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العالمة الشيخ حسني الكوراني
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العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ

احلج هذا السفر العظيم مع اخلالق وال��ذي جرد
االنسان في املثول أمامه بثوب أبيض تارك ًا خلفه كل
ما يتعلق بزخرف وزينة هذه الدنيا والتوجه له بقلب
خالص نازع ًا كل آفات الغرور واألنا في أيام معدودات
لينال منها عظيم ال��درج��ات وه��ذه الشعيرة من كرمه
ع��ز وج��ل لإلنسان ب��دع��وة منه ف��ي ضيافته ليعود في
ساحة مغفرته ولذا يحتاج احلاج ان يستغل هذه األيام
املباركة بقلوب طاهرة.
ارت� �ب ��اط ه ��ذا ال �ع��دد وال� �ع ��دد ال �س��اب��ق ب��أم �ي��ر هذه
الشعيرة املباركة (ى) فهو بوابة الوصول إل��ى الله
س�ب�ح��ان��ه وت�ع��ال��ى وم��ن خ�ل�ال دع��ائ��ه ي �ج��اب ال��دع��اء ،
وألهمية إرتباط احلاج املؤمن بصاحب العصر والزمان
وال��ذي يحتاج منه أي يعبأ بشحنة إميانية عقائدية
م��ن خاللها يعيش معنى االرت �ب��اط والتمهيد ل��ه في
ظ��ل اخل�لاف��ات وال�ص��راع��ات الدينية وخ��روج الدعوات
الكاذبة أول��ت القافلة اإلهتمام في هذا األم��ر وأخذت
أبرز الكلمات :اإلنتظار والتمهيد له (ى).
حيث تقدمت اجمللة مبعنى االنتظار وحقيقته -
ف��ي اط�لال��ة سماحة الشيخ ال�ك��وران��ي  -و دور املنتظر

ف ��ي ال �ت �ع �ب �ئ��ة ال ��روح� �ي ��ة ل �ي �ك��ون مصداق ًا
ل �ل �م��ؤم��ن امل �ن �ت �ظ��ر ال � ��ذي ي�ل�ت�ح��ق مبسيرة
املتقني واألب ��دال وكما تطرق الشيخ ملعنى
االن�ت�ظ��ار ف��ي روح امل��راب�ط��ة واجل�ه��اد ليكون
االنتظار شام ًال من جميع األبعاد الروحية
والفكرية والتواجد في الساحة السياسية
واجلهادية.
وتال ذلك ملعنى التمهيد وب��دأ التمهيد
له روحي فداه مع بدء اخلليقة من نبينا آدم
عليه السالم كان أول املمهديني له وتطرق
لصفات املمهد و اإلعداد الروحي واجلسدي
لذلك.
وأخ � � ��ذت ج ��ان ��ب م �ع �ن��ى ارت � �ب� ��اط احلج
باملمهدين وال�ص�ل��ة ب��ذل��ك وال ��دور العظيم
للحج في التغير .
وك ��ذل ��ك مت ال �ت �ط��رق مل �ع �ن��ى التمهيد
والغيبة لصاحب العصر وال��زم��ان م��ع ذكر
صفات أصحابه عليه السالم وكيف يعيش
املمهد ف��ي ه��ذه الرحلة واحل�ض��ور م��ع ولي

أمر.
وك� �م ��ا أخ� � ��ذت م �ك��ة م �ن �ط �ل��ق التمهيد
وم�ل�اذه وال�ت��ي منها ب��دأت ال��رس��االت ومنها
يظهر القائم عجل ال�ل��ه ف��رج��ه نصيبا في
هذا العدد.
وتتطرق العدد ملواضيع مختلفة منها
م��ا ي��رت�ب��ط ف��ي ال�ب�ع��د ال��روح��ي واألنشطة
واللقاءات الثقافية وذك��ر معلم من املعالم
املرتبطة بصاحب األم��ر والتعريف به وهو
م�س�ج��د ج �م �ك��ران وك��ذل��ك ع �ل��م م��ن أعالم
املنطقة ،وه��و العالمة ال��راح��ل الشيخ فرج
ال �ع �م��ران ص��اح��ب األف �ض ��ال ال �ك �ث �ي��رة على
املنطقة ورائد التأليف التبسيطي في أكثر
معالم الثقافة.
وكلنا أمل في أن ينال إعجاب حجاجنا
الكرام ويكون رفيقً ا مناسبا في هذه الرحلة
اإلميانية
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حقيقة
اإلنتظار

اإلن� �ت� �ظ ��ار ع �م��ل« :أف� �ض ��ل أعمال
أمتي» فهو ال يعني السلبية واإلمتناع
عن أي عمل جهادي كما يحلو للبعض
أن يفهموه ،ومن انتظر قافلة ليسافر
م�ع�ه��ا ،ف�م��ن الطبيعي أن ي �ك��ون على
أمت استعداد لإلنطالق مبجرد إيذانه
ب ��ذل ��ك ،وب� �ه ��ذا ي �ك��ون م �ن �ت �ظ��ر ًا لهذه
القافلة.
واإلن� � �ت� � �ظ � ��ار ل� �ك ��ل أم� � ��ر يستتبع
اس� �ت� �ع ��داد ًا م�ت�ن��اس�ب� ًا م��ع ذل ��ك األمر
املنتظر ،فانتظار سفر قصير يستتبع
استعداد ًا معين ًا ،يختلف عن اإلستعداد
الذي يستلزمه انتظار سفر طويل.
وم��ن ال��واض��ح أن امل�ن�ت�ظ��ر لإلمام
امل �ن �ت �ظ��ر ى ي �ن �ت �ظ��ر ق ��ائ ��د ًا إلهي ًا
(((
س�ي�ق��ود م�س�ي��رة حت��ف ب�ه��ا املالئكة
وج� �م� �ه ��وره ��ا األس � � ��اس أه � ��ل التقوى
والعبادة ،وسيخوض املعارك احلامية
الوطيس واحدة تلو األخرى.
عن اإلمام الصادق \:
م ��ا ت �س �ت �ع �ج �ل��ون ب� �خ ��روج القائم
ف��وال �ل��ه م ��ا ل �ب��اس��ه إال ال �غ �ل �ي��ظ وما

العالمة الشيخ حسني الكوراني
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((( غيبة النعماني  234 /195و 243و307
و 309و ،310والبحار  326 /52و 337 / 329و
.137

طعامه إال الشعير اجلشب وما هو إال السيف واملوت حتت ظل
(((
السيف».
وه��ل مي�ك��ن حت�ق�ي��ق ال�ت�ن��اس��ب ف��ي ن�ف��س اإلن �س��ان م��ع هذه
املسيرة إال بتعاهدها بالرعاية في مجالي اجلهاد األكبر واجلهاد
األصغر؟
وإذا ك��ان املنتظر له \ لم يهتم بتهذيب نفسه وتزكيتها
فهل باستطاعته اإلنسجام مع مسيرة املتقني واألبدال؟
بل هل ميكنه حتقيق هذا اإلنسجام والتناسب إذا لم يكن
يحمل روح اجل �ه��اد م�ت�ش��وق� ًا إل��ى ال�ش�ه��ادة ف��ي سبيل ال�ل��ه مبا
يستلزمه ذل��ك من إع��داد عسكري ميكّ نه أن يجاهد بني يدي
اإلمام \؟
من الطبيعي جد ًا أن من ال يحرص على إع��داد نفسه في
هذين اجملالني ،فال يصح أن يسمى منتظراً ،بل ينبغي أن يخاف
من شمول بعض األحاديث له.
من ذلك ما روي عن اإلمام الصادق \:
إذا خرج القائم عليه السالم خرج من هذا األمر من كان يرى
(((
أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر.
أللهم أعنا على أنفسنا وارزقنا حسن العاقبة.
* إذا كانت الثورة اإلسالمية املباركة في إي��ران قد أحدثت
هذه الهزة الكبيرة في العالم ،واستدعت كل هذه اجلهود التي
يبذلها اجمل��اه��دون ف��ي مختلف أن�ح��اء األرض فكيف ستكون
اخلارطة السياسية واألمنية والعسكرية في عصر الظهور؟
وأي متغيرات ستعصف بالعالم كله؟
ُّ
وكم هو اخمل��زون الهائل من التقوى واملرابطة ال��ذي ينبغي
توفره في األم��ة لتستجيب لقائدها وه��و يخطو بها من نصر
إلى نصر؟
((( الغيبة للطوسي 277/والغيبة للنعماني.233/
((( نفس املصدر .317 /

إن حرب اخلليج التي فرضت على دولة اإلسالم واحلمالت
اإلع�لام�ي��ة العاملية والهجمة الشرسة على أن�ص��ار رس��ول الله
املصطفى ج ومالحقتهم مبختلف األس��ال�ي��ب الفرعونية
احلاقدة ،ليست إال عينات صغيرة تشير إلى األح��داث اجلسام
املشابهة التي ستقع في عصر الظهور.
وال مي�ك��ن ال �ت�ص��دي ل��ذل��ك إال ب��ال�ب�ن��اء اإلمي��ان��ي الصادق
العميق ،وروح اجلهاد املعتمدة على الله تعالى.
وفي ما يلي وقفة مع هذين العاملني:
التقـوى:
اإلعتقاد بوجود اإلمام املهدي \ ،وبيعتُ ه بزيارته وجتديد
البيعة ،أوعبر بيعة نائبه ،وانتظا ُره ،واملواظبة على آداب الغيبة،
كل ذلك ال ينفع صاحبه شيئ ًا اذا لم يكن متقي ًا.
فالتقوى ه��ي املنطلق ،وه��ي ال�ش��رط ال��ذي ال يقبل بدونه
ع�م��ل ،وامل�س�ي��رة ال�ت��ي سيقودها عليه ال�س�لام ،ه��ي مسيرة أهل
ال�ع�ب��ادة ال��ذي��ن ت�ط��وى لهم األرض((( ومنهم م��ن « يسير في
السحاب ن�ه��اراً»((( وأه��ل البصائر الذين ال ذن��وب لهم حتجبهم
(((
عن رؤية احلقيقة حني «تتطاير القلوب مطايرها».
ومما يرشدنا إلى الترابط بني اإلنتظار والتقوى ما ورد عن
((( ت��ؤك��د ال��رواي��ات بالتصريح وبالتلميح أن ال �ق��ادة األس��اس�ي�ين الذين
يبايعونه \ كلهم ممن تطوى لهم األرض ،وذلك يدل على درجة عالية من
العبادة .أنظر :الطبري ،دالئل اإلمامة  ،555واخلصيبي ،الهداية الكبرى
396
((( النعماني ،الغيبة .313
((( التعبير ملوالتنا العظيمة أم املؤمنني أم سلمة رضوان الله عليها ،فقد
روي« :عن ثابت مولى أبي ذر رحمه الله ق��ال :شهدت مع علي يوم اجلمل
فلما رأيت عائشة واقفة دخلني من الشك بعض ما يدخل الناس فلما زالت
الشمس كشف الله ذلك عني فقاتلت مع أمير املؤمنني ثم أتيت بعد ذلك
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآل��ه ورحمها (الله) فقصصت عليها
قصتي فقالت :كيف صنعت حني طارت القلوب مطايرها؟ قال :قلت إلى
أحسن ذل��ك واحلمد لله كشف الله عزوجل عني ذل��ك عند زوال الشمس
فقاتلت مع أمير املؤمنني قتاال شديدا .فقالت :أحسنت سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول :علي مع القرآن والقرآن معه ال يفترقان حتى
يردا علي احلوض» .اجمللسي ،البحار 206/32
العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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اإلمام الصادق \:
«من س��ره أن يكون م��ن أص�ح��اب القائم فلينتظر وليعمل
بالورع ومحاسن األخالق وهو منتظر ،فإن مات وقام القائم بعده،
كان له من األجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا»(((.

يتضح من النص املتقدم مدى عمق البعدين :اجلهاد األكبر
واجلهاد األصغر في أنصار اإلمام املهدي \ ،وقد وردت أحاديث
كثيرة في احلث على املرابطة في زمن اإلنتظار.

وبديهي أن التقوى واجبة في كل حال ،إال أن املقصود هو
اإلش��ارة إلى هذه العالقة بينها وبني اإلنتظار ،وفائدة ذلك أن
يدرك من يغلب عليه الطابع احلركي العملي ،ويحسب أنه من
جنود املهدي دون شك! إلى أن هذا البعد وحده ال يكفي.

ولست هنا بصدد الوقفة املتأنية مع هذه النصوص إال أن
ال��ذي أود تسجيله في هذا السياق هو استغراب إضفاء طابع
السلبية والقعود عن اجل�ه��اد ،على مفهوم جهادي راف��ض هو
املرابطة.

فما على أحدنا اذا أراد أن يكون من جنوده \ ،إال أن يعتني
بتهذيب نفسه ،ليحصل على األقل على شيء من التناسب بينه
وبني هذه املسيرة الربانية التي سيمأل الله بها األرض قسط ًا
وعد ًال.

وهل يكون مرابط ًا من يكون على هامش األحداث ال يهتم
بأمور املسلمني من قريب أو بعيد ،وعلى أي اجلبهات يرابط يا
ترى؟
وبعض روايات املرابطة صريح في ذلك:

ثم إن احلصول على شيء من التناسب ليس نهاية املطاف
بل العبرة بلزوم ما حصل عليه باحلذر ال��دائ��م من اإلرتكاس
واإلنقالب على األعقاب.

« في تفسير البرهان وغيره عن العياشي بسنده عن الصادق
في معنى آية املرابطة:

روي عن اإلمام الصادق \ ،في بيان أوصاف أنصار اإلمام
املهدي \:

(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا و رابطوا و اتقوا الله
لعلكم تفلحون).

«رجال كأن قلوبهم ُز ُب ُر احلديد ،ال يشوبها شك في ذات الله
أشد من احلجر ،لو حملوا على اجلبال ألزالوها»« ..يتمسحون
ب�س��رج اإلم ��ام \ يطلبون ب��ذل��ك ال�ب��رك��ة وي�ح�ف��ون ب��ه ،يقونه
بأنفسهم في احلروب»« ..ال ينامون الليل لهم دوي في صالتهم
ك��دوي النحل يبيتون ق�ي��ام� ًا على أط��راف�ه��م ،ويصبحون على
ٌ
ليوث بالنهار ،هم أط��وع له من األمة
خيولهم ،رهبانٌ بالليل،
لسيدها ،كاملصابيح ،ك��أن قلوبهم ال�ق�ن��ادي��ل ،وه��م م��ن خشية
الله مشفقون ،يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل
الله شعارهم يا لثارات احلسني اذا ساروا يسير الرعب أمامهم
(((
مسيرة شهر».

