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 مقدمة 

 

    ُُملاَل ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإن َتَولَّْوا فِإنََّما َعَلْيِه َماا 

ََااُ وا َوَمااا َعَلااال الرَُّسااوِل ِط َّ         َُْم َوِطن ُتِهيُعااوَُ َتْ  ُُملْلاا َوَعَلااْيُمم َمااا 

ا الصَّاِلَحاِت اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي * َوَعَ  اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنُمْم َوَعِمُلو

ََْفَلَق الَّااااِذيَن ِماااان َقااااْبِلِ ْم     ََْمااااا اْساااا   َِْ ََْفِلَهنَُّ ْم ِفااااِ اَ  َلَيْساااا

ََْتَضال َلُ ْم َوَلُيَب لَلنَُّ م ملن َبْعِ  َخاْوِفِ ْم   َوَلُياَممَِّننَّ َلُ ْم ِديَنُ ُم الَِّذي ا

ََْه ُْوَن ِبِ َشْيئًا َوَمن  ََ   َأْمنًا َيْعُبُ وَنِنِ َ  ُيْشِر ََ َفُاْوَلِئا َر َبْعَ  َذِلا

َْاَة َوَأِطيُعوا الرَُّساوَل   ُهُم اْلَهاِسُقوَن * َوَأِقيُموا الصَّاَلَة وَءاُتوا الزَّ

   َِْ ََْهُروا ُمْعِجِزيَن ِفاِ اَ  َُُموَن * َ  َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن  َلَعلَُّمْم ُتْر

َُ َوَلِبْئَس اْلَمِصرُي  (.57-54َ / )النو  َوَمْأَواُهُم النَّا

طن الساابا الااذي اعاال الشاايعن َساااليون ن ضااويون دا مااًا أن اام      

 يؤمنون بهمرة ا نَظاَ.

لاايس ماان قبياال الصاا فن أن شااوَة العشاارين قاا  تهجاارت   ليلاان       

اخلامس عشر من شعبان؛ ذلَ أن هذَ الليلن هِ ليلان الناوَ الا     

حنن تذْرنا بأننا لسنا من الذين   ميَلمون طمامًا وَاعيًا، بل



   

 

 

 

مام والراعِ، وهو ينظر طلينا، وهذَ الهمارة هاِ   منَلَ هذا األ

 ال  ت فعنا طىل ا مام. 

ولااااو أن الشاااايعن عرفااااوا قيماااان انَظاااااَ الهاااار  ُاااا  معرفَ ااااا،    

واسااَوعبوها ُاا  اسااَيعاب ا،  ااا بقااِ شاايعِ واُاا  مظلومااًا       

ألن ااام سريفضاااون ُين اااا الظلااام، وسينصااارهم ا  عاااز  ؛األَ 

 وجل.



   

 

 

 

 األبعاد الحياتية للعقيدة باإلمام المهدي     

حمهان انهاال    اسَذْاَ وُضوَ العقي ة باإلمام ا نَظر   

الرساليني وُافزا للَق م والَهوَ اإلاابِ، وا نبعاث ا َواصال  

ماان عماا  األماال والهمااوي الرسااالِ ا سااَم  ماان وجااود اإلمااام         

بااذ الساامون وا نهااالت ماان قوقعاان المااود .. وذلااَ عاان  ون

طري  أْثر من َؤين وبصرية طميانين اا أن نسَهي ها من هذا 

 البحر الزاخر ، والهيض اإلهلِ ا َ ف .

فلو عرف اإلنسان دَجن اإلمامن وا قاام األَفاو واأل اال هلاا؛ أن      

نباوة؛  اإلمام وا مامن هِ ال َجن ال  تسب  والا  تلحا  دَجان ال   

ْان نبياًا وَساوً  مان أولاِ العازم ُينماا امَحناه        فإبراهيم 

ا  ساابحانه بأشاا  ا مَحانااات؛ بااالنريان الاا  القااِ في ااا فصاا  

وسلم   تعاىل ا باهلجرة، ُيث ترك زوجَه وطهله الرضايو عنا     

ذ   مااء و  زَ  وسامن، وباأمرَ أن ياذبن ابناه      ط،البيت احلارام  

ءات العظيماان. هنالااَ فقااأ وبعاا  أن   بياا َ ، وهريهااا ماان ا بااَال  

ْل ا مَحاناات، جعلاه ا  سابحانه طماماا      اجَاز طبراهيم 



   

 

 

 

  ِِ ََ ِللنَّاا ََبُُّه ِبَمِلَماٍت َفَاَتمَُّ نَّ َقاَل ِطنلِ َجاِعُل َََلال ِطْبَراِهيَم  وِطِذ اْب

َِِ َقاَل َ  َيناُل َع ِ ي الظَّاِلِمنَي َلَي  .  ِطَمامًا َقاَل َوِمْن ُذ

فاااااإذا عرفناااااا هاااااذَ احلقيقااااان، وعرفناااااا أن اإلماااااام ا  ااااا ي      

      يَعايااام معنااااا ويرانااا ماان ُيااث   نااراَ، وأنااه مهلااو علااال

أُوالنا ويراقا صهحات أعمالنا ال  تعار  علياه يومياًا، وأنناا     

حباجاان ماساان طليااه، ل ْاتااه ونااوََ وُبااه.. ليشااهو لنااا ذنوبنااا         

نقاذنا مان صاحراء    ولن َ ي به جاادة احلا  والصاواي ويوُا نا وي    

 الَيه والضيا .

طذا عرفنااا ذلااَ، فحااري بنااا ان نسااَهي  ماان هااذَ ا عرفاان وأن         

 نرتمج ا بصا ر وطاقن   ُياتنا ا عاشن.

 

نعم؛ طن اإلمام موجود وقريا، ولمان األعماال السايئن  جاا       

 األبصاَ عن َؤيَه..  

وجاودَ ونعما  عالقَناا باه  هاو السابيل       أن نصلن أنهسانا لنشاعر ب  

 ، بل ق  حنظال بأْثر من ذلَ. لالنَها  ب ْاته

 والسؤال ْيق نرتقِ هلذا الشرف العظيم؟.

باإلَادة الصادقن ميمن للماؤمن القياام وهاوات يسارية تماون      

 ُاضرا معنا..، من ا  يمون  ألنفا ن طري  



   

 

 

 

ن واُا ة  عقيا صالة الصابن، ولاو لملا   زياَة اإلمام  -1  

 هِ  السالم عليَ يا مو ي يا صاُا الزمان.  

عقيااا الصاالوات ولااو بقاا َ قلياال ماان   الاا عاء لامااام  -2  

 األدعين المثرية ا عروفن. 

وُااااني اَمااااو شلاااان ماااان ا ااااؤمنني يَااااذاْرون مااااا ينهااااو  -3  

 وا وأن حيَموا بالسالم عليه. أجمَمعات م وينهع م أن يب 

ساابو ، وبالااذات يااوم المعاان   ختصاايي يااوم واُاا    األ  -4  

لقااراءة األدعياان والزياااَات اخلاصاان باإلمااام، ْاا عاء الن بااان،       

 ، وطُ ى الزياَات اخلاصن به. ودعاء الع  

ُااني تمَنهنااا ا صاااعا واألزمااات واألُاا اث ا هاجئاان..      -5  

فلنَوسل طىل ا  سبحانه مبقام اإلمام احلجن أن ييسر لنا أموَنا 

 ويقضِ ُوا جنا. 

  اخلهوات اإلاابين جتعل ا ؤمن يعايم ُضوَ اإلمام  طن

عالقاان تَهااوَ مرُلاان بعاا  مرُلاان، وساايج  ا ااؤمن أن نوَانياان        

 اإلمام الشريهن جتذبه طلي ا وتأخذ به حنو األفضل. 

