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اقر�أ يف هذا العدد:

دولة بني مردا�س �إ�سالمية �شيعية

حديث العدد:
عن ر�سول اهلل:N
االئمة بعدي اثنا ع�شر اولهم انت يا علي
و�آخرهم القائم الذي يفتح اهلل عزوجل على
يديه م�شارق االر�ض ومغاربها
كمال الدين باب  24ح 35

هوﻋ ــﺎﻡ ٢٠٠٥ﻡ
منـﺔ ﻧﺸ ــﺎﻃﻪ
ﺍﻓﺘﺘ ــﺢ ﺍﻟﻔ ــﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳ ـ
ال�سفياين؟
تمهــــــــــــيدنا ﻟﻴﺸ ــﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﺑ ــﺮﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

ال�سفارة
ادعاء
�آية اهلل العظمى ال�سيد حممد �صادق الروحاين(دام ظله)

السيد جالل الموسوي

السذاجة ودورها في قتل
ولعل
ﺍﻟﻨﺒﻊقلتها,
�فياني عل ��ى
ـﺘﻔﻴﺪس ��م
الروايات في ا
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﻦالسﻫ�ــﺬﺍ
اختلفت ﻟﻴﺴ ـ
العقيدة-وتبيئةﺩﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ
االخت�ل�اف والتض ��ارب يع ��ود إلى ع ��دم أهمية االس ��م بدرجة
االنحراف  -اي جعل االنحراف بيئة
ﺇﻟﻰانتحال
احتمال
�ؤوم ,كما
لقبه المش �
االتفاقـ على
ﻣﻀﺎانﻓـ ـًﺎ
ﻣﺤﻤﺪ
ـﺶ ﺁﻝ
الس ��ذاجة عنص ��ر يتمت ��ع بالتأرجح بينﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ـكبيرةـﻲ ﻓبعدــﻲ ﻋ
المقبولي ��ة والرفض ،ففيما تكون البس ��اطة هذا الرجل الس ��ماء حركية متعددة يقلل من اهمية ذكر اس ��مه
ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
ﺍﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
المنحرفة.
وأوائل حركته
ﺟﻤﻴﻊفي بداية أمره
ﺭﻋﺎﻳﺔخاصة
وس ��رعة االنس ��ياق عنصراً مفيداً اذا ما كان
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.في المروي عن
ﺍﻗﻄﺎﺭ�رب) كما
ﻣﺨﺘﻠﻒس ��مه (ح �
ﻭﻧﺸﺮوردﻓﻲفي رواية أن ا
ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ فقد
ً
المتب ��وع مامون� �ا ,تكون ذات ض ��رر التحمد أمير المؤمنين.Q
ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ
أخرىﻗ ـ
رواية ﻋﻼ
بينماـﻮﻡنجدﺑﻌأنﻘ ــﺪ
عقباه ,وذلك اذا فقد المتبوع عنصر االمانة ﻛﻤ ــﺎ ﻳﻘ ـ
ـﺎﺕعنبسة.
تسميه
في اهداء الناس.
ـﺎﺕ روى الصدوق
عثمان ,فقد
ﻣﺨﺘﻠ ـوردـﻒأن اس ��مه
وفيــﻊرواية ثالثة
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ـ
ﺛﻘﺎﻓﻴ ــﺔ ﻣ
هذا اذاما عزلنا السذاجة عن المؤثرات في كم ��ال الدين قال :ق ��ال أبو عبد اهلل( :Qيخ ��رج ابن آكلة
ـﻲعنبسة).
عثمانﻓ ـوأبوه
ﻭﺍﻟﺸ ـ االكباد من
اسمهــﺎﻁ
اليابس...ـﺎ ﻧﺸ
الواديــﻲ ﻟﻬ ـ
ـﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
الخارجي ��ة التي تكاد تكون من المس ��تبعدات
وضعف س ��ند هذه الروايات الثالث مضاف� �اً إلى تضاربها
في الزمن الراهن حيث تس ��عى جهات كبرىﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﻭﻱ.
إلرب ��اك العام ��ة ،ب ��ل والخاص ��ة م ��ن خالل
الس ��ذج وزجه ��م ف ��ي التمحور ح ��ول عناصر
مغرضة وتقديس ��ها بعناوين مزعومة لتصفية
القضية المهدوية وتنفير الناس منها.
على قلتها يدفعنا إلى عدم اعتماد اسم معين لهذه الشخصية,
وه ��ذا مم ��ا يس ��هم ف ��ي احباط نفس ��ية بعد وضوح عدم أهمية االس ��م في القضية وإنما المهم المنهج
الش ��خص المؤمن,حتى تص ��ل به الحال الى الش ��اذ لهذه الش ��خصية وبعد اتضاح مالمح معتقداته وسيرته
الس ��خرية م ��ن عقيدته,ويس ��هل بع ��د ذلك ومبدأ ظه ��وره وكيفية تولي ��ه األمور وصي ��رورة الحكم إليه عن
تناول م ��ن هم ف ��ي المرتبة التالي ��ة لمنصب
صاحب القضية.
سلسلة في حلقات
لقد مرت القواع ��د الجماهيرية بفترات
عصيبة جدا بع ��د اوان الغيبة االولى ،وليس
المهم الوق ��وف عند نفس تلك القضايا بقدر
مايكون المهم اخذ العبرة وعدم الوقوع فيما
وقع فيه الغير ،فالسعيد من اتعظ بغيره.
جاء في تنبؤات نوستر دامس (االول ص:)94
(الطاغي ��ة س ��وف يحك ��م علي ��ه بالموت ف ��ي ميناء
اذ يحدثنا التاريخ عن اس ��رة عريقة في
ال ��والء لعنصر الهداية االلهية ،وهي اس ��رة اسالمي ,ولكن ذلك سوف لن يسترجع الحرية ،حرب
٤٢
المتسمة جديدة س ��وف تندلع بسبب الضغينة والثأر ,الجمهورية
بني بس ��طام التي كانت من االس ��ر
الفرنسية ستقبض رعبا بواسطة القوة)
بالطاع ��ة واالنقياد الوامر ول ��ي اهلل االعظم
ان كلم ��ة (اس�ل�امي) في الس ��طر االول ج ��اءت في
 Qونواب ��ه الك ��رام ,ولكنه ��ا كان ��ت اس ��رة الن ��ص االصل ��ي بعب ��ارة ( )Selinوه ��ي كلم ��ة يونانية
تتس ��م بشيء من الس ��ذاجة مما سبب لها ان تعن ��ي (الهالل) ,وهو تعبير ت ��ردد في عدة مواضع لدى
تنحرف انحراف ��ة كبيرة وتنحو منحا خطيرا نوس ��تردامس لالشارة إلى االس�ل�ام أو إلى المسلمين,
بسبب والئها االعمى والساذج لبعض العلماء والهالل شعار معروف لدى الغربيين بصورة عامة.
واعتق ��د ان له ��ذه النبوءة صلة وثيق ��ة بالنبوءة التي
المنحرفين.
فالس ��ذاجة الترحم راكبه ��ا ،كان ذلك س ��بقتها والت ��ي تحدثت عن صدام باالس ��م ,وكأن هذه
تش ��ير إلى صدام مرة ثانية ,وكأني بنوستردامس يعني
فردا ام اسرة ام مجتمعاً.
(بالمين ��اء) امارة الكويت بال ��ذات ,فبعد ان تمت حرب
وم ��ن هنا ياتي دور اليقظة والتنبه خوف الحلف ��اء بقيادة امريكا ضد صدام تعالت الصيحات في
االنح ��دار ف ��ي وادي الس ��ذاجة ،اذ أن عثرة كل ارجاء العالم بضرورة ازالة هذا الطاغية ومحاكمته
االسترسال التقال.
أو حت ��ى اغتيال ��ه عل ��ى ي ��د المخاب ��رات الس ��رية ,لقد
رئي�س التحرير اصبحت الحالة بمثابة اص ��دار حكم باعدامه ولعل هذا

اختالف راي ��ات ثالث ,تظهر
بالشام.
ومم ��ا يؤي ��د ع ��دم أهمية
االس ��م ما روي عن ص ��ادق آل
محمد Qفي خبر عبد اهلل بن
أبي منصور قال:
س ��ألته ع ��ن اس ��م
الس ��فياني ,فق ��ال( :Qوم ��ا
تصنع باس ��مه اذا ملك كور الشام الخمس ,دمشق ,حمص,
فلسطين ,األردن وقنسرين ,فتوقعوا عند ذلك الفرج).
أجل ,ورد تأكي ��د على انتمائه العائلي وش ��جرته الملعونة
كم ��ا في الخبر المروي عن أمي ��ر المؤمنين Qوالمتقدم ذكره

في معرض رده عن س ��ؤال بخصوص (من يدعي
السفارة لالمام المهدي )Qاجاب آية اهلل العظمى
السيد محمد صادق الروحاني(دام ظله) قائالً:
الجواب :باسمه جلت اسماؤه
رأيي هو التوقيع الش ��ريف ال ��ذي وجهه اإلمام
المنتظ ��ر Qإلى علي ب ��ن محمد الس ��مري( :عظم
اهلل اج ��ر اخوان ��ك فيك فإن ��ك ميت م ��ا بينك وبين
�وص إلى أحد فيق ��وم مقامك فقد
س ��تة أيام ،وال ت � ِ
وقع ��ت الغيبة التامة) ،إلى أن يق ��ول أرواحنا فداه:
(وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة ،اَال فمن
ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو
كذاب مفتر).
وفي روايات أخرى ما ي�صرح بانقطاع ال�سفارة

هو من عائلة �أبي �سفيان بن حرب وهند �أكلة كبد حمزة
عم النبي الأكرمN

حيث قال( :Qيخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس).
فهو من عائلة أبي س ��فيان ب ��ن حرب وهند أكلة كبد حمزة
والنيابة الخا�ص��ة ف��ي زمان الغيبة وانح�ص��ار
عم النبي األكرم.N
التتمة صفحة )6( :نوابه Qفي العلماء الذين هم نوابه العامون.

درا�سة في تنب�ؤات نو�سترادامو�س
_طاغية يق�ضى عليه_
ه ��و المقص ��ود بالس ��طر االول ,ولكن وكما ه ��و المتوقع
ف ��ان هالك هذا الطاغية أو غيره من الطواغيت الصغار
س ��وف لن يكون ايذانا بالحري ��ة وباالنعتاق الهل العراق
أو لغيرهم من ش ��عوب دول العالم المس ��تضعف ,وذلك
ان المش ��كلة ال تقوم وال تقف عند ح ��د هؤالء الجالدين
الصغ ��ار ,وانم ��ا مش ��كلتنا الحقيقية هي ف ��ي من يقف
وراءه ��م م ��ن الطواغي ��ت الكب ��ار ف ��ي امريكا وفرنس ��ا
وبريطانيا وامثالها.
وس ��وف لن نجد طعم الحرية واالمان والكرامة في
اوطانن ��ا إال بانهيار وموت قلب الطغيان واالس ��تكبار في
العال ��م الذي يضخ الس ��موم والش ��قاء والحرمان في كل
ارجاء االرض من خالل ش ��رايينه (االنظمة السياس ��ية
واالقتصادي ��ة واالمني ��ة واالعالمي ��ة ...ال ��خ) التي يقوم
بها كيانه البش ��ع ,القلب الذي يغذي ويديم وجود هؤالء
الجالدين الصغار من امثال صدام.
فاذا كان المقام في هذه النبوءة مقاما عراقيا وفي
شأن عراقي ،فان نوستردامس هنا ينتبأ بحرب جديدة
باعثها االس ��اس هو الضغائن التي تركتها حرب الخليج

الشيخ حسين االسدي

قال ��وا  :ان االختي ��ار ال يك ��ون ل ��ه واق ��ع إال اذا كان
هن ��اك عدة امور متاحة للفرد ،وعندما يعقد عزمه على
انتخاب احدها يكون حينئذ مختاراً.
وهذه س ��نة في الحي ��اة ،لها م ��ردودات عديدة في
شتى المجاالت .وقد استغلها العديد من الناس استغالالً
ايجابياً .واستغلت من قبل آخرين.
والدي ��ن كان ملتفت� �اً إل ��ى هذه الس� �نّة .ول ��ذا اعطى
تعليمات ��ه الخاصة في هذا المج ��ال ،ليكون المؤمن على
بصي ��رة ،حينم ��ا يق ��ف على مفت ��رق ط ��رق ،ويترك له
الخيار في انتخاب ايهما شاء.
وهذه س ��يرة ائمتن ��ا Kتعطين ��ا الخط ��وط العامة
لممارس ��ة االختيار بصورة صحيحة ،فم ��ا خُيّر احدهم
بين امرين إال اختار ارضاهما هلل تعالى.
إال ان هن ��اك حقيقة مرة ال بد م ��ن االلتفات اليها،
وه ��ي ان االختي ��ار عادة ما يك ��ون مدعاة للتع ��ارض بين
المبادئ والرغبات .وهنا تب ��رز قوة االيمان من ضعفه،
لتحكي لنا الواقع الذي يعيش ��ه الفرد ،وان أظهر خالف
ذلك.
ونح ��ن ف ��ي زم ��ن الغيب ��ة ،نعي ��ش ه ��ذا الخط ��ر،

تحــــــــــــت املـــــجهر
اعداد :هيأة التحرير

هذه السلسلة رؤية شخصية للمؤلف والصحيفة تقف موقفا واضحا من التطبيق والتوقيت المرفوض

 ان حرك ��ةالظهور المقدس س ��تغير
كثي ��راً م ��ن االم ��ور التي
باتت م ��ن الثوابت اليوم.
وه ��ذا يعن ��ي ان عل ��ى
المنتظ ��ر الحقيق ��ي ان
يعم ��ل _ال ان يتمن ��ى
فق ��ط_ على االس ��تعداد
الت ��ام لذل ��ك والرض ��ا
المطل ��ق ب ��ه .وال ينخ ��دع بق ��وم علق ��وا عل ��ى صدوره ��م
المصاح ��ف .أو آخرين تباكوا من اجل الدين .فان اختيار
الم ��رء لالمام Qيعن ��ي انه ه ��و الحق وما س ��واه باطل.
وش ��عار المنتظر الب ��د ان يك ��ون :فالحق م ��ا رضيتموه،
والباطل ما اسخطتموه.
ً
هي دعوة للعمل بص ��دق على اختيار الدين عموما،
والقضي ��ة المهدوي ��ة خصوصاً ،وهي أمني ��ة بحاجة إلى
الكثي ��ر من العمل الص ��ادق ،والدع ��اء بالتوفيق من اهلل
جل وعال.

الوهابية ومعوقات التمهيد

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف ارتباطاتها الخفية

عبد اهلل القحطاني (صاحب كتاب هؤالء هم الخواج)

حرب الوهابية ضد املساجد وآثار الرسول االكرمN
مافتئ ��ت بعث ��ات االستكش ��اف الغربية من ��ذ امد بعيد
تنق ��ب في بالد المس ��لمين عن كل اثر جاهل ��ي لتصنع منه
قوى الش ��ر رموزاً تحوم حولها بالد العرب خاصة؛ لنمسي
ومن ��ا الفرعوني ،ومن ��ا البابلي ،ومنا االش ��وري ،وهناك
الحض ��ارة الس ��ومرية وهنا حض ��ارة مجان وتل ��ك حضارة
دلمون ،واثر هنا يقول ان بعضنا من قوم عاد ،واثر هناك

ي ��دل على ان بعضنا من قوم ثم ��ود ،والخالصة ان المراد
تقطيع امة االسالم الى امم عديدة ال يربطها االّ الجاهلية
واخذ ربك.
وللغرب من يهود ونصارى عذرهم فيما يفعلون ،فهم
الع ��دو وعلين ��ا ان نحذره ��م ،ولكن م ��اذا اذا كان الهجوم
علينا من الداخل؟ م ��اذا اذا كان الهجوم من قوم يهدمون

وتسلط الضوء على أدلتهم والرد عليها باسلوب علمي

الشيخ محمد السند

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

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

آثار االس�ل�ام ويعمّرون آثار اليهود؟ نعم ان ذلك كائن على
ارض فلس ��طين بايدي اليهود ،ولكنه ولالس ��ف واقع ايضاً
في ارض الحرمين الشريفين؛ بل وفي مدينة رسول اهللN
خصوصاً ،من قبل الوهابية! وفي الناس من سيستعظم ما
أقول ،فاقول رويداً ،ويأتيك باالخبار من لم تزود.
لق ��د هُ ��دم الكثي ��ر م ��ن اث ��ار االس�ل�ام ف ��ي المدينة

لقد هدم الوهابية الكثير من الم�ساجد االثرية اال�سالمية
واقاموا مكانها مواقف لل�سيارات!

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا

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

د .شرف الدين االعرجي

التي ل ��م تكن حربا عادية مطلقا النه ��ا حرب من جانب
واح ��د بدل ان تك ��ون حربا بين جيش ��ين أو بين قوتين,
انها عاصف ��ة من القنابل والصواري ��خ والقذائف من كل
لون وصن ��ف ،هبت على العراق من قب ��ل قوات الحلفاء
وعلى رأس ��هم امريكا لتحيل العراق إل ��ى ركام وخرائب
واش�ل�اء م ��ن القتل ��ى من رج ��ال واطف ��ال ومن ش ��باب
وعجائ ��ز ،والغري ��ب فيه ��ا ان الحلفاء االجان ��ب قدموا
في الموجة االول ��ى ثم قالوا انتهينا وانته ��ى دورنا لتبدأ
موج ��ة الخ ��راب الثانية والتي قادها ه ��ذه المرة النظام
الطاغوت ��ي القائم في العراق ليتم ��م عمل قوات الحلفاء
وليدم ��ر ما تبقى وليتم ��م هزيمة هذا الش ��عب المنكوب
االس ��ير ,والباعث اآلخر هو الثأثر ,وأي ثأر!! انه جمر
يتلظى في القلوب.
ام ��ا فرنس ��ا التي قدم ��ت لنا ميش ��يل عفل ��ق وبقية
جوقت ��ه والتي لعب ��ت اهم دور ف ��ي دعم صدام واس ��ناد
نظامه الطاغوتي فس ��تقبض الثم ��ن ولكنه لن يكون غير
الرعب والخوف ,هكذا تقول هذه الرباعية وما علينا إال
االنتظار لنرى حكم اهلل تعالى.

االنتظـــــــــــــــــار بني االدعاء واالختيار
ليتمخ ��ض األمر ف ��ي النتيج ��ة عن ص ��دق دعوان ��ا بأننا
منتظ ��رون ونعمل عل ��ى ان نكون ممهدي ��ن أو عدم صدق
ذلك .ويتجلى ذلك في العديد من المواقف ،منها :
 عندم ��ا يدع ��و أحدن ��ا بتعجيل الف ��رج ،فاندعاءه يحكي عن عزم للعمل على توسيع رقعة الصالحين.
ولكن مع االس ��ف نجد البعض يخالف قوله عمله ،ليعمل
عم�ل�اً غير ذلك .وقد ق ��ال امير المؤمني ��ن( : Qالتكن
ممن يرجو اآلخرة بغيرعمل  ،ويرجي التوبة بطول األمل
 ،يق ��ول في الدنيا بق ��ول الزاهدين ،ويعم ��ل فيها بعمل
الراغبين .)...
ً
ً
 ان المنتظر حقا هو من يكون مس ��تعدا تماماالستعداد لقوانين الظهور المقدس ،والتي ينطوي كثير
منه ��ا عل ��ى مخاط ��ر التخلي ع ��ن الم ��ال واالوالد وجميع
الناس لو تعارضت هذه االمور مع دولة الحق.
ولكن البعض تنكش ��ف حقيقت ��ه .عندما يجد ولده أو
اخ ��اه عل ��ى خالف الدي ��ن ،ولكنه مع ذلك يركب ش ��عار
 :انص ��ر اخاك ظالم� �اً أو مظلوماً ! فكي ��ف اذا كان ممن
استوجب نقمة اهلل تعالى على يدي المهدي ،فهل سيكون
المدعي لالنتظار راضياً بفعل اإلمام مهما كان ؟!

