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تناولــت الكتب الحديثية بالدراســة، 
.Qمسألة ظهور اإلمام المهدي

والمــكان الــذي يظهــر فيــه صاحــب 
العصــر والزمــانQ كذلــك مــكان منبــره 

ومصاّله، ومن تلك الكتب:
)الغيبة( للفضل بن شاذان: 

عــن  محبــوب  بــن  الحســن  حدَّثنــا 
علــىّ بــن رئاب، قــال: حدَّثنــا ابوعبداهلل
اميرالمؤمنيــن عــن  طويــال  حديثــاً   Q
Q انَّــه قــال فــي آخره: )ثــمَّ يقــع التدابر 
فــي االختالف بيــن امراء العــرب والعجم 
فمــا يزالــون يختلفون إلــى اْن يصير األمر 
الــى رجــل من ولــد ابي ســفيان... إلــى أْن 
قــالQ: ثــمَّ يظهر اميــر األمــرة، وقاتل 
الكفرة، الســلطان المأمــول، الذي تحيّر 
فــي غيبته العقول، وهو التاســع من ولدك 
ياحســين يظهر بين الركنين، يظهر على 
الثقليــن، واليتــرك فــي األرض االدنين، 
طوبــى للمؤمنيــن الذيــن ادركــوا زمانــه، 
ولحقــوا أوانــه، وشــهدوا ايّامــه، والقــوا 

اقوامه(.
بــن  صفــوان  حدَّثنــا  أيضــًا:  الغيبــة 
يحيــىJ قال: حدَّثنا محمّد بن حمران، 
 :Lقــال: قال الصادق جعفــر بن محمّد

)إّن القائــم منّــا منصــور بالرعــب، مؤيّد 
بالنصــر، تطــوى لــه األرض، وتظهــر له 

الكنوز كلها، ويظهر اهلل تعالى به دينه 
على الدين كله ولو كره المشركون، 
ويبلغ ســلطانه المشــرق والمغرب، 

فــال يبقى فــي االرض خــراب االّ 
عمر، وينزل روح اهلل عيســى بن 

مريمL فيصّلي خلفه(.
قــال ابن حمــران: )قيل لــه: يا 

ابــن رســول اهلل! متى يخــرج قائمكم؟ 
بالنســاء،  الرجــال  تشــبّه  إذا   :Qقــال
الرجــال  واكتفــى  بالرجــال،  والنســاء 
بالرجال والنســاء بالنســاء، وركب ذوات 
الفــروج الســروج، وقبلت شــهادة الزور، 
وردت شــهادة العــدول، واســتخفّ الناس 
بالدمــاء، وارتــكاب الزنــا، واكل الربا، 
والرشا، واستيالء االشرار على االبرار، 
وخــروج الســفياني مــن الشــام، واليماني 
وقتــل  بالبيــداء،  وخســف  اليمــن،  مــن 
غالم من آل محمــد بين الركن والمقام، 
اســمه محمــد بــن محمــد، ولقبــه النفس 
الزكيــة، وجــاءت صيحة من الســماء بأّن 
الحق في علي وشــيعته، فعند ذلك خروج 
إلــى  أســند ظهــره  خــرج  فــإذا  قائمنــا، 

الكعبــة، واجتمــع عنــده ثالثمائــة وثالثة 
عشــر رجاًل، أوّل ما ينطق بــه هذه االية: 
ِ خَيْرٌ َلُكــمْ ِإْن ُكنْتُمْ مُؤْمِِنينَ(،  )بَقِيَّــتُ اهللَّ
ثــم يقــول: انــا بقيــة اهلل وحجتــه وخليفته 
عليكــم، فــال يســّلم عليــه مســلم إالّ قال: 
الســالم عليــك يــا بقيــة اهلل فــي ارضــه، 
فــإذا اجتمــع العقد وهو عشــرة آالف رجل 
خــرج مــن مكــة، فــال يبقــى فــي االرض 
معبــود دون اهلل عزوجــل مــن صنــم ووثن 
وغيــره إالّ وقعت فيه نــار فاحترق، وذلك 

بعد غيبة طويلة(.

العصــر  صاحــب  اإلمــام  محبــة  إّن 
والزمــانQ للمؤمنين تدل عليه طوائف من 

األخبار، منها ما دل على:
- كون اإلمامQ بمنزلة الوالد الشفيق 
واألب الرحيــم للمؤمنيــن بــل هــو أرأف مــن 

الوالد بهم.
-  كون الشــيعة بمنزلة األوراق لشجرة 

اإلمامة.
-  أّن اإلمــام يحــزن لحــزن المؤمنيــن 

ويتفجع لمصابهم، ويألم لمرضهم.
-  دعائه لهم وفي حّقهم.

-  إباحتــه األنفــال ونحوها لشــيعته في 
زمان غيبته.

-  إغاثته لمحبيه.

-  حضــور اإلمامQ في تشــييع جنازة 
المؤمن.

- كذلك ما ورد من بكائهم عند ابتالء 
أحبائهم، وحين وفاتهم وغير ذلك مما ال 

يخفى على المتتبع إن شاء اهلل تعالى.
هــذه  الكتــاب  مؤلــف  ذكــر  )وقــد 

الروايات في كتابه مكيال المكارم(
وأمــا محبّة المؤمن لــه: فهي من 

الواجبــات التــي يتوقــف عليهــا حصــول 
األعمــال،  وقبــول  اإلســالم  حقيقــة 

خــاص  تأثيــر  بالخصــوص  لمحبتــه  بــل 
اقتضــى أمــرا خاصــا به فيــا أيهــا المحبون 
المشــتاقون، ادعــوا لحبيبكم واســألوا اهلل 

تعالى أن يجعل لقاءه من نصيبكم.

قد يعترض معتــرض جاهل بآثار 
الحكمــة، غافل عن مســتقيم التدبير 
ألهــل الملّــة بأْن يقــول: ما بــال الغيبة 
وقعــت بصاحب زمانكم هــذا دون من 
تقدّم من آبائــه األئمة بزعمكم، وقد 
نجــد شــيعة آل محمــدK فــي زماننا 
هذا أحســن حــاال وأرغد عيشــا منهم 
في زمن بنــي أمية، إذ كانوا في ذلك 
الزمــان مطالبيــن بالبــراءة مــن أمير 
المؤمنينQ إلى غير ذلك من أحوال 
القتل والتشــريد. وهم فــي هذا الحال 
وادعون ســالمون، قد كثرت شــيعتهم 
وتوافــرت أنصارهــم وظهــرت كلمتهم 
بمــواالة كبــراء أهل الدولــة لهم وذوي 

السلطان و النجدة منهم.
إن  التوفيــق-:  -وبــاهلل  فأقــول 
الجهــل غيــر معــدوم مــن ذوي الغفلــة 
وأهــل التكذيــب والحيــرة، الن ظهور 
حجــج اهللK واســتتارهم جــرى في 
وزن الحكمة حســب االمــكان والتدبير 
ألهــل االيمــان، وإذا كان ذلك كذلك 

فليقــل ذو والنظــر والتمييــز: إّن االمر 
اآلن -وإْن كان الحــال كمــا وصفــت- 
أصعــب والمحنــة أشــد مما تقــدم من 
أزمنــة األئمــة الســالفةK وذلــك أّن 
جميــع  فــي  أســرّوا  الماضيــة  األئمــة 
والقائليــن  شــيعتهم  إلــى  مقاماتهــم 
بواليتهــم والمائلين من النــاس إليهم 
حتــى تظاهــر ذلــك بيــن أعدائهــم أّن 
صاحــب الســيف هــو الثاني عشــر من 
األئمةK وأنهQ ال يقوم حتى تجيء 
واســم  باســمه  الســماء  مــن  صيحــة 
أبيــه واألنفــس منيتــة علــى نشــر مــا 
ســمعت وإذاعة ما أحســت فــكان ذلك 
منتشــرا بين شيعة آل محمدN وعند 
مخالفيهــم مــن الطواغيــت وغيرهــم 
وعرفــوا منزلــة أئمّتهــم مــن الصــدق 
ومحلهــم من العلــم والفضــل، وكانوا 
يتوقفــون عــن التســرّع إلــى إتالفهم، 
ويتحامون القصد إلنزال المكروه بهم 
مع ما يلزم من حال التدبير في إيجاب 
ظهورهــم، كذلــك ليصــل كل امــرئ 

منهــم إلى مــا يســتحّقه مــن هداية أو 
ضاللــة كما قال اهلل تعالــى: )مَنْ يَهْدِ 
اهللَُّ َفهُــوَ اْلمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِــْل َفَلنْ تَِجدَ 
لَــهُ وَلِيًّا مُرْشِــدًا( وقــال اهلل عز وجل: 
ا أُنــِزَل إِلَيْكَ  نْهُم مَّ )وَلَيَِزيــدَنَّ َكثِيــرًا مِّ
مِــن رَّبِّكَ ُطغْيَانًا وَُكْفــرًا َفاَل تَْأسَ عََلى 
اْلَقــوِْم اْلَكافِِريــنَ( وهــذا الزمــان قــد 
اســتوفى أهله كل إشارة من نص وآثار 
فتناهــت بهــم األخبــار واتّصلــت بهــم 
 Qاآلثــار إلى أّن صاحــب هذا الزمان
هــو صاحب الســيف، فلو كان صاحب 
موجــودا  ظاهــرا   Qالزمــان هــذا 
إلــى  ولتعدّاهــم  ذلــك  شــيعته  لنشــر 
مخالفيهــم بحســن ظــن بعضهــم بمن 
يدخل فيهــم ويظهر الميــل إليهم وفي 
أوقــات الجدال بالداللة على شــخصه 
واإلشــارة إلــى مكانه كفعل هشــام بن 
الحكم مع الشامي وقد ناظره بحضرة 

الصادقQ فقال الشامي لهشام:

فيمــا يتعلــق بالمواضيــع الدينيــة 
قلّمــا وجدنا هنــاك موضوعا مطروحا 
حولــه  وذكــرت  واســع،  نطــاق  علــى 
الكثير مــن األحاديث وروايــات االئمة
K، كموضــوع اثبــات وجــود الحجة 
آخــر  فــي  وظهــوره   Qالحســن بــن 

الزمان.
فهناك أكثــر من الف حديث نقله 
 ،Nاألكــرم الرســول  عــن  الشــيعة 
وهنــاك اكثر مــن ذلك مــن االحاديث 
المنقولة عن طريق اهل السنّة، حيث 
قام بعــض علمــاء اهل الســنة بتدوين 
كتب فــي هذا المجــال، بينهم محمد 
بــن طلحة الشــافعي في كتابــه )البيان 
فــي اخبار آخــر الزمان وإمــام العصر
Q(، وكتاب )الفصول المهمة( البن 

الصبــاغ المالكــي، وايضــا كتــاب 
مــن  وغيرهــا  االئمــة(،  )تذكــرة 

الكتــب، وفيهــا روايــات عديــدة 
نقلها هؤالء، ونشــير فيما يلي 

الى بعضها:
الشــريف  الحديــث  إّن 

رواة  معظــم  ينقلــه  الــذي 
الســنة  اهــل  مــن  الحديــث 

 Nهــو اّن الرســول األكــرم
قــال: )لــو لــم يبــق مــن عمــر 

الدنيــا االّ يــوم واحد ألطال اهلل 
ذلك اليوم حتى يظهر فيه شخص 
من ولدي، اســمه اســمي، فيمأل 
األرض قســطا وعــدال بعدما ملئت 

ظلما وجورا(.

ما زال الحديث متواصاًل وشرح فقرات الزيارة المهدوية 
المباركة، زيارة آل ياســين، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح 
مُ عَلَيْكَ  مُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اإِلمَامُ اْلمَْأمُوُن، السَّــالَ المقطع: )السَّــالَ

أَيُّهَا اْلمَُقدَّمُ اْلمَْأمُوُل، السَّاَلمُ عَلَيْكَ ِبجَوَامِِع السَّاَلمُ(.
تشــير الزيــارة المباركــة فــي هــذه الفقــرات الثالثــة إلى 
نحويــن من الســالم الخاص، ونحو ثالث عــام، بعد أْن تقدّم 
نيفاً وعشرين سالماً خاصاً تحدّثت فيها الزيارة المباركة عن 
الصفات التي يتمتّع بها اإلمام المهديQ من كونه من العترة 
الطاهــرة مــن آل محمــدK وأنّه الدّاعــي والربّانــي والخليفة 
والبــاب والحجّة والعلــم والغوث والرحمة وأنّــه المبيّن، وهذه 
الصفــات المتلونــة والمتعــددة، والتي كما بيّناها في الشــروح 
 Qالســابقة يلمّــح كل واحد منها إلى نحو ممــا يتمتع به اإلمام
مــن خصائــص أو وظيفــة من وظائفه التي يمارســها أو ســوف 
يمارســها عنــد ظهوره، أو فعل يقوم بــه كعالقة بينه وبين اهلل 

سبحانه وتعالى من الصالة والدعاء والقراءة وهكذا.
وبمجمــوع مــا تقدّم الحديــث عنه من صفــات مضافاً إلى 
الصفتيــن اآلتيتيــن - تعطينا مداليل نشــير لهــا -، وهي كون 

اإلمام مأموناً وأنه إمام لأُلمّة بأجمعها، ووسيط في عالقتها 
بينهــا وبيــن ربّهــا، واّن هــذه الوســاطة والتقدّم والقيــادة في 
أعلــى درجات الوثاقــة والثبوت، فعبّرت الزيارة عن أّن اإلمام 
إمــام مأمون، أي موثــوق، أي إمام حقّ وصدق، وال يوجد أي 

مجال للتردد أو التشكك أو التبلبل في ذلك. 
ثــم بعــد ذلــك ختمــت الصفــات الخاصّــة بكــون اإلمــام 
المهــديQ هــو مقدّم على ســائر اأُلمّة وهــذا مقتضى إمامته 
لهــا وانّــهQ مأمول، وهــذه الصفة التي تحكي لنــا عن معاني 
غيبتــه وظهــوره، إذ لــوال الغيبــة لمــا كان لــه ظهــور ولمــا كان 
بينهمــا انتظــار وأمل لغائب مأمول يُنتظر أْن يظهر ليجسّــد ما 

وصف على لسان الزيارة المباركة من صفات. 
وختمــت الزيارة بســالم جامع لما تذكــره ولمجموع ما لم 
تذكره مجتمعًا، فإنّنا نعرف جيداً أّن التلبّس بصفة له داللة، 
والتلبّــس بصفتين له داللــة ُأخرى، والتلبــس بمجموعة كثيرة 
مــن الصفــات له داللة ثالثــة، وكأّن الزيــارة المباركة تريد أْن 
تعطينــا معانياً ثالثــة، األوّل مدلول كل صفة بحالها، والثاني 
مدلــول مجمــوع الصفــات وأثرهــا، والثالث أّن هنــاك صفات 

ُأخــرى ينبغــي للمؤمــن أن يســلّم بهــا علــى اإلمــامQ ويقرّ له 
بهــا، ويكــون من قلبه تجاه إمامه تســليم واذعان بأنّه صاحب 
هــذه الصفــة، ولكنّه حيث أّن بعض الصفــات تكبر على بعض 
الناس، فالظاهر أّن الزيارة المباركة قد اجملت ما لم تفصح 
عنــه من صفــات هي له بحســب الواقع بعبارة )الســالم عليك 
بجوامــع الســالم( ألّن بعض الصفات لو ذكــرت لتردّد البعض 
في اعتقــاد تلبّس اإلمامQ بها، ورأفة بحال هؤالء المؤمنين 
جــاء الدعــاء ليحافظ لهم علــى خصوصية اإلذعان والتســليم 
بــكل ما يتّصف بــه اإلمام تفصياًل في بعــض الصفات وإجماالً 
فــي بعضها اآلخر، فحفظ لهم بهــذا اإلذعان اإلجمالي صفة 
التســليم وفي نفس الوقت لم يكلفهم لو ذكرها تفصياًل مشــّقة 

االنكار أو التبلبل والشك.
فيعكــس لنــا المقطع الثالث مــن هذه الفقــرة التي بصدد 
شــرحها حالــة مــن الرأفــة بأفــراد اأُلمّــة فــي حــال إذعانهــا 

وتسليمها لما يحمل إمامهم الغائب المأمول.  

قانون الجاذبية الإلهي 
تتنّظــم الحيــاة بــل ومــا وراؤهــا بمجموعــة مــن 
القوانين، منها قانــون االجتماع، ولوال هذا القانون 
لمــا رأينا الحياة على ما هي عليه اآلن، ولن يفارقنا 
هــذا القانــون، وقد تحدّث دين اإلســالم عــن أهميّة 
هــذا القانــون وضرورة االهتمام به وتطويره والســعي 
من خالله إلى بناء معمورة ُأخروية الئقة باإلمكانات 
التــي أُتيحت لإلنســان، َفجَعُْل القرآن الناسَ شــعوباً 
وقبائــل، واّن االنــس والجــن معاشــر يرمــز إلى هذه 
الحقيقــة االجتماعيــة وضــرورة االهتمــام بهــا النّهــا 

تالزم اإلنسان إلى األبد.
وينطلــق اإلنســان مــن خــالل هــذه المنظومــة 
المعاشــرية وحالــة الترابــط االجتماعية ليفتــح آفاقاً 

رحبة لحياة سعيدة دائمية.
وال بــدّ مــن اإلمعــان نظــراً فــي هــذه المنظومة 
ومــا تَكُفلــه لمن يُحســن إدارتها واالســتفادة منها في 
أبعادهــا المختلفــة، فليــس مــن الصحيــح مــا يقــال 
إّن النظــام االجتماعــي يقتصــر علــى نحو مــن أنحاء 
الحياة، ويســتفيد منه اإلنسان في هذا المنحى، بل 
هــو يشــمل جميع المناحــي ويتعدّى أفقــه الرحب إلى 
ما بعد عالم الدُنيا ليؤسّس من خالل هذه المنظومة 

أوضاعاً برزخية وُأخروية.
يملــك  والــذي  اجتماعيــاً  الناجــح  فالشــخص 
جاذبيــة مغناطيســية خاصــة، عليه أْن يســتثمر هذه 
الحالــة فــي البعــد الفكــري والعقائــدي والروحــي وال 
يقصرهــا علــى ابعادهــا الماديّــة والنفعيّــة، ليخــرج 
بذلــك مــن اطــار الفرديــة إلــى اطــار األمميــة، وقد 
الدينــي  عــن  البشــري فضــاًل  المــوروث  لنــا  عكــس 
أشــخاصاً كانــوا ُأممــًا، كإبراهيمQ، ولــم يكن في 
صومعــة منعزلــة، إنّمــا كان فرداً مجتمعيــاً بما لهذه 

الكلمة من معنى.
من هنا تنجلي الصورة، أكثر وضوحاً وإشــراقاً 
والموروثــات  االجتماعيــة  االنعكاســات  خــالل  مــن 
الدينيّــة، علــى أّن الفــرد -بمــا هُيئ لــه اجتماعيًا_ 
قــادر على اســتثمار هذه الطاقــة والتأثير من خاللها 

