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تمهيــــــــدنا
.....

ل َم العجلة؟
مــن الطبيعي أ ْن يســتعجل اإلنســان ،فهو
قد خُلق من عجل،ومن الطبيعي أ ْن يســتعجل
المؤمــن الخير ويســارع إليه،إذ قــد ندبه اهلل
تعالــى لذلك،لك ـنّ االســتعجال كما هــو خلقه
وندب خير هو مذمّة!.
مــن هنــا ينفتــح أمامنــا بــاب صعــب لمن
ولجه بغير منهج ودراية ،وسهل لمن سار على
نهج الهداية باتباعه آثار أهل الوالية.
نح ـنُ نعل ـمُ أنّنــا نعيــش فــي زمــان غيب ـةٍ
وانتظــار ،وهــي حالــة بطبيعتهــا تورثنــا
صفــة التّرقبَ ،فيِوَل ـدْ لدينــا االســتعجال
للمترقَّب،وهنــا جــاء منهــج أهــل البيــتK
بــذ ّمَ المســتعجلين رغــم ممدوحيــة االنتظــار
ومحبوبيّــة أ ْن يعجّــل اهلل تعالــى بفــرج العــدل
الغائب ،وأيّنا يكره أ ْن يرى العدل منتشراً؟.
إالّ إنّــه لما كان لالســتعجال آفات جســام
وأمــراض فتّاكــة تهلــك اإلنســان ومــن ســار
خلفــه ،فقــد جــاء النهي مــن أهــل البيتK
عن االســتعجال موائماً للحالة التي نعيشــها،
فنح ـنُ فــي زمــن التمحيــص نعيش بيــن زوايا
ثالثــة تنتج لمــن التزم بزاوية أهــل البيتK
أنّــه يصيــر إليهم وهــو معنى دقيق مــن معاني
حديث الثقلين.
فاإلمــام ح ـدّد الزاويــة األولــى بكــذب
الو ّقاتيــن ،والثانيــة بهَلــك المســتعجلين
والزاويــة الثالثــة بنجــاة المس ـلّمين ،وكانــت
النتيجــة وإلينــا يصيــرون ،فالو ّقــات رغم أنّه
ينظّر لالســتعجال إالّ أنّه ال يسير خلفه،فجاء
الوصفُ بالتكذيب صفة علمية له.
أمّــا المن ّظــر لالســتعجال والمتلبّــس بــه
فهــو هالك ،النّه ســيصير إلى غير أهل البيت
 Kاتّباع ـاً أو انحراف ـاً ،إذ لــم يــإ ْن أوانهم،
وهــو مســتعجل فــي النتيجــة ،فالب ـدّ أ ْن يتّبــع
أشــخاصاً أُخــر غيرهــم ،فيكــون قــد أهلــك
نفســه وأضــل غيــره وهو الصفــة العلميــة لهذا
المــرض ،فيما يكون المس ـلّم صائــراً مع أهل
البيت،Kوهــو كمــا قلنــا مــن معانــي حديث
الثقلين في االتّباع والتسليم والتمسّك.
فل ـمَ العجلــة إذا كان غيــر المســتعجل هو
الناجي والمستعجل هالك ومنحرف وضال.
أفيعقــل أ ْن يطلــب العاقــل اســتعجاالً فيــه
هالك نفســه ومن يســير خلفــه،أال ينبغي لنا
أ ْن نتــروّى ونلتمــس من معين مــا رفدنا به أهل
البيتKمخــارج نجاة،فنبتعد بذلك عن تيه
األفــكار والنظريات ،ال لشــيء إالّ الســتعجال
الخير من البسطاء وترويج النظريات من غير
العلمــاء ،إذ الصالــح العاقل،قاصــد للنجــاة
فال يروّج لنظرية باطلة يكون بها ضاالً لنفسه
ومضالً بتصديرها لغيره إالّ لالستعجال ،فلمَ
العجلة؟.
رئي�س التحرير
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التشكيك يف فكرة اإلمام املهديQ
التّشــكيك في فكرة اإلمام المهدي
 Qيمكن ابرازه في بعدين:
البعد األول :التشــكيك في الفكرة
من األســاس ,مثــل أن يقول الشــخص
اإلمــام المهــدي Qلــم يولــد وال يولــد
ويرفض القول بانّه Qســوف يظهر في
آخــر الزمان فيتــم إصــاح العالم على
يديــه ,وا ّن مثل هذا الشــخص لم يولد
وال يولــد وال تتح ّقــق مثل هــذه الفكرة،
وهذا بعدٌ من التشكيك في فكرة اإلمام
المهدي.Q
البعــد الثانــي :أ ْن يس ـلّم بفكــرة
اإلمــام المهــدي Qفي الجملــة ,ولكن
يدّعــي ا ّن هــذه الفكــرة بعــد لــم تولد,
وانّمــا تولد فيما بعد ,فشــخص بعنوان
اإلمــام المهــدي Qلــم يتح ّقــق بعــد,
واذا كان هناك مصلح يتح ّقق على يديه
إزالــة الظلم فذلــك يتح ّقــق ويولد فيما
بعد .وهذا ما ال نتحدث عنه اآلن.
البعــد األول :التشــكيك فــي أصــل
الفكرة:
إذا الحظنــا البعــد االول مــن

.....

التشــكيك ,أي :التشــكيك فــي
الفكــرة مــن األســاس ,فباإلمــكان
ا ْن نجــد المســلمين متّفقيــن
تقريباً على بطالن مثل ذلك,
فاإلماميــة وغيرهم قد اتّفقت
كلمتهم على انّه Qسيظهر
فــي آخــر الزمــان رجــل يتم
إصــاح العالــم علــى يــده
المباركــة ,وقد دلّــت على ذلك
آيــات كثيــرة ,كمــا دلّت علــى ذلك
مجموعة كبيرة من الروايات.
االســتدالل باآليات فــي بطالن
التشكيك:
امّــا اآليــات فأتم ّكــن أ ْن أقــول هــي
بين خمس إلى ست ,وانه من الطبيعي
ا ّن هذه اآليات التي ال تحتاج إلى تفسير
مــن قبل أهــل البيــت Kوهــي ظاهرة
بنفســها ,وواحدة من تلك اآليات هي:
(ي ُِريدُو َن لِي ُْطفِئُوا نُور َّ
الل بِأَ ْفوَاه ِِهمْ),
إ ّن نــور اهلل هــو اإلســام (و َُّ
َالل مُتِ ـ ّمُ
نُــورِهِ) ,وهــذا إخبار مــن اهلل عز وجل
بــا ّن نوره ســوف يتمّه على جميــع الكرة

الشيخ محمد باقر االيرواني

االرضيــة ,ومصــداق ذلــك لــم يتح ّقق
بعــد ,وحيــث انّــه ال يحتمــل فــي حقــه
ســبحانه عــز وجل اإلخبــار على خالف
الواقــع ,فالب ـدّ وأ ّن اتمام النور ســوف
يتح ّقــق يومــا مــن االيــام ,وال يحتمــل
تحققــه إالّ علــى يــد هــذا المصلــح وهو
اإلمــام ,Qهذه اآلية بنفســها ظاهرة
بال حاجة إلى تفسير روائي.
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ممــا ال يتطــرق إليــه ريــب ا ّن أهــل
البيــت Qبمجموعهــم قــد ر ّكــزوا على
مســألة اإلمــام المهــدي Qواالعتقــاد
بــه قبــل أ ْن يولــد ،وذلك تبعا للرســول
األعظــم Nوبشــارته بــه ،Qوال
يختلــف اثنــان في هــذا المعنــى ،وفي
أنهــم Kأكــدوا _من خــال الروايات
الكثيــرة_ علــى عنصــر االنتظــار الذي
يجب أ ْن يتحلّى به اإلنســان المسلم في
غيبــة اإلمام ,Qممــا يؤكد بعدا رائعا
للشــخصية اإلســامية بعــد الغيبــة،
امتــدادا لصفــة االنتظــار التــي تحلّــت
بها شــخصية المؤمنين عبــر التاريخ،
ونعنــي بها انتظار اليــوم الموعود الذي
يكون فيه الدين كلّه هلل ،والذي ينتشر
فيــه العدل فيمــا األرض بعد أ ْن ملئت
ظلماً وجوراً.
ومــن الواضــح أ ّن صفــة االنتظــار
هــذه تعتبــر مــن أشــد الدوافــع نحــو
تهيئــة األرضية الالزمــة لتحقيق الوعد
المنت َظــر ،أي اســتغالل تلــك الدوافــع
فــي صالــح الهــدف المنت َظــر ،حتــى
أ ّن بعــض علمــاء االجتمــاع المحدثيــن

ال يطلقــون اســم اإلنســان إالّ علــى
(المنتظَر) .
وقــد ر ّكــزت األديــان كلهــا على
القائــد المنت َظــر الــذي يحقــق
اليوم الموعود ،وأشــارت إليه
باإلجمــال ،ولكننــا نجــد أ ّن
الرســول األعظم محمداًN
باإلضافــة إلــى تركيــزه
علــى المنت َظــر ،قــد ســماه
بالخصــوص ،وعّينــه فــي أهل
بيتــه ،Kوأنّــه مــن ولــد اإلمام
أميــر المؤمنيــن ،Qور ّكــز عليــه
فــي جملة تركيــزه على االثني عشــر
خليفة وأميرا من بعده.
وقليلة تلــك المواضيــع التي وردت
فيهــا أخبار متواتــرة ،كالتي وردت في
المهدي ،Qمما ال يدع للشــك ســبيال
في هذا المجال.
ونحن وإ ْن لم يكن هذا المقال يسع
البحث المطول فــي هذا الخصوص إالّ
إننــا نشــير إليها والى رواتهــا معتمدين
على بعض المصادر ،وما أكثرها:
أ_ يتجــاوز عــدد الصحابــة الذين

.....

رووا أحاديــث المهــدي Qأعلــى حــد
موضــوع للتواتــر عنــد علمــاء الحديــث
وفيهــم :عثمــان ,وطلحــة ,وعبــد
الرحمــن بــن عــوف ،وابــن عبــاس،
وابن مســعود ،وابن عمر ،والخدري,
وأبــو هريــرة ,وانــس بن مالــك ,وابن
اليمان ,وابن إياس ,وغيرهم كثير.

شرح زيـــــارة آل ياسني
_الحلقة الخامسة عشرة_

مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح فقــرات الزيــارة
المهدويــة المباركــة ،زيــارة آل ياســين ،وقــد وصــل بنــا
الحديــث إلى شــرح المقطع( :وَأُشْـ ِـهدُكَ يَا مَ ـوْالَيَ أَ َّن عَلِيّاً
أَمِي ـرَ الْمُؤْمِنِي ـنَ حُجَّتُ ـهُ وَالْحَسَ ـنَ حُجَّتُهُ وَالْحُسَ ـيْنَ حُجَّتُهُ
وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَي ِْن حُجَّتُهُ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ ،وَجَعْ َفرَ
بْ ـنَ مُحَمَّ ـدٍ حُجَّتُهُ ،وَموُسَـ ٰـى بْنَ جَعْ َفـ ٍـر حُجَّتُ ـهُ ،وَعَلِيَّ بْنَ
موُسَـ ٰـى حُجَّتُهُ ،وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ ،وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ
حُجَّتُ ـهُ ،وَالْحَسَ ـنَ بْ ـنَ عَلِــيٍّ حُجَّتُهُ ،وَأَشْ ـهَدُ أَنَّ ـكَ حُجَّةُ
اهللِ).
تحدّثنــا فــي الشــرح الســابق أ ّن هذه الشــهادة الثالثة
التــي كانت متفرعة على الشــهادة الثانيــة ،والتي بدورها
متفرعــة علــى الشــهادة األولــى كترتيــب طولي ســببي لما
قلنــاه إ ّن المحبوبيــة اإللهيــة انحصــرت فيهــم فتفرعــت
الشــهادة لهــم Kعليهــا _المحبوبيــة_ وقد قلنــا إ ّن هذه
الشهادة ال تتم إالّ بوجود شاهد وهو اإلمام.Q
ثــم جــاء المقطــع الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه

ليتح ـدّث عــن الشــهادة الثالثة بشــكل تفصيلــي ويذكر لنا
مصاديقهــا ،وفــي المقطــع لطائــف كثيــرة للمتأمّل فيه،
نذكــر بعض ـاً منها إذ أنّه ذكر الشــهادة لــكل إمام وأعقبها
بحجتــه مــع أنّه كان يمكــن أن يذكر االئمة Kباســمائهم
ويع ّقبها بحججه ،وهذا الذكر إفراداً لهم وتعقيباً لالقرار
بحجيتهم فرداً فراداً ،فضالً عن اســتبطانهم التشــريف
لهــم يتضمــن ضرورة االقرار لكل واحــد منهم بكونه حجة
اهلل تعالــى علــى الخلــق وال يكفي االقــرار للمجموع بما هو
مجموع دون االقرار لألفراد.
وهنــا إشــارة أُخــرى الب ـدّ أ ْن نذ ّكــر بهــا أنفســنا وهي
أ ّن هــذا االقــرار لهــم وجعــل اإلمــام شــاهداً وضامن ـاً لها
يــوم القيامة يجعــل المؤمن أمام ائمتــه عندما يلقاهم في
البــرزخ او الرجعــة او القيامــة غيــر محــرج او مآخــذ على
عــدم معرفتهم واالقرار لهــم واحداً واحداً ،فهذه الزيارة
تضمــن لهــذا االنســان التخلــص من هــذا الموقــف بهكذا
طريقة إقرار.
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هيئة التحرير

والب ـدّ أ ْن نشــير إلــى نقطــة في غايــة االهميــة من أ ّن
االقرار بهذه الصيغة هو الزم على الجميع وبال اســتثناء،
فحتــى رســول اهلل Nلم يســتثنى مــن اإلقــرار بوالية أهل
البيــت Kالنّها من أصل الدين ،فكما أنّه Nلم يســتثن
من الشهادة لنفسه بالرسالة فهو كذلك Nلم يستثن من
الشهادة لهم واإلقرار بإمامتهم.
نعــم هــم ليســوا ائمّــة عليــه ،بمعنــى أ ّن لهــم ســلطة
اعلى من ســلطته وصالحيات أعلى من صالحياته او شأن
عنــد اهلل تعالــى أعلــى مــن شــأنه ،أل ّن األدلــة قامت على
أنّــه Nافضل الخلق ط ـرّاً دون تردّد إنّما هــذا االقرار هو
كحــال ســائر العبــادات االخــرى التي يأمر بها رســول اهلل
 Nالنــاس وانّه اول من يلتزم بهــا النّها جزء من الدين،
فهــو يصلّــي ويصــوم ويحج ويخمّــس ويزكي ويلتزم بســائر
العبادات ا ُألخرى رغم أنّها تدخل في تشريع الكثير منها،
ونقلها جميعاً.

ص2

قال في (االرشاد) باب ذكر عالمات
قيام القائم Qومدة أيام ظهوره ،وشرح
ســيرته ،وطريقــة احكامــه وطــرف ممــا
يظهــر فــي دولته :قــد جاءت اآلثــار بذكر
عالمــات لزمــان قيــام القائــم المهــدي
 ،Qوحــوادث تكــون أمــام قيامــه وآيات
ودالالت ،فمنهــا خــروج الســفيانى وقتــل
الحسني واختالف بني العباس ،وخسف
بالبيــداء ،وخســف بالمشــرق وخســف
بالمغرب ،وركود الشمس من عند الزوال
الى وســط اوقــات العصــر ،وطلوعها من
المغــرب ،وقتــل نفس زكيــة بظهر الكوفة
في ســبعين مــن الصالحيــن ،وذبح رجل
هاشمي بين الركن والمقام ،وهدم حايط
مســجد الكوفــة ،وإقبال رايات ســود من
قبل خراســان ،وخروج اليماني ،وظهور
المغربــي بمصــر ،وتملّكــه الشــامات،
ونــزول تــرك بالجزيــرة ،ونــزول الــروم
الرملة ،وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما
يضــيء القمر ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي
طرفاه ،وحمرة تظهر في السماء وتنتشر
فــي آفاقهــا ،ونار تظهــر بالمشــرق طوال
وتبقى في الجو ثالثة ايام او ســبعة ايام،
وخلــع العــرب اعنّتهــا وتملكها فــي البالد
وخروجها عن ســلطان العجم ،وقتل اهل
مصر اميرهم ،وخراب الشــام واختالف
ثالثــة رايــات فيــه ودخــول رايــات قيــس

.....

آية اهلل العظمى الشيخ لطف اهلل الصافي الكلبايكاني

والعــرب الــى اهــل مصــر،
ورايــات كنــده الــى خراســان ،و ورود
خيــل من قبــل المغرب حتى تربــط بفناء
الحيرة ،واقبال رايات ســود من قبل
المشــرق نحوها ،وبثــق في الفرات
حتــى يدخــل المــاء از ّقــة الكوفــة،
وخروج ســتين ك ّذاب ـاً كلّهم يدّعي
النبــوة ،وخــروج اثني عشــر من
آل ابــي طالب كلّهــم يدّعي اإلمامة
لنفسه ،واحراق رجل عظيم القدر
مــن شــيعة بنــي العبــاس بيــن جلوالء
وخانقيــن ،وعقد الجســر مما يلي الكرخ
بمدينة بغداد وارتفاع ريح ســوداء بها في
أول النهــار ،وزلزلــة حتى ينخســف كثير
منها ،وخوف يشمل أهل العراق وبغداد،
ومــوت ذريــع فيــه ،ونقــص مــن األمــوال
واالنفــس والثمــرات ،وجــراد يظهــر فــي
أوانــه وفي غير اوانه حتى يأتي على الزرع
والغ ـاّت ،وقلــة ريع لما يزرعــه الناس،
واختــاف صنفيــن مــن العجم ،وســفك
دمــاء كثيــرة فيما بينهم ،وخــروج العبيد
عــن طاعــة ســاداتهم وقتلهــم مواليهــم،
ومســخ قــوم من أهــل البدع حتــى يصيروا
قــردة وخنازيــر ،وغلبة العبيــد على بالد
السادات ،ونداء من السماء حتى يسمعه
أهــل األرض كلهم ،أه ّل كل لغة بلغتهم،
ووجه وصدر يظهر ان من الســماء للناس

فــي عين الشــمس ،واموات ينشــرون من
القبــور حتى يرجعوا الى الدنيا فيتعارفون
فيهــا ويتــزاورون ثــم يختــم ذلــك باربــع
وعشــرين مطرة تتصل فتحيى بها االرض
بعــد موتها ،وتعرف بركاتها ،ويزول بعد
ذلــك كل عاهــة عــن معتقــدي الحــق مــن
شــيعة المهــدي Qفيعرفــون عنــد ذلــك
ظهــوره بمكــة ويتوجهــون نحــوه لنصرتــه
كما جاءت بذلــك األخبار ومن جملة هذه
األحداث محتومة ومنها مشترطة انتهى.