(الحلقة األولى)

يتبن ��ون تحكي ��م قولهم عل ��ى ضروري ��ات الدين ألنهم
يأخذون قولهم بنح ��و محتم ويتأولون ويلتوون ويلتفون
ويقف ��زون حتى على ضروريات س ��نن أهل البيت،Q
فضالً عن س ��نن النبي Nوض ��رورات فرائض اهلل,
وم ��ن الواض ��ح أن الذي يلتف أو يعتقد في ش ��خص أن
ل ��ه حجي ��ة تهيمن وتكب ��ر حجية أئمة أه ��ل البيتK
وحجية النب ��ي Nوحجية اهلل عزوجل ،فإ ّن هذه هي
االلوهية.
التتمة صفحة)6( :

النبوية ،ولو كان هذا التهديم في س ��بيل توس ��عة المسجد
النبوي او لبناء مس ��اجد اوس ��ع لس ��اندناهم فيما يفعلون،
ولكن ه ��ؤالء ال يهدمون اال لقص ��د التخريب معتمدين على
حجة واهية وهي طمس كل ما يمكن ان يعبد من دون اهلل،
محتجين بما فعله عمر من قطع شجرة بيعة الرضوان ،مع
ان القصة غير ثابتة عند اهل الحديث النها واردة باس ��ناد
منقطع ،هذا في الوقت الذي يعمرون فيه اثار اليهود! نعم
آثار اليهود بل والمنافقين؛ وإليك االدلة:
 .1المساجد
لق ��د ه ��دم الوهابي ��ة الكثي ��ر م ��ن المس ��اجد االثرية
االس�ل�امية واقام ��وا مكانه ��ا مواقف للس ��يارات! ومن هذه
المساجد مسجد (الشمس) ومسجد (ثنية الوداع) ومسجد
(الغ ��رس) ومس ��جد (الفضي ��خ) ،وكله ��ا مس ��اجد جاءت
رواي ��ات كثي ��رة تدل عل ��ى ان النب ��ي الكري ��م Nقد صلى
فيها،فكي ��ف للوهابية ان يتصرفوا فيه ��ا بهدم وتخريب؟!
وال يج ��وز بحال ان تهدم المس ��اجد لتق ��وم مقامها مواقف
للس ��يارات ،فكي ��ف اذا كانت هذه المواق ��ف غير ضرورية
اطالقاً؟ اما االدعاء بأن الناس يعبدونها_أي المس ��اجد_
م ��ن دون اهلل فهذا م ��ن الكذب والبهتان على المس ��لمين،
والتصرف في آثار االس�ل�ام بغير حق ،ولو كان المسلمون
به ��ذا التطرف لعبدوا الكعبة او المس ��جد النب ��وي او القبر
الشريف ال مساجد أخرى.

التتمة صفحة)6( :
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دراسات
سلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائمQ

*الباحث******

*اال�سدي الجباي�شي******

لنا تعليقان صغيران على ماتفضلتم به:
 -1قلتم ( :قضية المصلح الخالف في انها اش ��مل
القضاي ��ا ف ��ي عصرن ��ا الراهن وه ��ي محل اتف ��اق عند
الجميع في انها ه ��ي البديل الواقعي الحقيقي عما قدم
من اطروحات في مجال معالجة اشكاليات االنسان)
واقول  :الش ��ك في انه من غير الصحيح ان نصف
قضية المصلح او المهدي المنتظر Qفي عقيدتنا بأنه
مجرد اطروحة ابدلنا بها بقية االطروحات التي ابديت
في مجال معالجة اش ��كاليات االنس ��ان ,بل ان المهدي
 Qاو المصل ��ح قضية حقيقي ��ة واقعية ذات مغزى كبير
وصياغة اللهام فطري.
-2قلت ��م (اننا ل ��م نجد قضية بمثلها من الش ��مول
وف ��ي عين الوقت ل ��م نجد قضي ��ة بمثلها م ��ن االقصاء
والتهميش والتسطيح)
وقبلها قلت ��م (بل ان الواقع الفك ��ري المعاصر اكد
هذه القناعة ومازال يدعمها باالدلة والبراهين)
واق ��ول  :يب ��دو لي ان ف ��ي ماذكرتم ف ��ي الفقرتين
تناقضاً واضحاً ،اذ كيف نوفق بين االس ��تمرار والدعم
باالدلة والبراهين وبين التهميش واالقصاء.
نع ��م اذا كنت ��م تقص ��دون التهمي ��ش العمل ��ي ال
النظري ،كان لكالمكم مجال

*الباحث******

انا عب ��رت عنها بالقول( :والقضية المهدوية او قل
قضي ��ة المصل ��ح ال خالف ف ��ي انها اش ��مل القضايا في
عصرن ��ا الراهن ومحل اتفاق عن ��د الجميع في انها هي
البدي ��ل الواقعي والحقيقي عم ��ا قدم من اطروحات في
مجال معالجة اش ��كاليات االنس ��ان)وهذا التعبير الذي
س ��قته ال يغاير م ��ا عبر عن ��ه بانها طموح انس ��اني,وال
اعتقد انه يوجد ثمة اش ��كال طرحت من اصطالح ،مع
ما موجود من قرائن كافية في التدليل على المقصود.
واليوج ��د اي تناقض؟ فنفس القضي ��ة بماهي هي
تحمل م ��ن االدلة والبراهين ما ال تمتلكه اغلب القضايا
الكبرى ,ولكن من جانب التس ��ويق والخطاب والتاليف
والكتاب ��ة وغيرها نجد ان مجموع م ��ا كتب في مايقارب
 1200س ��نة اليتج ��اوز  3000كت ��اب ،بينم ��ا تج ��د ان
قضي ��ة اخرى ل ��م يتجاوز عمرها 100س ��نة كت ��ب فيها
اكثر م ��ن  150000كتاب ،وهذا م ��ا نعنيه من تهميش
واقص ��اء القضي ��ة المهدوية مع ما تمتلك ��ه هذه القضية
من امكانات على كل االصعدة كما بيناه في المقال .

*نور الغائب******

ان إقصاء النظرية المهدوية ليس باألمر الجديد،
ألن ه ��ذه النظري ��ة هي نظرية الح ��ق ،والحق اليتحمله
الكثي ��رون ،ولذلك ق ��ال اإلمام أمي ��ر المؤمنين Qما
مؤداه أنه التستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه.
باإلضاف ��ة الى ان مصال ��ح الكثير تتعارض مع هذه
النظرية فاألحس ��ن الس ��كوت عنها وغ ��ض الطرف عن

من فقهائنا

ان اهمية أية قضية انسانية او دينية تتأتى من دور
تلك القضية في عنصري االنس ��ان والدين ،وما تقدمه
لهم ��ا عل ��ى صع ��د مختلف ��ة ،وبطبيعة الحال ف ��ان هذه
االهمية تتفاوت بحس ��ب نوع القضية وأفقها الشمولي،
وبحس ��ب م ��ا تقدم ��ه لالنس ��ان م ��ن حلول عل ��ى صعيد
االشكاليات الكبرى المتعلقة بفكره وسلوكه.
والقضية المهدوية او قل قضية المصلح ،ال خالف
ف ��ي انه ��ا اش ��مل القضايا ف ��ي عصرنا الراه ��ن ،وهي
مح ��ل اتفاق عند الجمي ��ع في انها هي البدي ��ل الواقعي
والحقيقي عم ��ا قدم من اطروحات ف ��ي مجال معالجة
اش ��كاليات االنس ��ان ،وهذه القناعة ليس ��ت متاتية من
جهة ايدلوجية ،بل ان الواقع الفكري المعاصر اكد هذه
القناعة ومازال يدعمها باالدلة والبراهين والشواهد،
كلما طرحت فكرة في مجال مس ��اعدة االنسان وفشلت
في تخطي تلك االش ��كاليات التي مات ��زال تتعقد بمرور
االيام .
فالقضي ��ة المهدوي ��ة مح ��ل وف ��اق بي ��ن اصح ��اب
الفك ��ر في انها ه ��ي القضية القادرة عل ��ى وضع الحلول
االستراتيجية والواقعية إلشكاليات االنسان  ,واذا كان
هن ��اك توقف عند البعض من جهة التس ��مية فباالمكان
االس ��تعاضة عنه ��ا بفك ��رة المصل ��ح ف�ل�ا مش ��احة في
االصطالح مادام المضمون والجوهر واحد.
ونلم ��ح ان اهمية القضية الدينية تنش ��أ _عند من
يعتنقها او يعترف بها_ من انها تمثل االطروحة الشاملة
لمعالجة جميع االش ��كاليات البشرية المتراكمة ،وهذا
االلتزام ناتج عن االيمان بشمولية المواد والمنهج الذي
سيطرح من خالل هذه القضية ،وهو الطرح االسالمي
لحل هذه االشكاليات .
وحيث ان الطرح االس�ل�امي يتس ��م بقدر كبير من
الشمولية في مجال الفكر والسلوك ،مما لم يكن في أي
طرح ديني او فك ��ري اخر ,وحيث ان القضية المهدوية
تمثل حس ��ب االعتن ��اق الدين ��ي التطبي ��ق الواقعي لهذه
الش ��مولية من الم ��واد والمنهج ,كان ينبغ ��ي ان تالقي
فك ��رة المهدي Qاهتماما ملحوظ ��ا من قبل المتدينين
به ��ا على اقل تقدير ،االّ ان ما يؤس ��ف ل ��ه اننا لم نجد
قضية بمثلها من الش ��مولية ،وفي عي ��ن الوقت لم نجد
قضية بمثلها من االقصاء والتهميش والتسطيح .
ثم ��ة س ��ؤال يف ��رض نفس ��ه وه ��و :لم ��اذا كل هذا
االقص ��اء والتهمي ��ش واالهم ��ال ف ��ي قضية ه ��ي ببالغ
االهمي ��ة وغاية الش ��مولية فمع مالها من ه ��ذه االهمية
والتي من الممكن ان تترجم افكاراً وسلوكاً على الصعيد
االجتماعي والسياسي واالقتصادي واالنساني والفكري
والدين ��ي وغيرها من الصعد والمجاالت ،وان يكون لها
اثر واضح في كل مجال من مناحي الحياة
االّ اننا نجد ان الفكرة المهدوية أبعدت عن دورها
ف ��ي بن ��اء الحياة اإلنس ��انية ،عل ��ى رغم انه ��ا العنصر
المش ��ترك ،ليس بين االس�ل�اميين والدينين االلهيين
فحس ��ب ،بل بي ��ن جميع اطياف البش ��ر بم ��ا فيهم من
تقاطع ��ات فكرية وس ��لوكية ،وهنا نس ��ال علنا نجد من
يجيب عن هذا التساؤل بصراحة وشفافية !!!
لماذا كل هذا التهميش واالقصاء لهذا المش ��ترك
االنساني ؟؟؟.

مزاياها وأسسها.

*زمزم******

اصدق ��ك الق ��ول اذا قلت ل ��ك اني ش ��اركت اخانا
االس ��دي في حيرتي بالجمع بي ��ن ضرورية هذه القضية
في الفكر البش ��ري ،وبين تهميش ��ها ،خاصة وانك لم
تعرض لنا بعض مالمح التهميش .
ثم اني وجدت من خ�ل�ال كالمك ان الموضوع في
القضيتي ��ن متمايز متعدد وليس منفردا فارداً ،فهو اي
الموض ��وع في القضية الضرورية المس ��لمة عند الجميع
هو المصلح العالمي الكبير ،بينما الموضوع في القضية
المهمشة ( كما يبدو من كالمك ) هو الحجة بن الحسن
بن علي بن محمد بن .....علي ابن ابي طالب.Q
فلو سألت المسيحي عن اعتقاده بالمصلح العالمي
س ��يجيبك :بانه يومن ب ��ه ايمانا كامال وال ينكره بل وهو
منتظر لظهوره ،ولكن لو سالته عن م ح م د بن الحسن
لقال لك  :ال اعرفه.
والكالم في التابع لمدرس ��ة الخلفاء الذي يقر بان
المصلح هو المهدي المنتظر ،ولكنه ال يطبقه على من
نطبقه انا وانت عليه.
نعم لع ��ل التهميش خاص باتب ��اع اهل البيت،K
وهو تهميش عملي ال نظري فكري ،مع اني اتوقف ايضا
في صحة هذه الدعوة وذلك ان طبيعة القضية المهدوية
وهي الس ��رية والخفاء تفرض مثل ه ��ذه المحدودية في
التعامل معها ،فال نتوقع ان يكون تعاملنا معها كتعاملنا
مع سيرة النبي Nاو سيرة امير المومنين.L
وم ��ن ثم فان ما كت ��ب في االم ��ام (  3000كتاب)
لي ��س بقليل وال يقاس بما كتب في س ��ائر االئمة Kمع
ان المجلس ��ي ق ��د خصص  3اجزاء من كت ��اب البحار؟
للمهدي.Q
اجل ان تعاملنا العمل ��ي والروحي مع القضية ليس
بالمس ��توى المطلوب بل هو دون المس ��توى المقبول فما
اكث ��ر التأليفات واق ��ل االنين والحني ��ن والوجد والهيام
والمناجات والبكاء والتوسل والدعاء له بالفرج !!
اذن :نحن المهمشون عنه وليست قضيته مهمشة..
فان القرب اليه Qش ��رف لنا ،ومناجات ��ه توفيق لنا،
واالس ��تغاثة به فرجنا ،ولقاؤه منانا ،واس ��تماع كالمه
 Qوالنظر الى طلعته املنا وغايتنا ،فلماذا نتباطأ في
ذلك ؟ لست ادري.

*فرح الظهور******

اج ��د ان القضية المهدوية قد اخ ��ذت حيزا كبيرا
من الكتابة ومن الذكر سواء من السلف او الخلف
فما كتب عنها ايجابا وش ��رحا وتعليال ربما بنظري
يفوق اي قضية اخرى حتى بالنسبة للكتابات التي جاءت
سلبا ودحضا للقضية فنحن اردنا القول ان ذكر القضية
المهدوية اخذ الحيز المقبول من الذكروالكتابة
يبق ��ى امر اخ ��ر وهو االث ��ر واالهتمام بم ��ا كتب او
يكتب بهذه القضية ،هذا مانستطيع ان نلفت له االنتباه.
وواقع ��ا ان القضي ��ة المهدوي ��ة والوالي ��ة االلهي ��ة
والغيب ��ة واهميته ��ا رغ ��م تبن ��ي الفك ��ر الش ��يعي له ��ذه
العقيدة بش ��كل راس ��خ واكي ��د حتى اصبح ض ��رورة من
ضرورات المذهب ،اال اننا نجد _وبكل اس ��ف اقولها_
ان الح ��وزات العلمي ��ة وهي التي تنتج جي�ل�ا من العلماء
الذي ��ن ياخذون عل ��ى عاتقهم قيادة الع ��وام من الناس
نحو مدرسة اهل البيت.K
نج ��د هذه المؤسس ��ات تفتقر وبش ��كل اكيد لوجود
دراس ��ة منهجي ��ة علمية بش ��كل تخصصي ف ��ي القضية
المهدوي ��ة على غرار بقية القضاي ��ا والعلوم ،والنعرف
السبب في ذلك ،وقد يقول قائل ان الدراسة الحوزوية
تش ��تمل على الكثير من الدراس ��ات الخاص ��ة بالعقيدة
واالمامة والقضية المهدوية متفرعة منها وهي بالتاكيد
مشتملة عليها.

وهن ��ا نق ��ول ان القضي ��ة المهدوي ��ة حس ��ب الفكر
والعقي ��دة االمامية قضية اساس ��ية ،بل ان كل القضايا
ربم ��ا تص ��ب بالنهاي ��ة ف ��ي بحره ��ا ،اال تس ��تحق هذه
القضي ��ة ان تو ضع له ��ا خصوصية منهجية لتكون ضمن
مناهج الدراسة في الحوزات العملية؟
فالتهميش الحقيقي بنظري يكمن هنا.

*الباحث******

اق ��و ل ان التهميش ف ��ي الموضوع مصب ��ه الجانب
الفكري واالغناء المعرف ��ي للقضية المهدوية ،فقضية
بمث ��ل اهمية القضي ��ة المهدوي ��ة وما تتمتع ب ��ه من دور
ري ��ادي ف ��ي تقوي ��م البش ��رية ورف ��ع حال ��ة االعوج ��اج
المس ��تعصي ،ه ��ل أخذت حقها من الرف ��د الفكري في
مقابل القضايا االقل ش ��ئنا ،بل والقضايا اليومية التي
تنتهي بانتهاء اليوم؟.
ولي ��س كالمن ��ا ف ��ي الجان ��ب العمل ��ي وآث ��ار هذه
القضي ��ة على االفراد حت ��ى يأتي كالم بعض االحبة من
ان التهميش فيهم ال فيها ،ولكي يكون كالمي بعيدا عن
التنظير ومتلبس� �اً بالواقع اذكر بعض النماذج البسيطة
لالستش ��هاد عل ��ى حال ��ة التهمي ��ش الفك ��ري واالث ��راء
المعرفي في القضية المهدوية.
فعلى المستوى البش ��ري الالديني نجد ان القضية
المهدوي ��ة مفروغ عنه ��ا ،فاالصالح العالم ��ي بات من
ابده االم ��ور ،والحاجة اليه فوق مس ��توى االضطرار،
مع اننا نجد ان الكتابات التي كتبت في نابليون وتناولت
�راء ،ب ��ل وحت ��ى حياته
ش ��خصيته تحلي�ل�اً ونق ��دا واث � ً
الش ��خصية وحركاته البدنية فاق ��ت ما كتب في القضية
المهدوي ��ة بعش ��رات االضعاف ان لم نق ��ل اكثر ،أليس
هذا تهميشاً لهذه القضية ،أم انه غير ذلك؟
اما على المستوى البشري الديني فنجد ا ّن:
 _ 1اليه ��ود يعتق ��دون بضرورة خروج ش ��خص في
آخ ��ر الزمان ،إذ ه ��م اليه ��ود يعتقدون كذل ��ك بفكرة
المخل ��ص ،مع اننا ل ��و تتبعنا التراث اليه ��ودي ال نجد
اثراء لهذه الفكرة ،بل قد ال نجد كتبا مس ��تقلة تناولت
من الجان ��ب الفكري هذه القضية واثرتها اثراء معرفياً
ف ��ي مقابل القضايا اليهودية االخرى ،س ��واء كان ذلك
على المس ��توى الدين ��ي أو غي ��ره ,أليس هذا تهميش� �اً
للقضية المهدوية؟
 _ 2ان المس ��يحيين يعتق ��دون بفك ��رة المخل ��ص
كذلك ،إال اننا ال نجد في مقابل هذا االعتقاد المفروغ
عنه م ��ن الكتابات واالث ��راءات الفكرية له ��ذا االعتقاد
الض ��روري البديهي ما يكش ��ف النقاب ع ��ن حدود هذه
الفك ��رة والمعتقد عند الطائفة المس ��يحية .أيعتبر هذا
إثراء لها ام تهميشاً؟
ً
 _ 3أما المس ��لمون بش ��قيهم فال نجد ما كتب في
القضي ��ة المهدوي ��ة في مقابل ما كتب ف ��ي قضايا دينية
أو غير دينية اخرى يناسب حجم القضية المهدوية من
حيث الش ��مولية واالعتقاد ،فمثال إذا اتينا الى الجانب
الفقه ��ي نجد أن الكثي ��ر من الدورات ب ��ل ال نجد حقبة
زمنية إال وفيها العش ��رات من ال ��دورات الفقهية تتناول
في طياتها جزئيات قلما يبتلى بها المكلفون مع انها قد
ت ��م تناولها واثرائها فكرياً ،بل ونجد رس ��ائل مس ��تقلة
في مس ��ائل ليس لها من االهمية بم ��ا للقضية المهدوية
من معشار اهمية بالمقايس ��ة اال يسمى هذا تهميشا ام
اثراء؟.
ً
مالحظة:

علم��اً ان للح��وار تتم��ة �ش ّيق��ة فال
ينبغي للقارئ تفويت فر�صة متابعتها.

www.m-mahdi.com/forum

�آيـــــــة اهلل العظمى

ال�سيد عبد االعلى المو�سوي ال�سبزواريH

ن�سبه ووالدته:H
هو الس ��يد عبد االعلى الس ��بزواري خلف العالمة الس ��يد علي
رض ��ا نجل عبد العل ��ي بن عبد الغني بن محمد الذي تصل ش ��جرة
عائلته المباركة الى محمد العابد بن االمام موسى الكاظم.Q
كان والده معروفاً بالزهد والورع وهو من علماء سبزوار ،ويعد
ايضاً من اساتذة الحوزة العلمية في النجف االشرف.
ولد الس ��يد عبد االعلى Hفي مدينة س ��بزوار في اليوم الثامن
عش ��ر من ش ��هر ذي الحجة ع ��ام  1328الموافق 1910م .ونش ��أ في
كنف ابيه وتحت رعايته.
درا�سته وا�ساتذته:H
تعل ��م Hالقران والكتابة في س ��ن مبكرة ،ث ��م درس االوليات
ف ��ي النحو الصرف والمنطق وبعض المتون الفقهية في س ��بزوار،
عند ذلك قرر والده ارس ��اله الى مدينة مش ��هد المقدس ��ة وهو في
س ��ن الرابعة عشرة لدراس ��ة مرحلة السطوح .ثم سافر الى النجف
االشرف الكمال دراسته الحوزوية.
ا�ساتذته:H
م ��ا ان وصل Hالى النجف االش ��رف حتى اخ ��ذ يحضر دروس
اساتذتها المعروفين ،ونذكر منهم:
 محمد حسين الغروي االصفهاني (الكمباني). ابو الحسن الموسوي االصفهاني. محمد حسين الغروي النائيني. محمد حسين كاشف الغطاء. على القاضي الطباطبائي. ابو الحسن المشكيني. ضياء الدين العراقي. محمد جواد البالغي. عبد اهلل المامقاني.تالمذته:H
بع ��د ان نال درجة االجتهاد اس ��تقل Hبالتدريس في مس ��جده
ال ��ذي كان يقي ��م به ص�ل�اة الجماع ��ة بمحلة الحويش ف ��ي النجف
االشرف ،فتخرج عنده العديد من الفضالء ،منهم:
 جمال الدين الحسيني االستر آبادي. عبد العزيز الطباطبائي اليزدي. ابو الحسن مجتهد المزارعي. حسين الراستي الكاشاني. السيد علي السبزواري (أبنه). محمد تقي الجعفري. نور الدين الواعظي. عالء الدين الغريفي. قربان علي الكابلي. محمد الشيخ منصور الستري.م�ؤلفاته:H
ترك الس ��يد عب ��د االعلى Jتراث ��ا علميا من خالل مس ��يرته
العلمية الطويلة ،وخلّف لطلبة العلم كنوزاً تغنيهم وتكفيهم المؤونة
في البحث والتحصيل ،كما تكش ��ف عن همته العالية وسعة علمه،
وتراثه العلمي ،منها:
 افاضة الباري في نقض ما كتبه الحكيم السبزواري. مباحث مهمة فيما تحتاج اليه االمة. مواهب الرحمن في تفسير القران. رفض الفضول في علم االصول. حاشية على تفسير الصافي. حاشية على العروة الوثقى. حاشية على جواهر الكالم. حاشية على بحار االنوار. جامع االحكام الشرعية. حاشية وسيلة النجاة. منهاج الصالحين.وغير ذلك الكثير.
علمه ومرجعيته:H
يعرف علمه في الفقه من خالل موسوعته الفقهية االستداللية
التي تقع في ثالثين مجلداً ،والتي تمتاز باحتوائها على الكثير من
الفروع الفقهية النادرة ،واس ��تعراضها للمس ��ائل المس ��تخدمة مع
سالس ��ة البيان ووضوح العبارة ،ويعود الس ��بب ف ��ي ذلك الى علو
مقامه في الفقه.

يقول عنه بع�ض العلماء:

انه اصبح قادراً على معرفة الروايات المضمرة من أي معصوم
ص ��درت (ويقصد بالمضمرة _هنا_ الروايات التي لم يذكر من أي
معصوم صدرت).
آل ��ت الي ��ه Hالمرجعية بع ��د وفاة آية اهلل الس ��يد ابو القاس ��م
الخوئ ��ي ،Hفاخ ��ذ الكثي ��ر م ��ن المؤمني ��ن يرجع ��ون الي ��ه Hفي
تقليدهم ،اال ان ذلك لم يدم طويال بسبب وفاته.H

�شهرته Hبالأخالق والعرفان :

اشتهر الس ��يد الس ��بزاوري Hبين الناس بأنه من أهل التقوى
والورع وأصحاب الس ��ير والس ��لوك إلى اهلل تعالى فق ��د كان عابداً
متهج ��داً مواظباً عل ��ى قراءة الق ��رآن واألدعية المأث ��ورة واألذكار
المتداولة التي يحيي بها األس ��حار وكان يؤكد على الصالة في أول
وقته ��ا ويواظب على النوافل حت ��ى إذا حال بينه وبين النوافل حائل
قضاه ��ا ،وكان لصالة جعف ��ر الطيار مكانة خاص ��ة عنده وكذلك
كان يواظب على قراءة آية الكرسي وأول سورة الحديد وآخر سورة
الحش ��ر ،أم ��ا الدعاء فأن ��ه تعمد أن ال يترك دع ��اء ورد عن األئمة
إال وقرأه وللحرز اليماني عنده ش ��أن ومن األذكار التي كان يواظب
عليه قول (ال إله إال اهلل عش ��رة اآلف م ��رة يومياً) ويكثر من الذكر
اليونس ��ي سجوداً ( ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)
وكان محب� �اً لص�ل�اة الليل المباركة لدرجة انه ادخل في موس ��وعته
الفقهية كيفية صالة الليل مع ادعيتها بالتفصيل ولما سئل عن ذلك
ق ��ال :لعل اهلل يوفق م ��ن يطبعها وكان Hقليل الن ��وم ويحافظ على
الطهارة في كل األوقات ،ويحب العزلة وال يميل لإلختالط ،كثير
الصمت والتفكر.
أما عالقته بأهل البيت Kفهذا له شأن آخر فقد خرج ماشياً
وهو في العش ��رين من عمره من مشهد اإلمام الرضا Qإلى مرقد
اإلم ��ام عل ��ي Qفي النجف االش ��رف ،وم ��ن كراماته المش ��هورة
أن اج ��رى عملي ��ة جراحي ��ة لعينيه ورف ��ض حقنه بإب ��رة البنج ألن
ه ��ذا يترتب عليه أحكام ش ��رعية والتي منها إبط ��ال الوكاالت التي
أعطاها الس ��يد فإش ��تغل أثناء إجراء العملية بالتسبيح وذكر اهلل،
ومن كراماته أن قافلة الحج التي كان يس ��ير فيها تاهت في منطقة
عرع ��ر ونفد الماء م ��ن القافلة فاعتزل الس ��يد القافلة وانقطع إلى
اهلل بص�ل�اة جعف ��ر الطي ��ار ومتوس�ل ً�ا بالحج ��ة Qوإذا برجلي ��ن
قد أقب�ل�ا إلى القافلة وقام ��وا بملء قربهم ماء ثم أرش ��دوهم إلى
الطريق ،وفي أحدى المرات أضاع الس ��يد قطعة قماش فيها جواز
س ��فره ومبلغاً من الم ��ال وكان متوجهاً لحج بي ��ت اهلل وعند دخوله
الح ��رم توجه إلى اهلل بصالة جعفر فإذا بش ��اب أقبل إليه فقال له
سيد عبد األعلى هذا ما تبحث عنه.
ويروى عنه كرامات أخرى نعرض عن ذكرها توخياً لإلختصار
وابرزها ش ��فاؤه للمرضى ب ��إذن اهلل واطالعه على بواطن النفوس
واستجابة دعائه.
وفاته:H
كانت وفاته Hفي صباح الس ��ادس والعش ��رين من ش ��هر صفر
عام 1414هـ.
وقد شيع جثمانه الش ��ريف من حرم امير المؤمنين Qومولى
المتقين ،حيث صلى عليه آية اهلل علي البهش ��تي ،ثم دفن بجوار
المس ��جد الذي كان يصلي فيه في شارع الرسول من محلة الحويش
في النجف االشرف.

ب�شارة ظهور �آخر حجة هلل Qيف كتاب (�شاكموين)
السيد اسد اهلل الهاشمي الشهيدي

يق ��ول الس ��يد اس ��د اهلل الهاش ��مي
الش ��هيدي صاحب كتاب (المنجي الموعود
في الكتب المقدسة):
يعتب ��ر كت ��اب (ش ��اكموني) م ��ن كتب
الهن ��ود المقدس ��ة ،ويعتق ��د الهن ��ود أ ّن
صاحب ��ه كان نبي� �اً بُعِ � َ�ث أله ��ل (خط ��ا)
و(ختن) ،وقد جاءت فيه بشارة ظهور آخر
حجة اهلل ،اإلمام ولي العصر Qكما يلي:
(يمل ��ك الدنيا ف ��ي آخر الزمان س ��يد
الكونين (جش ��ن) العظيم ،ويملك مشارق
األرض ومغاربها ،ويركب على السحاب،
وتطيع ��ه المالئك ��ة ،وتخدم ��ه اإلن ��س
والجن ،ويتس ��لط من أعلى السودان تحت
خط األستواء ،إلى أرض (التسعين) تحت
القطب الش ��مالي ،وم ��ن م ��ا وراء البحار
واألقاليم الس ��بع وحدائق إِرم إلى بس ��تان
ش ��داد ،ويوجد دي ��ن اهلل ويحييه واس ��مه
(القائم) و(العارف)).
و(جش ��ن) هو اس ��م نبي اإلس�ل�امN
باللغ ��ة الهندية ،وجاء في البش ��ارة اآلنفة

أ ّن اس ��م ابن ��ه العظيم (القائ ��م والعارف)
كما تسميه الشيعة.
وأم ��ا ما ج ��اء في ه ��ذه البش ��ارة من
ركوب ��ه الس ��حاب فهو من أب ��رز خصائص
ه ��ذا الموع ��ود الس ��عيد ،ول ��م يُذك ��ر في
البش ��ارة السالفة وبشارات اإلنجيل مكرّراً
فحس ��ب بل جاء في الروايات اإلس�ل�امية

المتوات ��رة بصورة ج ��ادّة وخارقة للعادة،
ألن نبي اإلس�ل�ام Nواألئمة المعصومين
 Kأخب ��روا ع ��ن خ ��رق الع ��ادة ف ��ي أيام
ظه ��ور ول ��ي اهلل المطلق Qف ��ي أنطالقه
وس ��يره ،Qوبش ��روا أنص ��اره أ ّن اإلم ��ام
المهدي Qيظهر وهو راكب على السحاب
مقتدراً.

التمهيد للظهور (الآليات والنتائج)
االلتجاء اىل اهلل تعاىل بالدعاء

الدعاء ه ��و مصداق م ��ن مصاديق تصفية
ال ��ذات ،ولقد ح� � ّث اهلل ج ّل وعال عب ��اده على
الدع ��اء ،وانه يحب الملحي ��ن فيه كما في قوله
تعال ��ى ( ُق ْل م ��ا يَعْبَؤُا بِ ُك� �مْ رَبِّي لَ� �وْ ال دُعاؤُ ُكمْ)
وقال عزّ من قائل (وَ قا َل رَبُّ ُكمُ ادْعُوني أَسْت َِجبْ
لَ ُكمْ إِ َّن الَّذينَ يَسْتَكْبِرُو َن عَنْ عِبادَتي سَيَدْخُلُو َن
جَهَنَّمَ داخِرينَ) فعبّر عن الدعاء بالعبادة.
ا ّن م ��ن يتأمل نصوص االدعية الواردة على
لس ��ان االنبياء في القران الكريم ،وفي المأثور
م ��ن دع ��اء الرس ��ول واه ��ل بيت ��ه Qيستش ��عر
اهمية الدع ��اء وقيمته الفكري ��ة والروحية التي
تأخذ طريقها في حياة االنس ��ان لتنصب سلوكا
ومواق ��ف انس ��انية في حي ��اة الف ��رد والجماعة
البشرية.
لق ��د ورد ع ��ن االمام الحج ��ة ( Qواكثروا
الدعاء بتعجيل الفرج ف ��ان ذلك فرجكم) ومن
ّ
البديه ��ي ان نعلم انّه ليس المطلوب منّا الدعاء
لف ��رج االم ��ام Qفقط لفظ ��ا وطلب ��ا للثواب,
وانم ��ا المطل ��وب الدع ��اء واالس ��تعداد بنف ��س
الوق ��ت لنص ��رة االمام Qبعد الظه ��ور  .أ ّن كل
دع ��وة من قلب مؤمن في جوف الليل او في نهار
له ��ا اثرها في تعجيل الف ��رج واال لما دعينا الى
ذل ��ك  ,فالفرج مق� �دّر محتوم ف ��ي اصله ولكن
اهلل يمحو ما يش ��اء ويثبت وبدون شك فا ّن سوء
اعمال الخالئق هي التي تؤخر خروج االمامQ

الدكتورة بشرى العطار

بحوث ومقاالت
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الروايات امل�شرتكة يف الق�ضية املهدوية
تحت��وي كتب الحديث عند الم�سلمي��ن على مجاميع من االحاديث الم�شتركة في كثير من الق�ضايا ومنها
الق�ضية المهدوية .وهذه نماذج من جهات اال�شتراك بين الم�سلمين في هذه الق�ضية ،و�سوف نعر�ض
لتل��ك النماذج وف��ق عناوين خا�صة ب��كل مجموعة .مع العل��م ان الروايات المذكورة ل��م يلحظ فيها
الثبوت وال�صحة.

الشيخ جميل البصري

املهدي من �أهل البيتK

ان االمام المهدي Qال يظهر اال عندما تعي�ش الب�شرية االح�سا�س
العميق بلزوم خروجه

مصداق ��ا لتوقيع االمام( Qول ��وال ما يتصل بنا
مم ��ا نكرهه منكم لما تأخر عنكم اليمن بلقائنا
ولتعجّلت بكم السعادة لمشاهدتنا).
ان االم ��ام المه ��دي Qال يظهر اال عندما
تعيش البشرية االحساس العميق بلزوم خروجه
فه ��و يأت ��ي بع ��د تلهّ ��ف واعت ��راف الجمي ��ع بأ ّن
ليس ��ت هناك ق ��وة في الوج ��ود تع� �وّض وجوده

الش ��ريف وال ب� �دّ ان يصل انين الش ��رق والغرب
من المس ��تضعفين الى العرش ليأتي النداء من
جانب العرش بالفرج للمؤمنين ،فاالمام Qال
يأتي لمن ال يدعوه  ,من جانب اخر فا ّن الدعاء
لالمام Qليحفظه اهلل من شرّ شياطين االنس
والجن وأن يكون له معين ��ا و ناصرا على الكفار
والملحدين.

الروايات من طريق ال�شيعة:
 -1جاء في (الغيبة) للشيخ الطوسي (Hح:)138
عن أبي س ��عيد الخدري قال :سمعت رسول اهلل Nيقول على المنبر:
(إن المهدي من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان).
 -2وجاء في (الغيبة) للشيخ الطوسي Hأيضاً(ح:)141
عن عبداهلل بن مسعود قال  :قال رسول اهلل :Nال تذهب الدنيا حتى
يلي أمتي رجل من أهل بيتي يقال له المهدي.) Q
 -3وجاء في (الكافي) للشيخ الكليني Jباب _اداء االمانة_ ح:2
(  - 2 - 8635عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن
الحكم ،عن ابن بكير ،عن الحسين الشيباني ،عن أبي عبداهلل Qقال:
قل ��ت له :رجل من مواليك يس ��تحل م ��ال بني امية ودماءه ��م وإنه وقع لهم
عن ��ده وديعة ،فقال :أدوا اال مانات إلى أهلها وإن كانوا مجوس ��ا فإن ذلك
اليكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت Kفيحل ويحرم ).
اما الروايات من طريق �أهل ال�سنة:
 -1فقد جاء في (المصنف) البن أبي شيبة (ح:)37647
(  - 37647حدثن ��ا الفض ��ل بن دكين قال حدثنا فطر عن زر عن عبد
اهلل قال قال رس ��ول اهلل( Nال تذهب الدنيا حتى يبعث اهلل رجال من أهل
بيتي ).
 -2وجاء في (مسند احمد بن حنبل) (ح:)4054

(  - 4054حَدَّثَنَ ��ا عُمَ� �رُ بْ� �نُ عُبَيْ ٍد
َّ
الطنَافِ ِس� �يُّ عَنْ عَاص ِِم بْ � ِ�ن أَبِي النَّجُودِ
للهَّ
عَنْ ِزرِّ ب ِْن حُبَي ٍْش عَنْ عَبْدِ ا ِ َقا َل :
َق ��ا َل رَسُ ��و ُل اللهَِّ( Nلاَ تَنْ َقضِي أَْ
اليَّ ��امُ وَلاَ يَ ْذهَبُ الدَّهْ� �رُ حَتَّى يَمْلِكَ
الْعَرَبَ رَجُ ٌل مِنْ أَه ِْل بَيْتِي ).
 -3وجاء في (الفتن) البي نعيم بن حماد (ح:)1026
(  -1026حدثنا ابن عيينه عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال
المهدي شاب منا أهل البيت) K
 -4وجاء في (صحيح بن حبان) ( ح:)5953
(  - 5953أخبرنا الفضل بن الحباب قال  :حدثنا مس ��دد بن مسرهد
حدثن ��ا محمد بن إبراهيم أبو ش ��هاب عن عاصم ب ��ن بهدلة عن أبي صالح
 :عن أبي هريرة قال  :قال رس ��ول اهلل ( :Nلو لم يبقى من الدنيا إال ليلة
لملك فيها رجل من أهل بيتي.)...
 -5وجاء في (سنن ابي داوود) (ح:)4285
(  - 4285حَدَّثَنَا عُثْمَا ُن بْنُ أَبِى شَ� �يْبَةَ حَدَّثَنَا الْ َفضْ ُل بْنُ دُ َكي ٍْن حَدَّثَنَا
ف ِْطرٌ ع َِن الْ َقاس ِِم ب ِْن أَبِى بَزَّةَ عَنْ أَبِى ُّ
الط َفي ِْل عَنْ عَلِىٍّ  -رضى اهلل تعالى
عن ��ه  -ع َِن النَّبِىَِّ Nقا َل( :لَ� �وْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّه ِْر إِالَّ يَ� �وْمٌ لَبَع ََث اللهَُّ رَجُالً
مِنْ أَه ِْل بَيْتِى).

