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َ

َ

َالرحيمََالرحمنَ َهللا ََبسمَ 

َ

َاذهَ ن ااايااااَب َ*َ اااس اااسَ حَ ت َف َواَب اااي  َفَ ـوس ااانَي َواَم 

اااااـواَيأس اااااالَت َوَياااااهَ خَ وأ َ َالَه َن اااااإَهللا ََوح َنَرَ م 

*ََونَ رَ الكااااف ََومَ الق اااَإالَ َهللا ََوح َمااانَرَ َأسَ ـياااي َ

78َ:َسورةَيوسف,َآية

َ

َ

َ

َ
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َ..؟ََهلَغابَحق ا َ

َــــــــــــــــــــــــــــ

َ

َحتىَتكاونَ َي دلَُّعليكَ؟َومتىَبعدت  متىَغبتَحتىَتحتاجَالىَدليل 

َ؟!َاآلثارَهيَالتيَتدلَُّعليك

َ

َإليكَكيفَي ستدلَُّعليكَ َ؟َبماَهوََفيََوجودهَ مفتقر 

َ

رتَصفقةَعبادَلامَتجعالََ ََعليهاَرقيباَ..َوخس  ََالَتراك  يتَعين  ع م 

ََنصيبا َ ب ك  َ...َلهاَمنَح 

َ

منَفقدكَ.! دَ  َماذاَف ق دَمنَوجدكََ,ََوماَلذيَوج 

َ

َـنَسبنَالحياَمهديَ...َياَ
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بيوسفَآلَمحمد  َ َرفقا

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َلسارقونَ..َكمإن ََيرَ اَالعَ هَ ت َأي َ

نتمَعنهَأخافَأنَيأكلهَالذئبَوأوَتذهبواَبهَأنيَن َن َحزَ ي َل ََإن ي

َغافلون

َجميلََ...َفصبرَ َلتَلكمَأنفسكمَأمرا َبلَسوَ 

َالَتقتلواَيوسفَ..

..َ َماَخطبكن 

َلنفسيَ..َصه َستخلَ أائتونيَبهَ

َتقربونَ..َفإنَلمَتأتونيَبهَفلَكيلَلكمَعنديَوال

َبهمَ..يَن َي َنَيأت َأَهللا ََعسىَرَجميلَ فصب َ

َياَأسفىَعلىَيوسفَ..
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َالَتعلمونَهللاَوأعلمَمنَهللاَماَإلىيَوحزنيَث َأشكواَبَماإن َ

َ.جدَريحَيوسفَ.ألَيإن َ

َسواَمنَيوسفَ..تحسَ فاذهبواََياَبنيَ 

َوالَتيأسواَمنَروحَهللاَ..

َالرحيمَ..َهَهوَالغفورَ ن َإسوفَأستغفرَلكمَربيَ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َيعقوبَالفراقََََََََََََََََ
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َالقلوبإن هَ  َحديث 

َـــــــــــــــــــــــــــــــ

ةَعاانَكلماااتَرتبتهاااَعلااىَشااكلَفقاارات,َمزجتهاااَباادموعَهاايَعبااار

,َرَنسايمَالوالياةَالاىَقلاوبكمَأحبتاي,َوأرسالتهاَمانَالقلابَعباعينيَ 

فهاَهللاَتعااالىَبحاابَوليااههااذهَالقلااوبَ َالااىَ,َالتاايَشاار  وجعلهاااَتحاانُّ

نَيحدثهاَعانَأماره يَبحثهااَعانَبَت شاابهَفا,َقلاوذكره,َونبحثَعم 

نحلةَفيَأرضَجرداء,َقدَأتعبهاَالبحثَعانََحلوةَالمحبةَواللقاء,

,َفإنهااَمانَمكاانَبعيادَ,َولكانَحاينَتشامَرائحاةَعطارهَولاوالحبيب

.َفتلق ااواَماااَغياارَحافلاةَبصااحراءَالبعاادَاح,عبياارهَالفااوَ َتنساامتفازعَل

َمانهَانتقاا َتحسابواَأن اَ,َوالم,َفهوَحاديثَالقلاوبسأقولهَبقلوبك

لااةَعاانَذكاارَالغافَللقلااوبَبمثابااةَصااعقةَوإيقاااظهااوَ!َباالََكاال َ,َأحااد

,َبمااَسانذكرهَفطاوبىَلاهَوحسانَما بَفمانَكاانَمتحققاا ََ...َ,هاَولي َ

يَلعل اَآنساتَناارا ََيإن ا"ََفَرَبمااَسانذكرهومنَلمَيكنَكذلكَفليتادب َ

َ.ارَلعلكمَتصطلونَ"َمنَالن ََأوَجذوةَ َمنهاَبخبرَ َآتيكم

َ

َ

َ

َ
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َحيةَلكمت

َـــــــــــــــــــــــــــ

المهديَعلياهََاألمر:َأنتمَفيَانتظارَصاحبَيَوأخواتيتخواإ -

يااأتيَذلااكَالزمااانَفتفااي ََأن،َتااأملونَونهااارا ََالساالمَلاايل َ

،َوتناالواَالدرجاةَالعليااَينكمَبالدمعَلكيَتكوناواَفايَخدمتاهأع

.َاقاارءواَفاايَأيااامَعياادَالتشاارفَبرتيتااهَوالشااهادةَبااينَيديااهب

دعاااءَةَمَجمعاااألضااحىَويااومَالغااديرَوكاالَيااوَعياادوالفطاارَ

،َعكمَوضاااجواَببكاااائكم،َوبحرقاااةَوشاااوقَصاااب واَدماااوالندباااة

بيانكمَوباينَحجاةََحياة ََا َجساورَاألشاكالواَبأيَشكلَمانَومد َ

،َثبااتكمَهللاَالطاااهرةَاألحاسااي يااةَوثناااءَلهااذهَ.َتحهللاَتعااالى

 .َعظيما ََ،َلقدَفزتمَفوزا َهذهَالحالةَالنورانيةَالروحانيةَعلى

َ

َ

َللحبَآثار

َـــــــــــــــــــــــ

,َباطنياا ََكامناا ََ,َوشاياا َقلبياا ََخفياا ََالحبَوانَكانَأمارا ََأناعلمَ -

لكنَلهَعلماتَوآثارَظااهرة,َوفاروعَمتكااثرة,َفهاوَكشاجرةَ

لهاَأغصان,َولكلَغصنَمنَالوردَأفنان,َفبع َآثارهَيظهارَ

يمكانََ,َفكمااَالفيَاللسان,َوبع َفيَساائرَجاوارحَاإلنساان
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يمكانََالَ,يمكانَالحابَ,َكاذلكَالمنعَالشجرَمانَإبارازَأزهااره

,َفكلمااااَازدادَالحااابَقاااوةَوترساااخا ََظهاااارَآثااااره,منعاااهَمااانَإ

وتمااددتَجااذورهَفاايَالقلااب,َازدادتَعلماتااهَوظهاارتَآثاااره,َ

َ,َوقادفمنَآثارهَفيَالعاين,َاسابالَالادموع,َوهجارانَالهجاوع

 :قالَبع َأهلَاإلشتياقَفيَالفراق

 

