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 االىداء
 

 اذل نور هللا اتجب.
 اذل ا٤بر٘بى الزالة ا١بور كالعدكاف.

 اذل صاحب يـو الفتح كانشر راية ا٥بدل.
 اذل القائم بدكلة القسط كالعدؿ اال٥بي.

 اذل الطالب بدـ ا٤بقتوؿ بكرببلء.
 اذل من يندب جده ا٢بسْب صباحا كمساءا.

 اذل من يبكي بدؿ الدموع دما.
 اذل من ال يهمل مراعاتنا.

 كال ينسى ذكران.
 اذل سيدم كموالم صاحب الزماف.

 ركحي كاركاح العا٤بْب ٝبيعا لَباب مقدمو الفداء.
كأف يسعد قلب امامنا ا٤بصدع ابآلالـ. اىدم ىذا ا١بهد ا٤بتواضع كأساؿ هللا القبوؿ  
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مةادلقد  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ا٢بمد  امود لنعمتو ا٤بعبود لقدرتو، ا٤بطاع ُب سلطانو ا٤برىوب ١ببللو، ا٤برغوب إليو فيما 
عنده، النافذ أمره ُب ٝبيع خلقو، عبل فاستعلى كدان فتعاذل، كارتفع فوؽ كل منظر، الذم ال 

ا، كالقاىر الذم ال بدء الكليتو، كال غاية الزليتو، القائم قبل االشياء، كالدائم الذم بو قوامه
يؤكده حفظها كالقادر الذم بعظمتو تفرد اب٤بلكوت كبقدرتو توحد اب١بربكت، كٕبكمتو أظهر 

 حججو على خلقو.
كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، إ٥با كاحدا أحدا صمدا دل يتخذ صاحبة كال كلدا 

تعثو، على حْب فَبة من الرسل كطوؿ كأشهد أف دمحما صلى هللا عليو كالو عبد انتجبو، كرسوؿ اب
ىجعة من االمم كانبساط من ا١بهل، كاعَباض من الفتنة كانتقاض من ا٤برـب كعمى عن ا٢بق، 

  كاعتساؼ من ا١بور كامتحاؽ من الدين.
فكرة ا٤بنتظر كا٤بصلح العا٤بي من البديهيات كالضركرايت اإلنسانية، فالشعوب اما بعد,فتعد 

ا٤بظلومة تنتظر من ٰبقق العدؿ كأيٌب بقوانْب عادلة حقيقية، كٱبلصها من القوانْب الظا٤بة الٍب 
اإلنسانية فيهم ح عليهم كتقييد حرايهتم كقتل الرك شرعها بعض ا٢بكاـ كا١ببابرة من أجل السيطرة 

 .يء سول األاننية كالطمعال لش
فقد آمن الزرادشتيوف بعودة هبراـ شاه، كآمن ا٥بنود بعودة فيشنو، كينتظر البوذيوف ظهور 
بوذا،كما ينتظر األسباف ملكهم ركذريق، كا٤بغوؿ قائدىم جنكيز خاف، كقد كجد ىذا ا٤بعتقد 

وس اشيدرابيب أحد عند قدامى ا٤بصريْب، كما كجد ُب القدًن من كتب الصينيْب، كينتظر اجمل
 الزماف خرأعقاب زرادشت، كاف مسيحي األحباش ينتظركف عودة تيودكر كمهدم ُب آ

فجميع الشعوب كاألمم ٙبمل ُب عقائدىا كطيات فكرىا الفكرة أك األطركحة ا٤بهدكية، كدل  
 .يقتصر األمر على الشعوب ا٤بتدينة أك الٍب نشأت الفكرة لديها عن طريق االعتقاد الديِب

بل إف الكثّب من ا٤بلحدين كا٤بنكرين للوجود اإل٥بي، آمنوا هبذه الفكرة ككذلك الفبلسفة 
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 .كالكتاب كالعلماء كخاصة من أىل الغرب
ذ بزماـ صرح عباقرة الغرب كفبلسفتو أبف العادل ُب انتظار ا٤بصلح العظيم الذم سيأخ فقد 

 .راية كاحدة كشعار كاحد كيوحد ا١بميع ٙبت األمور
إف العادل ُب انتظار مصلح يوحد العادل (راسل قاؿ ) الفيلسوؼ االنكليزم الشهّب برتراندمنهم 

 ((.ٙبت علم كاحد كشعار كاحد
كُب اإلسبلـ فإف فكرة ا٤بصلح العا٤بي من البديهيات لدل ٝبيع ا٤بسلمْب كال نكاد نرل منكر 

فإف اآلايت القرآنية ك, ,كما عدا ذلاب ُب العصر ا٢بديث )كأٞبد أمْب(٥با إال من بعض الكتٌ 
كاألحاديث النبوية الشريفة قد دلت بوضوح كبشكل ال يدعو إذل الريب أك الشك إف ا٤بنتظر 

 .كا٤بنقذ اإلسبلمي العا٤بي سيظهر ُب آخر الزماف لكي يقيم ا٢بق كالقسط كيوحد العادل
تػىٍبنا ُب الزَّبيوًر ًمٍن بػىٍعًد الذًٌٍكًر  ٍرضى يىرًثيها ًعباًدمى الصَّا٢ًبيوفى(.قاؿ تعاذل: )كىلىقىٍد كى َى   أىفَّ اأٍل

ٍرًض كىمىا  َى كقاؿ تعاذل: )كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّا٢ًباًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم ُب اأٍل
  ضى ٥بىيٍم(.اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكًٌنىنَّ ٥بىيٍم ًدينػىهيمي الًَّذم اٍرتى 

كىلىٍو كىرًهى  كقاؿ عز كجل: )ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًٌوً 
 .اٍلميٍشرًكيوفى(

ق من لو دل يبأما األحاديث النبوية الشريفة فهي متواترة ككثّبة، فقد قاؿ رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ) 
الدنيا إال يـو كاحد لطوؿ هللا ذلك اليـو حٌب ٱبرج رجل من كلدم فيمبل االرض عدال كقسطا  

 .... اخل. َُّ/ُ,عيوف اخبار الرضا ّّ/ُْٕبار االنوار  (.كما ملئت ظلما كجورا
األمراء ملوؾ كعن رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ: )سيكوف بعدم خلفاء كمن بعد ا٣بلفاء أمراء كمن بعد 

ٕبار  جبابرة ٍب ٱبرج ا٤بهدم عليو السبلـ من أىل بيٍب ٲبؤل األرض عدالن كما ملئت جوران(.
  ٔٗ/ُٓاالنوار

 فهذه األحاديث كغّبىا دليل على ثبوت الفكرة ا٤بهدكية كفكرة ا٤بصلح العا٤بي عند ا٤بسلمْب،
ليو كالو كاالئمة ا٤بعصومْب ال اال انو كلبلسف مع كل ىذا االىتماـ من جانب النيب صلى هللا ع

تزاؿ القضية ا٤بهدكية ٙبظى ابىتماـ قليل ُب ٝبيع االصعدة كتعاين من شببو اٮباؿ على ٝبيع 
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ا٤بستوايت بدءا من ا٢بوزات العلمية الشريفة كمركرا اب٤بنرب ا٢بسيِب كانتهاءا اب٤براكز كا٤بؤسسات 
كأصبح اكثران ال ٯبعل تعاملو مع امامو تعامله مع اماـ حي يرعى شؤكان كيراعينا  الدينية كالثقافية

كعند تعداد أ٠باء األئمة  اال ُب دعاء الفرج كُب يـو مولده ا٤ببارؾغالبا فَباان ال نذكره 
 .ا٤بعصومْب

ذم كالفبلجل ىذا,كلعظم ا٤بسؤكلية ا٤بلقاة على عاتقنا شرعت بعوف هللا ُب أتليف ىذا الكتاب 
حاكلت فيو اف اقتصر قدر االمكاف على ذكر االمور العملية كالضركرية ُب القضية ا٤بهدكية كالٍب 

,كاف اراعي فيها االختصار قدر االمكاف كي ال يكوف ٩ببل,ككذلك قل ما يتطرؽ اليها البعض
لعبد كما ارجوه من اخوٌب ا٤بؤمنْب ىو اف ال ينسوين اان ا,راعيت فيو ٝبيع ا٤بستوايت العلمية

سائبل من كالزايرة اذا استفادكا شيئا من ىذا العمل ا٤بتواضع, ُب ظهر الغيب ا٢بقّب من الدعاء
 هللا القبوؿ كالتسديد كىو حسيب كنعم الوكيل.
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 ادلبحث االول
 رفقا بقلب صاحب الزمان

 
بدأت الغيبة منذ عاـ َِٔق ام قبل ما يقارب ُُٕٕ سنة ٞبل فيها قلب االماـ ما ٞبل من 
ا٥بمـو كالغمـو كا١بركح كأآلالـ ما ال ٲبكن كصفو كال تسعو ارض هللا الوسيعة, فامامنا عجل هللا 
فرجو ال يكاد ينقضي يوما ال يتصدع فيو قلبو كال ٲبتلئ جركحا بسبب ما ٯبرم كما جرل,فتارة 
يبكي جده ا٢بسْب دما,كاترة يعتصر أ٤با على ما يصيب االمة االسبلمية من مصائب شٌب بْب 
ا٢بْب كاالخر,كاخرل ينزؼ من جركح أعمالنا كتقصّبان, كٲبكن ذكر ذلك بشيء من التفصيل 

 فنقوؿ اف اآلـ االماـ ٲبكن أف نلخصها اذل االسباب التالية : 
 1ـ مصيبة جده احلسُت

 تعد مصيبة  كرببلء كما جرل على ا٢بسْب كأىل بيتو من أعظم مصائب االماـ كأشدىا أ٤با, 
 فهي مصيبتو كجرحو الدائم الذم ال ٚبمد انره.