رحلــــــــــــة يف الف�ضــــــــــــــاء

محمد رضا حكيمي

ان البش ��رية بعد آالف الس ��نين من العن ��اء ,والمتابعة عل ��ى طريق التجربة واكتش ��اف الطبيعة
والعال ��م ,وبعد قرون م ��ن الفكر والعمل والتجري ��ب ,والوان المتاعب التي ش ��اهدتها ،واآلالم التي
تجرعتها ،والقرابين واالموال التي قدمتها ,وبعد مجيء وسعي آالف العلماء والمفكرين والمجربين
عل ��ى ط ��ول القرون والعص ��ور ,وتوفرهم على مراك ��ز علمية ,وبذله ��م الجهود التي عه ��دوا بها إلى
تالميذهم والى االجيال من بعدهم .بعد كل ذلك لم تلتمس الطريق إلى الفضاء والرحالت الفضائية
إال قبل حفنة سنين .ولم يك هذا االكتشاف إال خطوات تمهيدية ومحدودة على هذا الطريق.
فقب ��ل زمننا المعاصر لم يدر حديث حول رحلة االنس ��ان إلى الفض ��اء ولم تطرح امكانية الرحلة
إلى السماء بصورة جدية بين البشرية وعلمائها.
بع ��د جالء هذه االف ��كار نالحظ الرواي ��ة التالية الت ��ي وردت عن اإلمام محم ��د الباقر Qحيث
يمضي على تاريخ صدورها اكثر من ()1290عاما:
(م ��ا كان م ��ن س ��حاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه اما انه س ��يركب الس ��حاب,
ويرقى في االس ��باب اسباب السموات )...وقد جاء في رواية أخرى-من روايات المعراج-خطاب إلى
النبي االكرم Nكما يلي:
ي ��ا محمد ه ��ؤالء اوليائي واحبائ ��ي واصفيائي ,وحججي بعدك على بريت ��ي ,وهم اوصياؤك

وخلف ��اؤك وخير خلق ��ي بعدك ,وعزتي وجاللي ألظه ��رن بهم ديني وألعلين به ��م كلمتي ,وألطهرن
االرض بآخرهم من اعدائي ,وألملكنّه مش ��ارق االرض ومغاربها ,وألس ��خر ّن له الرياح ,وألذللنّ له
السحاب الصعاب والر ّقينّه في االسباب.
جاء التعبير في نص الرواية االولى :ان المهدي Qيذهب إلى السموات بواسطة السحاب المثقل
بالرعد والبرق أو الصاعقة .كما جاء الحديث في رواية المعراج حول الس ��حاب .ومن المناس ��ب جدا
ان يكون سياق التعبير كناية عن مركبة من اشكال المراكب الفضائية الحديثة ,أو مركبة اكثر تطورا
ستس ��تحدث فيما بعد ,أو مركبة س ��يأمر اإلمام المهدي Qنفسه باس ��تحداثها .واذا كان النظر إلى
نفس السحاب الطبيعي فأهمية خرقه للعادة واضحة جدا.
وا ّن التعبير بـ (اسباب السموات) الذي ورد في كال الروايتين يستحق الكثير من العناية ،فما هي
اس ��باب السموات؟ فهل هي طرق لطي السماء ,أو انها ادوات ووسائل متوفرة في االرض ,والبد من
اكتشافها ,واالستفادة منها للسفر بواسطتها إلى السماء؟
منذ اليوم الذي قيلت فيه هذه الروايات يمضي من السنين بين ( )1290عاما إلى عام (.)1400
والذي كان يس ��ود آنذك في وس ��ط علماء وفالس ��فة البش ��رية ,هو :ان الس ��فر والرحلة إلى الس ��ماء
محكومة باالس ��تحالة .فقد كان فالسفة اليونان على اعتقاد بان السفر إلى السموات محال .وقد كان

يف أروقة املكتبة املهدوية

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 ،من اجل التعريف بها ،خدمة للقارين وتذليالً لسبل البحث امامه

قراءة يف كتاب

نهاية املعرفة  /قراءات يف �سور القر�آن_القراءة الثالثة
مل�ؤلفه ال�شيخ حممد ح�سني االن�صاري

يقع الكتاب في طبعته سنة 2011م 1432هـ ،في  280صفحة من
القطع الوزيري .وهو من منشورات مؤسسة الشيخ االنصاري.
يحت ��وي الكت ��اب بعد المقدمة قس ��مين ،االول منهما في تفس ��ير
آي ��ة (بَقِيَّتُ اللهَِّ خَيْرٌ لَ ُكمْ إِ ْن ُكنْتُمْ مُؤْمِني� �نَ وَ ما أَنَا عَلَيْ ُكمْ بِحَفيظٍ)،
ومعرف ��ة معنى (البقية وبقيت اهلل) .اما القس ��م الثاني فهو :الدعاء،
وما ورد عنهم( Kاللهم عرفني  )...ومن هو الحجة ،ثم بيان بعض
ثقل آل البيت.K
يعقب ذل ��ك ثالثة مطال ��ب ومرحلتان لفهم ذل ��ك الدعاء ،وهي
مرحلة (اللهم عرفني نفس ��ك ،و  ...فانك ان لم تعرفني نفس ��ك )...
ومعرفة الحجة ،واجوبتها.
بع ��د ذلك يأتي تمهيد تعقبه خاتمة قبلها خمس ��ة فصول هي على
التوالي  .1الفرق بين العلم والمعرفة  .2من عرف نفسه فقد عرف
ربه  .3والمراحل (مراحل المعرفة)  .4عالمات الظهور .5
عل ��ة الغيبة ،متضمن ��ة تكامل االمام Qفي زم ��ن الغيبة ليكون مهيئاً
ليوم الظهور.
ثم نقد هذه االطروحة (تكامل االمام).
اما الخاتمة فهي عبارة عن عشر توصيات.
يقول الشيخ المؤلف في القسم االول:
(وبقيت اهلل خير) أي طاعة اهلل وانتظار ثوابه ،أو الحالة الباقية
لكم من الخير ،او ما أبقى لكم من الحالل).
وفي القسم الثاني يقول:
( ...الن اساس التشريع رب العزة ورسوله ،Nوكأنه واحد معه،
اال تالحظ ان االمر باالطاعة له ولهم جاء مرة واحدة ش ��ملتهما معاً.
فقد طواهم هنا ،واظهر هم هناك لنتبين منزلتهم).
وينق ��ل مؤل ��ف الكتاب في فص ��ل (من ع ��رف نفس ��ه  )...فيقول:
(فالمعرف ��ة الذهنية ،ثم المعرفة القلبية باالحس ��اس والش ��عور ربما
ارتس ��م في ذهنه ،فيدرك ��ه ادراكاً ،ويحس به احساس� �اً كأنه يراه،
وهذا هو المعنى العرفاني الحقيقي).
اما في فصل (مراحل المعرفة) فيقول المؤلف:
(المراحل (هي) :اللهم عرفني نفس ��ك  ...اللهم عرفني رس ��ولك
 ...اللهم عرفني حجتك .)...
وفي فصل (عالمات الظهور) يقول المؤلف:

(ل ��و تأملنا لرأينا ان هناك عدة اس ��ماء ،ركزت عليها الروايات:
الخراساني ،واليماني ،والسفياني).
وف ��ي فصل (عل ��ة الغيبة) يقول الش ��يخ مؤلف الكت ��اب ما جاء في
الغيبة للشيخ النعماني:
(غيب ��ة االمام Qفي ه ��ذا الزمان الذي نحن في ��ه لتمحيص من
يمح ��ص ،وهلك ��ة من يهلك ،ونجاة م ��ن ينجو بالثب ��ات على الحق،
ونفي الريب والش ��ك ،وااليقان بما ورد م ��ن االئمة Kمن انه :ال بد
من كون هذه الغمة ثم انكش ��افها عند مش ��يئة اهلل ،ال مش ��يئة خلقه
واقتراحهم).

هذا االتجاه وجهة نظر علماء الفلك آنذاك ,وهم انفسهم فلكيو
نظرية بطليم ��وس .والبد من القول بأن اولئك لم يعدوا الس ��ماء
شيئا مؤهال للسفر من حيث االساس.
وق ��د كانت مراكز الحض ��ارة آنذاك على ه ��ذا الوضع الذي
اشرنا اليه ,فضال عن بقاع من العالم نظير الجزيرة العربية.
في هذا الضوء فأي علم واية ثقافة تطرح قضية السفر إلى السماوات ,ومسألة (ادوات ووسائل
السفر إلى السماوات) في ذلك الجو بصراحة ويسر؟
وفي رواية اإلمام الباقر Qقيل ان اكثر الس ��ماوات عامرة ,وهي محل س ��كنى.ومن الواضح ان
هذا النهج هو المعرفة الفضائية االس�ل�امية التي تس ��تقى من منهج االئمة الطاهرين .Kوال عالقة
لها بعلم الفلك اليوناني وغيره .فالذي كان سائدا في اوساط علم الفضاء اليوناني انما هو محدودية
االفالك والكواكب ,وقد كان االمر على العكس تماما في علم الفضاء االسالمي ,حيث كان الحديث
عن االبعاد العظمى والكواكب التي ال تحصى والمجرات الهائلة في هذا الكون .وطرح مثل هذه االفكار
آن ��ذاك ال يمكن دون االتكاء على علم الغيب ,واالطالع على الواقع العظيم لعوالم الوجود.وليس هذا
العلم إال علما من اهلل حباه لهداة سبيله.

اال�ستبيان املهدوي

ن�ستمع �آراءكم فنقر�أ من خاللها الواقع فتو�ضع احللول

نستمع آراءكم فنقرأ من خاللها الواقع فتوضع الحلول
هذه نتائج الس ��تبيان اجري في موسم الحج 1430هـ في مكة
المكرم ��ة والمدينة المنورة وش ��مل الحجيج في عموم محافظات
الع ��راق ،وهذه ه ��ي نتائج اس ��تبيان محافظة المثن ��ى ,نضعها
بين أي ��دي القراء الكرام لكي نتعرف من خاللها على المس ��توى
الثقاف ��ي والعلم ��ي ألهال ��ي المحافظة م ��ن خالل ق ��راءة الفقرة
ومعرفة نتائج التصويت عليها بين اإليجاب والسلب.
األسئلة التي شملها االستبيان:
 .1معرفة الحجة Qواالعتقاد به جزء من الدين؟
 .2الخوض في عمق القضية المهدوية شأن تخصصي؟
 .3االرتب ��اط باإلمام المهدي Qفي الغيبة عن طريق مراجع
الدين؟
 .4أتؤمن بأن أحد مصادر العقيدة المهدوية الرؤى واألحالم؟
 .5دور المرجعي ��ة في عص ��ر الغيبة يقوي اإليم ��ان بالعقيدة
المهدوية؟
 .6أتؤم ��ن بم ��ن يطب ��ق أو يوقت لظهور اإلم ��ام Qمن خالل

العالمات؟
 .7أتس ��تحضر اإلم ��ام Qرقيباً عليك في تصرفاتك بش ��كل
دائم؟
 .8إدع ��اء البعض للمهدوية أوجب بع ��د الناس عن عقيدتهم
باإلمامQ؟
 .9أيؤث ��ر على إيمانك باإلم ��ام Qما يطرحه المغرضون من
شبهات؟
 .10أتمي ��ل إلى مراقبة حدوث العالمات وتعتقد أن ذلك يؤثر
على الظهور؟
 .11أتج ��د أن المهدوي ��ة عنص ��ر مش ��ترك بي ��ن المعتق ��دات
واالديان البشرية؟
 .12أتجد العقيدة المهدوية اعطيت حقها اعالمياً؟
 .13ما هو مقدار مساهمتك في الفعاليات المهدوية؟ (كبير,
متوسط ,ضعيف)
 .14ارتباطك باإلمام المهدي Qعن طريق الدعاء (يومي,
أسبوعي ,شهري)؟
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الرصد المهدوي

رصدنا
رصدنا
ظــــــــــــاهرة ادعاء املهـــــــــــــدوية يف م�صـــــــــــــر

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها
إن كان ��ت تتطل ��ب ذل ��ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس ��ائل اإلعالم المقروءة والمس ��موعة والمرئية وكذلك تحديد االيجابيات
والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات.

هيئة التحرير

حكايات ادعاء المه ��دي المنتظر خالل
الفترة األخي ��رة كثي ��رة ومتعددة،ولكثرتها
ش ��كلت ظاهرة اليمكن الم ��رور عليها مرورا
عاب ��را ،فكثي ��راً م ��ا يظهر مدع ف ��ي فترات
الضي ��ق عل ��ى أن ��ه ج ��اء ليصلح ما أفس ��دته
البشرية حتى يمأل األرض عدال.
وقد ج ��اء في رصد س ��ابق ل� �ـ (رصدنا)
كث ��رة ادع ��اء المهدوي ��ة ف ��ي الس ��عودية،
فس ��لطت الض ��وء م ��ن خالل ��ه عل ��ى بع ��ض
األسباب الكامنة وراءها ورصدنا لهذا العدد
سيكون حول نفس الظاهرة ،ولكن في مصر
وامتدادا من عام  2000إلى .2011
• عام2000م :
ففي س ��يناء زع ��م _محمد عب ��د النبي
عويس_ أنه (المهدي المنتظر) وأخرج كتاباً

أعل ��ن مص ��در ف ��ي الش ��رطة المصرية
ع ��ن اعتقال _محم ��د محم ��ود_ (33عاماً)
ف ��ي اإلس ��كندرية ،ال ��ذي ادّعى أن ��ه اإلمام
المنتظ ��ر ،بعد أن طلب من أئمة المس ��اجد
ف ��ي ح ��ي العطاري ��ن (جنوب غ ��رب) إعالن
وص ��ول اإلم ��ام ،وق ��د أوضح ��ت عائلته أنه
يعاني من اضطرابات نفسية.
• عام 2003م :
خرج _عاطف محمد حس ��ين_ يبلغ من
العمر36س ��نة ويطلق على نفس ��ه اس ��م عبد
اهلل ،م ��ن إحدى ح ��ارات منطقة كوم الدكة
(اإلسكندرية) ليعلن على الناس أنه المهدي
المنتظر ..وانه قادم ليخلص العالم من ش ��ر
بوش وش ��ارون ،أم ��ا ما تبقي م ��ن حكاياته
فه ��ي دليل واض ��ح على اختالل نفس ��ي ،له

ليهدي الناس إلى طريق الحق والرّش ��اد ثم
تبين أنه مخت � ٌّ�ل عقلياً فقررت النيابة العامة
عرضه على طبيب نفس ��ي ،وقد أكد تقريره
إصابته بأمراض نفس ��ية وعصبية ،فأصدر
المحام ��ي الع ��ام لنيابات ش ��مال الش ��رقية
ق ��راره بإيداعه أحد مستش ��فيات األمراض
العقلية.
• عام 2008
جاء ف ��ي جريدة الي ��وم الس ��ابع - 17 :
 2008 – 01ان محكمة طور س ��يناء بجنوب
س ��يناء قررت حب ��س المتهم _عب ��د الفتاح
محمد دردير_ 15يوماً على ذمة التحقيقات
وإيداع ��ه مستش ��فى األم ��راض العقلي ��ة
والنفس ��ية لتحديد مدى سالمة قواه العقلية

م ��ن جميع الفئ ��ات واألعمار الس ��نية من
الشباب والرجال والنساء والشيوخ تؤمن
به وتصدقه ،وتقدم له كل فروض الوالء
والطاع ��ة لكون ��ه يخلّ ��ص البش ��رية م ��ن
الفساد ويمأل األرض عدال وقسطا ،كما
ملئت ج ��ورا وظلما ،ألنه يش ��به المهدى
ف ��ى جبهته وأنف ��ه األقنى ودق ��ة أرنبته،
باإلضاف ��ة إلى أن ��ه من أه ��ل البيت .كما
ادع ��ى ب ��أن اهلل وع ��ده وز ّكاه بالخالف ��ة
اإلس�ل�امية منذ  9س ��نوات لتوحيد مليار
مس ��لم على منه ��ج النبوة وتكليفه بلمّ ش ��مل
كل الع ��رب ،خاص ��ة مصر الت ��ى ذكرت فى
القرآن .وادعى بأنه أحد الخلفاء الراشدين
المهديين وأنه س ��وف يرزق ��ه اهلل بـعبداهلل

بع ��د أن ادعى بأن ��ه المه ��دى المنتظر .وقد
فوجىء المصلون بمس ��جد المصطفى بشرم
الش ��يخ بقيامه بإع�ل�اء صوته بأن ��ه المهدى
المنتظ ��ر وأنه أت ��ى لهداية الن ��اس وأن اهلل
اخت ��اره ليخلص الناس من الظلم وهدايتهم
ومحارب ��ة الفس ��اد ف ��ى الب�ل�اد  ..وتبي ��ن أن
المتهم ينتس ��ب إلى أحد محافظ ��ات الوجه
القبلى ويعمل سائقاً بمدينة شرم الشيخ وأنه
اليحفظ أية سورة من سور القرآن الكريم.
• عام 2009
اف ��ادت جري ��دة االه ��رام المصري ��ة
بتاري ��خ  2009 - 8 - 8ان أجه ��زة األم ��ن
ألق ��ت القب ��ض على _يحي ��ى احمد محمد_
عامل حدادة من اس ��يوط ادعي انه المهدي
المنتظر، الذي حاول اعتالء منبر مس ��جد
اإلمام الحسينQ قبل صعود إمام المسجد
إللقاء خطبة الجمعة.وزعم الشاب أنه حضر
من بلدته لهداية جموع المصلين إلى صحيح
الدين.
• عام 2010
ألق ��ت مباح ��ث الفي ��وم القب ��ض عل ��ى
مواط ��ن يدع ��ي أن ��ه (المه ��دي المنتظ ��ر)
وضبط ��ت بحوزته أحجبة وكتبا في الس ��حر
وأوراقاً يثبت من خاللها نسبه إلى النبيN
وذك ��رت صحيف ��ة (المصري الي ��وم) بتاريخ
 2010-8-12إن المتهم أعلن قبل  6أشهر
من منزله بقرية (الصبيحي) بمركز يوسف
الصديق ،أنه المهدي المنتظر ،ويس ��اعده
في ذلك أس ��رته وأش ��قاؤه ،ويدع ��ي قدرته
على شفاء المرضى وإبطال أعمال السحر،
وكان يؤكد أنه من أحفاد رسول اهلل .Nوقد
تم احالته للنيابة التي تولت التحقيق .
• عام 2011
نشرت صحيفة (اليوم السابع) المصرية
بتاريخ األربعاء 22 ،يونيو  2011خبرا تحت
عن ��وان (المه ��دي المنتظ ��ر المزع ��وم ف ��ى
بورسعيد) تنبأ بثورة  25يناير ..ويؤكد :عمرو
موسى الرئيس القادم لمصر ..ويعد بتوحيد
السنة والش ��يعة خالل عامين ،حيث يدعى
_أحمد عبد اهلل_  39س ��نة ميكانيكى بهيئة
قناة الس ��ويس يعلن أنه المه ��دى المنتظر،
وأن هن ��اك المئ ��ات م ��ن أنص ��اره ومريديه