َالَيجمدَلرأيتَفيَعينيَدما َََََََفيَالفراقَبكتَدما ََعينا ََأنولوَََ

َ

ثارَالحابَفايَاللساان,َدوامَذكارَالمحباوب,َفايَكالَزماانَومنَآ

,َقولَفيَهذاَالتبيانَوحسبكَشاهدا ََ,ومكان,َوبكلَبيانَوعنوان

الَمانَهاذاََانَ"َذكاريَحسانَعلاىي َالملكَالاد َ كالَحاالَ"ََفتحص 

ذكاارَموالناااَالمهااديَصاالواتَهللاَعليااهَكاشاافَعاانََأن,َالبيااان

َََنَآيقااولَفاايَمحكاامَالقاارَانَ,َألنَهللاَتعااالىحقيقااةَالحاابَواإليماا

تبعونَيحبابكمَهللاَ"َفالميالَالاىَأحادَا"َقلَإنَكنتمَتحبونَهللاَفا

َ,َوهذاَواضحَألهلَالعيانَ.يسمىَحبا ََ,َاللمَيقترنَباإلتباعَما

َ

َ

َ

َ

َ
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َرضاهَااطلبوَ

َــــــــــــــــــــــــــ

إماااامَالعصااارََناااتمَتعلماااونَباااانَرضااااأالمنتظااارون:ََأعزائاااي -

َاإلمااامَأن,َوتعلمااونَأي اااَ(َهااوَالفااوزَاألكباار)أرواحناااَفااداه

ط لعَعلىََأعمالكم ,َهللاَالناظرةَفيَالابلدَوالعباادَ,َفهوَعينم 

غياارََفاايَمعصاايةَأوَفاايَأماارَيااراهَأنفليحااذرَكاالَواحاادَماانكمَ

,َوماانَمناادم,َوالتَحااينَبالخساارانَالمبااينَفيبااوء,َماارضَه

اادَلااهَعااذرا َكااانَفيماااَم ااىَالَيعلاامَفربماااَنجاا اَاآلنَفقاادَ,َوأم 

,َوذلكَعنكمكمَالمبادرةَالىَماَيرضيَموالكمَ,َفحريَبعلمتم

,َفإنَلذلكَأثرانَأولهمااَأناهَيرضايَالصالحةَباألعمالبالقيامَ

جترحتماوهَا,َوالثاانيَفياذهبَأثارَمااَعنكمَكمإمامهللاَومنَثمَ

,َولكانَهالَيمكاانَأنَتلتاامَالجاراحَالتايَأوقعتهاااَمانَمعاا َ 

 .؟َ!مَبقلبَإمامَزمانكمَأرواحناَفداهسهامَذنوبك

َ

َ

َ

َ

َ
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ََكفاكمَخداعا ََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَتحذرواَالوقاوعَأ,َوأيهاَالعاشقون:َعليكمَأنَتخلصواَالنية -

َماانَ َاألساافلَ َركَ فاايَالااد ََافقينَ ناامالَإنَ "َ,َففاايَوديااانَالنفاااق

ياارينَمماانََياادعونَهللاَتعااالىَ,َوالَتكونااواَكحااالَالكث"َراالن اا

,َفايَبثأرَاإلمامَالحسينَعليهَالسالمَأنَيرزقهمَالطلبَرجاءَ 

أماامَالطلابََعائقاا ََأثرهمَونَهمَوالكثيرَممنَيقتفونحينَيقف

َ,َكفانااااَخاااداعا َ!!َكفانااااَتساااويفا َعلياااهَالسااالمَبثاااأرَالحساااين

ألخااذَبثااأرَاإلمااامَالحسااينَعليااهَابااأنََ!!,َألاامَتعلمااواألنفسااناَ

د)ع َلياهَالسالم(السلمََسيكونَعلاىَيادَالمهاديَمانَآلَمحم 

بمااَيوجابَتاأخيرََ؟َفلماذاَإذنَتعملاونَ؟!!!َألمَتسمعواَبذلك

َل َهاااَ...ألنفساااناََ!!َلمااااذاَ؟َكفانااااَخاااداعا َالظهاااورَأوَيعيقاااه

 منَرقدتكمَالتيَطالَأمدهاَ..َ-َيرحمكمَهللا-َماستيقظت

َ

َ

َهلَتريدونَالنجاةَ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:َأرجاااوَمااانكمَأنَتاااذكرواَإماااامَزماااانكمَ)علياااهَأيهااااَاألعااازاء -

،َواذكاروهَقارأواَدعااءَالندباةَفايَأياامَالجماعإَ,السلم(َدائماا َ
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(َسااااعة42َاألقااالَمااانَ)ََ.َواجعلاااواَسااااعةَعلاااىفااايَاللياااالي

عاالمَاإلمكاانَومحاورَعاالمَالوجاود,ََفهوَقطبَ,خاصةَلذكره

.ََولوالهَلماََوالواسطةَبينَالغيبَوالشهود فستَذاَتنإوجدت 

َم,َوإذاَاساتطعتَأنَأكتابَوأناتاآلنَفبواسطتهَ)عليهَالسالم(

تَلااديناَساالمةَ.َوإذاَكانااتقاارءونََفبواسااطتهَ)عليااهَالساالم(

إذاََخيرا َ،َوإذاَكانتَلناَقدرةَفبواسطتهَوأفيَالعقلَفبواسطته

كانتَعندناَواليةَفبواسطتهَ)َعليهَالسلم(َ.أرجوَأنَالَيأتيَ

انَ)َعلياهَالسالم(َيادهَيرفعَصاحبَالزمَ-الَسمحَهللاََ-يومَ

:َيجابَأنَيكاونَالتوسالَبأهالَوخلصاةَالكالمَ.عنَرتوسانا

عليهَالسلم(َفيَصلبَحياةَالبيتَوالتوسلَبصاحبَالزمانَ)

,َ(َرفعااهَعاانهمليااهَالساالمعكاالَباالءَفاايهمَيسااتطيعَ).َالشاايعة

،َنَأنَيحاااولَالعاااالمَإلاااىَواحاااةَزاهااارةيساااتطيعَبطرفاااةَعاااي

وبتعبياارَالزيااارةَالجامعااة:َ"َبكاامَفااتحَهللاَوبكاامَيخااتم،َوبكاامَ

سااماءَأنَتقااعَعلااىَاألرضَإالَ،َوبكاامَيمسااكَاليناازلَالغيااث

وفايَهاذاَالزماانََبإذنه،َوبكامَيانف َالهامَويكشافَال ارَ".

واساااطةَصااااحبَالزماااانَبَبفاااانَهللاَسااابحانهَيرفاااعَالمصاااائ

لااهَ)عليااهََ.َقولااواَماااَبكاامَماانَآالمَوابااتلءات()عليااهَالساالم

َ.َصلواَركعتينَفيَمكانَخالَلتنجوَمماَأنتمَفيهَ.السلم(

َ

َ



 13 

َجزاءَاإلحسان

 ـــــــــــــــــــــــــ

,َحساان:َهالَتعلامَأنَأحادَماواردَجازاءَاإلحبيبيَوقرةَعيناي -

,َإنَإلحسااانه,َوكماااَهااوَمعلااومَالاادعاءَفاايَحااقَالغياارَجاازاءَ 

)أرواحناََهوَبسببَوليَعصرناَنتقلبَفيهَمنَالنعمَجميعَما

إحسااانهََإلااىَأنااواعَ,َم ااافا َ,َوببركااةَوجااودهَالشااريففااداه(

ا,َوحلمااهَعلينااا,َإليناااَماانَالاادعاءَفاايَحقنااا,َودفااعَالسااوءَعن اا

َاإلحسااانَأنااواع,َوسااائرَوإفاضااةَالخياارَعلينااا,َوشاافاعتهَلنااا

وقادَ,َرهَاللسان,َويقصرَعنَتحريارهَالبياانعجزَعنَذكيمماَ

َإالَ َاإلحسااانَ َهاالَجاازاءَ َنَ"آقااالَهللاَتعااالىَفاايَمحكاامَالقاار

يقااادرَعلاااىَمجاااازاةَنعااامَماااوالهََ"َ...َفيااااَمااانَالَاإلحساااان

مانََتقدرَعلىَجعلَسااعةَأفل,َيتمناهَفيَكلَماَإليهالمحسنَ

كَلصاااحبَساااعاتَليلااكَأوَنهاااركَاللااذينَيم اايانَباختيااار

,َبالَعماركَإلياك,َوباال َفايَإحساانهَالاذيَأنعامَعلياكالزمانَ

تحصااالَبساااببه,َنعماااةَتساااببَهاااوَفااايََالاااذيَتحصااالَكااالَماااا

َأجفااكَ!َلمااوالكَ!َإنَلاامَ,َفمااَأجفاااكَ!َثامَماااعليااكَإساباغها

,َباأنَترفاعَإلياكتبادرَإلىَرفعَالتقصيرَعنكَتجاهَمنَأحسانَ

,َوتلتاازمَبالاادعاءَلااهَعقياابَصاالواتكََبالاادعاءَلااهَكلتاااَيااديك

َ,َفلعالَ اتاكَوزياراتاكَوكالَأعمالاكَالصاالحةوتشركهَفايَدعو

َذلكَيردَشيءَمنَف لهَ.
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َماذاَصنعتَ؟

