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املقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد 
.F وآله الطيبين الطاهرين، ال سيما ولي عصرنا وإمام زماننا

ه�ذا هو الك�راس الرابع والجزء األخير من سلس�لة »يس�ير 
بسيرة جده«، نستكمل من خالله تحقيق غايتنا في محاولة لتعريف 
القارئ العزيز على سيرة اإلمام المهدي F وسياسته في الحكم.

وأهم ما يميز هذه السلسلة بأجزائها األربعة هو تباين أساليب 
مؤلفيها في منهجية البحث والتحليل والعرض، واختالف أفهامهم 
ف�ي معاني النصوص الش�ريفة وتوجيهها، وتن�وع وجوه آرائهم في 

قبول أسناد الروايات ورفضها.

ولك�ن عل�ى الرغم من وج�ود هذه الف�وارق بي�ن المؤلفين 
نجد أنهم اتفقوا وأك�دوا على محصلة ونتيجة نهائية واحدة، وهي 
س�لمية نهضة اإلم�ام الحج�ة F ومس�يرته بمواجه�ة التحديات 
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بوس�ائل العل�م وتعامل�ه بلغة الح�وار والتفاوض واإلقن�اع إلقامة 
الحق والع�دل في دولته المباركة، بحيث يكون القتال واس�تعمال 
الس�الح فيه�ا اس�تثناًء أي: ال يكون األصل في نهضته غلبة س�فك 

الدماء الكثيرة واإلكثار من القتل.

يقول المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي -دام 
 F ظله- في كتابه القيم »عبير الرحمة«: »إّن سيرة اإلمام المهدي
تطابق سيرة أجداده الكرام A ألنهم كّلهم نور واحد وأّن شريعة 
الل�ه تعالى واحدة..، وإّنهم لم�ا كانوا يتواجهون مع العدو الظالم، 
الش�اهر للسيف ليقضي على الرسل وعلى رساالت السماء، كانوا 
يش�هرون الس�يف في وجهه إعالم�ًا منهم باس�تعدادهم للمواجهة 
والدف�اع وليس أكثر، ولذلك كانوا ال يب�دأون العدّو بالقتال مع أّن 
الغلبة -بحس�ب الفّن العس�كري- لمن أطل�ق الرصاصة األولى. 
وه�م A أع�رف من غيره�م بالفنون العس�كرية، فإن�ه مع ذلك 
كّل�ه كانوا يقّدمون للعدّو النصيح�ة، ويدعونه لإليمان، ثم للصلح 
والهدنة، فإذا أصّر العدو على الحرب وبدأ القتال، تصّدوا له بالرّد 

دفاعًا واحترازًا ليس أكثر«.

وجميل بنا أن نختتم السلس�لة هذه بحوار مع س�ماحة العالمة 
المحقق الشيخ قيس العطار –دامت تأييداته- وقد تفضل علينا بتفاعله 
معنا، وحاولنا جاهدين في هذا الحوار اس�تقصاء وتتبع اإلش�كاالت 
المطروحة حول الس�يرة المهدوية واختصرناها على هيئة تساؤالت، 

فنرجو أن نكون قد وفقنا في اختيارها وإعدادها لكم.
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وقد ألحقنا مجموعة من االستفتاءات حول السيرة المهدوية 
في نهاية الكراس إتمامًا للفائدة.

وكم�ا ذكرنا س�ابقًا أننا حاولنا ق�در المس�تطاع تقليص هذه 
االستفتاءات الى استفتاء واحد )موحد( وإعادة إرساله إلى مكاتب 
المراجع العظام –أدام الله ظلهم- لكن لألس�ف لم نوفق في هذه 

المحاولة لعدة أسباب منها:

اعت�ذار بعض مكاتب االس�تفتاء من عدم الرد على التس�اؤالت 
العقائدية في الوقت الحالي واالقتصار بالرد على االسئلة الفقهية فقط.

لذا نعتذر للقارئ الكريم عن أي تقصير تنظيمي ُيالحظ في ذلك. 

وال يفوتن�ا أن نتق�دم بجلي�ل الش�كر واالمتنان إل�ى كل من 
تعاون معنا باإلعداد، وش�ارك بكتابة أجزاء هذه السلس�لة المباركة 

كأصحاب السماحة العلماء األجالء:
1- آية الله الشيخ نجم الدين الطبسي -دام ظله-.

2- آية الله السيد منير الخباز –دامت بركاته-.
3- العالمة المحقق السيد محمد علي الحلو -دام عزه-.

)السالم عليك أيها الرحمة الواسعة والمؤمل إلحياء الدولة 
الشريفة وفي أيام دولته تطيب الدنيا وأهلها(.

المعد – الكويت
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تساؤالت يف سرية اإلمام احلجة 

ديباجة احلوار

تعتب�ر الس�يرة المهدوية المباركة مس�ألة جوهري�ة في الفكر 
والمعتق�د الش�يعي، إذ تق�ع عليه�ا كثي�ر م�ن التس�اؤالت ح�ول 
المروي�ات الش�يعية ال�واردة ف�ي ه�ذه الس�يرة وم�دى انس�جامها 

.A وتطابقها مع القرآن الحكيم وسيرة المعصومين

وم�ن ثم ف�إن معرف�ة الس�يرة المهدوية مهمة لجه�ات عدة، 
منه�ا: االقتداء بس�يرته العطرة والس�ير على منهج�ه F في غيبته، 
حيث قال رس�ول الله األعظم K: »طوبى لمن أدرك قائم أهل 

بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يأتم به وبأئمة الهدى من قبله..«.

ومن هذا المنطلق أجرينا حوارًا مع سماحة العالمة المحقق 
الشيخ قيس العطار –دامت تأييداته- وتناولنا »سيرة اإلمام الحجة 
F ف�ي الحكم«، وطرحنا عليه بعض اإلش�كاالت والتس�اؤالت 

المثارة حول هذا الموضوع.
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اجلمع بني روايات السالح واإلمامة

 :A س1: اـاء فـي الرواوـة عن أهـل بيـت العصمة
»ولثـل السـاح فينـا كمثـل التاببت فـي بني إسـرائيل، في 
أي أهـل بيـت وام التاببت علـى أببابهم أوتـبا النببة ولن 
صـاد إليه السـاح لنا اوتـي اإللالة«، وفي دواوـة أخرى بأن 
اإللام الحجة F وخرج بالسيف كما خرج الرسبل األعظم 
K: »فـي القائم لنا سـنن لن األنبياء.. وسـنة لن لحمم 

K..، وألا لن لحمم K فالخروج بالسيف«.

 K فمـا هـب المفهبم لن خروج دسـبل اللـه األعظم
بالسيف ولا أهمية الساح لكي وكبن لرببطًا باإللالة؟

ج1: الرواي�ة المذك�ورة وردت ف�ي مع�رض تفني�د مزاع�م 
الزيدية آنذاك من اشتراط القيام بالسيف في اإلمامة وادعائهم وجود 
السالح عند بعض من يدعون له اإلمامة، فأجاب اإلمام C عن 
بعض عالمات اإلمام الحق ومنها أن يكون عند اإلمام راية رس�ول 
الله ودرعه والمته ومغفره، وأّن عنده ألواح موسى C وعصاه، 
وخاتم س�ليمان بن داود C، و... ثّم ذكر الس�الح، فالكالم في 
مع�رض بيان عالمات اإلمامة ومنها الس�الح ال�ذي هو أمٌن وأمان 
كالتاب�وت. ق�ال تعالى: }َوقـاَل َلُهْم َنبِيُُّهـْم إِنَّ آَوَة ُلْلكِـِه َأْن َوْأتَِيُكُم 
ا َتَرَك آُل ُلبسـى َوآُل هاُدوَن  ُكْم َو َبِقيٌَّة ِلمَّ التَّاُببُت فيِه َسـكينٌَة ِلْن َدبِّ

َتْحِمُلُه اْلَمائَِكُة إِنَّ في ذلَِك َلَوًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُلْؤِلنيَن{.
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وذلك أّن بعض األنبياء ُبعثوا للتبليغ واألنذار فقط، وبعضهم 
بعث�وا ليقيم�وا دولة وحكومة، كنب�ي الله س�ليمان C، وبما أّن 
رس�ول الله K بع�ث للناس كاف�ة إلقامة دولة الح�ق المترامية 
األطراف، فالبّد من وجود قّوة لتحقيق الحكم والدولة وهذه القوة 
رم�ز لها بالس�الح والس�يف فالحجة F يأت�ي إذن لتحقيق العدل 
وإقام�ة الدول�ة، فالبّد من س�الح ع�ادٍل ُمّت�زٍن كس�الح األنبياء ال 

كسالح الطواغيت.

