
إنسانية  قضية  أي  أهمية  ان 
تلك  دور  من  تتأتى  دينية  او 
اإلنسان  في عنصري  القضية 

على  لهما  تقدمه  وما  والدين 
وبطبيعة  مختلفة,  صعد 
األهمية  هذه  فان  الحال 
القضية  نوع  بحسب  تتفاوت 
ما  وبحسب  الشمولي  وُأفقها 
تقدمه لإلنسان من حلول على 
الكبرى  اإلشكاليات  صعيد 

المتعلقة بفكره وسلوكه. 
والقضية المهدوية او قل قضية 

المصلح ال خالف في انها اشمل القضايا في 
عصرنا الراهن, وهناك اتفاق عند الجميع 
عن  والحقيقي  الواقعي  البديل  هي  انها  في 

كّل ما قدم من أطروحات في مجال معالجة 
ليست  القناعة  وهذه  اإلنسان,  إشكاليات 
الواقع  ان  بل  أيدلوجية  جهة  من  متأتية 
زال  وال  القناعة  اكد هذه  المعاصر  الفكري 
كلما  والشواهد  والبراهين  باألدلة  يدعمها 
اإلنسان  مساعدة  مجال  في  فكرة  طرحت 
ال  التي  اإلشكاليات  تلك  تخطي  في  وفشلت 

تزال تتعقد بمرور األيام .

العلمانية منهج حكم غربي، 
أو  قسمين  إلى  ينقسم  وهو 
نظرته  اطار  منهجين،في 
ما  حكم  وفي  الدين،  إلى 
هو موجود في واقع الشعوب 
ورأيها  ورؤيتها  الغربية 

بالدين .
للعلمانية  األول  فالمنهج 
ويقع  له  عدوا  الدين  يجعل 
في إطار المنافسة والصراع 
هو  المنهج  وهذا  معه، 
األساس في تكوين العلمانية 
النهضة  عصر  في  ونشوئها 
ضد  والثورة  األوربية 
استبداد  بعد  الكنيسة، 
رجال  وتحكم  حكمها 
الكنيسة بالشعوب من خالل 
هذا  فكان  الدينية،  األطر 
هذا  على  فعل  ردة  المنهج 

التسلط واالستعباد .
والذي  الثاني  المنهج  أما 
كثير  في  شائعا  اليوم  نراه 
المنهج  فهو  الغرب  دول  من 
متسامحا  موقفا  يقف  الذي 
يعترف  انه  أي  الدين،  من 
بوجود الدين وحرية المعتقد 
كل  وبحق  الشعوب  كل  لدى 
فرد في أن يمارس معتقداته 

المنهج  هذا  ولكن  حرية،  بكل  الدينية 
يرفض أن يتدخل الدين في شؤون الدولة 
فهو  وأنظمته،  وقوانينه  المجتمع  وحركة 
يرى أن حدود الدين ال تتجاوز الكنيسة أو 
شؤون  وإدارة  السياسة  وان  العبادة،  دار 
أهل  واختصاص  البالد هي من صالحية 

السياسة والحكم وال دخل للدين فيها .

المنهجي��ن  كال  وعل��ى 
انها  فالعلمانية من حيث 
فكر ونظ��ام حكم وضعي 
تحدي��د  ف��ي  أخط��أت 
الذي  الصحي��ح  المس��ار 
يج��ب أن تتبعه البش��رية 
في س��يرها نح��و الكمال 
والرقي، هذا إذا لم نقل إن 
العلماني��ة هي في األصل 
قوي��م  غي��ر  منه��ج  ذات 
وذات نه��ج منح��رف منذ 

بدايته .

في  السفارة  جماعة  ظهرت 
البحرين وأطلق عليها أيضًا  
)باب المولى(, حيث ادعى 
شخص اسمه _عبد الوهاب 
)جو  سجن  في  البصري_ 
المنامة/  في  تياران( 
بسفير  يتصل  انه  البحرين 
في   Qالمهدي اإلمام 

والنواهي  األوامر  يتلقى  وانه  المنام, 
أثناء  الجماعة  هذه  نشطت  وقد  عنه, 
انشغال الناس هناك بأحداث التسعينات 
وكثرت جماعتهم _وقد ركزوا في دعوتهم 

على النساء وخصوصًا الثريات منهن_.
على  البصري  الوهاب  عبد  دعوة  تعتمد 
عبد  أي  انه  الرؤى  تلك  وفحوى  الرؤى، 
الحجة اإلمام  يرى  كان  البصري  الوهاب 

Q, وبعد فترة من تلك الرؤى ادعى ان 
اإلمام المهديQ اخبره انه لن يأتيه في 
المنام, وانه سيبعث له )السفير الثالث( 
الحسين بن روح النوبختيH ليكون حلقة 
وصل بينه وبين اإلمامQ وكان يأتيه كما 

يزعم في هيئة السيد هادي المدرسي.

الدين���ي  المرج���ع  ق���ال 
العظم���ى  اهلل  آي���ة  الراح���ل 
 Hالتبري���زي المي���رزا ج���واد 
في معرض إجابته على جملة 
من األسئلة بخصوص أدعياء 
المهدوي���ة، والس���الم عليهم  

واالعتقاد بالغيبة، ومعناها.
س: ما هو رأي سماحتكم 
بم���ن يدّعي االتص���ال باإلمام 
الحجّةQ ويأخ���ذ علومه منه 
مباشرة، سواء أكان باليقظة 

أم بالمنام؟
ج: بسمه تعالى؛ ال اعتبار 
قول���ه  يك���ون  وال  بدع���واه، 
مجزي���اً بالنس���بة إل���ى أعمال 

نفس���ه فضاًل عن غيره، نعم 
 Qبحضرته التش���رّف  يمكن 
لبع���ض األوحديي���ن، ولكنّ���ه 
ال يدّع���ي مثل هذه األق���وال، ويخفي أمره، 

واهللهّ العالم.
س: إذا س���ّلم أح���د م���ن أه���ل البدع���ة 

والسفارة، فهل يجب 
ردّ السالم عليه؟

تعالى؛  بسمه  ج: 
األم���ر  كان  إذا 
كذل���ك، ف���ال يج���ب 
وتحيّته،  س���المه  ردّ 

واهللهّ العالم.
يج���ب  ه���ل  س: 
االعتقاد بغيبة اإلمام 

المهديQ؟
تعالى؛  بسمه  ج: 
نع���م، يجب االعتقاد 
ل���م  فم���ن  بذل���ك، 
يع���رف إم���ام زمان���ه 
جاهلية،  ميت���ة  مات 

واهللهّ العالم.
 ،Qس: ما معنى غيب���ة صاحب األمر
 Qهل تعني غيب���ة العن���وان، أي أّن اإلمام
ظاهر بش���خصه، يخالط الناس ولكنهم ال 
يعرفون���ه؟ أم أن ش���خصه مغي���ب ال يراه وال 

يتصل به أحد؟

ج: بس���مه تعال���ى؛ هو عج���ل اهللهّ فرجه 
غائب ع���ن عيون الن���اس وع���ن معرفتهم، 
بحي���ث ال يعرفونه حتى ل���و رأوه بينهم، وال 
يخالطه���م ولكنه يراه���م ويعلم بم���ا يجري 
عليه���م ويتأثر لحالهم. نس���أل اهللهّ أن يفرج 

عن المؤمنين بظهوره، واهللهّ العالم.

حديث���ه  مع���رض  ف���ي 
واالنتظ���ار(  )المي���راث  ع���ن 
أف���اد الش���يخ محم���د مه���دي 
اآلصف���ي: ان امت���داد ج���ذور 
ال���والء والميراث واالنتظار هو 
عبر)التاريخ(  و)المستقبل(، 
وال يخلو زمن م���ن الزمان من 
الوالء, م���ن بداي���ات التاريخ 
من آدم ون���وحL إلى نهايات 
التاري���خ حيث يظه���ر المهدي

Q م���ن آل محمدN ، ليمأل 
األرض قس���طاً وعداًل، ويرث 
األرض من أي���دي الظالمين، 

ف���ي  لوع���ده  تعال���ى  تحقيق���اً 
التوراة والزبور والقرآن.

ْكِر  )وََلَق���دْ َكتَبْنَ���ا فِي الزَّبُوِر مِ���ن بَعْدِ الذِّ
َأنَّ األأَْرْضَ يَِرُثهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوَن(، وأهل 
البيتL يرث���ون األنبي���اءK والصالحين 

الص���الة،  منه���م  ويرث���ون  التاري���خ،  ف���ي 
والذك���ر، وال���زكاة، والح���ج، والدعوة إلى 
اهلل ومقاومة الظالمين، والقيم واألخالق، 

والصمود والصالبة في الحق.

 Qللحس���ين لإلم���ام  )وارث(  وزي���ارة 
تعبّر عن هذه الوراث���ة المعرفية والحضارية 
 Qوالثقافية والحركية والجهاديّة للحس���ين

من األنبياءK ففيها:_

االنتظار مف���ردة قلما نجد لها 
نظيراً في الثقافة اإلسالمية فكثرة 
دوران هذه المفردة من حيث الكم 
ل���م يمن���ع الش���رع م���ن أن يتحفها 
روائيًا، من حيث األث���ر والفاعلية 
في المجتمع، فلهذه المفردة )لمن 
تحلى بها( دور ف���ي البناء الفردي 
على المستوى الفكري والعملي، مما له األثر 
األكبر _إذا تم بناء الفرد_ على إنش���اء نواة 
المجتمع -اأُلسرة- بشكلها المأمول والمرجو 
لتأخذ دورها في بن���اء الجيل والمجتمع, ثم 
الدول���ة، وهذا ما ينعكس من جانب األثر في 

إيجاد األرضية المهيَّأة للظهور المقدس.
فمف���ردة االنتظ���ار م���ن حي���ث التأكي���د 
اإلس���المي له���ا نظي���ر ف���ي س���نن اهلل تعالى 
القرآني���ة التي م���ا   انفكت اآلي���ات المباركة 
ترتيله���ا م���ع لس���ان الوحي الس���ماوي كس���نة 

االمتحان لتحقيق االستقامة.
له���ذه المف���ردة  التأكي���د يعط���ي  وه���ذا 
أهميته���ا، وإذا م���ا عرفنا أن ه���ذه المفردة 
ليس���ت ذات وجود اس���تقاللي ومعنى نفس���ي 
فنع���رف أن قوامه���ا وعنص���ر اس���تقالليتها 
بالمنتَظ���ر ال���ذي كان���ت ب���ه وأضح���تْ بهذه 

األهمية ألجله.
ف���إذا عرفنا ذلك عرفن���ا من طريق آخر 
أهمي���ة العقي���دة المهدوي���ة ودورها ف���ي بناء 
السعادة اإلنسانية وهذا ما يجعل دورنا اتجاه 
هذه المفردة محم���اًل باألعباء واألثقال التي 
الب���د من أن تحطَّ رحالها ف���ي ميدانها وعليه 
فالبد من القيام بهذه المهمة لنكون قد أدّيْنا 
دورن���ا وأنجزنا مهمتنا.  ومن االنتظار ينطلق 

تمهيدنا.                بقلم: رئيس التحرير

 Qالص���ادق اإلم���ام 
عاش فترة نستطيع أن نقول 
بالنس���بة  بالذهبي���ة  عنه���ا 
اإلمامي حي���ث عمل  للفق���ه 
عل���ى توضي���ح علوم رس���ول 
اهللN وأهل بيت���ه األطهار
K, فقد أس���س المدارس 
والحلق���ات وترج���م الكت���ب 
النبوي���ة  األحادي���ث  وب���ث 
وحرص على التعليم والتعلم 
ومحدثي���ن  فقه���اء  وخ���رج 
باسم المذهب كان لهم وقع 
وموقع رائ���ع في تاريخ الفقه 

الجعفري.
وف���ي هذا المج���ال البد 
م���ن ذكر أه���م م���ا يعترض 
م���ن  الش���يعة  معتق���دات 
الطبيع���ي  وم���ن  ش���بهات, 
 Qتكون فكرة اإلمام الحجة
أحداها لهذا نجد أن اإلمام 
قراب���ة  ذك���ر   Qالص���ادق
خمسمائة حديث يذكر فيها 
هوية وأخب���ار اإلمام الحجة

Q ليقطع دابر المش���ككين 
بهوية اإلمام الحجةQ ومن 
كل النواحي كأن يكون نس���به أو صغر س���نه 

أو غيبته.
وعلى س���بيل المثال ه���ذه الرواية التي 
ج���اءت ف���ي الكاف���ي والت���ي تق���ول: عندما 
دخ���ل أبي بصير ومعه غالم خماس���ي على 
اإلم���ام الصادقQ _والخماس���ي قصد به 
صبي طوله خمس���ة أش���بار أو عمره خمس 
سنوات_ وهنا قال اإلمام الصادقQ كيف 
انت���م إذا احت���ج عليكم بمثل س���نه � يقصد 
الغالم الخماس���ي � ث���م قال س���يلي عليكم 

بمثل سنه � 
 Rوهنا يأتي االس���تفهام من صحابته
عن قص���ده في حديث���ه، فنق���ول قصد به 
اإلمام الحجةQ الذي استلم اإلمامة وهو 
بعمر خمس س���نوات, وبحديث���ه هذا كأنه 
ي���رد على من يش���كك في كيفي���ة كون عمر 
المعص���وم خمس س���نوات وهو يق���ود األمة 

اإلسالمية.
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تح����ت     املجهر

التتمة صفحة: )6(

الحلقة األولى

التتمة صفحة: )6(

اعداد: هيأة التحرير

عن���د حديثن���ا ع���ن ظاهرة 
االدع���اء ف���ي القضي���ة المهدوية 
ذكرنا في الحلقة السابقة ان هذه 
القضية اقترنت بظاهرة خطيرة 
وه���ي األدعي���اء, وال غراب���ة في 
ذل���ك ف���إَن ظاه���رة النب���وة هي 

األخرى صحبت األدعياء أيضاً.
وذكرنا أيض���اً أن المهم في 
هذا االدعاء أن نالحظ في ذلك 

امورا منها:
أوالً: طوائف المدعين.

)وس���بق ذك���ره ف���ي الحلقة 
األولى(

ثانيًا: مناشيء االدعاء
وه���و  االدع���اء:  مناش���يء 
أنَّ نق���ف على أس���باب ومناش���ئ 
انح���راف أرباب ه���ذه الدعوى، 

والتي منها:
الفك���ر  ببع���ض  1 _ األخ���ذ 
وترك البعض اآلخر: )َأَفتُؤْمِنُوَن 
ِببَعِْض اْلكِتاِب وَتَْكُفرُوَن ِببَعٍْض(.

2 _ األخ���ذ بالمتش���ابه من الق���رآن وترك 
محكم���ه: )َفَأمَّا الَّذينَ في  ُقلُوِبِه���مْ زَيٌْغ َفيَتَِّبعُوَن 

ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاَء اْلفِتْنَةِ(.
3 _ األخ���ذ بالجزئيات من دون إرجاعها 

إلى كلّياتها مع عكوفهم على ذلك.
4 _ األخ���ذ بالنصوص الش���اّذة، أو 

النادرة، أو المع���رَض عنها، أو المعارضة 
للمشهور.

غي���ر  والمثّقف���ون  5_الس���طحيون 
المتخصّصين، فيس���عى مثل هؤالء للخوض في 
أبحاث ش���ائكة، وتخصّصية، كمن حفظ شيئاً 

وغابت عنه أشياُء.
6 _ عدم ضبط الثوابت والرجوع واالرتكاز 
إليه���ا، فيتحرَّكون في أف���ق المتغيّر بمعزَل عن 

الثابت.
7 _ ع���دم تأس���يس نظرية معرفية 
لم���ادة البح���ث، أو الخلط ف���ي المناهج 
المعرفية، كاالعتماد على المنامات، أو 
العلوم الغريبة، أو المكاشفات، وهذه على 
فرض صحَّتها كبروي���اً وصغرويًا، وكونها حجّة 
ف���ي حقّ صاحبه���ا، ال تصلح أن تك���ون حجّة له 
على اآلخرين، الس���يّما لم���ن أراد إثبات دعواه 
بمثل هذه السُبُل فضاًل عن إثبات حّقانية نفسه 

بها.

وأنَّه حتَّى من يعتمد على مثل هذه الوسائل 
فهو يرى أنَّ منها ما هو من دسائس الشيطان، 
أو أضغاث أحالم، أو أوهام ش���يطان، ولو صحَّ 
ل���ه أن يعتم���د عل���ى هذه الط���رق فيلزم���ه قبول 

المتنافيين والمتكاذبين.
8 _ االعتماد على مبان فاسدة، كمسالك 

الصوفية، والعلوم الدخيلة على اإلسالم. 
فع���ن اإلم���ام اله���اديQ: )ال تلتفت���وا إلى 
الش���يطان  خلف���اء  فإنَّه���م  الخدّاعي���ن  ه���ؤالء 
ومخرّبوا قواعد الدي���ن،...، فقال له رجل من 
أصحاب���ه: وإن كان معترف���اً بحقوقك���م؟ ق���ال: 
فنظر إليه ش���به المغضب وقال: )دع ذا عنك، 
م���ن اعترف بحقوقنا لم يذه���ب في عقوقنا أمَا 
تدري أنَّه���م أخس طوائف الصوفي���ة والصوفية 
كلّه���م مخالفون���ا وطريقتهم مغاي���رة لطريقتنا 
وإن ه���م إالَّ نصارى أو مجوس هذه األمّة أولئك 
الذي���ن يجهدون ف���ي إطفاء ن���ور اهلل بأفواههم 

واهلل متمّ نوره ولو كره الكافرون(.
أما ثالثاً فهو موضوع حديثنا القادم.
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االنتظار هو عبر)التاريخ(  و)المس��تقبل(، وال يخلو زمن 
 Lمن الزمان من الوالء, من بدايات التاريخ من آدم ونوح
إلى نهايات التاريخ حيث يظهر المهديQ من آل محمد

N ، ليمأل األرض قسطًا وعداًل، ويرث األرض من أيدي 
الظالمين، تحقيقًا لوعده  تعالى في التوراة والزبور والقرآن

ج: بسمه تعالى؛ ال اعتبار بدعواه، وال يكون قوله مجزيًا بالنسبة 
 Qإلى أعمال نفسه فضاًل عن غيره، نعم يمكن التشرّف بحضرته
لبعض األوحديين، ولكنه ال يدّعي مثل هذه األقوال، ويخفي أمره

يتصل بسفير اإلمام المهديQ في المنام, وانه يتلقى األوامر والنواهي عنه, 
التسعينات  بأحداث  هناك  الناس  انشغال  أثناء  الجماعة  هذه  نشطت  وقد 
وكثرت جماعتهم _وقد ركزوا في دعوتهم على النساء وخصوصا الثريات منهن

2
قضية المصلح ال خالف في انها اشمل 

القضايا في عصرنا الراهن



والمهدوية مجمع أشعة نبوية وامامية، أصلها ثابت في السماء، وفرعها في األرض، وال زالت أنوارها 
المضيئة يستنير بها الشباب في كل جيل وهي تعلم المسلمين كل جديد ومفيد. حتى اذا حان الوقت 

جنى المجتمع االنساني ثمرها الشهي وأكلها الطري الطيب!!