قال \ « »..ورابطوا« :في سبيل الله ونحن السبيل فيما
ب�ين الله وخلقه ،ونحن ال��رب��اط األدن��ى ،فمن جاهد عنا فقد
جاهد عن النبي صلى الله عليه وآل��ه وسلم ،وم��ا ج��اء به من
عند الله»(((.

((( منتخب األثر .498 - 497 /
((( بحار األنوار  .308 / 52وقد روي وصف»رهبان بالليل ،ليوث بالنهار ،كأن
قلوبهم ُز ُب ُر احلديد» عن رسول الله د .الشيخ املفيد؟ ،اإلختصاص،208
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وفي تفسير نور الثقلني:
«وروي عن أبي جعفر ،اإلمام الباقر \ في تفسير اآلية:
معناه اصبروا على املصائب وصابروا على عدوكم ورابطوا
(((
عدوكم ».
وعنه في عدد من أمهات املصادر.
((( مكيال املكارم  327 / 2 -بتصرف يسير.
((( نور الثقلني .428 / 1

ماذا تعرف عن..

يقع ف��ي اجل�ه��ة اجلنوبية
م��ن م��دي �ن��ة ق��م امل �ق��دس��ة في
إي ��ران مسجد كبير ي�ق��ال له
مسجد جمكران إض��اف��ة إلى
اس ��م امل� �ك ��ان ،ي �ق �ص��ده املئات
ب��ل اآلالف م��ن امل��ؤم �ن�ين من
شتى بقاع إي��ران وغيرها ،وال
س ّيما في ليالي األرب�ع��اء من
كل أسبوع ،يقضون فيه أوقات ًا
والتوسل
والتهجد
في العبادة
ّ
ّ
باحلجة ابن احلسن العسكري
وهو عامر بالعبادة في
جميع األوقات.

العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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ويعود تاريخ هذا املسجد إلى القرن
ال��راب��ع ال�ه�ج��ري ،وق��د ذك��رت ف��ي كيف ّية
�ص��ة عجيبة ت��رت�ب��ط باإلمام
تأسيسه ق� ّ
الثاني عشر من أئمة أهل البيت (ل)
وه��و اإلم��ام امل�ه��دي املنتظر ى ،ولذا
نسب املسجد إليه.
ويعد هذا املسجد من العالئم البارزة
ّ
لهذه املدينة املقدسة.
وم ��ن ال� �ن ��ادر ج � � ّ�د ًا أن ي� ��زور شخص
مدينة قم ويغفل عن زيارة هذا املسجد
�ص �ل�اة ف �ي��ه .وق� ��د ذك� ��ر أن ل ��ه صالة
وال� � ّ
خاصة.
مخصوصة بكيف ّية ّ
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أسس هذا املسجد وإلى يوم
ومنذ أن ّ
ال�ن��اس ه��ذا وال زال املؤمنون يتوافدون
ع �ل��ى ه� ��ذا امل �س �ج��د وح� ��دان � � ًا وأف� ��واج � � ًا،
وي�ب�ت�ه�ل��ون إل ��ى ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ويتوسلون
ب��ول� ّي��ه احل�ج��ة اب��ن احل�س��ن
في
مختلف شؤونهم وقضاياهم ،وال س ّيما
بالدعاء لتعجيل الفرج.
وق��د اتسعت رقعة ه��ذا املسجد بعد
أن كانت مساحته صغيرة ،وأصبح يتسع
وخصص قسم منه
لآلالف من املصلّني
ّ
خاصة
إلى النساء ،وتشرف عليه هيئة
ّ
تدير شؤونه ولوازمه وسائر مرافقه.

أما اختصاص ليلة األربعاء من بني
ّ
الل ّيالي لزيارة هذا املسجد فلم نعرف له
وج�ه� ًا ،اللهم إال أن يكون م��ن اجملر ّيات
لبعض الصاحلني ،وأصبحت عادة عند
املؤمنني.
ن �ع��م ذك� ��ر ال �س �ي��د اب� ��ن ط� � ��اووس في
أع� �م ��ال م �س �ج��د ال� ّ�س �ه �ل��ة ذل � ��ك ،فقال:
السهلة فاجعل
إذا أردت أن متضي إل��ى ّ
ذل ��ك ب�ي�ن امل �غ��رب وال �ع �ش��اء اآلخ� ��رة من
ليلة األرب�ع��اء ،وه��و أفضل من غيره من
األوقات.
فلعلّ اختيار زي��ارة مسجد جمكران

في ليلة األربعاء والصالة فيه مبقتضى
التوسل
املناسبة ب�ين املسجدين حيث
ّ
ب ��اإلم ��ام احل � ّ�ج ��ة اب� ��ن احل �س��ن صاحب
ال� � ��زم� � ��ان ع � �ج� ��ل ال � �ل � ��ه ت � �ع� ��ال� ��ى فرجه
الشريف.
�ص��ة ب �ن��اء ه ��ذا امل �س �ج��د وما
ّ
وأم � ��ا ق� ّ
رافقها من أحداث فهي كما في احلكاية
ال�ث��ام�ن��ة م��ن ك�ت��اب (ج � ّن��ة امل� ��أوى) ،قال:
ف��ي (ت��اري��خ ق��م) تأليف الشيخ الفاضل
القمي
احل�س��ن ب��ن محمد ب��ن احل�س��ن
ّ
م��ن ك �ت��اب (م��ؤن��س احل��زي��ن ف��ي معرفة
احلقّ واليقني) من مصنفات أبي جعفر
م �ح �م��د ب ��ن ب ��اب ��وي ��ه ال �ق �م��ي م ��ا لفظه
ب��ال�ع��رب�ي��ة :س�ب��ب ب �ن��اء امل�س�ج��د املقدس
في جمكران بأمر اإلم��ام (\) على ما
الصالح حسن
أخبر به الشيخ العفيف ّ
ب��ن م�ث�ل��ة اجل �م �ك��ران��ي .ق ��ال :ك�ن��ت ليلة
الثالثاء السابع عشر من شهر رمضان
امل �ب��ارك س�ن��ة ث�ل�اث وت�س�ع�ين وثالثمائة
فلما مضى نصف من
نائم ًا ف��ي بيتيّ ،
الليل فإذا بجماعة من الناس على باب
بيتي فأيقظوني وقالوا :قم وأجب اإلمام
املهدي صاحب الزمان ،فإنّه يدعوك.
فقمت متأهب ًا ،وقلت :دعوني ألبس
قميصي ف��إذا ب��ال�ن��داء م��ن خلف الباب
ي�خ��اط�ب�ن��ي :م��ا ب �ي��دك ل�ي��س قميصك.
فتركته وأخ ��ذت س ��رواال ،ف�ج��اء النداء:
وليس ذلك منك أيض ًا ،فخذ سراويلك
ف��أل �ق �ي �ت��ه ،وأخ� � ��ذت س ��روال ��ي ولبسته.
ف �ق �م��ت اط �ل ��ب م �ف �ت��اح ال� �ب ��اب فنودي:
ال �ب��اب م�ف�ت��وح .ف�ل�م��ا ج�ئ��ت إل ��ى الباب،
رأي ��ت ق��وم��ا س�ي�م��اه��م ف��ي وج��وه�ه��م من

اث��ر السجود تبدو عليهم عالئم الهيبة
وال��وق��ار ،فسلمت عليهم ،ف��ردوا ورحبوا
ب � ��ي ،وأخ � ��ذون � ��ي إل � ��ى م ��وض ��ع املسجد،
وكانت أرض ًا مزروعة في اجلانب الشرقي
للقرية ،وكنا نعتبرها من أراضي احلسن
بن م�س�ل��م ال ��ذي ك ��ان ي �ت��ردد ك�ث�ي��ر ًا بني
ج�م�ك��ران وم��دي�ن��ة ق��م .وح�ي�ن�م��ا وصلت
رأي� � ��ت ص ��اح ��ب ال �ع �ص��ر ف ��ي ه �ي �ئ��ة ابن
الثالثني ونور وجهه قد عم املقام وكأنه
ال�ق�م��ر ليلة مت��ام��ه ،ج��ال�س� ًا ع�ل��ى أريكة
وم�ت�ك�ئ� ًا ع�ل��ى وس � ��ادة ،وب�ي�ن ي��دي��ه شيخ
جليل وبيده كتاب يقرؤه عليه .وحوله
أك�ث��ر م��ن س�ت�ين رج�ل ً�ا ي�ص�ل��ون ف��ي تلك
البقعة ،على بعضهم ثياب بيض وعلى
بعضهم اآلخ��ر ث�ي��اب خ�ض��ر ،وك��أن��ي في
روضة من رياض اجلنة ،ملئ هذا املنظر
ق�ل�ب��ي ن � ��ور ًا وي�ن�ش��ر ف��ي اع �م��اق وجودي
ع�ط��ر ًا ك��أ ّن��ه م��ن عالم امللكوت .فتقربت
مندهش ًا وسلّمت عليهم.
وك ��ان ذل ��ك ال�ش�ي��خ ه��و اخل �ض��ر \
فرد السالم متبسم ًا وأجلسني فخاطبني
اإلمام \ باسمي وقال:
اعلم أيها احلسن بن مثلة ،أن هذه
األرض ال�ت��ي نحن فيها ،بقعة شريفة،
ق��د اخ �ت��اره��ا ال � ّل��ه ال�ل��ه دون غ�ي��ره��ا من
األراض��ي وشرفها ،وأردن��ا أن ُيبنى فيها
مسجد ،فاذهب إلى السيد أبي احلسن
وي �ح �ض��ر احل �س��ن بن
وق ��ل ل��ه أن ي��أت��ي ُ
مسلم الذي بيده األرض.
فلما حضر ،قل له :منذ سنني وأنت
تعمر هذه األرض املوقوفة ،غاصب ًا لها.
زرعت فيما مضى خمس سنني ،والزلت

حتى هذا العام على حالك في الزراعة
وال� �ع� �م ��ارة .وق ��د ع�ص�ي��ت رب ��ك وظلمت
ح��قّ ول��ي أم��رك باضافتك ه��ذه األرض
ال�ش��ري�ف��ة إل ��ى أراض �ي ��ك ،ف �ج��ازاك اللّه
ب��أخ��ذ ش��اب�ين م��ن ول��دك فلم تنتبه من
غ�ف�ل�ت��ك .ف�لا إم �ه��ال ب�ع��د اآلن وعليك
دفعها إلى الناس ،ليبنوا فيها املسجد،
كما عليك ر ّد م��ا انتفعت ب��ه م��ن غالّت
هذه األرض ،لصرفها في بنائه ،وإن لم
تفعل ذلك ،اصابك من نقمة اللّه ما ال
حتتسب.
قلت :سمع ًا وطاعة سيدي وموالي.
ق��ال \ :جعلنا السيد أب��ا احلسن
م�ش��رف� ًا ع�ل��ى ب�ن��اء امل�س�ج��د .ف�ق��ل ل��ه أن
يطالب الرجل مبا أخذ من منافع تلك
ال�س�ن�ين وي��دف�ع�ه��ا إل��ى ال��ذي��ن يشاركون
في بناء املسجد ،ويتم ما نقص منه من
(ره ��ق) ملكنا مبنطقة (أرده� ��ال) حتى
يكمل ب�ن��اء امل�س�ج��د .فقد وقفنا نصف
الرهق لهذا املسجد .فلتجلب غلّته كلّ
ع��ام وت �ص��رف ف��ي ع �م��ارت��ه .وق��ل للناس
أن الي�ت��أخ��روا والي�ت��وان��وا ف��ي زي ��ارة هذا
املوضع الشريف فليرغبوا إليه ويعزروه.
ق �ل��ت :ي��ا س �ي��دي ،الب ��د ل��ي ف��ي ذلك
م��ن ع�لام��ة ،ف��إن ال �ق��وم الي�س�ت�م�ع��ون ملا
واليصدقون
ال ع�لام��ة وال حجة عليه،
ّ
قولي.
قال \ :إنا سنضع للمسجد عالمة
ولك عالمة ،فاذهب وبلغ رسالتنا.
فقمت مودع ًا ،فما مشيت قلي ًال إ ّال
ودعاني إليه .وقال:
العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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إن في قطيع جعفر الكاشاني الراعي
معزاً ،عليك أن تشتريه .وأت به إلى هذا
املوضع واذبحه الليلة اآلتية ووزع حلمه
ي� ��وم األرب � �ع� ��اء ال �ث��ام��ن ع �ش��ر م ��ن شهر
رم �ض��ان امل �ب ��ارك ع�ل��ى امل��رض��ى وم ��ن به
علّة شديدة .فإن اللّه يشفيهم جميع ًا.
واملعز هذا أبلق ،كثيف الشعر ،وله سبع
ع�لام��ات :ث�ل�اث ع�ل��ى ج��ان��ب وأرب ��ع على
اآلخر سود وبيض كالدراهم.
ف �م �ك ��ث حل � �ظ� ��ات وه� � ��و ي �ن �ظ ��ر إلى
�ان وه��م ب�ين ق��ائ��م وراكع
م��ن ح��ول��ه ب�ح�ن� ٍ
إلي
وساجد .فأطرق رأسه مل ّي ًا ثم نظر ّ
وقال:
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اقم بهذا املكان سبعة أيام (في نسخة
((إحضر هذا املكان سبعني يوما)) فان
أم��ر بالسبعة ،ينطبق على ليلة القدر
وهي الثالث والعشرون من شهر رمضان
املبارك .وان أمر بالسبعني ،ينطبق على
اخل��ام��س وال �ع �ش��ري��ن م��ن ذي القعدة،
وهو يوم مبارك) وصلّ فيه أربع ركعات.
اثنتان حت ّي ًة للمسجد .تقرأ في كل ركعة
سورة الفاحتة م ّرة وسورة االخالص سبع
مرات .وتسبح في الركوع والسجود سبع
م� ��رات .ورك �ع �ت��ان ص�ل�اة اإلم� ��ام صاحب
الزمان \ تقرأ في الركعة األولى سورة
ال�ف��احت��ة ف ��إذا وص�ل��ت إل��ى (إي ��اك نعبد
وإي ��اك نستعني) ت�ك��رر اآلي��ة م��ائ��ة م ّرة.

