
في المنتِظر الفــــرد بــــه إن ما يســــهم
المهدوية لتقبــــل البشــــرية تهيئة الذهنية
بعث الرســــالية التي المهمــــة الحقــــة لهو
طول الكّمل على األفراد خلص أجلها من

السعادة. نحو البشرية مسيرة
في البــــارز الشــــاخص واليــــوم, يّعد
العالمي للّظهور المهــــّيء المهدوي الفــــرد
من النابع اإللهــــي الســــلوك (مضافــــًا إلى
وهي الحّقة الّطريقــــة هــــدى الّســــير على
K فــــي جانبيهــــا  البيــــت طريقــــة أهــــل
حامــــًال هــــو كونــــه الفكــــري والعملــــي),
الّتّشــــيع دائرة اّتســــاع لخصائــــص توجب
الشــــيعّية اإللهّية رفد الحركة في وتســــهم
دائرة الّرقعة لتوسيع باألفراد الّصالحين
إســــهام الّرفد من لهــــذا لما المهدويــــة,
الّظهور, موجبات تحقيق في وفّعال حيوي
المهدوّيــــة بين الّنظرّيــــة وذلــــك بعــــرض
في خالل الّنفوذ اجمعين من البشر أفراد
وفطرّية المخّلص بعالّمية البشــــري الفكر
الّســــعادة, وطلب اإلصــــالح الســــّعي نحو
آل مهدي أجمع مبــــادئ لتعريــــف العالــــم
البشــــرّية أنشــــودة K, وأّنه يمثل مّحمد
من يكون لنا ما فبمقــــدار المصّبو إليها،
عند نكون مرضّيين هذا الّرفد في إسهام
الفيض ومحــــّل عنصــــر الهدايــــة اإللهيــــة
حقيقة فهذه واإلقبــــال, الّرّباني بالقبول
مفردات من االنتظار ومفردة حقائق مــــن

.K محّمد آل لمهدي الّتمهيد
التحرير رئيس

تمهيدنا

ويعالج الفطــــرة، جــــاء اإلســــالم ليطابق
والمجتمع لإلنســــان وقائــــع الحيــــاة والطبيعة
اإلنســــان حول أوهامًا تحمل ال واقعية معالجة
فاضلة) (مدينــــة بإقامة يقــــل وطبيعتــــه. فلــــم
والشــــرور، والضالل االنحــــراف ينتفــــي فيها
مع الحق يقف مجاهــــد مجتمع دعا إلى وإنمــــا
ومع الظلم، ضــــد العدل ومــــع ضــــد الباطل،

والمفاسد. الشرور ضد الكريمة األخالق
َوَمــــا {َوَنْفــــٍس تعالــــى: قولــــه  ففــــي 
َأْفَلَح َوَتْقَواَها*َقْد ُفُجوَرَها َســــوَّاَها*َفَأْلَهَمَها
يقيم { ــــاَها َمن َدسَّ َخــــاَب َمــــن َزكَّاَها*َوَقــــْد
والشر، تصارع الخير من الكريم حالة القرآن

البناء. الواعي والتفاعل
في مواجهــــة التغريب اإلســــالم لقــــد أّكد
التواصــــي بالحق علــــى الفكــــري والحضــــاري
الذات بنكــــران واهتــــم والتواصــــي بالصبــــر،
اإلخالص قيمة وأوضــــح وبين قيمــــة اإليثار،
ينابيع جرت صباحــــًا أربعين هللا (من أخلــــص
بهتك الستر يسمح ولم لسانه)، الحكمة على
نفســــه، الحيــــاء عن جلبــــاب إال عّمــــن ألقــــى
تتبع عن ونهى الفاحشــــة، ولم يرض بإشــــاعة
به يكون مــــا أدنى فاعتبــــر عثــــرات المؤمنيــــن
المؤمن أخيــــه أن يحصــــي على العبــــد كافــــرًا
المجتمع وأحــــاط يومــــًا، بها عثرتــــه ليعّنفــــه
األخ فعــــل وحمل األخالقيــــة, بســــياج القيــــم
فهو الحياء على واّكــــد الصحة، على المســــلم

(مفتاح كل خير).
واإليمان (الحياء :Qالباقــــر عــــن اإلمام
تبعه أحدهما فإذا ذهــــب قرن، في مقرونــــان

الشاعر: قول أجمل وما ، صاحبه)
والكرم الحياء نهاني *إال لمعصية الهوى إن دعاني ما

الحقيقي المنتظر يســــتطيع بهــــذه القيم
فــــداه، أرواحنــــا المهــــدي اإلمــــام  لظهــــور 
ويجعــــل ســــلوكه، ويقــــّوم أن يبنــــي نفســــه،
.Qاعتقــــاده باإلمام مع شــــخصيته تتفاعــــل
يعتقد الــــذي المؤمن يقــــوى وبهذه األســــلحة
االنحــــراف مواجهــــة فــــي باإلمــــام المهــــدي
من وأجرأ من زبر الحديد، أشد قلبه فيكون

السنان. من وأمضى الليث،
عــــن بســــنده روى الحاكــــم النيســــابوري
:Nاهللا رســــول أبــــي ســــعيد الخــــدري عــــن
شــــديد بالء الزمان آخــــر في (ينــــزل بأمتي
منه، أشــــد بالء يســــمع لم من ســــلطانهم،
وحتى الرحبــــة، األرض عنهــــم حتــــى تضيق
المؤمن يجد ال وظلمــــًا، األرض جورًا تمــــأل
عز اهللا فيبعث الظلــــم من يلتجئ إليه ملجــــأ
قسطًا األرض فيمأل عترتي، من وجل رجًال
عنه يرضى ظلمًا وجــــورًا، ملئت كما وعــــدًال
تّدخــــر ال األرض، وســــاكن ســــاكن الســــماء
وال أخرجته، بذرهــــا شــــيئًا إال األرض مــــن
صبه اهللا عليهم إال شيئًا قطرها من السماء

مدرارًا...).

   Qاِّـهدي باإلمام عقيدتنا عن حديثه اطار َّـ
الفكري والحضاري مواجهة التغريب َّـ

اِّـيالني فاضل الدكتور السيد سماحة قال

تثار التى الشبهات لبعض المعاصر البيان في ابحاث ضمن
احمد الكرعاوي  الباحث: الشيخ يتناول المهدوية، حول

والتخصيص بني التعميم اِّـهدوية اسالمية
: الشيخ الكرعاوى يقول

المســـلمين عمـــوم الشـــك ان عقيـــدة
بالمهديQ،مـــع حصـــول االعتقـــاد هـــي
ذلك االختالف أن بينهـــم،إال االختـــالف
اصل في فـــي التفاصيل وليس هو اختالف

الفكرة.
فـــي وردت العقيـــدة هـــذه وان 
الســـنة في تـــرد ان قبـــل القـــران  الكريـــم
الشـــكاالت وتجنبـــا المطهرة،ولكننـــا
اوجه من النصـــوص ومـــا تحمله التفســـير
شـــتى،وحتى مذاهب بمعانيها قد تذهـــب
بكم، خاص التفسير هذا أن قائل: اليقول
بااليات القضيـــة لهـــذه فاننـــا ال نستشـــهد
اثبات نبدا فـــي القرانيـــة ،بـــل ارتأينـــا ان
الروايات العقيـــدة من خـــالل عموم هـــذه
اليبقى الســـنة،حتى اهل كتب في الواردة
،وســـيكون لنا والتاويل لالعتراض مجـــال
اخرى موارد في الكريم  القران  الى عودة

اهللا تعالى. شاء ان
عدة الســـّنة اهل كتب في ورد فقـــد في

منها: روايات
رســـول قال ابن ماجة : جاء في ســـنن

فاطمة". ولد من "المهدي :Nاهللا
رسول يقول : داود أبي ســـنن في وجاء
ولـــد مـــن  عترتـــي مـــن اهللاN"المهـــدي 

فاطمة".
" :Nاهللا رســـول قـــال وفيـــه أيضـــًا:
في يصلحـــه اهللا البيت أهـــل منا المهـــدي

ليله".
ام عن الحاكـــم: مســـتدرك وجـــاء في
المهدي،  ســـمعت النبيN يذكر ســـلمة:

فاطمة". بني من وهو حق هو "نعم فقال:
االعتقاد فان ترى كما القاريء عزيزي
خاصة  اســـالمية عقيدة بالمهديQ ليس

. فقط بالشيعة

رصدنا
المرصد العراقي

برصد يهتـــم مركز المرصـــد العراقـــي
العراقي الشـــان الدولية في الســـتراتيجيات
واالجتماعية واالمنيـــة السياســـية و الحالـــة

برمته. في الوضع العراقي واالقتصادية
المقاالت من العديد المرصد هذا نشـــر

القضية المهدوية في
المقاالت: تلك بيان يأتي فيما

اسطنبول) يأتي إلى ثم كبيرة في مدينة يولد سوف Qالمهدي (حضرة

التركية األروقة في مهدوية قراءة
تركـــي كاتـــب وباحـــث "هـــارون يحيـــى"
الفنـــون ١٩٥٦م, درس ســـنة مســـلم, ولـــد
قام دراسته وخالل اســـطنبول, في الجميلة
وتفنيدها, دارون نظرية حول كثيرة ببحـــوث
الـــذي حاول فيه الخلق" "اطلـــب وألـــف كتاب
في "المهدي النظرية, له كتـــب تفنيـــد هـــذه
في و"المهدي في القرآن" و"المهدي التوراة"

روحية". سلطة و"المهدي اإلنجيل"
فـــي موقعـــه علـــى نشـــر هـــارون يحيـــى

اإلنترنت هذه المقالة:
أهل  من (المهدي) رجـــل النبيN يقول
مكة إلى يأتي ســـوف كبيرة) المدينة (مدينة
إليه ويعطونه البيعة مكة يأتون من أهل وقسم

داوود) ابن (سنن والمقام. الركن بين
مجازي معنى في تستعمل المدينة كلمة ان
,Nنبينا الحديث عـــن في هـــذا أو بالغـــي
النبـــيN لكلمة  اســـتعمال ان بكلمـــة اخـــرى
هناك ان اشـــياء مختلفـــة, المدينـــة ليعنـــي
العالم االســـالمي, فـــي كثيرة مدنـــًا كبيـــرة
معنى أي فـــي يفهم ان يمكـــن لهـــذا الســـبب

المدينة. كلمة Nالنبي استعمل
اإلمام  ان النبيN إلـــى يشـــير فـــي هذا
بينما  المدينة, يأتي مـــن المهديQ ســـوف
من قرية إلـــى انهـــا تشـــير احاديـــث اخـــرى

االرض.

مصـــر فضيلة الشـــيخ على أعلـــن مفتي
الشيعة. لطائفة التام تأييده جمعة

االعتـــراف بما "علينا وأكد جمعـــة أنـــه
من ُيَمكننا من تقـــدم تحـــرزه هذه الطائفـــة
أنه مؤكدا الحالي". الوقت فـــي التعاون معها
فرق مذاهبها، فال على التعبد "ال حرج من

سني وشيعي". بين
"العربية.نـــت": مـــع حـــوار فـــي  وقـــال 
متطـــورة، طائفـــة بطبيعتهـــا الشـــيعة  إن 
من فقههم، يتجزأ ال جـــزءا الواقع باعتبـــار
الشـــيعية الكتب ينقِّب في مـــن "ولكن هناك
وهذا بالخالفات، علينـــا ويخرج القديمة،

جسيم". خطأ
يقـــوم بذلك من جمعـــة واتهـــم  الشـــيخ

السنة بين العالقات "لتدمير ســـعيا
أخـــرى أغـــراض والشـــيعة لخدمـــة
المســـلمين وحـــدة هدفهـــا تفتيـــت
لتســـهيل شـــأنهم مـــن واإلضعـــاف 
له اإلعداد تم الذي المخطط تنفيذ

طويلة". فترة منذ
"يجوز إنـــه وقال مفتـــي مصر:
حرج، وال الشيعية بالمذاهب التعبد
الراحل شـــيخ األزهر بهذا أفتى وقد
اإلسالمية فاألمة شـــلتوت، محمود
ســـني ال فرق فيه بين جســـد واحـــد
يصلي طالمـــا أن الجميع وشـــيعي،

واحدة". لقبلة ويتجه واحدة صالة

معهم  التعاون ويمكننا بتقدمهم نعرتف
متطورة طائفة الشيعة مصر: مفتي
على مذاهبها التعبد حرج من وال

بالمد عبرتاء إلى العبرتائي منســـوب
الموحدة والباء المفتوحة المهملـــة بالعين
الفوقيـــة بعدها والمثناة والـــراء الســـاكنة
البلدان هو معجـــم جـــاء في ألـــف وهمزة.
كبيرة قرية وهي أحسب فيما أعجمي اسم
النهروان، نواحـــي من بغـــداد مـــن أعمال
وفي عامر. ســـوق فيها وواســـط بين بغداد
اســـكاف بناحية قرية عبرتـــاء الفهرســـت
قرى من الخالصـــة فـــي وزاد بنـــي جنيـــد

. النهروان
-: النجاشي رجال ففي

اِّـجهر تحت
تتناول  سلسلة مقاالت
بالدراسةأدعياءاِّـهدوية
والسفارةقديماوحديثا

هالل بن أحمد جعفر أبو
العبرتائي البغدادي

١٨٠ هجرية  سنة ولد
٢٦٧هجرية ومات سنة

٢٢

٢

٣

وتفعيًال التبليغية للحركة دعمًا
بيـــن الحوزة المتجـــذرة للعالقـــة
من قـــام ثلة والجمهور, العلميـــة
األشـــرف النجـــف  حـــوزة طلبـــة 
المناسبات في تبليغية بنشـــاطات
(المدرســـة عنوان تحـــت الدينيـــة

المتحركة).
الحركـــة هـــذه مـــن الهـــدف 
المعتمد عمـــل إتمام هو التبليغيـــة
وسعة لقلة المعتمدين الدين ورجل

اعتماديتهم. اماكن
العالقة وتجذير تعميق كذلك
وجمهور الناس, رجل الدين بيـــن
نجمت شبهات من تراكم ما ودفع
عدة عوامل من أهمها تضييق عن

الدين. رجل حركة

المتحركة التبليغية المدرسة

٣

االخيرة  اآلونــــة في *الســـؤال: ينتشــــر
بالعلوم االســــتدالل االنترنيــــت علــــى شــــبكات
وقت على والجفــــر) الغريبــــة (علــــم الحــــروف
صّحة هذه  المهديQ فما مدى االمام خــــروج
باالمكان وهل عليها، االعتماد وشرعّية العلوم

المبارك؟ لظهوره التوقيت
االمام في التخصصية الدراســــات (مركز

(Q المهدي
علــــم  هــــو الجفــــر علــــم  الجـــواب:   j
عليه يترتب ال تقديــــر صحته وعلى الحروف,
يكون هذا أْن يمكن وال الدنيوية اآلثار بعض إّال
هــــذا العالم _وهو وراء مــــا الى العلــــم طريقًا
ذاتًا الغيب علم ألّن عنه الغيب_ وكاشفًا عالم
(َفال الشريفة: اآلية بنص تعالى باهللا مختص
ِمْن َأَحدًا*ِإالَّ َمــــِن اْرَتَضى َغْيبِــــِه َعَلى ُيْظِهــــُر
مسالة وحيث ان اليه، الحد وال طريق َرُسوٍل)
الفداء_ لــــه _ارواحنا المهــــدي ظهــــور االمام
تعالى. اهللا إال يعلمهــــا فال الغيبية من االمــــور
تبــــارك بأمــــره الّظهــــور وبالجملــــة ان مســــألة
امره مصلحة في الظهور فمتى ما رأى وتعالى,
واالّدعاءات والحدســــيات التكّهنات اّما بذلك.
كثرت قد كانت وان عنه, والنيابة ظهوره حول
انها ال إال هنا وهناك, اآلونة االخيرة من فــــي
بالمذهب لها ســــوى االضرار وال أثر لها أصــــل
واعتقاد   Q والزمــــان العصــــر وبمقــــام امــــام

التكّهنات إذا ظهر خالف تلك به, فانه الناس
سلبًا. الناس اعتقاد في أثّر كذبها أو

من أما االمــــور هذه ثــــم اّن اشــــاعة
أو المذهب، وأعــــداء المغرضيــــن

أو الدنيوّيــــة، ألجــــل المصالــــح
تأثير تحــــت للجهــــل والوقــــوع
ومــــن االفــــكار المنحرفــــة،
المؤمنين علــــى هنــــا يجــــب
العلماء كافــــة الّرجــــوع الــــى
هــــذه مثــــل  فــــي والمراجــــع 

طبق على والعمــــل الحــــوادث
طلب لهم ينبغــــي كما آرائهــــم،

المولــــى مــــن والظهــــور الفــــرج 
يحّدد من كل وتكذيــــب عّزوجــــّل،
ودجال، كذاب الّنه وقت الظهــــور

عليهــــم ينبغــــي وكذلــــك 
مــــن كل تكذيــــب
النيابــــة يّدعــــي
عــــن الخاّصــــة 
النــــه    Qاإلمــــام
ودجــــال كــــذاب 
وفي لــــه، وال ديــــن
اهللا نســــال الختام
للمؤمنيــــن تعالــــى

والثبات. التوفيق

المرجعية بقلم مهدوية فتاوى

هنا االخيرة اآلونة في كثرت قد كانت وان عنه، والنيابة ظهوره حول التكّهنات والحدسيات واالّدعاءات
Q والزمان العصر وبمقام امام بالمذهب االضرار سوى لها أثر وال أصل إال انها ال وهناك،

حول: عن سؤال اجابته معرض في الوارف) ظله الفياض(دام الشيخ العظمى اهللا آية سماحة قال

الخروج وتوقيت الحروف علم

٤١٢ ص الدين كمال

الزيدي محمد أبو بقلم:



جعفـــر العبرتائي أبـــو أحمـــد بـــن هـــالل
محمد أبـــى ســـيدنا من ذمـــوم وقـــد روى فيـــه
إال كتـــاب (يوم العســـكريQ. وال أعـــرف لـــه
بن أبـــو علي وليلـــة)، وكتـــاب (نوادر),قـــال
ثمانين ومائة ســـنة هالل أحمد بن ولد : همام

