال،وآخرنقطةمن
ذروةالتوحيدومقامالمعرفة.ولمّاكانخلقاإلنسان
موصاًل و مرشداً اإلم��ام يكون أن فينبغي بالحقّ،

لإلنسانإلىتلكالذروةبالحقّ.
يتّضحمننصوصالقرآنالكريمأنخلقالعالم
واإلنسانإنماهوعلىأساسالحق،وذلكمنخالل
قولهتعالى:)مَاخَلَْقنَاالسَّمَ�اوَاتِوَااْلرْضَوَمَابَيْنَهُمَآ

ِإالَِّباْلحَقِّ(.
ويستفادمناآليتينأّنالموجوداتإنّماخُلَِقتمن
المنوال هذا وعلى الصحيح. والهدف الحكمة وحي
جزءاً يعتبر الذي اإلنسان وتعالى سبحانه اهلل خلق

منهذهالكائناتوجبلهعلىفطرةالتوحيد.
إلدارة اإلن��س��ان اهلل خلق ال��م��ب��دأ، ه��ذا وع��ل��ى

ه�������ذاال���م���ع���ن���ى
وب���ل���وغال��م��ع��رف��ة
واس��ت��ي��ع��ابه��ذه
وجعل الحقيقة.
ف�����يق���ل���ب���هق�����وّة
جاذبةنحوساحة

الُقدس.
ف���������يض������وء
ذل�����������ك،ف�������إّن

تعليم و صائبة لتربيّة يخضع أن ينبغي اإلن��س��ان
أنزل قد اهلل ف��إّن لذلك و كماله. يبلغ حتى صحيح
ِباْلحَقِّ القرآنبالحقّأيضاً.)اهلَلُالَّذِيأَنزََلاْلكِتَ�‹بَ

وَاْلمِيزَاَن(.
)هُوَ الحقّ: دين و بالحقّ رسوله أرس��ل كذلك و

الَّذِيأَرْسََلرَسُوَلهُِباْلهُدَىوَدِيِناْلحَقِّ(.
دين هو Nرس��ولاهلل به ج��اء ال��ذي الدين إّن
أن ويستطيع والباطل، العبث اليأتيه ال��ذي الحقّ
الكمال نحو ويقودهم الناسجميعهم؛ يلبّيحاجات

الحقيقيّوالتوحيدالمطلوب.

تحيط نورانية هالة اإلنساني الجسم يمتلك
النفسية للحالة تبعا وتشتد تضعف ألواناً وتمتلك
والمعنويةلإلنسان،وهذهالهالةفيحالةاشتدادها
يعطيهقدراتهائلةمنالفعاليةواالتصالوالنشاط
على الواقع في والتأثير والروحي والبدني العقلي

مستوياتمتعددة.
م����ناألج�����ه�����زةال��ك��م��ب��ي��وت��ري��ةال��ح��س��اس��ة
الحساس االورا جهاز المجال ه��ذا في المتطورة
)biosensor(وهويكشفحجمالهالةوألوانها.
كتاب مؤلف فقيه سعيد رض��وان الشيخ يقول
االستشفاءبالطاقةالقرآنيةتعرفتاناوعائلتيعلى
إحدىالمتخصصاتفيهذاالمجالوكانتتتحدث
معناعنهذاالجهازودقتهفطلبنامنهاتجربةمن
لي تشرح فكانت وبناتي زوجتي على الفضول باب

الطاقة انسداد عن
وب���ع���ضاإلم�����راض
وه��������ذاف����ع����الأن����ا
عائلتي. لدى اعرفه
ف��ط��ل��ب��تم��ن��ه��اأن
اج����������ريت���ج���رب���ة
ل���ق���ي���اسال���ط���اق���ة
ل�����ديف��اس��ت��ج��اب��ت

ليوظهرتالهالةالخاصةبيفيالشاشةبلمعانها
وألوانهافقالتعندكالهالةصغيرةووضحتذلك
ثانية انتهتقلتلهاأريدانأقومبتجربة وبعدأن
الشاشة في ال��ص��ورة ظهرت وعندما طلبي فلبت

قالتليماذافعلت؟قلتلهاماالمسألة؟

الحكومة ت��رق��ب وم��س��أل��ة االن��ت��ظ��ار، مسألة
الفرد الص��الح وسيلة خير المسألة هذه الحقة،
والمجتمع،وإذاصَُلحنافقدمهّدناالطريقلظهور

االمامQ،وألننكونمنأعوانهوأنصاره.
وأمرونا لفرجهم، الدعاء بكثرة أمرونا ولذا
باالنتظارلظهورهم،هذااالنتظارمعناهأنيعكس
يقتضيه ما نفسه على ويطبّق نفسه في االنسان
الواقع،قبلأنيأتياالمامQويكونهوالمطبِّق،
ولربّمايكونهناكشخصيواجهاإلمامQويأخذ
اإلماممنهكّلشيء،الّنكّلاالشياءالتيبحوزته

ليستله،وهذاممكن.
فإذاراقبناأنفسناوطبّقناعقائدناومعتقداتنا
فسنكون واالج��ت��م��اع��ي، الشخصي سلوكنا ف��ي
ممهّدينومساعدينومعاونينعلىتحّققاألرضية

.Qالمناسبةلظهوراإلمام
ال��ب��الغ��ة_:)وال ي��ق��ولاإلم����امQ_ف��ينهج
مات من فإنّه ، لكم اهلل يعجّله لم بما تستعجلوا
وحقّ ربّ��ه حقّ معرفة على وهو فراشه على منكم

رسولهوأهلبيته،ماتشهيدًا(.
وعندنافيالروايات:أّنمنكانكذاوماتقبل
مجيءاإلمامQماتولهأجرمنكانفيخدمته

وضرببالسيفتحترايته.
م��اتمنكمعلى م��ن )ف��إنّ��ه :Qاالم���ام يقول
فراشهوهوعلىمعرفةحقّربّهوحقّرسولهوأهل
بيتهماتشهيدًا،ووقعأجرهعلىاهلل،واستوجب
النيّةمقام ثوابمانوىمنصالحعمله،وقامت

إصالتهلسيفه،فإّنلكّلشيءمدّةوأجاًل(.

م��أم��ورون فيه نحن ال���ذي ال��وق��ت نفس ففي
أيضاً م��أم��ورون فنحن ال��ف��رج، بتعجيل بالدعاء
نكون الن الكامل ول��إلس��ت��ع��داد أنفسنا، لتهيئة
بخدمته،وإذاعملكّلفردمنّابوظائفه،وعرف
ح��قّربّ��هعزوجلوح��قّرس��ول��هNوح��قّأه��لبيته
K،فقدتمّتاألرضيةالمناسبةلظهورهQ،وال

.Qأقلمنانّاأدّيناتكاليفناووظائفناتجاهه
العقلي البرهاني الدليل عرفنا قد دمنا وما
كّل فعلى العملي، اإللتزام وج��وب على وال��روائ��ي
رسوله وتجاه ربّ��ه تجاه بوظائفه العمل منّا واح��د

.Kوتجاهأهلبيتالرسول

ال��ظ��ه��������ور, ع��الئ��م م��ع��رف��ة أه��م��ي��ة تقتضي
اإلم��ام بمعرفة تقضي التي معرفتها وج��وب ب��ل
المّكلف مهمة ض��م��ن س��ي��ك��ون ذل���ك أن إذ Q؛
Qالمهدي اإلم��ام حركة إلى باالنضمام الطالب
ومناصرته,وهذايتطلبسعيالجميعإلىمعرفة
مالمحيومالظهور,فباإلضافةإلىمجهوليّةذلك
اليومفإنحاالتاإلرهاصالمتواليةستشاركُفي
الذي العصيب الظرف ذل��ك أهمية عن الكشف
سيكونالمكّلففيهبينحالتين،بينحالةالهداية
واإلرشادألتباعالحقالمتمثلفيعليQّونهجه,
يعبّر ما وهو ورم��وزه, الضالل أتباع وبيندعاوى
)الصيحة(، ب��� وال��ف��ت��ن ال��م��الح��م لغة ف��ي عنها
إلى تدعو حقيقية صيحة تحقق إل��ى فباإلضافة
منهجالحق,فإنهناكصيحةمخالفةتدويفي
خاللها من وتغير المواقف بها لتزلزل األرج���اء
عاش قد اإلنسان ن يكو حينما وذلك القرارات,
فيخضممتاهاتٍفكريةٍتفرضعليهحاالتالتردد
التي الالمباالة حاالت األقل على أو والتشكيك,
يواجهها التي المادية األشتغاالت ظ��روف تمليها

اإلنسانعندذلك.

ك��������م��������ا
ح������االت أن
اخ��������ت��������الط
الحقبالباطل
تسعى ال���ت���ي
بعض إل��ي��ه��ا
ال��������دوائ��������ر
ال���س���ي���اس���ي���ة
ال���م���ت���ل���ب���س���ة
ب�������ل�������ب�������اس

منحى انتهاج إل��ى الساعية الدينية أو ال��دي��ن,
عميق ف����جَّ بشكل بالدين السياسة يقحم سياسي
يؤديبالرؤيةالسليمةإلىإحباطاتخطيرةتسبب
خضمّ في الصحيحة القرارات اتخاذ عن العجز
والمبادئ, القيم معه تضطرب فكري معترك
المنتظر معرفة بأهمية اإلنسان يشعر ذلك عند
ال ولكن إليه, االنضمام إل��ى ويسعى الموعود,
يتحققإالّبعدمعرفةعالئمظهورهليطمئنإلىأن

الذيظهرهوذلكالموعود،وليسغيره.

تمهيدنا
فاز ال�سائرون

يس����عىاإلنس����انب����كلم����اأوتيم����نطاقة
وامكان����اتالنيس����خرهاقربام����نملهمه،ربا
كانأوعبدا,والمؤمن����ونتدعمهموتوظفلهم
الرواياتالش����ريفةمخزونافكري����اينظمعملية
اس����تثماراالمكاناتوتس����خيرالطاق����اتباتجاه
يؤمّنلهمالبع����دالماديوالمعن����ويفيحياتهم

الدنياواالخرى.
وقدضمنتالش����ريعةالمقدس����ةلمنيسير
وفقتنظيمهاوتسخيرهاللطاقاتالبشريةجملة
م����نالضمان����اتالكبرىعلىراس����هاأنيس����عد
االنس����انفيالدنياويفوزفياآلخرة,ومنبين
ماقدمتهالش����ريعةالمقدس����ةمنأس����ستنظم
مخزوناتاإلنس����انعمليةاالرتب����اطوالرقيفي
ه����ذااالرتب����اط،فال����ذييرتبطباهللس����بحانه
وتعال����ىمنخاللالص����الة،ويس����تثمرطاقاته
وامكانات����هألجله����اس����يجدمنهاطريقاميس����را
للوص����ول،واليقتص����رهذاالطري����قعلىمرتبة
واحدةبلس����يجدانلهامرات����بكلمااعطىلها
مزيدام����نطاقتهوامكاناته،فهيليس����ترتبة
واحدةيحص����لعليه����اوتنتهيالمس����ألة،وهذا

أجملمافيالشريعةالمقدسة.
ومااعدتهالش����ريعةللمؤمني����نبهايختلف
م����نبي����نكون����هزماني����اًأومكاني����اًأوأنّ����هيجمع
االمري����نمع����ا,فالح����جينظ����مطاقةاالنس����ان
الستثمارهاوهوزمانيومكاني،وشهررمضان
كذلكإالانهزمانيوهكذابقيةالشؤونالعبادية
أوغيره����االت����يس����عتم����نخالله����االش����ريعة
المقدسةانتوجداالنس����انالصالحالقادرعلى

انينظمشؤونالدنياويكسباآلخرة.
فتحته����ا الت����ي النواف����ذ تل����ك بي����ن وم����ن
الشريعةالمقدسة،مش����رعةاالرتباطبالذوات
المعصومةوبذلالطاقاتالب����ارزةوالكامنةفي

سبيلهذااالرتباط.
واليومنش����هداحياءلش����عيرةلواس����تثمرت
فيه����االطاق����اتبش����كلأوبآخرفإنهاس����ترتقي
باالفرادالذينيتلبس����ونبهاالىمراتبعليافي

سلمالكمال.
وليس����تهذهالشعيرةالمقدس����ةإالالسير
علىاالقداملبلوغمرقدس����يدالشهداءQ,إذ
انهذاالزمانالخاصوالمكانالخاصانقلبت
فيهالموازيناجتماعيا،بلوحتىتلكالروايات
الت����يوصلتإلىالمؤمنينتؤكدهذااالنقالب,
ففيالبعداالجتماعيتجدالناسغيرالناس،
تجدالكرمالمنقطعالنظي����ر،والخلقالرفيع،
والبذللكلشيء،واالنقطاععنالدنيا،فتجد
كلصفةنبيلةأرادتالشريعةالمقدسةايجادها
منخاللالصالةأوالصيامأوغيرها،تجدان

الحسينQقداوجدهافينفوسسائريه.
وتجدانالش����ريعةالمقدسةقدنصتعلى
انالس����ائرينفيهذاال����دربيصلونالىمرتبة
أنالمالئكةاليسجلونمايصدرمنهممنشر،
بليس����جلونالخيرفقط،فعنالصادقQ:)إن
م����نأتاهوكلاهللبهملكي����نيكتبانمايخرجمن
في����هم����نخيرواليكتب����انمايخرجم����نفيهمن
شر(وأنالضماناتالتيقدمتهاالشريعةلسائر
ه����ذاالدرب_واقلهاأناليرىالنار_تؤكدعلى

هذااالنقالبوهذهالثورة.
ولكنه����ذهالثورةوهذااالنق����الباليمكن
انيك����ونكماغيرهمنالعباداتإالّأنيكونولي
االم����رحاضراًفيها،وقدوته����اوراعيها،فالبد
للس����ائرينم����نانيلتفت����واالىانكلم����ايريدون
الحصولعليهوكلمايؤسس����ونلهوكلمايبذلونه
م����نطاق����اتوامكان����اتاليمك����نانيص����بفي
مصب����هالصحيحإالّبانيلحظ����واالىجنبذلك
انهذامقدمبواس����طةامامالعصروانهالينفذ
واليجريماؤهإالّاذاصببينيديولياألمر،
وتلقاهبالقبول،وسيتلقاهإذاالتفتنابالشك.

فالب����داننلتفتال����ىأنمانبتغيالحصول
عليهانقالبفيذواتنا،وانتصبحهذهالذوات
قريبةم����نمراتبالعصمة،إذاكدتالنصوص
الش����ريفةعلىانهاليسجلفيهذاالطريقعلى
السائرينش����رواليكتبإالالخير,انذلككله
الب����دانيك����ونمقرون����ابالطاع����ةالمطلقةلولي
األم����روصاح����بالزم����انQ،فالص����الةعل����ى
النب����يNوآل����هKالتيينبغيانتك����ونقريننا
االولفيس����يرناالملكوتيهذا،ينبغيانتقرن
بتعجي����للفرجموالن����اQوالصدق����ةوالبروحب
الخي����روقضاءالحوائج،كلذل����ك_فضاًلعن
العب����اداتالواجب����ة_يجباننلتف����تأنهانوافذ
أريدبهاالوص����ولإلىمرتبةمنالطاعةلإلمام
Qنصي����رمعهامقبولينلديه،فإذاقبلناعنده
Qُقبلن����اعنداهللس����بحانهوتعال����ى,وهذاهو
الفوزالذييتمنىكلس����ائرأنيحظىبهويرجع
إل����ىمحل����ه،وقداطمأنتنفس����هب����انحالهقد
تغي����رنحوالخي����روانهق����دغفرتل����همقترفاته
الس����ابقةوس����يتجنبتل����كالش����روربفض����لهذا
السيرفيالمستقبل،وانكلهذهالعمليةوهذه
الحالةالتيمربه����اانماكانتكذلكبفعلقربه
مناإلمامQواس����تحضارهلوج����وده،واالّدون
ذلكفهيبالش����كالتعدوكونهاحركةكس����ائر
الحركاتوس����يراكسائرمسيرنا،إنلميؤخرنا
فاليقدمنا.رئي�س التحرير

الإمام املهديQ والطاقة الأ�سمائية

عنه )عجل اهلل فرجه ال�سريف(:
اللهم احجبني عن عيون اأعدائي واجمع بيني وبني 

اأوليائي واجنزيل ما وعدتني واحفظني يف غيبتي اإىل اأن 
تاأذن يل يف ظهوري.
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تاريخية وأص���ول ج��ذور ل��ه فكر المهدوي الفكر
علمية وم��ص��ادر كثيرة مؤلفات وه��ن��اك ال��ق��دم منذ
والن الموضوع بحثتفيهذا واقالممختلفة متعددة
الفكرالمهدويوالقضيةالمهدويةتهمالبشريةوتهم
مستقبلاإلنسانيةفوجباننتعرضلهذاالموضوعمن
التحديات أبرز على الضوء ونسلط علمية نظر وجهة

التيتواجههذاالفكر.
في ما حد ال��ى سطحية تكون تكاد نظرة هناك
أن يحاول من هناك أن إذ المهدوي، الفكر دراس��ة
أو معيّن بدين أو معينة بفرقة خاصا المهدي يجعل
بفكرمعيّن،معأنفكرةالخالصوفكرةالنجاةفكرة
وغني طويل، وق��ت منذ العالم أدبيات في منتشرة
تحدثت قد برمتها السماوية األديان أّن التعريف عن

وأسهبتفيإيضاحهذاالموضوع.
كأكثر المهدوية والعقيدة المهدوية الفكرة إن
تمتلك التي العقائد إّنجميع بل العقائداإلسالمية،

أص���ال���ةوج�����ذوراً
تنجو ل��م راس��خ��ة
م�����نال���ت���ح���ري���ف
وال���ت���ط���اولس���واء
الجانب ف��ي ك���ان
الجانب أو العلمي
أو اإلع�������الم�������ي
العملي ال��ج��ان��ب
ومن والتطبيقي،
طالت التي األمور

العقيدة ه��ذه تحجيم م��وض��وع ه��و المهدوية الفكرة
والفكرةفيطائفةخاصةوهمالشيعةاالثناعشرية،
معانالفكرةالمهدويةانبعاثهااألوليإنماهوانبعاث
عقالنيكماهوشأناإليمانباهللسبحانهوتعالىكما
أو فئة أو بمذهب باهلل اإليمان أننخصص يمكن لم

دينخاص.

