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تمهيــــــــدنا
�أين المهدي Qفي القر�.آ .ن؟ . . .

يقود الحرص _صدقاً ،أو حســن ظن_ البعض
إلــى التكفير من أجل الهداية ،واإلبعاد واالقصاء من
اجــل االحتواء ،ظناً منهم ا ّن هذا هو طريق القرآن،
والقــرآن يجهر منادي ـاً بأعلى صوته أنّه شــتان بين ما
يســلك هــؤالء ومــا يســلكه القــرآن مــن طريــق لهداية
اإلنسان ،فالدعوة للهداية بالموعظة الحسنة تجانب
التكفير للهداية.
وفــي معــرض هداية البعــض لك يأتي ســؤالهم:
ا ّن المهــدي إ ْن كان حق ـاً ،فأين هو من القرآن ولمَ لمْ
تنزل فيه آية وتصرّح باسمه؟.
أليست هي أربعة أحرف فقط؟ .ألم يذكر القرآن
أضعف األشــياء وأقلّهــا قيمة في الوجــود كالبعوض،
فمــا بالــه لم يذكر المهدي Qإ ْن كان حقاً انّه أســاس
في الدين وأصل من أصوله؟.
ولكنّه لم يدر في خلد هذا وغيره يوماً ا ّن المهدي
 Qليس في القرآن ،وإنّما المهدي Qهو القرآن.
ألم يقل اهلل تعالى في القرآن( :مَنْ يُط ِِع الرَّسُو َل
َف َق ـدْ أَطــاعَ ََّ
الل) فــكان محمــد Nهادي ـاً للنــاس مــع
القرآن ،ال القرآن بال محمد.N
ـدر هــذا وغيــره ا ّن النبــي Nقــد جهر في
ألــم يـ ِ
محافلــه المتعــددة بــا ّن القــرآن بــا المهــدي،Q
والمهــدي Qبــا قرآن ضــال بامتيــاز ،ووضوح في
الضــال واالضالل ،ألــم يقل Nإ ْن لوال الثقالن لعمّ
االنحراف وما بقي من أهل الدين مهتد وصالح.
ألَــم يقل القــرآن إ ّن النبي Nال يتق ـوّل على اهلل
َْقاويل) وانّه ال ينطق إالّ عن
(وَ لَ ـوْ تَ َق ـوَّ َل عَلَيْنا بَعْضَ ال ِ
وحــي (وَ ما يَنْطِقُ ع َِن الْهَــوى*إِ ْن هُوَ إِالَّ وَحْيٌ يُوحى)
أال يعنــي ذلــك ا ّن الرســول Nقــرآن ،ومــا يقوله هو
قــرآن ،وقــد قال إ ّن المهــدي Qقرآن ،فلِم الســؤال
بعــد ذلك أيــن المهدي ،Qهــو في القــرآن ،بل كما
قلنــا هــو القرآن ،ثم يأتــي بعض آخر ويقــول إذا كان
حق ـاً ا ّن المهــدي Qهــو القرآن وانّه موجــود في آياته
فمالنا ال نرى هذا البيان ،والقرآن يقول عن نفسه (وَ
نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِك ُِّل شَيٍْء).
وخفــي علــى هــؤالء ا ّن الهدايــة طريقهــا غيــر
طريقهــم ،وا ّن الســبيل للحق على خالف مســلكهم،
فمــا دام الرســول Nقد ص ـرّح القرآن بأنّــه هو الذي
يتحــدث بالقرآن ،ولــوال حديث الرســول Nلما وجد
القرآن ،وقد تحدّث عن المهدي Qبما ال يدع للشــك
مجاالً من ا ّن وجوده في هذه األمّة دائم ،باق ،هاد،
إلــى أ ْن يقــوم بالحــق وينشــر العــدل ،وهــذا كلّــه من
حديــث الثقلين .أفليــس هذا تبيــان أم يطلب بعد هذا
البيان بيان.
ونحن نســأل الذي يدّعي ا ّن المهدي Qليس في
القــرآن فنقــول له :أين أنتَ مــن عقيدتك في القرآن؟
وأن ـتَ تعتقــد مــا ال نصّ فيه مــن النبــي Nفضالً عن
القــرآن ،وتك ّفــر فيــه المســلمين وتخرجهــم عــن
الهداية ،رغم انّه ال دليل على ما تقول.
فتقــول :إ ّن اهلل جســم ،وانّــه يضحــك ،وإنّــه
يهــرول ،وإ ّن القــرآن مخلــوق ،وإ ّن الدجّــال ويأجــوج
ومأجوج مولودون ويسكنون في األرض وهم أحياء إلى
اآلن ،وهــذه كلّها عقائد بعضها تمسّ التوحيد وتدخل
في صلبه ،وبعضها في تفريعات عقائدية ،مع انّنا ال
نرى عليها نصّاً نبويّاً فضالً عن آي قرآني ،فأين أنتم
مــن عقيدتكم فــي القرآن بعد أ ْن بــان لكم أ ّن المهدي
 Qفي القرآن.
رئي�س التحرير

عالقتنا باإلمام املهديQ

.....

مــن نعــم اهلل ســبحانه وتعالــى
علينــا أ ْن جعلنا مــن اتباع نبيه الكريم
 Nوأهــل بيتــه األطهــار Kالذيــن
اســتمروا بحمــل مشــعل النــور الــذي
يضــيء للصالحيــن طريــق الخيــر
والفــاح ،وبالتالي فإ ّن عالقتنا بهذا
المصلح العظيم واإلمام المعصومQ
تختلــف اختالفــا كليا عن نظــرة بقية
الناس الى هذا المصلح ،حيث نعتقد
بانّه إمــام مفترض الطاعــة ومعصوم
يحمــل أمانــة الســماء ،وهــو امتــداد
حقيقــي للنبي األكــرم ،Nباإلضافة
إلى اعتقادنا بكونه حيّاً يرزق نســتمتع
بوجــوده الشــريف وإ ْن كان غائب ـاً
عــن أبصارنا ،ونســتفيد من أنفاســه
المباركــة ،إذ لــوال وجــوده لســاخت
األرض بمــن فيهــا ،ولذا يحــق لنا أ ْن
نســأل :هل اننا أدينــا او نؤدي الطاعة
والبيعــة لألمــام المهــدي كمــا ينبغــي
أو ا ّن عالقتنــا بــه هــي عالقــة بأمــر
غيبــي كمــا نعتقد _مث ـاً_ بالمالئكة
ونحترمهــا ونقدســها ،إالّ ا ّن حالــة
التفاعــل معهــا ربمــا ال تكــون بالقــوة

التــي نعيشــها مــع امــر لــه وجــوده
الخارجــي ،وبعبارة اخرى :هل أ ّن
نظرتنــا إلــى صاحــب األمــرQ
نظــرة غيبيــة أو نظرة إلى واقع
معاش.
ويبــدو من خالل النظرة
العامــة الــى عالقــة اتبــاع
مذهــب أهــل البيــت Kمــع
االمــام المهدي Qانّهــا من قبيل
النظــرة الغيبية ،فاالمــام ال يعيش
فــي اذهاننــا بالقدر الــذي ينبغي،
وانمــا يخطــر علــى اذهاننــا بعــض
االحيان ،فنحني رؤوســنا حين نذكر
اســمه الشــريف او نجهــر بالصلــوات
على النبــي وآله ،دون أ ْن يكون هناك
تفاعل حقيقــي مع صاحب األمر،Q
ولــو كان هنــاك تفاعل حقيقي لعشــنا
االمــر فــي كل لحظــة مــن لحظــات
حياتنــا والعتبرنــا قضيــة اإلمــامQ
هــي القضية المركزيــة في كل افعالنا
واقوالنــا وآمالنــا وطموحاتنــا ،ال ّن
مقام اإلمام هو مقام الرســول االكرم
 Nباعتباره االمتداد الشــرعي للنبي

شرح دعــــاء الندبة
مــا زال الحديث متواصالً وشــرح
فقرات هــذا الدعاء الشــريف ،دعاء
الندبــة ،وقد وصــل بنــا الحديث إلى
شرح الفقرة التالية:
(وَا ُالْمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلى مَ ْقتِهِ مُجْتَمِعَةٌ
عَلى َقطيعَةِ رَحِمِهِ وَاِ ْقصا ِء وُلْدِهِ).
قلنــا ســابقاً إ ّن هنــاك حالــة
اعوجــاج فكــريّ وعمل ـيّ اصيبــت بهــا
األمّــة بعــد شــهادة رســول اهللN
بانزوائهــا عــن أهل البيــت Kوميلها
بشــكل كبيــر إلــى أعدائهــم ،وهــذه
الحالة لو كانــت األمّة قد وقفت عليها
لكان األمر هّيناً بعض الشــيء ،إالّ أ ّن
نصوصاً كثيرة فضالً عمّا يتحدث عنه
المقطــع الندبــي المبــارك يعكــس لنا
حالة أخرى ،وهي حالة كســت فيها،
بالقســوة والفضاضــة والغلظــة تجــاه
أهل البيت Kإلى حد يصعب تصوّره
في بعض األحيان تجاه أمّة عاشت في
كنف الرأفة والرحمة المحمدية لفترة
زمنيــة طويلــة ،ولكــن الواقــع الــذي

يعكــس حالــة اإلصرار علــى مقت أهل
البيت ،Kواالجتماع ال على عدائهم
فقط بل االجتمــاع على قتلهم وتقطيع
اوصالهــم والتنكيــل بهــم واقصائهــم
وابعادهــم واذاللهــم واالســتخفاف
بهــم ،بل علــى كل معنى مــن المعاني
التــي تعكســها الحالــة الرذيليــة التــي
اتّصــف بهــا جمهور من المســلين بعد
شــهادة النبــي ،Nحتــى وصفهــم
المقطــع الشــريف بانّهــم مجتمعــون
على ما يفعلون ،من قطع رحم رسول
اهلل ،Nوتصغيــر عظيــم منزلتهم،
ومنازعتهم واستعدائهم.
ومــن اش ـدّ مــا يُعكــس روائي ـاً في
تصوير هــذه الحالة مــا روي عن أمير
المؤمنين Qقائالً( :كنت أنا ورســول
اهلل Nنمشي في بعض طرق المدينة
فلمــا خال الطريق من المارة اعتنقني
ثــم اجهــش باكي ـاً فقلت يا رســول اهلل
 Nمــا يبكيــك قــال Nضغائــن فــي
صــدور اقــوام ال يبدونهــا لــك إالّ مــن

حجة يعلم ما يحتاجه العباد
األرض ال تخلو من ّ
.....

السيد علي الحكيم

 ،Nواالنســان ال يكــون مؤمنــا حتــى
يكون الرســول Nأحبّ إليه من نفسه
ومالــه وأهلــه وأمــه وأبيــه واخوانــه،
فكذلــك يجــب أ ْن يكــون لإلمــامQ
نفس الموقع في نفوسنا ،فإذا اصيب
أحد لنا بمرض أو مشكلة نرى أ ّن هذا
المــرض وهــذه المشــكلة تطغــى على
حياته ،بحيث أنّه يســتعد أل ْن يضحي
بكثيــر مــن متطلبات حياته في ســبيل
حلهــا ،أل ّن صاحبهــا شــخص عزيــز
على قلبه ،وقريب من نفسه.
�ص
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الحلقة الثالثة والعشرون

.....

رابطة إحياء دعاء الندبة

بعــدي ،أحقــاد بدريــة وتــرات أُحد،
قلت في سالمة من ديني؟ قال Nفي
سالمة من دينك).
وفــي حديــث آخــر عنــه Qقــال:
(اللهم إنّي استعديك على قريش ومن
أعانهم فإنّهم قطعــوا رحمي وصغّروا
عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي
أمر هو لي).
فهــذان الحديثــان المؤلمــان
واللــذان إ ْن تدبّرنــا بمــا وراء ظاهــر
الفاظهمــا النتقلــت اذهاننــا ،ورأت
صــوراً فظيعــة ومشــاهد مروّعــة عمّــا
جــرى علــى أهل البيــت ،Kال يمكن
لذهــن أ ْن يتحمّلها تصــوراً ،فكيف به
تحملهــا واقعاً ،وال نملــك إالّ أ ْن نقول
انّنا مما جــرى عليكم متبرؤون ،ولما
وقــع مــن مســمي المســلمين متألمون
وا ّن كل نفــس يخــرج منــا يحمــل فــي
طيّاتــه همّ ـاً لما أصابكــم ،لع ّل بذلك
نكــون قد واســينا ولو بعض ـاً من جليل
ما رأيتم.

إ ّن األرض وجمي ـع األفــراد الذي ـ ن
يعيشــون عليها لهم إمــام في ك ّل زمان،
ض ع ـن حجّ ـة
و ال يمك ـن أ ن تخلــو األر 
اهلل أبــداً ،وقد اســتفيد هــذا األمر من
َاس بِإِمَ ــام ِِهمْ)،
آي ـة( :يَوْمَ نَدْعُوا ُك َّل أُن ٍ
الن اهلل ســبحانه و تعال ـى يدعــو جمي ـع
أفــراد بني آدم إلى الحشــر يوم القيامة
بإمامهم ،فال يوجد فردٌ من البشــر إالّ
ول ـه إمــام ،وال يوجــد فردٌ عل ـى األرض
بــدون إمــام ،كمــا انّ ـ ه ورد ف ـي روايات
كثيــرة انّ ـه لــو ل ـم يب ـقَ عل ـى األرض االّ
ْ
شخصان ،لكان أحدهما إماماً لآلخر،
ولو لم يوجد االّ شــخص واحد لوجب أن
ْ
ْ
يكو ن هو اإلمام نفسه.
علم الإم��ام المحيط ب�أعمال
االمة وحاجة العباد:
ّ
إ ّن االمــام يعل ـم بجمي ـع أعمــال و
أقــوال و ســيرة وملــكات عبــاد اهلل ،و
لي ـس هناك علمٌ غائب أو خافٍ عن نظر
اإلمام ،و قد بيّنت األبحاث هذا المعنى
ف ـي هــذا األمــر اســتناداً إل ـى اآليــات
القرآنيّ ـة ،ال ّن اإلمــام Qل ـه ســيطرة
على نفــوس و ملكوت الموجودات ،و مع

هذه الملكة فإ ّن جميع األروا ح والنفو 
س
وروح األعمــال ســتكون ف ـي مشــهد
اإلمــام Qوف ـي حضــور الوالي ـة،
كمــا ا ّن موجــودات عال ـم الطبيعة
مشــهودة عنــد الشــخص البصير
وغائبة عند األعمى.
وبالرغم من أ ّن ملكوت كثير
م ـن األعمــال واألقــوال والنفوس
سينكش ـف لــدى األفــراد الذي ـن لم
يصلــوا بع ـدُ إل ـ ى مرحل ـة اإلمام ـة ،و
بالرغ ـم م ـن ا ّن هــذا المعنــى ســيتّضح
لديه ـم أثــر التقــوي والعبــادة ومخالفة
النف ـس االمّــارة ومجاهدتهــا ،إالّ انّهم
ل ـ ن يمتلكوا الســيطرة الكليّ ـة على جميع
األرواح والنفــوس أو هداي ـة ك ّل منهــا
إل ـى كمال ـه ،كالّ حس ـب دوره و بقــدر
ظرفيّته ،لكنّ هذه الدرجة من البصيرة
ه ـي بصيــرة القل ـب الت ـي ال توجــد لدى
االخري ـن ،إالّ ا ّن هذه البصيرة والرؤية
قويّ ـة و نافــذة لــدى اإلمــام Qبحيث ال
يخفى عن ه ش ـيء من الملكوت في ك ّل آن
وفي أيّ مكان.