والح�ظ دق�ة التش�بيه بالتابوت، ف�إّن التاب�وت كان عند بني 
 C مه موسى إس�رائيل عالمة فاصلة بين الحق والباطل، فإذا قدَّ
تس�كن النفوس إليه فيؤمن كثير من أعدائه ويهتدون، وإذا ش�هروا 
الس�الح وقاتلوا وعاندوا كان التابوت تثبيتًا وتسكينًا ألتباع موسى 

من بني إسرائيل.

وال يوجد في الدنيا حتى اليوم من يرفع شعار تساوق السالح 
م�ع العل�م إاّل أه�ل البيت A، فع�ن اإلمام الباق�ر C: <إنما 
الس�الح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيثما دار التابوت أوتوا 
النب�وة، وحيثما دار الس�الح فين�ا فثمَّ األمر، قلت: فيكون الس�الح 

مزاياًل للعلم؟ قال: ال.

إذن هو السالح والس�يف الذي ال ُيْعَمل إاّل بالِعلم والعدل، 
وعل�ى ذلك تكون الدولة القائمة على ه�ذه القّوة المبرمجة بالعلم 

قّي والتقدم إذ ال ظلم فيها وال مظلوم. دولًة غاية في الرُّ
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وم�ن هن�ا يتبي�ن لن�ا معنى الرواي�ة األخ�رى »ف�ي القائم منا 
س�نن من األنبياء... وس�نة من محّمد... وأما من محمد فالخروج 
بالسيف« ألّن النبي محّمدًا K خاتم األنبياء ودولته خاتمة دول 
األنبياء، واإلمام القائم خاتم األوصياء ودولته الشريفة خاتمة دول 

األوصياء.

وإذا الحظنا طول الح�روب التي تقع اليوم والتي كانت تقع 
بقي�ادة أو تحريك الدول المس�تعمرة، وما فيها من جرائم وبش�ائع 
ومظال�م، وم�ا يفعل�ه خ�وارج الَقْرن من ط�ول عذاب ون�كال، إذا 
الحظن�ا ذلك وعلمنا أّن اإلمام الحجة F يضع س�يفه على عاتقه 
»ثمانية أش�هر« فقط فيقتل الجباب�رة والطواغيت حتى يرضى الله، 

ورضوان الله بأن يلقي الله في قلب اإلمام الرحمة.

 F بع�د ذلك يتبين جليًا أّن حالة الحرب عند اإلمام الحجة
حالة اس�تثنائية قليلة المدة، هدفها قمع الجبابرة والطواغيت، وكّل 

ذلك منوط بالعلم اإللهي الدقيق والعصمة.

تغري الزمان

س2: دواوات أصالة القتل الباداة في سيرة اإللام الحجة 
 K تشـير إلـى تغير المبضـبع عن زلن دسـبل الله F
 F لن حيث أن أعماء اإللام الحجة C وأليـر المؤلنين
لـن تكبن لهم اولة وغلبة الحقـًا وال لجال لهم لانتقام ولا 

إلى ذلك.... 
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فكيف نجمو بين الرواوات التي وستمل بها على أن اإللام 
الحجة F وكثر لن القتل وسـفك الملاء الكثيرة كأصل في 

سيرته، والرواوات التي تفيم أنه وسير بسيرة امه وأبيه؟

ج2: لع�ّل م�ن أعج�ب العج�ب أن ُيّدع�ى أّن أصال�ة القتل هي 
المحّكم�ة ف�ي س�يرة اإلم�ام الحج�ة F، م�ع أّن الواض�ح وض�وح 
الش�مس في رابعة النهار أّن القتل والهرج والمرج والضحايا تكون من 
المكّونات األخرى قبل خروجه وعند خروجه F فالسفياني والدّجال 
 F والخوارج وأشباههم هم الذين يعيثون في األرض فسادًا، واإلمام
يمألها قسطًا وعدالً بعدما ملئت ظلمًا وجورًا وهذا هو أجلى وأوضح 

شعارات ظهور اإلمام الحجة F، وهو أّول الثوابت في سيرته.

والثابت الثاني: هو <إنا أهل بيت الرحمة، وبنا ُفتحت أبواب 
الحكم�ة، وبُحك�م الل�ه حكمن�ا، وبعلم الل�ه علمنا، وم�ن صادٍق 
س�معنا>، وه�ذا الثابت ممت�ّد م�ن أّول معصوم إلى آخ�ر معصوم 
C، وف�ي مقابله ن�رى ُفش�ّو القطيع�ة، وتظاهر الفت�ن، وفقدان 

.F الرحمة و... كّلها من ِسمات ومميزات أعداء اإلمام الحجة

والثابت الثالث: هو أّن عيس�ى بن مريم C ينزل ويصلي 
خل�ف اإلم�ام F، وموس�ى C والخض�ر كّله�م يكونون من 
أتباع�ه، فيؤمن أصحابهم باإلمام F وال يبقى إاّل المعاندون وهم 

.F قّلة قليلة، وهم الذين يحاربون اإلمام فيحاربهم اإلمام

والثاب�ت الراب�ع: هو أّن س�يرة النبي وأهل بيت�ه A أن ال 
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يب�دؤوا أحدًا بقت�ال أبدًا، حّتى يكون الخصم ه�و البادي باالعتداء 
والح�رب، فتكون حروبهم A كّلها حروب�ًا دفاعية، وقد كتبت 
األس�فار والمؤّلفات في هذا المج�ال، واإلمام المهدي F يظهر 
ويطال�ب بحّق�ه ويحتج عليهم ويقدم األدل�ة والبراهين فيؤمن معه 
جمع كثير، ويكّذبه ويظلمه جمع آخر، ويبدؤون بقتاله وقتل بعض 

.F أصحابه، فحينئذ يحاربهم اإلمام

فف�ي الرواي�ة: <فيدعوه�م ويناش�دهم حّق�ه ويخبره�م أن�ه 
مظل�وم مقه�ور... فيقول�ون: ارج�ع من حي�ث أتي�ت ال حاجة لنا 
فيك... فيتفرقون من غير قتال، فإذا كان يوم الجمعة يعاود فيجيء 
س�هم فيصيب رجاًل من المسلمين فيقتله، فيقال: إّن فالنًا قد ُقتل، 

.»K فعند ذلك ينشر راية رسول الله

فالس�يرة إذن نفس سيرة رس�ول الله وأمير المؤمنين والراية 
ه�ي نفس�ها راية رس�ول الله الت�ي كان ينش�رها أمي�ر المؤمنين في 

حروبه وغزواته.

