
من الحساسة المرحلة هذه في
افرادًا وجماعات يجب علينا الزمن
الفكـــري البنـــاء دور نـــؤدي ان 
خالل مـــن االمـــة فـــي والرســـالي
بعنوانه التشـــّيع، ترســـيخ مذهـــب
الحقيقي، لإلسالم األصيل الفكر
طريق عـــن وصلنا الـــذي فالتـــراث
بفضل اليوم أهـــل بيتK،يمتلك
من المخلصون بذلهـــا التي الجهـــود الكبيرة
منظومة اقوى المبـــارك المذهب ابناء هـــذا
مسلك الفكري واوضح على المستوى معرفية

لنيل السعادة المنشودة. عملي
وتواصل الجهد الحثيـــث فينبغي الســـعي
في والمجتمع لنســـهم الفـــرد الـــدؤوب لبناء
انتشـــاره الكون,فان آفاق في نشـــر التشـــيع
في العامـــل الجوهري عن كونه اليـــكاد ينفك

. االعظم اهللا ولي ظهور
فـــي يتضاعـــف ان البـــد الجهـــد وان 
وجود مـــع مضاعفة باضعـــاف هـــذا الجانب
لها يتعـــرض تلـــك التي الهجمـــات خصوصـــًا
ان معروفا صار ان بعد ابعاده بقصد التشـــيع
من إال التجديد والتحـــرك الثقافي اليخـــرج

المذهب الحق. اتباع هذا
فهمها بعد بالمهدوية العالمي فالتعريف
للجســـم النفوذ جوهـــر هـــو فهمـــا صحيحـــا
الســـعادة إال وينشـــد عاقل من فما العالمي,
ذلك يتم وال المعاش, الواقع والخالص من
التعريف فينبغـــي المخلصة، ال بالمهدويـــة
وهذا هو صـــورة وانصع اكمـــل وجه بهـــا على

جميعا. دورنا
رئيس التحرير هو تمهيدنا.     وهذا
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الدين الحسيني شهاب

 لم يكــــن انتظار المنقذ 
بالمســــلمين، خاصة عقيدة
بــــه آمنــــت بــــل هــــو اعتقــــاد
به وآمنت السابقة، الديانات
والقوميات، الشعوب  معظم
الفالسفة من الكثير به وآمن
علــــى الغــــرب وعباقــــرة 
وآرائهم أفكارهــــم اختــــالف
العقائديــــة ومتبنياتهــــــــــــــــم
والسياســــية، والفلســــفيـــــــة
اّتجهت لطمــــوح وهو عنــــوان
الِقدم، إليه البشــــرية منــــذ
قائمًا. الطموح هــــذا وما زال
أن يبعــــد ال وهــــذا اإلعتقــــاد
األديــــان يكــــون مــــن تبشــــير
وإن   Qالمهــــدي بظهــــور
عنادًا نســــبه أو أخفي اســــمه
اســــم ُأخفي كمــــا وتكّبــــرًا،
في به ر اهللاNالمبشَّ رســــول
من وغيرها واالنجيل التوراة

السماوية. الكتب
ما التبشير أو االنتظار هذا على ويدل
المنقذ ظهــــور من التوراة ورد في أســــفار

الزمان. آخر في
(اقتحمي :٤٦ إرميا في سفر ورد فقد
وليبرز مركبات، وثــــوري يا الخيل، أيتها
فهذا وقوط... رجال كوش من المحاربــــون
الرّب القدير؛ الســــيد يوم قضاء هو اليوم
أعدائه، من فيه يثأر لنفسه االنتقام، يوم
دمائهم؛ من ويشبع ويرتوي السيف فيلتهم
أرض في ذبيحة القدير الرّب ألن للســــيد

الفرات). نهر جوار إلى الشمال
ظهور النــــّص هــــذا من وقــــد اســــُتفيد
"عودة  الكاتب نقله اإلمام المهديQ كما
(الكتــــاب كتابــــه فــــي مهــــاوش" االردنــــي

المجهر). تحت المقّدس
امرأة على الرؤيــــا ســــفر ودّلت أخبار
نّص وفيما يلــــي األمــــم، تلــــد َمن يحكــــم

النبوءة:

نحتج سماحته الذي قال
هم الناجية الفرقة به لكــــون
وأتبــــاع اإلماميــــة الشــــيعة 
،Qولده واألئمة مــــن علــــي
أخرجــــه مــــا إلــــى مضافــــا 
وابــــن خــــوارزم، أخطــــب 
محمد والحافــــظ مردويــــه،
عن الشــــيرازي، بن موسى 
أنهم  وعلــــيQ مــــن أنــــس،
أمور: وأصحابه، علي شيعة
عّيــــن   Nالنبــــي إن ١ـ   
والفرقــــة الناجيــــة الفرقــــة 
في الحديث الهالكة صراحة
كثير جمع أخرجه الذي الصحيح المشــــهور
مثل بيتي فيكم، أهل مثل الحفاظ: "إن من
ومن تخلف نجــــا، من ركبها نوح، ســــفينة

هلك". عنها
المتمسكة الفرقة هي الناجية فالفرقة
هي الهالكــــة البيــــتK، والفرقــــة بأهــــل

عنهم. المتخلفة
األصول في الشيعة استناد في ريب وال
كالتفســــير العلوم الدينية وجميع والفروع،
،Kالبيــــت أهــــل إلــــى والعقائــــد والفقــــه
واالختصاص االســــتناد هذا لغيرهم وليس
بإعراضهم نقل لم لو بفتاويهم، والتمسك

.Kالبيت أهل عن
باالحتجاج مشــــحونة القوم كتب وهذه
أعداء العترة وفتاوى بأحاديــــث النواصب،
األحبار، وكعــــب وعمرو، معاوية، أمثــــال
حطان، بن وعمــــران ومقاتل، وعكرمــــة،
ومــــروان، وغيرهم، عثمان، وحريز بــــن
قليًال نزرًا اال البيت أهــــل عن يخرجوا ولم
بفتاويهم يحتجوا لــــم كما أبدًا، به ال يعتــــد

أيضًا. الفقه في
عينهــــمN في غيــــر أحاديث   ٢ ـ وقــــد
الكثيرة األحاديــــث فــــي ، الســــفينة أيضــــا
الثقلين أحاديث ، مثل متواتر بعضها التي
مــــن الضالل االمن انحصــــار الدالــــة على
وعدم  بهــــمQ وبالكتــــاب، فــــي التمســــك
الخطأ،  عن وعصمتهم افتراقهمQ عنه،
ويشهد للهالك، ســــبب عنهم وأن التخلف
وأحاديــــث لذلــــك مثــــل أحاديــــث األمــــان،

عشر. االثني واألئمة الخلفاء
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العظمى اهللا سماحة آية
ظله) اهللا الصاَّـ(دام لطف الشيخ

للفقر, واالنتصار العالمي السالم المهدوي, وانتشار عن العدل تحدثنا واخبار آيات
للمهدي العالم خضوع عـــن تحدثنا واالذالل والجور والرق واالســـتغالل جماح العبودية وكبـــح
بالســـالم  وملئ االرض وجل اهللا عز ,وظهور دين ومجده االله نور عن ,تحدثنا Qالمخلص

والسعادة. والتوحيد واالسالم
تقبل الشك: وال الى شرح, التحتاج بعبارة تحدثنا المقدسة والكتب القديم العهد هو فها

٧٢):ـ ٧٢(االصحاح المزمور المزامير, في جاء

Qتتحدث عن اإلمام المهدي السماء

Qاإلمام اِّـهدي يصف كشك الحميد عبد الشيخ
عن محاضراته احدى في الشــــيخ يتحدث

فيقول: المهدوية
من ليســــوا المهدوية يدعون الذين هؤالء
مهدي انــــه منهــــم اهللا فــــي شــــيء, يقــــول كل

منتظر!.
المهدي  الرســــولN عن ذكره إليكم مــــا
فــــي  المنتظــــرQ قــــال الحبيــــب المصطفــــى
المعنوي التواتر مبلــــغ صحيحة بلغت أحاديث
الزهراء فاطمــــة مــــن أوالد مني "إن المهــــدي
البيعة يدعو المســــلمين إلــــى اســــمه اســــمي,
مكة, البيعة في فيأخذ وإمامًا فيبايعوه خليفة
احد إلى بــــه يذهب إســــالميا ثم يكون جيشــــًا
ملتحمة المعركة وبينما ويقاتله, الشام طغاة
إذا بالمهديQ يتوجه ليصلي  بالد الشام في
من اهللا يخلصه في المســــجد األقصى بعدمــــا
في  المهــــديQ يصلي وبينما أيدي اليهــــود,
المســــيح نزل إذ إمامــــا, المســــجد األقصــــى
صل  مســــيح الناس: يا له مريمQ فقــــال بــــن

واهللا  Qمريــــم بن فيقول عيســــى بنــــا إمامــــا
محمدN إنما  امــــة من بأحد إماما ال أصلــــي
منكم", إمامكم منكم, محمد امة يا إمامكم
إمامــــا ويصلي  به المهــــديQ ليصلي فيقــــدم
مريمQ إماما تكرمة  بن بالمسيح Qالمهدي

االمة. لهذه
هل نحن مهــــدي؟ يا _فهــــل نزل المســــيح
يا إســــرائيل! مهدي يا المســــيح اآلن فــــي أيام
مهدي يا موســــكو! مهدي مهدي واشــــنطن! يا

اهللا_. حرمة من افتريت على يا أبيب! تل
 Qمع المســــيح Qوبعدمــــا يفرغ المهدي
ان تفيد بهم يتلقون أنبــــاء إذا مــــن الصــــالة,
اليهود ملوك من ملك وهو الدجال, المســــيخ
ســــبعون ووراءه اخذ يزحف لقتال المســــلمين
 Qوالمسيح المهدي إليه فيتوجه يهودي, ألف
وعلى عليه وينتصران الدجال المسيخ فيقتالن
والمسجد الحرام المســــجد جيشــــه, ويســــلم
وكأن األقصــــى, والمســــجد النبوي الشــــريف

 Nمحمــــدا الحبيــــب
الحجب وراء ينظر مــــن
فيصف الغيوم ويستشف

يقــــولN انه دقيقًا لنــــا المهــــديQ وصفــــًا
نظرت إذا اللـــون, طويل القامة اســـمر
كوكب فـــي تنظر كأنـــك إلـــى وجهـــه
جبهته  على ليس الجبهة, يعني أجلى دري
أقنى رأسه على مرفوع شعره نازل, الن شــــعر
طويل ودقيق انفه يعنــــي األنف وأقنى األنف,

األرنبة. ودقيق الوسط من ومرتفع
الزمان, أواخر في ســــيظهر هذا المهدي
اهللا, إال الــــه ال يقــــال فــــي األرض عندمــــا ال
 Qالمهدي التوحيد, ينزل ترتفع كلمة عندما
هناك  يقولون لــــهQ ليس الناس هللا, داعيــــًا

البيعة. فيتقبل منك أصلح هو من
يظهر يــــوم انــــه وانــــي أطمئنكــــم جميعــــا
يذهبون المسلمين لبيعته فإن وينادي المهدي

إلى بيعته. 

بداية  فـــي النســـاء لعبته  ان الـــدور الـــذي
المتميزة لخدمة ومواقفهن اإلســـالمية الدعوة
وما القرآن الكريم فـــي جاء ما و هـــذه الدعوة,
ما بمقدار لهو من التكليف فيه المرأة إلـــى وّجه
تعالى: (وهللا كمـــا في قولـــه الرجل, وّجه إلـــى
الذين أيهـــا (يا تعالى: وقولـــه علـــى النـــاس...)

آمنوا...).
يكون وتواصًال معه واستمرارًا هذا، وعلى
التمهيد عصر وفي الغيبة عصر في المرأة دور
القّوة وبنفـــس الرجل دور نفـــس للظهـــور هـــو
التكليف,كذلك وبنفـــس وبنفس الحساســـّية
لتغيير  هـــي فـــي حركة اإلمـــامQ والتي األمـــر
للرجل واحـــد فيها فإن الـــدور واقـــع اإلنســـان،

إنسان. وللمرأة،فكالهما
وصف  الباقـــرQ يذكـــر جعفـــر عـــن أبـــي
 : يقول ، حيـــث المهـــديQ وأصحابه اإلمـــام
رجًال، عشـــر وبضعة ثلثمائة واهللا ويجـــيء ...)
على غير بمكة يجتمعون امرأة، خمســـون فيهم
 Qاهللا اإلمام وبقية أصحاب فعدد ,( ميعاد...
 Qاإلمام حركـــة فـــي القـــادة (٣١٣), هـــؤالء
وأتباع التابعين واألتباع واألنصار المخصوصون
مخصوصـــات وانصار .. منهم خمســـون امـــرأة

واتباع.
تلعبـــه عمـــا فضـــًال وهـــذا امـــر بديهـــي,
وحركته الدجال ضد التبليغ في دور مـــن المرأة
عصر في انهن هي مســـألة مهمة وثمة االباحية.

الطف نساء دور عن يقل ال يمارسن دورًا الظهور
بين الدورين. مع الفارق أهمية,

ومؤهالت صفـــات هنـــاك فإن وعلـــى هـــذا
تمتلكها النســـاء ان يجب وصفات حميدة خاصة
مـــن الخمســـين يصبحـــن ألن ليكـــن مؤهـــالت
االنصـــار ومـــن المخصوصيـــن أو المذكـــورات
حالة وحســـب التابعيـــن او التابعيـــن،او اتبـــاع

االستنهاض والهمة،والمسؤولية الملقاة.
لهذه نفسها العداد المرأة واجبات هي فما
االنتظار عصر في ُتهّيـــَأه أن االدوار,وما عليها
استيعاب على قادرة شعبية قاعدة إقامة لغرض
العالمية الثورة وفهم فلسفة المهدوية األطروحة

وأهدافها؟

فداه أرواحنا المنتظر الغائـــب إن قضية
على مبنية شـــامخة وقاعدة عقيـــدة راســـخة
التغضي يمكن ال رصينة وقواعد متينة أصول
مفروغا أمرًا وأصبحت منها، والخروج عنها
إدراك البصيرة من لضعيف ولكن أنى فيـــه،
المبرمة، والقضايا المحكمـــة تلـــك القواعد
بطلت ولو النبـــوة، بطلت اإلمامة بطلت ولـــو
مرتبطة بعضها التوحيد، سلسلة النبوة بطل
بل باألخرى تتصل إحداها وحلقات ببعـــض،

النقل طابق واألحاديث النبوية قـــد األخبـــار
الشمس بيد وضوح واضح والكل فيها العقل،
فيقول تعيش، ال الشمس الخفافيش بنور أن
لم العقول الحقيقة إن نور شـــمس من أغشاُه
منتظر،نعم إن غائب إمام وجود تعد تحتمل
ال تحتمل الضعيفة واالنفس السخيفة العقول
اإليمان أهـــل عقول  بـــه تذعن ذلـــك, وإنما
األدلة لســـيطرة إال تخضـــع ال التـــي واليقيـــن

والبراهين.

وربمـــا البعـــض يتصـــور 
المهـــدي فكـــرة ان يدعـــي 
حسب، شيعية فكرة المنتظر
وجاء اتباع المذهب، لها روج
معينة ذلـــك نتيجـــة لظـــروف

مروا بها.
والحالة هذه القول فيحق 
فكرة المهدويـــة أن القضيـــة
تكون وتكاد عميقة إســـالمية

كذلك. هي بل عالمية
عن المســـلمين ورد ان ما
االول القرن ومن تصرفات من
على الهجري لمؤشـــر واضـــح
عندهم و جـــود هـــذه الفكـــرة
رسول اعتمادًا على ما جاء عن
نقل وما سمعوه ما _ ،Nاهللا
السنة, ذكرته وما منه- لهم

الخلفـــاء وتســـمية شـــعرائهم وسياســـييهم،
ذلك كل مثال, "بمحمد المهـــدي" البنائهـــم

اليه. ويؤدي الطريق هذا بحر في يصب
تأصل على تدل والمنقذ المصلح فكرة ان
عالمي بهـــا المهـــديQ، فاالعتقاد قضيـــة
والمنقذ المخلـــص ظهور حتمية إلى يســـتند
صحيح والملل- االديان جميـــع تنتظره الذي
المصلح هـــذا شـــخص في وقع أن االختالف
ليست القضية ان وتوقيت ظهوره...اال ووالدته
فيه وفي مختلـــف شـــخص عن مجرد حديث
لتفســـيرها... التنظير يتم ظاهرة أو وجوده،
بالواقع... االرتباط اشد ترتبط مسألة هي بل
بين والمحبة الخيـــر لنشـــر ترتبـــط بالحاجة
ارجاء البشر واعمام القسط والعدل في بني
سماوية عقيدة انها الى فاضافة المعمورة...
االنسان ســـيكولوجيا مع تنسجم فهي روحية
ومع حالته االجتماعية ونظمه عقله، في وما
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جماعـــة األحمديـــة
تدعي االسالم،تأسست
بقاديـــان،   ١٨٨٩ عـــام
بالبنجـــاب القـــرى إحـــدى 
علـــى واطلقـــت فـــي الهنـــد.
االسالمية الجماعة نفســـها

االحمدية.
غـــالم أسســـها ميـــرزا
معلًنا أنه ، أحمد القادياني
بّشـــرنا الذي الموعود ذلك 
 Nالمصطفى محمد سيُدنا
ارتقبـــت والـــذي بمجيئـــه 
الديانـــات مختلـــُف بعثَتـــه 
وبشاراتها نبوءاتها بحســـب

له. وتسمياتها

والقيادي اإلداري الجماعة نظام
األحمدية اإلســـالمية الجماعـــة تعتمـــد
أحمد ســـيدها وفاة منذ الخالفة نظام على
الحكيم الحافـــظ خَلفه ١٩٠٨، حيث ســـنة

أحمد. مسرور مرزا ثم الدين، نور
وســـنة اهللا ان كتاب الجماعـــة وتزعـــم
الخالفة  نظام عودة على نص قد Nرسوله
مـــرة األخيـــر الزمـــن فـــي بيـــن المســـلمين
مـــرزا مســـرور أحمد أخـــرى, وان حضـــرة
 Qالمهدي لإلمـــام الخامـــس هـــو الخليفة

.Qوالمسيح الموعود
أســـرة وينحـــدر مرزا ســـرور احمد من
الدولة إبان الهنـــد إلى هاجرت مـــن الفرس
ســـمرقند أجداده من وقد حضر المغوليـــة.

البنجاب. في واستوطنوا

كانـــت األثنـــاء، هـــذه وفـــي 
وما فـــي الهند. حملتها بـــدأت قد بريطانيـــا

البنجاب. إلى حكمها امتد أن لبث
حضـــرة ظهـــر الفتـــرة،  تلـــك  وفـــي 
حيـــث الف كتاب أســـماه أحمد مرزا غـــالم

"البراهين األحمدية".
ما دعواه في تبيـــان ســـرور يقـــول ميرزا

نصه:
إظهاًرا للناس وأظهرُت مراًرا بينُت "قد
المعهود، والمهدي الموعود المسيح أنا أني

ُأمرُت". وكذلك
نصه:... أيضًا ما وقال
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Qاإلمام اِّـهدي عن يتحدث
الغطاء كاشف الشيخ محمد حسني

(٦) صفحة: التتمة

(٦) صفحة: التتمة

(٦) صفحة: التتمة

األولى الحلقة

(٦) صفحة: التتمة

(٦) صفحة: التتمة

عـــن: عبـــارة االنتظـــار
منها ينبعث نفســـانية "كيفية
وضده تنتظـــره; التهيـــؤ لمـــا
االنتظار فكلمـــا كان اليـــأس;
ترى آكد; أال أشـــد كان التهيؤ
تتوقع لك مســـافر كان اذا أّنه
لقدومه تهيؤك ازداد قدومـــه
ربما بـــل كلمـــا قـــرب حينه،
لشدة بالســـهاد رقادك تبدل
مراتب تتفاوت وكما االنتظار.
الجهة، هـــذه مـــن االنتظـــار
من مراتبـــه كذلـــك تتفـــاوت
تنتظره، لمـــن حيـــث حبـــك
التهيؤ ازداد الحب اشتد فكلما
بحيث فراقه وأوجـــع للحبيب
ما جميع عـــن المنتظر يغفـــل
وال يشعر نفســـه بحفظ يتعلق

الموجعة والشـــدائد االآلم مـــن بمـــا يصيبـــه
اشتد كلما المنتظر مواله فالمؤمن المفظعة.
لذلك بالورع التهيؤ في جهده انتظـــاره ازداد
األخالق وتجّنب واالجتهـــاد وتهذيب نفســـه
يفوز حتى الحميدة باألخالق الرذيلة والتحّلي
غيبته  زمان في جماله ومشاهدة مواله بزيارة
الصالحين، مـــن كثير لجمع ذلك كمـــا اتفق
الطاهـــرونK بتهذيب  األئمـــة أمر ولذلـــك
أبي رواية بـــل الطاعات. ومالزمـــة االخـــالق
األجر الفوز بذلك توقف مشـــعرة على بصير
(اإلمام الصادق)Q: ((َمن ســـره قال حيـــث
فلينتظر وليعمل القائم أصحاب يكون من أن
فإن منتظر، وهو ومحاســـن األخالق بالورع
مثل األجر من كان له القائم بعده مـــات وقام
اشـــتد كلما ريـــب أنه وال َمـــن أدركـــه...))...
اهللا عند وثوابًا مقامًا صاحبه ازداد االنتظار

. وجل عز
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(٦) صفحة: التتمة

بقلم ابي نرجس

معلة رأفت اعداد:

الخاقاني محمد بقلم

ابراهيم كريم بقلم اسراء

التحرير هيأة اعداد:



ونسبه: اسمه
بن علي بـــن محمد الصـــدوق هـــو الشـــيخ
جعفر أبـــو بابويه ، بـــن الحســـين بن موســـى
وجه نعلم علـــى ، ولـــم قـــم في القمـــي . ولـــد
كتابه يســـتفاد من ولكن ، والدته الدقـــة ســـنة
الطوســـي الشـــيخ غيبة ) ومن ( ( كمال الدين
 ( النجاشـــي رجال ٤٦٠ ه  و ( ســـنة ) المتوفى
الصدوق  الشيخ أن والدة ه ٤٥٠ سنة المتوفى
ثاني العمري محمد بن عثمان بعد وفـــاة كانت
وفي  ٣٠٥ ه والمتوفى ســـنة األربعة الســـفراء
ثالث بن روح الحسين القاسم أول ســـفارة أبي

٣٢٦ ه .  سنة المتوفى األربعة السفراء
نشأته:

وتربى علم بيت في الصدوق نشـــأ الشـــيخ
بن علي أبـــوه كان فقد ، فضيلـــة فـــي أحضان
في القميين شيخ بابويه بن موسى بن الحسين
وقد عاش وثقتهم. وفقيههم عصره ومتقدمهم
وظل رعايته نيفا أبيه كنف شيخنا الصدوق في
من ويســـتمد معارفه من ينهل وعشـــرين ســـنة
. في وآدابه أخالقه من ويقتبـــس علومه فيض
مراكز إحدى ، وهي إيـــران بالد من قم بلدة
وحملة بالعلماء تعج كانت حيث ، يومئذ العلم
يقصدونها ، الرواية شـــيوخ مهبط ، الحديث
الشـــيخ أكثر . وقـــد االســـالم من شـــتى ديـــار
والسماع قم في العلماء مجالســـة من الصدوق
محمد الشـــيخ ، أمثال عنهم منهـــم والروايـــة
بن وحمزة الوليد ، بـــن أحمد بن بن الحســـن
بن محمد بن زيد جعفـــر ابن بن أحمد محمـــد

. عليQوغيرهما بن
: وأسفاره رحالته

على مقصورة الصدوق الشيخ همة تكن لم
تعالت بل ، فحسب قم بلدته مشايخ من االخذ
، الســـفر طلبا للعلم وعثاء تحمل همته حتـــى
األمصار البالد ورحل إلى وطـــاف بيئته فغادر
العلمية أمهات الحواضر أسفاره في وتتابعت ،
مشيخة مع الرحالت تلك في واجتمع آنذاك ،
الرحال والحديث ممن كانت تشد إليهم العلم
استدعاه حيث كالري: . والعلم الرواية لتحمل
ســـنة المتوفى البويهي الدولة ركـــن إلـــى الري
طلبهم  ، فلبى البلد أهالـــي من ٣٦٦ ه  بطلب
 ٣٣٩ سنة بين الري وأقام هناك، إلى وســـافر
مصدر  سنة ٣٤٧ ه بعد أصبح وإنه ، ٣٤٧ ه و
حوله والتف ، الـــري ألبنـــاء واالحكام الفتيـــا
علومه عليهم من فأفـــاض ذوو الفضـــل والعلم
والى خراســـان إلى ســـفره ومعارفـــه, كذلـــك

"الغيبة". لكتاب تأليفه بوادر حيث نيشابور
ه. ٣٥٢ سنة بغداد إلى سفره ثم

ومؤلفاته: علمه على العلماء اطراء
٤٥٠ ه في  ســـنة المتوفى قال النجاشـــي
، نزيـــل الري ، القمي رجالـــه : " أبـــو جعفـــر
بخراسان، الطائفة ووجه ، وفقيهنا شـــيخنا
منه  وســـمع ٣٥٥ هـــ  ، ســـنة بغـــداد وكان ورد
وله كتب ، الســـن حدث وهـــو شـــيوخ الطائفة

كثيرة.
٤٦٠ ه  المتوفى سنة الطائفة شـــيخ وقال
بالفقه " جليل القدر حفظة بصبر : رجاله فـــي

." والرجال واالخبار
يكنى القدر ، جليل " : في الفهرست وقال
، حافظـــا لألحاديث جليال كان ، أبا جعفـــر
في ير لم لالخبار، ناقـــدا ، بصيرا بالرجال
نحو ، له علمه حفظه وكثرة في القمييـــن مثله
معروفة ". كتبه وفهرست مصنف ثالثمائة من
 ٤٦٣ المتوفى سنة البغدادي وقال الخطيب
عن بها . نزل بغداد وحدث . . " تاريخه : في ه

. الشيعة ومشهوريهم شيوخ وكان من ، أبيه
٥٨٨ ه  شهر آشوب المتوفى سنة وقال ابن
له ، القميين مبارز . . . " : العلماء معالم فـــي

." . . . مصنف ثالثمائة نحو من
٥٩٨ ه  ســـنة المتوفى إدريـــس وقـــال ابن
أي - " فإنه : النـــكاح كتـــاب في في الســـرائر
بصيرا ، القـــدر جليل ثقة كان - ابـــن بابويـــه
، ، عالما بالرجال لآلثـــار ناقدا ، باالخبـــار
بن محمد المفيد شيخنا أســـتاذ ، وهو حفظة

." النعمان بن محمد
المتوفى بـــن داود علي بـــن وقال الحســـن
جعفر ،جليل  أبـــو " : رجاله ٧٠٧ ه  فـــي ســـنة
واالخبار، بصير بالفقـــه حفظـــة ، القـــدر ،
، بخراســـان ووجهها وفقيهها شـــيخ الطائفـــة
، سمع منه شيوخ  ٣٥٥ ه كان ورد بغداد ســـنة
لـــه مصنفات الســـن ، حـــدث الطائفـــة وهـــو
مثلـــه في الحفظ القميين ير فـــي كثيـــرة، لم

وفي كثرة علمه ".
٧٢٦ ه  العالمة الحلي المتوفى سنة وقال
الري ، نزيـــل ، جعفر أبـــو " : فـــي الخالصة
بخراسان، الطائفة ووجه ، وفقيهنا شـــيخنا
شـــيوخ  منه ٣٥٥ ه  ، وســـمع ســـنة ورد بغـــداد
جليـــال كان ، الســـن حـــدث  وهـــو الطائفـــة 
ناقدا ، ، بصيرا بالرجال حافظـــا لألحاديث
حفظه مثله في القمييـــن في لالخبـــار، لم ير
، مصنف ثالثمائـــة نحـــو ، له وكثـــرة علمـــه

الكبير. كتابنا في أكثرها ذكرنا
وقالالشيخحسينبن عبدالصمدالحارثي
 " : - الشيخ البهائي ٩٨٥ ه والد سنة المتوفى
الفقيه يحضره ومن ال مدينة العلم كتاب وأمـــا
محمد الجليل النبيل أبـــي جعفر فهمـــا للشـــيخ
وكان ، القمي بابويه بن الحســـين بن بن علي
المنزلة في عظيم ، جليل القـــدر هذا الشـــيخ
، بصيرا ، حافظا لألحاديث والعامة الخاصة
، والنقلية العقلية والعلوم ، والرجـــال بالفقه
وفقيهها الناجية الفرقة شيخ لالخبار، ناقدا
كتب أيضا ولـــه والعراق، ووجههـــا بخراســـان
حفظه وكثرة في مثله عصره في ير جليلة، لم
وســـمع منه  ٣٥٥ ه ، ســـنة بغداد ورد علمـــه،
في ومات الســـن، حدث وهو شـــيوخ الطائفـــة

٣٨١ه". الري سنة
وفاته:

ســـنة  الصـــدوقH في الري توفـــي الشـــيخ
الســـيد  قبر من بالقرب بهـــا ٣٨١ هـــ  ، وقبـــره
يرده  مـــزار الحســـنيH ، وهو عبـــد العظيـــم
المرقد عمارة وقد جدد به ، ويتبركون الناس
القاجاري شـــاه علي فتح الشـــريف الســـلطان

. ه ١٢٣٨ حدود سنة

فقهائنا   من
الصدوق الشيخ

Qالمهدي اإلمام غيبة سبب
السؤال:

لإلمـــام الكبـــرى مـــا ســـبب الغيبـــة
المهديQ؟
الجواب:

عديدة أســـباب هنالك أخـــي الكريم
الصغرى فيها بين فـــرق وال الغيبة ألصـــل
والعلة األصلية الحكمة كانت والكبرى وإن
ولكن الروايات في ذكر كما لدينا مجهولة
يمكن التي الِحَكم بعض ذكرت الروايـــات
علـــة للغيبة وأجزاء مقتضيـــات أن تكـــون
تربية ومنها: القتـــل، من الخوف منهـــا:
الذي الكمال إلى للوصول وترشيدها األّمة
الذي العالمـــي اإلصـــالح لنيل تســـتحقه

.Qالحجة اإلمام يد على يحدث سوف

وحكمه اليماني إلى العراق دخول
السؤال:

إلى  قواته) (أو اليماني يدخل هل _ ١ 
الظهور؟ قبل السفياني ويحارب العراق

فترة  والســـفياني اليماني ٢ _ يحكـــم
على لهما دعـــوة هناك فهل حمـــل امرأة.
هذا صالحة تســـبق أو دعوة شـــكل تنظيم

الظهور؟ قبل سنعرفهما هل الحكم؟
معرفتنا فهل نعم، الجـــواب: إن كان
في العالمـــات المذكورة خالل لهما مـــن
نفسيهما؟ بتعريف سيقومان أم األحاديث
علنيًا ســـيكون حصـــل إن وهـــل التعريـــف
تعبوي نطـــاق وعلى علني غيـــر أم بشـــكل

مثًال؟
لمناقشـــة المركز زيارة هل أســـتطيع
كبير شـــرف فهذا معكم هذه األفكار مثل

حصل). (إن لنا
الجواب:

يدخل  الروايات أنه في بعض ورد _ ١
أنه معتبر بدليل يثبت لم ولكّنه العـــراق،

الظهور. قبل العراق في السفياني يقاتل
فترة  في تحديد الروايات الواردة _ ٢
الروايات في يرد ولم بالســـفياني خاصة
والظاهر اليماني. فيها يحكم فترة تحديد
عســـكري أن اليماني قائد من الروايـــات
له أو مقارب يكـــون أمره مقـــارن للظهـــور
فيها يكـــون مالمح الروايـــات وليس فـــي
بالمعنى جيش منظـــم صاحـــب اليمانـــي

وسلطة. حكم أنه صاحب أو المتعارف
المركز وبابه في بكم ومرحبـــًا وأهًال

دائمًا. وللمؤمنين لكم مفتوح

العهد قراءة دعاء فضائل
الظهور اقترب وكتاب

السؤال:
فضائل قراءة  هي ما أسأل أود أن _ ١ 
لمدة يكون أن يشـــترط وهل العهد؟ دعاء
أي بالصباح يقصد وهـــل (٤٠) صباحًا؟
الساعة مشكلة مع ال أم فقط الفجر فترة

الثامنة صباحًا؟ التاسعة أو
التواريخ  الحظـــت مؤخرًا أن ٢ _ لقد
"اقتـــرب الظهور" كتـــاب المذكـــورة فـــي
تمامًا! أيامها مع السنة هذه تواريخ تطابق
هل لكن اهللا النهايـــة بيـــد كل شـــيء فـــي
الســـنة (٢٠٠٧م) هي أن دليل على هـــذا
عالمات فيها ســـتحدث التي المقصـــودة
ظهـــرت مؤخـــرًا عالمات الظهـــور ولقـــد
عالمات بأنها مـــن كثيـــرة الجميـــع يقول
شـــاء وإن الزمان آخر في إننا أي الظهور
من اهللا ويجعلنا قريبًا الظهور اهللا يكـــون
ومحبيـــه فكلنا وشـــيعته أنصـــاره وأعوانه

قريبًا.. الموعود اليوم يكون أن أمل على
الجواب:

ورد  قد العهد دعـــاء فضائل ١ _ عـــن
من  أنه : Qعـــن الصـــادق فـــي الحديث
أنصار من اهللا جعله صباحًا قرأه أربعين
الروايات تصّرح ولم ،Qاإلمام المهدي
تمتد أم الفجر هي هل الصباحية بالفترة

يمكن الشمس, فإذن شـــروق بعد إلى ما
يشمل بما الصباح مصطلح في التوسع لنا
قبيل زوال األولى الصباح وساعات الفجر

الشمس.
المذكور  الكتاب إلى بالنسبة أما _ ٢
الكثير للقراءة وفيه غير صالح كتاب فهو
على عنه المنهي والتطبيـــق مـــن التوقيت

.Kالبيت أهل روايات لسان

ومأجوج يأجوج خروج
السؤال:

ومأجـــوج اســـمان ال شـــّك أن يأجـــوج
ذي عهد فـــي موجودتين كانتـــا لقبيلتيـــن
الكريم إليهما القران أشـــار وقد القرنين

األنبياء والكهف. سورة في
المقصود بخروج هو ما الســـؤال هو:
ذات هـــل هـــو خـــروج يأجـــوج ومأجـــوج
أمريكا إلى يشـــير تعبير أنه أم القبيلتين
مجاالت كل فـــي تغلغلوا الذيـــن واليهـــود
خاصة والمســـلمين العـــرب الحيـــاة عند
صور تحديد في الـــواردة الروايات مع أن
أن يمكن ال ممـــا تكون قد هؤالء وأشـــكال
أن يمكن هـــل البشـــري. العقل يســـتوعبه
أن ُامرنا إليها من بـــاب: تكـــون اإلشـــارة

ال؟ أم عقولهم قدر على الناس نكلم
الجواب:

أمريكا كونها على يساعد ال الدليل إن
ألن وذلـــك أنهـــا جهـــة حّتـــى مـــع القـــول
تتصف األقوام هذه أن األدّلة من الظاهر
ما والتخلـــف الحضاري بخالف بالبداوة
التمدن من االســـتكبار العالمي اآلن عليه
أنهم األدّلة ســـياق المادي. فالظاهر من
عالمنا أقـــوام متخلفـــون منقطعون عـــن
والفساد والجور والظلم التخلف ِســـَمتهم

األرض. واإلفساد في

 Qاإلمام المهدي مطالبة
Qالحسين اإلمام بدم

السؤال:
المهديQ يقال:  ظهور اإلمـــام عند
جّده  بـــدم اإلمـــامQ ســـوف يطالـــب إن

.Qاإلمام الحسين
اإلمـــامQ عنـــد  هـــل الســـؤال هـــو:
 Qالحسين اإلمام بدم خروجه ومطالبته
الســـترداد مختصة أو معينة جهة يطالب

الحق؟
الجواب:

مـــا نفهمـــه مـــن بطبيعـــة الحـــال إن
األخذ يمكن ال أنـــه اإلســـالمّية الشـــريعة
فـــي معينـــة  وطريقـــة بصياغـــة خاصـــة
إذن والوقائـــع, األحـــداث التعاطـــي مـــع
مـــن النـــص الروائي هم ليـــس المقصود
جهة هي بما جهة ذرية أو هي بما الذريـــة
مع التعاطي هو المـــراد يكون أن ما بقدر
فمن المتبعة والطريقة واألسلوب المنهج
وطريقتـــه الطريقة وأســـلوبه كان نهجـــه
الحال مثًال أوالسفيانية فبطبيعة اليزيدية
 Qالمهدي مناهضًا لمشروع اإلمام يكون
ثورة ألهـــداف نقيضـــًا العالمـــي ويكـــون
فيكون  أجلها من ضّحى الحسينQ التي
واضحة وصورة جليـــًا ومصداقًا نموذجـــًا
.Qالحســـين لإلمام العـــداء مـــن صـــور
وحينما  الرؤية المهديQ وبهذه فاإلمام
 Qالحســـين جّده بثـــأر يأخذ نقـــول إنـــه
الرؤية يتقاطـــع في أنه فإنما يعنـــي ذلك
عن المنحرفة هذه األفـــكار مع والمنهـــج

منهم. بحقه ويأخذ الصواب جادة

رئيس نائب برانت مايكل د. أّلف
بعنوان كتابا ((C.I.A)) آي ايه, السي
االديان بين التفريق مؤامرة

االلهية.

الشـــيعي الوضـــع دراســـة فحـــوى الكتـــاب
القضاء وكيفية االمريكية السياسة المؤثر على

الشيعة. على
المذكور: الكتاب جاء في ما بعض إليكم و
الثـــورة  نجحـــت م.   ١٩٧٩ عـــام أبـــان
ألمريكا ذلـــك وســـبب إيران، في اإلســـالمية

فادحة. خسائر
الثـــورة ثقافـــة توســـع و وبمـــرور الزمـــان
لـــدول ســـريانها و مفاهيمهـــا و اإلســـالمية 
و لبنـــان و باكســـتان و كالعـــراق  المنطقـــة، 
(االمريكان) أننا عرفنا أخرى، دول و الكويت

السابقة. تحليالتنا في جدا مخطئون
وبحضور االستخبارات جلسات إحدى وفي
لالســـتخبارات ممثل حضور و كبار مســـؤوليها
الدول في الطويلة تجاربها (بســـبب البريطانية
ان حاصلها نتيجـــة إلى توصلنا اإلســـالمية)،
حقيقة اصبحت الحكم في االسالمية النظرية
وإن االسالميين للساسة األساس وهي واقعة,
فشل سياسة لم تنتصر بســـبب في إيران الثورة
أخرى، تجاهها فقط، بل هناك عوامل الشاه
واســـتغالل هيبته, و الديني القائـــد مثل قـــوة
إلى جذورها ترجـــع التي ثقافـــة (الشـــهادة)،
(Qالحســـين (اإلمـــام اإلســـالم حفيـــد نبـــي
وتمتد  تـــروج ١٤٠٠ عـــام، هـــذه الثقافة قبـــل
العزاء عبـــر محـــرم أيام عـــام فـــي العمـــق كل

إلى أن كمـــا توصلنـــا أيضـــًا الحســـيني,
بقية من أنشط و فعالية أكثر الشيعة

األخرى. اإلسالمية المذاهب أتباع
بتحقيقات القيـــام تقرر فـــي هذه الجلســـة
و خطط ووضع المذهب الشـــيعي، أوســـع عـــن
قد التحقيقـــات. و لِتلك برامـــج منظمة طبقـــًا
تم قد و (٩٠٠) مليـــون دوالر. لذلـــك رصدنـــا

ثالث: مراحل على ذلك ترتيب
اإلحصائيـــات و المعلومـــات  جمـــع   -١

الالزمة.
القصير، المدى على أهـــداف ٢- تحديد
وإثارة الشـــيعة, اإلعالمية ضد مثل البرامـــج
اإلســـالمية المذاهب بين و بينهم االختالفات

األخرى
البعيد، على المـــدى أهداف ٣- تحديـــد

أصوله. من الشيعي المذهب باجتثاث تتكفل
لهـــا تطبيقـــا و األولـــى وعمـــال بالمرحلـــة
عن إجابات لنا لتتوفر خبراء و محققون أرســـل

التالية: األسئلة
العالم و في الشـــيعة نفوذ مناطق أ. ما هي

تواجدهم؟ أماكن
الداخلية االختالفات بينهم نثير كيـــف ب.

الشيعي؟ الشيعي بينهم االختالف نلقي و
السنية، الشـــيعية الخالفات نثير ج. كيف

لصالحنا؟ ذلك من نستفيد وكيف
مناطق مختلف مـــن المعلومات بعد جمـــع
جهات النظر و بعـــد البحث و أخـــذ و العالـــم ،

عرفنا: فقد للغاية. مهمة نتائج على حصلنا
هي قوته و الشيعي المذهب قدرة أن _
و أنهم ، علمــــاء الدين المراجع و فــــي يد

حراسته. و المذهب هذا حفظ يتولون

طيلة لـــم يتعاونـــوا الشـــيعة _ إن مراجـــع
حاكـــم أو مســـلم غيـــر حاكـــم التاريـــخ مـــع أي

ذلك: على امثلة وهناك ظالم..
بريطانيـــا بفتوى آية *ففي إيران فشـــلت

الشيرازي. اهللا
المريكا الموالي الشـــاه حكومة *واقتلعت

الخميني. اهللا آية بيد جذورها من
بكل قواه صدام يستطع لم في العراق *و
األشـــرف النجف في إجبـــار الحـــوزة العلميـــة
الخناق لتضييق مما اضطره له، االنقياد على

عديدة. سنين محاصرتها و عليها
موســـى االمام اهللا آية أجبر لبنان *وفي
اســـرائيل و فرنســـا و بريطانيا الصـــدر جيوش
أوجع حـــزب اهللا لبنـــان أن علـــى الفرار،كمـــا

فادحة. خسائر به ألحق و اسرائيل جيش
إلى هذا المجال أوصلتنا تحقيقاتنا في إن

: نتيجة
من األحوال حال يمكن بأية ال و هـــي أنه
محاربته بصورة و الشـــيعي المذهب مواجهة
الصعوبة، غاية في أمر هزيمته وإن مباشـــرة،

الستار. خلف العمل من البد وأنه
: القائل المثـــل نعمل طبـــق نحـــن نأخـــذ و
(فرق االنجليزي المثـــل من بدال أبـــد) (فرق و

تسد).
خططنـــا ووضعنـــا برامج مـــن أجل ذلـــك

البعيد. للمدى شاملة و دقيقة
المخالفة مـــن ذلـــك رعايـــة الشـــخصيات
بنحو كفر الشـــيعة لمقولـــة للشـــيعة والترويـــج
المذاهب من قبـــل بالجهـــاد ضدهم أن يفتـــى
ذلك تشويه ومن المناســـب. في الوقت األخرى
و الشائعات عبر الدين علماء و المراجع سمعة

و يزول الناس عند مكانتهم يفقدوا نحوهـــا كي
تأثيرهم.