َـــــــــــــــــــــ

,َأيَشااايءَالسااالم(علياااهَ)رىَإذاَظهااارَاإلماااامَالمهاااديَت ااا -

,َتقااولَلااهَ؟َهاالَتااتمكنََأنَتقااولَلااهَوبكاالَثقااةنَتسااتطيعَأ

أمَ,َياااَمااواليَفاايَمشااروعكَالمهاادويَيمكنااكَاالعتمااادَعلاايَ 

,َفااإنَقااولَنعاامَالمسااألةَبهااذهَالسااهولةَأنتحساابََماااذاَ؟َ!َال

,َعلاىَأعمالاكَفايَعصارَالغيباةَيعقبهَسؤالَممنَكاانَمطلعاا َ

,َعلياكَأنَفماذاَعملتَإبانَالغيبةَ؟؟َهالَأعاددتَلاذلكَجواباا َ

,َفظهاورهَيكاونَفجاأةَرتبحثَعنَالجاوابَاآلن,َوقبالَالظهاو

أنَمكاناااكَ,ََوقاااولَ)ال(َيعنااايَتَباااذلكَاألحادياااثكمااااَصااارح

,َألناهَالروايااتَتؤكادَنَمعَأعداءَاإلمامَ)علياهَالسالم(سيكو

فاريقين,َفرياقَحاقَالَباطالََإلاىإذاَظهرَاإلمامَانفرجَالنااسَ

حااقَفيااه,َوالمقياااسَدوركَفاايَزمااانََ,َوفريااقَباطاالَالفيااه

َعَ ـكرىَتنفااااذ َ لاااااَإنَ َ"َالغيبااااة,َفااااأخترَفاااايَأيَصاااافَتكااااون

 .َ"َنَ ـالمؤمني

َ

َ

َ

َ
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َالعصرلزومَالدعاءَإلمامَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,َوانَق اااءَحاجااةَيااكماانَنعاامَهللاَعلَإليااكاسَحاجااةَالن ااَأناعلاامَ

,َوقادَوردَلهااَهللاَجلَذكارهَإلىوأحبهاَ,َاألعمالَلأف المؤمنَمنَ

اءَأناهَخفاَوالَ,َكثيرَمنَالفوائادَواآلثاار,ارفيَرواياتَاألئمةَاألطه

,ََكانَثوابَق اءَحاجتهَأعظمَوأكمالَ,كلماَكانَذلكَالمؤمنَأف ل

.ََوقااادَطلااابَإماااامَزماننااااَكيااافَإذاَكاناااتَالحاجاااةَلسااايدَالوجاااودف

نَأحبائااهَحاجااةَيقاادرونَعلااىَق ااائها,َواإلقاادامَ)أرواحناااَفااداه(َماا

ذلاكَفارجكمَ"َ...ََ؛َفإنالدعاءَبتعجيلَالفرجَوهيَ"َوأكثروافيها,َ

األمرَالفلنايَََأصلح,َأوَماءَأعطنيفلَفرقَبينَأنَيقولَالشخصَ

,َفااإذاَعرفااتَذلااكَجزمااتَيقااولَادع َلااي,َفكلهماااَق اااءَحاجااةَأو

,َفاأحظرَجاةَعلاىََامتثاالَهاذاَاألمارَاليسايرترتبَفوائدَق ااءَالحا

,َوإياااكَثاامَللمااولىَالعظاايمَبااأبل َماااَبإمكانااكَقلبااكَولسااانكَبالاادعاء

قلاتََإنماا,َبالَيَقلتَذلكَألنهَمحتاجََإلىَدعائاكإياكَأنَتتوهمَأنن

,َك,َوإحسااانهَالجساايمَإليااك؛َلماااَعرفااتَماانَحقااهَالعظاايمَعليااذلااك

,َكاانَأقاربَقبلَالدعاءَلنفسكَولمنَيعازَعلياكَدعوتَلهَإذاوألنكَ

وابَ,َويوصدَأبالىَذكرهَأبوابَاإلجابةَبينَيديكفتحَهللاَتعيَأنَإلى

َوماانَمعااكَفاايَزماارةَأنااتفتاادخلََالنياارانَالتاايَفتحتهاااَبمعاصاايك,

هللاَوكرمااهَوعنايتااهَبااكَلتعلقااكَفاايَالاادعاءََة,َوتتسااعَرحمااف االة

هللاَتعااالىَوقاادَأرساالهَإلااىَ,َإنماااَاإلمااامَعليااهَالساالمََحباالَبحبلااه



 16 

ينَمانَالمتصادينَألماورَالاد َ َوفلناا ََ,َوالَتقلَفمااَرأياتَفلناا َالناس

مَعمااَذكارتَغاافلونَ!َولاهَبماَقلتَيعملونَ!َوماَوجادتهمَإالَوه ا

,َفهاوَوهللاَرسامتَلاكَمانَمانه ولَلكَسرَعلىَمااَمهملونَ!ََفأق

ذكرتَفقدَوقاعَ,َوغفلَعماَقَالواضحَ!!َومنَأهملَذكرَموالناالح

َالاذينَضالَ +ََاألخسارينَأعمااال ََ"مه اَفيَالغلا َالفاضاحَ؟!,َوألااك

 "َ.َنعا َصَ َونَ ن َحسَ مَي َهَ أن ََمَيحسبونَ نياَوهَ دَُّالَمَفيَالحياةَ هَ سعي َ

َ

َ

َحذارَمنَاألدعياءَ

َـــــــــــــــــــــــــــــــ

,َواَماانَيوساافَآلَمحماادَعلاايهمَالساالمتحسسااَ:أيهاااَالمنتظاارون

,َكماااَقااالَإخااوةَيوساافَواعرفااواَيوساافَماانَيوساافَالَماانَغيااره

اقااارءوا,َ,َ"َفوس اااي ََناااتَ أل ََكَ ن اااأ ءَ َألخااايهمَبعااادَرتياااتهمَآلثاااارهَ"

,َفإنَأشكلَعليكمَشيءَفردوهَحاوروا,ََناقشوا,َابحثواَعنَأخباره

عازلََإلاى,َوتجنباواََكالَالادعواتَالتايَترمايَأوليَالعلمَمانكمَإلى

,ََوالَر,َفإنهمَيريادونَإبعاادكمَعانَمصادرَالناوالشيعةَعنَالفقهاء

ملاواَساهامَحقادهمَ,َفإنَاألعداءَقدَأعلوا تشتبهَعليكمَالراياتَفت

سارواَأنَتصايبكمَبعا َساهامهمَفتخَفاحاذروا,َفيَخاصرةَالتشيع

الَيشابههَغيارهََ(علياهَالسالم)َ,َوتأكدواَإنَالمهدينياَواآلخرةالد
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ورَفايَطخيااءَ,َوالع ل امَالنانورَهللاَالمتألقَوضياتهَالمشرقَفهوَ"

كماَيقولَاإلماامَالصاادقَعنادماَساألهَأحادهمَالديجور"َفإنَأمرهمَ

َعنَكيفياةَتمييازَراياةَصااحبَاألمار
)أرواحنااَفاداه(
للَ امانَرايااتَالَ

أبينَمانَهاذهَمرناَوهللاَألالشم َداخلةَمنَالنافذةَ"ََإلىوقدَنظرَ

ضبابيةََفلاي َمانَآلَمحمادَفايََإذنَفكلَدعوىَغائمة"ََالشم 

وإذاَوجدتَمدعَلمقاامَخاا َمانَاإلماامَالمنتظارََشيء,
)أرواحنااَفاداه(
َ

جياابَفيهاااَنيابااةَأوَالساافارةَ,َفأسااألهَعاانَعظااائمَاألمااورَالتاايَي َلكا

 علمةَصدقهَأوَكذبهَ.مثلهَفهيَ

َ

َ

َستفتحَالكوةَقريبا ََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

,َفايَالبحااثَعناهَوجاادهَوجااد ََأنَمانَطلاابَشاياا ََعلماواَيقينااا َا -

واَواجتهادواَ,َفجاد َلقابلَأيامهَحصدهَفيَغدهَومنَزرعَخيرا َ

فاايَمعرفتااه,ََ,َفااإنَماانَسااعىَجاهاادا َزمااانكمَإمااامفاايَطلاابَ

وأم ىَأوقاتهَفيَطاعتاه,َوق اىَأياماهَفايَخدمتاه,َوأسابلَ

,َففيَالنهايةَسيهدىَدموعهَلغربته,ََوسعىَفيَتعجيلَفرجه

ةَإلى أياديكمَعانَترفعاواََ,َفعلىَهاذاَالالطريق,َوتفتحَلهَالكو 

,َفتاذروهَيصاارعَعواصافَفايَزماانَالغيباةَمعشاوقكمَخدمة
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َولعلَ َليكنَلسانَحالكمَ"تَبكمَاأليامَف,َفإنَطالالمحنَوحيدا َ

