
يدعي احمد إسماعيل كاطع بأنه ابن اإلمام المهدي 
مس���تنداً ف���ي ذلك إل���ى رواية رواها الش���يخ الن���وري في 
)النجم الثاقب( في ج2 ص69 ونقل ناظم العقيلي وغيره 

هذه الرواية دون أن يرجع إلى مصادر الرواية األولية.
وف���ي الحقيق���ة ان م���ا وجدن���اه بع���د أن رجعن���ا إلى 
المصادر األولية التي أشار إليها الشيخ النوري وجدنا ان 
الرواية مروية في الغيبة للشيخ الطوسي بغير المتن الذي 

يرويه الشيخ النعماني في غيبته.

ولنا هنا وقفات ثالث: 
الوقفة األولى الوقفة السندية، الوقفة الثانية الوقفة 

الداللية، الوقفة الثالثة تحت عنوان تنبيه.
تخريج الخبر: 

وقبل الدخول في أبح���اث المحاور الثالثة ننقل هذا 
الخبر عن )غيبة الطوسي( و)غيبة النعماني(.

فف���ي كتاب )الغيبة( للنعماني في الباب العاش���ر في 
الفص���ل الرابع ص176 الحدي���ث الخامس قال النعماني: 

)واخبرنا أحمد بن محمد بن س���عيد قال حدثنا القاس���م 
ب���ن محم���د بن الحس���ن بن حازم م���ن كتابه ق���ال حدثنا 
عبيس بن هاش���م عن عبد اهلل ب���ن جبلة عن إبراهيم بن 
المس���تنير ع���ن المفضّل ب���ن عمر الجعفي ع���ن أبي عبد 
اهلل الص���ادق Q ق���ال: إن لصاح���ب هذا األم���ر غيبتين 
إحداهما تط���ول حتى يقول بعضهم م���ات وبعضهم يقول 
قت���ل وبعضه���م يق���ول ذه���ب، فال يبق���ى على أم���ره من 
أصحابه إال نفر يسير، ال يّطلع على موضعه أحد من ولي 

وال غيره، إال المولى الذي يلي أمره(.
وروى الشيخ الطوسي في )الغيبة( ص61 في الحديث 
تحت الرق���م 60 قال: )وروى إبراهيم بن المس���تنير عن 
المفضل قال: س���معت أبا عبد اهللQ يقول: إن لصاحب 
ه���ذا األمر غيبتين إحداهما أطول من األخرى حتى يُقال 
م���ات وبعض يقول ُقتل فال يبقى على أمره إال نفر يس���ير 
م���ن أصحاب���ه، وال يطلع أح���د على موضع���ه وأمره، وال 

غيره إال المولى الذي يلي أمره.

تمذهب الق�ضية:
ان كثيراً من قضايانا العقائدية صبغت بطابع مذهبي 
او طائفي, بس���بب عوامل معينة, طرأت عليها, فقولبتها 
ف���ي اطار ذل���ك المذهب, او نط���اق تلك الطائف���ة . . مما 

افقدها طابعها العام, بصفتها عقيدة اسالمية عامة . 
وقضيتن���ا هذه )قضية المه���دي المنتظرQ(, احدى 
تلكم القضاي���ا التي حولتها العوام���ل الطارئة, الى قضية 
خاصة, فقولبتها في اطار مذهب الش���يعة, وقوقعتها في 

نطاق هذه الطائفة من طوائف المسلمين . 
الق�ضية ا�ضالمية عامة:

ف���ي حين ان دراس���ة هذه القضية او بحثها في بش���يء 
م���ن الوعي والموضوعية, ينتهي بن���ا حتماً الى انها قضية 

اسالمية, قبل ان تكون مذهبية, شيعية او غيرها . 
وق���د رأي���ت ف���ي ح���دود مراجعات���ي ح���ول القضي���ة �� 
ان باحث���ي موض���وع المه���دي المنتظ���رQ, م���ن س���نيين 
وشيعيين, يمتون بجذور المسألة الى احاديث صادرة عن 
النبيN . . . ثبتت صحت صدورها, اما النها متواترة �� او 

انها اخبار آحاد توفرت على شرائط الصحة . 

كان���ت  واذا 
المس���ألة الت���ي ينتهي 
 �� Nبه���ا ال���ى النب���ي
والجمي���ع يؤمنون بان 
س���نته  في   Nالنب���ي
المقدس���ة ه���و ع���دل 
الق���رآن الكري���م ف���ي 

االرش���اد الى العقيدة الحقة, وفي تشريع االحكام �� التعد 
مسألة اسالمية, . . . فأذن ماهي المسألة االسالمية؟!..

طوائف احاديثها:
ان االحاديث في المس���ألة على طوائف هي:    1. مالم 
يص���رح فيها بذك���ر المهديQ.     2. ما ص���رح فيها بذكر 

.Qالمهدي
وق���د حمل العلماء القس���م االول م���ن االحاديث )وهي 
التي ل���م يصرح فيه���ا بذكر المه���ديQ( النه���ا مطلقة, 
على القس���م الثاني )وهي التي صرح فيها بذكرهQ( النها 

مقيدة. 

حينم���ا تق���رأ كت���اب )نهاي���ة التاري���خ وخات���م البش���ر(: 
االنس���ان االخير: للمفكر االستراتيجي االمريكي )فرانسيس 
فوكوياما( وهو ش���خصية معاصرة تعمل في مركز التخطيط 
االستراتيجي في امريكا المعاصرة التي تتبنى مبدأ )النظام 
العالمي الجديد( تجد ثمة نزعة معاصرة في فلس���فة التاريخ 
يغل���ب عليه, طابع القراءة السياس���ية البرجماتية )النفعية( 
التي تؤس���س لتحقيق س���يادة امريكا في العالم اليوم سياسيا 
وثقافيا واقتصديا, لذا س���عت ه���ذه القراءة البرجماتية الى 

وضع امريكا على عرش التاريخ البشري.
وزعم )االمريكي( فرنس���يس فوكويام���ا في كتابه )نهاية 
التاري���خ وخات���م البش���ر( ف���ي ص 61: )ان���ه ليس���ت هن���اك 
ايديولوجي���ة م���ا يمكن ان تح���ل محل التح���دي الديمقراطي 
التقدم���ي, فالملكية باش���كالها المتعددة ق���د اضمحلت على 
نطاق واسع مع بدايات القرن العشرين، والفاشية والشيوعية 
لم يصدقا في طرحهما السياسي واالقتصادي واالجتماعي(.
وهن���ا نالحظ النفي الفكري الطروحة المهدوية االممية 
الت���ي قرأها هذا المستش���رق االمريكي )فرنس���يس( بامعان 
وطبق اس���قاطاتها عل���ى الديمقراطية الليبرالي���ة الحديثة, 
زاعم���ا ان التاري���خ البش���ري قد وص���ل الى مثل���ه االعلى في 
الديمقراطي���ة الليبرالية الحديثة وقد حس���ن نزاعه الفكري 

في معت���رك الحياة, وهذا 
م���ا اراد قول���ه والتأس���يس 
له فكريا ف���ي كتابه )نهاية 
التاريخ( بقوله اعاله: )انه 
ليس���ت هن���اك ايديولوجية 
م���ا يمك���ن ان تح���ل مح���ل 
الديمقراط���ي  التح���دي 

التقدمي(.
وهن���اك مؤيد آخر من 

نف���س الكتاب يح���اول فيه هذا المفكر االمريك���ي التقليل من 
جاذبي���ة االس���الم عالميا, وحصر فكر وثقافة االس���الم في 
محيط���ه فيقول: )ان هذا الدين )اش���ارة منه الى االس���الم( 

ليس له جاذبية خارج المناطق ذات الثقافة االسالمية(.
)ان���ه بات ممكن���ا اختراق العالم االس���المي على المدى 

الطويل باالفكار التحررية(.
واخي���را يقول هذا المفك���ر وبصراح���ة: )اذا كنا وصلنا 
اآلن الى نقطة حي���ث ال يمكننا أن نتخيل عالما بديال يختلف 
ع���ن عالمنا الذي ال يق���دم لنا طريقا واضح���ا للحصول على 
مس���تقبل افضل لذا يج���ب ان نأخذ في االعتب���ار امكانية ان 

يكون التاريخ نفسه بالمثل قد انتهى(.

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

م����ن دون عقيدة اليمكن لالنس����ان ان يعيش حياته، 
اذ العقي����دة جزء ال يتج����زأ من وج����وده وحياته، ولذلك 

تجده يقاتل ويموت من اجل عقيدته ...
والبش����رية في خط وجوده����ا تباين����ت عقائدها بين 
الوضعية والسماوية, والسماوية تعددت بتعدد الرساالت 
رغ����م اتحاده����ا في االص����ول العام����ة، وليس ه����ذا محل 
خالف ... وكل ديانة تدعو الناس إلى اتباعها، وهي تعد 
الناس بان السعادة ال وجود لها إال عندها، هكذا شاءت 

الديانات ان تدعو الناس اليها...
 والناس قد اختلف����ت قناعاتهم في تلك الديانات ، 
فبينا تجد ش����خصا ال يعبد إال اهلل تعالى، تجد آخر يعبد 

بقرة، أو يقدس فأرا، أو يركع لوثن. 

واالس����الم قد تعرض لموجة من الفتن س����ببت تكثر 
المذاه����ب والف����رق، رغ����م ان النجاة تكم����ن في مذهب 

واحد.
 امام هذا التعدد يقف االنس����ان على مفترق طرق، 
ليخت����ار احدها ويس����ير على منهج����ه، وه����ذا يمثل احد 
معاقد االبت����الء واالختبار في الحي����اة الدنيا، وهنا البد 
ان يُعم����ل الفرد فكره ويتأمل، حتى يصل إلى قناعة تامة 
بالنج����اة اذا م����ا اتبع مذهب����ا ما, وليس ف����ي هذا ضير. 
إنم����ا الضير يكمن ف����ي ان عملية االختي����ار تواجه الكثير 
م����ن العوائق الت����ي تعمي الناس عن اختي����ار الحق، ومن 
اكب����ر تلك العوائق هو اإلس����راع في تقب����ل االفكار، حيث 
ان كثي����راً من الناس يميلون إل����ى الراحة والدعة الفكرية 

والبدني����ة، ويحب����ون ان تنفت����ح امامهم الط����رق من دون 
جهد يب����ذل، ومن ثم فإنهم يتخلص����ون من عناء البحث 
وتجشم االستدالل بقبول أية فكرة تطرح اذا كانت منمقة 

ومرتشة ومؤطرة باطار جميل .
 وه���ذا م���ا رأيناه ف���ي الكثي���ر من الذي���ن اتبعوا 
أدعي���اء المهدوية أو اليمانية، ف���إن عددا ال بأس به 
منه���م لم يكون���وا أميي���ن، وإنما كانوا م���ن اصحاب 
الش���هادات االكاديمية، وكانوا على قدر معتد به من 
التفهم والتعلم، ولكنهم كانوا من ذلك الصنف الذي 
يحب ان يطعم ويس���قى من دون ان يحرك يدًا, انهم 
اتبعوا تلك الحركات المنحرفة من دون روية ، ورأوا 

فيها خالصهم من عذاب عصر الغيبة.

يقول س����ماحته في معرض حديثه عما يواجهه الشيعة 
من الحمالت الدعائية المغرضة:

ه����ذه الحمل����ة -عل����ى شراس����تها- أمر طبيع����ي متوقع 
بلح����اظ موق����ف الش����يعة المتمي����ز في ق����ول كلم����ة الحقيقة 
للحقيقة، وانحيازهم عن المس����يرة العالمية التي تس����يطر 
عليها قوى الش����ر المادية الفاعلة، م����ن دون أن يركعوا لها 
أو ينس����قوا معه����ا، ب����ل تص����دوا لفضحها باس����تقامتهم في 
سلوكهم، وبإنكارهم على اإلجرام واالنحراف، فالبد أن 
يوّطنوا أنفس����هم عل����ى مثل هذه الحمل����ة ويتهيئوا لها، وقد 

مروا بأمثالها أو بأشد منها في تاريخهم المبدئي الطويل.
واألم����ل باهلل تعال����ى -وببرك����ة إمام العص����رQ- أن 
يأخ����ذ بنصره����م، ويثبتهم حت����ى يخرجوا منه����ا ظافرين 
منتصري����ن، وترت����د عنه����م خائب����ة خاس����رة كم����ا ارت����دت 
الحمالت الس����ابقة، وق����د قال تعالى: )َفاصْبِ����رْ ِإنَّ اْلعَاقِبََة 
لِْلمُتَّقِي����نَ(، وقال عزّ م����ن قائل: )أََلمْ تَرَ َكيْ����فَ ضَرَبَ اهللهُّ 
مَثَ����اًل َكلِمًَة َطيِّبًَة َكشَ����جَرةٍ َطيِّبَ����ةٍ َأصْلُهَا َثابِ����تٌ وََفرْعُهَا فِي 
السَّ����مَاء*تُؤْتِي ُأُكلَهَ����ا ُكلَّ حِي����ٍن بِ����ِإْذنِ رَبِّهَا وَيَضْ����ِربُ اهللهُّ 
اأَلمْثَاَل لِلنَّاِس َلعَلَّهُمْ يَتََذكَّرُوَن*وَمَثُل َكلِمَةٍ خَِبيَثةٍ َكشَ����جَرَةٍ 

خَِبيثَ����ةٍ اجْتُثَّتْ مِن َفوِْق اأَلرِْض مَ����ا َلهَا مِن َقرَاٍر*يُثَبِّتُ اهللهُّ 
الَّذِي����نَ آمَنُواْ ِباْلَق����وِْل الثَّاِبتِ فِي اْلحَيَ����اةِ الدُّنْيَا وَفِي اآلخِرَةِ 

الِمِينَ وَيَْفعَُل اهللهُّ مَا يَشَاء(. وَيُضِلُّ اهللهُّ الظَّ
وعلينا في مواجهة هذه الحملة..

أوالً: أن نتجن����ب العن����ف بجميع مظاه����ره، فإنه نقطة 
ضعف تضر بصاحبها، بل تس����تغل ض����دَّه، وتضخم عليه، 
وقد تنجم عنه مضاعفات غير محمودة. بل قد يكون بنفسه 
تعدي����اً وخروجاً عن الميزان الش����رعي، ال����ذي يجب علينا 
المحافظ����ة عليه في جميع أمورن����ا، وخصوصاً في صراعنا 

المبدئي والعقائدي.
وعلين����ا أن نتحلى بالصب����ر وهدوء الط����رح والوداعة، 

وسماحة الخلق، فإن ذلك من آداب أئمتناK وشيعتهم.
ق����ال ابن أب����ي الحدي����د ف����ي ترجم����ة أمي����ر المؤمنين
Q: )وأما س����ماحة األخالق وبش����ر الوجه وطالقة المحيى 
والتبس����م فه����و المضروب ب����ه المثل في����ه حتى عاب����ه بذلك 
أع����داؤه.. وقد بقي ه����ذا الخلق متوارثاً متناق����اًل في محبيه 
وأوليائ����ه إلى اآلن، كما بق����ي الجفاء والخش����ونة والوعورة 
ف����ي الجانب اآلخ����ر. ومن له أدن����ى معرفة بأخ����الق الناس 

وعوائدهم يعرف ذلك(.
وثاني����ًا: الثق����ة بالنفس نتيجة ش����عورنا بأننا على حق، 

كما قال أمي����ر المؤمنينQ: )ال يزيدني كثرة الناس حولي 
قوة, وال تفرقهم عني وحشة(.

وكف����ى في رفع معنويتنا ش����عورنا بأننا مس����لمون، وقد 
ق����ال اهلل تعالى: )وَمَ����ن يَبْتَِغ َغيْرَ اإِلسْ����اَلِم دِينًا َفلَ����ن يُْقبََل 
مِنْهُ وَهُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ اْلخَاسِ����ِرينَ(. وبأنا الفرقة الناجية 
من المس����لمين من بين ثالث وس����بعين فرقة، كما جاء في 

الحديث النبوي الشريف.
وق����د انتس����بنا أله����ل البي����تK الذين ه����م القمة في 

الشرف والدين والقدسية، بإجماع المسلمين.
أض����ف إل����ى ذل����ك م����ا ورد ف����ي الثن����اء عل����ى الش����يعة 
-خصوص����اً في عصر الغيبة- وأنه����م أولياء اهلل حقًا، وأن 
أهل السماء ينظرون إليهم كما تنظرون إلى الكوكب الدري 
في الس����ماء، وقد قال اإلمام الصادقQ: >قد اس����تحييت 
مم����ا أردد هذا الكالم عليكم ما بين أحدكم وبين أن يغتبط 
إاّل أن تبلغ نفس����ه هذه. وأهوى بيده إلى حنجرته..< إلى غير 

ذلك مما ال يحصى كثرة.
كم����ا أن اهلل ج����ل وعال أك����د في كتابه المجي����د على أن 
الش����اكرين من عباده ه����م القلة القليل����ة، وكذلك الناجون 
منه����م، حيث ق����ال تعال����ى: )ثُلَّ����ٌة مِّ����نَ األأَْوَّلِينَ*وَثُلَّ����ٌة مِّنَ 
خِِري����نَ(، وبذل����ك اس����تفاضت أحاديث النب����يN وأهل  اآلأْ

.Kالبيت

يح����اول الوهابية الدف����اع عن كعب����ة انظارهم )نجد( 
البالد المعروفة في جزيرة العرب، فيدعون بانها ليست 
المقصودة بالحديث الذي عند البخاري وأحمد والترمذي 
وغيرهم )ق����ال اللهم بارك لنا في ش����امنا وفي يمننا قال 
قال����وا وف����ي نجدن����ا قال ق����ال اللهم ب����ارك لنا في ش����امنا 
وفي يمنن����ا قال قالوا وفي نجدنا ق����ال قال هناك الزالزل 
والفتن وبها يطلع قرن الش����يطان(، وه����و دفاع لو أمعنت 
النظ����ر فيه لما رأيت اال تكلفا كبيرا ومش����قة بالغة، وهذا 
االسلوب االعوج مما يوقع الوهابيين انفسهم فيه في اكثر 

من موضع واليك البيان :
لفظة نجد اذا اطلقت هكذا في جزيرة العرب   .1
اليجوز ان تحمل عقاًل على غيرها، فاذا قلت نجد اشرت 
ال����ى ما يقابل الحجاز، أرأي����ت ان لو قلت البنك وانت في 
بيتك )ناد امك من الغرفة( أيجوز له عقاًل ان يناديها من 

بيت الجيران بحجة ان في بيت الجيران غرفة أيضاً!

الحديث صريح ال غبار وال غشاوة عليه في ان   .2
المقص����ود نجد اهل الجزيرة ال غيرها حيث قال الس����ائل 
)نجدن����ا( النج����د المج����وس، الن العراق كان����ت ما تزال 
في ذل����ك الوقت؛ عصر الرس����ول الكري����مN تحت حكم 
الفرس، ولم يدخلها االسالم اال في عهد عمرJ، فاين 

المفر من هذا اللفظ الصريح ولماذا المماحكة؟!
ويش����يرون الى ان العراق اولى بهذا اللفظ الن   .3
الجم����ل وصفين وكثيراً مم����ا تالهما من االح����داث كانت 
به����ا، ول����و انعم����ت وامعنت النظ����ر لعلمت ان����ه ال علي وال 
عائش����ة وال الزبير وال معاوية وال عمرو بن العاص من اهل 
العراق، وهم قادة الوقع����ات واطراف النزاع في المواقع 
الت����ي ذك����رت فاهل الخ����الف هم اه����ل الجزي����رة ال اهل 
العراق فال يمكن بحال ان نحملهم مش����اكلنا الننا تقاتلنا 
على ارضهم! اما الخوارج فناهيك بالقائدين الخارجيين 
ناف����ع ب����ن االزرق ونجدة ب����ن عامر الحنفيي����ن الذين هما 
من اهل اليمامة أي م����ن نجد؛ فما جريرة اهل العراق ان 
يتحملوا جرمهما وتس����لم اليمامة )الرياض اليوم( وعموم 
نج����د من ش����رهما ومن معهما؟! هذا ول����و نظرت في كتب 

التاريخ لرأيت اكثر الخوارج هم من قبائل )نجدنا(.
ويحتجون بان العراق وقع بها مقتل الحس����ين   .4
ب����ن عل����يQ لع����ن اهلل قاتله، وه����ذا اس����تدالل من وهت 
حجت����ه، فمنذ مت����ى كان للوهابي����ة تعلق بالحس����ين وجد 
الحس����ين الذي ينهون عن زيارة قبره؟! أقول، أوالً: مقتل 
الحس����ين لم يقع بارض تس����مى نجداً حتى يكون للوهابية 
ف����ي ذلك مخلص، ولكن اآلمر بقتل����ه هو يزيد بن معاوية 
بن ابي س����فيان الذي فجر بالمدين����ة واهلها من اصحاب 
رسول اهللN، والذي يتواله الوهابية اليوم فيقولون على 

الساحة االسالمية وغيرها )لنا يزيد ولكم حرقوص(!

