حديث العدد

عن �أبي عبد اهلل�:Qإن �أول من يكر يف الرجعة احل�سني بن عليQ
وميكث يف الأر�ض �أربعني �سنة ،حتى ي�سقط حاجباه على عينيه.
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تمهيـــــــــــــــــــدنا

المهديون ال ي�ض ّلون
ا ّن التبعية واالتباع نهج بشــري عقالئي،
قبل أ ْن ترشــد لــه األديــان الســماوية ويج ّذره
دين اإلسالم.
وإ ّن لــه حقائــق عميقــة ودرجــات كبيــرة
يختلــف الناس فــي التماس بعضهــا والتخلف
عــن بعضهــا اآلخر ،بل ويمتــاز أيضاً بعضهم
عن بعض بدرجة االتباع والوالء ،وعمق ذلك
اإلتباع وحقيقته وخلوصه.
وفــي زماننــا ،زمــن الفتــن واالبتــاءات
وزمان غيبة اإلمام الثاني عشــر من أئمة أهل
البيــت Kتبــرز حالــة االتبــاع بشــكل جليّ،
ولكنهــا تتأرجــح بيــن جادتــي طريــق ،ينجــو
إحداها ويسلم ،ويضل ثانيها فيندم.
والروايــات الشــريفة حثّــت علــى هــذه
الحقيقــة في هذا الزمان وأعطت ألتباع الحق
والممســكين بزمــام العلم درجــات قد يقصر
النظــر عــن إدراك بعضهــا ،إ ْذ يفضّلون على
أصحاب رسول اهلل.N
ويتحدث أمير البيان وترجمان القرآن _
علي _Qعــن أتباع العلماء المنتظرين لدولة
الحق فيشتاق إلى زمانهم وإلى أ ْن يكون معهم
ويراهــم ،ويدعــو اهلل ســبحانه وتعالــى بــأ ْن
يجمعــه بهم ،وليس ذلك إالّ ألنّهم اســتجابت
أرواحهــم لقــادة العلــم فأنســت نفوســهم
بأحاديثهــم واســتالنت مــا اســتعوره النــاس
مــن صحبتهم ،وأنســت بمــا أباه المســرفون
والمك ّذبــون مــن طاعتهــم واســتماعهم حتــى
يصل الوصف منه Qإلى أولئك بأن أرواحهم
معلّقــة بالمحل األعلــى وإ ْن كانت أبدانهم بين
النــاس تســير ،ثم يعطي ســمة ذلكــم االتباع
والمتَبِعيــن مــن العلمــاء فيقــول عنهــم أنّهــم
خــرس صمت فــي دولة الباطل ،ثــم يأتيQ
فيصف أولئك بأنّهم ال يضلّون بعد هدايتهم،
ولكنّه يسأل أين هم وكم؟.
ذلــك مــا س ـطّر عنــه Qفــي (غيبــة
النعماني) من حديث طويل له.Q
وهنــا الب ـدّ مــن وقفــة تأمــل عــن حقيقــة
هــؤالء الذيــن اليضلّــون بعد الهدايــة ،وتكون
هدايتهــم مانعة عــن أ ْن ينحرفــوا أو ينحدروا
في منعرجات طــرق تؤدي بهم إلى الضالل،
حتــى يكونــوا مــن أولئــك الذين يشــتاق إليهم
أميــر المؤمنين Qفمن هــم؟ وكم هم أولئك
الــذي وصفوا بهــذه األوصــاف الملكوتية على
لسانهQ؟.
لمــن يتأمل في مفــردات ما اقتطفناه من
درر كالمــه Qيــرى ان محــور حديثــه يــدور
حــول أولئــك االتبــاع المقلدين الذيــن يميلون
بميــل العلمــاء أينمــا مالوا ،وال يحيــدون عنه
رغم كثرة ما يقــال عن العلماء ورغم التجاوز
عليهــم واالســتخفاف بهــم ،ورغــم الصمــت
وعــدم الــكالم ،إال أ ّن هــؤالء المقلديــن
مصرّون على هذا االتباع ومتمســكون به ،وال
يتّخــذون بدالً عنه دينــا يتقربون به إلى اهلل،
بــل وال يصغون الى ما يســمع مــن كالم يزيّف
الحقائــق ويتنــاول العلمــاء ليبعــد األمّــة عــن
صمــام أمانــه الذي جعــل أميــر المؤمنينQ
بهم أمانها ونجاتها.
فكم يا ترى هم هؤالء الذين يتحمّلون كل
ذلــك ويصبرون عليه ،بــل ويموتون عليه ومن
هم؟.
إنّهــم أولئــك االتبــاع المقلــدون ،إنّهــم
أولئك المهديّون الذين ال يضلون.
رئي�س التحرير

الكوراين :د ّجال الب�صرة (�أحمد ا�سماعيل كويطع)
ي�سمي نف�سه (�أحمد احل�سن)
�إجابات املـــــــــــــــــــــــــــــــرجعية

�إمامة املهدي املنتظرQ

الشيخ باقر المقدسي

�إمامة المهدي Qثابت ر�سولي:
لقد تناولت األحاديث التي وردت عن النبي األكرمN
قضية إمامة المهدي ،Qوهــي من الكثرة لدرجة تفوق
الحصر ،ولم يقتصر نقلها عند الشيعة ،بل تعدى ذلك إلى
أهل السنة ،وبعدد كبير وغفير منهم.
أي أ ّن القضية المهدوية ليست فكرة شيعية سبئية ،كما
يدّعي البعض ،بل هي فكرة شيعية سنية إسالمية متأصلة.
لكن الملفت للنظر هنا أ ّن بعض الكتاب من المحدثين
قد أنكروا ذلك مثل :أحمد أمين المصري في كتابه (فجر
اإلسالم) و(ضحى اإلسالم) ،أو عبد الحسيب طه حميده
في كتابه (أدب الشيعة) وأمثالها ،هم أمّا جهّال بالحديث
ال ـن ـبــوي ،وأمّـ ــا ان ـهــم يـعــرفــونــه ول ـكــن يحركهم حقدهم
وجمودهم ،وإالّ فإن إنكار مثل هذه القضية هو إنكار لقضية
إسالمية وضع أسسها رســول اهلل ،Nوليست لها عالقة
بالشيعة إذ ان اإلخبار بها كان نبوياً رسولياً ،وهي ثابت
ديني عقدي ،وال مساس لها بتخرصات تنسب القضية إلى
السبئية المختلقة والمدّعاة من قبل زمر األموية الحاقدة.

تواتر �أحاديث الإمام المهدي:Q

إ ّن الروايات التي وردت في حقّ اإلمام المهدي Qوردت

سماحة آية اهلل العظمى المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض(دام ظله)

في معرض إجابته عن سؤال:
على السنة أكثر من
بسم اهلل الرحمن الرحيم
خمســة وعشــرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صحابي ـاً وتصــل
تنتشر منذ فترة معلومات عــن ظهور نائب
إلــى حــد التواتــر،
لإلمام المهدي ،Qوجدت الموقع واطلب منكم
فقــد ذكــرت الكتب
إخبارنا عن رأيكم بالموضوع.
الحديثيــة انهــا
يـقــول بــأنــه نــائــب اإلم ــام المهدي وقــد أرســل
رسائل كثيرة يطلب تسليم الحكم له في العراق
وردت عــن اإلمــام
وإيــران كما ويقول بأن على الجميع ترك التقليد
علــي ،Qابــن
_مقلِد ومقلَد_ وتقليده هو وإال فإن األمــر يعتبر
عبــاس ،عبــد اهلل
ً
عصيانا ألوامر إمامنا المهدي.
بن عمــر ،عبداهلل
أجاب سماحة آية اهلل العظمى الشيخ إسحاق
بــن عمــرو العــاص ،ابــي ســلمة ،عبــد اهلل بن مســعود ،ام
الفياض(دام ظله) بالقول:
سلمة ام المؤمنين ،عائشة ام المؤمنين ،وابي هريرة.
بسمه تعالى
لقــد ذكــر ذلــك وأ ّكــده اكثــر مــن ســبعين عالم ـاً مــن
الدعوى المذكورة بال دليل وال يجوز الركون
علمــاء اخواننــا اهل الســنة واكدوا هــذه الروايــات في كتبهم
إليها و ّفقكم اهلل تعالى.
الحديثيــة ،حتــى ان البعــض منهم ألف كتب ـاً خاصة باالمام
هذا وسؤل سماحته عن:
المهدي Qوقضيته.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...تنتشر
التتمة صفحة )6( :منذ فترة أخبار عن ظهور نائب لإلمام المهدي
وي ـقــول ب ــأن عـلــى الجميع ت ــرك التقليد والعمل
باإلحتياط  ...ومن ال يرجع له فهو عاصي ..لذا نريد
Q
رأي سماحتكم في هذا الموضوع.
الجواب:
السيّد محمّد القبانجي
بسمه تعالى
آي ــة فــي ك ـتــاب اهلل
قامت األدلة القطعية على وجوب الرجوع إلى
عـ ــزوجـ ــل عــرضــت
الفقهاء العدول في عصر الغيبة وال دليل على وجوب
بـقـلـبــي فــأقـلـقـتـنــي
الرجوع إلى الشخص المذكور أو غيره ،مضافا إلى
وأس ـ ـهـ ــرت لـيـلــي،
أن معرفة موارد االحتياط تحتاج إلى إطالع فقهي
قــال( :فسلي يــا اُمّ
واسع وهو متعذر غالبا ،أو متعسر على العوام.
هـ ــانـ ــئ) ،قــالــت:
قلت :يا سيّدي قول
اهلل عــزوجــلَ ( :فال
أُ ْقـ ِسـمُ بِالْخُن َِّس*
ـس)
الْـ ـجَ ــوا ِر الْ ـ ُك ـنَّـ ِ
Q
(الـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــر15 :
و ،)16قــال( :نعم
المسألة سألتيني يا
بقلم السيد هاشم ناجي الموسوي الجزائري (صاحب كتاب أعداء اإلمام المهدي)
اُمّ هانئ ،هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي Qمن هذه
العترة ،تكون له حيرة وغيبة ُّ
يضل فيها أقوام ،ويهتدي فيها
 (روي) :أ ّن ابا محمد الدعلجي كان له والتضرّع وحسن العمل.أقوام ،فيا طوبى لك إن أدركتيه ،ويا طوبى لمن أدركه).

حرية الأنام �أم حرية الإمام ؟
تظافرت الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارةK
على حدوث الغيبة ،والحيرة في اإلمام الثاني عشر الحجّة
بن الحسن ،Qحتَّى اقترنت الحيرة بالغيبة في كثير من
رواياتها.
ومن الواضح َّأن مرجع الغيبة وصاحبها هو اإلمام الثاني
عشر Qلداللة األخبار المتواترة عليها.
أمَّا الحيرة فيمكن تصوير البحث عنها وعن مرجعها
على ثالثة مناهج رغم َّأن الكثير من الروايات تقرنهما معاً،
وترجع الضمير فيهما إلى صاحب األمــر ،Qمنها ما ورد
عن أبي بصير ،عن الصادق جعفر بن محمّد ،عن آبائه
 ،Kقال :قال رسول اهلل( :Nالمهدي من ولدي ،اسمه
اسمي ،وكنيته كنيتي ،أشبه الناس بي خلقاً وخُلُقاً ،تكون
له غيبة وحيرة حتَّى تض ّل الخلق عن أديانهم ،فعند ذلك
يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً
وجوراً).
ومنها مــا ورد عــن اُمّ هانئ الثقفية ،قــالــت :غــدوت
على سيّدي محمّد بن علي الباقر Lفقلت له :يا سيّدي

املهدي
إمام
ل
ا
خمالفة
جزاء
�سل�سلة مقاالت:
ّ

�أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن �أبي حممد عبد اهلل احلذاء الدعلجي

التتمة صفحة)6( :

اهلل تعاىل يظهر بالإمام املهدي Qدين الإ�سالم على جميع الأديان
د .السيد هادي عيسى الحكيم

قال تعالى في محكم كتابه العزيز( :هُـوَ الَّــذي أَرْسَ ـ َل
ِّين ُكلِّهِ .)...
َدين الْحَقِّ لِي ُْظ ِهرَهُ عَلَى الد ِ
رَسُولَهُ بِالْهُدى و ِ
وال شك في أ ّن هذا المعنى القرآني _إظهار دين اهلل
على كل األديــان_ من الثابت والمجمع عليه عند أهل بيت
النبوة Kوشيعتهم ،فإن رسول اهلل Nقد أ ّكد وبكل وسائل
التأكيد أ ّن اهلل سبحانه وتعالى سيظهر اإلسالم بالمهدي
المنتظر Qعلى الدّين كلّه ،بحيث تختفي ك ّل األديان التي
تبعها الناس ويعتقدون بها وتتالشى وال يبقى منها إالّ دينه،
ديــن اإلس ــام ،كما جــاء فــي (ينابيع ال ـمــودة) ص،423

و(منتخب األث ــر) لـلــرازي
ص  ،294وهذه المعلومة
عند أهــل بيت النبوةK
وأوليائهم مــن المسلّمات
التي ال يختلف فيها اثنان،
ألن المهدي Qستكون له
دولة عالمية يشمل حكمها
وسـلـطــانـهــا ون ـظــام ـهــا كل
أقاليم الكرة االرضية...،

معرفة الإمام احلجة Qيف الزيارات
من الصفات الـبــارزة ألهــل اإليمان هي الوفاء بالعهد وأداء األمانة،
حيث ورد في الكتاب العزيزَ ( :قدْ أَ ْفلَحَ الْمُؤْمِنُو َن * وَ الَّذينَ هُمْ َِلمانات ِِهمْ
وَ عَهْدِهِمْ راعُــو َن) وفي السنة الشريفة ذكر انها من صفات المؤمنين ومن
شروط اإليمان كقول اإلمام جعفر بن محمد الصادق( :Qثالثة ال عذر ألحد
فيها ،أداء األمانة إلى البَر والفاجر ،والوفاء بالعهد إلى البَر والفاجر.)...
فكلّما تكون األمانة والعهد والميثاق أهم ،يكون الوفاء بها وأداؤها أخطر،
ومن أبرز وأهم مصاديق االمانة والعهود هي مواثيق وعهود اإلقرار بالتوحيد
والرسالة واإلمامة والوالية ،فقد وردت روايات مستفيضة ،بل متواترة عند
الفريقين بأ ّن المقصود من االمانة والعهد في القرآن الكريم هي والية أمير
المؤمنين ووالية األئمة من أهل البيت.K
روى الشيخ الصدوق Hفي الموثّقة عن أبي بصير( :قال سألت أبا عبد اهلل
المانَ َة عَلَى السَّماواتِ وَ َْ
 Qعن قول اهلل عزوجل (إِنَّا عَرَضْنَا َْ
بال
ْض وَ الْ ِج ِ
الر ِ
َفأَبَيْنَ أَ ْن يَحْمِلْنَها وَ أَشْ َف ْقنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الِْنْسا ُن إِنَّهُ كا َن َظلُوماً جَهُوالً) قال

التتمة صفحة)6( :

ولدان .وكان من خيار أصحابنا _أي الشيعة_.
وكان قد سمع األحاديث.
وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة
_وهو ابو الحسن_.
وله ولد آخر يسلك _مسالك األحداث_ في
فعل الحرام.
وكان قد دفع إلى أبي محمد الدعلجي حجّة.
يحجّ بها عــن صاحب الــزمــان .Qوكــان ذلك
عادة الشيعة_وقتئذٍ.
فدفع شيئاً منها إلى ابنه المذكور بالفساد.
وخرج إلى الحج.
ً
فلما عــاد حكى أنّ ــه :كــان واقـفـا بالموقف
فرأى_إلى جانبه  -شاباً -حسن الوجه .أسمر
اللون _مقبالً على شأنه في الدعاء .واالبتهال.

فلما قرب نفر الناس .التفت اليّ .وقال :يا
شيخ أما تستحيي.
قلت  :من أيّ شيء_ياسيّدي_؟!
قال :يدفع إليك حجّة .عمّن تعلم.
فتدفع منها إلى الفاسق يشرب الخمر!!
يوشك أن تذهب عينك _هذه_.
_وأومأ إلى عيني_.
وأنا من ذلك اليوم _إلى اآلن_ على وجل
ومخافة.
وسـمــع أبــو عبد اهلل محمد بــن محمد بن
النعمان ذلك.
ً
قــال :فما مضى عليه أربعون _يوما_بعد
مــورده حتى خرج في عينه_التي أومــأ إليها_
قرحة_ فذهبت.