. ومائتين و ستين سبع سنة ومات
-: الرجال معرفة اختيار وفي

والدهقان العبرتائي هـــالل بن فـــي أحمد
خرج ما نسخة العالء بن القاســـم :- ورد على
أن ، ذلـــك ابتداء وكان مـــن لعن ابـــن هـــالل
الصوفي  احذروا : بالعراق قوامه كتـــبQ إلى
بن أحمد مـــن شـــأن وكان : المتصنـــع ، قـــال
، حجة وخمســـين أربعا حج كان قد أنه هالل
: وكان رواة قـــال . قدميه علـــى عشـــرون منها
وأنكروا ، منه وكتبـــوا لقوه بالعراق أصحابنـــا
العال بن القاســـم فحملوا ، مذمته في ما ورد
: قد إليـــه فخرج أمـــره . علـــى أن يراجـــع فـــي
هالل ابن المتصنع فـــي إليك نفذ كان أمرنـــا
، ال يـــزل لم علمـــت بمـــا قـــد ال رحمـــه اهللا،
يداخل في عثرته وال أقاله ذنبه، اهللا له غفـــر
برأيه، يســـتبد رضى وال منـــا اذن بال أمرنـــا
أمرنا مـــن ، ال يمضي ديوننـــا فيتحامـــي مـــن
نار بذلك في اهللا أرداه يهواه ويريـــد، اال بمـــا
بدعوتنا اهللا بتر عليه حتـــى فصبرنا ، جهنـــم
موالينا قوما من خبره وكنا قد عرفنـــا . عمره
ذلك وأمرناهم بالقاء اهللا، رحمه أيامه ال في
إلى اهللا ونحن نبرأ من موالينا، إلـــى الخاص
يبرأ ال وممـــن ، اهللا رحمه ال ابن هـــالل مـــن
اهللا وأهل ســـلمه اإلســـحاقي أّيها واعلم منه.
، الفاجر حال هـــذا مـــن بيتـــه ممـــا أعلمناك
أهل من عنه ويســـألك ســـألك كان وجميع من
يطلع أن يســـتحق كان ومن ، والخارجين بلده
موالينا في الحد من عذر ال ، فإنه ذلـــك على
عرفوا قد ، ثقاتنـــا عنا فيما يؤديه التشـــكيك
إليهم إيـــاه ونحمله ، ســـرنا بأننـــا نفاوضهـــم
. تعالى اهللا شاء ان ذلك من يكون وعرفنا ما

-: للعالمة الخالصة وفي
بالعيـــن العبرتائـــي - أحمـــد بـــن هـــالل
نقطة واحدة، تحتها المنقطة والباء المهملة ،
نقطتان فوقها المنقطة التاء ثم راء، وبعدهـــا
بني اسكاف عبرتا قرية بناحية إلى منسوب -
ذم ، ورد فيه غال ، من قري النهروان جنيد

.Qمحمد العسكري أبي من سيدنا كثير
-: طرائف المقال وفي

روى . العبرتائي بن هالل أحمد ومنهـــم :
في العمري إلى خرج : يعقوب قـــال بن محمد
إلى نبرأ ونحن فيه : ذكر إلى أن - طويل توقيع
ال وممن رحمه اهللا ال من بن هالل تعالـــى اهللا

بلده. وأهل اإلسحاقي ، فأعلم منه يبرأ
-: الحديث رجال علم مستدركات وفي

أصحاب من : العبرتائي هـــالل بن أحمد
في  الشـــيخ والعســـكريL ... وقـــال الهـــادي
 : قال المذموميـــن ٢٦٠ في بيـــان ص غيبتـــه
لم يقبل ، وأنه الكرخي هالل بن أحمد ومنهم
وتبرؤوا الشـــيعة فلعنه عثمان بن محمد نيابـــة
القاســـم أبي يد على التوقيع ظهـــر منـــه ، ثم
من لعن . جملة في والبراءة منه بـــن روح بلعنه
بن الحسن بن محمد شيخه عن الصدوق ونقل
سمعت قال : عنه، اهللا الوليد رضي بن أحمد
ســـمعنا وال رأينا مـــا اهللا يقول ســـعد بن عبـــد
أحمد إال النصب إلى التشيع عن رجع بمتشـــيع
بروايته تفرد إن ما : وكانوا يقولون ، هالل بن

. استعماله فال يجوز هالل بن أحمد
معجم رجال الحديث:- وفي

أحمد : " النجاشـــي قال بن هالل : أحمد
العبرتايي ) ) العبرتائي جعفر أبو ، هالل بن
وقد روى وينكر، منها يعرف ، صالح الرواية
.Qالعسكري محمد أبي سيدنا من ذموم فيه
الوصية باب فـــي ، التهذيب وذكر الشـــيخ في
من  ( ٨١٢ ) الحديـــث ذيـــل ، ألهـــل الضـــالل
مشـــهور  ، بن هالل أحمـــد ٩ ) : أن ) الجـــزء
نعمل ال يختـــص بروايتـــه وما بالغلـــو واللعنـــة

. " إنتهى عليه،"
يجوز ما بـــاب في : االســـتبصار وقال في
الحديث ذيل ال يجوز وما فيه النســـاء شـــهادة
هالل،  بن أحمـــد ٩٠ ) مـــن الجـــزء ( ٣ ) : )
، حديثه إلى ال يلتفت فاسد المذهب ، ضعيف
 ٤١٣ - ٤١٤ ) الكشي وقال بنقله . يختص فيما
حدثني : ، قال بن قتيبة بن محمد علـــي " : (
القاســـم على : ورد ، قال المراغي أبـــو حامد
ابن لعن خرج مـــن كان بـــن العالء نســـخة مـــا
نوابه  كتبQ إلى ذلك أن ابتداء . وكان هالل
المتصنع الصوفي إحذروا : بالعراق ( قوامه )
كان أنه أحمد بن هالل من شـــأن وكان : . قال
عشـــرون منها ، حجة قد حج أربعا وخمســـين
أصحابنا رواة كان : وقـــد قـــال علـــى قدميه،
في ما ورد فأنكروا منه لقوه، وكتبـــوا بالعراق
أن العالء على بـــن القاســـم فحملوا مذمته ،
أمرنا كان قـــد فخـــرج إليه : أمره يراجـــع في
رحمه ال - هالل ابن المتصنع، نفذ إليك في
له ال غفر اهللا - علمت ولم يزل قد بمـــا - اهللا
، أمرنا في يداخل - عثرتـــه أقاله وال ذنبـــه،
فيتحامى يستبد برأيه، وال رضى إذن منا بال
أمرنا مـــن يمضي ال ذنوبـــه) (من مـــن ديوننا
اهللا بذلك أرداه ، ويريده يهـــواه بما إياه، إال
اهللا بتر حتى ، عليه فصبرنا نار جهنـــم، في

من قوما عرفنا خبره قد عمره، وكنا بدعوتنا
وأمرناهم - اهللا رحمه - ال أيامه في موالينـــا
ونحن ، موالينا من الخـــاص ذلك إلى بإلقاء
- اهللا رحمه ال هالل - ابن من اهللا، إلى نبرأ
سلمه - اإلسحاقي وأعلم منه، يبرأ ال وال من
حال هذا أعلمناك من مما وأهل بيته، اهللا -
ويســـألك ، ســـألك كان من وجميع الفاجـــر .
كان ، ومن والخارجين بلـــده أهل من عنـــه ،
الحد ال عذر فإنه على ذلك ، يطلع أن يستحق
ثقاتنا عنا روى فيما التشـــكيك من موالينا في
ونحمله بأننـــا نفاوضهم بســـرنا ، قـــد عرفوا
إن شاء ذلك من وعرفنا ما يكون ، إياه إليهم
فثبت قوم : أبو حامد وقال قال : ، اهللا تعالى
" فخرج فعاوده فيه، فيه، ما خرج إنكار على
بأن ال ربه المرء يـــدع لم قدره، ال أشـــكر اهللا
من ما ، وأن يجعل هداه بعـــد أن قلبه ، يزيـــغ
وقد ، وال يجعله مستودعا ، مســـتقرا به عليه
عليه لعنة - ، الدهقان أمر كان من علمتم ما
اهللا فأبدله ، صحبتـــه وخدمتـــه وطول اهللا -
اهللا فعاجله ، فعل ما فعل حين كفرا بااليمان
شـــريك ال اهللا والحمد . يمهله ولم ، بالنقمـــة
وقال " وســـلم وآله محمد على اهللا وصلى ، له
طرف ذكر في ، فصـــل فـــي كتاب الغيبة : في
الغيبة حال في كانوا الذين السفراء أخبار من
إلى خـــرج قال : يعقـــوب ، بـــن : روى محمـــد
ونحن : - اختصرناه طويل توقيع في - العمري
رحمه ال - ابن هالل من ، اهللا تعالى نبرأ إلى
اإلسحاقي، فأعلم ، منه يبرأ ال وممن - اهللا
الفاجر هذا حال من أعلمنـــاك مما بلده وأهل
وفيه عنه . ويســـألك ســـألك كان من ، وجميع
الذيـــن ادعوا المذموميـــن أيضـــا ، فـــي ذكـــر
بن أحمد : ومنهم : - قال اهللا لعنهم - البابية
: كان بن همام علي قال أبـــو ، الكرخي هـــالل
.Qأبي محمد ، من أصحاب بن هالل أحمـــد
بن عثمان محمد على وكالـــة فأجمعت الشـــيعة
الحســـنQ، فـــي بنـــص ( عنـــه ( رضـــي اهللا
الشـــيعة الحســـنQ، قالت مضى ولما حياته
بن محمد جعفر أبي تقبل أمر : أال الجماعة له
االمام عليه نص وقـــد ، إليه وترجع ، عثمـــان
أســـمعه لم لهم : فقـــال ؟ المفتـــرض الطاعـــة
يعني ، أباه وليس أنكر بالوكالة ، ينص عليـــه
أبا جعفر أن أقطع فأما أن ، بن ســـعيد عثمان
فقالوا: ، عليه فال أجسر صاحب الزمان وكيل
سمعتم ، أنتم وما فقال : غيرك ، قد ســـمعه
، منه وتبرأوا فلعنوه ، جعفـــر أبي على ووقف
حسين القاســـم أبي يد على ، التوقيع ثم ظهر
جملة من في والبراءة منه بلعنه ، ، ابـــن روح

. ( إنتهى ) لعن

في القرن فقهاء االمامية ابرز من وهـــو
تاســـيس في اســـهم وممن الرابـــع الهجري
فضال - وله الكبرى, البغدادية المدرســـة
الطولى اليد - الفقـــه الكبير في عن البـــاع
واللغة والتصنيف والحديث في علـــم الكالم

. والفهرسة وغيرها
الســـفراء في زمن ويعـــد مـــن معاصري

الصغرى. الغيبة
وكنيته: اسمه

بـــن الجنيد احمد بـــن محمد ابـــو علـــي
االسكافي. الكاتب

التي  القابـــه واّما علـــي,  وكنيتـــه: ابـــو
و(االسكافي) الجنيد) (ابن فهي بها اشتهر

اسرته:
وتنحدر العراقة ذات االسر من اســـرته

(الجنيد). االعلى لها وهو الجد من
اسكاف: بالكسر ثم قال الحموي فيها:
رؤساء كانوا الجنيد بني اســـكاف السكون:
ونباهـــة فيهـــم كـــرم وكان هـــذه الناحيـــة،
العلي اســـكاف وهو  فعـــرف الموضع بهـــم،

النهروان نواحي بغـــدادمن بيـــن 
و هناك الشـــرقي, الجانـــب وواســـط مـــن

بالنهروان ايضا. اسكاف السفلى
والدته:

تاريـــخ الوالدة المصـــادر لنا لم تحـــدد
انه كان منها والذي يســـتفاد دقيق, بشـــكل
٢٩٠ هجريـــة إلـــى ٣٠٠  فـــي حـــدود ســـنة
هم عمن روايات في قرائن لبعـــض هجرية

الفترة. هذه في
وثاقته:

فـــي (وجـــه فقـــال: النجاشـــي وّثقـــه 
القدر). جليل ثقة، اصحابنا،

جيـــد (كان الطوســـي: الشـــيخ  وقـــال 
القول اال انه كان يـــرى حســـنه، التصنيـــف
يعول ولـــم كتبه لذلـــك بالقيـــاس, فتركـــت

عليها).
اكابر (من فقـــال: ووصفه ابـــن النديم

االمامية). الشيعة
بحـــر العلـــوم: (من وقـــال عنه  الســـيد
افاضل و الفرقـــة واعاظم اعيـــان الطائفـــة
وادبا وفقها علما واكثرهـــم االمامية قدماء
نظرا. وادقهم تحريرا واحسنهم وتصنيفا،
صنف فقيه محدث اديب واسع العلم متكلم
والكتابة واالدب واالصول والكالم الفقه في

وغيرها...).
تالمذته:

بن  بن محمد الشيخ المفيد، محمد - ١
٤١٣هجرية. ت النعمان

الحسن بن محمد الطوسي، الشيخ -٢
. ت٤٦٠هجرية.وغيرهم

مصنفاته:
والكالم واالصول الفقه جدا فـــي كثيرة

. االخرى والفنون العلوم من وغيرها
وفاته:

كانت ولعلها وفاته ســـنة خالف في وقع
قبل٣٨٠هجرية.

 Qان المهدي إلى يشير اإلمام القرطبي
االســـالمي, من العالم الغربـــي مـــن الجزء
 Nالرسول وحديث العبارة هذه بين وبالجمع
مـــن  يأتـــي  Qالمهـــدي اإلمـــام ان ينتـــج 
العالم من الجزء الغربـــي من مدينة كبيـــرة

االسالمي.
للنبـــيN يخبـــر  اخـــرى فـــي احاديـــث
النظـــام  ان المهـــديQ ســـيصلح اصحابـــه
الســـائل أو المتكلم والن للمدينـــة, الرومـــي
أو  مدينـــة أي مـــن للرســـولN غيـــر متأكـــد
 Qالمهدي اإلمام يقوم ســـوف كبيرة مدينة

عنها. Nالنبي يسأل فإنه ولذلك بفتحها
اسطنبول. انها يجيب Nالنبي

بن عمر اهللا عبد عن حديثًا يسجل احمد
يقول: حيث

ســـوف  اشـــياء النبـــيN قال ســـتة  "ان
المدينة فتـــح منها السادســـة تحدث ألمته,
قال  النبـــيN أي مدينـــة ©city®¨ ســـألت

اسطنبول".
كانت كلمة المدينة التي استعملها لذلك
المدينـــة  بمعنـــى الحديـــث فـــي   Nالنبـــي

إلى اسطنبول. تشير العظيمة, والتي
 Qالمهدي ان إلـــى يشـــير حديث آخـــر
آثار علـــى تحتوي ســـوف يظهـــر مـــن مدينـــة
للرســـول المقدســـة الراية عظيمـــة بضمنها
المقدســـة واآلثـــار الرايـــة  ,Nاالعظـــم

اسطنبول. في موجودة Nللنبي
رايـــة ان شـــريف  بـــن  اهللا عبـــد  عـــن 
.Qالمهدي إلى تســـلم الرســـولN ســـوف
الزمان آخـــر مهدي عالمات فـــي (البرهـــان

ص٦٥).

راية  ومعه يظهر المهديQ سوف أي هو
لها والتي من وبر االبـــل الرســـول المصنوعة
قدسية ولها هالة ســـوداء, وهي زوايا, اربع
 Nالرســـول وفـــاة منذ ولـــم تظهـــر للعيـــان
نفس (البرهان .Qالمهدي تظهر مع وسوف

ص٢٣). المصدر
معه  فإنهN سيظهر للعالمات بالنســـبة
(معجزات .Nالنبـــي وراية قميـــص وســـيف

ص١٦٤). القيامة يوم
portents of doomsday 

اآلثار ان يظهـــر الســـابقة من االحاديث
مع  تظهر ســـوف للنبـــيN ورايته المقدســـة
اآلثار ان عند ظهوره, وبما المهديQ أو
ان فيتضـــح موجـــودة فـــي اســـطنبول
اسطنبول. في يكون سوف Qالمهدي

المدينة سبق ان مما حال يظهر اية على
المهـــديQ والمدينة  بهـــا يولد التي ســـوف
تختلف االســـالمي العالـــم غـــرب التـــي تقع
يصلحها يفتحهـــا أو ســـوف التي عن المدينة

اخالقيًا.
خالل من اسطنبول هي المدينة هذه ان
وسط في معبد طريق فيها يكون حيث وصفها

الجسور. أي الماء,
 Qالمهدي فـــإن اســـطنبول عنـــد فتحه
يتوضأ ان يريـــد وهو عندمـــا يغـــرس الرايـــة
لصالةالصبح,الماءينقسمقسمينوينحسر
من اآلخر الجانب إلى يعبر وهو مـــن امامه,
ايها (يا ويقول: المفتـــوح هذا الطريق خالل
انحســـر ماؤه البحر ان هذا من تعلموا الناس
اثنتي فيكبـــروا اســـرائيل لبني كان لنـــا كمـــا
عالمات في المختصر (القول تكبيرة). عشر

ص٥٧). المنتظر المهدي
يغرز  ان المهديQ ســـوف يقـــول الحديث
على تحتوي المدينة ان ليبين المدينة في الراية

.Nاالعظم الرسول راية
المقال يحاول هذا ان وهنا نقول: _

المهديQ ســـوف يأتي إلى  ان يثبت ان
يحاول  بأمـــور صاحبـــه اســـطنبول, ويســـتدل

ذلك. اثبات في عليها االعتماد
مؤشرات المقال هذا في فان نرى وكما
ان يمكن ال البعد بحيـــث من هـــي بعيدة,
ان الظاهر بـــال عاقل, ولكـــن على تخطـــر
بالعربية الكاتـــب خبـــرة وعـــدم ســـوء الترجمة

هذا. الفهم سوء به إلى ادت واصطالحاتها
والتي "المدينـــة", لكلمة فهمـــه فمن ذلك
مع  كبيرة مدينة الرســـولQ بأنهـــا مدينة تعني
.Nاالكرم الرسول إلى مدينة منقول اسم انها

 Qالمهدي اإلمـــام بأن كذلـــك استشـــهاده
اسطنبول,  في الرسولN وهي راية معه تظهر
اســـطنبول  إلـــى  Qيأتـــي ان يجـــب فلذلـــك 

ليأخذها.
من  اإلمـــامQ ينتقل الوارد ان ارث ان مـــع
 Qالمهدي اإلمام إلى انتقل وقد إمام, إلى إمام

.Qالعسكري الحسن اإلمام وفاة بعد
انه  يعني ال Qالمهدي مع النبي راية وكون
انهQ يظهر  ورد حيـــث اســـطنبول, يذهب إلى
عليها  مكتـــوب راية الرســـولN المعلمة ومعـــه
البن والفتن (المالحم جزع" وانا ادركته "ليتني