 Kكيف يواجه �شيعة اأهل البيت
احلمالت الدعائية املكثفة فكراً و�شلوكاً تمهيدنا

Qال انتظار اال للمهدي
يقفز إلينا بين الفينة واالخرى اشخاص 
يدع���ون انه���م مفتاح الس���عادة وب���اب الفرج 
والعاصم���ون  اله���داة  وانه���م _ال س���واهم_ 
من الض���الل، وانهم محط الغي���ب ومكنونه 
ومح���ط نظر االم���امQ ورعايت���ه، وان بهم 
تس���تقيم االمور ويس���توي االعوجاج، وهكذا 
تكثر االدعاءات وتتش���عب، وال ندري الى أي 
ح���د س���تصل في الزم���ن القري���ب فضال عن 

البعيد.
وح���ري بنا وبغ���ض النظر ع���ن اصحاب 
ه���ذه الدع���وات وافراده���ا _كث���رة او قل���ة_ 
وبغض النظر ع���ن اختالف مناهجهم وتعدد 
ط���رق ادعاءاته���م، وبغض النظ���ر عن تنوع 
جغرافيته���م وتعدد مناطقه���م، حري بنا ان 
نلتمس من روايات اه���ل البيتK تكليفنا، 
وه���ل هناك توجيه منهم وامر باتباع احد في 

زمن الفتن واالبتالءات.
وهل هناك من اه���ل البيتK في زمن 
الغيب���ة ام���ر لش���يعتهم بغي���ر ما نص���ت عليه 

الروايات باقتفاء اثر الفقهاء؟ 
ننظر الروايات فنرى ان ابا جعفر الباقر
Q قال مخاطب���اً اصحابه وهو يحدد مالمح 
ما سيقع، ويرشد الناس الى الطريق الحق: 
)كأن���ي بق���وم قد خرج���وا بالمش���رق يطلبون 
الحق فال يعطونه، ثم يطلبونه فال يعطونه، 
فاذا رأو ا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم 
فيعطون ما س���ألوه فال يقبلونه حتى يقوموا، 
وال يدفعونه���ا اال ال���ى صاحبك���م، قتاله���م 
ش���هداء. اما ان���ي لو ادركت ذلك الس���تبقيت 

نفسي لصاحب هذا االمر !(
فه���ذا االم���امQ يح���دد طري���ق مواليه 
واتباعه ويرسم لهم افق الوالء في زمن الغيبة 
قائاًل لهم ان���ه لو  قدر له وادرك هؤالء الذين 
قتاله���م ش���هداء لم���ا قاتل معهم والس���تبقى 
نفس���ه لصاح���ب ه���ذا االم���ر ليقات���ل دونه او 
ينتصر مع���ه، فه���ذه الرواية الش���ريفة تؤكد 
حال���ة من االنتظ���ار وأنها متفردة متش���خصة 
منحص���رة بفرد واح���د ال يتعدد وال يس���تبدل 
وهو  الحجة بن الحس���نQ قد حصرت حالة 
الترق���ب به وبذل النفس دون���ه وحبس النفس 
عليه ولم ترجح اتالفه���ا دون غيره مهما كان 
هذا الغير، وباي لون تلون، واي صفة يحمل.
هذا هو المنهج الذي يرس���مه اهل البيت

K التباعهم. 
تبعوه���م  لم���ن  الضالي���ن  منه���ج  وذاك 

وعلينا االختيار.
رئي�س التحرير

Lاملهدي من اأوالد احل�شن الع�شكري

داء العظمة وراء ادعاء املهدوية يف ال�شعودية

ما خرج من الناحية املقد�شة:
)فلئن اأخرتني الدهور وعاقني 
عن ن�شرك املقدور... فالأندبنك 

�شباحاً وم�شاًء والبكني عليك 
بدل الدموع دما(

كتاب املزار �ص 501

حديث العدد:

اقراأ يف هذا العدد:

اال�شراع يف تقبل االفكار عائق يف طريق احلق

الوهابية ومعوقات التمهيد

د. عبد الهادي الفضلي

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

نهاية التاريخ واالن�شان االأخير في نظرية المفكر االمريكي 
)فران�شي�ص فوكوياما(

مرتضى علي الحلي

حسين الماجدي

عبد اهلل القحطاني

)نجد( كعبة الوهابية وقرن الشيطان

التتمة صفحة: )6(

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف 
ارتباطاتها الخفية

الشيخ حميد الوائلي

أحمد اسماعيل كاطع ورواية )من ولده(

اعداد: هيأة التحريرتحــــــــــــت املـــــجهر

اأ�شف اإلى ذلك ما ورد في الثناء على ال�شيعة -خ�شو�شاً في ع�شر الغيبة- واأنهم اأولياء اهلل 
حقاً، واأن اأهل ال�شماء ينظرون اإليهم كما تنظرون اإلى الكوكب الدري في ال�شماء



هو الش���يخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن 
صالح بن إسماعيل الحارثي العاملي الكفعمي.

ولد س���نة 840ه� بقرية )كف���ر عيما( من ناحية )الش���قيف( من 
لبنان.

والحارثي نس���بة الى الحارث الهمداني صاح���ب امير المؤمنين
.Q

:Hمن مشايخه
والده الشيخ علي العاملي الكفعمي.  -

الس���يد الفاض���ل الش���ريف الجلي���ل حس���ين بن مس���اعد   -
الحسيني الحائري صاحب )تحفة االبرار في مناقب االئمة االطهار(.

الس���يد علي بن ا لسيد عبد الحسين بن سلطان الموسوي   -
الحسيني صاحب )رفع المالمة عن عليQ في ترك االمامة(.

:Hأقوال العلماء فيه
ذك���ر أحم���د المعزي ف���ي الج���زء الرابع من كتاب���ه )نفح   -

الطيب من غصن األندلس الرطيب( فقال : 
)الكفعمي ... ما رأيت مثله في سعة الحفظ والجمع(.

وحكى الش���يخ عبد النب���ي الكاظمي نزي���ل جويا من جبل   -
عامل في كتابه )تكملة الرجال( انه وجد بخط المجلسي : 

)... الكفعم���ي م���ن مش���اهير الفض���الء والمحدثي���ن والعلم���اء 
المتورعين ... وكان بين الش���هيد االولJ والش���هيد الثانيJ ... وله 

تصانيف كثيرة في الدعوات ...(.
وفي )أمل اآلمل( :  -

)كان ثقة فاضاًل أدبياً شاعراً عابداً زاهداً ورعاً ...(.
وجاء في )رياض العلماء(:  -

المع���روف  الفقي���ه  الكام���ل  الفاض���ل  العال���م  االج���ل  )الش���يخ 
بالكفعمي، من أجلة علماء االصحاب ... ، جامع حافل كثير التتبع، 
وكان عن���ده كت���ب كثي���ر ج���داً واكثرها من الكت���اب الغربي���ة اللطيفة 
المعتمدة ... الف كتبه الكثيرة في انواع العلوم المش���تملة على غرائب 
االخبار ... وكان واس���ع االطالع وطويل الباع في االدب سريع البديهة 

في الشعر والنثر ...(.
:Hعبادته

يحكى في كثرة عبادت���ه انه كان يقوم بجميع العبادات المذكورة 
في مصباحه وتقوم زوجته بما ال يتسع له وقته ...

:Hمؤلفاته
الجن���ة الوافي���ة والجن���ة العافي���ة، المعرف ب���� )مصباح   -

الكفعمي(. وقد رزق هذا الكتاب حظاً عظيماً.
مختصر المصباح المنير.  -

البلد االمين والدرع الحصين_ وقد ضمنه االدعية والعوذ   -
واالحراز والزيارات والس���نن واآلداب وغيرها جميع ادعية الصحيفة 

السجادية.
شرح الصحيفة المسمى ب� )الفوائد الطريفة( او الشريف.  -
رس���الة المقص���د االس���نى او المقام االس���نى في ش���رح   -

االسماء الحسنى.
رسالة في محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة.  -

نهاية االدب في امثال العرب.  -
قراضة النصير في التفسير.  -

سقط الصفات في شرح دعاء السمات.  -
لمع البرق في معرفة الفرق.  -

زهور الربيع في شواهد البديع.  -
فروق اللغة.  -

المنتقى في العوذ والرقى.  -
الحديقة الناضرة.  -

نورق حدقة الربيع البديع.  -
النخبة.  -

الرسالة الواضحة حفي شرح سورة الفاتحة.  -
العين المبصرة.  -

الكواكب الدرية.  -
حديق���ة ان���وار الجن���ان الفاخ���رة وحدق���ة ان���وار الجنان   -

الناظرة.
حجلة العروس.  -

مشكاة االنوار )وهو غير مشكاة األنوار للطبرسي(.  -
مجموع الغرائب وموضوع الرغائب.  -

الوجيز في قراءة الكتاب العزيز.  -
حياة االرواح ومشكاة المصباح.  -

التشخيص في مسائل التعويص.  -
فرج الكرب وفرح القلب في علم االدب.  -

ارجوزة الغيبة في مقتل الحسينQ واصحابه.  -
.Nقصيدة في مدح النبي  -

تاريخ وفيات العلماء.  -
ملحقات الدروع الواقية.  -

تعليقات على كشف الغمة لالربلي.  -
مختصرات لعدة كتب.   -

رسالة مخطوطة.  -
مقاليد الكنوز في اقفال اللغوز.  -

كتاب الروضة والنحلة.  -
:Hمن شعره

لهH اليد الطولى في انواع العلوم ال سيما العربية واالدب.
وق���د ورد ل���هH في )نف���ح الطيب( خطب���ة وجيزة في مدح س���يد 
 Nالبري���ة ... وبع���د الخطبة قصيدة تبلغ أربعين بيت���اً في مدح النبي

أيضاً. منها :

  
:Hوف����ات��������������ه

توفي بقرية )كفر عيما( ودُفن بها. ويقال انه توفي س���نة 900ه�. 
وهناك اقوال اخرى في وفاته ومدفنه.

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

دراسات 2

ال�شــــــــــــــــــــــيخ
Hتقي الدين العاملي الكفعمي هائنا

 فق
من وردت روايات مختلفة وبعبارات ش���تى في شأن 

القضايا التي تتعلق باالِم���ام المهديQ، والتحاق 
313 نف���راً م���ن أصحاب���ه إليه عند ظه���وره من مكة 
المكرمة، إم���ام العصرQ أيضاً في انتظار تكامل 
عدّته���م، وهؤالء ااَلصحاب هم الس���ابقون االَولون 
 Qوبحضوره���م يعل���ن االِمام ،Qلبيع���ة االم���ام
ع���ن خروجه، الذي يبدأ بش���كل مراح���ل، فهؤالء 
ااَلصح���اب هم حملة ألوية االِم���امQ، ووالته على 

الكرة ااَلرضية بأسرها.
ورد ه���ذا الحدي���ث بعب���ارات مختلف���ة، بل هو 
ال ينحص���ر بحديث واح���د، وهناك ع���دّة أحاديث 
واردة في هذا الش���أن، تحكي ع���ن )313( نفراً من 

.Qأصحاب االِمام
 Qورد ف���ي تفس���ير اآلي���ة 80 من س���ورة هود
حي���ث قال ل���وطQ لقوم���ه المعاندين: )لَ���وْ َأنَّ لي  
ِبُك���مْ ُق���وًَّة أَوْ آوي إِلى  رُْكٍن شَ���ديدٍ(، عن صالح بن 
س���عيد عن أبي عبداهلل الصادقQ قالQ: )القوة 
القائمQ،والركن الش���ديد ثالثمائة وثالثة عشر 

أصحابه(.
وف���ي رواية عن االِمام الباق���رQ قال: )لكأني 
أنظر إليهم مصعّدين م���ن نجف الكوفة ثالث مائة 

وبضعة عشر رجاًل كأّن قلوبهم زبر الحديد...(.
وتذك���ر لن���ا الرواي���ات إن له���ؤالء ااَلصح���اب 
مميزات، فم���ع التأمل فيها يتضح لنا أّن البش���رية 

في عصر الغيبة تفتقد لمثل هؤالء ااَلفراد.

وعلى س���بيل المثال:نقرأ ف���ي رواية عن االِمام 
الس���جادQ، يذكر فيها القائم في خبر طويل إلى 
أن يقول: )ثمّ يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها، 
فيق���وم رجل منه فينادي: أيه���ا الناس هذا طلبتكم 
قد جاءكم، يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول اهلل
N، قال: فيقومون، ثم يقوم هو بنفس���ه، فيقول
Q: أيه���ا الن���اس أنا فالن ب���ن فالن أن���ا ابن نبيّ 

.Nاهلل، أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبيّ اهلل
فيقومون إلي���ه ليقتلوه، فيقوم ثالثمائة وينيف 
عل���ى الثالثمائ���ة فيمنعونه منه، خمس���ون من أهل 
الكوف���ة، وس���ائرهم م���ن أفن���اء الن���اس ال يعرف 

بعضهم بعضًا، اجتمعوا على غير ميعاد(.
ووردت رواي���ات عدي���دة ف���ي أوصافه���م منها: 

)يجمعهم اهلل بمكة قزعاً كقزع الخريف(.
بمعن���ى: أنه���م يحض���رون عن���د القائمQ في 
 :Qمك���ة كالبرق الخاطف، وق���ال االِمام الصادق
)وكأنّ���ي أنظ���ر إلى القائ���مQ على منب���ر الكوفة، 

وحول���ه أصحاب���ه ثالثمائة وثالث عش���ر رجاًل عدّة 
أه���ل بدر، وهم أصحاب األلوي���ة، وهم حكام اهلل 

في أرضه على خلقه(.
نفه���م م���ن ه���ذا الحديث ان���ه يج���ب أن يكون 
أصح���اب االِمام القائ���مQ على مس���توى عاٍل من 
العلم والكمال والش���جاعة وس���ائر القيم والفضائل 
والصف���ات االِس���المية الحميدة، فمثاًل لو قس���منا 
الك���رة ااَلرضية إل���ى 313 والية، فيك���ون كل واحد 
منهم الئق���اً وكفوًء وقائداً لرف���ع راية هذه الوالية، 
وه���ل تمل���ك الي���وم الك���رة ااَلرضيةه���ذا العدد من 
الق���وّاد، وبه���ذه الخصوصي���ات والممي���زات حتى 
يس���تطيع كل واحدٍ منه���م أن يتولى والية في حكومة 

.Qاالِمام المهدي
نق���رأ في اآلية 148 من س���ورة البقرة: )أَيْنَ ما 
تَُكونُ���وا يَْأتِ ِبُك���مُ اهللَُّ جَميعًا( فق���د ورد عن االِمام 
الصادقQ أنّه قال بعد ذكر اآلية الش���ريفة: )يعني 
اصح���اب القائم الثالثمائة والبضعة عش���ر رجاًل، 
وه���م واهلل ااَلم���ة المع���دودة، يجتمع���ون واهلل في 

ساعة واحدة قزعاً كقزع الخريف(.
وم���ن مميزاتهم: أنهم يأتون من البالد النائية 
إلى مكة، كم���ا جاء في الحديث عن أميرالمؤمنين
Q في حديث طويل إلى أن قال: )فيجمع اهلل تعالى 
عس���كره في ليلة واحدة وهم ثالثمائة وثالثة عش���ر 

رجاًل من أقاصي ااَلرض( .
وينتظرهم االِم���ام المهديQ في )ذي طوى( 

يبعد ع���ن مكة فرس���خاً واحدًا، حت���ى يلتحقون به 
 Qف���ي جانب الكعبة، فقد ورد عن االِمام الصادق
ق���ال: )إن القائم يهبط من ثني���ة ذي طوى في عدة 
أهل بدر ثالثمائة وثالثة عش���ر رجاًل، حتى يس���ند 
ظه���ره إل���ى الحجر ويه���ز الراية الغالب���ة( . وهؤالء 
ااَلصحاب أول م���ن يبايعهQ، عن االِمام الصادق
Q ق���ال: )فيك���ون أول م���ن يبايع���ه جبرئي���ل، ثم 

الثالثمائة وثالثة عشر رجاًل(.
فترعاه���م االِم���دادات الغيبي���ة العظيمة، ويد 
اهلل وعنايته فوق رأس االِمام المهديQ وأصحابه 
كما ورد حديث في هذا الش���أن عن االِمام الس���جاد
Q، ع���ن أب���ي خال���د الكابلي ق���ال: قال ل���ي علي 
ب���ن الحس���ينQ: )كأن���ي بصاحبكم ق���د عال فوق 
نجفك���م بظه���ر كوفان ف���ي ثالثمائة وبضعة عش���ر 
رجاًل،جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن ش���ماله، 
وإس���رافيل أمام���ه، مع���ه راي���ة رس���ول اهللN قد 

.)Nنشرها ال يهوي بها إلى قوم إال أهلكهم اهلل

لم���اذا  ولك���ن 
تنط���ق ااَلحاديث عن 
ف���ي  فق���ط  الرج���ال 
ركب االِم���ام المهدي

Q دون النساء؟
عل���ى  وجواب���اً 
ه���ذا نق���ول: ان عل���ة 
دون  الرج���ال  ذك���ر 

 Qالنس���اء يرجع إل���ى بداية ظهور االِم���ام المهدي
وهي مرحلة عصيبة فيه���ا الجهاد والحرب والدفاع 
عن االِس���الم، فتقتض���ي حضور الرج���ال في هذه 
الميادين، وللنس���اء دور مهم وخطير خلف ميادين 

.Qالجهاد والدفاع عن االِمام المهدي
وأش���ارت بع���ض الروايات ال���واردة في موضوع 
313 رج���اًل من خ���واص االِمامQ إلى دور النس���اء 

وحضورهنّ أيضًا، منها:
عن االِمام الباقرQ: )ويجيء واهلل ثالث مائة 
وبضعة عشر رجاًل فيهم خمسون امرأة، يجتمعون 

بمكة على غير ميعاد قزعاً كقزع الخريف(.
وعن المفضل، عن أبي عبداهللQ قال: )يكن 
مع القائمQ ثالث عش���رة امرأة( قلت: وما يصنع 
به���ن؟ ق���الQ: )يداوي���ن الجرح���ى، ويقمن على 

.)Nالمرضى كما كان مع رسول اهلل
 Qه���ؤالء الركب االَُول الذين يلتحقون باالِمام
عند ظهوره، ثم مع م���رور الزمن يتكاثر المؤمنون 
حوله وي���زدادون عدداً وقوة، وبعبارة أخرى: يعتبر 
هؤالء خواص االِمامQ، ويشكلون النواة المركزية 

لمقر حكومته العالمية كما ورد في الرواية.
ج���اء في )فص���ل الخط���اب( عن الش���يخ محي 
الدي���ن بن العربي في ذك���ر المهديQ قال: )يكون 
معه ثالثمائة وس���تون رجاًل من رجال اهلل الكاملين 
يبايعون���ه بي���ن الركن والمقام... ول���ه رجال يقيمون 
دعوت���ه وينصرون���ه، ه���م ال���وزراء يحمل���ون أثقال 

المملكة( .
وقال أيضًا: )يفتح���ون مدينة الروم بالتكبير، 
فيكب���رون التكبي���رة االَولى فيس���قط ثلث س���ورها، 
ويكبرون التكبيرة الثانية فيس���قط الثلث الثاني من 
الس���ور، ويكبرون التكبيرة الثالثة فيس���قط الثالث 

فيفتحونها من غير سيف(.
وف���ي رواية ُاخرى: عن االِم���ام الباقرQ قال: 
)إذا ظه���ر القائمQ ودخ���ل الكوفة بعث اهلل تعالى 
من ظهر الكوفة س���بعين ألف صدّيق، فيكونون من 
أصحاب���ه وأنص���اره ويردّ الس���واد إل���ى أهله، وهم 

أهله(.