ث��م تكملها وت�ق��رأ س��ورة اإلخ�ل�اص مر ًة
وتس ّبح في الركوع والسجود سبع مرات.
وهكذا تصنع في الركعة الثانية.
ف� � ��إذا أمت� �م ��ت ال � �ص�ل��اة ،ت �ه � ّل��ل م � � ّرة
واح��دة وتأتي بـتسبيحة الزهراء(س)
ف��إذا ف��رغ��ت منها ،تسجد وت�ص� ّل��ي على
النبي(د) مائة م ّرة.
ي� �ب� �ع ��د م� �س� �ج ��د ج � �م � �ك� ��ران ،خمس
ك �ي �ل��وم �ت��رات ع ��ن م��دي �ن��ة ق ��م املقدسة
ف��ي إي� ��ران ،وي�ق��ع ف��ي اجل��ان��ب اجلنوبي
ال �ش��رق��ي ل�ل�م��دي�ن��ة ،م �ب��اش��رة ب�ع��د قرية
ج� �م� �ك ��ران ،ب��ال �ق��رب م ��ن ج �ب��ل معروف
مبقام اخلضر...
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عندما علم نبي الله آدم عليه السالم عظمته وعلو شأنه هو ونسله
عند الله وأن��ه خليفة الله على أرض��ه ،وعلم بالتبع أن��ه تعالى ال ميكن
أن يترك األرض دون خليفة يرشد اخللق له عز وجل ،لذلك كان آدم هو
أول املمهدين لصاحب الزمان املستقبلي ،وج��اءت بعده األنبياء والرسل
واألوصياء على نفس الدعوة ،إلى أن وصل األمر لنبينا نبي الرحمة الذي
ُيخرج الله من صلبه ذلك املنقذ الذي ميأل االرض قسطا وعدال بعد ما
م�لأت ظلما وج��ورا ،ليحدث اخل��واص من أتباعه بأمور وعالمات خاصة
يتصف بها ذلك املنقذ ويتصف بها أتباعه وناصروه ومحبوه ،ويحدث عامة
املسلمني بحتمية ظهور ذلك املصلح ،وانه سيظهر حتى وان لم يبق إال يوم
واحد من هذه الدنيا ،وانه تعالى اختاره ليرث االرض ومن عليها ،ليقيم
دول��ة احل��ق وينشر دي��ن الله ف��ي كافة البقاع ليحقق بذلك حلم جميع
االنبيا.
وقد نقل عن دعبل اخلزاعي انه قال :أنشدت موالي الرضا علي ابن
موسى عليه السالم قصيدتي التي اولها:
مدارس آيات خلت من تالوة
ومــنزل وحــي مقـــفر العرصـــات
يقول دعبل فلما انتهيت إلى قولي :
خروج أمام ال محـــالة خراج
يقوم علــى اســــــم الله والبركـــات
ـــــــق و بـاطـــــال
ميـيز فيــــــــنا ح ٍ
العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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ويجزي على النعماء والنقمات
يقول عندما وصلت لهذا البيت بكى الرضا بكاء شديد ،ثم
رفع رأسه إلي وقال:
يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتني،
فهل تدري من هذا االمام؟
ومتى يقوم؟ فقلت :ال ياموالي إال انني سمعت بخروج إمام
منكم يطهر األرض من الفساد وميألها عدال.
فقال يا دعبل االمام بعدي ابني وبعده ...إلى أن ذكر القائم
باحلق املنتظر.
بعد هذه املقدمة القصيرة اتضح لنا أن التمهيد لهذا االمام
املوعود بدأ مع بداية اخللق ألهمية وعظمة هذه املهمة التي
سار عليها اخللص من عباد الله.
وقد انتقل هذا ال��دور العظيم من االنبياء واالوصياء لنا،
ومن لطف الله بنا انه لم يتركنا طوع انفسنا لنعمل كيف ما
نشاء ،بل اوضح لنا اخلصال التي يجب ان يتصف بها املمهد
لذلك الفجر املقدس.واليكون ذلك إال بشحذ الهمم باملضي
ف��ي ذل��ك ال �ط��ري��ق،ب��اإلخ�لاص ف��ي ت��وح�ي��د ال�ل��ه وإت �ب��اع أوامره
وأن نتقيه حق تقاته في نشر العدل وعدم ظلم الناس واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
ويكون ذلك بإجتماع القول والفعل والعمل .القول املتمثل
في لفظ «لبيك اللهم لبيك» أي أن��ي ألبي أوام��رك يا موالي
وها أنا ذا أسعى بني يديك وأقف طائعا لك هاربا منك إليك
ياذا اجلالل واإلكرام ،والعمل الذي يوصلني لرضاك فأنا أعفو
عن الضعيف وأساعد احملتاج ،وكل ذلك لك وحدك «الشريك
لك» يارب.
لذلك من غير املمكن أن أكون من املمهدين وقولي يخالف
ف�ع�ل��ي وع�م�ل��ي ،ف�ق��ول��ي أن ال�ع�ب��د اخمل �ل��ص امل�م�ه��د ي�ط�ي��ع الله
والي �ك��ذب والي�غ�ت��اب ويبتعد ع��ن م�ح��رم��ات��ه ،ول�ك��ن فعلي غير
ذلك.
إذا كيف أكون من املمهدين لظهوره ومتى أبدأ؟
اجلواب :لنكون من املمهدين يجب علينا منذ هذه اللحظة
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تهيئة أنفسنا وبذل املزيد من اجلهد لإلنتصار على النفس وكبح
جماحها ،املتمثلة في الكبرياء والغرور واألنا ،ثم السير بتلك
ال��روح املعنوية التي جت��ردت عن ذلك البدن امل��ادي والسير بها
نحو التكامل الذي يفرح صاحب العصر والزمان ويرضي الله
عندما يشاهد أنصاره وهم يسيرون بخطى ً ثابتة نحو التكامل
(كأن قلوبهم زبر احلديد اليشوبها شك في ذات الله ،أشد من
اجلمر لو حملوا على اجلبال ألزالوها يتمسحون بسرج اإلمام
يطلبون بذلك البركة،ويحفون به ،يقونه بأنفسهم في احلروب
ويكفونه م��اي��ري��د ،فيهم رج��ال الي�ن��ام��ون الليل ،ل�ه��م ذوي في
صالتهم كذوي النحل،يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون
على خيولهم ،رهبانا في الليل ليوثا في النهار،هم أطوع له من
األمة لسيدها ،كاملصابيح كأن قلوبهم القناديل،وهم من خشية
الله مشفقون،يدعون بالشهادة ،يتمنون أن يقتلوا في سبيل
الله ،شعارهم :يالثارات احلسني إذا س��اروا سار الرعب أمامهم
مسيرة شهر ،بهم ينصر الله إمام احلق)
وقد يتبادر إلى الذهن ذلك املفهوم اخلاطئ أن هذه الصفات
وه��ذا ال��دور العظيم يختص بالرجال فقط بحكم طبيعتهم
الفيسيولوجية وتكوينهم اجل�س�م��ان��ي ال�ق��وي،ول�ك��ن بتصفح
الروايات يتبني لنا بشكل واضح وصريح أن للمرأة دور ًا هام ًا في
عصر الظهور ،فاألحاديث تشير إلى أنه عندما تقع الصيحة
وهي من عالمات الظهور تخرج العذراء من خدرها حتث أباها
وأخاها على اخلروج ،والروايات تدل على أن هناك أكثر من 30
امرأة يكونون حتت راية اإلمام في آخر الزمان.
بهذه الصفات يكون املمهدون ساروا في إزالة موانع الظهور
من أنفسهم ،ثم يبدأون بنشر تلك الصفات فيمن حولهم.
والي�خ�ف��ى عليك أن فريضة احل��ج م��ن أه��م ال�ف��رص التي
يحضى بها كل ح��اج ليهيء نفسه وميهد لظهور ذل��ك الفجر
املقدس.

الشيخ مالك امليالد

أستاذ ف� � ��ي احل� � ��وزة العلمية
في قم املقدسة والقطيف.
مواليد 1387هـ
درس املقدم� � ��ات ف� � ��ي احلوزة
العلمية في سوريا.
ودراس� � ��ة الس� � ��طوح ف� � ��ي قم
املقدسة.
وحض� � ��ر البح� � ��ث اخل� � ��ارج
عل� � ��ى يد :أس� � ��اتذة قم املقدس� � ��ة
وأبرزهم آية الله الس� � ��يد حسني
الشاهرودي فقه ًا وأصو ًال.
ودرس مس� � ��ألة التلقي� � ��ح
الصناعي على يد آية الله الشيخ
على املروجي والفلسفة على يد
السيد كمال احليدري.
ول� � ��ه نش� � ��اطات عل� � ��ى نطاق
احلوزة النسائية.

إن أول م��ا ي�ت�ب��ادر إل��ى ال��ذه��ن ه��ذا ال �س��ؤال :م��اه��ي عالقة
ه��ذا العنوان امل�م��دون أع�لاه مبوضوع احل��ج ،فهل هناك عالقة
بينهما؟ وإذا كانت هناك عالقة فما هي نوع هذه العالقة؟ أهي
عالقة كونية أم تكوينية أم كلتيهما؟ ..إننا وم��ن خ�لال طيات
هذا البحث سوف نعرف األجوبة لهذه األسئلة املطروحة ولذا
نقول :ال يشك أحد ملا للحج من أثر كبير على اإلنسان الفرد
واجملتمع ،لوجود املناسك املتعددة والتي تصقل روح اإلنسان
باملعاني اخل�ي��رة م��ع م��ا ت�ه��دف إل�ي��ه ه��ذه امل�ن��اس��ك م��ن أهداف
تربوية واجتماعية وسياسية وغيرها.
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ومن هنا ينبغي أن نتحدث عن عدة
عناوين ح��ول احل��ج وه��ذه العناوين لها
مساس بالعنوان املطروح  -حج املمهدين
 ومن هذه العناوين:احلج وخلق اإلرادة-:
واملقصود من اإلرادة خلق اإلستعداد
ال��روح��ي وامل�ع�ن��وي ل��دى اإلن �س��ان واحلج
كفيل بأن يخلق هذه اإلرادة لدى اإلنسان
من خالل املناسك املتعددة واملتنوعة مع
وجود اإلرهاق والتعب الكبير.
ف�ه��ذه امل �ف��ردة العبادية ليست كمثل
ال� �ص�ل�اة وال� �ع� �ب ��ادات األخ� � ��رى وال� �ت ��ي ال
ينتقل اإلنسان فيها من مكان إلى مكان
آخر بل هو ميارس العبادة وهو في أحسن
األحوال في األعم األغلب .
ب�ي�ن�م��ا ال �ع �ب��ادة ف��ي احل ��ج ف��ي األعم
األغ �ل��ب ي��ؤدي �ه��ا امل�ك�ل��ف وه ��و ي�ع��ان��ي ما
يعانيه من التعب لوجود اإلزدحام ورداءة
الطقس وغيرهما من األمور  .وال يفهم
من خالل ما ذكرناه بأن اإلرهاق والتعب
م��ع وج ��ود اإلزدح � ��ام ف��ي احل ��ج ك��ل ذلك
يكفي في خلق اإلرادة بل ينبغي جلانب
ذل ��ك أن ي�ن�ض��م ال��وع��ي مل �ف �ه��وم العبادة
ل��دى املكلف .وم��ن هنا حتصل املقاومة
واجلهاد بوجود هذا التنقل والذي يكون
أشبه بحركة اجملاهد في ساحة املعركة
ومنها ** -:اي العناوين **
دعوة للتحرر وفك القيود -:
ال يوجد أفضل م��ن ط�ه��ارة الضمير
وزك ��اة القلب ون�ق��اء ال ��روح ،وك��ل ذل��ك ال
ميكن إال من خالل العبادة ومعرفة كنهها
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وحقيقتها .إن امل �ف��ردة ال�ع�ب��ادي��ة للحج
ت�خ�ت��زن ه��ذه امل�ف��اه�ي��م وال�ق�ي��م لصناعة
اإلنسان ،فهي تدعو للتحرر وفك األغالل
واآلص��ار والقيود عن كاهل اإلنسان .وال
يوجد أكبر من الذنب في خلق األغالل
واآلص � ��ار ،ف�ه��و امل�ك�ب��ل ل�لإن�س��ان واملنتزع
حلريته ليبقى عبد الشيطان والهوى.
ومنها  -املالمح الوحدوية -:

ومنها  -معاجلة الفقر والبؤس-:
ل��م ت�ك��ن ه��ذه ال �ع �ب��ادة ع �ب��ادة جوفاء
ال م�ض�م��ون ل �ه��ا ،ب��ل إن �ه��ا ج ��اءت لترفع
اإلح �ت �ي��اج وت �ع��ال��ج ال �ف �ق��ر وال� �ب ��ؤس عن
اإلنسان وأن كان مبدئي ًا من خالل التركيز
الذي وضحه القرآن الكرمي في كثير من
اآليات الكرمية  .ففي بعض آياته كاآلية
املتقدمة م��ن س��ورة احل��ج كانت تتحدث
ع��ن رزق الله على اإلن�س��ان حينما رزقه
بهيمة األن� �ع ��ام ،ف��أش��ارت ل��ه ب�ع��د األكل
منها أن يطعم البائس الفقير .وهنا روح
التضامن الذي حاول القرآن الكرمي أن
يخلقه في أوس��اط الناس كي يتحسس
آالم اآلخرين ومحنتهم ،وف��ي آية أخرى
قال عز من قائل{ :والبدن جعلنها لكم
م��ن شعائر ال�ل��ه لكم فيها خير فاذكروا
اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها واطعموا القانع واملعتر كذلك
(((
سخرناها لكم لعلكم تشكرون}

قلما جند شعيرة تهدف إلى العامل
ال��وح��دوي كشعيرة احل��ج ف��ي مناسكها
امل�ت�ع��ددة وأم��اك�ن�ه��ا امل�ت�ف��رق��ة .إن الهدف
األس�م��ى ل�ه��ذه الشعيرة أن ت��ذك��ر الناس
ج�م�ي�ع��ا ب�ت�ل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ة اإلبراهمية
ال �ت��ي ج �م �ع��ت ال� �ن ��اس ع �ل��ى ع� �ب ��ادة الله
ال� ��واح� ��د األح � ��د وت � ��رك ع� �ب ��ادة األوث � ��ان
واألص �ن��ام ،وه��ي دع��وة توحيدية تصدى
لها امل�ش��رك��ون ف��ي سبيل وأده ��ا ،إال أنها
وب�ف�ض��ل إب��راه �ي��م ال�ن�ب��ي ال� ��ذي تصدى
لهم بحكمته وأسلوبه بأن تكون الدعوة
ه��ي املسيطرة ف��ي فهم ال�ص��راع القائم.
ولذلك كانت الدعوة إلى اإلجتماع حول
مركزية واح��دة وه��ي ع�ب��ادة ال�ل��ه تعالى.
إن ال�ق��رآن الكرمي يحدثنا عن ذل��ك في
ه��ذا اخلطاب ال��ذي ألقاه على نبي الله
إب��راه �ي��م \ ق��ائ�لا{ :وأذن ف��ي الناس
ضامر
ب��احل��ج ي��أت��وك رج� ��ا ًال وع �ل��ى ك��ل
ٍ
فج عميق  +ليشهدوا منافع
يأتني من كل ٍ
لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
على ما رزقهم من بهيمة اإلن�ع��ام فكلوا
منها وأطعموا البائس الفقير}(((.