الق�سية املهدوية عقالئية

انتظار الفـــــــــــــــرج

اأهمية عالئم الظهــور

)وََاهْبَْط���تَعَلَيِْه���مْمَالئَِكتَ���كَوََكرَّمْتَهُ���مِْبوَحِْيكَ،
وَرََفدْتَهُمِْبعِْلمِكَ(.

مازالالحديثمتواصالبش���رحمقاطعمنفقرات
هذاالدع���اءالمب���اركالمترتبةعلىقضيةالمش���ارطة
بيناهللس���بحانهوأهلالبي���تK،وماترتبعلىهذه
المشارطةمنآثارمنقبلاهللسبحانهوبمقتضىعلمه
بوفاءأهلالبيتKبمش���ارطتهممع���هتعالى،واآلثار
ال���ذينقفعليهاف���يه���ذاالمقطع)إهب���اطالمالئكة

والتكريمبالوحيوالرفدبالعلم(فنقول:
إّناهللس���بحانهوتعالىبع���دأنعلممنأهلالبيت
Kوفاءه���ملهبالزهدف���يجميعدرجاته���ذهالدنيا
كرّمه���مب���أنجعلهمأه���لبيتالوحي،وجع���لمحالهم
مهبطاًلجمي���عالمالئكة،وهناإش���ارةإلىذلكالعالم

المق���دسالعال���مالعل���وي،وه���ذاالعال���ماليمك���نأن
َأْنتُرَْف���عَوَيُْذَكرَ ين���زلمافي���هإال)ف���يبُيُ���وتٍَأذَِناهللَُّ
فيهَااسْ���مُهُ(وهذاالتكريماإللهيف���يجعلأهلالبيت
Kمح���اًلللتنزلالس���ماويومحاًلللتمثي���لاإللهيفي
األرض_فهمكعبةالدّينفياألرضالتيينبغيأنيحج
الناسإليهاالنّهمبيتالدينعلىوجههذهالبس���يطة،
لبيانالتعاليماإللهي���ة_وقدوردتكثيرمناألخبارفي
الحديثعنه،حتىبوّبصاحب)الكافي(بابافيدخول
المالئكةبيوتأهلالبيتKوإنهاتطأبسطهموتأتيهم
Kباألخب���ار،وفيهانهميقذفونف���يقلوبأهلالبيت
وينقرونفيأس���ماعهموعندهمالجفروالمصحف،بل

وأنهيأتيهممنهوأعظممنجبرائيل.

�سرح دعــــــاء الندبة
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إّنمنالمسائلالمهمةلدىجميعالمسلمينعلىاختالفمذاهبهم،هيأنيكوناإلنسانعارفاً
إلمامزمانه،فقدوردعنرسولاهللN:)منماتولميعرفامامزمانهماتميتةجاهلية(.

وق���درويه���ذاالحديثبع���دةروايات،منه���اماوردعنعثم���انبنمحمدالعم���ريJأنهقال:
)سمعتأبييقول:سئلأبومحمدالحسنبنعليQوأناعندهعنالخبرالذيرويعنآبائهK)إن
األرضالتخلومنحجةاهللعلىخلقهإلىيومالقيامة،وإّنمنماتولميعرفإمامزمانهماتميتة
جاهلية(،فقالQ:)إنهذاحقكماأنالنهارحق،فقيلله:ياابنرس���ولاهللفمنالحجةواإلمام
بع���دك؟قالQابنيمحمدهواإلماموالحجةبعدي،منم���اتولميعرفهماتميتةجاهلية،أماأّن
لهغيبةيحارفيهاالجاهلونويهلكفيهاالمبطلون،ويكذبفيهاالوقاتون،ثميخرجوكأنيانظرإلى

اإلعالمالبيض،تخفقفوقرأسهبنجفالكوفة(.
إنمس���ألةمعرفةاإلماممنالمس���ائلالمهمة،فاإلنس���انالذياليعرفإمامزمانهمعرّضالن
يم���وتميتةجاهلي���ة،ونحنأتباعأه���لالبيتKنرتبطبأئم���ةأهلالبي���تKونعتبرهمحججاهلل
س���بحانهوتعالىعلينا،وهمالدعاةاليهواالدالءعليه،والسببالمتصلبينالسماءواالرض،نتولى
آخرهمبمانتولىبهأولهم،وندينهللس���بحانهوتعالىبهذهالعقيدةلماصحعندنامناألدلةالعقلية

والنقليةبامامتهمKأجمعين.
،Qف���إنالبيع���ةالتيفيأعناقناهيإلمامزمانناس���يدناوموالناالحجةبنالحس���نالعس���كري
وبالتال���يفم���نالمفترضأنتكونهناكعالقةبينالمأموموإمام���ه،إذاليمكنأننتصورأناإلمام
_وهوأهمش���يءفيحياةاإلنس���ان_التكونلهمنالناحيةالعمليةوالواقعيةأيةأهميةعنداإلنسان،
فاإلم���امم���نالناحي���ةالنظريةمقدمعل���ىالنفسواألهلوالولدوكلش���يء،ولكنعندم���انرجعالى
واقعنافقدالنجدأناإلمامQيشكلجزءاًمهماًمنأوقاتنااليومية.فعليناأننطرحعلىأنفسناهذا

التساؤل:كيفنبنيالعالقةالسليمةمعاإلمامQ؟
هن���اكمجموعةمنالوس���ائلوالطرقلبن���اءالعالقةمعاإلمامالحجةQ.فه���ذهالعالقةالبدّأن
تتناس���بمعمق���اماإلمامQمنجهة،ومعبركات���هومانعيشبهمنمننهQم���نجهةأخرى،ومن

هذهالوسائل:

درا�سة اآثار االمامQ وما يتعلق به:
اناإلمامQهواإلمامالحيالواجباإلتباعوالذينرتبطبهببيعةلهفيرقابنا،وحينئذ -
البدمنتعويضعمليةعدماللقاءبهوالتش���رفبخدمته،بدراس���ةاألم���ورالمتعلقةبهQكافة،من
حي���ثحيات���ه،وصفاته،وتاري���خغيبته،وتاريخالغيب���ةالصغرىوماجرىفيهام���نأحداثواتصال
معاإلمامQبواس���طةس���فرائه،ومنالمهمجداًايضادراس���ةالرواياتالواردةفيمايتعلقبالغيبة
الكب���رى،ومايجريفيه���امنعالماتالظهورلهQ،فإنهذهالدراس���ةلهاأثره���االكبيرفيحياة

اإلنسانالمؤمنوعالقتهباإلمامصاحباألمرQمنحيثمجموعةمناألمور،منها:
زي���ادةالمعرف���ةباإلم���امQ،التيله���اأثره���االكبيرفيس���المةالعقيدةوزي���ادةاألجر -
والثواب،وعظمالمقامعنداهللس���بحانهوتعالى،فاإليمانباإلمامةمنالمس���ائلالعقائديةالمهمة
جدًا،وبالتاليكلماازدادالتعمقفيالمسائلالعقائديةوترسختالقضيةالعقائديةفينفساإلنسان

.Qالمؤمن،كلماكانذلكادعىلزيادةاألجروالثوابوعمقالمعرفةبه
فالمعرفةالمطلوبةبإمامالزمانQوالتيتعدمناألمورالواجبةلهاعدةمراتب،فكلماازدادت

هذهالمعرفةزادإيماناإلنسان،وكلماقلتكانذلكسبباًمؤثراًعلىالحالةاإليمانيةله.
اإلحس���اسبحياةاإلمامQوتلم���سآثاروبركاتحياتهQوتأثيرهاف���يحياتنا،فعندما -
يع���رفاإلنس���انأناإلماميعي���شفيمابينن���ا،وأنأعمالناتعرضعلي���ه،وأنلهتأثي���راتكثيرةفي
حياتن���ا،وانهأحدأهمعوام���لالبركة،بلأنالكونوترابطهوالمحافظةعليهإنماهوبس���ببوجوده
الش���ريف،فكلماعرفاإلنسانذلككلماتفاعلمعقضيةاإلمامQ،علىأنهاقضيةيعيشهايوميا،

الأنهامجردفكرةسوفتحدثفيمستقبلاأليام.
فيدراس���ةالرواياتال���واردةفيمايتعلقباإلمامالحجةQيجداإلنس���انالمؤمنمنهجاً -
حياتياًكامالله،وذلكمنخاللدراس���ةفترةالغيبةالصغرىوالغيبةالكبرى،وماجرىفيهماعلى
ش���يعةآلالبيتK،وكيفيةتدخلاإلمامQفيحلالكثيرمناإلش���كاالتالقائمة،ودفعالمس���يرة
ببركةوجودهالش���ريف،فكلذلكيعطيلإلنس���انمنهجاًفيحياته،وكيفيمكنأنيتحركويتفاعل

.Qمعاألحداثفيزمنغيبته
ولعلالتوقيعالشريفالصادرعنهQإلىالشيخالمفيدJ:)نحنوانكنانائين)ثاوين(بمكاننا

النائيعنمس���اكنالظالمينحسبالذيأراناهاهللسبحانه
وتعال���ىلنامنالص���الح،ولش���يعتناالمؤمنينف���يذلكما
دامتدولةالدنياللفاس���قين،فإنانحي���طعلماًبانبائكموال
يعزبعناش���يءمنأخبارك���م...انّاغيرمهملينلمراعاتكم
والناس���ينلذكركمولوالذلكلن���زلبكمالألواءواصطلمكم

األعداء...(.
عندماينظراإلنس���انإلىالدنياومايجريفيها -
م���نغلبةالكف���روضعفالمس���لمينوهوانه���م،يعيشحالة
اليأسوالقنوطوالحيرةفيطريقةالعملللنهوضبهذهاألمة
وإرج���اعمجدهاالغابر،ولكن���هعندمايرجعإل���ىالروايات
الواردةبش���أناإلم���امالحجةQيجداألم���ل،ويجدالضوء
فينهايةالنفقالمظلم،وهكذايعيشاإلنسانالمواليألهل

البيتKحالةاألملالذييضفيالس���عادةعلىحياته،وماأقس���ىالحياةمنغيرهذااألمل؛لذلك
نالحظأنش���يعةآلالبيتKطيلةمس���يرتهمالممتدةخاللالخمسةعش���رقرناًالماضيةتحملواما

اليستطيعغيرهمتحمله؛باعتبارأنهميعيشونالمستقبلويعيشوناألمل.
رفعمس���توىالوالءم���نخاللزيادةالم���ودةلإلمامQ،فنحننعل���مأناإليمانهوحالة -

.Kالحبوالبغضكماعبرعنذلكأئمةأهلالبيت
:Qعنالحبوالبغضأمناإليمانهو؟فقالQفعنفضيلبنيس���ارقال:)س���ألتأباعبداهلل
وه���لاإليمانإالّالح���بوالبغض(.والمحبةالحقيقةهيالتيتنبعمنالمعرفة،فكلماازداداإلنس���ان
معرف���ةباإلم���امQازدادحباًل���ه،والحبيعنيالطاعةوال���والءواإلنقيادواألتب���اع،وكلمافيهرضاً

.Qللمحبوب
وهناكالعش���راتم���نالكتبوالمؤلفاتحولاإلم���امالمهديQيمكنالرجوعإليهاواإلس���تفادة

منها.

لق���دباتواضحاًاليومأنالفكرمهماكانقوياًوذاأس���سمتينةفإنهلوحده
لي���سكافي���اًلتغييرس���لوكالناس،مال���مترافقذلكالفكرظ���روفموضوعية

مناسبةتحملالناسعلىترجمةذلكالفكرإلىسلوكعمليوواقعمعاش.
وهذااليعنياالس���تغناءعنالفكر،الذييؤسسلتغييرالسلوك،كال،بل
يعن���يأنتغييرالس���لوكحقيقةمركب���ةمنبعدنظرييمثل���هالفكر،وبعدعملي
تمثلهتلكالظروفالموضوعية،ولذلكنجدأناإلس���المعندماجعلتشريعاته
الت���يتمثلفكرهبنحوع���ام،جعلإلىجانبه���اإجراءاتعمليةمناس���بةلتحمل

الناسعلىالتزامالسلوكالمناسبلكلتشريع.
م���نهنانج���دأنالنبياألكرمNإل���ىجانبقولهN)قول���واالإلهإالاهلل

تفلحوا(يقول)أمرتأناقاتلالناسحتىيشهدواأنالإلهإالاهلل(.
والظه���ورالمقدسيخضعلهذهالحقيقة،حقيقةأنهيومتغييرس���لوكيقوم
عل���ىفكرمتين،فإذاتهيأتالظروفالموضوعيةالمناس���بة)ممايصطلحعليه
Qبش���روطالظهور(لمنس���تبعدآن���ذاكص���دوراإلذناإللهيلإلم���امالمهدي

بالقيامبتلكاإلجراءاتالعمليةلتغييرالسلوك.
ومنهنايتبين:

أوالً:انم���نأه���مواجب���اتزمنالغيبةه���والعملعلىإرس���اءقواعدالفكر
اإلسالميعموماًوالمهدويخصوصاًفينفوسالناس،فإنذلكمنالمقدمات

المهمةجداًومنمتمماتشرائطالظهور.
ثانيًا:وألجلذلكالبدمناستحداثطرق_التخرجعناإلطاراإلسالمي

الع���ام_لنش���رذل���كالفك���روتعميمهعلى
ربوعالكرةاألرضية.فينبغيمواكبةالطرق
الحديث���ةلنش���رالفكروع���دمالجمودعلى
الطرقالكالسيكيةالتيصارمداهاأقصر

منرميةصبي.
ثالث���ًا:وق���دنفه���مم���نه���ذاأنأحد
األس���بابالتيأدتإلىتأخيريومالظهور
KوبقيةاألئمةNعنزمنالنبياألكرم
راجعإلىعدماكتمالالفكرالمطلوبليوم
الظه���ور،فالنقصليسفيالمعصومين،

إنم���اه���وفيالناس)أوكمايقولونفيالفلس���فةليسفيالفاع���لبلفيالقابل(
حيثلميكتملفكرهملتحمّلمسؤوليةيومالظهور.

ولعلهمناألسبابالتيأدتإلىتأخيريومالظهورإلىيومالناسهذا.
رابعًا:وس���يتضحلنامنذلكأيضاًضرورةاإلجراءاتالعمليةالتيس���يقوم
بهااإلمامالمهديQمماحكتهالرواياتالش���ريفة،خصوصاًمايتعلقبتصفية
العناصرالمنحرفةفيالمجتمعوإزاحتهمتماماًعنطريقالتكامل،فإنمجرد
الفك���ر_كماتق���دم_اليكفيلتغييرالس���لوكمال���متصاحبهإج���راءاتعملية

مناسبة.

:Hا�سمه ون�سبه
هوالش���يخمحمّدباقربنالشيخمحمّدتقيالمجلسي،وينتهي
نسبهإلىأحمدبنعبداهللالمعروفب�)الحافظأبونعيم(،صاحب

كتاب)حليةاألولياءفيطبقاتاألصفياء(.
ولدالشيخالمجلسيعام1037ه�.فيمدينةأصفهان.

:Hمن اأ�ساتذته
درسHالش���يخالمجلس���يعلىيدالعلماءاألع���المفيزمنه،

منهم:
-أبوه،الشيخمحمّدتقيالمجلسي.

-الشيخمحمّدبنالحسنالحرّالعاملي.
-المالمحمّدصالحالمازندراني.
-الشيخفخرالدينالطريحي.

:Hتالمذته
تتلمذعليهHالكثيرمنالعلماءاألجالءنذكرمنهم:

-السيّدنعمةاهللالجزائري.
-أبوالحسنالفتونيالعاملي.
-الشيخمحمّدحسينالنوري.

-السيّدمحمّدصادقالمازندراني.
-الشيخسليمانالماحوزي،المعروفبالمحّققالبحراني.

:Hمن موؤلفاته
تركالش���يخالمجلس���يHثروةكبي���رةمماينتفعبهالدارس���ون

والمستفيدون،ومنتلكالمؤلفات:
.Kبحاراألنوار،الجامعةلدررأخباراألئمّةاألطهار-

.Nمرآةالعقولفيشرحأخبارآلالرسول-
-مالذاألخيارفيفهمتهذيباألخبار.
-الفوائدالطريفةفيشرحالصحيفة.
-حواشيمتفرّقةعلىالكتباألربعة.

