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التقدي�س المنفلت

ال تخلــو حركــة هادفة من أســاس منضبط
مقنّــن ،قانــون فطــري إلهــي بشــري ،تطــور
بتطــور الزمــان وتراكم األفكار ،حتــى بات من
الشــواخص األوّليــة للفكــر بشــكل عــام ،فــكل
قضيــة أو فكــرة أو حركة التُخضــع لهذا القانون
تنتهــي إلــى التالشــي واالضمحــال وتكبّــد
أصحابها خسائر كبرى.
هــذه الحالــة التي تس ـمّى بالتقديــس والتي
ال يخلــو منهــا أحد منّا ،بــل لك ًّل فــرد منا أنواع
متعددة وألوان مختلفة ومتكثرة من التقديسات،
فمنها التقديس الفكري ،والثقافي ،والعلمي،
والعقائــدي ،واالجتماعــي ،واإلنســاني
وا ُألســري ،والتجــاري ،والتقديــس الشــخصي
وغيرها.
وليس ثمّة مشكلة في ذلك بل وال خالف.
إنّمــا المشــكلة هــي فــي تقديــس غيــر
المق ـدّس ،فنصــب مــن ليــس أه ـاً وشــرعنته
وصبغــه بلــون القداســة ،ثــم تصديــره على أنه
مق ـدّس ،هنا تكمن المشــكلة ،وهنــا ينبغي أ ْن
تكــون لنا حركــة دؤوبة هادئة النتشــال المجتمع
مــن وحل هذه الحالة التي باتت تســرطن الفكر
والعقيدة وتسممهما.
فلكي يبرز شــخص ما فإنّه ينتحل مجموعة
مــن الشــعارات ،يركبهــا مص ـوّراً لآلخرين أنه
حامــي حماهــا ،وحامــل لوائهــا ،وأن حركتــه
هذه مقدّســة ،بعــد أ ْن أضفى عليهــا هذا اللون
القدســي ،مــن خــال االجتــزاء والتقطيــع
فــي المــوروث العقائــدي ،إذا كانــت القضيــة
عقائديــة ،وهكذا في غيرها ،فإ ّن المتس ـلّقين
على أكتاف القداســة يســعون وبوســائل مختلفة
إلظهــار مــا يرونه هــو المقدّس ،والــذي ينبغي
الدفــاع عنــه والتضحية من أجلــه ،والكثير من
القضايــا التــي يشــهدها عالمنــا اليــوم ،وهــي
ليســت ببعيدة عنا ،نالحظ كيــف انها تصطبغ
بألــوان متناقضة ،إذا رفعنــا عنها ثوب الزّمان
تبــدو عورتهــا بشــكل جلــي ،فمــن يؤمّــن لنــا
اليــوم مصلحــة معينــة يوصــف بأوصــاف دينية
أو عقائديــة تجعل حــد الدّين قائم ـاً بين رفضه
وقبولــه ،بينمــا وبال أي تغيّر فكــري أو عقائدي
يكــون الح ـدُ علــى العكــس تمام ـاً مــن ســابقه
بمجــرد مــرور الزّمــان والــذي ليــس ببعيــد،
لتكــون المصلحــة قــد أصبغــت جماعة مــا بلون
يناســب المصلحة ،وأمثلة ذلك كثيرة في عالم
السياســة واإلســقاط الدينــي ،وعالــم التكفير
والتســقيط المذهبــي ،والــذي يهمّنــا هنــا أ ْن
نلتفــت إلــى ا ّن هذه الحالة وهــي حالة التقديس
المنفلت هي الخطر الحقيقي على مقدّساتنا.
فأن ـتَ قــد تالحـ ُـظ أ ْن البعــض ألجــل أ ْن
يق ـدّس شــخصاً اعتمــاداً علــى مــوروث مجتــزأ
يكــون علــى اســتعداد أل ْن يســقط العقيــدة األم
مــن أجــل إثبــات مــا يؤمن بــه ،ومثال ذلــك أ ّن
جماعــة لكــي تثبــت للمهدي ولــداً اعتمــاداً على
موروث مجتزأ وتقديس منفلت ،تقوم بإســقاط
مق ـدّس ثابــت ،فتّتهــم المهــدي Qبارتــكاب
الكبائــر وإتيــان المحصنات ،ألجــل إثبات هذا
األمــر ،فأية خطورة أكبر مــن هذه الحالة التي
تصل باإلنسان فتولّد له استعداداً إلسقاط أصل
العقيــدة من أجل إثبات فرعها ،وهذا هو خطر
التقديس المنفلت.
رئي�س التحرير

اقرأ في هذا العدد:

تمهيــــــــدنا
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* انطالق حملة (متى ترانا ونراك) الثانية لجمع  5،000،000،000خمسة مليارات صالة على النبي N
مع اطاللة شهر محرم الحرام
* يف دين الوهابية (من ال يشرك كافر!)

التحريف في نسب اإلمام المهديQ

نيـــــــــــــــــــابة الوكالء عن اإلمامQ
ً. . . . .
كان اإلمــام علــي الهــادي Qقــد والبد لإليمان أن يكون متفاوتا فيما

.....

الدكتور محمد حسين علي الصغير

طوّر نظام الــوكالء في عصره تطويراً
مبرمج ـاً اعتاد معه أوليــاء أهل البيت
 Kالتعامــل مــع وكالء اإلمــام نيابــة
عنه.
وفــي ضوء هــذا النظــام المتطوّر
كان الــوكالء يلبّــون احتياجــات اتبــاع
اإلمــام ،ويحملــون إليهم رســائلهم،
ويســألون اإلمــام بدلهــم ،وبذلــك
أخــذت التجربــة الغيبيــة بالتفاعل مع
أوليــاء أهــل البيــت Kتعويض ـاً عــن
التجربة الحضورية.
وكان األداء غيــر المباشــر ينــوب
عــن األداء المباشــر فــي ش ـتّى شــؤون
اإلماميــة ،وكان االلتقــاء الفعلــي
باإلمــام ،Qواالرتبــاط الحاضــر به
يضفــي هيبــة وقدســية بيــن صفــوف
اتباعــه ،ويزيد في التفاعل في عملية
األخــذ والتلقي عندهــم ،دون حواجز
ووســائط ،ولكــن الدربــة علــى عوالم
الغيبــة تحتــاج إلى عمل مكثّف وشــعور
معمق عند االستجابة لها ،كما تتطلب
الصبــر على المتابعــة الواعية التي قد
تشــق علــى جملــة مــن األوليــاء النّهــم
ليســوا سواسية في التفكير والقابلية،

ْ
بينهم شدة وضعفاً.
إالّ أ ّن الجهود الجبارة التي قام
بهــا اإلمــام علــي الهــادي،K
قد أثمــرت في تذليــل الصعاب
في عهــد ولــده اإلمام الحســن
العســكري ،Qفقد اســتقبل
اتبــاع مدرســة أهــل البيــت
 Kنظــام الــوكالء متناوب ـاً
منــذ عهــد الصادقيــن حتى عهد
العســكريين ،حتــى بــدا مقبــوالً مع
شــدة األمر وصعوبة المبــدأ ،إالّ أ ّن
الطبقة المختارة قد تلقته بالتسليم
والمباركة واالمتثــال ،فهم الصفوة،
وكان علــى هــذه الصفــوة اســتقبال
تعليمــات اإلمام ونشــرها بين صفوف
األمّــة علــى الوجــه األكمــل ،وكان
عــدد وكالء اإلمامين العســكريين في
تصاعد مســتمر بحيث شمل المساحة
اإلســامية التــي تديــن بالــوالء ألهــل
البيــت Kفي شــرق الدولة وغربها ،
وكانت األوامر من قبل اإلمام الحســن
العســكري Qصريحــة بضــرورة
االرتباط المبدئي بهؤالء الوكالء.
وكانــت طبيعــة االندمــاج بهــذا

بالرغــم مــن تأكيــدات النبــيN
علــى أنتســاب المهــدي إلــى الحســين
 ،Lوبالرغــم مــن الروايــات
المتكاثــرة فــي انّــه ابــن الحســن
العســكري ,Qإالّ أن البعــض حــاول
تغيير مســار هذه الروايات إلى الوجهة
التــي يريدهــا ,وســعى إلــى تحريــف
مــا ورد في هــذا االنتســاب المبارك,
فقــد أورد بعضهــم أ ّن النبــي Nقال:
المهدي اســمه أسمي واســم أبيه أسم
أبي.
وال يشك أحد في أ ّن الحديث غير
صحيح وغير مقبول من جهات:
أوالً :أما كونه غير صحيح:
أ_ فقــد روى نعيــم بــن حمــاد عن
أبن عيينة عن عاصم عن عبد اهللN
حديث أســم أبيه اسم أبي ،ولم يذكر
الواســطة بين عاصــم وبين عبد اهلل،
وبعضهــم ص ـرّح أنهــا ضعيفــة كما في
حاشية الكتاب.
ب_ إ ّن في بعض أســانيد الحديث
رشــدين بن ســعد المهري :عن عثمان
بــن ســعيد قلــت ليحيــى بــن معيــن:
فرشدين بن سعد؟ قال :ليس بشيء.
وعن عبد اهلل بن بكر يقول :رأيت

التنظيــم الجديــد تقتضــي وجــود
طبقتين من الوكالء هما:
الطبقــة العلنيــة المعروفــة لــدى
عمــوم الشــيعة مــع التكتّــم عليهــم،
والطبقــة الســرية المجهولــة لــدى
الكثيرين ،باســتثناء أماثل الشــيعة،
ومــع هــذا قــام ك ّل بتأديــة واجباتــه
متكاملة ،وشــكلوا بذلك بؤرة اإلشعاع
الفكــري والروحــي لتوجيهــات اإلمــام
ســواء أكان طليق ـاً أم ســجيناً ام
محتجباً.
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دجال البصرة

الحلقة الثامنة

أحمد إسماعيل كويطع املسمي نفسه :أحمد الحسن
محاوالت الدجَّاَليْن أن يستميالني إليهما!
كان حيدر م�شتت يتردد �إلى قم
كان حيــدر يزورنــي قبل هالكه بعشــر
ســنوات وأكثــر ،ويســألني بعــض األســئلة
عن اإلمام المهدي .Qوبعد سقوط صدام
جاءني محاوالً كســب تأييــدي الدّعائه بأنّه
اليمانــي الموعــود  ،مــع أ ّن اليمانــي يظهر
في اليمن  ،وليس في العراق!
وفــي آخــر مــرة رأيتــه فيهــا قــال لــي:
جئت برســالتين :واحدة لك والثانية للسيد
الخامنئي .سألته :ممن الرسالة؟ قال :من
اإلمام صاحب الزمان!Q
فجمعت نفســي وعباءتي وتوجهت إليه
قائالً :يا شيخ حيدر ،هل أنت متأكد؟!
قال :نعم .قلت له :ال تســتعجل ،فإني
أسألك:
هــل أنــت التقيــت باإلمــام المهــدي
 ،Qاإلمــام الحجة بن الحســن ،التاســع
مــن ذريــة الحســين Qالذي بشــر به جده
المصطفــى ،Nوذخــره اهلل تعالــى ليمأل
بــه األرض قســطاً وعــدالً كمــا ملئــت ظلماً
وجوراً؟
هــل أنــت متأ ّكــد أنــك التقيــت بــه هــو
وكتب لي رسالة ،وأمرك أن توصلها لي؟!

قــال :نعــم! فشــرحت لــه ونصحتــه،
وروي ـتُ لــه قصــة الحــاج كيــف ادعــى
السفارة عن اإلمام المهدي ،Qوكتب
إلــى والد الشــيخ الصــدوق Hفي قم،
يدعوه إلى اإليمان به ،وكيف أجابه،
ثم جــاء الحالج إلى قــم ،فوبخه ونفاه
من المدينة!
وختمــت بقولــي :يا شــيخ حيــدر أعد
النظــر فيما قلته ،وأنا أعتذر عن اســتالم
رســالتك! فمــا دمــت التقيــت باإلمــامQ
وكلّفــك بإيصــال رســالة لــي ،فقل لــه :إن
فالن ـاً رفض أ ْن يســتلم الرســالة حتى يرى
معجــزة ،تكــون دليالً علــى صدقي وصدق
الرســالة .فبادر حيدر قائالً :حسناً ،ماذا
تريد معجزة ؟
قلــت لــه :نفــس المعجــزة التــي طلبها
والــد الصــدوق Gمــن الحــاج :أ ْن يعيــد
لحيتي البيضاء بلونها عندما كنت شاباً.
فســكت مــدة ،ثــم قــال :حســناً ،هل
تقبل أ ْن ترى مناماً الليلة؟!
ً
قلت له :كال ،وال عشرين مناما ،هل
نأخذ ديننا من المنامات!

شرح زيــــــــــــــــارة آل ياسني
مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح فقــرات الزيــارة
المهدوية المباركة ،زيارة آل ياسين ،وقد وصل بنا الحديث
إلى شــرح فقرة (...وَدَيَّا َن دِينِهِ ،السَّالَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِي َفةَ اهللِ
وَنَاصِرَ ح َِّقهِ).
الفقــرة الشــريفة تتحــدث عن القاضــي والحاكــم الذي
يفســره اللغويــون للفظــة الديّــان ،وال يكتمــل المعنــى لهــذا
المصطلــح بشــكل وافٍ إالّ بمــا يضــاف إليــه ،وقــد أضافتــه
الزيــارة المباركــة بعــد أ ْن جعلت اإلمامة بــاب اهلل الحصري
والوحيــد فأردفتــه بأنّــه ديّــان دين اهلل فس ـلّمت علــى اإلمام
بـ(الســام عليك يا ديّان دينه) ،فأضافت الديّان إلى الدين
وأضافــت الديــن إلى اهلل ســبحانه وتعالــى ،فاإلمام Qكما
هو باب اهلل الوحيد ،كذلك هو الحاكم على الدّين والقاضي
بأمــر الدّيــن ،وهذه النســبة مــن الديّان إلى الديــن إلى اهلل
ســبحانه وتعالــى وبمالحظــة معنــى الديّــان تعطينــا مفهوماً

يؤ ّكــد الحقيقــة العقائديــة التــي يؤمــن بها أتبــاع مذهب أهل
البيــت Kمــن أ ّن الصالحيــات الممنوحــة لإلمــام Qفــي
إدارة الشــأن الديني وحاكميّته على الدين صالحيات مطلقة
وتخويل إلهي ال حدّ له إال حدّ اهلل سبحانه وتعالى ،فكل أمر
دينــي وكل شــأن ترجع نهاياته إلــى القضايا الدينية ،ســواء
أكانت في بعدها العقائدي ،أو العبادي ،أو األخالقي ،فإ ّن
الــذي يفصل النزاع فيهــا إن كان _والذي يقــدم الحكم فيها
إبتداء هو اإلمام.Q
للسائل_ إن كان ،بل الذي يبين ذلك ً
هــذا من الجانب الفكري التنظيــري لهذا المفهوم ،أمّا
مــن الجانب اإلثباتــي والعملي فقــد زاوله أتباع مدرســة أهل
البيت Kومارسوه طيلة فترة معايشتهم األئمة Kبل وحتى
عنــد غيبــة آخرهــم Kفأنّهم كانــوا ال يأخذون األحــكام إالّ
منهــم Kإيماناً منهم بأ ّن أهل البيت Kهم ديّانو دين اهلل
وحكّامــه وقضاتــه ،وتعلل الفقــرة التالية التــي تحدثت عنها

الحلقة الخامسة

.....

الشيخ علي الكوراني

يــا شــيخ حيــدر؟ إ ّن ديــن اهلل أعــز
مــن أ ْن يؤخــذ مــن منــام ،بــل يحتــاج إلى
دليــل برهانــي منطقي تخضع لــه العقول،
ومعجزة واضحة تخضع لها األعناق.
قــال اإلمــام الكاظــم( :Qإ ّن هلل على
النــاس حجتيــن :حجــة ظاهــرة وحجــة
باطنــة .فأمــا الظاهــرة فالرســل واألنبيــاء
واألئمة Kوأمّا الباطنة فالعقول).
فســكت حيدر مدة ،ثم نهض مودعاً:
في أمان اهلل!..
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.....

هيئة التحرير

الزيارة المباركة وتؤكد ما تقدم إ ْذ قالت( :الســام عليك يا
خليفــة اهلل) ،فبعد أ ْن ثبتّت الفقــرة األولى ا ّن اإلمام Qهو
البــاب الحصري والحاكم الوحيــد والقاضي الفريد ،جاءت
لتعطــي بعــداً ثبوتياً وحالــة تعليلية لهذه المعانــي المتقدمة،
فــإ ّن القاضــي والحاكم اإللهي والبــاب الحصري هلل هو ذلك
المجعــول خليفــة هلل تعالــى من قبلــه ،فر ّكز معنــى الخالفة
المعانــي المتقدمــة وأعطاها بعداً برهاني ـاً إلثبات ما تقدم،
بــل ومــا ســيتفرع عليها مــن صفات ،حيــث قال فــي المقطع
الــذي يتلوه (وناصر ح ّقه) ،فإ ّن من الطبيعي أ ْن يكون خليفة
اهلل والمعيّــن قاضي ـاً وحاكم ـاً عــن الشــأن اإللهــي ،الب ـدّ أ ْن
يكــون المتفرع على هــذه الوظيفة والصالحيــات ناصراً لحق
اهلل ومدافعاً عنه ،وال يمكن أ ْن يتصور في ح ّقه أ ْن يحيد عن
نصــرة الحق اإللهي ،مهما كانت السياســة فــي إدارة البالد
�ص
والعباد تقتضي ذلك.
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الليث ابن ســعد وقد جاء الى رشــدين
بن سعد بحذاء باب الصوال وقد عاله
بالنعل حتى أخرجه من باب المسجد
وقال له :ال تفت بالنوازل.
وقــال أبــو زرعــة :ضعيــف.
وقال الجوزجانــي :عنده مناكير
كثيــرة .وقــال أحمــد :ال يبالــي
عمن روى.
ج_ وفــي أســانيد بعــض
األحاديث إن (أسمه أسمي وأسم أبيه
أســم أبي) هو زائ ــدة عــن عاصم عن
عبــد اهلل بــدل ابــن عيينة عــن عاصم
عــن عبد اهلل ,وال يعــرف زائدة من,
فــإن كان زائدة ابن ســليم فهو مجهول
كما صرح بذلك الذهبي.
وإذا كان زائــدة مولــى عثمــان،
فقــد قــال إلِبــن عــدي فــي الضعفــاء
حديثــه منكر وقــال البخــاري :ال يتابع
علــى حديثــه  .وإذا كان زائدة ابن أبي
الرقاد قال البخاري :منكر الحديث.
وإذا كان زائــدة ابــن نشــيط قــال
ابــن القطــان :وزائــدة ال يعــرف اال
بروايــة ابنــه عنــه .وبهــذا فــكل زائــدة
ليس بشيء وهو منكر الحديث.
إذن فهــو مــن حيــث الســند غيــر

السيد محمد علي الحلو

صحيــح ,كمــا ذكرنــا ،ورواتــه ليــس
بشيء.
ً
ثانيا_ أمّا كونه غير مقبول
فألن حديثه (أســمه أســمي) دون
زيــادة وأســم (أبيــه أســم أبــي) ,فهو
يكاد أن يكون متواتراً ,وخالفه خالف
الضــروري ,إذ الضــرورة تقتضــي
بتسلســل أثنــي عشــر إمام ـاً ,آخرهم
المهــدي المولــود من الحســن بن علي
العســكري ,كمــا أشــار اليــه الحديــث
المتواتــر عــن النبــي Nواألئمــة مــن
قريش أثنا عشر.
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بيــــــــــــــــــن شمسني
.....