الحلقة األولى
الشيخ حسين الصالح

 :Qاألمانة الوالية).
فيجب على ك ـ ّل مــؤمـ ٍـن يــؤمــن باهلل
مسلم يعتقد بنبوّة
العظيم ،وعلى كل ٍ
خاتم المرسلين وجوباً اعتقادياً معرفياً
أن يفي بعهده وميثاقه مع إمامه ،فإ ّن
وفــاء العهد مع حجّة اهلل وأداء حقوقه
وفاء بالعهد اإللهي والميثاق الربانيّ،
ومــن أحسن طــرق الوفاء واألداء زيــارة
األئـمــة ،Kحيث قــال اإلمــام عليّ بن
موسى الرضا( :Qإ ّن لكل إمــام عهداً
ٍ
في عُنُق أوليائه وشيعته وإ ّن من تمام
الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم ،فمن زارهم رغبة في زيارتهم،
وتصديقاً بما رغبوا فيه ،كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة).
التتمة صفحة)6( :

�شرح دعاء الندبة
ما زال الحديث متواصال لشرح فقرات دعاء الندبة،
وقد وصل بنا الحديث إلى شرح الفقرة التالية:
( َفبَعْ ـضٌ اَسْ ـ َكنْتَهُ جَنَّتَ ـكَ اِلــى اَ ْن اَخْرَجْتَ ـهُ مِنْهــا،
وَبَعْ ـضٌ حَمَلْتَ ـهُ في ُفلْكِكَ وَنَجَّيْتَهُ وَمَنْ آمَ ـنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَ َكةِ
بِرَحْمَتِ ـكَ ،وَبَعْضٌ اتَّخَ ْذتَهُ لِنَ ْف ِس ـكَ خَليالً وَسَ ـأَلَكَ لِســا َن
صِ ـدْق فِي االْخِري ـنَ َفاَجَبْتَ ـهُ وَجَعَلْ ـتَ ذلِكَ عَلِيّ ـاً ،وَبَعْضٌ
َكلَّمْتَهُ مِنْ شَجَـرَةٍ تَكْليماً وَجَعَلْتَ لَهُ مِنْ اَخيهِ ِردْءاً وَوَزيراً،
ُوح
وَبَعْ ـضٌ اَوْلَدْتَ ـهُ مِ ـنْ َغيْـ ِـر اَب وَآتَيْتَ ـهُ الْبَيِّناتِ وَاَيَّدْتَ ـهُ بِر ِ
الْ ُقد ُِس).
يتضمن هذا المقطع ثالثة محاور:
 .1إشارات تاريخية إلى أهم المقامات النبوية:
تضمنــت الفقــرة اآلنفــة الذكــر إشــارة إلــى أهــم
المقامــات الرســالية المرتبطــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى،

الحلقة الثامنة
رابطة إحياء دعاء الندبة

وكأنهــا إشــارة إلــى هيكليّــة معيّنــة فــي التواصــل مــع اهلل
سبحانه وتعالى نظير ما نالحظه اليوم من تواصل األفراد
مــع النُظم التي تحكمهم ،فهناك ترتبات طولية وعرضية
تنتهــي إلــى قمّــة الهــرم حيــث تندك فيــه جميــع الترتبات
النازلة وتكون طولية بالنسبة إليه ،فمراجعة دائرة معينة
إلنجــاز قضية مــا تبدأ بموظــف صغير ثم بشــعبة معينة،
فالقســم المســؤول عــن تلــك الشــعبة ،ثــم الدائــرة التي
تن ّظــم ذلــك العمل فمديريــات ،فــوزارة ،وإذا احتيج في
المعاملــة إلــى وزارات أخــرى ثم إلى أعلى دائــرة تنفيذية
تتمثل بالرئيس أو الوزير األول ،فنلحظ هنا مجموعة من
الدوائــر ،تارة يكــون الترتيب فيها طوليــا وأخرى عرضيا
والجميــع ينتهــي إلــى قمة الهــرم ،وإنّما صــار ذلك ألجل
انجاز القضايا وتسهيل االرتباطات.
التتمة صفحة)6( :

2

دراسات

احلوار املهدوي (نحن عالمات الظهور)
زمزم
لعل من بين أهم األمور التي يرقبها المؤمن رصداً وبحثا واهتماما
وشغفا هي عالمات الظهور الشريف ،فترانا نتقلب بين صفحات الكتب
ونجول في طيات المقاالت والبحوث بحثا عن عالمة ،نتجشم عناء
التأويل والتحليل تكلفا لتطبيقها على واقعنا الماضي أو الحاضر وربما
المستقبل ،ظناً منا أن هذا غاية المنى ونهاية مطاف العناء غافلين
عن أهــم عالمة من عالماته اال وهــي االستعداد لنصرة المهديQ
والمهدوية المباركة ،إذ من الواضح بمكان أن اإلمام Qينتظر تحقق
العدد المطلوب من االنصار في قيامه األقدس وال نتعقل ان يأتيه األنصار
من عالم آخر بعد إن كانت حركته الشريفة مختصة بأهل األرض من
الطول إلى العرض.
فكرة متواضعة اضعها بين أيدي الكرام من رواد هذا المنبر المنير
ليدلي ك ّل بدلوه ،فيما يمكننا إعداده وتقدمته لهذا الظهور الشريف وعلى
مستوياته كافة لنسهم في تعجيله ،فإنني أظن أننا عالمة من عالماته،
وهي أهم من بناء جسر سادس أو سابع أو عاشر على ضفاف دجلة.
واتصور بدوا أن من بين المجاالت التي يمكن اقتراح البحث فيها هو:
 -1المجال الذاتي وبناء الشخصية المنتظرة.
 -2المجال الفكري والمعرفي.
 -3المجال االجتماعي المحلي.
-4المجال األممي والدولي.
-5المجال االعالمي.
لنرى ما يمكننا استخالصه من منهج عملي يسرع في تحقق عالمتنا.
***
خير الإماء
زمزم حياك اهلل ووفقك للطيف التفاتاتك التي تعودناها من شخصك
الكريم ،ولكن لي مالحظة صغيرة على ماجاء في موضوعك وهي:
 االستعداد لنصرة اإلمــام هو من شرائط الظهور وليس منعالماته.
فكان من االولى أن تعنون الموضوع بـ (نحن شرائط الظهور) وليس
(نحن عالمات الظهور) أل ّن العالمات تختلف تماما عن الشرائط.
فالعالمات تصنف الى حتمية وهي خمسة ،وأخــرى غير حتمية،
وسأضع في هــذه الــواحــة المباركة موضوعاً :حــول ماهي الثمرة من
اإلهتمام بعالمات الظهور غير الحتمية؟
أما الشرائط فيكاد القول فيها يكون واحــداً ،من حيث االستعداد
للنصرة وتهذيب النفس والدعوة إلى اهلل وإلــى أهل البيت Kعموما
ولإلمام المهدي Qخصوصاً وغيرها من أمور تطرقت لها في موضوعك.
***

الحلقة الثالثة

زمزم
أعلمي أختي الكريمة اني واقــف تماما على ما تفضلت به من أ ّن
االعداد واالستعداد الروحي والنفسي والقتالي والتقني هو من شرائط
الظهور ،ولكنني أعتقد بأ ّن الفرق بين العالمة والشرط أحياناً ،فقد
يكون الشرط عالمة والعالمة شرطا ،فمثال لو قلنا إن السفياني من
عالمات الظهور الحتمية ،فهل يا ترى يمكن أن يتحقق الظهور بدون
السفياني؟ الظهور قبل (الصيحة والسفياني) فكان السفياني شرطاً،
وقد اليكون شرطا منطقياً فلسفياً ولكنه شرط عرفي إ ْن صح التعبير،
فصحيح أن الظهور غير معلق على السفياني ولكن الظهور اليكون إالّ بعد
السفياني وهذه البعديه اشبه ما تكون باإلشتراط.
واما ما تفضلت به من التمييز بين الشرائط والعالمات بالحتمية
وغير الحتمية فال أتصوره صائباً ،ولو كان صائباً فلتكن الشرائط من
العالمات الحتمية فما المانع؟
ولكن التفاتتك تدخلنا في موضوع جديد وهو ما الفرق بين العالمات
والشرائط وال بأس بالتعرض له ان شاء اهلل.
***
الغائب
أنا مع أخي العزيز (زمزم) في أنه يمكن االشتراك في بعض الحاالت
بين العالمة والشرط ،إذ أن تحقق الشرط عالمة على تحقق المشروط،
فيمكن إذن بنحو من الجهات القول (نحن عالمات الظهور).
لكن لي وقفة قصيرة مع زمزم ،إذ كيف يقول (بعد أن كانت حركته
الشريفة مختصة بأهل األرض من الطول إلى العرض)
فهل من اإلنصاف ذلك؟
بحسب اعتقادي أن حركته الشريفة التختص باألرض فقط ،بل تعم
العوالم بأجمعها وهناك روايات كثيرة تؤيد هذا المعنى.
خصوصا ونحن نعتقد بالوالية التكوينية للمعصوم.Q
وهنا اتساءل هل المقصود من الحديث الشريف (لوال الحجة لساخت
االرض بأهلها).
هل المقصود هو خصوص األرض؟ كما هو نص الحديث أم أ ّن األرض
جيئ بها باعتبارها مركز الثقل الكوني والمحط المكاني للحجة ،وإال
فإن المقصود من الحديث أنه لوال الحجة لم يكن هناك وجود إطالقاً،
أي لساخت األكوان بأهلها وليس خصوص األرض.
ومن هنا نفهم أن حركه اإلمام المهدي Qالتختص باألرض فقط.
***
وهناك تتمة شيقة وطويلة لهذا الحوار الرائع تابعها على الرابط
التالي:
http://www.m-mahdi.com/forum

سلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائمQ

من فقهائنا
الفقــــــيه
�أحمد بن محمد بن عي�سى H

هيئة التحرير

ن�سبه ووالدته:H

هــو أبــو جعفر أحمد بن محمد بن عيســى بن عبد اهلل األشــعري
القمــي ،مــن كبــار رواة الشــيعة فــي القــرن الثالــث الهجــري ومــن
أصحــاب األئمــة ،الرضا والجواد والهادي .Kبــل وقد عاصر زمان
الغيبة حيث انه كان موجوداً في حدود ســنة 280هجرية حيث حضر
جنازة أحمد البرقي الذي له معه قصة معروفة.
ولــد فــي مدينــة قــم المقدســة ،مدينــة العلــم والفقــه ،ومأوى
العلمــاء والفقهــاء ورواة الحديــث ،والمعروفــة بحبهــا ووالئهــا ألهل
البيت.K
نشــأ في أســرة علمية موالية ألهل البيت ،Kو منذ صباه شــرع
فــي دراســة العلــوم والمعارف اإلســامية تحت نظر والــده محمد بن
عيسى األشعري.

�أ�سرته:H

تعتبــر عائلة األشــعري من أكبر األســر وأشــهرها فــي مدينة قم
المقدســة ،وكان أجــداده قــد هاجروا عدّة هجــرات ،من اليمن إلى
مكة المكرمة ومن ثم إلى المدينة المنورة ،دفاعاً عن الرسول،N
وبعدها إلى الكوفة ومن ثمّ إلى قم.
شــارك جــد األســرة (أبو عامــر) في غــزوات متعددة واستشــهد
في معركة حنين .كما أن عيســى بن عبد اهلل جد الشــيخ أحمد ،من
أصحاب اإلمام الصادق Qوقد قال اإلمام Qفي حقه (أنت منّا أهل
البيت).
من الشــخصيات المعروفة التى تتمتــع بالمقام والمنزلة الرفيعة
بين الناس وهو أيضاً من أصحاب اإلمامين الرضا والجواد Lونقل
عنهما أحاديث كثيرة وقد ورد اسمه في  2290سنداً من االحاديث،
ويعتبــر رئيس قــم وكبيرهان وله احترام بين أهلها ،كما أ ّن له مقاماً
رفيعاً بين العلماء ،ويعدّ من كبار رواة الحديث عند الشيعة كما ذكر
ذلــك الطوســي والنجاشــي وابــن داوود والعالمــة الحلــي .Hبل وكان
شــيخ القمييــن ووجيههــم وفقيههــم غير مدافــع وكان أيض ـاً الرئيس
الذي يلقى السلطان ولقي الرضا.Q
وإ ّن عمــه المســمى عمران ،قال في حقه اإلمــام الصادق Qما
مضمونه :إن هذا الرجل من أســرة عظيمة ،ما قصدهم ظالم بسوء
إال أذله اهلل.
ألحمد هذا ابن عم يسمى مرزبان ،قال له اإلمام الرضا Qفي
يوم من األيام ما مضمونه :مكتوب اسمك في أسماء شيعتي.

�أ�ساتذته:H

نقل أبو جعفر األشــعري إضافة إلى ما نقله عن اإلمام
الجــواد والهادي ،Lأحاديث كثيرة عــن كبار الرواة
من الشيعة ،منهم:
 والده محمد بن عيسى األشعري. الحسين بن سعيد. نضر بن سويد. علي بن نعمان. صفوان بن يحيى. محمد بن أبي عمير. محمد بن إسماعيل. عثمان بن عيسى. حماد بن عثمان. -القاسم بن محمد.

تالمذته:H

كمــا نقــل عنــه كثير مــن رواة الشــيعة
البارزيــن ،منهــم :محمــد بــن الحســن
الصفار ،ســعد بــن عبد اهلل ،علي بــن إبراهيم،
داود بــن كورة ،أحمد بن إدريس ،محمد بن الحســن بن
الوليد ،محمد بن علي بن محبوب وسهل بن زياد.

م�ؤلفاته:H

ألحمد بن محمد مؤلفات قيمة ،أكثرها روائية ،منها:
 كتاب النوادر. التوحيد. فضل النبي.N المتعة. الناسخ والمنسوخ. الطب الكبير. الطب الصغير. المكاسب. -واألظلة.

دجال الب�صرة (�أحمد ا�سماعيل كويطع)
امل�سمي نف�سه� :أحمد احل�سن

بقلم :الشيخ علي الكوراني

سلسلة مقاالت تنشر على شكل حلقات أخذت من كتاب (دجال البصرة) تأليف الشيخ الكوراني وتم إعادة ترتيبها دون املساس بالنص إال ما تقتضيه ضرورة النشر من ترتيب أو حذف
لبعض ما ال يؤثر على النص واملضمون ،ارتأينا تقديمها للقارئ على ما هي عليه وبقلم الشيخ املؤلف الذي يمثل قراءة يف أدعياء املهدوية بلون خاص قد تميز به قلمه.
حيدر مشتت ينتفض ويفضح شريكه !
جاء في مقدمة كراس (ناظم العقيلي) وهو معاون أحمد الحســن ومعتمده( :لقد كتب الشــيخ حيدر
المشتت ،شتت اهلل أمره ،مقالة ضد السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي Qفي جريدته
المسماة بـ( القائم  -العدد )11وهي قائم الكفر وليس قائم الحق! ألنه حاشا اإلمام المهدي Qأن تنسب
لــه هكــذا جريــدة ضالة مضلــة  ،وكذلك أصحابهــا ضالين ومضليــن (ضالون ومضلون) .وقــال في هذه
المقالة :ظهر في اآلونة األخيرة شخص يدعى أحمد الحسن أو البصري).
ً
وكالم العقيلي يدل على أن حيدر مشتت أخذ الثمن وبايع أحمد الحسن ،وشهد له زورا ،ثم نكث،
وألّف كتاباً ينقض فيه دعواه.
وهذه بعض أقوال حيدر مشتت في شريكه أحمد إسماعيل  ،كما نقلها ناظم العقيلي:
 .1قال الشــيخ حيدر مشــتت مخاطباً شريكه أحمد( :ورد في الرواية عن الباقر Qفي ذكر اليماني
والتي ذكرتها في منشــورك (الســيد أحمد الحســن اليماني الموعود) يدعو إلى صاحبكم ،أي اليماني,
وأنــت تقــول أنــا اليمانــي ،علماً أنك تدعو إلى نفســك! وهذا ال يحتــاج إلى برهان بل هــو واضح للعيان،
وشــاهد ذلــك األلقاب التي وضعتها لنفســك حيث قلــت :أنا روضة من رياض الجنة ،أخبر عنها رســول
اهلل! وتســمي نفســك :بقيــة آل محمــد ،والركــن الشــديد ،ووصــي ورســول اإلمــام المهدي إلــى الناس
أجمعيــن ،المؤيــد بجبرائيــل ،المســدد بميكائيل ،المنصور بإســرافيل ،ذرية بعضهــا من بعض واهلل
سميع عليم).
 .2وقــال الشــيخ حيدر( :تدعي أنك اليمانــي الموعود ،وأنك ابن اإلمام! والمهدي Qحســيني كما
اليخفى ،علماً أن الثابت أن اليماني حسني)!
 .3وقــال( :ورد فــي منشــورك المســمى( :نداء رقــم واحد إلى بقيــه أعمال الحج) الصــادر بتاريخ 1
شــوال 1424هـ.ق (إلى الســيد محمود الحســني )Qوإلى الســيد الحســني الصبيح الوجه من بين جبال
الديلم وقزوين ،والى الســادة الســتة الكرام المقربين من اإلمام المهدي Qوإلى الســادة التسعة عشر
المتصليــن باإلمام المهــدي :Qعليكم إظهار الطاعة واإلعالن عنهــا ،واإلمتثال لوصي اإلمام المهدي
 Qومبايعته بشــكل علني وعلى رؤوس األشــهاد .و بعكســه تكونون عاصين ألمر اإلمام المهدي محمد بن
الحسن.Q
َفيَــردُ عليــه :أنك وثَّقت هؤالء األشــخاص ومدحتهم وأقررت باتصالهم باإلمــام المهدي ،وجعلتهم
من خاصته و المقربين اليه ،وعددهم كما ذكرت ســبعة وعشــرين (وعشــرون) شــخصاً متصالً باإلمام
المهدي!Q
وهــؤالء الســبعة والعشــرين (العشــرون) لــم يجيبــك (يجبــك) أحــد منهم ويعلــن ذلك علــى رؤوس
األشهاد ،ولم يظهر الطاعة لك! بل على العكس من ذلك ،فإن أولهم وأفضلهم كما قلت السيد محمود
الحســني الــذي قلــت عنه )Q( :قام بتكذيبك على رؤوس األشــهاد ،وأظهر كذبــك ودجلك ،وذلك في
فتوى صدرت عنه رد على استفتاء ورد باسم (مهند شياع)!
وقــد ذكرتــم ذلــك في كتابكــم :اإلفحام لمكذب رســول اإلمــام! وهذا يســتلزم العمل بقول الســبعة
وعشرين المتصلين باإلمام ،وترك قولك ،ألنه ليس حجة على الناس)!
أقول :في كالم حيدر مشــتت دليل على أن أحمد الحســن يزعم أنه حســني ،ويزعم أن المهديQ
حسني ،وهذا مخالف إلجماع الشيعة بأن المهدي Qحسيني.
ومعناه أن أحمد الحسن أخذ برأي الوهابية بأن المهدي Qحسني!

 .4وقــال حيــدر مشــتت( :ذكرت في الكثير من منشــوراتك قــال لي أبي,أخبرني أبــي ،وغير ذلك
كالمنشــورات الصادرة منك بتاريخ ( 1شــوال 1424هـ .ق) المســمى البيان األول  .ثم ذكرت في المنشــور
الصــادر عنــك بتاريــخ ( 20صفــر 1424هـ .ق) مــا هذا نصه( :وأنــا العبد الفقير أول من تبــرأ منهم بعد
جدي اإلمام المهدي(عليه السالم) !
فيرد عليك أن هذا تناقض واضح ،وأنت تدعي العصمة!
فإن قلت المقصود بأبي معناه جدي استناداً الى أن األجداد آباء وإن صعدوا ،أقول :قد ذكرت في
منشــورك (اليماني الموعود) الرواية الواردة عن الصادق(عليه الســام) عن آبائه عن رســول اهلل(صلى
اهلل عليه وآله) في الليلة التي كانت فيها وفاته :ثم يكون من بعد اثنا عشــر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلمها الى ابنه أول المهديين ،له ثالثة أسام :إسم كأسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد ،واإلسم
الثالث المهدي ،وهو أول المؤمنين .أقول :الرسول(صلى اهلل عليه وآله) كان في مقام البيان حيث قال:
يســلمها الى ابنه والمقصود ابنه بالمباشــرة ،وإال لوكان من ذريته لقال :يســلمها الى رجل من ذريته أو
أحد أبنائه أو الى حفيده)!!
وهذا دليل على تخبّط الدجال أحمد الحسن وكذبه.
 .5وقــال الشــيخ حيــدر( :ثم يرد على هذه الروايه عدة إشــكاالت ،أي روايــة الوصية :أنها معارضة
بروايات الرجعة وقول األئمة بأن اإلمام المهدي(عليه الســام) يســلمها الى الحســين(عليه الســام)،
ففي تفســير العياشــي عن صالح بن ســهل عن أبي عبد اهلل (عليه السالم) في روايه طويله قال :إذا جاء
الحجــة المــوت ،فيكــون الذي يلي غســله وكفنــه وحنوطه وإيالجه حفرته الحســين ،وال يلــي الوصي إال
الوصي .وهذا يعني أن الذي يلي بعد اإلمام المهدي هو الحسين( عليه السالم)).
 .6وقال حيدر مشــتت مخاطباً أحمد إســماعيل ،ما حاصله( :إنك تدعي أنك أول المؤمنين بقضية
اإلمام المهدي(عليه السالم) ،وتشبه نفسك بأمير المؤمنين(عليه السالم)! وبنفس الوقت تقول :إنك
الداعــي ،والداعــي هو رســول اهلل(صلى اهلل عليه وآله) وليس أمير المؤمنين(عليه الســام) فال يمكن
أن يكون الداعي هو أول المؤمنين).
 .7وقال له( :قلت في المنشــور المســمى البيان األول الصادر باســمك ،بتاريخ 1شــوال 1424هـ .ق:
وأول معجزة أظهرها للمسلمين والناس أجمعين ،هو أني أعرف موضع قبر فاطمة(عليه السالم) بضعة
محمد(صلى اهلل عليه وآله) .وجميع المســلمين مجمعين(مجمعون) على أن قبر فاطمة(عليها الســام)
مغيــب ال يعلــم موضعــه إال اإلمــام المهدي(عليه الســام) ،وهو أخبرنــي بموضع قبر أمــي فاطمة(عليه
السالم).
وموضــع قبــر فاطمة(عليــه الســام) بجانب قبر اإلمام الحســن(عليه الســام) ومالصــق له وكأن
اإلمــام الحســن المجتبى(عليــه الســام) مدفــون في حضن فاطمة(عليه الســام) .ومســتعد أن أقســم
علــى مــا أقــول .ويرد عليه :أن المعجزة البد أن تكون ظاهرة للعيان ومحسوســة ،وهذا الذي تدعيه ليس
محسوس ـاً أو ظاهراً ،إال أن تقول بنبش قبر اإلمام الحســن(عليه الســام) والتأكد من صدق كالمه مما
ال يجوز شــرعاً .وأما قولك إنك مســتعد للقســم على ذلك فأقول :لو كان األمر بالقســم لما احتجت إلى
المعجزة التي تدعيها ،ولحسم النزاع بال َقسَم من أول األمر ،فما هذا التهافت بالكالم يا رجل)!
 .8وقــال حيــدر مشــتت ما حاصله( :إنك ناقضت نفســك فقلــت إن الذي يمأل األرض قســطًاً وعدالً
هــو أحمــد ،وفــي نفــس الكتــاب صفحة ، 24أتيــت بحديث (أتــاح اهلل آلل محمــد برجل من أهــل البيت
يســير بالتقى ويعمل بالهدى وال يأخذ في حكمه الرشــى..ثم يأتينا ذو الخال والشــامتين العادل الحافظ

