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الـصـــــــاحــــب
نشرة يومية لإلرتباط بإمام الزمان عليه السالم العدد ١١١     ٥ شهر ذي الحجة ١٤٤٢ للهجرة
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نتعلم من إمام الزمانالسالم على إمام الزمان

من اآلفاق التي يمكن تناولها اليوم فيما 
المهدوية  والمسألة  بالمناسبات  يرتبط 
وكذلك  والحروب،  والغزوات  اإلمام  قضية 
التي  السالم  عليه  الباقر  إمامنا  رؤية 
في  ودوره  استشهاده  ذكرى  سنستقبل 
تعالى  الله  عجل  المهدي  إمامنا  قضية 

فرجه..

أسرة التحرير

• غزوة ذات السويق..
• وفاة الشيخ محمد حسين األصفهاني..
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٢الـصـــــــاحــــب

من كتاب الرد القاصم (الحلقة الثانية)

د على أنَّ أباه اإلمام الباقر عليه السالم قال: (اثنا 
َّ
ما أك

َّ
وزعم بعضهم أنَّ اإلمام الصادق عليه السالم إن

)، ال يعني 
ً
)، ونفي أنَّ اإلمام الباقر عليه السالم قال: (اثنا عشر إماما

ً
، ولم يقل: اثنا عشر إماما

ً
ا عشر مهديّ

ما يدلُّ على نفي قول ذلك.
َّ
ين، وإن نفي اإلمامة عن المهديّ

وهذا الزعم مردود بأنَّ اإلمام الصادق عليه السالم كان في صدد بيان معنى الحديث ألبي بصير، ولم يكن 

ة لما كان هناك أيّ داعٍٍ لعدم التأكيد  ون أئمّ ه لو كان هؤالء المهديّ
َّ
في صدد التعمية واإلبهام عليه، مع أن

 إذا كان 
ً
، خصوصا

ً
ا هم قوم من الشيعة، فإنَّ إمامتهم ال ينبغي أن تكون سرّ

َّ
على إمامتهم ووصفهم بأن

الكالم مع أمثال أبي بصير!

(بعد  بقوله:  المراد  فيكون  تها،  بصحَّ منا 
َّ
سل لو  (الغيبة)  كتاب  رواية  في  ورد  ما  حمل  يُ القول  هذا  وعلى 

ة كما نصَّ عليه هذا  هم ليسوا بأئمّ
َّ
ون اإلمامة بعده؛ ألن

ّ
القائم) أي بعد ظهوره، ال بعد موته بحيث يتول

الحديث.

 من ولد الحسين عليه السالم بعد اإلمام المهدي عليه السالم.
ً
 به أحد عشر رجال

َ
ف صِ ٣ _ أنَّ هذا الوصف وُ

السالم في حديث  الله عليه  أبي عبد  أبي حمزة، عن  الطوسي قدس سره بسنده عن  الشيخ  فقد روى 

 من ولد الحسين عليه السالم).
ً
ا ا بعد القائم أحد عشر مهديّ

ّ
طويل، قال: (يا أبا حمزة، إنَّ من

ة المعصومون  ين األحد عشر: األئمّ تها _ محمولة على أنَّ المراد بالمهديّ وهذه الرواية _ مع التسليم بصحَّ

هم يقومون باألمر 
َّ
وا اإلمامة قبل القائم عليه السالم، فإن

ّ
األحد عشر عليهم السالم أنفسهم الذين تول

 بعد واحد، فاألحد عشر بعد اإلمام المهدي عليه السالم 
ً
بعد القائم عليه السالم إذا رجعوا إلى الدنيا واحدا

ما ورد 
َّ
هم من ولد اإلمام الحسين عليه السالم إن

َّ
هم األحد عشر السابقون له عليه السالم، ووصفهم بأن

بنحو التغليب، أي إنَّ أغلبهم من ولد اإلمام الحسين عليه السالم.

