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 الحوشة العلوية وإمام الزمان: 

 

د ابن الشيخ حسن
ّ
 كرامة للشيخ محو

 
د ابن المحقق المدقق الشيخ حسن ابنن النعنالنم النربنا ني 

ّ
 ابن العالم النحرير الشيخ محم

ّ
قال الشيخ األجل األكمل الشيخ علي

الشهيد الثا ي في الدر المنثور في ضمن أحوال والده األمجد وكان مجاورا بمكة حنينا ومنينخنا أينزنرتننني  وجنخن  بننن  السنيند 
د بن أبي الحسن رحم  الل  وأم ولده أ   لما توفي كن يسمعن عنده تالوة القرآن، طول تلك الليلة.

ّ
 محم

 
ومما هو مشهور أ   كان طائفا فجاءه رجل بورد من ورد شخاء ليس  في تلك الزالد، وال في ذلك األوان، فقال لن   منن أينن 

 أتي ؟
 أراد أن يراه بعد ذلك السؤال فلم يره.

ّ
 فقال  من هذه الخرابات ثم

 
عن شيخ  واسخاذه السنيند النمنؤيند األمنجند  (1قل   و قل  ظيره في الزحار)

د االسخرابادي صاحب الكخب في الرجال وآيات األحكنام وينينرهنا 
ّ
اآلمير ا محم

ويحخمل االتحاد وكون الوهم من الراوي التحاد االسنم والنمنكنان والنعنمنل، 
والل  العالم، وهذا المقام من الشيخ المزبور يير بعيد فقد رأينا في ظهر 
 سخة من شرح  على االسخزصار وكا   من مخمنلنكناتن ، وكنان فني منواضن  
منها يط  وفي ظهره يط ولده المذكور منا صنورتن   ا نخنقنل مصننن  هنذا 
الكخاب وهو الشيخ السعيد الحميد بقية العلماء النمناضنينن وينلن  النكنمنالء 
الراسخين أعني شيخنا وموال ا ومن اسخفد ا من بركات  النعنلنوم الشنرعنينة 
د بنن الشنهنيند النثنا ني منن 

ّ
من الحديث والفروع والرجال وييره، الشيخ محم

دار الغرور إلى دار السرور ليلة االثنين العاشر من شهر ذي القعدة الحرام 
سنة أل  وثالثين من هجرة سيد المرسلين، وقد سنمنعن  مننن  قند  النلن  
روح  قزيل ا خقال  بأيام قالئل مشافهة، وهو يقول لي  إ ني أ نخنقنل فني 
هذه األيام، عسى الل  أن يعينني عليها، وكذا سمنعن  ينينري، وذلنك فني 
مكة المشرفة، ودفناه برد الل  مضجع  في المعلى قريزا من مزار يدينجنة 

الكزرى، حرره الفقير إلى الل  الغني حسين بن حسن العاملي المشغري عامل  الل  بلطف  الخفي والجلي بالنننزني والنولني 
والصحب الوفي في الخاريخ المذكور، و قل في الدر المنثور هذه العزارة عن النسخة المذكورة الخي كا   عنده، ور قنا اللن  

  يارت .
 

.
ّ
 وفي أمل اآلمل  الشيخ حسين بن الحسن العاملي المشغري كان فاضال صالحا جليل القدر شاعرا أديزا قرء علي
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 ماهي الرسائل الهي تبعثما شيارة األربعين؟ 

 )الرسالة الرابعة(
 

 بقلم: األسهاذ سالم الصباغ
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ألـلـمـم إنـي ألـدد لـه فـي صـبـيـحـة يـومـي هـذا  والووالين يدعون في كل صباح بدعاء العمد فيقولون : )

إن الـذيـن يـبـايـعـونـ   (. وحيث أن البيعة هي بيعة لله ، لقوله تعالـ  : ) عمدا وعقدا وبيعة له في عنقي

 ( .. فيجب أن تكون البيعة عل  السوع والطاعة لألوامر األلمية ، ولهعاليم القران ، إنوا يبايعون الله

والسنة النبوية الصحيحة ، ويجب أن نعزم عل  تصيح مافرطنا فيه في أيـامـنـا الـوـا ـيـة ، ويـجـب أن نـكـون 

 (. إن هذه أمهكم أمة واحدة أمة واحدة :  )

 :   عاإلوراء



 حدث اليوم:

 براعم  األنهظار.. أمانهنا: 

أشارت صحيفة "األيزار" اللزنا ية في هذا السياق إلى احخمال أن تصعد الواليات المخحدة دبلوماسيا ضد العراق، فني ضنوء 

 رسائل تهديد وجهخها إلى بغداد مؤيرا.
 