من أهم آليات نظام الوجود هو آلية التخصص 
ف���ي العمل ، فللش���مس عمله���ا الخ���اص ، وللقمر 
كذل���ك ، وللجب���ال والم���اء والنب���ات وكل ش���يء له 
وظيف���ة خاص���ة يق���وم به���ا ويت���رك غيره���ا لغي���ره 

ليتخصص بها.
وتلك اآللية اليوم باتت الس���مة العامة للمعامل 
والمصان���ع ، لم���ا فيها م���ن توفير للجه���د والوقت 
وزيادة في اإلنت���اج وجودة في المنتج، وهذه عملية 

اقتصادية ليست هي محل النظر.
المه���م هن���ا ه���و ان نلتف���ت إل���ى أن م���ن أهم 
المجاالت في حياة بع���ض المؤمنين هو التخصص 
في الدعوة إلى دينه وعقائده حس���ب قوله تعالى )وَ 

ْلتَُكنْ مِنُْكمْ ُأمٌَّة يَدْعُوَن إَِلى اْلخَيِْر....(
ومن ضم���ن مجاالت دع���وة المؤم���ن إلى دينه 
ه���و هداية الن���اس وتمهيد عقولهم ونفوس���هم ليوم 
الظه���ور المق���دس ، وباعتقادن���ا إن ه���ذا ه���و من 
الواجبات المهمة الملقاة على المؤمنين زمن الغيبة 

الكبرى.
وهذا المجال ل���ه آلياته وس���ياقاته الخاصة ، 
ومن المعلوم أن من أهم األس���اليب التي يس���تعملها 
الدع���اة إلقن���اع جمهوره���م ه���و أس���لوب الترغيب 
والترهيب ، وهو أس���لوب مفعم بالحياة ، وقد أكثر 

القرآن الكريم من استعماله.
وقد رفدت الروايات الش���ريفة جعب���ة الداعية 
بالكثير م���ن المرغب���ات والمرهب���ات في خصوص 

القضية المهدوية.
فم���ن الترغيبات ما ذكرته الروايات الش���ريفة 

من س���يادة العدل وعموم األم���ن وكثرة المال وطول 
الحي���اة إلى الح���د الذي يرى فيه الش���خص أحفاداً 
كثيري���ن ل���ه ، والحي���اة المرفهة عموم���اً والصحة 

الدائمة وغيرها كثير.
وم���ن الترهيبات م���ا ذكرته الرواي���ات من قتل 
اإلمام المهديQ لبعض الفئات كبعض من قريش 
وس���راق بيت اهلل الحرام ، ومن سيحاربون اإلمام 
رغ���م أنهQ س���يلقي عليهم البين���ة وغيرهم ، وما 
أش���ارت له بع���ض الرواي���ات من عدم نف���ع اإليمان 
النظ���ري م���ا لم يرف���ده عم���ل صالح ، وك���ذا كثرة 

االختبارات واالمتحانات التي تقع زمن الظهور ...
وحتى تتم هذه الدعوة بهذا األسلوب ينبغي أن 

نلتفت إلى ما يلي :
أوالً : يج���ب عل���ى الداعي���ة أن يك���ون على بينة 
من األس���لوب المناس���ب لطرح موضوعه ، فيختار 
األوق���ات المناس���بة لذك���ر الترغيب���ات ، واألخرى 
مناس���بة للترهيب���ات ، ف���ال يصح ذك���ر األولى في 

مناسبة وفاة ، وال الثانية في مناسبة والدة مثاًل.
ثاني���اً : يُالح���ظ أن البعض يرك���ز على قضية 
كث���رة م���ن يقتله���م اإلم���ام المهديQ حت���ى يصل 
الحال إل���ى أنه يصور المهدي وكأنه قاتل س���فاح أو 

قصاب أرواح !
وهذه الصورة من ش���أنها أن تنّفر النفوس من 

اإلمام ، وتجعلها تكره أن تدرك يوم الظهور !
والح���ال أن���ه يجب عل���ى الداعي���ة إذا ما دعت 
الحاج���ة إلى ذك���ر روايات القتل أن يذكر الفلس���فة 
الحياتي���ة م���ن وراءه���ا ، وأن يع���رف الن���اس على 

اإليجابي���ة  الجوان���ب 
شرعاً وعقاًل وراء تلك 
العملي���ة  اإلج���راءات 
التي يق���وم بها المهدي 

إبان الظهور.
عل���ى   : ثالث���اً 
يذك���ر  ال  أن  الداعي���ة 
المرغب���ات  م���ن 
بم���ا  إال  والمرهب���ات 

تقتضي���ه الض���رورة زمانياً ومكاني���اً ، على أن عليه 
أن يرك���ز عل���ى تنمية المعرف���ة المهدوية في صدور 
الن���اس خصوصاً فيما يتعلق باألعمال التي تس���اعد 
على توس���عة رقعة وجود الصالحين مما يس���اعد في 
تعجي���ل الظهور المبارك ، وعلي���ه أن يطرح مناهج 
عملي���ة منّقط���ة في هذا المج���ال ، بمعنى أن يركز 
على القضايا التربوية والس���لوكية أكثر من أي شيء 
آخ���ر ، وإن كان عليه - إلى جانب ذلك - أن يذكر 
الجوان���ب األخ���رى إلش���باع الفض���ول العلم���ي لدى 
الجمه���ور ، أو لبيان مرتك���زات الروايات المرهبة 

والمرغبة كما قلنا قبل قليل.
رابع���ًا: ينبغــي اأن يكــون الداعية على 
 Qقــدر الم�شوؤولية في دعوتــه للمهدي
واأن يتمثل ما يقوله بعمله ، واأن ال يخرج 
فــي �شلوكه عــن الخوف مــن المرهبات 
والرغبة عنــد المرغبات ، حتــى ال يقل اأو 

ينعدم تاأثيره في الجمهور.

م���ن الثابت والمجمع عليه عند اهل بيت 
النب���وةK وش���يعتهم أن رس���ول اهللN قد 
أك���د وبكل وس���ائل التأكيد بأن اهلل س���بحانه 
وتعالى سيظهر االس���الم بالمهدي المنتظر

Q  _عل���ى الدين كل���ه_ بحي���ث تختفي كل 
االديان وتتالشى وال يبقى اال دين االسالم، 
كم���ا دلت على ذل���ك الروايات ال���واردة الينا 
وبينتها الكتب الحديثية مثل )ينابيع المودة( 

و)منتخب االثر( للرازي. 
وه���ذا االمر الثابت عند اهل بيت النبوة

K اصبح عند اوليائهم من المسلمات التي 
ال يختلف فيها اثنان، ان المهديQ ستكون 
ل���ه دولة عالمي���ة يش���مل حكمها وس���لطانها 
ونظامها كل اقاليم الكرة االرضية، وستكون 
المنظوم���ة الحقوقي���ة االلهي���ة المتكونة من 
الق���رآن الكري���م والس���نة النبوية الش���ريفة 
القان���ون  ه���ي   Kالبي���ت اه���ل  واحادي���ث 
االس���اس والنافذ في هذه الدولة، وسيكون 
دين االس���الم هو الدي���ن الرس���مي والفعلي 
لرعاي���ا ومواطن���ي تلك الدول���ة كافة، حيث 
س���تتزامن عملية الدولة العالمي���ة مع عملية 
 Qنشر االسالم، وس���يدعو االمام المهدي
الن���اس جميع���اً ويهديهم الى ام���ر قد فضّله 

اهلل على غيره وميزه.
جاء في كتاب )االرش���اد( للشيخ المفيد 
وكتاب )روضة الواعظي���ن( و)اعالم الورى( 

وكت���اب )كش���ف الغم���ة ف���ي معرف���ة االئمة( 
و)اثبات الهداة( ان المهديQ سيسير على 
س���يرة جده رس���ول اهللN، وس���يصنع كما 
صنع، حيث س���يهدم ام���ر الجاهلي���ة كله، 

ويستأنف االسالم جديدا.
وق���د أك���د الرس���ول الكري���مN، هذا 
المحت���وم بقوله: )أم���ا واهلل ال تذهب االيام 
والليال���ي حت���ى يحي���ي اهلل الموت���ى ويمي���ت 
االحياء ويرد اهلل الحق الى اهله ويقيم دينه 
الذي ارتضاه لنفس���ه ونبيهN، فابشروا ثم 

ابشروا(.
 وجاء في كتاب���ي )التهذيب( و)الكافي( 
وحيثم���ا ح���ل المه���دي وحيثما ارتح���ل يفتح 
معاه���د العل���وم االس���المية لتعلي���م الن���اس 
 Qالقرآن على ما ان���زل اهلل، فمع المهدي
القرآن والمسائل الشرعية كافة، فضال عن 
ان المه���ديQ بوصفه االمام الثاني عش���ر 
من ائمة اهل البيتK الذين اختارهم اهلل 
لقيادة العالم قد ورث علمي النبوة والكتاب، 
وال يخفى عليه من امرهما ش���يء وانه يوجه 
الحركة العلمية بحيث تأتي منس���جمة مع ما 
ف���ي الكت���اب وما ورثه ع���ن النب���وة، ولتكون 

متفقة مع المفهوم الشرعي.
 Qوم���ن الثاب���ت ان عيس���ى ب���ن مريم
ال���ذي يتف���ق م���ع هذي���ن العلمي���ن _النب���وة 
زم���ن  ف���ي  ويظه���ر  س���ينزل  والكت���اب_ 

المه���ديQ، وان���ه _اي المه���دي المنتظر
Q_ س���وف يؤم المس���يح ب���ن مريمQ في 
الص���الة، وانه بع���د ان ينزل المس���يح تكون 
وحكومت���ه  المس���تقرة  دولت���ه   Qللمه���دي
المنظمة، وجيشه القائم، ونفوذه الواسع، 
وصيت���ه المنتش���ر ف���ي ارج���اء المعم���ورة، 
مما يعن���ي ان االمام المه���ديQ هو االمام 
الش���رعي لالم���ة االس���المية التي ه���ي أمة 

الدنيا كلها آنذاك.
اهلل  كلمــة  تكــون  وبذلــك 
هــي العليــا، وكلمــة اعــداء اهلل 
هــي ال�شفلــى، ويتوحــد العالم 
كلــه لتكــون دولــة واحــدة وديناً 
واحداً هــو ديــن اهلل _اال�شالم_ 
يِن ُكلِّــِه َو َلْو  )ِلُيْظِهــَرُه َعَلــى الدِّ

َكِرَه اْلُم�ْشِرُكوَن(.    

جاءت بش����ارة ظهور اإلمام القائمQ في كتاب 
)دادتك( -من كتب البراهمة الهنود- كما يلي:

)ف����ي آخر الزمان بعد أْن لم يبق اال ظلم وفس����ق 
بظلم الظلمة، وفسق العلماء،وجور الحكام ، ورياء 
الزاهدين، وخيانة اأُلمناء، وحس����د الحس����اد – إاّل 
اس����مه، وتمأل الدنيا ظلماً وج����ورًا، وتصبح الملوك 
قس����اة وظلم����ة، والرعي����ة جُف����اة، ويعي����ب بعضهم 
البع����ض اآلخ����ر، ويغ����رق العال����م بالكف����ر والضالل 
والفس����اد، هن����اك تظه����ر يد الح����ق وآخ����ر خليفة - 
ممتاطا -، ويبس����ط يده على ش����رق العالم وغربه، 

ويظ����ل العال����م بظل����ه، ويقت����ل الكثير م����ن الظلمة، 
ويهدي الخلق، وال يقبل من أحد إاّل الحق والصدق، 

وهذه تحدث في ِإمرة األتراك على المسلمين(.
كّل م����ا جاء في هذه البش����ارة والبش����ارات التي 
س����بقتها عن ظه����ور اإلم����ام المه����ديQ تتطابق مع 
الرواي����ات اإلس����المية بحذافيره����ا، وق����د يتص����ور 
البع����ض أّن بعض هذه األقوال ال تخل����و من مبالغة، 
فيج����ب االنتباه إل����ى أّن ه����ذه األقوال ج����اءت ضمن 
عالئ����م ظه����ور اإلم����ام المه����ديQ ف����ي الرواي����ات 

اإلسالمية.

الرتغيب والرتهيب / اآليات ونتائج

الظهـــــــــــــــــــور يف كتاب ) دادتــك(

اأ�شحاب االإمام احلجةQ عند ظهوره املقد�ص

Qاال�شالم دين دولة االمام املهدي

الشيخ حسين األسدي

السيد هادي عيسى الحكيم

الشيخ عبد العظيم القنبري

السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي

ل���ه األنع���ام واألع���راف مول���ى 
ي���ا نور ي���ا فرقان يا م���ن مدحه
المني���ر القم���ر  ل���ه  ودن���ا 
العظي���م الحش���ر  ل���دى  ول���ه 
ي���ا من به ش���رع الطالق ومن له
يا من ت���زول المرس���الت ببعثه
ي���ا م���ن ليال���ي الق���در بين���ة له
اإلي���الف والدين وهو صاح���ب 
ي���ا خاتم���ا فلق الصب���اح كوجهه
ع���دة موس���ى  ميق���ات  أبياته���ا 

تجه���ل ال  الت���ي  والحك���م  واألنف���ال 
نطق���ت ب���ه الش���عراء وهو المرس���ل
وش���قه الرحم���ن واقع���ة ل���ه ال تجهل
ش���فاعة في أمة باالمتحان تس���ربلوا
التحري���م والمل���ك العظي���م األجمل
األكم���ل العظي���م  النب���أ  أيه���ا  ي���ا 
تزلزل���وا من���ه  بالزل���زال  وع���داه 
الذي يس���قى غدا من كوثر يتسلس���ل
ومهل���ل مكب���ر  من���ه  والن���اس 
يتعج���ل بمدح���ه  والكفعم���ي 

اأنهم ياأتون من البالد النائية اإلى مكة



دفعت النزع���ة الوهابية ف���ي الهند حفيداً 
للحس���ن بن علي, هو الس���يد أحم���د بن محمد 
الباريل���ي على القي���ام برس���الته االصالحية, 
وادعائ���ه المهدي���ة, وق���د ول���د صاحبن���ا هذا 
بمدينة )بربلي( في غ���رة المحرم عام 1210ه� 
= 24 اكتوب���ر ع���ام 1786م, وتلق���ى دروس���ه 
األولى بمدينة )لكنهو(, ثم حداه تعطشه للعلم 
وش���غفه به إلى التوجه إلى )دهلي( حيث درس 
عام 1222ه� = 1807م على الش���اه عبد العزيز 
الصفوي, المتمتع إذ ذاك بنفوذ علمي واسع, 
وهو االب���ن االكب���ر للصوفي الكبير الش���اه ولي 
اهلل, ال���ذي كان من اش���د الناس تأس���فاً على 
حالة االس���الم في الهند, وش���وقا إلى تطهيره 
م���ن ادران الوثنية الهندية, حتى ليقال انه هو 
الذي اوحى للس���يد أحم���د الباريلي, بان يقوم 
بدعوت���ه بعد ان مال الي���ه وانس منه االخالص 

للدين, وصدق العزيمة في الجهاد.
وقد تمكن ذل���ك الصوفي الكبير من اقناع 
الش���اب _كم���ا يق���ول ال���رواة_ بان���ه )صاحب 
الزمان( و )المه���ديQ( المنتظر, الذي يتم 
عل���ى يديه صالح حال المس���لمين ف���ي الهند, 
فبادر الس���يد احمد وادعى المهدية, وسرعان 
م���ا ذاع صيت���ه, وامت���د نفوذه, واعتن���ق آراءه 
الوهابي���ة آالف المس���لمين, وبوي���ع ل���ه في كل 

مكان على انه )المهدي( المنتظر.
وقد عمل هــذا المهــدي الجديد خالل 
الربع االول من القــرن التا�شع ع�شر، على 
ن�شر المذهب الوهابــي في بقاع مختلفة 
مــن الهنــد اال�شالميــة, كما جد ف���ي تنقية 
الدين االس���المي الحني���ف م���ن ادران الوثنية 
الهندية, التي غشيته غشيانا ظاهرا, بصورة 
صارخة ف���ي عبادة االولياء وم���ا يتصل بها من 
التقالي���د االس���طورية, مم���ا يأب���اه االس���الم 
الصحيح وتنكره الوهابية _بحق_ أشد االنكار. 
ولم يدّخر )الباريل���ي( جهداً في القيام بدعاية 
تبش���يرية ديني���ة واس���عة النطاق بي���ن الهنود, 
لترغيبه���م ف���ي اعتن���اق الديانة االس���المية, 
حتى ليقول بع���ض المؤرخين  في هذا الصدد: 
ان نيفا واربعي���ن الفا من الهندوس قد اعتنقوا 

السالم تحت تأثير دعوته القوية.
وفــي عــام 1232هـــ = 1821م اعتزم 
مهــدي الوهابيــة الهندية زيــارة االقطار 
الحجازيــة الداء فري�شة الحــج, وفي طريقه 
اليه���ا ع���رج عل���ى )كلكت���ا( فأقام عدة اش���هر 
يب���ث فيها دعوت���ه االصالحية, وق���د كانت في 
جملته���ا ترم���ي إلى اع���ادة الحياة االس���المية 
إلى بس���اطتها األول���ى, ثم توجه إل���ى الحجاز 
حي���ث أدى فريض���ة الح���ج, وبع���د عامي���ن اي 

حوالي 1823م عاد إلى الهند وهو أكثر حماس���ا 
لمبادئه, واشد غيرة وامضى عزما.

واكبر الظن انه رأى ان الوس���ائل الس���لمية 
ال تج���دي ف���ي نش���ر دعوت���ه, رغم م���ا احرزه 
من نج���اح, فاخذ يع���د العدة الع���الن الجهاد 
ف���ي )البنج���اب( متذرع���اً بتحرير المس���لمين 
القاطنين في ذلك االقليم من نير السيخ, ولما 
وثق الس���يد احمد من معاونة مس���لمي )كابل( و 
)قندهار( قام بحملته عام 1241ه� = 1826م, 
وسار في جيش لجب وجموع غفيرة من انصاره 
المتحمسين, واشتبك مع )السيخ( في معارك 
دامي���ة, وبعد عدة اع���وام كانت الح���رب فيها 

سجاال بين الفريقين.
نشبت المعركة الفاصلة في )بالكوت( عام 
1246ه���� = 1831م, وفيه���ا دارت على المهدي 
الدوائر فالق���ى مصرعه, وفرت فلول جيش���ه 
المتحط���م ال ت���كاد تل���وى على ش���يء, ومع ان 
مغامرة الجهاد, وم���ا ارتبط بها من محاوالت 
سياس���ية, ق���د انته���ت _كم���ا يق���ول العالم���ة 
به���ذه   _Goldziher )جولدزيه���ر( 
النهاي���ة المؤلمة, إال ان الحرك���ة الدينية التي 
ابتعثها المه���دي الوهابي )أحمد الباريلي( بين 
الجماعات االس���المية, ظلت بع���د وفاته قوية 

األثر في االسالم الهندي.

الموعود في الديانة اليهودية:
المل���ة اليهودية من قبل أن يبعث النبي عيس���ى

Q وحتى بعد بعثته كانت وماتزال تنتظر موعودها 
المؤمل, فقد أش���ير باستمرار إلى الموعود في آثار 
هذه الديانة, واسفار التوراة وكتب اخرى تشير إلى 

ذلك.
واذا اردن���ا االعتم���اد على االف���كار التي جاءت 
ف���ي كتاب )نب���وءة هيلد( وحي الطفل فس���وف نضع 
اليد على افكار كثيرة بصدد ظهور الرس���ول االكرم

N ومقاط���ع م���ن تاريخ وس���يرة النبي ومالبس���ات 
بعثت���ه, وبعض مؤش���رات آخ���ر الزمان لش���خصية 
اإلمام المهديQ بل هناك اشارات أيضاً يمكن ان 

نلحظها حول واقعة عاشوراء.
وحي���ث ان الش���عب اليه���ودي لم يؤمن بالس���يد 
المس���يحQ ورس���الته فموعوده���م ل���م يظهر حتى 
اآلن, واذا تأملن���ا ف���ي مجم���وع الت���راث اليه���ودي 
المق���دس نج���د في���ه تصوي���را لمالم���ح موعودي���ن 
ثالثة: الس���يد المسيحQ, الرسول االعظم محمد

.Qاإلمام المهدي,N
ومع وضوح هذه الرؤية وتلك المالمح الواضحة 
للموعودي���ن الثالث���ة في الفك���ر اليه���ودي, ولم نر 
اليهود يتابعون أيا من السيد المسيحQ, والرسول 
محم���دN, وم���ن هن���ا فإنه���م س���يظلون قلقي���ن 
حساس���ين ازاء قضية الموع���ود ومفهوم االنتظار, 
وعل���ى هذا االس���اس فعليه���م ان ال يم���روا على كل 
البش���ائر واالش���ارات الت���ي وردت ف���ي نصوصه���م 

وكتبهم مرور الكرام.
فالملة اليهودية البد وان تكون اشد انتظاراً من 
المنتظرين اآلخرين, وان يعكفوا بش���كل اكبر على 
تأمل مفهوم االنتظار, واالس���تعداد ليوم الظهور, 
وان يرفعوا اليد عن كل ال���وان الظلم والخيانة التي 
يمارس���ونها بحق البشرية, ويخش���وا عواقب الظلم 
والع���دوان, فهؤالء لم يذعنوا لموعوديهم المس���يح 

.Nوالرسول محمد Qبن مريم
إال انهم س���وف ال ينج���ون من س���طوة الموعود 
الثالث وعدل���ه, ولذا يرد في الرواي���ات ان جماعة 

من اليهود تلتف حول )الدجال( وتس���نده, وبظهور 
المه���دي ونزول الس���يد المس���يح إل���ى االرض يقتل 
هؤالء قتال جماعياً لتعود س���احة التاريخ واالنسانية 
نقية من وجود هذه الجرثومة الملوثة, وهذا نموذج 
آخ���ر لخبث وانحطاط هؤالء القوم, فحتى في آخر 
الزمان لن يخضعوا للحق, بل س���وف ينضمون إلى 

زمرة انصار الدجال.
وه���ذه مجموع���ة م���ن الكت���ب اليهودي���ة والعهد 
القدي���م الت���ي ورد فيه���ا الحدي���ث ع���ن المنتظ���ر 

الموعود:
1. كتاب دانيال النبي.

2. كتاب حجي )حكي( النبي.
3. كتاب صفينا النبي.
4. كتاب أشعيا النبي.

وق���د جاء في زب���ور داوودQ أيض���اً افكار بهذا 
الص���دد كم���ا تح���دث الق���رآن, وثب���ت مب���دأ غلبة 
الصاحلي���ن حيث ق���ال: )وََلَقدْ َكتَبْنا فِ���ي الزَّبُوِر مِنْ 

ْكِر َأنَّ األأْرْضَ يَِرُثها عِبادِيَ الصَّالِحُوَن(. بَعْدِ الذِّ

واود ان اشير هنا إلى ان البشائر المذكورة في 
آثار اليهود المقدس���ة بأجمعه���ا واقعية وصحيحة, 
وقد تحقق قس���م منها, والقس���م اآلخر سيتحقق, 
إال ان اليه���ود ل���م يقبل���وا منطق الح���ق ال من النبي 
عيس���ىQ وال من الرس���ول محم���دN, )رغم ان 
البش���ارة بهذي���ن النبيي���ن العظيمين ق���د وردت في 
كتب اليهود انفسهم(, اال انهم سيقبلون بحد سيف 

.Qاإلمام المهدي
نحن نأمل ان يس���توفي ابناء االس���الم الغيارى 
_قب���ل ظهور المهديQ_ ثمن كل م���ا فعلته ايادي 
االجرام الصهيونية اليهودية من قتل وتدمير وابادة 
وخيانة ونش���ر فس���اد وانحطاط اخالقي في س���ائر 
ارجاء العالم وعلى الخصوص في بالد المسلمين, 
وه���ذا ال يعن���ي ان جمي���ع اليه���ود مش���مولون به���ذا 
االستيفاء, إذ أنه يوجد من هذه الملة من ال يرضى 

بتلك االفعال الشنيعة والظالمة ضد البشرية.
وبغ���ض النظ���ر عن حقاني���ة اليه���ود وعدمها, 
وتس���لميهم لمنط���ق الح���ق وعدمه, فقد ج���اء بعد 

نبي اهلل موسىQ سيدنا 
عيسى بن مريمQ ونسخ 
واضح���ت  موس���ى  دي���ن 
الديان���ة اليهودي���ة ديان���ة 
منس���وخة وش���ريعة مهملة 

عملياً.
ومن���ذ فجر االس���الم 
وحت���ى الي���وم وال���ى قيام 
االس���الم  ينفرد  الس���اعة 
على وج���ه االرض بوصفه 

الدين السماوي المبني على اساس الوحي والنبوة, 
ويبقى كتاب اهلل بين الناس على الدوام )القرآن(، 

.Qوالموعود هو اإلمام المهدي
وبهــذه تكــون الب�شائــر واال�شــارات التــي 
و�شلتنــا عن طريــق االنبياء واالئمــةK وكبار 
 Q.ال�شلف ال�شالح �شادقة بحق االإمام المهدي
وهــي تنظر اليــه وتق�شده وتلحــظ ظهوره 

فهو الم�شداق الواقعي لها جميعا.

يق����ع الكتاب ف����ي طبعت����ه االولى وف����ي جزئ����ه االول 1432 ه� 
2011 م، ف����ي 448 صفحة من القط����ع الوزيري. وهو من اصدار 
مؤسس����ة الصديقة الطاهرةP للتبليغ االسالمي في جامع براثا 
- بغداد، وبالتعاون مع دار االعراف للدراسات / بيروت لبنان.

يحت����وي الكت����اب في ه����ذا الجزء وكم����ا ورد في فهرس����ه على 
خمسة فصول احتوت عدة مباحث وكالتالي:

الفصل االول: مصطلح عالم����ات الظهور، ومباحثه : الفرق 
بين المالحم والعالمات، بين العالمات والشرائط.

الفصل الثاني: الزمان في مدرسة الظهور، وتضمن مباحث 
:  عمر االمامQ الطويل، القابلية البشرية للعمر الطويل، سبل 

.Qالتأكد من والدة االمام
الفصل الثال����ث: أهداف عالمات الظهور، وتضمن مباحث: 
اله����دف، القائ����د، االمة المتحرك����ة لتحقيق اله����دف، خريطة 

الطريق نحو الهدف، المؤسسة الراعية للهدف.
الفصل الرابع: آليات فهم عالمات الظهور، ومباحثه: هوية 

النص وحجيته، محتوى النص، طبيعة صاحب النص.
الفصل الخامس: استحقاقات حركة االنتظار، استحقاقات 

االنتظار وتداعياته.
وجاء في الكتاب أخيراً )خالصة العالمات الممهدة(.

يق����ول الش����يخ المؤل����ف ف����ي فص����ل )عالم����ات الظه����ور ف����ي 
المصطلح(: 

)يع����ود مصطلح )عالمات الظهور( في تس����ميته واطالقه الى 
وفرة من االحاديث التي اس����تخدمته، وهذه االحاديث تشير الى 
جملة من االحداث التي اس����تخدمته، وهذه االحاديث تشير الى 
جملة من االحداث التي تحدّث عنها المتحدث ولم تك قد حصلت 
بعد، وربطها بصورة او أخرى بالظهور الشريف لالمام المهدي 
المنتظ����رQ، ولذل����ك تس����ميها عدد كبير م����ن الكت����ب التراثية 
بالمالح����م، وه����ذا المصطلح اكثر ما يس����تخدم لدى المصنفين 

السنة، وان كان بعض الخاصة يستخدمه ايضًا(.
ويقول مؤلف الكتاب في )خالصة العالمات الممهدة(: 

)اذ ان العالم����ات الممه����دة هي الت����ي تكون قريب����ة جدا من 

الش����رائط، او مس����ببة لوجودها، او مؤذنة بوجوده����ا بالصورة 
التي تستدعي من االنسان المنتظر ان يستعد الستحقاقات عملية 
الظه����ور ... ومن المهم ج����داً متابعة العالم����ات الممهدة بدقة، 
والتي نس����أل اهلل ان يجعل عصرنا ممن يشهد حصول ذلك، وان 
يوفقنا للنوء بمس����ؤولية ما يترتب على ذلك، وان يش����رفنا بدرك 
اي����ام الظهور المباركة، ويجعلنا ممن يوفق لحس����ن العاقبة على 
نه����ج االمام المنتظرQ، وال اعتقد ان باالمكان نيل هذا المقام 
اال م����ن خالل االنصياع التام للمرجعية الدينية الرش����يدة، التي 

.)Qهي حجة صاحب العصر والزمان

قراءة يف كتاب 
عالمات الظهور بحث يف فقه الداللة وال�شلوك

هذه نتائج الس���تبيان اجري في موس���م الح���ج 1430ه� في ملوؤلفه ال�شيخ جالل الدين علي ال�شغري
مك���ة المكرم���ة والمدين���ة المنورة وش���مل عم���وم الحجيج في 
محافظ���ات العراق وه���ذه هي نتائج اس���تبيان محافظة بابل, 
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.
األسئلة التي شملها االستبيان:

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(؟

املهدي املوعــــــــــــــــــــــــــــود يف الديانة اليهودية

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

ن�شتمع اآراءكم فنقراأ من خاللها الواقع فتو�شع احللول
اال�شتبيان املهدوي

السيد عبد الرسول الموسوي

مهدي الوهابية  البــاريــلــيـــــة
سعد محمد حسن

وقد تمكن ذلك ال�شوفي الكبير من اقناع ال�شاب _كما يقول الرواة_ بانه )�شاحب الزمان( 
و)المهديQ( المنتظر، الذي يتم على يديه �شالح حال الم�شلمين في الهند

28 �صفر
عظم اهلل اجورنا واجوركم بوفاة خامت االنبياء 

النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم



تطالعن���ا الصحف العربي���ة االلكترونية 
والورقي���ة في اآلونة األخيرة بكثرة المقاالت 
واألخبار حول ش���خص ادعى المهدوية هنا 
وآخ���ر هن���اك، ومنه���م من اتص���ل بأجندة 
خارجي���ة ألهداف سياس���ية وديني���ة وغالبا 
م���ا تكون دعوته ه���ذه عبارة ع���ن حركة لها 
تنظي���م خ���اص، وأخ���رى تعبر ع���ن حاالت 
مرضي���ة وصراع���ات نفس���ية، ومم���ا يثي���ر 
االنتباه والتس���اؤل هو كثرة ادعاء المهدوية 
في المملكة العربية الس���عودية مؤخرا حتى 
ان صحفه���م التفتت له���ذه الظاهرة وعملت 
حولها تحقيقات صحفي���ة مكثفة، وهذا ما 

ستلقي رصدنا الضوء عليه في هذا العدد.
فتح���ت صحيف���ة )ع���كاظ( الس���عودية 
ملف���اً بتاريخ 2011/5/12 ف���ي العدد 3616 
جاء في مقدمت���ه: )أنا المهدي المنتظر.. ( 
عب���ارة: لها رواج في الفت���رة الحالية، فمن 
رج���ل في مك���ة، إلى ش���اب ف���ي المدينة، 
إل���ى دول أخ���رى كالكوي���ت، وتلته���ا حادثة 
في القطيف، واألدهى في هذا هو التس���ارع 

والم���دة الزمني���ة القصي���رة الت���ي ال تفصل 
تل���ك الدعوات عن بعضها كثيرا وكأن هناك 
ضابط���ا ورابط���ا في الوق���ت بينها خصوصا 
ف���ي ظ���ل الث���ورات القائم���ة والت���ي ربطه���ا 
البع���ض بكونه���ا أح���د أش���راط الس���اعة، 
ولع���ل ما صرح ب���ه مدير مستش���فى الصحة 
النفس���ية في المنطقة الشرقية بظهور ست 

حاالت لمدعي المه���دي المنتظر في الفترة 
األخي���رة مما يخلق تس���اؤالت عديدة منها: 
ما سر خروج هذه الدعاوى في هذا الوقت؟ 
وهل هن���اك عالقة بين كل ه���ذه الدعاوى؟ 
وه���ل رأى _مدعوها_ في أنفس���هم األهلية 
والمش���ابهة ألوصاف المه���دي التي ذكرها 
النب���يN حت���ى وصف المدع���ي بالمهدي؟ 
واستعرضت الصحيفة العديد من القصص 
الت���ي ظهرت في وس���ائل اإلعالم س���واء في 
المملك���ة أو خارجها ومنها خروج ش���اب في 
المدين���ة المن���ورة، ف���ي العق���د الثالث من 
عمره، يدعي أنه المهدي، حتى بلّغ زمالؤه 

عنه، وأحيلت أوراقه للجهات المختصة.
وفي قصة مثيلة, ادعى شاب في إحدى 
القرى بأنه المهدي، وزعم امتالكه لجيش 
من المالئك���ة، وأنه تّعرف على المس���يح، 

وعلمه كثيرا من الحقائق الخفية.
ول���م تكد تغلق ه���ذه القص���ة حتى ظهر 
علين���ا م���دّع جدي���د لكنه ه���ذه الم���رة معتل 
نفسياً يخطف الميكروفون في الحرم المكي 

الش���ريف ويدعي أنه المهدي ليكتش���ف بأنه 
مري���ض نفس���يا ويرحّل من البل���د، لحقتها 
حادثة أخرى لم يفصلها عن س���ابقتها سوى 
أس���بوع، لش���اب يح���ث المارة ف���ي المدينة 
المن���ورة عل���ى اتباع���ه، أو حل���ول الع���ذاب 
عليه���م إن رفض���وا بدع���وى أن���ه المه���دي 

المنتظر.

وه���ذه القصص حث���ت الصحيف���ة على 
التحقي���ق ف���ي األس���باب الكامن���ة وراء هذه 
الظاه���رة فالتق���ت بعمي���د كلية الدراس���ات 
اإلس���المية ف���ي جامع���ة محم���د بن س���عود 
ه���ذه  قم���ع  ض���رورة  رأى  وال���ذي  س���ابقا 
االدعاءات بإدخال المدعي للمستش���فى إن 
كان مريضا، أو عقابه إن كان صاحب هوى. 
وخلص العميد إلى أن المهدي موجود في كل 
الديانات. ووافقه أستاذ الدراسات العليا في 
جامعة القصيم في كلية الشريعة قائال : ان 
النتشار هذه الدعاوى اسبابا كالجهل بكتاب 
اهلل، والبع���د عن نور النبوة، وهذا يس���هم 

في نش���ر الضالالت، وأش���ار إل���ى أن البعد 
عن العلماء الراسخين، سبب النتشار هذه 
الدع���وى، إضافة إلى االقتص���ار على كتب 
فاق صوابها اخطائها الكبيرة حتى تفاقمت 
المس���ألة وذكر أن ح���ب الظه���ور، وابتالء 

البعض به من اسباب ذلك.
ام���ا صحيفة )الش���ارع الس���عودي( فقد 
نش���رت مقاال تحت عن���وان )مُدّعو )المهدي 

المنتظر( مرض���ى ب� )العظم���ة(( وجاء في 
مقدمت���ه: لقد تزايدت خ���الل العام حاالت 
ادعاء )المهدي المنتظر(، وبلغت نحو سبع 
ح���االت او اكثر، وأرجع أس���تاذ علم النفس 
اإلكلينيك���ي في جامعة الملك سعود،س���بب 
ادعاء المهدي إلى )مرض الفصام النفسي 
الهجاسي(، أو ما يسمى ب� )ذهان العظمة( 

مؤك���داً انتش���اره، ووج���ود العدي���د من 
المرض���ى، منومي���ن ف���ي مستش���فيات 
ب���ه،  مصابي���ن  النفس���ية،  الصح���ة 
ويحتاج���ون للرعاي���ة والمتابع���ة وللعالج 
الطبي بالدرجة األولى، لما يشكله ذلك 
من خط���ر على اآلخرين(. الفت���اً إلى أن 
العوام���ل البيئية واالجتماعية مس���اعدة. 
وش���دد عل���ى أن للش���خصية دوراً كبي���راً 
ج���داً في حدوث الم���رض، إذ ان هناك 

شخصيات مهيأة لإلصابة به. 
)ص���دى(  صحيف���ة  نش���رت  وق���د 

االخباري���ة االلكتورني���ة الس���عودية تصريحاً 

للعريفي بتاري���خ 2011/4/28 قال فيه: ان 
ظاه���رة ادعاء البعض مؤخرا بأنه )المهدي 
المنتظر( ترجع إلى األحداث التي تشهدها 
بع���ض ال���دول، وق���راءة الن���اس ألش���راط 
الساعة ومحاولة تطبيق ما ورد في االحاديث 
النبوية على أرض الواقع، وان ينزلوا عددا 
من األحاديث على بعض الحوادث التي تقع 
في واقعنا. وأكد ف���ي حديث له خطورة هذا 

الب���اب، وقال: ليس ك���ل انس���ان يس���تطيع 
ان يق���ول ان ه���ذا الحدي�������ث خ����اص بهذه 
الواقعة، بل األمر يعتمد على ثقافة واس���عة 
ومعرفة بأصول الشريعة وحيثياتها. ووصف 
م���ا يح����دث الي���وم م���ن ادع�������اء للمهدوية 
باألم���ر الخطي���ر وق���ال: ه���ؤالء ال يعرف���ون 
الشروط الشرعية وال األحاديث النبوية التي 

وردت في المهدي المنتظر)انتهى(
وبين���ت صحيف���ة )المدين���ة( ف���ي مقال 
بعن���وان )حقًّا يزداد عالمنا غرابة!!( نش���ر 
ظواه���ر  ثم���ة  ان   2011/07/01 بتاري���خ 
اجتماعي���ة غريب���ة تكث���ر ف���ي المجتمع���ات 
العربي���ة واإلس���المية، يت���م التعام���ل معها 
بمنطق اإلدانة الديني���ة، واالكتفاء بذلك، 
وإذا ما تم مقاربتها تحليليًّا فال يكون امرها 
أكثر من إدخالها في حقل التحليل الديني، 
وهي مقاربة )كالمية( على أية حال، تنحو 
إل���ى الدح���ض واإلدان���ة ع���ن طريق كش���ف 
التناقضات مقارن���ة ب�الصحيح من الدين، 
وم���ن أبرز هذه  الظواه���ر والحاالت ظاهرة 
ادّع���اء المهدوي���ة موضحا بقول���ه: لعلنا ما 
زلن���ا نتذك���ر حادثة الش���خص ال���ذي ادّعى 
النب���وة قبل عام، وهو واف���د عربي، وتمت 
للكتاب���ة  الداع���ي  ان  وأض���اف  محاكمت���ه 
ح���ول ه���ذا الموض���وع ه���و قل���ة المقاربات 
السسيولوجية لمثل هذه الظواهر، فللمسألة 
جانبه���ا االجتماع���ي الذي قلّم���ا يتعرض له 
الباحث���ون، ألنن���ا كثي���رًا ما نغف���ل أثر، أو 
تأثي���ر المن���اخ، أو الظ���روف االجتماعي���ة 
وانعكاس���اتها النفس���ية، ولماذا تأخذ هذه 
التأثيرات شكل ادّعاء األلوهية، أو النبوة، 
أو الرس���الة تحديدًا؟ صحيح أن الدراس���ات 
النفس���ية في مثل هذه الح���االت ضرورية، 

مثلما هي ضرورية لدراسة وتحليل شخصية 
اإلرهابي الذي يندفع نحو 
تدمير المجتمع والذات في 
س���بيل فكرة ترس���خت في 
وجدانه وس���يطرت عليه، 
الدراس���ات  ه���ذه  أن  إالّ 
النفس���ية فيما أتصور البد 
دراسات  تس���تصحبها  وأن 
تتن���اول  سس���يولوجية 
المحي���ط االجتماع���ي وتأثيرات���ه النفس���ية 

أيضًا. )انتهى(
وربط مقال نش���رته صحيفة )الرياض( 
بعن���وان )ادع���اء النب���وة الظاه���رة والتاريخ 
بين ظاهرة ادعاء النبوة وادعاء المهدوية( 
مش���يرا إلى ان ادعاء المهدوي���ة هو امتداد 
الدع���اء النب���وة بقول���ه: ان ظاه���رة ادع���اء 
تفاقمت وانتشرت النبوة في العصر الحديث 

بشكل خطير تحت دعوى المهدي المنتظر. 
واوض���ح ف���ي خت���ام الحديث ع���ن هذه 
الظاه���رة انه ال يتوق���ع تراجعه���ا أو توقفها 
مس���تقبال؛ فه���ي ليس���ت فق���ط ج���زءاً من 
الح���راك الديني بل هي حالة إنس���انية يقف 
خلفها الطمع السياسي والتسيد االجتماعي 
وكس���ب الوالء المطل���ق إضاف���ة الضطراب 
العق���ل، وانفص���ام الش���خصية ، وإيح���اء 

الشيطان زخرف القول غرورا.)انتهى(
هذا وق���د أش���ارت الصحف الس���عودية 
األخ���رى له���ذه الظاه���رة وتح���ت عناوي���ن 
متنوعة تارة تشير إلى هوس أولئك المدعين 

وما يعانون من أمراض نفسية .
فقد نشرت صحيفة )الوطن السعودية( 
بتاري���خ 2011/3/7 مق���االً عنوان���ه )مختّل 
جدي���د ينض���م إلى طاب���ور مدع���ي المهدي 
المنتظر ف���ي المملكة( وق���د اوضح صاحب 
المق���ال أن م���ن يدعي المهدوي���ة يعاني من 
اخت���الل عقلي حيث ذك���ر المقال في طياته 
ان الناط���ق اإلعالم���ي لش���رطة المنطق���ة 
الش���رقية أوض���ح أن الش���رطة الحظ���ت أن 
المقبوض عليه لم يكن طبيعيًا، وتبدو عليه 

عالمات المرض النفسي. )انتهى(.
وقد نشر موقع )إسالم اون الين( مقاالً 
عنوانه )ظاهرة )ادع���اء المهدي المنتظر( 
س���عودية بامتياز!( وهو عن���وان ملفت للغاية 
جاء فيه : إن ظاهرة ادعاء بعض األشخاص 
كونه���م )المه���دي المنتظر( بات���ت ظاهرة 
متكررة في الس���عودية أكثر من أي بلد آخر؛ 
حي���ث تج���اوزت 10 ح���االت خ���الل العق���ود 
القليل���ة الماضي���ة، وتع���ود الحادث���ة األبرز 
لمث���ل هذا االدع���اء إلى ع���ام 1979، والتي 

ت���م خاللها اقتحام الحرم المكي الش���ريف 
بترتيب م���ن جهيمان محمد س���يف العتيبي 
قطب حركة )الجماعة الس���لفية المحتسبة( 

انتهى.
كلمة ر�ضدنا

بي���ن فت���رة و أخ���رى يظه���ر م���ن يدعي 
اتباع���ه  إل���ى  اآلخري���ن  ويدع���و  المهدوي���ة 
والس���ير خلف���ه، وال ت���كاد تخل���و فت���رة من 
الفت���رات منهم،وم���ا تق���دم يجع���ل رصدنا 
تتوص���ل إلى عدة نقاط ح���ول هذه الظاهرة 
وتحدي���دا انتش���ارها في المملكة الس���عودية 
أهمه���ا ان هناك تواتر عل���ى إن مكان ظهور 
اإلمام المهدي المنتظرQ سيكون في مكة 
وان األسباب الرئيسية وراء ادعاء المهدوية 
ترجع إلى أسباب نفس���ية وأخرى اجتماعية 
الى جان���ب الجهل بالحقائ���ق الدينية ولكن 
هن���اك ما ه���و ابعد من ذل���ك وهو ان ضعف 
اإليمان وس���ذاجة الفكرمضاف إلى ضغوط 
الحي���اة اليومية من فقر وعوز ومرض تجعل 
من اإلنس���ان ألعوبة مبتذلة لدى الش���يطان 
فمن المؤس���ف ان ينحدر اإلنس���ان إلى هذا 
المس���توى م���ن ال���ال تفكي���ر والالوع���ي بما 
يج���ري وي���دور حول���ه، فيصب���ح كالبهيم���ة 
تسيره أهواؤه الشخصية ومغرياته الذاتية، 
فيصبح أسير نفسه األمارة بالسوء، فتورده 

موارد الهلكة واالنحطاط.

الرصد المهدوي4

داء العظمة وراء ادعاء املهدوية يف ال�شعودية
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 

ومما يثري االنتباه والت�شاوؤل هو كرثة ادعاء املهدوية يف اململكة العربية 
ال�شعودية موؤخرا حتى ان �شحفهم التفتت لهذه الظاهرة وعملت حولها 

حتقيقات �شحفية مكثفة

حتى ظهر علينا مّدع جديد لكنه هذه المرة معتل نف�شياً يخطف الميكروفون في الحرم 
المكي ال�شريف ويدعي اأنه المهدي ليكت�شف باأنه مري�ص نف�شيا ويرّحل من البلد

اما �شحيفة 
)ال�شارع 

ال�شعودي( 
فقد ن�شرت 
مقاال تحت 

عنوان )ُمّدعو 
المهدي 
المنتظر 

مر�شى بـ 
العظمة(



5 تمهيد مهدوي

البانيا / الواقع الجغرافي :
جمهوري���ة البانيا دولة ديمقراطي���ة برلمانية تقع في 
جنوب ش���رق اورب���ا، يحدها من الش���مال الغربي الجبل 
االس���ود، وكوسوفو من الشمال الش���رقي، واليونان من 

الجنوب والجنوب الشرقي.
تطل الب���الد على البح���ر األدرياتيكي م���ن الغرب، 

وعلى البحر األيوني من الجنوب الغربي.
تبلغ مس���احة البانيا 28,748 كم2، وعدد سكانها 
30639,453 نس���مة، وااللبانيون الذي يعيشون خارج 
البالد اكثر من ذلك، حسب موسوعة ويكيبديا نقال عن 

وكالة المخابرات المركزية.
عاصمتها تيرانا ويسكنها 350,000 نسمة تقريباً. 

ثم دورازو، فالباسان.

الواقع الديمغرافي / الديني :
تزي���د نس���بة المس���لمين ف���ي البانيا عل���ى 70% من 
مجموع الس���كان، يليه���م المس���يحيون وأقليات أخرى، 
وق���د بين���ت بعض المص���ادر ان تعداد الش���يعة بالنس���بة 
لمجم���وع الس���كان هن���اك اكثر م���ن 25% بينم���ا ذكرت 
مصادر أخرى كموقع وكيبديا نقال عن وكالة المخابرات 
المركزية ان نسبة الشيعة من المسلمين والذين نسبتهم 
70% من مجموع السكان وبذلك تكون نسبة الشيعة اكثر 

من 50% من مجموع السكان.
الواقع االقت�ضادي:

 ال ت���زال ألبانيا بلداً فقيراً بمعايير أوروبية ش���رقية 
حيث يبل���غ نصيب الفرد من النات���ج المحلي االجمالي ب� 

35% من المتوسط في االتحاد االوربي عام 2008.
اظه���رت البانيا امكان���ات للنمو االقتص���ادي بتزايد 
عدد الش���ركات الت���ي تنتقل هن���ا، وبزيادة عدد الس���لع 
االستهالكية المتاحة التي ترد من تجار االسواق الناشئة.
وتوجد ف���ي الباني���ا ثروة زراعي���ة هائل���ة. ومن اهم 
محاصيلها الزراعي���ة: القمح، البنجر، االرز، الذرة، 
وتمث���ل الزراعة دخاًل هاماً ومورداً م���ن موارد االقتصاد 

االلباني.
كذلك فيها ثروة حيوانية كبيرة حيث تغطى المراعي 

30% من مس���احة االراضي، اما ما يربى فيها: االغنام 
والماعز ثم االبقار.

اما الثروة المعدنية فتتمثل ب� : البترول، النحاس، 
الكروم، الحديد، الفحم، والذهب. حيث تصدر البانيا 

نسبة كبيرة منها.
وفيه���ا بع���ض الصناع���ات المعدني���ة وم���وا البن���اء 

والزجاج واالثاث والمعلبات.
البانيا واال�ضالم :

ب���دأ األلبانيون يتعرفون على اإلس���الم في أول األمر 
ع���ن طري���ق التج���ار المس���لمين القادمين م���ن األندلس 
ومناطق حوض البحر المتوس���ط؛ حي���ث ما زالت هناك 
آث���ار لمس���جدين بمدين���ة بي���رات بوس���ط ألباني���ا يرجع 

تاريخهما إلى ما قبل دخول األتراك إليها. ولكن انتش���ار 
اإلس���الم بش���كل واس���ع وس���ط األلبانيين لم يتم إال بعد 
الفتح العثماني لهذه البالد عام )827ه�-1433م( حيث 
بدأ تحول االلبان الى االس���الم بش���كل تدريجي بطيء، 
ولكنه مس���تمر حتى دخل معظم االلبانيين فيه طواعية، 
بمح���ض ارادتهم دون اك���راه من الفاتحين، وانتش���رت 
فيه���ا المس���اجد حي���ث بلغ���ت ثالث���ة آالف ع���الوة على 

المعاهد والمدارس والمكتبات االسالمية.
االلبان والت�ضيع :

ويدعي االلبان بان التشيع دخل البالد في نفس فترة 
دخول االس���الم الى بالدهم، وذلك قبل دخول االتراك 
بخمس���ة ق���رون، أي من���ذ دخ���ول العباس���يين الى جزر 
االرخبيل اليونانية وجزر صقلّية وس���اردينيا، ويستدلون 
عل���ى ذلك بوجود الس���ادة العلويين االلب���ان الذين يرجع 

.Qنسبهم الى  االمام موسى الكاظم
وش���يعة البانيا شيعة اثنا عش���رية، مع انهم يتبعون 
والخلوتي���ة  والرفاعي���ة  كالبكتاش���ية  الصوفي���ة  الط���رق 

والسعيدية وغيرها.
االدب  م���ن  مهم���اً  ج���زءاً  الش���يعي  االدب  ويش���كل 
االلبان���ي بما فيه من تراث ومدائ���ح آل البيتK، ومن 
ذلك ملحمة ش���عرية للشاعر )نعيم تك( في فضل االمام 

الحسينQ، تعتبر من روائع االدب االلباني.

مفارقة لطيفة :
المفارقة اللطيفة التي يتصف بها ش���عب البانيا هي 
أن ح���ب أهل البي���تK عبارة عن عقيدة مش���تركة بين 
جميع األلبان س���واء كانوا ش���يعة أو س���نة، وس���واء كانوا 

مسلمين أو مسيحيين. 
فعلى س���بيل المثال فإن كمية من تراب قب�ر س���يدنا 
العب���اس بن علي بن ابي طالبL قد جلبت من كربالء 
قب���ل عدة قرون ودفنت ه���ذه الكمية من التراب في اعلى 
جبل قرب العاصمة تيرانيا وقد س���مي هذا الجبل بأس���م 
)عباس علي( وااللبان يقدس���ونه تقديس���اً عظيماً. حيث 
يقدم���ون م���ن كل مناط���ق البلقان وي���زورون ه���ذا االثر 
الطي���ب للش���فاء والفرج وازال���ة الغمة وإجاب���ة الدعاء، 
والغريب في هذه المسيرة انه فضاًل عن زيارة المسلمين 
من الش���يعة والسنة يقوم اآلالف من المسيحيين بزيارته 

أيضاً. 
وجدي���ر بالذكر ان اصح���اب الط���رق الصوفية التي 
تحس���ب ضمن الدائرة الس���نية هي ش���يعية اثنا عش���رية 
بالنس���بة لاللب���ان، فعل���ى س���بيل المث���ال ان اصح���اب 
الطريق���ة الرفاعية ق���د قاموا بطباعة ونش���ر المجموعة 
الكامل���ة للمعصومي���ن االربع���ة عش���ر باللغ���ة االلبانية، 
ولديه���م مركز ف���ي جانبه حس���ينية وعن���د مدخله لوحة 

كبيرة ُكتب عليها دعاء الفرج.
اما بالنسبة للشيعة من اصحاب الطريقة البكداشية 
ففي مركزهم الرئيس���ي تتوس���ط القاعة الكب�رى صورة 
ضخمة وقديمة )عمرها حوالي 400 عام( ألهل الكساء، 
كما أن هناك رسوما للمعصومين األربعة عشر، وصورة 

فوتوغرافية ضخمة لسرداب الغيبة في سامراء.
مرا�ضم عا�ضوراء في البانيا:

يقوم المس���لمون في البانيا من ش���يعة وسنة بإحياء 
مراس���م الع���زاء في عاش���وراء .. حيث يلبس���ون الس���واد 

اس���تعمال  م���ن  ويمتنع���ون 
به���دف  وذل���ك   ... الطي���ب 
 Kالبي���ت أه���ل  مش���اركة 

بمصائبهم.

�ضيعة البانيا واالحتياجات :
وس���ط ما يتع���رض له اتب���اع اهل البي���تK عموماً 
م���ن ظلم وقه���ر اضطهاد، ثقافي واقتص���ادي وحتى في 
وجوده���م، ووس���ط ما يتعرض���ون له من هجم���ة وهابية 
توس���عية حاقدة، وبم���دد من دول البت���رو دوالر االموي. 
فان الش���يعة ف���ي الباني���ا يحتاج���ون مقابل ه���ذا الى ما 
يعينه���م على زي���ادة الوع���ي، وتعميق االيم���ان من اجل 

حفظ تشيعهم.
ومنهم من يحتاجون الى بناء المساجد والحسينيات 
الخاص���ة به���م، كذلك الم���دارس والمعاه���د التي تعنى 
بثقافتهم االس���المية الش���يعية المحمدي���ة، من أجل ان 
يكون فكر آل محمدK اش���عاعاً يع���م المنطقة بل اوربا 

بأسرها بنعمة نور الحقيقة وااليمان المحمدي.

ان اول من صنف من الش���يعة )كتاب معاني الق���ران( هو ابان بن تغلب المتوفي 
سنة احدى واربعين ومائة،ونص على كتابه هذا ابن النديم في الفهرست والنجاشي 
في اس���ماء مصنفي الش���يعة وغيرهما ولم اعثر على احد صن���ف فيه قبل ابان، نعم 

صنف فيه منا الرواسي والفراء.
قال ابن النديم : كتاب )معاني القران( للرواسي ... كتاب معاني القران للفراء 

الفه لعمر بن بكر )بكير( وهما من الشيعة ايضاً.
واول من صنف كتابا في الناس���خ والمنس���وخ: عبد اهلل بن عبد الرحمن االصم 
الس���معي، البصري من شيوخ الش���يعة من اصحاب ابي عبد اهلل الصادقQ. وبعده 
دارم بن قبيضة بن نهش���ل بن مجمع ابو الحس���ن التميمي الدارمي من شيوخ الصدر 
االول من الش���يعة عمر حتى ادراك االمام الرضاQ ومات في اواخر المائة الثانية، 
له كتاب )الوجوه والنظائر( وكتاب )الناس���خ والمنس���وخ( وقد ذكرهما النجاشي في 

ترجمته في فهرست اسماء المصنفين من الشيعة.
وصن���ف بعدهم���ا في ذلك : الحس���ن بن علي بن فضال صاح���ب االمام علي بن 
موس���ى الرضاQ وتوفي س���نة اربع وعش���رين ومائتين، والش���يخ االعظم احمد بن 
محمد عيس���ى االش���عري القمي صاحب الرضاQ ايضًا، وعاش حتى ادراك االمام 

.Qابا محمد الحسن العسكري
ويظهر من الجالل الس���يوطي : ان اول من صنف في ذلك ابو عبيد القاس���م بن 
س���الم المتوفي سنة اربع وعش���رين ومائتين وهو من المعاصرين للحسن بن علي بن 
فض���ال المصن���ف في ذلك ومتأخر عن المس���معي بكثير بل وع���ن دارم ابن قبيصة، 

وعلى كل حال فالشيعة هم المتقدمون في ذلك.
واول من صنف في نوادر القران علي بن الحس���ين بن فضال احد ش���يوخ الشيعة 
في المائة الثالثة قال ابن النديم في الفهرس���ت : وكتاب علي بن ابراهيم ابن هاشم 
في نوادر القران الش���يعي، كتاب علي بن الحسين ابن فضال من الشيعة، كتاب ابي 

النصر العياشي من الشيعة. انتهى.
قلت : والحمد بن محمد الس���ياري الكات���ب البصري ايضا كتاب )نوادر القران( 

.Qكان السياري يكتب للطاهر في زمان االمام العسكري
والبي الحس���ن محمد بن احمد بن محم���د المعروف بالحارثي كتاب )نوادر علم 

القران(. قال النجاشي : كان وجهاً من وجوه اصحابنا ثقة.
واول من صنف في )متشابه القران(، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي من شيعة 

ابي عبد اهلل الصادقQ. وصاحبه. المتوفي سنة ست وخمسين بعد المائة بحلوان.
قال ابن النديم : وكتاب )متش���ابه القران( لحمزة بن حبيب، وهو احد الس���بع 
من اصحاب الصادقQ انتهى بحروفه. وكذلك الش���يخ ابو جعفر الطوس���ي عده في 

.Qاصحاب الصادق
وقبلهما ابن عقدة عدة في اصحاب الصادقQ في رجاله.