إ ّن عقيدتنــا باإلمــام المهــدي Qهي
أنّه الحجة ابن الحســن العسكري ,الثاني
عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت ,Kاســمه
وكنيته كاســم وكنية جده محمد ,Nوانه
خاتم األوصيــاء ال وصي بعده ,وبه ينتهي
العدد الذي نصّ عليه الرسول محمد,N
فقد ورد في روايات متواترة أن عدد األئمة
اثنا عشــر ,كقولــه( :Nيكون بعــدي اثنا
عشر خليفة كلهم من قريش) ,وفي بعض
األلفاظ( :اثنا عشــر أميــرا) .ونعتقد بأنه
 Qابــن اإلمام الحســن العســكري Qبال
شــك وال ريب ,وأنــه حي يرزق إلــى يومنا
هذا ,الن األرض ال تخلو من إمام.
فعــن ســليمان الجعفــري ,عــن أبــي
الحســن الرضــا Qأنــه قــال( :لــو خلــت
األرض طــرف عيــن مــن الحجــة لســاخت
بأهلها).
وعن أبي سعيد الخدري ,عن الرسول
 Nانه قال( :أهل بيتي أمان ألهل األرض
كما أن النجوم أمان ألهل السماء).

فوجــوده Qخيــر وبركــة ,قــد كلــف
برعايــة الخلــق بــإذن اهلل تعالــى ,كمــا
ورد فــي زيــارة الجامعــة الكبيــرة:
(واســترعاكم أمــر خلقه,وقــرن
طاعتكم بطاعته).
وأمّا البشــارات التي تقول بأنه
 Qســيخرج في آخر الزمان ويمأل
األرض قســطاً وعدالً كما ملئت ظلماً
وجــوراً فهي مما اتفق عليه المســلمون
كافة.
ونعتقــد بــأن إمامتــه Qمســتندة إلى
جعــل اهلل ,قال تعالــى( :وَجَعَلْنَاهُ ـمْ أَئِ ّمَةً
يَهْ ـدُو َن بِأَم ِْرنَــا) (األنبيــاء ,)73:أي ان
اإلمامة مجعولة مــن قبل اهلل تعالى وليس
من قبل غيره حتى الرسول.N
إن اإلمامــة عهد بين اهلل وبين اإلمام
 ,Qقــال اهلل تعالى إلبراهيــم ( :Qإِنِّي
َّاس إِمَامًا َقا َل وَمِن ُذرِّيَّتِي َقا َل
جَاعِلُ ـكَ لِلن ِ
ال يَنَا ُل عَهْدِي الظَّالِمِين) (البقرة,)124:
فتــدل هذه اآلية علــى أن اإلمامة عهد بين
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يف بعض عالئم ظهور اإلمامQ

عقيدتنا باإلمام املهديQ

كل األديان ر ّكزت على القائد املنتظر

ص5

الشيخ علي الدهنين

اهلل تعالــى وبين اإلمام وليســت عهداً بين
اإلمــام وبيــن النــاس ,وكذلــك تــدل على
العصمــة أيض ـاً ,ألن الظالم هــو من ظلم
نفســه بارتــكاب المعاصــي ,لــذا نقــول:
يشــترط فــي اإلمــام أن يكــون مختــاراً
ومجعــوالً مــن قبــل اهلل تعالى ,ونشــترط
أيضاً أن يكون معصوماً.
�ص

أساس تعاليم اإلسالم قائم على وجود اإلمامQ
.....

إ ّن مبــدأ إفاض ـة العل ـم هــو قل ـ ب
اإلمــام ،Qالــذي يفي ـض _بواســطة
الســيطرة على ملكــوت الموجودات_ على
ك ّل موجــود بقــدر قابليّت ـه واســتعداده:
(وَجَعَلْنَـاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُو َن بِأَم ِْرنَا).
والهداي ـة بأمر اهلل ه ـي هداية أفراد
البشر عن طريق ملكوتهم ونفوسهم.
ولــذا يجب أ ْن يكون ف ـي العالم وعلى
الدوام إمامٌ حيّ ،وقد استفدنا من اآلية:
َاس بِإِمَـام ِِهمْ).
(يَوْمَ نَدْعُوا ُك َّل أُن ٍ
إ ّن اإلمــام موجــود ف ـي ك ّل زمــان،
يدعــى بواســطته أفــراد البشــر واحــداً
فواحداً؛ وهذا أمر مس ـلّم وصحيح تستند
علي ـه جمي ـع أديــان العال ـم ومذاهب ـه،
ويعتمــد علي ـه دي ـ ن اإلســام الــذي يعتبر
تعيي ـن اإلمــام للمجتم ـع م ـن قب ـل اهلل،
ويعرّف ـه بأنّ ـه صاح ـب القل ـب ،والمحيط
بالملكــو ت والمعصــوم ع ـن الخطايــا
والمعاصــي .كما ا ّن الشــيعة قد اســتفادوا
هذا األمر على أســاس تعاليم اإلســام،

فقــد جعلوا ســيرتهم عل ـى واق ـع وحقيق ة
التعالي ـ م اإلســاميّة ،امّــا أه ـل الس ـنّة
الذي ـن ال يُراعــون هــذا األمــر ،فــإ ّن
أيديه ـم قاصــرة ع ـن إدراك منب ـع
الحياة والعلم ،وكما أُشير سابقاً،
فإنّه ـم ال يســتفيدون م ـ ن اإلســام
بالمعني الحقيقيّ.
وعل ـى هــذا األص ـل القائ ـل
بالحاج ـة إل ـى اإلمــام الح ـيّ بعــد
رســول اهلل ،Nوهــو الوجــود
المق ـدّس ألميــر المؤمني ـن ،Qفــإ ّن
ذل ـك م ـن أج ـل أ ْن يص ـل جمي ـع أفــراد
البشــر بواسطة ذلك القلب الحيّ الواعي
ف ـي عالم الجم ع إلى اإلفــادة من حياتهم
وعلومهم ،وإالّ فانّه إذا كفى مجرّد العمل
ف ك ّل
بنــداء (كفانــا كتــاب اهلل) ،لزح ـ 
امــرئ فانزوى في زاوية النفس وخرائبها
المظلم ـة ،ولمــا أمكنه أ ْن يتخ ّطى نفس ـه
وهــواه إلى آخر عمره ،وذل ـك ال ّن اإلمام
هــو الملق ـي للمعــارف القرآنيّ ـة إل ـى قلب
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السيد محمد حسن الحسيني الطهراني
صاحب كتاب معرفة اإلمام

اإلنســان ،وبدون ـه فــإ ّن اإلنســان األعم ى
المهــووس بالشــهوات ،المنغمــر ف ـي
الل ّذات ،سيفسّــر ويؤوّل اآليــات القرآنيّة
لخدم ـة أغراض ـه ونوايــاه ،ومهمــا عم ـل
فــإ ّن عمله ل ن يتعدّى دائرة ميوله ورغباته
النفسانيّة.
�ص
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دراسات

ممن كتبوا يف اإلمام املهديQ
ّ
.....

_الحلقة الثالثة_

عبد الجبار الرفاعي

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهدي Qوســفراءه األربعة (رض) وفي الغيبة واالنتظار وغيرها،
ولكــي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام
المهدي ،Qحرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

امل�ؤلِف

عقيدة املخلّص يف الرتاث اإلنساني

امل�ؤلَف

الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

من هو المهديQ

الشيخ مهدي صحين بن علي الساعدي

منار الضالل في اثبات وجود حجّة اآلل

الشيخ فتح اهلل المشتهر بشيخ الشريعة بن محمد جواد المناظرات مع ابن اآللوسي
النمازي الشيرازي االصفهاني
مزارعي روحاني

مناقب منظومه ياشكوفه هاى نشكفته در مدح ولي عصرQ
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أوضحنا في الحلقة السابقة بعض ما جاء عن المخلص
والخــاص فــي تاريــخ اإلنســانية وســنوضح في هــذه الحلقة
جانباً آخر من هذا التاريخ.
البوذية:
فــي البوذيــة -النرفانــا -هــي درب الخــاص ،وبــوذا
الذي من معانيه المنقذ المنتظر -هو المخلّص.ولكــن مــن هــو بــوذا ؟ ومــا تعاليمــه؟ ومــا هــي وســيلة
النرفانا؟
بــوذا هو غواتيما ســدهارتا ولد ســنة /٥٧٣/ق.م ،من
عائلــة ملكيــة تعيش الرفــاه والترف ،عَزف عــن هذه الحياة
علــى الرغــم ممــا و ّفــره لــه أبوه مــن وســائل المل ـ ّذات واللهو
حتّى يشــغله عن تأمّالتــه في آالم اإلنســان وعذاباته وتفاهة
الحياة ،وفي سنّ التاسعة والعشرين فرّ من قصر أبيه واتجه
إلى البراري ،التقى هناك باثنين من رهبان البراهمة لكنّه
سرعان ما تركهما حين عرف أنّهما يطلبان التقشّف والزهد
لذاتهما ،وهو يريد الزهد طريقاً إلى أسرار الكون.
واصل ســيره إلــى أن بلغ ضفــة نهر -جاياومــو -وجلس
تحــت شــجرة -البــو ،-وهناك بــدأ فــي التأمّل الجــاد على
طريقــة الرجــال المقدّســين في الهنــد ،عازم ـاً أن يظ ّل في
تأمّلــه علــى هذا النحو حتّى يصل إلى االســتنارة التي يســعى
لها.
بعــد مجاهــدة روحية أمكنــه أن يتغلّب علــى ك ّل العوامل
الشريرة التي تربط الناس ،ودخل إلى نطاق العالم األزلي،
وهكذا اســتيقظ ســدهارتا وصار بوذا أي الرجل المستنير،
ويوضّــح التــراث البــوذي أنّــه كان باســتطاعته عنــد هــذهالنقطة أن يظ ّل هكذا دون أن ينشــغل أو يهتمّ بالعالم الفاني
الزائــل ،لكنّ بوذا رحمة منه وشــفقة علــى جماهير الجنس
البشــري طرح هذا اإلمــكان لكي يكرّس نفســه خالل الفترة
الزمانيــة الباقيــة إلعــان الـ-دهامــا  DAHAMA-أو
الحقيقة األزلية التي أيقظته.-
ما هي النرفانا؟
إنّهــا تلتقــي باالنطالق عنــد الهندوســية ،والنجاة عند
الجانتية ،إنّها تعني الخالص من تكرار المولد ،وهي تقوم
كما ذكرنا سابقاً على عقيدة تناسخ األرواح.
لمّــا أتــت اإلشــراقة الروحيــة لبــوذا تحــت الشــجرة
المقدّســة وســمع ذلــك الصوت يش ـعّ فــي داخلــه -نعم ،في
الكــون ح ـقّ أيّهــا الناســك ،هناك ح ـقّ ال ريب فيــه ،جاهدْ
نفســك حتّــى تنالــه ،-حــاول الشــيطان -مــارا -غوايتــه
بهجران عالم الفناء واالســتمتاع بعالم النرفانا ،ولكن بوذا
أصرّ أنّه لن يترك هذا العالم حتّى يأخذ بأيدي اآلخرين إلى
طريق الخالص ،من هنا قيل :إ ّن النرفانا هي التخلّص من
رغبات الذات وشــهواتها ،وأن يصبح اإلنســان س ـيّد رغباته
بفضل قوته الروحية الداخلية.
وقيــل :إنّهــا وصــول الفــرد إلــى أعلــى درجــات الصفاء
الروحــي لتطهيــر النفــس والقضــاء علــى جميــع الرغبــات
الماديــة ،ويصبح المقيــاس عندئذٍ- :ك ّل مــن أراد أن ينقذ
حياته عليه أن يخسرها.-
وقيــل :إ ّن النرفانــا هــي االندمــاج في اإللــه والفناء فيه

_في المرحلة التي كان يقول فيها بوذا بوجود إله_.
وقيــل :إنّها إنقاذ اإلنســان نفســه من الكارمــا ،وتكرار
المولــد بالقضــاء على الرغبــات ،والتو ّقف عــن عمل الخير
والشرّ.
لقــد واجه بــوذا صعوبات في نشــر تعاليمــه؛ أل ّن تجربة
اإلشــراق تجربــة ذاتيــة داخلية يصعــب تفســيرها لآلخرين
لمعرفة النفس ومعرفة طريق الخالص.
ولمّــا تــرك بــوذا منطقــة اآللهــة فارغــة وأعــرض عــن
الحديــث عــن اآللهــة ،وبحكــم الميــل الفطــري للنــاس إلى
اإللــه ،ونزوع الهنــود خصوصاً إلى تع ـدّد اآللهة ،فقد اتجه
البعــض إلــى القول بأ ّن بوذا هــو تج ّل إلهي ،وقــال بعضهم:
إنّــه تجسّــد لفشــنو إله البراهمــة ـ كما ذكرنــا ـ ،وفي مرحلة
الحقة لتط ـوّر البوذية ظهرت المهايانــا (النهج الكبير) التي
اســتطاعت أن تحت ـ ّل عمق ـاً شــعبياً بعــد أن تجــاوزت ضرورة
حيــاة األديــرة ،وفسّــرت النصــوص الدينيــة بأق ـ ّل صرامــة
وتشدّد.
وفــي إطار المهايانا ظهر مفهوم البوذســتفا :وهو يطلق
على ك ّل شــخص يكون علــى أعتاب النرفانا ث ـمّ يؤجّل عامداً
الدخــول فــي حالة الغبطــة النهائيــة -النرفانا -شــفقة منه
علــى جماهيــر النــاس العادييــن ،وبدالً مــن أن يتح ـوّل إلى
بــوذا كامــل فإنّــه يظ ـ ّل مقيم ـاً فــي العالــم الزماني مكرّس ـاً
نفســه لخالص اآلخرين ،ويعــود الفضل إلى فكرة المخلّص
البوذســتفا  BODHI-ATTVAفي انتشار البوذية في
الصيــن ،على الرغم مــن ازدراء الكونفوشــية لكن -غالبية
جماهيــر الشــعب الصينــي كانــت علــى اســتعداد للترحيــب
بالتعاليم الجديدة السيّما رسالتها عن البدهشتا السماوية،
التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا المــرء للمســاعدة ،اللتمــاس
الخالص من شرور هذه الدنيا وأحزانها.-
وهكــذا تؤ ّكــد المهايانــا مــا يذهب إليــه التــراث البوذي
مــن أ ّن بــوذا ظهــر من وقــت آلخر طــوال التاريخ البشــري،
وسوف يواصل الظهور على هذا النحو ...ويحصل هذا حسب
مصطلحاتهم التقليدية كل /٥٠٠٠/سنة.
ويَعتَبِــر صاحــب (قصّة الحضــارة) التبشــير بالمخلّص
إحــدى ميــزات المهايانــا ،فيذكرها في معــرض تعداده لها
 ..واعترافهــا ببوذييــن منتظريــن يخلّصــون البشــر بخلودالروح اإلنسانية.-
الزرادشتية:
زرادشــت -أو -زوراســتر -اختلــف في تاريــخ والدتهفمــن قائــل أنّــه ولــد /٦٢٨/ق.م أو/٦٠٠٠/ق.م إلــى قائل
آخــر يدّعي معاصرته لبوذا وكونفوشــيوس وجينتية ،مارس
نشــاطه شــمال شــرق إيران ،حُفظت تعاليمه في ســبع عشر
ترنيمــة تعــرف بجاثا  -GATHAوهــي تمثّل القســم األكبر
من األبستا  ABE-TAالكتاب المقدّس عند الزرادشتيين.
المبــدأ األساســي عنــد زرادشــت أ ّن الش ـرّ ال يأتــي مــن
الخالــق ،أل ّن الش ـرّ جوهــر مثــل الخيــر ،وك ّل منهمــا يرجع
إلــى ســبب أوّل ،فــكان إلــه الخيــر -أهورامــزدا -وكان إله
الش ـرّ -أهرمان -المسؤول عن شرور العالم وعن األمراض
والمــوت والغضــب ...فالتاريــخ هــو تاريــخ صراع بيــن الخير

.....

االسعد بن علي قيدارة

والش ـرّ ،بيــن أهورامــزدا وأهرمــان ،ودور اإلنســان يتحدّد
بالقيام بدور فاعل في هذا التغيير من خالل المســاهمة في
التغلّــب على الش ـرّ األهرميني ،جاء في كتابهــم المقدّس-
أتستطيع أن تكون من أولئك الذين يجدّدون هذا العالم.
وينقســم التاريــخ باعتقادهم إلى أربع حقــب ،تمتدّ ك ّل
حقبة ثالثة آالف ســنة ،وقع التشابك في الفترة الثالثة بين
أهورامزدا وأهرمان بعدما كان ك ّل منهما يجهّز قوته وسوف
ينهزم الشيطان في النهاية.
ســيظهر المنقذ -ساونشيان -الذي ســيولد من عذراء
ستظهر في بحيرة كاسنويا ،وإ ّن التجديد النهائي سيحصل
على األثر من تضحية ساونشيان الذي سيأتي لتجديد الحياة
فــي نهاية الحياة ،وســتمحى فــي زمانه جميع الشــرور التي
أثارهــا أهرمان ،وســيتمّ خلــق العالم من جديد ،وســتتحد
األرواح باألجســاد ،ويــرى بعــض المؤرِّخيــن أ ّن زرادشــت
اعتقــد أ ّن األرض ســتصلح مــن بعده مباشــرة ،ولكن عندما
لم يحدث ذلك وبقيت األرض على ما هي عليه اعتقد أتباعه
أنّه سيتبع بثالثة منقذين يظهر ك ّل عام...
وبموجــب أســطورة متأخّرة فإ ّن الزمــن يتضمّن  ١٢ألف
ســنة مقسّــمة إلــى أربعــة أقســام ،ك ّل قســم ٣٠٠٠ســنة،
والحقبة األخيرة حظيت بتعاليم زرادشــت ،وتنتهي بمجيء
ساوشــيانت أو المنقــذ ،٣٦ونلمح هذا النــزوع إلى المخلّص
في كتابهم المقدّس -دُلّني يا مزدا على قائد مخلّص حكيم
متل ّطــف يقودني إليــك- ،-اجعلنا من الذيــن يجدّدون هذا
الوجــود- ،-اعمــل كــي تكــون من زمــرة األشــخاص الذين
يساهمون في سبيل رقي وكمال هذا العالم.-
هنــاك أديــان قريبة مــن الزرادشــتية تلتقــي معها حول
الثنويــة واإليمان بإله الخير وإله الش ـرّ ،واتفقت معها أيضاً
حول فكرة المخلّص ،من هذه األديان:
أ .المانديــون :يؤمنــون بأن ملك النور وســيد العظمة هو
مانا -العظيم ،الذي يقابل مملكة الظالم ،ويعتقدون أنّهقد تم خلقه من طريق فيوض صدرت عن مملكة النور ،ومن
أهمّ الموجودات التي صدرت عنه المخلّص -مانداهاي -أو
معرفة الحياة ،ومنها اشــتق اسم هذه الديانة ،ويؤمنون أن
ّالروح ســجينة البدن ،ونهاية العالم عندما يحصل التخلّص
مــن األرض والكواكــب ،فــإ ّن أرواح األتقيــاء األبــرار ســوف
تتح ـرّر -ويمكــن أن يت ـمّ التح ـرّر هنا نتيجة لعمــل هيبل زيوا
 HIBILZIWAوهــو مخلّــص اقتحم العالــم وهزم أرواح
الشرّ.-
ب .المانوية :ولد -مان -سنة/٢١٦/م ،وأعلن أنّه جاء
ليت ـمّ عمل زرادشــت وبوذا والمســيح ،Qوهو يؤمــن بثنائية
إلــه النــور وإله الظــام ،وقد وحّــد إلَهه مع إله المســتمعين
له ،فإذا وجّه خطابه إلى المسيحيين فهو المخلّص يسوع،
وعندما يخاطب الزرادشتيين فهو اإلنسان األوّل أهورامزدا.
يتبع إن شاء اهلل تعالى.