حيــن نتأمل فــي حديــث إمامنا
المهــدي Qكمــا ورد فــي النصوص
المرويــة (وامّــا وجه االنتفــاع بي في
غيبتــي فكاالنتفــاع بالشــمس إذا
غيّبهــا عــن اإلبصــار الســحاب واني
ألمــان ألهــل األرض كمــا ا ّن النجوم
أمــان ألهــل الســماء) يتبــادر إلــى
أذهاننــا تســاؤالت كثيــرة عــن وجــه
المقارنــة بيــن إمــام عظيــم غائــب
وسبب تشــبيه نفسه بالشــمس اثناء
غيابها ،األمر الذي يلزمنا التعرّف
بداية على مهام الشمس في وضعها
الصحــو والغائــم ،مــن ثــم وجــه
االشــتراك واالختــاف مــع إمامنــا
الغائب.Q
يعتقــد الباحثــون فــي مجــال
ـاء هامــا
الطبيعــة ا ّن للشــمس عطـ ً
تغدقــه بضيائها ونورها على األرض

مــن حيــث عمليــة الغــذاء للنباتــات
وتكوين مادة الكلوروفيل وما تسهمه
فــي نموهــا ،فيمــا يمثّــل النبــات
العنصر الغذائي األساســي للحيوان
واإلنسان على حد سواء إضافة إلى
تكويــن أشــعة الشــمس فيتامين دي
في أجســامنا ،بــل وتعتبــر المطهر
األول مــن المكروبــات والعفن الذي
قــد يصيبنــا تحــت ظــروف فقــدان
أشــعتها ،كما تساعد أشعة الشمس
علــى التخفيف من اإلكتئــاب ،فهي
ترفع مستويات الهرمونات الطبيعية
المضــادة لإلكتئــاب ..فضــا عــن
أمور أخرى.
لكــن هل كانت ســتتوقف الحياة
علــى األراضي التي ال تســقط عليها
أشعة الشمس كبلدان شمال آسيا أو

منتظر الشريفي

أوربا وأمريكا إالّ إســقاطات قصيرة
جــدا في الســنة وقد تمر أشــهر دون
اشــراقة ســاطعة ،وإالّ القليــل مــن
النور الذي يصح القول عنه بانه كما
لو صدر من شمس غيبها السحاب،
ولربمــا ســيجيب أحدهــم ا ّن الحياة
ستستمر لكن بنوع من الكآبة.
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الرجـــــــــــــــعة

الحلقة الثالثة

.....

الشيخ حميد الوائلي

نافذة ّ
نطل من خاللها على دولة آل محمدN

تحدثنــا فــي الحلقــة الماضية عن أ ّن الرجعــة خاصة أو
عامــة ،وهــل هناك أكثر مــن رجعة؟ أو أنّهــا رجعة واحدة،
وحديثنــا فــي هــذه الحلقة عن حقيقــة الرجعة وهــل هي من
عالــم الدنيــا أو مــن عالم آخــر كعالــم البــرزخ أو القيامة أو
غيرها.
وســنقدم البحــث فيما تنتهــي إليه النتائج على أســاس
الروايــات الــواردة من أهــل البيت ،Kعلماً اننا ســنقتصر
علــى روايــة واحدة ،فيما ســنفرد ذكر الروايــات في أبحاث
الحقــة النّهــا تنفــع فــي جميــع البحــوث المترتبــة علــى هــذا
البحث والالحقة له.
فعــن أبــي عبــد اهلل Qأنّه قــال( :يخرج مــع القائمQ
مــن ظهــر الكوفــة ســبعة وعشــرون رجالً مــن قوم موســى،
وســبعة من أهل الكهف ويوشــع بن نون وسليمان وأبو دج ــانة
األنصــاري والمقــداد ومالــك األشــتر فيكونــون بيــن يديــه
أنصاراً) ،وفي مضمون هذا الخبر روايات أُخرى.
والب ـدّ من االلتفــات إلى قضية في غاية األهمية في مثل
هــذه األبحاث ،حيث الحديث عــن الرجعة ال يمكن الوصول

فيــه إلى أي اســتنتاج مــا لم يكن االعتماد علــى الروايات في
ذلــك ،فتفاصيلهــا غيــب ال يظهر لنــا إال بمقدار مــا أظهره
أهل البيت ،Kوأطلعوا من خالل حديثهم الناس على تلك
الحقائــق الغيبيــة ،فمــن ال يملك هــذا المنهــج يصعب عليه
الولوج في التفاصيل وتحديد النتائج لألسئلة التي تقدمت.
وحيــث أ ّن الروايــة المتقدمــة دلّت على أ ّن هــؤالء النفر
من األمم الســابقة ســيرجعون مع اإلمــام المهدي Qوحيث
أنّــه Qلــم يكــن قــد مــات ليرجــع معهم بــل غاب وســيظهر
وســيرجعون معه ،فهو Qيعيش في ضمــن اإلطار الطبيعي
للحيــاة الدنيويــة ويمارس فيها أعماله على أســاس القوانين
الطبيعيــة والقانــون الدنيوي ،ونقصد بالقانــون الدنيوي هو
النظــام االجتماعي الذي نعيش فيــه اآلن دون أي اختالف،
وكل مــا يترتــب علــى هذا النظام مــن قوانيــن ،فمثالً نظام
العالقــات االجتماعيــة ،ونظــام العالقــة األســرية ،ونظام
الثواب والعقــاب ،ونظام التكليف والنُظــم اإلدارية ا ُألخرى
كلها نعيشها ونتعامل مع بعضنا البعض على أساسها.
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دراسات

ممن كتبوا يف اإلمام املهديQ
.....

عبد الجبار الرفاعي

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

امل�ؤلَف

امل�ؤلِف
السيد جواد السيد حسين الحسينس الشاهرودي

االمام المهدي وظهوره <دراسة روائية تتناول حياة

الشيخ لطف اهلل الصافي

أمان األمة من الضالل واالختالف

عادل كوك بردن

أمل أهل العالم <رسالة في المهدي بالتركية >

محمد الحيدري

األمّة وقائدها المنتظر

محمد تقي الجعفري

اميد وانتظار

الدكتور علي شريعتي

انتظار

الشيخ ميرزا محمد علي بن الشيخ ميرزا ابي القاسم
األردوبادي الغروي المولود سنة 2131هـ

االنوار الساطعة في تسمية حجة اهلل القاطعة وأثبات
حرمة تسمية االمام المنتظر  Qالموافق ألسم جده (م

الشيخ حسن بن محمد حسين بن المولى عبد المطلب انوار الغياهب في شرح احوال االمام الغائب Q
التبريزي المولود سنة  6031هـ
االنوار المضيئة في الحكم الشرعية المستنبطة من
السيد علم الدين المرتضى علي بن جالل الدين عبد
الحميد بن شمس الدين فخار بن معد الموسوي الحائري اآليات األلهية في أحوال صاحب العصر والزمان Q
الشيخ محمد باقر البهاري الهمداني المتوفى سنة 3331هـ ايضاح المرام في أمر االمام <في الغيبة واحوال الحجة
 ،>Qمخطوط نسخة في مكتب المؤلف بهمدان
محمد مهدي الموسوي االصفهاني الكاظمي

أيقاظ االمة الهجعة في اثبات الرجعة

الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة
المعروف بالحر العاملي المشغري ( 4011 _ 3301هـ)
أحمد بن عنايت اهلل الحسيني الزنجاني المتوفى  8431هـ

االيمان والرجعة

غالم علي بن محمد عقيقي الكرمنشاهي

االيمان والرجعة <بالفارسية >

االمام البغوي الحسين بن مسعود الشافعي

باب اشراط الساعة

مصطفى بن الشيخ محمد هالل الحصري

باب الغيبة في سامراء

السيد مهدي بن علي الغريفي البحراني النجفي
المتوفى سنة  1343هـ

باب الفرج <ارجوزة في مدح صاحب الزمان  Qوبعض
سيرته وظهوره>

حافظ ابي عبد اهلل محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح باب في الخليفة الكائن في اخر الزمان المسمى
بالمهدي وعالمة خروجه
االنصاري القرطبي المتوفى سنة  671هـ
سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة  388هـ

باب في المهدي

الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي المتوفى
سنة  807هـ  ،بتحرير الحافظين :العراقي وابن حجر

باب ما جاء في المهدي

ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 792 _ 902
هـ ،تحقيق وتعليق  :إبراهيم عطوة عمر

باب ما جاء في المهدي وباب ما جاء في نزول عيسى بن
مريم  Qمن كتاب الفتن

الحافظ ابي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

باب المهدي

الشيخ محمد جواد البالغي

بارقة البصر

السيد الشهيد محمد باقر الصدر

بحث حول المهدي

ابي الحسن بن محمد كاظم الجاجمري

بركات القائم ال يقاظ النائم

السيد ابي القاسم تقي بن حسين الرضوي القمي

برهان البيان

عباس علي شاهرودي

برهان الشيعة في اثبات الرجعة

ابي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي المتوفى البرهان عن صحة طول عمر صاحب الزمان Q
سنة  944هـ
السيد محسن بن عبد الكريم األمين العاملي المتوفى البرهان على وجود صاحب الزمان
سنة  1371هـ
جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ( 119 _ 908هـ)

البرهان في عالمة مهدي آخر الزمان

علي بن حسام المشهور بالمتقي الهندي المتوفى سنة

كتاب البرهان في عالمات مهدي اخر الزمان

محمد باقر رشاد زنجاني

برهان قاطع على النور الساطع

السيد مصطفى بن ابراهيم بن السيد حيدر الحسني

بشارة االسالم في عالمات ظهور المهدي  Qواحواله

السيد علي اكبر بن سلطان العلماء محمد بن دلدار

بشارة الغيبة

جالل الدين الشيرازي

بشارة الظهور

محمد بن عاشور الكرمنشاهي

بشارة الفرج

العليقلي دهخوار قاني

البضاعة المزجاة

الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني

بعث االموات قبل ظهور الحجة

الشيخ محمد باقر بن محمد حسن بن اسد اهلل بن
عبد اهلل بن علي محمد البرجندي القائني

بغية الطالب فيمن رأى االمام الغائب Q

عباس الخراساني

بقية االوصياء

ميرزا محمد تقي بن ميرزا محمد كاظم بن عزيز اهلل بهجة االوصياء في احوال صاحب الزمان Q
بن محمد تقي المجلسي االصفهاني الشهير بااللماسي
السيد ابي عبد اهلل حميدان بن يحيى بن حميدان بن
القاسم بن الحسن بن ابراهيم بن سليمان القاسمي

بيان االشكال في أمر المهدي Qوبيانه االمامة
والحصر وصفة االمامQ

احمد شريف المعروف بشيخ االسالم االصطهاناتي
المتوفى سنة  4531هـ

بيان الحق أو أحقّ الصحف في االمامة الخاصة
والمهدوية الشخصية

مجتبى القزويني

بيان الفرقان (بحث روائي في الغيبة)

شرح دعــــــــاء الندبة
مــا زال الحديث متواصال وشــرح فقرات هذا الدعاء
الشريف ،وقد وصل بنا الحديث إلى شرح الفقرة التالية:
(ثُ ـمَّ جَعَلْتَ اَجْ ـرَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُ ـكَ عَلَيْهِ وَآلِ ـهِ مَوَدَّتَهُمْ
فــي كِتابِ ـكَ َف ُقلْتَُ ( :ق ْل ال اَسْ ـاَلُ ُكمْ عَلَيْ ـهِ اَجْــراً اِالَّ الْمَوَدَّةَ
فِى الْ ُقرْبى) وَ ُقلْتَ (ما سَــألْتُ ُكمْ مِنْ اَجْــر َفهُوَلَ ُكمْ) وَ ُقلْتَ:
ـاء اَ ْن يَتَّخِ ـ َذ اِلــى
(مــا اَسْ ـاَلُ ُكمْ عَلَيْ ـهِ مِ ـنْ اَجْــر االّ مَ ـنْ شـ َ
رَبِّ ـهِ سَــبيالً)َ ،فكانُــوا هُ ـمُ السَّــبي َل اِلَيْ ـكَ وَالْمَسْ ـلَكَ اِلى
ِرضْوانِكَ).
الفقرة الشــريفة تتحدث عمّا ترتب على أتعاب النبي
 Nتجــاه أمّتــه فــي كونه الشــخص الــذي أوطئ مشــارق
األرض ومغاربهــا ،وأودع علــم مــا كان ومــا يكــون ،وانّه
مســتخلص اهلل ومســتخلص دينــه ،وانّه واســطة الفيض
ومجــرى نــزول الرحمــة وكل أمــر حكيــم ،فــذات بهــذه
الصفــات ،وتقــدم هذه الهبات والمكرمات للبشــرية البدّ
أ ْن يترتــب علــى مــا تقــوم به اتعــاب ،ال ّن القانــون اإللهي
الكونــي يقضــي بــأ ّن مــن يعمــل مثقــال ذرة خيــراً يــره،
وهــو يقتضــي أ ْن يكون هــذا العمل الصغير موجب ـاً للثواب
وإعطاء األجر .فيكف بما قام به الخاتم؟.
والمقطــع الندبــي المبــارك يتحدث عن ثالثــة ألوان
مــن األجــر المترتب علــى تحمّل الرســالة من قبــل النبي
 ،Nوالنحــو األول هو (األجر المودّي) فيجب على األمّة

أ ْن تــودّ أهــل البيت Kأل ّن اإلســام جُعل عقداً فاشــتراه
المســلمون بأجــر المــودّة ،وكل لم يعط هــذا األجر يكون
غاصب ـاً ،التخــاذه اإلســام دين ـاً ،ويكــون كمن يشــتري
ويــأكل وال يدفــع الثمــن ،وهــذا األجــر _المــودّي_ قــد
جُعــل عقــده منصوص ـاً في الكتــاب ،لكي ال تصــل إليه يد
التحريف والتزوير ويد المســتأكلين باإلسالم ،وقد جعل
هــذا األجــر حصري ـاً بأهل البيــت Kوبكونه مودّي ـاً .كما
نصّت اآلية المتقدمة.
أمّــا األجــر الثانــي فهــو (األجــر الّل ُكمــي) فمــع كــون
األجــر علــى اتخاذ اإلســام ديناً يقرّب إلى اهلل ســبحانه
وتعالــى ،ومــن اليتخذه يكون بعيــداً عنــه ،وأ ّن أجر هذا
االتخــاذ هــو المودّة ،فكذلك هناك أجــر آخر يتفرع على
هــذه المودّة ينتفع منه نفس المشــتري ،فإ ّن من يشــتري
طعام ـاً ليأكله فــي أول األمر يعلم جيداً أنّــه يجب عليه أ ّن
يــأكل هذا الطعام ،وإالّ فإنه ســيهلك ،وهذا معنى لزوم
اتخــاذ الدين وســيلة في القــرب إلــى اهلل ،وإالّ فالهالك
والضــال ،ويعلــم ثانياً ا ّن هــذا الطعام البدّ ا ْن يشــتريه
بثمــن ،وهذا معنى األجر المــودّي وانّه بدون الثمن يكون
ســارقاً ،ثم يعلــم ثالثاً انه إذا اشــترى الطعام واكله فإنّه
ســينتفع منــه ويتقوى به وهــذا هو األجــر الّلكُمي أي ذلك
األجــر الذي يعــود بالنفع على اإلنســان( .ما سَ ـأَلْتُ ُكمْ مِنْ

.....

الحلقة السادسة عشرة
رابطة إحياء دعاء الندبة

أَج ٍْر َفهُوَ لَ ُكمْ).
ثــم إ ّن هــذا األجــر يتفرع عليه نحو مــن األجر الثالث
وهــو (األجر الســبيلي) الذي على أساســه يكون التقرّب،
فمــن ال يأكل الطعام يموت ،ومن يأكل الطعام المســموم
يمــوت ،فالب ـدّ أ ْن ينتقي طعام ـاً أوالً ،وأ ْن يكــون صالحاً
لالستعمال والتغذية ثانياً وهنا األجر المترتب على اتخاذ
اإلسالم ديناً هو ا ْن يكون سبيالً هلل سبحانه وتعالى.
وهــذا األجــر الثالــث _األجــر الســبيلي_ اجــر جعــل
بــإزاء مــا قدّمــه النبــي Nلألمــة مــن إيصالــه _ديــن
اإلســام_ لهــا ،وهــو ســبيل التق ـرّب إلــى اهلل ســبحانه
وتعالى الوحيد ،وحيث أ ّن هذا السبيل يكون أخذه متقوّماً
بوجــود واســطة للتل ّقي واإلعطاء جاء المقطــع ليؤكد هذه
الحالــة فقــال( :فكانــوا هــم الســبيل إليك والمســلك إلى
رضوانــك) فمن يريد �أ ْن ي�صل �إلى طعام مر�ضي

للتق��وت
ال
مغ�� ّذ ح�لال ينفع��ه ،ويك��ون �س��بي ً
ّ
والتقوي��ة ،الب ّد �أ ْن يعط��ي �أجر ذلك الطعام،
بعد �أ ْن يختار الطعام المنا�سب ،ويعرف كيف
ي�س��تعمله وي�س��تخدمه ف��ي �أوقات��ه ،لك��ي ال
م�ضر ًا ب��ه ،وكذا الحال في طعام الروح
يكون ّ
التقرب ،و�إ ّن خير الزاد التقوى.
وزاد
ّ

بني قصور العقول وضرورة املعرفة
.....