حت ��ى تكتمل الخالفة والنبوءة التى بُلّغ بها،
مش ��يرا إلى أنه خ�ل�ال عامين س ��وف يوحد
الش ��يعة والس ��نة وكل الفرق والمذاهب على
خالفت ��ه بع ��د انطالقه إلى مك ��ة عند بلوغه
سن األربعين ليعلن الخالفة وبيعة المسلمين
له ،ثم ينطلق إلى س ��وريا وينزل عيس ��ى بن
مريم ويكس ��ر الصليب ويقت ��ل الخنازير في
المنارة البيضاء بدمشق مدعيا أنه سيخرج
هو وعيسى بن مريم ليقاتل اليهود!!!.
ونش ��رت صحيفة (التواف ��ق اإلخبارية)
بتاريخ  2011/05/13مقاال عنوانه (أدعياء
المهدوية“قطعة ش ��طرنج تحركها األشباح)
ج ��اء فيه ان _محمد عب ��د التواب رمضان_
( 33عام ��ا) يدع ��ي أنه تعرف على المس ��يخ
الدج ��ال ،ولديه جي ��ش من المالئك ��ة وأنه
يعل ��م الكثير والكثير م ��ن الحقائق الخفية،
وكان ��ت أس ��رته مقتنعة بما يق ��ول وجميعهم
ينتظرون نزول س ��يدنا عيس ��ى لقتل المسيخ
الدجال ونش ��ر اإلسالم .ويقول هذا المدعي
(بش ��رني المالك بأننى المه ��دى المنتظر،
وأن ��ا خليف ��ة اهلل ف ��ي األرض ،وأن الفس ��اد
س ��ينتهي من الدنيا وس ��تتحول الكنائس إلى
مس ��اجد وس ��يتم قتل اليهودي و المسيحي،
الذى يرفض اإلس�ل�ام بالسيف ،وأن منزله
هو أفضل مكان في العالم يمكن أن تس ��تريح
النفس البشرية فيه وعلى أنقاضه كنز يكفى
الدنيا بأس ��رها ويفيض ،فقط محمد يتأمل
أن يحين وقت فتحه).
وبع ��د ث ��ورة مص ��ر نش ��رت جريدة
(النهار االلكتروني ��ة) المصرية اليومية
خب ��را ع ��ن ط ��رد متظاه ��ري التحري ��ر
ش ��خصا س ��عودي الهوي ��ة يدع ��ى أن ��ه
المه ��دى المنتظر وذل ��ك بتاريخ  7يوليو
 2011وكان المدع ��ي  -ال ��ذى اجتم ��ع
المتواج ��دون حول ��ه فى الس ��احة  -قد
إدع ��ى أن ��ه م ��ع فجر غ ��د س ��يظهر فى
الس ��ماء س ��رب م ��ن الحم ��ام األبي ��ض
وذلك تأكيدا على مصداقية كالمه بأنه
المهدى المنتظر.
وفي مقال نشرته جريدة (الخميس)
المصري ��ة بتاريخ  7ابري ��ل  2011بعنوان
(المهدي المنتظر يتق ��دم ببالغ للنائب

الع ��ام وطالب بتعيينه رئي ��س مصر القادم)
بين فيه ان اطرف ما وصل للمستشار النائب
العام المس ��اعد والمتحدث الرسمي للنيابة
العامة ،ومدي ��ر المكتب الفني للنائب العام

تختبئ �أ�سباب انتحال هوية املهدي  -ح�سب ما ورد يف مقال �سبق ذكره
يف �شبكة التوافق االخبارية  -خلف املكانة العظيمة للمهدي املنتظر
يف القلوب  ،ولكرثة الآمال املناطة بخروجه .

يش ��رح فيه تعاليمه ،وكان مصي ��ره اإلقامة
في مستشفى األمراض العقلية.
ولق ��ي المصي ��ر ذات ��ه _أحم ��د عب ��د
المتجل ��ي_ م ��ن أبن ��اء اإلس ��ماعيلية الذي
ادعى اول أمره قدرته على إخراج الجان من
األجساد الممسوسة ،فأقبل عليه البعض،
ث ��م اعتزل الناس حيث قرأ اإلنجيل والتوراة
على يد حاخام يهودي في القاهرة ،ثم عاد
إل ��ى االعتكاف ليخرج على الناس مدّعياً ان
اهلل ضاق بذنوب عباده فاختاره لهدايتهم،
وان أحد المالئكة هبط عليه بكتاب س ��ماوي
يجمع بين األديان الثالثة.
وس ��ار على الطريق ذاته من بور س ��عيد
_حنف ��ي محم ��د_ وش ��هرته حنف ��ي الب ��ور
س ��عيدي ،مدّعياً أنه (المهدي المنتظر)،
فاعتقلته الش ��رطة ،لكنه استطاع الهرب،
وقد تبيّن انه يريد الذهاب إلى إسرائيل بعد
أن قابل أحد الحاخامات.
• عام2001م :
في ي ��وم 2001/3/18م ُق� �دِّم بالغ إلى
مديرية أمن القاهرة عن ش ��خص يدّعي أنه
المهدي المنتظ ��ر وخاتم االنبياء بين أهالي
التبي ��ن وحلوان ،وقد أخب ��ر هذا الناس بأن
الوح ��ي هبط عليه من الس ��ماء وهو نائم في
بيته وكلّفه بالرِّس ��الة الجديدة التي س ��تكون
خالصاً للبشرية من كل آثامها وآالمها!
• عام 2002م :

جذور في تركيبته الشخصية.
عام 2004م :
ب ��دأت نياب ��ة القاه ��رة (ي ��وم األح ��د
2004/3/21م) تحقيقاته ��ا م ��ع ف� �رّان
باألس ��كندرية ،يدعى _اشرف عبد الحميد
حس ��نين_ يبل ��غ من العمر  36بع ��د ان تلقت
بذل ��ك بالغاً م ��ن س ��كرتارية ش ��يخ االزهر
الدكت ��ور محم ��د س ��يد طنط ��اوي ،لقد ظن
ه ��ذا الفران بداية األمر أنه من المبشَّ ��رين
بالجن ��ة ،وتم ��ادى ف ��ي خيال ��ه معتق ��داً أنه
المه ��دي المنتظ ��ر ،وحض ��ر إل ��ى القاهرة
لمقابلة ش ��يخ األزهر ليعرّفه بنفس ��ه ..وأخذ
يهذي بأقوال غير مفهومة.
وكذل ��ك اعت ��دى الش ��اب _امي ��ر عب ��د
العظي ��م_ البال ��غ م ��ن العم ��ر 30ع ��ام على
مفت ��ي الدِّي ��ار المصري ��ة بالض ��رب مس ��اء
(األحد 2004/5/2م) داخل جامع األزهر
بعد صالة العش ��اء خلف المفت ��ي .وثم تلقى
المفت ��ي منه لكم ��ات عدة ،قب ��ل أن ينقض
الحرس على الش ��اب المعت ��دي ويحيلوه إلى
الشرطة.
• عام 2006م :
فوجئ اهالي قرية منشأة بشارة التابعة
لمرك ��ز الحس ��ينية ف ��ي محافظة الش ��رقية
بشاب يبلغ من العمر  22عاماً ،عقب صالة
الجمع ��ة ،وهو يخط ��ب ويخبر الن ��اس بانه
المه ��دي المنتظ ��ر بالش ��رقية وأرس ��له اهلل

البالغ الذي يحمل رقم  9392باسم المهدي
المنتظر .وتع ��ود قصة هذا المدعي الى عام
 2006حي ��ث تقدم بأول ب�ل�اغ للنائب العام
لعام  2006يبلغه أنه قد تواترت عليه الرؤى
وحلم بالنبي محمد Nوموسى وهارون.L
• ا�سباب هذه الظاهرة
تختبئ أس ��باب انتحال هوية المهدي -
حس ��ب ما ورد في مقال سبق ذكره في شبكة
التوافق االخباري ��ة  -خلف المكانة العظيمة
للمه ��دي المنتظ ��ر ف ��ي القل ��وب  ،ولكث ��رة
اآلمال المناطة بخروجه .
وبين احد اساتذة الدراسات اإلسالمية
ف ��ي (جامعة فيصل) الى ان الش ��خوص التي
تخل ��ق من نفس ��ها مه ��دي الزم ��ان ال بد أن
تجابه ويحد من بس ��ط نفوذه ��ا على العقول
بالتوعي ��ة المكثف ��ة  ،مضيف ��ا ان (األدعياء
يمس ��ون عقائد المس ��لمين وفكرهم ،و على
المفكري ��ن والخطب ��اء توعي ��ة الن ��اس عب ��ر
قن ��وات االتص ��ال بالن ��اس ،إم ��ا باإلعالم
المكتوب أو بالمرئي والمس ��موع و مد بُسُ ��ط
الندوات والمحاضرات).
وفي س ��ياق متصل اشار الى ان المصير
المتوق ��ع للمدع ��ي (_ب�ل�ا ش ��ك_ الحكومة
س ��تراعى فيه عدة أمور حول إن كان مختال
عقليا ،أو انه يعاني من مش ��اكل وضغوطات
نفس ��ية أو كان ج ��اداً ومصراً عل ��ى دعواه،
فالمريض حتما ال جناح عليه وسيرس ��ل من
فوره إلى جهات الصحة النفس ��ية ،و خالف
ذلك فإنه يح ��ال إلى جهات تحاكمه بالجرم

الذي أدين به حتى ال يعبث بعقائد المسلمين
ويضل ��ل فكرهم  .ومن الواض ��ح أن الضغوط
الحياتي ��ة أث ��رت عل ��ى الن ��اس _كمصير ال
من ��اص من ��ه_ جعلت البع ��ض يتخيل قدرته
على حل مش ��كالت البشر عن طريق تقمص
شخصية اإلمام المنتظر.
وعن ه ��ذا ق ��ال الدكتور ش ��ريف س ��عد
استش ��اري األم ��راض النفس ��ية بمستش ��فى
الموس ��ى(.إن م ��ا يصدر ع ��ن المدعين يعود
في األساس إلى داء العظمة و مرض الهوس
الدين ��ي وهو ش ��بيه بم ��رض الفص ��ام الذي
يجعل اإلنس ��ان يعتقد أنه ش ��خصية عظيمة
يص ��اب به ع ��ادة كل م ��ن يعتقد أن ��ه مكلف
بتغيير الن ��اس و هدايتهم  .وظاهرة االدعاء
بالمهدوية ليست مس ��ألة حديثة فقد ظهرت
منذ عش ��رين عام� �اً ،ولو بحثت ف ��ي ملفات
المرضى في مستش ��فيات الصحة النفس ��ية
لوج ��دت أع ��دادا هائلة من أدعي ��اء العظمة
ومتقمص ��ي أدوار األنبي ��اء واألولياء !! وهذه
الح ��االت س ��جينة المستش ��فيات و في منأى
عن اإلعالم( .انتهى))
• كلمة ر�صدنا
م ��ن خ�ل�ال إحصاء ع ��دد ما ذك ��ر فيما
تقدم يرى القارئ ان عدد المدعين في مصر
من عام  2000إلى  2011بلغ بحس ��ب ما هو
معلن م ��ا يقارب من  14مدعيا ،أي بنس ��بة
مدع في كل س ��نة وكلهم يعانون من أمراض
نفس ��ية  ،ويحق للقارئ ان يتس ��اءل هل هذه
الظاه ��رة _ فع�ل�ا_ وبه ��ذه الكث ��رة يكم ��ن
وراءه ��ا المرض فق ��ط ،ام ان هذا االدعاء
ه ��و جزء من اس ��تراتيجية ض ��رب المهدوية
وتش ��ويهها ،وتصويره ��ا بش ��كل ال يتبناه اال
أصحاب األمراض النفس ��ية ،وبالتالي فهي
نتيج ��ة عقدة مرضية لدى م ��ن يدعيها ومن
يعتقد بها؟! ولعل ه ��ذا األمر غير مصرح به
ولكن ما يؤي ��د احتمال وجوده هو أن بعضهم
_اي المدعين_ انتهى به الحال لقضاء فترة
عقوبة بالسجن ،بمعنى أن القضاء تأكد من
انتفاء شبهة الخلل العقلي أو النفسي ،وهذا
ال يعني نك ��ران األس ��باب المرضية أصال،
ولكن في الوقت ذاته البد من قراءة األسباب
األخرى التي تختبئ وراء ذريعة المرض.

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

دولة بني مردا�س �شيعية املذهب

اعداد :هيأة التحرير

هي دولة عربية ش ��يعية .اسسها صالح بن مرداس،
س ��نة  414حت ��ى 472ه� �ـ المواف ��ق 1079_1032م .على
انقاض الدولة الحمدانية.

موج ��ة جديدة م ��ن قبائل عام ��ر بن صعصعة ف ��ي بداية
القرن الرابع الهجري  /العاشر الميالدي ..وكان نصيب
الكالبيين _منها_ االستقرار في بالد الشام.
وقد وصل المرداس ��يون الى السلطة بفضل الظروف
التي كان يعيش ��ها العالم االسالمي ،حيث التنافس بين
الخالف ��ة العباس ��ية والفاطمية في الس ��يطرة على بالد
الش ��ام  ...س ��اعدهم على ذلك ضعف الدولة الحمدانية
بعد وفاة س ��يف الدولة ،وعدم استقرار الحكم الفاطمي
في بالد الش ��ام ،وقد جعل ذلك قبائ ��ل الكالبيين تعمل
على تحقيق مكاسب لها.
وقال عنهم ابن شداد في كتاب (االعالق الخطيرة):
ان صال ��ح بن م ��رداس ملك حصن (بن عكار) في س ��نة
 416هجري ��ة ،وقال ابن النديم ف ��ي (زبدة الحلب) :انه
في س ��نة  416هـ ملك صالح حم ��ص وبعلبك وحصن ابن
عكار في ناحية طرابلس.
وقد نجح صالح بن مرداس الكالبي بتأسيس الدولة
المرداسية في حلب ،حينما استولى على الرحبة.
ن�شاطات دولة بني مردا�س:
 ش ��هد القرن الخامس الهجري ذروة النشاطوالقوة للمرداسيين (الكالبيين).
ومما يذكر في هذا المضمار انه لما قاد االمبراطور

كبي ��ر ف ��ي ازدهار حل ��ب وثرائه ��ا ،فقد كان ��ت تمر بها
التجارة من جميع الجهات.
ً
كما كانت الرحبة التي حكمها المرداس ��يون بلدا ذا
اهمية تجارية بسبب صلتها بين الشام والعراق والبادية.
وق ��د ض ��رب المرداس ��يون نقوداً خاص ��ة بهم منذ
حكم صالح بن مرداس.
 ن�شاطهم االدبي واالجتماعيويبدو من المصادر التاريخية ان المرأة المرداسية
تمتع ��ت عموماً بقس ��ط وافر من المس ��اواة مع الرجل،
وقد تميزت العديد من النساء في تلك الدولة ،وحظين
بمكانة سامية.
وقد عاش في ظل دولة المرداسيين شعراء متميزون
مث ��ل ابو العالء المعري ،وابن س ��نان الخفاجي ،وابن
ابي حصينة وابن حيوس.
الدولة المردا�سية دولة �شيعية:
يق ��ول كليف ��ورد ارمون ��د ب ��وز ورث في (الس�ل�االت
االس�ل�امية) نقالً عن موقع _تاريخ الحكام والسالالت
الحاكمة_ كان المرداسيون شيعيي المذهب.
امراء الدولة المردا�سية:
تولى حكم الدولة المرداس ��ية العديد من االمراء،
هم:

يقول كليفورد ارموند بوز ورث في (ال�س�لاالت اال�س�لامية) نق ًال عن موقع
ـ تاري��خ الح��كام وال�س�لاالت الحاكمةـ كان المردا�س��يون �ش��يعيي المذهب
من هم المردا�سيون؟
المرداس ��يون أس ��رة عربية ش ��يعية من قبائل كالب
المنح ��درة م ��ن عامر ب ��ن صعصعة ،من عرب الش ��مال
وكانت مس ��اكنهم في الجاهلية حمى الربذة ،في جهات
المدين ��ة المنورة وف ��دك والعوالي .هاجر قس ��م منهم،
واس ��تقر على ش ��واطئ الفرات الش ��امية ،وق ��د وصلت

البيزنط ��ي (رومان ��وس) جيش ��ه نح ��و حلب وعس ��كر في
طريق ��ه اليها في س ��هل (اعزاز) ،جمع (نصر) فرس ��ان
قبيل ��ة كالب وانقضّ بهم بش ��كل مفاجئ على المعس ��كر
البيزنط ��ي واوقع بمن فيه القتل والهزيمة وكاد ان يأس ��ر
االمبراطور.
 ن�شاطهم التجاريان المصادر توحي بان النش ��اط التجاري كان له اثر

 صالح بن مرداس ،الملقب بـ(أس ��د الدولة) وهوالمؤسس (419-414هـ 1029-1024 /م).
 نص ��ر بن صال ��ح آل م ��رداس (429-419هـ /1038-1029م) (شبل الدولة).
 أنوش ��تكين (433-429ه� �ـ )1042-1038 /والي دمشق.
 ثم ��ال ب ��ن صال ��ح (449-434ه� �ـ -1042 / )1057أبو علوان ولقبه (معز الدولة).
 الحسن بن علي بن ملهم( .مكين الدولة). محمود بن ش ��بل الدولة نصر (453-452هـ /1061-1060م).
 ثمال بن صال ��ح (مرة أخرى) (454-453هـ /1062-1061م).
 عطية بن صالح (457-454هـ 1065-1062 /) وقد حكم الرحبة.
 محم ��ود ب ��ن ش ��بل الدول ��ة نصر (م ��رة أخرى)(468-457هـ .)1075-1065 /
 نصر ب ��ن محمود المرداس ��ي (469-468هـ /1076-1075م).
 س ��ابق ب ��ن محم ��ود (472-469ه� �ـ -1076 /1079م) وهو آخر الحكام المرداسيون.
وق ��د حكم بع ��ض الح ��كام المرداس ��يين بغطاء من
الدول ��ة الفاطمي ��ة مث ��ل
مكين (الحسن بن علي بن

ملهم).
نهاية حكم الدولة المردا�سية:
نتيجة لهجرة التركمان الذين بدؤوا بعد وفاة (ثمال)

باالنتش ��ار في بالج الشام ،وتمكنوا من تدميرها ،فقد
س ��يطر الجي ��ش الذي ق ��اده (ملكش ��اة) عليه ��ا والحقها
بالدولة السلجوقية.

امل�ستب�صرون

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

�صناع العلم واملعرفة هم ال�شيعة

مقاالت كتبتها يد التخ�ص�ص لتبرز للعالم ان ال�شيعة هم الرائد االول في
كل �شيء وهم �صناع الحياة والعلم والمعرفة.

ال�شيعة اول من �صنف يف غريب القران
فاعلم ان اول من صنف في ذلك ،ش ��يخ الش ��يعة (ابان بن تغلب) وقد نص على
تصنيف ��ه ف ��ي ذلك علماؤنا ،وكذلك ن ��ص عليه ياقوت الحموي ف ��ي (معجم االدباء)
وجالل الدين الس ��يوطي في (بغية الوعاة) ونصوا على وفاته في س ��نة احدى واربعين
ومائة.
وقال الس ��يوطي في كتاب (االوائل) :اول من صنف في غريب القران ابو عبيدة
(معم ��ر ب ��ن المثنى) ونص على تاريخ وفاته هو وغيره انها كانت س ��نة تس ��ع ،وقيل :
ثمان ،وقيل :عشرة ،وقيل :احدى عشر ومائتين.
وال اظن ان السيوطي غفل عما ذكره هو في ترجمة (ابان بن تغلب) ان له كتاب
(غريب القران) لكنه يريد اول من صنف في ذلك من اهل البصرة ،وليس ابو عبيدة
من اهل السنة حتى يقال انه اراد اول اهل السنة ،النه من الخوارج الصفورية بنص
الجاحظ في كتاب (الحيوان) ،المطبوع في هذه االيام بمصر.

