
يقول ابن كاطع اإن النا�س ب�صورة عامة وال�صيعة ب�صورة 
Kخا�صة ا�صتحقوا النار وفارقوا منهج اأهل البيت

مرحل���ة الظه���ور ه���ي مرحل���ة المه���ام والمس���ؤوليات 
الجس���ام, فالمس���ألة ليس���ت فقط أن نمني أنفسنا برخاء 
زم���ن الظهور ونعيم ذلك الزمن, ال بل هناك مس���ؤوليات 
تترتب علينا. مس���ؤوليات تترتب على المؤمنين باألخص، 
وكما تعلمون أن اإلمام س���يتولى ش���أن العالم, لكنه حينما 
يظهر ويبدأ بالتدريج بمسح الكفر ونشر االسالم, جيوش 
وقتال, عمل دؤوب, إرس���ال الن���اس إلى أطراف البالد, 
تعلي���م, و ه���ل تتص���ور أن الصين مثال س���تدخل في طاعة 
اإلم���امQ وأنه���م س���يصبحون ف���ي ليل���ة واح���دة عارفين 

بأحكام اهلل ومطيعي���ن وقارئين للقرآن؟ أو إنهم يحتاجون 
إلى من يعلمهم والى من يرشدهم.

وعلى هذا ينبغي علينا نحن النخبة الش���يعية ان نحمل 
هذا الهم ونحمل أهمية المرحلة وان نعرف قدر المرحلة، 

وأن نتهيأ لهذه المسؤوليات الجسام.
فمن الذي سيحمل فكرة اإلمامQ ودعوته إلى اطراف 

النج���ف  م���ن  األرض؟ 
األش���رف, التي س���يتخذ 
منه���ا االمام عاصمة له, 
ومنها س���ينطلق الناس, 
والقائد  والمبلغة,  المبلغ 
والذي���ن  العس���كري, 
س���ينطلقون من هنا. من 

دار حكومته في الكوفة .
فالمس���الة ليس���ت فجائية, ب���ل علينا ان نعد انفس���نا 

لذلك اليوم. فاإلمام اذا اراد اختيار مجموعة من النس���اء 
المؤمن���ات لتعليم نس���اء بلد ما فانه يرس���ل اليهن امراة, 
لكن ليست امرأة جاهلة ليس لها معرفة باألمور الشرعية.

اإلم���ام اذا رأى طبق���ة م���ن النس���اء واعي���ة متمس���كة 
بعقيدته���ا حريص���ة على خدمة االس���الم فأول م���ا يكلفها 

هي, ويرتضيها.

اجم���ع االئمةK م���ن اهل بي���ت النبوةK عل���ى ان المهدي 
المنتظ���رQ الذي بش���ر به رس���ول اهلل ه���و بالتحدي���د محمد بن 
الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا 

Kبن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر
وقبل ان يولد هذا االمام انتش���رت ش���ائعة في اوساط الدولة 
العباس���ية وبين رعاياها مفادها ان مولوداً من ذرية محمد رس���ول 
اهلل س���يولد وانه س���يكون المهدي المنتظرQ، وان���ه عند ظهوره 
سيس���تولي على كل اقالي���م االرض. )بم���ا فيها الدولة العباس���ية( 
وس���يخضع الخاصة والعامة لحكمه بما فيهم ذرية العباس وخلفاء 
الدولة العباس���ية، لذلك قامت الدولة العباس���ية وكلفت اجهزتها 
الس���رية بمراقبة مواليد اهل بيت النبوةK وعلى االخص مواليد 
 Qعميدهم آنذاك الحس���ن بن علي الهادي المعروف بالعس���كري
ال���ذي كان امام العصر آن���ذاك، والذي يعلم عل���م اليقين ان ابنه 
محمد بن الحسنQ الذي سيولد هو بعينه االمام الثاني عشر وهو 

نفسه االمام المهدي المنتظرQ، وكان االمام العسكريQ يعلم 
بخيفة الدولة العباسية وبحركة اجهزتها السرية.

وقد حمل االمامQ خيفة الس���لطة وحركة االجهزة الس���رية 
العباسية على محمل الجدية فاخفى والدة ولده إخفاًء تاماً اال على 
الصفوة من اوليائه فلم يكن احد يعلم ان لالمام الحسن العسكري

Q ولدًا، وان هذا الولد هو وارثه، وهو االمام من بعده.
ويوم وفاة االمام الحس���ن العس���كريQ فوجئ اركان الدولة 
العباس���ية الذين حضروا مراس���م دفن االمامQ بغالم ال يتجاوز 
عمره الخمس س���نوات يقول لعمه الذي تأهب ليصلي بالناس على 

 _Qالعسكري االمام  _اخيه 
صالة الجن���ازة تأخر ياعم، 
ان���ا اولى بالص���الة منك على 
اب���ي، لق���د كان ه���ذا الغالم 
هو المهدي المنتظرQ فأخذ 
العم له���ول المفاجأة وتأخر، 
ث���م تق���دم االم���امQ الغالم 
ليصل���ي بالن���اس عل���ى ابي���ه 

صالة الجنازة.
لقد علمت الدولة العباس���ية ان هذا الغ���الم هو االمام الثاني 
 Nعشر بعد ابيه، وتساءلت متى ولد؟ انه من ذرية النبي الكريم
وسليل االئمة االطهارK، فكيف انها لم تعرف بوالدته، واخذت 
اجهزتها الس���رية تخط���ط لمراقبة االمامQ النه���ا ايقنت انه هو 
المهدي المنتظر الذي عنته االحاديث النبوية وانه س���ر االش���اعة 

الت���ي انتش���رت بين الن���اس بعد ما ع���رف اركان الدولة العباس���ية 
والخاصة والعامة من رعاياها ان لالمام الحس���ن العس���كري ولداً 
وان اس���مه محمد، وانه االمام من بعد ابي���ه، وانه قد امّ الجميع 

بصالة الجنازة على ابيه. 
وبعد ان ربط الناس اش���اعة المه���دي الموعود المنتظر بهذا 
الغالم وبعد ان صممت اجهزة الدولة العباسية على وضع الخطط 
والقضاء عليه اختف���ى بالكامل وعجزت هذه الدولة بكل قوتها عن 
تحديد م���كان وجوده ا واثبات وفاته وكأن الغ���الم االمام قد تبخر 

من على سطح االرض.

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة  أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا
وتسلط الضوء على أدلتهم والرد عليها باسلوب علمي

كتب فهمي عب���د اللطيف وهو عالم ازهري في االربعينات كتاباً عن المهدية في 
االسالم كان اتجاهه انكار فكرة المهدية جميعاً.

يق���ول فهم���ي عبد اللطيف ان هذه الفكرة أو هذا االتجاه هو اتجاه انس���اني تلجأ 
الي���ه الجماعات بخياالتها عندما تصاب بالصدم���ات العنيفة وعندما تصاب باليأس 

ويصبح اعتمادها على شيء من االمل، وهذا االمل ينبني على وهم من االوهام.
فالقضية في نظر المؤلف حالة نفسية ووهم لمحاولة المعيشة وقبول الوضع.

ثم يقول ان هذه الفكرة لها اخطارها، الخطر االول انها تجعل االمة االسالمية 
امة متواكلة فهي ال تصلح احوالها وال تحارب الظلم وانما تنتظر حتى يأتي المخلص 
فيخلصه���ا من الظلم الذي وقعت فيه، يجعلها ام���ة  قابلة للظلم وقابلة للقهر وقابلة 
للعدوان وقابلة لكل ش���يء ال يقبل اخالقياً وال دينياً النها تتوقع ان المس���ألة والمهمة 

ليس���ت مهمتها وانما هي مهمة اهلل س���بحانه وتعالى 
الذي يرسل المخّلص الذي يخلصهم منها.

فإذاً الفكرة خطيرة وخطرة على االمة ويجب ان 
تُبْ���رأ أو تُبَرَأ االمة منها تمامًا، يجب ان نقول للناس 
اعتمدوا على انفس���كم فان العدل ال يأتي من السماء 

أو م���ن الوحي أو من اي ش���يء آخر، ل���ن يأتيكم مخلص وانما انت���م الذين تخلصون 
انفسكم.

ه���ذا هو محتوى الكتاب عل���ى ما اذكر واذكر انني قرأته وان���ا طالب في االزهر 
واعجبني كالمه بالنسبة للناحية النفسية، واعجبني كالمه بانها امر عام في االمم 

جميعاً.

اعل���م ان معرف���ة صفات وخصوصي���ات حضرة صاحب 
االمرQ من االمور التي يجب بحسب االدلة العقلية والنقلية 
تحصيلها في هذا الزمان , واليسع المجال ذكرها بالتفصيل 
ف���ي هذا المختص���ر , فاقتصر هنا على ذكر عش���رين منها 
باختص���ار , مس���تنبطاً ذل���ك من الكت���ب المعتب���رة , مثل 
)الكاف���ي( و )كم���ال الدي���ن( و )البحار( و )النج���م الثاقب( 

ليكون واضحاً لكل احد امر صاحب الزمانQ وهي :
االول : ان خ���روج صاح���ب االم���ر وقيام���هQ للجه���اد 
س���يكون من )مك���ة المعظم���ة( , وذلك الظه���ور علني حتى 

يطلع عليه كل احد. 
الثان���ي : يقت���رن ظهورهQ بمن���اد ينادي من الس���ماء 
باس���مه الش���ريف واس���م ابيه واس���م اجداده الى اسم سيد 
الشهداءQ بشكل يسمع كل الخالئق كل بلسانه, ويستيقظ 
لقوت���ه وهيبته كل نائم, ويقع���د كل قائم, ويقوم كل قاعد, 

.Qوذلك نداء جبرائيل
الثال���ث: تظلله غمامة بيضاء اينم���ا اتجهQ, ويخرج 
صوت منها يقول: )هذا المهدي خليفة اهلل فاتبعوه( , وهذه 

الرواية اوردها علماء السنة ايضاً . 
الرابع: ان الناس يس���تنغنون ببركة نور جمالهQ الذي 

يمأل العالم عن نور الشمس القمر . 
 Qالحجر الذي كان مع موسى Qالخامس: يخرج معه
وضربه بعصاه فنبعت منه اثنتا عش���رة عيناً , فينادي مناديه

Q عندم���ا يريد التحريك باصحابه من مك���ة : اال ال يحملن 

رجل منكم طعاماً والشراباً والعلفاً فيحمل الحجر على البعير 
ف���ال ينزل منزالً اال نصبه فتنب���ع منه عيون , فمن كان جائعاً 
ش���بع , وم���ن كان ضامئاً روي , ويس���قون ويطعم���ون دوابهم 

منه.

الس���ادس : يخ���رج معهQ عصا موس���ىQ فيخيف بها 
 Qاالع���داء وتبتلع خيوله���م , وكل عمل كان يقوم به موس���ى

.Qبعصاه يقوم به صاحب االمر
الس���ابع : ف���ي صباح الليل���ة التي يظهرفيه���اQ في مكة 
يستيقظ المومن اينما كان من االرض فيجد تحت رأسه ورقة 

مكتوب فيها )طاعة معروفة( .
الثامن : يراه المؤمنون وهم بعيدون عنه في بقاع االرض 

وهو في مكانه كانه عندهم .
التاس���ع : ترتف���ع ف���ي ظه���ورهQ كل عل���ة وم���رض ف���ي 
المؤمني���ن والمؤمنات , فال يبقى منه���م احد مريضاً في كل 

العالم . 
العاشر : يغني فقراء المؤمنين في زمانهQ، فال يبقى 

فقير في جميع انحاء االرض , وتؤدى ديون كل الشيعة . 

اهت����م االنجلي����ز اهتمام����اً كبيراً برعاي����ة الحركة 
الوهابية الناشئة، كيف ال وفيها بارقة االمل ال للقضاء 
على ذروة سنا االسالم فحسب بل الى شغل المسلمين 
بانفس����هم، فاخذوا _اي االنجليز_ يرعونها بواسطة 
عمالئه����م، الواح����د تلو االخ����ر من الزعم����اء االوائل 
الذين يسقطون من على النجائب! الى شكسبير الذي 
قت����ل في معركة الج����راب بين الوهابية وال رش����يد ثم 

جون فيلبي.
وفي مقالنا هذا سنتعرض لهذه الشخصية بشيء 
من التعريف نظ����راً لقيامها بدور مباش����ر في القيادة 

للوهابية عسكرياً وسياسياً ردحاً طوياًل من الدهر.
من هو فيلبي؟ 

ه����و الكولوني����ل ه����اري جون س����انت فيلب����ي، ولد 
ف����ي 3 ابري����ل 1885 في جزي����رة س����يالن، وانتقل مع 
ابي����ه ال����ى بريطاني����ا س����نة 1891 واكم����ل دراس����ته في 
جامع����ة كامب����ردج س����نة 1907، ث����م درس التاري����خ 
والقانون الهندي، وتعلم اللغات الفرنس����ية وااللمانية 
والهندس����تانية والفارسية والعربية، وعاد الى الشرق 
ضمن اف����واج المخابرات البريطانية، امثال كتش����نر 
ولورن����س ومكماه����ون، وكوكس ومس ب����ل وكاليتون، 

وغلوب وولسون وغيرهم.

دخول الجزيرة العربية :
بعد مقتل الكابتن شكس����بير ف����ي معركة الجراب 
س����نة 1915، في مواجهة ال رش����يد ال����ذي رات فيهم 
بريطاني����ا والء للس����لطة العثمانية، والذين اس����تطاع 
الوهابية مش����اغلتهم فل����م ينجدوا الس����لطة العثمانية 
س����اعة احت����الل الق����وات البريطانية للبص����رة، توجه 
زعيم الوهابية في حينه الى البصرة ليسلحه االنجليز 
بقائ����د اخر جديد يدبر له اموره، ولم يكن هذ القائد 
اال المس����تر فيلبي، فوصل في بعثة متكاملة لدراس����ة 
الوض����ع الجدي����د ومعه الم����ال والس����الح للوهابية الى 
ميناء العقير باالحساء بتاريخ 17 اكتوبر 1917 مرتدياً 

المالبس العربية واتجه الى الرياض.
كانت مهمة فيلبي تتمثل في ثالثة محاور هي :

المح����ور االول : المس����اهمة في جم����ع المعلومات 
للمخابرات البريطانية عن الجزيرة العربية.

المحور الثاني : تربية جيل يس����تطيع حمل المهمة 
من بعده يلبس لبوس اهل البالد.

المح����ور الثال����ث: القض����اء عل����ى نف����وذ الدول����ة 
العثمانية المتمثل في :

أ . ال رشيد في الشمال الشرقي.
ب . االسرة الهاشمية في الحجاز.

Qوظيفة النام يف زمن غيبة الإمام تمهيدنا
التاآمر الخارجي واأثره على والئنا

ليعلم ان من بين الفتن التي تحدق بنا هو 
تكالب العالم علينا ومحاولة اسقاطنا واثبات 
فش���لنا في إدارة امورنا وه���ذه المحاوالت ال 
تقتصر على مستوى معين فهي تهدف االفراد 
والجماعات بل والدول التي تتعامل معنا على 
اساس انساني وعلى اساس يضمن االحترام 

المتبادل وحرية التفكير وانتخاب المعتقد.
يدخل ه���ذا التكالب مضم���اره الدولي، 
اذ تؤكد الدراسات التي تتحدث عن الخطط 
والبرامج التي تدرسها ارفع المراكز العالمية 
والت���ي رص���دت له���ا ميزانيات ضخم���ة تفوق 
ميزاني���ات دول كثيرة وليس الهدف من ذلك 

اال القضاء على التشيع واثاره.
فه���ذا التآمر ال���ذي يريد من���ه اصحابه 
ان يحرف انتباه الش���يعة عن دورهم الريادي 
في هداي���ة االمة، ويؤجج مش���اعر التطرف 
تجاههم الجل اقصائهم بعد ان أحس الجميع 
بان كل من يقف متآمراً بوجه الشيعة نتيجته 
االضمحالل مقابل س���طوع النجم الشيعي، 

والتاريخ بين يديك.
وفي عصرنا الحاضر يتجه س���هم التآمر 
الخارجي نحو القضي���ة المهدوية وما يرتبط 
به���ا من جوان���ب عقائدي���ة واجتماعية ليبين 
من خ���الل المنافذ الت���ي اوجده���ا داخليا، 
والمؤامرات الت���ي يحيكها خارجي���ا ان اتباع 
هذه العقيدة ليس���ت لهم القدرة الكافية على 

اثباتها وتجسيدها والدفاع عنها.
ولك���ي نك���ون بعيدي���ن ع���ن التنظي���ر وال 
نأخذ طرفاً من الواقع والحقيقة اليكم بعض 
فق���رات جملة م���ن التقارير التي س���ربت عن 

اهداف التآمر الخارجي ..
- يج���ب تجني���د االش���خاص الذين هم 
على خ���الف عقائ���دي م���ع الش���يعة، وجمع 
االش���خاص مح���دودي الثقاف���ة او االميي���ن 

وتقويتهم ليدخلوا في مواجهة مع الشيعة.
- يج���ب تش���ويه صورة الش���يعة وجعلهم 

غير مقبولين لدى الرأي العام.
- يج���ب اس���تخدام اف���راد من الش���يعة 
يمكن من خاللهم اس���تهداف عقائد الشيعة 
وتهميش���ها واظه���ار انها من اخت���راع مراجع 

الشيعة.
ليتحول بذلك مذهب التشيع من مذهب 

ذي منطق الى مذهب فارغ من الداخل.
م���ن  طائل���ة  ام���وال  ص���رف  ويج���ب   -
وتحريضه���م  الش���يعة  الرب���اك  ذل���ك  اج���ل 
ض���د المرجعي���ة، ويتوق���ع بذل���ك تتصاع���د 
احتجاجات الش���يعة ض���د المرجعي���ة ووضع 
نهاية للمرجعية الش���يعية الت���ي مازالت لحد 

االن تشكل سداً منيعاً امامنا.
رئي�س التحرير

الظهور مرحلة العمل اجلاد ل النعيم فقط

لننتبه فاإن �صهم التاآمر يف الع�صر احلا�صر يتجه
 �صوب الق�صية املهدوية!

Qقال اأبو عبد اهلل
)ملا �صرب احل�صني 

بن عليQ نادى مناٍد 
من بطنان العر�س: 
واهلل ما وّفقوا ول 
يوفقون حتى يثاأر 

)Qثائر احل�صني
الكايف ج4 �س 170

حديث العدد:

املهـــــــــــــدية بني اجتاهني 

الوهابية ومعوقات التمهيد

السيد عالء الدين الموسوي

ميرزا محمد تقي الموسي االصفهاني

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

ولدة المام المهديQ وحيرة بني العبا�س
السيد هادي عيسى الحكيم

الدكتور الشيخ زكي بدوي

عبد اهلل القحطاني

)شيخ الوهابية عبد اهلل هيلبي(

التتمة صفحة: )6(

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف 
ارتباطاتها الخفية

هيئة التحرير

اأفكار خطرة:
هن���اك ثالث���ة أف���كار مهمة وخط���رة جداً وحساس���ة 
للغاي���ة في أطروحة هذه الجماعة )أي جماعة ابن كاطع( 

وهي ما يلي :
الفكرة االأولى: ت�سقيط علماء الدين

بحجة انحراف جميع علم���اء الدين الفقهاء باعتبار 
أنهم غير عاملين، واعتبارهم شرّ خلق اهلل.