باأُلمم ليرقى من فرديته ويصبح ُأمّة.
وبطبيعة الحال إّن األشــخاص اأُلمميين يملكون 
من الجاذبية والتأثير من خالل الطاقة الكامنة فيهم 
لتغيير مســار اأُلمــم تصحيحياً مــا ال يملكه غيرهم، 
فيبــرز هنــا دورهم الريــادي في إصــالح المجتمعات 

والنهوض بها إصالحاً للواقع أو تغييراً.
وفــي موروثنــا اإلســالمي توجــد مكامــن طاقــة 
كبــرى ترفــد هــؤالء األشــخاص بجاذبيــة وطاقــة ال 
توّفرهــا أية فكرة أو عقيدة ُأخرى، تلك هي المتمثلة 
بالعقيــدة المهدويــة ومــا تمثّله من عنصــر الخالص 
الذي يكتنز طاقة هائلة تدفع بالمؤمن به إلى التغيير 
الدائــم نحــو األفضل، مــن خالل عناصــر اإلصالح 
واالنتظار والترّقب، فكل عمل يقدّم إذا نُظر إليه من 
خــالل هــذه المنظومــة العقائدية المتكاملــة هو قليل 
لمــا ينتظــر وما هو قــادم، وهو إصــالح جزئي يمهّد 

لإلصالح الكامل.
مــن هنا يرفد اإلنســان المنتظِــر بطاقة جديدة 
مضافة إلى الطاقة التي يشترك بها مع غيره، تؤهله 
لريادية كبرى وأممية أرقى، فكل فكرة أمام ناظريه 
تتالشــى فــي نظره أمــام الشــمولية التي يؤمــن بها، 
وكل إصالح قليل أمام ما يؤمن به من إصالح جذري 

وشامل.
الفــرد  هــذا  مثــل  ســيؤثر  كيــف  تــرى  وأنــتَ 
باآلخرين، وكيف تكون جاذبيته ومغناطيســيته أكبر 
ممــا عليه اآلخرون ممن ال توجد لديهم هذه األرضية 

الصُلبة التي تؤهّلهم لالنطالق التغييري.
للمؤمنيــن  المهدويــة عنصــر جــذب  فالعقيــدة 
بها، والمؤمنون الممارســون لهــا عناصر جذب لمن 
ال يؤمــن بهــا، وهــذه المعادلــة ال تتــمّ إالّ بــأْن يؤمــن 
الفرد بــأّن هناك قوة جاذبيتها أكبر وهيمنتها أعظم 
الكبــرى  الجاذبيــة  قطــب  هــي  أوســع،  وامكاناتهــا 
ومركــز حركة المغنطــة، ذلك هو الوجــود المهدوي 
المبــارك الذي عبّرت عنه بعض الروايات بأّن وجوده 
هــو مركــز الحفــظ الكونــي، ولــواله لســاخ الكــون، 
النعدام الجاذبية فيه وعدم ترابط اجزائه وتفككها.
رئي�س التحرير
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Qوموضع منربه ومصاّله ،Qاملكان الذي يخرج منه اإلمام

اإلمامQ يحبّ املؤمنني ويحبونه

شرح زيـــــارة آل ياسني

آية اهلل الشيخ لطف اهلل الصافي الكلبايكاني

الميرزا محمد تقي االصفهاني
صاحب كتاب مكيال المكارم

الشيخ الصدوق
صاحب كتاب كمال الدين وتمام النعمة

هيئة التحرير _الحلقة الثالثة عشرة_
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إقامة الذكريــات هي حالة امميّة 
متعارفــة لــدى العقــالء وذلــك عندما 
يترجمــون  فإنّهــم  بأمــر،  يفرحــون 
هــذا األمــر من خــالل نصب تــذكاري 
يــوم  خــالل  مــن  أو  مثــاًل،  يقيمونــه 
االمــر،  بهــذا  لالحتفــال  يخصــص 
وهــذا أمــر شــائع في عــرف الــدول، 
كيــوم األرض، أو يوم الــزرع، أو يوم 
الصحــة، وتحيــى هــذه المفاهيم من 

خالل التركيز على شعاراتها. 
والقــرآن الكريــم قــد ذكــر هــذه 
النقطــة عندمــا طلــب الحواريــون من 
عيســى بن مريمQ كمــا يقول القرآن 
مائِــدًَة  عَلَيْنــا  أَنْــِزْل  )رَبَّنــا  الكريــم 
مِــنَ السَّــماِء تَُكــوُن لَنــا عيــداً ألَِوَّلِنا وَ 
آخِِرنــا(، فنــزول المائــدة هبــة إلهيّة 
وتفضّــل إلهيّ مناســب ألْن يحيي هذه 
الذكــرى، ذكرى التفضّــل اإللهي من 
خالله، كإنزال المن والسلوى مثاًل، 
أْن  منّــا  أراد  العالميــن  رب  وكذلــك 
نعبــده فجعــل لعبادتــه عناصــر ماديّة 
وهــي  األســود،  والحجــر  كالكعبــة، 
حجــارة، فاإلســالم أراد مــن خــالل 
هــذه المذكــرات الماديــة أْن يربطنــا 
واألعيــاد  التوحيديــة  بالمفاهيــم 

الشرعية.

فــي  المعنويــة  المفاهيــم  إّن 
خــالل  مــن  مجسّــدة  اإلســالم 

فيــوم  األيــام،  بعــض  تعظيمــات 
بــه  يحتفــل  المبــارك  الفطــر 
علــى  النتصارهــم  المســلمون 

شــابه  ومــا  والهــوى  الــذات 
فــي  الحــال  وكذلــك  ذلــك، 

وكذلــك  األضحــى،  عيــد 
الجمعــة، ولخصوص الموالين 

ذكــرى الغديــر، إذ يحيــون فــي 
ذلك اليوم مفهوم الوالية.

القضيــة عقالئيــة عقليــة  إذن 
أمميّــة، واإلســالم مــا جــاء لينفي 

والموروثــات  االجتماعيــة  االتّفاقــات 
التــي ال تصطــدم مــع قاعــدة مســّلم 
بها، وكما قلنا فاإلسالم قد ربط بين 
المفاهيــم وبيــن هــذه األيّــام، وذّكر 

الناس بأيّام اهلل.
إّن إقامة الذكريات وإْن ظهر كأّن 
المراد منها هو التقديس الشخصي، 
 ،Qكمــا فــي حالــة اإلمــام المهــدي
شــعبان،  مــن  النصــف  فــي  ولــد  إذ 
حيــث نقــدّس هــذه الذكرى لشــخصه 
ولذاتــه ولكونه ابــن اإلمام العســكري
Q مثــاًل، والحال إّن إقامة مناســبة 
إقامــة  هــي  شــعبان؟  مــن  النصــف 

للمفاهيم المهدويــة ومنها االنتظار، 
ومنهــا اإلحســاس بالقيــادة العالميــة 
لإلمــامQ ومنهــا اإلحســاس بختــام 
المقتــرن  الختــام  هــذا  البشــرية، 
بنصــرة الحق، وثمّة فــرق بين أمّة ال 
تعلم مســتقبلها، أمّــة تعيش الغموض 
تعــرف  أمّــة  وبيــن  المســتقبل،  فــي 
ماضيهــا وحاضرهــا ومــا يــؤول إليــه 
مســتقبلها كالمســلمين، فالكل منهم 
مــن  اإلمــام  أّن  علــى  ومتّفــق  يفهــم 
ضروريات الدين، وإّن ختام المسيرة 

.Qالبشرية متوّج بظهوره
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يوم  والدة االمامQ يوم  املستضعفني

سلسلة / فقهاء الطائفة ومحدثيها يتحدثون عن العقيدة املهدوية
جواب عن اعرتاض من قال إّن الغيبة ما بالها 

وقعت فيهQ دون من تقدمه؟

Qالروايات حول اإلمام املهدي

الشيخ حبيب الكاظمي

السيد عبد الحسين دستغيب
كتاب المهدي الموعود
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Qّممن كتبوا يف اإلمام املهدي

املوؤَلفاملوؤِلف
لب اإليمان في أحوال صاحب الزمانالسيد محمد باقر الكنجه

قصيدة رائيّة جوابًا عن األسئلة التي وردت إليه جواد بن حسن بن طالب البالغي النجفي
Qفي وجود الحجّة

قصيدة الردّ على منكري الحجّةQمحمد بن الحسين شيخ العراقين آل الشيخ جعفر

القصيدة السينيةحسن بن راشد الحّلي

قصيدة عارض بها قصيدة: الفوز واألمان في مدح مير محمد إبراهيم بن محمّد معصوم الحسيني
صاحب الزمانQ للشيخ البهائي

قصيدة في المهديمحيي الدين محمد بن علي بن محمد العربي الطائي

القصيدة المدنيّة في مدح مهدي ااُلمّة ااُلميّةالسيّد محمد السبكي

قضيّة اإلمام المنتظرعبد الهادي الفضلي

القطر الشهدي في أوصاف المهديشهاب الدين أحمد بن محمد الحلواني الخليجي

القول المختصر في عالمات المهدي المنتظرابن حجر الهيثمي
كاشف الريبةإبراهيم بن عبد المحسن الكاشي

األشرف بن األغرّ بن هاشم العلوي الحسني النسّابة الرملي 
الحلبي تاج العالء

كتاب في تحقيق غيبة المنتظر وما جاء فيها عن 
النبيNّ وعن األئمة ووجوب اإليمان بها

كتاب في الغيبةحسن بن حمزة ، أبو محمد الطبري يعرف بالمرعشي

كتاب في الغيبةأبو محمد عبد الوهاب المادرائي

كتاب في الغيبةأبو بكر محمد بن القاسم البغدادي
كتاب في الغيبةالشيخ المفيد

كتاب مختصر في الغيبةالشيخ المفيد

كتاب في غيبة اإلمام المنتظرQمحمد بن علي حرز الدين

كتاب في المالحمأبو حيّون

كتاب كبير في ذكر من روى من طرق أصحاب الحديث أحمد بن محمد أبو علي الجرجاني
Qوفيه أخبار القائم ،Qأّن المهدي من ولد الحسين

كتاب المتعة والرجعةأحمد بن داود بن سعيد الفزاري

الكرّة والرجعة في إثبات الرجعة بالبيان العصريمحمد صادق بن محمد باقر الهندي

كشف األستار عن وجه اإلمام الغائب عن األبصارQميرزا حسين النوري الطبرسي

كشف التعمية في حكم التسميةمحمد بن الحسن الحرّ العاملي

كشف الحقّ أربعين خاتون آبادي )عربي وفارسي(محمد صادق خاتون آبادي

كشف الحيرة في ظهور صاحب الطلعة المنيرةQسيد مهدي بن علي الغريفي البراني

كشف الستر عن وجه صاحب األمرQسيد مهدي بن علي الغريفي البراني

كشف الغمّة في أحوال الحجّةالنوّاب أحمد حسين مذاق الهندي

كشف الغيوب عن الغائب المحجوبمحمد علي بن مهدي القزويني الكاظمي

كشف الكربة في شرح دعاء الندبةجالل الدين بن القاسم المحدّث األرموي

كشف المحجّة أو المحبّة في أحوال الحجّةQميرزا محمد بن علي نقي بن محمد رضا الهمداني الطهراني

كفاية المهتديسيد مير محمد بن محمد لوحي المطهّر الحسيني الموسوي

كلمة اإلمام المهديالسيد الشهيد حسن بن مهدي الشيرازي

كمال الدين وتمام النعمةالشيخ الصدوق

الكوكب الدرّي في ذكر اإلمام المهديسيد اسماعيل بن علي مدد القائني

لمعان األنوارالنجفي المرندي

ما الدليل على وجود اإلمام صاحب الغيبةالشيخ المفيد

كتاب ما نزل في القرآن في صاحب الزمانأحمد بن محمد الجوهري

مبادئ ومقدّمات )حول المهدي(عبد الرحمن عيسى

مبشّرات الفؤادسيد محمد الرضوي الخوانساري اإلصفهاني

محاضرة حول اإلمام المهدي والتعليق عليهاعبد المحسن العباد

مجلي القلوب في أحوال المهدي المحجوبأحمد بن ماّل حسين الخليفة الصائغ
مجموعة في وقائع آخر الزمان وجملة من أخبار الغيبة باقر بن رضا الشاه عبد العظيمي

وأحوال الحجّة صاحب الزمان وبعضها فارسية

المحجّة في ما نزل في القائم الحجّةسيّد هاشم الكتكاني البحراني

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان

محمد بن الحسن العسكري بن علي بن الهادي، 
أبو القاسم المنتظر )في: وفيات األعيان(

محمد بن الحسن المهدي صاحب الزمانQ )في: أعيان الشيعة(السيد محسن األمين العاملي

محمد المهدي والمسيح )في : كتاب لوائح األنوار البهيّة(محمد بن أحمد السفاريني األثري الحنبلي

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهديQ وســفراءه األربعة )رض( وفي الغيبة واالنتظار وغيرها، 
ولكــي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام 

المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

اعلم أّن هلل خليفة يخرج وقد امتألت األرض جورا 
وظلما فيملؤها قسطاً وعدالً ولو لم يبق من الدنيا إالّ 
يوم واحد طول اهلل ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة 
مــن عترة رســول اهللN، من ولد فاطمــة، يواطئ 
اسمه اسم رسول اهللN، جده الحسين بن علي بن 
أبي طالبQ، يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول 
اهللN في خَلقه وينزل عنه في الخُلق، ألنه ال يكون 
أحد مثل رسول اهللN في أخالقه، واهلل يقول فيه: 
)وَإِنَّــكَ َلعَلى خُلُــٍق عَظِيٍم( وهو أجلــى الجبهة، أقنى 
األنف، أســعد الناس بــه أهل الكوفة، يقسّــم المال 
بالســويّة، ويعدل في الرعية، ويفصل في القضيّة، 
يأتيــه الرجــل فيقــول لــه يــا مهــديQ أعطنــي وبين 
يديــه المــال فيحثي له في ثوبه ما اســتطاع أْن يحمله 
يخــرج علــى فتــرة من الديــن، يزع اهلل به مــا ال يزع 
بالقرآن، يمســي الرجُل جاهاًل بخياًل جباناً ويصبح 

أعلم النــاس أكرم 
أشــجع  النــاس 
يصلحــه  النــاس. 
ليلــة،  فــي  اهلل 
النصــر  يمشــي 
يعيــش  يديــه  بيــن 
خمســاً أو ســبعاً أو 
أثــر  تســعًا، يقفــو 
رســول اهللN، ال 

يخطئ له ملك يســدّده من حيث ال يراه، يحمل الكل 
ويعيــن الضعيف في الحق، ويقــري الضيف، ويعين 
علــى نوائــب الحــق بفعل ما يقــول، ويقول مــا يعلم، 
ويعلــم ما يشــهد يفتح المدينــة الروميــة بالتكبير في 
ســبعين ألفاً من المســلمين من ولد إســحاق، يشهد 
الملحمــة العظمى مأدبة اهلل بمرج عكا، يبيد الظلم 

وأهله، يقيم الدين، ينفخ الروح في اإلســالم، يعز 
اإلسالم به بعد ذّله، ويحيا بعد موته، يضع الجزية 
ويدعــو إلى اهلل بالســيف، فمن أبى قتــل ومن نازعه 
خــذل، يظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفســه 
مــا لو كان رســول اهللN لحكم به، يرفــع المذاهب 

من األرض فال يبقى إالّ الدين الخالص عن الرأي.

. . . . .

عرفاء يتحدثون عن املهدوية
نصوص الفتوحات

محيي الدين ابن العربي

_الحلقة األولى_

مــا زال الحديث متواصاًل وشــرح فقــرات هذا 
الدعــاء الشــريف، دعــاء الندبــة، وقد وصــل بنا 

الحديث إلى شرح الفقرة التالية:
)اِالّ اْلَقليــَل مِمَّــنْ وَفــى لِِرعايَــةِ اْلحَــقِّ فيِهــمْ، 
َفُقتَِل مَنْ ُقتَِل، وَسُــِبيَ مَنْ سُِبيَ وَُاْقصِيَ مَنْ ُاْقصِيَ 

وَجَرَى اْلَقضاُء َلهُمْ ِبما يُرْجى َلهُ حُسْنُ اْلمَثُوبَةِ.
بعــد أْن تبيّن في الفقرات القريبة المتقدمة أّن 
هناك سنّة انشأها الجيل األول بعد النبيN وسار 
عليهــا المتأخــرون، وهي ســنّة اإلقصــاء واجتماع 
 Kالبيــت أهــل  معــاداة  علــى  واصرارهــا  اأُلمّــة 
وتقطيــع رحمهــم واالســتحواذ على حّقهــم، وهذا 
يجعل اإلنســان المُسلم على مفرق طريقين، فهذه 
الحقيقــة لــم تنعكــس من خــالل هــذا المقطع من 
الدعــاء وإنّمــا هي حقيقــة واقعية تاريخيــة صوّرت 
بقلم جميع من كتبوا التاريخ، وهنا يأتي دور العقل 
الواعــي الذي يريد لنفســه وذاته الخــالص في أّن 
يميّــز بين طريقين البدّ أْن يســلك احدهما، والبدّ 
مــن المراجعــة والتنقيب عــن األســباب التي دعت 
من كانوا بعد رســول اهللN لممارســة أشنع وأقبح 
األفعــال تجــاه عتــرة النبــيN مع تصريــح القرآن 
الكريــم على ضــرورة احترامهم وتقديمهــم وانّهم 

 .Nالميزان في اتباع رسول اهلل
مــن  صــوراً  لنــا  يعكــس  المبــارك  والدعــاء 
الممارســات المختلفــة والمتعدّدة علــى أهل البيت
فــإّن  بعــد رســول اهللN، وبطبيعــة الحــال   K
هذه الممارســات مع اختالفها لها درجات متفاوتة 
ونحتمــل انــه لــم يعكــس لنــا الدعــاء جميــع هــذه 
الممارســات، ولعّل الذي عكســه هو نسبة يستطيع 
اإلنســان تصورهــا بينمــا ُأخفيــت نســب ُأخرى من 
الممارســات ال يتصورهــا من يقرأ مــن المتأخرين 
 Kعــن زمانهــا، فُأخفيــت بقصد من أهــل البيت
وتُركــت إلــى أو انهــا وحيــن إظهارهــا، إالّ اّن هذا 
الــذي وصل يعكــس الحالة التــي كان عليها خصوم 
حاقديــن،  أعــداء  كونهــم  مــن   Kالبيــت أهــل 
فالتعــدّي علــى أهل البيــتK وإصــرار اأُلمّة على 
ازدرائهــم واالســتخفاف بهــم وتصغيــر قدرهم مع 
اجتمــاع على هذا األمر وتســالم عليه يــداً بيد لكي 
ال يتهاون فيه أحد، ســاعين بذلك إلى إيجاد حالة 
اجتماعيــة واضحــة تجــاه أهــل البيــتK، ولكــن 
الغريب حّقاً في كّل ذلك إنّه رغم االقصاء والمقت 
وتقليل القــدر، فضاًل عن القتل والســبي والتنكيل 
نجــد اليــوم اّن اهل البيتK متربعــون على القمّة 

في حبّ الناس لهم فضاًل عن المســلمين، وبينما 
تجــد األعداء لــم ينالــوا إالّ الخيبة والذكر الســيء 

واللعن.
مــن  الكثيــر  اّن  نجــد  الحديثيّــة  المتــون  وفــي 
روايــات أهــل البيتK عكســت لنا هــذه الحالة، 
فعن اإلمام الصادقQ في حديث طويل عن أولئك 
الذيــن يتظاهــرون بالصــالة والصــوم وغيرها من 
العبادادت مع اشرئباب القلب حقداً على أهل البيت
K، فيقــول: )فــال تغرنّــك صالتهــم وصيامهــم 

ورواياتهم وعلومهم فانهم حمر مستنفرة(.
وعــن اإلمام علي بن موســى الرضاQ يتحدث 
عمّــا جــرى عليهــم _أي أهــل البيــتK_ فيقــول 
عــن شــهر المحرم: )فاســتحّلت فيــه دماؤنا وهتك 
فيه حرمتنا وســبي فيه ذرارينا ونســاؤنا واضرمت 
النيــران فــي مضاربنا وانتهــب فيها مــن ثقلنا ولم 

ترعى لرسول اهلل حرمة في أمرنا(.
وعــن اإلمــام زيــن العابديــنQ عنــد دخــول 
المدينة بعد وقعة كربالء قائاًل: )واهلل لو اّن النبي

N تقــدّم إليهــم فــي قتالنــا كمــا تقــدم إليهــم في 
الوصية بنا لمّا زادوا على ما فعلوا بنا(.

