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التسطيح الفكري
تمتلــك بعــض القضايــا مخزون ـاً فكري ـاً
ناضج ـاً يؤهّلهــا لقيــادة وزعامــة األفــكار
األخرى ،اال أنها تواجه وعلى مستوى الخطاب
والتنظيــر أزمةً فــي آليات التصدير ,ونشــاهد
فــي عرصــات الفكــر والثقافة كثير مــن األفكار
السطحية الطافية على السطح ،أل ّن الراغبين
فيهــا أحســنوا إدارة تســويقها فباتــت يتلقفهــا
الجمهــور ويبحــث عنهــا فــي أروقــة الثقافــة
والمعرفة ،وسعى منظّروها الى اختراع مبادئ
لهــا ،تحاشــياً مــن صدمــة مــن تجذبــه هــذه
األفكار بواقعها الفارغ ،وأنّها عديمة األســاس
والرصانة.
فيما على العكس تماماً يجدُ بعضنا أفكاراً
أُخــرى تمتلــك الرصانــة والمكانــة اإليمانيــة
الكبيــرة والشــمولية واالســتيعابية واألصــول
المتج ـ ّذرة وا ُألســس الصلبــة ,إال ان ـهُ _وممــا
يؤســف لــه_ انّهــا لــم تقــع غالب ـاً بأي ـدٍ مثقفــة
ومفكــرة تُحســن تصديرهــا لآلخــر ،مما أدى
الــى انكماشــها وانزوائهــا وغربتهــا عــن عالــم
المعرفــة والفكــر ,بــل ال نبالــغ اذا قلنــا أصبح
الحديــث عــن بعــض زواياهــا مســتهجناً فــي
منتديــات الثقافة واألدب ,بــل يخجل من يريد
الحديث عنها لما سيسمع من تنابُ ــز بالرجعية
واالنطوائية واالنغالق والتحجّر.
ومــن بيــن بعــض هــذه القضايــا زوايــا في
عقيــدة اإلمــام المهــدي والمخلّــص المنتظــر
 ,Qوالزاويــة األبــرز فيها عالمــات الظهور،
والتطبيق المنفلت المستعجل.
فهــذه المفردة كثيرة الــدوران في معرض
الســؤال والجــواب بــل ربمــا تطغــى فــي بعــض
األحيان على أصل القضية ومبادئها ,ال لشيٍء
اال لمــا نراه من تســطيح لهذه المفــردة وجمود
على بعض زواياها  ,واســتغالل من بعض آخر
للترويج واالنتفاع.
فــأي حــدثٍ يم ـرُ علــى المؤمنيــن تراهــم
يســارعون فــي الســؤال عــن كونــه عالمــة أو
ال ,ومقــدار قربــه ومدخليتــه فــي الخــاص,
متناســين أنــه ربمــا يكون الخــاص بالخالص
منهــم ،وأ ْن تكــون الثــورة العالميــة المنتظــرة
مــن بين وقودهــا هم ،هؤالء الذين لم يشــغلوا
أنفســهم ســوى بهذه الجزئيات البسيطة والتي
ال تؤثر فــي األمر كثيراً _وإ ْن كانت لها األهمية
إذا أُخــذت العقيدة بشــكل تراتبـ ٍـي وروعي فيها
أولوياتُ فصولها وأجزائها.-
فلــو أ ّن هــؤالء الذيــن يدّعــون الحــرص
واإليمــان _والذيــن وصفتهــم الروايــات
بالمســتعجلين الهلكــى_ شــغلوا أنفســهم،
ولــو قلي ـاً بتهذيبهــا واتبــاع قوانيــن الشــريعة
المقدســة ،والوقــوف عنــد حرامهــا والتــزام
حاللهــا وواجبها ,ونمّوا أفكارهــم باطروحاتٍ
ثقافيــة وعقائديــة رصينــة تفتحُ نوافــذ عقولهم
علــى كونيــة هــذه العقيــدة وأهميتهــا فــي
الديــن ،ودورهــا في خالص العالــم من الظلم
واالســتبداد ,وكانوا _بتربية أنفسهم_ جنوداً
لهــذه العقيــدة ،يروّجــون لهــا بســلوكهم قبــل
أفكارهــم ,لكان الحال مختلف ـاً عمّا نراه اليوم
جزم ـاً ،وإ ْن كان األمــر غير ذلك فــا يعدو أ ْن
يكــون ســعيداً لتســطيح الفكــر ،والســعي وراء
الفكر المسطّح.
رئيس التحرير

اقرأ في هذا العدد:

* المرجعية العليا تبارك للجيش العراقي عيده ...وتأسف من عدم تحقق االصالح على أرض الواقع

.....ص5

* جيش اإلمام المهدي Qهل موجود اآلن أو أنه يتكون عند ظهوره؟

.....ص3

طول عمر اإلمام المهدي Qوغيبته
.....

آية اهلل المنتظري

اإلمــكان الذاتــي والوقوعــي لطــول
العمر:
اإلمــكان الذاتــي :لطــول عمــر
اإلنسان أمرٌ غير قابل للنقاش والشكّ،
أل ّن طــول عمــر اإلنســان من قبيــل خرق
العــادة ،وخــرق العــادة ليــس أمــر غيــر
ممكــن فــي ذاتــه ،وأقصى ما يقــال فيه
إنّــه غير عــادي وقابل لالســتبعاد ،ومع
اســتبعاده ال يمكن ســلب إمكانــه الذاتي
في الحصول ،فالعلل واألسباب التي لها
تأثيــر في عالــم الوجــود ال تنحصر بهذا
العالم أو تكون معلومة لدى البشر وتحت
اختياره.
كثيــر مــن األمــور وبالخصــوص
تلــك الخارجة عــن دائرة المحسوســات
والعلــوم المادّيــة والتجريبيــة التي ثبتت
باألدلــة القطعيــة بعيــدة باإلضافــة إلــى
الذهــن العــادي ،نظيــر إثبــات وجــود
الخالــق وصفاتــه ،أو المالئكــة والوحي
والمعجــزات والمعــاد والبــرزخ والــروح
المجرّدة ،ونظائرها.
وحتّى في دائرة األمور المادية ايضاً
نشــاهد كثيــراً مــن االكتشــافات كانــت
تع ـدّ مــن األمور المســتبعدة لدى إنســان

القــرون الســالفة ،وبعضهــا كان ضمــن
دائــرة األمــور التــي ال يمكــن تحقيقها،
وكذلك اكتشــافات البشر في المستقبل
تعتبر مســتبعدة عند بشــر اليوم؛ من
هنا قيل :كل ما يســمعه اإلنسان وال
يجد الدليل القاطع على ردّه ،ليس
لــه نفــي إمكانــه ،يقــول القــرآن
الكريــم (وَ ال تَ ْق ـفُ ما لَيْ ـسَ لَكَ بِهِ
عِلْ ـمٌ)؛ وذلــك ألن( :مــا أُوتيتُمْ مِنَ
الْعِل ِْم إِالَّ َقليالً).
وهنــا نلفــت إلــى مثاليــن مــن
اعترافات علماء الطبيعة:
 -1يقول موريس متذرلينك:
كنّــا نتوهّــم أنّــا وقعنــا علــى أســرار
الــذرّة الصغيرة؛ وال زالت أســرار ذرّات
الكهربــاء واأللكتــرون مجهولــة عندنــا،
وليــس لدينــا أدنــى فكــرة عــن مكونــات
ذرّات الكهرباء واأللكتــرون وتركيباتها؛
بسبب صغر حجم األلكترون الالمتناهي
وعدم إمكان القبض عليه بسبب سرعته
فــي الحركــة واالنتقــال ،ووضعــه تحــت
مجهــر الفحص والتشــريح؛ كمــا ال نعلم
ممّ تتر ّكــب ذرّة النور (فوتون) ،وال زلنا
عاجزين عن تحليل وتشريح ذرّات أمواج

الصــوت ،أو ما يصطلح عليــه باليونانية
(فوتون).
 -2يقول انشتاين:
ال زالــت اســطورة الس ـرّ الكبيــر
مُســتعصية الفهــم ...وقــد تعلّمنــا إلــى
اآلن أشــياء كثيــرة مــن كتــاب الطبيعة،
وتعرّفنــا علــى لغــة الطبيعــة ...رغــم
هــذه المعرفــة فإنّــا ال زلنــا مقابــل هــذه
المجلدات الضخمة من المعرفة بعيدين
عن ح ّل وكشف المسائل واألمور.
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الموروث العقائدي في إثبات العقيدة المهدوية
إ ّن ظهــور رجل مــن أهل بيت الرســالة
المحمديــة فــي آخــر الزمان إلقامــة حكومة
اهلل العادلــة العالميــة فــي مســتقبل الحيــاة
البشــرية (بعد أ ْن تُمأل األرض ظلماً وجوراً)
لهــو من مس ـلّمات العقائــد االســامية التي
اتفــق عليها جمهــور المســلمين ،ونقلوا في
هــذا المجــال أحاديــث بلغــت حــد التواتر،
وعلــى هــذا األســاس فــإ ّن وجــود مثــل هــذا
المصلــح العالمي _أي اإلمــام المهدي_Q
فــي مســتقبل البشــرية أمر مقطــوع به ،وال
نقــاش فيــه مــن الناحيــة العلميــة الحديثية
االســامية ،بحيــث ال يمكــن الشــك او
التشكيك فيه.
وتعدّ قضيــة اإلمام المهــدي Qللكثير
مــن النــاس مشــكلة قائمــة علــى الرغم من
كونهــا عقيــدة إســامية آمنــت بهــا جميــع
مذاهــب المســلمين اعتمــاداً علــى جملــة
احاديــث نبويــة شــريفة متواتــرة موجبــة
للعلــم ومتفــق علــى صحتهــا .وقــد التقــى
االمــام المهــدي Qمــع األئمــة اآلخريــن
 Kبخصائــص مشــتركة وهــي االمامــة،
العصمة ،والنص على الوالية ،وإ ّن الشيعة
االمامية يؤكدون بهذا الخصوص على ثالث
حقائــق هي أ ّن االمــام المهدي Qمن عترة
الرســول الكريــم ،Nوانّــه من ولــد فاطمة

الزهــراء Pومــن ولــد اإلمام الحســينQ
باالعتماد على صحة االحاديث المتواترة.
وبهــذا يتــم التأكيــد على قضيــة االمام
المهــدي Qو أنهــا اصل من أصــول الدين
ودعامــة مــن دعامــات االســام وذلــك
ضمن عقيدة المسلمين باإلمامة.
أمّــا علــة غيبــة االمــام المهــدي
 Qفهــي من األســرار اإللهيــة التي ال
نســتطيع الوقــوف علــى حقيقتهــا ،كما
أنهــا ليســت باألمــر الجديــد فــي تاريخ
البشــرية وال فــي تفاصيــل حيــاة األنبيــاء
والرســل ،بــل أ ّن لهــذه الغيبــة نظائــر فــي
حيــاة أولياء اهلل الســابقين فــي تاريخ األمم
السابقة ،فقد غاب النبي موسى الكليمQ
عن أمّته أربعيــن يوماً وقضى ك ُل هذه المدة
في الميقات.
وغاب الســيد المســيح Qبمشــيئة اهلل
عن أنظار أمّته ،فلم يقدر أعداؤه على قتله
،كذلك غاب النبي يونس Qعن قومه مدة
من الزمان.
إذن ليست غيبة االمام المهدي Qعن
انظــار الناس بدعاً مــن األمر ،كما ال يصح
أ ْن تقــع هــذه الغيبــة _مهما طالــت_ ذريعة
االنكار.
حيث إ ّن آخر حُجّة من حجج اهلل وآخر

املنهج املهدوي لعبور الفتنة
يســعى االنســان المؤمــن بــاهلل
ســبحانه وتعالى إلى أ ْن يخرج من هذه
الدنيــا وهــو فائــز بلقائــه وحاصل على
جائزة دخول الجنة.
وهــذا االمــر ال يتحقــق بســهولة،
فهناك الكثير من المصاعب والمشاكل
التي تواجه االنســان وتقــف في طريقه
حجــر عثرة وتمنعــه من تحقيــق هدفه
هــذا ،فهنــاك النــوازع النفســية،
والغرائــز والشــهوات ،والصــراع بيــن
النــاس بعضهــم بعض ـاً مــن اجــل نيــل
المكاســب وتحقيــق االهــداف ،وهــذه
االمور الشك كلها تحول وتمنع االنسان
في اغلب األحيان من أ ْن يحقق هدفه.
ومــن بين اهــم الموانع التــي تمنع
االنسان من ا ْن يصل إلى غايته ويحقق
هدفــه فــي الفــوز بالجنــة والرضــوان
هــي الفتــن التي تقع فــي كل زمان ،بل

الدعاوى املهدوية ودعاوى أحمد إسماعيل كاطع

وعلــى كل فرد ،والفتــن التي يبتلى بها
االنســان متنوعــة ومواطنهــا متعددة،
فهنــاك فتن فــي العقيدة وفــي المال،
وفي الــروح ،وفي البدن ،وهناك فتن
فــي االوالد والزوجة والمجتمع والبلد،
وتتنوع وتتعــدد الفتن إلى أ ْن تدخل إلى
كل مفصــل وتــكاد تكــون مــع كل حركــة
يتحركها االنسان.
ومــن هنــا تأتــي أهميــة أ ْن يكــون
لإلنســان منهج واضح وســهل ويسير،
من خــال هذا المنهــج يتخطّى الفتنة
ويتجاوزهــا إلــى حالــة االطمئنــان
واالستقرار.
ومــن أهــم الفتــن التــي يبتلــى بها
االنسان هي الفتنة في العقيدة.
ومــن بيــن أهــم المناهــج التــي
وضعــت لتجاوز الفتنــة وتخطيها بامان
وســام هــي المناهــج التــي وضعتهــا

اليــد المعصومة المنزهة عن االلتباس
والتــردد والشــك الجــل أ ْن تأخــذ بيــد
االنســان إلــى بــر األمــان وتضعــه على
جرف السالمة.
فالــذي يتابــع كلمــات المعصومين
 Kيجــد انهــا مليئــة بالمناهــج
والقواعــد واالســس والركائــز التي إذا
اعتمدهــا االنســان وســلكها نجــا وأمن
وفاز واطمأن.
ونحن اذ نعيــش في آخر الزمان،
وفــي زمــن امامة إمــام آخــر الزمان،
وهــو آخــر االئمة المعصوميــن من أهل
البيــت Kالحجة بن الحســن Qوأل ّن
امامنــا هــذا غائــب عنــا وال نســتطيع
أ ْن نتصــل بــه ونتواصل معــه لكي يأخذ
بأيدينــا ويخرجنــا مــن أمــواج الفتن،
فالبــد لنــا مــن أ ْن نرجع إلــى كلماته،
تلــك الكلمــات النورانيــة اإللهيــة،

.....

د.هادي عيسى الحكيم

إمــام من أئمة أهــل البيت Kقــد أراد اهلل
تعالــى أ ْن يُحقــق علــى يديه االمنيــة الكبرى
وهي بسط العدل والقسط ورفع راية التوحيد
على كل ربوع األرض ،وهذه االمنية الكبرى
وهــذا الهدف العظيــم ال يمكن أ ْن يتحقق إال
بعــد مرور مدة مــن الزمان ،وإال بعد تكامل
العقل البشــري وتهيؤ اإلنسان روحياً ونفسياً
لذلك ،حتى يســتقبل العالم باســتعداد تام
وفاعل وبشوق ورغبة موكب اإلمام والمصلح
العالمــي ،Qموكــب دولــة العــدل والحرية
والسالم.

.....

الشيخ حميد الوائلي

لنســتفيد منهــا ونتخــذ منهــا أساس ـاً
ومنهج ـاً للنجــاة مــن الفتنــة ,وهــذا
الرجــوع إلى كلماته Qيعــد واحداً من
أبرز عناصر االرتباط به وتفعيل قضية
والئــه .Qفأنــت إذا حاولــت دائم ـاً أ ْن
يكــون وجود اإلمــام Qمعك من خالل
ذكــره ومــن خــال العيــش مــع كلماتــه
فإنــك ترتبــط بــه ارتباط ـاً يختلف عن
الشخص الذي يعرف من اإلمام اسمه
فقــط ،أو يذكــره فــي الشــهر أو فــي
السنة مرة أو في الضرورات فقط.

فهــذه الكلمــات كمــا انهــا تضــع
منهجا نســير من خاللــه وننجوا من
الفتنة ،فكذلك هي تقوي فينا علقة
االرتباط وعنصر الترابط مع اإلمام
المهدي Qوتحيي في نفوســنا حالة
الحضــور وحالــة التالحــم وحالــة
الذكر الدائم لإلمام.Q
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ابتــدأ الســيد محاضرتــه بقولــه
عزّوجــل (وَلَ َق ـدْ َكتَبْنَــا فِــي الزَّبُــورِ مِن
بَعْ ـدِ ِّ
الذ ْكـ ِـر أَ َّن َْ
الرْضَ ي َِرثُهَــا عِبَــادِيَ
الصَّالِحُو َن).
بعــد ذلــك باشــر الســيد بشــرح
محاور محاضرته والتي كانت:
 -1مرحلة الغربلة والتمحيص
تسبق مرحلة الظهور المقدّس.
 -2مراجع الدين هم الداعون
الى دين اهلل والذابون عنهُ.
 -3إ َن حركــة اليماني متزامنة
مع حركتي الخراساني والسفياني.
 -4راية اليمانــي تدعو لإلمام
المهدي.Q
وإليك موجزاً بالمحاضرة..
 -1مرحلة الغربلة والتمحيص
تسبق مرحلة الظهور المقدس:
عندما نرجع إلى الروايات الواردة
عــن أهل البيت Qنجد أنها تُر ّكز على
أن مرحلــة مــا قبل الظهــور هي مرحلة
غربلة وتمحيص ,فقد ورد في الرواية
عــن اإلمــام الباقــر Qأنــه قــال( :

هيهــات هيهات ال يكون فرجنا إالّ .بعد . . . .

أن تغربلوا ثم تغربلوا).
وقد ورد عن اإلمام الرضا Qأنه
قــال( :واهلل ال يكــون الذي تمدون
إليــه أعناقكــم أو أعينكــم حتى
تمحصــوا وتغربلــوا وال يبقــى
منكم إالّ األندر فاألندر.
إذن هنــاك مرحلــة
خطــرة وحرجــة تح ـ ّذر منهــا
الروايــات وهــي مرحلــة الغربلــة
والتمحيــص ,وذلــك حيــن تختلط
األوراق ,وتكثر وتتراكم اإلدعاءات,
ويكثــر أئمــة الضــال ,فقــد ورد فــي
الروايــة عــن أميــر المؤمنيــن Qأنــه
قال( :كنّا جلوساً عند رسول اهلل...N
فتذاكرنــا أمــر الدجــال ..فاســتيقظ
الرســول Nمــن نومــه محمــراً وجهــه
وقــال :إن غيــر الدجال أخــوف عليكم
مــن الدجــال ,قلنا يــا رســول اهلل وما
غيــر الدجــال الــذي هــو أخــوف مــن
الدجــال قال :Nاألئمــة المضلون)...
فعندمــا يخــرج الدجال ســيكون هناك

السيد ضياء الخباز

أئمــة مضلــون يخرجــون علــى النــاس
بعنــوان اإلمامــة ويدعــون ألنفســهم،
وهــم أشــد خطــراً علــى النــاس مــن
الدجــال ,ألن الدجــال يخــرج عــدواً
للديــن ,ولإلســام ,بينمــا هــؤالء
يخرجون بعنوان أنهم أئمة للدين .وفي
مرحلة يكثر أدعياء المهدوية.
�ص

أصالة قضية المهدي Qفي اإلسالم
إ ّن عقيــدة اإلمــام المهــديQ
وخروجــه آخــر الزمــان وإقامتــه للدولة
الكريمــة ,وأنه من أهــل بيت النبيN
مســألة أصيلــة فــي الفكر اإلســامي,
وعقيدة عامة عند جميع المسلمين على
مــر العصــور ,ولــم يختص بها الشــيعة
فــي زمن مــن األزمنة ,نعــم ربما تكون
أكثر فاعلية في المجتمع الشيعي ,ولها
رونق خاص في أوساطهم أكثر من بقية
المسلمين ,وذلك أمر آخر.
فكون الشــيعة يعتقدون أ ّن المهدي
 Qهو أحد أئمتهــم المعصومين,K
وأنــه ولــد في القــرن الثالــث الهجري,
ومــا يــزال حياً غائب ـاً يعلــم بهمومهم,
ويرعاهــم بلطفــه ,وينظــر إليهــم
بعيــن عنايتــه ,وهــم ينتفعــون بوجوده
كمــا ينتفعــون بالشــمس اذا حجبهــا
الســحاب ،علــى حــد تعبيــر الحديــث
الشــريف ,كل ذلك جعل مسألة اإلمام
المهــدي Qأكثــر حيويــة وفاعليــة فــي
المجتمــع الشــيعي ,ممــا جعلهــم _أي
الشــيعة_ يرتبطــون بــه وبقضيتــه أكثر
من غيرهــم ,ألنهم يتعاملــون مع إمام
حــي موجــود ,وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل
امتيــازاً كبيــراً للمذهــب الشــيعي ،ال
يوجد عند اآلخرين.