طاووس).
المقال في اخرى امورًا هناك ان إلى اضافة

المتمعن. على فيها الوهن يخفى ال

ولكنها بذلك يوحي ان للبعض يحلوا كمــــا
الشــــيعة ان نعم المســــلمين, عقيــــدة عمــــوم
بان االعتقاد بخصوصية غيرهم عن اختلفوا
الذين فرض اهللا  االئمة احــــد المهديQ هو

اوال. هذا طاعتهم, وجل عز
بمهام ويقــــوم امــــا ثانيــــا فانــــه مولــــود,
هذه البناء فتح مما الغيبة عصر في به انيطت
 Qالمهدي االمام يعيشــــوا قضية ان الطائفة
يتعاملوا ولم وحياتية وبشكل يومي فعلية قضية

فقط. مستقبلية قضية انها معهاعلى
قائــــم الشــــيعي بــــل ان ترتيــــب المجتمــــع
عقيدته ومنها باالمامة االعتقاد اســــاس على

.Qالمهدي باالمام
ترجع الموالية القواعــــد ان فاليــــوم تــــرى
 Qاالمــــام نــــواب باعتبارهــــم الــــى العلمــــاء
زال ما االمــــام مع أي ان التعامــــل العاميــــن,
غير المباشــــر التعامل اكتســــب قائما, ولكنه

العلماء. طريق عن
  Qاالمــــام مــــع الدائــــم وهــــذا التفاعــــل
باعتباره اجتماعيا جانبا القضية لهذه اعطى
في والحق العدل ينشــــر االمل المنشــــود الذي
والطغيان الظلم مظاهــــر جميع ويزيل العالم

عنها.
بأســــانيد داود : أبــــي فقد ورد في ســــنن
يبَق  لم النبيN انــــه قال: (لــــو عــــن متعددة
حتى اليوم ذلك يــــوم لطّول اهللا اال الدنيا من
اسمه ُيواطئ بيتي أهل من أو مني يبعث رجال
قسطا األرض يمأل _Nقال ان اســــمي-الى

وجورًا). ظلما ُملئت كما وعدال

ان هذه تالحــــظ وانــــت عزيــــزي القاريء
اهل من اخواننــــا كتــــب فــــي التفاصيــــل واردة
كبــــر الغايــــة التــــي انيطت الســــّنة وانــــه رغم
بهــــذه  كونهــــا ورغــــم   Qالمهــــدي باالمــــام
هذه مع يتعاملون منهم الكثير تجد االهمية,
واهمال. بفتور الحساسة االعتقادية القضية

مع قضية الفتور في التعامل وبســــبب هذا
وشدة  السنة ابناء قبل االمام المهديQ من
،Kالبيت اهل قبل اتبــــاع من بها االهتمــــام
لدى الناس عام انطبــــاع تولد الزمن وبمــــرور
شــــيعية  المهديQ قضية االمــــام ان قضيــــة
خطأ وهذا عاما, معتقدا اســــالميا وليســــت
الروائي الميــــراث الــــى يرجع فاحــــش, لمن

الفريقين. عند
المذهبية الدوافــــع ان اضــــف الــــى ذلــــك
تهميش في الرغبة وراء كان الطائفي والحس
تحولت النها الســــنة, اهل عند هــــذه القضية
من  معلم بامامتــــهQ الــــى بســــبب االعتقــــاد
مع  البيــــتK وخصوصا اهــــل معالــــم اتباع
انه عندهم الواردة الشريفة االحاديث تركيز

فاطمهP كما مر.  ولد من
اهل الــــى مشــــيرا عنوانا وفاطمــــة تعنــــي

.Kالبيت
االرض ان الــــذي يرث وهذا يعنــــي أيضًا
البيت وهذا هــــذا الى ينتمــــي ويحقــــق االمال

الشيعة. ماتقوله عين
بها بدانا التي االحاديــــث الى ولــــو رجعت
خالل  من Qاالمام وصفت فانها البحث هذا

عناوين: ثالثة

رواية ابن في فاطمة كمــــا ولد ١-انــــه من
والحاكم. ماجه

ســــنن ابو  العترةK كما في مــــن ٢-انه
االهمية غاية في امر العترة من وكونه داود,
البيتK أي ان  اهل مايقوله اتباع وهو عيــــن

والينتهي. يبقى العترة عنوان
رواية  في البيــــتK كما اهل من ٣-انــــه
باعتبار اهميته يكتسب امر وهذا ماجه, ابن
على ينطبق عنوانــــا خاصا البيت اهل عنــــوان

محددين. افراد
وانه من  المهديQ مــــن العتــــرة  وكــــون
البيــــتK ابــــرز  اهــــل ولــــد فاطمــــةى ومــــن
ما على الروايــــات انطبــــاق مشــــكلة منشــــؤها
ال يرضي امر وانه الشيعة, المســــلمون يقوله
في يرون فهــــم الصحابة، اصحاب مدرســــة
دون الشــــيعة لمذهب وانتشــــارًا ذلــــك رواجــــًا
القضيــــة ومــــن خــــالل المذاهــــب االخــــرى,

المهدوية.
عــــن اجــــواء الســــنة لذلــــك ابتعــــد اهــــل
حالة تعيــــش القضية وظلــــت هــــذه العقيدة,
من الكثير نفوس في الوضوح وعدم الضبابية

طائفتهم. ابناء
االهتمــــام عــــدم ان  يتبيــــن ومــــن ذلــــك 
االمــــام فــــي قضيــــة بالمظاهــــر االجتماعيــــة
لالســــباب  الســــنة اهــــل عنــــد   Qالمهــــدي
باالمام العقيــــدة اليصير ذكرهــــا التــــي تقدم
يمنع  ال بل انه شــــيعة بحتة المهديQ عقيدة
النبي  البيتK بميراث التزام اتباع اهل من

.Nاالكرم

والتخصيص المهدوية بين التعميم اسالمية

األبدال؟ من أفضل أصحاب اإلمام هل
مع يعملون األبـــدال أن جميعـــًا * نعرف
سري. أما  بشـــكل ولكن ظهوره اإلمامQ قبل
في اهللا (٣١٣) فيجمعهم وهم أصحابه خاصة
أصحاب من أنه يعلم منهم ال وقسم واحدة ليلة
فهل أنهم أصحابـــه. اإلمـــامQ. وهم أفضـــل
ال أفضل فكيف كانوا وإذا األبدال؟ من أفضل

اإلمامQ؟ أنهم من أصحاب يعلمون
هي صفات األبدال؟ ما *

الجواب:
كون الشـــخص بين مالزمـــة * ال توجـــد
من بأنه علمـــه وبين آخـــر أفضل من شـــخص
لها  اإلمـــامQ  فاألفضليـــة وعدمها أصحاب
أصحاب مـــن بأنه الشـــخص مقيـــاس وعلـــم
على أحدهما وتحميل آخر، مقياس له اإلمام
اآلخر أمٌر استكشـــاف أحدهما مـــن اآلخر أو

للصواب. مجانب
شديد والء لهم الصالحين من هم قوم *
في  هذا والءهم البيـــتK  ويمارســـون ألهل
وحساســـة مما وزمانية حرجة مكانية ظروف
التكريم وحالة المرموقة المكانة هذه يكسبهم

في الروايات. واالهتمام الواردة
يبايع اإلمام هويات من

يبايعون مصـــر من أهـــل * هنالـــك ثلـــة
هم؟ ومن  من والمقـــام الركن اإلمـــامQ بين
من يشاركهم ومن العراق؟ أهل من يشاركهم

الشام؟ أهل
الجواب:

على يدل الروايات في معتبر دليل يوجد ال
أحوالهم. وتفاصيل هوياتهم تحديد

الصيحة
Qمريم بن عيسى المسيح
Qالمهدي لإلمام ظهور أّول

لظهـــور الحتميـــة العالمـــات مـــن   *
أخرى  صيحة توجـــد فهل موالنـــاQ الصيحة

بعدها ومتى تكون؟
بن مريمQ يبايع  عيسى المســـيح * هل
المهـــديQ؟ وما الســـبب فـــي نزول اإلمـــام
الحجةQ؟ إلى األرض بعد ظهور Qالمسيح

 Qالمهـــدي لإلمـــام ظهـــور *  هـــل أّول
التي اآليـــة الكريمة هي ومـــا مّكة، يكـــون في

يقرؤها في مّكة؟
الجواب:

تذكر الصيحة التـــي تذكـــر * الروايـــات
هي منها واألولـــى صيحة من أكثـــر أن هنـــاك
المبارك، الظهـــور بتحديد مالمـــح الكفيلـــة

دور لها يكون األخرى أن الصيحـــات والظاهر
العالم. واهللا تحديد التفاصيل،

اليهود علـــى حجة يكـــون * نعـــم، حّتى
والنصارى.

(َفَفَرْرُت قـــال: القائم قام إذا * نعـــم،
َوَجَعَلِني ُحْكمًا ِلي َربِّي ِخْفُتُكْم َفَوَهَب َلمَّا ِمْنُكْم
(بحار األنوار .٢١ الشـــعراء: ِمَن اْلُمْرَســـلِيَن)
يحـــدث ٢٨١/ بـــاب يـــوم خروجـــه ومـــا :٥٢

.Qأخرى يقرؤها آيات عنده)، وهنالك
Qالخضر دعاء

 Qالخضر دعاء هو من أفضل األدعية *
في ويجدي شعبان من النصف ليلة به ويدعى
وفي الرزق بـــاب فتح وفي األعداء كفاية شـــر
أّي وعن الدعاء؟ هذا اســـم ما الذنوب غفران

إمام ورد؟
الجواب:

كما  كميل أن الدعـــاء هو دعـــاء  الظاهـــر
مفاتيح في القمي عّبـــاس الشـــيخ صّرح بذلك
من شـــعبان النصف ليلة أعمـــال الجنـــان في
دعـــاء أن المعـــروف ومـــن العمـــل الثامـــن،
الخضرQ الـــذي عّلمه أمير  دعـــاء هو كميـــل

كميًال. Qالمؤمنين

المهدوية األسئلة واألجوبة

تتمة

تتمة

تتمة

واجوبة واسئلة وتتمات تحقيقات ٢

النخيالوي محمد اعداد:



(Lوالمهدي _(جبرئيل ١
 ٢٠٠٨/٥/١٢ بتاريــــخ نشــــر مقــــال 
 Qالمهدي بين العالقة إلى المقال يشير
المهدوية.  الحركة في وجبرئيلQ ودوره

(Lوالمهدي (عيسى _ ٢
بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٩ وقد  نشــــر  مقال
 Qلعيسى القيادي الدور الى المقال أشار

عملية التغيير واإلصالح. في
(Qوالمهدي (اليماني _ ٣

 ,٢٠٠٨/٧/٦ بتاريــــخ مقــــال نشــــر
حدثت الحركات بعض ان يوضح المقــــال
الذي بالقدر تكــــن فــــي اليمن, ولكنها لم
والمســــتوى المناسب عليه تكون ان ينبغي
) األكبــــر المنقــــذ بخــــروج ترتبــــط  الن 
عالئم حيث أن  ,(Qالمنتظــــر المهدي
بالحجم رايتــــه تكون أن حركــــة اليمانــــي
مجمل من فهمناه وما ويغير، الذي يثيــــر
ضعفاء من قائد تلك الحركة أن الروايات
وهذا عليهــــم, ملكا فيكــــون أهــــل اليمــــن
لقوم اختــــار الذي علــــى اهللا ليــــس بعزيز
العلم بســــطة في زاده فقيــــرا داود رجــــال
من سنة عليهم وهذه ليكون ملكا والجسم

العباد. في تتكرر التي اهللا سنن
(الســــفياني...........  _٤

(Qوالمهدي
,٢٠٠٨/٧/١٨ بتاريــــخ مقــــال نشــــر
الســــفياني شــــخصية المقال وقــــد تنــــاول
البشــــرية بها تمر التي الصعبة والظروف
المهدي فلسفة حول غموضا تشــــهد والتي
واســــتغالل أمر خروجه وحقيقة المنتظر
واألدعيــــاء الساســــة خــــالل مــــن  ذلــــك 

للمهدوية.
االنسانية) (ليلة والدة منقذ _ ٥

/٨/١٦ بتاريخ المرصد مقال نشــــره
وكيفية  المقال عن احداث ٢٠٠٨ يتحدث

.Qالمنتظر اإلمام والدة
االنتظار) (االستعداد جوهر _ ٦

 ٢٠٠٨/٨/٢٢ بتاريــــخ نشــــر مقــــال 
في فلسفة االنتظار ان المقال الى يشــــير
االمل للقــــاء حقيقتهــــا تعنــــي االســــتعداد

.Qالمنتظر الحجة الموعود،االمام
الرؤيا  التاريخ بين (اشكالية نهاية _ ٧

االسالمي) والفكر التوراتية
/١٠/٢٧ بتاريخ المرصد نشره مقال
التاريخ ان الــــى ٢٠٠٨, اشــــار  المقــــال
نهاية تتفق ولكنهــــا نحو نهايته، يتحــــرك
الرساالت لتاريخ فالبد االلهية، واالصول
الرســــالي التكامل بعد أن يحقــــق غائيتــــه
،Nمحمد لنبينا الخاتم بالرسالة ممثال
االتي سيحمل الرسالي التحقق أن شك وال

 .Qعشر الثاني االمام لواءه
والقــــراءة  الظهــــور, ٨ _ (عالمــــات

االسقاطية) االنتقائية
,٢٠٠٨/١١/٢ بتاريخ المرصد نشره
التي الروايات غالبيــــة إن يوضــــح المقال
وإن كانت الظهــــور تتحدث عــــن عالمات
وقوع فــــي ال تشــــير إلــــى درجــــة الحتميــــة
المســــتفاد من لكن تلك أو هــــذه العالمــــة
يمكن عالمات الظهور أن الروايات بعض
حتميــــة تصنيفهــــا إلــــى مســــتويين لجهــــة

وقوعها.
واالمل) التغير عقيدة (المهدوية _ ٩

.٢٠٠٨/١١/٤ بتاريخ نشر مقال
االثنى  لالئمة (الوظيفة االلهية _ ١٠

(Kعشر
 ٢٠٠٨/١١/١٧ بتاريــــخ نشــــر مقــــال 
الناحية من الفتن واقع المقال حيث بيــــن
البيتK لها  أهل ومواجهة التاريخيــــة،
لتبقى الهــــدى، خط وتأصيل وتطويقهــــا
يهتــــدي ان اراد لمــــن واضحــــة معالمــــه 
تعالى اهللا وعد ما تحقيق حتى بهديهــــم،
االرض الحــــق في انتصار مــــن انبيــــاءه،

الصالحين لها. كلها، ووراثة
وجــــود  علــــى دليــــل (الغديــــر   _  ١١

(Qالحجة
/١٢/١٦ بتاريــــخ جــــاء هــــذا المقــــال
واإلقرار  الغدير عيــــد بين ٢٠٠٨ ليربــــط

.Qالمهدي وجود اإلمام وبين به
قضية  المنقذ المهــــدي ١٢ _ (قضيــــة

عالمية)
مقالنشربتاريخ٢٠٠٩/٣/١٩,وقد
المنقذ ظهور فكرة إن المقال هذا أوضح
والرخاء العــــدل سينشــــر العظيــــم الــــذي
على الزمان،ويقضي آخــــر بظهــــوره فــــي
العالم، في أرجــــاء الظلــــم واالضطهــــاد
دولته، فــــي والمســــاواة ويحقــــق العــــدل
الثالثة، أهــــل األديان آمن بها هي فكرة

الشعوب. معظم واعتنقتها

قــــد العراقــــي المرصــــد وكان  هــــذا 
العنوان  ٢٠٠٨/٥/١٧ بهذا بتاريخ نشــــر

.(Qإبليس.......والمهدي)
(Qوالمهدي (ابليس....... _ ١٣

بتاريــــخ نشــــر اجــــزاء فــــي  مقــــال 
لغــــة  ابليــــس ٢٠٠٨/٥/١٧ يبيــــن معنــــى
هللا عابــــدا كان وكيــــف واصطالحــــا،
خرج مــــن طاعته ســــبحانه وتعالــــى لكنه
امر من ماكان فــــكان معصيته الى تعالــــى
الجنة مــــن وطــــرده غضبــــه تعالــــى عليــــه
كما المعلــــوم، الوقت يــــوم وانظــــاره الى
من خلق كونه ابليــــس طبيعة تعرض إلــــى
الى كما تعــــرض مــــن الجن، النــــار وانه
وصلة المحتوم، ومصيــــره عمره الطويل
مع وانــــه المختلفــــة، ابليــــس بالجرائــــم

لالنبياء اللــــدود الخصم حزبــــه يشــــكلون
يرتبط ابليــــس وان مصيــــر والمصلحيــــن
ابليس  دور المهــــديQ وســــيكون بظهور
الســــفياني جانب الى الوقوف الى الدعوة
المحتوم قــــدره ولكــــن واعــــداء المهــــدي
سيذبحه  المهديQ الذي على يد سيكون
المفترض المعصــــوم االمــــام باعتبــــار ان
الشــــرعي الحد ســــيقيم الطاعة هو الذي
الظالم حلقة من اكبر ابليس لينهي علــــى
ليبدأ ثــــم ومن المعذبة ســــادت البشــــرية
من الشــــياطين حكم بنهاية عالــــم النــــور
والمنحرفين والظالمين والجبابرة الطغاة

الحق. عن
رصدها الجريدة ختمت المقال وبهذا

العراقي". "للمرصد

العراقي المرصد

بالقضية يتعلق مـــا ونشـــر كل تهتم بتوثيق المهدوي صفحـــة الرصـــد
االلكترونيـــة والمنتديات المواقـــع في وموضوعات أخبـــار المهدويـــة من
ورد وتقويمهـــا واإلذاعـــات والمجـــالت والصحـــف والقنـــوات الفضائيـــة
المنقولة الموضوعات ذلك خصوصا كانت تتطلب إن فيها التي الشـــبهات

يدور ما على إطالع القارئ بهدف المهدوية للقضية المخالفة المواقع من
والمرئية وكذلك والمسموعة المقروءة اإلعالم ووســـائل المواقع تلك في
تلك في القضية المهدوية في كيفية تناول والســـلبيات االيجابيات تحديد
السلبيات. ومعالجة االيجابيات تطوير سبيل في والتواصل معها الوسائل

رصدنا

أربـــع اولـــى وبانطالقـــة شـــملت الجولـــة
العزيز, قطرنـــا محافظـــات من محافظـــات
(الناصرية), قار ذي (العمارة), ميسان وهي