السيد محمد حسن الحسيني الطهراني

إ ّن اإلمــام Qيعل ـم جمي ـع االمــور
الت ـي يحتاجهــا العبــاد ف ـي معاشــهم
أو معاده ـم ،النّ ـه فــإ ّن اإلمــام يهــدي
النفــوس إل ـ ى الح ـقّ م ـن ملكوتهــا ،و
يوصلهــا إل ـى كمالهــا ،فكي ـف يمكن أن
ْ
يكون جاهالً بما يحتاجه العباد في أمور
تكامله ـم؟ و هذه الخاصيّ ـة تتّضح أيضاً
من اآلي ـة القرآني ـة( :يَهْ ـدُو َن بِأَم ِْرنَا)،
و م ـن أفضليّة مقام اإلمام ـة على النبوّة
حس ـب مفــاد خطــاب حضــرة الح ـقّ
إلبراهيم الخليل.Q
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االمام العسكريQ
وإجراءاته لتثبيت الوالدة واإلمامة

_الحلقة الأولى_

.....

شهدت الفترة التي ولد فيها اإلمام
المهــدي Qإجــراءات تعســفية وقمعية
قــام بهــا أركان الدولة العباســية الذين
كانــوا يســمعون ويقرأون _كمــا غيرهم
مــن الناس_ عــن والدة اإلمــام المنقذ
الذي ســيهدم عــروش الظالمين ويبعثه
اهلل رحمــة للعالميــن ،ليمــأ األرض
قسطاً وعدالً بعد أ ْن ملئت ظلماً وجوراً.
فــكان اإلمــام العســكري Qيعيش
تحت رقابة شديدة وقاسية ،وكان عليه
باإلضافة إلى المهمة الكبرى والعسيرة
فــي حمايــة مولوده الجديد مــن الجهاز
الحاكم وســيف الســلطة العباسية التي
تطــارده دائم ـاً ،كان عليــه أ ْن يقــوم
ببعض األعمــال التي تؤ ّكد وتثبت وجود
اإلمــام المهدي Qتجــاه التاريخ وتجاه
األمّة اإلســامية ،وتجاه مواليه الذين
يعتبرون المولود الجديد إمامهم الثاني
عشــر بحســب النص النبوي الشريف،

وحتى ال يدخل الشك والريب إلى قلوب
بعض الشيعة في قضية وجوده ووالدته.
فعلــى صعيــد المهمّــة األولــى
كان اإلمــام الحســن العســكري
 Qيعلــم بــأ ّن خبــر والدة اإلمام
المهــدي المنتظــر Qباعــث
للهلــع واالضطــراب فــي نفــوس
الحاكميــن الظالميــن ،ويســلب
استقرارهم النفسي ،النّهم علموا
فيمــا ســبق بواســطة األخبــار الكثيرة
المتواتــرة عن النبي Nبمجيء اإلمام
الثاني عشــر الذي يمحق الظلم وينشر
العــدل ،وهــذا مــا اســتدعى أ ْن يخفــي
اإلمــام العســكري Qخبــر والدتــه عن
الظالميــن وفــي نفــس الوقــت كان عليه
أ ْن يركــز فــي نفــوس أصحابه وشــيعته
حقيقــة وجود ولده اإلمــام الحجة،Q
وهو أمــر بالغ الصعوبــة لناحية إخفائه
مــن جهــة ،وضــرورة إثبــات والدتــه

الشيخ خليل رزق

ووجوده من ناحية اخرى .فعندما بشّــر
بعض خاصة شيعته بوالدة ولده كأحمد
بــن اســحاق وغيــره أمرهم بــأ ْن يكتموا
أمــره ويســتروا والدتــه عــن اآلخرين،
بقوله:
(وُلــد لنــا مولــود ،فليكــن عنــدك
مستوراً ،وعن جميع الناس مكتوماً).
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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�ؤلِف

اختالف الجوانب النظرية املرتبطة باإلمام Qيف األهمية

امل�ؤلَف

السيد مهدي البحراني

الفائدة العائدة

الحافظ ابي نعيم احمد عبد اهلل االصفهاني

الفتن

أبي صالح السليلي بن احمد بن عيسى بن شيخ
الحسالي أو السائي

الفتن

الشيخ نجم الدين الطهراني العسكري

الفتن وأخبار آخر الزمان من كتب الظهور

أبي عبد اهلل جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن
سابور الكوفي

الفتن والمالحم

الحسن بن علي بن ابي حمزة ،واسمه سالم البطائني كتاب الفتن
نعيم بن حماد المروزي

كتاب الفتن والمالحم

السيد رفيع بن علي اصغر الطباطبائي التبريزي

فتوحات نظامية در غيبت إمام زمانQ
(بالفارسية)

الشيخ ابي الحسن بن محمد دولت آبادي نجفي

فجايع الدهور في انهدام القبور در عالئم
الظهور (بالفارسية)

زين الدين مرعي بن يوسف بن ابي بكر بن احمد بن ابي
بكر بن يوسف بن احمد الكرمي المقدسي

فرائد فوائد الفكر في االمام المهدي المنتظر
Q

البي محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين بن
بندداذ الكوفي الدهقان

كتاب الفرج في الغيبة

الشيخ ابي عبد اهلل محمد بن هبة اهلل بن جعفر الورّاق
الطرابلسي .تلميذ شيخ الطائفة

كتاب الفرج الكبير في الغيبة

الشيخ لطف اهلل الصافي الكلبايكاني

فروغ واليت در دعاى ندبه

سبط ابن الجوزي

فصل في ذكر الحجة المهدي

الشيخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي

فصل في ذكر مناقب محمد بن الحسن الخالص

ابي الفداء اسماعيل بن كثير

فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان

الشيخ المفيد

الفصول العشرة في الغيبة

ذكر اهلل أحمدي

فقط ..زندكي در دولت مهدي

مهدي ابريشمجي

فلسفة إمام زمان (بالفارسية)

السيد محمد حسن بن مهدي موسوي جزائري

فلسفة غيبت إمام زمان (بالفارسية)

الشيخ غالم رضا عرفاني

فلسفة غيبت مهدي (بالفارسية)

السيد باقر بن أحمد الموسوي الحسيني يالقزويني

الفلك المشحون (بالفارسية)

ميرزا حسن الموسوي االصفهاني

فوائد شهادت وغيبت وبداء (بالفارسية)

الميرزا محمد باقر بن حسين علي فقيه إيماني

الفوز االكبر في التوسل الى االمام الثاني عشر
( Qبالفارسية)

الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي

في أبي القاسم المهدي

الشيخ عبد الهادي الفضلي

في انتظار االمام

عبد الوهاب الشعراني

في بيان جميع اشراط الساعة

الشيخ منصور علي ناصف

في الخليفة المهدي

الشيخ علي بن محمد بن أحمد المالكي الشهير بابن
الصباغ

في ذكر ابي القاسم محمد الحجة الخلف
الصالح بن ابي محمد الحسن الخالص

ابي العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي
الشهير بالقرماني

في ذكر الخلف الصالح اإلمام أبي القاسم محمد
بن حسن العسكري

احمد شهاب الدين بن حجر المالكي

في ذكر المهدي وبعض عالمات الساعة

الشيخ عبد النبي العراقي النجفي

في زمن الغيبة (بالفارسية)

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان

في سبب استتار الحجةQ

أبي السعادات مبارك بن محمد ،ابن االثير الجزري

في المسيح والمهدي

الشيخ محيي الدين بن عربي الحاتمي الطائي

في معرفة منزل المهدي الظاهر في آخر الزمان
الذي بشّر به رسول اهلل Nوهو من أهل البيتK

الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المصري

في المهدي وبيان أنّه هل هو من ولد الحسن أو الحسين
ومن أين يخرج وفي عالمة خروجه وأنّه يبايع مرتين

السيد مسلم الحلي

في مولد االمام المنتظر مهدي آل محمدQ

السيد محمد حسين فضل اهلل

في يوم االمام المهديQ

أبي الحسن علي بن مهزيار األهوازي الدورقي

كتاب القائم

أبي محمد الفضل بن شاذان بن الخليل األزدي
النيشابوري

كتاب القائمQ

ميرزا خليل كمره اي

قائم آل محمد (بالفارسية)

ذكر اهلل أحمد كرمانشاهي

قائم آل محمد :نجات بخش انسانها بالفارسية)

محمد باقر نهاوندي

قائم بحق بقية اهلل (بالفارسية)

السيد نجم الحسن عابدي

قائم الزمان (باألردو)

الحسن بن علي بن أبي حمزة واسمه البطائني

كتاب القائم الصغير

إ ّن المعرفــة التــي ترجــع إلــى امامــة الحجــةQ
تنقســم إلــى قســمين :األول مايرتبــط بإمامته,Q
والثانــي :مــا يرجع إلــى دولة الحق التي ســتقوم على
يديــه ،ليحقــق بذلــك بشــارة األنبيــاء ،Qويترجم
الصــورة التــي رســمتها بشــارة الوعد اإللهــي _الذي
ال يمكــن أ ْن يخلف_ إلــى واقع عملي ،فيقطع الحجة
علــى مــن تــذرّع بعــدم إمــكان قيــام الدولــة ,بحجّة
أنهــا أمــر بعيد المنال مع التنوع البشــري في مختلف
النواحــي ،الذي يجعل البشــر بعيديــن كل البعد عن
أ ْن يجمعهم فكر واحد ،ويســود عليهم قانون واحد،
ويخضعــون لثقافــة اعتقاديــة تجعلهــم ينظــرون إلــى
أنفســهم وكأنّهــم أعضــاء فــي جســد واحــد ال يضــر
اختالف مظهرها الخارجي ،وتنوع الوظائف فيها،
مــن كونها جميعاً وحدة واحــدة ،عزز االختالف في
أجزائها من قدراتها.
ثم ا ّن ما يرجع إلى قيام دولة الحق على يديهQ
ينقســم بدوره إلى قسمين :االول ما يرتبط بعالمات
قبــل قيــام تلــك الدولــة ,واآلخــر مــا يرتبــط بتلــك
النهضة ورفع راية الحق وقطع حبائل االنحراف.
إ ّن الجوانــب النظريــة المرتبطــة باإلمــام الثاني
عشــر Qكلهــا ذات درجــة عالية من األهميــة ,لكنّ
أكثرهــا اهميــة ،دالئــل اإلمامــة ومايرتبــط بأصلها
بالنســبة لــه ،Qثــم يأتــي جانــب قيــام دولــة الحق
وضــرورة تحققهــا بشــارة إلهيّــة علــى لســان جميــع
االنبياء واألولياء ،Qوفي اعتقادي أ ّن آخرها مرتبة
فــي األهمية ما يرتبــط بعالمات الظهــور ،والجانب
الثانــي والثالــث فــرع ألصــل اإلمامــة ،فال شــك في
أهمية ما يرتبط به على ما يرتبط بهما.
وأمّــا بالنســبة ألهمية البحــوث المرتبطــة بقيام
دولــة الحق قياس ـاً بمــا يرتبط بعالمــات الظهور فال
يحتــاج إلى كثير بيان ،اذ جل ما ورد من أ ّن الشــيعة
تربــى باألماني مرتبط بأصــل قيام دولة الحق ,وامّا
العالمــات فالتع ـرّض لهــا علــى ســعته فــي المــوروث
الروائــي كان ألجــل اإلبقــاء علــى األماني بمــا له من
انعــكاس على الجانب التربوي للشــيعة ،ولئال يهجم
اليــأس علــى أتبــاع ا ُألمّة فيحملهــم علــى التقصير،
ويضعــف همتهــم فــي تحمــل اعبــاء المســؤولية التي
يفتــرض أ ْن يتحملوهــا فــي الســعي لصياغــة واقــع
يحققون فيه مالمح المشــروع االلهي والهدف الكبير
للسماء.
ويمكن أ ْن يستشــهد على أهمية أصل قيام الدولة
االلهيــة في مقابل مباحــث العالمات أَنّه قد تكرر في
الكتــاب الكريم التعرض لذلــك الوعد االلهي دون أ ْن
تشير آية واحدة إلى العالمات التي تسبق تلك الدولة

بما أنها عالمة.
وقــد حظي البحــث في الجانــب الثالــث باهتمام
أكبــر مــن الجانبيــن اآلخريــن رغــم أنّــه أقــل أهمية
منهمــا ,والتمــدد في البحث العلمي في أي جانب قد
يكون على حساب الجوانب الفكرية األخرى ،مضافاً
إلــى مــا في ذلك مــن أثر ســلبي اذا تجــاوز حدود ما
تقتضيه المصلحة.
لكــن يمكــن أ ْن يكــون الوجــه فــي ذلــك هــو أ ّن
البحــوث المرتبطــة باإلمــام تفضــي عادةً إلــى نتائج
قطعية ،مضافاً إلى أنها غير مختصة باإلمام الثاني
عشــر ،Qنعــم حــوت الكتــب المرتبطــة بمباحــث
اإلمامــة الكثيــر مــن المفــردات التــي هــي مفــردات
ســيرة ،حيــث وثّقــت المفــردات اليوميــة المرتبطــة
بمواقــف األئمــة Qوكلماتهم وأفعالهــم ,وأفق ذلك
محــدود في اإلمام الذي غاب عن الناس من طفولته
وضاقــت دائرة اللقاء بــه والتواصل معه جداً ،بحيث
اقتصرت على الســفراء األربعة بالنحو المعترف به،
والــذي يمثل حالــة اعتيادية .وامّا غيرهــم فالتواصل
منهم مع اإلمام يعتبر حالة استثنائية يحيطها الشك
والريبة ،خصوصاً مع ما ورد في الروايات من األمر
بتكذيــب من ادعــى الرؤية في زمن الغيبــة ،وا ْن كنا
ال نعمــل بذلــك علــى اطالقــه ،أل ّن األمــر بالتكذيب
ظاهر في الشمول لكل احد ،وحجية الظهور ال تشمل
المفردات القطعية على خالفها.
وكيف كان فإ ّن من يتشرف باللقاء به Qفي زمن
يســعى عادةً لعدم اظهار ذلك بخالف اللقاء باألئمة
السابقين Kحيث السعي لتدوين كل ما صدر منهم
 Kميــزة يتشــرف بهــا أصحابها ويدعوهم الســعي
لنشر العلم إلى تدوينها.
وهــذا يجعــل دائــرة مــا يدوّن فــي جانب الســيرة
والبيانــات الجزئيــة بالنســبة لإلمــام الثانــي عشــر
ضيقة جداً ،وما زاد على ذلك مما يرجع إلى امامته
وأبعادهــا وضرورتهــا ال يختــص بــه ،Qألنه يشــمل
جميــع األئمــة ،Kوالــذي اختــص به هــو Qغيبته
وطــول مــدة امامتــه بعد اثبــات أصل وجــوده ومقدار
انتفــاع الناس به في زمــن الغيبة ،لتوهم أ ّن االنتفاع
مختــص بحالة الظهــور المفقودة فيــه Qونظائره،
وكل ذلك _إالّ النادر_ ورد عن آبائه Kال عنه.Q
والحاصــل أ ّن الواقــع الموضوعــي يقتضــي قلّــة
المــوروث ،وضيق دائــرة المباحــث المرتبطة بأصل
امامته Qبشكل خاص.
أمّــا قيــام دولــة الحــق علــى يديــه فهــي قطعيــة
أيض ـاً ال تحتاج إلــى كثير بحث ,لوضــوح األدلة فيها
مــع تنوعهــا ،وقــد تكــون مقبوليتهــا علــى تصورتهــا