 هذه الفكرة هدف جاء التأكيد عليه بشكل مكثف في 
كل كتاب���ات أحمد وأنصاره حتى يب���دو أنه ليس لديهم أية 

قضية س���وى محاربة مراجع الدين وفقهاء الش���ريعة، أو 
كأنه ال خطر على اإلسالم والتشيع أكبر من خطر هؤالء، 
ولذا فالبد من فصل األمة عنهم بحجة انحرافهم وبحجة 

انهم غير معصومين.
 اسمع ماذا يقول: )إن أهل البيتK وضحوا حقيقة 
 Kالبد لإلنس���ان أن يعت���رف بها لكث���رة ورود أحاديثهم
حوله���ا وه���ي إن علم���اء زمن الظه���ور ش���رار خلق اهلل، 

وبالتحديد علماء المذهب الجعفري(.

 الفكرة الثانية:
 انحراف جميع الشيعة 
� إالّ أنصاره واس���تحقاقهم 
م���ا  وه���و  للن���ار،  جميع���اً 
الجماعي  بالرسوب  يسميه 

.Qعند االمتحان بظهور رسول ووصي اإلمام المهدي
 )إن الش���يعة س���وف تخرج من حيث ال تعلم عن خط 
والي���ة األئمة األطه���ارK، أي إن الناس بص���ورة عامة 
والشيعة بصورة خاصة استحقوا النار وفارقوا منهج أهل 

.)Kالبيت
 ثم يقول:

 )ونع���ود بعد هذا نس���أل � ما هو ه���ذا االختبار الذي 
.)Kيخرج الناس عن خط الوالية ومذهب آل البيت

 ويق���ول ف���ي الج���واب: )يك���ون امتح���ان واختبار في 
اإلم���ام المفت���رض الطاع���ة والمنص���وص علي���ه من قبل 

رسول اهللN وتكون هذه الفتنة قبل قيام القائم(.

نقد االفكار الهدامة لجماعة احمد اسماعيل كاطع

اعداد: هيأة التحريرتحــــــــــــت املـــــجهر

ينبغي علينا نحن النخبة ال�صيعية ان نحمل هذا الهم 
ونحمل اأهمية المرحلة وان نعرف قدر المرحلة، واأن نتهياأ 

لهذه الم�صوؤوليات الج�صام

فوجــئ اركان الدولة العبا�صية الذين ح�صروا مرا�صم دفن المامQ بغالم ل يتجاوز عمره الخم�س 
�صنــوات يقول لعمه الذي تاأهب لي�صلــي بالنا�س على _اخيه المام الع�صكريQ_ �صالة الجنازة 

تاأخر ياعم، انا اولى بال�صالة منك على ابي

ان النا�س ي�صتنغنون ببركة نور 
جمالهQ الذي يمالأ العالم عن 

نور ال�صم�س القمر . 



ن�صبه ون�صاأته : 
هو أبو محمد، أو ابو علي الحسن بن علي، او ابن عيسى بن ابي 

عقيل العُماني الحّذاء.
والعماني نس���بة الى )عُمان(، واما الحّذاء فبس���بب انه نزل في 

الحّذائين فنسب اليهم، او انه يجلس اليهم.
نش���أ ابن اب���ي عقيل بالمدينة، ثم انتقل ال���ى الكوفة، وال يوجد 

تأريخ محدد لوفاته يمكن الرجوع اليه.
اأقوال العلماء فيه :

- قال النجا�سي:
)الحس���ن بن علي بن ابي عقيل ابو محم���د العماني الحّذاء فقيه 
متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكالم، وس���معت شيخنا ابا عبد اهلل 

المفيد يكثر الثناء عليه ...(.
- جاء في كتاب )الفهر�ست( في باب الُكنى:

)الحس���ن بن علي بن ابي عقيل صاحب كت���اب )الكر والفر( من 
المتكلمين، إمامي المذهب وله كتب اخرى منها )المستمس���ك بحبل 

ال الرسولN في الفقه وغيره(.  
- قال ابن �سهر اآ�سوب في )المعالم(:

)له كتاب المستمسك بحبل آل الرسولN في الفقه كبير. والكر 
والفر في االمامة(.

- قال العالمة في )الخال�سة(، والنجا�سي وال�سيخ الطو�سي:
)فقي���ه متكلم ثقة ل���ه كتب في الفقه والكالم منها )المستمس���ك 
بحب���ل آل الرس���ولN مش���هور عندنا ... وه���و من جمل���ة المتكلمين 

وفضالء االمامية(.
- قال ابن ادري�س في اول كتاب الزكاة من )ال�سرائر(:

)... وج���ه من وج���وه اصحابنا ثقة فقيه متكل���م كثيرًا، كان يثنى 
عليه ش���يخنا المفي���د وكتابه كتاب حس���ن كبير قد ذكره ش���يخنا ابو 

جعفر في )الفهرست( واثنى عليه(. 
- وجاء في رجال بحر العلوم:

)حال الش���يخ الجليل في الثق���ة والعلم والفض���ل والكالم والفقه 
أظه���ر م���ن ان يحتاج ال���ى البيان، ولالصح���اب مزيد اعتن���اء بنقل 
اقوال���ه وضبط فت���اواه خصوصاً الفاضلين المحق���ق وتلميذه العالمة 
وم���ن تأخر عنهم���ا، وهو  اول من هذب الفقه واس���تعمل النظر وفتق 
البح���ث ع���ن االصول والفروع في ابت���داء الغيبة الكبرى وبعد الش���يخ 

الفاضل ابن الجنيد ...(.
- وذكر �ساحب )ريا�س العلماء(:

)... الفقيه الجليل والمتكلم النبيل شيخنا االقدم المعروف بابن 
اب���ي عقيل والمنقولة اقواله في كتب علمائن���ا، وهو من أجل علمائنا 

االمامية ...(.
من كتبه:

ما وصل الينا من كتبه:
.Nالمستمسك بحبل آل الرسول -

- الكر والفر في االمامة.

كثيرة ه���ي الحقائ���ق التاريخية التي دث���رت، واكثر منها 
التي حرف���ت، ورغم ذلك تبقى هن���اك حقائق هي اوضح من 
ان تخف���ى واص���رح من ان تحّرف س���وى انها تحت���اج الى قليل 
م���ن التأمل واعم���ال الفكر وجهد يب���ذل لرفع غبار الس���نوات 
وتراب النسيان والغفلة عنها ... تلك هي قصة كثير من حقائق 

تاريخنا الشيعي.
وم���ن تلك الحقائ���ق المغفول عنها هي عظمة ش���خصيات 
السفراء االربعة لالمام المهديQ، وباالخص السفير االول 

وابنه، واليك مانعنيه هنا :
حفظ لن���ا التاري���خ ان اإلمام الهاديQ قد اش���خص من 
المدينة المنورة الى سامراء عام )234 ه�( بامر من المتوكل، 

وحفظ لنا ايضاً ان السفير االول عثمان بن سعيد كان قد خدم 
اإلمام الهاديQ ابان وصوله الى س���امراء وكان له من العمر 
انذاك )11 س���نة( فقط وفي ه���ذا العمر وما بعده اعظم اإلمام 
الهاديQ من ش���أن عثمان كثي���راً الى الحد الذي كان يتعجب 
 Qاالصحاب من هذا االعظ���ام ويتناقلون قول اإلمام الهادي
بشأنه )هذا ابو عمرو الثقة االمين ما قاله لكم فعني يقوله وما 

اداه اليكم فعني يؤديه(.
يا هلل، فتى بعمر االحدى عشرة سنة يعظم هذا االعظام 
ويقدر هذا التقدير م���ن اإلمام المعصوم فاي عظمة هذه واية 

حقيقة هي التي اغفلها التاريخ ولم يفصح عنها.
ولنستمر بتقليب صفحات التاريخ :

توف���ي اإلمام اله���ادي Q عام )254ه�( أي بعد عش���رين 
س���نة من وصوله إل���ى س���امراء ، وهذا يعن���ي أن عمر عثمان 
آنذاك كان )31( س���نة فقط ، وحينه���ا أصبح عثمان بل وولده 
محمد من أوثق أصحاب اإلمام العسكري Q حتى اشتهر عنه 
قول���ه : العم���ري وابنه ثقت���ان مأمونان ، ما أدي���ا إليكم فعني 

يؤديان ، أو أنهما ثقة المحيا والممات.
إن عثمان كان عمره) 31( س���نة فق���ط ولنفترض انه تزوج 
بعمر )15( سنة وانه ولدابنه محمد بعمر )16( سنة وهذا يعني 
ان عمر محمد ابان بداية امامة اإلمام العس���كريQ هو )15( 

سنة فقط.
فاذا علمنا ان اإلمام العس���كريQ توف���ي عام )260 ه�( 
وه���ذا يعن���ي ان عم���ر عثمان اصب���ح )37( س���نة وعمر محمد 

هو )21( س���نة فق���ط وبه���ذا العمر 
فق���ط اصبح عثمان وولده الفتي من 

.Qسفراء االمام المهدي
ثم ان س���فارة عثمان اس���تمرت 
قرابة )3( او )5( سنوات _واالرجح 
الثاني_ فاذا علمن���ا ان محمد كان 
شريك ابيه في السفارة حسب نص 
الشيخ الطوس���ي الذي سنذكره بعد 

قليل، فحينئذ يكون محمد س���فيرا لالم���ام المهديQ بعمر 
االحدى والعشرين سنة.

قال الش���يخ الطوس���ي في )الغيب���ة( ص 356 و357 ونقله 
عنه بحار االنوار ج51 ص346  ما نصه : 

)وكان���ت توقيعات صاحب االمر تخرج على يدي عثمان بن 
س���عيد وابنه اب���ي جعفر محمد بن عثمان الى ش���يعته وخواص 
ابي���ه ابي محمد باالم���ر والنهي واالجوبة عما تس���أل الش���يعة 
عنه اذا احتاجت الى الس���ؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في 
حياة الحس���نQ فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما الى ان 
توفي عثمان بن س���عيد وغسّ���له ابنه ابو جعفر وتولى القيام به 
وحص���ل االمر كله م���ردوداً اليه والش���يعة مجتمعة على عدالته 
وثقت���ه وامانته لم���ا تقدم له من النص علي���ه باالمانة والعدالة 
واالم���ر بالرجوع اليه في حياة الحس���نQ وبعد موته في حياة 

ابيه عثمان(.  
االن لندقق النظر، فتية وش���باب باعمار االحدى عش���رة 
س���نة والخمس���ة عش���ر س���نة واالحدى والعش���رين س���نة هذه 
االعمار يكون الشاب فيها معرضا للهو ومرشحا التخاذ الدنيا 
ملعبا يس���رح ويمرح فيه ويتناسى ما خلقه اهلل تعالى الجله اال 
ان هذين الش���ابين نذرا نفس���يهما لخدمة الدين واخلصا حتى 
اصبحا الثقتين المأمونين على االس���رار  بل والحياة واستقاما 
خ���الل هذه الفترة كلها الى ان توفيا ولم ينحرفا قيد انملة عن 

الصراط المستقيم هي حقيقة ناصعة.
فغريب من التاريخ عدم تسليطه الضوء عليها وعجيب من 

المؤرخين عدم اعالنها.
ان هــذه الحقيقــة تدعونا الــى مزيد من 
التاأمل والتفكــر في �صيرة ائمتنا وا�صحابهم 
لنرى كم من ال�صحاب قد و�صلو ا الى مراحل 

عالية من الوثاقة حينما كانوا فتية و�صبابا.
فيا ترى كم منهم كان كعثمان بن سعيد وولده محمد.

وكم منهم كان كهشام بن الحكم الشاب الذي قدمه االمام 
الصادقQ على جميع اصحابه ولما يختط عارضاه بعد.  

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

دراسات 2

ال�صــــــــــــــــــــــيخ
ابن اأبي عقيل العماني الحّذاء هائنا

 فق
من المنتظرة للوعد االلهي

.Qكيفية معرفة ر�صا المام
ال�سوؤال : 

كيف نعرف ان االمام الحجةQ راض عنا؟ 
الجواب :

يك����ون ذلك م����ن خ����الل العم����ل بوظائ����ف عصر 
الغيب����ة، فإن من افضل الوظائف المس����لمة في عصر 
الغيب����ة الكبرى هو انتظار الف����رج، وقد عقد العالمة 
المجلس����ي فصاًل خاصاً في )بح����ار االنوار( حول هذه 
الوظيفة، وذكر لذلك س����بعين رواية عن المعصومين
K، ووعد االنتظار في هذه االحاديث من دين االئمة
K وافضل االعم����ال، واحبها ، وافضل العبادات، 
فالمنتظر هو كالمتش����حط بدمه في س����بيل اهلل، وهو 
بمنزلة من كان مع القائمQ في فسطاطه، وبمنزلة 
الضارب بس����يفه في س����بيل اهلل، وكمن استش����هد مع 
رس����ول اهللN، وكالشاهر س����يفه بين يديهN يذب 
عن����ه، وكان له مثل اجر من قت����ل معه، وهو عند اهلل 

افضل من كثير ممن شهد بدراً واحداً.
ولك����ن ه����ذه الوظيف����ة وه����ي انتظ����ار الف����رج لها 
ش����رائط فال يس����مى المكلف منتظراً مالم يحقق هذه 
الش����رائط، وان كانت لهذه الشرائط مراتب متعددة. 

وهي شرائط اعتقادية ونفسية وعملية :
فاما الش����رط االول: فيجب عل����ى الفرد ان يعتقد 
بان ام����ام الزمانQ هو الفرد الذي ادخره س����بحانه 
لتنفي����ذ غرض����ه االله����ي م����ن بس����ط الع����دل وامات����ة 
الجور وان����ه ابن االمام العس����كريQ وحفي����د االئمة 
المعصومينK على نح����و الخصوص ال بنحو العموم 
فهو امر فطري يؤمن به كل انسان بل البد من االيمان 

به وبنحو الخصوص.
ام����ا الش����رط الثان����ي: فيج����ب عل����ى المنتظر ان 
يتحلى باس����تعداد دائم وكامل لتطبيق احكام الشريعة 
وان يك����ون كواح����د م����ن الدع����اة اليه����ا والمضحي����ن 
ف����ي س����بيلها، الن وق����ت الظه����ور مبه����م اليعلم����ه اال 
اهلل، وهذا يتطلب من الفرد ش����عوراً نفس����ياً مش����بعاً 
باالخ����الص والفداء المام زمان����هQ اذا ظهر وطلب 

منه النصرة والتضحية.
ام����ا الش����رط الثال����ث: فه����و االلت����زام بتطبي����ق 
احكام الش����ريعة الت����ي التنحصر بفت����رة زمنية معينة 
بل هي س����ارية ف����ي كل عصر وحاكمة عل����ى تصرفات 
الف����رد وافعاله واقواله فيكتس����ب االرادة القوية وعمق 
االخ����الص بحيث يؤهل الفرد للتش����رف بتحمل طرف 
من مس����ؤوليات الي����وم الموع����ود، والتضحية بالنفس 
والنفي����س من اج����ل امام الزم����انQ وه����ذا االلتزام 

والس����لوك العمل����ي واج����ب على كل فرد مس����لم س����واء 
ظه����ر االمامQ ام ال، لكنه يزداد تاكيداً عندما يعلم 
المكلف ان امامه وقائ����ده معاصر له، يراقب اعماله 
ويعرف اقواله ويأسف لسوء تصرفه، فهذا االحساس 
يول����د وجوب اع����داد النف����س للي����وم الموع����ود بتحمل 
المسؤوليات في حاضره ومستقبله لكي اليكون عاصياً 
لقائده متمرداً على تعاليمه اضافة الى ان المرء عليه 
ان يجعل نفس����ه على مس����توى رض����ا اهلل ورضا االمام 
المه����ديQ قب����ل الظهور وبع����ده ولن يك����ون ذلك اال 
بقيامه بواجباته وما تفرضه عليه احكام االسالم من 
ام����ر بالمعروف والنهي عن المنك����ر، واقل تهاون في 

.Qذلك يوجب سخط اهلل تعالى واالمام
واه����م ما يأم����ر به االم����ام المهديQ ه����و اتباع 
نائب����ه العام في زم����ن الغيبة الكبرى وه����و من ينطبق 
عليه وصف الفقيه المطيع ألوامر اهلل المخالف لهواه 

الصائن لنفسه.
***

كوثر
دور المراأة عند الظهور المقد�س

ال�سوؤال : 
لق����د عرفن����ا ان هناك حظ����اً او دوراً للرجال عند 
ظهور الحجهQ هو الجهاد في سبيل اهلل تعالى ولكن 
ماالذي س����تقوم ب����ه المراة او الخمس����ون ام����راة عند 

ظهورهQ؟
الجواب: 

الثابــت ان المــام الحجــةQ �صوف 
يقــوم بدولــة عالمية ت�صــع بعطائها 
على الكــون كله وبطبيعة الح����ال يحتاج القامة 
مثل هكذا دولة الى قادة وانصار يقومون بهذه المهمة 
العظيمة، فالروايات التي تذكر عدد اصحابه )313( 
ومن ضمنهم الخمسون امراة هم هؤالء القادة الذين 
يقوم����ون بهذه المهمة كال بحس����ب مايقتضيه الموقف 
منهم ولما قد يفهم من بعض الروايات من ذكر بعض 
الخصوصيات للنساء فانه من باب المثال والمصداق 
ال الحص����ر ب����ل يمك����ن ان يق����ال ان����ه من ب����اب تقريب 

الصورة الذهنية لمجتمع عصر النص.
***

م�سطفى االمين
لقب ال�صفير الثاني

ال�سوؤال: 
م����ا ه����و لق����ب الس����فير الثان����ي محمد بن س����عيد 

العمري، ومن ذرية من هو؟ 

الجواب: 
ينتمي الس����فير الثاني الى قبيلة بني اس����د،وقد 
س����مي عمرياً على ماقاله ابو نصر هبة اهلل بن محمد 
بن احمد الكاتب : كان اس����دياً فنس����ب الى جده فقيل 
العم����ري وه����و عمري نس����بة الى عمر ب����ن عامر، فهو 
عثمان بن س����عيد بن عمر بن عامر وقيل يقال انه من 

اوالد عمار بن ياسر لذلك قيل بانه عمري.
***

م�سطفى
التمهيد لالمامQ وغيبته.

