
يذكر الش���يخ الطوس���ي في كتاب )الغيبة( كذلك 
تحف���ل كتب الش���يعة الروائي���ة األخرى بذك���ر أحداث 
الغيب���ة الصغرى وبداية الغيب���ة الكبرى يذكرون فتوى 
البن قولويه وهي )من ادعى النيابة الخاصة والسفارة 
بعد الس���مري فهو كافر مُنمّس )محتال( ضال( وهذه 
الفتوى لم يتبناها ابن قولويه فقط، وإنما الكثير من 
المتقدمين من فقهاء الغيبة الصغرى والكبرى كالشيخ 
الطوسي، إذ يتضح ذلك من كالمه في الفرق البابية 

أو التي ادعت النيابة في الغيبة الصغرى.
 والس���ؤال ف���ي المق���ام أن أولئ���ك الفقه���اء لِ���مَ 
حكم���وا بكفر المُدّع���ي للس���فارة أو النيابة الخاصة, 
وه���ل هناك تخريج صناعي لهذه الفت���وى ولِمَ لم يقل 
الفقهاء عن المدعين إنهم أهل ضالل وما داموا على 
الش���هادتين فهم مس���لمون, اذ ال مانع أن تكون بعض 
الفرق داخلة في االسالم ولكنها ضالة، أي ضلت عن 

إصابة االيمان أي زاغوا ولم يهتدوا لاليمان؟

 يتبي���ن ويتجلى التخريج الصناعي لحكم الفقهاء 
بالكفر بناًء على أن أولئك الذين اعتقدوا بنيابة هؤالء 
الن���واب المدعين زيفاً حّكموا حجي���ة هؤالء المدعين 
عل���ى ض���رورات الدين, وهذا بغ���ض النظر عن زيف 
دعواه���م ألنه ق���د يحكم عليه���م بالض���الل واالفتراء 
والك���ذب كما ورد ف���ي التوقيع المب���ارك, ولكن األمر 
ال���ذي دائماً م���ا يُبتلى به هؤالء المدع���ون زيفاً وحيلة 
ودجاًل ونصباً للنيابة الخاصة وأتباعهم كذلك, أنهم 

يتبن���ون تحكي���م قولهم عل���ى ضروري���ات الدين ألنهم 
يأخذون قولهم بنح���و محتم ويتأولون ويلتوون ويلتفون 
 ،Qويقف���زون حتى على ضروريات س���نن أهل البيت
فضاًل عن س���نن النبيN وض���رورات فرائض اهلل, 
وم���ن الواض���ح أن الذي يلتف أو يعتقد في ش���خص أن 
 Kل���ه حجي���ة تهيمن وتكب���ر حجية أئمة أه���ل البيت
وحجية النب���يN وحجية اهلل عزوجل، فإّن هذه هي 

االلوهية. 

ذاتها القن���وات .... عينها الجهات ... ش���خصية .... فئوية 
... ام انه���ا الفضائية ... نفس���ها ... تروغ ... تزوغ ... تنفث حقد 
فراعنتها ... تستصغر ... تهزأ ... تستهين ... تفند ... تحاول ما 
اس���تطاعت الى ذلك غيلة ... وتقتيال ... س���بيلها الى ذلك انها 
تص���ارع كيد ذي القوة المتين ... انها م���ا فتئت في دأبها ... لم 
تدخر شيئاً من شيطان جهدها ... تسعى بدنيء غرضها وخبث 

وسيلتها لتحقيق ما يصبو اليه ابليس ويتربص.
انها ما انفكت تصّوب س���هام غدره���ا نحونا ... تقف قبالة 
مقدس���اتنا ... عقائدنا ... انتظارن���ا ... تمهيدنا ... عباداتنا ... 
اس���اليب تعبدنا ... طقوس���نا ... طرائق وفائنا الئمتنا ... وصور 

تجديدنا العهد المارتهم الحقة.
لقد نالت منا ........ البش���ر ... بلغ كيدها ادق عقائدنا ... 
قضي���ة العص���ر ... اعتقادنا بامامنا المغي���ب المنتظر ... خاتم 
االوصي���اء ... صاحب الزمان ... االم���ام المهديQ الحجة بن 

.Qالحسن
تعالت عندنا ... ومنا اصوات الصد، عميقة قوية ... صلبة 
اصيلة ... تواقة شبابية ... ما بالكم هيئوا لمثل اولئك ... اعدوا 
لهم في حرب القلم ما يناس���ب شراس���ة هجماته���م ... دافعوا 
ع���ن عقيدتكم ... انبروا لمناصب ال بي���ت نبيكمN العداء ... 

نافحوا عن اهل بيت الرس���الة
س���بيل  ف���ي  جاه���دوا   ...  K
من نزل الوحي ف���ي بيوتهم ... 
وم���ن هب���ط جبرائي���ل االمين 
ف���ي دياره���م ... م���ن ب���دأ اهلل 
تعالى الدنيا بهم ...، وما جعل 
نهايتها اال بهم ... بمهديهم ... 
بقائمه���م ... ما بالك���م انزعوا 

عنكم تهمة الباطل ... افضحوا االفتراء ... ردّوا البهتان ... فهل 
س���فه ما عندنا كي يتمكن هؤالء من ان يفتتوا بهش معاولهم ... 
وبت���ورم حقده���م ... واين عقيدة محمدN ... قرآنه، س���يرته 
الش���ريفة ... ثباته على اداء الرسالة ... ام انها االسوة الحسنة 
 Qوهل تلك ااّلقوة في نفوس معتنقيها؟ وهل النت قناة علي ...
... بالغ���ة وفصاحة ... ق���وة حجة ... ام اّن من يمنعون الماعون 
ه���م اوهى ... ام انها المجادلة بالتي هي احس���ن؟ وهل لكاذب 
الن���ور ان يبهر البصر كي يزوغ عن رؤية واضح ضوء الش���مس؟ 

وهل الطنين يصم االذان لتعجز عن سماع الحقيقة؟

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

في اطار حديثه عن االختبار النهائي امام جمع 
من اساتذة المدارس الثانوية في النجف االشرف.

ق����ال الس����يد محمد حس����ين العمي����دي مفتتحا 
بسؤال هو: هل ينجح االختبار االلهي النهائي الذي 
يأت����ي في اخ����ر الزم����ان، للناس الذي����ن يقفون مع 
االمام المهديQ .. أي هل ينجح اولئك الناس في 

هذا االختبار بالقضية المهدوية أو ال ينجحون؟
بع����د ذل����ك واصل الس����يد الحديث وعلى ش����كل 

اسئلة ايضاً وهي:
- ما هي ضرورة وجود االمامQ نسبة لالنام؟

- ه����ل تختص معرفة االم����امQ بآخر الزمان 
أم ال؟

- كيفية معرفة االمام الغائب المنتظرQ؟

   في ضوء المش���هور تنبس���ط العدالة-ايام المهدي
Q-عل���ى كل م���كان وتش���مل كل ش���يء فتم���أ العال���م 

وتستغرقه. 
ف���ال ينحص���ر اس���تغراق الع���دل وتطبي���ق العدال���ة 
بالعالق���ات االنس���انية, ب���ل س���ترعى العدالة ف���ي قيم 
أخرى, ويضحى تجس���يد اص���ول العدالة في المجتمع, 
والعالق���ات االنس���انية، كلّيه���ا وجزئيها عمال مدهش���ا 

ومثيرا. 
ان االحادي���ث بص���دد التدلي���ل عل���ى رعاي���ة اصول 

العدالة في حكم المهديQ إذ تقول: 
   )اول م���ا يظه���ر القائ���مQ م���ن الع���دل ان ينادي 
منادي���ه ان يس���لم صاح���ب النافل���ة لصاح���ب الفريضة 

الحجر االسود والطواف. 
كما روي: 

   )اما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم, كما 
يدخل الحر والقر(. 

يعن���ي ان عدل المهديQ س���وف ينفذ إلى تفاصيل 
الحياة الفردية, ويس���ودها كما يرد الح���ر والبرد بيوت 

الن���اس فيمأها دون 
اذن منه���م, ويت���رك 
آث���اره على كل ش���يء. 
ش���يء  كل  فيمض���ي 
وفق العدل والقسط, 
العدل  ويتقبل جوه���ر 
والقس���ط وه���ذه ه���ي 
الش���املة  العدال���ة 

والقسط االلهي(. 
يأت���ي  حي���ث 

المه���دي يم���أ االرض كله���ا بالع���دل, ال المجتمع���ات 
العامرة فيها فحسب, بل االرض كلها... 

فحت���ى قطرة الماء التي تترش���ح من العين ال تذهب 
هدرا, وحتى ثمرة واحدة من ش���جرة ال تقتطف اسرافا 

أو ظلما. 
فهو يم���أ كل م���كان بالعدال���ة والقس���ط: الخصب 
والم���وات, الصح���ارى والس���هول, الغابات والس���فوح, 

المشارق والمغارب...

المهديQ في التاسع من ربيع االول.
افتت���ح مهرجان الحفل بت���الوة آي من الذكر 
الحكيم بعدها ارتقى المنبر الشيخ حميد الوائلي  
مس���ؤول الرابط���ة متحدثا عن اهمي���ة الدعاء في 
الش���ريعة االس���المية وان الدع���اء ش���عيرة م���ن 
ش���عائر اهلل س���بحانه وتعالى وطري���ق من الطرق 
الت���ي نصبتها الش���ريعة لالرتباط ب���ه عز وجل, 
وان الدعاء مس���تجاب بضمان الهي هذا اذا كان 
ف���ي اطاره الع���ام فكيف بالدع���اء اذا كان خاصا 
باالم���ام المهديQ الذي عب���رت عنه االحاديث 
بان���ه مفت���اح باب االش���ياء ورض���ا الرحمن، فال 
ش���ك ان الدعاء مس���تجاب, من هنا ينبغي على 
المؤمنين ان يهتموا بهذه الش���عيرة وفي كل بقعة 
م���ن بقاع االرض في المس���اجد والحس���ينيات بل 

وفي البيوت.
ث���م ق���ال: يج���ب ان نتعاقد مع اهلل س���بحانه 
وتعال���ى باننا نلتزم بس���اعة من ي���وم عطلتنا وفي 
االس���بوع لندع���و لتعجيل الفرج م���ن خالل احياء 

دع���اء الندب���ة ليضم���ن اهلل تعال���ى لنا االجاب���ة موجها 
الدعوة الى جميع المس���اجد والحس���ينيات باحياء هذه 

الشعيرة المباركة داخل العراق وخارجه.
بعد ذلك ارتقى المنبر القاريء الحاج ميثم التمار 

ليق���رأ دعاء الندبة كامال بعدها قرأ دعاء العهد بصوت 
القاريء قاسم الدبيسي وادعية اخرى.

كما تم طبع 10 آالف نس���خة من الدعاء، بالتعاون 
م���ع العتبة الكاظمية المقدس���ة، لتوزيعها على مجالس 

دعاء الندبة.

ف���ي صبيح���ة ي���وم الجمع���ة المب���ارك 
وبحض���ور جماهي���ري كبي���ر وم���ن بغ���داد 
انطلق���ت   Kاالئم���ة وع���راق  الجوادي���ن 
الحناجر وباعلى االص���وات تبتهل الى اهلل 
سبحانه وتعالى بان يعجل فرج وليه صاحب 
العصر والزمان باحي���اء دعاء الندبة الذي 
اقيم في رحاب الصحن الكاظمي المقدس  
ال���ذي اقامته رابط���ة دعاء الندب���ة التابعة 
لمركز الدراس���ات التخصصي���ة في االمام 
المه���ديQ وبالتع���اون مع االمان���ة العامة 

للعتبة الكاظمية المقدسة.
واقترنت االنطالقة االولى الحياء هذه 
الش���عيرة المباركة بمناس���بة تتويج االمام 

محاوالت مستميتة لتغيير الخريطة االسالمية وخاصة 
في مكة والمدينة، وهنا س����نتحدث عما فعله الوهابية بمكة 
المكرم����ة الخف����اء آثار المس����لمين، والتي س����قطت على يد 
الش����يخ جون فيلبي قائ����د الفلول الوهابية، بعد استس����الم 
المل����ك على بن الحس����ين للبحرية االنجليزي����ة وانتقاله الى 

العراق عبر جدّة.

لق����د قتل الكثي����ر من االبري����اء في مكة وأكل����وا الجيف 
وال����كالب ف����ي س����بيل ان يس����تولى الوهابي����ون عل����ى البي����ت 
الح����رام؛ ثم اتجهوا الس����لوب قبيح في تش����ويه التاريخ عبر 
العب����ث بالت����راث، واتجه����ت انظاره����م لتش����ويه المالم����ح 
والجغرافيا عبر القضاء على كل أثر إسالمي سوى الحرمين 
الشريفين، وكان ال بد من تصفية الجانب الفكري فهو أهم 

جوان����ب حياة االم����ة؛ فاتجهوا ألهم مركز إس����المي لحفظ 
الوثائ����ق، ومكتبة من أنفس مكتب����ات االرض قاطبة، وهي 

المكتبة العربية في مكة المكرمة فتم إحراقها!!
ما الذي تحويه المكتبة؟

لق����د كانت هذه المنارة أكث����ر وأكبر من مكتبة بالمعنى 
الحرفي؛ اذ كانت تحوي ستين ألفاً )60,000( من الكتب 

الن����ادرة، وحوالي أربعي����ن أل����ف )40,000( مخطوطة، 
بعضها مم����ا أماله النب����يN، وبعضها مما كتب����ه الخلفاء 
الراش����دون وس����ائر الصحابة، ومنه����ا ما ه����و مكتوب على 
جلود الغزالن والعظام وااللواح الخش����بية والرقم الفخارية 
والطينية، كما كانت المكتبة تش����كل في جانب منها متحفاً 

يحتوي على مجموعة من آثار ما قبل االسالم وبعده.
بذه����اب ه����ذه المكتبة ذهب����ت كثير م����ن المخطوطات 
الن����ادرة، واآلث����ار االس����المية التي لم ير المس����لمون مكاناً 
أكثر آمناً منها لحفظها فيه من مكة المكرمة فنقلوها اليها 
م����ن كل حدب وصق����ع، فما كان من الجي����ش الذي ال يجيد 

حتى القراءة اال ان ألقمها النار!
ان ه����ذا التصرف الدنيء الذي قام ب����ه اتباع الوهابية 
بقيادة جون فيلبي ليبرهن على مدى عداء هؤالء لالسالم، 
ومحاولتهم اليائس����ة لطمس معالمه، وهو تصرف ما يزال 
الوهابية يمارس����ونه باش����كال مختلفة، فه����م يحرقون كتب 
المس����لمين التي ت����رد الى بالدهم، وال تناس����ب اهواءهم، 
وم����ن اراد ان ي����رى طرفاً من ذلك فعلي����ه بمالحظة فرقهم 
المتخصص����ة ف����ي مصادرة كتب المس����لمين ف����ي المطارات 
اثن����اء قدومه����م الداء فريض����ة الح����ج، وتزويره����م لكت����ب 
المس����لمين حي����ث يقدم����ون على أمه����ات الكتب االس����المية 

فيعيدون طباعتها، فيحذفون منها ويزيدون.  

االختبار النهائي
ال�سيد حممد ح�سني العميدي تمهــــــــــــيدنا

الت��������زام القوان��ي�������ن
      تواج����ه االنس����ان مخاط����ر وازمات على 
مستويات مختلفة، ففي العقيدة وااليمان يقف 
االنس����ان على مفترق طريقي����ن، فاما ان يؤدي 
ب����ه الطريق ال����ذي يس����لكه الى طمأنين����ة الدنيا 
وسعادة االخرة، او يأخذه الى اضطراب الدنيا 

وشقاوة االخرة.
      وتواجهه على مس����توى الس����لوك والعمل 
وااللت����زام باالحكام ق����وة النفس الت����ي تدفع به 
صوب المخالفة وارتكاب المحظور وتسهل عليه 
القفز على الموانع فينتهي به الحال الى التحلل 

من كل قيد.
والتقالي����د  الع����ادات        وعل����ى مس����توى 
واالعراف تنجذب نفسه نحو التيار الذي يسعى 
في تغييرها وتضييق دائرة رقعتها الى ان ينتهي 
االمر بانحس����ارها، فيكون االنسان جراء ذلك 
فرداً ال عرف له، وال ايمان بتقليد اجتماعي او 

ثقافي.
وهك����ذا ت����ؤدي الزالزل الت����ي تضرب وجود 
االنس����ان بمرتكزاته الفكري����ة والمعرفية لتقلب 

عاليه سافله !.
       فم����ا ه����و دورن����ا تج����اه ه����ذه االزم����ات 
 Qوالمخاط����ر وم����ا ه����و دور االم����ام المه����دي

تجاهنا؟.
       امّا دور االمامQ قد اوضحته الشريعة 
واك����د علي����ه بنفس����ه، اذ ه����وQ غي����ر مهم����ل 
لمراعتنا وال ناس����ي لذكرنا اذ ل����و تركنا للحظة 
لن����زل بنا الش����دة والضيق واس����تأصلنا االعداء 
ب����ل لضاقت علين����ا الوس����يعة بما رحب����ت وجعل
Q لذل����ك ميزان����اً يتجل����ى بتق����وى اهلل عزوجل 

ومظاهرته )متابعته وطاعته(. 
      واما دورنا فال بد ان ينطلق من التدين 
الذي يوجب التزام جادة الش����ريعة اذ هي نظام 
كفال����ة االفضل للمؤمن في الدارين، اذا س����ير 

عليه.
      ورعاي����ة الش����ريعة للس����الكين دروبها ال 
تقصر على جانب دون جانب او منحى دون آخر.
      ف����ال بد علينا من االلت����زام واالخذ بما 
تفيده الشريعة وما توصي به في المجاالت كافة 

لنأمن بهذا االلتزام النجاح ونضمن الفوز.
      وم����ن بي����ن اهم االس����س الت����ي وضعتها 
الش����ريعة المقدس����ة لتكف����ل التباعه����ا النج����اح 
واالخ����ذ  بالتعالي����م،  االلت����زام  ه����و  والنج����اة 
بالنظ����ام، ومراعاة الدس����تور المتكفل لتنظيم 
حياة الناس على مستوياتها المختلفة لينتج عن 
ذلك س����لوك سوي وعمل مس����تقيم ينظم عالقة 
الفرد بربه واس����رته ومجتمعه ومحيطه العام، 
فتعيش البشرية ثمار التزام افرادها بالنظام، 

وتجني ثماراته يوم القيام.
      ف����كل م����ا كان لدين����ا الت����زام بالقوانين 
االلهية كان رقينا في س����لم النج����اح وحظنا في 

الفوز اكبر.  
رئي�س التحرير

من اجل الق�سية املهدوية ... 
ليكن كل منا بنف�سه ف�سائية 

املهديQ العدالة ال�ساملة انطالقة رابطة احياء دعاء الندبة 
من ال�سحن الكاظمي املقد�س بح�سور جماهريي كبري