شرح زيارة آل ياسني
مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح فقــرات
الزيــارة المهدويــة المباركــة ،زيــارة آل ياســين،
وقــد وصــل بنا الحديث إلى شــرح فقرة( :السَّ ـاَمُ
عَلَيْ ـكَ حِي ـنَ تَق ـوُمُ ،السَّ ـاَمُ عَلَيْ ـكَ حِي ـنَ تَ ْقعُدُ،
السَّـَـامُ عَلَيْ ـكَ حِي ـنَ تَ ْق ـرَأُ وَتُبَيِّنُ ،السَّ ـاَمُ عَلَيْكَ
حِي ـنَ تُصَلِّــي وَتَ ْقنُ ـتُ ،السَّ ـاَمُ عَلَيْ ـكَ حِي ـنَ تَرْ َكعُ
وَتَسْجُدُ ،السَّالَمُ عَلَيْكَ حِينَ تُهَلِّ ُل وَتُ َكبِّرُ ،السَّالَمُ
عَلَيْ ـكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَسْ ـتَغْفِرُ ،السَّ ـاَمُ عَلَيْكَ حِينَ
تُصْبِحُ وَتُمْ ِســي ،السَّالَمُ عَلَيْكَ فِي اللَّي ِْل إِ َذا يَغْش َٰى
وَالنَّهَا ِر إِ َذا تَجَل َّٰى).
يشــير المقطع المبارك لهذه الزيارة الشــريفة
الــى حاالت ينبغي أ ْن يكون عليهــا المؤمنون بوجود
اإلمــام المهــدي Qوحياتــه ،فالمقطع يرســم لنا
لوحــة من التواصل المتكامل ويعطي فكرة عقائدية
واسلوباً عملياً وتعبوياً ميدانياً في عالقة المؤمنين
باإلمام ،Qوحتى في زمان غيبته.
فحالــة التواصــل التــي الب ـدّ ا ْن يكــون عليهــا
اإلنســان مع امام زمانه حينما يبدأ النهار في أوّله
ويبــدأ ببدايــة االرتباط مــع اهلل تعالــى بالصالة،
فــأوّل مــا يقعد اإلنســان من نومــه يبادر إلــى حالة
الصلــة والتواصل وحيث ا ّن التواصــل البدّ أ ْن يكون
بواسطة اإلمام Qومعيّته فالبدّ إذن من استذكاره
في هذه المحطّة والتســليم عليه ،ثم االلتفات إلى
ا ّن جوانــب التواصــل مع اإلمام ينبغــي أ ْن تكون في
جميع حيثيّات ما يمر به اإلمام Qفي ذلك اليوم،
فالبدّ مــن التواصل معه وااللتفات في نفس الوقت
إلى الحاالت التي تمرّ على اإلمام في يومه.
وتعكس لنا الزيارة الشــريفة جوانب مهمة ،إذ
بطبيعــة الحــال هــي ال تعكــس جميع الحــاالت التي

�أ ّما قيام
دولة الحق
على يديه
فهي قطعية
�أي�ض ًا ال تحتاج
�إلى كثير
بحث ,لو�ضوح
الأدلة فيها مع
تنوعها

المختلفــة فــي
مختلــف االتجاهات
الفكريــة معين ـاً على
قبولهــا دون حاجــة
إلــى كثيــر اســتدالل
عليها .وال أستبعد أ ْن
تكــون أصــل الفكــرة
والتصــور قــد اخــذ
مــن انبياء ســابقين
في ديانات ســابقة,
وحيــن حرفــت
األديــان وهجــرت
لــم تهجــر بــكل
جزئياتهــا ،فكثيــر
مــن المرتكــزات
التي هــي في صميم
الفكــر االنســاني
فــي المجتمعــات
بقايــا لمنظومة فكر
ديني كان األســاف
ً
يتدينــون بــه ،خصوص ـا اذا كان االطــار الفكــري
الجديد يعاني من فراغات لم يعط تصوراته الخاصة
بها ،وحينها تهجر الديانات ويعرض الناس عنها وال
يمكــن اإلعــراض عنها بك ّل تفاصيلهــا ،بما في ذلك
الجانــب الفكــري المرتبــط بالتصورات عــن الكون،
وعن مبدأ االنسانية ومنتهاها في مسيرتها الدنيوية.
وأمــا البحــث فــي تفاصيــل وجزئيــات الدولــة
الموعــودة فهي وإ ْن كانت تمثل جانباً من الفكر الذي
يتربــط بمســتقبل البشــرية إالّ انــه ال يحظــى بذلــك
المســتوى من االهتمام والجاذبية لــدى المتدينين،
أل ّن انعكاســه العملــي علــى نفوســهم ليــس كبيــراً،
بخالف أصل قيام الدولة.
وأمــا العالمات فألنها مرتبطة بالفرج العام لكل
ابنــاء النوع اإلنســاني ،وتش ـكّل مبشّــرات بيــن يديه
وقعــت موقــع االهتمام الكبير فــي النفوس ،فالبحث
فيهــا لــه أثر علــى عامة النــاس مما دعا إلــى االكثار
منــه ،هــذا مضاف ـاً إلــى أ ّن دالالته ليســت قطعية بل
ليســت ظنية على مســتوى آحاد األدلــة ،فاحتاج إلى
إعمال النظر وإجالة الفكر فيه.
لكن المشكلة تكمن في اإلكثار من البحث فيه على
حساب بحوث أخرى ،وقد طغى الحديث والبحث عن
العالمــات على الجوانــب األخرى المرتبطــة باإلمام
الثاني عشــر Qبشــكل الفت ،لدرجة أ ّن البعض قد
اختزل الحديث عنه Qبالعالمات بحثاً وتطبيقاً.

.....

يتلبّــس بهــا اإلمام في يومــه فيكون انعكاس ـاً ألبرز
مــا يقوم به اإلمام ،Qتطلب من المؤمن أ ْن يكون
متواص ـاً مــع إمامــه ولــو بأدنــى مراتــب التواصل
وهو الســام ،امّا التواصل بمراتب أعلى فمتروك
للفرد وقابلياته ومقدار ما يريد أ ْن يوثّق به العالقة
بينه وبين اإلمام ويقوّيها.
وقــد أشــارت الزيارة إلى حــاالت مختلفة،
فالقراءة حالة والبيان لألحكام حالة أخرى،
والصــاة ثالثــة ،والقنــوت رابعــة ،والركــوع
خامسة ،والسجود سادسة ،وهكذا الى الحاالت
التــي ذكرهــا الدعــاء ،واللطيــف ا ّن الزيــارة

المباركــة ر ّكزت في اغلب الحاالت المســتعرضة،
على حاالت الصالة وأفعالها ،وذكرت منها الركوع
والســجود والقنــوت والتهليــل والتكبيــر والتســبيح
والتحميــد واالســتغفار ،وهــي إشــارة واضحة إلى
أ ّن حالــة التواصــل مــع اهلل ســبحانه وتعالى تتجلى
عنــد الصــاة ،فالب ـدّ أ ْن تكون حالــة التواصل مع
اإلمــام كذلــك ،وهنــا تأتي لطيفــة جديــدة ينبغي
استشعارها عند تلبّس المؤمن بها وهي انّنا عندما
نتوجّــه إلى الصالة ونتقرّب بها إلــى اهلل فالبدّ أ ْن
نســتذكر فــي جميع حاالتها وأفعالهــا ما يكون عليه
اإلمام Qفي صالته ،ونحاول ا ْن نقتبس ونتأسّــى
من حالته في الصالة لنكون على بعض مراتبها.
تنقلنــا الزيارة إلى أ ّن ما ينبغــي علينا االبتداء
بــه فــي يومنــا هو مــا ينبغــي علينــا االنتهــاء به في
ذلــك اليــوم ،فســامنا وارتباطنــا مــع اإلمامQ
فــي االبتداء الب ـدّ أ ْن يكون هو فــي االنتهاء وعندما
يغشى الليل إلى أ ْن يتجلى النهار ثانية.
وهنــاك اشــارة أُخــرى يمكــن التماســها مــن

الشيخ كاظم القره غولي

_الحلقة الثانية عشرة_
هيئة التحرير

الزيــارة المباركــة فض ـاً عن اشــارات كثيــرة لمن
يتأمّــل وهــي االيحــاء بشــكل لطيف إلى القــارئ ا ّن
اإلمام موجود بشكل فعّال وحيوي ويمارس تكاليفه
الشــرعية فضالً عن مهامه ،لذلك سلّطت الزيارة
الضــوء علــى جزئيــات خفيفــة وبســيطة مــن تلــك
الممارسات.
ولننــه حديثنا بإشــارة أخــرى قد تكــون مرادة
للزيــارة المباركــة ،حيــث انّهــا أغفلــت الجانــب
المعاشي بشكل كبير ،وليس ذلك ال ّن اإلمام Qال
يمارسه ،وانّما ألجل أن اإلنسان قد انشغل بتأمين
هــذا الجانــب بشــكل طغــى علــى حيثيــات حياتــه
كلهــا ،وبطبيعة الحال فإ ّن الزيارة تريد من خالل
مضامينهــا أ ْن تخــرج القارئ لها مــن حالة التغلغل
واالنغماس في الجانب المعاشــي المادي ،فتعكس
له صورة ما عليه إمامه من حالة االرتباط المعنوي
والتلبّــس العبودي من خالل ممارســاته االرتباطية
مع اهلل سبحانه وتعالى.
فهــي رســالة عمليــة لمــا ينبغــي أ ْن يكــون عليه
اإلنســان مــن التأسّــي العملــي بإمــام زمانــهQ
وتقمّــص بعــض ممارســاته اليوميــة فــي تأميــن
االرتباط أوّالً ومن خالل الســام عليه وهو متلبّس
بهــذه الحيثيّــات وممارســتها ثانيــة مــن قبــل نفس
الشــخص ،فاإلنســان الذي يس ـلّم علــى اإلمامQ
اثنــاء هذه الممارســات الب ـدّ أ ْن يكون ممارس ـاً لها
ولو بأدنــى مراتبها ،ولو خجالً من اإلمام ،فكيف
يس ـلّم عليــه ســاجداً وهو اليســجد ،وراكع ـاً وهو ال
يركــع ،وقانت ـاً وهــو ال يقنــت ،ومســتغفراً وهــو ال
يستغفر.
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اسئلة وبحوث

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
كيف يتم ليّ معرفة اهلل والرسول والحجّة؟
كيف سيموت اإلمام المهديQ؟
هل يشمل علم األئمة كل العلوم الدينية الدنيوية؟
من سيغسل المعصوم؟
هل يخرج أنصار اإلمام المهدي Qقبل خروجه أو بعده؟
كيف يتم ليّ معرفة اهلل والرسول والحجّة؟

�أح�سان
ال�س�ؤال:
الدعاء اللهم عرّفني نفسك فإنّك ا ْن لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك ،إلى آخر الدعاء.
س :1كيف يتم معرفة اهلل؟.
س :2كيف يتم معرفة الرسولN؟.
س :3كيف يتم معرفة الحجةQ؟.
س :4مع شرح الدعاء اذا امكن؟.
الجواب:
 )1ليس المقصود من معرفة اهلل تعالى هو معرفته بذاته حقيقة ،إذ أ ّن هذا متع ّذر علينا ،إذ
كيــف يــدرك المحدود الالمحدود ،وانّما المقصود هو معرفتــه تعالى بصفاته وأفعاله ،فإذا علمنا
ا ّن مــن صفاتــه تعالى هو انّه لطيف بعباده (أي انه تعالى يهيئ لهم اســباب تقربهم منه تعالى) وهو
تعالــى حكيــم اليفعل العبث ،وانّه تعالى عادل اليظلم ،علمنــا انّه تعالى لحكمته وعدله ولطفه البدّ
انّه يرسل لنا رسوالً يبين الطريق لنا فننتقل حينئذ الى معرفة ذلك الرسول.
 )2فــإذا علمنــا ا ّن الرســول Nيتخّلــق باخــاق اهلل تعالــى ويتّصف بصفاته (مــع حفظ الفارق
الالمتناهــي بيــن المحدود (الرســول) والالمحــدود (اهلل تعالــى)) عرفنا انّه Nاليمكــن ا ْن يترك
األمّــة بــدون راع بعده ،كيف وهو الــذي لم يتركها كذلك يوم كان يغيب عنها اياماً معدودات فيما لو
ذهب لمعركة.
إذن البدّ ا ْن يستخلف خليفة على امّته يعينه بأمر اهلل تعالى.
 )3فــإذا ثبــت ا ْن النبي اســتخلف على امّتــه اماماً ،فالبدّ ا ْن نعرف ذلك اإلمام حتى نســتطيع
ا ْن نثبت على الصراط الســوي الذي أُمرنا بســلوكه ،واالّ فمن دون معرفته ال احد يضمن ثباته على
ذلك الصراط.
وامّا عن معرفة اإلمام في زماننا فإنها تتضمن:
 )1معرفة اسمه وانه الحجة بن الحسن Qالعسكري وانّه إمام حق مفترض من اهلل تعالى.
 )2ا ْن يكون معصوماً واعلم الناس في زمانه.
َ
َ
واعلــم انّــه الب ـدّ بعــد المعرفة من العمل كما قــال اهلل تعالى( :يَا أيُّهَــا الَّذِينَ آمَنُــواْ أطِيعُواْ ّ َ
الل
وَأَطِيعُواْ الرَّسُو َل وَأُوْلِي ا َألم ِْر مِن ُكمْ) ،وقال تعالىُ ( :ق ْل إِن ُكنتُمْ تُحِبُّو َن ّ َ
الل َفاتَّبِعُونِي).
***
كيف سيموت اإلمام المهديQ؟

�سارة
ال�س�ؤال:
كيف سيموت اإلمام المهديQ؟.
الجواب:

الراجح انّه Qيموت مقتوالً ،للروايات الصريحة في انّهم Kمامنهم إالّ مقتول أو مســموم،
ففــي بحار المجلســي عــن اإلمام الحســن( :Qواهلل ،لقد عهــد إلينا رســول اهلل Nان هذا االمر
يملكه اثنا عشر اماماً من ولد علي وفاطمة ،ما منا اال مسموم أو مقتول).
وهذه الرواية بعمومها تشــمل اإلمام المهــدي ،Qوتوجد رواية تصرّح بقتل اإلمام المهديQ
على يدي امرأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل...
ولكنها رواية ضعيفة سنداً.
نعــم ،هنــاك روايات تذكر انّــه Qيموت من دون تصريح بأنه يقتل او يمــوت حتف انفه مثل ما
عن تفسير العياشي :فاذا استقر عند المؤمنين انّه الحسين واليشكّون فيه وبلغ عن الحسين الحجّة
القائــم Qبيــن اظهــر الناس وصدّقه المؤمنون بذلــك جاء الحجّة الموت ،فيكون الذي يلي غســله
وكفنه وحنوطه وإيالجه حفرته الحسين Qواليلي الوصي إالّ الوصي...
***
هل يشمل علم األئمة كل العلوم الدينية الدنيوية؟