. . . . .
شرح دعاء الندبة

هيئة التحرير الحلقة الرابعة والعشرون

بيّنا في الحلقة السابقة بعض استقراء للتاريخ 
الدينــي والثقافــي لإلنســانية فيما يخــص موضوع 
المخلّــص ومبــدأ الخــالص، وسنســتعرض هنــا 
بعــض ما جــاء من هذه الفكرة فــي جانب آخر من 

جوانب التراث اإلنساني الديني.
الديانة الجانتية:

نتيجة للنظام الطبقي الذي كرّسته الهندوسية 
واالمتيازات التي خصّت بها البراهمة، واستبداد 
البراهمــة وظهــور تعسّــفهم وطغيانهــم أحيانــًا، 
وضــجّ الناس مــن اســتبداد البراهمــة وجورهم، 
وتَمنّــوا ظهور قائد روحي جديد يخّلصهم من ظلم 
البراهمة وطغيانهم، وكانت طائفة -الكشــتريا- 
أكثــر الطوائــف ســخطاً وتبرّمًا، وآمنــت يوماً بعد 
آخــر بضرورة الثــورة، وقد تحّقق حلمهــم بالفعل 

على يد مصلحين كبيرين، وديانتين جديدتين:
أوّالً: مهاويرا مؤسّس الجينية أو الجانتية.

ثانيًا: بوذا مؤسّس البوذية.
ولــد -مهاويــرا- ومعنــاه البطل العظيم ســنة 
/٥٩٩/ ق.م، ونشــأ فــي وســط ثري، ومــاَل إلى 
الزهد والترهّب، وفي ســنّ الثالثين خلع مالبسه 
الفاخــرة وحلق رأســه وبــدأ حياة الزهــد والتبتّل، 
ونتيجــة الرياضــات الروحية الشــاقة واالســتغراق 
فــي التفكير والتأمّل وصل إلــى حالة من الذهول، 
وأدرك -كما يعتقد- درجات علية من العلم، إلى 
أْن بلــغ مرتبة -المرشــد-، ومن هنا بدأ نشــاطه 

الدَعَوي، والقت دعوته انتشاراً ونجاحاً.
ولمــاّ كانــت الجانتيــة فــي جوهرهــا محاولــة 
للخروج من تسّلط البراهمة لم يعترف -مهاويرا- 

باآللهــة؛ ألّن هــذا االعتراف قد يــؤدّي إلى إحداث 
أنفســهم  يجعلــون  جــدّد  كهنــة  أو  طبقــة جديــدة 
واســطة بين الناس وبين اآللهة ويخصّون أنفسهم 
بامتيازات معيّنة، ولذلك سمّي دينه دين إلحاد. 

وتعتقــد الجينيــة أّن كّل موجود إنســاناً كان أم 
نباتــاً أم حيوانــاً يترّكــب من جســم وروح، وأّن كّل 
روح يجري فيها التناسخ، وهنا تلتقي الجانتية مع 

الهندوسية.
ونتيجة لمســالمتهم ومبالغتهم في عدم العنف 
لدرجــة أنّهم يمنعون من قتل الهوام والحشــرات، 

اعترفوا بآلهة الهندوس: براهما، فشنو، سيفا.
ومقابــل -االنطــالق- كعنــوان للخــالص لدى 

الهندوس نجد لديهم عنوان -النجاة-.
ومقابل -فشنو- المخّلص لدى الهندوس فإن 

المخّلص عند الجانتية هو -بارسفا-.
فما هي النجاة؟

للوصــول إلــى تخليص الــروح مــن -الكارما- 
- الشــهوات والميول - يظّل اإلنســان يولد ويموت 
حتّــى تطهــر نفســه وتنتهــي رغباته، حينئــذٍ تقف 
دائــرة عملــه ومعهــا حياتــه الماديــة فيبقــى روحاً 
خالداً في نعيم خالد، وخلود الروح في النعيم بعد 
تخّلصها من المادة ســمّي عند الجينين: النجاة، 
وهو ما يعادل االنطالق في الهندوسية، والنرفانا 

في البوذية.
فالنجــاة هــي: تنزيــه النفــس عــن الرغبــات 
والشــهوات للحيلولــة دون تكــرار الــوالدة، -والبدّ 
والعواطــف  المشــاعر  جميــع  قهــر  مــن  للنجــاة 
والحاجــات، ومــؤدّى هذا أالّ يحــسّ الراهب بحبّ 

أو كــره، بســرور أو حــزن، ال بحــرّ أو بــرد، وال 
خــوف أو حيــاة، وال بجــوع أو عطــش، ال بخير أو 
شــرّ، والجينــي بذلك يصل إلى حالــة من الجمود 
والخمــود والذهــول فال يشــعر بمــا حولــه، ودليل 
ذلــك أْن يتعــرّى فال يحــسّ بحياء، وينتف شــعره 
فــال يتأّلم، ألنّــه لو أحسّ بما فــي الحياة من خير 
أو شــرّ أو نظم متّفق عليها فمعنى هذا أنّه ما يزال 
متعلّقــاً بهــا خاضعاً لمقاييســها، وهــذا يبعده عن 

النجاة...-.
من هو بارسفا ؟

هــو اترثانــكارا )المرشــد( الثالــث والعشــرون 
عند طائفة الجينيين، كان أبوه ملكاً حين أخبرته 
زوجتــه أّن ابنهــا ســيصبح ملــك العالــم ومخّلصــه 

ومنقذه، وأنّها رأت ذلك في المنام.

وتقول األسطورة: إّن بارسفا تعب 
من عدم وجــود الكمال في الوجود 
فاتجــه إلــى التناســل، وطلــب منــه 
اإلَلــه فتــح طريــق التعليــم لبقية 
مالبســه  بنــزع  وقــام  الكائنــات، 
كعالمــة آلخر تعّلق بالحياة الدنيا، 
ووقــف ليتأمّل ويصوم دون توّقف، 
وُطلب منــه أْن يدرّس الناس طريق 

الخالص.

. . . . .
عقيدة املخلص يف الرتاث اإلنساني

االسعد بن علي قيدارة الحلقة الثانية

ّ



3اسئلة وبحوث

يف أروقــة املكتبة املهدوية 

املهدي املنتظرQ اإلمام الثاني عشر
ملؤلفه سماحة آية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري السيد محمد سعيد 

الطباطبائي الحكيم )دام ظله( اب
كت

يف 
ءة 

قرا

جــاء الكتاب في طبعته األولــى 143٥هـ_2014م. بـ )208( صفحة 
من القطع الوزيري.

وهــو مــن إصــدار وتقديم مركز الدراســات التخصصيــة في اإلمام 
المهديQ بالنجف األشرف.

جــاءت محتويــات الكتــاب وكمــا جــاء فــي فهرســه، وبعــد مقدمــة 
وتمهيد بفصلين وخاتمة.

الفصل األول: االئمة اثنا عشر بالنص والتعيين )وهو تساؤالت حول 
األحاديث بهذا الخصوص والجواب عليها. وما روي عن األئمة في تعداد 

األئمة االثني عشر(.
امّا الفصل الثاني: فهو )نصوص إمامة الحجّة بن الحسن المنتظر
Q(، وقد شمل طوائف من األحاديث تشهد بإمامة المهديQ، وهي 

تسع طوائف وكما يأتي:
ما دّل على أّن االئمة اثنا عشر. ما دل على اّن االئمة تسعة من ذرية 
الحسينQ ما دل على أّن المهدي من ذرية الحسينQ, ما تضمن أّن 
المهدي هو آخر االئمة أو من ذريتهم. ما تضمن خروج المهديQ آخر 
الزمــان. مــا تضمن تحديد طبقــة المهديQ في النســب. ما تضمن أّن 
األرض ال تخلو من إمام. ما تضمن أّن ســالح رســول اهللN ال يكون إالّ 

عند اإلمامQ. ما تضمن جريان االمامة في االعقاب.
يتبع هذه الطوائف مواضيع هي:

اشكال وجواب بطالن امامة اسماعيل، وإمامة عبد اهلل االفطح، 
.Qثمّ إمامة جعفر بن اإلمام علي الهادي

لماذا كان الشــيعة يســألون عن اإلمام المهديQ. اســباب ترجيح 
فرق االمامية على سائر الفرق.

اإلمــام المهــديQ عند المســلمين جميعــاً واحد. البــدّ من تحديد 
نظــام الحكــم عنــد الشــيعة والســنّة. نقــض نظــام الحكم بحســب رؤية 
الجمهور مما يمنع تشــريعه إســالميًا، األدلة على صحة مذهب الشيعة 
فــي المهــديQ )وهي أمــران: االول وجوب معرفة االمام والتســليم له. 

والثاني: االئمة اثنا عشر من قريش..(.
امّا خاتمة الكتاب فقد خصصت لشرح قاعدة اللطف وتحديده.

- مما يقوله المؤلف)دام ظله( وتحت عنوان )االئمةK اثنا عشر 
بالنص والتعيين(:

)إّن المتتبــع للتــراث اإلســالمي عموماً والشــيعي بنحــو خاص يجد 
العشــرات بــل المئات مــن األحاديث والروايات عن رســول اهللN وأهل 
بيتــهK الناصّــة علــى أّن االئمة والخلف بعد رســول اهللN اثنا عشــر 
إمامــاً حصــرًا، مما يوّلد تواتراً معنوياً إْن لــم يكن لفظيًا، وهذا يوجب 

القطع واليقين بداللتها على عدم زيادتهم على االثني عشر...(.
ويــورد)دام ظلــه( لذلــك أحاديــث كثيــرة منها حديث بــن عبد اهلل 
االنصــاري، عــن اللوح الذي رآه في يد فاطمةP بنت رســول اهلل حيث 

جاء فيه:
)...اشهد باهلل أنّي دخلت على امّك فاطمةP في حياة رسول اهلل

N اهنّئها بوالدة الحسينQ فرأيت في يدها لوحاً أخضر...(.
إلى أْن يقول:

)...إنّــي هكــذا رأيته في اللوح مكتوبًا: بســم اهلل الرحمن الرحيم، 
هذا كتاب من اهلل العزيز الحكيم لمحمد نوره وسفيره وحجابه ودليله، 

نزل به الروح األمين من عند رب العالمين...(.
)...إنّــي لــم أبعــث نبياً فاكملــت أيّامه وانقضــت مدّتــه إالّ جعلت له 
وصيــًا، وإنّــي فضّلتك على األنبيــاء، وفضّلت وصيك علــى االوصياء، 

واكرمتك بشبليك بعده وسبطيك الحسن والحسين...(.
ويستمر الحديث في ذكر األئمةK إلى أْن يقول:

)اخــرج منــه الداعي الى ســبيلي والخــازن لعلمي الحســنQ...ثم 
اكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر 

ايوب(.
الى أن يقول:

)...اولئــك اوليائــي حقًا، بهم ادفع كّل فتنــة عمياء حندس، وبهم 
اكشــف الزالزل، وارفــع عنهم اآلصار واألغــالل، اولئك عليهم صلوت 

من ربهم ورحمة، واولئك هم المهتدون(.
- ثم يدعم)دام ظله( القول بحديث شريف آخر وعن جابر بن عبد 

اهلل االنصاري أيضًا، في حديث طويل جاء فيه:
)...أبــو القاســم محمد بن عبــد اهلل المصطفىN، امّــه آمنة بن 

وهب...(.
إلى أْن يقول:

)...ابو القاســم محمد بن الحســن، هو حجّة اهلل تعالى على خلقه 
القائم، امّه جارية اسمها نرجس، صلوات اهلل عليهم أجمعين(. 

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذلياًل لسبل البحث امامهم

ايها أفضل النيابة عن صاحب العصر أم إهداء الثواب له؟.
اأُم البتول
ال�سوؤال:

1. ايّها أفضل ان أهدي ســيدي حضرة اإلمام المعظم أرواحنا فداه ثواب األعمال، أو أْن أنوب 
عنه؟.

2. ماحكــم الجزع على االئمة من بعد ســيد الشــهداءQ، من إبداء مظاهــر الحزن و اللطم و 
البكاء؟. 

حيث هناك فقرة بدعاء الندبة تقول )هَْل مِنْ جَزُوٍع َفُاساعِدَ جَزَعَهُ اِذا خَال(، ونعلم اّن الجزع 
مذموم!! 

الجواب:
ذكــر الفقهــاء اّن النيابــة فــي األعمــال أفضل من إهــداء ثوابها، فقــد ورد في )مناســك الحج 

وملحقاتها( للسيد السيستاني حفظه اهلل )ص٥٩ الهامش رقم السؤال 10( مانصه:
الســؤال: ايّهمــا أفضل اْن ياتــي بالعمرة المفردة او الحج ثم يهدى ثوابــه لوالديه مثاًل او يحرم 

من البداية نيابة عن والديه؟.
الجواب: لعل الثاني افضل.

إّن الجــزع علــى مصائــب أهــل البيتK عمومــاً هو مــن مقتضيــات مواالتهــمK ومودّتهم، 
واظهار ذلك بالفرح لفرحهم والحزن لحزنهم.

بــل ورد األمــر بذلــك خصوصاً في اإلمام الحســينQ، ففي الحديث كما في )وســائل الشــيعة 
2/ ٩23( عن االمام الصادقQ: )كل الجزع والبكاء مكروه، ما خال الجزع والبكاء لقتل الحسين

.)Q
وقال في )صراط النجاة( )442/3( : )إن البكاء على الحســينQ من شــعائر اهلل النّه اظهار 
للحق الذي من اجله ضحّى الحســينQ بنفســه، وانكار للباطل الذي اظهره بنو اميّة، ولذلك بكى 

زين العابدينQ على ابيه مدة طويلة، اظهاراً لمظلومية الحسينQ وانتصاراً ألهدافه(.
ومن نفس هذه المنطلقات كان الجزع لمصائب أهل البيتK عموماً مطلوباً.

امــا الجــزع المذمــوم، فهــو في غيــر هذه الحــاالت، كشــق الجيب علــى الولد، ولطــم الوجه 
وخمشــه وماشــابه فــي غيــر مصائب اهــل البيتK وهــو المعني باالحاديــث الناهية عــن الجزع، 
 Qالنياحة من عمل الجاهلية(، او ما ورد عن امير المؤمنين( :Nكالحديث الوارد عن رسول اهلل

)من ضرب يديه عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله(.
***

ما هو الدعاء الذي يجنّب اإلنسان أْن يكون مع السفياني؟.
�سادق كريم

ال�سوؤال:
س1: ماهو الدعاء الذي يقرأ في زمن الغيبة لتجنب االنجراف في هذه االوضاع؟. 

س2: ماذا يقول االنسان لتجنب السفياني لعنه اهلل؟.
الجواب:

عن عبد اهلل بن ســنان قال: قال ابو عبد اهللQ: )ســتصيبكم شــبهة فتبقون بال علم يُرى وال 

إمــام هــدى، وال ينجو منهــا اال من دعا بدعاء الغريق. قلت: كيف دعــاء الغريق؟ قالQ: يقول: يا 
اهلل يارحمن يارحيم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك...( )كمال الدين للشيخ الصدوق ص3٥2 

ح4٩ ب33(.
***

ما هو معنى قول اإلمامQ ألبكينّ عليك بدل الدموع دمًا؟.
عبد اهلل
ال�سوؤال:

ما معنى قول اإلمام الحجةQ في زيارة الناحية )ألبكين عليك بدل الدموع دما(؟.
الجواب:

الخطــاب موجّــه لإلمــام الحســينQ فيكــون معنى هذه العبــارة هو كنايــة عن أحــد المعنيين 
التاليين:

 Q1( انّــه ال يقــر لــي قرار حتى آخذ بثأرك يا جداه، فاّن حجم المأســاة التي مرت بالحســين
.Qيستحق التضحية له بالدم وهو معنى األخذ بثأر الحسين

2( اّن اإلمامQ في مقام الكناية عن شدة حزنه وأساه على مصيبة جده الحسينQ، والعرب 
تستعمل هذا التعبير للكناية عن ذلك، فإّن الحزن اذا بلغ مبلغاً عظيماً اصبحت العين معه حمراء 

كأنّها تقطر دماً.
***

من هو شعيب بن صالح ومتى يظهر؟.
نبيل التميمي

ال�سوؤال:
من هو شعيب بن صالح ومتى يظهر ومن أي بلد؟.

الجواب:
شخصية ذكرتها الروايات على انّها من قيادات جيش اإلمام المهديQ، وسيكون خروجه من 
مدينة )الري( _واْن كانت أصوله عربية من بني تميم_ ففي رواية طويلة عن عمار بن ياسر: )... ثم 

يخرج المهدي على لوائه شعيب بن صالح...( )غيبة الشيخ الطوسي ص464 ح47٩(.
وفــي روايــة أخــرى عن أبي جعفرQ قال: )يخرج شــاب من بني هاشــم بكّفــه اليمنى خال من 
خراســان برايات ســود بين يديه شــعيب بن صالح يقاتل اصحاب الســفياني فيهزمهم(. )المالحم 

والفتن للسيد بن طاووس ب٩٩ ح11٥(.
وهــذه الروايــة ذكــرت اّن شــعيباً هذا ســيخرج فــي جيــش الخراســاني، وال منافــاة الّن جيش 
الخراســاني هو جيش ناصر وتابع للمهديQ على انّه يمكن اْن يكون بداية خروج شــعيب في جيش 

الخراساني ثم يلتحق بجيش اإلمام المهديQ ليكون من قياداته.
***

هل االستعداد للظهور فكري وروحي أو هو بدني؟.
م�سطفى
ال�سوؤال:

فــي 
بعــض االحيــان يدور 
نقــاش بينــي وبين بعــض االخوة 
المؤمنيــن حــول كيفيــة االســتعداد لصاحب 
األمرQ _ولما يســبق الظهور المبــارك_ فنتفق جميعا 
علــى اّن االســتعداد يجــب اْن يكون اســتعداداً روحياً وفكريــاً وعلمياً 
أو تعبويــاً _أي حشــد الطاقــات المؤمنة وتوعيتها- إالّ اّن بعــض االخوة يجد اّن 
االســتعداد البدني )ممارسة الرياضة وتعّلم الفنون القتالية( أيضاً مطلوب، ويجعله بنفس االهمية 
مــع باقــي االســتعدادت والبعــض االخر يجده مهمّــاً لكن ليس بأهمية االســتعداد الروحــي والفكري 

لقيام الحجةQ فما هو رأيكم حفظكم اهلل ورعاكم؟.
الجواب:

من الذوق العام لإلسالم اْن نجده يريد من المسلم اْن يتعلم بعض فنون الرياضة، كالسباحة 
وركــوب الخيــل والرمايــة وغيرهــا، وقــد ورد أّن رســول اهللN كان ينظر الى الحســنينL وهما 
يتصارعــان ويشــجّعهما علــى ذلــك،... فيمكن اْن يســتفاد المطلوبية النفســية في تعلّــم ذلك وربما 
المطلوبيــة الغيريــة لمــا في الرياضــة من اثر لقوة البدن، مما يســاعد المســلم علــى اداء واجباته 

وعباداته _والتي منها االمر بالمعروف والنهي عن المنكر_ على وجه اتم.