كي���ف لمثقف مس���لم ان 
 Qيش���كك في فكرة المهدي
م���ع هذه الكث���رة الروائية في 
المجاميع الحديثية عنه وعن 
والمسلم  وعالماته،  شمائله 
بما إنه مس���لم ليس له مصدر 
يستقي منه العقيدة، ومستند 

يرك���ن ل���ه أه���م م���ن القرآن 
الصحيحة.  والسنة  الكريم، 
وهذه أقوال النبيN، ومدى 
صحة النق���ل لها، واطمئنان 

النف���وس به���ا وكي���ف أطمئن 
له���ا، وه���ي بتل���ك الكث���رة، 
وبذل���ك الع���دد الضخ���م من 

الناقلين، والراوين..؟
ان نق���ل الحدي���ث بتل���ك 
الصف���ة  وتل���ك  الكث���رة، 
والكيفي���ة الت���ي نجده���ا ف���ي 

مجاميع الروايات، ال يدع مجاال للشك واالرتياب 
اال ان نقيس ذلك بمقياس ابن خلدون، وصاحب 
المنار، ذلك المقياس الواهي الذي ال ينبغي أن 

يعتمد عليه، ويركن إليه..
وهن���اك مقاييس أخرى أوه���ى مما ذكرناه.. 
منه���ا أن الفكرة قد اعتنقها أهل الملل القديمة.. 
وال أدري. أيص���ح أن يكون هذا موهناً للفكرة، أو 

مؤيداً لها؟؟ بل هو يؤيدها، ويكس���بها قوة، ألن 
األديان الس���ماوية متحدة في األصل، ومتقاربة 
ف���ي العقائ���د. ومنه���م أخ���ذ غيره���م م���ن ذوي 

النحل،واألهواء...

وم���ن المقاييس. ان الفكرة س���ببت خلال في 
المجتمع االسالمي الدعاء رجال المهدوية. وهذا 

كسابقه في الوهن والفساد. 
)اواًل( يجاب عن ذلك إنه يلزم فس���اد فكرة 

النبوة واأللوهية ألنه كثر من ادعى ذلك. 
)وثاني���ًا( ان ذلك االدع���اء ال يتم من طريق 
الش���يعة اإلمامية العتبارهم في المهدي االمامة 

والعصم���ة، وظه���ور المعجز على يدي���ه، وكونه 
أفضل الناس إلى غير ذلك من القيود والشروط 
المعتب���رة ف���ي المه���دي، وانما يأتي م���ن طريق 

غيرهم.
وزب���دة الق���ول: ان فك���رة المه���دي ت���دع في 
نفوس معتنقيها رعش���ة االمل، ولذة االنتصار، 
وتحفز المس���لمين على العمل والجهاد، وتغرس 
ف���ي نفوس���هم روح الوثب���ة والنقم���ة عل���ى الظلم 
والظالمي���ن. وتعرفه���م بان  لهم دول���ة ذات كيان 

ق���وي، واس���تقالل ف���ي ال���رأي والحك���م، ف���ال 
أخ���رى،وال  الم���ة  يخضع���ون  وال  يستس���لمون، 

ينقادون لحكم جائز، ودولة ظالمة غاشمة!!
وه���ذا مالفت اليه المس���تعمرون، واذنابهم 

وش���ياطينهم في ب���الد الغرب، قب���ل أن يتنبه له 
أبن���اء المس���لمين، له���ذا راحوا يحارب���ون فكرة 
المه���دي بكل ما اؤت���وا من قوة، وبش���تى الطرق 
واألس���اليب الخم���اد ث���ورة الدين، واطف���اء نور 
االص���الح، وفكرة الدفاع والجهاد!!، )فاحذروا 
أيها المسلمون من دعايات المستعمرين وسماسرة 

المستعمرين على بالدكم، وعقائدكم... (.

واعلموا )أيها المسلمون( ان فكرة المهدوية، 
واالعتقاد بها، تخلق منا جنوداً وأبطااًل، وتجعل 
من���ا بواس���اًل، ورج���ااًل، وه���ي مدرس���ة تعلمنا 
الش���جاعة، ولي���س الجب���ن، والعم���ل، ولي���س 
الكس���ل واليقظ���ة وليس الن���وم، والدف���اع وليس 

االستسالم، والعزة وليس الخضوع!!
والمهدوي���ة مجم���ع أش���عة نبوي���ة وامامية، 
أصله���ا ثابت في الس���ماء، وفرعها في األرض، 
وال زالت أنوارها المضيئة يستنير بها الشباب في 
كل جي���ل وهي تعلم المس���لمين كل جديد ومفيد. 
حت���ى اذا ح���ان الوقت جن���ى المجتمع االنس���اني 

ثمرها الشهي وأكلها الطري الطيب!!
وفك���رة المهدوية، فكرة الس���يف والرمح، 
المظلومي���ن،  ع���ن  والدف���اع  الق���وة،  وفك���رة 
ومجاهدة الخونة الظالمين، وهي ألعظم تأثيراً 
م���ن القنبلة الذري���ة- كما يقول بع���ض األدباء-

وليس للمس���لمين، والعرب، والش���رقيين سالح 
أمض���ى ومحف���ز أق���وى، وناصر ومداف���ع، غير 

سيف ذي الفقار وفكرة المهدوية.
ويج���ب أن يعلم، ان انتظار خ���روج المهدي

Q لي���س- كما يتوهم البع���ض- معناه: ترك ما 
يجب على المس���لمين من بث النصيحة، ونش���ر 
الفضيلة، وتعميم االخالق، وخدمة األنسانية، 
ونص���رة الضعف���اء واعان���ة المنكوبي���ن التعس���اء 
وبعب���ارة أخصر، ترك األم���ر بالمعروف والنهي 
ع���ن المنكر، بل ه���ي تعلمنا ذلك كل���ه، تمهيداً 

لخروج المصلح المنتظر.

عل���م خفاق ف���ي عالم الفكر اإلس���المي، 
وشخصية فريدة من نوعها في تاريخ اإلسالم. 
فهو كالطود الش���امخ في آثاره، واليم الخضم 
المتالط���م األمواج ف���ي أف���كاره وآرائه، وهو 
بح���ق قطب رح���ى الدين، وأح���د أكبر دعائم 
أع���الم  وراف���ع  الش���يعة،  عم���اد  اإلس���الم، 
الش���ريعة. فالثقافة اإلس���المية ب���كل فروعها 
مدين���ة لجهود ه���ذا الرج���ل العظي���م، الذي 
نذر حياته لخدمة اإلس���الم، وأدى إلى الفكر 

اإلسالمي خدمة منقطعة النظير.
 والدته:

 ولد الشيخ الطوسي في طوس خراسان، 
في شهر رمضان عام 385 هجرية, بعد وفاة 
الش���يخ الص���دوقH ف���درس أوال ف���ي مدارس 

خراسان.
ثم شد الرحال إلى بغداد - عاصمة العلم 
آن���ذاك - في عام 408 هجرية وهو ابن ثالثة 
وعش���رين عاما، وذلك أبان زعامة ومرجعية 
 ,Hش���يخ الفرقة الحقة آنذاك الشيخ المفيد
اس���تقل الش���يخ الطوس���ي بالظهور، بعد وفاة 
الس���يد المرتض���ىH حي���ث انثنت له وس���ادة 
المرجعي���ة العلي���ا للطائفة، وتف���رد بالزعامة 
الكب���رى، وأصب���ح وحيد العصر ب���ال منازع، 
حت���ى أن خليفة الوقت القائ���م بأمر اهلل )عبد 
اهلل بن القادر باهلل أحمد( أس���ند إليه كرسي 
الكالم واإلفادة، ولم يكن هذا الكرسي ليمنح 

إال لألوح���دي من الن���اس في ذل���ك العصر، 
والمتف���وق على الكل علما وعم���ال وكماال . فلم 
يفت���أ ش���يخ الطائف���ة على ه���ذا المن���وال اثني 
عشرة س���نة مقصودا لحل المشكالت، وأداء 
المهم���ات، وقض���اء الحاج���ات، حتى حدثت 
القالقل والفت���ن واالضطرابات. وجد الش���يخ 
الطوس���ي في إخمادها وإطفاء لهيبها، ولكن 
الح���ظ لم يحالفه، فاضطرم���ت نيرانها أكثر 
فأكث���ر. تل���ك األح���داث المؤلمة التي ش���نها ) 
طغ���رل ب���ك ( أول مل���وك الس���لجوقيين عل���ى 
الشيعة العزل من السالح، عند دخوله بغداد 
عام 447 هجرية، فأمر بإحراق مكتبة ش���يخ 
الطائف���ة العام���رة بأمه���ات الكت���ب الخطي���ة 
الثمين���ة، والتي ال تقدر بثم���ن، ونافت كتبها 
على عشرة آالف مجلد، وهي بحق من أعظم 
المكتب���ات العالمي���ة، وف���ي خض���م األحداث 
المؤلم���ة آث���ر الش���يخ الطوس���ي الهج���رة إلى 
النج���ف األش���رف حي���ث مرقد س���يد األبطال 
أمي���ر المؤمنين عليQ، فوض���ع بذلك اللبنة 
األولى ألكبر جامعة علمية إسالمية في النجف 
األش���رف، وش���يد أركانها، فأصبح���ت ربوع 

وادي الغري تشع بمظاهر الجالل والكمال.
مكانته العلمية:

سرى ذكره يطوي المفاوز والحزوم 
عب����ر حقب الزمن . ف����ا تجد صقعا إال 
وفيه عبق����ة فواحة من فضل����ه، وألق 

من نبله. وإن الي����راع لعاجز عن 
وصف����ه، واإلط����راء عليه، 

اإلنس����ان  أراد  ومهم����ا 
الغ����ور والغ����وص ف����ي 
عظمة هذه الشخصية 
ازداد  كلم����ا  الف����ذة، 
تعجب����ا م����ن مواط����ن 
والنب����وغ  العبقري����ة 
الفكري الخاق، راعى 
انواع العلم والمعرفة 
أش����تات  وجم����ع 
الفنون، وكفاه مدحا 
بش����يخ   ( يلق����ب  أن 

الطائفة (.
كتبه ومؤلفاته: 

امتاز الشيخ الطوسيH بكثرة 
والتصاني���ف  القيم���ة،  التآلي���ف 

الجيدة، الغنية عن كل إطراء وثناء.
ومنها: الخالف, المبسوط, مصباح 

المتهج���د, تهذي���ب األحكام, األس���تبصار, 
الغيب���ة, األمالي, وغيرها العش���رات من الكتب 

والرسائل.
مشايخه وأساتذته:

للش���يخ الطوسي أس���اتذة كثيرون، ومشايخ 
 كب���ار، نذك���ر أهمهم وه���و - الش���يخ محمد بن

 

محم���د 
المش���تهر  النعمان،  ب���ن 

.Hبالشيخ المفيد
وفاته: 

توفي أبو جعفر الطوس���يH، فقيه اإلمامية 
 »Qبمش���هد أمير المؤمنين علي ب���ن أبي طالب
ودف���ن ف���ي داره, وهي اآلن من اش���هر مس���اجد 

النجف االشرف. 

مقاالت2

شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر 
Hمحمد بن الحسن الطوسي

من فقهائنا

ج���اء في كتاب )موجز دائرة معارف الغيبة(: أن الس���يدة 
نرج���س أم اإلم���ام المهديQ،ه���ي مليك���ة بن���ت يش���وعا بن 
قيص���ر مل���ك الروم، وأمه���ا من ول���د الحواريين وتنس���ب إلى 
وصي المس���يح ش���معون. كذا ورد نس���بها في قصة زواجها من 
اإلمام الحسن العس���كريQ. ولها أسماء عدة منها )نرجس( 
ومنه���ا )صقيل( وغي���ر ذلك، ولع���ل ذلك لداع���ي التقية التي 
مارس���ها اإلمام العسكريQ حفاظاً على حياتها وحياة اإلمام 
ولدهاQ، إال أن المش���هور من أس���مائها بين الشيعة اإلمامية 

.P )نرجس(
دورها في القضية المهدوية

نش���ر في الموقع العالمي للدراس���ات الش���يعية على شبكة 
االنترني���ت مقال ح���ول دور الس���يدة نرجس وحاله���ا بعد غيبة 
اإلمام المهديQ يمكن تلخيصه ب�: أنه بعد وشاية جعفر )عم 
اإلمام المهديQ( للمعتمد العباس���ي عل���ى وجود ابن لإلمام 
العس���كريQ تنق���ل إليه األموال، وإرس���ل المعتمد العباس���ي 
الخيل والرجال إلى دار اإلمامQ ليكبس���وه، ويفحصوا في كل 
غرف���ه ودهاليزه، فال يجدون ش���يئًا، وليته���م اكتفوا بذلك، 
وإنما اش���تغلوا بالنهب والس���لب والغارة على م���ا رأوا من متاع 
ال���دار. وبينما هم منش���غلون بالنهب، يتحي���ن اإلمام المهدي

Q فرص���ة غفلته���م، ويخرج م���ن الباب. تق���ول الرواية: وهو 
يومئذ ابن ست سنين.  والصحيح هو ابن خمس سنين � فلم يره 
أح���د منهم حتى غاب. وال يجد هؤالء الرج���ال في الدار، بعد 
أن تبعثر أصحابها وتش���تت ش���ملها إال الجارية )أم المهدي(، 

فيقبضون عليها ويرفعونها إلى الجهات الحاكمة. 
وم���ن هنا تب���دأ المحنة األساس���ية لهذه الم���رأة الصابرة 
المجاهدة، تلك المحنة التي واجهتها، بكل صمود وإخالص 
وإيمان، واستطاعت برغم الضغط الحكومي أن تخرج ظافرة 
ف���ي المعركة، وأن ال تبوح بالس���ر العزيز الذي باح به جعفر، 

وق���د أوجب اهلل تعال���ى عليه كتمان���ه.. وأبقت ولده���ا محجوباً 
مصاناً من االعت���داء. إنهم طالبوها بالصبي، فأنكرته ومعناه 
أنه���ا ادعت أنها ل���م تلد، وأنه ال وجود له���ذا الصبي على وجه 
األرض، لكنه���ا تدعي أن به���ا حماًل. ويق���ع لكالمها في ذهن 
الحاكم موقعاً. ومن هنا وقعت السيدة )نرجس( تحت المراقبة 
الش���ديدة المس���تمرة، حيث جعلوها بين نساء المعتمد ونساء 
الموفق ونس���اء القاضي ابن أبي الش���وارب، وهن نس���اء أعلى 
رجال الدولة. وال زالوا يتعاهدون أمرها في كل وقت ويراعونها, 
وطالت المدة ولم يحصلوا على شيء. وبقيت الجارية على هذه 
الحال حتى واجهت الدولة مش���كالت أساسية، واضطرت إلى 
خ���وض الحروب في عدة جبهات، فانش���غل رج���ال الدولة عن 

هذه الجارية، فخرجت عن أيديهم.
والغ���رض م���ن ه���ذه الم���دة الطويلة الت���ي بقيت الس���يدة 
نرج���س فيها تحت المراقبة والمقصود األساس���ي من حجزها 
ومراقبته���ا ليس هو البحث عن جنينها أو انتظار والدتها، وإال 
كان يكف���ي للتأكد من ذلك أن تمضي عليها عدة أش���هر فقط، 

وإنمّا المقصود هو:
1. اضطهادها وعزلها عن مجتمعها.

2. من���ع اتص���ال ولده���ا به���ا خالل ه���ذه الم���دة، لو كان 
موجوداً.

إالّ أن مخططه���م ب���اء بالفش���ل وذلك لما كان���ت تتمتع به 
الس���يدة نرج���س من حكم���ة وفطنة وحس���ن تص���رف في هذه 
المواق���ف الصعبة من جهة, ومدى صبرها وامتثالها ألمر اهلل 
س���بحانه وتعالى في حفظ مولودها وكتم���ان أمرهQ من جهة 

أخرى. 
وفي الختام هذه دعوة لنس���ائنا لدراسة حياة هذه السيدة 
الجليل���ة لإلقتداء بها والس���ير على خطاها ف���ي عملية التمهيد 

.Qلظهور المولى صاحب األمر

السيدة نرجس 
ودورها يف القضية املهدوية

  Qسلسلة من االبحاث تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم
لنستلهم من حياتهم الدروس والعبر في مواجهة الصعاب والفتن

نور الساعدي
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اإلم���ام يمل���ك 
Q باعتب���ار الدرجة 
الوجودي���ة ارفع مقام 
ف���ي ق���وس الصع���ود 
ونبع اإلمامة وصفات 
اإلم���امQ من درجة 
الوجود الرفيعة هذه.

أه���ل  ويعتب���ر 
البي���تK ان مق���ام 
اإلمام���ة هو ارفع من 
الن���اس  يتمك���ن  ان 
واختيارهم  بتعيينهم 
ب���ل  يحقق���وه,  ان 
تكليفه���م ه���و معرفة 

األولياء.
بإم���كان  اذ 
العالي���ة  المقام���ات 
الصعودي  السير  من 
تحي���ط  أن  للوج���ود 
بالمقام���ات األدنى, 

وليس العكس.
ان األئمةK هم 
األعلى  الدرجات  في 
م���ن حي���ث الكماالت 
ومق���ام  الوجودي���ة, 
مق���ام  ه���و  اإلمام���ة 
موهوب, وليس أمراً 

اكتسابياً.
ان منش���أ كم���ال 
اإلمامQ هو اإلمداد 
والعناي���ة  الغيب���ي, 
اإللهيتين,  والجذبة 
وليس النمو الظاهري 
األع���وام  وم���رور 

والسنين.
الع���ون  ه���ذا 
ب���دوره  هو  واإلله���ام 
للرفع���ة  نتيج���ة 
لإلم���ام الوجودي���ة 
اإلم���ام أن  اذ   ,Q

Q أيض���اً يتمتع مثل 
بدرج���ة   Nالنب���ي
خاص���ة,  وجودي���ة 
ه���ي بالقي���اس إل���ى اآلخري���ن غي���ر اعتيادية 
واعجازي���ة, ومنه���ا نفس ذلك العل���م الخارق 
للع���ادة الذي يملكه اإلم���امQ, فاإلمامة هي 
باط���ن النبوة وكالهما يرتويان من نبع واحد, 
حيث أوضح اإلمام الرضاQ هذه المس���ألة, 
معتبراً ان الفرق الوحيد بين النبيN واإلمام
Q يكمن في أن النبيN يرى الملك ويس���مع 
كالم���ه, وأم���ا اإلم���امQ فيس���مع كالمه وال 
يراه, وعلى أس���اس هذا التفاوت سمي األئمة 

ب� )المحدّثين( و)المفهّمين(.
نظ���راً الن اإلم���امQ ل���م يك���ن ليأتي في 
الرتب���ة الثاني���ة بع���د النب���يN, م���ن حي���ث 
الكم���االت الوجودي���ة, إال الن لإلمامة اتصاالً 
وارتباط���اً وثيق���اً بالنب���وة, ان اإلم���امQ هو 
الوارث بالحق لعلوم األنبياءK وكتبهم, وقد 
عرف اإلم���ام الرضاQ األئم���ةK بعنوانهم 
صفوة اهلل عز وجل وورثة كتاب الحق وهو على 
معرفة بجميع الكتب السماوية بأي لغة نزلت, 

وكما صرح االمام موسى بن جعفرQ بذلك.
جاء ذكر هذه الوراثة على لسان األحاديث 
واألخبار بتعابير مختلفة, ومنها: ان عالمات 
األنبي���اء الماضي���ن وآياتهم موج���ودة عندهم 
)األئمة( من قبيل: الواح موس���ىQ وعصاه, 
 ,Qيوس���ف قمي���ص   ,Qس���ليمان خات���م 
س���الح النبي األكرمN, والكتب المختومة, 
والصحيف���ة والجامعة, وغي���ر ذلك مما يرمز 

لوراثة علم األنبياءK وقدراتهم.
واإلمام هو اعلم اهل زمانه, ألن علمه من 

آثار وجوده, ووجوده هو األرفع في كل عصر.
واإلم���ام حاكم ورقيب عل���ى جميع حوادث 
العالم وأعمال الناس, وانه المشرف والرقيب 

عل���ى س���ير الح���وادث, وم���ن جملته���ا أعمال 
الن���اس, حي���ث ورد ف���ي الرواي���ات ان جمي���ع 
أعم���ال الناس تع���رض على النب���يN األكرم 

.Kواألئمة
فاإلم���امQ بوصف���ه اإلنس���ان الكامل هو 
خليف���ة اهلل ف���ي األرض فهو Q فري���د الدهر 

ووحيد العصر.
فه���وQ يترب���ع فوق قم���ة ه���رم الوجود, 
واالنح���راف  الخط���أ  م���ن  مصان���ة  فقيادت���ه 

.Qومحصورة به
ونظ���راً ألن اإلم���ام يقف عل���ى رأس هرم 
عال���م الوجود, وه���و ارفع درجة م���ن درجات 
الوج���ود على اإلط���الق في عصره, وواس���طة 
في���ض الحق تعالى المباش���رة, ل���ذا يجب ان 
يتمتع بالصف���ات الكمالية المتناس���بة مع هذه 

المرتبة.
وم���ن جمل���ة ه���ذه الصف���ات )الوح���دة( و 
)التف���رد( أي ان إم���ام كل عصر وحيد دهره, 
وال يمكن وجود إمام س���واه, وس���وف لن يكون 

في كل عصر ومرحلة أكثر من إمام واحد. 
وما دام عالم الوج���ود لن يخلو من اإلمام
Q اب���دًا, وعل���ى هذا األصل ف���إن األرض لن 
 Qتخلو من حجة الحق, وهو ان وجود اإلمام
هو من ناحية واسطة فيض الحق الضرورية في 
عالم الوجود, ولذا طالما وجد عالم الوجود, 

سوف يكون وجود اإلمامQ ضرورياً وحتمياً.
الن���اس للهداي���ة  م���ن حاج���ة  وانطالق���اً 
الس���ماوية يمث���ل اإلم���امQ مش���عل الهداي���ة 
المني���ر, وأمي���ن الوح���ي اإلله���ي, وحافظ���ه 

ومرجع تفسير الكتاب السماوي وتأويله.
فطالم���ا وج���د اإلنس���ان, فس���وف يوجد 
اإلم���امQ أيض���اً ألن األرض تخ���رب وتس���وخ 
ب���دون حجة اهلل عز وجل، ألن عالم الوجود ال 
مصير له س���وى العدم من دون العون والفيض 

االلهي.
ان الفي���ض واإلله���ام اإللهيي���ن دائميان, 
وعلي���ه ينبغي ان يوجد ف���ي كل عصر فرد يليق 
به���ذا الفي���ض واإلله���ام, وبن���زول المالئك���ة 

والروح.
قال اإلمام عليQ: )اللهم ال تخلو األرض 
من حجة لك على خلقك ظاهر أو خائف مغمور 
لئ���ال تبطل على الناس حجج���ك أو بيناتك(, 
وقي���ل لإلمام الصادقQ: كي���ف ينتفع الناس 
بالحج���ة الغائ���ب المس���تور؟ فق���الQ: )كما 

ينتفعون بالشمس إذا سترها الحجاب(.
وان م���ا عن���د أهل بي���ت النب���وة K يتفق 
بالكام���ل م���ع بي���ان النبيN إلح���كام اإلمامة 
 Kالش���رعية ممثلة بإمامة إبراهيم واألنبياء
من بعده حتى خاتمهم وأفضلهم محمد األكرم

N, ووصي���ه عل���يQ, واس���تمرار بإمام���ة 
أبنائ���هK ابتداء باإلمام الحس���نQ وختاماً 

.Qباإلمام المهدي الحجة بن الحسن
فاإلمامQ على وفق مدرس���ة أهل البيت

K ه���و صاحب الكلمة العليا, يقود وال يقاد, 
وال يتقدم عليه أحد وال يتأخر عنه أحد.

 Kان الحديث النبوي اكد على ان األئمة
يتعاقبون اثنى عشر ال يزيدون وال ينقصون.

جاء في الحديث الشريف: )ال يزال الدين 
قائماً حتى تقوم الس���اعة, ويك���ون عليكم اثنا 

عشر خليفة كلهم من قريش(.
ج���اء ف���ي صحي���ح الترم���ذي ف���ي اإلمام 
المهديQ نقاًل عن رسول اهللN: )ال تذهب 
الدني���ا حتى يمل���ك العرب رجل م���ن اهل بيتي 
يواطيء اس���مه اس���مي(, وفي مكان آخر عن 
الرسولN انه قال: )انه في امتي المهدي(, 
كذلك جاء عنهN: )الذي يمأل األرض قسطاً 

وعدالً كما ملئت ظلماً وجورًا(.
فاإلنس���ان الكامل عن���د اهل البيتK هو 
اإلمام المعص���ومQ, وان األئمةK من بعد 
الرسول األكرمN هم اثنا عشر, أولهم سيد 
األوصياء علي بن ابي طالبQ وآخرهم خاتم 
األوصي���اءQ اإلمام المهدي المنتظر المهدي 
الحج���ة بن الحس���نQ صاحب العص���ر إمام 

هذا الزمان.

Kاإلنسان الكامل عند أهل البيت
هو االمام املهديQ يف هذا العصر
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أسماء:
) نرج����س، مليكه، صقيل، 
بجميع  س����ميت  ريحانة،سوسن( 
ذلك على التعاقب كما هي العادة 

في الجواري. 
ومن أس����مائها أيضاً )حديث 
أو حديث����ه وقي����ل سوس����ن، وقيل 

سليل(.
وأضاف إبراهيم األميني لها 

أسماًء هي:
)خمط، حكيمة، مريم(.

والظاهر أن الحكمة من تعدد 
األسماء هو تضليل العباسيين لئال 
يصلوا إل����ى أم القائ����م الحقيقية 
بس����وء، ألنه����م حج����زوا جاري����ة 

اس����مها صقيل ف����ي بي����ت الخليفة العباس����ي، 
وتعهدت نس����وة الخليف����ة والقض����اة بمراقبتها 
حت����ى تضع حمله����ا ولكن التط����ورات الخطيرة 

شغلتهن بأنفسهن عن مراقبة صقيل.

هيأة التحرير

اعداد: محمد الخاقاني

الشيخ محمد رضا آل شمس الدين العاملي
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فكرة املهدوية اعظم كثريا من القنبلة الذرية



3 الرصد المهدوي

الجواب املبتكر يف الرد على من زعم ان ابن الدن هو املهدي املنتظر
رصدنا

تظهر بي����ن الحين واألخر ف����ي المجتمعات 
العربي����ة واإلس����المية بعض الح����ركات الغريبة 
الت����ي تح����اول االلتفاف ح����ول قضايا إس����المية 
حساس����ة لج����ذب مش����اعر المس����لمين إليها او 

استغاللها,  ومن بينها ادعاء المهدوية. 
ورصدنا له����ذا العدد من منتديات )س����بيل 
الس����لفية( حي����ث نش����رت مق����اال تح����ت عن����وان 
)الجواب المبتكر في الردّ على من زعم أن ابن 

الدن هو المهدي المنتظر(. 

ويب����دو ان موج����ة إدع����اء المهدوي����ة وصلت 
إل����ى ابن الدن حيث جاء في المقال: قد أوقفني 
بعض طالب العلم على قول يروجه بعضهم بين 
الع����وام، وهو أّن المدعو )أس����امة بن الدن( هو 
المهدي المنتظرQ، ويس����تدل على قوله بأنه 
يص����دق علي����ه األحاديث ال����واردة ف����ي المهدي 
المنتظ����رQ؛ من ذل����ك أنه من جهة المش����رق 
وأس����امة ف����ي أفغانس����تان وه����ي جهة المش����رق 
وغيره����ا من األمور التي أوردها صاحب المقال 
ف����ي مقاله أمث����ال أن المهديQ مع����ه الرايات 
الس����ود وأتباع أسامة يلبس����ون العمائم السود ، 

وأن نسبه يتصل بآل البيتK كما زعموا.
وأضاف صاحب المقال: وكنت سمعت من 
قبل )في عام 1424ه�( قوالً لمدير مدرسة دينية 
في مكة المكرمة،إذ كان يقول لبعض الطالب 
عن اب����ن الدن: أنه أمير المؤمنين وال يغيب عنا 
ما كان من بعض المعبرين لما فسر عبر وسائل 
األع����الم رؤي����ة بعضه����م )أن القم����ر يرضع من 
الش����مس(, فس����ره بأن المهدي  سيظهر. ولعل 
هذه كانت هي الش����فرة عندهم, يش����يرون بها 

إلى أن ابن الدن هو المهدي المنتظر!!
وقال صاحب المقال: وما أجمل ما قال ابن 
قيم الجوزية بعد ذكره الدعاء أصحاب األهواء 
والب����دع مهدياً مزعومًا:فكل ه����ذه الفرق تدعي 
في مهديها أنه الذي بش����ر به النبيN،وأخبر 

بخروجه.
وال ش����ك أن قوله����م ه����ذا قول منكر ش����اذ 
قبي����ح، مخالفٌ لما عليه أه����ل العلم واإليمان، 
م����ن وجوه كثي����رة، وما ذك����ره ه����ذا القائل من 
اس����تدالالت إنم����ا ه����ي ش����به باطل����ة، وحج����ج 
داحض����ة، ويكفي في رده����ا حكايتها عند أولي 
األلب����اب الس����ليمة، والمناه����ج القويمة، ولكن 
لما َلبَّسَ أهل الش����بهات: - أهل البدع واألهواء 
الح����ق بالباط����ل، وانطلت حجته����م على بعض 
ضع����اف العقول،قليلي العل����م،كان لزاماً على 

من وقف على بطالنه أن يرده بحجة وعلم...

قالت رصدنا: 
واس����تمر صاحب المقال في كالمه إلى ان 
وصل إل����ى منهجه ف����ي الرد على ه����ذا اإلدعاء 
موضح����ا ذل����ك بقول����ه: فكتب����ت هذه الرس����الة 
المختص����رة والتي أس����ميتها  الج����واب المبتكر 
في ال����رد على من زعم أن ابن الدن هو المهدي 

المنتظر.
خطة الرسالة:

وق����د جعلت الرس����الة ف����ي مقدم����ة وثالثة 
مقاصد وخاتمة.

المه����دي  م����ن عالم����ات  األول:  المقص����د 
.Nفي السنة النبوية Qالمنتظر

المقصد الثاني : إبطال الشبهة وتفنيدها.
المقصد الثالث : سبب ترويج هذا القول، 

وهل يشرع السعي إلقامة الخالفة.
الخاتمة: خالصة الرسالة.

قالت رصدنا:
 وواصل في بيان مقاصده قائال: 

المه����دي  م����ن عالم����ات  األول:  المقص����د 
المنتظرQ في  السنة النبوية.

المهدي في اللغة : اس����م مفعول من هدى . 
والهدى هو الرشاد، وضده الضالل.

والمهدي : الذي قد هداه اهلل إلى الحق.
ق����ال ابن األثير :قد اس����تعمل في األس����ماء 
حتى صار كاألسماء الغالبة، وبه سمي المهدي
Q الذي بش����ر به رسول اهللN أنه يجيء آخر 

الزمان.
وقد اشتهر هذا االصطالح عند المتأخرين 
فأصبحت هذه الكلم����ة يراد منها عند إطالقها 
المهديQ الذي بش����ر به النب����يN أنه يخرج 
 Qآخ����ر الزمان، ويق����ال له المه����دي المنتظر
زيادة في التوضي����ح والتمييز. وقد نص جماعة 
 Qمن أه����ل العلم على توات����ر أحاديث المهدي
ولي����س مقص����ودي في ه����ذا المقصد اس����تيعاب 
جميع ما ورد في السنة النبوية في شأن المهدي 
المنتظرQ، ولكنها إلمامة س����ريعة في ش����أنه 

وحال زمانه، وقد جعلتها في عدة عناصر. كي 
نتصور الموضوع باختصار: 

.Nمن آل بيت النبي Qالمهدي المنتظر
  أخرج أبو داود وابن ماجه في الس����نن عَنْ 
ُأمِّ سَ����لَمََة َقالَ����تْ سَ����مِعْتُ رَسُ����وَل اهللNَِّ يَُقوُل: 

اْلمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وََلدِ َفاطِمََة.
اس����م المهدي المنتظ����رQ محمد بن عبد 

اهلل الحسني العلوي.
أخرج اإلمام أحمد في المس����ند والترمذي 
ِ َق����اَل : َقاَل  وأبو داود في الس����نن عَ����نْ عَبْدِ اهللَّ
رَسُ����وُل اهللNَِّ: اَل تَْذهَ����بُ الدُّنْيَ����ا حَتَّ����ى يَمْلِكَ 
اْلعَ����رَبَ رَجُ����ٌل مِنْ َأهْ����ِل بَيْتِ����ي، يُوَاطُِئ اسْ����مُهُ 

اسْمِي.
قالت رصدنا: 

ويس����تمر ف����ي كالمه ع����ن صف����ات المهدي 
المنتظ����ر التي ال نختلف معه فيه����ا كثيرا إال ما 
وضعنا تحته خط وسيأتي الرد عليها حتى يصل 

إلى مقصده اآلخر في الرد وهو: 
المقص����د الثان����ي :هذه الش����بهة باطلة من 
وجهي����ن: أحدهما : مجم����ل، واآلخر : مفصل 

أما المجمل : فمن وجهين 
الوج����ه األول: هو أن الصف����ات الواردة في 
األحادي����ث الثابتة ف����ي المه����دي المنتظرQ ال 

تنطبق على المدعو ابن الدن.
والوجه الثاني : أن ابن الدن توجد فيه أمور 
.Nمخالفة لما في األحاديث الثابتة عن النبي

قال المتقي الهن����دي راداً على من زعم أن 
رج����اًل كان في عصره أنه هو المهدي المنتظر: 
لق����د كث����رت طائفة ف����ي ب����الد الهن����د يعتقدون 
ان ش����خصاً ش����ريفاً ولد في الهند ه����و المهدي 
الموعود به في آخ����ر الزمان ، وصفاته تخالف 
م����ا ورد ف����ي ش����أن المه����ديQ م����ن األحاديث 

النبوية وآثار الصحابة والتابعين الموعود به. 
وأم����ا الجواب المفص����ل فمن وج����وه كثيرة 

منها:
الوج����ه األول: أن النب����ي علي����هN أخبر أن 

اس����م المه����دي )محمد ب����ن عب����د اهلل( موافقاً 
الس����م النبيN واس����م أبيه كما أخرج أبو داود 
 Nِّعَنْ النَِّبي ِ والترمذي في السنن عَنْ عَبْدِ اهللَّ
َق����اَل : َلوْ َلمْ يَبْقَ مِ����نْ الدُّنْيَا ِإالَّ يَ����وْمٌ َلَطوََّل اهللَُّ 
َذلِ����كَ اْليَوْمَ حَتَّى يَبْعَ����َث فِيهِ رَجُاًل مِنِّ����ي أَوْ مِنْ 
َأهِْل بَيْتِي يُوَاطُِئ اسْ����مُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَِبيهِ اسْمُ 
أَِبي يَمْأَلُ األأَْرْضَ قِسْ����ًطا وَعَدْاًل َكمَا مُلَِئتْ ُظْلمًا 
وَجَوْرًا. وابن الدن اس����مه: أس����امة بن محمد بن 

عوض بن الدن فافترقا.
قال ابن تيمية في رده على الشيعة :إن لفظ 
الحدي����ث حجة عليكم فإن لفظه يواطئ اس����مه 
اس����مي واسم أبيه اسم أبي ! فالمهديQ الذي 
أخب����ر به النبيN اس����مه محمد بن عبد اهلل ال 

محمد بن الحسن.
قالت رصدنا: 

ويس����تمر الكاتب في رده على الش����يعة في 
اسم المهدي المنتظرQ ونسبه وهذا ما سيأتي 
الرد عليه ان ش����اء اهلل. إل����ى ان يصل إلى الوجه 

الثاني من رده على الشبهة قائال: 
الوج����ه الثاني: أن المهدي م����ن آل بيت ان 
النبيN. قال: اْلمَهْدِيُّ مِنَّا َأهَْل اْلبَيْتِ يُصْلِحُهُ 
اهللَُّ فِي لَيْلَةٍ....وبيت ابن الدن ليسوا من آل بيت 
النبيN ؛ فدعوى أن نس����ب ابن الدن يعود إلى 
آل بي����ت النبي N تحتاج إل����ى دليل، فقد أنكر 
جماعة من النسابة أن يرجع نسب ابن الدن آلل 

النبيN؛ ألنهم قحطانيون ال عدنانيون.

 Qالوج����ه الثال����ث: أن المه����دي المنتظ����ر
يخرج ف����ي زمن الظلم والجور فيمألها قس����طاً 
وع����دالً كم����ا أخرج أحمد في المس����ند عَ����نْ أَِبي 
سَ����عِيدٍ اْلخُ����دِْريِّ َقاَل: َق����اَل رَسُ����وُل اهللNَِّ: اَل 
تَُقومُ السَّ����اعَُة حَتَّى تَمْتَلَِئ األأَْرْضُ ُظْلمًا وَعُدْوَانًا 
َق����اَل ُثمَّ يَخْرُجُ رَجٌُل مِنْ عِتْرَتِي أَوْ مِنْ َأهِْل بَيْتِي 
يَمْلَؤُهَا قِسْ����ًطا وَعَدْاًل َكمَا مُلِئَ����تْ ُظْلمًا وَعُدْوَانًا. 
ونحن ف����ي المملكة العربية الس����عودية - بحمد 
اهلل - في زمن توحيد وسنة وزمن خير وعدل. 

قالت رصدنا: 

الوجه الرابع ف����ي رده على ادعاء ابن الدن 
للمهدوي����ة قائ����ال: أن المهديQ رج����ل من آل 
 :Qمتبع لس����نة جده، والمهدي Kبيت النبي
صفة رج����ل قد ه����داه اهلل إلى الح����ق وهدى به 
إلى الحق يخرج ف����ي آخر الزمان. هذا بخالف 
أس����امة بن الدن المتبع لس����نة وطريقة الخوارج 
والتكفيريي����ن وأهل البدع والضالل ؛ فابن الدن 
يكفر ه����ذه الدولة الس����عودية، ويري����د الخروج 
عل����ى حكامها بما يس����ميه - كذب����اً وزوراً عملية 

تطهير  الحرمين.....
الوج����ه الخامس. أن العلم����اء الربانيين قد 
اتفق����ت كلمتهم عل����ى خطأ اب����ن الدن في حاله 
وأم����وره وطلبوا من����ه اإلقالع عما ه����و عليه من 
الباط����ل والخ����روج عل����ى والة األم����ر وعلى أمة 
محمدN بالس����يف. فمنهم الشيخ عبد العزيز 
ابن ب����از الذي قال: )إن أس����امة ب����ن الدن: من 
المفس����دين ف����ي األرض، ويتحرى طرق الش����ر 

الفاسدة، وخرج عن طاعة ولي األمر(.
وق����ال أيضًا: )نصيحتي للمس����عري والفقيه 
وابن الدن وجميع من يس����لك سبيلهم أن يدعوا 
ه����ذا الطريق الوخي����م وأن يتق����وا اهلل ويحذروا 
نقمت����ه وغضب����ه وأن يع����ودوا إلى رش����دهم وأن 

يتوبوا إلى اهلل مما سلف منهم(.
ومنه����م العالم����ة مقبل الوادع����ي فقد تبرأ 
م����ن ابن الدن حيث قال : )أبرأ إلى اهلل من ابن 
الدن؛ فهو شؤم وبالء على األمة وأعم��اله شر(

الوجه السادس:
أن هن����اك عالمات وأش����راطاً قب����ل خروج 

المهديQ، لم تظهر إلى اآلن. 
قال السيوطي: )وال ظهر المهديQ الذي 
ظه����وره قب����ل الدج����ال بس����بع س����نين وال وقعت 

.)Qاألشراط التي قبل ظهور المهدي
ويستمر صاحب المقال في سرد وجوه الرد 
على ك����ون ابن الدن مدع كذاب إلى اثني عش����ر 
 Nوجه����ا يقارن فيها بين ما جاء عن الرس����ول
ف����ي المهدي المنتظرQ وبي����ن بن الدن وما هو 

عليه. وصوال إلى خاتمة المقال وهي:
- توات����ر األحادي����ث النبوي����ة ال����واردة ف����ي 

.Qالمهدي المنتظر
- أن المه����دي المنتظرQ له صفات ال بد 
أن تنطب����ق عليه، وأن تحدي����ده بزمان معين أو 
برج����ل معين خالف الس����نة إال إن اجتمعت فيه 
جمي����ع الصف����ات ال����واردة في األحادي����ث، وأن 
مرج����ع ذلك ألهل الحل والعقد من أهل العلم ال 

لعامة الناس وأهل األهواء والبدع.
- إن ابن الدن ضال خارجي ال تصدق عليه 

.Qالصفات الواردة في المهدي المنتظر
- أن أهل األهواء أهل كذب وافتراء وغش، 

يثيرون الشبه؛ ليضلوا الناس عن الحق.
ال����رؤى  عل����ى  االعتم����اد  ج����واز  ع����دم   -
والمنام����ات، وإنم����ا االعتصام يك����ون بالكتاب 

والسنة على فهم سلف األمة.
- إن الفت����ن والش����بهات إنما يتص����دى لها 
علماء الحق والس����نة ليردوه����ا على أصحابها، 
وأن النجاة تكون بإتباع أهل الحق، وأن الهالك 

يكون بإتباع أهل الباطل والزيغ.
وإني في ختام هذه الرسالة أنصح كل مسلم 
ومسلمة أن يتقوا اهلل عز وجل في أنفسهم، وأن 
ال يتكلموا في دين اهلل بال علم وال يغتروا بفالن 
من الن����اس وبثناء الناس عليه����م، فإن العبرة 
بموافقة الكتاب والسنة وعامة الناس من حيث 

أنهم ليسوا ميزاناً توزن بها الحقائق.

قالت رصدنا: 
انته����ى المقال او الرس����الة الت����ي كتبت في 
منتدي����ات الس����بيل الس����لفية ولنا معه����ا وقفات 

وإشكاالت هي:
1. ذكر ان اسم المهدي المنتظرQ محمد 
بن عبد اهلل اس����تنادا عل����ى الحديث الذي ذكره 

في مقاله. 
وردنا عليه هو: 

أن الحدي����ث ال����ذي ورد في����ه قول: )واس����م 
أبيه اس����م أبي( كل طرقه تنتهي إلى عاصم بن 

أبي النج����ود صاحب القراءة المش����هورة، وهو 
معروف عندهم بس����وء حفظ����ه. وإليك ما قالوه 

فيه:
وق����ال يحي����ي القط����ان: )ما وج����دتُ رجاًل 

اسمه عاصم إال وجدته رديء الحفظ(.
وقال النسائي: )ليس بحافظ(.

وق����ال ال����دار قطن����ي: )ف����ي حف����ظ عاصم 
شيء(.

وقال ابن خراش: )في حديثه نكرة(.
وقال شعبة: )حدََّثنا عاصم بن أبي النجود 
وف����ي النفس ما فيه����ا(. وقال أب����و حاتم: )ليس 
محل����ه أن يق����ال ثقة( )راج����ع هذه األق����وال في 

ميزان االعتدال 14-13/4(.
وق����ال يعق����وب ب����ن س����فيان: )ف����ي حديث����ه 

اضطراب(. 
قلت: إذا كان حال الرجل هكذا فكيف يصح 
التعويل على روايته في مس����ألة مهمة مع وضوح 
األدلة األخ����رى الدالة على أن المهدي المنتظر

 Qهو اإلمام محمد بن الحس����ن العسكري Q
؟.

* أن الرواي����ة عن عاص����م قد اختلفت من 
ه����ذه الناحية، فمنهم من رواه����ا عنه من دون 
ذكر: )واسم أبيه اسم أبي(، ومنهم من رواها 
عنه مش����تملة عل����ى ذلك. فقد أخ����رج الترمذي 
بس����نده عن س����فيان بن عيينة ع����ن عاصم عن 
زراره عن عبد اهلل عن النبيN قال: يلي رجل 

من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي.
وأخ����رج أيضاً بس����نده عن س����فيان الثوري 

ع����ن عاصم ب����ن بهدلة عن زراره ع����ن عبد اهلل 
قال: قال رسول اهللN : )ال تذهب الدنيا حتى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه 
اسمي( سنن الترمذي 505/4. قال الترمذي: 
هذا حديث حس����ن صحيح(. والذي����ن رووا هذا 
الحديث عن عاصم خالياً من قوله: )واسم أبيه 

اسم أبي( كثيرون، منهم. 
1. محمد بن إبراهيم أبو شهاب: في صحيح 
ابن حبان 284/13، وموارد الظمآن 839/2. 

2. عثمان بن شبرمة: في صحيح ابن حبان 
238/15، وموارد الظمآن 839/2.

3.حميد بن أبي غنية: في المعجم األوسط 
للطبراني 135/5.

وبع����ض ال����رواة الذي����ن رووا ه����ذا الحديث 
مش����تماًل عل����ى ه����ذه الزي����ادة، ق����د رووه أيضاً 
خالياً منها، ومن هؤالء:- عمر بن عبيد: روى 
الحديث بالزيادة في س����نن أبي داود 106/4، 

ورواه بدونها كما تقدم.
2.أب����و بك����ر بن عي����اش: رواه بالزي����ادة في 

س����نن أب����ي داود 106/4، ورواه بدونها 
كما مرَّ.

3. س����فيان: رواه بالزي����ادة في 
سنن أبي داود 106/4، وصحيح 

ابن حبان 236/15.
أب����ي  ب����ن  عم����رو   .4

قي����س: رواه بالزيادة كما 
الكبي����ر  المعج����م  ف����ي 

للطبراني 135/10، 
وبدونها. 

كان  ف����إذا 
ف����ي  الرواي����ة  ح����ال 

هكذا  االضطراب 
يص����ح  فكي����ف 

التعويل عليها 
إثبات  ف����ي 

س����م  ا
ل����د  ا و

م  م����ا إل ا
المهدي المنتظر

Q ؟ 
أن ه����ذه الرواي����ة ق����د رُِويتْ 

بأسانيد غير مشتملة على عاصم بن أبي 
النجود خالية من قوله: )واسم أبيه اسم أبي(.

فق����د أخرج البزار في مس����نده بس����نده عن 
معاوي����ة بن ق����رة عن أبيه قال: قال رس����ول اهلل
N : )لتم����ألن األرض ج����وراً وظلم����ًا، ف����إذا 
مُلئتْ جوراً وظلماً بعث اهلل رجاًل مني، اس����مه 
اس����مي، يملؤها عدالً وقس����طاً كما مُلئتْ جوراً 

وظلمًا(... )مسند البزار 25/8(. 

وأخ����رج الهيثم����ي ف����ي زوائده بس����نده عن 
معاوي����ة بن ق����رة عن أبيه قال: قال رس����ول اهلل
N: )لتم����ألن األرض جوراً وظلمًا، فإذا مُلئتْ 
ج����وراً وظلم����اً بع����ث اهلل عزَّ وجل رج����اًل مني، 
اس����مه اسمي أو اسم نبي، يملؤها قسطاً وعدالً 
كم����ا مُلئ����تْ ج����وراً... )مس����ند الح����ارث )زوائد 
الهيثم����ي( 258/8. إتح����اف الخي����رة المه����رة 
281/10(. ولو س����لَّمنا بصحة هذه الرواية فإنه 
يمك����ن حملها عل����ى أن المراد باالس����م فيها هو 
الكني����ة، فربما ُأطلق االس����م وأُريد ب����ه الكنية. 
فق����د أخرج البخ����اري في صحيحة بس����نده عن 
سهل بن سعد قال: )ما كان لعلي اسم أحب إليه 
من أبي تراب، وإْن كان ليفرح به إذا دُعي بها( 

)صحيح البخاري 1976/4(. 
وفي صحيح مس����لم قال سهل: ما كان لعلي 
اسم أحبَّ إليه من أبي التراب، وإْن كان ليفرح 
إذا دُع����ي بها، فقال ل����ه: أخبرنا عن قصته لم 
سُ����مِّي أبا تراب ؟ قال: جاء رسول اهللN بيت 
فاطم����ةP  فلم يجد عليًّاQ ف����ي البيت... إلى 
أن ق����ال: فجاءه رس����ول اهللN وه����و مضطجع 
ق����د س����قط رداؤه عن ش����قِّه، فأصاب����ه تراب، 
فجعل رس����ول اهللN يمس����حه عنه ويقول: قم 
أب����ا الت����راب، ق����م أب����ا التراب)صحيح مس����لم 

 .)1874/4
وم����ن الواض����ح أن )أب����ا ت����راب( كنية، ألن 
الكنية ه����ي كل ما صُدِّر ب����أب أو أم،ولهذا قال 
اب����ن حجر في فتح الباري: قول����ه: )باب القائلة 
ف����ي المس����جد( ذك����ر في����ه حديث عل����يQ في 
س����بب تكنيته أب����ا تراب)فتح الب����اري 58/11.( 
وعليه فيكون الم����راد بالحديث هو أن كنية والد 
المهديQ ككنية والد النبيN، فكالهما أبو 

محمد. 
وم����ن الواض����ح أن قول����ه: ) يواط����ئ اس����مُه 

اسمي واسمُ أبيه اسمَ أبي (، عبارة طويلة غير 
صريحة في بيان االس����م، ومن السهل إيجازها 
بم����ا هو أبل����غ منه����ا وأصْ����رَح، كقوله: )اس����مه 
محم����د بن عبد اهلل، أو محمد بن الحس����ن(، 
إال أن����ه لما كان غرض النبيN قد تعلَّق بإبهام 
االسم الصريح لإلمام المهديQ، خوفاً عليه 
من س����الطين الجور وأئمة الض����الل، عبَّر بما 
يحتمل أكث����ر من معنى، لتذه����ب العقول حيث 
ش����اءت، لئ����ال تتيسَّ����ر معرفته ويس����هل تمييزه 

للطالبين لقتلهQ والساعين في اإلمساك به.

من   .2
ت  ال ش����كا إل ا

لتي  لن����ا على صاحب ا
ه����و  عدم جواز الخروج المق����ال 

مطلق����ة دون أن يقيد عل����ى الحاكم بصورة 
بج����واز ذل����ك اذا كان الحاك����م جائ����را, وهذه 
مس����ألة في غاي����ة األهمية يج����ب االلتفات لها, 
الن عدم وضع اليد عليها فيه شرعنة للحكومات 

الجائرة وهذا مما ال يقبل بأية حال. 
ق���ال القرطب���ي ف���ي جام���ع أحكامه 
)الجمهور يرى أّن  اإلمام يخلع بالفس���ق 
الظاهر المعلوم ؛ ألنه قد ثبت أّن  اإلمام 
إنّما  يق���ام إلمامة الحدود، واس���تيفاء 
اليتام���ى  أم���وال  وحف���ظ  الحق���وق، 
والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير 
ذل���ك، وما في���ه من الفس���ق يقعده عن 

القيام بهذه األمور(. 
ه���ذا م���ا في كتبه���م أم���ا كتبنا فهي 

حافلة 
بذك���ر األدلة الموجب���ة على الخروج 
ض���د الحاكم الجائر وع���دم الركون إلى 
الظالمي���ن س���واء أكانت أدل���ة عقلية أم 

نقلية.
3. مما نش���كله عل���ى صاحب المقال 
أيضاً قوله: بأنه ال يصح تعيين ش���خص 
المهديQ وزمان ظه���وره، فأما زمان 
ظهوره فنحن نتفق معه على ذلك, ألنه 
ورد النه���ي عندنا عن التوقيت وجاء في 
الحديث )ك���ذب الوقاتون ول���و صدقوا( 
وأم���ا تعيي���ن ش���خصه فنح���ن عندنا ان 
اإلمام  معروف باسمه وان كان شخصه 
غائباً إال ان عنوان���ه حاضر وهذه نقطة 
 Qالخالف بيننا فهم يرون أن المهدي
ل���م يولد بع���د ولم يغب بينم���ا نحن على 
خالف ذلك معه���م. ويمكن الرجوع الى 
الكتب الت���ي تناولت أم���ر والدة المهدي 
المنتظ���رQ وغيبته للوق���وف على هذه 

الشبهة وكيفية الرد عليها. 
ويمكنك���م مراجع���ة كت���اب )اإلمامة 
اإللهي���ة( للش���يخ محمد الس���ند موضوع 
)حرمة طاعة حكام الج���ور( في الجزء 

الثاني صفحة 225.
 Q4. أشار في مقاله إلى ان المهدي
رج���ل هداه اهلل إلى الحق وأهدى به إلى 
الحق والجدير بالذكر هو أنهم يعتبرون 
المه���دي المنتظ���رQ رج���اًل عادي���اً ال 
يتميز عن اآلخرين بحيث انه يحتاج إلى 
م���ن يصلحه )وه���و غير معص���وم، فقد 

يقع 
من���ه الخط���أ، ويحتاج إل���ى إصالٍح 
مث���ل غي���ره من الن���اس( وه���ذه العبارة 
مقتبس���ة من مش���اركة أحد أبناء العامة 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية 
في موضوع )ش���بهة المهديQ يولد في 
آخر الزمان( في واحة الشبهات والردود 
بحي���ث أش���كلنا علي���ه بقولن���ا: ) إن كان 
كذلك فما أفضليته علينا ولماذا يصلحنا 
وه���و بحاجة إل���ى ان يصلح نفس���ه فكما 
تعلم ان فاقد الشيء ال يعطيه ولماذا هو 
دون غي���ره يقوم بعملية اإلصالح ان كان 
كبقية البش���ر يخطئ ويصي���ب ومحتاج 
إل���ى من يرش���ده إلى الطري���ق الصحيح 

ويصلحه؟؟(. 
وم���ن ه���ذا يتبي���ن بأنه���م ال يقولون 
بعصم���ة المه���دي المنتظ���رQ, وهذا 

أيضا مردود وغير مقبول. 

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا
إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 

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

وق��د اش��تهر هذا االصط��الح عند المتأخري��ن فأصبحت ه��ذه الكلمة 
ي��راد منها عن��د إطالقها المهديQ الذي بش��ر به النب��يN أنه يخرج 
آخ��ر الزمان، ويقال له المه��دي المنتظرQ زيادة في التوضيح والتمييز

قال المتقي الهندي راداً على من زعم أن رجاًل كان في عصره أنه هو المهدي المنتظر: لقد كثرت طائفة 
في بالد الهند يعتقدون ان شخصًا شريفًا ولد في الهند هو المهدي الموعود به في آخر الزمان ، 
وصفاته تخالف ما ورد في شأن المهديQ من األحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين الموعود به. 

ال��رؤى  ع��دم ج��واز االعتم��اد عل��ى 
والمنام��ات، وإنم��ا االعتص��ام يك��ون 
بالكتاب والسنة على فهم سلف األمة

فإذا كان حال الرواية في االضطراب هكذا فكيف 
يص��ح التعويل عليها في إثبات اس��م والد اإلمام 

المهدي المنتظرQ ؟ 
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الواقع الجغرافي:
تقع المملكة األردنية الهاشمية في المشرق العربي جنوب 
قارة آس���يا, حيث تش���كل الج���زء الجنوبي الش���رقي من بالد 
الشام, والشمالي لشبه الجزيرة العربية, لها حدود مشتركة 
مع كل من سوريا من الشمال, وفلسطين من الغرب, والعراق 
من الشرق, والس���عودية من الجنوب والجنوب الشرقي, كما 

تطل األردن على خليج العقبة في الجنوب الغربي.
تقس���م المملك���ة األردني���ة إل���ى 12 محافظ���ة, بضمنه���ا 

محافظة العاصمة )عمان( وهي اكبر مدن المملكة.
يبلغ عدد س���كان األردن س���تة ماليين ومئتي إلف نسمة, 

حسب إحصاء عام 2008 م.
الديانة الرس���مية في األردن هي اإلس���الم, والمس���لمون 
هم الغالبية العظمى, ويش���كل المسلمون الشيعة فيها اقل من 
2% اي يص���ل عدده���م الى اكثر م���ن )000\65( من مجموع 
الس���كان فيها, والباقي هم أقلية مس���يحية وتش���كل 3% ويتبع 

معظمها الكنيسة األرثوذكسية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في األردن.

مامح من االقتصاد األردني:
تعتمد األردن ف���ي اقتصادها على الزراعة, ومنها زراعة 
الزيتون وتصديره وزيته, كذلك تقوم بتصدير صناعة المواد 
واألدوية  الخش���بية, 
الطبي���ة إل���ى البلدان 

العربية.
األردن  وتنت���ج 
إال  الطبيعي,  الغ���از 

إنها تستهلكه محلياً.
األردن  ويعتب���ر 
م���ن احد أغن���ى دول 
بمخزون���ات  العال���م 

الصخر الزيتي.
األردن  وف���ي 

احتياطي من النفط الخام إال انه غير تجاري.
وم���ن الم���وارد االقتصادية األخ���رى لألردن الفوس���فات 

والسياحة.
بدايات التشيع في األردن:

تعود  جذور المس���لمين الش���يعة ف���ي األردن  إلى مدينة« 
بنت جبيل« وبعض القرى من جنوب لبنان.

قدم المس���لمون الشيعة إلى األردن ضمن من انتشر منهم 
في شمال فلسطين واألردن وجنوب  سوريا, وذلك لمعرفتهم 
بأهالي المناطق التي سكنوها في األردن وعالقاتهم التجارية 

السابقة بهم.
مواقع انتشار شيعة األردن على خارطتها

يش���ير أحد أفراد طائفة المس���لمين الشيعة في األردن أّن 
أجداده���م وصلوا إلى مدين���ة الرمثا وقرى الّطرّة وكفر أس���د 

ودير أبي سعيد.
وق���د اخذ وج���ود المس���لمين الش���يعة يدخل في النس���يج 
االجتماعي في أماكن انتشارهم في األردن، وبدأت عالقاتهم 
االجتماعي���ة تأخ���ذ ش���كاًل طبيعي���اً من���ذ اللحظ���ة األولى من 
وصولهم إلى تلك المناطق، فتصاهروا مع العائالت األردنية 
دون تميي���ز، والس���يما ان مس���لمي  األردن يعتب���رون المذهب 
الجعفري مذهبا خامس���اً بعدَ الش���افعية والحنفي���ة والحنبلية 
والمالكية، واس���تناداً إلى ما ذهب إليه مفتي األزهر الشريف 

الشيخ محمود شلتوت رحمه اهلل.
معالم إسامية شيعية أردنية:

م���ن المعالم اإلس���المية الش���يعية ف���ي المملك���ة األردنية 

الهاشمية:
_ مس���جد كبير عند مرقد الصحابي جعفر بن أبي طالب

Q م���ع ش���هداء معركة مؤت���ة في محافظة الك���رك, في مؤتة 
وجبل التحكيم, يؤمه الزوار من كل أنحاء العالم.

_ إضافة إلى مساجدهم في مدينتي اربد والرمثا.
_ مؤسس���ة آل البي���ت للبح���وث والدراس���ات اإلس���المية 

وتدريس المذه���ب الجعفري االمامي االثني عش���ري في كلية 
الشريعة بجامعة آل البيت.

وف���ي تقرير ل� )قدس برس( تحدث فيه عن اقتراب موعد 
بناء أول مس���جد ش���يعي ف���ي األردن إلى جانب حس���ينية لهم 
لممارسة شعائرهم, وذلك في ضاحية عبدون الراقية جنوب 

العاصمة عمان.
شخصيات أردنية شيعية:

ومن هذه الشخصيات:
_ احمد حس���ين يعقوب, إمام وخطيب ورئيس بلدية وقد 

تشيع مع أوالده.
_ حس���ن احمد الحياري, محاضر ف���ي جامعة اليرموك 

_كلية التربية_.
_ مروان خليفات, خريج شريعة, له العديد من الكتب.

_ رائد خريسات, طبيب أسنان.
_ نيازي, طبيب.

إضاف���ة إل���ى آخري���ن ممن ينش���طون في نطاق اإلس���الم 
الحنيف متخذين منهاج أهل البيتK سلوكاً وعقيدة.

نشاطات المسلمين الشيعة في األردن
يق���ول احد أبن���اء ه���ذه الطائف���ة أّن ألبنائها ف���ي األردن 
وجوداً اجتماعياً وثقافيًا، وان معظم أبنائها تلقوا قدراً كبيراً 
م���ن التعلي���م ودخلوا ف���ي النس���يج االجتماعي للم���دن والقرى 
المنتش���رين بها، وأصب���ح انتماؤهم أردنيا بغ���ض النظر عن 

اصولهم.
المسلمون الشيعة في األردن واإلعام العربي

إن لإلع���الم العرب���ي وللقائمي���ن عل���ى ه���ذه الصحاف���ة 
المغرضة محاوالت محمومة التهام المذهب الشيعي, واعتبار 
م���ن ينتمي إليه من المس���لمين الش���يعة على أنّه عدو فارس���ي 

وخطر على األمة اإلسالمية والعربية.
فانّ���ه بع���د الح���رب العراقي���ة اإليرانية وخالله���ا أخذت 
األجهزة اإلعالمية المختلفة تضع أبناء المسلمين الشيعة في 

األردن تح���ت المجه���ر لتحديد انتماءاتهم السياس���ية، االّ ان 
هذا األمر لم يدفع بهذه الطائفة المس���لمة األصيلة إلى تغيير 

انتمائها إلى أية جهة غير وطنها األردن.
وبالرغ���م م���ن تأكي���دات أبن���اء ه���ذه الطائفة المس���لمة 
باس���تمرار أن انتماءه���م الحقيقي هو انتم���اء عربي وقومي، 
لك���ن تلك المح���اوالت المحمومة ازدادت وتيرته���ا لتصنيفهم 
واتهامه���م بته���م مختلف���ة بع���د انتفاض���ة جنوب الع���راق عام 
1991، وق���د اّثر هذا كثيراً عل���ى أبناء هذه الطائفة األصيلة، 

السيما اّن اإلعالم اعتبرهم طرفاً معادياًَ.
األردن وحركة االستبصار:

بحس���ب ش���هادات الكثيرين, فإن الخطاب الشيعي يلقى 
رواج���اً أو تعاطفاً في الش���ارع األردني, ويؤك���د مطلعون وجود 
حاالت تشيع كثيرة خاصة في األوساط المثقفة, وفي أوساط 
النخ���ب من إعالميين وسياس���يين وأكاديميي���ن ووعاظ وأئمة 

مساجد.

باحث أمريكي يؤكد على تمدد ظاهرة )التشيع( 
في البلدان ذات األغلبية الس����نية وانتشار التشيع في 

بلدان افريقية سنية(
ق����ال الباحث األمريك����ي )ازرائي����ل التمان( من 
معهد هدسن بواشنطن إن هناك تناميا للمد الشيعي 
في األقطار التي تتبنى المذهب الس����ني، مؤكدا أن 

نسبة الشيعة في مصر تتعاظم. 
واضاف الباحث أن الحكومات السنية في شمال 
إفريقيا تقف في حالة تأهب لمواجهة ظاهرة التشيع 

داخل مجتمعاتها. 
وذك����ر التمان ف����ي مقال بحثي بعن����وان )خالف 
التحول السني الشيعي( أن هناك ظاهرة ملفتة وهي 
إن ما يميز الش����رق األوس����ط اليوم هو اندحار سلطة 
) الدول����ة الوطني����ة العربية( لصالح س����لطة الطائفة 
والقبيل����ة والعش����يرة. كم����ا أصب����ح التباع����د الس����ني  
الش����يعي من ابرز ما يميز السياسات اإلقليمية لدول 
المنطق����ة وهو ما يمكن مالحظته في رد فعل الس����نة 

تجاه ما يسمونه ب� ) المد الشيعي ) في المنطقة.
إن التطورات األخيرة في لبنان، التي اس����تطاع 

خالله����ا ح����زب اهلل بس����ط س����يطرته عل����ى بي����روت 
الغربي����ة، وردود الفعل اللبناني����ة والعربية والدولية 
التي أعقبت ذلك، أعادت إلى األذهان مقولة التشيع 
أو التحول السني الش����يعي في المنطقة، وهو صراع 
سياس����ي له جذوره الطائفية الت����ي ظلت لفترة طويلة 
تحت الس����طح إلى أن أججت نيرانه����ا حرب احتالل 
العراق وسيطرة األغلبية الشيعية على مقاليد الحكم 
عب����ر صناديق االقتراع ، ويض����اف إلى ذلك انتصار 
حزب اهلل النوعي والتاريخي في المواجهة العسكرية 
م����ع إس����رائيل ف����ي صي����ف 2006م، ناهي����ك ع����ن 
استمرار الضعف الملحوظ لألنظمة العربية المؤثرة 
وخاصة مصر والسعودية في ظل تعاظم مكانة ايران 

السياسية والعسكرية في المنطقة.
ويق����ول التم����ان � )ان هذه اإلس����تراتيجية تجابه 
بتهديد واض����ح هو تنامي تحول الس����نة إلى المذهب 
الش����يعي أو ما يطلق علي����ه ب� )التش����يع(. وخاصة في 

مصر واألردن وسوريا والسودان والمغرب(. 
وفي تقييمه للوضع الراهن

يق����ول الكاتب أنه من الصعب معرفة عدد الذين 
تحول����وا إل����ى المذهب الش����يعي من الس����نة ، إال انه 
يشير إلى ان الش����يعة في مصر يشكلون حوالي واحد 
بالمائة من الس����كان. ونس����بة التحول ف����ي ازدياد(, 
وف���ي األردن تحول���ت ع���دة مئ���ات م���ن العائ���ات 
الس���نية لتصبح ش���يعية مؤخرا وذلك بسبب قدوم 

المهاجرين من الش���يعة العراقيي���ن إلى األردن منذ 
ع���ام 2003م، ويضيف التمان انه على الرغم من )هذا 
العدد المحدود للمتحوّلين، إال أن السلطات األردنية 

ترى أن هذا التحويل خطرٌ على األمن القومي(.
يقول الكاتب )إن الحكومات الس����نيّة في ش����مال 

أفريقيا هي أيضا في حالة تأهب. 
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 اصدر وزير 
التعليم الجزائري قرارا بطرد أحد عشر مدرسا يقال 
إنهم كانوا يبش����رون بالمذهب الشيعي في مدارسهم 
كما اتهم مدرس����ون وافدون من العراق وسوريا بنشر 
الدع����وة الش����يعية ف����ي الجزائر، ويضي����ف الكاتب ) 
في أوائ����ل يناير/كانون الثّاني 2007 كش����فت وزارة 
الش����ؤون الديني����ة الجزائرية عن تحريها لنش����اطات 
مجموعات ش����يعية في الجزء الغرب����ي للبالد. وكانت 
ه����ذه المجموع����ات تدعو إل����ى نبذ المذهب الس����ني 

وتبني الشيعية. 
وف����ي المغ����رب يق����ال أن )الش����يعية تنتش����ر بين 
المغارب����ة الذي����ن يعمل����ون ف����ي البل����دان األوروبي����ة 
خصوص����ا إس����بانيا وبلجي����كا، بفع����ل تأثي����ر نش����اط 

المؤسسات الشيعية.

بي����ن  إل����ى قي����ام ) التحال����ف  الكات����ب  ويش����ير 
المجموعات الدينية السنية لمواجهة نشاطات شيعية 
في الس����ودان. حيث حذر )المجلس األعلى للتنس����يق 
بين الجمعيات اإلسالمية( من مؤامرة كبرى يقودها 
متحول����ون جدد إلى المذهب الش����يعي مدعومون من 

منظمات شيعية ، لنشر الشيعية في السودان. 
ولتوضيح ما يقصده من ) الخطر الشيعي( قال 
بيان المجلس )بأن قرى كاملة تحولت إلى الشيعية( 
، مش���يرا إلى انتشار المساجد الشيعية ) الحسينيات( 

في العاصمة الخرطوم.
يق����ول الكات����ب )أن مثل ه����ذا القلق بين الس����نة 
ليس عديم األساس: فالشيعية انتشرت في السودان 
ألكثر من عقدين ، ويش����عر الكثير من الس����ودانيين 
بقربهم من الثورة اإليراني����ة وامتنانهم لدعم إيران 
للنظام السوداني أثناء س����نوات العزلة الطويلة التي 
فرضه����ا الغرب ، و أصبحت الش����يعية أكثر ش����عبية 
مؤخرا مع ازدي����اد الحماس المؤيد لحزب اهلل الذي 
ظهرت مالمحه في انتش����ار أعالم حزب اهلل وصور 

حسن نصر اهلل في البالد(.
ويش����ير المق����ال إلى )ان التح����ول األكبر هو  في 
س����وريا حيث توجد أعلى نس����بة للتحول إلى الشيعية 
فيها, والحوزات العلمية وأماكن العبادات في سوريا 
لها الدور األكبر في هذا التحول, كما أن قدوم عدد 

كبي����ر م����ن الالجئين العراقيين الش����يعة إلى س����وريا 
منذ 2003م يس����اعد على تغيي����ر التركيبة الطائفية 

هناك(.
يقول التمان ) تنكر الس����لطات الدينية السورية 
التقاري����ر الت����ي تش����ير إلى تح����ول أع����داد كبيرة من 
الس����نة إلى الشيعية ، ولكن بحسب دراسة إحصائية 
اجتماعية حول الموضوع نشرت في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي في دمش����ق تغطي الفترة من 1985- 
2006 ف����أن معظ����م المتحولي����ن كانوا م����ن العلويين 

وليس من السنة.
وفي رد أفعال السنة اتجاه هذا االنتشار:

يق����ول كاتب المق����ال أن هذه التط����ورات )دفعت 
علماء س����نة بارزين للرد. فقد ش����ن الش����يخ يوس����ف 
القرضاوي رئيس اإلتحاد الدولي لعلماء المس����لمين 
، الذي يعد من ابرز علماء الس����نة تأثيرا وش����عبية، 
هجوم����ا قاس����يا على الش����يعة في 31 أغس����طس/آب 
2006 عندم����ا اتهمه����م بمحاول����ة اخت����راق مص����ر و 
تش����ييع أهلها، وحذر من أن الس����ماح باستمرار مثل 
ه����ذه الجهود س����يجعل مصر عراقا ثاني����اً في غضون 

العقدي����ن القادمي����ن ؛ كم����ا أدان القرضاوي الس����يد 
حسن نصر اهلل ووصفه ب�)المتعصب(.

ويضي����ف المق����ال ) ق����ام القرض����اوي ف����ي 26 
نوفمبر/تشرين الثاني 2006 م بشجب الشيعة مرة 
أخ����رى لمحاولته����م اس����تغالل نصر ح����زب اهلل ضد 
إس����رائيل لكي يخترقوا المجتمعات الس����نية ويحولوا 

مواطنيها السنة إلى شيعة.
ويضيف المقال )ان الش���يخ س���لمان بن فهد 
العودة وهو رجل دين سعودي وهابي ذو مكانة 
كبي���رة ، ح���ذر ف���ي 21 أكتوبر/تش���رين األول 
2006، من الفيضان الش���يعي الذي سيبتلع بلدان 
المشرق، خصوصا س����وريا، وعدّة بلدان إسالمية 
أخ����رى أيضا..وق����ال: وأن التم����دد الش����يعي في بالد 
الس����نة هو بمثابة اللعب بالنار، وأنه يش����كل تهديدا 

خطيرا جدا لإلسالم.
يقول التم���ان ) أن هذه التصريحات للقرضاوي 
و الع���ودة تعبر عن ش���عورهما باإلحب���اط العميق ، 
عل����ى الرغم من أنهما كان����ا قد دعما حزب اهلل بقوة 
ف����ي حربه مع إس����رائيل ف����ي وقت تحف����ظ فيه رجال 
دين س����نة بارزون من أمثال الش����يخ عبد اهلل بن عبد 
الرحم����ن الجبرين وهو رجل الدين الس����عودي البارز 
ال����ذي اصدر فت����وى تحرم االنضم����ام إلى حزب اهلل 
أو مس����اندته حيث قال في فتواه: أنهم كفرة ويعملون 
لصالح إيران التي تريد نشر تأثيرها في المنطقة(.

بحمد اهلل تعالى والرعاية الكريمة أليادي صاحب العصر والزمان
Q تم انجاز المش���روع المه���دوي في مكة المكرم���ة والمدينة المنورة 

لموسم حج 1430 هجرية.
فقرات البرنامج:

1. المسابقة المهدوية
تم توزيع )10000( عش���رة آالف نسخة من المسابقة مهدوية على 
أكثر من 200 مرشد ليتم توزيعها من خاللهم على الحجاج العراقيين 
وتضمنت المس���ابقة المهدوية خمس���ين س���ؤاالً تناولت مجمل القضية 

المهدوية، وهناك نسخة من المسابقة مع التقرير
تم توزيع الجوائز على الفائزين بعد جمع المس���ابقة المهدوية من 
ي���وم 5 ال���ى 6 ذي الحجة حي���ث أجريت القرعة في ي���وم 7 ذي الحجة 
الس���اعة العاشرة صباحا ألكثر من 200 فائز من أصل 850 نسخة تم 

جمعها وحصل خمسون فائزا على الجوائز التالية:
1 � )10( جوائز أضحية 400 ريال

2 � )10( جوائز 200 ريال
3 � )30( جائزة 100 ريال

وقد وزعت الجوائز في قاعة مقر البعثة العراقية في مكة المكرمة 
وحض���ر التوزيع جمع من طلبة العلوم الدينية والفائزين بالقرعة. وقام 
بتس���ليم الجوائز الى الفائزين سماحة الشيخ محمد تقي المولى رئيس 

الهيأة العليا للحج والعمرة. وكذلك مدير المركز.
2. االستبيان المهدوي

تم اعداد اس���تبيان مهدوي يحتوي عل���ى )17( فقرة مهدوية وطبع 
من���ه أكث���ر م���ن )10000( عش���رة آالف نس���خة وزعت عل���ى الحجاج 
العراقيين بالتعاون مع المرش���دين الكرام، وهذا االستبيان هودراسة 
علمي���ة واقعية لتس���جيل مناطق الفراغ في هذه العقي���دة ومعرفة نقاط 
القوة والضعف في المجتمع ليتم تناولها في وقت الحق من خالل اعداد 
برنامج مهدوي من محاضرات وندوات وغيرها حيث يعتمد اعداد هذا 
البرنامج على نتائج االس���تبيان بش���كل أساسي، وتم استالم ما يقرب 

من )1000( نسخة.
3. محاضرات مهدوية

تم اع���داد )4( محاض���رات مهدوية وزعت على أكث���ر من )200( 
مرش���د ديني لتكون ضم���ن برنامجهم التبليغي ال���ذي يقيمونه في مكة 
المكرم���ة، والمدينة المن���ورة وتناولت هذه المحاض���رات أربع قضايا 

مهدوية مهمة اذ كانت عناوينها كالتالي:
المحاضرة األولى: وجود األمام المهديQ والدليل عليه.

المحاضرة الثانية: اآلثار الروحية المترتبة على الغيبة. 
المحاضرة الثالثة: في رحاب الحديث عن االنتظار والمنتظر.

المحاضرة الرابعة: حجية الفقهاء في دولة الظهور.
وقد قام االخوة المرش���دون االكارم بدورهم الفاعل في القاء هذه 
المحاضرات على الحجاج الكرام فكان مجموع المحاضرات المهدوية 

التي القيت في الموسم اكثر من )800( محاضرة.

Q4. نشرة صدى المهدي
كان م���ن ضمن البرنامج المه���دوي الذي أقامه مركز الدراس���ات 
التخصصية في اإلمام المهديQ  لعام 1430 هجرية اصدار العددين 
الخامس والس���ادس من نشرة صدى المهدي حيث طبع منها )6000( 
نس���خة لكل عدد )3000( وتم توزيعها على أكثر من )18000( ثمانية 
عش���ر الف حاج وذلك بواقع نس���خة واحدة لكل ثالثة حجاج. علما انها 

تتكون من 8 صفحات الوجه االول واالخير منها ملون.
حي���ث ت���م ايص���ال الصحيفة الى غ���رف الحج���اج في مس���اكنهم 
الموزع���ة على )24( بناي���ة موزعة ف���ي العزيزية الش���مالية والجنوبية 

ومنطقة القشلة والششة وشارع عبد اهلل الخياط وغيرها.

5.الملصقات المهدوية
تم طباعة العشرات من الملصقات التي تضمنت )8( من األحاديث 
المهدوية واألدعية. حيث تم الصاقها في أبواب البنايات وعلى واجهات 

المصاعد المتحركة وفي مداخل القاعات وغيرها.
6. الزيارات

تم زي���ارة عدد من الحم���الت الخليجية، الس���عودية، البحرينية 
وتم اثناء الزيارات رفد هذه الحمالت بالبرنامج المهدوي ليتم توزيعه 
لحجاجهم وكذلك تم اطالع هذه الحمالت على الواقع التبليغي للقضية 

المهدوية وسبل االرتقاء به في المواسم الالحقة.

اّن 
انتشار

 مذهب أهل البيت
 حالة حتمية سيؤول 

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

 الس���باب كثي���رة، م���ن ابرزه���ا الفك���ر 
الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المش���اكل 
البش���رية المزمنة، فالدي���ن المحمدي يمثل 
حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى 
يومنا ه���ذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة 

.Qبن الحسن
ونح���������ن في ))صدى المهدي(( س���نفرد 
له��������ذه الظاه���رة الحتمي���ة صفح���ة خاص���ة 
نتن���اول خ���الل اعمدتها وفي كل عدد انتش���ار 
التش���يع فكراً وعقيدة في أغل���ب بلدان العالم 
والذي يس���هم ان ش���اء اهلل في تهيئة األرضية 
المناس���بة والج���و المالئ���م للظه���ور المبارك 

.Q لصاح��������ب العصر والزمان
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شيعة األردن والتهميش العروبي
اعداد: محمد السعد

5 التمهيد المهدوي

أديان تؤمن باملهدي

انتماء هذه الطائفة املسلمة  هو عربي وطني 
رغم التهميش االعالمي العروبي لها

باحث امريكي يؤكد االنتشار الشيعي

)ان هذه اإلستراتيجية تجابه بتهديد واضح هو تنامي تحول السنة 
إلى المذهب الشيعي أو ما يطلق عليه ب� )التشيع(. وخاصة في 

مصر واألردن وسوريا والسودان والمغرب(. 

نشاطات مركز الدراسات التخصصية 
Qفي اإلمام المهدي

في موسم الحج لعام 1430ه�
)مكة المكرمة والمدينة المنورة(

جانب من حفل توزيع اجلوائز



وفي الحقيقة ان اإلسالم شخّص الطريق القويم وأجاب عن كل األسئلة 
المطروحة فاإلسالم،الدين والمعتقد, غني بكل القوانين واألنظمة التي 

يمكن لها إن طبقت بشكل صحيح ان تسعد البشرية 

األول  فالمنه���ج 
الذي يرفض  لها 
الدي���ن ويعادي���ه 
ألن���ه  عقي���م  منه���ج 
يف���رغ المجتمع اإلنس���اني من 
أه���م ق���وة تعمل عل���ى ديمومة 
الحياة واس���تمرارها فيه، إذ 
أن اإلنس���ان منذ وجوده وعلى 
وف���ق فطرته الت���ي فطر عليها 

ع���ن  يس���تغني  أن  يمكن���ه  ال 
معتقدات���ه الت���ي يؤم���ن بها، 
فاإلنس���ان بدون معتقد يصبح 
جس���داً ب���ال روح، وه���ذا م���ا 
أك���ده التاريخ ويؤك���ده في كل 
ي���وم، فال يمكن ف���ك ارتباط 
اإلنسان بخالقه لمجرد إن فئة 
م���ا أو جماعة ما ترفض وجود 

الدين.
أم���ا المنه���ج الثان���ي لها 
فان���ه يض���ع نفس���ه ف���ي مأزق 
أعظ���م من الم���أزق الذي وقع 
فيه سابقه، إذ انه سوف يقع 
في مش���كلة إيجاد الربط بين 
الدي���ن والعلم، فه���ل إن كال 
منهما مس���تقل عن اآلخر؟ ام 
أن هناك ترابطا بينهما؟ وإذا 

كانا مس���تقلين فكي���ف يمكن تفس���ير التداخل 
الحاص���ل بينهما في كثير م���ن القضايا؟ وإذا 
كانا مترابطين وغير مستقلين فكيف هو شكل 
هذا الترابط والتداخ���ل وما هو نوعه؟ وهل له 

حدود معينة يقف عندها؟ 
إن هذه األسئلة ال يمكن ألصحاب المنهج 
العلمان���ي اإلجابة عنها، ألنهم حينئذ س���وف 
يناقضون أنفس���هم بأنفس���هم، ويفتحون على 

انفسهم أبوابا ال يمكنهم إغالقها . 
فالعلماني���ة عل���ى كال المنهجي���ن تس���ير 

بطريق مع���وج، وذلك يرجع ف���ي حقيقته إلى 
خطأ في تشخيص المنهج .

فبالعل���م وح���ده ال يمكن تفس���ير الظواهر 
الكوني���ة وما يجري في الحياة م���ن أمور تكون 

في كثير من األحيان عللها خافية عنا .
ولعل نظريات بعض علماء الغرب عن أصل 
الخليقة ونش���وئها أوضح دليل على فشل هؤالء 
في اإلجابة عن هذه القضايا من خالل س���رد 
بعض النظري���ات والفرضيات العلمية العقيمة 

التي تصطدم مع التفكير العقالني والمنطقي 
ل���كل إنس���ان س���وي، إضافة إل���ى اصطدامها 

بالمنهج التفسيري الديني .
ش���خّص  اإلس���الم  ان  الحقيق���ة  وف���ي 
األس���ئلة  كل  ع���ن  وأج���اب  القوي���م  الطري���ق 
والمعتق���د,  فاإلس���الم،الدين  المطروح���ة 
غن���ي بكل القواني���ن واألنظمة الت���ي يمكن لها 
إن طبقت بش���كل صحيح ان تس���عد البشرية، 
وه���و بإعتباره منهج���اً وطريقة للحي���اة يتبنى 
العل���م والمنه���ج العلمي،بم���ا ال يتع���ارض مع 
المنه���ج التش���ريعي اإلس���المي، وبم���ا يحقق 
الرقي والتقدم للمجتمعات اإلنسانية، كما ان 
السياسة هي من أهم محاور الفكر اإلسالمي 
الن به���ا تنتظم أمور المجتمع وتدار ش���ؤونه، 
والتش���ريع السياسي اإلس���المي يكفل الحقوق 
ويبي���ن الواجبات لكل فرد م���ن افراد المجتمع 

على وفق العدالة والمساواة .

نع���م ان المش���كلة الوحي���دة الت���ي تجاب���ه 
اإلس���الم والمس���لمين اليوم هو غي���اب القائد 
فالمنه���ج  اإلس���المية،  للنظري���ة  المطب���ق 
اإلس���المي القوي���م موج���ود ولكن م���ا ينقص 
ه���ذا المنهج هو المطبق والمنف���ذ وهو اإلمام 

.Qالمهدي
فظه���ور اإلم���امQ س���يؤدي إل���ى تطبيق 

الشريعة اإلسالمية بحذافيرها . 
تش���ير  اإلس���المية  المهدوي���ة  والنظري���ة 
بوضوح إلى الجمع بي���ن الدين والعلم، وليس 

المراد من هذا الجمع أن العلم مكمل للدين أو 
لما في الدين م���ن نقص، فدين اهلل عز وجل 
ال���ذي أمرنا أن نتعبد ب���ه ال نقص فيه، بل أن 
المراد من الجمع هنا هو أن من يرسم المنهج 

ويحدد الطريق هو الدين.
والنظري���ة المهدوية اإلس���المية تؤكد ان 
اإلمام المهديQ يحيي الكتاب والس���نة، أي 
يُحْيي الدين،ويعيده كما كان على عهد رسول 
اهللN، فتك���ون ه���ذه ه���ي المرحل���ة األولى 

إلع���ادة الن���اس إل���ى ج���ادة الص���واب وطريق 
الحق.

فف���ي الرواية عن أبي جعفرQ: انه قال : 
 Nإن العل���م بكتاب اهلل عز وجل وس���نة نبيه(
ينب���ت في قلب مهدين���ا كما ينب���ت الزرع على 
أحسن نباته، فمن بقي منكم حتى يراه فليقل 
حين يراه : السالم عليكم يا أهل بيت الرحمة 

والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة(.
وفي رواية أخرى ع���ن الحرث بن المغيرة 
النض���ري قال : )قلت ألبي عبد اهلل الحس���ين 
بن عليK، بأي ش���يء نعرف المهدي ؟ قال 
بمعرفة الحالل والح���رام وبحاجة الناس إليه 

وال يحتاج إلى احد(.
فمعرفة الحالل والحرام وأحكام الشريعة 
هي أس���اس قي���ام الحكم واس���تمراره لضمان 
العدل والمس���اواة، كم���ا انه وعلى المس���توى 
الثاني فإن الظهور يتكفل بنش���ر العلم في ربوع 

االرض، وه���ي المرحل���ة الثانية التي يؤس���س 
لها المنهج المهدوي اإلس���المي، فال تعارض 
إذا بي���ن الدين والعلم،وهنا نج���د ان المنهج 

العلماني الثاني عقيم ومعوج أيضاً .
في حي���ن ان المنهج المهدوي اإلس���المي 
منه���ج منت���ج وأصيل، ألن���ه يغذي ال���روح من 
خالل قي���م ديني���ة حقيقية، ويؤس���س لمنهج 
ديني وعلمي قويم لقيادة المجتمع نحو التكامل 

والرقي . 

فبالعل��م وح��ده ال يمك��ن تفس��ير الظواهر 
الكوني��ة وم��ا يج��ري ف��ي الحي��اة م��ن أمور 
تك��ون في كثير من األحي��ان عللها خافية عنا.

م���ن 
ت  ا ء ع���ا د ا
ه���ذا المبت���دع ان 
اإلمام الحجةQ يبعث 
عصف���وراً يراق���ب جماعت���ه 
اس���مه )فرق���د(, وانه ينقل 
له ما يح���دث بينهم, فاخذ 
حينم���ا  يصم���ت  البع���ض 
ي���رى أي عصف���ور, وعندما 
يناقش���ه ش���خص أو يعارض 
يغض���ب ويدع���ي ب���أن ه���ذا 
الش���خص قد أغضب اإلمام 

الحجةQ وانه يحاربه. 
وكان لهذا المدعي ش���خص 

يعاونه اسمه جالل القصاب.
مؤسس جماعة السفارة 

في سطور:
حس���ن  الوه���اب  عب���د 
)البحريني(,  البص���ري  احم���د 
حفل���ت حيات���ه بتاري���خ متناقض 
الش���كوك  يثي���ر  مضط���رب, 
فق���د  والغم���وض,  والش���بهات 
رحل ف���ي أول عه���ده إل���ى إيران 
لتعل���م العل���وم الديني���ة, حي���ث 

كان محس���وباً عل���ى التي���ار الش���يرازي, وبق���ى هناك 
عدة أش���هر باسم مستعار هو )تحس���ين( ثم رحل منها 
إلى موس���كو, ثم توجه إلى الهند لتعلم الس���حر وفنون 
الشعوذة, وبعدها إلى أحدى الدول األوربية لتعلم اللغة 
االنكليزي���ة, وت���وج رحالت���ه تلك في البحري���ن بعنوان 

مناضل تارة, وسفير لإلمام المهديQتارة أخرى.
يقول احد المالزمين له: )عبد الوهاب ش���خصية 
عادية جدًا, وال يملك س���جاًل دينيا أو حركياً حافاًل, 
وكان كثي���ر التح���دث معنا عن ماضيه غي���ر اإليماني, 
وكن���ت اس���مع منه أثناء ممارس���تنا المش���ي ف���ي حارة 
الس���جن بعض قصص عن ماضيه, وكان من القصص 
الت���ي ذكرها هي دخول���ه لنادي العراة ف���ي الهند التي 
تش���ارك فيه نس���اء عاريات, وان عبد الوهاب قد اخذ 
دروس���اً في فن قراءة الفنجان وقراءة الكف, وكان قد 

ذه���ب لالتحاد الس���وفياتي وكانت له تجرب���ة مع الفكر 
اليساري(. 

وكان عب���د الوه���اب متواضعاً في قدرت���ه الفكرية 
والثقافي���ة واألدبي���ة, وحتى في مراق���ي التدين فهو ال 

يملك في ذلك قدماً راسخة.
من مدعيات جماعة السفارة:

بع���د خ���روج تل���ك الجماعة م���ن الس���جن خرّجوا 
بدعتهم على مس���ألة اللطف اإلله���ي, وانه يقتضي ان 
يتكامل عباد اهلل سبحانه وتعالى ليصلوا إلى الدرجات 
العالي���ة من الكمال البش���ري, فالبد من ان يجعل اهلل 
تعال���ى ما يقربه���م من الوصول إلى ذل���ك, وال يصلون 
إل���ى ذل���ك إال ب���أن يعي���ن المول���ى اإلمامQ باب���اً له, 
ليطلع الن���اس على الحقائق من اجل اإلعداد للظهور, 
وهذا اإلعداد يس���مّونه بالظهور األصغر تمهيداً للظهور 
األكب���ر, وه���و م���ا يقتضي���ه الوص���ول إل���ى الكم���ال, 
وبالتالي يس���تغنى ع���ن الفقهاء, ألن الفقهاء يعيش���ون 
مرحلة الحكم الظاه���ري, وان العيش في فترة الحكم 
الظاهري قد انتهت بظه���ور )باب المولى( الذي يرجع 
لإلمامQ مباش���رة, ويكون اإلم���امQ حينئذ ظاهراً 

ظهوراً أصغر.
وعليه فالبد من الرج���وع إلى باب المولى المعين 

_كما يزعمون_ وعلى هذه الفكرة قامت جماعتهم.
ولديهم بعض األفكار األخرى مثل:

1. ان الش���فاعة تن���ال حتى ممن س���رقوا أو زنوا أو 
عصوا.

2. عمم���وا فك���رة ان ال يمكن ألح���د ان يكذب على 
النبيN وأهل بيتهK فاستخدموها دلياًل على صدق 

دعوى عبد الوهاب البصري.
3. اإليم���ان بقضي���ة الجزيرة الخض���راء, ومثلث 
برم���ودا, األطباق الطائرة, وإنه���ا إرهاصات لخروج 

.Qاإلمام الحجة
4. االعتق���اد بأنهم الصفوة, وإنهم نالوا درجة أو 
منزل���ة ارفع مما ناله أنصار اإلمام الحس���ينQ وإنهم 

.Qحملة اللواء االول لراية المهدي
5. وعندهم ان الغاية تبرر الوسيلة.

وغيرها من التفاهات الكثيرة.
تق���ول رابح���ة الزيرة, وه���ي من الناش���طات في 
الحرك���ة: الفقهاء موجودون منذ أي���ام اإلمام الصادق
Q حيث قالQ: )من كان من الفقهاء صائناً لنفس���ه 

حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن 
 Qيقل���دوه(, ولم يكن ثمة تعارض مع وجود المعصوم
فكيف بالتعارض ح���ال غيبته, لذلك ال نجد ازدواجية 
 ,Qأو إش���كالية بين تقليدن���ا لفقيه وطاعتن���ا لإلمام
ب���ل لم يجد الفقهاء والذين اتصل���وا بهQ تعارضاً بين 
دورهم كفقهاء وبين دورهم كأش���خاص مس���ددين في 

قضية أو اكثر.
وتق���ول أيضاً: )ان القول برؤيته )أي االمامQ( أو 
اإليم���ان بذلك, وانا رأيناه ليس بش���يء نرجع فيه إلى 

الفقيه..(
وتقول أيضًا: لو خرج علينا ابن طاووس أو الش���يخ 
المفي���دH وق���ال انه ق���د رآه فهل س���تصدقه الناس ام 

ستصرخ في وجهه: سفيه, زنديق.
جماع����ة الس����فارة تع����اود نش����اطها م����ن 

جديد:
ع���اودت جماعة الس���فارة الظهور مج���دداً بعد ان 
خمدت قضيتها منذ تس���عينات القرن الماضي, وذلك 

بعد نشاط محموم تقوده )جمعية التجديد الثقافية(.
مع ان س���فير البدعة عبد الوه���اب البصري الذي 
اختف���ى عن األنظار كان قد عدل عن كل ما ادعاه حيث 

قال من بعض ما قاله بهذا الصدد:
) اق���ر بأني ادعي���ت الرؤى على اإلم���امQ ونوابه 
األربعةH ولم اكن حينه���ا اعلم بأن الرؤى واألحالم ال 
يترتب عليها االثر الشرعي, ولكن بعد التقائي بالعلماء 
اإلع���الم واقتناعي بأن الرؤى واألحالم ال يترتب عليها 

مثل هذا االث���ر, وال يجوز التعويل عليها في دين اهلل, 
وقبل خروج الس���فياني والصيحة ال يمكن ان تقبل عليه
Q, أو عن نوابه )قدس���ت أس���رارهم( لكونهم ليسوا 

على قيد الحياة.
فاني أعلن: بأني قد نفيت عن نفس���ي كل ذلك في 
محض���ر حضرة اإلعالم األفاضل, وان���ا بريء من كل 

من يحاول ان يعمل بمقتضى هذه الرؤى(.
وكان العلماء االع���الم قد قالوا قبل ذلك 
إنه���م يعتقدون كذب ه���ذه الدعاوى ويحذرون 
المسلمين قاطبة من االنخداع بها واالستجابة 
اليه���ا, وانها من اكثر البدع اض���راراً بالدين 

وزعزعة لقيمه الرفيعة في النفوس.
وان المصرّ عليها مبدع ضال مضل, على 

المؤمنين ان يجتنبوه..«
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لقضية  فا . . . .
ية  و لمهد ا
بين  وفاق  محل 
انها  في  الفكر  أصحاب 
على  القادرة  القضية  هي 
وضع الحلول اإلستراتيجية 
إلشكاليات  والواقعية 
اإلنسان , وإذا كان هناك 
من  البعض  عند  توقف 
فباإلمكان  التسمية  جهة 
)عند  عنها  االستعاضة 
المصلح  بفكرة  ينكر(  من 
فال مشكلة في االصطالح 
والجوهر  المضمون  مادام 

واحدًا.
أهمية  ان  إلى  ونلمح 
عند  تنشأ  الدينية  القضية 
بها  يعترف  او  يعتنقها  من 
ويلتزم انها تمثل األطروحة 
جميع  لمعالجة  الشاملة 
البشرية  اإلشكاليات 
االلتزام  وهذا  المتراكمة 
بشمولية  اإليمان  عن  ناتج 
الذي  والمنهج  المواد 

وهو  القضية،  هذه  خالل  من  سيطرح 
الطرح اإلسالمي لحل هذه اإلشكاليات .

بقدر  يتسم  اإلسالمي  الطرح  ان  وحيث 
الفكر  مجال  في  الشمولية  من  كبير 
والسلوك مما لم يكن في أي طرح ديني او 
فكري آخر ,وحيث ان القضية المهدوية 
التطبيق  الديني  االعتناق  حسب  تمثل 
الواقعي لهذه الشمولية من المواد والمنهج 
المهدي فكرة  تالقي  ان  ينبغي  ,كان 

المتدينين  اهتماما ملحوظا من قبل   Q
بها على اقل تقدير, اال ان ما يؤسف له 
إننا لم نجد قضية بمثلها من الشمولية؟ 
وفي عين الوقت لم نجد قضية بمثلها من 

اإلقصاء والتهميش والتسطيح .
وهنا نسال :-

لماذا كل ه��ذا اإلقصاء 
والتهميش واإلهمال في 
قضية هي ببالغ األهمية 
فمع  الشمولية،  وغاية 
مالها م��ن هذه األهمية 
والت��ي ممكن ان تترجم 

عل��ى  وس��لوكًا  اف��كاراً 
االجتماع��ي  الصعي��د 
والسياسي واالقتصادي 
والفك��ري  واإلنس��اني 
والدين��ي وغيره��ا م��ن 
الصعد والمجاالت, وان 
يكون له��ا اثر واضح في 
كل منح��ى م��ن مناحي 

الحياة.
اال اننا نجد ان الفكرة المهدوية أبعدت عن 
دورها في بناء الحياة اإلنسانية، رغم انها 
اإلسالميين  بين  ليس  المشترك  العنصر 
جميع  بين  بل  فحسب  واإللهيين  والدينيين 
أطياف البشر بما بينهم من تقاطعات فكرية 

وسلوكية. 
هذا  عن  يجيب  من  نجد  عّلنا  نسال  وهنا 
التساؤل بصراحة وشفافية !!! لماذا كل هذا 
التهميش واإلقصاء لهذا المشترك اإلنساني 

؟؟؟.
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)السالم عليك 
آدم  وارث  ي���ا 
اهلل،السالم  صفوة 

ي���ا وراث نوح نب���ي اهلل، عليك 
الس���الم علي���ك ي���ا وارث إبراهيم 
خليل اهلل، السالم عليك يا وارث 
موسى كليم اهلل، السالم عليك يا 

وارث عيسى روح اهلل.....(.
هذه الوراثة ضاربة في أعماق 
التاري���خ من���ذ آدم ون���وحL إل���ى 
رس���ول اهللN وعل���ي و الحس���ين

...L
موقف���ه  ف���ي   Qوالحس���ين
كان  عاش���وراء،  ي���وم  بكرب���الء 
يجسّ���د كل هذا الميراث المعرفي 
والجهادي  والحض���اري  والثقاف���ي 

والحركي الضخم.
إذن لل���والء تاريخ عميق، ض���ارب في أعماق 

التاريخ، وأهل البيتK يرثون المس���يرة الطويلة 
الصالح���ة لألنبياءK....ونح���ن ن���رث عنهم هذا 

التاريخ.
ن���رث منه���م الص���الة، والصي���ام، والحج، 
ع���ن  والنه���ي  بالمع���روف  واألم���ر  وال���زكاة، 
المنكر، والجهاد، والدع���وة إلى اهلل، والذكر، 
واإلخ���الص، وس���ائر قي���م التوحيد،فعلينا ان ال 
نكون مثال لقوله تعال���ى: )َفخََلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَْلفٌ 
َأضاعُوا الصَّالَة(، وإنما نحفظ الصالة، ونقيمها 
وندعو إليها، كما حفظها س���لفنا من قبل ونكون- 

إن شاء اهلل- من الذين يأخذون بقوله تعالى:
)وَْأمُ���رْ َأهْلَ���كَ ِبالصَّ���الةِ وَاصَْطبِ���رْ عَلَيْهَا(،  
فنحفظ في أنفسنا ومجتمعنا وأهلينا هذا الميراث 
اإللهي العظي���م الذي ورثناه من س���لفنا الصالح، 

كابرا بعد كابر، وجيال بعد جيل.
هذا عن  امتداد )الوالء( في أعماق التاريخ، 

وهو  )الميراث(.
ولل���والء امتداد آخ���ر, امتداد مس���تقبلي في 
أعماق المس���تقبل حي���ث اننا ننتظر ظه���ور اإلمام 
 Qوننتظ���ر بظهوره ،Kالمه���دي م���ن آل محمد

الفرج والنصر الكبير،واالنقالب الكوني الش���امل 
الذي أخبرنا به اهلل تعالى في كتابه الكريم، وفي 
التوراة والزبور من قبل )وََلَقدْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُوِر مِن 

ْكِر َأنَّ األأَْرْضَ يَِرُثهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوَن(. بَعْدِ الذِّ
واالنتظار، ليس معنى سلبيا, وإنما االنتظار 
معن���ى إيجاب���ي، كم���ا نفه���م نح���ن م���ن نصوص 
االنتظ���ار، وه���و التحضي���ر واإلع���داد السياس���ي 
والثقاف���ي والعمل���ي عل���ى وج���ه األرض، إلع���داد 

.Qاألرض والمجتمع لظهور اإلمام
فمعن���ى االنتظ���ار، بن���اًء عل���ى ه���ذا الفه���م 
االيجابي لهذه الكلم���ة هو األمر بالمعروف والنهي 
ع���ن المنكر، والدعوة إلى اهلل وجهاد الظالمين، 
وإع���الن كلم���ة اهلل ونش���ر الثقاف���ة الرباني���ة ف���ي 
األرض، وإقام���ة الص���الة، وم���ا إل���ى ذل���ك من 
أل���وان التحضير واإلعداد لالنقالب الكوني الكبير 

القادم.
وإلى هذا البعد المستقبلي للوالء تشير الزيارة 
الجامع���ة )منتظ���ر ألمركم، مرتق���ب لدولتكم(، 
)حت���ى يحي���ي اهلل تعال���ى دينه بك���م، ويردّكم في 

أيامه، ويظهر كم لعدله، ويمّكنكم في أرضه(.