أمّــا أهــل الس ـنّة ،فلكونهــم ال
يعتقدون على نحو العموم بالتفاصيل
التــي يعتقــد بهــا الشــيعة بالنســبة
إليــه ,مــن كونــه أحــد األئمــة
المعصوميــن ,ومــن والدتــه
وحياتــه كل هــذه الســنين,
ومــن كونــه يمتلــك موقع ـاً
وتأثيراً في الوجود ,كل ذلك
لــم يجعــل قضيــة المهــديQ
تمتلــك نفــس الحضــور الفاعل
في ساحاتهم كما عند الشيعة.
ولكــن هــذا ال يعنــي أ ّن هــذه
المســألة مــن مختصــات الشــيعة أو
مــن مبتدعاتهــم ,وإنما هي مســألة
إســامية أصيلة اتفق عليها المســلمون
على مختلف مشاربهم.
وقضيــة المصلــح العالمــي ليســت
قضيــة تناولتهــا المصــادر االســامية
فقــط ,وإنما ظلت عقيدة المنقذ الذي
يقوم فــي آخر الزمان ويقيم دولة الحق
التي تســعد بها البشــرية بعد شــقائها,
وتزول فيها كل عوامل الخوف والظلم,
تســتأثر باهتمــام أبنــاء البشــر على مر
العصــور ,تداولهــا النــاس جي ـاً بعــد
جيل ,وتناقلتها الكتب على اختالفها,
وبشرت بها الشرائع على تنوعها.
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السيد محمد الشوكي

وعندمــا نرجــع الى كتــب العهدين
نرى حضور هذه الفكرة بشــكل ملموس
فيهــا ,ونشــاهد فيهــا تفاصيــل كثيــرة
تــكاد تتطابق مــع الكثير مــن األحاديث
االســامية الــواردة في هــذا المجال,
وكذلــك ورد ذكر المصلــح الكبير الذي
يظهــر آخر الزمــان ويخلّص الناس من
شــقائهم ،في كتب الهنــود والصينيين
واإليرانيين القدماء وغيرهم.

6
خفاء الوالدة عالمة اإلمام الموعود

أخبــرت كثيــر مــن األحاديــث
الشــريفة بأ ّن والدة المهدي من الحسن
العســكري Lس ـتُحاط بالخفــاء
والســرية ،ونســب اإلخفــاء إلــى اهلل
تبــارك وتعالى ،وش ـبّهت بعضها إخفاء
والدتــه Qبإخفــاء والدة موســى،Q
وبعضهــا بــوالدة إبراهيــم ،Qوبيّنــت
علّة ذلك اإلخفاء بحفظه Qحتى يؤدّي
رسالته ،ونستعرض هنا نماذج منها:
 فمث ـاً روى الشــيخ الصــدوق في(إكمــال الديــن) والخــزاز فــي (كفايــة
األثــر) مســنداً عــن اإلمــام الحســن بن
علي Qضمن حديث قال فيه:
(أمــا علمتم أنه ما منــا إال وتقع في
عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه ،إالّ القائم
 Qالــذي يصلّــي عيســى بــن مريــمQ
خلفــه؟! وإ ّن اهلل عز وجــل يُخفي والدته
ويغيّــب شــخصه ،لئــا يكــون ألحد في
عنقــه بيعــة إذا خــرج ،ذلــك التاســع
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مــن ولد أخي الحســين ،Qابن ســيدة . . . . .

االماء ،يطيل اهلل عمره في غيبته ،ثم
يظهر بقدرته )..
 وفــي حديــث رواه الصــدوقبطريقيــن عــن اإلمــام علــيQ
قــال ...(:إ ّن القائم منّــا إذا قام لم
يكن ألحد في عنقه بيعة ،فلذلك
تخفى والدته ويغيب شخصه).
 وروى عــن اإلمــام الســجاد Qأنه قال (في القائم منّا ســنن من
األنبيــاء ...وأمّا مِــن إبراهيم Qفخفاء
الوالدة واعتزال الناس.)...
 وروي عــن اإلمــام الحســينQأنه قال (:في التاســع من ولدي سنّة من
يوسف ،Qوسنّة من موسى بن عمران
 ،Qوهــو قائمنا أهــل البيت Kيصلح
اهلل أمره في ليلة واحدة).
 وروى الكلينــي Hفــي (الكافــي)بســنده عن اإلمام الباقرQأنه قال في

الشيخ أشرف الجعفري

حديــث لــه( :انظــروا من خفــي (عمي)
علــى النــاس والدتــه فــذاك صاحبكم،
إنــه ليــس منا أحد يُشــار إليــه باألصابع
ويمضغ باأللســن إال مــات غيضاً أو رغم
أنفه).

6

�ص

2

ُ
راية اليَماني أهدى الرايات
.....

روى النعماني في كتابه (الغَيبة):
(أخبرنا أحمد بن محمد بن ســعيد بن عقدة،
قــال :حدثنــي أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب أبــو
الحســن الجعفي من كتابه ،قال :حدثنا إسماعيل
بــن مهــران ،قال :حدثنا الحســن بن علــي بن أبي
حمــزة ،عــن أبيــه ووهيــب بــن حفــص ،عــن أبي
بصيــر ،عــن أبي جعفــر محمد بن علــي ،Lأنه
قال:
خــروج الســفياني واليمانــي والخراســاني فــي
ســنة واحــدة ،فــي شــهر واحد ،فــي يــوم واحد،
نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس
من كل وجه ،ويل لمن ناواهم ،وليس في الرايات
راية أهدى من راية اليماني ،هي راية هدى ،ألنه
يدعــو إلى صاحبكم ،فإذا خــرج اليماني حرم بيع
السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليماني
فانهض إليه فإ ّن رايته راية هدى ،وال يحل لمســلم
أ ْن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار،
ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) (الغيبة/
النعماني :ص.)264
إ ّن المُدّعــي أحمد إســماعيل َكاطع وأتباعه قد
و ّظفــوا مقطع ـاً من هــذه الروايــة وبصــورة معزولة
عــن كامــل متن الروايــة أعاله ليطبقــوه على أحمد
إسماعيل.
فيكــون بحســب زعمهــم هــو اليمانــي الموعود
ورايته هي أهدى الرايات.
كــون الروايــة قــد عَرض ـتْ لذكــر اليمانــي فــي
متنها.
وممكن مناقشــة هذه الرواية من جهة السند،
ففيهــا الحســن بــن علي بــن أبــي حمــزة البطائني
وهو من وجوه الواقفة( .رجال النجاشــي :ص.)36
ومشهور في علم الرجال بأنه ك ّذاب ووضّاع.
 قــال الكشــي :حدثنــي محمــد بن مســعود،قال :ســألتُ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن
بــن علــي بــن أبــي حمــزة البطائنــي ،قــال :كذاب
ملعــون ،رويــت عنــه أحاديــث كثيــرة وكتبــت عنــه
تفســير القــرآن كله من أوله إلى آخــره ،اال انني ال
استحل أ ْن أروي عنه حديثا واحداً.
 وحكى لي أبو الحســن حمدويه بن نصير عنبعــض أشــياخه انه قال( :الحســن بن علــي بن أبي
حمزة رجل سوء) (رجال الكشي :ص.)520
وبسقوط راوٍ واحدٍ تسقط الرواية سنداً ،كيف
والرواية قد رواها اثنان من وجوه الواقفة (الحسن
بن علي وأبيه) (علي بن أبي حمزة البطائني).
وهــذه الروايــة بكاملهــا لــم تــرد فــي كتــاب
(اإلرشــاد) للشــيخ المفيــد وال فــي كتــاب (الغيبــة)
للشيخ الطوسي.
نعــم ورد صدرهــا (خــروج الســفياني واليماني
والخراساني في سنة واحدة ،في شهر واحد ،في
يوم واحــد ،نظام كنظام الخــرز يتبع بعضه بعضا
فيكــون البــأس مــن كل وجــه ،ويــل لمــن ناواهم،
وليــس فــي الرايات رايــة أهدى من رايــة اليماني،
هــي رايــة هدى) فــي كتاب (الغيبــة) للنعمانــي .إالّ
أنــه لــم يرد المقطــع األخير ممــا رواه النعماني في
كتابــه (الغيبة) خاصة ذيل الرواية وهو (فإذا خرج
اليماني حرم بيع الســاح على الناس وكل مسلم،
وإذا خــرج اليمانــي فانهــض إليــه) فــي غيــر كتاب
النعماني (الغيبة).
وهذا هو المقطع الذي عوّ ّل عليه المدعي أحمد
إسماعيل وأتباعه في دعوى كونه هو اليماني ،وأ ّن
رايتــه هي راية هدى وأهداهــا ،وأنه يجب اإليمان
به وإتّباعه ألنه يدعو إلى صاحبه (اإلمام المهدي)
.Q
إذاً يتبيّــن كيــف أ ّن المدعــي أحمــد إســماعيل
يكذب ويُدلّس في دعاويه بحيث يعتمد على اقتطاع
ذيل رواية ضعيفة السند وساقطة االعتبار رجالياً.
وأمّــا مناقشــة الرواية داللياً فنقــول إ ّن الرواية
ذكرت أ ّن راية اليماني هي أهدى الرايات وأفضلها
فــي وقــت قبيــل الظهــور الشــريف بفتــرة حددتهــا
الروايات الصحيحة في ســنة واحدة في شهر واحد
فــي يوم واحد وحتــى جعلتها من العالمات الحتمية

مقاالت
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مرتضى علي الحلي

وقرنتهــا بظهور الخراســاني والســفياني والصيحة
وذلك مشهور ومعروف.
وإ ّن دعــوى أحمد إســماعيل عوّلتْ على التلبّس
بوصف اليماني فعالً والتعنون برايته ولم يحن وقت
ظهوره إلى اآلن بحسب الروايات.
هــذا وإ ّن المدّعــي أبــن َكاطــع يدعو إلى نفســه
ال إلــى صاحبــه ،وهــو اإلمــام المهدي Qبحســب
منطــوق ذيــل الروايــة وتعليلهــا (ألنــه يدعــو إلــى
صاحبكــم) وبهــذا يتبيــن كذبــه ودجلــه وضاللــه
وجهله.
ومــن الواضــح روائيا طبقــا لجغرافيــة أحداث
الظهــور المهدوي أ ّن اليماني ليس من أهل البصرة
واليظهر منها؟.
ورغم افتضاح وبطالن دعوى أحمد إســماعيل
فــي كونه هو اليماني الموعــود وأ ّن رايته هي أهدى
الرايــات إالّ أنّــه تجــاوز الخطــوط الحمــراء ليعلــن
عصمته الشــخصية مُســتنداً في ذلك على توصيف
رايــة اليمانــي بـ(أهــدى الرايــات) وإ ّن المعصــوم
بحســب زعمــه هو وأتباعــه هو صاحــب راية الهدى
والهداية منحصرة فيه فيكون هو المعصوم.
وهــذه دعــوى فاســدة مــن أصلهــا وباطلــة فــي
ابتداعهــا ذلــك لعدم وجــود أية مالزمــة عقلية وال
حتى شرعية بين كون الشخص صاحب راية الهدى
وبين عصمته.
فهنــاك الكثير مــن الصالحيــن والمؤمنين هم
أصحــاب هدى وحق ولــم يدّعوا العصمة ألنفســهم
كأصحــاب األئمــة المعصوميــن Kوكالعلمــاء
الصالحين.
فليــس كل مــن يدعــو الناس إلى الهــدى أو إلى
الصراط المستقيم هو معصوم.
وهناك رايات هدى يقترن ظهورها مع اليماني
كراية الخراســاني ،فهل يعني هذا أ ّن الخراساني
هو معصوم أيضا ولم يقل أحدٌ بهذا؟.
وفي هذا المعنى روي عن رسول اهلل:N
(إنّــا أهــل بيــت اختــار اهلل لنــا اآلخــرة علــى
الدنيــا ،وهؤالء أهــل بيتي اختار اهلل لهم اآلخرة،
وبالء شديداً حتى
وسيلقون بعدي تطريداً وتشريداً ً
يجيء قوم من ها هنا _وأشــار بيده إلى المشرق_
أصحــاب رايات ســود ،يســألون الحق فــا يعطونه
_حتــى أعادهــا ثالث ـاً_ فيقاتلــون حتــى يدفعوهــا
إلــى رجل مــن أهــل بيتي فيمألهــا قســطاً وعدالً،
كمــا ملئــت جــوراً وظلماً ،فمــن أدرك ذلــك منكم
فليأتــه ولو حبواً) (دالئــل اإلمامة/محمد بن جرير
(الطبري) الشيعي :ص.)445
وهنــاك ثمــة أم ـرٌ مهــم جــداً يجــب أ ْن يعلمــه
الجميــع خاصة أتباع المدعي أحمد إســماعيل وهو
أ ّن توصيــف راية اليماني بأنها راية هدى هو وصف
ينصــب على الرايــة ذاتها وإن هي مَدح ـتْ اليماني
لكنهــا عللــت الهدايــة وأفضليتهــا في رايــة اليماني
كونهــا تدعــو إلى اإلمام المهــدي Qال إلى صاحب
الراية نفسه كما صنع المدّعي أحمد إسماعيل.
هــذا وإ ّن أفضليــة رايــة اليمانــي هــي بلحــاظ
مــن معها مــن الرايــات األخرى كراية الخراســاني
والسفياني وهما لم يظهرا بعدُ؟.
روى الشــيخ الطوســي ،عــن أبــي عبــد اهللQ
قال:
(خــروج الثالثــة :الخراســاني والســفياني
واليمانــي فــي ســنة واحدة في شــهر واحــد في يوم
واحــد ،وليــس فيها رايــة بأهدى من رايــة اليماني
يهدي إلى الحق) (الغيبة/الطوسي :ص.)447

االنتظــار االيجابــي هــو االنتظــار العلمي الــذي يعلّم األمّــة النهــوض والديمومة على
العمــل علــى جميع األصعدة والميادين واالتجاهات ،بدون إهمال جانب دون جانب آخر.
وبدون تكاســل وتقاعس لتهيئة المجتمع ليكون على اســتعداد بأ ْن يصبح من أنصار وأتباع
الحق،بــل حتــى من المستشــهدين علــى طريق الحــق ،ومن أجــل دولة الموعــود بقيادة
اإلمام المهدي،Qوأ ْن تساهم األمّة في عملية االنتظار من تحصيل وتهيئة المقدمات،
وكل مــا مــن شــأنه أ ْن يســاهم في عمليــة الظهــور ،وأوّل األمــور التي يجــب أ ْن نؤمن بها
ألن اهلل تعالى عادل وقــد وعد بإحقاق الحــق ،ودحر الظلم
أن الظهــور البــد منــهَّ ،
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وأن إيماننا بيــوم الظهور الحتمي ســيكون مح ّفزاً لنا،
الدِّيـ ِـن ُكلِّ ـهِ وَلَوْ َكـ ِـرهَ الْمُشْـ ِـر ُكو َن) َّ
أمور يجب أ ْن تكون فينا ومن أولوياتنا ،وهي:
والبد من ٍ
أ -االستعداد النفسي الشخصي والجماعي وعلى جميع األطر واألصعدة.
ب -العمل بفريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ج -معرفــة القائــد القــادم وهــو اإلمــام المهــدي ،Qمــن ولــد اإلمــام الحســن
ألن الجهل به يستلزم الجهل بقضيته.
العسكريَّ ،Q
ً
د -معرفة األحكام الشــرعية :ولو بشــكل إجمالي ،مما يشكّل حاجزا عن الوقوع
بالشبهات.
ألن
ه -اإلخــاص بالعمــل باطن ـاً وظاهــراً ،صغيــراً كان أم كبيــراً بــكل شــيءَّ ،
اإلخالص من اإليمان.
َّ
و -اإليمان بأن اإلمام المهدي ،Qيسمع ويرى ،ويفرح إذا
عملنا وفق الشــريعة المقدســة ،ويحزن إذا اســأنا التصرّف،
ألنــه يراقــب أعمالنا وال نغفل عــن أنظاره ،هــذا اإليمان يعطينــا حافزاً على
عدم إدخال الحزن على قلب اإلمام Qمن سوء األعمال.
ز -تو ّقع الظهور في كل لحظة وهذا يساهم في عملية االستعداد.
ح -أ ْن يعدّ نفسه على أنَّه من جيش اإلمام ،Qوواحد منهم وعليه ما عليهم وله
مالهــم ،ويبني شــخصيته ويهيّئها لتقبّل عمليــة التغيير العالمي ،وأنه جزء مهم في هذه
الدولة العالمية.
ً
ط -أ ْن ال ينظر إلى نفسه على أنه ليس مهما في معادلة التغيير ،بل هو جزء مهم
من التغيير ،بل يحتمل أ ْن يكون جزءاً مهماً جداً فيها.
ألن الظهور قادمٌ ال
ـخص؛ َّ
ي -ال ينصاع إلى ثقافة َّ
أن الظهور غير متو ّقف على شـ ٍ
أن الظهور متوقف عليه وعلى غيره (:وَقِ ُفوهُمْ *إِنَّهُم
محالــة ،بــل عليه أ ْن يعتقد ويؤمن َّ
مَّسْئُولُو َن).
ك -التمســك بأهل البيــت Kواتباع نهجهم والســير على خطاهــم والتبرّيء من
أعدائِهم.

الشيخ محمد الكعبي

ل -المرابطــة :وهــي مأخوذة من الربط بمعنى الش ـدّ (نســيج يربط اإلنســان مع
ألن الترابط
أخيه اإلنسان المسلم الذي يعيش معه في األرض ،وإ ْن بعدت المساحاتَّ ،
أوجــده اإلســام بتعاليمــه ،فأصبح المجتمع المســلم مشــتركاً بها ،ويعمــل من خاللها
فــي عالــم اإلمــكان ،ألنَّه يربــط قوى وأفعــال الناس في جميــع الظروف خيرها وشــرها
وفــي أمورهم الدينية والدنيوية ،وال يكون هذا الترابط إال بالعمل بالشــريعة اإلســامية
الصحيحة.
فــاذا ترابــط المؤمنــون فــي مــا بينهم أصبحــت األرضيــة الســتقبال اليــوم العالمي
جاهزة(:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّ ُقوا ََّ
الل لَعَلَّ ُكمْ تُ ْفلِحُو َن).
قال االمام الصادق(:Qاصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ممن خالفكم ورابطوا
امامكم واتقوا اهلل فيما أمركم به وفرض عليكم).
قــال االمــام الباقر(Qاصبــروا علــى أداء الفرائــض ،وصابــروا عدوكم،ورابطــوا
إمامكم المنتظر).
م -ترســيخ العمل الصالح واإلخالص بكل المســائل ،مَّما يجعل اإلنسان نموذجاً
إخالصي ـاً مؤمن ـاً نقي ـاً من جميع الشــوائب والمســاوئ الســلبية ،أي تربَيــة النفس تربية
إسالمية حقيقية صحيحة ،وترسيخ العمل الجماعي لما له من فائدة.
ن -التح ـرّك نحــو عالميــة اإلســام عموم ـاً ،والظهــور المبارك خصوص ـاً ،من
خــال اإلعــام ،والكتــب ،وجميع الوســائل المتاحة والممكنة ،ويســتفاد هنــا من قول
اإلمــام الســجاد Qهذا المعنــى( :الدعاة إلى دين اهلل عز وجل ســراً وجهراً) أي التبليغ
والتبشير العالمي وعدم التقوقع بجغرافية ضيقه.
س -التوطئة :أي أن يعمل اإلنســان على تهيئة نفســه ليوم الظهور ،ويعلن أنّه على
اهبة االستعداد الستجابة النداء ،في أي وقت كان ،والعمل على الوصول والتصدّي الى
المناصــب الدنيويــة بالطرق الشــرعية لخدمة ونفــع المجتمع واإلصــاح وتهيئة األرضية
المناسبة لإلمام.Q
وأن مفهــوم التقية من المفاهيم
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المهمــة فــي عملية االنتظــار ،ألنَّه يعطي المناخ المناســب للمنتظرين علــى العمل بعيداً
عــن قبضــة األعــداء ،ويهيّــئ لهم المســاحة الواســعة من النشــاط التبليغــي والنهضوي
واالستعدادي من أجل إرساء قواعد الدولة الموعودة.
هذه األمور وغيرها تجعل اإلنســان مســتح ّقاً أل ْن يكون من أتباع وأنصار اإلمام،Q
وأن عدم العمل بهذه المســائل ســيؤدّي باإلنســان أ ْن يكون
الذين يصدق عليهم العنوانَّ ،
بعيداً عن االستعداد وال يهيئ نفسه ليوم الظهور ،بل قد يكون أقرب لألعداء ،ويكون مع
الذين يقفون بالجانب اآلخر من اإلمام ،Qوال غرابة في ذلك؛ ألنَّهُ لم يجعل من نفسه
محل عناية اهلل تعالى ،بل أنّه أبعد نفسه من لطف اإلمام.Q