ث ��م اعل ��م ان المصنفي ��ن في
غري ��ب الق ��ران بع ��د اب ��ان جماعة
م ��ن الش ��يعة ،منه ��م( :اب ��و جعفر
الرواس ��ي) وهو متق ��دم ايضاً على
ابي عبيدة.
ومنهم( :اب ��و عثمان المازني)
المتوف ��ي س ��نة ثم ��ان واربعي ��ن
ومائتي ��ن و(الفراء) المتوفي س ��نة
س ��بع ومائتين و(ابن دريد الكوفي)
اللغ ��وي التوفي س ��نة  321وعلي بن
محمد السيوطي.

ال�سيد ح�سن ال�صدرH

ذاكر ح�سين طاهري  -حنفي_ باك�ستان
ولد الش ��يخ ذاكر حسين طاهري بمدينة فيصل آباد عام(1975م) في
باكستان .وقد كان يعتنق المذهب الحنفي ،وهو مذهب االكثرية هناك.
البداية كانت مناظرة
كانت المدينة التي يقطن فيها الشيخ ذاكر حسين طاهري ذات غالبية
س ��نية ،لكنه ��ا غير متعصبة وتحت ��رم عقائد االخرين ،كم ��ا كان في نفس
المدينة رجل دين واس ��تاذ ش ��يعي يدعى محمد يوسف جعفري معروف في
أوساط السكان بالعلم وحس ��ن السيرة ،وقد كانت تحدث بينه وبينهم بين
آونة واخرى مناقشات حول االختالف بين السنة والشيعة ،إال ان الكثيرين
يجتنبون الدخول معه في النقاش السلوبه الجذاب المدعوم باألدلة.
وحدث ذات يوم ان دعى االس ��تاذ جعفري الى اجراء مناظرة محورها
الخالف االساسي بين الفريقين ،وما كان من الشيخ ذاكر حسين طاهري
بأمر من والده الذي كلفه بأن يكون هو الطرف االخر الذي
إال ان تصدى له ٍ
يناظراالستاذ جعفري.
وكان الش ��يخ طاهري يردد ماورثه من اس�ل�افه م ��ن (ان النبي Nلم
ين ��ص على اح ��د ،ان الخالفة ال تكون إال بالش ��ورى ،ان خالف ��ة ابي بكر
أجمعت عليها االمة).
وجاء الرد من االس ��تاذ جعف ��ري مبلوراً وموضوعي� �اً ومدعوماً باألدلة
م ��ن المصادرالس ��نية ،ف ��ي ان النب ��ي Nم ��ا كان يترك ش ��اردة وال واردة

إال وبينه ��ا وبي ��ن حكمه ��ا لألم ��ة
لئ�ل�ا يق ��ع االخت�ل�اف وال ��دس
واالنح ��راف ،فكي ��ف بمس ��ألة
الخالفة؟! فه ��و Nقد نص على
خالف ��ة اميرالمؤمني ��ن عل ��يQ
ف ��ي غديرخ ��م ،وه ��ذا ماتؤكده
المصادر.
نقطة التحول

فوجئ ال�شي��خ ذاكر
ح�سي��ن طاه��ري بهذه
الحقائ��ق ،وق��رر اال�ستق�ص��اء والمتابع��ة ،عنده��ا قرر
اعتن��اق مذهب الحق مهما كلف االم��ر ،لأن المعاندة
والتن�ص��ل ال يجديان ي��وم يقوم العب��اد بين يدي اهلل
تعالى.

وعندما عرف اهل ��ه واقرباؤه باقتدائه باالئم ��ة الطاهرين ،Qثارت
ثائرته ��م ،وضغطوا عليه كي يترك مذهب الحق ،وقاطعوه مقاطعه تامة،
مما اضطره الى ترك مدينته واالنتقال الى مدينة (شبيرواال).
وقد باشر الشيخ ذاكر في هذه المدينة بدراسة علوم أهل البيت،K
وما زال يتابع دروسه الدينية ودوره لخدمة مذهب أهل البيت.K
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تتمات

تتمة

فأولئك المدعون اما أن يبتلوا باأللوهية وإن لم يقولوا نحن آلهة،
واما أن يدّعوا بأ ّن لهم صالحيات في تغيير ضروريات دين اهلل وس ��نة
نبيه ،وبالتالي فإ ّن التمرد _ولو بالتأويل_ على ضروريات دين اهلل هو
تأليه وكفر وخروج عن االس�ل�ام ,والتمرد على ضروريات سنن النبي
 Nأيضاً خروج عن اإلس�ل�ام أيضاً ،والمتمرد على ضروريات س ��نن
االئم ��ة Qفهو لي ��س بمؤمن وبالتالي ه ��و كافر بمعنى الكف ��ر المقابل
لاليمان وإن لم يكن كافراً بمعنى الكفر المقابل لالسالم.
وعلي ��ه فإ ّن أولئك المُدعين للنيابة أو الس ��فارة أو أتباعهم يتبنون
ك ��ون حجية المدعين تعل ��و ضرورات الدين ,فهو تأليه وإن لم يُس ��موه
ألوهية ،لذلك ك ّفرهم فقهاء الغيبة الصغرى.
فإنّه البد من التمس ��ك واالنقياد والتخض ��ع لضروريات الدين من
قبل الجميع حتى الرس ��ول ،Nوالبد من التمسك واالنقياد والتخضع
لضرورات سنن النبي Nمن قبل الجميع حتى االئمة.K
وم ��ن يحاول االلتفاف والقفز والتمرد إعتقاداً وتنظيراً وتش ��ريعاً
عل ��ى صالحيات اهلل الضرورية أو صالحي ��ات النبي الضرورية فذلك
خروج عن االسالم.
وبالتالي فإ ّن كل من يدعي النيابة الخاصة والسفارة بعد السفراء
األربع ��ة رضي اهلل عنهم فه ��و كافر ،اما كفر في قبال االس�ل�ام فيما

بع ��ض العلماء األتقياء الصلحاء يتش ��رف في العمر م ��رة أو مرتين أو
أكث ��ر برؤية ولق ��اء اإلمام Qولكن من دون إب ��راز ذلك بصيغة المقام
والمنصب والوس ��اطة ألن منصب الوساطة ،واالرتباط ال يعطى ألحد
مهما كان ،فإ ّن اإلمام Qنفاه ومنعه.
ف ��إ ّن التش ��رف بالرؤية غير ممتن ��ع وقد ذكرت ح ��ول ذلك مئات
ب ��ل آالف الموارد التي تش ��رف فيه ��ا أعالم متقون صلح ��اء ،ولكن لو
افترضنا أن أحد أولئك المتش ��رفين بالرؤيا أبرز تلك الرؤيا وأظهرها
ليدعي لنفس ��ه تقل ��د منصب رس ��مي وتمثيل عن اإلم ��ام Qفإ ّن ذلك
دجال وكذاب وإن كان حقيقة قد تشرف بالرؤيا ،فإ ّن التشرف بالرؤيا
شيء ،وصالحيات التمثيل شيء آخر.
وبمثال أكثر وضوحاً أنه لو فرضنا أن راوٍ من الرواة في زمن أحد
االئم ��ة Kويروي عنهم ،ثم يدع ��ي أن له الوكالة عنهم Kفإ ّن ذلك
ليس بحجة وال كاش ��ف ع ��ن صحة دعواه ,فإ ّن الرواية ش ��يء والوكالة
ش ��يء آخر ،وهذا طبعاً من باب التنظير وإال فالفارق كبير بين دعوى
الوكال ��ة ودعوى الس ��فارة والتمثيل الرس ��مي والنيابة ،كم ��ا أن األمر
حت ��ى مع الرواية في زمن الغيبة مختلف ،فإ ّن أصل الرواية عن اإلمام
المهدي Qفي زمن الغيبة ال حجية لها فضالً عن ادعاء شيء آخر؟!..
وه ��ذا ال يناف ��ي القيام بح ��ركات تحرري ��ة حتى لو كان ��ت بعنوان

�أن تكون دع��واه للنيابة تمرداً وقفزاً عل��ى �ضروريات �سنن الأئمة
ومنهاجهم Kفهم مارقون من االيمان ،فهو كفر في قبال االيمان
لو تصدى المدعي والعي ��اذ باهلل من خالل نيابته للقفز أو التمرد على
ضروري ��ات الدي ��ن وفرائ ��ض اهلل وضروريات س ��نن النب ��ي Nفيكون
خارجاً من ربقة االس�ل�ام ,ألن ه ��ؤالء المدعين للنيابة عموماً يدعون
النياب ��ة زيف� �اً لعدم علمه ��م بمدى وحقيق ��ة وخطورة ه ��ذا المنصب،
فتكون دعواهم بالنتيج ��ة مخالفة لضروريات فرائض اهلل وضروريات
سنن النبي.N

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

�إ ّن الت�شرف بالر�ؤيا �شيء ،و�صالحيات التمثيل �شيء �آخر
وإم ��ا أن تك ��ون دعواه للنيابة تم ��رداً وقفزاً على ضروريات س ��نن
األئم ��ة ومنهاجه ��م Kفهم مارق ��ون من االيمان ،فه ��و كفر في قبال
االيمان.
ً
ً
وكي ��ف كان فإ ّن مدّعي النيابة زيف� �ا وبطالنا محكوم عليه بالكفر
ألنه خالف الضرورة والبديهية.
وال يقتصر عنوان دعوى الس ��فارة على خصوص السفير أو النائب
الخاص بل هناك ع ��دة أوجه وعناوين وأقنعة قد يتلبس بها المدعي،
فمنذ أكثر من اثني عش ��ر قرناً ظهرت عدة وجوه ومدّعيات وهلوس ��ات
أخ ��ذت ألواناً ونماذج عديدة جداً كله ��ا بالتالي تصب في حقيقتها إلى
ادعاء النيابة أو السفارة ومن تلك العناوين على سبيل المثال-:
 سفير خاص أو نائب خاص. دع ��وى االتص ��ال أو الق ��درة عل ��ى االتص ��ال باإلم ��ام،Qوالق ��درة على إيصال األس ��ئلة وإرجاع األجوبة للن ��اس من دون عنوان
السفير أو النائب.
 دع ��وى القدرة والمكنة من التش ��رف برؤي ��ة اإلمام Qبأيوقت يشاء.
 دعوى تلقي االوامر والنواهي من اإلمام Qمباشرةً. دعوى أن اإلمام Qله عناية خاصة به ويرعاه ووو...وغي ��ر ذلك من العناوين التي تصب في دعوى الس ��فارة أو النيابة
�واء كانت على نحو التصريح
الخاصة وان لم يتسّ ��م بها ،وهذه كلها س � ً
أم الكناية بالتعريض أو غيرها ،والمهم أن المدعي لها يريد أن يُفهم
ويوصل معنى لعموم الن ��اس أنه على ارتباط خاص باإلمام ،Qيريد
بذلك إبراز الش ��أنية لنفس ��ه وجم ��ع ما أمكن من الس ��ذج والعمياويين
حوله كأتباع ،ويكوّنوا ألنفسهم الرئاسات الباطلة ليسود في متاع هذه
الدنيا الدنية.
ولنراجع في ذلك كالم الشيخ الطوسي في (الغيبة) والصدوق في
(كمال الدين) والنعماني والنوبختي وس ��عد ب ��ن عبد اهلل وغيرهم من
فقهاء ومراجع الشيعة ورؤساء الطائفة.
وه ��ذا ال يناف ��ي أص ��ل التش ��رف بلقاء ورؤي ��ة اإلم ��ام ،Qفلعل

نحو ذلك من دون أي منصب ومقام خاص إال أنهم على الحق.
وانّم ��ا الدع ��وة لنصرته ��م ومؤازرته ��م إنما ه ��ي باعتب ��ار حقانية
دعوته ��م وحجية الثوابت والموازين الت ��ي يرفعونها ويطالبون بها ،إذ
الح ��ق بما هو حق يجب أن يتبع بغض النظ ��ر عمن طلبه وكيف طلب,
وه ��ذه الش ��خصيات هن ��اك دع ��وى لنصرتهم ال لش ��خصهم ب ��ل ألنهم
يدع ��ون للرض ��ا م ��ن آل محم ��د ,Nوإال فالموجود ف ��ي الروايات من
الم ��دح والثناء و َكيل الصفات على اليماني مث�ل�اً لم يبلغ ما مذكور في
حق زيد بن علي بن الحس ��ين ,Jومع كل ذلك لم يكن له أي نحو من
الحجي ��ة ،وإنم ��ا ذلك المدح ل ��ه باعتبار انه كان يدع ��و للرضا من آل
محمد وهي دعوة حق ،فالمدح والثناء كان باعتبار دعوته.
ل ��ذا فإ ّن بعض الرواي ��ات تفيد أن كل دعوى كان ��ت وفق الموازين
وكان المطلوب فيها هو الحق فالبد من دعمها وتأييدها قدر االمكان،
كما عن المجلسي ،Jحيث جزم أن دعوة الصفويين كانت دعوة حق
ليس ��ت ألنها سياسية أو عس ��كرية أو أو  ...بل ألنهم طلبوا الحق وأرادوا
رفع الظلم وإقامة الدين من دون أن يدعوا أي منصب ديني كالس ��فارة
أو النياب ��ة الخاص ��ة أو العصم ��ة أو غيرها وإنما قال ��وا نحن عبيد اهلل
ومطيعون لالئمة ,Kلذلك فإ ّن مجموعة من أس ��اطين وأسود الفقه
الش ��يعي وظفوا كل إمكاناتهم لنصرتهم كالش ��يخ جعفر كاشف الغطاء
والشيخ الكركي وغيرهم.
وما ذلك إال ألنها دعوة حق وفق الموازين ,فالنصرة كانت وتكون
للدعوة ال لألش ��خاص س ��واء كان الش ��خص اليماني أم الخراساني أم
غيره ,نعم لو كان الشخص هو اإلمام المعصوم فالنصرة تكون له بما
هو ،بعد أن يثبت أنه اإلمام حقاً ألننا مأمورون باتباعه هو ,وهكذا أي
واحد من أنصار اإلمام المهدي Qالـ ( ،)313فإنّه بحس ��ب الروايات
ليس لهم أي نحو من النيابة وال السفارة وال أية حجية قبل ظهوره.
وبه ��ذا الفه ��م واالدراك وااللتف ��ات للمراح ��ل نس ��د الب ��اب أمام
الدجالي ��ن والمضلين ،وال ينخدع بأالعيبهم حينئذ إال الس ��ذج وقليلو
والفهم واالدراك وضعاف البصيرة.

الإمام

 .2دار �سعد بن خيثمة
وهو اول بيت نزله رسول اهلل Nعند مجيئه المدينة المنورة،
وهو جنوب مس ��جد قباء قرابة عشرين مترا ،وقد بنى الناس على
انقاضه مس ��جداً يعبدون اهلل في ��ه لتبقى تلك الذكرى العبقة حيث
اول من ��زل نزل ��ه الرس ��ول Nفي المدين ��ة ،ولكن يأب ��ى الوهابية
ان يترك ��وا لالس�ل�ام الحنيف اثراً ،فبعد ان هدم ��وا العقائد ال بد
ان يهدم ��وا اآلثار ،فهُ ��دم في اكتوبر من ع ��ام  1987وحوّل موقفاً
للسيارات!
 .3الآبار
ومن اآلبار التي هدمت :
أ .بئ ��ر أريس  :وهي بئر تقع على ميلين من المدينة ،وهي

كعب بن االش ��رف رأس اليهود تقول (تحذير .منطقة آثار  :يحظر
التعدي عليها تحت طائلة العقوبات الواردة بنظام اآلثار بالمرسوم
الملكي رقم و 26/وتاريخ  1392/6/12هـ) !!!
ب .وبالنس ��بة آلث ��ار المنافقين فقد كان يوجد الى الش ��مال
الش ��رقي من مس ��جد قباء وبالقرب منه مس ��جد الض ��رار ،فهدم
الوهابية اصل مسجد قباء من حيث المحراب ولم يعد له أي معلم
بينم ��ا مد البناء الجديد باتجاه مس ��جد الضرار ليدخل فيه! وهذا
غير جائز ش ��رعاً بعد ان قال اهلل س ��بحانه فيه (ال تَ ُق� �مْ فيهِ أَبَداً)
فهاه ��م الوهابية يخرجون الناس م ��ن قباء الى الضرار ،وال حول
وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

لقد دمر الوهابية هذه الآبار بحجة منع النا�س من عبادتها ،مع
انها �آبار مباركة ،فلماذا يهدم الوهابية �آثار اال�سالم؟!
الت ��ي س ��قط فيها خاتم رس ��ول اهلل Nم ��ن يد عثمان ب ��ن عفان؛
يقول الس ��مهودي (وهي البئر المعروفة اليوم بقباء من اعذب آبار
المدينة) وقد طمس ��ها الوهابية بحجة من ��ع عبادتها من دون اهلل!
وهل فينا من رأى مسلماً او كافراً يعبد اآلبار؟!
ب .وبئر غرس  :وهي بئر رس ��ول اهلل Nتقع شرقي مسجد

ب�أمر من يحدث كل هذا
ختاماً لذلك نسأل  :بأمر من يتم هذ التشويه؟!
ه ��ذا الدمار يش ��رف علي ��ه ذرية محم ��د بن عب ��د الوهاب (آل
الشيخ) ،ففي وثيقة رسمية سعودية تحمل رقم 3/9696م بتاريخ
 1396/4/21وقعه ��ا الرئيس العام لهيئة االمر بالمعروف الش ��يخ

في الوقت الذي تخفى فيه �آثار اال�سالم بالمدينة ،يحمي
الوهابية �آثار اليهود والمنافقين
قباء بنصف ميل .روى ابن س ��عد في الطبق ��ات الكبرى (وكان_اي
الرسول _Nيشرب من بئر غرس بقباء وبرك فيها وقال هي عين
من عيون الجنة ..
عن ابي عمر قال :قال رس ��ول اهلل Nوهو جالس على ش ��فير
بئ ��ر غرس ( :رأي ��ت الليلة أني جالس على عين م ��ن عيون الجنة)
يعني هذه البئر ..
عن س ��عيد بن رقيش قال س ��معت ان ابن مال ��ك يقول جئنا مع
رس ��ول اهلل Nقباء فانتهى الى بئر غرس وانه ليس ��تقي منها على
حم ��ار ثم نقوم عامة النهار مانجد فيها ماء فمضمض رس ��ول اهلل
 Nفي الدلو ورده فيها فجاشت بالرواء )..
لقد دمر الوهابي ��ة هذه اآلبار بحجة منع الناس من عبادتها،
مع انها آبار مباركة ،فلماذا يهدم الوهابية آثار االسالم؟!
 .4تل الرماة وغار جبل �أحد
وهو تل وقف علي ��ه الرماة في غزوة أحد ،وله أهمية بالغة في
تاريخ االمة العس ��كري ،والخذ العب ��رة والعظة في وجوب االلتزام
المطل ��ق باوامر النب ��ي ،Nولكن يأب ��ى الوهابي ��ة اال محو معالم
االسالم فهدموه حتى لم يبق منه اال جزء يسير.
أما غار جبل أحد ،الجبل الذي يحبنا ونحبه والذي صعد اليه
الرس ��ول الكريم بعد أن كس ��رت رباعيته في معرك ��ة أحد فقد بنى
الوهابية على هذا الغار فسدوه لكي ال يبقى له من أثر.
 .5الخندق و�سور المدينة المنورة
الخندق معلم حضاري عسكري اسالمي ،فيه عبر ومواعظ،
يمت ��د من ط ��رف الحرة الش ��رقية الى ط ��رف الح ��رة الغربية من
النحي ��ة الش ��مالية ،حف ��ره رس ��ول اهلل Nبيديه الش ��ريفتين مع
اصحاب ��ه االطه ��ار رضوان اهلل عليه ��م ،ردمه الوهابية وطمس ��وا
معالمه منذ بضع سنوات.
ومن بي ��ن اآلثار التي هدمها الوهابية س ��ور المدينة المنورة،
وقد دمرت أبوابه ومسجد بقربهبا سنة  1984وحوّل مكان المسجد
الى موقف للسيارات.
حماية �آثار اليهود
ف ��ي الوقت ال ��ذي تخفى فيه آث ��ار االس�ل�ام بالمدينة ،يحمي
الوهابية آثار اليهود والمنافقين:
أ .فبالنس ��بة آلثار اليه ��ود فقد وضعت الئح ��ة امام حصن