لمــا اســتودع  ،فيملؤها قســطاً وعدالً) .فكيــف يكون أحمد
الحسن هو الذي يملؤها عدالً؟!
( .9أنــت لقبــك الصحيح كما يعــرف ذلك كل من اطلع
عليــك وعلــى أحوالــك ،هوأحمــد إســماعيل السلمي.إســم
أبيك اسماعيل وليس المهدي كما تدعي) .انتهى.
أقــول :إشــكاالت حيدر مشــتت على شــريكه قوية! وقد
حــاول ناظم العقيلي أن يجيــب عليها فلم يوفق ،لكنه أجاد
في الســخرية بحيدر مشــتت ،وكشــف تناقضــه ودَجَله .وال
عجب فالدجالون الم َّدُعون للمهدية ،خبراء بكذب بعضهم بعضاً!
قال ناظم العقيلي( :إن الذي أقسم بأبي الفضل العباس هو الشيخ حيدر مشتت نفسه ،والذي لقب
نفســه اآلن بـ(القحطانــي) ألنه يخشــى الفضيحــة لو صرح باســمه الحقيقي ،ألنه كان قــد صدق بدعوة
السيد أحمد الحسن منذ البداية في عصـر الطاغية صدام ،وقد بايع السيد أحمد الحسن على أن يفديه
بالنفس والمال والولد ،واســتمر يدعوا للســيد أحمد الحسن أكثر من سنه تقريباً ،وأصدر الشيخ حيدر
مشتت (القحطاني) كثير(اً) من البيانات يشهد فيها وأمام الناس كافة ،بأن السيد أحمد الحسن رسول
اإلمام المهدي! وقد صرح لي شــخصياً وعدة مرات بأن الســيد أحمد الحســن وصي واليعرف حقيقته إال
اهلل تعالى! ومستعد أقسم على ما أقول .وهذه الحقيقة واضحة ومعروفة لدى الحوزة العلمية في النجف
األشــرف ،ومن شــاء فليسأل عنها في النجف األشرف والعمارة والبص ــرة والناصرية وبغداد ،فكل من
عرف هذة القضية من هذه المحافظات يشــهد بأن الشــيخ حيدر مشــتت كان تابعاً للســيد أحمد الحسن
أكثر من سنه ،وكان يدعو لمناصرة السيد أحمد الحسن وبكل قوة!
وافتراء! ونصحه الســيد أحمد بأن يرجع
ثــم ارتــد بعــد ذلك ،وادعى أنه هو اليماني الموعود كذباً ً
عن هذا اإلدعاء الباطل .وعندما أصرَّ الشــيخ حيدر على ذلك فسَّــقه الســيد أحمد الحســن وبيَّن كذبه،
في بيان خاص وزع في أكثر المحافظات.
ودعاه الســيد أحمد الحســن الى القسم بأبي الفضل العباس(عليه السالم)...السيد أحمد الحسن
أخبــر بأن الشــيخ حيدر مشــتت إذا أقســم بأبي الفضل العباس(عليه الســام) البــد أن يعاقب عاجالً أو
آجالً .وأقســم الشــيخ حيدر مشــتت علــى أنه هو اليماني الموعــود! وقبل أن يخرج مــن الصحن المقدس
ألقــى أمــن الحضرة عليه القبض واحتجزوه للتحقيق ،وكنت أنا حاضراً معه ورأيته كيف فقد توازنه من
الخوف ،وســألوه (ســأله) المســؤلون عدة مرات عن سبب حلفه بأبي الفضل ،فامتنع عن الجواب وأنكر
أنــه اليمانــي! ثــم فقد أعصابه وأصبــح كالمرعوب وأخــذ ينادي أصحابــه الذين ارتدوا معــه قائالً لهم:
أمســكوا بالشــيخ أحمــد فإنه يدعي أنه ابن اإلمــام! وفعل ذلك ألنه عرف بأن هــذه أول عقوبه له من اهلل
بسبب كذبه ،وأراد أن يلقى القبض على السيد أحمد الحسن لكي يتساوى معه ،وال تحتسب هذه نقطة
ضده .ولم يســتطع أحد أن يمس الســيد أحمد الحســن مع أنه أيضاً أقســم وأمام الناس كافة بأن الشــيخ
حيدر كاذب بادعائه! وبعدها صلى ركعتين بأبي الفضل ،ودعا اهلل تعالى ،ثم انصرف ســالماً غانماً،
بينما بقي الشيخ حيدر محجوزاً عند رجال األمن ،ثم بعدها أطلق سراحه وهو مكسور العين ،ألنه فعالً
لــم يخــرج مــن الضريح إال وقد ألقي القبض عليه ،وكان ذلك تنبيهاً لــه لعله يرجع عن غيه .قال تعالى:
اب ا َأل ْكب َِر لَعَلَّهُمْ يَر ِْجعُو َن.
اب ا َألدْنَى دُو َن الْعَ َذ ِ
وَلَنُذِي َقنَّهُمْ مِنَ الْعَ َذ ِ
انتهى كالم العقيلي معاون أحمد الحسن.

بحوث ومقاالت
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الأ�سئلة الواردة �إىل مركز الدرا�سات التخ�ص�صية يف الإمام املهدي

Q

* �صور الـ ( )cnnونا�سا وعالقتها بالظهور؟
* هل ن�أخذ المنهج عن طريق ادعاء الأ�شخا�ص االت�صال بالإمامQ؟
* كيف يخرج الإمام المهدي Qوماهو حال الممهدين له؟
*هل �سيمحو ال�سفياني بغداد ويحتل كربالء والكوفة؟
�صور الـ ( )cnnونا�سا وعالقتها بالظهور؟

العلوية ميا�سة
ال�س�ؤال:
بثت قناة الـ CNNاألمريكية صورة التقطتها وكالة الفضاء (ناسا) وهي
صورة كف في السماء  ...فهل هذه الصورة لها عالقة بالعالمة المذكورة عن
ظهور كف في السماء قبل الظهور المهدوي؟
الجواب:
ال يمكــن الجــزم بذلــك ،وال دليل واضــح على انطباق تلــك الصورة على
العالمة المذكورة.
نداء يســبق
علــى أ ّن المــروي في ما ذكــره نعيم في (الفتن) هو أ ّن هناك ً
تلك اليد التي تظهر أو يقارنها على األقل.
فقــد روي هكــذا (...وال تكــون لــه جماعة حتــى ينادي منادٍ في الســماء:
عليكم بفالن وتطلع كفّ تشير).
وفــي نص آخــر (تكون فرقة واختــاف حتى تطلع كفّ من الســماء ويناد
منــاد مــن الســماء أ ّن أميركم فالن) علــى ان نعيم رواها عن ابن المســيب،
وليس عن الرسول.N
وبعد كل هذا ،فالرواية عامية وال يعتد بها من ناحية السند.
***

ه��ل ن�أخ��ذ المنهج ع��ن طريق ادع��اء الأ�ش��خا�ص االت�صال
بالإمامQ؟

علي عبد الأمير محمد
ال�س�ؤال:
لو جاء لي شخص أعرفه وقال :إ ّن له اتصاالً باإلمام ،Qليس شخصياً
ولكــن عن طريق شــخص إلــى آخر إلى  ...وصوالً لإلمــام Qوإن لديه منهجاً
مــن اإلمــام (مجموعــة من العبادات) ،وأنــا رأيت هذه العبــادات ولم أر فيها
خروجــا عــن القــرآن (بمعلوماتــي البســيطة) وهــذا الشــخص يقــول ان هــذا
المنهج بعضه واجب فما هو رأيكم في هذا الشيء؟
الجواب:
ً
ليــس هنــاك دليــل واضح علــى صدق دعــوى ذلك الشــخص وصــوال إلى
اإلمام!

أمّا عن المنهج العبادي المدّعى ،فنحن لسنا بحاجة اليه ،فأهل البيت
 Kطرحــوا لنا أفضل المناهــج العبادية ،وتراثهم مليء بالطرق الصحيحة
الموصلــة الــى رضا اهلل تعالى مــن ادعية وزيارات وروايــات كتبنا الحديثية،
لمدع اليعلم صدقه ،يأتينا بمنهج جديد!
فال حاجة لنا ٍ
علــى أ ّن كــون هــذا المنهج اليخرج عن القــران ليس كافياً ،مــا لم يطّلع
عليه أهل االختصاص فلع ّل فيه س ـمّاً مداخالً بعســل! لذلك اوجبت الروايات
الشــريفة علينــا الرجــوع الــى العلمــاء ألنّهــم األعــراف بكشــف الحقيقــة من
غيرهم.
على أ ّن هذا نوع من ادّعاء الســفارة التي ثبت باالجماع والدليل القطعي
بطالنهــا فــي عصر الغيبــة الكبرى ،وما يدريك لعل هذا الشــخص ســيأتيك
غداً ويأمرك بأوامر وينهاك بنواه وينســبها مباشــرة لإلمام المهدي Qوهي
لم تصدر عنه!Q
***

كيف يخرج الإمام المهدي Qوماهو حال الممهدين له؟

�أبو عزيز
ال�س�ؤال:
كيــف يخرج اإلمام المهديQ؟ هل يخــرج للناس بأمور خارقة للعادة،
معــه المالئكــة وقائدهم جبرائيــل Qونجباء األنس والجن واألبدال وســاح
عظيــم .أو يخرج كما خرج رســول اهلل Nوكما خرج أميــر المؤمنين على بن
أبــي طالب Qمعه اتبــاع مؤمنون ونصر من اهلل ،كما حدث في موقعة بدر،
هــل الممهدون لإلمام المهدي Qمثل الحســني وشــعيب بــن صالح واليماني
والخراســاني ســيتصرفون من تلقاء أنفسهم وسيجمعون القوّة من مال وعتاد
بمجهودهــم الخــاص ومجهودات المؤمنيــن الذين معهــم ،أو أ ّن الخروج هو
أمر من اهلل مرتبط بعالمات معينة وتدبير إلهي بفتح األبواب وتيسير األمور
واجتمــاع أصحــاب المهدي Qفــي مكة فوق إرادتهــم بطريقة خارقــة للعادة
ونزول جبرائيل بالراية وقميص وسالح رسول اهلل.N
الجواب:
أمّا عن السؤال األول فنحن نعلم أ ّن الصفة السائدة لحركات السماء هي
أ ّن تكون بالطرق الطبيعية المعروفة غير الخارقة للعادة وأنّه لو دعت الحاجة
إلى اظهار أمر خارق للعادة _مما يســمى بالمعجزة -فالبدّ آنذاك من وقوع

يف أروقة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

وهو 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 وتذليالً لسبل البحث امامهم

ر�سائل جامعية

قراءة يف الر�سالة اجلامعية املو�سومة بـ:
(ال ّنواب الأربعة ومرويّاتهم الفقهيّة)

قراءة في الرسالة الجامعية الموسومة بـ:
(النّواب األربعة ومرويّاتهم الفقهيّة)
التي تقدمت بها الطالبة:
ندى �سهيل عبد محمد
إلــى كليــة الفقه/جامعة الكوفة .لنيل شــهادة الماجســتير في الشــريعة
والعلوم اإلسالمية.
طبعــت الرســالة ســنة 1428ه ــ2007 .م .بـ ـ ( )437صفحة مــن القطع
الكبير .A4
جــاء فــي قائمة محتويات الرســالة :انّهــا تحوي بعد مقدمــة على تمهيد
وثالثة فصول.
تضمّن التمهيد لهذه الرسالة مبحثين هما:
اإلمام المهدي Qمن الوالدة إلى الغيبة .وضرورة وجود النوّاب.
أمّا فصول الرسالة فكانت:
 .1الن ـوّاب األربعــة :بأربعــة مباحــث ،خ ـصّ كل مبحــث منها أحد
النوّاب.R
 .2دراســة مرويات النوّاب األربعة ،وقد اشــتمل على أربعة مباحث
هــي ،طــرق تحمــل وأداء مروياتهــم .أنــواع مرويّاتهــم .أهميــة مرويّاتهــم.
ومصادر مرويّاتهم.
 .3مرويّاتهــم الفقهيّــة :وتضمّــن أربعــة مباحث هــي :مروياتهم في
العبــادات .مرويّاتهــم في العقــود ،مرويّاتهم في اإليقاعــات .ومرويّاتهم في
األحكام.
جــاء فــي المبحــث االول مــن التمهيد _اإلمــام المهدي من الــوالدة إلى
الغيبة_:
(إ ّن شــخصية اإلمام المهدي ... Qشــخصية إسالمية ،إلهية ،واقعية
جديرة باالهتمام والدراسة ،ألنها االمتداد الحقيقي لإلسالم والقرآن ،ال
بل حتى لألديان السماوية األخرى غير المسلمة).
وجاء في المبحث الثاني من ذلك التمهيد _ضرورة وجود النوّاب_:
(النظام الذي كان البدّ من إتباعه في هذه المدّة الحرجة والخطرة من
الغيبــة هو نظام (النّيابة) الذي لجأ إليه اإلمام المهدي Qإبّان غيبته ،من
أجل إثبات وجوده الشــخصي ،وانه هو اإلمام محمد بن الحســن العســكري
 Qأوّالً ،وممارســة دوره القيــادي ثاني ـاً ،إذ كــون الن ـوّاب قنــوات االتصال
الدقيقة بينه Qوبين شيعته).
_تقول الرسالة في فصلها األوّل_
(...إ ّن النواب األربعة الذين تولّوا النيابة الخاصّة عن اإلمام المهديQ

خالل غيبته الصغرى ..كان كل واحد منهم واســطة بين اإلمام Qوشيعته،
وقــد مــارس هؤالء النــواب دوراً بارزاً في حفظ كيــان الجماعة الصالحة بما
عال بتوجيهات اإلمام Qووصاياه لهم ولشيعته.)...
بذلوه من إلتزام ٍ
_أمّا في الفصل الثاني منها فتقول الرسالة_
(مــع قلّة عدد مرويات النوّاب ،Rاألربعة مقارنة بروايات غيرهم ،إالّ
أنّهــا اتّصفت بصفة وميزة خاصة ،أعطتها طابعاً متميزً ،وأكســبتها أهمية
خاصة ،وهي شمولها للنواحي الفقهية .)...
 وفي الفصل الثالث تقول الرسالة:(...لكــون الحكمــة اإللهية اقتضــت تبعاً للواقع السياســي _آنــذاك_ أ ْن
تقــع الغيبــة الصغــرى التــي كان االنقطاع فيهــا جزئياً عن النــاس ،إنحصر
االتصــال باإلمــام Qعبــر عدد مــن األفراد وهــم النوّاب األربعــة ،Rفكان
النــاس يتصلون باإلمام Qويســتفتونه ويأخــذون أحكامهم الشــرعيّة منه،
حيث شهدت هذه المرحلة نوعاً جديد من الكتابة الفقهية.)...

المعجزة على يدي النبي ،Nوهو أمر واقع والخالف فيه.
ونفــس هــذه الطريقــة سيســير عليهــا اإلمــام المهــدي Qفهــو سيســير
بالطريــق الطبيعــي ،لك ـنْ اذا مادعــت الحاجة إلــى إظهار معجــزة او كرامة
فســوف تظهــر مــن دون أيّــة صعوبــة أو تــردّد ،وهــذا مايظهــر مــن كثير من
المواقف التي حكتها الروايات الشريفة ،والتي من أشهرها مطالبة الحسني
إيّاه Qباخراج سالح رسول اهلل Nودرعه وعصاه ،فيفعل المهدي Qذلك
بــل أنّــه سيشــير الى الطير فيقع بيــن يديه ،ويفرك القضيــب فيورق ويخضر
من ساعته وغيرها كثير.
وأمّا عن السؤال الثاني فال يظهر من النصو ص الروائية مايدل على أ ّن
لهــم _أي أصحابــه _Qارتباطاً خاصاً ومباشــراً بعالم الغيب إنّما هم اناس
عاديــون لكــن عندهــم ذلك اإلخالص للديــن ولإلمام الذي يجعلهــم مهيّئين
للقيام بحركة تمهيد للظهور المبارك.
ثــم أ ّن ك ّل مافــي الكــون مــن تدبيــر هــو راجــع الــى اهلل تعالــى وبيده جل
وعال ،فال يمكن أ ْن ينتقل حجر عن حجر ،وال تجري ريح ،وال تمطر سماء
وال غيرها إالّ باإلذن اإللهي.
***

هل �سيمحو ال�سفياني بغداد ويحتل كربالء والكوفة؟

مازن الجبوري
ال�س�ؤال:
هل من الممكن تحديد خط سير السفياني في احتالل العراق ،وما هي

جغرافية عصر الظهور

المناطــق التــي يمكــن احتاللها بالكامــل ،وهل صحيح أنّه ســوف يقوم بمحو
بغداد من الوجود وقتل كل شيعه بغداد ،وهل يحتل كربالء والكوفة.؟
الجواب:
الوارد أ ّن بداية تحركه سيكون من الوادي اليابس ،وخالل التسعة أشهر
أو األحد عشر شهراً األولى من تحركه سيسيطر على الكور الخمس (دمشق،
األردن ،حمص ،حلب (وفي رواية أخرى فلســطين بدل حلب) وقنســرين)،
وال يبعد شــمول حكم الســفياني للبنان ،إ ْذ أنها كانت جزءاً من بالد الشــام
وتابعــة لكورهــا الخمس ،فعن اإلمام الصــادق( :Qأ ّن الســفياني يملك بعد
ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة ثم قال :استغفر اهلل حمل جمل .)...
وســبب الترديــد مــن اإلمام هو اإلشــارة إلى أنّــه ليس مــن المحتوم مدّة
حكمه وإنّما المحتوم هو أصل خروج السفياني.
ثــم يتوجه إلى الكوفة ليســيطر عليها ويبعث جيش ـاً خلف اإلمام المهدي
 Qإلــى المدينــة ثــم إلــى مكــة فيخســف بــه ،علــى أنّــه تذكــر الروايــات أ ّن
للســفياني جيشــين ،جيشاً يرسله من الشــام إلى الكوفة ،وجيشاً يرسله من
الشــام إلــى المدينة ،فعن الجيــش األول ورد في (غيبــة النعماني ص:)392
يبعث السفياني جيشاً إلى الكوفة.
وعــن الثانــي ورد في (إســعاف الراغبين ص :)138وأ ّن الســفياني يبعث
إليه من الشام جيشاً فيخسف بهم في البيداء.
وســتكون نهايته على يدي اإلمام المهدي Qبعد خمســة عشــر شهراً من
بداية ظهوره.