دعم اإلمام الصادق Qللعقيدة المهدوية
.....
وبيان حكم من أنكرها
اتّخــذ اإلمــام الصادق Qجملة من األمــور الالزمة في
مجــال التثقيــف العقائــدي والفكــري الموصــل تلقائي ـاً إلــى
معرفــة مفهوم الغيبة وصاحبهــا ،وإدراك هويته من قبل أن
يُولــد بعشــرات الســنين ،وذلك مــن خالل تأكيده المباشــر
على أمرين ،هما:
األول :ثبوت أصل العقيدة المهدوية ،ودعمها:
ابتداء،
مــن الواضــح أ ّن الحديــث عن الغيبــة والغائــب ً
وبيــان مــا يجــب فعله أو تركــه في زمــان الغيبــة ،ونحو هذا
مــن األمور ذات الصلة المباشــرة بهــذا المفهوم ،ال يجدي
نفع ـاً ما ال يُعلَم بأصل العقيــدة المهدوية؛ ولهذا أراد اإلمام
الصــادق Qتنبيه األمّــة على أصل هذه العقيدة ،وذلك من
خالل دعمها بما تواتر عن رســول اهلل Nبشــأنها ،حتى ال
يكون هناك شكٌّ في األصل الثابت عن رسول اهلل ،Nوهو
ما اتفقت األمّة على نقله.
فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،Qعن رســول
اهلل Qقــال :ولــو لم يبقَ من الدهر إالّ يــوم لبعث اهلل رجالً
من أهل بيتي يمألها عدالً كما ملئت جوراً.
وعــن أبي ســعيد الخدري قال( :ســمعت رســول اهللN
يقــول علــى المنبــر :إ ّن المهدي مــن عترتي من أهــل بيتي،
يخــرج في آخر الزمان ،يُنزّل اهلل له من الســماء قطرها،
ويخــرج له مــن األرض بذرها ،فيمأل األرض عدالً وقســطاً
كما مألها القوم ظلماً وجوراً).
وعن أبي ســعيد أيضاً ،عــن النبي( :Nالمهدي منّي،
أجلى الجبهة ،أقنى األنف ،يمأل األرض قســطاً وعدالً كما
ملئت ظلماً وجوراً).
وعــن اُم ســلمة قالــت( :ســمعت رســول اهلل Nيقــول:
المهدي من عترتي من ولد فاطمة).
وعــن حذيفة بــن اليمان ،قال( :خطبنا رســول اهللN
فذ ّكرنــا بمــا هو كائن ،ثم قال :لو لــم يبقَ من الدنيا إالّ يوم
واحــد ،لط ـوّل اهلل عزّ وج ّل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجالً
مــن ولدي اســمه اســمي ،فقام ســلمان الفارســي فقــال :يا
رســول اهلل من أي وُلدك؟ قال :Nمن ولدي هذا ،وضرب
بيده على الحسين.)Q
وغيرها من األحاديث الكثيرة األخرى.
وممّــا يؤيّــد عمــق االعتقــاد بالمهــدي Qفــي الوجــود
اإلســامي ،هــو أنّــه ال يــكاد يخلــو كتــاب حديثــي مــن كتب
المســلمين إالّ وقــد ص ـرّح بهــذه الحقيقــة الثابتة عن رســول
اهلل Nثبوتاً قطعياً ،ويكفي في ذلك أ ّن من أخرج أحاديث
المهــدي Qمــن محدّثــي العامــة فقــط بلغــوا زهاء تســعين
محدثاً ،وقد أسندوها إلى أكثر من خمسين صحابياً ،وأمّا
من قال بصحتها أو تواترها فقد بلغوا ثمانية وخمسين عالماً
مــن علمائهم فيما تتبّعناه ،وإذا ما علمنا موقف أهل البيت
 ،Kوعرفنــا عقيدة شــيعتهم باإلمام المهــدي ،Qتي ّقنا
مــن حصول إجماع األمّة بكل مذاهبها على ضرورة االعتقاد

بالمهدي.Q
وفــي هــذا الصــدد توجــد أحاديــث كثيــرة عــن اإلمــام
الصــادق Qفــي تثبيــت أصــل القضيــة المهدويــة ،وهــو ما
اتفقت عليه كلمة المســلمين من ظهور رجل في آخر الزمان
من ذرية النبي Nيلقب بالمهدي ليمأل األرض قسطاً وعدالً
كما ملئت ظلماً وجوراً ،وانه يقتل الدجال وينزل عيســى بن
مريم Qلنصرته ،ويأتم بصالته .ويدل عليه:
عن معمر بن راشد ،عن اإلمام الصادق Qفي حديث
عن رســول اهلل Nجاء فيــه...( :ومن ذرّيتــي المهدي ،إذا
خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته ،فقدّمه وصلّى خلفه)).
وفــي هــذا الحديــث تثبيــت واضــح ألصــل القضيــة
المهدوية ،وإشــارة مجملة إلى هوية اإلمام المهدي Qبأنه
مــن ذريّة الرســول ،Nمع التنبيه إلى مقامه ،بأ ّن عيســى
 Qســيكون _بأمر اهلل_ وزيراً للمهــدي وناصراً له في آخر
الزمان وأنه يأتمّ بصالته.
وحديث نزول عيســى لنصرة اإلمام المهدي Qأخرجه
البخــاري في (صحيحه) ،عن أبي هريرة ،وأخرجه مســلم
في (صحيحه) من طرق شتّى عن أبي هريرة أيضاً ،وجابر
األنصــاري ،والترمــذي عــن أنس ،وعن نعيــم عن عبد اهلل
بن عمرو وحذيفة بن المنذر ،عن شهر بن حوشب ،عن أم
سلمة ،وابن أبي شيبة ،عن ابن سيرين مرسالً.
وال يقــال هنــا إ ّن تحديــد هويــة اإلمــام المهــدي Qمن
بيــن الذريــة الطاهرة غير معلوم في حديــث اإلمام الصادق
 Qبمعنــى أنــه البدّ وأن يكون إمام من ذرية اإلمام الحســن
الســبط ،Qأو مــن ذريــة اإلمــام الحســين الســبطK
النحصار ذرية الرسول Nبهما وبأوالدهما .ومن هنا جاءت
األحاديــث األخــرى المثبتــة ألصــل القضيــة مصرّحــة بهــذا
المعنى.
عن أبان بن عثمان ،عن اإلمام الصادق Qعن رســول
اهلل Nفــي حديث قاله لعلي...( :Qكان جبرئيل Qعندي
آنفاً ،وأخبرني أ ّن القائم الذي يخرج في آخر الزمان فيمأل
األرض عدالً ،من ذريتك ،من وُلد الحسين.)Q
وعــن معاويــة بــن عمار ،عــن اإلمــام الصــادق Qعن
رســول اهلل Nفــي حديــث آخــر...( :إن جبرئيــل Qأتانــي
فأقرأني من ربي الســام ،وقال يــا محمد ...ومنكم القائم
يصلي عيسى بن مريم خلفه ،إذا أهبطه اهلل إلى األرض،
من ذرية علي وفاطمة ،من وُلد الحسين.)Q
هــذا ،وأمّا ما قــد يقال أ ّن في بعض األحاديث ما يثبت
كــون المهــدي حســنياً ال حســينياً ،فالجــواب باختصــار أنه
ال يوجــد حديــث صحيــح البتــة يثبت هــذا المعنــى من طرق
العامة ،وإنما و ُِجد ذلك في حديثين فقط ،أرســل الطبري
أحدهمــا وال حجّــة في المرســل ،واآلخر رواه أبــو داوود في
(ســننه) ،قــال( :حُدِّث ـتُ عــن هــارون بــن المغيــرة ،قــال:
حدّثنــا عمــر بن أبي قيس ،عن شــعيب بن خالــد ،عن أبي

السيد ثامر هاشم العميدي

إســحاق ،قال :قال علي_ Qونظر إلى ابنه الحسن_( :إ ّن
ابنــي هذا س ـيّد كما س ـمّاه النبي ،Nوســيخرج مــن صلبه
رج ٌل يُســمى باســم نبيكم ،يشــبهه في الخُلُق وال يشبهه في
الخَلْق) ثم ذكر قصة :يمأل األرض دالً) ،انتهى.
وســند الحديث مجهــول ومنقطــع؛ ألنّه قــال( :حُدِّثتُ)
ولم يذكر اســم مَــن حدثه ،فهو مجهــول إذن ،وهو منقطع
أيض ـاً؛ ألن أبــا إســحاق ،والمــراد به الســبيعي لــم تثبت له
روايــة واحدة ســماعاً عن أمير المؤمنيــن علي Qكما صرّح
بهــذا المنــذري في شــرح حديث أبــي داود ،وقــد كان عمره
يوم شهادة أمير المؤمنين علي Qنحو سبع سنين؛ ألنّه وُلد
لســنتين بقيتــا مــن زمان عثمــان ،هذا فضالً عــن اختالف
النقــل عــن أبــي داوود ،فمنهم من نقله من كتاب (الســنن)
وفيــه لفــظ (الحســين )Qبــدالً مــن لفــظ (الحســن،)Q
وكذلــك وجــود أحاديث كثيــرة اخرى من طــرق العامة تثبت
أنه من ولد الحسين.Q
وأمــا الشيعة اإلمامية فليس في تراثها
المهــدوي الزاخــر بهويــة المهدي Qما
يشــير _بأدنى عبارة مــن حديث أو أثر_
إلــى كــون المهدي من ولد اإلمام الحســن
السبط.Q

واألمــر الثانــي :بيــان حكــم مــن أنكــر أصــل العقيــدة
المهدوية:
ً
مــن خالل مــا تبيّن في األمر يتضح ج ـدّا الردّ على اهلل
ورســوله ،Qوهو من قبيــل االزدراء بإجماع هذه ا ُألمة بك ّل
فصائلهــا وتياراتهــا علــى قبول أصــل العقيــدة المهدوية وإن
اختلفوا في تفاصيلها.
وقــد ورد في الحديث عن رســول اهلل Nمــا يبين حكم
من أنكر اإلمام المهدي.Q
فعــن جابر بن عبد اهلل األنصاري Jقال( :قال رســول
اهلل :Nمــن ك ّذب بالدجال فقــد كفر ،ومن ك ّذب بالمهدي
فقد كفر).
وهــذا مــا أكدّه علمــاء المذاهــب األربعة فيما حــكاه لنا
عــاء الدين علي المتقي بن حســام الدين الشــهير بالمتقي
الهندي الحنفي (ت975/هـ) ،إذ قال تحت عنوان( :فتاوى
علماء العرب من أهل مكة المشرفة في شأن المهدي الموعود
فــي آخر الزمان) إذ ورد عليهم ســؤال بهذا الموضوع ،قال
المتقي( :وهذه صورة السؤال :اللهم أرنا الحقَّ ح ّقاً وارزقنا
اتباعه ،وأرِنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه.
ما يقول الســادة العلماء أئمة وهداة المسلمين _أيّدهم
اهلل بــروح القــدس_ فــي طائفــة اعتقــدوا شــخصاً من بالد
الهنــد مــات ســنة عشــر وتســعمائة ببلد مــن بــاد العجم،
يسمى( :فره) أنّه المهديّ الموعود به في آخر الزمان ،وأ ّن
من أنكر هذا المهديّ فقد كفر؟).
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اسئلة وبحوث

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
جيش اإلمام هل موجود اآلن أو أنّه يظهر عند ظهوره؟
ظهور حق اإلمام Qللناس
الشورى الصغرى والشورى الكبرى
ما يحدث في العراق ،هل هو من ضمن الهرج والمرج؟
زيارة الناحية المقدسة
هل اإلمام Qأمير األمراء؟

جيش اإلمام هل موجود اآلن أو أنّه يظهر عند ظهوره؟

الشورى الصغرى والشورى الكبرى

زيد ابو براء
السؤال:

عادل عباس
السؤال:

اإلمام المهدي Qهل عنده جيش موجود اآلن أو أ ّن جيشه يظهر عند ظهوره؟.
الجواب:

إ ّن جيــش اإلمــام ال شــك يخــرج معه ،فــإ ْن كان المقصود من الجيــش هم الـ ـ ( )313أصحاب األلوية
فهؤالء يوجدون قبيل عصر الظهور وال نعلم بأننا في ذلك العصر.
وهكذا الحال لو كان المقصود من الجيش هو الحلقة العشرة آالف.
وإن كان المقصود من الجيش هو المنتظرون له والمتحرّقون شوقاً للقائه فهم موجودون في كل زمان
ال في خصوص زمان اليوم.
****
ظهور حق اإلمام Qللناس

ادريس حسين زادة
السؤال:

نكتــب مــن جمهورية آذربايجان .لدينا ســؤال حول التوقيــع المهدوي الذي جاء به العالمة المجلســي
قــدس ســره فــي البحــار ( )178 / 53والــذي ورد في االحتجــاج ( .)496وأنه ما معنى العبــارة الواردة في
التوقيع( :ولو ال أ ّن أمر اهلل ال يغلب ،وسرّه ال يظهر وال يعلن ،لظهر لكم من ح ّقنا ما تبهر منه عقولكم،
ويزيل شــكوككم) وأيضاً هذه (ولو ال ما عندنا من محبّة صالحكم ورحمتكم ،واالشــفاق عليكم ،لكنّا عن
مخاطبتكم في شغل ممّا قد امتحنّا من منازعة الظالم العتل الضال) قد عثرنا على بعض توضيحات ولكنا
لم نقتنع بها .ونرجوا منكم أ ْن تشرحوا لنا معنى هاتين العبارتين ولو بشكل مختصر.
الجواب:

المكاتبــة جــاءت جواباً على من شــك في وجود خليفة لإلمام الحســن العســكري Qفقد روى الشــيخ
في (غيبته) ص 285مانصه (تشــاجر ابن ابي غانم القزويني وجماعة من الشــيعة في الخلف ،فذكر ابن
ابــي غانــم ا ّن ابــا محمد Qمضى وال خلف له ،ثم انهم كتبوا في ذلــك كتاباً وانفذوه الى الناحية وأعلموه
بأنّهم تشــاجروا فيه ،فورد جواب كتابهم بخطه عليه وعلى آبائه الســام) ،وعلى كل حال هي تبين عدة
أمور منها:
 إ ّن حب اإلمام المهدي Qلصالح شيعته كان وراء كتابة مثل هذه المكاتبة لهم (لو ال ما عندنا منمحبة صالحكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل).
 إ ّن السبب الذي يقف وراء شغل اإلمام هو امتحانه Qبالظالم العتل (الذي فسره صاحب (البحار)ج 53ص  179بجعفر الكذاب ،واحتمل أ ْن يكون هو خليفة ذلك الزمان).
 إ ّن اهلل تعالــى قــد الــزم اإلمام المهدي Qبالغيبة لمصالح واقعية ذكــرت الروايات بعضها ،ولو الهذا األمر ألظهر اإلمام المهدي Qللناس البراهين الواضحة التي تبهر العقول وتُزيل الشكوك.
****

قــال رســول اهلل :Nالويل الويل ألمتي من الشــورى الكبرى والصغرى ،فســئل عنهمــا فقال :Nأما
الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خالفة أخي وغصب حق ابنتي ،وأما الشورى الصغرى فتنعقد
في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي( .مناقب العترة) مائتان وخمسون عالمة 130
قال اإلمام علي بن أبي طالب :Qويعود دار الملك الى الزوراء وتصير األمور شــورى من غلب على شــيء
فعله فعند ذلك خروج الســفياني فيركب في األرض تســعة أشــهر يسومهم ســوء العذاب ...الى أ ْن يقول ثم
يخرج المهدي الهادي المهتدي Qالذي يأخذ الراية من يد عيســى بن مريم( .Qالمالحم والفتن) 134
ما رأي سماحتكم في سند وداللة الروايتين.
الجواب:

 الرواية األولى غير موجودة أصالً في مصادر الحديث. والثانيــة موجــودة في المصدر المشــار إليه للســيد ابن طــاووس ص  266ينقله عــن كتاب (الفتن)للسليلي.
ً
وهي ضعيفة الســند مضافا إلى مخالفتها للنصوص حيث أ ّن خروج المهدي Qيكون قبل عيســىQ
بعدة ســنين والحال ا ّن الرواية تقول إ ّن المهدي يأخذ الراية من عيســى Lمما يفهم منه خروج عيســى
قبل المهدي.L
****
ما يحدث في العراق ،هل هو من ضمن الهرج والمرج؟

العلوية أم ياسين
السؤال:

اود أ ْن أعــرف كل ماســيحدث فــي العراق قبل ظهور االمام المهدي Qوبالــذات في محافظة النجف
االشرف .وهل ما هو حاصل اآلن من أحداث هو من ضمن الهرج والمرج الذي تذكره بعض الكتب؟.
الجواب:

ولمّــا قضــى أبــو محمّــد الحس ـن ،Qجــدّ
المعتمــد العبّاســيّ فــي العثــور
علــى اإلمــام المهــديّ ،Qحتّــى
حبس جواري العسكريّ ،Qوجعل
عليهــنّ الرصــد خشــية أنْ يكون
عنــد إحداهــنّ حمــل مــن اإلمام،

فأخفــاه اهلل عنــه وعــن أعدائــه
ليــوم يريد بــه أنْ يطهّــر األرض

مــن الجــور والطغيــان والشــرك،
ويستبدله بالعدل واألمن وااليمان.

اما عن تطبيق بعض العالمات والروايات فال جزم بذلك وال دليل عليه ،وعلى كل حال ينبغي للمؤمن
ا ْن يوطّن نفسه على تحمّل مسؤوليات يوم الظهور وا ْن يزيد من معارفه المهدوية ليكون على بيّنة من امره
اذا ما ظهر مواله المنتظر.Q
****
زيارة الناحية المقدسة

نور محمد
السؤال:

زيارة الناحية المقدسة هل هذه الزيارة صحيحة أم ضعيفة وخاصة مقطع (ناشرات الشعور)؟.

الجواب:

بغض النظر عن سندها ،فإ ّن مضامينها صحيحة وال مشكلة فيها.
أمــا مقطــع (ناشــرات الشــعور) فقد يكون المــراد منــه الكناية عن شــدة المصيبة بحيــث انها توجب
نشــر الشــعر ،أو يكون المراد منها انهن نشــرن شــعورهن داخل الخيمة من غير أ ْن يكون الرجال األجانب
يرونهن.
****
هل اإلمام Qأمير األمراء؟
وسام خالد
السؤال:

عن فضل بن شــاذان عن الصادق :Qثم يخرج أمير األمراء وقاتل الفجرة وســلطان مأمول( .الزام
الناصب ج 1ص .)425
وتســميته Qبأميــر األمــراء واضح ،فانــه ليس فقط أميراً لألمــراء ،بل هو أمير الجــن واالنس وبه
تتحقق العدالة اإللهية في األرض.

يف أروقــة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

السيد محمد حسن الحسيني الطهراني

 Lجعل بينه وبين الشيع ة
وبعد شهادة أبيه العسكريّ 
ســفراء أربعة ،وهم عثمان بن ســعيد العَمريّ ،Jوكان
م ـن وكالء ج ـدّه وأبيهL؛ وابنه محمّــد بن عثمان،J
وكان م ـ ن وكالء أبي ـه Qأيض ـاً؛ والحســين ب ـن روح
النوبختيّJ؛ و عليّ بن محمّد السَّمُريّ.J
وتنتق ـل الســفارة ألحده ـم بعد مــو ت اآلخــر .فكانت
لمحمّــد بعــد أبي ـه ،ث ـمّ للحســين بعد محمّــد ،ث ـمّ لعليّ
الســمريّ بعــد الحســين .وبعــد موت الســمريّ ســنة 329
انقطع ـت الســفارة .وكان ســكنهم جميع ـاً ببغــداد ،وبها
مواضع قبورهم .وهي اليوم معروفة وتُزار.
وكان هؤالء الســفراء وســطاء بين الشيعة واإلمامQ
لحم ـل أســئلتهم إلي ـه وأخذ الجــواب منه بتوقيع ـه إليهم.
يحمل إلى ورّاد العلم علوم اإلمام الغائب .Qومن بعدهم
انقطع الوصول إلي ه واألخذ عنه Qرأساً ،وانحصر أخذ
االحكام باالجتهاد.
وكان لإلمــام Qف ـي هــذه الغيب ـة الصغــرى وكالء
كثيــرون ف ـي بغــداد وغيرهــا ،غيــر أ ّن الســفارة مختصّة
بهؤالء االربعة المعروفين بالنُّوّاب.
كما ادّعى جماعة الوكالة والنيابة عنه ،فجاء التوقيع
منه Qبتكذيبهم والبراءة منهم( .انظر( :الغيبة) للشيخ
الطوسيّ ،ص  285إلى .)272
وفي أيّام الغيب ة الصغرى كان التشيّع كنور على عَلَم،
السيّما في العرا ق وإيران .وكانت بغداد وقم مهبط طالّب
العلم ،وفيهما أساتذة الدراسة ورجال التأليف.
انتهت الغيبة الصغرى بموت الســمريّ Jســنة .329
وبعدها وقعت الغيب ـة الكبرى ،وعنها يخرج .Qوالفارق
بي ن الغيبتَين أ ّن في الصغرى تو ّفق لمشــاهدت ه واالجتماع
ب ـه خــواصّ موالي ـه .وف ـي هذه الكبــرى التي نح ـن فيها ال
يتو ّفق لذلك إالّ خواصّ الخواصّ.
و ََّف َقنَــا َُ
الل تَعَال ـى لِمُشَــاهَدَةِ تِلْكِ َّ
الطلْعَةِ الرَّشِــيدَةِ،
وَالغُ ـرَّةِ الحَمِي ـدَةِ ،وَجَعَلْنَا مِنْ أَنْصَــا ِرهِ وَأَعْوَانِهِ فِي وَعِنْدَ
ُظهُو ِرهِ ،إنَّهُ سَمِيعٌ م ُِجيبٌ.