الشيخ حسين األسدي

 .1ليكــن معلوم ـاً
انّــه كلما مضــى الناس
عاليــا فــي مرقــاة
مــا يســمى بالتقــدم
الحضاري ،كلما كثرت
أسباب التشــويش على
عقولهــم ،خصوص ـاً
وأ ّن التقــدم الحضاري
قد ســبب انغالقــا على
المصالح الشخصية لم
يســبق لــه نظيــر ،مما
قد ابعد الناس عن النظر إلى سمو الهدف الذي وجدوا من
اجله ،وبالتالي االبتعاد عن مصادر الوحي.

كثيــرة هي معارف اإلنســان التي ن ـوّرت الحياة وجعلتها
ذات بهجــة ،وكثيرة هي الخطــوات التي تتابعت من العلماء
والمفكريــن حتــى تمخّضــت عن هــذا التقــدم الذي يعيشــه
النــاس اليــوم ،وكثيــرة هــي التمحيصــات التــي مــرت بهــا
تلــك المعــارف والتــي ازالــت الكثيــر مــن االخطــاء وابقــت
الصحيح ،وقد انتجت تلــك المعارف _بخطواتها المتتابعة
وتمحيصاتهــا الدقيقــة_ عقــوالً منفتحــة ،جيــدة اإلدراك
وسريعة البديهة ،وقوية الحجة والبرهان.
ولكــن يوجد دائم ـاً الى جنب كل ماذكرنــاه ما يمكن ا ْن
يش ـوّش علــى العقــول ويجعلهــا تعمل بشــكل ســيء ،مما قد
يجعلهــا ترى الحســن قبيح ـاً وبالعكس ،وهــذا ينتج بصورة
تلقائيــة تيــارات فكرية مختلفة كلهــا تدّعي ابتنــاء احكامها
على قواعد العقل الرصينة ،إلى الحد الذي قد تتحجّر عن
قبول القول اآلخر متلبّسة سروال التيبس ،معلنة شعارها،
صادحــة بــه (اذا لــم تكن معــي فأنت عدوي) وقــد يصل إلى
حد االختالف بين ابناء الجلدة الواحدة ،قال تعالى( :وَإِ ْن
طائِ َفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ا ْقتَتَلُوا َفأَصْلِحُوا بَيْنَهُما).
وهذه الحقيقة طالت جميع معارف اإلنسان ،حتى تلك
المعارف الفطرية ،ولذا عبد فالسفة بقراً ،وعلماء فأراً،
وبقي إنســان بسيط على فطرته فعبد اهلل وحده ،ولذا قاتل
الخوارج أميــر المؤمنين رغم أنهم كانوا يعلّقون المصاحف
على صدورهم ،لكن القرآن كان ال يجاوز تراقيهم ،ولذلك
نفســه ســتقاتل البترية اإلمام المهــدي Qوالمصاحف على
صدورهم معلقات.
ومــن المعــارف التي طالتها يد التّشــويش هي المعارف
المهدوية ،رغم ا ّن كثيراً من مفرداتها ال تتنافى مع احكام

العقــل ،وال تتعــارض مــع اساســيات الدين والفطــرة ،لكن
التشويش طالها ،فرفضها قوم وسخر منها آخرون ولم يبق
من الناس على االيمان بها االّ صبابة كصبابة اإلناء...
ومن تلك المفردات نذكر:
 .1مســألة طــول عمر اإلمام :Qفإ ّن طــول العمر أمر ال
يأبــاه العاقــل ،وال يرفضه الدين ،والواقع التاريخي يشــهد
بذلــك ،لكــن نجــد اليــوم مــن لــم يستســغ ا ْن يطــول العمر
باإلمام المهدي.Q
 .2مســألة متابعة اإلمام Qألمــور رعاياه رغم غيبته،
فإنّها صعبت على إدراك البعض ،ولم يقبل الرعاية االبوية
لإلمام ،Qما لم يكن ظاهراً للعيان ،ونســي ( َفالْمُدَبِّراتِ
أَمْــراً) مــن خلف ســتار الغيب ،بل ونســي أ ّن ربــه جل وعال
يرعى أمور الكون ويدبّر أمور الوجود من دون أ ْن يراه أحد.
 .3مســألة ظهــور اإلمــام Qشــاباً ،فــإ ّن طــول العمــر
يســتلزم الهــرم والشــيب وتجاعيــد الوجه وتق ـوّس الظهر،
فكيف يخرج شاباً سوياً أقل من األربعين.
 .4كيــف ســيقاوم المهــدي Qهــذه القــوة الضخمــة
وترسانة األسلحة التي ربما يصعب تصور قوتها التدميرية،
بل كيف سيســتطيع التغلب عليها في مدة قياســية ال تتجاوز
البعض من األشهر.
وهكــذا تجــد مــن يتوقــف فــي بعــض مســائل الغيبــة أو
الظهــور من دون أ ْن يســتند إلى ركيــزة عقلية ،ومن دون ا ْن
يتوكأ على مبدأ شرعي ،بل يتوقف لمحض وجود تشويشات
وتوهّمــات وقعت فيها بعض العقــول ممن لم يتنوّر أصحابها
بنور أهل البيت.K
وأمام هذا الواقع علينا أ ْن نلتفت إلى التالي:

محطات يف رحلة الظهور

مواقع وحوا�ضر� ,أماكن ,مثابات ,نقاط ينطلق منها� ،أخرى يق�صدها الإمام Qفي رحلته التغييرية,
�سير ًا في طريقه المبارك لتحقيق دولته ,دولة العدل الإلهي ,دولة الحق القد�سية.

بالرغم من أ ّن اإلمام Qالذي ال يقود التغيير فقط
عنــد ظهوره بل يقود العالم كلّه ويدير شــؤون المعمورة
كلها ,ويكون ســيره حثيثاً في مضمار التأســيس لدولته
العادلة.
ً
فعنــد خروجه مــن مكــة المكرمة منطلق ـا لتحقيق
هدفــه المرســوم نحــو الكوفــة (العــراق) فإنّــه يع ـرّج
علــى مدينة ج ـدّة (المدينة المنورة) ليجــري هناك ما
يســتوجب مــن اصــاح تحقيق ـاً للعــدل ,فيثبــت هناك
حكــم آل محمــد Oبعــد أ ْن يزيــل كل معالــم حكــم
البــداوة والجاهليــة ,حكــم آل أبــي ســفيان ,فيحــرر
مرقد الرسول ويرجع طيبة الى سابق عهدها.
وتســتمر المسيرة المهدوية ,فيكون مقصد اإلمام
بعــد ذلــك وبكامل جيشــه الى حيــث أبي األئمة ,س ـيّد
األوصيــاء علي بــن أبي طالــب .Qإلى حيــث العراق,
الى ظاهر الكوفة ,و بالضبط النجف األشرف.
 جاء في (اإلرشاد) :379/2عن أبي جعفر Qبطريق أبي بكر الحضرمي قال:
(كأنّــي بالقائــم Qعلى نجف الكوفة قد ســار إليها من
مكــة فــي خمســة آالف مــن المالئكــة ,وجبرائيــل عن
يمينه وميكائيل عن يســاره ,والمؤمنــون بين يديه وهو
يفرّق الجنود في البالد).
 جاء في (غيبة النعماني) ص:321عــن الثمالي قــال :قال ابــو جعفــر :Qكأنّي انظر
الى القائم قد ظهر على نجف الكوفة ,فإذا ظهر على
النجــف نشــر رايــة رســول اهلل ,Nعمودهــا من عمد
عــرش اهلل تبــارك وتعالى ,ســائرها من نصر اهلل جل
جاللــه ,ال يهول بها على أحــد إالّ أهلكه اهلل عز وجل:
قــال :قلــت :تكون معه أو يؤتى بها؟  ,قال :Qبل يؤتى
بها يأتيه بها جبرائيل.Q

�إذن علين��ا �أ ْن نتر ّي��ث كثي��ر ًا ف��ي عالقتن��ا م��ع التقدم
الح�ضاري و�أ ْن نق ّيد عالقتنا به بما تمليه علينا ال�شريعة.

 .2علينــا أ ْن ال نعتمــد كثيــراً على عقولنــا ،فإنها مهما
كملــت يبقــى للنقــص فيهــا حيّــز واســع ،وعلينــا أ ْن ال نعوّل
كثيــراً علــى تخميناتنــا واســتنتاجاتنا ،فإنّهــا مهما قاربت
الصــواب لكــن يبقــى للخطأ فيها مجــال رحب ،وكمــا قالوا
فــي علــم الرياضيــات أنّه يمكــن أ ْن يكون للوصــول إلى نفس
النتيجة بعدة طرق.
 .3ديننا الحنيف لم يكن غافال عن هذه الحقيقة لذلك
زوّد اتباعــه بما يحتاجون إليه ،ليخوضوا غمار الحرب ضد
مشوّشات العقل واالخطاء الشخصية ،لذا علينا أ ْن ال نغفل
ضرورة المراجعة المستمرة للقائمين على حفظ الدين وأ ْن
ال نهمل آراءهم في هذا المجال.

النجــــــــف األشرف
صورة جوية للمدينة القديمة (النجف االشرف)

 جاء في (كمال الدين) :653عــن ابان بن تغلب قال :قال أبو عبد اهلل :Qكأني
بالقائــم علــى ظهر النجــف إلى أ ْن قال :ثم ينشــر راية
رســول اهلل ,Nوهي المغلبة ,عودها من عمد غرس
اهلل ,وســائرها مــن نصــر اهلل ,اليهوى بها الى شــيء
إالّ أهلكــه ,قال :قلــت مغيبة هي أم يؤتى بها؟ قال :بل
يأتــي بهــا جبرائيــل ,Qوإذا نشــرها أضاءلهــا مابين
المشــرق والمغرب ,و وضع اهلل يده على رؤوس العباد
فــا يبقــى مؤمن إالّ دخلــت عليه تلك الفرحــة في قلبه
وهــم يتزاورون فــي قبورهم و يتباشــرون بقيام القائم
.Q
وفــي بعــض عالمــات ظهــوره المقــدس واعتالئــه
النجــف األشــرف بعــد قدومه العــراق جاء على لســان
أجداده آل الرسول Nوعترته الطاهرة.K

.....
.....

الحلقة الثانية

هيئة التحرير

 جاء فــي (الصراط المســتقيم) ج2س258ب ,11وفي اثبات الـهداة ج3ص 578ق  55ح:746
عــن علــي Qقــال:إذا وقعــت النــار فــي حجازكم
وجرى الماء بنجفكم فتوقعوا ظهوره.Q
 جــاء فــي (بيــان األئمــة)  ,147/3و(اثباتالهداة)  ,679/3و(الكتاب المبين) :312/4
عــن زين العابديــن Qإنه وقف علــى نجف الكوفة
يــوم وروده جامــع الكوفــة بعدما صلى فيــه ,وقال :هي
هي يا نجف ثم بكى ,Qقال يا لها من طامّة ,فســئل
عن ذلك فقال :إذا مأل نجفكم السيل والمطر وظهرت
النــار فــي الحجــاز المــدر ...فتوقعــوا ظهــور القائــم
المنتظر.Q
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بحوث ومقاالت

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
من هو الوالي الذي سيعينه اإلمام  Qفي المدينة ومكة؟
من هو الحجة الظاهرة في عصرنا بعد غيبة إمامناQ؟
ما هو الجواب الشافي في حقيقة رؤية اإلمام Qفي غيبته؟
من هو الوالي الذي �سيعينه الإمام في المدينة ومكة؟
نجف علي
ال�س�ؤال:
لقد قرأت في روايات أهل البيت Kأ ّن اإلمام المهدي Qعند أول ظهوره ســيقيم في مكة مدة
مــن الزمــن يعبــر عنهــا األئمة Kبـ(ما شــاء اهلل) ثم يخــرج منها متجه ـاً إلى المدينة بعــد أ ْن يقوم
بتعيين والي فيها.
والسؤال:
 .1هل هذا الوالي الذي سيعيّنه اإلمام المهدي Qفي مكة والتي تذكر الروايات انّه من أهل بيت
اإلمام Qهل هو من األصحاب الخلص الـ313؟.
 .2تذكــر نفــس الروايــة أ ّن جماعــة مــن أهــل مكة ســتقتل هــذا الوالــي فيرجع اإلمــام Qإليهم
ويوبخهــم وينذرهــم ثم يعين والي ـاً آخراً منهم ,فما المقصود من كلمــة (منهم)؟ هل يقصد ا ّن هذا
الوالي سيكون من نفس تلك الجماعة التي قتلت الوالي األول؟ أو أنّه من أهل مكة؟ وإ ْن كان من أهل
مكة هل سيكون من األصحاب الـ313؟.
الجواب:
إ ّن تحديــد مثــل هــذه األمور تابع لوجود نصــوص روائية ،وحيث انّه التوجــد مثل هذه النصوص
التي تحدد هذا الوالي وانّه من األصحاب الـ 313أو من غيرهم.
فال نستطيع الجزم بأيّ من االحتمالين (تماماً في اليماني والنفس الزكية ،فهل هما من الـ 313
أو مــن غيرهــم! إ ّن الروايــات لم تحدد ذلك ،فال يمكن الجزم بأحد االحتماالت في هذا المجال)،
وعلم ذلك راجع إلى اإلمام.
نعم ،ظاهر كلمة (منهم) أنّه من أهل مكة المكرمة ،وطبعاً ليس المقصود من أهل مكة الذين
قاموا بقتل الوالي األول ،بل يقصد منه جزماً أنّه من أهلها المناصرين لإلمام Qوالمخلصين له.
واهلل العالم بخفايا االمور
***
من هو الحجة الظاهرة في ع�صرنا بعد غيبة �إمامنا؟
عالء مح�سن

الوهابية ومعوقات التمهيد

ال�س�ؤال:
قــال اإلمــام المهــدي( :Qواما الحــوادث الواقعة فارجعــوا فيها إلى رواة حديثنــا فأنّهم حجتي
عليكم وانا حجة اهلل عليهم):
س :1من هم رواة الحديث المقصودين في الحديث الشريف.
س :2من هم الحجج والسبل إلى اهلل عز وجل بعد اإلمام الحجة والسفراء األربعة.
س :3ما الفرق بين السفير والوكيل.
س :4قــال اإلمــام الحجة( Qإ ّن األرض ال تخلو من حجة اما ظاهر أو مغمور) .فمن هو الحجة
الظاهر في عصرنا الحالي؟.
الجواب:
جــوب ســؤالكم األوّل :المقصــود هــم الفقهاء الذيــن صرفوا حياتهــم في متابعة كلمــات القرآن
الكريــم وكلمــات أهــل البيت Kوفهمها واســتخراج األحــكام الشــرعية منها ،هم الذيــن وصفتهم
الروايــة األخــرى (فأمّــا مــن كان من الفقهاء صائناً لنفســه حافظ ـاً لدينه مخالفاً لهــواه مطيعاً ألمر
مواله.)...
وجواب ســؤالكم الثاني :إ ّن أوضح مصاديق وأجلى الحجج والســبل إلى اهلل عز وجل هم األنبياء
عموماً واألئمة المعصومون Kخصوصاً.
وجواب سؤالكم الثالث :إ ّن الحجة اليوم مغمور وليس ظاهراً.
ً
وجواب ســؤالكم الرابع :الفرق بين الســفير والوكيل هو ا ّن الســفير يرى اإلمام ويكون وكيال عنه
لعامة البالد ،امّا الوكيل فهو من ينصبه سفير اإلمام نيابة عنه في بلد خاص والسفراء هم األربعة
المعروفون فقط ،اما الوكالء فهم أكثر من ذلك.
***
ما هو الجواب ال�شافي في حقيقة ر�ؤية الإمام في غيبته؟
روان نور
ال�س�ؤال:
كثــر الــكالم عــن إمكانية التشــرف باإلمام Qوتعــددت اآلراء فضاعت الحقيقــة ،ومن اين لنا
بالجواب الشافي والشوق مستعر للقياه.

سلسلة من االبحاث تسلط الضوء على الحركة الوهابية وتكشف
إرتباطاتها الخفية

التاريخ السعودي الوهابي اليهودي
آلل.سعود
األكرب
الجد
هو
موشي
بن
مردخاي
....