وال ريب انّه يمكن اْن يُقصد بهذه االمور التهيئة البدنية لزمن الظهور.
***

ما هو المقصود أّن جسم اإلمام Q إسرائيلي؟.
�سالح المو�سوي

ال�سوؤال:
قرأت في مفكرة المنتظرQ 2008 أو 200٩ من صفات اإلمامQ أّن جسمه إسرائيلي...! ما 

المقصود بالجسم اإلسرائيلي.
الجواب:

الظاهر اّن المراد هو بيان اّن جسم اإلمام المهديQ هو جسم متناسق من حيث طول القامة 
وعظم الجثة كما هو متعارف في اجسام بني اسرائيل )انظر بحار االنوار ج٥1 ص8٥(.

على انّه يمكن اْن يراد من التشــبيه بالجســم االســرائيلي خصوص جســم النبي موســىQ إذ 
المعــروف عنــه قــوة البدن كما يظهر ذلك من وكزه القبطي وســقيه لبنات شــعيب، فيراد اإلشــارة 
إلــى قــوة بدن اإلمام المهديQ، ولتقريب الصورة شُــبه بجســم النبي موســىQ وهذا ربما يؤيده 
قول اإلمام الرضاQ: )بأبي وامي شــبيهي وســميّ جدّي وشــبيه موســى بن عمران(. )كمال الدين 

ص٥7(.
علماً اّن الروايات التي وصفت الجســم بالجســم االســرائيلي كلها روايات عامية، ولم يروَ هذا 

الوصف في رواياتنا
***

Qاألسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
ايها أفضل النيابة عن صاحب العصر أم إهداء الثواب له؟
ما هو الدعاء الذي يجنّب اإلنسان أْن يكون مع السفياني؟

ما هو معنى قول اإلمامQ ألبكينّ عليك بدل الدموع دما؟
من هو شعيب بن صالح ومتى يظهر؟

هل االستعداد للظهور فكري وروحي أو هو بدني؟
ما هو المقصود ان جسم اإلمام إسرائيلي؟.

 Qتُعــدّ مســألة تمحيــص النــاس واختبارهــم في زمــان اإلمــام المهدي
مســألة متواتــرة عــن اإلمــام الصــادقQ، فقــد رواها عنــه أبان بــن تغلب، 
وأبو بصير، والربيع بن محمد المســّلي، وزرارة، وســدير الصيرفي، وعبد 
اهلل بن الفضل الهاشــمي، وعبد اهلل بن يعفور، وعبد الرحمن بن ســيابة، 
وفــرات بــن االحنــف، والمفضــل بن عمــر، ومهزم بــن أبي بردة األســدي، 
وأخرجهــا محدّثــو الشــيعة، عن هؤالء، عــن اإلمامQ من طرق شــتى فيما 

تتبعناه. وسنكتفي ببعض منها، كاآلتي:
- عــن أبــي بصيــر، عن أبــي عبــد اهللQ أنّه قــال: )مــع القائمQ من 
 :Qالعرب شــيء يســير، فقيل له: إّن من يصف هذا األمر منهم لكثير! قال
البد للناس من أْن يمحّصوا، ويميّزوا، ويغربلوا، وسيخرج من الغربال خلق 

كثير(.
والــذي قــال لإلمــام عليQ ذلك هــو عبداهلل بــن يعفور كمــا هو صريح 

روايات اخرى.
- وعن عبد الرحمن بن ســيابة، عن أبي عبداهللQ، قال: )كيف أنتم 
إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم )يُرى( يتبرأ بعضكم من بعض، فعند ذلك 

تميّزون وتمحّصون وتغربلون(.
- وعن مهزم بن أبي بردة األسلمي، عن أبي عبد اهللQ، قال: )واهلل 
لتكسّرّن تكسّر الزجاج وإّن الزجاج ليعود فيعاد، واهلل لتكسّرّن تكسّر الفخار 
فإّن الفخار ليتكســر فال يعود كما كان، واهلل لتغربلنّ، واهلل لتميزّن، واهلل 

لتمحصنّ، حتى ال يبقى منكم االّ األقل، وصعّر كّفه(.
- وأخــرج الشــيخ الطوســي عن الربيــع بن محمد المســّلي، عــن اإلمام 

الصادقQ؛ نحوه.
وعــن المفضل بــن عمر، عن اإلمام الصادقQ قــال: )أما واهلل ليغيبنّ 
إمامكــم ســنين مــن دهركــم، ولتمحصــنّ حتى يقال: مــات أو هلك بــاي وادٍ 

سلك...(.
فل�سفة التمحي�س والختبار:

تكشــف األحاديــث األربعــة المتقدمــة وغيرهــا مــن األحاديــث األخــرى 
الــواردة فــي موضوعها عــن التخطيط اإللهــي المقتضي المتحان المســلمين 
واختبارهــم فــي غيبة إمــام الزمــانQ، الّن الغيبة الســيما اذا كانت طويلة 
وزائــدة علــى عمــر االنســان الطبيعي بعشــرات المرات، ســتورث الشــك في 
النفــوس الضعيفــة في بقاء صاحب الغيبة حياً طــوال تلك الفترةـ، وقد يؤوّل 

هذا الشك الى الطعن باستمرار وجوده الشريف!
والمراد بالتمحيص: التنقية بأخذ الشيء الجيد وإبعاد الشيء الرديء.

وبالتمييــز: التفرقة بين شــيئين بموجب خصائص معيّنــة، والمراد هنا 
معرفة الناس على حقيقتها باالختبار.

وبالغربلة: نخل الشيء بالغربال.
وفــي حديــث اإلمــام الباقــرQ: )واهلل لتميّــزّن، واهلل لتمحصنّ، واهلل 

لتغربلنّ كما يغربل الزوان من القمح(.
والزوان: حبوب صغيرة تخلط بالحنطة وتكون على شــكلها ولكنّها ليست 
منهــا، فانظــر الــى دقــة التمثيــل وروعتــه، فكمــا يخرج الــزوان عــن القمح 
بالغربــال فكذلك يخــرج ضعفاء االيمان بقانون التمحيــص، وغربالهم ليس 
االّ الظروف الصعبة التي يمر بها االنسان في حياته، وما تحيط بتلك الحياة 

من مصالح ضيّقة وشهوات ومغريات.
وقول اإلمام الصادقQ: )وسيخرج من الغربال خلق كثير( ليس اعتباطا 

اذن، وانّمــا هــو يحكي عن حقيقــة ثابتة نطق بها القــرآن الكريم بذم الكثرة 
ومــدح القلــة في كثير من اآليات البينات: )وَ َكثيرٌ مِنْهُمْ فاسِــُقوَن( )وَ ما آمَنَ 

مَعَهُ ِإالَّ َقليٌل(.
وكل هــذا يشــير إلــى اّن أكثــر البشــر يتبعــون الباطــل، وينحرفــون مــع 
الشــهوات، ويندفعــون تجاه مصالحهم، حتى ليكونوا عونــاً للظالمين، ويداً 
لهم، وفي مقابل هذا تبقى في نتيجة االمتحان والتمييز والتمحيص الطويل 
ثلــة ال يضرهــا مــن ناوأها حتــى يقاتل آخرهــا الدجــال؛ ألنهم يمثلــون الحق 

صرفاً الذي الباطل معه أصاًل.
ونظــرة واحــدة الى القرآن الكريم تكشــف أّن قانون التمحيص اإللهي لم 
يختص بفئة أو أمّة من الناس، بل هو قانون عام للبشــرية في جميع مراحل 

تاريخها، ويدلنا على ذلك:
قولــه تعالــى: )مــا كاَن اهللَُّ لِيَــَذرَ اْلمُؤْمِنينَ عَلى  مــا أَنْتُمْ عَلَيْــهِ حَتَّى يَميزَ 

يِِّب(. اْلخَبيَث مِنَ الطَّ
يِِّب وَ يَجْعََل اْلخَبيَث بَعْضَهُ عَلى   وقولــه تعالى: )لِيَميزَ اهللَُّ اْلخَبيَث مِنَ الطَّ

بَعٍْض َفيَرُْكمَهُ جَميعاً َفيَجْعَلَهُ في  جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ اْلخاسِرُوَن(.
وقوله تعالى: )وَ لِيُمَحِّصَ اهللَُّ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ اْلكافِرينَ*َأمْ حَِسبْتُمْ 

َأْن تَدْخُلُوا اْلجَنََّة وَ َلمَّا يَعَْلِم اهللَُّ الَّذينَ جاهَدُوا مِنُْكمْ وَ يَعَْلمَ الصَّاِبرينَ(.
ومن غير شك اّن قانون التمحيص البد وأْن يكون أشد وآكد إذا ما اقترن 
أمره بإعداد النخبة الصالحة التي ينبغي أْن تعيش االستعداد الكامل لنصرة 
الحــق وأهلــه، مــن خــالل انتظارهــا لدولة الحــق المرتقبــة على يــد المنقذ 

.Qالعظيم اإلمام المهدي
لقد أراد اهلل عزوجل أْن يكون التمحيص في الغيبة الكبرى إلمام العصر 
والزمــان عظيمــًا؛ ليتضح من خالله مــا اذا كانت تصرفات االنســان واقواله 
منســجمة مــع الديــن أو ال. وال شــك أّن مــن يعبــر االختبار الصعب ســوف لن 
يهمــل وظيفتــه االجتماعيــة الكبــرى: األمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، 
باعتبارهمــا من أبــرز وظائف عصر االنتظار المتقوّم بااليمان، والتضحية، 

والصمود.
وال يخفــى اّن الغــرض من أحاديث التمحيــص واالختبار كلها انّما هو من 
يصــب فــي خدمة اجيــال الغيبة؛ لكي ينتبهــوا من غفلتهم ويلحظــوا ما ينبغي 

مالحظته من أمور مثل:
- عدم االغترار بلمع السراب من كالم المشعوذين الكاذبين.

- ومعرفــة مكائــد الســفهاء وأعداء الحق، من الذيــن في قلوبهم مرض 
والمفتونين.

- والتعوّذ من زخارف ابليس واشياعه في كل زمان ومكان.
.Kوالتمسّك بالثقلين: كتاب اهلل والعترة الطاهرة -

- وعدم اســتطالة المدة في غيبة المولىQ؛ الّن الظهور الشــريف آتٍ ال 
محالــة، ومثله مثل الســاعة: )ال يُجَلِّيهــا لِوَْقتِها ِإالَّ هُوَ َثُقَلتْ فِي السَّــماواتِ وَ 

اأْلَرِْض ال تَْأتيُكمْ ِإالَّ بَغْتًَة(.
- والتدرّع بالصبر على انتظار الحبيب صاحب الطلعة الرشــيدة والعترة 

الحميدة.
- وارتقابه ببصيرة الحيرة فيها، ويقين ال شك معه.

- واالعتقــاد الجــازم بــاّن اهلل تعالــى ســيصلح لــه أمــره في ليلــة واحدة 
وحينئذ سيقبل كالشهاب الثاقب. 

أحاديث التمحيص واالختيار وبيان فلسفتها
السيد ثامر هاشم العميدي. . . . .

غيبة االمام المهدي عند االمام الصدق/اصدار مركز الرسالة



منوعات 4

ولد )األسعد( عام 1٩64م في صفاقس بجمهورية 
)تونس(، وترعرع في أسرة مالكيّة المذهب. 

تم  الثانوية،  أتمّ  حتى  األكاديمية  دراسته  واصل 

دخل الجامعة وتخرج في فرع العلوم الطبيعيّة.
مطالعة  مــجــال  ــي  ف أســعــد  األخ  اهــتــمــام  تــبــلــور 
واألفكار  الحديثة  بالعلوم  المختصة  والمقاالت  الكتب 
من  االيــديــولــوجــيــة  ــرح  ط بــشــأن  المهتمّة  الــمــعــاصــرة 

المنظور اإلسالمي.
البحث عن الوعي الإ�سالمي:

اإلسالمي  الوعي  إلى  يصل  أْن  األسعد  األخ  حاول 
الذي يقود الحياة إلى آفاق مستقبلية رحبة، واْن يرقى 
الفكرية  بالنظم  اإلحــاطــة  أجــل  من  معرفته  بمستوى 
والثقافية والحضارية الشاملة لإلسالم، والتي تخّلص 

االنسان والمجتمع وتبشّر بحياة سعيدة عادلة.
وقد تعرّف من خالل بحثه على كتب السيد محمد 
عطائه  في  وذاب  بشخصه  فانبهر   ،Hالــصــدر باقر 

الفكري.

ومن هذا المنطلق انفتح األخ األسعد على التراث 
ومبادئ  اصــول  على  بالتدريج  يتعرّف  وبــدأ  الشيعي، 
مذهب شيعة آل محمدN، والمرتكزات الفكرية التي 

يعتمد عليها اتباع هذا المذهب.
اإعالن ال�ستب�سار:

النفس،  هــادئ  الحقّ  نحو  سيره  االسعد  واصــل 
قويّ الحجّة، ثابت الجنان، فاعلن عام 1٩84 اعتناقه 

لمذهب اهل البيتK في بلده تونس. 
واصل االسعد بن علي دراساته اإلسالمية واستمر 
)التجديد  منها  اصــدارات  عدّة  له  فكانت  بحوثه،  في 
جهده  له  كذلك  وغيره  الصدر(  الشهيد  عند  الكالمي 
)الثقافة  كمجلة  الــمــجــالت  فــي  الــمــقــاالت  كتابة  فــي 
البيروتية،  و)الــمــنــهــاج(  الدمشقية،  اإلســالمــيــة( 

و)النور( اللندنية.

م�ستب�سرون
نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  االخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
الأ�سعد بن علي - مالكي - تون�س

زمزم
ورد فــي الروايــات الشــريفة اّن اإلمــام المهــديQ يظهــر يوم 
ظهــوره علــى هيئة )ابن أربعين عامًا( يعنــي اّن الذي ينظر إليه كانّه 
يــرى رجــاًل له أربعون عامــاً من العمر، مع اّن عمره الشــريف يزيد 

على 117٥ سنة اآلن.
وهنا لعل ســائاًل يســأل ويقــول: متى توقف نمو اإلمــام المهدي

Q؟.
وكيــف توقــف؟ وهل انّه توقف أصاًل أو اّن اهلل يرجعه بهيئة ابن 

أربعين؟.
علماً اّن اإلمام غاب وهو ابن 7٥ سنة )الغيبة الكبرى طبعًا( أو 
ابن خمس سنين )إذا حسبنا التوقف على أساس الغيبة الصغرى(.

وهــل اّن النــواب األربعــة كانــوا يشــاهدونه ابن خمس ســنين أو 
انّهم يشاهدونه ابن عمره؟.

ولماذا سن األربعين بالتحديد؟.
وما هي النظريات أو اآلراء المتصورة في هذه القضية؟.

هل اّن اإلمام رُفع إلى السماء كما رُفع عيسى ابن مريمQ فال 
يخضع لعامل الزمن؟.

أو اّن الشــيخوخة ليســت مالزمــة لمــرور األيام والســنين وإنّما 
هــي خاضعة لعوامل ُأخرى طبيعية غير الزمن كان اإلمامQ بمنئى 

عنها؟.
هــذا وقــد ورد فــي بعــض األخبار بــاّن اإلمام ينمو فــي اليوم ما 
ينمــو بــه غيره في شــهر وانّــه ينمو في الشــهر بما ينمو بــه غيره في 
ســنة!! فهل اّن هذا المنقول صحيح؟ كيف يمكن تفســير التشــويش 
الظاهر من هذا الخبر؟ إذ اّن من ينمو في اليوم ما ينموه الغير في 
شــهر البدّ أْن ينمو في الشــهر ما ينموه الغير في ثالثين شهراً وليس 

في سنة؟.
موضــوع لعلــه يرتبــط بنحــو مــن األنحــاء باإلعجــاز اإللهي في 

القضية المهدوية أعنونه للدراسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الباحث
اقتباس:

وهنا لعل ســائاًل يســأل ويقول: متى توقف نمو اإلمام المهدي
Q؟.

وكيــف توقــف؟ وهل انّــه توقف أصــاًل أو اّن اهلل يرجعــه بهيئة 
ابن أربعين؟.

وعليكــم الســالم أخ زمزم ونشــكركم على هذا الطــرح الجميل 
للموضوع واستفهاماته.

ومــن قــال اّن نمو اإلمــامQ توقــف، فاليوجد دليل ال شــرعي 
والغيره على اّن نمو اإلمام المهديQ متوّقف أو توقف. امّا ارجاعه 

بهيئة األربعين فسيأتي جوابه.
اقتباس:

علما اّن اإلمام غاب وهو ابن 7٥ ســنة ) الغيبة الكبرى طبعًا( 
أو ابــن خمــس ســنين )إذا حســبنا التوقــف علــى أســاس الغيبــة 

الصغرى(.
وهــل اّن النــواب األربعة كانوا يشــاهدونه ابن خمس ســنين أو 

انّهم شاهدون ابن عمره؟.
الظاهر انّهم كانو يشاهدونه بحسب عمره الطبيعي، وإْن كانت 
هيئتــه تختلــف, وللطريفة اّن أغلــب من ألتقي بهم يحــدد لي عمراً 
أصغــر من عمري الحقيقي, فالعمر يحســب بحســاب الســنين منذ 
والدتهQ ولكن هيئته وشكله الخارجي ليس من الضروري أْن يوائم 

ويوافق عمره الشريف بل النص على خالف الموائمة.
وظاهــر المنقــول إلينــا ممــن التقــى اإلمــام انّــه يــراه بحســب 
الطبيعــة، أي اليكــون ذا هيئــة توجــب االلتفات واالهتمــام من قبل 

الرائي وإالّ لنقل ذلك االستغراب من هذه الجهة إلينا .
اقتباس:

ولماذا سن األربعين بالتحديد؟.
...Qحقيقة ال أدري يمكن أن تسأل اإلمام

ولكن يمكن اْن نقدم وجهاً استحسانياً حاصله اّن عمر األربعين 
هــو العمــر الذي فيه تكتمــل كل القوى اإلنســانية ويكون فيه بحســب 
الطبيعــة البشــرية صاحــب هذا العمــر ذا طاقة وكفــاءة في مختلف 

المجاالت بخالف صاحب العمر االصغر أو األكبر.
اقتباس:

وما هي النظريات أو اآلراء المتصورة في هذه القضية؟.
ليس عندي تتبع إلى اآلن حول نظريات هذا البحث.