روايات اإلكثار من القتل

س3: البعـض وقـبل ووسـتمل: إن دواوـات اإلكثاد لن 
القتـل هي أكثـر لن دواوات قلة القتل عنـم الظهبد المبادك، 
وال تباـم دواوة لعتبرة وصروحة تقبل أن األصل في سـيرة 

اإللام الحجة F أنه ال وكثر لن القتل؟

ج3: لق�د تبي�ن ج�واب هذا الس�ؤال م�ن الجواب الس�ابق، 
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ف�إذا رأين�ا األصول التي تبتني عليها الس�يرة المهدوي�ة علمنا دائرة 
الرحمة ووس�عتها وأّم�ا تفّوق الع�دد كثرة فليس الع�دد الكثير من 
أص�ول الس�يرة المهدوي�ة، وال ه�و م�الك البحث، لك�ّن تفاصيل 
الهرج والمرج الذي قبل ظهوره المبارك وتفاصيل حروبه F هي 
الت�ي كانت مدار أس�ئلة المؤمنين ومث�ار اهتماماتهم، لذلك كثرت 

التفاصيل المصحوبة تلقائيًا بما يجري فيها من القتل والدماء.

ث�ّم إّن هناك روايات كثيرة تش�ير إلى الفن�اء بكوارث طبيعية 
نتيجة فس�اد الناس }َظَهَر اْلَفسـاُا فِي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر بِما َكَسَبْت َأْوِمي 
ُهْم َوْرِاُعبَن{، وقال اإلمام  النَّـاِس لُِيذوَقُهْم َبْعَض الَّذي َعِمُلـبا َلَعلَّ
الص�ادق C: »ال يكون هذا األمر حتى يذهب ثلثا الناس، فقيل 
ل�ه: إذا ذه�ب ثلثا الناس فم�ن يبقى؟ فقال C: أم�ا ترضون أن 

تكونوا في الثلث الباقي«.

هذا وال ننسى أّن كثيرًا من هذه الروايات مروية بطرق العامة 
فال اعتداد بها، وما روي من طرقنا فإّن مقدارًا منها غير قوّي اإلسناد 

فال يمكن البناء عليه والتأصيل وتأسيس األساس لظهور الحجة.

مرويات العامة وكثرة سفك الدماء

س4: عنملـا نقـرأ أحااوث المخالفيـن المعتبرة عنمهم 
نـرى إنهـا تشـير إلى حـموث الهـرج وكثـرة القتـل كما في 
حموث: »وكبن بعمي إثنا عشـر خليفـة كلهم لن قروش، ثم 
داو إلى لنرله فأتته قروش، فقالبا: ثم وكبن لاذا ؟، قال: ثم 
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وكبن الهرج«.

فهل تكشـف هذه األحااوث احمى المراحات في عمم 
األخـذ ببعض الرواوـات التي تمل على إكثـاد اإللام الحجة 

F لن القتل ؟

ج4: نعم، الروايات كّلها ال تجد فيها وال رواية واحدة تقول 
إّن اإلمام الحجة F -والعياذ بالله- هو سبب الهرج والقتل، وال 

شيعته، وإنما الروايات كّلها تدور في مدارين:

األّول: وج�ود الهرج والمرج والظلم و... قبل ظهور اإلمام 
ر كل ذلك، وقد تقّدم الحديث عن هذه الروايات. F، فإذا ظهر طهَّ

والثانـي: أّن الهرج والمرج والظل�م يكون عند فقدان اإلمام 
F وغيبت�ه، كالرواية المذكورة في س�ؤالكم، وكرواية أخرى عن 
أن�س بن مالك عن رس�ول الل�ه K: <لن يزال الدي�ن قائمًا إلى 
اثني عش�ر من قري�ش، فإذا هلك�وا ماج�ت األرض بأهلها>. وفي 
رواي�ة عب�د الله بن أبي أوفى عن رس�ول الله K: »يكون بعدي 

اثنا عشر خليفة من قريش ثّم تكون فتنة دّوارة«.

وه�ذه الروايات العامية مفادها أّن أمر الدين ال يزال قائمًا ما 
دام األئم�ة المعصومون A موجودين، ف�إذا ُفقدوا صار الَهرج 
وَمَوج�ان األرض بأهلها وكانت الفتنة الّدّوارة، ألّن الناس ال يبقى 
لهم ملجأ ظاهر يلج�أون إليه، فيقع النزاع والقتال، وهذا ما حصل 
 F إلى غيبة اإلمام المهدي A فع�اًل بعد إقصاء أمير المؤمنين
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وإلى يومنا هذا.

وكي�ف يقال بأّن اإلم�ام F يكثر من القتل مع أنه F يأخذ 
العه�د على أنص�اره »يبايعون على أن ال يقتل�وا وال يهتكوا حريمًا 
محّرمًا، وال يسبوا مسلمًا، وال يهجموا منزالً، وال يخربوا مسجدًا، 
وال يقطع�وا طريق�ًا، وال يخيف�وا س�بياًل، وال يقتلوا مس�تأمنًا، وال 

يتبعوا منهزمًا، وال يسفكون دمًا، وال يجهزوا على جريح«.

وبمالحظة بعض الروايات المروية بطرق العامة التي رواها 
نعي�م بن حم�اد الم�روزي نجد أن كثي�رًا منها تتحدث عن س�لمية 
نهض�ة اإلمام المهدي F، لك�ن العقلية المتعصبة لم تترك الطعن 
فيه، كقول مسلمة بن قاسم: وله أحاديث منكرة في المالحم انفرد 
به�ا. هذا مع أن انف�راد الثقة ال يضر بوثاقته، وأغرق النس�ائي نزعًا 
فق�ال: نعيم ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بثقة. ولذلك لم يحتج 

به النسائي، مع أن باقي أصحاب الكتب الستة احتجوا به.

داللة املفردات )العنف والقتل واالنتقام(

س5: أشـادت بعـض الرواوات أن شـعاد اإللام الحجة 
F هـب »وـا لثادات الحسـين«، وُوفهـم لن هذا الشـعاد أنه 
سـيكبن هناك حالة لن االنتقـام والتصفية لألعماء والثأد لن 
قتلة اإللام الحسين C ولن أبنائهم »ذدادي«، وكذا بعض 
المقاطو الباداة في اعـاء النمبة كـوأْوَن ُلبيُم اْلُعتاِة َواْلَمَرَاِة، 
أْوَن ُلْسـَتأِصُل أْهِل اْلِعنـاِا َوالتَّْضليِل َواإلْلحـاِاد والتي تملل 
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أوضا على أن اإللام F وسـتعمل وسـيلة العنف والقتل عنم 
ظهبده المبادك.

فما تعليقكم عليها؟

ج5: إّن ش�عار »ي�ا لث�ارات الحس�ين> ه�و ش�عار المالئكة 
الباكين عند قبره C ُشْعثًا ُغْبرًا إلى أن يقوم القائم F فيكونون 
م�ن أنص�اره. عل�ى أّن ثارات الحس�ين هي ف�ي الواق�ع القصاص 
العادل للمظلوم من الظالم، فالحس�ين C رمز للعدل المقهور، 

فالثأر له ثأر للعدل من الظلم، وليس ثارًا لشخٍص من أشخاص.

وأّما ش�عار اإلم�ام الحجة F وأصحاب�ه ف�»أمت أمت« أو 
»يا منص�ور أمت« وهو دعاء على األعداء ب�أن يميتهم الله ويميت 

أمرهم.

وال يخف�ى عليكم أّن أرق�ى الحضارات ف�ي العالم منذ بدء 
الخليقة وحتى اليوم لم تقم وال يمكنها أن تقوم بدون عنصر القوة، 
وردع المس�يء والقص�اص وأخ�ذ الث�ار حال�ة طبيعية ف�ي قوانين 

المجتمع.