في عام (851هـ) ذهب ركب من عشيرة المساليخ من
قبيلــة (عنــزة) لجلب الحبــوب من العراق الــى نجد ،وكان
يرأس هذا الركب شــخص اسمه :سمحي بن هذلول ،فمر
ركب المســاليخ بالبصرة ،وفي البصرة ذهب أفراد الركب
لشــراء حاجاتهم مــن تاجر حبوب يهودي اســمه (مردخاي
بــن إبراهيــم بن موشــي) وأثنــاء مفاوضات البيع والشــراء
سألهم اليهودي تاجر الحبوب:
مــن أين أنتــم؟ فأبلغــوه أنهم مــن قبيلــة (عنزة..فخذ
المســاليخ) ومــا كاد يســمع بهــذا االســم حتــى أخــذ يعانق
كل واحــد منهــم ويضمــه إلــى صــدره قائ ـاً :إنه هــو أيضاً
من المســاليخ لكنــه جاء الى للعراق منذ مدة ،واســتقر به
المطــاف فــي البصرة ألســباب خصــام وقعت بيــن والده،
وأفراد قبيلة عنزة..
ومــا أن خلص من ســرد أكذوبته هــذه حتى أمر خدمه
بتحميل جميع إبل أفراد العشيرة بالقمح ،والتمر ،والتمن
(أي الــرز العراقي) فطارت عقول المســاليخ (لهذا الكرم)
وســروا ســروراً عظيماً لوجــود (ابن عم لهم) فــي العراق،
بالد الخير ،والقمح ،والتمر ،والتمن!..
وقد صدق المســاليخ قول اليهــودي أنه (ابن عم لهم)
خاصــة وأنــه تاجــر حبــوب القمــح والتمــر ،والتمــن! ..وما
أحــوج البــدو الجيــاع إلــى ابن عــم في العــراق لديــه تمر،
وقمــح ،وتمــن حتى ولو كان من بني صهيــون( ..فاألصل ما
قــد حصــل!) وما حصل هو التمر ،والقمــح ،والتمن ...وما
أن عزم ركب المســاليخ المزعومة للرحيل حتى طلب منهم
اليهودي_مردخــاي (ابــن العم المزعــوم) أن يرافقهم إلى
بالده المزعومة (نجد) فرحب به الركب أحسن ترحيب..
وهكــذا وصــل اليهــودي _مردخاي_ إلــى نجد ،ومعه
ركب المساليخ...
حيــث عمــل لنفســه الكثير مــن الدعاية عــن طريقهم
علــى أســاس أنه ابن عــم لهم ،او أنهم قــد تظاهروا بذلك
مــن أجل االرتزاق كمــا يتظاهر اآلن بعــض المرتزقة خلف
األمراء..
وفــي نجد جمــع اليهودي بعض االنصــار الجدد االّ انّه
مــن ناحيــة أخــرى وجد مضايقــة من عــدد كبير مــن ابناء
نجــد ،يقود حملــة المضايقة تلك الشــيخ صالح الســليمان
العبــد اهلل التميــم مــن مشــايخ الديــن في القصيــم ،وكان
يتنقــل بيــن االقطــار النجديــة ،والحجــاز ،واليمــن ممــا
اضطــر اليهــودي _مردخــاي_ الــى مغــادرة القصيــم،
والعــارض الــى االحســاء ،وهنــاك حــرف اســمه قلي ـاً
_مردخــاي_ ليصبح (مرخــان) ابن ابراهيم بن موســى...
ثم انتفل الى مكان قرب القطيف اســمه اآلن (ام الساهك)
فأطلــق عليه اســم (الدرعية) وكان قصــد _مردخاي_ ابن
ابراهيــم بــن موشــي اليهــودي _مــن تســمية هــذه األرض
العربيــة باســم الدرعية بمناســبة هزيمة جيش المســلمين
واالســتيالء على درع اشتراه اليهود بني القينقاع_من احد
أعــداء العــرب الذين حاربوا الرســول محمد Nفي معركة

_أحــد_ وانهــزم فيهــا جيشــه بســبب خيانــة ذوي النفوس
الردئيــة الذيــن فضلوا الغنائم على انتصــار الحق ،وخانوا
واجبهــم ،بينمــا هرعــوا القتســام األســاب تاركين مركز
االستطالع الذي وضعهم فيه محمد Nفاستغل ذلك خالد
بــن الوليد وكان ما زال مع طغاة قريش ضد محمد Nدون
إعطاء المجال لجند الرســول Nللتمتع بنصرهم ،فكانت
تلك الهزيمة التاريخية الشنعاء...
بعــد هــذه المعركــة _معركــة أحــد_ أخذ أحــد اعداء
النبــي العربــي (درع) أحــد شــهداء المعركــة ...وباعه لبني
القينقــاع _يهــود المدينــة_ زاعم ـاً انــه درع النبــي العربي
محمد بن عبد اهلل ،...Nوبمناسبة استيالء بني القينقاع
علــى الدرع القديم تمســك جد آل ســعود اليهود_مردخاي
بــن ابراهيم بن موشــي بذلك وهــو ما يعتبــره اليهود نصراً
لهــم _لكونهــم اشــتروا الــدرع_ المزعــوم لمحمــد بن عبد
اهلل Nبعــد هزيمتــه في معركــة _أحد_ التــي كان اليهود
وراءها...
وهكذا جاء اليهودي _مردخاي �إبراهيم مو�شي_
�إلى (�أم ال�س��اهك) بالقرب من القطيف ليبني له عا�صمة
يط��ل م��ن خالله��ا عل��ى الخلي��ج العرب��ي ،لتك��ون بداي��ة
لإن�شاء (مملكة بني �إ�سرائيل) من الفرات �إلى النيل...

وفــي (أم الســاهك) أقــام لنفســه مدينــة باســم
(الدرعية) نسبة الى الدرع المزعوم.
وبعــد ذلــك ،عمــل مردخــاي علــى االتصــال بالبادية
لتدعيم مركزه ..الى حد انّه نصب نفســه عليهم ملكا ..لكن
قبيلــة العجمان متعاونة مع بنــي هاجر ،وبني خالد ادركت
بــوادر الجريمــة اليهودية فدكت هذه القرية من اساســها،
ونهبتها بعد ا ْن اكتشــفت شــخصية هذا اليهودي (مردخاي
بــن ابراهيــم بــن موشــي) الــذي اراد ا ْن يحكــم العــرب ال
كحاكــم عــادي ،بــل كملــك أيضــا ...وحــاول العجمــان قتل
اليهودي مردخاي ،لكنه نجا من عقابهم هارباً مع عدد من
اتباعــه باتجــاه نجد مرة ثانية حتى وصل الى ارض اســمها
(المليبيــد وغصيبــة) قــرب العــارض _المســماة بالرياض
اآلن_ فطلب الجيرة من صاحب األرض فآواه ،وأجاره كما
هي عادة كل إنسان شهم ...لكن اليهودي مردخاي إبراهيم
بن موشي لم ينتظر أكثر من شهر حتى قتل صاحب األرض
وعائلته غدراً ،ثم اطلق على ارض المليبيد وغصيبة اســم
(الدرعية) مرة اخرى!...
وقد كتب بعض نقلة التاريخ _نقالً عن كتّاب مأجورين
أو مغفليــن زاعميــن أ ّن اســم الدرعية يشــتق من اســم علي
بــن درع صاحــب أرض _حجر والجزعــة_ قائلين :إنه من
عشــيرة مردخاي ،وأن ابن درع قد اعطاه االرض فســميت
باســم الدرعيــة فيمــا بعــد ...لكــن ال صحــة لــكل مــا كتبــوا
إطالق ـاً ...فصاحب االرض الذي اجــار اليهودي :مردخاي
ابراهيــم بن موشــي ،وغدر بــه اليهودي وقتله اســمه (عبد
اهلل بــن حجر) ...وبعد ذلك عــاد مردخاي جد هذه العائلة
الســعودية ففتــح لــه مضافــة فــي هــذه االرض المغتصبــة

فينبغــي العمــل على إرضائــه Qبااللتــزام بالتعليمات اإلســامية وعدم مخالفته في شــيء من
ذلك.
ولعــل أقــوى مانــع من رؤيتنا له Qهو إقامتنا على الذنوب ،وهو ربما يشــير إليه Qفي مكاتبته
للشــيخ المفيد( :Hولو أ ّن أشــياعنا -وفقهم اهلل لطاعته -على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد
عليهم لما تأخر عنهم اليمنُ بلقائنا.)...

اعداد :محمد الخاقاني

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

قراءة يف كتاب...

السيد مرتضى الرضوي

وينبغ��ي االلتف��ات �إلى ق�ضية مهمة ،وه��ي :ا ّننا و�إ ْن ك ّن��ا ال نراه اليوم
ولكن ينبغي �أ ْن يرانا هو Qعلى حال ح�سنة في عالقتنا مع الدين عموماً.

يف أروقــة املكتبة املهدوية

_الحلقة الثانية_

المســماة بـ (الدرعية) ،واعتنق االســام (تضليالً واسماً)
لغايــة في نفــس اليهودي مردخــاي ،وكوّن طبقــة من تجار
الدين أخذوا ينشرون حوله الدعايات الكاذبة ،وكتبوا عنه
زاعمين أنّه (من العرب) ،كما كتبوا زاعمين (أنّه قد هرب
مع والده الى العراق خوفاً من قبيلة عنزة عندما قتل والده
أفرادها فهددوه باالنتقام منه ومن ابنه ،فغيّر اسمه واسم
ابنــه وهرب مع عائلته إلى العراق) ،والحقيقة انّه ال صحة
لهذا ،بل ا ّن هذه األقوال نفسها تثبت كذبهم...
وقد ســاعد علــى تغطية تصرفات هــذا اليهودي غياب
الشــيخ صالح الســليمان العبــد اهلل التميمي الــذي كان من
أشــد الذيــن الحقــوا هــذا اليهوديــن وقــد اغتالــه مردخاي
_أثنــاء ركوعــه فــي صــاة العصــر بالمســجد فــي بلــدة
الزلفــي _...ومــن بعدها عاش مردخاي مــدة في (المليبيد
وغصيبة) الذي اطلق عليها اسم (الدرعية) فيما بعد نسبة
الى اسم الدرع المزعوم للرسول كما قلنا.
فعمّــر الدرعيــة وأخــذ يتــزوج بكثــرة مــن النســاء
والجــواري ،وأنجــب عــدداً مــن االوالد فأخــذ يســميهم
باألســماء العربيــة المحلية ،ولم يكتــف مردخاي وذريته،
بالقتال بل ســاروا للســيطرة على مقاليــد الحكم في البالد
العربيــة بالغــدر واالغتيــاالت حينــا ،وباإلغــراءات ،وبذل
األمــوال ،وشــراء المــزارع ،واالراضــي ،واالرقــاء،
والضمائر وتقديم النســاء _الجــواري_ واالموال الصحاب
الجــاه والنفــوذ ،ولــكل مــن يكتب عــن تاريخهــم ،ويزيف
التاريــخ بقــدر االمكان (ليجعلهــم من ذرية النبــي العربي)
ويجعلهــم مــن نســل (عدنان) حين ـاً ،ومن نســل (قحطان)
حيناً آخر.
هكــذا كتــب الكتــاب عنهــم ،وتنافســوا فــي تزويــر
تاريخهم.
ونسب بعض المؤرخين األجراء تاريخ جد هذه العائلة
السعودية _مردخاي ابراهيم موشي اليهودي_ إلى (ربيعة)
وقبيلة (عنزة) وعشيرة المساليخ ،حتى أ ّن اآلفاق( ..مدير
مكتبات المملكة الســعودية) المدعو محمد أمين التميمي،
قد وضع شــجرة آلل ســعود ،وآل عبد الوهاب _آل الشيخ_
أدمجهم :معاً في شجرة واحدة زاعماً أنهم من أصل النبي
العربــي (محمــد(ص)) بعــد ا ْن قبــض هــذا المــؤرخ اللئيم
مبلــغ ( )35ألف جنيه مصــري عام (1362هـ_1943م) من
الســفير الســعودي في القاهرة عبــد اهلل إبراهيم الفضل،
والمعــروف ا ّن هذا المؤرخ الزائف محمد التميمي هو الذي
وضع شــجرة الملك فــاروق _البولوني_ الــذي طردته ثورة
( )23يوليــو 1952م مــن مصر العربية زاعماً هو اآلخر بانه
مــن ذريــة النبي العربي ،وا ّن أصله النبــوي جاء من ناحية
امه...
وكمــا قلــت مــراراً :ا ّن األصــل ال يهــم فــي شــيء على
االطــاق بقــدر مــا يهــم تزييــف األصــل ...خاصــة اذا كان
القصــد مــن ذلــك تبريــر اســتعباد شــعوب بكاملها الســرة
فاسدة دخيلة...

الجواب:
ال يوجد مانع عقلي فضالً عن الموانع األخرى.
ولكــن القاعــدة األوليــة فــي رؤيتــه Qهــي أ ْن يتــم اللقــاء مــع تمــام الحفاظ علــى حيــاة اإلمام
وســامته ،فإذا توفر هذا الشــرط المهم أمكن رؤيته ،وهو ما أشــار إليه الشــيخ أبو سهل النوبختي
حيث أشار إلى أ ّن الشيء المهم في لقائه Qهو الوثاقة بدرجة كبيرة بحيث يؤمن بها على حياته.Q
حيث ورد أنّه ســئل الشــيخ أبو ســهل فقيل :كيف صار هذا األمر (أي الســفارة عن اإلمامة) إلى
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟
فقال :هم اعلم وما اختاروه ،ولكن انا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمتُ بمكانه كما علم
أبو القاسم وضغطتني الحجة (على مكانه) لعلي كنتُ أدل على مكانه ،وأبو القاسم فلو كانت الحجة
تحت ذيله و ُقرَض بالمقاريض ماكشف الذيل عنه( ...غيبة الشيخ الطوسي ص.)391
وبعد هذا ،فقد دلّت الروايات الشريفة على إمكانية رؤيته Qبل ووقوعها ،فعن السفير الثاني
محمــد بــن عثمان :أ ّن صاحب هذا األمر ليحضر الموســم كل ســنة فيرى النــاس ويعرفهم ،ويرونه
وال يعرفونه.
وعليــه فرؤيتــه يمكــن أ ْن تكــون مع المعرفــة وهذه يشــترط فيها ذلك الشــرط المهــم وغيره من
الشــروط كالمصلحــة التــي يشــخصها اإلمــام Qويمكــن ان تكــون بــا معرفتــه ،وهــذه ممكنة لكل
الناس ،بل هو الواقع ،هذا باإلضافة إلى العدد الغفير من العلماء الذين يوثق بكالمهم ويُصدّقون
في دعواهم وقد ادّعوا مشاهدته Qبما اليقبل التشكيك.

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

املعارف املهدوية_قراءة تمهيدية
لمؤلفه الشيخ علي الدهنين

جــاء الكتــاب فــي طبعتــه األولــى ســنة 1434ه ــ2013-م .بـ
( )132صفحــة مــن القطــع القطــع الوزيــري ،وهــو مــن إصــدار
وتقديم مركز الدراســات التخصصية في اإلمام المهدي .Qفي
النجف األشرف.
الكتاب وحسب فهرسه يحوي أربعة فصول وملحق ،وهي كما
يلي:
 .1عقيدتنــا باإلمــام المهــدي( Qوبعــض صفاتــه وكراماته
ومقاماته وأدلة وجوده).
 .2دور اإلمــام المهــدي Qفي الغيبة الصغرى والكبرى (وما
ينبغي للمؤمن رعايته في الغيبة الكبرى).
 .3عالمات الظهور والخروج المقدّس.
 .4الرجعة عند الشيعة.
والملحــق عنوانــه الردّ على مدّعي الســفارة أحمد إســماعيل
كاطع.
 ففي الفصل األوّل وبعنوان (عقيدتنا باإلمام المهدي:)Q(وأمّــا عقيدتنــا باإلمــام المهــدي Qفهــي أنّــه الحجــة بــن
الحســن العســكري ،Qالثاني عشــر من أئمة أهــل البيت،K
اسمه وكنيته كاسم وكنية جدّه ،Nوأنّه خاتم األوصياء ال وصي
بعده ،وبه ينتهي العدد الذي نصّ عليه الرسول الكريم.)...N
 ويقــول مؤلف الكتاب فــي الفصل الثاني من كتابه ،وتحتعنوان (دور اإلمام المهدي Qفي الغيبة الصغرى والكبرى):
(إ ّن لإلمــام المهــدي Qغيبتيــن :صغــرى وكبــرى ،وقــد
بدأت الغيبة الصغرى بعد شــهادة اإلمام العســكري260( Qهـ)
وامتــدت تســعاً وســتين ســنة وأشــهراً ،وتولــى فيهــا أمــر النيابة
الخاصــة الســفراء األربعــة ...عثمــان بن ســعيد العمــري ،وولده
محمد بن عثمان ،والحسين بن روح النوبختي ،وعلي بن محمد
السمري.
تنقســم النيابــة عــن اإلمــام المهــدي Qإلى قســمين :نيابة
خاصة ونيابة عامّة ولكل منهما خصائصه ومميزاته.)...
 ويقــول المؤلف في الفصل الثالــث وتحت عنوان (عالماتالظهور والخروج المقدّس):
(تنقســم عالمــات الظهــور إلــى ع ـدّة أقســام ،فإنّهــا تــارة
عالمــات عامّــة ،وأخرى عالمات خاصة مقيّدة بســنة الظهور،
وتنقســم ثانية إلــى عالمات محتومة ،وعالمــات غير محتومة،

والعالمــات المحتومة بدورها إلى قســمين :عالمات محتومة لن
يقــع فيهــا البداء وال التغيير ،وأخرى محتومــة ولكن قد يقع فيها
البداء).
 وفــي الفصــل الرابع من كتابه وتحت عنــوان (الرجعة عندالشيعة) يقول المؤلف:
(إن مــن المعتقــدات المهمّــة عنــد الشــيعة هــو االعتقــاد
بالرجعة ،وقد عرف مذهب اإلمامية بها منذ القِدم ،وهي ثابتة
عند اإلمامية بالتواتر.)...
 ويقول مؤلف الكتاب في ملحق كتابه ،وتحت عنوان (الردعلى مدّعي السفارة أحمد إسماعيل كاطع):
(أمّــا دعــواه النيابــة الخاصــة فهــي باطلــة بدليــل التوقيــع
الشــريف الصادر من اإلمام المهدي Qإلى نائبه الرابع علي بن
محمد السمري (...فأجمع أمرك وال توص إلى أحدٍ يقوم مقامك
بعــد وفاتــك ،فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إالّ بعد إذن اهلل
عزّوجل.)...

