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 {   المقدمة }                           

  والسالم والصالةوالحمدهلل رب العالمين ، لرحيم الرحمن ا هللابسم 

للهم صِل وسلم على محمد وآِل  ا نبينا محمد  هللاعلى خير عباد 

حسن البن  الحجةعلى قائم آل محمد   والسالممحمد وعجل فرجهم، 

 لشريف ا تعالى فرجه هللالمنتظر عجل ا

 

 نزيلك حيث ما اتجهت ركابي                       

 وضيفك حيث كنت من البالد                       

على طريق ألحق وطريق أهل   الثباتعندما أريد أن أتحدث عن 

لطريق فهذا المغريات ولن أنحرف عن مسار هذا ابيت وسط كل ال

عنه فهو بكل بساطة شيء يكمن  شيء جميل جداً أن أتحدث لكم 

لحِق  ا يمنعه منعاً باتاً أن يسلك طريق غير طريق  اإلنسانداخل 

نظرة فانية وكأنها ليست ُكل   الدنيا الىفتراه يسير وينظر  واأليمان

أما جنة أو نار  فكيف له   صعب ونتيجتهُ  امتحانشيء  ال بل هي 

  والفساد ظلموال بالمغرياتلمليء اصعب ال االمتحانبهذا   بالنجاح

، في هذا الكتاب سنتناول الجواب لهذه    واالستهزاءلجارح ا والكالم

االسئلة بالتفصيل وسيكون بمثابة ارشاد لكل شاب مهدوي وهللا ولي  

 التوفيق  

 االهداء                               

اهدي اليك يا ابا صالح عملنا المتواضع ونرجو منك القبول .  

  ىعل السـالم الحنين على  السـالم  المنتظر المهديالسالم على 

 منهم  توبة  بعد اعدائه والمتقبل ألحبائه والمسامح العفو في الكبير

 . هللا حجة على السالم والنادمين بالخاطئين والمرحب

 فريق رياحين الحجة                                                  
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 هدي {}  من هو الم                         

 

اغلب الشيعة يعرفون من هو المهدي المنتظر، لذلك سأقتصر بذكر  

 قصة تعريفية عنه:

 وكل  الفخمة والمنازل التكنلوجيا ووسط  المنحل التطور وسط في

  ومعزول بعيد  والماضي الحاضر عاش رجل كل،هنا الراحة وسائل

  بالغابات يسكن فتارة الكبير  العالم هذا وسط يأويه منزل له وليس

ً  النائية باألماكن يسكن بالمختصر  بالجبال وتارة  الحكام من خوفا

 يعرفه احد  وال بعيد انه ،مع المنحرفين بالشعو وابناء الفاسدين

  به يستغيث من نداء ويلبي االرض اهل جميع احوال يتفقد  لكنه

 قلبه جائع احبته من شخص ينام ال ان  يحاول لكن جائع ينام ،دائما

  مؤمنة مجموعة وال واحد اً بلد  وال واحد شخص يحب لم فهو كبير

 رحيجو يتوجع  المذنبين حتى يحب هو ،األرض  اهل جميع احب بل

  المسلمين من االرض  اهل جميع ،  رعيته ذنوب بسبب ويصفع

  السعادة طريق حبه  طريق وايجاد بالهداية لهم يدعواو رعيته

 كان وان حتى الجو يهم ال الحر  او البرد في هللا يناجي  االبدية،

 : ويدعوا العراء في يقف  يمطر

 واهدي فالن حاجة اقضي  اللهم اصلحهم  اللهم جدي أمة اهدي اللهم

  لنفسه يدعوا ال انه حتى هكذا  ايامه يقضي ،....فالن وارزق فالن

  نوال يهتمو  هال يعرفون يحبهم  الذي  الناس  ،لكنللناس  دعائه بقدر

 بحجارة يرمونه اليهم مكانه  من الخروج يريد عندما ،كان لمشاعره

 :  يقول الحسين جده لقبر يذهب،حزين  مجروح فيرجع ذنوبهم

ً  الدموع بدل فسأبكيك بثأرك األخذ عن االيام اخرتني ولئن   ، دما

  جميع اسعاد يحاول  ،قط احد يجرح لم لكنه جداً  عميق هُ حهرج

  ويبكون ويندبونه  يحبونه  االفراد  من قليلة مجموعة هنالك ،  الناس

ً  يبكي يراهم وعندما لغربته ً  فرحا   اكثر لهم  مشتاق هو ،اليهم  وشوقا
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  الوقت يقضي ان يرد واحد واحد يلتقيهم ان يريد ، له ماشتياقه من

  عدد  يقل ،كانوا ذنوبهم هو وبينهم بينه حاجز هنالك ،لكن  معهم

  لحمتال ي  فهو ارجعهُ  شخص ذهب كلما لكن االشخاص هؤالء

  يجعلهم عساه كيف وحدته  يؤنسون  الذين الوحيدون هم غيابهم

 يتيم  عين من تنزل دمعة لال يجع  ظهوره  عند وعدهم ، يرحلون

  والدين  حزن وال مألطفاله الطعام يملكونال  والدين  حزن وال

 بال تناس  ألنها العالم هذا طردها فتاة حزن وال،  مابنائه متركوه

  تختلف التي لثقافته الناس به يستهزئ  شاب والحزن ،  تفكيرهم

 هنالك ليس ، والمساواة العدل  يمألها بحكومة وعدهم، ثقافتهم عن

  اشبه بيت كلها خرب بيت هنالك وال علماءاغلبهم   بدولته جاهل

 كجده واحد واحد يتفقدهم فهو جائع شخص هنالك وليس،  بالقصور

  دولة انها ،الراحة  سبل  كل فيها دولة ستكون ، السالم عليه علي

    .فداه اروحنا محمد ال قائم

 

 { االديان بشارات في وغيبته الموعود المهدي}          

 

  الدولة وإقامة العالمي الديني المصلح ظهور ة بحتمي اإليمان يعتبر

  جميع بين البارز االشتراك نقاط من  األرض كل في العادلة  اإللهية

  المصلح هذا هويه تحديد هو إنما بينهما فيما واالختالف  االديان،

 (.السالم عليهم) االنبياء أهداف جميع يحقق الذي  العالمي الديني

 

  األولى السته األبواب في خان مهدي محمد  الدكتور استعرض قد

 بشأن المعروفة السته االديان أراء(( األبواب باب مفتاح)) كتابه من

  وبين المنتظر العالمي المصلح بشأن ثم( ص ) الخاتم النبي ظهور

  أو  المستقبل، في اإللهي المصلح  هذا بمجيء بشر منها  دين   كل أن
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           السعادة ويحقق والشر، الظلم وينهي  العالم ليصلح الزمان آخر في

 .البشري للمجتمع المنشودة

 ذخير)) كتابه في االستربادي محمد  الميرزا ذالك عن وتحدث

 . تفصيلي بشكل(( األبواب 

 

 عقيدة درس من كل بها أقر  التي الواضحات  من الحقيقة هذه

  كبعض فيها وشككوا صحتها، انكروا الذين حتى العالمي المصلح

 في والشريعة العقيدة)) كتابه في تسيهر  جولد مثل المستشرقين

 الديني التاريخ في للغاية عريقة عقيدة بأنها واعترفوا ،(( اإلسالم

  والصينيين المصريين ديانات كتب من القديم في حتى وجدت

 عن فضالً  واالحباش  والهنود والمجوس والبوذيين والمغول

 .واليهودية والنصرانية اإلسالمية:  الثالث الكبرى الديانات

 

 بأن باإليمان مقترن العالمي المصلح ظهور حتمية على اإلجماع ان

  أو عزير بعودة اليهود  امن فقد طويله،  غيبه بعد يأتي ظهوره

 المسيح  بغيبة النصارى   وامن هارون، بن العازر بن منحاس

 في كمهدي تيودر ملكهم عودة  االحباش مسيحيو وينتظر وعودته،

 بحياة  والمجوس  فيشنوا، بعوده آمنوا الهنود وكذلك الزمان، آخر

  عودة يتنظر من ومنهم  بوذا عودة البوذيون وينتظر اوشيدر،

 .. ذالك وغير( السالم عليه) ابراهيم

 

 