قنالن  صنحنينفنة "األينزنار"  وفقا لما أفادت  وكالة أهل الزي  )ع( لأل زاء نن ابننا نننن

اللزنا ية؛ إن الواليات المخحدة عرضن  عنلنى النعنراق أن تسنحنب قنواتنهنا منن 

 أراضي ، مقابل ا ضمام  لموجة الخطزي  العربي م  االحخالل اإلسرائيلي.
 

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى احخمال أن تصعد النوالينات النمنخنحندة 

 دبلوماسيا ضد العراق، في ضوء رسائل تهديد وجهخهنا إلنى بنغنداد منؤينرا.
 

و قل  "األيزار" عن مصادر حكومينة لنم تسنمنهنا، أن النخنهنديند ينعنزى "إلنى 

سززين، مزاشر ويير مزاشر، تحاول الواليات المخحدة منن بنوابنخنهنمنا تنحنمنينل 

طهران مسؤولية ما قد تخعرض ل  بغنداد، وابنخنزا  األينينرة لنلندفن  بنهنا  نحنو 

اللحاق بركب الخطزي ، األمر النذي ينرفضن  النعنراق حنكنومنة وشنعنزنا وقنوى 

 سياسية".
 

وأضاف   "في السزب المزاشر، يرتزنط النخنهنديند األمنرينكني بناالسنخنهندا  شنزن  النينومني لنلنسنفنارة األمنرينكنينة والنمنرافنق 

 الدبلوماسية األيرى، وقوافل الدعم اللوجسخي الخابعة للخحال  الدولي بقيادة واشنطن".
 

وتابع   "أما السزب يير المزاشر، الذي تصف  المصادر بالحقيقي، فهو سعي الواليات المخنحندة إلنى ربنط ا سنحنابنهنا منن 

الزالد بصفقة أو مقايضة تاريخية كزرى. وفي هذا اإلطار، يسود ا طزاع لدى المعنيين في بغداد، أن واشنطن تريد من أجل 

إتمام اال سحاب، اسخحصال الخزام من العراق، ولو من دون إعالن حاليا، بالسير بما تقخضي  صفقة القرن ومشاري  النخنطنزنين  

 العربي م  العدو اإلسرائيلي".

:وظائف االنهظار  



 معارف مهدوية:       

 

ال  زال  حدثك عن االدعية المزناركنة، ومنننهنا أدعنينة االمنام النمنهندي )عنلنين  السنالم( حنينث حندثنننا  عنن فنقنرات 

مخسلسلة من أحد أدعيخ  الخاص بحاجات د يوية وايروية وا خهينا من ذلك الى فقرات ينخنم بنهنا الندعناء، وهني 

)واقض ما أوجز  علنينهنم منن النحن   ، ويقول  )للحجاج والزوار في الزاد والنفقة( الخوسل بالل  تعالى بان يزار  

، ان هذه الفقرة الخي يخم بها الدعاء هي امخداد لنفنقنرات منخنننوعنة تنخننناول  والعمرة، برحمخك يا ارحم الراحمين(

النغنزاة،  مخخل  قضايا المؤمنين، سواء اكا   ظواهر سياسية وعسكرية مثنل  النخنوسنل بنالنلن  تنعنالنى بنأن ينننصنر

الفقراء، أو  لدى والصزر والقناعة االينياء ويخلص االسرى، او ظواهر اقخصادية كالخوصية بالخواض  والسعة لدى

على العلماء بنالنزهند والنننصنينحنة، وعنلنى النمنخنعنلنمنينن بنالنجنهند  ظواهر ثقافية كالخوسل بالل  تعالى بأن يخفضل

والريزة، ... الخ، ثم يخم الدعاء كما الحظنا بالخوسل بالل  تعالى بأن يخفضل على الحجاج والمعنخنمنرينن بنمنا ينينسنر 

 لهم اتمام حجهم وعمرتهم.
 