رواَوانظَ"َهوَخيرَليَ؛َلعلمكَبعاقبةَاألمورالذيَأبطأَعنيَ

 ..!!َففيَنهايةَالنفقَالمظلمَنورا َ

َ

َ

َأفيقواَمنَغفلتكم

َـــــــــــــــــــــــــــــــــ

,ََعليااهَوآلااه(َأفيقااواَماانَغفلااتكمياااَشاايعةَآلَمحماادَ)صاالىَهللا

أيانََ:)أرواحنااَفاداه(َهالَساألتمَأنفساكمَوفكرواَفيَإمامَزمانكم

؟ََلهََوقته,َوبأيَحالَهوآيَابنَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَويق 

حَالتاايَانطااوىَعليهاااََ؟َكاامَهاايَالجاارووألاامَيعانيااهَأيَهاامَوغاام

قلبهَالشريف؟َمانَيسااعده؟َمانَيعيناه؟َأيانَيساكن؟َمانَيعاي َ

وَيوجاادَمعااهَمانَيساااكنه؟َكياافَيأكاال؟َأَهاالَيعااي َوحيادا ََمعاه؟

َيخجلكَأنكَتفكارَ؟َوعلىَماذاَينامَ...َ؟؟َ.َأالاذاَيأكل؟َأينَينامم

َ,َوالَتهتمَإلمامَزمانكَ!!َأحدكمَلاوَفقادَفرخاا َأينَتق يَحاجتك

,َأوَيكونَذلكَاليومَيقعدهاَحتيَيجدهَفإنهَيقيمَالدنياَوالَصغيرا َ

موضعَحزنهَوغمهَ!!َوابنَفاطمةَالزهراءَ)عليهاَالسلم(َفقادَ

ل اافَأنفسااناَحتااىَبااالتفكيرَفيااهَ!!َهَقلبااكَياااَمنااذَقاارونَولاامَنك

هاذاََقبالَ َ"َيااَليتنايَماتََُّمواليَكمَتجارعَمانَغصاصَوآالمَ!!



 19 

ءَ)عليهاَالسلم("َأهكذاَنجازيَجدتهَالزهراَا َمنسي ََنسيا ََوكنتَ 
َ

َنجيبهاَلوَ.؟! الويلَلنااَإذاََأعرضاتََسألتناَعنَحفيدهاَ؟!َ.ََبم 

)عليهااََالتفاتاةَمانَفاطماةاَفايَحاالَالخلئاقَكلهااَتساتجديَعن ا

,َوالَتحساابَأناايَماانَغفلااتكم,َياارحمكمَهللافهاالَأفقااتمََالساالم(

اَ*َهاَتذكرة َإن ََ"َكل ََمنك,َأحسنَحاال َ مااَأنااَ"َإن ََهنَشااءَذكارَ فم 

انَعاشقَذابَفيَحبَمواله,َومنَصفاتَالعاشقين ,َالحديثَعم 

 يعشقونَ.

َ

َ

َأجبتَالنداءَهل َ

 ــــــــــــــــــــــــــ

"َت اارىَماااذاََجااءكَالنااداءَ"َأالَمانَناصاارَينصارنيَمااذاَلااو

؟َمنَأقوالَاإلمامَالمهديَعلياهَالسالمَ"َولاوَسيكونَجوابك

أنَأشااياعناَوفقهاامَهللاَلطاعتااهَعلااىَاجتماااعَماانَالقلااوبَفاايَ

الوفاااءَبالعهاادَلماااَتااأخرَعاانهمَالاايمنَبلقائناااَ,َولتعجلااتَلهاامَ

،َفمااَمانهمَبنااعلىَحقَالمعرفةَوصادقهاََالسعادةَبمشاهدتنا

"َ.َََماَيتصلَبناَمماَنكرههَوالَنؤثرهَمانهمَإاليحبسناَعنهمَ

نَأأناكَقرياب,َوَسيديَأعلاموهذاَنداءَإمامك,َفأجبهَبالقول:َ

,َلكنَالرينَهاوَلمَتغبَلحظةَعنَالسماواتَواألرضشمسكَ
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,َومائااكَباايَفمنعناايَماانَإبصااارَنااوركَالمت قاادلالااذيَأحاااطَبق

صااحراءََأن,َغياارَالوصااالَياازالَيهطاالَماانَماازنَالرقااراقَال

يااايَجعلااتَطريااقَالوصااولَفخطاقلباايَغياارَمؤهلااةَل نبااات,َ

ي,َوملجاأي.َوعنادكَدواءَ:َأناتَمالذماواليَياا,َإليكَشاسعا َ

:َهاااذاَقلبااايَعلتاااي,َوباااردَلاااوعتي,َوكشااافَكربتاااي,َحبيباااي

مناكََعلىَباباكَيرجاواَلقااءَ!!َورأسايَمطأطاأَخجال ََمنكسرا َ

,َكاالَخطايااايَ..َاقبلنااياقبلناايَ..َبَ,َفياااَمااؤملييرجااواَقبااول

,َومنَاآلنَساوفَدَأنيَأقلعتَعماَيوجبَحزنكَوألمكولتتأك

أشارقتَبناوركَالخاا ََتقبالك,َفهل َيزدادَجهديَبالتهيؤَالس

 علىَصحراءَقلبيَالمعتمةَياَشم َالهدىَ!!.

َ

َ

َمعنىَاالنتظار

َـــــــــــــــــــــ

انتظااارَ"َأف االَأعمااالَأمتاايََ:عاانَالنباايَ)صاالىَهللاَعليااهَوآلااه(

هاالَهااوَالجلااوسَباالََاإلنتظااار,َوالسااؤالَهنااا:َماااَمعنااىَالفاارجَ"

للعاءَفقا َ,َالاد,َبالَعمال,َحركة  َ غائابَالمنتظر)عجالَالبكااءَشاوقا

!!َفاالنتظاارََكال َ؟َهالَهاذاَهاوَمعناىََاإلنتظاارَ؟ََه(هللاَتعالىَفرجا

,َفهااذاَهااوَمشااروعَاإلمااامَرالحركااة,َالتنااويَهااوَالعماال,َاإلصاالح,
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َك,َومجتمعاك,أنَتصالحَمانَنفسا:َالسلم(.َاالنتظارَ)عليهَالمهدي

,َة,َاإلمامَيرياد:َشابابحتىَتكونواَمؤهلينَللعملَفيَدولتهَالمبارك

لحكومتهال,َنساء,َشعبَ,َرجشابات ساة,َد,َمدركَألهدافاهَالمقواعَ 

صالحَ,َفهكاذاَتبااألخلقَاإلمامَيريدَأفرادَيتحلون:َبالتقوى,َباالعلم,

,َتَ ..َأنَاألرض,َأناَ..َأنتَ وتصلحََ,َوتصلحَمنَمجتمعك,منَنفسك

,َفايَبأنَنكونَمنَأنصارَاإلماامَالمغي اَيجبَأنَنملكَهذاَالطموح,

,َوجودنااَفايَزمانَالغيباةَإلاىزمنَالغيبةَوالظهاورَ!!َفإناهَيحتااجَ

مااذاَأعاددتَلاذلكَالزماانَألنَوجودهَحتميَفيَزمانَالظهاورَ!!ََف

رب ايََ؟هاوَدوركَا,َمايباة,ََتأملَ.!!َواآلنَأناتَفايَزمانَالغ؟؟َفك ر

علياهَ,مه دَاألرضايةَلاهللمهدي,ََرجاال َ  َ لاهَوالَتكانَشاينا  َ ,َكانَزيناا

,َكتاابأ َ!!َكانياتااكَفاايَمشااروعهََالمهاادوياسااتثمرَكاالَطاقاتااكَوإم

فَبظلمتااه,,َدافااعف,َحاااور,َناااق ل ااأ َإلااىحببااهََ,َصاامم,َأناات ,َعاار 

صاعبا َالناس,َوأبدعَفايَاإلنتظاارَاإليجاابي,َ ,َيحسابَلاهَوكانَرقمااَ 

الشااامال,َوشااااركناَفااايَمشاااروعناَالمهااادويوال نحااانََتكااانَصااافراَ 

 عش اقَاإلمامَ.