ذك� ��ر امل� �ف� �س ��رون ال� �ف ��رق ب�ي�ن القانع
وامل�ع�ت��ر ،وق��ال��وا :إن ال�ق��ان��ع ه��و اإلنسان
الذي يقنع مبا يعطى وتبدو عليه عالئم
الرضا واإلرتياح وال يعترض أو يغضب،
أم ��ا امل �ع �ت��ر ف �ه��و ال�ف �ق�ي��ر ال �س��ائ��ل الذي
يطالبك باملعونة وال يقنع مب��ا تعطيه،
ب ��ل ي �ح �ت��ج اي� �ض� � ًا؛ ث ��م ذك � ��روا أي� �ض� � ًا في
سبب تقدمي القانع على املعتر في اآلية
الشريفة وهو إشارة إلى ضرورة اإلهتمام
أكثر باحملرومني املتصفني بالعفة وعزة
النفس.

((( آية  28+27من سورة احلج.

((( سورة احلج :آية ()36

وم��ن��ه��ا  -أن احل���ج ي��دع��و إلى
اإلنطالق-:
لم تكن مناسك احلج مناسك مثالية
وتنظيرية فحسب ،بل هي مناسك حركية
ذات طابع عملي لتغيير اإلن�س��ان الفرد
واجملتمع ..وما حركة النبي إبراهيم \
ف��ي جميع مناسكه التي ق��ام بها وأداها
إال دل�ي��ل ع�ل��ى ذل ��ك ،إل��ى درج ��ة ك��ان قد
ص��در منه اإلستعداد بالتضحية بأغلى
ما عنده حينما رأى في املنام بأنه يذبح
أب�ن��ه إسماعيل \ ،وع�ج��ل ف��ي تطبيق
ه ��ذه ال ��رؤي ��ا  -وه ��ي رؤي� ��ة ح ��ق  -فبدل
الله تعالى عنه بكبش عظيم .وتطبيق
هذا املنسك من قبل النبي إبراهيم \
يعتبر أك�ب��ر ق�م��ة ف��ي التسليم إل��ى الله
ت �ع��ال��ى .وه �ك��ذا ف��ي ب�ق�ي��ة امل �ن��اس��ك لها
فلسفة عملية وراء هذه العبادة التي أمر
ال�ل��ه ال�ع�ب��اد أن ي��ؤدوه��ا .وه�ن��ا نصل إلى
معرفة اإلستفسارات املطروحة في بداية
هذا البحث من خالل ما ذكرناه  .وتبني
عالقة العنوان املطروح -حج املمهدين-
مبوضوع احل��ج ،ونقول أيض ًا ب��أن هناك
ع�لاق��ة ك��ون�ي��ة وتكوينية أم��ا أن�ه��ا كونية
ألنه من املستحيل أن يكون هناك حكم ًا
ل�ي�س��ت ل��ه م�ص�ل�ح��ة أو م�ف�س��دة لصالح
اإلن �س��ان ،وأم ��ا أن�ه��ا تكوينية ف�لأن��ه من
املستحيل أن يخلق الله تعالى اإلنسان
ب�ل�ا ه� ��دف وب� � ��دون أن ي �س��ن ل ��ه قانون ًا
وتشريع ًا ..أما النقطة التي ينبغي لنا أن
نتحدث عنها وألهميتها في هذا املوضوع
ف �ه��ي احل ��دي ��ث ع ��ن امل �م �ه��دي��ن والذين
يعتبرون األنصار للحجة ى فمن هم

وما هي أوصافهم ،وكم أعدادهم ،وكم هي
الرايات املعتمدة واملعول عليها؟ .وأحب
هنا أن أشيرإلى ما أشارت إليه الروايات
حول ذلك اختصار ًا فأقول ......
ال �ك��وادر املؤهلة املتحركة م��ع اإلمام
املنتظر ى  ...وه ��ؤالء ه��م امل�س�م��ون -
بأنصار اإلمام  -وأنصار اإلمام ى على
ثالث مستويات :املستوى األول :الكوادر
ال�ق�ي��ادي��ة (أص �ح��اب ال��راي��ات) ول�ع��ل هم
الذين حتدد الروايات عددهم ب(.)313
املستوى الثاني :اجل�ن��ود املقاتلون..
ول� �ع ��ل ه � ��ؤالء ه ��م ال ��ذي ��ن حت� ��دد بعض
الروايات عددهم بعشرة آالف.
امل�س�ت��وى ال�ث��ال��ث :ال�ق��اع��دة املساندة
حلركة اإلمام املنتظر ى وهم املوطئون
لظهور اإلم ��ام املنتظر ى كما أشارت
إلى ذلك كثير من الروايات ( ...يخرجون
ناس من املشرق يوطئون للمهدي).
وأم� ��ا ص �ف��ات أن �ص ��ار اإلم � ��ام املهدي
ىفمن خ�ل�ال ال� ��رواي� ��ات ال �ت��ي ذكرت
أوصاف أصحاب اإلمام ى تشير إليها
الفقرات التالية:

 -5ره � �ب� ��ان ف � ��ي ال� �ل� �ي ��ل ،ل� �ي ��وث في
النهار.
 -6يبايعه بني الركن واملقام ثالثمائة
وث�لاث��ة ع�ش��ر رج�ل� ًا م��ن األخيار
كلهم شبان ال كهل فيهم .
كيفية اإللتحاق باإلمام املنتظر
ى:
يصلون ويلتحقون ب��اإلم��ام ى في
مكة املكرمة ،بشكل إعجازي ..فالروايات
الواردة في كيفية اإللتحاق باإلمام ى
ت �ن��ص ع �ل��ى ذل� ��ك وي ��ؤي ��د أص� �ح ��اب هذا
الرأي مقولتهم بالفقرات التالية الواردة
في الروايات:
 -1يجتمعون في ساعة واحدة .
 -2تطوى لهم األرض طي ًا.
 -3يسيرون في السحاب نهاراً.
 -4يفقدون م��ن فرشهم فيصبحون
في مكة.

 -1أن� � �ه � ��م ال � �ص � �ل � �ح� ��اء وال� �ن� �ج� �ب ��اء
والفقهاء
 -2يشتاقون إلى الشهادة ويتمنون أن
يقتلوا في سبيل الله.
 -3رجال كأن قلوبهم زبر احلديد ال
يشوبها شك في ذات الله.
 -4رج��ال ال ينامون الليل لهم دوي
في صالتهم كدوي النحل.
العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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الحج وتمهـــــ
الشيخ ضياء آل سنبل
ول� � ��د في بلدة اجل� � ��ش بالقطيف
عام 1384هـ.
 ب� � ��دأ الدراس� � ��ة احلوزي� � ��ة س� � ��نة1401ه � � �ـ ف� � ��ي مدين� � ��ة ق� � ��م بإي� � ��ران
والقطي� � ��ف والنجف األش� � ��رف ،ومنذ
س� � ��نة 1413ه � � �ـ أق� � ��ام في ق� � ��م يحضر
بحث اخل� � ��ارج لدى أعالمه� � ��ا (منهم
الشيخ ميرزا جواد التبريزي ،والسيد
أبوالقاس� � ��م الكوكبي رحمهم� � ��ا الله،
«مد الله
والشيخ الوحيد اخلراساني َّ
في عمره»).
 شارك في تأسيس دار املصطفىإلحياء التراث سنة 1416هـ.
 أس� � ��س مؤسس� � ��ة طيبة إلحياءالتراث س� � ��نة 1428هـ2006 ،م 2007 -م
إلحساس� � ��ه بأهمي� � ��ة جم� � ��ع الت� � ��راث
العلم� � ��ي الغزير له� � ��ذه املنطقة ،وهو
ت� � ��راث منس� � ��ي يس� � ��تحق العناي� � ��ة به،
وذل� � ��ك بجمع� � ��ه وحتقيق� � ��ه ونش� � ��ره
والتعريف به.
وق� � ��د حصل� � ��ت املؤسس� � ��ة عل� � ��ى
اجلائزة االولى في مهرجان الش� � ��يخ
الطوسي ،وذلك على حتقيق القسم
االول من موسوعة الفاضل القطيفي
(من اعالم القرن العاشر الهجري).
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بسم الله الرحمن الرحيم
تأتي كلمة (التمهيد) بعدة معان ،واملراد منها هنا هو :التسهيل
والتوطئ� � ��ة؛ قال في (املصب� � ��اح املنير) ....( :ومه� � ��دت االمر متهيدا:
وطأته وسهلته)(((.
وعل� � ��ى هذا يكون املراد من التمهي� � ��د للظهور :العمل على تهيئة
االجواء املناس� � ��بة وحتقيق الظروف املوضوعية والس� � ��عي للتوطئة
لظه� � ��ور صاح� � ��ب االم� � ��ر علي� � ��ه الس �ل ��ام ،الذي غ� � ��اب ع� � ��ن االبصار
بع� � ��د وفاة س� � ��فيره الرابع س� � ��نة 329ه� � ��ج ،ومنذل� � ��ك الوقت حصلت
الغيب� � ��ة الكبرى،التي ال يراد بها عدم ظه� � ��وره للناس بحيث يعرف
بش� � ��خصه،وهذا اليعن� � ��ي عدم اطالعه عل� � ��ى أوضاعنا فانه يعاش� � ��ر
الناس ويرى من دون أن يعرف بشخصه(((.
وان التوطئة للظهور تستلزم العمل منا في سبيل ذلك في متام
ايام الس� � ��نه ،ولكن للعمل في بعضها ميزة اكبر،حيث تكون االجواء
الروحي� � ��ة مهيأة لذلك بصورة اوثق ،وثواب العبادة فيها أعظم ،ومن
ذلك أيام احلج وفي هذه الرح� � ��اب الطاهرة ،التي يكون فيها احلاج
دليال خاش� � ��عا بني يديا لله عز وجل ،وتسمو روحه وحتلق في عالم
الغيب ،متمنية اخلير والفالح.
وم� � ��ن هذا الفضاء الروحي تنطلق روح املؤمن ملناجاة إمام زمانه
متمنيا كونه ظاهرا مع فوج احلجيج فيحجون بحجه ويرفلون في
نعمة لقائه ودعائه فتسعد البشرية التي اتعبها الظلم والطغيان.
من هنا ميكن ان يكون احلاج مشاركا بصورة فاعلة في التوطئة
((( املصباح املنير –كتاب امليم
((( انظر الغيبة الكبرى (الصدر) ص  , 34وما بعدها

ـــــــــيد الظهور
للظهور ويحصل ذلك بتغير الس� � ��لوك في عبادة الله تعالى إلى
م� � ��ا هو افض� � ��ل والتعامل مع االخرين مبا هو احس� � ��ن ،في تعلم
االحكام الشرعية ويلتزم بالعمل على ضوئها ويكثر من الدعاء
واخلضوع ،ويحسن عالقاته مع االخرين القريب منهم والبعيد
سواء
وفي هذا السياق ارى ان من املناسب القيام باستحضار بعض
صفات أصحاب القائم عن� � ��د خروجه ،مع محاولة بذل قصارى
جهدنا ف� � ��ي العمل بها في هذه الرح� � ��اب الطاهرة ،بحيث يكون
ذلك بداية االنطالق في التمهيد للمشروع املهدوي العظيم.
فمن اهم صفاتهم:
 -1العب� � ��ادة فق� � ��د ورد في وصفهم ((رج� � ��ال الينامون الليل،
لهم دوي في صالتهم ك� � ��دوي النحل يبيتون قياما على
أطرافهم ، ،ويصبحون على خيولهم ،رهبان بالليل ليوث
بالنهار ...وهم من خشية الله مشفقون))(((.
 -2الطاع� � ��ة ل� � ��ه :فقد ورد في الرواية الس� � ��ابقة -ايضا( -هم
اط� � ��وع اليه من األمة لس� � ��يدها) إن عنصر الطاعة مهم
في اإلعداد للظه� � ��ور ،وفي زمان غيبته ايضا حيث تكون
الطاعة حينئ� � ��ذ للعلماء(الداعني الي� � ��ه والدالني عليه،
والدابني عن دينه بحجج الله ،واملنقذين لضعفاء عباد
الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب)....
والب� � ��د من التذكير هنا بلزوم الرج� � ��وع للعلماء في اخد

الفتاوى وحتديد الوظيفة الشرعية في جميع التحركات
من جهتهم((()4(.
 -3الورع عن احملرمات والعمل مبحاسن االخالق( :من سره
ان يك� � ��ون منا صح� � ��اب القائم فلينتظ� � ��ر وليعمل بالورع
(((
ومحاسن االخالق) ...
ه� � ��ذه امور ثالثة تتعلق ببعض اوصاف القائم علينا ان نبدأ
في تطبيقها.
وختاما ...البد للممهد من استحضار املمهد لقدومه وذلك
باالهتمام به في ايام حجنا و س� � ��ائر اوقاتنا بالدعاء له والصالة
عليه والتوس� � ��ل به مع االكثار من الش� � ��كوى اليه واالستغاثة به،
وذل� � ��ك بقراءة االدعية ال� � ��واردة والصلوات املس� � ��تحبة والزيارات
اخلاص� � ��ة ,وه� � ��ذا كل� � ��ه لنحق� � ��ق عالقة ممي� � ��زة به صل� � ��وات الله
عليه،لنك� � ��ون قد بدأناها م� � ��ن رحاب مكة الطاه� � ��رة لتكون هذه
نقط� � ��ة االنطالق في حتقيقه� � ��ا ،وعلينا ان نتأم� � ��ل في ان هذه
العالق� � ��ة امنا هي بني حاضرين وليس� � ��ت بني حاضر وغائب الن
الغيبةكما أسلفت ال تعني اال عدم الترائي لنا ،واال فانه موجود
معنا يحس بآالمنا ويسمع أنيننا وشكوانا ،ويؤمن على دعائنا،
فهو وان غاب عنا اال انه لم يخل منا وان نزح فانه لم ينزح عنا،
فهو امنية كل مش� � ��تاق وأمل جميع املستضعفني وجامع كلمته
معلى التقوى فعجل الله له الفرج وسهل له اخملرج وجعلنا من
أنصاره وأعوانه واملستشهدين بني يديه.