ال�سوؤال: 
كي����ف مه����د الرس����ولN و أه����ل البي����ت لالم����ام 

المهديQ ولغيبته؟
الجواب: 

ينحل هذا السؤال إلى سؤالين:
األول: كيف مه���د المعصومون لإلم���ام المهدي

Q؟ وجواب���ه واض���ح، وذل���ك م���ن خ���الل الروايات 
الكثي���رة المتوات���رة الص���ادرة عنه���م والت���ي اتخذت 
طابع البيان الواضح الخالي من التشويش واإلبهام، 
فذك���رت اس���مه وصفاته الجس���دية والخلقي���ة، وما 
س���يفعله وما س���يواجهه، فض���اًل ع���ن تأكيدها على 

ضرورته الفطرية واإلنسانية بشكل عام.
الثان���ي: كي���ف مه���دوا لغيبت���هQ؟ وجوابه: من 

خالل طريقين:
 ،K1( الس���يرة العملي���ة لبع���ض المعصومي���ن
وخصوص���اً اإلمامين الهادي والعس���كريL، حيث 
كانا يقوم���ان بالغياب عن أتباعه���م لفترات محدودة 
مختلفة من حي���ث الطول، ليمه���دوا الذهنية العامة 

.Qلتقبل فكرة غيبة اإلمام المنتظر
باإلضاف���ة إلى التزامهمK طريقة االتصال مع 

الجمهور من خالل نظام الوكالء..
2( الروايات، ونس���تطيع أن نج���د عناوين عامة 

في خصوص الغيبة، تمثلت في:
 أ. التأكيد على وقوع الغيبة.

 ب. ضرورة عدم إنكار الغيب.
 ج. ضرورة الثبات على الوالية زمن الغيبة.

 د. التصريح بالغيبتين وبطول الكبرى منهما.
 ه. كشف حال الناس في زمان الغيبة.

 و. بيان بعض علل الغيبة.

نحن نعلم أن كبار الس����ن هم أكثر تعقاًل وأصوب 
منطق����اً وأهدأ س����لوكاً ف����ي العادة من الش����باب الذين 
يغل����ب عل����ى تصرفاتهم التس����رع في أط����الق األحكام 

وكثرة عثرات اللسان.
ولكن في الوقت نفس����ه نجد أن الرواية الش����ريفة 
تؤك����د عل����ى أن أنص����ار اإلم����ام المه����ديQ كلهم من 
الش����باب إال ما ندر ! ففي )غيب����ة النعماني( ص 329 
-330 عن أبي يحيى حكيم بن س����عد ، قال : سمعت 
علي����اQ يق����ول : )إن أصحاب القائم ش����باب ال كهول 
فيه����م إال كالكحل في العي����ن ، أو كالملح في الزاد ، 

وأقل الزاد الملح(.
فيا ترى لماذا يبتعد أصحاب التعقل والتريث عن 

المشاركة الفعالة في الحركة المهدوية !
وربما يمكننا تلمس اسباب ذلك فيما يلي آخذين 

بنظر االعتبار أن الرواية الش����ريفة ل����م تذكر أن كبار 
السن سيعارضون اإلمام ! وإنما ذكرت أن مشاركتهم 

الميدانية ستكون أقل بكثير من مشاركة الشباب :
أوالً : إن الم����رء حينم����ا يتقدم في الس����ن ، فإنه 
عادة يفقد كثيراً من مرونته العقلية والنفس����ية - على 
غ����رار ما يفقد من مرونته الجس����مية - وبالتالي يكون 
التيب����س ع����ادة هو س����يد الموقف لديه. وه����ذا التيبس 
ليس خاصاً بفقرات ظهره ، وإنما يتعدى ذلك ليشمل 

النواح����ي العقلية في كثير من األحي����ان ، لذلك نجد 
الحنين إل����ى الماضي والتمس����ك بتقالي����د اآلباء أهم 
ش����يء لديه����م _الكهول والش����يوخ_ وبالتالي س����يكون 
موقفه����م م����ن التغيي����ر موقفاً )يابس����ًا( حت����ى وإن لم 
يعارضوه ، أي أنه����م لو قبلوا بالتغيير نظرياً فإنهم ال 

يشاركون فيه ميدانياً.
طبعاً هذا ليس أمراً عاماً وقاعدة كلية ، إنما قد 
يوج����د عن����د مجموعة من كبار الس����ن ، خصوصاً إذا 

مُزج كِبَرُ السن بشيء من األمية والعصبية.
ثاني����اً : الواقع المعاش ش����اهد عل����ى أن األجيال 
الناش����ئة -بسبب حداثة الس����ن - تبدي مطاوعة أكثر 
ألية حركة تجديد وتغيير ، وهي أكثر تسامحاً بلحاظ 
التقاليد واألعراف والعادات ، أما كبار السن فيعيش 

غالبهم شعار )قديم تعرفه خير من جديد ال تعرفه(

للدع����وة  الش����باب  اس����تجابة  س����تكون  وبالتال����ي 
المهدوية التجديدية متناسبة مع ما بنى عليه الشباب 

عليه أمرهم.
ثالث����اً : إن أي تغيي����ر مهم����ا كان بس����يطاً ، فإن����ه 
يحت����اج إلى ب����ذل جهد إضاف����ي فوق المعت����اد ، وهذا 
يتطل����ب قوة البدن على األقل ، فكيف إذا كان التغيير 

شاماًل لجميع مناحي الحياة !
وحركة اإلمام المهديQ التغييرية تحتاج - كما 

ف����ي الرواي����ة - إلى بذل جهد جهيد ، قد ال يتناس����ب 
مع كبر السن.

 ...( األن����وار(  ج 52 - ص 308  )بح����ار  فف����ي 
رج����ال كأن قلوبه����م زبر الحديد ال يش����وبها ش����ك في 
ذات اهلل ، أش����د من الحجر ، لو حملوا على الجبال 
ألزالوها ... يتمسحون بسرج اإلمامQ يطلبون بذلك 
البرك����ة ، ويحفون به يقونه بأنفس����هم في الحروب ، 
ويكفون����ه ما يريد فيه����م . رجال ال ينامون الليل ، لهم 
دوي ف����ي صالتهم كدوي النحل ، يبيت����ون قياما على 
أطرافهم ، ويصبحون عل����ى خيولهم ، رهبان بالليل 
لي����وث بالنه����ار ، هم أطوع ل����ه من األمة لس����يدها ، 
كالمصابي����ح كأن قلوبهم القناديل ، وهم من خش����ية 
اهلل مش����فقون يدعون بالش����هادة ، ويتمنون أن يقتلوا 
في س����بيل اهلل ش����عارهم : ي����ا لثارات الحس����ين ، إذا 

ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر(.
وبع����د ه����ذا ال بد أن نذك����ر بأن الرواية الش����ريفة 
ل����م تذك����ر أن الكهول س����يعارضون اإلم����امQ، وإنما 
هم ألس����باب موضوعية ربما ال يس����تطيعون المشاركة 
الميداني����ة ، ولكن ربما يكون إيمانه����م قوياً جداً مما 
يؤهلهم لمناص����ب إدارية أو ما ش����ابه، خصوصاً وإن 
الرواية الشريفة تؤكد على أن المعنى الحقيقي للفتوة 
والشباب  في الدين هو قوة اإليمان فأهل الكهف كانوا 
كه����والً ، ولكن القرآن عب����ر عنهم بالفتية ، وليس لنا 
أن تستبق األحداث أكثر من هذا المقدار ، وهلل األمر 

من قبل ومن بعد.

كتاب )ديد( من كتب الهنود المقدسة، 
 Qجاءت فيه بش����ارة ظهور اإلم����ام المهدي

كما يلي:
)بع����د خ����راب الدني����ا يظه����ر مل����ك في 
مج����اب  منص����ور،  اس����مه  الزم����ان،  آخ����ر 
الدعوة،يمي����ز الكاف����ر من المؤم����ن، يقود 
الخلق ويحك����م قبضته عل����ى العالم، وتدين 

البشرية بدينه(.
 Kج����اء في بعض رواي����ات األئم����ة المعصومين
أّن )منصورًا( أحد األس����ماء المباركة لإلمام المهدي
Q، وق����د ُفس����رت ه����ذه اآلي����ة الش����ريفة: )ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف في القتل 
إن����ه كان منصورًا(  باإلمام المهديQ     -آخر حجج 

اهلل والطال����ب ب����دم المظلومي����ن- والمؤي����د م����ن اهلل 
تبارك وتعالى.

وفي ه����ذا جاءت رواية اإلم����ام الباقرQ، قال: 
)القائم منا منص����ور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى 
له األرض، وتظهر له الكنوز، ويبلغ سلطانه المشرق 

والمغرب ...(.
وال يخف����ى أن مضم����ون ه����ذه البش����ارة -وكذلك 
البش����ارات األخرى في كتب أتباع األديان المقدس����ة- 

جاء في الروايات اإلسالمية بكثرة.

انــهــــم فــتـــيـــــة ... لــــــــــــــــــــــــــــماذا ال�صباب فقط ؟

ب�صارة ظهور الإمام �صاحب الزمانQ يف كتاب )ديـــد(

Qال�صئلة الواردة اىل مركز الدرا�صات التخ�ص�صية يف المام املهدي

الشيخ حسين االسدي

حسين الماجدي

السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي

الفقيه الجليل والمتكلم النبيل �صيخنا 
القــدم المعــروف بابــن ابــي عقيل 
والمنقولــة اقواله في كتــب علمائنا، 

وهو من اأجل علمائنا المامية

اإن اأ�صحاب القائم �صباب ل كهول فيهم اإل كالكحل في العين ،
 اأو كالملح في الزاد ، واأقل الزاد الملح

بعــد خراب الدنيــا يظهر ملك في اآخر الزمان، ا�صمه من�صــور، مجاب الدعوة،يميز 
الكافر من الموؤمن، يقود الخلق ويحكم قب�صته على العالم، وتدين الب�صرية بدينه

ومن تلــك الحقائــق المغفول عنها 
ال�صفــراء  �صخ�صيــات  عظمــة  هــي 
الربعة لالمام المهديQ، وبالخ�س 

ال�صفير الول وابنه



من طرق ال�سيعة االمامية:
1- جاء في )دالئل اإلمامة( ص467 :

)454 / 58 - وبإسناده عن أبي علي النهاوندي، قال: حدثنا 
إسحاق، عن يحيى بن سليم، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن 
المعلى بن أبي المعلى، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي س���عيد 
الخدري، قال: قال رسول اهللN: )أبشروا بالمهدي، فإنه يأتي  

في آخر الزمان(.
2- وج���اء في )الغيبة( للش���يخ الطوس���ي ص 179 ب الروايات 

الدالة على خروجه )ح137(
 Qابشروا بالمهدي( :Nعن أبي سعيد قال : قال رسول اهلل
قال ثالثا يخرج على حين اختالف من الناس وزلزال شديد يمأل 
األرض قس���طا وعدال كما ملئ���ت ظلما وجورا، يم���أل قلوب عباده 

عبادة ويسعهم عدله(.
3- وجاء في )المالحم والفتن( البن طاووس )ح540( :

540 - وم���ن كت���اب )ث���واب األعم���ال( قال اخبرن���ا احمد بن 
محمد عن إس���ماعيل بن ميم���ون عن نباتة عن حذيف���ة بن اليمان 
ع���ن جابر األنصاري ع���ن النبيN انه كان ذات يوم جالس���ا بين 
أصحابه إذ هبط جبرائيل فقال ) السالم يقرئك السالم ويخصك 
بالتحية واإلكرام  باإلس���الم ( ثم قال له جبرائيلQ : )أبشرك يا 

رسول اهلل بالقائم من ولدك(.
من طرق اأهل ال�سنة 

1- جاء في )مسند احمد بن حنبل( )ح 10898( :
) 10898 - حَدََّثنَ���ا عَبْ���دُ الرَّزَّاِق حَدََّثنَا جَعَْف���رٌ عَِن اْلمُعَلَّى بِْن 
ِزيَ���ادٍ حَدََّثنَا اْلعَاَلُء بْنُ بَشِ���يٍر عَ���نْ أَِبي الصِّدِّيِق النَّاِج���يِّ عَنْ أَِبي 
سَ���عِيدٍ اْلخُدِْريِّ َقاَل َقاَل رَسُوُل اهللNَِّ أُبَشِّرُُكمْ ِباْلمَهْدِيِّ يُبْعَُث فِي 

ُأمَّتِي (.
2- وجاء في )مسند احمد بن حنبل( أيضاً)ح 10887(

) 10887 - حَدََّثنَ���ا مُحَمَّ���دُ بْ���نُ جَعَْف���ٍر حَدََّثنَا عَ���وْفٌ عَنْ أَِبي 
الصِّدِّيِق النَّاِجيِّ عَنْ أَِبي سَعِيدٍ اْلخُدِْريِّ َقاَل

تَُق���ومُ  اَل   Nَِّاهلل رَسُ���وُل  َق���اَل 
السَّ���اعَُة حَتَّى تَمْتَلِ���َئ األأَْرْضُ ُظْلمًا 

وَعُدْوَانً���ا َقاَل ُثمَّ يَخْرُجُ رَجُ���ٌل مِنْ عِتَْرتِي أَوْ مِنْ َأهْ���ِل بَيْتِي يَمْلَؤُهَا 
قِسًْطا وَعَدْاًل َكمَا مُلَِئتْ ُظْلمًا وَعُدْوَانًا (.

3- وجاء في )مسند البزار( )ح1832( :
)1832� حَدََّثنَ���ا اْلَفضُْل بْنُ سَ���هٍْل ، َقاَل : حَدََّثنَ���ا عَبْدُ اهللِ بْنُ 
َداهِ���ٍر ، َقاَل : حَدََّثنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ اْلُقدُّوِس ، عَِن اأَلعْمَِش ، 
 ،Nَِّعنْ عَاصٍِم ، عَنْ ِزرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اهللِ بِْن مَسْعُودٍ ، عَِن النَِّبي

َقاَل : الَ تَُقومُ السَّاعَُة حَتَّى يَمْلِكَ رَجٌُل مِنْ َأهِْل بَيْتِي(.
4- وجاء في )مسند احمد بن حنبل( )ح3390 ( :

)3390 - حَدََّثنَا سُ���ْفيَاُن بْنُ عُيَيْنََة حَدََّثنَا عَاصِمٌ عَنْ ِزرٍّ عَنْ 
ِ عَنْ النَّبِ���يNِّ اَل تَُقومُ السَّ���اعَُة حَتَّى يَلِيَ رَجُ���ٌل مِنْ َأهِْل  عَبْ���دِ اهللَّ

بَيْتِي(.
5- وجاء في )مسند أبي يعلى( )ح1090 ( :

)1090 - حدثنا قطن بن نس���ير ، حدثنا عدي بن أبي عمارة 
، حدثنا مطر الوراق ، عن أبي الصديق ، عن أبي س���عيد ، عن 
رسول اهللN قال : )ليقومن على أمتي من أهل بيتي أقنى ، أجلى  
، يوسع األرض عدال كما وسعت ظلما وجورا، يملك سبع سنين(.

6- وجاء في )مسند احمد بن حنبل( )ح10791( :
مََة َأخْبَرَنَا  ) 10791 - حَدََّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدََّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَ���لَ

مََطرٌ وَاْلمُعَلَّى عَنْ أَِبي الصِّدِّيِق عَنْ أَِبي سَعِيدٍ
َأنَّ رَسُوَل اهللNَِّ َقاَل تُمْأَلُ األأَْرْضُ ُظْلمًا وَجَوْرًا ُثمَّ يَخْرُجُ رَجٌُل 

مِنْ عِتْرَتِي يَمْلِكُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا َفيَمْأَلُ األأَْرْضَ قِسًْطا وَعَدْاًل(. 
 Q7- وجاء في )عقد الدرر في أخبار المنتظر( وهو المهدي

للعالمة يوسف المقدسي الشافعي السلمي )ص95ب2ح52( :
 :N52- ع���ن عب���د اهلل ب���ن عمر، ق���ال: قال رس���ول اهلل (

)يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي(.

)اأب�صرك يا ر�صول اهلل بالقائم من ولدك(

الكتاب من سلس����لة )ش����خصيات عص����ر الظهور( التي 
يعن����ى بإصدارها مركز الدراس����ات التخصصية في اإلمام 

.Qالمهدي
يقع الكتاب في 132 صفحة من القطع الرقعي.

وج����اءت مواضي����ع الكتاب بع����د مدخل يتضم����ن قراءة 
للمهدوية، وتقسيم لعالئم الظهور، بمحورين:

األول: السفياني/ الهوية المنحوسة: اسمه، ودينه..
والمح����ور الثان����ي: الس����فياني/ الحرك����ة الجغرافية، 
بداية نش����وئه، مكانه، ظهوره )حرستا( وموقفه من أتباع 
أه����ل البيتK، كذل����ك موقفه من اتب����اع اإلمام المهدي
Q، وم����ا تتب����ع من حركت����ه في الكوف����ة، ومدين����ة النبي
N اسباب غزوه لهما، واس����اليبه الوحشية خالل ذلك.. 

وغيرها من التفاصل.

وفي موضوع )الس����فياني حتم مر( يقول الس����يد مؤلف 
الكتاب: 

)ان رواي����ات عالئم الظهور تش����كل القس����م االكبر من 
روايات المهدوية أو قس����ماً كبيراً منه����ا على اقل التقادير. 

ومن جملة هذه العالئم فتنة الس����فياني التي بانت اشهر من )قفا 
نبك(

- وال عجب في ذلك بعد معرفة ما س����تؤدي اليه هذه الحادثة 
م����ن تغيي����ر ف����ي خارط����ة المنطق����ة جغرافي����ا وسياس����يا وفكريا 
واجتماعي����ا وأمني����ا، ناهيك عن استش����هاد عش����رات األالف من 
النف����وس البريئة التي ال ذنب لها ااّل أن تقول )ال اله ااّل اله محمد 
رسول اهلل وعلي ولي اهلل( حتى ورد ان هذا المجرم سيحاول قتل 

كل من اس����مه )محم����د( أو )علي( أو )فاطم����ة( أو )زينب( فضاًل 
عن اس����مه )مهدي( حقداً م����ن على االرومة الطاه����رة.. كما ورد 
انه يحاول مهاجمة الجغرافية الش����يعية محاوالً تغييرها.. وإن لم 

يتمكن من إبادتها(.
ثم يستش����هد السيد المؤلف لذلك بقول لالمام محمد الباقر

Q جاء في )غيبة النعماني( هو:
)إّن م����ن االمور أموراً موقوفة وأموراً محتومة وإّن الس����فياني 

من المحتوم الذي البدّ منه(.