4

الحوار املهدوي
الحق الشرعي لإلمام ( Qالخمس)

* نور الهدى
جاء في الرسالة التي وجّهها اإلمام المنتظر Qالى الشيخ المفيد:H
(ونحــن نعهد إليــك أيها الولي المخلص المجاهد فينــا الظالمين أيدك اهلل بنصره
الــذي أيــد به الســلف من أوليائك الصالحيــن أنه من اتّقى ربه مــن إخوانك في الدين،
وأخرج مما عليه الى مســتحقيه كان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلّة،
ومــن بخــل منهم بما أعــاده اهلل من نعمته على من أمره بصلته فانه يكون خاســراً بذلك
ألواله وآخرتــه ،ولــو ا ّن أشــياعنا وفقهم اهلل لطاعته على اجتماع مــن القلوب في الوفاء
بالعهــد عليهــم لما تأخــر عنهم اليمن بلقائنا ،ولتعجلت لهم الســعادة بمشــاهدتنا على
حق المعرفة وصدقها منهم بنا ،فما يمنحنا عنهم إالّ ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره
منهم واهلل المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل)( .االحتجاج .)325/2
ً
فاإلمام يبين في هذا المقطع من الرسالة أسباب حرمان البشرية وخصوصا شيعته
من طلعته الشــريفة وبركاته العميمة ،وجعل من أهم تلك األســباب امتناعهم عن أداء
الحقــوق الشــرعية وإيصالهــا إلى مســتحقيها ،وهو يشــير ضمناً إلــى ا ّن كل ما بأيديهم
من أموال هو شــيء رزقهم اهلل به لقضاء حوائج المحتاجين الذين ابتالهم اهلل بالمنع
والفقر كما ابتلى هؤالء بالعطاء والغنى (ِيَبْلُوَ ُكمْ أَيُّ ُكمْ أَحْسَنُ عَمَالً).
وفريضــة الخمــس واجبــة في المــوارد التــي ذكرها الفقهاء Hاســتناداً الــى تعاليم
رســول اهلل Nواهــل بيته الطاهرين ،كوجوب الصالة وصــوم رمضان والحج عند توفر
االســتطاعة ،فمن أخ ّل بشــيء منها فقد ارتكب كبيرة يستحق عليها ناراً وقودها الناس
حمل حملها وترى الناس
والحجــارة يوم تذهل كل مرضعة عـمّ ــا أرضعــت وتضع ك ّل ذات ٍ
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد.
وقد عَدّت األحاديث الشــريفة حبس الحقوق الشــرعية من الكبائر الســبع التي وعد
اهلل تعالى فاعليها النار
موضوع اضعه بين ايديكم للحوار في:
ما هي اآلثار الوضعية لعدم القيام بهذا العمل؟
 اسباب االمتناع من دفع الحقوق الشرعية. كيف يمكن التوعية لذلك؟* نور الغائب
نور الهدى بورك اختياركم.
الخمــس مــن الفرائض ،و قد جعله ّ
الل تعالى لمحمّد Nوذرّيته عوضاً عن الزكاة
إكرام ـاً لهــم ،و من منع منه درهماً أو أق ّل كان مندرجاً في الظالمين لهم ،و الغاصبين
مستحل لذلك كان من الكافرين.
لح ّقهم ،بل من كان
ًّ
ففــي الخبــر عن أبــي بصير قال :قلــت ألبي جعفر :Qما أيســر ما يدخــل به العبد
النار؟ قال( :Qمن أكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم).
وعــن أبــي عبــد ّ
الل( :Qال يعــذر عبد اشــترى من الخمس شــيئاً أ ْن يقــول( :يا ربّ
اشتريته بمالي) حتّى يأذن له أهل الخمس).
* زهرة را�ضي
عجبــى وكل العجــب مــن اثــارة التســاؤالت حــول الخمــس ووجوبيته بين المســلمين
وخاصــة الشــيعة منهم ،حيث ا ّن اهلل ســبحانه وتعالــى وهو الكريم المتنعــم والمتفضل
علينــا بنعمــه التى التحصــى (وَ إ ْن تَعُدُّوا نِعْمَةَ َّ
اللِ ال تُحْصُوهــا) رزقنا الطيبات من غير
ِ
ا ْن نسأله ،وحدد ارزاقنا ،وباالضافة الى ذلك يعطينا من فضله عندما نسأله االعطاء
وبالمقابــل طلــب منــا بعض الطاعات مــن غير احراج بهــا ،فلقد اعطانا ســاعات الليل
والنهار كلها لنا نفعل بها ما نشــاء اال ســاعات الصلوات الخمســة فهى لنعبده ومناجاته
وترجــع فائدتهــا لنا فهــو الغنى عن عبــادة العالمين له ،واعطانا شــهور الســنة كلها االّ
شــهر رمضــان فرض فيه الصيام ،واعطانا العمر كله وفــرض علينا حجة واجبة واحدة
ومن اســتطاع اليها ســبيال ،وفرض الــزكاة ولكن لها مصادرهــا ،واعطانا من الغنائم
واالمــوال خمســة اجــزاء ،اربعة لنا نصرفها كيفمــا نريد وجزء جعله امانــة فى اعناقنا
نؤديها لمستحقيها الذين عرّفهم لنا.
تم تحرير جزء من المشاركة ألجل االختصار...
* فرح الظهور
تم تحرير جزء من المشاركة ألجل االختصار...
والكالم هنا يكون على عدّة محاور:
األول :ماهو الخمس؟
الثاني :ماذا نعني باآلثار الوضعية؟
الثالث :ماهي اآلثار الوضعية المترتبة على منعه؟
الرابع :ماهي السبيل بالتوجيه للعامة من الناس بضرورة ادائه؟
الخمس حق مالي أوجبه الباري ســبحانه وتعالى على اإلنســان في ماله وفق شروط
وضوابط مقررة في محله من الرسائل الفقهية.
وعادة ما يقع الحديث عنه في ناحيتين:

امل�ستب�صرون

تم تحرير جزء من المشاركة ألجل االختصار...
* Ahmad
األخــت نــور الهــدى لعــل امتناع بعــض الناس عــن دفع الخمــس ليس الجهــل لربما
التشــكيك إذ ال يوجد غير آية وحيدة في القرآن تتحدث عن الخمس ،وظاهر اآلية تدل
علــى غنيمة الحرب ،فالطوســي Hمث ـاً قال إ ّن الغنيمة ما أخذ مــن أموال أهل الحرب
مــن الكفــار بقتال إلــى ا ْن قال ،وعند اصحابنــا الخمس يجب فــي كل فائدة تحصل لال
نســان وقــال ايضــا كل ما يؤخذ بالســيف قهرا من المشــركين يســمى غنيمــة بال خالف
وعندنــا ما يســتفيده االنســان من ارباح التجارات الى آخره ،إلــى أ ْن قال :دليلنا اجماع
الفرقــة وأيض ـاً قوله تعالى اآلية .وقال ايضا يجب الخمس في جميع المســتفاد من ارباح
التجــارات إلــى آخــره ،ولم يوافقنا علــى ذلك احد مــن الفقهاء ،دليلنا اجمــاع الفرقة
وأخبارهم ،وطريقة األحتياط تقتضي بذلك ،والطبرسي Hله نفس الرأي تقريبا.
* خادم المهدي313
أود ا ْن اشترك معكم في نقطة أثارها االخ العزيز احمد.
ا ّن الــذي ذكرتــه قد يكون موجــودا عند بعض الناس ولكن هذا االمر يســتوقفنا في
عدة امور منها:

ان ال��ذي ي��دل على الخم���س لي���س اية
ّ
واح��دة فق��ط ب��ل كم��ا ذك��رت االخ��ت
العزي��زة� ،آي��ات ال�صدق��ة الواجب��ة
ون�ضيف اليكم �أمر ًا �آخر ،وهو االيات التي
ف��ان (الزكاة)
ت�أم��ر الم�ؤمني��ن بال��زكاة ّ
الين�ص��رف فق��ط للفري�ض��ة المالية ،بل
يرى البع�ض ان الزكاة ت�شمل مطلق النماء
ال��ذي يح�صل لالن�س��ان ،ومن��ه النماء من
خالل الخم�س.

-2الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب.
إ ّن اســتحداث منهــج عند الناس ،وهــو التفاعل مع االمر الــذي ورد بكثرة بالقران
دون الروايات ،هذا امر مستغرب.
ومتى كان للناس دور في تحديد الفرائض؟
كثير من االمور الفقهية لم تثبت االّ برواية واحدة ،ولم يرد لها ذكر في القران بل
ا ّن بعض االمور اصال لم ترد حتى في الرواية ،لكن السيرة دلت عليها مثل لبس الثوبين
األبيضين في الحج فإ ّن البياض لم ترد فيه رواية لكنه اكتسب شهرة عن طريق السيرة.
 -3نحن نستغرب عندما يكون للناس دور في اعطاء بعض الفرائض قيمة علمية؟
سواء وردت الفريضة في القرآن ام لم ترد ،ويوجد من اهل االختصاص من يمتلك
االدلة على ذلك ،ومادخل الناس في ذلك ،اردت ا ْن اعلق بهذه التعليقة فقط.
* اال�سدي الجباي�شي
في الرسالة المزبورة عدة نقاط ودالالت نتطرق إليها بإيجاز:
النقطــة األولــى :فــي كون الخمــس من الفرائــض الواجبــة على كل مســلم ،وتركه
موجب للخسران في الدنيا واآلخرة.
النقطــة الثانيــة :فــي ذكــر بعــض أســباب تأخــر اللقــاء باإلمــام Qوتعجيــل فرجه
الشريف ,وتشوش المعرفة الحقة الصادقة عن المؤمنين.
أمــا النقطة األولى فهي فقهية تك ّفلت بها كتب االســتدالل الفقهي ،وخالصة القول
فيها :إ ّن وجوب الخمس حق فرضه اهلل تعالى على العباد في أموالهم له ولرسوله وألهل
بيتــه Qولبنــي هاشــم بعد أ ْن منعهم عن صدقــات الناس وأوســاخهم تنزيها لهم ورفعا
لشأنهم.
تم حذف جزء من المشاركة ألجل االختصار.

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

بحوث ومقاالت

ُ
عرفة �إمام الزمان
تكليف الإن�سان َ
مب ِ
.....

إ ََّن معرفــة إمــام الزمــان مــن الواجبــات
ديِــة الدينيــة التــي أجمــع
و الضروريــات العَ ْق ّ
أه ـ ُل اإلســام عليهــا ،وإن حصــل إختــافٌ
فهــو يكم ـنُ فــي المفهوم و اإلشــتباه بــه نتيجة
إختــاف المبانــي العقديــة فــي تحديــد إمــام
الزمــان كما هو الحال عند المخالفين للحق،
الذيــن ذهبــوا إلــى أ َّن إمــام الزمــان واجــب
نَصبــه على الناس ســمعاً ،بمعنى أنــه يُنتَخبَ
أو يُعيََّــن مــن قبــل الرعّيَــة ،بخــاف ما ذهب
إليــه أهل الحق مــن اإلمامّيَة اإلثني عشــرّيَة،
إلــى أ َّن إمــام الزمــان يتــم نصبه مــن قبل اهلل
تعالــى حصراً ،عق ـاً ونصاً ،وهــذه الحقيقة
الدينية العقدية قد أخذتْ موقعها الرئيس في
المجاميع الروائيــة ،عامة وخاصةً ،فظهرت
في صورة الحديث الشهير والمتواتر (مَن ماتَ
ولــم يعرف إمام زمانه ماتَ ميتةً جاهلّيَة) وإ َّن
معرفــة إمــام الزمــان فــي المنظومــة العَ ْقديّة
اإلثنــي عشــرية قــد أخــذتْ الموقــع الثالث في
أصــول المذهــب اإلمامــي الحق ،بعــد معرفة
اهلل تعالى وتوحيده ،ومعرفة النبوة الخاتمة.
لتنحــى منح ـىً عقالني ـاً صرف ـاً يرتكــز
علــى ضــرورة تحصيــل اليقين الشــخصي عند
اإلنســان المُعتقِــد بإمــام الزمــان المعصوم،
كون معرفة إمام الزمان أو أصل اإلمامة الح ّقة
يجــب أن تتأتّــى مــن اإلعتقاد الجــازم بحقيقة
نصــب اإلمــام علــى اهلل تعالى عقالً لإلنســان
فــي كل زمان ال أن تتأتــى من التقليد أو اإلتباع
الظــن أو التعصّــب دون وجــه حــق ،والمــراد
مــن معرفــة إمــام الزمــان ليــس معرفة شــكله
أو شــمائله بالرؤيــة فقــط ،هــذا مــع اإلمــكان
وإنمــا المــراد هــو معرفــة شــخصه الشــريف
بالنســب المعــروف المُختَــص بــه ،كمعرفــة
شــخص إمام زماننا اإلمــام المهدي Qبكونه
من ذرية الرســول األكرم ،Nومــن أهل بيته
المعصوميــن ،Kومن صلب اإلمام الحســن
العســكري ،Qحتــى ال يحصــل اإلشــتباه فــي
تحديــد مصــداق إمــام الزمــان الحــق ،وهذه

تتطلب معرفة
المعرفة
ُ
و�ص��ف الإمام بالإمامة،
قيم��ةً ومعطى ،ومعرفة
مفهوم ع�صمته ووجوب
طاعت��ه عق� ً
لا و�ش��رعاً،
ذل��ك ك��ون معرف��ة �إمام
الزم��ان ه��ي الناف��ذة
الواقع ّي��ة عل��ى معرف��ة
اهلل تعال��ى ور�س��وله
ودين��ه الح��ق ،والجه��ل
بمعرفة �إمام الزمان هو

مرتضى علي الحلي

جه��لٌ بمعرف��ة اهلل
تعال��ى ،وموجب للهالك
وال�ض�لال المبين ،وإلــى هذه

الحقيقــة أشــارت الروايــات الشــريفة ،فعــن
زرارة قــال :ســمعتُ اإلمــام الصــادق ،يقول:
إ َّن للغــام _أي اإلمــام المهــدي_ غيبــة قبــل
أ ْن يقــوم قــال :قل ـتُ ولِ ـمَ؟ قــال :Qيخــاف،
وأومــأ بيــده إلى بطنــه ،كناية عــن القتل ،ثم
قــال :Qيــا زرارة وهــو المُنتَظَر ،وهــو الذي
يُشــك في والدته ،منهم مَــن يقول ماتُ أبوه،
أي العســكري Qبال خلــف ،ومنهم من يقول
حمــل ،أي مات في الحمــل ،ومنهم من يقول
إنــه ولد قبل موت أبيه بســنتين وهو المنتظر،
غير أ َّن ا َ
هلل عز وجل يحبّ أ ّن يمتحن الشيعة،
فعنــد ذلك يرتاب المُبطلون ،يا زرارة ،قال:
قل ـتُ جعلتُ فــداك إ َّن أدركتُ ذلك الزمان أي
شيء اعمل؟
قال :Qيا زرارة
إذا أدركتَ هذا الزمان فادع بهذا الدعاء:
أللَّهُ ـ ّمَ عرفنــي نفســك  ،فإّنَــك إن لــم
تعرفني نفسك لم أعرف نبيك ،أللَّهُ ّمَ عرفني
رســولك ،فإّنَــك إن لــم تعرفنــي رســولك لــم
أعــرف حجتك ،أللَّهُ ّمَ عرفني حجتك ،فإنّك
إ ْن لم تعرفني حجتك ضللتُ عن ديني.
وإنمــا وجبَ معرفة إمــام الزمان بالدليل
اليقيني ومن غير تقليد أل َّن اإلنسان المكلف
إذا رأى النــاس مختلفيــن فــي اإلعتقادات،
ومنهــا معرفــة وتحديــد إمــام الزمــان فا ّمَــا
أن يأخــذ بجميــع إعتقاداتهــم فيلــزم منــه
جمــع المتنافيــات ،أل ّن النــاس مختلفــون
فــي أفكارهــم وعقايدهــم الدينيــة ،فمنهم
مؤمن ومنهم كافر ،والجمع بين المتنافيات
غيــر ممكن عق ـاً ،وإمّــا أن يأخذ اإلنســان
المُكلَّــف بالبعض من اإلعتقــادات الموجودة
عنــد الناس بال مرجّح عقلي فيلزم الترجيح
بــا مرجّح ،وهو محال عق ـاً وإمّا أ ْن يأخذ
بالبعــض مــع المُر ّجَــح اليقينــي ،وليس هذا
إالّ العلــم اليقينــي المطلــوب تحصيلــه،
كــون الترجيــح مــع الظــن حالــه حال الشــك
هنــا ،وإمّا أن يترك اإلنســان المكلَّف جميع
اإلعتقــادات ويطرحهــا أرض ـاً ،فهــذا غيــر
جائــز عقــا لوجوب معرفة اهلل ورســولهN
واألئمــة المعصوميــن Kعق ـاً ،فبذلــك
يبطل التقليد في أصول الدين.

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

ف ــي الـ ــدراسـ ــة ح ـتــى حصل
�أكرم يون�س البرزنجي �/شافعي  /العراق
على ش ـهــادة البكالوريوس
في اإلدارة واالقتصاد ،ثم
شغل منصب معاون مدير مديرية اإلحـصــاء العامة في
ول ـ ــد أكـ ـ ــرم ي ــون ــس بـمــديـنــة السليمانية.
السليمانية في العراق عام 1954م في رحاب كتاب مفاتيح الجنان:
وترعرع في أحضان أسرة كردية يقول األخ أكرم:
تنتمي للمذهب الشافعي ،تدرج شاءت األقدار أ ْن يهديني أحد اإلخوة اإليرانيين كتاب

مفاتيح الجنان ألق ــرأه ،مما دفعني إلــى حــب االطــاع
والرغبة لمعرفته ومحتواه ،وإذا بي أجد فيه أدعية نالت
إعجابي ،مما دفعني إلى االستزادة من قــراءة األدعية
كدعاء الندبة ،األمر الذي لفت نظري إلى حقائق ربّما
كنت غافالً عنها أو غير مطّلع عليها ،بخصوص عترة
رسول اهلل Nوأحقيّتهم.
الإ�ستجابة لنداء الفطرة:
يستطرد األخ أكرم قائالً :بعد تعرّفي على جملة من

المعارف الدينية غير األدعية إزداد شوقي نحو البحث عن
التشيع ،فانطلقت لالستفسار حول هذا المذهب .حتى
تو ّفرت لي األرضية في يوم من األيام إذ سافرت إلى بغداد
فالتقيت هناك بعالم شيعي ،فكان لذلك اللقاء المختصر
أثر بالغ في نفسي ،ومن حينها بــدأت تتبلور في ذهني
صورة التشيع بصورة كاملة .فدعوت اهلل أ ْن يهديني.
لقد استجاب اهلل دعائي فاستبصرت عام 1997م.

5

ال تستغربوا

نحن في زمــان كثر فيه ادّع ــاء الباطل وأهليّة من ليس
بأهل لتسنّم المناصب الروحية ،سواء على مستوى اإللوهية
أو النبوة أو اإلمامة أو غيرها من المناصب األخرى ،ولكي ال
نستغرب عندما نواجه دعوة من مثل هذه الدعاوى فالبدّ لنا
أ ْن نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤالء
األدعياء ،بينما ال نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

1

2
3

ففكرة (ال تستغربوا) تعتمد على ذكر األشباه والنظائر
ممن ثبتت حالة اإلنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد
وخــاص بينما _وبعد فترة من الزمن_ يتبيّن لألتباع قبل
غيرهم إنحراف هؤالء.
من هنا تأتي أهمية هذه األشباه والنظائر ،ونكثر من بيان

إله التيميّة املنوّع

(من ال يشرك كافر)!