وغيرهاالكثير.
:Hمن �سفاته واأخالقه

أوّالً:ذكرههلل:
كانمحافظاًعلىجميعأوقاته،موّظفاًتلكاألوقاتفيس���بيل
وعال،وقد اهللوإع���الءكلمته،وكانلس���انهدائماًيلهجبذك���رهجلَّ
نقلعنهالسيّدنعمةاهللالجزائريحيثقال:رافقتهسنينطويلة،
وكانمعيليلنهار،وخاللهذهالمدّةالطويلةكانشديدالحذرفي

أعمالهالمباحة،فكيفيمكنأنيُتصوَّرمنهالمكروه؟!
ثانيًا:التزامهباألمربالمعروفوالنهيعنالمنكر:

انتش���رتفيزمانهHآراءوأه���واءالصوفيةف���يأنحاءإيران،
فل���ميتحمَّلمش���اهدةتل���كاالنحرافات،فأخذيكش���فهاللناسعن
طري���قالخطب،والكلم���ات،وتأليفالكتب،الت���يتفضحمثلهذه

االنحرافات،وتوضيحالنهجالصحيحلإلسالم.
وعندم���اكانالش���يخالمجلس���يHرئيس���اًل���دارالس���لطنةف���ي
أصفهانأيّامحكمالدولةالصفوية،انتش���رتكذلكبعضالمفاسد
األخالقية،وكانعلىرأستلكالمفاس���دش���ربالخمور،وبفضل
حنكتهفيإدارةاأُلموراس���تطاعأنيقنعالس���لطانحس���ينالصفوي
بإص���دارأمريقضيبمن���عتعاطيالخمور،ومعاقب���ةُكّلمنيخالف

ذلك.
ثالثًا:مساعدتهللفقراءوالمحتاجين:

كانHيسعىدائماًلرفعاحتياجاتالمؤمنينالفقراء،والدفاع

عنحقوقه���مالمغتصبةمنقبلالظالمين،ويس���عىبش���تّىالطرق
لدفعالظل���معنهم،وكانيحاولإيصالأخبارالمحتاجينوالفقراء
إلىأس���ماعوُالةاألمر،لك���ييقوموابتحمّلمس���ؤولياتهمتجاههم.
،Kوم���نمميّزاتهاأُلخ���رىمحافظتهعلىسُ���نناألئمّ���ةاألطهار

وكذلكالجاللوالوقارالذيكانيحمله.
منخدماتهHللمذهبالجعفري:

-تدريسكتبالحديث،وحّلمبهماتتلكالكتب.
-إقامةصالةالجماعةوالجمعة،واالهتمامببناءالمساجد.
-إجابتهعناستفس���اراتالناس،وحلمش���كالتهمعنطريق

مخاطبتهمباللغةالسلسةالتييفهمونها.
-قيام���هبإيض���احم���اصعبمنالكت���باألربع���ةالمعتمدةعند
الش���يعةاإلمامي���ة،له���ذانج���دهقدكت���بش���رحاًلكتاب���ي)الكافي

والتهذيب(.
-ترجمتهونش���رهعلومأهلالبيتKباللغةالفارس���يةلتوسيع
���العالمس���لمينالش���يعةفيإي���ران،س���يَّماأنأكث���رالكتبالتي اطِّ

تتحدّثعنفكرالشيعةومعتقداتهممكتوبةباللغةالعربية.
-اتخ���اذهمنالمعابدوالمقاهيوماش���ابههامجالسللوعظ،
واألمربالمعروفوالنهيعنالمنكر،باعتبارهامناألماكنالعامّة

لتجمُّعالناسآنذاك.
:Hمن اأقوال العلماء فيه

-قالالش���يخيوس���فالبحرانيف���يلؤلؤةالبحري���ن:)العاّلمة
الفهّام���ة،غ���وَّاصبحاراألن���وار،ومس���تخرجآللياألخب���اروكنوز
اآلث���ار،الذيل���ميوجدلهفيعص���ره،والقبلهوالبع���دهقرينفي
ترويجالدين،وإحياءشريعةسيّدالمرسلين،بالتصنيفوالتأليف،
واألمروالنه���ي،وقمعالمعتدينوالمخالفينمنأهلاألهواءوالبدع

والمعاندين...(.
-ق���الالش���يخمحمّ���داألردبيل���يفيجامعال���رواة:)ُأس���تاذنا
وش���يخناوش���يخاإلس���الموالمس���لمين،خاتمالمجتهدين،اإلمام
العاّلم���ة،المحّق���قالمدّق���ق،جليلالق���در،عظيمالش���أن،رفيع
المنزل���ة،وحي���دعص���ره،فريدده���ره،ثقة،ثبت،عي���ن،كثير

العلم،جيّدالتصانيف...(.
-ق���الالش���يخالحرالعامليف���يأملاآلمل:)عال���م،فاضل،
ماه���ر،محّقق،مدّقق،عاّلمة،فهّامة،فقيه،متكّلم،محدّث،
ثق���ةثق���ة،جام���عللمحاس���نوالفضائ���ل،جلي���لالق���در،عظي���م

الشأن...(.
:Hوفاته

توّفيالشيخالمجلسيGفيالسابعوالعشرينمنشهررمضان
1111ه�،ودفنبالجامعالعتيقبمدينةأصفهانفيإيران.

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

دراسات 2

مة ال�سيخ  العالاّ
Hمحمد باقر المجل�سي هائنا

 فق
هيئة التحريرمن

Qو�ســــــــــــائل بناء عالقتنا بالإمام املهدي

التغيري وليد الفكر

السيد علي الحكيم

الشيخ حسين االسدي

السيّد محمّد القبانجي

وأق��وال الشيعة عقائد بأصول له دراي��ة ال ممَّن البعض يفهم قد
علمائهمأنَّعنوانالغيبةيقصدمنهاالبتعادالمكانيواالنعزالالتامّعن

الواقعوعناحتياجاتاألمّةومتطلّباتها.
وبمراجعةبسيطةللعقيدةالحّقةنفهمأنَّالغيبةيرادمنهامايقابل
الظهوروليسمايقابلالحضور،إذنفاإلمامQمعكونهغائباًإالَّأنَّه
ينافي ال وبما اإلمكان، بحسب أمورها يدبّر األمّ��ة أوس��اط في حاضر
في هو فليس هويَّته، عن والكشف الظالمين أيدي في والوقوع الغيبة
معزلعنهااليهمّهمصيرهاواليؤلمهمصابها،وكيفذاوهوالقائل:
)إنّاغيرمهملينلمراعاتكم،والناسينلذكركم،ولوالذلكلنزلبكم

الألواءأواصطلمكماألعداء(.
وبهذهالرؤيةالصحيحةعنالغيبةوأبعادهايندفعإشكالالبعضعن
الفائدةمنوجودهQإذاكانغائباً_معغضّالنظرعنالفوائدالكونية

والذاتيةلوجودهالمقدَّس_.
العملالسرّيوالتدبيرالخفي التنظيرألسس والنريدالخوضفي
ذلك عن تحدَّث فقد الغيبة، ح��ال في Qل��إلم��ام ال��دؤوب��ة والحركة
األعالم،ومنهمسماحةالشيخالسندفيأكثرمنكتابلهفيالعقيدة
المهدويةحيثبيَّنوبصورةجليّةدورالحكوماتالخفيةفيالتأثيرعلى
مجرياتاألحداثالظاهرية،وأوضحأنَّالحكوماتالسرّيةكلَّماكانت
متكتّمةوخفيةأكثرفهيعالمةعلىقوَّتهاومتانتها،بخالفالحكومات
الظاهريةفإنَّهاتكونمكشوفةاألوراقلألعداءواألصدقاء،وهذامضرّ

بقوَّتهاوصالبتها.
مانريدههناوالذييدلُّعليهالعنوانهوإعطاءنماذجوصورلهذه
النقاط نضع لكي الغيبة عصر في المهدوي والتدبير الخفية الحركة
علىالحروف،واليكونالبحثمجرَّدتنظيريحومفيعالمالمفاهيم
والفكر،ونرّكزعلىتدبيرهلنجاةاألمّةوحفظهاوإالَّفهناكالكثيرمن
التحرّكاتواألنشطةعلىمستوىاألفرادأعرضناعنهاروماًلالختصار.
،Qمحمّد بن علي عن الكافي في الكليني روى األوّل: النموذج
أشهر، بعد كان فلمَّا والحير. قريش مقابر زيارة عن نهي خرج قال:
لهم: وقل والبرسيين الفرات بني الق له: فقال الباقطائي الوزير دعا
اليزوروامقابرقريش،فقدأمرالخليفةأنيتفقَّدكّلمنزارفيقبض

عليه.
بعدَّةأشهر_كما الواضحهناأنَّاإلم��امQاستبقاألح��داث ومن
لطفاً _ف��ح��ذَّرشيعته أخ��رى رواي��ة في كما بشهر أو ال��رواي��ة ه��ذه في
وتعرّضهم الجور سالطين مخالب في ال��وق��وع من عليهم ورأف���ًة بهم

السلطان إنَّ حيث لالضطهاد_،
أص��در )المقتدر( آن���ذاك الحاكم
من ك��ّل على القبض بإلقاء أم���راً
والكاظمين الحسيني الحائر يزور
Lوال��م��ع��بَّ��رع��ن��هف���يال���رواي���ة
والذيكشفعن )مقابرقريش(،
هذااألمورالصادرهووزيرالخليفة
أبوالحسنعليبنالفراتالمتوّفى
هذه لهم فأوصل )312ه����(، سنة
)الباقطائي( طريق عن المعلومة
ألنَّهمكانوايتشيَّعونوهممنعائلة

الوزيرفخافعليهملذلك.
الحسن بن الحسين عن الكافي في الكليني روى الثاني: النموذج
العلوي،قال:كانرجلمنندماءروزحسني،وآخرمعهفقالله:هو
ذايجبياألموالولهوكالءوسمّواجميعالوكالءفيالنواحيوأنهىذلك
فقال عليهم، بالقبض الوزير فهمَّ الوزير، سليمان بن اهلل عبيد إلى
السلطان:اطلبواأينهذاالرجلفإنَّهذاأمرغليظ،فقالعبيداهللبن
سليمان:نقبضعلىالوكالء،فقالالسلطان:الولكندسّوالهمقوماًال
يعرفونباألموال،فمنَقبضمنهمشيئاًُقبضعليه،قال:فخرجبأن
يتقدَّمإلىجميعالوكالءأناليأخذوامنأحدشيئاًوأنيمتنعوامنذلك
ويتجاهلوااألمر،فاندسَّلمحمّدبنأحمدرجلاليعرفهوخالبهفقال:
معيمالاُريدأناُوصله،فقاللهمحمّد:غلطت،أناالأعرفمنهذا
فهومحمّديتجاهلعليه،وبثواالجواسيسوامتنع شيئًا،فلميزليتلطَّ

الوكالءكلّهملماكانتقدَّمإليهم.
الضياع، من أمَّته Qاإلم��ام أنقذ االستراتيجي التحذير وبهذا
ولوال الوكالء، وبينهامنخاللحفاظهعلى بينه الوصل وحفظحلقة
يمكنها ال كبيرة نكسة إلى الطائفة لتعرَّضت المدروسة الحركة هذه

تجاوزهاوتبقىآثارهاالمدمّرةلسنينطوال.
في ولنا ...( المفيد: للشيخ Qرسالته في جاء الثالث: النموذج
تيسيرحجّهمعلىاالختيارمنهموالوفاقشأنيظهرعلىنظامواتّساق(.
ونحنالنعلمتفاصيلالتحرّكالسرّيالذيقامبهاإلمامQلتنظيم
المسلَّحة، والعصابات الطرق قّطاع من بكثير بليت أن بعد األمّة حجّ
ولكنالشيءاألكيدهوتدخّلهالمباشرQلضبطاألوضاعاألمنيةليكون

حجّالناسآمناًمطمئنّاًسواءعلموابذلكأمجهلوا.

ة يف الغيبة مناذج التدبري املهدوي لالأماّ



المس���جداألقصىه���وواحدمنأكثرالمعالمقدس���يةعند
المسلمين،حيثيعتبرأولىالقبلتين.

والمسجداألقصىهوالمنطقةالمحاطةبالسورالمستطيل
الواقع���ةفيجنوبش���رقمدينةالقدسالمس���ورةوالتيتعرف
بالبلدةالقديمة..ويقعفوقهضبةصغيرةتسمىهضبة)موريا(
وتعتب���رالصخرةه���يأعلىنقطةفيالمس���جدوتق���عفيموقع
القلببالنس���بةللمسجدالش���ريف,وقدكانالمسجداألقصى

يعرفب�)بيتالمقدس(قبلنزولالتسميةالقرآنيةله.
وق���دجاءذكربيتالمقدسفيخارط���ةالظهورالمهدوي

المقدس,ومنذلك:
عنأمي���رالمؤمنينQفيقصةالدجالفيحديث -
طوي���ل:)...ويدخ���لالمهديQبيتالمق���دسويصليبالناس
إماما,فإذاكانيومالجمعةوقدأقيمتالصالة،نزلعيس���ى
إب���نمري���م...صبيحالوجه,أش���بهخل���قاهللعزوجلبأبيكم
 إبراهي���مQ...فيقولالمهديلعيس���ىL:ياإب���نالبتولصلِّ
Qبالن���اس,فيق���وللكأقيم���تالص���الة,فيتق���دمالمهدي

فيصليبالناس,ويصليعيسىخلفهويبايعه...(.
:Nعنأبيسعيد,قال:قالرسولاهلل -

)يخرجرجلمنأهلبيتيويعملبس���نتي...ويعملعلىهذه
األمةسبعسنين,وينزلبيتالمقدس(.

ع���نكعباألحب���ار,قالينزلرجلمنبنيهاش���م -
بيتالمقدس,حرس���هأثناعش���رألفًا,وفيرواي���ةعنهأيضاً
قال:حرس���هس���تةوثالثونألفاًعلىكلطريقلبيتالمقدس,

إثناعشرألفاً.
وعنس���ليمانبنعيس���ىقال:بلغنيأن���هعلىيدي -
المهدييظهرتابوتالس���كينةمنبحيرةطبرية,حتىيحمل،

فيوضعبينيديهببيتالمقدس..(.
وعنأمي���رالمؤمنينQفيتعدادأس���ماءأصحاب -

اإلمامالمهديQقال:)رجاًلمنبيتالمقدس(.

يق���عالتقوي���مف���يطبعتهاألول���ىس���نة1433ه�
_2012مب�)450(صفحةمنالقطعالوزيري,وهو
منتقديمونش���رمرك���زالدراس���اتالتخصصيةفي

Qاإلمامالمهدي
ج���اءالكتابكمايقولفهرس���هوبع���دمقدمةفي

فصلينهما:
المناس���باتواألح���داثالمهدويةبحس���ب .1
والمناس���بات األح���داث وه���و الهجري���ة, األش���هر

المهدويةبحسباأليامواألشهرالهجرية.
أماالفص���لالثان���يفهوذكرالمناس���بات .2
واألحداثالمهدويةبحسبالسنينالهجريةفقط.

ج���اءفيمقدم���ةالتقويموبقلمس���ماحةالس���يد
محم���دالقبانجيمدي���رالمركز,وه���يتتحدثعن

الكتاب:
)وماحاولن���اإيجادهفيهذاالكت���ابهوالتوثيق
الزمن���يللنصالمهدويلكييكونمس���اعداًللباحث
عل���ىترتي���بمعلومات���هوتحلي���لرجاح���ةالمعلوم���ة
النتيج���ة ال���ى للوص���ول توثيقه���ا بع���د المهدوي���ة

المرجوة...(.
ويقولسماحةالسيدعنالتقويمأيضًا:

)إنالكتابوبهذاالنس���قالزمن���يوالذيجمعنا
فيهاكثرمن)250(معلومةمهدويةزمنيةيفتحآفاقاً
رحبةلألخوةاألحبةمنالخطباءوالمبلغين,ويعتبر
م���ادةزاخ���رةبالمعلوم���اتالمهدويةالمرتبةبش���كل

زمني...(.
وق���دتوزعتالمناس���باتالمهدوي���ةالتيذكرها
التقوي���معلىاش���هرالس���نةالهجريةتح���تعناوين
فرعي���ةتمث���لتاريخالي���ومالذيحدثتفيهمناس���بة
منتلكالمناس���باتتتبعهاباق���يماحدثتحتهذا

العنوان.
أماباقيالمناسباتالتيأوردهاالتقويم،فهيملحقةبكلشهر

هجريوتحتعنوان)احداثالشهربدونذكراليوم(.
وهك���ذاه���واألمرم���عمناس���باتكلش���هر،وإنتل���كالتواريخ

والمناسباتمدعمةبرواياتثابتةمحققة.
وم���نالمناس���باتالتيذكرهاالتقويم)فجر15ش���عبان(س���نة

)255ه�(،ومماجاءفيه:قالالش���يخالمفيدHفياالرشاد:)وكان
مولدهQليلةالنصفمنش���عبان،سنةخمسوخمسينومائتين،
Qوأم���هأمولديقاللهانرجس،وكانس���نهعندوف���اةأبيمحمد
خم���سس���نين:آت���اهاهللفيه���االحكمةوفص���لالخط���ابوجعلهآية
للعالمي���ن،وآتاهالحكمةكم���اآتاهايحيىصبيا،وجعل���هإماماًفي

حالالطفولةالظاهرة...(

قراءة يف كتاب 
التقومي املهدوي

ملوؤلفيه ال�سيد حممد القباجني وال�سيخ يا�سر ال�ساحلي. 

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 
بيت املقد�ص )امل�سجد الأق�سى(:هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

جغرافية عصر الظهور

اآثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�سوح على اأن عقيدة النتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت 
اإلى الواقع لت�سع ب�سماتها على الجدران والبلدان

عبدالرسول زين الدين

Qالأ�سئلة الواردة اإىل مركز الدرا�سات التخ�س�سية يف الإمام املهدي

هل �سيقاتل الإمام المهديQ العلماء؟
حيدر

ال�س�ؤال:
ه���لاناالم���امالمهديQيق���فثالثةاي���امعندمدين���ةالنجف
األش���رفويقولونلهارجعياابنرس���ولاهلل،اندي���نجدكبخير،

وبعدهايدخلاإلمامQويقطعرؤوسالعلماء؟
الج�اب:

وردف���ي)بحاراألنوار(ج52ص338ح81ب27فيحديثطويل:
اذاقامالقائمQس���ارالىالكوفةفيخرجمنهابضعةعش���رألفنفس
يدع���ونالبتري���ةKفيقولونله:ارج���عمنحيثجئتف���الحاجةلنا
فيبنيفاطمةفيضعفيهمالس���يفحتىيأتيعلىآخرهم،ثميدخل
الكوف���ةفيقتلبه���اكلمنافقمرتابويهدمقصوره���ا،ويقتلمقاتليها

حتىيرضىاهللعزوجل.
ولي���سفيهذهالروايةوالفيغيره���ااناإلمامالمهديQيقطع
رؤوسالعلم���اء،وهذهالدعوىوامثالهاهيمنلجاجاتأهلالدعاوى
الباطل���ةالذي���نيريدونتقلي���لأوانع���دامثقةالن���اسبعلمائهموقطع
صلتهمبهمحتىيتاحلهمالسيطرةعلىعقولالبسطاءمنالناس.

فينبغ���يالحذرمنمثلهذهالدعاوىوااللتفاتإلىحرمةالترويج
لهاوكش���فاألس���بابالتيتدعوأولئ���كالمروجينإلىنش���رمثلهذه
الترهاتضدالعلماءالذينيمثلونالحصنالواقيللمذهبمنتدليس

المدّلسين...
هذافضاًلعنانأهلالبي���تKهمالذينأمروناباتباعالعلماء
وجعلوهمواس���طةبينناوبينالوصولإليهم،وجعلوهمحججاًعلينا،
ففيالتوقيعالش���ريف)وامّ���االحوادثالواقعةفارجع���وافيهاإلىرواة

حديثنافانهمحجتيعليكمواناحجةاهللعليكم(.
وماوردعناإلمامالعسكريQ:)فأمّامنكانمنالفقهاءصائناً
لنفسهحافظاًلدينهمخالفاًهواهمطيعاًألمرموالهفللعوامانيقلدوه(.