تتمة

نبارك لكم ميالد

تتمة

تحــــــــــــت املـــــجهر

كفر م ّدعي ال�سفارة

_حرب الوهابية �ضد امل�ساجد و�آثار الر�سول االكرم_N

عب ��د العزي ��ز بن عبد اهلل بن حس ��ن آل الش ��يخ جاء م ��ا يلي (نزع
ملكية البس ��تان الواقع بالمدينة المنورة جنوبي البقيع الذي توجد
ب ��ه النخلتان اللتان يقال انهما لس ��لمان الفارس ��ي ،وجعله حديقة
عامة،حيث ان موقعه صالح لهذا الغرض ،وليتحقق بذلك اخفاء
معالم النخلتين) عجيب!!
الرئيس الع ��ام لهيئة االمر بالمعروف اصبح مخطط بلديات،
يخت ��ار االماكن الصالحة لتك ��ون حدائق عامة ومواقف س ��يارات!
اما اذا اردت ان تعلم _ايها القارئ الكريم_ من امر النخل ش ��يئاً
فانه ��ا من فس ��ل رس ��ول اهلل Nالذي ب ��ارك اهلل فيه ،ل ��ذا فآثار
النخ ��ل كان ��ت باقية اللين ��ة على اثر امه ��ا ،فقد ج ��اء عند احمد
بسند صحيح في حديث س ��لمان الطويل عن محمود بن لبيد وعبد
اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم جميعاً ..( :ثم ش ��غل س ��لمان الرق
حتى فاته مع رس ��ول اهلل Nبدر واحد قال ثم قال لي رس ��ول اهلل
 Nكات ��ب يا س ��لمان فكاتبت صاحبي على ثالثمائ ��ة نخلة احييها
ل ��ه بالفقير وباربعي ��ن اوقية فقال رس ��ول اهلل Nالصحابه اعينوا
اخاك ��م فاعانوني بالنخل الرج ��ل بثالثين ودية والرجل بعش ��رين
والرجل بخمس عش ��رة والرجل بعش ��ر يعي الرجل بق ��در ما عنده
حت ��ى اجتمعت لي ثالثمائة ودية فقال لي رس ��ول اهلل Nاذهب يا
س ��لمان ففقر لها فاذا فرغت فاتني اكون انا اضعها بيدي ففقرت
له ��ا واعانني اصحابي حتى اذا فرغ ��ت منها جئته فاخبرته فخرج
رسول اهلل Nمعي اليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول اهلل
 Nبيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة )..
كال يا اخي سلمان! لقد قتلت كلها بأيدي مشايخ الوهابية!
هكذا اخي القارئ يامر آل الش ��يخ باستئصال نخل زرع اصلها
رسول اهلل Nلماذا؟ ! الن مكانها يصلح ان يكون حديقة عامة!!
وهكذا يؤدي الوهابية دورهم التاريخي الذي لن ينساه الدهر،
ليصب ��ح وجود المس ��لمين في المدينة حادثاً قريب� �اً ،فال آثار لهم
اال مب ��ان حديث ��ة ،ومجالت تباع عل ��ى ارصفة مواقف الس ��يارات
الكثي ��رة! عناوينها  :الموعد وس ��يدتي وهي وهو  ..الخ ،وكي اكون
منصفاً فهناك ايضاً محالت لبيع الجينز والدخان المعس ��ل! بينما
ح ��ق اليهود ثابت في يثرب ،آثارهم م ��ا تزال عامرة باقية ،فلهم
ان يطالب ��وا بها في أي لحظة ،فهي م ��ن االثار العالمية التي يجب
المحافظة عليها بالئحة (تحذير  .منطقة آثار).

من هو ال�سفياين؟

وفي (الفتن) للسليلي عن أمير المؤمنين Qقال:
(ويك ��ون بال ��وادي الياب ��س ع ��دة عدي ��دة فيقول ��ون ل ��ه _اي
للس ��فياني_ :يا ه ��ذا ما يحل لك أن تضيع االس�ل�ام,أما ترى ما
الن ��اس في ��ه من اله ��وان والفتن؟ فات ��ق اهلل واخ ��رج ,اما تنصر
دينك؟ فيقول :لست بصاحبكم .فيقولون :ألست من قريش).
وك ��ذا ما روي ع ��ن اإلمام علي بن الحس ��ين زين العابدينQ
من أنه قال:
( ...وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان).
وه ��ذه الرواي ��ات وإن كانت مختلف ��ة أحيانا إال أنها مش ��تركة
ومتفقة على انتماء هذا الرجل إلى الشجرة الملعونة في القرآن,
خاصة وأنها روايات متعددة.
وال يخفى تمايز النسب عن االسم في األهمية ,فليست معرفة
االس ��م ضرورية مثل معرفة النس ��ب الذي ي ��دل في أغلب األحيان
عل ��ى االنتماء الفكري والعقائدي واالنس ��جام في الرؤى والتطابق
في االس ��اليب والسلوك إال ما شذ وندر عند بعض االفراد ,ولعل
ه ��ذا هو احد اس ��باب اهتم ��ام وتأكيد االئمة Kعلى ذكر نس ��ب

الس ��فياني ,ويبدو ذل ��ك واضحاً فيما تقدم ع ��ن صادق آل البيت
 ,Qحينما قال:
(إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين )...الخبر.
وك ��ذا الكالم في أوصافه ومالمحه الش ��خصية والجس ��دية,
حي ��ث لم ترد رواي ��ات معتبرة في ذلك ما عدا م ��ا نقله في (كمال
الدين) ع ��ن اإلمام الص ��ادق( Qإنك لو رأيت الس ��فياني لرأيت
أخبث الناس ,أشقر أحمر أزرق.)...
ً
قد تؤثر المالمح الجس ��دية لبعض الناس على سلوكم سلبا أو
ايجابا ,ولكن الدور األس ��ود الذي يلعبه السفياني في تاريخ األمة
اإلسالمية بعيد كل البعد عن التأثر بأوصافه الجسدية ,وانما هو
متأثر بال ادنى ش ��ك بمعتقداته وهواه الفكري والمنهجي ,فنحن
نس ��تبعد كل االس ��تبعاد أن تتمكن العاهات الجسدية أو التشوهات
الخلقي ��ة ,م ��ن صياغة ش ��خصية إجرامية حاقدة على االس�ل�ام
كش ��خصية الس ��فياني ,وانم ��ا صياغ ��ة مثل هذه الش ��خصية هي
فقط وفقط نتاج القلب المريض والنفس اللئيمة والروح الشريرة
المترعرة في أحضان شياطين االنس والجن.

األدب المهدوي

قصيدة لالمام الحجةQ

ام زينب الكتبي

ي �م �ت��ى ي� �ب ��و ص ��ال ��ح ت� �ش ��د ال�م�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر
وب � �ي� ��دك ع� �ل ��م ل �خ �ض��ر و َك � ��ال � ��وا ظ�ه��ر
***
ي �م �ت��ى ع �ل �ي �ن��ا اي � �ل� ��وح ن � ��ور ال�ن�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي
وح� ��ام� ��ل ع� �ل ��ى زن� ��دي� ��ه راي � � ��ة ع �ل �ـ �ـ �ـ��ي
وي� �ن� �ص ��ر ل� �ك ��ل م� ��ن ك� � ��ان ل� �ي� �ه ��م ول ��ي
وات� � �ن � ��ور دن� �ي ��ان ��ا ل� �ك ��ل ال �ب �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر
***
ي��ا ح��ي ذاك ال�ن�ـ�ـ�ـ��ور ي��اب��ن الحُســــيـن
ال� �ي ��وم ت �ج��ي وال� � ��روح ع�ي�س�ـ�ـ��ى مُ�ع�ـ�ـ�ي��ن
ع ��ن ي �س��رت��ك وال �خ �ض��ر ص� ��وب ال�ي�م�ي��ن
وال� �ن ��ور م ��ن وج �ه��ك ع�ل�ي�ن��ا زهــــــــــر
***
ي��ا ح� �يّ ذاك ال �ن��ور ي��ا اب ��ن الحســـــن
اي �ش��ع م��ن ج�ب�ي�ن��ك ي��ا مُ��زي��ل المحـــن
ي ��ا ن� ��ور ع �ي �ن��ي ي ��ا ح�ل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ��ف ال��زم �ـ �ـ �ـ��ن
ط� ��ال ان��ت��ظ��ارك م� ��دري وي� ��ن المفــــر
***
ط ��ول ��ت ي���ا س� �ي ��دي ع �ل �ي �ن��ا ال�غ�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب
وال ن � ��دري ي �م �ت��ه اي �ج �ي �ن��ا م �ن��ك ج ��واب
ط� � ��ول ان � �ت � �ظ� ��ارك ع � � ّذب � �ن� ��ه اب � �ع� ��ذاب
وال � �ع � �ي� ��ن م� �ل ��ت ي � ��ا ح��ب��ي��ب��ي ال �س �ه��ر
***
اك� � �ش � ��ف ال � �غ � �م� ��ه س� � �ي � ��دي ب��ال��ع��ج��ل
وال � � �ن� � ��اس ك� �ل� �ه ��ا ع ��اي� �ش ��ه ف � ��ي وج ��ل
ي� � ��ا ن � ��اظ � ��ر ال� �ع� �ي� �ن� �ي ��ن ان�� � ��ت االم� � ��ل
ي� �م� �ت ��ى أش � ��اه � ��د ط� �ل� �ع� �ت ��ك واس� �ت� �س ��ر

انتظار االمام املهدي Qيف ال�شعر العربي

غفران الموسوي

تواترت الروايات الش ��ريفة عن الرس ��ول Nواهل بيته Kبأن أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج
والدعاء بتعجيله.
يقول الشاعر حسين الجامع:

ن� �ح ��ن ال ن� � � � ��زداد إال ع ��زم ��ة
ف � �غ� ��دا ي � �ش� ��رق ف� �ج ��ر ض��اح��ك

ف ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ل �غ��د ف �ي��ه ه��دان��ا
ف� �ي� �ع ��م ال� � �ن � ��ور آف�� � ��اق س �م��ان��ا

كم ��ا ان أول العب ��ادة انتظار الفرج بالصبر وعدم اليأس من روح اهلل وهو أحب االعمال إلى اهلل عز وجل
ما داوم عليه المؤمن.
يقول السيد رضا الهندي:

ول ��و ل ��م تعللن ��ي بوعدك ل ��م يكن
ولك ��ن عقب ��ى كل ضي ��ق وش� �ـدة
ويقول الشاعر ابو الحسن محمد بن حماد الحلي:

فيا نفس صبراً ثم صبراً على األذى

ليألف قلب ��ي في تباع ��دك الصبر
رخ ��اء وان العس ��ر من بعده يس ��ر
فكم اعقبت لي النجح عاقبة الصبر

فاالنتظار يعني في جملته حالة األمل ،وعدم القنوط ،األمل الذي هو شرط لكل حركة ،ونحن مدعوّون
إلى تمثله دائماً .واليأس الذي هو مدعاة لالنحراف ،المطلوب منّا رفضه واقتالع جذوره من أعماق وجداننا.
ل ��ذا علينا أن نؤمن بحضور اإلمام Qمعنا ،فنش ��ركه في همومنا وحياتن ��ا ،وال ننس الدعاء له بتعجيل
الفرج .في هذا قال الشاعر سعيد المقرم الموسوي:

م ��والي إن ف ��ؤادي ج ��اء منثلم� �اً
�قم
ف�ل�ا وحق ��ك ال يش ��فيه من س � ٍ

مندمل
كي يش ��تكي لك جرحاً غير ِ
اال ظه ��ورُك للدني ��ا عل ��ى عَجَ � ِ�ل

أوَ أحيا حت ��ى أرى يوم فتح األرض
وأرى الطلع ��ة البهــــــــــي� �ةَ ي ��ا ربِّ

يس ��ري م ��ن الحج ��از ونج ��د
فِداه ��ا مال ��ي وأهل ��ي وول ��دي

والبد أن نبقى في حالة شوق دائم إلى االمام ،Qبل نفدي كل ما لدينا إلمامنا الغائب.Q
يقول الشاعر عبد الهادي الحكيم :

ي ��ا أيه ��ا القائ� �مُ المه ��ديُّ إ ّن بن ��ا
عشناك عشقاً صموداً رفعةً وهدىً
وعاش أس�ل�افنا معناك في دمهم

ش ��وقاً إلي ��ك بعم ��ر العم ��ر ي ََّطرد
برغم من كابروا بغياً ومن حسدوا
حت ��ى ورثناه مذخ ��وراً لم ��ن وُلِدوا

جئن ��ا نج ��دد عه ��داً بيع ��ة ثق� �ةً

ف ��ك ّل أيامن ��ا ف ��ي حبك ��م جُ� �دُدُ

وقد تمثلت اغلب قصائد الش ��عراء الوالئيين بقضية االنتظار واس ��تنهاض االمام Qفصدحت قرائحهم
تخاطب االمام المنتظر Qفهذا الشاعر عبدالخالق الجنبي يقول :

فم ��ا النتظ ��ارك ال ينقضـــــ ��ي
وه ��ل يخ ��رج الثائ ��ر المرتج ��ى

وه ��ل ينته ��ي ذل ��ك االبت ��داء
ليرف ��ع عن ��ا س ��يوف الجف ��اء

وهذا الشاعر شفيق العبادي وهو يستنهض االمام المهدي Qفيقول:

أبا الغ ��د كم ذكـــــرى حش ��دنا لهـا
وكم تعب الحادي بيومك منش� �ـدا
وجيد الهدى يس ��تام جهرا وخلسة
فعجل فقد طال انتظ ��ارك بيننـــــا
وخاتلن ��ا بغ ��ي وضــــ ��ج بنا أس� �ــــى

الرجاوجئناكوالشكوىإليكتصعد
وكم ب ��ح صوت في طلوعك ينش ��د
وبأس ��ك مأم ��ون وس� �ـيفك مغمــــد
وأوش ��ك ينبــــو في يدي ��ك مهنـــــد
وفارقن ��ا ب ��أس وخـــــــ ��ان تجلـــــــد

قصيدة لالمام الحجةQ
الحاج علي حمدان الرياحي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وصل ��ى اهلل على محم ��د وال
محمد الطيبين الطاهرين
الله ��م بحق محمد وال محمد
احفظ ابي وامي واخواني واهدنا
الى م ��ا تحب وترض ��ا وعجل فرج
موالنا صاح ��ب العص ��ر والزمان
لكش ��ف الغ ��م ع ��ن اه ��ل وش ��عب
الع ��راق اللهم نش ��كو اليك ضعف
حالن ��ا وتكال ��ب االع ��داء علين ��ا
واضطه ��اد ش ��يعة االم ��ام عل ��ي
عليه الس�ل�ام وتفجير قبة االمام

العس ��كري اللهم احف ��ظ مراقدنا
الش ��ريفة وعلمائنا االب ��رار اللهم
شافي كل مريض واقض كل حاجة
بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها،
الغ ��وث الغوث يا صاح ��ب العصر
والزمان فقد طال االنتظار
اللهم ارنا وجه وليك الميمون
ف ��ي حياتن ��ا ،الغ ��وث الغ ��وث يا
صاحب الزمان.
المنتظِ رة:
زهراء عبا�س هالل

من اخليال الق�ص�صي

�أذكروا عودة ذي اجلناح

ك��ان ال��زح��ام ش��دي��دا  ..جموع غفيرة
م��ن حجاج بيت اهلل ال�ح��رام تقصد رمي
الجمرات  .لم تستطع الحاجة ـ فاطمة ـ
الوصول الى حيث ذلك المرمى.
حرصت هذه الحاجة التقية أن تصل
وتؤدي هذا المنسك ولكنها لم تستطع.
رج�ع��ت ال��ى م�ح��ل أق��ام�ت�ه��ا وه��ي جد
حزينة.
قصدت الحاجة ـ فاطمة ـ وسألت الشيخ
ـ حسن ـ المرشد الديني للقافلة قائلة :ما
هو تكليفي الشرعي في مثل هذه المسألة
ياشيخ؟ فأرشدها بالتوسل باألمام المهدي
 Qلكي يعينها اهلل على أدائ��ه رغم شدة
ازدح ��ام الحجاج .بأنها ممكن ان تندب
احداً يؤدي عنها ،ولكنها اصرت ان تؤدي
المنسك بنفسها.
ذهبت الحاجة ال��ى مرمى الجمرات
وبعد فترة وجيزة عادت الى محل التجمع ,
فسألها الشيخ (مرشد الحملة):
ي��اح��اج��ة ه��ل وف �ق��ك اهلل ألداء ه��ذا
المنسك ؟
أجابت الحاجة على الفور :نعم نعم ,
وهي تجهش بالبكاء فرحةً على ان اهلل قد
وفقها لما تريد.