محمود
ال�س�ؤال:
هــل االئمــة Kعلمهم يشــمل كل العلوم الدينية والدنيوية ،بمعنى أنّه يشــمل هــذه العلوم التي
نعيشــها اليــوم مثل الطب والكيمياء واالقمار االصطناعية وكل ما نعيشــه اليــوم من تطور علمي وما
هيه الروايات الدالة على ذلك؟.
الجواب:
اننــا نعتقــد ا ّن اإلمام معصوم ،والعصمة تســتبطن االعتقاد با ّن لدى اإلمام علماً أهّله للوصول
الى مرتبة االمامة ،وذلك العلم شامل لكل العلوم بل من المقرر ا ّن جميع العلوم البشرية مصدرها
السماء واإلمام ممثّل للسماء ،فهو الواسطة في تبليغ تلك العلوم.
والروايات في هذا المجال كثيرة ،منها ماعن اإلمام الصادق( Qانّي ألعلم مافي الســماوات
ومافــي االرض واعلــم مافي الجنة واعلم مافي النار ،واعلم ماكان ومايكون ،ثم مكث هنيئة فرأى
ا ّن ذلك كبر على من سمعه منه فقال :علمتُ ذلك من كتاب اهلل عز وجل ا ّن اهلل يقول( :فيه تبيان
كل شيء)).
فهذه الرواية وغيرها بعمومها تدل على علم االئمة الشامل..
اضــف الــى ذلك ا ّن اصحاب االئمة قــد تعلّموا منهم االختصاصات المختلفــة كالفقه واالصول
والطب والتشريح والحيوان والكيمياء و.....
***
من سيغسل المعصوم؟

محمد الركابي
ال�س�ؤال:
من سيغسل اإلمام المهديQ؟

عبد الرسول زين الدين

مدينــة تطــل علــى البحيــرة المســماة باســمها ،والتي تقــع بين
منطقــة الجليــل والجــوالن ,وهــي اآلن مركــز قضاء طبريّــة ,أحد
أقضية عكّا من فلسطين.
جــاء لطبرية ذكرٌ في أحداث عصر الظهور المهدوي المقدّس,
وذلك ضمن ما يجري في فلسطين من حوادث في تلك الحقبة,وقد
وردت في ذلك روايات عديدة:
_ قال رسول اهلل Nفي حديث طويل:
(...يفــرح بــه _أي المهــدي _Qأهــل الســماء وأهــل األرض,
والطير والوحش والحيتان في البحر ,وتزيد المياه في دولته ،وتمد
األنهار ,وتضاعف األرض أكلها ,وتســتخرج الكنوز ,فيقدم الشام
فيذبح السفياني تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبرية.)...

 عن ليث ,عمّن حدّثه عن تبيع قال:(إذا كانــت ه ـدّه بالشــام قبل البيــداء ,فال بيداء وال ســفياني,
قال الليث :كانت ال ــهدّة بطبرية فأســتيقظت لها بالفســطاط وتخلع
لها أجنحة ,فإذا هي ليلة طبرية).
_ عن عبد اهلل بن سنان قال :سمعت أبا عبد اهلل Qيقول:
(كانــت عصا موســى Qقضيــب آس من غرس الجنــة ,أتاه بها
جبرائيــل Qلمّــا توجّــه تلقــاء مدين ,وهــي وتابوت آدم فــي بحيرة
طبرية ولن يبليا ولن يتغيرا حتى يخرجهما القائم Qإذا قام).
_ وعن أمير المؤمنين Qفي تسمية أصحاب اإلمام المهديQ
قال( :ومن الطبرية معاذ بن معاذ).

السؤال؟.
الجواب:
الوارد في الروايات الشــريفة ا ّن الذي يغسّــل اإلمام المهدي Qهو اإلمام الحســين Qبعد ا ْن
يرجــع إلــى الدنيا ،وامّا الذي يغســل اإلمام الحســين ،Qفقد ورد ا ّن االئمة كلهم ســيرجعون الى
الدنيا ،وسيغسل أحدهم اآلخر.
عن اإلمام الصادق Qفي قوله تعالى( :ثُمَّ رَدَدْنا لَ ُكمُ الْ َكرَّةَ عَلَي ِْهمْ) قال :خروج الحسين Qفي
ســبعين من اصحابه ،...والحجة القائم بين اظهرهم ،فاذا اســتقرت المعرفة في قلوب المؤمنين
انه الحسين Qجاء الحجة الموت ،فيكون الذي يغسله ويك ّفنه ويحنّطه ويلحده في حفرته الحسين
بن علي Lوال يلي الوصي إالّ الوصي (بحار االنوار /العالمة المجلسي /ج 53ص.)94
وإ ْن قيل :من سيغسل آخر االئمة في الرجعة؟
فنقــول :ليــس هناك من ضرورة عقلية تفرض ا ّن الذي يغسّــل المعصوم هو المعصوم ،فيمكن
القــول ا ّن قاعــدة (المعصــوم اليغســله إالّ معصوم) هــي فيمــا اذا كان هناك معصوم موجــود ،وا ْن
لــم يكــن هنــاك معصوم ،فنحــن نؤمن ا ّن اهلل تعالى ســيقيّض شــخصاً له الشــأنية التامة لتغســيل
المعصوم .ان لم تكن المالئكة تتولى امر تغسيله.
***
هل يخرج أنصار اإلمام المهدي قبل خروجه أم بعده؟

المنتظر لمواله
ال�س�ؤال:
هل يخرج أنصار اإلمام المهدي Qقبل خروجه؟.
ويدعون الناس للبيعة له؟.
الجواب:
ً
توجــد روايــات تــدل علــى أ ّن بعضا مــن أنصاره ســيدعون النــاس لمعرفة االمــام المهدي،Q
ودعــت إلــى ضــرورة االلتحاق بهــذه الدعوات وعــدم مخالفتها ،فمث ـاً ورد في صفــات اليماني أنّه
(يدعو إلى صاحبكم) وورد التأكيد على االلتحاق بدعوته.
ً
وهكذا النفس الزكية ،الذي يرسله اإلمام المهدي Qإلى مكة قبل ( )15يوما فقط من الظهور
المبارك ،ويدعو الناس لنصرة اإلمام من المسجد الحرام...
***

يف أروقــة املكتبة املهدوية

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

الظهور
عصر
جغرافية
طربيـــــــــــــــة
ّ
.....

أ جبنا
أنّه اإلمام الحســينQ
اعتماداً على الرجعة ،فعاد الســؤال
نفســه من سيغســل المعصوم ،ألنّــه يروى عندنا
أ ّن أمــر المعصــوم اليتــواله االّ المعصــوم ،Qوهكذا يســتمر

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

اإلمام املهدي Qحقيقة ال خيال
ملؤلفه الشيخ كاظم جعفر املصباح

جــاء الكتــاب فــي طبعتــه االولــى 1419ه ــ1998 ،م
ب ــ 272صفحة من القطع الوزيري ،وهو من منشــورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات/بيروت لبنان.
يقع الكتاب في ثالثة فصول:
األول في األدلّة العامة من القرآن والســنة ،والثاني
فــي األدلّــة الخاصــة ،أمّــا الفصــل الثالــث فهــو بواعث
اإلشــكاالت والشــبهات واإلختــاف فــي قضيــة اإلمــام
المهدي.Q
ومــن الطبيعي أن يتضمن كل فصل من هذه الفصول
تفصيالً وبيانات إلثبات ماذهب إليه المؤلف من كتابه.
يقول مؤلف الكتاب في مقدمة الكتاب:
(لــذا ترى إجمــاع المســلمين قاطبة علــى أ ّن حديث
المهــدي المنتظر Qحقيقة إيمانية البدّ من اإلقرار بها
باعتبارها جزءاً اليتجزأ من صلب عقائدنا المســتنبطة
مــن اآليــات القرآنيــة الكريمــة ،واألحاديــث النبويــة
المجمع على صحتها).
ويقول الشيخ المؤلف في الفصل األول من كتابه:
(المــراد باألدلــة العامــة جملة مــن اآليــات القرآنية
واألحاديــث النبويــة الشــريفة التي تشــير بشــكل صريح
إلــى حتميــة انتصــار اإلســام علــى يــد الفاتــح العظيم
وهو اإلمام الثاني عشــر من أبناء الرســول األكرم،N
المهدي المنتظر.)Q
ثم يســرد بعد ذلك مستعيناً بحديث (الثقلين) دليالً
على لزوم اإلمامة بعد النبي Nمبتدءاً بعلي ،ومن بعده
أبنــاؤه بالتعاقــب وإلى قيــام الســاعة ،وأ ّن ذلك موجود
مســتمر دوام وجود القرآن واســتمرار وجوده .ثم يستدل
باحاديث األئمة اإلثنى عشــر Qأنفســهم ،ثم مناقشــة
آراء العلماء في ذلك واستخالص النتائج.
وفــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه يعمــد المؤلــف إلــى
إيــراد األدلــة الخاصــة علــى وجــود اإلمــام المهــديQ
ووالدتــه ،Qوما رافقهــا من أحداث ،وشــمائل اإلمام

 ،Qومحاوالت الســلطة العباســية في تع ّقب اإلمامQ
والقضاء عليه ،ثم دالئل إمامته ،وسفراءه.
أمــا في الفصل الثالث فيذكر الشــيخ المؤلف بواعث
اإلشــكاالت والشــبهات واإلختــاف فــي قضيــة اإلمــام
المهدي .Qفيقول فيها:
(إ ّن البواعــث والدوافــع التــي أثــارت اإلشــكاالت
والشــبهات حــول قضيــة المهــدي Qوش ـوّهت صورتهــا
الناصعــة وحوّلتهــا إلــى قضيــة خرافيــة ،ال أســاس لها
وانّهــا مــن المكائــد الشــيطانية التــي تســتهدف تزييــف
العقائد والتراث والتاريخ المشرق  ..إ ّن العمالء وأذناب
االســتكبار _ومنــذ القــدم يحاولــون أ ْن ينتزعــوا_ مــن
اإلســام مضامينــه الجوهريــة ،ومحتــواه الرســالي،
ويســعون إلــى تغييــر معالمــه الخارجيــة لتتحــول بمــرور
الزمن ،إلى أشــياء خاويــة ال معنى فيها وال حيوية ،وال
تقوى على اإلنبعاث).
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منوعات

السنة
اإلمام املهدي Qيف كتب أهل ّ

.....