لماذا تسمي بعض الروايات اإلمام المهدي Qبأمير األمراء.
الجواب:

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز

قراءة يف كتاب

.....

http://www.m-mahdi.com/main/
questions61http://www.m-mahdi.com/main/questions450-

وردت عدة روايات تشــير الى حال النجف األشــرف في تلك الفترة ،منها ما ورد عن أبي جعفر:Q
يدخــل الكوفــة وبهــا ثالث رايات قد اضطربت ،فتصفوا له ،ويدخل حتــى يأتي المنبر فيخطب فال يدري
الناس ما يقول من البكاء( ...االرشاد للشيخ المفيد ص.)380
ومــا عــن ابــي عبد اهلل Qانه قــال :كأنّي بالقائم Qعلــى نجف الكوفة وقد لبس درع رســول اهللN
فينتفض هو بها فتســتدير عليه فيغشّــيها بخداجة من اســتبرق ،ويركب فرس ـاً ادهم بين عينيه شــمراخ
فينتفــض بــه انتفاضــة ال يبقى اهل بالد اال وهم يرون انه معهم في بالدهم فينشــر راية رســول اهلل،N
عمودهــا مــن عمــود العرش وســائرها من نصر اهلل ،ال يهوي بها الى شــيء ابداً اال اهلكــه اهلل( ...البحار
ج 52ص  328ب 27ح.)48
وهكــذا مــاورد مــن اعتــراض البتريــة علــى اإلمــام ،Qويمكنكــم مراجعــة ذلــك من خالل االســئلة

حديث عن اإلمام المهديّQ
كان مولد اإلمــام المهديّ Qيوم الجمعة في النص 
ف
من شــعبان ســنة  .255وكان اإلمام العســكريّ Qيخاف
علي ـه ،وال يســمح لك ّل أحد بمشــاهدته .ومــا رآه أيّام أبيه
إالّ النــزر م ـن الشــيعة .وكي ـف ال يهمّ ـه المحافظ ـ ة علي ـه
وهــو آخره ـم _أي األئمة االثني عشــر ،_Kوبه إحياء
الشــريعة ،وَبِ ـهِ يَمْالُ َُ
الل االَرْضَ قِسْــطاً وَعَ ـدْالً؟! وكيف
ال يخشــى علي ـه ،وبنــو العبّــاس يرتقبون والدت ـه ليقضوا
عليه؟!.
فكانت غيبته الصغرى من يوم مولده.
وهــذا اليختل ـف في ـه اثنــان م ـن الشــيعة .وأشــار إليه
بع ـض أه ـل الس ـنّة أيض ـاً مثل اب ـن الصبّــاغ المالك ـيّ في
كتابه (الفصول المهمّة) ،في الفصل الحادي عشر ،في
أُخريات ترجمة اإلمام العسكريّ.Q
قال( :وخلف أبو محمّد الحسن من الولد ابنه الحجّة
القائم المنتظر لدول ة الحقّ .وكان قد أخفى مولده وســتر
أمره لصعوبة الوقت ،وخوف السلطان).

واالجوبة
المهدوية التالية ضمن
حقل االسئلة واالجوبة المهدوية في
الموقع تفضلوا:

رواية _من ظهري_ يف امليزان
ملؤلفه إبراهيم جواد

الكتــاب فــي طبعتــه الرابعــة
1437ه ــ2015/م جــاء بـ ـ ( )139صفحــة
مــن القطــع الوزيري .وقــد قــام بالتقديم له
واصــداره مركز الدراســات التخصصية في
اإلمام المهدي Qفي النجف األشرف.
وحســب مــا جــاء بفهــرس الكتــاب فإنّه
يحوي ثالثة مباحث هي:
المبحــث األول :المناقشــة فــي مصــادر
الروايــة األول( :تقريب المعارف) ،الثاني:
(الغيبة) للنعماني ،الثالث( :كفاية األثر)،
الرابع( :اعالم الروى باعالم الهدى).
الخامــس( :النجــم الثاقــب) ،ثــم
الــكالم فــي المصادر االخرى التي اســتدلوا
بهــا :األول( :الكافــي) ،الثانــي( :كمــال
الديــن وتمــام النعمــة) ،الثالــث( :الغيبــة)
للشــيخ الطوســي ،الرابع( :االختصاص)،
الخامــس( :دالئــل اإلمامــة) ،الســادس:
(الهداية الكبرى) ،وكذا المصادر األخرى.
والمبحــث الثانــي :الروايــة مــن منظــور
علماء اإلمامية.
امّــا المبحــث الثالــث فهــو :المناقشــة
فــي شــواهد الروايــة وداللتــه؛ ويتضمــن
مناقشــة الشــواهد المدّعــاة علــى صحّــة
كالم (العقيلي)( ،من الشــاهد األول وحتّى
الحــادي عشــر ،وبعدهــا (مناقشــة الــكالم
على التوقيت):
 يقــول المؤلــف تحت عنــوان (المصدراألول)( :تقريــب المعــارف) ألبــي الصــاح
الحلبي وهو من الكتب التي وردت فيها رواية
(...مولــود يكــون مــن ظهــري الحادي عشــر
بعدي ،وهو المهدي: )...
(وليــس في نســخ هــذا الكتــاب اختالف
قط.)...
ّ
 ويقول تحت عنــوان (المصدر الثاني)(الغيبة) ألبي زينب النعماني:

(وقــد حقــق الكتــاب علــى نســخ
عديــدة وقيّمــة وليــس بيــن النســخ
اختالف أبداً).
وقال االستاذ المؤلف في (المصدر
الثالث) (كفاية االثر) للخزّاز القمّي:
(...إ ّن مــن المس ـلّمات التــي ال
يعتريهــا الشــك بيــن علمــاء الطائفة..
هي نســبة هذا الكتاب بالقطع واليقين
للخزّاز القمّي).
 ويقــول تحــت عنــوان (الكافــي)للكليني:H
(وهذه الطبعة المعتبرة من الكتاب
ح ّققــت على أفضــل نحو ممكــن ،فإ ّن
الناظــر إلــى منهــج اســتخراج وضبط
النــص ســيعلم أ ّن معظم ما في أضبط
النسخ هو اللفظ الصحيح).
 ويقــول االســتاذ المؤلف تحــت عنوان(كمال الدين) للشيخ الصدوق ،Hوذلك في
معــرض ردّه علــى مــا تكلم به رجــل المدعي
البصري (ناظم العقيلي).
(فالعجب ممــن يريد أ ْن نصدق بطبعات
لــم يشــرف عليهــا اهــل التحقيــق)؛ ونهمــل
_ويقصــد بذلــك المحقــق العفــاري_ طبعة
أشــرف عليها أحد كبار محققــي اإلمامية،
وقابلها على عدة نسخ وطبعات).
 ويقــول مؤلــف الكتــاب تحــت عنــوان(الروايــة مــن منظــور علمــاء االماميــة
واستداللهم بها):
(لــم يســتنتج علمــاء اإلماميــة مــن هذه
الروايــة داللتهــا علــى وجــود ابــن االمــام
الحادي عشــر ،Qحتى من جــاءت الرواية
في كتبهم باللفظ الخطأ ،وقد ســاقوها في
باب االحتجاج على وجود االمام الثاني عشر
وغيبتــه ..وهــذه قرينــة قويــة علــى أ ّن اللفظ
الراجــح هــو (مــن ظهــري) فلــو كانــت (مــن

وجذاب ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم

ظهر) الســتدلوا بها على االمام الثالث عشر
ووجود ابن لإلمام الثاني عشــر ،أو ناقشــوا
هــذا المعنى ،وهــذا ما لم نظفر بــه مطلقاً
في كتبهم).
 وقــال المؤلــف تحــت عنــوان مناقشــة(رواية الوصية):
(...وهــو احتجــاج ال ينفــع فــي المقــام،
فلسنا نسلّم أصالً بهذه الرواية بهذا الشكل،
وإنّمــا يجــب عليه اثبــات المقدّمــة المطلوبة
وهو أهلية هذه الرواية لالحتجاج.)...
 ويقــول مؤلــف الكتــاب فــي (مناقشــةالكالم على التوقيت):
(...إ ّن األئمــة Kلمــا تكلّمــوا عــن غيبة
اإلمــام المهدي Qكانوا يشــيرون إلى كونها
غيبــة واحــد ،باعتبــار ان غيبــة اإلمــام في
الغيبــة الصغــرى والكبــرى فــي مقــام الغيبة
الواحدة.)...
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الحوار املهدوي

العجب كل العجب بني جمادى ورجب!!...
هل سنشهد خروج املوتى من القبور؟
		
حسن النجفي

2011/5/19

وردت الكثير من االخبار المتضمنة لهذا القول الشهير ألمير المؤمنين:Q
(العجــب كل العجــب بين جمادى ورجب) منها :ما ورد عــن أبي الجارود ،عمن
سمع علياً Qيقول( :العجب كل العجب بين جمادي ورجب) فقام رجل فقال :يا
أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي ال تزال تعجب منه ،فقال :ثكلتك امك وأي
عجب أعجب من أموات يضربون كل عدو هلل ولرسوله وألهل بيته ،وذلك تأويل
هــذه اآليــة( :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُــوا ال تَتَوَلَّوْا َقوْماً َغضِبَ َُّ
الل عَلَي ِْهمْ َقدْ يَئِسُــوا مِنَ
ُور).
ْحاب الْ ُقب ِ
ْالخِرَةِ َكما يَئِسَ الْك َُّفارُ مِنْ أَص ِ
وفــي خبر آخر أنه ســئل :Qما هــذا العجب الذي ال تــزال تعجب منه؟ قال
ثكلــت اآلخــر امه وأي عجب يكون أعجب منه أمــوات يضربون هام األحياء قال:
أنــى يكــون ذلك يا أميــر المؤمنين ؟ .قــال :Qوالذي فلق الحبة وبرأ النســمة،
كأني أنظر قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم ،يضربون
كل عــدو هلل ولرســوله وللمؤمنين وذلــك قول اهلل تعالى( :يا أَيُّهَــا الَّذينَ آمَنُوا ال
تَتَوَلَّوْا َقوْماً َغضِبَ َُّ
ْحاب
الل عَلَي ِْهمْ َقدْ يَئِسُوا مِنَ ْالخِرَةِ َكما يَئِسَ الْك َُّفارُ مِنْ أَص ِ
ُور).
الْ ُقب ِ
قــد ذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أ ّن ما يعجــب منه أميــر المؤمنيــن Qإنما
يتعلــق بعصــر الرجعــة ،وهــذا موقف يثير عــدة من اإلشــكاالت ...فــإ ّن االخبار
التــي تتحدث عن الرجعة صراحة تتضمن األهوال العظيمة واألمور الغريبة غير
المعهودة والفضائع الشــنيعة والمالحم الكبيرة بين معســكري الخير والشــر...
يضاف إلى ذلك أ ّن تغير الزمان وانفتاح عالم الغيب على عالم الشهادة؛ أمور ال
يبقى معها ثمة داع للعجب ...أل ّن كل شيء في عصر الرجعة بالقياس إلى العصر
الذي قبله يكون عجيبا ،واألصل أ ْن يعجب اإلنسان من أمر ال نظير له ،أما عود
األمــوات (ممن محــض اإليمان محضا ومحض الكفر محضا) في عصر الرجعة
وحصــول التنــازع والصــراع بينهم فأمر ال يكون بالنســبة إلى أهــل الرجعة مثارا
للعجب ،إذ أ ّن عصر الرجعة متقوم بحصول هذا العود لألموات...
هناك اسئلة أود طرحها للمناقشة:
 -1لــو حملنــا قــول اإلمــام اميــر المؤمنيــن Qعلى ظاهــره فما هــي درجة
احتمــال أن يتحقــق مضمون مــا يعجب منه أمير المؤمنيــن Qقبل ظهور القائم
 Qال في عصر الرجعة؟.
 -2مــا هــي احتمالية الرمــز أو المجاز أو الكناية فــي مضمون الخبر؟ وإلى
ماذا يرمز ،أو يكون كناية عن أي شيء؟.
 -3هــل لوقــت حصول مضمون الخبر أهمية في تحققه ،وبعبارة أخرى هل
لللفترة المتخللة بين جمادى ورجب مدخلية في تحققه؟.
وفقكم اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا أطلقنا الرجعة على خصوص ما يجري بعد القائم Qمن عود الموتى ممن
محض االيمان ومن محض الكفر استنادا إلى ما ورد من أن ايام اهلل ثالثة :يوم
القائــم ويــوم الرجعة ويوم القيامة ،وأن يــوم القائم يطوى بحلول يوم الرجعة،
فالرجعــة علــى هذا تكون عصرا جديدا يأتــي بعد عصر القائم Qكما دلت على
ذلك االخبار وعوالي االثار ،وحينئذ فالواقعة المشــار إليها بمضمون قول أمير
المؤمنيــن( Qالعجــب كل العجب بين جمادى ورجــب) غير داخلة في الرجعة،
وهــذا مــا يصحــح العجب منها ،إذ لو كانــت بعد طي يوم القائم فــا تفتقر إلى
العجــب ،فــإ ّن مــا يقوِّم عصــر الرجعــة بكامله هو عــود األمــوات وخروجهم من
قبورهم وهو أمر مألوف في ذلك العصر ال يستحق أن يكون متعجبا منه
يضاف إلى ذلك قرينة الزمان ،فقوله :بين جمادى ورجب يفهم منه وجود
خصوصيــة لذلك العود تميزه عما بعــده وما قبله ،وليس كذلك عصر الرجعة،
فــإن كل أوقاتــه تكون على هذا النحو أعني :عود الموتى فيه مع حصول التصارع
بين االحياء واالموات...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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واألصــل أ ْن يعجــب اإلنســان مــن أمــر ال نظير له ،أمــا عود األمــوات (ممن
محض اإليمان محضا ومحض الكفر محضا) في عصر الرجعة وحصول التنازع
والصــراع بينهــم فأمــر ال يكون بالنســبة إلى أهــل الرجعة مثارا للعجــب ،إذ أ ّن
عصر الرجعة متقوم بحصول هذا العود لألموات...
اقــول :العجــب كل العجب من قولكم هــذا ،النكم ال ترون في عودة االموات
اي عجب.
ثــم مــن قال إ ّن اإلمام أميــر المؤمنين Qيقصد با ّن حالة العجب ســتصيب
االمــوات حتــى تقول (فأمر ال يكون بالنســبة إلى أهل الرجعة مثــارا للعجب ،إذ
أ ّن عصر الرجعة متقوم بحصول هذا العود لألموات) ،الن سياق الرواية يوضح
ان العجب ســيصيب االحياء النهم ســيتعجبون من خروج االموات وعودتهم الى
الحياة وقتالهم ألعداء أهل البيت.K
اقتباس المشاركة األصلية كتبت بواسطة حسن النجفي مشاهدة المشاركة
 -1لــو حملنــا قــول اإلمــام اميــر المؤمنيــن Qعلى ظاهــره فما هــي درجة
احتمــال أن يتحقــق مضمون مــا يعجب منه أمير المؤمنيــن Qقبل ظهور القائم
 Qال في عصر الرجعة؟.
اقــول :ال وجــود الحتمــال خروج االمــوات قبل الرجعــة الن الروايات مجمعة
على ان ال رجعة لالموات قبل الرجعة التي ستكون بعد ظهور االمام المهدي.Q
وعلى من يخالف ذلك ان يأتي لنا بالدليل من كالمهم.K
اقــول :مــا هــو ردكم علــى من يقــول بضعف هــذه الروايــة فهل فكــرت اخي
العزيز في ذلك؟؟؟
2011/5/21
		
نور الغائب
الن الســند فيــه هذه العبــارة كما نقلتم انتم (عمن ســمع علياً )Qفمن هذا
التفاتة لطيفة وتستحق الوقوف عند مضامينها
الذي سمع من اإلمام أمير المؤمنينQ؟.
احتمال
درجة
هي
فما
ظاهره
لــو حملنــا قول اإلمام أمير المؤمنين Qعلــى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أ ْن يتحقــق مضمون ما يعجــب منه أمير المؤمنين Qقبل ظهور القائم Qال في
2011/5/22
		
حسن النجفي
عصر الرجعة؟.
العجــب كل العجــب مــن قولكــم هــذا ،النكم ال تــرون في عــودة االموات اي
ماهــي القرينــة التي على اساســها يمكن القول ا ّن هذه الرجعة ســتكون قبل عجب.
ظهور القائمQ؟.
بل نقول إ ّن (العجب) من عود األموات إلى الحياة أمر نسبي ،فهو بالقياس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلــى عصــر الرجعة ليس بعجيب ،ألنه ليس خارقا للعادة وال عديما للنظير حتى
2011/5/22
		
حبر أهل البيت
يكون مثارا للعجب ،والمظنون عندنا أن أمير المؤمنين Qال يتعجب من واقعة
عن أمير المؤمنين علي( :Qالعجب كل العجب ما بين جمادى ورجب) .مألوفــة ،والواقعة التي أشــارت إليها الرواية ال تكون عجيبة ألنها ليســت فريدة
عــن أبــي عبــد اهلل Qقــال :إذا آن قيــام القائــم Qأمطر النــاس جمادى من نوعها في زمان الرجعة فتســتحق العجب ،نعم إن قلنا أنه صلوات اهلل عليه
اآلخــرة وعشــر أيام من رجــب لم تر الخالئــق مثله) .وذكر المفيد في اإلرشــاد يتحــدث عــن عصر يكون فيه عــود األموات أمرا ال نظير لــه فالعجب في محله،
(ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحي بها األرض بعد موتها وتعرف وال يكــون ذلــك علــى األرجح إال قبــل عصر الرجعــة ...ومما يؤكد هــذا الرأي أن
بركتها.
االمام Qيحصر زمان حدوث هذه الواقعة بين شهر جمادى وشهر رجب ،فإن
(وال
الكوراني:
على
ـيخ
ـ
ش
ال
يرى
المطر،
هذا
توقيت
في
مختلفة
آراء
ـد
ـ
ج
تو
كان المقصــود مــن جمــادى هو جمــادى األولى فيكون زمان حصــول واقعة العود
يبعــد أن يكــون هذا المطر المتواصل في جمــادى ورجب بعد ظهوره Qوأ ّن عدّة هــو جمادى الثانية ،واما إن كان المقصود مطلق جمادى فلعله يشــير إلى اليوم
من عالمات الظهور من باب التوســع في التســمية) .ويرى الســيد محمد صادق الــذي يفصــل األخير منهما عن رجــب ...وفي جميع األحوال فــإن هذا الزمان ال
الصــدر الذي يعــده عالمة من عالمات الظهور ويقــول( :وهذا التقديم خير من يكــون داخــا فــي عصر الرجعــة باعتبار أن عصــر الرجعة تحدث فيــه مثل هذه
نــزول المطــر بعــد الظهور بغزارة ،بحيث قــد يعيق عن جملة مــن األعمال التي الوقائــع فــا تكــون فريدة من نوعها كما يســتفاد من لســان الروايــة ...نعم ربما
يريــد القائــد المهدي Qإنجازها ،ففي تقدمه على الظهور جني لفوائد المطر يكــون الزمــان المذكور هــو أول أوان عصــر الرجعة بعد طي عصــر القائم...Q
مع تفادي مضاعفاته) ...من كتاب الفجر..
ولكنه ضعيف االحتمال ،لعدم ورود ما يدل على أن ابتداء عصر الرجعة سيكون
المطر الذي به ينبت لحوم الموتى للرجعة
ما بين جمادى ورجب بعد القائم.Q
حتى
فيملك
ـينQ
ـ
س
الح
لجاركم
وعن أبي جعفر Qقال :إ ّن أول من يرجع
ال وجود الحتمال خروج االموات قبل الرجعة الن الروايات مجمعة على ان ال
تقع حاجباه على عينيه من الكبر.
رجعة لالموات قبل الرجعة التي ستكون بعد ظهور االمام المهدي عليه السالم.
(إ ّن أيام اهلل ثالثة :يوم الظهور ويوم الكرة ويوم القيامة) قد توحي للقارئ
وعلى من يخالف ذلك ان ياتي لنا بالدليل من كالمهم.K
بالترتيب أ ّن الرجعة هي بعد الظهور واهلل العالم.
كالمــك هذا حق ،ألنك تريــد بالرجعة العصر الذي بعد عصر القائم،Q
الكعبة
ظهر
من
ـتخرج
ـ
س
ا
محمد
وعن االمام الصادق( :Qإذا قام قائم آل
ولكــن لــو كنا نريد بالرجعة مطلــق عود األموات إلى الحياة مــع غض النظر عن
ً
ســبعة وعشــرين رجال ،خمسة عشــر من قوم موســى الذين يقضون بالحق وبه الزمــان ،فاألمــر مختلــف ،وما ورد في الخبر هو إشــارة إلــى واقعة عود بعض
يعدلون ،وسبعة من أصحاب الكهف ،ويوشع وصي موسى ،ومؤمن آل فرعون ،األموات من دون اإلشــارة إلى عصر بعينه ،بل ثمة قرينة ربما يســتفاد منها أ ّن
وسلمان الفارسي ،وأبا دجانة االنصاري ،ومالك االشتر).
أميــر المؤمنيــن Qبصــدد الحديث عن عصر مــا قبل الرجعــة ال عصر الرجعة
متى
العالم
ممتدة..اهلل
تبــدو وكأنهــا هنا بعد الظهور  ..وقد يبدو إنها فتــرة
ذاتــه ،وهــو التحديــد بالزمــان الواقع بيــن جمادى ورجــب ،والمعهــود منه هو
تبدأ؟.
الزمان الذي نعرفه نحن ال زمان الرجعة الذي ورد أ ّن األيام تطول فيه ويحصل
معلوماتنا قليلة نرجو االستزادة حول الموضوع بما يدلي به االخوة واالخوات لبوث الفلك حتى تكون الســنة بعشر سنين ،وهذا التغير في الزمان غير معهود
المتحاورين.
لنا وبالتالي فمن غير المرجح أ ْن يكون هو المراد في الخبر.
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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ـ
ـ
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ــــــــــ
اقــول :مــا هــو ردكم علــى من يقــول بضعف هــذه الروايــة فهل فكــرت اخي
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العزيز في ذلك؟؟؟
هنــاك مــن يرى أ ّن الرجعة تحصــل بعد ظهور اإلمــام Qومبايعته ،وبذلك
الن الســند فيــه هذه العبــارة كما نقلتم انتم (عمن ســمع علياً )Qفمن هذا
يكــون الثالثمائــة وثالثة عشــر كلهم ممــن لم يرجعــوا إلى الحياة بعــد الموت ،الذي سمع من اإلمام أمير المؤمنينQ؟.
بــل هــم ممن يعيــش في زمن ظهــوره ...المصدر مركز األبحاث العقائدية قســم
مبتن على تسليم صحة السند ،أو عدم النقاش في صحته.
أقول :كالمنا ٍ
األسئلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
		