قراءة يف كتاب 
ال�صفيـــــــــــــــــــــــاين حتٌم مّر

هذه نتائج الستبيان اجري في موسم الحج 1430ه� في مكة ملوؤلفه ال�صيد جالل الدين املو�صوي
المكرمة والمدينة المنورة وشمل الحجيج في عموم محافظات 
العراق وهذه هي نتائج اس���تبيان محافظة النجف االش���رف, 
نضعه���ا بين أيدي القراء الكرام لك���ي نتعرف من خاللها على 
المس���توى الثقافي والعلمي ألهالي المحافظة من خالل قراءة 

الفقرة ومعرفة نتائج التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
1. معرفة الحجةQ واالعتقاد به جزء من الدين؟

2. الخوض في عمق القضية المهدوية شأن تخصصي؟
3. االرتب���اط باإلم���ام المه���ديQ ف���ي الغيبة ع���ن طريق 

مراجع الدين؟
4. أتؤم���ن ب���أن أح���د مص���ادر العقي���دة المهدوي���ة الرؤى 

واألحالم؟
5. دور المرجعية في عص���ر الغيبة يقوي اإليمان بالعقيدة 

المهدوية؟
6. أتؤم���ن بمن يطبق أو يوق���ت لظهور اإلمامQ من خالل 

العالمات؟

7. أتس���تحضر اإلمامQ رقيباً عليك في تصرفاتك بشكل 
دائم؟

8. إدعاء البعض للمهدوية أوجب بعد الناس عن عقيدتهم 
باإلمامQ؟

9. أيؤثر على إيمانك باإلمامQ ما يطرحه المغرضون من 
شبهات؟

10. أتمي���ل إل���ى مراقبة حدوث العالم���ات وتعتقد أن ذلك 
يؤثر على الظهور؟

11. أتج���د أن المهدوي���ة عنصر مش���ترك بي���ن المعتقدات 
واالديان البشرية؟

12. أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالميًا؟
13. م���ا هو مقدار مس���اهمتك ف���ي الفعالي���ات المهدوية؟ 

)كبير, متوسط, ضعيف(
14. ارتباط���ك باإلم���ام المه���ديQ ع���ن طري���ق الدع���اء 

)يومي, أسبوعي, شهري(؟

الروايات امل�صرتكة يف الق�صية املهدوية

Qباملهدي Nالب�صارة من النبي

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

رسم تظهر فيه من بعيد مدينة االبلة

بقايا آثار االبلة

ن�صتمع اآراءكم فنقراأ من خاللها الواقع فتو�صع احللول
ال�صتبيان املهدوي

الشيخ جميل البصري
تحتــوي كتب الحديث عند الم�صلميــن على مجاميع من الحاديث الم�صتركة في كثير من الق�صايا ومنها 
الق�صية المهدوية. وهذه نماذج من جهات ال�صتراك بين الم�صلمين في هذه الق�صية، و�صوف نعر�س 
لتلــك النماذج وفــق عناوين خا�صة بــكل مجموعة. مع العلــم ان الروايات المذكورة لــم يلحظ فيها 

الثبوت وال�صحة.

جغرافية ع�صر الظهور
البــــــــــــــــــــــــــّلة

عبد الرسول زين الدين

االبل����ة : هي بلدة على ش����اطئ 
دجلة البص����رة العظمى ف����ي زاوية 
الخلي����ج ال����ذي يدخ����ل ال����ى مدينة 
البصرة، وهي اقدم من البصرة، 
كانت قبل ان تمصر البصرة، فيها 

مسالح للفرس. 
ق����ال االصمعي : جن����ان الدنيا 
ثالث : غوطة دمش����ق، ونهر بلخ، 

ونهر االبلة. 
وفي ش����رح النه����ج الب����ن ميثم : 

قال : لما ف����رغ امير المؤمنينQ من حرب 
الجمل خط����ب الناس بالبص����رة فحمد اهلل 
واثن����ى علي����ه وصلى عل����ى النب����يN الى ان 
يقول... ثم التفت عن يمينه فقال: كم بينكم 
وبين االبلة ؟ فقال ل����ه المنذر بن الجارود : 

فداك ابي وامي : اربعة فراسخ. 
بع����ث  فوال����ذي  صدق����ت،   : ل����ه  ق����ال 
خاص����ة  بالنب����وة،  واكرم����ه   Nًًمحم����دا
بالرس����الة، وعج����ل بروحه ال����ى الجنة لقد 

سمعت منه كما تسمعون مني الى ان قال: يا 
عل����ي هل علمت ان بين التي تس����مى البصرة 
والتي تسمى االبلة اربعة فراسخ وسيكون في 
التي تس����مى االبلة موضع اصحاب العشور، 
يقت����ل في ذل����ك الموض����ع من امتي س����بعون 
الف ش����هيد، هم يومئذ بمنزلة شهداء بدر. 
فق����ال له المنذر : يا امي����ر المؤمنين، ومن 
يقتله����م؟ ف����داك ابي وام����ي. ق����ال : يقتلهم 
اخوان وهم جيل كانهم الش����ياطين، س����ود 
الوانهم، منتنة ارواحهم، ش����ديد كلبهم، 
قلي����ل س����لبهم، طوب����ى لم����ن قتل����وه. ينف����ر 
لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم اذلة عند 
المتكبرين من اهل ذلك الزمان، مجهولون 
ف����ي االرض، معروفون في الس����ماء، تبكي 
الس����ماء عليهم وسكانها، واالرض وسكانها 
_ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال : _ ويحك 
يابصرة من جيش من نقم اهلل ال رهج له وال 
حس ! فقال له المنذر : يا امير المؤمنين، 
ومالذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت؟ 
وم����ا الويح؟ وما الويل؟ فق����ال : هما بابان : 
فالويح باب رحمة، والويل باب عذاب يا ابن 

الجارود، نعم، تارات عظيمة : منها عصبة 
يقتل بعضه����ا بعضا، ومنها فتن����ة يكون بها 
اخراب منازل وخراب دي����ار وانتهاك اموال 
وقتل رجال وس����باء نس����اء يذبحن ذبحًا، يا 
ويل امرهن حديث عجيب! ومنها ان يستحل 
بها الدج����ال االكبر االعور الممس����وح العين 
اليمن����ى واالخ����رى كانه����ا ممزوج����ة بال����دم 
لكانه����ا ف����ي الحمرة علق����ة، نات����ئ الحدقة 
كهيئ����ة ح����ب العن����ب الطافي����ة عل����ى الماء، 

فيتبع����ه من اهله����ا عدة من قت����ل باالبلة من 
الش����هداء، انا جيلهم في صدورهم، يقتل 
م����ن يقتل، ويهرب من يه����رب، ثم رجف، 
ثم قذف، ثم خس����ف ثم مس����خ، ثم الجوع 

االغبر، ثم الموت االحمر وهو الغرق.
_وس����اق الى ان قال_ يا اه����ل البصرة 
ان اهلل لم يجعل الحد من انصار المس����لمين 
خط����ة ش����رف وال ك����رم اال وقد جع����ل فيكم 
افض����ل ذلك، وزادك����م من فضل����ه بمنه ما 
لي����س لهم: انتم اقوم الن����اس قبلة، قبلتكم 
عل����ى المق����ام حي����ث يق����وم االم����ام بمك����ة، 

وقارؤك����م اقرأ الناس، 
ازه����د  وزاهدك����م 
الناس، وعابدكم اعبد 
الناس، وتاجركم اتجر 
الن����اس واصدقه����م في 
تجارت����ه، ومتصدقك����م 
اك����رم الن����اس صدقة، 
وغنيك����م اش����د الن����اس 
وتواضع����ا،  ب����ذال 
وشريفكم احسن الناس 

خلق����ا وانت����م اكثر الن����اس ج����وارًا، واقلهم 
تكلفا لما ال يعني����ه، واحرصهم عل الصالة 
في جماعة ثمرتكم اكث����ر الثمار، واموالكم 
اكث����ر االم����وال، وصغاركم اكي����س االوالد، 
ونس����اؤكم امنع النس����اء واحس����نهن تبعال، 
س����خر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صالحا 
لمعاشكم والبحر س����ببا لكثر اموالكم، فلو 
صبرت����م واس����تقمتم لكان����ت ش����جرة طوبى 
لك����م مقي����ال وظ����ال ظلي����ال، غي����ر ان حكم 

اهلل ماض، وقضاءه ناف����ذ ال معقب لحكمه 
وهو س����ريع الحس����اب. يقول اهلل : )وَِإْن مِنْ 
َقرْيَ����ةٍ ِإالَّ نَحْنُ مُهْلُِكوها َقبَْل يَ����وِْم اْلقِيامَةِ أَوْ 
مُعَذِّبُوها عَذاباً شَديداً كاَن ذلِكَ فِي اْلكِتاِب 

مَسُْطورًا(.
وع����ن امي����ر المؤمني����نQ م����ن خطبة 
اللؤلؤية وفيها تعين اصحاب االمام المهدي

Q قال : )رجالن من ابلة(.
وع����ن امي����ر المؤمني����نQ في تس����مية 
اصحاب االم����ام المهديQ قال : ومن ابله 
رجالن يحيى بن بديل وحواشة بن الفضل.      

يا اهــل الب�صرة ان اهلل لم يجعل لحد مــن ان�صار الم�صلمين خطة 
�صرف ول كرم ال وقد جعل فيكم اف�صل ذلك

اأمــوراً  المــور  مــن  اإّن 
موقوفة واأمــوراً محتومة 
واإّن ال�صفياني من المحتوم 

الذي لبّد منه



كل الديان���ات بش���كل أو بآخ���ر تحم���ل في 
تعاليمها وقائع ما لنهاية العالم. وفي الغالب أن 
هذه الوقائع ال تخلو من أفكار أساسية مشتركة 
األخ���الق،  وتهت���ك  األرض،  فس���اد  مث���ل: 
والك���وارث الطبيعي���ة، وظه���ور المخلِّ���ص في 
آخر الزمان، س���واء كان مسيحًا، أو مهديًا، 
أو ميتري���ا، أو كالك���ي آفاتار، أو ماس���ايا، أو 
باهانا...ال���خ، وان���دالع الح���رب الكب���رى بين 

األخيار واألشرار.
ذل���ك  تصوي���ر  عل���ى  الس���ينما  وعمل���ت 
السيناريو تارة في اطار الخيال العلمي، وتارة 
اخرى في اطار االحداث التاريخية المدونة في 

كتب التاريخ والعقيدة. 
ورصدن���ا حرص���ت ف���ي اكثر من ع���دد ان 
تق���دم لقرائه���ا كل م���ا في���ه تلمي���ح او تصريح 
لقضي���ة المخل���ص المنتظر ومتابع���ة احداثها 
وما كتب عنها من نقد وتضعه بين يدي القارئ 
الكري���م ليك���ون على اط���الع على ما ه���و كائن 
بين س���طور مش���اهد تل���ك االف���الم، وان كان 
ل���كل فهمه لها، اال ان ق���راءة المتأني المتأمل 

الحداثها مطلوبة ايضا.
وم���ن تلك االف���الم فيلم )االفات���ار( الذي 
يع���رض اآلن في صاالت العرض العالمية حيث 
حق���ق أرقام���اً عالمية ف���ي التذاك���ر ويتوقع له 
تحقيق نجاح كاس���ح يجعله من أش���هر عروض 
السينما العالمية والذي سيكون موضوع رصدنا 

لهذا العدد.

من هو االآفاتار؟
)افاتار( مصطلح من الديانة الهندوس���ية 
ين���م عن الحلول اإللهي، حس���ب معتقداتهم، 
ف���ي جس���د كائ���ن ح���ي. وه���و القائد المرش���د 
المنتظر والذي س���يحل بدوره مشاكل البشرية 
كافة ويدعى حس���ب معتقدهم ) كالكي أواتار( 
وجماهير الهن���دوس في أنح���اء العالم كافة، 
وتقول البروناس الهندوسية بأن مخلص العالم 
المس���تقبلي الذي يدعي )كالكي أفاتارا( ، هو 
التجس���يد العاشر واألخير لروح )فيشنو( الذي 
س���يأتي على رأس جيش عظيم ليح���رر العالم 
من البربرية والطغيان ، ويس���ود العالم عصر 

ذهبي من جديد.
فيلم االفاتار 

ه���و آخر اعمال المخ���رج الكندي )جيمس 
كامي���رون( ال���ذي يق���ول: ان���ه عك���ف 14ع���ام 
عل���ى تخيل اش���كال وأنماط ش���خصيات الفيلم 
لدرج���ة ان���ه غطس إلى ق���اع المحيط���ات بحثاً 
عن أش���كال جديدة للش���خصيات تختل���ف كلياً 
وجزئيا عن تلك التي طالما ش���هدها المشاهد 
في اغلب أف���الم الخيال العلمي. باإلضافة إلى 

استخدام مخرج الفيلم ألحدث أنظمة العرض 
الس���ينمائى وه���ى خاصية )الث���ري دي( والتي 
تعطي للمش���اهد نوعا خاصا م���ن الرؤية تعمل 
على أحساس المشاهدين أنهم داخل المشاهد 

الطبيعية للفيلم .
ق�سة الفيلم

تدور قصة الفلم في المستقبل، عام 2154 
بالتحديد، حول ش���ركة )إدارة تنمية الموارد( 
الت���ي أقام���ت قاع���دة عس���كرية عل���ى كوك���ب 
)باندورا( الذي يعيش فيه شعب النافي، الذي 
يبعد 4,3 سنة ضوئية عن األرض، الستخراج 
خامات معدن سيحل مش���كلة الطاقة، بعد أن 
تم استنزاف الشركات لموارد الطاقة األرضية 
حتى النهاية. وهوالء _ش���عب النافي_ ليس���وا 
بش���راً مئة بالمئة، بل هم عرق أخر ذو صفات 
جس���دية مختلفة نوعاً م���ا، فهم أكثر طوالً عن 
كثير من البش���ر، ويميل لون بش���رتهم لألزرق 
ولكن���ه ع���رق عاق���ل ذو ح���س وإدراك متطور.

وكوكب )باندورا( اليستطيع البشر أن يتنفسوا 
فيه بش���كل طبيعي، ولذلك قامت شركة إدارة 
الموارد البش���رية بتطوير بعض أجساد النافي 
م���ن خالل الهندس���ة الوراثية ليحل فيها بش���رٌ 
مح���ددون عن طري���ق برنامج اس���مه )أفاتار( 
كاميرون  وكان  الفيلم.  اسم  وهو   ،Avatar
قد اس���تعان باس���تاذ لغويات ليطور لغة خاصة 
لش���عب الناف���ي وه���ي ف���ي الواق���ع مزي���ج من 
اللغ���ة األمهري���ة المس���تخدمة ف���ي الحبش���ة، 

ولغ���ة الماوري للس���كان 
نيوزيلندا  في  األصليين 
وكذل���ك ت���م اس���تخدام 
علماء نب���ات وأحياء، و 

خبراء البرمج���ة، لتطوير األنظمة البيولوجية 
لكوك���ب )بان���دورا(. وقد صدر كت���اب من 224 
التاري���خ  ع���ن   2009/11/24 ف���ي  صفح���ة 
االجتماعي والحياة البيولوجية لكوكب باندورا 
الخيإل���ى، أي قبل إط���الق الفيلم رس���مياً في 

2009/12/18 في الواليات المتحدة!.
يحكي الفيلم قصة مخلص ش���عب االفاتار 
المنتظ���ر الذي يأت���ي بغاية ثم ينقل���ب عليها.. 
والمخل���ص ه���ذه الم���رة لي���س ابيض���ا ، لكنه 
من صن���ع البي���ض، يصفه الفيل���م بالمخلص 
عالم���ات  وترس���ل  ب���ه  تحتف���ي  الطبيع���ة  ألن 
وإرهاص���ات قب���ل مجيئه وبعده، مثل س���قوط 
األزهار عليه وهو يتمتع بش���جاعة فائقة، وهو 
الوريث الش���رعي للجد األكبر لشعب )النافي( 
فه���و م���روض )طائ���ر الت���اروك الديناصوري( 
المخل���وق العلم���ي الخيالي الذي دسّ���ه برنامج 

األمريك���ي  البش���رية  الم���وارد  تنمي���ة 
المس���مى باالفات���ار عل���ى ش���عب النافي 
ضعفه���م  ونق���اط  أس���رارهم  لمعرف���ة 
وقوته���م. تبدأ المهمة بن���زول البطل في 
عم���ق الغابة بج���وار مدين���ة األفيتاريين 
واستكش���اف البيئة الطبيعية وحيواناتها 
ضم���ن مجموع���ة االن���زال األول���ى وبعد 
معاناة طويلة كسب ثقة األفيتاريين وبعد 
ولوجه إلى عمق أس���رارهم ارتأت قيادة 
قاع���دة العملي���ات تس���ريع وتي���رة تنفيذ 
مخططه���ا وكادت تعط���ي إش���ارة البدء 
بالتنفيذ العس���كري لمخططها القس���ري 
بعدم���ا اكتم���ل وص���ول اآللي���ات الثقيل���ة 
الالزم���ة لمهمة إزالة مدين���ة األفتاريين 
وطردهم عنه���ا وهنا بدء البط���ل افيتار 
بتحذير األفيتاريي���ن من ذلك المخطط 
الهمج���ي ونصحهم باالنتق���ال طوعاً إلى 
موق���ع آخر بعيداً عن أرضهم الس���تحالة 

مقاومة تلك القوة التي ستستخدم لتنفيذ ذلك 
المخطط اال ان ش���عب النافي رفض اإلنصياع 
لتلك النصيحة مع فش���ل محاولة البطل إيقاف 
الهجوم الوش���يك فحدث انقس���ام في القاعدة 
بخروج البط���ل وجميع أف���راد التجربة العلمية 
المك���ون م���ن العالمة وطاق���م البح���ث العلمي 
وطاقم النقل واإلس���ناد الج���وي ومعظم من له 
عالقة مباش���رة بذلك البرنامج وانتقالهم إلى 
المخبر السري لمس���اندة األفيتار في التصدي 

لذل���ك الهج���وم ، والذي كان���ت نتيجته تدمير 
تل���ك المدينة وس���حقها بق���وة الحدي���د والدم 
مع قطع وإحراق ش���جرة الحي���اة ومقتل معظم 
أفراد القبيلة. وعقب تلك المجزرة يقرر البطل 
)افيتار( البدء بعملية إعادة جمع ش���مل ش���عب 
الناف���ي وتوحيده���م ف���ي مواجه���ة قوى الش���ر 
فيقوم بهبوط مفاجيء على طائر )اإليكران او 
الت���اروك األحمر الكبير( والذي يعتبر ترويضه 
عالمة عظيمة لدى األفيتاريين لشبه استحالة 
األمر وشراسة ذلك اإليكران العظيم وامتناعه 
ع���ن إعطاء ظهره ألحد م���ا لم يكن ذلك الفرد 
مختص���اً بعناي���ة إلهي���ة عظيم���ة تمنح���ه ذلك 

الشرف العظيم.
ونظ���راً لالتص���ال الروح���ي المتكامل بين 
جمي���ع عناصر تلك البيئة وتدخل اإلرادة العليا 
لصال���ح ش���عب األفيت���ار الطيِّب ينج���ح البطل 
باالس���تحواذ عل���ى قب���ول اإليك���ران العظيم له 
فيمتطي���ه ليهبط به بين حش���ود بقي���ة األفيتار 
أثناء تجمعهم لصالة االستغاثة والحاجة أمام 
ش���جرة النفوس وطلب النصرة من القوة العليا 
بش���فاعة األجداد فتكون تلك العالمة أكثر من 
كافي���ة له���ؤالء األفيت���ار على اس���تجابة إيواه - 
إالل���ه- لدعائهم بإرس���اله المخلِّ���ص المنتظر 
االفيتار الموعود لهم ، فيبدأ االفيتار المخلص 
بإرس���ال الرس���ل إلى بقية قبائ���ل األفيتار التي 
كان���ت تنع���م باله���دوء بعيداً عن أرض ش���جرة 

الحياة وعلى أطراف األرض خاصة تلك القبيلة 
في الشاطيء الشرقي لجمعهم للتصدي لذلك 
المخط���ط الذي يس���تهدف وجوده���م بالكامل 
لصال���ح هؤالء الغ���زاة األرضيي���ن الذين تركوا 
خلفهم أرض���اً محروقة مدمَّ���رة نتيجة جهلهم 
وحماقتهم البيئية وأطماعهم الجش���عة العمياء 
غير متبصِّرة فيجتمع إليه المحاربون للتصدي 
لموج���ة الهجوم الثاني���ة ويكون اش���تراكه فيها 
فاع���اًل ومباغت���اً لتنتهي تل���ك الهجم���ة الثانية 
بهزيمة منكرة لقوات الغزو مع االس���تيالء على 