هــل ظهور الإمــام المهديQ متوقــف على زوال 
الخوف من الأعداء وكيف لهQ ان يعرف ذلك؟

قي�س عزم �سيد مراد
ال�س�ؤال:

إذاتعلقظه���وراإلمامالمهديQبزوالخوف���همناعدائهوامنه
منه���مفكيفيعلمذلك،وأيطريقإليهومايضمرأعداؤهأويظهرونه
وهمفيالش���رقوالغربوالبروالبحروالس���بيلل���هإلىمعرفتهمعلى

التحديدوالتفصيل.
الج�اب:

انظه���وراإلم���امQمتعل���قأوالًوبال���ذاتباألمراإلله���ي،البما
ُذك���ر،ولوكانمتعلقاًبماُذكرفالاس���تحالةفيمعرفةاإلمامQبه،
اذيمكن���هQمعرفةذلكباإللهاماإللهي،أوحتىمنخاللالس���لوك
العامالعدائه،اذيمكنانيكونكاشفاًعننسيانهملهوامنهممنه.
،Qوعل���ىكلح���ال،الخوفليسه���والعلةالتام���ةلغيبةاإلمام
نعم،هوجزءعلةلها،وتوجدأس���بابأخرىللغيبةنعرفبعضهاوال

نعرفالبعضاآلخر.
علىانهوردانسببالغيبةمجهوللدنيا،والنعرفهإلىانيظهر
اإلمامالمهديQ،)فعنعبداهللبنالفضلالهاش���ميقال:س���معت
الص���ادقجعفربنمحمدLيقول:انلصاح���بهذااألمرغيبةالبد
منه���ايرت���ابفيهاكلمبطل،فقلت:ولمجعلتف���داك؟قال:ألمٍرلم
يؤذنلنافيكش���فهلكم؟قلت:فماوجهالحكمةفيغيبته؟قال:وجه
الحكم���ةفيغيبتهوج���هالحكمةمنغيباتمنتقدم���همنحججاهلل
تعالىذكره،انوجهالحكمةفيذلكالينكشفاالبعدظهورهQكما
لمينكش���فوجهالحكمةفيماأتاهالخضرQمنخرقالس���فينةوقتل
الغالموإقامةالجدارلموس���ىQإلىوق���تافتراقهما(.)كمالالدين

وتمامالنعمةللشيخالصدوقص482(.
****

اب� م��سى
ال�س�ؤال:

هلالدعاءبتعجيلفرجاإلمامQلهدورفيتعجيلالفرج،أمأن
ظهوراإلماميكونمحدداًفيعلماهللعزوجل؟

الج�اب:
الش���كفيانظهوراإلم���امQمعلومعن���داهللتعالى،ولكنمن

المعلومانللتكاليفالش���رعية_بمراتبهاالمختلف���ة-أثرفعّالفيما
يري���دهاهللتعال���ىفيهذاالكون،فمث���اًلتؤّكدالرواياتالش���ريفةان
هناكقضاًءمبرماًكتباهللتعالىانهيصيبالعبد،ولكنصدقةسٍر
أودع���اءيردّذلكالقضاء،وقديعبّرعنهذاالمعنىبالعالقةالوثيقة

بينالقوانينالتشريعيةوالقوانينالتكوينية.
منهنانعلمانللدعاءبتعجيلالفرجاثراًمهماًفيتعجيلالظهور
النهيكش���فعناستعدادنفسيمنالداعيللظهورالمقدس،ويكشف
عنلهفةوراءذلكاالس���تعداد،وبالتاليمنش���أنهانيوسعمنرقعة

الصالحين،التيتمثلواحدةمنأهممقتضياتالظهورالمقدس.
وبعبارةأخرى:انإرادةاهللتعالىفيظهوراإلمامQلهاشرائط

منهاالدعاءبالفرج.
***

فــي اأية بقعــة جغرافيــة �ستقع الأربــع والع�سرون 
مطرة الواردة في العالمات؟

في�سل العائذي 
ال�س�ؤال:

هنالكامطارذكرتف���يالروايات،وقيلانعددها)24(مطرة
تنع���ماالرضمنهافياي���ةمنطقةتقععليهاه���ذهاالمطار؟النابهام
ذكرالمكانيجعلاإلنس���انيفكرانهاف���يمحافظتهأودولته،الرجاء

ذكراسمالمكانالذيسوفتتحققفيههذهالعالمات.
الج�اب:

أوالً:انالرواياتالتيذكرتهذهالعالمةلمتحددبالضبطمكان
تساقطه،ومعهاليمكنالجزمبمكاندونآخر.

نع���م،احتم���لالبع���ضانتلكاالمطارس���تكونفيبالدالش���رق
األوس���طباعتبارانهامنطق���ةالظهورولكنهمجرداحتم���ال،بلربما
هناكمايعارضهويدفعه،فإنالرواياتالش���ريفةذكرتألفاظاًعامة
م���نقبيل)واذاآنقيامهمُطِرالناسفيجمادياآلخرةوعش���رةأيام

منرجبمطراًلميرمثله(.
ومنقبيل)ثميختمذلكبأربعوعش���رينمطرةتتصلفتحيىبها

األرضبعدموتهاوتعرفبركاتها(.
ومنقبيل)الس���نةالتييقومفيهاالمهديQتمطراربعاًوعشرين

مطرةيُرىاثرهاوبركاتها(.
فانالتعبيرب�)الناس،األرض،الس���نةالتييقوم...(اليفهممنه
أرضاًأومنطقةمعينة،هذاإذالمنقلانهيفهممنهعموماالرض.

وربم���ايؤي���ده،انهلوس���لّمناعالميةه���ذهالحادثة،ف���انمعنى
عالميته���اه���وكونهاظاه���رةعامةلجمي���عالناسوفيجمي���عأصقاع

االرض،فيكونحالهاحالالصيحةالتييسمعهاالجميع.
ولكنمعذلكفاحتمالكونتلكاالمطارفيبعضمناطقالش���رق
األوسطربمالهمايؤيدهوذلكانالعالمةتكونظاهرةملفتةللنظر،
وك���ونالمطركذل���كيحصللونزلفيمنطقةين���درفيهاالمطر،فلو
امط���رتفياوروباخمس���ينمطرةمتواليةلم���اكانفيهذاعجباما
لوامطرتعش���رمطراتفياس���يالكانتظاهرةملفتةللنظر،فكيف
باربعوعش���رينمطرةمتواليةوهذاماربم���ايرجحهذااالحتمالعلى

االول.
وثانيًا:ليسمهماانيقعالمطرفيمنطقةش���خصمابقدرماهو
مهمانيعملذلكالشخصعلىتزكيةنفسهوتهيئتهاللظهورالمقدس.

****
هل �سيكون في العراق حكومة تمهد للظهور؟

اب� ح�سين
ال�س�ؤال:

ه���لتوج���دحكومةفيالع���راقس���تمهدإلىظهوراإلم���امQقبل
الظهور؟

الج�اب:
يظهرمنالرواياتالشريفةانالعراققبيلالظهورسيكونمحطة
ألن���واعمنالقوىالمتصارع���ة،وألنواعمنالفت���نواالختبارات،وانه
س���يبقىكذلكغيرمس���تقرمنالناحيةالسياس���ية،وس���يبقىساحة
لصراعالق���وىالمتناح���رة،وانتهدئةاألمورواس���تتباباالمنتماماً

.Qسوفيكونعلىيدياإلمامالمهدي
وق���دوردعناإلمامالباقرQ:)يدخلالكوفةوبهاثالثراياتقد

اضطربت،فتصفوله...()االرشادللشيخالمفيدص362(.

* هل �سيقاتل الإمام المهديQ العلماء؟
* هل ظهور الإمام المهديQ متوقف على زوال الخوف من الأعداء وكيف لهQ ان يعرف ذلك؟

* هل �سيكون في العراق حكومة تمهد للظهور؟
* في اأية بقعة جغرافية �ستقع الأربع والع�سرون مطرة الواردة في العالمات؟



ال تستغربوا

بالد في )1080-1128م(، الموحدية الدولة ومؤسس االمازيغية مصمودة قبائل قائد
السوسأسس)ابنتومرت(مسجداًيجتمعفيهمعتالميذهوزعماءقبيلتهوالمؤيدينله،واختار
منهمنخبةلتكوينقاعدةلدعوته،حيثشرعبتدريسأصحابهوعلىشكلحلقاتمنظمةبث
منخاللهاأفكارهوأخذيعدهؤالءإعداداًدقيقاًثمألفلهمكتابهالتوحيديبلسانهمالبربري

وقسمهالىسبعةأحزابوسماه)اعزمايطلب(أودعفيهعقيدتهومنهجهبشكلكامل.
)انمناليحفظ المشهورة أطلقمقولته أوساطمريديهوأصحابه بالقبولفي فلماشعر
كتابالتوحيدانماهوكافروالتؤكلذبيحته(فصارهذاالكتابعندالمصامدةكالقرآنالكريم.
ادعى)محمدبنتومرت(فيبادئاألمرانهمعصوم،وبعدذلكأخذبمايالئماتجاهه
ويخدمأهدافهمنالفرقاإلسالميةاألخرىوكّفركلمنلميؤمنبمايقولواستباحدمهحتى

لوكانمنأتباعه.
كانيوزعمسؤولياتالدولةووظائفهاعلىأصحابهحسبوالئهموطاعتهمله،ولهمقولة
وجههاللمخلصينمنأتباعه)ماعلىوجهاألرضمنيؤمنإيمانكموانتمالعصابةالمعنيون
أمر يأتي حتى خذلهم من اليضرهم الحق على ظاهرون بالمغرب طائفة ،Nالنبي بقول

اهللوانتمالذينيفتحاهللبكمفارسوالرومويقتل
الدجالومنكماألميرالذييصليبعيسىبنمريم
فاشتدت الساعة( قيام إل��ى فيكم األم��ر ي��زال وال

طاعةالقوملهوأصبحوايستميتوندونه.
آخر م��ه��دي ب��أن��ه ص��رح ذل��ك منهم رأى فلما
الزمانالذيوعدبهالنبيNحيثخطبفيسنة
)515ه�(قائاًل)الحمدهللالفعاللمايريدالقاضي
لحكمهوصلىاهلل معقب وال رادألمره ال يشاء بما
يمأل ال���ذي ب��ال��ه��دى المبشر محمد س��ي��دن��ا ع��ل��ى

ملئت كما وع��دال قسطا األرض
الحق نسخ اذا اهلل يبعثه ج��ورا
بالجور، العدل وأزي��ل بالباطل
واسمه األقصى بالمغرب مكانه
اسمالنبيونسبهنسبالنبي(،
المهدي أنه على الناس فبايعه
وكانيلقبقبلذلكباإلمامكما
ذلك وبعد خ��ل��دون( )اب��ن يقول
على وسيطر األم���ر ل��ه استتب

كثيرمنالبقاع.
ال��واح��د ال��م��ؤرخعبد ي��ق��ول
المراكشيبعدهزيمةالموحدين
ف���يم��ع��رك��ة)ال��ب��ح��ي��رة(س��أل
هل ، أصحابه ت��وم��رت( )اب���ن
أحد _وه��و فيكم المؤمن عبد
قال: نعم، قالوا: أصحابه_،
م��ادامعبد أم��رك��م ب��ق��ي )ق���د

المؤمنفيكم(.
ثمدخلولميرهأحدأبداً.

جمم�عة من النق�الت التاريخية تهدف اإىل رفع حالة اال�ستغراب التي تن�ساأ من االدعاءات الكاذبة. اإذ رصدنا
ير�سد وعرب التاريخ اأ�سماء من اّدع�ا االإل�هية اأو النب�ة اأو االإمامة اأو البابية والنيابة اأو غريها ال تستغربوا

هيئة التحرير

بأهل ليس من وأهليّة الباطل ادّع��اء فيه كثر زم��ان في نحن
النبوة أو اإللوهية مستوى على سواء الروحية، المناصب لتسنّم
نستغرب ال ولكي األخ���رى، المناصب من غيرها أو اإلم��ام��ة أو
عندمانواجهدعوىمنمثلهذهالدعاوىفالبدّلناأننبرزقضايا
قديمةوحديثةتتحدموضوعاًمعموضوعهؤالءاألدعياء،بينماال

نستغربمنتلكونستغربمنهذه.
ممن والنظائر األشباه ذكر على تعتمد تستغربوا( )ال ففكرة
ثبتتحالةاإلنحرافلديهممعوجودأتباعلهمومريدينكثيرين
وخالص وإسعاد وحق هدى عناصر أنهم على بهم يؤمنون ج��داً
بينما_وبعدفترةمنالزمن_يتبيّنلألتباعقبلغيرهمإنحراف

هؤالء،منهناتأتيأهميةأننأتيبأهميةهذهاألشباهوالنظائر
حقانيتهم على بها يستدلّون كانوا التي الحاالت بيان من ونكثر
ويصورونهاعلىأنهاأدّلةلدعواهم،بينماتبيّنتبعدذلكأنهامن

المتشابهات،والتحملمنحقيقتهاإالّاأللفاظ.
وهذاماتهدفإليه_التستغربوا_إذأنهاالتريدبالضرورة

أنتقدماألدّلةالعلميةلتزييفدعاوىأهلالباطلوالضالل،بقدر
لهانفس التيكانت والعناصر المتشابهة المواد تريدأنتضع ما
الحظوةالتييتمتعبهاهؤالءإالّأنّهتبينانحرافهاوزيفمدّعياتها

فيأتيالتساؤلفينفسكلقارئأنّهمافرقهؤالءعنأولئك.

وهذه بع�س اأمثلة نطلعكم عليها ... فال ت�ستغرب�ا ...

االطالع خالل من علينا ومر اإللوهية، ادع��وا الذين األشخاص عن وسنقرأ قرأنا
علىدعاواهمأشياءيقفعندهااإلنسانمتعجباًمنالحالةالتييصلإليهاأصحابهذه
الدعاوىفياإلنكارواالستخفافباهللسبحانهوتعالى،وفينفسالوقتالبداننلتفتإلى
تلكالقدرةاإللهيةالعظمىالتيمزجتبالرحمةوالحكمة،ذلكالخالقالمتّصفبجميع
صفاتالجمالوالمنزّهعنكلصفةجالل،يرىويسمعمايقولههؤالءولكنتأبىالحكمة
اإللهيةرغمانالقدرةالربانيةوبقولكنفيكونلهاإمكانيةبلفعليةمسخهذهالوجودات

وجعلهاكأنلمتكن.
تصب واالمتحان، االختبار نظام في الكون تسيّر ان إال اإللهية الحكمة تأبى -
البشريةفيبوتقةاالبتالءوالفتنةعلىحدتعبيراآليةالقرآنية)َأحَِسبَالنَّاسَُأْنيُتْرَُكواَأْن

يَُقولُواآمَنَّاوَهُمْاليُْفتَنُوَن(.
تطالعنافيهذاالعدددعوىلشخصمنالقارةاإلفريقية،منأوغنداوبالتحديدفي
منطقة)موهورو(التابعةلمحافظة)كيبالي(حيثأدّعىهذاالشخصأنهاهللبعدانأنكر

قصةخلقاإلنسانواعتبرأباالبشرآدمQأكبرأكذوبةدينية.
األنبياء بجميع وكّذب اإللوهية أدعى الذي الشخص ذلك هو بيساكا( تيور سي )دي
والرسلواعتبرجميعاألديانسبباًللفرقةوالنزاعاتبينالبشرإالّدينه،والغريبفياألمر

اّنكلاألديانلهاأسماءإالّدينهذااألوغندي،فانهلميسمدينهبأيأسم.
وقدأنكرحقيقةالبعثوالحسابوالقيامةوانهالتوجددارأخرىيحاسبفيهاالمرء

علىأخطائهالتياغتفرهافيدنياه.
بالكاثوليكيةفيأحدى )ديسيتيوربيساكا(الذيعملعشرينسنةمسيحياًمؤمناً
األديان وتهديم الربوبية البابالدعاء له فانفتح بالكهانة للعمل بهاألمر الكنائس،تطور

األخرىبعدانكثرلهاألتباعوزادعددالمريدين.
انه إلوهيته آيات الناسومن وانهمطلععلىماخفيعن بالغيب المعرفة يدّعي كان

يدعيالقدرةعلىشفاءاألمراضدوناستخدامأيةآلةأودواء.
استطاع)بيساكا(انيجمعثروةهائلةاستخدمهالتوفيرالطعاموالشرابألتباعهفي
أيامعبوديته،حيثحدداليوم)7-17-27و9-19-29و2-12-22(أياماًلعبادتهفكان

يأتيالمريدونوالعبّادليلتقوابإلههمالكيباليلتقديمطقوسالعبوديةوالطاعة.
يلطم ثم غليظة، بعصا ليضربهم التراب على بالنوم أتباعه يأمر )بيساكا( ك��ان

وجوههملطردالشياطينالتيتتلبسبهم.
)500( وأقام لدينا، المعروفة األسماء تخالف لألشهر أسماًء )بيساكا( اإلله وضع

مكانلعبادتهيتوافدإليهاالناس.
ومنبابالتمجيدواالحترامقامعبيدهببناءبيتكبيرعبارةعنقصرضخمتكريما
لهذااإلله،حيثيستخدمونهذاالقصرالمتعددالطوابقللترويجلعبادةإلههم وتمجيداً
واإللتقاءأثناءأيامالعبادةفيه،ولميكتفوابذلكبلاشتروالهمجموعةكبيرةمنالسيارات

والدراجاتالناريةالتيتستخدمفيتبليغدينهم.
يحرّم)بيساكا(الذبائحاإلسالميةفضاًلعنتحريمهاالنتماءإلىغيردينه.

يدعي)بيساكا(دائماًفيأثناءلقاءاتهبأتباعهانهسيهزمكلاألديانوسيعلوأمرهفي
الدنياكلها!