اقتباس:
 Qهــل اّن اإلمــام رفع إلى الســماء كما رفع عيســى ابن مريم

فال يخضع لعامل الزمن؟.
النصصــوص تــدل علــى اّن اإلمــامQ موجود فــي األرض وبين 

الناس ويمارس حياته الطبيعة ومهامه الرسالية.
اقتباس:

أم اّن الشــيخوخة ليســت مالزمة لمرور األيام والســنين وانّما 
 Qهــي خاضعــة لعوامــل ُأخــرى طبيعيــة غيــر الزمــن كان اإلمــام

بمنئى عنها؟.
الظاهر اّن الشيخوخة محكومة بالنظام الطبيعي, ولكن يوجد 
 Qفهل لــك اْن تتصور عمر نوح Qتخصيصــات لهذا النظــام كنوح
بعــد األلــف الثانــي وهــل تتخيل له صــورة توافــق هذا العمــر أنا أرى 
انّــهQ كان رغــم هذا العمر الكبيــر يتمتع بعنفوان الشــباب وبأعلى 

نضارة المظهر.
اقتباس:

هــذا وقد ورد فــي بعض األخبار باّن اإلمــامQ ينمو في اليوم 
ما ينمو به غيره في شهر وانّه ينمو في الشهر بما ينمو به غيره في 

سنة!! فهل اّن هذا المنقول صحيح؟.
بغــض النظر عن الصحة هو خبر منقــول واحتمال الصدور فيه 
قائم وإْن تفاوتت نسبة هذا االحتمال زيادة ونقيصة باعتبار الصحة 
وعدمها, إالّ انّه يمكن اْن نوجه الحديث بأحد وجهين أو بغيرهما:

1- اّن النمــو يقصــد به نمو القابليــات، ال نمو األعضاء، لذلك 
هــذه الصفــة عامــة إلــى جميــع االئمــة كمــا نص علــى ذلــك اإلمام 

.Pامام نرجس بل وورد في حق فاطمة Qالعسكري
2-اّن النمــو يــراد بــه الطبيعــي، أي أعضــاء وقابليــات ولكــن 
إلــى فتــرة محــدودة كما في خبــر حكيمة مع اإلمام عندمــا رأته بعد 
األربعين وهو ابن سنتين, أو قبل شهادة أبيهL وهو بصفة الرجل 

حتى انّها لم تعرفه.
امّا فيما يخص التحديد والفارق بين نمو األوصياء ونمو غيرهم 

فهو كنائي ال حقيقي لدفع التهافت.
اقتباس:

كيف يمكن تفسير التشويش الظاهر من هذا الخبر؟.
قد عرفت عدم التشويش.

ـــــــــــــــــــــ
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اعتقد اّن زيادة النمو على المعتاد هو لغرض التكليف الرسالي 
سواء كان النمو مادياً أو معنويًا, وامّا سن األربعين فهو سن الرشد 
سواء كان أرضياً أو سماويًا, وهكذا فإن الجمع بينهما هو جمع بين 
غرضين كل منهما يســيران بإتجاه واحد هو التكامل والتأهّل للقيام 

بأعباء اإلمامة.
ـــــــــــــــــــــ

نور الغائب 
اســمح لــي بنقطــة أود تبيانهــا إلــى أْن يعــود الباحــث أيّــده اهلل 

بعودته الميمونة.
اقتباس:

وامّــا كــون عمــر اإلنســان اليكــون دليــاًل علــى هيئتــه وصورته 
الخارجيــة فهذا صحيح، ولكن ليس لمدة تصل إلى آالف الســنين 

بحيث يكون عمره 1٥00 سنة مثاًل وصورته ابن أربعين!!.
هذا اســتدراك ليس له مبرر وال دليل بل على العكس تماماً الّن 
اإلمامQ محاط برعاية إلهية من حين والدته إلى ماشــاء اهلل هذا 

من جهة.
مــن جهــة ُأخرى فاألمــر ليس مســتحياًل فكم اليوم مــن الناس 
الذيــن التؤثّــر عليهــم الدنيــا بمؤثراتهــا، امّــا لطبيعــة اهلل عزوجل 
ووهبهــا لهــم، وامّا النّهم يعيشــون في ظروف وبيئة مناســبة بعيدة 

عن الكدر صافية تجعل اإلنسان في راحة جسداً وروحاً.
قــد تقــول إّن من ضمــن الرعاية اإللهية لإلمــام المهديQ هو 
اْن ينقلــه إلــى عالم غير عالم األرض، أقول هذا كالم فيه تكّلف بل 

يمكن ان هذا العالم موجود على األرض لماذا في غيرها؟.
ـــــــــــــــــــــ

 Aqaedia
الموضــوع برمتــه كما اســتقرئ فكركــم قد أخذ منــي منذ زمن 
ماخــذاً واحترت في جوانب عده، وال اخفيكم قوالً إّن كل ما ســألتم 

عنه كان في جعبتي، سألت به نفسي.
والحقيقة رغم اّن اآلراء التي طرحها الباحث الكريم هي واقعة 
فــي الرد النقضي، ولكنها التنفع بمقام االســتدالل الذي أراده األخ 
الباحث للرد على ما تفضلتم به واعلم أيّها الفاضل إنّي أميل بشكل 

انطباقي لما تذهب إليه ولكن ما اعترضني سؤال واحد؟.
هــو اّن اإلمــامQ في غيبتــه الصغرى كان أكبر مــن هذا العمر 
فمــا الــذي جعــل عمــر اإلمــامQ ينقــص؟ وهــل هــذه النقيصة هي 
بالعمر الفعلي الظاهري لإلمامQ في ظهوره واستتباب أمره أو هو 
من قبل الشــكل، أي يكون المولى بعمره الحقيقي بدنا، لكن يظهر 

بتلك الهيئة للناظر له عينا.

ممّــن شــرّف بنبــأ الــوالدة مــن أصحــاب اإلمام 
العســكريQ أحمــد بــن إســحاق، وهــو مــن ثقــات 

أصحاب اإلمامQ الذي علم بالخبر عن طريقين:
األوّل: الرســالة التي بعثهــا إليه اإلمامQ والتي 
يبشّــره فيهــا بنبأ والدة اإلمام المهــديQ. فقد روى 
الصــدوق عــن أحمد بن الحســن بــن اســحاق القمي 
قــال: )لمّــا ولــد الخلــف الصالــحQ ورد عــن موالنا 
ابــي محمد الحســن بــن عليQ الى جــدّي احمد بن 
اســحاق كتاب، فإذا فيه مكتوب بخّط يده الذي كان 

ترد به التوقيعات عليه وفيه:
)ولــد لنــا مولود، فليكــن عندك مســتورًا، وعن 
جميع الناس مكتومًا، فإنّا لم نظهر عليه االّ األقرب 
لقرابتــه، والولــي لواليته، أحببنا إعالمك ليســرّك 

اهلل به مثل ما سرّنا به، والسالم(.
الثانــي: الزيــارة التي قام بها احمد بن اســحاق 
الى بيت االمام العســكريQ، والتي يريد أْن يسأله 
فيهــا عــن الخلــف مــن بعــده، ومــن يتولّــى اإلمامــة 
بعــد وفاتــه ويضطلــع بشــؤون األمّــة عند ذهابــه إلى 
 Qفيقول لــه اإلمام ،Qربّــه، فيدخل علــى اإلمام
مبتدئــاً: )يــا أحمد بن إســحاق إّن اهلل تبارك وتعالى 
لــم يخل االرض منــذ خلــق آدمQ وال يخليها الى ان 
تقوم الســاعة، من حجّة على خلقه، به يدفع البالء 
عــن اهــل االرض وبه ينــزل الغيث وبه تخــرج بركات 
االرض. قــال: فقلــت لــه: يــا ابــن رســول اهلل، فمن 

اإلمام والخليفة بعدك؟.
فينهض اإلمامQ مسرعاً ويدخل أحد الغرف، 
ثــم يخــرج وعلــى عاتقه غــالم كأّن وجهــه القمر ليلة 

البدر، من أبناء ثالث ســنين. ثم يقولQ: يا أحمد 
بــن اســحاق لــوال كرامتــك علــى اهلل عزوجــل وعلــى 
حججه ما عرضت عليك ابني هذا. إنّه ســمي رســول 
اهللN وكنّيــه الــذي يمــأل االرض قســطا وعدال كما 
ملئــت ظلمــا وجــورا. يا احمــد بن اســحاق، مثله في 
هــذه االمّة مثل الخضرQ ومثلــه مثل ذي القرنين، 
واهلل ليغيبنّ غيبة ال ينجو فيها من الهلكة االّ من ثبّته 
اهلل عزوجــل علــى القــول بإمامته ووفقــه اهلل للدعاء 

بتعجيل فرجه.
قال احمد بن اســحاق: فقلت: يا موالي فهل من 

عالمة يطمئن بها قلبي.
فنطق الغالمQ بلســان عربي فصيح: )أنا بقية 
اهلل فــي أرضه والمنتقم مــن أعدائه، وال تطلب أثراً 

بعد عين، يا أحمد بن إسحاق(.
قــال احمد بن اســحاق: فخرجت مســروراً. فلما 
كان الغــد عــدت إليه، فقلت له: يا ابن رســول اهلل، 
لقد عظم ســروري بما مننت عليّ فما السنّة الجارية 
مــن الخضــر وذي القرنين، قالQ: طــول الغيبة يا 

أحمد.
قلت: يا ابن رسول اهلل، وإّن غيبته لتطول.

قــالQ: أي وربــي حتــى يرجــع عــن هــذا االمر 
أكثر القائلين به، فال يبقى إالّ من أخذ اهلل عزوجل 
عهــده بواليته وكتب في قلبه اإليمان وايده بروح منه. 
يــا احمد بن اســحاق هــذا أمر من أمر اهلل وســرّ من 
ســرّ اهلل وغيب من غيب اهلل، فخذ ما أتيتك واكتمه 

وكن من الشاكرين، تكن معنا في علّيين(.
عــن  غيبتــه  فــي  الطوســي  الشــيخ  روى  فقــد 

جماعــة من األصحاب قالوا: اجتمعنا إلى أبي محمد 
الحســن بن عليQ فســأله عن الحجّة من بعده وفي 
مجلســهQ أربعون رجاًل فقام إليه عثمان بن ســعيد 
بن عمرو العمري فقال له: يا بن رســول اهللN أريد 
أْن اســألك عــن أمــر أنت أعلــم به مني فقــالQ له: 
)اجلــس يا عثمان( فقام مغضباً ليخرج فقالQ: )ال 
يخرجّــن أحــد( فلم يخــرج منّا أحد إلــى أْن كان بعد 
 :Qبعثمان فقام علــى قدميه فقال Qســاعة فصاح
)أخبركــم بمــا جئتــم(، قالوا: نعم يا بن رســول اهلل 

قالQ: )جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي(.
قالوا: نعم.

فــإذا بغــالم كأنّه قطــع قمر أشــبه النــاس بأبي 
.Qمحمد
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وصــل بنا الحديــث حول حقيقة الرجعــة وابحاثها 
إلــى الفقــرة التــي تقــول: )هــل أّن الرجعــة بدنيّــة أو 

روحيّة؟(.
كتــب البعض أّن الرجعة روحية، وأّن من يرجعون 
ال ترجــع أبدانهــم إنّما أرواحهم، وذكــر اّن ذلك ليس 
مــن التناســخ الــذي اســتدل علــى بطالنــه، وانّــه من 

العقائد الباطلة.
وقــال أصحــاب الرجعــة الروحيــة إّن معناهــا هــو 
رجــوع ارواح ممحضي اإليمان وبعــض األنبياء واألئمة

K لتســديد أصحــاب اإلمــام المهــديQ كل حســب 
رقيّه وإيمانه، وقد استدلوا على ذلك ببعض الروايات 
التــي حرّفــوا مداليلهــا اللفظيــة وظهوراتهــا التي تفيد 

الرجعة المادية، بمعنى رجوع الروح مع البدن.
وبعــد مراجعتنــا للروايــات لــم نجد واحــدة يمكن 
أْن يظهــر منهــا، ولــو بمســتوىً ضعيــف مــن الظهــور 
علــى الرجعة الروحيــة بالمعنى الذي ذكــروه، بل بأي 
معنــى آخر لرجعة الروح منفصلة عن البدن، إذ انّهم 
يــرون أّن الروايات التي تنــص على ظهور مجموعة من 
 ،Qخلّــص أصحــاب األئمة فــي دولة اإلمــام المهدي
وعنــد ظهوره دليل علــى الرجعة الروحية بعد أْن فهموا 
أّن الرجعــة ال تقــع إالّ بعد اإلمام المهــديQ وموته أو 
شــهادته، فحيــث بنوا علــى أّن الرجعة هــي بعد زمان 
اإلمــام المهــديQ، كانــت كل رواية يظهــر منها، أو 
تنــص على ظهور أشــخاص في زمانه هــي من الرجعة 
الروحيــة، وهذه هي كل أدلّتهــم، فكل رواية تدل على 

الرجــوع فــي زمن الظهور فــإّن معناها رجعــة روحية، 
وعلى سبيل المثال فإنّهم ذكروا من بين هذه الروايات 
الكثيــرة هذه الرواية التي انتقيناها لقصرها ال لشــيء 
آخر، ويمكــن أْن يرجع من يحبّ االطالع على تفصيل 
مقالتهم إلى كتاب )الرجعة الروحية( والرواية هي عن 
اإلمــام الصــادقQ: )يــا مفضل انــت واربعــة واربعون 

رجاًل تحشرون مع القائم...(,
حيــث يقولــون وفي هــذا داللة واضحــة أيضا على 
الرجعــة الروحيــة، إلــى آخر مــا ذكروه مــن روايات، 
ثــم عطفوا ذلك بمقدمــة أوهموا القــارئ بأنّها العمود 
الفقــري للبحث وهي رواية )عظائم األمور من الرجعة 
واشــباهها( التــي يقولــون إنّه ال يعرفهــا إالّ األوحدي، 
وبطبيعــة الحال انهــم هم األوحدي ال غيرهم )حســب 

دعواهم(.
هــذا خالصــة ما يدّعــون فــي الرجعــة الروحية، 

ونحن نجيب عن ذلك بما يناسب المقام فنقول:
1. إّن األدلّــة التــي دلّــت علــى ثبــوت الرجعــة إنّمــا 
دّلت عليها على نحو الرجعات التي وقعت ســابقًا، كما 
نُــص على ذلــك من قبــل النبــي األكرمN وأهــل بيته
K في حديث ســتتبعون ســنن من قبلكم شــبراً بشبر 
وباعاً بباع، وهذه القاعدة العامة يستفاد منها تطبيقا 
فــي المقــام انمــا وقع من رجعــة هناك )وقــد تقدم في 

شروحنا السابقة انّها بدنية( هو عينه ما سيقع.
2. إّن القــول بالرجعة الروحية يلزم منه التناســخ 
أو مــا ينتهي إلى التناســخ وهو باطــل بالبديهة، فالبدّ 

مــن ثبــوت الرجعــة البدنيــة دون غيرها. وهــذا الدليل 
مبســوط فــي محله مــن كتــب الفلســفة, والخوض في 

تفصيالته يخرجنا عن صلب البحث.
3. أّن رجــوع الــروح دون تعّلق بالبدن اليحصل يوم 
القيامــة الذي هو عالم آخر غيــر عالم الدنيا كما دّلت 
عليــه اآلثــار، فكيف بالروح مع البدن فــي عالم الدنيا 

واالحتياج إلى البدن.
4. صرّحــت الكثير مــن الروايات التــي تقدّم ذكر 
بعضهــا أّن مــن يرجــع يرجــع مــن قبــره أو تنشــق عنه 
األرض، وهو ظاهر في أّن رجوعه ببدنه وليس بروحه 
فقــط, إذ لو كان ثمّة تفصيل فتركه ممن هو في مقام 

البيان مخل, فيثبت كون الرجعة بدنية.
٥. إّن ظاهــر األخبار دل على ماهو متبادر منها، 
والــذي ينســبق إلــى الذهــن أوّالً هــو رجعة البــدن دون 

الروح فقط, واالنسباق التبادري عالمة الحقيقة.
فهــذا  روحيّــة،  الرجعــة  كــون   .6
يناســب  بيــان  إلــى  يحتــاج  المعنــى 
حجمهــا إذ الرجعــة بــال بــدن غريــب 
بخــالف الرجعــة معــه, إذ الرجعــة مــع 
البــدن قــد وقعــت مــرّات ومــرّات، فزال 
االســتغراب بذلك, امّا بدونه فيحتاج 
إلى بيان يناســب حجمهــا, لكنّنا نجد 
هــذا البيــان مفقــودًا, بــل البيــان على 
العكــس منــه تمامــًا, وهــو الظهــور في 
الرجعة البدنية إْن لم نقل النص فيها.

. . . . .