محمد حسن عبد

ث��م ق��ال��ت :ب ��دأت ف��ي ط��ري��ق ذه��اب��ي
بالتوسل الى اهلل باألمام المهدي_ Qكما
قلت لي ياشيخ_ وعند المرمى رأيت رجالً
ف��ي أح��دى ال�ج��وان��ب وك��أن��ه ج��اء ليساعد
الناس في أداء المناسك ،اقتربت منه,
ارم من هذا الجانب
فقال لي  :يافاطمة ِ ,
 .وأش��ار لي بيده ,فأنفتح لي الطريق الى
الجمرة وكأن المكان قد خال من الجميع .
وق��د سلكت م��ن ه��ذه الثغرة ووصلت
الى حافة جمرة العقبة ورميتها بحصياتي
وع��دت بكل طمأنينة وشكرت الرجل على
مساعدته فقال لي :ياحاجة فاطمة قولي
للشيخ ح�س��ن ,أن ي�ق��رأ ف��ي مجلسه في
مقركم بعد صالة الفجر مصيبة عودة _
ذي الجناح_ مقلوب السرج الى مخيم ابي
عبد اهلل ،ولعل هذه العودة كانت اخباراً
لعيال رس��ول اهلل Nبأستشهاد خامس
اصحاب الكساء.Q
وعند سماعهم هذا الخبر صاح الشيخ
حسن وهو يصلّي على النبي وآله :سيحضر
مجلسنا ويستذكر مصيبة ج��ده الحسين
 ،Qفسأله الحجاج عنه :ومن هو  :فقال
انه االمام المهدي الحجة بن الحسن.Q

موال مهدوي

ابوذيات مهدوية

جابر الكاظمي

الحاج معين الخياط

ويبقى عش ��ق اإلمام الغائب Qفي قلوبنا حتى ينقش في قلوب ابنائنا ،وقد قال ش ��اعر القطيف حسين
آل جامع :

ثم يؤكد شاعر القطيف لنا ضرورة استمرار صلتنا باإلمام Qوأن نُجدد له البيعة ونزيد ثقتنا كل يوم:

من ر�سائل ال�صغار للإمامQ

7

أم �ن �ت �ظ �ـ �ـ �ـ��ر االن� � �ـ � ��ام ع��ل��ـ��ى ك �ـ �ـ �ـ �ـ�لال
وج �ن �ب �ـ �ـ �ن��ا ب �ح �ق �ـ �ـ �ـ��ك م� ��ا ن �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��ان �ـ �ـ �ـ��ي
غ� �ي ��اب ��ك أي �ه �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ال� �م� �ـ� �ه ��دي ي �ـ �ـ �ـ��ودي
غ� �ي ��اب ��ك ال ي �ط �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اق وق� � ��د وه �ن �ـ �ـ �ـ��ا
أط�� �ل� ��ت وف � � ��ي ال � �ض � �م� ��ائ� ��ر ك � ��ل ش� ��وق

أج� ��رن� ��ا م� �ـ ��ن غ �ي �ـ �ـ��اب��ك م� ��ا أه��اب �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وم � � ��ا ن� �ش� �ت ��ف م � ��ن ح� �ن���ق أراب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ب �ن��ا وي��ذي �ـ �ـ �ـ �ق �ن��ا ال �س �ـ �ـ �ـ �ـ��م ال �م��ذاب �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ف��اس �ع �ف �ن��ا وال ت �ط �ـ �ـ �ـ��ل ال �غ �ي��اب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ي� ��دغ� ��دغ م� ��ن م�ل�ام� �ح ��ك ال��رغ��اب �ـ �ـ �ـ��ا

أم� �ن� �ت� �ظ ��ر االن� �ـ� �ـ� �ـ ��ام أت � �ي� ��ت أش �ـ �ـ �ـ �ـ��دو
أت�� �ي� ��ت أزور ج � � ��دك م �س �ت �م �ي �ح �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وأن� � � � ��دب ف � ��ي ال � �م � �ق� ��ام ت� � � ��راث ط �ـ �ـ��ه
وأن� � � � ��دب أم � � ��ة ج� �ن� �ح� �ـ ��ت ش �ع��اب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ف �ل��ا االس� � � � � ��راء ف � ��ي أق� �ص� �ـ� �ـ� �ـ ��اه زاه
وال م� �ه ��د ال� �م� �س� �ي ��ح وب � �ي� ��ت ل �ح �ـ �ـ �ـ �ـ��م

ب� �م���ول���دك ال��ح��ق��ي��ق��ة وال �ص��واب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
ع� �ل ��ى اع� � �ت � ��اب م� �ش� �ه ��ده ال �ث��واب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وق � ��د ل� �ق ��ي ال �م��ذل �ـ �ـ �ـ��ة وال �خ��راب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وع� ��اث� ��ت ف� ��ي ت��آل �ف �ه �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ش �غ��اب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وق � ��د ع� ��اب� ��وا ب �م �س �ـ �ـ �ـ �ـ��راه ال �س �ح��اب �ـ �ـ �ـ��ا
ت� �ح ��اب ��ى م� �ن ��ه واخ� � �ت � ��رم ال �م �ص��اب �ـ �ـ �ـ �ـ��ا

ف � �ي� ��ا اب � � ��ن ال � �ع � �س � �ك� ��ري وس� � �ب � ��ط ط��ه
م � �ت� ��ى ن � �ل � �ق� ��اك واالح� � � �ك � � ��ام آل �ـ �ـ �ـ �ـ��ت
وت� � ��رف� � ��ع ص� � � ��رح ج� � � ��دك م� �ش� �م� �خ ��راً
وت � �ع � �ل� ��ن دي� � �ن � ��ه ع � �م �ل�ا وق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وال

وغ � � ��رس ال��م��رت��ض��ى ه �ب �ن��ي ال��ج��واب��ا
ال� �ي ��ك وق� ��د ع �ص �ف��ت ب �ن��ا اغ �ت��راب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وت � �ت� ��رف ف� ��ي م �ن��اع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت��ه ال �ج �ن��اب �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
وت� �ف� �ص ��ل ف� ��ي م ��ذاه� �ب ��ه ال �خ �ط��اب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا

ي�صاح��ب م��ا تنا�شدن��ه �شم�سن��ه
متى ت�سطع ي�ضي وجهك �شم�سنه
و�شنهو يومن��ه الحا�ض��ر �شم�سنه
الحجبه��ا ابقدرت��ه رب البري��ه
****

يمه��دي انت��ه للجن��ه ي�سرن��ه
مت��ى ن�سم��ع خب��ر عن��ك ي�سرن��ه
انتظرن��ه والع�سر غال��ب ي�سرنـــه
ب��زغ ن��وره وتعن��ه الغا�ضريـــ��ه

ل��و خان��ت اي��ام ده��رك بال�صــب��ر جــــاري
م��ن حيث حك��م الجالل��ه اعله الب�ش��ر جاري
ف��ر َكاك كث��ر ونين��ي وجـــ ّزع��ت جـــ��اري
عاف الن��زل وابتعد من يمن��ه راح و�شــــال
َكبلك تران��ي البعد وهّ ن ع�ضــ��اي و�شــــال
لو جنت تق��ره اب�صحف يع َكوب دمعه و�شال
اقره اب�صحف مدمع��ي الطول العمر جاري

****

مسجات مهدوية

حسن الظالمي

يمـر �إ�سمـ��ك علــــى �سمعــــي
و�أغـــرق فـ��ي بحـــر دمــعـــي
و�إذا مـــ��ا �شفـــت �أبـ��و �صالـــح
�أذوب ويــنطفـــي �شــمعــــــي

�سهـ��رت العمـ��ر م��ن �أجـــــلك
�أعــــ ّد نجــــ��وم كــــــل ليلــــة
تــولــــع قلبـي بــالمهـــــــدي
متـــى تـــزهــــي قنـــاديــلـــه

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

اش��طب على كلمات بيتي الش��عر ليبقى لك ( )7حروف تكون كلمة الس��ر وهي اسم
معركة فاصلة تحدث بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في عصر الظهور:
هو – الغائب – المأمول – يوم – ظهوره –
يلبيه – بيت – اهلل – والركن – والحجر
هو – ابن – االمام – العسكري – محمد –بذا – كله – قد – أنبأ – المصطفى – الطهر.

ال�شيخ ا�سعد الب�صري

من ��ذ وقت قصي ��ر عرفتك  ..وس ��هل اهلل لي
س ��بل الوصول إلى ش ��واطئ وصل ��ك الدافئ ...
إنني يا س ��يدي في حساب الزمن قصير العمر,
فض�ل ً�ا عن قصر وقت معرفتي ،ولكن يعلم ربي
ان لحظ ��ة واحدة يش ��ع فيه ��ا نورك عل ��ى ظلمة
قلب ��ي تملؤن ��ي وتش ��بعني وتلفني بوش ��اح الغيب
الملم ��وس فتغدو في القرب كأن ��ك همس رحمةٍ
 ..أو رعش ��ة حياة لروح مسلوبة الروح  ...منذ ان
عرفتك أصبحت أناجيك  ..وأخجل من أخطائي
وهفوات ��ي في حضرتك وأجعلك الواس ��طة بيني
وبي ��ن ج ��دك رس ��ول اإلل ��ه وحبيب ��ه محمدN
وأطلب من اهلل الذي قضت مشيئته أن ال تكتحل
عين ��اي بنور وجه ��ه ان ال يحرمني من رؤية وجه
حفيده  ,إمام زماني
وحج ��ة اهلل البالغ ��ة

عل ��ى خلق ��ه  ,من به الوج ��ود ي ��دوم  ..وببركته
يمسك الس ��ماوات أن تطبق على األرض ،إمام
ح ��ل عليه م ��ا حل م ��ن ج ��ور اإلنس ��ان  ..وكفره
بالنعم  ..وظلمه لنفسهِ ولغيره ولربه ...
أتساءل يا إمامي هل إن إقامة الوجه للدين
حنيف ��ا فط ��رة اهلل التي فطر الن ��اس عليها أمر
ف ��ي غاية الصعوبة ؟ انه بالنس ��بة ل ��ي يا موالي
لم يكن اكث ��ر من لحظة اتخاذ القرار  ...او قلب
صفح ��ة  ...أو عق ��د عمل مع اهلل ورس ��وله وأولي
األمر منا....
فم ��ع م ��ا أرى م ��ن ه ��ذا الخل ��ق المتهاف ��ت
ف ��ي جهنم الش ��هوات أقول  :كيف ل ��ي بتحصيل
الشكر ,وش ��كري إياك يفتقر الى شكر ،فكلما
قل ��ت لك الحمد ..وجب عل ��ي لذلك أن أقول لك
الحمد.

الغيب ��ات حادثة ف ��ي القائم م ��ن اهل البيت
 Kح ��ذو النعل بالنعل والق ��ذة بالقذة ,قال
اب ��و بصي ��ر فقلت  :يا ابن رس ��ول اهلل ,ومن
القائ ��م منكم اه ��ل البيتK؟ فق ��ال  :ياابا

ي ��ده مش ��ارق االرض ومغاربه ��ا ,وينزل روح
اهلل عيس ��ى بن مريم Qخلفه ,Qوتش ��رق
االرض بن ��ور ربها وال تبقى ف ��ي االرض بقعة
فيها غير اهلل اال عبد اهلل فيها ,ويكون الدين
كله هلل ولو كره المشركون).

من منا�سبات ال�شهر:
 .1دف ��ن الجس ��د الطاه ��ر لخات ��م األنبي ��اء
والمرسلين Nسنة  11هـ.
_ هجرة النبي Nسنة  13من البعثة.
_ أول هج ��وم عل ��ى دار أمي ��ر المؤمنينQ
ألخذ البيعة سنة  11هـ.
_ وفاة داوود بن علي بن عبد اهلل بن عباس
وال ��ي المدينة بدع ��وة اإلمام الص ��ادق Qلقتله
_المعل ��ى ب ��ن خنيس_ أحد أصح ��اب اإلمامQ
سنة 133هـ.
 .3رم ��ي الكعب ��ة المش ��رفة بالمنجني ��ق من
قب ��ل الحصين بن نمير قائد جي ��ش يزيد ,حتى
 ج��اء ف��ي كم��ال الدي��ن ج ��� 2ص بصير ,هو الخامس من ولد ابني موسى ,Qأحرقت سنة  64هـ. .4خ ��روج النب ��ي Nمن الغ ��ار متوجها إلى
 345ح  ... 13ع��ن اب��ي ب�ص��ير قا ل :
فيها
يرتاب
غيبة
له
اإلماء,
�يدة
�
س
ابن
ذلك
المدين ��ة بعدما أقام فيه ثالث ��ة أيام وثالث ليال
�سمعت ابا عبداهلل Qيقول:
(ان س ��نن االنبي ��اء Kبما وق ��ع بهم من المبطل ��ون ,ث ��م يظهره اهلل فيفت ��ح اهلل على في ليلة  4ربيع األول.

 .5وفاة الس ��يدة س ��كينة بنت الحس ��ينQ
سنة  117هـ.
 .8شهادة اإلمام أبي محمد الحسن بن علي
العسكري ,بسم المعتمد العباسي سنة  260هـ.
 .9ابت ��داء إمام ��ة صاح ��ب األم ��ر والزمان
الحجة بن الحس ��ن ,Qكذل ��ك غيبته الصغرى
سنة  260هـ.
 .10زواج النب ��ي Nبخديجة بنت خويلد أم
المؤمنين رضوان اهلل عليها سنة  15قبل البعثة.
_ وف ��اة عب ��د المطلب بن هاش ��م ب ��ن عبد
مناف Jجد النبي Nبعد  8س ��نوات من والدة
النبي.N
 .12ق ��دوم النب ��ي Nالمدينة م ��ع ابن عمه
علي Qفي  12ربيع األول.
_انقض ��اء دول ��ة بن ��ي م ��روان بقت ��ل مروان

�إعالن

الحمار آخر خلفاء بني أمية سنة  82هـ.
 .17والدة رسول اإلنس ��انية النبي محمد بن
عبد اهلل Nعام الفيل.
_ والدة اإلمام أبي عبد اهلل جعفر بن محمد
الصادق سنة  83هـ.
 .23ورود الس ��يدة فاطمة بنت اإلمام موسى
ب ��ن جعفر Qوأخ ��ت اإلمام الرض ��ا Qبلدة قم
سنة  201هـ.
 .25وقوع الهدنة بين اإلمام الحسن بن علي
 Qومعاوية سنة  41هـ.
من �أعمال ال�شهر:
يستحب للممهد القيام باألعمال اآلتية:
_ صي ��ام األول منه ش ��كراً هلل على ما أنعم
م ��ن س�ل�امة النب ��ي Nوأمي ��ر المؤمني ��ن,Q
والمناسب زيارتهما.L

_ إطعام اإلخوان في التاسع منه ,والتوسع
في نفقة العيال ,ولبس الثياب الطيبة.
_ في الثاني عشر منه ,صالة ركعتين ,في
األول ��ى بعد الحمد (قل يا أيها الكافرون) ثالثاً,
وفي الثانية بعد الحمد (التوحيد) ثالثاً.
_ زيارة النبي محمد Nفي الس ��ابع عش ��ر
من ��ه ,بعد الغس ��ل ,كذلك صومه وزي ��ارة أمير
المؤمنين ,Qوان يصلي فيه عند ارتفاع النهار
ركعتين ,في كل منها بعد الحمد ((إنا أنزلناه))
عشر مرات ,و(التوحيد) عشر مرات ,ثم يجلس
ويدعو بالدعاء (اللهم أنت حي ال تموت ).....إلى
آخره .كما هو موضح في كتب االدعية المعروفة.
_ كذلك تعظيم الس ��ابع عشر منه والتصدق
به ,وعمل الخير ,وزيارة المشاهد الشريفة.

تقيم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقد�سة الم�ؤتمر ال�سنوي الدولي الثالث

تحت �شعار

( الإمام مو�سى بن جعفر(ع) م�صدر عطاء خالد للإن�سانية)

للفترة من3ــ  4رجب 1433هـ ,والموافق 25ــ 2012/5/26م
في رحاب ال�صحن الكاظمي ال�شريف
علما ان �أخر موعد لت�سلم ملخ�صات البحوث هو 2012/1/31م مع �إر�سال ال�سيرة الذاتية
للباحث مرفقة ب�صورة �شخ�صية ملونة ورقم الهاتف النقال والبريد االلكتروني.
و�أخر موعد لت�سلم البحوث 2012/3/25م
و�سيتم �إعالم الباحثين بنتائج تقويم البحوث في وقتٍ الحق هاتفي ًا �أو عن طريق البريد
االلكتروني .

امل�سائل الع�شر يف الغيبة
ت�سل�سل الكتاب.41/3/10 :
ا�سم الكتاب :المسائل العشر في الغيبة.
ا�سم المو�ضوع :والدة اإلمام Qوغيبته.
لغة الكتاب :العربية.
عدد ال�صفحات.45 :
ا�سم الم�ؤلف :الشيخ المفيد.H
ا�سم المكتبة ومحلها :مكتبة أمير المؤمنين
 Qالعامة.النجف االشرف.

 نش ��رت صحفي ��ة (المص ��ري الي ��وم) االلكترونية ف ��ي عددهاالصادر في ديسمبر  .2007مقاال بعنوان -:
(المخ ��رج التركي درفيز زيم ف ��ي فيلم (في انتظ ��ار الجنة) ال يروج
للسياس ��ة التركية  .)...بقلم :محسن حسني ,فقد جاء في كالم المخرج
الذي يتكلم عن فيلمه (في انتظار الجنة)-:
(ان فكرة المهدي المنتظر التي حماها الفيلم  ..استوحيت من فكرة
المنقذ في عصر ملىء بالظلم والتعذيب.)...

 ونش ��رت جري ��دة (الري ��اض) الس ��عودية في عدده ��ا 15456الص ��ادر ف ��ي ذي القع ��دة  1431ه� �ـ  / 81 /اكتوبر  2010مق ��اال بعنوان (
فلماذا انت هناك) بقلم  :د علي بن حمد الخيشان جاء فيه -:
( ...ان المهدي بعد المسيح Lسوف ياتي لتحرير فلسطين )..

الرقم:
( )247بال.1/1/13/4/52/
نوع الخط :الثلث.

مدرك الن�سخة :
مكتبة أمير المؤمنين Qالعامة .
النجف االشرف.

من عالمة الظهور �صورة و�صوت يف ال�سماء يف اجنيل متى

 نش ��رت صحيفة ( )B.B.Cاللندني ��ة في 2006/6/21مق ��اال بعنوان (الش ��باب يقبل على كتاب ��ات نهاية العالم) بقلم (ش ��ريف
الشريف) .جاء فيه -:
(  ..المهدي المنتظر Qسيكون قائدا للمسلمين  ..وان ظهور المهدي
 Qسيكون الحد الفاصل .)...

فرح موسى

ذك ��رت الرواي ��ات ان هناك ص ��ورة وجه
يظه ��ر ف ��ي عي ��ن الش ��مس ،م ��ن عالم ��ات
الظـهـور المقدس.
وه ��ذا المعنى مو جود في (انجيل متى)،
االصح ��اح الرابع والعش ��رين ف ��ي الجزء 30
منــه:
�ار ِق
( َألنَّهُ َكمَ ��ا أَ َّن الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَشَ � ِ
يء
وَي َْظهَ� �رُ إِلَى الْمَغ َِار ِب هَ َك َذا يَكُو ُن أَيْضاً م َِج ُ

ابْ � ِ�ن اإلِنْسَ ��انِ ..وَحِينَئِ� �ذٍ ت َْظهَ� �رُ عَالَمَ� �ةُ اب ِْن
اإلِنْسَ ��انِ فِ ��ي السَّ� �مَا ِء .وَحِينَئِ� �ذٍ تَنُ ��وحُ جَمِيعُ
ْض وَيُبْصِ� �رُو َن ابْ� �نَ اإلِنْ َس ��انِ آتِياً
َقبَائِ � ِ�ل ا َألر ِ
ِيرَ .فيُرْسِ ُل
عَلَى سَح ِ
َاب السَّمَا ِء بِ ُقوَّةٍ وَمَجْدٍ َكث ٍ
�وق عَظِي � ِ�م الصَّ� �وْتِ َفيَجْمَعُ ��و َن
مَالَئِ َكتَ� �هُ بِبُ � ٍ
�اح مِ� �نْ أَ ْقصَ ��ا ِء
مُخْت َِاري� �هِ مِ� �نَ ا َألرْبَ � ِ�ع الرِّيَ � ِ
السَّمَاوَاتِ إِلَى أَ ْقصَائِهَا).

 ونش ��رت صحيف ��ة (حائ ��ل) االخباري ��ة ف ��ي عدده ��ا الص ��ادر ف ��ي 2008/4/22مقاال تحت عنوان (االنتظار) بقلم محمد الصالح.جاء فيه-:
(  ..ماليين العالم االسالمي  ..ينتظرون المهدي Qوينتظرون نزول
المسيح بن مريم.)!! Q