شرح دعاء الندبة

.....

الحلقة السادسة والعشرون

مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح فقــرات هــذا
الدعاء الشريف ،دعاء الندبة ،وقد وصل بنا الحديث
إلى شرح الفقرة التالية:
( َفعَلَــى ا َالْطائ ِِب مِ ـنْ اَه ِْل بَيْتِ مُحَمَّ ـدٍ وَعَلِيٍّ صَلَّى
ا ُ
هلل عَلَي ِْهمــا وَآل ِِهمــا َفلْيَبْكِ الْبا ُكــو َن ،وَاِيّاهُ ـمْ َفلْيَنْد ُِب
النّادِبُو َن).
فــي هذه الفقــرة المباركة من الدعــاء نجد أ ّن هذا
األســلوب الدعائــي بعــد أ ْن بيّــن مــن خــال الفقــرات
المتقدمة الحقائق الملكوتية ألهل البيت Kوالصفات
التــي يتمتّعون بها ومقامهم الســامي ،والذي ينبغي أ ْن
يحفظ في األرض كما هو محفوظ في السماء ،نجد أ ّن
الدعاء يبيّن حالة أُخرى وهي أشــبه بالممارسة العملية
مــن الداعــي ،والتي يطلــب فيها من المؤمنيــن بعد أ ْن
يخاطــب نفســه بكلمات هــذا الدعاء أ ّن مــن وقع عليهم
الظلــم والقتــل والســبي واالقصــاء علــى مــا تح ـدّث به
الدعاء وشــرحناه ســابقاً ،ينبغي أ ْن تكــون الحالة التي
يتلبســها الداعــي والتي يســمعها الداعــون اآلخرون من
المؤمنيــن بعــد أ ْن طرقت اســماعهم االلــوان المختلفة
مــن اآلالم والعذابــات التــي مــرت على اهــل البيتK
ينبغــي ان تكــون حالتهم العملية وســلوكه الجوارحي هو
مــا يأتي من فقرات الدعاء التي سنس ـلّط الضوء عليها
في هــذه الحلقــة والحلقــات القادمــة ،وهنــا مجموعة
مــن النــكات التــي ينبغي أ ْن يلتفــت إليهــا وأ ْن ال تغفل،
فابتــداء الدعاء بطلب الممارســة العمليــة من الداعين

بصفــة األطايــب ألهــل البيــت Kفيهــا تبعيــض ألهــل
البيت ،Kفلم يقل الدعاء (فعلى األطايب أهل البيت
 ،)Kبــل قــال( :فعلــى األطايب من أهــل البيت)K
وكأنّــه يشــير الى أ ّن من يتلبّس بهــذه الصفة العالية من
الســلوك الســوي واالســتقامة هــم ليس كل من انتســب
الــى النبي Nوإلــى أمير المؤمنيــن ،Qبل بعضهم،
وهــذا التبعيض المقــرون بكونهم األطايب ،ولع ّل الذي
يــراد من الطيّب في هذا الســياق هــو المتحلّي بصفات
الكمــال المنزّه عمّا يشــينه ،والممــارس لهذه الصفات
عملي ـاً ،فض ـاً عمّــا هــو أبعد مــن ذلك بأن يكــون نبته
طيب ـاً وطاهراً ،ولعلّه إشــارة إلى العصمــة وآية إذهاب
الرجــس ،ولذلــك عطف المقطــع الندبي المبــارك أ ّن
االطايــب من أهل البيت Kكما هم من محمد Nعن
طريــق فاطمــة ،Pهم من علــي عن طريــق فاطمة،
لذلك قال من أهل بيت محمد وعلي.K
فبعــد أ ْن ذ ّكرنــا الدعــاء باألطايــب من اهــل البيت
 Kوقــرأ لنــا مــا م ـرّ عليهم جــاء دور مــا ينتظــره منّا
ويطلبــه ممارســة عمليــة لتلــك التصرفــات المشــينة
التــي وقعت على هــؤالء األطايب وبدأ بالبــكاء الذي هو
أول الممارســات العمليــة الرافضــة لتلــك التصرفــات
والمخالفــات التي وقعــت على أهل البيــت ،Kوانتقل
طالب ـاً مــن المؤمنيــن التّرقــي فــي الممارســات حزن ـاً
ووجــداً وتألم ـاً وتأثــراً علــى مــا جــرى على أهــل البيت
 ،Kفانتقــل الــى الحالة ا ُألخرى وهــي حالة الندب،

هيئة التحرير

أن ّ
ذكرنــا الدعــاء
فبعــد ْ
باألطايــب مــن اهــل البيــتK
وقــرأ لنــا مــا مــرّ عليهــم جــاء
دور مــا ينتظــره منّــا ويطلبــه
ممارسة عملية لتلك التصرفات
المشينة التي وقعت على هؤالء
األطايب وبــدأ بالبكاء الذي هو
أول الممارســات العملية الرافضة
لتلــك التصرفــات والمخالفــات
التي وقعت على أهل البيتK
والتــي طلب أن تكــون جماعية كما في البكاء وغيره مما
ســيأتي ،والندب بعــد البكاء هو أنني أدعــو أهل البيت
 Kأن يأتونــي ويشــاهدوا مــا أنــا فيــه من بــكاء ووجد
عليهم ،إذ الندب في اللغة هو دعوة المندوب مســارعاً
إلى النادب وحاثّاً له على مشاهدة ما هو فيه من حالة.
وكأن الدعــاء يريــد أ ْن يبكــي أهــل البيــت Kعلى
الباكي عليهــم ،وما أرقاها من حالة ،وما أعظمها أن
تكــون محالً لنظر اإلمام الــرؤوف ،باكياً على ما جرى
عليــه ،وطالباً منــه أن يبكي على حالك بندبك إيّاه أل ّن
الرؤوف اذا رآك على هذه الحالة جزماً سيبكيك ،فهو
بكاء ألجل البكاء.
ولع ّل الدعاء سمّي بالندبة لهذا المقطع.
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اسئلة وبحوث

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
هل صحيح ّان كل األحاديث الواردة في اإلمام المهدي Qمرسلة؟.
هل ألصحاب اإلمام المهدي تسمية واحدة أو عدة تسميات؟.
هل يجب عليّ أن أحبس نفسي في البيت وال أخرج حتى يظهر اليماني ،وإذا ظهر هل يجب عليّ الدخول تحت لوائه؟.
هل يصح االستدالل على أن للمهدي Qغيبتين بوجود غيبتين لعيسىQ؟.
هل صحيح ّ
ان كل األحاديث الواردة في اإلمام المهدي  Qمرسلة؟.

م�صطفى ا�سعد ر�سول
ال�س�ؤال:
يقول البعض أ ّن جميع األحاديث الواردة عن اإلمام المهدي عن طريق النبي Nمرســلة ،كما أ ّن
حديث صالته Qهو من ذكر اآلحاد؟.
الجواب:
 -1ا ّن كونها كلها مرســلة يخالف الوجدان ،فا ّن الروايات الواردة عن رســول اهلل Nحول اإلمام
المهــدي Qأغلبهــا –إ ْن لم يكن كلها -مســندٌ ال مرســل .وإ ْن كنت تقصد أنّها ضعيفة ســنداً -فيدفعه
أ ّن الروايــات المرويــة حول اإلمام المهدي Qالتي تجاوزت المئات هي متواترة تواتراً إجمالياً ومعنوياً
_إ ْن لم يكن لفظياً -فال يضر بعد هذا كون الروايات المروية حوله عن رسول اهلل Nمرسلة _لو صح
كونها مرسلة.-
 -2وأمّــا عــن ســؤالك الثاني :فــإن كان المقصود منه صــاة اإلمام المهدي Qعلــى أبيه ،فهذا
اليضــره ،كونــه حديــث آحاد .فإن خبــر الواحد الثقــة حجة ،ولو تنزلنــا وقلنا ا ّن حديــث الواحد ليس
حجــة ،فهذا اليؤثر في أصــل االعتقاد بالمهدي ،Qفإ ّن ضعف حديث في مجموعة أحاديث صحيحة
اليضــر ،تماماً كمــا توجد روايات ضعيفة في األبواب الفقهية المختلفة ،فانّه اليؤثر على تلك األبواب
مادام قد دلت عليها أدلّة صحيحة.
***
هل ألصحاب اإلمام المهدي تسمية واحدة أو عدة تسميات؟.

�سجاد
ال�س�ؤال:
ما التسمية التي تطلق على أصحاب اإلمام المهديQ؟.
الجواب:
هناك نوعان من التسمية التي أطلقت عليهم:
 -1التســمية التــي تُطلق على عمــوم أصحابه وأنصاره Qالثالثمائة وثالثة عشــر ،وقد وردت في
الروايات بلفظ (أصحاب القائم) ولفظ (المفقودون من فرشهم).
ً
فعــن اإلمــام زين العابديــن( :Qالمفقودون عن فرشــهم ثالثمائة وثالثة عشــر رجال ،عدة أهل
بــدر ،فيصبحــون بمكــة ،وهو قول اهلل عز وجــل! (أَيْنَ ما تَكُونُوا يَ ـأْتِ بِ ُكمُ َُّ
الل جَميع ـاً) وهم أصحاب
القائم.)Q
 -2التســمية التــي تطلق على بعض خاص من أصحابه ،لهم صفــات خاصة ،كاألبدال والنجباء
واألخيــار ،فعــن اإلمام الباقر( :Qيبايع القائم Qبين الركن والمقام ثالثمائة ونيف عدة أهل بدر،
فيهم النجباء من أهل مصر ،واألبدال من أهل الشام ،واألخيار من اهل العراق ،فيقيم ما شاء اهلل
أ ّن يقيم)( .غيبة الشيخ الطوسي) ص 477ح ،502الفصل الثامن.
***

هل يجب عليّ أن أحبس نفسي في البيت وال أخرج حتى يظهر اليماني ،وإذا ظهر
هل يجب عليّ الدخول تحت لوائه؟.

و�سام علي
ال�س�ؤال:
أنا لدي نيّة سفر دراسية إلى الهند للدراسة ،وهنالك أحاديث مضمونها حول البقاء في البيت أو
المنطقة في هذا الزمن ،فما العمل جزاكم اهلل خيراً؟.
الســؤال الثانــي إذا ظهــر اليماني بعد الســفياني هــل يجب علينــا وإن كنا في كل مــكان من العالم
االلتحاق به؟.
الجواب:
أوالً :ا ّن الروايــات الشــريفة التــي أمرت بحبــس النفس في البيوت ،ليس المــراد منها هو المعنى
الحقيقــي للجلــوس في البيت وقفل الباب على النفس ،فانّه خالف المعروف عن اإلســام وكونه ديناً
اجتماعي ـاً ،وأ ْن تكونــوا احــاس بيوتكم ،هي ناظرة إلى عدم المشــاركة في الفتــن وإثارتها والترويج
لهــا ،وهــذا غير مســألة طلب العلم التــي أمرت بها الروايات الشــريفة مطلقاً ,نعــم ،البد من التزام
بمفردات الدين وسلوكيات األخالق في مثل تلك البالد وعدم االنجراف في تياراتها المنحرفة.
ثانياً :وامّا عن ظهور اليماني فهو مقارن لظهور السفياني ال بعده.
هــذا وقــد ورد فــي الروايات ما يمكن أ ْن يدل علــى لزوم اتباع اليماني وحرمــة االلتواء عليه ،فعن
اإلمام الصادق Qانّه قال( :خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في
يــوم واحــد ،نظام كنظام الخــرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجــه وي ٌل لمن ناوأهم ،وليس
فــي الرايــات اهــدى من راية اليمانــي ،هي راية هدى ،ألنــه يدعو الى صاحبكم ،فــإذا خرج اليماني
حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليماني فانهض اليه فا ّن رايته راية هدى وال يحل
لمســلم ان يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،النّه يدعو إلى الحق وإلى طريق مســتقيم،
هــذا ولكــن الرواية يمكن المناقشــة في صحة ســندها ،باإلضافــة إلى ا ّن معنى عــدم االلتواء هو عدم
معاداته ومحاربته وهذا غير االلتحاق به).
علــى ا ّن النصــرة تختلــف باختالف الزمــان والمكان وقدرات الشــخص ،فلعل نصــره رجل يعيش
في اليمن تتحقق بااللتحاق بجيش اليماني ،ولكن نصرة رجل له يعيش في بالد الهند أو الســند تكون
بتأييده قلباً وذكره لساناً.
علــى ا ّن القاعــدة فــي مثــل هذه الحالة هــو الرجوع إلى المراجــع الذين أمرنا باتبــاع أوامرهم في
زمن الغيبة الكبرى.
***
هل يصح االستدالل على أن للمهدي Qغيبتين بوجود غيبتين لعيسىQ؟.

عبا�س عبد االمير
ال�س�ؤال:
هــل يمكــن االســتدالل علــى الغيبتين من خــال دراســة مقارنة بين ســيرة النبي عيســى( Qآخر

السيد أسد اهلل الهاشمي

لــو غضضنا النظر عــن القرن الذي نحن فيه  ,وعصر التضارب
والتضــاد والجــدال والتم ـدّن _القــرن الخامــس عشــر الهجــري_
وبحثنــا المســالة فــي عصــر الرســالة ,لرأينــا أ ّن مســالة المهدوية
وظهــور اإلمــام المهــدي Qخــال القــرون األربعــة عشــر الماضيــة
كانت مطروحة بين جميع المســلمين وكبار صحابة رســول اهللN
والتابعيــن وأتبــاع التابعين وباقي طبقات الــرواة ,منذ ذلك الزمن
الــى يومنا هذا ,والروايــات المتعلقة به جاءت بكل صفاته وشــمائله
وعالماتــه ,وقد جمعهــا كبار العلماء والمحدّثين االســاميين وألّف
بعضهم كتبا مستقلة في هذا المجال.
إ ّن كثيــراً من الشــخصيات العلمية واالدبية والسياســية المعروفة
أظهروا اعتقادهم وإيمانهم بهذه المســألة في أشــعار وكتب وثّقوها
في مناســبات عديدة  ,والقوا فيها خطابات ســجلت في كتب التاريخ
لتصل إلى االجيال المقبلة.
وفي هذه المســالة توجد لدينا دالئل كثيرة جدا في كتب الحديث
والتاريــخ والتفســير واللغــة والجغرافيــة والرجــال والــكالم ,وحتــى
الشــعر واألدب العربي والفارســي ,وهذه داللة على أصالة المهدوية
وحقيقة هذا اإلعتقاد اإلسالمي الكبير ,وإليك بعض ما جاء منها.
 عــن ابــن عبــاس قــال( :إنّــي ألرجــو أ ْن ال يذهب الليــل والنهارحتى يبعث اهلل منّا أهل البيت Kمن يقيم لهذه األمة امرها ,فتى
شــابا ,لــم تلبســه الفتن ولــم يلبس الفتــن  ...فقيل لــه :أعجزت عنه
شيوخكم وترجوه لشبابكم؟ قال :إ ّن اهلل عز وجل يفعل ما يشاء).
وربّمــا يقــال إ ّن ابن عبــاس لم يقصد بكالمه اإلمــام المهديQ
بل قصد شخصاً آخر غيره ,ولكنّ الروايات الصريحة المنقولة عنه
تكراراً تكشف عن أ ّن مراده اإلمام المهدي.Q
 ويقول عبداهلل بن عمر( :المهدي ,الذي ينزل عليه عيسى بنمريم Qويصلّي خلفه عيسى).
 ويقول عثمان بن ع ّفان :سمعت رسول اهلل Nيقول( :إ ّن االئمة Kبعدي اثنا عشر ,تسعة من صلب الحسين ,Qومنا مهدي هذه
االمّــة ,ومن تمسّــك من بعــدي بهم فقد استمســك بحبل اهلل ,ومن
تخلّى منهم فقد تخلّى عن اهلل).
 -ويقــول حذيفــة بن اليمان :ســمعت رســول اهلل Nيقــول( :ويح

هــذه األمّة من ملوك جبابرة كيف يقتلون
لو لم يبق
ويطــردون المســلمين  ...فــإذا أراد اهلل
تبارك وتعالى أ ْن يعيد اإلســام عزيزاً ،من الدنيا إال
قصــم كل جبــار عنيد _وهــو القادر على
يوم واحد
مــا يشــاء_ وأصلــح األمّة بعد فســادها,
ياحذيفــة لــو لــم يبــق مــن الدنيــا إال يوم
لطوّل اهلل
واحــد لط ـوّل اهلل ذلك اليــوم حتى يملك
ذلك اليوم
رجــل مــن أهــل بيتــي يظهر اإلســام وال
حتى يملك
يخلف وعده).
 وعن طاووس بن اليمان ,قال:رجل من أهل
(وددت لــو أنّــي ال أمــوت حتــى أدرك
زمــان المهــدي ,يــزاد المحســن فــي بيتي يظهر
إحســانه ,ويتــاب علــى المســيء مــن
اإلسالم وال
إســاءته ,وهو يبذل المال ,ويشــتد على
يخلف وعده
العمال ,ويرحم المساكين).
 وعــن ابــن ســيرين( :قــد كان(المهدي )Qيفضّل على بعض األنبياء.)K
 وقــال كعــب األحبــار( :إنّــي ألجــد المهــدي مكتوبــا في أســفاراألنبياء ,ما في حكمه ظلم وال عنت).
وقــال في موضع آخر( :إ ّن القائم المهدي من نســل علي ,أشــبه
الناس بعيســى بن مريم خلقا وخلقا وســيماء وهيئة ,يعطيه اهلل جل
وعز ما أعطى األنبياء ويزيده ويفضله).
 قــال صعصعــة بــن صوحان( :إ ّن الــذي يصلّي خلف عيســى بنمريم Qهو الثاني عشر من العترة ,التاسع من ولد الحسين بن علي
 ,Qوهو الشمس الطالعة من مغربها ,يظهر عند الركن والمقام,
فيطهّر األرض ,ويضع ميزان العدل ,فال يظلم أحد أحداً).
 ويقــول زيــد الشــهيد( :بنا عــرف اهلل ,وبنا عُبــد اهلل ,ونحنالســبيل إلى اهلل ,ومنّا المصطفــى والمرتضى ,ومنّا يكون المهدي
 Qقائم هذه األمّة  ...وثم خروج قائمنا فيمألها قسطاً وعدالً كما
ملئت جوراً وظلماً).