الرجــــــــــعة
Nنافذة نطّل من خاللها على دولة آل محمد

الشيخ حميد الوائلي

الحلقة العاشرة
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وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 

المهديQ االتي:
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لــو أجلنــا النظر فــي الدول التي قــادت اأُلمم على طول خط الزمــان لوجدنا أّن الغالبيــة العظمى من 
الجمهور )وخصوصاً ما قبل المئة سنة االخيرة( تتوجّه عقائدياً وفكرياً باتجاه ما تتبنّاه الدولة، وهذا وإْن 
كان يعدّه الكثير مثلبة إالّ أّن له فوائد كثيرة، منها أنّه لو كان النظام السياسي الذي يحكم رقعة جغرافية 
نظاماً عادالً فكرياً وعقائدياً لوجدنا أّن هناك انتشــاراً لمذهب أهل البيتK بعيدا عن ســطوة الطغاة، 
فما بالك لو كان النظام الحاكم هو من يتبنّى فكر مذهب أهل البيتK نظاماً وعقيدة في إدارة الدولة. 
وقد رصدت صحيفة )صدى المهديQ( في أعداد ســابقة بعضاً من هذه الدول وســّلطت الضوء على 
االســتقرار السياســي الذي عاشــه الناس ابانها، فضاًل عــن االنتعاش العلمــي، ورواج الفكر واألدب بين 

كنفيها، ناهيك عن العمران وشيوع االمن في البالد المجاورة لها.
وهذا يعطينا داللة )قربت أو بعدت( على ان تبنّي أهل البيتK السياســي هو من أصلح األنظمة إْن 

سيّس به العباد.
ومن بين الدول التي نسّلط الضوء عليها في هذا العدد هي دولة )آل كاكويه( تلك الدولة التي إْن أردنا 
أْن نعبّر عنها بعبارة مختصرة وتفي بالغرض نقول: إنّها )دولة البُنى التحتية للدول الشيعية التي قامت في 
المناطق الخاضعة لســلطتها(، فآثار العمران ماثلة الى اليوم في اأُلســس التي شــيّدت من قبل قادة هذه 
الدولة، في بناء المدارس والمعاهد والمساجد التي رفدت اأُلمّة اإلسالمية بطاقات علمية ُكبرى اسهمت 

فيما بعد بإنشاء أعظم الحوزات العلمية والمعاهد الفكرية.
إّن الكثير من األحداث التي عاشــتها هذه الدولة مع الدويالت المحيطة بها ســنغفلها، ألنّها بشكل او 
آخر دائرة بين الكر والفر في الحروب والمعارك، فســنة تتوســع وســنة تضيق، وســنة تكون هذه المنطقة 

تحت حكمهم وسنة تنحسر وهكذا.
وإْن كنّــا ال نغفــل اإلشــارة إلــى االحــداث العظــام لقــرن من الزمان عاشــته دولــة )آل كاكويــه(، مما 
اســهم كطــول فتــرة في تأســيس قاعــدة جماهيريــة كثيراً مــا دافعت عن هــذه الدولة ضد هجمــات الغزاة 
رغــم االغــداق مــن األعــداء، بل واّن ســكّ العملة في هــذه الدولة يعتبر مــن أبرز الشــواخص االقتصادية 
والسياســية واألمنيــة، فدولة تســكّ عملتها بنفســها البــدّ اْن تكون ذات نفوذ سياســي قــوي يمنع اآلخرين 
من التســّلط عليها واســتخدامها من خالل عملتهم، ويعكس نمو اقتصاد أهل هذه الدولة لســك عملتها، 
فضاًل عن البعد االمني الكبير الذي لواله لما امكن أْن تســكّ العملة، فايّة دولة تعيش االضطراب األمني 
يصعب عليها ان توفر لرعاياها عملة باســمها وفي حدود بلدها دون ضغوط تمارس من المتنفذين داخلياً 

او خارجياً.
دولة اآل كاكويه بدايات التاأ�سي�س: 

يعــود تأسيســها إلــى أواخــر القرن الرابــع الهجري، أي فــي حدود ســنة 3٩8هـ على بعــض النقوالت 
التاريخيــة بينمــا يُرصد تاريخيا أّن البدايات هي في أوائل القرن الخامس الهجري، حيث يذكر )الكامل( 
البــن االثيــر انّــه في حدود ســنة 416هـ اســتولى أبو جعفر بن كاكويــه على همدان وملكها هــي وما حولها، 
وتذكر في البين قصة في ذلك يفصّلها ابن االثير في الجزء التاسع من تاريخه )الكامل(. ثم اّن أبا جعفر 
لما ملك همدان سار إلى الدينور وملكها ثم إلى سابور وبعد ذلك قبض على امراء الديلم الذين في همدان 
وسجنهم بقلعة عند اصبهان وأخذ أموالهم واقطاعهم وأبعد كل من فيه شر من الديلم، وأبقى عنده من 

يعلم أْن ال شر فيه، فقامت هيبته وخافه الناس وضبط المملكة.
ثم بدأ يتحرك نحو بعض الدويالت االخرى المحيطة به، ويذكر ابن االثير أنّه في نفس هذه الســنة 
أي 416هـ تزوج الســلطان مشــرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه والذي حكم من 
ســنة 412-416 هـــ في بغداد بابنة عــالء الدولة بن كاكويه على صداق مقداره خمســين ألف دينار، فيما 
توّلى العقد السيد المرتضىH، وهذا يعكس البعد الشرعي للدولتين معاً فإّن السياسة الشرعية للدولتين 
كانــت علــى أقل تقديــر تحترم المراجع الكبار للطائفة الشــيعية فضاًل عن أنّها تتبرك وتتشــرف بأْن تكون 
عقود زواجها ومراســم بناء بيوتها الجديدة ومناكحها على يد المرجعية، حيث أّن تولي الســيد المرتضى 

العقد بنفسه له من الدالالت المهمّة في كشف بعض االحداث التي كانت في تلك الحقبة.
اآل كاكويه الت�سمية والحكام:

)كاكويــه( أحــد عشــائر الديلــم ويذكر بعــض المؤرخين انّها مأخــوذة من )آل بويه( _وآل بويه أســرة 
حكمت على منهج التشــيع آلل البيتK أجزاء كبيرة من العراق وإيران وبعض المناطق التي تخضع اآلن 

لعدد من الدول، وسيأتي الحديث عن دولتهم في عدد الحق_. 
دولــة آل كاكويــه مــرت بثــالث مراحــل، المرحلــة اأُلولــى مرحلــة بدايــة نشــوء الدولــة والســعي إلــى 
االســتقالل، والمرحلــة الثانيــة مرحلة مــرت بها الدولة بيــن التوســعة والصراعات الداخليــة، والمرحلة 
الثالثة هي مرحلة استقرار نفوذها في مكان محدّد، ثم أفول نجمها، وقد شخّص بعض الباحثين تواريخ 
تلــك الحقــب على التوالــي: األولى منهــا )3٩8-420هـــ(، والثانيــة )421-443هـ(، فيما كانــت الثالثة 

)443-٥36هـ(.
انطالقة الدولة كانت وكما أشــرنا على يد عالء الدولة أبو جعفر محمد بن دشــمنزيار الذي حكم ما 
يقارب الـ 3٥ ســنة، وكانت بداية حركته وصعود نجمه وشــق طريق التفكير في دولة مســتقلة عن آل بويه 
هو دعم ســعيدة خاتون والدة )مجد الدولة( بنت اســبهبد رســتم بن مرزبان التي كانت هي الحاكم الفعلي 
للدولــة البويهيــة فــي أيام مجد الدولة أبو طالب رســتم بن علي رابع ســالطين الدولــة البويهية الذي خلف 
والــده فخــر الدولــة ســنة 387هـ، حيــث كان يبلغ من العمر أربع ســنوات وشــهدت فترة حكم هــذه المرأة 
اســتقطاع الكثيــر مــن أقاليــم دولة آل بويه واســتقاللها بالســلطة بعيداً عــن حكم الدولــة المركزية. والتي 
تعــد من حيث النســب ابنة خال أبي جعفر بن كاكويه، وقد ســاهمت في دعمــه والدفاع عنه في منعطفات 

خطيرة.
لقــد حكــم آل كاكويــه اصفهان وهمدان، وفي آخر حقبة من حكمهم اســتقروا فــي يزد دون غيرها، 
وهي الحقبة الثالثة التي اشرنا لها وكان حّكامها أبو منصور علي فرامرز الذي بدأ في أيامه انحسار دولة 
آل كاكويه إلى يزد، وخلفه في يزد عالء الدولة أبو كاليجار واستمر حكمه إلى ٥13هـ وعلى بعض النقوالت 

٥36هـ والتي اعتمدناها.
وحكــم بعــد عالء الدولة ظهير الديــن ابو منصور فرامرز وحكم من ســنة 433-433هـ اذ تنازع معه 
اخواه أبو حرب وأبو كاليجار على مملكة أبيهم، فكانت النتيجة أْن أخذ أبو حرب )نطنز( و)كاشان( وأخذ 

أبو كاليجار )نهاوند(.

فيما كان الحاكم الرابع هو أبو منصور علي فرامرز ويلّقب بـ )مؤيد الدولة(. 
امّا الخامس من حّكام هذه العائلة فهو عالء الدولة أبو كاليجار الذي حكم من )488-٥13(هـ.

ويذكر ابن االثير في الكامل أّن هناك فتنة كبيرة اعاقت عالء الدولة عن التوســع واالســتقرار الكامل 
في دولته وهي )فتنة الغز( وكانت فتنة عظيمة أّثرت على البالد بشكل كبير وكانت بين كر وفر )إذ اقتطعت 
الكثير من البُلدان على مدى حروب متتالية(، بينهم وبين حّكام هذه الدولة، وقد ذكر ابن االثير تفاصيل 

هذه الفتنة في احداث سنة 418 في تاريخه الكامل في الجزء التاسع.
اآل كاكويه وابن �سينا

من أبرز اآلثار التي تمتّعت بها دولة آل كاكويه انّها اســتجلبت كبار العلماء وحظيت بخدمتهم فقدّموا 
الخدمــات الجليلــة لهــذه الدولة، اذ يذكر الســيد محســن االمين في )اعيان الشــيعة( اّن عــالء الدولة بن 
كاكويــه كانــت بينه وبين الشــيخ الرئيس )ابن ســينا( مكاتبــات انتهت الى االنحياز اليــه والقيام بخدمته، 
ومن طريف ما يذكر أّن الشيخ الرئيس اتمّ كتاب الشفاء الذي يقع في عشرين جزًء، في يومين بال كتاب 
يحضره وال أصل يرجع إليه، ثم كان ينظر في كل مسألة ويكتب شرحها، فيكتب في كل يوم خمسين ورقة 

حتى اتى على جميع الطبيعيات واإللهيات خال كتابي الحيوان والنبات.
ويذكر الشــيخ األمين أّن تاج الدولة أبو ســعيد تتش بن ألب أرســالن حاكم دمشــق ومؤســس سلجوقية 
الشام من )4٥8-487 هـ( لمّا علم بمكاتبة عالء الدولة للشيخ الرئيس جدّ في طلبه وقد دّل بعض االعداء 
عليه فأخذه وحبسه في قلعة فردجان، فانشأ هناك قصيدة قال فيها )دخولي في اليقين كما تراه ... وكل 
الشــك فــي أمــر الخــروج( والظاهر ان عالء الدولــة أخرجه، إذ يذكر ابــن االثير في الكامل أنّه في ســنة 
421هـ في شــهر شــعبان توفي ابو علي ابن ســينا وكان موته باصبهان عندما كان يخدم عالء الدولة جعفر 

بن كاكويه. 
هــذا ويذكر الســيد األميــن أّن الجوزجاني تلميذ ابن ســينا ينقل هذه الحكاية: أنّه جــرى في ليلة بين 
يــدي عــالء الدولــة الخلــل الحاصل فــي التقاويــم المعمولة بحســب االرصاد القديمــة فأمر االمير الشــيخ 
باالشــتغال برصــد هــذه الكواكــب واطلق له من األموال مــا يحتاج إليه وابتدأ الشــيخ به ووالّنــي )أي الجوز 
جانــي( اتخــاذ آالتها واســتخدام صنّاعها حتّى ظهر كثير من المســائل، فكان يقع الخلــل في أمر الرصد 
لكثرة االسفار وعوائقها ثم أقدم في حال الرصد آالت ما سبق إليها وصنّف فيها رسالة، وبقيت أنا ثمان 

سنين مشغوالً بالرصد.
وتشــير هــذه القصــة المهمّة إلى االهتمام الكبير لهذه الدولة الشــيعية بالعلمــاء وبالعلم على اختالف 
مناحيه ومشــاربه رغم ضيق الخناق عليها وكثرة تكالب االعداء النتهاشــها، فمن كونها خاضعة في الفقه 

لعلماء الشيعة إلى مستخدمة لكبار الفلكيين والرصّاد، إلى مضيافة لكبار الفالسفة وغيرهم.
اآل كاكويه منجزات واآثار:

إّن المنعكس إلينا من آثار آل كاكويه قليل جدًا، وهذا هو الحال في الدول الشــيعية، إذ هي محاربة 
فكريــاً وسياســياً وعســكرياً وتاريخياً فيمنــع أْن تعكس آثارهم وآثار دولهم، ورغم ذلــك قد انعكس لنا من 
آثارهــم مــا يكشــف لنا عــن عظمة هذه الدولــة ومكانتهــا وإنجازاتها، وأوالها انّها ســّكت عملة باســمها، 
ومــا لذلــك من دالالت اشــرنا لها، وكانت ثانيها تأســيس الحوزات كما في اصفهــان وغيرها، فيما كانت 
الثالثة هي االهتمام بالعلماء واســتقدامهم، وكانت الرابعة االهتمام بنشــر الدين وتوســيع رقعته، فبنت 
المســاجد وشــيّدت دور العبادة حتى وصل احصاء بعض المدن الصغيرة والمحالت وهي )كروان( ان كان 

فيها خمسون مسجداً.
ومــن بيــن أبــرز ما أنجزته هذه الدولة أنّها احاطت اصفهان بســور عظيم بلــغ طوله )1٥000( قدم، 

مما يعكس حالة العمران وسرعة البناء واإلتقان.
وتعــدّ مــن أبرز مكارم هــذه الدولة ومضيافيتها انّها أسســت الخانــات المعدّة للزائرين والمســافرين 
والتي كانت تذبح فيها العشرات من الذبائح يومياً داللة على كثرة المارين فيها والزائرين، وهو ما يعكس 

ازدهاراً كبيراً.
ومن بين اآلثار التاريخيةالشاخصة إلى اآلن والتي تُنسب الى دولة آل كاكويه:

1. مســجد الـــ )قدمــكاه(: فــي منطقــة مالميــر؛ وتوجــد في محرابــه قطعتان مــن الصخر مــن القرن 
الخامس والسادس.

2. مسجد )كوجه دباغ خانه(: مسجدٌ في منطقة معروفة بـ )لرد كيوان( الذي توجد في محرابه قطعة 
من صخرة قبر بتاريخ ٥40.

3. )امامزاده ابو جعفر( )أي قبر لسيد من ذريّة رسول اهللN(: وهو محمد بن علي بن عبيد اهلل بن 
احمد بن علي العريضي بن جعفر الصادقQ: الواقع في منطقة مصّلى العتيق. هو من السادة العريضيين 

الذي كان مقيما في القرن الخامس في يزد.
ابــو جعفر توفي في ســنة 424 وقبره مــن المزارات المعروفة والمجللــة والمحترمة ويزوره الناس في 
يزد. هذه الســاللة من الســادة ذهبوا الى )نائين( وبقي منهم في تلك المدينة بقعة ومرقد باســم )سلطان 

سيد علي(.
4. )كنبــد دوازده امــام( أي )قبة االثني عشــر امــام(: قبة منفردة من ســنة 42٩ الهجرية قريبة من 
حســينية )فهــادان(؛ الكتيبــة الملوّنة الموجودة على الجدار من الجانب الشــرقي دليــل على أّن القبة بنيت 
بأمــر االخوان )ابو يعقوب اســحاق( و)ابو مســعود بهشــتي(، هــؤالء اوالد )نيال( كانوا مــن ضبّاط الجهاز 

الحكومي لـ )عالء الدولة(.
٥. )قدمكاه مزارون( أي )مقام قدم مزارون(: آثار لغرفة في فرع أي )عكد( )فهادان(، توجد هناك 

صخرتان مكسورة ومحكوكة متعلّقة بالقرن السادس الهجري بالخط الكوفي.
6. مدرســة )دومنار(: هذه البناية بنيت بواســطة )ابو جعفر عالء الدولة كرشاســب( في ســنة ٥23 

وبعد موته دفنوه فيها.
7. )امامــزاده زيــد بــن موســى الكاظــم(: قطعتان من صخــرة القبر مــن القرن الخامس والســادس 

الهجري توجد هناك وكتيبة بالخط الكوفي المتعلقة بساللة السادة.
8.امامــزاده ســيد ابراهيــم: فــي هــذا المقــام توجد ثالثة قبــور وصخور القبــور من القــرن الخامس 

الهجري.

اّن انت�سار مذهب اأهل البيت حالة حتمية �سيوؤول اإليها اأمر الب�سرية 
ل محالة، وان م�ساألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ ل�سباب كثيرة، من ابرزها 
الفكر ال�سخم والطروحة المفعمة بعالج الم�س��اكل الب�س��رية المزمنة، 
فالدي��ن المحم��دي يمثل حالة التوا�سل الحيوي مع مبادئ ال�س��ماء واإلى 

.Qيومنا هذا من خالل ولي اهلل الأعظم الحجة بن الح�سن
ونح��������ن في ))�سدى المهدي(( �س��نفرد له�������ذه الظاهرة الحتمية 
�سفح��ة خا�سة نتناول خالل اعمدتها انت�س��ار الت�س��يع فك��رًا وعقيدة في 
اأغلب بلدان العالم والذي ي�سهم ان �ساء اهلل في تهيئة الأر�سية المنا�سبة 

.Q والجو المالئم للظهور المبارك ل�ساح��������ب الع�سر والزمان

آل كاكويه دولة البُنى التحتية للدول الشيعية
دول �سيعّية
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خارطة دولة الكاكويهمسجد قدمكاه شجرة حكام ال كاكويه

من آثار الدولة الكاكوية

من آثار الدولة الكاكوية )إمام زادة أبو جعفر( في منطقة مصلى العتيق

من آثار الدولة الكاكوية )قبة اإلثنى عشر إمام( في يزد



وفــي التهذيــب: وعنــه )يعنــي: محمــد بــن احمــد بــن داود( قــال: 
)حدثنا محمد بن همام عن محمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا عمي 
أبو القاســم علي بن محمد، قال: حدثني عبيد اهلل بن أحمد بن خالد 
التميمــي، قال: حدثني الحســن بن علي الخــزّاز، عن خاله يعقوب بن 
إليــاس، عــن مبارك الخبّــاز قال: قال لــي أبو عبد اهللQ: )اســرجوا 
البغــل والحمــار فــي وقــت ما قدم وهــو في الحيــرة قال: فركــب وركبت 
حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم قليال آخر فصّلى 
ركعتيــن، ثــم تقدّم قلياًل آخر فصّلى ركعتين، ثم ركب ورجع فقلت له: 
جعلــت فداك ما األولتين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين األولتين 
موضــع قبــر أميــر المؤمنيــنQ، والركعتيــن الثانيتيــن موضــع رأس 

.)Qوالركعتين الثالثتين موضع منبر القائم ،Qالحسين

مــن ال يحضره الفقيه: في حديــث رواه االصبغ عن أمير المؤمنين
Q فــي فضل مســجد الكوفة قالQ: )وليأتيــنّ عليه زمان يكون مصّلى 

المهديQ من ولدي(.
غيبــة النعمانــي: وقد جاء فيه أخبرنا أحمد بن محمد بن ســعيد، 
قال: )حدثني علي بن الحسن التيملي، قال: حدثنا محمد وأحمد ابنا 
الحســن، عــن علي بــن يعقوب الهاشــمي، عن هارون بن مســلم، عن 
 Qانّه قال: )ينادي باســم القائم Qعبيــد بــن زرارة عن ابي عبــداهلل
فيؤتــي وهــو خلــف المقام فيقــال له: قد نودي باســمك فمــا تنتظر؟ ثمَّ 

يوخذ بيده فيبايع(.
البيــان فــي اخبار صاحب الزمانQ وفيه: )اخبرنا شــيخ الشــيوخ 
عبداهلل بن عمر بن حمويه وغيره بدمشــق واخبرنا الحافظ يوســف بن 

خليــل فــي آخرين بحلب قالوا جميعاً اخبرنــا ابوالفرج يحيى بن محمود 
بــن ســعد الثقفــي، وقال الحافظ يوســف اخبرنــا القاضــي ابوالمكارم 
قال اخبرنا ابوعلي الحســن بن احمد اخبرنا ابونعيم احمد بن عبداهلل 
الحافــظ اخبرنــا ابو محمّد بن حيّان حدَّثنا الحســين بن احمد المالكي 
حدَّثنا عبدالوهاب بن الضحّاك حدَّثنا اسماعيل بن عيّاش عن صفوان 
بــن عمــرو عن عبدالرحمن بــن جبير عن كثير بن مــرّة عن عبداهلل بن 
عمرو قال: قال رسول اهللN يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة(. 
الشــيخ  ابــو  اخرجــه  البيــان: هــذا حديــث حســن رزقنــاه عاليــاً 
االصبهانــي فــي عواليه كما ســقناه، ورواه ابونعيم فــي مناقب المهدي