�سيعة تنــــــــــــــــــــــــــــزانيا جد ومناء

:Qعن االإمام احل�سن الع�سكري
اأنه قال يف االمام املهديQ: )مثله يف 
هذه االأمة مثل اخل�سرQ ومثله مثل ذي 
فيها  ينجو  ال  غيبة  ليغينب  واهلل  القرنني، 
من التهلكة اال من ثبته اهلل عزوجل على 
وتعجيل  للدعاء  ووفقه  باإمامته  القول 

فرجه(

حديث العدد:

كمال الدين: 357

اقراأ يف هذا العدد:

الوهابية ومعوقات التمهيد

محمد حسن عبد

محمد رضا حكيمي

التتمة صفحة: )6(
التتمة صفحة: )6(

عبد اهلل القحطاني )صاحب كتاب هؤالء هم الخوارج(

_هوالكو الوهابية_

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف ارتباطاتها الخفية

التتمة صفحة: )6(

الشيخ محمد السند

كفـــــــــــــــــــــــر مدّعي السفارة

اعداد: هيأة التحريرتحــــــــــــت املـــــجهر

اأحرقوا �ستين األفًا )60،000( من الكتب النادرة، وحوالي 
اأربعين األف )40،000( مخطوطة



 :Hن�سبه ون�ساأته
هو الس���يد محمد بن السيد محمود بن السيد صادق الحسيني 

الروحاني القمي . 
 ولد الس���يد الروحانيH في مدينة قم المقدس���ة عام 1338ه� 
لعائل���ة كريمة عرفت بالعلم وبالتميز على صعيد الزعامة الدينية, 
فق���د كان والده الس���يد محمود من العلماء االجالء الذين ش���اركوا 
في تاس���يس الحوزة العلمية في قم المقدس���ة, وكان جده الس���يد 

الروحاني من فحول العلماء وكبار المجتهدين. 
 :Hرحلة تح�سيله

ع���رف بالنبوغ م���ن نعومة اظف���اره, فبدا بدراس���ة المقدمات 
في قم المقدس���ة وقس���ماً من الس���طوح لدى فضالئها, ثم هاجر 
إلى كربالء المقدس���ة 1355ه� فاكمل الس���طح العال���ي, بعد ذلك 
انتق���ل إلى مقصد  وفاد العلم، النجف االش���رف, فحضر البحث 
الخارجي لدى عظماء محققي الش���يعة وكبار علماء الش���ريعة, ثم 

انتقل إلى قم المقدسة سنة 1397 ه�, وواصل التدريس هناك.
:Hا�ساتذته

تتلمذ الس���يد الروحانيH على اس���اتذة عرف���وا بكبير الفضل 
والمنزلة العلمية الرفيعة وهم :

الس���يد عبد الهادي الشيرازي, الش���يخ محمد رضا ال يس, 
الشيخ محمد حس���ين الكمباني, الس���يد ابو الحسن االصفهاني, 

السيد محمد كاظم الشيرازي، السيد ابو القاسم الخوئي.
:Hمرجعيته

تصدى الس���يد الحس���يني الروحاني قدس للتقلي���د بعد وفاة, 
الس���يد )ابي القاس���م الخوئيH(, وقد رجع اليه بالتقليد طوائف 

متعددة في المؤمنين. 
:Hموؤلفاته

لهH مؤلفات كثيرة نذكر منها : 
تعليقات ف���ي الفقه واالصول_حاش���ية المكاسب_رس���الة في 
القبلة_شرح العروة الوثقى_قاعدة الضرر والضرار_مجموعة من 
القواعد الفقهية_منهاج الصالحين_المس���ائل المنتخبة_مناسك 

الحج_منتقى االصول_المرتقى إلى الفقه االرقى.
:Hتدري�سه وتالمذته

تميز بحثه الشريف بالدقة الفائقة والتجديد العلمي في حقلي 
الفقه واالصول, ف���كان بحثه محط انظار الفض���الء المتميزين, 
لذا تخرج على يديه الشريفتين المجتهدين والفضالء نذكر منهم: 

.Hآية اهلل السيد عبد الصاحب الحكيم ��
�� آية اهلل السيد علي العاملي.

�� آية اهلل الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
�� آية اهلل الشيخ مسلم الداوري.

�� آية اهلل السيد حسن الشاهرودي.
وغيرهم. 

:Hمنزلته العلمية واقوال العلماء فيه
بلغ الس���يد الروحانيH م���ن المنزلة العلمية حي���ث انهH كان 

Hالساعد االيمن لمرجعية السيد الخوئي
 _وقد كتب الس���يد الخوئيH تعليقته على العروة بمساعدته_ 
كما طلب منه الس���يد الخوئيH ان يتسلم إدارة الحوزة العلمية في 

النجف االشرف. 
كما ان اس���تاذه )الكمباني( الذي اليعيد كالمه فضاًل ان يعيد 
درس���ه، قد اعاد درساً كاماًل على السيد الروحانيH نتيجة تغيبه 

في احد االيام . 
ويقول عنه الشيخ محمد السند :

)كان بجانب دقة نظره جريئاً في التنقيب عن جذور النظريات 
ومتابعتها واكتش���اف بنى نظري���ات جديدة اخرى وكان صناعياً في 
االص���ول والفقه , أي ف���ي صناعة االصول وصناع���ة الفقه بمهارة 

فائقة جدًا(. 
وق���ال عنه الدكت���ور محمد ه���ادي االميني في كتاب���ه ) معجم 

رجال الفكر واالداب في النجف االشرف في الف عام( 
)... فقي���ه اصولي جليل , ومجتهد،عالم متضلع من اس���تاذة 
الفق���ه واالصول , ورع صال���ح تقي خبير , ...له في النجف حلقات 

تدريس وبحث يحضرها لفيف منه األفاضل واالجالء ....( 
 :Hوفاته

توف����يH في التاس����ع عش����ر من ش����هر ربيع االول ع����ام 1418 
ه����� بمدينة قم المقدس����ة , فصلى عل����ى جثمانه اخ����وه المرجع 
الديني الس����يد محمد صادق، ودفن في مكتبته في هذه المدينة 

المقدسة.

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

دراسات 2

اآيـــــــة اهلل العظمى 
Hال�سيد محمد الح�سيني الروحاني هائنا

 فق
من

قد يتصور بعض االفراد _رجماً بالغيب_ ان عقيدة ظهور االمام 
المه���ديQ المبارك وكل مصادرها ومس���تنداتها تختص بالش���يعة، 
وك���ذا يتص���ورون ان رواة االحادي���ث المتعلق���ة بظهورهQ ه���م علماء 
واكاب���ر الش���يعة، لذلك يج���ب ان نلف���ت النظر ال���ى ان عقيدة ظهور 
االمام المهديQ المبارك ال تختص بالش���يعة فحس���ب، بل يوافقهم 
فيه���ا كثي���ر من الف���رق االس���المية ن ويعتبرونه���ا جزءا م���ن العقائد 

القطعية والمسلم بها.
ان االيمان بعقيدة ظهور االمام المهديQ ايمان اصيل ومتجذر 
وهام في االسالم ، بحيث ان علماء وكبار العامة _مثلهم كمثل علماء 
الش���يعة_ يعتبرونه ضرورة من ضروريات دين االسالم المبين، وان 

منكره خارج عن هذا الدين.
 Nوفي ه���ذا المجال نقل علماء العامة روايات عن النبي الكريم

أنه قال : )من كّذب بالمهديّ فقد كفر(.
وقد افتى بعضهم بمضمون هذا الحديث.

وم���ن هذا الباب روى ال�س��يخ �س��ليمان القن��دوزي الحنفي 
في )ينابيع المودة( نقاًل عن كتاب )فرائد ال�سمطين( عن 
جابر بن عبد اهلل االن�س��ار ي عن النبيN، انه قال : )من 

.)Nفقد كفر بما انزل على محمد Qانكر خروج المهدي
لق���د وردت االحادي���ث المرتبطة بخروج االم���ام المهديQ عند 
الفريقين، وتناولت اكثرها بعض خصال اإلمامQ، وميزاته نسبه، 
وحيات���ه، وعالئم ظه���وره، ومحل بيعت���ه، وعدد اصحاب���ه، ومكان 

 .Qظهوره،  واموراً اخرى تتعلق به
ه���ذا مضاف���اً الى تصري���ح العلم���اء ف���ي )35( كتاباً ب���ان اإلمام 
المهديQ هو االبن المباش���ر لالمام الحس���ن العس���كريQ، حتى 
 Qاعت���رف كثير منهم ب���ان هذه االحاديث المتعلق���ة باالمام المهدي

مشهورة او متواترة.
ونحن نضع امام القراء الكرام صورة موجزة لهذا المعتقد الذي 
ورد ف���ي المص���ادر المعتبرة عند اهل الس���نة ، منها الصحاح الس���تة 

،وهي اشهر الكتب الروائية واوثقها لديهم:
فكتاب مسند احمد بن حنبل من الكتب القديمة والمعتبرة   -

.Qعند اهل السنة. وقد ورد فيه 136 حديثاً حول اإلمام المهدي
ثم محمد بن اس���ماعيل البخ���اري نقل في صحيحه )كتاب   -
االح���كام( _بالرغم م���ن تعصبه على ائمة اه���ل البيتK_ احاديث 
تص���رح ان خلف���اء النب���يN اثنا عش���ر، كله���م من قري���ش بهم يعز 

االسالم ويعلو.
وان���ه في )كت���اب االنبي���اء( باب نزول عيس���ى بن مري���مQ نقل 

.Qمناصرة عيسى لالمام المهدي
وذك���ر مس���لم ب���ن حج���اج النيس���ابوري وه���و بالرغم من   -
انه س���عى كالبخاري لع���دم ذكر اإلمام المهديQ اس���مًا، لكنه ذكر 
ف���ي كتابه )صحيح مس���لم(، ثان���ي كتب الصحاح، ف���ي كتاب )الفتن 
واشراط الس���اعة( وباب نزول عيسىQ - بعض الروايات المرتبطة 

.Qباالمام المهدي
كذل���ك ابن ماجه القزويني المتوفى س���نة 275 ه� ؛ حيث   -
ذك���ر في كتابه )الس���نن( - وهو من الصحاح الس���تة_ احاديث تتعلق 

.Qفي باب خروج االمام المهدي Qباالمام المهدي
وك���ذا ابو داود السجس���تاني المتوفى ع���ام 279ه� ؛ حيث   -
ذكر في قسم من كتابه )السنن( -وهو من كتب الصحاح الستة- حول 

.)Qتحت عنوان )كتاب المهدي Qاالمام المهدي
ومحمد بن عيسى الترمذي المتوفى عام 279ه� ؛ ذكر في   -
كتاب )الفتن( من سننه _وهو من الصحاح الستة_ روايات عن اإلمام 

.Qالمهدي
وروى ابو عبد الرحمن احمد بن ش���عيب المعروف بالنس���ائي في 
سننه _وهو من الصحاح الستة_ في كتاب الجهاد )غزوة الهند(، عن 
ثوبان خادم رس���ول اهللN، قال : ق���ال النبي االكرمN: )عصابتان 
من امتي احرزهما اهلل من النار،عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون 

.)Qمع عيسى بن مريم
وروى عن س���ننه _في )غاي���ة المرام( و)ينابي���ع المودة( في باب 
)ما جاء في العرب والعجم( في المجلد الثالث_ عن مسعدة،     )عن 
جعف���ر، عن ابي���ه، عن جده(، عن النبي االكرمN قال : )ابش���روا 
وبش���روا، انما امتي كالغيث ال يدري آخره خي���ر ام اوله، او كحديقة 
اطعم منها فوج عاماً ثم اطعم منها فوج عامًا، لعل آخرها فوجاً يكون 
اعرضها عرضاً واعمقها عمقاً واحس���نها حس���نًا، كيف تهلك امة انا 
اولها والمهدي اوس���طها والمس���يح آخرها، ولكن بين ذلك ثبج اعوج 

ليسوا مني وال انا منهم(.
وهؤالء الس���تة هم من اعاظ���م محدثي اهل الس���نة، وقد ذكروا 

.Qالروايات المتعلقة باالمام المهدي
وق���د ذكر االس���تاذ محمد عل���ي دخيل ف���ي كتابه القي���م )اإلمام 
المه���ديQ( اس���م 205 كتاب لكب���ار علماء الس���نة، 30 نفراً منهم 
افردوا كتباً مستقلة حول اإلمام المهديQ و31 نفراً منهم وضعوا في 
كتبهم فصوالً  حول اإلمام المهديQ، و144 نفر الباقين واوردوا في 

كتبهم روايات حول اإلمام المهديQ بنسب متفاوتة.
ال���ى هنا نكون نقلنا قلياًل من كثي���ر الروايات من كتب المحدثين 
المعروفة والمعتبرة الهل السنة، وهذا ردٌ على االشخاص المتعصبين 
الذين لهثوا وراء اهوائهم ونهضوا لمواجهة الشيعة واعتبروا المهدوية 
خرافة تختص بهم. ونحن نأمل ان ينتبهوا يوماً كي ال يسرفوا في ظلم 

ميراث نبيهمN وعترته الطاهرة اكثر من هذا . 
عل���ى كل حال : يفه���م من خالل المص���ادر التاريخي���ة واحاديث 
العامة، ان مس���ألة ظهور االمام المهديK متفق عليها، وان اجماع 

المسلمين قائم عليها.
ومن جانب آخر تصدر في كل عصر كتب مختلفة حول المهدوية، 
وح���ول اإلم���ام المهديQ، وه���ذا دليل عل���ى اهمي���ة المهدوية عند 

المسلمين.

ان تاري����خ بني امية وبني العباس،والس����يما 
من����ذ عص����ر االم����ام الص����ادقQ وم����ا بع����ده، 
ش����اهد ص����دق عل����ى حساس����ية اولئ����ك الخلف����اء 

الن  وذل����ك   ،Kالمعصومي����ن االئم����ة  اتج����اه 
هذه الش����خصيات الكريم����ة كانت م����ورد اهتمام 
المجتم����ع واحترامه،فكلم����ا م����ر الزم����ن ازداد 
نفوذه����م وتعاظم ح����ب الناس له����م، وبلغ االمر 
بالخلفاء العباسيين لما رأوا سلطتهم في معرض 
الخطر، وبالخصوص عندما س����معوا ما اش����تهر 
بي����ن الن����اس م����ن ان المه����دي الموع����ودQ من 
نس����ل النبيN وم����ن احفاد االئم����ة المعصومين
K وهو ابن االمام العس����كريQ وس����وف يمأ 
االرض قس����طا وعدال بعد ما ملئت ظلما وجورا، 
 Qلذا وم����ن هنا فق����د اخضع االمام العس����كري
لمراقبة ش����ديدة، وجعل تح����ت النظر في مركز 
الحكم العباس����ي )سامراء( كأبيه وجده، وحاول 
العباس����يون بكل ما أوت����وا من ق����وة الحيلولة دون 
والدة هذا الطفل وتربيته، اال ان المشيئة االلهية 
تعلق����ت بحتمية ه����ذه الوالدة، ول����ذا بائت جميع 
محاوالته����م بالفش����ل الذري����ع وذهب����ت جهودهم 
ادراج الرياح، وقد جعل اهلل تعالى والدته _مثل 
موسىQ_ امراً مخفيًا، ومع ذلك فان الصفوة 
المختارة م����ن اصحاب االمام العس����كريQ قد 
ش����اهدوا االمام الموع����ودQ م����رات عديدة في 
زم����ان حياة وال����ده الكري����م، وعندما استش����هد 
االمام العسكريQ فقد ظهر ايضا امام العصر

Q وصلى على جثمان وال����دهQ ورآه الناس في 
هذه ثم غاب عنهم.

ومن����ذ والدة االمام القائمQ وحتى ش����هادة 

وال����ده االم����ام العس����كريQ فقد وف����ق كثير من 
االصحاب المقربين لالمام الحادي عش����ر لرؤية 
االمام المهديQ او للعلم بوجوده في دار االمام
Q،واساسا فان طريقة االمام العسكريQ قد 
جرت على االحتفاظ بولده الكريم طي الكتمان، 
ولكن����ه ف����ي نف����س الوق����ت كان يس����تغل الف����رص 
المناس����بة ليطلع اصحابه المؤتمنين على وجوده 
الشريف حتى ينقلوا ذلك للشيعة، لئال يبقوا في 
حيرة من بعده، ونش����ير هنا ال����ى بعض النماذج 

في هذا الشأن.
يقول احمد بن اسحاق القمي _وهو من كبار 
ش����خصيات الشيعة واالصحاب الخاصين لالمام 
العسكريQ_ : )دخلت على ابي محمد الحسن 
بن عل����يL وانا اريد ان أس����أله عن الخلف من 
بع����ده، فقال لي مبتدءاً: يا احمد بن اس����حاق ان 
اهلل تب����ارك وتعالى لم يخل االرض منذ خلق آدم
Q واليخليها الى ان تقوم الس����اعة من حجة اهلل 
على خلقه، به يدفع البالء عن اهل االرض، وبه 

ينزل الغيث، وبه يخرج بركات االرض.
ق����ال : فقل����ت ل����ه : يا اب����ن رس����ول اهلل فمن 
االم����ام والخليف����ة بع����دك؟ فنه����ضQ مس����رعاً 
فدخ����ل البيت، ثم خرج وعل����ى عاتقه غالم كأن 
وجهه القمر ليلة البدر من ابناء الثالث س����نين، 

فقال يا احمد بن اس����حاق لوال كرامتك على اهلل 
عزوج����ل وعل����ى حججه م����ا عرضت علي����ك ابني 
هذا، انه س����مي رس����ول اهللN وكنيت����ه، الذي 

يمأ االرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً.
يا احمد بن اس����حاق مثله في هذه االمة مثل 
الخضرQ ومثله مثل ذي القرنين، واهلل ليغيبن 
غيب����ة ال ينج����و فيها م����ن الهلكة اال م����ن ثبّته اهلل 
عزوجل عل����ى القول بامامته ووفق����ه فيها للدعاء 

بتعجيل فرجه.
فقال احمد بن اس����حاق : فقلت له : ياموالي 
فهل من عالمة يطمئن اليها قلبي؟ فنطق الغالم
Q بلس����ان عرب����ي فصي����ح : )ان����ا بقي����ة اهلل في 
ارض����ه، والمنتقم من اعدائه، ف����ال تطلب اثراً 

بعد عين يا احمد بن اسحاق(.
ومن جملة االش����خاص الذين علم����وا بوالدة 
االمام الموعودQ واطلعوا عليها: السيدة حكيمة 
عمة االمامQ، ونس����يم خادم االمام العسكري
Q، وابو جعفر محمد بن عثمان العمري النائب 
الثاني من ن����واب االمام المهديQ وغيرهم من 
العلم����اء والمحدثين ف����ي زمن االمام العس����كري
Q، والعجب ان االمام العس����كريQ في الوقت 
ال����ذي كان يخبر الخ����واص من اصحاب����ه بوالدة 
المهديQ، لم يخبر اخ����اه جعفراً بذلك، ولم 
يعرف جعفر ان الخيه ولدًا، ولعله كان يعلم ذلك 

ولكنه كان يتجاهله السباب واهداف. 

ال زال المخالفون يبثون الش����به الواهية ض����د القضية المهدوية من 
أج����ل زرع بذرة البغض في صدور الناس، لتنبت كراهية خروج المهدي
Q ! وم����ن ذل����ك ما روّج له البعض من أن مهدي الش����يعة رجل صهيوني 
إسرائيلي ! مستدلين على ذلك بروايات ورد فيها أن المهديQ عندما 

يخرج سيضع السيف في العرب وقريش خاصة !
ونحن بغض النظر عن النقاش الس����نَدي ال����ذي ربما يهوي بالعديد 

م����ن تلك الروايات إلى وادي الهجران،نقول : مع التس����ليم بصدور تلك 
الروايات ، يمكن توضيح الحال في قتله لهم بما يلي :

أ - إن الحج����ة على العرب وقريش آكد ، فيكون حس����ابهم أش����د ، 
تماماً كما كان ثواب وعقاب نساء النبي N مضاعفاً بنص اآلية الكريمة 
)يا ِنس����اَء النَِّبيِّ مَ����نْ يَْأتِ مِنُْك����نَّ ِبفاحِشَ����ةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ َلهَ����ا اْلعَذابُ 
ِ وَ رَسُولِهِ وَ  ِ يَس����يراً * وَ مَنْ يَْقنُتْ مِنُْكنَّ هلِلهَّ ضِعَْفيِْن وَ كاَن ذلِكَ عََلى اهللهَّ
تَعْمَ����ْل صالِحاً نُؤْتِها َأجْرَها مَرَّتَيِْن وَ َأعْتَدْنا َلها ِرزْقاً َكريمًا(. فإن العرب 
وقريش يفهمون لغة القرآن والروايات ، وال يحتاجون إلى تكلف التعليم.
وفي وضع السيف عليهم قبل غيرهم إشارة إلى عدم إيمان المهدي 

Q بالقومية والعنصرية.
عل����ى أن فيه تهديداً لغيرهم ، فم����ن كانت عالقته عقائدية صارمة 

حتى مع أبناء جلدته، فكيف بمن هم غير ذلك.
ب- إن أكثر طائفة تحق����د على أهل البيت K وتبغضهم هي فرقة 
الوهابية ، والكل يعلم أنها نش����أت وال زالت في بالد الحجاز، واتباعها 

عرب، أليس كذلك - إن غضضنا الطرف عن أصولها الحقيقية -
والخ����وارج أيضًا، من الفرق التي تبغض أهل البيت K، وأين هم 

الخوارج ؟ أنهم في الحجاز وبالد عربية أخرى.
وعواص����م المخالفين لمذه����ب أهل البيتK والذي����ن يعملون ضد 
مذهبه����م ليل نهار هي ف����ي العرب، وأظن ان الكل س����مع بفالن العربي 
الذي قال أنه س����يبيع مجوهرات زوجته وال يس����مح لدولة شيعية تقوم في 

بالد كذا !
وبالتالي يكون وضع السيف في العرب كناية عن قتله لأعداء منهم 

وليس كل العرب كما هو واضح.
ج - عل����ى أن أكث����ر أع����داء أه����ل البيتK ف����ي زمنهم ه����م العرب 
وقري����ش، ف��معاوي����ة ويزي����د وبنو أمي����ة وبنو العب����اس، أو ليس����وا كلهم 
م����ن قريش ! أو ليس الذي قتل الحس����ينQ هو من قريش ابن س����ادس 

المسلمين العرب !
د - ويمك����ن أن يك����ون الم����راد من ذلك هو المظ����روف ال الظرف ، 
بمعنى أن المراد من العرب وقريش هو مكان تواجدهم ال هم أنفسهم، 
وربما يؤيد هذا االحتم����ال حصر روايات القتال في بالد العرب )العراق 
والس����عودية وس����وريا واألردن وفلسطين وقس����م من االهواز أو عبادان(. 
وكذا الروايات التي تقول أن الروم وبني األصفر يبعثون بجيوشهم لقتال 

المهديQ في بالد العرب.
ه����� - وربم����ا يق����ال إن من الصفات الت����ي غلبت على الع����رب ولو في 

الجملة - هي صفة اللجاجة، وعدم االقتناع بالحق مباشرة، فهم أكثر 
 Qشيء جداًل، وبالتالي ستنقلب هذه الصفات على عالقتهم بالمهدي

سلباً.
 Qوعل����ى اية ح����ال، ال يحتمل عاق����ل أن تلك الرواي����ات تقصد أنه
س����يبيد العرب وقريش أجمع، كيف والقرآن الكري����م يصرح بأن الذين 
يكرهون خروجه وبالتالي يقعون في الدائرة التي يمكن ان يقاتلها اإلمام

Q هم المش����ركون والكاف����رون خاصة ! وبالتالي يكون قتله للمش����ركين 
والكافرين موافقاً للقواعد اإلس����المية، سواء أكانوا من العرب وقريش 

أو من غيرهم...

من اليوؤمن باملهديQ كافر

والدة االإمام املهدي بني االإعالن والكتمان

ملاذا يقتل املهديQ العرب وقري�س ؟

السيد اسد اهلل الهاشمي

ايوب الحائري

حسين الماجدي

فقــال احمــد بن ا�سحــاق : فقلت له : ياموالي فهــل من عالمة يطمئــن اليها قلبي؟ 
فنطق الغالمQ بل�سان عربي ف�سيح : )انا بقية اهلل في ار�سه، والمنتقم من اعدائه، 

فال تطلب اثراً بعد عين يا احمد بن ا�سحاق(.

 اإن اأكثــر طائفة تحقد على اأهل البيــتK وتبغ�سهم هي 
فرقــة الوهابيــة ، والكل يعلم اأنها ن�ســاأت وال زالت في بالد 

الحجاز، واتباعها عرب



هذه السلسلة رؤية شخصية للمؤلف والصحيفة تقف موقفا واضحا من التطبيق والتوقيت المرفوض
أن هن���اك ثقاف���ة عام���ة مرتك���زة بأذهان 
فئة واس���عة من المجتمع الموال���ي الهل البيت
K ب���أن االم���ام المهديQ س���يظهر لغرض 
محاس���بة المقصرين، وس���يتولى االقتصاص 
ي���وم  أن���ه  اوض���ح  وبعب���ارة  المذنبي���ن،  م���ن 
الحس���اب على االرض, باإلضافة الى انقطاع 
فرص���ة التوبة ع���ن الذنوب المقترف���ة وترتبها 
عل���ى صاحبه���ا مهم���ا كان���ت درج���ة توبت���ه, 
االم���ر ال���ذي ادى الى خ���وف وهلع غي���ر معلن 
من ش���خصية االم���امQ، وبالتالي من حركة 
ظهوره المبارك, وه���ذه نتيجة ظالمة لمقدمة 

باطلة ....!
وهناك بعض االخبار تنص على ان االمام
Q ال يقب���ل توب���ة اح���د عند ظه���وره، واخرى 
يفه���م منه���ا ذل���ك, وس���نحاول ان نتع���رض 
لالجاب���ة على قس���م منها بع���ون اهلل عز وجل 

وكما يلي :

)يق���وم   Qالباق���ر االم���ام  - ج���اء ع���ن 
القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد 
على العرب ش���ديد ليس ش���أنه اال السيف, ال 
يستتيب احدًا, وال يأخذه في اهلل لومة الئم(.

فه���ذه الرواية المبارك���ة تنص بأنهQ )ال 
يستتيب احدًا(, وهذا ال يستقيم وما قلناه في 

اعاله ...؟
والج���واب : ان العبارة اعاله تتضمن عدة 
معان محتملة وانها ليست صريحة بمعنى واحد 
وان تبادر الى الذهن فهم معين . وسأطرح هنا 

:Qاربعة معان محتملة، فنقول بان االمام
االول : ال يقبل توبة التائب بعد ظهوره .
الثاني : ال يطلب لنفسه توبة من احد .

الثالث : ال يدعو المذنب للتوبة .
الراب���ع : س���يطبق االحكام بح���ق المذنب 

بالذنب المقترف بعد الظهور .
اما المعنى االول ف�سعيف بما يلي:
1. وجود معان محتملة اخرى, واالحتمال 

يسقط االستدالل.
2. االخب���ار الت���ي ذكرناه���ا والمتضمن���ة 
دعوته للناس والتحاق بعضهم والذين تصفهم 
بع���ض الرواي���ات بانهم اش���به بعبدة الش���مس 

..الخ.

3. حت���ى ل���و ص���ح ه���ذا المعن���ى فه���و قد 
يك���ون للمبالغة في اقتصاص���ه من الفئات التي 

سينالها سيفه.
اما المعنى الثاني :

فهو محتمل , وكذلك يس���تقيم مع الرواية 
الت���ي تتضمن بأنهQ س���يظهر وليس في عنقه 
بيع���ة ألح���د, أي ان ظه���وره ال يك���ون معصية 
ألح���د قد اب���رم معه عه���داً او ميثاق���اً وبالتالي 
يحتاج عندها الى االعتذار او ما ش���ابه ذلك, 
او يكون بمعنى ان���ه ال يقوم بعمل خاطىء بحق 
احد في اثناء قيامه )وحاشاه( وبالتالي يحتاج 
ال���ى طلب المغفرة منه, فق���د جاء عن االمام 
الصادقQ )يقوم القائم وليس ألحد في عنقه 

عهد وال عقد وال بيعة(.
اما المعنى الثالث:

فيقب���ل اذا كان ه���ذا م���ع كب���ار الظلم���ة 
والواقفين بوجه االمامQ, اما س���ائر الناس 

فسيقومQ بهدايتهم الى الطريق الصحيح.
واما المعنى االخير:

فهو وارد جدًا، واحتمال معتبر ومنس���جم 
م���ع قوانين الدول���ة التي سيس���عى اليها االمام
Q وم���ع بعض الروايات والتي منها قتله لمانع 
الزكاة او الناصبي الذي ال يدفع الجزية ...الخ.
- االي���ة القراني���ة )هَ���ْل يَنُْظ���رُوَن ِإالهَّ َأْن 
تَْأتِيَهُ���مُ اْلمَالئَِك���ُة أَوْ يَْأتِيَ رَبُّ���كَ أَوْ يَْأتِيَ بَعْضُ 
آي���اتِ رَبِّكَ يَ���وْمَ يَْأتي  بَعْضُ آياتِ رَبِّ���كَ ال يَنَْفعُ 
نَْفس���اً إيمانُها َلمْ تَُكنْ آمَنَتْ مِنْ َقبُْل أَوْ َكسَ���بَتْ 

في  إيماِنها خَيْراً ُقِل انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُوَن(.
فم���ن إح���دى تأويالت هذه اآلي���ة هو قيام 
القائ���مQ, وه���ي تن���ص ايض���اً عل���ى ع���دم 
الفائ���دة من إيم���ان المؤمن إن ل���م يكن مؤمناً 

أثناء الغيبة. 
وهذه اآلية قابلة للمناقشة باكثر من وجه:
االأول:ه���و حصر تفس���ير )آي���ات ربك( 
بالظهور الميمون, ومن ضمن تعليقات السيد 
الطباطبائ���يH عليه���ا )ويكون الم���راد بإتيان 
بعض اي���ات الرب إتيان اية تالزم تبدل نش���أة 
الحي���اة عليهم بحيث ال س���بيل إل���ى العود الى 
فس���حة االختي���ار كاية الموت التي تبدل نش���أة 
الجزاء البرزخي او تالزم استقرار ملكة الكفر 

والجحود في نفوسهم استقراراً ال يمكنهم معه 
اإلذعان بالتوحي���د واإلقبال بقلوبهم الى الحق 
اال ما كان بلس���انهم خوفاً من ش���مول السخط 
والع���ذاب(, بل يصرحH بأكثر من هذا فيقول 
)وقد عدت في الروايات من تلك االيات خروج 
دابة االرض والدخان وخ���روج يأجوج ومأجوج 
وهذه ام���ور ينطق به���ا الق���ران الكريم, وعد 
منه���ا غير ذل���ك كخ���روج المه���ديQ ونزول 
عيس���ى بن مريمQ وخروج الدجال وغيرها, 
وه���ي وإن كانت من حوادث اخر الزمان، لكن 

كونها مما يغلق بها باب التوبة غير واضح(.
الثاني:

 Qق���د يك���ون المعن���ى ان نص���رة االمام 
وتأيي���ده وخاصة في بداية ظهوره س���يوفق اليه 
فق���ط المؤمن���ون المرابط���ون المنتظ���رون في 
عص���ر الغيبة الكب���رى . وهذا م���ا ألمحت اليه 

روايات عدة.

وهن���اك اراء اخ���رى ف���ي تفس���ير وتأوي���ل 
انقطاع التوبة عند الظهور.

فقد جاء في كتاب )اث���ار الذنوب وبركات 
التوبة( للسيد علي عاشور:

ما قاله الش���يخ االصفهان���ي: )ان المهدي
Q يقب���ل توب���ة من يعل���م ان ايمان���ه يكون عن 
حقيقة واخالص, وال يقبل ممن يؤمن بلسانه 
بالخالص. )والت حين مناص(, ويشهد لهذا 
الوجه ما سبق من انهQ يحكم بمقتضى علمه 

.Qالباطني المختص به
- ويمك���ن تأويل روايات ع���دم قبول التوبة 
بع���دم التوفي���ق له���ا, فقد يك���ون ب���اب التوبة 
مفتوح���اً ف���ي عصر الظه���ور ولكن االنس���ان ال 
يوف���ق ال���ى أن يت���وب ال���ى اهلل تعالى الس���باب 
مختلف���ة, اقلها النس���يان والتس���ويف, وعليه 
فيعاقب ويحاسب على افعاله ويقام عليه الحد 
عند االمامQ الن���ه لم يتب او لم يعلن توبته, 

وعدم التوفيق للتوبة امر مرتبط باهلل تعالى.
- ويحتم���ل تفس���ير ال توب���ة أي ال مب���رر 
لوجوده���ا من عدم وجود اس���بابها, بناء على 
عصم���ة المجتم���ع، فال يوجد م���ن يذنب حتى 
يتوب, فإن التوبة واالستغفار نتيجة المعصية, 

وهذا يكون في زمن قيام دولة العدل. 

س���وف  مغم���ور,  بغي���ض,  )ش���رير, 
يدخ���ل ويس���تبد طغيان���ا ف���ي الع���راق كلهم 
اصدقاء لجمهورية داعرة االرض سترتعب 

من مالمح وجهه الكريهة( الثامن _ 70
جاء اس���م الع���راق في الن���ص االصلي 
باس���مه اليونان���ي القدي���م )ب���الد م���ا بي���ن 
ان   ,)Mesopotsmia النهري���ن 
الش���خص ال���ذي يصف���ه نوس���تردامس هنا 
ويرس���م مالمحه هو صدام بال منازع وبال 
ريب, وواحد من ابغ���ض الطواغيت الذين 

عرفهم التاريخ.
نبذة من تاريخ حياة �سدام:

ول���د س���نة 1937 في قري���ة العوجة من 
اعم���ال مدينة تكريت الواقعة ش���مال بغداد 
م���ن عش���يرة البي���كات، ولم���ا بل���غ صدام 

الحادية عش���رة من عمره ق���ام االب بطرد 
امه من البيت فلجأت مع ابنها إلى دار احد 
اقاربهم, وش���هد صدام اباه وهو يحاول ان 
يقت���ل امه فيم���ا بعد في ذلك ال���دار بعد ان 

ش���اعت في خصوصها الته���م, ولم يتمكن 
االب من فعلته وتركها م���ع ابنها حتى وافاه 
االج���ل, وتزوج���ت االم م���ن ش���خص آخر 
كان ل���ه عدد من س���يارات االجرة تعمل بين 
تكريت وبغ���داد وصار صدام في رعاية زوج 
ام���ه وص���ار يعم���ل على خ���ط النق���ل هذا, 
وصار له اخ من امه اسمه برزان )وهو الذي 
ش���غل منص���ب ادارة جه���ازات المخابرات 
الرهيب فيما بعد( اضافة إلى اخوين اثنين 
آخرين من امه هذا هما وطبان وسبعاوي, 

وف���ي هذه الفترة, وصدام في العقد الثاني 
من عمره, قتل بي���ده ابن عم له ثأرا منه, 
وانتق���ل إلى بغ���داد ودخل هناك المدرس���ة 
الثانوي���ة )اعدادي���ة الكرخ للبني���ن(, وفي 
نهاية الخمسينات تشكلت في بغداد عصابة 
له���ا ارتباط ق���وي ج���دا بعصاب���ات المافيا 
العالمي���ة ويعتق���د بانه���ا ف���رع م���ن فروعها 
وكانت ه���ذه العصابة تعرف باس���م عصابة 
حنين وتعرف أيضاً باس���م آخر وهو عصابة 
قن���ي, فانضم صدام اليها ثم س���رعان ما 
صارت له الص���دارة فيها )وقد تطورت هذه 
العصابة بالتدريج فيما بعد عندما استحكم 
صدام في الس���لطة إلى جهاز حماية خاص 
ب���ه ومن ثم إلى جهاز مخابرات واس���ع جدا 
حكم الع���راق باالرهاب وال���دم(, وقد كان 
انضم���ام صدام إلى ح���زب البعث في فترة 

مقاربة وذلك حوالي سنة 1960.
وكان للس���فارة البريطاني���ة ف���ي بغداد 
عالق���ة مهمة به���ذه العصاب���ة وبالذات عن 
طري���ق النائ���ب االول في الس���فارة المدعو 
جورج رمنكتون, وقد اس���تخدموا افرادها 
في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم حاكم 
الع���راق آن���ذاك وال���ذي كان يتمتع بش���عبية 
واس���عة فيه, وفش���لت تلك المحاولة فهرب 
صدام الذي كان احد المش���اركين فيها إلى 
مصر وع���اش هناك تحت رعاي���ة خاصة, 
وقد التقى ب���ه بعضهم هناك ونقل بانه كان 
يثير القرف واالشمئزاز الستهتاره وافراطه 

في الرذيلة وصحبته الكثر الناس شرا.
وبع���د س���قوط قاس���م س���نة 1963 ف���ي 

انقالب شارك فيه البعثيون عاد صدام إلى 
الع���راق وال���ى عصابة حني���ن ليصير بعدها 
مسؤول الحرس القومي في قاطع الرصافة 
)قس���م بغداد الواقع على الضفة الش���رقية 
م���ن نهر دجلة( وقد مارس الحرس القومي 
وبص���ورة رس���مية م���ن عملي���ات االره���اب 
والتعذيب واالبادة واالعتداء على الحرمات 
مم���ا جعل كل ش���خص ف���ي العراق يش���مئز 
ويرتعب من اس���م حزب البع���ث )وهو الذي 
جعلهم يخفون هويتهم لفترة طويلة نس���بيا 
بع���د ان عادوا إل���ى الحكم ف���ي انقالب 17 
تموز )يوليو( 1968( واستمر على نشاطاته 
ف���ي نف���س الوق���ت م���ع عصابة حني���ن التي 
كان���ت تق���وم بعملي���ات س���طو مس���لح عل���ى 
بي���وت االثري���اء وكان ص���دام يش���ارك فيها 

بنفس���ه ويمزق ضحاياه بالس���كاكين, وفي 
تل���ك الفترة م���ن حياته عرف عن���ه بانه قد 
ذهب مع عش���رين من اف���راد عصابته هذه 
إل���ى الماني���ا الغربية لمدة عش���رة ايام من 

كل ش���هر ولفت���رة من الزم���ن للتدريب على 
حرب العصابات والش���وارع واساليب انتزاع 

االعترافات والتعذيب.
وكانت رئاس���ة الجمهورية العراقية في 
انق���الب 1963 قد صارت إلى احد الضباط 
العراقيين وهو عبد السالم عارف, فانقلب 
ه���ذا ب���دوره عل���ى البعثيي���ن وازاحه���م من 
السلطة في الس���نة التالية وسجن الكثيرين 
منه���م وبضمنه���م كان ص���دام التكريتي, 
وقد جمعه السجن بعدد من االشخاص من 

مختلف االتجاهات السياسية والعقائدية, 
فعاشروه وعرفوه عن كثب نظرا لما تمتاز به 
بيئة الس���جون وما تفرضه على نزالئها من 
احتكاك مباش���ر وقريب, ونقل هؤالء فيما 
بعد ش���يئا من انطباعاتهم عنه, فكان مما 
قال���وه عنه ان���ه كان قذر اللس���ان إلى درجة 
غير معهودة وال يعرف في مناقش���اته معهم 
غي���ر لغة التهديد والوعي���د فهذا يدفنه حيا 
وذاك يقط���ع يدي���ه ورجليه وغي���ر ذلك مما 
جعله مثار السخرية فانما هو يومذاك عضو 
عصابة تافه مغمور, وكان يدخن الحشيشة 
في السجن, منظره كئيب مقرف, عاداته 
قبيحة تثير االش���مئزاز, وصدام هذا الذي 
يمزق فرائس���ه تمزيقا عندما ص���ارت اليه 
الس���لطة ل���م يتحم���ل نفس���ه ضرب���ة واحدة 
اثناء التحقيق عندما س���ألوه عن رفاقه في 
التنظيم الحزبي فأعطى اس���ماء كل بعثيي 
الع���راق م���ن الذي���ن كان يعرفهم م���ن اول 
صفعة تلقاها اثناء التحقيق معه, وخالصة 
كالمه���م انه لم يكن فيه ما يجعلك تحترمه 
حتى ش���اع عنه ان���ه حيوان غب���ي بين رفاق 

سجنه.
وبعد انق���الب 1968/7/17 الذي جاء 
بالبعثيين مرة ثانية إلى الحكم وصل صدام 
إل���ى منصب نائب رئي���س الجمهورية, وفي 
س���نة 1979 وبعد سلس���لة لق���اءات تمت في 
بي���ن ص���دام  وغيره���ا  والس���عودية  االردن 
و)فانس( وزير خارجية كارتر و)برجنسكي( 
س���كرتير ش���ؤون الدول���ة ومستش���ار كارتر 
اضاف���ة إلى مباحثات اخرى في نطاق حلف 

شمال االطلس���ي تم المجيء بصدام رئيسا 
على العراق خلفا الحمد حس���ن البكر الذي 
تم���ت تصفيته بعد ذل���ك, وقد حكم صدام 
اهل العراق كرئي���س عصابة لصوص وقتلة 
بالفعل وليس كرئيس دولة أو حكومة مما هو 

معهود في باقي دول العالم.
تاريخ اس���ود ملطخ بالدم���اء واالرهاب 
قبل وبعد تس���لمه لس���لطة الرعب والدم في 
بغداد, كتبوا عنه ما ال يقل عن عشرة كتب 
وس���يظهر منها المزيد في االي���ام التالية, 
اقرأ عنه واس���مع العجب فانه من الظواهر 
البشرية البشعة جدا وسترى إلى اي منحدر 
قد يصل االنس���ان وس���ترى أيض���اً اي كائن 
صبور هو ابن آدم واي قدرة له على التكيف 
عندما ترى الش���عب العراقي وقد عاش كل 

هذه الس���نوات في مثل تلك االجواء القاتمة 
االرهابية.

جمهورية ص���دام جمهورية داعرة حقا 
تبيع نفس���ها لمن يدفع الثمن, هكذا فعلت 
في حربها مع ايران نيابة عن الغرب وهكذا 
فعلت عندما حاربت الش���عب العراقي نفسه 
الذي صار اس���يرا لديها وعندما جعلت من 
اف���راده عبيدا وخ���وال لها نياب���ة عن الغرب 
أيضاً كما ان المعسكر الغربي هو الذي جاء 
بصدام إلى س���دة الحك���م لحماية مصالحه 
ف���ي هذا البلد البائس الش���قي, وجمهورية 
صدام أيضاً شجعت على الدعارة )بمعناها 
االخالقي الشائع( وغذتها وتبنتها كسياسة 
داخلي���ة م���ن اج���ل تهدي���م االخ���الق الت���ي 
بتهديمها س���يكون باالمكان الس���يطرة على 
االنس���ان بافراغ ذاته وفكره ومن ثم تحوير 

ذلك كله بما يحلو لهم.
وتبنت جمهورية صدام الدعارة االدبية 
واالعالمي���ة والصحفي���ة حيث تنف���خ ابواق 
الباط���ل والدج���ل بم���ا يحل���و له���ا ولكن كل 
شيء بثمن, دوالرات نجسات تدخل جيوب 
الش���عراء والصحفيي���ن واالدب���اء, دع���ارة 

وعهر من الطرز االول.
ولقد ارتعب���ت االرض من مالمح وجهه 
الكريه���ة وحل الدمار ف���ي كل موضع وطئته 
اقدام���ه أو اق���دام انص���اره وه���ذه الكوي���ت 
شاهد حي يراه كل انسان في اقطار االرض.

الكت����اب م����ن سلس����لة )اع����رف امامك( الت����ي يصدرها 
مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ، ويقع 
ف����ي 70 صفحة من القطع الرقعي، وقد جاءت موضوعاته 

كالتالي:
الض����رورة التكوينية لحكم الصالحي����ن، مكان الوالدة 
 ،Qم����ع الغيب����ة، مقام����ه Qوالحي����اة، فائ����دة االم����ام
االمامة في الس����ن المبكر، الغيبتان وخصائصهما، الغيبة 
م����ن اس����رار اهلل جل وع����ال، خصائص الغيب����ة الصغرى، 
خصائص الغيبة الكبرى، حقيقة الغيبة، عالمات الظهور 
م����ا بع����د الظه����ور، المناهج المعرفي����ة في دائ����رة القضية 
المهدوي����ة: 1. المنه����ج الروائي, 2. المنه����ج العقلي, اهم 
 ,Qش����بهات المنكري����ن, خصوصي����ات اإلم����ام المه����دي
االس����اءة ال����ى فك����رة المه����ديQ, مناش����ىء االدع����اءات 

الباطلة, ثم نتائج البحث.
في موض����وع )الض����رورة التكوينية لحك����م الصالحين( 

يقول السيد المؤلف: 
ان حكم ال�سالحين قانون تكويني، الأن 
حكوم��ات الظالمين على خ��الف نوامي�س 
الخلق��ة والمجتم��ع البدائ��ي _وان كان 
متقدم��ًا تكنولوجي��ًا_ وفي )حقيق����ة الغيبة( يقول 

السيد مؤلف الكتاب:
)المس����تفاد من االدلة ان اإلم����امQ ليس له غيبة بنحو 
غي����اب الش����خص اي: لي����س البد ل����ه ان يعي����ش بمعزل عن 

البشر, وانه ممنوع الرؤيا.
وان نمط حياته يختلف عن س����ائر البش����ر, بل الظاهر 

ان اإلمامQ بشخصه موجود في المجتمع, ويحضر المجالس.
فالم����راد م����ن الغيبة هو غي����اب الهوي����ة, اي _ان الناس_ ال 

يعلمون انه هو المهديQ مع انه موجود بينهم(.
وفي موضوع )االس����اءة ال����ى فكرة المهديQ( يقول الس����يد 

المؤلف:
)ق����د اس����يء للفكرة المهدوي����ة على مر التاري����خ من اصحاب 
اله����وى وعباد النفس, بين م����دّع انه المه����ديQ, وبين مدعي 

النياب����ة والبابي����ة, وبي����ن االرتب����اط النفس����ي, وبي����ن اللقاءات 
الخاصة(.

ثم يضيف في موضوع )مناشيء االدعاءات الباطلة( فيقول:
)تنش����أ ه����ذه الظواه����ر المغرض����ة ف����ي المجتم����ع المفل����س 
والمضطه����د، هذا من جهة، وم����ن جهة اخرى فإن )هناك من( 
يريد لنفس����ه المش����روعية وكثرة النص����رة... فيتوس����ل بمثل هذه 

الدعاوى...(.

قراءة يف كتاب 
اال�ساءة اىل القائم لي�ست اول قارورة ك�سرت يف اال�سالم

ملوؤلفه ال�سيد احمد اال�سكوري

3 بحوث ومقاالت

اعداد: محمد الخاقانييف أروقة املكتبة املهدوية

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته 
هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، من اجل التعريف بها، خدمة للقارين وتذلياًل لسبل البحث امامه

التوبة يف ع�سر الظهور
درا�سة يف تنبوؤات نو�سرتادامو�سيحيى غالي ياسين

نبوءات يف �سوؤون عراقية
طاغية داعر

الدكتور شرف الدين االعرجي

)الحلقة الثانية(سلسلة في حلقات

ان ن�سرة االمامQ وتاأييده وخا�سة في بداية ظهوره �سيوفق 
اليــه فقــط الموؤمنون المرابطــون المنتظــرون في ع�سر 

الغيبة الكبرى. وهذا ما األمحت اليه روايات عدة.

وفي نهاية الخم�سينات ت�سكلت في بغداد ع�سابة لها ارتباط قوي جدا بع�سابات المافيا العالمية 
ويعتقــد بانها فرع مــن فروعها وكانت هذه الع�سابة تعرف با�ســم ع�سابة حنين وتعرف اأي�ساً 

با�سم اآخر وهو ع�سابة قني، فان�سم �سدام اليها ثم �سرعان ما �سارت له ال�سدارة فيها

عــاد �سدام اإلى العراق والى ع�سابة حنين لي�سير بعدهــا م�سوؤول الحر�س القومي في قاطع 
الر�سافة )ق�سم بغداد الواقع على ال�سفة ال�سرقية من نهر دجلة( وقد مار�س الحر�س القومي 
وب�سورة ر�سمية من عمليــات االرهاب والتعذيب واالبادة واالعتداء على الحرمات مما جعل كل 
�سخ�س في العراق ي�سمئز ويرتعب من ا�سم حزب البعث )وهو الذي جعلهم يخفون هويتهم 

لفترة طويلة ن�سبيا بعد ان عادوا اإلى الحكم في انقالب 17 تموز )يوليو( 1968( 

وفــي �سنــة 1979 وبعد �سل�سلة لقاءات تمــت في االردن وال�سعوديــة وغيرها بين 
�ســدام و)فان�س( وزير خارجية كارتر و)برجن�سكــي( �سكرتير �سوؤون الدولة وم�ست�سار 
كارتــر ا�سافــة اإلى مباحثــات اخرى في نطــاق حلف �سمال االطل�ســي تم المجيء 

ب�سدام رئي�سا على العراق



بي���ن حي���ن وآخ���ر تظه���ر علين���ا صورة 
جديدة من صور تشويه العقيدة المهدوية، 
خراف���ة  واخ���رى  يوتوبي���ا،  ه���ي  فت���ارة 
واس���اطير، وم���رة ه���ي ثم���رة قه���ر ويأس 
الش���عوب واضطهاده���ا، وآخر ص���ورة يتم 
عرضها ه���ي تلك التي تجعل م���ن المهدوية 

فوبيا لتبعد االخرين عنها.
ورصدنا لهذا العدد هو تس���ليط الضوء 
على تلك الفوبيا، ومعرفة اسبابها، ومدى 

صحتها، وما عالقة المهدوية بها.
ما هي الفوبيا؟

ه���ي نوع خاص من أمراض نوبات الهلع 
والذع���ر الش���ديد، ويعرف م���رض الخوف 
غير الطبيع���ي على أنه خ���وف كامن مزمن 
وغي���ر مبرر من ش���يء أو مكان أو س���لوك او 
موقف او موضوع معين يؤدي لقيام المريض 
ذل���ك  م���ن  لله���روب  واضح���ة  بمح���اوالت 
الموقف، لمواجهة الش���يء أو الظرف الذي 

يعتبره المريض خطرا على حياته.
يتض���ح مما تق���دم ان المراد م���ن فوبيا 
المهدوي���ة هو الخ���وف من المهدوي���ة. فهل 

المهدوية مخيفة؟!
في هذا المضمار ومما رصدت رصدنا:

الي���ن(  اون  )الوط���ن  جري���دة  نش���رت 
الس���عودية بتاريخ 2011/10/11 مقاالً تحت 

عن���وان )فوبيا الفتن والمالح���م( جاء فيه: 
ان لدى البعض تصورات وتفس���يرات عجيبة 
لأح���داث الت���ي تجري هنا وهن���اك، وهي 
تنطلق عادة م���ن حتمية نهاي���ة الحياة التي 
يؤم���ن به���ا كل س���كان الكوك���ب ول���و بطرق 
مختلفة،وم���ن حقك أن تحل���م برؤية األمة 
في أحس���ن ح���ال وأن ترجو له���ا تغييراً نحو 
األفض���ل؛ على أال يعني ذلك نس���يان الفرق 
الكبي���ر بين األحالم والتوقع���ات من جهة، 
وبي���ن المعلوم���ات المؤك���دة الت���ي ال تقب���ل 
الش���ك والتدليس من جهة ثاني���ة.. الخوض 

في الفت���ن والمالحم والنهاي���ات، ومعركة 
هرمجدون والمهدي المنتظر، والس���فياني 
األول والثان���ي؛ أحاديث ت���كاد تتكرر مع كل 
حدث مفصلي يجري في العالم العربي، أو 
مع كل هبوب لرياح التغيير في نظام سياسي 
م���ا؛ فعند وقوع أي حدث تتفاجأ بمن يحاول 
إقناعك أن���ه مرتب���ط بنهاية العال���م وقيام 
الس���اعة، أو يق���ول ل���ك إن حدثاً هامش���ياً 
آخر وقع ولم يلتفت إليه أحد س���يعني خروج 
الس���فياني أو المهدي المنتظر، وما يدهش 
حقاً أن هناك أشباه دعاة كثر يتحدثون اليوم 
باس���تفاضة مذهلة عن أش���راط الس���اعة، 
والفت���ن والمالح���م، والمه���دي المنتظ���ر؛ 
وكل ذلك خارج الس���ياق الوعظي المعتاد، 

وكأنهم يقومون باس���تجابات غير مباش���رة 
لما ي���ردده العامة م���ن تص���ورات متواضعة 
للحي���اة والنهاي���ة واألح���داث، مم���ا يخل���ق 
فوبي���ا ال ل���زوم لها، وخصوص���اً لدى صغار 
الشباب الذين يعشقون الغرائب واألسرار، 
وكل م���ا يتعلق بالميتافيزيقي���ا والماورائيات 
بش���كل عام، وبالتأكيد فإن شحن المجتمع 
بمث���ل ه���ذه المعلومات المغلوط���ة يؤدي إلى 
خلل كبير ف���ي طريقة البحث عن المعرفة، 
واس���تنفاد القدرات الفكرية فيم���ا ال فائدة 
منه، والحديث عن نهاية العالم مغٍر جدًا، 
لك���ن الخ���وض في���ه بط���رق مبالغ فيه���ا له 

عواقب وخيمة. )انتهى(
وهن���ا تق���ف رصدنا ع���دة وقف���ات امام 
ه���ذا الخلط العجيب بين الغث والس���مين، 
فصاح���ب المق���ال يش���كل على من يس���قط 
تلك االح���داث على أي واق���ع تغييري، وهو 

ف���ي ذات الوق���ت يس���قط اف���كاره وقراءت���ه 
الش���خصية على عقائد اليفقه منها ش���يئًا، 
ولو كان مطلع���ا على العقيدة المهدوية لنأى 

بإتهاماته بعيدا عنها. 
صحيح، ان اسقاط ماذكر في المالحم 
والفتن على الواقع امر غير صحيح، كذلك 
اليعني هذا ان ينسحب االمر على ثوابت في 
عقائد المس���لمين كعقيدة المهدي المنتظر 
التي عليها اجماع المس���لمين، وان اختلفوا  
ف���ي بعضها، هذا من جهة ومن جهة اخرى 
فان اتهام م���ن يؤمن بالغي���ب )الماورائيات 
والميتافيزيقيا( ي���ؤدي الى خلل كبير، فهو 
ام���ر فيه انحراف كبي���ر، النه يعارض نص 
الق���رآن الكريم ال���ذي اثنى كثي���راً على من 

يؤمن���ون بالغي���ب ووصفه���م بالمتقين، 
اضف الى هذا كل���ه ان االيمان باحداث 
تس���ليط  او  المس���تقبل،  ف���ي  س���تكون 
الضوء عليها اليعني انها تس���بب فوبيا او 
خوفاً لدى االخري���ن، اال اذا تم تزييف 
تل���ك الحقائ���ق وتلك االحداث، بش���كل 
مقص���ود، وعنده���ا لن يك���ون الخلل في 
تلك االح���داث وانما في اس���لوب الطرح 

والبيان.
و نشرت صحيفة )الوطن( السعودية 
ف���ي عدده���ا 3387 ف���ي 7 يناي���ر 2010 
مق���االً بعن���وان )فوبيا الرعب م���ن نهاية 
العال���م( وقد رب���ط المق���ال بين عرض 
الفيل���م الس���ينمائي )2012( ال���ذي زاد 
من فوبيا الرعب ونش���ر الذعر في قلوب 
بعض م���ن يعتق���د ان نهاية العال���م آتية 
قريب���ا، وبالتحديد في 21 ديس���مبر من 
ع���ام 2012، وبين من يج���د في تجربة 
االنفج���ار الكبير، س���بباً أو إش���ارة إلى 
قرب نهاي���ة التاريخ على ك���رة األرض، 
بل ونهاية الوجود بكامله. بحجة تصادم 
بروتون���ات بكام���ل قوة التصادم س���تنتج 
كمي���ة مهول���ة م���ن الطاقة تكف���ي لدمار 

كوكب االرض.

نشرت )مدونات مكتوب( على موقع 
مق���اال   2009/9/24 بتاري���خ  الياه���و 
بعنوان )هل���ع وخوف من نهاي���ة العالم( 
ي���وم 21 ديس���مبر 2012، مش���يرا ال���ى 
ان مانش���رته وكال���ة ناس���ا ح���ول كوكب 
)نيبي���رو( Nibiru ال���ذي س���يقترب 
من االرض مس���بباً سلس���لة من الكوارث 
والحوادث،مشيرا الى ان هناك فلكيين 
يتآم���رون عل���ى البش���رية بادعائه���م ان 
االرض س���تمر في منتصف درب التبانة 
لتعلن نهاية حياة الكائنات الحية،مؤكدا 
ان ه���ذا محض ادع���اء كاذب اليؤيده أي 
دلي���ل علمي اضافة الى ان بقية الوكاالت 
الفلكية لم تعلن ولم تش���ر الى وجود هذا 

الكوكب. )انتهى(
وه���ذا دليل آخ���ر على ان س���بب الفوبيا 
وحال���ة الهل���ع والذعر الت���ي يعانيه���ا بعض 

الناس ليس س���ببها المهدوية، وانما سببها 
ما اشار له المقال المنشور في موقع )مركز 
النور( بتاري���خ 2011/11/5 بعنوان )التاريخ 
يب���دأ غ���دا( ال���ى ان هناك ثقاف���ة عامة في 
الغرب وفي امريكا تحديدا تشير اليها حتى 
اغلب قصص الس���ينما االمريكية، وهي ان 
المس���تقبل يحمل كارثة مدمرة للبش���رية ، 
وه���ي اما غزو فضائي , او كارثة طبيعية , 

او زالزل او غير ذلك. )انتهى(
والقراءة الدقيقة السباب وجود وانتشار 
تلك الثقافة في االوس���اط الغربية وتسربها 
ال���ى المجتمع���ات االس���المية عب���ر الغ���زو 
الثقاف���ي والفك���ري يرجع لس���ببين، اولهما 
ديني كما اش���ارت الى ذلك مجلة )التسامح 

العمانية( ف���ي عددها 26 وفي مقال بعنوان 
)مسار حركة االديان في العالم( حيث يقول 
المقال: ان الدين يبدو حاضراً وبقوة في كل 
األحداث والقضايا الكبرى في عالم اليوم، 
وكان على العالم أن يتجه مرة أخرى للبحث 
والتنقي���ب ف���ي مس���ارات الصع���ود الجديد 
للظاهرة الدينية بعد أن أفلت مقولة المدنية 
العلماني���ة، الت���ي ظل���ت زمنا تحكم مس���ار 
دراس���ات االجتم���اع الدين���ي، وايض���ا الى 
ضرورة تغيي���ر التصور التقلي���دي لإلنترنت 
في عالقته مع الدين، من أنه وس���يلة لنقل 
المحتوى الديني،وال بد من معرفة  إلى أي 
مدى يمكن أن يؤث���ر اإلنترنت في المضمون 
الديني نفسه من عقائد أو طقوس، مشيرا 
الى ان هناك تخوفا واس���عا من اإلس���الم، 
حت���ى ان���ه ب���ات مص���دراً للخ���وف الدين���ي 
الجدي���د ال���ذي يخل���ف الخ���وف القديم من 
الطوائف الدينية في الغرب، ولتالفي حالة 
التح���ول الدين���ي )اعتناق االس���الم( هناك 
الب���د من تش���ويه عقائ���د الدين االس���المي 
م���ن خ���الل توجيه النق���د لها. ه���ذا ما قاله 
)جان فرانسو ماير( الباحث السويسري في 
االديان الحاصل على ش���هادة الدكتوراه من 
جامع���ة ليون في فرنس���ا ضمن لق���اء اجراه 

مع���ه صاح���ب المقال المنش���ور ف���ي )مجلة 
التس���امح( واكد جان فرانسو: الى ان النقد 
الموجه لإلسالم في الغرب لن يمنع الناس 
م���ن االهتمام باإلس���الم وبالتح���ول الديني 

لإلسالم. )انتهى(
والس���بب الثان���ي لوجود وانتش���ار ثقافة 
الخ���وف م���ن نهاي���ة العال���م بش���كل ع���ام، 
الجان���ب  ه���و  خ���اص  بش���كل  والمهدوي���ة 
االعالمي الذي يسعى لتشويه صورة العقيدة 
المهدوي���ة، وهذا ما اش���ارت له تصريحات 

علماء الدين في اكثر من مناسبة. 
وهذا التشويه العالمي للمهدوية تسرب 
الى االعالم المحلي ايضاً مما دعا )الش���يخ 
مكارم الش���يرازي( وكما نشرت ذلك شبكة 
)الفج���ر الثقافية( نقال ع���ن )وكالة االنباء 
القرآني���ة العالمية( بتاري���خ 2010/9/25. 
الى بيان خط���ورة هذا االم���ر منتقدا بعض 
وس���ائل التبلي���غ واالع���الم الخاط���ئ ح���ول 
ظهور االمام المهديQ، وقال: ان البعض 
يطرح���ون موض���وع ظه���ور االم���ام المهدي
Q بش���كل يجعل���ه مخيفا للن���اس، وهؤالء 
يروجون للخوف من المهدوية وليس التمهيد 

للظهور. 
ولخطورة دور االعالم في هذا التش���ويه 
الحاص���ل للعقي���دة المهدوي���ة دع���ت )مجلة 
النب���أ( ف���ي عدده���ا 51 ف���ي بح���ث بعن���وان 
ال���ى  )حقيق���ة المهدوي���ة ودالئ���ل الغيب���ة( 
ضرورة بيان الص���ورة الناصعة والصحيحة 
لأمام المهديQ ورفع التش���ويه االعالمي 
المخادع بأنه سيقتل ويصلب ويسجن ويجلد 
وغي���ر ذلك، بل يعمل عمل األنبياء إلصالح 
النف���وس ورفع األم���راض وإرج���اع الصحة 
واألمان ونشر العدالة ورفع الظلم، فهو كما 
ق���ال امي���ر المؤمنينQ واصفا رس���ول اهلل
N: )كان طبيب���ا دوارا بطب���ه(، فاذا اراد 
قت���ل احد فانما يقطع الجراثيم المعدية من 
المجتمع لئال يسري الفس���اد، فلم الخوف 
منه بل البد من التباشر به وبهذا نعرف سر 

كون االنتظار من افضل االعمال.)انتهى(
وفي المضمون نفس���ه اشار مقال مجلة 
)الفرات االلكترونية( في عددها 81 بعنوان 
)االع���الم والعقيدة المهدوي���ة( الى ضرورة 
اعتم���اد النظري���ة الصحيح���ة واالبتعاد عن 
الخراف���ات وكل م���ا من ش���أنه تش���ويه هذه 
المهدوي���ة(  )العقي���دة  المبارك���ة  النظري���ة 
باالعتم���اد على األدل���ة الصحيح���ة، وهذا 
يحت���اج إل���ى جه���د علم���ي معم���ق، وبح���ث 
متواص���ل إلرس���اء أس���س عقي���دة صحيحة 
معتم���دة عل���ى األدل���ة الش���رعية الواضحة 
م���ن المناب���ع األصيل���ة لإلس���الم المتمثل���ة 
بالق���رآن والس���نة الش���ريفة المقدس���ة على 
ضوء منه���ج للبحث المهدوي توضح أسس���ه 
ومبادئه ليشكل منهجا أساسيا لبحث الفكر 
المهدوي. والس���عي الجدي لتنقي���ة العقيدة 
المهدوي���ة م���ن الخرافات الت���ي لحقتها من 
الدي���ن  الذي���ن يوظف���ون  الدجالي���ن  عم���ل 
لخدمتهم، فقد مرت هذه العقيدة بمراحل 
حاول فيها أتباع المصالح الخاصة وضعاف 

النف���وس الدس لحرفها ه���ذا من جهة ومن 
جهة أخرى هناك ضعاف العقول والبسطاء 
الذين حملوا ه���ذه العقيدة األثقال الخطرة 
التي شكلت في النهاية تراكم من الخرافات 
والخزعبالت، وحقل من األلغام التي تهدد 

هذا البناء المبارك.
اضاف���ة ال���ى ذل���ك الب���د م���ن ع���رض 
العقي���دة المهدوي���ة بش���كل واضح وش���فاف 
يمّكن عم���وم المؤمنين من فهم���ا وهضمها 
واس���تيعابها، ف���إن الس���احة العريض���ة من 
المجتم���ع لها الح���ق في أن تس���توعب أبعاد 
الي���وم الموعود، وان تس���اهم ف���ي اإلعداد 
لذلك اليوم المش���هود. واالس���تفادة الجادة 
من العنصر الشبابي سواء في مجال البحث 
والدراس���ة او مجال النشر والتوضيح. وهذا 
كل���ه ال يكون اال بوجود عملية إعالمية كبرى 

منسقة ومدروسة. )انتهى(
اما )ش���بكة النبأ( فقد وصفت في مقال 
نش���رته بعنوان )المولد المه���دوي وصناعة 
الت���ي  المح���اوالت  ان  اإلس���المي(  الع���دل 
نراها لتش���ويه حقيقة المهدوية تنطلق خوفا 
من الش���عار الذي تحمل���ه العقيدة المهدوية 
المكنونة والمنبعثة من العقيدة اإلسالمية، 
إنه ش���عار: العدل في العال���م )يمأ األرض 

قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا(.
كلمة ر�سدنا

ات�س��ح للقارئ الكري��م ان لي�س 
بحال��ة  عالق��ة  اي��ة  للمهدوي��ة 
الفوبي��ا او الخ��وف المر�سي الذي 
تعان��ي منه بع���س فئ��ات المجتمع 
العالم��ي او المحل��ي، واإنما ال�سبب 
يكم��ن في و�سائ��ل بي��ان المهدوية 
للمجتم��ع وم��ا ت�سمره م��ن غايات 
عب��ر  العقي��دة  له��ذه  الت�سوي��ه 
الدين��ي،  او  االإعالم��ي  التبلي��غ 
فهوؤالء ي��رون الح�س��ارة العظيمة 
االتي��ة ، الح�س��ارة الكوني��ة التي 
 Qالمه��دي االإم��ام  يقيمه��ا  �س��وف 
نهاي��ة لح�سارته��م، وه��م م��ن ذلك 
يتوج�سون، ويخاف��ون ولعلهم محقون 
ف���ي مخاوفهم .. فالحياة التي بنيتْ على كل 
ما فيه معصي���ة هلل تعالى , البد ألصحابها 
ان يترقب���وا النهاي���ة دائم���ا، مهم���ا ط���ال 

الزمن.
ه���ذا م���ن جه���ة المغرضي���ن، أما من 
جه���ة المتأثرين بتل���ك االدع���اءات والذين 
لديهم خ���وف وهلع مما تحمل���ه المهدوية، 
فنقول له���م ان الدواء عند أمي���ر المؤمنين
Q حي���ث قالQ: )اذا هب���ت أمرا فقع فيه 
ف���إن ش���دة توقي���ه أعظم م���ن الوق���وع فيه( 
بمعنى ان م���ن يخاف المهدوي���ة وما تحمله 
م���ن أحداث مس���تقبلية فليتفض���ل بقراءتها 
من معينه���ا الصافي وليطلع عل���ى حقيقتها 
من أهله���ا ال من أعدائها، فه���و أفضل من 
البق���اء على خوف منها، ومن ثم الندم يوم 
ال ينفع نفس���ا إيمانها  لم تكن آمنت من قبل 

أو كسبت في إيمانها خيرا.
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المقروءة والم�سموعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات وال�سلبيات في كيفية تناول الق�سية المهدوية في تلك الو�سائل والتوا�سل معها في �سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة ال�سلبيات. رصدنا

هيئة التحرير 

الفوبيا هي نوع خا�س من اأمرا�س نوبات الهلع والذعر ال�سديد

�سرورة اعتماد النظرية ال�سحيحة واالبتعاد عن اخلرافات وكل ما من �ساأنه ت�سويه هذه 
النظرية املباركة )العقيدة املهدوية( باالعتماد على االأدلة ال�سحيحة، وهذا يحتاج اإىل 
جهد علمي معمق، وبحث متوا�سل الإر�ساء اأ�س�س عقيدة �سحيحة معتمدة على االأدلة 
ال�سريفة  وال�سنة  بالقراآن  املتمثلة  لالإ�سالم  االأ�سيلة  املنابع  من  الوا�سحة  ال�سرعية 
منهجا  لي�سكل  ومبادوؤه  اأ�س�سه  تو�سح  املهدوي  للبحث  منهج  �سوء  على  املقد�سة 

اأ�سا�سيا لبحث الفكر املهدوي.



5 التمهيد المهدوي

تنزانيا / الواقع الجغرافي :
تنزانيا جمهورية اتحادي���ة، تتكون من )تانجانيكا( 

و)زنجبار( بعد اتحادهما.
تق���ع تنزاني���ا وس���ط الس���احل الش���رقي الفريقيا، 
وتحده���ا من الش���مال اوغن���دا وروان���دا وبروندي، ومن 
الغ���رب كنغ���و الديمقراطي���ة، وم���ن الجن���وب زامبي���ا 
ومي���الوي، وم���ن الجن���وب موزنبي���ق، اما من الش���رق 

فالمحيط الهندي.
عاصمة البالد )دار الس���الم(، وم���ن اهم مدنها او 
مناطقها اروش���ا، ودودوما وارينغ���ا وكليمنجارو، وبمبا 

وعروشة وتنغا.
مجموع مساحتها : 945,087كم2 اما عدد سكانها 

فيبلغ حوالي 30 مليون نسمة.

الواقع االقت�سادي:
دعام���ة االقتص���اد التنزاني الزراع���ة، وتمثل %85 
من قيمة الصادرات فيه���ا، حاصالتها االرز، والذرة، 
والنبات���ات الدرني���ة، كذل���ك القطن والب���ن والقرنفل، 
والسيس���ل والكاس���اقا، وقص���ب الس���كر ونخي���ل الزيت 

)المانغو(.
وتشكل الثروة الحيوانية دعامة اقتصادية اخرى في 
البالد، فع���دد االبقار هناك حوالي 11 مليون، واالغنام 

والماعز 10 مليون.
والنح���اس  القصدي���ر  المع���ادن  م���ن  وانتاجه���ا 
الغذائي���ة  الم���واد  صناعاته���ا  وم���ن  والفوس���فات، 

والمنسوجات والجلود.
الواقع الديمغرافي الديني:

نس���بة المسلمين من س���كان تنزانيا 69%، والباقي 
من المس���يحيين والوثنيين والهندوس. اما نسبة الشيعة 

فيها فتبلغ 10% من مسلميها.
الوجود اال�سالمي ال�سيعي في تنزانيا:

بس���ط االس���الم نفوذه على ه���ذه البالد ف���ي القرن 
االول الهج���ري، وم���ن ذل���ك التاري���خ توال���ت هج���رات 
المس���لمين اليه���ا، ومن هذه الهجرات هجرات الش���يعة 

الشيرازيين والخوجة وغيرهم.
ث���م توالى قدوم الش���يعة الى هذه الرب���وع، وتعاظم 

وجودهم هناك، فاصبح واضحاً متميزاً.
وه���م يتواج���دون االن ف���ي مختل���ف نواح���ي البالد 
وخاص���ة ف���ي م���دن دار الس���الم ودودما وعروش���ة وتنغا 

وغيرها من مدن تنزانيا ومناطقها.
موؤ�س�سات �سيعية تنزانية:

للشيعة في تنزانيا الكثير من المساجد والحسينيات 
ومنها :

مسجد الخوجة في دار السالم* مسجد اهل البيت
K* مسجد انصار االمامية* مسجد جمعية الخوجة 
الش���يعة ف���ي عروش���ة* مس���جد كيون���د ف���ي زنجبار* 
 Qالحسينية الحيدرية* حس���ينية ابي الفضل العباس

في العاصمة. 
وتنتش���ر مؤسس���اتهم في مختل���ف انح���اء تنزانيا، 

ومنها :
- مؤسسة العترة للنشر في مدينة عروشة

وهي مؤسس���ة تتبع جماع���ة الش���يعة الخوجة االثني 
عشرية ونش���اطاتها ترجمة ونشر التأليفات الشيعية بعد 

ترجمتها الى االنكليزية والسواحيلية.
- ح��وزة االم��ام القائ��مQ ف��ي مدين��ة تنغا 

ال�ساحلية.
ف��ي  متمي��زا  ن�ساط��ا  تن�س��ط  ح��وزة  وه��ي 
الدع��وة الى مذه��ب اال�سالم الح��ق، وتهيئ الى 
ذلك الدعاة المتخ�س�سين، كذلك ت�سهم باقامة 
الم�ساري��ع االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة لدع��م 
والم�ستب�سري��ن   Kالبي��ت اه��ل  مذه��ب  اتب��اع 
وتثبي��ت عقيدته��م بتهيئة االج��واء المنا�سبة 

لذلك.
- مركز دار الهدى:

وبضمنه مدرسة لها فروع عديدة.
- حوزة الرسول االعظمN في مدينة عروشة.

- ح���وزة )ول���ي العصر( في عروش���ا ويان���كان ودار 
السالم.

- مدرسة اهل البيتK في دار السالم.
- مدرسة الزهراءP في العاصمة. 

- مركز )بالل مسلم( في العاصمة.
- المؤسسة العالمية للخدمات الدينية واالنسانية.

- مركز السيد الخوئي. 
 .Qحسينية ابي الفضل العباس -

- حوزة في مدينة دودمة.
)عت���رة(  محط���ة   -

االذاعية. 
- مجلة )اليت( باللغة 

االنكليزية.

- مجلة )صوت بالل( باللغة السواحيلية.
وللمثقفي���ن م���ن ش���يعة تنزانيا والمس���تبصرين 

نشاط واضح، فقد الفوا كثيرا من الكتب مثل :
تاريخ االس���الم* ارش���اد المتعلمي���ن* طاولة 
االكتش���اف* هل تعرف الصالة* حقوق البشر في 
االس���الم* الخمس والزكاة* مس���ائل االسالم* 

ماهو االسالم* الشيعة* وغيرها.
تنزانيا وحركة اال�ستب�سار:

مم���ا يميز تنزانيا في مجال االس���الم في الوقت 
الحاضر هو ظاهرة ازدياد حركة االس���تبصار فيها، 
وذلك بعد ان لحظ الناس جدية س���لوك اتباع مذهب 
اهل البيتK ونش���اطهم المتميز في صدق التعامل 
وواقعي���ة المعامل���ة مما ح���دى الكثير وبع���د االطالع 
والق���راءة على اتب���اع هذا المذهب الح���ق الذي يمثل 
الوج���ه الناص���ع لدي���ن اهلل، االس���الم، فاالع���داد 

بتزايد وانصار اهلل يتكاثرون.
�سيعة تنزانيا / الطموح:

في تلك البقاع التي انتش���ر فيها االس���الم، ومازال 
المس���لمون فيه���ا يج���دّون في كفاحه���م من اج���ل تغيير 
وتحس���ين حياتهم، وحيث التحدي االس���تعماري لطمس 
معال���م االس���الم، وحي���ث مخطط���ات الحق���د الطائفي 
التكفي���ري لصد زح���ف مذهب الوضوح، وحيث انتش���ار 
االمي���ة الحرف تلك اآلفة التي تق���وم بدورها في التعمية 

على طريق الحق والبحث المستمر عن طريق الصواب.
من اجل كل هذا وجب على المعنيين بأمر االس���الم 

ومم���ن يس���عون لتبي���ان ه���ذا 
وصحيح���ا،  واضح���ا  الدي���ن 
وعلى كل محبي اسالم محمد
يعتن���وا  ان   Kوعترت���ه  N
بالمس���لمين، والش���يعة منهم 
خاصة ف���ي تنزانيا، من اجل 
ان يكون االس���الم هو الديانة 
العالمي���ة الن���ه الدي���ن القادر 
عل���ى التمش���ي م���ع متطلب���ات 

العلوم والثروات االقتصادية.
مع كل ه���ذا كان على من 
يهمه االم���ر العمل على نش���ر 

الحوزات العلمية والمؤسسات الثقافية، والمساهمة في 
المش���اريع االقتصادية التي ترفع حي���ف الفقر عن كاهل 
ش���يعة اهل البيتK والمستبصرين في تنزانيا، لتفتح 
المج���ال امامهم واس���عًا، م���ن اجل التبص���ر في معرفة 
مذهب ه���و احق ان يتبع، ولتكون تنزاينا منطلقاً لنش���ر 
ه���ذا المذهب ف���ي كل رب���وع افريقيا، س���يراً في طريق 
التمهي���د لمقدم امام العصر والزم���ان، االمام المنتظر 

 .Qاالمام المهدي ،Qالحجة بن الحسن العسكري

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

ونـــــــــماء جـــــّد  تــنــزانـيــــــــا  �سـيـعـــــة 

�سعيد يعقوب - �سافعي _ فل�سطين
ولد س���عيد يعقوب عام 1947 في عكا بفلسطين من أسرة )الحجازي( التي 
هاج���ر جدّها عام 1899م من الحجاز، وهي أس���رة تنتس���ب إلى اإلمام موس���ى 

.Qالكاظم
واصل الدكتور س���عيد دراس���ته األكاديمي���ة حتى نال ش���هادة الدكتوراه في 
الفلس���فة م���ن امريكا، كم���ا درس الط���بّ أيضاً حت���ى اصبح طبيب���اً متخصصاً 

باألمراض العصبية والنفسية.
وللدكتور س���عيد يعقوب نش���اطات أخرى، منها أّن ل���ه )14( كتاباً مطبوعاً 
عدا المقاالت، كما أنّه عضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو في جمعية البحوث 
والدراسات وعضو مؤسس في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بدمشق.