ثــقــــيــــف

عبدالرسول زين الدين

�آثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بو�ضوح على �أن عقيدة االنتظار لي�ست عقيدة مجردة بل خرجت
�إلى الواقع لت�ضع ب�صماتها على الجدران والبلدان
ثقيــف قبيلــة ظهرت في منطقــة الطائف من جزيرة
العــرب قبــل االســام ،وهــي قبيلــة كبيــرة مــن قبائــل
هوازن .من أكبر قبائل العرب وأعرقها في الجزيرة.
وتقــع منطقة (ثقيف) على بعد  140كيلو متراً جنوب
محافظة الطائف اليوم.
وترتبــط هذه المنطقة ثقيف بالطائف ارتباطاً وثيقاً
حتى يخيّل للبعض إذا قيل ثقيف ،يخيّل أنها الطائف.
وقــد ورد لثقيــف ذكــر فــي خارطــة عصــر الظهــور
المهدوي القمدس ،ولكنه سلبي ،ومن ذلك:
 قال أميــر المؤمنين Qفي خطبة البيان ،فيصفة المهدي( :Qفيلحقه رجل من أوالد
الحســن Qفي إثني عشــر ألــف فارس...
إلــى أن يقول :Qفيقول الحســني :األمر
لــك _أي المهــدي _Qفيســلم وتســلم
جنــوده ،ويكون على مقدمته رجل اســمه
كاســمه  ..فيســمع بخبــره جميــع النــاس
فتطيعــه أهــل اليمــن ،وأهــل الحجــاز،
وتخالفة ثقيف.
 وفــي خطبــة المخــزون ألميــرالمؤمنين ،Qقال:
(ويســير الصدّيــق األكبــر _اإلمــام
المهــدي _Qبرايــة الهدى والســيف (ذو
الفقــار) والمخصــرة مــن بــاب بني أســد
حتى يزفر زفرة في ثقيف.)...
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ال تستغربوا

رصدنا
تستغربوا
ال
نحن في زمــان كثر فيه ادّعــاء الباطل وأهليّة من ليس بأهل
لتسنّم المناصب الروحية ،سواء على مستوى اإللوهية أو النبوة
أو اإلمــامــة أو غيرها من المناصب األخ ــرى ،ولكي ال نستغرب
عندما نواجه دعوة من مثل هذه الدعاوى فالبدّ لنا أن نبرز قضايا
قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤالء األدعياء ،بينما ال

جمموعة من النقوالت التاريخية تهدف �إىل رفع حالة اال�ستغراب التي تن�ش�أ من االدعاءات الكاذبة .مثل دعوى (احمد
ا�سماعيل كويطع) �إذ ير�صد وعرب التاريخ �أ�سماء من ادّعوا الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غريها
هيئة التحرير

نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.
ففكرة (ال تستغربوا) تعتمد على ذكر األشباه والنظائر ممن
ثبتت حالة اإلنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين كثيرين
جــداً يؤمنون بهم على أنهم عناصر هدى وحق وإسعاد وخالص
بينما _وبعد فترة من الزمن_ يتبيّن لألتباع قبل غيرهم إنحراف

هؤالء ،من هنا تأتي أهمية أن نأتي بأهمية هذه األشباه والنظائر أن تقدم األدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل والضالل ،بقدر
ونكثر من بيان الحاالت التي كانوا يستدلّون بها على حقانيتهم ما تريد أن تضع المواد المتشابهة والعناصر التي كانت لها نفس
ويصورونها على أنها أدلّة لدعواهم ،بينما تبيّنت بعد ذلك أنها من الحظوة التي يتمتع بها هؤالء إالّ أنّه تبين انحرافها وزيف مدّعياتها
فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه ما فرق هؤالء عن أولئك.
المتشابهات ،وال تحمل من حقيقتها إالّ األلفاظ.
وهذا ما تهدف إليه _ال تستغربوا_ إذ أنها ال تريد بالضرورة

وهذه بع�ض �أمثلة نطلعكم عليها  ...فال ت�ستغربوا ...
 .1مدينة الإله ال�ضائعة في ال�سحاب:
امبراطورية قديمة أسستها شعوب
هندية تضرب اليوم بحدودها اجزاء من
بلدان كثيرة كبوليفيا والبيرو واإلكوادور
وتشيلي واألرجنتين ،تقع على ارتفاع
 11ألف قدم فوق مستوى سطح البحر،
ومساحتها  990,000كم ،2تمّ الكشف
حديثا عن بقايا آثارها وحضارتها ،إنّها
مملكة االنـكــا والـتــي تعني ابــن الشمس
األوحد.
قوم كانوا يعبدون البشر ويجسّدون
من ملوكهم الموتى آلِهة ،فرغم رقيّهم
الحضاري الــذي عجز عن تفسيره إلى
اآلن كثير من خبراء العالم ،ولم يقف
على حقيقة تلك الحضارة الضاربة في جذور التاريخ وقبل عصر الصناعة ،إذ كيف صنعت
جسوراً معلّقة وبنت مدناً تناطح السحاب ،مع ذلك نجد أ ّن هؤالء يعبدون البشر ويسجدون
لملوكهم وألجل أ ْن يحافظ هؤالء الملوك على الدم الملكي اإللهي كانوا يتزوجون بشقيقاتهم
ويقال إن هذه العادة ما زالت موجودة في غابات بعض البلدان كاإلكوادور وبوليفيا وغيرها.
ومن مظاهر عبوديتهم لملوكهم أن من يريد الدخول على ملك األنكا يجب عليه أ ْن يحمل
ثقال عظيماً على ظهره وأ ْن يدخل زحفاً وال يرفع عينيه عن األرض عند الحديث مع الملك ،هذا
الملك الذي عادة ما يكون محاطاً بعدد من زوجاته وذلك لمسح لعابه عند الحديث لمنع السحر
الذي قد يحمله بعض العوام ليصيب الملك.
ً
يحمل الملك الرب على هودج من الذهب الخالص ،ويرتدي ثيابا من أجود أنواع الصوف
وال يلمس االرض برجليه ويحمل صولجان الملك الذهبي ويرتدي قناعا ذهبيا على شاكلة شمس
يسمى (ماسكايباشا) ،يتدلّى منه حبل ذهبي مجدول يسمى (لواليتو) ،ويعتمر قبعة من ريش
النعام وحلقين ذهبيين وغطاء من جلد وصوف الفيكونا النادر من القدم وحتى الخاصرة
مرصّع باالحجار الكريمة والتركواز.
ً
ً
الملك ذلك الحاكم المطلق ،يحكم شعبا ضاربا في الوثنية الكاملة ومتجذرا في عبودية
االنسان والذي ما انفكّ شعبهم من صنع التماثيل بصورة مبالغ فيها رغم أ ّن إلههم هو الشمس،
حيث كانوا يقدّمون لهذا اإلله القرابين ،فإذا حدث كسوف للشمس يعتقدون أ ّن إلههم قد
اكتفى وشبع من الدم فيوقفون تقديم الدم.
يعتقد األنكا ومــن خــال طقوس خاصة يتعرفون
فيها _على دنوّ أجلهم_ وإ ّن الميت سيقضي في القبر
ثالثة أيــام فقط ثم يعود للحياة بصورة شخص آخر
ليعيش حياة جديدة.
وقد رصدت بعض القراءات عن األنكا أ ّن ديانتهم
ديانة وثنيّة متعددة اآللهة ،فمن آلهتهم (فراكوتشا)
وهو سيّد اآللهة وهو الخالق( ،ماماكتوشا) وهي إله
البحر وزوجــة (فراكوتشا)( ،إنتي) وهــو إلــه الشمس
الـتــي تمدهم بــالـقــوة( ،مــامــاكــويــا) وهــي إلــه القمر
وابنة (فاركوتشا) وزوجة (إنتي) ووالدة (كون) وهو إله
المطر ،وهو ابن اإلله (إنتي) واإلله (ماماكويال).
شعب عجز العلماء عن تفسير حضارته وإدراك سرّ
رقيّه ،فال تستغربوا أ ْن يعبد البشر ويجسّده بالحجر
ويتخذ من الشمس والقمر آلهة ال تنفع وال تضر.

 .2النبي (ناناك) هو ر�سول اهلل الجامع:
(أمــري ـت ـســار) واح ــدة مــن أقــدم
الـمــدن فــي العالم بالنسبة الــى 20
مليون نسمة يؤمنون ويعتقدون بأن
(ن ــان ــاك) رســول ـهــم ه ــو رسـ ــول اهلل
الجامع أرسله ليوحّد ديني اإلسالم
والــب ــوذي ــة فـيـنـتــج الـسـيـخـيــة ،تقع
(أمريتسار) في إقليم البنجاب في
الجانب الهندي من اإلقليم ،وهي
تعني خمسة أنهر (بنج آب).
قــام البريطانيون ألجــل تسهيل
السيطرة على الهند ذات األدي ــان
المتعددة بابتكار دين جديد فأنشؤوا
الــديــانــة السيخيّة التي تجمع حالة
وسطيّة بين اإلسالم والبوذية.
المؤسس األوّل لهذه الديانة هو
(الغور ناناك) المولود سنة 1469م.
ي ـدّعــي نــانــاك أن ــه إنّ ـمــا أســس
السيخية النّ ــه لــم يلمس فــرقــا بين
اهلل تعالى عند المسلمين ،وفيشنو
اإلله الحافظ عند الهندوس ،فأنكر
الوحي وأثبته له ليجمع بين الخالئق.
ع ـنــدمــا ب ـلــغ (ال ـ ـغـ ــور ن ــان ــاك)
الثالثين من العمر اختفى عن األنظار
بضعة أيام ،وجاء بعدها ليدّعي أنّه
كـلّــف مــن قبل اإلل ــه الجامع ليرسل
نبياً جامعاً وهو ناناك ويكون مبعوثاً
للهندوس والمسلمين.
ســافــر نــانــاك إل ــى مـكــة وبـغــداد
والتبت ومختلف أرجاء الهند.
في عهد (الغور عمار داس) أدخلت مجموعة من الطقوس إلى السيخية ،منها االغتسال
في األعياد والتركيز على زيارة األنهار( .الغور آرجان) يعد بعد المؤسس من أهم الشخصيات،
حيث بنى المعبد الرئيس المسمى معبد الذهب ،وهو باق إلى اليوم ،وهو نفسه الذي جمع
تعاليم السيخية في كتاب أسمه (آديغرانت) ومعناه الكتاب االول.
يصرّ السيخ على أ ّن (الحرمن دير) وهي البحيرة المحيطة بالمعبد الذهبي ،أنها منبع
للرحيق الروحاني.
يعرف السيخي بخمس عالمات سنّها الغور (جوفيندسنج) هي:
(الكيسا) ومعناها إطالة شعر الرأس واللحية وعدم حلقهما.
(الكنغاهل) وهو مشط يستعمله السيخي عند الضرورة ويعلّق في رأسه.
(الكاشا) وهو سروال متّسع ينتهي تحت الركبتين.
(الـكــارا) وهو ســوار من الفوالذ يلفّ حول المعصم ويحرم عندهم جميع أنــواع الحلي
والجواهر غير (الكارا).
(الكيربان) وهو خنجر من الفوالذ يحمله السيخي للتحلّي به.
أركان الديانة السيخية:
أ .منع تمثيل اإلله في صور.
ب .تحريم اللحوم المذبوحة على الطريقة الدينية.
ج .االبتعاد عن الماديّات ،حتى الدينية منها ،مثل الحجاب.
د .تحريم التدخين والخمر والمخدرات.
ً
ه .الغورو ،درجة دينية تأتي بعد اهلل ،ويعتبر معصوما ال يخطئ ،وأ ّن كل البشر
يخطؤون ما عداه.
و .الزواج من واحدة فقط.
ز .تحريم الرهبنة.
قِبلة السيخ:
يعتبر السيخ المعبد الذهبي قبلتهم وهو من أقدس مقدساتهم.
ومن أعيادهم عيد (البيساكي) وهو عيد رأس السنة السيخية الموافق  15أبريل من كل
عام ،وعيد (الغورو ناناك) في  25نوفمبر ،وعيد ميالد الغورور (غوبندسنج) في  5يناير.
وأيام االسبوع عندهم ستة ال سبعة.
ينتشر السيخ اآلن في بلدان كثيرة
منها :بريطانيا ،استراليا ،كندا،
الواليات المتحدة االمريكية ،الدول
االسـكـنــدنــافـيــة ،كينيا ،اوغ ـنــدا،
تنزانيا ،مــاوي ،زامبيا ،الهند،
ماليزيا ،باكستان وبنغالدش.
رغم أ ْن ال دليل على هذه الديانة
ورسولها الجامع إالّ أ ّن لها اتباع،
يـقـدّرون بأكثر من  20مليون نسمة
ينتشرون في بلدان متحضرة متطورة
 ...فــا تستغربوا أن تنشئ الــدول
أدياناً ومذاهب وجماعات كما انشأت
الدين الجامع (السيخي) وصنعت له
رسوال.

 .3القا�ضي ابن علي هو المهدي!
ضياء عبد الزهرة األكرع من محافظة الديوانية،
وقيل بابل ،أحمر الوجه ،أصهب الشعر ،ثقيل اللسان
يبلغ من العمر ( )38عاماً ،سمّى نفسه قاضي السماء
وألف كتاباً بهذا االسم قال فيه:
أ .إن الكثير مــن الشيعة وت ـحــديــداً االثني
عشرية ضالون ألنهم يعتقدون ان لالمام العسكريQ
ولد يكمل العدد الثاني عشر لالئمة وهو القائم Qوهذه
فكرة ضالة وباطلة انما جاء بها الشيعة الجل خداع
الناس.
ب .ان طلبة الحوزة العلمية وفقهائهم وألجل
الطمع في الوجاهة والمكاسب المادية انساقوا وراء هذا
االمر وانما هم في الحقيقة فقهاء ضالل:
على هذا وجب علينا _أي على ضياء الكرعاوي_ بيان الحق وإظهار الحقيقة التي طمست ثم قال :وأعلن
وأظهر لكم أنا قائم آل محمد في هذا الكتاب عن شخصيتي الحقيقية وصفات الجسمانية وعالمات ثبوتية وعلوم
علوية افاضية واكتسابية وصورة للسنخية وبشهادة مبينة على اسس علمية وادلة ثبوتية ومعرفة حقيقية.
وسأكشف لكم بايضاح الفارق بين االمامة التعيينية واالمامة التعريضية لالئمة االثني عشر.
ولماذا ان االئمة لم يبيحوا ولم يأذن لهم بكشف هذا السر العظيم.
ج .ان الفقهاء يقولون لقائم آل محمد ارجع يا ابن فاطمة ال حاجة فيك وان االمام يقوم بقتل الفقهاء
ومقلديهم وذلك النكارهم الــوالدة الجنينية للقائم في عهد الزهراء وامير المؤمنين وانه اخ ثالث لالمامين
المعصومين الحسن والحسين وان هؤالء هم اهله االعلون اما اهله االدنون فهم الذين سيولد منهم مباشرة ثم يقول
وهذا الكتاب حجة على جميع المسلمين ومن لم يعرفنا بالنورانية ليس منا وهذه دعوة لجميع المسلمين بان يعملوا
بالحق ويتركوا الباطل بعد ان اظهرناه في هذا الكتاب ثم يقول في الفصل السابع الوالدة الجنينية حيث يتحدث فيه
عن نقل نطفته الى السماء وان له والدة مباشرة من فاطمة Pإالّ أنها حفظت في السماء ثم نزلت الى االرض.
هذا وهناك مجموعة أمور أخرى تحدث عنها في كتابه آنف الذكر.
والحديث عن االدلة وكيفية سوق بعض الروايات وليّ العنق فيها ليستفيد منها في ما يريد اثباته مسبقاً ،وكل
ما قدمه ال يحتاج الثبات بطالنه أكثر من التأمل في هذه الحالة التي مرت أمام أعيننا وهي:
 اتّهام ابناء الطائفة باالنحراف والضالل. تكفير وإقصاء كل من ال يتبعه. اتهام الفقهاء باالنحراف والميل إلى األهواء والتكسّب بالدين ،وأنّهم شر الناس وأن اإلمام المهدي Qسيقتلهم.
وكل هذه الدعاوى ال يوجد عليها دليل واحد بل وال نصف دليل ،نعم هي تغريدات تلهج بها أفواه الوهابية،
ومسموعات ال تخرج إالّ من رحم التكفير التيمي ،حقدا منهم على هذا المذهب الحق ،وإنّما هؤالء جنود للترويج
ليس إالّ.
ً
وقد رأيتم كيف أ ّن البريطانيين صنعوا دينا جديدا في البنجاب وأرسلوا رسوال اسمه (الرسول الجامع).
أكد الدكتور علي عبد اهلل العميد السابق ألكاديمية الفنون الجميلة أ ّن ضياء الكرعاوي كان أحد تالمذته في
نهاية الستعينات حيث كان يدرس في قسم الموسيقى وأ ّن ليس له عالقة بالدين ،ويؤكد أحد زمالئه ذلك انّه كان
يرغب أن يكون مطربا وملحّناً في نفس الوقت.
أفرج عنه ثمّ
ويوضح رياض الكرعاوي شقيق ضياء بأنّه _أي ضياء_ كان مسجونا في عهد النظام البائد وقد ِ
تغيرت أحواله االقتصادية ،وقد سافر إلى أكثر من بلد.
بينما تؤكد التصريحات الحكومية بعد القضاء على حركة ضياء عبد الزهرة الكرعاوي التي ظهرت في
النجف االشرف وهي معروفة ومشهورة حيث قتل فيها ما يقارب  300شخص ،واعتقل ما يقارب من  600شخص
حكم على بعضهم باإلعدام وآخرين
بــالـسـجــن ال ـم ــؤبّ ــد ،واط ـل ــق س ــراح
بعضهم.
فقد أ ّكــد أحمد الفتالوي عضو
اللجنة االمنية في النجف االشــرف
آنــذاك أ ّن ضياء الكرعاوي المقتول
في الزركة وقائد جند السماء الذي
زعم أنه علي بن علي بن ابي طالب،
وأنــه مهدي آخــر الــزمــان والــذي قاد
حركته ألجــل قتل الفقهاء ومراجع
الدين والسيطرة على مدينة النجف
االشــرف أنّــه كــان على عالقة بـ(ابو
علي الشيباني) الذي كان يخرج على
قناة شهرزاد حيث ذكر الشيباني أ ّن
المهدي سيخرج في الشهر الثاني
وستخرج معه قــوات تدعمه لبسط
سيطرته ونفوذه.
وأن ضياء الكرعاوي قد وزّع قبل
إعالن الدعوة المسلحة له في العاشر
من محرم الحرام عام 2006م في
عــدد من المحافظات كتاب قاضي
السماء بشكل ملفت ،أمــام الــدور
وال ـم ـحــال الـتـجــاريــة وف ــي األمــاكــن
العامة.
وا ّن فـ ــي عـ ـ ــداد ال ـم ـق ـتــول ـيــن
وال ـم ـق ـبــوض عـلـيـهــم م ــن جـمــاعــة
ال ـكــرعــاوي مثقفين وجامعيين بل
وأساتذة جامعة وبعض قادة الشُعب
والفرق من البعثيين.
وهنا البدّ أ ْن النستغرب من هذه
الظاهرة ومما يشابهها من الظواهر
االخـ ــرى والب ـ ـدّ أ ْن نلتفت إل ــى أ ّن
الجامع المشترك لظاهرة الكرعاوي
والقحطاني واليماني هو االنتقاص
من المذهب والفقهاء ،وال نستغرب
أ ّن فــي ضمن جمع ه ــؤالء مثقفين
وجامعيين وشخصيات لها وزن علمي
ال بأس به.