جاااءت سااوَة )النااوَ( لَنظاايم العالقااات   ااَمااو، و  داخاال      

 اااا عااان ااَماااو   ذ يبااا أ احلااا يث في األسااارة الواُااا ة أيضاااا؛ ط  

والعالقات ا جَماعين وا عالات والعقوبات للمهاس  ال  تهرؤ 



   

 

 

 

ََةأ َأنَزْلَناَهااا َوَفَرْضااَناَها َوَأنَزْلَنااا ِفيَ اا   علااال هااذَ العالقااات..   ُسااو

َُّْروَن ، ْذلَ تاأتِ في اا اياات ُاول     َءاَياٍت َبيلَناٍت لََّعلَُّمْم َتَذ

َوَعَ  اللَُّه الَّاِذيَن َءاَمُناوا ِمانُمْم َوَعِمُلاوا     َ   ا سَفالف   األ

 َِْ ََْفِلَهنَُّ ْم ِفااِ اأَل ، وفي ااا أيضااا ُاا يث عاان الصَّاااِلَحاِت َلَيْساا

ََْر ِفيَ ااا اْسااُمُه    بياات النبااوة    ِفااِ ُبُيااوٍت َأِذَن اللَّااُه َأن ُتْرَفااَو َوُيااْذ

 .ُيَسبلُن َلُه ِفيَ ا ِباْلُغُ ول َواآلَصاِل

فمااااا العالقاااان بااااني قضااااين النبااااوة واإلماماااان وبااااني العالقااااات       

 ا جَماعين؟. 

أن اإلنسااان ُااني يرياا  أن ُيحسلاان أخالقااه وساالوْه وعالقاتااه      

 با  أن ميَلاَ برناجماا يرسام خهواتاه      ،ومعامالته ماو اآلخارين   

 وْذا احلال   ااَمعات.  ،وأسوة حيَذي به

هااو أن مااام احلجاان  فاااألمر األساااِ   قضااين عالقَنااا باإل   

ناا مح ُياتنااا مبفَلااق شااؤون ا علااال أساااِ العقياا ة بااه، وجعاال  

 َضاَ وسفهه معياَا  ا ينبغِ وما   ينبغِ من األفعال.

طن اسَصااااالي دواخاااال الاااانهس وت ااااذيا بواطن ااااا و واهرهااااا      

بَزْيَ اااا مااان األُقااااد وا هاااامو ال نيويااان وترويضااا ا باااالوَ      

ن للَسليم للح  الاذي ميثلاه   والعهاف والزه  هو األَضين الصاحل

 .اإلمام

 



   

 

 

 

تااااَيل الشااايعن ا مَااا  َُاااال يومناااا َواد احلرْاااات اإلصاااالُين  

وجماااانأل األنظمااان احلاْمااان الظا ااان، وماااا ذلاااَ ط  لعقيااا ت م  

 وا ه وم الرسالِ اإلاابِ لالنَظاَ ل ي م. باإلمام احلجن 

حليوياان لانسااان؛ فالساانن ا هلياان   ف ااذَ العقياا ة تعهااِ األماال وا  

تَمثل   أن الذي يمون مظلومًا، أو الذي يمون مو احل  فاإن  

 ا  ناصرَ.  

؛ ف ااو بصاوَة تاماان باإلماام احلجاان    اااوهاذَ الساانن تَحقا  في  

العباا  الصاااض ا ضااهر الصااابر ا ظ اار للحاا ، وهااِ تَحقاا      

 لسنن. البشر بنسا مَهاوتن مبق اَ اقرتاب م من احل  ومتثل م ل

أْثر من ب بشر ا سلمني بظ وَ اإلمام احلجنأن النأل 

  َْاا علمااء   طُ ى ومخسني َوايان ماذْوَة عان الانأل     

، ومن بني علمااء السانن مان َْاا     السنن عن اإلمام ا   ي 

، مثلماا  هاا أي قبال أن يولا     127  سانن  َْابًا خاصًا عناه  

اإلضافن اىل الشيعن َْا علماء الشيعن عنه أيضا قبل و دته. وب

فااإن أْثاار علماااء الساانن ا وجااودين ُاليااًا يااذْرون   َْااب م  

جاازء ماان العقا اا  اإلسااالمين    بااأن العقياا ة باإلمااام ا  اا ي    

 .هو ا بشر األول باحلجن الثابَن. وهمذا ْان النأل 



   

 

 

 

َْمااال  نظوماان اإلماماان ف ااو احلجاان  اطن اإلميااان با  اا ي  

اقباان، والاا ين وُاا ة واُاا ة تَماماال    احلاضاارة   األزمااان ا َع 

ل يااه خلاال عمياا    َ. والااذي   يااؤمن باإلمااام احلجاان  دأبعااا

 َْن أساِ من اإلميان. 

، واإلميان بأن ا  سينصر ا ظلوم ا هاو   فاإليامان باحلجن   

الااااذي يبعااااث الن ضاااان   صااااهوف ا ساااالمني، ُيااااث ناااارى أن    

الَضاااحين  الرسااااليني   منااااط  جيَلهااان اااااب ون العااا و باااروي 

 .مل بالنصر بهضل اإلميان باإلمام واأل

والقاااران الماااريم عنااا ما ياااَملم عااان قضاااين ا ساااَفالف     

ألن سانن   ؛بال يعمماه  األَ    خيصي ذلَ باإلماام احلجان   

ُينمااا أنقااذهم ا  ،ا    األَ   ققاات ماارة لاابئ طساارا يل  

وا ساالمني علااال  ، و ققاات للاانأل  مبوسااال باان عمااران  

شاااء ا    ع اا    ريق، وسااََحق  بصااوَة شاااملن طن ع اا َ الشاا 

 . اإلمام ا نَظر 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

  

 فوائد عصر الغيبة الكبرى  
 

بيننا ْمثل الشمس ال  قا   جب اا   أن مثل اإلمام احلجن 

الغيوم، ط  أن نوَها  ب  ان ينهذ طلينا م ما تماشهات الساحا،   

ومساَمر َهام   وُراَت ا ودفئ ا  ب  أن يصال طلينا، فمعين ا باا   

 تلَ الغيوم واحلجا.

وقلااا اإلنسااان ا ااؤمن يعاايم وحييااا بوجااود ُجاان ا    أَضااه     

ْعيشه وُياته وسأ الن اَ الذي ُجبت الغيوم مشسه. فاإلمام 

 هو مشس ا ؤمن احملجوبن عنه.ا   ي 

ل؛ ما هِ ا نافو ال  ميمن اسَهادت ا   عصار الغيبان   ءنَساو  

 الم ى.

ساوف تعامف فياه    ن زمن ما بع    اوَ احلجان   ط ومن   بالقول 

الها اا ة وا نااافو للجميااو، باال ولماال األُياااء علااال األَ  َُااال    

تشمل ا ال مان والان وْال موجاود عاقال. وقا  جااء   بعاض         

الروايات أن طبليس عليه اللعنن ق  ُأم ل هو اآلخر طىل ياوم الوقات   

، ذلاَ  ا علوم، الذي يهسر بأنه يوم الظ اوَ وخارو  ا  ا ي    

ألن طبلاايس ْااان قاا  طلااا أم الااه طىل يااوم القياماان، ولماانف ا   

تباَك وتعاىل مل ابه طىل ذلاَ، وطمناا أم لاه طىل ياوم معايفن وهاو       

، ياااوم   اااوَ اإلماااام احلجااان  -ْماااا تقاااول الرواياااات -



   

 

 

 

ُياااث ساااُيقمو   ذلاااَ الياااوم ا وعاااود طبلااايس، وْااال شاااياطني  

 ود ْله باخلري والسعادة.األَ  ، وعن ها ينعم اإلنسان والوج

أمااا عصاار الغيباان الماا ى، فهيااه  اارة معنوياان وفا اا ة َوُياان        

، وهااذا هااو جمماال  نسااَل م ا ماان عقياا تنا باإلمااام ا  اا ي   

فلسهن ا نَظاَ الاذي نعيشاه   عصار الغيبان، وميمنناا طمجاال       

 ذلَ بثالشن أموَ أساسين هِ 

 .فا  ة عقي تنا باإلمام احلجن  -أ

 والو ء.احملبن  -ي

 برْات دعا ه. - 

 



احلاا يث طوياال وذو شااجون، ونوضاان مه ومااه ماان خااالل ا ثاال       

الَالِ  أن الواُ  منفا عن ما ينَظر ضيهًا عزيازًا علياه يقا م طلياه     

فان ُاله سيمون جيَلهاا؛ ُياث يرتقاا القا وم بشاو  قا  هيفاأ        

فمااال هاااذَ األماااوَ    ،  بيَاااه مساااَلزمات الضااايافن المرميااان  

 ا عنوين وا ادين تعمس معنال ا نَظاَ.