  لدى   مستغربة ليست العالمي المصلح ظهور قبل الغيبة قضية إذن

 على قائمة كلها بأنها يقول أن لمنصف يمكن  وال السماوية، االديان

  فكرة توجد أن  نال يمك واالساطير  فالخرفات واالساطير خرافات
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  هذه اصل علمائها من احد  ينكر  أن دون االديان جميع بين  متأصله

 مصداق انكر وان الغيبة فكرة أصل منهم أحد ينكر فلم الفكرة،

 الذي بالمصداق وآمن اعتنقه الذي الدين غير في المنتظر  الغائب

 . ارتضاه

 

 عن كاشف السماوية االديان جميع في الفكرة هذه أصل انتشار ان

ً  فيها اإللهي الوحي رسخها مشتركة اعتقادية ارضية  . جميعا

 غيبات شهدت التي( السالم عليهم) األنبياء تجارب ودعمتها و

 بني عن موسى   وغيبة وعودته،  الخليل ابراهيم غيبة مثل متعددة

  واتفق الكريمة اآليات اقرتها التي الزمان آخر في وعودته إسرائيل

 الشريفة، النبوية األحاديث في ورودها خال من المسلمون عليها

 مفتي بذلك صرح كما السنة اهل بها قال االي إلياس أهلل نبي  وغيبة

 كتابه من والعشرين الخامس الباب في الشافعي الكنجي الحرمين

 السنة بإيمان كذلك وصرح ،(الزمان صاحب أخبار في البيان)

 عليه) المهدي ظهور إلى مستمرة وهي( السالم  عليه) الخضر بغيبة

  غيبة فكرة انتشار  وزيرة يكون حيث الزمان آخر في( السالم

 .كلها االديان في العالمي المصلح

 

 {  االنتظار أهمية}                           

 

  انتظار اثأر عظمة على بالغ وباهتمام الشريفة األحاديث  تؤكد

 كأحد المهدوي الظهور على ينطبق الذي العام بعنوانه الفرج

 .بالخصوص اإلمام ظهور انتظار على وكذلك البارزة مصادقيه

 اإلمام عن المروي هو كما المؤمن عبادة أفضل بأنه تصفه فبعضها

 ١*(هللا فرج انتظار المؤمن  عبادة أفضل)( : السالم عليه) علي
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  فيكون المسلم، مطلق عبادة من شك بال  أفضل المؤمن وعبادة

 االنتظار فيكون المسلم،  مطلق عبادة من شك بال  أفضل االنتظار

  رغبة وليس هلل التعب  بنية  به القيام كان  إذا الفضلى العبادات افضل

 هللا إلى   التقرب وسائل أفضل من بذلك ويكون الدنيا؛ من شيء في

 في( السالم  عليه) الصادق اإلمام ذلك إلى   يشير كما وتعالى تبارك

  قائمنا، لشيعة طوبا))   يقول حيث المهدوي الفرج انتظار خصوص

  أولئك  ظهوره، في له والمطيعين  غيبته في لظهوره والمنتظرين

 . ٢*((يحزنون هم وال عليهم خوف ال الذين هللا أولياء

  اإلمام يقول كما(( الفرج  أعظم)) هو الفرج انتظار فإن لذالك

. هللا أولياء زمرة في  المنتظر يدخل  فهو( السالم عليه) السجاد

 أمام  لظهور المؤمن انتظار صدق أن الشريفة األحاديث وتعتبر

 اإلمام ويقول الشك من إيمانه  ونقاء اخالصه يعزز الغائب زمانه

  من أمدها ويطول أيامها يكثر  غيبة له).. ( السالم  عليه) الجواد

 وجل عز هلل واالخالص اإليمان يعزز االنتظار ان وحيث ٣*(الشك

 فال لذا باهلل، الظن حسن عالمة فهو لعباده، ورعايته بحكمته والثقة

 ،(( هللا إلى األعمال أحب)) بأنه  الشريفة األحاديث  تصفه أن غرابة

 هللا رسول يقول ما،ك  ٤*( (امتي أعمال افضل))  فهو وبالتالي

  وإيمانه الكريم بربه وارتباطه اإلنسان تعلق يرسخ االنتظار(. ص)

 شيء كل   على القادر بأنه أمره  على غالب وجل عز هللا بأن العملي

  المهمة الثمار من وهذا بهم،  الرحيم بحكمته خالئقه ألمر والمدبر

  الهدف وهو الكمال، لمعارج وطيه اإلنسان صالح فيها يمكن  التي

ً  وهو عبادتها وجميع الشريعة أحكام معظم من   قبولها شرط أيضا

 الذي الخالص  التوحيدي اإليمان هذا إلى   تستند لم إذا لها قيمة فال

  األحاديث تذكره الذي أثاره  من مهم أثر  وهذا االنتظار، يرسخه

 بما  أخبركم أال)) (السالم عليه) الصادق اإلمام قول نظير الشريفة

 إال إله ال أن شهادة.. به إال عمالً  العبادة من وجل عز هللا يقبل ال

 لنا والوالية هللا أمر بما واالقرار ورسوله عبدهُ  محمداً  وأن هللا
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  والورع لهم والتسليم خاصة االئمة يعني أعدئَنا، من والبراءة

  وتصريح، ٥*(..السالم عليه)  للقائم واالنتظار والطمأنينة واالجتهاد

 المنتظر يؤهل الحقيقي باالنتظار التحلي بأن الشريفة األحاديث

ً  إليها المشار عليه المترتبة باألثار  اإلمام صحبة بمقام للفوز آنفا

 المتقدم الحديث تتمه في الصادق  اإلمام ذلك إلى   يشير كما المهدي

 ٦*((فلينتظر القائم أصحاب  من يكون أن سره من)) :  يقول حيث

  به يصرح ما وهذا الجهادية الصحبة هذه بأجر يفوز يجعله وكذلك،

 األمر  هذا على   منكم مات من) يقول حيث( السالم عليه) الصادق

 ،٧*(( (... السالم عليه) القائم فسطاط في كان كمن كان  له منتظراً 

ً  ويفوز ( : السالم عليه) علي االمام  يقول كما،  الشهيد بأجر أيضا

  ألمرنا والمنتظر القدس حظيرة في غداً  معنا بأمرنا األخذ))

 مراتب بأعلى يفوز بل ،٨*((هللا سبيل في بدمه كالمتشحط

  منكم مات من: ))( السالم  عليه)  الصادق اإلمام يقول  المجاهدين،

  الراوي قال فسطاطة؛ في القائم  مع  هو كمن األمر لهذا منتظر وهو

 وهللا ال: قال ثم بسيفه، معه قارع كمن بل ال:  قال ثم هنيئة مكث ثم

 . ٩* ( ((ص) هللا رسول مع استشهد كمن اال

__________________________ 

 . 131/ 52بحار األنوار:  /١

 .357كمال الدين:  /٢

 337/ 1الكافي: /٣

   .644كمال الدين:  /٤

 ،200غيبة النعماني:  /٥

 ٢٠٥/ ١كتاب الغيبة: / ٦

 . 645كمال الدين: / ٧

 . 123/ 52بحار األنوار:  /٨

  18ح  52/126بحار األنوار:  /٩
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 تباين أن منها ويُفهم كثيرة االنتظار آثار عن المتحدثة واألحاديث

 بمقتضيات المؤمنين عمل تباين عن يكشف مراتبها في اآلثار هذه

 آثارها تزايدت االنتظار مرتبة سمت فكلما الحقيقي االنتظار

 ومقتضيات حقيقة بتجسيد يرتبط األمر فإن وبالطبع المباركة

 .الحقيقي معناه معرفه يجب  ولذلك  االنتظار،

 

 } التغير وسط المغريات {                   

 