د .محمد طي

الحوار املهدوي
أأنت اآلن يف عصر الظهور؟

نظرية والدة المهدي في �آخر الزمان:
يش ـكّك في األمر كما رأينــا .فلنتفحص األدلة على ص 10و(الجامــع الصغيــر)  350/1و(مجمــع
يــرى عــدد مــن علمــاء المســلمين أ ّن المهدي
افتراض كونه ابن الحســن العســكري ،Qحديث الزوائــد)  190/5و(فيــض القديــر) 458/2
البدّ أ ْن يولد في آخر الزمان على أساس أنّه لو كان
أن األئمة بعد الرســول Nاثنا عشر إماماً أو أميراً و(عقيدة أهل الســنة) ص .22هذا إلى ســائر كتب
ولــد لكان عمره حتى اليــوم مديداً جداً ,ويرون أ ّن أو خليفة ،وهو حديث عبد اهلل بن مسعود كما في :الشــيعة المتحدثــة عن موضــوع األئمــة Kعموماً
ذلــك أمــراً غير معقول ,ويســتندون فــي ذلك إلى
(مســند أحمــد)  108_ 86/5وفي (ســنن أبي واإلمام المهدي Qخصوصاً.
األحاديث القائلة بأنه يقوم ابن أربعين سنة أو أقل.
ولكــن إذا كان الديــن ســيكون عزيــزاً أو قائماً
داود) ,كتــاب المهــدي حيــث يورد ثالثــة أحاديث
ولعــل المقصــود بالعمــر المذكور هــو أنّه عمر
بأســانيد مختلفــة .وفــي (صحيــح البخــاري) كتاب إلى اثني عشــر خليفة ,فمن هــم هؤالء الخلفاء أو
ظاهــري_أي أربعيــن ســنة_ .أمــا طــول العمــر
األحــكام البــاب  52وكذلــك (صحيــح مســلم) األئمة أو األمراء؟ لقد جرت محاوالت لتسميتهم,
فليس أمراً مســتحيالً .وقد اعتــاد العلماء أ ْن ينفوا
كتــاب اإلمــارة .األحاديــث مــن  10_5وكــذا فــي فمــا تــم اتفاق ولو جزئــي إال على الخلفــاء واإلمام
الظواهــر غيــر المألوفــة ،حتــى إذا عرضــت لهــم
(الطيالســي) ,ص 105و  180و(تاريــخ البخــاري) عليQوالحســن بن علــي Qوعمر بن عبد العزيز
ظاهــرة ولم يســتطيعوا نفيهــا اعترفوا بهــا وراحوا
 446/1و(الترمــذي)  501/4و(الطبرانــي) ,والمهــدي العباســي .وكل راح يحــاول التكملــة
يفتّشــون عــن أســبابها ،وهكــذا فإنهــم إ ْن نفوا أن
ْ الوسيط  474/1و(أخبار أصبهان)  167/2و(دالئل بطريقتــه <فقــد ذكــر جماعــة منهــم أبــو حاتم بن
يبلغ اإلنســان ما يزيد على األلف ســنة ,فإنهم إن
ْ النبــوة)  324/6و(ســنن البيهقــي) 143/8و  143حبّــان وغيــره أ ّن آخرهــم عمــر بــن عبــد العزيز,
عثــروا علــى شــخص بهــذا العمر ,فهــم عند ذلك
و  144و(الفردوســي)  229/5و 238و(مصابيــح فذكروا الخلفاء األربعة ثم معاوية ثم يزيد ابنه ثم
يتراجعون عن نفيهم وينكبون على دراســته ظاهرة
البغــوي)  137/4و(تهذيــب ابــن عســاكر)  445/1معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك
حقيقية.
و  446و 173/6و(جامــع األصــول)  _439/4ابنــه ثم الوليــد بن عبد الملك ثم ســليمان بن عبد
هذا وا ّن شاهد اإلثبات قانونياً أقوى من شاهد
 442و(فتــن ابن كثير)  17 /1و(فرائد الســمطين) الملك ثم عمر بن عبد العزيز).
النفــي ,ال ســيما إذا كان األخيــر افتراضياً ,فإذا
ويضيف الكاتب( :فالتحقيق في هذه المســألة
 149_147/2و(ابــن خلــدون) ص 258و(كشــف
ذكــر أحدهم أنّــه رأى فالناً في المــكان الفالني,
ح�سن مجتبى
األســتار)  115/4و(مجمــع الزوائــد)  190/5و 191أ ْن يعتبــروا بمعاويــة وعبــد الملــك وبنيــه األربعــة
وقــال آخــر أنّه ال يعقــل أ ْن يكون في هــذا المكان,
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
و 194و(تيسير الوصول)  42/2و(مطالب السؤول) الراشــدين وعمر بن عبد العزيز ووليد بن يزيد بن
بســبب كــذا وكــذا ,فــإ ّن المرجّــح عنــد تســاوي
ألّف فارس فقيه عدّة كتيبات حول عالمات الظهور ومنها:
 13/1و(عرف الســيوطي) ,الحاوي 85/2و(تاريخ عبد الملك بعد الخلفاء األربعة الراشدين).
موثوقيــة كال الشــخصين هــو كالم األول .ومن هنا
(أنت اآلن في عصر الظهور)
وقــال( :الحافــظ عمــاد الديــن بن كثيــر . .قد
الخلفــاء) ص 9و(الخصائــص الكبــرى) 114/2
تطرح علينا مســألة كــون المهدي Qقــد ولد فعالً
انتشرت مقاالته في المنتديات وأصبح الكثير يتناقلها.
و(الجامــع الصغير)  756/2و(صواعق ابن حجر) وجــد منهــم أربعــة على نســق واحــد وهــم الخلفاء
لنناقشها.
فهل هذه الكتابات واقعيّة  ..أو أنّها بعيدة عن الواقع؟
ص 20و(برهــان المتقــي) ص 175و(كنز العمال) األربعة ،ومنهم عمر بن عبد العزيز بال شك عند
المهدي Qولد فعالً:
 ...خالصة الموضوع
 49/6و(عــون المعبــود)  361/11و 362و 369األئمة,وبعض بني العباس.)...
ليســت هناك مشــكلة في تحديد صفة الوقت الذي سيخرج فيه
يــرى عــدد مــن علمــاء الشــيعة أن المهديQ
ولم يبق مــن حل منطقي معروف إال أ ْن يكونوا
و(الطبرانــي الكبيــر)  195/10وابــن عــدي فــي
هــم األئمة الذين يؤمن الشــيعة بإمامتهــم .فيكون اإلمام.Q
هــو المولــود الــذي رزقــه اإلمــام الحســن بــن علي
(الكامــل والحاكــم)  501/4و(المطالــب العاليــة)
ّ
وال مشــكلة بالقــول بــأ ّن اإلمــام مث ـاً ســيظهر يــوم االحــد أو
العسكري ،Qوالذي أخفاه إال عن خاصته خاصة  197/2و(تطهير الجنان) ص 15و(تاريخ الخلفاء) آخرهم المهدي المنتظر.Q
الخميس ،أو يوم العاشر من المحرم ،أو يوم عرفة ،أو يوم العيد،
خوف ـاً عليــه من األعــداء ,ولكن عدداً مــن العلماء
على سبيل المثال.
لكنّ المشكلة تكمن في تحديد التاريخ والعام ،وال نذهب بعيداً
اآلن فأصحــاب نظريــات _أنت اآلن في عصــر الظهور_ يقولون :إ ّن
اإلمام Qسيخرج في عام .2007
أين مصداقية هذا الكالم؟.
نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من
اآلن الذيــن يدعــون ويطبّقون بعض النظريــات على األحداث،
الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم
اين مصداقيّة نظرياتهم في الواقع ،لنكن واقعيين.
اآلن نحن في قرابة منتصف عام _ 2008حسب سنة الحوار_
والــكالم الســابق والنظريــات الســابقة كلّهــا تؤكــد وتصــر علــى انّه
الب�صيرة و�إزالة الحجب عن النف�س :سيخرج عام  ،2007أي قبل عام.
الحق:
ال�سعي لمعرفة ّ
أين كالمهم من الواقع؟.
يقول الأخ علي الحب�شي:
يقول الأخ علي:
فلو انّنا في كل حادثة سنقول بأ ّن اإلمام Qسيخرج بعد عام،
بعد بلوغي مرحلة النمو والنضوج الفكري
دفعني ما وجدته أل ّن أعيد النظر ..فتابعت ســيكون موقفنا اشبة شيء بذلك الراعي الذي كان يدّعي ا ّن الذئب
وتفتّح ذهنيته الكتساب المعارف ،زاد عندي بحثي وكثّفت مطالعاتي ،فكانت النتائج باهرة أكل قطيعة ..إلى أ ْن تالشت مصداقيته أمام الناس.
إذا قلت إ ّن اإلمام Qســيخرج هذا العام  ..وبعد انقضاء العام
حبّ االستطالع حول مباني العقيدة اإلسالمية بالنسبة لي ،وأخيراً كان ألحاديث الثقلين،
وآراء الـمــذاهــب فيها ،السيما فــي مــا يتعلق واألئمة اثنا عشر وكلّهم من قريش ،والغدير ،اتّضح انّني مشــتبه  ..وســأعيد الكرّة بالقول بأ ّن هذا العام ســيخرج
وبعد ذلك يتّضح انّني مشتبه ،سيفقد ذلك الحدث مصداقيّته.
با ُألصول ،وخصوصاً التوحيد والعدل اإللهي ،وآي ــة التطهير ،دور كبير فــي إزال ــة الحجب
فمــن أجل ا ْن ال نعيد االخطاء عليناعــدم تصديق تلك الكتابات
فطفت في مسيرة بحثي بإتجاه كتب الحديث ،الـتــي كــانــت تمنع بصيرتي مــن رؤي ــة الـحـقّ ،والنظريات وعدم االنقياد إليها ...فكم من نظرية تدعو إلى التوقيت
لعلّي أجد ضالتي فيها ،وأوّل ما بــدأت بكتاب فاهتديت بعد ذلك إلى طريق أهل البيت ..Kوقــد اتّضــح بطالنها  ...وكم من نظرية ســتأتي وســتكون كســابقتها
(ص ـح ـيــح الـ ـبـ ـخ ــاري) ..وق ــد وجـ ــدت ف ـيــه من ثم أعلنت استبصاري في التسعينات من القرن بغــض النظــر عــن قائليهــا ،فاألمــر ال يتعلّــق باألحكام حتــى نتقيّد
بتشخيصات بعض العلماء فيها.
ولــد (عـلــي أبــو بـكــر) عــام 1978م بمدينة األحــاديــث ،مخالف صــراحــة لــأدلــة العقلية الماضي(القرن العشرين) ،وذلــك في مدينة
تم حذف الكثير من المشاركة ألجل االختصار.
(بانجيل) اإلندونيسية.
(ماالنك) في إندونيسيا ،ونشأ في أوساط عائلة والنقلية.
ــــــــــ
مسلمة تعتنق المذهب الشافعي.
امير الوفاء
المشــكلة ولألســف الشــديد بعــض األشــخاص يعتبــرون مثــل
آراء األخ (فــارس فقيــه) آراء حتميّــة وهي ح ـقّ وكالم منزّل من رب
العالميــن ..ويعتبــرون النقاش فيها اســتنقاصا وتعدّيا وخروجا على
الشخصيات التي وردت في المقال..
لهــذا يصفــون مــن ال يقتنــع بمثــل هــذه اآلراء بأنّه عــدو وحاقد
عليهم ..وبالتالي فهو عدو لإلمام الحجة Qوالعياذ باهلل.
إ ّن التعصّب واإلنقياد األعمى سبب لكثير من المشاكل
الشيخ الصدوق
ـــــــــ
كتاب كمال الدين وتمام النعمة ص53
ياعلي
روي فــي خبــر اإلمــام المهــدي (أ ّن صاحــب كان قائــا بإمامتهــم لزمــه القــول بإمامة اإلمام
الش ـكّ والشــبهة ا ّن التوقيــت منه ـيّ عنــه فــي أحاديــث أهــل
هــذا االمــر هــو الــذي تخفــى والدته علــى الناس الثانــي عشــر لنصــوص آبائــه األئمــة Kعليــه
البيت.K.
ويغيــب عنهــم شــخصه لئال يكون ألحــد في عنقه باســمه ونســبه ،وإجمــاع شــيعتهم علــى القــول
ونعنــي بالتوقيــت هــو تعييــن وقــت محــدد لظهــور اإلمــام
بيعــة إذا خرج ،وأنّه هو الذي يقســم ميراثه وهو بإمامتــه ،وأنّــه القائــم الــذي يظهــر بعــد غيبــة
المهدي.Q.
حــي) وقد أخرجت ذلك مســندا في هــذا الكتاب طويلة فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا
فهــل ياتــرى اذا رفضنا التوقيت نرفــض احتمالية ظهور اإلمام
فــي موضعه ،وقد كان مرادنــا بإيراد هذا الخبر وظلمــا .وإ ْن لم يكن الســائل مــن القائلين باألئمة
فــي هذا العصر ,بالتأكيــد ال .أل ّن احتمالية ظهور اإلمام Qممكنة
تصحيحاً لموت الحســن بــن علي ،Lفلما بطل األحد عشر Kلم يكن له علينا جواب في القائم
في كل وقت وزمان ومنها هذا الزمان.
وقــوع الغيبــة لمــن ادّعيــت لــه ،منهــم محمد بن الثاني عشــر مــن األئمة ،Kوكان الــكالم بيننا
انّنــا حين نرفض التوقيت الينجرّ بنــا الرفض إلى رفض ظهور
علــي بن الحنفيــة ،والصادق جعفــر بن محمد ،وبينــه فــي إثبات إمامــة آبائه األئمة األحد عشــر
اإلمــام Qفي االوقــات التي يضعهــا الو ّقاتون ,فهــي تبقى محتملة
وموســى بن جعفر ،والحســن بن علي العســكري  ،Kوهكذا لو سألنا يهودي فقال لنا :لم صارت
وإ ْن قال بها الوقاتون.
 Kبمــا صــح مــن وفاتهم ،فصــح وقوعهــا بمن الظهــر أربعا والعصر أربعــا والعتمة أربعا والغداة
ثــم أ ّن رفــض التوقيــت أمــر متّفق عليــه عند علمائنــا رحم اهلل
ن ـصّ عليه النبي Nواألئمة األحد عشــر Kوهو ركعتين والمغرب ثالثا؟ لم يكن له علينا في ذلك
الماضين منهم وحفظ الباقين.
الحجــة بن الحســن بن علي بن محمد العســكري جواب ،بل لنا أ ْن نقول له :إنّك منكر لنبوة النبي
ــــــــــــــ
 Kوقــد أخرجــت االخبــار المســندة فــي ذلــك  Nالــذي أتــى بهــذه الصلــوات وعــدد ركعاتها،
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الكتاب في أبواب النصوص عليه.Q
فكلّمنــا في نبوتــه وإثباتها فإ ْن بطلــت بطلت هذه
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نحن ال نرفض احتمالية ظهور اإلمام Qفي هذا العصر.
وكل من ســألنا من المخالفين عن القائم Qالصلوات وســقط الســؤال عنها ،وإ ْن ثبتت نبوته
بالنعل.
ولكن ال نجزم بأ ّن اإلمام سوف يظهر في هذا العصر.
لــم يخل مــن أ ْن يكون قائال بإمامــة األئمة األحد  Nلزمــك اإلقــرار بفــرض هــذه الصلــوات على
عشــر من آبائه Kأو غير قائــل بإمامتهم ،فإ ْن عــدد ركعاتهــا لصحّــة مجيئها عنــه N.واجتماع
مثل ما فعل فارس فقيه

م�ستب�صرون

علي �أبو بكر الحب�شي � -شافعي � -إندوني�سيا

املهدوية بقلم أساطني العلماء
صاحب األمر يغيب عنهم
.....

ــــــــــــ

خادم المهدي313
األخ العزيز حسن مجتبى
نشكركم على ماتفضّلتم به في هذه المشاركة
ونحــن نتفــق معك في بعض ماجاء فيهــا وإ ْن كنّا نختلف بعض
الشيء في الدليل الذي ذكرته ،وساوضح لك ذلك:
 )1نحن نتّفق معكم أ ّن القضية من موارد تشخيص الموضوع.
اقتباس:
هناك فرق بين التشخيص وبين الحكم.
ونحن نس ـلّم لك بذلك ولكنّ الحكم المقصود هنا ليس الحكم
الشــرعي ،بل بمعناه اللغوي ،ال ّن القضية ليســت اســتنباط حكم
شرعي.
اقتباس:
بعض العلماء يشير إلى أ ّن عصر الظهور هو في هذه السنوات.
 )2مــن هــم هؤالء العلماء الذين يجزمــون با ّن هذا العصر هو
عصر الظهور؟.
قد يرد مثل هذا المعنى على لسان الخطباء ،امّا العلماء فلم
نسمع بأحد منهم يجزم بذلك.
أرجو ارشادنا إلى عالم منهم.
اقتباس:
ْض وَمَــا أَمْ ـرُ السَّــاعَةِ إِالَّ َكلَمْـ ِـح
(و َِّلِ َغيْ ـبُ السَّ ـمَاوَاتِ وَا َألر ِ
الْبَص َِرأَوْ هُوَ أَ ْقرَبُ إِ َّن ّ َ
الل عَلَى ُك ِّل شَيٍْء َقدِيرٌ).
اآلن مضــى علــى هذا الكالم  1400ســنة ..واهلل يقــول إ ّن يوم
القيامة قريب ،أقرب من لمح البصر أو أقرب من ذلك.
األخ العزيز:
 )3اهلل لم يقل في اآلية إ ّن يوم القيامة قريب أو بعيد بل يقول:
إذا اردنا أ ْن نخلق أو نوجد هذا اليوم فإننا نوجده بشكل سريع.
يوجد فرق بين إيجاد الفعل والزمن الذي بيننا ،وبين إيجاده
واآلية تتحدث عن المعنى األول دون الثاني.
أي أ ّن اآليــة التقــول إ ّن الزمــان الــذي بيننا وبين يــوم القيامة
كلمح البصر ،بل إيجاده كلمح البصر.
وعلــى تفســيركم الب ـدّ مــن حمــل اآليــة علــى المجــاز ال ّن لمح
البصر لم يتحقق ،واالولى أ ْن تحمل على الحقيقة إذا أمكن ذلك.
ومنه يعلم الرد على ماجاء في تفسيركم لآلية.
اقتباس:
َّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي َغ ْفلَةٍ مَّع ِْرضُون).
(ا ْقتَرَبَ لِلن ِ
 )4وهــذه اآليــة أيض ـاً التصلــح دلي ـاً علــى مدّعاكــم (اقترب
للناس الحساب) هذا أمر واقعي لكنّ هذا االقتراب قريب أم بعيد
هو ،فاآلية ساكتة عنه.
اضــرب لــك مثالً فلو أ ّن شــخصاً يريد أ ْن يأتــي إليك ،وبينك
وبينــه بُعد األرض عن الشــمس ،وبــدأ بالحركة فــإ ّن حركتة إليك
تسمّى اقتراباً ولكنّ نفس الشيء ما زال بعيداً.
اقتباس:
إ ّن هناك نوعين من القرب.
النوع األول :قرب زمني.
النوع الثاني :قرب نسبي.
هــذا التقســيم النس ـلّم بــه ،إذ أ ّن مــن القرب الزمانــي ما هو
نســبي ،فالشــاب كبير بالنســبة إلى الطفل ،وصغير بالنسبة إلى
الشيخ ،وكالهما زماني.
والنسبي اليقاس بحجم الحدث بل يقاس بالجهة التي ينتسب
إليها مهما كانت ،عظيمة أو غير عظيمة.
نحــن قد نتّفق معك في بعض المقدّمات ،بل وحتى النتيجة،
ولكن خالفنا معك في طريقة االستدالل.
هل نعيش في عصر الظهور؟.
نقــول اليوجد دليل على ذلك ،بل قــد يفصل بيننا وبين عصر
الظهور آالف السنين .
العلم عنداهلل.
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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

قــــــــــــــــــــــــدامى

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

اآللـــــــــــــــــهة :