خر ما يشير إلى ذلك، فقد روى الشيخ الصدوق قدس سره بسنده عن عبد السالم بن صالح 
ُ
وفي الروايات األ

الهروي، عن علي بن موسى الرضا عليه السالم، عن آبائه عليهم السالم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 

د أنت  وسلم قال في حديث طويل ذكر فيه بعض ما حدث في عروجه إلى السماء، فقال: (فنوديت: يا محمّ

تي على  إلى خلقي، وحجَّ ك نوري في عبادي، ورسولي 
َّ
ل، فإن

َّ
اي فاعبد، وعليَّ فتوك ك، فإيّ ربّ عبد، وأنا 

ولشيعتهم  كرامتي،  أوجبت  وألوصيائك  ناري،  خلقت  خالفك  ولمن  تي، 
َّ
جن خلقت  تبعك  ولمن  لك  تي،  بريَّ

المكتوبون على ساق عرشي.  أوصياؤك  د  يا محمّ أوصيائي؟ فنوديت:  ، ومن  ربّ يا  ثوابي. فقلت:  أوجبت 

، في كلّ نور سطر أخضر عليه 
ً
فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جالله إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نورا

 ، تي، فقلت: يا ربّ مَّ
ُ
لهم علي بن أبي طالب عليه السالم، وآخرهم مهدي أ اسم وصيّ من أوصيائي، أوّ

على  بعدك  جي  جَ وحُ وأصفيائي،  ائي،  وأحبّ أوصيائي،  هؤالء  د،  محمّ يا  فنوديت:  بعدي؟  أوصيائي  هؤالء 

علينَّ بهم 
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ام بين أوليائي إلى يوم القيامة). داولنَّ األيّ
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ُ
الخلق على توحيدي، ثمّ أل

وهذه الرواية واضحة الداللة كغيرها من الروايات على أنَّ أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنا 

لهم اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم، وآخرهم اإلمام المهدي المنتظر  عشر، ال يزيدون وال ينقصون، أوّ

عليه السالم.
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من مقالة ال بحيرة و ال سائبة

بقلم الشيخ عباس بن نخي

سيد  مصاب  على  وعزاءٍ  األئمة  لمراقد  زيارة  من  الوالئية،  الشعائر  إلى  فيه  والسعي  األداء  وانتقل 

الحسنيون، وجماعات  الثوار  كالزيدية، والحقه  اإلمامية،  به فرق شيعية من غير  كت  الشهداء، وإن تمسَّ

إال  يتحركون  أية قضية سياسية، وال  يتمحورون حول  ال  اليوم  ذلك  اإلمامية منذ  لكن  التاريخ،  عبر  أخرى 

لشعائر الدين، وعلى رأسها اإلمامة، وهي في عصرنا للحجة بن الحسن العسكري عليه السالم، ينتظرونه 

رون، فهم ال يعانون من اهتزاز في  عيَّ يُ عابون، وال يكترثون بما  يُ يبالون بما  ويندبونه ويبكون غيبته، ال 

عقيدتهم أو تردٍّ وهزيمة في نفسيتهم، وال من ضعة وهوان يسكنهم، وال خجل من هويتهم، مما يحمل 

على  والنزول  وتملقهم،  لهم  والخضوع  باآلخرين  االلتحاق  على  الشيعة  والسياسيين  ”الحركيين“ 

معادلتهم وتعظيم مقدساتهم، حتى التضحية في سبيلها، عسى أن يعترفوا بهم ويرضون عنهم!

إنما غلبني ضياع قومي، وقهرني استضعافهم، وسوقهم نحو أهداف سياسية باختالق قضية دينية… 

س عن القدس،  ليت وطبعي لسطرت غير هذا، ولرأيتني أجول في آفاق ما أمال إرادة الشارع المقدَّ
ُ

ولو خ

 لميالد أبي التراب، والخلق كلهم من تراب، 
ً
وصرفها تجاه قبلة ارتضتها فاطمة بنت أسد، واتخذتها مهدا

اليراع  فانقلب  بعضه،  التقطت  وقد  السماء،  ونثار  المالئك  شدو  عن  وحكيت  ميالده،  مداد  من   
ُ

ولسطرت

قة في ظهور ابنه الموعود، تعلمك أين هو 
َّ
 معل

َّ
 يروي، فخط

ً
 فراتا

ً
 يفيض، واستحال األجاج عذبا

ً
يعبوبا

ن 
ِّ
ه وترحاله، ويوط

ِّ
قدس األقداس، وما هي القضية التي يعيشها المؤمن ليله ونهاره، ويصاحبها في حل

م عياله ويربي ولده أنها ”القضية“…
ِّ
نفسه ويعل
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حول حروب اإلمام عليه السالم ومعاركه