.Q
كامــل الزيــارات وفيــه: حدّثني أبــي ومحمّــد بن الحســن جميعًا، 

عــن الحســن بــن متيل، عن ســهل بــن زياد، عــن ابراهيم بــن عقبة، 
عــن الحســن الخــزّاز الوشــاء، عــن أبي الفرج، عــن أبان بن 
تغلــب، قــال: )كنت مــع أبي عبــداهللQ فمرَّ 
بظهــر الكوفــة فنــزل، وصّلــى ركعتيــن ثمَّ 
تقــدّم قليــال فصّلــى ركعتين ثمَّ صــار قليال 
فنــزل فصّلــى ركعتين ثــمَّ قال: هــذا موضع 
قبــر أمير المؤمنين، قلــت جعلت فداك فما 
الموضعين الذين صّليت فيهما؟ قال: موضع 

.)Qوموضع منبرالقائم ،Qرأس الحسين

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

Qوموضع منربه ومصاّله ،Qّاملكان الذي يخرج منه اإلمام

يوم  والدة االمامQ يوم  املستضعفني

جواب عن اعرتاض من قال إّن الغيبة ما بالها وقعت فيهQ دون من تقدّمه؟

Qالروايات حول اإلمام املهدي

عرض اإلمام الحجةQ على أحمد بن إسحاق

يــوم  تســمية  اليــوم  ذلــك  علــى  البعــض  أطلــق  لقــد 
المســتضعفين، وهــو إطــالق صحيــح، ألّن اإلمــامQ ليــس 
هدفــه تخليــص المســلم فحســب، وانّمــا تخليــص البشــرية 
بأجمعهــا مــن الظلم، ومــن هنا فنحــن نعتقد بأّن هــذا المدّ 
المستمر للظلم العالمي هو في الواقع من موجبات بعث األمل 
فــي النفــوس المســتضعفة لمــن يخّلصهــا، فإذا جــاء اإلمام 
وظهــر في الحجــاز ثم ذهب للعــراق وأقام دولتــه النموذجية 
العادلة، فمن الطبيعي أْن تنساق له األرض، وهذا هو معنى 

التمكيــن في االرض بمعناه الشــامل أي لــكل الكرة االرضية، 
ومــن هنــا جاء االحتفال بهذا اليوم ويعني بعثاً لروح االمل في 
األمّــة، وخاصة هــذه األيام، حيث أّن األمّــة تعيش حالة من 
حــاالت اليــأس، وهــي حالــة صعبة جــدًا، واعتقد بأنّــه البدّ 
أْن نضاعــف االهتمام في كل ســنة بإحيــاء ذكرى النصف من 
شعبان، إلحياء هذا األمل في نفوس األمّة أو المستضعفين.

إنّــه صلــوات اهلل عليــه له موقــع متميز من بيــن ائمة اهل 
البيــتK كلهــم، وهــو يحمــل همومــاً عظمــى وعلــى طــول 

التاريــخ، وهــو كجــدّه النبــي االكــرمN الــذي كان يتألم من 
أنين عمه العباس بعد معركة بدر، فهؤالء مظهر أســماء اهلل 
الحســنى، الودود الرؤوف الرحمن الرحيم، وإمامنا الحجّة
Q مــن موجبــات تميّــزه بيــن أئمة أهــل البيتQ أنّــه يحيي 

 Qكانوا يدعون لإلمام المهدي Kآمال األنبياء، فاألنبياء
لعلمهم بأّن جهودهم ســوف تســدّد في ختام البشرية على يد 

.Qخاتم األوصياء وهو اإلمام المهدي

مــن هــذا الــذي تشــير إليــه وتصفــه بهــذه الصفــات؟ قــال 
هشــام: هــو هذا وأشــار بيده إلــى الصادقQ فــكان يكون ذلك 
منتشــرا في مجالسهم كانتشاره بينهم مع إشارتهم إليه بوجود 
شــخصه ونســبه ومكانــه، ثــم لــم يكونــوا حينئــذ يمهلــون وال 
ينظــرون، كفعــل فرعــون في قتــل أوالد بني إســرائيل للذي قد 
كان ذاع منهم وانتشــر بينهم من كون موســىQ بينهم وهالك 
فرعــون ومملكتــه علــى يديه، وكذلــك كان فعل نمــرود قبله في 
قتــل أوالد رعيتــه وأهــل مملكتــه فــي طلــب إبراهيــمQ زمــان 

انتشــار الخبــر بوقت والدتــه وكون هــالك نمرود وأهــل مملكته 
ودينــه علــى يديــه، كذلــك طاغية زمــان وفاة الحســن بن علي
L والد صاحب الزمانQ وطلب ولده والتوكيل بداره وحبس 
جواريــه وانتظــاره بهنّ وضع الحمــل الذي كان بهــنّ، فلو ال أّن 
إرادتهم كانت ما ذكرنا من حال إبراهيم وموســىL لما كان 
ذلــك منهم، وقــد خلفQ أهله وولــده وقد علمــوا من مذهبه 
ودينه أْن ال يرث مع الولد واألبوين أحد إالّ زوج أو زوجة، كالما 
يتوهم غير هذا عاقل وال فهم غير هذا مع ما وجب من التدبير 

والحكمــة المســتقيمة ببلوغ غاية المدّة في الظهور واالســتتار، 
فإذا كان ذلك كذلك وقعت الغيبة فاستتر عنهم شخصه وضلّوا 
عن معرفة مكانه، ثم نشــر ناشــر من شيعته شيئا من أمره بما 
وصفناه وصاحبكم في حال االستتار فوردت عادية من طاغوت 
الزمان أو صاحب فتنة من العوام تفحّص عما ورد من االستتار 
وذكــر مــن االخبار فلم يجد حقيقة يشــار إليها وال شــبهة يتعلق 
بها، انكســرت العادية و ســكنت الفتنة وتراجعت الحميّة، فال 
يكون حينئذ على شــيعته وال على شيء من أشيائهم لمخالفيهم 

متســلق وال إلــى اصطالمهم ســبيل متعلــق، وعند ذلــك تخمد 
النائــرة وترتــدع العاديــة، فتظاهــر أحوالهــم عنــد الناظر في 
شأنهم، ويتضح للمتأمّل أمرهم، و يتحقق المؤمن المفكر في 
مذهبهــم، فيلحــق بأولياء الحجّــة من كان في حيــرة الجهل، 
وينكشــف عنهــم ران الظلمــة عند مهلــة التأمل بيناته وشــواهد 
عالماتــه كحــال اتّضاحه وانكشــافه عند من يتأمــل كتابنا هذا 
مريدا للنجاة، هاربا من ســبل الضاللة، ملتحقا بمن ســبقت 

لهم من اهلل الحسنى، فآثر على الضاللة الهدى.

وهناك حديث آخر معتبر عند أهل العامّة يقول: )كيف انتم 
وعيســى ابن مريــمQ فيكــم وإمامكــم بينكم(؟ وهــذا الحديث 

وارد في العديد من الكتب.
 Qإّن من بين األمور المؤكدة في زمن ظهور اإلمام المهدي
نزول عيسىQ من السماء، حيث يسير في ركب اإلمام المهدي

Q ويصّلي خلفه.
ويــروى أّن الكثيــر من النصــارى يعتنقون اإلســالم بعد هذا 

الحادث، النّهم يشاهدون نبيهم يصلي خلف إمام المسلمين.
ومــن جملــة مايــروى عــن الرســول األكــرمN حــول اإلمام 

.)Qهو من أوالد الحسين Qالمهدي( :Nقوله Qالمهدي
ويــروى عنهN أيضــاً انّه قال: )اّن المهديQ هو تاســع 
ابناء الحسينQ وستكون له غيبتين: الغيبة الصغرى والغيبة 

الكبرى وفي زمن الغيبة الكبرى تمأل االرض ظلماً وجوراً.
وعندمــا يظهرQ تظهر ســحابة فوق رأســه وهي تنادي: 
هذا هو المهدي الموعودQ، حيث ال يبقى على وجه األرض 

االّ مؤمن وتقيّ(.
والنقطة التي ُأشير اليها في الروايات 
الخاصــة باالمــام المهديQ هــي اقامة 
العدالــة العالمية على يد اإلمام، بعد اْن 
يســود الظلم كافة ارجاء المعمورة. ويقال: 
فــي زمــن اإلمــام المهــديQ يصبــح بإمــكان المرأة الشــابة 
الجميلــة اْن تحمــل معهــا علبة مجوهراتها وتتوجه من الشــام 

الى بغداد، دون اْن يتعرض لها ولمجوهراتها أي انسان.
الــى هــذا الحــد يســود العــدل واالمــان، بحيــث ال يجرؤ 
ســارق علــى النظــر إلى امرأة أخــرى نظرة مشــبوهة، جميع 

الناس يصبحون عادلين.
وهنــاك تعبيــر لطيف فــي هذا المجــال يقــول: )في زمن 

ظهور المهديQ يعيش الذئب والحمل جنباً الى جنب(.
أمّــا أولئــك الكذابــون الذيــن ادعــوا المهدويــة واولئــك 
البسطاء من الناس الذين انخدعوا بهؤالء الكذابين، فكلهم 

قد افتضح أمرهم.
اولئــك الذين ادّعــوا مثل هذه االدعــاءات الواهية، نقول 
لهــم وقعــت بعــد دعواكم حربــان عالميتــان ذهــب ضحيتهما 
المالييــن مــن االشــخاص دون مبــرر، والمالييــن اصبحــوا 
معاقيــن، والكثيــرون شــرّدوا مــن ديارهــم، وأمــوال كثيــرة 
ذهبــت هــدرًا، ونواميس واعــراض هتكت واســتبيحت، وكل 
هــذا الظلم وهذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، كل هذه 

االمور أال تفضح ادعاءات هؤالء االدعياء الدجالين.
إّن اإلمــام المهديQ الذي تتحدث عنه معظم الروايات 

على انّه يقيم العدل ويطيح بالظلم، لم يظهر بعد.
وفــي قضيــة اثبات وجود اإلمام المهــديQ، فإّن الكتب 
التــي أّلفها علماء أهل الســنّة في هذا المجــال كثيرة، ومنها 
كتاب )الفصول المهمــة( و)تذكرة االئمة( وغيرها من الكتب 
حــول صاحــب الزمــان ومعجزاتــه، والذيــن كان لهم شــرف 

اللقاء به.

وكان هنــاك أشــخاص كثيــرون التقــوا باإلمــامQ منــذ 
والدتــه وحتــى اآلن، مــن امثــال المقــدس االردبيلي والســيد 
بحــر العلــوم وهما من أزهد وأتقى وأعــدل أهل زمانهم، واّن 
مــا تذكــره هذه الكتــب اليعدو كونــه قطرة في بحــر، وهناك 
أشــخاص آخــرون كثيرون هنا وهناك التقــوا باإلمام المهدي 
وتشــرفوا بزيارتــه، وهؤالء ال يعلمهــم إالّ اهلل. والقصص في 

هذا كثيرة.
وهنــاك الكثيــرون ممــن تشــرفوا بلقــاء اإلمــام، ويشــير 
المرحــوم )حاجي نوري( في كتــاب )النجم الثاقب( إلى عدد 
مــن هذه المعجزات واللقــاءات التي تمت مــع اإلمام المهدي

.Q
وكذلــك مــا ذكــر فــي المجلــد الثالــث عشــر مــن )بحــار 

األنوار( وكتاب )دار السالم(.
كمــا أّن المرحــوم )نهاوندي( قام مؤخــراً بتدوين قصص 

.Qبعض الصالحين الذي تشرفوا بلقاء اإلمام المهدي

فقالQ: )هــذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه 
وال تتفرّقــوا من بعدي فتهلكــوا في أديانكم، أال وإنّكم ال ترونه 
مــن بعــد يومكم هــذا حتى يتــمّ له عمــر فاقبلوا مــن عثمان ما 
يقولــه وانتهوا إلى أمره واقبلــوا قوله فهو خليفة إمامكم واألمر 

إليه(.
ومثله ما رواه الشيخ الصدوق في )كمال الدين( عن جماعة 
منهــم محمد بن عثمان العمري قالــوا: عرض علينا أبو محمد 
الحســن بن علــيQ ولده ونحن فــي منزله وكنّــا أربعين رجاًل 
فقــال: )هــذا إمامكم من بعــدي وخليفتي عليكــم أطيعوه، وال 
تتفرقــوا من بعدي في أديانكــم لتهلكوا، أما إنّكم ال ترونه بعد 
يومكــم هــذا(، قالوا: فخرجنا مــن عنده فما مضــت إالّ أياماً 

.Qقالئل حتى مضى أبو محمد
يظهــر من هاتيــن الروايتين أّن اإلمام الحســن العســكري
Q قبيــل وفاته بفتــرة قليلة أراد تثبيت هذا األمر بشــكل أفعل 

وأقــوى، ولــذا اتخــذ أســلوب التبليــغ عــن خليفتــه فــي مجلس 
يحضره أكثر من شــاهد وبذلك يكون ثبوت األمر أفضل مما لو 
رآه كل واحــدٍ مــن هؤالء علــى حدة. فضاًل عــن نيّته في إيصال 
رســالة إليهــم مفادهــا أّن إلمامهــم المهديQ غيبــة طويلة ال 

يجوز ألحد إنكارها، وإرجاعهم إلى السفراء.

وروى الصــدوق فــي كتابــه )كمــال الدين 

وتمــام النعمــة( بســنده عــن يعقــوب بــن 

منقوش، قال: دخلت على أبي محمد الحسن 

بن علــيQ، وهو جالس على دكان في الدار، 

وعــن يمينه بيت عليه ســتر مُســبّل، فقلت 

له: يا سيدي من صاحب هذا األمر؟.

فقالQ: )ارفع الستر(.

فرفعتــه، فخــرج إلينا غالم خماســي له 

عشــر أو ثمــان أو نحــو ذلك، واضــح الجبين، 

أبيض الوجه، درّي المقلتين، شــثن الكفين، 

معطــوف الركبتيــن، في خــده األيمن خال، 

وفــي رأســه ذؤابــة، فجلــس علــى فخــذ أبي 

.Qمحمد

ثم قال: )هذا صاحبكم(.

ثــم وثــب، فقال لهQ: )يا بنــي ادخل إلى 

الوقــت المعلــوم(، فدخــل البيــت وأنــا أنظر 

إليه.

ثــم قالQ لي: )يــا يعقوب، انظــر من في 

هذا البيت، فدخلت فما رأيت أحدًا(.

ّتتمـــات6

إذا جــاء اإلمــام وظهــر فــي الحجــاز ثــم ذهــب للعــراق وأقــام دولته 
النموذجية العادلة، فمن الطبيعي أْن تنساق له األرض، وهذا هو معنى 

التمكين في االرض بمعناه الشامل أي لكل الكرة االرضية



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضع خّطًا على كلمات الحديث الشــريف لتبقى لك ستة حروف 

تكوّن كلمة السرّ وتعرّفك باسم من ادّعى السفارة كذبًا بعد السفير 

:Qالرابع، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل

جُعلــت _ فــداك _ متى _ الفرج؟ _ فقــال: )_ يا أبا بصير _ أنت 

_ ممَّن _ يريد _ الدنيا؟ _ من _ عرف _ هذا _ األمر _ فقد _ فرّج 

_ عنه _ بانتظاره(.

ولد الشــيخ علي القديحي في البحرين سنة 
1374هـ، درس المبادئ في القطيف، ثم هاجر 
إلــى النجــف األشــرف فحضــر عنــد علمائهــا، 
أمثال: الشــيخ محمد حســن الكاظمي، والســيد 

مرتضى الكشميري، والشيخ محمد طه نجف.
لــه مؤلفات عديدة منها: )أنوار البدرين في 
تراجــم علمــاء القطيف واإلحســاء والبحرين(، 
و)ريــاض العلمــاء األتقيــاء الورعيــن، و)جنــات 

تجري من تحتها األنهار(. مع ديوان شعره.
نظــم فــي اإلمــام المهــديQ أرقّ األشــعار 
وحاكهــا بعبــارات جميلــة وألفــاظ ســهلة وصــور 

لطيفة، تستشفّ من شعره. 
قال في بيان عقيدته:

أقول هذا النظم في الثاني عشر
من حجج اهلل اإلمام المنتظر

على اعتقاد الشيعة األبرار
بأنّه من عترة المختار

وانّه إمام هذا الزمن
وانّه القائم محيي السُنن

سمّيته الجامع للبيان
في رجعة المهدي ذي الزمان 

وقــال وهــو يؤّكد وجــود المهــديQ وغيبته 
ويناقش المشككين في وجوده فيقول:

قد وافق األصحاب في اكثر ما
قلناه جمع من فحول العلما

من غيرهم من سائر المذاهب
كنجل طلحة ونجل عربي

كذلك الجامي وابن الجوزي
كذا الخواص وكذا القندوزي

والصفدي والحنبلي والكنجي
كذا ابو العباس والدمشقي

واثبت ابن خلكان المولدا
كذا ابن زرالق له قد أكداد
ثــم يصــف اإلمــام المهــديQ حيــن يخرج 

فيقول:
وصِفة القائم حين يخرج

أجلى الجبين والثنايا أفلج
وجهه مشرّب بالحمرة

وهو بطين من علوم كثرة
بكّفه األبيض حين يظهر

موّفقاً مزوّداً ال يندر 
ثــم يتابــع حركــة اإلمــام المهــديQ حيــن 

ظهوره فيقول:
إذا أراد اهلل إظهار الفرج

وكشفه تلك الكروب والرتج

يأذن للمهدي بالظهور
وينشر العدل عقيب الجور

ثم اذا ما جنّه الليل بدا
من فوق كعبة ينادي بندا

ويسند المهدي ظهره إلى
البيت الحرام باليد البيضا عال 

من غير سوء آية لموسى
يكنفه جبريل ثم عيسى

ويطلب البيعة ممن قد حضر
كما إليه اهلل ربُّه أمر
ثــم يبيّــن مســيرة اإلمــام المهــديQ إلــى 

مدينة الرسولN فيقول:
وبعد ذا يمضي اإلمام المهدي

بجيشه الميمون ذات السعدِ
إلى مدينة الرسول الطاهر

بخير سعدٍ وبخير طائر

يا وارث الكرامات

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

الشيخ علي بن الشيخ حسن البالدي القديحي شعـــراء مهدويون

�س��واطيها م��ّدت  �س��بعد  البح��ار  �س��وف 
و�س��وف الجب��ال �س��كثر مرتفع��ة اأعاليه��ا
عليه��ا وطغ��ى  زاد  فاطم��ة  يب��ن  حّب��ك 

ل��و يفت�س��ون الكل��ب يلك��ون ب��ي مكت��وب
بحروف متقطعة )م.ح.م.د( اأعز محبوب
ويردهوعل��ه الح��روف الكلب ملت��م يريد يذوب

الكلــب يفرح ابميــادك ويرده
ويقبــل لو كضه ابحبّــك ويرده
الغيرة ويرده يبو  دســل ســيفك 
الزجية يبــن  شــيعتك  وخّلص 