التمهيد المهدوي
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ا ّن انتشــار مذهب أهل البيت حالة حتمية ســيؤول إليها أمر البشــرية ال محالة ،وان مســألة تحقيقها امر بات قريبا؛ الســباب كثيرة ،من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشــاكل البشــرية المزمنة ،فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا
هذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن.Q
ً
ونحـ ـ ــن في ((صدى المهدي)) سنفرد له ـ ــذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكرا وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاحـ ـ ـ ــب العصر والزمان .Q

�شيعة العراق ار�ض مذهب احلق ودول الت�شيع

الجزء األول
اعداد :هيأة التحرير

لالقتصاد العراقي.
يبلغ احتياطي النفط العراق ما يزيد على  112مليار برميل مما يجعله ثاني أكبر احتياطي في العالم.
الدينار هو العملة الرسمية للعراق وينقسم الدينار الى  1000فلس.
ينتشــر فــي العــراق المئات من الجامعــات والكليات وال تكاد تخلو محافظة مــن محافظاته من جامعة
او مجموعة من الكليات.
�أر�ض العراق �أر�ض مذهب الحق ودول الت�ش ّيع:
أرض العــراق مهــد للكثير من الدول الشــيعية ،فقد نشــأت على أرضه وشــربت ماءه وتنســمت هوائه
دولــة أميــر المؤمنين Qودولــة المختار الثقفي ودولــة البويهيين ودولة البطيحة ودولــة الجالئريين ودولة
المزيديين ودولة الحمدانيين ،وغيرها الكثير من الدول التي أسّست الحضارات وبنت المدن وكان هدفها
إصالح اإلنســان والمجتمع ورفع الظلم ونشــر الدين الحق ،وقد تناولنا بعضاً من هذه الدول في أعدادنا
الســابقة مــن صحيفة (صدى المهدي )Qوســنتناول في االعداد الالحقة وسنســلط الضــوء على كل دولة
من هذه الدول وكيف نشــأت وما هي حدودها الجغرافية ،ومعالمها العمرانية والفكرية والدينية وشــؤونها
األخرى.
بداية ت�أ�سي�س العراق ودولة الح�ضارات:
كان العراق ومايزال األرض التي انطلقت منها حضارة اإلنسان وبناء الدولة وتأسيس القانون وتشريع
الســنن واللوائــح واالحكام ،كانت بداية االنطالق للقانــون والنظام عراقية صرفة ،وكانت بداية التنظيم
والتوزيــع االداري والتمديــن عراقيــة بال نــزاع ،ومن العراق عــرف العالم كيف يبنــي دوالً وينظمها إدارياً
ويشرع لها القوانين.
والحضارات التي نشأت على هذا االرض المباركة شاهد ال يقبل الرد على صدق ما نقول ،فحضارة
سومر وأكد ولكش وغيرها هي التي تعبر عن هذه الحقيقة وبوضوح.
فحضــارة االلــواح الطينية بالكتابة المســمارية التي أسســت تلــك المدن العمالقة وشــيدت مدينة اور
واريدو وبادتبيرا وشوروباك واقامت امبراطورية عمالقة استمرت مئات السنين ثم انتقلت الى مدن اخرى
تؤكد للعالم اجمع أ ّن هذه األرض لم يكن محض صدفة أ ْن تكون األولى في كل شــيء ،وســيختم عليها كل
شيء ،فالقانون العادل نشأ على أرضها وسيشع من جديد وتكون العراق عاصمة العدل والنظام والقانون.

حوا�ضر ال�شيعة في العراق ومدار�س الفقه ال�شيعي
(بغداد ،النجف ،كربالء ،الحلة� ،سامراء):

يعتبر الشــيعة أولى الطوائف اإلســامية وثاني أكبرها من حيث العدد ،والشــيعة هم الذين اجتمعوا
علــى واليــة علــي بن أبــي طالب واهل بيتــه Kوعرفوا في زمــن النبي ،Nفحينما ســئل عن خيــر البرية
مــن هم فأجاب الســائل وكان عليّا( Qأنت وشــيعتك) ويؤيّــد هذا االتّباع وحقانيته وقدمــه وأنه بزغ ببزوغ
اإلســام ونشــأ فــي أحضانــه وترعرع فــي كنفه روايــات كثيرة تفــوق حدّ اإلحصــاء ما اشــتهر منها حديث
الغدير والمنزلة والثقلين وحديث الخلفاء وغيرها ،أمّا غير الشــيعة فهم طوائف اســتحدثت بعدهم منها

أغلــب المناطق العراقية تعتبر من الحواضر اإلســامية الكبرى ،بــل وتعتبر الكثير منها مدارس في
اللغــة واألدب والفقــه ،فالبصرة وواســط والكوفــة والنجف والحلة وبغداد وســامراء والموصل وغيرها من
المدن االخرى تعد حواضر اســامية مهمة امتازت في عصور مختلفة ،بأ ْن كانت اشــعاعاً للمعرفة والفكر
والفقاهــة والشــعر واالدب والعمــران فضــا عــن الحواضر التــي كانت قبل االســام كالناصريــة والحيرة
والموصل وبابل وواســط التي نشــأت فيها حضارات سبقت دخول االســام الى العراق وقد اشرنا اليها في
هذا البحث .ثم المدارس كمدرسة البصرة والكوفة وغيرها.
وسنخصص في حلقة أخرى من هذا التمهيد حديثاً مفصالً عن هذه الحواضر ومدارسها.
حوزة النجف اال�شرف:
تعتبــر حــوزة الكوفة ثاني أكبر حوزة علمية شــيعية بعد حوزة المدينة المنــورة التي كانت موطناً ألهل
البيــت Kومركز إشــعاع ينطلق منه فقههم اإلســامي وبانتقال اإلمام الصــادق Qإلى الكوفة ،بل وقبل
ذلــك باتخاذهــا عاصمة من قبــل امير المؤمنين Qوالحســن Qاتخذت الكوفة مكانة في نفوس الشــيعة
فبــرزت مــن خالل ذلك الحــوزة العلمية فيها وأعاد مجدهــا اإلمام الصادق Qحينما اختــار االقامة فيها
الكثر من اربع سنوات خرج فيها االالف من طلبة العلوم في شتى المجاالت ،ثم عاد هذا المجد ليشع من
جديد في اتخاذ الشــيخ الطوســي شــيخ الطائفة النجف االشــرف مالذاً له بعدما حصل في بغداد من تعدٍ
علــى حوزتــه هناك فبرزت النجف االشــرف حاضرة دينية ترعى الحوزة العلميــة وأرضاً ضمت بين كنفها
وتحت ترابها جسد أعظم شخص بعد رسول اهلل Nأمير المؤمنين.Q
النجــف االشــرف منــذ القدم كانت تمتاز بمكانــة أدبية وحضارية فضال عن مكانتهــا الجغرافية فهي
حاضــرة الحيــرة قديمــا وعاصمــة الدولــة االســامية العلويــة ومالذ شــيعة أهــل البيت Kاآلمــن ومركز
اإلشعاع العلمي لمذهبهم المبارك.
لعــل الحديــث عن الحوزة العلمية في النجف االشــرف ليس بمتيســر ألحد مهما كانــت قدرته الكتابية
والعلميــة لعراقــة هذه الحوزة وتوغلها في القدم ،فعمرها يبلغ اكثر من ألف ســنة على اقل تقدير ،وبذرة
نشــوء هذه الحوزة اذا اســتثنينا حوزة الكوفة يعود الى زمان مجيء الشــيخ الطوســي ،فبعد مجيء شــيخ
الطائفــة تغيــر وضع النجف االشــرف واصطبغ بصبغــة علمية خالصة وهــذا اللون مايزال الــى يومنا يبرز
النجف االشرف بشكل يميزها عن جميع بقاع العالم.

تعتبر �أر�ض العراق م�س��قط ر�أ���س العدل الإلهي حجة اهلل المهدي Qوفي ذلك داللة وا�ضحة على �أ ّن لهذا البلد
�س��بق الق��دم التاريخي والح�ضارة وت�أ�سي���س البناء الإن�س��اني وله �أي�ض ّا �ش��رف �أ ّنه حمل على تراب��ه مولد �صاحب
الع��دل الإله��ي ونا�ش��ره �صاحب الع�صر والزمان Qولهذا م��ا ال يخفى من الدالالت الوا�ضح��ة والكبيرة على �أهمية
العراق و�أثره في العالم اجمع ولي�س في المنطقة.
ما أحدثها السالطين ،ومنها ما أحدثه حبّ التميّز عن أهل البيت Kوالجنوح إلى مخالفتهم.
وقد ر ّكز التشــيع ما حدث للشــيعة إبان والية أمير المؤمنين Qوحدوث جملة من الحروب ،كالجمل
وصفيــن والنهــروان فأفــرز ذلــك الحــدث تلــك الطائفــة التي أسســت في زمــان النبي Nوأجلــى صورتها
اجتماعهم حول أمير المؤمنين من ثم انحيازهم عن بني أميّة ،ووقوفهم خلف الحسن ،Qبل قتالهم مع
الحسين ،Qفصار من أجلى وأوضح ما يمكن الحديث عنه هو تلك الفرقة المسلمة الشيعية التي ينتقص
منها وتسبّ بالتر ّفض.
كان العــراق ومايــزال المركز األصلي للتشــيع والشــيعة ومســتقر وجودهم بعد أن نشــؤوا فــي المدينة
المنوّرة وفي كنف الرسول ،Nومن العراق انتشر التشيع ليمأل آفاق البالد ويسكن في كل موطن ،وكان
لشيعة العراق دور بارز في صناعة التاريخ وتسجيل المواقف المشرفة.
العراق و�أ�صل الت�سمية:
هنــاك آراء مختلفــة عــن اصل كلمة العــراق حيث يرجّح بعض المستشــرقين أن مصدرهــا هي مدينة
أوروك الســومرية القديمــة وقــد ذكرت مدينة أوروك في ملحمة كلكامش ،ويــرى البعض األخر إ ّن العراق
مصدرهــا العــروق نســبة إلى النهريــن دجلة و الفرات اللتين والهميتيهما ش ـبّهتا بالعــرق أو الوريد ،ويرى
البعــض األخــر أنّهــا س ـمّيت بالعراق نســبة إلى عروق أشــجار النخيل التــي توجد بكثرة في جنوب ووســط
العراق ،بينما يرى اآلخرون أن أصل التسمية هو عراقة المنطقة الموغلة بالقدم.
جغرافية العراق:
جمهوريــة العراق دولة شــرق أوســطية ،وأحــد أعضاء الجامعــة العربية ومنظمة المؤتمر اإلســامي
تغطــي منطقــة جغرافيــة هامة تاريخيا تعرف ببالد ما بين النهرين .تتشــارك العــراق حدودها مع الكويت
والمملكــة العربيــة الســعودية جنوبــا واألردن إلــى الغرب ،ســوريا في الشــمال الغربي وإيران إلى الشــرق
وأخيرا تركيا من الشمال .في حين تحتفظ بساحل قصير جدا على الخليج العربي تقع عليه مدينة صغيرة
تدعى (أم قصر).
االقت�صاد والنظام الإداري:
بعد استقالل العراق في عام 1932م حيث استوردت بريطانيا ملكاً للعراق قبل ذلك ،واستمر الحكم
الملكي فيها الى انقالب عبد الكريم قاسم 1958م حيث تحوّل النظام فيه إلى نظام جمهوري ،ثم حصل
انقالب البعث الفاشــي فتولى زمام الحكم عبد الســام ثم أخوه عبد الرحمن عارف ،فاالنقالب البعثي
الثانــي الــذي تولــى فيــه الحكم البكر ثم المقبور صــدام إلى أن أطيح به من قبل االمريــكان بعد احتاللهم
العراق عام 2003م وتأسيس نظام ديمقراطي مازال الحكم فيه بيد األغلبية السياسية.
يهيمــن القطــاع النفطي على اقتصاد العراق اذ يعتبر العصب األســاس فيه وتعد الزراعة ثاني مفصل
اقتصــادي فــي العــراق ،بينما تشــكل الصناعــة والتجارة مفاصــل اخرى مــن مفاصل االقتصــاد ،وتعتبر
السياحة الدينية واهمها زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربالء والكاظمية وسامراء مركز دخل كبير

وســنتحدث فــي الحلقة الثانية من هــذا التمهيد عن مناهج الدراســة الحوزوية وأبــرز مالمح الحوزة
العلميــة في النجف االشــرف ومواقفها الكبرى وعــن مرجعياتها التي كانت مالذاً للطائفة في بقاع االرض
جميعها من زمان الشيخ الطوسي الى زماننا الحاضر.
�أرقام و�إح�صائيات:
تفاوتــت اإلحصــاءات وبشــكل كبير وحســب مــا تتبعنا ألكثــر من مرصــد وجهة قامت بإحصاء ســكان
العراق ونسبة الشيعة فيه ونسبة السنة منه وبقية القوميات األخرى والتفاوت العجيب والمالحظ ان هناك
إحصائيــات حديثــة جــداً صدرت من جهــات مختلفة قلبت الواقع وشــوهت الحقيقــة وأرادت بذلك إيصال
مجموعة من الرســائل في مقدمتها ان الحق الذي تمتع به الشــيعة اآلن يفوق حجم واقعهم بينما الحقيقة
التي سنبينها اآلن والتي تعتمد على أرقام موثقة من قبل دول رصدت هذه النسب لسنين طويلة خلت ولدول
رصــدت هــذه النســب حديثاً وليــس لها مصلحة مع الشــيعة بل على العكــس تماماً ورغم ذلك جاءت نســبة
الشيعة تفوق  %67من سكان العراق بمختلف قومياتهم وأطيافهم.
ً
ً
والوثيقــة األولــى ما نشــرته الدولــة البريطانية ســنة 1919م ونظمت إحصــاءا دقيقا فــي ذلك الزمان
حيث اظهر هذا اإلحصاء الذي شمل مجموع سكان العراق والبالغ عددهم آنذاك ما يفوق المليون ونصف
إلــى المليونيــن حيث اظهر هذا اإلحصاء ان نســبة الشــيعة العرب فقط  %51,4فضالً عن نســبة الشــيعة
اإليرانيين واألتراك واألكراد بينما بلغت نسبة السنة العرب .%19,7
ً
وجاءت إحصائية أخرى نظمت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديدا في سنة 1947م وأظهرت
هذه النســبة بشــكل متقارب ولوحظ فيه انخفاض لنســبة اليهود والمســيحيين وازدياد لنسبة الشيعة حيث
بلغت  %61,4بينما جاءت نسبة السنة .%27،1
فيمــا ج��اءت تقري��رات وزارة الخارجي��ة الأمريكي��ة م�ؤخ��ر ًا والت��ي

ت�صدره��ا بين فترة و�أخرى بتقرير يعرف بـ (تقرير الحرية الدينية في
العالم الذي ت�صدره وزارة الخارجية الأمريكية �سنوي ًا).
حيث جاءت فيه ن�س��بة ال�ش��يعة يتراوح بين � %67إل��ى  %68,5فعلى هذا

التقرير تكون نسبة البقية حوالي .%32
وأبرز ما شــكلته تلك التقارير ان نســبة الشــيعة في محافظة النجف االشرف كانت  %99بينما شكلت
أعلى نسبة للتواجد السني في العراق هي محافظة األنبار حيث بلغت .%95
ظاهرة ا�ستب�صار الع�شائر العراقية:
رصــد الكثيــر مــن العلماء جملة من الظواهر الملفته لالنتباه وكل حســب اختصاصه وما تســقط عليه
عينــاه وينســجم مــع تخصصه ،ومما رصد لنا بأقالم العلماء ظاهرة تســتحق الوقــوف عندها والتفكر في
أبعادها وهي ظاهرة االستبصار الجماعي.
فبعــد انهيــار الــدول الظالمــة وســقوط الســيوف المســلطة علــى رقــاب النــاس يندفــع النــاس اتجاه