((( بحار األنوار 52:308

((( دائل اإلمامة 562:
((( بحار األنوار 52:140
العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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الشيخ محمد مدن عمير
القطيف مولد  1399 :هـ.قـ.
الدراسة احلوزوية:
بحث اخلارج (فقه ًا وأصو ًال) في احلوزة
العلمية في قم املقدسة.
تدريب:
مدرب دولي في القراءة السريعة ،معهد
االنتاجية.USA ،
م� � ��درب دولي في إدارة الوق� � ��ت واحلياة،
معهد االنتاجية.USA ،
دبل� � ��وم إع� � ��داد القي� � ��ادات االجتماعية،
أكادميية الفرحة لعلوم األسرة.
ش� � ��ارك ف� � ��ي العدي� � ��د م� � ��ن ال� � ��دورات
التدريبية ،منها:
دورة اإلدارة اإلشرافية ،مرفأ الكلمة ،قم
املقدسة.
دورة مه� � ��ارات اإلدارة ،مرف� � ��أ الكلم� � ��ة
بالتعاون مع  ،A.I.Tمملكة البحرين.
تأليف:
 اثب� � ��ات اله �ل ��ال فلكي� � ��ا ،محاول� � ��ة فيالبحث الفقهي.
 األجوب� � ��ة الفقهي� � ��ة عل� � ��ى املس� � ��ائلالتاروتية (حتقيق).
 للحج س� � ��ر آخر ،حواريات في أس� � ��راراحلج.
 ثقافة االستهالل (كتيب جيب). ثقافة احملبة (كتيب جيب). فيتامين� � ��ات ..ملن حج البيت أو اعتمر(كتيب جيب).
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مكة مالذ
الممهدين
مكة املكرمة أرض الرساالت ،ومحور الدعوة التوحيدية ،واجلهاد
النبوي احملمدي؛ هي عينها ستكون مالذ املمهدين وإمامهم القائم
املنتظر ى..
املمهدون كأهل بدر:
فقد روي عن أمير املؤمنني \ في وصف أنصار القائم ى:
(وهم قوم يحملهم الله كيف شاء ،من القبيلة الرجل والرجلني
حتى بلغ تسعة ،فيتوافون في اآلفاق ثالثمائة وثالثة عشر
ً
رجال؛ عدة أهل بدر)(((.

فعند عددهم تستفيق ذاكرة التاريخ ،فيتطابق أهل بدر مع قادة
احلركة املهدوية ،وتتطابق األه��داف احملمدية للنبي اخلامت ج،
مع سم ّيه اإلمام اخلامت ى ،وتتقارب النتائج.
املمهدون والتطابق مع نداء الرساالت:
فالهدف نفس الهدف ،والنداء عني النداء ،فقد كان رسول الله
ج ينادي بعد أن جهر بدعوته :قولوا ال إله إال الله تفلحوا ،وها
ه��و صاحب األم��ر يرتل أس��اس احل��رك��ة النبوية ،ففي ال��رواي��ة عن
ص��ادق آل محمد \( :إذا قام القائم ال تبقى أرض إال نودي
فيها شهادة أن ال إله إال الله وأن محمد ًا رسول الله)(((.
((( كتاب الغيبة.284 :
((( بحار األنوار :ج 52ص.192

وعن إمامنا باقر آل محمد
\( :فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه
ثالثمائة وثالثة عشر ...ف��أول ما ينطق به هذه
اآلية:ب ِق َّي ُت الله َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُكنْ تُ ْم ُمؤْ ِم ِنني َ.((()..
َ

القائم ى وارث النبوات:
والتطابق يجاوز النداء والهدف (املضمون) ليصل
إلى الشكل؛ فعنده عصا موسى ،وقميص يوسف ،وراية
محمد ج ،وسيف علي ابن أبي طالب ،وكتابه وخامته
وصحيفته وم��واري��ث األنبياء واألئ�م��ة (عليهم جميع ًا
السالم).
فعنهم ل( :وإنّ القائم إذا خرج يكون عليه قميص
يوسف ومعه عصا موسى)(((.
وتبدأ الدعوة في مكة والبراهني على صدقها ،وال
محيص إال بقبولها إذ أن��ه وارث اإلس�ل�ام واملسيحية
وال �ي �ه��ودي��ة ،ف �ه��ا ه��و ص��اح�ب�ن��ا ى ي�س�ن��د ظ �ه��ره إلى
احلجر ويقول:
(يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى
بالله ،ومن يحاجني في آدم فأنا أولى بآدم.
يا أيها الناس من يحاجني في ن��وح فأنا أولى
الناس بنوح.
يا أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى
الناس بإبراهيم.
يا أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى
الناس مبوسى.
يا أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى
الناس بعيسى.
يا أيها الناس من يحاجني في محمد فأنا أولى
الناس مبحمد.
يا أ يها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى

((( بحار األنوار :ج 52ص12
(((بحار األنوار :ج 52ص.12

الناس بكتاب الله)(((.
ف �ه��ذه ه��ي ال ��دع ��وة ،ت�ش�ه��د عليها ال�ك�ع�ب��ة واحلجر
والبيت احلرام اآلمن.
لكن التطابق مع دع��وة خ��امت النبيني ج يصل إلى
مستوى التطابق في اخلامتة ،فكما أخرج النبي من مكة
اآلمنة مهاجر ًا إلى املدينة ،ها هو ابنه القائم ى يهجر
منها ف ��ار ًا إل��ى م��دي�ن��ة املصطفى ج ،ف�ف��ي ال��رواي��ة عن
النبي ج( :فيخرج رجل من أهل املدينة هارب ًا إلى مكة
فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره)(((.
فمن هم املمهدون؟
إنهم املشتاقون إلى لقائه ى في بيت الله احلرام،
(فيعود عائذ في احلرم فيجتمع الناس إليه كالطير

ال��واردة حتى يجتمع إليه ثالثمائة وأربعة عشر
ً
رجال ،فيهم نسوة ،فيظهر على كل جبار وابن جبار،
(((
ويظهر من العدل ما يتمنى له األحياء أمواتهم) .

إنهم كنوز احلياة احلقيقيون ،امل��ذخ��رون ليوم السالم
العاملي ،والتغيير النهائي( ،فإن لله عز وجل بها كنوز ًا

ليست من ذهب وال فضة ،ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا
الله حق معرفته وهم أنصار املهدي في آخر الزمان)(((.
إنهم مؤمنون في درجة عالية من التقوى والشجاعة
والصالبة( ،قد أثر السجود بجباههم ،ليوث بالنهار،
رهبان بالليل ،كأن قلوبهم زبر احلديد)(((.

إنهم أهل الوعي والبصيرة ،هم (النجباء والقضاة
واحلكام والفقهاء في الدين ،ميسح الله على بطونهم
وظهورهم فال يشتبه عليهم حكم)(((.
واحلمد لله رب العاملني

((( مجمع البيان ،ج.543 :4
((( سنن أبي داود ،ج.108 :4
((( معجم أحاديث اإلمام املهدي (ع) ،ج.504 :1
((( كشف الغمة ،ج.368 :3
((( بحار األنوار ،ج.386 :52
((( دالئل اإلمامة.307 :
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الشيخ عبدالغني عرفات
القديح-مواليد 1389هـ
ال � � � � ��دراس � � � � ��ة األك � � ��ادمي� � � �ي � � ��ة
بكالريوس لغة عربية كلية
املعلمني بالدمام
ال ��دراس ��ة احل ��وزوي ��ة سطوح
عليا
املؤلفات والتحقيقات
-1ب� �ي ��ت امل� �ق ��دس ف ��ي رواي � ��ات
أهل البيت
-2ال�ق�ط�ي�ف��ي وال �ش �ي��رازي في
معترك أصول الكافي
-3ال� � � � � � � ��ردود وال� � �ن� � �ق � ��ود على
الفتوحات املكية/حتقيق
-4الكشكول للشيخ إبراهيم
آل عرفات /حتقيق
-5دي� � � � ��وان ع �ل ��ي اب � ��ن املقرب
األح � � � �س� � � ��ائ� � � ��ي /حتقيق
ب ��األش� �ت ��راك م ��ع األستاذ
ع� � �ب � ��داخل � ��ال � ��ق اجل� �ن� �ب ��ي
واألستاذ علي البيك
-6ق � � �ط� � ��رات امل �ل�ائ � �ك ��ة سيرة
ال �ش �ي��خ ع� �ب ��دال ��رس ��ول آل
جواد القطيفي
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آثار الحج

في النشآت
الثالث لإلنسان
الدنيا  -البرزخ  -اآلخرة

بسم الله الرحمن الرحيم
أعمال كل إنسان وتصرفاته ،قد ينظر
إليها:
م��ن ج �ه��ة س �ل��وك �ي��ة ،ف �ه��ي ع �ب��ارة عن
صفات تتحكم وتثبت في اإلنسان ،ويعبر
عنها بامللكات أو املهارات.
وق ��د ي�ن�ظ��ر إل�ي�ه��ا م��ن ح�ي��ث اجلزاء
والثواب والعقاب في نظر الدين.
ورمب ��ا ت �ك��ون ه��ذه امل�ل�ك��ات والصفات
ه� ��ي ظ ��اه ��ر اجل � � ��زاء وال � � �ث� � ��واب ،ويكون
اجل ��زاء وال �ث��واب ه��و ب��اط��ن تلك امللكات
والصفات.
ونحن ال ندرك العالقة بني األعمال
واجلزاء بحسب ما أشارت إليه النصوص
ال��دي �ن �ي��ة ،وق ��د ن�س�ت�غ��رب ه ��ذه العالقة،
ألن �ه��ا غ�ي��ر م��أل��وف��ة ل��دي �ن��ا ،وق ��د اعتدنا
وج��ود عالقات بني األشياء املشاهدة في
الدنيا ،ولكننا كنا نستغرب هذه العالقة
ب�ي�ن األش �ي��اء ف��ي ال�ص�غ��ر إل ��ى أن اعتاد
الذهن عليها؟! ال ألنها غير غريبة ولكن
العتياد الذهن عليها فلو أن الله تعالى
جعل اإلح��راق في الثلج ثم اعتدنا على
ه��ذه ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ث�ل��ج واإلح� ��راق فلن
ن�س�ت�غ��رب�ه��ا ول�ك�ن�ن��ا اآلن ن�س�ت�غ��رب�ه��ا وال
نستغرب اإلحراق من النار؟!
واحل��ج كله م��ن حيث السلوكيات أو
املهارات والصفات أوالثواب واجل��زاء ،هو
ف�ل�اح ،ك�م��ا ج��اء ف��ي ال��رواي��ة ع��ن الباقر

حجا؟ قال:
\« :قلت له لم سمي احلج ً
حج فالن :أي أفلح فالن»(((.
ولإلنسان نشآت ثالث يؤثر فيها احلج
كغيره من العبادات على اإلنسان ،ونحن
ال نتحدث عن الفوائد الظاهرية للحج
كاجتماع الناس وتعارفهم ورواج التجارة،
بل نحن نتحدث عن آثار ونتائج غيبية.
 )1في احلياة الدنيا
 )1احل��ج يحفظ اإلن �س��ان ف��ي أهله
وماله ،واحلفظ له أنحاء فقد يحفظهم
م ��ن م� �ك ��اره ال��دن �ي��ا وق� ��د ي�ح�ف�ظ�ه��م من
الوقوع في املوبقات وغير ذلك.
ق��ال أب��و ال��ورد للصادق \ :إن��ك لو
أرح��ت بدنك من احململ  -يقصد كثرة
السفر للحج  -فقال« :يا أبا الورد إني
أح��ب أن أشهد املنافع التي ق��ال الله
{ل َي ْش َه ُدوا َمنَ ِاف َع َل ُه ْم }
تبارك وتعالى ِ
إنه ال يشهدها أحد إال نفعه الله أما
مغفورا لكم ،وأما غيركم
أنتم فترجعون
ً
(((
فيحفظون في أهاليهم وأموالهم» .

 )2احل� ��ج ي� ��دمي ال � ��رزق ف ��ي الدنيا:

«من أراد أن يكثر ماله فيطل الوقوف
على الصفا واملروة»((( .وفي رواية أخرى

أن رس ��ول ال�ل��ه ج ك��ان يطيل الوقوف
على الصفا بقدر م��ا يقرأ س��ورة البقرة
((( علل الشرايع  ،1/411:معاني األخبار.170 :
((( الكافي .263/4 :
((( الهداية للشيخ الصدوق ص .232

مترسال(((.
وف� ��ي رواي� � ��ة «نفقته  -أي احل� ��ج -
تضاعف سبعمائة ضعف» (((.
ف�م��ا ه��ي ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��وق��وف على
الصفا وزيادة الرزق؟ تلك عالقة يعرفها
من وضعها وهو الله تعالى.
 )3احلج يطيل العمر في الدنيا «من
رجع من مكة وهو ينوي احلج من قابل
زيد في عمره»(((.