َ

َ

َ
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َالَرجوعَعنَنصرةَاإلمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

,َم اىَمانَتقصايركَلتلفايَمااَ,َواساعَ رَأيهاَالعاشقَفيماَتقدمتدب َ

أرواحناااَماانَخااللَوضااعَقاادمكَفاايَطريااقَالتمهياادَلااوليَعصااركَ

كفايَقلباهَمااَ,َفيحصيلَماَيسرهَودفعَماَيساوءهوالعملَفيَت,َفداه

تنشارَق ايتهَباينَأهالَبيتاك,ََأن,َوعليكَتحملهَمنَمصائبَومحن

هَفهاوَشاريدَآلَمحمادَ,َوالتعريافَبظلمتاأصحابك,َوكلَمنَتعرف

جدَفيَطريقكَمنَيعارضَهاذاَالتوجاه,َفااعلمَ,َفإنَوعليهمَالسلم

اااسَأربااعأنَالن اا علااىََكحَوياادل َالصاالَإلااىاَعااالمَوهااذاَيرشاادكَ,َإم 

جاهلَمنَعاوامَالنااسَفهاوَمارادكََاوأمَ ,َالخيرَويعينكَفيَمسعاك

َأنَإلااىومحاالَعملااكَوتحقيااقَغايتااكَفااإذاَلقيتااهَفقاالَلااهَ"َهاالَلااكَ

,َفتخشااىَ"َأوَمااتعلمَعلااىَساابيلَنجاااةَكَ رب  ااَإلااىَكَ ي َىَ+َوأهاادَ تزك اا

باذلَقصاارىَجهادكَمانَأجالَحتاجَأنَتعرفهَبعملكَوتقربهَمنكَوي

,َفلَتهتمَلمااَيقاولَحبيبك.َأوَجاهلَسل َلسانهَعليكَإلىأنَتقربهَ

ااَرَ نااذَ مَ َأنااتَ َماااإن ََ"وَ"ََمداهَ ه ااَعليااكَ َلااي َ َ" وإذاََ"َخشاااهانَي َم 

َ.َ"َلما َقالواَسَ َونَ ل َالجاهَ َمَ هَ ب َ"َوإذاَخاطَ َتمادىَفيَغيه
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َعبادَهللاَأعينوهَيا

َــــــــــــــــــــــــــــــَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

اسَ:َياَأيهااَالن اَظهرَيناديَ:َ"...َإذايحدثناَالباقرَعنَأنَالمهديَ

اَأهلَبيتَنبيكمَ...َفأنشادَاسَفإن َإناَنستنصرَهللاَومنَأجابناَمنَالن َ

،َوأسااألكمَلماايَلماااَبلاا َالشاااهدَماانكمَالغائاابهللاَماانَساامعَاليااومَك

رسااولَهللاَ)صاالىَهللاَعليااهَوآلااه(َوحقاايَفااإنَلاايَبحااقَهللاَوحااقَ

لياااهَوآلاااه(َلمااااَصااالىَهللاَعَ)علااايكمَحاااقَالقرباااىَمااانَرساااولَهللا

لمناا،َوط ردنااَمانَ،َفقادَأ خفنااَوظَ أعنتمونا،َومنعتموناَممنَيظلمناا

ديارناَوأبنائنا،َوب غيَعلينا،َود فعناَعنَحقناا،َوافتارىَأهالَالباطالَ

وهااَقادََ,"َوناَوانصاروناَينصاركمَهللا،َالَتخاذلعلينا،َفاهَهللاَفيناا

,َمانَأهالَاإليماان,َواستنصاارهَفايَهاذاَالزماانَإماماكسمعتَنداءَ

عبااادَهللاََ.َفياااجياابَيجيبااهَ؟َوهاالَماانَمعااينَيعينااهَ؟فهاالَماانَم

لرساولََ,َونصارَ هَعبادَهللاَانصروه.َفإنَنصارهَنصارَ َ,َوياأعينوه

راءَالمظلوماة,َهللاَصلىَهللاَعليهَوآله,َونصرَل سلم,َونصرَللزه

هَهاوَإذَأناَ؛ونصرَل مامَالمظلاومَالمساتباح,َونصارَللوالادَالارحيم

مَأنَالنصارةَفايَكالَزماانَعلاىَحسابه,َومانَ,َوأعلاأباناَالمعناوي

,َاسالن اَإلاىأقسامَنصرتهَوأعانته,َإقامةَالمجال َلذكره,َوتحبيبهَ

حاديااثَالتاايَ,َونشاارَالصااورَواألوذلااكَبطباعااةَالكتاابَالمتعلقااةَبااه
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مانَشاأنهَأنََ:َالعمالَفايَكالَماااسَعلاىَنصارته,َوبكلماةتحثَالن َ

َعلىَقلبهَالجريحَ!!َ.رَوالسرويدخلَالفرحَ

َ

َ

َملب َحاجةَإمامكَ؟َهلَأنتَ 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيااةَالكريمااةَواألحاديااثَالشااريفةَحثااتَعلااىَآاعلاامَأنَاآلياااتَالقر

,َوضارورةَإعانتاهَثاةَدعااءَالماؤمنَاللهفاانَعنادَجهادهوجوبَإغا

جأحاجتااه,َوالوقااوفَمعااهَفاايَمحنتااه,َوَإنجاااحفاايَ عنااهََنَماانَفاار 

,َواساتحقَكربه,َفقدَعملَبمحكمَالقارآن,َوجااءَبعمالَأهالَاإليماان

انَالمادعوَلاهَفاردَكاَإذاهذاَنَالثوابَماَيعجزَعنَوصفهَالبنان,َم

,َفكياافَإذاَكااانَساايدَالمااؤمنينَالااذيَهااوَاإلمااامَماانَأهاالَاإليمااان

؟ََنَتتخيلَحجمَاألجارَ!!َولانَتساتطيعحناَفداهَ؟َلكَأالمهديَأروا

اابَعليااكَاإللتاازامَبالاادعاءَلااه,َوحااثَاآلخاارينََ,لااكإذاَعرفااتَذ توج 

بَاألمرَمانَأقساامَالنصارةَباللساان,َ.!َفإنَالدعاءَلصاحَعلىَذلك

والغمَوالحزنَعانَقلابََ؛َلكشفَالهمفإذاَاجتهدَالمؤمنَفيَالدعاء

,َوالتعجياالَفاايَحصااولَمرامااهَبشاارائطهَالمااذكورةَفاايَإمااامَزمانااه
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َألنَهللاَتعالىَالَ. ىَالوعدَاإللهيبمقتَ,َكانَأثرَذلكَحاصل َمقامه

اهَماانَأحبائااهَ,َوقاادَطلاابَاإلمااامَالمهااديَأرواحناااَفااديخلاافَالميعاااد

,َفقال:َ]وأكثرواََالدعاءَبتعجيالَالفارجَعلىَق ائهاَحاجةَيقدرون

َذلكَفرجكم[َ.َفإن

َ

َ

َدوركمَاخذوَ

َــــــــــــــــــــــــ

بَوقكمَالغرياابَالمغي اا:َخااذواَدوركاامَبالتمهياادَلمعشااأيهاااَالعاشااقون

ورفااعَالظلاامََ,أرواحناااَفااداه,َولاايكنَلكاامَقصاابَالساابقَفاايَنصاارته

لحساينيَوالمتكلماينَقولاواَلخطبااءَالمنبارَاََ.والحيفَالواقعَعلياه

الوظيفاااةَألخاااذَقياااامَبهاااذهَ.َنبهاااواَالغاااافلينَعااانَالأنَيفعلاااواَذلاااك

مااعَاألساافَفاايَأكثاارَمحافلناااَهمَفاايَالطلااب.َ,َألحااواَعلاايأدوارهاام

اسَعاانَهااذاَالمااولىَالعظاايمَأرواحناااَفااداهَ!!َولااوَالدينيااةَيغفاالَالن اا

أناهَأولََ,َنادركَجيادا َكثارةَغفلتنااَعانَسااحتهَالشاريفةَإلاىانتبهناَ

َوأعظمَمظلومَفيَالعالمَ...َ؟!.

َ

َ
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َرواَأساليبكمَالفكريةغي َ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,َفاايَنفوسااكمَمهمااا ََ,َوأوجاادواَتحااوال َرواَماانَأساااليبكمَالفكريااةغي اا

بَتفاااوتَعناادهمَبااينَظهااورَساايديَصاااحَذينَاللااوابتعاادواَعاانَال

كانتَالغفلةَعنََإذاَ,َواعلمواَيقينا َالزمانَصلواتَهللاَعليهَوغيبته

األبَالظاهريَذنبَعظيم,َفإنَالغفلةَعنَاألبَالمعنويَذنبَأعظامَ

َولهاَعاقبةَمظلمةَووخيمةَ!