 A والالف�ت للنظ�ر هو أّن العفو ش�يمة أهل بي�ت النبّوة
إذا كان األمر ش�خصيًا يتعلق بحقوقهم الفردية، لكنّهم ال يخرقون 
القان�ون اإلله�ي وال يبطلون الح�دود على »العت�اة« »المردة« أهل 

»العناد« و»التضليل« و»اإللحاد«.
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فالمسألة هنا كما يقول أهل المنطق )المناطقة( فيها موضوع 
ومحم�ول، الموضوع هو العتاة المجرمون... والحكم هو إبادتهم 
واس�تئصالهم، وهنا يأتي البعض ليضّخم ويه�ّول أمر الُحْكم دون 
االلتف�ات إل�ى همجية الموضوع ووحش�يته، وضخام�ة الجريمة، 

فإذا لحظت قساوة الموضوع هانت قساوة الحكم.

وما ُأش�ّبه ذل�ك إاّل بمرض خطير كالغدد الس�رطانية التي ال 
س�بيل للطبيب بتخليص المريض منها إاّل باس�تئصالها، وإن كانت 

عملية االستئصال فيها الدم والجروح واأللم للمريض.

على أّن اإلمام الحجة F ال يس�رف ف�ي القتل ألنه منصور 
م�ن الل�ه عّز وج�ّل؛ قال تعال�ى: }َو َلـْن ُقتِـَل َلْظُلبلًا َفَقـْم َاَعْلنا 
ُه كاَن َلنُْصبدًا{ وعن س�الم  لَِبلِيِِّه ُسـْلطانًا َفا ُوْسـِرْف فِـي اْلَقْتِل إِنَّ
بن المس�تنير ع�ن أبي جعفر C في هذه اآلي�ة الكريمة قال: هو 
الحس�ين بن علي C قتل مظلومًا ونحن أولياؤه، والقائم منا إذا 
ق�ام منا طلب بثار الحس�ين،... واالس�راف في القت�ل أن يقتل غير 

قاتله.

س6: اـاء في قصيمة لشـهبدة وكثيرًا لا تقرأ في العراء 
الحسـيني وهب قبل الشـاعر: واسـتأصلي حتى الرضيو لل 
حـرب والرضيعة وقم ألقيـت القصيمة بطلـب ولحضر لن 

لبالنا اإللام الحجة F كما هب المعروف عنم الشيعة...

السـؤال: لا الفرق إذا كان االستئصال بالعذاب التكبوني 
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ال سيما ونحن نقبل بأن زلام الكبن وسائر األلبد بيم اإللام 
المهـمي أو كان االسـتئصال بسـيف اإللـام F كمـا فعـل 

صاحب لبسى C بالغام؟

ج6: هذا البيت الشعري من قصيدة رثائية استنهاضية معروفة 
للسيد حيدر الحّلي رحمه الله، وهي قصيدته التي مطلعها:

الشريعة ح��ام��ي  ي��ا  أت��ق��ّر وه���ي ك���ذا م��روع��ةال��ل��ه 
وبناء الشعر الراقي يكون بسعة الخيال وإثارة الهمم، فالشعر 

البليغ يعتمد على أربعة عناصر أساسية:
1. اللغة.

2. الفكرة.
3. الصور الشعرية.

4. العاطفة والخيال.

وقّصة تش�رفه بلقاء اإلمام الحجة F تكون تشريفًا للشاعر 
والشعر وال تكون تأسيسًا لألحكام الشرعية.

وال�ذي ُأراه أّن هناك جماعة يري�دون تهويل األُمور وَحْرفها 
عن مس�ارها، فلذا يتشّبثون بأمثال هذه األبيات التي يوجد أضعاف 

أضعافها في األدب العربي.

هذا، وال يفوتنا التنبيه على أّن رضا الخلف بما فعل السلف، 
وس�يرهم على خطاهم الوحش�ية، هو الذي يبّرر قتلهم ألّنهم نتاج 
تلك البذرة الس�يئة وليس المقصود قتل الرضيع حال كونه رضيعًا 
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ب�ل الرضيع الذي ينش�أ عل�ى بغض أهل البيت A ويس�ير على 
خطى أسالفه من الرضا بقتل اإلمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.

فعن عبد السالم بن صالح الهروي قال: قلت ألبي الحسن 
علي بن موسى الرضا C: يابن رسول الله ما تقول في حديث 
روي عن الصادق C أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة 
الحس�ين بفعال آبائها؟ فقال C: هو كذلك. فقلت فقول الله 
ع�ز وجل }َوال َتـِرُد واِزَدٌة ِوْزَد ُأْخرى{ م�ا معناه؟ فقال: صدق 
الل�ه في جمي�ع أقواله لك�ّن ذراري قتلة الحس�ين يرضون أفعال 
آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئًا كان كمن أتاه ولو أّن رجاًل 
قتل في المش�رق فرض�ي بقتله رجل في المغ�رب لكان الراضي 
عن�د الله ش�ريك القات�ل وإنما يقتله�م القائم إذا خ�رج لرضاهم 

بفعل آبائهم.

وما بروز ش�راذم »داع�ش« و »القاعدة« و »النصرة« وأمثالها 
إاّل امت�داد لحرك�ة الخوارج وأفكاره�م المنحرفة الت�ي ذبحوا بها 
األبري�اء وهتك�وا األع�راض والنوامي�س واس�تباحوا الحرم�ات، 
وهؤالء بمكان من الِغلظة والبداوة أنهم ال يقبلون البحث والنقاش 
� كما ناقش�هم أمير المؤمنين Cواب�ن عباس من قبل فما ارتدع 
إاّل القلي�ل منه�م � وال يكتف�ون باالعتزال بل يريدون أن يس�خروا 
البش�رية كلها طبقًا ألهوائه�م وآرائهم، لذلك يس�تخدمون العنف 
والوحشية بمنتهاهما لتبرير مآربهم، فال يبقى سبيل لدفع شّر أمثال 

هؤالء إاّل االستئصال والهالك.



تساؤالت يف سرية اإللام احلجة   24

انتظار الفرج

س7: لـا لمى صحة القبل: بأن دواوـات القائلة بأصالة 
اإلكثاد لن القتل تمثل إعمااًا نفسيًا للشيعة للفتن التي لمكن 
أن تكـبن فـي زلن الظهـبد ولكن ذلـك ال وعنـي بالضرودة 
وقبعها ال سـيما إذا كانت تنمدج تحـت واائرة البعيمد، ثم 
إذالم وكن األلر كذلك فكيف ومكن االسـتفااة لنها بالنسبة 

النتظاد اإللام الحجة F؟

ج7: تقدم القول بأّننا ليس عندنا في روايات الظهور روايات 
قائل�ة بأصال�ة اإلكث�ار م�ن القت�ل، َنَع�ْم التفاصيل ودقائ�ق األمور 
واالس�تقصاء في األس�ئلة هو ال�ذي أظهر كثرة كاث�رة من روايات 
القت�ل، ولك�ن القت�ل الحاص�ل قب�ل ظه�ور اإلم�ام F، والقت�ل 

.F الحاصل عند غيبة اإلمام

وم�ن جهة أخرى ال ينبغي أن نأخ�ذ جانب الدفاع عن القتلة 
بذريعة العاطفة اإلنسانية، وننسى مآسي القتلى وأهاليهم وذويهم، 
م�ن هن�ا كان الب�ّد للرواي�ات من بي�ان وق�وع القص�اص، وكيفية 
القص�اص، وَمن ه�م المقتّصون، ومن هم الُمقت�ّص منهم، وذلك 
لتكتم�ل العدالة في أطراف المحكمة اإللهي�ة، وبيان هذه األركان 
في الجناية والجاني والمجني عليه تفرز بطبيعتها ش�يئًا من القسوة 
الح�ق والعنف ال�الزم، وتلقي بظاللها على مس�احة من الروايات 
الواردة في ش�أن ظهور اإلمام F واقتصاصه م�ن الجناة والقتلة، 