حسن النجفي

2011/5/22

حيا اهلل أختنا الفاضلة نور الغائب
وأختنا الفاضلة حبر أهل البيت
بارك اهلل فيكما وشكرا لتواصلكما الكريم
ماهــي القرينــة التي على اساســها يمكن القول إ ّن هذه الرجعة ســتكون قبل
ظهور القائمQ؟
هنالك احتماالن ممكان مثلما أشرنا وأشارت االخت حبر اهل البيت وهما:
أن تكون هذه الواقعة المتخللة بين جمادى ورجب قبل القائم أو أنها تكون بعده،

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

إ ّن األئمــة Kأخبرونــا بأنّه ســوف يكــون في غيبة
اإلمام صاحب الزمان Qافتتا ٌن شــديد في البصيرة و
فتنــة عقائدية ،بحيث أ ّن كثيراً ممن كان على العقيدة
الصحيحــة ســوف يخرج عــن عقيدته وعــن مذهبه ،و
هذا يسترعي االنتباه والحذر.
فلو أخبرنا اآلن صادقٌ بأن العدو قد كمن لكم وهو
يريد الشر بكم فإننا نستعد للحرب وللمقابلة وللدفاع،
فحينما قام رسول اهلل Nفي بدء الدعوة ،دعا الناس
وهم ال يعرفون أنّه رسول اهلل لكنّهم يعرفون انه صادق
أميــن فقــال لهم :يا أيهــا الناس لو أخبرتكــم بأ ّن وراء
هــذه الجبــال عدواً يريدكــم ماذا تصنعــون؟ قالوا إذن
نســتعد للحرب وللدفاع قال :فــإذن أنا أخبركم بعذاب
اهلل ،اُنذركــم مــن عــذاب اهلل ،فاســتعدوا ،وكذلــك
األئمة Kح ّذرونا تحذيراً شديداً في روايات عديدة،
حتى نعرف بأ ّن من الواجبات األولية على كل مؤمن أ ْن
يأخــذ هذا الروايات بنظرة اعتبار ،وال يمكن أ ْن نكون
نحــن إ ْن شــاء اهلل على الواليــة والعقيــدة الصحيحة،
وهكــذا ســنبقى إلى آخــر عمرنا ،فال يوجــد ضمان،
فاألئمة أخبروا بوقوع االفتتان وأنه ســوف يأتي أدعياء
كثيرون يدعون أنهم المهدي.Q
فقــد وردت روايــة فــي كتــاب (الغيبــة) للشــيخ
الطوسي ،جاء فيها :يقول اإلمام موسى بن جعفر:Q
(إذا ُفقِد الخامس من ولد الســابع (يعني األمام الثاني
عشــر من األئمة) فاهلل اهلل في أديانكم ال يزيلكم أحدٌ
عنهــا ،يــا بُنيّ أنــه البد لصاحــب هذا األمــر من غيبة
حتــى يرجع عن هذا األمــر من كان يقول به)( .اإلمامة
والتبصرة من الحيرة) أبي الحسن بن بابويه القمي.
وفــي روايــة ثانيــة عــن اإلمــام الصــادق Qيقــول
فيها( :إياكم والتنويه _يعني ذكر أسم المولى صاحب
الزمان_ أما واهلل ليغيبن امامكم سنيناً من دهركم،
ولتمحصّ ـنَ حتــى يقــال مــات أو هلك _يعني مــن كثرة
غيبتــه ،النــاس يقولــون لــو كان لقــد مــات لقــد ُقتِل_
بأي واد ســلك؛ ولتدمعنَّ عليه عيون المؤمنين ولتكفأ َن
كمــا تكفأ الســفن في أمــواج البحر ،فــا ينجو إال من
أخــذ اهلل ميثاقه ،وكتب في قلبه اإليمان ،وأيّده بروح
منه ،ولتُر َفعُنَّ أثنتا عشــرة راية مشتبهة ،ال يدرى أي
مــن أي)( .كمــال الديــن الشــيخ الصــدوق ج 2ص347
ح.)35
هــذا إخبــار األئمــة Kبأنّــه ســوف تأتــي رايــات
مشــتبهة فالبــد مــن وجــود ضابــط ،قــال المفضــل:
(حينما قــال اإلمام هكذا بكيــت ,وقلت فكيف نصنع؟
قــال :Qيا أبــا عبد اهلل ونظر إلى الشــمس داخلةً إلى
الصُ ّفــة فقال :يا م ُفضّل أترى الشــمس؟ قلت :نعم قال
 :Qواهلل ألمرنــا أبيــن مــن هــذه الشــمس) .يعني أمر
أهل البيت ،Kالرايــة الحق ،والحجة الصادقُ أمرهُ
أبيــن من الشــمس ،ولكن نحــن وبســبب متاركتنا وقلة
متابعتنا يأتي أهل الضالل ويشَبِهون علينا.
إذن الســؤال :ماهي هذه الضابطــة والقاعدة التي
تعصمنــا من االشــتباه؟ هــذه الضابطة قرآنيــة وعقلية
وفطريــة ،وهــي موجودة في ســورة آل عمــران ،اآلية
الســابعة( :هُ ـوَ الَّ ـذِي أَن ـزَ َل عَلَيْ ـكَ الْكِتَــابَ مِنْ ـهُ آيَــاتٌ
َاب وَأُخَرُ مُتَشَــابِهَاتٌ َفأَمَّا الَّذِينَ
مُّحْ َكمَــاتٌ هُ ـنَّ أُمُّ الْكِت ِ
ـاء الْفِتْنَةِ
فِــي ُقلُوبِ ِه ـمْ زَيْغٌ َفيَتَّبِعُــو َن مَا تَشَــابَهَ مِنْهُ ابْتِغَـ َ
ـاء تَأْوِيلِ ـهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إَِّل َُّ
الل وَالرَّاسِ ـخُو َن فِي
وَابْتِغَـ َ
الْعِلْـ ِـم) هــذه اآلية تبيــن بأن القرآن كتــاب اهلل الذي ال
يأتيــه الباطــل من بين يديــه وال من خلفه ،وقســم من
آياتــه آيات محكمات وهــي اُم للكتاب وهي األصل وهي
الجــذر ،أي البّد مــن إرجاع الفرع إلــى األصل ،فهذه
آيات محكمة ليســت فيها أية شــبهة ،أمّا القسم اآلخر
مــن القرآن فمتشــابه أي هي آيات متشــابهة ،فال هي
مــن اإلنجيــل وال مــن التــوراة وال مــن إيّ كتــاب آخــر،
نزلــت مــن عنــد رب العالميــن ،لكــن يقــول اهلل تعالى
إ ّن الــذي فــي قلبه زيغ وانحراف ،وهــو الضال المُضِل
الــذي يريــد أن يُضِــل النــاس ويغويهــم عــن الصــراط
المستقيم ،فهذا ماذا يصنع؟.
( َفأَمَّــا الَّذينَ ف ـي ُقلُوبِ ِهمْ زَيْ ـغٌ َفيَتَّبِعُو َن ما تَشــابَهَ)
فهــؤالء يتبعــون هــذا القــرآن نفســه أي يحســبون علــى
المسلمين ,فالشخص المنحرف الضال الذي استطاع
أ ْن يغــوي الناس ليس أجنبياً بل بل هو تبع نفس القرآن
الكريم ،لكن هذا الذي في قلبه مرض يأخذ المتشابه
ويقطع المتشابه عن المحكم ،فما هو القصد من هذا
التفريق؟.
فــاهلل يقــول وينبئ عــن نياتهم ،بأنهــم يتبعون ما
تشــابه ،ليــس ألجــل هداية النــاس بل ابتغــاء الفتنة،
يتبعــون متشــابهات القــرآن مــن دون المحكمــات،

.....

حسن الكاشاني

هــؤالء دجالــون
وكذابــون ،فتــرى
أحدهــم ال ينظر إلى
القــرآن بمجموعــه،
يجعــل المحكمــات
األســاس ثــم علــى
ضــوء المحكمــات
يفســر المتشابهات،
فاعـ ِـرف أنــه دجال،
ـاء تَأْويلِهِ)
ـاء الْفِتْنَ ـةِ وَ ابْتِغـ َ
اهلل تعالــى يقــول عنه (ابْتِغـ َ
يعنــي اآليــة المتشــابهة حينمــا فصلتهــا عــن المحكــم
وأخذتها تكون اآلية في يدك كقطعة عجين كيفما تريد
تستنبط منها وتأوله ،فالناس حينما يرون أ ّن صاحب
هذه الدعوة استدل بالقرآن بينما اهلل يقول ليس كل من
يســتدل بالقرآن هو محق ،فقد يستدل الضال المضل
بالقــرآن ،بل ليســت هــذه القاعــدة خاصــة بالقرآن،
بــل إنهــا تشــمل الحديــث ،وكل األمــور فيهــا محكــم
ومتشــابه ،كما الخداع البصــري ،فأنت ترى الطائرة
صغيرة وهي في جو السماء مع أنك تذعن انها كبيرة،
ألنّك أرجعت المحكم إلى المتشابه .و اآلن كيف نعرف
الحجــة عــن الدّعي ،كيف نميــز أ ّن هــذا صاحب راية
حــق وهذا صاحب رايــة باطل .بالنســبة لعقيدتنا ،في
صاحب الزمان واإلمام الثاني عشر أنه اإلمام المهدي
ابــن اإلمام الحســن العســكري ،وهو الثاني عشــر من
الحجج ،وقد ولد في سامراء في سنة 255هـ وهو حي
إلــى اآلن ،وســوف يظهــر و يمأل األرض قســطاً وعدالً
كمــا ملئت ظلماً وجــوراً وهو اآلن يقوم بأدوار ،فاإلمام
ليــس فقط إمــام موعــود بل إمــامٌ موجــود ،اآلن يقوم
اعتقادنــا أ ّن هــذا مــن المحكمات فالبــد أن نرجع إليه
كل متشــابه ،ومحكمات ذلك مبســوطة في محلها من
كتــب الحديث ،فعندنا كــم هائل من الروايات احكمت
العقيــدة بالمهدويــة البن الحســن العســكري ،Qوكل
متشابه يضرب به عرض الجدار.
واآلن لنــرى فقهــاء الطائفة وأعــام الطائفة كيف
طبّقــوا هذه الفكرة ،فكرة إرجاع المتشــابه للمحكم،
وإذا رأوا أ ّن المتشــابه يخالف المحكم ومن دون سؤال
عن دليــل نقول هذا الكالم باطل ،وأذكر لكم نموذجاً
من األدعياء شخصاً اسمه حسين بن منصور الحالج،
ذكره الشــيخ الطوســي في كتاب (الغيبة) فإنّه أوال جاء
وادعــى النيابــة والوكالــة ،ثانيــا جــاء وقال أنــا اإلمام
المهــدي ،ثــم قال أنا نبــي ،وثم قال أنــا اهلل ،حينما
كان يدّعي النيابة قبل أ ْن يدّعي النبوة وغيرها ،يذكر
الشــيخ الطوســي Hهذه القصة فيقول انه جاء إلى قم
وكان فــي قــم علــي بــن محمد بــن بابويــه والد الشــيخ
الصــدوق Hفكتب إليه كتاباً وكتب فيــه أنا وكيل اإلمام
وأنــا نائــب اإلمــام وتعــال بايعنــي ،فيقــول لمّــا وقعــت
المكاتبة في يد والد الشــيخ الصــدوق خرقها ،بمجرد
أنّــه رأى قــد كتب فيها وكيل ،وقال للرســول الذي جاء
بهــذه الرســالة ما أفرغــك لهذه الجهاالت ،إ ّن الشــيخ
الصــدوق تصرّف هكــذا أل ّن عنده محكم ،إذن ال نقدر
أ ْن نترك المحكمات ونأخذ بالمتشابهات.

وهنــا ســؤال هــو :مــا مــدى
حجيــة الرؤيــة أو المكاشــفات
في االعتقــادات؟ نحــن عندنــا محكمات
وعندنــا متشــابهات ،الرؤيــا باإلضافــة إلــى الوحــي،
باإلضافــة إلــى ضــرورة الديــن متشــابه ،وال يمكــن
أ ْن أُح ّكــم الرؤيــا علــى ضروريــات الدين ،أنــا ال أقول
ا ّن الرؤيــا كلهــا مــن الشــيطان ،بــل توجد رؤيــا ربانية
وشــيطانية ،اهلل تعالــى يقــول في ســورة األنعــام (وَإِ َّن
ال ّشَ ـيَاطِينَ لَيُوحُــو َن إِلَــى أَوْلِيَآئ ِِه ـمْ) ،فــإذا عرفنــا أ ّن
الشــيطان يمكن أ ْن يوحي إليّ فــي المنام فكيف أعتمد
عليها ،فهذا متشــابه ،إذن الرؤيا ليست كلها باطلة،
بــل البد أ ْن تعرض على المحكمات .حتى لشــدة وضوح
هــذا األمــر فــإ ّن بعــض االدعيــاء الذين يعتمــدون على
المكاشــفة والرؤيا يقولون ا ّن الكشــف إنما ينقســم إلى
كشــف رحماني وكشــف شــيطاني ،فكيف نميز؟ نقول
الميــزان هو الكتــاب والمحكمات والســنة ،إذن حجية
الرؤيــا تكــون بعرضهــا علــى المحكــم .فالــذي يرى في
المنــام ويجعل منامه هــو الحاكم على الكتاب والســنة
فيدعي و يقول أنا كشــفي مقدّم على كشــف الرســول،
فهــذا يكــون مدّعي ـاً للنبــوة ،وهناك رواية تقــول( :من
مــات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتــة جاهلية) ،فإ ّن
من مات و أنكر وجود اإلمام يدخل في هذه الخانة.
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متابعات

العلمية
شؤون املرجعية الدينية والحوزة
ّ

هيئة التحرير

متابعـــــــات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية (المتمثلة بالنيابة العامة في
عصر الغيبة الكبرى) من خطابات اتجاه ُ
األمّة ومواقف اتّجاه االحداث وكذلك تنقل
أحاديث النقاد والكتاب واالدباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه االحداث.
أن تتدخل ّ
تقدم هذه الصفحة المواد دون ْ
إال بما يناسب النشر من حذف او تقليص
للمادة ّ
ألن مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب االلتباس ّ
فإن ذلك سيكون آخر الصفحة.

بيان املرجعية الدينية العليا
حول نبأ استشهاد الشيخ نمر النمر
(طاب ثراه)

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 2016/01/8

املرجعية العليا :تبارك للجيش العراقي عيده ,وتأسف من عدم تحقق االصالح على أرض الواقع
اخوتي اخواتي اعرض على مسامعكم الكريمة ثالثة امور :
األمر االول :
مرّت قبل يومين الذكرى السنوية الخامسة والتسعون لتأسيس
الجيش العراقي الباسل وهو يخوض هذه االيــام اشــرس المعارك
واصعبها في مواجهة االرهابيين دفاعاً عن ارض العراق وشعبه
ومقدساته  ،ونحن اذ نـبــارك هــذه الــذكــرى ألعزتنا فــي القوات
المسلحة بكافة صنوفهم  ،ونترحم على شهداءهم االبــرار وندعوا
لجرحاهم بالشفاء والعافية  ،نؤكد على الحكومة العراقية والجهات
المعنية كافة بضرورة دعم وإسناد الجيش العراقي واالستمرار في
بنائه على اسس وطنية ومهنية ليكون جيشاً قوياً قادراً على حماية
العراق والعراقيين بال اختالف بين اطيافهم ومكوناتهم .

األمر الثاني :
في العام الماضي وعلى مدى عدة اشهر طالبنا في خطب الجمعة
السلطات الثالث وجميع الجهات المسؤولة بأ ْن يتخذوا خطوات جادة
في مسيرة االصالح الحقيقي وتحقيق العدالة االجتماعية ومكافحة
الفساد ومالحقة كبار الفاسدين والمفسدين  ،ولكن انقضى العام
ولم يتحقق شيء واضح على ارض الواقع ,وهذا امر يدعو لألسف
الشديد ,وال نزيد على هذا الكالم في الوقت الحاضر .
األمر الثالث :
ال شك أ ّن حفظ البيئة وتحسينها يعد من االمور بالغة االهمية
التي ال بد أاْن تحظى باهتمام المسؤولين والمواطنين على حد سواء,
لما له من عالقة مباشرة بمختلف نواحي الحياة والسيما الصحية

واالقتصادية  ،وقد مَنّ اهلل تبارك وتعالى على بلدنا بنهرين كبيرين
هما دجلة والفرات اللذين اذا جرى استغاللهما بصورة صحيحة لكان
مغنياً للبلد عن كثيراً من الموارد االخرى  ،ولكن نجد ,وال سيما في
السنوات االخيرة أ ّن هناك تجاوزات خطيرة على هذين النهرين,
حيث تحوال باإلضافة الى فروعهما في العديد من المناطق الى مكبّ
للنفايات ومصب لمياه الصرف الصحي ,وهو من الخطورة بمكان
سواء على حياة المواطنين او على الثروات الزراعية والحيوانية للبلد
 ،ولذلك ندعو الحكومة الى اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع مثل هذه
التجاوزات ,ونهيب بالمواطنين الكرام ان يحرصوا على هذه الثروة
المهمة ,ويبتعدوا عن الممارسات التي تؤدي الى تلوث البيئة ,لما له
من مردودات سلبية كبيرة على المجتمع ..
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 2016/01/01

املرجعية العليا :ال سبيل إلنقاذ البلد من املآسي التي تمر به إال املساهمة يف الحكم الرشيد
ومع انقضاء عام وبدء عام جديد ،يجدر بالجميع أ ْن يستلهموا
الــدروس والعبر مما مرّ على العراق والمنطقة برمّتها في السنين
السابقة.
أنّــه قد آن االوان لألطراف الداخلية والخارجية التي حاولت
أ ْن تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق اهدافها السياسية من خالل
اس ـت ـهــداف المدنيين بــالـسـيــارات المفخخة وال ـع ـبــوات الناسفة
والمجرمين االنتحاريين ،لغرض اشاعة الفوضى واشغال االجهزة
االمنية وتعطيل العملية السياسية ثم جربت الظاهرة الداعشية وسيلة
لتحقيق هذه االهداف وقد فشلت في كل ذلك.

لقد آن االوان لهذه االطراف أ ْن تعيد النظر في حساباتها وتترك
هذه المخططات الخبيثة التي لم تؤدِ وال تؤدي اال الى مزيد من الدمار
ووقوع افدح الخسائر واعظم االضرار في االرواح والممتلكات..
الشك أ ّن بعض السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض االطراف
اجواء مساعدة لنمو
الحاكمة ،وسوء االدارة ،وتفشي الفساد قد و ّفر ً
وتفاقم الظاهرة الداعشية ،ومن هنا فقد آن االوان للقوى السياسية
التي تمسك بزمام السلطة أ ْن تعزم على مراجعة سياساتها وادائها
للفترة السابقة ،وأ ْن تــدرك انــه ال سبيل امامها النقاذ البلد من
المآسي التي تمر به اال المساهمة في اقامة الحكم الرشيد المبني

على تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
إّن من الضروري إلعادة االستقرار الى المناطق التي تحررت من
االرهاب الداعشي هو وضع خطة إلعمارها خصوصاً البنى التحتية
والخدمات االساسية كالمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء
والماء ونحوها ،كذلك إعــادة النازحين وفق آلية ينسق فيها بين
القوات االمنية واهالي هذه المناطق وعشائرها بما يضمن عدم تمكين
العصابات االرهابية من العودة اليها من جديد ،وتشكيل خاليا نائمة
يمكن أ ْن تشكّل خطراً عليها وعلى ما جاورها من المناطق.