جاء   احل يث الشريق  "أفضل أعماال أما  انَظااَ الهار "،       

وجاء أيضاًا  "أفضال العباادة انَظااَ الهار "، فلاو  انَظااَ الهار          

ليااأِ ا ؤمنااون ماان ج ااادهم وعملاا م   ساابيل اإلسااالم وَفعاان      



   

 

 

 

الباليا وا صاا ا وتاوالِ   ْلمَه، ولضاقت ص وَهم ُيان وقو  

 احملن واآل م علي م.

انَظاَ الهر  يشر  علال القلوي دا مًا بنوَ األمل. فاإلنسان الذي 

يعاايم األماال يااؤمن بااأن العاقباان للمااَقني، وبالَااالِ فااإن ا  عااز   

وجاال ساايممن للصاااحلني، وتمااون علااال أياا ي م ن اياان العَاااة       

وأماال، َُااال   ا َمااردين، وهااذَ الهماارة جتعاال قلبااه   َاُاان  

أُلَ الظروف؛ ألن اليأِ هو أخهر مشملن يواج  ا اإلنسان، 

ف او يهقاا  احلياااة عناا ما ييااأِ، نظاارًا طىل أن القنااو  هااو ا ااوت  

 العاجل، واخلهيئن الم ى. 

و  احلقيقن، فإن انَظاَ الهر  يعاجل هذَ ا شاملن؛ مشاملن     

ا يزالاون  اليأِ والقنو ، وال ليل علال ذلَ أن الشيعن ْانوا وم

هاام األْثاار َفضااًا للظلاام والهغيااان، فا ناااط  الاا  تساامن ا     

، الاذين   قلاوب م ناوَ    األهلبين ا ؤمنن مباذها أهال البيات    

ناراهم هام   من انَظاَ الهر ، وشعا  مان ناوَ اإلماام احلجان     

الاذين يرفضااون الظلاام أْثار ماان هريهاام، وهام الااذين يَصاا فون    

 هم و صلحن الميو.للهساد، ويضحفون بأنهس م قبل هري

  هاااذا طن جمااارفد اإلمياااان وا عَقااااد بوجاااودَ وُضاااوََ     

العاامل َهاام عا م معرفاان شفصاه، فااإن ذلاَ ماان شاأنه أن خيلاا       

األمااااال والهماااااوي لااااا ى ا اااااؤمنني، وي اااااوفن لااااا ي م ا صااااااعا   



   

 

 

 

وا عضاااالت، ويزيااال هماااوم م وا م ااام.. ولاااذلَ فاااإن ا اااؤمنني     

ساَ ا عنوي   صراع م ماو  الصادقني مل يعرفوا اهلزمين وا نم

 أهل الباطل والمهر والع وان واإلحلاد.  

بلال؛ قا  ين زمون عسامريًا فاال يناالون النصار   معرْان ماا،       

ولمن هذَ اهلزمين   ميمن أن تناال مان معنوياات م وَوُياات م     

ما دامت الغلبن   ن ايان ا هااف   تماون ألهال الظلام والاوَ،       

 طماام  با  مان أن يظ ار ويأخاذ بثاأَ       ومادام هناك   هذا العاامل 

ومظلوميان ْاال ا ظلااومني علااال امَاا اد تاااَيل العماال وال اااد    

 سبيل طعالء ْلمن ا  عز وجل.

يعَ  ْال ج ا  يبذلااه   سابيل ا      فا نَظر لظ وَ طمامه 

تعاااىل َحياناان يغرساا ا علااال طرياا  الظ ااوَ، يسااَقبل ب ااا طمامااه     

ا  به األَ  قسهًا وع ً  بع   الظاهر   حمالن، والذي سيمأل

 ما ملئت  لمًا وجوًَا، وهذَ ُقيقن شابَن.

وحنن لو نظرنا طىل ْل اااه ين والعاملني   طري  اإلسالم   

و  جمااا ت اخلااري والصاااحلات لوجاا ناهم مجيعااًا   اان حيبفااون   

اإلمام، وينَظرون خروجه وفرجه، وهذا يعاود طىل ْاون قلاوب م    

 ة باإلميان واألمل .ُيفن طريفن عامر

وهماذا فااان انَظاااَ الهاار  هااو األماار األول الااذي نسااَهي  منااه    

 ْها  ة معنوين من فوا   عصر الغيبن الم ى.



   

 

 

 

اإلنسااان الااذي يااؤمن بهلسااهن الغيباان ول يااه الاايقني بوجااود اإلمااام   

مان  وْونه نا رًا علال أعمالنا وسلوْنا وتعاملنا مو ااَمو واأل

  احلياة، فإنه يمون علال صلن قلبين وَوُين مو اإلمام؛ أي أنه 

يصبن وميسِ حمبًا، ذا بًا   طمامه وقا ا َ الاذي هيفبَاه الا هوَ     

 عنه، فحرمَه ُالوة لقا ه، والَمَو برؤيَه.

ومرجو ا ؤمن   زمان الغياي طىل الهق اء لا النيابن  عنه. فاإلماام  

أمااا الوْياال أو  ،عَااه واتباعااهمهاارو  الهاعاان و  جاا ال   طا

ناه واجاا الهاعان أيضاًا ماادام مساَقيمًا علاال خاأ         إالنا ا عنه ف

 اإلمام ون جه.

هااو ا قياااِ لاا ى الشاايعن، وهااذَ العقياا ة  فاإلمااام احلجاان   

هِ الا  أعهات الهمار الشايعِ، وأهنَاه باحليويان وا ساَقامن        

ة وساريت م  والثبات. فاألمان ا ؤمنان مب ا يل ا ُاضارة تراقاا القااد      

وهاام يااؤدون مااا علااي م ماان الَماااليق الشاارعين. فعالقاان الشاايعن  

بالهق اااء مل تماان يومااا عالقاان شفصااين عاطهياان، وطمنااا هااِ        

 عالقن قيم ونيابن عن طمام م الغا ا ق وت م ومثاهلم احلقيقِ.

وهااذا مااا يهساار ساابا ْااون القيااادة ال ينياان لاا ى الشاايعن هااِ       

 ىل ا ثل اإلهلين. األزه  واألتقال واألعلم، واألقري ط



   

 

 

 

ترى ْيق اَْشاق الشايعن هاذَ النمااذ ، وْياق منات هاذَ         

 النماذ ، َُال أصبحت قممًا مضيئن   جن  هلا نظريًا   العامل.

، ن قمن أعلال هِ قمن اإلماام احلجان   السبا أن م ميَلمو  

وهذَ الذَوة السامقن وا َماملن هِ ال  نعبفار عن ااا باا )انَظااَ     

ا ضايئن،   القايم ظاَ الهر  اعلنا دا ماًا نساري حناو    الهر ( ألن انَ

 وحنل   َُال نصل طىل اآلفا  البعي ة.

لعل من أْثر النعاام ال  نعيش ا و  نماد ختهر علال بالنا هِ 

لنااا؛ فلعاال الع ياا  ماان المااواَث  ماان برْااات دعاااء اإلمااام 

  العلم اإلهلِ ااري علي اا   ال  نمرَ وقوع اا ولمنف اا مق فَة 

، فَااازول أو خيه اااق  بااا اء ب ْااان دعاااااء اإلماااام ا  ااا ي    ال

 وطأهاا وأشرهاا.

وبع ؛ ف ذَ هِ ا نافو الظاهرة من الغيبن وانَظاَ الهر  وهِ ماا  

ميماان تساااميَ ا بالهوا ااا  العامااان، شااام هنااااك ا ناااافو والهوا ااا   

  ر.اخلهين ال    يَلمس ا ط  اخلاصن من أهل البصا

فمثرية هِ ا واقق والظروف العسارية الا  مارف ب اا الشايعن أو       

ا ساالمون وَمبااا البشاارين مجعاااء، والاا  ْااادت أن تَحااول طىل     

أهوال لش ت ا، فمان اإلمام احلجن ب عا اه ومبنزلَااه عناا  ا     

سااابحانه وتعااااىل ساااببًا إلنقاذهاااا وخالصااا ا مااان تلاااَ األهاااوال      



   

 

 

 

َْااه ط  أولااو األبصاااَ ماان أهاال وا واقااق العساارية وهااذا مااا  ي 

 العلم والعرفان.