وإزاحته الجور والظلم وإقامته أركان العدل.
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وإقام�ة العدل في الدنيا من المحتوم الذي ال تبديل فيه، ألّن 
في�ه إثبات منتهى قدرة الل�ه وعّزته في الدنيا، وأّنه لم يؤخر العقاب 
لآلخرة عجزًا والعياذ بالله. نعم، توجد بعض التفاصيل مما تدخل 
تحت دائرة البداء }َوْمُحبا الله لا َوشاُء َو ُوْثبُِت َو ِعنَْمُه ُأمُّ اْلكِتاِب{، 
والش�يعة يعرفون ذلك تمامًا، لكننا موظفون بالعمل طبق الموازين 
الش�رعية ال�واردة، وإذا حدث البداء فذلك تكلي�ف آخر في حينه، 

فال يمكن إجراء آثار البداء قبل وقوعه.

إذن نح�ن مكلف�ون باالنتظار <فأفض�ل أعمال أمت�ي انتظار 
الفرج> كما عن رسول الله K، وإعداد نفوسنا للظهور المبارك 
الميم�ون، وتوطي�ن ذواتن�ا على ما قد يحي�ق بنا آن�ذاك من أخطار 

ومظاّن للزلل.

صحي�ٌح أّن بعضها قد تك�ون تحت البداء، وصحيح أّن على 
الل�ه أن يف�ي بالوعد وليس عليه أن يفي بالوعي�د، لكّن كّل ذلك ال 
ينفي أصل وقوع الحوادث الكبار، وليس المسؤول عنها إاّل الظلمة 
 A والخوارج، وأصل الرحمة هو الحاكم في س�يرة أهل البيت

ومنهم اإلمام الحجة F، وليس هناك أصل باإلكثار من القتل.

السلم واملحاجة والدليل هي األصل األصيل يف السرية املهدوية

س8: ذكرتـم أنـه ال تباـم دواوة تـمل على كثـرة القتل 
عنـم اإللـام F كأصل لو أن هناك دواوـات تمل على كثرة 
ا وقتل لن الناس  القتـل عنمه، لنها: »ُحـب الناس أالَّ وروه لمَّ
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وأن ليس شـأنه إالَّ السـيف، وال وسـتتيب أحًما، وأن خروج 
القائم لا هب السـيف والمبت تحت ظل السيف، وأنه وبهرج 
سـبعين قبيلـة لـن قبائل العـرب« ولفظ السـبعين وـمل على 
الكثـرةد، والعرف وفهم لنها الطبيعـة الملبوة لخروج اإللام 
F فتكبن هناك دواوات قائلة بأصالة القتل بظاهرها، ولكن 

عملتم عن الظاهر!!؟.

ج8: كم�ا ذكرن�ا س�ابًقا: إن الرواي�ات كله�ا ُمتَّفق�ة على أن 
المه�دي F يخرج عن�د الكعبة المعظمة ويدع�و الناس إلى حقه 
ويحتج عليهم بالدليل، وإنه يبايع بين الركن والمقام ال يوقظ نائًما 
وال يهري�ق دًما، وإنه ال يبدأ أحًدا بقتال أبًدا، بل المعتدون يبدؤونه 
بالقتال، ويرسل لهم من بعُد رسواًل من قبله فيذبحون رسوله ذبًحا 
بي�ن الركن والمقام، وهذه هي أصول الس�لم التي كانت في منهاج 
أه�ل البيت A. ومن جملة الش�روط التي باي�ع اإلمام المهدي 
F أصحاب�ه ه�ي: أن ال يس�رقوا وال يقتل�وا وال يهتك�وا حريًم�ا 
محرًما، وال يسبوا مسلًما، وال يهجموا منزاًل، وال يضربوا أحدًا إال 
بالحق... وال يقتلوا مستأمنًا وال يتبعوا منهزًما وال يسفكوا دًما وال 

يجهزوا على جريح...

وه�ذا هو األص�ل األصيل، وليس ف�ي س�يرته المباركة بأنه 
ع�ى أن األصل في الس�يرة  يخ�رج فيب�دأ بقت�ل الن�اس مباش�رة لُيدَّ

المهدوية هو القتل، وليس هناك وال رواية في هذا المضمار.
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ومن مس�لمات ما قبل الظهور المب�ارك أنه تكون بين الناس 
فتن ودماء وعداوات، وتكون فتنة عامة، وفتنة خاصة، وفتنة سوداء 
مظلمة يكون الناس فيها كالبهائم، ويكون الموت األحمر والموت 
األبي�ض وهو الطاعون، وتكون الفتن في الش�ام والحجاز وأرض 
الت�رك واليمن والعراق وخراس�ان، فيكون خالص الناس من تلك 
الطامات بظهوره F. هذه هي األصول المنصوص عليها في عامة 
الروايات، وأما التفاصيل فهي ليس�ت أصواًل في السيرة المهدوية، 

وكل حديث منها قد يوهم ذلك وجهه ومحمله.

فالرواي�ات الناصة على ش�دته F وأن كثيرًا م�ن الناس لو 
علموا بما يقتل ألحبوا أن ال يروه فإن ذلك لسببين:

األول: إن أكثر الناس الكارهين لذلك ال يس�تطيعون تحمل 
األم�ر الجديد والس�نة الجدي�دة والقض�اء الجدي�د، وذلك ألنهم 
يرون أم�رًا قد اعتادوا على غيره، وذل�ك بالضبط كما تفرق الناس 
ع�ن أمي�ر المؤمني�ن C وخ�رج علي�ه من خ�رج، وه�رب إلى 
معاوي�ة من ه�رب، ألنهم كانوا قد درجوا على سياس�ة أخرى فيها 
المحاباة وسياس�ة االلتواء أو القسوة والغلظة على الناس والحوزة 
الخش�ناء، فلم يستس�يغوا العدل الَعَلوي. بخ�الف المدركين لهذه 
اإلصالح�ات الجديدة الذين عّبر عنهم أمير المؤمنين C بقوله 
البن عباس: »فإذا صار جيش�ه -أي السفياني- بالكوفة بويع لخير 
آل محم�د تحت الكعبة فيتمن�ى األحياء عند ذل�ك أن أمواتهم في 

الحياة، يملؤها عداًل كما ملئت جوًرا«.
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الثاني: إن الروايات التي تذكر شيًئا من القسوة -رغم قّلتها- 
أغلبها تذكر الش�دة والقس�وة على قريش أو الع�رب وقريش، وفي 

هذا نكتة علمية دقيقة، وهي أن لفظة »قريش« لها استعماالن:

األول: بمعن�ى القبيل�ة المعروف�ة، والت�ي منه�ا رس�ول الله 
.A واألئمة

واالس�تعمال الثانـي: بمعن�ى الح�زب القرش�ي ال�ذي آذى 
النب�ي K واضط�ره أن يهاج�ر من مك�ة، وغص�ب الخالفة من 
أمي�ر المؤمنين وولده A، وهم الذي�ن عناهم أمير المؤمنين في 
كل ش�كاواه منهم، كقوله C: اللهم إني أس�تعديك على قريش 
ا  فإنهم قطعوا رحمي، وأكف�ؤوا إنائي، وأجمعوا على منازعتي حقًّ
كن�ت أولى به م�ن غيري. وقول�ه: »والله ما تنقم من�ا قريش إالَّ أن 
الله اختارنا عليهم«، وغير ذلك من عش�رات الش�كاوى من قريش 
بمعن�ى الح�زب القرش�ي المعان�د والطام�ع باغتص�اب الخالف�ة 
والحق�وق م�ن أهلها. وكذلك لفظ�ة »العرب« فإنها تارًة تس�تعمل 
بمعناها النس�بي مقابل سائر القوميات، وتارًة أخرى بمعنى العرب 
الغاصبي�ن الطامعين، وهم الذين عناهم أمير المؤمنين C بمثل 
قول�ه: »والل�ه لو تظاهرت الع�رب على قتالي لما ولي�ت عنها ولو 

أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليها«.