تنتابنا في بعض االحيان مشاعر التأ ّذي واأللم
عندما نقرأ أو نسمع عن أشخاص ليس لهم قيمة
حقيقية وقد تبوأوا مكانات اجتماعية او سياسية
ليسوا بأهل لها ،ولكنّ هذه الحالة تزول لمن اخذ
العبرة من السنن الماضية ومن قرأ أو سمع عن
أحداث الزمان الغابر.
والعجيب انّــك عندما تقرأ التاريخ وتمر على
الحوادث التي وقعت على الناس في ازمان وبلدان
مختلفة ،وتتأمل فيها جلياً تجد أ ّن ما كان ،يكون،
وسيكون وكأنّنا نعيش مع من سلف ،باألحداث التي
مرّت عليهم في زماننا ،واللطيف أ ّن هذا يعتبر في
حد ذاته دليالً ومن معاجز القرآن الكريم والنبي
األكــرم Nحينما اخبرا أ ّن الناس سيتبعون سنن
الماضين ،وهو تحدّ واضح وصريح من وحي السماء
بسير بعض الـنــاس على خــاف المنهج اإللهي،
والتأسّي بمنهج أهل الضالل واالنحراف.
فمسألة ادّعاء االلوهية ليست بالحادثة العرضيّة
او القضيّة المستحدثة ،فمنذ القديم نشأت ورافقت
وج ــود االن ـســان فــي هــذا ال ـكــون ،حيث سـجّــل لنا
التاريخ نماذج ممن ادّعوا االلوهيّة منذ بزوغ الوجود
االنساني على هذه االرض ،وسجّل القرآن الكريم
فرائد النماذج ممن ادّعــت انّها إلــه ورب ،فكان

أمّ

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

فرعون النموذج األكثر تــداوالً في آي القرآن الكريم،
والنموذج األكثر ايغاالً في هذه القضية ،حتى عبّر عنه
الذكر الحكيم في بعض آياته بأ ّن هذا النموذج وصف
نفسه بالرب األعلى وليس بــرب الناس فقط ،وكأنّه
افترض أ ّن هناك مجموعة من األرباب يديرون العالم،
وإ ْن كانوا خــارج سيطرة نفوذه وحكم مملكته ،إالّ أنّه
اعتمد في خطاباته للناس هذا العنوان ،قال تعالى:
(قا َل لَئ ِِن اتَّخَ ْذتَ إِلهَاً َغيْري ََلجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونينَ)،
وقوله تعالى( :ا ْذهَ ـبْ إِلى فِرْعَوْ َن إِنَّـهُ طَغى* َف ُق ْل هَ ْل
لَكَ إِلى أَ ْن تَزَكَّى*وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ َفتَخْشى* َفأَراهُ
َذبَ وَعَصى*ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى* َفحَشَرَ
ْاليَةَ الْ ُكبْرى* َفك َّ
َفنادى* َفقا َل أَنَا رَبُّ ُكمُ َْ
العْلى).
وبطبيعة الحال فإ ّن فرعون قدّم للبعض ما يسمى
بالحجج والبراهين على إلوهيته ،فيما كانت الحجة
الكبرى له على الناس هي سلطنته وقدرته وجبروته التي
حكم بها الناس ،ولكنّ اهلل سبحانه أبى إالّ أ ْن يضرب
مثالً للخلق بأجمعهم بهذا اإلله المتعجرف المتعالي،
بأ ْن يقتل بأتفه المخلوقات ،فكان عبرة لمن يريد أ ْن
يعتبر من االدعـيــاء ،وأنساً وطمأنينة للمؤمنين الذي
يقرأون عن االدعياء ،فإذا كان في قديم الزمان وادّعوا
اإللوهية ،بل لو كان شيء فوقها الدّعوه أيضاً ،فكيف بك في هذا الزمان؟ ،فينبغي
لإلنسان العاقل اللبيب المتدبر في سنن الماضين أ ْن ال يستغرب.

األنـــــــــــــــــبياء:

في بعض االحيان ال تتأثر كثيراً بفكرة تأتيك من مجتمع ال يملك المستوى العالي من
الثقافة واالنفتاح والتحضّر ،بينما انما تأتيك الفكرة من مجتمع يتّسم بنسبة معقولة من
التحضّر واالنفتاح تحتاج معها الى تأمّل وتفكّر في مناشيء هذه الفكرة واسباب توالدها في
هذا المجتمع ،فالثقافة تشكل اهمّ الحواجز تجاه االدّعــاء الباطل أياً كان وفي أي مجال،
واليوم نقرأ لدعوى ادّعتها امرأة في بلدة (باردو) وسط العاصمة التونسية ،تونس ،واستمرت
هذه الدعوة لسنوات طويلة دون أ ْن تــردع بــأيّ رادع ،تلك هي (زهــرة) التي ادّعــت انّها أم
األنبياء،وهي المدرّسة بالمعاهد الثانوية والتي بدأت بعرض دعواها التي تسمّيها (رسالتها
إلى الناس) حيث تقول إنّها ارسلت الى العالم لتوحيد الديانات من جديد عندما سمعت هاتفاً
غيبياً يأمرها بذلك ...ترددت زهرة في المرة االولى ،لكنّ الهاتف اخبرها انّه وحياني إلهي وانّه
يأمرها ببث رسالتها السلميّة وتوحيد األديان بين الناس ،وهكذا بقيت زهرة تتل ّقى األوامر من
الهاتف وتبلّغها للناس على شكل نصوص ،فيما تأمر من ال يؤمنون باالنصياع الى رسالتها من
خالل مجموعة من النصائح والمواعظ ،حيث أرسلت إلى كبار الشخصيات العالمية ككوفي
عنان والرئيس االمريكي السابق والرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورئيس الجامعة

مهدي

السيف

إ ّن مهمّتي هي أ ْن ينتشر الخير ويتوحّد
المسلمين جـئــت لـهــذا الـعــالــم ألعـلــن للبشر
انّني سأحارب بسيف الرسول وهــو سيحارب
بالقوس ،دعائي مستجاب لكنّني ال أحب أ ْن
أؤذي أحداً ،ودعواتي كانت في صالح الرئيس
مرسي ،وقد أهلكت حسني.
إنّني على طهارة منذ عشرين عاماً ليالً
ونهاراً النني متعلق بعالم الــرؤى والمنامات،
وقد رأيت رسول اهلل Nوأعطاني السيف الذي
سأقاتل فيه ،عندما اتألّم فــإ ّن المطر ينزل ليفرّج همّي ،وعندما أضع قدمي
في الميكروباصات فانّها تمتلئ بالناس كرامة لي ،من يتبعني سوف ينجو ومن
يخالفني فسيتحمّل وزر ما يفعله.
أال يكفي كل هذا ألكون المهدي المنتظر ،أنا خلف اهلل عبد اهلل أحمد حسن
وزيري مدير لمدرسة ابتدائية في منطقة أبوتشت بمحافظة قنا من مصر العربية
وابلغ من العمر  49سنة.
فال تستغربوا من دعوتي هذه واريدكم أ ْن تؤمنوا بي وسترون توقيع المهدي
الذي او ّقع لكم به.

العربية عمر موسى ورئيس الــوزراء
االسرائيلي أرئيل شارون تطلب فيها
من هؤالء أ ْن يمتثلوا لما في رسائلها
وا ْن يسعوا لتحقيق السلم العالمي
وإنهاء الحروب وتحقيق السعادة،
وقد حصلت بعض الوكاالت االخبارية
كـقــدس بــريــس عـلــى نـســخ مــن هــذه
الرسائل المرسلة عبر الفاكس لهذه
الشخصيات.
ُ
تقول زهرة أمّ األنبياء إنّها تحضّر لعقد ندوة صحفيّة لعرض قرآنها الجديد الذي ما زال
ينزل عليها تباعاً عن طريق االتصاالت الهاتفية من قبل وحي الهاتف _كما تزعم_ وهناك من
صدّقها وآمن بمضمون دعواها.
وال نريد الحديث كثيراً عن هذه الحالة الشا ّذة والنادرة ،إذ قلّما تدّعي امرأة النبوة

بخالف الرجال ،ومن الندرة بمكان ادعاؤها في هذا الزمان وفي مثل المكان الذي ادّعت
فيه ،ولكن مع ذلك رأينا هذه الدعوة أو سمعنا بها.
إذن ننتهى إلى نتيجة مفادها أ ّن االدعياء واالدّعاء ال يوجد في قاموسهم خط أحمر وانّهم
مستمرون في إطالق دعاواهم المختلفة ،فالبدّ على الناس أ ْن يتصدّوا لهؤالء وامثالهم واقلّه
أ ْن ال يستغربوا.
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تتمـــات
ّ

حجة يعلم ما يحتاجه العباد
تتمة ...األرض ال تخُلو من ّ
و عــاوةً على ذلك ،فأل ّن فع ـل اإلمام Qو قوله منطبق عل ى
 Qقــد خطــا ف ـي مقام
الح ـقّ بتمــام معنــى الكلم ـة ،و ال ّن اإلمــام 
العبوديّ ـة و التق ـرّب إلى مرحلةٍ بعيدة ،بحيث ا ّن اهلل تعالى نفس ـه
ســيكون هــو اآلمــر والناه ـي في وجــوده ،وســيكون فع ـل اإلمام هو
عي ـن وحي اهلل ،فكما ا ّن مايحتاج ـه العباد ليس خافياً على اهلل،
فإنّ ـ ه لن يكون خافياً على اإلمام الــذي هو المجلّي االتمّ و المجري
الكام ـل إلفاضات الحضــرة االحديّة إلى الموجودات ،و هذا األمر
لي ـس خافي ـاً عل ـى اإلمــام ،ب ـل ا ّن عل ـم اإلمــام هــو عي ـن عل م اهلل

تتمة...

تعالى ،و ليس هناك أي تفاوت في أصل المعنى.
أفضليّة اإلمام Qعلى أفراد البشر في الكماالت النفسانيّة:
إ ّن اإلمــام Qهــو أعل ـ ى م ـ ن جمي ـع أفــراد البشــر م ـن حي ـث
الفضائ ـل النفســانيّة والملــكات االلهيّة ،ومن المســتحيل أن يكون
ْ
هنــاك شــخص أفضل م ـن اإلمام في محاس ـن االخــاق والملكات
االنســانيّة ،النّ ـه ،وكما فرضنا _فإ ّن الطري ـق إلى اهلل عن طريق
ملــكات و صفــات النفــس_ وال ّن اإلمــام Qأعلى و أرفع من ســائر
األفــراد في هــذه المرحلة ،لــذا فإنّه يهديهم عن طري ـق الملكوت

إل ـى الح ـقّ ،وإذا ما وجــد في هذه الحالة شــخصا ن أحدهما يفو ق
اآلخر في هذا المعنى ،فإ ّن الشــخص المتفوّق سيكون حتماً إماماً
لآلخــر ،أل ّن الــذي أف ـق ملكوته ونفس ـه أنور وأكثر مضـ ًـاء وبصيرة
ص اآلخــر الذي ليس
سيســتطي ع أن يدعــو إلى منزله ومحلّه الشــخ 
ف ـي مســتوى أفق ـه ،وفي هذه الحالة فانّه ســيكون هــو اإلمام،Q
خالفاً للشــخص الضعيف الذي لن يســتطع تحريك القوي أو تحمّل
ثقله.

ان مايحتاج ه العباد لي��� س
فكما ّ
خافي�� ًا على اهلل ،ف�إ ّن��ه لن يكون
خافي�� ًا عل��ى الإم��ام ال��ذي ه��و
االتم و المجري الكامل
المجلّي
ّ
االحدي�� ة
لإفا�ض��ات الح�ض��رة
ّ
�إلى الموجودات

عالقتنا باإلمام املهديQ

وها نحن نرى أ ّن إمام العصر Qيعيش أكبر مشكلة مرت،
أو يمكــن أ ْن تمــر علــى رجــل فــي الدنيــا ،رجــل عاش مــا يزيد
علــى  1100عــام وهو يعانــي آالم المســلمين ،ويــرى االنحراف
فــي امّة ج ـدّه ،ويرى ضياع الحقــوق والتالعب بالدين ،واشــد
مــن كل ذلك يــرى االنحرافات التي يمارســها اتباعه وشــيعته،
وكمــا ورد عنــه Qأ ّن اعمــال شــيعته تعــرض عليــه فيتألم حين
يرى االنســان المحســوب عليه وهو يوجه اليه الطعنات بارتكاب
الموبقــات وباالبتعاد عــن الدين ،فعلينا إ ْن لــم يمكننا أ ْن نقدم
يــد العــون لهــذه الشــخصية العزيــزة التي هــي اعــز المخلوقات
إلــى قلوبنــا فعلــى األقل يجــب أ ْن ال نكون ســببا في زيــادة آالمه
وأحزانــه ،ونحــن إ ْن لم يمكننا أ ْن نرفع البــاء عنه فعلى األقل
يجــب أ ْن ال نزيــد البــاء عليه ،Qمع اننا يمكــن أ ْن نقدم أكبر
عــون ومســاعدة له ،وذلــك أ ْن نعيــش حالة التفاعــل الكامل مع
شــخصيته وقضيتــه Qالتي هــي قضية االســام ،والعمل على
نشر التعاليم والقيم اإلسالمية.
فعندمــا تصبح هذه القضية هي همنا االكبر يمكن أ ْن نفهم
بعــض آالم اإلمــام ،فنعمل جاهدين للتخفيــف عنه في كربته،
والدعــاء بتســريع الفرج له ،الننا حينــذاك نحس باأللم ،وإننا
تفاعلنا مع الشخص العزيز في المه.
وال شــك أ ّن هذه الحالة لها اثرها الكبير جدا على انفســنا؛
الننــا بمقــدار ارتباطنــا وتعلقنــا باإلمــام المنتظــر Qنحقــق

االرتباط باهلل سبحانه وتعالى،واالرتباط باهلل سبحانه وتعالى
يعني الســعادة رغم كل اآلالم والمشــاكل ،حيث تخفت ،وذلك
لما يشعر به االنسان من اللذات الحقيقية والسعادة الدائمة في
هذا االرتباط.
وهنــا مــن حــق أيّ احــد أ ْن يتســاءل :كيــف نق ـوّي عالقتنــا
بصاحب االمر Qحتى نصل الى مرحلة التفاعل الكامل معه.
ويمكــن أ ْن نذكر بعــض النقاط التي نعتقد أ ّن لها اثرا كبيرا
فــي رفع مســتوى العالقــة المذكورة _لعــل ذلك يكون ســببا أل ْن
نكون من انصاره واعوانه الذين يعينونه على تحقيق اهدافه في
نشر اإلسالم والسالم في الدنيا بأسرها ،ومنها:
االلتزام الكامل بالتعاليم االسالمية:
ال شــك فــي أ ّن اح ـبّ شــيء إلى قلــب اإلمام Qهــو أ ْن يرى
شــيعته واتباعــه وهــم ملتزمــون بالتعاليــم اإلســامية التــي من
اجلهــا بــذل االئمــة االطهــار ،Kكل غــال ونفيس ،فعاشــوها
وعاشــها اإلمــام المهــدي Qوال يــزال يعيشــها ،فالقريــب مــن
اإلمــام المهــدي Qوآبائــه الطاهرين انّما يعتبــر قريبا من اهلل
ســبحانه وتعالى،واالنســان الملتزم قريب منهم لقربه من اهلل
ســبحانه وتعالى ،واالنسان المنحرف وإ ْن قرب منهم نسباً فهو
بعيــد عنهم ،لبعده عن اهلل ســبحانه وتعالــى وبالتالي كلّما كان
اإلنسان ملتزما كان مشموالً برعاية والطاف هذا اإلمام العظيم
 Qالذي وال شك انه يرعى ابناءه واتباعه رعاية تامة ويحيطهم

باالهتمــام الكامــل ،ويدفع ببركتــه عنهم االخطــار المحدقة،
ويرفــع عنهــم المشــاكل التي قد يقعــون بها ،وكمــا ورد عنهQ
(إنّا غير مهملين لمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولوال ذلك لنزل
بكم الألواء او اصطلمكم االعداء).

فاإلنســان الملتــزم يحقــق بذلــك حالــة القــرب مــن
اإلمام ،Qوهذه الحالة تشــد اإلنســان إلــى التفاعل الكامل
مع اإلمام ،بل ربما يوفق مثل هذا اإلنسان إلى النظر إلى
تلك الطلعة البهية والغرّة الحميدة ،وكم من انسان مؤمن
ملتــزم توصل بتوفيق اهلل ســبحانه وتعالى وعنايته الى
المثول بين يدي اإلمام.Q

إ ّن الواقــع يذكر أ ّن هناك مجموعــة من االبرار والصالحين
كان لهــم اتصــال مباشــر مع صاحــب األمر ،ومن جملــة الكتب
التــي ذكرت ذلك كتاب (دار الســام) للمحدث النووي؟؟ الذي
يذكر فيه مجموعة من هذه الوقائع التي شهد بها بعض اساطين
العلم والتقوى في زمانهم.
اإلكثار من الدعاء لإلمام:Q
فالدعاء لإلمام Qيمثل احد ا ُألســس في بناء العالقة معه
 ،Qأل ّن ذلك يعني مقدار االهتمام بأموره وبشــؤونه واالهتمام
بتعجيــل الفــرج له ،وقد أ ّكد Qعلى شــيعته واتباعه اإلكثار من
الدعــاء للفــرج ،كما في كتابه إلى إســحاق بن يعقوب حيث قال
 ...( :Qواكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فإ ّن فــي ذلك فرجكم
والســام) .وينبغــي أ ْن يكــون الدعــاء بتعجيــل فرجــه ولحفظــه

وعــدم الوقوع في الفتن زمن الغيبــة .وهناك العديد من االدعية
المتعلقــة بهــذه األمــور الب ـدّ مــن االلتــزام بهــا النّها ممــا يقرب
اإلنسان من اإلمام Qويحقق التعلق بشخصه الكريم.
تجديد البيعة له:
فعنــد الرجــوع إلــى بعض األدعيــة الــواردة عن أهــل البيت
 Kنجــد انّها تؤكــد على البيعة لإلمام المهدي Qواســتحباب
هــذا األمــر ،فمن دعــاء العهد الــذي يجدد فيه اإلنســان البيعة
إلمامــه Qويؤكد على االنتماء لهذا اإلمام العظيم ،Qتجديد
البيعــة عقــب كل صالة وخصوصاً يوم الجمعة ،كما يذكر بعض
علمائنــا ،فقــد روي أ ّن المالئكــة يجتمعــون فــي كل جمعــة فــي
البيت المعمور ويجددون عهد والية االئمة.K
انتظار الفرج:
وهــو مــن أفضــل األعمــال ،كمــا ورد ذلــك فــي الرواية عن
النبــي Nحيــث قــال( :افضــل اعمــال امتــي انتظــار الفــرج).
وهــذه النقطة تحتاج الى حديث مفصــل ،ولكن نقول إجماالً إ ّن
أحــد ركائز العالقة مــع اإلمام هي انتظار الفــرج ،إ ّن االنتظار
يعني التهيؤ واالســتعداد الســتقباله وقدومه والعمل على تحقيق
التمهيــد لظهوره Qلذلك كانــت عملية االنتظــار كالتواجد بين
يدي اإلمام ،كما ورد ذلك عن اإلمام الصادق Qأنّه قال( :من
مات منتظراً لهذا األمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه).

تتمة ...االمام العسكري Qوإجراءاته لتثبيت الوالدة واإلمامة
بــل إنه كتــم حمله أيض ـاً حتى عن أخصّ الخــواص ،ولم
يعلم بذلك حتى القريب من أهل بيته ،إالّ حكيمة بنت اإلمام
الجــواد Qالتــي أعلمت بذلك فــي وقت متأخر جــداً ،وذلك
فــي ليلــة النصــف مــن شــعبان ،وهــي ليلــة والدة الحجــة بن
الحسن المهدي ،Qفإنه Qدعاها وأخبرها بأ ّن الحجةQ
ســيولد ،وعلى الرغم من الرقابة المشــددة على بيت اإلمام
ونســاء اإلمام ظناً منهم بوجود اإلمــام المهدي Qجنيناً في
رحم إحدى النســاء ،اســتطاع اإلمام العســكري Qأ ْن يدفع
ظلم العباسيين ويمنع تسرّب خبر الوالدة إليهم طيلة الخمس
سنوات التي قضاها المولود الجديد مع والده.Q
أمّا بالنسبة إلى الوظيفة الثانية فقد قام اإلمام العسكري
 Qوبتخطيــط دقيــق وواع يكشــف عن الحكمة فــي تصرفاته
ببعــض االجــراءات ،ليكفــل وصــول الخبر إلــى الخواص من
شــيعته دون ســواهم ،لهذا فقد ترك اإلمام Qخبر اإلعالن
العام عن والدة المولود الجديد بالكلية ،وكأ ّن شيئاً لم يحدث

على اإلطالق ،وترك األحداث تســير في مجراها االعتيادي
مــن دون إثــارة أي انتبــاه أو فضول او شــك من أحد في شــيء
مــن النشــاط أو القول أو العمل .حتــى أ ّن خادم الباب في بيت
اإلمام العسكري Qلم ينتبه إلى شيء من خبر اإلمامQ
ولــم يفهــم شــيئاً .وإذا لم يحصل الشــك واالنتبــاه لم يحصل
الفحص والسؤال.
وممــا ســاعد االمــام العســكري Qعلى االخفــاء تطبيقه
سياســة اإلحتجــاب علــى نفســه ،وانقطاعــه عــن اصحابــه
ومواليــه االّ بواســطة المراســات ،حيــث اســتطاع Qبذلك
تحقيق نتيجتين أساسيتين:
إحداهمــا :تعويد قواعده الشــعبية على فكــرة االحتجاب
والقيادة غير المباشرة.
ثانيتهمــا :اســتقطاب المهــام التــي كان يقــوم بهــا،
والحــوادث التــي يعيشــها بشــكل منفــرد بعيــداً عــن االنتبــاه
وتسليط االضواء ،وحيث ا ّن إخفاء ولده من مهامه الرئيسة،

فلم يكن ذلك بممتنع عليه بعد تخطيط االحتجاب.
وكان االعــان االول عــن الــوالدة من
قبــل اإلمــام العســكري Qهــو عندما أمر
أحــد أخصّ أصحابه ،عثمان بن ســعيد،
بأن يشتري عشرة آالف رطل من الخبز،
ْ
وعشــرة آالف مــن اللحــم ،ويوزّعها على
بني هاشم.
وفــي بعــض الروايات عن محمد بن إبراهيــم الكوفي (أ ّن
أبــا محمــد Qبعث الــى بعض من س ـمّاه لي بشــاة مذبوحة،
وقال( :هذه من عقيقة ابني محمد).
وأل ّن اإلمــام العســكري Qيريــد أ ْن يثبــت وجــود والدة
اإلمام المهدي ،Qولترســيخ هــذه الفكرة في عقول وأذهان
الشيعة على مر التاريخ وإلى يوم اإلعالن العام عن الظهور،
فقــد اختار Qمجموعة من خيرة أصحابه ومواليه من الذين

كان يعرف منهم الصالبة في اإليمان والعمق في االخالص،
وبخاصــة أولئــك الذيــن يرتبــط اإلمــام Qعــن طريقهم مع
شــيعته وخاصّتــه وينقلون إليه المراســات والتوقيعات ليكون
هــؤالء ممن يســتطيع حمل هــذه األمانة والمســؤولية في تبليغ
خبر والدة اإلمام المهدي Qإلى الناس.
فقد روى الشــيخ الصدوق عدّة روايات تبيّن أســماء هؤالء
الذيــن ائتمنهم اإلمام العســكري Qعلى هذا الســر ،ونحن
نذكر بعض ما رواه الصدوق.J
منهــا مــا رواه أبــي غانــم الخــادم قــال :وُلد ألبــي محمد
 Qولد فس ـمّاه محمداً ،فعرضه علــى اصحابه يوم الثالث،
وقــال( :هــذا صاحبكــم مــن بعــدي ،وخليفتي عليكــم ،وهو
القائــم الــذي تمتــد إليــه األعنــاق باالنتظــار ،فــإذا امتألت
األرض جوراً وظلماً خرج فمألها قسطاً وعدالً).
وســنتابع الحديــث عن هذا الموضوع فــي الحلقة القادمة
إن شاء اهلل.

إن دولة اإلمام Qدولة السالم والرخاء العاملي
ّ

.....

جــاء مــا يبيّــن ان دولــة اإلمام هي دولة الســام والرخــاء عــن الفريقين ،أهل
السنّة ،واإلمامية.
عن طريق أهل السنة ومما ذكروه من كتب وروايات:
 (مصنــف عبــد الرزاق) :أخبرنا معمر ،عن أيوب ،عن ابن ســيرين ،عنأبي الجلد قال:
(...ثم يجتمع الناس على خيرهم رجالً ،تأتيه إمارته هنيئاً وهو في بيته).
 (فتــن ابــن حمــاد) :قــال الوليد ،عــن أبي رافع اســماعيل بن رافــع ،عمنحدثه ،عن أبي ســعيد الخدري ،عن النبي Nقال( :اليوقظ نائماً (في دولته)،
وال يهرق دماً).
 (ينابيع المودة) :عن اإلمام علي أمير المؤمنين:Q(فيملك (المهدي) بالد المســلمين بأمان ،ويصفو له الزمان ،ويســمع كالمه
ويطيعه الشيوخ والفتيان).
 (فردوس األخبار) :عن أبي هريرة قال( :طوبى لعيش (في دولة المهدي)،يؤذن للسماء في القطر ،و(يؤذن) لألرض في النبات ،فلو بذرت حبة على الصفا
لنبتــت ،والتباغض وال تحاســد حتى يمر الرجل على األســد واليضــره ،ويطأ على
الحية فال تضره).
 (فتن ابن حماد) :حدثنا يحيى ،عن سيف بن واصل ،عن أبي يونس ،عنأبي روية قال( :المهدي كأنما يلعق المساكين الزبد).
 -وفيه أيضاً :حدثنا عبد اهلل بن مروان ،عن الهيثم بن عبد الرحمان ،قال:

حدثني من سمع علياً Qيقول:
(وتدخــل العــرب والعجــم ،وأهــل الحــرب والــروم وغيرهــم فــي طاعته
(المهدي) من غير قتال ،حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دونها).
عن طريق االمامية ومما ذكروه:
 (حيلة األبرار) :روى الفاضل عمر بن ابراهيم األوســي في كتابه عنرسول اهلل Nأنّه قال:
(ويبســط (عيســى) في المغــرب والمشــرق األمن من كرامــة الحجة ابن
الحســن ،حتى يرتع األسد مع الغنم ،والنمر مع البقر ،والذئب مع الغنم،
وتلعب الصبيان بالحيّات).
 (دالئــل االمامــة) :أخبرنا محمــد النهاوندي ،قــال :حدثنا محمد بنعلــي بــن عبــد الكريم ،قــال :حدثني أبو طالــب عبد اهلل بــن الصلت ،قال:
حدثنــا محمــد بن علي بن عبــد اهلل الخياط ،عن المفضــل بن عمر عن ابي
عبد اهلل قال:Q
(إذا قــام القائــم اســتنزل المؤمــن الطير مــن الهواء ،فيذبحه فيشــويه
ويــأكل لحمه واليكســر عظمه ،ثــم يقول له :احي بــإذن اهلل فيحيى ويطير،
كذلــك الظبــاء من الصحــاري ،ويكون ضوء البالد ونورها وال يحتاجون إلى شــمس
وال قمــر وال يكــون علــى وجــه األرض وال يكــون للشــيطان فيها وسوســة وال عمل ،ال
حســد وال شــيء من الفساد ،وال تشوك األرض والشجر ،وتبقى األرض قائمة كلما
أخــذ منهــا شــيء نبت وقتــه وعاد كحالــه وأ ّن الرجل ليكســو ابنه الثــوب فيطول معه

محمد أمير الناصري

كلمــا طــال ويتلون عليــه أي لون أحبّ وشــاء ،ولو ا ّن الرجل الكافــر دخل حجر ضب
أو تــوارى خلــف مــدرة أو حجــر أو شــجر ألنطــق اهلل ذلك الشــيء الذي يتــوارى فيه
فيقــول :يــا مؤمن خلفي كافر فخذه ،فيؤخذ ويقتل ،وال يكون إلبليس هيكل يســكن
فيــه _والهيكل البدن_ ويصافح المؤمنــون المالئكة ،ويوحى اليهم ويحيون الموتى
بإذن اهلل).

(فيملك
(المهدي)
بالد
الم�سلمين
ب�أمان،
وي�صفو له
الزمان،
وي�سمع كالمه
ويطيعه
ال�شيوخ
والفتيان)
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األدب المهدوي

كلمات على طريق االنتظار
السيد حيدر العذاري

* ننتظر بالعبادة ,ونتعبّد باالنتظار.
* ننتظر بالعمل ,ونعمل باالنتظار.
* المدارس والمساجد والحسينيات واللقاءات هي من تصنع المنتظرين.
* أصحاب األموال بيدهم نصف التمهيد لكنْ ال يعلمون.
* أ ْن نشترك مع المنتظَر في تحرير العالم ,أفضل من أ ْن ننتظره ليحررنا من العالم.
* نحن كالمصباح ال يتوهج االّ بطاقة االنتظار.