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 2015/12/25

املرجعية العليا :استعادة األراضي من داعش واعادة اعمارها وارجاع النازحني البد ْأن تشكل أولوية عند أصحاب القرار
من المؤكد أ ّن استعادة جميع االراض ــي التي استولت عليها
عصابات داعــش االرهابية  ،وإع ــادة اعمار مناطقها السكنية،
وارجــاع النازحين اليها ،يجب أ ْن تشكّل اولوية كبرى لدى الجميع
وفي مقدمتهم اصحاب القرار في الدولة العراقية ،ونحن نحمد اهلل
تبارك وتعالى انه قد تم خالل االشهر القليلة الماضية تقدم كبير في
تحرير العديد من المناطق التي كانت ترزح تحت سطوة االرهابيين
وذلك بفضل جهود وتضحيات اعزائنا المقاتلين من الجيش والشرطة

االتحادية والمتطوعين وابناء العشائر وغيرهم.
وفي هذه الظروف الصعبة التي ينشغل فيها قسم كبير من القوات
االمنية بمقاتلة داعش وحماية المواطنين من مخاطر االرهابيين
الذين ال يزالون يستهدفون المدنيين االبرياء بالعبوات الناسفة
والسيارات المفخخة وغيرها نجد أ ّن عصابات اجرامية وجماعات
غير منضبطة تقوم بأعمال خطف وسلب وقتل تستهدف المواطنين
والمقيمين وتُـخــل بــاألمــن واالسـتـقــرار فــي البلد ،وتُـضــاف اليها

المصادمات العشائرية المؤسفة التي تشهدها بعض المحافظات
بين الحين واآلخر مما تذهب ضحيتها ارواح كثير من االبرياء ،وقد
اُضيف الى ذلك في اآلونة االخيرة بعض عمليات االختطاف ألهداف
سياسية ،ومن ذلك ما وقع مؤخراً من اختطاف عددٍ من الصيادين
الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة.
إ ّن هذه الممارسات ال تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية
وتتنافى مع مكارم اخالق العراقيين وتسيء الى سمعة بلدهم ،وهي

ممارسات مُدانة ومستنكرة بكل تأكيد ،واننا اذ نطالب بإطالق سراح
جميع المختطفين أياً كانوا ،نجدد دعوتنا للحكومة العراقية والقوى
السياسية كافة بأ ْن تساند القوى االمنية في جهودها الحثيثة لحماية
البلد ،وتعمل ما بوسعها لوضع حدٍّ لجميع الممارسات الخارجة عن
القانون والسيما ما يخل باألمن ويهدد سالمة المواطنين والمقيمين
والزائرين.
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 2015/12/18

املرجعية العليا :دماء الشهداء هي التي حفظت وحدة العراق وحمت مقدساته من شر االرهاب ومن خطط مسخ الهوية الوطنية
لقد كان وال زال لدماء الشهداء ،الدور االساس في الدفاع عن
العراق وشعبه ومقدساته وحفظ وحدته وحماية اعرض مواطنيه ودرء
شر العصابات االرهابية ،التي خططت لمسخ هويته الوطنية وتمزيق
نسيجه االجتماعي.
فللشهداء فضل على الشعب العراقي بجميع اطيافه وطبقاته
ومكوناته ،واذا كان الشهيد في غنى عن الناس ألنه في مقعد صدق
عند مليك مقتدر ،فإ ّن رعاية ايتامه وعائلته واداء حقوقهم وتوفير
العيش الكريم له هو اقــل ما يقتضيه الــوفــاء لدمه الــزاكــي وروحــه

الطاهرة ،وهو مسؤولية كبيرة في اعناق الجميع ،سواء الحكومة
بمؤسساتها المختلفة ،أو غيرها من الجمعيات الخيرية والمنظمات
االنسانية ،بل كل شخص قادر على القيام بهذه المهمة ولو من بعض
جوانبها.
ً
واذا كانت العناية االلهية بأهل الشهيد قد بلغت حدا ،إ ْن جعل
اهلل تعالى نفسه خليفة الشهيد في اهله وقال (إ ّن من ارضاهم فقد
ارضاني ومن اسخطهم فقد اسخطني) ،كما ورد في بعض األحاديث
الشريفة ،كان لزاماً على الجميع أ ْن يفوا للشهيد حق االستخالف في

أهله وأوالده ،ويحفظوا لهم كرامتهم ،ويؤدوا اليهم حقوقهم المعنوية
والمادية.
ومن المؤسف ما يُسمع من شكوى العديد من عوائل الشهداء،
من تعقيد االجــراءات الرسمية لدى بعض المؤسسات الحكومية في
انجاز معامالتهم لحصولهم على حقوقهم وصرف رواتبهم ،وكذلك
ما يالحظ احياناً من تأثير الخالفات العائلية والعشائرية على انجاز
معامالتهم حيث يصر بعض اقرباء الشهيد على حجب بعض الوثائق
الرسمية عن زوجته وأطفاله ألغــراض خاصة ،ا ّن هذا كله ال يليق

بمكانة الشهيد وتضحيته وما قدمه في سبيل حفظ البلد وأهله ،ومن
هنا نؤكد مرة أُخرى على الجهات ذات العالقة ببذل اقصى الجهود
لتسهيل معامالت عوائل الشهداء وتبسيط اجراءاتها ،كما ندعوا
أقرباء وعشائر الشهداء أ ْن يكونوا عوناً وسنداً لعوائلهم وايتامهم
وزوجاتهم في تحصيل حقوقهم ،وأ ْن يمدوا اليهم يد العون والمساعدة
مهما امكنهم ذلك ،ويسعوا الى احتضانهم ورعايتهم مادياً ومعنوياً
بحيث ال يشعرون بفقدان كافلهم ومعيلهم ،فإ ّن في ذلك مثوبة عظيمة
وفوائد دنيوية ال تحصى.

6

تتمـــات
ّ

تتمة ...طول عمر اإلمام املهدي Qوغيبته
اإلمــكان الوقوعــي :أثبتــت تحقيقــات العلمــاء والمتخصّصيــن
وتجاربهــم أنّــه ليــس هنــاك اجتناب أو حظــر في إمــكان طول عمر
اإلنســان ،إذ ثبــت أ ّن حصول جســم اإلنســان وروحه علــى التغذية
المناســبة والكافية بال زيادة أو نقصان ،وتشخيصه لجميع اآلفات
واألمراض الجسمية والروحية التي قد تصيب الجسم وتؤثر عليه،
ومن ثمّ اجتنابها ،فال يفسح المجال لعلل الموت وأسبابه.
وأيض ـاً _بالتجربــة_ تغييــر الشــروط الماديــة والروحيــة فــي
الحيــاة ،ومراعــاة قواعــد حفظ صحة الجســم والــروح في محيط
الفــرد أو في محيــط اآلباء وا ُألمهات ،فإ ّن متوسّــط عمر اإلنســان
قد يتجاوز المائة عام.
وعلى هذا فإ ّن أيّ شــخص يمكنه _حتى بالطرق غير الطبيعية
أو األتّصــال بعالــم الغيــب_ تشــخيص علل ســامة الروح والجســد
واألمراض واآلفات التي تس ـبّب قصر عمر اإلنســان ،فإنّه يستطيع
أ ْن يعيــش قــرون عديــدة خصوص ـاً إذا كان ذلــك الشــخص محـ ّـط
عنايــة وحفظ حضرة الحقّ تعالــى ،وأ ّن المصلحة واإلرادة اإللهية
تقتضيان طول عمره.
طول العمر في القرآن:

أفضــل دليــل على إمكان الشــيء هــو وقوعه ،وطبــق المصادر
الدينيــة فإ ّن الخضر Qمن زمان موســى Qأو قبله ،وعيســىQ
وإدريــس ،Qوبنـ ًـاء علــى روايات كثيرة من طرق الشــيعة والس ـنّة
الدجّــال ،وبنـ ًـاء على رواية كتاب (ينابيع المــودة) الخضر Qوذي
أحياء إلى يومنا هذا.
القرنين ،ك ّل هؤالء ال زالوا ً
ً
وربمــا ُفهم إمكان بقاء يونس Qحي ـا في بطن الحوت إلى يوم
القيامــة (علــى فــرض بقائه هنــاك) من هذه اآليــة( :لَ ـوْ ال أَنَّهُ كا َن
مِنَ الْمُسَبِّحينَ* لَلَبِ َث في ب َْطنِهِ إِلى يَو ِْم يُبْعَثُو َن) ،وأيضاً من هذه
فيهمْ أَلْفَ سَ ـنَةٍ إِالَّ خَمْســينَ عاماً) يُفهم عمر نوحQ
اآليةَ ( :فلَبِ َث ِ
(في حدود األلف عام).
كمــا ويســتنبط بقاء حياة أصحاب الكهف غيــر العادي ك ّل تلك
السنين من اآليات المتعلّقة بهم.
والناس متشــابهون في حقيقتهم اإلنسانية ،فإ ْن أمكن حصول
طول العمر للبعض اآلخر أيضاً؛ ألن (حكم األمثال فيما يجوز وفيما
ال يجوز واحد).
ينقل آية اهلل الشيخ آقا برزك الطهراني Hقائالً:
رأى أحــد العلمــاء المهدي Qفي المنام وســأله عن دليل طول

تتمة ...الدعاوى املهدوية ودعاوى أحمد إسماعيل كاطع
ابتــدأ الســيد محاضرته بقوله عزّوجل (وَلَ َق ـدْ َكتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن
بَعْدِ ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن َْ
الرْضَ ي َِرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُو َن).
بعد ذلك باشر السيد بشرح محاور محاضرته والتي كانت:
 -1مرحلة الغربلة والتمحيص تسبق مرحلة الظهور المقدّس.
 -2مراجع الدين هم الداعون الى دين اهلل والذابون عنهُ.
 -3إ َن حركــة اليمانــي متزامنــة مــع حركتــي الخراســاني
والسفياني.
 -4راية اليماني تدعو لإلمام المهدي.Q
وإليك موجزاً بالمحاضرة..
 -1مرحلة الغربلة والتمحيص تسبق مرحلة الظهور المقدس:
عندمــا نرجــع إلــى الروايات الــواردة عن أهل البيــت Qنجد أنها
تُر ّكز على أن مرحلة ما قبل الظهور هي مرحلة غربلة وتمحيص ,فقد
ورد في الرواية عن اإلمام الباقر Qأنه قال ( :هيهات هيهات ال يكون
فرجنا إالّ بعد أن تغربلوا ثم تغربلوا).
وقد ورد عن اإلمام الرضا Qأنه قال( :واهلل ال يكون الذي تمدون
إليــه أعناقكــم أو أعينكــم حتــى تمحصــوا وتغربلــوا وال يبقــى منكم إالّ
األندر فاألندر.
إذن هنــاك مرحلــة خطــرة وحرجــة تح ـ ّذر منهــا الروايــات وهــي
مرحلــة الغربلــة والتمحيــص ,وذلــك حيــن تختلــط األوراق ,وتكثــر
وتتراكــم اإلدعــاءات ,ويكثر أئمــة الضالل ,فقد ورد فــي الرواية عن
أمير المؤمنين Qأنه قال( :كنّا جلوساً عند رسول اهلل ...Nفتذاكرنا
أمر الدجال ..فاســتيقظ الرســول Nمن نومه محمراً وجهه وقال :إن

غيــر الدجــال أخوف عليكــم من الدجــال ,قلنا يا رســول اهلل وما غير
الدجــال الــذي هــو أخوف مــن الدجــال قــال :Nاألئمة المضلــون)...
فعندما يخرج الدجال سيكون هناك أئمة مضلون يخرجون على الناس
بعنــوان اإلمامة ويدعون ألنفســهم ،وهم أشــد خطراً علــى الناس من
الدجــال ,ألن الدجــال يخــرج عــدواً للدين ,ولإلســام ,بينما هؤالء
يخرجون بعنوان أنهم أئمة للدين .وفي مرحلة يكثر أدعياء المهدوية.
 -2مراجع الدين هم الداعون إلى دين اهلل وهم الذابون عنه:
ففــي زمــن الغيبة الكبرى دعا صاحب الغيبــة ان يرجع الناس إلى
عامــة علمــاء الديــن ,أي الى المتصديــن للمرجعية ,وقــد قال اإلمام
الهــادي Qفــي ذلك أيض ـاً( :لوال من يبقــى بعد غيبــة قائمكم Qمن
العلمــاء الداعيــن إليــه ،والداليــن عليــه ،والذابيــن عن دينــه بحجج
اهلل ،والمنقذيــن لضعفاء عباد اهلل من شــباك إبليــس ومردته ،ومن
فخــاخ النواصــب ،لما بقي أحد إال ارتد عن ديــن اهلل ،ولكنهم الذين
يمســكون أزمــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة ،كما يمســك صاحب الســفينة
سكانها ،أولئك هم األفضلون عند اهلل عز وجل).
ثــم جاء اإلمام الحســن العســكري Qوأ ّكد نفــس األمر,فقد ورد
عنه( :Qأال ومن كان من الفقهاء صائناً لنفســه حافظاً لدينه مخالفاً
لهواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه.
وبعد اإلمام العسكري Qجاء اإلمام الحجة ،Qوفي زمن غيبتهِ
الصغــرى أ ّكــد نفس األمر ورسّــخ نفس المشــروع ,فقــد ورد عنه:Q
(وأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا بها إلــى رواة حديثنــا فإنهم حجتي
عليكم وأنا حجة اهلل).

عمره؟ فقرأ عليه هذه اآليةَ ( :فلَوْ ال أَنَّهُ كا َن مِنَ الْمُسَ ـبِّحينَ*لَلَبِ َث
في ب َْطنِهِ إِلى يَو ِْم يُبْعَثُو َن).
ثمّ يضيف:
ومثل ما ذكره (الكشّاف) في االستظهار من ظاهر بقاء الحوت
أيض ـاً حي ـاً إلــى يــوم القيامــة ،إذ ال معنــى لكلمــة (لبــث) في بطن
الحوت إذا مات الحوت وتالشى جسمه.
وعلى هذا يستفاد من هذه اآلية الشريفة إمكان بقاء يونسQ
والحوت حياً إلى يوم القيامة.
يذكــر صاحب كتاب (كمال الدين) نقالً عن كتاب (المعمّرين)
وغيره واســتناداً إلى أقوال المؤرّخين الشــيعة ،أسماء أفراد كثيرة
من المعمّرين ،ثمّ يقول:
وهــذه األخبار التي ذكرتهــا في المعمّرين قــد رواها مخالفونا
أيضاً من طريق محمد بن الســائب الكلبي ،ومحمد بن إســحاق بن
بشّــار ،وعوانة بن الحكم ،وعيســى بن زيد بن آب (رئاب) والهيثم
بن عدي الطائي.
وجاء في هذا الكتاب أيضاً:
(ومخالفونــا رووا أ ّن أبــا الدنيــا علــي بــن عثمــان المغربــي لمّا

إذاً إنها المرجعية العامة والوكالة العامة ,فال وكالة خاصة ,فما
من وكيل لإلمام الحجة Qفي زمن غيبته الكبرى البتة.
 -3إ ّن حركة اليماني متزامنة مع حركة السفياني:
فقــد جــاء في الروايــات ان حركــة اليماني ,وهي مــن المحتوم,
ستكون متزامنة مع حركتين ،أوالهما حركة موافقة لحركتهِ ،مرافقة
لهــا فــي تحقيــق الهــدف ،تقصد الخيــر والدعــوة إلى اإلمــام المهدي
 ،Qوتمهّدُ لدولته المباركة,هي حركة الخراســاني .واألخرى حركة
مخالفــة لحركت ـهِ ,وهــي ذو هــدفٍ دنــيء ,وهــي بــاب الشــر وعنــوان
الباطل ,تهدف إلى عرقلة المشــروع المهدوي ,ودولة العدل اإللهي,
أال وهي حركة السفياني _عثمان بن عنبسة_
ولمــا كانــت هــذه الحركــة _الزائفــة_ أي حركــة ابن الحســن في
البصــرة_ غيــر متزامنة مــع أية حركة ,ال حركة الخراســاني وال حتى
السفياني فهي حركة باطلة قطعاً.
علماً بأن خروج اليماني يكون من اليمن (خصوصاً) ومن أدّعى أنه
يخــرج _أي اليمانــي_ من مكانٍ آخر ,وأوّل لفظة (اليماني) ,وأرجعه
إلى أصله (هو),فادّعاؤه هذا باطل,وهو محض افتراء.
 -4راية اليماني تدعو لإلمام المهدي:Q
لقــد انج ـرّ أدعيــاء حرك ــة (ابــن الحســن) مــن دعــوى اليمانيــة
لصاحبهــم الى دعوى العصمة له ,متمســكين برواية وردت عن اإلمام
الصادق ،Qتعبّر عن راية اليماني بأنها أهدى الرايات,أي أنها راية
ال تشــوبها شــائبة ضــال ،والراية ال تكون كذلــك إال إذا كان صاحبها
معصوم ـاً عــن الباطل والضالل ..وهــذا دليل -كما يقولــون هم -دليل

ُقبــض النبــي Nكان له قريب ـاً من ثالثمائة ســنة ،وأنّه خدم بعده
أميــر المؤمنيــن علي بــن أبي طالــب ،Qوأ ّن الملوك اســتحضروه
إليهم وســألوه عن علّة طول عمره واســتخبروه عمّا شــاهد؟ فأخبر
أنّــه شــرب مــن مــاء الحيــاة فلذلك طــال عمــره .وأنّه بقــي إلى يوم
المقتدر .وأنّه لم يصحّ لهم موته إلى وقتنا هذا ،وال ينكرون أمره،
فلماذا ينكرون أمر القائم Qلطول عمره؟!.

يقول الشــيخ الطوسي :Hوروى من ذكر أخبار
العــرب ّأن لقمــان بن عاد كان أطــول عمراً ،وأنّه
عاش ثالثة آالف سنة وخمسمئة سنة).
وقبل ذلك كان قد قال:
وروى أصحاب الحديث أ ّن الدجّال موجود ،وأنّه كان في عصر
باق إلى الوقت الذي يخرج فيه.
النبي ،Nوأنّه ٍ
وطبق الروايات المتواترة الس ـنّية والشيعية فإ ّن خروج الدجّال
يكون حين ظهور المهدي ،Qفيُقتل على يديه Qويد عيسى.Q

عصمة أحمد بن الحسن.-
وهنا نقول :إن هذه الفقرة ال تدل على ما دعوا إليه..
فإن داللة القول بلفظ (ألنها تدعو لصاحبكم) بوجود الم التعليل..
لتكــون الرايــة راية هدى ألنهــا تهدي لإلمام Qوظهــوره ..أمر ال داللة
فيــه علــى أن صاحبهــا معصــوم ومن ـزّه عــن الخطــأ واالشــتباه ,كونها
تدعــو إلــى (صاحبكــم) ،أي إلــى اإلمــام Qأل ّن الم التعليــل كما تأتي
للتخصيص تأتي للتعميم أيضاً.
وقــد يقال إن رايات أخريات هنّ رايات هدى كراية الخراســاني,
فلمــاذا يقال عــن راية اليماني بأنها أهدى الرايــات ,فيأتي القول :إن
رايــة الهدى الراية التي توظف نفســها توظيف ـاً تاماً للدعوى لإلمامQ
أي أن ال يكــون لهــا دعــوى أخــرى غير هــذه الدعوة ,كعصمــة المدعي
اليمانــي (ابــن الحســن) أو غيــره ,فاليمانــي يدعــو إلــى آل محمدN
وليــس إلى نفســه  ..فال عصمة لــه ,وال صحة لدعوتــه,وإال لزم ثبوت
العصمــة لزيد بن علي ,Qمع أن اإلمــام الصادق Qقال عنه( :رحم
اهلل عمّــي زيــداً فإنــه كان يدعو إلــى الرضا من آل محمــد Nولو ظفر
لوفى).
إن فقرة (راية الهدى) من قبل (ابن الحسن) دعوة كاذبة ..شأنها
شأن أنه ابن اإلمام ،فإنها دعوى زائفة.
وتبقــى رايــة اليماني (الحقيقية) راية مقدّســة تتطلــع إليها أنظار
المؤمنيــن ألنّها الراية التي توحّــد القلوب نحو صاحب العصر والزمان
 ..Qوان كل راية تدعو إلى أهل البيت Kفهي راية مقدّسة.