بها االهتمـــام يجـــب التي ومـــن المســـائل
في سبيل واالستشـــهاد عاشوراء ثقافة مســـألة
الثقافـــة هـــذه تبقـــي اهللا، حيـــث إن الشـــيعة
عاشـــوراء طريق مراســـم عن مضيئة ووهاجة

السنوية.
الشـــيعة عقائد تضعيف على لذا صممنا
(الشـــهادة) بثقافـــة العبـــث و إفســـادها، و 
بحيـــث نحـــرف المفاهيـــم وأن واالستشـــهاد،
طائفة ســـوى ليســـوا الشـــيعة أن يبدو للناظر

الخرافات. تهوى جاهلة
المالـــي لبعض الدعـــم عبر و هـــذا يكـــون
الرئيسيين والمؤسســـين المداحين و الخطباء
و النفعيين فـــإن فيهـــم لمجالـــس عاشـــوراء،

الشهرة. محبي
و نعد نجمع أن يجـــب اآلتية المرحلة و فـــي
نبث و المراجـــع، يســـقط الشـــيء الكثير مما

النفعيين. الكتاب وأقالم بألسنة ذلك
المرجعية إضعـــاف علـــى واألمـــل معقـــود
الشـــيعة مراجع ســـحق ٢٠١٠م و من ثم بحلول
المذاهب ببقية علمـــاء أنفســـهم و بيد الشـــيعة
الخالص نطلق رصاصة في النهاية و األخرى،

و ثقافته. هذا المذهب على
الكتاب هذا في ورد ما بعض على وتعليقًا
بعنوان "الشيعة مقاًال كاظم جواد سامي كتب

فيه: قال بمراجعها", رائعة
تكون حتـــى لغز الشـــيعية هـــل الشـــخصية

المقاالت والتحليالت؟ كّتاب اهتمام محط
الذي هو ذلك الكتـــاب فصل فـــي اّن اهـــم

ومراجعه. الشيعي بين العالقة فيه عن كتب

في يد قوته و الشـــيعي المذهب وأن قـــدرة
حفظ يتولون أنهم و الدين، علمـــاء المراجع و

حراسته). المذهب و هذا
بالقول: جواد سامي ويرد

اتباعًا المرجع نتبـــع الشـــيعة ال نحن اوال :
ِلمرجعيات هنالـــك ذكـــر كان اعمـــى واال لمـــا
الحرية متعـــددة للشـــيعة, وإن هذا يدل علـــى
اهال يجدوه الشـــيعة ِلمـــن اختيار في والتفكير
قـــد التـــي الشـــرعية الن يجنبهـــم االشـــكاالت
التي يختارونها حياتهم في مجريات تعترضهم

المرجع. الى العودة غير من ارادتهم بملئ
الصـــادقQ كان  زمان االمام فـــي : ثانيا
يفتـــي   Jوهشـــام النـــاس, يفتـــي   Jزرارة
والثقفي يفتي  وابانJ يفتي الناس, الناس,

الناس.
منهـــل االمـــام اليـــس الـــكل اغتـــرف مـــن
به لمـــا جاء طبقا أفتـــى الصـــادقQ، والـــكل
االطهارK كل حســـب  بيتـــه محمـــدN واهل

باهللا العالم. فتواه ويختم اجتهاده
جواد: سامي قال

كاتب من وقفة مع فقرة ادعاها وهنـــا البد
وهي قوله: الكتاب)), مؤلف المقـــال ((يقصد
(فسلطة رجل الدين الشيعي مؤسسة على تنمية
قبل نرى الصغار ذهاب التفكير. لذلك وترسيخ
(الراد يـــرددون : الشـــيعية الجماعة الكبار في
على كالراد علينـــا والراد علينا عليهم كالـــراد
اهللا  كالراد على Nالنبي على والراد Nالنبي
كحد الشرك وجل اهللا عز على والراد وجل عز

به).
جواد: سامي يقول هذا وعن *

في الحديث هذا قرأتم هـــل للكاتب: اقول

هل رحمهـــم اهللا؟ للمراجع الرســـائل العمليـــة
رحمهم للمراجع اليد بخط مكتوبة ورقة لديكم
اال يوجد بين مخالفتهم؟ من الناس تحذر اهللا
قلت فإن عليهـــم؟ رد او خالفهـــم الشـــيعة مـــن
الى اخرى موهبـــة اضفت قد تكـــون ال يوجد,
قلت وان الحديـــث تفســـير جهل مواهبـــك فـــي
المراجع مـــن فتوى صـــدرت فهل يوجـــد اقـــول

بتكفيره؟ اهللا رحمهم
ويستمر بقوله:

لالمـــام هـــو الحديـــث هـــذا اصـــل  ان 
ابو وهو تالمذته احد سأله حين ,Qالصادق
روايتهم بهم في حال ال يصدق عن الذي بصير
"ان :Qالصادق له االئمةK فقـــال الحاديث
ابو بصير فتعجب كالراد علينـــا" الراد عليكـــم
واهللا "أي :Qاالمام الصادق له فقال ذلك من
كالراد علينا والراد علينـــا كالراد عليكم الراد
اهللا  على رســـول اهللاN والـــراد رســـول علـــى

الشرك". وجل وهذا هو اهللا عز على كالراد
قرأتـــم لـــو الضيقـــة واالن اقـــول للعقـــول
الشخص هذا وكّذب لشـــخص التوحيد ســـورة
و عز هللا تكذيب هو لها تكذيبه الســـورة,اليس
طريق عن الحـــد امر او بخبر بعثتـــم جـــل؟ ولو
مبعوثكم بتكذيب الثانـــي الطرف وقام مبعوث
كاذبًا خبرًا مذيع قرأ ولو كذبكم، انه يعني اال
عليها والعاملين الفضائيـــة القناة ان اال يقـــال
من المذيع كاذب بالرغم ولن يقال ان كاذبـــون

الكاذب. الخبر اذاع الذي هو انه
صحيحـــة النقـــل سلســـلة فعندمـــا تكـــون
قطع هـــو تكذيـــب أي شـــخص وصادقـــة يكـــون

الكل. وتكذيب السلسلة
االلباب. أصحاب يا الجواب هذا يكفي إال

C.I.Aالشيعة على للقضاء التحريرتخطط هيأة اعداد:

على الضوء تسلط االبحاث من سلسلة
السالم عليه لإلمام النواب الفقهاء حياة
والعبر الدروس  حياتهم من لنستلهم 

والفتن الصعاب مواجهة في

واالجوبة االسئلة اعداد: قسم

اني ألمان ألهل األرض كما النجوم أمان ألهل السماء

اهللا الزهرة فرج عبد اعداد: الشيخ

واجوبة٢ واسئلة تحقيقات



الجمهورية تبـــث إذاعـــة
جمعة كل يـــوم إيـــران صبـــاح اإلســـالمية في
عدد بلغ وقد (شمس خلف الســـحاب) برنامج
حلقة (٣٠٧) عـــن يزيد ما حلقـــات البرنامـــج
يتعلق  المهديQ وما اإلمام عن وكلها تتحدث

المباركة. بقضيته
هـــذه ومـــا رصدتـــه صـــدى المهـــدي مـــن
الوصايـــا يـــدور حـــول الحلقـــات لهـــذا العـــدد

الشريف. كالمه في الواردة المهدوية
مهدوية وصايا

أعاننا زماننا إمام بوصايا الخاصة الفقرة
بها. وإياكم على العمل اهللا

"شـــمس خلف برنامج (١٨١) مـــن الحلقة فـــي
اإليمان) لرحـــم (األولوية عنـــوان تحت الســـحاب"
(محمد الجليل الشيخ أســـئلة ضمن حيث جاء
لموالنـــا الموجهـــة الحميـــري) بـــن عبـــد اهللا
ينوي الرجل عن سؤال ,(Qالزمان (صاحب
من إلى رجلٍ  يدفعه وأن ماله إخراج شيء من
هو من أقربائه في يجد ثم إخوته في اإليمـــان
أخاه أي له نـــواه فيمن ذلك محتاج. أيصـــرف
موالنا أجاب يصرفه في قرابته؟ أو اإليمان في
قائًال: الســـؤال المنتظـــرQ) عـــن (الحجـــة

من مذهبه، أدناهما وأقربهما (فيصرفـــه إلى
اهللا  يقبل ـ ال Qالعالـــم قـــول إلى فـــإن ذهـــب
بين الصدقـــة وذو الرحـــم محتاج ـ،فليقســـم
أخذ يكـــون قد حتى نـــوى الذي وبين القرابـــة

بالفضل كله).

وصية يتضمن المتقدم المهـــدوي الجواب
على اإليمانية القرابـــة بتقديم عامـــة مهدوية
 Qاإلمام من الشيخ وسؤال الرحمية. القرابة
معونة تقديـــم يفعلـــه إذا نـــوى كان ينبغـــي أن
باحتياج أحد علم ثـــم اإليمان في إخوته ألحد
بأن  أوًال Qاإلمـــام أجاب هنا . للمـــال أقاربـــه
المحتاجين هذيـــن أقـــرب إلى يقـــدم معونتـــه
يجمع أن أراد وإذا واإليمـــان، فـــي االعتقـــاد
صلة بين المعونة فليقسم أكمل بصورٍة الفضل
القرابة وصلة ـ األولوية ولها ـ اإليمانية القرابة

النسبية.
المباركة المهدوية اإلجابة هذه في ونجـــد
بين الجمع ألحـــد طرق للمؤمنين بليغًا تعليمـــًا
في متعارضة تبـــدو التي الشـــريفة األحاديـــث
عليه اشتملت عملي نموذج خالل من ظاهرها

إجابته.
"وصايا فقـــرة (١٨٣) فـــي الحلقـــة وجـــاء فـــي
من مهدوي (تحذير عنوان: تحت موضوع مهدوية"
(كتاب المصادر المعتبرة ومنها نقلت الغلو) فتن
لموالنا رســـالة الطبرســـي) االحتجاج للشـــيخ
على  جوابًا عقائد الغـــالة رّد المهـــديQ فـــي
الكرخي)، علي الشـــيخ (محمد بن له ما كتبه
يا الرســـالة:( هذه فقرات بعض قالQ: فـــي
يصفون وجّل عّما عّز اهللا تعالى علي محمد بن
علمه في شركاؤه نحن ليس وبحمده ســـبحانه
عّز اهللا عبيد وأنا وجميع آبائي قدرته، في وال
يقول: ممن ورســـوله الى اهللا بريء إني وجّل,
يحلنا ملكـــه أو في إّنـــا نعلم الغيـــب ونشـــاركه
وخلقنا لنا اهللا رضيه الذي محّال سوى المحل
وبّينته في لك فّسرته قد عّما بنا يتعّدى له، أو
منه نبرأ مـــن كّل أن صدر كتابي، واشـــهدكم
وأولياؤه، ورســـله منه ومالئكته يبرأ اهللا فإّن
أمانة الكتاب في هذا التوقيع الذي هذا وجعلت
من يكتمه ال أن ســـمعه مـــن وعنق فـــي عنقـــك
هذا على وشـــيعتي حتـــى يظهر أحد من موالّي

الكّل التوقيع
يتالفاهم وجــــــــــّل عـــّز اهللا لعّل مـــن الموالـــي
ال الحـــق وينتهون عّما اهللا دين الى فيرجعـــون
من فكل منتهاه، مبلغ وال أمره يعلمـــون منتهى
ونهيته قـــد أمرته الى ما يرجع كتابي وال فهـــم
ومّمن ذكرت من اهللا اللعنة من عليه حّلت فقد

الصالحين). عباده
عدة على النورانية الكلمـــات هذه تشـــتمل
ينبغي زماننا مـــن إمام ومحورية مهمة وصايا
ضمن نجملها نصب أعيننا، دائمًا أن نضعهـــا

التالية: النقاط
التوحيد نفوسنا في نرّسخ أن أوًال:ضرورة
غلّو من يناقضه ما جميع من والخالص النقّي

وغيره.
األئمة في الغلّو أشكال جميع ثانيًا:اجتناب
لنا  يذكره الذي واألنبياءK والحد األســـاس
أن  هو الغلّو مـــن المهديQ للنجاة بقيـــة اهللا
ال يشاركونه  وجّل عّز هللا عبيد Kأنهم نعتقد
لديهم من فما شيء، في نحو االستقالل على
مستقلة قدرة هي وليست قدرته من هو قدرته
هو من الغيـــب على اإلطـــالع مـــن ومـــا لديهم
علم استقّلوا وليس من الذي ارتضاه لهم علمه

وجّل. عّز عنه Kبه
في الســـقوط من الحذر كل ثالثًا:الحـــذر
والتي لّلعـــن اإللهي المســـتوجبة الفتن المضلة

فيها. أصحابه الغلّو ُيسقط
النورانية الكلمات هذه تشـــتمل كما رابعًا:
إلمام أن يتبـــرأ المؤمنون تبعًا وصية هي علـــى
يتبّنون من الذيـــن وجـــّل عّز زمانهـــم ولربهـــم
عناد  واألئمةK عن األنبياء فـــي الغلّو عقائد
العصرQ لهذه  إمام بمعارضة علم علـــى وهم

أصحابها. من وتبرئه العقائد
وصية (١٨٦) حلقته في البرنامج ذكـــر وكذلك
زماننا إمام قـــال األدعياء, فقد اجتناب حـــول
الواقعة الحـــوادث المنتظرQ:(أّما المهـــدي
حجتي فإنهم رواة حديثنـــا الى فيها فارجعـــوا
به مـــا وصلتنا وأمـــا عليكـــم وانا حجـــة اهللا،
أبو وأّما وطهر، طاب لما إّال عندنـــا قبول فال
ملعونون وأصحابه ملعـــون، فانه الخطـــاب...
برىء منهم فإنـــي أهـــل مقالتهم فـــال تجالس

براء).  K منهم وآبائي
النورانية الكلمـــات واألخوات األخوة أيهـــا
المهدي رســـالة الحجة ضمن جاءت المتقدمة
علـــى فيهـــا أجـــاب (عّجـــل اهللا فرجـــه) التـــي
علماء من يعقوب) بن (إســـحاق الشيخ أســـئلة
أســـئلته بعث الغيبة الصغرى وقد في االمامية
طريق  اإلمامQ عن على أجوبتها من وحصـــل
الثقة الصغرى الغيبة في األربعة سفرائه ثاني
عثمان رضوان بـــن محمد جعفر (أبي الجليـــل

عليه). اهللا
الشيخ الجوابية الرسالة هذه نص نقل وقد
الطبرســـي علي بن أحمد منصـــور الثقـــة (أبو
القيم (االحتجاج). كتابه سره_) في _قدس

مهدوية وصية منـــه: األولى وفي الفقـــرة
 Kالنبوة بيـــت أهـــل حديـــث رواة بالرجـــوع الـــى
في يرجع أن هـــو والمـــراد الواقعـــة، فـــي الحـــوادث
هو تكليفه ال يعرف مـــا التي المســـتجدة الحـــوادث
بيت أهل كالم خبـــروا الذين إلى الشـــرعي تجاهها
في  ورد ومعاريضه حســـبما رموزه وعرفوا النبـــوة
القادرون هم فهؤالء ،Qالباقر اإلمام حديث
النبوةK من  بيت أهـــل يريده معرفة ما علـــى
وقائع الحياة، من مواقفهم المؤمنين وطبيعة
المؤمنيـــن فيما علـــى اهللا ولذلـــك فهـــم حجة
كالم من عرفوه وما تخّصصهم بدائرة يرتبط
 Qاالمام المهدي أّما .Kالعصمة بيت أهل

اهللا حجة فهـــــــــــــو
رواة وعلـــى الدوائـــر مختلـــف المطلقـــة وفـــي

المؤمنين. وسائر K حديثهم
في الـــواردة فهـــي الثانيـــة: أّمـــا الوصيـــة
بن يعقوب):  (إسحق الشـــيخ قولهQ مخاطبًا
لما إّال عندنـــا قبول به فـــال وصلتنا (وأّمـــا مـــا
وصية على تشـــتمل العبارة فهذه طاب وطهر).

بأمرين: للمؤمنين ضمنية
األول:بأن يتحّروا الّدقة الشرعية المطلوبة
الحالل والحرام بمعايير فيلتزموا كسبهم في
وللناس هللا حقوق شرعية بذمتهم من وأداء ما
المال مـــن طاهرة طّيبة أموالهـــم لكـــي تكـــون

أشكاله. بمختلف الحرام
االهتمام فهو األكارم أيها الثاني: األمر أّما
من بالخصوص اهللا ســـبيل فـــي االنفاق بأمـــر

أموالهم. وطاهر طيب
من األفاضل_ _ايهـــا الثالثـــة: والفقـــرة
(وأّما  قوله: العصرQ هـــي إمام موالنـــا كالم
ملعونون فال وأصحابه ملعون فإنه ابو الخطاب
وآبائي برٌي فإنـــي منهم مقالتهم أهل تجالس
_أعزاءنا_  الفقـــرة هـــذه K منهـــم بـــراء).
الذين وهو أحد األجدع الخطـــاب بأبي ترتبط
تلك في المهدي النيابة عن موالنا إّدعـــوا كذبًا
منه البراءة فرجـــه فأعلن عّجل اهللا االيـــام،
وهذا عـــن مجالســـتهم. ونهى ومـــن أصحابـــه

مهمة تجاه ضمنيـــة وصية األمر يشـــتمل علـــى
المؤمنين توصـــي فإنهـــا الحـــاالت المشـــابهة
الســـفارة والنيابـــة أدعيـــاء بحـــزم بأجتنـــاب
وعدم عليه، اهللا ســـالم العصر عن صاحـــب
يخفى إنحرافاتهـــم. وال وإجتناب مجالســـتهم
الوصية بهـــذه العمل أن _ايهـــا المنتظـــرون_

الحركات مع التعامل في الدقة تّحري يستلزم
بعمق والتحقيق مهدوية، شعارات تحمل التي
على األحاديث وعرضها حقيقة أفكارها، فـــي

الشريفة.
االنخداع  عـــدم هو هذا التحقيق  ونتيجـــة
مع ينســـجم بما إّال القبول وعـــدم بالشـــعارات
التـــي تعرضها الصحيحة المهدويـــة العقيـــدة

.Kمدرسة أهل البيت
(١٨٧) فقـــد تحدثـــت عـــن وصية الحلقـــة أمـــا
في  جاء اهللا) حيث الشك في من (الحذر االمام في

الحلقة: موضوع
فداه أرواحنا الحجة المهـــدي موالنا قـــال
يعقوب) بـــن (إســـحاق أســـئلة فـــي أجوبته عن
ندامة (االحتجاج):(وأما كتـــاب فـــي المرويـــة
به، وصلونا مـــا اهللا على ديـــن في قوم شـــّكوا
صلة الى حاجـــة اســـتقال فال مـــن فقـــد أقلنا
اهللا فإّن الغيبة من ما وقع عّلة وأما الشاّكين،
َتْســـَأُلوْا َال آَمُنوْا َأيَُّها الَِّذيَن يقول(َيـــا عـــّز وجّل
لم يكن إنه َتُســـْؤُكْم)، َلُكْم ُتْبَد ِإن َعْن َأْشـــَياء
بيعة عنقه وقعت فـــي آبائـــي إال وقد أحد مـــن
بيعة وال أخرج وإني أخرج حين زمانه لطاغيـــة

عنقي. في الطواغيت من ألحد
نســـتفيدها _ايها التـــي األولى: الوصيـــة
المتقدمة النورانيـــة الكلمـــات األعـــزاء_ مـــن
منطلق من االنطالق المؤمنون يتّحرى أن هي
وغيرها العبادية باألعمال يرتبط اليقين فيما
لبقيته وصلة في ســـبيل اهللا بها التي يقومـــون

اهللا فرجه. عّجل المهدي
تصّرح النّص المتقدم االولى من فالفقرة
صلة من يقبـــل ال فـــداه أرواحنـــا بـــأن االمـــام
وجّل عّز اهللا اغناه فقد اهللا دين في الشـــاّكين
فأّي من جهة ومن جهـــة ثانية هـــذا عن ذلك.
شـــاّك في وهو االنســـان عمـــل صالـــح يقوم به
نافعًا له نفســـه ولن صحته وشـــرعيته لن يكون

بركاتـــه يحصـــل علـــى
دائمًا الكريمة اآليات ولذا قّدمـــت الحقيقية,
أن يّتضح وعليه الصالـــح، العمل على االيمان
المنطلق  ومن هـــذا زمانناQ يوصينـــا إمـــام
أّي بصحة عن اليقين أوًال بأن نبحـــث القرآني
االيمان به ونرّســـخ بذلك عمـــل صالح ونؤمـــن

بالعمل. للقيام كمقدمة الزمة
فـــي الثانيـــة: _أحباءنـــا_ أمـــا الوصيـــة
منطلـــق ذات أيضـــًا فهـــي المقطـــع المتقـــدم
جوابه، في (Qالمهدي (الحجة ذكره قرآني
العقلي الخـــوض المؤمنيـــن عن وهـــي امتنـــاع
بأسرارها معرفتهم تؤّدي أشـــياء في استعالم
حركتهم عرقلـــة الى أو روحيـــًا الـــى إيذائهـــم
االمام ّطبقها العامة القاعدة وهذه التكاملية.
فينبغي فيها االكتفاء علّـــة الغيبة، قضية على
ومنها ,Kالهـــدى أئمة أحاديث بما ذكرتـــه
تّتمة في عليه) اهللا (ســـالم ذكرها التي العلـــة
أحٌد يكن لـــم إّنه قوله: أي المقطـــع المتقـــدم
لطاغية بيعة في عنقه وقد وقعت إّال آبائي مـــن
ألحد بيعة وال أخرج حين زمانه، وإني أخـــرج

عنقي. في الطواغيت من
بعنوان( وصية : فيها ورد فقد (١٨٨) الحلقة أما
بقية  زماننا إمام المهدوية) قال والبركات األمن
(إلسحاق الجوابية رسالته آخر في المهدي اهللا

:( االحتجاج كتـــاب في المرويـــة بـــن يعقوب)
فهو كاالنتفاع غيبتي في بي االنتفاع وجه (وأما
الّســـحاب، االبصار عن غيّبهـــا إذا بالشـــمس
النجـــوم أمان كما األرض ألهـــل وإّنـــي ألمـــان