ويسأل سا ل  ْيق السبيل طىل ا سَزادة من ناوَ هاذَ الشامس    

 ال  ُجبَ ا هيوم ال هر السوداء؟

 والواي علال هذا السؤال تَضمنه النقا  الَالين   

 ا ال عاء له.1 

ُُجاا عنفاا، فاال ي      علم اا ط  ا   أن ساعن الظ وَ هِ أمر هايأل 

سااابحانه. لاااذا ا اااؤمن ا نَظااار يااا عو دا ماااًا للَعجيااال     اااوََ   

        بصا   مان أعماا  القلااا ا لا وف، الَاوفا  طىل   اوَ الهاار

لااايعمس ويَجسااا    سااالوك الااا اعِ وأعمالاااه وج اااادَ الاااذي   

ي هن من خالله علاال صا   دعوتاه، وشاوقه طىل   اوَ ا  ا ي،       

ََِجْا َلُماااْمطْد وا  سااابحانه وتعااااىل يقاااول   فاااال  ُعاااوِنِ َأْسااا

يسَفه ن مؤمن عامل ب عا ه فيقاول  وماا قيمان دعاا ِ؟ فللا عاء      

 ، وُ وث الهر .أهميَه ودوََ   تعجيل   وََ 

ََبُُّمااُم طْدُعااوِنِ   فااالري تعاااىل ياا عو عبااادَ طىل الاا عاء      َوَقاااَل 

ِتِ َسَيْ ُخُلوَن َجَ انََّم  َأْسََِجْا َلُمْم ِطنَّ الَِّذيَن َيْسََْمِبُروَن َعْن ِعَباَد

 ، و  موضو اخر يقول عز من قا ل داِخِريَن



   

 

 

 

       ِعَباااِدي َعنلااِ َفااِانلِ َقِرياااد ُاِجيااُا َدْعااَوَة الاا َّاِ  ِطَذا ََ َوِطَذا َسااَاَل

ِْ َوْلُيْؤِمُنوا ِبِ َلَعلَُّ ْم َيْرُشُ وَن   َدَعاِن َفْلَيْسََِجيُبوا ِل

ل عوة عب َ ا ؤمن طذا اخلي العبادة وهو تباَك وتعاىل يسَجيا 

 وال عاء، ف و سبحانه حيا طحلاي ا لحفني. 

 ت ذيا السلوك. -2

ه لو علي ا اإلماام  ين األعمال أق  يغيا عن البعض ههلن أو ج ال 

      ْل يوم وليلن ْما تؤْا  علاال هاذَ احلقيقان الماثري  

من الروايات الشريهن؛ فإن ْان ق  ص َ منا خاري وصاالي سارفَ    

 ذلَ، وطن ْان شرًا أو ط ًا اساءَ وأُزنه. 

وطذا أَدنااا أن نه اام معنااال هااذا السااروَ أو الشااعوَ بَلااَ اإلساااءة   

فلنرجو طىل مشاعرنا وأُاسيسنا عن ما نلمس ا عصاين واإلسااءة   

من أو دنا، ومن ذلَ نا َك أُاسايس طمامناا ومشااعرَ جتاهناا      

عاصااينا، حناان ْشاايعن ناا عِ و ءَ وُبفااه شاام نساايئه وحنزنااه مب  

 واحنرافاتنا وتقاعسنا وت يراتنا.

، فلاااايمن ساااالوْنا ساااالوك ا نَظاااارين احلقيقاااايني لاااااه   

ولنَمثاال ُقيقاان ا نَظاااَ فنصاالن نهوساانا وأخالقنااا وساالوْياتنا 

وتعاملنااا مااو طخواننااا اآلخاارين، وجنعلاا ا بالشاامل الااذي يَهاااب  

 مو َوي ا نَظاَ.

 



   

 

 

 

 ا سَع اد. -3

ن   اوَ  ذلاَ أل  ؛ساميًا علاال الا وام   لنمن مساَع فين نهسايًا وج    

 اإلمام   يعرف أوانه.

وبناء علال ذلَ ينبغِ أن يمون ل ينا اسَع اد مناساا؛ فاا ؤمن    

القوي خري من ا ؤمن الضاعيق، فيجاا علاال الشايعِ أن يماون      

م يئًا م َبًا نشهًا مسَع ًا للَضحين علال طول اخلأ، باإلضافن 

لنهساين، فاحلجان ا نَظار    طىل ا سَع اد األخالقاِ، والَزْيان ا  

طمنا يريا  أناساًا طااهرين جيلصاني، وهاذا ماا ااا أن نبنياه           

 طباعنا وأخالقنا.أأنهسنا، وخنلقه   

 الَبشري باإلمام. -4 

، وبياان ُقيقان   أي أن نعمل منذ اآلن علال الَبشري باإلماام    

وهيبَاه  ، ولنعل م أطهالنا ونعرفف م با   ي ا نَظاَ وفلسهَ ا

وفوا   هذَ الغيبن ُساا ماا تساَوعبه ما اَْ م؛ أي أن نبسفاأ      

ا هاهيم ونقرفب ا طىل أذهان م ِْ يعوا هذَ العقي ة، ويرتعرعوا 

   لِّ ااا شاايئًا فشاايئًا؛ فلعاال أوان الظ ااوَ يمااون ماان نصاايب م،    

 وزمان م.

 

 

 



   

 

 

 

  

 دور اإلنسان المؤمن في الظهور.
 

ت ْال شاِء، وألن   ألنف َمحن ا  سابقت هضابه، وألن اا وساع      

ا  سبحانه وتعااىل خلا  اإلنساان لريمحاه   ليعذباه، فقا  جعال        

عاقبااان هاااذَ احليااااة احلسااانال، وقضاااال أن خيَم اااا بأفضااال ياااوم 

اإلمام احلجن بن احلسن ا نَظار   وأُسن ع  ، وذلَ ُني   وَ

      َََُسوَلُه ِباْلُ اَ ى َوِدياِن اْلَحا ل ِلُيْظِ اَرَُ ع ََْسَل  َلاال  ُهَو الَِّذي َأ

ُْوَن ََ اْلُمْشِر َِْر ُْلِِّه َوَلْو   ال ليِن 

طن اإلنسانين ما تازال تنَظار ذلاَ الياوم األهارف الاذي يرفارف فياه         

لااواء العاا ل واحلاا  فااو  أَجاااء العااامل أمجااو، ولماان ْيااق         

 يَحق  هذا اهل ف، وما هِ مسؤولين اإلنسان اجتاهه؟.

ن يهسفر بعضه ولاجابن علال هذَ األسئلن  ب  أن نقول أن القرا  

َيا  َأيَُّ اا الَّاِذيَن    بعضًا؛ فاا  عاز وجال يقاول بعا  اآليان الساابقن         

ٍََة ُتنِجيُمم ِمْن َعاَذاٍي َأِلايم    ، ف اذَ  َءاَمُنوا َهْل َأُدلُُّمْم َعَلال ِتَجا

 اآلين توُِ لنا حبقيقَني م مَني 

 ا الظ وَ يَحق  علال أي ي ا ؤمنني.1

يا  أولئاَ ا اؤمنني الاذين عقا وا      ان  قي  هذا اهل ف ياَم علاال   

صااهقن جتاَياان َاحباان مااو َب اام، ااهاا ون ماان خالهلااا بأنهساا م  

 وأمواهلم لينجي م الري من العذاي األليم، ولينالوا َضوانه.