يف أروقــة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما

قراءة يف كتاب

ظهور اإلمام املهدي Qيف أقوال الصحابة والتابعني

األوصياء
مــن بنــي إبراهيــم
وإســحاق )Lوبيــن ســيرة اإلمــام
المهــدي( Qآخــر األوصيــاء مــن بنــي إبراهيــم
وإســماعيل (إذا كانــت للنبــي عيســى Qغيبتــان ،األولــى بعــد ما
يصلوا إليه حتى شــبه لهم غيره ومن بعد ذلك ظهر على حوارييه المقربين حتى
كادوا أ ْن
شــكوا فيــه ومــا تيقنوا إالّ من بعــد إنزال اهلل لهم مائدة كمــا طلبوا ،وما يؤكد هذا التشــابه (الخاص)
التشابه العام ما بينهما وهو واضح وجلي).
الجواب:
 يكفينــا لالســتدالل علــى غيبتي اإلمام المهــدي Qالروايات الصريحة الدالــة على ذلك ،فعناإلمام الصادق( :Qا ّن لصاحب هذا األمر غيبتين ،أحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات .وبعضهم
يقولُ :قتل ،وبعضم يقول :ذهب( )...غيبة العماني) ص  176ب 10ح.5
 هــذا فض ـاً عن ا ّن الروايات قد ذكرت ا ّن ســنة المهدي Qفي النبي عيســى Qهي االختالففيه ،فمن ذلك ماورد عن اإلمام الباقر( :Qوأمّا من عيسى فيقال له :انّه مات -ولم يمت( )...كمال
الدين) ص 152ب 6ح.16
وفــي روايــة أخــرى عن اإلمام الســجاد( :Qوامّا من عيســى فاختالف الناس فيــه ن .م .ص322
ب 21ح.2
وليس فيها ما يشير إلى التشابه في الغيبتين).
ولذلــك تجد ا ّن الشــيخ الصدوق Hفــي كتابه (كمال الدين) عندما أخذ بذكــر الغيبات التي وقعت
لألنبياء والحجج السابقين لم يذكر غيبة للنبي عيسى Qولو كان هناك غيبة له لذكرها.
نعم ،ورد في الروايات الشريفة ا ّن التشابه بالغيبة هو واقع بين اإلمام المهدي وبين عدّة أنبياء،
كصالــح وإبراهيــم وموســى ...Kوقد عقد صاحــب البحار باباً خاصاً لذكر األخبــار الدّالة على ذلك.
(البحار) ج 51ب( 13مافيه عليه السالم من سنن األنبياء واالستدالل بغيبتهم على غيبته).
 وختاماً نقول :حتى لو صحّ ما قيل من غيبتي عيسى ،Qبل وغيرها مما ذكرت الروايات انّه قدوقعت لهم الغيبة فا ّن ذلك ال يصح ان يكون دليالً على وقوع الغيبتين لإلمام المهدي Qفا ّن غيبتيه قد
وقعتا -ونحن نعيش الغيبة وجداناً -وما ذكرته الروايات انما هو من باب التشــبيه ال أكثر ،وان كثيراً
مما جرى على األنبياء من سنن الغيبة هو سيقع لإلمام المهدي Qولعل ذلك إشارة إلى ترابط حركة
المهــدي Qمــع حــركات األنبيــاء ،Kأو انّه من بــاب تطمين النفوس وزيــادة اليقيــن بقضية اإلمام
المهدي Qوغيبته وانّه لما غاب لم يكن بدعاً من الرسل.

تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم

الحرية يف عصر الغيبة الكربى
ملؤلفه السيد ياسني املوسوي

جاء الكتاب في طبعته االولى ســنة 1429هـ 2008 -م.
في  303صفحة من القطع الوزيري .وهو من اصدارات قسم
الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة.
جاءت محتويات الكتاب وحسب فهرسه كاآلتي:
(الحيــرة فــي روايــات أهل البيــت Kوبضمنهــا معاني
الحيــرة) امتحانــات عصــر الغيبــة وبضمنهــا ماهــي فائــدة
االمتحــان ،ضــرورة التمحيــص ،وفتن آخر الزمــان .وفتن
آخــر الزمــان فــي حديــث اهــل البيــت .Kالفتــن العامــة،
والفتنــة فــي الديــن .معالــم الفتنــة المعاصــرة ،وبضمنهــا
مــا هو الحــل وكيف الخــاص مــن الفتنة ،والبدعــة وطرق
البدعــة ،ادعيــة الحَيرة ،وبحث في أســانيد أدعيــة الغيبة
(وبحث في أسانيد) للدعاء األول منها ،ثم السند للدعائين
الثاني والثالث ثم نصوص األدعية.
يقول الســيد المؤلف في (الحيرة في روايات اهل البيت
:)K
(لقــد واجهتنا مجموعة من الروايات الشــريفة المروية
عــن أهل البيت Kذكرت كلمة (الحيرة) من خالل حديثها
عن اإلمام المهدي ...Qفالشــيعي بقى من يوم والدة إمامه
 Qإلى يوم ظهوره Qيعيش الحيرة بمعانيها التي التنقضي اال بعد
ان يأذن اهلل عزوجل وهي من أقسام حيرة المتيقن بوجوده.)Q
وفي (معاني الحيرة  )...يقول المؤلف:
(وبالتأمــل والتدقيق بالروايات الشــريفة يتضح ان لمعنى كلمة
الحيرة معان أهمها :الحيرة في معرفة اإلمام الحجة ،Qوالحيرة
في العقيدة به ،Qوالحيرة أمام شبهات المنحرفين .)...
ويقــول الســيد المؤلــف فــي (فتن آخــر الزمان فــي حديث أهل
البيت)K
( ...فيلزمنــا االهتمــام بالحديــث الشــريف الصــادر عــن أهــل
بيــت النبــوة Kفي خصــوص ما نقلــوه بمعرفة مســتقبل البشــرية
واالحداث اآلتية التي تســبق الظهور الشــريف ...كمــا يلزمنا التأنّي

بتفسير الظواهر وتطبيقها على ما نشاهده من أحداث.)...
وفي (معلم الفتنة المعاصرة) يقول مؤلف الكتاب:
(مــا هو الحل ،وكيف الخــاص من الفتنة؟) ثم يواصل القول
بما موجزه:
(وتقــف علــى رأس قائمــة اهــم انــواع تلــك الســبل :التمســك
بالقــرآن ،وبتقــوى اهلل ،وبأهل البيت ،Kوبالعلمــاء ،وبالدعاء
للنجاة من الفتن ،وبمعرفة اسباب الفتنة).
ويقول السيد مؤلف الكتاب في (أدعية الحيرة):
(في فتنة آخر الزمان وحيرته الصماء الصليم المظلمة ..يجأر
الصالحــون إلــى اهلل عزوجــل يطلبــون النجــاة من الضاللــة ألنهم
علمــوا ان (ال ينجــو مــن هذه الفتنة ،اال من أخــذ اهلل ميثاقه وكتب
اإليمان في قلبه ،وأيده بروح القدس).
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منوعات

التوبة بظهور اإلمام املهديQ؟
هل تنقطع ّ
.....

إ ّن هناك ثقافة عامة متر ّكزة بأذهان فئة واسعة
مــن المجتمــع الموالي ألهل البيت ،Kبــأ ّن االمام
المهــدي Qســيظهر فقــط لمحاســبة المقصريــن
واإلقتصــاص مــن المذنبيــن ،وبعبــارة اوضــح أنــه
يوم الحســاب على األرض ،وباإلضافــة إلى انقطاع
فرصة التوبة عن الذنوب مهما كانت درجتها ,األمر
الــذي أدّى إلــى خوف وهلــع غير معلن من شــخصية
اإلمــام ،Qوبالتالــي مــن حركة ظهــوره المبارك,
وهذه نتيجة ظالمة لمقدمة باطلة.!...
وإ ّن المتتبــع للروايات الــواردة حول قيام االمام
المهدي Qســيجد انّه Qســيقوم بالدعوة إلى دين
اهلل عــز وجــل ،ويطلــب مــن الجميع االنضمــام إلى
لوائــه والدخــول تحت راية اإلســام ،ويدعو الناس
إلــى عبــادة اهلل جــل وعــا كمــا أراد ،أي يطلب من
النــاس أ ْن يكونــوا خلفــاء اهلل فــي األرض ،كمــا هو
الهدف من وجودهم عليها ,وســيضع أسس وقواعد
دولة العدل المطلق.
وطبيعــي أنــه سيســتأصل كل من يقــف ضد هذا
المشــروع اإللهــي ،وســيكون حــاداً فــي تعاملــه مــع
المعاديــن لــه ,وسيســير بســيرة تختلــف عن ســيرة
آبائــه Kمــع أعدائهــم ومناوئيهــم ,امّــا مــن كان
معــه فبالطبــع ســينال مــن بركاتــه وألطافه الشــيء
العجيــب ,فاإلمــام Qيعلــم ا ّن المجتمــع الــذي
ســيظهر فيــه ليــس مجتمع ـاً معصوماً ,حتــى أقرب
أصحابــه (عــدا مــا ذكــر مــن المعصوميــن الذيــن
ســيلتحقون في لوائــه) ,بل هو ســيظهر لغرض زرع
العصمة في نفوس البشرية.
إن المجتمع الذي سيظهر فيه اإلمام هو مجتمع
األرض المملــوءة بالظلم والجــور ,مجتمع فيه انواع
الفتــن وأشــكال المحــن ,تكثر فيــه الذنــوب وتتعدد
فيــه الموبقــات ,إنــه مجتمــع غــارق في مســتنقعات
الماديــة والدنيويــة ,فلنتصــور ان اإلمــام ســيقوم
بالقصــاص من كل مذنــب ويحاكم كل عاص ...ماذا
ســيحصل...؟ يعني ســيقوم اإلمــام باإلقتصاص من
مليــارات االفراد ...فهل هــذا معقول...؟! أو هل هذا
وارد في الروايات...؟!.
وقــد يقــال بــإ ّن االقتصــاص ســيكون فقــط من
المســلمين أو الشــيعة المواليــن ...فهــذا أغــرب من
القــول األول وأعجــب ,فهــم ليــس بالعــدد القليــل,
بــل هم القاعــدة التي ســيعتمد عليهــا اإلمام Qفي
بداية خروجه وأثناء وضع اسس الدولة ،ويروى عن
الرسول Nأنه قال( :يملك المهدي تسعاً أو عشراً,
أسعد الناس به أهل الكوفة) فكيف سيكونون سعداء
بــه وهــو قطــع عنهــم بــاب التوبــة عــن الذنــوب.!...
نعــم وردت روايــات بأنّه ســيقتص من بعــض الفئات
واألشخاص ,منهم:
• القائمون بوجهه عند ظهوره والمحاولون
إفشــال حركتــه .وهــؤالء يتولــون حــركات وجيــوش
تحارب اإلمام ،وطبيعي انّه Qسينال منهم.
• من امتنع عن تطبيق بعض القوانين التي
يرفضها اإلمام,Qكالناصبي الذي يمتنع عن اداء
الجزية كما ذكرته بعض الروايات.
• ســيأخذ بثــأر اإلمــام الحســين  Qممن
قتلتــه على تفصيل هــو في محله ،أو يقيم الحد على
بعــض الذين يرجعون إلى الدنيــا من الذين محضوا
الكفر محضاً كفرعون وهامان وغيرهما.
• ارجــاع الحقــوق إلــى أهلهــا وما يســتلزم
هذا األمر من مقدمات.
• االقتصــاص مــن ك ّذابــي الشــيعة :عــن
اإلمــام الصــادق ( Qلــو قــام قائمنــا بــدأ بك ّذابــي
الشيعة).
امّــا الروايات التــي تنص على أنه ســيكون نكاالً
للقائمين بوجه حركته و آماناً لمن ناصرها:
عــن اإلمــام الصــادق Qألبــي بكــر الحضرمي
(يا أبا بكر :ســيروا فيها ليالــي وأياماً آمنين... ,مع
قائمنــا أهــل البيت .Kوأمــا قوله (ومــن دخله كان
آمناً) ,فمن بايعه ودخل معه ومســح على يده ودخل

في عقد أصحابه كان آمناً.
عن موالنا اإلمام الصادق Qقال:
(اذا خــرج القائــم Qخــرج مــن هــذا
األمر من كان يرى أنه من اهله ,ودخل
فيه شــبه عبدة الشــمس والقمر) .وعنه
أيض ـاً (لينصرن اهلل هــذا االمر بمن ال
خالق له ,ولو قد جاء امرنا لخرج منه
من هو اليوم مقيم على عبادة االوثان).
عــن اإلمــام الباقــر( Qاذا قــام
القائم عرض االيمان على كل ناصب,
فــإن دخــل فيــه بحقيقــة وإالّ ضــرب
عنقــه أو يؤدي الجزية كمــا يؤدّيها أهل
الذمّــة ,ويشــد علــى وســطه الهميــان
ويخرجهم من االمصار إلى السواد).
وهنا إشــكال حاصله :هناك بعض
االخبار تنص على أ ّن اإلمام Qال يقبل
توبة أحد عند ظهوره.
وســأطرح فــي ذلــك أربعــة معــان
محتملة:
األول :إن اإلمــام Qال يقبــل توبــة التائــب بعــد
ظهوره.
الثانــي :إن اإلمــام Qاليطلــب لنفســه توبة من
احد.
الثالــث :إن اإلمــام Qســيطبّق االحــكام بحــق
المذنب بالذنب المقترف بعد الظهور.
اما المعنى األول :فنضعف قطعيته بما يلي:
 .1وجــود معــان محتملــة أخــرى ،واالحتمــال
يسقط االستدالل.
 .2األخبار التــي ذكرناها في اعاله والمتضمنة
دعوتــه للناس والتحاق بعض النــاس الذين تصفهم
بعض الروايات بانّهم أشبه بعبدة الشمس...الخ.
 .3حتــى لــو صــح هــذا المعنــى فهــو قــد يكــون
للمبالغــة فــي اقتصاصــه مــن الفئــات التي ســينالها
عدله.
اما المعنى الثاني:
فهو محتمل ,ويســتقيم مع الرواية التي تتضمن
بأنه Qســيظهر وليس في عنقــه بيعة ألحد ,أي أ ّن
ظهــوره ال يكــون معصيــة ألحد قد ابرم معــه عهداً أو
ميثاق ـاً ،وبالتالــي يحتاج عندها إلــى االعتذار أو ما
شابه ذلك ,أو يكون بمعنى أنّه ال يقوم بعمل خاطئ
بحــق أحــد فــي اثنــاء قيامــه (وحاشــاه) ،وبالتالــي
يحتــاج إلى طلب المغفرة منــه ,عن اإلمام الصادق
( Qيقوم القائم وليس ألحد في عنقه عهد وال عقد
وال بيعة).
اما المعنى الثالث:
فيقبــل إذا كان هذا مع الكبار الظلمة والواقفين
بوجــه اإلمــام ,Qامّــا ســائر النــاس فســيقومQ
بهدايتهم إلى الطريق الصحيح.
ً
والمعنــى االخيــر وارد جــدا ،واحتمــال معتبــر
ومنســجم مــع قوانيــن الدولــة التــي سيســعى إليهــا
اإلمام Qومع بعض الروايات والتي منها قتله لمانع
الزكاة أو الناصبي الذي ال يدفع الجزية...الخ .واهلل
العالم...
وهنــا تقويــة لإلشــكال باآليــة القرآنيــة (هَ ـ ْل
يَنْ ُظرُو َن إِالَّ أَ ْن تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِ َكةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْ ـضُ آيــاتِ رَبِّكَ يَ ـوْمَ يَأْتي بَعْضُ آياتِ رَبِّ ـكَ ال يَنْ َفعُ
نَ ْفس ـاً إيمانُهــا لَ ـمْ تَ ُكنْ آمَنَتْ مِ ـنْ َقبْ ُل أَوْ َكسَ ـبَتْ في
إيمانِها خَيْراً ُق ِل انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُو َن).
واحــد تأويالت هذه اآلية هــو قيام القائم,Q
وهــي تنص علــى عدم الفائدة من ايمــان المؤمن إ ْن
لم يكن مؤمناً اثناء الغيبة.
وهي قابلة للمناقشة في أكثر من وجه:
األول :هــو حصر تفســير (آيات ربــك) بالظهور
الميمــون ,ومن ضمــن تعليقات الســيد الطباطبائي
 Hعلــى هذه اآلية (ويكون المــراد بإتيان بعض آيات
الــرب إتيــان آية تــازم تبدّل نشــأة الحيــاة عليهم،
بحيــث ال ســبيل إلــى العــود إلــى فســحة االختيــار،

المهندس يحيى غالي ياسين

كآيــة المــوت التي تبدل نشــأة الجــزاء البرزخي ،أو
تالزم اســتقرار ملكة الكفر والجحود في نفوســهم،
اســتقراراً ال يمكنهم معه االذعان بالتوحيد واالقبال
بقلوبهــم إلــى الحــق إالّ مــا كان بلســانهم خوف ـاً من
شــمول الســخط والعــذاب ,بــل يص ـرّح Hبأكثر من
هــذا فيقول (وقد عدت فــي الروايات من تلك اآليات
خــروج دابة االرض والدخان وخروج يأجوج ومأجوج
وهــذه امــور ينطــق بهــا القــرآن الكريم ,وع ـدّ منها
غيــر ذلــك كخــروج المهــدي Qونــزول عيســى بــن
مريــم وخروج الدجــال وغيرها ,وهي وإ ْن كانت من
حــوادث آخــر الزمــان لكن كونهــا مما يغلــق بها باب
التوبة غير واضح .
الثاني :قد يكون المعنى (واهلل العالم) إ ّن نصرة
اإلمام وتأييده وخاصة في بداية ظهوره ســيوفق اليه
فقــط المؤمنــون المرابطــون المنتظــرون فــي عصر
الغيبة الكبرى .وهذا ما ألمحت اليه روايات عدة.
الثالــث :هــو هــذه الرواية التــي ينقلهــا صاحب
(الميــزان )Hمــن (البرهان) عــن البرقي بإســناده
عــن عبد اهلل بن ســليمان العامري عن أبي عبد اهلل
 Qقــال( :ما زالت االرض إالّ وهلل فيها حجة يعرف
فيهــا الحالل والحرام ,ويدعو إلى ســبيل اهلل ,وال
تنقطــع الحجــة من االرض إالّ أربعيــن يوماً قبل يوم
القيامــة ،فــإذا رفعت الحجــة واغلق بــاب التوبة لم
ينفــع نفس ـاً ايمانهــا لم تكــن آمنت من قبــل أ ْن ترفع
الحجــة ,وأولئــك مــن شــرار خلــق اهلل وهــم الذين
تقوم عليهم القيامة.
وهنــاك آراء أخــرى فــي تفســير وتأويــل انقطاع
التوبــة عنــد الظهــور ننقلها مــن كتاب (اثــار الذنوب
وبركات التوبة) للسيد علي عاشور:
• مــا قاله الشــيخ االصفهانــي :إ ّن المهدي
 Qيقبــل توبــة من يعلــم أ ّن ايمانه يكــون عن حقيقة
وإخــاص ,وال يقبل ممــن يؤمن بلســانه الخالص.
والت حين مناص ,ويشــهد لهذا الوجه ما ســبق من
أنــه Qيحكــم بمقتضى علمه الباطنــى المختص به
 ,Qهذا ما خطر بالبال في حل االشكال.
• ويحتمــل أ ْن يــراد بروايــات عــدم قبــول
التوبــة هو التشــديد بل االلتــزام باإلحكام الشــريعة
قبــل الظهــور ,والحــث بعــدم التوفيــق لهــا ,فقــد
يكــون باب التوبــة مفتوحاً في عصر الظهــور ،ولكنّ
االنسان ال يوفق إلى أ ْن يتوب إلى اهلل تعالى ألسباب
مختلفة ,اقلها النســيان والتسويف ,وعليه فيعاقب
ويحاســب على افعالــه ويقام عليه الحــد عند اإلمام
النّــه لم يتب أو لم يعلــن توبته ,وعدم التوفيق للتوبة
أمرٌ مرتبط باهلل تعالى.
• ويحتمــل تفســير (ال توبــة) أي ال مبــرر
لوجودها من عدم وجود أســبابها _بناء على عصمة
المجتمــع_ أنــه ال يوجد من يذنب حتــى يتوب ,فإ ّن
التوبة واالســتغفار نتيجة المعصية ,وهذا يصبح في
زمن قيام دولة العدل.