هنالك الكثير ممن  يواجهون صعوبة بتغير انفسهم وسط المغريات 

التي تدفع بالشخص نحو ارتكاب الحرام ، واغلب االشخاص ال 

الدين وينفروا منه بسبب قلة الوعي وعدم االستفادة من   ذتحب

 اذا لهياال  العشق طعم نذق لمالتكنلوجيا بالبحث عن حالوة ديننا ، 

  للعشق سبيلنا( السالم عليهم) البيت هلاو زماننا مامإ  نعشق لم

  اهل حب طريق مسلك  هو القرب، وحالوة المقدس االلهي

 (  السالم  عليهم)البيت

 ....سبيلهُ  سالك عاشق   فكل

 مامناإ و( السالم  عليهم) البيت أهل هم االلهي للعشق  المقدس سبيلنا

 .المقدس السبيل هو الفداء  مقدمهُ  لتراب ارواحنا الزمان صاحب

 وصفاء  القلب، نقاء منه  يتبلور الذي النقي، الطاهر، الحب هو

  هذا طعم ذاق لمن الشهد من الذ هي المهدوي العشق حالوة. الروح

  طلب منا يطلب (فرجهُ  هللا  عجل) المنتظر المهدي اإلمام،... الحب

 .. فقط المعصية ترك فقط  منا يريد المقدس هورهُ ظ  لتمهيد بسيط

 في سبب انك  تخيل  أو (ع)  رظالمنت اإلمام بكاء في سبب انك تخيل

  سبب او بكائهُ  سبب تكون ان بين اختر (ع ) المهدي اإلمام تبسم

 ، وتبسمهُ  فرحتهُ 
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 المعاصي بعض تُ هداش  جامعتي ارجاء في اتجول يوم ذات كنتُ 

 وبعد عيناي ورقرقت بكيتُ  الشباب بعض يرتكبها التي والذنوب

 واستقامة ذنب بين تتأرجح نفسي التي انا نفسي في قلت دقائق بضع

  العصر صاحب مامناإ حال فكيف والشباب المجتمع لوضع  بكيتُ 

 سببنا جرح اي يوم أنفسنا سئلنا هل، ..الفداء له روحي والزمان

  لكن للخطيئة معرضون بشر نحن،( السالم عليه) المنتظر ماملإل

 اذاة الحج جلأل هللا نستغفر ان ذنبً  ارتكبنا اذا واحدة مرة فلنجرب

  المهدي مامناإ أجل من نتراجع  معصيه نرتكب ان وشك على كنا

  أن قبل الليل في الفرج دعاء أتقر ان جرب .سعيد سيكون كم( ع)

 اإلمام وموالنا لسيدنا البيعة لتجدد الصباح في تستيقظ وعندما تنام

إمام زمانك   سعادة في سبب انك تخيل ..سعيد سيكون كم المنتظر

 طعم ذق المناجاة، طعم ذق، الطاهرة العترة من االقتراب طعم ذق،

 بعدها شاهد، المقدس هورظ ال ألجل هللا إلى بها  توسل الليل صالة

  الروح،  التغيير سيكون روحك في حتى بل، حياتك في التغيير آثار

 مامواإل السالم عليهم  البيت اهل بحب طهرهاان ن  إلى تحتاج

  من كن المستطاع قدر الذنوب  من نفسك طهر، ( عجل)  المنتظر

  كنت اذا السالم عليهم البيت اهل  من االقتراب طعم  ذق، الممهدين

 في سبب أو بكائهُ  في سبب  تكون أن تريد وال مامكإ تحب فعالً 

 وسوست او ذنب على أوشكت اذا الذنب عن ابتعد هورهظ تأخير

اَرة   الن ْفسَ  إِن  ) النفس لك  َغفُور   َرب ِي إِن   َرب ِي َرِحمَ  َما  إِال بِالسُّوءِ   ألَم 

  نتظرمُ  واالمام مفتوح التوبة وباب رحيم ربنا لكن ١*( 53) َرِحيم  

  افعل  ولن سأبتعد ماميإ ألجل  وقل ابتعد. للتوبة سارعوا توبتنا

 وسيدك لحبيبك  مطيع  كن مطيع يحب لمن المحب ان المعصية

  عن وابتعد  مطيع كن الخالق  إلى وسبيلك وموالك  دينك وناصر

 نحن  منهُ  القرب لذة ولنذق الشريف هورهظل  لنمهد، .. المعصية

 ازداد انتظاره اشتد كلما مواله لقدوم نتظرالمُ  فالمؤمناً، حق ة  بحاجت

  وتجنب نفسه  وتهذيب واالجتهاد بالورع لذلك  التهيؤ في جهده

  مواله  بزيارة يفوز حتى الحميدة  باألخالق والتحلي  ةالرذيل األخالق
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 عليه) الصادق اإلمام قال، .. غيبته زمان في جماله ومشاهدة

  وليعمل فلينتظر القائم أصحاب  من يكون ان سره من))  (السالم

  بعده القائم وقام مات فإن منتظر، وهو األخالق ومحاسن  بالورع

  ٢(*....ادركه من مثل األجر من له كان

ً  صاحبه ازداد االنتظار اشتد كلما انه ريب ال  ً  مقاما  هللا عند وثوابا

 : بأختصار. هنالك عدة نقاط لتغير سنطرحها  ..وجل عز

 

_______________________ 

  ٥٣/سورة يوسف اآلية  /١

 ٢٠٥/ كتاب الغيبة،الجزء االول الصفحة ٢
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الصالة هي عمود الدين وبها نثبت عبوديتنا هلل فأن :   أ/ الصالة

استقامت تستقيم باقي اعمالنا، علينا تأديتها بوقتها وعدم االستهانة  

بها فقد حذرنا االئمة االثنا عشر من االستخفاف بصالة ، وللصالة  

لذة  عندما تعرفون حقها ،ما اجمل ان نقف بين يدي هللا ونقر له  

اثناء تأديتها فهي ركن الدين وقد قال اإلمام بعبوديتنا ويحضر قلبنا 

}ما ارغم انف الشيطان بشيء مثل الصالة فصلها المهدي )عج( 

، واهم شيء في الصالة هو  ١* بوقتها وارغم انف الشيطان{

حضور القلب استشعروا انكم بين يدي من خلقكم ورحمكم ورزقكم  

ادين  بين يدي عظيم ال يصفه احد ، جاهدوا انفسكم وكونوا ج

بحضور قلبكم اثناء الصالة توسلوا للحجة قبل البدء بصالتكم  

 ليساعدكم بالتركيز فيها .

: للوصول لطريق يوسف الزهراء علينا بأن نخدم   ب/ خدمة الوالدين
  بذل  لقد والدينا فهم من اسهل الطرق للوصل له ومن ثم هلل سبحانه ،

  لرعاية  معنويوال المادي المستويين  على أمكنهما ما كل الوالدان
  والصعاب  المتاعب أشد ذلك سبيل في وتحم ال وتربيتهم،  أبنائهما

  يعطيه  أن لشخص يمكن ال البذل وهذا والجسدي النفسي واإلرهاق

  عطاءهما  اإلسالم اعتبر دفق ولهذا  .الوالدان يعطيه الذي بالمستوى 

ً   جليالً   عمالً    لهما   وأوجب  الجميل   وعرفان  الشكر   عليه   استوجبا  مقدسا
 ً   تعالى   هللا  أن  حتى  إطالقاً،  أحد  على  ألحد  يوجبها  لم   األبناء  على  حقوقا

: فقال مباشر بشكل  وتوحيده بعبادته إليهما واإلحسان طاعتهما قرن

ً  به تشركوا وال  هللا واعبدوا" ً  وبالوالدين شيئا  ٢*"إحسانا

_____________ 

  ١٨٢الصفحة ٥٣/بحار الانوار، جزء١

 ٣٦/سورة النساء الآية ٢
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ن العفو يجلب لك الخير في الدنيا واالخرة  ج/ العفو  عن  األخرين : ا
، ففي الدنيا سترتاح من هم التفكير بما سببه الشخص الذي جرحك 
وستصبح حياتك حزينة ....، اما اذا سامحته فستنسى ما فعله وتتحلى  

فأن مواقف العفو ألمير   البيت عليهم السالم ،بأخالق ال 
عن ظالميه فهي ال تعُد وال تحصى فلقد سار على خطى  المؤمنين

فقد هذا القذة بالقذة والنعل بالنعل , ومن كراماته  ،  ابن عمهُ رسول هللا
والطافه عندما عفى عن جيش معاوية بن أبي سفيان عندما أحاطوا  

بفتوى من كبار   بن أبي طالب بشريعة الفرات ومنعوا جيش علي
سألهم    رجاالت معاوية , وعندما اشتد العطش بجيش اإلمام على

اإلمام علي واصحابه أن يسوغوا لهم شرب الماء , قالوا ال وهللا ال 
ذلك   قطره حتى تموتوا ظمئاً كما مات بن عفان , ولما رأى اإلمام
لهم عن الموقف حمل على عساكر معاوية حمالت كثيفة حتى زا