   

 

 

 

وعلال هذا فليس من الصحين ا عَقااد باان مساا ل هيبيان  با         

ُهااَو الَّااِذي  أن تَاا خل لَغاايري مساااَ احلياااة. فااا  تعاااىل يقااول     

ُْلِّااِه َوَلااْو   َُ َعَلااال الاا ليِن  ََُسااوَلُه ِباْلُ ااَ ى َوِديااِن اْلَحاا ل ِلُيْظِ ااَر ََْسااَل  َأ

ُْوَن ََ اْلُمْشِر َيا  َأيَُّ اا الَّاِذيَن    شم يقول بعا  ذلاَ مباشارة      َِْر

ٍََة ُتنِجيُمم ِمْن َعَذاٍي َأِليم  .  َءاَمُنوا َهْل َأُدلُُّمْم َعَلال ِتَجا

َمر الساايا  المااريم ليباايفن ماهيفاان هااذَ الَجاااَة،   قولااه  ويساا  

ََُسااااوِلِه َوُتَجاِهااااُ وَن ِفااااِ َسااااِبيِل اللَّااااِه  تعاااااىل   ُتْؤِمُنااااوَن ِباللَّااااِه َو

تَعل  باإلنسان،  -طذن-. فالقضين  َبَأْمَواِلُمْم َوَأنُهِسُمْم...

ف و الذي اا أن حيمال َايان ال ااد، ويضاحفِ مبالاه، ونهساه.       

بذلَ علاال النفان، وينجاِ نهساه مان النااَ َُاال تَحقا           ليحصل

 طَادة ا    ط  اَ دينه علال ال ين ْله.

 ا ال اد مسرية ُضاَين.2

ال اد الذي حيق  ا سرية احلضاَين، واعل اإلنساان يصال طىل   

اهلاا ف األ ااال ماان خلاا  المااون، أ  وهااو ط  اااَ الاا ين علااال       

، وهااو هلباان الاا ين  األَ  ْل  ااا. و قياا  هااذا اهلاا ف األ ااال  

اإلهلااِ علااال ْاال األفماااَ وا بااادف الوضااعين ف ااو يَهلااا فئاان     

باعاات نهساا ا   عااز وجاال، ودخلاات   صااهقن جتاَياان معااه          

تراجو عن ا سواء ْانت هناك َايات ترفو للج اد أم مل تمان،  

 وسواء ْانت هناك أجواء  رف  علال ال اد أم مل تمن.



   

 

 

 

بهبيعان ج اديان، فناراهم يبحثاون     طن مثل هؤ ء ا ؤمنني يَمَعون 

 ؛عاان ال اااد   ْاال أفاا  سااواء ْاناات الظااروف مواتياان أم        

ألن ااام يعَااا ون ال ااااد السااار األقاااري طىل النااان، والهريااا       

األقصر لرضاوان ا ، والسابيل األفضال للنجااة مان النااَ، ومان        

 الذنوي ا رتاْمن علال النهس.

َوِطن ملانُمْم  عااىل   فمل طنسان  ب  أن يارد نااَ ج انم، قاال ت      

َْماًا َمْقِضايفًا* ُشامَّ ُنَنجلاِ الَّاِذيَن اتََّقاْوا        َُ  ََ ََبل َْاَن َعَلال  َُِدَها  ِط َّ َوا

َُ الظَّاِلِمنَي ِفيَ ا ِجِثيفًا  ( 72-71)مريم/ َوَنَذ

فاهلااا ف األ اااال لانساااان ا اااؤمن يَمثااال   النجااااة مااان النااااَ.   

ن ف ام يساعون لَحقيا  هاذا     وهمذا احلال بالنسبن طىل اااه ي

َيا  َأيَُّ اا الَّاِذيَن    قصر، وقول ا  تعاىل  أاهل ف، ولمن بهري  

َ   َءاَمُنااوا َهااْل َأُدلُُّماامْ   ألن اخلهاااي موجفااه طىل   ؛ياا فل علااال ذلاا

ا ؤمنني   طىل ا سلمني أو عامفن الناِ، وألن احل يث موجفاه طىل  

  جياطبااان  ا اااؤمنني فقااا  أصااابن ميَلاااَ مساااَوى َفيعاااًا يَمثااال

اإلنسان الذي يبحث عن النجاة. أما اإلنسان الذي   يعرف معنال 

ل ااانم، و  ياااؤمن بااااآلخرة، و  يهمااار   اخلاااال  مااان نااااَ    

 ج نم، فاحل يث   ميسه بشِء.

وهنااا قاا  يَبااادَ طىل الااذهن أن احلاا يث موجفااه طىل ا ااؤمنني،         

ن؟ فلماااذا يؤْاا  الناا اء اإلهلااِ ماارة أخاارى علااال قضااين اإلميااا       



   

 

 

 

وللجواي علال هذا السؤال نقاول  أن هاذا الَأْيا  َمباا يماون      

 توجي ًا طىل ال َجات العلال من اإلميان.

 ما يأخذَ اإلنسان ا ؤمن

أن ْاالف مااا ذْاار   اآلياان السااابقن ْااان مَعل قااًا مبااا يعهيااه        

ماا بالنسابن طىل ماا يأخااذَ ف او ماا يبيفناااه ا         أاإلنسااااان ا ؤمن، 

القسم الثانِ مان اآليان المرميان، والاذي ناذْرَ      جاال وعاال   

 من خاالل النقاا  الَاليان 

؛ وهااو أهاام هاا ف َيْغِهااْر َلُمااْم ُذُنااوَبُمْمههاران الااذنوي   -1

يساااعال ا ؤمناااون لَحقيقاااه، ذلاااَ ألنناااا مجيعاااًا ماااذنبون   ُااا   

أنهسنا، ولو ههلناا عان هاذَ الاذنوي فاإن عقااي ا    يضال و         

غرية و  ْابرية ط  أُصااها، وباعَبااَ أنناا     ينسال، و  يغاادَ صا  

مجيعااًا مااذنبون، فالباا  أن نبحااث عاان طريقاان للنجاااة تَمثاال       

والاذي يقضاِ    -ْماا أشاارنا طلياه   -ال ااد مان الناو  الثاانِ  

 ن يمون اإلنسان جمن ًا  ، ومَهوعًا وجيلصًا   سبيله.أ

َُ    َوُياْ ِخْلُمْم َجنَّااٍت َتْجاِري ِمان    دخول النن؛  -2 َتْحََِ اا اَ ْنَ اا

ََ اْلَهْوُز اْلَعِظيم َِْن َطيلَبًن ِفِ َجنَّاِت َعْ ن  َذِل  .َُوَمَسا

والقااران المااريم يقاارَ أن اإلنسااان لاايس بإممانااه طدَاك معنااال  

هاااِ الهاااوز العظااايم، ف اااِ   -باخَصااااَ-الناااات، ولمن اااا 

ليست بساتني عادين، أو سقوفًا من فضن، وبيوتًا مان ذهاا، ألن   



   

 

 

 

هااذَ ا ظاااهر أمااوَ بساايهن   أهمياان هلااا، وا  اام   ْاال   مجيااو

ذلااَ أن ااا الهااوز العظاايم الااذي حيققااه اإلنسااان مَمااثاًل   نياال        

 َضوان ا .

َْند     النصااار ا ااااؤزَ   -3 َوُأْخاااَرى ُتِحبُّوَن اااا َنْصااارد ِماااَن اللَّاااِه َوَفااا

وهااذَ ماان النَااا ح ا  ماان الاا  يبااذل اإلنسااان ا ااؤمن         َقِريااا

أجل  قيق ا، ُيث يشار    ال ااد، ويصامم علاال      ج ودَ من

 مقاَعن أع اء ا .

ويسَمر السيا  القرانِ المريم ليؤْا  علاال صاهن اإلخاال       

َيا  َأيَُّ اا   ا هل    عز وجل، ونصرة احل ، ُياث يقاول تعااىل     

ََ اللَّاهِ     ُْوُناوا َأنَصاا ساان ا اؤمن أن   ؛ أي علاال اإلن  الَِّذيَن َءاَمُناوا 

يمون جن يًا   جيم احل ، مَهوفعًا   جنا  ا ، مَهرهاًا     

سبيله، وبالَالِ أن يماون طنساانًا يبحاث عان ْال ماا مياتف طىل        

ال اد بالصلن، وعن أي مظلوم أو ُا  ساليا أو أمان مسَضاعهن     

 ي افو عن ا.