م�ستب�صرون

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

با�سل بن خ�ضراء الح�سني  -حنفي � -سوريا
معهد متوسط للكهرباء.
االهتمام بالكتب الدينية:
بينا السيد باسل في إحدى المكتبات بدمشق فقد
وقع نظره على كتاب (النهاية في الفتن والمالحم) البن
كثير الدمشقي .وقد اجهد نفسه للحصول على هذا
الكتاب.
قربني �إلى الت�شيع:
�أول حديث نبوي ّ
يقول الأخ (با�سل):
إ ّن أوّل حديث نبوي لفت انتباهي من هذا الكتاب
هو إشــارة النبي Nإلى أ ّن اثني عشر خليفة قرشياً
سيلون أمر األمّة اإلسالمية.
يقول با�سل:
واصلت بحثي حول الخلفاء بعد الرسول Nإلى
ولد بن خضراء في سوريا بحلب عام  ،1969ونشأ أن واجهت حديث الثقلين وخطبة الرسول األعظمN
في أسرة تعتنق المذهب الحنفي.
يوم غدير خم ،ورزية الخميس فدفعتني شكوكي لطلب
واصل دراسته األكاديمية حتى حصل على شهادة

االستيضاح من هذه الروايات.
ويضيف األخ باسل :إنّني بقيت على هذه الحالة
إلى أ ْن صادف أ ْن زرت السيد عبد المحسن الــراوي.
وهــو مــن علماء مذهب أهــل البيت Kفسألته حول
بعض الشبهات التي تلقى حول عقائد الشيعة ،فبيّن
لي المنهج الصحيح والفكر الرشيد عند أهل البيت.K
فهنا حصحص الحقّ ،وتبيّن لي الواقع واتضحت
لــي األم ــور فلم أجــد ب ــداً ســوى اتـخــاذ ق ــراري بشان
المذهب الذي ينبغي لي اتباعه.
نعمة اال�ستب�صار:
بعدما تبيّن لي الحق وعرفت المسلك الصحيح،
ذهبت إلى مقام السيدة زينب ..Pوأعلنت والئي ألهل
البيت Kوبراءتي من أعدائهم.

الحوار املهدوي

استفتاء عن أهمية اإليمان باملهديQ

عبد الح�سين
أنا سنّي من أصول إسماعيلية وهذه أول مرة أشارك في منتدى
يهتــم باإلمــام وكلّي اســتغراب انّكم وضعتــم منتدى كام ـاً يتحدّث
عــن المهدي ،وأريد أ ْن اعرف مــدى أهميته عندكم عن طريق هذا
االستفتاء:
 -1االيمان بالمهدي اهم من الصالة.
 -2االيمان بالمهدي مهم مثل اهمية الصالة.
-3االيمــان بالمهــدي أقــل أهمية مــن الصالة لكنّــه مثل أهمية
الجهاد والحجّ والصوم.
 -4اإلمام أقل أهمية منهم.
الرجاء اختيار أحد األرقام.
ـــــــــــــ
الإ�شراف الإداري
االخ الحسيني
سوف نجيبك على هذه االسئلة التي نظن انّها اسئلة في محلها
وجديــرة باإلجابة ،ونحن إذ نرحّب بك فــي هذا المنتدى ونأمل أ ْن
ابتداء عندما تريــد أن تكتب عن اإلمام
تســتفيد وتفيد نرجــوا منك ً
المهــدي Qالــذي يعتقــد بــه اإلماميــة االثنــي عشــرية ا ْن تحتــرم
عقيدتهــم ،وتكتب ما يحلو لك وما يجول في خاطرك ،ولكن اجعل
مــن نفســك وكأنّك منهم عندمــا تريد أ ْن تنتقدهــم ،وهذا فقط ما
نريده منك.
ايّها العزيز...
ســوف نجيبك بشــفافية ووضوح بعد ا ْن تجيبنا على أســئلة هي
من سنخ اسئلتك ولكنها ترتبط بعقيدتك:
 _1هــل محمــد بن عبد اهلل Nأهم من الصالة أو الصالة أهمّ
منه؟.
 _2هل اإليمان بمحمد بن عبد اهلل Nمهم بأهميّة الصالة أو
انّه أهم من الصالة أو أق ّل أهمية منها؟.
ويجري نظير اسئلتك مع مهدي آل محمد Qمع رسول اهللN
وبنفس ما تجيبه أنت هو جوابنا دون الرجوع إلينا.
ــــــــــــــ
خير االماء
حقيقــة ،جواب المشــرف العام وفقه اهلل على ســؤالك لم يبق
لي شيئاً أقوله.
ولكــن أريــدك ا ْن تجيــب علــى هــذا الســؤال مضاف ـاً إلى ســؤال
المشرف العام.
أنــت تعــرف الحديث القائــل (من مــات ولم يعرف امــام زمانه
مات ميتة جاهلية)
فما حكم صالة من لم يعرف إمام زمانه؟
مــن هنا تأتي أهمية المنتدى المتخصّص بكامل واحاته لإلمام
المهدي Qوالذي تساءلت عن أهميته تلك.
ـــــــــــــ
خادم المهدي313
اقتباس:
وكان من كالمك (انك تساوين المهدي Qبالنبي( Nبأبي هو
وأمي ياحبيبي يارسول اهلل)
هــذا الــكالم اليعنــي المســاواة كمــا فهمته بــل يعنــي أ ّن بينهما
اتحــاداً في جهة من الجهات ،كمــا انّنا نتحد مع النبي Nمن جهة
البشرية ،فهل هذا يعني اننا نتساوى مع النبي في كل شيء ،ونحن
النعلم هل هذا مقدار فهمكم أو أنكم تتعمدون ذلك.
اقتباس:
أرجو منك أ ْن تختاري لكي اجيبك (ممكن) ،أم عندك شــكوك
في إيمانك بالمهدي ،Qوعليه ســوف أجيبك على حسب اعتقادك
بالمهدي.
نحــن نختــار الجــواب الــذي اختــاره النبــي Nلنــا فــي حديــث
الثقلين ونصحّح لك السؤال المذكور.
إ ّن أي عمل ال قيمة له بدون هداية.
والهدايــة منحصــرة فــي النبــي Nوآلــه Kوالقــرآن بحســب
حديــث النبــي ،Nأي حديث الثقلين الــذي ترويه جميع مصادركم
منها (المسند) و(الصواعق) برواية أكثر من عشرين طريقاً.
والنتيجة:
أي عمل بدون هدي العترة القيمة له النّه ليس على الهدى.
العمل اليؤخذ بعنوانه كما اردت أ ْن تطرح السؤال بدون مالحظة
العقيدة والنيّة والمنهج حتى تصح المقارنة.
ً
المهــدي Qمــن العتــرة فــكل عمل اليكــون نابع ـا مــن االعتقاد

باألئمــة Kوالعمــل بهديهــم الذي هو هــدي الرســول Nالقيمة له
وليس شيء له قيمة مالم ينتم إليهم.
واســألك سؤاالً :لو أن شخصاً أبغض رسول اهلل Nماهي قيمة
صالته؟.
تعلموا كيف تسألون.
ـــــــــــــ
الباحث
الواقع واالنصاف أ ّن االخوة الشيعة افحموا الرجل.
فعليــه يــا أيّها االخ اشــكر اهلل علــى نعمه انّك تكتــب في منتدى
شيعي ولك فيه كل الحرية.
ولم تحذف مشاركاتك.
ومع ذلك ال تجيب على االسئلة.
أخي الكريم أجبهم وبعد ذلك تكلم.
ال تكن مثل الوهابية يجادلون فقط.
ــــــــــــ
M_mahdi
حيّا اهلل عدو الحسين (االموي)
ارد علــى اصــل الموضــوع ثــم ارد علــى المشــاركة التــي فــي
االقتباس.
اصل الموضوع  :من هو أهم ...؟.
اقول لك ايّها األموي :يقول ابن تيمية في (مجموع الفتاوى):
مسألة :الجزء الثامن والعشرون:
فصــل ،يجب أ ْن يعــرف أ ّن والية أمر الناس من أعظم واجبات
الديــن; بــل ال قيــام للديــن وال للدنيــا إالّ بهــا .فــإ ّن بنــي آدم ال تتــم
مصلحتهــم إالّ باالجتمــاع لحاجــة بعضهم إلى بعــض والبدّ لهم عند
االجتمــاع مــن رأس ،حتى قــال النبي( Nإذا خرج ثالثة في ســفر
فليؤمّروا أحدهم) .رواه أبو داوود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.
وروى اإلمــام أحمــد في (المســند) عن عبد اهلل بن عمــرو أ ّن النبي
 Nقــال( :ال يحــل لثالثة يكونون بفالة مــن األرض إال أمّروا عليهم
أحدهم) فأوجــب Nتأمير الواحد في االجتماع القليل العارض في
السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع االجتماع .وأل ّن اهلل تعالى أوجب
األمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر وال يتم ذلك إالّ بقــوة وإمارة.
وكذلــك ســائر مــا أوجبه مــن الجهاد والعــدل وإقامة الحــج والجمع
واألعيــاد ونصر المظلــوم .وإقامة الحدود ال تتم إال بالقوة واإلمارة;
ولهذا روي :أ ّن السلطان ظل اهلل في األرض .انتهى كالم ابن تيمية.
اقــول لهــذا االمــوي :واليــة األمر عنــدك تعنــي الحاكــم ،فهل
عبداهلل بن ســعود الذي اليفقه قــراءة (األلف باء) أهم من الصالة
عندك؟.
أجب حبيبي ونحن بخدمتك.
ارجع للمشاركة التي في االقتباس:
اقول من قال إ ّن اإلمامة يجب ان تذكر في القرآن؟.
هل نصّ على ذلك القرآن؟.
أو هل نصت على ذلك السنّة البخارية!.
ثم هل الكثرة مدار األهميّة؟.
من قال ذلك هل موسى Qأهم من محمد Nأو هل موسىQ
أهم من الصالة...ووو؟!.
وهل البصل والعدس أهم من إمامة طويل العمر أو هي أهم؟.
هذا واذا وجدنا كلمة ذكرت اكثر من اهلل تعالى فالبدّ أ ْن نقول
هي أهم؟.
جيــد ،قانــون تلتزم به حتى نواصل الحــوار معك أم أنت كحال
الوهابيــة اآلخرين يأتون يلقون الكالم ويهربون كجدّهم ابن العاص
وكخال المؤمنين!.
ماهي صفات المهدي Qالذي ذكره الرسولN؟!.
وكيف تعرفه انّه هو وليس غيره ،أم تقتلونه كما قتلتم جهيمان.
حبّــذا لــو تواصل الحوار أيها اللطيف فأنا على اســتعداد تام ا ْن
اعرّفكــم بمهديكم الدجال ،بــل ودينكم اليهودي ومن أهم كتبكم،
فماذا تقول؟.

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في اإلمام
المهدي Qاالتي:
www.m-mahdi.info/forum/
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متابعات

العلمية
شؤون املرجعية الدينية والحوزة
ّ

السيد السيستاني والحكومة الجديدة
دع ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــرجـ ــع الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ال ـس ـي ــد
السيستاني(دام ظله) إلــى حكومة جديدة
خ ــال  15يــومًــا وع ــدم تـشـبّــث المسؤولين
بمناصبهم لدى تشكيلها ،في إشارة على ما
يبدو إلى اصرار المالكي على والية ثالثة في
رئاستها.
وأ ّكــد الشيخ عبد المهدي الكربالئي،
معتمد ال ـمــرجــع الـشـيـعــي االع ـلــى آي ــة اهلل
السيد علي السيستاني(دام ظـلــه) ،خالل
خطبة الجمعة بمدينة كربالء ضرورة تشكيل
الحكومة الجديدة خالل فترة زمنية ال تتجاوز

المدة الدستورية البالغة  15يومًا ،وإلى عدم
تشبّث المسؤولين بمواقعهم فيها ،في اشارة
على ما يبدو إلى رئيس الحكومة الحالية نوري
المالكي الذي يصر على الترشح لوالية ثالثة.
واضاف أ ّن نجاح مجلس النواب في تجاوز
محطّتين مهمّتين باختيار رئيسي البرلمان
والجمهورية خالل فترة زمنية مقبولة ،يمثل
خـطــوة مهمة فــي إط ــار ال ـحــراك السياسي
المطلوب لتجاوز األزمة الراهنة .وشدّد على
ضــرورة اتمام ذلــك بتشكيل حكومة تحظى
بقبول وطني واسع ،حتى تتمتع بالقدرة على

.....

هيئة التحرير

متابعـــــــات

�صفحة تهتم مبتابعة ما ي�صدر عن املرجعية الدينية العليا من خطابات اجتاه الأُ ّمة ومواقف
ّ
اتاه االحداث وكذلك تنقل �أحاديث النقاد والكتاب واالدباء حول �آراء املرجعية و�أفكارها
ّ
اتاه االحداث.
تقدم هذه ال�صفحة املواد دون � ْأن تتدخل �إ ّال مبا ينا�سب الن�شر من حذف او تقلي�ص للمادة ل ّأن
م�ساحة ال�صفحة حمدودة.
نعم �إذا اقت�ضى التنبيه �أو التنويه �إىل �أمر ُيوجب االلتبا�س ف� ّإن ذلك �سيكون �آخر ال�صفحة.
�شفقنا  14 /اغ�سط�س 2014
بقلم:عباس االمير

تـجــاوز تحديات المرحلة المقبلة ومعالجة
األخـطــاء المتراكمة وتـكــون متمكّنة مــن لم
الصف الوطني ومكافحة اإلرهــاب ومواجهة
محاوالت التقسيم واالنفصال.
وكان األمين العام لألمم المتحدة (بان
كي مــون) قد أ ّكــد أمــس ،أنّــه اتفق والمرجع
السيستاني(دام ظله) خالل اجتماعهما في
النجف األشرف الخميس على ضرورة تشكيل
حكومة تواجه اإلرهــاب وتضع حـدًا النقسام
العراقيين.
وكالة نون اخلربية � 1/آب 2014

املرجعية العليا بالنجف األشرف تدعو الربملان إىل اإلسراع بإقرار القوانني ّ
املعطلة وتجدّد طلبها يف ْ
أن تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني
دع ــا مـمـثــل ال ـمــرجــع الــدي ـنــي األع ـلــى آي ــة اهلل الـعـظـمــى الـسـيــد علي
السيستاني(دام ظله) ،اليوم الجمعة ،مجلس النواب العراقي إلى اإلسراع
بإقرار القوانين المعطلة منذ الدورة البرلمانية الماضية خاصة قانون الموازنة
االتحادية ،وكذلك تشكيل الحكومة وفق الفترة الدستورية المقررة مجدّداً
طلب المرجعية في أ ْن تحظى تلك الحكومة بقبول وطني.
وق ــال السيد احـمــد الـصــافــي ،خــال خطبة الجمعة الثانية فــي /4

شــوال1435/هـ ـ الموافق 2014/8/1م من مرقد اإلمــام الحسين بن علي
 Lوتابعته وكالة نون قال ما نصه (مع انقضاء عطلة العيد من المقرر أ ْن
يبدأ مجلس النواب بعمله وأمامه مشاريع قوانين مهمة احدها مشروع قانون
الميزانية لهذا العام الذي تأخر اقراره من الدورة البرلمانية السابقة وادى
ذلك الى التأخير في إنجاز الكثير من المشاريع وتسبب في اضرار اقتصادية
فادحة بالبلد ..نأمل أ ْن تتعاون الكتل السياسية في انجاز هذا القانون بما يراعي

مصالح المواطنين بعيداً عن التجاذبات السياسية ،ومن أهم القوانين التي
يجب االســراع في إقرارها هو قانون المحكمة االتحادية العليا وقد اُنجزت
مسودته في الدولة السابقة إالّ بعض األمور الطفيفة ،ا ّن هذا القانون يحظى
بأهمية بالغة فإ ّن من مهام المحكمة االتحادية العليا بموجب المادة  90من
الدستور هو تفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تقع بين
الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات واليوم يوجد هناك العديد

من القضايا النزاعية بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كردستان وكذلك
بين الحكومات المحلية في المحافظات وبين الحكومة المركزية وقسم من
هذه المنازعات يتعلّق بتفسير نصوص الدستور حيث يفسّر كل طرف النص
الدستوري وفق ما يراه فالبدّ من االسراع في اقرار قانون المحكمة االتحادية
العليا وتعيين اعضاء المحكمة لتبت في هذه القضايا وهذا احد مقتضيات
االلتزام بالدستور وتطبيقه من دون انتقائية الذي يدعو الجميع إليه.)..
�شفقنا  31 /يوليو 2014

آية اهلل مكارم الشريازي(دام ظله) يدعو الكتل العراقية العتبار آراء السيد السيستاني(دام ظله) كلمة الفصل
قــال المرجع الديني في مدينة قم المقدسة في ايــران آية
اهلل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظله) انّه على التيارات
السياسية بالعراق اعتبار آراء المرجع السيد علي السيستاني(دام
ظله) كلمة الفصل.
واصــدر المرجع الديني آية اهلل ناصر مكارم شيرازي(دام
ظله) اليوم الخميس بيانا اشار فيه الى االوضاع الحساسة الراهنة
فــي الـعــراق ،مــؤ ّكــداً بــأ ّن الــوحــدة الوطنية تعدّ السبيل الوحيد
للحيلولة دون تقسيم العراق وطرد االعداء منه.
وقال آية اهلل مكارم شيرازي في هذا البيان أنّه نظرا لجوار

بلدنا مع البلد العزيز العراق واألواصر الثقافية والدينية الوثيقة
مع الشعب الطيب في هذا البلد ،فإنّنا نشعر بالكثير من القلق
للخالفات البارزة في القضايا السياسية لمختلف المكونات فيه،
في الوقت الذي احتل فيه العدو القاسي وعديم المنطق جزءا من
ارض هذا البلد ويطلق البعض من الجهلة نداء التقسيم.
واض ــاف ،الشــك أنّــه وللحيلولة دون تقسيم الـعــراق وطرد
األعــداء الهمجيين ومصاصي الدماء ،فال سبيل سوى الوحدة
الوطنية عبر التضحية وضبط النفس مــن قبل جميع الفئات
السياسية وااللتفات الى المسؤوليات االلهية تجاه الظروف الراهنة

الحساسة جداً.
وا ّك ــد هــذا الـمــرجــع الــديـنــي ،إنّ ـنــا نــدعــو جميع الكيانات
السياسية ،من اجل رضى البارى تعالى واتباع تعاليم االسالم
وحبهم لوطنهم ،للجلوس معا وأ ْن يتنازل بعضهم للبعض اآلخر
بشكل معقول ويشدوا ايديهم على ايدي البعض ،إلنقاذ بالدهم
من خطر االحتالل والتقسيم وأ ْن يبنوا عراقاً شامخاً وقوياً وعامراً.
وتابع البيان ،حسب اعتقادي انّه عليهم جعل رأي مرجعية
آية اهلل العظمي السيد السيستاني(دام ظله) كلمة الفصل لحل
الخالفات فيما بينهم ،وأ ْن يعملوا على معالجة مشاكلهم بدعم

من سماحته قبل فوات األوان.
يذكر أ ّن تنظيم داعش االرهابي احتل في هجومه الذي قام
به قبل فترة معظم مدن محافظة نينوي وبعض المدن في محافظة
صــاح الــديــن واالن ـبــار (شـمــال غربي ال ـعــراق) ،إالّ أ ّن القوات
العراقية استعادت السيطرة على بعض المدن ،وتخوض اآلن قتاالً
عنيفاً مع عناصر هذا التنظيم في العديد من المناطق لطردهم
منها.

