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نشرة يومية لإلرتباط بإمام الزمان عليه السالم العدد ١٧٧     ١١ شهر صفر ٤٢-١٤٤٣ للهجرة
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نتعلم من إمام الزمانالسالم على إمام الزمان

زمانه  إمام  على  عصيبة  ليلة  الليلة  هذه 
الخارجون  السالم  عليه  طالب  أبي  بن  علي 
ما  وهو  الحق،  وعلى  الوالية  مقام  على 
عليه  زماننا  إمام  مع  عصر  كل  في  يتكرر 
الحق  إلمام  الخذالن  مؤامرات  من  السالم 
وعلينا أن نمعن النظر في حدث هذا اليوم 
وحياتنا  وجودنا  في  بصيرة  خلق  أجل  من 
زماننا  إمام  بلقاء  الله  يكرمنا  أن  إلى 

ونصرته..

أسرة التحرير

• رفع المصاحف من اهل الشام والدعوة الى 
التحكيم في صفين..

• ليلة الهرير 
• وفاة الشيخ محمد علي االردوبادي سنة ١٣٨٠
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االنتظار اإليجابي من عالمات المؤمن

إن من عالمات معرفة اإلنسان إلمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) هي انتظار ظهوره الشريف، واإلحساس 

الحقيقي باللوعة واألسى لفراقه، وهذا ما يظهر في دعاء الندبة الشريف، الذي يستحب قراءته في يوم الجمعة 

 وإمامه (عجل الله تعالى 
ً
ب الظهور بفارغ الصبر، وال يهنأ بعيد أبدا

ّ
ر الحقيقي يترق وسائر األعياد المباركة، فالمنتظِ

فرجه الشريف) غائب عن األنظار.

أما الخطوة التالية التي البد من معرفتها وااللتزام بها من قبل المؤمن بإمام زمانه، فهي تتعلق بمدى استعداد 

المؤمن لظهور الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وهذا يتطلب عدم انخراط اإلنسان في صغائر الدنيا، والفتن، 

ه اإلنسان من مغريات المال والقوة والجاه 
ّ

والعداوات، واالحتراب، واللهاث وراء المناصب والمال الحرام، إذ يجب أن يتنز

والسلطة، وأن ال تشغله الدنيا بأالعيبها.

ه لها المؤمنون باإلمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، فال تجرفهم المغريات،  هذه الخطوة يجب أن يتنبّ

وال تنسيهم إمام عصرهم، فمن يؤيد ظهور اإلمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) لبسط العدل، عليه أن ال يكون 

أن  المؤمن  وعلى  الكثيرة،  الدنيا  وبمالهي  واألموال  بالمناصب  المؤمن  انشغال  حالة  في  يتحقق  والظلم   ،
ً
ظالما

يتوسل باألئمة األطهار (عليهم السالم) كي يعينوه على عدم السقوط في وحل الرغبات الزائلة.

 إذا أعدّ نفسه وربطها بإمام الزمان (عجل الله تعالى 
ّ
 إال

ً
 حقيقيا

ً
وحول هذه النقطة: ال يمكن أن يكون اإلنسان منتظرا

فرجه الشريف) لكي ال يضيع في زوبعة الفتن التي تجرف الناس في آخر الزمان، بالطبع هذا يحتاج إلى التوسل الدائم 

بأهل البيت عليهم السالم والعناية منهم.

الخطوة أو الوظيفة األخرى، أن ال يكتفي المؤمن بتعريف اإلمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) للمقربين منه، بل 

عليه تعريفه على المستوى العالمي، فهناك من سمع باإلمام الحجة، لكنه لم يعرفه تمام المعرفة، وهناك من لم 

يعرفه قط، وهذه مهمة المؤمنين باإلمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، فعليهم تقع مسؤولية التصدي لحمالت 

بالفهم  السماح  الشريف)، وعدم  الله تعالى فرجه  الحجة (عجل  أعداء اإلسالم ضد اإلمام  التي يقوم بها  التشويه 

المنحرف أو الخاطئ لإلمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) السيما على المستوى العالمي.

ا ال يعرفون اإلمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أو يعرفونه ولكن  إن معظم الناس اليوم في العالم إمّ

معرفة غير صحيحة، بأن سمعوا عنه من خالل أعدائه الذين شوهوا صورته أمام العالم، حيث صوروه على أنه سفاك 

للدماء، يجلب للبشرية الويالت، في حال أنه (عجل الله تعالى فرجه الشريف) رحمة الله الواسعة وباب نجاة األمة.