الّسماء). ألهل
الى يقودنا المهدوية الكلمات في التّدبر إن

وهي  وصاياهQ للمؤمنين أهّم من عّدة معرفة
الغيبة. عصر بتكاليف مباشر إرتباط ذات

المؤمنون يجتهد أن هـــي األولى: الوصيـــة
االمـــام وجـــود ببـــركات للفـــوز الســـعي  فـــي 
فقدان  مـــن صعوبات الرغم المهـــديQ على
عصر الغيبة. في به العـــام االرتباط إمكانيات
كالمـــهQ تّصـــرح  مـــن المتقدمـــة فالعبـــارة
في المبـــارك وجـــوده مـــن بأمكانيـــة االنتفـــاع
غّيبها إذا ينتفع بالشـــمس مثلما عصر غيبتـــه
مـــن البركات مجموعة توجـــد نعم الّســـحاب.
عامـــة ليســـت االعظـــم اهللا الوجوديـــة لبقيـــة
ثّمة ولكن بهـــا للفوز مرهونـــة بســـعي المؤمـــن
االنسان لسعي لوجوده هي ثمرة أخرى بركات
بها  للفوز االمامQ المؤمنين يوصي مـــا وهذه
فهي االفاضل أحباءنـــا الثانيـــة: أما الوصيـــة
فرجه): (عّجـــل اهللا قوله عليهـــا التي يشـــتمل

ألهل ألمان (وإّني
الّســـماء) النجوم أمان ألهل األرض كمـــا
هذه ببيان ضمنيـــًا المؤمنين يوصـــي فأمامنا
على  Q للحصول اليـــه اللجوء وهي الحقيقـــة
خشـــوا له فاذا يتعّرضون كّل خوف من األمـــان
بالهداية  اليـــهQ للفـــوز مـــن الّضالل لجـــأوا
الفتن في السقوط من خشوا إذا الحال وكذلك
ويقين ثقة على وليكونوا االعـــداء, كيد أو من
بوســـيلة  بحر األمان الـــى بأنهQ ســـيوصلهم
عصر خصوصيات تقضيـــه حســـبما أو بأخرى

الغيبة.
الشـــيخ (١٩٣) أن حلقتـــه وذكـــر البرنامـــج في
بأســـناده؛ وكذلك  كتاب الغيبة في روى الطوســـي
(االحتجاج) فـــي كتـــاب الشـــيخ (الطبرســـي)
وهو العمري) عمـــرو (أبي الموثوق عن الشـــيخ
الغيبة  لإلمـــام المهديQ فـــي االول الســـفير
القزويني غانم ابي ابن تشاجر قال: الصغرى
تشــــــــــــاجر يومذاك) الشـــيعة وجوه (وهو من

في الشـــيعة وجماعة من
،(Qالعســـكري االمام خليفة (يعني الخلـــف
(الحســـن محمد أبا أن غانـــم ابي فذكـــر ابـــن
انهم  لـــه، ثم وال خلف العســـكري)Q مضـــى
(اي الى الناحية وأنفذوه كتابـــًا ذلك في كتبوا
فيه؛ بما تشاجروا وأعلموه (Qاالمام المهدي
عليه اهللا فورد جـــواب كتابهـــم بخطه (صلـــى

وهو: آبائه) وعلى
اهللا عافانا الرحيـــم اهللا الرحمـــن (بســـم
وأجارنا روح اليقين لنا الفتن ووهب من وإياكم
ارتياب إلّي أنهي إنه المنقلب، سوء من وإياكم
الشـــك من دخلهم وما الدين في منكم جماعة
ال لكم فغمنا ذلك أمرهـــم، والة في والحيـــرة
فال معنا ألن اهللا فينـــا فيكـــم ال لنا، وســـاءنا
يوحشـــنا فلن معنا والحق غيره، إلى بنا فاقة
بعد صنايـــع ربنا والخلق ونحن عنا، مـــن قعد

صنايعنا).
المهدوية على كثير الرســـالة هذه تشـــتمل
المتقدم المقطـــع فـــي المهمـــة مـــن الوصايـــا
التي فقراتها باقي آنفًا وفي منهـــا نقلناه الذي
الحلقات فـــي اهللا شـــاء إن معًا ســـنتدبر فيهـــا

المقبلة.

نســـتفيدها من أن يمكن التي أما الوصايا
التي يشـــتمل عليها المقطـــع المتقـــدم؛ فمنها
(عافانا  الرسالة): بداية الدعائيQ في قوله
اليقين لنـــا روح ووهب مـــن الفتن اهللا وإياكـــم

المنقلب). سوء من وإياكم وأجارنا
النورانية العبـــارات هـــذه ان التدبـــر فـــي
ثالث وصايا اســـتفادة إلى _أعزاءنا_ يقودنا

مهمة هي:
من والطلب الفتـــن اجتناب موارد األولـــى:
هو والمقصود منهـــا. المعافـــاة وجل اهللا عـــز
شـــأنها إضعاف من التـــي اجتنـــاب الحـــركات

للمؤمنين. العقائدية األسس
الثانيـــة: أن يجتهـــد المؤمنون  أمـــا الوصيـــة
العقائدية السليمة أسسهم في ترســـيخ وتقوية
روح اليقين يهبهم أن عزوجل اهللا من ويطلبوا
من النجـــاة حصن ذلـــك ففـــي بهذه االســـس

الفتن. أمواج في الغرق
نتدرع أن هي والوصيـــة الثالثة:_أحباءنا_
االعتقاد االنقالب علـــى عـــدم بمـــا من شـــأنه
عنه واالنحـــراف الســـليم الصحيـــح والمنهـــج
باهللا ونســـتجير ـ الفتن مطبات والســـقوط في
االنســـياق عدم والمقصود ـ ذلك عزوجل مـــن
وشعاراتها ظواهرها كانت مهما دعوة أي وراء
الحقة العقائد مـــع منســـجمة أنها ما لم نتيقن

السليم. االلهي المنهج ومنبثقة من
التســـليم عنوان( (١٩٧) تحت الحلقة في وجاء

الصادقة) والمودة اهللا ألمر
ان ال (ولو :Qالحجـــة االمام موالنا قـــال
ُيعلن، وال ال يظهـــر وســـره ال ُيغلب، اهللا أمـــر
عقولكم منـــه مـــا تبهر حقنا لظهـــر لكـــم مـــن
كان، ولكل اهللا ولكن ما شاء شـــكوكم، ويزيل
االمر وردوا لنا وســـلموا فاتقوا اهللا كتاب. أجل
االيراد، منا كان كمـــا االصدار فعلينا الينا،
تميلوا عن وال ما غطي عنكم كشف تحاولوا وال
اليســـار وإجعلوا قصدكم الى وتعدلوا اليميـــن

الواضحة). السنة على بالمودة إلينا
آخر من مقطـــع مع أعزاءنـــا نحـــن معكم
االمام موالنـــا كتبهـــا الرســـالة المهمـــة التـــي
في  الشـــيعة بعض المهديQ بشـــأن تشـــكيك
الحســـن االمام والده وفـــاة بعـــد أمـــر إمامته
وقد  صعوبات عصر الغيبة. العسكريQ بسبب
الوصايا من كثير على الرســـالة هذه اشـــتملت
الغيبة فـــي جميـــع عصـــور المهمـــة للمؤمنيـــن
الســـابقة ونحن الحلقات في لبعضها عرضنـــا
هناك منها، نقلناها التـــي بالفقرات نســـتنير
أهم هنا بالمقطع المتقدم ملخصين ونســـتنير

يلي: بما الوصايـــــــا المستفادة منها

اوًال:
تبارك هللا أن يدركوا أن للمؤمنين ينبغــــي
(االمام وليه أمر غيبة بالغة في حكمة وتعالى
بذلك، عباده إيمــــان المهــــديQ) وإمتحان
للمؤمنيــــن ومصالح مهمــــة وفــــي ذلــــك ثمــــار

لهم. تتحقق محورية
بأعلى أن يتحلوا للمؤمنيــــن ينبغي ثانيــــًا:
االســــرار بحفظ يرتبط فيما التقوى درجــــات
ذلك ففي لكشــــفها، االلهيــــة وعــــدم الســــعي
االمتحان هــــذا من خســــران للثمــــار المرجوة
الغيبة عصور أهل بلوغ لفرص وتضييع االلهي

مراتب االيمان من المراتب العالية
في يرســــخوا أن للمؤمنيــــن ثالثًا:ينبغــــي
عزوجل، اهللا ألمــــر فضيلة التســــليم قلوبهم
حقيقة عن الواقع في تعبر الفضيلة هذه فــــإن
ارتضاه الــــذي الدين وهــــو وجوهــــر االســــالم
يتحقق ال التســــليم وهذا لعباده. اهللا عزوجــــل
النبوية العتــــرة المحــــض ألئمة اال بالتســــليم
اهللا  اختارهــــم الذيــــن فهــــم   Kالطاهــــرة

أرضه. في ألمره والة عزوجل
فهي أحباءنا الرابعة الوصيــــة أما رابعــــًا:
لمحمد الصادقة المودة المؤمنون أن يرســــخ

الواضحة السنة الشــــرعية أســــاس وآله وعلى
وسنة الشــــريفة قرآنًا النصوص أقرته أي بما

المباركة. المودة هذه بشأن
المودة هذه أن االفاضل، على يخفى وال
لهمK وبالتالي  التسليم مفتاح هي الصادقة
تحقق مفتــــاح فهي ولذلــــك هللا جــــّل جالله،
عزوجل اهللا ارتضاه الذي الحق جوهر الدين
ذكرها الفتن فــــي لعباده. ووصية االســــتقامة
اهللا بقية ١٩٩), قــــال حلقته( فــــي البرنامج
وثبتكما لطاعته اهللا المهدي المنتظر(وفقكما
إلينا ما انتهى بمرضاته وأســــعدكما على دينه
المختار عــــن أخبركما الميثمــــي ذكرتمــــا ان
خلف ال بــــان واحتجاجه من لقــــي ومناظرتــــه
وفهمت علــــي وتصديقه إيــــاه غيــــر جعفر بــــن
أصحابكما عنه به مما قــــال كتبتما جميع مــــا
الجالء ومن بعد من العمــــي باهللا أعوذ وانــــي
موبقــــات األعمال ومن الهــــدى الضاللــــة بعد

الفتن). ومرديات
وردت المتقدمة النورانيـــة ان الكلمـــات
العصرQ إلي  امام كتبها رسالة مقدمة في
األربعة من سفرائه األول والثاني السفيرين
الصالحين العبديـــن الصغـــرى فـــي غيبتـــه
اهللا (رضوان محمد) وابنه سعيد بن (عثمان
الصدوق) نقل الرسالة (الشيخ وقد عليهما)
ومعاني الدين (كمال كتابيه في (رحمه اهللا)
بقضية يرتبط وموضوع الرســـالة األخبـــار)
وغيبتـــه فرجـــه) (عّجـــل اهللا أدلـــة إمامتـــه
إيمـــان الضـــالالت لزعزعـــة وجهـــود أئمـــة
وخفاء  غيبته بإمامتهQ بســـبب المؤمنيـــن
التي الشـــديدة المالحقـــة أمـــره لمواجهـــة
يوم ذاك العباسية السلطات كانت تمارسها
يبين  هذه الرســـالة عليهQ وفـــي للقضـــاء
القويمة  العقائدية األسس Qاإلمام المهدي
 Qغيبته وطـــول وغيبته لالعتقـــاد بإمامته
مخاطر يحـــذر المؤمنين مـــن ضمـــن ذلـــك
الضالل أئمـــة ومكائـــد االنخـــداع بدعـــوات
باهللا االعتصام إلي ويدعوهم والتشـــكيك,
 Qالفتن. وهو مرديات من للنجاة عـــّز وجّل
والتجرؤ على الـــورع، فقـــدان إن ينبه إلـــى
السقوط إلي يودي هوالذي موبقات األعمال
خسران وبالتالي الفتن مضالت في شـــباك

واآلخرة. الدنيا
إجمالية نظرة _أعزاءنا_ كان تقدم ما
تشـــتمل التـــي المهمـــة للوصايـــا المهدويـــة
المنتظرQ للســـفير  اإلمـــام رســـالة عليها
غيبته عصر من ســـفرائه فـــي األول والثاني

الصغرى.

فيهارصدنا ورد الشبهات التي وتقويمها واإلذاعات والمجالت والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف االلكترونية المواقع في وموضوعات أخبار من المهدوية يتعلق بالقضية كل ما ونشر بتوثيق تهتم المهدوي الرصد صفحة
االيجابيات تحديد وكذلك والمرئية  المقروءة والمســـموعة اإلعالم ووســـائل تلك المواقع في يدور ما على القارئ إطالع بهدف المخالفة للقضية المهدوية من المواقع المنقولة الموضوعات خصوصا ذلـــك إن كانـــت تتطلـــب

ومعالجة السلبيات. االيجابيات تطوير سبيل في معها الوسائل والتواصل تلك في المهدوية القضية تناول كيفية في والسلبيات رصدنا

هذا الكتاب َّـ الذي هذا التوقيع وأولياؤه، وجعلت ورسله منه ومالئكته يربأ اهللا نربأ منه فإّن من كّل أن واشهدكم
التوقيع هذا على يظهر حتى وشيعتي يكتمه من أحد من موالّي ال أن سمعه من وعنق عنقك أمانة َّـ

عنا قعد يوحشنا من معنا فلن والحق

اني ألمان ألهل األرض كما النجوم أمان ألهل السماء

الساعدي نور بقلم:

٣ المهدوي الرصد



الحال  هي كما كثيرة, مقامات االردن في Qللخضر
األخرى. العالم بلدان في

الخضرQ في  علـــى مقام الضوء نســـلط ونحن اليوم
"ماحص". بلدة

 ٨ عمان العاصمة غرب تبعد عن أردنية بلدة ماحص
فقط. كيلومترات

ضمن وهي البلقـــاء محافظة في ماحص إداريا تقـــع
وادي والفحيص) يحدها غربا مســـتقل (لواء ماحص لواء
الشرق من عليها ويطل عمان بلدية حدود وشـــرقًا شـــعيب
منطقة بدر الشـــرقي الجنوب ومـــن علياء ضريـــح الملكة
السلط/ على مدينة شـــرق شـــمال تطل ماحص الجديدة.

٢٠,٠٠٠ نسمة.  سكانها عدد يبلغ البلقاء, جبال
وهو  البحر ســـطح ٨٠٠ مترا.عن على تلة مرتفعة تقع

و البلقاء وجبـــال فلســـطين أراضي على مطل موقـــع مميز
يمكن صاف يوم في الغروب وقت في و الميت البحـــر
المجردة. بالعين منها القدس مدينة أسوار مشاهدة
العذبة الماء بعيون وتمتاز ببساتينها، ماحص تشتهر
الينابيع  هذه أهم ولعل ٢٧٠ عينـــًا. التـــي يجاوز عددها الـ
وهي وشـــتاًء ال ينقطع ماؤها صيفًا التي ماحص عين نبـــع

بساتينها. المتدفق تروي كالسيل
علـــى نبع مركـــزا كانـــت ماحـــص
القادمة البضائع " لتمحيص " ماحـــص
عبـــر آســـيا مـــن الهنـــد جنـــوب ســـرق

عبر أوروبا ومـــن الجزيرة العربية
األبيض للبحر الشـــرقية السواحل
إلى ومصـــر لفلســـطين المتوســـط
وادي طريـــق أريحـــا عّمـــان، عن

الرومان. زمن في شعيب
حدودية نقطـــه أيضًا و كانـــت
زمن بيرا اليهودية بين فيالدلفيا و
جدارا أراضي حدود بيـــن الرومان
زمن البيزنطيين. فيالدلفيا في و

ماحـــص توجـــد فـــي منطقـــة
التي المنحوتة الكهوف من العديد
في  وجد كما عـــام ٤ أالف حوالي إلـــى تاريخها يعـــود

السنين. آلالف تعود فخاريات ماحص
ماحص عربيًا كلمة البعض فيرجع التســـمية اما اصل

داحص. من مشتقة رمز وهي فاحص إلى
المصري األفريقي منظور بـــن مكرم محمد بن يقول
حديث وفي األرض إثارة "والدحص العرب كتابه لسان في
أي يفحص  بعقبيـــه إســـماعيلQ فجعل يدحـــص األرض

التراب". ويحرك ويبحث
ماحص في Qالخضر مقام

بعد (٥) الخضرQ, وعلى مقـــام يقع في ماحص
بال نوافذ غرفة عـــن عبارة وهو ماحص كم غـــرب

خضراء،  راية صغيرة وعليهـــا فوقها قبـــة خضراء
اســـمنتية صبة الشـــمال وتعلوه يتجه نحو حديدي لها باب
خمســـة بطول مربع وســـطها عمـــود من قبابيـــة، يخـــرج
البناء داخل وفي متر، نصف وبارتفاع سنتيمترا وسبعين
الخلع بعض عليـــه قبر ٤×٤م، يوجد بســـعة الـــذي يأتـــي
كانـــوا يهابونه ألنهم للناس، وكان مفتوحـــًا الخضـــراء،
منهـــم والنصارى المســـلمون به ويعظمونـــه، ويتبركـــون
 Qالخضر النبـــي مقام يجـــدر ذكـــره أن والـــدروز، مما
وادي على تطل التي الميـــدان منطقة في يقع فـــي ماحص

.Qشعيب
المقــــام حوالي٢٥  ويبعد

عمان. من كم
(العشــــائر كتاب جاء في
(ص/١٣٨ـ  الــــدار  األردنيــــة)
أحمــــد للدكتــــور  ( العربيــــة 
يقــــول حســــين ) : العويــــدي 
طفولتي فــــي أذكر : الشــــياب
هــــالًال أشــــاهد كنــــت أننــــي 

مع هذا العمود ، خماســــية تعلوان ونجمة
األخضر. شرائح القماش بعض وجود

، وربع دونم حوالي علــــى يقع المقام
من اثنتــــان منهما ، شــــجرات وفيه ثالث
، علــــى األلف عام عمرها البلــــوط يزيــــد
وعمرًا، هي أصغر حجمًا شجرة وهنالك
أيضًا اشجار وهناك الســــنديان وهي من

االخضر. الخضر
الســــور ســــور وأن لهذا لمقام الخضر
بناء نصــــارى الفحيص حاول قصــــة حيث
المســــلمون، فاحتج هناك، كنيســــة
إبقاء إلــــى الطرفان وأخيــــرًا توصــــل
يحيط وبناء ســــور هي ، كما األمــــور
ماحص تدفــــع بلدية بحيث بــــاألرض
المســــلمين عن نيابة نصف التكاليف
النصف كلفة تدفع الفحيص وبلدية ،
فرز وتم النصارى، عن نيابــــة اآلخر
عام النحو هــــذا على أرض الخضــــر

. ١٩٤٢م)
الجربان أبو ماء عين من وتتفرع
العليا الجربــــان أبــــو قناتــــان األولــــى
كما الســــفلي والثانيــــة أبــــو الجربــــان
( ماء ( قناتــــا ماحــــص تتفــــرع عيــــن
أما الطريم ، والثانيــــة األولى الشــــمالية
وادي األزرق مــــن فتتفرع النعيم عيــــن أم

النحاســــية ماء وادي شــــعيب قناة عين من بينما تتفرع
. األزرق وادي نحو تتجه وأخرى

والخبر الذكر الخضرQ في
قصة  في الكريم الخضرQ في القــــرآن ورد ذكــــر
من  جاء فيما كذلك الصالح, العبد موســــىQ باســــم

.Kاالطهار بيته وآل Nالنبي االكرم أخبار عن
باالمام االعتقــــاد حقيقــــة كتــــاب جاء فــــي حقيقة

ص٢٤١: يعقوب حسين المنتظرQ ألحمد المهدي
يا  قال: اهللاQ انه عبــــد أبي عن بصيــــر وروى أبــــو
السهلة  مسجد القائمQ في نزول أرى كأني محّمد أبا
فداك، قال: جعلت منزله يكون قلــــت: وعياله، بأهله
وكان منــــزل إبراهيم إدريــــس، منزل نعــــم، كان فيــــه
فيه، صلى نبيًا إّال وقد بعث اهللا ومــــا الرحمان، خليل
فسطاط كالمقيم في فيه والمقيم مسكن الخضر وفيه
وقلبه إّال مؤمنــــة مؤمــــن وال اهللاN، وما مــــن رســــول

وما نبــــي، كل صــــورة فيها صخرة يحــــن إليــــه، وفيــــه
صرفه اهللا إّال صادقــــة بنية اهللا فدعــــا أحد صلــــى فيه
اهللا أجاره إّال اســــتجاره أحد من حاجته، وما بقضــــاء

يخاف. مما
اثبات الحجة الغائب فــــي الناصب الزام وجــــاء في

ج١, ص٢٥٨: الحائري, اليزدي علي للشيخ
بن  ألحمد Qالعســــكري علــــّي وقال الحســــن بــــن
فقال الخلف بعــــده، عــــن ليســــأله إســــحاق، وقد أتاه
القرنين. ذي مثل ومثلــــه الخضر، مثل <مثله مبتدئــــًا:
يموت ال حي فهــــو الحياة، إن الخضر شــــرب من مــــاء
وإنه ليحضر الموســــم كل ســــنة، الصور في حّتى ينفخ
المؤمنين وســــيؤنس دعاء على فيؤمــــن ويقــــف بعرفة،
وحدته. فله به غيبته، ويصل قائمنا في وحشــــة اهللا به

األبصار>. عن الغيبة مع الدنيا في البقاء

من شـــوكية معمرة شـــجرة العوســـج أو الغرقد
الرمليـــة األرض فـــي تبنـــت الباذنجانيـــة العائلـــة 
يصل مترين وقد إلى واحد متر والصخرية ارتفاعها
ويتجدد  األوقات في جميع مورقـــة وهي ٥ أمتار إلى
وزهرتها تكون مارس وأبريل، شهري نموها مابين
أبيـــض وبها فاتح أو بلـــون بنفســـجي بوقية الشـــكل
برتقالي بلون الشـــكل كروية وثمرتها بتالت. خمـــس
الحمص، حبة مـــن قليًال أصغر وتكـــون أو أحمر،
الطماطم. طعم ثمارها وهي حامضة وتشـــبه وتؤكل
منهـــا البدو يتشـــاَءم وهـــي مـــن الشـــجيرات التـــي
معتلة كانت واإلبل إذا يســـكنها، الجن أن ويزعمون
الربيع وفي عليها. لتتغذى بعيدة مسافات من تأتيها
الصغيرة الجارحة الطيور وتستخدمها الطيور تؤمها

على شوكها. فرائسها كالصرد بغرز
فعالة على مواد يحتوي النبـــات_ هذا انه _أي
مـــواد الكوليـــن التروبيـــن كثيـــرة منهـــا ( قلويـــدات
والمنافع المـــواد من وغيرها ســـترويالت تانينيـــة,
للبول, ومـــدر لالمســـاك, عـــالج الطبيـــة : وانـــه
عالج في وله القولـــون لعالج جيد مفعول ذو ثمـــاره

عديدة. منافع الصفراء
الشـــوك شـــجر نوع من النوويG: الغرقد قال
والعوسج :Gالقرطبي وقال . المقدس ببيت معروف

. الغرقد يقال له عظم ذا
(بقيـــع بــــ البقيـــع ارض امـــا مناســـبة تســـمية
ارض بـــأن عن ذلك التاريـــخ الغرقـــد), فيتحـــدث
شـــجر فيها مواتًا أرضًا األمر بداية البقيع كانت في
بالبقيع مظعون دفن بـــن عثمان توفي فلما الغرقـــد.
بغرقد لهـــذا الغرقـــد عالقـــة فـــال وقطـــع الغرقـــد.