مواقعهم وسيطر على ماء الفرات بعد قتال ضريع سقطت فيه  
الرؤوس وااليدي وصار أصحاب معاوية في الغالة ال ماء لهم , فقال 
أصحاب اإلمام يا أمير المؤمنين امنعهم حتى يموتوا عطشا كما 

ال وهللا ال أكافئهم بمثل    منعوك وبذلك ال حاجة لك بالحرب , فقال
م عن بعض الشريعـــة ففي حد السيـــف ما يكفي  فعلتهم أفسحوا له

قد أمر بالعفو في   كما ان هللا  ،(  85, ص    2008) قمر ,   عن ذلك
}ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن  سورة االعراف بقوله

 اْلَجاِهِليَن{ 

: لها اهمية ونورانية عظيمة للذي يرد سلك الطريق  د/صالة الليل 
وي ،فيها  سحر عجيب على التغير واالستقامة فضالً على انها  المهد

كما و تُعتبر هذه الصالة تجلب التفائل والرزق والتوفيقات العبادية، 
من أهم الوسائل و األسباب الموصلة إلى الكمال و الدرجات الرفيعة  
، و المقام المحمود ، و لها األثر الكبير في دفع الهم و الغم و الباليا 

مكروهات ، إلى جانب ما لها من عظيم الثواب و جزيل األجر  و ال 
فقد اوصى الرسول محمد صلى هللا عليه وآله علي عليه السالم  

يَا َعِليُّ َعلَْيَك بَِصاَلةِ الل ْيِل ، َو َعلَْيَك بَِصاَلةِ الل ْيِل ، َو   بصالة بقوله "
  484/  1من ال يحضره الفقيه :  *َعلَْيَك بَِصاَلةِ الل ْيِل "



 

 14 

ما يقال في غياب الشخص، غاية األمر أن ه بقوله   ذ/ترك الغيبة :   

هذا يكشف عيباً من عيوب الناس، سواء كان عيباً جسدياً أو 

في األعمال أو في المقال، بل حتى في األمور المتعلقة   أخالقياً، أو

فالمستغيب  ، ذلكبه كاللباس والبيت والزوج واألبناء وما إلى 

ام يقطعون ما أمر هللا بوصله، ومفسدون في األرض، إذ أنه   والنم 

ي وحدتهم،   واأللفةبدل أن يوجد العالقة  ِ والمحبة بين المسلمين ويقو 

فهي من األمور التي حذر منها   .يوجد الفرقة والنفرة والعداوة بينهم

َن الظَّن ِ يَا أَيَُّها ﴿  هللا سبحانه في كتابه الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا م ِ

إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم َواَل تََجسَُّسوا َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا أَيُِحبُّ 

اٌب  أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُو َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ َّللاَّ

ِحيمٌ    امةيالق في):ره)أحمد مجتهدي  خييقول الش ،  (12)الحجرات:﴾رَّ

له :   نلي؟ يقولو کنيالبعض ؛ » هذا الملف األعمال ، لم  قولي، 

 .« عباداتك ...️‼ ناهي» إغتبت شخصاً و أعط

: كونِك تسيرين بطريق ابن فاطم فيحب  و/ارتداء العباءة للفتاة  
المحتشمة  عليك ارتداء ارث إمه فاطمة ، هنالك الكثير من المالبس 

  :اال ان العباءة افضل انواع الستر ، تقول احد الفتيات

في  نحن فيه ، ارتدي ما ارغب نتُ عام وك١٤ان عمري ك فتاة  اان 

اً ئملكن امي دا ، انصحن  شخصوال ءبشي ال احد يغصبنا  عائلتنا

 يوهللا ارزقنباقي اسرتي حياء اكثر من  عندها تتميز بكونها 

كانوا   كذلك  يصديقاتو  مختلف لها تفكير  واحدهكل  بأخوات

 جربتُ   ، م نتعلمها دينيه ل ةأو عالق باإلمامة لكن كعالق طيبات ،

وافقت لكن  ةمي اريد جببعدها قلُت ألوقميص وفستان الجينز  

ُت  من بعدها ارتدي لم اخلعها ، لكنني   واقاربي لم يوافقوا ،اخوتي 

 بعد ما اميارتديتها ، برقنت اخاف من البها ك مفتخرة  كنتُ و  عباءةال

االمام علي عليه  والدة   السالم( ا)عليهفاطمة السيدة ةقصلي  قصة

  ناألن االبسهمب ا كفنهصلى هللا عليه وآله  الرسول  وهي ان السالم 

،لم اتمنى ان   لها سترمالبسها ستكون يوم القيامة و  نعرياني نحشر
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ً  ستر جسدي،ا  انردتُ القى هللا عريانة ا  راتنظن أل وايضا

مالبس غير المستورة  ال ي االجنبي كالسهم تجرحني ،اشعر بارتدائ

بأني اروج لجسمي ألعمل عالقات غير اخالقية ، حتى انني اخجل 

لنفسي ان ارتديت مالبس  من ابناء عمي واخوتي كنت اقول 

 . نفسها التي ارتديها عندما اخرج هيترضي هللا في الصالة ف

فقط اسماً، يجب عليِك   ترتدي العباءة اجباراً او تيانتقل الى تلك ال

ارتديتها فال  ارتداء العباءة بروحك ثم جسدك ،بمعنى ان  اوالً 

فعل   زينبية ،كل تستخفي بها فهي تمثل زينب وان ارتديتها اصبحتِ 

ال   ، استلوثينهمردوده لعباءتك   بقصد او بدون قصد سيكون

، تلك المرتدية للعباءة ومتبرجة يما تزعجنيزعجني السافرة بقدر 

وعند   وباألسواقجامعات الهكذا فتيات يكثرن في كل مكان ب

  الجنةالطبيب ...، عزيزتي كيف تتبرجين وانت ترتدين رداء من 

جميلة بدون  ِك زينب ،وهللا ان هدية من فاطمة ، وزينة لك منو

ك موديل للعباءة  لاالن هنا ،اجمل من ظاهركِ  تبرج ، اجعلي باطنكِ 

عباءة لكن يكثر فيها التطريز واللمع   باالسم!!، موديل جديد فقط 

فحاولوا ان يشوهها ،لماذا   ....،  عرفوا انك لن تخلعي عباءتكِ 

تلك هي   تسترِك بالكاملتلك العباءة التي   لما اجم، خلفهم تنساقين 

فجمال  فال يوصبراحة وجمال  ين شعر تها تان ارتدي ، العباءة 

ال  التي تمثل العفة ،   الزينيةالكلمات ،جمال العباءة  هال تصفالروح 

بمن يقول لك هذه العباءة كانت ترتديها جدتي !، قولي نعم   عليكِ 

ة وترين  رأدما تنظرين بالمعن ،مثلها   انا فعلتُ  عفيفةوالن جدتك 

على  حجابكِ رتدين  والت  ي نوع من انواع التبرجا يال تضع انكِ 

ً ارث الزهراء ستشعرين حق رتدينالموديل وت ابنت المهدي   انكِ  ا

عن كل انواع التبرج ين ستتنازل يهشعوراً ان جربت ،كيف اصف لكِ 

  نكِ أل كِ ب سيفتخرالن اجمل واقوى واعدل واحن شخص بدنيا 

تلك الجامعية التي  ة كم هي قويفاطمة الزهراء ، ديت ارث أمهارت

اخترقت هزائم الموديل وتغلبت على هزائم التضليل وبقيت محافظة 
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بهكذا   ذريتها سيكونونعلى حشمتها وهيبتها كم هم محظوظون من 

العقيلة زينب خرجت من كربالء بكامل ،مهدوية عظيمة   والدة 

     حجابها لتقول لنا ان الحجاب ليس للثواب بل للتقدم للتفوق للتميز. 