تل���ك القاع���دة الرئيس���ية وترحي���ل بقية هؤالء 
الغزاة من شركات االستثمار الطامعة مع بقاء 
من رضي منهم بقبول شروط الحياة في كوكب 
باندورا وينتهي الفيلم برجوع الس���الم والهدوء 
واأللف���ة بين ش���عب النافي وكل ماف���ي الطبيعة 

من نباتات وحيوانات.
الفيلم على طاولة النقد

ناقدو الفيل���م قالوا ان فيلم افاتار رس���الة 
شبه ثورية من مخرجه ضد سياسات االمبريالية 
األمريكية في نهب ثروات ش���عوب العالم الثالث  
بجانب التقنية المرعبة التي تبش���ر بعهد جديد 
للس���ينما االمريكية . والمدهش ف���ى الفيلم هو 
عرض رؤية المؤل���ف والمخرج لفكرة االحتالل 
وتعاطفه مع حق السكان االصليين فى المقاومة 
والدف���اع عن الوطن بكل أش���كالها ف���ي محاولة 
لنقض السياس���ات االمريكيه في احتالل بلدان 
العال���م الثالث بحجة محاربة االرهاب وإرس���اء 
مبادئ الديمقراطية لهذه الشعوب مما ادى الى 
تناقض المخرج في طرحه لهذا النقض ونهاية 
الفيلم والتي دفعته لتكرار نفس السيناريو الذى 
طالم���ا فرضت���ه هولي���ود ف���ي كل افالمها على 
المش���اهدين بأن المنتظ���ر والمخلص دائما ما 
يكون امريكيا على الرغم من أن بطل الفيلم لم 
يعايش سكان هذا الكوكب اال ثالثة اشهر فقط 
إال ان���ه اقتنع بحقهم ف���ي وطنهم وهذا ما دفعه 
لمحاربة أهل وطنه األمريكي. ولم يفت التحليل 
الفلس���في ان يس���جل نق���ده للفيل���م حي���ث ذكر 
المشاركون ضمن الملتقى الدولي للسينما 
والفلسفة في وهران أن رموز الفيلم تنتمي  
 لعوالم متنوعة بين اإلغريقية واإلس���تلهام 
الحرفي���ة  بالترجم���ة  الثقاف���ي   م���رورا 

حي���ة  صطال ال ا و
االس���م   لمعن���ى 
) أفات���ار(  وه���ي  
 كلم���ة ذات األص���ل  

) حل���ول  )السنس���كريتي (  وتعن���ي  
الهندوس���ية  اإلل���ه (  ف���ي   العقي���دة 
مم���ا   يجعل الفيل���م   يحمل في   عمقه 
رس���الة ميتافيزيقية تهدف لتوحيد 
ف���ي   اإلل���ه  م���ع  الحي���ة  الكائن���ات 
 العالم بش���كل ومضم���ون جديدين 
تتجاوز المادي   الى الروحي   وتجعل 
الفيلسوف   يتوه في   فرضيات علمية 
ذات  الهندوس���ية  للحي���اة  تع���ود 
العقائ���د المتع���ددة،   فيعم���ل على 
ودالالت  فلس���فية  برم���وز  ربطه���ا 
تعبيري���ة خاص���ة باإلنس���انية مئ���ة 

بالمئ���ة،   حتى   يعطي   مفهوماً واضح���اً وتحليلياً  
 لكل حركة سينمائية خصوصا أنّ   فيلم  ) آفاتار ( 
 ض���م حركات تعبيرية ذات صبغة خيالية ملهمة 
تطرح بالدرجة األولى فكرة  )العودة الى الحياة 
م���ن جدي���د ( والت���ي تعتبر أكب���ر مي���زة ألهمت 
الفالس���فة والنق���اد  وإمتاع المش���اهد بلحظات 
س���ينمائية مؤثرة برزت بوضوح من خالل بطل 
الفيل���م ، واش���ار التحليل الفلس���في للفيلم بأن 
األف���الم العلمية   في الس���ينما األمريكية   مغرمة 
بوض���ع نهايات حتمية للعالم وب���دء حياة أخرى 

في   كواكب   غريبة ونائية.
كلمة ر�سدنا:

الق���راءات لهذا الفيلم تع���ددت بين كونها 
سياس���ية واخ���رى ديني���ة فالقراءة السياس���ية 
تركزت على ان الفيلم يحكي قصة غطرسة دول 
االس���تكبار العالم���ي ف���ي 
حتى  مصالحها  تحصي���ل 
وان كان ذلك على حساب 
س���حق االبري���اء وتدمي���ر 
الق���راءة  ام���ا  بلدانه���م 
الديني���ة فتمح���ورت حول 
مجيء الفرج بعد الش���دة 
فالمخل���ص المنتظر جاء 
القل���وب  تعلق���ت  عندم���ا 
الخالص  لطل���ب  بإلهه���ا 
من خالل الدعاء والتوسل 
بقل���وب صادقة متيقنة ان 
النجاة والخالص سيكون 
على يد من ترسله السماء 

لينقذها مما هي فيه من الدمار واالبادة وبغض 
النظ���ر عن صحة ماورد على لس���ان النقاد من 
عدم���ه اال ان الفيل���م من خالل قصت���ه واقبال 
الناس على مش���اهدته بش���كل متزايد ال يرسل 
اش���ارات فحس���ب بل انه يصرح ب���أن المخلص 
المنتظر ه���و االمل الوحي���د للنفوس للخالص 
من مآس���يها وهذا ما عبرت عن���ه نهاية الفيلم 
وخرس عنه لس���ان النقاد ال���ذي ابى التصريح 
بتلك الحقيقة متغافلين عن وجودها وكأنها لم 
تك���ن إال إن الن���ور ال يحجبه الغربال والش���مس 

تبقى مضيئة وان جللها السحاب.

الرصد المهدوي4

)افاتار( خمّل�س �صعب النايف / الفيلم الول يف ال�صينما العاملية
صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا

إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات. رصدنا

هيئة التحرير 

)افاتار( م�صطلح من الديانة الهندو�صية ينم عن الحلول الإلهي، ح�صب معتقداتهم، في ج�صد كائن حي. 
وهو القائد المر�صد المنتظر والذي �صيحل بدوره م�صاكل الب�صرية كافة ويدعى ح�صب معتقدهم ) كالكي اأواتار( 
وجماهير الهندو�س في اأنحاء العالم كافة، وتقول البرونا�س الهندو�صية باأن مخل�س العالم الم�صتقبلي الذي 
يدعي )كالكي اأفاتارا( ، هو التج�صيد العا�صر والأخير لروح )في�صنو( الذي �صياأتي على راأ�س جي�س عظيم ليحرر 

العالم من البربرية والطغيان ، وي�صود العالم ع�صر ذهبي من جديد.

التحليل الفل�صفي للفيلم باأن الأفالم العلمية   في ال�صينما الأمريكية   مغرمة 
بو�صع نهايات حتمية للعالم وبدء حياة اأخرى في   كواكب   غريبة ونائية.

ان الفيلم من 
خالل ق�صته 

واقبال النا�س على 
م�صاهدته ب�صكل 
متزايد ل ير�صل 
ا�صارات فح�صب 

بل انه ي�صرح باأن 
المخل�س المنتظر 

هو المل الوحيد 
للنفو�س للخال�س 

من ماآ�صيها



5 تمهيد مهدوي

موريتانيا / الواقع الجغرافي
موريتاني���ا أو الجمهورية اإلس���المية الموريتانية، 
دول���ة تق���ع ف���ي غ���رب أفريقيا عل���ى ش���اطئ المحيط 
األطلس���ي، يحده���ا م���ن الش���مال كل م���ن المغ���رب 
والجزائر، والس���نغال من الجنوب، ومالي من الشرق 

والجنوب.
تبل���غ مس���احتها  1,030,700 ك���م2، اما عدد 
السكان فيها فهو 3,069,000 ماليين  نسمة حسب 

احصاء عام )2005(.
اللغ���ة الرس���مية حس���ب الدس���تور  العربي���ة ه���ي 
الموريتاني, رغم أن اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة 

في الدوائر الحكومية.
الواقع الديمغرافي الديني

اإلس���الم ه���و الديان���ة الس���ائدة ف���ي الجمهوري���ة 
االس���المية الموريتانية، فاهلها مسلمون 100% وعلى 

المذهب الس���ني االش���عري امانسبة الش���يعة فيها فهي 
1,5% أي ما يناهز )50( الفا من تعداد الس���كان سنة 

.2011
موريتانيا واال�سالم

دخ���ل االس���الم ارض موريتانيا في الق���رن الثالث 
الهج���ري عل���ى ي���د يحي���ى ب���ن ابراهي���م أح���د زعماء 
صنهاجة البربرية وذلك عند عودته من الحج وبرفقته 
رجل اس���مه عبد اهلل بن ياسين والذي أنشأ رباطاً على 
الس���احل االطلس���ي قرب العاصمة الحالية نواكش���وط 

لتدريس علوم الدين.
Kموريتانيا والت�سيع الآل البيت

يق���ول بكار بن بكار  زعيم الش���يعة ف���ي موريتانيا: 
)ان تاري���خ دخول مذهب التش���يع الى موريتانيا كان في 

عام 1560م(.
ان التش���يع ف���ي موريتاني���ا اليوم اصبح ملموس���ًا، 
واصب���ح نش���طاؤه يس���عوون الي���وم لتنظيم انفس���هم، 
علماً ان جل الدول االس���المية الت���ي قامت في افريقيا 
_ومنه���ا موريتانيا_ كانت ش���يعية مثل دولة االدارس���ة 
الفاطميي���ن، الموحدين، الحفصيي���ن، والعلويين، 
الن معظ���م ش���عوب ه���ذه الدول ش���يعية، ف���ي حياتهم 
اليومي���ة، ومعتقداته���م، واخالقه���م، وتعلقه���م بآل 

.Kالبيت
ان جميع الموريتانيين تقريباً بطبيعتهم وموروثهم 
يحبون الرس���ولN وآل���هK ويعظمونه���م، وهذا هو 
التش���يع بعين���ه، وان تزي���ي الم���رأة الموريتانية بالزي 
االس���ود، ولبس العمامة السوداء عند الرجال هي من 
الع���ادات المتج���ذرة عن الش���يعة في المغ���رب العربي 

خاصة.

وينتم���ي اكثر المس���لمين ف���ي موريتاني���ا الى )بني 
حس���ان( وهم فرع م���ن )قبائل بني معق���ل( الزينبيين 
الذين قدم���وا الى موريتانيا مع بني هالل من الجزيرة 

العربية أبان الحكم الفاطمي )909-1171م(.
والزينبيون نس���بة )لعلي الزينبي( ابن عبد اهلل بن 
جعف���ر بن ابي طالبQ، وأم���ه العقيلة زينبP بنت 

.Qأمير المؤمنين علي بن ابي طالب
�سخ�سيات �سيعية موريتانية

تميزت ف���ي موريتانيا وبرزت على الصعيد العقدي 
شخصيات متحمسة للمذهب الشيعي ونشره، منهم : 

- بكار بن بكار بن محمد علي: دخل التشيع رسميا 
عام 2006م. وهو زعيم الشيعة الموريتانيين االن. وله 

مؤلفات منها :
1. تعريف الموريتانيين بالشيعة.

2. هل الشيعة في موريتانيا اكثر من %1,5.

- د. أحمدو بمبا: ويش���غل رئيس المركز االفريقي 
للدراس���ات الصوفية واالبحاث. وهو أمين عام منظمة 

آل البيتK في موريتانيا.
موؤ�س�سات �سيعية موريتانية

مج���ال  ف���ي  النش���اط  بع���ض  موريتاني���ا  لش���يعة 
الجمعيات والمؤسسات التي منها : 

- جمعي���ة )بكار للثقافة والعلوم( في نواكش���وط، 
ومديرها هو الشيخ بكار بن بكار بن محمد علي.

وتترك���ز نش���اطاتها ف���ي أنها تهت���م بنش���ر تعاليم 
اه���ل البيتK ف���ي موريتاني���ا خاصة، وفي اوس���اط 
المتش���يعين. كذلك تنظيم الن���دوات والمهرجانات في 
المناس���بات الدينية )المناس���بات التي تخص الرسول

N وآل بيت���هK(. كذلك تنظيم دورات قصيرة االمد 
.Kحول مذهب آل البيت

- المركز االفريقي للدراسات واالبحاث الصوفية.
- منظمة آل البيتK يديرها د. أحمدو بمبا.

ببن��اء  ف��ي موريتاني��ا يطالب��ون  ال�سيع��ة 
ح�سينية

قال���ت وكالة انباء )الحرية( ان مجموعة من الذين 
ينتسبون الى المذهب الشيعي في موريتانيا يسعون الى 
اقامة )حسينية( خاصة بهم في مقاطعة )دار النعيم(.

وكان احد قياديي المذهب قد طالب وزير التوجيه 
االس���المي االس���بق � يحي���ى ول���د س���يدي المصطفى � 

باالعتراف بالشيعة في موريتانيا.
�سيعة موريتانيا ورياح الوهابية الحاقدة

م���ا ان ب���دأ نج���م الش���يعة ف���ي موريتاني���ا يتألق، 
واس���مهم يظه���ر، ونش���اطهم يعل���ن، حتى ب���ان حقد 
الوهابي���ة وكرهه���م، وبتموي���ل س���عودي واس���ناد م���ن 

سلطات المغرب .. فكان سعار الحقد وتكالب قوة الكفر 
والضالل -وأس���فًا_ تحت ذريعة نشر الدين ومكافحة 

تزايد نفوذ ايران _كما يزعمون_.
لق���د دخلت الوهابي���ة بوجهها الكالح الس���افر على 
الس���احة الموريتانية فاشعلت نار الخالف والصراعات 
بين المس���لمين في موريتانيا، وكأن ال هم لها في ذلك 
اال تكفي���ر _بني حس���ان- والش���رفاء من بن���ي االمام 
المي���ول  ذوي  والتيجانيي���ن   ،Qالمجتب���ى الحس���ن 
الش���يعية الصوفي���ة، ومحارب���ة _بكار بن ب���كار رئيس 
الشيعة الموريتانيين_ بشن الهجوم عليه واظهاره بانه 

يتبع دولة ايران.
�سيعة موريتانيا وم�سروعية الطموح

بغي���ة اتم���ام نش���ر تعالي���م اه���ل البي���تK ف���ي 
موريتاني���ا وف���ي اوس���اط المتش���يعين خاص���ة، يطمح 
الش���يعة الموريتاني���ون الى اقامة اماك���ن عبادة وثقافة 

خاصة بهم، كذلك تأس���يس قن���اة فضائية تعنى بهذا 
الجانب، اضافة الى اقامة الدورات التثقيفية بمذهب 
الح���ق االبلج مذهب آل بي���ت الرحمةK. وفتح معاهد 
للتدري���س والتواصل الدائم مع ابن���اء المذهب وتكوين 

اطر لذلك وترابط مع الحوزة العلمية.
فه���ل تق���ع مس���ؤولية ذلك عل���ى بعض م���ن محبي 
آل بي���ت النب���وةK في عالمنا االس���المي .. وفي زمن 

صحوته الجلية.

ان اول م����ن صنف ف����ي ذلك محمد بن الس����ائب الكلبي، م����ن اصحاب االمام 
.Qالباقر

قال ابن النديم في )الفهرست( عند ذكره للكتب المؤلفة في احكام القران 
ما لفظه: )كتاب احكام القران للكلبي رواه عن ابن عباس(. 

قلت : ان وفاة ابن الس����ائب الكلبي كانت س����نة س����ت واربعي����ن ومائة فنقول 
ان ق����ول الس����يوطي: اول من صنف اح����كام القران االمام الش����افعي محل تأمل؛ 
الن وفاة الش����افعي س����نة اربع ومائتين وله من العمر اربع وخمس����ون سنة، وكذا 
م����ا ذك����ره في طبقات النحاة: من ان اول من كتب في احكام القران هو القاس����م 
ابن اصبغ بن محمد بن يوس����ف البياني القرطبي االندلسي، االخباري، اللغوي 
النه توفي س����نة اربعين وثالث مائة عن ثالث وتسعين سنة وايام فهي محل تأمل 

أيضاً.  

اّن 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 
.Qهذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن

.Q ونح������ن في ))صدى المهدي(( سنفرد له�����ذه 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 لصاح��������ب العصر والزمان

  

  

اعداد: هيأة التحرير
موريتانيا متاأ�صلة�صيعة  مــــــــــودة 

خ�سر خ�سر العموري - �سافعي - لبنان
 ولد خضر خضر العموري في قرية مقنة بمدينة بعلبك عام)1928م( في لبنان.

وقد نش���أ يتيمًا، اذ مات والده وهوال يزال في بطن إمه، وقد س���مته على اس���م ابيه، 
وكانت هذه السيد ة تعتنق مذهب اهل البيتK في حين ان زوجها كان مخالفاً لهم.

يقول العموري عن حياته:
)كن���ت منحرفًا، وعش���ت زماناً على انحراف���ي المحدود، ألن كل ش���يء ينمو ببيئته، 
فللفكر مناخ، وللشر مناخ، وللدين والخير مناخ. كنت اصلي واصوم، ولكن بدون معرفة، 

بدون عقيدة(.
حي على خير العمل

وفيم���ا س���ائر و االف���كار تنتابن���ي، واذا بصوت الم���ؤذن يطرق س���معي اهلل اكبر.. حي 
الفالح، حي على خيرالعمل- وكان اليوم يوم جمعة والوقت ظهرًا- فقلت في نفسي:

)اي عمل سأقدم عليه، وأي عمل اقدمه في المستقبل؟!( وهكذا كان فكري يحدثني، 
وفي هذه االثناء صادفت الحاج احمد، فدعاني لدخول الجامع لس���ماع خطبة الجمعة واداء 

الصالة.
يقول االخ خ�سر:

)وبالفعل ما أمكنني إال اجابته بجاذبية غيراختيارية، فدخلت المسجد(.
نقطة التحول

كان الخطي���ب يتح���دث بمواعظ تأخذ بجوامع القلوب وتنقل المس���تمع الى عالم اخر، 
عالم واس���ع خال من ادران الخطايا والذنوب. فاهتز لها االخ العموري فقرر تغيير ما رس���م 

من خطط لحياته المستقبلية، والتحول بكله من عالم اللهو والعبث الى عالم الهداية.
وبما ان ابن خاله الحاج احمد كان ش���يعياً وكذلك نسبة الشيعة كبيرة في بعلبك، اخذ 

يقارن بين مذهبه ومذهب الحاج احمد، واخذ يتردد عليه ويتحادثان في هذا الشأن.
وذات ليلة رأى فيما يرى النائم، ان س���فينة جميلة تمخر عباب الماء، وحولها حمائم 
بي���ض ترفرف، وكانت متجهة صوبه، فتمنى لو تقله ويك���ون من ركابها، فأخذت تصّفر... 

واخيراً استيقظ على صوت المؤذن.
يقول االخ خ�سر العموري:

)قصدت الحاج احمد _ابن خاله_ وأخبرته بالرؤيا، فقال لي: اعلن تش���يعك وواليتك 
إلمام الحق والعدل، جاهر بواليتك ألميرالمؤمنينQ، وهذه هي الس���فينة التي أمر رسول 
 :Nبركوبه���ا، وحصر النجاة والفوز بالصعود اليها، حيث يقول الرس���ول االعظم Nاهلل

اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى(.
ومن���ذ ذل���ك الحين اصبح���ت صالته وعقيدته ع���ن معرفة، النه ذكر ف���ي البداية انها 

كانت غيرذلك.
Kسوت �سادح بمدح اأهل البيت�

وقد انقلب طموحه الشيطاني الى خدمة رحمانية، حيث يقول:)واالن وقفت حياتي في 
مدح اهل الحق والعدالة االنس���انية، وهم اهل بي���ت محمدN، الذين هم العالمة الفارقة 

بين الهدى والضالل(.

امل�صتب�صرون
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم اهلل دينه فكانوا من الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الخرى نطلع  

على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 

بكار بن بكار الزعيم الشيعي في موريتانيا

من مساجد موريتانيا

�صناع العلم واملعرفة هم ال�صيعة

اول من �صنف يف احكام القران هم ال�صيعة

مقالت كتبتها يد التخ�ص�س لتبرز للعالم ان ال�صيعة هم الرائد الول في 
كل �صيء وهم �صناع الحياة والعلم والمعرفة.

 Hال�صيد ح�صن ال�صدر

ان تزيي المراأة الموريتانية بالزي ال�صود، ولب�س العمامة ال�صوداء عند الرجال 
هي من العادات المتجذرة عن ال�صيعة في المغرب العربي خا�صة

لقد دخلــت الوهابيــة بوجهها الكالــح ال�صافر 
علــى ال�صاحــة الموريتانية فا�صعلــت نار الخالف 
وال�صراعات بين الم�صلمين في موريتانيا، وكاأن ل 
هم لها في ذلك ال تكفير _بني ح�صان- وال�صرفاء 
من بني المام الح�صن المجتبىQ، والتيجانيين 
ذوي الميول ال�صيعية ال�صوفية، ومحاربة _بكار 
بــن بكار رئي�ــس ال�صيعــة الموريتانييــن_ ب�صن 

الهجوم عليه واظهاره بانه يتبع دولة ايران.
د. أحمدو بمبا رئيس المركز االفريقي للدراسات الصوفية 



الحادي عش���ر : يصبح جميع المؤمني���ن والمؤمنات عالمين باحكام 
دينهم فال يحتاج احد آلخر في هذا االمر . 

الثان���ي عش���ر : تطول االعم���ار حتى يرى الرجل منه���م الف ولد من 
ذريته.

الثالث عشر : ينتشر االمن في الطرق وفي كل البالد.
الرابع عش���ر : اتفقت روايات الشيعة والس���نة على انتشار العدل في 

االرض في زمانهQ فال يظلم احد احداً .
الخام���س عش���ر : ان���ه يحك���م بعل���م الباط���ن , ويقت���ل كل الكف���ار 
والمنافقين حتى لو تظاهروا انهم من اصحابه , وينش���ر دين االس���الم 

في كل االرض فال تقبل بعد ذلك الجزية , ويقتل مانع الزكاة . 
السادس عش���ر : ينتصرQ على كل الملوك وتتسع دولته فتشمل كل 

االرض . 

السابع عشر : تتالف الحيوانات في ما بينها حتى المتوحشة منها . 
الثام���ن عش���ر : لو كان الكافر او المش���رك في بط���ن صخرة لقالت 

الصخرة : يامؤمن في بطني كافر , او مشرك فاقتله , فيقتله .
التاس���ع عش���ر : قد ورد في بعض الروايات ان جيش الس���فياني يبلغ 
ث���الث مئة الف رجل يرس���لهم م���ن المدينة الى مكة لقت���ل االمامQ في 
ابتداء الظهور المبارك , فعندما يكونون في الصحراء الفاصلة بين مكة 
والمدينة ينادي جبرائيلQ ان ياايتها االرض اخس���في بهم , فتخس���ف 

بهم اجمعهم فال يبقى منهم اال رجالن او ثالثة . 
العش���رون : احياء جماعة كثيرة من المخالفين باعجازهQ لينتقم 

منهم . 
ولق���د ذك���رت الرواي���ات المتعلق���ة به���ذا االمور ف���ي كت���اب )مكيال 

المكرم( .

ولكني نظرت لما ذكره بالنس���بة لالحادي���ث النبوية حيث ذكر 
م���ا ذكره ابن خلدون من ان قضية المهديQ لم يتعرض لها أو لم 
تذكر في الصحيحين صحيح مس���لم أو صحيح البخاري، هذا حق 
ولك���ن من قال ان الصحيحين يحتوي���ان كل االحاديث الصحاح؟ لم 
يقل بهذا احد فكل الناس تعلم ان هناك صحاحاً اخرى، ومعروف 
ان يق���ال الصح���اح الس���تة عن���د الس���نة والصح���اح االربعة مس���ند 
احمد واب���ن ماجة والترمذي موجود فيه���ا احاديث تتصل بالمهدي

Q،وهذه االحاديث كثي���رة ويقوي بعضها بعضًا، حتى ان العلماء 
قالوا انها تصل إلى درجة التواتر فكيف نفعل بهذه االحاديث.

نقول ان هناك قواعد للنظر في االحاديث.
القاع���دة االولى : اذا تعارض الحديث م���ع القرآن الكريم فهو 

غير مقبول.
االمر الثاني : اذا تعارض مع العقل هو كذلك غير مقبول.

االمر الثالث : اذا كان هناك شك في الرواة فهو غير مقبول.
فاذاً هناك الس���ند واذا ظهر فيه من بي���ن الرواة من هو متهم 
بالك���ذب او متهم بالغفلة او ضعف الذاكرة او ما ش���ابه فعندئذ في 
ه���ذه الحالة نقول نح���ن ال نقبل الحديث النه ج���اء من مصدر غير 

موثوق به.
ولك���ن اذا كان ال���رواة اهل ثقة فماذا نق���ول؟ ننظر للمتن فاذا 

كان المتن يعارض كتاب اهلل عزوجل فمن المؤكد اننا ال نقبله.
م���ا هي اذا قضية المهديQ وهل هي تناقض القرآن الكريم؟ 
ه���ل هي تناقض العقل؟ هل الرواة متهمون؟ واذا اتهم بعض الرواة 
م���ع الكثرة وتعدد الط���رق التي جاءت الينا بحي���ث يصعب علينا ان 
نقول ان السند كله متهم فال بد ان نقبل صحة السند وبالتالي نقبل 

.Nان هذه االحاديث وردت عن رسول اهلل
نحن نعلم ان الرس���ولN ين���زل عليه خبر من الس���ماء، وهو 
ش���خص من البشر اختاره اهلل ليبلغنا رسالة منه، اليس هذا شيئاً 
عجباً ان يختار شخص من البشر، يوحي اليه ويخاطبه اهلل ويكلمه 
بالوحي فيبلغنا هذه الرس���الة، هذا ام���ر ال يقل صعوبة على الفهم 
وعل���ى االدراك ع���ن قضية المه���دي، فان آمنت _ايها االنس���ان_ 
بالرس���الة فال يصع���ب عليك ان تؤم���ن بفكرة المهدي���ة او العقيدة 

المهدية.
فاذا فكرة المهدية ثابتة بالسنة.

فاذاً آمنت بالسنة فال بد ان تؤمن بفكرة المهدية.

فتكون النس���اء حينئ���ذ الجند الثقافي لالمامQ في نش���ر الوعي 
بين نساء العالم.

 نح���ن حينما نتحرك في زمن الظهور باتجاه العالم بقيادة اإلمام 
سنتحرك عسكريا, هذا صعيد, وسنتحرك تحركا موازيا لذلك وهو 

التح���رك الثقاف���ي والديني الذي ب���ه نعلم الناس وه���ذا صعيد آخر, 
فالقضية ليس���ت قضية س���يف فقط, فالس���يف للظلمة, وللمعاندين 
ولم���ن ال يقبل الدين ولمن يقف بوجه المه���دي, أما الحركة الثقافية 
التي علينا أن ننش���أها في ذلك الوقت بإمرة اإلمام المهديQ حركة 

فكري���ة تحت���اج إلى كف���اءات وال���ى مس���تويات, وهذا ما يرت���ب علينا 
هذه المس���ؤولية بأن نعد أنفس���نا ثقافياً وفكري���اً وعقائدياً لتحمل هذه 

المسؤوليات الجسام.
ف���إذاً مرحل���ة الظهور ليس���ت هي فق���ط مرحلة نعي���م, وإنما هي 

مرحل���ة بناء, مرحلة عم���ل, مرحلة جهد وجهاد, وه���ذا أول ما يقع 
علينا قبل غيرنا, ألننا نحن الش���يعة نفترض بأنفس���نا أن نكون أقرب 

الناس إلى فكر اإلمامQ وأكثر الناس شوقا إلى لقائه وظهوره.

ومما زاد من حيرة الدولة العباس���ية واجهزتها السرية العمالقة 
انها ايقنت بان االمام الغالم كان يمارس مهام االمامة على اوليائه، 
حيث تجبى االموال فيوزعها على مس���تحقيها وينفقها على مصارفها 
الش���رعية وان���ه كان يص���در االوام���ر والتوجيه���ات التباعه بواس���طة 
الس���فراء. الذين عجزت ه���ذه الدولة عن معرفته���م او معرفة امكنة 

إقامتهم.
لقد كان االمامQ وس���فراؤه ش���غلها الشاغل ولكنها لم تصل الى 
نتيجة. فيئست من العثور عليهQ ويئست من العثور على سفرائه ومن 
معرفة وسائل اتصالهم بهQ، وهكذا انتشرت الشائعات واستقر في 
اذهان العام والخاص من رعايا الدولة العباسية ان االمام الغالم هو 

المه���دي المنتظرQ بالفع���ل وقدّروا انه هو وحده الذي س���يخلصهم 
وينقذهم دون ان يضطروا لتقديم اية تضحية بل س���يأتيهم الخالص 

واالنقاذ تماماً على يديه.
ومن���ذ ذل���ك التاريخ لم تره عناصر دولة الخالف���ة، واذا ما رأته 
 Qفانه���ا التعرف���ه، لقد احتارت ه���ذه العناصر، اي���ن ذهب االمام

وكيف اختفى؟
وكل هذا يعني ان هذا االمامQ ما زال حياً يرزق ولكنه غائب او 
مغيّب عن اعين الناس إلهيًا، وهو يعرفهم ويراهم وقد يرونه ولكنهم 
يجهلون انه االمام المهدي المنتظرQ بعينه او انه محمد بن الحسن 

 .Kاالمام الثاني عشر من ائمة اهل بيت النبوة ،Qالعسكري

بالنس���بة للمحورين االول والثاني فقد قام بهما فيلبي خير قيام، 
وقد اشرف على تربية اكثر من بديل للزعامة الوهابية، واما بالنسبة 
للمحور الثالث فبعد وصوله وجد ان القوات الوهابية قد انس���حبت الى 
بريدة، وانسحب ال رش���يد الى القصيم، فكانت االوامر البريطانية 
بضرورة س���رعة اعادة تحريك القوات الوهابية الستئناف التحرشات 
باب���ن رش���يد، وقد ت���م االتفاق م���ع الوهابي���ة على مباش���رة مهمتهم 
فور وص���ول االمدادات الالزم���ة، وتعهدت بريطاني���ا بتقديم االموال 

واالسلحة والمشورة العسكرية.
وقد بدأت كميات االسلحة تصل 
تباعا، وكانت دفعة منها تبلغ خمسة 
االف بندقية ومائة صندوق ذخيرة.

كانت اولى مع���ارك جون فيلبي 
ضد ال رش���يد، ول���م يج���رؤ فيلبي 
خاللها على المشاركة الفعلية خوفاً 
من مصي���ر ش���بيه بمصي���ر النقيب 
شكس���بير بل اكتف���ى بمراقبتها من 

شرفة عالية في برج قريب.
لق���د عم���د فيلبي خ���الل ادارته 
للدولة الوهابية الى اساليب جديدة 
ل���م تس���تخدم قبل���ه منه���ا اع���الن 
اس���المه الذي ل���م يثبت ب���ل جاهر 
ف���ي كتب���ه من بع���د بأن اس���مه جون 
فيلب���ي، ول���م يذك���ر ان اس���مه عبد 
اهلل كم���ا يظن اع���راب نجد لذا فان 
ديكس���ون صديقه يقول : )كان البدو 
يس���مون فيلب���ي عب���د اهلل هيلب���ي( 
!! وم���ن اس���اليبه اس���تخدام الم���ال 
وتقدي���م المغريات وس���يلة لتحريك 

الحساس���يات والعصبيات بين القبائل وضد امراء المناطق، فساعده 
بعض ال رش���يد على االس���تيالء على بعض قرى منطقة حائل عاصمة 

ال رشيد.
وكان ه���ذا م���ن مس���هالت معركة )الروض���ة( حيث احتل���ت قريتا 
)بيضاء نثيل( و)الش���عيبة( وقت���ل اتباع الوهابي���ة المصلين في صالة 

الفجر بالمس���اجد في شهر رمضان على اساس انهم من المشركين، 
كما هتكت االعراض ونهبت االموال.

ث���م اس���تطاعوا بمعاونة بعض العم���الء من االس���تيالء على جبل 
ش���مر )جب���ل طيء س���ابقا: أجأ وس���لمى( واخذوا يمارس���ون االرهاب 
ضد اهله، وال س���يما في قري���ة )عقدة(، وبعض الق���رى المجاورة، 
حي���ث قتلوا عددا من الفالحين االمني���ن، وهكذا انفتح الطريق امام 
الوهابي���ن ال���ى حائل وكان للخيانة _كما خطط له���ا فيلبي _دور كبير 
في س���قوطها، بعد ان حش���د لها الوهابية جيشا كبيرا، فسقطت في 

ايديهم في 29 صفر 2/1340 نوفمبر 1922.
وفيلبي هو الذي استطاع خداع الشريف فطرح وساطته بينه وبين 
الوهابي���ة عند زحفه���م على الحجاز، فاس���تطاع ان يطلع على اوضاع 

الجي���ش الش���ريفي ليض���ع للوهابية الخط���ط الكفيلة بالقض���اء عليه. 
فبع���د ان زار )ج���دة( اكد فيلبي ان غالبية الوهابي���ة انها )من الناحية 
العس���كرية عاج���زة عن الصمود كم���ا اكد له ان غالبي���ة اهلها يريدون 

نهاية سريعة(.
يق���ول فيلبي )بعد ان يئس���نا من الحس���ين حركنا جن���ود االخوان 
بقي���ادة خال���د لؤي وفيص���ل الدويش وس���لطان بن بجاد لس���فك دماء 
غزي���رة ف���ي الطائ���ف لتوقع الرعب ف���ي قل���وب الحجازيي���ن: البادية 
والحاض���رة، ونوف���ر بها على 
بقية الم���دن الحجازي���ة دماء 
اخ���رى ان امكن االم���ر، واال 
ف���ان دم���اء غزي���رة الب���د من 
اراقته���ا الن االنجلي���ز ق���رروا 
الشريف حسين  اسقاط حكم 
ب���اي ثمن بع���د ان رفض االمر 
فلس���طين  باعطاء  والطلب���ات 
لليهود المشردين المساكين، 
وبع���د ان رف���ض الحس���ين ما 
ب���ان يكتف���ي  عرضن���اه علي���ه 
بالحج���از وح���ده، وان يغي���ر 
وجهة نظ���ره في توحيد البالد 

العربية كلها تحت حكمه(.
ومنذ بداي���ة 1926 اصبح 
الخ���اص  المستش���ار  فيلب���ي 
فبق���ي  الوهابي���ة،  لزعم���اء 
مالزما له���م ردحا طويال من 
الدهر، وقد اس���هم اس���هاما 
كبيرا ف���ي تعميق الروابط بين 
الوهابي���ة والصهاين���ة، حيث 
قدم حاييم وايزمان الزعيم اليهودي رشوته لقادة الوهابية عن طريق 
فيلبي؛ ليعينوهم على اقامة دولة صهيونية في فلسطين، بل ان فيلبي 
هذا هو الذي رتب للقاء زعيم الوهابية و)سمحا ايرلخ( مندوب ديفيد 
بن غوريون سنة 1945 الذي منح يومها من الوهابية مبلغ عشرة االف 

جنيه استرليني مساعدة للصهاينة.

النهاية :
بع���د ط���رد الجن���ود الوهابيين م���ن البريم���ي، وتوت���ر العالقات 
الوهابي���ة البريطاني���ة مع بداية عص���ر التدخل االمريك���ي، وفي مايو 
1955 اذاع راديو جدة قرار الملك س���عود اخراج فيلبي من الس���عودية 
)م���ع منحه جمي���ع امالكه واموال���ه، النه اخ���ذ يتج���ه اتجاهات غير 
مالئمة(، فخرج الرجل الذي كون وحكم من وراء الستار اكبر مملكة 
في ش���به الجزيرة بعد اكثر م���ن ثلث قرن متوجها ال���ى بيروت، ومن 
هن���اك بدأ يهدد بنش���ر الوثائ���ق لبي���ع الوهابية لفلس���طين، وله كتب 
مطبوعة تخص المنطقة منها )ايام عربية( و)اربعون عاماً في جزيرة 

العرب( و)تاريخ نجد وتاريخ الشيخ محمد عبد الوهاب(.