من مقالة مفصلة لفضيلة الشيخ حسين أنصاريان

والخالصة أن الترتيب الزمني لمعارك اإلمام المهدي وحروبه ال يمكن تحصيله إطالقا، وال يمكن الوقوف عليه، 

ألن تلك المعارك والحروب لم تقع بعد، صحيح أن الرسول قد بين كل شيء، وأنه قد أورث علمي النبوة والكتاب 

الخالفة قد  أن دولة  بينا  اإلجابة على كل سؤال، وقد  النبوة، وهم مؤهلون وقادرون على  بيت  ألئمة أهل 

منعت رواية وكتابة األحاديث النبوية من اليوم الثالث لوفاة الرسول، وحتى طوال مائة عام، وبينا الظروف 

التي عاشها أئمة أهل بيت النبوة والمعاناة التي تعرضوا لها، والعزلة التي فرضت عليهم وكل هذا قد أدى 

إلى حرمان المسلمين من الوقوف على حقيقة كل ما قاله رسوله، ألن أحاديثه قد رويت بعد مائة سنة من 

صدروها عنه، وحرمان الناس من االنتفاع الكلي من علمي النبوة والكتاب الذين ورثهما أئمة أهل بيت النبوة، 

وبالتالي تمخض هذا عن وجود أسئلة بدون أجوبة، وأمور مفتوحة بدون تغطية، خاصة وأنه ال يوجد اآلن إمام 

ألهل بيت النبوة، فخاتم األئمة هو المهدي المنتظر وهو غير ظاهر، بمعنى أن الوقوف على الترتيب الزمني 

لمعارك المهدي وحروبه ضرب من المستحيالت في أيامنا هذه.

وال يبقى أمامنا إال محاولة ترتيب حوادث ومعارك وحروب اإلمام المهدي حسب الرقم المتسلسل لوقوعها، 

بمعنى أن تقع حادثة، فنعرف الحادثة التي تليها.

بالضبط، ثم نعرف الثالثة والرابعة.. الخ. وتوضيحا للصورة نسأل ما هو أول إقليم من أقاليم األرض قد أخضعه 

بتسلسل  األحداث  ربط  على  نقوى  فال  والرابع  والثالث  الثاني  اإلقليم  هو  وما  لسلطانه؟  المهدي  اإلمام 

وقوعها، وال معرفة أقاليم األرض بتسلسل فتح اإلمام المهدي لها، لكن معرفة تسلسل وقوع الحوادث أهون 

المهدي  معارك  لوقوع  الزمني  التسلسل  فمعرفة  لوقوعها،  الزمني  التسلسل  معرفة  من  الباحث  على 

وحروبه مستحيل استحالة مطلقة، أما ترتيب األحداث والمعارك والحرب بتسلسل وقوعها فممكن إن تعاون 

لم  التي  ومحاوالتي  المجال،  هذا  في  بحوثي  كثرة  من  وبالرغم  األفذاذ،  العلماء  من  عصبة  تحقيقه  على 

تتوقف لالطالع على ما كتب فيه، فإني لم أجد أفضل وال أشمل وال أعمق وال أقرب لروح العصر من كتاب سماحة 

الكتاب  كبيرا، فجاء  فيه  بذل  الذي  الجهد  كان  لقد  الظهور)  (بعصر  الموسوم  الكوراني  علي  الشيخ  العالمة 

كثمرة طيبة لذلك الجهد، إن ترتيب الشيخ الكوراني لتسلسل األحداث وربطها أمر يثير اإلعجاب واالحترام، وال 

عجب فالشيخ الكوراني هو الذي أشرف على جمع وتبويب موسوعة أحاديث اإلمام المهدي، مما أهله وأعده 

لينجز كتابه الرائع (عصر الظهور)، ومما مكنه من أن يكون بحق أعظم المراجع باألمور المتعلقة بنظرية اإلمام 

المهدي المنتظر.

والخالصة أنه من غير المعقول وال المنطقي أن ننقل كل ما ورد في كتاب عصر الظهور لنقف على تسلسل 

معارك وحروب اإلمام المهدي، إنما اكتفينا باإلشارة إليه،