وكالة نون اخلربية 2014/7/26 /

آية اهلل صايف كلبايكاني(دام ظله) يبحث مع املرجع الديني األعلى السيد السيستاني(دام ظله) تطورات الوضع يف العراق
بحث آيــة اهلل لطف اهلل صافي كلبايكاني(دام ظله)
في اتصال هاتفي اجــراه مع المرجع الديني سماحة اية
اهلل العظمى السيد علي السيستاني(دام ظـلــه) ،حول
تطورات الوضع في العراق .وأفــاد الموقع االلكتروني آلية
اهلل صافي كلبايكاني اليوم السبت ،انّــه نظرا لألوضاع

الحساسة جــداً والمؤسفة في العراق والظلم الواقع على
الشعب العراقي جراء ممارسات أعداء اإلسالم ،فإ ّن آية
اهلل صافي كلبايكاني(دام ظله) عبّر في االتصال الهاتفي
عن اسفه البالغ لألحداث الجارية وقال :نحن نؤيد مواقفكم
وارشــاداتـكــم الحكيمة إلزالــة الظلم عن الشعب العراقي

اهلل السيستاني(دام ظله) ،آية اهلل صافي كلبايكاني(دام
وتحقيق النصر ،وندعو لكم بالتوفيق.
وصرح آية صافي كلبايكاني :ندعو الحكومة والشعب ظله) ،وتمنّى له من الباري تعالى موفور الصحة والسالمة
في العراق الي بلورة توجيهات اية اهلل السيستاني(دام ظله) والعمر المديد.
ووضعها نصب العين ،وذلــك إلحباط مــؤامــرات االعــداء
وتحقيق االهداف اإلسالمية السامية .من جانبه شكر آية
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بان كي مون :اتفقت والسيستاني بضرورة تشكيل حكومة توحد العراقيني
أعلن األمين العام لألمم المتحدة بــان كي
مون أنه اتفق والمرجع الشيعي االعلى في العراق
خــال اجتماعهما بالنجف الـيــوم على ضــرورة
تشكيل حكومة تواجه اإلرهاب وتضع حدًا النقسام
العراقيين وقال إن المرجع أكد على ضرورة مواجهة

اإلرهاب بقوات الدولة حصرا في اشارة إلى تطويع
الحكومة الالف المواطنين لقتال المسلحين.
لندن :أشار األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون خالل مؤتمر صحافي في النجف (160
كم جنوب بغداد) رفقة ممثله في العراق نيكوالي

ميالدينوف عقب اجتماعه مــع السيستاني إلى
أنّ ــه بحث معه ملف الـنــازحـيــن وجــرائــم الــدولــة
االسمية (داعش) وقال (تشرفت بلقائي مع السيد
السيستاني للمرة األول ــى وه ــو يتمتع بالحكمة
والتسامح واإللهام إلتباعه وللعالم).

وأضــاف انــه اتفق والسيستاني على ضــرورة
تشكيل حكومة جديدة تكون باباً للعمل الجاد لبناء
العراق وتنهي انقسامات العراقيين وتواجه اإلرهاب
ضمن اطار الدولة وبقوات الجيش العراقي وبحسب
الدستور.

السيد السيستاني بني حصاد الفعل وردة الفعل
عـنــدمــا يتحدث
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ع ــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
صـ ـنـ ـع ــت أح ـ ــداث ـ ــه
وك ـ ـ ـوّنـ ـ ــت م ـعــال ـمــه
يستنفر ك ـ ّل فلسفته
التحليلة فــي عملية
غــوص عميق البحار
الك ـت ـشــاف مـمـيــزات
وخـصــائــص اللحظة
الزمانية والمكانية
ال ـتــي انـبـثـقــت فيها
تـ ـجـ ـلّـ ـي ــات ال ـ ـقـ ــدرة
ال ــذات ـي ــة والـمــوهـبــة
الخاصة التي جعلت من هــوالء يضعون توقيعهم في نهاية صفحة اليمكن
طيّها ،دون الوقوف طويال عند سطورها والتمعن في مفرداتها ليجليها في
مايسمى بسيرة العظماء ،غير عابىء بماقد يحشد من شواهد مناقضة
للحد من الفعل االسطوري لها ،أل ّن واقع التغيير أكبر شاهد على متانة جدار

العطاء المتجاوز حدود االنتقاص او اإلغماض او االهمال ،نعم هو اليقف
عند الشخصيات الهامشية وإ ْن كان لها دور ما في زمن ما ومكان ما ،بل هو
يتناغم مع حالة التاثير طويلة المدى ألنّها تسبق زمانها في قراءتها وتنشئ
قــراءة لزمن قــادم ،وتصنع فكرة تصبح مثاال يتمنى أ ْن تدوم خوف عدم
التكرار بسرعة ،مما يبطىء حركته الشغوفة بالسرعة في التغيير مع أصالة
في التعبئة الروحية والفكرية والعملية.
والنكاد نجد غير هذا النمط من القادة احتفظ بأسمائهم التاريخ،
خصوصاً أولئك الذين يبدأون من القاع أو يتميّزون عمّن أورثهم وجودا
سلطويا على نحو وشكل ما.
وعندما نتحدث عن السيد السيستاني(دام ظله) فإنّنا النستطيع إال أ ْن
نعتبره حالة استثنائية في كونه خليطاً في تكوينه القيادي ،من حيث كونه من
العظماء الذين أتوا من القاع والذين أورثوا وجوداً سلطوياً وإ ْن كان الينتمي
للمتعارف من التوريث النسبي ،بل هو توريث استحقاقي صنع في القرار
المذهبي من قبل قادته األوائل ،نعم هو من القاع حيث الينتمي للعائالت
ذات النفوذ القوي في عالم التشيّع -وان عرفت العائلة بعض البروز العلمي
واالجتماعي المحدود -ونستطيع أ ْن نقول وبضرس قاطع إنّه في المجتمع
العلمي االبرز _النجف االشرف -هو من هذا العالم ،عالم القاع إال أ ّن هذا
القائد المتجرّد عن عقدة البيت واالنتفاخ الفقاعي ،وفي شغف ق ّل نظيره
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الستنباط مجموعة المعارف الخالقة للشخصية المتطورة ثقافياً في أبعادها
الواسعة ومعرفة ملتصقة بالواقع في تقدير النفس بماتمتلك من قدرة على
االستيعاب ،وذكاء يدلّل عليه تلك الطبيعة المماحكية في بيئة.
جعلته يتعامل مع األمــور كما يتعامل مفكّر يقدّم كل ما لديه نشاطاً
تحليلياً لألوضاع الطارئة ،إ ْن في ثورة إيرانية ،او صدرية عراقية ،او في
قراءة لطبيعة النظام القائم في العراق ،فهو الفعل الذي يأبى أن يستجير
الى دهاليز السياسة ،بما فيها من مقتضيات التغيير نتيجة عدم نزاهة في
مكان ،او قصور في مكان آخر ،او استعجال في مكان آخر ،هو أبداً اليجمد
عند القرار األول عند اكتشاف تعثّره ،ولعلّه نادر في تفاعله ،ألنّه يكون قد
استعدّ لذلك جيداً.
ان السيد السيستاني(دام ظله) عندما يتعامل مع حــادث ما تمثّل
في شخص أو تمثّل في مجموعة ،كان مناخاً عاماً ام ظاهرة مستجدّة،
اليتعامل معها فقط نتيجة حكمة الكبار أو حساب الربح والخسارة االنيّة،
بــل هــو يستظهرها مــن أعـمــاق ماقيل وح ــدث فــي سبر واس ــع وممنهج،
رابطاً بين السطور جمالً مفيدة بعد أ ْن كانت مبعثرة هنا وهناك ،السيد
السيستاني(دام ظله) هو يحصد فعال ينتجه في كتاب المرجعية التي استقى
من قادتها األفذاذ كل مايمكن أ ْن يجنّبه الوقوع في عملية نقدية نتيجة تراكم
اخطاء لم تؤخذ في الحسبان نتيجة عدم استيضاح مايجب أ ْن يكون عليه

محمد سامي

الحال ،وأضاف له معنى جديد وهو عدم ترك أي فراغ تاريخي يعبر عليه
من اليجيدون او اليريدون أ ْن يحسنوا نواياهم فيما كان ليصنعوا منه معبرا
لمايريدون أ ْن يكون .
نعم هو(دام ظله) يجابه الفعل من اآلخر بردّة فعل ،ولكنّها التنزلق في
العاطفة غير المدروسة ،مستوعباً األزمة البشرية من االنسحار بالصوت
العالي والفعل المضخّم والتضليل المدروس والدعاية الزائفة ،فموسىQ
لم يغب طويالً حتى عبد العجل ،ناهيك عن أ ّن هارون Qبين ظهرانيهم
في شطارة االستغالل من سامري التيه الذي استمر اربعين عاماً -كما في
المشهور من التراث -وهذا مانالحظه عند السيد السيستاني(دام ظله) في
ماجرى في االنتخابات األخيرة من وقوفه عند عتبة الخطاب العام في عمليّة
التصدر إالّ من قائد يعرف كيف تسير األمور وإلى أين .
السيد اليستستاني(دام ظله) عندما تحرك في دعواه للتعبئة الدفاعية
عند الشعب العراقي لم يتحرك في لحظة عاطفية خالية من دراسة لمجريات
األمور ومايمكن أ ْن تلعبه القوى غير المحايدة في التشويش والتالعب وهي
مهنة متوارثة لــدى شطر معتدّ به من الذين يجيدون فن البيع والشراء
واالصطياد في الماء العكر.
نعم هو لم يتخل ولن يتخلى عن حماية شعبه ،وكل هذا في نطاق القرار
الدولي المحارب لإلرهاب العالمي.
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تتمة ...يف بعض عالئم ظهور اإلمامQ
وقــد صنّــف الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن بابويه
الصــدوق Hمصنف (كمال الدين) في عالمات القائم وســيرته
ومايجــري فــي ايامــه كتاب ـاً ســماه (الســر المكتــوم إلــى الوقــت
المعلــوم) وهــذه العالمات كما اشــار إليها المفيــد Hوغيره بين
محتومة ومشترطة ،ومعنى كون بعضها عالمة أ ّن ظهوره اليتّفق
مادام لم يتّفق هو فال اشكال في وقوعه ووقوع فرجه بعد مضي
مــدة طويلــة عليه وهذا كبعض اشــراط الســاعة ومعنــى بعضها
ككثــرة المعاصــي والفســاد ،ا ّن ظهــوره ال ب ـدّ ا ْن يقــع في زمان
كــذا ال ا ْن يكــون كثــرة المعاصــي مطلقاً عالمة لظهــوره ،اللّهم
إالّ ا ْن يــراد بهــذه األمــور المرتبة الشــديدة منها التــي ال تتحقق

االّ قبل قيامه ،Qوبعضها ظهر وبعضها يظهر في المستقبل،
وبعضهــا يكون قبيــل قيامه ،كخروج الســفياني ،وبعضها يكون
مقارناً لظهوره ،وبعضها من العالئم المحتومة ،كالســفياني،
وخســف البيــداء وكفّ تطلع من الســماء والنــداء ،وقتل النفس
الزكية وغيرها.
قــال النعمانــي فــي كتابــه (الغيبة) بعــد ذكر روايــات كثيرة
فــي عالئــم الظهور :هــذه العالمات التي ذكرهــا االئمة Kمع
كثرتهــا ،واتصال الروايــات بها ،وتواترهــا واتفاقها موجبة ا ْن
اليظهــر القائــم Qاالّ بعد مجيئها ،وكونها إذا كانوا قد اوجبوا
(اخبــروا) ا ْن البدّ منها وهم الصادقــون حتى انّه قيل لهم نرجو

ا ْن يكــون مــا نؤمل من أمــر القائم ،Qواليكون قبله الســفياني
فقالوا :بلى واهلل انّه لمن المحتوم الذي البدّ منه ثم حققوا كون
العالمــات الخمــس التــي أعظم الداليــل والبراهيــن على ظهور
الحق بعدها (اليماني والســفياني والنداء وخســف البيداء وقتل
النفــس الزكية) ،كما ابطلوا امــر التوقيت وقالوا :من روى لكم
عنّا توقيتاً فال تهابنّ أ ْن تكذبوه كائناً ما كان فإنّا النو ّقت ،وهذا
مــن أعــدل الشــواهد على بطالن أمــر كل من ادّعــى أو ادّعى له
مرتبة القائم ومنزلته وظهر قبل مجيء هذه العالمات ،السيما
وأحواله كلها شاهدة ببطالن دعوى من يدّعي له.

هــذه العالمــات التــي ذكرهــا االئمة
 Kمــع كثرتهــا ،واتصــال الروايــات بها،
ان اليظهر
وتواترهــا واتفاقها موجبــة ْ
القائــمّ Q
اال بعــد مجيئهــا ،وكونهــا إذا
ان البدّ منها
كانــوا قد اوجبوا (اخبروا) ْ
وهم الصادقون

تتمة ...عقيدتنا باإلمام املهديQ
والعصمة هي لطف إلهي ،يمن اهلل تعالى به على اإلمام،
يمنعــه عــن المعاصــي ,ولكــن اليســلب منــه االختيار بــل يبقى
مختــارا ,فيطيع اهلل باختياره واليعصيــه باختياره أيضاً ,إذن
عقيدتنــا في اإلمــام المهدي Qأنّه اإلمــام المعصوم المجعول
من قبل اهلل تعالى ,وأ ّن طاعته مفروضة.
ونعتقد بأنه يجب علينا إتباعه بدون أي سؤال حتى لو كانت
علــة أوامــره وأفعاله خافية علينــا ,النه معصــوم ال يفعل إال ما
يؤمر.
وقــد ورد فــي الروايــات أن اإلمام المهــدي Qيقتل ذراري
بنــي أميــة وأطفالهم ،ألنهــم راضون بفعل آبائهــم ,وليس من

حــق اإلنســان أ ّن يستشــكل علــى ذلــك ويقــول له :Qأنــت تقتل
الــذراري بفعل اآلبــاء فما هو ذنبهم؟ لما قلنــاه من أنهم رضوا
بفعال آبائهم ونهجوا مســلكهم ,ويقول اإلمام الباقر( :Qانما
ســمي المهــدي مهديــا النه يهدي إلــى أمر خفــي) ويعمل بحكم
اهلل الواقعة ال يطلب من أحد بينة.
يقــول بعــض المحققيــن عن قصــة الخضــر :Qان اهلل لم
يــورد موضــوع الخبــر وقتــل الغــام إال تقريب ـاً لزمــان المهدي
 Qليقــول لــك بــأن القواعد الظاهريــة ال يعمل بهــا أولياء اهلل
الخاصــون كالخضر فــان له تكليفاً خاصاً كذلك اإلمام المهدي
 Qالــذي يتمنى موســى بن عمران مقامه ,ويصلي عيســى بن

مريــم خلفــه .له مقام عند اهلل أعظم مــن الخضر ,وله تكليف
خــاص التدركه عقــول الناس ,وليس على اإلنســان االعتراض
علــى أفعــال وتصرفــات اإلمام ,Qبــل عليه أن يقبل مــا يفعله
وما يأمره بدون أي قيد وشرط ,فقد أعطى اهلل لإلنسان مثاالً
لذلك في قصة الخضر وموســى ,Qوقد أخبرنا أن موسىQ
كان يعمــل بالظواهــر ,والخضــر كان مح ّقاً فيمــا فعله ,الن له
تكليف ـاً خاص ـاً باألولياء ,وهكــذا اإلمام المهــدي Qله تكليف
خاص به ,وقد ورد عن اإلمام الصادق Qأنه قال( :بينا رجل
علــى رأس القائــم يأمــره وينهاه ,إذ قــال :أديــروه ,فيديرونه
إلــى قدامــه فيأمر بضرب عنقه ,فال يبقى في الخافقين عنده

يقين تــام باإلمام المهــدي ,Qفإنه عظيــم ،عالم معصوم،
ال يضــر المؤمنيــن ،وبالمؤمنيــن رؤوف رحيــم ,وانه Qيمثل
رحمة رســول اهلل ،Nألنه ســميه وكنيه ومظهره ,فان صفات
رســول اهلل Nمــن العلــم والرحمــة والرأفة كلها متجســدة في
شــخصية اإلمام المهدي Qخاتم األنبياء ،والمهدي Qخاتم
األوصيــاء ,ويظهــر باســم اهلل المنتقــم الــذي يهــزم أداء اهلل
ويرهب الكفار ,وسيقتل من الظالمين ما شاء اهلل حتى يرضي
اهلل وتعالى.
هذه هي عقيدتنا في اإلمام المهدي ,Qونمتلك على هذا
االعتقاد عدة أدلة ذكرت مفصالً في محلها.