ولانسااان ا ااؤمن   هااذا ااااال أسااوة ُساانن باااحلواَيني الااذين  

َِيلنَي َماْن    م ا  تعاىل  قال عن ََْما َقاَل ِعيَسال اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحاَوا

َُ اللَّاهِ     َِيُّاوَن َنْحاُن َانَصاا َِي ِطَلال اللَِّه َقاَل اْلَحَوا .فااحلواَيون   َأنَصا

تقا موا مرُلان م مان، فعيساال      -ْما يب و من هاذَ اآليان    -



   

 

 

 

رُلان  أمرهم أن يمونوا أنصاَ طىل ا ، ولمن م تق موا م

وقالوا  حنن أنصاَ ا ؛ أي أننا سالمنا هاذا الهريا ، ومضاينا     

فيااه طىل دَجاان حبيااث وصاالنا طىل النَيجاان، فأصاابحنا أنصاااَ ا  

ََ    جل ت ق َته، ولذلَ قال تعااىل   ب ايان اآليان      ُْوُناوا َأنَصاا

 .  اللَِّه

يسَأنق السيا  القراناِ الماريم ُمبيفناًا لناا معناال )أنصااَ ا (        

َُ اللَّاه َف َمَنات َط ِ َهانأ ِماْن َبِناِ        اًل  قا َِيُّوَن َنْحُن َانَصا َقاَل اْلَحَوا

ََْهاااَرت َط ِ َهااانأ َفَأيَّاااْ َنا الَّاااِذيَن َءاَمُناااوا َعَلاااال َعاااُ ولِهْم   ِطْساااَراِ يَل َو

 َفَأْصَبُحوا َ اِهِريَن

وحنااان لااو ت بااارنا   ْلمااان )  اااهرين ( وَبهناهااا مااو العباااَة   

بقن ) ليظ اارَ علااال الاا ين ْلااه(  سااَنَجنا أن أنصاااَ ا     السااا

ن نضاااري ب ااام ماااثاًل مااان واقاااو أاحلقيقياااون هااام الاااذين ميمااان 

، وهاؤ ء هام الاذين    احلواَيني ا لَه ني ُول عيسال بن ماريم 

سيظ ر ا  تعاىل ب م دينه فو  هذا الموْا. شم انف هذَ اآلين 

  ماا هاِ عالقَناا    وجتيبنا علاال ساؤال ساب  وأن طرُنااَ انهاًا وها      

 .باإلمام احلجن 

  

 

 



   

 

 

 

 

 الرحمة اإللهية. والظهور
 

سنن ا  تعاىل جتري   األولني ْما جرت   اآلخارين، وهاِ    

ساانن واُاا ة   جتاا  هلااا  ااوياًل و  تباا ياًل، و  القصااي الاا    

ُاا شت   تااأَيل البشاارين طشاااَات وأمثلاان علااال مااا ساايجري         

تَجلااال فيااه ساانن ا  بصااوَة مسااَقبل ا، وا سااَقبل الااذي سااوف 

 ْاملن وشاملن هو ا راد من خل  اإلنسان.

وطذا ْااان اخاار األنبياااء، وخااا  ا رساالني هااو نبينااا األعظاام          

الذي خَمت به َسا ت ا ، فإن خا  األوصياء هاو  حمم  

ألن ا  عااز  ؛اآلخار ساوف ختَصار فياه هاياات الرساا ت اإلهليان       

  الماااون علاااال سااانفن الَمامااال والَساااامِ. فاألنبيااااء  وجااال خلااا

مل يااؤمن ب اام ط  ناازَ يسااري، وقلمااا وجاا    -مااثاًل -السااابقون 

هااؤ ء األنبياااء انَصاااًَا   ُيااات م ْمااا انَصاار ا  لرساااالَه       

 .اخلاتامن علال يا  َساولنا األعظام 

أعظام فاَن،   وطذا ْان فَن ا  الذي جتلال علال يا  الانأل     

عئ أن الرسالن سوف تَجلال   أفضل صاوَها، وأَو   فإن هذا ي

األوصياء سي نا وطمامناا  معاني ا، وأص   ُقا ق ا علال ي  خا  

. وهاذَ الرُلان الشااقن للبشارين  با  أن تنَ اِ بياوم        ا نَظر 



   

 

 

 

النصر، وهذَ هِ طَادة ا  تعاىل، فاخلل  هو خلقه، وا ملمان  

طمناا خلقات لريُام      لمَه، واألَ  قبضَه، وألن هاذَ الا نيا  

 ا  في ا العباد.

وألن اخلااال  عااز وجاال هااو أَُاام الاارامحني، فالباا  أن ينَ ااِ        

الظالم، و ب  أن ينجلِ الليل عن ن اَ مشر ، و  منا  من أن 

ترسو سهينن البشرين علال شاطئ الساالم واألمان والرمحان، ألناه     

ل م برمحَه ومن ا سَحيل  ان يعارف   تعاىل طمنا خل  اخلل  ليشم

َي العباد، ويعرف أ اءَ احلسنال أن يعَق  أن هاذَ الا نيا وماا    

في اااا هاااِ ماااراد ا ، واهلااا ف الاااذي خلااا  الماااون مااان أجلاااه.   

فحاشال لاه عز وجل أن خيل  البشر ليمونوا ألعوبن بي  الهغاة، 

 ويرسهوا  ات نري الظا يان، وليموناوا  ت سحاباان قامتان مان   

 الهقر وا ر  واحلروي الهاُنن.

فلو فرضنا أن ا  تعاىل ترك هذَ البشرين علاال ماا هاِ علياه،       

ُممن بعثن األنبياء علي م السالم، وما هاِ   -طذن -فما هِ 

ُممن المَا والرسا ت طذا ْان عاز وجال يريا  للبشارين أن     

 تنَ ِ طىل ما انَ ت طليه اآلن؟ 

لري العا ني ُممن، وهاِ أناه    ب  أن تمون ؛وبناًء علال ذلَ   

طمنا أخر طذنه لوليه األعظم وخا  األوصاياء باالظ وَ ألن   اوََ    



   

 

 

 

هذا سَمون فيه هاين ون اين وذَوة الَق م البشري، ولذلَ فق  

 أخر هذا الظ وَ.

فإن وج نا البشرين اآلن تعاانِ العاذاي، فاإن بعا  هاذا العاذاي         

عاشاات البشاارين الَهرقاان ، فااإن هااذَ الَهرقاان هاااِ       َمحاان. وطذا  

طَها  للوُ ة. وحنن جن  ااَمو البشري اليوم يَق م خهوات 

واسااعن   طرياا  الَمنلوجيااا، ولعاال الاابعض يعَقاا  أن السااعادة   

سوف تَحق  ب ذَ الَمنلوجياا ا َهاوَة   مجياو اااا ت،       

   ألن البشااار حباجااان طىل الاااوُِ ؛ُاااني أن هاااذَ ليسااات ساااعادة

الغايااااات واألهاااا اف واألخااااال  وا ثاااال، ف اااام   يسااااَهيعون أن  

 يَحرْوا لوُ هم.

وهنااا  بااا  أن تأتاااِ َسااا ت ا  عااز وجاال لَنقااذ البشاارين ماان     

هااذَ احملاان، فاإلنسااان اليااوم يسااَغل الَمنلوجيااا ا َهااوَة الاا    

توصفل طلي ا لضاري األطهاال، وقَال النسااء، وتا مري ا ا ن، و        

َها  أن يَهااوَ وحيصاال علااال نَااا ح م هشاان      جمااال اخاار اساا 

مضااماَ ا قَصاااد والزَاعاان؛ ف ااو اليااوم مبسااَهاعه أن ياازَ       

ف ان واُا  عشار مارات أْثار  اا ْاان يزَعاه ساابقًا، وتلاَ          

جيازن القمن والذَة   أمريْا  َلئان، ولمنناا جنا    نهاس     

 الوقت  انني مليون طنسان يعانون مان الاو ، وعشارات ا الياني    



   

 

 

 

من األطهال ميوتاون سانويًا بسابا نقاي الَغذيان وساوء الظاروف        

 الصحين.

ن اإلنسان يعرف ْيق ُيغري الهبيعن ولمناه   يعارف اهلا ف،    ط

 وا ل ْيق يعيم ْإنسان أو يَأمل آل م اآلخرين.
 