الحديث عن االدّعاء وتقمّص البعض لمناصب
ومـكــانــات ال يستحقونها ليس بــاألمــر الجديد،
فالتاريخ في كل االديان حافل بذكر عشرات االسماء
من االدعياء ،حيث سرد التاريخ حكاياتهم المنوعة
والمختلفة وسجلها بسخرية تــارة ،وبألم على ما
آلت إليه األحوال تارة أخرى ،ولكن التاريخ غفل في
بعض األحيان أو تعمّد إغفال نموذج من االدعياء ال
يكاد يرى بالبصر والعين المجردة ،بل قد يحتاج
الى منام حيناً وإلى عين مسلحة أخرى.
فـ ــادّعـ ــاء م ــن ي ــدع ــي أنّ ـ ــه م ـحــض الـتــوحـيــد
وخالصته ،وجاء ليحرر الناس من شرك العبودية
ال التعدد ،يستغرب أ ْن ينكشف انّه مشرك ويعبد
اآللهة المتعددة.
فالوهابية التي ربّعت على عرش اإلسالم ابن
تيمية وابن عبد الوهاب بحجة حماية التوحيد وصون
اإلسالم من الشرك والوثنية ،ارتكست من اخمص
قدمها إلى طرف قرنها بالشرك المتنوّع وعبادة
الشباب الـمُـرّد ،فكأنّها ومن فرط ما عاشته في
اجواء التصحّر والتصلّب والخشونة والتسمّر مالت
إلى الحسان المرد فجعلت من حسنهم إلهاً يعبد!.
ال نستغرب أ ْن يدافع الوهابية عن كبيرهم صانع اآللهة المنوّعة ومروّج التوحيد
الشركي طمساً لتوحيد اإلســام وعبادة اإللــه الواحد ،فابن تيمية الــذي يقول في

نبي املسلمني
من يظن أ ّن ادّعــاء النبوة أو اإلمامة بل
الربوبية أمــر مستبعد لــم يقرأ الـتــاريــخ ولم
يتفحّص في اآلثار جيداً ،ففي زمن نبوة النبي
الخاتم Nكان هناك من يدعي النبوة ،وفي
زمــن أئـمــة األئ ـمــة Kكــان هـنــاك مــن يدّعي
االمــامــة ،وفــي زمــن نيابة الـنـوّاب كــان هناك
من يدّعي النيابة ،وهذه سلسلة حلقاتها طويلة
طول عمر اإلنسان وال تنقضي.
غـيــر أ ّن فــي الـكـثـيــر مــن دعـ ــاوى هــؤالء
طرائف ولطائف ينبغي االطــاع عليها فــإن فيها ثمرات كثيرة
من أبرزها تقوية القلوب وزيــادة اإليمان بعد االطــاع على كثرة

الهزَيمة يماني

الحاالت التي كانوا يستدلّون بها على ح ّقانيتهم ويصوّرونها التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤالء إالّ أنّه تبين
على أنّـهــا أدلّــة لــدعــواهــم ،بينما تبيّنت بعد ذلــك أنها من انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه
ما فرق هؤالء عن أولئك؟
المتشابهات ،وال تحمل من حقيقتها إالّ األلفاظ.
وه ــذا مــا تـهــدف إلـيــه _ال تستغربوا_ إذ أنّ ـهــا ال تريد
بالضرورة أ ْن تقدم األدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل
والضالل ،بقدر ما تريد أ ْن تضع المواد المتشابهة والعناصر

مواطن متعددة (مــازال الصالحون يــرون ربّهم في المنام
ويخاطبهم )...وذكر بعد تصحيح حديث :رأيت ربّي في صورة
شاب أمرد ،أقواالً انتهى بها على ما نقل صاحب كتاب (القول
األسد في بيان حال حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد)...
وهــذا يــدل على انّــه رآه وأخـبــر انّــه رآه فــي صــورة شــاب...
فيقتضي انها رؤية عين كما في الحديث الصحيح).
فهذه النصوص التي ينقلها وتُنقل عن ابن تيمية تدل
وبشكل واضــح على أ ّن من يعبده هو واتباعه ذلــك الحسن
االمــرد من الشباب ،ال بل يقول في مواضع أخرى إ ّن رؤية
اهلل في المنام تكون بأحوال وصور متنوّعة على قدر إيمان
الرائي!.
فجسّد اإللــه وصغّر عمره وحلق لحيته وشــاربــه ،وما
اكتفى بذلك بل عدّده على عدد من رآه وإن كانوا بالمليارات.
فهل رأيتم شركاً وتعداداً وتكفيراً في اآللهة في تأريخ
األديان بعدد آلهة ابن تيمية وعبدالوهاب ،أو انّهم فاقوا في
هذه الصنعة الهندوس والبوذية وغيرهم.
فال نستغرب أ ْن نستكشف أ ّن صناعة اآللهة والشرك قد
تطورت واتخذت أشكاالً وألواناً متعددة إلى أ ْن وصل الحال
بأدعياء التوحيد إلى أ ْن يتاجروا بالشرك ويصدروا المليارات
من اآللهة ويك ّفروا من ال يؤمن بذلك ويكون مستباح الدم
والمال والعرض.

النصراني!
المدعين واختالف ألوانهم وطرقهم ومآربهم ،كما وأنها تمثّل بعض الناس رغم ادعائه النبوة ،وفي نفس الوقت
مصدّات ومكابح تمسك بعقيدة االنسان عن االنــزالق لدى سماع التشرف بالكالم مع النبي محمد ،Nفأيّ سذاجة
يتمتع بها اتباع هذا النبي ليصدقوا هكذا تناقض.
دعوة ما وتأثر نفسه بادئ ذي بدء بأفكار وخطابات االدعياء.
ومن لطائف األدعياء أ ّن شخصاً مسيحياً لم يدع أنّه عيسى
أو نبي النصارى إنّما أسلم ،ثم ادّعى النبوة للمسلمين ومارس
نشاطه ألكثر من سنتين بصفة نبي ،جمع خاللها الكثير من
األمــوال من خالل إقناع اتباعه ومريديه بقدرته الفائقة على
قضاء الحوائج ومحادثة المالئكة والنبي محمد Nفما لبث ان
القي القبض على طوني نصّار وأودع السجن محكوماً عليه بأربع
سنوات.
الغريب في هذه الدعوى أ ّن هذا الشخص صُـدّق من قبل

لبنان!

(اليماني من أرض لبنان هنا ،ومن أرض
اليمن كان االجداد هناك...
تنتقدون لغة اليماني قدرة هاتوا بأبلغ من
هــذه الرسالة في الـفــات ،أنــا صاحب االمر
انصّها وهــل فيكم ابلغ منّي يا عتاك ،هاتوا
بنصف بالغتها وسبكها ونعلّمكم بعدها تكونون
بــالـبــاغــة أسْ ــد ونـ ــات ،هــاتــوا نعلمكم كيف
تنتقدون الناس وكيف تفهمون االسّ الهتات،
هــاتــوا نعلّمكم كيف تـتــركــون إمــامـكــم مهدي
هذه األمّة وتنهقون له منتظرين وانتم عتاك،
مقدّسين أرباباً من دون اهلل فكيف به ينوء بكم
عصبة تتحملون الهالك.
بإمالئنا ،وخط ثقتنا اليماني.
صاحب العصر والزمان.
مقيم العدل وااليمان.
ديـ ــدن الــرح ـمــن وم ـخــرج ال ـعــدل ونــاصــر
السلطان الذي هو ليس غير الرحمن.
السبت  20شعبان .)1434
هكذا بدأ عادل هزيمة دعوته برسالة يدّعي فيها انّها مرسلة من اإلمام المهدي
 Qإلى األمّة اإلسالمية وأنها إال بخطّه وإمالء اإلمام ،ويقول على صفحته في

الفيس بوك معنوناً نفسه هكذا (اليماني ليس اإلمام المهدي وال يمكن أ ْن يكون
اليماني إال صاحب راية هدى وليس صاحب راية تزوير كل من يقول إنّه هو ابن
اإلمام المهدي أو اإلمام المهدي ويدعو لنفسه وليس لإلمام هو ليس اليماني وال
يمتّ لإلمام المهدي بصلة).
وعندما سأل عن صورته ودعوته ومعرفته بنفسه أجاب :هذه أوامر ربّي أن
ال أظهر صــورة ...دعوتي علنية منذ فترة بعد تلقي الوحي لمدة أكثر من ثالث
سنوات ...اليماني الذي هو راية هدى ان لم يكن متلقياً للوحي ال يكون راية هدى.
ويقول حققوا في أنسابكم هو ذا اليماني وليس غيره واحمد الكاطع والمشتت
وغيرهم لم يكونوا من ساللة من قال فيهم الرسول Nدون غيرهم من الوفود
اليمنية األصل إ ّن اليماني منهم بل قالها فقط عندما زاره هذا الوفد الذي يرأسه
مهدي الحميري جد عادل حسين هزيمة المقيم في لبنان ...هاتوا لنا من هو من
ساللة مهدي الحميري الجد الثالثين لعادل هزيمة ويدعي ان اليماني ال يوجد.
هكذا يسطّر االدعياء دعاواهم بهذه الطريقة المقرفة والسمجة والمملة،
ألفاظاً ال تعرف لها معنا وترابط ،افتقار للبيان واللغة واألدب ،مضامين ليس فيها
محتوى وألفاظ معرات عن أي مضمون ،دعاوى خالبة ،التصاق باإلمام وبالوحي
دون أي دليل.
الدعوى الرئيسية لهذا اليماني اللبناني ا ّن جدّه الثالثين رأى النبي وانّه لم يدع
مدع انّه ابن هذا الجد وانّه اليماني سوى هذا (الهزيمة) إذن فهو اليماني!.
بهكذا يريدون منّا اتّباعهم ...هيهات.

هيئة التحرير

ال تستغربوا

جمموعة من النقوالت التاريخية تهدف �إىل رفع حالة اال�ستغراب التي تن�ش�أ من االدعاءات
الكاذبة .مثل دعوى (احمد ا�سماعيل كويطع وغريها) �إذ ير�صد وعرب املا�ضي واحلا�ضر �أ�سماء
من ا ّدعوا الإلوهية �أو النبوة �أو الإمامة �أو البابية والنيابة �أو غريها
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تتمة...

التحريف يف نسب اإلمام املهديQ

إ ّن الزيــادة لــم يقبلهــا أكثــر العلمــاء ,إذ أنكــر المقدســي
الشافي في (عقد الدرر) هذه الزيادة بقوله بعد روايته الحديث
قائ ـاً :وأخرجــه اإلمــام أحمــد بن حنبل الشــيباني في مســنده
وقــال( :رج ـاً منــي ولــم يذكر أســم أبــي) وكذلك ابــن خلدون

تتمة...

التتمات
بعــد أ ْن ذكر حديث (وأســم أبيه أســم أبي) قــال :وفيه داوود بن
المحبي بن الحرم عن أبيه ،وهما ضعيفان جداً.
ج_ إ ّن هــذا الزيادة تتناســب مــع دعاوى العباســيين الذين
جعلــوا محمــد بن عبــد اهلل _أي أبــن أبي جعفــر المنصور_ هو

المنصــور ووضعوا لذلــك أحاديث عدة ,وكذلــك أدعى بعضهم
ا ّن محمــد بــن عبــد اهلل بن الحســن بــن الحســن ،وغيرها من
الدعاوى التي ال تتناســب مع كون األئمة من قريش اثني عشــر،
وال تتفــق مــع الصفــات الواردة عــن المهدي Qعلى لســان رواة

المسلمين.
وبذلــك فســتكون هــذه الدعوى مــردودة وغير منســجمة مع
ضرورات المهدوية التي بشّر بها النبي.N

نيابة الوكالء عن اإلمامQ

وعلى الرغم من التشــديد في اختيار الوكالء ،فقد خان األمانة
جملــة مــن الــوكالء يعــدون بأصابــع اليــد ،وذلــك ألســباب مادية أو
اجتماعيــة أو انحــراف عقائــدي عن خــط أهل البيــت ،Kوقد تبرأ
منهــم اإلمامــان العســكريان على حد ســواء ،وآذنــوا أولياءهم بتلك
البراءة تصريحاً باسمائهم ،وتجريحاً بهم ،وإنذاراً باالبتعاد عنهم
ممــا يعنــي ا ّن هــذا الجهــاز الضخم يخضع في تشــكيالته إلــى رقابة
اإلمام مباشــرة ،وكانت تلــك البراءة من هذا الصنــف تتبعها اللعنة
مــن اإلمــام ،ويتلوها اإلعالن عــن إلغاء وكالة كل منهــم ،والتحذير
من نزعاتهم.
أمــا حديــث اإلمام العســكري Qعن أســاطين هــؤالء الوكالء،
فــكان مطمئن ـاً لقلــوب أوليائــه ،ومعبراً عــن ثقته بوكالئــه ،ومعززاً
لمواقفهــم عملي ـاً ،فقد حدث محمد بن إســماعيل وعلي بن عبد اهلل
الحســنيان ،انهما دخال على اإلمام العســكري Qفي ســامراء وبين
يديــه جملة من أوليائه وشــيعته ،إذ دخل بــدر الخادم ،وقال لإلمام
يــا مــوالي بالبــاب قوم شــعث ،فقــال اإلمام :هــؤالء نفر من شــيعتنا
فامض فأتنا بعثمان بن ســعيد العمري ،فما
باليمــن ..ثــم قال لبدرِ :
لبثنا إالّ يسيراً حتى دخل عثمان ،فقال له سيدنا أبو محمد:Q
(امــض يا عثمان ،فانك الوكيل والثقة والمأمون على مال اهلل،
واقبــض من هــؤالء اليمنيين ما حملوه من المال ...حتى قاال :ثم قلنا
بأجمعنــا يــا ســيدنا واهلل ا ّن عثمــان لمن خيــار شــيعتك ،ولقد زدتنا
علماً بموضعه من خدمتك ،وأنه وكيلك وثقتك على مال اهلل تعالى).
قــال( :نعم واشــهدوا علــي ان عثمان ابن ســعيد العمري وكيلي،
وا ّن ابنه محمداً وكيل ابني مهديكم).
ويلحظ ا ّن اإلمام Qما اكتفى باالنباء عن وكالة عثمان بن سعيد
له ،وانه الثقة المأمون ،حتى مهد لولده اإلمام المهدي باإلخبار أن

تتمة ...بني شمسني
وما يعنينا هنا هو غياب الشــمس البشــرية التي ترســل عطاءها
للكــون أجمــع عبر كرامات الهية جسّــدها الخالق بعبــده الحجة على
خلقه ،إذ ال تخلو األرض من حجة له تعالى على البشــر كي ال يحتّج
العبد على ربه بعدم علمه بالشرائع السماوية ،وهل يصح بعد إتمام
الديــن علــى قلــب الرســول األكرم محمــد Nبعــد آالف األنبيــاء أ ْن
يرحــل هــذا النبي العظيــم واإلنســان الكامل وال يتم تطبيق شــريعته
من قبل إنسان آخر عظيم على سائر البشر وشريف بالتكوين؟ وهل
يصح من بعد كل هذا التطور اإلنساني فقدان الحجة الذي جعله اهلل
فــي األرض؟ فنجد اإلمــام الباقر يؤكد على دور الخليفة ويقول ( :لو

عثمان هذا وكيل له وأن ولده محمداً وكيل المهدي ،هكذا كان عثمان
بــن ســعيد الوكيــل األول لإلمام المهدي ،Qثــم كان ولده محمد بن
سعيد وكيله الثاني.
وبــدأ نظــام الوكالء في عصر اإلمام العســكري Qيشــق طريقه
بمباركــة اإلمــام وتخطيطــه لعوالمــه المتراميــة فــي اإلفتــاء وإدارة
األموال ،وتنفيذ المشاريع ،ورعاية القاصرين ،وإغاثة الملهوفين،
وما يترتب على حمل ذلك من خطوات إجرائية تهيئ أسبابه ،وتبعث
فيه روح النشاط والحيوية.
وكان اإلمام الحســن العسكري Qيثري هذا النظام ويدعم تلك
النيابة بثالثة مؤشرات:
األول :تأكيــد الثقــة العاليــة المطلقــة مــن قبلــه بصفــات هــؤالء
الــوكالء األمنــاء واإلعــاء من شــانهم باعتبارهــم البديل المشــروع
لنيابــة اإلمــام واإللفات إلى مســاس الحاجة إلى عملهــم وافاضاتهم
كلمــا اشــتدت األزمــات السياســية ،وكلمــا اقتــرب موعــد الظهــور
المبــارك ،وكلمــا اقتــرب اجــل الغيبــة ،لهذا أوحــى اإلمــام التباعه
ا ّن نيابــة هــؤالء عنه ضرورة شــرعية تتطلبها المرحلــة االنتقالية من
الحضــور إلــى الغيبة ،ومــن اللقاء المباشــر باإلمام إلــى اللقاء غير
المباشر عن طريق هذه العصبة.
الثانــي :التوجيه العــام ألولياء اإلمام باألخذ عــن هؤالء الوكالء
معالم دينهم ،وشــؤون شــريعتهم ،واالتصال بهم لقبض حقوقهم،
والطلب إليهم عند احتياجهم ،والعمل معهم يداً بيد إلنعاش الطبقات
المحرومــة ،وتهيئــة ســبل العيــش الكريــم للفقــراء والمضطهدين،
لتكــون الحالــة الجديــدة فــي إطارهــا هــذا تعويض ـاً نســبياً عــن لقاء
اإلمــام في شــؤونهم ،حتى تم لدى عموم الشــيعة االعتيــاد على هذه
الظاهــرة ،وقبــول ما تقرره ،وقــد أعطت ثمارها الغــراء في تجربة

بقيت األرض يوماً واحداً بال إمام لساخت األرض بأهلها ،ولع ّذبهم
اهلل بأشدّ عذابه ..إ ّن اهلل تبارك وتعالى جعلنا حجّة في أرضه وأماناً
في األرض ألهل األرض ،لن يزالوا بأمان من أ ْن تســيخ بهم األرض
مــا دمنــا بين أظهرهم ،فــإذا أراد اهلل أن يهلكهم ث ـمّ ال يمهلهم وال
ينظرهــم ،ذهــب بنا مــن بينهــم ورفعنا إليــه ،ثمّ يفعــل اهلل تعالى
بهم ما شــاء وأحبّ) وهذا أيضاً خير دليل على أهمية وجود الخليفة
المعصــوم فــي كل األوقات الــذي هو المصــداق األول للرحمة اإللهية
وعــدم فنــاء األرض بوجــوده المبــارك ،الذي لواله لســاخت األرض
بأهلهــا والنتهــت معالم الحيــاة فيها ،لكنّــه هو الذي يقود البشــرية

دقيقة ،فقد خففت متابعة اإلمام جزئياً ،وقد مهدت لصاحب األمر
كلياً ،وقد صانت األولياء من المالحقة المستمرة ،وقد أدت األمانة
في مسؤوليتها بيسر وسماح قدر المستطاع.
الثالث :حســن التأني من قبل اإلمام مع هؤالء النواب في تطوير
شــؤونهم اإلداريــة التــي تناســب هــذا المنصــب المهــم ،فاإلمــام ال
ينفك من التبليغ االســتمراري لوكالئه كتابة ومشــافهة ،وال يفتأ من
تحصينهم العلمي أداء ورسالة ،وذلك من خالل التوقيعات الشريفة
او المراسالت األمنية بخطه مباشرة.
كانــت هذه المؤشــرات ابرز العوامل في تركيــز نظام النيابة عن
اإلمــام وكانــت وظيفة اإلمام في نصب الوكالء عنه تســتدعي إشــعار
أوليائــه بهذا المنصــب والتوكيل ،ووصف الوكيل فــي دينه وتوثيقه،
وبيــان واجباته ومســتحقاته ،واألمــر بتنفيذ أوامــره وعدم خذالنه،
والدعاء لألولياء في خالل ذلك.
فقــد وكل اإلمــام إبراهيم بن عبدة في بعــض النواحي ،فاختار
علماً من أعالمها ،ووجه إليه بالرسالة اآلتية:
(وبعــد فقــد بعثــت إليكــم إبراهيــم بــن عبــدة ،ليدفــع (أهــل)
النواحــي ،وأهــل ناحيتــك حقوقــي الواجبــة عليكــم إليــه ،وجعلتــه
ثقتــي وأمينــي عند موالي هنــاك ،فليتقوا اهلل ،وليراقبــوا ،وليؤدوا
الحقــوق ،وليــس لهم عذر في ترك ذلك ،وال تأخيره ،وال أشــقاهم
اهلل بعصيــان أوليائــه ،ورحمــه اهلل وإيــاك معهم برحمتــي لهم ،إن
اهلل واسع كريم).
ويبــدو ان اإلمــام Qقــد زود إبراهيم بن عبــده بوكالة خطية ثم
انبأهــم بصحــة بذلك الكتــاب ،فكتب لهــم( :وكتابي الــذي ورد على
إبراهيم بن عبده بتوكيلي إياه بقبض حقوقي من موالينا هناك ،نعم
هــو كتابي بخطي إليــه ،أقمته لهم ببلدهم حقاً غيــر باطل ،فليتقوا

إلى مرابع العدل والقسط اإللهي وينير دروبهم باتجاه الخالق تعالى
برغم غيبته الظاهرية.
فيا ترى اي إنسان هذا وأي خليفة هو ،وأي إمام ينهض بالعالم
إلــى أعلى درجــات اإليمان والتقوى ويســحق الظلــم والكفر واإللحاد
بالفكــر واإليمــان والرحمــة -والقــوة ان تطلبت في مواضــع معينة-
بــل ويصنع للبشــرية حضارة لم يســبق لها مثيل مــن التطور الروحي
والمــادي الــذي من شــأنه تكويــن المجتمع الســعيد في دولــة عالمية
موحــدة اصلهــا التوحيــد هلل في زمن وعــد به الخالق تبــارك وتعالى
فقــال( :وَن ُِري ـدُ أَ ْن نَمُ ّنَ عَلَى اّلَذِينَ اسْ ـتُضْعِ ُفوا فِــي َْ
الر ِْض وَنَجْعَلَهُمْ

اهلل حــق تقاته ،وليخرجوا مــن حقوقي ،وليدفعوا اليه ،فقد جوزت
له ما يعمل به فيها وفقه اهلل ،ومن عليه بالسالمة من التقصير).
وهــذا نمــوذج فيه نوع مــن التفصيل عن كيفيــة نيابة الوكالء عن
اإلمام ،وذلك في نقطتين:
األولى :إشعار من يبعث إليهم بالوكيل.
الثانية :تزكية الوكيل وتوثيقه من قبل اإلمام.Q
وفــي ضــوء ما تقدم فان نظام ال��وكالء من �أرقى ما تو�صل
�إلي��ه الفك��ر الإمام��ي ف��ي الدع��وة والتبلي��غ ،وي��رى في��ه
البدي��ل الأمين عن ح�ضور الإم��ام في الواجهة الأمامية،
النه الوســيط الموثوق به بين اإلمام وأوليائه ،والقائم على مشــاريع
اإلمام في قبض المال وتوزيعه في مظان استحقاقه ومشروعيته طبق
الموازين ،وهو ســبيل اإلجابة عن االســتفتاءات في شؤون األحكام،
وهــو نــوع من التنــاوب على القيــام بالمســؤولية الشــرعية بما يخفف
ولــو جزئي ـاً مــن أعبــاء اإلمــام الفادحــة ،وفيــه ضمان للســامة من
الهــزات األمنيــة واالحتقــان السياســي ،واالبتعاد عن األضــواء التي
تثير حساسية السلطان.
ومــن هنا كان هــذا التخطيط األمثل هو األصل في قيام مرجعية
فقهــاء أهــل البيــت Kفيما بعــد ،إذ اعتــاد أولياء األئمــة على تلقي
أحكامهــم عن طريق نيابة الوكالء ،وقد قام على أساســه نظام آخر
يمتد مع أهل البيت في االرتباط بأوليائهم حتى الظهور وقيام الدولة
العالمية لإلسالم على يدي اإلمام المنتظر ،Qذلك النظام العريق
هــو نظــام (المرجعية الدينيــة) المنطلق من التوقيــع الرفيع لصاحب
األمــر( :وأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعوا فيهــا إلــى رواة أحاديثنا،
فانهم حجتي عليكم ،وأنا حجة اهلل عليهم).

أَئِ ّمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)

وبعيدا ع��ن االثباتات يبقى وجه االنتفاع هنا
ب�أ�ش��عة و�ضي��اء �شم���س الإمامة برغ��م احتجابها
ب�س��حاب الظل��م والف�س��اد انتفاع �أعظ��م من عطاء
�شم�س��نا المادية بل ان الحياة التي تســتمد قواها من اإلنســان

الخليفــة المهــدي أولــى بها ان تحيــا بالحــب والثناء واالمتنــان لهذا
الرجل الموعود.

تتمة ...دجـــــــــــــــــــــال البصرة
كما كانت لي معه مناقشات أخرى ،اليتسع لها المجال.
أما الدّجال أحمد ،فال بدّ أ ّن شريكه حيدراً كان يخبره بزيارته
لي ومناقشاتي له .وبعد أن اشترى ادعاء اليماني من حيدر ،كانت له
محاوالت متعددة لكي يستميلني الى حركته! فأرسل لي رسالة يطلب
مني اإليمان به ،ورســالة بواســطتي إلى ســماحة الســيد الخامنئي،
يطلب منه أ ْن يســلمه قيادة إيران ،ألنه رسول المهدي إلى العالمين!
فامتنعت عن تسلم الرسالة.
وقــال لــي الشــخص المرســل منه :يقول لــك اإلمــام أحمد :أنت
مقبــول عنــد عامــة الناس ،فــإذا جئــت إلى صفنــا فإنا نســتطيع أ ْن
نقضي على الدجالين.
سألته :ومن الدجالون؟ قال :المراجع في النجف!
فأجبتــه برفــض أباطيله ،وقلت له :ثبت لــي أ ّن هذا الحقد على
مرجعية الشيعة حقد وهابي ! وأ ّن صاحبك وهابي التفكير والتمويل.
ثم أرسل لي أشخاصاً ،فناقشتهم وأفحمتهم والحمد هلل.
ثــم أرســل شــخصين واتفقنــا علــى أ ْن أرســل لــه مــن يناظــره،
فأرســلت له الشــيخ عبد الحســين الحلفي إلى التنومــة ،فلم يناظره
الدجــال لك ـنْ قبــل المباهلــة ،وحــددوا موعدهــا على شــط العرب،
فنكص الدجال ولم يحضر!
جاءنــي الشــيخ عبد الحســين الحلفي يقول :آســف انّه هرب من
المباهلة .
ســألته :كيف كنت ستباهله؟ قال :تواعدت معه على شط العرب
غداً ،وعيّنا المكان ،فقبل ،وحضرت ولم يحضر.
ولــو حض ــر كنت أنوي أ ْن أشــبك كتفي بكتفه ،وأقــول له :أدع أ ْن
يهلك اهلل المبطل منا وينجي المحق ،وأرمي بنفس ــي وإيّاه في شــط
العرب .وأنا على يقين أنّي سأنجو وأنّه سيغرق!
ثم جاءني شخص من قبله ،فناقشته ،وقلت له إني أدعو إمامه

للحضــور إلى قم للمناقشــة ،فاتّصل به فلم يقبــل الحضور ،فطلبت
منه أ ْن يرســل شــخصاً مخوالً ،فأرســل لــي اثنين معتمدَيْــن مُخَوَّلَيْن
منه.
فناقشــتهما بحضــور عــدد مــن الطلبــة ،وضحكــوا مــن جهلهما
وتناقضهما!
وزعمــا أ ّن إمامهمــا لم يهرب مــن المباهلة مع الشــيخ الحلفي،
فاتفقنــا َكتْبِيّاً على معاودة إرســاله ،وكتبنــا اتفاقية المباهلة بالنص
التالي:
اتفق الطرفان الموقعان أدناه على المباهلة بالشروط التالية:
-1أ ْن تكــون يــوم الجمعة في مقبرة عامة ،بمرأى من الناس في
البصرة .وموثقة بالفيديو.
 -2أ ْن يحمل الطرفان تخويالً خطياً من مدعي السفارة أحمد،
وممــن يمثــل الطرف اآلخــر .وأ ْن يكتب أحمد عند هــاك صاحبه أنّه
على باطل.
 -3أن تكون بألفاظ واردة عن أئمة أهل البيت ،Kوأن يتبعها
قسم البراءة.
 -4ال يضاف إلى هذا اإلتفاق أي شرط ،والذي ينسحب يكون
مبطالً.
الطرف الذي يمثل الســيد أحمد :الســيد صالح الصافي (إســمه
وتوقيعه).
الطــرف الــذي يمثل أحــد علماء الشــيعة :الشــيخ عبد الحســين
الحلفي (إسمه وتوقيعه).
وذهــب الشــيخ الحلفــي الــى البصــرة وطالبهــم بتعييــن يــوم
للمباهلــة ،لكنهم نكصوا وصــاروا يتهربون منه ،حتى جاء محرم،
وظهر أعوان الدجال بحركة مســلحة في البصرة والناصرية ،فقتلوا
مــن الش ــرطة والنــاس العشــرات ،و ُقتــل منهــم عشــرات ،وألقــت

الحكومــة القبــض على مئــات منهم ،وهــرب دجالهم الــى اإلمارات
ليمألها قسطاً وعدالً ،ويفيض منها العدل الى الدول المجاورة!
ال يتورّع هو وأصحابه عن اإلفتراء!
كان لــي برنامج مباشــر من قناة ســحر الفضائيــة كل يوم جمعة
ثــم مــن قنــاة الكوثر ،فنشــط دجــال البصــرة وأعوانه فــي اإلتصال
التلفوني ،فكان ال يمر برنامج إالّ واتصلوا وطرحوا مســألة اليماني،
وأنّه يظهر من العراق وليس من اليمن!
وكانــوا يطرحــون شــبهات يحاولــون أن يســتدلوا بهــا على صحة
دعوى صاحبهم!
وكان بعضهم شرساً يفتري جهاراً نهاراً كإمامه الدجال ابن كويطع،
قال :نحن نحتج عليك بما ذكرته في كتبك ،فقد ذكرت في عصر الظهور
رواية أن اليماني الموعود ليس يمانياً ،بل له نسب في اليمن!
فأجبته :نعم أنا ذكرت هذه الرواية لكني رددتها! فهل تحتج عليَّ
بما رفضته!
أقــول :الرواية فــي صحيــح البخــاري ،155/4:و ،105/8:قال:
(كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد
مــن قريــش ،أن عبد اهلل بــن عمرو بن العاص يحدث أنه ســيكون ملك
من قحطان ،فغضب معاوية فقام خطيباً فأثنى على اهلل بما هو أهله،
ثــم قــال :أما بعد فإنــه بلغني أن رجــاالً منكم يتحدثون أحاديث ليســت
في كتاب اهلل والتُؤثر عن رســول اهلل فأولئك جهالكم! فإياكم واألماني
التي تضل أهلها! فإني سمعت رسول اهلل يقول :إن هذا األمر في قريش
اليعاديهم أحد إال كبَّه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين) .انتهى.
وهــذا يدلــك علــى أن القرشــيين كانــوا يمنعون روايــة أي حديث
يبش ــر بظهــور قائــد قحطانــي ،ألن ذلك يمــس قيادة قريــش للعرب
والعالــم! ولذلــك وَبَّخَ معاوية عبــداهلل بن العاص على المنبر وســماه
جاه ـاً ،ألنه روى أنه ســيكون مَلِكٌ من قحطــان! وقحطان كل قبائل

العــرب مــا عدا قريش! وقــد أثَّر فيه توبيخ معاويــة فتاب عن الحديث
وجعــل اليمانــي قرشــياً! قــال( :يا معش ــر اليمن تقولــون إن المنصور
منكم والذي نفسي بيده إنه لقرشي أبوه)! (ابن حماد.)120/1:

فت�ش��بث �أتباع �أحمد �إ�سماعيل بهذه الرواية
وقالوا لي� :إنك اعترفت ب�أن اليماني اليجب �أن
يك��ون م��ن اليمن ،فيك��ون من الب�ص��رة ،وينطبق
على �إمامهم!
م��ع �أن رواي��ة �أه��ل البي��ت Kن�ص��ت عل��ى �أن
اليمان��ي الموعود م��ن اليمن ،ففي كم��ال الدين
لل�ص��دوق( :328 /و�إن م��ن عالم��ات خروجه:
خروج ال�س��فياني من ال�شام ،وخروج اليماني من
اليمن).

وفــي تلــك المدة خصص ـتُ برنامج ـاً في قنــاة الكوثر للــرد على
مزاعــم دجال البص ــرة ،فغاب هــو وأتباعه ولم يتصلــوا ،لكنه كتب
فــي موقعه ( :وأضرب لك مثاالً من هذا الزور والكذب الذي تعرضت
له أنا شخصياً ،فقبل عدة أشهر وفي قناة الكوثر الفضائية اإليرانية
وفــي برنامــج (المهــدي الموعــود) اســتضافوا الشــيخ علــي الكوراني
وكانــت الحلقــة كلهــا تقريب ـاً مخصصة للحديــث عني وتشــويه صورة
الدعــوة ،ومــن ضمــن مــا قاله الشــيخ الكورانــي :إن أحمــد يقول إنه
زوج أختــه لإلمــام المهــدي .وهــو يعلــم يقيناً أنــي لم أقل هــذا ويعلم
أنــه يكــذب ،ولكنه ال يســتحي من الكــذب وقول الزور رغم كبر ســنه
والعمامة التي يضعها على رأسه)!.
وقد كذب عليَّ هذا الدجال ،فلم أقل ذلك عنه! وهذه تسجيالت
البرنامج موجودة ،بل نقلته على عهدة الرواة عن شخص غيره!

تتمة ...شرح زيـــــــــارة آل ياسني
ال ّن وظيفته إنّما هي نصرة الحق اإللهي ،وهذا واحد من المعاني
التي يؤمن بها أتباع مدرســة أهل البيت Kفي عصمة أئمتهم ،وأنّهم
رغــم اختــاف الظــروف السياســية التــي كانــت تحيــط بهــم ،ورغــم
تمكنهم من إدارة الشأن السياسي واإلداري والمالي لألمّة اإلسالمية،

وإمكانيتهم في أ ْن يتصدّوا لتلك الشــؤون إالّ أنّهم لم يحيدوا ألجل هذه
األمور عن نصرة الحق اإللهي.

وقد أكدت بعض الروايات الشريفة هذه المعاني عندما نصت
روايــة رويت ليــس في مجامعنا الحديثية فقــط ،وإنما في مجامع

أبنــاء العامّــة من أ ّن المهدي Qهو خليفة اهلل ،وأ ّن النبي Nفي
روايــة ثوبان عنه قد أمر باتباعــه ومبايعته Qتعليال لخالفته عن
اهلل ،بينمــا جــاءت روايــات أخــر لتؤكد لنا ان رســول اهلل Nكان

يخاطــب أميــر المؤمنيــن( :Qيا علي أن ـتَ ديّان هــذه األمّة،)...
هذا فضالً عمّا ورد من مثل هذا المضمون في األدعية والزيارات.

تتمة ...الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة
أن ّ
فالنتيجــة بكلمــة واحــدة ّ
كل مــن يرجــع في زمان
ً
ظهور اإلمام المهدي Qســيكون خاضعا للنظام الطبيعي،
ً
ً
ً
ً
اقتصاديا ،وسواء
اجتماعيا أو
إداريا أو
نظاما
سواء كان ذلك
ً
كان ذلك النظام مؤسسا على أساس قواعد شرعية أو على
ً
محكوما
أســاس قواعــد عقالئية ،وكل مــن يرجع ســيكون
ُ
لهــذا النظام ،فإذا كان األمر كذلك ،ونحــن نعلم من أدلّة أخرى

ســنتذكر فــي حينهــا أ ّن البــرزخ والقيامــة وعوالــم ما عــدا الدنيا لها
نُظــم خاصــة حدثتّنــا عن بعضهــا الروايــات وبقي البعــض اآلخر في
كتم الغيب وعالم المجهول بالنسبة إلينا ،فال بدّ أ ْن يكون الراجعون
خاضعيــن لنُظــم عالم الدنيا ،فإ ّن خصوصيــات من يرجعون البدّ أ ْن
تكــون بعينهــا خصوصيــات من هــم موجــودون اآلن ،ألنّه لــو كان من
يرجــع يختلــف من حيث اللطافة والتكليف لمــا صح إرجاعه مع من ال

يتمتّع بهما وألصبح إرجاعه لغواً.
وحيــث أ ّن الهــدف الظاهــري مــن الرجعــة هــو إشــهاد الناس،
الظالــم والمظلوم بعــض تجليات الرحمة اإللهية فــي تحقيق العدل،
وهو عنصر مشــترك بين ظهور اإلمام Qوتح ّقق الرجعة ،فالبدّ أ ْن
تكــون القوانين الحاكمة هي بذاتهــا التي وقع فيها الظلم ،لكي يصح
االقتصاص من الظالم.