                                                    

 }     قصص تغير {                         

 

 القصة األولى :

كانت تحبها  الحسينيةمنذ الصغر  تستمع الى القصائد  ةكانت فاطم

لكن عندما بلغت بسبب اهلها لم تكن تحب ان تصلي فكانت  كثيراً 

تكره الصالة الن والدتها كانت تغصبها على ذلك ولم تكن تفهمها  

لما نصلي ومن هو هللا ؟ كانت ال تصلي في بعض االيام وعندما  

تكره ذلك !  ةفكانت فاطمتعلم والدتها توبخها وتغضب عليها 

وبسبب صديقات السوء بدأت تستمع    المتوسطةفي  ةاصبحت فاطم

تسمع االغاني لثالث سنوات وكانت   ةاستمرت فاطم، الى االغاني

تفعل الكثير من المعاصي كانت حتى ال تعلم عن اهل البيت عليهم  

السالم غير عددهم وقليل من اسماء بعضهم فلم تكن تعلمهم  

فاطمة ليست نفسها زينب  السيدةولم تكن تعرف ان بالتسلسل 

مرت السنوات الثالث شاء القدر االلهي ان تكف ،عليهن السالم ! 

كان لها حبيب في نهاية السنه فقد اثره لم يعد  ،عن المعاصي   ةفاطم

ان الذنب ذنبها كانت تؤخر ة عرفت فاطم،هو كان مجاهد  اً موجود

بفقده وفي شهر  اطمه كثيراً فذبلت ف،صالتها وتجلس على الهاتف 

اخبرتها والدتها بانها ستأخذ هاتفها لكي تقرأ غضبت  المراجعة

الن االغاني ، شعور بأن تترك سماع االغاني  جاءهاولكن  ةفاطم

اعتزلت سماع ،حرام ولكي يستجيب هللا دعائها فيعود من تحبه 

شعبان احبت ان تذهب الى النهر لترمي   15الغناء وفي ليلة 

المهدي عجل  ألجلمن الفلين وبها شموع  ةالتي مصنوع  السفينة
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هللا تعالى فرجه . لكن والدتها رفضت ذلك والعام السابق ايضا 

وقفت الدموع في عينيها ولم  ةفاطم السابق  رفضت لكن العام

هذه السنه فاطمه لم تستطع ان توقف  كن ل تسقط عند سماع الرفض 

 ذهبت الى احد بيبان البيت وبدأت تبكي وتصرخ : دموعها 

شموعا اليك   ألشعلياموالي يامهدي ان كنت تريدني ان آتي  

بذلك انا اريد ان اذهب الى هناك وان كنت  نال يقبلوفأخذني اهلي 

واولها ال تريد فال تجعلني اذهب وتحدثت معه عن امنياتها الثالث 

وبعد دقائق   كانت تتحدث وتبكي بحرارة جدا ، ان يعود من تحبه 

كان الصراخ   المرةجاء الرد .. اتت والدتها وصرخت ولكن هذه 

قالت لها سنذهب لنشعل الشموع اال  ،كالثلج على قلب فاطمه 

فرحت فاطمه وبدأت تغير مالبسها قامت بلبس  ،تريدين ان تأتي ؟! 

ياموالي يامهدي اعلم انني ال يجوز لي   : ةالمالبس السوداء قائل

اذا تحققت امنياتي  حزينةارتداء االسود في ليلة كهذه ولكن انا 

النهر كانت  شاطئوعندما وصلت ووقفوا على  سأنزع االسود 

كبيرة في  ةتتكلم مع المهدي عجل هللا تعالى فرجه اتت امرأ ةسارح

بيد   فأصبحتخذي هذه الحالوة ) جكليت (  ابنتي:السن قالت لها 

عدد االمنيات  لىفاطمه ثالث تذكرت امنياتها فرحت علمت انها ع

وبالفعل  بعد يومين تحققت فأتاها من تحبه  وان اكلتها ستتحقق 

بعد فتره عرفت انه كان  ،ولكن اتاها وكلمته ثم ذهب ولم يعد بعدها 

ان انتهت االمتحانات  وبعد فقررت ان تنساه داعشيا وليس مجاهداً 

قررت فاطمه ان تتقرب لربها وتترك كل شيء تقربت ولكن جاء 

اخذت فاطمه ، لها شخص على مواقع التواصل وقال لها انه يحبها 

ولم   الثانيةعن ان توافق عليه ام ال ولكنها لم تكن جيده اخذت  ةخير

ظنها انه  لىفمضت عة جيد فأصبحت الثالثةتكن جيده ايضا اخذت 

 ةحزنت فاطما ووافقت ولكن بعد اشهر تركه،د لها الخير يري

فقرأت ، وعلمت ان ال طريق لها اال هللا واهل البيت عليهم السالم 

 رت،قرالمهدي عج  ةباإلمام ثة عن صالة االستغا في احد المرات
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صلتها فاطمه وعندما اخذت الدعاء لتقرأه تحت السماء  ، ان تصليها 

رأ وفكرها مع الدعاء ثم شمت رائحه كانت تق، جنب حديقة المنزل 

ال   الرائحةولكن  فالتفتت لتشمها لم تجد احداً ،من خلفها اً جد ةجميل

  ،استمرت في القراءة فأنهت الدعاء ودخلت البيت ةزالت موجود 

ً  الرائحةبدون ان تدعي الدعاء لتشم  ةاتت بعد فتر  فلم تشم شيئا

في يوم  ، ادت الى منزلهافع  الرائحةتقربت من النبات فلم تجد تلك 

وعندما خرجت لتقرأ  االستغاثة لتصليذهبت لنفس المكان   الجمعة

التي  الرائحةشمت نفس المهدي روحي فداه ،  الدعاء وفكرها مع

  الرائحةلم تشم تلك  النبتةينشرح لها صدرها التفتت تقربت من 

حة االمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه فتذكرت انها ربما رائ

بعد شهور وعندما انتهى رمضان كانت  ،اكملت الدعاء وعادت 

تناجي االمام الحسين عليه السالم بأنني اريدك اريد ان اراك تعال  

الليالي  قالت مع نفسها قبل النوم من قال ان االمام  وأحدى ،الي  

انا ال اصدق ذلك    الحسين عليه السالم قال اال من ناصر ينصرني

ذهبت الى زيارة االمام علي عليه السالم حاولت  وفي اليوم الثاني .

ً  ان تصل الى الشباك ولكن دفعتها النساء الن  الضريح كان مزدحما

ً فعادت الى الشباك ولم تستطيع الن ايض قليالً   ،النساء دفعنها  ا

وال احد ،م ماإانتم اثنا عشر : خاطبت االمام علي عليه السالم قائله 

ال تريدونني وال تريدون   أهكذا  ذا؟،منكم اتى لي في المنام لما

كان  ،الحسين عليه السالم  باإلماموفي نفس الليلة حلمت ،رؤيتي ! 

 ً وحصانه   ةمن الماء وخلفه خيم ةمثني ركبتيه وبقربه برك جالسا

اخذ مجموعة من الماء بيديه نظر اليها هي ومن كان   ،االبيض

عذب  خلفها من الناس وقال اال من ناصر ينصرني ؟! كان صوته 

لم تستطع رؤية وجهه لشدة النور لكن حينها   ةاستيقظت فاطم احينه

علمت ان االمام الحسين عليه السالم قالها لكي ننصره نحن االن  

اعداءه وانما قصد به شيعته  الن نداءه لم يقصد به ،وفي كل زمان 

 .نحن اليوم 
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من ناصر ينصرني انها  ال  ال تعلم لما عندما اخذ الماء ونادى با

شعرت انه يبكي والدموع بعينيه على الرغم انها لم تره وجهه  

وفي اليوم الثاني رأت رسول هللا صلى هللا عليه ، ولكنها علمت ذلك

رأت االمام الحسن  وبعد يومين،واله وسلم وايضا يشع منه النور 

عليه السالم في ضريح االمام الحسين عليه السالم في مكان لم تره  

علي  لإلمامكانت دائما تقول ،اهلها  وهاظايق في الضريح وبعدها 

لكن اليوم  ،لي   عطيتهعليه السالم لم اطلب شيئا وتوسلت اليك وا

عرفت ان اهل البيت عليهم السالم هم اهل الكرم حتى لو كنا 

 .ين سيأتون  الينا واذا طلبنا منهم سيأتون حقا مذنب 

 : القصةمن  ماردته

تجعل القلب قاسي اتركوها كي يستجاب  ألنهااالغاني  ااتركو  ١

 دعائكم 

ً  معليه باألئمةتوسلوا   ٢  يجيبونكم   السالم حتما

حدثوهم بما يؤلمكم وكل شيء فسيعطونكم الحل والبلسم لقلبكم  ٣

   المهمومةلقلوبكم  والراحةالمجروح 

 تقربوا من هللا تعالى فالجميع سيترككم اال هللا   ٤

 المهدي  عجل هللا فرجه وال تؤذوه   لإلمامكونوا بلسما  ٥

   .ان اخذتم خيرة في شيء فاعملوا بها ٦

التي شمتها هي لصاحب  الرائحةك ال تعلم ان كانت تلفاطمة 

فاطمه  ،الزمان عجل هللا فرجه ام ال ولكن اين هي من رائحتك 

بمرض الوسواس القهري حتى في امور الدين وفي  ةاليوم مريض

تطلب منكم ان تدعوا لها ،سنوات   5معها منذ  هو ،كل شيء

 . بالشفاء ربما انتم الى هللا تعالى قريبين 

 :القصة الثانية 
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ذاك  النتشالكانت تدخل الحزن على قلب مواله فسعت جاهدةً فتاة 