الديوانية. ومحافظة (الكوت), واسط
الطلبة ينتشـــر أن العمـــل وكانـــت طريقـــة
عددهم والذين يتراوح إلى التبليغ المتوجهون
مراكز في (٢٠ إلى ٣٥) بيـــن ما جولة فـــي كل
إلى يصلوا حتـــى والنواحي المـــدن واالقضيـــة
مـــع معتمدي وبتنســـيق واألرياف, القصبـــات

هناك. العليا المرجعية
المهديQ الجولة  صدى صحيفة واكبـــت
المباركـــة حيـــث الحركـــة الرابعـــة مـــن هـــذه
مـــن مســـبوق غيـــر تفـــاؤًال وجـــدت أن هنـــاك
هناك كثافة إن المبلغين, والحظـــت الطلبـــة
كان والندوات التي في المحافـــل في الحضور
الطريقة ان يعقدهـــا الطلبـــة, كذلك وجـــدت
التي في تنـــاول القضايـــا الجديـــدة والرائعـــة
من فيها التبليـــغ تعيشـــها المنطقـــة والمـــراد
واقع عن التبليـــغ عملية تســـبق خالل دراســـة
في عامل خيـــر الثقافي واحتياجهـــا المنطقـــة

المباركة. الحركة هذه نجاح
بالجمهـــور االتصـــال حاولـــت الصحيفـــة
في تجولت عندما مباشـــرة لقاءات من خالل
فوجدت محافظة الديوانيـــة أقضيـــة ونواحـــي
الجمهـــور تجـــاه مـــن ارتياحـــًا غيـــر مســـبوق
الطلبة بهـــا يبلغ التـــي والطريقة هـــذا العمـــل
والتراكمات االجتماعيـــة المشـــاكل ويعالجون
من مخففـــة لوجـــود حالـــة المختلفـــة نتيجـــة
الظرف بســـبب الحوزة مع والتواصل الترابط
من يحد كان والـــذي الحـــوزة الضاغـــط علـــى

الحركة. حرية
القضية عـــن اســـتبيانًا أجـــرت الصحيفة
 Qالمهدي باإلمام الناس وارتباط المهدويـــة
حاولت ,Qوبينه بينهم عرى العالقة وتوثيق
وزع الذي االســـتبيان هذا من خالل الصحيفة
قوة استكشـــاف كبيـــرة جغرافية علـــى رقعـــة
الناس  المهديQ عنـــد اإلمـــام مـــع العالقـــة
االرتبـــاط, ونوعيـــة بـــه وطريقـــة ارتباطهـــم
الحاالت ضـــد عندهـــم والمناعـــة الموجـــودة
ذلك توضح كما فوجدتهـــا رائعة االنحرافية,
ســـتعرض مفاصله الذي االســـتبيان من خالل

مفصل. بشكل ونتائجه ومحاوره

الكرام الطلبة بعض مع الصحيفة تحدثت
هـــذا العمـــل يمارســـون عـــن شـــعورهم وهـــم
يعيشها من السرور واالرتياح حالة ان فوجدت
الثمرات مـــن يلمـــس الكثيـــر الطالـــب, النـــه
يجهد كان لما عينيه أمام تتحقق واالنجـــازات
ومتابعة, وتمنى وجـــد ودراســـة فيه من درس
الحركة هـــذه تتوســـع ان الكثيـــر مـــن الطلبـــة
العراق محافظـــات جميـــع المباركـــة لتشـــمل
فيها يضعـــف التي والمناطـــق الكبيـــرة منهـــا

التبليغي. الجانب
االرتباط حالة واضح بشكل الصحيفة رأت
وهو النـــاس والمرجعية بين والناضج الواعـــي
من أن اإلعالم في وسائل يصور ما عكس على
ارتباط عاطفي هو بالمرجعية النـــاس ارتباط

واعي. ال تعبدي وارتباط فقط
وجهاء المناطق حفـــاوة كثيرًا وقد ســـرها
إلى حـــد المبالغة واحترامهـــم لطلبـــة العلـــم
الحوزة مـــن عينة يمثلون ألنهـــم فـــي التكريم

العلمية.
السرور أبهج الصحيفة وادخل شـــيء أكثر
في الندوات من حضور متنوع ما وجدته عليها
لمختلف تجمع عقدت, فهـــي التي والمحافـــل
التي تطرح األســـئلة وكانت شـــرائح المجتمـــع
وخلفية أدبية بلياقة وتتمتع متنوعة الطلبة على

ثقافية جيدة.
فـــي وشـــاهدت 
األحيـــان بعـــض
رائعـــة نقاشـــات
بين هادئة وحوارات
قبل أنفسهم الطلبة
التبليغ إلى الذهاب
االرتقـــاء بهـــدف
إلـــى بمشـــروعهم
وبينهـــم األفضـــل,
جمهورهـــم وبيـــن
خالل المســـتمع من

والجواب. السؤال

القائميـــن على جميـــع تشـــكر الصحيفـــة
وتعالى أن ســـبحانه اهللا هذا المشـــروع وتسأل
ويمكنهم العباد وسداد فيه صالح لما يوفقهم
البيـــتK ودفع ما يثار  أهل مذهب من نشـــر

شبهات. من حوله
بحـــق وليه وتعالـــى ســـبحانه ونســـأل اهللا
هـــذا بركاتـــه علـــى يـــدي األعظـــم أن يجعـــل
كل ليصل إلى وينتشـــر ويتفرع لينمو المشـــروع

عراقية. وقصبة قرية وكل منطقة
على كان في هذا المشروع العمل وان هذا

ثالث: مراحل
قبل مـــا مرحلـــة هـــي المرحلـــة االولـــى:
خالل من المعلومات فيها تجمع التي السفر,
لتنســـيقها ودراســـتها المناطق في المعتمدين
أو يشـــارك يبارك ممـــن الحوزة مـــع اســـاتذة
برنامج اعداد يتم ثم من المشـــروع, في هذا
إلى الطلبة العمـــل المناســـب, بعدها يتوجـــه
التبليغ مرحلـــة لتبـــدأ المعينة تلـــك المنطقـــة

الميداني.
التبليغ مرحلـــة وهـــي المرحلـــة الثانيـــة:
والمواد المبلغ الطالـــب عنصرين من وتتكـــون
المبلغ الطالـــب تزويد يتـــم حيـــث التبليغيـــة,
فقهية) (حوارات العملية الرســـالة من بنسخة
التي والهدايا والمنشـــورات وبعض الكتيبـــات
ويرافق هذه جمهور الحاضريـــن, توزع علـــى
من الطلبة بعض فني يقوم به تنســـيق العملية
التبليغية والمواد الطالب وصول ييسر أن شأنه
وســـرعة ليسهم في إلى جمهور الناس بيســـر

المبلغ. حركة تسهيل
جني الثمار مرحلة وهي المرحلـــة الثالثة:
الطالبي التجمع من خالل ودراســـة المعوقات
التبليغية بعد الرجوع من الســـفرة الذي يقـــام
التبليغي برنامجـــه برصـــد فيقـــوم كل طالـــب
عراقيل من واجهه العمل وما ايجابيات فيكتب
البدائل ذلك اعداد بعد وسلبيات ليتم ومشاكل

الالحق. العمل خطوات وتنسيق لها

تتمة

المهدوي ٣الرصد

الساعدي نور بقلم



نشاطات مهدوية

الدراســـات التخصصية مركز أقـــام
رمضان  شهر المهديQ في اإلمام في
مهدويـــا برنامجـــا  ١٤٣٠هــــ  المبـــارك
مع عشـــرة أيام وبالتعاون ولمدة تثقيفيا
المقدســـة, وتضمن العتبـــة الكاظميـــة

البرنامج الفقرات التالية:
التثقيفية الدورة أوًال:

مكتبة في أيام عشـــرة وقد استمرت
الصحن الكاظمي في العامـــة الجوادين
العقيـــدة محـــاور المقدس,وتناولـــت:
المحور واإلمامة, التوحيد المهدويـــة,

التأريخي. والمحور الفقهي,

من الدورة في المشتركين عدد وكان
منتسبًا (٣٧) العتبة ومنتســـبي موظفي

والنساء. الرجال من
بالدورة خاص استبيان عمل تم وقد
تـــم من المشـــتركين وزع علـــى الطلبـــة
األســـئلة التي مـــن جملة خاللـــه طـــرح
معها, تعاملهم وكيفية بالـــدورة ترتبط
واجهتهم التي والمعوقـــات واإلشـــكاالت
في إليه يطمحـــون ومـــا أثنـــاء الدورة,

الالحقة. الدورات
ان الطلبة االستبيان خالل من تبين
الدورة تكـــون ان ضـــرورة اجمعـــوا على
لجميـــع مفتوحـــة
, لمنتســــــــــبين ا
ســـنويًا وان تتكرر
ثالث مـــن وألكثر
لتعـــم مـــــــــــــرات

الفائدة.
معرض ثانيًا:

الكتاب
فـــي أقيـــم
المقابلة الســـاحة
من المـــراد لباب

الصحن وبمحـــاذاة األئمـــة جهة جســـر
األول المعـــرض المقـــدس الكاظمـــي
كون رغم المشـــاركة فيه وكانت للكتاب
للمرة األولى جيدة جدًا. يقام المعرض
شـــهر من التاســـع في افتتـــح المعـــرض
عشر السابع اليوم إلى واســـتمر رمضان
الدراســـات مركـــز منـــه, وقد شـــارك
هـــذا فـــي واســـع التخصصيـــة بجنـــاح

المعرض.
المهدوية المحاضرة ثالثًا:

الدراســـات التخصصية مركز أقـــام
المقدسة الكاظمية العتبة مع وبالتعاون
الصحـــن الكاظمي منبـــر ومـــن خـــالل
ليلية ولعشر مهدوية المقدس محاضرة
تنـــاول المحاور خاللهـــا ليـــاٍل تـــم مـــن

التالية:
وتأكيـــد الســـماء, ١. ســـر اهتمـــام

المهدوية. العقيدة على األديان
 Qالمهدي اإلمام عقيدة ارتباط .٢

القدر. بسورة
في ليلة القدر في ديمومية التنزل .٣
بإمامة القـــول ضرورة يقتضي كل ســـنة

.Qالمهدي
اإلمام والدة تثبت التي األدلة .٤

.Qالمهدي
لالرتباط وجدانيـــة ٥. نمـــاذج

.Qالمهدي باإلمام
والنيابة. الغيبة .٦

 Qالحســـن اإلمـــام والدة  .٧
المهدوي. واالرتباط

وحجيتها والـــرؤى ٨. المنامات
المهدوية. العقيدة في

من قضايـــا مهدوية ٩. نمـــاذج
معاصرة.

البيـــتK فـــي  ١٠. نهـــج أهـــل
االنتظار المهدوي.

المهدويـــة المســـابقة رابعـــًا:
اليومية

العتبة مع بالتعاون المركز أقام

مهدوية مســـابقة المقدســـة الكاظميـــة
المســـائي, البرنامج ضمن توزع يومية
عشر ولمدة المهدوية المحاضرة وقبيل
كل ليلة فـــي أســـئلة خمســـة لياٍل  وبواقع
زائري  منها على ١٠٠ نسخة وتوزع تطبع
كل ليلة, في الكاظمية المقدســـة العتبة
خالل عشرة توزيعه تم ما مجموع فيكون
المسابقة  من ١٠٠٠ نسخة مهدوية لياٍل
بعد  األســـئلة وتجمع ٥٠ ســـؤاًال وبواقـــع
التابعة الفكريـــة الشـــعبة ذلـــك من قبل

العتبة. في واإلعالم الثقافة لقسم
عشر وفاز اثنا األجوبة وتم تصحيح
أقيم حيث األســـماء بعـــد فرز متســـابقا
قدمت التي مهرجـــان لتوزيـــع الجوائـــز
ومن المقدســـة الكاظميـــة مـــن العتبـــة
اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

الفائزين.  المهديQ على
الدراســـات مركـــز هـــذا وقد قـــدم
إلى   Qالمهدي درع اإلمام التخصصية

من: كل
االعرجـــي عضـــو ١. الســـيد موســـى
الكاظميـــة للعتبـــة العامـــة االمانـــة 

المقدسة.
قسم رئيس االنباري عامر السيد .٢
الكاظمية في العتبـــة واإلعالم الثقافـــة

المقدسة.
مسؤول النقاش إبراهيم ٣. الســـيد
النقش والنحت في العتبة الكاظمية قسم
 ١٠٠ يقارب ما وتم تســـليمه المقدسة,
تنفيذها على العمل ليتم مهدوي نموذج

الحق. وقت في لوحات شكل على
الرقابة النسوية. مسؤولة شعبة .٤

رئيس محمد ٥. األســـتاذ جالل علي
الفكرية. الشعبة

االستبيان المهدوي خامسًا:
من استبيان  ١٠٠٠ نســـخة توزيع تم
الدراســـات مركـــز أعـــده مهـــدوي 
 Qالمهـــدي فـــي اإلمـــام التخصصيـــة
نفوس في المهدوية العقيدة واقع لدراسة

بغداد محافظة فـــي خصوصًا المجتمـــع
المقدســـة, الكاظمية وزائـــري العتبـــة
االســـتبيان في من االســـتفادة حيث تم
عقيدة حول المعرفي المســـتوى تحديد
اهتمـــام  المهـــديQ ومعرفـــة اإلمـــام

واحتياجاتهم. العقيدة بهذه الناس
مـــن مجموعـــة إهـــداء سادســـًا: 
الجوادين مكتبة إلى المركـــز إصدارات

العامة
مركز الدراسات التخصصية أهدى
الجوادين  اإلمام المهـــديQ مكتبة في
الكاظمي في الصحـــن العامـــة الواقعـــة
هبة الســـيد لمؤسســـة المقدس والتابعة
مجموعة الشهرستاني الحســـيني الدين

للحركة دعمًا المهدويـــة مـــن إصداراته
البيتK من  أهـــل فكر ونشـــر الثقافية
وبلغ التخصصي المهدوي الكتاب خالل

كتابًا. ثالثين المهداة الكتب عدد
هبة الســـيد مؤسســـة وقـــد تقدمـــت
متمثلة الشهرســـتاني الحســـيني الدين 
المكتبـــة بحفيـــده المســـؤول عـــن إدارة
الدين هبـــة جـــواد اياد الســـيد محمـــد
وتثمين وتقدير شكر بكتاب الشهرستاني
المركز يبذلهـــا التي للجهـــود الفريـــدة
االنتظـــار واالرتبـــاط فـــي نشـــر ثقافـــة

المهدوي.

الصحيحة، وبيان المعلومة نشـــر من أجل
وإبـــراز الصحيـــح اإلســـالمي أحـــداث التأريـــخ

غبش. دونما الرئيسة قضاياه
االنتظار ثقافـــــــــــــــــــة ترســـيخ ومـــن أجـــل
المسلمين،جــــــــــاءت مفكرة نفوس بغرسها في

. ٢٠١٠ المنتظر
وبغالف أنيق فنـــي بتجليد المفكرة جـــاءت
بتظليـــل فيـــروزي، وعلى أســـود رائـــع، وبلـــون
السنة الغالف شريط عمودي أصفر يبين يسار
كذلـــك العربيـــة، باألرقـــام الميالديـــة بـــارزة
مقتضبة, المفكرة، بكلمات وعبارات محتويات
المنتظر اســـم تصدر فقد الغالف أعلى في أما
هي طرة الثلث الجميل، وأســـفله بـــارزًا وبخط
إن لكم خيـــر اهللا بقية ) عبـــارة اآليـــة الكريمـــة
زخارف متداخل، مـــع كنتـــم مؤمنيـــن) بخـــط

مخضر. أبيض بلون نباتية

عن طبع بيانات نشرت األول الغالف داخل
األولى اإلضافية الصفحات بداية وفي المفكـــرة
زاهية صـــورة ثم لوليك" كن "اللهـــم كان دعـــاء
على الســـيد العظمى اهللا آيـــة ملونـــة لســـماحة

ظله. دام السيستاني
عن الخطوط إلضـــاءات صفحات ثالث ثم
تأسيســـه، وأهداف المركز، لحركية العريضة
يوضح مخططـــًا تضمنتـــا تال ذلـــك صفحتـــان
لهوية صفحـــة الهيكليـــة اإلداريـــة للمركز,ثـــم
مقتني بمعلومات عن أن تمأل يمكـــن المنتِظر،
صاحبها إلى المفكرة إرجاع ليســـهل المفكرة،
ذلك أعقـــب اهللا)، ســـمح (ال عنـــد الضيـــاع،
نفســـها وهي عن المفكرة صفحـــة تتحدث بهـــا
٢٠١٠, ثمـــة صفحة المنتظـــر مفكرة بعنـــوان
في اعتمـــاد المفكرة إلـــى تنبـــه "اشـــارة" وهـــي
الفلكي (التقويم على برنامـــج تعييـــن  التواريـــخ
فينبغي تقريبية، فيها األوقات إن و اإلسالمي)
جاءت الدقائق,بعدها فـــي االحتيـــاط مراعاة
تضمنته مـــا لتوضـــح صفحـــة (هـــذه المفكـــرة)
١٤ محتوى  وكانت محتوياتهـــا)، ( أي المفكـــرة

"أذكار" صفحـــة تلتها,
دعاء عند صفحـــة أيام األســـبوع، ثم

دعاء صفحة أعقبتهـــا الشـــهر، أول رؤية هالل
البالء...). عظم (إلهي

الســـنوي وبواقع التقويم يأتي كله بعد هـــذا
الســـنة،كل صفحة  هذه أيام بعدد ٣٦٥ صفحة
ألوان, لكل طبع التقويم بأربعة وقد منها ملونة
كل  يميـــزه, وأعلى لون منه ٩٠ صفحة حوالـــي
للســـيد قصيدة من أخذ الشـــعر من صفحة بيت
العاملـــيH. وأبيـــات القصيدة محســـن األميـــن
على وتركز المســـلمين، تذكر عقيدة هذه كلها
.Kبيـــت النبوة آل مدرســـة عقيدة عن الدفاع
هذا عن الشبهات وترد ,Kمظلوميتهم وتبّين

المبين. اإليماني الخط
زخرفة المزخرفـــة الصفحـــات وفـــي هـــذه
اســـم كل منها يمين أعلـــى كتب نباتيـــة جميلـــة
والفارســـية،كذلك واالنجليزية بالعربية اليـــوم
أسماء والهندي،ثم العربي بالرقم اليوم تاريخ
والفارسية، بعدها والهجرية الميالدية الشهور
القمرية والهجريـــة الميالديـــة ارقـــام الســـنين