اليهود.
الشريف: الحديث في الغرقد

قال: Nإن رسول اهللا
المسلمون يقاتل حتى الساعة تقوم ال ))
يختبئ حتــــى المســــلمون فيقتلهم    اليهــــود
الحجر فيقــــول والشــــجر الحجر اليهــــودي وراء
يهودي هــــذا اهللا عبد مســــلم يــــا أو الشــــجر يا

من شجر فانه إال الغرقد فاقتله فتعال خلفي
اليهود)).

من زراعة الغرقد اليوم سبب تكثير اليهود فان
يعرفون ألنهم فلســـطين من المحتلـــة فـــي المناطق
والشجر, الحجر خلف النهاية في سيختبئون انهم

في حرب الحجر والشـــجر وبـــأن
عبد ويقول: يا مجدليون سينطق
ورائي هـــذا يهودي مســـلم اهللا يا

الغرقد... إال فاقتله, فتعال
التـــي وهـــذه الشـــجرة هـــي
اليهود يستخدمها
احتفاالتهـــم فـــي 
باالنوار ويزينونها
حولهـــا ويـــدورون

ويغنون.
اكثـــار ومـــا 
اليهـــود من زراعة
ادل إال الغرقـــد
على ايمانهم دليل
الرســـول بصـــدق
بن محمد االميـــن
,Nاهللا عبـــد
إال بذلك وعلمهـــم

انهم....!!!

عن واالنثروبولوجي اآلثـــار علماء يتحدث
األمم، مختلف عند عبادية لرموز دائم وجود
أو الدين، فصل يصعب بحيـــث القدم، ومنذ
مسيرة عن تعبر عن العبادات التي األســـاليب

البشرية.
إلـــى االنســـان  ركـــون بمعنـــى فالتديـــن 
من جهـــة وتعلقًا فكرًا مـــا, نوع من االعتقـــاد
مع اإلنســـان أخرى، يتناغم من جهة عاطفيًا
فطر عليها، التي وفطرته نفسيته ويتوافق مع
دين ما، إلى محتاج غير انســـان هناك فليس
الناس آمـــال أغلـــب وإن ومعتقـــدات معينـــة,
حسب وراء الطبيعة عالم ما تنبع من وميولهم

تعبير وليم جيمس.
االنســـانية االدبيـــات بمطالعـــة انـــه 
نرى المســـيرة البشـــرية, ومتابعة القديمة,
الرمز بخصـــوص البشـــرية تراكم التصورات
قداســـة فيها برتبة المقـــدس, الـــذي يتمتـــع
وان بهـــا, ايماني بدافـــع االمـــة تدافـــع عنهـــا
في حياة يؤدي الخصائص بهذه شخصًا يتمتع
في بالغًا يترك اثرًا والمجتمعـــات دورًا الناس

الوجدان الجمعي.
(اإلمام) الرمـــز الشـــخص, وعـــادة فإن
قد حياته في يكون الخصال بهـــذه يتمتع الذي
وبناء البشـــرية النفس بتربيـــة قـــام باالعتناء

االنسان.
االمـــام والقائد به الذي يقـــوم ان الـــدور
انساني شامل، دور الناس هو حياة والمثل في
بين فيما مســـتمرة دائمة جدلية ولهذا الـــدور
فهي واملها، تعلقهـــا وبين النفس البشـــرية،
راغبة غيـــر الســـعادة نحـــو بطبيعتهـــا ميالـــة
هدف عن محالـــة بالشـــقاء، وهـــي باحثـــة ال

هذا الهدف. عن مرشد إلى وباحثة أيضا
أدبيـــات فـــي نجدهـــا وان هـــذه النقطـــة
تعبر التي أدبياته عصوره، أقدم منذ اإلنسان
الهدف والواقـــع ان وتأمالتـــه، عن مشـــاعره
بمرشـــد حظي فإن بالمثل، متعلق اإلنســـاني
بالضيق شعر لم يعثر عليه وإن لذة, تحســـس

والخواء.
(ملحمة مـــن الفقـــرة هـــذه ولننظـــر إلـــى
مابين البشـــر تصورات تجمع التي كلكامـــش)
في الميالد قبـــل الثاني الرابـــع واأللف االلف

المقطع هو:- وهذا النهرين، بالد مابين
بذكره يا شـــيء، فّغني رأى كل (هو الذي
وافاد جميع األشياء، الذي عرف بالدي،وهو
شـــيء، بكل العارف الحكيم من عبرها..وهو
عـــن الخبايا لقـــد أبصـــر األســـرار، وكشـــف

الطوفان). ما قبل وجاء بأنباء المكشوفة
تطلع حقيقـــة عن وهـــذا المقطع يكشـــف
يتمتع بهذه فالذي اإلمام, عن وبحثها النفس

الناس ويستضيئون به يتعلق هو الذي القدرات
خطاه. بإتباع مطمئنين ويسيرون معارفه بنور
أئمتها إلى البشــــرية تنظر هكذا اذن
األرض يرث اهللا وحتى منذ أقدم العصور

عليها. ومن
القائد فـــي ال ترى فـــي أعماقها فالنـــاس
جانبًا أو محـــددًا اجتماعيـــا أنه يمـــأل جانبـــًا
يمكن الجوانب فهـــذه أو سياســـيًا، اقتصاديا
لهذه أفذاذ،لكن ليس أشخاص تتوافر في أن

قدسية. من الجوانب
تطور من لكل مرحلة ننســـى أن ال أن يجب
مفكر لكل وان بهـــا، خاصة مفاهيم اإلنســـان
ترتكز التـــي مفاهيمها فكريـــة ولـــكل مدرســـة
عبـــر طياته يكشـــف لنا عليهـــا، األمـــر الذي
كل واحد لدى اإلنســـان علم في المختار الرأي

والمذاهب. الفالسفة من
الكونية األســـاليب والـــرؤى لقـــد تعـــددت
صفاته اإلنســـان وبيان معرفة في والنظريـــات
عند الذاتي والدافـــع الميـــل وان الوجوديـــة,
يجره الـــذي هو الكمال نحو تحقيـــق االنســـان
والمثالي النموذجي اإلنسان على اإلطالع الى
في الرغبة ن ا والحقيقة الكامل), (اإلنســـان
التي هي والرذيلـــة النقص ورفـــع نيـــل الكمال
النموذج عن للبحث أعماقه من اإلنسان تدعو

المطلوب.
األديــــان كل فــــي مــــن هنــــا، نلمــــس
اإلنسان لوجود (الفلسفات) آثارًا والثقافات
كونفوشــــيوس، بوذا، بوغا، منها: الكامل،
نيتشه, أفالطون، أبيكو، أرسطو، زرداشت،
المتصوفــــة، العرفــــاء، ســــارتر، ماركــــس، 
أو تحــــدث ممــــن (وغيرهــــم الفالســــفة، 

الكامل). اإلنسان لنظرية تطرقوا
لخصائص تشـــخيصه في ويرى (ماســـلو)
رؤية الكـــون يرى مـــن أنه اإلنســـان الكامـــل،
يتقبـــل وانـــه وجوديـــة)، (معرفـــة وجوديـــة 
والتفاني, بااليثار يتمتع بســـيطًا, اآلخرين,
في أســـلوبه المميز إنســـانية,له يحمـــل روحًا
والوســـيلة, الغايـــة بيـــن المعايشـــة, يفصـــل
والبشاشـــة الطبع بليونـــة يتصف لـــه حكمـــة,

االلتزام. اي واآلداب، والتمسك بالقوانين
صدر عند الكامل اإلنســـان خصائص اما
عز البـــاري مع األنـــس المتألهيـــنH، فهـــي:
الرأفة والنوافل، بالفرائـــض االلتزام وجل،
العلوم و بالحقائـــق االلهية العلم اهللا، بخلـــق
التهجد، المـــوت، تذكر الزهد، الربانيـــة,
السلطة ومال حب عن التخلي االلهي، العشق

الدنيا...
وصـــدر ماســـلو عنـــد الرؤيتيـــن وفـــي 
والميزات الخصائص قـــرب نرى المتألهين،

وهي الكامل. اإلنسان أو عن القائد بعضها من
كيفما اإلنسان يتوق إنسانية رؤى الحالتين في
في يراها أن فلســـفته وكانـــت كان كان، وأيـــًا
وأدنى للســـمو أقرب يكون وان يقوده، انســـان

للكمال.
يكون أن بوجوب الشـــيعة اإلمامية ويعتقد
لتتحقق معصومًا (االمام) الكامل اإلنسان هذا
الحدود,... وإقامة الفساد دفع في الفائدة به
نحتاج إلى فإننا غير ذلـــك، اإلمـــام وإذا كان
نهاية. التسلسل فال فيلزم آخر، وهكذا إمام

حفظ الشـــريعة في مســـألة واالمر كذلك
والكذب. الخطأ عن وإبعادها

كان فـــإن له، اإلنقيـــاد أمـــا فـــي مســـألة
أمره المعصية، لزم حقـــه في جاز قد اإلمـــام
على المترتب الفـــرض فيفـــوت بالمعـــروف...

انقياد. امامته,فال
في يجعلـــه المعاصـــي، وجـــواز ارتكابـــه
فال المخاطـــر، إلـــى فيؤدي مرتبـــة أدنـــى،

لطاعته. موجب
اإلسالمية والمذاهب الفرق كل اتفقت وقد

اإلمامة. على وجوب من المسلمين القلة عدا
:Nاهللا رســـول الخصوص قال هذا وفي
ميتة مات زمانـــه إمام ولـــم يعرف ( مـــن مات

جاهلية).
اطاعة وجوب القرآن قبل هـــذا وقـــد حدد
َوَأِطيُعوْا اهللاَّ (َأِطيُعـــوْا صفاتـــه: وذكر اإلمـــام

ِمنُكْم). اَألْمِر َوُأْوِلي الرَُّسوَل
اْبَتَلى وجل: (َوِإِذ يقول عز أخرى وفي آيـــة
َجاِعُلَك إِنِّي َقاَل َفَأَتمَُّهنَّ َربُُّه ِبَكلَِماٍت إِْبَراِهيـــَم
َيَناُل َال َقـــاَل َوِمـــن ُذرِّيَِّتي لِلنَّـــاِس ِإَماًمـــا َقـــاَل

اِلِميَن). الظَّ َعْهِدي
يقول مـــن كتابـــه المجيد آخر وفـــي مكان
َنْفَسُه) َظَلَم ِ َفَقْد اهللاَّ ُحُدوَد َيَتَعدَّ (َوَمن تعالى:
الفلسفات وتعددت الرؤى اختلفت وان انه
تبقى فإنها البشـــر... بني من عنـــد المفكرين
المصلح، يعنـــي بأنـــه اإلمـــام النظـــرة إلـــى
علـــى القامـــة الحيـــاة والمثـــال, والمقصـــود
ناحية ووجهة, كل في الحقوق التوازن واعطاء
أم بين الجماعـــات و بين األفـــراد اكان ذلـــك

والمادية. المعنوية الحياة جوانب
المنزه وهو الكامل، هو اإلنســـان فاإلمام
الحائز في األرض, وهو فـــي اهللا وهـــو خليفة
وهو والمعرفة، العلم درجات ألرفع كل عصـــر
األخالقية الفضيلة درجات أرفـــع على الحائز
المصالـــح جميـــع والعلميـــة، والمطلـــع علـــى
لبنـــي الســـعادة  لتوفيـــر الالزمـــة واألســـرار 

البشر.

وغيرهم المتدينون يفهمها البشر بين مشتركة لغة
الكامل: االنسان اليهودالغرقدفلسفة شجرة

Qالخضر والدروزمقام والنصارى المسلمون يعّظمه
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مذهب أهل البيت
سيؤول  حتمية  حالة

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

الفكـــر  ابرزهـــا مـــن  الســـباب كثيـــرة،
المشـــاكل بعالج المفعمة واالطروحة الضخم
يمثل المحمدي المزمنة، فالديـــن البشـــرية
وإلى مبادئ السماء مع التواصل الحيوي حالة
الحجة اهللا األعظم ولي خالل يومنا هـــذا من

.Qالحسن بن
ســـنفرد المهدي)) ((صدى في ونحـــــــــن
خاصـــة صفحـــة الحتميـــة لهــــــــذه الظاهـــرة
انتشـــار عدد كل وفي اعمدتها خـــالل نتنـــاول
العالم بلدان أغلـــب في وعقيدة فكرًا التشـــيع
األرضية في تهيئة اهللا شـــاء ان يســـهم والذي
للظهـــور المبارك المالئـــم المناســـبة والجـــو

.Q والزمان العصر لصاحــــــــب
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بها يقتدى أن تستحق ُعمان شيعة
جعفرافيًا: ُعمان

وخليج على بحر العرب عمان تقع
الجنوبية الشرقية في الزاوية عمان،
في ســـلطنة وهـــي لجزيـــرة العـــرب,

السياسية. الجهة من الحكم نظام
الديموغرافـــي/ الوضـــع

الديني لعمان:
اكثـــر الُعمانـــي المجتمـــع  يعـــد 
لغويـــًا تنوعـــا العربيـــة المجتمعـــات 
يوجد وال وإثنّيًا.....ودينيـــا مذهبيـــا،
إثنية.... كل اتبـــاع نســـبة اجمـــاع على
يعتقد عمان، فبينمـــا فـــي او مذهـــب
يشّكلون األباضيّين اّن نحو واسع على
(جون يشير السكان، نصف من اكثر
الباحثيـــن ابـــرز احـــد بيترســـون)، 
في الُعمانية، الشـــؤون في الغربييـــن
(ميدل دوريـــة في نشـــره بحثـــه الذي
،(٢٠٠٤ (شـــتاء جورنـــال) ايســـت 
ُعمان" في المتنـــوع "المجتمع بعنـــوان
والُعمانيون هم يؤّلفون الشـــيعة إلى أّن

بعد معـــًا أقلية مـــن الهنـــدوس
االباضـــي المذهـــب أصحـــاب 

السنة. واهل
في الشـــيعي الوجـــود 

ُعمان:
المصـــادر بعـــض تقـــدر 
االماميـــة الشـــيعة عـــدد اتبـــاع
حســـب ٢٠١) الٍف (١٠٠ــ بنحو
اجمالي من المصـــادر اختالف
يبلـــغ الـــذي الســـكان،  عـــدد 
نســـمة،  ٣٣٠ الـــف و مليونيـــن
٨٠٠ مواطـــن  و مليـــون منهـــم
عـــام احصـــاء ُعمانـــي (حســـب

.(٢٠٠٣

الشـــيعي االمامي والوجـــود
ذو ُعمان، عشـــري) في (االثنا
يحظ لم انـــه اال طويل, تاريـــخ
واهمـــل المؤرخيـــن, باهتمـــام
ويجب البلد هـــذا في تاريخهـــم
العمانيين الشيعة ان االعتراف
فـــي يندمجـــوا ان اســـتطاعوا
ألن وذلك العمانـــي، المجتمـــع
يميـــل الـــى المجتمـــع الُعمانـــي
والتســـامح عامـــة، التســـامح
خاصـــة، والمذهبـــي الدينـــي 
تحترم عام بشكل هناك والدولة
الشـــعائر ممارســـة مبدأ حرية
المجتمـــع ويتمتـــع الدينيـــة،
من تمكنُه بحرية بُعمان الشيعي
الديني.. تمايزه على المحافظة
مساجدهم الُعمانيين فللشـــيعة

خاصة وادارة الخيريـــة ومؤسســـاتهم
الجعفرية. باألوقات

للشـــيعة الجغرافي التوزيع
: ُعمان خارطة على

إلى فـــي عمـــان ينقســـم الشـــيعة
تناولها يمكـــن ثالث جماعـــات كبيرة

كاالتي:
اللواتية: الشيعة -١    

بتعدادها  الجماعة هـــذه     تتســـم
طبقـــات أثـــرى مـــن الكبيـــر، وهـــم
من كثيًرا ويتولون العماني، المجتمع
كبار أن كمـــا الحكوميـــة، المناصـــب
أيًضـــا، وهناك التجـــار مـــن اللواتية
ونســـبهم حول أصلهم عديدة روايات
نزحوا عمانيـــون أنهم فيرى البعـــض
سائر مع صدامهم إثر على الهند إلى
فترة أقاموا أن وبعد األخرى المذاهب
مرة عمان إلى عادوا الهند في طويلـــة
أن آخـــر، يـــرى فريق ثانيـــة، بينمـــا
إلى جـــاءوا قد الجماعة أجـــداد هـــذه

في وســـكنوا الهند من تجارًا مســـقط
أصل البعض ويرجـــع هـــذه المدينـــة.
هجرة إلى عمـــان في اللواتية ونســـب
سائر مع بالهند آباد حيدر من الشيعة
الشيعة هؤالء كون وقد اآلخرين الهنود
بهم, خاًصـــا مجتمًعـــا فيمـــا بينهـــم

مطرح. قلعة في منطقة وأنشأوا
كانوا ملمين الخوجيين ألن ونظًرا
التجـــارة ومبـــادئ باللغـــة االنكليزيـــة
ســـريًعا تقدًما أحـــرزوا فقد الحديثـــة
أســـواق من مهم جزء على وســـيطروا
شق عدد أيًضا كذلك مســـقط وعمان.
في لتولـــي أعمال إدارية طريقه منهم

السلطنة. بالط
المالي الوضـــع ومن الواضـــح أن
هو الجماعـــة هـــذه بـــه الـــذي تتميـــز
ونتيجة اإلمكانية، هذه لها هيأ الـــذي
للعتبات الهند وزيارتهم على لترددهم
فقد وإيـــران، في العـــراق المقدســـة
قضايا على ووقفوا مداركهم اتســـعت
وتكونت الراهنـــة، واألوضاع العالـــم

فاعلة. مثقفة طبقة منهم
البحرينيون: الشيعة -٢    

تعرض الكثير  التاريخ على مدى  
الســـالطين وجور لظلم مـــن المناطق
العباسيين، الخلفاء وخاصة والحكام
اضطرار الشـــيعة إلى الذي أدى األمر
من الهجرة إلـــى الخليج فـــي منطقـــة
المناطـــق إلـــى الشـــمالية المناطـــق 

منه. الجنوبية
فـــي  الهجـــرة هـــذه     وقـــد تمـــت
واإلحساء البحرين مناطق من الغالب
والبصـــرة، وخوزســـتان والقطيـــف
مناطـــق بعيدة فـــي وانتشـــر الشـــيعة
أن المؤكد ومـــن عـــن ظلم الحـــكام،
المناطق فطنوا إلى اختيار قد الشيعة
أيدي إليهم تصـــل بحيث ال الســـاحلية
الوقت فـــي ويســـتطعيون الظالميـــن،
طريق عن شئون حياتهم تدبير نفســـه
األســـماك وصيـــد التجـــارة البحريـــة

والزراعة.
استوعبت التي أهم األماكن ومن
المهاجرين هـــؤالء مـــن عـــدًدا كبيًرا
وســـواحل واإلمـــارات ســـواحل قطـــر
الباطنةفيعمان،ومعأنالبحرينّيين

في الشـــيعية الجماعات يمثلـــون أقـــل
تجارتهم لشهرة نظًرا ولكنهم عمان،
مثـــل طيبـــة فانهـــم يتمتعـــون بمكانـــة
كتاب في جـــاء وقد الشـــيعة اللواتيـــة.
ســـفير لعمان أول أن عمان"، "تاريـــخ
الشيعة من كان المتحدة الواليات في

البحرينيين.
العجم: الشيعة -٣    

ترجع  الشيعة من مجموعة وهم  
ومن إيرانيـــة. جذورهـــم إلـــى أصـــول
الســـواحل اإليرانية قـــرب أن المؤكـــد
المتبادلة الهجرة ســـهل قد والعمانية
الذيـــن والعجـــم البلديـــن. كال  إلـــى 
وســـواحل منطقة عمان يعيشـــون فـــي
أهـــل حضارة هـــم الخليـــج الجنوبيـــة
عدة، ومعظم هؤالء الشيعة وثقافات
وبندر اللور مناطق مـــن هم في عمان
البلوش، من منطقة وبعضهم عباس
مسقط مناطق في عمان في ويعيشون
وضواحيها، ومطرح البالد، عاصمة

منهم وقليل الباطنـــة، وفـــي مناطـــق
مســـندم, ومدينـــة صور يعيـــش فـــي
الخاصة مساجدهم ولهم الســـاحلية.
أوقافهم وإدارة خيرية ومؤسسات بهم
أحد اآلن أصبحـــوا الجعفريـــة، وقـــد
ومنهم عمـــان في الشـــيعة أهم قبائل
الحكومية. المناصب يتولون مسؤولون
في الشـــيعة معالـــم نشـــاط