 :الُحزن من قبله 

ُكنت في ذات يوم وقد أخذت مني الدنيا مأخذها أبحُر ببحر ظلمتها  

تني  بـــرواسي زينتها ورست بي في عالم بواتباع زخرفتها فــجذ

بِــــوحل سيئاتها .. فــــسرى  فانغمستغفلتها  .. إال أن تعثرُت بها 

طوفانها بقلبي.. وشعرُت بتعطش  )معنوي( شديد في جسدي .. 

انا ال أقول بأنني ال  ،.....   الطريق بهذا   ُظلمةني في بأنشعرُت و

.. وإنما كانت    ابداً يه بدعاًء مام المهدي عج وال امُد إل إلأعرف ا

لدي عالقةً بِه ولكن ليست رصينة وقوية . فــــهذه الدنيا قد أغرتني  

ان هناك عمالً أقوم به وكنت كفـــ،وجعلتني أخضُع لها قليالً  .. 

أعتقد بأنه عمالً ال بأس بِه وربما لم يؤذي قلب موالي الحجة .. 

تواصل االجتماعي ولكن كان تصوري خاطًئ  كنت في مواقع ال

أتباع الصفحات والمنشورات والقنوات الدينية .. وعلى الرغم من  

اطالعي على القضية المهدوية إال انهُ كان ارتباطي قليالً .. فكان 

عملي الذي كنت أقوم به مالزم  لي ومع ذلك كنت أشعُر إن هذا  

العمل ليس صحيحاً ويعتبر ذنباً قبيح  .. ولكن كنت أستمر به ولم  

أنقطع عنه إال أن جاءت الليلة التي اطلعُت بها على إحدى الكتب 

المهدوية )وقد حصلت عليه من إحدى القنوات المهدوية(  ... 

وعندما بدأت اقراُء بِه شعرُت بأن هذا الكتاب يُمثلني تماماً  

باألحداث التي   شبيهة)وكأنني وجدت ضالتي(وأن احداث القصة 

المالزم لي وكانت بطلة القصة  تجري معي أنا وعملي القبيح  

تمثلني تماماً ... والعمل السيئ الذي يحدث معها هو نفس العمل 

  الذي يحدث معي  ... والذي جعلني أستمُر به إلى أن ُعــــدت

لصوابي ... كيف !! أنا أقول لكم كيف رجعت لصوابي ووجدت  

لذي جعلني اجد ضالتي وأعيَد حسابات ،انما اضالتي وتركُت ذنبي  

بطلت القصة أليمانها الراسخ واطالعها القوي  صحيفة أعمالي هي

للقضية المهدوية حاولت ان تجاهد نفسها وتترك ذلك الذنب آلجل  
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وأنا في هذا الجزء من القصة شعرُت ، صاحب الزمان عج .. 

بغصةً تخنُقني واصبح الوجع واأللم كــــاألطار حول قلبي  

دموعي ولم اسيطر على نفسي بالبكاء ألنني شعرُت   تفانهمر

بــــموعظةً عظيمة  .. فهذا الموقف الذي فعلته بطلت القصة  

وبعد  ،جعلتني استصغُر نفسي كثيراً امام موالي الحجة عج  ... 

على الكثير من   لالطالعأيام تحركت في أعماقي رغبةً شديدة 

الى كل طالب   ،ق الكتب المهدوية المحفزة ومنها :) أمنية شائ

 ،العاشق الذي جاء فيما بعد ،نرجس  ،مهدوي ، الكماالت الروحية  

  ،طبيب القلوب   ،وظيفة األنام في زمن اإلمام ، انتظارككنت في 

خطوات االجنحة ( وغيرها من  ،عروج ،رواية فدوك وجمانة  

باإلضافة ،   رويدة الدعميالكتب وكانت أكثر الكتب للكاتبة المبدعة  

منشورات المهدوية التي حفزتني كثيراً .. صحيُح كنت أواجه إلى ال 

صعوبة شديدة في ترويض نفسي في البداية وكان قلبي يؤلمني  

كثيراً ولكن كلما تذكرُت إن هذا الفعل يدخل الفرح لقلب موالي  

صاحب الزمان شعرُت بسعادة مخفية بداخلي وكنت أقول) إن كان 

لى ترويض نفسي آلجلك هذا األمر يرضيك يا موالي فأعني ع

ش د بي إلى زمام التوبة هو عندما قرأت  ءشيوكان اكثر  ،موالي ( 

إن هذه األعمال السيئة التي نقوم بها كانت صغيرة او كبيرة تجرح 

قلب اإلمام وتجعله يبكي بسببنا .. كنت اسمع من قبل أن سبب 

تأخير ظهوره المبارك هو كثرة ذنوبنا  ولكن لم اكن اعرف كيف  

ك بالضبط  ... وعندما قرأت الكتب المهدوية عرفت كيف أننا  ذل

ناخر الظهور وكيف نجرح قلب اإلمام ونجعله يتألم بسببنا وايضاً 

عرفت العالج لقلبِه الشريف وكيف الوصول لذلك القلب السليم 

النوراني وعرفت ايضاً كيف أجعل أواصر العالقة بيني وبين  

ال التي تُمهد لظهوره المبارك اإلمام قوية ورصينة وما هي األعم

_األعمال ١ والتي تفرح قلبه .. فكانت هناك أعمال معنوية ومنها:

والمستحبات والزيارات واألدعية المباركة التي تخصهُ والدعاء له  
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بالفرج في كل األوقات.. وذكرهُ في كل عمل صالح نعمله.. إضافة 

 الى ندبتهُ في كل شدة  

ٍ  نقوم به نهديه له  ٢ _ األعمال الجسدية .. وهي إن أي عمل حسِن

لتسهيل بنية تسهيل فرجه الشريف  .. ومن األعمال التي تدخل 

قريبين الى قلبه الشريف هي قضاء  وتجعلناالسرور على قلبه 

حوائج الناس واداء الصالة بوقتها وبر الوالدين وكل أعمال الخير  

   ،سهل المخرج لصاحب الزمان عجتدخل الفرح وتعجل الفرج وت

يــــجب على المهدوي إن يسعى لخدمة مواله صاحب األمر وأن  

يُــــعرف مواله للــــناس ألن اكثر الناس قد جهلوا قضية صاحب 

فال  الزمان) من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتةً جاهلية( 

بنا   وأنه غائب عنا  بسبب كثرة ذنو   اسمهسوى  شيءيعرفون عنه 

ال عالجها !! ولماذا ال نسعى جاهداً  اوماهو ولكن !! اُي ذنوب !! 