طن هذا العامل   يعرف القيم، ويعانِ األمرا  في اا، ْرجال     

ْلف أعضا ه سليمان ولمناه   ميلَ العقال. فاإلنساان فااِ هاذا    

العصار يَاحرك ولمناه   يعرف  وج َه، وْما َوي عن اإلمام 

علِ بن احلسني علي ما السالم  " ومن مل يمن عقله أْمل ماا  

 فيه ْان هالْه من أيسر ما فيه" . 

مااِ طنف هااذا هااو ُااال البشاارين اليااوم، ف اال خلق ااا ا  تعاااىل ل  

 تعيم همذا؟

   َ فااإن هااذَ الَقنياان وهااذا الَقاا م الصااناعِ       ؛وبناااًء علااال ذلاا

ميماان أن يعهيااا اإلنسااان مااا يرياا َ.  ف ااو يرياا  عيشاان الرفاااَ        

والساااعادة، وهاااذَ الساااعادة م ااا دة الياااوم باألسااالحن الهَاْااان،   

حبيااااث أنااااه مبجاااارد أن يضااااغأ اإلنسااااان علااااال زَ واُاااا  وطذا    

ؤوِ النوويااان ت ااا م العاااامل بالهاااا رات والصاااواَيل احلاملااان للااار

 ْله.

 



   

 

 

 

 



 

ترى هل أنف هذا اإلنساان الاذي ميَلاَ هاذَ الَقنيان القاتلان يَمَاو        

 بقيم ْافين لَح ي ها؟ 

-طن الَق م الصاناعِ مل يعاأ لانساان هاذَ احلقيقان، فاأين        

 ا نقذ؟ -طذن

ه، فااأين تَجلااال لقاا  خلاا  ا  عااز وجاال المااون ليغماارَ برمحَاا  

 هذَ الرمحن؟

احبثااوا   ديانااات األَ  ْلاا ا لَجاا وا أن ااا ْلاا ا تبشاار بيااوم  

اخلاال ، وبإقاماان ُموماان ا    األَ ، ولماان لاايس بَلااَ  

الصاااوَة الواضاااحن وا ؤْاااا ة الااا  جنااا ها   اإلسااااالم، و      

مذها أهل البيت علاي م الساالم خصوصاًا؛ ف اذا ا اذها يَمياز       

بأف  مشر ، ويقر   اإلنسان اإلميان حبقيقن بأنه يزود اإلنسان 

أن ا  تعاىل  ب  أن ميأل هذَ األَ  بالقساأ والعا ل والساالم    

 واألمن بع  أن ملئت  لمًا وع وانًا.

لقاا  ادخاار ا  عااز وجاال َجاااًل وضااعه وَاء سااَاَ الغيااا، وهااذا   

الرجل موجود ومن ا ممن أن يظ ر   أيان حلظان لايمأل األَ     

ت وال ْااات ، وليمماال عقاال اإلنسااان، وُينئااذ  بماال اخلااريا



   

 

 

 

مااان السااارف  َتَحقااا  ساااعادته، ويغااا و طنساااانًا ْااااماًل   خلاااو

 . والهمو،   يعَ ي علال طخوانه، و  يوج    قلبه هلٌّ

وهمااذا باَْمااال العقااول وته اار القلااوي يولاا  طنسااان ج ياا        

 وجمَمو ج ي  ُيث يمون السالم والع ل واخلري واحلا.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 في استقبال اإلمام المهدي 

 

عناا ما يمااون ال اااد   ساابيل ا  عااز وجاال. فااإن اإلنسااان          

سوف   يهرف    هذَ احلالن بني أمن وأخرى، وبني شعا واخر، 

وجتمفاااو وجتمفاااو شاااان ، وقااا  أوضااان ا  سااابحانه هاااذَ البصااارية   

 القرانين   اآليات الَالين من سوَة النساء 

    َ ُتَقااااِتُلوَن ِفاااِ َساااِبيِل اللَّاااِه َواْلُمْسََْضاااَعِهنَي ِماااَن   َوَماااا َلُماااْم

   َِ ََبََّناا  َأْخِرْجَنااا ِمااْن هااِذ الرلَجاااِل َوالنلَساا ِء َواْلِوْلااَ اِن الَّااِذيَن َيُقوُلااوَن 

 ََ ََ َوِليفًا َواْجَعْل َلَنا ِمن َلُ ن اْلَقْرَيِن الظَّاِلِم َأْهُلَ ا َواْجَعل َلَنا ِمن َلُ ْن

ََْهااُروا    َنِصااري ًا * الَّااِذيَن َءاَمُنااوا ُيَقاااِتُلوَن ِفااِ َسااِبيِل اللَّااِه َوالَّااِذيَن 

َْْيااَ      ُيَقاااِتُلوَن ِفااِ َسااِبيِل الهَّاااُهوِت َفَقاااِتُلوا َأْوِلَياا َء الشَّااْيَهاِن ِطنَّ 

ُْهُّااوا         َْاااَن َضااِعيهًا * َأَلااْم َتااَر ِطَلااال الَّااِذيَن ِقيااَل َلُ ااْم  الشَّااْيَهاِن 

َِاااَا َعَلاااْيِ ُم  َأْياااِ َيُمْم ُْ َْااااَة َفَلمَّاااا  َوَأِقيُماااوا الصَّااااَلَة وَءاُتاااوا الزَّ

ََْفْشااَيِن  اللَّااِه َأْو َأَشاا َّ          َِ ََاااُل ِطَذا َفِرياا د ِمااْنُ ْم َيْفَشااْوَن النَّااا اْلِق

ََااَل َلاْوآل َأخَّْرَتَنا  ِطَلاال َأَجال           ََْباَت َعَلْيَناا اْلِق َْ ََبََّنا ِلاَم  َخْشَيًن َوَقاُلوا 

ِرياٍ ُقْل َمََااُ  ال ُّْنياَاا َقِليالد َواَ ِخاَرُة َخْيارد ِلَماِن اتََّقاال َوَ  ُتْظَلُماوَن        َق

َِياًل  ( 77-75)النساء/ َف



   

 

 

 

وحناان جناا    اآليااات الاا   اا د   جمملاا ا أبعاااد ومالماان          

ااَمو اإلسالمِ الهاضل، ايَني مََاليَني   فشنا ُاول ضاروَة   

وا، وتبيفناان لناا أن ا اؤمنني يقااتلون     نصرة ا سَضعهني أناال ْاان  

  سبيل ا ، وعلال هذا فإن )سابيل ا ( الاذي تشاري طلياه اآليان      

الثانين ليس ط  ال فا  عن ُ  ا سَضعهني الذي تشري طلياه اآليان   

 األوىل.

وعناا ما يمااون الاا فا  عاان ا سَضااعهني هااو ساابيل ا ، فااإن     

أو مجاعااان دون  ذلاااَ يعااائ أن هاااذا الااا فا    خيااايف جمَمعااااً    

أخرى، فعنا ما يا افو اإلنساان عان شاعبه، فاإن دفاعاه هاذا قا           

يمااون   ساابيل ا ، وقاا  يمااون   ساابيل الهاااهوت، ْااأن   

 يمون   سبيل الوطن، أو القومين والعنصرين والَم .

وعلال سبيل ا ثال فإن ااَمو الناازي   ا انياا قا فم أْثار مان        

  ُ الماااه العنصااارين الَوساااعين،   عشااارة مالياااني قَيااال   سااابيل أ

وااَمااو الصاا يونِ هااو جمَمااو ُااري، فميزانياان احلااري فيااه       

تهغال علاال ْال ميزانيان أخارى، فمال طنساان   هاذا ااَماو         

يعَاا  مقاااتاًل   ساابيل هااذا ااَمااو، ولماان هاال قَالااه هااذا    

 سبيل ا  أم   سبيل الهاهوت؟

 

 



   

 

 

 

 

لقَاال، وجمارد خاو  ا عااَك   يعنياان أن      طن جمرد احلري وا  

العمل الذي يقوم به اإلنسان مشرو ، ْما يشاري طىل ذلاَ تعااىل    

الَّاِذيَن َءاَمُناوا ُيَقااِتُلوَن ِفاِ َساِبيِل اللَّاِه َوالَّاِذيَن          قوله المريم  

(؛ ف ماا معاًا   76)النسااء/   ََْهُروا ُيَقاِتُلوَن ِفاِ َساِبيِل الهَّااُهوتِ   

القَال، ويقا مان الَضاحيات، ولمان أُا هما يقاتال      خيوضان  

   سبيل ا ، واآلخر   سبيل الهاهوت.