 ثم يقول:
)فمعش����ر الش����يعة وهم معروفون بوالية أهل البيتK سوف 
يمحّصوا بإمام زمانهم إذا خرج القائمQ ويفارقوا المسير الذي 
س����اروا عليه لمدة من الزمن ويستبدلهم اهلل بقوم آخرين بعيدين 

كل البعد عن مسيرة الخط اإللهي(.
الفكرة الثالثة: النتخابات منهج باطل

 يقول :
 )والمه����م إن عل����ى عام����ة الن����اس أن يجتنب����وا اتب����اع العلماء 
غي����ر العاملي����ن، ألنه����م يق����رون حاكمي����ة الن����اس واالنتخاب����ات 

والديمقراطي����ة الت����ي جاءت بها أمري����كا )الدج����ال األكبر( وعلى 
الناس إقرار حاكمية اهلل واتباع اإلمام المهديQ ويقول: )فنحن 
الش����يعة نعترض على عمر بن الخطاب انه قال ش����ورى وانتخابات 
واليوم أنتم ي����ا فقهاء آخر الزمان تقرون الش����ورى واالنتخابات، 

فما عدا مما بدا(.
 نقد الأفكار الهّدامة:

ال نعتق����د انن����ا بحاجة إل����ى نقد هذه األف����كار الهدام����ة والتي 
تتناغ����م تمام����اً مع األف����كار العدائية للدي����ن، والمعادي����ة لتجربة 
الش����عب العراق����ي الجدي����دة، وه����ي أف����كار كان يؤكده����ا النظام 

الس����ابق وعلى رأس����ها معاداة علماء الدين، واتهام الشيعة، كما 
يكرر أتباع النظام الس����ابق والمجموعات المعادية لتحرر الش����عب 

العراقي نظرية بطالن االنتخابات.
 Kلعلنا لسنا بحاجة إلى التذكير بمدى تأكيدات أهل البيت 
عل����ى االرتباط بالفقهاء، وأنهم هم الذي����ن يمثلون النيابة العامة 
ع����ن اإلمام المعصومQ ، طبعاً م����ع التأكيد على العدالة والنقاء 
)فأما م����ن كان من الفقهاء صائناً لنفس����ه حافظ����اً لدينه مخالفاً 
له����واه مطيعاً ألمر م����واله فللعوام أن يقلدوه( كم����ا جاء عن اإلمام 

.Q.الحسن العسكري
 أو األحادي����ث المكرّرة في )انظروا إلى من كان منكم قد روى 
حديثن����ا ونظر في حاللن����ا وحرامنا فليرتضوا به حكم����اً فإني قد 
جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم 
اهلل اس����تخف وعلينا ردّ والراد علين����ا الراد على اهلل وهو على حدّ 

الشرك(.
 أو األحاديث التي تقول )فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل(.
 كما اننا لس����نا بحاج����ة للتأكيد على أن ع����دم عصمة الفقهاء 
ال يس����وّغ اتهامهم بالفس����ق والفجور والخيانة � كما جاء في كتابات 
ه����ذا الرج����ل وأنصاره في مئ����ات المواقع � كم����ا ان عدم عصمتهم 
ال يدل على عدم وجوب طاعتهم، فإن الطاعة ليس����ت مش����روطة 

بالعصمة.
 نعتقد أن هذه األساليب هي مخادعة للناس، فالطاعة ثابتة 
في الش����ريعة اإلس����المية في موارد عديدة )َأطِيعُ����وا اهللََّ وََأطِيعُوا 

الرَّسُوَل وَأُولِي األأْمِْر مِنُْكمْ(.
 وعل����ى كل األحوال نح����ن نعتقد أن اإلتجاه نح����و ضرب علماء 
الدين هو اتجاه يس����عى ل����ه دائماً أعداء الدين والنظم المس����تبدة 
األم����ة  يمثل����ون عصم����ة  العلم����اء  المنحرف����ة، ألن  والجماع����ات 
وحصنها، كما قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره:
 )إن المرجعية هي الحصن الواقي لكثير من أنواع االنحراف( 

وال ن����دري كيف يس����مح ه����ؤالء ألنفس����هم أن يجعلوا أنفس����هم هم 
المقي����اس في معرفة العالم العامل من غير العامل، حتى ال يبقى 

سوى أحمد عاماًل فقط!!
 ولننتقل للحديث عن ال�سيعة في زمن الظهور:

 هل صحيح أنهم يستحقون النار؟
 ه����ل صحي����ح أنهم الذين س����ينحرفون عن طري����ق أهل البيت

K؟
 كيف ينظر أهل البيتK إلى شيعتهم؟

 أيضاً ال نريد أن نتوسع في عرض هذا الموضوع، لكن ما نريد 

تأكي����ده هو الرؤي����ة اإليجابية لدى أهل البيتK تجاه ش����يعتهم، 
 Qفهم الفرق����ة الناجية، وهم الذين قال فيه����م اإلمام الصادق
)واهلل ما بعدنا غيركم وإنكم معنا في الس����نام األعلى، فتنافسوا 
في الدرجات( وهم الذين قال فيهم أيضًا:  )ال واهلل ال يدخل النار 

منكم اثنان، ال واهلل وال واحد(.
واأّما عن زمن الظهور

 ف����إن روايات أه����ل البيتK تؤك����د أن قوم آخ����ر الزمان هم 
أفضل األقوام.

 كم����ا تؤك����د الرواي����ات الش����ريفة أن أول من يجتم����ع إلى إمام 
العصر Q هم الشيعة.

 Qبل تؤكد الروايات أن أس����عد الناس بظهور صاحب العصر
هم شيعة العراق.

 وكم����ا تؤكد روايات أخ����رى أن زمان ظهوره ه����و زمان البركة 
والخير لشيعته وأنهQ يمسح على رؤوسهم.

 إنن����ا نفهم جيداً أن ش����يعة أهل البيتK ه����م أهل النجاة، 
والفائ����زون بظهورهQ وأول األنصار والمؤيدي����ن له، لكن كلمات 
جماعة )أحمد( نابعة من أحقاد على جمهور الش����يعة والعراقيين 
خاص����ة، وأحقاد على علماء الدين وه����ي نفس الطريقة التي كان 

يتعامل بها صدام مع الشيعة ومع العلماء.
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الظهور مرحلة العمل اجلاد ل النعيم فقط

ولدة المام املهديQ وحرية بني العبا�س

)�صيخ الوهابية عبد اهلل هيلبي(

Qوظيفة النام يف زمن غيبة الإمام

املهـــــــــــــــدية بني اجتاهني 

نقد الفكار الهدامة جلماعة احمد ا�صماعيل كاطع مة
تحــــــــــــت املـــــجهرتت

 )اإن المرجعيــة هي الح�صن الواقي لكثيــر من اأنواع النحراف( 
ول نــدري كيف ي�صمح هوؤلء لأنف�صهم اأن يجعلوا اأنف�صهم هم 
المقيا�ــس في معرفــة العالم العامل من غيــر العامل، حتى ل 

يبقى �صوى اأحمد عامالً فقط!

 Qتوؤكد الروايات اأن اأ�صعد النا�س بظهور �صاحب الع�صر
هم �صيعة العراق

فاإذاً مرحلة الظهور لي�صت هي فقط مرحلة نعيم، واإنما هي مرحلة بناء، 
مرحلة عمل، مرحلة جهد وجهاد، وهذا اأول ما يقع علينا قبل غيرنا

وكل هــذا يعنــي ان هــذا المــامQ مــا زال حيــاً يرزق 
اإلهيــاً النا�ــس  اعيــن  عــن  مغّيــب  او  غائــب  ولكنــه 

لقد عمد فيلبي خالل ادارته 
للدولة الوهابيــة الى ا�صاليب 
جديــدة لــم ت�صتخــدم قبلــه 
منهــا اعالن ا�صالمــه الذي لم 
يثبــت بل جاهر فــي كتبه من 
بعد بــاأن ا�صمه جــون فيلبي، 
ولم يذكــر ان ا�صمــه عبد اهلل 
كما يظــن اعراب نجــد لذا فان 
ديك�صــون �صديقه يقول : )كان 
البــدو ي�صمون فيلبي عبد اهلل 

هيلبي( 

بعــد طــرد الجنــود الوهابييــن مــن البريمــي، وتوتــر العالقــات الوهابيــة 
 1955 مايــو  وفــي  المريكــي،  التدخــل  ع�صــر  بدايــة  مــع  البريطانيــة 
ال�صعوديــة مــن  فيلبــي  اخــراج  �صعــود  الملــك  قــرار  جــدة  راديــو  اذاع 



اطفئ ال�صراج فقد طلعت ال�صم�س

ابن فحل الفحول

Qمن ر�صائل ال�صغار لالإمام

موال مهدوي 

ابوذية مهدوية

مسجات مهدوية

هوسات مهدوية

Qقصيدة بحق االمام املهدي

     دخ���ل الش���يخ ذو الس���بعين عام���اً 
المسجد النبوي الذي كان مكتظاً بالزائرين 
.. وبينم���ا هو يتج���ول في رحابه ش���اهد في 
ركن م���ن االركان احد خطباء الوهابية وهو 
يتهج���م عل���ى طوائ���ف المس���لمين _كعادة 
الوهابيي���ن_ متهم���ا اياهم بالكف���ر بحجة 
انه���م يقدس���ون الحدي���د وذل���ك بمس���كهم 
ش���باك مرق���د رس���ول اهللN او تقبيله���م 
ل���ه _كما يزعم_ وكان ه���ذا الخطيب يزيد 
في اتهامه للمسلمين بانهم مشركون النهم 

يعبدون الموتى.
ارتأى الش���يخ انه يرد على شبهات هذا 
الوهابي فاس���تجمع قواه وجمع افكاره وقال 

له بجرأة ممزوجة باالدب.
يا شيخ لدي سؤال : 

اذن ل���ه الخطي���ب فق���ال الش���يخ )ال���م 
يق���ل النبيN: كن���ت نبيا وادم بي���ن الماء 

والطين( .
ادرك الوهابي ما اراده الش���يخ. فصاح 

بلغة الحقد هذا احد المشركين فامسكوه.

وفع���ال حدث���ت ضج���ة امس���كت فيه���ا 
شرطة الوهابية الش���يخ واقتادته الى خارج 

المسجد النبوي.
وفي هذه االثناء اعترض الجمع ش���اب 
جس���يم وس���يم عليه عمامة خض���راء وعلى 
خده خال اس���ود، عليه مالمح الوقار يسير 

بهيبة وروية.
اخت���رق ه���ذا الش���اب زحام الش���رطة 
والزوار، واخذ الش���يخ من ايدي الش���رطة 
الذي���ن فق���دوا _حينه���ا_ أي ق���درة عل���ى 
المقاوم���ة. وب���دوا امام���ه وكأنه���م خش���ب 

مسنده.
وفعال خ���رج الش���اب من بي���ن الجموع 

وقال للشيخ اذهب لشأنك.
 جاء الش���يخ في الي���وم التالي .. وجلس 
في احدى زوايا المس���جد يعّلم بعض الزوار 
مناس���ك الح���ج. في ه���ذه االثناء قي���ل له : 
من هذا ال���ذي خلصك باالمس. فعض على 
شفتيه وقال للسائل : ياشيخ اطفئ السراج 

فقد طلعت الشمس.  

       ش���غل وع���د اهلل ورس���ولهN _بدولة مهدوية_ اذهان المس���لمين ومخيالتهم فكان���ت لها صدى في 
ابيات وقصائد ش���عرائهم فنظموا فيها وصاغوا اجمل االبيات الش���عرية، فنجد الش���اعر حسن قفطان يقول 

في قصيدة له : 

كما ويقول في تصوير ذلك اليوم المش���رق بش���روق نور االمام المنتظرQ وأن هذه الدولة هي دولة اهلل 
عزوجل في مقابل دولة الش���يطان، ألن فيها يتحقق التوحيد الخالص وتزول جميع مظاهر الشرك والجور، 

وهذه الحقائق يلخصها:

كما وينتشر دين اهلل في ذلك اليوم المبارك في كل االرض ،يقول الشاعر محمد بن اسماعيل في ذلك:

وم���ن جمي���ل الوصف لعظمة النور االلهي الذي يتجلى في س���يرة االمامQ عن���د ظهوره بحيث يخفى نور 
)ذكاء( أي الشمس وكون راية النبيN هي كالعقاب الغالب الذي تستظل في ظلها كل العقبان الغالبة، يقول 

الشاعر عبد الحسين الحويزي: 

ومن بركات ذلك اليوم انتشار االمن والسالم والرحمة، حيث يصور الشاعر جعفر الخطي ذلك : 

وأن ما يصدر عنهQ يكون س���بباً لمأل االرض قس���طاً وعدالً بما لم يش���هده التأريخ اإلنس���اني من قبل، 
ومنشأ كل ذلك هو بركات الهدى التي يجريها اهلل على يديه.يقول الشاعر محمد رضا الشماس :

ويقول احد ادباء الوالء في خصائص الدولة المهدوية:

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث الش��ريف داخل المربع واستخرج كلمة السر المكونة 
م��ن )14( حرفا وتذكر لك اس��م الخليفة الذي ولد االم��ام المهديQ في زمانه، جاء عن 

:Qموالنا صاحب العصر والزمان
أن-أش��ياعنا-وفقهم-اهلل-لطاعته-على-اجتماع-من-القلوب-في-الوفاء- )ول��و- 

بالعهد-عليهم-لما-تأخر –عنهم-اليمن-بلقائنا..(

ابحث عن الكلمة ال�صائعة

محمد حسن عبد 

السيد سعيد الصافي

الحاج معين الخياط

جابر الكاظمي

حسن الظالمي 

ام شيماء فرج اهلل االسدي 

السيد محمد علي الغريفي

العمــر  بيــه  طــال  لــو 
ح�صــرات العمــر  اَك�صــي 
رايتــك  تــرف  ولمــن 
الفــات عمــري  يرجعلــي 
لحظة فرح جيتك اأ�صعد واأعز لحظات

********
الهـــــم بيــــان  علـــى وجهــــي 
بـــــالــك دوم اإعـلـــــه  خلينــــــي 
عنــــــــي غبـــــــت  اإنــــــت  لأن 
يـــا المهــــدي العمــــر ملنـــــــي

يمهدينــه تجبــل  وكــت  بيــا  َكلــي 
ت�صــل �صيفــك او تفني بيــه اعادينه
تره امــن ال�صبر يبن الح�صــن ملِّينه
مثل اهالل العيد ال�صيعه الجيتك تنطر

***

ط�صوا الهيل ط�صــوا الورد والريحان
نور المنتظر اأ�صطع على البلـــــدان
هليوم اليحبه اأمعيد او فرحـــــــــان
عيــد او نفــرح بيــه ميــالد المهدي

وماييــت  ... بفــراَكك  المحــب  جتيــل 
وينابيــع الهجــر طفحــت .. وماييــت
اح�صــم وانتخــي واعتــب .. وماييــت
�صريــه يالغايــب  نيرانــي  وبَكــت 

*****
يــــــــوالــف  .. يالغايــب  الفيــن  مــو 
يوالــف  .. غدروكــم  الــف  �صبعيــن 
يــوالــف  .. لغمــده  �صيفــك  عجيبــه 
الها�صميـــــه وتــر  الكفــل  و�صبــاه 

بحب��ل اعت�سامك يمهدي معت�سم ما هده
هدوة  الرحمن وحا�س��ه للعبد ما ه�����ده
والعمي��ة اَكلوب تاهت وال�ُسب��ل ماه����ده
حاق��د ويرميك ب�سهام ال�سالل��ة تب�������ن
�ساَك��� ال�سدر �سيدي جايمت��ه ليها تب����ن
الي�ساأل �سَكله حرت يالمهدي مو�س انتبن
ذاك ال�سميده الذي اعله الظالمه ما هده

ق�صةق�صرية 

متى أمتط���ي نهد الج���زارة فارها
تع���ود ب���ه الدني���ا ش����بابا نعيمه����ا
ويمأله���ا بالعدل من بع���د جورها
وتخص���ب أقط���ار الب���الد بنائ���لها
ويحن���ي علين���ا دولة الدي���ن غضة

ع���ن طلعة بيض���اء تس���فر ضاحكًا
في الدول���ة البيضاء دول���ه فاط��م
محم���������ودة غ�����رة  ألحم���د  فيه���ا 
فيه���ا لحي���در رجع���ٌة يب���دو ب�����ه���ا
جه���������رة يع����ب���د  هلل  دول���ة  ه���ي 
الش���رك فيه���ا ظاهراً أوم���ا خف�ي

اهلل      ارض  الي���وم  االم���ام  طه���ر 
بمح������م���د   دي���ن محم������د  ويع���ود 

ن���ور محي���اه  م���ن  اللي���ل  يكش���ف 
عقاب���اً  النب���ي  راي���ة  ناش���ر 

وقت���ه اهلل  أخ���ر  م���ا  ومنتظ���ر 
ل���ه عزم���ة تثن���ي القض���اء وهم���ة

فلعله���ا ت���روي الصدى م���ن بعدما
من���������ازع غي���ر  تروي���ه  وحقيق���ة 
وعل���ى ش���واطيء بح���ره تلقاهم���و 
والهدى والعدال���ة  الفضيل���ة  حيث 
فيه���ا مناه���ل ث���رة وعطاؤها غمر

لق���د ُكن���ت جل���داً قب���ل عرف��ان���ي اله�������وى

بس���ي�����د اال  ه�����������ام  مم�����ن  ان������ا  وال 

ضج�����ة الك���ون  ف���ي  االق���وام  أوج���د  فك���م 

ف���ي فه��������و  س���ي���ولد  ه���ذا  قائ�����ل  وم���ن 

بال��������ذي الغ�������ول  ثنيت�������م  ق��ائ���ل  وذا 

ف���دع عن���ك م���ا ج���اءوا ب���ه م���ن زخ�����ارف

أم���ا بوج���ود الخض���ر ف���ي االرض صدق���وا

ك��������اذب ك�������ل  ص�دق���وا  اذ  له���م  فتعس���ا 

له�������م ام  ق�������درة اهلل  تناس�����وا  ق���د  اه���م 

يصطف��������ي المهيم���ن  ان  علم���وا  بل���ى 

دونم���ا االرض  عل���ى  ابقاه���م  ش���اء  فل���و 

تباع��������دا اال  يأب���������ون  ولكن������ه���م 

موقن���������ا باس���مك  امن���ت  اله���دى  ام���ام 

حامي���������ا للدي�����ن  الخل���ق  ال���ه  ب���راك 

م���ن وكل  غريب���ا  اضح���ى  ق���د  ودين���ك 

ال�����ورى واس���تنقذ  اهلل  ول���ي  فعج���ل 

ل�������ه ف���ق���م  ابي�����ح  ق���د  حماك���م  ف���ان 

له���م فم���ا  الطبي���ب  نع���م  ي���ا  دعون���اك 

بالمتش��������بِب كن���ت  م���ا  اله������وى  ول���وال 

مغي����������ِب عن��������ا  اهلل  بأم�������ر  ام���ام 

الن������ب���ي لب�����ن���ي  الع����دا  اال  س���بب  ب���ال 

كثع������ل���ِب يق��������ول  فيم������ا  مراوغ���ة 

مُغ����������رِب بعنق��������اء  وثلثت���م  زعمت���م 

مرك������ِب وجه������ٍل  وتضلي�������ل  وزور 

بالتح���������زِب يرمونن�������ا  باله���م  فم���ا 

المه������ذِب الص���دوق  ق���ول  كذب���وا  وق���د 

مص��������وِب يق�������وم  رأٍي  عل���ى  دلي���ٌل 

ويجتب���ي كرام���ا  يرض���ى  م���ا  الخل���ق  م���ن 

تعج��������ِب أيُّ  ذاك  ف���ي  وم��������ا  فن���اٍء 

مذه�����ِب أقب���ح  ذهّابي����������ن  الح���ق  ع���ن 

مذن���������ِب للحقي��ق���ة  آٍب  رغ���م  عل���ى 

أغل���������ِب الكريه���ة  ف���ي  هم���ام  وخي���ر 

مقط�����ِب بوج���هٍ  يلق���اه  االرض  عل���ى 

المع������ذِب الحاكمي���ن  ظل���م  الظل���م  م���ن 

متوث��������ِب اللق������ا  ف���ي  لي���ث  بعزم���ة 

المش���طِب الصقي���ل  الس���يف  س���وى  دواء 

وتغير خي���ل اهلل في صب���ح الصفا
فتصي���ر فردوس���اً تفي���ض جنانها

بدولة س���لطان ال���ورى مدرك الثار
له���ا زه���و أزه�������ار ويان���ع أثم����ار
ويكأله���ا م���ن موبق���ات وأخط�����ار
أمط��������ار ب���واب���ل  ال  ن���داه  م���ن 
بأن�������وار وتزه�����و  بأن���وار  تض���ئ 