َ

َََ

َوقفةَقصيرة

 ـــــــــــــــــــــــ

ومعلمايََ,َأسااتذتيءَ,َسادتيَومشايخيَالكارامأيهاَالخطباءَاألجل َ

أالََفاايَالجامعاااتَوفاايَالماادارس,َأيهاااَالمثقفااونَالواعااون:َأرجااوا

صااواَبعاا َ,َخصذكاارَإمااامَزمااانكمَ)أرواحناااَفااداه(تغفلااواََعاانَ

قولااواَعلااىَالمنااابرَوفاايَالاادروسََالمحاضااراتَوالاادروسَلااذكره,َ

اارَ اسَأالَينسااوه,َوأنَيهتمااواَبااأمرهللن اا واَبااالفرجَوهمَأنَياادع,َم 

ألي َمنَالعجيبَأنَيمرَشاهرَرم اان,َ...ََللحجةَ)أرواحناَفداه(َ

راساةَبالنسابةَللدراساةَتمارَالسانةَالد,َوأنَوأيامَعاشوراءَوصفر

علىَالخطيبَوأساتذةَالجامعااتَاألكاديمية,َوغيرهاَمنَالمناسباتَ
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فاااااااينَفااااااايَشاااااااتىَالمجااااااااالتَوالمدرساااااااينَوالمعلماااااااينَوالمثق

َأوَيخصصااواَمحاضاارةَأوَدرسَأوَلقاااء,َدونَأنَواالختصاصااات

أكثااارَلاااذكرَولااايَعصااارهمَ)علياااهَالسااالم(,َومااانَكاااانَواساااطةَ

َت اارىَل ااَجااودهم!!و هااذهَالغفلااةَ؟َهاالَيحساابونَأنَالاادعاءَللمااولىَم 

اسَيسق َبقيامَبع َالن ََكفائيا ََ)أرواحناَفداهَ(َكصلةَالميتَواجبا َ

َ!َبالَهاوَكالصالةَاليومياةَالتايَيجابَعلاىَ!!ََكل ََبهَعنَسائرهم

ولاوَكلَفردَمنَالمكلفينَاإلتياانَبهاا.َيجابَأنَالَيظانَالمخااطبونَ

,َ,َأبادا َلنفسيَشيءَفيَهذاَالم مارَيَأرىيَقلتَذلكَألن َللحظةَأن َ

,َفشاعرَبابع َآالماهَ...َفاراحَماَأناَعاشقَذابَفيَعشاقَماوالهإن َ

لرقاةَ,َلعلَبع همَتدركهَاقوافلَالسائرينَإلعلمهمَبأحزانهيترقبَ

أنََعلايَ َ"َعزيازَ َرفعَالهمَوالغمَوالكربَعنَماوالهلحالهَفينبريَل

َ.َجرى"َيجريَعليكَدونهمَما

َ

َ

َبصرهقدَفقدَيعقوبَ

َــــــــــــــــــــــــــــــ

لصااحبََإنجعفارَالبااقرَعلياهَالسالمَ"ََأبايوردَفيَالحاديثَعانَ

هااذاَاألماار)َيعناايَالمهاادي(َأربااعَماانَسااننَاألنبياااءَ...َوساانةَماانَ

َإمامناايوسفَ...َوأمااَمانَيوسافَفالساجن.."َالسانةَالتايَورثهااَ
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أرواحناَفداهَمنَنبيَهللاَيوسفَعليهَالسلمَ,َهيَالساجنَ!!َومانَ

!َفهاوَلامَيرتكابَأيَذنابَ!ََدخالَالساجنَظلماا َالمعلومَأنَيوسفَأ َ

كماَأنهَس جنَممنَيادعيَحباهَوالولاهَفياهَ!َوهكاذاَاإلماامَالمهاديَ

عليهَالسلمَ!!َأولي َغيبتهَسجناَلهَ؟َفمنَالاذيَساجنَاإلماامَ؟.َ

لساببَ؟َألناهَلامَيلاب  َاَ.َمابالرغمَمنَحبهاَلهيخاَسجنتَيوسفَزل

وكااذلكَولاايَالعصاارَأرواحناااََتهاااَ!!َولاامَيوافااقَعلااىَأهوائهااا!رغب

!!ََ,َنحاانَالااذينَسااجناهَوتركناااهَيصااارعَهمااومَالغيبااةَوحياادا َفااداه

مااَعانَالادنياَ!.َََلماذاَ؟َألنَالعملَمنَأجلهَيقت يَاإلعراضَشياا َ

لماذاَ؟َيناَكلمَبع َالجهلةَ!.َهَيجرَعللماذاَ؟َألنَبذلَالجهدَألجل

اسَألنَذلكَيستوجبَتحملَمشقةَزائدةَ!!َ.َهكذاَيرىَكثيرَمنَالن َ

َوإماامقولواَذلكَ؟ََسبحانَهللاَ!َوهلَنصرةَوليَهللاَينَلمَإ,َوفعل َ

بهااذهَ,َ َالزائفااةجاا.ََبهااذهَالحالزمااانَعليااهَالساالمَمشااقةَزائاادةَ!

التقصاايرَعاانَأنفسااناَ!.َ,َنحاات َلاادفعَالكلماااتَالشاايطانيةَوأمثالهااا

العصارَأرواحنااََإماام.َفلنهملَيكون؟َاسَبأكملَمالنظهرَأنفسناَللن َ

لاديناَبياتَيؤويناا,ََأن,َالمهامَفداه,َالمهمَأنَراتبناَالشهريَمستمر

نااااَنحصااالَعلاااىَالشاااهاداتَالعليااااَو...َ!!َ,َالمهااامَأن َوسااايارةَت قل ناااا

ذةَفايَدولتاهَ؟َالجحيمَ!!َألي َاإلمامَيريدَأسااتَإلىوليذهبَاإلمامَ

كفاااءاتَفاايَحكومتااهَ؟َبااربكمَألااي َهااذاَواقااعَأكثاارََإلااىأالَيحتاااجَ

نصرةَاإلمامَالغريابَََكرَوبينذ ََاسَ!.ََوهلَثمةَتعارضَبينَماالن َ

َل ايرَلاواَ.َمااوالعمالَألجلاهَ؟َفلنعمالَفايَاإلثناينَمعاا َروحيَفداهَ
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بيااتَقمناااَبهماااَمعاااَفاايَنفاا َالوقاات؟َنحصاالَعلااىَشااهادةَونعماالَ

عماااارةَونساااافرَوَ...َو.َ..َوَ...َونحااانَوونشاااتريَبياااتَوسااايارةَ

؟َأالَيمكاانَذلااكَ؟َنعاامََعلااىَتعجياالَفاارجَإمامناااَروحاايَفااداهَنعماال

مااانَاآل نَتباااذلَأنَعلياااكَأنَتساااتعيذَمااانَالشااايطانَ,َويمكااانَ؟َإذاَ 

,َهارَلنااَيوسافَآلَمحمادَعلياهَالسالم,َليظجهدكَفايَهاذاَالميادان

 رهَ.فإنَيعقوبَآخرَالزمانَقدَفقدَبص

َ

َ

َكفاناَخلفا َ

َــــــــــــــــــــــ

قَاألمااةَهااوََأناعلاامَ ناصاارَل ماااامََأهااامَأساابابَعاادمَوجااودتفاار 

؛َفااإنَيرياادَثلثمائااةَوثلثااةَعشاارَ,َفاإلمااامَالالمهااديَعليااهَالساالم

,َباالَوجااودهمَإلااىيحتاااجََنااهَالألَالظهااور.َإلااىياادعوهََوجااودهمَال

يااأتونَماانَأقاصاايَمهااديَكلهاامَ.َأصااحابَالاجتماااعهمَإلااىيحتاااجَ

البلد,َمنَبقاعَتحملَثقافاتَمختلفاة,َتختلافَكالَواحادةَمنهااَعانَ

األخرى,َفيَالثقافاات,َفايَالارتى,َفايَالتوجهاات,َوفايَكالَشايء,َ

أنَنعجلَفرجاهَيمكنََ.َنحنَاليجتمعونَوكأنهمَأبناءَأب َوأمَواحدة

فلنوحدَصفوفناَتحتَرايتهَ,َإذنَاَمتشتتيندمنَ,َمادمناَمتفرقينَما

كفانااَيثيرَالمشاكلَوالفرقاةَبينناا,ََأنيمكنََ,َونتجنبَكلَمافاقةالخ
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تحمال!َمانََ,َفقدَتحمالَمانَالجراحااتَماالقلبَموالناَالفجيعَإيلما َ

ةَالدينياةَأنََالمرجعيَإلى!َوعليكمَأنَتلتفتواَمحنَومصاعبَوآالم

للتشاتتَواخاتلفََوعاامل ََ,َولي َساببا َوجدتَصمامَأمانَللمذهب

 ؟!َ.