 ؟. أنفسنا  من أجل المهدي عج! حصال

 القصة الثالثة :

 )أسعد امرآه على وجه االرض( 

عن قوة الدعاء وعن ترك ُمغريات الدنيا   القصةيتحدث موضوع  

  وان االنسان يستطيع تركها وأتباع طريق الحق طريق الهدى

سأتكلم  عن تجربة  حدثت معي عن مغريات الُدنيا وكيف تركتها  

 : واتجهت نحو  طريق الحق طريق الحجه ابن الحسن}عج{

سنه.من عمري ولم أتجه الى طريق الحجه قط؟ ١٨انا فتاة امضيت 

عالي  المعيشةُت اعيُش بنعيم  ورفاهية  وحياتي جيدة ومستوى فكن

كنت أحب نفسي وأحب ان أكون انا االجمل من النساء ويجب ان  

ارتدي اجمل الثياب وكانت لدي مواهب كثيره امارسها كنت احب  

الدنيا كثيرا وان المال والجمال من شهوات الدنيا فقد منعني أن  

ًٍ تريده   وأيضا كنت من اصل الى موالي ! عبدة الهوى وأي شيُء

كنُت   نفسي يجب ان أحققهُ...الخ من أحداث مرت معي لحب الدنيا
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كنت افعل   اصلي صاله الليل قط ولم وقتهاال أصلي الصبح في 

وبدأت قصتي وانا أتحدث مع نفسي عندما  حرمات.مالكثير من ال

رى  أرى فتيات وشبان قلبهم ُمتعلقاً بالحجة فقلت بيني وبين نفسي تُ 

انا ال أحبهُ مثلهم؟ ثم وجهت سؤالي لربي   اهكذا؟ لماذلماذا يحبونهُ 

}لماذا انا الأحب المهدي؟{ وفي الوقت نفسه دعيت ربي )أن 

يرزقني ُحب المهدي( وان يزيل عني ُحب الدنيا وقلت هذا الدعاء  

وانا ُمصرة عليه .ومر يوماً واحد فقط؟ كأن قلبي سقط عليه شيئاً 

لبكاء الشديد وانا أتخيل القائم يراقبني فعاهدت نفسي ثقيل وبدأت با

الزمان واترك حب الدنيا المؤلم فنظفت قلبي   ان أرضي صاحب

ونظفت حياتي وكأني مولوده من جديد فأصبحت يوميا في وقت 

لصاحب الزمان قبل أن انام وقمت كل   الشتياقياالسحار ليالً ابكي  

  الة الليل يوميا والصباح اصلي صاله الصبح في وقتها وقمت بص

ً  متأخرةأترك فريضه  أن اراه أو اسمع   عن وقتها وأدعي يوميا

دعاء العهد   أحاجه وأدعي له بالفرج العاجل واقر بال لطلصوته 

وزياره ال ياسين صباح كل يوم بعد صالة الصباح والنعاس يغلب 

وانام وال يمر يوما اال وأراهُ في  ة،ومصر مستمرةعلى عيني ولكِن 

من صالة الصبح وقرأت    انتهيتالمنام ومرت ايام قليل عندما 

زياره العهد وقمت بالصلوات على االئمه المعصومين جميعاً 

على صاحب الزمان وأردُت ان أغمض عيني   بالصالةفختمتها 

وسمعت صوت  لم أسمعه بحياتي فظننتهُ أبي فخفت كثيرا وقلت لهُ 

فأمهلته حتى أنتهى وقلت ياصاحب   آياتأنت فكان يُرتل  من

الزمان ال أرادياً فبقى يتكلم معي بآيات قرآنيه لكن لم أتذكر شيًء 

منها ولكنها كانت جميله جدا عندما سمعتها أرتاح قلبي ومن يومها 

سمعت صوت   ألنني األرضعلى وجه  أةامرلقبت نفسي بأسعد 

وهنا على كل فتاة  وشاب ان   ب؟.المهدي فهل ال أستحق هذا اللق

 نالشك. وايؤمن بقوة الدعاء اذا كان خالصاً من القلب وخالياً من 

من رحمة   اوال تيأسودعاء المذنب مستجاب ليس فقط دعاء المؤمن 

ويجب عليكم أيضاً ان   هللا وان هللا مجيُب لدعواتكم وغفار لذنوبكم
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 و لسعادتكم وهدايتكمتتركوا ُحب الدنيا وتذهبوا الى طريق الحق فه

 لك وتبدأ حياة جديده  ىما جروان تنسى ،

يجب ان تعلموا أيضا ان االمام المهدي )عج( معكم ،  فلديك الوقت

بصوته عنكم وال برؤيتهُ   ل ال يبخ ويجيب لكم فأنه  هو طلبتمدائما اذا 

تمسكوا بدعاء العهد وصالة الليل وصالة    ماماً كريمإعنكم فأنهُ 

 الصبح في وقتها.

 القصة الرابعة : 

 قصه امل و خوف 

شعر براحة في مرقد اإلمام الكاظم  ا و مام الحسين بحب اإلذبتُ  

ن ا ان أخرج   ول قبلقماً ا..،كانت عالقتي باإلمام الحسين قوية دائ 

شفع لي في وي كنُت اريد بأن يقبلني اإلمام الحسين بأن اكون ابنته ُ 

يجب ان استشعر بأني ابنته واعمل بواجبي كأبنة إمام ،  ، األخرة

 أقف أمام المرأة واقول في نفسي هل هذه المالبس ترضي الحسين 

هل يوافق بطريقة لبس حجابي ؟ هل يوافق ان تبرجت؟ ،وبهذه   ؟ 

 تغير نفسي ،في يوم تعرفت على مجموعة الطريقة استطعتُ 

وعالقته بالحجة ، تعرفت على شر عن االمام الحسين مهدوية تن

صديقة مهدوية كان  لها أثر كبير بتغيري وايضاً قرأت  معلومات 

، قررت بأن اسعى لكي اكون  وبدأت اتعلق بالمهدي روحي فداه 

  لنُت وحاممن انصاره ،والتزمت بحب اإلمام المهدي واالدعية ،ك 

بطفلة ،كل يوم وهي في احشائي احدثها عن حبيب قلبي الحجة 

شعبان ،كدُت ان افقد الحياة بسبب   ١٥روحي فداه ،كان يوم ولدتها 

)اللهم   صعوبة الوالدة ،لكن استغثُت بالحجة  وكنُت ادعوا دائماً 

اجعلنا من أنصار المهدي وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين 

هم وغم على قلبه واجعلنا  ا اللهم ال تجعلن يديه في جمله اوليائه 

وكنت   ممن يتخلون عن بيعته في غربته( ا فرح وسرور وال تجعلن

اهمس هذا الدعاء بأذن طفلتي وتمنيت ان تكون من انصار الحجة  
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ام فتحت القرآن وشعرت ان اآليات تشير الى اإلمام  ،في احد االي

المهدي ،وانا انظر في القرآن وقع شيء من حاجياتي بجانبي 

شعرت بالرعب اردت ان ارفع رأسي لكنني خفت بعد  الصراع  

رفعت رأسي ولم اجد احد، شعرُت انني ضيعُت فرصة جميلة  

هللا   ،مرت ثالث سنوات وانا احاول ان اتقرب منه وفي يوم دعوت

بأن يريني اعمالي فرأيُت في المنام كأني في شارع وكلما اتقدم  

يرتفع وفجأة ظهر لي عنكبوت مخيف فهربت منه ووصلت لجنة  

صغيرة فرأتني صاحبت هذه الحنة وقالت خذي ما تشائين فمألت 

كيسين من الفواكه وعندما وصلت للبيت لم اجد الفواكه فقد تمزق  

نهوضي  علمت ان اعمالي مثل هذه    الكيس واختفت الفواكه ،عند

 .الفواكه ان لم احافظ عليها من الذنوب فلن اجمع منها شيء

 

 }   اصالح النفس  {                   

 

النفس   مجاهدةاصالح النفس من اهم الطرق للتوبة النصوحة، وان  

تتطلب همة عالية واخالص متواصل ، بمعنى ال يهمنا رضا انفسنا  

  بما تطلالنفس بأن تفعلوا عكس  ومجاهدة،  من اكل او لبس 

 ، مثال موقع من مواقع التواصل يلهيكم كثيراً تحدوهاانفسكم 

  بل هي من تطيعكم اال تطيعوهستشعرون براحة ألنكم   ،وحذفوه

جداً}ازرع فيك   نتصار على النفس يبدأ من األمور الصغيرة،اال 

مجاهدة النفس على تلك األمور وستجد أنك تستطيع مجاهدتها على 

 بمعنىصالح النفس )ا د علىدخولك الجنة يعتم،فأن أكبر{  وما ه

اصلح نفسك من كل شائبة( ان صالح النفس في مرضاة هللا 

 ً  والتوفيق في الدارين الدنيا واالخرة و ان الذي يصبح مؤمن حقيقا

 ً الصالح هو مفردة توحي ،  كثيراً   اً لنفسه )متدين( سينال خير صالحا

من   صبالتخلانك ان اصلحت نفسك  بمعنىالخير  لى او تدل ع
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بأخالقك او بصالتك او   الذنوب وكل شائبة بتصرفاتك او