نش���أ في اس���رة تعتنق المذهب الس���ني فبقى على هذا االنتماء حتى أخذت 
األدلة التي حصل عليها عبر البحث يده عام 1989م فادخلته في مذهب التش���يع 

االمامي االثني عشري.
البحث عن الحقيقة:

بدأ الدكتور سعيد يعقوب بحثه على جميع األصعدة الدينية وغيرها، وبهذا 
المنهج س���ار في بحثه حتى بلغ المجال المذهبي ليحصل على العقائد المستندة 
إل���ى األدل���ة والبراهي���ن، فبحث ف���ي بط���ون الكتب وق���ارن بين أدل���ة المذاهب 
االس���المية، وح���اور ذوي الخبرة واالختصاص، ولم يفتر ف���ي بحثه قط، ألنّه 
رأى أّن الخير كل الخير في استمرار المباحثات بين المسلمين، ورأى أّن الخطأ 
كل الخط���أ ف���ي اقف���ال بابها، والج���ام حواره���ا، ألن البحث معين ي���روي ظمأ 
المتعط���ش لمعرفة الحقيقة، وجنّة تورف بظاللها، وتكثر ثمارها وينبعث النفع 

منها كالريح الطيبة العطرة.

س���عيد  الدكت���ور  نب���ذ  فله���ذا 
يعق���وب التقليد األعم���ى لموروثاته 
كل  ع���ن  وتج���رّد  العقائدي���ة، 
عاطف���ة تربط���ه بالمعتق���دات التي 
ش���بّ عليه���ا، وتوج���ه إل���ى البحث 
بموضوعي���ة تام���ة لترش���ده األدل���ة 

والبراهين إلى الصواب.
انبه��اره ب�سخ�سية االإمام 

:Qعلّي
ول���م تمض فت���رة من دراس���ة 
 Qالدكتور لش���خصية اإلم���ام علي
إالّ وانبه���ر الدكتور بش���خصية هذا 

الرج���ل العظيم، فتبيّن له أن الطريق إلى عليQ ه���و الطريق إلى اهلل عزّوجّل 
وأن من استرشد الطريق إلى عليQ ودخل مدينة علم رسول اهللN من بابها، 

صار إلى فناء الرحمة المحمدية، حتى يبلغ مرتبة من كشف عنه الحجاب.
ومن هذا المنطلق تفاعل الدكتور س���عيد يعقوب مع فكر مدرسة االمام علي
Q واغترف من نبعها حتى روى بذلك ظمأه وغدى من اتباعه وانصاره ومحبيه، 
ألنه وجد الحق عنده وأنه ممن يهدي إلى الحق وأنه خليفة رس���ول اهللN بالحق 

وهو الذي نصّ عليه رسول اهللN باالمامة من بعده في العديد من المواقف.
فلم يتريث الدكتور س���عيد يعقوب بعدما انكش���فت له الحقيقة كالشمس في 
رابع���ة النه���ار، فاعتنقها ب���كل ترحاب، وترك م���ا كان عليه فيما س���بق واعتنق 

.Kمذهب أهل البيت

الكوفة: مدينة عراقية، تقع على جانب الفرات االوس����ط غربا، وتبعد 
170 كم جنوب العاصمة بغداد، وهي تتبع اداريا محافظة النجف االش����رف 

وتبعد عنها ب� 10 كم إلى الشمال الشرقي.
كان اول تأسيس����ها معس����كرا للجند المس����لمين عام 638م بالقرب من 

مدينة الحيرة حاضرة المناذرة.
اتخذه����ا امام المتقي����ن علي بن اب����ي طالبQ عاصم����ة لدولته, ومع 
الزم����ن اصبح����ت للكوف����ة مكانة مهم����ة في مجال السياس����ة والح����رب.  كما 
اصبحت رمزاً للتش����يع والوالء الهل البي����تK على مر العصور، وقد وردت 

في ذلك اخبار كثيرة في مدحها والثناء عليها.
وس����يكون له����ذه الحاض����رة االث����ر االه����م ف����ي أح����داث عص����ر الظهور 
المقدس, حيث س����تتخذ عاصمة لالمام المهديQ. كما ذكرت ذلك جملة 

من الروايات:
:Qقال االمام الصادق

)ان واليتنا عرضت على السماوات واالرض والجبال واالمصار ما قبلها 
قبول أهل الكوفة(.

عن ابي عبد اهللQ قال:  -
)اذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث اهلل تعالى من ظهر الكوفة س����بعين 
الف صديق فيكونون من اصحابه وانصاره ويرد السواد الى اهله ...، ويعطي 
الن����اس عطاي����ا مرتين في الس����نة ويرزقهم في الش����هر رزقين ويس����وي بين 

الناس حتى ال ترى محتاجا الى الزكاة ...(.
 :Qوعن ابي الطفيل قال: قال علي  -

)اذا قام قائم اهل محمدN جمع اهلل له اهل المشرق واهل المغرب، 
فيجتمع����ون كم����ا يجتمع ق����زع الخريف فأم����ا الرفقاء فمن اه����ل الكوفة واما 

االبدال فمن اهل الشام(.
وعن كعب االحبار قال: قال قتادة:   -

)المهدي خير الناس اهل نصرته من اهل كوفان واليمن وابدال الشام، 
مقدمت����ه جبرائيل، وس����اقته ميكائيل، محبوب ف����ي الخالئق يطفئ اهلل به 
الفتن����ة العمي����اء، وتأم����ن االرض حت����ى ان المرأة لتحج في خمس نس����وة ما 
معهن رجل، ال يتقين شيئاً اال اهلل عزوجل تعطي االرض والسماء بركاتها(.

 :Qوعن الثمالي قال: قال ابو جعفر  -
)كأن����ي انظ����ر الى القائم قد ظه����ر على نجف الكوفة، ف����اذا ظهر على 
النجف نشر راية رسول اهللN ... قلت تكون معه أويؤتى بها؟ قال: بل يؤتى 

.)Qبها يأتيه بها جبرائيل
عن ابي جعفرQ قال:   -

)اذا قام القائم ودخل الكوفة لم يبق مؤمن اال وهو بها(. 

امل�ستب�سرون

الــــكـــــوفـــــــــــــــــة
جغرافية ع�سر الظهور

نافدة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�سرهم اهلل دينه فكانوا من الم�ستب�سرين في الدنيا ومن 
الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�سف ا�سرار تحولهم 

محاضرة اسالمية في احد املراكز الثقافية الشيعية 

صور ملسجد الكوفة التقطت قريباً

صور قدمية ملسجد الكوفة عام 1915م

مخططات قدمية وحديثة ملدينة الكوفة

مسيرات عاشورائية في تنزانيا

مسيرات عاشورائية في تنزانيا

مما يميز تنزانيا في مجال اال�سالم في الوقت الحا�سر هو 
ظاهرة ازدياد حركة اال�ستب�سار فيها



واليك موجزاً بهذا الحدث:
:Qسرورة وجود االمام�

نق���ول هنا: لم���اذا اجتمع الن���اس بعد النب���يN _كما يقال_ 
لتعيين امام وتعيين خليفة وتش���خيصه .. أكل ذلك النهم عرفوا انه 
ال بد للناس من أمير .. وانه ال تصلح االمة االس���المية اال بأمير .. 
او هك���ذا تجري ببداه���ة وبفكرة جد بس���يطة .. اكل الناس ادركوا 
ذل���ك، وان���ه ال بد من أمير يقوده���م في حرب وس���لم .. واقتصاد 
وسياس���ة، بدليل ان العش���يرة تختار لها زعيمًا، والحي والمدينة 
.. وال���كل ال بد له م���ن وجهاء يقودونه .. كما للدولة ساس���تها ومنذ 

قيام العالم؟

ولك���ن هل ادرك هذه القضي���ة كل الناس .. وانها قد فاتت على 
النبيN .. وهل الناس افضل من خير الخلق أجمعين؟

والح���ق ان يقال انه ال بد ان النبيN ادرك ذلك وعلم به وهو 
ارحم واشفق، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، خاصة وانه ال ينطق عن 
الهوى .. فال بد .. ومن هذا المنطلق باالقرار بان النبيN اوصى 
بعده االمام ليكون هادياً لالنام، بعد ان عرّفهم اياه وفي مقامات 
 Qعديدة منها وآخره���ا _غدير خم_ الن النبوة مرتبطة باالمام
وال ف���رق في ذلك بي���ن اول الزمان أو آخره. الن الهداية مس���تمرة 

باستمرار وجود اولئك الناس المطلوب هدايتهم.
وانن���ا اذا جحدن���ا االمامة جحدناها والنب���وة، وذلك بتكذيب 
النب���يN وجحد نبوت���ه .. وهي جح���د لاللوهي���ة، وتكذيب لإلله 

وانكار كلمة التوحيد. وهي الطامة الكبرى _اعاذنا اهلل منها_.
هل تختص معرفة االمام بآخر الزمان أم ال؟

ما دامت معرفة االمام _كما قلنا_ ال تختص بزمان دون غيره 
.. ف���ال بد م���ن معرفة امام الزم���ان.. لذلك كان اللط���ف االلهي .. 
 .. Nوجاء امر الس���ماء، وجاء تنفيذه عن طريق الرسول الكريم

صاحب رسالة االسالم ومنذ بداية البعثة النبوية المباركة.
ي���وم قيل له )وَ أَنْذِرْ عَش���يرَتَكَ األأَْْقرَبينَ( منذ ذلك اليوم الذي 

اعلن فيه ان عليًاQ هو وصيه وخليفته من بعده.
نقول: ان ذلك حدث والرس���ولN لم ي���زل على قيد الحياة .. 
وقد قالها مراراً وتكراراً .. لكي ال يترك الناس سدى من غير قائد 

وموجّه وهاد.
وحينه���ا نقول ه���ذا حال االمامة والهداية في زمن رس���ول اهلل 
وحضوره، فكي���ف هو الحال بعد غيابه وذهاب���ه للرفيق االعلى ... 

بأية صورة من الذهاب.
وهذا هو الحال اول الزمان، فكيف االمر باس���تمرار الزمان .. 

او آخره والرسالة خاتمة.

يق���ول لنا التاريخ ان غير المعصوم ادرك حاجة الناس لالمام 
في زمان���ه. والناس حديثو عهد بالرس���ول والرس���الة .. فكيف هم 
بع���د ابتعادهم زمنياً عن مصدر التش���ريع ومعين االس���الم .. فهل 

يحتاجون في مسيرتهم الزمانية الى من يهديهم سواء السبيل.
اذن ه���ل تختص معرف���ة االمامQ باخر الزم���ان فقط .. دون 
س���ائر االزمان ومن حين بدء الرس���الة المحمدية حتى مجيء آخر 

الزمان؟
Qمعرفة االمام الغائب المنتظر

م���ن خالل تتب���ع الروايات نج���د نوعين منه���ا، االول يقول ان 
معرفة االمامQ يسيرة وسهلة وبسيطة، ميسره لكل احد يريد ان 

يعرف امامه في آخر الزمان.
وانه عندما يظهرQ، ف���ان معرفته ال تحتاج الى مؤونة وتعب 

وتفكير.
 اما الصنف او النوع الثاني من هذه الروايات فتقول ان الناس 
س���تكون في حيرة شديدة وحيص بيص في تشخيص هذا االمام، 
خصوص���اً اذا علمنا ان هناك مجموعة من االش���خاص س���يدّعون 

المهدوية قبل الظهور المبارك.
وعند ذلك فسيشتبه االمر على الناس!

ودفعاً لالش���كال التي تورده الروايات، وتوفيقاً بينها نقول: ان 
معرف���ة االمامQ او التع���رف عليه يكون بش���خصه .. وهذا يخص 
وقت ظهور االمام .. فالمطلوب عند الظهور المقدس تش���خيصه .. 

أي هل هذا هو الرجل _من بين الناس_ او ذاك ..
ام���ا في زماننا _مثاًل_ فالتعرف او المعرفة يكون بش���كل آخر 
وه���و االه���م .. وهو التع���رف على صف���ات االمامQ وال���ذي نحن 
مأم���ورون بان نؤمن ب���ه .. فيجب ان تعرف عنه هل هو مولود .. اين 
ومتى في أي س���نة .. واسمه وابن من هو .. من أمه؟ من أبوه .. وما 
ه���ي ظروف والدته .. وما الذي حصل له .. وهل هو حاضر _نراه_ 
ام انه غائب ال نستطيع رؤيته او تمييزه بين من نراهم ونعايشهم ..
واننا اذا لم نفعل ذلك تكون قد جحدنا امامته واالمامة كاًل، 

يتبعها في ذلك النبوة فالتوحيد ..
واذاً فتعييــن االمام لي�س خا�ساً باآخر الزمان بل ي�سمل زماننا 
هذا وكل زمان، الن من لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.
وبش���كل آخر علينا ان نس���تعد بهذه المعرفة لظهور االمام قبل 
ظهوره. كما نش���خصه حتى نتّبعه هو بالخصوص دون غيره فنسير  

على هديه.
اس���أل اهلل لي ولكم النجاة ف���ي الدنيا واآلخرة والحمد هلل رب 

العالمين.  

وه����ل تل����ون من تلون����وا ... ولغو حديثه����م ... هو وب����اء عجز ... 
وعامل ضعف يدبّ فينا ... ام انها دعوة استسالم ويأس؟

ام ان����ه حافز لنتخذ ما عندهم ثقة بالنفس ... بعد ثقتنا باهلل 
تعال����ى ... وايماننا بقدرته على نصرة عبده ... بعد توفير اس����باب 

النص����ر لذلك ...؛ فنكون من المنتظرين ... التواقين ليوم الظهور 
المق����دس ... الممهدين ل����ه ... الن اهلل عزوجل ... ال يغير ما بقوم 

حتى يغيروا ما بانفسهم ... 
كيف نغيّر ... كيف نعد؟ ... ماذا نهيء؟ ... اين هو ما استطعناه 
من قوة للمواجهة ... وهل نسلح جندنا بالكافي من القوة استعداداً 
لتل����ك المواجه����ة ... وهل في هذا المضمار ما ه����و اقوى من القوة 
الذاتية ... ما في الذات من االستعداد ... تسلح النفس ... قناعتها 

تهيئها الفكري؟ ... وهل هُيئ جيلنا ليكون كذلك ... وهل استطعنا 
ان نك����ون من منتظري قائ����م آل محمدQ ما يكف����ي الن يكون كل 
واحد منهم هوائيات رصينة بش����رية ... بما يحملون في صدورهم 
من عزيمة االيمان ... ليكونوا مثابة ننطلق منها ... كل بقناعته ... 

بحماسته ... بثباته على العقيدة ... بما يحمله من عقيدة االنتظار 
... الن يكون فضائية عرمة تغطي فضاء االذاعات ... وجو 

الفضائيات ... تشمل المساحات الزمنية ... تعم مدى ما تبثه 
المرئيات، لتشتت خبث موجات ما يوجه نحونا ... نحن المحبين 
... من حقد وس����يء س����رائر ... ليكون كل مؤم����ن محب منا منتدى 

للنشر ... بصالبته ... وفضائية ذاتية.      

داقوق:
تقع على الضفة الش���مالية اليمن���ى لنهر )طاووق ص���و( او )جاي داقوق( 

وتبعد عن كركوك حوالي 40 كم.
وداقوق منطقة جميلة منس���قة تحيط بها اراضي خصبة للغاية. ولها ذكر 

مكثف في التاريخ االسالمي، وحيث ورد ذكرها في معظم الكتب التاريخية، 
االس���المية منه���ا والعربية، فق���د ذكرها ياق���وت الحموي ف���ي كتابه )معجم 

البلدان(، وغيره كثير.
مزارات داقوق:

تقع ف���ي البلدة مزارات ومراق���د عدة، ذكرتها المص���ادر، وهي موغلة 
في القدم، كما جاء في دفتر الضرائب الذي نظم في عهد الس���لطان سلمان 
 .Jالقانون���ي، منه���ا مرقد الصحابي الجلي���ل عبد اهلل بن جاب���ر االنصاري

ومرقد الشيخ قواس.
وم���ن اه���م معالمها ايضا مق���ام االمام زي���ن العابدي���نQ ومقام خضر 

.)Qالياس. وهما شاخصان في قرية تسمى )قصبة االمام زين العابدين
وداق���وق مدينة زاخ���رة بالمس���اجد والحس���ينيات ايضاً ومنها: مس���جد 

وحسينية داقوق ومسجد وحسينية شيخلر ومسجد وحسينية الثقلين.

ويع���ود تاريخ وجود هذه القصبة او هذه )القرية( حول المقامين الى عهد 
الس���لطان العثماني )مراد الراب���ع( حيث أمر بعد فتحه بغ���داد ببناء قبة فوق 
المق���ام. فتوال���ى بعد ذلك تواف���د الناس من محبي آل محمدN الى الس���كن 

حول هذا المقام.
المقام المقد�س:

يج���اور المق���ام مقام االم���ام زين العابدي���نQ، وهو يبعد عن الش���ارع 
العام بحوالي )1( كم ويش���رف من على تلة عالية على منطقة زراعية يسودها 

الخضرة والهواء النقي.
اما اعمار المقامين فيعود تاريخه الى عهد الوالي العثماني )أحمد باشا( 
ع���ام 1059ه���� _1649م، وهذا التاري���خ مثبت في ابيات للش���اعر )يحيى بن 

موسى( التي ال زالت موجودة فوق المدخل الثاني للمقام.
يؤم المقام من قبل الزوار ومحبي آل الرسولN .. حيث عشرات االالف 
م���ن الناس، من محافظات الع���راق كافة لتقرأ فيه االدعي���ة وتقام الصلوات 

وتحيى عنده االذكار.