والشمسية. منها،
وعلىيمينكلصفحة أو يسارهاهناكعمود
معارف الغيبة, فيه أبجدية يحوي معلومات من
عن النبي المهدوية القضية حول أحاديث وردت
التي والحوادث ،Kاألطهـــار األكـــرمN وآله
يحدث  المهـــديQ وما اإلمام غيبـــة جـــرت في
,Qغيبته في نوابه عن وماذا ،Qظهوره بعد

الظهور. عند Qأصحابه عن وشيء
جـــدول وضـــع  جمعـــة كل صفحـــة  وفـــي 
اإلمام الضائعـــة" حول الكلمات "جدول يســـمى
تســـلية لمســـتخدمي  عن المهديQ هي عبارة
ترفد مهدويـــة، معلومـــات المفكـــرة، ناتجهـــا
القضية هـــذه حراك تنشـــط القـــارئ بمعلومات
عنده،وأسفل ذلكذكرتالمفكرة أهماألحداث
وعربيها اليـــوم، عالميها ذلك فـــي التي وقعت
وركـــزت (عراقيهـــا) ومحليهـــا وإســـالميها،
اإلســـالمية، األحداث على ذلـــك في المفكـــرة

وقع وما
ل ســـو للر

 N م كـــر أل ا
من   Kبيته وآل

كذلك مظلوميـــة،
مواليدهـــم مواعيـــد

وعلـــى  ،Kووفياتهـــم
أو اليسرى الزاوية اليمنى

جاء من أســـفل الصفحـــات
ذكـــر ثـــم الصفحـــة، رقـــم 

اســـم بذكر القمر عـــن أبـــراج
الصوري، وهناك البرج، ورمزه

اليمنـــى الصفحـــة جـــدول اســـفل
وأخرى صفحـــة وبيـــن "الفرديـــة",

مدن حول لخمس الصالة مواقيت يبين
األشـــرف، هي النجف األرضيـــة الكـــرة

نينوى، البصرة، المكرمة، مكة بغداد،
غرينتش. وتوقيت طهران،

الصفحة واسفل أيضا وأخرى صفحة وبين
زيارات من ذكـــرت مقاطع (الزوجية) اليســـرى
،Qالمنتظـــر المهـــدي اإلمـــام فـــي وأدعيـــة 

.Kالنبوي زيارات آل البيت تنضمن
جاءت الســـنوي، التقويـــم بعـــد صفحـــات
صفحة "قبل أولها كانت أخرى صفحات إضافية
وفيها الســـنة، وداع منها والمقصود الـــوداع"،
وبخواطر الســـنة تودع هذه جميلة قطعـــة أدبيـــة
وجـــل عـــز اهللا حمـــد بمســـك هادئـــة مختومـــة

.Kالطاهرين وآله Nنبيه على والصالة
يـــرى ال "المنتظـــر" لمفكـــرة إن المتصفـــح
ترفـــد مقتنيها بالعطاء زاخرة مفكـــرة فيهـــا إال
وينشـــطه في يغذيه بما فكره وتزود بما يريده,

والجديدة. المفيدة المعلومة مجال
إنها مدهشـــة، راقية لمفكرة أنها وحقيقة

ة مفكر
في تحلق

فضاءاألدب
بركب وتحدو 

التاريخ،وتسير
توجهـــات مـــع 

وهـــم المنتظريـــن
مسيرة إلى يتطلعون

والخلود. المجد

المقدسة العتبة الكاظمية في المهدوي الرمضاني البرنامج
٤

Qالمهدي االمام في التخصصية الدراسات مركز ممثل حميد الوائلي الشيخ
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يومنا وإلى السماء مبادئ مع الحيوي حالة التواصل النبوي المحمدي يمثل المزمنة، فالدين البشرية المشاكل المفعمة بعالج الضخم واالطروحة الفكر من ابرزها الســـباب كثيرة، قريبا؛ بات امر تحقيقها مســـألة ال محالة، وان أمر البشـــرية إليها ســـيؤول حتمية حالة أهل البيت مذهب اّن انتشـــار
.Qالحسن بن الحجة اهللا األعظم خالل ولي من هذا

.Q والزمان العصر المبارك لصاحــــــــب للظهور المالئم والجو األرضية المناسبة تهيئة في اهللا شاء ان يسهم والذي العالم أغلب بلدان في وعقيدة التشيع فكرًا انتشار عدد كل وفي اعمدتها خالل نتناول خاصة صفحة الظاهرة الحتمية لهـــــذه سنفرد المهدي)) ((صدى في ونحــــــن

التمهيد المهدوي التعريف بصفحة

منطقة تقع الحـــرة: الموســـوعة عرفتها نجـــد، كما
من األقاليم وهي العربية، الجزيرة شـــمال و في وســـط

السعودية. منها تألفت التي الرئيسة
العربية الكبيرة القبائل من للكثير نجد موطنًا كانت
موطن الكثير من كانت كما بقرون، اإلسالم قبل ما منذ
كانت كما وصدر اإلسالم، العصر الجاهلي شعراء كبار
على أساســـها قامت التي الوهابية الحركـــة أيضـــًا مولد

السعودية. الدولة
الشرقي للثلث الجنوبي قديم اســـم فهي اما اليمامة

هزان. بني هم سكنه من العرب من أول نجد, من
اليمامة ان في معجم البلدان: الحموي ياقوت يقـــول
جو تسمى قراها من قرية إلى نســـبة االسم بهذا ســـميت

الخرج. محافظة ضمن حاليًا تقع اليمامة
األولى والقرون الجاهلية في حواضرها أهـــم وكانت

أقيمت التي وهي اليمامـــة) حجر (أو حجر من اإلســـالم
الرياض. مدينة بعد فيما عليها

تاريخ دولة حســـنية علوية في اول نجد قاعدة تعتبـــر
بني دولة وهـــي اليمن العربية باســـتثناء شـــبه الجزيـــرة

االخيضر.
ُذَباٌب ُمَصغَّـــرًا: اَألَخْيِضُر، العـــروس: تاج جـــاء في
َبْيَن َواٍد واَألَخْيِضـــُر: الســـُذوِد الذِّبَّاِن َقـــْدِر على َأْخَضـــُر
ُتربة. ُأَخْيضـــُر لـــه: يقال ـــاِم، والشَّ الُمَشـــرَّفِة الَمِديَنـــِة
َخْضرًا َيْخُضره بِمْخَلبة النَّْخل َخَضَر الرَُّجُل َخَضَر يقال:

واْخَتَضر. فاْخَضرَّ َقَطَعُه واْخَتَضَره:
االخيضر؟ بنو هم من

سلهام: حسن حسين الباحث يقول الخصوص بهذا
تصغير "بنو األخيضر" كتابه: القلقشـــندي في يقول
أمير المؤمنين بن السبط الحسن بني بطن من أخضر،
الملقب  طالـــبQ ، وهـــم بنـــو محمـــد أبـــي علـــي بـــن
الملقـــب "باالخيضر يوســـف بـــن "باألخيضـــر الصغيـــر"
بن الحســـن بن موســـى الجون إبراهيم بن الكبيـــر" بـــن

.Qالحسن السبط
اليمامـــة ارض علـــى االخيضـــر قامـــت دولـــة بنـــو
من وكانوا حولهـــا، الخـــرج وما منطقة وبالتحديـــد فـــي
أوقات فـــي يقولون الشـــيعي، المذهب األشـــراف اتبـــاع
قلب في وذلك العمـــل"، خير على "حي للصـــالة األذان
٢٥٠ سنة  قرابة الدولة واستمر قيام تلك نجد, صحراء
الهجري, القرن الخامـــس أواخر ٢٥٢هـ حتـــى أي مـــن

وأزالوا دولتهم. القرامطة غلب عليهم حيث
بصحراء االخيضرية الدولة لقيام الرئيس السبب إن
العباس بنـــي ظلم نجـــد هو فـــي الحقيقـــة الهروب مـــن

وشيعتهم. Kالبيت آل من العلويين ضد الموجه
ايمن للكاتب مقال بجريـــدة "الجزيرة" في وقد جاء

: النفجان
لبنى إمـــارة نشـــأت الهجـــري "فـــي القـــرن الثالـــث
الخضرمة، قاعدتهـــا اليمامة فـــي األخيضـــر العلوييـــن
أنها على المؤرخون واتفق الزمن، من لقرنين اســـتمرت

دورًا مهمًا في تاريخ المنطقة". لعبت
والسكان) (الموطن اليمامة في العامة الحالة

االخيضريين مجيء قبل
بثرواتها العربية الجزيرة أقاليـــم أغنى من اليمامة
واآلبار الســـائحة، الينابيع فيها تتوافر حيث الطبيعية،
مساحتها، وســـعة أرضها خصوبة مع الكثيرة, الجوفية
معـــادن ووصفـــت ثرواتهـــا الحيوانيـــة، وتتميـــز بكثافـــة

والتنوع. بالغزارة اليمامة
فـــازدادت لفتـــرات؛ باالزدهـــار اليمامـــة ونعمـــت 
العربية الحواضر من حجر بحاضرتها وعـــدت عمرانا،
نواح إلى امتدت ســـلطة اليمامة لوالي وكانـــت الكبيرة،

من الجزيرة العربية. كثيرة
عبد بـــن فهد الدكتـــور وعـــن ســـكان اليمامة يقـــول

الدامغ: العزيز
تميم قبيلة منهـــا قبائـــل يســـكن بالد اليمامـــة عدة
بـــالد اليمامة, من األجزاء الشـــمالية تحتل التـــي كانت

تقطن كانت التـــي حنيفة وقبيلة
جنوبًا يليها اليمامة، بـــالد قلب
النمر وبنو عنزة، من هزَّان بنو
جرم وبنو ربيعة، بن بن قاســـط
جنوبي عـــن أمـــا مـــن قحطـــان.
ســـكانه أغلـــب فـــإّن اليمامـــة، 
كعب بني من قبائل كانوا آنـــذاك
المضرية. صعصعة بن عامر بن
كانت غربي اليمامة أقصى وفـــي
إلى إضافة باهلـــة. قبيلة منـــازل
بدوية صبغة ذات أخـــرى قبائـــل
فيافي اليمامة ومراعيها، تجوب
مجاورة، أقاليـــم إلى وتتحـــرك
كالب، نمير، وبنـــي مثـــل بنـــي

ُعَقيل. وبني
االخيضرية الدولة تأسيس

إســـماعيل بن ٢٥٢هــــ، توفي فـــي ســـنة
من ذكر اول رحمه اهللا واسماعيل هو يوســـف
الكبير), (االخيضر بـ وصف وقد التاريخ في
"بامير يوســـف إلى الرازي الفخر وقد اشـــار
اميـــر بانـــه أيضـــًا وصـــف اليمامـــة ", وقـــد
٢٥١هـ ســـنة بالبوادي اســـتعان ألنه البادية,
ثم المكرمة, علـــى مكـــة ونجـــح باالســـتيالء
الخليفة وارســـل المنورة المدينـــة خرج إلـــى
البادية فهرب إلى عليه جيشًا للقضاء المعتز
وكان عمره بالجـــدري أصيب أن وتوفـــي بعـــد
يكن ولم ســـنة وعشـــرين اثنتين عنـــد وفاتـــه
ومحمد محمـــد. االخيضر أخوه مكانـــه وولي له عقـــب،
باألخيضر الملقب وهو سنة بعشرين إســـماعيل من أسن
فأرســـل الحجاز علـــى لالســـتيالء ســـعى الصغيـــر الذي
عسكر في األسروشـــي الســـفاح أبا قائده المعتز الخليفة
فملك اليمامة إلـــى منهم وســـار محمد ضخـــم، فهـــرب
لذريته فكانت الخضرية قاعدتها امارة وأســـس أمرها،
وعبد ويوسف وإبراهيم محمد الولد من له وكان بعده من

الخضرمة. ملكهم ودار باليمامة وهم اهللا
الحالة في اســـتقرار وقـــد ســـاعده فـــي ذلـــك عـــدم
القيســـية القبائل بروز منهـــا ألســـباب اليمامـــة آنذاك,
اليمامة, اهل ضايقوا الذين نمير بني وخاصة واحالفها

الواثق. العباسي الخليفة إلى فاشتكوهم
قدوم تاريخ تحدد, التي األخبار في اضطرابًا نجـــد
المصادر بعض تشـــير األخيضر إلى اليمامة, حيث بني
بعد  أي التالي العام بداية أو ٢٥٢ هجرية عام نهاية إلـــى
في باألخيضر" الصغير "الملقب يوسف بن محمد هزيمة
أن ذكر حوقل ابن إال أن اليمامة. إلـــى وارتحاله الحجاز
هذا  يؤيد ومما ٢٣٢ هجريـــة؛ عام في إمارتهم كان بـــدأ
على اليمامة" "أميـــر لقب الـــرازي الفخر الـــرأي إطالق
لمحمد وصف الرازي أن إال الكبير)، يوسف (األخيضر
يرجح اليمامة؛ فـــي األمراء الصغيـــر) بأمير (األخيضر
عكس على المنطقة فـــي قوية إمارة أســـس إنـــه هو الذي

باألمير فقط. وصف الذي أبيه
الخضرمة؟ لماذا

لماذا الباحـــث ذهن إلـــى يتبادر إن الســـؤال الـــذي
بلدات من غيرها الخضرمـــة دون األخيضر" "بنو اختـــار

العربية؟ الجزيرة
الخـــرج، جـــو أســـفل وادي وتقـــع الخضرمـــة فـــي
وهي اليمامـــة اآلن, فيه بلـــدة تقوم الـــذي فـــي الموضع
وآثار حصون وفيها االخيضـــر) (بنو بدولة مدينة اشـــهر
نزل من إلى زرقـــاء اليمامة احدها نظرت من جديـــس,

وليلتين. يومين مسيرة الدام رأس من "جوجان" من
هذا االختيار في تسببت عوامل عدة أن هناك ويبدو

منها:
الزراعي، قد تميزت بوفرة إنتاجها اليمامة كانت -١
أودية أفضل تقع الخضرمة يعد الخرج, حيث وادي فإن
وحتى الحجاز الخصوبة، واعتمـــدت حيث مـــن اليمامة
نالت اهتمام إنهـــا بل الزراعي، إنتاجها علـــى األحســـاء

العباسيين. األمويين ومن بعدهم الخلفاء
يســـتطيع األعداء فال بالمنعة الخضرمة ٢- تميزت

بسهولة. إليها الوصول
فـــي الســـكان مـــن  الخليـــط وجـــود  أن   -٣
فلم جديد، قـــادم ألي مقاومتهم مـــن الخضرمـــة يقلـــل
أمراء حفصة آل أبي في إزاحة االخيضر صعوبة بنو يجد

الخضرمة.
طريق على المهـــم بموقعها الخضرمـــة ٤- تميـــزت
اليمامة بلدات أهم من جعلها مما والتجارة الحج قوافـــل
قاعدة تنافس حجر واالقتصادية السياســـية من الناحية

اليمامة.

األخيضـــر اختاروا بني أن المســـتبعد ٥- ليـــس من
اليمامة، يصطدموا بوالي ال حتـــى حجر, ال الخضرمة

حنيفة. بني وخصوصًا القوية اليمامة وبقبائل
هم: األخيضر: بني أمراء

الصغير) باألخيضر (الملقـــب يوســـف بن ١- محمد
عمره  وكان ٢٥٣ هجرية، ســـنة في اليمامة اإلمارة تولى

اثنين وأربعين عاما.
األخيضر. يوسف بن محمد بن يوسف -٢

يوســـف بن محمـــد ٣- إســـماعيل بـــن يوســـف بـــن
بعد أباه خلف اإلمارة، ثـــم في أبوه أشـــركه األخيضر،
ابن يذكر حيـــن توفي، في ابن حـــزم انه وفاتـــه، وذكر

هجرية. ٣١٦ سنة يد القرامطة قتل على أنه عنابه
يوســـف بـــن محمـــد بـــن ٤- الحســـن بـــن يوســـف

وفاته. بعد أخاه خلف األخيضر،
األخيضر محمد يوسف بن الحسن بن بن أحمد -٥

وفاته. بعد أباه خلف
يعرف أن دون ذكروا الذين األخيضر بني أمراء ومن

ترتيبهم:
محمد بن يوسف بن الحسن بن أحمد بن محمد -٦

يوسف األخيضر. بن
بن محمد بـــن يوســـف ٧- صالـــح بن إســـماعيل بن

األخيضر. يوسف
محمد بن يوسف بن الحســـن بن أحمد بن ٨- جعفر

يوسف. بن
بن يوســـف بن محمد الحســـن بن أحمد ٩- علي بن

يوسف. بن
يوسف بن جعفر بن أحمد بن الحسن بن محمد -١٠

محمد األخيضر. بن
بن الحســـن جعفـــر بن أحمـــد بن ١١- الحســـن بـــن
محمد؛ أخـــاه األمير قتل األخيضـــر، محمد يوســـف بن

واستولى على اإلمارة.
بن الحسن بن بن أحمد بن جعفر علي بن كزراب -١٢
واســـتولى على عمه على ثار األخيضر محمد بن يوســـف

األخيضر. آل أمراء األرجح أنه آخر وعلى اإلمارة،
عن ٤٨١هـ عام المتوفى خسرو ناصر الرحالة وتحدث

الخامس القرن الدولة االخضيرية واصفًا، مدينتهم في
بقوله: ـ ذكريات السفر ـ "ســـفرنا مه" كتابه في الهجري
_حيث والســـوق قديم, والمدينة كبير حصن وباليمامة
مســـجد وبها الحصن, خارج يقعان نوع_ كل من صنـــاع
هذه أحد ينزع ولم القديم منذ علويون وأمراؤها جميل,

ملك بجوارهم ســـلطان أو إذ ليس الواليـــة منهم,
قاهر.

ثالثمائة شـــوكة فلديهم ذوو العلويون وهـــؤالء
للصالة اإلقامة يقولون في فارس وهم أربعمائة أو

العمل". خير على "حي
شريفيه خاضعون المدينة هذه أن سكان وقيل

لألشراف.
وفيها القنـــوات, في جاريـــة وباليمامـــة ميـــاه

أربعون الحســـا اليمامة إلى التمر ومن فيهـــا نخيـــل يكثر
فرسخا.