علم ـاً أ ّن مــن يدّعي أ ّن الرجعــة تخضع لقوانين أخــرى غير التي
نعيشــها يكون قد ادّعى خالف األصل والمشاهد ،وهو ما يحتاج إلى
دليل.
ً
فض ـا عــن أ ّن أدلّــة التكاليــف المطلقة لم ينص على نســخها أو
تخصيصها أي دليل من أدلّة الرجعة فتكون سارية المفعول.
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األدب المهدوي

بلغ العنان

شعـــراء مهدويون الشيخ محمد حسني االصفهاني

الشيخ حسين بن عبد األمير النصراوي

يـ ــا أي ـ ـهـ ــا ال ـ ـق ـ ـم ـ ـرُ ال ـ ـ ــذي ب ـس ـمــانــا
يـ ــا أيُّ ـ ـهـ ــا الـ ـ ـب ـ ــدرُ ال ـ ـت ـ ـمـ ــامُ ت ــألّـ ـقـ ـاً
أن ـ ـس ـ ـي ـ ـتَ ق ـ ـل ـ ـبَ مُ ـ ـت ـ ـيّـ ـ ٍـم مُـ ـتـ ـعـ ـلّـ ٍـق
ُق ــم أي ـهــا ال ـش ـم ـسُ الـمُـضـيـئـةُ ال تغب
ُق ــم وانــظ ــر الـ ـي ــومَ الـ ـسّ ــواد وش ـع ـبَ ـهُ
كـ ــم ُكـ ــرب ـ ـةٍ أضـ ـن ــت فـ ـ ــؤاد مُ ـح ـبّ ـكــم
ول ـ ـن ـ ـح ـ ـنُ ق ـ ـ ــومٌ ال نـ ـلـ ـيـ ـنُ ل ـم ـح ـن ـةٍ
يــا أيها اللي ُل الـطــويـ ُل متى الضحى؟
ي ــا خـ ـي ــرةَ ال ـ ـ ــر ّبَ الـ ـك ــري ـ ِـم ب ــأرضــهِ
أفـ ـه ــل نُ ـ ـضـ ــامُ وأن ـ ـ ـتَ ف ـي ـنــا حــاض ـرٌ
صـ ـعـ ـبٌ ع ـل ـي ـنــا أن ن ـ ــرى يـ ــا ســيّ ــدي
أرض
أيـ ـنَ اسـتـقـرَّ ب ـكَ ال ـنــوى أم أيُّ ٍ
ومـ ـغـ ـيّ ــب لـ ــم يـ ـخـ ـ ُل مـ ــن ن ـف ـســي وال
وعـ ـقـ ـي ــد ع ـ ـ ـ ـ ّزً ال يُ ـ ـسـ ــامـ ــي رفـ ـعـ ـةً
أي ـ ـ ـنَ الـ ـمُـ ـع ــد لــقــط ـ ِـع داب ـ ـ ـ ِـر ُظ ـل ـم ـةٍ
أيـ ـ ـنَ ال ـ ــذي دوم ـ ـ ـاً يُ ـ ـجـ ــابُ إذا دعــا
يــا اب ـ ـنَ األط ــاي ـ ِـب مــن سُ ــالــةِ أحمد
ـس أن ـ ـ ـتَ ت ـغ ـيّ ـبــت ب ـس ـحــاب ـةٍ
ك ــال ـش ـم ـ ِ
يـ ــا بـ ــن الـ ـ ـهُ ـ ــداةِ الــطــيّــبــيــنَ ت ـح ـيّ ـةً
أفـ ــا نـ ــرى ي ــومـ ـاً ل ـخ ـي ـل ـكَ م ـقــدم ـاً؟
أفـ ــا نـ ــرى ي ــومـ ـاً أُس ـ ـ ــودكَ تــرت ـقــي؟
أفـ ــا نـ ــرى ي ــومـ ـاً لــوج ـه ـكَ مـطـلـعـاً؟

ب ـ ـل ـ ـ َغ الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا َن بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــورِهِ ف ـس ـمــانــا
يـ ـسـ ـم ــو عُ ـ ـ ـ ـاً ب ـ ـح ـ ـنـ ــان ـ ـهِ ي ــرع ــان ــا
ص ـ ـ ـ ـ ّبً ح ـ ــزي ـ ـ ٍـن ق ـ ــد غـ ـ ــدا ولـ ـه ــان ــا
فـ ــال ـ ـل ـ ـي ـ ـ ُل أثـ ـ ـقـ ـ ـ َل ه ـ ـمّ ـ ـنـ ــا وبُ ـ ـكـ ــانـ ــا
ف ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ َّل زاويـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ ت ـ ـ ــرى عـ ــدوانـ ــا
ال ـخ ـط ـبُ أذهـ ـ ـ َل والـ ـمُـ ـص ــابُ دهــانــا
ع ـ ـل ـ ـمَ ال ـ ــزم ـ ــا ُن شـ ـم ــوخَـ ـن ــا وإبـ ــانـ ــا
ومـ ـ ـت ـ ــى يُـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـرّجُ ربّـ ـ ـن ـ ــا ب ـ ـلـ ــوانـ ــا؟
ُق ــم واس ـح ـ ِـق ال ــرج ـسَ ال ــذي أضنانا
ت ـ ــدري بـ ـن ــزف ج ــروحـ ـنِ ــا وتـ ــرانـ ــا؟!
ـام وغ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـبٌ مـ ــوالنـ ــا
كـ ـ ـ ـ َّـل األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ق ـ ــد ح ـ ــوتـ ـ ـكَ وأبـ ـ ـع ـ ــدتـ ـ ـكَ زمـ ــانـ ــا
أبـ ـ ـ ـ ــداً ت ـ ـغ ـ ـيّ ـ ـبَ ع ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــؤاديَ آنـ ــا
وأثـ ـ ـيـ ـ ـ ُل مـ ـج ــد شـ ـ ـ ـ ـرّفَ الـ ـبُـ ـل ــدان ــا
أي ـ ـ ـنَ الـ ـمُـ ـع ــد لــيــحــطِــمَ ال ـ ُط ـغ ـيــانــا
أي ـ ــن اب ـ ـ ـنُ بـ ـنـ ـتِ مـ ـحـ ـمّ ــد قـ ــد بــانــا
ه ـ ــل غِـ ـ ـبـ ـ ـتَ أم سـ ـ ـن ـ ــاكَ جـ ـف ــان ــا؟
ـوب م ـكــانــا
لـ ـكـ ـنّ ن ـ ـ ــوركَ فـ ــي ال ـ ـق ـ ـلـ ـ ِ
مِ ـ ــن قـ ـل ـ ِـب ص ـ ـ ـ ّبً قـ ــد غ ـ ــدا ح ـيــرانــا
ت ـ ــزه ـ ــو ب ـ ـن ـ ـصـ ـ ٍـر غـ ـ ـيّـ ـ ـرَ األك ـ ــوان ـ ــا
ل ـت ـه ـزَّ مِ ـ ــن ع ـ ــرض ال ـ ـعِـ ــدى أرك ــان ــا
ـس ضـ ــاءت ك ــي تُ ـن ـي ـرَ سمانا
كــال ـش ـمـ ِ

مــوال مهدوي

والخط

يا من الباري امنحك هالمنزله والحظ
جم دوب اظل انتظر مل الكلب والحظ
ليلي ونهاري اراقــب طلعتك والحظ
ال ليلي ليل وال انهــاري صفالي انهار
ولمصاب جدك ّ
اهيس ركن حيلي انهار
ناديتك بصوت وعيونــي تصب انهار
رادإلهاحظطلعتكوينالكهذاكالحظ

ابحث عن الكلمة الضائعة

متى نرى سيفك في الرقاب
والجمال
الجالل
ِ
بذلك ِ
كأنّه صاعقة العذاب
الكمال
قد ختمت دائرة ِ
متى نرى بوارق السيوفِ
ثــم يطالــب الشــاعر ول ـيَّ األمــر Qيأخــذ
كأنّها تبرق بالحتوفِ
ثارات جدّه الحســين Qوأجــداده الكرام وإغاثة
متى نرى كماة آل غالب
دين الهدى فيقول:
تصول كالليث على الثعالب
فيا ثارات النبي الهادي
متى نرى خيلك تمأل الفضا
في دينه وآله األمجادِ
تخالهم امضى المواضي للقضا
يا صاحبَ األمر أغث دين الهدى
ً
متى نراك مدركا للثار
فأنت منصور على من اعتدى
يا صاحبَ العصر لقد طال المدى
تبتّر االعمارَ بالبتّا ِر
		
أما لسيفِ اهللِ أن يجردا
ويختــم رائعتــه الرجزيــة بالدعــاء والتوجه
يا أيها القائم بالقسط أقم
بكفك العادل في قضائه إلــى البــاري ســبحانه وتعالــى بطلــب تعجيل أمر
االرجاس
وطهّر األرضَ من
وليه صاحب العصر والزمان فيقول:
ِ
يا ربّ عجّل لوليك الفرج
بسطوة تزلزل الرواسي
ضيق وحرج
ثــم يناشــد اإلمــام المهديQبالظهــور
فإنّنا في كل ٍ
وانصر به الدينَ وأهله كما
وإدراك تراثِ أجداده وتطهير األرض من الك ّفار
وعدته ،مَن منك أوفى ذمما
والمشركين وبعبارات جميلة وأبيات رائعة يظهر
فيها واضحاً الوالء المهدوي والشــوق إلى اإلمام
 Qفيقول:

هــو الشــيخ محمد حســين بن محمد حســن
االصفهاني النجفي الشهير بـ(الكمباني) ،عالم
كبير وفيلســوف جليل وأديب معروف ،ولد ســنة
1296هـ في مدينة النجف االشرف ،له مؤلفات
قيّمة وآثار مطبوعة ،منها:
وينتقــل إلى االســتدالل علــى إمامته وواليته
نهايــة الدرايــة ،وأصــول الفقــه ،وحاشــية
المكاســب ،وديــوان شــعر فارســي ،واالنــوار لألمر فيقول:
وهو ولي االمر ال سواه
القدســية وهو مجموعــة أراجيز عربيــة في مدح
ومبدأ الخير ومنتهاه
النبي محمد Nوآله األطهار.K
مصدر الوجود في البداية
توفي ســنة 1361هـ ودفن فــي مدينة النجف
وغاية االيجاد في النهاية
االشرف.
َك َّل لسا ُن المدح عن جاللهِ
شــعره رقيق جزل اللفظ ،جميــل العبارة،
وأبهرَ العقو َل في جمالهِ
واضــح الداللة ،قال في مولد اإلمام المهديQ

قصة قصرية

جابر بن جليل الكاظمي

في  15شعبان قصيدة جاء في بعضها:
قد حاز شعبان عظيم الشرف
في معدن اللطف الجليّ والخفي
فقد تجلى فيه وجود الباري
بنوره القاهر ل َألنوا ِر
أشرق نور من سماء الذاتِ
تجلو به حقائق الصفات
به استنار عالم اإلمكانِ
بل نشأة الثبوت لألعيانِ
أكرم به من غائب مشهور
بدا من الغيب إلى الشهود

حسن عبد األمير الظالمي

_إمامي املكلّف بإنقاذ املضطرين والعاجزين_

كان الميــرزا علــي يعــزم علــى زيارة ســيده أبي عبد اهلل الحســين ،Qوكثيــراً ما كان
يصطحــب في ذلك عائلته رغم صعوبة الســفر بين النجف االشــرف وكربــاء .التي كان له
فيها بيت خاص يســكن فيه لدى إقامته في هذه المدينة ،وفي احدى الســفرات ،وعندما
وصلوا النخيلة افتقد عائلته (زوجته واطفاله) وعلى الفور اعلم مسؤول القافلة بذلك.
لقد وضع احتمال أ ْن تكون العائلة تأخرت خلف القافلة.
ذهــب ورئيــس القافلــة للبحث عنهــم ،ولكن دون جــدوى ..فلم يجدهــم ..لقد ضاعف
ذلــك األمر خوفــه وزاد تفكيره ..لقد بلغ منه اليأس مبلغاً ..وازداد غماً ..وهكذا حتى دخلوا
كربالء وكلّه قلق ..وفور وصوله وكالمعتاد قصد بيته الخاص ،وطرق الباب بطريقة اليأس
المضطرب..
لقد فتحت الباب ،ولكن التي فتحتها هي زوجته ،لقد عمّه سرور ال يوصف فسألها:
 في أي مكان انفصلتم عن القافلة؟فقالت:
في منطقة النخيلة.
فسألها بلغة المتلهّف:
 وكيف حدث ذلك وكيف وصلتم؟فأجابت:
ً
اثنــاء ســيرنا ،طلب منّي االطفــال طعاما ،فقمــت بفتح القدر النحاســي الذي يحوي
الطعــام ..ولكــن عند ذلك ارتعشــت يدي ،فارتطــم لذلك الغطاء بالقدر ممــا احدث صوتاً
أفزع الحيوان الذي كنت امتطيه ،فانطلق بنا بسرعة الى الصحراء ..ولم اعد معها اسيطر
علــى مســك القــدر ..فأخذ صــوت ارتطام الغطــاء بالقدر يرتفــع بازدياد كلّمــا زادت حركة
المركوب..فيزداد عندها إسراع الحيوان.
لقد ضاعف ذلك من خوفي ..وكنت أصرخ وانادي.

محمد حسن عبد

وظننت أنّي هالكه واطفالي ..ولكنّي لم أفقد األمل.
لقد وجدتني استغيث واندب صاحب الزمان ،اإلمام المهدي Qوعال صياحي وصياح
أطفالي ونداءاتنا إلمامنا.
ً
ً
ً
ً
لقد شاهدت على حين غرّة رجال نورانيا بهي الطلعة .جليال يرتدي مالبسا عربية.
قال لي:
 ال تخافي ،ال تخافي.وفور سماعي لكلماته هذه حتى بدأ مركوبي يهدأ هدوءاً تاماً بعد ما كان يجري بسرعة
المجنون.
لقد اقترب الرجل منا وخاطبنا قائالً:
 هل تريدون الذهاب الى كربالء؟.فقلت على الفور:
 نعم. فمــا كان منــه إالّ أ ْن أمســك بزمــام البغلة وأخــذ بها إلى الطريق الصحيح وســار بهابهدوء.
واثناء حركتنا ..وبعد أن اطمئن قلبي ،سألته:
من يكون..
فأجاب:
أنا المكلّف بإنقاذ المضطرين والعاجزين.
وبعد أن وصلنا مشارف كربالء اختفى الرجل عن النظر.
أيقنت بعدها أ ّن من أنقذنا هو إمامي وسيدي صاحب العصر والزمان.Q

خط ًا على كلمات هذا الحديث الشر يف لتبقى لك ثمانية حروف
ضع ّ

ّ
ّ
الحجة Qمن مصر ،عن الباقر و الصادق
مكونة كلمة الســر وهي صفة أنصار ّ
 Lذكرا الكوفة:

فقاال (ع)( _ :فيها _ مسجد _ سهيل _ الذي _ لم _ يبعث _ هللا _ ّ
نبي ًا _

_ والقوام _ من _ بعده.)...

مسجات مهدويــــــــــة
(أبو اسعد)

كصيــر العمــر مهمــا طــال
لــو ّ
طولــت بغيابــك
وحز ينــة الــروح يالمهــدي
متى تفــرح مع أحبابك

لو ما تجيني بيقظتي مر بالحلم
ياابنالحسنعمريانفنهوآنهبألم
يا يوم يصــدح بالنظم مني القلم

أبوذية مهدوية

صلى _ فيه _ ومنها _ يظهر _ عدل _ هللا _ وفيها _ يكون _ قائمه
إال _ وقد _ ّ
َّ

اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم اجعلني
اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد Kما يأملون وفي عدوهم
ما يحذرون اله الحق آمين اللهم طال االنتظار وشمت بنا الفجّار ،فهب لنا االنتصار
فعجّل لوليك بالظهور ومحاربة أهل الفجور انك قريب مجيب اللهم كن لوليك الحجة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظا وقائداً
وناصرا ودليالً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويال برحمتك يا أرحم
الراحمين.
المنتظرة :زهراء فاضل عباس
العم ـ ــر 11 :سنة

جابر الكاظمي

توج
ّ
ّ
انتظرت الفرح طول العمــر توج
وخمد نار الذي بحشاي ّتوج
هاي الليله رب الكون ّ
تــوج
المهــدي وصبح ســلطان ّ
الرعيه
حجة
ّ

وحــك البيــت واللّــي فــرض حجّــه
بعــدك مــا حصــل عالنــاس حجّــه
إلــي عنــدك يشــبل الحســن حجّــه
هالحاجــه الشــفاعه وهــاي هيّــه

مفاهيم مهدوية

إثنا عشــــــــــر ألف بيضة
مفردات وعبارات وردت في �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار ,الحا�ضر في
�صاحب الع�صر والزمان.
العقيدة والوجدان,
ِ
نقدمها للقارئ الكريم ,زيادة في إيضاح مالمح القضيّة ,وتبياناً لمعالم طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.
لقــد أخبــر اإلمــام الصــادق Qالكثير من أصحابــه أ ّن اإلمام القائم Qيســتخرج من رحبة الكوفة اثنى عشــر الف
درع واثني عشــر الف بيضة لكل بيضة وجهان ،وقد ورد ذلك في رواية أوردها الشــيخ المفيد Hفي (االختصاص) عن
الصــادق Qقــال :إذا قــام القائــم أتى رحبــة الكوفة فقال برجلــه هكذا ،وأومأ بيــده إلى موضع _ثم قــال :Qاحفروا
ههنا ،فيحفرون ويســتخرجون اثني عشــر الف درع واثني عشــر الف بيضة لكل بيضة وجهان ،ثم يدعو اثنى عشر الف
رجل من الموالي من العرب والعجم فيلبسهم ذلك ،ثم يقول :Qمن لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه.

املناسبـــــــات املهدوية
شهر محرَّم الحرام
 -1محرَّم ســنة (81هـ) :وفــاة محمّد
بن الحنفية وفيها إبطال غيبته المزعومة.
 ليلــة العاشــر مــن المح ـرَّم ســنة(61هـ) وفيها :بشــارة اإلمام الحسينQ
ألصحابــه فــي ليلــة شــهادته برجعتــه مــع
أصحابــه بعــد ظهــور اإلمــام المهــديQ
لالنتقام من الظالمين.
 - 10محرَّم سنة (61هـ) وفيه:
_ دعــاء اإلمــام الصــادق Qلإلمــام
المهدي.Q
 بعد ســقوط الحسين Qعن جوادهأظهــر اهلل للمالئكــة مهــدي آل محمّدQ
عن يمين العرش وهو قائم يُصلّي.
 وفيــه أيض ـاً :تجلّى ظ ـ ّل القائمQللمالئكــة لالنتقــام من قتلة الحســينQ

بعد أن ضجّوا بالبكاء عليه.Q
وفي هذه السنة:
 ســبعون ألــف ملــك يدعــون لــزوّارالحســين Qمن يوم مقتله إلى يوم ظهور
مهدي آل محمّد.Q
 عــدم التوفيــق فــي عيــد أضحى أوفطــر لهــذه األمَّــة بعــد قتــل الحســين إلى
ظهور المهدي.Q
العاشــر من المحرَّم من سنة الظهور
وفيه:
 ظهــور اإلمــام المهــدي Qيــومالســبت العاشــر مــن المحرَّم بيــن الركن
والمقام.
 قــدوم أصحــاب المهــدي Qمــنأطــراف األرض لبيعتــه Qفــي م ّكــة

المكرَّمة.
 ظهــور اإلمــام المهــدي Qفي مكّةعنــد العشــاء فــي يــوم عاشــوراء مــع راية
رسول اهلل.N
 نزول جبرئيــل على الحطيم ويكونأوّل من يبايع اإلمام المهدي.Q
 نــداء جبرئيــل بيــن يــدي اإلمــامالمهدي( :Qالبيعة هلل).
 ينــادي المنــادي في يوم عاشــوراءمــن الســماء( :أال َّإن صفوة اهلل من خلقه
فالن فاسمعوا له وأطيعوا).
 -29مح ـرَّم ســنة (61ه ــ) :خطبــة
اإلمــام الس ـجّاد Qفــي الشــام وبشــارته
بالمهدي.Q