فيوالية)البويرة(التيتبعد)120(كمشرقالعاصمةالجزائرية)الجزائر(
العالم رؤساء إلى بإيصالها يأمره )بوتفليقه( الرئيس إلى برسالة يبعثشخصٌ

يخبرهفيهاانهالنبيعيسىالمجدد.
)كنانبلقاسم(البالغمنالعمر43سنةالذييدعيانهنبيالجملةوالنص.

ومحمدN،الذيجاءبالقرآنانماهونبيالكلمة.
كالماهللالجديدوالذيانتقلمنالكلمةإلىالجملةوالنصونزلعلىالنبي
عيسى_كنانبلقاسم_انمانزلعليهفيالرؤىوالمنامات،وباألحرىانالكتاب
ابنيه على نزلتا انما المجدد النبي هذا يدعي كما الثانية، والصحيفة السادس
)عزيز(البالغ12سنةو)محمد(البالغ10سنواتوبواسطةملكينيسميهماالنبي
الجديد)عزمائيلوعزمها(وكانهذانالملكانيترددانعلىالصبيينفيالمنام

ويبلغانهمابكالماهللالجديدالجملةوالنص.
هذه حركته من ليستفيد الحال ومعدم فقيراً يكنشخصاً لم الجديد النبي

لجمعالمالبلكانميسوراًويمتلكثروةماليةالبأسبها.
على دعوته قامت انما الجديد النبي هذا ان القارئ عزيزي تالحظ فانت

اساسواحدوهوالرؤيةفيالمنام.

اإله الدنيا االأفريقي )بي�ساكا(: النبي عي�سى المجدد )نبي الجملة والن�س(:1.  مهدي التكفير )ابن ت�مرت(:2.   .3
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قالت ال ت�ستغرب�ا: 
تالحظ اأخي القارئ الكرمي ان هذه الدعاوى التي مرت عليك يف االأعداد ال�سابقة ويف هذا العدد، وما �سيمر 
عليك من دعاوى مزيفة باطلة تعتمد على اأركان اأ�سا�سية لرتويج دع�تها، منها الروؤى واالأحالم، ومنها التلفيق 
يف االأحاديث وتطبيقها الباطل، ومنها التاأويل بال �ساهد اأو دليل، ومنها ا�ستثمار االأو�ساع امل�سطربة يف البلدان 

اأو �سعف الدول، ومنها جهل النا�س وب�ساطتهم و�سذاجتهم ومنها املال الذي يتم به جتميع االأن�سار واملريدين.
�سياأتي،  االأ�سباب وغريها تكاد تك�ن عنا�سر م�سرتكة جلميع من يّدعي دع�ى باطلة مما مر عليك ومما  هذه 
اال�سرف،  النجف  يف  الزركة  منطقة  يف  قتل  الذي  الكرعاوي(  الزهرة  عبد  )دع�ى  كـ  وت�ساهد  �ساهدت  ومما 
و)دع�ى القحطاين( الذي ادعى انه اليماين، و)دع�ى فا�سل املر�س�مي( الذي يدعي انه �ساحب الن�ر االإلهي 
االإمام، وغريها من  ابن  انه  الذي يدعي  ا�سماعيل كاطع(  الزمان، و)دع�ى احمد  املبع�ث باحلق يف هذا  وانه 

الدعاوى التي نعي�سها يف زماننا احلا�سر .
فاقراأ اأيها العزيز اأدلة ما ذكر لك يف االأعداد ال�سابقة وما �سّطرته )الت�ستغرب�ا( من بيان حالهم، واقراأ اأدلتهم 

وقارن بينهم والتم�س احلق وتفح�س االأمر جيدًا قبل ان ت�سيع يف غياهب التيه وال�سالل.



التمهيد المهدوي

فرن�سا / ال�اقع الجغرافي: 
الجمهوريةالفرنسيةدولةأوربيةتقعفيأورباالغربية,وتمتد
م����نالبح����راألبيضإلىالقن����اةاالنجليزيةوبحرالش����مال,ونهر
الراينإلىالمحيطاألطلس����ي,وهيمجاورةللمملكةالمتحدة,
بلجيكا,لوكس����مبورغ,ألمانيا,سويس����را,إيطالي����ا,موناكو,

أندوراوأسبانيا.
وله����اأيض����اًج����زروأراضوراءالبح����ارالواقعةف����يالقارات

األخرى.
حيثتش����تركبحدوداألرضمعالبرازيل,سورينام,وجزر

األننيلالهولندية.
تبل����غمس����احةالجمهوري����ةالفرنس����ية551500ك����م2,أم����ا

التعدادالسكانيفيهافيبلغ60مليوننسمة.
ال�اقع الديمغرافي / الديني:

فرنس����ادولةعلمانية،تعتبرالحريةالدينيةحقاًدس����توريًا,
عددالمسيحيينالكاثوليكفيها65% منمجموعالسكان.

أمّ����االالدينيينونقاًلعنالويكيبيديافإنهميش����كلون%15,
ويأتيبعدهمالمسلمونويشكلون6%,ويشكلالبروتستانت%2,
واليه����ود1%,والبوذي����ون1%أيض����ًا,أم����االذينيؤمن����ونبأديان
أخرىفتصلنسبتهمإلىحوالي10%تقريباًمنمجموعالسكان.

ال�اقع االقت�سادي:
يدم����جاقتصادفرنس����اعملحرش����امل,وتحتف����ظالحكومة
بالتأثيرالكبيرعلىالقطعالرئيسيةمنقطاعالبناءالتحتيبملك

أغلبيةشركاتسلكالكهرباء,الطائراتواالتصاالت.
وفرنس����اعض����وبمجموع����ةال����دولالصناعيةالكب����رى,ولها
خام����سأكب����راقتصادفيالعال����مفي2004وذلكبع����دالواليات
المتحدة,الصي����ن,اليابان,ألماني����ا,وهيخامسأكبرمصدر
للس����لعالمصنعةفيالعالم,وهيعضومنظم����ةالتعاونوالتنمية
االقتصاديةوثانيأهممستثمرمباشرخارجيفيمنظمةالتعاون
والتنميةاالقتصاديةوتعدفرنس����اأكبربل����دانالطاقةالغربيةبعد

استثمارهاالثقيلفيالطاقةالنووية.
وتمتل����كفرنس����اترس����باتطبيعي����ةكثي����رةمنخ����امالحديد
الطبيع����ي، والغ����از والفح����م الحج����ري والفح����م والبوكس����يت
والصناع����اتالخدمي����ةالحكومي����ةوالخاصةمنأه����مالقطاعات

االقتصاديةفيفرنسا.
وكانتالمناط����قالكبيرةلألراضيالخصب����ةوتطبيقالتقنية
الحديث����ة،وجم����عاإلعان����اتالمالي����ةاألوربي����ةقدجعلتفرنس����ا
المنت����جالزراعيالبارزفيأوربا.وتعدالتربةالخصبةمنالموارد
الطبيعي����ةفيهاحيثأن90%م����نأراضيهامنأخصباألراضي

الزراعية.
بزوغ االإ�سالم والت�سيع في فرن�سا:

لقداس����توطنالمس����لمونفرنس����افيمرحلتينعبرالتأريخ،
أحداهم����اتتعل����قبتهجرمس����لمياألندل����سالج����ارة,وتمتدهذه
المرحل����ةمنالقرنالثام����نإلىالقرنالخام����سالميالدي,أمّا
المرحل����ةالثانيةفتبدأمنالحربالعالميةاألولىفيمطلعالقرن

العشرينإلىيومناهذا.
م�ؤ�س�سات �سيعية في فرن�سا:

ينشطالشيعةفيفرنسا،ويتجسدنشاطهمهذافيجمعيات
أنشؤوهاهناك,ومازالتتؤديكبيردورهااإلسالمي,ومنها:

الجمعيةاإلسالميةاللبنانية.فيتولوز: -
وتنشطبإقامةدعاءكميلكليومخميس,واالحتفالبالمولد
النبويومواليداألئمةKوالمجالسالحسينية,ومحاضراتآل

.)mmecliet(ويديرها،Kالبيت
ف����يغران����دس����يندت الفرنس����ي, الش����يعي االتح����اد -

)بادوكاليه(:
وه����وتجم����عرس����مييمث����لالش����يعةهن����اكبجمي����عأصوله����م
،Kومنابعهم,وهدفهتقويةالوعيلديهمونشرثقافةآلالبيت

ويديره)يحيىالقواسيمي(.
مركزالزهراءP/فيغراند: -

وينش����طفينش����رآراءمذهبأهلالبيتK,والكش����فعن
ال����روحالعالميةلرس����الةآلالبي����تK,واالستش����هادبعلومهم,
ونش����رالكتبواللق����اءاتالمحاضراتوإقامةالس����فرات,ويديره
)قواس����مييحيىطاهري(و)جمالعب����دالكريمخالد(.الصفحة

.centre-zahra.com:علىاإلنترنت

جمعيةالغديراإلسالمية/باريس: -
وأنش����طتهاثقافيةاجتماعيةدينيةلعمومالمس����لمينفي
فرنسا,عنطريقالوعيالديني,وعبرإقامةأفراحومآتم
آلالبي����تK،ويديره����ا)محم����دفرح����ات()أب����وعدنان(.

.alghadir.org:الصفحةعلىاإلنترنت
مركززينبP/تولوز: -

وه����يعب����ارةع����نمدرس����ةلنش����رمع����ارفأه����لالبيت
centre-zaynab-c K

toulouse.com
�سخ�سيات �سيعية فرن�سية:

وارتونكرباسي)حسينإثناعشري(: -
ول����دوارتونكرباس����يبقري����ة)فونتنبلو(الت����يتبعدعن
باريسقرابةالخمس����ينكيلومتراً.أكملدراس����تهاالكاديمية
فيدارالمعلمينثمتخصصبهندسةالراديووالكهرباء.

ل����ميب����قوارت����ونطوياًلفيفرنس����ا،حي����ثوّقععق����داًعام
)1956م(معإحدىش����ركاتالطيرانلمدةسنةواحدةفيمطار

)مهرآباد(الدوليفيطهران.
اغتن����موارتونكرباس����ياوق����اتفراغهفياي����رانبالمطالعة
والدراس����ةحولالديناالس����الميعموماًوالمذهبالش����يعيعلى
وج����هالخص����وص،وش����اءتالحكم����ةااللهي����ةانيص����اببمرض
عض����ال.وبم����روراألي����امأش����تدمرض����هومعاناتهوتزامنتش����دة
المعاناةمعش����هرمحرمالحرام،يقولوارت����ون:)كانتبجواري
دارواس����عةُأع����دتللتعزي����ةبالمناس����بة،وكانتالمآت����متقامفي
الليال����يوتُلقىفيهاذكري����اتالمصائب)فاتف����قذاتليلةانقدم
الىأحدخدمةالمأتمطبقش����اي،وقال:تش����تهيأنتشربشاي
اإلمامالحس����ينQفقبلتمنهعلىاشتياقورغبةتامة،وعندما
لمس����تشفتايذلكالش����اي،أحسس����تأننوراًخاطفاًأضاءفي
فكري،فناجيتربي:)إلهيبحرمةاإلمامالحس����ينQومنزلته
أرنيمعجزةخارقةألستريحمنهذهاآلالموفياليومالتاليوعند
نهوضيمنفراش����يرأيتعجبًا،إنالمعجزةوقعت،وش����فيت(.
فم����اكانمنهاالاننطقبالش����هادتينواعلنتش����يعهاماممحضر

جمعمنعلماءقمالمقدسة.
الشيخسانكومحمدي: -

الش����يخس����انكومحمديهوإماممس����جدومديرمركزاإلفتاء
ورئيسعلماءأهلالسنةفيفرنسا،مسقطراسهمنالكاميرون
مض����ىعلي����هأكث����رمن43س����نةفيفرنس����اوعندزيارت����هالعراق
وكرب����الءالمقدس����ةقال:)اآلنعرفتالش����يعةف����يكربالء،ولم
أكنأعرفالشيعةكماعرفتهماآلن،كأنكماليومغسلتمدماغي
منكلالموروثاألس����ود،إناكتشافيللش����يعةحررليدماغي،
ح����ررعقلي،فأصبح����تاليومحرًا،مارأيت����هووجدتهأصبحمن
الواج����بعليّأنأنقلهكلهالىالعال����مالمغيبعنهذهالحقيقة(.
وقالأيضًا:)أناكنتفيغيبوبةتامة،مؤسفجداًأنعمرياآلن

68سنةولمأعرفالشيعة(.
وق����الالش����يخمحم����دي:)ولكن����يس����أكونجندي����اًم����نجنود
التش����يع،أعرّفالعالمبالشيعة،اآلنعرفتاإلسالمالحقيقي،
هاأن����اأبكيوأناأزورآلبيتالنبيNالذينأخفوهمعنّا،زرت
المدين����ةالمنورة،ولمأجدآلبيتالنبيK،ولماّطلععليهم،

واليوماكتشفتهم(.

�سيعة فرن�سا / ال�اقع والطم�ح:
حيثالحضوراإلس����الميالشيعيفيفرنساوحيثالتحديات
القائمةهناك،والمتأتيةم����نعلمانيينغارقينفيعلمانيتهم،
غي����رمتفهمينللواقعاإلس����المي،كذلكمايس����ببهم����نتبرقعوا

باإلسالملينشروازيفافكارهم.
كانالب����دّمنتقويموضعالش����يعةهن����اكوالعملعلى
تأصي����لج����ذوروجودهمبتثبي����تعقيدتهموتس����ليحهمبما
يق����ويهذهالعقيدة,لتكونهذهالتقويةمصدرخيرونش����ر
لإلسالمالحقبطريقهالصحيحالذيأختطهلهرسولاهلل
N,وذلكبش����تىالوس����ائلوالطرقالت����ييراهاأصحاب

الشأنومنيتحملهذهالمسؤوليةالعالميةالشريفة.

اّنانتش����ارمذهبأهلالبيتحالةحتميةس����يؤولإليهاأمرالبش����ريةالمحالة،وانمس����ألةتحقيقهاامرباتقريبا؛السبابكثيرة،منابرزهاالفكرالضخمواالطروحةالمفعمةبعالجالمشاكلالبشريةالمزمنة،فالدينالمحمدييمثلحالةالتواصلالحيويمعمبادئالسماءوإلىيومنا
.Qهذامنخاللولياهللاألعظمالحجةبنالحسن

.Qونح������نفي))صدىالمهدي((سنفردله�����ذهالظاهرةالحتميةصفحةخاصةنتناولخاللاعمدتهاانتشارالتشيعفكراًوعقيدةفيأغلببلدانالعالموالذييسهمانشاءاهللفيتهيئةاألرضيةالمناسبةوالجوالمالئمللظهورالمباركلصاح��������بالعصروالزمان

  
اعداد: هيأة التحرير

واعد فاعــــــــــــل ون�ساط  �سيعة فرن�سا حترك 

�سجاد ح�سين انقالبي - بريل�ي - باك�ستان    
ول����د)س����جاد(ع����ام1960مبمدين����ة)دي����رهغازنج����ان(
الباكستانية،منأسرةتنتميإلىالفرقةالبريلويةالصوفية،
واصلدراستهاألكاديميةحتىحصلعلىشهادةالليسانسفي

العلوماالجتماعية.
انفتاحأفقمعرفته:

كان����تمعرف����ةاألخ)س����جاد(بالتش����يعمعرفةس����طحية،
وتعمق����ته����ذهالمعرفةباألدلّ����ةوالبراهينالنقلي����ةوالعقلية،
ودخول����همعوالده)المس����تبصر(ف����يمناظراتعدي����دةولكن
بأسلوبهادئ،فكانأبوهيوصيهبالرؤيةالمجردةعنخلفيات
األهواءواألغراضفيالبحثعنالحقيقة،وعدمالتقليدفي
مجالأصولالدين،وشجّعهعلىسلوكالنهجالموضوعيفي
تبنّيالمواقف،ألّنالمسؤوليةكبيرةأماماهللسبحانهوتعالى.
يقولاألخ)س����جاد(أتذّكريوماًأّن_أب����اه_قاللي:نحن
عندمانبادرإلىشراءشيءصغير،فإنّنانستفسرعنهبدّقة،

فمابالنانتساهلفيأمرعظيميتحّكمبعاقبةأمرنا!
المرحلةالعصيبةلتحديدالمصير:

يقولاألس����تاذسجّاد:
وإلمام����ي إطالع����ي )بع����د
أّن وبع����د األدل����ة، به����ذه
تجلّ����تل����يحقيق����ةاألم����ر
وانفتحتأماميوأرشدتني
لمافيهص����الحأمري،لم
أجدم����ايعيقنيعنإعالن
استبصاري،فأدركتأنني
أمتل����كاألس����سوالركائ����ز

المتين����ةالت����يأتمّكنبه����امنالحف����اظعلىثب����اتكيانيإزاء
التياراتالفكريةالمعاكسة(.

ومنذلكالموقفركب)األس����تاذس����جاد(س����فينةالنجاة
وتش����رفباعتناقمذهبأهلالبيتKوأعلناستبصارهعام

1985مفيبلدهباكستان.

امل�ستب�سرون
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�سرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�سرين في الدنيا ومن 

الفائزين في  الخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�سف ا�سرار تحولهم 

ايام عاشوراء في فرنساايام عاشوراء في فرنسا

مقر مركز الزهراء

مركز الزهراء فرنسا جمعية الغدير فرنسا

جمعية فرانكو فرنسا

سانكو محمدي
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الحث على معرفة عالمات الظهور:
ول����ميأُلأئمةأهلالبيتKجهداًف����يتوضيحهذهالعالمات؛فضاًلعن
أنه����مKقددعواإلىمعرفتهاومتابعتهاليتس����نىللجميعالوقوفعلىحقيقة
الظه����ورومعرفت����هدونأنيكوناإلنس����انمتحيراًبغيره����دى,وضاالًمنغير
رش����اد.وإلىذلكأكدّاألئمةKعلىمعرفةهذهالعالماتالتيتعيّنالمكلف
علىاتخاذالقرارالمناسبفوربدءالظهور,وقدأكدعلىمعرفتهاأهلالبيت

Qبرواياتعدّةمنها:
م����ارواهعمربنأب����ان,عنأبيعبداهللQف����يصحيحه,قال: -

)اعرفالعالمة,فإذاعرفتهالميضركتقدمهذااألمرأوتأخر(.
وعنزرارةبنأعين,قال:س����معتأباعبداهللQيقول:)ينادي -
من����ادٍم����نالس����ماء:أّنفالناًه����واألمير,ويناديمن����اد:أَنعلياًوش����يعتههم

الفائزون(,قلت:فمنيقاتلالمهديQبعدهذا؟
فقالQ:)إنالشيطانيناديأنفالناًوشيعتههمالفائزون,يعنيرجاًل
م����نبنيأمية(قلت:فمنيعرفالصادقمنال����كاذب؟قالQ)يعرفهالذين
كان����واي����روونحديثنا,ويقول����ون:إنهيكونقب����لأنيكون,ويعلم����ونأنهمهم

المحقونالصادقون(.
وعنهش����امبنسالم,قال:س����معتأباعبداهللQيقول:)هما -
صيحت����ان:صيحةفيأولالليل,وصيحةفيآخرالليلةالثانية(,قال:فقلت:
كيفذلك؟قال:فقال:)واحدةمنالسماءوواحدةمنإبليس(,فقلت:وكيف

تعرفهذهمنهذه؟فقال:
)يعرفهامنكانسمعبهاقبلأنتكون(.