 جاء ُب زايرة الناحية ا٤بقدسة عن االماـ ا٤بهدم عج 
ٍن فػىلىًئٍن أىخَّرىٍتًُب الدُّىيوري ، كى عاقىِب عىٍن نىٍصرًؾ ى اٍلمىٍقديكري ، كى دلٍى أىكيٍن  ارابن، كى ًلمى ًلمىٍن حارىبىك ى ٧بي

َّ لىك ى بىدىؿى الدُّميوًع  ٍبًكْبى َى َى ٍنديبػىنَّك ى صىباحان كى مىسآءن ، كى الى نىصىبى لىك ى اٍلعىداكىةى ميناًصبان ، فىبلى
اٍلميصاًب ، كى غيصًَّة دىمان ، حىٍسرىةن عىلىٍيك ى ، كى أتىىسُّفان عىلى ما دىىاؾ ى كى تػىلىهُّفان ، حىٌٌب أىميوتى بًلىٍوعىًة 

  ااًلٍكًتيابً 
؟! فاذا كاف ُب الصباح كا٤بساء يندبو كيبكيو دما,فماذا سيكوف حالو كل ىذه السنْب كاالايـ  
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التحسر على عدم االخذ ابلثار ـ2    
اف من أىم كأبرز كضائف االماـ ا٢بجة عجل هللا فرجو ىي األخذ بثار جده ا٢بسْب عليو 

ٌرـى اَّلٌلي ًإال اًب٢بٍىقًٌ كى تفسّب نور الثقلْب ُب تفسّب اية)),جاء ُب السبلـ كى ال تػىٍقتػيليوا النٌػٍفس اٌلٌب حى
 ((ًإنٌوي كافى مىنصوران مىن قيًتلى مىظليومان فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًًٌو سٍلطنان فىبل ييسًرؼ َب اٍلقىٍتًل 
جعلنا لوليو  " كمن قتل مظلوما فقدعن سبلـ بن ا٤بستنّب عن أىب جعفر عليو السبلـ ُب قولو : 

قتل  " قاؿ : ىو ا٢بسْب بن على عليو السبلـ انو كاف منصوراسلطاان فبل يسرؼ ُب القتل 
قد أسرؼ ُب  مظلوما ك٫بن أكلياؤه ، كالقائم منا اذا قاـ طلب بثار ا٢بسْب فيقتل حٌب يقاؿ :

ُب القتل اف يقتل  لقائم ، كاالسراؼالقتل ، كقاؿ النىب: ا٤بقتوؿ ، ا٢بسْب عليو السبلـ ككليو ا
من آؿ رسوؿ هللا صلى هللا  فانو ال يذىب من الدنيا حٌب ينتصر برجل انو كاف منصوراغّب قاتلو 

 .عليو كالو ٲببلء االرض قسطا كعدال كما ملئت جورا كظلما
لب أثركم كُب زايرة عاشوراء مثبل نقرأ ))كأساؿ هللا ٕبقكم كأبلشاف الذم لكم عنده أف يرزقِب ط

 مع اماـ منصور...((.
كال زاؿ االماـ ٢بد االف دل أيخذ بثأره كىو ٩با يزيد ٮبو كغمو,كلعل سائل يسأؿ:كيف أيخذ 

ٲبكن  االماـ أثره كقد قتل اك مات ٝبيع قتلتو فما ىي عبلقة معاصرم الظهور بقتلة ا٢بسْب؟
ا٥بمداين، عن علي، عن أبيو، عن ا٥بركم قاؿ: فهم االجابة عن ذلك عند قراءة ىذه الركاية: 

قلت اليب ا٢بسن الرضا عليو السبلـ: اي ابن رسوؿ هللا ما تقوؿ ُب حديث ركم عن الصادؽ 
عليو السبلـ أنو قاؿ: إذا خرج القائم قتل ذرارم قتلة ا٢بسْب عليو السبلـ بفعاؿ آابئها ؟ فقاؿ 

" كال تزر كازرة كزر اخرل "  ما معناه ؟ قاؿ: عليو السبلـ: ىو كذلك فقلت: كقوؿ هللا عزكجل 
صدؽ هللا ُب ٝبيع أقوالو، كلكن ذرارم قتلة ا٢بسْب عليو السبلـ يرضوف بفعاؿ آابئهم 

كيفتخركف هبا، كمن رضي شيئا كاف كمن أاته، كلو أف رجبل قتل اب٤بشرؽ فرضي بقتلو رجل 
ا يقتلهم القائم عليو السبلـ إذا خرج اب٤بغرب، لكاف الراضي عند هللا عزكجل شريك القاتل، كإ٭ب
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: يبدء ببِب شيبة ؿئ يبدأ القائم منكم إذا قاـ ؟ قالرضاىم بفعل آابئهم، قاؿ: قلت لو: أبم ش
 . ُّّ/ِٕٓبار االنوار  فيقطع أيديهم الهنم سراؽ بيت هللا عزكجل.

 
 
 ـ أتدلو على ما جيري على شيعتو 3

عليو شيء من أمران  ش بيننا كمراعو لشؤكننا كال ٱبفىاف االماـ عجل هللا فرجو ٰبيط بنا كيعي
عاما كىو يرل يوميا شٌب ا٤بصائب  ٩َََُبا يرل من مصائب فمنذ أكثر من كيتصدع قلبو 
 حدثنا هبا اكثر من ثقة:كُب ىذا الصدد سأنقل قصة ٙبل بشيعتو 

مع كل ضربة ُب منطقة من مناطق العراؽ كاف ىنالك مسجوانن كىو ٙبت التعذيب كاف ينادم  
( ُب السجن كإذا د، زاره اإلماـ صاحب األمر )عجاي صاحب الزماف، كبعد أف انصرؼ ا١ببلٌ 

ابلسجْب يرل قميص اإلماـ مقطوع من ا٣بلف كآاثر الضرب على جسده الشريف، فتعٌجب 
السجْب كأتدٌل عليو كسألو : "سيدم من شق قميصك؟ كما تلك اآلاثر ا٢بمراء الٍب على 

 ظهرؾ؟
 تتوقعوف جواب اإلماـ عجل هللا تعاذل فرجو ٥بذا الشاب ا٤بؤمن؟ فماذا

  :قاؿ صاحب األمر
سوط نزؿ على ظهرؾ كأنت تستغيث يب قد كقع على ظهرم  إهنا آاثر استغاثتك يب فمع كل"

يقع على ظهرؾ، كمع أف إبمكاين أف أنقذؾ من البداية كأٞبيك من ضرب السياط إ٭با   قبل أم
لدعاء ليكوف ذلك كٌفارة ذنوبك ُب الدنيا، أما اآلف فأبشرؾ بقرب فرجك أٌخرت لك إستجابة ا

 .كخركجك من السجن كأبف أحدا لن يتعرض لك أك ٲبسك بسوء" ٍب اختفى أبيب ىو كأمي
 .نعم ىي قصة حقيقية تكشف كاقعنا ا٤بؤدل

درجة ٰبٌبنا وارل ىي حاؿ كل موارل، فنحن لو نعلم أبم قدر كاذل أم ا٤بإٌف حاؿ ىذا السجْب  
 .اإلماـ ا٤بهدم كٱباؼ علينا كٰبزف ألجلنا ٤با عصيناه أبدان 
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مع فاذا كاف ىكذا حالو الجل موارل كاحد تعرض للتعذيب ُب السجن فكيف يكوف حالو 
 عة منذ بدء الغيبة ك٢بد االف!!؟؟مصائب االالؼ بل ا٤ببليْب من الشي

 
 
 ـ ذنوبنا وتقصَتان حبقو4

بذنوبنا كتقصّبان كاٮبالنا للقضية ا٤بهدكية نشكل العائق االكرب اماـ ظهور االماـ عجل هللا اننا 
 فرجو,فنحن ٝبيعا نتحمل مسؤكلية أتخّب الفرج كنتحمل جزء من اآلـ صاحب الزماف, 

عن  السيد حسن االبطحي ُب كتابو الكماالت الركحية عن طريق اللقاء بصاحب الزماف, ينقل
قوؿ: كنت ضيفا ُب منطقة تسمى ميناء تركمن كاان جالس على الفراش احد العلماء ي

لبلسَباحة احسست اف ابب الغرفة قد فتح كدخل االماـ بقية هللا عج كسلم علي فرددت ٙبيتو 
كاردت النهوض لكنو قاؿ ال تقم كتصرؼ ُب ٕبيث اين عجزت عن ا٢بركة ،فاقَبب مِب االماـ 

كضع ا٤بدارس كالثقافة ُب ىذا البلد)كانت ا٤بدارس ُب ايراف كقاؿ: اثنتاف قصمتا ظهرم،االكذل 
كما يتعارؼ عندان ىذا مثل أخي ، كالثانية: سفور النساء )ينتشر فيها الفساد كمدارسنا االف(

( ٍب قاؿ االماـ كاف قلب امي الزىراء الشد انكسارا من ضلعها ٍب كىذا قد تربيت معو ك...!!!
مسح دموع االماـ حٌب اختفى كال زاؿ امامنا يبكي من كاقعنا بكى االماـ كما اف رفعت يدم ا

 .كال يوجد من ٲبسح دموعو
 
 ــ حال االمام كما تصفو بعض الرواايت5

عند استقراء ركاايت أىل البيت الٍب تصف صاحب الزماف ٪بد أف بعضها قد تطرقت لذكر 
صفات حوؿ حاؿ االماـ شيء من أحوالو ُب عصر الغيبة كأبرز ما ذكرتو ىذه الركاايت من 

عجل هللا فرجو ُب غيبتو ىي أكصاؼ)الشريد ػػ الطريد ػػ الفريد ػػ الوحيد( كسنذكر بعض الركاايت 
 الٍب اشارت اذل ىذا االمر:
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الفريد الوحيد،  الشريد الطريدإن عن االماـ الباقر عليو السبلـ)) ّٕ/ُٓففي ٕبار االنوار 
 ((الفرد من أىلو ادلوتور بوالده ادلكٌت بعمو ىو صاحب الراايت وامسو اسم نيب

دلا دخل سلمان ))عن االماـ الصادؽ عليو السبلـ  ُْٖ/ْكُب معجم احاديث االماـ ا٤بهدم 
ن بالئها ، حىت ذكر ملك بٍت أمية والذين م هنع هللا يضر الكوفة ونظر إليها ، ذكر ما يكون من

ذلك فالزموا أحالس بيوتكم ، حىت يظهر الطاىر بن الطاىر  بعدىم ، مث قال : فإذا كان
 ((الشريد الطريدالغيبة ،  ادلطهر ذو

قولو )) ّّْ/َُكشرحا ٥بذه الركاايت قاؿ ا٤بوذل دمحم صاحل ا٤بازندراين ُب شرحو الصوؿ الكاُب 
ىل ابن خَتة االماء وادلراد صاحب )وىو الطريد الشريد ادلوتور أببيو وجده( الضمَت راجع إ

الزمان )عليو السالم( والطريد فعيل مبعٌت مفعول من الطرد ابلتسكُت والتحريك وىو 
اإلبعاد واإلخراج والدفع يقال: طرده السلطان إذا أخرجو عن بلده وأبعده ودفعو عن حملو 

خللق وذىب يف شرد فالن إذا نفر عن ا فهو مطرود وطريد. والشريد فعيل مبعٌت فاعل من
األرض وسار يف البالد خوفا وفزعا فهو شارد وشريد، وقال اجلوىري: الشريد الطريد وىو 
حينئذ فعيل مبعٌت مفعول والتكرير للتأكيد وادلوتور من قتل محيمو وأفرد، يقال: وترتو إذا 

 قتلت محيمو وأفردتو فهو وتر وموتور. وكذلك كان حال الصاحب )عليو السالم( ألنو قتل
جده وأبوه )عليو السالم( وقد بقي ىو صغَتا طريدا شريدا موتورا سائرا يف األرض خائفا 

 ((فزعا من األعداء.
 