ُعمان:
عمان في الشـــيعة أن القول يمكن
في المشـــاركة على مثقفون حريصون
هنـــاك عدد المجتمع, كافـــة شـــئون
ســـافر منهم الشـــباب من ال بـــأس به
وبريطانيـــا المتحـــدة إلـــى الواليـــات
الســـتكمال األوروبية الدول من وكثير
الُعمانيون الشيعة يمارس دراستهم,
ولهم مســـجد الدينيـــة، نشـــاطاتهم
الرســـول باسم،"مســـجد هنـــاك 
داخل ســـور يوجـــد األعظـــم" والـــذي
على والمطـــل مطـــرح، اللواتيـــه فـــي
الرئيـــس المســـجد الســـاحل، ويعـــد
كل للشـــيعة في عمـــان، وتســـتخدمه
الجماعات الشيعية ويستقبل الخطباء
األخرى, الدول من الشـــيعة والعلماء
مفتوحة عمان في الشيعة مساجد وأن

هناك. المذاهب لكل
لشـــيعة االقتصادي الوضع

ُعمان:
عدد الشيعة  قلة من على الرغم  
رأس على يأتـــون إال أنهم فـــي عمـــان
البالد، هـــذه في االقتصادي الهـــرم
صناعية مشروعات يمتلك منهم فكثير
كبيرة، ويساهم واقتصادية وتجارية 
المشـــروعات مـــن كثير الشـــيعة فـــي
وزير اختيار العمالقة، ويعد القومية
الشـــيعة بين من والصناعـــة التجـــارة
اقتصاد على أهميـــة دورهم في دليًال

البالد.
القـــوى  إحـــدى     ويعـــد الشـــيعة
المجتمـــع فـــي والمؤثـــرة الفاعلـــة 
المجتمـــع زعمـــاء العمانـــي، ويتمتـــع
ســـوق العمل في كبير الشـــيعي بنفـــوذ
وفـــاة وبعـــد واالقتصـــاد والصناعـــة.
من الحرية نوع ظهر ســـعيد السلطان
إلـــى مســـموًحا المحـــدودة، وأصبـــح

بالتطورات بأن يحتك للشـــعب حد ما
الســـاحة الدولية. علـــى التـــي طـــرأت
بنيـــة تحتية تمتلك وأصبحـــت عمـــان

حديثة.
عمانية سياسية شخصيات

شيعية:
سياسي وجود عمان في للشيعة ان
الشـــخصيات ومـــن واســـع ملحـــوظ,

الشيعية: العمانية
من وهـــو * احمـــد بـــن مكـــي،
للخدمة وزيرًا وعمل البحارنة الشيعة
للماليـــة، وشـــغل المدنيـــة، ووزيـــرًا
الوطنـــي االقتصـــاد وزيـــر منصـــب 
لدى الواليات لعمـــان ســـفير وكان اول
ايضـــًا وعمـــل المتحـــدة األمريكيـــة،

لدى فرنسا. لبالده سفيرًا
ســـلطان:  على بن بن * مقبـــول
وزير منصـــب وشـــغل مـــن اللواتيـــة،

والصناعة. التجارة
حيـــدر محمـــد بنـــت  لجينـــة   *
الشـــورى في مجلس العضو درويـــش:
اختارهـــا والتـــي عـــن واليـــة مســـقط
٢٠٠٦ ضمن  عـــام فوربس" مجلـــس"
في  أكثر تأثيرًا ١٠٠ امرأة قائمة اكثر

العالم.
اليوســـف: موســـى * محمـــد بن
.١٩٩٤ التنمية عام لشؤون وزير دولة

األميـــر: عبـــد * راجحـــة بنـــت
منصب في عمانية عينـــت أول امـــرأة
فـــي التخطيـــط لشـــؤون وكيـــل وزارة
وزير منصب وشغلت التنمية، مجلس

السياحة.
اللواتي: محســـن بنت * خديجة
وهي سفير، منصب شغلت امرأة أول

هولندا. لدى بالدها سفيرة
أن القـــول  يمكـــن الختـــام وفـــي 
حريصون مثقفـــون عمان في الشـــيعة
المجتمع شـــؤون فـــي على المشـــاركة
وقد احـــرزوا تقدمًا كافـــة, العمانـــي
ســـوق ســـريعًا وأخـــذوا مكانهـــم فـــي
العمانيـــة, السياســـة التجـــارة وفـــي
وتســـود طيبة بمكانة وانهـــم يتمتعـــون
بينهم وبين باقي واإلخاء الـــود عالقة
بها يقتـــدى أقلية العمانييـــن, إنهـــم

حقًا.

بحرية بُعمان الشيعي  اِّـجتمع  يتمتع 
تمايزه الديني.. على اِّـحافظة من تمكنُه

سعد محمد االستاذ تحقيق:

٥ التمهيد المهدوي



مثــــــــــــــــــــــل و
أخرجـــوه مـــا 
تفســـير فـــي 
تعالـــى: قولـــه
َوَعِمُلوا آَمُنوا "الَِّذيَن
ُهْم ُأْوَلئِـــَك اِلَحـــاِت الصَّ

." اْلَبِريَِّة َخْيُر
عبـــاس، عـــن ابـــن
قال:  النبيN أنـــه عـــن
أنـــت "تأتـــي   :Qلعلـــي
القيامـــة وشـــيعتك يـــوم
مرضييـــن، راضيـــــــــن 
غضابا أعـــداؤك ويأتـــي

." مقمحين
ورد مـــا ومثــــــــــــــل
أنه  عـــن النبـــيN فـــي
الفائزون هم وشـــيعته،

القيامة. يوم
في أخرجه ما ومثل
عن العمال كنـــز منتخب
اهللا رضـــوان ســـلمة ام 
مع "علي قال: انه عليهـــا
مـــع والقـــرآن القـــرآن،
لن يفترقـــا حتى علـــي،

علي الحوض". يردا
أيضًا ومـــا أخرجـــه
انه عنـــه فـــي المنتخـــب
يحيا "مـــن أحب أن قال:
موتى، ويمـــوت حياتـــي
الخلد التي ويســـكن جنة
ربي فـــان ربي، وعدنـــي
قضبانها غرس وجل عز
لم فإنه طالـــب، أبـــي بـــن بيـــده، فليتـــول علـــي

ضاللة". في يدخلكم ولم هدى، من يخرجكم
عن الصحابة فضائـــل واخـــرج أبو نعيـــم في
منده, وابن شـــاهين, وابن والبارودي, مطيـــر
عن أرقم بـــن زيـــد مطرف,عن عـــن زيـــاد بـــن
حياتي،  يحيا أن أحـــب "من قال: النبيN انـــه
ربي وعدني التي الجنـــة يدخل و ميتتي، ويمـــوت
الخلد، فليتول بيده، وهي جنة قضبانها غرسة
من من بعـــده، فإنهم لن يخرجوكم وذريته عليا

ضاللة". باب في يدخلوكم ولن هدى، باب
كعب بن أيضًا عـــن ومـــا أخرجـــه ابـــو نعيـــم
أمتي  "تكـــون بين قال: النبـــيN انه عن عجـــرة
على وأصحابه هـــذا فيكـــون ، ُفرقـــة واختـــالف

."- عليا يعني - الحق
، كثيـــرة المضاميـــن بهـــذه  واألحاديـــث 

. جدا صعب وإحصاؤها
وذريته، ،Qعلـــي إلى االماميـــة وانتهـــاء
فـــي كتبهـــم مـــن ظاهـــر و انقطاعهـــم إليهـــم،

الفقه. في ومذاهبهم الحديث،
فيما  الســـنة مذاهـــب أهل  ٣ ـ وقـــد اتفقـــت
_أي النـــار من هـــو الســـبب للنجـــاة والخـــالص
الصالة الخمسة: باألركان واآلتيان الشهادتين_
الشـــيعة ووافقهم ، والجهاد ، والحـــج والـــزكاة
والية هـــذه األمور على وزادوا ، ذلـــك في جميع
متواترة  روايات بداللة Kالبيت من أهل األئمـــة
قد أخذوا فاالمامية حفاظ الفريقيـــن . أخرجها
عكس، وال الســـنة أهل عند هو مالك النجاة بما

غيرهم. الهالكة تكون أن فيجب
في  الســـنة وأهل الشـــيعة،  فقـــد اشـــتركت
والمعاد، والنبوة، التوحيد، من العقائد أصول
والصوم، الصالة، الفروع مثـــل وفي وغيرها،
بالمعروف، واالمر والجهاد، والزكاة، والحج،
أهل عن وامتازت وغيرهـــا، المنكر عن والنهـــي
كما نص النبيN في  اإلمامة . مسألة في السنة
أهل حديث أصح كتـــب المخرجة في األحاديـــث
الصحابة مـــن غيـــر واحد عن الســـنة،وأخرجه

وأنس. مسعود، وابن سمرة، بن كجابر
ونجاة علـــى صحتهـــا تشـــهد فهـــذه عقيـــدة

األحاديث. صحاح صاحبها
الشـــيعة هي كانـــت فالفرقـــة الناجيـــة، إن
الســـنة، يجب أهل من غيرهم كانت وإن فهي،
مع الشتراكها الناجية من أيضا الشـــيعة أن تكون
و في االسالمية، العقائد أصول في الســـنة أهل

العملية. الفروع
اختلفوا  رســـول اهللاN قـــد  ٤ ـ إن أصحاب
االتفاق يحصل منهـــم ولـــم كثيرة، فـــي مســـائل
منهم طائفة يعلم عصمة األمور، ولم جميع على
الرجوع في جواز الفريقان ولم يتفق بالخصوص،
علـــي وفاطمة منهـــم، غير إلى شـــخص معيـــن
بهداهم، فالمتمسكون ,Kوالحسين والحسن
قطعا والفالح النجاة أهل بحجزتهم، اآلخـــذون
من كائنا بغيرهم، المتمســـك بخالف واجماعا
مقطوع غير بغيرهـــم المتمســـك نجاة كان. فـــان

عليه. متفق وال به،
على دلـــت قـــد الصحيحـــة ٥ـ  وإن األخبـــار
ما مثل منهم، القليل الصحابـــة إال أكثر ارتـــداد
هريرة أبي عن كتاب الحوض، في البخاري رواه
فإذا  قائم أنا "بينمـــا قال: أن رســـول اهللاN انه
بيني مـــن رجل خـــرج عرفتهـــم زمـــرة حتـــى إذا
إلى قـــال: أين؟ فقلـــت: هلم! وبينهـــم، فقـــال:
ارتدوا شـــأنهم؟ قال: إنهم وما قلت: واهللا. النار
زمرة حتى إذا أدبارهم القهقري. ثم بعدك على

فقال: بيني وبينهم، من خرج رجل عرفتهم إذا
ما قلت واهللا. النـــار إلى قال: أيـــن؟ هلـــم! قلت:
أدبارهم على بعـــدك ارتدوا قال: إنهم شـــأنهم؟
همل إال مثل منهـــم يخلص أراه القهقري، فـــال

النعم".
الصحابة، من كثير ارتداد جمـــع واذا ثبـــت
ثبات يثبت لم مطلقـــا، وإن فال تكـــون متابعتهم
في لالنـــدراج ســـببا ارتـــداده المتبـــوع، وعـــدم
جميعهم بنجاة كمـــا أن الحكم الناجية، الفرقة

األحاديث. هذه لصريح مخالف
وفاطمـــة أن عليـــا علـــى  الفريقـــان واتفـــق 
ذر كأبـــي شـــيعتهم، و والحســـين، والحســـن 
الصحابة، من وغيرهم وعمار وسلمان والمقداد
ولم تمسك بهم، فمن المرتدين، يكونوا من لم
األمـــور الدينية، فـــي غيرهم إلـــى يعـــدل عنهم
الفرقة من يكون عملية، أم اعتقادية كانت سواء

الناجية.
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فـــي (وظهـــرت  ...
عظيمـــة؛ امرأة الســـماء آيـــة
تحت والقمر الشمس، البسة
من رأسها تاج قدميها، وعلى
وظهرت نجمـــًا... اثني عشـــر
تنين أخـــرى: آية في الســـماء
أمام التنين وقف ثم عظيم...
ليبتلع طفلها تلد، المرأة وهي
المرأة وولـــدت تلده، بعـــد أن
سيحكم الذي وهو ذكرًا، ابنًا
حديد، من بعصا كّلها األمـــم
اهللا حضرة إلـــى الطفل ورفع

عرشه). وإلى
بعودة يؤمنون والنصـــارى
لما مطابق عيســـىQ، وهـــو
عيســـى ظهور مـــن نؤمـــن بـــه
  Qظهـــور المهدي فـــي زمـــن
عودة ينتظرون والزرادشتيون

شاه). (بهرام
(اشيدر المجوس وينتظر

زرادشت. أعقاب أحد بابي)
ملكهم عودة األحبـــاش مســـيحّيو ويترّقب

(تيودور).
(فيشنو). بعودة الهنود ويعتقد

(بوذا). ظهور البوذيون وينتظر
(روذريق). ملكهم األسبان وينتظر

قدامـــى عنـــد المعتقـــد وقـــد وجـــد هـــذا
كتب من كما وجـــد في القديـــم المصرييـــن،

الصينيين.

تصريحات هنالـــك الراهن وفـــي العصـــر
والزعماء والمفكرين قبل العلمـــاء من عديدة
العظيـــم الـــذي المصلـــح تشـــير إلـــى إنتظـــار
نحو اإلنســـانية ويقود األمـــور بزمام ســـيأخذ
أقوال نستعرض والسعادة، وفيما يلي العدالة
في جاء كمـــا للمســـيح أو المنتظريـــن للمنقذ

تصريحاتهم:
"برترانـــد االنكليـــزي الفيلســـوف يقـــول 
في إنتظـــار مصلح يوّحد العالـــم راســـل": (إّن

واحد). وشعار واحد َعلم تحت العالم
هالسل": "جريس الكاتبة األمريكية وتقول
االنســـانية تاريخ كمســـيحيين ـ أّن ـ نؤمن (إّننا
(هرمجدون)، تدعـــى بمعركة ســـوف ينتهـــي

المسيح بعودة تتّوج المعركة ســـوف هذه وأّن
واألموات األحياء جميع بعودته سيحكم الذي

حّد سواء). على
الذي (الجيل لنـــدس" فيقـــول: أّمـــا "هال
الثانية  العودة يشهد ١٩٤٨ سوف عام منذ ولد

للمسيح).
في سيظهر تنتظر منقذًا لها، فالبشـــرية
المأســـاوي الواقع من لينقذهـــا آخر الزمـــان
االعتقاد أصل اختالف في وال تعيشـــه، الذي
المصداق، في إّنما االختالف المنقذ، بظهور
المســـيح، والمســـلمون أّنه فالنصارى يـــرون
الوقت نفس فـــي المهديQ، وهم أّنه يـــرون
مساندًا  يرونه ال ينكرون ظهور المســـيحQ بل
أشـــارت  كما له، لإلمـــام المهديQ بل تابعًا

سواء. حّد على والسّنة الشيعة روايات إليه
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راسل":تتمةانت "برتراند االنكليزي الفيلسوف يقول
العالم يوّحد مصلح إنتظار َّـ العالم (إّن

واحد). واحد وشعار َعلم تحت

احكامك اعــــط <١.اللهــــم
٢.يدين شعبكللملــــك الملك. البن وبارك

تحمل الجبال .٣ بالحــــق. بالعــــدل ومســــاكينك
لمساكين يقضي .٤ بالبر. واالكام للشعب سالما
الظالم. ويسحق البائسين بني الشــــعب.يخّلص
الى القمر قدام الشمس دامت ما يخشونك .٥
علــــى الجزاز مثل المطر ٦.  ينــــزل دور فــــدور.
في ٧.يشرق االرض. على الذارفة الغيوث ومثل
يضمحل ان الســــالم الى وكثرة الّصديق ايامــــه
ومن البحر البحر الى من ٨ . ويملك القمــــر.
اهل تجثو امامه االرض. ٩. اقاصي الى النهر
ملوك .١٠ التــــراب. يلحســــون البريــــة واعــــداؤه
شبا يرســــلون تقدمة.ملوك والجزائر ترشــــيش

ويسجد له كل الملوك. .١١ هدية. يقدمون وســــبأ
١٢. النــــه ينجــــي الفقيــــر كل االمــــم تتعبــــد لــــه.
يشفق .١٣ له. معين ال اذ المســــتغيث والمسكين
الفقراء. انفس ويخلص والبائس المسكين على
ويكرم ١٤. من الظلم والخطف يفدي انفســــهم

ذهب ويعيش ويعطيه من .١٥ عينيــــه. دمهم في
يباركه. اليــــوم كلــــه شــــبا.ويصّلي الجلــــه دائما
الجبال. االرض في رؤوس في بر حفنة ١٦.تكون
المدينة من ويزهرون ثمرتها لبنان مثل تتمايل
الى الدهر. يكون اسمه .١٧ عشب االرض. مثل

اســــمه. يمتد  الشــــمس  قــــدام 
امــــــــــــم كل  بــــه. ويتباركــــون
١٨. مبــــارك يطّوبونــــه. االرض
الصانع اسرائيل اله اهللا الرب
الى مجده ١٩. ومبارك اســــم وحــــده. العجائــــب
ثم من مجده.آمين كلها االرض ولتمتلئ الدهر

آمين>.
ايــــات تحدثنــــا المضمــــار هــــذا  وفــــي 
للمؤمنين االلهــــي الوعــــد عــــن الذكــــر الحكيم

الدين, وتمكين االرض باالســــتخالف فــــي كل
للعــــدل العالــــم وخضــــوع واســــتتباب  االمــــن,

وعال:- جل الظلم ,اذ يقول وانحسار
قوله الى ... ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن _ <َوَعَد اهللاَُّ

َشْيئًا...>. ِبي ُيْشِرُكوَن ال تعالى

.< ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى <ُيْظِهَرُه _
فتحدثنا والولويــــة النبويــــة امــــا االحاديث
اليوم هــــذا عــــن بيــــان باوضــــح عبــــارة وانصــــع
ســــتكون ايامه بان المعيــــاد الموعــــود وصاحب
وستنعم الساعات, خير وساعاته االيام, خير
عهده فــــي والبركــــة واليمــــن البشــــرية بالخيــــر

االخبار:- هذه من جملة ,واليك
وساكن االرض  السماء ساكن يرضى عنه _

.... صبته إال من قطرها شيئا السماء وال تدع
لم نعمة المهــــدي زمــــن _ تنعــــم امتــــي في

... ينعموا بمثلها قط
....يرســــل السماء عليهم المهدي _ يخرج

.. شيئا نباتها من تدخر االرض ,وال مدرارا
عــــدال فيمألهــــا وجــــورا ظلمــــا ملئــــت   _

وقسطا.
انت عشــــر ,اولهم اثنا بعدي _ االئمة من
تعالى اهللا يفتــــح الذي القائم ياعلــــي واخرهــــم

. ومغاربها االرض مشارق يديه على ذكره

Qتتحدث عن اإلمام المهدي السماء
تتمة

قضيـــة ان 
المنقذ المنتظر- المهـــدي
موجـــودة اجمـــع للعالـــم 
كلما البشـــر وتتطـــور عنـــد
بالحاجة البشـــرية احســـت
ومـــا المنقـــذ،  الـــى هـــذا
اال والرسل االنبياء سلســـلة
في الحاجـــة تحقيـــق لهـــذه

إلى التواقة االنســـان نفـــس
المشرق المســـتقبل رســـم 
الجنـــس، وهي لبني هـــذا
االحســـاس من تنبع حاجة
يخلص مـــن الفطـــري الـــى
والجور الظلـــم من العالـــم
العالمـــي الحلـــم   ويحقـــق 
مستقر انساني نظام ببناء
والخيـــر باألمـــن يرفـــل 

والسالم.
الظلم، البشر لكوارث تعرض بني كلما وانه
الحاكمين، بنـــي االنســـان،وجرائم واســـتغالل
حاجتهـــم كلمـــا ازدادت ومصائـــب الطامعيـــن..
المنقذ المخلـــص المصلح بهـــذا بـــل وتفكيرهـــم
اتون العالـــم كلمـــا واجـــه والمهـــدي المنتظـــر..و

والتهميش، ومســـته نار الحرمان والفقر البؤس
وازدادت االشـــراق صـــورة امامه كلما ارتســـمت

االنتظار. حالة وتعاظمت عنده
اختلفـــت وان ذلـــك فـــي وال يختلـــف البشـــر
فهـــي المعتقـــدات، تلـــك معتقداتهـــم ومصـــادر
االديان ومتبعي الســـماوية، االديان معتنقي عند
و(تيودور) عند البوذييـــن (بـــوذا) فهو الوضعيـــة

االحباش. عند
المسيحيين (مسيا)، عند اليهود فــ عند اما

محمـــد المســـلمين( وعنـــد قليـــط), (البـــار 
المهدي).