ينط��ر
ينطر الكلب  الونيــن  امــن  حّكه 
ينطر يلفجــرك علينه اشــوكت 
ينطر للــدرب  جم شــيعي يصد 
ومســيّه صبح  جيّتك  ويتانــي 

حسن عبد األمير الظالمي

السيد عبد اهلل الحسيني

السيد سعيد الصافي

)أبو اسعد(

الـــــــكـــــــرامـــــــات وارَث  يــــــــا 
وَنَــــــــــــــرَقــــــــــــــبُ الـــــــعَـــــــالمـــــــات
يَـــــــــروي اهللِ  رَســـــــــــــــوِل  عـــــــن 
أَوصــــــــــــى اهللِ  بـــــــكـــــــتـــــــاِب 
وبـــــــــأهـــــــــِل الـــــــبَـــــــيـــــــتِ ذكِّــــــــر
نــــــحــــــنُ لــــســــنــــا مَـــــــــن يُـــــــــردد

وَنَــــــــــــــرَقــــــــــــــبُ الـــــــعَـــــــالمـــــــات
سَــــــــــل يـــــنـــــابـــــيـــــعَ الــــــــمــــــــودّه
وانــــــــشــــــــدُ الــــــحــــــاكــــــمَ عـــنـــهـــا
أهـــــــــــــــُل بـــــيـــــتـــــي كــــســــفــــيــــٍن
ــٍر ــســ ــ ــيُ ــ ــي بــــــالــــــرّكــــــِب ل ــشــ ــ ــم ــ ت

 

وَنَــــــــــــــرَقــــــــــــــبُ الـــــــعَـــــــالمـــــــات
َكــــــــيــــــــفَ أنــــــــتُــــــــم وَإمــــــــــــــــامٌ
نَـــــــبـــــــعُ أنـــــــــــــــــــــواِرهِ يَــــــجــــــِري
لــــــــرُبُــــــــوِع الــــــــعَــــــــرِش يَـــســـمُـــو
يَــــــهــــــتِــــــكُ الــــــلَـّـــــيــــــَل بِـــــــوَهـــــــٍج

 

وَنَــــــــــــــرَقــــــــــــــبُ الـــــــعَـــــــالمـــــــات
شِــــــــــرعَــــــــــُة اإلســـــــــــــــــالِم حَـــــلَـّــــت
واســـــــــتَـــــــــَظـــــــــلّـــــــــت بِـــــــــــُفـــــــــــروٍع
َغــــــــــــرسُ طــــــه الــــــــيَــــــــومَ يَـــــزهُـــــو
ــــــــة اإلســــــــــــــــــــالِم تَـــــعـــــلُـــــو سُـــــــــنَـّ

 

وَنَــــــــــــــــرَقــــــــــــــــبُ الــــــــعَــــــــالمــــــــات

بــــــــــــكَ عِـــــــشـــــــقـــــــاً نـــــجـــــهَـــــرُ
وبِـــــــــــــــــشَـــــــــــــــــوٍق نَــــــــصــــــــبِــــــــرُ
ــمٌ فــــــــي الــــثّــــقــــلــــيــــن ــ ــ ــلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مُـ
ــن ــ ــي ــ ــب ــ ــمُ ــ طــــــــــهَ بـــــــالـــــــنّـــــــوِر ال
عِــــــــصــــــــمــــــــًة لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن
ــا كــــالــــغــــافِــــلــــيــــن ــ ــ ــن ــ ــ ــبُ ــ ــ ــس ــ ــ حَ

وبِـــــــــــــــــشَـــــــــــــــــوٍق نَــــــــصــــــــبِــــــــرُ
ــه ــ ــن ــ ــي ــ ــف ــســ ــ عــــــــن أحـــــــــــاديـــــــــــثِ ال
بـــــــــيـــــــــنَ طــــــــــــيّــــــــــــاتٍ دفـــــيـــــنـــــه
الــــثّــــمــــيــــنــــه الـــــــــحـــــــــقّ  درُّة 
وســــــــــــــــَط حِــــــــقــــــــد وضَــــــغــــــيــــــن

وبِـــــــــــــــــــشَـــــــــــــــــــوٍق نَـــــــــصـــــــــبِـــــــــرُ
ــي مِــــنــــُكــــم فـــــي الــــبُــــخــــاري ــ ــأتـ ــ يـ
انـــــــــحـــــــــداِر ال  بــــــــــارتِــــــــــقــــــــــاٍء 
ثُــــــــــــــمَّ تَــــــــــهــــــــــِوي بــــــانــــــتِــــــشــــــاِر
نُـــــــــــــــــورُهُ فـــــــي الــــــــكــــــــونِ ســـــــاري

وبِـــــــــــــــــــشَـــــــــــــــــــوٍق نَـــــــــصـــــــــبِـــــــــرُ
ـــــــه بِــــــــــشُــــــــــمُــــــــــوٍس َأحــــــــمَــــــــديَـّ
ـــــــه أُلصُـــــــــــــــــــــــــــــوٍل جَــــــــعــــــــَفــــــــريَـّ
ــــــه بِــــــــــــثِــــــــــــمــــــــــــاٍر فـــــــاطِـــــــمـــــــيَـّ
ـــــــــه بِـــــــــــلِـــــــــــيـــــــــــوثٍ حَــــــــــيــــــــــدِريَـّ

وبِـــــــــــــــــــشَـــــــــــــــــــوٍق نَـــــــــصـــــــــبِـــــــــرُ

ونَــــــــــــــجــــــــــــــرَعُ اإلســـــــــــــــــــاءات
مـــــــنـــــــذ صــــــــــــــــاحَ يَـــــــهـــــــجُـــــــرُ

ــي الـــــسّـــــمـــــاوات ــ ــ ــكُ ف ــ ــ ــل ــ ــ ــُف ــ ــ وال
لــــــــــــــــعُــــــــــــــــالكَ تــــــنــــــتــــــظــــــرُ

وَتَـــــــــــــــــــرُفـــــــــــــــــــُل بِــــــــــآيــــــــــات
وَبِـــــــــــــــــوَحـــــــــــــــــٍي تُـــــــنـــــــصَـــــــرُ

يــــــا مُـــــلـــــتَـــــَقـــــى الــــــــرَّســــــــاالت
لـــــــــلـــــــــُقـــــــــلُـــــــــوِب تُـــــــســـــــحِـــــــرُ

7 األدب المهدوي

رأيت الطلعة الرشيدة ... ولكن

رية
قص

صة 
ق

جلــس الشــيخ محمد تقي بين زمالئــه وأصدقائه وهو 
يتحدث عن قصة شفائه:

اشــتدّ عليّ مرضي ذات ليلــة.. حتّى انّي فقدت   -
الشــعور بما حولي.. وعند الفجر شــاهدت في عالم الرؤيا 
ســيدي وموالي أمير المؤمنيــن ومولى الموحدينQ حيث 

قال لي:
امّا المرض فقد عافاك اهلل منه.

فقلت له على الفور:
يــا مــوالي إّن لــي حاجــة طالما دعــوت اهلل في   -

حرمك من أجل قضائها، فهل لها من سبيل؟
فقال لي موالي:

وادي  إلــى  الشــمس  طلــوع  قبــل  غــداً  تخــرج   -
الســالم وتجلس على مرتفعه متوجّهاً نحو جادّة كربالء، 

فســيأتي ولــدي صاحب العصرQ من كربــالء ومعه اثنان 
من أصحابه، فسّلمْ عليه واذهب معهم حيثما ذهبوا.

انتبه الشيخ وعاد له وعيه فتصوّر أّن ما شاهده   -
مجرّد وهم، ولكنه أحسّ بتحسّن صحته فقال في نفسه..
ال ريــب والشــكّ أّن دعائــي ســيتحقق وســأفوز   -

بالطلعة الرشيدة.
ذهــب الشــيخ محمد تقي إلــى المكان الــذي دّله عليه 
أميــر المؤمنيــنQ وجلــس حيث أمــره متطلّعاً إلــى جادّة 

كربالء.
مع شروق الشمس رأى ثالثة رجال قد أقبلوا يتقدّمهم 
ســيّد يسير بهيبة ووقار وسكينة.. لقد سيطرت عليه هيبته 
وبهاؤه إلى درجة لم يســتطع معها أْن يقول له شــيئًا، رغم 
انّه قد اقترب منه كثيرًا، ولم ينطق الشيخ بغير السالم.

تابــع الشــيخ مســيرة اإلمــامQ حتــى دخــل المقــام 
المعــروف بمقام المهديQ في وادي السّــالم في النجف 
األشرف، وقد وقف صاحباه عند الباب بكل أدب، ووقف 

الشيخ بالقرب منهما.
ما اســتجدّ من أمر الشــيخ أنّه لم يسعفه صبره للبقاء 
علــى هــذه الحالــة.. فعــزم علــى دخــول المقام طمعــاً منه 
بالســالم على اإلمامQ، لكنّه بهر أشــدّ االنبهار بأنه لم 

ير في المقام أحداً.
بقى الشيخ يلوم نفسه ويحاول إقناعها بالذي حصل، 

وهو يلوم نفسه ويقول.
 Qويا لألســف إنّنــي لم أطلب أكثــر من رؤيته  -

حيث كان دعائي.
)اللّهم أرني الطلعة الرشيدة والغرّة الحميدة(.

الســالم علــى الغائــب الحاضر. القائد الناصر. الســالم علــى قائم آل 
محمد المنتظر. ســيدي وموالي أخاطبك وأناشــدك في كل لحظة وأســألك 
متــى... متــى... متى الظهور ياســيدي، فامّتك تكاد تغــرق بالمنكر والدّم، 
فلقــد راح منّــا مــا راح ظلماً وبهتاناً ونحن ياســيدي من ظلــم الى ظلم  ومن 
ســيء الى أســوأ، أســأل اهلل الفرج وأْن تنقذنا من الكفر والظالمين لتنشر 
العــدل والســالم وتحّقــق لنا األحــالم, يكفيــك غياباً ياســيدي فلقد طالت 
علينا غيبتك، اظهر كي تكســر أنف كل من لم يصدّق بوجودك، اظهر كي 
تبيّــن لهــم اّن الحق هو محمد وآل محمدN. ومحمد وآل محمد هم الحق . 

أظهر ياسيدي اظهر يا حبيبي اظهر ياموالي.
)الغوث, الغوث, الغوث(                                          

الموالية والمنا�سرة لقائم اآل محمدN:  �سارة عالء مهنا 
العمر: 12 �سنة

محمد حسن عبد

الفنــه صاحبه العلــم والمجــد طير  ربع 
والديــن امســه عليل وال عضــو صاحبه
يا يــوم يظهــر او ينشــر رايتــه صاحبه
ويصيح يــا دين جــدي المصطفه الهادي
الهادي اويذل مــن خصمه  الدنيه  اويملك 
اوبالكــون يصبح شــبيه الجوجب الهادي
صاحبه والمثــل  اوربيعه  كمــره  والدهر 

مهدي بن راضي األعرجي

وي
هد

ل م
ـوا

مـ

Qمن رسائل الصغار لإلمام

�ساحبه

Qآي املنتظر
 يف حكـــــــــــــــم الشعر

بعض ما عّقبه الشعراء اقتباساً من آيات كريمات أوّلتها أحاديث أهل بيت العصمة

.Qفي اإلمام المهدي K

قال تعالى: 

)هَْل أَتَاكَ حَدِيُث اْلغَاشِيَةِ(.

وهذا بعض تعقيب الشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي:

حديث للغاشيات  أتــاكــم  هــا 
بسيف العذاب  يغشاهم  قــال 
فيها يصلون  للحرب  نار  وهي 
وجــوه منهم  لــلــعــذاب  نصبت 

والكبرياِء اإللحاد  طغاة  عن 
األوصــيــاِء قائم  من  يعتليهم 
ــار يــوم الــجــزاِء مــن يــديــه ونـ
الخلفاِء مــن  غيرهم  نصبت 



انطلقــت حملــة الرصيد المهدوي في يــوم والدة االمام المهدي 
Q من العام الحالي 143٥ هـ ومن مدينة النجف االشرف بالتعاون 
مــع العتبة العباســية المقدســة، ليصل صداها الــى العالم اجمع، 
حيث بلغت الختمات المرتلة التي وصلت الى قسم الرصد والمتابعة 
 ٥3074 Qفــي مركز الدراســات التخصصية فــي االمام المهــدي
ختمــة، فــي ما بلغ عدد الدول المشــاركة 43 دولــة من مختلف دول 
العالــم والتــي يأتــي ذكرها فــي طيات هــذا التقريــر المختصر عن 

نشاط الحملة.
انطلقــت الحملة التي كان واحداً من اهــم اهدافها ايجاد حالة 
الترابــط والذكــر الدائــم لإلمــام Q فــي افضــل االيام وهي شــهر 
شــعبان وليلــة النصف منــه وايام شــهر رمضان ولياليه، واقدســها 
واشرفها ليلة القدر التي تتنزل فيها مالئكة الرحمة مقدرًة للخالئق 
كل شــؤونهم على صاحب العصر والزمــانQ وبحالة الترابط التي 
اوجدتهــا الحملــة من تالوة للقــرآن وذكر لإلمــام Q بهذه التالوة 
يعيش افراد األمّة هذه الحالة من الترابط لينالوا بها رعاية اإلمام 
Q، ونســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أْن يكون هذا الهــدف المهم قد 
تحقــق فضال عن اهــداف أخر كثيــرة حققتها الحملــة طيلة الفترة 

التي انطلقت فيها والتي استغرقت 4٥ يوماً .
العمال التي رافقت الحملة:

1. طباعــة 100٥،000 مليــون وخمســة آالف بطاقــة اجــزاء 
ختمات. في ما طبعت اجزاء متفرقة من بعض المؤسسات االخرى 

بلغت ما يقارب العشرة آالف بطاقة.
2. طباعة 1٥،000 خمسة عشر الف بطاقة ختمة كاملة.

3. طباعة فلكســات والصقات متنوعة االحجام واالشكال بواقع 
٥000 بوستر الصق و٥0 فلكس.  

هــذه الطبعــات بالتعــاون مــع االمانــة العامــة للعتبــة العباســية 
المقدسة.

4. تــم انشــاء صفحة علــى الفيس بوك تهتم بنشــاطات الحملة 
وتلقــي الرســائل مــن المشــاركين واستفســاراتهم عــن آليــة اتمــام 

الختمات.
٥. تم التبليغ عن الحملة عن طريق شــبكة التواصل االجتماعي 

الواتساب الى 1٥000 عضو.
6. اعتمدت الحملة في توزيعها للبطاقات على عدة جهات:

أ. معتمدي المرجعية الدينية العليا في محافظات العراق كافة.
ب. مجموعــة كبيرة من الحســينيات والمســاجد المنتشــرة في 
اغلــب المحافظــات كبغــداد والكــوت وكربــالء المقدســة والنجــف 

االشرف.
ج. مجموعــة من مؤسســات المجتمع المدني ومؤسســات رعاية 

االيتام وغيرها.
د. مجموعة من الجامعات والمعاهد والمدارس.

هذا باالضافة الى عدد كبير من الشــخصيات االجتماعية التي 
ساهمت في عملية التوزيع.

وهنا تشكر ادارة الحملة كل جهة ساهمت في انجاح هذا العمل 
المبــارك وتســأل اهلل ســبحانه وتعالــى ان يجعله في ميــزان الرضا 

والقبول.

الدول الم�ساركة:
العــراق، الســعودية، الكويــت، لبنان، البحرين، الســويد، 
ايران، عمان، امريكا، كندا، ســوريا، تونس، المانيا، مصر، 
سويســرا،  قطــر،  بلجيــكا،  الصيــن،  فلســطين،  الدنمــارك، 
الجزائــر، الغابــون، هولنــدا، تركيــا، ســيراليون، نيوزيلنــدا، 
الصحــراء  باكســتان،  الســنغال،  تنزانيــا،  النرويــج،  بنيــن، 
الغربية، بليز، فنلندا، الكاميرون، ابخازيا، فرنســا، البوســنة 

والهرسك،الفلبين، اليمن، السودان، ساحل العاج، صربيا.

تم ايقاف العدد في الشهر السابق نتيجة للظروف االستثنائية التي يمر بها البلد

يه
نو

ت

يه
نو

ت

تحصد نتائج عالية اذ بلغت عدد الختمات التي وصلت اىل املركز 53،074 ختمة
حمــــــــــــــلة الرصــــيد املهــــدوي

لإلشرتاك احفظ الرقم  الجديد 
التالي يف جهات االتصال لديك 

وارسل كلمة )لبيك يا مهدي(

نماذج من بطاقات حملة الرصيد املهدوي

نموذج من البرنامج المخصص لحملة الرصيد 
المهدوي للمشاركة عبر االنترنت مجموعة من المؤمنين يقومون بنشر فلكسات وبوسترات الحملة في الطرق العامة

الدورة المهدوية الرابعة  لطلبة الحوزة العلمية في النجف االشرف
تحت شعار ادعياء المهدوية الحديثة  )شبهات وردود(

اهتماما بالعقيدة المهدوية وما تمثله من ركيزة اساس في االطروحة الشيعية اإلمامية لذا 
وتفصيل  ببيان  مهمة تختص  دورة   Qالمهدي اإلمام  في  التخصصية  الدراسات  مركز  اقام 
على  واالجابة  كاطع(   اسماعيل  )احمد  حركة  وباالخص  المنحرفة  المهدوية  الحركات 
لهذه  لما  اهمية بالغة  الدورة  اكتسبت هذه  الشيعي، وقد  الوسط  المطروحة في  شبهاتها 
الحركة المنحرفة من امتدادات، ومن دعم ال محدود من دول استكبارية، وارتباطات مشبوهة 
مع حركات مسلحة تريد النيل من شباب واتباع مدرسة اهل البيت K ومن إعالم قوي لديهم 

يتمثل في فضائية المنقذ وعشرات الكتب المطبوعة وغير ذلك. 
)70( طالب علم  اكثر من  الحضور  الدورة وكان  الحوزوية مع هذه  لذا فقد تفاعلت االوساط 

ومعتمد ومبلغ.
ايام، بثمانية محاضرات، وقد حاضر فيها سماحة الشيخ علي آل  حيث دامت لمدة عشرة 

محسن مشكورا، بعد أن استجاب لطلب المركز باستضافته.
اقيمت الدورة في رحاب العتبة العلوية المقدسة/ قاعة سيد األوصياء

 من 2-12/شعبان/1435 هـ. 
عناوين المحاضرات:

المسماة  الرواية  سند  في  تأمالت   )1
برواية الوصية.

لتصحيح  المزعومة  القرائن  رد   )2
رواية الوصية.

3( هل الوصية ال يدعيها إاّل صاحبها.
في  المذكور  باليماني  تعريف   )4

الروايات .
اسماعيل  احمد  ليس  اليماني   )5

كاطع.
6( من هم المهديون االثنا عشر 

7( هل الرؤى واألحالم حجة؟
8( بطالن أدلة إمامة احمد إسماعيل كاطع.

المحاضر سماحة الشيخ علي آل محسن )دام عزه(

كلمة سماحة السيد محمد القبانجي في افتتاح الدورة صورة جماعية للمشاركين في الدورة المهدوية