المنتظ���ر باالم���ام  هل���ه  ي���ا  اهت���ف  اهت���ف 
ي���ا س���مي الرس�������ول يااب���ن فح���ل الفح���ول

*** 
يل���ي ن���ورك هداي��������ة وبيه���ا م���ن الجلي���������ل
دل���������ي���ل ولليضي���ع  الوالي�������ة  ش���مس  انت���ه 
مثي���ل ماك���و غي���رك  رواي���ة  اش���جم  نصّ���ت 
ابتش���ر بيه���ا  َكل���ب  ج���م  طلعت���ك  يلبهي���ه 
واليض���دك جه����ول ي���ا ابن فح���ل الفح������ول

***
انت���ه راع���ي الكرام��������ه وانته ع���ون الفقي�����ر
وانته جس���ر الس���الم����ه من عذاب الس���ع����ير
يلختم������ت االمام���������ه بيك حُس���ن المص����ير
الَكم���ر ش���ع  م���ا  مث���ل  غرت���ك  ش���عت  يل���ي 
ته���دي كل العق��������ول ياابن فح���ل الفح�������ول

***
يل���ي غاي���ب علين�������ه يمت���ه يَكض���ي الغي���اب
اش���َكد صبرن���ه وتنين���ه كافي لوع���ه وع��ذاب
العت��������اب ل���و س���معت  تجين�������ه  املن���ه  وكل 
َك���وم ج���رد صارم��ك يا ش���بل ف���ارس مض��ر
واخ���ذ ث���ار البت������ول ي���ا اب���ن فح���ل الفح���ول

***
الصف�����ات ي���ا عظي���م  ورجان�������ا  املن���ه  ي���ا 
انت���ه حام���ي حمان������ه س���يدي اب���ن االب��������اة
ظلم���ه ص���ارت س���مانه وانت���ه عي���ن الحي���اة
ترضى يا ابن المرتضى الشيعه مرمرها القهر
رد علين���ه اش���تَكول ي���ا اب���ن فح���ل الفح���ول

ف���االرض تش���رق بالضي���اء األدوم
بشموس���ها م���وت المس���اء المظلم
بأبك���م يح���ل  ظل���م  ب���ال  ع���دل 
ف���ي حس���نه المس���تور وج���ه مهيم
متهك���مّ وال  خ���وف  ب���ال  فيه���ا 
القيّ���م الص���راط  بتوحي���د  تزه���و 

الحس���ام تطهر بش���با  مناعدائ���ه 
يب���دي التبه���رج وهو غ���ض مزهر

ذكاه���ا اخف���ى  للس���ماء  ب���دا  ان 
افياه���ا ف���ي  العقب���ان  تس���تظل 

لش���يء س���وى اب���راز ح���ق واظهار
تؤلف بين الش���اة واالسد الضاري

كان���ت عل���ى ش���طآن ج���ور تج���رع
وإل���ى عط���اك غ���دا يك���ون المنزع
ه������رع ل���ك  وكله���م  يتزاحم���ون 
المم���رع الربي���ع  ومس���راه  غي���ث 
نطم�����������ع ذل���ك  بغي���ر  ولي���س 

وتطه���ر األرضون م���ن رجس عمي
األك���رم بالزك���ي  رزق  كل  م���ن 

الدولة املهدوية يف ال�صعر العربي
غفران الهاشمي

ب�سمه تعالى
ال���ى اب���ن النب���ي المصطف���ى وابن عل���ي المرتض���ى وابن 
خديج���ة الغرّاء واب���ن فاطمة الكبرى بأبي انت وأمي ونفس���ي 
لك الوق���اء والحم���ى يابن الس���ادة المقربين يا اب���ن النجباء 
االكرمين يا ابن اله���داة المهديين يا باب اهلل الذي منه يؤتى 
يا معز االولياء ومذل االعداء ايها السبب المتصل بين االرض 

والسماء ايها الطالب بدم المقتول بكربالء.
مت���ى ترانا ون���راك قد نش���رت ل���واء النصر ت���رى أترانى 
نح���ف ب���ك وانت ت���ؤم المأل وقد م���ألت االرض ع���دال واذقت 
اعداءك هوانا وعقابا وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت اصول 

الظالمين ونحن نقول الحمد هلل رب العالمين.
علي كاظم محسن



منا�سبات ال�سهر
1- بدء أيام العزاء الحسيني.

- حصار بني هاشم في شعب أبي طالب. سنة 
 .N8 من بعثة النبي

- ثورة أهل المدينة ضد يزيد. سنة 63 ه�.
- رفع نبي اهلل ادريسQ مكاناً عليّا.

- خ����روج التوابي����ن م����ع س����ليمان ب����ن ص����رد 
الخزاعي من الكوفة سنة 65 ه��. 

 Q2- دخ����ول اإلمام أبي عبد اهلل الحس����ين
أرض كربالء سنة 61 ه��. 

- ورود اإلمام محمد بن علي الجوادQ أرض 
بغداد،وقد أش����خص من قبل المعتصم العباس����ي 

سنة 220 ه��.
6- اجتم����اع جيوش بني أمية لقتال الحس����ين
Q، وق����د منع����وه وعائلته  الماء في الي����وم التالي 

سنة 61ه��.
8- أب����و الفض����ل العباسQ يأت����ي بالماء إلى 
خي����ام أبي عبد اهلل الحس����ينQ بع����د قتال جيش 

عمر بن سعد.
9- محاص����رة خي����ام أبي عبد اهلل الحس����ين
Q، وزحف عسكر عمر بن سعد نحو الخيام سنة  

61 ه��. 
-  احي����اء اإلمام الحس����ينQ وأصحابه ليلة 

العاشر من محرم بالعبادة.
10- ش����هادة أبي عبد اهلل اإلمام الحسين بن 

عليQ مقت����والً من قبل جيش بني أمية، بكربالء 
سنة 61ه��.

 ،Qمطرت الس����ماء دماً لمقتل الحس����ين -
احمرت منه البيوت والحيطان.

- عمر بن س����عد يبع����ث برأس أب����ي عبد اهلل 
الحسينQ إلى الكوفة.

- اقام����ة العزاء عل����ى الحس����ينQ بأمر من 
معز الدولة البويهي بإغالق األس����واق، وان تلبس 

النساء المسوح سنة 352 ه��.
- ظهور اإلمام المهديQ، يوم السبت بمكة 

بين الركن والمقام سنة الظهور المقدس. 
11- توجه عمر بن س����عد بسبايا أبي عبد اهلل 

 .Qإلى الكوفة بعد مقتل الحسين Qالحسين
12- دف����ن الجس����د الطاهر لإلم����ام أبي عبد 

.Qاهلل الحسين
13- إدخال س����بايا أهل البيتK إلى مجلس 

أبن زياد في الكوفة سنة 61 ه��. 
15- فت����ح خيب����ر وق����دوم جعف����رQ وقد قدم 
جعفر بن أبي طالب من الحبش����ة بعد هجرته إليها 

سنة 7 ه��. 
- والدة الس����يد علي بن موس����ى بن جعفر بن 
محمد بن طاووس الحس����يني في الحلة س����نة 589 

ه��. 
16- تعيين بيت المقدس قبلة للمس����لمين في 

اول البعثة.

17- نزول العذاب على أصحاب الفيل بقيادة 
إبرهة، بعد مجيئهم لهدم الكعبة.

19- تسيير س����بايا أهل البيتK من الكوفة 
إلى الشام سنة 61 ه��. 

- س����قي الس����م لإلم����ام الحس����ن ب����ن عل����ي 
المجتبىK بيد جعدة بنت األش����عث بمؤامرة من 

معاوية سنة 50 ه��. 
21- وفاة الش����يخ العالمة جمال الملّة والدين 

الحسن بن مطهر الحلي سنة 726ه���.
- وفاة الش����يخ ابي جعفر بن الحس����ن بن علي 

الطوسي، شيخ الطائفة ورئيسها سنة 460ه��.
23- يقظ����ة أصحاب الكهف م����ن نومهم بعد 

309 سنة.
25- شهادة اإلمام علي بن الحسين السجاد
K مسموماً على يد الوليد بن عبد الملك األموي 

سنة 94ه���.
28-  وف����اة حذيفة بن اليمان صاحب رس����ول 
اهللN، واخص خواص أمير المؤمنينQ س����نة 

36ه��.
وفي محرم الحرام كتب المنافقون الصحيفة 
الملعون����ة الثانية، وقد تعاقدوا  عليها في الكعبة  ) 
ان قت����ل اهلل محمداً أو مات   لتزون  هذا األمر عن  
أهل البيتK، وكان هذا أساس الظلم ألهل بيت 
العصمة والطه����ارة,  ومقدمة إلغتصاب الخالفة 

وأخذ البيعة. 

اأعمال ال�سهر:
يستحب للممهد القيام فيه باألعمال التالية:

الص����الة ليلة األول من المح����رم، مائة ركعة 
في كل منها الحم����د والتوحيد، ركعتان في األولى 
بعد الحمد واألنعام وفي الثانية بعد يس... وصالة 
ثالث����ة ه����ي ركعتان ف����ي كل منه����ا الحم����د وأحدى  

عشرة من قل هو اهلل أحد.
- ص����وم الي����وم األول من����ه، وان يدعو ثالث 

مرات بدعاء )اللهم أنت االله القديم...(.
- صيام األيام التس����عة األولى منه، ويمسك 

في العاشر منه  عن الطعام إلى الزوال.
- الصالة مئة ركعة ليلة عاش����وراء، كل ركعة 
)بالحم����د(  و )ق����ل ه����و اهلل أحد(  ث����الث مرات، 
والتسبيح بعدها، وكما هو مفصل في كتب الدعاء.
-في العاش����ر من  المحرم  ينبغي اإلمس����اك 

عن السعي في حوائج الدنيا.
-وف����ي عاش����وراء أيض����ا ي����زور أب����ا  عبد اهلل 
الحسينQ  ويقيم مأتم،   يعزي اخوانه المؤمنين 
ويعظم اجورهم به����ذا المصاب الجلل، وان يدعو 

باألدعية المبينة في كتب  الدعاء.
- ان يذك����ر في آخر ش����هر مح����رم  حال حرم 
أبي عبد اهلل الحس����ينQ وبنات����ه وأطفاله، وهم 

اسارى 
وأن يقرأ فيه زيارة وارث.

جاء في س���فر الرؤيا  وصفا ونبوءة للمخلص 
الذي يخلص الدنيا م���ن الخطيئة واالوثان فجاء 

فيه :
ثم رايت الس���ماء مفتوحة و اذا فرس ابيض 
و الجال���س علي���ه يدعى امينا و صادق���ا و بالعدل 

يحكم ويحارب. 
و عيناه كلهيب نار و على راس���ه تيجان كثيرة 

و له اسم مكتوب ليس احد يعرفه اال هو.

و هو متس���ربل بث���وب مغموس ب���دم و يدعى 
اسمه كلمة اهلل. 

و االجن���اد الذين في الس���ماء كان���وا يتبعونه 
على خيل بيض البسين بزا )ابيضاً و نقيا(. 

و م���ن فمه يخرج س���يف م���اض لكي يضرب 
ب���ه االمم و هو س���يرعاهم بعصا م���ن حديد و هو 
يدوس معصرة خمر، سخط و غضب اهلل القادر 

على كل شيء. 

متى أك����ون حُراً كم����ا كان الحر في كرب����الء ....؟  
حت����ى أخير نفس����ي بي����ن الجن����ة والنار وال أخت����ار على 

الجنة شيئا ؟
 ويا للخس����ارة.... أو ياحس����رة على العباد كما قال 

الحبيب األول ...
ماأقس����اني وانا اطعن نفس����ي أو أصم سمعي عن 
أع����ذب تغاريد اله����وى .. وأحكم على روحي بالس����جن 
األبدي في عال����م الدنيا الدنيّة ... فال تجرد وال تحليق 
ف����ي عوالم الغي����ب الملكوتية وال أنسَ بين����ي وبين آيات 
الوحي التي هي بمثابة رس����ائل الوصل بين قطبي عالم 

الوجود ) اهلل و اإلنسان( .
أم����ا آن االوان أن ت����دق س����اعة التوب����ة... ؟ أما آن 
األوان أن أرف����ع الغش����اء ع����ن بص����ري وأف����ك األغالل 
من ي����دي ألصافح مالئك����ة ربي وألرى أين س����تحملني 

أجنحتها ...؟ 
لقد من����ع الحر الماء عن امام زمانه .. ومنعت أنا 
جريان الوصل عن امام 
زماني .. وم����ا أنا بضاره 

بش����يء...إنما أحزنه...فهو الغني عني بما آتاه اهلل من 
فضله .

وه����ا أنا ذا بين يديك ياامامي مس����تغفر تائب من 
ذنوبي...ن����ادم على كل ما بدر مني م����ن جفاء وجحود 
لمقام����ك العالي...فه����ل تقب����ل توبت����ي وتدرجن����ي م����ع 

المكرمين من صادق شيعتك المحبين .
فمن����ذ أن الح لخاط����ري س����نا ن����ورك وه����ب على 
روحي نس����يم لطفك وهي معلق����ة بل متمنية أن تمد لها 
يد العون وتنتش����لها م����ن حضيض الذنوب الى س����احة 
القدس..حيث أنص����ارك المكتمل����ة حلومهم....الثابتة 
قلوبه����م على الحق الذي جاء من رب����ك على يديك  ... 
فه����ي كزبر الحدي����د وهم ال يرون اال مات����رى لهم...وال 

يدينون اال بدين الحق .
وأس����أل اهلل أن يثبتني على والئك الى اليوم الذي 
تنش����ر فيه راية جدك وتمتشق سيفه ومعك كل مواريث 
االنبياء ....ومعك الفرح...يافرج اهلل ونوره الذي أضاء 

قلبي , وسيضيء منه الكون بأجمعه .    

ق����ال الفضل بن ش����اذان : حدثنا عبداهلل 
ابن الحسين بن سعد الكاتب : قال ابو محمد 

-: Qالحسن العسكري
)لقد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم 
علين����ا لعلتين :- احداهما انهم  كانوا يعلمون 
ان����ه ليس لهم في الخالفة حق,فيخافون  من 
ادعائنا اياها وتستقر في مركزها  , وثانيهما 
. انهم قد وقفوا من االخبار  المتواترة على ان 

زوال ملك الجباب����رة والظلمة  على يد القائم 
من����ا, وكانوا ال يش����كون  انهم  م����ن الجبابرة  
والظلمة, فسعوا في قتل اهل بيت  رسول اهلل
N وابارة نس����له , طمعا منه����م في الوصول 
الى منع تولد القائمQ او قتله, فأبى اهلل ان 
يكشف امره لواحد منهم, اال ان يتم نوره ولو 

كره الكافرون(.

-قال تعالى:-
)وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيٍن(. ص: 88.

-روى الحافظ القندوزي )الحنفي( ان اإلمام  محمّد 
الباقرQ قال في قوله تعالى )وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيٍن(. 

)لتعلمن نبأه: أي نبأ القائمQ عند خروجه(. 
-وقال تعالى: 

)َأن تَُقوَل نَْفسٌ يَا حَسْ���رَتَى عَلى مَا َفرَّطتُ فِي جَنِب 

ِ وَِإن ُكنتُ َلمِنَ السَّاخِِرينَ(. الزمر: 56.  اهللَّ
اخ���رج الحاف���ظ )الحنفي( س���ليمان القندوزي: ان 

اإلمام موسى الكاظمQ قال في تفسير هذه االية:-
)جن���ب اهلل امي���ر المؤمنين عل���يQ, وكذلك من 
بع���ده من االوصياء بالم���كان الرفيع إلى  ان ينتهي االمر 

 .)Qإلى  آخرهم المهدي

نش���رت جريدة )الرياض( الس���عودية في عددها 14374 الصادر في 
شوال 1428 ه� / نوفمبر 2007 م, مقاال بعنوان )سرد القصة ومراجعة 

الوعي( بقلم محمد  الجنديل . وقد جاء في المقال :-
) ... المه���ديQ ... يمس���ح العث���رات م���ن تاريخن���ا ويعي���د كتاب���ة 

مستقبلنا..(. 
- ونش���رت نف���س الجريدة ف���ي عددها 15058 الص���ادر في رمضان 
1430 ه���� /س���بتمبر 2009 م مق���اال بعن���وان )طفل يرض���ع القمر( بقلم 

شريفة الشمالن . جاء فيه :-
- ) ه���ل ولد المخّلص ؟ الذي س���يمأل األرض عدال كما ملئت ظلما . 

مخلص يقضي على المسيح الدجال, والدجالون كثر (.

- نشرت ) الحياة ( السعودية في عددها الصادر في سبتمبر 2009 
مق���اال تحت عن���وان ) ليس بالخب���ز وحده يحيا االنس���ان ( بقل���م بصيرة 

الداوود, جاء فيه :-
- )... يج���ري ف���ي تص���ور )الن���اس( مفه���وم الخالص )االله���ي( ... 
بخاصة عندما تصل االمور الى مس���توى مت���دن جدا ومتدهور ... اذ يبعث 

.)...Qلهم من يخلصهم ...  المهدي المنتظر

- ونش���رت صحيف���ة )المصري���ون( االلكتروني���ة في عدده���ا بتاريخ 
2010/10/15 مق���اال بعن���وان )مه���دي اي���ران المنتظ���ر وتدمي���ر الكيان 

الصهيوني( وقد جاء في المقال :-
- ) ... االمامQ يقوم بكثير من الفعاليات في عصر الغيبة ... غبيته 
ليس���ت ابتعادا عن مسرح االحداث , الن عموم الناس ال يعرفون شخصه 

... )فهو ( بينهم ويعيش معهم... وقد يحضر اسواقهم ...(.

 Kاآيات ثابتة، بينات نازلة، تف�صيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�صر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل الإمام المهدي المنتظر

ال�صيخ ا�صعد الب�صري

ت�صل�صل الكتاب :34/3/10
ا�صم الكتاب: سنا البرق في شرح البارق من الشرق

مو�صوع الكتاب: الدعاء
لغة الكتاب: العربية

عدد ال�صفحات:350
ا�صم الموؤلف: )أبي جعفر أبي إسحاق العلوي(

ا�صم النا�صخ: حسين الموسوي الالرجاني

تاريخ ومحل الن�صخ: ساري /1268ه�
ا�صم المكتبة ومحلها:

مركز إحياء التراث اإلسالمي-قم
الرقم : 26×16/5سم

تاريخ الت�صوير:10جماد األول /1434ه�
مدرك الن�صخة:

مركز أحياء التراث اإلسالمي-قم

�صنا الربق يف �صرح البارق من ال�صرق

املخل�س يف الديان ال�صماوية
�صورة املخل�س يف �صفر الروؤيا

فرح موسى

من خالل منتدى مركز الدرا�سات 
Qالتخ�س�سية في االمام المهدي

Qالذي تجد فيه كلما يتعلق باالإمام
www.m-mahdi.com/forum

�سارك معنا بالحوار المهدوي الهادف 

جاء في ثبات الهداة ج 3 ب32 ح685 ..