 اخلالصة
ىذه ابرز االمور الٍب اقرحت قلب االماـ ٦بتمعة على قلبو الشريف منذ الفا كمئة كسبع كسبعوف 

(سنة ِّسنة,فاذا كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كالو قد عاش مع قومو بعد البعثة كٙبمل النبوة )
قاؿ فيها))ما اؤذم نيب مثل ما اؤذيت(( كذلك بسبب ما عاانه كاصحابو ا٣بلص من مشركي 

ريش كاليهود كا٤بنافقْب,فماذا تكوف معاانة صاحب الزماف الذم تسلم االمامة منذ ق
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(سنة كىو حي كيرل كيسمع كال يستطيع تغيّب شيء من الواقع الذم أقرح قلبو,فضبل ُُٕٕ)
عن مصيبة جده ا٢بسْب الٍب أدمت قلبو,كا٤بصائب الٍب ٙبل بشيعتو كل ىذه الفَبة,كاف كنا ال 

من ىذين االمرين لكن ٲبكننا القضاء على تقصّبان كذنوبنا الٍب تؤدل قلبو ٲبكننا تغيّب شيء 
 بقلب صاحب الزماف اي شيعة صاحب الزماف!رفقا رفقا فرفقا  ك٘برحو,
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 ينادلبحث الثا
 تكاليفنا جتاه امام زماننا

ال زلنا لبلسف هنمل أغلب تكاليفنا ٘باه أماـ زماننا كالبعض يعدىا امور تطوعية!! كلكنو 
جانب الصواب كثّبا,فقد تواتر ا٢بديث القائل))من مات كدل يعرؼ اماـ زمانو مات ميتة 

جاىلية(( ك٩با ال شك فيو اف ا٤بعرفة ا٤بطلوبة ىي ا٤بعرفة ا٢بقة أبنو اماـ معصـو مفَبض الطاعة 
يستلـز العمل كفق ما تقتضيو ىذه ا٤بعرفة فبل فائدة من ا٤بعرفة النظرية بل اهنا ستكوف   كىذا

كعدـ ا٤بعرفة اذا دل تقَبف ابلعمل كالتطبيق كيكفي شاىدا على ىذا أىل الكوفة ُب عصر ا٢بسْب 
عليو السبلـ الذين كانوا كما كصفهم الفرزدؽ ))قلوهبم معك كسيوفهم ضدؾ(( فهل ىؤال 

 النظرية القلبية بدكف الوالء العملي؟؟رد ا٤بعرفة تكفيهم ٦ب
اذف فعلينا أف نعرؼ تكاليفنا ُب عصر الغيبة ككاجباتنا كنلتـز هبا كنطبقها قدر االمكاف كٲبكن 

 اٯباز ابرز تكاليفنا ٗبا يلي:
 

 االرتباط القليب والروحي مع االمام التكليف االول:
بعد العبلقة اب جٌل كعبل ىي العبلقة ٕبجج هللا أف من ًأشرؼ كأعز كأنقى كادـك العبلقات 

على األرض, كما ىي إالٌ امتداد للعبلقة مع الودكد الرحيم، بل ىي حلقة الوصل معو جٌل 
كعبل، ك٫بن إذ ندرؾ ىذا األمر كنؤمن بو كنستشعره كجداانن إاٌل إنو عادةن ما ينقصنا أٔبدايت 

ستفادة منها كاستثمارىا بوجهها الصحيح، فاإلٲباف هبذه ٙبريك ىذه العبلقة كبنائها كتعزيزىا كاال
العبلقة يعوزه العمل هبا، كالعمل هبا ٰبتاج اذل ترؾ العمل ٗبا ينافيها اك ينقصها، كٰبتاج العمبلف 

)الفعل كالَبؾ( ا٤بداكمة كا٤بطاكلة أٍف يصبحا سلوكان كحاالن كملكةن عند صاحبهما، كذلك ىو 
ي اننا من أصحاب ذلك الفتح ا٤ببْب، كقد ينطبق على حالنا ما قالو كال نٌدع ...الفتح ا٤ببْب

كغّب تقي أيمر الناس ابلتقى/طبيب يداكم الناس كىو عليل كتعلقان ٗبا كرد عن الرسوؿ   :الشاعر
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نضع بْب أيديكم كاف زكاة العلم نشره, فاعلو,إذل أٌف الداؿ على ا٣بّب كاألكـر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ما يشّب 
 أبرز مرتكزات ىذه العبلقة ا٤بقدسة:

 
و كخصوصا بعد الصبلة كُب الزايرة,ككرد ُب ذلك ا٢بديث ا٤بشهور عن االماـ ػ الدعاء لو كلفرجُ

 2/485(( كمال الدين فان ذلك فرجكم اكثروا الدعاء بتعجيل الفرجو ا٢بجة))
أحد أصدقائو من  عن أحد العلماء أنو كاف يصلي ُب الناس ٝباعة كخلفوكينقل ُب ذلك قصة 

العلماء أيضا ككاان متفقْب أف يصليا سوية كيسجدا سجدة الشكر كيقوما كينصرفا سوية كُب 
أحد االايـ أتخر العادل)اماـ ا١بماعة(ُب سجدة الشكر فظن صديقو أنو فارؽ ا٢بياة فلما هنض 

من السجود سأؿ صديقو عن سببو أتخره فقاؿ:لقد رأيت االماـ ُب سجودم كىو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)الدمعة دائما ال تفارؽ عينو اركاحنا فداه( كقاؿ رل))ما أعجل شيعٍب ُب الصبلة يبكػػ

 ,الكماالت الركحية.أكليس اان امامهم الذم ينتظركنو!!؟ فما اب٥بم ال احد يدعوا رل ُب صبلتو((
 
اؿ يس,كقد كرد حث دعاء الندبة كالعهد كزايرة قراءة االدعية كالزايرات ا٣باصة بو ك ػِ

عن دمحم بن خاص على قراءهتن فقد خرج توقيع من الناحية ا٤بقدسة من االماـ ا٢بجة ))
قال : خرج التوقيع من الناحية ادلقدسة حرسها هللا بعد  عبدهللا بن جعفر احلمَتي أنو

 ادلسائل " بسم هللا
 ابلغة الرمحن الرحيم ، ال المره تعقلون ، وال من أوليائو تقبلون ، حكمة

 فما تغٍت النذر عن قوم ال يؤمنون ، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلُت .
 وإلينا ، فقولوا كما قال هللا تعاىل : * ) سالم على إذا أردًب التوجو بنا إىل هللا

.....زايرة ال ايسُت ادلعروفة.معجم آل يس ( * السالم عليك اي داعى هللا ورابين آايتو
 5/288دلهدي احاديث االمام ا
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اىداء أالعماؿ لو كدفع الصدقة كالزايرة نيابة عنو بل يستحسن أف يهدم الشخص ٝبيع  ػّ
من أجره بل سيضاعفو,كىذه االشياء كاف كانت قليلة ٕبق أعمالو التطوعية لو كىذا ال يقلل 

و مهما فعلنا,لكنها خّب من العدـ فقد جاء ُب االماـ ا٢بجة عجل هللا فرجو كتبقى قليلة ل
فإن احلرمان أقل  ال تستح من إعطاء القليلاإلمام علي )عليو السالم(: ا٢بديث عن 

 .4/243ر.ميزان احلكمة منه
كٕباجة ألف نرتبط بو كصحيح اف االماـ ليس ٕباجة العمالنا ىذه لكن ٫بن ٕباجة لذلك 

 كنتقرب اليو.
كاف اعمالنا تعرض عليو كيفرح عندما ٯبد عمبل .االحساس بوجوده كانو ىو ا٤بدبر لشؤكننا ْ

صا٢با كسنناؿ بذلك رضاه كادخاؿ السركر على قلبو كسيحزنو ما لو رأل غّب ذلك كالعياذ 
 اب.

كىذا ا٤بعُب يبدك كاضحا ُب رسالة االماـ ا٤بهدم عجل هللا فرجو للشيخ ا٤بفيد الٍب كرد 
حنن وإن كنا اثوين مبكاننا النائي عن مساكن الظادلُت حسب الذي أراانه هللا تعاىل لنا ))فيها

من الصالح، ولشيعتنا ادلؤمنُت يف ذلك، ما دامت دولة الدنيا للفاسقُت، فإان حييط علمنا 
أبنبائكم، وال يعزب عنا شئ من أخباركم، ومعرفتنا ابلزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثَت 

ا كان السلف الصاحل عنو شاسعا، ونبذوا العهد ادلأخوذ منهم وراء ظهورىم  منكم إىل م
 ولوال ذلك لنزل بكمكأهنم ال يعلمون. إان غَت مهملُت دلراعاتكم، وال انسُت لذكركم، 

 53/175((حبار االنوار الألواء واصطلمكم األعداء، فاتقوا هللا هلالج لج
أبهنم ىم نواب االماـ عليو السبلـ كاننا عند  ػ علينا أف نتمسك ٗبراجع التقليد كنستشعرٓ

 الرجوع اليهم كطاعتهم فاننا بذلك نرجع لبلماـ عليو السبلـ كونو ىو الذم أمران ابلرجوع اليهم
 فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا وأما احلوادث الواقعةفقد كرد ُب توقيعو للسفّب الثاين ))

 2/99نوار ال((حبار افإهنم حجيت عليكم وأان حجة هللا.
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ا٤براجع كالضبلؿ الٍب دائما ما يكوف أكؿ عملها ىو تسقيط ايضا عن فًب الغي كاالبتعاد 
كالعلماء كوهنم ا٢بصوف ا٤بنيعة لبلمة االسبلمية,فبل ٲبكن ا٤بساس أبفرادىا دكف هتدًن حصوهنا 

 عن طريق استغبلؿ عواطف الناس كاندفاعاهتم!
 كما يعاين منو كقد مر ُب ا٤ببحث االكؿ بعض من اآلـ االماـ.ػػ التفكر ٕبالو كالتأدل بتا٤بو ٔ
ػػ اف ٫باكؿ تزكية انفسنا كاالبتعاد عن كل ما ٫بتمل أف يؤذيو كفعل كل ما من شأنو أف يرضيو ٕ

,كرد ُب رسائلو للشيخ اسعاد صاحب الزماف اك تعجيل فرجوكاف ٪بعل نيتنا ُب ذلك ىي 
مبا يقرب بو من حمبتنا,ويتجنب ما يدنيو من كراىتنا فليعمل كل امرء منكم مبا ا٤بفيد))

ادلزار وسخطنا,فان امران بغتة فجأة حُت ال تنفعو توبة,وال ينجيو من عقابنا ندم على حوبة((
 .9ص
من االمور ا٤بهمة كالغّب ملتفت اليها ُب العبلقة مع صاحب الزماف ىي التدرب على ػػ ٖ

فكيف يريد الشخص أف يقاتل مع االماـ كىو ال اؿ االسلحة كفنوف كمهارات القتاؿ,استعم
على ذلك فعن االماـ  عليهم السبلـ من أىل البيتخاص ٰبسن القتاؿ؟!كقد كرد حث 

ولو سهما، فإن هللا تعاىل إذا علم ذلك  ليعدن أحدكم خلروج القائمالصادؽ عليو السبلـ ))
الغيبة ))أنصاره[ ".من نيتو رجوت الن ينسئ يف عمره حىت يدركو ]فيكون من أعوانو و 

 للنعماين.
ػػ أف يعيش االماـ ُب قلوبنا كاركاحنا كأنفسنا كيكوف ىو ا٤بعزل ُب ا٤بصائب كا٤بهنئ ُب ٗ

األفراح,كىو ا٤بنادل ُب الشدات,كاف نشعر ٗبراقبتو لنا كأنو ال ٱبفى عنو شيئا من أمران كاننا نسره 
 ا٤بشينة,كما اكثر أعمالنا ا٤بشينة!؟أبعمالنا ا٢بسنة كنزيد قرح قلبو أبعمالنا 

لكن ُب نفس الوقت علينا أف ال نندبو ُب شدتنا فيتأذل ٗبا ٰبل فينا فاذا اغاثنا كرفع الشدة عنا 
 كعدان اذل الرخاء,عدان اذل ذنوبنا الٍب تؤذيو كتؤ٤بو,فنكوف مؤذين لو ُب شدتنا كرخائناء.