تتمة ...التشكيك يف فكرة اإلمام املهديQ
ومــن هــذا القبيل قولــه تعالى( :وَلَ َق ـدْ َكتَبْنَا فِــي ال ّزَبُورِ مِــن بَعْدِ
ال ّذِ ْكـ ِـر أَ َّن َْ
الرْضَ ي َِرثُهَا عِبَــادِيَ ال ّصَالِحُو َن) ,فالمقصود من األرض
جميــع األرض ,ولحــد اآلن لم يرث جميع االرض العباد الصالحون,
والب ـدّ وا ْن يتحقق هذا فيما بعد في المســتقبل ,وال يحتمل تح ّققه إالّ
علــى يد اإلمــام المهدي .Qوهاتــان اآليتان تدالن علــى فكرة اإلمام
المهدي.Q
ا ّن هــذه اآليــات ال تد ّل على ا ّن هذا الشــخص قــد ولد اآلن ،وهو
موجــود اآلن ،ولكنــه غائــب عــن اعيننــا ,هــذه تــدل على انّه ســوف
يتحقــق هــذا الحلــم وهذه االمنية فــي يوم من االيــام ,أي أ ّن االرض
يرثهــا العباد الصالحون _جميــع االرض_ ومن الممكن ا ّن اإلمام لم
يولد بعد وســوف يولد في المســتقبل ,وتتح ّقق هــذه االمنية على يده
في المستقبل من دون ا ْن يكون مولودا اآلن ,فمثل هذه اآليات ال تثبت

والدة اإلمــام المهــدي ،Qوانّــه غائب ,بــل من المحتمل انه ســوف
يولد مثل هذا الشخص في المستقبل.
االستدالل بالروايات على بطالن التشكيك:
الروايــات أيضاً في هذه المجال _في اصل فكرة اإلمام المهدي
 ,Qوانّه سوف تتح ّقق هذه االمنية ,ولو من دون داللة على ا ّن هذا
الشخص مولود بالفعل_ كثيرة وسلّم بها غير االمامية أيضاً ,وألّفوا
كتبــا فــي جمع هذه الروايات الدالة على اإلمام المهدي ،وانّه ســوف
يظهر في آخر الزمان شخص باسم المهدي ,Qوالذي اطّلعت عليه
انــا اكثــر من ثالثيــن كتابا لالخوة مــن العامة غيــر اإلمامية في هذا
المجال.
ومن باب المثال اقرأ لكم بعض هذه الروايات:
 -عن النبي Nانّه قال( :ال تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل

من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي).
 ثمّــة حديــث آخــر( :ال تقوم الســاعة حتــى تمــأ االرض ظلماوجــورا وعدوانــا ثم يخرج من اهل بيتي من يمألها قســطا وعدال كما
ملئت ظلما وجورا).
وعلى هذا النسق روايات اخرى كثيرة موجودة.
وقــد س ـلّم بهــذه الروايــات وبهــذه الفكرة فــي الجملــة غيرنا من
االخــوة العامــة ,بمــا فيهــم ابــن تيميــة وابــن حجــر ,بــل فــي اآلونة
االخيــرة س ـلّم بها عبد العزيز بن باز ،كمــا ورد في (مجلة الجامعة)
التــي تصدر مــن المدينة المنــورة ،وذكر ا ّن هــذه الفكرة صحيحة،
والروايات صحيحة وال يمكن انكارها.
فالمســلمون اذن بشــكل عــام قد س ـلّموا بهــذه الفكــرة ,لآليات
والروايات.

واذا كان هنــاك منكــر فهــو قليــل ,ويمكــن ا ْن يع ـدّ شــاذا ,مــن
قبيــل ابن خلدون في (تاريخه) وابو زهرة في كتابه (اإلمام الصادق)
ومحمد رشيد رضا في كتابه (تفسير المنار) في قوله تعالى( :ي ُِريدُو َن
لِي ُْطفِئُوا نُورَ َّ
اللِ) ,فانّه حينما يمر بها يقول :الروايات ضعيفة ,فهو
يحاول تضعيف الروايات بمجرد دعوى ذلك ،ال اكثر.
وعلــى اية حال أصل فكــرة اإلمام المهدي
 ،Qوانّــه ســوف يتحقق هــذا الحلــم ،وتتحقق
هذه االمنية ّ
مسلمة من قبل عامة المسلمين
إال من ّ
تقريبــا ّ
شــذ ,وقد دلّــت عليهــا اآليــات ,والروايات
الكثيرة التي جمعت في ثالثين كتاباً أو أكثر لالخوة العامة فقط.

تتمة ...كل األديان ر ّكزت على القائد املنتظر
ب_ خ ـرّج أحاديــث اإلمــام المهــدي Qباإلضافــة إلــى كل
المعاجم والمسانيد الشيعية ،ما يقارب األربعين أو أكثر من كتب
أهل السنّة التي ألفها األئمة والح ّفاظ فيهم ،ومنهم :أبو داوود،
والترمــذي ،وابــن ماجــه ،والنســائي ,واحمــد ،وابــن حبّــان،
والحاكم ,وابن شــيبة ,وأبو نعيــم ،والطبراني ,والدارقطني,
والبــارودي ,والبــزار ,والخطيــب ,وابن عســاكر ,وابن منده,
والحربي ,وتمام الرازي ,وابن جرير ,وغيرهم كثيرون.
ج_ ألّف الكثيرون كتبا مفصّلة في اإلمام المهدي Qومنهم:
ابــو بكر بــن أبي خيثمــة ،والحافظ ابو نعيم ,والســيوطي ,وابن
كثيــر ,وابــن حجر المكــي ،وعلي المتقــي الهنــدي ,ومرعي بن
يوســف الحنبلــي ,والقاضــي الشــوكاني ,ومحمــد بن إســماعيل
الصنعاني ،وغيرهم.
د_ حكم بتواتر أحاديث المهدي Qكثيرون ،منهم :الحافظ

الســجزي ,وابــن القيــم ,ومحمــد البرزنجــي ,والشــيخ محمــد
الســفاريني ,والقاضي الشــوكاني ,والشــيخ القنوجي ,والشــيخ
محمــد بن جعفــر الكتاني ,وغيرهــم ،والباقون جميع ـاً اعتقدوا
بأنها مســتفيضة ,بل لم ينكرها من الماضين سوى رجلين اثنين
_علــى مــا نقل الشــيخ محســن العبــاد فــي محاضرته فــي جامعة
المدينــة المنــورة_ وهمــا :أبو محمد ابــن الوليد البغــدادي الذي
وصفــه ابن تيمية نفســه :بأنّه ليس مما يعتمــد عليه لضعفه .وقال
الشيخ العباد( :ولم أقف على ترجمة ألبي محمد المذكور).
أمّــا الثانــي فهو ابــن خلدون المغربــي ,ولم ينكرهــا صريحاً
وإنما تردد في ذلك ،وقد ناقشه الكثيرون من العلماء في ذلك،
فقــد جــاء في كتــاب (اإلذاعة) تعقيبا على ذلــك( :ال معنى للريب
في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظَر ،المدلول عليه باألدلة،
بــل إنــكار ذلك جــرأة عظيمة فــي مقابــل النصوص المســتفيضة

المشهورة البالغة إلى حد التواتر).
واألعجــب ا ّن ابــن خلــدون يقول في صدر الفصــل الذي عقده
للمهــدي مــا يلــي( :اعلــم ا ّن فــي المشــهور بيــن الكافــة مــن أهــل
اإلســام علــى ممــر األعصار أنه البــد في آخر الزمــان من ظهور
رجل من أهل البيت يؤيد الدين).
ويعقب عليه الشــيخ العباد قائالً( :اال يســعه في ذلك ما وسع
النــاس علــى ممــر األعصــار ,كما ذكر ابــن خلدون نفســه ,وهل
ذلــك إال شــذوذ بعــد معرفــة ا ّن الكافــة علــى خالفه؟ وهــل هؤالء
الكافة اتفقوا على الخطأ؟ واألمر ليس اجتهاديا وإنما هو غيبي ال
يســوغ ألحد إثباته إالّ بدليل من كتاب اهلل أو سنّة نبيه Nوالدليل
معهم وهم أهل االختصاص.)...
وقد وردت في كالمه نقاط أهمها اإلشارة إلى غيبية المسألة
ومعالجتها من قبل غير اهل االختصاص بمقاييس ال تتالءم معها.

هـ_ ورغم زعم البعض ،فقد وردت األحاديث التي تشير إلى
المهدي إجماال في الصحيحين...
 منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال :رسول اهلل:N(كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم).
ومنها ما رواه مســلم قال( :فينزل عيســى بن مريم Qفيقول
أميرهــم :تعالــى ص ـ ّل لنا فيقــول :ال إ ّن بعضكم علــى بعض أمراء
تكرمة اهلل هذه األمّة).
كل هــذا إذا تجاوزنــا عــن األحاديــث التــي نبخســها إ ْن لــم
نصفها بالمتواترة لكثرتها_عن أهل البيت Qوهم أمناء الرسالة
والذين ارجع اهلل إليهم األمّة بعد النبي ،Nبما ال يدع أي مجال
لإلنسان الواعي ا ْن يشكك في قضية اإلمام المهدي.Q

تتمة ...أساس تعاليم اإلسالم قائم على وجود اإلمامQ
ومث ـل هــذا القــرآن بــدون الــروح الحيّ ـة العميق ـة
اإلدراك لإلمام (الَ يَزيدُهم مِنَ َ
اللِ إالَّ بُعْدًا).
تقول الشــيعة إ ّن أساس تعالي م اإلسالم قائمة على
اإلمام ـة ،فف ـي زم ـن رســو ل اهلل كان Nهــو اإلمــام،
وكان يفي ـض المعــارف عل ـى قلــوب األمّ ـة بقلب ـه اليقظ
منب ـع علــوم ( َفأَوْحَــى إل ـى عَبْدِهِ مَــآ أَوْحَــى) ،ثمّ جرى
ذلك بعده؛ بواسطة األئمة األطهار الواحد بعد اآلخر،
وصــوالً إلــى حضرة بقيّ ـة اهلل األعظ ـمQ؛ ريّ ك ّل قلب
بقدر سعته من قب ل مراكز الحياة والمعرفة تلك.
أمّــا الموضــوع اآلخــر وهــو التســليم والخضــوع
واالتّباع لإلمام ،Qالذي يُعدّ القلوب لتل ّق ي واكتســاب
ف والعلــوم ،فهــذه الخصوصيّ ـة موجــودة لــدى
المعــار 
الشــيعة ،لــذا يُشــاهد أ ّن الشــيعة يفوقــون العامّة بقدر
ملحــوظ في صفات المحبّ ـة والوفاء والصفــاء واإلنفاق
واإليثــار وقضاء حوائ ج الناس وفي ر ّق ة القل ب والعاطفة
ونظائرها م ـن الصفات الحميدة ،وهذا ناجم عن روح
التســليم والخضوع مقابل معلّم البشــريّة ومبدأ التعليم
ـواء كان اإلمام Qحاضــراً أو غائباً ،ال ّن
والتربية ،سـ ً
تأثيــر وتأثّــر األرواح ال حاج ـة ل ـه كثيراً إل ـى الحضور،
النّه ليس مادّة ليشترط لتأثيرها في مادّة أخرى ال ُقرب
المكاني والتماسّ الخارجي ،بل هو تأثير فعلي ة النفس
الفعّالة في قابليّات النفوس المستعدّة.

وال ّن عال ـم الملكــوت خارج عن الزمــان والمكان،
لذا يمكن أن نجد تأثير فعلية اآلثار الحياتيّة لإلمامQ
ْ
ف ـي ك ّل قل ـب ،فإن كان اإلمــام في مشــر ق العالم وكان
تابع ـه في المغــرب ،فإ ّن قلب التابع مع ذلك ســيحصل
عل ـ ى اســتفادته ،كمــا ا ّن اإلنســان _عل ـى اثــر محبّت ـه
سواء كان ولده قربه أو مسافراً
لولده_ في ذكره دوماًً ،
بعيــداً عن ـه ،فصــورة الولــد ال تفارق ـ ه ب ـل مطبوع ة في
قلب ـه .وكذلك اذا ما وجــدت تجليّات اإلمام Qفي قلب
ف يســتمدّ
المؤم ـن أينمــا كان ذل ـك المؤمن ،فانّه ســو 
مــاء الحياة من ذل ـك المعدن الالمتناه ـي اثر انعكاس
الصورة الح ّقة.
لذا فا ّن الشــيعة يفيدون _ولو في زمن الغيبة_ من
ذل ـك المركز للعل م والمعرفة ،بســبب التفاتهم الكامل
إل ـى مصدر الخيرات والعلوم ،مع انّه الش ـك هناك وال
ري ـب ف ـي ا ّن أثر حضور اإلمام Qوفوائــده أكثر وأوفر؛
خالف ـاً لغيــر الشــيع ة الذي ـن ال ترتب ـط قلوبه ـم بهــذا
المعدن ،لذا فإ ّن نفوســهم حائرة متردّدة ليس لها إلى
الخروج عن ذواتها من سبيل.
يقول ابن أبي الحديد بعد أ ْن يذكر قدراً من صفات
أمير المؤمنين:Q
(وَ َق ـدْ بَقِ ـيَ هَذا الخُلُ ـقُ مُتَوارَثاً مُتَنَا َق ـاً فِ ي مُحِبّيهِ
وَأوليائِهِ إلى اآلن ،كما بَقِيَ الجَ َف ُاء والخُشونَةُ والوُعُورَةُ

َّاس
اآلخر ،ومَن لَهُ أَدْني مَعر َفةٌ بِ ِ
فِي الج ِ
أخالق الن ِ
َانب ِ
وعَوَائِدِهِمْ يَعْرفُ َذلكَ).
إ ّن المعــارف والعلوم اإللهيّة تجــري في قلوب أتباع
اإلمام اثر اتّصال قلوبهم بقلبه ،كما ا ّن الســبب في أ ّن
للمؤمني ـن أنهاراً م ـن ماء زالل في الجنّة يعود إلى تأثير
ذل ـك اإلتصّــال القلبّي واإلفــادة من نبع فضائ ـل األئمة
 .Kونــرى كثيــراً ف ي القرآن الكري ـم أ ّن اهلل تعالى يعد
المؤمنين جَنَّاتٍ تَج ِْري مِنْ تَحْتِهَا االَنْهَارُ مثل:
(إِ َّن ََ
الل يُدْخِـُـل الَّذِي ـنَ َءامَنُــوا وعَمِلُــوا الصَّـلِحَ ــاتِ
جَنَّـاتٍ تَج ِْري مِنْ تَحْتِهَا االَنْهَـارُ).
و كما ذكرنا فإ ّن الجنّة ه ي ظهور وبروز عالم نفس
المؤم ـن ف ـي اآلخــرة ،وال ّن نف ـس المؤم ـن قــد نجت،
بســبب االطمئنان باهلل وبالسكينة التي حصلت عليها،
من حرارة ولس ـع اليأس والفش ـل ،ومن طوفان خواطر
الشــيطان واالضطرابــات الفكريّ ـة واالخالقيّ ـة ،فه ـم
مســرورون فرحــون ف ي رحمة اهلل ومقــام أمنه وأمانه،
فقــد عشــقوا اهلل بنشــاط ول ـ ّذة كاملي ـن حتّــى ف ـي أدقّ
لحظات ســكرات المــوت ،فهم في ســكينة واطمئنان،
لــذا فعندمــا يظهــر ملكوت األشــياء ف ـي اآلخــرة ،فإ ّن
ملكــوت نف ـس المؤم ـن ســيكون بصــورة جنّ ـة متشــابكة
األشــجار ،تشــابكت فيهــا فــروع األعمــال الصالح ـة
وأوراقهــا ،فألق ـت ظاللهــا عل ـى األرض ،فــا مجــال

هناك ألشعّة الشمس الالهبة ،وال لطوفان الحوادث أو
غبار الخياالت والخواطر الشيطانيّة.
ـواء اعتبرنــا ا ّن الجنّ ـة م ـن جه ـة تجسّ ـم أعمال
سـ ً
المؤم ـن وظهــور ملكــوت النف ـس المؤمن ـة ،أو بعنــوان
الجــزاء المترتّ ـب عل ـى العم ـل ،فــإ ّن النتيج ـة ســتكون
واحــدة .يشــهد على هذا المعنى خطــاب اهلل تعالى إلى
آدم أبي البشر قبل وروده في هذه النشأة:
( َف ُقلْنــا يــا آدَمُ إِ َّن هــذا عَ ـدُوٌّ لَ ـكَ وَ لِزَو ِْج ـكَ َفــا
يُخ ِْرجَنَّ ُكمــا مِنَ الْجَنَّةِ َفتَشْــقى*إِ َّن لَكَ أَالَّ تَجُوعَ فيها وَ
ال تَعْرى*وَأَنَّكَ ال ت َْظمَؤُا فيها وَ ال تَضْحى).
فقــد خاط ـب اهلل آدم :ا ّن هــذه الجنّ ـة ال خواطــر
نفســانيّة فيها وال اضطرابات للخيال والقوى الواهمة،
هنــاك حي ـث ال تجــوع وال تعــرى ،وال تظمــأ وال تضحى
بحرار ة الشــمس ،فالجوع والعُري والحرارة واالنصهار
كلّها من أثر تسلّط النفس االمّارة بالسوء على اإلنسان،
أمّــا في الجنّة حيث قلب اإلنســان مطمئنّ هادي ،بعيد
ع ـن الخواطــر واالنفعــاالت ،هنــاك حي ـث االســتقرار
واالستراحة (فِي مَ ْقعَدِ صِد ٍْق عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّ ْقتَد ٍِر).
فالذي ـن يغادرون الدنيا إلى اهلل باإليمان واألعمال
الصالحة هم الذين يدخلون الجنّة ويتمتّعون فيها تحت
ظالل األشجار المتكاثفة.