 )4احل � ��ج ي ��دف ��ع ع� ��ن احل� � ��اج ميتة
ال� �س ��وء« :حجج تترى ،وعمر تسعى،
يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء» (((.
 )5احلج يعطى احلاج نو ًرا ،وال ندري
ماهية هذا النور« :احلاج ال يزال عليه
نور احلج ما لم يذنب»(((.
 )6احلج يغسل الذنوب :ومعنى غسل
ال��ذن��وب ف��ي ال��دن �ي��ا أن ت�ت�ح��ول امللكات
وال �ص �ف��ات ال��رذي �ل��ة إل ��ى ص �ف��ات حسنة،
وذلك في الدنيا قبل اآلخرة.
ع ��ن رس � ��ول ال� �ل ��ه ج «ح��ج��وا فإن
احل��ج يغسل الذنوب كما يغسل املاء
الدرن»(((.
((( الكافي .432 /4
((( احلج والعمرة في الكتاب والسنة ص .139
((( الفقيه .219/2 :
((( الكافي .261/4 :
((( الكافي.255/4 :
((( التهذيب .22/5:
العدد الثالث ذو احلجة 1433هـ
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 )2في احلياة البرزخية
وال بد من احلديث قليال حول معنى
ال �ب��رزخ ،فقد اس�ت��دل على ال �ب��رزخ بأدلة
قرآنية:
{ح ��تَّ ��ى ِإ َذا َجاء
 )1ق��ول��ه ت �ع��ال��ىَ :
أَ َح � َد ُه� ُ�م ا ْل� َ�م � ْو ُت َق� َ
�ون َل َع ِّلي
�ال َر ِّب ا ْر ِج� ُ�ع� ِ
كْت كَلاَّ ِإ َّن َها َك ِل َم ٌة
يما َت َر ُ
أَ ْع َم ُل َص ِالح ًا ِف َ
ُه � َو َق� ِ�ائ� ُل� َه��ا َو ِم ��ن َو َر ِائ� ِ�ه��م َب� � ْ�رزَخٌ ِإ َل ��ى َي ْو ِم
ُي ْب َع ُثو َن }(((.
وامل�ق�ص��ود م��ن (ورائ �ه��م) أي محيط
بهم أو مسيطر عليهم نظير قوله تعالى:
اءه ��م َّم� ِ�ل� ٌ�ك َي� ْأ ُخ��ذُ ُك� َّ�ل َس ِفين ٍَة
{ َو َك ��ا َن َو َر ُ
َغ ْصب ًا }(((.
 )2قوله تعالى{ :النَّا ُر ُي ْع َر ُضونَ َع َل ْي َها
اع ُة أَ ْد ِخ ُلوا َ
آل
الس َ
ُغ ُد ّو ًا َو َع ِش ّي ًا َو َي ْو َم تَقُ ُ
وم َّ
(((
َاب }  .فالعرض على
ِف ْر َع ْونَ أَشَ َّد ا ْل َعذ ِ
النار قبل دخول النار ،ومعنى هذا وجود
م��رح�ل��ة ق�ب��ل دخ ��ول اجل �ن��ة أو ال �ن��ار هي
البرزخ.
َ
 )3ق��ول��ه ت�ع��ال��ىَ { :ق��ا ُل��وا َر َّب � َن��ا أ َمتَّ نَا
اع َت َرفْ نَا
اثْ � َن � َت � ْي� ِ�ن َوأَ ْح � َي � ْي � َت � َن��ا اثْ � َن � َت � ْي� ِ�ن َف ْ
يل}(((.
وج ِّم��ن َس ِب ٍ
ِبذُ ن ِ
ُوبنَا َف َهلْ ِإ َل��ى ُخ� ُ�ر ٍ
وهاتان احلياتان واملوتتان:
((( املؤمنون100
((( الكهف.79
((( غافر46
((( غافر11
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 -1امل� � ��وت األول خ� � ��روج ال � � ��روح في
الدنيا.
 -2واحلياة األول��ى احلياة البرزخية
بعد موت الدنيا.
 -3املوت الثاني املوت البرزخي بنفخة
�ور َف َص ِعقَ َمن
الصعقة { َو ُن� ِ�ف��خَ ِف��ي ال� ُّ�ص� ِ
َ
ِف��ي ال� َّ�س� َ�م��ا َو ِات َو َم��ن ِف��ي الأْ ْر ِض ِإلاَّ َمن
شَ اء ال َّلهُ ُث َّم ن ُِفخَ ِف ِيه ُأ ْخ َرى َف ِإ َذا ُهم ِق َي ٌام
َي ُ
نظ ُرونَ}(((.
 -4احلياة الثانية احلياة األخروية.
أحكام البرزخ
ال� �ب ��رزخ وس ��ط ب�ي�ن ال��دن �ي��ا واآلخ� ��رة
ففيه شيء من أحكام الدنيا ،وفيه شيء
من أحكام اآلخرة ،وميكن تقريب الفكرة
ب��اجل�ن�ين ال ��ذي ي�ت�ن�ف��س وي��أك��ل ويخرج
فضالته في بطن أمه بطريقة ويتنفس
وي��أك��ل وي �خ��رج ف�ض�لات��ه بطريقة أخرى
عندما يخرج من بطن أم��ه رغ��م أن��ه هو
هو ال شيء غيره.
وم ��ن أح �ك��ام ال� �ب ��رزخ وص �ف��ات��ه التي
يختلف فيها عن الدنيا واآلخرة:
 )1البرزخ فيه ليل ونهار{ :لاَ َي ْس َم ُعو َن
ِفي َها َل��غْ ��و ًا ِإلاَّ َس�َل�اَ م� ًا َو َل� ُ�ه� ْ�م ِر ْز ُق� ُ�ه� ْ�م ِفي َها
ُبكْ َر ًة َو َع ِش ّي ًا }(((.
ْجن َِّة
�ح � ُ
�اب ال َ
وف �ي��ه ن ��وم أي � ً�ض ��ا{:أَ ْص � َ
((( الزمر68
((( مرمي62

َي ْو َم ِئ ٍذ خَ ْي ٌر ُّم ْس َت َق ّر ًا َوأَ ْح َسنُ َم ِقي ًال}
واملقيل هو نوم القيلولة وليس في جنة
اآلخرة نوم.
وأم��ا في اآلخ��رة فليس فيها شمس:
ني ِفي َها َع َلى الأْ َ َر ِائ ِك لاَ َي َر ْو َن ِفي َها
تَّك ِئ َ
ُ
{م ِ
(((
شَ ْمس ًا َولاَ ز َْم َه ِريراً} .
 )2احل� �ي ��اة ال �ب��رزخ �ي��ة ل �ي �س��ت بهذا
القالب الكثيف العنصري ،ألن املتوفى
ني
�س ِح َ
هوالنفس {ال � َّل��هُ َي� َت� َو َّف��ى الأْ َن��فُ � َ
َم ْو ِت َها َوال َِّتي َل ْم َت ُم ْت ِفي َمن َِام َها َف ُي ْم ِس ُك
ال َِّتي َق َضى َع َل ْي َها ال َْم ْوتَ َو ُي ْر ِس ُل الأْ ُ ْخ َرى
ِإ َلى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى ِإنَّ ِفي َذ ِل َك لآَ َي ٍات ِّل َق ْو ٍم
َي َتفَكَّ ُرو َن }((( والتوفي هو األخ��ذ ،فالله
ي ��أخ ��ذ ال �ن �ف��س وي �ق �ب �ض �ه��ا وه� ��ي تغاير
األبدان العنصرية.
 )3ب ��رزخ ب�ين امل��ادي��ة احمل �ض��ة وعالم
اآلخ � ��رة ف �ف �ي��ه م �س �ح��ة م ��ن ل � ��وازم حياة
ال��دن �ي��ا ك��ال�ت�ج�س��م ف ��األك ��ل وال� �ش ��رب ال
ينفك عن اجلسمية.
فامليت ي�ت��واص��ل م��ع أه�ل��ه ،ويزورهم
ليلة اجلمعة ،ويصله من الثواب ما يعمل
له وهذا ال يخالف قوله تعالى (وأن ليس
لإلنسان إال ما سعى) فإن ما يقرأ له هو
ن��وع م��ن سعيه ألن ب��ره ب ��أوالده وه��و من
سعيه عليهم جعلهم يبرونه.
(((

((( الفرقان24
((( اإلنسان13
((( الزمر42

وهكذا فإن احلج من العبادات التي
يفرح بها امليت وتدخل عليه السرور.
 )4لذائذه وآالم��ه أق��وى من اللذائذ
واآلالم الدنيوية ،ألن هذه النشأة أقوى
من نشأة الدنيا« :و ّد من في القبور لو أنّ
له حجة بالدنيا وما فيها».
 )5ف�ي��ه س ��ؤال امل�لائ �ك��ة وه �م��ا فتانا
القبر.
 )6ف �ي ��ه ض �غ �ط��ة ال �ق �ب ��ر وأك � �ث� ��ر ما
حت �ص��ل ب �س �ب��ب :ت�ض�ي�ي��ع ال �ن �ع��م ،وسوء
اخل� �ل ��ق ،وال �ن �م �ي �م��ة ،وع � ��دم ال �ت �ن��زه عن
ال �ب ��ول .وم ��ن ال�ن�ع��م ن�ع�م��ة احل� ��ج ،فمن
ح�ف��ظ ه��ذه ال�ن�ع�م��ة حفظته ف��ي قبره،
ك�م��ا أن س��وء اخل�ل��ق يضيق ال�ق�ب��ر ،فإن
س �ع��ة اخل� �ل ��ق واالن� �ب� �س ��اط م ��ع الناس
�وص��ا ف ��ي أوق � ��ات ال �ض �ي��ق كاحلج
وخ �ص� ً
مث ًال يوسع على اإلنسان قبره ،وكذلك
ال �ت �ن��زه ع��ن ال �ن �ج��اس��ات وال �ت��ي يعطينا
احل��ج في التوقي عنها أجمل الدروس.
قال اإلمام الصادق \ ملنصور بن حازم:
«من ح��ج أرب��ع حجج ل��م تصبه ضغطة
القبر أب � ً�دا»((( ،فاحلج دورة تدريبية في
حتسني األخالق ،واحلصول على امللكات
ال�ف��اض�ل��ة ف��ي ال��دن �ي��ا ،ك�م��ا أن ��ه يتدخل
فيحمي اإلن�س��ان م��ن ضغطة القبر في
البرزخ.

 )7تتمثل فيه األعمال
«إذا مات العبد املؤمن دخل في قبره
س��ت ص��ور فيهم ص ��ورة أحسنهن وجها
وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن
ص � ��ورة ،ق� ��ال :ف�ي�ق��ف ص� ��ورة ع ��ن ميينه
وأخ��رى بني يديه ،وأخ��رى خلفه وأخرى
ع��ن ي �س��اره ،وأخ� ��رى ع�ن��د رج �ل��ه ،ويقف
ال�ت��ي ه��ي أحسنهن ف��وق رأس ��ه ف��إن أتي
ع��ن ميينه منعته ال�ت��ي ع��ن مي�ي�ن��ه ،ثم
كذلك إل��ى أن يؤتى م��ن اجل�ه��ات الست
ق��ال فتقول أحسنهن ص��ورة :وم��ن أنتم
جزاكم الله عني خيرا ،فتقول التي عن
ميني العبد أنا الصالة وتقول التي عن
يساره :أنا الزكاة ،وتقول التي بني يديه
أنا الصيام ،وتقول التي خلفه :أنا احلج
والعمرة ،وتقول التي عند رجليه أنا بر
من وصلت من إخ��وان��ك ،ثم يقلن ومن
ريحا
أن��ت فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ً
وأب �ه��ان��ا ه�ي�ئ��ة ،ف�ت�ق��ول أن ��ا ال��والي��ة آلل
محمد صلوات الله عليهم أجمعني»(((.
وف��ي بعض ال��رواي��ات أن��ه أف�ض��ل من
الصالة والصيام .عن الصادق \ :وعن
اإلم��ام ال�ص��ادق \ ( :كان أبي يقول:
احلج أفضل من الصالة والصيام ،إمنا
املصلي يشتغل عن أهله ساعة ،وإن
الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم،

((( الفقيه .217/2 :

((( البحار ج 6ص .234

وإن احلاج يتعب بدنه ويضجر نفسه
وينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله،
ال في مال يرجوه وال إلى جتارة .وكان
يقول :ما أفضل من رجل يجئ يقود
بأهله والناس وق��وف بعرفات ميينا
وشماال ،يأتي بهم احلج فيسأل بهم
الله تعالى).

 )3احلياة األخروية
ومن آثار احلج في اآلخرة:
 )1تخفيف العذاب »:م��ن حج حجة
اإلس �ل�ام ف�ق��د ح��ل ع �ق��دة م��ن ال �ن��ار من
عنقه»(((.
 )2غفران الذنوب  »:من طاف بهذا
ال �ب �ي��ت ط� � ً
�واف� ��ا أح� �ص ��ى ف �ي��ه أسبوعه،
(((
وأحسن ركعتيه غفر الله له» .
 )3دخ� ��ول اجل �ن��ة  « :ل�ي��س للحجة
املبرورة ثواب إال اجلنة»(((.
ملبيا إذا مات في إحرامه:
 )4يحشر ً
محرما
ع��ن رس��ول الله ج« :من مات
ً
حشر
ملبيا».
ً