 
 



 

16 

  التكليف الثاين:التمهيد للظهور
سيأٌب ُب البحوث التالية اف سبب الغيبة يتمثل بعدـ توافر العدد الكاُب لو من االنصار 

بلوغ االمة درجة الوعي الكاملة لتقبل فكرة االماـ ا٤بهدم عجل ا٤بمتحنْب كا٤بمحصْب,كعدـ 
 هللا فرجو.

هتيؤ فهو ُب انتظار اكتماؿ العدد الكاُب لو من االنصار كما ككيفا كابلفعل ال ابالدعاء ك 
القاعدة الستقبالو,لكي ٱبرج ابذف هللا. كىنا يتضح دكر ا٤بمهدين لظهوره,كما ينبغي عليهم 

القياـ بو ُب ىذا اجملاؿ ,الف كضيفة ا٤بمهد ىي هتيئة االرضية,كازالة العقبات,كفتح الطريق اماـ 
يمىهد لو.

 ا٤ب
نو,ىو قلة االنصار فاذا كانت العقبة الٍب حالت بينو كبْب الظهور,كالعائق الذم منعو م

ا٢بقيقيْب,فعلى ا٤بمهدين كا٤بوطئْب لدكلتو الكرٲبة ازالة ىذه العقبة,كازالة ىذا العائق من خبلؿ 
 هتيئتهم كتوفّبىم لو.

أف التمهيد ال يقتصر على هنوض أمة من االمم هبذا االمر ا٤بهم,بل ٲبكن لكل انساف أف يكوف 
نفسو كقيامو ابداء تكليفو ا٤بلقى على عاتقو لو دكر ُب ىذا اجملاؿ كذلك من خبلؿ اعداد 

ابلشكل الصحيح كا٤بطلوب كذلك من خبلؿ طاعة من ٘بب عليو طاعتو كاالستعداد للذب 
عن دينو كمقدساتو فيكوف بذلك قد أزاؿ مانعا من موانع ظهور االماـ كلو بقدره 

 الفرج من الفرج!كحسبو,كيكوف بذلك قد ادرؾ الفرج أيضا كاف دل يظهر االماـ فاف انتظار 
كما يدريك,لعل االمر ٰبتاج اذل شخص كاحد فقط ليكتمل النصاب فلو كاف لكل فرد من 

أفراد ىذه االمة مثل ىذا الشعور ٘باه ىذه القضية ا٤بصّبية,لتهيأت االرضية لظهوره,كلكاف لكل 
 كاحد منهم سهما ُب ٙبقق ذلك ا٢بدث العظيم.

قد يسعى االنساف ا٤بؤمن خبلؿ كجوده ُب ىذه ا٢بياة الدنيا أف يهيئ لنفسو صدقة جارية تنفعو 
ُب الدنيا كاالخرة كذلك من خبلؿ تربية كلد صاحل يدعوا لو أك من خبلؿ أنشاء مسجد أك 

مدرسة , أك من خبلؿ ىداية شخص,أك اتليف كتاب ينتفع بو الناس,كما اذل ذلك من 
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عليها عنواف الصدقة ا١بارية كالٍب يكتب ثواهبا ُب صحيفة أعماؿ االنساف  االعماؿ الٍب يصدؽ
 ما دامت قائمة ينتفع هبا الناس.

فانظر اذل الشخص الذم يساىم ُب ٙبقيق مثل ىذا االمر العظيم.كذلك الوعد اال٥بي 
الكبّب,ماذا سوؼ يكتب ُب صحيفة أعمالو؟كقد كاف لو دكر ُب ظهور اماـ زمانو بعد تلك 

الغيبة الطويلة,ككاف لو سهم ُب امتبلء االرض عدال كقسطا بعد ما ملئت ظلما كجورا ,حيث 
يعم السبلـ كاالسبلـ,كتعم الربكة مشارؽ االرض كمغارهبا,كينتفع بذلك ٝبيع ا٤بوجودات ببل 

 استثناء,كيدخلوف الناس ُب دين هللا افواجا.
لى قلوب أىل بيتو الطاىرين خصوصا ىذا فضبل عن ادخاؿ السركر على قلب النيب ا٣باًب كع

كبل على قلوب ٝبيع االكلياء كالصا٢بْب عليو كعليهم االؼ التحية كالثناء,قلب خاٛبهم كقائمهم 
كا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات من االكلْب كاالخرين,فهل توجد صدقة جارية أعظم بركة كأكثر مزيدا من 

 ىذه الصدقة؟!!
 
 

 التكليف الثالث:الوحدة وأاللفة
,جاء ُب رسالة االماـ االختبلؼ كالتباعد كالتشاحن من أبرز ا٤بعوقات بوجو الظهور ا٤ببارؾأف 

كلو أف أشياعا كفقهم هللا لطاعتو على اجتماع من ا٤بهدم عجل هللا فرجو للشيخ ا٤بفيد))
القلوب ُب الوفاء ابلعهد عليهم ٤با أتخر عنهم اليمن بلقائنا، كلتعجلت ٥بم السعادة ٗبشاىدتنا 

ى حق ا٤بعرفة كصدقها منهم بنا، فما ٰببسنا عنهم إال ما يتصل بنا ٩با نكرىو كال نؤثره منهم، عل
 .499ص 2االحتجاج للطربسي ج(( كهللا ا٤بستعاف كىو حسبنا كنعم الوكيل

 
فهل يعلم أتباع ا٢بق,ا٤بنتظركف لظهور امامهم كالتواقوف لرؤية طلعتو ا٤بباركة, ىل يعلموف أهنم 
يؤخركف كل تلك الربكات,ٗبا يعيشوف بينهم من حالة التنافر كالشحناء كالتقاطع كالعبلقات 
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اذل ا٤بتشنجة الٍب برزت بشكلل كاضح خبلؿ السنوات االخّبة,حْب كجدت فرص الوصوؿ 
السياسية كالدينية كامامة ا٤بساجد كا١بامعات أك الوكالة عن ا٤برجعية ُب مدينة ماء ا٤بواقع 

كاالجتماعية كزعامة العشائر اك الوجاىة لدل الناس,فأشعل التنافس غّب الشريف كالتزاحم على 
ىذه ا٤بواقع انر ا٢بسد كالبغضاء ٩با يدفع صاحبها اذل الكيد لآلخر كتسقيطو ُب اجملتمع كتشويو 

 رتو كتنفّب الناس منو.صو 
سو كمهما حاكؿ صاحبها أف يربرىا أبسباب مقنعة كوجود مصلحة دينية ك٫بوىا فانو يغالط نف

ٕبار االنوار ق عرل االٲباف ا٢بب ُب هللا كالبغض ُب هللا((الف ا٢بديث الشريف يقوؿ ))اكث
هبا ىذه  فأم عركة ىذه الٍب يتمسك هبا ىؤالء ا٤بغالطوف ألنفسهم لكي يفصموا.ٕٓ/ِٕ

 الوثقى الٍب ال انفصاـ ٥با؟!!
 

فأف اغلبنا اليـو يتهرب من منها كترؾ االتكاؿ,الشعور اب٤بسؤكلية كعدـ التهرب :التكليف الرابع
اك: اف االماـ ليس  ا٤بسؤكلية ا٤بلقاة على عاتقو بقوؿ:امكاانٌب متواضعة كال استطيع تغيّب شيئا!

فأنو ال بد لكل من يدعي االنتظار أف ,كىذا غّب صحيح أبدا  ٕباجة رل,اك:اان ال انفعو بشيء,
 يكوف أىبل لتحمل ا٤بسؤكلية كيَبؾ التهرب كا٤بماطلة فيها.

 
 

 التكليف اخلامس:الشعور ابليتم
صاحب الزماف,كما يعيش لفرد حالة من الفقر كاالفتقاد لمن اخبلقيات كاداب الغيبة اف يعيش ا

أبويو,فامامنا اعطف كارؤؼ علينا من كالدينا كىو نظاـ الوجود ك٧بور عادل الطفل اليتيم اذا فقد 
االمكاف الذم لو خلت االرض منو ساعة لساخت ابىلها,كيرعاان كيذكران كيدير شؤكنناء من 
حيث نشعر اك ال نشعر,كمن ىنا علينا ٝبيعا اف نعيش حالة الفقر كاالفتقاد لصاحب الزماف 

علي )) ّّّ/ُلفرج صباحا كمساءا(( كما ُب الركاية التالية من الكاُب الٍب اف عشناىا))توقعوا ا
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بن إبراىيم، عن أبيو، عن دمحم بن خالد، عمن حدثو، عن ا٤بفضل ابن عمر، كدمحم بن ٰبٓب، عن 
عبدهللا بن دمحم بن عيسى، عن أبيو، عن بعض أصحابو عن ا٤بفضل بن عمر، عن أيب عبدهللا 

يكوف العباد من هللا جل ذكره كأرضى ما يكوف عنهم إذا افتقدكا عليو السبلـ قاؿ: أقرب ما 
حجة هللا عزكجل كدل يظهر ٥بم كدل يعلموا مكانو كىم ُب ذلك يعلموف أنو دل تبطل حجة هللا جل 

ذكره كال ميثاقو، فعندىا فتوقعوا الفرج صاحبا كمساء، فإف أشد ما يكوف غضب هللا على 
هر ٥بم، كقد علم أف أكلياء ق ال يراتبوف، كلو علم أهنم يراتبوف أعدائو إذا افتقدكا حجتو كدل يظ

 ((ما غيب حجتو عنهم طرفو عْب، كال يكوف ذلك إال على رأس شرار الناس.
 كلكن افردانىا كنقطة مستقلة ألٮبيتها! كىذه ا٤بسالة ترتبط بكبل التكليفْب االكلْب

ف الرؤية ليس ا٥بدؼ كالغاية,فرؤيتو عجل هللا اضافة اذل ذلك فعلى ا٤بؤمنْب أعزىم هللا أف يعلموا ا
فرجو كاف كاف أمرا شريفا كمهما لكل عاشق,لكن عليو أف ال ٯبعلو ىدفو االعلى 

ةاال٠بى,فشرفيتو ال ٚبرجو عن ٧بدكديتو كشخصيتو كيبقى ا٥بدؼ االعظم كاال٠بى ىو بتهيئة 
غيّب النفس كهتيئتها كمن ٍب شد كاعداد االرضية الصا٢بة الستقباؿ االماـ كالٍب تبدأ اكال من ت

الناس اذل القضية ا٤بهدكية كاعداىم كهتيئتهم ليكونوا أىبل الستقباؿ حجة هللا ككليو الذم ٰبقق 
 دكلة العدؿ اال٥بي.
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 الثالثادلبحث 
 االنتظار:فضلو,معناه 