يعتب����رالحثعلىمعرفةعالماتالظهورح����االتتعبئة)تثقيفية(تحصّن
المكل����فم����نمخاطراإلرتجاجاتالفكريةالتيس����تحدثهاقضي����ةالظهوروما
يصاح����بذل����كمنمخاطرانحرافتس����ببهامح����اوالتالزي����فالفكريالذي

ينتابالمجتمعاتاإلسالمية.
لماذا التاأكيد على عالمات الظهور؟

يب����دوأنمعرفةعالماتالظهورس����تبرزأهميتهاإذام����اعرفناأنهناك
أزمةفكريةس����تتفاقمإلىالحدالذييش����عربهالمرءأنهيعيشفيحالةضياع
فكريوهوسعقائدي,ومنش����أذلكمشكلةاالنسياقاتالحميمةوراءالشهرة
وحبالجاهوالسعيللحصولعلىأكبرقدرمنالعناوينالمفتعلةالتييحرص
عليهاأهلالدنيا...وهكذافالبدإذنمنمحاولةإفش����اءاآلراءالمنحرفةالتي
يستطيعمنخاللهاالبعضإغواءأكبرعدد,وتشكيلقواعدعريضةمنخالل
االدعاءاتالباطلةالتيس����يطلقهاهؤالءفيالتمويهعلىالحقائقالمبثوثةمن
خاللالمعارفالدينيةالتيتتعهّدبظهورالمهديQوعالماتهومواصفاته.

لذافدعوىالس����فارةالكاذبة,أوالمهدويةالباطلةتنش����أمنفراٍغفكري
وضياععقائديتنفُذمنخاللهاهذهالحاالتإلىاألوس����اطالساذجةوالعقول
الخاوي����ةمنأي����ةثقافة,والفارغةمنأيةمعرفةتضم����نخاللهاالتصدّيإلى

هذهاالنحرافات.
إنمايعتريالس����احةاإلس����الميةمنس����ذاج��اتتعيّنلمثلهذهالدعوى
س����رعةالنفوذفيأوس����اطهؤالءالمغرربهم,وهممعذل����كتواقونللوصول
إل����ىمعرفةالحقيقةوحريصونعلىاالنضم����امإلىحركةاإلنقاذ,ومحاوالت
اإلصالحالتيتعدهمبه����افكرةاإلمامالمهديQ،كفيلةفيأنيتلهفهؤالء
إلىأيةدعوى,منس����اقينوراءأيةحركةإصالحيةترفعش����عاراتالمهدوية,
إالّأنهميصطدمونعن����دحاالتالتطبيقبدعاوىالمهدويةوأمثالها,فتراهم
ينخرطونبسذاجتهمدونتحقيقومعرفةفيأباطيلهؤالءالضالينوالمضلّين
الذينتغويهمتصوراتهمالش����يطانيةلالنصياعإلىإرادةالنفسوشهرةالجاه

فيؤسسونعلىذلكمبانضالةليسلهامنالحقيقةنصيب.
هذامادفعأئمتناKإلىالتأكيدعلىمعرفةعالماتالظهورومواصفات
المدّعي����نليتس����نىللجميعالتحصّنم����نهذهالدعاوةوالتص����ديإلىفضحها
وإبط����المح����اوالتمفتعليه����ا,ولئ����اّليس����ارعهؤالءإل����ىالتصدي����قبصيحات

الشيطانوإغواءاتهمنخاللطيشأزالمهومتبعيه.

إذنالفك����رةالمهدوي����ةإذاجعلناهافكرةنابعةمنأحاديثش����يعيةفقد
حجمناهافيالطائفةالش����يعية،وأمّاإذاجعلناهافكرةنابعةمناألحاديث
النبويةالتيكادتانتبلغحدالتواترفيكتبالس����نّةفضاًلعنكتبالش����يعة
أيضًا،فقدحصرناهافيالديانةاإلس����المية،ولك����نإذااعتبرناأّنقوامها
وجذورهانابعةمنأصولعقالنيةوقواعدبرهانيةفاليس����تثنىحينئذمنها
أيةطائفةوالديانةوالاقليموانماهيتجتازجميعاألطرالدينيةواالقليمية.
انمعظمالدراس����اتالتيتدورحولالفكرالمهدويفياإلس����المبشكل

خاصتعتمداعتماداكبيراعلىالروايات.
وانمنأهماألس����ئلةالتيتشغلفكرالباحثاإلسالميالمثقففيهذا
العص����رهوأنكثرةالرواياتفيمجالعقالنياليقللمناالهميةالعقالنية
لذلكالموضوعوتلكالمس����ألة،فالكليعلمأنالتوحيدمس����ألةعقالنيةمئة

بالمئ����ة،ونح����نانماآمناب����اهللوعرفناهوآمن����ابوحدانيتهوآمن����ابلزومبعثه
للرسلثمآمنابالرسولبعدااليمانبمعجزته.

والرس����ولجاءبقرآنقدمل����ئباآلياتالتيتقول)إِنَّمَاهُ����وَإَِلهٌوَاحِدٌ(،
)وََآيٌَةَلهُمُاللَّيُْلنَسْلَخُمِنْهُالنَّهَارَ(،)وََآيٌَةَلهُمُاألأَْرْضُاْلمَيْتَُةَأحْيَيْنَاهَا(وآيات
كثيرةغيرها،ولهذافإنالعلماءيعبّرونعنهذهاألدلةبانهاإرش����اديةيعني
ترش����دالبشرإلىحكمالعقل،واالّفاإلنساناليمكنلهانيؤمنباهللبسبب
الق����رآنفق����طونحنالب����داننبينللن����اسانمعتمدناومستمس����كناليسهو
خصوصاألخبارالواردةمنالرسولNواألئمةاألطهارKفيالموضوعات
التييوجدفيهااستداللعقالني،انمانعتبرهذهاالخبارارشاداتواشارات
ال����ىذل����كالحك����مالعقالنيال����ذيربمايكوناالنس����انمحجوباعنهبس����بب

الشهوات،بسببالعصبيات،وبسبباالنتماءاتالدينيةأوالطائفية.

إناإلس���المدي���نالتوحيد؛إذأّنجميعتعاليم���هاالخالقيّةوالعلميّة
نزلتعلىأس���اسالتوحيد؛ومَُقنِّنهاومشرّعهاهوالتوحيد،وقدوضعت
للوص���ولإل���ىالتوحيد،وم���انزلتإالّعلىأس���اسالتوحي���د،وإذاما

ُطبّقت،فهيتسموعلىأساسهأيضاً.
وق���دنبع���تقوانيناهللوتعاليم���همنالتوحيد،ولوطبّقهااإلنس���ان
فس���ترفعهإلىالتوحيد،وتوصلهإلىمبدئهومنشئه.علىعكسالقوانين

المضادّةللتوحيد.
فكّلإنس���انبلغمق���امالتوحيدالحقيقيّواليقي���نالكامل،فإنّهنال
درج���ةاإلنس���انيّة.وإذال���ميبل���غذلكالمق���امفهوناق���صوبحاجةإلى
تربية،وينبغيأنيكونمعّلمالناسإنساناًكاماًلفالناقصاليستطيعأن

يعّلمالناسويقودهمنحوالكمال.
والق���رآنوحدهاليس���تطيعأنيق���ودالناس،إذالبدّمنإنس���انمُلمّ

ضليعبحقائقالقرآن،فمنهوذلكاإلنسان؟
الري���بإن�ّ���هاإلم���ام،معّلمالق���رآن،والع���ارفبمب���دأاالحكامو
منش���ئِها،يتربّ���ععل���ىمنه���لالقان���ون،وينظربعي���نالح���قّإلىعمق

المصالحوالمفاسدمنالمنشأواألصل.
)ثُ���مَّجَعَلْنَ�اكَعلى‹شَ���ِريعَةٍمِّنَااْلمِْرَفاتَِّبعْهَ���اوَالَتَتَِّبعَْأهْوَآَءالَّذِينَ

الَيَعْلَمُوَن(.
فاإلم���اميس���تطيعأنيأخ���ذبي���داإلنس���ان،ويق���ودهنح���والحقيقة
المطلق���ة.الن�ّناعرفن���اأّنخلقالس���ماواتواألرضواإلنس���ان،وإنزال
القرآنوإرس���الالرس���ولN،كّلأُولئ���كبالحقّ.وكذلكاإلنس���انفإنّه
ينبغيأنيس���لكسبيلالحقّ،ويقطعطريقهإلىأنيصلأقصىدرجات

التوحيد.
فهليس���تطيعأنيقطعهذاالطريقبدونإماٍمومربٍّ؟وهلانتهت

عمليّةالتربيّةوالتعليمبعدوفاةالنبيّاألكرمN؟
وهلأّناللطفاإللهيّكانفقطفيعصررس���ولاهللN،ثمّترك
اهللااُلمّ���ةبع���دهمهملةضائعةغي���رملتزمة؟وه���لأّنروحالنبيNّبعد
المماتكفيلةبمس���اعدةااُلمّةوإيصالهاإلىمقامالكمالفالتعدهناك
حاجةإلىشخصحيّمنأهلإليقين؟وهلأّنالعملبالقرآنوفقاًلفهم
الناسالبس���طاءيكفيب���دونتعريفللحقائ���ق؟وه���لأّنالعملالصالح
نفس���ه،مثلالصالةوالص���وم،والصدق،واجتنابالس���رقةوالقمار،

يوصلاإلنسانإلىمقاماإلنسانيّة؟
يُنَق���لأّنالن���اسفيسويس���راوبعضال���دولااُلخ���رىاليكذبون،
واليسرقون،واليخونون،فاألش���خاصقدتربّواوتعوّدواعلىنمطعمل
ينج���زونفي���هأعمالهمب���دونرقابة،بلب���كلإخالص،وهميعيش���ون
حرك���ةدائبةفيه���ذاالطريق.ومناألفضلأننطل���قعلىأمثالهؤالء:
الن���اساآلليّين.إذأنهمينج���زونالعملالمطلوبفق���ط،والخالقلهم
منالمعرف���ة،والحقيقة،والصف���اءوالمحبّةواآلث���ارالتوحيديّة،وهم
يراوح���ونف���يطريقهمكالجمادوفق���اًللتوجيهاتالص���ادرةإليهم،بَيدَ
أّنهذااليعطينامعنىاإلنس���انيّة.ولمّاخلقتذاتاإلنس���انعلىأس���اس
الفطرة،فليسذلكطريقكماله،واالرتقاءفيس���ّلمالعلموالمعرفة،
والعث���ورعل���ىاألس���راراإللهيّ���ة،وس���رّالخل���قوالتكوينوالوق���وفعلى

الصراطوالميزانوالحقّوالباطل،كّلذلكاليتحققبهذاالنسق.

قالتكلشيءتغيرسواءحجمالهالةأوألوانهافماذافعلتوأصرت
نُورُالسَّ���ماواتِوَاألأَْرِْض علىالمعرفةفقلتلهالقدقرأتآيةالنور)اهللَُّ
مَثَ���ُلنُوِرهَِكمِشْ���كاةٍ...اآلية(وهذايدلعلىانللقرآنن���وراًخفياًالتراه
العيونولكنهفعالفيذاتناوهووالذيينوربهقلوبناوأرواحناوأعضاءنا
وأعصابن���اوباطنن���اوبهنس���تطيعأننغي���رالكثيرمناألم���ورفيذواتنا

وخارجذواتنا.
ف���إذاكانإنس���انعادياقرأآيةمنكتاباهللوه���يآيةالنورتغيرت
هالت���هالنوري���ةإلىأضعافم���اكانتعليهفكيفمنه���والقرآنالناطق
وكي���فبمنه���واليفارقالق���رآنويالزمهدوم���اوابدًا،وكي���فبمكنهو
خليف���ةاهللفياألرضيقيناس���يكونه���وأعلىطاقةواكب���رطاقةكونية

وبالتاليهوالمسيرعلىزماممساراتالطاقةالكونية.
اإلمامالمهديQوالطاقةاالسمائية:

المتفقعليهعندالمس���لمين_س���نةوش���يعة_أناإلمامالمهديهو
آخ���رالخلفاءاالثنيعش���روه���والمنصّبمناهللتعالىوه���والذييمال

االرضقسطاوعدالبعدماملئتظلماوجورا.
ف���إذاكانكذلكفهويقيناينطبقعليهالحديثالمتواترعندالس���نة
والش���يعة)عبدياطعنيتكنمثليأناأقولللش���يءكنفيكونوانتتقول
للش���يءكنفيك���ون(وأنمنيمتلكالق���درةعلىأقامةالدول���ةالعالمية
الكب���رىالتيس���عىله���اكلاألنبياء،الش���كوالريبأنهيمتل���كالطاقة

االس���مائيةالكاملة،فالمثليةهللس���بحانهوتعالىيقيناليس���تبالذاتية
وإنم���ابماتتجل���ىفيهمنأس���ماءوصفاتهومنهنافإننظريةاإلنس���ان
الكاملالتييقولبهاالشيعةاإلماميةهيمتمثلةباإلمامالمهديQكما

كانتفيآبائهوجدهالمصطفىعليهمصلواتاهللأجمعين.
والمثلي���ةأيض���اًتتجلىفيأن���هQنوراهللعزوجلف���ياألرضفكما
اناهللنورالس���مواتواألرضفتش���يرالنصوصالمهدويةأندولةاإلمام
المه���ديQتتخط���ىاألرضلتص���لإلىالس���مواتفالنص���وصتؤكدأن
الس���فرإل���ىالكواكبس���يكونم���نالس���هولةكماهوالس���فربي���نبلدان
األرض،وأنهيس���خّرلهالصعابحتىيرتقيفياألس���بابوهيأس���باب
الس���مواتواألرض،اذندول���ةاإلم���امالمهديQس���تنفتحعلىأقطار
الس���مواتأيضاًولوالأنهيمتلكهذهالنوريةاإللهيةلمااس���تطاعأنيصل
إلىه���ذاالفعلالكوني،وهناكإش���ارةإل���ىأنذيالقرنينامتلكهذا
الفع���لولكنهليسكاماًل،كماأنس���ليمانQكانمس���خرلهالكثيرمن

القوانيناإللهيةوحتىالجن.
ول���وأردنااننوضحالطاقةاالس���مائيةلإلم���امالمهديQلمتكفنا
أوراق،ألنأس���ماءاهللعزوج���لالتحص���ىكذل���كتجلياتهاف���ياإلمام
المهديQ،وثانياأنىلناأننصلإلىماس���يكونومايحدثمنأفعال
اإلمامالمهديQولوالاالشاراتالتيوصلتالينالماتكلمنابهذاالشأن.

مقاالت وتتمات 6
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تت
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الق�سية املهدوية عقالئية

Qالقراآن يهدي اإىل الإمام

الإمام املهدي Q والطاقة الأ�سمائية

مة
تت

اأهمية عالئم الظهــور

وحي���ثنعلمبمقتضىظواهرجملةمناآلي���اتأنوظائفالمالئكة
متع���ددة،فلهموظائ���فوجوديةكقب���ضاألرواحوالتص���رففيبعض
موجوداتالكونبإذناهللوإنزالالش���رائععلىرس���لاهللفإنمايتنزل

علىأيديهمألهلالبيتKأيضامتنوعومتلون.
وإذارجعناإلتماس���اًلوصيةأهلالبيتKبمحاججةالناسبسورة
)إِنَّ���اأَنْزَْلناهُ(فإنّنانجدأنهذهالس���ورةالمباركةوغيرهامنآياتليلة
الق���در)إِنَّاأَنْزَْلن���اهُفيلَيْلَةٍمُبارََكةٍإِنَّاُكنَّامُنْذِرينَ*فيهايُْفرَقُُكلَُّأمٍْر
حَكي���ٍم()إِنَّ���اأَنْزَْلناهُفيلَيْلَةِاْلَقدِْر*وَماَأدْراكَم���الَيْلَُةاْلَقدِْر*لَيْلَُة
اْلَق���دِْرخَيْرٌمِنْأَْلفِشَ���هٍْر*تَنَ���زَُّلاْلمَالئَِكُةوَالرُّوحُفيهابِ���ِإْذنِرَبِِّهمْ
َأمْ���ٍر(تقول:إنمايتنزلفيش���هررمضانوف���يليلةالقدرمن مِ���نُْكلِّ
كلأم���رحكيمإنمايك���ونعلىمنهومؤهللهذاالتن���زّلإذالمعنىأن
يتنزلالمالئكةعلىجميعالخلقوالمعنىأنيتنزلعلىالأحد،فالبدّ

منوج���ودذاكالفرداألوح���ديالمؤهللهذاالتنزّلالس���ماوي،والبد
أنيكونفياألرضلتس���تمرعمليةالترابطاإللهيالبش���ري،السماوي
واألرض���ي،وهذهالعمليةالتيتنتجمنه���اهدايةالناسإلىاهللوتأمين
احتياجاته���مفيم���اإذاالتزمواواهتدوا،إنّماه���يثمرةمنثمراتتلك
المش���ارطةالمقدس���ةالتينتجعنهاأنجعلأه���لالبيتK،وكمافي

هذاالنصالندبيالمباركمهبطاللمالئكةومحاًلللوحي.
اماالرفدبالعلمالمتفرععلىإنزالالعلمااللهي_حسبماتقتضيه
اإلرادةاإللهية_فهوأبرزأثرنجمعنالمش���ارطةالمتقدمةوعنإنزال
المالئك���ةوكونهمKمهبطاًللوحيإذكلم���ايأتيعنطريقالمالئكة
انم���اهوعلموإناختلفتألوانهفبعضهش���رعيينظ���مالحياةوالعقيدة

وبعضهاجتماعيوهكذا.