االخيضرية العلوية: والدولة القرامطة
أســـقطوا القرامطة أن تاريخه في خلدون ابن أوضح
أن إلى فيهم ملكها يـــزل "ولم بقوله: االخيضر بنو دولـــة

أمرهم". وانقرض القرامطة، عليهم غلب
اليمامة في االخيضرية الدولة نفوذ

بالقول القرن الرابع أهل من المســـعودي وهو ينفرد
لتشـــمل اليمامة امتـــدت قـــد األخيضـــر ان إمـــارة بنـــي
قصيرة، لفترة بد أنه كان فال ذلك صح وإذا والبحرين؛
إمارتهم لم امتداد أن النشـــمي صالح الدكتور وقد رجح
بورود ذلـــك مســـتدًال على اليمامة يشـــمل إال جزءًا مـــن
أثناء وجود اليمامـــة للدولـــة العباســـية على أســـماء والة
الدولة العباسية أن المعروف ومن األخيضر، بني إمارة
يرد ولم الزمن، ذلك في الضعف من الكثير قد شـــهدت
بين ما اصطدام حدوث يشير إلى نص أي المؤرخين لدى
المســـتبعد من فليس ولذلك وبني األخيضر؛ العباســـيين
أنها أو إمارتهم؛ قيـــام عن راضين كانـــوا أن العباســـيين
الكثير حال هو كما اســـميًا الخالفة العباســـية كانت تتبع
االســـتنتاج هذا يؤيد ومما العهد، ذلك في اإلمارات من
آنف الذكر العباســـي المقتدر وزيـــر خطاب مـــا ورد فـــي
القرامطة قتـــل من العباســـيين غضب فيه والـــذي يبدي
األخيضر بني وســـبيهم، كذلك تطبيـــق لبنـــي األخيضر

المهدي. الخليفة نظام أي المقاسمة نظام
يوضح لنفوذهم ولعل وصـــف الرحالة ناصر خســـرو
إذ الوالية، هذه منهم أحد ينتزع (ولم قال: حين حالهم

قاهر). ملك أو سلطان بجوارهم ليس
األخيضر بني إمارة نهاية

اســـتمرار مـــن المؤرخيـــن خبر تكـــرر لـــدى العديد

إلخ...، وآخرهم والمسعودي كاألصفهاني، إمارتهم
ذلك  يؤيد ومما ٤٥٦ هجرية، سنة المتوفى حزم ابن
في اليمامة الـــذي زار خســـرو ناصر الرحالة ما ذكره

الخامس. القرن منتصف
القرامطة كانت على يد األخيضر بني إمارة ونهاية

والقلقشندي. خلدون ابن بحسب
االخيضر بنجد؟ بني ذكر من تبقى ماذا

بهـــذا ســـلهام حســـن حســـين الباحـــث  يقـــول 
الخصوص:

لمؤســـس الرفيع العلوي هذا النســـب لألســـف أن
أعدائه. أذى مـــن يســـلم بنجد لم االخيضريه الدولـــة
أعداؤهم بتشـــويه قام الدولة هـــذه بريق فمـــا أن خبأ
لقب إطالقهم خالل من وســـمعتهم مكانتهم وتحقير
"أخيضري,خضيري"على ذي النسبغيرالمعروف،
هذه وســـرت شـــأن، قبيلة ذات إلى أو الذي الينســـب
التي األبجديات أصبحت من المغلوطة حتى المعلومة
شـــتان بالتاريخ ولكن يفعل وهكذا أهالي نجد! توارثها
البيت أهل أعـــداء عمل وهكـــذا والثريا، بيـــن الثـــرى
في ذلك فنالحظ عقـــب، على بقلـــب الحقائق رأســـًا
في الفاطمية مؤســـس الدولة محاوالتهم تشـــويه نسب
العبيديين" العبيدية "الدولة مسمى أطلقوا حتى مصر
إلى نســـبة الفاطميين" الفاطمية "الدولة بدل مســـمى

.Pمؤسسيها أحفاد فاطمة الزهراء
من االخيضرية الدولـــة أمراء علـــى وجـــرى األمر
األمور جـــرت الزهـــراءP، وهكذا أحفـــاد فاطمـــة
أحفاد أقامهـــا التي الدولـــة تلـــك حتـــى أصبـــح تاريخ
وهو  "خضيري" بكلمـــة ذكراها آل البيـــتK تنتهـــي
ســـاللة من ال ينحدر الـــذي صاحـــب النســـب الوضيع

المنطقة. في شأن لها قبلية

االخيضريين شيعيةدولة دول

السعد وتحقيق محمد جمع

التمهيد المهدوي

ضواحي اخلضرمة بساتني في

اخلضرمة من دارسة اليمامةآثار اخلضرمة في موقع خارطة تبني

اخلضرمة اليمامة وآثار ملنطقة اجلو من آثار دولة االخيضرينيصورة من بقايا

اليمامة منطقة في جافة عني

ابقاه الزمن من حضارة االخيضريني ما

اخلضرمة في منطقة الضلع عني

املؤرخني كتب في اليمامة القليم مخطط

اخلضرمة خيسة في بقايا عني أم

للصالة َّـ اإلقامة يقولون وهم
العمل" خري على "حي

الدولة الرفيع ِّـؤسس العلوي هذا النسب أن لألسف
أعدائه أذى من يسلم لم بنجد االخيضريه

٥



(الكويت): المهري باقر محمد السيد
.Qالمهدي بظهور االسالمي توقيت في التاريخ يوجد ال

القصيدة  الرضـــاQ وقرأ اإلمام لحضرة ذهب االيـــام من يوم في البيت اهـــل شـــاعر دعبل الخزاعي
يقول الذي البيت إلى ان وصل إلى مقبل العرصـــات" وحي  ومنزل تالوة من خلت آيات "مـــدارس المعروفـــة
هذا وصل إلى وعندما والبركات، بســـم اهللا يقوم قائم محالة ال امام خروج قائم محالة ال امام فيه خروج
هذا من "اتعرف :Qله اإلمام قال: ثم بلســـانك" القدس روح نطق "لقد الرضاQ قال: اإلمام فإن الكالم
ظهوره في المطاع فـــي غيبته، القائم في ظهوره، المنتظر وهو اإلمام اإلمامQ: هو قال ان إلى اإلمـــام؟
:Qالرضا اإلمام يقول الوقت، عـــن اخبار يقوم اإلمامQ أي متى يعني يقوم, واما متى Qان قـــال إلـــى
يوم،  في اي قيامه يعني الساعة مثل الســـاعة" كمثل قال مثله اهللاN انه ابي عن آبائه عن رســـول "حدثني
الســـاعة ال كمثل فمثله يجوز التوقيت, فال اصال, ممنوع فالتوقيت الســـاعة كمثل مثله يوم, أي ال نعـــرف

كذب الموقتون". أو الوقاتون "كذب الروايات بعض في وورد إال بغتة تأتيكم

الكاظمي: حبيب الشيخ
كارثة  نرى عندما نحـــن الغيبة, زمان طوال تحمـــل ما الذي تحمل ذلك االمـــامQ نعم المنتظـــر,
فكيف بمن فقط, النظر اليه ليله بسبب ان ينام يســـتطيع واحدنا ال مؤلم, منظر إنه تحّل بالمســـلمين,
صاحب وهو إلى المآســـي ينظر الذي اإلمام وإنه هذا, يومنا الى الغيبة زمان منذ المآســـي شـــهد آالف
فإن هنا لـــه ذلك, من يكتب وجل لم عز اهللا الن ان يتعامل به وال يمكنـــه الذي يســـتغاث وهو القضيـــة,

في فرجه. تعالى يعجل اهللا ألن ونهاره يدعو ليله Qامامنا

حـــــوارات مهـــــدوية

واالنتظار المهدوية عن يتحدثون علماء

ميثم السلمان (البحرين): الشيخ
ننتظر نحن هل الذي يطـــرح المنتظرون؟ الســـؤال فمن هم المنتظرين, عن نتحـــدث اذا اردنـــا ان
غبار  لتنفض القيـــام هـــذه االمة من اإلمام المهـــديQ ينتظر ان ام فرجـــه؟ تعالى الحجـــة عجـــل اهللا
كل في االســـتراتيجية المهدوية وواصلنا مهدنا الطريق هل هو يطرح الـــذي والســـؤال الذل عن جبهتها؟
الفكرة المهدوية بقيت ام االجتماعية؟ منطلقاتنا وكل الثقافية, وكل منطلقاتنا السياســـية, منطلقاتنا

في الحياة. مشاريعنا عن وبعيدة الحياة في عن آفاقنا بعيدة
الحياة في يبـــادرون ليبعثوا الذي اولئك هـــم المنتظرين فإن المنتظرين عـــن اذا اردنـــا ان نتحـــدث
َفَأْحَيْيَناُه َمْيًتا َمن َكاَن َأَو " التي تقـــول: لآلية الكريمة الناس مصداقًا قلوب في الحياة ويبعثـــوا المجتمـــع
في به نور يمشي اآلية قالت بل الناس بين يمشـــي اآلية نورا تقل ولم " النَّاِس ِفي ِبِه َيْمِشـــي ُنوًرا َلُه َوَجَعلَْنا
المتجذر الحقيقي وااليمان اهللا دعائم محبة ليرسي الناس يخترق قلوب القلوب, في يمشي الناس يعني
الدولة التي تلك الحقوق على تعـــد وال ظلم فيها يوجد ال التي للعالمية, تلك الدولة التوحيد دولـــة بقيـــام

واالجتماعية. والثقافية السياسية المستويات, كل على فيها التعامل معيار العدالة تكون

(لبنان): رضا شرف الدين محمد السيد
جزءا وفصال  Qاإلمام وفرج الظهور عملية يصير ما الوشائج من نجد القيامة, فاننا وحقيقة والفرج الظهور حقيقة إلى نظرنا ما اذا

الساعة. فصول ومن القيامة, يوم فصول من
اكاد الكريم الكتاب جاء في نص كما القيامة نجد بان وكذلك القيامة, عن كالما يعدو كونه ال الظهور في فالكالم االساس هذا على

اكاد اخفيها. الساعة آتية اخفيها, ان

(العراق): الحسيني علي محمد د.
كل  في باذن اهللا, معنا هو عنا, غائبـــا ليس إنه واهللا الغائب, هو ام الغائبون اين الحجةQ عنـــا؟ انحن الحجةQ؟ عن نحـــن ايـــن
خاويًا, جسدًا الســـاحة في ان تحضر الحضور أو الفيزيكي الحضور فليس الســـاحة, عن الغائبون نحن زمان، كل وفي مكان, آن وفي كل
المتقون, خوار, اما له جسد عجل كلهم لكن كثيرون االدعياء كثير خوار له اسرائيل جسد بني االجســـاد كجســـد عجل الكثير من فهنالك

االنتظار. بهذا كحلوا ضماء بالعشق, قد الشفاه, بكيا, ذبل العيون, تراهم عمش العشاق_ _وهؤالء هم المنتظرون الواقعيون اما
الذابين ومن ومواليه وشيعته واعوانه انصاره من واجعلنا برؤيته نواظرنا اكحل الحميدة والغرة الرشيدة الطلعة ارنا اللهم ونكرر ندعوا

وعافية. في خير يديه بين المستشهدين ومن ووزرائه وجنده عنه

(العراق): الهادي جعفر الشيخ
والجواب  بالدقة, ظهوره موعد الروايات تذكر ولم اإلمامQ بغتة ظهور جعل لماذا هو يرد, قد سؤال

الزمان. في آخر لالمة امتحان ان يكون يمكن
اليهود امتحنوا, النصارى امتحنوا, في صدر االســـالم المســـلمون امتحان, امة لكل أي أن هذا اوال
ان اختبارها ولعل تختبر وتبتلى تمتحـــن الزمان آخر في واالمة االســـالمية باختبارات, واختبروا امتحنـــوا
والمعصومينK وانه  Nالنبي روايات في جاء غير انه ظهوره متى يعرف ال تؤمن بانسان سيظهر, ولكن
االشارات, لكن  الحتمية, بعض وغير العالمات الحتمية بعض ذكر Qانه طبعا, قطعا يظهر وانه موجود
التي العالئم يقول فاالنســـان الوقاتون كذب كذاب, يحدد ومن فيه، يظهر الذي اللحظة واليوم يحدد لـــم

الظهور. هذا زمان يحدد ان يستطيع ال اشكال لكن والى هذا الحد ال Qالمهدي اإلمام ظهور قرب تبين

(السعودية): العوامي محمد السيد
الحركة  يعني وهذا تمهيد, هو الكبرى الغيبة عصر في المسؤوليات ان اإلمامQ يعني لحركة التمهيد
انها إلى مضافا ايجابية, حركة ان تكـــون يجب التمهيد حركة الواقع اّن يعطينا وبالتالي أيضـــًا, العمليـــة

ينتظرنا. Kاإلمام فإن Qكما ننتظر اإلمام هذا اننا االنسان, يعني بها يقوم عملية خطوات

قائلين: واالنتظار المهدوية عن ( (منتظرون) برنامج (من خالل علمائنا من جملة تحدث

المهدوية  في اإلمامية الشـــيعة عقيدة حول حوار من يجري ما صورة القرآء في لتجعل صفحـــات االنترنت على المهدوية من الحوارات مناســـبًا تراه ما لقرآئها الكرام المهديQ أن تنقل صـــدى ارتـــأت صحيفـــة
.Qالمهدي باالمام المنتظرون وتجسد االرتباط بها يتمتع يمثل حالًة معنوية رأيناه حول سؤال Qالمهدي االمام في مركز الدراسات التخصصية منتدى في دار الذي لكم الحوار هذا ننقل عددنا وفي واالنتظار،

الحوار: عنوان

تراه؟ حين Qالمهدي لإلمام ستقول ماذا
علي اميري *

وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
بالفعل. ظهوره وأدركت ,Qالمهدي اإلمام ظهور _أنت_ تدرك أن المقّدر من كان إذا

؟ لـه سـتـقـولــهـــا جملة او أول كـلـمــة هي فما ورؤياه بلقياه عيناك وتنّورت
المشاركة. المهدوية المتخصص بالقضية المنتدى في هذا الكرام من االعضاء ننتظر

علي ابو *
خداما ان نكون من ...ويمكننا عنـــا يرضى ان تعالى نســـاله ... المنال صعب وان كان ذلـــك

...Kمحمد ال لخدام
وليس غير البكاء .........,هذا ... ......,ام ينطلق البكاء ينطلق اللسان حين رؤياه تراه "او
هذا يومي في صبيحة له اجدد احياًء ........,اللهم اني مواليه بالبقاء على عز وجل مّن اهللا اذا

ابدا. ازول وال عنها احول ال عنقي في وبيعة وعقدا عهدا ايامي من وماعشت
المهدي االمام خادمة *

السؤال هذا نفسي بإني اسأل اهللا يشـــهد طرحكم الموضوع, اشـــكركم على علي, اميري
فمي من الخروج الى تتســـابق الكلمات ألن جواب, الى اصل لم اللحظة هذه والى يوميا"ولكـــن
كلمة اية تخرج اللســـان ولن ينعقد ســـوف غيرها, وبالتالي قبل تخرج ان تريد منها وكل كلمـــة

......... الدموع يبقى إال ولن

عبدالمهدي *
تحررت, وقد اال ولم اجد دموعي, فيها تراكمت قد بعيني واحس اال البكاء, اكتبها شيء ال
قد انعقد والقلب قد اللسان ألن اللقاء ذلك ســـادت التي ......هي الفراق واحرقت دموع الشـــوق

االجابة عليه... يمكننا ال صعب صعب، والعطف.............,سؤال الحنان بؤرة على وقع
شهيد *

اللقاء. حين اللقاء وفرحة الفراق ودموووووع متبوعة بلوعة آآآآآه سوى ليس اللقاء!, حين
مهدويه *

هناك ليس اخي فناء, الوجود وكل عدم, العالم كل وجوده في اللسان؟؟, وهل ســـينطلق
خيال. ام هو واقعًا ذلك اذا كان النعلم والقبول, االنكار بين, النور, سنكون لشدة يقال, ما

الهواشم عقيلة زينب *
لساني. يلجم ان أيمكن ادري, ال ولحظتها اسئلة, عدة بالي في ولكن بم ابدأ, أعلم ال

وقتها. سيحدث في اعلم بما اهللا
 MOTRQB_D≥±≥ *

به ما ننصح نطبق, وال اآلخريـــن وننصح نعمل وال كنا نقول العيـــن موالي وقرة ســـأقول له
رأيت فهل بالفرج, موالي لك ندعوا هذا كنا كل واحدة وفوق بعين نرى الحقيقة وكنا أنفسنا,

شيعتك. بأنهم انفسهم يسمون فيمن تناقض هكذا من أكثر موالي
ســـيفي األعضاء تفضل كما كان البكاء ان اعـــرف وال جـــرح عظيم على أتيت أميـــري علـــي

ال. أم بالغرض
ديالى حيدر ابو *

سيدي  يعينك اهللا له اقول حضرته، في القول اســـتطعت اذا المهديQ هذا اقول لالمام
شاء اهللا. ان طريقه في بالثبات لي يدعو ان له واقول على اعدائك,

 Zero*
لكن اقول, مـــا اعرف وال اكتب مـــا ال اعرف المشـــاركة, هذه اقرا وانا غمرتنـــي العبـــرة
انا التي النعمة هذه شكرا له على وتعالى, سبحانه هللا السجود هو سافعله الذي االكيد الشيء

.Qالمهدي االمام يدي بين وانا فيها

الغائب *
جمال, الجمال في حرم صامتا فالصمت حســـنك امام وقفت ولقد الشـــاعر, اتمثل قول
خافت بصوت واقول حينها نفسي احدث وربما اليعطيه, الشي وفاقد بالكالم والحديث انى لنا
وتصدق علينا الكيل لنا فأوف ببضاعة مزجاه وجئنا واهلنا الضر العزيز مســـنا يا أيها ) جدا,
عن تجاوزت وان وقسطك فبعدلك بتجاوزاتنا اخذتنا ان ســـيدي المتصدقين), يجزي اهللا ان
تكون ألن اهل فانت خادمـــك اكن اهال الن اكون لم ان ســـيدي فبحلمـــك ولطفك, تقصيراتنـــا

مخدومًا.
الرئيسية الواحات مشرف *

ابق وعبدكم طـــال المغيب ((ســـيدي وجداني مايقوله موالي ويعلم فهو لن ينطق لســـاني,
خرس كلماتي. على دالئل عيوني ودموع لن يخيب)), بكم ظنه

كنوش *
ان تقبلني خادمًا ســـيدي, يا اليـــك اتوســـل ســـيدي لك, خادم عبد انا يا ســـيدي وموالي

.Pالزهراء امك عمري واتشرف برؤيتك بحق طول الخدمك
اإلمام نور *

اطال الذي العالمين رب هللا الحمـــد والزمان, االمر صاحب اقوله لســـيدي وموالي ما اما
بلغني العالمين الذي هللا رب الحمد ,Qالمهدي االمام الرباني نور بهذا النور ونورني عمـــري