 فضل االنتظار
العبادات,كسنكتفي ىنا بذكر بعض ما كردت ركاايت كثّبة جدا ُب انتظار الفرج كانو من اعظم 

 حوؿ ىذا ا٤بوضوع: ُٕٗ/ُجاء ُب ميزاف ا٢بكمة 
اإلماـ علي )عليو السبلـ(: انتظركا الفرج كال تيأسوا من ركح هللا، فإف أحب األعماؿ إذل هللا 

 عزكجل انتظار الفرج. 
اإلماـ الكاظم )عليو  -اإلماـ زين العابدين )عليو السبلـ(: انتظار الفرج من أعظم الفرج.  -

 السبلـ(: انتظار الفرج من الفرج.
 رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كآلو(: انتظار الفرج ابلصرب عبادة.  - 
كانتظار الفرج  ...اإلماـ الصادؽ )عليو السبلـ(: من دين األئمة الورع كالعفة كالصبلح -

 ابلصرب. 
 .انتظار الفرج أفضل العبادة -
  عليو كآلو(: أفضل أعماؿ امٍب انتظار فرج هللا عزكجل.  رسوؿ هللا )صلى هللا - 
 عنو )صلى هللا عليو كآلو(: أفضل العبادة انتظار الفرج.  -
 ". ل عبادة ا٤بؤمن انتظار فرج هللا اإلماـ علي )عليو السبلـ(: أفض -

ا٤بورد كما كىذا غيض من فيض من الركاايت الواردة ُب فضل انتظار الفرج كما ذكرانه كاؼ ُب 
 يعنينا ىو ما سنقف عليو ُب النقطة الثانية من البحث.
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 معٌت االنتظار

لقد فهم الكثّبكف من ىذه االحاديث معُب سلبيا ىو االنكماش كالعزلة كعدـ التحرؾ الزالة 
الظلم كاال٫براؼ كتذرعوا لذلك بفهم غّب انضج لبعض ا٤بفاىيم كالتقية,فعطلوا فريضة االمر 

كالنهي عن ا٤بنكر ٩با اكجب اهتاـ الشيعة اب٣بنوع كاالستسبلـ كالركوف للظلم كالذؿ,مع  اب٤بعركؼ
اب٢بق اىل البيت على عكس ذلك ٛباما فهي الٍب تتصف اب٢بركية كالنطق اف كاقع مدرسة 

كالتفاعل مع قضااي االمة ابتداءن من زمن ا٤بعصومْب عليهم السبلـ حٌب عصران ا٢باضر,بينما  
 منساقْب كراء رغبات ا٢بكاـ. كاف االخركف

 
لكن ُب ا٢بقيقة اف االنتظار حالة اٯبابيا كىو يستبطن عمليا معُب االستعداد كلو دل يكن كذلك 

 ٤با حظي اب٤بنزلة الرفيعة ُب األحاديث ا٤بتقدمة,كلنأخذ أمثلة من حياتنا على ىذا ا٤بعُب.
اف يكوف الطلبة ُب ذركة االستعداد ٥با فحينما نقوؿ اننا ننتظر االمتحاانت العامة فاف ىذا يعِب 

فيجدكف كٯبتهدكف كيوفر ٥بم ذككىم كل الظركؼ الٍب تساعدىم على ٙبقيق أفضل 
النتائج,كتنمهك ادارات ا٤بدارس ُب اعداد القاعات كاالسئلة كا٤بشرفْب كغّبىا,كىكذا ٪بد كل 

 من لو عبلقة ُب ا٤بوضوع منهمكا ُب اداء عملو كما تقتضيو كضيفتو.
كحينما تقع امة ٙبت جور كظلم دكلة من الدكؿ كتسمع بقدـك قائد شجاع ذا نفوذ كسلطة 

سيأٌب كٰبررىا من بطش كظلم من احتلها ستجدىا تستنفر كل طاقاهتا كقواىا كما ٛبلك كتتهيأ 
 أشد هتيئ الستقبالو كنصرتو.

ت الستقبالو ينتظر شخصه قدـك ضيف عزيز عليو فستجده يتهيأ كيستعد كينضف البيكحينما 
كيتوقع قدكمو ُب كل ٢بظة من اللحظات,لكن لو كاف ىذا الضيف ثقيبل كغّب مرحب بو 
فتجده ال يهتم كال يبارل بو كيبقي بيتو كما ىو بدكف بذؿ أم جهد اضاُب كمٌب ما جاءه 
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ضيفا عزيزا  ادلهدياعَباضي:ىل  سؤاليستقبلو استقباال عاداي كيقـو بواجبات الضيافة فقط,
 ال علينا؟؟!!أو ثقي

كحينما تنتظر دكلة اقامة فعالية ضخمة كدكرة االلعاب االك٤ببية فتجد الدكلة كلها مستنفرة ُب 
كهتيئة ا٤بدف  االستعداد القامتها ابحسن حاؿ كتنفق ا٢بكومة ا٤بليارات ُب بناء ا٤ببلعب كالفنادؽ

كغّبىا,كىذا كلو مع اف كثّبا من ىذه االلعاب عبارة عن سراب ٰبسبو الظماف ماء اك اكىاـ 
 صنعها االنساف ليخدع هبا نفسو كتتضمن كثّبا من ا٤بعاصي زينها ٥بم الشيطاف.

فاذا كانت االكىاـ الباطلة تستحق كل ىذا االستعداد كٙبشيد الطاقات كانفاؽ االمواؿ الطائلة 
من قبل منتػػػػػػػػػػػػػػػظريها,فماذا يعِب انتظار اليـو ا٤بوعود كأمل االنسانية الذم ال يعِب فقط انتظار 

اماـ عظيم ىو بقية هللا ُب أرضو كحجتو على عباده ػػوىذا ٕبد ذاتو يتطلب استعدادات ضخمة 
الرسل كاالئمة ػػػ,بل يعِب اضافة اذل ذلك انتظار مشركع عظيم مبارؾ يتوج جهود االنبياء ك 

 كالصا٢بْب كٰبقق الوعد اال٥بي ابقامة دكلة ا٢بق كالعدؿ ك٧بق الفساد كاال٫براؼ كالظلم.
ال شك اف استقباؿ قائد عظيم كاالماـ ا٢بجة اركاحنا فداه كمشركع خالد كدكلتو ا٤بباركة 

نستعد ٕبسب يستحق منا شيعتو التواقْب لرؤية طلعتو ا٤بباركة كنصرتو كالكوف ُب طليعة جنده اف 
كلعل من اٝبل العبارات الٍب قيلت ُب االنتظار ىي))الفرج ال  ما تقتضيو كضيفتنا كموقعنا.

 ينتظر بل يصنع((.
فا٢بوزة العلمية كالفضبلء كا٤ببلغوف ينبغي أف ينتشركا ُب كل انحية لنشر تعاليم الدين كاالخبلؽ 

وعضة ا٢بسنة,يساعدىم ُب ذلك الفاضلة كاالمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر اب٢بكمة كا٤ب
الشباب الرسارل الواعي مستفيدين من كسائل االتصاؿ ا٤بتقدمة اليصاؿ صوت اىل البيت اذل  

 كل مكاف ُب العادل.
لؤلسف يقتصركف على الدراسة فقط كيظنوا اهنا ة الشريفة العلميفما زاؿ الكثّب من طلبة ا٢بوزة 

قائمْب بكل كاجبنا كتكاليفنا ٘باه االماـ صاحب الزماف تكليفهم الوحيد,كالكثّب منهم يظن اننا 
كلو كاف توٮبا منهم اهنم بدراستهم ىذه قد ادكا كل ما عليهم كال حاجة اذل العمل كالسعي بعد,
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ظنهم ىذا صحيحا ٤با اتخر علينا الظهور)كما سنثبت الحقا اف سبب اتخر الظهور كالغيبة ىو 
 ٫بن ال غّب(

ند كبل الصنفْب ىو حقيقة قصور كاضح منهما كوف أكثرىم ال يريد كسبب ىذا الظن ا٣باطئ ع
 فهذا الطريق يريد من يعمل ال من يتكلم كما أسهل الكبلـ للجميع!! أف يتعب نفسو

كبعضهم ٢بد االف ٰبارب كسائل التواصل االلكَبكين ٢بد االف بزعم اهنا تسبب اال٫براؼ كتضيع 
كاقع ٥با,كلكن فاتو انو اذا دل ٰبظر ساحة ا٤بعركة فاف الوقت كما شابو من التربيرات الٍب ال 

 خصمو سينتصر بدكف دخوؿ حرب كبدكف ام اضرار!!!!
 

ىذا كينبغي على الطلبة ا٤بؤمنْب أيدىم هللا كثبتهم أف يكونوا أكثر قوة كشجاعة ُب مواقفهم كأف 
كعليهم أف يتذكركا  ال اتخذىم ُب هللا لومة الئم مستغلْب بذلك كل الفرص كاالمكاانت ا٤بتاحة

) إن أصحاب كما جاء عن أمّب ا٤بؤمنْب )أف اغلب انصار االماـ سيكونوا من جيل الشباب  
الزاد ، وأقل الزاد ادللح  كادللح يف القائم شباب ال كهول فيهم إال كالكحل يف العُت أو

كوهنم كىذا ما ٯبعل الكثّب يستنكركف ذلك على االماـ  ,4/92(معجم احاديث ادلهدي (
منهم سنان كما استنكركا على رسوؿ أتمّب ماـ عليهم شبااب أصغر أف يؤمر اال يستنكفوف من

 اسامة بن زيد عليهم.
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 الرابعادلبحث 
 كثرة الفنت يف اخر الزمان

دة عن اىل البيت عليهم السبلـ عن االمتحاف الذم سوؼ تتعرض لو تتحدث الركاايت الوار 
ها من التمحيص كالتمييز الكربل لصاحب العصر كالزماف,كما سيجرم علياالمة ُب فَبة الغيبة 

,كخصوصا ُب الفَبة الٍب تسبق الظهور ا٤ببارؾ,لكي يصفو من خبلؿ كل ذلك من االمة كالغربلة
 من سيكوف لو شرؼ االىلية الدراؾ الفرج,كمن دكف فرؽ بْب ادراؾ ظهوره كعدمو.

المتحاف,ىو ُب الواقع ليس سول التكليف ا٤بتعْب إف ىذا التمحيص ا٢باصل ُب االمة,كىذا ا
على االمة ُب ىذه الفَبة,ذلك التخليف الذم دل ٱبتلف على مر العصور اال من حيث 

 التفاصيل,أك من حيث الشدة كالضعف ال اكثر,كسوؼ يتبْب ذلك أف شاء هللا.
االمر كىذا االختبار كاف ا٤بتتبع ٥بذه االخبار الواردة ُب ىذا اجملاؿ يقف على خطورة ىذا 

كخصوصا ُب تلك الفَبة ا٢بساسة الٍب تسبق الظهور ابلذات,كابلشكل الذم ال يثبت بسببو 
على ىذا االمر ,ككما جاء ُب تعبّب الركاايت:اال االقل االندر,أك الكربيت االٞبر,على رغم كثرة 

 الذين يدعونو كيعتقدكنو.
 