اذا ما وجدت
تجليّات
اإلمام Qفي
قلب المؤمن
أينما كان ذلك
المؤمن ،فانّه
سوف يستمدّ
ماء الحياة من
ذلك المعدن
الالمتناهي
اثر انعكاس
ّ
الحقة
الصورة
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األدب المهدوي

نشيد االنتظار

السيد حسين الخليفة

مسجات مهدويــــــــــة

وهو ســماحة الشــيخ عبد المجيد بن الشيخ
علــي بــن الشــيخ جعفر (أبــو المــكارم) ،ولد في
العواميــة ســنة 1344ه ــ ،درس علــوم العربيــة
والشــريعة اإلســامية ،ثــم تعلــم الخطابــة
الحسينية ومارسها سنيناً من عمره ،له مؤلفات
منها :هدايــة النفثات الحيدرية فــي رثاء العترة
النبويــة ،المراثــي اإلســامية فــي رثــاء العترة
النبوية.
توفــي شــاعرنا فــي /26مــن شــهر
رمضان1422/هـ ودُفن في سيهات.
شعره:
لــه شــعر كثيــر فــي مديــح العتــرة النبويــة
الطاهــرة Kوأحزانهــم ،وهــو يكثــر مــن
األراجيــز ،وشــعره واضــح الكلمــات ،ســهل
المعنى ،جميل الصورة.
قال في والدة اإلمام المهدي:Q
ضاء لنا النور الجليل األكرمُ
نور ولي اهلل ذاك األعظُم
أعني بذاك صاحب الزمانِ
ومظهر اآلياتِ والبرهانِ

قصة قصرية

هذا الدم المسفوك يرسم في عيونك حبّه
هذا الدم المسفوك يرقص في يديك
هذا الدم المسفوك يرسم في يديك العشق بيعه
وهواك سار في عروقه سرمدياً عبه
وطفت على أمواجه تسعى لنورك ألف شمعه
ورحى الزمان تدور تطحن أضلع الشلو األخير
وتهشّم القطب المعرّق في أيادي الدائرين
فهوى رماداً فيه من عرق المخالب والنتن
أثر ،وآثار األضالع ياسمين
حملتها أنسام الرياح تشمها ومتى تشاء
هي نشوة الراح العتيقة وهي عود من بخور
لعب األوار بها فغيبها األنين
فاستيقظت ويداك تنشرها عبيراً من والء
*******
وتحوّل الحجر الذي ألقمته حجراً حمامه
طارت تحلّق في سماء االنتظار
تشدو لكي يهتز إسرافيل من طرب يثور
ويهمّ يعزف من جديد لحنه فجراً لينطلق القطار
هي هكذا بثّت اهازيج انتظارها في النجوم
ليبث اسرافيل في صور الهوى نغم القدوم
فتموت في جذع السقيفة كل ذرات السديم
وتطوّق الحجر المقدس والمنائر والحطيم
وتشعّ في اآلفاق أنوار الهداية واإلمامة
هو كذا أضحى نشيد االنتظار
وهكذا أضحت تغنيه الحمامه

شعـــراء مهدويون

الشيخ عبد املجيد بن الشيخ علي (أبو املكارم)
حسن عبد األمير الظالمي

وحجة اهلل على الخالئق
كم كل الحق وكل سابق
فهو إذاً
كالشمس إذ تكلّلتْ
ِ
من السحاب بشعاعها بدت
نعم هو الشمس أتت للعالم
تضيء من فوق السحاب الراكم
 ويقــول في قصيدة أُخرى في مولد اإلمامالحجة:Q
ولد الحق سليل المرتضى
سيد العالم في كل األمم
واستنار الكون منه واضا
وبه الحت عالمات النعم
وهو الباب ألسرار القضا
كيف ال تحيا بمحياه الحكم
بل به تحيا جميع المسلمين
حيث نبأنا نباء مزدجر
حكمة بالغة للمؤمنين
إذ اتت أقواله فيها النذر

فإنّه يخرج باألمان

 ويصف في شــعره اإلمــام المهدي Qفيويلعب الصبي بالتعبان
صورة المخاطب له Qفيقول:
ويلعب اإلنسان مع ذئب الفال
كنت أقنى األنف يا ابن المصطفى
كذلك الحيّة تبدي للوال
أدعج العينين كحلي المقل
يمألها عدالً وقسطاً كلما
أسهل الخدين فيما وصفا
قد ملئت ظلماً وجوراً كيفما
وكذا الخال بخدٍ لم يزل
 ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء والتوجهمثل بنت المسك فيما شرفا
إلــى اهلل ســبحانه بــأن يريــه الطلعــة الرشــيدة
أحمش الساقين يا خير العمل والغرّة الحميدة يوم ظهور اإلمام Qحيث يقول:
وبك استبشر من في الحرمين
وطّده إلهي سيدي لنا األمل
وبعلياك أفادتنا الزبر
بهاتف حي على خير العمل
آية منك أتت للمحسنين
وأرنا طلعته الرشيده
وبنصر منك إني منتصر
والغرّة السعيدة الحميده
 ويتحــدث عــن ظهــور المهــدي Qوإقامةضاقت على شيعتك األقطار
دولتــه العادلة وقضائــه على الكفار والمشــركين
واندرست من عندنا األفكار
فانهض وخذ ثار الحسين إذ بقي
فيقول:
ناصر يقي
سنانه قد جاء كالمنشار
في كربال بدون ٍ
وخذ بثارات بنات المصطفى
وسيفه مثل حريق النار
اضحى عليها القوم تبدو عكفا
يطهر األرض من األدناس
مبعداً وساوس األرجاس

يا صاحب زمان جدّتي
لم أكن اعرف من أمر الدين شيئاً وال عن الصالة،
رغم اني ولدت وأعيش في عائلة موالية.
كنــت الوحيــد لعائلتي ..وقــد دفعت هــذه العائلة ما
تملك ألكمل دراستي ،الطب في فرنسا.
كانــت المســافة بين ســكني والجامعة مســافة قرية
إلى مدينة.
وفي ذات يوم وبينما كنت أركب السيارة إلى المدينة
كالمعتــاد ،والجو قارس ،وأنا ذاهــب ألداء امتحاناتي
النهائية التي تتوّج جهودي الدراسيّة السابقة كلها.
لقــد تعطلــت الســيارة ،وكان أقل وقــت إلصالحها
يؤخرني عن حضور االمتحان ،بل يفوّت عليّ أداءه.
فــي اثناء محاولة الســائق اإلصــاح أو الذهاب إلى
احضــار مصلــح كانــت الدقائق تمــر على وأنــا كالضائع

الحيــران ،أذهب جيئــة وذهاباً ،وأنا أرجو من ينقذني
فــي ذلــك الوقت الحرج ..الــذي كانت الدقيقــة فيه تمرّ
كأنها سهم يرمى نحو آمالي ،وكأني أشاهد أشالء تلك
اآلمــال تتناثر أمامي ،وال يمكنني فعل شــيء في ســبيل
إنقاذها.
كنت كلّما نظرت إلى ســاعتي ،كانت تلك النظرات
تعتصر قلبي ،فكدت أخر إلى األرض.
وفجــأة تذكــرت أن جدتــي عندمــا كانــت تصــاب
بمشكلة أو تسمع بمصيبة ،تقول بكل أحاسيسها.
 يا صاحب الزمان.هنــا ،ومــن دون ســابقة لي بهــذه الكلمة ومــا تعنيه
قلت وبكل ما أملك في قلبي من حب وذكريات عائلية.
 -يا صاحب زمان جدّتي.

محمد حسن عبد

فعالً لقد نســبته إلى جدتي ،على البساطة ،وقلت
أيضاً احدثه:
 فــإن ادركتنــي ممــا أنــا فيــه اعــدك ان أتعلــمالصالة ،ثم اصليها في أول الوقت.
ً
بينمــا انــا كذلــك يعتصرنــي اليــأس عصــرا ،واذا
برجل قد حضر فقال للسائق وبلغة فرنسية.
 شغل السيارة.وفعالً اشــتغلت الســيارة فــي المحاولــة االولى ،ثم
قال للسائق:
 اســرع بهــؤالء إلــى وظائفهم وال تتأخــر .وقبل انيغادر هذا الرجل التفت إلى وخاطبني.
 -لقد وفينا بوعدنا ،يبقى أن تفي أنت بوعدك.

(أبو اسعد)

مــوال مهدوي

ابحث
عن الكلمة الضائعة

خطّ ي

امنكتب (علي) ابدفتري شــع بسناه خ ّطي
واكتب رســالة محب وابعــث إله بخ ّطي

دربــه مشــيته طفل مــن يوم أنــا خ ّطي

ضاع الي غيره ســلك واليســلكه مهدي

في ســمعي اســمه لحن وامّي تهز مهدي
واســمعها تدعي ابفرج للقائــم المهدي

ورضعتني حب الوصــي وصار الوال خ ّطي

_مهدينا مهدينا_

مــن الخطــاب الــذي يخاطب به البــاري عزوجــل الثابتين على
والية أهل البيت Kفي زمن الغيبة.
ّ
ظلــل علــى كلمــات هذا الحديث القدســي واســتخرج كلمة الســرّ
المكوَّنة من ( )10حروف والتي تذكر عدد أنصار الحجّة Qمن النساء.
( ...عبادي _ آمنتم _ بســرّي _ وصدَّقتم _ بغيبي _ فابشــروا _
بحســن _ الثواب _ منّي _ فأنتم _ عبادي _ وإمائي _ ّ
حق ًا _ منكم
_ أتقبل _ وعنكم _ أعفو _ ولكم _ أغفر)...

عدنان أبو المكارم

مـ ـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــا
ســـــــــــــــــــــــــرّ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ـ ـ ــن ـ ـ ــا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجّ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــا
وح ـ ـ ــب ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ايـ ــنـ ــجـ ــيـ ــنـ ــا
أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ك ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنّ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــن وحـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وث ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــره يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاك ـ ـ ــي ثـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــر هـ ـ ــادي ـ ـ ـنـ ـ ــا
ابـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــر اس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدي إن شـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت رسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ض ـ ـ ـ ـ ـمّـ ـ ـ ـ ــه
وسـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة ام ـ ـح ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
وب ـ ـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه ون ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــره م ـ ــآقـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري ـ ـ ــل يـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــف ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر م ـ ـهـ ــدي ـ ـنـ ــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــر
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر
وال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــل اي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــادي يـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـهـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــا
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم واف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا يـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ــع
وظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــع
سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــه
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــه
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقّ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ج ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــه
ع ـ ـ ـ ـجّـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ــرى يـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــدي ذلّـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا

أبوذيات مهدوية

بالعي��د كله��ا تم��ر كلم��ن وي��ا محب��وب
و�آن��ه انتظ��ر جيت��ك والكل��ب ليه��ا يذوب
يالمه��دي يمته تم��ر ،مني العقل م�س��لوب

بح��رت ف��ي �س��فني م��ن غي��ر مج��ذاف
�أ
ُ
الح��ب يدفعن��ي كالعا�ش��ق الغاف��ي
ُ

عيسى علي العلق

الشيخ محمد حسين المناميين

ورايه

مدحتك والمحــب ردد  ..ورايه
وما اهتميــت بالعــاذل  ..ورايه
يمتى نســمع الصيحــه  ..ورايه
تنشــرها علــى هــام الثريــه

والواه

حســرات الكلب ،تتنــاه  ..والواه
توِن ،والجفن شدة الصبر  ..والواه
الصيحــات  ..ولواه
يمتى نســمع ّ
منشــور وينــادي الغاضريــه

من رسائل الصغار لإلمامQ

الــى ســيدي وموالي صاحب العصــر والزمان Qالمنتظــر ،نطلب من
اهلل عز وجل تعجيل الفرج لنا ،ونحن بانتظار إمام الزمان.
يمــأ االرض عــدالً ويكــون امان ـاً بعــد أن كانــت مملــؤة جــوراً ظلم ـاً،
وينصرنا على الظالمين وينصر موالنا الحســين Qوالسالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته.
المنتظرة� :سارة علي

املناسبــــات املهدوية
شهر ذي الحجة
 -6ســنة (293ه ــ) :مشــاهدة نعيــم األنصــاري مــع
ثالثيــن رجالً اإلمــام المهدي Qفي مكّة عند المســتجار
وتعليمــه لهــم دعاء اإللحــاح لجدّه الحســين Qوغيره من
األدعية.
 -7ســنة (114ه ــ) :مجــيء جابــر األنصــاريJ
عنــد احتضــار اإلمام الباقــر Qونقله لحديــث الصحيفة
الفاطميــة وفيهــا أســماء األئمّــة مــع اُمّهاتهــم وخاتمهــم
اإلمام المهدي Qواُمّه سيّدة اإلماء.P
 -9سنة (10هـ) وفيه:
 خطبــة النب ـيّ Nفــي حجّــة الــوداع ،وفيهــا ذكــرلحديث االثني عشر خليفة كلّهم من قريش.
_ رؤية أبي سورة الزيدي لإلمام المهدي Qفي يوم
عرفة عند الحائر الحسيني.
_ ســنة (1365هـ) :قــراءة توقيع اإلمــام المهديQ
للمرجع الديني الس ـيّد أبي الحسن األصبهاني Gمن قبل
الشيخ الحلبي في يوم وفاة المرجع.
_ دعــاء اإلمام الس ـجّاد Qيوم عرفــة لحفظ اإلمام
المهدي Qونصره.
( -10سنة الظهور) :أحداث وقالقل في ذي الحجّة.
 -12ســنة (10ه ــ) :خطبــة النب ـيّ Nفــي الكعبــة
المشرَّفة ،وفيها ذكر حوادث آخر الزمان.
 -18من نفس الســنة :خطبة النبيّ Nيوم غدير خمّ
في حجّة الوداع وبشارته باإلمام المهدي.Q
 -23ســنة (412ه ــ) :تاريــخ وصــول رســالة اإلمــام
المهدي Qالثانية إلى الشيخ المفيد.G
( -25سنة الظهور) :قتل النفس الزكية.
 -30ســنة (266ه ــ) :حــدوث الغيبة التامّــة لإلمام
المهدي Qعلى رواية المفضَّل بن عمر.

ومن أحداث هذا الشهر:
_ ســنة (147ه ــ) :إخبــار اإلمــام الصــادق Qلعبّاد
البصري بظهور اإلمام المهدي Qفي آخر الزمان.
_ وفيهــا أيض ـاً :استشــهاد اإلمــام الصــادق Qبآيــة
االستخالف على اإلمام المهدي.Q
_ ســنة (193هـ) :تصحيح اإلمــام الرضا Qلحديث
روي عن اإلمام الصادق Qفي حقّ اإلمام المهدي.Q
_ ســنة (259ه ــ) :أوّل حجّة لإلمــام المهدي Qمع
جدَّته اُمّ الحسن العسكري Qوعمره ( )4سنوات.
_ سنة (281هـ) :سفر يعقوب بن يوسف للحجّ وسكنه
فــي دار الرضا Qفي مكّة ومالقاته عجوزاً تلتقي باإلمام
دعاء
المهــدي Qوإعطاؤهــا له نســخة مــن توقيع يحــوي ً
طويالً.
_ ســنة (312ه ــ) :خــروج توقيع لإلمــام المهديQ
بلعن ابن أبي العزاقر على يد الشيخ الحسين بن روح.G
_ وفي هذه الســنة كذلك :خروج الحســين بن روحG
من السجن.
_ ســنة (339ه ــ) :إرجاع اإلمــام المهدي Qالحجر
األسود في مكانه وإخباره ابن همام بوفاة ابن قولويه بعد
ثالثين عاماً.
ً
_ ســنة (369ه ــ) أيض ـا :وفــاة جعفــر بــن محمّد بن
قولويــه كمــا أخبر اإلمــام المهــدي Qبذلك بعــد ثالثين
عاماً.
_ (ســنة الظهــور) :اســتحواذ الســفياني علــى تمــام
الكور الخمس.
_ وفــي ســنة الظهــور أيض ـاً :حصــول الغــارة علــى
الحُجّاج ونهبهم.

مفـــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة
مفردات وعبارات وردت يف �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار ,احلا�ضر يف العقيدة
�صاحب الع�صر والزمان .نقدمها للقارئ الكرمي ,زيادة يف �إي�ضاح مالمح
والوجدان,
ِ
املقد�س.
الق�ض ّية ,وتبيان ًا ملعامل طريق التمهيد للظهور املهدوي ّ

ال�ساعة
�أ�شراط ّ

انطالق حملة حجك املهدوي
يف موسم حج 1435هـ

اطلق مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي Qحملة حجك المهدي في موسم حج  1435هـ وذلك الهداء اإلمام  Qفي هذا الموسم:
 .1عمرة مفردة( .هدية إلى موالنا صاحب العصر والزمان لتعجيل فرجه الشريف)
 .2زيارة النبي Nوأئمة البقيع( .Kهدية إلى موالنا صاحب العصر والزمان لتعجيل فرجه الشريف)
 .3طواف  7اشواط مع ركعتي صالة الطواف( .هدية إلى موالنا صاحب العصر والزمان لتعجيل فرجه الشريف)
 .4قراءة ختمة قرآن كاملة( .هدية إلى موالنا صاحب العصر والزمان لتعجيل فرجه الشريف)

أشــراط الســاعة :هــي العالمــات الواجــب
تح ّققها قبل يوم القيامة.
فقــد ورد فــي القــرآن والس ـنّة أ ّن مجــيء
القيامــة والسّــاعة لــه مقدّمــات وأشــراط
متسلســلة ،تحدث في األرض والسماء ومجتمع
اإلنســان ،ويفهم مــن بعضها أ ّن دولــة المهدي
 Qمن أشراط الساعة ،إالّ أ ّن المتّفق عليه أ ّن
أشراط الساعة تبدأ بعدها ،فيكف تبدأ؟
يقــول الشــيخ الكورانــي :الــذي يترجّــح فــي
نظــري أ ّن االنفتــاح علــى عوالــم الســماء الــذي
تتح ـدّث الروايــات أنّــه يت ـمّ فــي عصــر اإلمــام
المهــدي Qيكــون مقدمــة النفتــاح أكبــر علــى

اآلخرة والجنة.
وفــي شــرح (إحقــاق الح ـقّ) للس ـيّد
المرعشــي ،يقول :وجاء في كتاب (اإلذاعة لما
يكون بين يدي الساعة).لإلمام أبي الطيّب أبي
أحمــد الحســيني البخــاري القنوجي.وأحاديــث
المهــدي Qبعضهــا صحيــح وبعضهــا حســن،
وأمــره مشــهور ،بيــن الكا ّفة من أهل اإلســام
علــى م ـرّ األعصــار ،وأنّه البدّ في آخــر الزمان
مــن ظهور رجل من أهــل البيت Kالنبوي يؤيّد
الدين ويظهر العدل ،ويتبعه المسلمون ويسمّى
بالمهــدي ،Qويكــون خروج الدجــال من بعده
من أشراط الساعة الثابتة.

ان:
هل تعلم؟ ّ
* من مقامات االمام المهدي Qفي العراق :مسجد السهلة ،وفي وادي السالم في (النجف االشرف) ،وفي
النعمانيّة ،وفي الحلة ،وفي كربالء ،كذلك في السماوة.
* اإلمام الحجّة Qاذا ظهر وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أحالمهم.
* أصحاب الكهف سيخرجهم اهلل لنصرة اإلمام الحجّةّ Q
وان موضع كهفهم في األردن على األرجح.
* الســفياني يخــرج مــن الوادي اليابس بفلســطين ويســتولي على الكور الخمســة (دمشــق ،وفلســطين،
واألردن ،وحمص ،وقنسرين) ويحكم حمل امرأة.