 

الااواي  اهلاا ف هااو وساايلن الَمييااز، فااإذا ْااان هااذا اهلاا ف       

فاإن هاذا    ،مَمثاًل   طا هان، أو شاعا، أو قاوم، أو أَ  معينان    

 ل الهاهوت.يعئ أن القَال ق  يمون   سبي

أمااا طذا ْااان اإلنسااان ياا افو عاان ا سَضااعهني م مااا ْااانوا،     

وأينما ْانوا، فإن األمر سيفَلق، ف ذا يعائ أن هاذا اإلنساان    

 حياَي من أجل ا  و  سبيله. 

، طمنااا ن اإلمااام احلجاان  أعلينااا أن نقااول   و  هااذا ااااال   

يناه هناا   يأتِ من أجل ا سَضعهني   األَ ، والاذي نريا  أن نب  

أن وصول البشرين طىل دَجن ال فا  عن ا سَضعهني يعئ بلوه ا 



   

 

 

 

شااء  -القمن السامقن من الوعِ والنضح الهمريني، فاإلنسان 

 ب  أن يمون حم دًا ضمن ططااَ، ساواء ْاان ططااَ      -أم أبال

علااااال ساااابيل   -األَ  أم اإلقلاااايم أم أي ططاااااَ اخاااار، ف ناااااك  

ن أفغانساَان، وشالاث   َجل يا افو عان العارا ، واخار عا      -ا ثال

 وهؤ ء حي  هلم أن ي افعوا عن أَض م. …عن لبنان

ولماان عناا ما يمااون الاا فا  عاان األَ  فااإن هناااك واقعااني        

يااا فعان اإلنساااان معاااًا، وهماااا؛ دافاااو اإلمياااان، ودافاااو الوطنيااان؛  

 ولمن مَال يصبن ال افو دافعًا وُي ًا؟

  ناااء ماان الاواي  عناا ما يقااال لااَ طن طنسااانًا مسَضااعهًا   بلاا   

بلاا ان هااذَ األَ  الشاسعااان يَعاارف  اليااوم للمأساااة واحلرمااان، 

فَناا فو لنصرتاااه، وفاااِ هااذَ احلالاان فقااأ ساايمون ج ااادك     

 سبيل ا  سبحاناه وتعاىل.

أمااا طذا اناا فعت للقَااال   ساابيل أَ ، أو شااعا، أو قااوم، أو     

جاااال قضااااين دون قضااااين أخاااارى،   ُااااني أن القضاااايَني   أماااان 

الك واُاا ، ومقياااِ واُاا ، فااإن قَالااَ هااذا    تشاارتْان   ماا 

سيمون فيه نظر ؛ أي أنه سوف   يمون خالصًا لوجه ا  عز 

 وجل.

َوَما َلُمْم َ  ُتَقاِتُلوَن طن القران المريم يقول بصرين العباَة    

ِذيَن ِفِ َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسََْضَعِهنَي ِمَن الرلَجاِل َوالنلَس ِء َواْلِوْلَ اِن الَّا 



   

 

 

 

َِ اْلَقْرَيِن الظَّااِلِم َأْهُلَ اا َواْجَعال َلَناا ِمان       ََبََّن  َأْخِرْجَنا ِمْن هِذ َيُقوُلوَن 

ََ َنِصريًا ََ َوِليفًا َواْجَعْل َلَنا ِمن َلُ ن  (.75)النساء/ َلُ ْن

وهذا يعئ أن هؤ ء ا سَضعهني يساَحقون الا فا  أياا ْانات       

أم بيضاااًا، فقاااراء أم أهنيااااء،  انَمااااءات م؛ ساااواء ْاااانوا ملاااوفنني

وسواء ْانوا مؤمنني جيلصني أم مل يمونوا ْذلَ، بل ا  ام  

   هذا ااال أن م مسَضعهون.

 

وطذا ْانت هذَ احلقيقن صادقن، فإن هذا يشاري طىل طن هنااك     

وطذا ْانات هاذَ احلقيقان    فئن سَم ف  لظ وَ اإلمام احلجان  

فااإن الصاارا  بااني جب اان احلاا  والباطاال طذا بلاا       صااادقن أيضااًا،  

ذَوتااه، فااإن ا  تعاااىل ساايأذن لوليااه بااالظ وَ. ونرياا  ماان بلااوغ      

ِف، وهاذا يعاائ         ِف وعاا  الصرا  لذَوتاه أن يَحاول طىل صارا  دولا

 أننا نقرتي وهال ُثيثن من اليوم ا وعود طن شاء ا ...

ن حما ودًا  والسبا   ذلَ أن الصرا    العصاوَ ا اضاين ْاا     

وطقليميًا، ف و مل ميَ  مان أقصاال األَ  طىل أقصااها،   ُاني     

أن الصرا  اآلن يشمل العامل ْله، ف اذَ احلاروي يشارتك في اا     

الميو بصوَ مباشارة أو هاري مباشارة، و  ج ان أخارى جنا  أن       

ا ؤمنني   العاامل يقهاون   جب ان واُا ة ضا  جب ان الاهليان،        



   

 

 

 

ل أصبحا ميثالن جب َني عا يَني هاري  وهذا يعئ أن احل  والباط

 حم ودتني حب ود طقليمين أو عنصرين وما طىل ذلَ.  

طن اإلنسان ا ؤمن يقاتل   سبيل ا ؛ فالصرا  أصابن صاراعًا     

ماااان جانااااا ا ااااؤمنني   ساااابيل ا  دون طعاااااَة أياااان أهمياااان طىل 

ا عَباَات األخرى، ومن ج ن أخارى فاإن الاهليان عبفاأت الياوم      

قات اا ماان أجاال اإلبقاااء علااال الهاااهوت أيفااًا ْااان، وهااذَ مياازة  طا

؛ فااألَ  قا    أخرى   تَحق  ط  قبيل   وَ اإلمام ا نَظر 

ملئت  لمًا وجوًَا، وهذَ األَ  اا أن متاأل حباول ا  وقوتاه    

ِف ا  األعظم، وهذَ ُقيقن  بالقسأ والع ل والسالم من قبل ول

 شابَن  ب  أن تَحق .

فااإن احلااري اليااوم أصاابحت علااال جب ااَني واسااعَني؛   وهمااذا؛   

جب ن احل ، وجب ان الباطال. وبعبااَة أخارى؛ صارا  باني ا اؤمنني        

اااهاا ين   ساابيل ا  وا سَضااعهني، وبااني المهاااَ ا قاااتلني 

   سبيل الهاهوت.

فالذين امنوا يقاتلون   سبيل ا  جلف وعال ، وبَعبري اخر؛ من   

ل أَ ، أو ذات، أو أيفن قيمن مادين أخرى، أجل القيم،   من أج

 بل من أجل اإلنسان ا سَضعق أنال ْان.

وهناااااك   ا قاباااال جب اااان الاهليفاااان الاااا   اااااَي ماااان أجاااال   

الهاااهوت. وقاا  دخلنااا اآلن مرُلاان ج ياا ة. فلااو أَدنااا أن نقاارفي      



   

 

 

 

فعلينا أن نعمال مان أجال طنقااذ البشارين        وَ اإلمام احلجن 

لااويالت وا  سااِ ، و باا  أن نصاابن جنااودًا ماان هااذَ احلااروي، وا

ِف األمر.  وعاملني جيلصني   جب ن ول

طن ا سااافن بيننااا وبااني مااا نرياا  أن نصاال طليااه طويلاان وشاسااعن،     

وحنن حنَا  من أجل  قي  أها افنا طىل العمال الااد الا ؤوي،     

وا جَ اااد واحليوياان، وتزْياان أنهساانا، وطاارد األطاار الضاايقن       

ن جنعال نواياناا   ج ادناا خالصان..     أمان أجال   من ا، وأن جناه  

ومن خالل هاذَ اخلهاوات الضاروَين سنساَهيو ُينئاذ أن من فا        

 ، ونمون من جنودَ.لظ وَ اإلمام ا نَظر 