الحــق ،اذ ال يوجــد مانــع يمنعهــم عن ذلك وال يوجد دافع يدفعهم للبقاء على مــا ال يعتقدون انه الحق من
مــال او ســلطة او غيرها فيصير التوجه الفطري الدافع نحو الحــق بمعزل عن الضغط الخارجي والداخلي
في حرث مســيرة االنســان فيصير الدخول في الحق امراً ال مفر منه وكأن القدر يحوز االنســان اليه فبعد
انهيــار الدولتيــن العثمانيــة والصفويــة رصدت ظاهرة فريدة من نوعها إذ لم يرصد تحوالً (شــيعياً ســنياً)
رغم سقوط تلك الدولة التي ادعي انها جرّت الناس الى التشيع بالسيف بينما لوحظ تحوّل كبير في اراض
الدولــة التــي كانت ترغم الناس بالســيف على التســنن اال وهــي الدولة العثمانية فقد رصــد كامل الرافعي
وهو من علماء ســنة 1326هـ من خالل رســالة ارســلها الى صديقه محمد رشــيد رضا صاحب مجلة المنار
وكذلك ابراهيم فصيح الحيدري ظاهرة اســتبصار العشــائر العراقية ودخولها في مذهب التشــيع وعنوان
الكتــاب (عنــوان المجــد في بيان أحــوال بغداد والبصرة ونجــد) لمؤلفه العالمة ابراهيــم فصيح الحيدري
المتوفــي 1882م حيــث جــاء فيه ،واما العشــائر العظام في العــراق التي ترفضت من قريــب فكثيرة حيث
يذكر الحيدري هذا النصوص التالية:
(واما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا من قريب فكثيرون منهم( :ربيعة وبطونها الكثيرة،
وبنو تميم وهي عشيرة عظيمة نجيبة وترفضوا منذ  60سنة ،ومن العشائر العظيمة في العراق المترفضة
الخزعــل منــذ  150ســنة ،ومن العشــائر المترفضة عشــيرة زبيد وقــد ترفضت منذ  60ســنة وهم حمائل
كثيرة ،وكذلك من العشــائر المترفضة بنو عمير والخزرج ،ومن العشــائر المترفضة شــمر طوكة ،ومن
المترفضــة الــدوار والدفافعة وقد هجم عليهم والي بغداد في زمانه لترفضهم وقتل بعض رجالهم وتجاوز
على حرماتهم ،ومن المترفضة عشــائر آل محمد ولكثرتها ال تحصى ،وعشــائر الهندية وما اتصل به وال
يحصــى عددهــم اال اهلل وأكثرهــم من قحطان أصال ونســباً ،ومن المترفضة عشــيرة بني الم وهي كثيرة
العــدد والبطــون حمايلهم من اكابر الناس كرماً ونجابة وبئســا ومن العشــائر المترفضة آل أقرع وآل بدير
وعفــج والجبــور وجليحــة وهم عشــائر كثيرة مــن أهل الشــجاعة واالقدام والقــوة البالغة والجســارة واكثر
قوتهــم من ماء الدغارة فإذا ســدت الدغــارة ذلوا ودخلوا تحت الطاعة وذهبــت قوتهم) .انتهى (قال ذلك
في ص.)117-113
أوردنــا النــص بتمامــه ألجــل ان نبين كيف أن هذه العشــائر الكبيــرة ذات االصل النجيــب رجعت الى
الحــق بمجــرد ارتفــاع ســطوة الظالــم عنهــا وكيــف ان هــذا المتعصب ومــن حيث ال يشــعر بين لنــا حقيقة
مارســها العثمانيــون القدامــى ويمارســها العثمانيون الجــدد فيقول ان الــوالة كانوا يهجمون على العشــائر
العربية الشــيعية ويقتلون ويســبون وينهبون ثم يعطي مقترحا للدولة العثمانية بان تســد الماء على الشــيعة
لتذهــب قوتهــم فكما ســد اســافهم الماء على الحســين Qوصحبه ،وفــي عصر الدولــة العثمانية ينصح
هــذا المتعصب بســد الماء على الشــيعة ،ويقوم اليوم ومن على منبر الفتنــة والتكفير ذوو اللحى الحمراء
والصفراء بالترويج لفكرة سد ماء الفرات عن العشائر العراقية االصيلة.
�إمام العدل م�سقط ر�أ�سه العراق:
إن أرض العراق تضم عشــرات األضرحة ألنبياء اهلل وأوليائه الصالحين مثل أضرحة أنبياء اهلل آدم
ونــوح ويونــس وصالح وهود وناحوم وأيــوب وذو الكفل وغيرهم وان في ارض العراق توجد مراقد لعشــرات
من صحابة النبي االكرم كسلمان المحمدي والمقداد وغيرهم بل وتضم أضرحة نصف عدد األئمة االثني
عشــر ،Kحيث يوجد فيه ضريح أمير المؤمنين Qفي مدينة النجف االشــرف وضريح اإلمام الحســين
إضافة إلى اخيه العباس Lوجملة من أصحاب رســول اهلل Nفي ارض كربالء وتضم مدينة الكاظمية
ضريحــي اإلمامين موســى بــن جعفر Qومحمد الجــواد Qكما وتضم مدينة ســامراء مرقــدي االمامين
الهادي Qوالعسكري.Q
بــل وتعتبــر أرض العــراق مســقط رأس العــدل اإللهــي حجة اهلل المهــدي Qوفي ذلــك داللة واضحة
علــى أ ّن لهــذا البلــد ســبق القدم التاريخي والحضارة وتأســيس البناء اإلنســاني وله أيضاّ شــرف أنّه حمل
علــى ترابه مولد صاحب العدل اإللهي وناشــره صاحب العصــر والزمان Qولهذا ما ال يخفى من الدالالت
الواضحة والكبيرة على أهمية العراق وأثره في العالم اجمع وليس في المنطقة.
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مقاالت وتتمات

تتمة

ولــم يــأت ذلــك عــن فــراغ وإنما هــو نتيجــة لما شــاهده العقــاء من
ســير التنظيــم اإللهــي في إدارة شــؤون الناس من خــال التنظيم النبوي
والرسالي لالرتباط مع اهلل سبحانه وتعالى.
وهنــا نؤ ّكد أ ّن األدوار مختلفــة ،فكل نبي من األنبياء Kكان له دور
يبتــدئ مــن حيث انتهى إليــه النبي الســابق وينتهي عند بدايــة دور النبي
الالحق ،ويشار عادة في ضمن اآليات أو الروايات إلى المشخّص البارز
في دور ذلك النبي ،ســواء كانت عملياته اإلدارية لشــؤون األمة في زمانه
تشكّل منظومة من مجموعة من األنبياء كما في موسى Qإذ سبق بيوسف
Qوألحق بآخرين ،وإنّما أشير إلى دوره ال ّن تشكّل الهوية وبروزها بشكل
واضــح كان علــى يديه ،Qوهكذا غيره من األنبياء .أو كانت عملية إدارة
شــؤون األمّــة منحصرة به وليســت متمّمة لما قبلــه كإبراهيم Qوبصورة
أوضح كنبينا محمد.N
والمقطع الذي بين �أيدينا ي�ش��ير �إلى �أ ّن هناك �أدواراً

متلون��ة ومتنوعة ف��ي تثبيت الدين وبيان��ه و�إ ْن كانت
في بع�ض الأحيان ب�ش��رائع مختلفة ت�س��تدعيها الحكمة
الإلهي��ة ،وال ب�� ّد لمالحظة هذه الحقيقة ب�ش��كل يجعلنا
نفه��م ون�س��توعب دور كل نبي منف��ردا ً ،ودورهمK
مجتمعي��ن� ،أ ْن نلح��ظ تل��ك الخ�صو�صي��ات ،فإســكان آدم

ومــن هــؤالء ابو نعيم االصبهانــي ،في كتبه (نعــت المهدي،)Q
(مناقــب المهــدي )Qو(االربعيــن حديث فــي المهــدي ،)Qوجالل
الديــن الســيوطي في كتابيــه (العرف الــوردي في اخبــار المهدي)Q
و(عالمــات المهــدي ،)Qوحمــاد بن يعقــوب الرواجدي فــي (اخبار
المهــدي ،)Qوابــن حجــر العســقالني فــي (القــول المختصــر خفي
عالمــات المهدي المنتظر ،)Qومال علــي المتقي في (كنز العمال)
و(البرهــان في عالمــات مهدي آخر الزمان ،)Qومحمد بن يوســف
الكنجي الشافعي في (البيان في اخبار صاحب الزمان ،)Qوامثالهم
كثير ،وكلهم يقرون ويعترفون بعقيدة وفكرة اإلمام المهديQ0
محاوالت ت�شويه روايات االمام المهدي:Q
دأبــت االوســاط المشــبوهة مــن أموييــن وأذنابهــم ومأجوريهــم
والســائرين في ركابهم على تشــويه األخبار الصحيحة بخصوص هذه
القضية ،وقامت بعدة محاوالت يائســة لتضليل الناس ،ومن ذلك ان
تقول بان اإلمام المهدي Qهو من ذرية اإلمام الحسن السبط.Q
أو اإلتيــان بإضافــة (اســم ابيه اســم أبــي) بمعنى أن والــد اإلمام
اســمه كاســم والــد النبي اســمه (عبــد اهلل) ،وهذا يتعارض مع اســم
اإلمام المهدي Qحيث أسم أبيه( Qالحسن العسكري.)Q
وهــذه الشــك أالعيب ،القصــد منها تغطيــة الحقيقــة الناصعة،
التــي تأبــى إال أن تبقــى كقــرص الشــمس ال يحجبــه غبــار وال دخان،
وقــد أ ّكــد هذه الحقيقــة إخواننا من أهل الســنة ،كالكنجي الشــافعي
فــي كتابــه (البيــان في اخبــار صاحب الزمــان ،)Qكذلــك الترمذي

تتمة

 Kالجنــة ثــم إخراجــه منها لــه خصوصيته الخاصة ،وال ب ـدّ أ ْن يُدرس
ويفهم ثم ينظر إليه جزءاً من الدين ،ثم أثر هذه الخصوصية في الدين
وأثرهــا فــي االقتداء ،وكذلك حمــل نوح Kفي الفلك وإنجــاؤه قد يكون
فيــه الدور االبتالئي واالمتحاني بارزاً بشــكل جليّ ،فالب ـدّ أ ْن ينظر إليه
فــي ضمــن المنظومــة الدينية ،بينمــا يلحظ اتخــاذ الخلّــة إلبراهيمQ
مــن بعد ثالث ،وهــو بعد المجاهدة واإلصرار علــى المواصلة والفناء في
ســبيل اهلل ســبحانه وتعالى ألجل نشــر المبادئ الدينية ،وهكــذا البدّ أ ْن
يلحظ التكليم الموســوي وبروز حالة االشــتراك في اإلرســال والتبليغ بعد
رفد موســى Qبأخيه هارون ،بينما نلحظ حالة اإلعجاز بشــكل واضح،
إعجاز في الذات ،وإعجاز في تثبيت الرسالة في عيسى Qوحالة والدته
مــن غيــر أب ،ثم تردف هذه الفقرة بفقرة أخرى تفريعاً على هذا التلّون
بــأ ّن هناك شــرائع ومناهــج لعلّها تكــون منبثقة من مالحظة ذلــك التلّون
في األدوار.
 .2أهميــة هــذه المقامــات فــي التأثيــر علــى اإليمــان واكتســاب
التديّن:
يؤثــر هــذا التنــوع المقاماتــي فــي حالــة التديــن ،إذ يعطيهــا مزيداً
مــن القوة والصالبــة في مواجهة الصعاب ،والطــراوة والمرونة في حالة
االكتساب والترويج ،وعلى إثر ذلك يتنوع الخطاب الديني ،فعندما نريد
أ ْن نبيّــن للنــاس حالــة االمتحــان واالبتــاء والصبر على اإليمــان والتزام
األحــكام الشــرعية نذكر دور نوح Qوقومه في ذلــك ،بينما اذا أردنا أ ْن
نخاطــب الجمهــور عــن حالة التش ـتّت والمخالفــة وعصيــان األوامر نذكر
مــا حصــل لموســى وهارون ،Lأمّــا إذا أردنــا أ ْن ننظر حالــة المقاومة

والصالبــة الفرديــة فنذكر الــدور اإلبراهيمي ،وكيف ثبــت رغم كونهQ
فرداً تجاه قومه ،وهكذا مع بقية األنبياء.K
أمّا إذا أردنا أْن نخاطب الناس ألجل أ ْن نكسبهم إلى الدين ونجعلهم
أفــراداً مؤمنيــن نلحــظ حالة الصبر عند نــوح Qومطاولته مــع قومه لما
يقــارب األلف ســنة وعــدم تململه رغــم قلة ناصريــه ،وكذلــك الحال مع
موســى Qفرغــم لجاجــة قومه وعنادهــم إالّ أنــه كان يقول لهــم األقوال
اللّينــة ،وتبرز القضية بشــكل واضح فــي جانبيها التثبيتي واالســتقطابي
عند خاتم األنبياء.N
فمالحظــة األدوار المتنوعــة إذا نظر إليه فردي ـاً او اجتماعياً وُص ّدَر
علــى أنّه خطــاب ديني يؤمّن لنا جانبي تثبيت الديــن في نفوس المؤمنين
واستقطاب اآلخرين إلى التديّن واإليمان.
 .3إ ّن هذه المقامات وغيرها مما يأتي ذكرها هي باألصالة ألهل
البيت:K
وذكرهــا مــع أهــل البيــت Kإنّما هــو للداللــة على وجودهــا عندهم
أوالً ،وأنّها ذات بعد في فهم القضية المهدوية من زواياها المتعددة عند
التأمل في هذه المضامين ،إذ تنفع كثيرا الحاالت المتنوعة التي مرّ بها
األنبيــاء Kفــي فهم القضيــة المهدوية ومرورها في حــاالت متنوعة من
قلــة الناصر في بعض أدوارها واالضطرار إلــى الخفاء واالختفاء والغيبة
والتــواري فــي أبعــاض أخــر ،وإلــى التكتّــم وعــدم اإلعــان واإلخفاء في
أزمنة معينة ،وقد أشارت جملة من الروايات وبنصوص صرّح بعضها أ ّن
شــاهد هذا التنوع هو مرور األنبياء وتلبســهم بتلك الحاالت مما استدعى
مقبوليــة لــدى الناس وعــدم اســتغرابهم عندما يطرأ طارئ فــي القضية
المهدويــة فيبيّــن لهم أ ّن حالة امامــة الصِغَرْ قد مر بها بعض األنبياءK
وليســت مختصــة بالمهــدي Qوأ ّن الخفــاء قد مــر به بعــض األنبياءK
وليــس مختصاً به ،Qوهــذا معناه أ ّن األصالة في تلك الصفات أنّها لهم
 Kوأ ّن ما مارســه األنبياء قبلهم ألجل أ ْن يرفع االســتغراب عنهم وإنّما
حصلت تلك الحاالت لألنبياء Kألجل رفع حالة االســتغراب عّما يحدث
عليهــم وخصوصــا المهدي Qومن النصوص الدالة على ذلك ما جاء في
(كمــال الدين) في البــاب الثالث والثالثين صفحــة  354عن الصادقQ
فــي خبــر طويــل جاء فيــه( :أن اهلل تبــارك وتعالــى أدار للقائــم منّا ثالثة
أدارهــا فــي ثالثة من الرســل ،قدّر مولده تقدير مولد موســى ،Qوقدّر
غيبته تقدير غيبة عيسى ،Qوقدّر إبطاءه تقدير إبطاء نوح Qوجعل له
من ذلك عمر العبد الصالح _أعني الخضر _Qدليالً على عمره .)...
مــا جاء فــي (غيبة النعماني) البــاب  10الحديث  5وفــي حديث آخر
عن اإلمام الباقر( :Qفي صاحب هذا األمر س ـنّة من أربعة أنبياء س ـنّة
من موســى ،Qوس ـنّة من عيســى ،Qوسنّة من يوســف ،Qوسنّة من
محمد.)...N
وما روي في (كمال الدين) في الباب  32وفي خبر ثالث عنه( :Qإ ّن
في القائم من آل محمد Kشبهاً من خمسة من الرسل :يونس بن متى،
ويوسف بن يعقوب ،وموسى وعيسى ومحمد.)K

تتمة

�شرح دعاء الندبة

�إمامة املهدي املنتظرQ

حرية الأنام �أم حرية الإمامQ؟

تتمة
تتمة

أمّــا المنهــج األوّل فهــو :إرجــاع الحيــرة إلــى األمّــة والنــاس
وتحيّرهم وتردّدهم وتو ّقفهم بعد شــهادة اإلمام الحادي عشر،Q
وهــذا ما حصل بالفعــل حتَّى وصل األمر بالبعــض منهم إلى اإلنكار
ونفــي الولــد لإلمــام العســكري ،Qأي انَّــه لــم يتوقَّف عنــد حدود
التــردّد والحيــرة ،بل أوصلته حيرتــه إلى النفي واإلنــكار كما يذكر
ذلــك التاريخ ،قــال النعماني في الغيبــة( :أيُّ حيرة أعظم من هذه
الحيــرة التــي أخرجت من هــذا األمر الخلق الكثيــر والجمّ الغفير،
ولــم يبقَ عليه ممَّن كان فيه إالَّ النزر اليســير ،)...وقال الصدوقH
في (كمال الدين) ...( :فوجدت أكثر المختلفين إليَّ من الشــيعة قد
حيَّرتهم الغيبة ،ودخلت عليهم في أمر القائم Qالشبهة ،وعدلوا
عن طريق التسليم إلى اآلراء والمقاييس.)...
ـتدل أصحاب هــذا المنهج بالكثير مــن الروايات الصريحة
واسـ َّ
في وقوع الحيرة عند بعض الناس ،منها:
 _ 1عــن أبــي علــي بــن همّام ،قــال :ســمعت محمّد بــن عثمان
العمــري ق ـدَّس اهلل روحه يقول :ســمعت أبي يقول :سُــئل أبو محمّد
الحســن بن علــي( ،Lفقيل له :يــا ابن رســول اهلل ،فمن الحجّة
واإلمــام بعــدك؟ فقــال :ابنــي محمّد ،هو اإلمــام والحجّــة بعدي،
إن له غيبــة يحار فيها
حيــث قــال اإلمام الحجّة( :Qفإذا أردتــم التّوجه بنا إلى اهلل تعالى مــن مــات ولــم يعرفه مات ميتــة جاهلية .أمَــا َّ
الجاهلــون ،ويهلــك فيهــا المبطلــون ،ويكذب فيهــا الو ّقاتــون ،ثمّ
وإلينا فقولوا كما قال اهلل تعالى (سَالمٌ عَلى إِ ْلياسينَ)).
فمن أهمّ وظائفنا في زمن الغيبة زيارة اإلمام ،Qفإنّه يســمع يخــرج فكأنّــي أنظــر إلــى األعــام البيض تخفــق فوق رأســه بنجف
كالمنــا ويــردّ جوابنا وغير مهمل لمراعاتنــا ،فقد ورد في رواية عن
أحمــد بــن إبراهيــم قال( :شــكوت إلى أبــي جعفر محمد بــن عثمان
(النائــب الثاني لإلمام الحجّة )Qشــوقي إلى رؤية موالنا عجّل اهلل
فرجه .فقال لي مع الشوق تشتهي أ ْن تراه؟ فقلت نعم ،فقال لي شكر
اهلل لك شــوقك وأراك وجهه في يســر وعافيــة ،ال تلتمس يا أبا عبد
اهلل أن تراه فإن أيام الغيبة تشــتاق إليه وال تســأل االجتماع معه إنّها الكوفة).
ّ
ْ
 _ 2ورد فــي توقيــع اإلمام المهدي ...( :Qأنَّه اُنهي إليَّ ارتياب
عزائم اهلل والتسليم لها أولى ولكن توجّه إليه بالزّيارة).
جماعــة منكــم فــي الدين ،وما دخلهم من الش ـكّ والحيــرة في والة
ألن اهلل
فمن الواجب علينا دوام االرتباط القلبي والروحي مع ولي زماننا أمورهــم ،فغمَّنــا ذلــك لكم ال لنا ،وســاءنا فيكم ال فينــاَّ ،
وحجة اهلل علينا عن طريق زيارته لنحافظ على إيماننا وعقيدتنا في معنا وال فاقة بنا إلى غيره ،والحقّ معنا فلن يوحشنا من قعد عنّا،
ونحــن صنائــع ربّنــا ،والخلــق بعد صنائعنــا .يا هؤالء ،مــا لكم في
غيبته ومعرفته عبر هذه الزيارات.
الريب تتردَّدون ،وفي الحيرة تنعكسون؟.)...
 _ 3ورد في توقيعه Qأيضاً ...( :كيف يتســاقطون في الفتنة،
ويتردَّدون في الحيرة ،ويأخذون يميناً وشــماالً ،فارقوا دينهم ،أم
ارتابوا ،أم عاندوا الحقّ ،أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة
أن األرض ال
واألخبار الصحيحة ،أو علموا ذلك فتناسوا ما يعلمون َّ
تخلو من حجّة إمَّا ظاهراً وإمَّا مغموراً.)...

معرفة الإمام احلجة Qيف الزيارات

فللزيــارة غايــات مهمة وكبيــرة ،فمنهــا أ ّن زيارتهــم زيارة اهلل
تعالــى ومنهــا أنّهــا إكــرام للمــزور وتعظيماً لــه واستيناس ـاً به ،ومن
أعظــم غايــات الزيــارة معرفــة الزائــر المــزورَ عــن طريــق زيارته،
فليســت الزيارة فعالً بدنيّاً ولســانيّاً فحســب ،بــل حقيقتها المعرفة
القلبيــة واالرتباط المعنوي والروحي مع اإلمام المعصوم ،Qفلهذا
حثّنــا أئمتنا Kعلى الزيارة وأكدوا اشــد التوكيــد على اإلتيان بهذه
الفريضــة اإليمانيــة االعتقادية ،وعلّمونا طريقــة الزيارة ،وعرّفونا
أنفسهم عن طريق هذه الزيارات الشريفة.
فيجب علينــا أن ننظر إلى الزيارات ،كمتون عقائدية معرفيّة،
وند ّقــق في عباراتها ،ونتدبّر فــي مضامينها ،ونتع ّقل في مفاهيمها
العليا ،لنعرف المزورَ ومكانته ومقامه عن طريق زيارته.
ومــن أحســن نمــاذج الزيــارات الــواردة فــي معرفــة األئمــةK
عموم ـاً (زيــارة الجامعــة الكبيــرة) وفــي معرفــة اإلمــام الغائــب عن
األبصــار الحجة بن الحســن المهدي Qخصوص ـاً (زيارة آل يس)،

الطائفة أبان شــهادة اإلمام العســكري ،Qفكانــت كتبهم ردّاً على
هذه الشبهة وتثبيتاً لعقائد األمّة من الزيغ واالنحراف.
المنهج الثاني :إرجاع الحيرة وحصولها إلى نفس اإلمام الثاني
عشر ،Qويمكن أن يُستد ّل ألصحاب هذا المنهج بما يلي:
أن له غيبة وحيرة ،حيث اقترنت
 _ 1جميع الروايات التي تذكر َّ
الحيرة بالغيبة مع وحدة الضمير في (له) ،فهي إن لم تكن صريحة
بالمطلوب فعلى األق ّل هي ظاهرة فيه ،وتقع الغيبة والحيرة لإلمام
 Qظرف ـاً لضــال األمّــة وانحرافها عن جــادّة الحقّ ،وليس ســبباً
فــي اإلضالل فهو خالف اللّطــف اإللهي ،وال نريد الخوض فيه فهو
خارج مح ّل الكالم.
 _ 2ما روي عن أبي عبد اهلل الصادق ...( :Qوهكذا يفعل اهلل
تبــارك وتعالى بالقائم الثاني عشــر من األئمّــة ،Kيصلح له أمره
في ليلة كما أصلح أمر نبيّه موسى ،Qويخرجه من الحيرة والغيبة
إلى نور الفرج والظهور) ،وهي صريحة في حدوث وحصول الحيرة
له سالم اهلل عليه.
 _ 3مــا ذهــب إليــه العالَّمة المجلســي Gفي بحاره بعــد إيراده
روايــة األصبــغ بن نباتــة ،عن أميــر المؤمنين ...( :Qهــو المهدي
الــذي يمــأ األرض عدالً وقســطاً كما ملئــت جوراً وظلم ـاً ،تكون له
غيبــة وحيــرة ،يضـ ُّـل فيها أقوام ويهتــدي فيها آخــرون) ،فقلت :يا
أميــر المؤمنيــن ،وكــم تكون الحيــرة والغيبة؟ قال( :س ـتّة أيّام ،أو

المجل�سي Gا�ستبعد �إرجاع الحيرة للنا�س وال �أ َّ
قل في هذه الرواية،
وا�ستقرب �إرجاع الحيرة �إلى �شخ�ص الإمام المهدي.Q

اهلل تعاىل يظهر بالإمام املهديQ

دين الإ�سالم على جميع الأديان

وســتكون المنظومــة الحقوقية اإللهيــة المتكوّنة مــن القرآن
الكريــم والس ـنّة النبويــة هــي القانــون األوحــد والنافــذ في هذه
الدولــة اإللهية المحمدية المهدوية ،وســيكون دين اإلســام هو
الدين الرسمي والفعلي لرعايا ومواطني تلك الدولة كافة ،حيث
ســتتزامن عمليــة بنــاء الدولة العالمية مع عملية نشــر االســام
وهــدي النــاس إليــه وقــد ذكــر ذلــك كتــاب (االرشــاد) ص364
وكتــاب (روضة الواعظيــن) ج 2ص ،537إن اإلمام المهديQ
ســيصنع كما صنع رســول اهلل ،Nحيث ســيعدم أمر الجاهلية
كله ويستأنف اإلسالم جديداً.
وأ ّكد الرســول Nهــذا المحتــوم بقوله( :امّــا واهلل التذهب
األيام والليالي حتى يحيي اهلل الموتى ويميت األحياء ،ويردّ اهلل
الحــق الى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفســه ونبيّه فأبشــروا
ثم أبشروا).
والثابــت بــأن عيســى بــن مريم Qســينزل ويظهــر في زمن
المهدي ،Qوأ ّن المهدي المنتظر سوف يؤمّ المسيح ابن مريم

حيــن يتحدث عــن قضية اإلمام ،Qثم أحمد بن حنبل في مســنده،
وغيرهم يؤكدون قول رسول اهلل Nفي اإلمام ان اسمه اسمي.
وضمــن مسلســل التشــويهات المقصــودة للقضيــة المهدويــة
التسميات ،كتسمية أبي جعفر المنصور العباسي ،ألحد أبنائه محمد
المهدي .وإعالنه على الناس على انه المهدي المنتظر .الى غير ذلك
من محاوالت اليأس التي لم تغير نصوع الحق المهدوي شيئاً.
ما قام به الحكام الظالمون تجاه الق�ضية المهدوية:
إ ّن مــا يؤكد القضية المهدوية رغم محاوالت الطمس والتشــويه،
هــو ما قام به الحــكام الظالمون الذين تولوا أمر المســلمين في تاريخ
اإلســام ،وخاصة حكام بني العبــاس ،فواحدة من محاوالتهم لمنع
ظهــور إمــام يهدي على اســم اهلل هو هجومهم مــرات عديدة على دار
اإلمام الحسن العسكري ،Qوسجنهم أم اإلمام في بيت القاضي أبي
الشــوارب .كذلك تعجيلهم بقتل اإلمام الجواد Qوهو شــاب ال يتجاوز
مــن العمــر ( )25عاماً ،وقتلهم اإلمــام الهــادي Qذي ( )42عاماً،
واإلمــام العســكري )28( Qعام ـاً .وكل ذلــك النّهــم كفرعــون يدرون
ان زوال ملكهــم يكــون على يد موســى ،Qوهم الظلمــة المجرمون،
يريــدون القضاء علــى إمام الزمان ،Qالنّهم يقرون بأن نهاية الظلم
في العالم يكون على يديه الكريمتين.
إنّه الوعد اإللهي ،وان اهلل يفي بوعده للذين آمنوا.
(وَعَدَ َُّ
الل الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ).

 Qفــي الصــاة ،ممــا يعنــي أ ّن اإلمــام المهدي Qهــو اإلمام
الشرعي والرئيس الفعلي ألمّته ورعاياه في العالم كله.

ويفه��م بو�ضوح م��ن االحادي��ث والأخبار
التي عالجت هذه الناحية ب�أ ّ
ن ال�سيد الم�سيحQ
مكلّف بمهام معينة ت�ساعد على تمكين �أمر
المه��دي Qوهزيمة �أعدائ��ه ،وأ ّن االثنين يش ـكّالن

فريق ـاً واحداً برئاســة المهدي Qينصبّ هدفــه بالدرجة األولى
واألخيــرة علــى إنقــاذ الجنــس البشــري وهدايتــه إلــى الصراط
المســتقيم والعمــل مع ـاً لتكون كلمــة اهلل هي العليــا وكلمة أعداء
اهلل هــي الســفلى ويتوحّــد العالــم كلّه ليكــون دولة واحــدة بدين
واحد هو دين اهلل (اإلسالم).
وقــد روي عــن اإلمــام الباقــر Qقولــه( :كأنّــي بالقائــمQ
علــى نجــف الكوفــة ،قــد ســار إليها مــن مكــة في خمســة آالف
مــن المالئكــة ،جبرئيــل عــن يمينــه ،وميكائيــل عن شــماله،
والمؤمنون بين يديه وهو يفرّق الجنود في البالد).

س ـتّة أشــهر ،أو س ـتّ ســنين) ،حيث علَّــق عليهــا بقولــهَّ ...( :
ولعل
المــراد بالحيــرة التحيّر في المســاكن ،وأن يكون فــي ك ّل زمان في
بلدة وناحية ،وقيل :المراد حيرة الناس فيه ،وهو بعيد).
فالمجلســي Gاســتبعد إرجــاع الحيــرة للنــاس وال أقـ َّـل في هذه
الرواية ،واستقرب إرجاع الحيرة إلى شخص اإلمام المهدي.Q
المنهج الثالث :حصول الحيرة لهما معاً ،أي لإلمام Qولألمّة
ك ّل بحســبه ،أي مع اختــاف الحيثيات جمعاً بيــن المنهجين وأدلَّة
الفريقيــن .فال يمكن قصر األمر على اإلمــام وحده لحدوث الحيرة
عند األمّة بال شكّ وال شبهة كما مرَّ من الروايات ،بل واقع الحال،
وكذا ال يمكن قصر األمر على األمّة وحدها مع وجود روايات بحدوث
وحصول الحيرة لشــخص اإلمام أيضاً ،فالمنهج الثالث هو محاولة
للجمع بين المنهجين من خالل عدم التعارض بين الروايات.

ولك��ن يبق��ى عل��ى �أ�صح��اب ه��ذا المنه��ج وال��ذي قبل��ه �أن يجيب��وا عل��ى
�إ�ش��كالية ح�ص��ول الحي��رة عن��د الإم��ام Qمع اعتق��اد الطائف��ة بع�صم��ة الإمام
وعلم��ه اللد ّن��ي وتو ّكله عل��ى اهلل وثقته به والت�س��ديد من قبل��ه والكثير من
مقام��ات الإم��ام التي يمك��ن �أن تقف حائ�لاً لتق ّب��ل المنهج الثال��ث والثاني.
وعلــى هذا األســاس واســتناداً إلى هــذا المنهج والــذي يعضده
الواقــع أيض ـاً من وقوع الحيرة والتردّد والش ـكّ في أوســاط الشــيعة
فض ـاً عــن اآلخرين ســارع أعالم الطائفــة إلى تأليف كتــب إلثبات
الوالدة والغيبة ورفع الشكّ والحيرة ،فقد ألَّف أبو العبّاس عبد اهلل
بــن جعفــر القمّي صاحــب (قرب اإلســناد) المتو ّفى ســنة (300هـ)
كتاباً أسماه( :الغيبة والحيرة) ،وألَّف الفقيه المحدّث علي بن بابويه
القمّي المتو ّفى ســنة (329هـ) كتاباً أســماه( :اإلمامة والتبصرة من
الحيرة) ،وهكذا أبو الحسن سالمة بن محمّد بن إسماعيل اآلزوني
المتو ّفى ســنة (339ه ــ) له كتاب (الغيبة وكشــف الحيرة) ،وكذلك
أبــو عبــد اهلل محمّــد بــن أحمد بــن عبــد اهلل المعــروف بالصفواني
الشــريك مــع النعمانــي فــي القــراءة علــى ثقــة اإلســام الكليني له
كتاب (الغيبة وكشــف الحيرة) ،وبادر الشــيخ الصدوق Hإلى تأليف
كتابه القيّم والذي ألَّفه بإرشــاد اإلمام المهدي Qكما يقول هو في
مقدّمة الكتاب وأســماه( :كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة
وكشــف الحيــرة) ،وكلّهم صرَّحوا فــي مقدّمة كتبهــم أو في طيّاتها
بوقوع الحيرة والتردّد وحدوث موجة التشكيك لدى البعض من أبناء

ولكن يبقى على أصحاب هذا المنهج والذي قبله أن يجيبوا على
إشــكالية حصول الحيرة عند اإلمام Qمــع اعتقاد الطائفة بعصمة
اإلمــام وعلمــه اللدنّــي وتو ّكله علــى اهلل وثقته به والتســديد من قبله
والكثيــر من مقامات اإلمام التي يمكن أن تقف حائالً لتقبّل المنهج
الثالث والثاني.
بأن المقصود بالحيرة بما
ـكالية
ـ
ش
اإل
هذه
عن
يجاب
ويمكــن أن
َّ
ال ينافــي هــذه األمــور العقدية ،فليــس فيها داللة على عــدم التو ّكل
إن المقصود منها عدم االســتقرار المكاني
أو عــدم الثقة باهلل ،بل َّ
ً
ً
ممَّــا يســتوجب قلق ـاً وتن ّق ـا دائم ـا وعــدم طمأنينــة باألماكــن التي
يقصدهــا ،فهو يســارع إلى تغيير موضع ســكناه وتخ ّفيه ،وهذا كلّه
يســتوجب انشغال اإلنسان بموضع سكناه بشكل دائم ،أين سيكون؟
وأين ينام؟ و...
وهــذا هــو المقصــود مــن الحيــرة ،وهــي بهــذا المعنى لــو صحَّ
اإلطــاق أمــر طبيعــي حــادث لإلمام ،Qفهــو بأبي واُمّي الشــريد
الطريد الوحيد الفريد الموتور بأبيه...

أبوذية مهدوية
هادي القصاب

(يغاي��ب) َك��وم حرب��ك ن��ار وجره
علي��ك ال ّث��ار دمع��ه و�س��ال وجره
متدري اعله الزجيه ا�ش���صار وجره
حملها من �س�� َكط َ
ف��وك الوط ّيه
***

(م�صاي��ب) كث��رة �أيام��ك حزنه��ا
او لعن��د اهرو���ش دالل��ك حزنه��ا
ياهي اعليك ا�ش��د واعظم حزنها
الزج ّي��ه؟ ل��و عزيزته��ا ال�س��ب ّيه؟

�أن�شودة مهدوية
ع�صر الظهور املقد�س
شعر (أبو أسعد)

ال ـ ـ ـنّـ ـ ــور الـ ـ ـسّ ـ ــاط ـ ــع آتٍ
ـاض
والـ ـسّـ ـيـ ـفُ ال ـقــاطــع م ـ ٍ

س ـ ـي ـ ـش ـ ـعُّ ع ـ ـلـ ــى األرجـ ـ ـ ــاء
س ــي ــش ــدّ ع ــلـــى األعـ ـ ـ ــداء

الـ ـمـ ـه ــدي ق ـ ــام ب ـك ـع ـب ـتِ ـنــا
فــي ال ـيــوم ال ـعــاشـ ِـر ينقذنا

ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ن ـ ـ ـ ـوّر م ـ ّك ـت ـنــا
فــانـتـظــروا خ ـس ـفَ الـبـيــداء

ف ـ ــي لــيــلــتِ ــه أمـ ـ ــر حـسـمــا
وعلى الـجــوزا نصبَ العلما

والـ ـ ــذ ّل ي ــرى فـيـمــن حكما
م ـ ــاذا ن ـس ـمُــع ف ــي األنــب ــاء

وت ـ ــرى ج ـي ـش ـاً لـلـسـفـيــانــي
وال ـخ ـســف ب ــأم ـ ِـر ال ـرّح ـمــن

ضـ ــاع هـ ـب ـ ًـاء ف ــي ال ــودي ــان
رعـ ــب ي ـن ـشَــر ف ــي األن ـح ــاء

وق ــبـــاب ــاً ســبــعــاً مِ ـ ــن ن ــور
حـ ّطــت فــي الـكــوفــة وال ـ ـدّور

ت ـج ـلــو أس ـ ـ ــدافَ ال ـدّي ـج ــور
فـــأضـــاءت وجـ ـ ـهَ الـظـلـمــاء

وهـنــا فــي الـجــامـ ِـع والمنبر
ف ـي ـهــا دول الــع ــال ـ ِـم تُـقـهــر

لـ ـلـ ـع ــال ـ ِـم أحـ ـ ـك ـ ــامُ ت ـصــدر
ـرع ال ــوض ــاء
تُـ ــذعِـ ــن لـ ـلـ ـشّ ـ ِ

***
***

�شعراء مهدويون
علي بن عي�سى الأربلي

األدب المهدوي
ق�صة ق�صرية
إعداد :حسن عبد األمير الظالمي

هو الشيخ علي بن عيسى بن أبي الفتح األربلي ،بهاء الدين أبو الحسن ،أديب وناثر وشاعر ومؤرخ.
له مؤلفات عديدة منها:
(كشــف الغمــة فــي معرفة األئمــة)( ،المقامات األربــع)( ،نزهــة األخيار) ،إضافة إلى ديوان شــعر ،توفي ســنة
692هـ.
شعره في اإلمام المهدي:Q
له قصائد مطولة في اإلمام المهدي ،Qوأكثر شعره في مدح النبي Nوأهل بيته.Q
قال في قصيدة يحيّي فيها اإلمام المهدي:Q

تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـيّ ـ ـ ــة اهلل ورضـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــه
عـ ـ ـل ـ ــى امـ ـ ـ ـ ـ ــام حـ ـ ـكـ ـ ـمُ ـ ــه نـ ــافـ ــذ
خـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة اهلل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خـ ـلـ ـق ــه
الـ ـ ـع ـ ــالِ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادِل اك ـ ـ ـ ـ ــرمْ بــه
م ـط ـه ــر االرض ومـ ـحـ ـي ــي الـ ـ ــورى

عـ ـل ــى االم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـجّـ ــة الـ ـق ــائ ـ ِـم
اذا اراد الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي الـ ـع ــال ـ ِـم
واآلخ ـ ـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـح ـ ــق مـ ـ ــن ال ـ ـظـ ــالـ ـ ِـم
ـادل ف ـ ــي ح ــك ــم ــهِ عـــالــ ِـم
م ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي الـ ـ ـ ّط ـ ــاه ـ ــر الـ ـف ــاطـ ـم ـ ِـي

فـ ـلـ ـي ــت م ـ ـ ـ ــوالي وم ـ ــول ـ ــى ال ـ ـ ــورى
ول ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــه يـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــث لـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ــوةً
م ـ ـ ــوالي اش ـ ــواق ـ ــي تـ ــزكـ ــي الـ ـج ــوى
أودّ أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــاكَ فـ ـ ــي م ـش ـه ـدِ
ب ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــى عـ ــالـ ــم
وهـ ـ ـم ـ ــت ف ـ ــي حـ ـ ـ ـبّ ف ـ ـتـ ــى غـ ــائـ ـ ٍـب

يـ ـ ــذكـ ـ ــرنـ ـ ــي ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـرّه ب ـ ـعـ ــدي
ي ـس ـع ــد فـ ــي األخـ ـ ـ ــرى بـ ـه ــا ج ـ ـدّي
ألنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا دائـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــد
اشـ ـ ـ ـ ـ ــرح فـ ـ ـي ـ ــه مـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ـاً ودّي
بـ ـ ـم ـ ــا أعـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــه م ـ ـ ــن الـ ـ ــوج ـ ـ ـدِ
وهـ ـ ــو قـ ــريـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدا ِر فـ ــي ال ـب ـع ـدِ

وقال في قصيدة يتشوّق فيها إلى اإلمام المهدي Qويطلب رؤيته:

ونالحظ في شــعر األربلي الســهولة واالنســيابية بال تكلّف ،وبكلمات واضحة ،وصور جميلة ومعانٍ رائعة ،مع
كونه عالماً متبحّراً وكاتباً معروفاً.