�ســــــــــــــــــــــــــــــرح دعاء الندبة 

سلسلة مقاالت تنشر على شكل حلقات أخذت من كتاب )دجال البصرة( 
ما  إال  بالنص  املساس  دون  ترتيبها  إعادة  وتم  الكوراني  الشيخ  تأليف 
تقتضيه ضرورة النشر من ترتيب أو حذف لبعض ما ال يؤثر على النص 
واملضمون، ارتأينا تقديمها للقارئ على ما هي عليه وبقلم الشيخ املؤلف 

الذي يمثل قراءة يف أدعياء املهدوية بلون خاص قد تميز به قلمه.

مة
تت

اعترَف من غير ق�سد اأنه في مخابرات �سدام!
إسمه:أحمدإس���ماعيلكويطع،منقريةالهَمْبُوشيفي
منطق���ةالهُوَيْرفيقضاءالمُدَيْنَة،التابعلمحافظةالبصرة.
وهوم���نعائلةفقيرةيدّع���ونأنهممنبنيالس���ليميالذين

يرجعونإلىالصيامرة.
م���نجيلضياءالقرعاويوحيدرمش���تت.وقدتخرجمن
كليةالهندسةالمدنيةفيالبصرةسنة1998،ولميعملفي
الهندس���ة،بلذهبإلىالنجفاألش���رفول���ميدرس،بل
رافقحيدرمش���تتوالقرعاوي،وأمثالهم���اممنتقربواإلى
المرجعالسيدمحمدمحمدصادقالصدروأظهرواأنهممن

تالميذهالخاصين.
وق���داعت���رفرفقاءالقرعاويأن���هكانمجنداًفيذلك
التاريخمنمخابراتصدام،ش���عبةش���ؤونالحوزة.ويظهر
أنأحمدإس���ماعيلكانمجنداًمنذلكالتاريخ.ومنغبائه

أنهفضحنفسهواعترفبأنهرجلمخابرات!
فقدأرادأنيثبتأنهصاحبكرامة،فنشركتاباًبإسم
)كرام���اتوغيبي���ات(وذكرفيكتابهه���ذاصفحة27،أنه
أخب���رقبلش���هورمنالح���دثبمقتلالس���يدمحمدمحمد
ص���ادقالصدر،ث���مأكدهلخواص���هفيذلكالي���وم،يوم
الجمع���ة،فلميحصلش���يءإل���ىالعص�ر،فأخ���ذالطلبة
يسألونه:وينالقتلالذيتقولبه؟فكانيقوللهم:إنشاء
اهللخي���ر،وبقيالس���يدينتظرماأخب���رهاهللبه،واليوم

طويل،حتىصارالليل،فكانماأخبرهاهللبه.
ف���إذاأخب���رهاهللتعالى_كم���ازعم_فلم���اذالميخبر

سيدهوأستاذهليأخذاحتياطه!
إنكالم���هه���ذاوحدهدليللمنكانل���هعقل،علىأنه
منضباطمخابراتسيدهصدام،وأنهكانمنالمجموعة

المأمورةبقتلالسيدالصدر!
!Qن�سب نف�سه اإلى الإمام المهدي

كتبعنحياتهفيموقعه،فحذفإس���مجدهكويطع،
ونس���بنفس���هإلىاإلمامالمهديQ!قال:إسمهاحمدبن
إس���ماعيلبنصالحبنحس���ينبنس���لمانب���نمحمدبن
الحس���نبنعليبنمحمدبنعليبنموس���ىبنجعفربن

.Kمحمدبنعليبنالحسينبنعليبنأبيطالب
كانيعي���شبالبص���رةفيجن���وبالعراقث���مانتقلإلى
النجفاألشرفوسكنفيهالغرضدراسةالعلومالدينية،
وبعداطالعهعلىالحلقاتالدراسيةوالمنهجالدراسيفي
(الأقلبالنس���بة حوزته���اوج���دأنالتدريسمتدني)متدنٍّ
ل���ه..ول���ذاقرراإلعتزالفيدارهودراس���ةعلومهمبنفس���ه
دوناإلس���تعانةبأح���د!فق���طكانمعهمويواص���لبعضهم

ويواصلونه.
فقدحذفإس���مج���ده)كويطع(وجاءبدلهبجدإس���مه
،Qصالح،ونس���بنفسهإلىس���لمانبناإلمامالمهدي
وجع���للنفس���هأربعةأج���دادالىاإلم���امالمه���ديQفهو
الخام���س.لك���نلميبينكي���فطالتأعماره���ؤالءاألربعة
أكث���رمنألفومئتيس���نة،فهلأمداهللف���يأعمارهم،

ثمأماتهم!
اعترف باأنه لم يدر�ص �سيئاً في الحوزة العلمية!
ث���ماعترفبأنهل���ميدرسفيالحوزةش���يئاًألنهلمس
تدنيمس���تواهاالعلميعنمس���تواه)العالي(،فدرسفي

بيتهعلىنفسه!

ولكنهإلىاآلنم���ازاليخطئفياللغةوفيالنحووفي
قراءةالقرآن،فهذامس���تواهمنمقدم���اتالعلم،فكيف

فيالعلمنفسه!
الصحي���حأنهذاالدج���الذهبإلىالنجفاألش���رف
بمهم���ةمنمخاب���راتصدام،وليسللدراس���ةأوإلصالح
الح���وزةكم���ايزع���م.وقدتوثق���تعالقتههن���اكبصديقه
الشيخحيدرمشتت،وكانحيدرأعرفمنهبالجوالحوزوي
والش���يعي،أماأحمدفكانبعيداًعنجوالحوزةوالشيعة،

إالماسمعهووجههبهمسؤولهفيالمخابرات.
كانأحم���دتلمي���ذاًلحيدر،لكنهأقوىمنهش���خصية

وطموحًا،وأيسرمنهمالياً.
ذك���رل���يبعضه���مأنه���مكان���وامجموع���ةم���نبض���ع
)نف���رات(،والب���ارزفيهمحيدرثمضيف���هأحمد،وكانوا
يذهبونكثيراًإلىجدولالنجف،وهومنخفضفيهبعض
البس���اتين،قالأنهمكان���وايقومونباإلرتي���اضبالعبادة
والعزل���ةويأكلونالخبزوالخضرةفق���ط،حتىيصلواالى

درجاتالسلوكوالمقاماتالروحانيةبزعمهم!
وفيس���نة1424هجرية،أطلقحيدروأحمددعوتهما
لإلنضم���امال���ىحرك���ةاليمان���ي،فكاناش���ريكينفيها،
وجعالاألمرمبهمًا،فلميكنحيدريصرحبأنههواليماني

أوصاحبه!
ويظهرأنأحمدبعدذلكَقِبلأنيكونحيدرهواليماني

)وآمنبه(!
فنش���طحيدرف���يإدعاءأنهاليمان���يالموعود،الذي
س���يحكماليمن،ويمهدلإلمامالمهديQ،وكانشريكه

أحمدمؤيداًأوساكتاً!
وقدجاءحيدرعدةمراتٍإلىقم،محاوالًالتأثيرعلى
بع���ضالطلبةوالع���ربالمقيمينفيه���ا!وذاتمرةجاءمع
مجموعةمنأتباعهوقامبتوزيعمنش���وراتتبش�رباليماني
الموع���ود!وخرجمعأنصارهعلىش���كلتظاهرةبش���عارات
وهتاف���ات،متجهينمنوس���طقمإلىمس���جدجمكران،
ال���ذيي���زورهالن���اسليل���ةاألربع���اء،ألنهمس���جداإلمام
المهديQ.فقامتالشرطةاإليرانيةباعتقالهموإبعادهم

إلىالعراق.
وبع���دس���قوطصدامس���معناعنحرك���ةاليمانيحيدر
مش���تت،فقداس���تغلفترةالفراغاألمنيوالسياسيفأخذ

يدعوإلىنفسه.وكانحيدرمشتتيزورني.
وسيأتيفيالحلقةالثانيةإنشاءاهلل.

دجال الب�سرة )اأحمد ا�سماعيل كويطع(
امل�سمي نف�سه الإمام اأحمد احل�سن

الشيخ علي الكوراني الحلقة األولى



اخل�سف يف البيداء

 Qاحلجة املنتظر

بالغيوم، م��ل��ب��دة ال��س��م��اء ك��ان��ت
األفق، في قدالحت المطر وتباشير
الى بأغنامه يسرع محمود ال��راع��ي
ح��ي��ثم��ض��اربق��وم��هوع��ش��ي��رت��هفي
هناك كانت الشاسعة، البيداء تلك
قوافلمتفرقةتسيرفيالطريقجيئة
Nوذهاباًقادمةمنمدينةرسولاهلل

وذاهبةالىمكةالمكرمة...
جيشاً ليرى ج��ي��داً محمود ح��دّق
ع��رم��رم��اًي��م��ألاألف����قت��ل��وحراي��ات��ه
المحمر، الشفق وك��أنّ��ه��ا ال��ح��م��راء
تمجد عبارات بعضها على كتب وقد
بالد م��ن اآلت���ي السفياني بقائدها

الشامللعبثبأرضالمقدسات.
يطيل ومحمود الجيش، اق��ت��رب
الجيش، لذلك نهاية ال حيث النظر
وح��دث��تال��م��ف��اج��أة،وص��ع��قمحمود
لحظات وبعد عليه.. مغشياً وسقط
كيف رأى.. ما يصدّق ال فزعاً انتبه
الجيش ذلك وابتلعت االرض انشقت
مرعوبين ف���رّا اث��ن��ي��ن إال آخ���ره ع��ن

باتجاهينمتعاكسين..

أغنامه وت��رك قوته محمود جمع
مكة، قاصداً احدهما خلف وه��رول

وهويقول:
ي���ارج����لي���ارج����لق���فلي -

لحظة..
ول���ك���نال���رج���لاس�����رع،واس����رع
ينزل المطر بدأ وقد خلفه، محمود
به ليستظل بيته ال��ى ف��دع��اه ب��غ��زارة
الى وجاء الرجل فوافق المطر، عن

الخيمة،فسألهمحمود:
ماذاحدث؟ -
أجابالرجل:

إرادة إنها المعجزة، إنها -
السماء،فجيشالسفيانيلميبقمنه
لينذر وق��دمضىه��و وأخ���ي، أن��ا إال
السفيانيالقابعفيمقره،وأتيتأنا
إلىمكةألبشرالمهديQ...المنتصر
وعد أن بعيني رأي��ت وق��د محالة، ال

اهللحق.
في ال��خ��س��ف ... ال��خ��س��ف إنّ�����ه

البيداء.

هوالس���يدحميدبنالسيدجوادبنالس���يدراضيبنالسيدحسين،وينتهينسبهإلىالسيدعبيداهلل)األعرج(
.Qبنالحسيناألصغربناإلمامعليبنالحسين

ولدالش���اعرفيمدينةالنجفاالش���رفعام1949م،فأكملدراس���تهاالبتدائيةوالمتوس���طةفيها،ثمدخلدار
المعلميناالبتدائيةفيكربالءوعيّنمعلماًعام1973م.

ش���عره:بدأيقرضالش���عرفيس���نمبكرةمتأثراًبعمّهالخطيبالش���اعرالس���يدمهدياألعرج���يH،ونظمفي
أغراضمختلفةمنهاالغزلوالنسيبوالمدحوالرثاءوكذلكنظمفيالتاريخوالشعرالوطني.

لهديوانمطبوعهو)األزاهيرالنديّةفيمدحالعترةالنبوية(تضمنش���عراًرقيقاًفيحبأهلالبيتKورثائهم
وفيمدحهمومواليدهم.

وش���عرهواضحالعب���ارة،جميلالصورة،محكمالبناء،وكلماتهمنتقاةمؤثرةف���يالنفس،يتفاعلمعهاالمتلّقي
كماتفاعلمعهاالشاعرنفسه.

نظمفياإلمامالمهديQقصائدعديدةطرزتديوانه)األزاهيرالندية(الذيطبععام2011م.
ق���الفيقصيدةبعنوان_رم���زالجهاد_وهويدعواإلمامالمهديQإلىالظه���وروتبديدظلمةالحاقدين .1

واجتثاثالمفسدينوتطهيرالبالدمنالظالمين:

وف���يقصيدة)ياصاحبالعصر(يعاتبالش���اعرإمامالعصرعلىاالنتظ���ار،ويدعوهلتعجيلالظهور، .2
ويش���كولهحالالمؤمنينبانتظاره،وهيمنبحرالطويل،حيثتهزالمشاعروتدغدغالعواطفوتحركاألعماق.

يقولالشاعرفيبعضها:

وفيقصيدة)طيفالحقيقة(تزدحمالعواطفالرقيقةفيبياناشتياقالشاعرإلىرؤيةمواله،وبيان .3
عطش���هوتلهّف���هإلىطيفهوالروي���ةمنفيضن���وره،وكلماتهغامرةبالحب،موشّ���اةبالعاطف���ة،مفعمةبالحنين

وصورهارومانسيةجميلة،يقولفيها:

وفيقصيدةألقاهابمناس���بةوالدةاإلمامالحجةQفيالنصفمنش���عبانوهويزفالتهانيإلىجده .4
المصطف���ىNوأبي���هالمرتضىQوجدتهفاطم���ةالزهراءP،ضمّنهاحباًوالئياًخالصاًوش���وقاًعارماًلس���يده

المنتظرQودعوةقلبيةصادقةبتعجيلالفرج،يقولفيها:

7 األدب المهدوي

اش��طب على كلمات بيتي الش��عر داخل المربع لتبقى لك )7( حروف منها تتكوَّن 
كلمة الس��ّر التي ه��ي إحدى المدن العراقية _ قرب بغداد _ تش��هد مالحم قتال بين 

جيش السفياني وجيش شعيب بن صالح.
على _ اُفق _ سامراء _ بدا _ كوكب _ السعِد _ 

            ينير _ الدجى _ من _ طلعة _ القائم _ المهدي _
هو _ ابن _ علي _ الطهر _ من _ آل _ هاشم _ 

                    وأكرم _ هي _ من _ بني _ شيبة _ الحمِد

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

الحاج )أبو أسعد(

من اخليال الق�س�سي

بَ���������ددْب�����ن�����وركظ���ل���م���ةاألح�����ق�����ادِ
وان���ش���رل������واَءال���ح���قف�����وقَرب��وعِ��ن��ا
ت���راب���ه���ا إّن اهللِ ب��������الدَ ط����هّ����ر
جفوننا ال��ح��ن��ون ب��ط��ل��ع��تِ��ك واك���ح���ل

ت���رج���وش���ي���ع���تُ���كاألح����������رارُك��ل��ه��م
زم��ن م��ن رؤي����اك إل���ى ه��ميطمحون
هَ�����اّلع��ج��ل��تف����إنال���دي���نم��رت��ه��نُ
زم��ٍن ف��ي ال��م��ذم��وم ال��ب��اط��ل وسيطر

زرن�������يف���دي���ت���كف����ال����ف����ؤادم��ش��وق
لحظًة سأحظى ه��ل الحقيقة طيف
ه��لأرت����ويم��نف��ي��ِضن����وركِحينما
ي����ام����نس��ك��ن��تق���ل���وبَ���ن���اف��ع��ي��ونُ��ن��ا
ال����ورى ي���اح���ج���َةاهللال��ج��ل��ي��َةف���ي

ول����دال��م��خ��لّ��صف���اب���ش���رواب��س��الم
زف��������واال���ت���ه���ان���يل���ل���ن���ب���يم��ح��م��د
ف��ان��ش��قَّي��اوج���هَال��دج��ىع��نوج��ه��هِ
ون������رىب��ط��ل��ع��ت��هال���ب���ه���ي���ةم��ش��رق��ًا
ت���ه���ف���وإل������ىل���ق���ي���اهك������ّلن��ف��وس��ن��ا

انإماميصاحبالعصروالزمانوهوحيغائبعناألبصاريخرجفي
آخرالزمانيمألاألرضقسطاًوعدالًكماملئتظلماًوجوراًوقدولداإلمام
)عج(سنة)256ه��(ولد)15شعبان(واليستبعدانيعيشاإلنسانكلهذه
تعالىذلككماعاشنوح)عليهالسالم(وعيسىابن أراداهلل إذا المدة
مريم)عليهالسالم(الذيرفعهاهللالىالسماءأوكماعاشالخضر)عليه
السالم(قالتعالىبديعالسماواتواألرضواذاقضىأمراًفإنمايقولله

كنفيكونوانمانريدمنإمامنايسهلأمرناوينجحنيويشفيمرضى.
االسم:هبةحسينرزاق
العمر:11سنة

واش������رقف��وج��ه��كب��غ��ي��ت��يوم�����رادي
ك����لزع�����انِ�����فاإلف����س����ادِ واج�����ت�����ثَّ
ي��ه��ف��ول���وط���ئِ���كي���اس��ل��ي��لال���ه���ادي
ف���ال���ع���ي���نُق����درم�����تم����ناإلج����ه����ادِ

الضُّرُ مسّنا ق��د فها تنسى ح��اش��اك
أرداه�������مش��وق��ه��مل���ك���نْب��ه��مك��ب��رُ
ف���يأي����ديش���رذِم���ةم��اه��م��ه��مك��ف��رُ
ال��ن��ص��رُ خ��ان��ه إذ ب���ه ال��ش��ري��فُ ُذل

وب�����هم����نال���ب���ل���وىج������وىًوح������روقُ
ب���م���ن���ايم���ن���كف����إن����كال���م���ع���ش���وقُ
ي���ج���ل���وع���ي���ون���يق�������دّكال���م���م���ش���وقُ
ت����رن����وإل����ي����كوه����ده����اال���ت���ح���دي���قُ
َأش���ف���قوُط�����لَّف���مَ���نس�����واكَش��ف��ي��قُ