والمنقـــذ هـــي للمصلـــح فعقيـــدة االنتظـــار
قبل وهي كل المعتقـــدات عنـــد كل البشـــر...وفي
االســـالم...وخير قوة على دليل اإلســـالم...وهذا
النفس لحاجة وتمثيلـــه الدين اصالـــة دليـــل على
حرة لحياة اليه من التأســـيس تزع وما البشـــرية.
بني خلق عليها التي الفطرة مع كريمة..وما يتفق

االنسان.
عقيدة المســـلمين بين االتســـاق هذا لذلك جاء

االديان. اصحاب من غيرهم وعقائد
تاريخها خـــط فـــي البشـــرية لقـــد مـــرت علـــى
االمل والتأزم...افقدتها االختناق من حاالت الطويل

فيه.. هي مما بالتخلص
يكـــون فـــي ألن االجيـــال كل فتولـــدت - وعنـــد

ويزيل ويخلصها ينقذهـــا لمـــن ملحة خلدهـــا حاجة
حاجة وباتـــت وحيـــف تســـلط من عنهـــا مـــا تراكـــم
ذلك حاالت ازدادت كلما االنسان يستشعرها فطرية
وكتم الظلم وخيم التأزم، وتعقدت حاالت االختناق
الترقب من حالة العباد، عندها تبرز أفواه الفســـاد
من البســـيطة على يخلص مـــن مـــن واالنتظـــار الى
جميعًا الناس احساس عالمي يشمل ورطتهم..فكان
احساس المشرق..وهو بالغد االمل البشر في يحرك
البشر حاجة من نابع ألنه مكان، بزمان أو يختص ال

البشر. كل
والدعاء امامهـــم، باســـم فمناداة المســـلمين
فهي فراغ، من لم تأت الفرج بظهوره- وانتظار له،
في البشرية...ثابتة اصالة واصيلة القدم في متجذرة
بعد النور الى الحاجة وجـــود وموجودة فكر االنســـان
الحاجة الشر..والى بعد انتشـــار الخير الظالم..الى

والجور. الظلم تفشي بعد والعدل القسط الى
بـــرزت مهدويـــة، اســـالمية ان انتشـــار ثقافـــة
استثنينا واذا ملحوظ بشـــكل الفكرية على الســـاحة
في االختالف فيها, واستبعدنا الخصوصية مســـألة
عالميًا مشـــتركا لدينا واصبح عندنا نتج تفاصيلها,
الدينية، النصوص وتدعمه الفعلية، الحاجة تؤيده
على الدين ليظهره ) تعالـــى قوله ما جاء من واولهـــا
صدقًا، وعلى القضيـــة عالمية على كله)، وداللتـــه

مصداقًا. تطبيقها
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يـــا "ِاســـمعوا
هداكم ســـادة،
طـــرق إلـــى اهللا 
أنـــا إنـــي الســـعادة،
المدعـــي. وأنـــا المســـتفتي
بحجاب,وأنـــا أتكلـــم ومـــا 
والمهـــدي المســـيح الموعـــود
بالوحي عليَّ اهللا منَّ المعهود.
كّلم كمـــا وكّلمنـــي واإللهـــام،

الكرام". رسله
اهللا, في عقيدتـــه وعـــن

المدعي: هذا يقول
الذي اإلله ذلك هو إلهنا "إن
من حيًّـــا كان كمـــا هـــو حـــيٌّ اآلن
نفســـه يمكن أن ُيظهر وإنه قبـــل،

التمثُّل". على سبيل الكشف ألهل
:Nعقيدته في الرسول

النبي ان المدعي: هذا يقول
خاتـــم  هـــو  كان وان   Nمحمـــد

آخرهم. ليس انه إال االنبياء
تخصصوا مؤرخين وبحســـب
هـــذه نشـــأة فـــي دراســـة ظـــروف
انهـــا نشـــأت الجماعـــة، يقولـــون

للهند. البريطاني االستعمار كأحدى تداعيات
الجهاد: في عقيدته

اركان من ليس الجهـــاد ســـرور ان يقول المرزا
التي الجماعة هـــذه به تنادي ما اهم وهذا الديـــن,

اوربي. بتأييد تحظى
الجماعة هذه ان إلى التاريخية المصادر وتشير
وجه في للوقوف البريطاني، االستعمار تحالفت مع
في المســـلمين بين برزت التي الجهادية، الحركات

العصر ضد اإلنجليز. ذلك
،Nمحمد أن النبي الجماعة زعيم هذه ويدعي

آخرهم. أنه ليس األنبياء، إال "خاتم" هو كان وإن
إن القادياينين يحاولون المفكريـــن بعض يقول
المســـائل بعـــض فـــي بالنقـــاش إشـــغال المســـلمين

عليه. هم فيما عن النظر وصرفهم الجانبية،
المسيح: نزول ومسألة القاديانية

فيهـــا القادياينـــون أطـــال مـــن المســـائل التـــي
هذا قصة طويلـــة مع الضـــال الـــكالم، ولزعيمهـــم
أمره أنه شـــبيه بدايـــة فـــي الموضـــوع، فقـــد زعـــم
إلى يعود ال الموعود المسيح وأن الموعود، بالمسيح
عيســـى نزول في النصوص الواردة كل وأوََّل األرض.
ادعى أن لبث ما ثم نفسه، على وحملها مريم، ابن

أيضا!!. مريم هو بل المسيح، نفسه هو أنه
تجســـد ادعى ثم النبـــوة، ادعاء ورافـــق ذلـــك
،Nمحمد هو الموعود المسيح وأن فيه، Nمحمد

لنشر اإلسالم. أخرى مرة الدنيا جاء إلى وقد
بزعيمهم كفر من أن القاديانيون اعتقـــد وبهذا
الصفـــات التي بمحمـــدN، وأن كفـــر فقد الغـــالم
فهو مفضّل، للقادياني، صارت لنبيه اهللا اختارهـــا

ومسجده وقبره وقاديان نفسها كذلك.
نبوته على يدلل القادياني أن حاول وقـــد
معجزة، مليون من أكثر له وأن المعجزات بإدعاء
ادعاه  فيما كذبـــه وأظهر اهللا وأهانه فضحـــه وقد
لنبوءاته النمـــاذج بعض هنا من النبـــوءات، ونذكر

الكاذبة.
(الغالم) الكاذبة: نبوءات من نماذج

إليه أوحى اهللا أن وزعـــم امرأة (الغالم) أحـــب
وتحدى بذلك، وعده اهللا وأن أنها ستكون زوجة له،
وتنبأ منها، الزواج وبين بينه يحـــول أن أراد كل من
خالل في يموت البـــد وأن غيره يتزوجهـــا بـــأن الذي
يزوجها أن والدهـــا فرفض اهللا، فأكذبـــه ســـنتين.
أوالدًا وأنجبـــت غيـــره من المـــرأة منـــه، وتزوجـــت

عديدة. سنين زوجها وعاش
يفز فلم اهللا عبد اســـمه نصراني رجل وناظـــره
النصراني هـــذا فغضـــب وزعم أن عليه، (الغـــالم)
ما حسب شهرًا عشر خمسة بعد يتب لم إن ســـيموت
(وإن القادياني وقال يدعي!!. كما إليه به اهللا أوحـــى
ولم يتحقق شهرًا) خمســـة عشر الكذاب في لم يمت
وأذلل، يسود وجهي جزاء لكل فأكون مستعدًا قلت ما
باهللا أقســـم وأنا وأشـــنق، حبل، جيدي في ويجعل
اهللا يقع). فأكذبه أن له قلت والبد ما يقع أنه العظيم
الحياة، علـــى قيد والرجل المدة ومضت وأخـــزاه،
أن فادعوا وزعيمهم، القاديانين أيدي في فأســـقط
النصراني فكتب اهللا!. فأمهلـــه أســـلم قد النصراني
مدة. ذلك ويفتخر بأنه مسيحي وعاش بعد يكذبهم

ســـنة حتى يتجاوز يموت ال بأنه وتنبـــأ (الغالم)
١٩٠٨م. سنة اهللا فأماته ١٩٢٠م

ما قاديان يصل يمكن أن ال وتنبأ بـــأن الطاعون
وفتك قاديان اهللا ودخل الطاعون فكذبه فيهـــا، دام
وفاته نفســـه وكانت (الغالم) بيـــت ودخل بهـــم، بل
والقرى البالد يعـــم آنذاك لم أن الطاعون به، مـــع

لقاديان. المجاورة
العالمة وبين القاديانـــي بين (الغالم) ووقعـــت
منها الغالم خـــرج مناظرات اهللا األمرتســـري ثنـــاء
ســـيميت اهللا بأن القادياني فتنبأ مدحـــورًا مغضبًا،
اهللا تعالى ودعـــا اآلخر، حيـــاة في الـــكاذب منهمـــا
يكون والطاعـــون الهيضة مثـــل داء أن يســـلط عليـــه
(الغالم) دعاءه وأمـــات اهللا فاســـتجاب فيـــه حتفه.
بعده زمنا طويًال. الكاذب، وبقي العالمـــة ثناء اهللا
(الكوليرا) الوبائية بالهيضة القادياني حيث أصيـــب

الحاجة. لقضاء جالس وهو الخالء في بيت ومات
وقصة معلـــوم، أمر مشـــهور وكـــذب القادياني
أنه كـــذاب دعي، بإثبـــات كفيلة واحـــدة مما ســـبق

شيء. في به يوثق والكاذب ال
النبوة ادعى كل من أن المسلمين تقول وعقيدة
والسنة،  للقرآن مكذب كافر محمدN فهو وفاة بعد
قاديان إلى األكبر الحج وجعل من بدل الشريعة وكل
فيه أو عيســـى بحلـــول مـــن آمـــن فهـــو كافـــر، وكل
موجود عند كلـــه وهذا كافر. فهو األنبيـــاء غيـــره من

أهمها: اعتقادات أخرى إلى القادياينة، إضافة
لي اهللا (قال عن القادياني قال فقد التشـــبيه،
(قال وقال وأنـــام) وأصحو وأصـــوم أصلي اهللا إنـــي
إني وأصيب، أخطئ ، أجيب الرســـول مع إني اهللا:
تعالى باألخطبوط اهللا محيط). وشـــبه مع الرســـول
وال تعد ال كثيـــرة وأعضاء كثيرة، لـــه أيادي وأرجـــل
"وينفخ وقال: تعالـــى فما، بأن هللا وصرح تحصـــى،
تعالى الشنيع، الكفر من كله وهذا بفمه" الصور اهللا

كبيرًا. علوًا يقولون عما اهللا
الكريم: للقرآن تفسيراتهم بعض

الســـماء فإن  المســـيحQ إلى صعود في قضية
تعالى إليـــه) واهللا اهللا رفعه (بـــل يقول: اهللا تعالـــى
الســـنة نفســـه، وجاءت وصف كما جميعًا فوق خلقه
وأخبر  الثالثـــة. عيســـىQ فـــي الســـماء أن وأثبتـــت
آخر  في سينزل مريم ابن اهللاN أن عيســـى رســـول
ال النزول أن علم لغـــة العرب فهم من وكل الزمان،

علو. يكون إال من
اســـتخدمت "رفع" كلمة إن فيقولـــون: وأمـــا هم
ما مكان تترجم فـــي ولم فـــي القـــرآن أكثر من مـــرة
الجهل مـــن وهـــذا بالصعـــود الجســـدي اإلنســـاني،
إدريس (ورفعناه يقول عن فإن اهللا تعالى والتلبيس،
واهللا السماء الرابعة. إلى رفعه اهللا وقد عليًا) مكانًا
الصالح الكلـــم الطيب والعمـــل يصعد يقـــول : (إليـــه
عن فإذا قـــال اهللا الصعود. معنـــاه يرفعـــه) فالرفـــع
أنه إال معنى لذلك فليس إليه) اهللا رفعه عيسى: (بل

وأسكنه سمواته. إلى أعلى، رفعه
الفيدراليـــة الشـــرعية المحكمـــة  أن  وعلمـــًا 
القاديانية أن ١٩٨٤م عام قررت باكستان بجمهورية
يدعـــي أن الجرائـــم: كافـــرة. واعتبـــرت مـــن فئـــة

مذهبه اإلسالم، مســـلم، أو أن يسمي بأنه قادياني
أو أن األذان، بقراءة الصالة إلى النـــاس يدعو وأن

مسجدًا. عبادته محل يسمى
القاديانية: في مصر مفتي جمعة علي د. قول

قاديان قريـــة إلى منســـوبة طائفـــة القاديانيـــة
أسســـها وقد بالهند " "البنجاب مقاطعة قرى إحدى
١٨٣٩ في  ســـنة ولد أحمد وقـــد رجـــل يدعـــى عـــالم
لالستعمار عملية خائنة أسرة في ونشأ قاديان قرية
وثيقة صاحـــب رابطة مرتضي غالم أبوه كان حيـــث
فـــي كرســـي صاحـــب وكان بالحكومـــة اإلنجليزيـــة
إلـــى معاونة  أبوه ١٨٥١ م أنضـــم ديوانهـــا وفي ســـنة
دعوته بدأ قد وكان ودينه، قومه بنـــي ضد اإلنجليز
١٨٨٥ أعلن أنه مجدد  سنة وفي ١٨٧٧م األثيمة ســـنة
وأنه المســـيح ١٨٩١م ادعي أنـــه المهدي وفـــي ســـنة

يقول: وأخذ الموعود
وتضليله مزاعمه فـــي ماكرًا القاديانـــي .. وكان
اإلسالم يجاهر بعداوة لم ابتدع القاديانية حين فهو
بمظهـــر التجديد عليه بل بدأ بالخـــروج ولـــم يصرح
إلى انتقل ثم المهدوية فكرة إلى انتقل ثم والتطويـــر
مرســـل مســـتقل نبي أنه على ال إليه يوحي إدعاء أنه
لموسىK ثم  بالنسبة متابع كهارون نبي أنه على بل
منحرفا تأويال الكريم القرآن نصوص في تأويل أخذ
مع االســـتعمار تعاون ثم لديه لتحقيق مأرب فاســـدا
قد الجهاد بـــان األثيمـــة فتـــواه والمحتليـــن وأصـــدر
الســـالح رفع ال يجوز ولذلك واصبح منســـوخا انتهى
بحجة المحتلين للهند اإلنجليـــز ضد من المســـلمين

األرض. في اهللا حلفاء أنهم
محمود  واســـمه وخليفته ابنـــه  وقـــد جاء بعـــده
من بعده الكفر ويواصل مســـيرة مزاعم أبيه ليـــروج
يخبرنا القرآن ألن القايانيين غير نكفر فيقول: إننا
من هذا يكفر وعلـــي من الرســـل أحدا أن مـــن ينكر
اهللا يكفر باهللا... رســـول نبي أحمـــد غالم أن ينكـــر
من كل فقـــال: بلة الطين ليزيـــد وجـــاء ابنـــه الثاني
وال بعيســـى يؤمن أو بعيســـى يؤمن وال يؤمن بموســـى
بغالم ال يؤمن من كافر،وكذلك فهـــو بمحمد يؤمـــن

كافر!.. فهو أحمد
إلى  أوحي اهللا أن القاديانية كتـــب  وتزعم
ويطيعني له الـــذي يحبني فقال غالم أحمـــد
يكون ال بك، وإال ويؤمن أن يتبعك وجب عليه
أال المنكرون وإن أراد لـــي عدو هو بل لي محبـــا
جزاء بل كذبوك وأذوك فنجزيهم هذا يقبلوا

سجنا لهم. جهنم الكفار لهؤالء وأعدنا سيئا
القاديانية مـــن األولى الحلقـــة انتهت إلى هنـــا

المجهر. تحت
نظرتكـــم لتكـــون المتبقيـــة الحلقـــات تابعـــوا 
ادعياء علـــى التعـــرف فـــي كاملـــة المجهريـــة تامـــة

االحمدية. القاديانية الحركة اصحاب المهدوية،
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األوُّـ الحلقة

يعنــــي: واالنتظـــــــــــار
الدولة وقيــــام "ترقب ظهــــور
لمهدي الظاهرة والسلطنة القاهرة
قســــطًا وامتالئهــــا  .Kمحمــــد آل 
على القويم الدين وانتصار وعدًال
اهللا به أخبر كمــــا األديان جميــــع
ووعده بذلك،  نبيه األكرم تعالــــى
به جميــــع األنبياء واألمم; بل بّشــــر
ال الذي اليــــوم هــــذا مثل أنــــه يأتي
يبقى تعالى وال غيــــر اهللا فيه يعبــــد
وراء ســــتر مخفي من الدين شــــيء
أحــــد...",اذن مخافــــة وحجــــاب 
األصول توجدهــــا قلبيــــة حالــــة االنتظــــار يتضمــــن
المهدي ظهــــور حتميــــة بشــــأن العقائديــــة الثابتــــة
وآمال األنبياء ورســــاالتهم أهداف وتحقق الموعود
الحالة وهذه ;Qيديــــه على وطموحاتها البشــــرية
حول تتمحور عملية حركة انبعاث الى تؤدي القلبية
أكدت ولذلك المنتظر، للظهور واالستعداد التهيؤ
ترســــيخ المعرفة لــــزوم األحاديــــث الشــــريفة على
العقائديــــة باإلمام لالدلــــة الصحيحــــة المســــتندة

. ظهوره وحتمية وغيبته المهدي
صادقًا يكون ال وعليه يتضح أن االنتظار
ثالثة مقترنة: "عناصـــر فيه: توفـــرت إّال اذا
يبقى ولوالهــــا ال وســـلوكية ونفســـية عقائدية
ســــوى التعســــف صحيح إيماني معنى لالنتظــــار أي
فاذهــــب أنت ورّبك القائل: المنطــــق المبنــــي على
لتمني الخير المنتــــج قاعدون... هاهنا فقاتال إّنــــا

ذلك. سبيل في إيجابي عمل أي دون من للبشرية
الشــــريفة األحاديــــث فــــي نالحــــظ  ولذلــــك 
معرفة على تأكيدها االنتظار قضية عــــن المتحدثة
المســــتمر االرتباط وترســــيخ ودوره اإلمام المهدي
العملي  وااللتزام كمظهر لالنتظار غيبته في Qبه
المؤمن وإعداد الكاملة بالشريعة والتمسك بمواالته
بجميع  يتحلى لإلمام المهــــديQـ  نفســــه كنصيــــر
الالزمة واألخالقية والعقائدية الجهادية الصفات
اإلصالحية الكبرى، مهمته إنجاز في للمســــاهمة
ذواتنا مســــتوى انتظارًا حقيقيًا وعلى يكون لن وإّال
ضد تحصينهــــا أســــاليب مــــن أيضــــًا، وكأســــلوب
أن والنشــــاط, علينا للعمل وتجهيزها االنحراف،
مستمر دائم ترّقب حالة في انتظار. حالة في نكون
ثــــورة القائد المنتظر. الكبرى، الثورة فجر لبزوغ
وال جازع. يائــــس، غير توّقع حالة يجب أن نعيــــش
متلهفة أســــماعنا األكبر. عيوننــــا متطّلعة للحــــدث
مفعمة العظمــــى. أفئدتنــــا النهضة الســــتماع خبــــر
نكون أن لســــاعة الوعد اإللهــــي. بالشــــوق والشــــغف
المفاجأة ونستشرف ننتظر االســــتعداد. على أهبة
المنتظر. اإلمام قضية بالنا عن يغيب ال لمواجهتها.

بالنصر الظافر. الوعد اإللهي ننسى وال
وســــّجلوه أنفســــهم، األئّمــــة هكــــذا أراد لنــــا
أن يجب نفســــية وكحالة نتخذه, أن يجب كموقــــف
لإلمام معي ونعيشها باستمرار. استمع نستشعرها
تيأســــوا  وال الفرج، انتظروا عليQ وهو يقــــول: "
انتظار اهللا إلى األعمــــال فإّن أحّب روح اهللا، مــــن

الفرج".
من الجــــارود عــــن أبي آخر واســــتمع لحديــــث
:Qجعفر ألبي الباقرQ: "قلــــت أصحــــاب اإلمام
وانقطاعي لكم موّدتي تعرف هل رســــول اهللا يا ابن
واهللا نعــــم.. إّياكــــم؟. فقــــال: إليكــــم، ومواالتــــي
عز اهللا نديــــن الذي آبائي وديــــن ألعطيّنــــك دينــــي
رسول محّمدًا إّال اهللا، وأّن إله ال " شهادة به: وجل

والورع". واالجتهاد قائمنا وانتظار اهللا..
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االلهي الوعد الذكر الحكيم عن اِّـضمار تحدثنا ايات هذا وَّـ
واستتباب الدين, وتمكني االرض َّـ كل باالستخالف للمؤمنني

الظلم وانحسار العالم للعدل وخضوع االمن,

البشر... كل هي عند واِّـنقذ للمصلح فعقيدة االنتظار
اإلسالم قبل وهي اِّـعتقدات كل وَّـ

تتتمات٦



مألكـــًة األمـــر  لولـــّي حامـــٌل َمـــن 
إن نهضْت الموَت ُيقعدون اُأللـــى يابَن
َمرابُطهـــا َملَّْتهـــا عنـــَدَك الخيـــُل 
أبدًا الِعدى ِرجِس ِمن األرُض تطهُر ال
فـــي لـــَك  منهـــُم كلٍّ بحيـــُث موضـــُع
حديدُتـــه َتصـــدى أن ُأعيـــُذ ســـيَفك
وســـاكَنها الدُّنيـــا ُيمطـــر أن آن  قـــد 
صاعقـــٌة القـــوم هـــاَم حـــّران تدمـــغ
هاُمـــه ُفلَِقـــْت ِبظباكـــم َنهضـــًا فَمـــن
لكم فـــي الغاصبيـــَن وتلـــك أنفاُلكـــم

َضـــَرُم كلِّهـــا  نفثـــاٍت علـــى ُتطـــوى 
الِهمُم الضبا الرَّوِع في وجِه لدى بهم
السأُم منها َعرى أغماَدها والِبيُض
العرُم الـــدِم ســـيُل فوَقها ما لم يســـْل
الخـــذُم الصمصامـــُة تغســـله ِدمـــاه 
الغمـــُم هـــذه ُتجلـــى ولـــم تكـــْن فيـــه
ُمرتكـــُم النقـــُع  عليـــه أغـــرَّ دمـــًا 
َعلِموا اّلـــذي وهي الســـيُف ِمن كفِّـــه
يحتكُم اليوَم فيـــه على الّديِن ضربـــًا
ُتقَتَســـُم اهللا وبَعيـــِن  مقســـومٌة