�أبعث ر�سائل �إلك رايد جواب �إلها
وال��روح رادت و�ص��ل يبع��ث ب��ه خله��ا

بحب��ك فال تنقا���س
�آن��ه و�صل��ت مرحل��ه ّ
رايد �أ�صل طلعتك ولو تحجي عني النا�س
مجنون كالوا �صرت بالمهدي تاج الرا�س

وتحوّل الحجر الذي ألقمته حجراً حمامه
من ال يحمل همّ التغيير
طارت تحلق في سماء االنتظار
يناوئ من يحمل همّ التغيير
تشدو لكي يهتز إسرافيل من طرب  ..يثور
ويبدد طاقته في تكربيس التطييف
ويهمُّ يعزف من جديد لحنه فجراً لينطلق القطار
يغالي في رفع دعاء متأسين.
هي هكذا بثّت أهازيج انتظارها في النجوم
ويبدي تشوقه لإلمام Qوتلهّفه للقاء به فيقول:
ليبث إسرافيل في صور الهوى نغم القدوم
أعيش أحيا ذلك البقاء
َّ
فتموت في جذع السقيفة ك ُل ذرات السديم
ما زلت أهوى باسمه الحياة
وتشعّ في اآلفاق أنوار الهداية واإلمامة
ما زلت لواله لتقت الموت
هو هكذا أضحى نشيد االنتظار
ولم يزل يعبق فيَّ النور
وهكذا أضحت تغنّيه الحمامه.
يحدو بناقتي وال يتركها تنوح
وله قصائد كثيرة من الشعر الحر يرتل فيها أجمل العبارات،
وللســيد حســين الخليفــة قصائــد غايــة فــي اللطــف ،وقــوة
العاطفة ،تبني عن شوق عارم للقاء اإلمام ،Qيقول في قصيدة وأحلــى األناشــيد إلمام زمانــه الغائب المنتظــر Qتزخر بالصور
الجميلة واالشعارات النادرة.
له بعنوان (نشيد االنتظار):

هــو الشــاعر حســين بن الســيد كاظم بــن الســيد محمد علي
الخليفة ،احسائي األصل ،ولد في االحساء عام 1287هـ ،وأقام
في ســيهات ،نشر باالشتراك مع أخيه السيد حسن ديواني شعر:
 )1لسانا وشفتين )2 ،تحته كنز لهما.
نظــم في الشــعر الحديث (الحر) ،وشــعره رقيــق العاطفة،
جميــل الصورة ،جزل األلفاظ ،وله اشــعارات غاية في الجمال،
مكثر من الشعر المنثور.
يقول في ق�صيدة له:
أؤمن حتّى لو كان الدربُ إليك دهوراً،
وكما ض ّل يسوفه نفر
هل كشف الغيب ،أؤمن أ ّن التمهيد يدل عليه
يمسكه أن ينأى أكثر
ويقول في قطعة شعرية أخرى بعنوان (نجوم االنتظار):

_ياقوت الشيعي االثنا عشري_
خــرج (ياقوت) علــى عادته من بلدتــه الحلة ،إلى
البــراري حيــث يجمــع الدهن مــن الريــف واألعراب،
ولكنّــه هــذه المــرة ابتعــد كثيــراً عــن البلــدة آم ـاً في
شــراء ما يتيسّــر له مــن الدهن ،وهكــذا كان ،فحمل
ما اشــتراه على حمــاره ،وكانت رجعته هــذه المرة مع
جماعة ،ولكنّه واثناء االســتراحة قد ذهبت به نومة،
ولمّا انتبه لم ير أحداً منهم ،فقد ذهبوا جميعاً.
لقــد تحيّــر ياقوت من أمــره ،فالمفــازة بينه وبين
المدينة شاســعة واســعة ،مليئة بأنواع الوحوش ،ومع
ذلــك فإنّــه أخذ الحمــل فوضعه على حمــاره ولكن دون

هدايــة ،فقد كان دليلــه هذه المرّة حماره ،الذي ض ّل
الطريــق ،فبقي هــو خائف ـاً ،فأخذ يســتغيث بخلفائه
الذيــن يعتقــد ،ومشــايخه ،وســألهم اإلعانــة ،ولكن
دون جدوى.
فلــم يظهــر مــن أولئــك شــيء ،وهــل يعطــي فاقد
الشيء شيئاً؟.
قــال ياقوت في نفســه حينــذاك :إنّي ســمعت أمّي
تقول:
 إ ّن لنــا إمام ـاً حيّ ـاً يكنّــى بأبــي صالــح .يرشــدالضال ،ويغيث الملهوف ،ويعين الضعيف ،فعاهدت
سعيد بن كاظم الصافي

بدراك

انولــدَت انوار الهدى يــوم انولد بدراك

وهنيال من شــاهدك وبنشــدته بدراك

يلغيبتــك طوّلــت يمتــه تــرد بدراك

جم شــامت اللّي عذل بينــه ابغيابك ولم
يالمنتظر ما بينــه لوعه ولم
وذولــه احنــه
َ

ابحث
عن الكلمة الضائعة

اتطشر شــمل شــيعتك ويريد جمعه ولم
ننخاك يــا ســيدي طحنه تــره بدراك

الح الِبشر

السيد محمد رضا صادق القزويني

العوالم
ولــدتَ فــاحَ البِشرُ بينَ
ِ
ـاء الكليمُ والدةً
وج ـئ ـتَ كما ج ـ َ
ّهر م ْذ َّ
حل نص ُفهُ
وقد تمَّ بدرُ الش ِ

وقد عَقَّ عنكَ العسكريُّ ليفتدي
ليعلنَ س ـ ـرّاً عـنــد م ـيــاد نَجلهِ
ـوالء قوافِالً
فجئنا وقــد ســاقَ ال ـ ُ
نـ ـجـ ـدّد ذك ــراه ــا ونُـ ـعِـ ـلـ ـنُ انّ ـنــا
ون ـش ـتــارُ آم ـ ــاالً بـطـلـعـتِـكَ الـتــي
لقد جمعتنا عند ذكــراكَ فرحةٌ
العصور التي مضَت
نداولُها منذ
ِ
ضع ّ
خط ًا على كلمات الحديث الشريف لتبقى ( )9حروف مكوّنة

إذا أن ـتَ لم تُــدرك لجدّكَ دينهُ
أَعِــدهــا على اإلســام أيــامَ عِ ـزّهِ

كلمــة الســرّ التــي تعرّفك بأســعد النــاس باإلمــام الحجّــة Qحين

وصُبَّ على األعدا ِء من ك ّل نقمةٍ

ظهوره ،عن الصادق:Q

أترضى وأعراضُ المحبّينَ هُتّكَت

(هذا _ األمر _ يصير _ إلى _ من _ تلوى _ إليه _ أعنّة _ الخيل
_ مــن _ اآلفــاق _ وهــو _ المظهــر _ علــى _ الدين _ ّ
كلــه _ وهو _
المهدي.)Q

محمد حسن عبد

اهلل تعالى إ ْن استغث به فأغاثني ،أ ْن أدخل في مذهب
أمّي.
لقد ناديت _أبا صالح_ واستغثت به ،فما مرّ وقت
إالّ ورجــل يمشــي من جانبــي ،عليه عمامــة خضراء،
س ـلّم الرجل عليَّ ثم دلّني على الطريق ،بعد أ ْن أذكر
عهدي في الدخول في مذهب أمّي.
ولم أره بعد ذلك.
وهكــذا وصلــت مدينتــي وتش ـيّعت علــى كبيــر
فقهائها ،وها أنذا بفضل ســيدي صاحب العصر،Q
ياقوت اإلثنا عشري الشيعي.

آل مُحمَّد
ودعـنــا نَـعِــش فــي ظ ـ ّل ِ
وحـ ّقـكَ إنّــا قــد صبرنا ووعدكم
جاء دورُكم
وإنّا وعدنا الدّهرَ إن َ

َمائم
وجاد سَحابُ الخ ِ
َير بينَ الغ ِ
العالئم
بعين اهللِ ُغــرَّ
تُ ـصــا ُن ِ
ِ
ـور الـكــرائـ ِـم
وتــمَّ لنا ب ــدرُ ال ـشّ ـهـ ِ
ً
ـداء األعــاظـ ِـم
ثــاثـمــائـةً بــدن ـا ف ـ َ

أبوذيات مهدوية

(أبو اسعد)

حسن عبد األمير الظالمي

مــوال مهدوي

مسجات مهدويــــــــــة

شعـــراء مهدويون

قصة قصرية

* إذا أردنا أ ْن نصل الى قمة االنتظار فعلينا أ ْن ال نجزع من توافه التأنّي.

السيد حسني بن السيد كاظم الخليفة

ابو ظاهر الطويرجاوي

وعدنه
يتم الثــار يبن الحســن لو ميت
حــزن لو متت ما للــروح لو ميت
عله الصاحت عدل يحسين لو ميت
لونّــك عدل مــا تخفــه عليّه

هل علينه
الحجّة انولد واصبــح هل علينه
ابخير وفــرح صرنه هــل علينه
مثــل البــدر نــوره هــل علينه
وضوه وجهه يشــعّ اعله البريّه

من رسائل الصغار لإلمامQ

ـول حــي ــاةٍ ل ـلــوصــاي ـةِ خــاتـ ِـم
بــط ـ ِ
األرض ك ـ ّل الـعــوالـ ِـم
ـاع ِ
بـكـ ّل ب ـقـ ِ
نَعيشُ عــامــاتِ الظهو ِر كهائ ِِم

نقاوم
إذا لــم نَـعِــش آمالها لــم ِ
المراهم
للعشاق أسمى
فذكراكَ
ِ
ِ
َواسم
وشعبان للسمُّا ِر خيرُ الم ِ
َهائم
يَضِع وضياعُ ِ
الدين عيشُ الب ِ
ون ـ ّفــذ وع ــود اهللِ ب ـي ـنَ الـعــوالـ ِـم

نادم
َّ
لتجتث ما قد أسّسوا غيرَ ِ
األنذال رهنَ الغَنائِم
تُعافُ لدى
ِ
كراماً فقد عِشنا صنوفَ المظالم
َزائم
هو الحقُّ لم يُعرَف بنقض الع ِ
والمكارم
بعيش كجنّاتِ الهُدى
ٍ
ِ

موالي متى ترانا َونراك ؟
مــوالي ومولــى آبائي يا صاحب الزمان ..عذراً ســيدي ف ُكلّنا يعقوب في
انتظارك ،وزُليخة في العشــق ،ولكن ذنبنا ذنب إخوة يوســف حين مز ّقوا
قميصه ،يا موالي ومولى آبائي وأجدادي ،متى الفرج؟!.
لستُ أهالً ألناديك وال كفواً ألناجيك ..سيدي فقط طال اإلنتظار..
سيدي قد أعذرني الخجل حينما أُنادي العجَل..
إني وآبائي مقصرّون في أعمالنا بل غارقون في الذنوب..
يــا ابــن الزهراء نُقســم عليــك بحق ضلع البتــول ..غيبتك نفــت رُقادي
وضيقت عليّ مهادي..
فمتى ترانا ونراك؟ فقد طال االنتظار.
قــم بحق محمدُ ،قم بحق فاطمة ،قم بحق علي ،قم بحق الحســن،
قم بحق الحسين..K
يا وجيهاً عند اهلل اشفع لنا عند اهلل..
المنتظرة :فاطمة الزهراء نذير الزاير
العمر� :سنة َو �شهرين ( د ّونها ع ّني �أبي َو�أمي )

زاد االنتظـــــــــــــــــار
يوم الجمعة هو يوم صاحب األمرQ

الشيخ حبيب الكاظمي

ّ
ّ
أن يكرّر
إن يوم الجمعة هو يوم صاحب األمرQ
المتوقع فيه ظهوره ،لذا على المؤمن ْ
لــه الدّعــاء بالفــرج ،ويدفع صدقة عن ذلك الوجود ّ
الطاهــر ،لدفع البالء عنه ،وعمّن
أن نكون مــن الدّعاة إلى طاعته،
يحبّــه ،والنّيابــة لــه في األعمال ،وغير ذلــك ..واألهمّ ْ
ً
بدال من التّشــاغل بعالمــات ّ
الظهور
والقــادة إلــى ســبيله ..وأن نمهّــد لدولته الكريمة،
ّ
الظنيّة ،أو الوهميّة ،أو ما شابه ذلك ،والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عمليّة.

مناسبــــــــات مهدوية
شهر شعبان َّ
املعظم
 _3سنة (4هـ) وفيه:
 دخــول جابــر األنصــاري Gعلى الزهــراء Pلتهنئتهــا بوالدةالحســين Qومشــاهدته اللــوح األخضــر بيدهــا وفيــه أســماء األئمّة
واإلمام المهدي.Q
 قصَّة المَلك دردائيل وتوسّله بالحسين Qيوم والدته ،وإخباروأن األئمّة Kمن ولده آخرهم
رســول اهلل Nلفاطمة Pبشــهادته َّ
الحجّة القائم.Q
_ اخبــار النب ـيّ Nفاطمــة الزهــراء Pحيــن والدة اإلمــام
الحسين Qبأنَّه أبو تسعة أئمّة تاسعهم قائمهم.
_ صدور الدعاء من الناحية للوكيل القاسم بن العالء.J
 _ 8سنة (256هـ):
 رواية الصدوق Gبســنده إلى غياث بن أســيد في والدة اإلمامالمهدي.Q
_ ذكــر روايــة عــن حكيمة(رضــي اهلل عنهــا) فــي والدة اإلمــام
المهدي Qفي مثل هذا اليوم.
_ تهنئــة ( )70رج ـاً لإلمــام العســكري Qبــوالدة المهديQ
وبيان فضل الشيعة.
_ والدة اإلمام المهدي Qعلى رواية المفضَّل.
 _9سنة (329هـ) وفيه:
 خــروج توقيــع لإلمــام المهــدي Qلســفيره الرابع يخبــره فيهبموتــه بعــد س ـتّة أيّــام وانقطــاع الســفارة الخاصّــة وحصــول الغيبــة
الكبرى.
 صدور آخر توقيع من اإلمام المهدي Qوهو دعاء االســتخارةلنائبه الرابع.J
 -11سنة (278هـ) :تذاكر عظمة مقام اإلمام الحسن العسكري
 Qواالعتــراف بوجود ولد له Qفي مجلس الناصبي أحمد بن عبيد
اهلل بن يحيى بن خاقان عامل السلطان على الخراج في قم.
 فجر 15شعبان_ سنة (255هـ) وفيه: مولد اإلمام المهدي Qعلى رأي مشهور الطائفة._ حكاية القابلة التي تولَّت والدة اإلمام المهدي.Q
_ حمــل المالئكــة لإلمــام المهــدي Qحين والدته إلى ســرادق
العرش.
_ تسمية اإلمام الحسن العسكري Qللمهدي بـ (المؤمَّل).
_ تكلّم اإلمام المهدي Qبعد عطاسه.
_ تغســيل الملك رضوان خازن الجنــان لإلمام المهدي Qحين
والدته بماء الكوثر والسلسبيل.

_ ســطوع النــور مــن فــوق رأس اإلمــام المهــدي Qإلــى عنــان
السماء حين والدته.
_ دعــاء ليلة النصف من شــعبان والتوسّــل إلــى اهلل بحقّ اإلمام
المهدي.Q
_ دفاع اإلمام المهدي Qعن زوّار جدّه الحسين.Q
 _15من نفس السنة وفيه:
 كتابة التوقيع من قبل اإلمام الحســن العســكري Qإلى أحمدبن إسحاق بوالدة اإلمام المهدي.Q
_ مشــاهدة جارية اإلمام الحسن العسكري Qلسطوع النور من
اإلمام المهدي Qعند والدته وبلوغه أفق السماء.
_ خــروج توقيــع العســكري Qبعــد قتل الزبيــري بــوالدة اإلمام
المهدي.Q
_ والدة اإلمــام المهــدي Qعلــى روايــة إســماعيل بــن علــي
النوبختي.
_ وفــي نفــس اليوم ســنة ( 328أو 329هـ) :وفــاة علي بن محمّد
السمري Qالنائب الرابع لإلمام المهدي.Q
 _16سنة (255هـ) وفيه:
 تســميت اإلمــام المهدي Qلنســيم حين عطاســها بعد مولدهبليلة.
_ كرامة اإلمام الحسن العسكري Qوبركة كحل اإلمام المهدي
.Q
 -17ســنة (255ه ــ) :عرض اإلمام الحســن العســكري Qولده
المهدي Qعلى أصحابه في اليوم الثالث من والدته.
 -18ســنة (326ه ــ) :وفــاة النائــب الثالــث لإلمــام المهديQ
الحسين بن روح.J
 _21ســنة (255هـ) :توزيع اإلمام الحسن العسكري Qالعقيقة
في اليوم السابع لوالدة اإلمام المهدي.Q
 -23وفاة وكيل اإلمام المهدي Qالقاسم بن العالء.J
 -25سنة (255هـ) :تسميت اإلمام المهدي Qلنسيم الخادمة
حين عطست بعد والدته Qبعشرة أيّام.
ومن أحداث هذا الشهر:
_ ســنة (329هـ) :إخبار النائب الرابع علي بن محمّد الســمري
 Jبوفاة علي بن بابويه القمّي.J
 ســنة (859هـ) التاريخ الســندي لمشــاهدة المعمر ابن الغوثالسنبسي لوالدة اإلمام المهدي.Q