تتمة ...أصالة قضية املهدي Qيف اإلسالم
وقــد يرى بعــض الباحثين أ ّن ذلك اختالق من الناس عندما يتعرّضون
لظــروف اجتماعية عصيبة ,ويمرون بأزمات حادة ,حيث يحاولون الهروب
مــن المشــاكل التي تحيــط بهــم ,والتخفيف من ألمهــم فيعتقــدون بانتظار
مخلّص يخلّصهم من واقعهم المر.
والحقيقــة أ ّن هــذا رأي غيــر دقيــق ,فصحيــح أ ّن الشــعور بالمنقــذ
العالمي واالهتمام به يزداد عندما يتعرّض الناس لهزات عنيفة ,ولمشاكل
عويصــة ,ولكــن هذا ال يدل علــى خرافة هذا التصــور واختالقه ,فإ ّن ذلك
أمر مغروس في النفس أوالً ,ووعدت به الرساالت السماوية المختلفة ثانياً.
فهناك طموح مغروس في فطرة االنسان يشدّه نحو الكمال والسعادة.
وهنــاك باعــث فطري يدفعه نحــو المزيد من التكامــل والتطور المادي

والمعنوي.
وهذه غريزة من غرائز النوع البشري ,ولوالها لما تطور اإلنسان على
مر التأريخ ووصل الى ما وصل إليه اآلن ,ولظل رهين حياته البدائية األولى.
ولــم يجعــل اهلل تبــارك وتعالــى غريــزة فــي االنســان اال وجعــل لهــا ما
يكرّسها.
فالبدّ يوماً أ ْن يصدق هذا الطموح ويصل االنسان إلى كماله المنشود,
ويتحقــق مــا كان يأمــل بــه على مر العصــور .وهذا مــن المؤشــرات الفطرية
الواضحــة على اليــوم الموعود ,ودولة آخر الزمان ,وهــو الذي ألهم الكثير
من األدباء والفالسفة إلى اإليمان بقيام مجتمع انساني مثالي تنعدم فيه كل
دواعي الشقاء ,وتسوده السعادة واإلخاء.

فقد كتب أفالطون (الجمهورية) ,وكتب الفارابي (المدينة الفاضلة),
وكتب بيكون (اتالنتا الجديدة) ,وعند كامبانال في كتابه (مدينة الشــمس)
الــذي يتطلــع فيــه إلــى المدينــة الهادئة الهانئــة ,التــي ال تعــرف الظلم وال
االضطهــاد وال التفــاوت الطبقي الفاحش .وأيض ـاً عند توماس مور في كتابه
(يوتوبيا) ,وهكذا ألف سنت آغوستين (مدينة اهلل) على هذا المنوال أيضاً.
وهكــذا عندما نراجع كلمات الفالســفة والمفكرين الغربيين نجد فيها
لمسات واضحة عن هذا الطموح اإلنساني.
يقول برتراند راسل ّ :
(إن العالم بانتظار مصلح
يوحّد العالم تحت علم واحد ,وشعار واحد).

ويقــول ألبــرت انشــتاين( :إ ّن اليــوم الــذي سيســود العالم كلــه الصفاء
والصلح ويكون الناس متحابين ليس ببعيد).
وغيــر ذلــك مــن كلمــات العلمــاء والفالســفة واألدبــاء التــي ال مجــال
الستقصائها هنا ,وهي تنبئك بوضوح عن تلك الرؤية وذلك األمل والطموح
اإلنســاني الــذي يحملــه جميع النــاس على اختــاف طبقاتهم ,بــل إن هذا
الشعور الفطري دفع حتى أشد المنكرين للغيب والغيبيات بوجود يوم موعود
تتحقق فيه ســعادة اإلنســان ,كما نقرأ ذلك في الفكر الماركســي اإللحادي
الــذي آمن بالشــيوعية مرحلة أخيــرة للتاريخ ،حيث سيســود األمن والرفاه
والسعادة .بسبب ما يراه أصحاب هذا الفكر.

تتمة ...خفاء الوالدة عالمة اإلمام املوعود
واألحاديث بهذا المعنى كثيرة ،والكثير منها مروي بأســانيد صحيحة
تخبــر صراحــة _وقبل وقوع والدة اإلمام المهــدي _Qبخفائها ،وفي ذلك
داللة وجدانية صريحة على صحتها ،حتى ولو كان في أسانيد بعضها ضعف
أو مجهوليــة ،ألنّهــا أخبرت عن شــيء قبــل وقوعه ،ثم جــاء الواقع مصدّقاً
علم الغيوب تبارك
لمــا أخبــرت عنه ،وهذا ما ال يمكن صدوره إال مِن جهة ّ
وتعالــى ،األمــر الذي يثبت صدورها عن ينابيع الوحي وباخبار من الرســول
األكرم.N
ويالحــظ أ ّن هــذه األحاديــث الشــريفة تص ـرّح بــأ ّن خفــاء الــوالدة من
العالئــم البارزة المش ـخّصة لهوية المهدي الموعــود والقائم من ولد فاطمة
 Lالــذي بشّــرت بــه األحاديــث النبويــة ،وهــذا أحــد األهــداف المهمــة
للتصريــح بذلــك ،وهو تعريف المســلمين بإحــدى العالم التي يكشــفون بها
زيف مزاعم مدّعي المهدوية ،كما شــهد التاريخ اإلســامي الكثير منهم،
ولــم تنطبــق على أي منهم هذه العالمة ،فلم تحــط والدة أي منهم بالخفاء
كما هو ثابت تاريخها.

وتشــير األحاديــث الشــريفة المتقدمــة إلــى علــة إخفــاء والدتــه،Q
وهــي العلة نفســها التي أوجبت إخفــاء والدة نبي اهلل موســى ،Qأي حفظ
الوليــد من ســطوة الجباريــن ومســاعيهم لقتلــه ،إتماماً لحجــة اهلل تبارك
وتعالــى علــى عبــاد ورعايــة له لكــي يقوم بــدوره اإللهــي المرتقب فــي إنقاذ
بنــي إســرائيل ،والصدع بالديانــة التوحيدية ومواجهة الجبــروت الفرعوني
بالنســبة لموســى الكليــم ،Qوهكذا إنقــاذ البشــرية جمعاء وإنهــاء الظلم
والجور وإقامة القســط والعدل وإظهار اإلســام على الدين كله بيد المهدي
المنتظــر ،Qوهذا مــا كان يعرفه أئمة الجور من خــال النصوص الواردة
بهذا الشــأن ،ففرعون مصر كان على علم بالبشــارات الواردة بظهور منقذ
بني إســرائيل ،وهو موسى Qمن أنفسهم ،ولذلك سعى في تقتيل أبنائهم
بهــدف منــع ظهــوره ،Qوكذلك حال بنــي العباس ،إذ كانــوا على علم بأن
المهــدي الموعــود Qهــو من ولــد فاطمــة Pوأنّه اإلمــام الثاني عشــر من
أئمــة أهل البيت ،Kوقد انتشــرت األحاديث النبويــة المصرحة بذلك بين
المســلمين ودوّنها علماء الحديث قبــل والدة المهدي Qبعقود عديدة ،كما

كانوا يعلمون بأ ّن اإلمام الحســن العســكري هو اإلمام الحادي عشر من أئمة
العترة النبوة ،Kلذا فمن الطبيعي أ ْن يسعوا لقطع هواجس ظهور المهدي
الموعود Qباالجتهاد من أجل قطع نسل والده العسكري.L
ً
ومــن الواضــح أ ّن مجــرد صحة هذه األحاديــث كان كافي ـا لدفعهم نحو
إبادتــه ،فكيــف الحــال وهــم على علــم راجح بذلــك ،خاص ـةً وأ ْن ليس بين
المســلمين سلسلة تنطبق عليهم مواصفات تلك األحاديث مثلما تنطبق على
هؤالء األئمة اإلثني عشر.K
وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن أ ْن نفهم سر ظاهرة قصر األعمار التي
ميّــزت تاريخ األئمة الثالثة Kالذين ســبقوا اإلمام المهدي Qمن آبائه،
فقــد استشــهد أبوه العســكري Qوهو ابن ثمان وعشــرين ،واستشــهد جدّه
اإلمــام الهادي Qوهو ابن أربعين ســنة ،واستشــهد اإلمــام الجواد Qوهو
ابن خمس وعشــرين ســنة ،وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة ،وتكفي وحدها
للكشــف عــن المســاعي العباســية الحثيثــة إلبادة هــذا النســل للحيلولة دون
ظهور المهدي الموعود ،Qحتى لو لم يســجل التاريخ محاوالت العباســيين

الغتيــال وقتــل هــؤالء األئمــة ،Kفكيــف الحال وقد ســجل عــدداً من هذه
المحاوالت تجاههم ،Kحتى ذكر المؤرخون مثالً انهم قد ســجنوا اإلمام
العسكري Qوسعوا الغتياله عدة مرات ،كما فعلوا مع آبائه!K
يقول اإلمام الحسن العسكري Qمعلالً هذه الحرب المحمومة ضدهم
 Kفيما رواه معاصره الشيخ الثقة الفضل بن شاذان:
قال :حدثنا عبداهلل بن الحســين بن ســعد الكاتب قال :قال أبو محمد
اإلمام العسكري (:Qقد وضع بنو اُميّة وبنو العبّاس سيوفهم علينا لعلّتين:
احداهما انّهم كانوا يعلمون ليس لهم في الخالفة حق فيخافون من ادّعائنا
ايّاهــا ،وتســتقرّ في مركزهــا .وثانيها انّهم قد وقفوا مــن األخبار المتواترة
علــى أن زوال ملــك الجبابرة والظلمة على يد القائم منّا ،وكانوا ال يش ـكّون
انّهــم مــن الجبابرة والظلمة فســعوا فــي قتل أهل بيت رســول اهلل Nوإبادة
نسله طمعاً منهم في الوصول إلى منع تولّد القائم Qأو قتله ،فأبى اهلل أن
يكشف أمره لواحد منهم ،إالّ أن يتم نوره ،ولو كره المشركون).

تتمة ...املنهج املهدوي لعبور الفتنة
ومــن بيــن الكلمات التي صدرت عن اإلمام المهدي Qفي هذا المجال
هو توقيعه رداً على من شك في إمامته وانكر وصايته بعد أبيه ،Qإذ يقول
في كتابه وتوقيعه هذا:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
(عافانــا اهلل واياكــم مــن الفتــن ووهب لنــا ولكــم روح اليقيــن واجارنا
واياكــم من ســوء المنقلب انــه أُ ِنهيَ اليّ ارتياب جماعــة منكم في الدين وما
دخلهــم مــن الشــك والحيرة فــي والة امرهم فغمنــا ذلك لكم ال لنا وســاءنا
فيكــم ال فينــا ألن اهلل معنا فــا فاقة بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشــنا
من قعد عنّا...
ثــم يقــول :Qيــا هــؤالء مالكــم فــي الريــب تتــرددون وفــي الحيــرة
تنعكسون...
ثــم يقــول Qولوال مــا عندنا من محبــة صالحكم ورحمتكم واالشــفاق
عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا ...إلى آخر التوقيع.
فأنــت تجــد أ ّن اإلمام Qيفتتح هــذا الكتاب بالدعاء إلى اهلل ســبحانه

وتعالــى بــأ ْن يعافينا من الفتن ويســتخرجنا منها ،وأ ْن يســدد هذه المعافاة
بــأ ْن يهــب لنــا اليقين وااليمــان واالطمئنــان وفي نفــس الوقت يجعــل يقيننا
مســتمرا إلى أ ْن نحشــر عليه ،وتكون عاقبتنا ومنقلبنا حسناً ،فنجار بذلك
من سوء المنقلب.
فهذا منهج واضح وســهل ويسير يجعله اإلمام للنجاة من الفتنة ثم بعد
ذلك يعقب أ ْن ما يحصل من االفتتان يسوء اإلمام ويغتم له ،ويعاتب الناس
على ترددهم في الفتنة.
ثــم بعــد ذلك يبين لهم أ ّن المحبة واالشــفاق والرحمة هي التي اوجبت
أ ْن يتكلم اليهم من خالل التوقيع بواســطة الســفير ,وهذا المقطع النوراني
يمكــن ان نســتفيد منه فوائــد متعددة ،وحيث ا ّن حديثنا عــن الفتنة نقتصر
فــي االســتفادة منــه علــى ذلــك ونرجــيء الحديث فــي الفوائد االخــرى إلى
مناسبة ثانية.
والــذي أريــد أ ْن اقولــه هنــا إ ّن هناك مناهــج للنجاة مــن الفتنة يضعها
المفكــرون ،يضعهــا الصلحــاء ،يضعها العلمــاء ،يضعها االوليــاء ،فعلينا

أ ْن ننتقــي أي المناهج هي االســلم وايها هي االيســر علينا وايها هي االقرب
للوصول.
وال شــك ان المنهج الذي يضعه المعصــوم هو حامل لهذه الصفات فهو
يضع المتيســر لكل الناس وال يضع شــيئاً ال يوصلهم إلى بر االمان ،أل ّن فعل
ذلك منه Qخالف المنة وخالف الرحمة منه ،وخالف الشفقة منه علينا.
إذن المنهــج الــذي يجــب أ ْن نتبعه للنجاة من الفتنــة هو منهج اإلمام،
وأوَّل مفــردة مــن مفــردات هــذا المنهــج هي أ ْن نتمســك به هــو ،وبعد ذلك
نتقدم خطوة أُخرى وهي أ ْن نلتزم بفريضة الدعاء ونطلب من اهلل ســبحانه
وتعالــى أ ْن ينجينــا مــن الفتنــة ،ثم بعــد ذلك نتقــدم خطوة أُخــرى وهي أ ْن
نالحــظ اإلمــام وكأنــه رقيــب علينا ،فــكل مورد نح ـسُّ فيه باقتــراب الفتنة
نلجأ اليه Qوكأننا نتحدث معه Qمباشرة ونستفتيه ،وال شك اننا سنكون
مــن خــال هذا الطريق على المنهج وعلــى المحجة الواضحة ,ثم تأتي بعد
ذلــك خطــوة اخرى وهــي التــزام المنهج الــذي وضعه اهل البيت Kســواء
فــي العبــادات أو فــي االفكار والمعتقــدات ،وهكذا نخطو خطــوة بعد خطوة

وال شــك ان المنهــج الــذي
يضعــه المعصوم يضع المتيســر
ً
شــيئا
لــكل النــاس وال يضــع
ال يوصلهــم إلــى بــر االمــان
ونســتمر فــي التخطي والقفــز على الفتنة من خالل التمســك بما وضعه أهل
البيــت Kمــن منهــج للنجاة منهــا إلى أ ْن تكــون عاقبتنا هي الفــوز واالمان
والنجاة من االمتحان.
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األدب المهدوي

التفعيلة تصدح باالنتظار

شعـــراء مهدويون

محمد الخاقاني

 -الحلقة الثالثة -

لــم يقتصر تصريح الشــعراء بمــا يكنونه عن شــمس الهداية
المهدويــة بالشــعر العمــودي (التقليــدي) بــل ابدعــوا
كذلــك بالشــعر الحــر لتصــدح (التفعيلــة) مزهــوة باالنتظــار

 -انفجار الورد -

للشاعر جعفر سلمان آل شبيب

*

تجليّات االنتظار في القصيدة:

ابحث عن الكلمة الضائعة

ّ
ظلــل علــى كلمــات اآلية المباركة والحديث الشــريف واســتخرج كلمــة الســرّ المكوَّنة من ()9
حــروف وهــي تذكــر لك كم مقــام لإلمام الحجّة Qفي العــراق ،جاء عن اإلمــام الباقر Qفي قوله
تعالى:
ُ
َ
َ
َ
َّ
(ا ْليَوْمَ _ يَئِسَ _ الذِينَ _ كفرُوا _ مِنْ _ دِينِكمْ _ فال _ تَخْشَوْهُمْ _ وَاخْشَوْنِ) _( ،يوم _ يقوم
_ القائم (ع) _ يئس _ بنو _ أميّة _ فهم _ الذين _ كفروا _ يئسوا _ من _ آل _ محمّد (ع)).

"منعني األصحاب فوهبني صاحب العصر"Q
وقال عندها واثقاً:
 ال بأس ,فإذا كان لنا صاحبٌ وإمام فهو يغيثنا.ثــم أخذ يســتغيث ودموعه تنزل علــى لحيتهِ,وصار
الى إحدى المدارس الدينية التي يعرفها.
لــم يهــدأ للشــيخ محمــد علــي بــال ,بــل ذهــب في
اســتغاثته وتوســله بإمامــه وس ـيّده الحجــة ابن الحســن
المهدي.Q
ـض نصف
أدّى الفريضــة بصعوبــة بالغــة ,ولــم تمـ ِ
ساعة على ذلك ,وإذا بشخص قد جاءه وهو يقول له:
 -أيهــا الشــيخ خُ ـ ْذ هــذه النقــود وخُ ْذ هــذه القطن

مرّت على الشيخ محمد علي ثالثة أشهر لم يحضر
درســه الحوزوي ,لقــد أُصيبت ســاقهُ بعلّ ـةٍ أقعدتهُ عن
مواصلة الدرس.
وفــوق كل هــذا فقــد صــرف كل مــا عندهُ فــي عالج
إصابته.
لقــد ألجأته الظــروف أ ْن يذهب الى رجل يعرفهُ كي
يساعده ,ولكنه لم يأخذ منه غير الصد والمنع.
لقــد أســمعه ذلــك الرجــل كلمــات التحقيــر
واالستصغار.
تألّــم الشــيخ محمــد علي كثيــراً ,وجــرت دموعهُ,
عيسى علي العلق

مـوال مهدوي

* جعفر سلمان بن داوود آل شبيب ،ولد في أُم الحمام من القطيف في المملكة السعودية في 1400/12/15هـ.
حاصل على البكالوريوس /تربية  -لغة عربية ,ويعمل معلمّاً في المدارس المتوسطة في القديح.
نظم الشعر وهو في الصف االول الثانوي عام 1417هـ وقد حصل على المركز األول في مسابقات المساجالت
الشعرية التي أُقيمت في الجامعة عام 1424هـ ,وله حضور في المناسبات المحفلية الشعرية.

ولد الســيد أحمد محمد ناصر النمر في االحساء
المبرز -عام 1378هـ.شــغل وظائف مهمة فــي الدولة ،منها موظف في
سيكيكو الشرقية ،واشتغل بتجارة الذهب وغيرها.
لــه الكثيــر مــن المؤلفــات القيمة ،وله نشــاطات
ثقافيــة مهمة في المنتديــات الثقافية ،وهو عضو في
عدد من اللجان العلمية.
شعره:
نظــم الكثير من القصائد في حب أهل البيتK
وخ ـصّ اإلمام المهدي Qبالكثير من شــعره .وشــعره
مــن الســهل الممتنع ،فيه قوة العبــارة وجزالة اللفظ
وجمال الصورة.
 قال في قصيدة يمدح فيها اإلمام المهدي:Q(فمحمد) من أحمد سر الوجود
خفاء
وك ّل ٍّ
سر يحتويه ُ
أخفته أسرارُ الوجود فآمنت
الفرقاء
بظهوره في أرضها
ُ

تفديه أرواحُ االنام وكلها
فداء
لتراب مقدمه الشريف ُ
يا من يقود العدل للدنيا
فناء
وفي إقدامه للجائرين ُ
 ويطلب من اإلمام Qالقدوم والظهور فيقول:أقدم تح ّفك بالقدوم جحِافل
الغبراء
تاقت سنابكَ خيلها
ُ
كلّت حناجرنا الهتاف لوحدةٍ
أشالء
في أمّةٍ أقطارها ُ
ماذا أصاب الفاتحين وجيشهم
البيداء
ضاقت لدى اِعراضه
ُ
فالليل يجلوه الضياء وفجرنا
الظلماء
تغشاه عند بزوغهِ
ُ
 ويش ـبّه اإلمــام المهــدي Qباألمــل المنشــودفيقول:
أمل تجدّده العصورُ ولحنهُ
األهواء
تطغى على أنغامه
ُ

تشدو به السبعُ الطباق وحيثما
األصداء
ساد الوجوم تعيدهُ
ُ
هتفت به سننُ الحياة فقدّرت
االرجاء
وتضوّعت من (نرجس)
ُ
مَن انجبته بطهرها وتقلّبت
اآلباء
في الساجدين لربّها ُ
من أسلمته يد العدالة سيفها
األمناء
والعدل يرعى حدّه ُ
غرسٌ تبارك والفروعُ تقدّست
زيتونة مصباحها وض ُّاء
نِعَم ترفّ على الوجود وجودهم
إحصاء
في الكائناتِ فما لها
ُ
 ويذ ّكــر اإلمــام المهــدي Qبجدّه الحســينQفيقول:
أقدم فجدّك لم يزل دامي الجرا
دماء
ِح من دمهِ الزكي ُ
دكّ البغاةُ ضريحه وسالحُهم
الزوراء
بَعث تضجّ بظلمهِ
ُ