المهدوي األدب مع
اُأللى ابن السيد حيدر الحلييا
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الحزينة.. البـــاردة الشـــتاء في أماســـي
عميق بحـــزن نفســـها على زهراء تتكـــّور أم
ذلك في عيناهـــا وتضيـــع عنـــد عتبة الـــدار
بأســـى رفيف تراقب بالنخيل.. الغائم األفق
إلى التي تعـــود المســـرعة عشـــرات الطيـــور
هاجت وكلمـــا وطمأنينة، بجـــذل أوكارهـــا
تتوغل الرقيق القلب هذا في األســـى دواعي
من نفحات تتخلله الذي اللذيذ التيه ذلك في
األفق كّوة مشـــرقة.. في يفتح حـــزن األمل..
الظاهر فـــي وضياع خفيـــًة تيـــه يفجُر قـــوًة
صافية نوبٍة في تنخرط تامًا.. وجودًا يؤسس
يا محمد يـــا التســـبيح (يا اهللا وعميقـــة مـــن
وكلما أدركني...), الزمان صاحب يا علي،

تستنشق الصدر، في الضوء خفقة اتســـعت
أبي صورة خالله خفيًا ترى من غيبًا روحها
على كالجبل صامدًا مشـــرقًا زهراء ســـعيدًا

وطمأنينة. وثقة سكينة وجهه
الخدر ذلك يتألق على وجهه أبو زهـــراء
صفحة في منسية نجمة نعاس يشـــبه اللذيذ
بوّد تتألق التـــي نظراتـــه الســـماء البعيـــدة..
األلفة من تشـــيع جـــوًا غريبة عميـــق وعناية
والرياضة الرّبانـــي التوفيـــق من هـــي مزيج
فيها وروح حلٌم وســـكينة المدهشـــة الروحية
أحيانًا يتمخض طويل.. صمت طرافة.. خيط
عذبة القلب، إبتسامة تغسل جدار حلمٍة عن

وحرارة. عذوبة فيها وعاطفة صدقًا تشع

القاســـي وغربة الطويل في ليل الشـــتاء
زهراء أم كانت الظالم المنســـية في القرى
بعذوبة وتردد إلى اهللا إلى اهللا.. تبتهل تبتهل
الحجة أيها والخلف الحسن وصي ويقين (يا
 (........ Nاهللا رسول ابن المنتظر يا القائم
ازدادت الشـــموخ كّلمـــا داخلها ويرتفـــع فـــي
الصداع النصفي، القولون، أوجاعها. تهّيج
الجنود منظـــــر البعيدة. صـــدى الذكريـــات
والدة الَعَلويــة منظر بالسالح.. المدججيــن
تمتلك الرعب. هل جّمدها أبي زهراء التـــي
تستوعب ال حتى ذاكرًة من شمع المرأة هذه
لذيذ طعم األيام ولتلك األحداث الســـاخنة.
اهللا من قريـــب الحزين ألن حزيـــن صوفـــي

ومطرقـــة الحرمان, الخـــوف بين ســـندان
الحسن.........). وصي (يا تردد كانت

مفـــردات الظـــالم يفـــكك بـــدأ الفجـــر
ينســـحب وظالم تبهـــت نجـــوم التقليديـــة،
شيئًا الطبيعة أشباح فتكشف الحقول، خلف
صفحة يعانق الحلـــو الفجر غبـــش فشـــيئًا..
التســـبيح من هائلة موجة الرمادية.. المـــاء
النشـــيد ذلك ويتســـلل األرض، تلّف الكوني
األلق فتفور بهذا النقيـــة األرواح إلى الرائـــع

الحسن...........). وصّي (يا القدسي
الوجـــوه تلـــّف بهجـــة تتألـــق الشـــمس،
إلى ســـاعة الفرج ويســـتمر النشـــيُد الكوني

الحسن..........). وصي (يا العظيم

قصيرة األخضرقصة اليقين
الحميري حمزة حسن

لنفوســـنا منقذًا َســـّيدي بَك أحلُم ال ِزلُت
أبي وُأمي والفراُت ونخُلنا سيجيُئ، قاَل
خالُصنا يديـــِه وعلى مثاُبنا فعلـــى يديـــِه
تيمُّنا إليك (يحيـــى) بها ألقـــى يـــا حكمًة
يادورَةاألرِضالطويَتجناَحهالَكَمسكنا
خيابرهم َتقّرش بيننا خيبـــَر، ذي ليهّد
وُرحًى تدوُسكبودنا،لتلوَكها(هنُد) الَخنا
لصغيرنا أّنـــٌة الرصافِة جســـر فهنا على
ِشفاهنا َوْقَف َصداِك الزماِن كربالءاِت يا
أكفُّنا وقّمطتُه البالُء، بلدي إلى ومشـــى

هاُهنا بل أن خطوك هاُهنا.. ُأدِرُك زلُت ال
بّينا أمـــرًا ُيتـــمَّ المؤمنيـــن، لَيشـــدَّ قلـــَب
تقُف الدُّنا ُخّشـــعًا المهيبِة غّرتـــه ولضوِء
ومؤّذنـــا قائمـــًا ليتّمهـــا عيســـى، وراءك
ساكنا تملَمَل وقد ، العليِّ السيِف وارَث يا
قميُصنا وُهنـــا ُيَقدُّ أهلنا، يُُذبـــُح فهناَك
(ُمحِســـنا) آلِل أحَمد ُيســـقطون يوٍم وبكِل
تدلُّنا (الحبيس) شّباِك َخِلُف من وعباءةٌٌ
ياسّيدي،وِفداكروحيَأجَدَبْت(كوفاُننا)
أمِرنا فعلىَيديَكخالُصنا، وبَكاستقامُة

الزمان قبة تحت
الكوت ـ العّمار غني شعر:

الّصالحون)) األنبياء/١٠٥. عبادي األرض يرثها أّن الّذكر بعد من الّزبور في كتبنا ((ولقد الكريم: القرآن -١
يخرج ولدي المهدي>. حتى اليوم ذلك اهللا لطول واحد يوم إال الدنيا من يبَق <لو لم :N محمدN:قال الرسول -٢

وهو المهدي>. غريب هو من بينهم ويملك ويحبونه يحبهم بقوم اهللا <سيأتي :Qالمؤمنين أمير -٣
عنقه بيعة ألحد>. في يكون لئال شخصه ويغيب المهدي) (أي والدته يخفي عز وجل اهللا الحسنQ: <ان -٤

إليه>. الناس وبحاجة والحرام والوقار وبمعرفة الحالل بالسكينة المهدي <تعرفون :Qالحسين -٥
الحديد>. كزبر قلوبهم وجعل العاهة، عن شيعتنا عز وجل اهللا اذهب البيت أهل قائمنا <إذا قام :Qالسجاد -٦

أهل البيت>. منا رجل إال عليكم ال يرده يفحص بدمه ثم موليًا ال يزال هذا بدينكم <كأني :Qالباقر -٧
من الفرج>. اليأس وحين العباد، وضعف البالد، تّغير حين <يخرج :Qالصادق -٨

قائمنا>. غيبة بحبنا في لشيعتنا، المتمسكين <طوبى :Qالكاظم -٩
ربها>. بنور األرض أشرقت خرج فإذا <هو صاحب الغيبة، :Qالرضا -١٠

ظهوره>. في غيبته ويطاع في أن ينتظر الذي يجب المهدي منا هو القائم <إن :Qالجواد -١١
الباطل>. ويزهق الحق به اهللا ويحق النعم، ويتم الكلم يجمع الذي <هو :Qالهادي -١٢
وجل>. اهللا عز ثبته من إال فيها الهلكة من ينجو ال غيبة ليغيبن <واهللا :Qالعسكري -١٣

من حجة>. تخلو ال األرض <إن :Q المهدي -١٤

الدهــــر لّوعنــــه الفــــرج  هــــالل  يــــا 
شــــهر بيــــا تهــــل غيابــــك  طــــّول 

***
اليشــــع يــــوم يــــا المحجــــوب نــــورك 
الدمــــع مــــن  اليتامــــى عيــــون  تنشــــف 
الوضــــع تشــــوف  بعينــــك زيــــن  وانتــــه 
بخطــــر يغايبنــــه حالتنــــه  وتــــدري 

***
عالــــدرب التحبــــك  عيــــون شــــابحه 
وصعــــب مــــر ينحمــــل  مــــا  والصبــــر 
الحــــرب وصيــــح ســــيفك جــــرد  كــــوم 
الظفــــر رايــــات وخــــل تــــرف يالمهــــدي

***
الرســــول ســــبط يــــا الثــــار يــــوم  حــــان 
ويجــــول يصــــول بيهــــم  ســــيفك  خلــــي 
البتــــول دار علــــى الهجمــــوا وانشــــد 
انكســــر الزهرة امــــك بيــــا ذنــــب ضلــــع

***
يضيــــع مــــا ابــــدًا ادمانــــه ثــــار  صيــــح 
البقيــــع بــــأرض الموحشــــة والكبــــور 
الرضيع كربــــال وطلــــع واكصــــد لطــــف
انهــــدر دمــــه  هالطفــــل كلهــــم  وليــــش 

***
الخالص لبيــــك يــــا اخــــذ ثــــار حســــين
الرصــــاص آثــــار بالشــــباك وتلكــــه 
بالقصــــاص وطالــــب الصــــارم جــــرد 
كفــــر بدينــــك والــــذي النواصــــب  مــــن 

***

الفرج هالل يا
الصافي سعيد السيد

الهـم وجهـي بيان علـى
عنــــــي غبــت إنــــت ألن
دوم بالـك إعـلــه خلينـي
ملنـــي العمـر المهدي يا

***
والشريــان الَكلـــب فــداك
الهيـمـــان الهـــوى ســّر يا

هاي الروح يا المهدي إلك
األزمــــان مـــدى مشتــاقة

***
الــــزمــــــن يطـول مهـمـا
وشـهــــــــــوره بــــأيــــامـه
الحســــــن لـبـن إعيــونـي
لـــظهـــــــــوره تتــــــربـــه
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٧ المهدوي األدب



الشهر مناسبات
اإلمـــام بنـــت فاطمـــة ١- والدة الســـيدة
المعروفـــة وهـــي  ،Qجعفـــر بـــن  موســـى 

بمعصومة.
وتســـمى أيضًا الصغرى، - غـــزوة بـــدر

الثالثة. بدر أو الموعد، بدر
إلـــى اإلمام عقيل بـــن ٩- كتاب مســـلم
ألـــف  عشـــر ثمانيـــة الحســـينQ يخبـــره أّن

بايعوه. قد شخص
موســـى بـــن علـــي  اإلمـــام  والدة   -١١

الرضاQ سنة ١٤٨هــ.
بن المفيـــدH، محمـــد الشـــيخ - والدة
مشـــايخ أجل من النعمان،وهو محمـــد بـــن

الشيعة.
الســـنة قريضة،فـــي ٢٣- غـــزوة بنـــي

الخامسة للهجرة.
الكعبة تحـــت مـــن ٢٥- دحـــو األرض،

المشرفة.
المدينة  الرضـــاQ من اإلمام - خروج
المأمون مـــن خراســـان، بأمر إلى المنـــورة

العباسي.
إلـــى  النبـــيN وأصحابـــه ٢٦- خـــروج

للهجرة. العاشرة السنة في الوداع حجة
،Qالجواد علي بن محمد شهادة اإلمام

بسم المعتصم العباسي. ٢٢٠هــ، سنة

الشهر أعمال من
باألعمـــال القيـــام للممهـــد يســـتحب 

اآلتية:
ركعات اربع منه األحد يوم الصالة *
كتب في موضوح هو وكما اإلغتســـال، بعد

المعتبرة. االدعية
والســـبت والجمعة الخميس * صيام

منه
عشرة في الليلة الخامسة االنشغال *
الحاجات. وطلب بالعبادة والصالة، منه

اليوم الخامس والعشـــرين * صيـــام
مروي. هو منه، والصالة فيه كما

احـــي اللهـــم  ) بدعـــاء الدعـــاء   *
الكعبة.....)

التي المهدوية من العناويـــن على عنوان للضوء تســـليطًا
المكنون عمق فـــي نغوص حيث الشـــريفة, الروايات وردت فـــي
تحمله تبصرنا بما معرفية كنوزا المهدوية من الدرر لنستخرج
استكشافًا معرفة,واليكم اليوم ومخزون نمير علم من المهدوية

. المهدوية الروايات في الواردة العناوين من لواحد
بيوح

االختالط في بالضـــم (البـــوح) قـــال الفيروزآبـــادي:
وهو بؤوح أظهـــره، وبؤوحا بوحا وبســـره ظهر األمـــر وباح

استأصلهم. واستباحهم صدره، في بما
قال  بيـــوح، األمر <قبـــل هذا عـــن الرضـــاQ يقول:
أعرابيًا فســـمعت فحججت البيـــوح، ما أدر الـــراوي فلـــم
الشديد البيوح؟ فقال: فقلت له: ما يوم بيوح، هذا يقول:

الحر>.
تفســـير قبلنا _ان الروايـــة المباركـــة والظاهـــر مـــن
مســـبوقا بايام يكون الظهـــور ان بيـــوح_ الـــراوي لمعنـــى

الحر. شديدة
األمر الرضـــاQ:  <قدام هـــذا اخر عـــن وفـــي خبـــر

يفتر>. ال دائم قتل قال: البيوح؟ وما بيوح، قلت:
توجب القوى بين المحتدمة الصراعـــات أن فالظاهر
بحروٍب الدماء اســـتباحة يكثر حيث العالمة هذه حدوث

مدمرٍة وصراعات فتاكة.
امير المؤمنينQ اذ  لســـان ذلك على الى وقد اشـــير

بالدماء>. الناس واستخفاف القتل <وكثرة : قال

معنا اكتشف

التحرير هيأة

الرحيم الرحمن اهللا بسم
على اهللا وصلى الحمد هللا
الطاهرين وآله رسله خير

وبعد:
عليه  دأبنا  المنزلة والمكانة شـــئ
قدر مكانتهم, على نقدر الناس فنحن
وقـــدر االنســـان ذا مكانـــة وكلمـــا كان

قدر احترامه. كان بذلك عال,
المكانة علو عـــن ينبئ فاالحترام

والشأن.
عـــن ليـــس ببعيـــد وهـــذا الـــدأُب
نجـــد اننـــا  المقدســـة,اذ الشـــريعة 
اهـــل مـــن والتقديـــرات االحترامـــات
لبعض ونستكشـــف  البيتK بعضهم
.Kمكانتهم واالحترام التقدير بهذا
االمـــام ان نقـــرأ فمثـــال عندمـــا
االمام  عـــن يتحدث الصـــادقQ وهو
لخدمه",  ادركه "لو المهديQ يقول:
وشـــرافة مكانة المقطع هذا من نعلم
اهل  المهـــديQ ومنزلته عند اإلمام

.Kالبيت
التعـــرف على عند وممـــا اوقفنـــي

ليلة  خطاب السيدة حكيمةJ لها Pاالماء ســـيدة
-:Qالبهية الطلعة لصاحب الميمون الميالد

حكيمة  : قالت قال بســـنده  البحار في جاء  فقد
 Qمحمـــد الحســـنQ وجلـــس أبـــو أبـــو : فمضـــى
 Qوالده أزور كنت كما Qأزوره والـــده وكنت مكان
موالتي يا : خفي وقالت يوما تخلع نرجس فجاءتني
ســـيدتي وموالتي أنت بل : فقلـــت ناولينـــي خفـــك،
بل خدمتيني وال خفـــي لتخلعيه ال دفعـــت إليك واهللا
فقال  محمدQ ذلك أبو فسمع بصري على أخدمك

عمة....الحديث. يا خيرا اهللا جزاك :
هذه عظمة نستكشف المبارك المقطع هذا من
مكانتها. نستكشـــف القدر,ومنه الســـيدة الجليلـــة
يجب وانها قيمتها نعرف المبارك المقطع من هـــذا
وان هذه الخدمة ورجلهـــا يدها تقبل وان ان تخـــدم

للخادم. وعظمة شرف
االمـــام بـــه الـــذي امضـــى مـــن هـــذا المقطـــع
البد ان  اننا نعرف عمته من ســـمعه المعصومQ ما
القدر الســـيدة الجليلة بهذه عز وجل اهللا الى نتوجه
لكل أن يوفقنا وجـــل عز بها,ونســـأله ونتقـــرب اليه

. وبمكانتها بجاهها خير K
يت
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وثناءًا منها شـــكرًا
واضـــاف موقعهـــا كًةلمـــن زار ر مشـــا

المهـــديQ بنقل  صـــدى تقـــوم صحيفة
الكرام: موقعها لزوار الكلمات اعذب

عباس زوار الموقع: الصديق بين فمن
العبـــد وعلي ابو والصديق عباس خضيـــر
القريشـــي زوين  وجعفر وخالد الطحيـــن
المقرم وزينب النائب وعلـــي الغائب ونور

العراق. من وعلي الثقافي والطيف
وهاجـــر علـــي مـــن وبدريـــة الصالـــح

السعودية.
ومنتظرة من المحيميدي وام حســـن

الكويت.
الصومال. من امامي وانتظر

أخرى. دولة من باقي وعلي
تشـــكر المهدي) (صدى صحيفتكـــم
باعذب اقالمكم وترنيمة معهـــا تواصلكم
كلماتكم بعض عذب تنقـــل هي وها الكلم
لخصوصية نقل البعض اآلخر عن وتعتذر

مع دائما النشـــر وتأمـــل تواصـــًال
ســـجل وصفحـــة موقعهـــا 

الزوار.
وهو األصدقـــاء قـــال أحـــد

الزوار: سجل في الثقافي الطيف
الحجـــةQ ترتبط  اإلمـــام رعايـــة
للجماعـــة بالجانـــب الروحـــي والمعنـــوي
شـــخصيًا يتدخـــل فاالمـــام المؤمنـــة، 
من ألن الجوانـــب للمحافظـــة علـــى هـــذه

ذلك. مسؤوليته
مـــن المحيميـــدي وقالـــت ام حســـن

الكويت:
ســـنة لنشـــر جهودكم في بـــارك اهللا
المولى ظهـــور وتعجيـــل ســـيد المرســـلين
الجريدة الفداء، مقدمه لتـــراب ارواحنا
عمريـــة فئـــات وتخاطـــب رائعـــة متنوعـــة
في فيها معكم المشـــاركة ونأمل مختلفتًة

القادمة. االعداد
مـــن امامـــي انتظـــر وقـــال الصديـــق

الصومال:
هذه والعاملين على اهللا القائمين حيا
جزيتم جميعًا رائعـــة من االكثر الجريدة

اهللا بكم. وبارك خيرا
مـــن هاجـــر علـــي وقالـــت الصديقـــة

السعودية:
المولى على واثابكم فيكـــم اهللا بارك

وموفقين. جهودكم

Qالمهدي صدى

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١ອຍـັຫໝ໙
٢ຝ້ຍ
٣ຕຍໝ໕ຍ
٤ູອໝ໑້ອ
٥ຍລຝຍງງຫຍ
٦ອໝອມຕ
٧້ຍ໙ຩໝ
٨ມ໑ໝໝອ໙໙
٩ຕັຓໝຩ
١٠ຉຩ້ໝ

خمسة المكوَّنة من السّر كلمة الشريف واستخرج الحديث هذا كلمات على خّطًا ضع
:Qالصادق قال اإلمام ،Qالحّجة اإلمام ُاّم إليها تنتمي التي القومّية لتعرف حروف
علم _ اهللا _ إذا _ فإنَّ _ ســـهمًا ولو _ القائم _ _ لخروج _ أحدكـــم _ (ليعـــد(نَّ)
ويكون _ يدركه _ _ حتَّى _ عمره في _ ينســـئ _ ألن _ رجوت _ نيَّته _ من _ ذلك _

وأنصاره). _ أعوانه _ من _

عن الكلمة الضائعة ابحث

االمـــام كتـــاب مؤخـــرًا صـــدر 
تأليف  المهـــديQ في بحـــار االنـــوار
الشيخ واعداد المجلسي(قد) العالمة

الصالحي. ياسر
ضّمت مجلديـــن في يقـــع الكتـــاب
بحار الثالثـــة من موســـوعة االجـــزاء
المهدوية العقيدة تناولت التـــي االنوار
عن الكتـــاب شـــرح موجز فـــي مقدمة
البيـــتK ودور  تـــراث اهـــل اهمّيـــة 

هـــذا الجانب في المجلســـي العالمـــة
للباحثيـــن قّدمـــت التـــي والخدمـــات 
موســـوعة خالل من العصور على مـــر
التبويب وعرجت المقّدمة على البحار
ثـــم البحـــار موســـوعة الموجـــود فـــي
وما دوره المعد فيها بين اخرى مقدمة
هذا السفر اعداد في عمل به من قام

المبارك.

مهدوية اصدارات

التحرير هيأة

من "المهدي :Nاهللا رسول قال :Qعن المهدي االسالم مصادر في جاء
من ولد فاطمة".. عترتي

.٥٥٧/٤ : الحاكم ماجة: ١٢٦٨/٢، ٤/١١٧ ابن داود: ابو
:٨٣ المقدس:ط الكتاب ،١/١٢ الرؤيا سفر

من إثني إكليل وعلى رأسها تحت رجليها بالشمس والقمر، إمرأة متسربلة
جديد). من بعصا األمم جميع يرعى أن عتيدًا ذكرًا إبنًا ولدت كوكبًا، عشر

المشرفة: الكعبة وصف في :١٧/٢١ الرؤيا:
عرضها)). يساوي طولها مربعة: المدينة أرض ((كانت

قالوا عليها، يأتي ال الليل ألن النهار طول أبوابها ال تقفل :١٧/٢٢ الرؤيـــا:
((تفسير تسير بنورها، واألمم لألرض، ومركزًا عاصمًة تكون تفســـيرها: في

.٤٨٩ صفحة حزقيال/فكري
أو مصباح إلى نـــور يحتاجون ســـيل،فال هنالك ٩/٥: ولن تكـــون الرؤيـــا:

األ......... إلى سيملكون وهم عليهم، ينسير إالله الرب ألن شمس،
 ١٠ السبت يوم والباطل الحق بين معسكري كربالء معركة وقعت فائدة: *
ظهرًا الثانية الساعة -٨ الســـاعة الموافق ٩/اكتوبر/٦٨٠م بين /٦١ هــ محرم

.Q الحسين وأصحابه...يا لثارات بيته وأهل مصرع الحسين عن واسفرت
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