وقد صنف جماعة من اصحابنا المتقدمين في ذلك ، كمحمد بن احمد الوزير 
المعاصر للش���يخ الطوسي له كتاب )متش���ابه القران( وللشيخ رشيد الدين محمد بن 

علي بن شهر آشوب المازندراني المتوفي سنة 588 كتاب )متشابه القران(.
واول م���ن صنف في مقطوع القران وموصوله، هو الش���يخ حمزة بن حبيب وقد 

ذكر محمد بن اس���حاق، المعروف 
بابن النديم في الفهرس���ت : كتاب 
وموصول���ه(،  الق���ران  )مقط���وع 
لحمزة بن حبيب احد السبعة، من 

.Qاصحاب الصادق
واول من وضع نقط المصحف 
واعرب���ه وحفظه ع���ن التحريف في 
اكث���ر الكت���ب، هو ابو االس���ود وفي 
بعضه���ا يحيى ب���ن يعم���ر العدواني 
تلمي���ذه واالول هو االص���ح، وايهما 
كان فالفض���ل للش���يعة، النهما من 

الشيعة باالتفاق وقد اكثرنا في االصل نقل النصوص والشواهد على ذلك.
واول م���ن صنف في مجاز القران فيما اعلم، الف���راء، يحيى بن زياد المتوفي 
سنة سبع ومائتين االتي ذكره في ائمة علم النحو، وقد نص المولى عبد اهلل افندي 
في رياض العلماء على انه من الش���يعة االمامية ثم قال: وما قال الس���يوطي من ميل 
الف���راء الى االعت���زال لعله مبني على خل���ط اكثر علماء الجمهور بين اصول الش���يعة 

والمعتزلة، واال فهو شيعي امامي. انتهى.
وق���د كتب في مجازات القران جماعة، واحس���ن ما صن���ف فيه كتاب )مجازات 

القران( للسيد الشريف الرضي الموسوي اخي السيد المرتضى )رحمهما اهلل(.
واول من صنف في امثال القران، هو الش���يخ الجليل محمد بن محمد )احمد( 
ابن الجنيد وقد ذكر ابن النديم في الفهرس���ت، في اخر تس���مية الكتب المؤلفة في 
معان ش���تى من القران ما لفظه: كتاب )االمثال( البن الجنيد انتهى، ولم اعثر على 

احد صنف في ذلك قبله.
واول من صنف في فضائل القران، ابي بن كعب االنصاري الصحابي نص عليه 
ابن النديم في الفهرس���ت وكأن الجالل الس���يوطي لم يطلع على تقدم ابي في ذلك، 
فقال: اول من صنف في فضائل القران االمام محمد بن ادريس الشافعي، المتوفي 

سنة اربع ومائتين. انتهى.
ثم ان الس���يد علي بن صدر الدين المدني صاحب الس���الفة قد نص على تش���يع 
اب���ي بن كع���ب في كتاب الطبقات اعن���ي الدرجات الرفيعة في طبقات الش���يعة واكثر 
م���ن الدالالت والش���واهد على تش���يعه وق���د زدت انا عليه ش���واهد ودالالت في االصل 
وقد صنف منا ايضا جماعة في ذلك منهم الحس���ن بن علي بن ابي حمزة البطائني 
ومحم���د ب���ن خالد البرقي وهما في عصر الرضا واحمد بن محمد الس���ياري العياش 
البصري كان في زمن االمام العسكري ومحمد بن مسعود العياشي وعلي بن ابراهيم 
بن هشام شيخ الكليني واحمد بن محمد بن عمار الكوفي وغيرهم من شيوخ اصحابنا 
واول من صنف في اس���باع القران كتاباً في حدود أي القران حمزة بن حبيب الكوفي 
الزيات احد السبعة من الشيعة وقد ذكر كتاب اسباع القران وكتاب حدود أي القران 

ابن النديم في الفهرست وال اعلم احدا تقدمه فيها.

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
البانيا نور ي�شع يف ظلمة القهر والظلم�شيعة 

داود م�ضطفى - �ضافعي - مالوي
ول���د داود مصطف���ى بمدينة )مچينگ( ع���ام )1977م( في جمهورية 

ماالوي. نشأ في اوساط عائلة شافعية.
البداية

ل���م يك���ن داود في بداية االمر م���ن المهتمين باالم���ور الدينية، ولكنه 
أخ���ذ يلتفت الى الدين لعس���ر وضيق مرّ به في مرحلة م���ن مراحل حياته، 
وعندما بدأ بالتعمق والغور في عمق المسائل الدينية، بدأت بعض االسئلة 
واالستفس���ارات تمر في ذهنه، فلم يجد لها حاًل ناجحاً ومقنعًا، وقد كان 
يعتق���د ان مذهبه ش���امل لجمي���ع مناحي الحي���اة الديني���ة والدنيوية إال انه 
اصط���دم بواق���ع آخر وهو عدم هذه الش���مولية!! إالّ انه متيقن أن االس���الم 
بخطوطه العريضة هو االطروحة االمثل التي تأخذ بيد االنسان الى شاطئ 

االمان في الدنيا واالخرة.
مع ال�ضيعة

وش���اءت االق���دار االلهي���ة ان يلتق���ي داود بعدد من الش���يعة ف���ي بلده 
م���االوي، وكان قبل ذلك قد س���مع عنهم وعن االش���اعات الت���ي تثار عنهم 
ك�)قوله���م: بخيانة جبرئيلQ، وان لهم قرآناً غير هذا، وس���جودهم على 
التربة، وس���بهم الصحابة ...( فأحب أن يتع���رف عليهم وعلى عقائدهم، 
وذل���ك من خالل االحت���كاك بهم وق���راءة كتبهم ليتحقق بنفس���ه عن مدى 

صدق أو كذب ما يشاع عنهم.

نقطة التحول
ببحث���ه  داود  االخ  وب���دأ 
ومتابعت���ه في المصادر الش���يعية 
والرج���وع ال���ى كت���ب أهل الس���نة 
ليتحق���ق مما يس���نده مؤلفوا هذه 
الس���نية  المص���ادر  ال���ى  الكت���ب 
وكلم���ا تعمق أكثر، وج���د حقيقة 
امامه تظهر، واذا باستفساراته 
واش���كاالته تنحل � بص���ورة عامة 
اعتق���اده  أخ���ذ  المقاب���ل  وف���ي   �

بمذهبه )الش���افعي( يتزلزل، ومكانة كثير من الش���خصيات التي كانت في 
نظ���ره مقدس���ة، تتزعزع، فحق أهل البيتK ق���د غصبه هؤالء_اي غير 
الشعية_، وزووهم عن مكانهم الذي وضعهم اهلل فيه، بل أكثر من ذلك، 
المظال���م التي جرت عليه���م، كل هذه االمور وغيرها جعلته يراجع نفس���ه 
ومنهجيت���ه في االعتق���اد، فقرر اعتن���اق مذهب أهل البي���تK، والتنوّر 

بنورهم مهما كلف االمر.
وهكذا دخل ف���ي جملة الموالين ألمير المؤمني���ن وابنائه المعصومين

K، وتمسك بحبلهم.

امل�شتب�شرون
نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�شرهم اهلل دينه فكانوا من الم�شتب�شرين في الدنيا ومن 

الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�شتك�شف ا�شرار تحولهم 

�شناع العلم واملعرفة هم ال�شيعة

يف تقدم ال�شيعة يف الت�شنيف يف معان �شتى من القران

مقاالت كتبتها يد التخ�ش�ص لتبرز للعالم ان ال�شيعة هم الرائد االول في 
ال�شيد ح�شن ال�شدرH كل �شيء وهم �شناع الحياة والعلم والمعرفة.

احد المساجد في البانيا

�ضيعة البانيا �ضيعة اثنا ع�ضرية، تبلغ ن�ضبتهم اكثر من %50



وم���ن ناحية اخ���رى فان ارض الع���راق التي يعنيه���ا الوهابية   .5
بالمقارنة مع نجد الجزيرة تكون س���هاًل ال نجدا؛ فهي من مس���توى سطح 
البح���ر الى 200 مت���ر علوًا، اما نجد الجزيرة فترتف���ع الى قرابة االلف 

متر فوق مستوى سطح البحر!
ويزعمون بأن نجد الجزيرة ليست شرق المدينة، وهو كالم   .6
من ليس له معرفة بالجغرافيا او من لم يكلف نفس���ه مطالعة الخارطة، 
وادلهم على الخطوة االولى بأن يوجهوا الخارطة الى الش���مال ثم ما كان 
عن ايمانهم فهو ش���رق، وسيرون بجالء ان نجداً هي تماما ما كان شرق 
المدينة المنورة وفيها رمال الدهناء العالية! وغربها ليس اال بحر يسمى 

االحمر وجنوبها بالد اهلل مكة المكرمة وشمالها تبوك.
ل���و طالعت كت���ب اهل نج���د ممن درس���وا الحديث الش���ريف   .7
لرأي���ت انه���م ال يتكلف���ون ما تكلفه االلبان���ي او غيره من الدف���اع عنها بل 
يصرح الشيخ عثمان بن بشر قائال : )واعلم رحمك اهلل ان هذه الجزيرة 
النجدية هي موضع االختالف والفتن، ومأوى الش���رور والمحن، والقتل 
والنه���ب والعدوان بين اهل الق���رى والبلدان، ونخوة الجاهلية بين قبائل 
العربان ..( ويصرح كذلك الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي شقيق 
زعي���م الوهابية بان نجداً هي بالد الزالزل والفت���ن ويبوب باباً في كتابه 
)الصواع���ق االلهية( بعنوان )الش���يطان ف���ي نجد( يذكر في���ه االحاديث 
النبوي���ة الصحيحة التي ذكر فيه���ا ان رأس الكفر فيها، وان بها الزالزل 
والفت���ن، وينهى اخاه على هذا االس���اس من ان يدع���و الناس لترك مكة 
والمدين���ة والهج���رة اليه في نج���د ليحلق رؤوس���هم، ولكن الب���د لنبوءة 

المصطفى من ان تتحقق في خوارج العصر.

فف���ي رواية البخاري وغيره )عن ابي س���عيد الخ���دريJ عن النبي
N قال يخرج ناس من قبل المش���رق ويقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم 
يمرق���ون من الدين كما يمرق الس���هم من الرمية ث���م ال يعودون فيه حتى 
يعود الس���هم ال���ى فوقه قيل ما س���يماهم قال س���يماهم التحلي���ق او قال 
التسبيد(، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فااللباني مخّلط كبير يكفي 
ان يق���ارب االلف حدي���ث جمعها المهتم���ون اليوم صححه���ا االلباني في 
موضع وضعفها في آخر، وكفى بانصاره الس���ابقين شهوداً عليه فالبأس 
ش���ديد بين���ه اليوم وبي���ن زهير الش���اويش ومحم���د مهدي االس���تانبولي 
وحوارهم بلغ من التشنج والشتائم مبلغا ال يمثل اال اخالق الحشوية الذي 

اذا احبوا قدسوا واذا خاصموا فجروا.
وختاماً ولتزداد معرفة نجد فان بها تس���عة اعش���ار الشر كما   .8
صرح بذلك الصادق المصدوقN حيث قال في الحديث الذي رواه احمد 
ورجال���ه ثقات )حدثنا ابو عبدالرحمن حدثنا س���عيد حدثنا عبدالرحمن 
بن عطاء عن نافع عن ابن عمر ان رسول اهللN قال اللهم بارك لنا في 
ش���امنا ويمننا مرتين فقال رجل وفي مش���رقنا يا رسول اهلل فقال رسول 

اهللN من هنالك يطلع قرن الشيطان ولها تسعة اعشار الشر(.
    ه���ذا ول���و تأمل منصف في جوابي القتنع ب���ان كل نقطة منه كافية 
بمفردها لتبيان الحق، ولكنني احببت ان اس���رد الحقيقة فعسى اهلل ان 
يلهم من يطالعه الرش���اد واالوبة الى الح���ق. ودفاع الوهابية _ان كان وال 
بد- يجب ان يكون مبنياً على س���نة اهلل الكونية من ان الش���ر قد يقع فيه 
خير، ف���ال مانع ان يخرج من نجد بعض اه���ل الخير والورع والصالح، 

ولكنها ليست القاعدة.

يقول المودوي: )قد ذكرنا في هذا الباب نوعين من االحاديث: 
احاديث ذكر المهديQ فيها بالصراحة, واحاديث انما اخبر فيها 

 .Qبظهور خليفة عادل بدون تصريح بالمهدي
ولما كان االحاديث من النوع الثاني تش���ابه االحاديث من النوع 
االول ف���ي موضوعها, فقد ذهب المحدثون الى ان المراد بالخليف 

.)Qالعادل فيها هو المهدي

وتنقس���م الطائف���ة االخي���رة منهم���ا ال���ى طوائ���ف ايض���اً هي:     
أ.ماص���رح فيها ان المهديQ من االمة.      ب. المهدي من العرب.    
ح����. المه���دي م���ن كنان���ة.      د. من قري���ش.      ه�. من بني هاش���م.       

و.من اوالد عبد المطلب. 
وال���ى هن���ا يحمل المطل���ق منها عل���ى المقيد, نظ���راً الى عدم 
وجود ما يمن���ع من ذلك, فتكون النتيجة هي: ما تصرح به الطائفة 

االخيرة وهو )المهدي من اوالد عبد المطلب(. 
وهي تنق�ضم الى طائفتين اي�ضًا هما: 

      .Qمن اوالد ابي طالب Q1. ما صرح فيها بان االمام المهدي 
2. ما صرح بها ان المهديQ من اوالد العباس.

وهن���ا نظ���راً لتكاف���ل االحتمالين وهم���ا: احتمال حم���ل المطلق 
المتق���دم ) وهو ما تضمن ان المهديQ م���ن اوالد عبد المطلب(, 
على القسم االول )وهو ماتضمن ان المهديQ من اوالد ابي طالب

Q(، . . واحتم���ال حمل���ه على القس���م الثاني ) وهو م���ا تضمن ان 
المه���ديQ م���ن اوالد العباس(، . . اليس���تطيع تقيي���ده باحداهما 

االمع ثبوت المرجع. 
وحي���ث قد ثب���ت ان االحاديث التي تضمن���ت ان المهديQ من 
اوالد العب���اس موضوعة ����� كما دلت على ذلك االدل���ة مفصاًل والتي 
بحث���ت ف���ي بابها ����� تبقى االحادي���ث من القس���م االول )وه���ي التي 
تضمنت ان المه���دي من اوالد ابي طالبQ( غير معارضة, فيقيد 
به���ا اط���الق ما قبله���ا، فيحم���ل عليها . . فتك���ون النتيج���ة: هي ان 

.Qالمهدي من اوالد ابي طالب

وهي �� اعن���ي االحداث المتضمنة ان المه���ديQ من اوالد ابي 
طالبQ �� تنقسم الى طوائف ايضاً هي:

1� المه���دي من آل محمدN.   2. م���ن العترةK.    3. من اهل 
البيتK.   4. من ذوي القربىK.   5. من الذرية .
.P7. من اوالد فاطمة       .Q6. من اوالد علي

واالخي���رة � في هذا الس���باق � تقيد ما قبله���ا فتحمل عليها وهي 

تنقسم الى طائفتين هما:
      .Qأ . المهدي من اوالد االمام الحسن

.Qب.  المهدي من اوالد الحسين
وهن���ا نع���ود فنقول: نظ���راً لتكاف���ل االحتمالي���ن ) احتمال حمل 
المطل���ق على القس���م االول, واحتمال حمله على القس���م الثاني(, 

اليمكن حمل المطلق المتقدم على احداهما من غير مرجح . 
ولما كانت االحاديث المتضمنة ان المهديQ من اوالد الحسن

Q موضوعة, لما يشابه العوامل السياسية التي حملت بني العباس 
عل���ى وضع احاديث المه���ديQ من اوالد العب���اس, يحمل المطلق 
المتقدم على القس���م الثاني, فيقيد بها . . فتكون النتيجة: المهدي

.Qمن اوالد االمام الحسين Q
والاق���ل من ان احاديث القس���م االول لضعفه���ا وقلتها, ال تقوى 

على مناهضة احاديث القسم الثاني لصحتها وكثرتها .
وتنقسم الطائفة االخيرة منها الى طوائف هي:

1. المه���ديQ م���ن اوالد االم���ام الص���ادقQ.     2. م���ن اوالد 
.Q3. من اوالد االمام الحسن العسكري     .Qاالمام الرضا

وش���أن هذه الطوائف االرب���ع االخيرة, في حم���ل المطلق منها 
على المقيد, شأن ما تقدمها من طوائف . 

النتيجة:
 وفي النهاية تكون النتيجة االخيرة هي:

 .)Lالمهدي المنتظر, هو: )ابن االمام الحسن العسكري

وأكد س���بحانه عل���ى أن المؤمنين معرضون للب���الء والزلزال قال 
تعالى: )َأمْ حَِس���بْتُمْ َأن تَدْخُلُواْ اْلجَنََّة وََلمَّ���ا يَْأتُِكم مََّثُل الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن 
َقبْلُِكم مَّسَّ���تْهُمُ اْلبَْأسَ���اء وَالضَّرَّاء وَزُْلِزلُواْ حَتَّى يَُقوَل الرَّسُ���وُل وَالَّذِينَ 
ِ َقِريبٌ(. وقد اس���تفاضت  ِ َأال ِإنَّ نَصَْر اهللهّ آمَنُ���واْ مَعَ���هُ مَتَ���ى نَصْ���رُ اهللهّ
األحادي���ث بذلك أيض���ًا، خصوصاً ف���ي عصر الغيبة ال���ذي هو عصر 

محنة الشيعة.
كما اس���تفاضت به أحادي���ث أهل البيتK. فف���ي حديث الكتاب 
المن���زل من اهلل تعالى للنبيN بأس���ماء األئمة م���ن بعدهK حينما 
يتحدث عن الحجة المنتظرQ بعد أن يذكر اإلمام الحسن العسكري

Q فيقول:
>ث���م أكمل ذلك بابن���ه رحمة للعالمي���ن عليه كمال موس���ى وبهاء 

عيس���ى وصبر أيوب. س���تذل أوليائي ف���ي زمانه وتتهادى رؤس���هم كما 
تته���ادى رؤوس الت���رك والديلم، فيقتلون ويحرق���ون ويكونون خائفين 
وجلين تصبغ األرض بدمائهم ويفشو الويل والرنين في نسائهم. أولئك 
أوليائي حقاً. بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكش���ف الزالزل 
وأرفع اآلصار واألغالل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 

هم المهتدون<... إلى غير ذلك من األحاديث الشريفة.
ف���إذا ضاقت به���م اأُلمور فقد صدق وع���د اهلل تعالى لهم، وذلك 
يزيدهم بصيرة في حقهم، وإيماناً بصدق دعوتهم، كما قال عز من 
قائ���ل: )وََلمَّا رََأى اْلمُؤْمِنُوَن األأَْحْزَابَ َقالُوا هََذا مَا وَعَدَنَا اهللَُّ وَرَسُ���وُلهُ 

وَصَدَقَ اهللَُّ وَرَسُوُلهُ وَمَا زَادَهُمْ ِإالَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا(.
وثالثًا: اس���تذكار تاريخنا المش���رق في الصبر والثبات على الحق 
واإلصرار على الس���ير في طريقه بمبدئية في مراحله المختلفة، وما 
اس���تتبع ذلك من نجاح وفالح، حتى فرض على اآلخرين على أنه أمر 

واقع، البد من االعتراف به، والتعامل معه.
ورابعاً: االهتمام بالدعوة والحوار، وبيان وجهة النظر، وتجديد 
عرض األدلة بما يناسب العصر الحاضر، مع سعة األفق والموضوعية 
الكاملة، والحف���اظ على الصدق، والترفع عن االلت���واء والمغالطات 
والمهات���رات، ف���إن قلياًل من حق يغني عن كثير م���ن باطل، كما ورد 

.Qعن أئمتنا
والس���يما مع أنا نملك -بحمد اهلل- من األدلة والبراهين الش���يء 
الكثي���ر الكاف���ي في حق المنصفي���ن من ذوي التبص���ر والتعقل، وبعد 

ذلك )الَ يَضُرُُّكم مَّن ضَلَّ ِإَذا اهْتَدَيْتُمْ(.
وخامس���ًا: الحف���اظ عل���ى إقام���ة ش���عائرنا، وإحياء مناس���باتنا 
ومواسمنا، وطرح مفاهيم أهل البيتK وإحياء أمرهم، فإن لذلك 
أعظم األثر في تجمع الش���يعة، وتقاربهم، وتماس���كهم، وتذكيرهم 
بمفاهيمهم، وتجديد روح العزم والثبات فيهم، وإلفات نظر اآلخرين 
لهم وجره���م إليهم، فهي ال���درع الواقي، والدعاي���ة الناجحة، كما 
يشهد بذلك حث األئمةK على ذلك وتأكيدهم عليه، وتاريخ الشيعة 

الطويل.
وسادسًا: االهتمام بوحدة الصف، وجمع الكلمة، وتخفيف حدة 
الخ���الف، وتقري���ب وجه���ات النظر، والترف���ع عن التهات���ر والتنابز 
واالتهام���ات الرخيصة من أجل فرض وجهة النظر على الغير، أو من 

أجل حب الظهور وإلفات نظر اآلخرين، أو غير ذلك.
وسابعًا: الحذر كل الحذر من الدعوات المنحرفة، أو االنهزامية، 
فإن في ذلك القضاء على الكيان الشيعي المتكامل وتمييع مفاهيمه، 
بل هي دعوات مش���بوهة قد يكون الغرض منه���ا االلتفاف على مذهب 
أه���ل البيتK وإغفال أتباع���ه عن حقيقته، لينفلت���وا منهم ويتخلوا 

عنه من حيث ال يشعرون.
فيج���ب الوقوف ضده���ا وضد مدعيها بح���زم وحكمة -إلى جانب 
العلماء األعالم- ألنها أخطر كثيراً من الدعوات المضادة الصريحة.

ولذا وقف أئمتناK بش���دة وصالبة في وجه الدعوات المنحرفة 
ومن دون هوادة.

وإن م���ن أهم أس���باب التحصين منه���ا وظه���ور بطالنها االطالع 
عل���ى أكبر ع���دد من أحاديث النب���ي واألئمة من آلهK فإنها تكش���ف 
عن حقيق���ة تعاليمهم ومعالم دعوتهم وعن زي���ف الدعوات المنحرفة 

واالنهزامية المذكورة.
نعم، ال ننصح باس���تعمال العنف في ذلك وغيره كما ذكرناه آنفاً. 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وثامن���ًا: علين���ا تأكي���د ارتباطنا ب���اهلل تعالى وإخالصنا له وش���دّ 
أنفس���نا به، لنكون مش���مولين بعنايت���ه مرعيين برعايت���ه، فإنه خير 
الناصرين وولي المؤمنين، وهو حس���بنا ونع���م الوكيل )وَمَن يَتَوَلَّ اهللهَّ 

ِ هُمُ اْلغَالِبُوَن(. وَرَسُوَلهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ َفِإنَّ حِزْبَ اهللهّ

وهن���ا نقول لكل م���ن يعتقد بهذه االفكار اذا كان���ت هذه هي نهاية 
التاري���خ البش���ري بتقدميتك���م االقتصادي���ة والتقنية فه���ي اذن نهاية 
غير طيبة وغير مرضية تماما الغلب الش���عوب البش���رية المستضعفة 
اليوم والمقهورة عس���كريا بقوة المثل االعلى المزعوم للنظام العالمي 
الجديد, فاي���ن الجانب الروحي والمعنوي في مثلكم االعلى المزعوم 
هذا الذي هدر كرامة االنس���ان وحقوقه عملي���ا وهتك حرمة الفضائل 

االخالقية علنا؟؟
هذه االطروح���ة االحادية المرتكز, والمادي���ة االطراف المتمثلة 
بنهاي���ة التاري���خ عند فرنس���يس فوكو يام���ا تمثل انبه���ارا مزيفا بواقع 
عاش���ه في مجتمعه المادي فراح يعمم فرحته هذه بنهاية التاريخ على 
السذج من المتأثرين بثقافة البرجماتية الذين ال يؤمنون بالحقائق اال 

اذا درت عليهم بالنفع الوافر وخاصة المادي منه.
وتناسى هذا المس���كين ارادة اهلل تعالى حتى عند شعوب المسيح 
ف���ي امريكا واورب���ا في حتمية التغي���ر العادل والمرضي لكل الش���عوب 

البشرية.
والنقطة الجدي���رة بااللتفات هي مدى حس���د المفكرين االجانب 
من غير المسلمين لثقافة االسالم العالمي النهضة والتغيير, والخاتم 

للفكر االلهي القويم.
وه���ذا يعطينا تحفيزا قويا في الدفاع عن فكرة المهدوية العالمية 
وع���دم الس���ماح لآلخرين بس���رقة مفاهيمه���ا, او تطبيقه���ا التطبيق 
الس���لبي على ارض الواقع زاعمين انفس���هم رواداً للتغيير ومثال اعلى 

للبشر.

 وبنوا مدن احالمهم على ظنونهم، ولو انهم اعملوا فكرهم قليال 
لعرف���وا الحق، ولو انهم بذلوا جهدا قليال لترك���وا الباطل ، واال فأي 
عق���ل أو عاقل يقب���ل ان يتبع مدع من دون دلي���ل، أو يقبل ان يترك ما 

اجمعت عليه الطائفة بعلمائها وافذاذها واساطينها لكالم صعلوك ال 
يحسن ان يفهم كالم المعصوم!

 حقا انها من الفتن التي حذرت منها الروايات الش���ريفة ، والتي 
وصفتها بعضها بان الرجل يمس���ي كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا 

ويمسي كافرا.
 انه���ا حال���ة من ع���دم الثبات عل���ى المب���دأ، وحالة م���ن التعجل 

واالس���راع ف���ي تقبل االف���كار فكرة بعد فك���رة ، م���ن دون روية، انها 
سلس���لة م���ن الق���رارات الخاطئة ت���ودي بعق���ل االنس���ان وتحجره عن 
التفكير، والعاقبة تكون الندم، وربما ندم في وقت ال ينفع فيه الندم.

 انها دعوة إلى اتخاذ التعقل في اختيار االفكار مبدأً يبني المؤمن 
علي���ه حيات���ه ... والى اعتماد المناه���ج الصحيحة والثابت���ة والموافقة 
للعق���ل واالدلة اليقيني���ة من مصادر الدين الثابتة صراطا يس���ير عليه 
العبد، حتى يطمئن قلبه ويمش���ي بقدم راس���خة في طريق كثرت فيه 

المزالق.

وروى الشيخ في نفس الكتاب ص 162 في الحديث تحت الرقم 120، 
احمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن ش���اذان عن عبد اهلل 
بن جبلة عن عبد اهلل بن المس���تنير عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا 
عب���د اهللQ يقول: )ان لصاحب هذا األم���ر غيبتين إحداهما تطول حتى 
يق���ول بعضهم مات ويقول بعضهم قت���ل ويقول بعضهم ذهب حتى ال يبقى 
على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال 

غيره إال المولى الذي يلي أمره(.
الوقفة االأولى: ال�ضندية:

وه���ذه الرواية ضعيفة الس���ند بعبد اهلل أو إبراهيم المس���تنير س���واء 
كانت حس���ب ما روى الش���يخ النعماني أو الشيخ الطوسي ألن الرواية بكِال 
طريقيها  تمر بعبد اهلل أو إبراهيم المس���تنير، وبذلك تكون هذه الرواية 

غير صالحة لالستدالل بأي شكل من األشكال.

الوقفة الثانية: الداللية:
1- ان متن الرواية مضطرب من جهات عديدة اذ ال تنسجم مع كثرة 
م���ن هم باقون عل���ى أمرهQ مع طول غيبته التي اس���تمرت إلى اآلن، بل 
وان الكثي���ر م���ن الروايات تؤكد عل���ى أن هناك الكثير من الش���يعة الذين 

يؤمنون وباقون على أمر اإلمام المهديQ وهم بالماليين.
 Q2- ان الرواي���ة تتحدث عن عصر ما قبل الظهور لإلمام المهدي

فهي أجنبية عن دعوى هؤالء بالمرة.
3- ان الرواية بحس���ب متن الشيخ الطوسي الثاني تنفي أن يكون ولد 
اإلم���ام المهديQ مطلعاً على موضعه، وهذا يُش���كل قرينة قوية على أن 
الول���د على فرضه ليس مؤهاًل ألن يطلع على م���كان اإلمام وهو ما يقصم 
ظهر هؤالء المدعين من ارتباطهم المباش���ر باإلمام المهدي وأنهم رسله 

إلى الناس كافة.

4- ان الرواي���ة تؤكد على أفضلية ش���خص آخر وهو وإن كان مجهول 
الهوية بالنسبة إلى الرواية إال انه مطلعٌ على مكان اإلمامQ ألنه هو الذي 
يلي أمره، وليس في الرواية وال في غيرها ما يثبت حجيًة لهذا المولى من 
جه���ة اطالعه على موضع اإلمام المهديQ وواليته ألمره، وبه يتضح أن 
اطالع الش���خص على موضع اإلمامQ أو تحمله ألمره وخدمته له ال يعني 

حجية ذلك الشخص.
إذن يتبيّن من هذه األمور أن ولد اإلمام المهديQ على فرض القول 
ب���ه ليس ل���ه خصوصية بل أنه مع���رّضٌ به في هذه الرواي���ة من جهة عدم 
 .Qاطالعه على موضع اإلم���ام، بل ويحتمل انه ال يبقى على أمر اإلمام

فكيف يكون حجة على الناس ورسوالً من قبله إليهم؟
الوقفة الثالثة: تنبيه

ان الرواي���ة وردت بأكث���ر من متن وهي بذلك تك���ون مجملة وال يمكن 

اعتماده���ا، هذا إذا تنزّلنا عن ضعف س���ندها فالش���يخ النعماني يرويها 
بلفظة من ولي بينما الش���يخ الطوس���ي يرويها مرًة بغي���ر ولي وولد، ومرًة 
بولد، وهذا التعدد في المتون يوجب س���قوط الرواية عن الحجية، وهذا 
م���ا يؤك���ده هؤالء م���ن أن الرواية ال يج���وز العمل به���ا إال إذا كانت قطعية 
الدالل���ة أي ان لها وجه���اً واحداً وال تحتمل غيره، وحي���ث أن هذه الرواية 
له���ا أكثر من وجه من حيث الظهور، ولها أكثر من متن من حيث النقل، 
وهي عالوة على ذلك ضعيفة السند فتكون ساقطة عن االعتبار والحجية.
وهك���ذا ن���رى ان دعاوى ه���ؤالء أو ما يس���مونه باألدلة ب���دأت تتهاوى 
وتس���قط، بل هي لم تثبت حتى تسقط وليس ذلك إال ألنهم يتشبثون بكل 
متش���ابه وكل س���قيم ليزيغوا قلوب ضعفاء النفوس بع���د أن زاغت قلوبهم 

وأصبحوا عبيداً للشيطان.
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كيف يواجه �شيعة اأهل البيتK احلمالت الدعائية املكثفة فكراً و�شلوكاً

نهاية التاريخ واالن�شان االأخري يف نظرية املفكر االمريكي 
)فران�شي�ص فوكوياما(

اال�شراع يف تقبل االفكار عائق يف طريق احلق

)جند( كعبة الوهابية وقرن ال�شيطان

Lاملهدي من اأوالد احل�شن الع�شكري

اأحمد ا�شماعيل كاطع ورواية )من ولده( مة
تحــــــــــــت املـــــجهرتت

اإذن يتبّيــن مــن هذه االأمور اأن ولد االإمام المهديQ على فر�ص القول به لي�ص له خ�شو�شية بل 
اأنه معّر�ٌص به في هذه الرواية من جهة عدم اطالعه على مو�شع االإمام، بل ويحتمل انه ال يبقى 

على اأمر االإمامQ. فكيف يكون حجة على النا�ص ور�شوالً من قبله اإليهم؟

ولمــا كانت االحاديث المت�شمنة ان المهديQ مــن اوالد الح�شنQ مو�شوعة، لما ي�شابه العوامل 
ال�شيا�شية التي حملت بني العبا�ص على و�شع احاديث المهديQ من اوالد العبا�ص، يحمل المطلق 
Qمن اوالد االمام الح�شين Qالمتقدم على الق�شم الثاني، فيقيد بها . . فتكون النتيجة: المهدي

االهتمــام بوحدة ال�شــف، وجمع الكلمة، وتخفيف حدة الخــالف، وتقريب وجهات النظر، 
والترفع عن التهاتر والتنابز واالتهامات الرخي�شة من اأجل فر�ص وجهة النظر على الغير، 

اأو من اأجل حب الظهور واإلفات نظر االآخرين

انهــم اتبعوا تلك الحــركات المنحرفة من دون روية ، وراأوا فيها خال�شهم مــن عذاب ع�شر الغيبة ، وبنوا 
مــدن احالمهم على ظنونهم، ولو انهــم اعملوا فكرهم قليال لعرفوا الحق، ولو انهم بذلوا جهدا قليال 
لتركوا الباطل ، واال فاأي عقل اأو عاقل يقبل ان يتبع مدع من دون دليل، اأو يقبل ان يترك ما اجمعت عليه 

الطائفة بعلمائها وافذاذها وا�شاطينها لكالم �شعلوك ال يح�شن ان يفهم كالم المع�شوم!

Q



دعا اهلل يل فاأجناين من املوت

اهلل واكرب ليمته ننتظر     

Qمن ر�شائل ال�شغار لالإمام

مسجات مهدوية

هوسات مهدوية

Qترتيلة يف اإلمام املنتظر

Qقصيدة يف اإلمام املهدي

ش���اءت االقدار ان يصاب الش���اب علي 
القاضي بمرض التيفوئيد ، قصد الطبيب 
ليعرف م���ا الم به لكن ه���ذا الطبيب اخطا 
في تشخيص المرض وتوهم في انه مصاب 
بمرض المالريا، فأعط���اه أدوية المال ريا 
األم���ر ال���ذي أدى ال���ى ان تس���وء حاله الى 
ح���د خش���ي عليه من الم���وت  في���أس والده 
واالخرون من ش���فائه وكانوا يتوقعون وفاته 
كل حين،ويئ���س حتى االطب���اء من امكانية 

انقاذه. 
وتمر االيام ثقيلة وحالة الش���اب تزداد 
س���وءاً وكل من ياتي لعيادته يخرج من عنده 

يائسا من شفائه.
وبل���غ الي���اس بهم ذروته فاس���بلوا يديه 
ورجليه باتجاه القبلة عل���ى هيئة المحتضر 
عل���ى  الق���درة  وفق���د  لس���انه  انعق���د  وق���د 
الكالم، فجلس والده عند راسه وقد تملكه 
الحزن فيما كانت والدته في الخارج تجهش 

بالب���كاء والنحيب حتى ج���اءه فرج اهلل فقد 
ش���اهد الش���اب س���يدا جلياًل مهيب���ا يدخل  
ويجلس عنده، ووجد نفسه يستغيث به وهو 
يرى نفس���ه مش���رفاً على الموت. لقد انطلق 
بعد دخ���ول الش���يخ علي���ه وكان الحاضرون  
يس���معون كالم���ه واس���تغاثته اذ كان ي���ردد 

عبارة: يا سيدي اغثني يا موالي اغثني..
كان يتوس���ل به واالم���امQ يقرأ  دعاء 
قصيراً  والشاب مستمر في تكرار استغاثته 
بهQ فانتبه  الشاب الى نفسه ولكن االمام 

غاب في تلك اللحظة.
ووس���ط استبش���ار االهل بش���فاء ابنهم 
ومعافات���ه، وان اهلل ق���د كت���ب ل���ه حي���اة 
جدي���دة فاجهش الش���اب  بالب���كاء لفراقه 
وكان اهله يس���الونه عما جرى فال يستطيع 
االجابة وبعد فترة طويلة من البكاء الشديد 
اخبره���م بما ج���رى وهو ي���رد )دعا اهلل لي 

فانجاني من الموت(.

لق���د كان للش���عر العرب���ي اهمية كبي���رة في تعميق العقي���دة المهدوية ف���ي قلوب المؤمنين وإرس���ائها في 
ضمائرهم.حي���ث كان الش���عراء يتقربون من ائمة أه���ل البيتQ يدفعهم حبهم الكبير الذي خالج نفوس���هم 
فتتهادى على اطراف الس���نتهم الكلمات ويصوغون فيهم اجمل القصائد واالش���عار ،ومن جملة ذلك تغنيهم 
بذك���ر اإلم���ام المهديQ الذي س���معوه ووعوه من روايات المعصومينK،فس���اهمت كلماتهم واش���عارهم 
الوالئية بتجس���يد تراث ومكانة اهل البيتK بين الناس، ويذكرهم بما آل األمر اليه بعد اس���تيالء الظلمة 

والطواغيت على عرش الوالية االلهية فعاثوا في األرض ظلماً وجوراً .
       ف���كان لبع���ض الش���عراء صدى ف���ي مدح أهل البيتK حيث نجد اش���عارهم على لس���ان اهل العامة 
قبل الش���يعة ، والبعض تس���امت اشعارهم بحب ومدح واس���تنهاض الموعود اإللهي الذي يمأل األرض قسطاً 
وعداًل،والبعض االخر رس���م في كلماته لالمام المهديQ ش���جرة نس���به الطاهر، كما أن أئمة أهل البيت

K لهم النصيب األوفر من هذه القصائد التي تدل على أن المهدي هو من شجرتهم المباركة كما قال أمير 
المؤمنينQ فيه:

ولي���س يخفى ما احدثت���ه القصيدةالتائية لدعبل الخزاعي من اثر في التاريخ والتي انش���دها في حضرة 
اإلمام الرضاQ،فخص االمام المهديQ فيها ببعض االبيات الرائعة،حيث قال:

    وأخرج شيخ االسالم أبو إسحاق الحموي عن أحمد بن زياد عن دعبل الخزاعي قال: أنشدت قصيدة-
التائي���ة - لموالي عل���ي الرضاQ فقال ليQ : اف���ال الحق البيتين بقصيدتك؟قلت بلى يا بن رس���ول اهلل ؟ 

فقال:

وأنشد السيد الحميري في قصيدته:

وقال ايضا:

وأنشد أبن الرومي قائاًل :

وقال ايضا:

 :Qحين سأله عيسى بن الفتح : )يا س���يدي وأنت لك ولد؟ فقال Qكما قال اإلمام الحس���ن العس���كري
 : )Qواهلل يكون لي ولد يمأل األرض قسطاً وعدالً وأما اآلن فال، ثم أنشد

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات الحديث الشريف ليبقى لك )8( حروف تكون كلمة السر وتبين 
لك ماذا يعمل النبي عيس��ىQ مع االمام الحجةQ حين الظهور المبارك تأييدا له، قال 

:Qاالمام الصادق
) اذا - قام - القائم - المهدي - ال - يبقى - أرض - االَّ - نودي - فيها - شهادة 

- أن - ال - إله - إال - اهلل - وأنَّ - محمداً- رسول - اهلل (

ابحث عن الكلمة ال�شائعة

محمد حسن عبد 

عبود غفلة الشمرتي

حسن الظالمي 

ام شيماء فرج اهلل االسدي 

عبد الهادي الحكيم

البن ابي الفتح االربلي  

ظامــي ل�شوفــة المهــدي وال ت�شفي ظمــاي بحور
وعينــي تنتظــر جيتــك ولــو عنــي تغيــب دهــور

***

لفراقــك �شوَكــي  حــرارة  مكاتيبــي  تحمــل  لــو 
جــان احترَكــت ب�شاعــة يبــو �شالــح مــن ا�شواقــك

هلــه ابميالدك الفــرح اَكلوب اهواي
نتمناك ه�شه كــون لينـــــه جـــــــاي
اوكل احنــه فــرد نيه اوجلمــه اأوراي
يالغالـــــــــي ان�شـــــــوفــك  نتمنــه 

***

هله ب�شمك يبــو �شالح يماي العــين
على الحب والعقيدة الليلة مجتمعين
نا�ص اتهني نا�ــص اوبيك فرحانــــين
مــا تظهــر خــل ت�شوفــك عينـــــــي

ق�شةق�شرية 

صاح���ب قائمن���ا  اهللهّ  س���قى 
ه���و الم���درك الث���أر لي ياحس���ين

خ���ارج محال���ة  ال  إم���ام  خ���روج 
وباط���ل ح���ق  كل  فين���ا  يمي���ز 

وقب���ر بطوس ي���ا لها م���ن مصيبة
اهلل يبع���ث  حت���ى  الحش���ر  إل���ى 

لع���ل لهم في منط���وى الغيث ثائرا
بمجر تضي���ق االرض م���ن زفراته

دين���ه انص���ار  اهلل  ث���ار  في���درك 
وتظع���ن خوف الس���بي بع���د إقامة

ولك���ن روين���ا ع���ن وص���ي محم���د
ب���أن ول���ي االم���ر يفق���د ال ي��������رى
فتقس�������م أم�����وال الفقي��د كأنم�����ا

وقلن���ا هو المه���دي والقائ���م الذي
قول���ك فالح���ق  ال  قل���ت  ف���إن 
وأش���هد رب���ي أن ق�����������ول���ك حج�ة
بأن ول���ي االم���ر والقائ������م ال���ذي
يغيب�ه���ا أن  م���ن  الب���د  غيب���ة  ل���ه 
فيمك���ث حين���ا ث���م يظه���ر حين���ه