لـ ـ ــو أنّ ـ ـ ـنـ ـ ــي ش ـ ــاه ـ ــدت ـ ــه مـ ـقـ ـب ـ ًـا
لـ ـقـ ـل ــت م ـ ــن فـ ـ ـ ــرطِ سـ ـ ـ ـ ــروري بــه

ف ـ ــي ج ــح ــفــ ٍـل ذي ع ــي ــثــ ِـر قـــاتــ ِـم
ً
ً
ـادم
أه ـ ـ ــا وسـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـ ـكَ مِـ ـ ــن قـ ـ ـ ِ

***
***
***
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_املعنى لي�س كما فهمت_

محمد حسن عبد

كان الشيخ محمود كثيراً ما يؤنّب
نفسه بشدّة ويقول:
 كيف لــم أعــرف مــوالي إمــامالعصر عندما كنت في محضره وقد
رايته؟
ل ـقــد ك ــان ال ـش ـيــخ م ـح ـمــود من
الشائقين لرؤية الطلعة الرشيدة
إلم ــام زم ــان ــه .Qوي ـع ـدّ لــذلــك ما
استطاع من وسيلة.
وعـ ـن ــدم ــا ج ـ ــاء الـ ـشـ ـي ــخ إل ــى
النجف األشــرف وعلى عــادة طلبة
حــوزت ـهــا وغ ـيــرهــم ف ــي االلـ ـت ــزام
بزيارة أربعينية إلى مسجد السهلة
الـمـعـظــم ،أي عـلــى م ــدى أربعين
ليلة أربعاء متوالية ،يتعبّد الزائر
أثـنــاءهــا بــالـصــاة وت ــاوة الـقــرآن
إضافة إلى أدائه مراسم زيارة مقام
بقيّة اهلل المهدي ،Qيرافق هذه
الزيارة االلتزام بنوع من الرياضة
الغذائية ،بمعنى أ ّن الزائر يتجنّب
الطعام الحيواني ،ويقلل من األكل
عموماً .وكل ذلك أمالً بالفوز برؤية
صاحب العصر والــزمــان ،Qوقد
ذهب الشيخ لتنفيذ هذا المشروع،
وشرع بزيارته.
وفي ذات ليلة ،وفي ليلة االربعاء
الــراب ـعــة أو الـخــامـســة والـثــاثـيــن
وبينما الشيخ محمود فــي مسجد
السهلة منشغالً بالدعاء والتهجّد،
جاءه رجل بهيئة عربية ،وجلس إلى
جواره.

كان ذلك الرجل يتلو ما تيسّر من
القرآن ،وبعد أن انتهى من التالوة
التفت الــى الشيخ ليحدّثه ،ولكن
الشيخ كره ذلك خشية االنشغال عن
العبادة.
أخرج بعدها الرجل صرّة ،ودعا
الشيخ ألن يشاركه الطعام ولكنه
امتنع هــذه الـمــرة بسبب التزامه
بالرياضة الغذائية .وقــال للرجل
بلطف:
 إ ّن الطعامَ لحم.فقال الرجل على الفور:
 تعال ،كل ،المعنى ليس كمافهمت.
وأضاف القول:
 إ ّن المقصود من ك ّل ما سمعتهو أ ْن ال يأكل اإلنسان مثل الحيوان،
وليس أ ْن ال يأكل الطعام الحيواني.
قال الرجل هذه الكلمات واختفى
عن ناظري الشيخ فجأة.
فأدرك الشيخ أ ّن من يحدّثه ومن
فاز برؤيته هو إمام العصر والزمان
.Q
وظـ ــل ي ـل ــوم ن ـف ـســه بــاس ـت ـمــرار
ويقول:
 يا حسرتاه عليَّ لعدم معرفتيبهويّة موالي عندما كنت في محضره
وقد رأيته.
إنّـ ــه خــاتــم االوص ـ ـيـ ــاء إمــامــي
المهدي.Q

مسجات مهدوية

***

حسن الظالمي

من ر�سائل ال�صغار للإمام� Qشعر �شعبي :يا بقيــــــة ها�شم
جابر الكاظمي

يـ ــا س ـ ــور االح ـ ـكـ ــام يـ ــا آيــات ـهــا ي ـم ـتــه ت ــاخ ــذ ل ـل ـس ـلــف ثــارات ـهــا
ي ــا ب ـق ـيّــة ه ــاش ــم ال ـب ـيــك األم ــل يــا أصــل (ح ـيّ على خير العمل)
ال ـنــاس ردّت تــركــع ل ـعُــزى وهبل ولبست الــذلّــه حسب مرضاتها
وشيعتك ملتذعه ابجمرة النوح واالح ـي ــاء ت ـســاوت اوي ــه امــواتـهــا
جسوم تنظرها لجن ما بيها روح ومــا حصل بيها اليعمر عمر نوح

ي����اح���� ّج����ة اهلل ال�������ذي ق��د
�إظ���ه���ر ف���دي��� ُت���ك مهجتي

غ������اب ف����ي دن����ي����ا ال���ب���ع���ا ِد
ل���ت���زي���ل غ���ا����ش���ي��� َة الأع�������ادي

ال�����س��ه��ر
م����ن غ��ي��ب��ت��ك ط�����ال ّ
ي�������اح������� ّج�������ة اهلل ال����ت����ي

وال����� ّن�����وم ي���ح���ل���ه ل��ل��ب�����ش��ر
�����س��ف��ر
خ��ف��ي��ت �أرح ع��ن��ك ال ّ

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

يــا عـمــود الــديــن يــا ركــن اليقين طلسم اسمك وســر اهلل المتين
ليمته نظل نحسب شهور وسنين وال ـلّــي تشكي مــن يحل شكواتها

أيها اإلمــام المهدي (عج) يا من تعرض عليه أعمالنا يا شفيعنا عند
اهلل اشفع لنا عند اهلل يا من هو قريب عنا فأنت أقرب الينا من لمح البصر
يامنقذ البشرية يا مقيم دولة العدل اإللهي يا خير البرية على الورى يامن
جعله اهلل منقذاً للبشرية يا من قوله( :أن أحب األعمال ألي انتظار الفرج)
فسالم عليك يوم ولدت ويم تظهر لتنقذ العالم من الظلم والجور الى العدل
و اإلنسانية أننا نرجوك ونتوسل اليك بأن تدعوا بأن تدعوا لنا عند الواحد
األحد الفرد الصمد أن يغفر ذنوبنا ويجعل أعمالنا خيراً فأن يمحو سيأتنا و
يحفض العدين والمذهب ويسدد خطانا في أن نكون من جنودة والسائرين
على نصيحة من المحامين عنه والمدافعين عنه ونتوسل به الى اهلل في قيام
دولة كريمة تعز بها االسالم واهله وتذل به النفاق وأهله.
المنتظرة :بلسم راضي علي
العمر 9 :سنوات

ما يحل شكوه الحبيب إله الحبيب ومحّد ايداوي العلل غير الطبيب
واهم الكال السهم يخطي ويصيب عدانه ترمي ومــا خطت رمياتها
ي ــا ط ـب ـيــب إن ــري ــد ل ـل ـع ـلّــه شفه وبعد ما يحوج مرضنه انوصّفه
ج ـ ّف ــك ب ـيــا يـ ــوم ي ــاخ ــذ مــرهـفــه ويـ ـ ــرد لـ ــأمّـ ــه زمـ ـ ــان ال ـفــات ـهــا
وينضمد كل كلب من عدنه جريح الــوعــد ح ــان ويــال ـثــارات الذبيح
ننتظر صوتك من الكعبه يصيح وتــرت ـفــع م ــن شـيـعـتــك أصــوات ـهــا

ظلّل على كلمات اآلية المباركة والحديث الش��ريف واس��تخرج كلمة السرّ المكوَّنة
من ( )9حروف وهي اس��م رجل ظالم يخرج قبل الس��فياني ،جاء عن اإلمام الصادقQ
في قوله تعالى:
يب * _ َي ْو َم
ِ��ن _ َم ٍ
كان _ َق ِر ٍ
��و َم _ ُينا ِد _ ا ْل ُمنا ِد _ م ْ
ا�س�� َتم ِْع _ َي ْ
( َو ْ
ال�ص ْي َحةَ _ ِبا ْل َح ِّق _ ذل َِك _ َي ْو ُم ا ْل ُخ ُرو ِج)( _ ،ينادي _
_ َي ْ�س َم ُع َ
ون _ َّ
المنادي _ با�سم _ القائم _ وا�سم _ �أبيه).

احتجاج احلجة القائم املنتظر املهدي Qالمامته ملحمد بن
ابراهيم بن مهزيار
(ابــن الوليــد عــن ســعد عن عــان عــن محمد
بــن جبرائيل عــن ابراهيم ومحمد ابنــي الفرج عن
محمد بن ابراهيم بن مهزيار أنّه ورد العراق شــاكاً
مرتاداً فخرج إليه.
قل للمهزيار:
قد فهمنا مــا حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل
لهــم أما ســمعتم اهلل عزوجل يقــول (يا أَيُّهَــا الَّذينَ
آمَنُــوا أَطيعُــوا ََّ
الل وَ أَطيعُــوا الرَّسُــو َل وَ أُولِــي َْ
الم ِْر
مِنْ ُك ـمْ) هــل أم ـرَ إالّ بمــا هو كائــن الى يــوم القيامة
أولــم تــروا أ ّن اهلل عزوجــل جعــل لهم معاقــل يأوون
إليهــا وأعالماً يهتدون بها من لدن آدم إلى أ ْن ظهر
الماضــي صلــوات اهلل عليه كلما غــاب علم بدا علم
واذا أفــل نجــم طلــع نجم فلمــا قبضــه اهلل عزوجل
اليــه ظننتــم أن اهلل
قــد قطع الســبب بينه
وبيــن خلقــه كال مــا

كان ذلــك وال يكــون حتــى تقوم الســاعة ويظهر أمر
اهلل وهم كارهون.
يــا محمــد بــن ابراهيــم ال يدخلك الشــك فيما
قدمــت لــه فان اهلل ال يخلــي االرض من حجة أليس
قــال لــك أبــوك قبل وفاتــه أحضر الســاعة من يعير
هــذه الدنانيــر التــي عنــدي فلمــا أبطئ ذلــك عليه
وخاف الشيخ على نفسه الوحا قال لك :عيرها على
نفســك وأخرج إليك كيس ـاً كبيراً وعندك بالحضرة
ثالثــة أكيــاس وصــرة فيهــا دنانيــر مختلفــة النقــد
فعيرتها وختم الشيخ عليها بخاتمه وقال :لك اختم
مــع خاتمي فــأن أعش فأنــا أحق بهــا وإن أمت فاتق
اهلل في نفســك أوالً ثم فيّ فخلّصني وكن عند ظني
أخرج رحمــك اهلل الدنانير التي اســتفضلتها
بــكِ ،
مــن بيــن النقديــن مــن حســابنا وهــي بضعة عشــر
ديناراً واسترد من قبلك فإ ّن الزمان أصعب ما كان
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل).

( ...من أحبّنا ،ال يحبّنا إالّ هلل ،جئنا نحن وهو
كهاتيــن _وق ـدّر بين س ـبّابتيه_ ومن أحبّنــا ال يحبّنا
إالّ للدنيا ،فإنّه إذا قام قائم العدل وســع عدله البَرّ
والفاجر).
 جــاء فــي (المحاســن) ص 173ب38ج ،148أ ّن أبا جعفر Qقال:
( ...القائــل منكــم :إ ْن أدركــت القائــم مــن آل
محمد Nنصرته كالمقارع معه بسيفه والشهيد معه
له شهادتان).

(فلمــا عــرج بــي إلى الســماء الســابعة) إلــى أ ْن
يقول:
(نادانــي ربــي :وبــك (يــا محمــد) وبــه (علــي)
وباألئمــة من ولده أرحــم عبادي وإمائــي ،وبالقائم
مــن منكــم أعمــر أرضــي ...وبــه أطهّــر األرض مــن
أعدائي وأورثها أوليائي وبه أجعل كلمة الذين كفروا
بي السفلى ،وكلمتي العليا وبه أحيي عبادي وبالدي
بعلمي ...ذلك وليي حقاً ،ومهدي عبادي صدقاً).

املنا�سبات املهدوية

من �أحداث هذا ال�شهر
 -10-1ســنة الظهــور :خــروج الدجّــال لعنه اهلل من
أصفهان على رواية (إلزام الناصب).
 _ 2سنة (312هـ) :وفاة محمّد بن جعفر األسديG
أحد وكالء اإلمام المهدي.Q
وفيه أيضاً _ ســنة (305هـ) :شــراء الشيخ الحسين
بــن روح Gودائع الشــيخ محمّد بن عثمــان Gمن ورثته،
 ج��اء ف��ي (المحا�س��ن) ���ص 61ب80 ج��اء ف��ي (�أمال��ي ال�ص��دوق) �ص 731وفيهــا أدعية وقنوتات األئمّــة ،Kومنها قنوتات اإلمامح� ،104أ ّن الإمام الح�سين بن علي Qقال :مجل�س 92ح� ،4أ ّن ر�سول اهلل Nقال:
المهدي.Q

 قال تعالى:( َفإِذا نُقِرَ فِي النَّا ُقو ِر * َفذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسيرٌ
َسير) المدثر.10-8 :
* عَلَى الْكافِرينَ َغيْرُ ي ٍ
روى الحافــظ القنــدوزي (الحنفــي) فــي (ينابيع
المــودة) أن اإلمــام جعفــر الصــادق Qقال فــي قوله
تعالى (النص):
إذا نــودي في أ ُذن (القائــم )Qباإلذن في قيامه
فيقوم ،فذلك اليوم عسير على الكافرين.
وقــال الصادق( :Qوالقرآن ضرب من األمثال،

 -10ســنة (36هـ) :معركة الجمل ،وفيها نشــر علي
 Qراية رسول اهلل ،Nوال ينشرها بعده إالَّ القائم.Q
 -15ســنة (36هـ) :انتهاء حــرب الجمل في البصرة
وفيهــا خطــب علــي Qخطبة ذكــر فيها ما يجــري عليها
_أي البصرة_ من األحداث في آخر الزمان.
 -20ســنة الظهــور :بدايــة هطول األمطــار الغزيرة
والذي يستمرّ أربعين يوماً على رواية (إلزام الناصب).
 -30سنة ( 304أو 305هـ) :وفاة النائب الثاني أبي
جعفر محمّد بن عثمان العمري.G

ن�صو�ص ن�ستقيها من عالم الوحي نتناول فيها عقيدة الرجعة
وفق ًا للكتاب وال�سنة

ونحن نعلمه فال يعلمه غيرنا).
 وقال تعالى:( َفال أُ ْق ِسمُ بِالْخُن َِّس) التكوير.15 :
قــال الحافــظ القنــدوزي فــي ينابيعــه إ ّن اإلمــام
محمد الباقر Qقال في قوله تعالى (النص):
(الخنّــس إمــام يخنــس أي يرجــع مــن الظهــور
الــى الغيبة ســنة ســتين ومائتين ،ثم يبدو كالشــهاب
الثاقب).

 قال تعالى:(إِ ْذ قالَ ـتِ الْمَالئِ َك ـةُ يا مَرْيَمُ إِ َّن ََّ
الل يُبَشِّ ـرُكِ
بِ َكلِمَةٍ مِنْهُ اسْ ـمُهُ الْمَســيحُ عيسَــى ابْ ـنُ مَرْيَمَ  ...وَ
رَسُــوالً إِل ـى بَني إِسْــرائي َل أَنِّي َقدْ ِجئْتُ ُك ـمْ بِآيَةٍ مِنْ
رَبِّ ُك ـمْ أَنِّــي أَخْلُ ـقُ لَ ُك ـمْ مِ ـنَ ِّ
الطيـ ِـن َكهَيْئَ ـةِ َّ
الطيْـ ِـر
َفأَنْ ُف ـخُ في ـهِ َفيَكُو ُن َطيْراً بِإ ْذنِ َّ
اللِ وَ أُب ِْرئُ َْ
ال ْكمَهَ وَ
ِ
َّ
َْ
البْرَصَ وَ أُح ِْي الْمَوْتى بِإِ ْذنِ اللِ).
آل عمران.49_45 :

 جــاء في كتــاب (الموازاة بيــن المعجزات)البن الراوندي ان اإلمام الصادق Qقال:
(ان اهلل رد علــى أيــوب مالــه وأهلــه الذيــن
هلكوا :ثم ذكر قصة عزير وأن اهلل أماته وأحياه،
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ( َفقا َل
لَهُ ـمُ َُّ
الل مُوتُــوا ثُ ـمَّ أَحْياهُ ـمْ) وغير ذلــك ثم قال
 :Qقــم فمن أقرّ بجميــع ذلك كيف ينكر الرجعة
في الدنيا؟.)...

ومن �أحداث هذا ال�شهر:
_ ســنة (410ه ــ) :إخبــار اإلمــام المهــدي Qفــي
رســالته للشــيخ المفيــد Gبحــدوث آية جليّة فــي جمادى
األولى.
_ سنة (1299هـ) :ورود الحاجّ محمّد مهدي التاجر
إلى العراق لغرض االستشفاء بزيارة األئمّة .Kوشفاؤه
من الخرس في سامراء ببركة اإلمام المهدي.Q

 كتبــت صحيفــة (عُمــان) العمانيــة فــيعددها الصادر في  7يونيو ,2010مقاالً بعنوان
(قصيدة النتر سبب شيخوخة الشعر العربي)...
وهو حوار أجراه (عاصم الشــديدي) مع الدكتور
أحمــد الدوســري :وممــا جاء فيه :هل اقتربنا إلى نهاية الزمــان ...ال يبدو إال ظهور المهدي
المنتظر).
 نشــرت صحيفــة (ســودانايل)الســودانية فــي عددهــا الصــادر فــي مايــو
 2006مقــاالً بعنــوان (وســائل الدنيــا
الجديــدة) بقلــم بابكــر فيصــل ,وقد جاء
فــي المقــال ...( :المهدي المنتظر ..و اإلشــارة هنا لإلمام الغائب وينتظر الشــيعة أن يعجل
اهلل بفرجه.)...
 ونشــرت صحيفــة (الحيــاة)الســعودية في عددها الصادر في  27يونيو
 2011مقــاالً بعنــوان (الثــورة والجامــع)
لكاتبــه ماهــر مســعود .وقد جاء فيــه...( :
وليــس مهمّــا من الــذي يقوم بالثورة حتى لــو كان هذا األخير هو وكيل المهــدي المنتظر)...
حسب ما جاء في الصحيفة.

كتاب �شكر
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