وت��ح��ق��قاألم�����لال��ج��م��ي��لال��س��ام��ي
وك��������ذال����ح����ي����درةف���ت���ىاإلس��������الِم
ك���ي���م���ان����س����رُّب����ث����غ����رهِال����ب����سّ����اِم
ك���ال���ب���دري���زه���وف����يب���ح���ورظ����الِم
ف����ال����ش����وقُف���ي���ن���ادائ�������مم��ت��ن��ام��يَ

نه����ار لي���������������������������ل  نترج����اك 

والحس����رة الدم��������������������������ع  بي����ن 

ضاك����ت الوس����عة وبعد م����ا نتحمل

لو كثرت مش����اكلنه ون����دوّر عالحل

ش����صار بين����ه  وش����وف  ك����وم 

خط����ره كل�����������������������ش  حالتن����ه 

لو ردنه نحجي برمز لو عالمكشوف

اصبح المنك����ر غالب على المعروف

باالس����رار زي�����������������������������ن  تعل����م 

خب����ره عن��������دك  بالوض����ع  أو 

يومي����ة تزه����ك م����ن الهم����وم أرواح

واعله الوضع تحجي بدموع التمساح

بال����دوالر الدي����������������������ن  تبي����ع 

الفق����ره ح����������������������ال  وميهمه����ا 

يالغاي����ب غياب����ك تع����ده ح����دوده

والفتن ت����دري بكل كت����ر موجودة

الث����ار واخ����ذ  الس����يف  ج����رد 

صب����ره كلب����������������������ك  نف����ذ  م����ا 

ي���ب لغ�����������������������������������������������������������ا يا

يالغاي���ب ننتظ���ره  الوع���د  ي���وم 

وكلفه الجروح البينه ما ظن تنشل

وغي���رك يغايبن���ه اش���بعد نتأم���ل

ي���ب لغ�����������������������������������������������������������ا يا

يالغاي���ب ننتظ���ره  الوع���د  ي���وم 

م���ا يخفى عنك تعلم وزين تش���وف

والحك يعيش بسجن اظلم مجتوف

ي���ب لغ�����������������������������������������������������������ا يا

يالغاي���ب ننتظ���ره  الوع���د  ي���وم 

والتدع���ي تعم���ل بخي���ر واص���اح

كل همها يبن الحسن جمع االرباح

ي���ب لغ�����������������������������������������������������������ا يا

يالغاي���ب ننتظ���ره  الوع���د  ي���وم 

لي���ل الظلم انه���ض وكس���ر اقيوده

أو حش���د الس���فياني علينه جنوده

ي���ب لغ�����������������������������������������������������������ا يا

يالغاي���ب ننتظ���ره  الوع���د  ي���وم 

به ومَن القياِم بمنتظِر سُعدت
أرومةمجدها إنطابت الغروَ
ف����اهللص����وّرآدم�����اًم���نط��ي��ن��ةٍ
التي النطفِ من ُغ��رراً وبراهم
أظهٍر في ج��روا أنَّ��ه��مُ تخبركَ
فتى لهم استهلَّ ف��إذا وتناسلوا
سيهزُّها الذي الدنيا أتى حتىّ
ولسوفيدركحيثينهضطالبًا
ه��وق��ائ��مٌبالحقّك��مم��ندع��وةٍ
س��ع��دتب��م��ول��دهال��م��ب��اركليلة
وزهتبهالدنياصبيحةطرّزت
رجعتإلىعصرالشبيبةغصًّة
بالذي الشريعة أبهجت فاليوم
قدكدّرتمنهاالمشاربعُصبٌة
مهنّيًا ي��ق��ومَ أن يُ��ح��اوُل م��ن ي��ا

أهدابها رج��ائ��ه ع��ي��وُن ع��ق��دت
أطيابها م��غ��رٍس ب��أك��رم فنمت
ل��ه��مت��خ��يَّ��رم��ح��ضَ��ه��اولُ��ب��ابَ��ه��ا
أحسابها وسَ���ل غ���ررٌ كلّها ه��ي
العُلىأصالبها طابتوطهَّرذو
جلبابها ل���ه م��ك��ارم��ه ن��س��ج��ت
حتّىيدُكَّعلىالسهوِلهضابها
تِ������رًَةل���هج��ع��لاإلل�����هُط��اَلب��ه��ا
ه����زت����هُل������والربُّ�������هألج���اب���ه���ا
حَدرَالصباحُعنالسرورنقابها
أثوابها بالهنا ال��م��س��رّة أي���دي
منبعدماطوتالسنينشبابها
س���ت���ن���اُلع��ن��دق��ي��ام��هآراب���ه���ا
شرابها السراِب من اإللهُ جعل
ااُلمورصوابها بلغتمن إنهض

�سعراء مهدويون
ال�سيد حميد ال�سيد جواد الأعرجي

نرتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك يالغايب

إعداد: حسن عبد األمير الظالمي

مسجات مهدوية
حسن الظالمي 

ــســاقالسيد حيدر الحلي ــعــ� ــد عــلــى ال ــع ــب ـــو ت ل
يالمحجوب يــالــمــهــدي  اإذن 

الكرى في  مــرورك  اأرجــو  مــرة  كم 

)محمد( لــحــباّ  اهـــاًل  ـــن  اأك ــم  ل اإْن 

يمن رو�سك ينوف الخلد لو�ساع
اإلك ناظر ي�سد وي�سوف لو�ساع

الديــن لو�ســاع يبــن حامــي  وتــرك 
بالمنياّــه ميامــر  ي�سفــك  بعــد 

***
اأالــف يــو  يالغايــب  األفيــن  مــو 
يوالــف غدروكــم  الــف  �سبعيــن 
يوالــف لغمــده  �سيفــك  عجيبــة 
الها�سميــه وتــر  الكفــل  و�سبــاه 

ــن لمــتــه ــس ــ� ــح ــــن ال ـــا اب ــر ي ــب ــس ــ� ــــــرج ال غـــايـــب اباّ
ــــر لمــتــه ــــده ـــــن جــــبــــده مـــخـــالـــيـــب ال ـــــدي وال
ــه ــت ـــــوم الـــعـــادتـــك لم والــمــعــتــ�ــســم بـــيـــك ك
ــــا مــهــجــتــه والـــــروح ــي وي ــب ــن ــــن ال ــم دي ــس ـــا جــ� ي
ـــــروح ــن �ـــســـيـــدي ون ــم ــي ــل بــالــ�ــســنــك نـــركـــن ع
ــــداه الـــــروح ــــن ــه اب ــرن ــس ــ� ــب ــح ي ــب ــس ــ� يــــا يـــــوم ي
ــه ــت ــــك لم ــــت ــح راي ــب ــس ــ� ولــ�ــســمــل ال�ــــســــالم ت

ـــــك عــنــهــا ـــــت ـــب روؤي ـــج ـــح وت

ـــك ونـــهـــا ـــت ـــرق ـــف ــــــــزود ل ي

اأرى بما  مقلتي  ل  يكحاّ طيفاً 

اأبــحــرا بحبك  فقد  ــوؤاد  ــف ال ــزر  ف

أبوذية مهدوية

موال مهــــــــــــــدوي
كاظم بن حسون المنظورالمــــــتــــــــــــــــه

جابر الكاظمي

السيد سعيد الصافي

Qمن ر�سائل ال�سغار لالإمام



جاءفي)مجالسالمؤمنين(،وفي)بحاراألنوار(.الحكايةالخامسةوالعشرون.
قالالس����يدالقاضينوراهللالشوش����تريفي)مجال����سالمؤمنين(مامعناهأنه

:GمكتوبةعلىقبرالشيخالمفيدQوجدتهذهاألبياتبخطصاحباألمر
انّ����ه بفق����دكِ النّاع����ي ص����وّت ال
إْنكنتق����دْغيّبتفيج����دثِالّثرى
كلّم����ا يف����رحُ المه����ديُ والقائ����مُ

عظي����مُ الرّس����ول آل عل����ى ي����وم
مقي����مُ في����كَ والتّوحي����د فالع����دُل
عل����ومُ ال����دروِس م����نَ تلي����تْعلي����كَ

قال تعالى:  -
اْن�َســقَّ  َو  اَعــُة  ال�سَّ )اْقَتَرَبــِت 

اْلَقَمُر( القمر: 1.
أخ���رجالحافظالقن���دوزي)الحنفي(

ف���ي)ينابي���عالمودّة(أّنجعف���ربنمحمد

الصادقQقالفيقولهتعالى)النص(:

)الساعةقيام)القائم(قريب(.

وقال تعالى:  -
ِب�سيماُهــْم  اْلُمْجِرُمــ�َن  )ُيْعــَرُف 
ْقــداِم(  ااْلأَ َو  ِبالنَّ�ا�ســي   َفُي�ؤَْخــُذ 

الرحمن: 41.
ق���الالقن���دوزيفيينابيع���هأّنجعفر
بنمحم���دالصادقQقالفيقولهتعالى

)النص(:
)إذاق���ام)قائمن���ا(يع���رفأعداءن���ا
بسيماهم،فيأخذبنواصيهموأقدامهم،
يخبطهمهووأصحابهبالسيفخبطًا(.

Hيف فراق ال�سيخ املفيد Qرثاء القائم املهدي

املنا�سبات املهدوية
1-س���نة)37ه�(:معركةصّفينوفيهاطل���بالمؤمنونمن
أميرالمؤمنينQنش���ررايةرس���ولاهللNفأبىعليهمذلك،

.Qوادَّخرهالقائمآلمحمّد
9-س���نة)38ه����(:معرك���ةالنه���روانوفيه���اأخب���رأمي���ر

.QببقاءالخوارجإلىظهورمهديآلمحمّدQالمؤمنين
وبع���دهس���نة)38ه�(:لق���اءأمي���رالمؤمنينQم���عحبّاب
النصران���يوأم���رهببناءمس���جد)براث���ا(وإخب���ارهبالكثيرمن

المغيّباتومايفعلهجيشالسفيانيبأهلالكوفة.
10-س���نة)1384ه�(:التاريخالسنديلنقلالمرجعالكبير
السيّدمحمودالشاهروديHلتفس���يرأميرالمؤمنينQلتوقيع

السمريGفيتكذيبالمشاهدةفيالمنام.
وبعدهس���نة)37ه�(:لق���اءأميرالمؤمني���نQمعنصراني
_بعدانتهائهمنمعركةصّفين_وأخبرهالنصرانيبوجودكتب
وآثارمنعيس���ىQعندهتحكيوتبشّ���ربرسولاهللNواألئمّة
االثنيعش���رKمنبعدهونزولعيسىQآخرالزمانوصالته

خلفاإلمامالثانيعشر.
23-س���نة)260ه�(:إرس���الأبياألديانم���نقبلاإلمام
العس���كريQف���يمهمّ���ةوإخب���ارهبوفاتهQوبث���الثعالمات
لمعرف���ةخليفت���هاإلمامالمه���ديQبعدرجوعأب���ياألديانمن

السفر.
26_28س���نة)11ه�(:إخباررسولاهللNلفاطمةPوهو

Nفيمرضهالذيتوّفيفيهبأنَّالمهديمنولدها.
28-س���نة)260ه�(:خروجاإلمامالمهديQمنسامراء

قبلشهادةأبيهQبعشرةأيّامعلىرواية.

 وفي هذا ال�سهر اأي�سًا:
س���نة)274ه�(:التاريخالس���نديلحديثعليبنالحس���ن
التيمل���يعناإلمامالباق���رQفيتمنّينبيّاهللموس���ىQأن

.Nيكونهوقائمآلمحمّد
س���نة)274ه�(:التاريخالس���نديلحديثعليبنالحس���ن

التيمليعناإلمامالصادقQيحكيمدَّةتسّلطالسفيانيوهي
تسعةأشهر.

س���نة)274ه�(:التاريخالس���نديلحديثعليبنالحس���ن
التيمل���يعناإلمامالباقرQيحك���يفيهحالالمرجئةفيزمن

.Qاإلمامالمهدي
س���نة)274ه�(:التاريخالس���نديلحديثعليبنالحس���ن
التيمليعناإلمامالباقرQفيشرححالالمؤمنوكرامتهعند

اهللواإلخبارعنبعضتحرّكاتالسفيانيومدَّةحكمه.
س���نة)381ه�(:التاريخالس���نديلحديثهارونبنموس���ى
.KمنآلمحمّدQوفيهبشارةأنَّالمهديJعنزيدبنعلي
سنة)410ه�(:وصولالرس���الةاألولىللشيخالمفيدHمن
قب���لاإلمامالمهديQفيأيّامبقيتمنش���هرصفريؤّكدفيها
علىاهتمامهبش���يعتهQبقوله:)إنّاغيرمهملينلمراعاتكم،
والناس���ينلذكركم،ولوالذلكلنزلبكمالألواءأواصطلمكم

األعداء(.

انطالقــا مــن ال�اجب الملقى على عاتق الم�ؤمنين باالنتظار واإيمانا من مركز الدرا�ســات التخ�س�سية بان كل خط�ة اأو طريقة من �سانها تق�ية االرتباط 
بين المجتمع واإمامه الغائبQ البّد من ال�سعي لتفعيلها ولتج�سيدها �سعى المركز وي�سعى ال�ستثمار جميع الفر�س المتاحة في ن�سر الثقافة المهدوية وربط 
جيلنــا الحا�ســر باإمــام الع�ســر والزمانQ، وحيث اأننــا ن�سهد في زماننا هــذا زحفا ملي�نيا نحــ� مرقد �سيد ال�سهداء اأبــي عبد اهلل الح�سيــنQ بمنا�سبة زيارة 
االأربعين، فقد اأطلق المركز حملة )متى ترانا ونراك يا اأبا �سالح( والتي تهدف اإلى جمع مليار �سالة على النبي واآله، لتعجيل فرج �ساحب الع�سر والزمان.

اآليات العمل وطرقه:
     1( �سيتــم جمــع مئــة األف �سبحة عادية او الكترونية وت��سع في طريق م�ساة االأربعين مــن جميع منافذ كربالء المقد�سة، وتعلق هذه ال�سبح 
تحــت الفتــات معدة خ�سي�ساً للحملة وتك�ن م�زعة على الطرق التــي ي�سلكها ال�سائرون اإلى كربالء المقد�سة. علماً ان الحملة ت�ستقبل الم�ساركات 

ابتداًء من االول من محرم الحرام و�س�ف تحت�سب �سمن العدد المراد تحقيقه.
     2( ينبغــي اأن ي�سّبــح فــي كل �سبحــة ع�سرة اآالف �سالة، وحيث اأن اأقل عدد ينبغي اأن يك�ن من ال�سبــح ه� مئة األف فتك�ن النتيجة مليار �سالة 

على النبي واآله لتعجيل الفرج وهذا ه� اأقل عدد ينبغي الح�س�ل عليه.
مالحظــة: لــ� اأخذنا بنظــر االعتبار اأن زائري ال�سنة الما�سية فــاق عددهم الخم�سة ع�سر ملي�نًا، واأن كل واحد منهــم يحمل معه �سبحة، واأنه 
�سلــى علــى النبــي واآله من تلقــاء نف�سه هذا الرقم اأي ع�سرة اآالف �سالة وهــ� اأقل عدد بالن�سبة لمن ي�سير م�سافة 100 كيلــ� متر، وهي اأقل م�سافة 

ي�سيرها م�ساة االأربعين، فان العدد �سيت�ساعف اإلى خم�س ع�سرة مرة فيك�ن المجم�ع خم�سة ع�سر مليار �سالة على النبي واآله لتعجيل الفرج.
ولكن حيث اأنه لي�س باأيدينا اإح�سائية ذلك وال معل�مات دقيقة عنه فاإنه يرجاأ اإلى حين الح�س�ل على المعل�مات الدقيقة.

وبذلــك �ستعتمــد اإدارة الحملة على االأرقام الم�ث�قة التي �ستح�سل عليها من قبل الم�سليــن على النبي واآله لتعجيل الفرج،ومن خالل المنافذ 
التــي �ســ�ف تفتــح لهم في العتبات المقد�سة اأو عن طريق االت�سال التليف�ني ور�سائل االأ�س اأم اأ�ــس في اأرقام اله�اتف التي �س�ف تعلن عنها الحملة 

حيث اأن كل �سخ�س يكمل العدد ير�سل ر�سالة مفادها اأنه قد اأكمل العدد وبذلك يك�ن االإح�ساء للرقم المطل�ب من ال�سل�ات دقيقا.
     3( اإّن كل �ســالة ت�ستغــرق ثانيتيــن مــن ال�قــت، فيكــ�ن في كل دقيقــة ثالث�ن �سالة، ومع �سربها فــي 60 دقيقة نح�سل علــى 1800 �سالة في 
ال�ساعــة ال�احــدة وبذلــك يك�ن تح�سيل ع�سرة اآالف �سالة من ال�سخ�س ه� بخم�سة �ساعــات ون�سف تقريبًا، وحيث اأننا نعلم جيدا اأنه ال ي�جد من 
ي�سير اإلى االإمام الح�سينQ في الزيارة االأربعين بمدة زمنية مقدارها خم�سة �ساعات اأو �ستة، بل اأن اأغلب من ي�سيرون ي�ستغرق �سيرهم اأيامًا وليالي، 

وعليه يك�ن مقدار هذه ال�سالة بالن�سبة لل�سائر قليال جدا ويمكن اأن ي�زعه على اأوقات م�سيره.
4( تتلقــى اإدارة الحملــة )مركــز الدرا�ســات التخ�س�سية في االإمــام المهديQ( ر�سالة من كل �سخ�ــس اأكمل الـ ع�سرة اآالف �ســالة على العناوين 
المدرجة في ا�سفل االعالن و�سيتم االحتفاظ باالأرقام التي تر�سل ر�سائل اإكمال ال�سالة للت�ا�سل معهم الأجل برامج مهدوية اأخرى، ويك�ن عن�ان 

الر�سالة المر�سلة من قبل ال�سخ�س الذي اأكمل ال�سالة )متى ترانا ونراك )10000اأو العدد الذي اكمله((.
البريد االلكتروني: salawat@m-mahdi.com  الم�بايل: 07821644424 

www.facebook.com/m.salawat :سفحة الفي�س ب�ك�


