ان اتهام المهدوية ب�أنها مثيولوجيا البد �أن تحاكم
لهو حقا ما يجب �أن يحاكم
حديث العدد

ورد في التوقيع الشريف عن اإلمام المهدي:Q
وفي ابنة رس���ول اهلل Lليّ اس���وة حس���نة ،وس���يردى
الجاهل رداء عمله ،وس���يعلم الكاف���ر لمن عقبى الدار،
عصمنا اهلل وإياكم من المهالك واألسواء.
الغيبة للطوسي (ص)286
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متهيدنا آنا�لمي�ل� االديه�ي �فودي(أالحس� �يديم) عودته لزعيمها ية
وبم� �رذاورك وخيب� �ة أمولرهوبا .وقد س� �مان الف� �رق اليه ك
ا
ل
م
�
م
س
ي
ي
* الح ��ث الوجدان ��ي والداف ��ع الذاتي على يع� �دون بمائلزمن كبرتم بالمس� �يح اعلد عل� �ى ظهورودي� �ة التي ظهر ح مخلّ� ت
التفك ��ر ال ��ذي ارش ��د له الق ��رآن إنم ��ا هو ألجل اليهود داخال إت اسآلرالف منهتذشه� �الريفرقة وكدثرجاعلد( ،ش� �بتهاايس� �صوء الحالةتالفت� �يي القرن الثام ص
سن

اإلكمال والتكامل ,فلكي يقفز اإلنسان من حالة
الرك ��ود إلى مرحلة الحرك ��ة ويعيش حالة إكمال
النق ��ص واإلصالح البد من س ��بق حال ��ة التفكر
ليعمل ال ��وازع الذاتي أو يق ��وى بعنصري الثواب
والعقاب.
* وقنات ��ا التفك ��ر _اآلفاقي ,األنفس ��ي_
إنم ��ا تعطي اإلنس ��ان الدفع التكامل ��ي إذا كانت
االنطالق ��ة صحيح ��ة ,إذ كل نتيج ��ة مرهون ��ة
بمقدماته ��ا وكل ش ��اهق إنم ��ا ه ��و تبع األس ��س
المتينة التي يبتني عليها.
* واإلصالح والتكامل المن َطلِقْ من التفكر
يعتبر لولب عملية الوصول ومحورها ,فكلما كان
التفكر اآلفاقي أو االنفسي شمولياً كانت النتائج
المتحقق ��ة اكبر وإن رافقها ب ��طء االنجاز لعظم
المهام.
* والتفكر المهدوي على صعيده اآلفاقي أو
االنفس ��ي إنما هو ألجل أن تعيش البشرية أفضل
حالة من الكمال.
* وتحقق هذا مرهون بما نقدمه ألنفس ��نا
ولمجتمعاتنا م ��ن خالل التفكر بإيج ��اد الحلول
ورف ��ع المش ��اكل وتهيئ ��ة األرضي ��ة لتحقيق هذه
األمني ��ة وعلي ��ه كلما كان ��ت نظرتن ��ا اآلفاقية او
األنفسية اكبر كان تحقق التكامل اسرع.
* هذه ناف ��ذة نفتحها لنتأم ��ل من خاللها
أف ��ق النف ��س وم ��ا حوله ��ا ف ��ي عملي ��ة التمهيد
والظهور لنس ��تخلص دورنا فيها تمهي ��داً للقيام
به فإنن ��ا نعتقد ان االش ��تغال باإلصالح الفردي
واالجتماع ��ي من خالل قنات ��ي التفكر لهو أرقى
الوس ��ائل الت ��ي م ��ن خالله ��ا يمك ��ن ط ��ي اكبر
المس ��افات لتحقي ��ق أه ��داف البش ��رية لتدخل
بالس ��عادة عل ��ى ي ��د ول ��ي اهلل األعظ ��م Qفإن
س ��احته Qخلو عن المنع ,فيبق ��ى علينا تنقية
ساحتنا لتكون محالً للظهور.
ه ��ذا ه ��و تمهيدن ��ا وهك ��ذا ينبغ ��ي ان يكون
انتظارنا.
بقلم رئيس التحرير
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مجمعوالعمق،عليها
المهديQ
مام
ل
ا
ق�ضية
إ
ولق��د ات�سمت فكرة الإم��ام المهدي Qل��دى الإمامية بالأ�صال��ة
وذل��ك م��ن خ�لال ارتباطه��ا الوثي��ق بنظري��ة الإمام��ة الإلهي��ة عنده��م

إ ّن قضي ��ة اإلم ��ام المه ��دي Qوظهوره
ف ��ي آخر الزم ��ان من القضاي ��ا الواضحة
التي أجمع عليها علماء اإلس�ل�ام كافة على
ع واليه� �ود ال ائيل وخار ن في كثير د المنتمين بي) ،في ال كان يعيش� � ن عش� �ر اختالف مذاهبهم وطوائفهم ..مستمدين إجماعهم
م� �ن بلدان إليه � ا حتى قرن الس� �ا ها اليهود مما توافر عن رسول اهلل Nفيها ،مما ال يدع مجاالً
ن اليهود األ حس� �يديم جها...
ب
ا
أ
ل
ع
يتمي� �زون عنهرثودكس المتال يختلف�
عالم ولهم تأ صبح أفراده عش� �ر .للش ��ك وال يتس ��نى ألح ��د اإلن ��كار أو المناقش ��ة في ��ه,
�
و
ن
ك
ث
ث
التزامهم م � �م بتركيز ش� �ددين ال يراًف
�
�
ي� �ر كبير في ا اليوم م ��ع نقطة خ�ل�اف واحدة بينه ��م وهي والدته Qونس ��به
ي
م
ع
الباطني (ابدأ اللذة وال ه� �م على الغنذين يس� �مون تقداته
عالم الشريف.
م
و
م
م
ا
أيض� �اً بت لقباله) للكتسعادة كجزء � �اء والرق بالعبري� �ة ( رس� �ا
ت
فق ��د أجمع المس ��لمون اإلمامي ��ة االثنا عش ��رية على أ ّن
ه
م
ا
ل
ص
ح
ق
م
د
ديس� �هم ب الدينية الي ن معتقدهم .كج� �زء م � ن ريديم) ،لك ينية المهدي الموعود Qهو اإلمام الثاني عش ��ر من أئمة أهل البيت
ن
ه
لزعيمهم ا ودية المقد كما أنهم يعت عباداتهم وع هم  ،Kوقد كانت والدته المباركة أواسط القرن الثالث الهجري،
(قديس) و لروح � ي الذ س� �ة عندهم .مدون التفسي لى وه ��و االبن الوحيد لإلمام الحس ��ن بن علي العس ��كري ،Qوأنه
الذي عا ي يطلقو ويتميز ر
ح ��ي موجود بي ��ن ظهرانينا إل ��ى أن يأذن اهلل تعال ��ى في ظهوره
دة يرث الز ن عليه (تص هؤالء
ليمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً.
عامة
ديق)

عم

ن قبله.

بينما أنكر الجمهور من غير اإلمامية والدته وحياته،
م ��ع اعتراف الكثير منهم بوجود ولد لإلمام الحس ��ن العس ��كري
(( ,Qوأن ��ه أبو القاس ��م محمد الحجة ,وعم ��ره عند وفاة أبيه
خم ��س س ��نين لكن اهلل آتاه فيها الحكمة ،ويس ��مى أبو القاس ��م
المنتظ ��ر)) كما ص ��رح بذلك ابن حجر ف ��ي الصواعق المحرقة
وغيره.
ولقد اتس ��مت فك ��رة اإلمام المهدي Qلدى اإلمامية
باألصال ��ة والعم ��ق ،وذلك من خ�ل�ال ارتباطه ��ا الوثيق بنظرية
اإلمام ��ة اإللهية عندهم ,وما يحوطها من حجة واضحة وبرهان
س ��اطع ..وليس ��ت هذه الفكرة ولي ��دة العصور المتأخ ��رة أو أنها
نش ��أت من فراغ مفروض لدى ش ��يعة أهل البيت Kكما يتصور
ذل ��ك البعض ,بل إنها فك ��رة يمتد تاريخها إلى عصر الرس ��الة
المجي ��د ،وكما أكدته النصوص المتكاثرة ع ��ن أئمة أهل البيت
 Kالذي ��ن ه ��م عدل الق ��رآن الكريم ,وهم والكت ��اب عدالن ال

وفل�سفتها
الغيبة
علل
ال�شيخ ال�صدوق وثاني كتاب في الغيبة

الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي
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يفترق ��ان حت ��ى يردا على رس ��ول
اهلل.N
ولم تسلم هذه الفكرة
 عل ��ى قوته ��ا وأصالته ��ا  -م ��نش ��بهات تح ��وم حوله ��ا ،كما لم
الشيخ علي الدهنين
يغفل أئم ��ة أهل البيت Kذلك ،بل تنبأت به النصوص عنهم،
وأكدوه لش ��يعتهم وحذروا منه أصحابهم وخاصتهم في عش ��رات
من النصوص منها:
ما رواه الكليني:
عن اإلمام موسى بن جعفر Qانه قال(( :إذا فقد الخامس
من ولد السابع فاهلل اهلل في أديانكم ال يزيلكم عنها أحد ،يا بني
إن ��ه البد لصاحب هذا األمر م ��ن غيبة حتى يرجع عن هذا األمر
م ��ن كان يقول به ،إنما ه ��و محنة من اهلل عز وج ��ل امتحن بها
خلقه ،لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا التبعوه).

عالمات الظهور

الكاتب التركي هارون يحيى
(عدنان اوقطار)
و ف ��ي وق ��ت موس ��ى Qكان فرعون يقت ��ل أوالد بني
ال ��ف الش ��يخ َقصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
دائمًا ما يتس ��اءل كثيرون عن ماهية عمود
ً
مِن َقبْ ُل وَرُسُال لَّمْ نَ ْقصُصْهُمْ عَلَيْكَ).
الص ��دوق كت ��اب (كمال
إس ��رائيل في طلب موس ��ى Qالذى كان قد شاع ذكره و النور الذي س ��يولد في الش ��رق ,لكن قليالً هم
وجوده.
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الدين واتمام النعمة).
من يعرفون حديث النبي Nالذي يقول( :عندما
وها نحن مع الشيخ الحمي ��د اب ��ن أب ��ى الديلم( :ي ��ا عب ��د الحمي ��د ،اِ ّن هلل
فس ��تر اهلل والدته حت ��ى قذفت به اُمه ف ��ي اليم كما يصل ملك العباسيين إلى خراسان سيكون هذا
أن
بعد
�ره
�
م
أ
من
كان
�م
�
ث
كتابه
في
وجل
�ز
�
ع
اهلل
�ر
�
ب
أخ
بحق
رس�ل ً�ا مس ��تعلنين و رسالً مس ��تخفين ،فإذا سألته
في كتابه:
أحدى عالمات ظهور المهدي المنتظر Qحيث
المستعلنين فسله بحق المستخفين).
 1ـ الصدوق و علّة الخوف على النفس:
اظه ��ر دعوته و دلّهم على نفس ��ه ما قصّ ��ه اهلل في كتابه سيظهر من الشرق قرن له سنان ينشر النور).
كذلك.
تعالى
اهلل
حجج
(فكانت
الصدوق:H
الشيخ
يقول
ثم
ظهور
ان
ثبت
قال الش ��يخ الصدوق Hأقول( :إنه قد
ووف ًق ��ا لهذا الحديث فإن لعمود النور المذكور رأس ��ين .وقد كانت أول مرة
ً
حُج ��ج اهلل تعالى ف ��ي مقاماتهم ف ��ي دول الباطل ،على كذلك م ��ن وقت وفاة آدم Qإلى وقت ظهور إبراهيمQ
و لما كان وقت وفاة موسى Qكان له أوصياء حُججا هلل يظه ��ر فيها هذا العمود هو وقت دمار قوم نوح ,Qكما ظهر مرة أخرى عندما
س ��بيل التدبي ��ر و اإلمكان ألهل ذلك الزم ��ان; فان كانت أوصياء مستعلنين ومستخفين).
عيسى.Q
ظهور
وقت
إلى
مستخفين
و
مستعلنين
كذلك
ً أُلقي سيدنا إبراهيم Qفي النار ,وظهر للمرة الثالثة في وقت فرعون موسى.
ً
فلما كان وقت تكوي ��ن إبراهيم Qوالذي كان ظهور
الح ��ال ممكنة لوجود الحجة بين الخ ��اص و العام ،كان
و عيس ��ىً Qظهر منذ والدته مُعلن� �ا لدالئله مُظهرا أما المرة الرابعة فكانت عند استش ��هاد س ��يدنا يحيى .Qوان على كل من يرى
ً
يقتل
كان
�رود
�
م
ن
أن
ذلك
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ظهور الحُجّة كذلك.
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لبراهينه،
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ش
�خصه
�
ش
ل
هذا القرن أن يستعيذ باهلل من الشر والفساد.
و إِن كان ��ت الح ��ال غي ��ر ممكنة لوج ��ود الحجة بين أوالد رعيّت ��ه و أهل مملكته في طلبه) ..و لذلك س ��تر اهلل ألن زمان ��ه كان زم ��ان إمكان ظه ��ور الحجة
وفي الس ��ابق كان عمود النور الذي يأتي من الش ��رق على شكل عمود منير
لي
الخ ��اص و الع ��ام ،و كان مما توجب الحكم ��ة و يقتضيه وجوده و أخفى والدته ..و بعد أن بلغت الغيبة أمدها دلّهم كذلك.
وائ
ملتوٍ يأخذ شكل القرن ولذلك فمن المحتمل:
د ال
التدبير استتاره ،ستره اهلل و حجبه إلى وقت بلوغ الكتاب إبراهيم Qعلى نفس ��ه و أظهر لهم أمره الذي أراده اهلل
حمي
_ أن يكون قد وُصف بالعمود وبأن له رأسين ألن كال جانبيه سيكون
يخ
اجل ��ه ،كما قد وجدنا ذلك في حجج اهلل المتقدّمين من من إثبات حجته وإكمال دينه.
لش
رفيعًا بحيث يش ��به حد السنان ,وبأنه س ��يكون له رأس على كل من
ا
فلم ��ا كان وقت وف ��اة إبراهي ��م Qكان ل ��ه أوصياء
عصر آدم Qإلى حين زماننا هذا).
فيظة جانبيه كما لو كان حد سكين بوجهين قاطعين.
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فمنهم المس ��تعلنون و منهم الم
تثير
د _ يستخدم الناس تعبير (ذو الرأسين) حيث يقول أخي
ل
ً
نطق الكت ��اب العزيز ،و ذل ��ك قوله تعالى( :وَرُسُ�ل�ا َقدْ مستعلنين ومستخفين ،إلى وقت موسى.Q
ر ,ب
الجته� �ا ي� �ا (الش ��يخ محمد بادهاشي) من كونفور :أنه سيكون هناك
خ
آل
ا
ج
ا
إلثارة
� �ي ان مثيولو _أي رأس ��ان على الجزء العلوي من هذا العمود وسيش ��به
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ا
تتمة 6
ال
�ة ((ت �ري لماض إنها الرأس ��ان السنان ,ويوجد فجوة بينهما .وقد رأى
ت
ك
ص
ه الم
الخراف� ى عنص� �ا ه� �و ا �ي_ ,و جموعة ف الناس هذا.
ن
م
م
�
طرف
د � ي ض�
_ يق ��ول الحدي ��ث ( :س ��يولد نج ��م
ات وق� �وض� �اف إل� مثيولوج ن الما جيا هي ة ثم أضا تقبل
ت
فراز الم ن .ش� �راق  ,أ ط� �ن ال تكن م مثيولو ئيسي المس� � جرد مذنب في الشرق ينشر نوره).
سلسلة من األبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف
وق ��د جاء ه ��ذا المذنب فعالً
إ اآلخري ه� �ذه ا نفع� �ي ان مو ب� �د ان ر ان ال رها الر اضر و علها م هات
ل
ج
م
و
ا
ح
ال
إقحا
بقلم عبد اهلل القحطاني
ارتباطاتها الخفية لسحق االسالم باسمه
ف راف� �ي ا ن وهم� �ا طورة ف ة باعتب� � فيه أدوا م� �ح ال مالمح و س� �يناري وتحول  ,لك ��ن هل هذا ه ��و المقصود أو
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ا رئيس� ه� �ا أ يقة ب ماورا درة ه� �ذه بجع الزم� س� �يو ده أن آخر يشبهه؟
عوام ًال م شكل
ال بار لحق ب ال مصا كل مان هاية ن بال مل بي
عدة عام هيم ي
وال يس ��عنا إال
باعت إلى ا ور تلع ث� �ل ب طويق ن الز �ة كن اتال ويح
ئة من يشكل لمفا
اعاة
تمت ولكل ًا يتم ها لت تي م بصل� ن يتق م� �ان
ناش رفة جة ا
أن نق ��ول أن اهلل
ون مر حكام
ن الف ًا ثالث ري ل ى اآل نطق ش� �ي ة الز
شرية المع معال
أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز بجواز الصلح مع اليهود والتعامل معهم سواء أكان الصلح هدنة دائمة أم مؤقتة ,بل
د
ي
وحده أعلم.
ل
م ص� �ر قس� � رة إ ى الم ن ج صهو
الب اءات عند
أل
م
ة
اهي� � دار ا حاكم
عن مج ال إلش� �ا إل� � كة بي ل� �ي عالم.
ة
ض
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ف
لمعر في ف بشر
مف ص� � م فة
أكثر من هذا حيث اعتبر زيارة المسجد األقصى في هذه الفترة المؤسفة سنة على المسلمين إتيانها!!.
بالد ت ل تم� �ت معر ما يعت ير ال
ناة ا هم كر ال
رفي� �ة لل س� �هيل إ  ,وتج� �ب مة المعر دفاع
الما ة وال ض إلى نقذ ى تغي
معا نفس� � م الف
إن فكرة الس�ل�ام مع اليهود هي فكرة ش ��ارك أحبار الوهابية في مخضها طويالً
المع يم لت راث محك سم ال
ونح ��ن نؤم ��ن أن هذه الفت ��اوى ال تصدر إال
ع اه� �ز ألر زوغ م رًا عل
الء أ تعمي
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الج مل ,ر .حاكم� �د ال في� �ة م ق � �ري
حت ��ى رابت ,وعندما رأوا تعنت العرب تجاه مصر حاول ��وا تغليف الفكرة بأغلفة أكثر عن اس ��تغفال وجهل ,أو خدم ��ة مخططة لمصالح
ع
س� �ا يناريو حريًا
ص مة
لعوا اآلخ الم ج بع� لمعر جعله البش
ة المتنو تجار
كس� � نًا س
فإنه
لمعان� �اً وما لبث ��وا أن طرحوها في قمة (فاس) بالمغرب ,في س ��بتمبر  1982وعرفت اليهودي ��ة ,فالصل ��ح إذا رض ��ي ب ��ه المس ��لمون
ا امل �راء ناه� � ات ا من هي و
باألدل ه لال
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و ولجا
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ساعتها باسم (المشروع العربي إليجاد تسوية شاملة وعادلة لمشكلة الشرق األوسط) يعن ��ي االعتراف باالحتالل الصهيوني للمس ��جد األقصى ا فإ ط وا لس� � ة بد حق ا رف .شبعة سلط لهو م,
وفع�ل ً�ا أقرت الفكرة واعتبرت أساس� �اً للجهود العربية في س ��بيل البحث عن حل آخر واألرض المباركة حوله ,كما يعني التآمر على تضييع حقوق
الضواب� � من اكبر ا اق الجهل رقون ال جة للمعا ينية الم النفعي ل ة والثروة وجيوبه ومية
� �د س� �ر م يس لمنت ل الد تهاد سلط ناس محك
غير الحل العس ��كري ,وما فتيء الوهابية يدبجون الفتاوى في سبيل الصلح مع اليهود الفلس ��طينيين ,كما أن في الزي ��ارة تقوية لالقتصاد الصهيوني
يع الء ال ألنه هية ا س� �ائ االج ًال لل ول ال ه بال
ب من
الغاص ��ب ,وق ��د تناقل ��ت هذه الفت ��وى المأج ��ورة وس ��ائل اإلعالم هؤ �رية اإلل الم ضعها حصي بعق تهام
لالستمرار في نفس المسلسل ,وإليكم األمثلة في ما يتعلق بالموضوع:
لبش� قائد سير أخ س ت تجار � �ًا وا
خطا عدم
ا ن الع ن تف جيا النا ت اال ً ودين
أوال :أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز بجواز الصلح مع اليهود والتعامل العالمية.
�ذا ال هدف
العجيب أن سماحته ال يرى في المقابل جواز التقارب أو الهدنة مع أي ع إذ ا ثيولو ء من حاوال فكرا
در ه� اب ب
معهم س ��واء أكان الصلح هدن ��ة دائمة أم مؤقتة ,بل أكثر من ه ��ذا حيث اعتبر زيارة
إنها م س� �طا ضح م تكامل م .ن يص لخط
ى
عل ة الب واف مع م يحاك حقًا ا على ا
من المذاهب اإلسالمية!!.
المسجد األقصى في هذه الفترة المؤسفة سنة على المسلمين إتيانها!!.
بأدمغ خفاف ى مجت ب ان راب ألمين
االست �ز عل ما يج الس� �تغ صر ا
السيد سامي البدري
فالقف� ة هو ثير ا العن
خراف م� �ا ي تكون
لل ان ي ان
ان دولة المهدي Qليست إلقامة العدل المطلق في المجتمع البشري حسب بل لالنتقال به إلى الوحدة الفكرية والمذهبية القائمة على أساس الوثائق التاريخية الصحيحة
هة ينبغ المعص ��وم Qبنفس ��ه من
ان دول ��ة المه ��ديQ
�ول َقالُوا بإم ��ام المس ��لمين آنذاك كما ف ��ي رواية البخ ��اري (كيف بكم إذا تل ��ك الوثيق ��ة ج كما في قول اإلمام الصادق( Qانا
(وَإ َذا قِي� � َل لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَ َل اللهَُّ وَإلَى الرَّسُ � ِ
تتمة

فتاوى في خدمة اليهود
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خ�صائ�ص دولة المهدي Qالمرتقبة

المرتقب ��ة ال تعن ��ي ان اإلس�ل�ام
س ��وف يبق ��ى معطال حت ��ى تقام
دولته عند ظه ��ور المهدي ,Q
بل تعن ��ي قيام دول ��ة خاصة كان
نموذجها المصغر هو دولة وملك
س ��ليمان ,فق ��د كان ملكه مؤيدا
بق ��وى الج ��ن والري ��ح والحيوان
فضال عن مؤمني اإلنس ,وانها تزيد على دولة سليمان بأنها تعم
االرض كلها وال توج ��د دولة بعدها وتتصل بعهد القيامة الصغرى
ث ��م تختم الحياة على األرض وقد أش ��ار القرآن إلى هذه القيامة
الصغرى في آخ ��ر الزمان بقوله تعالى ( :وَإِ َذا وَ َق� �عَ الْ َقوْ ُل عَلَي ِْهم
أَخْرَجْنَ ��ا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ أَْالر ِْض تُ َكلِّمُهُمْ أَ َّن النَّ ��اسَ َكانُوا بِآيَاتِنَا لاَ
يُوقِنُ ��و َن)  :والدابة هي كل م ��اش على األرض كما في قوله تعالى
((مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِ ٌذ بِنَاصِيَتِهَا) وهي هنا إنس ��ان ميت يحييه
اهلل تعالى بقرينة قوله تعالى أخرجنا من األرض وقوله تكلمهم.
والحاج ��ة إلى ه ��ذه اآلية هي ان الناس بع ��د ظهور المهدي
والمس ��يح Lق ��د يبقى الكثي ��ر منهم عل ��ى ما ألفه م ��ن دين أو
مذهب آبائه كما اخبر القرآن عن الناس في زمن األنبياء :

ِ
ِ
ِ
حَسْ� �بُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آب ََاءنَا أَوَلَوْ َكا َن آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُو َن شَيْئًا وَلاَ
يَهْتَدُو َن) المائدة. 104/
ُ
ِّ
ِّ
وقول ��ه تعالى ( :وَيَوْمَ نَحْشُ� �رُ مِنْ ُكل أمَّةٍ َفوْجً ��ا مِمَّنْ يُكَذبُ
بِآيَاتِنَا َفهُمْ يُوزَعُو َن)  :أي نحش ��ر من كل امة جماعة ممن يكذب
باياتنا .
ان القيام ��ة الصغرى التي أش ��ارت إليها اآلي ��ات تقوم على
فك ��رة ع ��دم االكتفاء بإقام ��ة دولة الع ��دل المطل ��ق وان ينعم كل
إنسان وكل فئة باألمان والعدل والكفاية االقتصادية واالجتماعية
في ظلها كهدف يس ��توعب حركة للمهدي والمسيح Lالمرتقبة
 ،ب ��ل هن ��اك هدف آخ ��ر وهو الح ��وار بي ��ن األدي ��ان والمذاهب
ومحاكمتها على أساس وس ��ائل اإلثبات الواقعية والتاريخية التي
تس ��تدعي احياء ش ��هودها ورجالها التاريخيين الذين كانوا طرفا
أساساً في تلك المذاهب أو األفكار ،وقد ادخر اهلل تعالى رسوله
عيسى Qليقوم بمهمة احياء هؤالء الشهود التاريخيين بين يدي
الحاكم األعلى المهدي من آل محمد.N
ومن الطريف ان البعض يس ��تنكر على الش ��يعة قولهم بهذه
القيامة الصغرى والتي تسمى بالرجعة ,مع انه يعتقد بان عيسى
بن مريم Qس ��وف يع ��ود مرة ثانية إل ��ى الحياة الدني ��ا ويقتدي

نزل عيس ��ى بن مريم وإمامك ��م منكم)  .اال يس ��ائل هذا البعض
نفس ��ه كيف س ��يعرف الناس ان هذا الش ��خص هو عيسى Qإذا
لم يمارس إحياء الموتى وإبراء األكمه واألبرص  ،ثم ان عيس ��ى
 Qحين يحيي الموتى هل يتصور البعض انه سيحيي إنساناً مات
لتوِّه ليعيش ساعة باحياء عيسى له ثم يموت بعدها  ،ام ان األكثر
تأثيرا واالبلغ في األمر هو ان يحيي عيسى Qشخصا ميتا مضت
عليه قرون ويعيش بعد احيائه س ��نوات عديدة  ،واالبلغ منه حين
يحيى شخصا كعلي بن أبي طالب Qمثال الذي اختلف المسلمون
على موقعه بعد الرسول بين قائل هو كالرسول في موقعه الرسالي
والسياس ��ي اال انه ال نبي بعد الرس ��ول Nوان ��ه ال تجوز مخالفته
كما ال تجوز مخالفة الرس ��ول وانه كتب عن النبي Nكتبا توارثها
األئم ��ة من ولده من بع ��ده ووصلت إلى المه ��دي ,Qوبين منكر
لذلك كله ليجعل منه الشخص الرابع في الفضل.
ان المهديQيخرج للناس الصحيف ��ة الجامعة التي كتبها
عل ��ي Qعلى الجلد بخط ي ��ده وإمالء النب ��ي Nوتوارثها االئمة
 Kبن ��ص الهي من النبي Nعلى واحد واحد منهم ونش ��روا ما
فيه ��ا وقد كتب الش ��يعة عن أئمتهم الس ��نة النبوي ��ة بهذا الطريق
الوثائق ��ي الفريد  ،حي ��ث معصوم يكتب ع ��ن النبي Nثم يروي

لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنها أثار
من رس ��ول اهلل Nأصل علم نتوارثها كابرا عن كابر نكنزها كما
يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم).
غي ��ر ان البعض قد يبقى عل ��ى ما عنده لما ألفه عن آبائه,
وهنا من اجل توفير حجة حس ��ية تقطع العذر يكون إحياء صاحب
الكت ��اب ليكت ��ب بي ��ده وليع ��رف ان ��ه ال ��ذي كت ��ب وليحدثهم عن
مجري ��ات األم ��ور كما ش ��اهدها وكما جرت  ،وهك ��ذا حين يقول
عيس ��ى للمسيحيين ان المس ��يحية التي بأيديكم لم تكن مني بل
من بولس مثال  ،ويحيي لهم بولس ليحدثهم كيف حرف رس ��الة
المسيح Qمن رسالة جاءت تبشر بمحمد Nوأهل بيته Kإلى
رسالة تجعل من المسيح خاتم الرسل Nبل تجعله ثالث ثالثة .
ويتضح من ذل ��ك ان دولة المهدي Qليس ��ت إلقامة العدل
المطلق في المجتمع البش ��ري حس ��ب بل لالنتقال به إلى الوحدة
الفكري ��ة والمذهبي ��ة القائم ��ة عل ��ى أس ��اس الوثائ ��ق التاريخية
الصحيح ��ة وه ��ي بذلك تمث ��ل خاتمة المط ��اف لحرك ��ة األنبياء
والرس ��ل جميع ��ا وانتصار العق ��ل والعل ��م والتوحيد عل ��ى الجهل
والخرافة والشرك .

حــــــركة
(الممهدون المولوية)

عرفنا في كالم س ��ابق عن هذه الحركة انها ظهرت بعد سقوط النظام
البائد وإنها س ��ميت (المولوي ��ة) الن أصحابها يكثرون من مصطلح (الولي)
واشتقاقاته ,وكانت انطالقتها األولى من محافظة بابل ثم انتشرت ,ومما
عرفناه عنهم أنهم يدعون إلى إسقاط التكاليف واألحكام الشرعية ,وبهذا
يتحول االتباع بأيديهم إلى آالت وأشخاص ممسوخين.
وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أمور أخرى في هذه الحركة.
تتصف هذه الحركة بصفات وتتحرك في مجاالت وكاآلتي:

مجال عمل هذه الحركة:

 -1تنشط هذه الحركة في بغداد (الشعلة -الكرادة -بغداد الجديدة-
مدينة الصدر -الكريعات).
وفي محافظات (بابل -واسط -ذي قار -ميسان).
 -2لها عالقات وثيقة ،وتداخل بين قواعدها وقياداتها مع كل من:
أ -حركة أنصار المهدي :للمدعو احمد الحس ��ن اليماني والتي مقرها
(البصرة) ولها امتدادات في المحافظات الوسطى والجنوبية.
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دراسات

السعادة يف لقاء اإلمام املهديQ

الحلقة الثالثة

ال يوج��د �شخ���ص على ه��ذه الأر���ض يت�أل��م مثل الإم��ام ,Qفان��ه يعي�ش
الأل��م ,وذل��ك لم��ا ي��رى م��ن م�صائ��ب و نوائ��ب تم��ر بالأم��ة الإ�سالمي��ة
العن�ص��ر الثاني :الذن��وب التي

في س ��ابق حديثنا ع ��ن هذا الموض ��وع عرفنا
ب ��أ ّن اإلمام المهدي Qهو بقية اهلل ،وأنه المظهر
الباقي هلل تب ��ارك وتعال ��ى ،وأن كل نبي وكل إمام
معص ��وم هو مظهر هلل ،وأن أنبي ��اء وأوصياء ماتوا
أو قتل ��وا ،وان منهم مظهراً هلل ال زال باقياً إلى أن
تقوم الساعة ،أال وهو اإلمام المهدي.Q
وق ��د بيّنّ ��ا ف ��ي المحوري ��ن األول والثان ��ي من
البحث أن اإلمام المهدي  Qحاضر ،وأنه فاعل،
وقائم علينا ،وأ ّن اإلمامة حاضرة بمبادئ فاعلة.
كذل ��ك إن عالقتن ��ا بإمامن ��ا Qه ��ي عالقة
انصهارية ،وهي عالقة بمبادئ وقيم اإلمام.Q

�أما في هذه الحلقة ف�سنتناول:

عالقة العشق باإلمام.Q
إن الواق ��ع يق ��ول إن عالقتن ��ا باإلمام Qاآلن
تبدو عالقة س ��طحية ,عالق ��ة جا ّفة جداً ,عالقة
يابسة ،وربما تكون عالقتنا بأساتذتنا وبأصدقائنا
وأحبائن ��ا وبمراجعنا وزعمائنا أق ��وى من عالقتنا
باإلمام Qوالمفروض أن عالقتنا باإلمام Qيجب
أن تكون عالقة حب وعش ��ق ال مجرد دعاء ورغبة،
فنحن ندع ��و لإلمام Qولكن م ��ا يريده اإلمامQ
منا ليس مجرد لقلقة اللس ��ان في الدعاء ,بل يريد
منا عالقة حب وعش ��ق كي نكون أهالً للقائه و أهالً
لتكريم ��ه و أهالً لتش ��ريفه ,فما ه ��ي عالقة الحب
واألنس ؟!
إن هذه العالقة لها عناصر:

العن�صر الأول :هو �صفاء القلب

فالقلب الذي يحمل حقداً على الناس هو قلب
بعيد عن لقاء اإلمام Qوعن بركة اإلمام.Q
فالقلب الذي يحظى ببركة اإلمام قلب طاهر،
والقرآن الكري ��م يقول {:رَّبَنَا ا ْغفِرْ لَنَ ��ا وَلإِِخْوَانِنَا
اّلَذِينَ سَ� �بَ ُقونَا بِالإِْيمَ ��انِ وَلاَ تَجْعَ ْل فِ ��ي ُقلُوبِنَا غاًِّل
لِّلَّذِي� �نَ آمَنُوا}فالقل ��ب الخالي م ��ن الغل هو القلب
الذي يلتقي باإلمام.Q
اإلنس ��ان المبتس ��م المتواض ��ع الخلوق الذي
يح ��ب الناس ويألفهم ويبادر لقضاء حوائجهم هو
المحظوظ بلق ��اء اإلمام Qوهو المحظوظ ببركة
اإلم ��ام وبم ��دد اإلم ��ام ألن قلب ��ه طاه ��ر كصفحة
بيض ��اء ال يحم ��ل حق ��داً وال ضغينة كم ��ا ورد عن
النبي محمد( :Nأفاضلكم أحاس ��نكم أخالقا،
الموط ��ؤون أكناف ��ا ،الذي ��ن يألف ��ون ويؤلف ��ون)
فالمؤم ��ن يأل ��ف ويؤلف ,وهذا ه ��و الحقيق بلقاء
اإلمام.Q

تزعج وت�ؤلم وتبغ�ض الإمام.Q
جاء في رواية الشيخ الطبرسي في االحتجاج،
يروى عن اإلمام المنتظر Qأنه قال:لو أن أشياعنا
وفقهم اهلل لطاعته (واإلمام هنا يش ��ير إلى ش ��رط
اللق ��اء معه )Qكانوا على اجتم ��اع من القلوب في
الوف ��اء بالعهد الذي عليهم لم ��ا تأخر عليهم اليمن
بلقائنا ولتجلت لهم الس ��عادة بمش ��اهدتنا على حق
من المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبس ��نا عنهم
إال م ��ا يتصل بن ��ا مما نكرهه وال نؤث ��ره منهم واهلل
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

العن�صر الثالث الإهداء:

وه ��و م ��ن عناصر األهلي ��ة للق ��اء اإلمام,Q
ولكي نعيش عالقة ثنائية مع اإلمام المنتظر.Q
ورد ع ��ن النبي):Nته ��ادوا تحاب ��وا) الهدية
ت ��ورث المحب ��ة وه ��ذا يج ��ب أن يك ��ون م ��ع اإلمام
أيضاً ,فإذا أهديت لإلمام Qفإن هذا يجلب قلب
اإلم ��ام إليك ،وتضمن محبت ��ه ,ولكن كيف تهدى
الهدي ��ة لإلمام؟! والجواب ه ��و أن تصلي عنه ,أن
تط ��وف عنه ,أن تحج عن ��ه ,أن تتصدق عنه ,أن
تص ��وم ,فنح ��ن بعيدون ع ��ن اإلم ��ام ،Qنصلي
إلبائنا وأمهاتنا لكننا ال نذكر في ذلك اإلمام،Q
إن الصالة عن ��ه والصدقة عنه هدي ��ة غالية ثمينة
يكرمها اإلم ��ام Qوهذه الهدية تجعلنا مش ��مولين
ببركته ،مشمولين بدعائه.
يقول السيد علي بن طاووس Gوهو من أجالء
علماء األمامية س ��نة ( :638كنت بسر من رأى ليلة
الثالث عش ��ر من شهر ذي القعدة س ��حراً فسمعت
ص ��وت اإلمام Qيدعو لش ��يعته وه ��و يقول(:اللهم
أبقهم وأحيهم في عزنا وملكنا وسلطاننا ودولتنا).
فاإلمام يدعو لمن هو قريب منه ،Qفاإلمام
 Qيكتب للش ��يخ المفيد شيخ الطائفة األمامية(أنا
غي ��ر مهملين لرعايتك ��م وال ناس ��ين لذكركم ولوال
دعاؤن ��ا لك ��م لنزل ��ت بك ��م األل ��واء و اصطلمتك ��م
األعداء).

العن�صر الرابع الذكر الخفي:

وه ��و م ��ن عناص ��ر اللق ��اء الفنائ ��ي باإلم ��ام
المنتظر .Qفما معنى الذكر الخفي؟
نق ��ول إن ه ��ذا المصطل ��ح مأخ ��وذ م ��ن دعاء
اإلم ��ام زي ��ن العابدي ��ن( :Qاللهم آنس ��نا بالذكر
الخفي,واس ��تعملنا بالعم ��ل الزك ��ي والس ��عي
المرضي) فالذك ��ر الخفي هو االنقطاع ,فأنت إذا

السيد منير الخباز

ذك ��رت اهلل ذكراً
خفي� �اً انقطع ��ت
إليه ،ومن انقطع
إل ��ى اهلل ال يطلب
إال م ��ن اهلل وال
يش ��كو إال هلل وال
يبث همه إال هلل ،كذلك فإن اإلمام Qمن عناصر
لقائه الذكر الخفي وه ��و أن تنقطع إليه وتقول( :يا
رب أن ��ا ال أريد حاج ��ة ال أريد حياة وال ش ��فاء) وال
رزقاً إال برضى اإلمام المنتظر.Q
العن�صر الخام�س :ت�صور الإمامQ
بمعن ��ى أن تتص ��ور اإلم ��امQ؟ وأن تفكر في
محبوبك؟! فإن أنت أحببت ش ��خصاً فإنّك تتصوره
دائما وهو يم ��ر على ذكرك دائم ��ا ويمر على بالك
فل ��و كنت تحب اإلمام المنتظ ��ر Qحقا لكان بالك
وذكرك وذهنك مش ��غوالً بصورته ومش ��غوالً بخياله
مشغوالً بما تتصيد من أوصافه ،فهل بالك مشغول
به؟!
جاء في زيارة آل ياس ��ين (الس�ل�ام عليك في
آناء ليلك وأطراف نهارك السالم عليك حين تقوم
السالم عليك حين تقعد السالم عليك حين تصلي
وتقنت الس�ل�ام عليك حين تركع وتس ��جد الس�ل�ام
عليك حين تس ��بح وتهلل الس�ل�ام عليك حين تحمد
وتس ��بح الس�ل�ام عليك في الليل إذا يغشى والنهار
إذا تجل ��ى) فف ��ي الزي ��ارة ص ��ور لإلم ��ام تمر على
أذهاننا وتربطنا باإلمام.Q
العن�صر ال�ساد�س :الت�ألم اللمه:Q
وهو العنصر األخير من عناصر لقائه.Q
وهنا نقول :ال يوجد ش ��خص على هذه األرض
يتأل ��م مث ��ل اإلم ��ام ,Qاإلم ��ام يعي ��ش األل ��م,
وذل ��ك لما يرى م ��ن مصائب و ونوائ ��ب تمر باألمة
اإلس�ل�امية ،اإلم ��ام Qإذا رأى ذنب� �اً م ��ن مؤمن
يتألم ،فكيف ب ��ه إذا رأى فضائع الذنوب ،وكبائر
الجرائ ��م والمعاص ��ي ،اإلم ��ام Qيعي ��ش ألم� �اً ال
يعيش ��ه أح ��د مثل ��ه ،لذل ��ك فعالقتن ��ا باإلمامQ
تقتضي أن نتألم أللمه وأن نتصور آالمه فنتألم له.
جاء في دعاء الندبة (عزيز علي أن أرى الخلق
وال ت ��رى وال اس ��مع ل ��ك حسيس ��ا وال نج ��وى عزيز
عل ��ي أن أجاب دونك وأناغى عزي ��ز علي أن أبكيك
وتخذل ��ك الورى عزيز عل ��ي أن يجري عليك دونهم
ما جرى) هذه الكلمات تقوي عندنا إحساس� �اً بألم
اإلمام وبآهات اإلمام.Q

سلسلة ومضات مهدوية

السيد محمد القبانجي

هل هي غيبة عنوان فقط؟

الذي نود إلفات النظر إليه هو عدم انحصارية
الغيبة بهذا الوجه فقط ،وهناك إمكانية لغيبة
الشخص أيض ًا بل وقوعها لإلمامQ
يتردد على األلس ��ن وبعض الكتابات مصطلح
(غيبة العنوان) وال نق ��اش لنا في المصطلح فكما
يقال (ال مشاحة في االصطالح) ويقصد منه غيبة
الهوية لإلمام المه ��دي Qوعدم معرفته من قبل
الناس رغم مخالطته لهم وتردده عليهم كما جاء
في الحديث الشريف في كمال الدين عن الحميري
عن محمد بن عثمان العمري قال :س ��معته يقول:
(واهلل إن صاح ��ب هذا األمر يحضر الموس ��م كل
سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه).
ولك ��ن الذي نود إلف ��ات النظر إلي ��ه هو عدم
انحصاري ��ة الغيب ��ة به ��ذا الوج ��ه فق ��ط ،وهناك
إمكانية لغيبة الشخص أيضاً بل وقوعها لإلمامQ
وكما يقال (فان إثبات الشيء ال ينفي ما عداه) وال
نعني بها نفي وجوده المقدس ،بل المقصود عدم

رؤيت ��ه Qوليس فقط عدم التعرف عليه كما يصرّ
أصح ��اب نظرية (غيب ��ة العنوان) ف ��كال الغيبتين
ممكنتان ف ��ي حقه ،ب ��ل واقعتان أيض� �اً ،ويمكن
االستدالل على المدعى بروايات عديدة منها:
_ م ��ا ورد في عيون أخب ��ار الرضا Qوكمال
الدي ��ن عن أب ��ي هاش ��م الجعفري قال :س ��معت
أب ��ا الحس ��ن صاحب العس ��كر Qيق ��ول (الخلف
م ��ن بعدي ابني الحس ��ن فكيف لك ��م بالخلف من
بع ��د الخل ��ف؟ فقل ��ت :ول ��م جعلن ��ي اهلل فداك؟
فق ��ال :ألنكم ال ترون ش ��خصه وال يحل لكم ذكره
باسمه).
_ وف ��ي كمال الدي ��ن عن الري ��ان بن الصلت
قال :س ��ألت الرضا Qعن القائ ��م فقال (ال يرى
جسمه وال يسمى باسمه).

عرفنا في الحلقة الس ��ابقة شيئاً عن النيابة
الخاص ��ة ف ��ي الغيبة الصغ ��رى لإلم ��ام Qوإنها
حددت بأربعة نواب خاصين.
وفي هذه الحلقة نعرض لش ��يء ع ��ن النيابة
العامة ومنهج ثبوتها.
النيابة العامة :هي التي لم تحدد بالتشخيص
لش ��خص ,إنما ح ��ددت بعنوان ع ��ام ينطبق على
ه ��ذا الفقي ��ه ،أو عل ��ى ذاك الفقي ��ه ،فيعبر عن
الفقهاء ف ��ي عصر الغيب ��ة الكبرى بأنه ��م (نواب
عامون) .
 أو ه ��ي :النياب ��ة المتمثلة بفقهاء الش ��يعةومجتهديه ��م المؤهلي ��ن م ��ن نواح ��ي العدال ��ة،
واألعلمية ،والخبرة ،ويطلق عليهم اسم (مراجع
الدي ��ن) ،ومفرده ��ا المرج ��ع الدين ��ي ،لرجوع
الن ��اس إليهم في أخ ��ذ الفتوى واإلرش ��اد ،ويتم
وص ��ول المجتهد إلى مرتب ��ة المرجعية من خالل
تأييد الناس والمؤسس ��ات الديني ��ة له .وقد بدأت
النيابة العامة بعد ان انتهت نيابة النواب األربعة.
وإن من يتول ��ى المرجعية العامة للمس ��لمين
ف ��ي زمن غيب ��ة اإلم ��ام ،Qال ب ��د أن تتوفر فيه
الشروط اآلتية :
 -1البلوغ.

 -2العقل.
 -3العدالة.
 -4الرجولة.
 -5االجتهاد.
 -6الحرية.
ق ��ال الس ��يد محمد باق ��ر الص ��در ((: Hإن
مجموعة من الش ��روط التي يجب أن يتوافر عليها
من يتصدى لقيادة األمة وتولي زمام األمر وهي:
العدالة ،العلم ،الوع ��ي بالواقع وما يدور به من
مستجدات ،وكيفية استيعاب المبادئ اإلسالمية
الشكالياته المختلفة .قال تعالى( :بِمَا اسْتُحْفِظُواْ
َاب هّ
اللِ وَ َكانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء).
مِن كِت ِ
وقد ثبت منصب النيابة العامة بنصوص النبي
 Nوأحادي ��ث األئمة الطاهري ��ن ،Kواإلجماع
والس ��يرة المتصل ��ة القطعية للعلم ��اء العاملين،
والفقهاء الراش ��دين ،فيجب على كافة المكلفين
الرجوع إلى العلماء حفظ ��ة العلوم واألخبار وآثار
األئمة األطهار Kالعارفي ��ن باألحكام الصادرة
عنهم بالنظر واالس ��تنباط والعق ��ل والتدبر ،وال
بد للمكلفين أن يأخذوا مس ��ائل الحالل والحرام
منهم ،ويرجعوا في قطع المنازعات إليهم ،وكل
ما يقولون هو حجة عليهم ،ألنهم جمعوا شرائط

_ وكما يذك ��ر التاريخ عن رش ��يق المادرائي
كم ��ا ف ��ي البحار ع ��ن الخرائ ��ج ان المعتضد بعث
عس ��كراً فلم ��ا دخلوا الدار س ��معوا من الس ��رداب
ق ��راءة القرآن فاجتمعوا على بابه وحفظوه حتى ال
يصعد وال يخرج وأميرهم قائم حتى يصل العسكر
كلهم فخرج (أي اإلمام )Qمن الس ��كة التي على
باب السرداب ومرّ عليهم ،فلما غاب قال األمير:
انزلوا عليه ،فقالوا :ألي ��س هو مرّ عليك؟ فقال:
ما رأيت قال :ولم تركتموه؟ قالوا :إنا حسبنا انك
تراه.
حي ��ث تدلل هذه الروايات جميعاً على حصول
(غيب ��ة الش ��خص) لإلم ��ام Qفض�ل�اً ع ��ن غيبة
العنوان.

سلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائمQ

من فقهائنا ال�شيخ الأعظم
مرت�ضى االن�صاريH
ا�سمه و�أ�سرته:

ه ��و الش ��يخ مرتضى ب ��ن محم ��د أمين
الدزفول ��ي األنص ��اري النجف ��ي األس ��تاذ
المؤس ��س ش ��يخ مش ��ايخ األمامي ��ة ,ينتهي
نسبه إلى جابر بن عبد اهلل األنصاري  .ولد
ف ��ي دزفول س ��نة  1214هـ ,أم ��ا أبوه محمد
أمين فكان من العلماء العاملين والمروجين
للدي ��ن المبي ��ن ,وكان م ��ن وجه ��اء مدينة
دزف ��ول ,وأما أمه فهي بنت الش ��يخ يعقوب
ب ��ن الش ��يخ أحم ��د األنص ��اري ,وكانت من
النس ��اء الصالحات العابدات ف ��ي زمانها,
وأم ��ا ج ��ده وهو الش ��يخ مرتضى ف ��كان من
العلماء األتقياء ,وكانت له في الفقه وغيره
مؤلفات قيمة.

درا�سته و�أ�ساتذته:

كان الش ��يخ مواظباً على تحصيل العلوم
الدينية حتى في سفره ,وكان يغتنم الفرص
في دراس ��ته ألجل فتح المباحث العميقة مع
أساتذته ,وكان من أساتذته:
الم�ل�ا محمد بن حس ��ن المازندرانيH
المعروف بش ��ريف العلماء ,المتوفى س ��نة
 1245هـ.
الش ��يخ موسى بن الش ��يخ جعفر كاشف
الغطاء ,Hالمتوفى سنة  1241هـ.
الش ��يخ عل ��ي بن الش ��يخ جعفر كاش ��ف
الغطاء ,Hالمتوفى سنة  1254هـ.
الش ��يخ محمد حس ��ن صاحب الجواهر
 ,Hالمتوفى سنة  1266هـ.
الس ��يد محم ��د المجاه ��د ,Hالمتوفى
سنة  1242هـ.
المال أحمد النراقي ,Hالمتوفى س ��نة
 1245هـ.

مرجعيته:

اس ��تلم ش ��يخنا األنص ��اري Hزعام ��ة
الش ��يعة ومرجعيته ��ا بع ��د وف ��اة صاح ��ب
الجواهر Hمن س ��نة  1266إلى س ��نة 1281
للهج ��رة ,وكان ��ت ه ��ذه الفت ��رة مزده ��رة
بالعلم ��اء الفحول ,ولكن الش ��يخ طغى على
الجمي ��ع ,بحيث اتفق ��ت الش ��يعة باجمعها
على مرجعيته واستفادوا من نمير علمه.

تالمذته:

لو تفحصن ��ا في الفترة ما بين أواس ��ط
الق ��رن الثال ��ث عش ��ر وأوائل الق ��رن الرابع
عش ��ر الهج ��ري لوجدن ��ا أكث ��ر _إن لم نقل
كل_ المجتهدي ��ن والعلم ��اء المحققين من
تالمذت ��ه ,وه ��ذه البره ��ة م ��ن الزمن هي
وق ��ت رواج العل ��م ووصول ��ه إل ��ى أوجه ,وال
نبال ��غ إن قلن ��ا :إن عدد تالمي ��ذه البارزين
يبل ��غ المئات ,وق ��د تخرج عل ��ى يديه أكثر
الفح ��ول من بعده مث ��ل الميرزا الش ��يرازي
والميرزا حبيب اهلل الرشتي والسيد حسين
الترك والشرابياني والمامقاني والميرزا أبو
القاسم الكالنتري.

م�ؤلفاته:

ألف ش ��يخنا األعظم كتباً مشهود عليها
إنها مدار التدري ��س في الحوزات العلمية’,
ووصل ��ت ش ��هرة كتب ��ه درجة بحي ��ث لم يكد
يجه ��ل بها احد ,ذل ��ك لما تحوي ��ه من دقة
وإمعان ونظر وتحقيقات جديدة ,ومنها:
كت ��اب الطه ��ارة ويع ��رف (بطه ��ارة
الشيخ) ،كتاب الصوم والزكاة والخمس على
جه ��ة البس ��ط والتحقيق  ،رس ��ائله الخمس
المش ��هورة التي عليها مع ��ول األصوليين من
االمامية في كل مكان (رسالة حجية الظن,

أص ��ل الب ��راءة ,االس ��تصحاب ,التع ��ادل
والتراجي ��ح ورس ��الة اإلجم ��اع) وق ��د طبعت
م ��رارا ف ��ي مجموع س ��مي (الفرائ ��د) ,وله
أيضا رسالة في الرضاع  ،رسالة في التقية
 ،رس ��الة في العدالة ،رس ��الة ف ��ي القضاء
عن الميت ،رسالة في المواسعة والمضايقة
 ،رس ��الة ف ��ي قاعدة م ��ن ملك ش ��يئا ملك
اإلقرار به  ،رسالة في نفي الضرر والضرار
طبع ��ت كلها ,ول ��ه كتاب (الغص ��ب) وكتاب
ف ��ي (الرجال) تام منه نس ��خة مخطوطة في
المكتب ��ة الرضوي ��ة كتبت عن نس ��خة األصل
سنة  1281وهي سنة وفاته .

بع�ض �أقوال العلماء فيه:

مدح شيخنا األنصاري كثير من العلماء
الربانيين ,منهم:
 أس ��تاذه الم�ل�ا أحم ��د النراقي _فيإجازت ��ه ل ��ه_ ق ��ال ....( :وكان ممن جد في
الطل ��ب ,وب ��ذل الجهد في ه ��ذا المطلب,
وف ��از بالح ��ظ األوف ��ر األس ��نى ,وحظ ��ي
بالنصيب المتكاثر األهنى).
 الميرزا محمد حس ��ين األش ��تياني,قال ...( :فإن ما ذكرنا من التحقيق رش ��حة
م ��ن رش ��حات تحقيقات ��ه وذرة م ��ن ذرات
فيوضات ��ه ,أدام اهلل أفضال ��ه وإظالل ��ه,
ف�ل�ا تحس ��بنه غي ��ر خبي ��ر به ��ذه المطالب
الواضحة ,كيف وهو مبتكر في الفن بما لم
يسبقه فيه سابق)..
 المي ��رزا حبي ��ب اهلل الرش ��تي :قال:( ...ه ��و تالي العصمة علم ��ا وعمال ..مع أنه
في ج ��ودة النظ ��ر أت ��ى بما يقرب من ش ��ق
القمر)..

درا�سة يف النيابة والنواب (احللقة الثانية)
الفتوى من قوة االستنباط إلى العدالة والبلوغ.
والرواي ��ات ال ��واردة ف ��ي حقهم كثي ��رة وهي
مذكورة في كتب الحديث والفقه منها:
 م ��ا روي عن أمير المؤمني ��ن Qانه قال :قال رس ��ول اهلل(( :Nاللهم ارحم خلفائي ثالثا
فقي ��ل :يا رس ��ول اهلل وم ��ن خلف ��اؤك؟ فقال:N
الذين يأتون من بعدي ،يروون حديثي وس ��نتي))
.
 م ��ا جاء في التوقيع الش ��ريف الصادر عناإلم ��ام الحج ��ة Qعلى ي ��د نائبه الثان ��ي محمد
بن عثمان العم ��ري ،Hقال(( :Qوأما الحوادث
الواقع ��ة فارجع ��وا فيها إل ��ى رواة حديثن ��ا فإنهم
حجتي عليكم ،وأنا حجة اهلل عليكم)) .
 ما روي عن اإلمام الحس ��ن العس ��كريQعن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد الصادق Qفي
حديث طوي ��ل ،جاء في طرف من ��ه (( :فأما من
كان من الفقهاء صائنا لنفس ��ه ،حافظا لدينه،
مخالف ��ا له ��واه مطيع ��ا ألمر م ��واله ،فللع ��وام أن
يقلدوه ،وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الش ��يعة ال
جميعهم)) .
وغي ��ر ذلك من الرواي ��ات األخرى التي تبين
انه  Qلم يترك المس ��لمين ال سيما شيعته سدى

م ��ن غير مرجع ومف ��زع ،فكان
العلم ��اء ه ��م المرج ��ع الوحيد
لحل المشاكل التي كانت تواجه
الش ��يعة من ��ذ ذلك الي ��وم حتى
يوم الناس هذا.
ه ��ذا وإن المرج ��ع ال ��ذي
يتقلد منصب النيابة العامة عن
اإلم ��ام المنتظ ��ر Qتق ��ع عليه
مسؤوليات أهمها ما يأتي :
 -1رعاية العالم اإلسالمي
بجميع طوائف ��ه وفرقه ،وتفقد
ش ��ؤونهم وال ��ذب عنه ��م إذا
دهمهم ع ��دو ،وغ ��زا أرضهم
كافر.
 -2اإلنفاق على الحوزات
العلمية الديني ��ة ،وتفقد جميع
ش ��ؤونها االقتصادي ��ة والعلمية
واالجتماعية.
 -3اإلنفاق عل ��ى الفقراء
والبؤساء والمحرومين.

 المحدث النوري ,قال ...( :ومن آثارإخالص إيمان ��ه وعالئم ص ��دق والئه _أي
جابر بن عبد اهلل األنصاري _Qأن تفضل
اهلل تعالى عليه وأخ ��رج من صلبه من نصر
الملة والدي ��ن ,بالعل ��م والتحقيق ,والدقة
والزهد).
 الش ��يخ محمد حرز الدين ,قال...( :كان فقيه ��ا أصوليا متبحراً في االصول ,لم
يس ��مع الده ��ر بمثله ,صار رئيس الش ��يعية
االمامية ,وكان يضرب به المثل اهل زمانه
في زهده وتقواه وعبادته وقداسته)..

من مواقفه وزهده:

انه لم ��ا عرض علي ��ه قنص ��ل بريطانيا
أم ��واالً كان ��ت موضوع ��ة ف ��ي اح ��د بن ��وك
بريطاني ��ا ,قي ��ل ان اصلها من م ��ال امرأة
هندي ��ة أوص ��ت أن تص ��رف ف ��ي كرب�ل�اء
والنجف برأي المجتهدين ,أبى الش ��يخ أن
يأخذها.
ويق ��ول الش ��يخ عل ��ي الكن ��ي وه ��و م ��ن
المعاصري ��ن للش ��يخ االعظ ��م( :عاص ��رت
الشيخ Hعشرين س ��نة في كربالء ولم يكن
يمل ��ك من األث ��اث اال عمامة يفرش ��ها ليالً
فراش� �اً له ف ��ي الصيف ويعتم به ��ا اذا خرج
لحوائجه)
وفاته:H
توف ��ي ش ��يخنا ف ��ي النجف االش ��رف,
وغسل على ساحل بحر النجف حيث نصبت
له خيمة هناك في ليلة الس ��بت الثاني عشر
من جم ��ادى الثانية س ��نة  1281هـ عن عمر
 67سنة ,ودفن في الصحن أمير المؤمنين
 Qفي الحجرة المتصلة بباب القبلة.

ندى سهيل عبد محمد

مرقد النائب األول

مرقد النائب الثاني

مرقد النائب الرابع

مرقد النائب الثالث

بحوث ومقاالت

خطوات للن�ساء على طريق
ن�صرة االمام املهديQ
نور الساعدي

سلسلة آفاق مهدوية

كث ��ر الحديث ف ��ي عصرنا الحال ��ي عن هذه
المعرك ��ة أو الملحم ��ة الفاصل ��ة كما يس ��مونها,
وأخ ��ذت وس ��ائل االع�ل�ام الغربية تتح ��دث عنها
بكثرة.
تق ��ول الكاتبة (جريس هالس ��ن) ف ��ي كتابها
(النبوءة والسياس ��ة) :أظهرت دراس ��ة لمؤسس ��ة
(س ��ن لنس ��ن) في أكتوبر  1985أن واحداً وستين
ملي ��ون أمريكي يس ��تمعون بانتظام إل ��ى مذيعين
يبش ��رون من على شاش ��ات التلفزي ��ون األمريكي
بقرب وق ��وع معرك ��ة (هرمجدون) وإنها س ��تكون
معركة نووية.
وفي استطالع أجراه الواعظ األمريكي (هول
لندس ��اي) اثب ��ت ان  %72م ��ن األمريكيين أكدوا
أن الح ��رب قادم ��ة ,وس ��تؤدي إلى وق ��وع معركة
هرمجدون.
كما ساهم بعض الساسة األمريكان في هذا
التصعيد ,فقد صرح الرئيس األمريكي األس ��بق
(ريكان) خمس مرات باعتقاده بقرب حلول معركة
(هرمجدون) ,كما ويعتقد الرئيس الس ��ابق بوش
بقرب ع ��ودة المس ��يح ثانية إل ��ى االرض في هذه
المعركة.
و(هرمج ��دون) كلم ��ة عبري ��ة متكون ��ة م ��ن
كلمتي ��ن :ه ��ر :جب ��ل ,ومج ��دون :اس ��م وادٍ في
فلسطين يقع في مرج ابن عامر على بعد  55ميالً
ش ��مال تل أبي ��ب ,و  20ميالً جنوب ش ��رق حيفا
وعلى بع ��د  15ميالً من البح ��ر ,وتعرف مجدون
اآلن بت ��ل المتس ��لم .وقد وردت ه ��ذه الكلمة كثيراً
في التوراة اليهودية وهي تشير إلى معارك طاحنة
يخوضه ��ا اليهود ض ��د أعدائهم ,ويق ��ول الكاتب
(مال لنديس ��ي) في كتابه كوكب األرض العظيم:

(أن نابليون وقف
بهضب ��ة مج ��دو
ناظ ��راً إل ��ى
ً
ال ��وادي متذكرا حسن عبد األمير الظالمي
وقال :جميع جيوش العالم باستطاعتها أن تتدرب
على المناورات للمعركة التي ستقع هنا).
وي ��رى المس ��لمون أن ��ه ق ��د ورد ذك ��ر له ��ذه
المعرك ��ة ف ��ي أحادي ��ث النبي Nوأه ��ل بيتهK
والت ��ي تذكرها ضم ��ن المراح ��ل النهائية لحركة
اإلمام المهدي Qفي عصر الظهور.
ونورد هنا بعضاً من األحاديث الشريفة التي
تتحدث عن هذه المعركة والتي تس ��ميها الملحمة
الكبرى:
_ ج ��اء في عقد ال ��درر :عن مع ��اذ بن جبل
ع ��ن النبيNانه ق ��ال( :الملحم ��ة العظمى وفتح
القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر).
_ وفيه أيضاً :روى مس ��لم ع ��ن النبي محمد
( :Nال تق ��وم الس ��اعة حت ��ى يقات ��ل المس ��لمون
اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من
وراء الحجر والشجر).
_ وردت رواي ��ات ع ��ن اإلمام علي Qتش ��ير
إل ��ى مكان الملحم ��ة في مرج ابن عام ��ر من عكا
إلى يافا على الساحل الشرقي للقدس في السهل
الفلس ��طيني وإنها بعد ظهور اإلم ��ام المهديQ
وتحري ��ره القدس من قبضة اليهود وان اإلمامQ
ينشئ المراكب التي تقاتل الروم في عرض البحر
بعد هذه المعركة وس ��تكون هي الملحمة العظمى
التي ينتصر فيها اإلمام عل ��ى الصليبيين واليهود
ويبسط سلطان دولته على ربوع المعمورة.

عرفن ��ا ف ��ي الحلقة الس ��ابقة ان الش ��خص
المنتظ ��ر لإلم ��ام Qانتظاراً ايجابي� �اً ,البد ان
يكون منسجما مع الروح التي يحملها اإلمام,Q
فيبتعد على الظلم والجور.
وفي هذه الحلقة س ��نتحدث عن صور أخرى
من صور االنتظار االيجابي.
إن م ��ن ص ��ور االنتظ ��ار االيجاب ��ي األخرى
لإلم ��ام المهدي Qعن ��د األف ��راد والمجتمعات
هو الس ��عي للتمهي ��د لإلمام المه ��دي Qتمهيداً
عملي� �اً ،وه ��ذا التمهيد يكون بش ��تى الوس ��ائل,
منها التمهيد الفردي بان يجهز اإلنس ��ان نفس ��ه
وان يعدها فعالً لظهور اإلمام المهدي.Q

وجود دولة ممهدة لإلم ��ام المهدي Qوان يكون
التمهي ��د تمهي ��داً على كل األصع ��دة بما في ذلك
الصعيد العلمي العملي والصعيد التكنولوجي.
واألم ��ر اآلخ ��ر ال ��ذي يعتب ��ر م ��ن االنتظار
االيجابي أيضاً هو ان اإلنسان البد ان يتحمل دفع
ضريبة المعان ��اة ,والروايات عندما تتحدث عن
المنتظرين لدولة اإلمام المهدي Qتتحدث عن
المعان ��اة ,وتتحدث عن الماس ��ي ,وتتحدث عن
الصعاب التي تمر عل ��ى هؤالء المنتظرين ,فقد
ج ��اء في الحديث الش ��ريف عن رس ��ول اهلل:N
(ان اجر الرجل منهم كأجر خمسين من صحابة
رسول اهلل )Nوالسر في ذلك هو ما قاله رسول

ويقترب أكثر من اهلل سبحانه وتعالى .فاالنتظار
م ��ن أه ��م عوام ��ل االرتق ��اء المعن ��وي والروحي
لإلنسان الفرد المس ��لم ,لهذا ذكرت األحاديث
(بان أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج)( ،أفضل
جهاد أمت ��ي انتظار الفرج) وقد عبرت األحاديث
بعب ��ارة االنتظ ��ار ألنه جهاد ،وه ��ذا أيضا يحمل
اإلنسان مس ��ؤولية ,فاألحاديث أو الروايات التي
وردت عن أه ��ل البيت Qوالتي تعط ��ي المنتظر
 Qصف ��ة القم ��ة في الرق ��ي المعن ��وي ،فعندما
يقول اإلم ��ام الصادق Qويتح ��دث عن أصحاب
اإلم ��ام Qبأنهم (رهب ��ان بالليل لي ��وث بالنهار)
فالرهبنة تعني االنقطاع التام إلى اهلل عز وجل،

فعندم ��ا نقرأ في دع ��اء االفتت ��اح (اللهم إنا
نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها اإلسالم وأهله
وت ��ذل بها النفاق وأهل ��ه وتجعلنا فيها من الدعاة
إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك).فمعنى هذا انه
البد ان يكون للمنتظر طموح إلى المس ��توى الذي
يهيئ نفسه لمس ��توى القيادة ,ولمستوى الدعاة
في دولة اإلمام المهدي ,Qبمعنى انه ال ينتظر
فقط الج ��ل ان يس ��تمتع بمكتس ��بات الدولة التي
ستأتي وستقام.
ومعنى (تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك
والقادة إلى س ��بيلك) الواردة ف ��ي الدعاء هو ان
يهي ��ئ الفرد نفس ��ه من اآلن فل ��و ظهر اإلمامQ
فعالً فهو _اي الفرد_ س ��يكون بالمس ��توى الذي
يك ��ون فيه من الدعاة ومن القادة في دولة اإلمام
المهدي.Q
ومن ال ��دور االيجابي النتظ ��ار لدولة اإلمام
المه ��دي Qتمهي ��داً عملي ��ا هو التطوي ��ر العلمي
_ان صح التعبير_ ،فهناك مسؤولية العقل ودور
العلم ومؤهالت الفرد .أي األسباب الطبيعية.
وهذا هو السر الذي تشير فيه الروايات إلى

اهلل( Nإنك ��م ل ��و حملت ��م ما حملوا ل ��م تصبروا
صبره ��م) بمعن ��ى ان الفرد المنتظ ��ر عليه ان ال
يستس ��لم ألية مواجهة مهم ��ا كان نوعها وهذا هو
معنى الضريبة.
وان أتباع مدرسة أهل البيت Kالمنتظرين
لإلمام المه ��دي Qعموما يواجهون فعالً ش ��تى
وس ��ائل ص ��ور المواجه ��ة من قب ��ل أع ��داء األمة
وأعداء اإلس�ل�ام وه ��ذا كله ضريب ��ة ,تصب في
مص ��ب االنتظار االيجابي ،فكلم ��ا كان االنتظار
االيجاب ��ي أقوى كلما أثبت وج ��وده بقدر ما توُجه
هؤالء المنتظرون بش ��تى وس ��ائل المواجهة سواء
السياس ��ية أو اإلعالمية أو العسكرية أو غير ذلك
فهم س ��ائرون ف ��ي طريق التمهي ��د لظهور اإلمام
الحجة.Q
وال ننس ان لالنتظار ناحية أخرى هي ناحية
المش ��اعر والعواط ��ف ,فحال ��ة االنتظ ��ار حال ��ة
قل ��ق واضطراب وعدم اس ��تقرار وه ��ي في الفكر
المه ��دوي تختلف اختالفا كبي ��را عما في غيرها
فهي هنا س ��بب في االرتقاء المعنوي والقرب من
اهلل س ��بحانه بمعنى ان اإلنس ��ان يبني نفسه بها

ففي الليل تجد هذا اإلنسان المنتظر الممهد من
اعب ��د الناس هلل س ��بحانه وتعالى ,وف ��ي النهار
تجده الفاعل الحركي القوي الذي يؤدي دوره في
ميادين الجهاد ،وهذه الرواية تشير إلى المعنى
القرآن ��ي الذي يقول فيه{ إِنَّا سَ� �نُلْقِي عَلَيْكَ َقوْلاً
ثَقِي�ًل�اً * إِ َّن نَاشِ� �ئَةَ اللَّي ِْل هِيَ أَشَ� �دُّ وَ ْطئًا وَأَ ْقوَمُ
قِيلاً } إش ��ارة إلى ان التعبد في الليل مما يعطي
اإلنسان الطاقة في النهار للقيام بالدور الحركي
والعملي.
ان أصحاب اإلمام المهدي Qاو الممهدين
ل ��ه Qهم هك ��ذا ،م ��ن الرقي المعن ��وي ,فهذا
عمار الساباطي احد أصحاب اإلمام الصادقQ
يس ��أله( Qأي العبادة أفض ��ل مع اإلمام الظاهر
بالحق او اإلمام المس ��تتر) وإذا باإلمام الصادق
 Qيقول (الصالة مع اإلمام المس ��تتر أفضل من
الصالة مع اإلمام الظاهر بالحق) ،وهذه إشارة
إلى وجود هذا الرقي المعنوي ألثر االنتظار على
الفرد المنتظر.
فه ��و إيم ��ان بالغي ��ب وه ��و من أه ��م صفات
المؤم ��ن { الَّذِي� �نَ يُؤْمِنُ ��و َن بِالْغَيْ � ِ�ب وَيُقِيمُ ��و َن

وان أتباع مدرسة أهل البيت Kاملنتظرين لإلمام املهدي Qعموما يواجهون فع ًال شتى وسائل صور
املواجهة من قبل أعداء األمة وأعداء اإلسالم وهذا كله ضريبة تصب يف مصب االنتظار االيجابي

�أزمة الثقافة يف املجتمع ودور املجموعة ال�صاحلة
يف التمهيد للم�صلح

عرفن ��ا ان العلم أداة خط ��رة ومهمة جداً،
هذه األداة لو وقعت بيد اإلنس ��ان الصالح ،فإنه
م ��ن يرقى به ��ذا العل ��م ويرق ��ى العلم ب ��ه وينفع
البش ��رية،ولو ان هذا اإلنس ��ان لم يك ��ن صالحاً
ووقعت بي ��ده أداة العلم .فس ��يكون اخطر ش ��يء
على مصير نفس ��ه وعلى مصير غيره ،وال يوجد
خط ��ر يهدد البش ��رية المعاصرة اش ��د من خطر
المجتمع ��ات الت ��ي تس ��لحت بالعلم وه ��ي فاقدة
للثقافة الصحيحة .
وم ��ن هنا يأت ��ي دور المنقذ الذي س ��يحدث
تغييراً واضحاً وفاعالً كما هو معلوم في مثل هذه
المجتمعات.
ان المنق ��ذ القائ ��د ه ��و رأس الحرك ��ة
اإلنقاذية ،وانه البد لهذه القيادة من ان تتس ��لح
ومن ان تتمع بقاعدة ش ��عبية بش ��رية تستطيع ان
تحق ��ق أه ��داف ه ��ذا القائد تحت ظ ��ل قيادته،
فالبد قبل ظهور القائد ان توجد مجموعة بشرية

ترق ��ى بثقافتها ،وترق ��ى بتربيتها ال ��ى الدرجة
التي تتأهل فيها لكي تكون قاعدة صالحة للقيادة
الصالحة .ولذلك تأتي اآلية فتقول { وَلَ َقدْ َكتَبْنَا
فِي الزَّب ُِور مِن بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن ا َألرْضَ ي َِرثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُو َن }.
إذن يجب ان تكون هناك مجموعة صالحة,
في مجتم ��ع صالح ،ه ��ذه المجموع ��ة الصالحة
ه ��ي التي تحك ��م ه ��ذا المجتمع .ه ��ي التي تقوم
بتغيير أس ��س الثقافة البشرية ،وأسس المجتمع
البش ��ري الفاس ��د .فالب ��د إذن للمصلحين ولمن
يهتمون بمصير البش ��رية ولم ��ن يهتمون بمصير
الثقافة اإلنس ��انية ان يهيئوا أنفس ��هم وان يعدوا
المجتمع البشري  .وبقيادة صالحة ألن تعيد بناء
ثقاف ��ة هذا المجتم ��ع ،وتعيد بن ��اء هويته وتعيد
بناءه من أساسه .فالبد إذن ان نعود إلى ثقافتنا
الصحيح ��ة ،لك ��ي يتمك ��ن القائ ��د م ��ن ان يقود
هذه المجموع ��ة الصالحة ذات الثقافة الصالحة

كيف تنفذ األمة مشروع االنتظار؟

إلص�ل�اح مجتمع البش ��رية كل ��ه بتعمي ��م الثقافة
الصالحة على مجتمع البشرية.
إذن أول ��ى مس ��ؤوليات اإلنس ��ان الصالح في
هذا العصر :ان يتس ��لح بثقافة الصالحات،وهي
ثقاف ��ة النبيي ��ن Kوثقاف ��ة محم ��د Nوثقاف ��ة
الق ��رآن الكريم ،فعلين ��ا باعتبارنا أناس يهمهم
مصير مجتمع البش ��رية ويهمه ��م مصير الثقافة
اإلنسانية ،ان نس ��توعب ثقافة القرآن الكريم،
وان نس ��توعب ثقاف ��ة محم ��د Nوه ��ي ثقاف ��ة
محيية { ،أَوَ مَن َكا َن مَيْتًا َفأَحْيَيْنَاهُ }.
ويجب ان يكون هنالك إحياء قرآني لإلنسان
بثقافته ،ثقافة تهدي للبش ��رية حياتها الواقعية
وحياته ��ا اإلنس ��انية ،وه ��ي ليس ��ت حي ��اة األكل
والتمتع فحس ��ب ،حياة ذره ��م يأكلوا ويتمتعوا،
حياة اإلحساس والشعور باللذة فقط ،بل الحياة
األرقى منها ،حي ��اة تتمتع باألكل واللذة ولكن ال
تقف عند حد األكل واللذة ،بل ترقى منها إلى

الحلقة ()4

ف ��ي الحلق ��ات الس ��ابقة عرفن ��ا ان
التهيئ ��ة للقضية المهدوي ��ة كانت من أهداف
الرس ��االت الس ��ماوية ,ومن ذلك ما جاء في
خطاب النبي األكرم Nحيث أشار بصراحة
إل ��ى قضي ��ة اإلم ��ام المنتظر Qما س ��نحت
الفرصة لذل ��ك وعرفنا أيض� �اً ان الخطابات
الدينية يس ��اهم في صنعه ��ا وعظمتها أمران
هما ش ��خصية الملقي للخطاب وكيفية إلقائه
له ��ذا الخطاب ,فكان الملقي هو المعصوم,
والكيفية هي الصراحة وف ��ي هذا العدد يأتي
الحديث عن:
المرحلة الثانية :وهي إخالص االنتظار:
م ��ن ع ��ادة العاقل أن ��ه ال يخط ��و خط ��وة إال إذا

وعن س ��يد العابدين( :Qمن ثب ��ت على واليتنا
ف ��ي غيب ��ة قائمنا أعط ��اه اهلل أج ��ر ألف ش ��هيد مثل
شهداء بدر وأحد.)...
وعنه أيضاً Qانه قال( ...:إن أهل زمان غيبته,
القائلون بإمامته ,المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل
زمان.)...
ولك ��ن ان الرواي ��ات الش ��ريفة قد بين ��ت أن آثار
االنتظ ��ار مختلفة ,وهنا قد يرد إلى الذهن س ��ؤال,
وه ��و أنه م ��ا دام االنتظ ��ار حقيق ��ة واح ��دة ,فلماذا
اختلف ��ت اآلث ��ار؟ والج ��واب :إن ذل ��ك يرج ��ع لع ��دة
أسباب:
السبب األول :اختالف درجة المعرفة
نعل ��م أن أهم ما يخلق االخت�ل�اف والتفاوت بين

حس ��ب له ��ا حس ��ابها الخ ��اص ,وعرف ما س ��يجنيه
منه ��ا ,وهذه العادة عم ��ت على المق ��والت الدينية,
ول ��ذا نرى أن أصح ��اب كل حركة أو مذه ��ب ,أول ما
يعلن ��ون فإنهم يعلنون عما س ��يجنيه الف ��رد من فوائد
وأرب ��اح من إتباع ��ه لهم ..وقد ج ��رى الدين الحق في
ذلك هذا المجرى ,وخصص جزءاً كبيراً من أدبياته
وتربوياته في آياته وروايات ��ه لبيان الفوائد _الدنيوية
واألخروي ��ة_ المترتبة على دين الح ��ق ,وذكر الجنة
وم ��ا فيها م ��ن نعم ال تع ��د وال تحصى تص ��ب في هذا
المعن ��ى ..وفي نفس هذا الس ��ياق ,ج ��اءت الروايات
الش ��ريفة لتؤكد فض ��ل االنتظ ��ار والمنتظرين ,وهي
روايات كثيرة جداً.
فع ��ن أب ��ي عب ��د اهلل Qق ��ال( :من م ��ات منكم
على هذا األمر منتظرا له كان كمن كان في فس ��طاط
القائم.)Q
وعن أمي ��ر المؤمنين Qق ��ال( :المنتظر ألمرنا
كالمتشحط بدمه في سبيل اهلل).

البشر هو اختالف معارفهم ومدركاتهم ,قال تعالى:
(( ُق ْل هَ ْل يَسْ� �تَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُو َن وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُو َن إِنَّمَا
�اب)) ,ولذا ((  ....يَرْ َف ِع اللهَُّ الَّذِينَ
يَتَ َذ َّكرُ أُوْلُوا أَْاللْبَ � ِ
ُ
آمَنُ ��وا مِن ُك� �مْ وَالَّذِينَ أوتُ ��وا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)) ومس ��ألة
االنتظ ��ار تختل ��ف من ش ��خص آلخ ��ر تبع� �اً الختالف
معرفته بإمامه ...Qفهن ��اك من ال يعرف من اإلمام
إال اس ��مه ,وهناك م ��ن يعرف عن ��ه خطوطاً عريضة
ج ��داً وعامة ,والنظ ��رات مختلف ��ة باختالف درجات
المعرف ��ة .نعم ,هناك من يعرف عن اإلمام Qبعض
حقيقته ,ويعرف أش ��ياء عما يج ��ب االلتزام به ,وما
يقربه من إمامه ,ولكنه قد يلتزم بمعرفته عملياً وقد
ال يلت ��زم وعليه فالمعرف ��ة الصحيحة للمنتظر البد أن
تتوفر على عناصر عديدة ,نذكر منها:
أ .معرفة شخص اإلمام Qبصفته المذكورة في
الروايات.
ب .معرف ��ة الزم ��ان ,ف ��إن م ��ن ع ��رف الزمان
ل ��م تهجم علي ��ه اللواب ��س ,ولم يختلط علي ��ه الحابل

سلسلة أنوار مهدوية

معركة هرمجدون

الحلقة الثانية

الشيخ محمد علي العباد

الصَّلاَ ةَ }.
وم ��ن اآلث ��ار االيجابي ��ة لالنتظ ��ار ه ��و ان
المنتظ ��ر لإلمام المهدي Qأيضا يجب ان يكون
ف ��ي أرقى ص ��ور التمث ��ل باألخالق ومحاس ��نها,
وهن ��اك رواية ع ��ن اإلمام الص ��ادق Qتقول بأن
نعم ��ل بالورع ومحاس ��ن األخالق,الت ��ي البد ان
تكون سلوكا لإلنسان بطبيعته وهو يمهد األرضية
عند اإلنس ��ان ويهيئ النفس الن يكون من أنصار
اإلمام المهدي Qوهي تعتب ��ر من أهم المناهج
للدع ��وة لدولة اإلم ��ام المه ��دي ،Qفالروايات
تقول كونوا (دعاة لنا بغير ألسنتكم ،كونوا دعاة
لن ��ا صامتين) ،ه ��ذه الدعوة هي دع ��وة لإلمام
المهدي.Q
وفي هذا الزمن يجب ان يكون س ��لوك الفرد
الموالي ألهل البيت Kباألخص س ��لوكا ينسجم
م ��ع الدعوة كمنه ��ج دعوة لإلم ��ام المهدي،Q
فالف ��رد الموالي أله ��ل البيت Kس ��واء كان في
محيطه الموالي او في محيط آخر عليه ان يتمثل
بأسمى األخالق ليجس ��د معنى االنتظار الواقعي
لإلمام المهدي.Q
الشيخ محسن األراكي

الحلقة الثانية

إن المرحلة التي يمر بها اإلس�ل�ام اآلن
تمث ��ل اخط ��ر المراح ��ل الت ��ي م ��رت بحياة
ه ��ذا الدي ��ن الكري ��م ،حيث أصب ��ح أعداؤه
يصرحون عالنية بعدائهم له في وسط بالد
اإلسالم وبين المسلمين ،بل وفي الحواضر
اإلس�ل�امية دون حياء أو خش ��يةوهذا يكشف
ع ��ن أمرين كالهم ��ا في غاية الس ��وء .األول
هو العتو واالستهتاروالتجبر الذي وصل إليه
أعداء اإلس�ل�ام  ،والثان ��ي هو الهوان والذل
واالنكسارالذي وصل إليه واقع المسلمين.
وعندم ��ا نؤش ��ر لذل ��ك ف�ل�ا يعن ��ي هذا
إس ��دال للستار على اإلس�ل�ام وإنهاء صورته
_ال س ��امح اهلل_ فال ينبغي ب ��ث اليأس في
النفوس ،ولكننا نريد أن نعيش الصراحة في
تقييم واقعنا المري ��ر  ،وهذه الصراحة هي
التي تبناها القرآن الكريم في كش ��ف نقاط
الضع ��ف لغرض الوقوف عليها وتحويلها إلى
نقاط إيجابية.
إن اإلغراءات الدنيوية والمطامع الدنيئة
والتمني ��ات الهابط ��ة اس ��تحوذت علىنفوس
ابن ��اء المجتمع ,وق ��د طوقته م ��ن كل جهة
فاختاره ��ا تاركا األه ��داف الجليل ��ة والقيم
العالية واآلخرة العزيزة ،وهذا هو استبدال
الذي هو أدنى بالذي هو خير
ولما كانت الم ��رأة تمثل نصف المجتمع
ب ��ل أكث ��ر م ��ن ذل ��ك إذا _التفت ��ت ه ��ي
لدورهاوقيمتها_ ،فهي أم من جهة ,وزوجة
م ��ن جهة اخرى ,وهي أخ ��ت وبنت ومؤازرة
ومربي ��ة ولها عناوين كثي ��رة غير ذلك ،وان
كل واحد م ��ن هذه العناوين له مس ��احة من
التأثير العالي في الواقع ومسرى األحداث،
ل ��ذا ف ��إن الخط ��اب ف ��ي المجتمع النس ��وي
الواع ��ي وبم ��ا يقتضيه هذا الظ ��رف الحرج
حتىتتالح ��م الصفوف وتتوحد الطاقات من
اجل نصرة الحق وأهله وتحقيق الفتح األكبر
بقيادة صاحب العص ��ر والزمان Qيتلخص
بمجموعة نقاط هي:
.1المزي ��د من الوع ��ي وااللتفات إلدراك
خط ��ر المرحل ��ة الراهن ��ة وم ��ا تخط ��ط ل ��ه
قوىاالس ��تكبار العالم ��ي الت ��ي ل ��م تكت ��ف
بالس ��يطرة الجزئي ��ة  ،ب ��ل تري ��د إح ��كام
السيطرة على تسمية أوالدنا وطريقة عيشنا
ف ��ي بيوتن ��ا .وه ��ذا يقتض ��ي النظ ��ر الدقيق
والترقب والتوثب لكل مش ��روع وخطة تطرح
في المق ��ام الكتش ��اف حقيقته ��ا واألهداف
التي تنط ��وي عليها والنواي ��ا المبيتة حتى ال
نعث ��ر بحجر مرتين وال نلدغ من نفس الجحر
الذي لدغنا منه.
 .2الدع ��وة المكثف ��ة لالس ��تخفاف
بالدنياوترك الملذات الدنيوية واإلقبال على
اآلخرة العامرة األبدية من اجل إش ��اعةروح
التضحي ��ة ف ��ي األم ��ة والب ��ذل ألجله ��ا طلبا
لمرض ��اة اهلل تعال ��ى وان دورالمرأة في بعث
الهمم وطرح الفكر اإلرش ��ادي في الواقع له
األثر البالغ علىالنساء والرجال  ،فما أعظم
أن تك ��ون المرأة هي الداعي ��ة إلى التضحية
من أج ��ل الحق وأهله مقتدية بزينب الكبرى
 Pوالصالحات من سلفها وخلفها.

 .3بث روح الم ��ودة واإلخاء بين صفوف
المجتم ��ع وتج ��اوز الخالف ��ات الجزئية التي
تعي ��ق التح ��ام الكثي ��ر من العوائ ��ل  ،كذلك
الدعوة المكثف ��ة إلىالتصالح والتراحم بين
المتخاصمين.
 .4العمل على إشاعة العفاف والحجاب
الواع ��ي والس ��لوك الطاهر ال ��ذي ينتج عنه
إبعاد مصادر اإلغراء التي تس ��تهلك طاقات
المجتم ��ع وتجعله ي ��دور في فل ��ك الرذيلة،
ألن العف ��اف والحياء يبعث الق ��وة واالقتدار
والش ��موخ ف ��ي نف ��س الم ��رأة مم ��ا يجعله ��ا
عنص ��ر قوةوليس عنص ��ر ضعف في صفوف
المجتمع.
.5الدع ��وة المكثفة إلى ال ��زواج المبني
على أس ��س التق ��وى والبحث الج ��اد لتكوين
عائل ��ة متقي ��ة هدفه ��ا رض ��اء اهلل ،ف ��إن
المجتم ��ع المتماس ��ك الق ��وي ه ��و م ��ا تكون
روابط ��ه مبنية على مبادئ س ��امية ،وهذاال
يحص ��ل إال بالترفع ع ��ن الطلب ��ات الدنيوية
التي ال مبرر لها أو التي تثقل كاهل المؤمنين
وتعيق مش ��اريع الزواج ويلق ��ى اكبر الدورفي
هذه الفقرة على اآلباء واألمهات في تس ��هيل
الخط ��وات الالزمة لمثل ه ��ذا الزواج ،فإن
الزواج سد ألبواب الشيطان وإغالق لمنافذ
الفتن ��ة وحف ��ظ لطاق ��ات المجتم ��ع وإيجاد
لمصادر قوة جديدة في المجتمع
.6إعانة األزواج المؤمنين الذين يحملون
أهدافا سامية من خالل التقليل من الطلبات
غيرالضرورية  ،بل تقليص حتى الضرورية
ق ��در اإلم ��كان وتهيئة الج ��و المناس ��ب لهم
إلتاح ��ة الفرص ��ة الضروري ��ة من اج ��ل أداء
أعماله ��م على أكمل وجه  ،فإن المرأةيمكن
أن تح ��رف المؤمن الواعي عن خطه أو تكون
عقبة كؤود في طريقه أو تشغل اغلب طاقاته
في طلباتها ومشاكلها اليومية.
أنها لحظ ��ات تضحية،وكل مس ��ؤول أن
يؤدي ما يستطيع.
فتضحي ��ة الم ��رأة المؤمن ��ة بش ��يء من
راحتهاورغباته ��ا م ��ن اجل حماية اإلس�ل�ام
ف ��ي ه ��ذه المرحل ��ة الحرجة هو ش ��عور عال
بالمسؤولية ووقوف مشرف بوجه األخطار،
وعل ��ى النس ��اء الواعيات ح ��ث غيرهن على
العلم أو العمل الصالح وااللتفات إلى الخطر
الذي يكاد يلف أمة اإلسالم.
فم ��ا أجم ��ل أن يك ��ون من ش ��روط زواج
الم ��رأة أن يك ��ون ال ��زوج م ��ن العاملين على
رفعة اإلس�ل�ام والمدافعين عنه والمضحين
ألجله
وما أجمل أن تطالب المرأة األم والزوجة
والبن ��ت واألخ ��ت ذويه ��ا بالقي ��ام بدوره ��م
لنص ��رة اإلس�ل�ام والدفاع عنه ب ��دالً من أن
تطالبهم بالثياب والمتع الدنيوية الرخيصة.
وأخيرا أيتها المؤمنات نقول  :هذه الجنة
مزينة وفاتحة أبوابها للمطيعين العاملين في
سبيل اهلل تعالى .فهل من مجيب ؟
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الع ��دل وال ��ى الثقاف ��ة الصحيح ��ة
الت ��ي تمي ��ز بي ��ن الباط ��ل والح ��ق
وتمي ��ز بي ��ن الخي ��ر والش ��ر وتميز بين الحس ��ن
والقبي ��ح  ،وبين العدل والظل ��م  ،فتختار العدل
وتت ��رك الظل ��م وتختار الص�ل�اح وتنبذ الفس ��اد
وتختار الخي ��ر وتُعرض عن الش ��ر  .هذه الثقافة
إذا تمت ��ع بها المجتمع يصبح مجتمعاً مؤهالً لكي
يصلح اآلخرين ,ولذلك نجد اآلية الكريمة تقول
{ وَ َك َذلِ� �كَ جَعَلْنَا ُكمْ أُمَّةً وَسَ� � ًطا لِّتَكُونُواْ شُ� �هَدَاء
َّاس وَيَكُو َن الرَّسُو ُل عَلَيْ ُكمْ ش َِهيدًا }.
عَلَى الن ِ

الشيخ حسين األسدي

بالنابل ,ولم يشتبه بمدع للمهدوية زوراً.
ج� �ـ .معرف ��ة الفت ��ن الت ��ي س ��يقع فيه ��ا الن ��اس
زم ��ن الظه ��ور ,ومن خ�ل�ال الرواي ��ات ,ليعمل على
اجتنابها.
د .معرفة ش ��روط اإليمان التي البد من التزامها
زم ��ن الغيب ��ة ,مم ��ا يصب في نج ��اح المنتظ ��ر أثناء
اختبارات الظهور ,أي معرفة األحكام الشرعية التي
البد من التزام العمل بها زمن الغيبة.
هـ .معرفة النفس ,والعمل على توجيهها الوجهة
الصحيح ��ة ,فلعله ��ا تخ ��دع صاحبها وتزين له س ��وء
عمله.
السبب الثاني :اختالف درجة اإلخالص
وما ه ��ي غاية المنتظر من انتظ ��اره لمواله؟ هل

لترك ��ه ,ولكن
ا لعمـــــــــــــــــــ ��ل
ا لـــــــــــمستحب
ينبغ ��ي التزامه
لمدة سنة على
األق ��ل ,حت ��ى
يمكن أن يتغلغل
في الروح ويثمر
ثمرته المرجوة
ً
من ��ه ,وس ��واء كان االنتظ ��ار واجب ��ا او مس ��تحبا،
فاالستمرار عليه مطلوب .وهذا يعني أن اختالف آثار
االنتظار ربما يكون بس ��بب اختالف اس ��تمرار تمسك
المنتظري ��ن بالمنه ��ج العمل ��ي لالنتظ ��ار ,بمعنى أن

وهناك من أحرق غياب اإلمام قلبه ,وأقلق مضجعه ,ونفى رقاده ,فهام قلبه يف عشقه يبحث يف أرجاء السماء
وأقطار األرض عن موضع ملواله ,فال انقطع حنينه ,وال سكن أنينه ,وال يقر له قرار إال برؤية طلعة مواله البهية
ه ��ي تخليص ��ه من ظل ��م ألم ب ��ه وأقل ��ق مضجعه ,أو
ه ��ي تخليص األمة عموماً م ��ن آالم نفت رقادها؟ هل
هي الرف ��اه المادي الذي وعدت ب ��ه الروايات .أو انها
االرتب ��اط الروحي في أعلى مس ��توياته حتى يصل إلى
مرحل ��ة (ليعبدون)؟ ه ��ل هي توفي ��ر األمن ألصحاب
األموال فال يخافون قاطع طريق وال طارق ش ��ر بليل؟
أو هي س ��يادة روح األخوة اإليمانية وحب الخير للغير
كحب النفس أو أكثر؟ هل هي ألجل توفير فرص عمل
ذات م ��ردود مادي عال جداً؟ أو ه ��ي ألجل العمل مع
اإلمام Qالمفترض الطاعة إلى أن تعلو كلمة ال إله إال
اهلل األرض ,ال لشيء إال ألن قوله صدق وعمله حق؟
الس ��بب الثالث :اختالف الت ��زام منهج االنتظار
عملياً
إن منه ��ج االنتظ ��ار _حال ��ه في ذلك ح ��ال بقية
مق ��والت الدين_ منه ��ج مرتبط في أركان ��ه ,ويجب
التزامه باس ��تمرار ,ف�ل�ا فرصة لترك ��ه مؤقتاً ,وقد
وجدنا في تربويات الدي ��ن أن العمل الواجب ال مجال

المؤمنين بالمهدي Qعلى أحوال مختلفة في ذلك...
فالبع ��ض ال يذك ��ره Qإال في يوم والدت ��ه ...والبعض
ال يذك ��ره إال إذا دهت ��ه نائبة من الدهر أو اش ��تدت به
الريح في يوم عاص ��ف ...وثالث ذاكر له ,لكن عطف
األي ��ام عليه وس ��كون الليال ��ي عنه تلهيه ع ��ن ذكره...
وراب ��ع متألم على فراقه ,لكنه ال يخطو خطوة واحدة
نحو الوصال...
وهن ��اك من أح ��رق غي ��اب اإلمام قلب ��ه ,وأقلق
مضجع ��ه ,ونفى رقاده ,فهام قلبه في عش ��قه يبحث
في أرجاء الس ��ماء وأقطار األرض عن موضع لمواله,
فال انقطع حنينه ,وال س ��كن أنين ��ه ,وال يقر له قرار
إال برؤية طلعة مواله البهية ,ولطالما ردد قلبه بهدوء
يكاد ال يس ��مع همس ��ه (ليت ش ��عري اين استقرت بك
النوى ,بل أي ارض تقلك أو ثرى ,أبرضوى أو غيرها
ام ذى ط ��وى ,عزيز علي ان ارى الخلق وال ترى ,وال
اسمع لك حسيسا وال نجوى ,عزيز علي ان تحيط بك
دوني البلوى ,وال ينالك مني ضجيج وال شكوى)...
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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
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.

القر�آنيون بني املا�ضي واحلا�ضر فتنة تتجدد

(أي عقل بش ��ري تفتق ذهنه عن خراف ��ة المهدي المنتظر
التي ما أنزل اهلل بها من س ��لطان ثم نسبها لرسول اهلل Nوهو
منه ��ا بريء حي ��ث ان المتأم ��ل لقصة المه ��دي المنتظر ال يجد
عظيم عناء في أن مؤلف هذه القصة هو واحد من الشيعة أتباع
أه ��ل البيت فالمهدي من نس ��ل فاطمة وأس ��مه محم ��د بن عبد
اهلل ,وعدوه هو س ��فياني وما لهذا االس ��م من إس ��قاط على أبو
سفيان والدولة األموية).
هذا ما نش ��ره (موق ��ع أهل القرآن) في مق ��ال تحت عنوان

وكانت تصله كتب التأييد والمس ��اعدات المالية من المبش ��رين
بصفة دائمة ومباشرة ،حتى نش ��رت مجلة (إشاعة السنة) في
نهاية عام  1902فتوى بتوقيع إجماع علماء شبه القارة الهندية
في باكستان والهند وبنجالديش بتكفيره وقطع صلته عن الدين
والمسلمين ،وقد مات عام .1914
وتبن ��ى نف ��س الفكر (أحمد الدين األمر تس ��ري) مؤس ��س
(جماع ��ة أمة مس ��لمة) الت ��ي كان يدعو فيها ألف ��كاره ثم أصدر
مجلة (ب�ل�اغ) التي تعبر عن أفكاره وتنش ��ر نظرياته ،وانجذب

كالم اهلل المقطوع بصحته.
وال يعت ��رف القرآني ��ون باألحادي ��ث النبوي ��ة ويقول ��ون في
ذل ��ك:أن المنهجية الت ��ي اتبعت في تصحي ��ح األحاديث النبوية
كانت تفتق ��ر للموضوعية وهي مخالفة للمنهج العلمي الس ��ليم؛
لذل ��ك خرج العديد من األحاديث في الصحاح التي يختلف فيها
المس ��لمون حتى الي ��وم ،إضافة لقولهم أن م ��ن اعتمد تصحيح
ه ��ذه األحاديث هم مج ��رد أف ��راد وتصحيحهم قاب ��ل للصواب
والخط ��أ ،إضافة العتمادهم على نهي الرس ��ول محمد Nعن

وجود اإلمام المهدي Qمتناس ��ية اآليات التي تش ��ير الى ذلك
ومتجاهلة األحادي ��ث الصحيحة والمعتمدة في إثبات ذلك وهم
بذلك ينحون منحى القرآنيين الذين ينعتونهم بالكفر والردة.

موقف المذاهب من القر�آنيين

تعتقد بقية الفرق اإلس�ل�امية على اختالفها أن القرآنيين
بما يقولونه بانكارهم السنة قد خالفوا القرآن نفسه حيث جاء
فيه أمر من اهلل للمس ��لمين فق ��ال ( :مَا آتَا ُكمُ ال ّرَسُ ��و ُل َفخُ ُذوهُ
الل إِ َّن َهَّ
وَمَ ��ا نَهَا ُكمْ عَنْ� �هُ َفانتَهُوا وَاّتَ ُق ��وا َهَّ
الل شَ� �دِيدُ الْعِ َق ِاب)..

و يعتِبر (د .أحمد صبحي منصور) الزعيم الروحي لحركة القرآنيني يف مصر والعالم
العربي والتي بدأت جذورها منذ حركة الشيخ محمد عبده اإلصالحية عام 1905
(عالمات الس ��اعة) بتاري ��خ 2007/1/22ومن هنا كان رصدنا
لهذا العدد لما يسمى (بالقرآنيين) او (أهل القرآن) ومعتقداتهم
وموقف المذاه ��ب منهم.واعتمدت رصدنا في ذلك على العديد
من المواقع واهمها:
_ الموقع الرسمي ألهل القرآن.
_ ويكيبيديا الموسوعة الحرة (قرآنيون).
_ الراصد نت وهو موقع الكتروني شهري متخصص بشؤون
الفرق من منظور أهل السنة في مقال عنوانه (القرآنيون فتنة
جديدة).
باإلضافة إلى العديد من المقاالت.

ن�ش�أتهم :

ان فك ��رة إنكار الس ��نة ظهرت ألول مرة عل ��ى يد الخوارج.
أما في العصر الحديث فقد ظهرت في الهند في فترة االحتالل
اإلنجلي ��زي عل ��ى يد (أحم ��د خان) الذي فس ��ر الق ��رآن بمنهج

إلي ��ه كثي ��ر م ��ن الذي ��ن أدوا دوراً كبي ��راً في نش ��ر أف ��كاره التي
تناولت:
* نقد كل مصادر الفقه اإلسالمي.
* الدعوة إلى االكتف ��اء بما ما ورد في القرآن الكريم من
التشريعات.
* عدم االعتبار بأية تفاسير قرآنية تعتمد على األحاديث
واألخبار النبوية.

تدوين الس ��نة بأحاديث موجودة في الصحاح ،وأن هذه الس ��نة
المروية أو األحاديث ل ��م تدون إال في القرن الثالث الهجري أي
بعد ما يزيد عن المئتين والثمانين عاما على وفاة الرس ��ول.N
لهذا يس ��تبعد القرآنيون األحاديث النبوية من مصادر التش ��ريع
اإلس�ل�امي فال يجوز حس ��ب قولهم بناء الش ��ريعة على أس ��س
مش ��كوك فيه ��ا .في نف ��س الوقت يعم ��ل القرآنيون بما يس ��مونه
(الس ��نة الفعلي ��ة) وهي األفعال التي انتقل ��ت بالتواتر مثل كيفية

وكانت له عالقة بالقاديانية والالرية والمسيحية.
وأخي ��را جاء (غالم أحمد بروي ��ز ) حيث بدأ يدعو ألفكاره
من خالل مجلة (طلوع اإلس�ل�ام) التي أسس ��ها لهذا الغرض,
واس ��تطاع أن يفت ��ح لها مكاتباً عديدة في أرج ��اء البالد ،أطلق

الص�ل�اة والح ��ج وال ��زكاة وغيره ��ا من األم ��ور التي ل ��م تذكر
تفصيال في القرآن ولكنها انتقلت من جيل إلى جيل ويكاد يجمع
المس ��لمون كافة على كيفي ��ة أدائها دون الحاج ��ة إلى الروايات
المذكورة في كتب الحديث _حسب زعمهم_.

وان املهدي املنتظر هو رسول اهلل محمدN

وترى الفرق اإلس�ل�امية إنه أمر واض ��ح من اهلل وصريح بطاعة
النبي Nوقد تكرر قول اهلل في القرآن﴿ :وأطيعوا اهلل وأطيعوا
الرس ��ول﴾ ،مرات عديدة  ،فقرن اهلل طاعته سبحانه بطاعة
النبي ،Nوقد وصفتهم المذاهب اإلس�ل�امية أيضاً بأنهم أهل
بدعة وضالل.

من ن�شاط القر�آنيين

اتجه ��ت طائف ��ة القرآنيي ��ن الموج ��ودة بمص ��ر ويتزعمها
د.أحمد صبح ��ي منصور المقيم بالوالي ��ات المتحدة األمريكية
إلى إنش ��اء موقع عل ��ى اإلنترنت تحت مس ��مى (أه ��ل القرآن)؛
بهدف التعبير عن معتقداتهم والترويج لمبادئهم ،واعتبار هذا
الموقع اللبن ��ة األولى لتجميع القرآنيين ف ��ي كل أنحاء العالم،
وتوثي ��ق الرواب ��ط بينه ��م ،والتع ��اون معاً ف ��ي األم ��ور الدنيوية
والديني ��ة ،ويفتح الموقع الباب واس ��عاً لمن يرغبون في اعتناق
فكر الطائفة .وتؤكد البيانات الموجودة على موقع أحمد صبحي

ونفس هذا األمر أيضاً نجده لدى بعض املذاهب التي تطالبنا دائماً بآيات قرآنية تثبت
_حسب نظرهم_ وجود اإلمام املهدي Qمتناسية اآليات التي تشري اىل ذلك ومتجاهلة
األحاديث الصحيحة واملعتمدة يف إثبات ذلك وهم بذلك ينحون منحى القرآنيني الذين
ينعتونهم بالكفر والردة.
عقلي ،ووضع ش ��روطا تعجيزية لقبول الحديث مما جعله ينكر
أغلب األحاديث ,ومن مؤلفاته (خلق اإلنس ��ان) الذي اس ��تنبط
في ��ه نظرية دارون الفاس ��دة من الق ��رآن ،ثم تفس ��يره للقرآن
ال ��ذي تحامل فيه كثيراً حت ��ى يثبت أن القرآن مواكب للنظريات
العلمي ��ة ،وق ��د وصف ��ه أحد علم ��اء الهند ،ويدع ��ى عبد الحي
الحسيني قائالً( :فقد كان كبير العقل قليل العلم ،لكنه سامحه
اهلل قليل العمل ال يصلي وال يصوم غالباً).
ثم تاله (عبد اهلل جكْرالَوَي) في باكستان الذي كان يشتغل

عليها اس ��م( :نوادي طلوع اإلسالم) ،جعلها نوافذ نشطة لنشر
دعوت ��ه الت ��ي ارتك ��زت على ضرورة صب ��غ اإلس�ل�ام بالمفاهيم
الغربي ��ة واعتب ��ار النظريات العلمي ��ة حقائق ال تقب ��ل الجدل،
فن ��ادى بتفس ��ير الق ��رآن بمقتضاه ��ا ،وأج ��اد دس الكثير من
األباطي ��ل في مقاالته ،وص ��رف الكثير من المعان ��ي الحقيقية
لكلمات القرآن ف ��ي تأويالته ،والتعريض المتواصل باألحاديث
النبوية في خطبة الجمعة التي منح حق أدائها بمسجد سكرتارية
دله ��ي ،وكان أول من تنبه لهذا التعريض هو الرجل المس ��ؤول

عقيدتهم في الإ�سالم والدولة

اإلس�ل�ام من وجهة نظ ��ر القرآنيين يدعو لدول ��ة علمانية
ال تف ��رق بين المواطنين على أس ��اس عرق ��ي أو ديني أو غيره،
كم ��ا أنها دولة ديمقراطية يحكم فيها الش ��عب نفس ��ه بنفس ��ه,
وأنه ��ا تضمن حري ��ة ال ��رأي والتعبي ��ر وتراعي حقوق اإلنس ��ان
والحريات الش ��خصية وليس ��ت مس ��ؤولة عن إدخال المواطنين
الجن ��ة  ،فالقرآن كما يزعمون لم يذكر أية عقوبات دنيوية ضد

منصور أن تيار القرآنيين ينتش ��ر في العديد
م ��ن الدول ويزع ��م أن ل ��ه أنص ��اراً كثيرين.
وللتدلي ��ل عل ��ى ه ��ذا يس ��تضيف الموقع نحو
 100شخصية من مختلف الدول من مصر،
وأفغانس ��تان ،واألردن وفلس ��طين وس ��ورية
والع ��راق ،إل ��ى جان ��ب مجموع ��ة كبيرة من
المصريي ��ن المقيمين في الداخل والخارج،
وأشهرهم الكاتب د .س ��عد الدين إبراهيم،

ينكرون وجوده ولذلك يحاولون اخذ دوره وبمنهج مبتور وبطريقة مجتزأة تعزل
السنة النبوية يف فهم اإلسالم
بدراسة الحديث ،من ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله،
فتوص ��ل في النهاي ��ة إلنكار األحادي ��ث كافة وأن الق ��رآن هو ما
أنزله اهلل على الرس ��ول محمد ،Nوقد أس ��س جماعة تس ��مى
(أه ��ل الذك ��ر والقرآن) التي دعا من خالله ��ا إلى أن القرآن هو
المص ��در الوحي ��د ألحكام الش ��ريعة وألف في ذلك كتب� �اً كثيرة
وقد بلغت مؤلفات جكـْرَالـَوي ستة عشر مجلداً باللغة األوردية،
ويق ��ول البروفس ��ور محمد علي قص ��وري الباكس ��تاني الحاصل
عل ��ى الدكتوراه م ��ن جامعة كمب ��ردج البريطاني ��ة  :إن البعثات
اإلنجليزي ��ة التنصيري ��ة في الهند ه ��ي التي اخت ��ارت عبد اهلل
جكـْرَالـَوي ألداء هذه المهمة ،فرفع صوته بإنكار الس ��نة كلها،

عن نظافة المسجد ويدعى (موسى) فأخذ بتالبيب غالم برويز
أمام المصلين ونهاه عن إلقاء ما أس ��ماه (التراهات) والتي على
أثره ��ا مُنع م ��ن الخطابة في هذا المس ��جد ,بل وكل مس ��اجد
باكس ��تان بعد ذلك .وال تزال أفكار ه ��ذه الحركات متواجدة في
شبه القارة الهندية إلى اآلن.
و يعتبِر (د .أحمد صبحي منصور) الزعيم الروحي لحركة
القرآنيين ف ��ي مصر والعالم العربي والتي ب ��دأت جذورها منذ
حرك ��ة الش ��يخ محمد عب ��ده اإلصالحية ع ��ام  1905وقد كانت
بداية حركة احمد منصور من خالل عمله بالتدريس في األزهر
ع ��ام  1977ولكن ��ه اصطدم بعلماء الدين الس ��نة م ��ن الصوفية
والس ��لفية وانتهى األم ��ر بفصله عن العمل ع ��ام  1987وإدخاله
السجن ش ��هرين في نهاية نفس العام متهما بإنكار السنة .عمل
بعدها بش ��كل مس ��تقل يدعو ألف ��كاره من خالل كتب ��ه ومقاالته
وأبحاثه وندواته في مركز ابن خلدون وغيره.
وف ��ي ع ��ام  2002أضطر للهج ��رة ألمريكا الجئا سياس ��يا
بع ��د إغالق مرك ��ز ابن خل ��دون وموجة اعتقال ش ��ملت صفوف
النش ��طين من القرآنيين أدخلتهم الس ��لطات المصرية السجن
بتهمة ازدراء األديان .وبعدما اس ��تقرت أحواله في أمريكا ظهر
على س ��احة اإلنترن ��ت العربي داعيا لمنهجه الجديد ،فأس ��س
المرك ��ز العالمي للق ��رآن الكريم ( )IQCف ��ي والية فرجينيا
وموقعه على اإلنترنت (أهل القرآن) والذي من خالله بدأ ينشر
مقاالته وكتبه وأبحاثه للتعريف بمنهجه والدعوة إليه.

المنهج والأفكار والمعتقدات

يعتمد منه ��ج القرآنيين على فهم القرآن
بالق ��رآن ،ورفض كلمة تفس ��ير القرآن حيث
يعتق ��دون أن التفس ��ير يكون للش ��يء الغامض
أو المعقد بينما -وحس ��ب فهمهم -ان القرآن
ميسر للفهم والتدبر كما هو مذكور في القرآن
نفسه.
كم ��ا يرف ��ض القرآنيون روايات أس ��باب
الن ��زول أو التفس ��يرات المذك ��ورة ف ��ي كت ��ب
الت ��راث ،فه ��م ي ��رون أن عام ��ة المس ��لمين
يقدس ��ون تفس ��يرات التراث وروايات أسباب
النزول حتى وإن تعارضت مع القرآن فيقدمون
كالم البش ��ر المش ��كوك بصحته وس ��نده على

م ��ن يرتكب معاصي ال تضر اآلخرين وتدخ ��ل في نطاق الحرية
الشخصية ،كما ال يذكر عقوبة ضد من يعبر عن رأيه أيا كان,
أو من يغير عقيدته أو يبدل دينه.
وهنا تقف رصدنا وقفة اس ��تغراب وعجب من هذا القول،
ف ��أي ق ��رآن لم يذكر عقوبة لم ��ن يرتد عن دين ��ه او لمن يرتكب
المعاص ��ي الدنيوي ��ة .ف ��ا ْن كان قرآنه ��م هو نفس ��ه قرآننا فهذا
ك ��ذب وافتراء عل ��ى كتاب اهلل ع ��ز وج ��ل ,وان كان غيره فهذا
بحث آخر.فأين هم من قوله تعال ��ى( :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي َفاجْلِدُوا
ُك َّل وَاحِ� �دٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْ� �دَةٍ وَالَ تَأْخُ ْذ ُكمْ بِ ِهمَا رَأْ َفةٌ فِي د ِِين اللهَِّ
إِ ْن ُكنتُ� �مْ تُؤْمِنُ ��و َن بِاللهَِّ وَالْيَ� �و ِْم اآلخ ِِر وَلْيَشْ� �هَدْ عَ َذابَهُمَا طَائِ َفةٌ
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ) وقوله( :وَالسَّ � ِ�ارقُ وَالسَّ � ِ�ار َقةُ َفا ْق َطعُ ��وا أَيْدِيَهُمَا
جَ� �ز ًَاء بِمَا َكسَ� �بَا نَكَاالً مِنْ اللهَِّ وَاللهَُّ ع َِزي� �زٌ حَكِيمٌ) وغيرها من
اآليات باإلضافة لآليات الدالة على ان الدولة في اإلس�ل�ام البد
ان يق ��وم عليها من هو متصل بالس ��ماء ,وهذا واضح من خالل
اآليات التي تحدثت عن اإلمامة والخالفة وكونهما منصبين من
المناص ��ب اإللهية التي ال يمكن ان يتس ��لمها إال من اختاره اهلل
واصطفاه ،وانه س ��بحانه وعد الذين استضعفوا في األرض بأن
يجعله ��م أئمة فيها يقيمون الصالة ويؤمنون بدينه الذي ارتضى
له ��م ,وهذه اآليات فيها الدلي ��ل الواضح على ان الدين والدولة
شيء واحد ال يتجزأ في نظر اإلسالم ودستوره القرآن الكريم.

ال مهدي ينتظر عندهم غير الر�سول خير الب�شر

ام ��ا عقيدته ��م بالمه ��دي المنتظ ��ر فكما ورد ف ��ي مقدمة
رصدن ��ا فانه ��م ال يعتقدون ب ��ه ويعتبرون مج ��رد خرافة وقصة
وهمي ��ة ما انزل اهلل بها من س ��لطان ,وان المهدي المنتظر هو
رس ��ول اهلل محمد Nوينطلقون في ذلك اعتم ��ادا على القرآن
الكريم الذي لم يذكر ش ��يئاً بخصوص اإلمام المهدي _حس ��ب
م ��ا يرون_ ويقول ��ون ان هذا دلي ��ل على عدم وج ��وده _المهدي
._Q
ور�صدنا ترد عل��ى هذا الكالم فتقول انه ليس كل ما لم
يذكر في القرآن لي ��س له وجود ,ثم من قال ان اإلمام المهدي
 Qل ��م يرد ل ��ه ذكر في القرآن ,فإن هناك إش ��ارات تدل عليه
فس ��رتها األحاديث الش ��ريفة ,ولكن بم ��ا ان القرآنيين ينكرون
تل ��ك األحادي ��ث وال يؤمنون بها فم ��ن الطبيع ��ي ان يحصل هذا
اإلنكار فيهم ,ونفس هذا األمر أيضاً نجده لدى بعض المذاهب
الت ��ي تطالبن ��ا دائم� �اً بآي ��ات قرآني ��ة تثبت _حس ��ب نظرهم_

والكاتب المسرحي علي سالم ،وهو من
كبار أنصار التطبيع مع العدو الصهيوني
وبع ��ض غ�ل�اة العلمانيي ��ن مث ��ل الكاتب
سيد القمني وكمال غبريال.

من خرافاتهم

كتب شخص يدعى (الزين القرآني)
على موقع (ش ��فاف اإللكتروني) يش ��رح
بعض اس ��رار ه ��ذه الطائف ��ة منها أنهم
يرفض ��ون إضافة إل ��ى الس ��يرة النبوية
والحدي ��ث والتفاس ��ير عل ��م النحو
عل ��ى طريقة س ��يبويه ،ويرفضون
كذلك حجاب المرأة ويقولون إنها
غير مطالبة س ��وى بس ��تر العورة،
وأنه ال عورة للرجل ،وانه ال يوجد
زنا على اإلطالق ,ويبيحون ملكية
ذات اليمي ��ن للنس ��اء؛ باعتباره ��ا
معاش ��رة وليس ��ت عبودي ��ة ،وال
يحرم ��ون أكل لح ��م الخنزي ��ر أو
ش ��رب الخمر ،وال عقوبة عندهم
عل ��ى ممارس ��ة الجن ��س المثل ��ي،
ويقول ��ون بالمس ��اواة بي ��ن الرجل
والمرأة في الميراث!!!
يدعون �أنه��م مدر�س��ة فكرية
فقط

ويؤك ��د أحمد صبحي منص ��ور في حوار
صحفي منشور على موقعه أن القرآنيين ليسوا
جماع ��ة أو فئ ��ة أو طائفة يمكن أن تس ��جلهم
أو أن تجمعه ��م ف ��ي مؤتم ��ر أو أن تضمه ��م
ف ��ي تنظيم ،بل ه ��م (منهج عقل ��ي في فهم
اإلسالم) .ويش ��دد( :إننا اتجاه فكري عقلي
منهجي في فهم اإلس�ل�ام ،ويريد اإلصالح
الس ��لمي للمس ��لمين من داخل اإلسالم؛ بعد
أن ثب ��ت فش ��ل القائمي ��ن عل ��ى المؤسس ��ات
الدينية الرس ��مية في القيام باإلصالح ،بل
ثبت أنهم س ��بب اته ��ام اإلس�ل�ام بالتطرف

هيأة التحرير

واإلرهاب والتخلف) .ويحاول منصور مغازلة السلطات بالقول:
(ليس للقرآنيين طموح سياسي من أي نوع ،وكل صاحب طموح
سياسي نحن منه براء ألنه يسيء إلى إسالمنا العظيم باتخاذه
مطية لحطام دنيوي ،واإلسالم عندنا أرفع وأعز من أن يتخذه
البعض وس ��يلة مواص�ل�ات يركبه ��ا للحكم والس ��يطرة والثروة
والس ��لطة .كل طموحنا هو في اآلخرة ،ويتركز في أننا نرجو أن
نكون أشهاداً على قومنا يوم القيامة).
وتقول أزهار صبحي منصور من طائفة القرآنيين وشقيقة
(منص ��ور) لمجل ��ة (المص ��ور) المصري ��ة الحكومي ��ة  29يونيو
2007م( :لسنا جماعة أو تنظيماً ،فنحن مجرد مدرسة فكرية
تتبع المفكر واألب الروحي د.أحمد صبحي منصور.
ومن خالل ما تقدم يت�ضح �أمام ر�صدنا �أمران:

الأول :ه ��و ادعاء هؤالء القرآنيين بأنهم يريدون اإلصالح
وإعادة الصورة الحقيقية لإلس�ل�ام من خالل منهجهم المبتور
ف ��ي اإلصالح ,فكم ��ا هو معروف عن ��د المس ��لمين ان هذه من
مختص ��ات اإلم ��ام المنتظر Qالذي يعيد اإلس�ل�ام كما اتى به
رس ��ول اهلل Nوال يمك ��ن ألح ��د ان يطب ��ق ذل ��ك او ان يدعيه,
نع ��م هن ��اك من يس ��تطيع ان يمهد لعملية اإلص�ل�اح في األرض
ال ان يصل ��ح األرض ومن عليه ��ا بمفرده من دون اإلمام المهدي
المصل ��ح ،Qولكنهم ينكرون وجوده ولذلك يحاولون اخذ دوره
وبمنه ��ج مبتور وبطريق ��ة مجتزأة تعزل الس ��نة النبوية في فهم
اإلسالم ولكن انى لهم ذلك!
الثان��ي :ه ��و ان الف ��رق والمذاهب األخ ��رى وخاصة أهل
الس ��نة والجماعة والس ��لفية وحتى الوهابية منه ��م يقفون وقفة
حازمة ومتش ��ددة م ��ن ه ��ؤالء القرآنيين حتى انه ��م يكفرونهم
ويعتبروهم مرتدين النهم انكروا ضرورة من ضرورات اإلسالم
أال وهي الس ��نة الش ��ريفة ولك ��ن الغريب ان الوهابي ��ة ينتهجون
نه ��ج القرآنيي ��ن في تعاملهم م ��ع االمامية حي ��ث انهم يضعفون
جميع االحاديث القائلة بإمامة األئمة االثنى عش ��ر ويسقطونها
ويطالبونهم بأن يس ��تدلوا على االمام ��ة وعدد االئمة من القرآن
فق ��ط من دون الس ��نة وبنصوص محكمة ,وه ��ذا ازدواج واضح
وتناق ��ض صريح ,فإم ��ا هم ينك ��رون منهج القرآنيي ��ن بالقول
والعم ��ل او انه ��م ينكرون ��ه بلس ��انهم ويطبقون ��ه بأفعالهم وهذا
مانهى عنه القرآن الكريم بقوله جل وعال:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا لِمَ تَ ُقولُو َن مَا الَ تَ ْفعَلُو َن* َكبُرَ مَ ْقتًا عِنْدَ
اللهَِّ أَ ْن تَ ُقولُوا مَا الَ تَ ْفعَلُو َن).

التمهيد المهدوي
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ا ّن انتش ��ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س ��يؤول إليها أمر البش ��رية ال محالة ،وان مس ��ألة تحقيقها امر بات قريبا؛ السباب كثيرة ،من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة ،فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا
هذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن.Q
ونحــــــن في ((صدى المهدي)) سنفرد لهـــــذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحــــــــب العصر والزمان .Q

�شيعة ال�سودان ـ انطالقة جديدة

اعداد :هيأة التحرير

ال�سودان /الواقع الجغرافي:

تقع السودان في ش ��مال شرق أفريقيا.
ويحده ��ا البحر األحمر في الش ��رق و مصر
في الش ��مال و اريتريا و اثيوبيا في الجنوب
الشرقي ,وتحدها تشاد و جمهورية أفريقيا
الوس ��طى من الغرب .وتعتبر أكبر دولة في
أفريقيا.
يعد الس ��ودان أكبر األقط ��ار األفريقية
والعربي ��ة مس ��احة ويحت ��ل عش ��ر مس ��احة
أفريقي ��ا إذ تبل ��غ مس ��احته 2492360كلم
مربع.
الس ��ودانيون خليط من القبائل العربية
واألفريقي ��ة والنوبية مع وجود أقليات تركية
ومصري ��ة وليبية وغجرية (حل ��ب) وأثيوبية
وأريتيرية وهندية وتضم ما ال يقل عن 600
من القبائل و األعراق المختلفة.

ال�سكان:

وحس ��ب تعداد س ��كاني اجري في عام
 2008م ف ��أن ع ��دد س ��كان الس ��ودان 39
مليون نسمة.

اللغات الأ�سا�سية

اللغة الرس ��مية والرئيس ��ة في السودان
هي اللغة العربية (بالواليات عدا الجنوب),
واللغ ��ة اإلنجليزي ��ة بجنوب ��ه باإلضافة إلى
بعض اللغات المحلية ,التقري ولغة الهوسا
والرطانة والبداويت .واللغة النوبية.

الواقع الديمغرافي /الديني:

يدين غالبية اهل الس ��ودان باالس�ل�ام
وتبل ��غ نس ��بتهم  %70من مجموع الس ��كان.
وغالبيته ��م على المذهب المالكي ,وهناك
المس ��لمون الش ��يعة .وبعد المس ��لمين يأتي
المسيحيون ونس ��بتهم  ,%25ثم يأتي اهل
المعتقدات األخرى ونسبتهم .%5

تاريخ الت�شيع في ال�سودان:

للتشيع في الس ��ودان تاريخ قديم بقدم
دخول االسالم للسودان ,والدليل على قدم
الوجود الشيعي بالسوان هو وجود اسر شيعية
االصل غالبيتها من السادة االشراف ,وان
تاريخ وجود هذه االسر هناك يرجع لفترات
بعي ��دة من ايام الفاطميي ��ن بمصر والدولة
االدريس ��ية بالمغرب ف ��ي القرني ��ن الثالث
والرابع الهجريين.
وج ��اء ف ��ي مس ��لمانان س ��ودان لعل ��ي
حي ��دري ان التش ��يع الحال ��ي في الس ��ودان
انتش ��ر عن طريق اعضاء منظمة الجزيرة
العربية ,والذي كانوا تحت اش ��راف السيد
محمد الحسيني الشيرازي.
م�ؤ�س�سات ا�سالمية �شيعية �سودانية:
للمس ��لمين الش ��يعة في الس ��ودان عدة
حس ��ينيات اغلبها في العاصم ��ة الخرطوم
ومنها:
_ حس ��ينية المرتض ��ى ف ��ي الخرطوم
شرق :اسست سنة .1991
_ جمعية االخوة السودانية االيرانية.
_ رابطة سفينة النجاة
_ مكتبة بالبوستة في ام درمان.
_ جمعي ��ة الرس ��الة والتضام ��ن
االسالمي.
_ جمعي ��ة آل البي ��ت Kالخيرية ولها
مجل ��ة (الهدى المحمدي) رئيس ��ها الش ��يخ
نيل ابو قرون.

_ مسجد آل البيت في الخرطوم افتتح
في  1415هـ ورئيس ��ه الش ��يخ ابو قرون عبد
القادر.
_ مدرسة الجيل االسالمي في منطقة
الحاج يوسف بالخرطوم ,تخرجت الدفعة
االولى منها بتاريخ . 1995/4/26
_ مدرس ��ة اإلم ��ام علي ب ��ن ابي طالب
 Qوقد تخرجت الدورة االولى فيها بتاريخ
 1995/7/6ولها مس ��توصف باسم (خاتم
االنبياء).
وللش ��يعة نح ��و ( )15حس ��ينية اخرىاغلبها في الخرطوم.
�شخ�صيات ا�سالمية �شيعية �سودانية:
_ الس ��يد عب ��د المنعم حس ��ن /مؤلف
كتاب (بنور فاطمة اهتديت).
_ مت ��وكل محمد عل ��ي /صاحب كتاب
(ودخلنا الباب سجدا).
_ معتص ��م س ��يد احم ��د /رج ��ل دي ��ن
س ��وداني صاحب كتاب (الحقيقة الضائعة)
و(رحلتي نحو مذهب آل البيت.)K
_ امي ��ن بناني /رئي ��س جمعية االخوة
السودانية االيرانية.
_ احم ��د عثم ��ان احم ��د /وهو ناش ��ط
شيعي.
_ محمد الفاتح /الذي يقول :ان جدته
الم ��ه كان ��ت تأم ��ره بالص�ل�اة الكاملة على
محمد وآل محمد.Q
_ منتصر احمد النور.
_ كم ��ال الدي ��ن محم ��د الض ��و  ,وهو
صاحب المناظرات المعروفة وهو من والية
الجزيرة.
_ محمد ناصر.
_ عثمان الطاهر عثمان.
_ الدكت ��ور عبد اهلل الطي ��ب /كان قد
عمل اس ��تاذاً في كلية اآلداب جامعة بغداد
ول ��ه قصيدة في رث ��اء الحس ��ين Qعندما
زار كربالء س ��نة 1968م بعنوان (دمعة عن
الحسين.)Q
_الشيخ حمد النيل ابو قرون وله كتاب
ف ��ي (آي ��ة التطهي ��ر والحج ��ج الباه ��رة في
العت ��رة الطاهرة )Kو(الف ��رق بين جراح
الزهراء Pوبنو هاشم وبنو امية).

ا�سر م�سلمة �شيعية �سودانية:

ومن االسر السودانية التي يرجع نسبها
إلى آل بيت النبوة :
_ اسرة الزكي العراقي :وهي من اصل
حسيني حسني ,فجدهم هو السيد اسحق
المؤتمن بن اإلم ��ام الصادق ,Qوجدتهم
الس ��يدة نفيسة بنت الحسن االنور بنت زيد
االبلج بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسن
المجتبى.Q
_ اسرة آل االدريسي.
_ السادة المراغنة.
_ العبدالب
_ قبيلة الركابنة.
_ الجعافرة
_ الجب ��ارات :ويع ��ود نس ��بهم لإلمام
الرضا.Q
_ المغاربة (الجديان) ويرجع نس ��بهم
لإلمام الرضا.Q
_ الش ��ايعية وه ��م م ��ن احفاد الس ��يد

شيعة السودان يظهرون علنا في احتفال حاشد باخلرطوم بذكرى مولد االمام املهدي عليه السالم

اسماعيل بن اإلمام موسى الكاظم.Q
_ االرتقي ��ة :وهم من ابن ��اء محمد بن
الحنفية.
_ الكمي�ل�اب :وينتس ��بون إل ��ى اإلمام
موسى الكاظمQ

ن�شاطات ا�سالمية �شيعية �سودانية:

_ يحيي ش ��يعة الس ��ودان ف ��ي ضاحية
(جب ��ل اولي ��اء) وه ��ي ضاحي ��ة بجن ��وب
الخرط ��وم مولد اإلم ��ام المهدي Qويصل
ع ��دد المحتفلي ��ن إل ��ى  700م ��ن معتنق ��ي
المذهب الش ��يعي في السودان وقال مصدر
في المجمع الفقهي االس�ل�امي الس ��وداني
للش ��رق االوس ��ط ان م ��ن بين المش ��اركين
طالب ف ��ي الجامع ��ات والمراح ��ل الثانوية
واساتذة جامعات ,وسياسيون وصحافيون
م ��ن كردف ��ان ,والنيل االبي ��ض ,وام ضوا
بان (وسط) ونهر النيل شمال.
كما انهم يجتمعون في كل المناس ��بات
الديني ��ة وموالي ��د أه ��ل البي ��ت Kالنبوي
الكريم.
_ اصدار كتب لمثقفين شيعة سودانيين
مثل كتاب (ودخلنا الباب سجدا).
 وله ��م موق ��ع الكترون ��ي باس ��م(المشكاة).
_ اضافة إلى اقامة الشعائر الحسينية,
والمناس ��بات الس ��نوية االخرى في وفايات
الرسول Nوآل بيت االطهار.K

ال�سودان وحركة اال�ستب�صار:

يع ��ود الفض ��ل بع ��د اهلل تعال ��ى إل ��ى
جهود المبلغي ��ن والمجاهين هناك ,حيث
اس ��تبصر الكثير من الس ��ودانيين ,كذلك
اس ��تبصر اش ��خاص من كل اس ��رة ش ��يعية
االص ��ل ,عرفوا حقيق ��ة تاريخه ��م وتاريخ
اجداده ��م ,وسيس ��اهمون في نش ��ر الفكر
والدين الصدق ان شاء اهلل.

ما يحتاجه �شيعة ال�سودان:

ف ��ي عص ��ر التط ��ور الس ��ريع عصرن ��ا
الحاض ��ر ,وقف ��زات التقني ��ة العالمي ��ة,
وعظم التحدي ��ات الظالمية ,فإن الحاجة
تدعو إلى نم ��ط جديد يقابل ذلك ,أال وهو
االس ��لوب المتط ��ور ,والخ ��ط الجديد في
الدراسة الحوزوية ,واتباع احدث االساليب
المبتكرة في نش ��ر دين الح ��ق ,مذهب آل

بيت النبي ,Nوترسيخه في افكار متبعيه.
وخاصة في السودان ,والذين يعانون غياب
المؤسس ��ات الش ��يعية الواضح ��ة التي تهتم
بهكذا نمط ,كذلك فإن المراكز الموجودة
ال يمكن ان تغطي السودان بكامله.
وم ��ن هن ��ا نس ��جل دع ��وة للمرجعيات
والمراك ��ز الدينية كاف ��ة ان يهتموا بالوضع
الشيعي بالسودان.

تتمة

عالمات الظهور

وإن تعبير (سيظهر من الشرق قرن
له س ��نان ينش ��ر النور) الذي استخدمه
النبي محمد Nفي حديثه عن عالمات
ظه ��ور المه ��دي المنتظر Qف ��ي نهاية
الزمان ,يش ��ير إل ��ى المذن ��ب (لولين)
Lulinال ��ذي اقت ��رب ألقرب مس ��افة
م ��ن األرض يوم  24فبراير  .2009لكن
األم ��ر المعجز ه ��و كيف تتواف ��ق ألفاظ
الحديث النبوي الش ��ريف مع حركة هذا
المذنب ,ومدى ما يمثله هذا للمؤمنين
من بشرى سارة بقدوم المهدي المنتظر
.Q
إن هذا القرن الذي سيظهر يتصف
بـ :
 )1له سنان:
فحقيقة األم ��ر أن المذنب (لولين)
ل ��ه ذيل مزدوج وهو م ��ا يتوافق تمامًا مع
ما جاء في الحديث الشريف.
 )2ينشر النور:
ويشير هذا التعبير في الحديث الشريف
إلى ش ��دة إن ��ارة المذنب فهي اإلن ��ارة التي
يزيد مقدارها عن إنارة ستة من النجوم.
 )3يشبه البوق:
أحد أه ��م الجوانب الت ��ي تميِّز المذنب
لولين عن غيره من المذنبات األخرى هو أن
له ذنباً في مؤخرت ��ه وذنباً آخر في مقدمته
وعند رؤيتن ��ا لصور هذا المذنب فإن أول ما
يتبادر إلى أذاهننا انه على شكل البوق.
 )4مس ��ار المذن ��ب م ��ن الغ ��رب إل ��ى
الشرق:
اما حركته ف ��أن النجم يدور من الغرب

إلى الشرق وهو ما يشير إلى حركة األجرام
الس ��ماوية ,ويتوافق تمامًا مع االكتش ��افات
الفلكية الحديثة في القرن العشرين ,حيث
أن كافة األجرام السماوية تسير من الغرب
إلى الشرق.
 )5مس ��اره اليوم ��ي م ��ن الش ��رق إل ��ى
الغرب:
ويصف ه ��ذا التعبي ��ر أن المذنب لولين
على عكس غيره من األجرام السماوية يسير
من الش ��رق إلى الغ ��رب ,وحقيقة األمر أنه
تم اكتش ��اف هذه الخاصية في المذنب ولم
يتم مالحظتها في أي جرم سماوي آخر.

وكل ه ��ذا ي ��دل عل ��ى أن م ��ا أخب ��ر ب ��ه
الرسول الكريم Nمنذ أكثر من ( )14قرنًا
من الزمان لم يأتِ إال عن وحي س ��ماوي من
اهلل عز وجل الذي يعلم ما كان وما س ��يكون
ألنه خالق كل شيء.
مالحظة :مع ما في المقال وما ينطوي
عليه من إشكاالت إال ان هيئة التحرير ارتأت
نش ��ره لمزيد من اطالع القارئ الكريم على
ما يكتب حول القضية المهدوية ,وفي ذات
الوقت ترحب هيئة التحرير بتعليقات النقاد
والكتاب على هذا المقال أو غيره.

تتمة خرافة الوقود اخلرايف

مكتبة بالبوستة في ام درمان

ومن اج ��ل فرض هيمنة تل ��ك الميثولوجيات
يقوم االجتهاد الخرافي بفرض هيمنة الظالمية
عل ��ى ارض الحاضر والمس ��تقبل والتضحية بكل
معطياتهما من اجل ممارس ��ة أحط أنواع التجارة
بعقول الناس وجيوبهم ,ويبرز هذا في المجتمع
العراقي _المحك ��وم بامتياز بالمثيولوجيا_ جلياً
بس ��بب اس ��تثمار هذا الفض ��اء الخراف ��ي وربطه
بالقداس ��ة ألج ��ل االس ��تحواذ الماك ��ر م ��ن قبل
ساكني السراديب وأصحاب المنابر ذات الخطب
البهلوانية الدجالة)) انتهى مضموناً.
نالح ��ظ جلي� �اً ان صاحب هذه االش ��راقات
إنما ج ��اء بها ليقدم وقوداً لفتن ��ة فكرية كبيرة,
إذ الحقيق ��ة تجان ��ب تماماً ما جعل ��ه هذا الكاتب
وقوداً لها.
فقضي ��ة المنق ��ذ ونهاية التاريخ ليس ��ت بأية
حال من األحوال أسطورة سجلها الذهن البشري
بعد أن افرغ ساحتها الدين بل هي أعمق قضية.
عرفت البش ��رية لها إثراء ديني� �اً ومعرفياً,
إثراء
فهذه ه ��ي أصول الدين ومنابعه ل ��م تعرف ً
لفك ��رة أو مس ��ألة كم ��ا عرفتها المهدوي ��ة وفكرة
اإلنق ��اذ ,إذ تنوع ��ت عليه ��ا األدل ��ة حت ��ى غدت

أوضح من كل دليل يقدم عليها اس ��تدالالً إلثباتها
فمت ��ى غابت ه ��ذه الفكرة ع ��ن الذهن البش ��ري
وفارقت وجدانه لتصبح ميثولوجيا؟ ومتى فارقت
الدلي ��ل حت ��ى يق ��ال عنها أنه ��ا خرافة نس ��جتها
أذهان البشر؟
ثم مت ��ى كان علم ��اء الدين يمارس ��ون أحط
أنواع التجارة لتأمين السلطة والثروة اعتماداً على
سذاجة الناس واعتالء على أكتاف الباطل؟
ومت ��ى كان المنب ��ر الذي ق ��دم أرق ��ى أنواع
المعرف ��ة اإلنس ��انية وجذر أص ��ول الواقعية بدفع
الخرافة ومحاربة األسطورة بهلوانياً دجاالً؟
ومت ��ى س ��كن العلم ��اء الس ��راديب لتقني ��ن
الس ��يناريوهات الخرافية ومنهجته ��ا؟ أليس هم
جنود الساحة قبل الجمهور والحاملين خشباتهم
على أكتافهم منذ نعومة أظفارهم؟
ان مقوم ��ات أي ��ة محكم ��ة فكري ��ة تتمثل في
عناصره ��ا الثالثة الرئيس ��ة :القاضي ,األدلة,
المته ��م ,فبدونها مجتمع ��ة ال يبت في أية قضية
وال يص ��ح أي حك ��م ,إال ان نق ��ول ان محكمتن ��ا
الفكري ��ة تحول ��ت م ��ن فض ��اء الفكر إل ��ى فضاء
الدكتاتورية.

وفي قضيتنا هذه من هو القاضي يا ترى؟ في
نظر كاتبها المبجل؟ اهو الواقع؟ ام التجربة؟ ام
اهلل؟ ام الشريعة؟ ام نفس الكاتب للمقال؟
وما ه ��ي األدلة؟ وماذا قدم ليحكم على مثل
هذه القضية بالخراف ��ة ويجعل من جهود العلماء
دون اس ��تثناء وقوداً لها بعد ان وضعهم في قفص
االتهام ووصفهم بأنهم أعوان المتهم.
أم ��ا المتهم في هذه القضية فهل تعلمون من
هو؟
ومن الذي تش ��ير إلي ��ه أصابع اته ��ام كاتبنا
_القاضي_ المبجل؟؟ إنها أوثق قضية في تاريخ
المعرف ��ة البش ��رية وأث ��رى مس ��ألة فكرية ,وهي
العقيدة المهدوية.
وبعد هذا هل يمكن االعتذار بان ما قيل عن
الميثولوجيا التي ذكرت إنما يعني الفكر البشري
للمرتك ��ز المدون في المجاميع الحافظة للمكنون
الوحيان ��ي وال يعني أس ��طورية نفس ذلك المدون
وذلك المكنون اإللهي؟ وأجيب بدون تردد (ال),
فالمتهم قد شخص والقاضي قد اصدر حكمه.
فه ��ل توج ��د محكم ��ة تميي ��ز نرف ��ع عنده ��ا
القضية؟
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وللزعي ��م الروح ��ي مكانة
ال تضاهيه ��ا مكان ��ة عند
أتباعه ،إذ هو محور
تت
م
حياته ��م وموضع
ة
أس ��رارهم ومح ��ل
ثقتهم والقاض ��ي بينهم
ف ��ي ح ��ل خالفاته ��م .يعترفون

نص ��ب أعينهم ومن أه ��م أولوياته ��م .وكان يقول
ألتباع ��ه (إن كل يهودي له القدرة وعليه الواجب،
أن يس ��اعد في مجيء المسيح المخلّص ليس غداً
أو في وق ��ت ما في المس ��تقبل ،ولكن اآلن ،وفي
ه ��ذه اللحظة ،حتى وكأن اإلنس ��ان يفت ��ح عينيه
فيرى المخلص أمامه هنا ومعنا في هذا الكنيس
لحم� �اً ودم� �اً وروحاً وجس ��ماً) .كذل ��ك أمرهم أن

الفرق ��ة) الحس ��يديم (اللوبافت ��ش) ويعتبرون ما
يؤمن ��ون ب ��ه منافي� �اً لما ه ��و منص ��وص عليه في
معتق ��دات اليهودي ��ة التي تقول ب ��أن المخلص هو
ال ��ذي يولد في آخر األيام ويعلن عن مس ��يحانيته
عندم ��ا يكون حيا .ولك ��ن اللوبافتش ي ��ردون على
ه ��ذا النقد بأدبيات وكتب نش ��روها .يؤكدون فيها
على صحة معتقدهم ومسيحانية زعيمهم وظهوره

ه ��ؤالء( :إن الحاخام ال ��ذي أحبّ أتباع ��ه كما لو
كانوا أوالده ،ال يمكن أن يتركهم بال قيادة .وألنه
فعل ذلك فالب ��د أنه كان يعلم بأنه س ��يظهر مرة
أخرى ويم�ل�أ الف ��راغ) .ولكي يؤك ��دوا اعتقادهم
هذا ،عق ��دوا مؤتمراً ف ��ي لندن ف ��ي نهاية العام
 2000حول موضوع مس ��يحانية زعيمهم وأسموه
المؤتم ��ر األول ،وقد حضره ع ��دد كبير من أتباع

ومصداقيتها .وأهم هذه الخطوات هي بناء قصر
لس ��كنى مس ��يحهم .وقد طلبوا من معماري شهير
تصميم قصر ضخم يسكنه زعيمهم عندما يُبعث
من قبره معلناً مسيحانيته كما يعتقدون .واختاروا
أن يكون موقع قصره في مستوطنتهم المذكورة،
وق ��د وافق مجل ��س بلديتها على المش ��روع .ووضع
المعم ��اري نموذج� �اً للقصر ،الذي س ��يقام على

يتحدثون عن القصر يطلقون عليه (قصر المسيح
المل ��ك) .وأخ ��ذوا ينش ��رون صورت ��ه ويقوم ��ون
بالدعاية له والكتابة عن ضخامته وجماله ،ومنذ
فترة يجمعون األم ��وال لبنائه .وعندم ��ا يُنتقدون
على م ��ا يقومون به يقولون ب ��أن زعيمهم الروحي
ه ��و الذي طلب منهم أن يفعلوا كل ش ��يء من أجل
المسيح المخلّص وقدومه وانه أشار ببناء القصر.

فرقة يهودية

(إن كل يهودي له القدرة وعليه الواجب ،أن يساعد يف مجيء املسيح املخلّص ليس غداً أو يف وقت ما يف املستقبل ،ولكن اآلن ،ويف
هذه اللحظة ،حتى وكأن اإلنسان يفتح عينيه فريى املخلص أمامه هنا ومعنا يف هذا الكنيس لحماً ودماً وروحاً وجسماً).

عنده بذنوبهم ويلجأون إليه في
حل مشاكلهم.
والحس ��يديم الي ��وم
مجموع ��ات كثي ��رة ومتع ��ددة
ل ��كل واح ��دة منه ��ا زعيمه ��ا
ومرش ��دها الخاص .ومن أكبر
ه ��ذه المجموع ��ات مجموع ��ة
(اللوبافت ��ش) الت ��ي يق ��در عدد
أعضائه ��ا بمائتي ألف ش ��خص
والتي أصبح مقرها الرئيس في
نيوي ��ورك بعد الح ��رب العالمية
الثانية .وهذه المجموعة تقدس
زعيمه ��ا الروح ��ي أكث ��ر م ��ن
بقية المجموعات األخ ��رى ،وكان آخر زعيم لها
(مناحم مندل شنيرس ��ون) ق ��د توفي عام .1994
ولش ��دة تقديس أتباعه له فإنه ��م يحفظون أقواله
وخطبه عن ظه ��ر قلب ويقلدون أفعاله ،ويطلبون
بركته (وكان يعطيه ��م دوالراً رمزاً لهذه البركة).
وكان ��وا يحضّ ��رون أنفس ��هم لي ��وم أو يومي ��ن قبل
لقائ ��ه والمث ��ول أمامه ويوص ��ون أوالدهم بطاعته
واإلخالص له.
المسيح المخلّص:
وم ��ن جمل ��ة ما تميز ب ��ه زعيمهم ف ��ي حياته
تأكيده على قرب ظهور المسيح المخلّص وحديثه
عن ��ه وذكره له .وق ��د طلب من أتباع ��ه أن يجعلوا
التفكير بالمس ��يح المخلّص وانتظاره والتطلع إليه

ينادوا بعبارة (نريد المس ��يح اآلن) وهم يضيفون
الكلم ��ة العبري ��ة (مم ��ش) الت ��ي تعن ��ي حقيقة،
ولكنه ��ا أيض� �اً تحتوي عل ��ى الح ��روف األولى من
اسم مرش ��دهم ،وكان هؤالء يصرخون بها كلما
اجتمع ��وا تعبيراً ع ��ن توقعهم لظهور المس ��يحQ
وتطلعه ��م إليه ورغبته ��م في رؤيت ��ه ،كما أخذوا
يضع ��ون ف ��ي األماكن العام ��ة في كثي ��ر من مدن
العال ��م التي يعيش ��ون فيها الفتات مكت ��وب عليها
(المس ��يح قادم) .وأثناء حياة مرش ��دهم الروحي
كان هؤالء يفس ��رون بعض اإلشارات والرموز في
كالمه على انه هو المس ��يح ال ��ذي وُعد به اليهود.
وب ��دؤوا يتناقلون هذا المعتقد س ��راً في ما بينهم
كما أخذوا ينش ��رون صور زعيمهم ويكتبون تحتها
ما يش ��ير إلى أنه هو المس ��يح ،وعل ��ى الرغم من
أن زعيمه ��م كان يع ��رف ذلك إال أنه ل ��م يمنعهم
وكان يغض الطرف عن فعله ��م .وبعد وفاته حلّت
اللغة الصريحة محل لغة اإلش ��ارة وأخذوا يعلنون
أن زعيمه ��م الروحي هو المس ��يح المخلّص الذي
وُع ��دت به اليهودية والذي س ��يظهر م ��ن قبره في
يوم من األيام ليحقق العدل والس�ل�ام في العالم.
وتأكيداً لذلك ،فإنهم لم ينتخبوا ش ��خصاً يخلفه
كم ��ا هي ع ��ادة الحس ��يديم عن ��د موت المرش ��د
الروحي ،وهم في الوقت الحاضر ال زعيم روحياً
لهم أمالً في ظهور زعيمهم الميت.
في انتظار المعجزة:
وينتقد بع ��ض اليهود (وبعضه ��م من أعضاء

م ��ن قبره في يوم ما .ويقول ��ون ان بعث الموتى هو
أحد المبادئ الرئيس ��ية ف ��ي اليهودية ومن أصول
الدين فيها ،فلماذا ال يجوز بعث المس ��يح .ويقول
بعضهم ان الزعيم الروحي شنيرسون قد توفرت
في ��ه كل صفات المس ��يح المخل ��ص (وعندما كان
مريض� �اً كن ��ا نتوقع معجزة ولك ��ن ذلك لم يحدث
واآلن نح ��ن ننتظ ��ر المعج ��زة) ،وه ��م منذ فترة
يقوم ��ون بحمالت بي ��ن اليهود يؤك ��دون فيها على
أن زعيمهم هو المس ��يح المخلّ ��ص الموعود الذي
سيظهر ويخلّص العالم من شروره .وهم يلصقون
صوره في األماكن العامة في إس ��رائيل وغيرها،
ويضعون تحتها كلمة (المسيح) .وفي مستوطنتهم
(كف ��ار خب ��د) الت ��ي أقاموه ��ا ف ��ي إس ��رائيل في
السبعينات بأمر زعيمهم الروحي ،يلصقون على
الشبابيك صورته مكتوب تحتها (عاش الملك)،
كما يوزعون بعض أقواله ويكتبون تحتها (المسيح
المل ��ك) .وفي مدارس ��هم ،وه ��ي كثي ��رة ،يبدأ
التالمي ��ذ يومه ��م بجملة (ع ��اش زعيمن ��ا الملك
المس ��يح) ،كما ان األوالد في المستوطنة عندما
ي ��ردون عل ��ى (التلف ��ون) يب ��دأون رده ��م بعب ��ارة
(عاش الملك المس ��يح) ،وفي أحد مواقعهم على
االنترنيت وهو خاص بمسيحهم يقولون إن الموقع
صُم ��م بأمر المس ��يح الملك وهم يذك ��رون عبارة
(طال عم ��ره إلى األبد) بعد اس ��مه .ويطلبون من
أتباع الفرقة أن يكتبوا رس ��الة لطل ��ب البركة من
مس ��يحهم وأن يدعو اهلل أن يعجل ظهوره ،ويقول

ب -حرك��ة
جن��د ال�سم��اء:

الذهاب إلى كربالء س ��يراً على األقدام في غير أوقات
الزيارة ابت ��داء من مدين ��ة (الهندي ��ة) ،عندها يقوم
(المولى -المسؤول الحزبي )-بسرد العقائد واألفكار
له ��ذه الحركة بدون أن يذكر له هيكليتها وال الش ��خص
المس ��ؤول عنه ��ا ،ويش ��ترطون عليه المبي ��ت في بيت
(الس ��يد) الواقع على الطريق بي ��ن كربالء والهندية،
ويطلب ��ون منه قب ��ول م ��ا س ��مع ورأى ،وعندها يصبح
احد أفراد ه ��ذه الحركة ،أخيراً يخصص ��ون له ذكراً
خاص� �اً ف ��ي وق ��ت معين ,وع ��دد من األذكار وس ��جود
وتفكير خاص ،ويوصونه بعدم البوح بهذا اللقاء ألحد
وال األخبار بما ش ��اهد وس ��مع ,وكتمان هذا األمر كي
ال يؤخ ��ر الظهور المقدس لإلمام المهدي ،Qوبذلك
يغلقون عليه كل منافذ العلم والمعرفة.

على ذلك بحديث النب ��ي( Nالعلم نور يقذفه اهلل في
قل ��ب من يش ��اء) ،وه ��ذا بالطبع يتوافق م ��ع منهجهم
المعرف ��ي الصوفي الذي يؤكد على (الحدس والكش ��ف
والشهود) وليس على العلم والثقافة والدليل والعقل.
 -2ت�سقي��ط المرجعي��ات الديني��ة،

تت

�آلي��ات عمله��م
التنظيمي
�أ� -شروط و�صفات
مريديهم:

 -1أن يكون المريد ضعيف
االرتباط بالعلماء ليسهل الحط
من مقامهم عن ��ده ،لذلك فقد
رك ��زوا عل ��ى المنتمي ��ن لبعض
الفئ ��ات م ��ن ضعيف ��ي االرتباط

ومن ناحية �أخ��رى يو�صون االتباع الجدد
ب��ان يقوموا ب�أكل الخب��ز الياب�س ،وعدم �أكل
اللح��وم ،والزهد في الدني��ا ،والتقرب �إلى
اهلل وح��ده (لك�س��ب قلوبه��م) و�إيهامه��م
بتقوى وورع وزهد قادته��م ليتحولوا �إلى
اتباع مطيعين �إطاعة عمياء.

للتخل���ص من م�شكلة العلم��اء الذين يردون
عليه��م (بالحج��ة والدليل) واالدعاء ب ��أن العلم
علمان -إحاطة وأخبار ،وان اإلخبار هو حصة الفقهاء
بينما علمهم هو علم إحاطة الن المعصوم بينهم.
 -3تدريب المنتمين لهم على الطاعة المطلقة.
 -4الدعوة إلسقاط التكاليف وإكثار الفساد.
وهنا فأنهم يمارس ��ون عملية هدم وبناء في وقت
واحد ,هدم للبنى القديم ��ة وبناء للبنى الجديدة (أي
التي يريدونها).

ب -طريقة الك�سب عندهم:

يق ��وم الداع ��ي ،وه ��و حلق ��ة الوصل بي ��ن الباب
والمري ��د باختي ��ار المريد الجديد ضم ��ن المواصفات
أنفة الذكر ،ويلقنه بع ��ض العقائد واألفكار (الخاصة
بالحرك ��ة) مبتدئ� �اً بقوله :إنني لم أفاتح ��ك من تلقاء
نفس ��ي بل إني مرس ��ل من اإلمام المهدي_ Qدون أن
يوضح له كيفية اإلرس ��ال وآليته_ وكذل ��ك يوهمه بأنه
ش ��خص مهم وفرد مهيأ ليكون م ��ن أصحاب اإلمام،
ثم يش ��وقه ويعطي ��ه مقاماً أعلى م ��ن مقامه وفي نفس
الوقت يحط من باق ��ي الناس في نظره وينعتهم بأنهم
ال يعلمون .وبعد التش ��ويق والترغيب يعده بإيصاله إلى
الب ��اب (باب اإلم ��ام) وهو من خواص الس ��يد اليماني
ومن المقربين عنده ،ولكن ينبهه بأنه في حالة اختبار
ف�ل�ا يجوز له في ه ��ذه المرحلة أن يناق ��ش أو يعترض
أو يس ��تفهم عن ش ��يء  ،بل عليه االس ��تماع واإلنصات
وإظه ��ار األدب واالحترام فقط ،وفعال يتم اللقاء بين
المجموعة التي تتكون من (الباب+الداعي (المولى)+
المريد الجدي ��د (الموالي) ويؤطر ه ��ذا اللقاء بطقس
دين ��ي خاص به ��م يميزهم عن باقي الن ��اس ،اال وهو

ج� -أ�ساليبهم في ك�سب النا�س:

إن طريقة كس ��ب الناس له ��ذه الحركة تكون على
ثالث مراحل هي:
 -1اإليه ��ام -:فأنه ��م يوهم ��ون مريديه ��م بأنهم
ضالون ومنحرفون ع ��ن طريق الحق وأنهم بحاجة إلى
من يهديهم.
 -2االستدراج -:ثم يستدرجونهم بفك االرتباط
بالعلماء ،وعدم االعتقاد بهم والحط من شأنهم.
 -3التلقي ��ن -:وه ��و ث�ل�اث مراح ��ل أيض� �اً
(تسبيحات ,محاضرات ثم زيارة)
أ -ف ��ي الب ��دء يلقنونه ��م مجموع ��ة م ��ن االوراد
واألذكار والتس ��بيحات ،ثم يوجهونهم للتفكر في خلق
السماوات واألرض ،وهذه تستمر عدة أسابيع.
ب -ث ��م يدخلوه ��م ف ��ي دورات ثقافي ��ة عقائدية
مكثفة وحسب مستوياتهم.
ج� �ـ  -وأخيراً تب ��دأ مرحلة (الزيارة) مش ��ياً على
األق ��دام إل ��ى اإلم ��ام الحس ��ين ،Qحي ��ث يقض ��ون
الطري ��ق بالتس ��بيح والتلقي ��ن العقائ ��دي ... ،وط ��رق
التلقي ��ن والمش ��ي عندهم ،تبدأ اما م ��ن طويريج إلى
كرب�ل�اء أو من خ ��ان النصف إلى كرب�ل�اء أو من مقام
زيد بن عل ��ي Qإلى النجف االش ��رف ،وهناك طرق
اخرى غير معروفة.
ان م ��ن يجت ��از ه ��ذه المراح ��ل س ��يكون مؤه�ل�اً
الن يدع ��و اآلخري ��ن للعقي ��دة الجديدة او ما يس ��مونه
(التوس ��ع) اي الكس ��ب ،فإذا نجح في كسب مجموعة
م ��ن األش ��خاص وأحس ��ن تهيأته ��م وإعداده ��م فان ��ه
سيصبح (مولى) أي مس ��ؤول خلية بالمصطلح الحزبي
المتعارف.

د� -أ�ساليبهم في غ�سل الدماغ:
 -1الدع��وة لترك طلب العل��م لأنه غير
ناف��ع في زم��ن المع�ص��وم وه��و �أ�سلوب
لإغالق ذهن المتلقي عن الم�صادر المعرفية
الأخرى ،والتي قد تف�ضح �أكاذيبهم ،ويستدلون

علل الغيبة وفل�سفتها

هـ -تنظيماتهم:

 -1تنظيماته ��م عنقودي ��ة وعلى درج ��ة عالية من
الدقة.
 -2الدع ��وة عندهم ه ��ذه األيام س ��رية بانتظار
تكامل إعدادهم.
 -3أفكاره ��م تقت ��رب بكثي ��ر م ��ن أف ��كار (جن ��د

(ضعف االرتباط بالعلماء -الجهل -الفقر -اإلحساس
باملظلومية -االستعداد للتمرد -البحث عن منقذ)

بالعلماء.
 -2أن يكون قليل الثقافة الدينية (أو قليل الثقافة
بصورة عامة او جاهالً بالعلوم الدينية خاصة) ليصبح
وعاء يتلقى فقط.
ً
 -3أن يكون ش ��ديد العاطفة آلل البيت Kليكون
شديد الوالء لحركتهم.
 -4أن يك ��ون مم ��ن يعاني من عق ��دة االضطهاد
والظلم ،وكذلك الفقر ،ليكون مهيئاً للتمرد.
 -5أن يك ��ون ممن يؤمن ويعتقد باألحالم والرؤيا
والج ��ن والس ��حر والغيبي ��ات الن لديهم وس ��ائل إقناع
تعتمد هذا النوع.
وباختصار ف ��أن خطابهم موج ��ه بالدرجة األولى
لفئة الشباب الذين تجتمع فيهم الصفات التالية:
(ضع ��ف االرتب ��اط بالعلم ��اء -الجه ��ل -الفقر-
اإلحس ��اس بالمظلومية -االس ��تعداد للتمرد -البحث
عن منقذ).

ث ��م كان له من بعده أوصياء حججاً هلل عز
وجل كذلك مس ��تعلنين و مستخفين ،إلى وقت
ظهور نبيّنا.N
و بعد ظهور نبين ��ا Nكان مما قيل له على
سنن من تقدمه من الرسل.K
أن يقيم لنفس ��ه أوصياء كإِقامة من تقدمه
ألوصيائهم.
فأقام رسول اهلل Nأوصياء كذلك.
و من المعروف المتسالم عليه بين الخاص
و الع ��ام من أهل هذه الملة :أن اإلمام الحس ��ن
بن على العس ��كري Qوالد إمام زماننا Qكان
ق ��د و ّكل ب ��ه طاغي ��ة زمان ��ه حتى وفات ��ه ،فلما
توفى و ّكل بحاش ��يته و أهله ،و حُبس ��ت جواريه
و طُلب مولوده هذا أش� �دّ الطلب ..فجرت السنة
ف ��ي غيبته بما جرى من س ��نن غيبته من ذكرنا
من الحجج المتقدمين ،و ثبت من الحكمة فى
غيبته ما ثبت من الحكمة في غيبتهم).
فالشيخ الصدوق هنا يقرّر :ان الحكمة في
غيبة الحجة اليوم هو عين ما سبق من الحكمة
في استتار حجج اهلل المتقدمين من المرسلين
و األنبي ��اء Kواألوصي ��اء Kم ��ن خوفه ��م
على أنفس ��هم من حيف الفراعن ��ة و الطواغيت
وبطشهم بهم و قتلهم قبل أداء أدوارهم.
ولتصدي ��ق ه ��ذه الحكمة الس ��ابقة والثابتة
والعامّة لم يستشهد الصدوق بنصّ من أخبارهم
 Qس ��وى ما مرّ ذكره عن الصادق Qفي( :أن
هلل رسالً مستعلنين و رسالً مستخفين).
 2ـ الصدوق و حكمة التمحيص:

روى ش ��يخنا Hالخبر ع ��ن اإلمام الصادق
 Qأيضاً ف ��ي التمحيص حيث قال( :كيف انتم
إذا بقيتم بال إمام هدى ،...فعند ذلك تميزون
وتمحصّون و تُغربلون).
وخب ��راً آخر ع ��ن الصادق Qأيض� �اً قال:
(تمت� �دّ أي ��ام غيب ��ة القائ ��م ليص� �رّح الحق عن
محضه ،و يصفو اإليمان من الكدر.
وق ��د عقد باباً بعنوان :ب ��اب علة الغيبة ،و
ذكر فيه أخباراً ،سادسها:
عن الصادق Qأيضاً قال( :اِن للقائم منا
غيب ��ة يطول أمدها .فقلت له :يا بن رس ��ول اهلل
و لِمَ ذل ��ك؟ قال :ألن اهلل أبى إال أن تجرى فيه
سنن األنبياء في غيباتهم).
و ختم الباب بما س ��مع عن اإلمام الصادق
 Qأيض� �اً حيث يق ��ول( :اِن لصاحب هذا األمر
غيب ��ة الب� �دّ منه ��ا ،يرت ��اب فيه ��ا كل مبطل،
فقل ��ت :جعلتُ ف ��داك ..فم ��ا وج ��ه الحكمة في
غيبت ��ه؟ قال :وج ��ه الحكمة ف ��ي غيبته هو وجه
الحكم ��ة في غيب ��ات من تقدّمه م ��ن حجج اهلل
تعالى ذكره).
و ه ��و لم ��ا يق� �رّر ه ��ذه الحكمة الس ��ابقة و
الثابتة و العامّ ��ة ال يعنى ذلك أنه يحصر حكمة
الغيبة فيها وال يص� �دّق غيرها ،وإنما يعنى أنه
قدّمه ��ا هنا على ما س ��واها م ��ن الحِكم،وهذه
الحكمة ال تختلف مع حكمة الخوف على النفس
دون أداء الدور بل هي هي بالذات تماماً.
 3ـ الص ��دوق و علّ ��ة أن ال تك ��ون علي ��هQ
بيعة:
ق� �دّم الش ��يخ الص ��دوق قبل األخب ��ار بهذه

الحكم ��ة أخب ��اراً ,يتّح ��د األول منه ��ا و األخير
وهي عن اإلمام الصادق Qقال( :صاحب هذا
األمر يغي ��ب عن هذا الخلق لئال يكون ألحد في
عنقه بيعةً إذا خرج).
والثان ��ي و الثال ��ث عن اإلم ��ام الصادقQ
أيض� �اً قال( :يقوم القائم أو يبعث القائم و ليس
ف ��ي عنقه بيعة ألح ��د ،أو :ليس ألحد في عنقه
بيعة).
وثم خبر عن اإلمام الرضا Qقال( :كأنّي
بالش ��يعة عند فقدهم الثال ��ث من ولدى كالنعَم
يطلب ��ون الراع ��ى ف�ل�ا يجدونه ،ف ��ان إمامهم
يغي ��ب عنه ��م .قال :فقلت له ،و لِ� �مَ ذاك يا بن
رسول اهلل؟ قال :لئال يكون ألحد في عنقه بيعة
إذا قام بالسيف).
 4ـ الحكمة التفصيلية مكتومة:
وآخر خب ��ر يختم به الش ��يخ الصدوق باب
علة الغيب ��ة; هو ما تفضل ب ��ه الصادق Qلعبد
اهلل بن الفضل الهاش ��مي ،فأش ��ار فيه إلى ان
هاتين الحكمتين المذكورتي ��ن إنما هي الحكم
اإلجمالية.
وان وج ��ه الحكم ��ة في ذلك ال ينكش ��ف إال
بع ��د ظهوره ،Qكما لم ينكش ��ف وجه الحكمة
فيم ��ا آتاه اهلل الخضر من خرق الس ��فينة وقتل
الغ�ل�ام وإقام ��ة الج ��دار لموس ��ى Qإلى وقت
افتراقهم ��ا ...و مت ��ى علمنا أنه ع ��ز وّجل حكيم
صدّقن ��ا ب ��أ ّن أفعاله كله ��ا عن حكم ��ة و اِن كان
وجهها غير منكش ��ف( .يا ابن الفضل ،اِ ّن هذا
أمر من أمر اهلل و ستر من ستر اهلل و غيب من
غيب اهلل).

تتمة

السماء).
 -4س ��ياقات العم ��ل التنظيم ��ي لديه ��م دقيق ��ة
وشديدة السرية.
 -5تعتب ��ر قضي ��ة الطاع ��ة المطلق ��ة والتس ��ليم
الكامل (روح ه ��ذه الحركة) ,فأنها تري ��د إتباعاً (من
غير عقل أو نظر أو سمع أو لسان) كي ينفذوا ما تريده
من ��ه وأن كان هذا ضد العقل والعاطفة والدين والوطن
واألسرة ،حيث يتحولون إلى ما يشبه (اآلالت) الصماء
البكم ��اء ,أو اإلنس ��ان المس ��ير الفاقد لكل إحس ��اس
وشعور كي يتم تفجيره في المكان والزمان المحدد.
 -6وم ��ن اجل قياس درجة الطاع ��ة والوالء التي
وصله ��ا أتباعه ��م ،فإنهم يقوم ��ون بين فت ��رة وأخرى
بإج ��راء امتحان ��ات ميداني ��ة له ��م ،فم ��رة ابلغوه ��م
بض ��رورة ان يتبرع ��وا بكل م ��ا يملكون ،وفع�ل�ا فعلها
الكثي ��رون منه ��م ،وفي الي ��وم التال ��ي أعادوها لهم،
وم ��رة أمروهم بعدم الصيام ف ��ي رمضان ،وفعلوها،
وم ��رة أمروه ��م بتطليق نس ��ائهم وقد فعله ��ا الكثيرون
منهم ،وهكذا.

وما يلفت النظر أنه قد سبق
لهذا المفت ��ي الكبير تحريم
االس ��تعانة بالخب ��راء
تت
م
الروس ضد اليهود
ة
الصهاين ��ة عندم ��ا
فع ��ل ذل ��ك جم ��ال عبد
الناص ��ر ,و�أفت��ى بعد ذلك

الوهابية ومعوقات التمهيد

حركة (املمهدون) املولوية

تحـــــــــــت املجهر

م
حي ��ث انظ ��م
ة
الكثي ��رون من
بقاياه ��م إليه ��ا،
ومن أهمه ��م المدع ��و (أبو
علي المخت ��ار) القيادي في
حرك ��ة (جن ��د الس ��ماء)،
وال ��ذي نج ��ى م ��ن الم ��وت
واالعتق ��ال ف ��ي معرك ��ة
الزركة.

ه ��ذه الفرقة وبعض الحاخامي ��ن من الفرقة ومن
غيرها .وقال أحد المنظمي ��ن لهذا المؤتمر( :إن
اله ��دف منه ه ��و التأكيد عل ��ى إيمانن ��ا ومعتقدنا
بزعيمن ��ا الروح ��ي نبي هذا الجي ��ل .ونحن نعتقد
اعتقاداً عميقاً بأنه م ��ا زال حياً ويعيش بيننا ولن
يخيب أملنا فيه).
ول ��م يكت ��ف ه ��ؤالء بنش ��ر األدبي ��ات وعق ��د
المؤتم ��رات عن ظهور مس ��يحهم ،وإنم ��ا أخذوا
يقوم ��ون بخطوات عملي ��ة لتأكيد واقعي ��ة الفكرة

مس ��احة عش ��رة آالف متر مربع ،وه ��و كما يبدو
من صورته س ��يكون قصراً ضخماً بكل المقاييس.
وكتبوا في وصف القصر أنه سيحتوي على قاعات
عدة وغ ��رف كثيرة وحمام ��ات وحدائ ��ق ونوافير
م ��اء ،وس ��تغطى أرض ��ه بأفضل أن ��واع المرمر،
كم ��ا س ��تكون أبوابه من الذهب .وسيقس ��م داخله
إلى قس ��مين ،أحدهما للمس ��يح الموعود نفسه،
واآلخ ��ر لزوجت ��ه (!) كم ��ا س ��يعلو القص ��ر ت ��اج
ضخم مصنوع م ��ن الذهب الخالص .وهم عندما

وهم يردون عل ��ى منتقديهم بالقول( :إن كل ملك
له قص ��ر وبخاصة ملك الملوك ،ثم كيف ال نبني
له سكناً وعندما يظهر هل يذهب إلى الفندق؟)
واللوبافتش في عملهم هذا ال يختلفون كثيراً
عما قام به أتباع فرقة (ش ��هود يهوه) المس ��يحية
الذين بنو بيتاً ضخماً في إحدى الواليات األميركية
وسجلوه باس ��م األنبياء إبراهيم وإس ��حاق وداود
ليكون سكناً لهم عندما يظهرون بصحبة المسيح
عيسى.Q

بج��واز دخ��ول الن�ص��ارى
واليهود لأر���ض الحرمين
ال�شريفي��ن ودع��ا له��م
�أعوانه على منابر الحرمين
ال�شريفي��ن ,وقنت��وا
ف��ي كل �ص�لاة ليتر�ض��وا
عليه��م ,و�سموهم (جند
اهلل) ,وم��ا ذل��ك �إال كقت��ل
الأطفال والن�ساء وال�شيوخ
العراقيي��ن حت��ى ف��ي
المالجيء ,بل وكل عراقي
و�إن كان ف��ي ال�صالة ,وقد

ح ��اول بعض الن ��اس الدفاع عن
الشيخ ابن باز بكبر السن وعدم
فهم الموضوع وأنه خدع من قبل
الصحفيي ��ن مما ح ��دا بالدكتور
يوس ��ف القرضاوي إلى أن ينشر
ذلك في إحدى المجالت ..ولكن
الش ��يخ ابن باز رد عليه بأن ذلك
خرج عن وعي وفهم للواقع وبكل
حرية!!.
الهيكلية التنظيمية
ثانياً :فتوى محدثهم المتناقض الشيخ ناصر
سلم التدرج التنظيمي للقواعد:
الدين األلباني التي دعا فيها أهل فلسطين للخروج
سلم التدرج التنظيمي للكوادر (الموالي)
منها وتركها لليهود لقمة سائغة ,وقد تناقلت هذه
ت/عنصر جديد.
الفت ��وى وس ��ائل اإلع�ل�ام المختلفة ,وقد نش ��رت
ق /4مولى مسؤول خلية ( )30-20فرد
مجل ��ة المجتم ��ع الكويتي ��ة تحلي�ل�ا له ��ذه الفت ��وى
ج لم /2جاهز لم يزر
الخبيثة وردود علماء األمة عليها ,ورد عليه الشيخ
خاليا
ق/3مولى مسؤول
علي الفقير األردني رداً قوياً في شريط مسجل.
ج لم /1جاهز زائر
وهك ��ذا يتبين لكل مبص ��ر الدور ال ��ذي يلعبه
ق /2مولى مسؤول التنظيم العام /وصي اإلمام
هؤالء الذين يلبس ��ون مس ��وح الرهب ��ان في خدمة
ج ز /مهيأ لتلقي التبليغ
مصال ��ح النص ��ارى واليهود م ��ن وراء الس ��تار ليل
ق /1اإلمام الحجة وهو المولى رقم()1
المس ��ؤول يس ��مى (مولى) وجمعها (أولياء) ،اما نهار.
تحريم الدعاء على اليهود والن�صارى
العضو في التنظيم فيسمى (موالي) والجمع (موالون)
في رحلة مباركة لحج بيت اهلل الحرام ,وبعد
نزولن ��ا في مط ��ار المدين ��ة المن ��ورة ,أذهلتنا يد
المفتشين تبعثر ما في حقائبنا ,والتاعت أفئدتنا
لظننا بأن إخواننا يظنون أننا من مهربي الحشيش

واألفيون ,ولكننا سرعان ما رأينا أيديهم تختطف
كتاب� �اً كنا نحمله وقد أخبرونا ب ��أن الكتاب ممنوع!
وألن اللح ��ى تعم ��ر وجوههم فقد ظنن ��ا أن وراءها
عقوالً مستنيرة ,فأخبرناهم بالتي هي أحسن بأن
الكتاب كت ��اب فقه مقارن ,يق ��دم آراء كل مذهب
من المذاهب اإلس�ل�امية في كثير من أبواب الفقه
اإلس�ل�امي ,وحاولنا أن نفتح لهم الكتاب ,فقالوا
إن الكت ��اب س ��يحرق! هك ��ذا ,فاس ��ترجعنا وقلنا
لهم لعلك ��م أخطأتم الكتاب المقص ��ود فقالوا هذا
أحد خمس ��ة كتب به ��ذا العنوان وكله ��ا في القائمة
الس ��وداء! ونح ��ن ال نعل ��م ص ��دق ه ��ذا الزعم من
كذب ��ه ,ولكن ي ��ا س ��بحان اهلل حتى جه ��ود علماء
المس ��لمين أصبحت لدى ه ��ؤالء تش ��ملها القائمة
الس ��وداء ,وتيقنا أن اللحى واألش ��كال لدى هؤالء
ال تعن ��ي ش ��يئا ,فالعق ��ول محارب ��ة في الش ��ريعة
الوهابي ��ة ,ألنها في نظرهم س ��بيل الضالل ,وما
على اإلنس ��ان في نظره ��م إال إتباع ابن تيمية وابن
القيم وس ��يقاد إل ��ى بر األمان! ف�ل�ا تنتظر تفكيراً
منطقياً لدى هؤالء.
وق ��د ح ��ارب الوهابية م ��ن قبل دخ ��ول كتاب
العالم ��ة الس ��المي (ب ��ذل المجه ��ود ف ��ي مخالفة
النصارى واليهود) ,واستغرب ساعتها الكثير من
الن ��اس هذا التصرف ,فالكتاب يق ��رأ من عنوانه
كما يق ��ال ,وس ��بيله مخالفة لليه ��ود والنصارى,
فلم ��اذا يمنع من الدخول ويح ��رق بينما يباع كتاب
اإلمتاع والمؤانس ��ة (وه ��و كتاب متهت ��ك فيه إمتاع
بم ��ا ح ��رم اهلل من ل ��واط وزنا وعه ��ر) ألبي حيان
التوحيدي (أمام المسجد الحرام في حينها)؟!.
لقد قلن ��ا إن الوهابية في أح ��د مقوماتها هي
صناع ��ة إنجليزي ��ة ,هدفها تخريب اإلس�ل�ام من
الداخل ,ومواالة اليه ��ود والنصارى ,ولقد أثبتنا
الكثير من ذلك في مقاالت س ��ابقة عندما تحدثنا
عن نشأة هذه الفرقة ,وتشريكها لمن لم يستسلم
لمنهجها التكفيري لألمة ,واستحالل دمه وماله,
وأثبتن ��ا كيف أنهم عاثوا في األرض فس ��اداً فقتلوا
األبري ��اء من غير جريرة ,وكيف أحيوا كل األفكار
الهدام ��ة كعقي ��دة فناء الن ��ار وخروج المش ��ركين
منها ,وكذلك كيف ش ��ارك النصارى في قيادتهم
عمليا ,وضربنا أمثلة على ذلك.
واليوم س ��نذكر ما هو أدهى وه ��و محاوالتهم
اليائس ��ة في منع الدعاء على اليه ��ود والنصارى,
وإلج ��ام الخطب ��اء عن فع ��ل ذل ��ك ,فقد �صدر

تعمي��م عل��ى الخطباء والوع��اظ كافة
بتاري��خ  1409/5/13هـ من وزارة الحج

والأوق��اف تحت رق��م  3719وهذا ن�ص
من��ه ..( :لوح��ظ �أن بع���ض الخطب��اء
ي�ضمن��ون خطبه��م الدع��اء واله�لاك
وما �شابه ذلك عل��ى اليهود والن�صارى
وطوائ��ف ديني��ة �أخ��رى ,م��ع ت�سمية
الدول ب�أ�سمائها ,ولي�س هذا مما �أر�شدنا
�إليه القر�آن الكريم!).

هذه ه ��ي العقيدة التي ينادي به ��ا الوهابية,
عقيدة المحب ��ة ألعداء اهلل والدف ��اع عنهم ,وفي
المقاب ��ل تقتي ��ل المس ��لمين والح ��ض على س ��فك
دمائه ��م حت ��ى في بي ��ت اهلل الح ��رام ,كم ��ا فعل
خطب ��اء الوهابي ��ة المخلصون س ��اعة هج ��وم دول
النص ��ارى عل ��ى أه ��ل الع ��راق ,فص ��دع الخطباء
بالدع ��اء لنص ��ر من أس ��موهم جن ��د اهلل ,وليس
ذلك بالجديد عليهم فقد أرس ��ل أمير الوهابية في
نجد ببرقية إلى المندوب البريطاني السير برسي
كوكس بمناسبة احتالل اإلنكليز للبصرة وانتزاعها
من أيدي المسلمين قال فيها:
(س ��يدي برس ��ي كوك ��س من ��دوب بريطاني ��ا
العظمى دام عزه ��ا ,دخول جيوش ��كم اإلنكليزية
العظيمة للعراق نصر مبين للمسلمين ,وعز مكين
لنا ,عبوديتنا وخدمتنا لبريطانيا العظمى ووالؤنا
لكم إلى األبد).
ه ��ذه هي الحقيق ��ة المرة يا أبناء المس ��لمين
الذين غ ��ررت به ��م الدع ��وة الوهابي ��ة ,وضربت
عليه ��م حجاب� �اً مظلماً م ��ن التعتيم ,ك ��ي ال يطلع
أحدهم على شيء من كتب المسلمين التي تخالف
النه ��ج الوهاب ��ي ,وإذا وج ��دوا أن ال محي ��ص من
دخ ��ول كتاب من أمه ��ات كتب المس ��لمين ,فإنهم
يعمدون إلى إعادة طباعته فيحذفون ويحرفون بما
يناسب أهواءهم.
نعم لقد حاول البع ��ض مخالفة ذلك التعميم
القاض ��ي بعدم ش ��تم النصارى واليه ��ود ودولهم,
ولكنه ��م تعرض ��وا ل�ل�أذى والتعذي ��ب ,ب ��ل ولق ��د
تع ��رض لألذى حت ��ى من س ��ب الش ��يوعية ,فلقد
تعرض صاحب كتاب (الس ��يوف الباترة على إلحاد
الش ��يوعية الكاف ��رة) ل�ل�أذى وطرد م ��ن المدينة
المن ��ورة إلى ب�ل�اده اليمن ,ال لش ��يء إال ألنه كتب
هذا الكتاب مع أنه م ��ن المخلصين للفكر الوهابي
التيمي ,وكتابه م ��ا يزال مصادرا ,وال يتردد أهل
الفتوى م ��ن أئمة ه ��ذه النحلة الحش ��وية كابن باز
وأتباعه من رمي كل مخالف له بالبدعة والفس ��وق
من الدين.
فهل م ��ا يزال بعضنا يس ��تغرب لم ��اذا يحرق
الوهابية كتب المسلمين؟!

م�سجات مهدوية
كم م��رةٍ أرجو مرورك ف��ي الكرى

شعر( :أبو أسعد)

األدب المهدوي

ق�صة ق�صرية ـ اخليال الق�ص�صي

�شم�س خلف ال�سحاب

طيفا ًيكحّل مقلتــي بما تــــــــرى
ان لم أكن أهــال لحـــب (محمدٍ)
فزر الفـؤاد فقـد بحبـــك أبحــــرا

س��ألت البح��ر أن يبع��ث

س�لامي لل��ذي اه��واه
لعند ابن الحس��ن ش��وقي
أري��د أتب��رك ابمل��كَ اه

أبو ذيات مهدوية

موسى الصيادي

س����يف الفح����ل ب����س الدي����ن ن����ارَه
ب����دَه واش����عَل َ
���ب اع����داه ن����اره
ابكل� ِ
مت����ى حج����ة االس��ل�ام يعج����ل ناره
يزي����ح الهض����م ع����ن الجعفريــــ����ه
يحَ����كَ للجعفري����ة َ
اكل����وب تنط����ر
الس����بب بالغاضري����ة اضل����وع تنطر
تي����ا اب����ن العس����كري للدي����ن تنطر
ي����و ترض����ه تجين����ه الجاهلي����ة
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خرجت ه ��دى إل ��ى الحديقة وهي تحمل تس ��اؤالت
كثي ��رة عن اإلم ��ام المه ��دي (عج) فجلس ��ت إل ��ى جوار
جدتها الت ��ي كانت تجلس هناك  ,الحظ ��ت الجدة ثمة
تس ��اؤالت وحيرة في عيني هدى فسألتها :هدى ما الذي
يشغل بالك؟
قالت هدى :جدتي هناك من يقول ان الشيعة يؤمنون
بإم ��ام غائب من ��ذ أكثر من إلف س ��نة ويذكرون فضائله
ويدع ��ون ل ��ه ,وينتظرون ظه ��وره ليخ ��رج ويمال األرض
قسطا وعدال .ولكن اليوم هو غائب عنهم فبماذا ينفعهم
؟وما هي االس ��تفادة المرجوة منه؟ تبسمت الجدة كثيرا
وضحكت .اس ��تغربت هدى ما رأته من الجدة .فتداركت
الجدة ذلك
وقالت :ان ما يبعث لمثل هذه األس ��ئلة هو هجرهم
لمعرف ��ة اهلل عز وجل ومعرفة كتاب ��ه وضعف اإليمان في
نفوس ��هم .فلإلمام المهدي الكثير م ��ن الفوائد وان كان
غائباً ال يرى  ,فليس كل ما اليرى ال يستفاد منه ,فمثال
ه ��ل ترين اله ��واء مع عظم فائدت ��ه للمخلوقات وحاجتنا
إليه وهل نستطيع إنكار ذلك ,هكذا وجود اإلمام صاحب
الزم ��ان Qف ��األرض ال تخلو م ��ن حجة ,ول ��وال الحجة
لس ��اخت األرض بأهلها  .بل وجوده يس ��اعد المحتاجين

�شاعر

غفران الموسوي

ويهدي الضالين وينجي المؤمنين,ويرعى الشيعة ويدعو
لهم  ,ويبعث األمل في نفوس المنتظرين ,ويحثهم على
العم ��ل ,وهو س ��بب لبقاء الرس ��الة اإلس�ل�امية وصيانة
لتعاليمها المقدسة والحفاظ عليها .كما ان الثابتين على
إمامته والمنتظرين لظهوره والصابرين في غيبته ينالون
من األجر أكثره وأفضله  ,ولواله لما نالوا ذلك.
هدى  :ي ��ا الهي ,جدتي متى س ��تنتهي هذه الفوائد
وما أكثرها فكيف تغيب عن الناس وكيف ينكرونها .
نع ��م يا عزيزت ��ي تخيلي لوال وجود اإلم ��ام ماذا كان
ليح ��ل بنا ,وس ��أختم حديث ��ي به ��ذه الفائ ��دة العظيمة
وهي ان االنتفاع بوجوده كاالنتفاع بالش ��مس إذا س ��ترها
الس ��حاب فجميع المخلوقات تستفيد من نور الشمس كل
بقدر حاجتها وان كانت خلف السحاب,فاإلمام المهدي
يني ��ر العال ��م بوجوده ول ��واله الظلمت الدني ��ا ,ولواله ما
كانت مضيئة ولما كانت مس ��تقرة ولما س ��كن اليها احد
وهل يستغني الناس عن الشمس؟
ه ��دى :الحم ��د هلل عل ��ى جمي ��ع ه ��ذه المناف ��ع
والنعم,وش ��كرا ل ��ك ي ��ا جدتي عل ��ى ما افدتن ��ي به من
معلومات.

جابر الكاظمي

غــــايــــب مـــا نلومـــــك أنصــــارك خصومـــــك
عندك عدو وعندك محــب المــــن تحــــــــاســـــب
*******
يالمهـــدي ربَّك أ َّيــــــــدك لنشــــر الشرايع مهَّــــدك
واعـــدك ربَّــك بالنصـــــر ترعاك عيـــن الواعــــدك
اثلـــث ميَّه واثالثه أو عشَر بارينــــه بيـــهم جَنَّــــــدك
يا نايبـــه اللــــي ما تِهـــــِد صبر الصُّبرته وتضهدك
طبرة علي او كسر الضِّلـع اوسـم الحســـن يترصَّـــدك
او نحــــر الذبيح ابكربلـــه عن ثــار دمَّــــه ايناشــــدك
ثــــارك ال تعوفــــه سَوِّي اللِّـــي تشــوفه
ما غيرك ابهذا االمر يمــضي او يطالـــب
********

بمناسبة تتويج االمام المنتظرQ
في  9ربيع االول  260هـ
ونورهُ يتجلى
تاجُ األمامةِ يحلى
وآخر األمناء
لخاتم االوصياء
ومن أطاع وصلى
وقد ذوى فيه عودي
يا حاضراً في وجودي
بها عظيم رجائي
بلحظةٍ من لقا ِء
من دونها العمرُ يبلى
وفي شغاف ضميري
يا ساكناً في شعوري
وبيعتي ووفائي
له عظيم والئي
خ ْذ من كياني مَحَالّ
بشرب مائك رَيّا
متى نراك فنحي
وبلسمي وشفائي
ففي اللقا ِء روائي
ودونه الروحُ ثكلى
يحلو برغم الحقودِ
اليومُ فيه نشيدي
وهللت بسمائي طيورها بالغناء
فليس غيرُك أولى

كلمات م�ضيئة
السيد حيدر العذاري

 .1غيبة اإلمام :حكمة وظهور اإلمام :رحمة
 .2أفضل السنين سنة الظهور ,وأفضل منها التي
بعدها.
 .3تحصي ��ل اللطف اإللهي بالظهور,
وتحصيل الظهور باللطف اإللهي.
 .4خ ��ادم اإلمام ف ��ي ظهوره ,أس ��عد من
الوزير في دولته.
 .5الغيب ��ة س ��وق :رب ��ح فيه ��ا قوم ,وخس ��ر
آخرون.

المسابقة المهدوية الكبرى
تشجيعاً من صحيفة (صدى المهدي) للمشاركين الكرام وإسهاماً منها في التخفيف عن كواهلهم في البحث والتنقيب في بطون الكتب.

يسر الصحيفة بأن تنشر تباعاً أجوبة _خمسة أسئلة_ من أسئلة (المسابقة المهدوية الكبرى) الثالثة .واليكم األجوبة:

ب� -إعداد الم�ؤمنين وتهيئتهم تمهيدا للغيبة الكبرى.

جـ -لم يكن عمر اإلمام Qمناسبا للغيبة الكبرى مباشرة لصغر سنه.
س :54من شخصيات الظهور الجرهمي والربيعي فما هو وصفهما في األخبار؟
أ -من أهل الصالح.
ب -من أنصار المهدي.Q

قـــ ��ف بالدي ��ار الت ��ي كان ��ت معاهـــدهـــ ��ا
ول ��م ت ��زل بالتقـــ ��ى والعــــ ��دل باس� �مــــــة
وانظ ��ر مهاب ��ط وح ��ي اهلل كي ��ف غـــــدت
وانظ ��ر الى حج ��رات الوح ��ي كيف غدت
واجــ ��زع له ��ا بعد ذاك البش� �ـــر عابس� �ـــة
ال اضح ��ك اهلل س ��ن الده ��ر ان ضحكــت
ي ��ا حجــة اهلل ي ��ا ب ��ن العس� �كــــري تــــرى
إل ��ى متـــ ��ى ي ��ا غـــي ��اث المس� �ـــلمـــين
س ��ل رب ��ك اإلذن ف ��ي انج ��از موعـــــ ��ده

عل ��ى اله ��دى والن ��دى قام ��ت قواعده ��ا
تب ��دو اذا ابتس ��مت بش� �ـراً نواجــذه ��ا
تبك ��ي ب ��كاء ال ��ذي ق ��د غ ��اب واحــده ��ا
وغ ��اب صادره ��ا عنــه ��ا وواردهـــ ��ا
اذ غ ��اب عابــده ��ا عنه ��ا وعايـــده ��ا
وال احمــ ��د ق ��د اعــف ��ت معاهـــده ��ا
م ��ا نح ��ن في ��ه مـــ ��رارات نكابــــده ��ا
وي ��ا غ ��وث األن ��ام فأن ��ت الي ��وم واحدها
فأن ��ت ياب ��ن آي ��ات الضي ��م واجـــده ��ا

اعمل ما بدا لك

حسن الظالمي

س :25لماذا كانت لإلمام المهدي Qغيبتان ,ولمَ لمْ يغب الغيبة الكبرى مباشرة؟
أ -لير كيف يكون الحال في الغيبة الصغرى فإن استتب األمر وأمن القتل ظهر.

الش ��يخ محمد بن يوس ��ف الب�ل�ادي البحراني المتوفى س ��نة 1130هـ ,وه ��و من فقهاء
االمامية في القرن الثاني عشر الهجري ,وصف بأنه العالم الزاهد العابد التقي كما وصف
بالس ��خاء وحس ��ن المنطق والصالبة في الدين والشجاعة على المعتدين  ,ووصفه صاحب
كتاب (امل اآلمل) بأنه قد جمع بين درجتي العلم والعمل اللذين بهما غاية االمل.

ال�شعر ال�شعبي

تـــــاج اإلمامة

االجابة ال�صحيحة لال�سئلة التالية هي كما مبين ازاء كل منها:

وق�صيدة
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ابحث عن الكلمة الضائعة

س :86ورد عن أبي جعفر< :Qإن دولتنا آخر الدول ولم يبق أهل بيت لهم دولة إالّ ملكوا قبلنا>
فلم كانت دولتهم آخر الدول؟
أ -لتكون دولتهم بعد تطور العلوم واالستفادة منها.

ب -لئال يقول النا�س� :إذا ملكنا �سرنا مثل �سيرة ه�ؤالء.
جـ  -كالهما صحيح.

جـ -من �أهل الفتن.

س :62هناك صيحتان في زمن الظهور وتعرف المحقة من المبطلة من خالل:
أ -األولى في الصباح والثانية في الليل.
ب -يصدق بها من كان يؤمن بها من قبل.

جـ -كالهما �صحيح.
س( :63صاحب البرقع) شخصية ورد ذكرها في الروايات تخرج في زمن السفياني
وهو :
أ -من الشخصيات الصالحة ويتخفى هربا من السفياني.
ب -من أصحاب الرايات المنحرفة ومن النواصب.

جـ -رجل من ال�شيعة منافق يف�شي �أ�سرار ال�شيعة �إلى ال�سفياني.

ض ��ع خطاً عل ��ى كلمات الحديث الش ��ريف لتظهر لك كلمة الس ��ر
المكون ��ه م ��ن ( )9احرف وهي عب ��ارة عن اح ��دى مظلوميات االمام
الحجة (عج) ,عن االمام الرضا :
ق ��ال (ع)( - :ما – أحس ��ن – الصب ��ر -وانتظ ��ار – الفرج ... -
فعليكم – بالصبر – فانه – انما – يجيء – الفرج – على – اليأس
– فقد – كان – الذين – من – قبلكم – اصبر – منكم)...

من منا�سبات ال�شهر:

 :3ش ��هادة س ��يدة النس ��اء فاطم ��ة
الزه ��راء بنت النبي محمد Nعام  11هـ,
(على رواية).
 :6نق ��ل ال ��رأس الش ��ريف لإلم ��ام
الحس ��ين Qمن عسقالن إلى القاهرة في
خالفة الفائز باهلل الفاطمي عام  548هـ.
 :8خ ��روج النبي محم ��د Nإلى خيبر
لمقاتلة اليهود في حصونهم عام  7هـ.
 :13وفاة أم البنين (فاطمة بنت حزام

الكالبي ��ة) زوج ��ة أمير المؤمني ��ن Qوأم
العباس وإخوته Kعام 64هـ.
 :20والدة الصديق ��ة فاطم ��ة الزهراء
 Pبن ��ت النبي محمد Nفي مكة الس ��نة
الخامسة للبعثة النبوية الشريفة.
 :21وف ��اة ام كلث ��وم بنت اإلم ��ام أمير
المؤمنين Qس ��نة  61هـ بع ��د رجوعها من
كربالء بأربعة أشهر عام  61هـ.
 :23وف ��اة العالمة نج ��م الدين جعفر
بن س ��عيد المعروف بالمحق ��ق الحلي عام

 676هـ.
 :28طواف عبد المطلب بالنبي محمد
 Nح ��ول الكعب ��ة وإيداع ��ه عن ��د حليم ��ة
إلرضاعه.
 :29وفاة الس ��يد محمد البعاج (رحمه
اهلل) بن اإلمام علي الهادي Qفي سامراء
عام  252هـ ودفنه في بلد.

اعمال ال�شهر:

يستحب للمهد القيام باألعمال اآلتية:
_ إحياء ذكرى ش ��هادة السيدة فاطمة

الزه ��راء Pالن بإحيائه ��ا إحي ��اء للدين
وثورة الحق ضد الباطل.
_ يصل ��ي في أي يوم من ��ه أربع ركعات
بسالمين وفي اي وقت شاء وكما هو مفصل
في كتب الدعاء.
_ في اليوم العش ��رين :يس ��تحب زيارة
الصديق ��ة الزه ��راء ,Pوالص ��وم فيه,
والتصدق على الفقراء.

�ي��ات ثابتة بين��ات نزلت تف�سي��راً �و

أ
آ
جاء في ينابيع الم ��ودة ان اإلمام أبي
ت�أوي�لاً ,ف��ي ثان��ي ع�شر �أئم��ة �أهل عبد اهلل الصادق Qقال:
البي��ت Kول��ي �أم��ر اهلل الإم��ام

(ان صاح ��ب هذا األمر _يعني القائم
المهدي المنتظر.Q
المهدي _Qمحف ��وظ ,ولو ذهب الناس
قال تعالى في محكم كتابه العزيز :جميعاً أتى اهلل بأصحابه ,قال اهلل فيهم
(( َفإِن يَ ْك ُفرْ بِهَا هَـ� �ؤُالء َف َقدْ و ََّكلْنَا بِهَا ( ..اآلية)).
َقوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَاف ِِرينَ)) اإلنعام.89 :

ا�صدارات
أص ��در مرك ��ز الدراس ��ات
التخصصي ��ة ف ��ي االم ��ام المه ��دي
 Qوضمن سلس ��لة الدراس ��ات التي
يق ��وم به ��ا كتاب ��ا بعن ��وان <العقيدة
المهدوية-اش ��كاليات ومعالجات)-
ومن تأليف السيد احمد االشكوري,
وتقديم المركز.

زيارات
ضم ��ن برنام ��ج مركز الدراس ��ات
التخصصي ��ة الخ ��اص بالنش ��اطات
المهدوي ��ة ,اس ��تقبل س ��ماحة الس ��يد
محمد القبانجي مدير مركز الدراسات
التخصصية ف ��ي االم ��ام المهدي,Q
سماحة الشيخ محمد تقي المولى رئيس
الهيئة العليا للحج ,وقام سماحة الشيخ
المولى بجولة في أقسام المركز.
هذا وقد تبرع الش ��يخ رئيس الهيئة
العلي ��ا للح ��ج متفض�ل�ا بح ��ج بيت اهلل
الح ��رام للفائ ��ز االول ف ��ي المس ��ابقة
المهدوية الكبرى الثالثة.

الشيخ اسعد البصري
بالرغ ��م من ضآل ��ة اطالعن ��ا على
مجريات األمور وضيق إحاطتنا بفجائع
المقدور ,ن ��رى العج ��ز كل العجز عن
التحم ��ل والصب ��ر ,ون ��رى الوه ��ن كل
الوهن في هيكل التحمل ,ونجد أنفسنا
اقرب إلى الجزع منا إلى الصبر ,فأي
تحمل
صبر تراهُ يَمدك بالسكينة ,وأي ٍ
يجعل ��ك بالرغم م ��ن حقيق ��ة االطالع
تشتمل ببردة الترقب.
أظن ��ك س ��تقول وكأن ��ي أس ��معك
بوض ��وح( :لي ��س ل ��ي م ��ن األمر ش ��يء
إنم ��ا أم ��ري إل ��ى اهلل وأعلم من ��ه ما ال
تعلمون).
اكتب في اإلمام المهدي ,Qخاطرة _
مقالة _ قصيدة _ قصة .ما شئت وأرسلها
إل���ى صحيفة (صدى المه���دي) ليحصل
اإلنتاج األفضل عل���ى هدية جيدة من
مركز الدراس���ات التخصصي���ة في اإلمام
المهدي .... Qوأنت األجدر بها....

اآلن ...في هذه الس���اعة ...يكون
قد م���ر على عمر اإلم���ام المهدي
ً
عام���ا وه���و ينتظ���ر أمر
)1176( Q
اهلل ل���ه بالظهور ,صاب���راً على ما
يجري على أمة جده وش���يعة أبيه
من النوائ���ب والمحن ,فكم تحملت
أنت من هذه المصائب؟! كم عملت
لتعجيل الفرج؟ ِبمَ قارعت الطغاة,

ِب���مَ مهدت للظه���ور! م���ا أحلى ان
تك���ون طاع���ة اهلل بي���ن عيني���ك

ليرضى عنك اإلمام.Q

اللهم ا�شف �صدر احلجة
بظهور احلجة