بأعمالك)السيئة( انك ستجد الخير وهو الذي يأتي اليك ويطرق بابك  

له ثورة   اإلمام المهدي روحي فداه ان  ،ويقول هذه هديه هللا اليك

خر الزمان يأخذ من اصلح نفسه من الرجال والنساء واصالح  أفي 

داه  تصنع ي تعامله وماوداخل االنسان وخارجه لى النفس يشتمل ع

ينال   شهوات نفسه لكي يكترث ل والذي لم... ،  في كل ميادين الحياة

واقف مثل الصنم   ، أما الذي لم يصلح نفسه سيكون شرف خدمته 

،  ينظر للصالحين يخدمون امامهم ويأتمرون بأمره وهو حزين

صاحب  كترث لقلبا لما فعلت كل هذه االشياء ولم قول بحسرة سي

 حنوناصلحنا انفسنا سيسامحنا ألنهُ الزمان المجروح   ،لكن ان 

الدنيا ويبتعد عن ملذاتها  تركو ي قلبه رؤوف يحب الذي يطلب هللاو

ً   سيأتيه ، ألجله وزبرجها  ويزوره ان اصلح نفسه وكان مؤمنا

 ً أنه سيأتي ويزورك  انه يحبه والشك  ط ،فق بالسموليس  حقيقيا

ويكون مؤنسك ويكون بقربك دائماً وال يتركك ويزل كل همومك 

واقرب الناس اليك فهو باب هللا ، الذي بظهوره تمأل االرض قسطاً 

وعدالً وحباً وسالماً ويسود نظام العدل في الحقوق والواجبات 

ويكون دين محمد صلى هللا عليه وآله هو الدين الوحيد والكل يؤمن  

به ويتبع مناهجه ويسر بخطاه وتكون العزة هلل ويحكم االرض  

 لمستضعفون . اوليائه ا 
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 }   مواجهة من ينتقدنا  {                

 

 [63]الفرقان:  {َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما }قال تعالى 

في طبيعة أي إنسان إن يتأثر خاصة إن كان يفتقر للثقه بالنفس  

ال  عندما،لها يتأثر لكالم الناس، إما يتأثر لمغريات الدنيا ويستجب 

، فإن أي رأي عام وعباءتي، وحجابي،  بمظهري   أكون ثاقة

،  للعباءة  المرتدية، مثالً أكثر االنتقاد يوجه إلى الفتاة  سـيأثر علي  

عدم   ةاالسالمية الزينبي للعباءة ياتفـيجب علينا نحُن المرتد 

 ةهي فرح العباءةبأن  ةثقة تام على، وأن نكون آلريهم  االستجابة 

،  ىثانياً، وإن نعلم بأن الثمين دائماً يغط لنا لقلب االمام اوالً، وستر  

قلب االمام ألنِك يوماً ما ستكونين تحت  علىنثى غالية كـأ أنتِ فـ

نحُن  فلنلتزملجدته الزهراء ولعمته الحوراء،  المقلدةرأيته وأنِك  

اما الشاب المهدوي عليه ان   ،العفةوإياكم بالستر والحفاظ على 

يلتزم بدينه ويرى منظره قبل خروجه من المنزل هل يرضي 

وعدم إتباع خطوات   رناصاحب الزمان وعلينا ان نغض من بص 

وال تتبعوا   اآليةالشيطان، وكما ورد في القرآن الكريم مضمون 

دعونا نتأمل عندما   الشيطان أن الشيطان لإلنسان عدواً مبين، 

ويختارنا نحُن تحت رايته  نالعصر والزمايظهر االمام صاحب 

بين يديه،   دستشهونويجعلنا من االنصار ويبستم في وجوهنا 

ا أمام الناس جميعاً ويتحدث لجدتِه الزهراء عنا، نكون فـيفتخر بن

، بينما لو أتبعنا خطوات الشيطان ة الدنيا واآلخرهنا وهلل لقد ربحنا 

  المحتشمة من التبرج والمشي في األرض مرحاً والمالبس غير 

مام كل هذا  في الشارع، كل هذا اذية لقلب اإل  المحرمةوالنظرات 

كل هذا   وعدم غض نظرك  محتشمال غير سهام في قلبه ، ردائكِ 
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،   محتشمة، بأن المالبس سـتكون مظهور، لنتعاهد أنا وانتللتأخير 

عنها، الصوت   سأبتعدلن تنفعني بشيء إذاً  المحرمةالنظرات 

 ستحقار، إذاً االعالي في الشارع ال يلفت الي االنظار بـأعجاب بل بـ

سـنمهد  م في الشارع،  هكذا  أنا وانتِ  العاليةلنترك االصوات  

 جلك يا صاحب الزمانأل،لظهور القائم من آل محمد 

 سـاترك ُكل أمراً يجعل قلبك حيران 

 وعيونك بالدمع كالسيول تجريان 

 ن ذابلتالحزن وشفاهك من ا

من   لالستهزاءالين ألهل البيت عليهم السالم معرضين مو كنحن 

الكبار قبل الصغار..  ولكن الواجب علينا الوالية ألهل البيت وعدم  

،  الن االستجابة لهم لن تنفعنا  بشيء نالمستهزئيالرد على أولئك  

 أبداً على العكس سوف نخسر الدنيا واآلخرة 

 بي..   ااستهزئوبحبكم يا أهل البيت 

منعوني، هددوني، قتلوا الشيعة لحبهم علي، فـ لم يأثروا وما غيروا  

 ثباتي..  علىزادوني ثباتاً 

 أنا الُمعاند في عشقكم.. 

 .. وليائكمألوالموالي  

 والحرُب لمن حاربكم. 

شياء منطقيه  ربما أل، نواجه الكثير من النقد واالستهزاء نحن 

كـمسألة شخصيه اواجه النقد المستمر..  لم  ير منطقية غوأخرى 

المهدي ولم أكن من المهتمين بالدين،   لإلمامأكن من المنتظرين 

االنتقاد  وكثر االستهزاء دائماً  ما  كثر لكن اآلن تغير كل شيء فـ

 .الذي هداني احق بأن استجب له  التجاهل ألنأعالج هذا في 
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 التمهيد وهداية محيطنا  {    }                 

 

بعد تغير انفسنا ، علينا ان نكون سبيل بهداية محيطنا فواجبنا 

التمهيد لموالنا الحجة ابن الحسن لكن اعلموا في بادئ األمر انكم 

لن تهتدوا من تريدون بل هللا هو الذي يهدي من يشاء وما أنتم اال 

  إِلَى   َوهُُدوا اْلقَْولِ  ِمنَ  ي ِبِ الط   إِلَى َوهُُدوا }سبب في ذلك ،قال تعالى 

، عندما نريد هداية  وعة الكلمة للشيرازيموس  *{اْلَحِميدِ  ِصَراطِ 

علينا التحلي بالصبر ،في البداية نجعلهم   شخص او مجموعة 

يعرفون اخالق االسالم فينا فالواجب منا ان نسامح ونساعد ونحل  

وبعد ذلك  ننصحهم  مشاكلهم، وان نكون محل ثقة بنسبة اليهم 

نصيحة عابرة ، وبعدها نتوسع  بالنصيحة الى ان نهديهم ، حببوهم  

هذا حرام وهذا حالل ، بينوا سبب تحريمه فمثالً   ابالدين ال تقولو

الغناء قولوا لهم ان من يسمع الغناء يصبح كالمجنون تارة يفرح  

ي بأغنية سعيدة وتارة يحزن ألغنية حزينة والذين يسمعون االغان

يحزنون بال سبب ويكرهون الحياة ويشعرون بأن حياتهم روتينية  

تعاد وليس فيها اي تغير بينما الذي يستمع للقرآن سيشعر بالطمأنينة  

والراحة فالقرآن يتحدث عن الحياة الواقعية عكس االغاني التي 

تتحدث عن حياة وهمية، فبهذه الطريقة ستحببون الدين لمحيطكم  

س بعظمة ورحمة وكرم هللا وحببوهم بخالقهم ،وايضاً عرفوا النا

سوى انه يحرق من ال يطيعه بنار  نالن اغلب الناس ال يعرفو

 في تعالى قال فقدبينوا لهم كم ان رحمة هللا وسعت كل شيء ،

  فأنهم أليهم وحببني واحساني نعمائي عبادي ذكر} المقدس الحديث

 سورة الحج{ اليهم احسن من اال يحبون ال
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