سيدي. برؤيتك يا يتشرفون وممن خدامك ومن جنودك اكون من الن
ليلك آناء في عليك السالم خدامك, من خادمًا الكون منك اشارة رهن وموالي انا سيدي

ارضه. في اهللا بقية السالم عليك يا نهارك واطراف
ن الهدى بنت *

اكون كلمات, وهل من  على شفتي وما اقول ماذا هذا الموضوع, اخي على اهللا فيك بارك
ذاك ترى حينما الرؤيا على عيني وهل تقدر ان تحملني, قدمي تستطيع هل الوقوف على قادرًا
ان ويعلم يشعر الحركة بعد ان يستطيع قلبي وهل الشـــمس, نور نوره النور الســـاطع الذي غلب
ولطالما تحملت وتهدأ تسكن ان تسطيع وهل الروح امامه, هو السنين تلك طوال سكن فيه من
وكأن روحي ألشـــعر اني وموالها, واهللا الحب لســـيدها وهيام والفراق, الحـــزن واآلم الشـــوق
رؤية سيدي وموالي, على والف اه وموالها,اه سيدها لكي تضم اليه تسبقني جسدي من تخرج
وحدك, الطوال الســـنين تلك تعيشها غربتك التي على ســـيدي اهللا قلبك ســـاعد اقول ســـيدي
قلبك اهللا ساعد والصعاب, يمرون بالمحن وهم ترى مواليك حينما ســـيدي قلبك ســـاعد اهللا

وحيدا. االسالمي وقد غدا الدين ترى سيدي حينما
الزهراء ألطاف *

شيعتكم ؟,ما من عداد أنا ؟,وهل الزهراء جدتك قبر .,أين . انطلق لساني إن سأقول له
؟ بإصالحها ألبادر صفاتي أسوأ هي

. نفسي فداه . . بنفسي مني اعرف فهو نعم
الهدى نور *

وزهق الحق ظهر : ذلك الموقف مهجتي وتحملت ربي إن انطقني الرحمن بعون اقول سوف
صاحب الثار. يا االنتظار زهوقا, وطال كان الباطل ان الباطل

نقاء *
زهوقا) كان ان الباطل الباطل وزهق الحق ( ظهر اهللا: أقول بأذن

زمزم *
عينها, المحمرة المســـقط جنينهـــا ضلعها, المكســـور قبر على : دلنا له دلني, ســـاقول

. باوالدها المغصوبة حقها,المفجوعة قرطها, المنثور

حوراء ام *
واي لســـان اللقاء؟, يكون فكيف غيابه, في ونحن واقشـــعرت اجســـامنا لقد هيجت احزاننا
محمدN وال  بنـــور متمثال وجهه نـــور من التزود ســـوى ســـتعبر كلمات ؟واي ذاك الـــذي ســـينطق
حب في طاقة الـــروح يمال جدا جميل موضوعك فعـــال ذلك اللقاء, مـــن محمـــدK, أأأأأأأأأأأه

.Nمهدي ال محمد

الصريفي غصون *
اهللا جعلني وان اجله مـــن نعيش الذي الحلم وتحقيق الرشـــيدة الطلعة علي برؤية اهللا ان مـــّن
لوال لنهتدي كنا وما لهذا الذي هدانا هللا الحمد هو سانطقها كلمة فأول سيدي وموالي, خدام من
اللهم رحمة, لدنك من لنـــا وهب اذ هديتنا التزغ قلوبنا بعد العالميـــن, اللهم رب اهللا ان هدانـــا
من واجعلني نبيك بيـــت وال والية نبيك على ثبتني اللهـــم دينك, على قلبي ثبت يامقلـــب القلـــوب

الراحمين. ارحم فانك حجته انصار

ابو حمزة *
والوالء. الطاعة له وابدي قدميه, تقبيل هو افعله ما اول

السكيت ابن *
قلبى فى عّما يعبر ان للســـانى دموعى المهدىQ, ان ســـمحت رايت االمام ان انا اقول ماذا
جده  عطش بجده الحسينQ واندب لوجه وجها مره الول وحزن, فســـأبدأ اوال بتعزيته من شـــوق
ذلك  على اعانهم وممن قتلتهم من البراءة واعلن الحســـين واصحاب الحســـينQ واوالد الحسين
اهللا  ولعن الفرات ماء من حرمه من اهللا ولعـــن Qالحســـين قتل من لعن اهللا رضى بفعلهم, ومن
مناهلك نرد متى الدين, يوم الى براء به وانى منهم فرضى بذلك سمع ومن الحسين قتل أوالد من

الرويه فنروى.
المهدوي النور *

تراب اقبل وان له خادمة يجعلني منه ان واطلب يرضى عنا, ان وموالي لسيدي اقوله شي اول
هي امنيتي. اقدامه, هذه

الطيف الثقافي٣١٣  *
غاب  لالمامQ الذي رؤيته عند مشـــاعره اليمتلك االنســـان اعتقد ان جميل جدا....... ســـؤال
ان اول العاطفة عن وبعيـــدا .........ولكن اعتقد يحدث مـــا نعم البكاء هو المؤلمة, بهـــذه الصـــورة
جدك بثأر فلتطلب ســـيدي له ...... اقول ادراكه) على بين يديه هللا شـــكرا اســـجد اوال شـــيء(طبعا

لديك. جنديا اكون لكي القوة واعطني الحسين
البصرة مازن *

منا البيعة يدك الشريفة لتأخذ أمدد له أقول

الواحات مشرف *
مقالي. عن يغنيه علمه بحالي ألن وذلك شيئًا له فلن أقول أقول لموالي, ما بخصوص

وحديث حوار ٦

اعداد
الدراسات مركز منتدى َّـ العام اِّـشرف

Qاِّـهدي َّـ االمام التخصصية

منتظرون برنامج من مقتبس

احللقة

رة
ش

عا
ال

معلى رأفت : اعداد



ألقاب من
Qاألعظم ولي اهللا

-: خليفة اهللا
قال  جـــّده المصطفىN اذ به لقّبه لقب وهـــو
حبوًا على ولـــو والســـالم (فأتوه عليه اآلف التحية
 Nعنه وروي عزوجـــل)، خليفـــة اهللا فأّنه الثلـــج
فيها غمامة رأســـه على (يخـــرج المهدي أنـــه قال
فاتبعوه)، اهللا المهدي خليفـــة هـــذا ينادي منـــاٍد
من هو هو غير خفـــيٍّ عليكم, كما اهللا أن خليفـــة
االنسان اال اهللا واليمثل االرض في تعالى يمثل اهللا

. والمعصوم الكامل
االوصياء:- خاتم

لالمام الشـــائعة المعروفـــة هو مـــن االلقـــاب
في غيبته المهـــديQ, فقد روى الطوســـي فـــي
انه .Qالعســـكري االمـــام خـــادم حديـــث ظريف
على  الزمـــانQ فقال على صاحب قال: "دخلـــت
قلت اتعرفني قال ثـــم به فأتيته االحمر بالصنـــدل
فقال سيدي سيدي وابن انت أنا قلت من فقال نعم
فقلت: جعلني ظريـــف: قال ســـألتك ليس عن هذا
االوصياء خاتم انا :Qلي فقال فبّيـــن فداك اهللا
عن أهلي وشيعتي". البالء عزوجل اهللا يدفع وبي

والشـــعراء، األدبـــاء لـــكل مخلصـــة دعـــوة  إنهـــا 
األعماق أن مـــن لهم دعـــوة والكتـــاب، لـــكل المثقفيـــن
المهدي الغائب بالحديث عن اإلمـــام كتاباتهم يطـــرزوا
الشعر  في واختصاصه، طاقته حســـب المنتظرQ وكل
في القصة، أو المســـرحية أو القصيـــدة أو النثـــر، فـــي
االنتظار. بث ثقافة في يساهموا وغيرها، لكي المقالة

مهدوا ممن ألنهم ناصعة بيضاء تكون وجوههم ولكي
ويظهر الســـاعة, العذر حين تحين وإال،فما لظهـــوره،
االلهي,حيـــن  الوعـــد وهـــو اهللا_ اإلمـــامQ _إن شـــاء
يقدمون  فماذا مســـاهماتكم؟ اإلمامQ أين يخاطبهـــم
َتُكْن َلْم إِيَماُنَها َنْفًسا َينَفُع َال آَياِت َربَِّك َبْعُض َيْأِتي ((َيْوَم

َخْيًرا)). إِيَماِنَها ِفي َكَسَبْت َأْو َقْبُل ِمن آَمَنْت

ادبية اضاءات

أفراحنه بدر يا
بأرواحنه عايش

تهدينه حكمتك
يمهدينه وانته

بأرواحنه عايش

هدانه اللي شعاع يا
حبنه رمز يا العدل على

عالي مجد شمعة إنت
دربنه وتنور تزهي

شضمرنه بالروح تدري
شكتبنه تدري وبالكلب

سجلنه بحروف الوفه
ومعرفه شوق صفحات

المصطفى روح ياروح
جذبنه الطاهر حبك

يمن حبك آية
والغاية عالهدف

يدلينه حبك
يمهدينه وانت

بأرواحنه عايش

غصن روض النبوة يا
االمامة أصل فرع ويا

بمولدك سيدي انولدت
الكرامة مفاهيم كل

صار معناك يالذي
بغرة المؤمن عالمة

الحسن مولدك يا بن من
السنن مفاهيم انولدت

المؤتمن الرسول بن يا
بهيامة ناداك كلبي

يا محبوبنه انته
كلوبنه وسط سكنت

واألمل يكفينه
يمهدينه وانت

بأرواحنه عايش

العلوي بالعالم نور
الزاهي وجهك من انتشر

الـ يشبل بوجودك وانته
نباهي عالعالم حسن

مجملك مجمل إمامة
اإللهي الّسر وسرك

افرضه المعبود حبك
رضه مؤمن كلب كل بي

المرتضى يذات لذاتك
يضاهي واحد كدر ما

ينادي حبنا صوت
الهادي سليل يا

بالشدد يحمينه
مهدينه يا وانته

بأرواحنه عايش

أفراحنه بدر يا
الكاظمي جابر شعر

الشعبي الشعر

وكان عادتي على الثالثاء ماشيًا يوم عشـــية خرجت
لتراكم جـــدًا مظلمة العشـــية وكانت تلك الوقت شـــتاًء،
وأنا المســـجد الى فتوجهت المطر، من قليل مع الغيوم
المســـتمرة، وصلت العادة على الناس بمجيء مطمئـــن
والبرق، الرعـــد وكثر الظالم اشـــتد وقد إلى المســـجد
لم الوحدة ألّني وأخذني الرعب مـــن الخوف فاشـــتد بي
الخادم أن حتى أحدًا، الشـــريف المســـجد أصادف في

تلك الليلة. يأِت لم ليلة االربعاء مجيؤه والمقرر
نفسي: في ثم قلت الوحشة، لذلك غاية فاستوحشت
عجالة االستجارة عمل وأعمل المغرب، أصلي ينبغي أن
إلى نفسي، وقمت الكوفة، فصّبرت إلى مسجد وأمضي
االســـتجارة لعمل توجهت ثم فصّليتها، صالة المغـــرب

احفظه. وكنت ودعائها، وصالتها
التفاتة مني حانت الصالة، وبعيد كذلك أنا فبينما
 Q الزمان صاحب بمقام المعروف الشريف المقام الى
ضياًء كامًال المصلين، فرأيـــت فيه مكان قبلة في وهـــو
لي كمال وحصـــل (فطابت نفســـي وســـمعت قراءة مّصٍل
الشـــريف في المقام وظننـــت أن األمـــن واالطمئنـــان،
المسجد، الى قدومي وقت عليهم أّطلع ولم الزوار بعض

مطمئن القلب. وأنا االستجارة عمل فأكملت
فيه فرأيت ودخلتـــه، المقام الشـــريف توجهت نحو
في غفلة سراجًا وكنت بعينّي أَر لم ضياًء عظيمًا، لكني
مهابًا جليـــًال ســـيدًا فيه ورأيت ذلـــك، في عـــن التفكـــر
نفســـي فارتاحت يصلي، قائم وهـــو العلم بصورة أهـــل
تأملته الغرباء، ألنـــي الـــزوار من أنه أظـــن اليـــه، وأنا
ليس من ســـكنة النجف االشـــرف أنه فعلمت في الجملة

الشريف. اعتادوا زيارة المقام والذين

بوظيفة  عمًال Qزيارة موالنا الحجـــة في فشـــرعت
أن أردت فرغـــت فلما الزيارة، وصّليت صـــالة المقـــام
وأكبرته، فهبته الكوفة، مســـجد الى المضي في أكّلمُه
واسمع شـــدة الظالم، المقام فأرى خارج الى أنظر وأنا
الكريم بوجهه الـــّي فالتفت هو والمطـــر، صـــوت الرعد
مســـجد الى تمضي أن أتحب لي: وقال برأفة وابتســـام،
إذا النجف أهل عادتنا ســـيدنا، الكوفـــة؟ فقلت: نعم يا
نمضي الى مسجد الكوفة ان تشّرفنا بعمل هذا المسجد

وماًء. وخّدامًا سكانًا فيه ألن فيه، ونبات
الكوفة، مســـجد الـــى نمِض بنـــا قم فقـــام وقـــال:
فمشينا مســـرور به وبحسن صحبته، وأنا معه فخرجت
منها بالرجل ال يعلق يابسة وأرٍض حسن وهواء ضياء في
والظالم الذي كنت حال المطر عن منشغل وأنا شـــيء،
ـ فداه روحي وهـــوـ  المســـجد الى باب أراه،حتـــى وصلنا
أَر بصحبتـــه، ولم واألمن الســـرور غايـــة معـــي وأنا في

وال مطرًا. ظالمًا
وكانت المســـجد، عـــن الخارجـــة فطرقـــت البـــاب
إفتح فقلت: مـــن الطـــارق؟ الخادم: مغلقـــة، فأجابنـــي
هذه في بك جاء ومن الذي أين أقبلت من فقال: الباب،
الســـهلة، مســـجد من فقلت: الشـــديد؟ الظلمة والمطر
الجليل فلم السيد إلى ذلك الباب إلتفت الخادم فلما فتح
المطر، أصابني وقد للغاية، مظلمة بالدنيـــا واذا أره،
فقد فتحت تفضل موالنا، يا ســـيدنا، يا أنادي: فجعلت
وأنادي عنه وابحث أتفحص ورائي الى ورجعـــت الباب،
والبرد في والمطر الهواء بـــي أصًال. وأضر أحدًا أَر فلـــم

القصير. الوقت ذلك

 Qبــــــــــاإلمام لقاء
السهلة مسجــــــــــــــــــــد َّـ

من يخرج العـــراق، في الموطئيـــن ثورة هو قائـــد
ويتخذ مقره فيها، الموطئيـــن ثورة انتصار ايران بعـــد
بعض وتســـميه االيرانية، غـــرب" "كيـــالن فـــي مدينة
الشريفة. العلوية الساللة من وهو الروايات بالمنتصر،
حســـيني، أم حســـني هو هل الروايات من ولم يتضـــح
القائم قـــام اميـــر المؤمنينQ: إذا اإلمـــام وفيـــه قال
جزيرة وحاز أرض كرمان و......، على وغلب بخراسان
و األبرار واجابته قائم بجيالن، منا وقام كاوان، بنـــي

.٥٢ الديلم، بشارة اإلسالم:
بكلمة والمقصـــود الهاشـــمي هو فالقائـــم بجيـــالن
مقر أي جيـــالن: مـــن ويقـــوم علـــوي، (منـــا) أي انـــه

حركته.

أهل من هم المؤمنون االبـــرار: بعبارة: والمقصود
من المعاناة أو وطأة من ايـــران إلى فروا العـــراق الذين

ايران. يقطنون ظلوا الذي العراقيين
في المتطوعون الفـــرس هـــم بالديلم: والمقصـــود

واالها. وما وهم أهالي قزوين الهاشمي، قوات
أعماله مـــن جانـــب تشـــير إلـــى كمـــا وردت روايـــة
ويعينه بجيالن، هاشـــمي واحد الســـفياني قبل ((يقوم
الى ويأتي فيخربهـــا، البصـــرة إلى المشـــرقي ويأتـــي
مع ويهم قتاله على فيعزم الســـفياني الكوفة فيعمرها،

.(١٨٨ : الناصب باستئصاله (الزام عساكره
لزمام السلطة الهاشمي استالم على يدل والحديث

العراق. في

الظهور عصر شخصيات من
الــــــــــــــــهـــــاشــــمي

الحجةQ في  االمام تشـــرفوا بلقـــاء الذين إعلم أن
الصغرى الغيبـــة زمان وفـــي شـــهادته، زمـــن أبيه وبعد
أراد الوقوف ومن احصاؤهم، يمكن ال كثيرون والكبرى
هـــذا الخصوص في المؤلفة الكتب فليراجـــع علـــى ذلك
صفحة  صفحة ١ إلى ٥٢ مـــن الجزء األنوار" "بحار مثـــل
هاشم للسيد الولي"، "وتبصرة الثاقب"، "والنجم ،٧٧
"والعبقري العراقي، للميثمي السالم" البحراني، "ودار
ذكره ما هنـــا ونورد ذلك، وغيـــر الحســـان" للنهاونـــدي

قال: حيث :٤١٠ صفحة الدين" "اكمال في الصدوق
محمد قـــال: حدثنا "حدثنـــا محمد بـــن ماجيلويه،
الوب بن حكيم ومحمد بن معاوية عـــن العطار بن يحيى

ابو محمد علينا عرض قالوا: العمري عثمان ومحمد بن
اربعين رجًال  وكنا في منزلـــه عليQ ونحن بن الحســـن
اطيعوه عليكم، وخليفتي بعـــدي من إمامكم هذا فقال:
ال انكم فتهلكوا، أما اديانكـــم في من بعدي وال تتفرقـــوا
فما عنده، من هذا، فقالوا: فخرجنا يومكم بعد ترونه

".Qمحمد أبو حتى مضى قالئل إال أيام مضت
حدثنا قال: بن المتـــوكل مســـى محمد بن (وحدثنـــا
الحميري قـــال: ســـألت محمد بن جعفـــر عبـــد اهللا بـــن
األمر؟ قال: هذا صاحب أرأيت له: فقلت العمري عثمان
يقول: وهو اهللا الحرام بيـــت عند به عهدي وآخر نعـــم،

وعدتني). ما لي انجز اللهم

الـــــــــمـشــــاهــــدة
الموسوي محمود السيد
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 أبـوذيات
مــــــــهدوية