والكلمة األخيرة )ويمكنكم في أرضه( تش���ير 
إلى اآليات األوائل من س���ورة القص���ص )وَنُِريدُ َأن 
نَّمُنَّ عََلى الَّذِينَ اسْ���تُضْعُِفوا فِ���ي األأَْرِْض وَنَجْعَلَهُمْ 

أَئِمًَّة وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ(.
ويتبلور هذا االنتظار في عمل وحركة وجهد، 
وصبر، ومقاومة وبناء، وسعي في األرض إلقامة 
دي���ن اهلل، وإعداد وتحضير لقي���ام الدولة اإللهية 
عل���ى وج���ه األرض، بالدع���وة إل���ى اهلل وباألم���ر 
بالمعروف والنهي ع���ن المنكر، ومكافحة الباطل 

والمنكر وجهاد أئمة الكفر.
وإليك صورة مش���جية من الندب���ة التي يندب 
بها المؤمنون إمامه���مQ في فراقه، وفي انتظار 

فرجه:
العت���رة  م���ن  تخل���و  الت���ي ال  بقي���ة اهلل  أي���ن 

الهادية؟
اَيْنَ اْلمُرْتَجى الِزاَلةِ اْلجَوِْر وَاْلعُدْوانِ؟

 اَيْنَ اْلمُدَّخَرُ لِتَجْديدِ اْلَفرآئِِض وَ السُّنَِن؟
 اَيْنَ اْلمُتَخَيَّرُ الِِعادَةِ اْلمِلَّةِ وَالشَّريعَةِ؟
 اَيْنَ اْلمُؤَمَُّل الِِحْياِء اْلكِتاِب وَحُدُودِهِ؟

 اَيْنَ مُحْيي مَعالِِم الدّيِن وََاهْلِهِ؟

 اَيْنَ قاصِمُ شَوَْكةِ اْلمُعْتَدينَ؟
 اَيْنَ هادِمُ اَبِْنيَةِ الشِّرْكِ وَالنِّفاِق؟

غْيانِ؟  اَيْنَ مُبيدُ َاهِْل اْلُفسُوِق وَاْلعِصْيانِ وَالطُّ
اَيْنَ قاطِعُ حَبائِِل اْلكِْذِب )الَكذِِب( وَاالِْْفتِراِء؟

اَيْنَ مُبيدُ اْلعُتاةِ وَاْلمَرَدَةِ، اَيْنَ مُسْتَأصُِل َاهِْل 
اْلعِنادِ وَالتَّضْليِل وَااْلِْلحادِ؟

 اَيْنَ مُ�عِزُّ االَْوْلِياِء وَمُذِلُّ االَْعْداِء؟
 اَيْنَ جامِعُ اْلَكلِمَةِ )الَكلِِم(عََلى التَّْقوى؟

 اَيْنَ بابُ اهللِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى؟
اَيْنَ صاحِبُ يَوِْم اْلَفتِْح وَناشِرُ رايَةِ اْلهُدى؟

 اَيْنَ مُؤَلِّفُ شَمِْل الصَّالِح وَالرِّضا؟
 اَيْنَ الّطالِبُ ِبُذحُوِل االَْنِْبياِء وَاَبْناِء االَْنِْبياِء؟

 اَيْنَ الّطالِبُ المُطالِبُ ِبدَِم اْلمَْقتُوِل ِبَكرْبَالَء؟
 اَيْنَ اْلمَنْصُورُ عَلى مَِن اعْتَدى عَلَيْهِ وَاْفتَرى؟

اَيْ���نَ ابْ���نُ النَّبِ���ىِّ اْلمُصَْطف���ى، وَابْ���نُ عَلِيٍّ 
اْلمُرْتَض���ى، وَابْ���نُ خَديجََة اْلغَ���رّآِء، وَابْنُ فاطِمََة 

اْلُكبْرى؟
واالنتظ���ار مزيج من هذه الندبة المش���جية، 
والعم���ل الكادح، في األم���ر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وجهاد الظالمين، إلعداد األرض لظهور 

اإلمام المهديQ وقيامه.
وتتح���ول ه���ذه الندب���ة المش���جية ف���ي قل���وب 
المؤمنين إلى عمل وحركة، وسعي وثورة، وقيام، 
وصبر، وصم���ود، ومقاوم���ة، وجل���د، وجهاد، 
 Qودعوة،وبناء، لتحضير األرض لظهور اإلمام
وقي���ام دولته الكونية الت���ي وعدنا اهلل بها في كتابه 

الكريم )وََلَقدْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُوِر مِن بَعْدِ الذِّْكِر(.
 Qوليس من ش���ك إن قي���ام اإلم���ام المهدي
يك���ون بع���د الجي���ل ال���ذي يوّط���ئ األرض لظهوره 
وقيام���هQ، كما وردت وتوات���رت بذلك النصوص 
اإلس���المية، وهذا الجي���ل الموّطئ ه���و الذي يُعدّ 

األرض لظهور اإلمامQ وقيامه.
التعجي���ل  ه���ذا  ه���و   إذن  االنتظ���ار  ومعن���ى 
والتس���ريع ف���ي ه���ذه التوطئ���ة واإلع���داد باألم���ر 

بالمعروف والجهاد والحركة والعمل.
و  مي���راث(  قلن���ا-)  )الوالء(-كم���ا  إن 
)انتظار(. ميراث يشدّنا إلى مسيرة األنبياء 
والصالحين في التاريخ، وانتظار يشدّنا إلى 
االنفتاح على األمل المش���رق الذي فتحه 

اهلل تعالى علينا للمستقبل.

ظار
النت

ث ا
ريا

م

هر
ملج

ت ا
���

���
���

ح��
ت

تتمة

تتمات6
الحلقة األوىل

ويتبل��ور ه��ذا االنتظار ف��ي عمل وحرك��ة وجهد، وصب��ر، ومقاوم��ة وبناء، وس��عي في األرض 
إلقام��ة دي��ن اهلل، وإع��داد وتحضي��ر لقي��ام الدول��ة اإللهي��ة عل��ى وج��ه األرض، بالدع��وة إلى 
اهلل وباألم��ر بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر، ومكافحة الباط��ل والمنك��ر وجهاد أئم��ة الكفر.

من ادعاءات هذا المبتدع ان اإلمام الحجةQ يبعث عصفورًا يراقب جماعته اسمه )فرقد(, 
وانه ينقل له ما يحدث بينهم, فاخذ البعض يصمت حينما يرى أي عصفور, وعندما يناقشه 
شخص أو يعارض يغضب ويدعي بأن هذا الشخص قد أغضب اإلمام الحجةQ وانه يحاربه



الشعر الشعبي

صورة متوقعةمن ننتظر السيد سعيد الصافي

أرض مغطاة ببس����اط سندس����ي جميل، أشجار باسقة 
تتوزع بش����كل هندس����ي على ضفتي نهر ممتلئ بالماء يسير 
متهادي����اً إلى حي����ث الحقول والبس����اتين،في أقصى الحقل 
مجموع����ة من الصبية يلعبون الكرة، وهم يقهقهون فرحين 
منش����رحين، في وسط النهر يسير قارب ملون يمخر الماء 
جلست فيه مجموعة من النسوة وهن يحملن سالل الفواكه 
المتع����ددة األلوان،وعلى مقربة من النه����ر ترعى مجموعة 

من األبقار وفي عيونها اطمئنان وهدوء.
كان أحم����د ينظ����ر إلى تلك اللوح����ة الجميلة وهي معلقة 
على الحائط ويحلم، هل هذه صورة واقعية تعيشها مدينتي 

هذه األيام؟
أم أنها الحياة الجميلة التي س����تنبعث عند ظهور اإلمام 

.Qالمهدي
الشك إنها صورة متوقعة أليام ستحدث حتماً.

تس���ليطًا للضوء عل���ى عنوان م���ن العناوين 
المهدوي���ة الت���ي وردت في الروايات الش���ريفة, 
حي���ث نغوص ف���ي عم���ق المكنون لنس���تخرج 
م���ن ال���درر المهدوية كن���وزا معرفي���ة تبصّرنا 
بما تحمل���ه المهدوية من نمي���ر علم ومخزون 

معرفة.
واليكم اليوم استكش���افاً لواحد م���ن العناوين الواردة في 

الروايات المهدوية.
الفريد

جاء في كمال الدين وتمام النعمة/ للشيخ الصدوق
حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن موسى بن عمران  قال: 
حدّثن���ا محمّد بن أب���ي عبد اهلل الكوفي قال: حدّثنا س���عد بن 
عب���د اهلل، ع���ن محمّد بن عب���د الحميد، و عب���د الصمد بن 
محمّد جميعًا، عن حنان بن س���دير، ع���ن عليّ بن الحزور، 
ع���ن االصبغ بن نباتة قال: س���معت أمي���ر المؤمنينQ يقول: 

)صاحب هذا األمر الشريد الطريد الفريد الوحيد(.        
وجاء في كتاب الغيبة/ لمحمّد بن إبراهيم النعماني

حدّثن���ا محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد بن مالك، 
ق���ال: حدّثني أحمد ب���ن ميثم، عن عبيد اهلل بن موس���ي عن 
عبد األعلى بن حصين الثعلبي، عن أبيه قال: لقيت أبا جعفر 
محمّد بن عليQّ في حج أو عمرة فقلت له: كبرت سني، ودق 
عظمي فلس���ت أدرى يقضى لي لق���اؤك أم ال فاعهد إلي عهداً 
وأخبرن���ي متى الفرج؟ فقالQ: )إن الش���ريد الطريد الفريد 
الوحيد، المفرد من أهل���ه، الموتور بوالده،المكنى بعمه هو 
صاحب الرايات، واس���مه اس���م نبي( فقلت: أعد عليّ، فدعا 

بكتاب أديم أو صحيفة فكتب لي فيها. 
وجاء في كنزالفوائد/ ألبي الفتح الكراجكي

... ولم يزل الميراث معزوالً س���نتين ث���مّ ما كان بعد ذلك 
من األمور المشهورة التي يعرفها من اطلع في األخبار المأثورة 
وه���ذه كلها من أس���باب المخاوف التي نش���أت بنش���وء الرجل 
الخائف ث���مّ بترادف الزمان لعظم ذكره على لس���ان المؤالف 
والمخال���ف ومع ذلك فإن النصوص قد نطق���ت بذكر مخافته 
كما تضمنت نعت اس���تتاره وغيبته منها ما هو مجمل ومنها ما 
 Qانه ذكر المهدي Qه���و مفصل فروي عن أمير المؤمني���ن
فق���ال: صاحب هذا األمر هو الش���ريد الطريد الفريد الوحيد 
وق���الQ على المنب���ر: )اللهم انك ال تخل���ي األرض من حجة 
لك عل���ى خلقك ظاهراً موجوداً أو خائف���اً مغموراً كي ال تبطل 

حججك وبيناتك(.
وجاء في بحار األنوار/ للعالمة المجلسي

محمّد ب���ن همام، عن الفزاري، عن عب���اد بن يعقوب، 
  Qعن الحس���ن بن حماد، عن أبي الج���ارود، عن أبي جعفر
أنه قال: )صاح���ب هذا األمر هو الطريد الفريد الموتور بأبيه 

المكنى بعمه المفرد من أهله اسمه اسم نبي(. 

اش����طب على كلمات بيتي الشعر داخل المربع واس����تخرج كلمة السرّ المكوَّنة 
من 12 حرفاً وهي عبارة عن شيء يخرجه اإلمام الحجّةQ ويعرضه على اليهود 

فيؤمنوا به.
يا بن _ النبيّ _ إلى مَ _ االنتظار _ وهل _

                                                    أبقت _ ُاميّة _ من _ صبر _ لمصطبر
_ من _ مبلغ _ القائم _ المهدي _ من _ مضر

                                             _ عنّي _ السالم _ ويملي _ سمعه _ خبري
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حُبي إل���ى )المهدي( لي�س لغاي�ة
ل����واله م��ا بق��ي ال��وجود الن������ه
ال زال ي�����ا مه�����دي حب����ك ثابت�����ًا
معش����وق�هِ ف������ي  ال�وله����ان  ذل�����ك  أن�����ا 

لك���ن قل�ب�ي ف��ي ه�����واه متي�������م
طع����م الحي�اة وض�وؤه�ا المتبس��م
بحش�ى الف�ؤاد وليس في��ه تغي�ّ�رُ
مهم�ا تم������ر الح�ادث��ات وتعب���رُ

مسجات مهدوية للموبايل

7 األدب المهدوي

ننتظ���ر ي���ا غايبن���ه** وبغياب���ك اتعذبنه
نعرضه���ا ال���ك  حالتن���ه  الحس���ن  يب���ن 
تفرضه���ا بالع���دل  الفريض���ة  وانت���ه 
ش���يفظها وبالقه���ر  بع���ذاب  دني���ة 
ش���يعوضها الحس���ن  يب���ن  ثلم���ة  وك���م 
وانته العوض والغاية** بجيتك ترف الراية
تعِذبن���ه وبغياب���ك  أم����ل مطلبن����ه**  وعن����دك 
* * * * * * * * *
األطه���ار يب���ن  غايبن���ه  الوع���د  ط���ال 
وص���ار عاألم���ة  ش���جره  وش���وف  انه���ض 
المخت���ار نه���ج  الحق���د  أه���ل  حرّف���ت 
األش���رار بي���د  الحك���م  زم���ام  وأصب���ح 
تحكم حسب رادتها** والحقد كل غايتها
وم���ن نرف���ض تحاس���بنا**وبغياب�����ك تعِذبن���ه
* * * * * * * * *
تس���معه والعت���اب  نعت���ب  حقن���ه  م���ن 
الوس���عه علين���ه  ضاق���ت  الحس���ن  يب���ن 
بالدمع���ة الكل���ب  ن���ار  تنطف���ي  وم���ا 
وضع���ه أو  الزم���ان  ه���ذا  م���ن  مليّن���ة 
يا فجر ي���ا مهدين���ه** نورك يش���ع علينه
وب���س الص���ده يجاوبن���ه** وبغياب���ك تعِذبن���ه

السيد حيدر العذاري

من األدب المهدوي

غدٍ أو  اليوم  في  أرجوه  الذي  فلوال 
خارج محالة  ال  إمام  خروج 
وباطل حق  كل  فينا  يميز 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري
إنني الجور  مدة  من  تجزعي  وال 
مدتي تلك  من  الرحمن  قرب  فإن 
رزية لنفسي  أترك  ولم  شفيت 
بحبهم أرجو  الرحمن  من  فإني 
إنه الخلق  لذا  يأوى  أن  اهلل  عسى 
بمنكر أنكروه  عرفا  قلت  فإن 
سأقصر نفسي جاهدًا على جدالهم

حسرات إثرهم  قلبي  تقطع 
والبركات اهلل  إسم  على  يقوم 
والنقمات النعماء  على  ويجزي 
آت هو  ما  كل  بعيدٍ  فغير 
بشتات آذنت  قد  قوتي  أرى   
حياتي بطول  عمري  من  وأخر 
وقناتي منصلي  منهم  ورويت 
بتات غير  الفردوس  لدى  حياة 
اللحظات دائم  قوم  كل  إلى 
بالشبهات التحقيق  على  وغطوا 
العبرات من  ألقى  ما  كفاني 

إن في قوله سبحانه وتعالى )ما يلفظ 
م���ن ق���ول إال لديه رقي���ب عتي���د( دلياًل 
عملياً لكل الكتاب والمتحدثين في ش���تى 
الموضوعات. فمج���رد صدور الكلمة من 
الش���فاه، أو كتابة الكلم على الورق حتى 
تكون نقشت من قبل الملكين الحافظين 
اللذين وكال بكل ش���خص، فما أجمل أن 
نس���طر بس���جالت أعمالنا كلمات جميلة 
من رجل إدخ���ره اهلل إلنقاذ البش���رية, 
فن���ردّ كي���د المعتدي���ن, ونزيل ش���بهات 
المعترضين, ونزيد من ثقة األمة بغَدها 
المش���رق الس���عيد تح���ت راي���ة ال إله إال 
اهلل، التي سترفرف في أرجاء المعمورة 

.Qفي العصر الذهبي إلمامنا المهدي

* الن���اس ف���ي زم���ن الغيب���ة 
قسمان:

أم���ا ورد ف���ي بس���تان الغيبة أو 
أشواك فيه.

* المسلمون صنفان:
م���ن ينظ���ر إل���ى الغيب���ة بعين 
الحكم���ة في���درك مغزاه���ا, ومن 
فينك���ر  إبصاره���ا  ع���ن  يعش���و 

وجودها.
 Qكل قل���ب مح���ب لإلمام *
فيه جمرة حب اللقاء, فلو تجمعت 
تلك القلوب لكانت مش���عاًل يحرق 

أوراق الغيبة.
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عش���قناه ق���د  إم���ام 
يخل���و وال  يحل���و  ف���ال 

ل���ه ف���ي القل���ب عن���وان
وف���ي الفجر دم يس���ري

تش���تاق األرواح  ل���ه 
تس���لو وال  تحل���و  ب���ه 

ه���و المش���هور باألص���ل
الفع���ل أو  الق���ول  وف���ي 

احيين���ا ي���ارب  أال 
ينب���ي ب���ه  قلب���ي  فه���ا 

وف���ي األعم���اق عش���ناه
ذك���راه دون  م���كان 

ش���ان أرواحن���ا  وف���ي 
م���واله أي���ن  ين���ادي 

أح���داق األف���ق  ونح���و 
لقي���اه دون  بش���يء 

للع���دل المدع���و  ه���و 
تلق���اه حي���ن  صدوق���اً 

مآس���ينا ينه���ي  بم���ن 
علي���اه نح���و  ويدن���و 

عش���قناه ق���د  إم���ام 

عش���قناه ق���د  إم���ام 

عش���قناه ق���د  إم���ام 

عش���قناه ق���د  إم���ام 

عش���قناه ق���د  إم���ام 

عش���قناه ق���د  إم���ام 



مناسبات الشهر
األول من���ه- ب���دء أي���ام الع���زاء 

الحسيني.
- حص���ار بن���ي هاش���م ف���ي ش���عب أبي 

طالب.
- ث���ورة أه���ل المدين���ة ض���د يزيد)لعن���ه 

اهلل(.
- رفع نبي اهلل ادريسQ مكاناً عليّا.