لكل  إذ يمكن  الشريف)، والجواب سهل،  تعالى فرجه  الله  (عجل  الحجة  باإلمام  اآلخرين  ف  نعرّ وقد يسأل سائل، كيف 

أن  بالعسير فهمه، السيما  الشريف)، فاألمر ليس  الله تعالى فرجه  المهدي (عجل  باإلمام  العالم  ف  أن يعرِّ مؤمن 

دت وتنوعت، وجعلت من العالم كله كأنه يعيش في بيت واحد، لهذا بات متاحا لكل إنسان  وسائل اإلعالم اليوم تعدّ

من  األهداف  توضيح  في  أخرى  أو  بطريقة  اإلسهام  الشريف)،  فرجه  تعالى  الله  (عجل  الحجة  اإلمام  بظهور  يؤمن 

ص البشرية من ظلم االستبداد بأنواعه كافة.
ّ
حكومته العالمية التي سوف ترسي دعائم العدالة، وتخل

وبالطبع يمكن تعريف اإلمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) للعالم بمختلف السبل، ومنها الكتابة حوله سيرته 

العطرة ونهجه النير، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية، وتأسيس فضائيات باسمه الشريف، وغير 

ذلك من سبل المعرفة والتعريف به عجل الله فرجه.

بالمحصلة هناك فرصة أمام من يريد أن يغادر هذه الدنيا بيدين نظيفتين وقلب عامر باإليمان، السيما أولئك الذين تتاح 

لهم فرص المناصب الحساسة والجاه واألموال والقدرة على الظلم أو االستبداد، هؤالء المسؤولين هم أكثر الناس 

حاجة الستثمار والدة اإلمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، 

والعودة إلى رشدهم، والكف عن الفساد وإلحاق الظلم باآلخرين، وأداء المسؤول

ع في ظهور د وتسرّ ية وفق معايير العدالة واإليمان واإلنصاف وكل القيم التي تمهّ

 اإلمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
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بيان الحق عند معترك األهواء في الغيبة الكبرى (القسم األول)

بقلم: السيد أحمد األشكوري (نشر سابقا في موقع مركز الدراسات التخصصية)

عن أمير المؤمنين (عليه السالم): من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطأ.

ن الطريق في تحديد خصوصيات القائد  اإلسالم تمثل بوضوح في المذهب اإلثني عشري، وهو في زمن الحضور واضح المسير بيّ

ية متابعة المعصوم، وإن كان قد حصل في  ت على لزوم تنصيب اإلمام والتعرف عليه والبدّ
ّ
وكيفية معرفته، وذلك لآلثار التي دل

 لنفسه، وبين منكرها في حق األئمة، لعدم انطباق المقاسات 
ً
األثناء االنشطار والتشظظ بين منكر لإلمامة، وبين من ادعاها زورا

الفرقة  القواعد الجماهيرية، كما جرى في صلح اإلمام الحسن (عليه السالم)، وكذا في فلسفة نشوء  المعينة من قبل بعض 

الزيدية التي اشترطت في اإلمام القيام بالسيف، ومن ثمّ قالت بإمامة زيد بن علي (عليهما السالم).

فحتى مع وجود المعصوم (عليه السالم) حصل توهم وشبهة وحاول البعض أن ينظر للقائد المعصوم (عليه السالم) ويجعله 

.
ً
 ال متبوعا

ً
تابعا

أما في زمن الغيبة فتحديد الحجة والموقف الشرعي في مختلف المجاالت يكون فيه شيء من الخفاء مما أوجب انثالم األمة 

وانحراف البعض وإن قلّ عددهم.

*فمنهم من أسقط التكليف في هذا الظرف، بل بالغ وأمر بنشر الفساد.

ة أو الرجوع إلى علماء العامة وطريقتهم. ز العمل باآلراء المستحسنة واإلمارات العاميّ *ومنهم من جوّ

د في العلماء، بل نشر راية أولوية محاربتهم. هِ
َ

، وز *ومنهم من رأى أن الدين واضحٌ وال حاجة إلى معينٍ

*ومنهم من اتخذ من المرجعية وراثة.

*ومنهم من ساقته الضوابط السياسية فصار الميزان عنده االنتماء إلى الحزب السياسي ولو على مستوى الفكر.

د بين الخطيب والفقيه وإن لم تتوفر فيه مقومات االستنباط. *ومنهم من جعل المعيار في الحجة جمال البيان والخطابة فوحّ

*ومنهم من سار وراء الفكر والتفلسف والنفوذ في الوسط الشبابي وسلطنة المعرفة للحداثة والعولمة.

*ومنهم من حابى أرباب المسالك الصوفية والعرفانية والتضلع في العلوم الغريبة كالجفر والرمل.