العل���ى خص���ل  ح���از  امام���اً  ام���دح 
ظاه�������ر ن�������وره  ح������ق  ام�����ام 
والمنتم������ي الموج������ود  القائ����م 
ال���ورى وغ���وث  االم���ر  وصاح���ب 
ج������ارت وق���د  الع������دل  وناش�����ر 
ظ��ال���م م���ن  المظل���وم  والمنص���ف 
الج����وى تذك���ى  اش���واقي  م���والي 
مش���ه�����د ف�����ي  الق�����اك  ان  أود 
عال���������م ال���ى  وج������د  ب���ي  ب���رح 
غائ���ب فت�������ى  ح���ب  ف���ي  وهم���ت 
م���ا واش���ف  عطف���ة  علين���ا  فاعط���ف 
لن���ا واكش���ف  الش���مس  ظه���ور  وأظه���ر 

والمج���������د بالس����ؤدد  وف���از 
نج���د وف���ي  غ���ور  ف���ي  كالش���مس 
والج������د ب���االب  العل������ى  ال���ى 
والبع���د الق���رب  ف���ي  وحصنه���م 
القص������د ع���ن  والن���اس  االي���ام 
والمحت���دي المرج���و  والملج���أ 
الوق��������د دائم�������ة  النه����������ا 
ودي معلن�������ا  في������ه  اش������رح 
الوج��������د م�����ن  أعاين�������ه  بم���ا 
البع������د ف���ي  ال���دار  قري���ب  وه���و 
ص���������د وم���ن  هج���ر  م���ن  نلق���اه 
مس��������ود غب���ت  م���ذ  طال���ع  ع���ن 

كأنم���ا تران������ي  ان  يوم���ا  لعل���ك 
ف���انَّ تميم���اً قب���ل ان يل���د الحصى

دأبه���ا ف���ي  والن���اس  ال�قيام���ة 
الَتعابه���ا فاصب���ر  ل���ك  ب���ل 

ننت������ظ���������ر لي������م��ت�������ه  واك�ب����������ر  اهلل 
***

الجم���ر اعل���ى  ايبيتن���ه  جف���اك  يام���ن 
ننت����ظ��������ر ليم��ت���ه  واك���ب���ر  اهلل 
الطب��������ر رهي���ف  تيزاب���ك  دون  م���ن 
الص��ف����ر ام���ن  العَس���جَد  يمي���ز  مح���د 

***
مت������ى  حت����ى  ح�����ال  ه���ل  عل���ى  نبَك���ه 
الش���ت���ه م���ن  اوع���ر  يعلين���ه  الصي���ف 
ام�ش�����تت��ه ماله���ا  راع���ي  ش���اة  كل 
الك�ف�������ر ذي����اب  ابمفاصله���ا  ترع���ه 

***
ياس�������ي�دي ايه������ون  علي���ك  حاش���ه 
اي���ردي بين���ه  المذم���وم  ال���ردي  س���يف 
نهت���دي انطيعهابه���واه  من���ه  واي���روِّ 
الكس������ر اوج�����رح  وم���ك  ال  هيه���ات 

***
ممتح�����ن الب���ي  صب���رك  عل���ى  نصب���ر 
ُغ����ب�����ن يال���مغي���ب  صَبرن���ه  الج���ن 
تم����ن ماعلين�������������ه  ب���د  ال  وانَك���ول 
الهج����ر ابس���جن  ابوصل���ك  نتع�����ل���ل 

***

حتّى مَ هذي الغيوم السّود تحتشد
والليل داج، وبدر التم مفتقد

تدافعت ظلمات بعضها شبكت
رقاب بعض كما تشّابك العقد

طال السرى فتجرعنا مرارته
كاساَ دهاقاً كسكب النار يتّقد

قسا الحداة فما ساروا بنا سجحًا
يومًا، وال أسلسوا قودًا، وال اتّأدوا

لوالهم ما غفا في األعين السُّهُد
لوالهم ما شكا من ظلمه أحد

لوالهم ما طغى طاغ، وال اضطهد
الضّعيف حدّ اقتطاف الرأس مضطهد

وال توارى وقد )ضاقت بما رحبت
عليهم األرض( )قطب األرض( والعمد

لوالهم ألتى سعياَ فحّل بنا
أهاًل، وألقى عصا ترحاله، السعد

ويفجأَ األرض )صوتٌ كان فارقها
ألفاً ونيفًا(، فتصغي وهي ترتعد

سيستعيد جالل )الفتح( ثانية
)محمد( من )أعالي مكة يفد(

و)يعمر البيت( )آل البيت( بعد بلىً
وتحرسُ )الركن( بعد )الغيبتين( يد

وتنفض الترب يوم الثّأر شاهرة
أسيافها )كربال( حمراء تتّقد

سيستعاد شباب الدّين ثانية
وضوعه، وثياب الخضرة الجدد

فيستضيء بظل اهلل مضطهَد
ويصطلي بعذاب اهلل مضطِهد

يق���وم عل���ى اس���م اهلل والب���ركات
ويج���زي عل���ى النعم���اء والنقمات

ألح���ت عل���ى األحش���اء بالزفرات
قائما  يف���رج عنا اله���م والكربات

سيسمو لكم والصبح في الليل مولج
له زج���ل ينف���ي الوح���وش وهزمج

وخ���زرج آخ���رون  أوس  وهلل 
ظعائ���ن ل���م يضرب عليه���ن هودج

بالمتك���ّذب ق���ال  فيم���ا  كان  وم���ا 
المترّقب الخائ���ف  س���تيرا كفع���ل 
المنصّ���ب الصفي���ح  بي���ن  تغيب���ه 

يعي���ش ب���ه م���ن عدل���ه كل مجدب
والذي  أمرت فحتم غير ما متعصب
على الناس طرا من مطيع ومذنب
بتط���رب نح���وه  نفس���ي  تطل���ع 
متغ�ي���ب م���ن  اهلل  علي���ه  فصل���ى 
فيملك م���ن في ش���رقها والمغرب

اللواب���د االس���ود  حوال���يَّ  بن���ي 
أق���ام زمانا وهو ف���ي الناس واحد

املهديQ يف �شعر اأهل البيتK واملوالني
غفران الهاشمي

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
الس���الم عليك���م، اللهم رب 
الكرس���ي  ورب  العظي���م  الن���ور 
المس���جور  البح���ر  ورب  الرفي���ع 
الت���وراة واالنجيل والزبور  ومنزل 
ورب الظل والحرور ومنزل القران 
العظي���م ورب المالئكة المقربين 

واالنبياء والمرسلين.
الظ���روف  ه���ذه  ف���ي  ونح���ن 
الحرجة البد بان نتماس���ك ونضع 
يداً بيد ونك���ون اخوة لنقضي على 
جميع الش���ر واعوانه لنحصل على 
رضاء اهلل وحجت���ه والمعصومين 
ال� 14 عش���ر الذين ظلم���وا وقتلوا 
من قب���ل معاوي���ة وزمرت���ه الذين 
س���موا الحس���ن بواس���طة زوجت���ه 

وقتلوا الحس���ين في معركة الطف 
وقتل���وا حرمته وبعد س���نة من قتل 
زين���ب  العقيل���ة  قتل���ت  الحس���ين 
زي���ن  االم���ام  وبعده���ا  الح���وراء 

العابدين وبعده االئمة الثمانية.
ونأت���ي االن الى االمام محمد 
ليماًل   Qالعس���كري بن الحس���ن 
االرض ع���دال ونوراً بع���د ما ملئت 

ظلماً وجورا.
الطلب:

اب���دأ طلبي من االمام الحجة
Q ب���ان يرف���ع ه���ذه الغم���ة ع���ن 
ه���ذه االمة وان نك���ون من انصاره 

والمقتولين بين يديه.
قاسم محمد طعمة
واسط/ الموفقية

موال مهدوي 
عبد الواحد الزرَكاني

مولود راعي العلم ازهى ال�شمــا والفلك
هذا الذي ينعـرف بيـــه النجـــــا والفلك
يا ابن الح�شن يا وكت تنه�ص بلف والفلك
وان�شيريا�شيــدي كلمــن يحبكــــم ورى
تاخذابثــار البَكــه مطـــروح محـــد ورى
يا يوم �شخ�شك يعز ينه�ص علينه ورى
ابجاه ال�شميده علي واآ�شير انه والفلك

ابوذية مهدوية
عبد الواحد الزرَكاني

ابنورك نارت الدنيا والفـــــالك
اليحبك ي�شهد ابحَكك والفــــالك
متى تنه�ص يبو �شالح والفالك
حدر علم الن�شــر ويرف عليه



منا�ضبات ال�ضهر
 K1. دخ����ول س����بايا أهل بي����ت النبوة
دمش����ق  وقد اتخذ بنو أمية هذا اليوم عيداً 

لهم سنة 61 للهجرة.
 Qوقع����ة صفين بين أمير المؤمنين -

ومعاوية سنة 37 للهجرة.
 ,Qمقتل زيد بن علي بن الحس����ين -
حيث قتل وصلب أربع سنوات, وذلك  سنة 

121 للهجرة.
2. دخول س����بايا آل محمدK مجلس 
يزي����د بن معاوية وهم مقرن����ون في الحبال 

سنة 61 للهجرة.
3. والدة اإلم����ام أب����ي جعف����ر محم����د 

الباقرQ سنة 57 للهجرة.
- اح����راق الكعب����ة المش����رفة م����ن قبل 
مس����رف ب����ن عقب����ة وال����ي األمويي����ن على 

المدينة سنة  64 للهجرة.
 Q4. إخراج زيد بن علي بن الحسين

من قبره وصلبه.
5. وف����اة رقي����ة بن����ت الحس����ينQ في 
الش����ام بعد أن رأت رأس أبيهاQ س����نة 61 

للهجرة.
7. ش����هادة اإلمام أبي محمد الحس����ن 

المجتبىQ سنة 49 للهجرة.
- والدة اإلمام أبي إبراهيم موسى بن 

جعفر سنة   128 للهجرة
8. وفاة س����لمان الفارسي )المحمدي(
J, وكان م����ن خيار أصحاب رس����ول اهلل

N سنة 36 للهجرة.
9. مقت����ل عم����ار بن ياس����ر وخزيمة بن 
ثابتJ في صفين م����ن قبل جيش معاوية 

سنة 37 للهجرة
  فتح النه����روان وقتل ذي الثدية, وهو 
من المارقين كما اخبر رسول اهللN سنة 

38 للهجرة
11. ليلة الهرير, وكانت الوقعة األعظم 
في صفي����ن, الضطراب معاوي����ة وفزعه, 

سنة 38 للهجرة.
12. تحكيم الحكمين في صفين, وكان 
رفع المصاحب _كلمة حق أريد بها باطل_ 

سنة 38 للهجرة.
14. شهادة محمد بن أبي بكرJ بأمر 
م����ن معاوي����ة وعمرو ب����ن العاص س����نة 38 

للهجرة.
15. ابتداء مرض رس����ول اهللN حيث 
ابت����دأ الوج����ع ال����ذي توفي فيهN س����نة 11 

للهجرة.
20. أربعيني����ة  اإلم����ام أب����ي عب����د اهلل 
الحس����ينQ. وه����ي م����ن اهم المناس����بات 
الت����ي يحدد فيه����ا موالي ش����يعة اهل البيت
K الوالء. وعقد الطاعة لالمام الحسين

Q، وذل����ك بالتوج����ه ال����ى كربالء س����يراً 
على االقدام، وتمثل هذه المس����يرة االكبر 
عالمي����ًا، حي����ث يبلغ تعدادها م����ا يفوق 13 

مليون زائر حسب آخر احصاءات.
- ق����دوم الصحاب����ي الجلي����ل جابر بن 
 Qلزيارة الحسين Jعبد اهلل األنصاري

في كربالء. 
- ورود ح����رم اإلم����ام أب����ي عب����د اهلل 
كرب����الء  إل����ى  الش����ام  م����ن   Qالحس����ين

قاصدين المدينة.
25. اش����تداد مرض النب����يN وطلبه 
الكتف والدواة ليكت����ب لهم كتاباً لن يضلوا 

بعده أبدا.
26. تجهي����ز جي����ش أس����امة ب����ن زي����د 
لمقاتل����ة ال����روم كما امر النبيN س����نة 11 

للهجرة.
28. وف����اة اش����رف المخلوق����ات س����يد 
والمرس����لين  األنبي����اء  وأفض����ل  الكائن����ات 

محمد بن عبد اهللN سنة 11 للهجرة.
- ابتداء إمامة أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالبQ سنة 11 للهجرة.
- اجتم����اع أه����ل الس����قيفة, فيما كان 
 Nمنشغاًل بغسل النبي Qأمير المؤمنين

ودفنه.
- وف����ي آخ����ر صف����ر الخي����ر استش����هد 
اإلم����ام علي ب����ن موس����ى الرضاQ بسُ����م 

المأمون العباسي سنة 203 للهجرة.
من اأعمال ال�ضهر

باألعم����ال  القي����ام  للممه����د  يس����تحب 
اآلتية:

_ أن يقول في كل يوم منه ))يا ش����ديد 
الق����وى وي����ا ش����ديد المح����ال...(( وكما هو 

مدون في كتاب مفاتيح الجنان.
_ أن يصل����ي ف����ي الثالث من����ه ركعتين 
ف����ي األولى بعد )الحمد( )إن����ا فتحنا( وفي 
الثانية )الحمد والتوحيد(, وبعد التس����ليم 
يصل����ي على محم����د وآله مائة م����رة )راجع 

مفاتيح الجنان(.
_ زيارة اإلمام أبي عبد اهلل الحس����ين

Q في العشرين منه.

ذكرت الروايات ان علم الس���اعة التي يظهر 
بها المولىQ هي في علم الغيب اليعلمها اال اهلل 

سبحانه 
وق���د وجد هذا التعبير ف���ي الكتاب المقدس 
وال���ذي يظهر ان علم الس���اعة او بحس���ب معتقد 
المسيحية المجيء الثاني اليعلمها اال االب، فقد 
جاء في انجيل متي في نسخة الفاندايك  مانصه 
واما ذلك اليوم وتلك الس���اعة فال يعلم بهما 

احد وال مالئكة السموات اال ابي وحده.
كم���ا ج���اء ف���ي االصح���اح ال24م���ن انجيل 
متي  بحس���ب نسخة كنيس���ة األنبا تكال هيمانوت 

الحبشي  :
اس���هروا إذا ألنك���م ال تعلمون في أية س���اعة 

يأتي ربكم 
واعلموا ه���ذا: أنه لو عرف رب البيت في أي 

هزيع يأتي السارق، لسهر ولم يدع بيته ينقب. 
 لذلك كونوا أنتم أيضا مس���تعدين، ألنه في 

ساعة ال تظنون يأتي ابن اإلنسان.
وجاء في االصحاح 24 منه :

فاس���هروا إذا ألنك���م ال تعرف���ون الي���وم وال 
الساعة التي يأتي فيها ابن اإلنسان.

ايها المهديQ )روحي فداك( 
ان���ه تعالى قد اثبت قدرته في النبي الخضر 
والنب���ي عيس���ىQ وانه عزوجل ق���د اطال عمر 
النب���ي ن���وحQ مايقارب االل���ف. واذا امهل اهلل 
سبحانه ابليس ليبقى من اجل إغواء البشر كيف 
اليمهل رجاُل مثلك ياس���يدي لتحقق وعده تعالى 
ف���ي الحياة ؟!وينفذ ارادت���ه عزوجل في االرض 
ومنته على المس���تضعفين؟! فه���ل هذا على اهلل 

شيء عسير؟! 
فاالمام ضرورة في كل زمان, وعدم معرفته 
ضالل���ة وجاهلي���ة وس���وء عاقب���ة, اذن انحصر 
ياموالي,  االمر فيك 

 Qفان���ت الموج���ود بعد ابيك االمام العس���كري
ال���ى يومنا ، فم���ن عرفك على امت���داد االزمنة 
وع���اش بحبك وبالش���وق ال���ى لقائ���ك وااللتزام 

باوامرك فهو قد مات ميتة ايمانية.

ج����اء في )كم����ال الدي����ن( ج 47 ب   -
38 ح2. حدثن����ي يعق����وب ب����ن منق����وش قال : 
 Qدخل����ت على ابي محمد الحس����ن ب����ن علي
وهو جالس عل����ى دكان في الدار, وعن يمينه 
بيت عليه س����تر مس����بل و فقلت له : سيدي من 

صاحب هذا االمر: فقال.
)ارفع الس����تر, فرفعته  فخرج الينا غالم 
خماسي له عشر او ثمان  او نحو ذلك, واضح 

الجبين و ابيض الوجه, دري المقلتين, شتن 
الكفين, معطوف الركبتين, في خده االيمن 
خال,وفي راسه ذؤابة, فجلس على فخذ ابي 
محم����دQ , ث����م قال ليQ: ه����ذا صاحبكم 
ث����م وثب فق����ال له,يابن����ي  ادخل ال����ى الوقت 
المعلوم, فدخل البي����ت وانا انظر ليه ثم قال 
لي : ي����ا يعقوب انظر  من في البيت, فدخلت 

فما رايت احدا(.

-قال تعالى:- 
)وََأشْرََقتِ األأَْرْضُ ِبنُوِر رَبِّهَا(. الزمر: 69.

اخ���رج الحافظ )الحنفي( القندوزي في ينابيعه ا ن 
ابي الحس���ن علي بن موس���ى الرضاQ ف���ي حديث ذكر 
فيه )المهديQ(.. انه الرابع من ولده... إلى  ان قال:-  

)واشرقت االرض بنور ربها(. 
-وقال تعالى:- 

َفاِق وَفِي أَنُفِسِهمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ  )سَنُِريِهمْ آيَاتِنَا فِي اآلأْ
َلهُمْ أَنَّهُ اْلحَقُّ(. فصلت: 53. 

روى الحاف���ظ القندوزي.. ان اإلم���ام محمّد الباقر
Q قال عن هذه االية:- 

)يرون قدرة اهلل في اآلفاق, وفي انفسهم الغرائب 
والعجائب حت���ى يتبين لهم ان ان خروج )القائمQ( هو 

الحق من اهلل عز وجل, يراه الخلق ال بد منه(. 

نش���رت صحيفة )الوس���ط( البحرينية في عددها 1617 في 21 محرم 
1438 ه���� / فبراي���ر 2007 , مق���اال بعن���وان :- )الرس���ولN والث���ورة 

االولى(, جاء فيه :
)ث���ورة االم���ام المنتظرQ هي الخاتم���ة  وهي االم���ل , وهي الثورة 
الت���ي ينتظرها  جميع المس���لمين على اختالف  مذاهبه���م ويتم على يده 

الصالح..(

_ نشرت مجلة )العلم( المغربية في عددها  الصادر في 2009/5/8 
مقاال بعنوان )العراق واالمام المهديQ( جاء فيه :

)وقدر الذين ينتظرون المهديQ فيمالها قس���طا وعدال ان يوسعوا 
من دائرة االيمان بالمهديQ من خالل القسط والعدل !!(.

نش���رت صحيف���ة )صدى االح���داث( الس���ودانية ف���ي عددها   -
الص���ادر في ش���باط  2011 مقاال بعنوان : )تعقيب عل���ى مقالة الطرابيلي 

)السودان والصيد في الماء العكر( بقلم محجوب بابا. جاء فيه :
.)Qمن ثوابت التاريخ .. المهدي المنتظر(

ونش���رت )الش���روق( الجزائري���ة ف���ي عدده���ا الص���ادر ف���ي   -
2009/4/13 . مق���اال  بعنوان ) قال���وا ان ابن الدن والظواهري مذكوران  

فيه ...( بقلم . عيسى. وجاء في المقال :
 )ان الرس���ولN ق���ال ان قب���ل ظه���ور المه���دي المنتظ���رQ يظهر 

السفياني الطاغية..(

 Kاآيات ثابتة، بينات نازلة، تف�شيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�شر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل االإمام المهدي المنتظر

عبد العظيم المهتدي البحراني
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