((( الفقيه 216/2
((( الكافي .5/19/2
((( عوالي الآللئ .427 /1
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نسبه:
ه ��و ف ��رج ب ��ن ح �س��ن ب ��ن أح �م��د ب ��ن ح �س�ين ب ��ن الشيخ
محمد علي بن الشيخ محمد بن الشيخ عبدالله بن فرج
بن عبدالله بن عمران بن محمد بن عبد الله بن عمران بن
محمد بن علي بن عبداحملسن القطيفيني.
أسرته:
أسرته آل عمران وهي أسرة كرمية وطائفة شريفة وبيت
علم وتقى ومجد وشرف وثروة وغنى اتفق منهم في أوائل
املائة الثانية بعد األلف أربعون عاملا بني مجتهد ومراهق
وفاضل وقد ذكر منهم جملة في كتابه «حتفة أهل األميان
في تراجم علماء آل عمران» .وذكر بعض الثقاة أن نخيل
التوبي «وه��ي قرية من قرى القطيف» أكثرها آلل عمران
ملك ًا ووقف ًا..
جده اخلامس:
وهو العالمة اجملتهد وولي احلسبة في القطيف الشيخ
عبدالله صاحب التصانيف األنيقة والتآليف الرشيقة
منها كتاب «حتفة األبرار في معرفة األقضية واألقدار».
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والده املقدس:
وه ��و احل �س��ن ح�س��ن األخ �ل�اق ح�س��ن ال �ص �ف��ات حسن
االس��م ك��ان عفيف ًا متدين ًا كثير احل�ي��اء خالص اإلميان
ذاكرا في مأمت أهل البيت وكان شغله الكتابة وتعليمها
وخطه م��ن أج��ود اخل�ط��وط وك��ان ل��ه بعض املعرفة بعلم
النحو والنجوم
واألوفاق ولد به في سنة 1285هـ تقريبا.
ميالده:
ليلة اجل�م�ع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ش�ه��ر ش ��وال امل �ب��ارك سنة
1321هـ..
تعلمه القران اجمليد والكتابة.:
سيره العلمي:
بعد إن ضبط الكتابة ك��ان يتشاغل بصناعة الشعر
ال�ق��ري��ض وك��ان ي�ع��رض ش�ع��ره على أدب ��اء ع�ص��ره وشعراء
م�ص��ره ك��ال�ع�لام��ة ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ب��ن احل ��اج ح�س��ن اجلشي
(1376 -1296ه � �ـ) وال�ش�ي��خ عبد ال�ل��ه ب��ن ال�ع�لام��ة الشيخ
ناصر بن احمد بن نصر الله املتوفى سنة 1341ه�ـ ،ألجل
التصحيح والترتيب والتنقيح والتهذيب.
وقد بدأ بدراسة العربية سنة 1337هـ فقرأ االجرومية
وش ��رح ال�ق�ط��ر وش ��رح ال �ن �ظ��ام وح��اش �ي��ة ال�ت�ه��ذي��ب وشرح
األلفية البن الناظم وبعض شرح الشمسية للرازي وكان
أول أساتذته الشيخ باقر بن احلاج منصور اجلشي ،وقرأ
متام شرح األلفية وبعض شرح اللمعة وشطر ًا من رسائل

الشيخ مرتضى وطائفة م��ن كفاية األص��ول وبعضا من
طهارة ال��ري��اض عند الفاضل الشيخ محمد حسني ابن
املقدس الشيخ حسني بن الشيخ محمد علي بن الشيخ
علي ب��ن الشيخ أحمد ب��ن الشيخ حسني آل عبد اجلبار
البحراني القطيفي ،وق��را مغتي اللبيب وكتاب الشرائع
وب �ع��ض ش ��رح ال�ت�خ�ل�ي��ص ع�ن��د ال�ش�ي��خ أح �م��د ب��ن احلاج
عبد الله ب��ن عبد الله ب��ن علي ب��ن راش��د ب��ن س�ن��ان ،وقرأ
مت��ام ش ��روح الشمسية وم�ج�م��وع م�ع��ال��م األص ��ول وبقية
ش��رح اللمعة عند الفاضل الشيخ أحمد بن احل��اج علي
ب��ن عطية القطيفي ال�ك��وي�ك�ب��ي ومت ��ام ش��رح التخليص
وش�ط��ر ًا مهما من الكفاية على العالمة الشيخ علي بن
احل��اج حسن اجلشي واملتقدم ذك��ره ,وق��رأ بقية الرسائل
ومتام الكفاية وشرح منظومة السبزواري ومكاسب الشيخ
مرتضى األنصاري وطهارة الرياض على الفاضل الشيخ
محمد ص��ال��ح اب��ن ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ب��ن ال�ش�ي��خ س�ل�ي�م��ان بن
الشيخ على ب��ن الشيخ م�ب��ارك ب��ن الشيخ علي ب��ن عبد
الله بن ناصر بن حسني آل حميدان األحسائي القطيفي
اجلارودي الصفواني.
وب �ع��د م��ا أن �ه��ى ك�ت��ب امل �ق��دم��ات م��ن ال�ن�ح��و والصرف
واملنطق والبيان وأكمل كتب السطوح من الفقه واألصول
واحل�ك�م��ة وال �ك�ل�ام ول��م ت�ك��ن ف��ي وط�ن��ه ال�ق�ط�ي��ف أبحاث
خارجة توجب الترقي إلى معارج الكمال وحصول ملكة
االجتهاد واستنباط األحكام واستفزه الشوق األكيد إلى
الرقي عن حضيض التقليد إلى أوج االجتهاد فنفر من
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وطنه بنقله وعياله بكل كلفة ومشقة وكان ذلك في ليلة
السبت السابعة عشر م��ن شهر شعبان امل �ب��ارك 1356هـ،
فحضر الفقه واألص ��ول على جملة م��ن فطاحل علماء
ال�ن�ج��ف وع�ظ�م��ائ�ه��ا منهم ع�ل��م األع�ل�ام وح�ج��ة اإلسالم
الشيخ عبد ال�ك��رمي اجل��زائ��ري وال�ع��ال��م ال��رب��ان��ي الشيخ
محمد ع�ل��ي ال�ك��اظ�م��ي اخل��راس��ان��ي ص��اح��ب التقريرات
للنائيني واحملقق املدقق السيد حسني
لكن لم يسمح له الزمان إال مبدة يسيرة وهي سنتان
تقريبا ليعود إلى مسقط رأسه القطيف ,وحظي مبكانة
سامية بني اساتذته وغيرهم حتى أجازه جملة من العلماء
األع �ل�ام ك�ح�ج��ة اإلس �ل�ام ال�ش�ي��خ ه ��ادي ك��اش��ف الغطاء,
واإلم��ام الشيخ محمد حسني األصفهاني،ووكله ثلة من
حجج اإلسالم ,ومدحه كثير من الفضالء..
آثاره املطبوعة:
 -1مستدرك التحفة.
 -2حتفة أهل اإلميان في تراجم علماء آل عمران.
 -3مجمع األنس في شرح حديث النفس.
 -4النفحات األرجية في املراسالت الفرجية.
 -5الدرر احملازات في الرخص واإلجازات.
 -6الروض األنيق في الشعر الرقيق.
 -7تعليقه على «ماضي القطيف وحاضرها».
 -8سفط الغوالي وملتقط اللئالي.
 -9الرحلة النجفية.
 -10الكلم الوجيز في ذكر خير األراجيز.
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 -11مرشد العقول في علم األصول.
 -12الدرر الغرر.
 -13ثمرات اإلرشاد.
 -14ليلة القدر.
 -15األصوليون واإلخباريون فرقة واحدة
 -16قبلة القطيف.
 -17وفاة زينب الكبرى.
 -18املرقد الزينبي.
اخملطوطة:
 -1نخبة األزهار في شرح منظومة ال ضرر وال ضرار.
 -2اخلمس على املذاهب اخلمسة.
 -3الروضة الندية في املرائي احلسينية.
 -4عبقات األرج في تاريخ حياة الفرج.
 -5األزهار األرجية في اآلثار الفرجية
يقول سبطه العالمة السيد منير اخلباز :بعد مرور
خمس َوثالثني سنة على رحيل احلجة الشيخ فرج العمران
قدس سره ،يحتاج شبابنا اليوم إلى أن يتوقفوا عند هذه
امل�ن��ارة ليستلهموا منها درس � ًا ت��رب��وي� ًا ف��ي م�ج��ال صناعة
الشخصيةَ ،وإثبات الذاتَ ،وتطويع ظروف احلياة.
ف �ه �ن��اك ش�خ�ص�ي��ة ص�ن�ع�ه��ا اجمل� ��د ال �ع��ائ �ل��يَ ،وهناك
شخصية صنعتها ال �ث��روة أو اإلع �ل�امَ ،وه �ن��اك شخصية
صنعتها األس��رة التي تعبت عليهاَ ،وهناك شخصية هي
ال�ت��ي صنعت احل�ي��اة َوق ��ادت ال��زم��ن لها مل��ا تتمتع ب��ه من
مواهب خالقة َوإرادة تقهر الظروف.

تلك هي شخصية الشيخ فرج فقد أحيط منذ والدته
بثالثة عوامل قاسرة متنع البروز َوتفوق الشخصيةَ :وهي
يتم األب َوالفقر امل��دق��ع َوال�ع��رف اإلجتماعي ال��ذي مييز
بني قبيلة َوأخرى ،لكن والدته العلوية أصرت على أن تبذل
قوت يومها في سبيل تعليمه القرآن َوالكتابةَ ،وحني ينعت
أظ�ف��اره َوأح��س ب��وط��أة احل�ي��اة القاسية َوش�ع��ر بلسعة يتم
األب َوفقد األخ َوش��دة الفقر َوع��دم اإلهتمام اإلجتماعي؛
ك ��ان ب��إم �ك��ان��ه اإلجت � ��اه ل �ل �س��وق ألج ��ل ال �ك �س��ب أو إمتهان
اخلطابة لتحصيل العيشَ ،ولكن نفسه الكبيرة الشامخة
التي أدركت أن مقاييس النجاح ليست مادية دائم ًا بل غالبا
ما تكون غيبية تدور مدار إخالص اإلنسان َوصفاء باطنه.
َوأدرك� ��ت أي�ض� ًا أن لها م��واه��ب خ�لاق��ة َوط��اق��ات عمالقة
َوقدرات ذاتية تستطيع ببركة اإلخالص لله َوالتوكل عليه أن
تصبح مبرور الوقت قيادة روحية َومعرفية َوأدبية للمنطقة
بأسرها؛ أبت أن تضحي بهذا الزخم الهائل من الطاقة ألجل
مواجهة الفقر فليس الفقر عيب ًا يخدش العظمة.
َوفي أوائل املسيرة الشاقة فقد املعني الوحيد َوهو األم
احل�ن��ونَ ،ولكنه ل��م ينكسر ف��واج��ه الصعاب وح��ده كادح ًا
ليله َونهاره في الدراسة ليس له مصدر رزق إال بأن يؤجر
نفسه ل�ل�ع�ب��ادات النيابية إل��ى أن اس�ت��وى ع��وده َوسمقت
شجرة الفضيلة العلمية لديه.
ف�ص�م��م ع �ل��ى ال��رح �ي��ل ل �ب��اب م��دي �ن��ة ال �ع �ل��م النجف
األشرف لنيل درجة الفقاهة َوهو محاط بالنفقة الثقيلة
إال أنه كان يتوقد نشاط ًا َورغبة حتى عاش النجف َوشرب

فكرها َوأدبها َوإستقى منير أفذاذها متجلد ًا صابراً.
حتى متخضت سنوات العطاء َوالتضحية َوالصبر عن
أكثر من ثالثني مؤلف ًا في الفكر َواألدب َوعن أكبر موسوعة
تاريخية لتراث املنطقة َوه��و كتاب األزه��ار األرجيةَ ،وعن
رصيد ضخم من احل��ب َوالتقديس َوالعظمة في نفوس
اجملتمع بأسره.
وق��ال العالمة الشيخ علي املرهون في تأبني العالمة
الشيخ فرج العمران(رحمه الله)
قال الرسول األعظم «أغذً عاملا أو متعلما أو مستمعا
أو محبا وال تكن اخلامسة فتهلك» إذا ساعدت اإلنسان
املقادير على أن يكون عامل ًا فتلك السعادة األب��دي��ة ،ألنه
حينما يكون عامل ًا ويكون عام ًال ُيدعى في امللكوت عظيم ًا،
ألن به حياة القلوب وحياة األرواح وحياة األب��دان وحياة
ال �ب�ل�اد ،ب��ل وح �ي��اة ك��ل ح��ي .وال �ع��ال��م ك��ال�ن��ور ي�ش��رق على
األرجاء فتضيء بنوره .وغيابه يكسوها سواد ًا وعتمة ،أال
ترون كيف عرتنا الظلمة لغياب الشيخ فرج العمران؟!
فـ « فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم»
يفضل ال�ع��اب��د وه��و ف��ي البلد ال�ت��ي ي�ك��ون فيها كعني م��اء يروى
منها جميع ال�ن��اس ،ولكن عند غيابه ت��رى م��ال��ذي سيصنعون؟
وب��أي ش��يء يستضيئون؟ وف��ي أي أم��ور دينهم ودنياهم على من
سيعولون؟ لقد مر على بالدنا (القطيف) زمان غير قصير تدعى
فيه بالنجف الثانية ،وأكثركم قد رأى ذل��ك ،لكثرة ما فيها من
العلماء ،وقد كانوا يجتمعون عادة في يوم األربعاء عند املرحوم
السيد ماجد العوامي -قدس سره ،-وهنالك تراهم ينتقلون من
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مباحثة إلى مباحثة ومن مناظرة إلى أخرى.
وق��د ك��ان��ت القطيف م��ع وج ��ود ت�ل��ك األن� ��وار الزاهرة
ت�ع�ي��ش ف��ي غ�ب�ط��ة ،ول�ك�ن�ه��ا ال �ي��وم ول�ل�أس��ف ال �ش��دي��د قد
أص�ب�ح��ت يتيمة ،وه ��ذا ل��م ي�ك��ن ف��ي احل�س�ب��ان ح�ي��ث كان
امل��رح��وم ال�ش�ي��خ  -ق ��دس س ��ره -م��ال �ئ � ًا ك��ل ذل ��ك الفراغ،
ولكننا اآلن بعد رحيله صرنا نشعر باليتم ،وصرنا نشعر
بالظلمة ،وص��ار الفراغ أم��ر ًا محسوس ًا .وه��ذا أم��ر مزعج
وشيء مقلق .ولذلك أنا لم أكن ألصدق خبر وفاته عندما
طرق سمعي.
وأمثال هذه اجملالس واحللقات كانت عامرة في بالدنا
(القطيف) لكنها ذهبت وتالشت .وجاء النبي يوم ًا إلى
مسجده ،و إذا فيه مجلسان :مجلس يتفقهون ومجلس
ي��دع��ون ال�ل��ه وي�س��أل��ون��ه ،ف�ق��ال« :ك�لا اجمللسني إل��ى خير،
أم��ا ه��ؤالء فيتعلمون ويفقهون اجل��اه��ل ،ه��ؤالء أفضل،
بالتعليم أرسلت» .ثم قعد معهم.
وك ��ان امل��رح��وم ال�ش�ي��خ -ق ��دس س ��ره -مم��ن ف��رغ نفسه
لتعليم الناس أحكام احلالل و احل��رام ،فكان إذا فرغ من
الصالة يرتقي املنبر و يلقي من املسائل ما أمكنه اجملال
في الطهارة و الصالة و الصيام و األخالق و اآلداب .حتى
أصبح مسجده مدرسة يتلقى فيها الناس تعاليم الشريعة
ورد في فضل هذا املسجد العظيم:

و معارفها ،ولكنها اآلن مبوت الشيخ فرج رحمه الله قد
أغلقت أبوابها.
رحالته وأسفاره
بعد أن عاد آسفً ا من النجف األشرف حيث لم يتسن
ل��ه امل�ق��ام فيها أكثر م��ن سنتني ،ع��اد إل��ى ب�لاده القطيف
يبلغ رساالت ربه ،واتخذ السفر املتقطع وسيلة للتواصل
مع احلاضرة العلمية في النجف األشرف فكانت له ثالث
س�ف��رات دوري��ة ف��ي ك��ل ع��ام فكانت م��واس��م احل��ج والزيارة
والعمرة تقوده إل��ى العراق وإي��ران ومكة املكرمة ...فكان
عاما بل
ً
مرشدا للججاج القطيفيني على مدى ثالثني ً
أكثر وق��د سجل في كتابه األزه��ار األرجية وقائع ثالثني
حجة من حججه فكان فيها اللقاءات العلمية والفوائد
والطرائف الكثيرة.
ومن الالفت للنظر أن العالمة العمران لم يترك زيارة
مسجد اخليف والصالة فيه في كل مواسم احلج تلك ،بل
وحتى في املرات األربع التي ذهب فيها للعمرة الرجبية،
وهذا يدل على مبالغة في االهتمام بهذا املسجد وما ذاك
إال لعلم العالمة العمران رحمه الله بفضل وفضيلة هذا
املسجد العظيم.