مة عند الجميع كإخراج المحتل.
ّ
*ومنهم من جعل المالك في الحجة التحدث بالمفردات الساخنة المسل

*ومنهم من قال بقداسة الجميع.

*ومنهم من له باع في عرض الفقه التسامحي كتجويز المحرمات الصارخة.

 عليه 
ً
*ومنهم من نظم الموسوعة الفقهية من متن مشاكل الواقع وبمعزل عن النص الديني ليضاهي الفقه الوضعي مطليا

صبغة اإلسالم في نهاية األمر، أو غير ذلك...

ى بدأ من هزالها * كالها وحتى استامها كل مفلس
ّ
لقد هزلت حت

ي
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هل حفظ الله سبحانه رواية كتاب (الغيبة)؟

من كتاب الرد القاصم (الحلقة األولى)

قال أحمد إسماعيل:

ك به _ من  ه عاصم من الضالل لمن تمسَّ
َّ
(فال بدَّ أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم المطلق سبحانه النصّ _ الذي وصفه بأن

كين بقوله   للمتمسّ
ً
 ومغريا

ً
 مخادعا

ً
، أو كاذبا

ً
، أو عاجزا

ً
 لكان جاهال

َّ
ق الغرض منه، وإال

َّ
عيه صاحبه، ويتحق ى يدَّ

َّ
عاء المبطلين له حت ادّ

 سبحانه وتعالى 
ّ

ه عالم وقادر مطلق، ويستحيل أن يصدر من الحق
َّ
؛ ألن

ً
 أو عاجزا

ً
باع الباطل، ومحال أن يكون الله سبحانه جاهال

ّ
بات

 لما أمكن الركون إلى قوله في شيء، والنتقض الدين).
َّ

ه صادق وحكيم، وال يمكن وصفه بالكذب، وإال
َّ
الكذب؛ ألن

والجواب:

خرى 
ُ
ا ما فيه من خلل، ولكن مع ذلك نعيد بيان ضعف كالمه بعبارة أ

ّ
ن أنَّ هذا تكرار لكالمه السابق، ونحن رددنا عليه بالتفصيل، وبيَّ

، فنقول:
ً
أكثر وضوحا

ل بحفظ ما أسماه 
َّ

ة دعواه مبنيٌّ على أمر لم يثبت، بل ثبت بطالنه، وهو أنَّ الله تعالى تكف ١ _ أنَّ دليل أحمد إسماعيل على صحَّ

ة المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس سره. الكتاب العاصم من الضالل وهو رواية الوصيّ

وهذا كالم مردود بأمرين:

ل الله بحفظه 
َّ

ل بحفظ رواية كتاب (الغيبة)، إذ ال دليل على ذلك، وليس كلّ حديث مذكور في الكتب قد تكف
َّ

ل: أنَّ الله لم يتكف األوّ

ة من بعده، فحيل بينه  مَّ
ُ
، والكتاب الذي أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه قبيل وفاته كيال تضلّ األ

ً
ى لو كان باطال

َّ
حت

 
ً
ال عاه أوّ  بدليل صحيح، وعلى أحمد إسماعيل أن يثبت مدَّ

ً
د الله بحفظه إلى قيام الساعة، إذ لم يثبت ذلك أيضا وبين كتابته، لم يتعهَّ

ة وال برهان. مات بال حجَّ
َّ
ب عليه تلك اللوازم الفاسدة، ال أن يرسله إرسال المسل

ِّ
قبل أن يرت

ض لها من يرويها باألسانيد الصحيحة والطرق الكثيرة التي تقطع  ل بحفظ رواية كتاب (الغيبة) لقيَّ
َّ

والثاني: أنَّ الله تعالى لو تكف

ين االثني عشر من أوالد اإلمام المهدي المنتظر  ة كلّ أحد، ولتواترت روايات أهل البيت عليهم السالم في النصّ على المهديّ حجَّ

ين االثني عشر   عن سلف بعدد المهديّ
ً
مَ الشيعة خلفا لِ

عَ
َ
 فقط، ول

ً
ة في اثني عشر إماما  حصرُ األئمّ

ً
دَ متواترا رَ ا وَ مَ

َ
عليه السالم، ول

ة السابقين لهم. من أوالد اإلمام المهدي عليه السالم وأسمائهم كما علموا بأسماء األئمّ

ل بحفظ رواية كتاب (الغيبة) كالم يخالفه الدليل الصحيح 
َّ

مَ أنَّ ما قاله أحمد إسماعيل من أنَّ الله تكف لِ
ا لم يحصل كلّ ذلك عُ فلمَّ

ه أو خدشه. المتواتر، والبرهان القطعي الذي ال يمكن ردّ