منجلي

ادريبــه هم الوكــت يبن الحســن منجلي

واحصــد ودادك ثمر ما ينكســر منجلي

طار ابفــرح هلكلــب هذا الخبــر منجلي
وانظر لبدر السّــعد شــع لألرض بالسّنه

يهزني فــرح مولدك مــره ولو بالسّــنه
وبعالي صوت المحــب يصدح فخر بس انه

حبّــك يهل منت َظر مــن كل خطر منجى لي

سهل ياربي مخرجه
البـ ــدرُ بجنـ ـ ِـح دُج ـ ـىً أسـ ــفرْ
وقضي ـ ـبُ البـ ــان تثنّـ ــى أمْ
ـرق تشعش ـ ـعَ أمْ
و ومي ـ ـضُ البـ ـ ِ
وثنايـ ــاك مـ ــن في ـ ـكَ بـ ــدتْ
قـ ــد قل ـ ـتَ لمرتش ـ ـفٍ فيـ ــك
ـاض الخ ـ ـ ـ ـ
ذي وجنتـ ــك ببيـ ـ ِ
والخـ ــا ُل بوس ـ ـطِ الوجن ـ ـةِ أمْ
ـب ق ـ ـدِّكَ كي ـ ـ ـ ـ ـ
عجب ـ ـاً مـ ــن ال هـ ـ ِ
جمـ ــع (الضَّ ـ ـدّانِ) بـ ــا عـ ــدوا
ال بـ ــدعَ وال عجب ـ ـاً مـ ــن صن ـ ـ ـ ـ
والحاج ـ ـبُ منـ ــك لـ ــدى األحشـ ــا
فسَـ ــلي كـ ــم أردى مـ ــن بطـ ـ ٍـل
وبمقلتـ ــك وبالحِظهـ ــا ال ـ ـ ـ ـ
وجعـ ــودِك كـ ــم قيّـ ــدتَ بهـ ــا
ـور الدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ق ـ ـدْ ضـ ــاقَ الصـ ــدرُ بجـ ـ ِ
قـ ــد ع ـ ـمَّ الجـ ــورُ علـ ــى الدنيـ ــا
معروف ـ ـاً
أصب ـ ـحَ
فالمنك ـ ـرُ
بالعـ ــدوا
تب ـ ـدّ َل
والعـ ــد ُل
وكـ ــذاكَ الفس ـ ـقُ مـ ــع اإليمـ ــا
لَـ ــم يب ـ ـقَ مـ ــن اإلسـ ــام سـ ــوى
عجّ ـ ـ ْل يـ ــاربِّ لنـ ــا بظهـ ــو
ضقنـ ــا ذرع ـ ـاً بصـ ــروفِ الده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مخرجَ ـ ـهُ
ياربّـ ــي
س ـ ـهّل

حسين شبّر الموسوي (التوبلي)

أمْ صب ـ ـحُ محيّـ ــاكَ األزه ـ ـرْ
ذا الق ـ ـدُّ الميّـ ــاسُ األسـ ــمرْ
ـوء ثغـ ــوركَ إذ تفت ـ ـرْ
ذا ضـ ـ ُ
تزهـ ــو أمْ ذا عق ـ ـدُ الجوه ـ ـرْ
ـاء الكوث ـ ـرْ
ح ّق ـ ـاً هـ ــو ذا مـ ـ ُ
ـ ـ ـ ـ ـدِّ بـ ــدتْ أمْ ذا الـ ــوردُ األحم ـ ـرْ
مِس ـ ـكٌ قـ ــد ُذرَّ علـ ــى مَجمَ ـ ـرْ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَ بـ ــه ال يحتـ ــرقُ العنب ـ ـرْ
َن بعارضِ ـ ـكَ (القم ـ ـرُ) األنـ ــورْ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعةِ خـ ـ ّـا ٍق لهـ ــا ق ـ ـدّرْ
ك ـ ـمْ سَـ ــهمَ منُـ ــونٍ ق ـ ـدْ أوت ـ ـرْ
ولَك ـ ـمْ مـ ــن قسـ ــورةٍ ع ّف ـ ـرْ
ـحر يؤث ـ ـرْ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتّانِ بـ ــذي سـ ـ ٍ
وأسـ ــرتَ بهـ ــا أسـ ــداً أخ ـ ـدَرْ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر متـ ــى يـ ــا مُرش ـ ـدَنا تظه ـ ـرْ؟
فانهـ ــض وأغِثنـ ــا يـ ــا َقس ـ ـوَرْ
وغـ ــدا المعـ ــروفُ هـ ــو المنك ـ ـرْ
نِ فـ ــذا يُل ـ ـفُ وذا ينش ـ ـرْ
نِ فـ ــذا قـ ــد ق ـ ـرَّ وذا قـ ــد ف ـ ـرْ
اس ـ ـمٌ قـ ــد أوش ـ ـكَ أن يدث ـ ـرْ
ِر وليّ ـ ـكَ إنّـ ــك بالمنظ ـ ـرْ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر وبالبأسـ ــا ِء وم ـ ـسِّ الضُّ ـ ـرْ
ليكـ ــون لنـ ــا العي ـ ـدَ األكب ـ ـرْ

محمد حسن عبد

والمرهــم ,وضع ـهُ علــى رجلِــك ,فعــد انتهــاء المرهم
تشفى سا ُقك ,وستذهب للدرس إ ْن شاء اهلل.
أخــذ الشــيخ المــال والضمــاد مــن ذلــك الرجــل,
والقطن على ســاقه المصابة,
وانشــغل بوضع المرهــم
ِ
ونسي أمر الرجل الذي جاءهُ.
وعندما التفت اليه ليشكره ,لم يجد أحداً.
بكى الشيخ وتأسّف لذلك وقال في نفسه:
 ال شّــك أ ّن مــن أعطانــي حيــن منعنــي اآلخــرونهــو صاحب الطلعة الرشــيدة والغ ـرّة الحميدة ,إمامي
صاحب العصر و ولي الرحمن.Q

أبوذيات مهدوية

على ع ــادة الـشـعــراء السالفين ,يسته ّل
الشاعر قصيدته بذكر ما يشير الى اهتمامه
بحبّ إمامه ،بأنّه يذكر مقدار ما بلغته السنون
من عمره الكريم ،حيث يؤرخ لذلك ولحدّ زمن
كتابته لهذه القصيدة ,ثم يع ّقب مؤكداً أنه
من المنتظرين لظهوره المقدّس و وعده بأنه
يأخذ بثأر جدّه سيد الشهداء اإلمام الحسين
( Qالف ومئة وثمانية وستون غياب) و(نحن
ننتظر يالثارات حسينك).
واليـنـســى الـشــاعــر أ ْن يبين مــا يشعر به
المنتظرون وما يتعرضون له من أنواع الظلم
وآالته وهم يمتلئون غيضاً على سوء حالهم,
وع ـلــى صـبــرهــم الـمـضـنــي النـتـظــار إمامهم
(والغضب األسود تقطعنا سكاكينه!!).
ويسترسل الشاعر في بيان انتظاره ,فهو
يرجو بـفــارغ الصبر أن يتضوّع ورد القسط

حسن عبد األمير الظالمي

قصة قصرية

الفٌ ومئةُ وثمانيةٌ وستّو َن غِيابْ
ونحن ننتظرُ يالثاراتِ حسينكْ
والغضبُ األسودُ تق ّطعُنا سكاكينهُ!!
أوم ــا آ َن ل ـلــوردِ أ ْن يـنـ َفـ ِـجــر مــن أعـصــاب
الحسَكْ
وتَتَفرعُ الشمسُ في أرو َقـةِ الليلْ؟؟
فـقـطـبُ األمَـــل المتجمّد ت ـنــاو َل عقاقيرَ
مزدحمةً بلونِ ال ّذوبا ْن
ُذبنا بدَوّامةِ االنتظارْ
كؤوس حساباتِنا
وذابَ االنتظا ِر في ِ
َّ
يوم نقطِفُ ورقةً من غصن العَينْ
كل ٍ
يأتي ,ال يأتي ,يأتي ,ال يأتي...
والغابةُ مليئةٌ باللّبواتِ
تلفظ أنفاسَها ويستنْشِ ُقها
والغزاالت بدأتْ ُ
االنقراضْ
و (متانا) منهوكة مغبرّةٌ مِنْ فرطِ ما ضاعَ
مسراها في مفاوِز الجرحْ
واأليام تبع ُث برقيّة مناجاتها لموالها
فاغمرنا يا صاحبَ الزما ْن
اغمرنا بعليٍّ  ..و رايــات عليٍّ  ..وصالة
عليٍّ
السماء جيدَ
ونَ ّظمْ خَ ـرَزاتِ العقد لتقلَّدَهُ
ُ
الكرةِ األرضيّة
ويشتع َل األما ُن
ويُم ِسك زمامَ السفينةِ الربّا ْن
وتنفتحَ أبوابُ الجنّة

والعدل وينتشر خيراً على ربوع المعمورة التي
مألها الظلم والـجــور ,وكأنما ساكنوها قد
باتوا على حسكٍ( ,أومــا آن للورد أن ينفجر
من أعصاب الحسك).
انــه يرجو أن يتبدد الشر والكفر والظلم
والطغيان بــإشــراق شمس الـنــور ,فـتــزول به
تلك الظلمات التي تربعت على صــدر الكون
(وتتفرّع الشمس في أروقــة الليلْ؟؟) فقد آن
لما يرجوه المنتظرون أن يتحقق ,وقد بدأت
ثلوج الخوف والضعف والجهل باالنكماش,
والبعد عن معرفة حقيقة أراد اهلل لخلقه ان
يعرفوها فيسيروا على منوالها ,فلقد تفاعل
المعنيون باالنتظار مــع االنـتـظــار وتشرّبته
عقولهم ,وتغ ّذت به قلوبهم ,وهذا مما يزيد
فــي األم ــل عندهم (فقطب األم ــل المتجمّد
تناول عقاقير مزدحمة بلون الذوبان) و(ذبنا
كؤوس
في دوّامة االنتظار) و(ذاب االنتظار في ِ
حساباتِنا).
ويستمر الـشــاعــر ب ـعــرض ال ـحــال فيبيّن
أ ّن عالمنا الــذي نعيشه هو عالم غــاب مليء
بالمفترسين وغطرستهم ذلك بالضغط على
المنتظرين وخنقهم الى الدرجة التي بدأوا
يلفظون معها أنفاسهم األخيرة (لبوة الوقت
تفترس غزا َل األملْ) و (الغابة مليئة باللبواتِ)
و (والغزاالت بدأت تلفظ أنفاسها ويستنشقها
اإلنقراضْ)
ويعاود الشاعر األمل من وسط هذا الخضمّ
المؤلم فيذكر مناجاة الزمان لصاحب الزمان
( Qواأليام تبعث برقية مناجاتها لموالها) و
(فاغمُرنا يا صاحب الزما ْن).
فالمنتظرون يطالبون غمرهم بخير االمامة
وفيوضاتها وتطبيقها على وجــه المعمورة,
لتردع القاسطين ,وتقاتل الكافرين ومن ال
أمان لهم على العاملين (اغمرنا بحمأ صفين
المنتشر من صلصال خيبر) و (اغمرنا بعليٍّ
 ..ورايات عليٍّ  ..وصلصال عليٍّ).
ويوضح الشاعر أمل األمة واإلنسانية _أي
المنتظرين_ جمعاء بانتشار الخير واألمــان
بعد أن يظهر صاحب األمر والزمان (ويُشتعِل
األمان) و(يمسك زمامَ السفينة الربّان).
إنّــه ال شــك وال ريــب سيغمر بــه الحق كل
األرجاء ,وذلك حين يظهر دين اإلسالم على
الدين كله ولو كره المشركون.

الشاعر :أحمد محمد ناصر النمر

دولــــهه

عبد الستار جابر الكاظمي

والــي تريد هــل أمّــه دولهه
مريضــه وطلعتك تصبــح دولهه
صــارت بالظلم تحكــم دولهه
ورجــع قانــون مــروان وأميّه
وفنَّــــــه

العمــر باالنتظــار أدبــر وفنَّــه
اشــحدّه الينكر اهاللــك وفنَّه
وفينالــك يبــو صالــح وفنَّــه
وارفــع روســنه بيــن البريَّــه

مسجات مهدويـــة
(أبو اسعد)

عيناي قرّحهـــا السّهــــر
والعمر يـــنذر بالخطــــر
هـــال منـــنت بنظـــــرةٍ
يا ابن الذي سـاد البشـــر
آنه صابر وانتظر يــوم الظهـــــور
يوم تشرق عله الدنيا بطلعــتك
والمرض نحّل اعضاي وما يطيب
اال يا ابن الحسن تنشر رايتــــك

املناسبـــــــات املهدوية
-شهر ربيع الثاني-

املهــــــــــــــــــديQ

يف الحديـــــــــــــــث
مــا أفاضــه المعصومون Kعلى الخلق ،وما تحدّثوا به إلــى الناس عن خاتم العترة الطاهرة ،من يمأل األرض
قسطاً وعدالً ،ومن يتحقق به وعد اهلل الذي ال يخلف بأ ّن األرض يرثها عباد اهلل الصالحون.
 جاء في (كمال الدين)  / 315:1باب ما أخبر به الحسن / Qح2أ ّن الحسن بن علي Qلما صالح معاوية قال للناس في حديث طويل:
(...أما علمتم أنّه ما منّا أحد إالّ ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إالّ القائم Qالذي يصلي روح اهلل عيسى ابن
مريم Qخلفه ،فإ ّن اهلل عزوجل يخفى والدته ويغيب شخصه لئال يكون ألحد في عنقه بيعة إذا خرج ،ذاك التاسع
من ولد أخي الحســين Qابن ســيدة اإلماء ،يطيل اهلل عمره في غيبته ،ثم يظهره بقدرته في صورة شــاب ابن دون
اربعين سنة ،ذلك ليعلم أ ّن اهلل على كل شيء قدير).
 وجاء في (االحتجاج) ج 2ص ،290أن اإلمام الحسن المجتبى Qقال في حديث طويل له:(...فكذلــك يبعــث اهلل عزوجــل رجالً في آخــر الزمان وكلب من الدهر وجهل من النــاس ،يؤيده اهلل بمالئكته،
ويعصم أنصاره وينصره بآياته ،ويظهره على أهل األرض حتى يدينوا طوعاً وكرهاً ،يملئ األرض قسطاً وعدالً ونوراً
وبرهاناً ،يدين له عرض البالد وطولها ،ال يبقى كافر إالّ آمن به ،وال صالح إال صلح ،وتصطلح في ملكه السباع،
وتخــرج األرض نباتهــا ،وتنزل الســماء بركتها ،وتظهر الكنــوز ،يملك ما بين الخافقين عام ـاً ،فطوبى لمن ادرك
أيامه ،وسمع كالمه).
 وجاء في (مقاتل الطالبين) ص ،44-43أ ّن اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب Qقال في حديث طويل:(...أبشر يا سفيان ،فإ ّن الدنيا تسع البر والفاجر حتى يبعث اهلل إمام الحق من آل محمد.)N
 وجاء في (غيبة الطوسي) ص 437ح ،429أن اإلمام الحسن المجتبى بن علي بن أبي طالب قال:(ال يكــون األمــر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض ،ويشــهد بعضكم على
بعض بالكفر ،ويلعن بعضكم بعضاً ،فقلت له ،ما في ذلك الزمان من خير فقال :...Qالخير كلّه في ذلك الزمان
حتى يقوم قائمنا Qويدفع ذلك كلّه).
 وجاء في (كفاية االثر) ص ،223أن اإلمام الحسن المجتبى Qقال:(األئمّة بعد رسول اهلل Nاثنا عشر ،تسعة من صلب أخي الحسين ،ومنهم مهدي هذه األمّة).

ان:
هل تعلم؟ ّ

 -2خــروج التوابين يقودهم ســليمان بن صرد الخزاعي
وشخوصهم للطلب بدم الحسين Qسنة 65هـ.
 -3معجــزة حضــور اإلمــام الحســن العســكري Qإلــى
جرجان من سامراء بطيّ األرض.
 -7رمي الشــياطين بالشــهب بعد عشرين يوما من مولد
النبي.N
 -8بنــاء بغــداد علــى يــد المنصــور العباســي ,وقد امر
بوضع السادات من ساللة فاطمة Pفي اعمدتها وجدرانها
لتبنى عليهم وهم احياء وذلك سنة 146هـ.

 وفيــه أيض ـاً :والدة اإلمام الحســن العســكري Qوالداإلمام الحجّة المهدي Qبالمدينة المنورة سنة 232هـ.
 -10وفاة السيدة فاطمة المعصومة Pسنة 201هـ.
 -12فــرض صــاة الحضــر والســفر فــي اول ســنة مــن
الهجرة المباركة.
 -15خروج المختار الثقفي بالكوفة ,للطلب بدم اإلمام
الحسين Qوأهل بيته Kسنة  66هـ.
 -24خلع معاوية بن يزيد نفسه من الخالفة سنة 64هـ.

إطـــاللة وحيانية
على الرجـــــــــــعة
 قال تعالى:(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيا ِرهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَ َذرَ الْمَوْتِ َفقا َل لَهُمُ َُّ
الل مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ) البقرة.243 :
 ما رواه الكليني ،عن أبي جعفر Qأنه قال:(إ ّن هــؤالء أهــل مدينــة مــن مدائن الشــام وكانوا ســبعين ألــف بيــت ،كان الطاعون يقــع فيهم فــي كل أوان...
فاجتمع رأيهم جميعاً أنّهم إذا (أحسّــوا بالطاعون) خرجوا من المدينة كلهم..فلما أحسّــوا خرجوا جميعاً..فساروا
في البالد.
ثم أنّهم مروا بمدينة خربة ..فنزلوا بها فلمّا حطّوا رحالهم ،قال لهم اهلل موتوا جميعاً ،فماتوا من ســاعتهم
وصاروا رميما ..فمر بهم من أنبياء بني إسرائيل نبي يقال له :حزقيل ،فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال:
ر ّبَ لــو شــئت ألحييتهم الســاعة كما امتّهم ..فأوحــى اهلل إليه أفتحب ذلك؟ قال :نعم يــا رب ،فأوحى اهلل إليه أ ْن
قل كذا وكذا ،فقال ...فلما قال حزقيل ذلك الكالم نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض ،فعادوا أحياء ينظر
بعضهم إلى بعض ،فيسبحون اهلل ويكبرونه ويهللونه.)...
 وكان النبــي Nقــد قــال( :يكــون في هــذه ا ُألمّة ك ّل مــا كان في األمم الســالفة حذو النعل بالنعــل والق ّذةبالق ّذة).

ً
رجال.
* للرجل من أصحاب اإلمام المهدي Qقوة أربعين
* (وكالء الوقــف) اصطــاح أطلــق على الذيــن أوكل اإلمام Qإليهــم ادارة أمواله في
الغيبة الصغرى.
* عالمات الظهور تنقسم إلى حتميّة ،وغير حتمية.
* عدد العالمات الحتمية للظهور هو ( )5أو ( )10حسب اختالف الروايات.

مشــــــــــــــاركات
القــــــــــرآء

يف الصــــــــحافة

 نشــرت صحيفة (أمين) اإلخباريــة األمريكية بتأريخ 16شــباط  2012مقــاالً تحت عنوان (حــول المهدي المنتظــر والتقدم
العلمــي) بقلم عمر عبد الهــادي ,وقد جاء في المقال( :إ ّن عقيدة
المهدي المنتظر المتحررة من االنتظار السلبي هي مسألة إيمانية
صرفة وال تتعارض مع التقدّم العلمي واالجتماعي).

اللّهمّ بارك جهود القائمين على هذا الموقع المبارك ،واجعلنا وإيّاهم من أنصار المولى صاحب الزمان.Q

 -الحجة بن الحسن -

باسم جبار  /العــراق

السالم على الصدّيقة الطاهرة ،اللهم صل على محمد وآل محمد ...نعزي ا ُألمّة اإلسالمية بمصاب أم األئمة الطاهرين
فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ...أرواحنالهاالفداء.
ريحانة المصطفى /العــراق

واقض حاجة كل محتاج مــن المؤمنين ،وصل
اللهــم بحــق اإلمــام المهدي Qاجعل لنــا مخرجاً ،وفرّج عن حالنا هــذاِ ،
اللهم على محمد وآله الطاهرين.

أحمد كاظم العبودي /العــراق

الســام عليكم ورحمة اهلل وبركاته اللّهمّ ِّ
صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم الشــريف ،بارك اهلل بكم وبجهودكم
إلعالء شأن القضية المهدوية ،موفقين.
عاشقة المنتظر /العــراق

صل على محمد وآل محمد .سدّد اهلل خطاكم ،وإ ْن شاء اهلل مزيدا من التقدّم واإلبداع.
اللهم ِ

املهــــــــــــــــــديQ

اسراء /العــراق

 ونشرت صحيفة (الزمان) اللندنية بتاريخ  6تموز 2015بقلــم ماجد الكعبي ,مقاالً تحت عنوان (أين أنتم من نهج ــه) وقد
جــاء في المقال( :ا ّن اإلمــام المهدي Qلم يكن يوماً طالباً ديناً أو
منصباً أو ديناراً أو دوالراً وانه سيظهر إن شاء اهلل ويجاهد ويحكم
من أجل اإلسالم والقيم والمبادئ واإلنسان واإلنسانية.
 ونشــرت صحيفــة (الغــد) ا ُألردنيــة بتاريــخ  24حزيران ,2014مقــاالً بعنــوان (الليلــة المقدســة) ,وقد جاء فــي المقال:
(الجيش الســفياني هو الذي يسعى إلى تمزيق األمّة  ...حيث يشكل
هــذا الجيش مقدمــة لظهور المهــدي المنتظر الذي ســوف ينتصر
على هذا الجيش ويقتل السفياني حينما تحين الليلة المقدّسة.