الشاعر: جابر الكاظمي

الحسـن يبــــن يــــوم يــا
الصوت ينــــادي نسمــــــع

ظهــــــــــر بــمكــــة المهــــــدي
تمــوت األعـــــادي خّلـــــي

دولتـــــك بسـمه وفــــــرح
مهمـوم َكلب وبهجـــــة

يالمهـــــدي إنـــــــت األمــــــــل
مظلـــوم كـــــــل ينتظــــــره

لطلعتـــك يبــــــــن الحســــن
وزهــــــور ننثـــــــــــر ورد

األرض تــــــزهــــــــي قــــــــداح
تنــور كلهــــا والــــــدنيــــة

ناشئة الليل هم االنتظار: رجال
***

الحقيقة انتظار حقيقة االنتظار:
***

والتسلح بالتمهيد، االستنارة
الفرج يقرّبان باالنتظار،

***
لالنتظار وسيلتان والعمل الشوق

***
االنتظار قيمة إزدادت الشوق ازداد كلما

***
أفضل االنتظار....إنتظار أفضل انواع

االنواع
***

االنتظار مزيج من الحب والتمهيد

العذاري حيدر السيد

للزيارة إحدى الدول إلى مع عائلتها فاطمة ســـافرت
شاهدتها تكن لم جميلة مناظر وشاهدت واالصطياف،
من شـــاهدت ما اهتمامها وجلب ـ، العـــراق ـ فـــي بلدها
الشـــوارع في واألزهار الورود ألنواع وجميل رائع تنســـيق
أحد تـــزور وهي انتباهها ولفـــت العامـــة والمتنزهـــات،
يانعة ســـهلة األغصان من المتدلية الفواكه المصايـــف،
ما ذاكرتها يعبـــث بها أحد، قفز إلـــى أن القطـــاف دون
مع  يرتع الذئب المهـــديQ حيث اإلمام عن دولة قرأتـــه
وال يوجد خيراتها وُتخـــرج ثمارها األرُض وتؤتـــي الشـــاة
أموال علـــى يعتدي وال أحـــد فقيـــٌر أو مســـتحق للـــزكاة،
الســـماء لترمقها إلى طرفهـــا اآلخريـــن، حينهـــا رفعت
إمامنا فـــرج عجل اللهم قائلـــة: بنظـــرات االســـتعطاف

.Qالزمان صاحب

موسى محمد بقلم:

الشقّي والنديَم الهوى تركُت
يعَلِق لم بذينك فقلبي

الوجود ربِّ باهللا وآمنت
ُيخَلِق لم اهللا فلوال يُد

أحمٍد في النبّوَة وأّن
المشرِق بدِرها الورى، نبيِّ

حيدٌر لُه وأّن الوصيَّ
قد بقي َمن خيُر أبو حسٍن

وأبناؤه بعدُه األوصياء
العمل األوفق ُهداة إلى

مفروضٌة اإلمامَة فإّن
ّبق السُّ القادة الُحجج إلى

الحسين الحسِن السبِط ثّم إلى
علّي التقي وشبِل الحسين

وينبوِعِه علٍم وباِقر
وجعفٍر الصادِق األوثٍق

خيِر األنام جعفِر وموسى بِن
النقي واإلمام وعالمها

والجواد بعدَه الرضا عليِّ
والمنطِق الرأي ذي محّمِد

الذي عليِّ البرايا وهادي
بغّرة طلعتِه نستقي

العسكري الحسُن بعده ومن
َيعَشِق لم اِهللا لغيِر رضا

لإلله حّجٌة وآخُرهم
المسَبِق علمه في تغّيَب

واسُمه المصطفى كنيُة له
تلتقي شمائلُه وفيه

ُترتجى طلعٌة له إماٌم
والمشرِق األرِض مغرِب على

األناَم ويهدي فيمحو الظالَم
المطبِق جهلِها من لتصحَو

الورى بين بالعدِل ويحُكُم
واألحمِق المنافِق برغِم

الصواَب ويحكي الكتاَب وُيحيي
منطِق في شّذ َمن شّذ إذا

الوصّي ونجُل وريُث النبيِّ
ُيلحِق لم بالفضِل ُخّص بما

فيَلقًا الهدى لنصِر يقوُد
فيلق فُبورَك للنصِر من

الُطغاة قلوَب رعبًا فيمُأل
شقي عدٍو كلَّ ويهزُم

مفتوحٌة األرِض من كنوٌز
أمُة ترتقي لديِه بها

وعصِر األمان لعصِر الرخاِء
المورِق غِدها في تمّتُع

Qالمرتجى اإلمام
الحسين الظالمي الشاعر: عبد

من التاسع األمة هو قائم هذه إن .١
الغيبة، صاحب وهو ،Qالحســـين ولد

وهو حي. ميراثه يقسم وهو الذي
  Kاألئمـــة ٢. إن مـــن أقـــر بجميـــع
بجميع  أقّر كمن المهديQ كان وجحد

نبوته. Nمحمدًا وجحد األنبياء
المنتظـــر  المهـــديQ ُســـمي ٣. إن
تكثـــر أيامهـــا ويطول ألن لـــه غيبة
المخلصون، خروجه فينتظـــر أمدها،
ويستهزئ بذكره وينكره المرتابون،
الوقاتون، فيهـــا ويكذب الجاحـــدون،
وينجو المســـتعجلون، ويهلـــك فيهـــا

المسلمون. فيها

أســـعد أبو

المهدوي األدب

قصيرة: قصة

َ

٧

الظالمي حسن بقلم



أيضــــًا بيوم ويســــمى المبارك، ١- عيــــد الفطــــر
الرحمة.

عشــــر يومًا خمســــة وكانت بعد ٥- غــــزوة حنين-
مكة. فتح من

 Qطالب أبي علي بن أمير المؤمنين شخوص -٦
صفين. إلى

.Qبن عبد المطلب حمزة غزوة أحد واستشهاد -٧
ســــيد  وقبــــر  Kالبقيــــع أئمــــة  قبــــور هــــدم   -٨

الوهابية. قبل من بأحد Qالشهداء
من الغد فــــي وكانت األســــد، ١٦- غــــزوة حمراء

أحد. معركة
أبــــي بــــن علــــي - رد الشــــمس ألميــــر المؤمنيــــن

بابل. أرض في Qطالب
أظهروا البغي أن بعد وذلك قينقاع، بــــن - غزوة

والحسد.
ابن وهو ،Qالعظيم الحسني عبد وفاة السيد -
علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن اهللا عبد

.Qطالب أبي بن
تحقــــق وقــــد (االحــــزاب). ١٧- غــــزوة الخنــــدق

النصر. أول Nونبيه لالسالم
الكاظمQ من  موســــى االمام على ٢٠- القبــــض

العباسي. هارون قبل
.Qالصادق محمد االمام جعفر بن شهادة -٢٥

باألعمال يقـــوم أن يســـتحب للممهـــد
منه: االول اليوم في التالية

.Qالحسين اهللا عبد أبي زيارة -
العيد الشمس ليلة اذا غربت الغسل -

واالستغفار والدعاء. بالصالة واحياؤها
عشـــرة أربع العيـــد - أن يصلـــي ليلـــة
الكرســـي وآية الحمد ركعة كل في ركعة،

اهللا أحد). هو (قل مرات وثالث
الثياب وتحســـين فجـــرًا - االغتســـال

العيد. يوم الطيب واستعمال
العيد،ويســـتحب نهار أول - االفطار

التمر. من شيء على يفطر ان
السادس واألربعين يدعو بالدعاء ان -

الكاملة. الصحيفة من
الندبة. دعاء يقرأ ان -

محلها. من تطلب اخرى اعمال وهناك -

بصورة صحيحة المهدوية الثقافة وتوســـيع من أجل نشـــر
وعميقة لدى النشئ.

مستقبًال لكي يسهم عنده االنتظار عقيدة أجل ترسيخ ومن
.Qالمنتظر المهدي لإلمام التمهيد في

 Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات أصدر"مركز
(المنتِظر بعنوان (cd) مدمجـــًا قرصًا األشـــرف" في النجف
في بالعاملين وتعريفًا المركز شعار القرص ويحمل الصغير)،

إنتاجه.
وألعابًا، وأحاديثـــًا، صورًا، الصغيـــر) ويحوي(المنتظـــر

مهدوية. وقصصًا وأناشيد، وأشعارًا،
لها الجمال، في غاية (٣٧) لوحـــة هي المهدوية فالصـــور

المهدوية. باألفكار لإليحاء الفني، التأثير قوة
الرســـول عن شـــريفة (١٠) أحاديث فيـــه جاءت وبـــاب (األحاديـــث)
-Qالمهدي اإلمام قضية تخص Kوعترته الطاهرة Nمحمد األعظم
القضية لهـــذه الصغير المنتظر إمـــام الصورة لتوضيـــح غيبـــة وظهورًا-

الغضة. أفكاره في لها وتأسيسًا
فمثًال مسلية، منوعة فقد جاءت ألعابه المهدوية)  (األلعاب باب أما
إذا صور، (١٠) لـــــ مبعثرة أجزاًء اللعبـــة توفر فـــي باب (رتـــب الصورة)

مهدوي. إيقاع ذات صورة أمامه شكلت منها كل أجزاء جمعت
كل في فضاءات- (١٠) تضمن الذي معلوماتك) (اختبر باب وهناك
اإلسالمية األطروحة تخدم معلومات إجاباتها أسئلة،في (٥) منها فضاء

القضية المهدوية. في
أي مزاوجة، فيهـــا (٣) ألعاب، حـــوت المتشـــابهة) ولعبـــة (الصور
اال الالعب على فما اللعبة متشـــابهتين، عرضته مما صورتين كل جاءت

مهدوية صـــور وهي الصورتين، ان يجـــد هاتيـــن
إليها ويعمل النظر يطيـــل المشـــاهد أيضًا، تجعل

الفكر فيها.
نماذج (١٠) هيأ قد أو لـــّون، وباب (التلوين)
الصغير المنتظـــر على مـــا ملونة، مهدويـــة غيـــر
األلوان ذوقه، ويلونها مســـتمدًا يســـتغل ســـوى أن

على الشاشة. اللعبة خامة وفرتها من
قصائد (١٠) تضمن (أشعار مهدوية) فقد أما
جميل بشكل سجلت ،Qالمنتظر اإلمام في رائعة

صحيحة. وبقراءة المنشدين، احد بصوت
نشـــيدان مهدوية) (أناشـــيد وجاء فـــي بـــاب
(رياحين وهما انسيابي، بشكل لّحنا قد عذبان،
من وينشدان الهدى) إمام عليك (ســـالم و الورد)

متخصصة. فنية فرقة قبل

بـــاب كان  وأخيـــرًا 
المهدويـــة) (القصـــص
قصة (١٦) الـــذي تضمـــن
مجملهـــا فـــي تتنـــاول 
المهدويـــة، القضيـــة
متعـــددة، زوايـــا ومـــن 
رضـــوان اإلمـــام فـــأم 
وقصتهـــا، عليهـــا،  اهللا 
والنشأة الميمونة  والوالدة 
والغيبـــة الشـــريفة،
الســـفارة كذلك الطويلة،

.Qاإلمام سفراء و

برنامج المنتِظر الصغير

وفي األخيرة اآلونـــة في يتـــداول
منطقة الخليج في األوســـاط الشيعية
االلكترونـــي والبلوتوث عبـــر البريـــد
هي عبارة فيديو لقطـــة النت ومواقع
فــــي مشــــارك عــــن شــــخص عـــادي
كربالء في العزاء مـســــيـرات إحـدى
لإلمام قيل عنها أنها صورة المقدسة
الشـــكوك حول  أثار المهـــديQ مما

عدمها؟ من الصورة مصداقية
في الحقائق معرفـــة بعـــض وهنـــا البـــد من
على الحكم لكي نســـتطيع القضيـــة المهدويـــة،

الصورة!!:_ تلك
تحرم التي الروايات من العديد هناك أوًال:
 Qالمهدي اإلمـــام باســـم التلفظ علـــى المؤمن
بنشـــر فكيـــف عليـــه، الحقيقـــي وذلـــك خوفـــًا

صورته.
التي الروايـــات مـــن العديـــد ثانيـــًا: هنـــاك
 Qاإلمام ظهـــور زمن وتحديد تحـــرم التوقيـــت
المباركة حركته أو ثورتـــه إنجاح أجل من وذلـــك
بزمن األعداء عـــرف فإذا ظهورها.. في بدايـــة
عليه  للقضاء يستعدون ســـوف Q  فإنهم ظهوره
فيجمع أن يشـــتد عـــوده وقبل حركته فـــي بدايـــة

وأصحابه. أنصاره
واإلمكانيـــات المؤهل اإلمام قـــدرات ثالثًا:
ضعف. ما غيـــر ومن االختفاء, مـــن بهـــا تمكنه
ذلك. على دليل أكبر Qمعه اللقاءات وقصص

وتكذب الرؤية الروايات التي تحـــرم رابعـــًا:
دليل.. الكبرى أكبر الغيبة في زمن والمشـــاهدة
كان وان رؤيته.. نفي إّدعـــاء مصداق على وأكبـــر
الســـفارة.. فمن أو النيابة ادعاء الروايات معنى

المشاهدة. على ينطبق ذلك ان اولى باب
مـــن العديـــد هنـــاك ان خامســـًا: ال ننســـى
_وقبل العصـــر الحديـــث في مدعـــي المهدويـــة
الروايات.. بذلك صرحت كما المقدس_ ظهوره

غفلة. حين على نؤخذ ال فيجب أن
لصاحب ان حبنا وشـــوقنا نعـــرف والبـــد أن
للخطـــر..  تعريضـــه الزمـــانQ يدفعنـــا لعـــدم

يحاولون القضاء األعـــداء إذا كان بـنــــا فـكـيـف
على ببســـاطتنا فنســـاعدهم نحن عليه.. ونقوم

ذلك.
كتابه مقدمة فـــي الكوراني الشـــيخ لقد قال
األمريكية االســـتخبارات بـــأن "عصر الظهـــور"
وال  Qالزمان صاحـــب عن لديها ملـــف متكامل
على الصورة صورته.. فهل نعطيهم إال ينقصهـــم
عليها.. نتحفظ أم ســـذاجة وبكل ذهب طبق من
فكيف صحيحة.. الصورة أن إذا افترضنـــا وهذا
الحصـــول على الصورة.. ال يمكن انه اذا عرفنـــا
في بحفظه ورعايته المتكفل سبحانه وتعالى ألنه

.Qغيبته زمن
لتسريب إمكانية هناك هل نسأل: أن فالبد
رضاه. أم  لإلمامQ من غير الحقيقية الصـــورة
انتشرت فلماذا بالنفي.. الجواب.. كان فإذا ال؟.
تداول ولماذا مســـمى؟.. أي وتحت هذه الصورة

.!Kالبيت أهل شيعة عند المقطع
األمور.. لحقائق وادراك وعـــي عندنا ليكـــن
الســـهل فليس من العاطفة، العقل قبل ولنحكم
في شككنا على صورتهQ.. وإال حقيقة الحصول

إمكانياته.
المنشورة الصورة تحكموا, هل أن اآلن لكم
العصر لصاحـــب االنترنيت هـــي فـــي صفحـــات
غيـــر  األســـاس والزمـــانQ أم ان القصـــة مـــن
البحث في وقتنا نضيع نحن مساكين صحيحة؟؟
قلب  في ســـاكن وهو اإلمامQ في الخارج.. عن

مؤمن. كل

سادة يا   ...مهًال
التصديق؟!؟ لماذا

Qالزمان صاحب تخص بانها والمزعوم المتداولة الصورة على تعليق

السعودية ـ السادة/صفوى مجتبى

أفقي:
اإلمامQ للســـيد  في الموســـوي. ٢_ كتـــاب جالل اإلمـــامQ للســـيد فـــي ١_ كتـــاب
عن ابتعد ٤_ فقـــر+ التعريـــف. حرفـــا مطلـــب ومبتغى+ ٣_ حـــرف نفـــي+ المرتضـــى.
صفات األســـد+ ٦_ من لإلعالن. اإلمامQ+ خشـــبة لخروج مهيئ _٥ وجع. الطريق+
دفن فيها اإلمام منطقـــة يحمد+ كلمة نصف بـــه القهوة+ تحمل ٧_ إناء ويطلب. يبتغـــي
اإلمامQ للشـــيخ  في كتاب _٩ تيم. ثلثا العمـــل+ عن عاطل وحي+ ٨_ ثلثـــا .Qالرضـــا

للمقدسي الشافعي. Qاإلمام في كتاب _١٠ الطوسي.
عمودي:

رضا العاملي. محمد للشيخ اإلمام في كتاب _٢ الكوراني. في اإلمام للشيخ كتاب _١

الدجيل. سبع عندها يرقد مدينة ثمين+ حجر وجع+ _٤ حرف نفي+ الُبن+ ثلثا أقل. _٣
الجحاز شمال مدينة الخضرة+ يبيع _٦ الحد. على يزيد + (معكوسه) للتغليف حجر _٥
نصف وعـــي+ انتفخ+ ٨_ ثلثا عنه. انضـــم ٧_ امتنع+ يخصني+ للقوافـــل. كانـــت ممـــرًا
كتاب في اإلمام _١٠ ياســـين الموسوي. للسيد السالم عليه اإلمام في ٩_ كتاب ترســـل.

البهبهاني. للشيخ عبد الكريم السالم عليه

المتقاطعة الكلمات

نشاطات مهدوية للمركز
الكوت

الحي  تربية مديرية مع بالتعاون الكوت المهديQ فرع االمام في التخصصية الدراسات مركز أقام
المهدوية. لالصدارات معرضًا العربي الفارس مدرسة وادارة

المهدوية لالصدارات معرض

السماوة
مركز  مع وبالتعاون السماوة/الوركاء. في اإلسالمي Pالزهراء منتدى في الثقافي القسم قام

فقد  الصدد وبهذا (دعاء العهد) المبارك حفظ مسابقة المهديQ بإجراء اإلمام في التخصصية الدراسات
تخص المسابقة. معلومات مع الدعاء، نص يحوي من (فولدر) نسخة (٢٠٠٠) طبع المنتدى أتم

العهد حفظ دعاء مسابقة

الديوانية
الندوة الثقافية" الوالية نور "هيئة مع بالتعاون "Qالمهدي االمام في التخصصية الدراسات "مركز أقام

ناحية نفر. الديوانية_ في محافظة "Qالحسن "مسجد في Qالمهدي االمام األولى حول التثقيفية

تثقيفة ندوة
الظالمي حسن اعداد:


