
ورد فــي )الكافي( ج1 ص337 بســند 
ينتهي الى زرارة بن أعين قال ســمعت ابا 
عبد اهللQ يقول: )ال بُدَّ لِْلغُالِم مِنْ َغيْبَةٍ 
ُقلْــتُ وَلِمَ َقاَل يَخَافُ وَأَوْمَأَ ِبيَدِهِ إَِلى بَْطِنهِ 
وَهُــوَ اْلمُنْتََظرُ وَهُوَ الَّذِي يَشُــكُّ النَّاسُ فِي 
ِوالدَتِــهِ َفمِنْهُمْ مَنْ يَُقــوُل حَمٌْل وَمِنْهُمْ مَنْ 
ـفْ وَمِنْهُــمْ مَنْ  يَُقــوُل مَــاتَ أَبُــوهُ وَلَــمْ يُخَلِـّ
يَُقــوُل وُلِــدَ َقبْــَل مَــوْتِ أَِبيــهِ ِبسَــنَتَيِْن َقــاَل 
زُرَارَُة َفُقلْــتُ وَمَــا تَْأمُرُِني لَــوْ َأدْرَْكتُ َذلِكَ 
الزَّمَــاَن َقــاَل ادْعُ اهلل ِبهَــَذا الدُّعَاِء اللهمَّ 
تُعَرِّْفنِــي  لَــمْ  ِإْن  َفإِنَّــكَ  نَْفسَــكَ  عَرِّْفنِــي 
نَْفسَــكَ لَــمْ َأعِْرْفــكَ اللهــمَّ عَرِّْفنِــي نَِبيَّكَ 
َفإِنَّــكَ ِإْن َلمْ تُعَرِّْفنِــي نَِبيَّكَ َلمْ َأعِْرْفهُ َقطُّ 
اللهمَّ عَرِّْفِني حُجَّتَكَ َفإِنَّكَ ِإْن َلمْ تُعَرِّْفِني 
حُجَّتَــكَ ضَلَلْــتُ عَنْ دِينِــي َقــاَل َأحْمَدُ بْنُ 
اْلِهــالِل سَــمِعْتُ هََذا اْلحَدِيَث مُنُْذ سِــتٍّ 

وَخَمِْسينَ سَنًَة(.
خوفاً على بعض المؤمنين وباألخص 
علــى شــبابنا ممــن يتأثــر ببعــض الكالم 
الذي يســمع مــن هنا وهنــاك نذكر بعض 
األمــور التي يســتعان بها فــي إثبات والدة 
اإلمــامQ إذ قيــل إّن الــذي عندنــا مــن 
روايــات تدل علــى والدته هي 31 رواية في 
الكافي، ويدّعى انه على المنهج السندي 

للسيد الخوئيH انها ضعيفة.
 Hوجــواب ذلــك أّن الســيد الخوئــي

يلتــزم بالمنهــج الســندي كما الســيد 
الشــهيدH، إال انــه عندهم شــيء 
آخــر، فالبــد أن يلتفــت إليــه وهو 

وهمــا  التواتــر،  أو  االســتفاضة 
ال يحتاجــان إلــى صحّــة الروايــة 

وهذا من األمور الواضحة.
نعــم إذا قلــت أّن الـ )31( رواية 

ال تحصل بها االستفاضة، فهذا شيء 
ال بأس به، وهو حق لك، ولكن الحقيقة 
إذا رجعنــا إلى الكافي وغير الكافي نجد 
أّن الروايــات الى ما شــاء اهلل، وأنا اآلن 
ال أريــد أْن أبيّن تلــك الروايات، بل فقط 
أعطــي أرقامهــا وعنوانيهــا، وانت ارجع 
إليهــا، إذ أّن مــا يــدل علــى والدة اإلمام 
ليــس فقــط هــي تلــك الروايــات الـــ)31( 
الدّالــة بالداللــة المطابقيــة، فهنــاك ما 

يدل بالداللة االلتزامية أو التضمنية.
فالـــ )31( رواية في الكافي هي تحت 
عنــوان )مولــد الصاحــب(، إالّ أّن هناك 
أيضــاً فــي الكافــي تحت عنــوان )باب في 
الغيبــة( توجــد )31( رواية أخــرى، ومن 
متشــابه،  الرقــم  أّن  الصــدف  حســن 

باإلضافــة إلــى مــا تحــت عنوان )تســمية 
مــن رآه( وهي )15( رواية، وتحت عنوان 
)اإلشارة والنص إلى صاحب الدار( وهي 
)6( روايــات، وتحــت عنــوان )النهي عن 
االســم( )4( روايــات، هــذا مــا يخــص 
قلبــت  اذا  الحــال  وبطبيعــة  الكافــي، 
الكافــي أكثــر ســتجد فــي أبواب مــن هنا 
وهناك روايات أكثر، امّا الشيخ الصدوق
H فــي )كمــال الديــن( وتحت عنــوان )ما 

روي في ميالد القائم(...

جاء عــن اإلمام الصادقQ: )ال تقولوا 
خرج زيــدJ.. فإّن زيــداً كان عالمًا، وكان 
صدوقــًا، ولــم يدعكــم إلــى نفســه، وإنّمــا 
دعاكــم إلــى الرضا مــن آل محمــدN.. ولو 
ظفــر لوفــى بمــا دعاكــم إليــه( )الوســائل : 

ج11/ص36(.
 Qهــذا مــا صدر عــن اإلمــام الصادق
وهــو في مقــام الدفاع عن رايــة زيد بن علي

J، وتزكية ثورته، ومنحها الشــرعية بعد 
تمييزها عن سائر رايات الضالل...

إّن ظــروف طموح الرئاســة، والتنافس 
علــى رفع الرايــات التي عج بها عصر اإلمام 
الصــادقQ، وغلفــت أجــواءه االجتماعيــة 
والسياسية، قد أدت إلى اختالط األوراق، 
وفقدان التمييز _السيما لدى عامة الناس_ 
بيانــات  أّن  كمــا  والســقيم.  الصحيــح  بيــن 
الرايــات  ألصحــاب  الفاضحــة   Qاإلمــام
عمــوم  لــدى  الشــبهة  ســحب  قــد  الباطلــة 
المواليــن ألهــل البيــت ومحبيهم وشــيعتهم 
على كل رايــة مرفوعة للجهاد والخروج على 
حــكام الجور، حتى لقد طالت هذه الشــبهة 
أزكــى رايات الهدى فــي ذلك الزمان، وهي 
رايــة الشــهيد زيــد بن اإلمــام علي الســجاد

Q. وهنا يقف اإلمام موضحاً حقيقة أمثال 
هــذه الراية المرفوعة، وكاشــفاً لشــرعيتها 
وحقيقتهــا الدينيــة. وانها تختلف عن ســائر 
طمــوح  أصحــاب  يرفعهــا  التــي  الرايــات 
الرئاســة والتســلط علــى رقــاب المســلمين 
بــن  )وال تقولــوا: خــرج زيــد...!(. إّن زيــداً 
علــي لــم يكــن أبــداً مــن أولئــك الخارجيــن 
طالبــاً للرئاســة والســلطان. وإنّمــا كان مــن 
العلماء والصديقين، قد غضب هلل، وخرج 
مجاهــداً فــي ســبيله في إطــار مبــدأ الوالية 
 :Kالطاهريــن الهــدى  الئمّــة  الشــرعية 
)فــإّن زيداً كان عالمــًا، وكان صدوقًا، ولم 
يدعكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا 

.)...Nمن آل محمد
وإن كثيــراً مــن المترّئســين والطامعين 
بضعــف  يشــعرون  والســلطان  الحكــم  فــي 
إمكاناتهــم فــي األمّــة اإلســالمية لتحقيــق 
أهدافهــم وما يطمحون. فهم بحاجة ماســة 
الــى تيــار اجتماعي مــوال لهم بيــن صفوف 
األمّــة اإلســالمية، يســندهم عنــد ســعيهم 
لتحقيــق أغراضهــم الطامعــة فــي الرئاســة 
وحكومــة النــاس، ولكنّهــم اعجــز مــن أْن 
يتمكنــوا لوحدهــم مــن تحقيــق هــذا التيــار 

وإيجــاده. لــذا فإّن هــذه الحاجة قــد ألجأت 
الكثيــر منهم إلى تقمص أثــواب الوالء ألهل 
البيــتK، وإعــادة مطالبتهــم بحقهــم، 

والخروج لنصرتهم.
كان اإلمــام الصــادقQ مــن أكثــر من 
ابتلــي بأمثال هؤالء الطامعين المســتغلين، 
لــذا فقــد اســتفاضت عنــهQ األحاديث في 
هــذا الصــدد لتكشــف عــن هــذا اللــون مــن 
التحــرك المريض، وتفضــح نوايا أصحابه 
التــي  الرايــات  أّن  موضحــة  الحقيقيــة، 
باطلــة،وال  ضــالل  رايــات  هــي  يرفعونهــا 
صلــة لهــا بأهــل البيــتQ. كمــا هــو واضــح 
مــن األمثلة التالية وهي بعــض من فيض آل 

:Nمحمد
إلــى  ليدعوكــم  آت  منــا  أتاكــم  )ان 
الرضــا منا، فنحن نشــهدكم انّا ال نرضى( 

)الوسائل :ج11/ص38(.
)انــه ال يطيعنا اليوم وهو وحده، وكيف 
يطيعنــا إذا ارتفعــت الرايــات واإلعالم...!( 

)الوسائل : ج38/11(.
)وهــو يعصينا اليــوم وليس معــه أحد، 
وهــو إذا كانــت الرايات واأللويــة أجدر أن ال 

يسمع منا( )الوسائل : ج36/11(.
علــى  مجمعــون  الســنة  أهــل 
ظهــور المهــديQ في وقت وشــيك، 
ويعتقــدون بتواتــر األخبــار الدالة على 
ظهــوره, كمــا أنــه باعتقادهــم يجــب 
تصديقــه ومســاعدته عنــد الظهــور، 
إذ أن الذيــن رووا األخبار  واألحاديث 
أجــاّلء  مــن  هــم  بالظهــور  المتعلقــة 
الصحابــة كعليQ وأم ســلمة)رحمها 
اهلل( وأبــو ســعيد الخــدريG وثوبــان
G، كمــا أنــه تم اســتخراج األحاديث 
علــى أيــدي المحدثيــن الكبــار، كأبي 
داود والترمذي وابن ماجه والطبراني 

وأحمد بن حنبل.
إّن العالمــة محمــد عبــد العزيــز 
فــي كتابه )نبراس( في شــرح العقائد 
األحاديــث  تواتــرت  يقــول:  النســفية 
فــي خــروج المهــدي، وأفردها بعض 
أهــل  مــن  انــه  وملخصهــا  العلمــاء, 
األرض  يملــك  وأنــه   Nالنبــي بيــت 
ويمألهــا بالعدل بعد مــا ملئت بالجور 
وبالجملــة   ،Qعيســى يالقــي  وإنــه 

فالتصديق بخروجه واجب.
إن ظهور المهديQ ال يقتصر في 

كتــب مذهب دون ســواه مــن المذاهب 
اإلسالمية، وإنما األحاديث واألخبار 
الدالــة علــى ظهــوره لــدى المســلمين 
كلهــم كثيــرة جــداً بمــن فيهــم علمــاء 
أهل السنة من المفسرين والمحدثين 
والمؤرخيــن والنســابين ومؤلفــي كتب 
وأهــل  األدبــاء  وكذلــك  المناقــب، 
اللغــة، ومؤلفي المجاميع، وأصحاب 
الكشف والعرفان، والشعراء، وحتى 
والبلــدان  الجغرافيــا  كتــب  مؤلفــي 
والموســوعات: كل هــؤالء قامــوا بذكر 
ونقــل االحاديث والموضوعات المعنية 
بظهور اإلمــام المهديQ في مختلف 

كتبهم. 
إّن كتــب أهل الســنة التــي تتناول 
ذكر ونقل األحاديــث المتعلقة بظهوره
Q تبلــغ أربعيــن كتاباً علــى ما حققت 
فيها وعلى ســبيل المثــال نذكر بعضها 
الكتب )الرســالة( لإلمام الشــافعي_ 
)المســند( ألحمد بن حنبل_ )صحيح 
البخاري(_ )صحيح مســلم(_ )سنن 
داود(_  أبــي  )ســنن  ماجــة(_  ابــن 
)جامع الترمــذي(_ )مفاتيــح الغيب( 

لفخر الدين الرازي_ )جامع األصول( 
المكيــة(  )الفتوحــات  األثيــر_  ألبــن 
لمحي الدين العربي_ )تذكرة خواص 
)الجامــع  الجــوزي_  البــن  األمــة( 
الصغيــر( لجــالل الديــن الســيوطي_ 
)المنــار( لمحمــد عبــده_ )الصواعــق 
المحرقة( البن حجر الهيتمي و...الخ. 
إّن النبيN بشــر بظهور المهدي

Q فــي آخــر الزمــان وذكــر خصالــه 
وشــمائله فــي قولــه: )لــو لــم يبــق من 
الدنيــا اال يــوم لطــول اهلل ذلــك اليوم 
حتــى يبعــث اهلل فيــه رجــاًل مــن أهــل 
بيتي يواطئ اســمه اســمي واســم أبيه 
أبــي يمــأل األرض قســطاً وعــدالً كمــا 

ملئت جوراً وظلماً.
�م��ا ت�صريحات علم��اء �أهل 

�ل�صنة: فهي كما ياأتي:
1_ابــن حجر الهيتمي الشــافعي: 
)لقد تواتــرت األخبار على اّن المهدي 
من هذه األمّة وأن عيســىQ ســينزل 
صلواتــه  فــي  فيقتــدي  الســماء  مــن 

.)Qبالمهدي

وشــرح  متواصــاًل  الحديــث  زال  مــا 
فقــرات الزيارة المهدويــة المباركة، زيارة 
آل ياســين، وقــد وصــل بنــا الحديــث إلــى 
شرح فقرة )السَّاَلمُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اهللِ الَّذِي 

ضَمِنَهُ(.
تحــدّث القــرآن الكريــم عــن وعــد اهلل 
ســبحانه وتعالى ووعيــده، وتميّز الوعد عن 
الوعيد بأْن وعد اهلل ســبحانه وتعالى لعباده 
المؤمنيــن، وأّن وعيــده لعبــاده العاصيــن، 
واصفــاً الوعد بانه ال يخلــف، وانّه حق وانّه 
مســؤول ومفعــول، وواصفــاً بعــض انبيائــه 
كإســماعيلQ بأنّه كان صــادق الوعد وكان 

رسوالً نبيّاً.
وهــذا المقطــع مــن الزيــارة المباركــة 
يضيف ألســماء اإلمامQ وألقابه الشــريفة 

صفــة وعد اهلل، فاإلمــامQ هو وعد اهلل، 
عــن  والمتحدثــة  الكريمــة  اآليــات  وبداللــة 
أّن وعــد اهلل حــق ومفعــول ومأتــيّ، وانّــه ال 
يخلــف فيســتفاد اّن ظهــور اإلمــام وقيامــه 
ووجــوده وحياتــه وكل مــا يترتــب عليــه مــن 
إظهار للحق وطمس للباطل، فهو حقّ والبدّ 
أْن يحصــل، ألّن هــذا الوعــد وعــد مســؤول 
فالبــدّ أْن يكــون فــي يوم ما مفعــوالً ومنجزاً 
والتطبيــق،  التحقــق  أرض  علــى  وصائــراً 
ومن هنا جاء تســاؤل بعــض اصحاب األئمة

K عندمــا حدّثهــم اإلمــامQ عــن البداء 
وانّــه يحصل في كل شــيء حتــى ذكر اإلمام

Q أّن الســفياني رغــم انّــه عالمــة حتميــة 
إالّ أنّــه يمكــن أْن يحصــل فيه البــداء فخاف 
بعــض األصحاب من أْن يتّجــه البداء صوب 

قضيــة اإلمام المهديQ ويؤثر على ظهوره 
وقيامه، فســأل هؤالء األصحاب من اإلمام

Q: )فنخــاف أْن يبدو هلل في القائم. فقال 
الميعــاد،  مــن  القائــم  إّن   :Qأبــو جعفــر
واهلل ال يخلــف الميعــاد( وهــذه الحقيقة في 
كــون اإلمامQ وعداً إلهياً وميعاداً ال يخلف 
اّكدتــه الزيــارة المباركــة واّكــدت بتأكيدات 
أخــرى علــى حقيقــة هــذه الحالــة فــي كون 
اإلمــام قضية مفروغاً منهــا والبديّة ال تقبل 
التشــكيك أو الترديــد أو البداء، فبمقتضى 
اآليــات التــي تتحــدث عــن كــون وعــد اهلل 
سبحانه وتعالى ال يخلف، وانه مأتي، تأتي 
الزيارة المباركة لتضيف شــيئاً جديداً على 

هذه الحقيقة المهدوية. 

�لتهديم �لبّناء
اشــكالها تخضــع  بمختلــف  البنــاء  عمليــة 
لضوابط وأســس إذا اختلت كانــت عملية البناء 
تكلفــة  ضعــف  ســتكون  تكلفتهــا  إّن  بــل  هدمــاً 
البناء، وذلك أّن البناء له روح وأساس ومظهر 
وشــكل، فالمظهــر الــذي البــدّ منــه يكــون فــي 
عملية البناء الهدّام هو األساس والمحور، على 
عكســه في البنــاء الثابت الدائــم، فإّن المظهر 
يشــّكل بعــداً مــن أبعــاد البنــاء المنضبط ضمن 
األســس والموازيــن، وهــذه الحالــة تســري في 
األمور المادية كســريانها فــي األمور المعنوية، 
فــأيّ عملية بنــاء مــادي ســواء كان الحتياجاتنا 
الخارجية أو ألبداننا أو ألي شــيء آخر نســتعين 
بــه ألجــل حاجة مــا، البــدّ أْن تخضــع لضابطة 
النهــدام  موجبــاً  البنــاء  يكــون  أساســها  علــى 
ذاتــه وبشــكل متســارع، أو يكــون البنــاء ثابتــاً 
ومســتقرًا، وأي خلــل في هــذا النظــام وفي أي 
جانــب مــن جوانبــه يؤثّــر علــى هــذه التركيبة، 
واليــوم نشــاهد الكثيــر مــن األشــياء التــي تلبي 
مــا  ســرعان  البــراق  المظهــر  ذات  حاجاتنــا 
تنهــدم وتتالشــى، ذلــك إنها لم تبــن على وفق 
اأُلســس والضوابط الصحيحة، فبيوت وأجهزة 
وأساسيات تعتمد عليها حياتنا تشكلت على وفق 
البناء الهدّام، وســار خلفهــا الكثير من الناس 
انخداعــاً بمظهرها، لكنهم ما أْن اقتنوها حتى 
باتــوا يلعنــون األيام التــي فّكروا فيهــا باقتنائها 
دون اقتنــاء الجيــد والمنضبــط منهــا، وحينما 
فّكروا بإصالحها أو اســتبدالها تبين أّن التكلفة 
أصبحــت عليهــم الضعــف بضعفيــن، وال نبالغ 
المتأرجحــة  الماديــة  الحالــة  إّن هــذه  قلنــا  إذ 
بيــن شــكل ذائــب وروح ثابتــة نمــر بهــا جميعــاً 
ضمــن إطــار قضايانــا المادية، ولكــن حيث ان 
الخســران في هذا الجانب ســهل إنجبــاره فإننا 
نقفز على ما ممرنا عليه سريعًا، بخالف ما لو 
كانت حالة من هذه الحاالت يصعب إنجبارها، 
فإننــا نقــف عندهــا مليــاً وال نتخطاهــا، بل قد 
تكــون هــي غلطــة العمــر رغــم كونها فــي جانب 

مادي ال يشّكل أهمية كبرى.
امّــا إذا الحظنــا هــذه الحالــة فــي جانبهــا 
المعنــوي ببعدهــا الفكــري أو الســلوكي، فإنّنــا 
نلحــظ وفي زماننا هــذا أّن األفــكار التي تُصدّر 
علــى انها للبنــاء أو لتنظيم الســلوكيات، لكنّها 
فــي حقيقتهــا ذات مظهر للبناء وواقــع للهدم، 
والخطــر يكمن هنا، فإننا اليوم نلحظ وبشــكل 
الحالــة  هــذه  ســريان  اّن  الخفــاء  يشــوبه  ال 
المرضيــة ليــس إلــى أفــكار ثقافيــة تؤثــر علــى 
واقعنــا الفكــري، بــل إنهــا باتت تســري ألفكار 
تبنــي واقعنــا العقائــدي، وتترجــم ســلوكاً يراد 
منــه أْن يأخــذ بيد اإلنســان إلى ســبيل النجاة، 
فانســالل أفــكار أُريد بحقيقتها الهــدم ال البناء 
إلى منظومتنا العقائدية هو بمثابة الخطر األول 
الــذي ينبغــي أْن ال نغفله ولــو آلنٍ من اآلنات النه 

حقيقة وجودنا وذاتنا، فكيف يغفل!.
فأصحاب األفكار الممســوخة والتي ليســت 
لهــا روح وإْن كان لهــا مظهــر، يحاولــون مــن 
خالله أْن يسقطوا في احضانهم ببريق الكلمات 
الجذابة وزخارف الصور الملونة أُناساً ممن قّل 
وعيهــم وانطلــت عليهــم الشــبهة، فلــن يدركوا 
حقيقــة األمــر وإْن كانــوا ســيدركوه بعــد حين، 
انّــه منضبــط  وإْن تصــور  المنفلــت  فالتصــدي 
كمظهــر خارجــي، إالّ انّــه فــي حقيقتــه وواقعه 
يمثّــل لونــاً مــن ألــوان اإلدّعــاء واإلدّعــاء علــى 
انحــاء، فمــن يدّعي االلوهية هــو في حقيقته ال 
يملــك محتواها ومضمونهــا أبدًا، وإْن أبدى في 
الخــارج صــوراً تتــراءى للبعض أنــه يمتلك واقع 
االلوهيــة، وكذلــك من يدّعي النبــوة أو اإلمامة 
أو النيابــة، عامة كانــت أو خاصة، فكل أولئك 

يحملون راية التهديم البناء.
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هــل أّن قضية المهــدي واالعتقاد 
انّهــا  أو  شــيعية  فكــرة  بالمهدويــة 

مشتركة بين كل المسلمين؟
هنا نشــير إلــى كالم ابــن خلدون 
الــذي يقــول فيه: )فــي الفصــل الثاني 
والخمســون: فــي أمــر الفاطمــي ومــا 
يذهــب إليــه الناس في شــأنه وكشــف 
الغطــاء عــن ذلــك ... ثــم ينكــر اصــل 
المهدوية ويقــول: إّن الروايات ضعيفة 

وإنّها قضية شيعية بحتة(.
ويــرد عليــه أحمــد محمــد شــاكر 
_وهو ســنّي_ شــارح ومعّلق على كتاب 
الجديــدة،  الطبعــة  أحمــد(  )مســند 
ولــه مجموعــة تعاليق نافعــة، وحينما 
يصــل إلى روايــات المهدويــة يرد على 
ابــن خلــدون رداً مناســبًا، ففــي ج5 
ص175 يقــول: )امّــا ابن خلــدون فقد 
قفــا ما ليــس له به علــم واقتحم قحماً 
لــم يكن مــن رجالــه، وغلبه ما شــغله 
مــن السياســة وأمــور الدولــة وخدمــة 
من كان يخدم مــن الملوك واألمراء، 
عقيــدة  المهــدي  شــأن  أّن  فأوهــم 
شــيعية، أو أوهمتــه نفســه، فعقد في 
مقدمته المشــهورة فصاًل طوياًل جعل 
عنوانــه )فصل: في أمــر الفاطمي وما 
يذهــب إليــه النــاس...( فتهافــت فــي 

هذا الفصل تهافتاً عجيباً وغلط فيه 
أغالطــاً واضحة، ثم يقــول إّن ابن 

خلدون لم يحسن قول المحدثين 
_الجــرح مقدّم علــى التعديل_ 
لــو اّطلع علــى أقوالهــم وفقهها 

لمــا قال شــيئاً مما قال، وقد 
يكــون قــرأ وعــرف لكنــه أراد 

تضعيــف أحاديــث المهــدي بما 
غلــب عليــه من الرأي السياســي 

في عصره(.
لكــنّ الشــيخ الوالــد فــي كتابــه 
ص98  ج1  والرجعــة(  )الشــيعة 
يأتــي بعلــة ثالثة _وأتصــور أنّها بيت 

القصيد_ فقال: )لعل هذا _النصب_ 
أقــرب الوجوه إلى الواقع فإن له مع آل 
محمــدN مواقــف، قال فــي مقدمته 
المطبوعــة ببيروت )وشــّذ أهــل البيت 
انفــردوا  وفقــه  ابتدعوهــا  بمذاهــب 
به، وشــّذ بمثلهم الخــوارج ولم يحفل 
أوســعوها  بــل  بمذاهبهــم  الجمهــور 
جانب اإلنكار والقــدح... ثم كأنّه يريد 
أْن يقــول: إنــي وأمثالــي علــى الهــدى 
والسنة، وان أهل البيت وشيعتهم أهل 

الضالل والبدعة(.
وكذلــك يــردّ عليــه العالم الســنّي 
عبــد الباقــي صاحب كتــاب )بين يدي 

الســاعة( يقــول فــي ص 123: )ال أرى 
لزامــاً علينا نحن المســلمين أْن نربط 
ديننــا بهما _يعني البخاري ومســلم_ 
فلنفــرض أنّهمــا لم يكونا، فهل تشــل 
حركتنــا وتتوقــف دورتنــا؟ ال، فاألمّة 
بخيــر والحمد هلل، ثم يقــول: والذين 
جاءوا بعد البخاري ومســلم استدركوا 
ووزنــوا  واســتكملوا جهدهمــا  عليهمــا 
عملهما، وكشــفوا بعــض الخالف في 
صحيحيهمــا، ومــا زال المحدثون في 

تقدم علمي وبحث وتحقيق ودراسة...
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Qممن كتبوا يف اإلمام املهدي

�مل�ؤَلف�مل�ؤِلف
الصحيفة الهادية المهدوية )عربي وفارسي(الشيخ  إبراهيم بن محسن الكاشاني

صراط السوي في أحوال المهديQالسيد محسن سبطين صاحب سرسوي

الصفة في الغيبة على مذهب الواقفةعبد اهلل بن جبلة بن حيان بن أبحر الكناني ت 912 هـ

صك الخالصالشيخ كامل سليمان

صواعق البرهان  )في أحوال صاحب الزمانQ(زين العابدين خان كرماني

صواعق محرقة في عالئم وردّ الوهابية في تخريب الشيخ أبي الحسن بن محمد الدولت آبادي المرندي
البقاع المتبركـة( )بالفارسية(

السيد حسن بن مرتضى بن أحمد بن الحسين بن سامع 
الطباطبائي اليزدي الحائري

 Kضياء األنوار في أحوال خاتم األئـمة األطهار

طراز دانش )بيان والدت حضرت صاحب زمانQ( محمد حسن بن نور محمد بن ابراهيم بن يعقوب
)باألردو(

طلوع بدر هدايت )حول مولد االمام المهديQ( السيد نجيب حيدر رضوي
)باألردو(

طول الغيبة )فصل فيه أحوال المهديQ(الشيخ جمال الدين محمد بن ابراهيم المعروف بالنعمان

ظهور الحجةQ )بالفارسية( الشيخ محمد اليزدي 

ظهور المسيح والمهديKإبراهيم الكـواز

ظهور المهديQ )باألردو(الدكتـور نور حسين , ت9531 هـ

الشيخ علي أكبر بن مال محمد حسين النهاوندي 
المشهدي, ت1369هـ

العبقري الحسان التكاء أهل اإليمان في دفع مايرد على 
Qمهدوية صاحب الزمان

عدلَكستر  جهان )بالفارسية(السيد محمد علي الكاظمي البروجردي

العرف الوردي في أخبار المهديQالحافظ جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي 

عبد الرحمن بن شيخ مصطفى بن زين العابدين بن عبد 
اهلل وجيه الدين العيد روس الحسيني اليماني الشافعي

Qالعرف الوردي في دالئل المهدي

عريضة التوسل وذريعة ا لترسل )بالفارسية(باقر الواعظ بن إسماعيل الكجوري الطهراني 

عسكرية, قصيدة في ظهور المهدي المنتظرQ الشيخ أبي العز الحلــبي
وقدومـه بالعسكر الكريم 

عصر الظهور الشيخ علي الكوراني 

محمد البلبيسي بن محمد بن أحمد الحسيني الشافعي 
المصري

العطر الوردي بشرح القطر الشهدي في أوصاف 
Qالمهدي

السيد حسن بن مرتضى بن أحمد بن الحسين بن 
سامع الطباطبائي اليزدي الحائري

عظائم األمور من عالئم الظهور 

عقد الجمان لندبة صاحب الزمانQالميرزا عبد الرحمن بن نصر اهلل الكلي بري التبريزي 

عقد الجواهر و الدرر في عالمات المهدي المنتظرQإبن حجر

قاضي القضاة بهاء الدين )بدر الدين( أبي الفضل بن 
يحيى بن محمد بن علي الشافعي الدمشقي 

Qعقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر

عقيدة اإلمام المهديQ في خط االنتظار بين السلبية واإليجابـيـةالسيد محمد حسين فضل اهلل 

عقيدة أهل االسالم في نزول عيسىQعبد اهلل بن محمد بن الصديق الغماري

عقيدة أهل السنة واألثر في المهدي المنتظرQالشيخ عبد المحسن بن حمـد العباد

العقيدة بالمهدوية الشيخ لطف اهلل الصافي 

عقيدة المسيح الدجال في األديان سعيد أيوب 

عالئم الظهور . )بالفارسيـة(, ويسمى التحفة المهديةالشيخ حسن علي شريف الواعظين 

عالئم الظهور . )بالفارسيـة(شريف أمير مولوي

عالئم الظهور . )بالفارسيـة(عباس علي بن علي محمد 

عالئم الظهورمحمد باقر المجلسي

عالئم الظهور . )بالفارسيـة(الشيخ محمد جواد النجفي 

عالئم الظهور . )بالفارسيـة(الميرزا محمد الكرماني

عالئم الظهورالشيخ يعقوب علي بن ابراهيم

عالئم الظهور ترجمة وقائع الظهور )باألردو(حيدر آباد دكن 

عالئم الظهور حضرت امام زمانQعلي موجودي

عالئم الظهور ) شرح والدت وغيبت وظهور حضرت وليعصر(الشيخ عباس القمي

كتاب العالئم الهتداء الهوائممحمد باقر بن جعفر بن محمد بن كافي البهاري الهمداني

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمي

كتاب عالمات آخر الزمان

عالمات ظهور حضرت صاحب الزمانQ )بالفارسية(الشيخ محمد باقر النجفي 

السيد عبد اهلل بن محمد رضا الشبر الحسيني الحّلي 
النجفي الكاظمي 

عالمات الظهور وأحوال االمام المستور 

عالمات قيام الساعة الصغرى والكبرىيوسف بن اسماعيل النبهاني 

عالمات المهدي المنتظرQإبن حجر الهيثمي الملكي الشافعي 

علل الغيبة السيد محسن بن غفار الحسيني الدهخوارقاني

الشيخ علي بن قاسم المحمد آبادي الجرقوي 
االصفهاني 

عنايات مهدوية

عوامل بيروزي مهديQ )بالفارسية(علي أكبر حسين

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهديQ وسفراءه األربعة )رض(، ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف 
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

وصــل بنا الحديث حول حقيقة الرجعة وابحاثها الى 
الفقــرة التاليــة )ما هو نمط المعيشــة في عالــم الرجعة 
وماهي طرق االرتباط البشــري وحقيقــة الحياة المدنية 

فيه؟(.
إّن الظاهــر من جملة من االخبــار التي نقلنا بعضها 
في الحلقات السابقة أّن النظام الذي تقع فيه الرجعة هو 
نفس النظام الذي نعيشــه اآلن، نعم البدّ أْن تكون بعض 
الخصوصيــات التــي تلحظ عند الرجعة بالنســبة للنظام 
حتــى تكــون هنــاك حالــة مــن االنســجام مــع احتياجات 
النــاس في ذلك الزمان، فالبــدّ أْن نلحظ مجموعة من 
العناصر، العنصر االول وهو الروايات التي دلت على أّن 
الرجعة تكون في عالم الدنيا، وقد تحدثنا عنها مفصال 
وقلنــا إّن ظاهر هذه الروايات يدل على أّن نظام الرجعة 

هو نظام الدنيا.
والعنصــر اآلخر هو أّن للرجعــة خصوصية تمتاز بها 
عــن عالــم الدنيا الصــرف، إذ أّن فيها يرجــع جملة من 
االمــوات، أوليــاء كانــوا أو غير ذلك، وهــذا يقتضي أْن 

تلحظ خصوصيتهم بالنسبة لعالم الرجعة.
العنصــر الثالث والذي البــد أّن يلحظ هو االمكانات 
الهائلــة التي ســوف تتــاح لمن يعيش في عالــم الرجعة، 
إذ أّن الروايــات دلّــت على أّن هــذا العالم هو عالم ظهور 
المكنونات والمخزونات واالسرار على صعيدها المعرفي 
والمعنــوي والمــادي، بــل وعلــى كل األصعــدة المتصورة 
وغير المتصورة عندنا اآلن، فكل ما كان خافيا ويرتبط 

بحياة اإلنسان من إمكانات سوف يظهر على يد ائمة أهل 
البيتK في عالم الرجعة، فهذا العنصر البدّ أن يلحظ 
ايضــاً وتعطى لــه االهمية عند الحديث عن عالم الرجعة 
وحياتــه المدنية، اذن فالنظام في عالم الرجعة بشــكل 
عــام هو النظام الدنيوي الســابق مع تعديل يقتضيه حال 
الرجعــة، فالنظــام االجتماعــي وبناء االســرة والتزاوج 
والتوالــد ونظــام الخدمة وما يكفل عيش االســرة والفرد 
مــن مســاكن ومتاجر وطرق ومبــان ومــدارس وجامعات 
ومصانــع ومطــارات وآالت صناعيــة وزراعيــة وتجاريــة 
وترفيهية وغيرها، كل ذلك البدّ أْن يكون متوفراً ومتاحاً 
بــل وفي اعلى مســتوياته من الرقي والتطــور، ألّن وجود 
أهل البيــتK في ذلك العالــم وانفتاحهم على العوالم 
اهلل  أتاحهــا  التــي  لالمكانــات  وتســخيرهم  األخــرى، 
ســبحانه وتعالى للعيش البشــري الرغيــد يقتضي ذلك، 
واذا جئــت الى الجانب العلمي والفكري والمعرفي فالبدّ 
أْن يكــون المجتمــع االنســاني في عالم الرجعــة في ارقى 
حــاالت التواصــل وقمّــة المدنيّــة، حتــى ورد فــي بعــض 
الروايــات أن حروف العلم المخزونــة تظهر ُكلها ويزداد 
العلــم عمّــا هــو عليــه قبــل الرجعــة مــن رقي وتطــور الى 
اضعاف كثيرة، ولكَ أْن تتصور _انه في أي فكرة_ إنك 
عندمــا تصــل فيها الى اعلــى نتيجة في زماننــا وتريد أْن 
تتأمل هذه النتيجة بلحاظ عالم الرجعة فالبدّ أْن تضيف 
لها عشرين ضعفا على أقل تقدير، لترى ما هي النتائج 
المترتبــة علــى هذه الفكــرة، ومثاله الواضــح ما نلحظه 

مــن تطــور في عالــم الزراعــة أو الصناعــة أو التجارة أو 
المواصــالت أو التواصــل، ففكرة تنتشــر بلحظة، البدّ 
أْن تلحــظ هــذه الفكــرة عندما ستنتشــر بعشــرين ضعفاً 
عمّــا هــي عليــه اآلن _على أقــل تقدير_ فما هــي الحالة 
المدنيــة التي ســتكون آنذاك! ولكن البــدّ أْن يؤخذ بنظر 
االعتبــار مع ذلك كلّه ان المنغصــات والمعوّقات كثيرة، 
إالّ  الملحــوظ  بالتطــور  جميعــاً  شــهادتنا  رغــم  فاليــوم 
أننــا ايضــا نقول إّن المشــاكل فــي الحياة علــى اصعدها 

المختلفــة ازدادت عمّــا عليه ســابقًا، وكأّن هناك 

حالــة مّطردة كّلما زادت الحياة تطورًا 
ورقيــًا زادت تعقيداتهــا ومشــكالتها، 
نعــم لوجود أهل البيتK تأثير كبير 
فــي تقليــص الجانب الســلبي، لكن ال 
يصــل الــى حالة االنعــدام، ألّن ذلــك امر 
مختص بالعالم االخروي، فاللذة في عالم الدنيا ســواء 
أكانــت في الرجعة او قبلها امر مفــروغ من وجوده، نعم 
يختلف شــدة وضعفاً وكذلــك المنغصات واآلالم وجودها 
مفــروغ منــه، وإنمــا هــي تختلــف بالشــدة والضعــف، 
ففــرض أْن تكــون الرجعــة في عالم الدنيــا يالزمه وجود 
حالــة من البؤس واأللم والشــقاء، وإْن كان ارتفاع حالة 
اللذة بخصوصيات الرجعة ووجود اهل البيتK سيكون 

الطابع العام على خالف ما نحن عليه اآلن.

. . . . .

Nنافذة نطّل من خاللها على دولة آل محمد

الشيخ حميد الوائليالرجـــــــــــــــعة
الحلقة الثامنة

مــا زال الحديــث متواصــال وشــرح فقرات هــذا الدعاء 
الشــريف، دعــاء الندبة، وقد وصل بنا الحديث إلى شــرح 

الفقرة التالية:
)حَتّى َقتََل النّاكِثينَ وَاْلقاسِطينَ وَاْلماِرقينَ(.

إّن النتيجــة الحتميــة لشــاخص الحــق فــي ظــل مجتمع 
يعيــش تراكمات وبناءات معوجّــة أْن يبقى وحيداً وتنفّل عنه 
الحلقــات، الواحــدة تلو األخــرى، وهذا ما حــدث مع امير 
المؤمنيــنQ، وهي النتيجــة الطبيعية لكونــه بوصلة الحق 
ولكــون المجتمــع الــذي كان فيــه ميّــاالً للباطــل وشــارباً لــه 
ومحبــاً لكل مــا من شــأنه أْن يوّثق العرى القبليــة والمصالح 
الشــخصية والنتائج اآلنيّة، بــل اّن الحال في ذلك المجتمع 
لمــن يقــرأ تاريخ تلك الحقبة يرى الكثيــر من االفراد الذين 
كان باإلمــكان التعويــل على إيمانهــم وعقولهم وافكارهم لم 
يتحملــوا منهــج الحق، حتى قــالQ بمقــوالت متعددة كان 
جامعهــا اّن الحق لم يبِق لــه صديقاً واّن اتباعه انفضّوا عنه 

النّهم كرهوا الحق وتطبيقه.
مــن هنا جاءت النتيجــة طبيعية ومتوقعة في أْن يخوض 
امير المؤمنيــنQ مجموعة من الحروب ضد فئات متنوعة 
ومتلونــة عاشــت فــي المجتمــع اإلســالمي، واســتفادت من 
وجودهــا الدينــي بعد غيــاب رســول اهللN، إذ اّن الكيفية 
لشــأن  العليــا  االدارة  عليهــا  تســير  أْن  ينبغــي  كان  التــي 
 Nالمســلمين هــي االنتقــال الطوعــي للســلطة مــن النبــي
إلــى اإلمــامQ النّه هو الممثــل الطبيعــي والحامل للصفات 
المؤهلــة لــه، وقــد تحــدّث عنهــا الدعــاء بشــكل وافــر وكنّا 
شرحناه فيما سبق، ولكن هذه الكيفية لم تسر على وفق ما 
رســمه لهــا الوحي، الّن هناك اطماعــاً وبدائل كانت تدرس 

مــن قبل بعض الســلطويين النفعيين، فــكان أْن آلت االمور 
الى انتقال انقالبي دموي راح ضحيته الثلّة األقرب لصاحب 
الرسالة، حتى وصل األمر إلى التضحية بالبضعة الطاهرة

P وسحقها وتكسير اجنحتها سبياًل للوصول إلى الحكم، 
وكان مــن نتيجتهــا عــزل الحق وتهميشــه وجعله علــى الرّفّ 

يتبرك به القائد االنقالبي متى شاء، 
، وتراكــم الزمــن فأنشــأ جيــاًل احــبّ هــذه الظاهــرة 
واقتات عليها، لكنّ اإلرادة االلهية عندما شــاءت أْن تســنح 
فرصــة جديــدة للحــق ان يبــرز شــاهت وجوه مــن تراكم في 
نفوســهم حب الباطــل وانزواء الحق فشــّكلوا )وهــو ما نؤكد 
أنــه نتيجة طبيعية تخرج لمن يقرأ الواقع االجتماعي ألناس 
تلك الحقبة( جماعات كان قد تحدّث عنها الوحي سابقاً في 
انّها ستحارب الحق، رغم اّن هناك حالة استبعاد الْن تكون 
هــذه الجماعــات محاربة للحق في حقبــة النبيN، اذ من 
البعيد تصور اشخاص بمثل من حارب تحت لواء رسول اهلل

N مخلصــًا، أْن يحارب في لواء ســمته عداء وريث رســول 
.Nاهلل

وقــد لــوّن الحديــث الوحيانــي 
اشــكال  علــى  الجماعــات  هــذه 
بمســميات  وترجمهــا  قلوبهــا، 
تنســجم ومعتقدهــا، فكانت ثالث 
مجموعات، الناكثين الذين تركوا ما في ايديهم من 

الحق وتمسكوا بباطل محض، وقد قال اهلل تعالى في من ال 
يستقر االيمان في قلبه )وَ ال تَُكونُوا َكالَّتي  نََقضَتْ َغزَْلها مِنْ 

بَعْدِ ُقوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخُِذوَن أَيْمانَُكمْ دَخَاًل بَيْنَُكمْ(.
فهــؤالء ال إيمان لهم وإْن كانت صورهــم وهيئاتهم هيئات 
أهل اإليمان، وإْن كانت عناوينهم التي يدّعونها باســم الدفاع 
عن الدين وإعادته إلى قواعده، فصدقت التسمية عليهم حقاً. 
ثــم جــاءت الفئــة الثانيــة اولئــك الذيــن احبــوا الســلطة 
والمــال واحبــوا الجــاه والرفعــة، وكانــت تجــري فــي دمائهم 
روح العنصريــة والتعصّــب، فهم لم يؤمنوا أصــاًل لكي ينكثوا 
إيمانهــم، لكن الظــروف أجبرتهم على إظهــار اإليمان، فما 
إْن ســنحت فرصة إبراز حقيقتهم حتى جاء وصف القاسطين 

خير مسمى لهم. 
الجهــالء  اولئــك  الثالثــة،  الفئــة  دور  جــاء  اْن  إلــى 
الحمقــى، فهــم رجال آمنــوا وأحبّوا اإليمان وســعوا إلى أن 
يتلبســوا به ويمارســوه طقســاً يتقربون به الى اهلل ســبحانه 
يقلعوهــا  لــم  ســامة  نباتــات  قلوبهــم  فــي  لكــن  وتعالــى، 
فامرضت وســرطنت الســليمة منها، فالجهل والحمق وقلّة 
البصيرة يؤديان باإلنســان إلى اْن ينزع ثوب اإليمان ويلبس 
ثوباً اخسّ مما يلبســه الشــيطان، فيمارس رذائل قد يتبرأ 
منها الشــيطان نفسه ويســتحيي من ممارستها، اولئك هم 
المارقــون، فبعــد اْن عرفــوا عليــاً حق معرفته وعاشــروه، 
وقاتلــوا تحت لوائه واكلــوا من زاده، وعرفوا من هو وإلى م 
يرمي، رغم ذلك وقعوا فيما منه هربوا، النّهم لم يســعوا 
إلــى ما طلبوا صحيحــًا، وانما تصوروا انهم يســعون إليه، 

فيما كانوا اشدّ الناس هرباً وابتعاداً عنه.

. . . . . رابطة إحياء دعاء الندبةشرح دعـــاء الندبة

الحلقة الحادية والعشرون



3اسئلة وبحوث

يف أروقــة املكتبة املهدوية 

َقتُل املهديQ للفقهاء إنموذجًا
سياسة التجريف واألراضي املحروقة 

الصولة العلوية على القصيدة البغدادية
ملؤلفه العالمة السيد محمد صادق آل بحر العلوم اب

كت
يف 

ءة 
قرا

يقــع الكتــاب في طبعتــه األولى 1431هـــ. 2010م في 
187 صفحة من القطع الوزيري. وهو من تحقيق وإصدار 
قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة فــي العتبــة العباســية 

المقدسة.
يحتــوي الكتــاب كما جــاء فــي فهرســه، إضافة إلى 

مقدمة التحقيق على ثالثة أقسام هي:
1_ دراســة مفصلــة حــول القصيــدة البغداديــة ومــا 
يتعلــق بهــا والــردود عليهــا. 2_ ترجمــة الناظــم الشــيخ 
محمد الحســين آل كاشف الغطاءH. 3_ ترجمة الشارح 
الســيد محمد صادق بحر العلومH. إضافة إلى مجموعة 

من الفهارس.
جــاء فــي العنــوان األول من الكتاب: )دراســة   -

مفصلة حول القصيدة البغدادية...(.
)القصيــدة التــي بيــن يديــك... اشــتهرت بالقصيدة 
البغدادية نسبة إلى البلد )التي قيلت فيه )بغداد( ولخلق 
نبيل سما فيهم حال دون ذكر أسم الناظم لها في كتبهم.

وجاء في هذه القصيدة:
أيا علماَء العصِر يا من لهم خُبرُ

بكّل دقيق حارَ من دونه الفكر
لقد حار مني الفكر بالقائم الذي

تنازع فيه الناس واشتبه األمرُ   
 ،Qضمّنهــا صاحبها إنكار وجود المهدي القائم المنتظر
وأشــار فيهــا إلى أنّه ما وُلد بعد، وســيولد، طالبــاً الجواب من 

أعالم النجف األشرف.
فتلقاها علماء النجف األشرف بالنقد والرد:

كالســيد محسن األمين العامليH والشــيخ محمد الحسين 
آل كاشف الغطاءH، والشيخ محمد جواد البالغيH، والسيد 
رضــا الهنــديH، وغيرهم من العلماء االعــالم، في الحضرة 

العلوية الشريفة(.
ويذكر السيّد المؤلف في مقدمة التحقيق:  -

)وقــد حســب _صاحب القصيــدة_ انــه ســيعييهم الجواب 
_أي علمــاء النجــف األشــرف_ لكنــه ذهــب عليــه أّن النجــف 
األشــرف معهــد العلــم ومهــد األدب، وقــد ضــمّ إلــى جنبتيــه 
فطاحــل محققيــن )ال تعترضهــم شــبهة إالّ تركوها فــي مدحرة 

البطــالن، واليرجــع منهــم المشــكك إالّ بخّفــي حنيــن، صفر 
الكــف من شــركه وحبائله، وقد صدق القــول في خصوص تلك 

القصيدة، حيث جعلوها كالهباء المنثور...(.
فمما قاله الشيخ البالغيH رداً:

فيا سائِاًل سمعاً آليةِ معجز
بآياته ال ما يزخرفه الشعرُ

إذا رضت صعبَ الفكِر تُهدى فقد كبا
لعاً لك في دحِض العثاِر بك الفكرُ   
وممــا قالــه الشــيخ محمد حســين آل كاشــف الغطــاءH في 

ردّها كذلك:
بنفسي بعيدُ الدار قرّبهُ الفكرُ

وأدناه من عشّاقه الشوقُ والّذكرُ
تستّر لكن قد تجّلى بنوره

فال حجبُ تخفيه عنهمْ وال سِترُ   

اعداد: محمد الخاقاني

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، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

هل ان ما يجري من احداث العالم العربي تحدّث عنها اإلمامQ في خطبة البيان؟
�أب� �أيمن
�ل�ص�ؤ�ل:

فيما يجري في العالم العربي من أحداث، هل اّن ما ذكره اإلمام عليQ في خطبة البيان من 
األحداث الممهدة لظهور اإلمام المهديQ تنطبق على ما يجري اآلن؟.

�لج��ب:
أوّالً: ان خطبة البيان لم يثبت صدورها عن أمير المؤمنينQ، فهي ضعيفة سنداً.

وثانيــًا: إّن تطبيــق أي حــدث مما يذكر في الروايات على حدث واقع هــو مجرد احتمال ويحتاج 
إلى دليل، فما ثبت بدليل أمكن الجزم به وإالّ فيبقى مجرد احتمال يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ.
ولمناقشــة الخطبة ســنداً وداللًة وبتفصيل، يمكنكم مراجعة خطبة البيان في الميزان للســيد 

مرتضى جعفر العاملي.
***

ماذا يدل المقطع )اللهم ابعثني من مرقدي( من دعاء العهد؟
عبد �لح�صن محمد جمعة

�ل�ص�ؤ�ل:
فــي دعــاء العهــد )اللهم ابعثنــي من مرقدي( هــل يبعث بعض االمــوات من أنصــار اإلمام عند 
الظهــور، وهــل ان أصحاب اإلمام أيضــاً موجودون خالل فترة غيبته، ومنهــم من مات ومنهم من 

يعيش بيننا اآلن، ومنهم من لم يولد لحد اآلن، وهل يبعث الميت منهم عند الظهور؟.
�لج��ب:

امّــا عــن بعــث بعض الموتــى ممن هم فــي درجة أنصــار اإلمامQ، فهــذا ما أكدتــه الروايات 
الشــريفة، مثــاًل مــا ورد من أنّه عنــد ظهور اإلمامQ يقال لبعــض الموتى المؤمنيــن: إنّه قد ظهر 

صاحبك، فإْن شئت تلحق به فالحق، وإْن تشأ تقم في كرامة ربك فأقم.
ومــن هذا يعلم جواب ســؤالكم الثاني، فإّن أنصار اإلمــامQ وأصحابه موجودون في كل زمان 

ومكان إْن شاء اهلل تعالى، كل ما في األمر انهم قد يدركون ظهوره وقد ال يدركونه.
***

هل دور اإلمام في الغيبة الكبرى مباشر أم رقابي فقط؟
جالل �لحلفي

�ل�ص�ؤ�ل:
الحديــث عــن اإلمامQ )انكم تنتفعون بي في غيبتي كالشــمس وراء الســحاب..( وســؤالي هو: 
واإلمام في زمن الغيبة واألحداث الجسام تحدث في العالم على التوالي من قبيل هذه الثورات التي 
تجتــاح العالــم العربــي.. هــل اإلمام لــه دور فيها أو اّن دوره فــي زمن الغيبــة دور المراقب لألحداث 
فقط. أقصد هل اّن ما جرى ويجري وسوف يجري من أحداث تخص العوالم، اإلمام متدخل فيها 

أو ال؟

�لج��ب:
إّن الثابــت فــي عقيدتنــا هو اّن اإلمامQ واســطة الفيــض اإللهي، بمعنى أّن لــه تدخاًل في كل 
حركــة وســكون تجــري في هــذا الكون فال يمكن ألحــد أْن يقول إّن دوره هــو دور المراقب فقط وكما 

قالوا في محله: إّن اإلمام المهدي فاعل في سلسلة الفواعل الطولية المؤثرة في عالم اإلمكان.
بمعنــى أّن أي فعــل في عالم اإلمكان فإنّه يمر بسلســلة من الفواعل، مثــاًل العالج من المرض 
يمر عبر عدة مراحل: الذهاب إلى الطبيب، ثم اكتشــاف الطبيب لنوع المرض وتشــخيص العالج 
واســتعمال المريــض للعــالج بصورة صحيحــة وتفاعل العالج مع خاليا الجســم والــى آخره، ولكن 
آخر المراحل وأهمها هي )وَ ِإذا مَِرضْتُ َفهُوَ يَشْــفيِن( أي أّن كل هذه السلســلة اليمكن أْن تحدث إالّ 

باإلذن اإللهي فيها.
وحيــث أّن اإلمام المهديQ هو واســطة الفيض اإللهــي على عالم اإلمكان، فأيّ حدث يحدث 

البدّ أْن يكون لهQ دخل فيه.
وهــذا ماتؤكده الروايات الشــريفة، حيث ورد في إحــدى زياراتهمK )إرادة الرب في مقادير 

أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم( )البحار: 98/ 153(.
والبحث فيه عمق اكبر، بُحِث في علم الفلسفة والكالم وهذه إشارة فقط.

***
هل يوجد اسم اإلمام المهديQ في آية بسم اهلل الرحمن الرحيم؟

�ل�صيد �صاحب زمان �لح�صيني
�ل�ص�ؤ�ل:

لقد ذكر السيد نعمة اهلل الجزائريH في كتابه )النور المبين في قصص األنبياء والمرسلين( 
الطبعة األولى 1426 هجري _رقم الصفحة 17_السطر 19_مطبعة بهمن_.

إن اســم اإلمام المهديQ هو في _بســم اهلل الرحمن الرحيم كســواد العين في بياضها_وفي 
سورة التوحيد_أرجو بيان ذلك.

�لج��ب:
لم نعثر على رواية بهذا الصدد.

نعــم، ورد فــي )كتاب ينابيــع المودة لذوي القربــى( للقندوزي ج1 ص214 )عــن الدر المنظم: 
إعلم أّن جميع أســرار الكتب الســماوية في القرآن، وجميع ما في القران في الفاتحة وجميع ما في 
الفاتحة في البســملة وجميع ما في البســملة في باء البســملة وجميع ما في باء البســملة في النقطة 

التي هي تحت الباء. قال اإلمامQ.. أنا النقطة التي تحت الباء(.
ونفــس المعنــى ورد فــي )مســتدرك ســفينة البحــار( ج1 ص269 نقــاًل عن )إحقــاق الحق( ج7 

ص595 عن العالمة الشعراني في )لطائف المنن( ج1 ص171 ط. مصر.
فــإذا عرفنــا أّن قضيــة اإلمــام المهــديQ هــي من أهــم القضايــا التي احتــوى عليهــا القران 
الكريم، نعرف حينئذ أّن البســملة والنقطة التي تحت الباء هي بمعنىً من المعاني اإلمام المهدي

Q وقضيته.
***

لمــاذا االخفاء في 
قضية اإلمام المفترض الطاعة 

في أغلب األحيان؟
م�صطفى �صاكر

�ل�ص�ؤ�ل:
يقــول الحديث المذكور في )قرب اإلســناد( ص 168: عن البيزنطي قال: ســألت 
الرضــا ع عــن مســألة الرؤيا فأمســك ثم قــال ع: )إنا لو أعطيناكــم ما تريدون لكان شــراً لكم وأخذ 

برقبة صاحب هذا األمرQ(. فما المقصود بـ )مسألة الرؤيا( وهو قصد اإلمامQ من حديثه؟.
�لج��ب:

المتتبع لحياة االئمةK يجد واضحاً انهم عاشــوا فترة حرجة جداً اســتدعت منهم ان يخفوا 
فــي اغلــب األحيان اإلمام المفترض الطاعة بعدهم، خوفــاً عليه من بطش الظلمة، مما يعني خلو 

األرض من الحجة.
وأوضــح مثــال علــى ذلك، ما وجدناه في وصية اإلمام الصــادقQ لخمس، كان احدهم نفس 

المنصور، وكان من ضمنهم اإلمام الكاظمQ وأمّه وعبد اهلل األفطح.
 Qفقــد كان المنصــور الدوانيقــي كتب إلــى واليه على المدينــة أْن يقتل وصي اإلمــام الصادق
كائناً من كان، فكان اإلمامQ قد جعل الدوانيقي نفســه احد أوصيائه فال ســبيل إلى قتله وال قتل 

بقية األوصياء.
والظاهــر أّن هــذا الــكالم من اإلمام الرضــاQ، صدر في وقت كانت الدولة العباســية تحاول 
القضاء على صاحب هذا األمر بعد اإلمام الرضاQ، وقد ســأله احدهم أْن يريه هذا الصاحب، 
فاإلمامQ يقول له: إنّا لو أجبناكم في كل ما تريدون ألنتج نتيجة ســلبية، ولربما اخذ العباســييون 

صاحب هذا األمر فيكونوا شراً لكم.
وهذا يعني أْن نقرأ الفعل )ُاخِذ( بصيغة المبني للمجهول.

وهــذا المعنى هو ما يظهر من راوية العالمة المجلســي فــي )البحار( ج72 ص78 ح27، حيث 
نقل اإلمام الرضاQ عن اإلمام الباقرL ما يلي: )والية اهلل أســرّها إلى جبرائيل، وأســرّها إلى 
محمدN، وأســرّها محمدN إلى عليQ، وأســرّها عليQ إلى من شــاء اهلل، ثم انتم تذيعون 
ذلك! من الذي امســك حرفاً ســمعه؟... ثم قال اإلمامQ: فاتقوا اهلل وال تذيعوا حديثنا، فلوال اّن 
اهلل يدافــع عــن أوليائه من أعدائــه وينتقم ألوليائه من أعدائه، أما رأيــت ما صنع اهلل بآل برمك! 

.)...Qوما انتقم ألبي الحسن
ومــن هنــا يتّضــح لدينا الحكمة مــن حركة اإلمام العســكريQ في تخفية أمــر صاحب العصر 
والزمــانQ، فــإّن الدولة العباســية آنــذاك كانــت متربصة بالولد الذي ســيخرج مــن صلبه ليمأل 

.Qإخفاؤه حفاظاً عليه Qاألرض قسطاً وعداًل، فكان من اإلمام العسكري

Qاألسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
هل ان ما يجري من احداث العالم العربي تحدّث عنها اإلمامQ في خطبة البيان؟

ماذا يدل المقطع )اللهم ابعثني من مرقدي( من دعاء العهد؟
هل دور اإلمام في الغيبة الكبرى مباشر أم رقابي فقط؟

هل يوجد اسم اإلمام المهديQ في آية بسم اهلل الرحمن الرحيم؟
لماذا االخفاء في قضية اإلمام المفترض الطاعة في أغلب األحيان؟

ّ

تمتــاز اللوحــات التــي يرســمها المبدعــون بأنها 
تحمــل فــي طيّاتها اأُلفق الواســع، واألمل ببناء حياة 
بعــد تجــاوز الصعــاب وفتــح نوافذ مشــرقة يرســمها 
األمــل لمــن يقــرأ ابــداع الفنانيــن، بينما مــن يتأمل 
في ما يرســمه المبتدعون يجد الضبابية والتشــويش 
الكســب  أجــل  مــن  التعكيــر  وحالــة  والضوضــاء 
واألخــالق  المبــادئ  علــى حســاب  ولــو  الالمشــروع 
واألســس والضوابــط، فالمبتــدع شــخص أينمــا حل 
همــه الكســب الالمشــروع، وإن كان يبنــي حركاتــه 
علــى تكســير من أمامه من الصلحــاء ولو بالزعميات 
والتعميميــات، وقــد راجت فــي أيامنا بضائــع كثيرة 
أن  ونحــاول  المحروقــة،  المبتدعيــن  تجّارهــا  كان 
نســلط الضــوء علــى بعــض جوانــب مــا قرأنــاه مــن 
سلســلة  ضمــن  فــي  المبتدعيــن  هــؤالء  انعكاســات 
سياســة التجريــف واألراضــي وإليــك بعــض نمــاذج 
ممــا ابتدعه المبتدعــون في مياديــن مختلفة، فعلى 
ســبيل المثــال ال الحصر فــي القضيــة المهدوية تجد 
االبتــداع فــي تطبيــق العالمــات تطبيقــاً مزيفــاً على 
أشخاص مزيفين، وتجد كذلك تحديد زمان رجمي 
تكهنــي لظهور المولــىQ، وتجد تعميمــات لقضايا 
بســيطة كقتل اإلمامQ ألنفار من الشــيعة وآحاد من 
العلمــاء والفقهــاء فضخّمت هذه الحالــة وبولنت إلى 
حــد التخمة واالنفجار، فيما حّقرت وصُغرت قضايا 
كبــار أرادت لهــا سياســة التجريــف ألنهــا تصطــدم 
بمآربها ومنافعها أن تصغر بل وتحّقر كقضية التبعيّة 
الشــرعيّة لإلمــامQ مــن خــالل االلتــزام باألحكام 
وتطبيقهــا تطبيقاً صحيحاً إعتماداً على النافذة التي 
ُفتحت مــن خالل أهل البيتK وهي نافذة حصرية 
في التلّقي وهي حالة التبعيّة والتقليد للفقهاء فجاءت 
سياســة التجريف لتحّقر هذه النافــذة وتصغرها في 
الحقائــق  وتزييــف  االتهامــات  بكيــل  النــاس  أعيّــن 

وتكذيب على الموروث الروائي تجاه هذه الحالة.
أمّا إذا ذهبنا بعيداً عن القضية المهدوية فتجد 
سياسة التجريف شاخصة أمامك بمستواها الفكري 
والســلوكي وعلــى أصعــدة مختلفــة سياســية كانت أو 
اجتماعيــة أو فرديــة أو غيرها، فــال تجد منحى من 
مناحــي االصالــة واالبداع إال وفيه بصمــات لالبتداع 
تحــاول إزوائه وإبعاده وإقصائــه لتجد بصيص نافذة 
وفضلة طريق تسير عليه مع اتباعها الرعناء الجهلة. 
شــّكلت  قضيــة  عــن  نتحــدث  أن  نريــد  واليــوم 
للمؤمنيــن بالعقيــدة المهدويــة حالــة تأرّق بســبب ما 
وظــف لهــا من االدعيــاء فكادت ان تشــكل رأيــاً عاماً 
ومســحة كبيــرة مــن الوضوح فــي قضيتهــا وتلك هي 
)َقتل اإلمام المهديQ للفقهاء عند ظهوره المبارك 

وآلالف مؤلفــة من الشــيعة(، وقد ال يســعنا الحديث 
عــن االثنيــن معــًا، فلنتحــدث عمــا يدّعــى مــن قتــل 

اإلمام المهديQ للفقهاء الشيعة.
وقــد قــرأت لبعــض من تحــدّث عن هــذه الحالة 
وهو يحاول أن يبرزها بشــكل الســلبي للنــاس قائاًل: 
)وهــذه نصيحــة لكل مــن يخــاف المعــاد وال يريد أن 
يواجــه اإلمــامQ بقولــه )ارجــع يــا ابن فاطمــة( ثم 
يقــول والحــق ان على النــاس ان ال يتوهمــوا ان اتباع 
فقهــاء آخــر الزمان هــو طــوق النجاة الــذي يجعلهم 
بمنــآى عــن غمــرات الفتن، ويقــول كذلك فهــا أنتم 
ترون ان الناس في الكوفة يتبعون الســفياني ويقولون 
للقائــم ارجع من حيث شــئت، والكوفــة والنجف هي 
عاصمة الشيعة ومركز الحوزة... ثم يقول أليس ذلك 
بسبب توجيهات الفقهاء... بل ان فقهاء الضاللة هم 

طليعة من يقول للقائم ارجع يا ابن فاطمة(.
وقــد ســرد اســتدالالً علــى ذلــك بمجموعــة مــن 
الروايــات ونحن نأتي بها جميعاً بعد اســتقصاء شــبه 
تــام فــي مصــادر عديــدة ومتنوعــة عمــا تحــدّث من 

الروايات تجاه العلماء.
ففي )الكافي( وجد خبر وســنده ال بأس به ولعله 
صحيــح علــى رأي المشــهور يقول نصه: )قال رســول 
اهللN: سيأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن 
إال رســمه ومــن اإلســالم إال اســمه يســمعون به وهم 
أبعد الناس منه مســاجدهم عامــرة وهي خراب من 
الهــدى، فقهــاء ذلــك الزمــان شــر فقهــاء تحت ظل 

السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود(.
وفــي )بحار األنــوار( كما في )الفصــول المهمّة( 
للحــر العاملي يجعل باباً تحــت عنوان )وجوب الحذر 
مــن متابعــة علماء الســوء فــي األحكام الشــرعية(، 
فيما يعنونه المجلسي في )بحاره( في ج2 ب 15 تحت 
عنــوان )ذم علماء الســوء ولزوم التحــرز منهم( روى 
فيــه )25( روايــة الكثيــر منها تتحدث عــن عموميات 
 Nلما يحدث في أزمان مختلفة بعد زمن رسول اهلل
فتشــير بعض الروايات منها إلى ما يحصل من تفرّق 
علمــاء الســوء عن أئمــة أهــل البيتK وعــن األخذ 
بطريقــة مغايــرة مختلفة لمــا هم عليه مــن الهدى، 
ويتحــدث بعضهــا عــن صفــات لبعــض المتعلميــن أو 
لبعــض ادعيــاء الفقاهــة والتعلــم، ويتحــدث قســم 
آخــر منهــا عن أشــخاص ليس لهــم أهلية مــن العلم 
إال أنهــم تصــدوا لالفتــاء بغير علم، ويتحدث قســم 
آخر عن أشباه متعلمين أو متعلمين باعوا علمهم إلى 
السالطين، فيما يتحدث قسم آخر عن علماء فسقوا 
بافتتانهــم بالدنيــا وحبهــم لهــا، وهــذه الروايــات ال 
تتحدث عن العلماء الفجرة والعلماء الفســقة فقط، 

وانمــا تتحدث عن وزراء خونة وعرفاء كذبة وجبابرة 
وحكام ظلمة فهي تعطي مالمح عامّة لما ســيحدث، 
ولــم نجــد فــي هذا البــاب روايــة واحــدة تتحدث عن 
فــي  الصالحيــن  للفقهــاء   Qالمهــدي اإلمــام  قتــل 
الكوفــة، بــل ولم نجد رواية في هــذا الباب عن قتال 
االمــام المهــديQ لعنوان الفقهــاء بغض النظر عن 
صفاتهم، وهذا غريب إذ ان هذا الكم من الروايات 
الذي يتحدث عن اصناف العلماء الســيئين والفقهاء 
غيــر المؤهلين على اختالف األزمنة والعصور إال انه 
ال يوجد في باب بحار األنوار المعنون آنفاً وعلى سعة 
ما نقله المجلســي رواية واحدة تصرّح وتنص على ان 
اإلمامQ ســيقاتل الفقهاء في الكوفة أو النجف عند 

ظهوره، حتى ولو كانت تلك الرواية ضعيفة جداً.
نعــم وجدنــا روايــة هــي التــي يتناقــل االدعيــاء 
وقادة السياسة التجريفية مفادها حيث رواها مجمع 
النوريــن للشــيخ المرنــدي ناقــاًل إياها عــن أبي عبد 
اهللQ وبعد تتبعنا لها وجدنا انها منقولة عن الشيخ 
ابــن العربي في الفتوحــات المّكيّــة وان المعاني التي 
يتحــدث عنهــا ابــن العربي ليســت مــن روايــة واحدة 
وإنمــا هــي مــن روايــات عاميــة مذكــورة فــي مصادر 
متعــددة ســننقلها تفصيــاًل والنــص الــذي ينقله ابن 
العربــي فــي فتوحاتــه المكيــة فــي ج3 ص336 مــن 
الكتــب المعتمــدة لــدى المكتبــة الكمبيوتريــة )مكتبة 

أهل البيت( الجزء المحدث يقول والنص هو: 
وإذا خــرج هــذا االمــام المهــدي فليــس لــه عدو 
مبيــن إال الفقهــاء خاصــة فإنهم ال تبقي لهم رياســة 
وال تمييــز عــن العامــة وال يبقــى لهــم علــم بحكم إال 
قليــل ويرتفع الخالف من العالــم في االحكام بوجود 
هــذا االمــام ولــوال أن الســيف بيــد المهــدي ألفتــى 
الفقهــاء بقتلــه، ولكــن اهلل يظهــره بالســيف والكرم 
فيطمعــون ويخافون فيقبلون حكمه مــن غير إيمان، 
بل يضمرون خالفه كما يفعل الحنفيون والشــافعيون 
فيمــا اختلفــوا فيــه، فلقد أخبرنــا أنهــم يقتتلون في 
بــالد العجــم أصحاب المذهبين ويمــوت بينهما خلق 
كثيــر ويفطرون في شــهر رمضان ليتقــوا على القتال 
فمثــل هــؤالء لــوال قهــر اإلمــام المهــدي بالســيف ما 
سمعوا له وال أطاعوه بظواهرهم كما أنهم ال يطيعونه 

بقلوبهم.
هذا وقد نقل الشيخ الماحوزي في كتاب االربعين 

ص229 نص كالم ابن العربي اآلنف الذكر:
نقل الشيخ اليزدي الحائري نفس النص السابق 

عن ابن العربي في ج2 ص91:

أحمد الفرج اهلل. . . . .

_الحلقة الثانية_
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منوعات 4

ولدت )ماريون( في ألمانيا، ونشأت في أسرة 
دراستها  أكملت  ثــمّ  المسيحيّة،  الديانة  تعتنق 

الجامعيّة ونالت شهادة الماجستير.
مكانة �لمر�أة في �لإ�صالم:

تق�ل �لأخت ماري�ن:
ــران على مبادئ  زيــارتــي إليـ تــعــرّفــت خــالل 
الدين اإلسالمي، وتبيّن لها خالل مقارنتها بين 
والعالم  ألمانيا  في  عاشته  الــذي  الغربي  العالم 
في  المرأة  أّن  إيــران  في  لمسته  الــذي  اإلسالمي 
ال  مواضع  في  نتيجة وضعها  األزمة  تعيش  الغرب 

بين  اإلنسانيّة  بالمعادلة  أخّلت  والتي  تناسبها، 
الرجل والمرأة، فأصبحت المرأة تعاني من شقاء 
الحياة  سلع  من  سلعة  اعتبارها  نتيجة  المجتمع 
وأداة من أدوات المتع، كما أنّها خدعت باإلعالم 
والميوعة  االستهتار  على  شجّعها  الذي  المسموم 
هدم  إلى  فــأدّى  بالرجال،  واالختالط  الماجنة 

أسرتها وضياع كرامتها في الحياة.
بتعاليم  تلتزم  التي  المسلمة  الــمــرأة  ولــكــنّ 
الشريعة ترفض التحلّل والجهل وتستنكر الخالعة 
إيقاعها  توّد  التي  العوامل  بوجه  وتقف  والتضليل 
في االنهيارات الخُلقيّة، وتتحّلى بالطهر والنزاهة 
المرموقة في  المكانة  والعفاف، وهذا مايمنحها 

الوسط االجتماعي.
ولم تحصل المرأة في الوسط اإلسالميّ على 
حقوقها  منحها  اإلسالم  ألّن  إالّ  الرفيعة  مكانتها 

القانونيّة والمدنيّة وجعل لها قيمة ومكانة سامية.
من  للمرأة  تكريمه  فــي  وجــّل  عــزّ  اهلل  ــال  وق

مواقعها االجتماعيّة كالزوجة واألم:
َأزواجاً  أَنُفِسُكم  مِن  َلُكم  خََلقَ  َأن  آياتِهِ  )وَمِن 
فِي  ِإنَّ  وَرَحمًَة  ــوَدًَّة  مَ بَينَُكم  وَجَعََل  إِلَيها  لِتَسُكنُوا 

ذلِكَ آليات لَِقوم يَتََفكَّرُوَن(.
)وَعاشِرُوهُنَّ ِبالمَعرُوفِ(.

)وََلهُنَّ مِثُل الَّذِي عَلَيِهنَّ ِبالمَعرُوفِ ..(.
)َفَأمِسُكوهُنَّ ِبمَعرُوف أَو سَرِّحُوهُنَّ ِبمَعرُوف(.

�لإعجاب بمذهب �لت�صّيع:
)مــاريــون  وجــدتــهــا  الــتــي  الرفيعة  القيم  إّن 
النظر  ــادة  إلعــ دفعتها  اإلســــالم  فــي  فــالــنــيــس( 
الذي  الفكريّ  وإطارها  الموروثة  معتقداتها  في 

اقتبسته من العالم الغربي.
نحو  ــهــت  تــوجّ المنطلق  هـــذا  ومـــن 
ثمّ طالعت  الكريم  القرآن  البحث، فقرأت 
ــة أهـــل الــبــيــتK فــلــم تر  ــمّ أحــاديــث أئ
وعقلها  فطرتها  ينافي  ما  اإلســالم  في 
في  تتردّد  لم  ولذا  ووجدانها،  وضميرها 

اعتناق هذا الدين الحنيف.
عقلها  وتطهّر  نفسها  تــهــّذب  أن  حــاولــت  ثــمّ 
 Kالبيت أهــل  عن  ورد  بما  االلــتــزام  طريق  عن 
إلى  اإلنسان  وتدفع  القلب  تنير  دينيّة  تعاليم  من 
العالقة  والشوائب  األدران  ذاته من جميع  تطهير 
آل  مذهب  فالنيس  ماريون  اعتنقت  وهكذا  بها. 
تيمناً  )طاهرة(  اسمها  وأصبح   .Kالنبوة بيت 
الرجس  عنهم  اهلل  أذهــب  الذين   Kالبيت بــآل 

وطهّرهم تطهيراً.

م�صتب�صرون
نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
ماري�ن فالني�س )طاهرة( - �ألمانيا - م�صيحية

إّن تحقــق الخيــر والبركــة فــي هــذه الدولــة 
العليّــة المباركــة جــاء فــي روايــات أهــل الســنّة 

والشيعة.
عن طريق �أهل �ل�صنة:

فقد جاء في:
- )مصنف عبــد الرزاق(: أخبرنا معمر عن 
أبــي هارون عن معاوية بن قــرة عن أبي الصديق 

الناجي عن أبي سعيد الخدري, قال:
)التــدع الســماء من قطرهــا شــيئاً االّ صبته 
إال  شــيئاً  مائهــا  مــن  األرض  تــدع  وال  مــدراراً 

أخرجته حتى تتمنى األحياء األموات(.
-  )ينابيع المودة(: عن أمير المؤمنين علي

:Q
وتقــررت  امامتــه,  كملــت  ذلــك  )فعنــد 
خالفته,واهلل يبعث من في القبور,فأصبحوا ال 
يرى إالّ مســاكنهم,وتعمر األرض وتصفو وتزهو 
الفتــن  أنهارهــا, وتعــدم  بــه  بمهديهــا وتجــري 

والغارات ويكثر الخير والبركات(.

عن طريق �لمامية:
ومنها ما جاء في: 

- )غيبــة الطوســي(: عن محمد بن اســحاق 
المقــرى, عن علي بــن العبــاس المقانعي, عن 
علي بن يكار بن احمد عن الحســن بن الحســين 
عــن ســفيان الجريــري عــن عبــد المؤمــن عــن 
الحارث بن حصيرة عن عمارة بن جوين العبدي 
 Nعــن ابي ســعيد الخدري قال: ســمعت رســول

يقول على المنبر:
)إّن المهدي مــن عترتي من أهل بيتي يخرج 
في آخر الزمان ينزل اهلل له من الســماء قطرها 

ويخرج له االرض بذرها(.
- )االختصاص(: حدثنا أبو الحســن محمد 
بــن معقــل, قــال: حدثنــا محمد بــن عاصم قال 
حدثنــي علي بن الحســين عن محمــد بن مرزوق 
عن عامر الســراج عن ســفيان الثــوري عن قيس 
بــن مســلم عن طــارق بن شــهاب ســمعت حذيفة 

يقول: سمعت رسول اهللN يقول:
)فعند ذلك)دولــة المهدي(... تفيض العيون 

وتنبت األرض ضعف أكلها(.
-  )االحتجــاج(: عن زيد بن وهب الجهني, 
قال: لما طعن الحسن بن عليQ بالمدائن اتيته 
 ,Nوهــو متوجع فقلت: ماترى يابن رســول اهلل

فإّن الناس متحيّرون؟
أخــر  فــي  رجــاًل  اهلل  يبعــث  )حتــى  فقــال: 
الزمــان... وتخــرج األرض نبتهــا وتنزل الســماء 

بركتها وتظهر له الكنوز(.
- )هدايــة الحضيني(: عــن يونس احمد بن 
ريــان, عــن أبي المطلــب بن محمد ابــن الفضل 
عــن محمد بــن ســنان الزهري عن عبــد اهلل بن 
عبــد الرحمــن األصــم عن مدلــج بن هــارون بن 
ســعيد قــال: ســمعت اميــر المؤمنيــنQ يقــول 
لعمــر فــي ضمــن كالم طويــل: )ثــم يظهــر رجل 
مــن ولــدي يمأل األرض قســطاً وعــدالً كما ملئت 
ظلماً وجوراً... وينزل من الســماء قطرها وتخرج 

األرض نباتها...(.

إّن المشــكلة ال تكمن في أصل بيان 
حتميــة دولــة الحــق، وأنها مــن الوعد 
اإللهــي الــذي ال يمكــن أْن يخلــف, بل 
ال بــدّ أْن يتحقــق في صفحــة الوجود, 
وكيــف نتعّقل ذلــك واألنبيــاءK على 
مــر العصــور قــد بشّــروا بهــذه الدولــة 
التي تشــكل أمنية لكل طالب الحق من 
أتبــاع الشــرائع؟ بــل هــي أمنية طالب 
العدل ولو لم يكونوا من أتباع الديانات 
الســماوية, ومــن هنــا صــارت مــوردا 
للبشارة, وكيف يبشر اإلنسان بأمر ال 

يتمناه وال يرجو حصوله؟.
وقد بشّر بعض أصحاب المذاهب 
الدينيــة الباطلة بذلك كالبراهماتية, 
بــل بشّــر به بعــض أصحــاب المذاهب 
الفكرية غير الدينية, بل المنكر للدين 
اختلفــت  وإْن  الماركســية,  فــي  كمــا 
الرؤية فــي التفاصيل, وأّن المنقذ هو 
شــخص يأخذ بأيدي الناس لنشر راية 
العــدل و المســاواة وإزهــاق الباطــل, 
أو أّن المنقــذ هو نفــس المجتمع الذي 
سيصل إلى حالة من التكامل، فيخرج 
بذلك مسير المادة من تصارع التضاد 
والديالكتيك بين الموجودات إلى حالة 
النضج في اإلدراك، ليسعى في جانب 
العطــاء إلى العمل بقدر ما يســتطيع، 
وفــي جانب النفع إلــى االكتفاء بمقدار 

الحاجة.
وكيف كان فأصل بيان الحتمية أمر 
فــي غايــة األهمية، والبدّ من تســليط 
الضــوء عليــه بمــا يناســب أهميتــه في 
نفسه, حيث انه يمثل المفصل األخير 
لحركــة أبناء هــذا النوع على األرض, 
وهــو ليــس مفصــاًل مجــرداً عــن باقي 
أجــزاء المســيرة, بل هو بالنســبة لها 
كثمــرة لشــجرة زرعها زارعهــا بعد أْن 
أعــدّ أرضها، ورفــع الموانع من نموها 
ونضجها. والذي ينظر إلى نشأة الدنيا 
لبني اإلنســان بشــكلها الكلي قد ينظر 
إلــى قيــام الدولــة الحق، غايــة لذاك 
وتحمــل  التحديــات  ومواجهــة  العنــاء 
الصعوبــات واإلقدام علــى التضحيات 
الجســام فيهــا لــو دعــت الحاجــة. وال 
شــك أّن النظــر إلــى هذا األمر بشــكل 
كّلي بعد كســر اآلفــاق الضيقة التي قد 
تحكــم اإلنســان لــه آثــاره علــى الفرد. 
ومــن هنا انعكس ذلك في ســاحة بيان 
المعصوميــنK بنحــو قــد نجــزم أنّه 
الــذي كان مــن  مختلــف عــن الزخــم 
األنبيــاء اآلخريــن غيــر النبــي الخاتم

N. فمشروع دولة الحق ستكون أدوات 
تنفيــذه أتبــاع هــذا الديــن الحنيــف, 
والمســألة ليســت نظريــة، ال مقاربــة 
فيهــا لواقــع التكليــف، كما هــو الحال 
بالنســبة ألتبــاع الديانات الســابقة في 
ظــرف فعليتها و قبل نســخها, بل هي 
مسألة عملية ألتباع هذه الديانة, ومن 
هنــا كثرت الروايــات التي وردت عنهم

K فــي بيان ما يرجــع لهذا األمر من 
مقدمات ونتائج, وما ذاك إالّ ألهميته 

الكبيرة.
وكيــف كان فقد انصــبّ الكثير من 
الجهود على البحث في العالمات التي 
تســبق الظهور, وهــي إْن كانــت نافعة 
بما أنها ترسم للناس خريطة األحداث 
اإلنســان  فيعــرف  الظهــور،  قبــل 
المحــدّد الزماني, بل وربمــا المكاني 
للحــدث مــن خــالل ذلــك ومــن خالل 
التطبيــق علــى المواقــع إْن كان ذلــك 
التطبيــق موضوعيــًا, لكــن التضخيــم 
فــي طرحهــا وبيــان تفاصيلهــا كان في 
كثير من الحاالت على حســاب البحث 
في المشــروع المهدوي بمالمحه، من 
المقدمات والواقع والنتائج، خصوصاً 
مــا يطــرح لعامة الناس. وهذا يكشــف 
مــن خلــل فــي ترتيــب ســلم األولويــات 
لكثيــر مــن المتحدثيــن والباحثين في 
هــذا الموضوع. ممــا انعكس على عامة 
اهتمــام جلهــم  نــرى  النــاس، حيــث 

بالعالمــات أكثر بكثير مــن اهتمامهم 
بوعي المشروع المهدوي فكرياً والوعي 
بالتكاليف المرتبطة به، والمســؤولية 
صياغــة  فــي  بالمســاهمة  المرتبطــة 

الواقع من خالل تهيئة المقدمات.
إّن انتظــار دولــة الحــق ورفــع راية 
األرض،  أصقــاع  كل  علــى  اإلســالم 
فــي  مهمــة  مرحلــة  يمثــل  كان  وإْن 
مســيرة البشــرية, وقد بلغت أهميتها 
حدا بشــر بهــا األنبيــاءK على مدى 
آالف الســنين. لكنها ليســت كل شــيء 
فــي الفكــر الديني, نعم لهــا انعكاس 
كبيــر على األفراد مــن جهة المنع عن 
حصــول اليأس، عندما تقــرأ الوقائع 
مبــررات  إلــى  المســتندة  بالنتائــج 
يتصور أنها موضوعية، دون مالحظة 
علــى  المطلقــة  تعالــى  اهلل  حاكميــة 
الكــون ووعــده بالنصــر وظهــور األمر. 
ينقطــع  وال  أبوابــه  تســد  ال  فالنصــر 
ســبيله, كونه من الحتميــات الدينية. 
فطرح هذه المســألة بين عامة الناس 
يمنــع مــن حصــول حالــة اليــأس التي 
تدعــو لالستســالم للظــروف وإعالن 
العجــز أو االندفــاع. والتعبــد منفــرداً 
أي الــذي لم يكــن مدعوماً بمؤشــرات 
علــى تحقيق األهــداف ال يجــدي عند 
أكثــر النــاس. والشــواهد علــى ذلــك 
كثيــرة فــي التاريــخ, ففــي واقعة أحد 
مع كون جذوة اإلســالم حديثة االتقاد 
تــذوق  ومــع  المســلمين,  نفــوس  فــي 
المســلمين طعــم النصــر علــى قريش 

التــي كانت تمثل عزا لم يختلط بذل,  
ولــم يمر على ذلك وقــت طويل, و مع 
كــون رســول اهللN بيــن ظهرانيهــم 
إالّ أنّهــم بمجرد أْن استشــهد حمزة، 
وهجــم عليهــم خالــد بــن الوليــد مــن 
الخلــف فــرّوا ولــم يلــووا علــى أحــد، 
حتى مع دعوة النبيN لهم بالرجوع. 
والبعــض لــم يرجع إالّ بعــد ثالثة أيام 
في وقت لم يشك أحد فيهم أّن الثبات 

مطلوب منه.
هذا بالنسبة إلى األثر الذي يتركه 
واقــع النظــر على النــاس. وال نريد أْن 
نقــول: إّن ذلــك التفكيــر فــي محلــه, 
فإّن الشــواهد القرآنيــة تجمع على أن 
النصر هبة من اهلل تعالى، في الوقت 
الــذي  يكون االنتصــار في نظر الناس 
بعيــداً جداً. لعل مــن وجوه الحكمة في 
ذلــك أن ال ينســب النصــر إلــى غيــر 
الحــق تعالــى. وال فــرق فــي ذلــك بين 
النصر في المعركة أو في االستدالل, 
كمــا في إلقاء إبراهيــمQ في النار, 
 ,Qوفــي واقعــة يــوم الزينة لموســى
وفــي واقعــة شــق البحــر, وفــي واقعة 

حنين, وغير ذلك كثير.
إذن فنحن لسنا ضد هذه المسائل 
ومناقشتها علميًا, وانما ضد إعطائها 
أكبر من حجمهــا واإلكثار من تداولها 
علــى حســاب مســائل دينيــة ومهدوية 
أخــرى نــرى أنهــا أكثــر أهميــة و أكبر 

أثراً على  األمة اإلسالمية.

. . . . .

. . . . .

الخري والربكة
Qيغمران دولة املهدي 

حتمية دولة الحق

محمد أمير الناصري

الشيخ كاظم القره غولي

إّن انتظار دولة الحق ورفع راية اإلسالم على 
كل أصقــاع األرض، وإْن كان يمثل مرحلة مهمة 
في مســيرة البشــرية, وقد بلغت أهميتها حدا 
بشــر بهــا األنبياءK على مدى آالف الســنين. 

لكنها ليست كل شيء في الفكر الديني



5ال تستغربوا

جمم�عة من �لنق�لت �لتاريخية تهدف �إىل رفع حالة �ل�صتغر�ب �لتي تن�صاأ من �لدعاء�ت 
�لكاذبة. مثل دع�ى )�حمد ��صماعيل ك�يطع وغريها( �إذ ير�صد وعرب �ملا�صي و�حلا�صر �أ�صماء 

من �ّدع�� �لإل�هية �أو �لنب�ة �أو �لإمامة �أو �لبابية و�لنيابة �أو غريها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
اإللوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو اإلمامة أو غيرها من المناصب األخرى، ولكي ال 
لنا  الدعاوى فالبدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أْن نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤالء 

األدعياء، بينما ال نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  األشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )ال  ففكرة 
ممن ثبتت حالة اإلنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  لألتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــالص 

غيرهم إنحراف هؤالء. 
من هنا تأتي أهمية هذه األشباه والنظائر، ونكثر من بيان 

ويصوّرونها  حّقانيتهم  على  بها  يستدلّون  كانوا  التي  الحاالت 
من  أنها  ذلــك  بعد  تبيّنت  بينما  لــدعــواهــم،  أدلّـــة  أنّــهــا  على 

المتشابهات، وال تحمل من حقيقتها إالّ األلفاظ.
تريد  ال  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _ال  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أْن تقدم األدّلة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضالل، بقدر ما تريد أْن تضع المواد المتشابهة والعناصر 

أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤالء إالّ 
انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه 

ما فرق هؤالء عن أولئك؟ 

في  الشيطان  عبادة  تظهر  أْن  الغريب  من  ليس 
أمّا  واضــح،  ديني  بانتماء  مواطنوها  يتمتّع  ال  دولــة 
أْن تظهر في بلد إسالمي يحكمه المسلمون، ويسير 
شخصيات  جامعاته  وتخرّج  إسالمي،  دستور  وفق 
دعوية إسالمية، هذا ما البدّ أْن نقف تجاهه مليًا، 
أنّه  وهل  أسباب ذلك،  استيفائي  بشكل  يدرس  وأْن 
فعاًل عقيدة أو أنّه اختراق؟ عبادة الشيطان هي من 
الطقوس الدالة على انحراف شديد لدى معتنقيها، 
تلك الجماعات التي تمارس أشنع وأقرف الممارسات 
الجماعي  كالجنس  الناس،  عموم  يستهجنها  التي 
بل  بذلك  يكتفون  وال  المخدرات،  وتعاطي  واللواط 
الموتى  قبور  لنبش  المهجورة  المقابر  في  يجتمعون 
بل  القطط،  من  مجموعة  ذبح  بعد  فوقها  ليرقصوا 
بعض البشر، ليلّطخوا بدمائها اجسادهم ووجوههم 
هــذا بمعزل عــن قــدّاســهــم األســـود الــذي هــو أبشع 
خالله  من  يقومون  حيث  االطــالق،  على  طقوسهم 
 ،Qالمسيح وكذلك  المقدّسة  اإللهيّة  الذات  بشتم 
من خالل ترانيم يقومون بها بعد كسر الصليب وقلبه 
وحرق مجموعة من مقدسات المسلمين كالقرآن، فهم يعملون كل ما يأمرهم به إبليس، 
يطلقون  الذين  السوداء  الثياب  ذوو  الشياطين  هؤالء  به،  يأمرهم  لم  وما  بل  إلههم، 

شعرهم ويرسمون وشم الصليب المعقوف على أيديهم، ال بل يرسمون 
نجمة داوود شعاراً على صدورهم وأذرعهم، اولئك الذين انتشروا في 

مصر وماليزيا وتركيا وغيرها من البالد اإلسالمية.
لقد تطور بهم الحال في مصر اإلسالم، مصر األزهر الشريف، 
السابقة في حفالت جنسهم  إلى طقوسهم  الن يضيفوا طقساً جديداً 
البعض  لبعضهم  التناسلية  األعضاء  بتقبيل  يقوموا  أْن  هو  الجماعي 
ويصفون أبا نؤاس الشاعر المعروف بأنّه نبيهم، فيما يعتبرون البحر 
الميت في األردن قبلتهم حيث يعدّون مياهه مباركة، اذ يذهبون إليها 

بين فترة وأخرى للتبرك وجلب بعض المياه لمن لم يذهب.
إلى  مصر  فــي  العليا  الــدولــة  أمــن  محكمة  وجّــهــت  لقد 
 )52( وعــددهــم  عليهم  القبض  ألــقــي  هـــؤالء  مــن  مجموعة 
المتطرفة،  لألفكار  والترويج  الدين  استغالل  تهم  شخصاً 
ومن بين األفراد الملقى القبض عليهم مهندس يسمى )حسن 
فرحات( عمره 32 سنة، وآخر باسم )محمود احمد عالم( 
وغيرهم، حيث تقول التقارير الصحفية إّن هؤالء األشخاص 
المناطق  وبعض  سيناء  منطقة  فــي  وجــودهــم  يكثر  الــذيــن 
المصرية األخرى، هم شباب تتراوح أعمارهم بين 30-18 

عاماً من عائالت غنية.
عقائد  هكذا  مثل  انتشار  عن  المسؤول  هو  من  ترى  فيا 

تحصد الشباب وتنشر اإللحاد والتطرف؟.

بأسره  للعالم  والمنهج  الشريعة  تــعــدّل  أْن  ألجــل 
ــاث،  اإلن مــن  األنبياء  أوّل  أنّــهــا  منقوش(  )ثــريــا  ــت  ادع
األخالقي  الفساد  من  لتخّلصهم  العالم  إلى  أُرسلت  وقد 
والسلوك المنحرف والمشاكل االقتصادية بعد أْن عجزت 
)ثريا  االصــالح،  عن  واألفكار  والتشريعات  القوانين  كل 
منقوش( التي تقول: إّن محمداً كان خاتم المرسلين وليس 

خاتم المرسالت، وأنا أولى المرسالت للعالم. 
إلى  لتصل  االنترنت  عبر  للناس  طرحتها  ودعوتي 
وعلى  والعرب،  الشرق  إلى  والغرب  امريكا  من  الجميع 
الناس أْن يفكروا فيها ويفكروا في انني جاءني الوحي منذ 
العام 1982 لكنني كنت أعيش فترة االختفاء عشرين عامًا، بطوع إرادتي في 
عزلة فرضتها على نفسي حتى ُأهّذب روحي، وأوّل شيء أفعله هو االنقالب على 

حياتي ألمهّد لالنقالب على واقع الناس.
)ثريا منقوش( التي تصرّح انّها تكتفي بأْن تنشر دعوتها عبر االنترنت النّها 
ال تريد الشهرة واالضواء، تقول إّن أدّلة دعوتها من القرآن، وإنها تحمل ُأسساً 

خمسة، اإليمان باهلل وانّه للبشر كلهم، واّن خيرات األرض ليست للبشر، واّن 
الناس ُأمّة واحدة، واّن المرسلين والمرسالت أنبياء اهلل، واْن يؤمنوا بي بأنّي 
أولى المرسالت االناث، وحينما سؤلت عن براهين دعوتها أجابت: اّن هناك 
اقصى  إلى  الشرق  اقصى  من  األمور  لكل  تشريعا  يتضمن  وعظيما  كبيراً  كتاباً 
الغرب وهي بصدد تبييضه وخالل سنة سيكون جاهزًا، واّن الفارق بين رسالتها 
امّا  إّن رسالة النبيN جاءت لكل الناس،  وبين رسالة النبي محمدN تقول 
رسالتها جاءت لكل البشر، واّن البشرية كلها ستأخذ منهجها وتشريعاتها بإذن 
اهلل، واّن ما هي فيه من ادّعاء النبوة انما هو بقدرة قادر، واّن القرآن الذي دل 
على نبوتها فضاّل عن األحاديث النبوية واضح، حيث تستغرب كيف تنكر دعوتها 
وهي مذكورة في سورة االحزاب والمرسالت والبقرة واّن أحاديث النبي محمد
N في البخاري ومسلم تدل على نبوتها، إذ تقول إّن في سورة االحزاب يخاطب 
 ،Nاهلل االنبياء بهذا الخطاب )يا أَيُّهَا النَِّبيُّ( وهذا ليس خطابا للنبي محمد
بل هو مطلق ثم يقول: )وَ الصَّادِقينَ وَ الصَّادِقاتِ(، وهذه السورة أمرني اهلل أْن 
أقوم ألقرأها، وانّها تدعو من ينكر دعوتها الى قراءة سورة المرسالت بهدوء، 
واّن في أحاديث النبي التبشير بظهور 12 ألف من عدن وأبين، واّن هذا الحديث 

كانت تستشهد به للداللة على دعوتها فضاًل 
 :Nمحمد النبي  فيه  يقول  آخر  حديث  عن 

)إني ألشم نفس الرحمن من قبل اليمن(.
أخــوهــا   Nالــنــبــي مــحــمــد إّن  وتــقــول 
وحبيبها وبقية األنبياء والرسل انّهم اخوانها 
هــو محمد  ــاء  ــي ــب األن مــن  تحبه  مــن  ــر  ــث وأك

وعيسى.
ثم تختم حديثها وكيف انّها اقتنعت بانّها 
نبية بحق، حيث تقول: عندما زرت الكويت 
الثمانينات  في  للمغرب  بها  قمت  زيــارة  بعد 

كلماته  كتب  انشدت موشحاً  الحفل  وحضرت حفاًل قدمته فرقة كويتية وخالل 
خليفة الوقيان وكانت كلمات الموشح تقول: )شتان بين خيال مجنون وبحّار يطوي 
البحار على هواه( وقتها كنت أردد هذا الموشح بالقول: أنا مجنونة ال واهلل وأردد 
إلى مسقط رأسي  أْن عدت  بعد  ثم  بين خيال مجنون(،  التالي )شتان  بالبيت 
مدينة عدن الحظت اّن ما قلته من كلمات الموشح قد أخرس الناس، وتختم 

حــــديــــثــــهــــا 
بجملة أخرى حيث تقول: )إّن الجميع يقابلون نبوتي بالسخرية والضحك، وأنا 

أضحك من ردة فعلهم(.
صار  أْن  إلى  يدّعي،  أْن  يريد  لمن  األمــور  وتُساق  الدعاوى  تُسّطر  هكذا 

الغناء وإنشاد الموشحات دلياًل على النبوّة.

من حّقنا أْن نسأل ونستفهم لم كّل هؤالء الناس أتباعاً للمدّعين، إذ ال نجد مدٍع 
من االدعياء لم يوجد له أتباع، فأين مكمن الخلل، هل فينا أو أّن في دعاوى هؤالء 
جاذبية لم نلمسها ولم نر نور سحرها، أو اّن هناك شيئاً ثالثاً يحكيه قوله تعالى: )ِإْن 
هِيَ ِإالَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ ِبها مَنْ تَشاُء وَ تَهْدي مَنْ تَشاُء( حيث نُقل أّن موسىQ سأل اهلل 
سبحانه وتعالى عن سر ذلك الصوت الذي ظهر في عجل السامري فجاءه الجواب إنّه 
بني  فأوجب سقوط  واالمتحان  الفتنة  الملكوت ألجل  الصوت صادر من  فكأّن  منّي، 

.Qإسرائيل وإنحرافهم عن موسى
على  لنا  تصور  التي  االشياء  بعض  أّن  اذ  وتدبّر،  تأمل  وقفة  نقف  أْن  البدّ  هنا 
كذلك،  الحقيقة  في  هي  ليست  واالنحراف  الضالل  الدعياء  وكرامات  معاجز  أنها 
وانما هي مجريات سننية في سياق الفتنة االمتحانية واالختبار االلهي الدائم، حتى 

يمحص الحق واصحابه والباطل واصحابه.
ومن بين ما ابتليت به األمم فتنة االدعياء بأشكالها المختلفة، واليوم نقرأ ألحد 
االدعياء سيرة ال تخفى عن الطرافة واللطافة، حيث أنه في نفس الوقت الذي يدّعي 
انّه هو رسول اهلل محمد بن عبد اهللN فال  أنّه مهدي االمة وآخر زمانها، يدعي 

)تستغربوا(.
ذاك هو الحسين بن موسى بن الحسين اللحيدي الكويتي الذي ترجع أصوله الى 
قبيلة عنزة، عاش أوائل حياته كما ينقل عمّن تحدث عنه في عزلة وتبرأ منه اقاربه، 
وقال عنه بعض اصحابه إنّه ممن لم يخرج لنصرة جهيمان العتيبي في احداث الحرم 
الشهيرة، فيما نقل صديق آخر له انّه كان يعيش حياة ملئها اللهو والطرب والفجور إلى اْن مرت االيام، 
حيث كان متواريا عن االنظار، وفجأة برز في سيماء الصالحين ولسان العلماء والمحدثين، فأصبح يلقي 

مجموعة من الدروس على بعض االشخاص ويأصّل الفكار شاذة بين مستمعيه، والغريب في االمر انه لم 
يكن يحسن نطق االحاديث واآليات بشكل سليم، وكانت سمته البارزة سالطة لسانه على العلماء والمشايخ.
انتهت  أْن  الغزو، وما  اثناء  توّقف عن ممارسة عمله مؤقتاً  للكويت، ثم  العراق  وكان هذا قبل غزو 
الحرب حتّى عاود نشاطه السابق وابتدأ دعوته هذه المرة برؤيا يقول انّها تبشره بوالدة مولود وانّه يسمى 
بعبد اهلل، وكان له ما اراد، فاجتمع بعد تلك الحادثة حوله جماعة فأعلن في ذلك الوقت انّه جدّ المهدي، 
ر لهذا االمر ثم أخذت اطروحاته تتطور إلى أن ادعى انّه  إذ اّن عبد اهلل سيكون والد المهدي، وبدأ ينظَّ
الكويتية،  الشخصيات  بعض من  فتنته  في  ووقع  السفاح،  وانّه  ارضه  في  وانّه خليفة اهلل  نفسه  المهدي 
منهم أحمد بن محمود الخالدي أحد منّظري تنظيم القاعدة، ثم تطور االمر به حتى بدأ يخبر انصاره 
الشمس  تظله من حرارة  ان غمامة  بعد ذلك  وزعم  وااللهام،  والمنام  الرؤى  إليه عن طريق  يوحى  بانّه 
فبايعه انصاره على الموت دونه، وزادت دعوته وخرجت خارج الكويت الى مصر واالدرن وسوريا واليمن، 
وببداية االنترنت بدأ ينشر دعوته بشكل كبير ويؤثر على ضعاف النفوس، وكثرت شكاوى الناس حوله، 
فأودع السجن مع مجموعة من انصاره لكنه ما لبث اْن خرج وازداد نشاطه اكثر فادّعى هذه المرة انّه رسول 

اهلل محمد بن عبد اهلل.
 يقول في )رسالة رفع االلتباس(: )اذ قدر امري واظهر بذلك ما يدل على وصفي وبعثتي اعمى عليهم 
اسمي حتى ال يكون للمتأولين بالباطل سبيل عليه فيدعونه النفسهم(، ويقول في )رسالة فتح المنان( ص3: 
)عجبا الهل الجزيرة اتيناهم بالمهدية الحّقة فتلقونا بماذا؟ امبالغ انا اذا قلت عجيبة الدهر(، ويقول في 
ص5: )والحاصل ان عودة الرسولN ما هي االّ آية يجريها اهلل عزوجل به اظهاراً لدينه كما وعد، ونصره 
لنبيه(، ويقول في رسالة )رفع االلتباس( ص41: )فانا اصيح بكم اّن رسول اهللN سيعود واْن رغمت انوف 
ابتداء  وقت  كنت  وما  بالحال سبحانه  عليم  )واهلل  ص36:  المنان(  فتح  )رسالة  في  ويقول  المنافقين(، 
تحقق التأويل بالكشف عن ذاتي مدركاً لكل ما تقرر على لساني فيما بعد ومستدالً به وما كان ممكناً لي 

بأي حال من األحوال 
في  بالعلم  احاطتي 
كان  هذا  ومع  ذلك، 
ــداء الــكــشــف عن  ــت اب
محققا  المهدي  ذات 
عن الوجه الذي نقلت 
ردي  ــي  ــ ف تــفــصــيــلــه 
الخوالد  منافق  على 
)احمد  تلميذه  يقصد 
الخالدي(  بن محمد 
مرهونا  االمــر  وكــان 
رسول  برؤية  بابتداء 

اهللN في المنام(.
له مجموعة من 
والكتابات  الرسائل 

ومريدون  اتباع  وله  والسلطة  الرقابة  عين  عن  بعيداً  عمله  ويمارس  حياً  زال  وما  االنترنت،  في  منتشرة 
رغم اّن الكثير مما ادعاه انّه سيتحقق من عالمات كالصيحة والخسف وغيرها حيث ضرب لذلك مواعيد 
متعددة، ورغم اّن كل ذلك لم يحصل االّ انّه باٍق، فما ندري ما سر بقائه على دعواه رغم شناعتها وما سر 

بقاء اتباعه من الثلة التي تلهث وراءه رغم ثبوت كذبه وبطالن ما يدّعيه. 

ال تستغربوا

مسلمون  يعبدون الشيطان:

نبيّة االنرتنت     املغنية:

املهدي    رسول اهلل اللحيدي:

1

2

3

ير
حر

الت
ة 

هيئ

قصر البارون في القاهرة  
اقامة الطقوس



فيــروي )26( روايــة وكذلك يــروي في )كمال الديــن( في الباب 
45و52 مجموعــة مــن التواقيع، وبطبيعــة الحال فإّن هــذه التواقيع 
هي من المولىQ وعلى هذا يكون التواتر واضحًا، وال يضر الضعف 
السندي هنا الن بناءنا اآلن هو البحث عن التواتر وهو حاصل، وأنا 
اقــرأ للتبــرك روايــة واحــدة وأذكــر أنني زرت الســيد الشــهيدG في 
مبحــث )حجيــة الخبر( وقال إّن هــذه الرواية يمكــن أْن نحصل منها 
االطمئنــان وهــي فــي )الكافــي( عن محمد بــن عبــد اهلل ومحمد بن 
يحيى جميعاً عن عبد اهلل بن جعفر الحميري قال اجتمعت وعبد اهلل 
بــن جعفر الحميري )وهو مــن أجلة اصحابنا(، امّا محمد بن يحيى 
فهو اســتاذ الشــيخ الصدوقH وهو من األجالء فضاًل عن محمد بن 
عبــد اهلل، هــؤالء يــروي عنهم الشــيخ الكلينــيH الــذي ال يمكن أْن 
نشك فيه وفي نسبة كتاب الكافي إليه، قال اجتمعت والشيخ عثمان 
بــن ســعيد العمــريG عند أحمــد بن إســحاق الذي هو مــن األجالء 

فغمزني أحمد بن إسحاق أْن اسأل الشيخ عن الخلف فقلت له: 
يــا أبــا عمرو إني اريد أن أســألك عن شــيء وما أنا بشــاك فيما 
أُريــد أن أســألك عنــه، فــإّن اعتقــادي ودينــي أّن األرض ال تخلو من 
حجــة إالَّ إذا كان قبــل يــوم القيامــة بأربعيــن يومــًا، فــإذا كان ذلك 

رُفعــت الحجّــة وُاغلق باب التوبــة فلم يكُ ينفع نفســاً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كســبت في إيمانها خيرًا، فأولئك أشــرار من خلق 
اهلل عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكنّي أحببت أن أزداد 
يقيناً وإنَّ إبراهيمQ سأل ربّه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، 

)قاَل أَوََلمْ تُؤْمِنْ قاَل بَلى وَلكِنْ لِيَْطمَئِنَّ َقلِْبي(.
 Qوقــد أخبرنــي أبو علــي أحمد بن إســحاق، عن أبي الحســن

قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمَّن آخذ، وقول من أقبل؟
فقــال لــه: )العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما 

قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فإنَّه الثقة المأمون(.
وأخبرنــي أبــو علي أنَّه ســأل أبا محمّدQ عن مثــل ذلك، فقال 
لــه: )العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان وما قاال 
لك فعنّي يقوالن، فاسمع لهما وأطعهما فإنَّهما الثقتان المأمونان(، 

فهذا قول إمامين قد مضيا فيك.
قال: فخرَّ أبو عمرو ساجداً وبكى، ثمّ قال: سل حاجتك.

فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّد عليه السالم؟
فقــال: إي واهلل ورقبتــه مثل ذا -وأومأ بيــده- فقلت له: فبقيت 
واحدة فقال لي: هات، قلت: فاالسم؟ قال: محرّم عليكم أْن تسألوا 

عن ذلك...(.
فالســيد الشــهيدG بعدمــا يذكر هــذه الرواية يقــول: )مثل هذه 
السلســلة الذهبيــة ممــا تــورث لنــا االطمئنــان(، فكيــف بهــذا الكمّ 

الهائل من الروايات.
ثــم اذا اضفنــا النصــوص العامّــة كحديــث )انــي مخلــف فيكــم 
الثقليــن( الــذي يدل علــى والدة الحجــة ألّن عدم والدتــه تعني انهما 
 Qافترقــا، وهــذه الروايــة يتمســك بهــا على وجــود اإلمــام الحجة
وهكــذا الروايــة االخــرى )ان االرض ال تخلــو مــن حجــة( وهــذه اذا 
ضمّــت الــى روايــات والدة اإلمام وإلــى روايات )من مــات ولم يعرف 
زمانــه( وإلــى روايــات )االثنــي عشــر( وإلــى روايــات )لو لــم يبق في 
االرض اال رجــالن( الخ، التي هــي واضحة في ضرورة وجود اإلمام

Q ووالدتــه وإال خلت االرض من حجــة وكانت ميتتنا ميتة جاهلية، 
أال يكون هذا تواترًا؟ أال يورث هذا االطمئنان؟.

ثــم دعــك مــن التواتــر وتعــال إلــى وجه آخر فالشــيعة مــن ذلك 
الزمان القديم وإلى يومنا هذا لم نسمع منهم أحداً يشك في اإلمام 

إذ أّن هذه القضايا باتت واضحة.
 ،Lونحــن هنا ننقل التســاؤل الــى اإلمام العســكري والهادي

هل هما مولودان أو ال؟ وماذا يدل على والدتهما؟ وهل ســنناقش في 
روايات والدتهما؟ وان هذه ضعيفة أو ...، إذن فالذي عندنا شيء هو 

أقوى من الروايات وهو هذا الوضوح والتباني.
ثم أّن ُأسس التشيّع مبنية على أمور، وواحد من تلك األمور 
هو وجود اإلمام المهديQ ووجود الســفراء األربعة القديسين 
الذيــن أتبــرك بتــراب أقدامهم واهلل شــاهد على ما أقــول، فلو 
لم يكن اإلمام مولودًا ســيكون السفراء األربعة دجالين، والعياذ 
بــاهلل، مــع أّن تاريخهــم ناصــع وال توجــد أيــة مثلبــة تجاههــم، 

.Qفوجودهم قرينة واضحة مورثة لالطمئنان على والدة اإلمام
واذهب إلى قرينة أخرى تدل على والدته وهي كلمات المؤرخين 
كابــن خلكان الذي يتحــدث عن والدة اإلمام فــي )وفيات االعيان(، 
والذهبــي فــي )تاريــخ االســالم( اللذين يتحدثــان عــن والدة اإلمام 
فضــاًل عن ابــن حجر الهيثمــي وغيرهم من المؤرخيــن الذين اثبتوا 

والدة اإلمام في تواريخهم.
فالذي يريد أن يشــكك في والدة اإلمام أريد أْن اســأله هل يعني 
أّن االئمــة عنــدك أحــد عشــر إمامــًا؟ فبإنــكارك للوالدة كيــف يكون 

االئمة اثنا عشر؟. 

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

سماحة الشيخ اإليرواني ويف محضر درسه األربعائي يوجّه كالمًا تجاه املشككني الجدد يف الوالدة املهدوية

املهدوية عند أهل السنة

املهدي املوعود برواية املصادر الحديثية ألهل السنة

Kالرايات واألعالم يف حديث أهل البيت

شرح زيارة آل ياسني

سياسة التجريف واألراضي املحروقة 

وأحاديــث المهــدي فــي نظــري مــن هذا النــوع، رغــم أّن بعض 
المســلمين كابــن خلدون قد بالغ وضعّفها كلهــا وردّها، وحكم عليها 
حكمــاً قاســياً.. واتهم كل هؤالء الرواة ومــن رووا عنهم بما اليليق أْن 
يظنّ منهم، إّن المشــكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين، أو راٍو أو 
راوييــن، إنها مجموعة من األحاديث واآلثــار تبلغ الثمانين تقريبًا، 
اجتمــع على تناقلهــا مئات الرواة، وأكثر مــن صاحب كتاب صحيح. 
فلماذا نردّ كّل هذه الكمية؟ أكلّها فاسدة؟ لو صحّ هذا الحكم النهار 
الديــن _والعيــاذ بــاهلل_ نتيجــة تطــرق الشــك والظــن الفاســد إلى 
مــا عداهــا من ســنة رســول اهلل، ثم إنــي ال أجد خالفاً حــول ظهور 
المهــدي. أو حــول حاجة العالــم إليه، وإنما الخــالف حول من هو، 
حســني أو حسيني؟ ســيكون في آخر الزمان، أو موجود اآلن، خفي 

وســيظهر؟ ظهر أو ســيظهر، وال عبرة بالمدعيــن الكاذبين، فليس 
لهم اعتبار.

ثــم إني لم أجد مناقشــة موضوعية في متــن األحاديث، والذي 
أجده إنما هو مناقشة وخالف حول السند، واتصاله ودرجة رواته، 
ومــن خرّجــوه ومن قالوا فيــه، وإذا نظرنا إلى ظهــور المهدي نظرة 
مجــردة، فإننــا ال نجد حرجا من قبولها وتصديقهــا، أو على األقل 
عــدم رفضهــا، فــإذا مــا تأيــد ذلــك باألدلــة الكثيــرة، واألحاديــث 
المتعــددة ورواتها مســلمون مؤتمنــون. والكتب التــي نقلتها الينا كتب 
قيّمــة، والترمــذي مــن رجــال التجريــح والحكم، باإلضافــة إلى اّن 
أحاديث المهدي لها ما يصح أْن يكون سنداً لها في البخاري ومسلم، 
كحديــث جابــر في مســلم الذي فيــه: )فيقول أميرهم لعيســى: تعال 

صــل بنــا(، وحديــث أبي هريــرة في البخــاري وفيه: )كيــف بكم إذا 
نزل فيكم المســيح ابن مريم وإمامكم منكم(. فال مانع من أن يكون 
هــذا األميــر وهذا اإلمام هو المهدي، يضــاف إلى هذا أّن كثيراً من 
الســلف لــم يعارضوا هــذا القول، بل جــاءت شــروحهم وتقريراتهم 

موافقة إلثبات هذه العقيدة عند المسلمين.
ونشير هنا إلى من ادعى التواتر من أهل السنّة مثل:

الشــافعي(  )مناقــب  كتــاب  اآلبــري: صاحــب  الحافــظ   -
المتوفى ســنة 363هـ، على ما نقل ابن حجر في )تهذيب التهذيب( 
و)فتــح البــاري( والســيوطي، يقــول اآلبــري: )قــد تواتــرت األخبــار 
 Kبذكر المهدي وأنه من أهل بيته Nواســتفاضت عن رســول اهلل
ويملك سبع سنين وأنه يمأل األرض عدالً وأّن عيسى يخرج فيساعده 

على قتل الدجال، وأنّه يؤّم هذه األمّة ويصلي عيسى خلفه(.
البرزنجــي: المتوفــي ســنة 1003هـــ فــي كتابــه   -
)اإلشــاعة في أشــراط الســاعة( يقول: )إعلم أن األحاديث 
الواردة فيه على اختالف رواياتها ال تكاد تنحصر... إلى أْن 
يقول: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه في 
آخــر الزمــان وأنه من عترة رســول اهللN مــن ولد فاطمة 
بلغــت حد التواتر فــال معنى إلنكارها(. وقال فــي آخر كتابه 
)غايــة ما يثبــت في األخبار الصحيحة والشــهيرة التــي بلغت التواتر 
المعنــوي وجــود اآليــات العظــام وأنــه يأتي فــي آخر الزمــان من ولد 

فاطمة يمأل األرض قسطاً وعداًل(.       

العديــدة  الروايــات  )وردت  الدهلــوي:  الحــق  عبــد  2_الشــيخ 
.)Pوذرية فاطمة Nالمتواترة على أّن المهدي من أهل بيت النبي
3_أبــو الفــوز محمــد أميــن البغــدادي: )اتفــق العلماء علــى أّن 
المهــدي هــو قائــم آخــر الزمان وانّــه ســيمأل األرض قســطاً وعدالً. 

وهناك الكثير من األحاديث المعنية بالمهدي وبظهوره(.
4_الشــيخ منصور علــي الناصف: وفيه )حــول الخليفة المهدي
J قد اشــتهر بيــن العلماء من المتقدمين والمتأخرين انه ســيظهر 
ال محالــة فــي آخر الزمان رجل من أهل بيت النبيN يســمى مهدياً 
ويســيطر علــى البلــدان اإلســالمية جمعاء فيتبعــه المســلمون كافة: 
يعامــل الناس بالعدل كما أنه ســبب لتعزيز ديــن اهلل: وحينئذ يظهر 
الدجال و فينزل عيســى المســيح من السماء ويعاون المهدي في قتل 

الدجال و يقتلونه(. 
5_الشيخ محمد عبده: )مما يعرفه الخاصة والعامة من الناس 
انــه قد ورد فــي األخبار واألحاديث _عند عد عالمات الســاعة_ أن 
رجاًل يســمى بالمهدي ســيخرج من أهل بيت النبيN ويمأل األرض 
قســطاً وعدالً بعدما ملئت جوراً وظلماً. وفي آخر أيامه ينزل عيســى 

بــن مريمQ من الســماء فيلغــي الجزية ويقوم بكســر الصليب وقتل 
الدجال(. 

المهديQ في تفاسير علماء أهل السنة:
حيــث فسّــرت التفاســير الموثقة لدى أهل الســنة بعــض اآليات 

القرآنية بظهور اإلمام المهديQ، ونذكر هنا بعضها:
تفســير )غرائــب القــرآن( لنظــام الدين النيســابوري_ تفســير 
)الكشــف والبيــان( ألبي إســحاق الثعلبي_ تفســير )الكشــاف( لجار 
اهلل الزمخشــري_ تفسير )كشف االسرار( لرشيد الدين الميبدي_ 
تفســير )مفاتيح الغيب( لفخر الدين الرازي_ تفسير )الدر المنثور( 
لجــالل الديــن الســيوطي_ تفســير )المنــار( للشــيخ محمــد عبده_ 
)روح  تفســير  البرســوي_  حقــي  إلســماعيل  البيــان(  )روح  تفســير 
المعانــي( لشــهاب الديــن اآللوســي البغــدادي_ تفســير )الجواهر( 

للطنطاوي.
:Qنسب المهدي

كما ذكرنا آنفاً إن اتباع المذاهب اإلســالمية بأسرهم يعتقدون 
بــأّن المهــدي مــن أهل بيت الرســولN ومــن أبناء فاطمــةP بنت 

رسول اهللN الكريمة.
 Nجاء في حديث نقل عن أبي ســعيد الخدري: قال رســول اهلل
 :Nالمهدي منّي اجلى الجبهة وأقنى األنف. وأيضاً ورد عن الرسول

المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري.
:Qالتزامن مع نزول عيسى

ممــا تــم التصريــح به فــي األحاديــث فيمــا يخص ظهــور اإلمام 
المهــديQ, هــو تزامن ظهوره مع نزول عيســىQ من الســماء ثم 
اقتــداء عيســى بــن مريــمQ كانه يقطــر من شــعره المــاء فيقول له 
المهــدي تقدم صِل بالناس فيقــول إنما أقيمت الصالة لك، فيصلي 

خلف رجل من ولدي وهو المهدي. 
المهديQ والمنتظرون:

مــن األصــول اإلعتقاديــة والكالمية المشــتركة والمجمــع عليها 
عنــد المذاهب والفرق اإلســالمية كافة ســواء كان ذلك من الشــيعة 
أو الســنة وتواتــرت األخبــار واألحاديث فيــه، إنّما هو القــول بظهور 
رجــل مــن آل الرســولN وأبناء فاطمــةP بنت رســول اهللN في 
وقــت قريب من القيامة وســيمأل األرض قســطاً وعــدالً بعد ما ملئت 

جوراً وظلمًا، وهو ليس إال اإلمام المهدي الذي سيبني مدينة فاضلة 
تحسر عليها القدمى وقد مر بالبشرية آالف السنين وهي بانتظارها 
بحيــث اعتبر النبيN االنتظار هذا أفضل العبادات )أفضل العبادة 

انتظار الفرج(.
وســبب ذلك يوضح من خالل الحديث الشــريف: إذ إنه وببنائه 
دولــة عالميــة ســيحقق العدالة االجتماعية، وســيتم التوزيــع العادل 

للثروة واألمن بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى.
وفــي ظل جــوده وســخاوته ستســود القناعة قلوب النــاس بحيث 
يرغــب أكثــر النــاس حرصــاً عن جمــع المال والثــروة كما يــدل عليه 
الحديــث النبــوي: )ويمأل اهلل قلوب أمّة محمــد غنى فال يحتاج أحد 

إلى أحد(.
كذلــك يعــم الديــن اإلســالمي وإحكامه أرجــاء العالم ويســتقر 
فــي أنحــاء الدنيا, يجري كل األمــور مجرى العدالة والســنة النبوية 
 :Nفــال يبقى مجال للفوضى والحرب وإراقة الدماء كما قال النبي

)يعمل الناس بسنة نبيهم ويلقى اإلسالم بجرانه في األرض(.

)فالخــارج منــا اليــوم إلــى أي شــيء يدعوكم .. إلــى الرضا 
مــن آل محمــدN... !! فنحــن نشــهدكم انــا لســنا نرضــى بــه( 

)الوسائل: ج38/11(.
وهنــا نعود مرة أخرى للنموذج المذكور آنفاً من الحديث عن 

راية زيد بن عليJ، فإّن تزكية اإلمام الصادقQ لها ليس فقط 
من ضالل ادعاء اإلمامة الهادية، وإنما أيضاً من ضالل الكذب 
في ادعاء اإليمان بمبدأ الوالية لإلمام الهدى. فالصادقQ يفرز 
راية زيد عن رايات الضالل الكاذبة في دعواها الوالء ألهل البيت

K التــي أعلن صراحة براءته منها، وعدم رضاه عن أصحابها 
العصــاة الكاذبيــن : )فالخارج منا اليوم إلى أي شــيء يدعوكم، 

إلى الرضا منا... فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به(...
وبذلــك يضــع اإلمــام الصــادقQ راية زيد فــي جملة 
رايات الهدى التي يرفعها العلماء الصادقون األوفياء. لذا 

فــإّن اإلمــام بعد أْن أكد باّن زيداً إنما عمل في إطار مبدأ الوالية 
 )Nوإنما دعاكــم إلى الرضا مــن آل محمد( :Kألهــل البيــت
أضــافQ موضحاً هــذه الحقيقة، مؤكــداً وفــاءه الئمّة الهدى 
الطاهريــنK: )ولو ظهر لوفى بما دعاكــم إليه(، )رضي اهلل 

عنه وأرضاه(.

ولنســّلط الضوء بشكل مجمل على جانبين من جوانب الوعد 
اإللهــي، األول منهمــا فــي كــون هذا الوعد مســؤوالً وهــي تحتمل 
 Qمعنييــن أحدهمــا أّن الممثــل لهــذا الوعــد اإللهي وهــو اإلمام
مســؤول عمــا انيــط به مــن وظائــف بتحقيق العــدل ونشــره ورفع 
الظلم وطمســه، وثانيها في أّن الناس مسؤولون تجاه هذا الوعد 

اإللهي بجملة من التكاليف التي ينبغي عليهم التلبس بها تسهياًل 
لتحقيقــه وفتحــاً لمجــال حصوله من التــزام بالقوانين الشــرعية 
وتهيئة لألرضية المناســبة لممارسة اإلمامQ الذي هو وعد اهلل 

لمهامه على مستواها الفكري أو الميداني.
والبعــد الثانــي في أحاديث القرآن عن الوعد اإللهي في كونه 

حقــاً مفعــوالً ال يخلف، وهــذا يبيّن جانباً آخر مــن حقيقة الوعد 
االلهي وانّه شيء قطعي وحقاني، فبعد كونه حقاً ومفروغاً منه، 
واننــا مســؤولون تجاهــه، كما انه مســؤول تجاهنا، البــدّ من ان 
نلتفت إلى دورنا فنسأل عنه اذا لم نكن نعرفه، ثم يأتي المقطع 
ليضيــف تأكيداً آخر على تأكيد إضافة الوعد المهدوي إلى اهلل، 

اّن هــذا الوعــد مضمون من قبل اهلل ســبحانه وتعالــى وهو تأكيد 
آخــر يضــاف إلــى جملــة التأكيــدات القرآنيــة للوعد. حيــث قرن 

المقطع اآلنف الذكر بين الوعد وبين ضمان الوعد تاكيداً.

هــذه هــي النصــوص التــي يتمســك بها أصحــاب هذه السياســة 
دعمــاً لمقولتهم آنفة الذكر ولنرجع إلى الروايات التي تتبعناها حول 
هــذه القضيــة، ونؤكد مرة أخرى على اننا لم نجد رواية تتحدث عن 
قتــل االمــام المهــدي للفقهــاء في كتب علمائنا ســوى مــا ذكرناه من 
عناويــن عامة لذم الفقهاء المنحرفيــن، ونؤكد على قيد االنحراف 
إذ ان النصــوص التي اشــرنا اليها اكثر من مــرة كعناوين في امهات 
الكتــب تميز بين صنفين من اهل العلم فقهاء كانوا أم علماء، وهذا 
التصنيــف واقعــي وحقيقــي وال غضاضة فيــه، وليس هذا مــا يريده 
ساســة التجريــف، إذ انهم يريــدون الكلية والتعميم لــكل الفقهاء، 
فالروايات تتحدث عن ان هناك فقيهاً تعلم ودرس وعالماً كبر علمه 
وصــح وصــف العالــم عليه إالّ انــه مال إلــى الدنيا او إلى الســلطان، 
وهذا شيء طبيعي لمن ليس له ورع وتقوى، فابن باعورة مثل ضربه 
القــرآن للعالــم المنحــرف ولم يعن ذلك انســداد باب العلــم، أو ان 
جميع العلماء منحرفون، بل يبقى باب العلم مفتوحاً ومكانة العلماء 
والفقهاء واحترامهم واجاللهم وتبجليهم محفوظًا، وقد اشار جملة 
مــن اهــل التحقيــق والمعنيين بتتبــع االخبــار ان الروايــات التي تذم 
علماء السوء انما تشير الى العلماء في الغالب اولئك الذين انحرفوا 
عــن مذهب اهل البيتK واخذوا الفقــه والعلم من غير حلّه ومالوا 
عــن اهــل البيت ولجــأوا الى غيرهــم لمصلحة أو حقــد أو غيرها من 
المناشــئ التــي ال تعنيننــا هنــا كثيرًا، وهــذا بالضــرورة ال ينفي ان 

يكــون في اتبــاع اهل البيتK علمــاء منحرفون مالوا إلــى الدنيا أو 
الجــاه أو غيرهــا، وخير مثال على ذلك الشــلمغاني الذي كان فقيهاً 
كبيــراً إالّ انّــه انحــرف النّــه كان يتوقــع أْن يكون ســفيراً ولمــا لم ينل 
هذا المقام وحصل عليه الشيخ الحسين بن روح انحرف عن الجادة 
وكان مصيــره أْن ُلعــن وُطــرد، ويوصــم اليــوم بانّه علــى رأس قائمة 
ادعياء الضالل والمنحرفين، وال يعني ذلك ان كل العلماء والفقهاء 
منحرفــون، فبقــي امثال الشــيخ الطوســي والشــيخ الكليني والشــيخ 
الصــدوق ومن قبلهم اآلالف مــن العلماء ومن بعدهم االالف المؤلفة 
والــى يومنــا هذا يحملون مذهب اهل البيــتK ويدافعون عنه، ولو 
ادى ذلك الى هالكهم وقتلهم واســتباحة حرماتهم فالعلماء صنفان 
مــن أي مذهــب او ملة كانوا يدافعون عــن الدين او العقيدة او الفكرة 
او الحق الذي يؤمنون به وعلماء منحرفون غرّتهم الدنيا او الرغبات 
او خافوا من سطوة السلطان فانحرفوا وزاغت بهم السبل، فنحن ال 
ندعي صالح جميع الفقهاء والعلماء كما ال ندعي كما يدعي اصحاب 

سياسة التجريف انحراف الجميع وضاللهم.
واآلن لنعــد الــى تدليــس آخــر مــن تدليســات هــؤالء فــي ضمــن 
سياســتهم التجريفيــة التعميميــة االقصائية حيث يقولــون ان االمام 
عندما يظهر يقتل الفقهاء، وقد تتبعنا أخبار هذه القضية فلم نجد 
لهــا خبــراً في مصادرنــا ولو واحــدًا، بحســب تتبعنــا القاصر، نعم 
وجدنــا بعض النصــوص التي اقتبس جزء منها من كالم ابن العربي 

المتقدم أو من كتب عامية ُأخرى كما سنشير، أو حدث قص ولصق 
لبعــض النصــوص وإدخال وإخراج لما هو ليــس منها بهدف التلبيس 
والتشــويش والتصديــر لمبتنيــات ســابقة لــم تؤخــذ مــن الروايات، 
وإليك النص األول والذي يرويه فيض القدير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي ج6 ص361 وهو عامي المذهب حيث يقول: )وإذا خرج هذا 
اإلمــام المهدي فليس له عدو مبيــن إالّ الفقهاء خاصة(، وأنتَ ترى 
ان هــذا النــص عامي أوالً وقريب ممــا كان يتحدث فيه ابن العربي، 
نعم روى منتخب االنوار المضيئة للسيد بهاء الدين النجفي ص340 
حديثــاً مرفوعــاً عــن ابي جعفر ولم يذكر لنا ســنده وهذا نصه: )عن 
أبــي جعفــرQ انّــه قــال: إذا ظهــر القائــم علــى نجف الكوفــة خرج 
إليــه قــرّاء أهل الكوفة وقــد علقوا المصاحف فــي أعناقهم وأطراف 
رماحهــم... فيقولــون ال حاجــة لنــا فيك يــا ابن فاطمة قــد جرّبناكم 
فمــا وجدنــا عندكم خيرًا(، وأنتَ ترى هذا الحديث ال يســلم ســنداً 
ولــو تنزلنا عن عدم ســالمته الســندية فداللته واضحــة في الحديث 
عــن أُناس ليســوا من الفقهاء بــل هم قرّاء وفرق بيــن االثنين، وفي 
الحديــث لمــن تلمّــس معاني ما يتحــدث فيه أهل البيتK اشــارات 
ان هــذه الفئــة لعلهــا من العامّــة وليس مــن أتباع مذهب أهــل البيت

K، والحديــث اآلخــر الــذي يكثــر تداولــه في هــذه القضيــة وعلى 
ألســنة ساسة التجريف هو ما رواه الشيخ المفيد في )ارشاده( ونقله 
المجلســي في )بحــاره( ج52 ص338 نقاًل عن أبي الجاروج عن أبي 

جعفــر فــي حديثي طويل قــال: )إذا قام القائمQ ســار إلــى الكوفة 
فيخرج منها بضعة عشــر آالف أنُفس يدعون البترية عليهم الســالح 
فيقولــون لــه ارجــع من حيــث جئت فال حاجــة لنا في بنــي فاطمة ... 
الــخ(، وقد بيّن الكشــيّ والشــيخ الطوســيّ معنى البتريــة حيث قاال: 
والنص للطوســي من كتاب )اختيار معرفة الرجال( ج2 ص504 في 
تعريــف البتريــة )انهــم قوم تولوا عليــًاQ وفي نفس الوقــت تولوا ابا 
بكــر وعمر وتبــرؤوا من اعدائهم، وكان ذلك فــي محضر أبي جعفر 
الباقرQ وزيد بن عليQ فخاطبهم زيد قائاًل اتتبرؤون من فاطمة 
بترتــم امرنــا بتركم اهلل(، فيومئذ ســموا )البترية( هــذا هو النص 
الذي يحاول أدعياء هذه السياســة التمســك به لدعم مقولتهم اآلنفة 
وأنتّ ترى انّه لو ســّلم ســنداً وال يسلم انّه بعيد كل البعد عما يرومون 
فهــو يتحــدث عــن عامة النــاس وعــن صنف من هــذه العامــة أولئك 
الذين يعادون فاطمةP علناً النهم يتولون أبا بكر وعمر علنًا، نعم 
 Qوولده، وأين هذا من دعوى قتل المهدي Qيدعــون والئهــم لعلي
لفقهاء اإلمامية االثني عشــرية الذين يعطلون عملهم ودرســهم أيام 
شهادة فاطمة ويقيمون العزاء حزناً لما جرى عليها ويتبرؤون من كل 

من آذاها على طول خط الزمان فأين هذا من ذاك.
نعــم انهــا سياســة التجريــف واالراضــي المحروقة التــي اتبعت 
منــذ زمن بعيد لتعميم القضايا واســتغفال النــاس وتصدير البضائع 

المزيفة على انها حقائق غير قابلة للتشكيك.  

تتمات6



ابحث عن الكلمة الضائعة

نة  بع واستخرج كلمة السّر المكوَّ اشــطب على كلمات هذين البيتين داخل المر

.Qب شعيب بن صالح قائد جيش الإمام الحّجة من )12( حرفًا لتعرف بماذا يلقَّ

ومن _ مات _ لم _ يعرف _ إمام _ زمانه _

يمت _ جاهليًا _ في _ ضالل _ وفي _ جحِد

_ سيملؤها _ عدًل _ و قسطًا _ بحكمه

_ كما _ ملئت _ بالظلم _ و الجور_ والحقِد   

وهــو العالــم والفقيــه والمــؤرخ الســيد 
جعفر مرتضى العالمي _معاصر_ صاحب 
الكتــب القيمــة والموســوعات التاريخيــة، 
فــي  )الصحيــح  المعــروف:  كتابــه  ومنهــا 
ســيرة النبي محمدN(، وكتب أخرى في 

مختلف الموسوعات الفقهية.
شــعره: تميّــز شــعره برقــة العبــارة، 
العاطفــة،  وصــدق  الصــورة،  وجمــال 
وجزالــة اللفــظ، كتب شــعراً فــي مختلف 
فــي  شــعره  لكــن  الشــعرية،  األغــراض 
اإلمــام المهــديQ متميز، وقــد توزّع في 

المجاالت التالية:

 Q1. قــال مخاطبــًا ذات اإلمــام المهــدي
وهو يصف منزلته السامية في العقيدة:

يا إمام األحرار يا ذروة المجـ
ـدِ ويا نجدَة السّراةِ الكفاةِ  

يا مالذ العفاة في ضنك المحـ
ـِل وغوث اللهوف في النائباتِ

قولك الفصل حكمك العدِل يا من
لك عزمٌ امضى من المرهفاتِ

لك ذاتّ قدسيّة وصفات
قد تعالت على جميع الصفاتِ

لك مجد أدنى الذرى منه اوفت
في عالها على ذرى النيّراتِ  

2. يخاطب اإلمام المنتظرQ ويبدي 
له الشكاة فيقول:

سيدي أنت أنت عزّي وذخري
فاستمعْ سيدي لبعض شكاتي

زهرة العمر إْن تكن تتالشى
بمرور الساعات واللحظاتِ

فلماذا _يا حسرتا_ نصب عيني
تتالشى في إثرها امنياتي

ولماذا أرى األناشيد تر
تدُّ نياحاً يطفو على النغماتِ

وأرى الخصبَ والربيّع فآتيـ
ـه فألقى الربيعَ محض مواتِ

والضنا ماج في األزاهير حتى
صوّحت في شبابها زهراتي

3. ثــم يبــدي شــوقه لإلمــامQ ومــا 
يالقيه من التلهّف إلى رؤياه فيقول:

ليس االّ من يداوي جراحي
فجراحي أعيت جميع األساتِ

هب لقلبي حياتَه وتعاهد
بالندى كل زهرةٍ في حياتي

وازرع األفق بالورود يغشّي
فوحُ أطيابها جميع الجهاتِ

وأمسح البؤس عن عيوني وهدهدْ
بالسّنا خاطري وبالبسماتِ

أتراني احظى بقربك يومًا
أتراني أراك قبل وفاتي

آهِ يا ليتني أراك وإني
منك قد نلتُ اعظم البركاتِ  

كم توعد الخيل!