وه�ؤالء ه�م الذين ش�اهدوا آي�ات الظهور، ونزول عيس�ى 
والخضر، وألواح موس�ى وموس�ى، وطلوع الشمس من المغرب، 
وآثار األنبياء عند اإلمام الحجة، وراية رس�ول الله ودرعه وس�يفه، 
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وسمعوا احتجاجاته و.. و.. ومع ذلك بدؤوه بالقتال وشهروا عليه 
السيف، فهوالء هم الذين يقتلهم اإلمام F، فليس من سبيل لدفع 
ش�رهم إالَّ القتال، وال توبة لهم؛ ألن قتالهم كما يقال باالصطالح 
الحدي�ث: جريمة مع س�بق اإلصرار، وهم المعنيون بقول رس�ول 
الل�ه K: »م�ن قاتلن�ي في األول�ى وقاتل أه�ل بيتي ف�ي الثانية 

حشره الله في الثالثة مع الدجال«.

وكل هؤالء من الخوارج س�افكي الدماء وهاتكي الحرمات 
وم�ن ال يفهم�ون إال لغ�ة الس�الح، ف�إذن ه�م أصح�اب العن�ف 
واإلره�اب والقتل. فأما حدي�ث أنه يبهرج س�بعين قبيلة من قبائل 
العرب، فليس�ت البهرجة على ما يتخّيل من هدر الدماء؛ إذ لم يقل 
اإلم�ام C: إنه يبهرج دماء س�بعين قبيلة من الع�رب، بل المراد 
هن�ا أنه يبطل س�بعين قبيلة ينتس�بون إلى غير أنس�ابهم، فعن اإلمام 
الص�ادق C: »ال تذه�ب الدني�ا حت�ى تن�درس أس�ماء القبائل 
وتنسب القبيلة إلى رجل منكم فيقال لهم آل فالن...«، بل البهرجة 
هنا ربما تكون بمعنى إسقاط ما بين القبائل من الثارات وما عليهم 
م�ن التبع�ات القبلية، وقد ورد قول أبي محجن الثقفي -والش�اهد 
هنا لغوي بحت- لسعد بن أبي وقاص: أما إذ بهرجتني فال أشربها 
-أي الخمر- أبًدا، قال اللغويون: أي أهدرتني بإسقاط الحد عني.

من كل ما تقّدم نعلم بال ش�ك أن الس�لم والمحاجة والدليل 
هي األصل األصيل في السيرة المهدوية المباركة، والعنف والقتل 
 F واالعت�داء على الحرم�ات أصل عند اآلخري�ن، يدفعه اإلمام
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حين ال حل آخر في ذلك فآخر الدواء الكي .

علي بن أيب محزة البطائين

س9: لـن الماحـظ أن لرووـات علـي بـن أبـي حمرة 
البطائنـي فـي السـيرة المهمووة لـراواة عنم بعـض العلماء 
بحجـة ضعفه وعمم وثاقته، لكن لو ذلك نراهم وذهببن إلى 

تبثيق وأخذ بعض لروواته في الفقه والعقائم. 

فما المعياد في قببل ودفض لرووات البطائني? 

ج9: يأتي الطعن في البطائني من جهة ظهور انحرافه واعتقاده 
الفاس�د، لذلك جملة من أحاديثه ليست معتبرة وباألخص ما رواه 
في السيرة المهدوية، وما يؤيد ذلك رواية اإلمام الرضا C فيه، 
ق�ال: أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيس�ى بن 

موسى، وهو صاحب السفياني.

لذا بعض علمائنا يتوقفون في قبول روايته خصوصًا في زمن 
انحراف�ه أو حت�ى قبل ذل�ك إذا تعارضت مع النص�وص المحكمة 

والعقل السليم.

وهنا ال بد من اإلش�ارة: إن النهج العام عند األعالم أن الثقة 
ال يعني قبول جميع رواياته بنحو مطلق، وكذلك بالنسبة لغير الثقة 
ال يعن�ي رفض جميع رواياته، فإن الم�الك هو الوثوق بالمروي ال 

بالراوي.
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 استفتاءات حول سرية 
اإلمام املهدي C يف احلكم)))

منهجه هو التسامح والدعوة باليت هي أحسن

أكثر األخبار التي تصف نهضة اإلمام بأّنها نهضة دموّية أخبار 
ضعيفة األسناد، ولعّلها قد وضعت بغرض تشويه نهضته المباركة، 
وم�ا ص�ّح منها ُيحم�ل على جهاد ُاولئ�ك الذين يرفض�ون دعوته، 
ويص�ّرون عل�ى حرب�ه ومواجهت�ه، وإالَّ ف�إّن منهجه هو التس�امح 
والدعوة بالتي هي أحسن، ولذلك ورد في العهد الذي يأخذه على 
أنصاره: » يبايعون على أن ال يقتلوا، وال يهتكوا حريمًا محرمًا، وال 
يس�بوا مسلمًا، وال يهجموا منزالً، وال يخّربوا مسجدًا، وال يقطعوا 
طريقًا، وال يخيفوا س�بياًل، وال يقتلوا مس�تأمنًا، وال يّتبعوا منهزمًا، 

وال يسفكوا دمًا، وال يجهزوا على جريح«. 
المراو الموني السيم صااق الروحاني -اام ظله-و2)

)1( أحلقنا هذه االستفتاءات يف هناية الكراس إمتامًا للفائدة. املعد - الكويت.
)2( كتاب: أجوبة املسائل ج: 1.
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يسري بسرية جده

ال يس�ير اإلم�ام  بخالف س�يرة آبائه الطاهري�ن )عليهم 
الصالة والس�الم(، أم�ا األحاديث الش�ريفة التي قد يس�تظهر منها 
أنه  يعمل بخالف الس�يرة العامة آلبائه الطاهرين، فهي موجبة 
جزئي�ة على نحو القضي�ة الخارجية، كما كان ش�أن آبائه الطاهرين 

)عليهم الصالة والسالم(. 