 نالرواايت اليت تتحدث عن الفنت يف اخر الزما
حدثنا دمحمبن دمحم بن عصاـ الكليِب هنع هللا يضر قاؿ: حدثنا دمحمبن يعقوب )) ركل الشيخ الصدكؽ قاؿ

الكليِب قاؿ: حدثنا القاسم بن العبلء قاؿ: حدثنا إ٠باعيل بن علي القزكيِب قاؿ: حدثِب على 
بن  بن إ٠باعيل، عن عاصم بن ٞبيد ا٢بناط، عن دمحمبن قيس، عن اثبت الثمارل، عن علي

ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ أنو قاؿ: فينا نزلت ىذه " كجعلها كلمة ابقية ُب 
 عقبو " كاالمامة ُب عقب ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عليهما السبلـ إذل يـو القيامة.

كإف للقائم منا غيبتْب إحداٮبا أطوؿ من االخرل، أما االكذل فستة أايـ، أكستة أشهر، أك ستة 
  سنْب.
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عن ىذا االمر أكثر من يقوؿ بو فبل يثبت عليو إال من  فيطوؿ أمدىا حٌب يرجع لكأما االخر 
((كماؿ قول يقينو كصحت معرفتو كدل ٯبد ُب نفسو حرجا ٩با قضينا، كسلم لنا أىل البيت

 .ِّّالدين كٛباـ النعمة 
قولو عليو السبلـ: الركاية))كقاؿ العبلمة اجمللسي تعقيبا على الغيبة الصغرل الٍب ذكرت ُب ىذه 

" فستة أايـ " لعلهاشارة إذل اختبلؼ أحوالو عليو السبلـ ُب غيبتو، فستة أايـ دل يطلع على 
كالدتو اال خاص ا٣باص من أىاليو عليو السبلـ، ٍب بعد ستة أشهر اطلع عليو غّبىم من 

 من ا٣بلق. ا٣بواص، ٍب بعد ست سنْب عند كفاة كالدة عليو السبلـ ظهر أمره لكثّب
أك اشارة إذل أنو بعد امامتو دل يطلع على خربه إذل ستة أايـ أحد، ٍب بعد ستة أشهر انتشر أمره، 

كبعد ست سنْب ظهر كانتشر أمر السفراء.كاال ظهر أنو اشارة إذل بعض االزماف ا٤بختلفة الٌب 
 ((قدرت لغيبتو كأنو قابل للبداء.

الغضائرم، عن البزكفرم، كما بعدىا: )) ُُِص ِٓجكركل العبلمة اجمللسي ُب ٕبار االنوار 
عن أٞبد بن إدريس، عن ابن قتيبة، عن ابن شاذاف، عن ابن أيب ٪براف، عن دمحم بن منصور عن 

أبيو قاؿ: كنا عند أيب عبد هللا ٝباعة نتحدث، فالتفت إلينا فقاؿ: ُب أم شئ أنتم ؟ أيهات 
أعينكم حٌب تغربلوا، ال كهللا ال يكوف ما ٛبدكف  أيهات أيهات ال كهللا ال يكوف ما ٛبدكف إليو

إليو أعينكم حٌب ٛبيزكا، ال كهللا ال يكوف ما ٛبدكف إليو أعينكم إال بعد إايس، ال كهللا ال يكوف 
 ((ما ٛبدكف إليو أعينكم حٌب يشقى من شقى، كيسعد من سعد.

مٌب يكوف فرجكم ؟  ركم عن جابر ا١بعفي قاؿ: قلت اليب جعفر عليو السبلـ:كركل أيضا ))
فقاؿ: ىيهات ىيهات ال يكوف فرجنا حٌب تغربلوا ٍب تغربلوا ٍب تغربلوا يقو٥با ثبلاث حٌب يذىب 

  ((الكدر كيبقى الصفو.
 

عن على بن إبراىيم، عن دمحم بن عيسى، عن يونس عن سليماف بن صاحل رفعو إذل أيب كركل))
ىذا لتشمئز منو القلوب قلوب الرجاؿ،  جعفر الباقر عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رل: إف حديثكم
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فانبذكا إليهم نبذا فمن أقر بو فزيدكه، كمن أنكره فذركه، إنو البد من أف تكوف فتنة يسقط فيها  
  كل بطانة ككليجة حٌب يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتْب حٌب ال يبقى إال ٫بن كشيعتنا.

 بن رابح، عن دمحم بن العباس ابن عبد الواحد بن عبد هللا، عن أٞبد بن دمحمكركل أيضا))
عيسى، عن البطائِب، عن أيب بصّب قاؿ: قاؿ أبو جعفر دمحم بن علي الباقر إ٭با مثل شيعتنا مثل 

آكل فنقي حٌب بقي منو ما ال يضره  أندر يعِب بو بيتا فيو طعاـ فأصابو آكل فنقي ٍب أصابو
 .((صابة ال تضرىا الفتنةاآلكل، ككذلك شيعتنا ٲبيزكف كٲبحصوف حٌب يبقى منهم ع

 
كىكذا الكثّب جدا من الركاايت تتحدث عن الفًب ُب اخر الزمن كرجوع اكثر القائلْب هبذا 

 االمر عن ما كانوا يقولوف بو حٌب))يبقى منهم عصابة ال تضرىا الفتنة((.
 

 اختصاص االمتحان ابدلؤمنُت
فيها,ىو اف ا٤بخصوص هبذا االمتحاف ىذا كاف الظاىر من الركاايت الشريفة لو امعنا النظر 

كالتمحيص ىم ا٤بؤمنوف هبذا االمر الذم يدعوف كالية االماـ صاحب الزماف كيدعوف انتظاره 
 كنصرتو,اما غّبىم فهم اصبل دل يدخلوا ىذا ا١بانب لكي ٱبتربكا كٲبيز الكدر من الصفو منهم

لي بن أٞبد، قاؿ: أخربان عبيد هللا بن كأخربان عكيؤكد ذلك ا٤بعُب ما ركاه النعماين ُب الغيبة ))
موسى العلوم، عن علي بن إ٠باعيل االشعرم، عن ٞباد بن عيسى، عن إبراىيم بن عمر 

اليماين، عن رجل، عن أيب جعفر)عليو السبلـ( أنو قاؿ: لتمحصن اي شيعة آؿ دمحم ٛبحيص 
(( فاف لم مٌب ٱبرجالكحل ُب العْب، كإف صاحب العْب يدرم مٌب يقع الكحل ُب عينو كال يع
 ا٣بطاب ىنا موجو للشيعة حصرا كاهنم سيميزكف ٛبحيص الكحل من العْب.
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 شاىدين من التاريخ
كمن الشواىد التارٱبية االخرل الٍب تؤكد ما تقدـ ذكره ُب ىذا الباب كاالبواب السابقة ىو ما 

االختبار كاالمتحاف جرل على ا٤بؤمنْب من أصحاب نوح عليو السبلـ كا٤بعتقدين بنبوتو من 
 كالغربلة.

٤با أظهر هللا تبارؾ كتعاذل نبوة نوح عليو السبلـ فقد ركم عن االماـ الصادؽ عليو السبلـ ))
كأيقن الشيعة ابلفرج اشتدت البلوم كعظمت الفرية إذل أف اؿ االمر إذل شدة شديدة انلت 

بعض االكقات مغشيا  الشيعة كالوثوب على نوح ابلضرب ا٤بربح حٌب مكث عليو السبلـ ُب
عليو ثبلثة أايـ، ٯبرم الدـ من اذنو ٍب أفاؽ، كذلك بعد ثبلٜبائة سنة من مبعثو، كىو ُب خبلؿ 
ذلك يدعوىم ليبل كهنارا فيهربوف، كيدعوىم سرافبل ٯبيبوف، كيدعوىم عبلنية فيولوف، فهم بعد 

يو كفد من السماء ثبلٜبائة سنة ابلدعاء عليهم، كجلس بعد صبلة الفجر للدعاء، فهبط إل
السابعة كىم ثبلثة أمبلؾ فسلموا عليو، ٍب قالوا لو: اينيب هللا لنا حاجة، قاؿ: كماىي؟ قالوا: 
تؤخر الدعاء على قومك فاهنا أكؿ سطوة هللا عزكجل ُب االرض قاؿ: قد قد أخرت الدعاء 

فعلوف حٌب إذا عليهم ثبلٜبائة سنة اخرم، كعاد إليهم فصنع ماكاف يصنع، كيفعلوف ماكانوا ي
انقضت ثبلٜبائة سنة اخرل كيئس من إٲباهنم، جلس ُب كقت ضحى النهار للدعاء فهبط عليو 

كفد من السماء السادسة)كىم ثبلثة أمبلؾ( فسلموا عليو، كقالوا: ٫بن كفد من السماء السادسة 
مثل ما  خرجنا بكرة كجئناؾ ضحوة، ٍب سألوه مثل ما سألو كفد السماء السابعة، فأجاهبم إذل

أجاب اكلئك إليو، كعاد عليو السبلـ إذل قومو يدعوىم فبل يزيدىم دعاؤه إال فرارا، حٌب 
انقضت ثبلٜبائة سنة تتمة تسعمائة سنة فصارت إليو الشيعة كشكوا ماينا٥بم من العامة 

كالطواغيت كسألوه الدعاء ابلفرج،فأجاهبم إذل ذلك كصلى كدعا فهبط جربئيل عليو السبلـ 
و: إف هللا تبارؾ كتعاذل أجاب دعوتك فقل للشيعة: أيكلوا التمر كيغرسوا النوم كيراعوه فقاؿ ل

حٌب يثمر، فإذا أٜبر فرجت عنهم، فحمدهللا كأثُب عليو كعرفهم ذلك فاستبشركا بو، فأكلوا التمر 
لوعد، كغرسوا النول كراعوه حٌب أٜبر، ٍب صاركا إذل نوح عليو السبلـ ابلتمر كسألوه أف ينجز٥بم ا
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فسأؿ هللا عزكجل ُب ذلك فأكحي هللا إليو قل ٥بم: كلوا ىذا التمر كأغرسوا النوم فإذا أٜبر 
أف ا٣بلف قد كقع عليهم، ارتد منهم الثلث كثبت الثلثاف، فأكلوا التمر  فرجت عنكم، فلما ظنوا

الوعد، فسأؿ  كغرسوا النول حٌب إذا أٜبر أتوا بو نوحا عليو السبلـ فأخربكه كسألوه أف ينجز ٥بم
هللا عزكجل ُب ذلك، فأكحي هللا إليو قل ٥بم: كلوا ىذا التمر، كاغرسوا النوم، فارتد الثلث اآلخر 

كبقي الثلث فأكلوا التمر كغرسوا النوم، فمبل أٜبر أتوا بو نوحا عليو السبلـ ٍب قالوا لو: دل يبق 
فصلى نوح عليو السبلـ ٍب  منا إال القليل ك٫بن نتخوؼ على أنفسنا بتأخّب الفرج أف هنلك،

قاؿ: ايرب دل يبق من أصحاىب إال ىذاه العصابة كإىن أخاؼ عليهم ا٥ببلؾ إف أتخر عنهم 
الفرج، فأكل هللا عزكجل إليو قد أجبت دعاء ؾ فاصنع الفلك ككاف بْب إجابة الدعاء كبْب 

 .ِّٔ/ُُٕبار االنوار  ((الطوفاف ٟبسوف سنة.
ؿ ىذا ا٢بديث كجو العلة من ىذا االمتحاف كبْب كذلك فيو لقد بْب االماـ الصادؽ من خبل

 الشبو بْب أصحاب نوح كبْب امتحاف االمة قبل ظهور االماـ ا٤بهدم.
كىذا ما يدعو اذل التامل كالتدبر,كاذل اخذ الدركس كالعرب,كي ال نقع ُب ما كقع فيو أصحاب 

أخبارىم عليهم السبلـ لنا هبذه نوح كأمثا٥بم من ا٣بسراف ا٤ببْب,كلعل ىذه ىي العلة من 
 االخبار.