عن أبي جعفر ( عليه السالم ) أنه قال  :من صلى في مسجد اخليف مبنى مائة ركعة قبل
أن يخرج منه عدلت عبادة سبعني عام ًا  ،ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ،ومن هلل الله فيه مائة
تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة  ،ومن حمد الله فيه مائة حتميدة عدلت أجر خراج العراقني يتصدق به في سبيل الله عز
وجل.
عن أبي بصير  ،عن أبي عبدالله ( عليه السالم ) قال  :صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة".
وقال الصادق عليه السالم " :كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند املنارة التي في وسط املسجد
نحوا من ذلك ،فتحر ذلك ،وإن استطعت أن يكون
وفوقها إلى القبلة نحوا من ثالثني ذراعا ،وعن مينيها وعن يسارها وخلفها ً
مصالك فيه فافعل فإنه صلى فيه ألف نبي ،وإمنا سمي اخليف النه مرتفع عن الوادي ،وما ارتفع عنه يسمى خيفا ".
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الوقوف بعرفة
من املسائل التي وقع اخلالف فيها بني الفقهاء مسألة
الوقوف بعرفة فهل يجوز الوقوف مع إخواننا أهل السنة
ل��و حصل اخل�لاف بيننا وبينهم فيما ل��و حكم القاضي
من أهل السنة بثبوت الهالل أم ال؟ وقبل أن نذكر املسائل
العالقة بذلك البد لنا أن نبني الفرق بني مفهومني:
 -1مفهوم العلم باخلالف.
 -2مفهوم احتمال اخلالف.
ً
اختالفا بيننا
أم��ا األول فإني أعلم يقين ًا ب��أن هناك
إجماعا بيننا كشيعة على
وبينهم ،ومعنى ذلك بأن هناك
ً
ع��دم ال�ث�ب��وت وي�ح�ص��ل اخ �ت�لاف ع�ل��ى م�س�ت��وى ي��وم�ين أو
على أقل التقادير إشتباه في الثبوت من قبل قاضي أهل
السنة ،ويكون مخالف ًا للموازين الشرعية .
وأما املفهوم الثاني فهو احتمال اخلالف وذلك يعني
بأننا ال جنمع على ثبوت الهالل حتى بيننا ،فبعضنا يوافق
قاضي أهل السنة ..كما أن البعض اآلخر يخالفه .وعلى
كال التقديرين أفتى فقهائنا في جميع الصور املطروحة
ولذا نذكر ما ذكره بعض الفقهاء في هذه املسألة.

اخلامنئي -ال��ش��ي��رازي��ان  -احلكيم  -م��ك��ارم -
اللنكراني  -الفياض:

يجزيه العمل على وفق ثبوت هالل ذي احلجة عند
القاضي من العامة وحكمه به ،فإذا أدرك الوقوفني تبع ًا
للناس فقد أدرك احلج وأجزأه.
اخلوئي  -اخلراساني  -التبريزي  -الزجناني:

إذا احتملت مطابقة احلكم للواقع فعندئذ وجبت
متابعتهم والوقوف معهم.أما إذا فرض العلم باخلالف
ففي هذه الصورة ال يجزئ الوقوف معهم .
(ل �ل �ص��ورة ال �ث��ان �ي��ة م �خ��رج ل ��دى ال �ف �ق �ه��اء  -يراجع
املناسك)
السيستاني:

«ال ف ��رق ب�ي�ن اح �ت �م��ال اخل �ل��اف وب �ي�ن ف ��رض العلم
باخلالف فإنهما في غاية اإلشكال  ،ولكن ميكن ملقلدينا
الرجوع في هذه املسألة إلى فقيه آخر» .
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ملتقى الحج والعمرة الثاني
يختتم أعماله في قم المقدس���ة

استمرار للجهود العلمية التي تقوم بها نخبة م��ن طلبة
العلوم الدينية في قم املقدسة؛ أقيم ملتقى احلج والعمرة في
عامه الثاني في حوزة اإلمام اخلميني (ره) للطلبة احلجازيني
ليلة اخلميس  10ذي القعدة احلرام ١٤٣٣هـ والذي انعقد حتت
عنوان :آليات تفعيل اجلانب الروحي.
كانت أوراق العمل تدور حول اجلانب املعنوي للحج واآلليات
امل�ق�ت��رح��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذه ،ل�ت��أه�ي��ل ط�ل�ب��ة ال �ع �ل��وم ال��دي�ن�ي��ة لإلرشاد
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الصحيح واملتكامل بل املبدع.
ض �ي��ف امل �ل �ت �ق��ى ه ��ذا ال� �ع ��ام آي ��ة ال �ل��ه ال �ش �ي��خ جن ��م الدين
الطبسي.
وأوراق العمل كانت للمشايخ الكرام:
فضيلة الشيخ عبداجمليد األحمد.
فضيلة الشيخ عبداحملسن البقشي.
فضيلة الشيخ محمد عمير.

هذا وقد مت عرض فيديو يوضيح الفكرة املقترحة لتوسعة
املطاف في بيت الله احلرام ،ليكون املشايخ الكرام على مواكبة
دائمة مع أحداث وتطوير في البيت احلرام.

كما مت توزيع  DVDيحوي على املشاركات العلمية النافعة
ال�ت��ي ق��دم��ت ف��ي ملتقى احل��ج األول ف��ي ذي ال�ق�ع��دة ١٤٣٢هـ،
مكتبوبة ومرئية.

اآلن..

يعمل التطبيق على  iphon @ i padواجلالكسي..
التطبيق يشمل أسرار العبادات املهمة؛ كما أنه سيرافقك في حج
بيت الله احلرام للتعرف على البعد املعنوي فيه.
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قافلة تنتظر النور
ه � � � � � � � � � � ��دى ال� � � � � �ن � � � � ��اب � � � � ��ود

ونحن على أعتاب فريضة احل��ج املباركة
ت �ل��ك ال �ف��ري �ض��ة مب�ن��اس�ك�ه��ا ال�ع�ج�ي�ب��ة التي
ش��رع�ه��ا امل��ول��ى ع��ز وج ��ل وه ��ي ت�ن�ط��وي على
إشارات روحية وعرفانية اليفهمها اال من فرغ
عقله وفكره للغور في أعماقها .
احلج سفر إلى الله ال سفر من أجل دنيا أو
متاع ،بدءا من حلظة العزم على هذا السفر،
عباد لبوا نداء سيدهم ليكونوا في محضره
املقدس وينعموا مبشاهدة جماله وليغرقوا
ف��ي نفحات خاصة يعرفوا م��ن خاللها (من
الذي ذاق حالوة محبتك فرام عنك بدال)
ه �ن��اك ف��ي أرض ال�ت��وح�ي��د ي�ن�ظ��رون إلى
الكعبة نظرة أهل املعرفة فيرفعون أصواتهم
في خشوع (احلمد لله الذي شرفك)
ويكملون مناسكهم بتوفيق من الله وقد
سألوا ربهم (أرنا مناسكنا)
ه��ذا السفر ال��ذي هو وف��ادة أل��ى الله كما
يعرفه املعصومون ،وأب��رز ثماره طهارة الروح
من درن اخلطايا ،وخلو القلب من غير حب
الله وتنوره بأنوار جتلياته.
سفر و (ق��اف�ل��ة) تسير ب��ذك��ر محمد واله
يحدوها ش��وق الوصول و (أمير) يؤمن على
دع � ��اء اجل �م �ي��ع وي �ح �ي��ط ب �ه��م إح ��اط ��ة األب
الرؤوف بيمنه وبركته.
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أو هل حتس بوجوده؟
هل اكتحلت نواظرها بنظرة إلى غرته احلميدة؟
هل حظي العاشقون مبشاهدة جماله؟
هناك من يحج تكرارا ومرارا طمعا في مشاهدة أونظرة أو حملة خاطفة..
هناك من يطوي املسافات متأمال أن يكون طريقه هو (طريق الوصال) .
(كمال احلج في رؤيته) ...
فمتى أيها العاشقون حتظون بلقاء؟
ومتى أيها املنتظرون تنتهي أوجاع االنتظار؟
ومتى أيها املستضعفون في االرض ..تبصرون ارتفاع رايته؟
ياضيوف الرحمن  ..التفتوا إلى وجه الله وليكن كل عمل كل قول كل كلمة
في أطار االسالم احملمدي االصيل وفي اطار (العبودية احلقة)
حجا الحتجبه املعاصي عن جمال نور املهدي املبارك
حجا كحج احلسني المييل فيه الفؤاد لسوى الله
حجا ابراهيميا بصدق العالقة مع الله في مفهوم الوالية والبراءة
حجنا نريد ان يكون حج العاشقني  ،املنتظرين  ،الوالهني ،
حجا في زمن االنتظار حج املمهدين للدولة الكرمية نكون فيها مع قائدنا
دعاة ألى سبيل الله
رب ارزقنا عمال ترضى به عنا وخدمة توصلنا أليك .....
تقبلوا حتياتي واعتذاري
هدى النابود

فيلم "حج العاشقين"

في نسخته النهائية والتخطيط لدبلجته لعدة لغات
بعد ثالث سنوات من العمل أضحى فيلم "حج العاشقني" في حلته النهائية بالنسخة العربية وذلك بعد تطويرات
وإض��اف��ات مهمة على نسخة ال�ع��ام امل��اض��ي ،كما يخطط منتجو الفيلم حاليا إل��ى دبلجته لعدة لغات كالفارسية
واإلجنليزية ملوسم العام ال�ق��ادم ولذلك ليستفيد منه أكبر شريحة من احل�ج��اج ،كما يتم التخطيط إل��ى حتويل
الفيلم إلى "عمرة مفردة".
الفيلم من إنتاج حملة نور العترة وقيثارة لإلنتاج الفني وتبلغ مدته  1:20حيث متَّ عرضه العام املاضي فيما يقارب
اخلمسني حملة من مختلف دول العالم ،واستمرت عروضه هذا العام كما متَّ فسح بيعه وعرضه على القنوات الفضائية
لتعم الفائدة ،وكان من نصيب حجاج نور العترة هدية خاصة من الفيلم في الليلة األولى من اإلرشاد في القطيف.
َّ
«حج العاشقني» ُيعتبر األول من نوعه في العالم اإلسالمي كفيلم روائي تعليمي طويل يحكي قصة احلج عبر تقنية
جميع
رأي
األحكام
ثالثي األبعاد ويهدف إلى تسهيل األحكام على حجاج بيت الله حيث يجمع أه َم
ِ
ِ
الفقهية للحج على ِ
ِ
روحانية احلج وفلسفته.
مجموعة من العلماء ،كما يتطرق إلى
ومبراجعة
الفقهاء
ِ
ِ
ٍ
الفيلم يحكي قصة عائلة تقصد احلج ومن خالل رحلتهم نتعرف على أحكام العمرة واحلج.
يحتوي العمل على ثالث شخصيات رئيسة وهي شخصية أبو علي والذي لديه خبرة واسعة في احلج لكثرة حجاته
حتج ألول مرة وحتمل مشاعر خاصة لهذا
وقام بدوره األستاذ محمد الصايغ ،الشخصية الثانية هي زوجته أم علي والتي ُّ
احلدث االستثنائي في حياتها والتي انتظرته منذ زمن وقامت بدورها األستاذة باسمة الغريافي ،أما الشخصية الثالثة
والتي أ َّدى دورها األستاذ فاضل املغسل فهي شخصية أبو حسن والذي يذهب احلج ألول مرة وال يعرف شيئًا من أحكامه
لتغيبه عن محاضرات اإلرشاد مما يوقعه في عدة أخطاء وبصورة كوميدية و من حسن حظه يلتقي بأبي علي فيصبح له
نعم الدليل ،كما ُيهديه برنامج "تطبيق حج العاشقني" والذي يتمكَّ ن من خالله معرفة األحكام بالتفصيل ،وقام بأداء دور
البرنامج األستاذ علي النمر.
كذلك من الشخصيات الرئيسية والتي سنسمع صوتها فقط هي شخصية ال��راوي وق��ام ب��دوره األستاذ ميثم توفيق
ويتركّز خطابه حول األمور الفلسفية والتاريخية للحج وبأسلوب مؤثر.
«حج العاشقني» تأليف وسيناريو وإشراف سيد فاضل الشعلة ،اإلشراف الفقهي الشيخ محمد العمير ،ألواح القصة (story
 )boardم��راد أبو السعود ،متابعة مالية فايز اخلنيزي ،تسجيل وهندسة صوتية سيد حسني الشعلة ،تصميم بيئة جاسم
العقيلي وأحمد اجلارودي ،جرافيكس موسى آل ثنيان وميثم البحراني ،تصميم شخصيات وحتريك وإخراج جاسم العقيلي.
بإمكانكم متابعة أفالم وأعمال قيثارة وقطيف فريندز عبر :

http://www.youtube.com/user/qitharah

http://www.facebook.com/qitharah
https://twitter.com/#!/qitharah
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