حاله�ا حال العديد م�ن العمومات واإلطالق�ات في القرآن 
َكاَة  ـَاَة َوُوْؤُتبَن الـرَّ الكري�م كقول�ه تعال�ى: }الَِّذوـَن ُوِقيُمـبَن الصَّ
َوُهـْم َداكُِعـبَن{ حيث المقص�ود منها موجبة جزئي�ة، وكذلك في 
األحاديث الش�ريفة الكثي�ر، كبعض ما ورد في الروايات الش�ريفة 
من ذم النس�اء، حيث المقصود ليس كل النس�اء، بل بعض النس�اء 

اللواتي كن في ذلك الزمن. 
المراو الموني السيم صااق الحسيني الشيرازي -اام ظله-و1)

)1( )استفيد ذلك من جواب املرجع الشريازي دام ظله يف جلسات ليايل شهر 
رمضان(. 7 رمضان املبارك 1432
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ما رأيکم في الروايات المس��تفيضة ب��ل المتواترة  س:  
  الت��ی ذکرت م��ا مضمون��ه: أن اإلم��ام المهدي
يس��فك الدماء ويکثر من القت��ل للذين ال يقبلون 

دعوته وحرکته اإلصالحية؟

ج: م�ا ي�دل م�ن الرواي�ات علی س�فك الدماء وكث�رة القتل 
ضعيفة الس�ند، وفي س�ند هذه الروايات رواة مشتركة، فلذا ال يبلغ 

حد االستفاضة فضاًل عن التواتر.
المراو الموني السيم لبسى شبيري الرنجاني -اام ظله-و1)

ج: ليس األمر كما كتبت -حفظك اللَّه- بل إن حركة اإلمام المهدي 
 تش�به إلى حد كبير حركة جده رس�ول اللَّه K، تقوم بعرض الحق 
وبي�ان الواقع إلقامة دولة العدل اإللهي. فمن أذعن للحق وإالَّ عّد محاربًا 

للمشروع الرباني المخطط له منذ افتتاح المسيرة البشرية. 
وسيس�تخدم اإلم�ام كل وس�ائل اإلقن�اع المتاح�ة لديه وال 
يب�ادئ أح�دًا بالحرب كما ظ�ن البعض. ول�و كان اإلمام  كما 

تقول فما الفرق بينه وبين السلطان الجائر؟!!
المراو الموني الشيخ شمس المون الباعظي -اام ظله-و2)

)1( رقم االستفتاء: 1009.
)2( تاريخ اإلرسال: 2014/3/12.
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ج: لم تثبت عندنا هذه الروايات.
المراو الموني الشيخ لحقق كابلي -اام ظله-و1)

ج: إن اليد ال ُترفع عن أصول الشرع عقيدة كالرحمة وعماًل 
مسلمًا كالعدل لروايات حتى ولو افترضناها صحيحة السند فضاًل 
ا لو كانت ليس�ت كذلك، وادِّعاء االس�تفاضة أو التواتر لمجرد  عمَّ
ش�هرة ال يجعله�ا متواترة، ولو ُس�ّلم تواترها فالج�زم بالداللة بعد 
كون الش�ريعة ُتفس�ر بعضه�ا بعضًا )آي�ة ورواي�ة( دون ذلك خرط 
�ا ال ري�ب في�ه أن مه�دي آل محم�د  لي�س إالَّ  القت�اد، وإن ممَّ
ظهورًا لشريعة محمد K الذي بعثه اللَّه تعالى رحمة للعالمين، 
وكل م�ا قيل أو ُيق�ال مما يخالف ذلك ال اعتبار به، فالس�الم رايته 
والع�دل ميزانه واإلحس�ان لطفه ورقته، والس�يف إنما يكون لدفع 
العدوان فقط، والقول بخالف ذلك بأن ال يحتاج أبدًا إلى الس�يف 
وه�م متخي�ل أو مقالة قائ�ل يريد بنغم الحب كس�ب القلوب، كما 
ربم�ا يصدر مث�ل ذلك عن بعض النص�ارى هدانا اللَّ�ه وإياكم إلى 

الصراط المستقيم.
آوة الله الشيخ لحمم كاظم الخاقاني -اام ظله-و2)

)1( 29/ربيع الثاين/1435ه�.
)2( 21/ مجادى الثانية/1435ه��.
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ما هو تقييمكم للروايات المتواترة التي ذكرت: أن  س:  
اإلمام المهدي  يس��رف في قتل األعداء وسفك 

الدماء الكثيرة إلقامة العدل والخير للبشرية ؟

ج: لم تثبت.
لكتب المراو الموني السيم لحمم الشاهرواي -اام ظله-و1)

ج: توات�ر ه�ذه الرواي�ات غي�ر ثاب�ت وال�كالم ف�ي اعتب�ار 
إسنادها، مع التأمل في مدلولها حيث إن هذا المعنى ال يليق بشأن 
اإلم�ام )عليه وعلى آبائه أفضل التحية والس�الم( وإقامة العدل من 
ناحيته ال تحتاج إلى س�فك الدماء الكثيرة فضاًل عن اإلسراف فيها 

وهو الهادي إلى الصواب. 
آوة الله السيم لحمم اباا علبي البرواراي -اام ظله-و2)

ج: توات�ر ه�ذه الرواي�ات غي�ر معل�وم والس�ؤال ع�ن ه�ذه 
الموضوعات والجواب عنها ليس بالزم.

المراو الموني الميرزا وم الله الموزاوزاني -اام ظله-و3)

)1( رقم االستفتاء: 913724.
)2( تاريخ اإلرسال: 2013/1/10.

)3( تاريخ اإلرسال: 27 /12/ 2012.



تساؤالت يف سرية اإللام احلجة   36

ج: بعد اعتقادنا بأنه )س�الم الل�ه عليه( معصوم فهو ال يفعل 
إال م�ا أمره اللَّ�ه به فقتله C لم�ن يقتل كقب�ض عزرائيل أرواح 

ماليين البشر فقتله كذلك فهو ال يسأل عن ذلك. 

نعم ال يكون منه سالم اللَّه عليه إسراف في الدماء كما يشير 
ُه َكاَن َلنُْصبدًا{. إليه قوله تعالى: }َفَا ُوْسِرف فِّي اْلَقْتِل إِنَّ

المراو الموني الشيخ بشير النجفي -اام ظله-و1)

ج: لع�ل المقص�ود المبالغ�ة وترهي�ب األع�داء، خصوصًا 
م�ع مالحظة الغاي�ة المنصوصة وهي إقامة الع�دل، حيث ال يعقل 

اجتماع العدل مع اإلسراف في ذلك.
لكتب المراو الموني السيم لحمم سعيم الحكيم -اام ظله-و2)

ج: نحن ال نقول باإلثبات المطلق وال بالنفي المطلق.
آوة الله السيم علي المياني -اام ظله-و3)

)1( تاريخ اإلرسال: 10/صفر/1434ه��.
)2( تاريخ اإلرسال: 2013/1/8.

)3( رقم االستفتاء: 7494.
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هل خ��روج اإلم��ام  بالس��يف يدل على س��فك  س:  
الدماء؟ وهل اإلكثار في قتل األعداء وسفك الدماء 
الكثيرة يتعارض مع ما ورد من أنه يس��ير بس��يرة 
جديه رس��ول اهلل وأمير المؤمنين )عليهما وآلهما 

الصالة والسالم(؟

ج: لي�س المراد من خروجه بالس�يف س�فك الدم�اء، كيف 
وهو اإلمام المعصوم العدل الذي يمأل األرض عدالً، فال يقتل إالَّ 
من يس�تحق القتل، والمراد هو عدم اتقائه من أعدائه وأعداء الدين 
كما كان�ت وظيفة آبائه فال يتقي أحدًا، ويناجز من ال ينصاع لدعوة 

الحق وينصب له C العداء والقتال.
لكتب المراو الموني الشيخ إسحاق الفياض -اام ظله-و1)

ج: ال يلزم من ذلك س�فك الدم�اء واإلكثار من القتل، وإنما 
خروج�ه بالس�يف رم�ز للق�وة وإثب�ات الع�دل والمس�اواة لتطبيق 

الحدود الشرعية والتعزيرات وكذا حفظ النظام وما إلى ذلك.
المراو الموني الشيخ لحمم الخاقاني -اام ظله-و2)

)1( 20/ج1433/1ه�.
)2( تاريخ اإلرسال: 2012/4/1.
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اإلمام املهدي  وخروجه بالّسيف

أما تفس�ير الس�يف بمطلق الق�وة، ال خصوص الس�يف غير 
ظاه�ر؛ وذل�ك ألن صرف معن�اه الظاهري يحتاج إل�ى قرينة وهي 
مفقودة في المقام، خصوصًا مع وجود بعض الروايات الدالة على 

حمله  لسيف اإلمام علي C ذي الفقار.