والسؤال الجديد اآلن قزل ان  نخقل الى دعاء جديد من أدعية االمام المهدي )علي  السالم( هو  ماذا  سنخنخنلنص 

 من الدعاء الخاص بالحجاج والمعخمرين؟
 

 بالل  تعالى 
ً
. ان هنذه النفنقنرة تنحنخناج النى تنأمنل  )وبار  للحجاج والزوار في الزاد والنفنقنة( يقول النص مخوسال

 دقيق. كي  ذلك؟
 

  لقد صن  االمام )علي  السالم( هذا النمط من النا  الى حجاج و وار، ثم صنفهم النى حنجناج ومنعنخنمنرينن.
ً
 اوال

 ما هي النكات الكامنة وراء الخصني  المذكور؟ والسؤال 
 

قنون النى  ينارة النننزني )صنلنى  الحجاج الحجاج والزوار، في تصور ا ان الفقرة تقصد بالزوار بالنسزة الى
ّ
الذين يوف

الل  علي  وآل  وسلم( والزهراء )علي  السالم( وائمة الزقي  )عنلنينهنم السنالم( وسنائنر النمنشناهند، حنينث تنوصني 

النصوص الشرعية بضرورة توج  الحجاج قزل او بعد مناسك الح  لزيارة النزي )صلى الل  علي  وآل  وسلم( وأهل 

بيخ  )عليهم السالم( وهي توصية لها داللخهنا النجنامنعنة بنينن  ينارة النلن  تنعنالنى و ينارة النرسنول واهنل النزنين  

)عليهم السالم( ألن ذلك بمثابة الخعزير عن الخمسك بالل  تعالى وبأهل النزنين  بصنفنة ا نهنمنا النثنقنالن  كنمنا هنو 

واضح. وهذا بالنسزة الى الرابط بين الح  والزيارة، ولكن ماذا بالنسزة الى الرابط بين الح  والعمرة حيث ذكنرهنمنا 

 الدعاء بعد الذكر للحاج والزائر؟
 

 عن المزنننى النفنقنهني بنالنننسنزنة النى 
ً
من الواضح ان العمرة والح  هما المنسكان المطلوب ممارسخهما، ويارجا

الفارق بين الح  والعمرة المفردة من جا ب، والخفصيل الفقهي لخحديد احدهما عن اآلير، تعنينا االشارة الى حن  

الخمخ  وعمرت  الواردتين في هذا الدعاء مخمثلة في الخنفنرقنة او النفنصنل بنينننهنمنا فني النزمنن وفني النمنننسنك 

 واالسرار الكامنة وراء ذلك فيما ال مجال للخفصيل في ذلك.

 

 تزقى االجابة عن السؤال الثالث اال وهو  ما هي النكات الكامنة وراء الخوسل بالل  تعالى بأن يزار  لنلنحنجناج 
ً
اييرا

 والزوار في الزاد والنفقة؟

 

واضنح ان الننمنسننافنر مننحنخنناج بننالضنرورة النى الننزاد 

والى  فقة السفر، حيث ان االسخنطناعنة ال تنخنوفنر 

اال بخوفر هذين العنصرين  المال ووسيلة السفنر، 

 ولنكننن  ال 
ً
حيث  عر  ان الزنعنض قند ينمنخنلنك مناال

يسخطي  السنفنر ألسنزناب صنحنينة او قنا نو نينة، او 

العكس، والمنهنم فني النحنالنخنينن فنان النمنزناركنة 

لنهنذا الننمنوضنوع تنعنننني  تنيننسنينر النحن  والنعنمننرة 

 بالنحو المطلوب.

 

  سننألنن  تننعننالننى ان يننوفننقنننننا الننى هننذيننن 
ً
يننخننامننا

النمنننسنكنينن )النحن  والنعنمنرة(، وان ينوفنقنننا النى 

ممارسة الطاعة بعامة، والخصاعد بها الى النننحنو 

 المطلوب.