َ

َأنفسكمأصلحواََ

َـــــــــــــــــــــــــــــ

ََولاايسااتقبالَ؛َلتتهياااواَإلمَأنَتصاالحواَأنفسااكمالمحبااونَعلاايكَأيهااا

َيتشااادقَالااابع َبالعبااااراتَالرناناااة,َ,َوالهللاَاألعظااامَروحااايَفاااداه

,َبأناهَعنادَظهاورَاإلماامَويتمسكَببع َالكلمااتَالخاوياةَالجوفااء

!َفااإنَذلااكَغياارََ.َكاال َظاارَأرواحناااَفااداهَساايكونَماانَأنصااارهالمنت

ذهباواَالاىَالتاأريطَوطاالعواَحيااةَاألنفساناَ!ََصحيحَ!َكفاناَخاداعا َ

تلواَعلاىَ,َكلهمَق َمنَآباءَالمهديَعليهَالسلمَعشرَمعصوما ََةثلث

؟َأيانَانَالشايعةَفايَذلاكَالوقاتاسَ!َفاأينَكامرآىَومسمعَمنَالن َ

؟َأيانَكاانواَالماؤمنينَعلياهَالسالمَعانَحقاهَرواَيومَأقصيَأمينكا

؟َأينَكانواََمَظلمتَالزهراءَعليهاَالسلمَوأ سق َجنينهاَمحسنا َيو

مَطعاانَيااومَضااربَأمياارَالمااؤمنينَعليااهَالساالمَ؟َأياانَكااانواَيااو

فقط اعَكبادهَ؟َأيانََالسامَ َإلياهَ,َود سَ الحسنَعلياهَالسالمَفايَفخاذه

كانواَيومَذبحَالحساينَعلياهَالسالمَفايَكاربلءَكمااَتاذبحَالشااةَ!َ
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نَ..؟َنحانَاآلنَ.َوأينَ..َوأيامقتولَومسبيَ؟وم ىَأهلَبيتهَبينَ

,َومعَاألسافَأغلبنااَيغفالَعانَإصالحَنفساهَ!ََنعي َلوعةَالغياب

,َولكاانَعناادماَيظهاارَينتهاايَمااداهاَنطلااقَالعباااراتَالكبياارةَالتاايَال

هالَنبقاىََيَقلوبناا.(َوتبردَتلكَاللوعةَالتيَفليهَالسلمالمهديَ)ع

ينَ؟َاألمااارَمرهاااونَعلاااىَالعهااادَ؟َأمَننقلااابَعلاااىَأعقابنااااَخاسااار

َبإصلحناَألنفسناَ.

 

َ

َينبغيَنطلبَ؟أيَعلمََ

َــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنَكاانَ,َينبغيَلطلبةَالعلم,َكالَطلباةَالعلامَاألكااديميَوالحاوزوي

يلتفااتَأكثاارَ...َينبغاايََأنَيعلمااوا,ََأنَالعلاامَأنَعليااهَرَهااذاَاألخياا

مَولايَعصارناَويخادَ,َهوَذلكَالعلمَالذيََينفعالذيَيجبَأنَنطلبه

,َوماانَق ااىَحياتااهَفاايَتحصاايلَالعلاامَحتااىَعجاالَهللاَتعااالىَفرجااه

منَالخير,َيدخلَباهََ,َولمَيقدمَبينَيديَإمامهَشياا َفذا ََيصبحَعالما َ

,َساوفَعلياهَ,َفإنَهذاَالعمالَساوفَيكاونَوبااال َالسرورَعلىَقلبه

شغلهََ؛َألنهَلهلكهَوبعدهَعنَهللاَتعالىَ,َوسببا َعليهَيكونَخسرانا َ

الذيَهوَمنبعَالفاي َوالواساطةَباينََعنَإمامَزمانهَعليهَالسلم,

َاألرضَوالسماءَ..
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َاتركواَاألنوارَالمصطنعةَ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََََََََََََََََََََََ

,َوأطفااواَبادموعَاإلعتاذارَل ماامَاسَاستيق واَمنَغفلتكمأيهاَالن َ

باانَ,َوارتقااواَبتواصاالكمَمااعَانياارانَذنااوبكمالحجااةَأرواحناااَفااداهَ

رسولَهللاَصالىَهللاَعلياهَوآلاه,َفتاقَقطيعاتكمَوهجارانكم,َتوجهاواَ

نااورَهللاَالمتااأل قَوضااياءهَالمشاارق,َ,َفهااوَياواَبنااوره,َواست االااه

التيَتخذلكمَفيَأشادَ,َ,َواتركواَاألنوارَالمصطنعةواَحولَرايتهإلتف َ

لواَحبيابكمإحاجتكمَ َتعاالىَأنَيارزقكمَرضااه,ََساألواَهللا,َواليها,َص 

والكَ رَ د ََافَ خَ ت ََ,َفهناكَ"َالويجعلَلقاءهَمنَنصيبكم  َ َ.َىَ"خشَ ت ََا

َ

َ

َ

َا َمحب ََلوَكنتَ 

َـــــــــــــــــــــ

لصاحبَالزماانَأرواحنااَفاداه  َ َمحب ا تأمالَرتيتاهََ,َوإذاَكناتَ إذاَكنت 

فهالَتقاولَبإمامتاه,ََذاَكناتَ مط لعاَعلاىَظلمتاه,َإَذاَكنتَ وخدمته,َإ

ظهااوره؟َكاامَماارةَناجيتااهَفاايََ؟َكاامَجمعااةَترقبااتَ شاااركتهَمحنتااه

لهمومهََ؟َهلَتألمتَ لغربتهَ؟َكمَجمعةَح رتَندبتهَوبكيتَ خلواتك

,َأنَالَقيماااةَللبكااااءَماااالمَيتباااعَبعمااالَإذنعلمَألحزاناااه؟َفااااَوبكياااتَ 

,َفايَنفا َيبكيَأميارَالماؤمنينَعلياهَالسالمَفمعاويةَلعنهَهللاَكان
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مااَوكذلكَفعلَيزيدَوعمرَبنَسعدَلعناةَهللاَعليه.َالوقتَالذيَيقتله

؟َيجابَلعمالامااَمعَإمامناَالشهيدَعلياهَالسالم!!َألامَيفعلاواَذلاك؟َ

,َادعماااواَاإلسااالمية,َوالمشااااركةَفيهااااَاألعماااالالااادخولَفااايَكااالَ

,َشاركواَبطباعةَالكتابَالنشاطاتَاإلسلمية,َبالمال,َبالفكر,َبالعمل

وةَلاه,َأقيماواَمجاال َالادعاءَبةَللدفاعَعانَق ايتهَأوَالادعالمكتو

الَتجعلااواَأيَمجلاا َيخلااواَماانَ,َلااه,َبث ااواَالرسااائلَالهاتفيااةَبياانكم

خطااأه,َََإلااىلاامَيااذكرهَخااللَخطبتااهَنبهااوهََرأيااتمَخطيبااا ََوإذا,َذكااره

َن:َشاااركواَفاايََكاالَاألعمااالَالتاايَيمكاانَأماااذاَنعماالَبعااد؟َالَأدري

لااىَقلبااهَالساارورَعَإدخااال,َاجعلااواَهمكاامَتاادخلَالساارورَعلااىَقلبااه

َإدخاال,َفاإذاَكاانَالشريف,َوعندَذلكَستنالونَخيارَالادنياَواآلخارة

كمااَنقالَعانَأبايََهللاَإلاىعلاىَالماؤمنَمانَأحابَاألعماالَالسرورَ

؟َبإدخااالَالساارورَعلااىََساايدَالمااؤمنين,َفكياافَجعفاارَعليااهَالساالم

َلكمَرفقاءَدربيَ..َهنياا َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َرقةَالوصالالَتبردَحَ 