اذل ىنا تبْب اف االبتبلءات تبدأ تدرٯبا من االسهل اذل االصعب فاالصعب كاهنا ٚبتص 
 اب٤بؤمنْب ا٤بدعْب ٥بذا االمر دكف غّبىم كسنضرب مثاال ُب ذلك يوضح الفكرة.

فريقا لكرة القدـ ,فاف لو افَبضنا اف معلما للَببية الرايضية ُب احدل ا٤بدارس اراد اف ينشئ 
الذم عليو أف يقـو بو أكال ىو دعوة الطبلب الذين ٥بم ا٣بربة كا٤بعرفة بفنوف اللعبة اذل االلتحاؽ 

بذلك الفريق,فلو اف نصف طبلب ا٤بدرسة ادعوا تلك ا٣بربة كا٤بهارة ,فهل سيكوف ادعاءىم 
ؼ لن يكتفي ابدعاء ايضة سو ىذا كافيا لقبو٥بم من قبل معلم الرايضة؟ من الواضح اف معلم الر 

ىذا العدد الكبّب من الطبلب, بل سوؼ يبدأ ابختبارىم على شكل مراحل يتدرج فيها من 
ا٤براحل السهلة حٌب تنتهي اذل االصعب فاالصعب,حٌب يستطيع من خبلؿ ذلك اف ينتخب 
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لكدر من االكمل كاالفضل ُب ىذا اجملاؿ من بْب اكلئك الذين ادعوا ىذه ا٤بهارة,كحٌب ٲبيز ا
 الصفو!!

اما ابلنسبة اذل النصف االخر من طبلب ا٤بدرسة فبل معُب الختبارىم,الهنم دل يدعوا استعدادىم 
 أك معرفتهم بفنوف اللعبة.

فظهر من ىذا ا٤بثاؿ البسيط اف االدعاء لوحده غّب كاؼ ُب اثبات ا٤بدعى بل ال بد من اختبار 
ا٤بدعى فبل معُب الختباره اصبل,كاف االختبار ٯبرل على ا٤بدعى الثبات صدؽ مدعاه اما غّب 

يكوف على شكل مراحل تتدرج من السهل فالصعب,يتم ُب االخّب فيها اختيار االنسب 
كاالفضل كاالكمل الذين ٥بم قابلية ٘باكز كل االمتحاانت))حٌب تبقى عصابة ال تضرىا الفتنة 

 شيئا((.
ل مع سيد الشهداء كمسلم بن عقيل كمن الشواىد االخرل على ذلك أيضا ا٤بوقف الذم حص

ُب العراؽ من حيث الَباجع ا٤بشهود الكثر الذين كانوا يدعوف نصرهتما كاالٲباف هبما,كالذم 
جاء بعد الرسائل الٍب أرسلوىا كا٤بواثيق الٍب اكدكىا,كالبيعة الٍب عقدكىا,كبعد انتظارىم لبلماـ 

ة.ا٢بسْب كتعهدىم لو كلنائبو ابلثبات كالطاعة كالنصر   
فعلى الرغم من كثرة الذين ادعوا نصرتو,ككثرة الذين ابيعوا مسلما كادعوا نصرتو أيضا,اال اف 

 التوفيق ٥با دل من نصيب غّب تلك الثلة القليلة من أصحاب البصائر كا٤بعركفة ُب التاريخ.
 كىكذا ا٢باؿ ابلنسبة اذل من يدعي االٲباف هبذا االمر عند قرب ظهور االماـ ا٤بهدم,فعلى

 الرغم من كثرهتم اال اف الناجْب منهم قليل ))فبل يبقى منكم اال القليل((.
اف كل ما كاف يدعيو أىل الكوفة قبل االبتبلء كقبل قدـك مسلم اذل الكوفة ندعيو ٫بن اليـو ُب 

 ىذه الفَبة أيضا كقبل ظهور االماـ ا٤بهدم.
كالقياـ معو,كندعي كذلك اعانتو فنحن ندعي أليـو كاليتو كانتظاره,كندعي استعدادان لنصرتو 

على اقامة دكلة ا٢بق,كندعوا ابلتعجيل ُب ظهوره كقدكمو,ككما فعل اكلئك من قبل مع سيد 
 الشهداء.
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اال اف النتيجة الٍب سوؼ تنتهي اليها االمور شبيهة بتلك النتيجة ا٣بطّبة الٍب آلت اليها االمور 
بل األعداد الكبّبة الٍب كانت تدعي الوالية ُب تلك الفَبة.أم من حيث القلة ُب االنصار مقا

 كالرباءة كالنصرة.
 

 علة االمتحان
 كقد يسأؿ سائبل: ما السبب من كراء كل ىذا االمتحاف كشدتو؟

ذكران ُب االحاديث السابقة أف االمتحاف جارو ُب االمة حٌب ٲبيز ا٣ببيث من الطيب كيذىب 
ىو كجود من ال يستحق حياة االستخبلؼ ف الكدر كيبقى الصفو كمنو يتبْب أف سبب االمتحا

كالتمكْب الذم كعد هللا سبحانو كتعاذل بو ا٤بؤمنْب,فقد ال يصدر من كثّب من الناس ما يناُب 
العفة كاالمانة ما دامت االمور على حا٥با الطبيعي كاالعتيادم كلكن ما اف ٲبتحنوا ٗباؿ أك جاه 

ناس ليسوا على درجة كاحدة من االٲباف,أك من أك سلطة حٌب تضعف أمانتهم كتبْب خيانتهم,فال
 حيث االلتزاـ كالثبات كالصرب كخصوصا ُب ساعات انة.

اف هللا سبحانو كتعاذل قد كعد ا٤بؤمنْب ُب عهد القائم أبف يستخلفهم ُب االرض كٲبكن ٥بم فيها 
َب  لىيىستىٍخًلفىنػَّهيمٍ كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى ءىامىنيوا ًمنكٍم كى عىًمليوا الصًلحىًت ككما جاء ُب كتابو الكرًن )) 

ـٍ كى لىيػيبىدًٌلىنهيم  َي ـٍ ًدينهيمي الًَّذل اٍرتىضى لوى َي ا استىٍخلىف الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كى لىييمىكًٌنىنَّ لوى األىٍرًض كمى
ٍوًفًهٍم أىٍمنان يػىٍعبيديكنىُب ن بػىٍعًد خى ((  ال ييشرًكيوفى ىب شٍيئان كى مىن كفىرى بػىٍعدى ذىًلك فىأيكلىئك ىيمي اٍلفىًسقيوفى مًٌ  

لكن ذلك ال يكوف اال بعد ارتداد من ال يستحق تلك النعمة,ذاؾ الذم ال يؤٛبن فيما اذا 
فتحت البلداف,كأحس بنشوة النصر كلذة الغلبة,كصارت امواؿ الناس كاعراضهم كدماؤىم ُب 

يطرتو, فقد ٠بعنا الكثّب,كقرأان ُب التاريخ كذلك ,كشاىدان ُب حاضران ا٤بعاصر قبضتو كٙبت س
كاالنتهاكات أيضا ما فعلتو ا١بيوش الغازية كالفاٙبة من الفساد كالتخريب كالسرقة كأنواع ا١برائم 

ُب حق ا٤بستضعفْب من النساء كالشيوخ كاالطفاؿ,فهل الذين يقَبفوف مثل ىذه االعماؿ ىم 
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أصحاب السوابق ُب ا١برٲبة؟اـ اف ابتبلء القدرة كالتمكْب كا٥بيمنة ىو الذم أعطاىم  ٝبيعهم من
 ا١براة على القياـ بتلك االعماؿ؟

اف ا١بيوش تضم عادة ُب تشكيبلهتا خليطا من كافة طبقات اجملتمع,كمن ٨بتلف مستوايتو 
م قبل الببلء العلمية كاالجتماعية,الذين ال يتوقع من أكثرىم اقَباؼ مثل تلك ا١برائ

كاالمتحاف,لكن ا٤بشهود عندما تتمكن ا١بيوش الغازية من دخوؿ بلدة,كتصّب زماـ امورىا 
 ابيديهم غّب ذلك.

كىذا ما ال ينبغي كقوعو ُب جيش االماـ ا٤بهدم عليو السبلـ,ألنو ٱبتلف ٛباما عما تكوف عليو 
الرفيع,كابلشكل الذم ال ا١بيوش االخرل,فهو على مستول عارل من االٲباف كالتقول كا٣بلق 

تؤثر فيو مثل تلك الزخارؼ كا٤بؤثرات,كال ٚبرجو عن حد االعتداؿ,٤با يضم ُب صفوفو من 
 ا٤بؤمنْب اصْب الذين ال تضرىم الفتنة شيئا.

 
 

 الوقاية من الفنت:
ػػ التمسك ٗبراجع الدين العظاـ كوهنم نواب ا٢بجة عجل هللا فرجو كىو الذم أمران ابتباعهم ُ

سقيطهم  كاالقتداء هبم كوهنم ا٢بصن ا٢بصْب ٥بذه االمة الٍب دائما ما ٰباكؿ اصحاب الضبلؿ ت
كخطوة اكذل للدعوة لضبللو كونو ال يستطيع ا٤بساس ابفراد االمة اال ابسقاط السور كالدرع 

 ا٢بامي ٥با.
 

 عصر االرتباط القليب كالركحي مع صاحب الزماف ككما مر ذكره ُب مبحث تكاليفنا ُبػػ ِ
 الغيبة.
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الٍب كصفها االماـ  ػػ التفقو ُب الدين كالتبصر قدر االمكاف فهو السبلح االقول ٤بواجهة الفًبّ
ال ينجو  كقطع الليل ادلظلملتأتُت فنت  )) ِٕ/ُالسجاد بقطع الليل ا٤بظلم كما ُب امارل ا٤بفيد

إال من أخذ هللا ميثاقو أولئك مصابيح اذلدى و ينابيع العلم ينجيهم هللا من كل فتنة مظلمة  
كأين بصاحبكم قد عال فوق جنفكم بظهر كوفان يف ثالمثائة و بضعة عشر رجال جربئيل عن 

  ((ديينو و ميكائيل عن مشالو و إسرافيل أمامو معو راية رسول هللا ص قد نشرىا
 

التثبت كعدـ اال٪برار كراء العواطف الٍب دائما ما ٰباكؿ أصحاب حركات الظبلؿ استغبل٥با ػػ ْ
 كأف ٪بعل العقل حاكما على العاطفة,ال العاطفة حاكمة ك٧بركة للعقل.