مسجات مهدويــــــــــة

_شمس وعدك_

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

الشيخ صدر الدين القونوي شعـــراء مهدويون

آنــه صابــر وانتظر يــوم الظهور

يوم تشــرق عله الدنيــا بطلعتك

والمرض نّحل اعضاي وما تطيب

إّل يا ابن الحســن تنشر رايتك

مــا مّر ذكرك في فــؤادي

تنــادي وأعضائــي  إّل 

متّيــم هــواك  فــي  أنــا 

أرنــو إلــى يــوم التنادي

�ص��لها

جثيره اجروح عندي اوصعب شلها

لعــد روحــي الهضم والمحن شــلها

امّيــه اويــه الهواشــم بعــد شــلها

متــه تنهــض يذخــر الطالبّيــه

وحلها

وحلهــا للهامــه  وصــل  الدنيــه 

واظن بشيعتك تدري وحلها

كل سيدي كثرت وحلها المشــا

بيدك يا شــبل حامي الحمّيه

حسن عبد األمير الظالمي
السيد حيدر بن سليمان الحلي

محمد الجراخ

السيد سعيد الصافي

جابر الكاظمي

)أبو اسعد(

كم توعد الخيل في الهيجاء أْن تلجا
وكم قنا الخط كفّ المطِل تفطمها
ــُل بــيــض الــهــنــد مــغــمــدًة ــم تــعــّل وكـ
يا ناهجاً في السرى قفراء موحشًة
البيد مقتعدًا صديان يقطع عرضَ 
خائبة غير  شكوى  لساني  من  خذ 
تستنهض الحجّة المهدي من ختم
لم يستتر تحت ليل الريب صبح هدىً
مــورقــةٍ الــمــعــروف  تثمر  نبعةٍ  مــن 
يا مدرك الثار كم يطوي الزمان على
عزمتكم الشم  تعيد  حتى  نــوم  ال 
في موقف يخلط السبع البحار معًا
فاطمة وابـــن  فــهــٍر  آل  يــا  صبر  ال 
به الفضاء  األرض  ضاقت  مقلقاًل 
ــتــه ــؤاد حـــــرّ غــّل ــ ــف ــ لـــقـــد قـــضـــى ب
مــشــربــهــم اهلل  آل  ــر  ــ ــب ــ أك اهلل 
ــمــروع غــدًا ــن ال ــم أم ــون وه ــروّع م
قد ضرّج السيف منهم كل ذي نسكٍ
فغودرت في الثرى صرعى جسومهم

الـــــــكِـــــــراِم وارَث  يــــــا 
مَـــــــــتـــــــــى سَـــــتـــــظـــــهـــــرْ

ــب ــاي ــغ ــن هــــالــــزَّمــــن ي ــ مـ
نــــــتــــــأمّــــــل الـــــبـــــشـــــارة
ــر نِـــطـــالـــع ــ ــت ــ ــن كِــــــل كِ ــ مـ
ــل قـــدومـــك ــأمــ ــ ــه اب ــ ــن واحــ

ونـــــحـــــســـــب الـــــثـــــوانـــــي
أمـــــــــــــــــــــــرٌ تــــــــــــقــــــــــــرّرْ

ــةِ الـــنّـــســـايـــم ــحــ ــ ــف ــ يـــــا ن
ــا ــوهـ ــلـ مِـ األرض  جـــــــور 
ــه الـــــفـــــرج حـــلـــولـــه ــتـ ــمـ يـ
ــد نِــشــوفــه ــعـ ــسّـ ــه الـ ــتَـ ــمـ يَـ

ــبُ ــيـ ــغـ ــمـ طـــــــــاَل بــــــــكَ الـ
هــــــــــجــــــــــرٌ تَــــــــــــقــــــــــــدّرْ

يــــــا خــــــاتَــــــم اإلمـــــامـــــه
ــه ــ ــرنَ ــ ــِج ــ ــن الـــــغَـــــرب َف ــ مـ
ـــلُـــم نــشــوفــه ــل الـــظُّ ــ ــي ــ اول
يــبــيّــن الــــــوَكِــــــت  ذاكَ 

يـــــــا أوحـــــــــــد الــــجــــمــــال
وجـــــــــــــــــــــــهٌ تــــــــــــنــــــــــــوَّرْ

يـــــــــوم الـــــــــــذي تـــجـــيـــنـــه
ــنـــودك ــه مــــن جـ ــن ــحــســب ت
ــه ــدن ــع ــه الـــعـــهـــد ب ــ ــلـ ــ واعـ
ــده ــيـ ــعـ ــل فــــــــرح نـ ــ ــف ــحــ ــ م

ــى ــاهــ ــضــ ــ يُ ال  نُــــــــــــــوركَ 
بَــــــــــل أَنـــــــــــــــتَ حـــــيـــــدرْ

ــــيـــــك يــــــــا إمـــــامـــــي لـــــبَـّ
أكــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهلُل 

ــه اشـــكـــثـــر عــجــايــب ــن شــف
الــــغــــوالــــب وارث  يــــــا 
ولـــــجـــــيّـــــتـــــك نـــــراقـــــب
ــِب الـــمـــنـــاقـــب ــ ــاحـ ــ ــا صـ ــ يـ

يـــــا صـــــاحـــــبَ الـــــزمـــــانِ
أكــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهلُل 

ــم ــاليـ نـــحـــســـب إلـــــــك عـ
ــرت الـــمـــظـــالـــم ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــع الــــمــــكــــارم ــ ــب ــ ــن ــ يــــــا م
ــم ــ ــال ــســ ــ ولــــيــــمــــنــــتــــك ن

ــبُ ــ ــي ــ ــب ــ ــحَ ــ يــــــا أيُّــــــهــــــا ال
أكــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهلُل 

َظــــــلَـّـــــت بَـــــعـــــد عَــــالمــــه
ــع عَــــكِــــس نِـــظـــامـــه ــلـ ــطـ يِـ
ــه كِــــــل َظـــالمـــه ــالشــ ــ ــت ــ ِي
غـــرامَـــهَ او  عـــاشـــك  كِــــل 

وطــــــــيَّــــــــبَ الـــــخِـــــصـــــاِل
أكــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهلُل 

ــنــه ــي ايـــــتـــــمّ الـــــفـــــرح عــل
ــد وفـــيـــنـــه ــ ــهـ ــ ــل عـ ــ ــ ــك ــ ــ وب
ــا نــســيــنــه ــ يـــالـــمـــهـــدي مـ
ابــتــديــنــه ــد  ــولـ ــمـ ــالـ بـ او 

وَجــــــــهُــــــــكَ وَجــــــــــــهُ طــه
أكــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهلُل 

أْن تلبس الرهجا ما آن في جَريها 
والمهجا األحشاء  ترضع  أْن  آن  ما 
ولــمــا تعترق ودجــا الــضــراب   عــن 
منتهجا المرهوب  جانبها  كان  ما 
وجا بهنّ  يقعد  لم  العيس  غــوارب 
من ضيق ما نحن فيه تضمن الفرجا
الحججا آبــــاءه  ــه  ب الــعــظــيــم  اهلل 
منبلجا ــان  ــ ك ــه  ــن م ــلــخــلــق  ول إالّ 
في طينة المجد ساري عرقها وشجا
والحججا األعـــوام  إدراكـــه  إمكان 
عوجا وال  أمــتــاً  تــرى  ال  بها  قــاعــاً 
لججا طغت  قــد  نجيع  مــن  بمثلها 
منزعجا الناس  أمان  وكان  يمسي 
درجا الظما  نيران  لفح  على  حتى 
نضجا فوقه  يوماً  الصخر  قّلب  لو 
بين الورى بزعاف الموت قد مزجا
ضيقًاحرجًا عليهم  الفضاء  وســع 
لهجا مــا  ــرِش  ــع ال ــهِ  إلـ ذكـــر  بغير 
ــد عــرجــا ــ ق نــفــوســهــم هلل  وفـــــي 

7 األدب المهدوي

_كان على مذهب الزيدية_

رية
قص

صة 
ق

كان عطوة زيدي المذهب، عنادياً متعصّبًا، حتّى أنّه 
كان يعيب على أبنائه إماميّتهم، ولكنّهم رغم ذلك يدعون 

له بالشفاء، فقد ابتلي بعلّة عجز األطباء عن عالجها.
كان عطوة متمســكاً بزيديته وكان كلمــا أراد أوالده أْن 
 Kينصحــوه بــأْن ينعطف إلــى مذهب األئمة االثني عشــر

من آل محمدN، كان يقول لهم:
يجــيء  حتّــى  بمذهبكــم  أقــول  وال  اصدّقكــم  ال   -
صاحبكــم.. يعنــي اإلمــام المهــديQ فيبرئنــي مــن هــذا 

المرض، وال يفتأ يكرر هذا القول.
وذات ليلة وبينما أبناؤه مجتمعون على مائدة العشاء، 
إذ ســمعوا أباهم يصيــح ويصرخ ويســتغيث، فأتاه الجميع 

مسرعين، فقال لهم:
- الحقوا صاحبكم، فالساعة خرج من عندي.

خــرج الجميــع فلــم يــروا أحــدًا، فعــادوا إليه وســألوه 
فقال:

- إنّه دخل إليّ شخص وقال:
- يا عطوة:

فقلت:
- من أنت؟

فقال:
- أنا صاحب بنيك قد جئت ألبرئك ممّا بك.

ثم مدّ يده فعصر موضع األلم عندي ثم مشى.
لقد مددت يدي فلم أجد لما بي من مرض أثراً.

إنّي اآلن مثل الغزال ليس بي علّة، ببركة خاتم األئمّة 
االثني عشــرK ســيدي صاحب العصــر والزمان، اإلمام 

     .Qالمهدي

أيها المنتظرون ال تستعجلوا, ال تباطئوا, وال تيأسوا واعملوا في دائرة األمل.  *

االنتظار يحتاج الى كدح.  *

االنتظار والتمهيد كالقفل والمفتاح, وال قيمة ألحدهما من دون اآلخر.  *

االنتظار جدّ واجتهاد وتأهّب واستعداد.  *

كما اّن الرجال تصنع االنتظار, فإن االنتظار يصنع الرجال.  *

أيها المنتظر؛ إذا تعبت من االنتظار فالتمل.  *

قلب المنتظر كالسمكة داخل الماء, ال تتوقف في مكان أبدًا, وإذا خرجت من الماء ماتت.  *

الســالم عليــك ياســيدي يــا أبــا صالــح )اإلمــام المهدي( ســيدي طال 
االنتظــار وتفطــرت قلوبنــا لرؤيتــك البهيــة لتخلصنــا مــن الظلــم والجــور 

والعدوان.
نسأل اهلل ان يجعلنا من أنصارك وأعوانك المستشهدين بين يديك ... 

آمين رب العالمين .. والسالم عليك ياسيدي ورحمة اهلل وبركاتهُ.
المنتظرة: آيات رائد
العمر: 12 سنة

محمد حسن عبد

السيد حيدر العذاري

يا يوم عين المحب تنظر الــك وتراك

من كبل ما تنعمي ابكثر الدمع وتراك

انتــه الشــفع والوتــر مّحد وتر وتراك

خل يخفــج ابيمنتك بيرغ العز وانشــره

دينك انباع ابرخص يا ابن الحسن وانشره

ما مش مثيلك كفو انخبره ابأمر وانشره

ل من عرب ل عجم ل من كرد وتراك

السيد سعد بن موسى الذبحاوي

وي
هد

ل م
ـوا

مـ

Qمن رسائل الصغار لإلمام

وتر�ك

كلمات على طريق االنتظار



1- ســنة الظهــور: ابتــداء المطــر 
بشــكل غزيــر واســتمراره أربعيــن يوماً 
حتَّــى تنبت لحــوم المؤمنيــن وأبدانهم 

في قبورهم.
10- ســنة )1299هـــ(: شــفاء أحد 
المؤمنيــن مــن الخــرس فــي ســامراء 

.Qببركة اإلمام المهدي

27- ســنة )13هـــ(: دخــول يهودي 
علــى اإلمــام عليQ وســؤاله عن ســبع 
 Nّمســائل، منهــا عــن أوصيــاء النبي

وعددهم.
_وفــي هــذه الســنة )13هـــ( أيضًا: 
إعطــاء  مــن   Qعلــي اإلمــام  امتنــاع 
القرآن الذي جمعه إلى عمر واخبارهم 

.Nإن ظهوره على يد مهدي آل محمد
ومن �أحد�ث هذ� �ل�صهر:

- سنة )36هـ(: خطبة اإلمام علي
Q قبــل خروجه مــن البصــرة، وفيها 
والعالمــات   Qّالمهــدي اإلمــام  ذكــر 

قبله.

مناسبــــــــات مهدوية
شهر جمادى اآلخرة

نشرت صحيفة )الحياة( السعودية في عددها الصادر   -
فــي 26 يوليــو 2011: مقاالً بعنوان )عابرة حيــاة من الداخل إلى 
الخارج( جاء فيه: )... نظرية المهدي المنتظر... هي من أســس 

الشيعة...(.
عددهــا  فــي  اللندنيــة  )إيــالف(  صحيفــة  ونشــرت   -
الصادر في 24 أكتوبر 2011, بقلم: أحمد أبو رتيمة، جاء فيه: 
)فإننا ننتظر... المهدي المنتظر... من ســيكون على يديه توحيد 

األمّة...  وتحرير القدس...(. 

فــي  مقــاالً  القطريــة  )الشــرق(  صحيفــة  ونشــرت   -
2009/6/2 بعنــوان: ) -أوبامــا المنتظـــر- اســتلهاماً لفكــرة 

المهدي المنتظر...(.
ونشــرت صحيفــة )الوطــن أون اليــن( الســعودية فــي   -
)المهــدي  بعنــوان:  مقــاالً  2008م  ابريــل   18 بتاريــخ  عددهــا 
المنتظــر( بقلــم خالــد عبد اهلل المشــوخ جاء فيــه: )... أحاديث 

المهدي... يمكن أْن تكون مصدر إلهام...(.
جاء في )غيبة �لط��صي( �س178 ح135، �أّن ر�ص�ل �هللN قال:  -

)المهدي يخرج في آخر الزمان(.
جاء في )عقد �لدرر( �س183، �أّن ر�ص�ل �هللN قال:  -

)يخرج المهدي على رأسه غمامة، فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفة اهلل فاتّبعوه(.

Qاملهــــــــــــــــــدي

Qاملهـــــــــــــــــــــدي

يف الصحـــــــــــــافة

يف الحديــــــــــــث

اإلمام المهديQ ينشر رايته في النجف االشرف.   *

احدى مقامات اإلمام المهديQ يقع في وادي السالم بالنجف االشرف.   *

عدد أنصار اإلمامQ من النساء )13( امرأة وفي بعض الروايات )50( امرأة.   *

جيش اإلمام المهديQ الذي يتحرك من مكة يبلغ )10( آالف شخص.   *

كل من بُعث من األنبياءK قد صّلى في مسجد السهلة.   *

مفــــــــــــــــــاهيم

هل تعلم؟ اّن:

مهدويـــــة

_ب�ق��ّي����ة �هلل_
 .Qهو لقب من ألقاب اإلمام المهدي

روى فــي )غيبــة الفضل بن شــاذان( عن اإلمــام الصادق
Q، في ضمن أخبار القائمQ أنّه قال:

)فــإذا خــرج أســند ظهــره إلــى الكعبــة واجتمــع ثالثمائة 

 ِ وثالثة عشــر رجاًل، وأوّل ما ينطق بــه هذه اآلية: )بَقِيَّتُ اهللَّ
خَيْــرٌ َلُكــمْ ِإْن ُكنْتُمْ مُؤْمِنينَ( ثم يقول: )أنا بقية اهلل وحجّته، 
وخليفته عليكم( فال يســّلم عليه مسلم إالّ قال: السالم عليك 

يا بقية اهلل في أرضه(. 

مفرد�ت وعبار�ت وردت يف �صجل ق�صية �لإمام �لغائب عن �لأنظار، �حلا�صر يف �لعقيدة و�ل�جد�ن، �صاحِب 
�لع�صر و�لزمان. نقدمها للقارئ �لكرمي، زيادة يف �إي�صاح مالمح �لق�صّية، وتبيانًا ملعامل طريق �لتمهيد للظه�ر 

�ملهدوي �ملقّد�س.

�لمجد للمخلّ�س في ي�م �لدهر:
جاء في )إنجيل بطرس( )2،3: 1( يقول بطرس الرسول )ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخّلصنا يسوع المسيح   -

له المجد اآلن وإلى يوم الدهر(.
كما جاء في )إنجيل لوقا( )9: 2(:  -

)ألن من استحيى بي وبكالمي، فبهذا يستحيى ابن اإلنسان متى جاء بمجده ومجد األب والمالئكة والقديسين(.
وجاء في )سفر الرؤيا( )5: 13( )للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد اآلبدين(.  -

إذا لــم يمكــن بذل النفس في ســبيل اهلل عزوجــل، فإنّه بإمكان كّل إنســان أن يصبّ 

مــا لديــه مــن طاقات في رضا اهلل عزّوجل.. ومــن مصاديق قوله تعالــى: )وَمِمَّا رَزَقنَاهُم 

يُنفُِقوَن(؛ توجيه الّطاقات والقدرات في سبيل اهلل، بأْن يجعلها من أجل بناء المجتمع 

اإلســالمي الــذي يريده صاحــب األمرQ، من: قضاء لحاجة مؤمن، ونشــر لهدى في أمّة، 

وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف وغير ذلك من وجوه البرّ.

املخــــــــــــــــــّلص

زاد االنتظـــــــــــــــــار

يف األديان السماوية

الشيخ حبيب الكاظمي

قال تعالى:   -
)هُوَ الَّذي أَرْسََل رَسُوَلهُ ِباْلهُدى  وَ ديِن 
اْلحَــقِّ لِيُْظِهــرَهُ عَلَــى الدِّيِن ُكلِّهِ وَ لَــوْ َكِرهَ 

اْلمُشِْرُكوَن( )التوبة: 33(.
روى الحافــظ القنــدوزي )الحنفــي( 
محمــد  بــن  جعفــر  اإلمــام  أّن  ص508 
الصادقQ قال في قوله تعالى )النص(:
)واهلل مــا يجــيء تأويلهــا حتى يخرج 

القائم المهديQ، فإذا خرج )القائم( لم يبق مشــرك إالّ كره خروجه، وال يبقى كافر إال ُقتل، حتى لو كان 
كافر في بطن صخرة قالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني وأقتله(.

وقال تعالى:  -
ِ َفانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَُكمْ مِنَ اْلمُنْتَظِرينَ( )يونس: 20(. )...َفُقْل إِنَّمَا اْلغَيْبُ هلِلَّ

جاء في )ينابيع المودة( ص508، أّن اإلمام جعفر بن محمد الصادقQ قال في قوله تعالى )النص(:
.)Qالغيب في هذه اآلية هو الحجّة القائم(
الغيب هو كل ما غاب عن الحواس الخمس.

)فاهلل( تعالى غيب مطلق، ألنّه لم، وال، ولن يُرى.
و)العلم( الذي ال يعلمه الناس غيب.
و)الروح( الذي ال يحسّون به )غيب(.

و)الحجةQ( حيث ال يراه الناس رؤية معرفة، هو غيب. 

Qاملهـــــــــــــــــــــدي
يف القــــــــــــــرآن