َـــــــــــــــــــــــــ

عقلااك,َفكاار,َابحااث,َحاااور,َعماالَا:َتاادبرَفيماااَنااذكره,َأيهاااَالمنتظاار

حاااولَأنَتعثاارَعلااىَالحقيقااة,َاعثاارَعلااىَساابيلَنجاتااك,َحل ااقَفاايَ

اَ...َواصانعَشاياا ََ,َكانَمتميازا َمملكةَالعشقَاإللهي,َكنَمختلفا َ اَمم 

هللاَكايَيفاي َ,َلالَيخطرَعلىَسمعَأحد,َولمَيخطرَعلىَقلابَبشار

علاااىَ,َاعثااارَعلياااكَبنعماااةَالتوفياااق,َفااايَأنَتكاااونَمااانَأنصااااره

األمراض,َوابحثَعنَالعلج,َساارعَفايَماداواتَأمراضاكَقبالَأنَ

تجذر,َافتحَسمعَقلباكَلاذكرَإماماك,َتنباهَمانَغفلتاك,َوانها َمانَ

َالَ.َََوال َمنهَالعونَمنهَفيَإصلحَنفسكَأَطالبا ََنومك,َاستعنَباه

ليااهَقلبااكَيتباادلَبظلمااةَالهجاار,َوعاادمَىَعتاادعَالوصااالَالااذيَانطااو

عمةَالتيَأسبغهاَهللاَتعاالىَ,َالَتكفرَبهذهَالناإلشتياقَلصاحبَاألمر

رَعانَسااعدَالجاد,َفايَالتمهيادََ,َفكرَلتجدَسبيل َعليك لخدمتاه,َشام 

لظهوره,َولوَبالدعاءَلهَبتعجيلَفرجاه,َواطلابَمناهَأيهااَالمنتظار,َ

َهَوآبائااهَأئمااةهَبجااد َليااالتوفيااقَفاايَالوصااولَالااىَالمقصااد,َتوساالَإ

ياااَأيهاااَالعزياازَمسااناََ)الهاادىَصاالواتَهللاَعليااهَعلاايهم,َوقاالَلااه:َ)

وأهلناَال رَوجاناَبب اعةَمزجااةَفاأوفَلنااَالكيالَوتصادقَعلينااَ

َ.َ(هللاَيجزيَالمتصدقينَ(َإنَ 
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َحبيبكمَإلىتوجهواََ

َــــــــــــــــــــــــــــــ

َإماامكم,َولامَتتفكارواَفايَظهاورَاآلنَبتقصايركمَإلىلمَتشعرواََإن

اآلنَلمََإلىنَكنتمَإهتمامَبالتمهيدَله,َووغيبته,َولمَتهتمواَذلكَاإل

فايَذماتكمَوظاائفَمخصوصاةََأن,َولمَتعلماواَتدعواَلتعجيلَفرجه

,َه,َفاساااتيقظواَمااانَهاااذهَالغفلاااةتجااااهَإماااامَزماااانكمَأرواحنااااَفااادا

وتلفاواَ,َغباارَالتواكالَوالتساويفَعانَقلاوبكمَوكاواهلكمنف واَاو

وضاااعواَأقااادامكمَفااايَطرياااقََ,عالياااةَأوقااااتكمَالماضااايةماااعَهماااةَ

لعفاوَوالغفارانَعانَ,َواطلباواَمناهَاماوالكمَإلاى,َوتوجهاواَنتظاراإل

َأن,َقولااواَلااهَكماااَقااالَإخااوةَيوساافَألباايهمَبعاادَزالتكاامَوجفااائكم

,َقولاهَلاهَ"َيااَأبانااَاساتغفرَستشعرواَالخجلَمنَفعلاتهمَالمخزياةا

حبَالقلابَالارتوفَسايجريَقلامَصاَهوَخاطاينَ"ََفإنهاَاَكن َلناَإن َ

:َ"َالَتثرياابَعلاايكمَاليااومَيغفاارَهللاَلكاامَعاانَغفلتنااا,َويقااولوَالعفاا

َ.وهوَأرحمَالراحمين"َ

َ

َ

َ

َ
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َسواهَ؟َوهلَلعاشقَهمَ 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َاإليمااانَصاادرك حَبنااور  َمسااامعَقلبااك,َوش اار  َ,َورقَ واآلنَإذاَف ت حاات 

تقصايركََ)عليهَالسلم(َقلباك,َفعلياكَأنَتبكايلحالَصاحبَالزمانَ

وانَكناتََ-َوذنبك,َوتبذلَقصارىَجهدك,َوتبارزَإلاىَميادانَالعمال

تةَفايَقلباك,َليكثارَمحباوه,َـاآلخارينَبغلياانَمحب ارَ,َوتشاع-َوحدك

إالَأنَيادخلََويزدادَمريدوه,َوبالتاليَيفرحَقلبه,َفلي َهمَالعاشاق

َ؟!َ...ََه,َوهلَثمةَمعشوقَمثلهمعشوقالفرحَوالسرورَعلىَ

لمَيتحركَلسانكَبذكرَف اائلَ!َووإنَلمَي طربَقلبكَلماَأسمعناك

َفاايَخدمتااهَ مااوالك,َولاامَتعماارَمجااال َالاادعاءَلمااوالك!َولاامَتسااع 

علاىََقدميك!َفأنتبه!َمنَرقدةَاللهو!!َوقم:َوانفَتقصايركَبالساير

نفاعَتوباة,َالَيَ!َحياثعلمَأنَأمارهمَبغتاةالكَمنَنحو,َوَرسمتهَما

َوَيـنغا"َومااَت َمَوالَينجيَمانَعقاباهَناد الََومَ ـنَقاـعاَرَ ذ َنُّاالاآلياات 

 .َ"َيؤمنون

َ

َ

َ

َ
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َوختامهَمسك

َــــــــــــــــــــــــ

رتَف ,َلاي َيَأعلهوفيَالختامَأحبَأنَأتكدَهذهَالكلماتَالتيَس ط  

ىَ.َوأن ااإلرشااداتَهيَمانَقبيالَالنصاائحَأوَوالَ.مح َإنشاءَفنيا َ

َموعَساط رهاَعاشاقَذابَفايَحابَماوالهماَهيَد؟َوإن َليَذلك ,َيعاز 

!َويؤذيااهَجفاااءَدهَيتجاارعَغصااصَالغربااةَواأللاامعليااهَأنَياارىَسااي َ

لنعمتاه!َعاشاقَعاالَألامََ!َونكارانهمَعملياا َاسَلهَوبعدهمَعناهالن َ

,َالتايَي ارادَلهااَأنَالبعدَعنَمواله,َوصاارعَغياومَالحازنَالمعتماة

فأحابَأنَي اريَأحبااءهَمصاابه,ََ,َتطلَبرأسهاَالمشااومَعلاىَحبيباه

,َنَلااامَيكوناااواَقااادَاطلعاااواَعليهااااَبعااادإَويطلعهااامَبااابع َأحوالاااه,

!َوليتشااركَمعهامَفايَمَبتقصيرهمَإنَلمَيشاعرواَفياهَبعادوي شعره

,َويعاي َإمامهمَ)أرواحنااَفاداه(,َويشااركهمَبعا ََآالماهَحملَهم

ااماانَغربتااهَمعهاامَشااياا َ عَعليهاااَلَماانَاإلخااوةَكثاارةَاإلطاال.َيؤم 

االوقر قلااوبهمَحاابََهللاََتعااالىَيقااذفَفاايَ,َلعاالَ ائتهااا,َبخشااوعَوتأم 

,َوأقصادَالحابَالاذيَالمولىَ)أروحنااَفاداه(,َويجعلهامَفايمنَيهاواه

؟!ََفمنَيحبَأحدَفإنهَسوفََالعمل,َالَالحبَباللسانَفق َإلىيقودَ

نَذلاااكَممااااَ,َألتاااهمخالفأوََتهمعصاااييجتهااادَفااايَطاعتاااهَواجتناااابَ

؟َفلَحاجةَالمرتبةهذاََإلى؟.َوإذاَوصلَلحبيبَعليهيوجبَغ بَا

,َومانَذاَالاذيَمطياعَأحاب,َفاإنَالمحابَلمانَكلمااتَأمثااليَإلىبهَ



 38 

؟.َوماانَذاَالااذيَأناا َبقربااكََذاقَحاالوةَمحبتااكَفاارامَمنااكَباادال َ

َ.َ؟َال َوَ بتغىَعنكَحَ اف

َ

َ

َ

َ.َوالسلمَعلىَأحباءَالقائمَوأشياعهَورحمةَهللاَوبركاته

َ

َ

فاظي َحليمَالح 

َناحيةَالنصرذيَقارَ_َ
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