- خ���روج التوابي���ن مع س���ليمان بن صرد 
الخزاعي من الكوفة.

الثان���ي منه- دخول اإلم���ام أبي عبد اهلل 
الحسينQ أرض كربالء.

 Qورود اإلم���ام محمد بن علي الجواد -
أرض بغداد، حيث أشخص من قبل المعتصم 

العباسي.
الس���ادس منه- اجتماع جيوش بني أمية 
لقتال الحس���ينQ س���نة 61ه��، منعهم الماء  

عن معسكر الحسينQ في اليوم التالي.
الثامن منه � أب���و الفضل العباسQ يأتي 
بالماء إلى خيام أبي عبد اهلل الحسينQ بعد 

قتال جيش عمر بن سعد.
التاسع منه:  محاصرة خيام أبي عبد اهلل 
الحسينQ، وزحف عسكر عمر بن سعد نحو 

الخيام.
-  إحي���اء اإلمام الحس���ينQ وأصحابه 

ليلة العاشر من محرم بالعبادة.
العاشر منه: ش���هادة أبي عبد اهلل اإلمام 
الحسين بن عليQ مقتوالً من قبل جيش بني 

أمية، بكربالء سنة 61ه��.
- مط���رت الس���ماء دم���اً لمقتل الحس���ين

Q، احمرت منه البيوت والحيطان.
- عمر بن سعد يبعث برأس أبي عبد اهلل 

الحسينQ إلى الكوفة.
- إقامة العزاء على الحسينQ بأمر من 

البويهي  الدولة  معز 
بإغ���الق   200 س���نة 
تلب���س  وان  األس���واق، 

النساء السواد.
 ،Qظه���ور اإلم���ام المه���دي -

يوم السبت بمكة بين الركن والمقام.
الحادي عش���ر منه:  توجه عمر بن س���عد 

بسبايا أبي عبد اهلل الحسينQ إلى الكوفة.
الثان���ي عش���ر منه: دفن الجس���د الطاهر 

.Qلإلمام أبي عبد اهلل الحسين
الثالث عشر منه: إدخال سبايا أهل البيت

K إلى مجلس أبن زياد في الكوفة.
الخامس عش���ر من���ه: فتح خيب���ر وقدوم 
جعفر ابن أبي طالب من الحبش���ة بعد هجرته 

إليها.
- والدة الس���يد علي بن موس���ى بن جعفر 

بن محمد بن طاووس الحسيني.
السادس عش���ر منه: تعيين بيت المقدس 

قبلة للمسلمين.
الس���ابع عش���ر منه: ن���زول الع���ذاب على 
أصحاب الفيل بقيادة إبراهيم، بعد مجيئهم 

لهدم الكعبة.
التاس���ع عش���ر منه:  تس���يير س���بايا أهل 

البيتK من الكوفة إلى الشام.
- س���قي الس���م لإلمام الحس���ن بن علي 
المجتبىK بيد جعدة بنت األشعث بمؤامرة 

من معاوية.
الح���ادي والعش���رون من���ه: وف���اة الش���يخ 
العالمة جمال الملّة والحق والدين الحسن بن 

مطهر الحلي سنة 726ه���.
- وفاة الش���يخ ابي جعفر بن الحس���ن بن 
علي الطوس���ي، ش���يخ الطائفة ورئيسها سنة 

460ه��.
الثال���ث والعش���رون منه: يقظ���ة أصحاب 

الكهف من نومهم بعد 309 سنة.
الخامس والعش���رون منه:  شهادة اإلمام 
علي بن الحسين السجادK مسموماً على يد 

الوليد بن عبد الملك األموي سنة 94ه���.
الثامن والعش���رون منه: وف���اة حذيفة بن 
اليمان صاحب رسول اهلل،واحد خواص أمير 

المؤمنين سنة 36ه��.
وف���ي مح���رم الح���رام كت���ب المنافق���ون 
الصحيفة الملعون���ة الثانية، وقد تعاقد عليها 
ف���ي الكعبة وفيه ) ان قت���ل اهلل محمداً أو يأت 
لترون هذا األمر عند أهل البيت(، وكان هذا 
أس���اس الظلم ألهل بي���ت العصم���ة الطاهرة 

ومقدمة الغتصاب الخالفة وأخذ البيعة.
أعمال الشهر:

يستحب للممهد القيام باألعمال التالية:
الص���الة ليل���ة األول من المح���رم، مائة 
ركع���ة في كل منها الحم���د والتوحيد، ركعتان 
في األول���ى بعد الحم���د واألنعام وف���ي الثانية 
بعدها ي���س... وصالة ثالثة هي ركعتان في كل 
منها الحمد وأحد عشرة من قل هو اهلل أحد.

- صوم اليوم األول منه، وان يدعو ثالث 
مرات بدعاء )اللهم أنت االله القديم...(

- صي���ام األي���ام التس���عة األول���ى من���ه، 
ويمسك في العاشر منه )؟؟؟ الصيام(

- الص���الة مئة ركعة ليلة عاش���وراء، كل 
ركع���ة بالحمد و قل هو اهلل أحد ثالث مرات، 
والتس���بيح بعده���ا، وكما هو مفص���ل في كتب 

الدعاء.
العاشر من عاشوراء ينبغي اإلمساك عند 

السعي في حوائج الدنيا.
وف���ي عاش���وراء أيضا يزور أب���ي عبد اهلل 
الحس���ينQ ويقيم مأتمه، وأن يعزي إخوانه 
المؤمني���ن ويعظ���م أجوره���م به���ذا المصاب 
الجل���ل، وان يدعو باألدعي���ة المبينة في كتب  

الدعاء.
- ان يذك���ر ف���ي آخ���ر ش���هر عاش���وراء 
ح���ال حرم أبي عب���د اهلل الحس���ينQ وبناته 
وأطفاله، وهنَّ أس���ارى، وأن يقرأ فيه زيارة 

وارث.

)اللَّهُمَّ عَرِّْفِني نَْفسََك َفإِنَّكَ ِإْن َلمْ تُعَرِّْفِني 
نَْفسَكَ َلمْ َأعِْرفْ رَسُوَلكَ اللَّهُمَّ عَرِّْفِني رَسُوَلكَ 
َفإِنَّكَ ِإْن َلمْ تُعَرِّْفِني رَسُوَلكَ َلمْ َأعِْرفْ حُجَّتَكَ 
اللَّهُ���مَّ عَرِّْفنِ���ي حُجَّتَ���كَ َفإِنَّكَ ِإْن لَ���مْ تُعَرِّْفِني 

حُجَّتَكَ ضَلَْلتُ عَنْ دِيِني(
من األدعي����ة المباركة الدعاء المعروف 
 Qال����ذي يقرأ ف����ي غيب����ة اإلم����ام المنتظر
وال����ذي يب����دأ به����ذه العب����ارة االس����تهاللية: 

)اللهم عرفني نفسك(.
وم����ن الممكن ان يتس����اءل قارئ الدعاء 
ع����ن الس����ر الكام����ن وراء اس����تهالل الدعاء 
المرتبط بشخصية صاحب العصر باإلشارة 
م����ن  نفس����ه؟  تعال����ى  يعرفن����ا اهلل  أن  إل����ى 
الطبيع����ي ان معرف����ة اهلل تعال����ى هي جوهر 
المعرف����ة التي نتطلع إلى تحقيقها نس����بيًا, 
حي����ث ان معرفته مطلقاً خاص����ة به تعالى, 
لكن الس����ؤال هو عن صلة المعرفة المش����ار 

إليها بشخصية صاحب العصر؟ 
ومن الطبيعي أيضاً ان الدعاء لم يش����ر 
مباش����رة إل����ى الصل����ة بين اهلل تعال����ى وبين 
اإلم����ام المنتظ����رQ, ب����ل جع����ل الرس����ول
N:)ان ل����م تعرفن����ي نفس����ك ل����م اع����رف 
رس����ولك( هو الهم األول لق����ارئ الدعاء أي 
ان معرف����ة اهلل تعال����ى تقتادن����ا إل����ى معرفة 

رسوله.

فلندع اإلجابة 
ع����ن الس����ؤال المتقدم 

ونتج����ه إلى العب����ارة االس����تهاللية 
وحده����ا وه����ي )الله����م عرفن����ي نفس����ك(... 

فنتساءل ما المقصود منها؟
من الواضح ان اهلل تعالى فطر البشرية 
عل����ى التوحيد بصريح الق����رآن كما فطرهم 
عل����ى معرف����ة الخير والش����ر أيض����اً بصريح 
الق����رآن  حي����ث ان اهلل تعال����ى اله����م النفس 

فجورها وتقواها أي الخير والشر... 
ان المعرفة الفطري����ة واإليمان كالهما 
بطبيع����ة الحال يت����م حيناً بنح����وه اإلجمالي 

وحيناً بنحوه التفصيلي. 
فالتوحيد الذي يشير إليه القرآن هو ان 
اهلل تعالى فطرنا عليه يظل معرفة إجمالية 
ث����م يأت����ي دور الرس����لK لتوضي����ح مبادئ 
التوحيد مفصاًل واألمر نفس����ه بالنسبة إلى 
مب����ادئ اإليم����ان حي����ث ان الن����ص القرآني 
الكري����م أوض����ح بج����الء ان اهلل تعالى حبب 
إلين����ا اإليم����ان وزين����ه ف����ي قلوبن����ا اآلن ان 
التفصي����الت المرتبطة بمبادئ هذا اإليمان 
ودرجات����ه ومس����توياته.... يظ����ل مرتبطاً بما 

توصله الرسلK إلينا من المعرفة.
ان اهلل تعالى بعدما فطرنا على التوحيد 
وحبب إلينا اإليمان وألهمنا الفجور والتقوى 
هيأنا الن نستقبل المعرفة بنمطيها الفطري 
المجمل ثم الواعي والمفصل, أما الفطري 

والمجمل 
المفصل فهو ما نحياه,  وأم����ا 

تعالى فهي المبادئ التي  أوصله����ا اهلل 
 .Kإلينا بواسطة الرسل

ان معرفتن����ا تلك تس����اعدنا في التوصل 
إلى معرفة اهلل تعالى, وبكلمة أكثر وضوحاً 
م����ا دام اهلل تعالى هو الع����الم المطلق, أي 
المال����ك للمعرف����ة غي����ر المح����دودة, وبم����ا 
إنن����ا ال يمك����ن ان نص����ل إل����ى المعرفة حتى 
في نطاقها النس����بي إلى الدرج����ة المطلوبة 
عبادي����ًا, لذل����ك ف����ان اهلل تعالى ه����و الذي 
يتف����رد بتقديم المعرفة المتصلة بذلك, أي 
ه����و تعالى يعرفنا نفس����ه حيث ال احد س����واه 

يمتلك معرفة نفسه العلية.
إذن: الب����د إذا أردن����ا ان نتع����رف عل����ى 
عظمة اهلل تعالى,فالبد أن نعرف ان األمر 
منحصرٌ في تعريفه تعالى هو لنفسه, حتى 

نتبين ذلك من خالل التعريف المذكور.
االن لنكتفي بهذا القدر من الش����رح مع 
ام����ل التواص����ل معكم ف����ي حلق����ة اخرى من 

حلقات هذه النافذة المهدوية المباركة.
      الدكتور محمود البستاني

 Lفي كفاية االثر عن الحس���ن بن علي -
)االئمة بعد رس���ول اهللN، اثنا عش���ر، تسعة 
من صلب اخي الحسينQ، ومنهم مهدي هذه 

األمة(.
_ ع���ن عبد اهلل ب���ن عمر قال: قال رس���ول 

:Nاهلل
’)ال تذه���ب الدنيا حتى يمل���ك العرب رجل 
من أهل بيتي يواطيء اس���مه اسمي وفي رواية لو 
ل���م يبق من الدنيا إال ي���وم لطول اهلل ذلك اليوم 
حت���ى يبعث في���ه رجاًل م���ن أهل بيت���ي يواطيء 

يم���أل  اس���مي  اس���مه 
األرض قس���طاً وع���دالً كما ملئت 

ظلماً وجورًا(.
أخرج���ه جماع���ة من أه���ل الحدي���ث منهم 
الترمذي, وأبي داوود والنس���ائي والبيهقي وأبو 

عمرو الداني.
_ وج���اء في كم���ال الدين: ع���ن أبي جعفر 
 Qعن آبائ���ه, عن أمي���ر المؤمنين Qالثان���ي
قال: )للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة 
يجولون جوالن النعم في غيبته يطلبون المرعى فال 

يجدونه 
عل���ى اال فم���ن ثبت  منه���م 

قلبه لطول أمد غيبة دين���ه ول���م يغ���ش 
درجتي يوم القيامة(.إمام���ه فهو مع���ي في 

ث���م قالQ: )ان القائم منا إذا قام لم يكن 
ألحد ف���ي عنقه بيعة فلذلك تخفى والدته ويغيب 

شخصه(.

آيات 
بين���ات  ثابت���ة 

نزلت تفسيرًا أو تأويًا, 
أو تنزي���ًا في ثاني عش���ر 

أئمة أه���ل البي���تK ولي أمر 
.Qاهلل اإلمام المهدي المنتظر

قال تعالى:
))ذلِكَ اْلكِتابُ ال رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِْلمُتَّقِينَ 
* الَّذِي���نَ يُؤْمِنُ���وَن ِباْلغَيْ���ِب(( البق���رة: آية 

.3_2
ج���اء ف���ي ينابيع الم���ودة بإس���ناده, عن 
جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: دخل جندل 

بن جناده ب���ن جبير اليهودي 
على رسول اهللN, وسأله عن 
أوصيائه, فعدّهم له النبيN إلى 
ان ق���الN: فبعده ابن���ه محمد, يدعى 
بالمه���دي, والقائ���م, والحج���ة فيغيب, ثم 
يخرج, فإذا خرج يمأل األرض قسطاً وعدالً 
كما ملئت جوراً وظلمًا, طوبى للصابرين في 
غيبت���ه, طوبى للمقيمين عل���ى محبته أولئك 
الذي���ن وصفهم اهلل في كتاب���ه وقال: ))هُدًى 
لِّْلمُتَّقِي���نَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُ���وَن ِباْلغَيِْب((... إلى 

آخر الحديث.
وج���اء في كم���ال الدي���ن, بإس���ناده عن 

يحيى ب���ن أبي القاس���م قال س���ألت الصادق
Q عن قول اهلل عز وجل ))هُدًى لِّْلمُتَّقِينَ* 
الَّذِي���نَ يُؤْمِنُ���وَن ِباْلغَيْ���ِب(( فق���ال: المتقون 
الش���يعة على وأما الغيب فه���و الحجة الغائب 
وشاهد على ذلك قول اهلل تعالى: ))وَيَُقولُوَن 
 ِ َلوْالَ أُنِزَل عَلَيْهِ آيٌَة مِّن رَّبِّهِ َفُقْل إِنَّمَا اْلغَيْبُ هلِلهّ

َفانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَُكم مِّنَ اْلمُنتَظِِرينَ((.

        *يعتزم السيد منير الخباز خالل 
ثالثة عش����ر يوماً من محرم لعام 1431ه� الحديث 

.Qحول اإلمام المهدي

وتنطلق محاضراته كما هو معتاد خالل شهر 
مح����رم الح����رام ، وَفي ث����الث مجالس حس����ينية 
بالمنطق����ة الش����رقية بالقطيف إبتداء م����ن الليلة 
األولى وعلى م����دار 14 ليلة تختتم بلقاء مفتوح مع 

سماحته )في كل مجلس( على النحو التالي:
س����يهات / ف����ي حس����ينية الناص����ر ف����ي تمام 
الس����اعة السادس����ة وَالنص����ف )06:30( مس����اًء. 

)يوجد مكان مخصص للنساء(
صفوى / في س����احة السيدة الزهراء )ع( في 
تمام الس����اعة الثامن����ة )08:00( مس����اًء. )يوجد 

مكان مخصص للنساء(
القطي����ف / في حس����ينية الس�����نان ف����ي تمام 
مس����اًء.   )09:30( وَالنص����ف  التاس����عة  الس����اعة 

)يوجد مكان مخصص للنساء(

الجدي����ر بالذك����ر أنه س����يكون هناك بث 
مباشر لهذه المناسبة ليلياً على شبكة المنير من 

حسينية السنان.
*أفادت وكالة أنباء شبس����تان اآلذارية، إن 
البرنامج المهدوي )ظهور العطر المهدوي( الذي 
يحاول تس����ليط األض����واء على الش����ؤون المهدوية 
ومس����ألة انتظ����ار الف����رج س����يبث في أي����ام الجمع 
من كل أس����بوع وبم����دة 15 دقيقة من خ����الل قناة 

محافظة آذربايجان الغربية.
واله����دف م����ن البرنامج ه����و تروي����ج الثقافة 
الحقة بخصوص إمام العصرQ وجمع المس����ائل 
المرتبط����ة باإلم����امQ م����ن اج����ل االط����الع على 
مس����ألة اإلمام المهديQ وتعجي����ل ظهوره، وهو 
م����ن إعداد مرتضى آرش مهر، ومن تقديم حجة 
اإلسالم والمسلمين ش����يخلو احد أساتذة الحوزة 

العلمية .
ويب����دأ البرنامج المذكور بتفس����ير المفاهيم 
العالي����ة والنورانية لدعاء الندبة وتفس����ير محتوى 

الدعاء المذكور ويختتم بذكر أدعية ومناجاة.
* كم����ا ونش����رت جري����دة )ال����دار الكويتية( 

مقاالً بعنوان:
))المه����دي المنتظرQ في اإلس����الم(( جاء 

فيه:
احتل االعتقاد بالمه����ديQ مكانة بارزة في 
اإلس����الم كعقيدة, على صعيدي القرآن والس����نة 
المطهرة, وأكد دين اإلسالم حقيقة وصحة هذا 

االعتقاد 
لم����ي  لعا ثم ا المتوات����ر, 

كليات����ه  الدقيقة, اب����رز  وتفاصيله 
م����ن نقص وزي����ادة وتوهم وأزال م����ا لح����ق ب����ه 

واجته����اد, وأبقى عل����ى الحقائق النقي����ة القادرة 
على الوقوف في كل زم����ان, ووضع تحت تصرف 
عش����اق الحقائق المجردة نظرية متكاملة واضحة 
تغط����ي بالكام����ل كل ما يتعلق باالعتق����اد بالمهدي 

.Qالمنتظر
وتس����تمر الجري����دة بمقالها, ومم����ا جاء فيه 

أيضًا:
 Qالمنتظ����ر بالمه����دي  االعتق����اد  ش����ق   ....
 طريقهُ بيس����ر وس����هولة إل����ى قلوب كل المس����لمين 
وعقولهم واعتبروه جزءاً من عقيدتهم وحكماً من 
أحكامها, وواحداً من تعاليمها كالتسبيح والتهليل 

أو الصالة والصيام أو اإليمان بالغيب.
وأصوله����م  منابته����م  اخت����الف  عل����ى  فه����م 
بحتمي����ة  يعتق����دون  وثقافاته����م  وتوجهاته����م 
ظه����ور المه����دي المنتظ����رQ, وان����ه م����ن عترة 
 النب����يN, وان عه����دهQ م����ن أزه����ى العهود, 
حيث س����يمأل األرض عداًل, سينقذ األمة والعالم 
كل����ه إنق����اذاً ش����اماًل, وان اهلل ع����ز وجل س����يرد 
ب����ه الدي����ن, ويفتح ل����ه العالم كله, وانه سينش����ر 

الرخاء في األرض.

 Qتتقدم اسرة تحرير صحيفة صدى المهدي
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