
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

 ظهور املهديكيفية 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 َمهديُّ )ع( َمولوًدا كبقيَِّة األنبياِء؟ْلهل َيظهُر اإلماُم ا

  

َِ   ااحلشيييوي و   واضييي ال الَ َتلَتل في ا كَ كويلوي َن تِّيييمي َن ما ك   من َمهذا من اْل ْلميقِّييي 

ِل!! نتظوِ هلم ل كوَن مبيوًثَ يف أرضل احلميكدي اْلَمحيَ لوَن تسييَب اْلَحلشييوي و  ، ااخلوَوَتو  يَنتد ِ اْلمي اجَ

    َِ قو  الَ تغَاولوا عنكَ اليِاقل!!  احلق حيَ لوَن َتْسَبهي ل كوَن ش ي ًَّ مولوًدا ألبوينل ش ي  نل يف اْلميقِّ 

ْكَد لي و  َمكم لوَضََع الن َسي يف َتِّديقل ميد ع ي اْلييييي كدي )ع( لو كََن على َمقوَسل أكَذيبَمالقَئَم اْلس  دتَ أن  

 ال وَم. 

ِل  القو    بكدي )ع( ال يأتي ل َ دعَو الن ََس بَللُّطف   اللِّنل ب  َمالقَئَم اْلسيييي ي دتيَ   علمًيَ أن    َلقك

َِ ا ه  البَل ي  الظُّلمي   َمإلعيَد   احلقوقل الْ  سييييلوبَيو ،   علم  كلمو  اا  يف األرضل يف الولذ  الذي اتتشيييي

  َيأتي )ع(، ب  األئم و  األتب َمي مَ أظكَِ اجلوري،  على هذا اإت هي ال يأتي َمولوًدا بَن هؤالم  أ  أ لئكو ك

ِْسييَيََهَ ل ْ   لت َمَ ع ْلميَكَ ع نَد َرب ي الو بَلقدر   البَهِ   ااجأً   لقوله تيَىل: )َيسييْيأول وَتكو َعنل السييي ََعو  أوي ََن مي

ِ  َ األوْرضل الو َتْأت  ك ْم  لالَّ َبْغَتًو َيسيْيأول وَتكو كوأوت   ََِ ي  َعْنَكَ ل ْ يياَجلِّ َكَ ل َوْلت َكَ  لالَّ هيَو َثق لوْذ ا ي السي َمََ ا  كو 

َِ الن َسل الو َيْيلوميوَن(،  الد ل  ي على أت هي ال يأتي كَمن سييييبقوهي من األ تب َم   لت َمَ ع ْلميَكَ ع نَد الّله  َ ْلك ن  أوْكَث

ِل اا ،  اَعل نَ سلميهي  األئم و  لولي اإلمَمل جيِِ الِّ َدق  ٌد ََن سيئَ  عن القَئمل اقََل: )كلُّنَ لَئ ٌم بأم

ِ   ه ئٍو  مل الذي كََن بيَد  ا ٍَد َت ى َياجيَم صييََبي السيي  ف ، اإذا جََم صيَيََبي السيي  ف  جََم بأم

 م ن َ(. 

ِل  القو    يوَم الق َمو  ييياملسالن يبُّ ع سى   دتَ ييييييييي هو مَ َعَنَهي س ِل القك  ح )ع( تأك ًدا على َمظَك

 ألرض، جئذي أللقَي تًَرا على األرض(. بقوله : )ال تظنُّوا أت ي جئذي أللقَي سلًمَ على ا

ِل  السيييي  ف  على ر  سل      يف هيذا احليدييت  تأك ٌد على أت هي ال َيأتي بَللُّطف   اللِّنل ب  بَلقوك

اإلمَمل   دتَ سن، هذا السي  في الذي تواَرَثهي األئم و   مًَمَ بيَد  مَم ، لكن  استلداَمهي صِّوٌر اق  ب م الظََّل 

ِل الذي جَ  ا ا ه مياْل كديَماْل ِ   مل األم  .نتظوِ )ع(،  هذا مينى جم ئ ه  بأم
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ِل  ِْ عن اإلمَم صم د البَل دينو  َمأت ه ب نمَ كََن بَْلعل نَ سلميهي  مَ يؤكِّدي هذا ر ايٌو أخِى  رَد

َت ى أوْعلوَم أت ك  دينو َمأوخِيَج من اْل كو أْن الي تيي قَمل  ْن أتَ لوقيَمنل  اْليُّكيذٌر بَن اليي لََل له رجٌ : َعلوي  َت

 ل نَ سييلميهي:علَئمي آلل صم ٍد أم ال. اولْم يياج ْبهي بشيَييٍم، األََم ثلثَن يوًمَ، ثم  اسييتقَبلوهي يف لِيق  اقَل 

ِْتيكو مبَ َجَيْلذي ا  علي ، الم َتأمي تي   م َتْنَكن ي عن ِْ) ت ك لوَككينَ َبيدي؟(. اقََل الِ ج ي: َتيم،  ت ي أخَب

ِْ َعلوي    دَ ً  اْل عل نَ سلميهي:َشيٍم   م تياج ْبين بَشيٍم. اقَل   عل نَ سلميهي:اقََل  ْنزلَل(. اوَغَدا عل ه ،َم)َبكِّ

ََََجت كو(. اقَل الِ ج ي:  ت ي َجَيْلذي ا  َعلوي  َتْذًرا  ص  ًَمَ  َصَدلًو بَن الُِّكنل  الْ  َمل  ْن أتَ قوَم)سَيْ  عن 

دينو  َت ى أعلوَم أت كو لَئ مي آلل صم د أم ال، اإْن كنَذ أتَذ َراَبْطتيكو،   ن  م َملوق  تييكو أْن ال أوخِيَج من الْ 

ِي يف األرضل اوطولوْبذي اْل ِْ ِل اا  عل نَ سييلميهي:َمَيََش. اقَل َتك ْن أتَذ سيي  (. لََل الِ ج ي: )كلُّنَ لَئٌم بأم

)كلُّنَ َتكدي  ىل اا (. لَل الِ ج ي: اأتَذ صييََبي السيي  ف ؟ لَل  عل نَ سييلميهي:كدي؟ لَل َماأتَذ اْل

 )كلُّنَ صََبي الس  ف    ارلثي الس  ف (. عل نَ سلميهي:

 

 تكتِي ليدم اإللَلو  اا أعلم

 البََت الديين اليلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