وما يزال هذا المقام الشريف مقصداً للزائرين .. كذلك هو مثابة القامة 
مراس���يم احزان آل بيت الرسولK وافراحهم .. كمناسبة عاشوراء الحسين

Q وبقية المناس���بات، يش���ارك فيها اهل داقوق  ذات االكثرية من الموالين 
آلل البي���تK، وم���ن المناطق المج���اورة له���ا .. مبايعة وحب ووف���اء للذين 
تواصلوا مع س���نة رسول االنس���انيةN وصاحب الرسالة من العترة المحمدية 

.Kالطاهرة
ويمث���ل هذا المقام لدى زائريه احد المعال���م التي تحفز المنتظرين على 
استذكار امامهم الحي الغائب .. وتدفعهم الى العمل الن يكونوا من الممهدين 

.Qلقدوم امامهم المنتظر .. الحجة المهدي بن الحسن

فأولئك المدعون اما أن يبتلوا باأللوهية وإن لم يقولوا نحن آلهة، 
واما أن يدّعوا بأّن لهم صالحيات في تغيير ضروريات دين اهلل وس����نة 
نبيه، وبالتالي فإّن التمرد _ولو بالتأويل_ على ضروريات دين اهلل هو 
تأليه وكفر وخروج عن االس����الم, والتمرد على ضروريات سنن النبي
N أيضاً خروج عن اإلس����الم أيضًا، والمتمرد على ضروريات س����نن 
االئم����ةQ فهو لي����س بمؤمن وبالتالي ه����و كافر بمعنى الكف����ر المقابل 

لاليمان وإن لم يكن كافراً بمعنى الكفر المقابل لالسالم.
وعلي����ه فإّن أولئك المُدعين للنيابة أو الس����فارة أو أتباعهم يتبنون 
ك����ون حجية المدعين تعل����و ضرورات الدين, فهو تأليه وإن لم يُس����موه 

ألوهية، لذلك كّفرهم فقهاء الغيبة الصغرى.
فإنّه البد من التمس����ك واالنقياد والتخض����ع لضروريات الدين من 
قبل الجميع حتى الرس����ولN، والبد من التمسك واالنقياد والتخضع 

.Kمن قبل الجميع حتى االئمة Nلضرورات سنن النبي
 وم����ن يحاول االلتفاف والقفز والتمرد إعتقاداً وتنظيراً وتش����ريعاً 
عل����ى صالحيات اهلل الضرورية أو صالحي����ات النبي الضرورية فذلك 

خروج عن االسالم.
 وبالتالي فإّن كل من يدعي النيابة الخاصة والسفارة بعد السفراء 
األربع����ة رضي اهلل عنهم فه����و كافر، اما كفر في قبال االس����الم فيما 

لو تصدى المدعي والعي����اذ باهلل من خالل نيابته للقفز أو التمرد على 
ضروري����ات الدي����ن وفرائ����ض اهلل وضروريات س����نن النب����يN فيكون 
خارجاً من ربقة االس����الم, ألن ه����ؤالء المدعين للنيابة عموماً يدعون 
النياب����ة زيف����اً لعدم علمه����م بمدى وحقيق����ة وخطورة ه����ذا المنصب، 
فتكون دعواهم بالنتيج����ة مخالفة لضروريات فرائض اهلل وضروريات 

 .Nسنن النبي

 وإم����ا أن تك����ون دعواه للنيابة تم����رداً وقفزاً على ضروريات س����نن 
األئم����ة ومنهاجه����مK فهم مارق����ون من االيمان، فه����و كفر في قبال 

االيمان.
 وكي����ف كان فإّن مدّعي النيابة زيف����اً وبطالناً محكوم عليه بالكفر 

ألنه خالف الضرورة والبديهية.
وال يقتصر عنوان دعوى الس����فارة على خصوص السفير أو النائب 
الخاص بل هناك ع����دة أوجه وعناوين وأقنعة قد يتلبس بها المدعي، 
فمنذ أكثر من اثني عش����ر قرناً ظهرت عدة وجوه ومدّعيات وهلوس����ات 
أخ����ذت ألواناً ونماذج عديدة جداً كله����ا بالتالي تصب في حقيقتها إلى 

ادعاء النيابة أو السفارة ومن تلك العناوين على سبيل المثال:-
سفير خاص أو نائب خاص.  -

 ،Qدع����وى االتص����ال أو الق����درة عل����ى االتص����ال باإلم����ام  -
والق����درة على إيصال األس����ئلة وإرجاع األجوبة للن����اس من دون عنوان 

السفير أو النائب.
دع����وى القدرة والمكنة من التش����رف برؤي����ة اإلمامQ بأي   -

وقت يشاء.
دعوى تلقي االوامر والنواهي من اإلمامQ مباشرًة.  -
دعوى أن اإلمامQ له عناية خاصة به ويرعاه ووو...  -

وغي����ر ذلك من العناوين التي تصب في دعوى الس����فارة أو النيابة 
الخاصة وان لم يتسّ����م بها، وهذه كلها س����واًء كانت على نحو التصريح 
أم الكناية بالتعريض أو غيرها، والمهم أن المدعي لها يريد أن يُفهم 
ويوصل معنى لعموم الن����اس أنه على ارتباط خاص باإلمامQ، يريد 
بذلك إبراز الش����أنية لنفس����ه وجم����ع ما أمكن من الس����ذج والعمياويين 
حوله كأتباع، ويكوّنوا ألنفسهم الرئاسات الباطلة ليسود في متاع هذه 

الدنيا الدنية.
 ولنراجع في ذلك كالم الشيخ الطوسي في )الغيبة( والصدوق في 
)كمال الدين( والنعماني والنوبختي وس����عد ب����ن عبد اهلل وغيرهم من 

فقهاء ومراجع الشيعة ورؤساء الطائفة.
 وه����ذا ال يناف����ي أص����ل التش����رف بلقاء ورؤي����ة اإلم����امQ، فلعل 

بع����ض العلماء األتقياء الصلحاء يتش����رف في العمر م����رة أو مرتين أو 
أكث����ر برؤية ولق����اء اإلمامQ ولكن من دون إب����راز ذلك بصيغة المقام 
والمنصب والوس����اطة ألن منصب الوساطة، واالرتباط ال يعطى ألحد 

مهما كان، فإّن اإلمامQ نفاه ومنعه.
 ف����إّن التش����رف بالرؤية غير ممتن����ع وقد ذكرت ح����ول ذلك مئات 
ب����ل آالف الموارد التي تش����رف فيه����ا أعالم متقون صلح����اء، ولكن لو 
افترضنا أن أحد أولئك المتش����رفين بالرؤيا أبرز تلك الرؤيا وأظهرها 
ليدعي لنفس����ه تقل����د منصب رس����مي وتمثيل عن اإلم����امQ فإّن ذلك 
دجال وكذاب وإن كان حقيقة قد تشرف بالرؤيا، فإّن التشرف بالرؤيا 

شيء، وصالحيات التمثيل شيء آخر.
 وبمثال أكثر وضوحاً أنه لو فرضنا أن راٍو من الرواة في زمن أحد 
االئم����ةK ويروي عنهم، ثم يدع����ي أن له الوكالة عنهمK فإّن ذلك 
ليس بحجة وال كاش����ف ع����ن صحة دعواه, فإّن الرواية ش����يء والوكالة 
ش����يء آخر، وهذا طبعاً من باب التنظير وإال فالفارق كبير بين دعوى 
الوكال����ة ودعوى الس����فارة والتمثيل الرس����مي والنيابة، كم����ا أن األمر 
حت����ى مع الرواية في زمن الغيبة مختلف، فإّن أصل الرواية عن اإلمام 
المهديQ في زمن الغيبة ال حجية لها فضاًل عن ادعاء شيء آخر؟!..
 وه����ذا ال يناف����ي القيام بح����ركات تحرري����ة حتى لو كان����ت بعنوان 

نصرة المذهب أو نصرة اإلمام المهديQ لكن بشرط عدم ادعاء أي 
نحو م����ن الحجية، فإّن مفاد الروايات نفي حجي����ة االتصال أو النيابة 
الخاص����ة عن اإلم����امQ بل حت����ى مثل ش����خصيات الظه����ور كاليماني 
والخراس����اني وغيرهم فإّن مفاد الروايات لي����س فيه إعطاهم أي نحو 
من الحجية, نعم غاية ما تثبته الروايات لمثل هذه الش����خصيات أنهم 
عل����ى الحق وأنه����م يدعون لنصرة اإلمام المه����ديQ أو لرفع الظلم أو 

نحو ذلك من دون أي منصب ومقام خاص إال أنهم على الحق.
وانّم����ا الدع����وة لنصرته����م ومؤازرته����م إنما ه����ي باعتب����ار حقانية 
دعوته����م وحجية الثوابت والموازين الت����ي يرفعونها ويطالبون بها، إذ 
الح����ق بما هو حق يجب أن يتبع بغض النظ����ر عمن طلبه وكيف طلب, 
وه����ذه الش����خصيات هن����اك دع����وى لنصرتهم ال لش����خصهم ب����ل ألنهم 
يدع����ون للرض����ا م����ن آل محم����دN, وإال فالموجود ف����ي الروايات من 
الم����دح والثناء وَكيل الصفات على اليماني مث����اًل لم يبلغ ما مذكور في 
حق زيد بن علي بن الحس����ينJ, ومع كل ذلك لم يكن له أي نحو من 
الحجي����ة، وإنم����ا ذلك المدح ل����ه باعتبار انه كان يدع����و للرضا من آل 

محمد وهي دعوة حق، فالمدح والثناء كان باعتبار دعوته.
 ل����ذا فإّن بعض الرواي����ات تفيد أن كل دعوى كان����ت وفق الموازين 
وكان المطلوب فيها هو الحق فالبد من دعمها وتأييدها قدر االمكان، 
كما عن المجلسيJ، حيث جزم أن دعوة الصفويين كانت دعوة حق 
ليس����ت ألنها سياسية أو عس����كرية أو أو ... بل ألنهم طلبوا الحق وأرادوا 
رفع الظلم وإقامة الدين من دون أن يدعوا أي منصب ديني كالس����فارة 
أو النياب����ة الخاص����ة أو العصم����ة أو غيرها وإنما قال����وا نحن عبيد اهلل 
ومطيعون لالئمةK, لذلك فإّن مجموعة من أس����اطين وأسود الفقه 
الش����يعي وظفوا كل إمكاناتهم لنصرتهم كالش����يخ جعفر كاشف الغطاء 

والشيخ الكركي وغيرهم.
وما ذلك إال ألنها دعوة حق وفق الموازين, فالنصرة كانت وتكون 
للدعوة ال لأش����خاص س����واء كان الش����خص اليماني أم الخراساني أم 
غيره, نعم لو كان الشخص هو اإلمام المعصوم فالنصرة تكون له بما 
هو، بعد أن يثبت أنه اإلمام حقاً ألننا مأمورون باتباعه هو, وهكذا أي 
واحد من أنصار اإلمام المهديQ ال� )313(، فإنّه بحس����ب الروايات 

ليس لهم أي نحو من النيابة وال السفارة وال أية حجية قبل ظهوره.
وبه����ذا الفه����م واالدراك وااللتف����ات للمراح����ل نس����د الب����اب أمام 
الدجالي����ن والمضلين، وال ينخدع بأالعيبهم حينئذ إال الس����ذج وقليلو 

والفهم واالدراك وضعاف البصيرة.

تتمات 6

مة
تت

مة
تت

االختبـــــــــــــــــــــــــــــار النهائي

من اجل الق�سية املهدوية ... 
ليكن كل منا بنف�سه ف�سائية 

كفر مّدعي ال�سفارة

مقام اخل�سر يف داقوق

مة
تحــــــــــــت املـــــجهرتت

اأن تكون دعــواه للنيابة تمرداً وقفزاً علــى �سروريات �سنن االأئمة 
ومنهاجهمK فهم مارقون من االيمان، فهو كفر في قبال االيمان

اإّن الت�سرف بالروؤيا �سيء، و�سالحيات التمثيل �سيء اآخر

واننا اذا جحدنا االمامة جحدناها والنبوة، وذلك بتكذيب النبيN وجحد 
نبوته .. وهي جحد لاللوهية، وتكذيب لالإله وانكار كلمة التوحيد.

 Qوهل ُهيئ جيلنا ليكون كذلك ... وهل ا�ستطعنا ان نكون من منتظري قائم اآل محمد
ما يكفي الن يكون كل واحد منهم هوائيات وو�سائل بّث ر�سينة ب�سرية 

ومــا يــزال هذا المقــام ال�سريف مق�ســداً للزائريــن .. كذلك هو مثابــة القامة مرا�سيم احــزان اآل بيت 
الر�ســول.K وافراحهــم .. كمنا�سبة عا�سوراء الح�سينQ وبقية المنا�سبــات، ي�سارك فيها اهل داقوق  ذات 

االكثرية من الموالين الآل البيتK، ومن المناطق المجاورة لها 



مبارك هذه ال�سيافة

Qمن ر�سائل ال�سغار لالإمام

ينب احل�سن ميته اتثور

مسجات مهدوية
فجرا يشق الظالم

اتفق جماعة من االخيار 
م��ن اه���ل ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ان 
إلطعام  والئم  بأعداد  يقوموا 
ذلك  امر  يتكفل  المؤمنين، 

في كل مرة واحد منهم.
وال��ت��زم��وا ب��ه��ذا االت��ف��اق 
اح��دى  وف��ي  م��دة،  المبارك 
اح��ده��م  دور  ج���اء  ال���م���رات 
فيه  يملك  يكن  ل��م  وق��ت  ف��ي 

شيئاً يُعد به الطعام للمؤمنين، فحزن لذلك 
الى  فخرج  مؤلم.  غم  وداخله  شديداً  حزناً 
الصحراء في احدى الليالي متوساًل الى اهلل 
تبارك وتعالى لكي يرفع عنه هذا الغم ويجعل 

له من امره فرجاً.
ال��ظ��الم شخصاً  ان رأى وس��ط  ك��ان  ث��م 
بعد  ق��ال  اليه  وص��ل  ولما  باتجاهه،  يسير 
 � الفالني  التاجر  ال��ى  إذه��ب  ورده:  السالم 

وذكر له اسمه وعنوانه � وقل له:
لي  ادف��ع  الحسن:  ب��ن  محمد  ل��ك  يقول 
عزوجل  هلل  نذرت  التي  اشرفياًً  عشر  االثني 
أن تهديها لنا، ثم اقبض المال واصرفه في 

ضيافتك.
هذا  هوية  ال��ى  المؤمن  ه��ذا  يلتفت  ل��م 

فقد  الرسالة  هذه  بحمل  كلفه  ال��ذي  الرجل 
بزوال  والبشارة  بالفرح  االمل  عليه  استولى 
المذكور  التاجر  الى  بالذهاب  فسارع  همه، 
من  التاجر  تأكد  ان  وبعد  الرسالة،  وأبلغه 
صحة سماع الرجل لالسم الذي ذكره، قال 

له: وهل عرفته؟
أجاب: ال.

فقال التاجر: ذاك موالنا صاحب الزمان
Q وقد كنت نذرت هلل اهداء هذا المبلغ له.

بالبهجة  شعور  المؤمن  س��اور  وحينئذ 
والسرور ليس لقضاء حاجته بل لتشرفه برؤية 
امام زمانه لكن شعوره هذا خالطه شيء من 
الندم والتحسر على عدم إلتفاته اليهQ عند 

تشرفه بلقائه.

هو الش���يخ محمد بن اس���ماعيل البغدادي الش���هير ب� )ابن الخلفة(، ولد ببغداد وتوطن الحلة كان والده 
يتوقع له مس���تقبال في البناء وهو يرى مهارته وموهبته  تش���بُّ معه منذ صغره، فكان يعده الن يحل محله في 
حرفته التي اش���تهر بها حتى طغت على اس���مه فعرف ب� )الخِلفة(،ولكن محمد لم يبني دوراً وبيوتاً بل صاغ 
أبياتاً وقصائد رائعة، وانه لم يضع لمس���اته في فن البناء بل نقش اسمه في سماء االدب الخالدة، فقد كان 
ذهنه المتوقد وروحه المتوثبة فطريا ونفسيا لأدب اقرب واميل، حتى ذاع صيته ونافس كبار الشعراء،ومن 
العجي���ب ان���ه كان امياً ال يعرف القراءة والكتابة اال ان والءه الصادق ألهل بيت النبوةK قد فجر فيه ابداعاً 
ش���عرياً باهراً جعله ينظم كثيراً من القصائد الغراء فيهمK،كما انه لم يحضر دروس���ا على يد استاذ ولم 
يتعلم من معلم س���وى ماكان يسمعه من محاضرات ومساجالت كانت تدور في النوادي االدبية في الحلة،اال 
انه كان أديباً ش���اعراً يعرب الكالم على الس���ليقة ولم يحصل على العربية ليعرف المجاز من الحقيقة، وكان 

يتحرف بالبناء على انه ذو اعراب ويطارح الشعراء في غير كتاب وكانت له اليد الطولى في فن البند.
توفي في اول الطاعون الكبير عام )1227ه�( في الحلة ونقل الى النجف االشرف فدفن فيها.

      امت���ازت قصائ���ده - اضافة الى ابداعاتها الفنية- بابداع���ات مضمونية نادرة قلما تجد نظائرها في 
روائ���ع االدب العربي، االمر الذي يش���ير الى تس���ديد اله���ي لقريحته الفياضة ..ومن روائعهالش���عرية الغراء 
 Qس���نة 1216 وفيه���ا يرثي االمام الحس���ين Qقصي���دة نظمهاف���ي اعت���داء الوهابيين على حرم الحس���ين

:Qويستنهض االمام المنتظر الحجة بن الحسن

7 األدب المهدوي

ض��ع خطا على كلمات الحديث الش��ريف في المرب��ع ليبقى لك )10( حروف تكون 
كلمة الس��ر وهي تبين لك ماذا يحدث لالرض لو خلت من الحجة أي المعصومQ، قال 

:Nرسول اهلل
)...ل��و – ل��م – يب��ق – من – الدنيا – إال – يوم – واحد – لطول – اهلل – ذلك 
– الي��وم – حت��ى – يملك – رجل – من – أهل – بيت��ي – تجري – المالحم- على 

– يديه – ويظهر – االسالم ...(

ابحث عن الكلمة ال�سائعة

هيئة التحرير ام شيماء فرج اهلل االسدي

حسن الظالمي 

شعر: مهدي المصلي 

لــو هاج البحــر وبطلعتــك ب�ّسر
كلها ت�سيح يالمهدي نظل نتناك

اآنه �سابر وانتظر يــوم الظهـــــور
والمر�س نحل اع�ســاي وما يطيب

يمته اتهل يبدر الغــــــــــــاب ياهيـــــــبه

ك عليــــنه طـــــــــــالت الغيبـــــــه موب�سَّ

َكلبنه ان�ساب جم ب�سمار تدري ما اله طيبه

ان�سيح ادخيلك والجـــــور اأذانـــــــه
****

تنــــــه لوعات اوم�ســـــايب حيــــل اأذَّ

ن�سبر ل�سوكت وامن ال�ســـبر متنـــــه

ن�سكيـــلك الحــــال ا�سمــــع يهيبتنـــــه

ك ت�سكـــي الحال ال�سيعــــه انذلَّت عدَّ

يــا ابن الح�ســن َكوم �ســوف ال�سيعتك مالها

غيــرك يراعــي العلــم جنــة الوكــت مالها

درب ال�سعــادة ن�ســت �ســارت تلــم مالهــا

ميفيد غير العمـــل �سالــــح الغــــايه و�سل

ب�س ال�سحــيح الذي يحفظ �سيامـــــه و�سل

يح�سرلــه كلمن �سطر مرحب او �سوى و�سل

حيــدر حمى الدين طرفه الــكل محب مالها

ولو ينزل مطر َورد االر�س يزهر
احنه وال�سم�س من طلعتك تظهر

يوم ت�ســرق عله الدنيــا بطلعــتك
اال يــا ابــن الح�ســن تن�ســر رايتــــك

ق�سة ق�سرية

لق����ت بما  استفزي  اهلل  غيرة  فيا 
قب���������ة االله��ي  لل���نور  ات��ه��دم 
مستق����ره ع����ن  اهلل  ب��اب  ويقلع 
التقى وتهتك حجب اهلل عن وجه 
مني�������رة كشهب  قناديل  وتطفى 
بالظ����با الن�����بوة  شباك  ويحطم 
ثرى السماء  تكون  لو  قبر  وينبش 
قدس������ه ان��وار  العرش  ال��ه  كساه 
ثائ���رًا تقدم  العصر  امام  يا  متى 
عصائبًا ال��غ��رار  بمسنون  وت���ردي 
جسومه�����ا عفاًة  اشياعاً  وتنظر 
راحمًا تر  لم  حيث  وعجل  فصلها 
اي����ا اب����ن ال�����ذي ان������وار ش��رع��ت��ه
دع����وة منك  وال  الباغي  ذا  أيفعل 
اموالي صفحاً فهت من نار حرقتي
مؤرخًا يري�ك  ع�رج  كربال  وف�ي 
أصابهم ما  ت�رى  أن  عزيز  علي�ك 
وصي�ه واب��ن  اهلل  رس�ول  اب�ن  أي��ا 

ننتظ����ر ال��ل��ي�����ل  ظ�����������الم  ي��ش��ق  ف���ج���را 
حقه��������م اهلل  آلل  ف��ي��������������������ه  ي��ع�����������ود 
وت���ن���ض���وي ت��ح��ت��ه ال�����راي�����ات م��ش��رق��������������ة
وج�����اء أح���م���د وال���ق�����������رآن ف���ي ي�����������������������دهِ
ي��������رى ال����ق����رآن س�����وف  وق������ال إن ه�����دى 
ص���ارم���هُ ال��م��ه��دي  ال��م��ن��ق��ذ  ان��ت��ض��ى  إذا 
ملئ��ت ب��ع��دم��ا  ق��س��ط��ا  االرض  س��ت��م��أ 
ملئ��������ت أرواح���ن�������ا  ه����ذه  س���ي���دي  ي���ا 
إن�����ا ن��ؤم��������ل ي��وم�����������ا ك�����������ل ع��ال��م��������������������ن��ا
ي���ا م��ن��ق��ذ ال��ش��رع��ة ال��س��م��ح��اء م���ن خطر
ي����ا م����ن ي���م���ن ع���ل���ى ال���دن���ي���ا ب��ط��ل��ع��ت��������������ه
ي����ا ب���اس���ط ال����ع����دل ي����ا ي���ن���ب���وع راف��������������ده
م���ت���ى ال���ظ���ه���ور ف���ك���ل ال���خ���ل���ق م��ن��ت��ظ��������ر

ي����ب����ن ال��ح��س��������������������������������ن ي���م���ت���ه ات����ث����ور
ن���ن���خ���اك م���ت���ن���ه ام���������������ن ال��ج�����������������������ور

****
ي���م���ت���������������ه ت���ج�����������������������رد س��ي��ف��������������������ك
إم��������ن اع������������داك ت�����اخ�����ذ ح��ي��ف�����������������ك
ات�������ق�������رُّب ف����رج����ن����ه ان���ري���������������������������دك
م���ك���س�������ور اب�����َك�����ل�����ب�����ن�����ه  ت������������دري  او 

****
ان�������ري�������د ت����ج����ي���������ن����ه ب���ال���ع���ج�����������������������ل
وات�������ن�������ش�������ف ادم����وع����ل����ت����ه�����������������������������ل
م��������������والي ج��������م ط�����ف�����ل�����ه اوط����ف��������������ل
ي������ب������ج������اودم������ع������ه م����ن����ث���������������������������������������ور

****
ث����������������ارات ت�������������دري اش��������َك��������د إل���������ك
ي������اس������ي������دي ت����ن����س�������������������ه ه���������������������������ل���ك
ي�������اي�������وم َك����ل�������������������ي ط���ل���ع���ت�������������������������������ك
ي����م����ت����ه ال��������وك��������ت ل����ي����ن����ه اي�����������������دور

****
ي�������اي�������وم ت�����ش�����������رق ي�������ا َك���م�������������������������������ر
ش����ي����ع����ت����ك ك����ل����ه����ا ت���ب���ت���ش���������������������������������������ر
ان�����ت�����ه ام���ل���ن���������������������������ه وال���ذخ�����������������������ر
واب���������الدن���������ه ب���ي���������������ك ات���ن���������������������������ور

يزده��������ر اهلل  ب��ج��������������������الل  م��ول��د  ف���ي 
وي��س��ت��ج��ي��ب ل���رب���ان ال���ه���دى ال��ق��������������������������در
)م��ن��ت��ظ�����������������ر( اهلل  ل��رح�����������������������اب  ي��زل��ه�����ا 
ال��ن��������������������ذرُ ب���ه  م���ا ج�����اءت  ي��ت��ل��و م���ن اهللِ 
الخطر بطشه  يخشى  االرض  ع��ل��ى  ن���ورا 
غ����رر كله������م  ق���وم  بالقس�����ط  وق����ام 
ظ��ل��م��ا وض����را وي��م��ح��ى ال��ظ��ل��م وال��ض�����������رر
مستع������ر ال��ح�����������ب  وق��ل��ب  إل��ي��ك  ش��وق��ا 
أث�����ر المصطف���ى  آل  ح��ك��م  م��ن  ع��ل��ي��ه 
الخط������ر ظ�����لك  ف��ي  يدرك���ها  هيهات 
ت��م��ت��ح��ي ص��������������ور( إذ  )ف��ت��ن��ج��ل��ي ص����ور 
يفتخ����ر واالن���ص���اف  ال���ع���دل  ب���ه  م���ن  ي���ا 
البص��������ر أن�����������وارك  ف���ي  ي��م��ت��ع  ي���وم���ا 

ث���م���ود م���ن ال��ت��دم��ي��ر م��ن��ك وت��ب��ع
وت��رف��ع ال����دوار تسمو  ال��ف��ل��ك  ع��ل��ى 
وي������ردع ي������رد  ال  داع  ك����ل  وع������ن 
ع���ت���اة ب��غ��ي��ر ال���ش���رك ال ت��ت��ب��رق��ع
ت��ط��وف ق��ن��ادي��ل ب��ه��ا وه���ي خضع
يقلع االم���ام���ة  وص���ن���دوق  ج�����ذاذاً 
ل��ح��ط ل��ه ف��ي ق��ن��ة ال��ع��رض موضع
ع��ج��ي��ب ي��م��اط ال��س��ر ع��ن��ه وي��ن��زع
ت��ص��دع ب��ال��ح��ق  ب���ام���ر اهلل  ت���ق���وم 
مدى الدهر قد سنوا الضالل وابدعوا
مشبع منها  والقلب  األس��ى  لفرط 
وارح���ام���ه���ا ب��ال��م��ش��رف��ي��ة ق��ط��ع��وا
يتشعشع ألالؤه����ا  ل��ن��ا  والح  ب��������دت 
تمنع الحجب  لها  ما  عنها  اهلل  ابى 
منبع ل��ل��ص��ف��ح  ان���ت  اذ  ف��ه��ت��ه  ب��م��ا 
ص�رعوا ب��ال��ت�����رب  هلل  ي��ا  ال�����وف�����ك 
يدفع لي�س  القضا  حك�م  ولكن�م�ا 
أف��زع القيام�ة  ف�ي  بجرمي  إلي�ك 

�سعراء مهدويون...............
غفران الموسويحممد بن ا�سماعيل احللي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وصلى اهلل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

الله���م بحق محمد وآل محمد احفظ ابي وامي واخواتي واهدنا إلى 
ما تحب وترضى وعجل فرج موالنا صاحب العصر والزمان لكشف الغم 
عن اهل وش���عب العراق اللهم نش���كو اليك ضعف حالنا وتكالب االعداء 
علين���ا واضطهاد ش���يعة اإلمام علي عليه الس���الم وتفجي���ر قبة اإلمام 
العس���كري اللهم احفظ مراقدنا الشريفة وعلمائنا االبرار اللهم شافي 
كل مري���ض واقض كل حاجة بحق فاطم���ة وابيها وبعلها وبنيها, الغوث 
الغوث يا صاحب العصر والزمان فقد طال االنتظار وش���مت بنا الفجار 

وصعب علينا االنتظار.
اللهم ارنا وجه وليك الميمون في حياتنا 

الغوث الغوث يا صاحب الزمان
زهراء عباس بالل
الموفقية

موال مهدويهوسات مهدوية
عبد الواحد الزرَكاني



منا�سبات ال�سهر: 
1( خروج التوابين يقودهم سليمان بن صرد 
 Qالخزاعي وش����خوصهم للطلب بدم الحس����ين

سنة 65ه�. 
3( معجزة حضور اإلمام الحس����ن العسكري

Q إلى جرجان من سامراء بطي االرض.
6( بن����اء بغ����داد عل����ى ي����د المنص����ور س����نة 
146ه�����, وق����د امر بوضع الس����ادات من س����اللة 

فاطم����ةQ في اعمدتها وجدرانه����ا لتبنى عليهم 
وهم احياء. 

7( رمي الش����ياطين بالش����هب بعد عش����رين 
 .Nيوما من مولد النبي

 Qالعس����كري الحس����ن  اإلم����ام  والدة   )8
بالمدينة المنورة سنة 232ه�. 

 .Q10( وفاة السيدة فاطمة المعصومة
12( فرض ص����الة الحضر والس����فر في اول 

سنة من الهجرة المباركة. 
15( خروج المختار الثقفي بالكوفة, للطلب 
بدم اإلمام الحس����ينQ وأهل بيتهK س����نة 66 

ه�.
23( وفاة السيد موس����ى المبرقع بن اإلمام 

محمد الجوادQ بقم سنة 296ه�. 
24(خلع معاوية بن يزيد نفسه من الخالفة 

سنة 64ه�. 

اأعمال ال�سهر: 
يستحب للممهد القيام فيه باالعمال االتية: 
*الدعاء ف����ي غرته بالدعاء المش����هور عن 
اب����ن ط����اووس وكم����ا مبين ف����ي مفاتي����ح الجنان 

296ص.
الخي����رات  وتقدي����م  الصي����ام  *يس����تحب 
والصدقات في العش����رين منه ش����كرا هلل كما في 

مفاتيح الجنان ص 298. 

ان البرهمي���ة من الديان���ات القديمة 
الس���ائدة في الهن���د, والبرهمة يعتقدون 
أن بع���ض آلهتهم حلت في إنس���ان اس���مه 
كرش���نة و التقى فيه اإلله باإلنسان أو حل 

الالهوت في الناسوت في كرشنة.
فالكرش���نة عنده���م ه���و المخل���ص و 
الف���ادي و المع���زى و الراع���ي الصال���ح و 

الوسيط.
عرف الناس والدة كرش���نة من نجمه 

الذي ظهر في السماء.
لم���ا ول���د كرش���نة س���بحت األرض و 
أناره���ا القم���ر بن���وره و ترنم���ت األرواح و 
هامت مالئكة السماء فرحا و طربا و رتل 

السحاب بأنغام مطربة.

في عصر ي���وم خريفي جميل ال أعرف كيف 
أص���ف روعت���ه,.. حيث الرياح تس���وق الس���حب 
بهدوء نحو وجه الش���مس الحنون .. فتغطيه تارًة 
وتكش���فه تارًة أخرى وكأنها تحاول أن تداعبه, 
وأن���ا عل���ى مس���رح الوج���ود أنظ���ر إل���ى الرياح 
والس���حب والش���مس كي���ف ت���ؤدي أروع األدوار 

وأشدها لطافة ومرحاً...
عنده���ا .... عنده���ا نب���ض قلب���ي بذكراك 
وكأن���ك أتيت لتزود روحي في نس���مات رقيقة , 
وكأنك جئت خيطاً مرس���اًل من الش���مس يلفني 
بدفء المحبة واألن���س .... فاكتملت صورة لقاء 

يسمو ويجل عن لقاء المحبين .
وفي تلك األثناء شعرت برغبة في أن استمع 
 .... البح���ر  أم���واج 
وأرى افقآ بعيدا ليس 

له حدود ..
ياأهلل ها أنا ذا اسمعه ...

أمواج���ه م���ن في���ض دمع���ك, وصوت���ه من 
تص���دع أحالمك على صخور ش���اطئ اإلنس���ان 
العاص���ي , وها أنا ذا أحاول أن أضمد جراحك 
.. وأن���ت تغادرني ف���ي أفق بعيد لي���س له قرار, 
فاس���توقفك وادعوك إلى س���اعة وصلن���ا األولى 
ألخب���رك بأنني جاه���دت اليأس في س���بيل أمل 
اللق���اء .., وهزمت أحزاب الهزيمة محتميا في 
خندق استوطنته مع وعد الهي بخالفة األرض, 
ف���ال تحزن يا أمامي فقلبي مع���ك, صدقاً ومن 
صميم عقيدت���ي انك تختبئ خلف كل ش���يء ... 

وفي عمق روحي, فأين أفر منك؟
كتلك الش���مس في األفق ما أروعها .. هكذا 

أنت ال تختفي.

- جاء في الكافي ج1 �س 328 ح1 .... قال محمد بن علي بن بالل: 
)خرج الي من ابي محمدQ قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده , ثم خرج اليّ من قبل 

مضيه بثالثة ايام يخبرني  بالخلف  من بعده(.

- جاء في كمال الدين  ج2 �س426 ح2 ... ان محمد بن عبداهلل الطو�سي قال :
) قصدت حكيمة بنت محمدQ ..... الى ا ن قال  : قالت  حكيمة : فلم ازل ارى ذلك الصبي في 
كل اربعين يوما الى ان رأيته  .... قبل مضي ابي محمد  بأيام قالئل  فلم اعرفه, فقلت  البن اخي :

م���ن ه���ذا الذي تأمروني ان اجلس بين يديه ؟ فقال ليQ : هذا ابن نرجس , وهذا خليفتي  من 
بعدي , وعن قليل تفقدوني , فاسمعي واطيعي ...( الى اخر الحديث(.

-قال تعالى: 
اَعَة اأَن َتاأِْتَيُهم َبْغَتًة َوُهْم اَل َي�ْسُعُروَن(. الزخرف: 66.  )َهْل َينُظُروَن اإاِلَّ ال�سَّ

-:Qعن هذه االية فقال Qروى الحافظ القندوزي )الحنفي( ان زرارة بن اعين قال: سألت االمام الباقر
)هي ساعة القائمQ, تأتيهم بغتة(.

-وقال تعالى:-
َنا اْك�ِسْف َعنَّا  ِليٌم* َربَّ ِبيٍن * َيْغ�َسى النَّا�َس َهَذا َعَذاٌب اأَ َم��اء ِبُدَخاٍن مُّ )َفاْرَتِق��ْب َيْوَم َتاأِْتي ال�سَّ

ِبيٌن(. الدخان: 13-10.  ْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َر�ُسوٌل مُّ اْلَعَذاَب اإِنَّا ُموؤِْمُنوَن * اأَنَّى َلُهُم الذِّ
روى العالمة )الشافعي( السيوطي في تفسير هذه اآلية :

ان رسول اهللN قال:
)ان بين يدي الساعة: الدجال, والدابة, ويأجوج ومأجوج, والدخان, وطلوع الشمس من مغربها(. 

نش���رت صحيفة )المصدر( االلكترونية الس���عودية في عددها   -

الصادر بتاريخ 2010/10/30  مقاال تحت عنوان: 

)االمام الغائب بين التبري���ر والتحذير( بقلم إبراهيم الخويطر جاء 

فيه:-

) ... اليعني .. اننا معش���ر اهل الس���نة  والجماعة ننفي ظهور المهدي

Q ... كم���ا ورد لنا من احاديث صحاح بل نتأم���ل ربطها بالقائم صاحب 

الزمانQ الذي يتحدث عنه الفكر الشيعي(.

ونش���رت )الغد( االردنية في عدده���ا الصادر في 2011/3/5   -

مقاال   بعنوان : )ماذا وراء خطابة احمدي نجاد القتالية(  جاء فيه :-

)المخل���ص االخير, س���وف يعود س���ريعا,.. س���مة ثابتة. س���واء في 

الجواهر او االشاعة .. االمام المهديQ سوف ياتي خالل سنوات, وكل 

المشاكل سوف تحل(.

ونش���رت صحيف���ة )المؤتم���ر ن���ت( االلكتروني���ة اليمني���ة في   -

29ابريل 2010 مقاال عن :

التح���ول من امام���ة )والية الفقيه( الى الجمهوري���ة االمبراطوية وقد 

جاء فيه:

).. الفك���ر السياس���ي االمام���ي .... يؤمن بفكرة االنتظ���ار حتى ظهور 

ذلك االمام الغائب  الذي اختفى بعد والدته ...(.

ال�سيخ ا�سعد الب�سري
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مفهوم املخل�س يف الديانة الربهمية
فرح موسى

ت������������������دعو 
رابطة احياء دعاء الندبة الموؤمنين الكرام الى قراءة 

دعاء الندبة في �سباح كل يوم جمعة.
وليكن احياء هذه ال�سعيرة المباركة واللهج بالدعاء تعجياًل 

 .Qللفرج وتقريبا لظهور المولى
كما وتدعو اإلى التوا�سل معها عن طريق ار�سال �سور االإحياء 

اأو المقاطع الفيديووية ليت�سنى ن�سرها عبر عنوان الرابط

رابـــــــطة 
احياء دعاء الندبة

www.m-mahdi.com/nodba
nodba@m-mahdi.com :البريد االلكتروني

/www.facebook.com/groups/302464939772726  :صفحة الفيس بوك