ه�ذا إضاف�ة إل�ى أن الظاه�ر: إن غال�ب األع�داء ُيس�لمون 
ويس�ّلمون لما يرون م�ن الدالئل والبينات، وغيرهم يستس�لم لما 
يتملك�ه من الرعب، إذ ُينصر موالن�ا )أرواحنا فداه( بالرعب، وهو 

ا. من أسباب قلة القتلى جدًّ
لضافًا إلى ظهبد: »إنه C وسير بسيرة امه K« في ذلك.
المراو الموني السيم لحمم الحسيني الشيرازي J و1)

يقول البعض بخروج اإلمام المهدي C بالسيف،  س:  
ما هو المراد من السيف وكيف تفسرونه؟

ج: يمك�ن أن يك�ون الم�راد بالس�يف المعن�ى الظاه�ر له�ذه 
الكلمة، وتفسيره بالقوة وأداة القتال يحتاج إلى القرينة، وإن كان هذا 
في حّد نفس�ه ممكنًا وكون هذا الزمان زمان التقّدم العلمي واآلالت 
التكنولوجية المتطورة ال يكون قرينة على صرف معنى كلمة السيف 

)1( كتاب: فقه املستقبل.
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ع�ن ظاهره�ا؛ ألن�ا ال نعل�م زمان خروج�ه C وال ظ�روف ذلك 
الزمان، فلعل جميع هذه الوسائل المتطورة تفنى وال يبقى منها شيء، 
أو تتعط�ل عن عملها ولو بمش�يئة الّله تعالى عل�ى نحو اإلعجاز بعد 
ظهوره C، كما ش�اء الّله تعالى أن يجعل النار بردًا وس�المًا على 
إبراهيم C، وكما أن الس�كين مع كونها حادة لم تذبح إس�ماعيل 
C، وكما في انفالق البحر لموسى C، وغير ذلك من الموارد 

التي أظهرها الّله تعالى، فإّن الّله على كّل شيء قدير.
المراو الموني الميرزا اباا التبروري J و1)

السالم عليك أيها الرمحة الواسعة

روي أن�ه )عّجل الله تعالى فرجه الش�ريف( قال عن نفس�ه: 
»إن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة«.

وفي زيارة آل ياسين نخاطب اإلمام المهدي C: السالم 
عليك أيها الرحمة الواسعة. وفي الدعاء: »وأكِمل ذلك بابنه القائم 

رحمة للعالمين«.
وكلم�ة »العالمين«: جمع »عالم« فهي تش�مل عالم اإلنس، 
والجن، والمالئكة، وعال�م األجنة والنبات والحيوان...، ألن كّل 

مجال يضّم صنفًا من المخلوقات فهو عاَلم.
اس�تنادًا إل�ى ما تقدم وإلى بع�ض الروايات المعتب�رة األخرى، 
يمّث�ل اإلمام المه�دي C الرحمة التي تش�مل كّل العوالم، فما من 

)1( كتاب: األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية.
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ش�يء إال وه�و مش�مول بها، وهو )عّج�ل الله تعالى فرجه الش�ريف( 
يمّثل المنبع الذي يمّد جميع الروافد الخاّصة للرحمة اإللهية، ولذلك 
ال تج�د موجودًا في هذا العالم - إنس�انًا كان أم نباتًا أم جمادًا أو ملكًا 
- إال وهو مش�مول لهذه الرحمة التي تس�ع المؤمن والكافر والمنافق 
وجمي�ع الكائن�ات، ف�كّل الكائنات إنما يجلس�ون على مائ�دة اإلمام 

المهدي C ويكتسبون الفيض منه - بإذن الله تعالى ومشيئته.
آوة الله السيم لحمم دضا الحسيني الشيرازي J و1)

دولة الرمحة والرأفة واحلنان

دولة المهدي دولة الرحمة والرأفة والحنان، وأنَّها ال تفرض 
الدي�ن بالقس�ر واإلك�راه، وإنَّما ستنش�ر الدي�ن بلغة العل�م، وهذه 
ا، بدأ  س�يرة آبائه وأجداده A، فقد كان رسول اللَّه إنسانًا حواريًّ
ا بدأ  بالحوار ولم يبدأ بالقتال، وعلي C كان أيضًا إنسانًا حواريًّ
ا حاور  بالحوار ولم يبدأ بالقتال، والحس�ين نفسه كان إنسانًا حواريًّ

المقاتلين ووعظهم إلى آخر لحظة من لحظات وجوده الشريف.
آوة اللَّه السيم لنير الخباز -اام ظله-و2)

)1( كتاب: اإلمام املهدي C إمام الرمحة.
)2( كتاب: إمام الرمحة.
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K أنَّه يسري بسرية جّده املصطفى C األصل يف سرية املهدي

بسم الله الرحمن الرحيم:

َه ال ُوِضيُو َأْاَر اْلُمْحِسـنِيَن * قاُلبا  ُه َلْن َوتَِّق َوَوْصبِْر َفإِنَّ اللَّ }إِنَّ
ا َلخاطِئِيَن * قـاَل ال َتْثِروَب َعَلْيُكُم  ُه َعَلْينا َوإِْن ُكنَـّ ـِه َلَقْم آَثـَرَك اللَّ َتاللَّ
اِحِميَن{، وهذا ما قد قاله س�ّيد  ـُه َلُكْم َوُهَب َأْدَحـُم الرَّ اْلَيـْبَم َوْغِفـُر اللَّ
الرسل عندما فتح مّكة، نعم كان منه الصفح والعفو، وهذا ما سيكون 
عليه اإلمام المهدي C إذ يس�ير بسيرة جّده المصطفى في العفو، 
وم�ن أصرَّ م�ن األع�داء المعاندين في اللج�اج والخصوم�ة فتكون 
س�يرته معهم بشكل آخر، وإالَّ فاألصل في س�يرة المهدي C أنَّه 
يس�ير بس�يرة جّده المصطفى K، وإن كان ق�د ورد أنَّ المصطفى 
ُبعث رحمة والمهدي ُبعث نقمة، فالمقصود من ذلك أنَّه يسير بسيرة 
ج�ّده يعفو ويصفح، لكن من يركب رأس�ه اللج�اج والعناد ينتقم منه 

.K وال يكون له مهلة كما قد كان في عهد الرسول
آوة الله الشيخ لحمم السنم -اام ظله-و1)

)1( كتاب: اإلمام املهدي C والظواهر القرآنية.
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موجز من السرية الذاتية لسماحة العالمة 
املحقق الشيخ قيس هبجت العّطار

ول�د س�نة 1963م في الكاظمّي�ة، درس المقّدمات ف�ي العراق، 
ونفي في أوائل الثورة اإلس�المّية إلى إيران، وانخرط س�نة 1981م في 
س�لك طلبة الح�وزة العلمية ف�ي طهران، وم�ن َثمَّ ذهب إل�ى مدينة قم 
المقدس�ة، ومن هناك انطلق 1988م إلى مش�هد المقدسة، كان سماحة 
الشيخ خالل عمره الحافل بالبركات لم يفتأ منشغاًل بالدراسة، والبحث 
والتدري�س فض�اَل ع�ن التألي�ف والتحقي�ق ف�ي كثي�ر من كت�ب العلوم 

اإلسالمية واألدبّية، وقد أولى اهتمامًا بالغًا في تربية نخبة من الطلبة.
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