 
ػػ التوقف عند الشبهات كالرجوع الىل العلم فيها كعدـ اال٪برار كراءىا لكوهنا تشبو ا٢بق))ا٭با ٓ

اكؿ صاحبها غالطات ٰبمالهنا تشبو ا٢بق((كلكنها دائما ما ٙبتوم على ٠بيت الشبهة شبهة 
قال : الوقوف عند الشبهة خَت ايهاـ عامة الناس هبا,كقد كرد عن امّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ))

27/163((وسائل الشيعة يف التهلكةمن االقتحام   
 

كسيأٌب مبحثا خاصا فيها.ػػ عدـ الَبكيز كاالىتماـ بعبلمات الظهور أكثر ٩با ينبغي ٔ  
 

ػػ التنبو اذل كثرة راايت الظبلؿ قبل الظهور ككثرة من يدخل فيها كاف القابض على دينو  ٕ
 كما اشارات العديد من الركاايت اذل ذلك,  كالقابض على ا١بمر ٤با يراه من الفًب كاالختبارات

ا االمر كليعلم حينها انو قد فعلى ا٤بؤمن أف يزداد ثباات على دينو كلما رأل رجوع البعض عن ىذ
 دخل ُب مرحلة التمحيص كالتمييز.
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ػػ اف من ابرز عبلمات اىل الظبلؿ اهنم عادة يبدأكف بتزكية أنفسهم كالدعوة اليها,كأكؿ ٖ
قيط العلماء كالتهجم عليهم فعلى االخوة ا٤بؤمنْب اف يكونوا ذا بصّبة كال حديثهم يكوف بتس

 يغفلوا عن ىذا االمر.
 

ننا بعد معرفة طرؽ الوقاية كالنجاة من الفًب كاالبتبلءات سنعرؼ حينها سبب فشل أكثر ىذا كا
عدـ مراعاة أم من النقاط الثمانية السابقة ٲبكن أف يكوف سببا ُب الشيعة ُب االبتبلءات,فأف 

,لكن كجود الفشل ُب االبتبلءات ,فاف ا١بدار اكم كالسد ا٤بنيع قد يثبتاف اماـ السيل العاـر
ثغرة كحدة,أك منفذ صغّب كاحد ٲبكن للماء أف ينفذ من خبللو كقد يتسبب ُب انكسار السد 

 كاهنداـ ا١بدار.
الكثّب لؤلسف ال يهتموف هبا ُب كقت أصبح الكبلـ على العلماء فيو نكهة اال اف   

عاطفة ا٢بديث,كاالبتعاد عن الدين كعلومو جزء من ثقافة اجملتمع,كاجراء العقل كفق ما تقتضيو ال
كاال٪برار كراء الشبهات كغّبىا من االمور, حينئذ ال نستغرب فشل االكثر ُب االبتبلء كرجوعهم 
عن ىذا االمر حٌب ال يبقى اال االقل كما عربت الركاايت. ثبتنا هللا كاايكم على طاعتو كطاعة 

 كليو كعصمنا من الفًب كالضبلؿ.
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اخلامسادلبحث   
على القضية ادلهدويةمناقشة لبعض الشبهات   

 
وطوذلا الشبهة االوىل:سبب الغيبة  

إف غيبة االماـ ا٤بنتظر )عليو السبلـ( كانت ضركرية ، ال غُب لبلماـ عنها كسنذكر ابرز كارجح 
 سبب من االسباب الٍب عللت لغيبتو :

لو دل يغب اإلماـ ا٤بهدم)ع( لكاف يسهل القبض عليو من قبل أعدائو كطغاة عصره، كلو قبض 
عليو لقتل, كلو قتل ٣بلت األرض عن ا٢بجة)ع(، كلو خلت عنها طرفة عْب لساخت أبىلها، 

تىبنىا ُب  كلو ساخت أبىلها قبل أف يتم كعد هللا تعاذل الذم نطق بو الذكر ا٢بكيم ﴿ كىلىقىد كى
ا ًعبىاًدمى الصَّا٢ًبيوفى ﴾ األنبياء:َُٓٓ( لكاف هللا قد ) الزَّبيوًر ًمن بىعًد الذًٌكًر أىفَّ األىرضى يىرًثػيهى

أخلف كعده، كلكن هللا ال ٱبلف ا٤بيعاد، فوجب اف يبقى اإلماـ حيان كلكن غائبان لئبل يؤخذ 
ىبى اَّلٌلي ًإالَّ أىف ييًتمَّ نيورىهي كىلىو كىرًهى  كيقدر عليو الظا٤بوف أيى ﴿ ييرًيديكفى أىف ييطًفؤيكا نيورى اَّللًٌ أبًىفوىاًىًهم كى

اًفريكفى ﴾ أف أيٌب كعد هللا قبل أكانو ٢بكمة خفيت عنا، إذ   التوبة:ِِّ(, كمن غّب ا١بائز) الكى
لو أذف هللا تعاذل لوليو ابلظهور قبل أكاف ظهوره لكاف فيو نقض الغرض الذم ألجلو أدخٌر 

صاحب األمر، كُب ذلك من األضرار اب٤بصلحة العامة كاإلخبلؿ اب٢بكمة ما ال ٱبفى، كلعل 
من ٝبلة شرائط ٙبقق الوعد اإل٥بي على يد كليو ا٤بهدم )عجل هللا فرجو( أف نتهيأ لو النصرة 

كىم األمة ا٤بعدكدة )ُّّ( رجبلن كما نطقت بذلك عوارل األخبار، كىم خبلصة ا٤بؤمنْب 
ا٤بمحصْب عرب العصور، فخركجو سبلـ هللا عليو قبل تكامل ىذه العدة ُب غّب صاحل البشرية 
ألف ىؤالء الرجاؿ ىم أعوانو ُب بسط النظاـ كألهنم حكاـ األقاليم ُب ٨بتلف أصقاع ا٤بعمورة، 
فتكاملهم العددم كا٤بعنوم لو أكرب األثر ُب مؤل الدنيا عدالن كقسطان بعدما ملئت من الطغاة 

 ظلمان كجوران .
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لقد أمعن العباسيوف منذ حكمهم ، كتولٌيهم لزماـ السلطة ُب ظلم العلويْب كإرىاقهم ، فصبوا 
عليهم كاببلن من العذاب األليم ، كقتلوىم ٙبت كٌل حجر كمدر كدل يرعوا أية حرمة لرسوؿ هللا 
)صلى هللا عليو كآلو كسٌلم( ُب عَبتو كبنيو، ففرض االقامة ا١بربية على اإلمامْب الزكيْب اإلماـ 

علي ا٥بادم ك٪بلو اإلماـ ا٢بسن العسكرم )عليهما السبلـ( ُب )سامراء( كاحاطتهما بقول 
مكثفة من األمن رجاالن كنساءن ىي التعٌرؼ على كالدة اإلماـ ا٤بنتظر إللقاء القبض عليو ، 

كتصفيتو جسداين ، فقد أرعبتهم كمؤلت قلوهبم فزعان ما تواترت بو األخبار عن النيب )صلى هللا 
عليو كآلو كسٌلم( كعن أكصيائو األئمة الطاىرين أٌف اإلماـ ا٤بنتظر ىو آخر خلفاء رسوؿ هللا 

)صلى هللا عليو كآلو كسٌلم( ، كأنو ىو الذم يقيم العدؿ ، كينشر ا٢بق ، كيشيع األمن كالرخاء 
بْب الناس ، كىو الذم يقضي على ٝبيع أنواع الظلم ، كيزيل حكم الظا٤بْب ، فلذا فرضوا الرقابة 

على أبيو كجٌده ، كبعد كفاة أبيو ا٢بسن العسكرم أحاطوا بدار اإلماـ )عليو السبلـ( ، كألقوا 
القبض على بعض نساء اإلماـ الذين يظن أك يشتبو ُب ٞبلهن. فهذا ىو السبب الرئيسي ُب 

اختفاء اإلماـ )عليو السبلـ( كعدـ ظهوره للناس . كقد علل بذلك ُب حديث زرارة ، فقد ركل 
أف اإلماـ الصادؽ )عليو السبلـ( قاؿ : )إٌف للقائم غيبة قبل ظهوره( ، فبادر زرارة قائبلن : دلى ؟ 

 . (فقاؿ )عليو السبلـ( : )ٱباؼ القتل
كيقوؿ الشيخ الطوسي : )) ال علة ٛبنع من ظهور ا٤بهدم إالٌ خوفو على نفسو من القتل ، ألنو 

 لو كاف غّب ذلك ٤با ساغ لو اإلستتار (( )الغيبة : ُٗٗ(
كيقوؿ السيد حيدر االملي ُب ا٤بقدمات من كتاب نص النصوص صِْٓ))ال ٲبكن أف يكوف 

ذلك السبب من هللا تعاذل,لكونو مناقضا لغرض التكليف,كال من االماـ نفسو,لكونو 
 معصوما,فوجب اف يكوف سبب الغيبة من االمة((.

توضيحا لكبلمو نقوؿ: اف سبب الغيبة اما اف يكوف من هللا اك من االماـ نفسو اك من الناس 
كال يوجد احتماؿ رابع,فاذا كاف من هللا فهذا يستلـز نقض الغرض كىو ٧باؿ عقبل,فغرض هللا 

تعاذل ىو اقامة دكلة العدؿ اال٥بية كنشر العدؿ كالقسط,فاذا اخر ىذا االمر كاخفى كليو لسبب 
منو فانو يستلـز منو نقض غرضو , كنقض الغرض من ما يستقبح عند العقبلء فبهذا بطل 
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االحتماؿ االكؿ,اك من االماـ نفسو كىذا ايضا غّب ٩بكن النو اماـ معصـو كال يصدر منو ما 
يناُب الغرض اال٥بي,فتعْب االحتماؿ الثالث كىو اف سبب الغيبة من الناس كا٤بتمثل بعدـ هتيؤ 

 االمة كعدـ كجود عدد كاُب من االنصار.
 

فاذا عرفنا سبب الغيبة سنعرؼ حينها سبب طوؿ الغيبة كاستمرارىا لغاية االف فما داـ االنصار 
دل يكتملوا ٢بد االف فاف سبب الغيبة ابؽو كابستمرار السبب تستمر الغيبة اذل اف يرتفع سبب 

الغيبة كيكتمل العدد الكاُب من االنصار حٌب تنتهي الغيبة كتبزغ مشس ا٤بنتظر بعد طوؿ 
 احتجاب.

من ىنا كاف من أىم كاجبات ا٤بكلف ُب عصر الغيبة ىي ازالة ا٤بوانع الٍب ادت اذل الغيبة 
كاحتجاب نور هللا ككليو عن ا٣ببلئق كيتمثل ذلك بتهيئة نفسو لنصرة االماـ كالدعوة اليو كاذل 

 نصرتو كالتهيثة لو ٤با ٥بذين الشيئْب من أثر عظيم ُب التمهيد للظهور.
كىنالك أسباب اخرل عللت للغيبة كاالختبار كعدـ البيعة للظادل دل نتطرؽ ٥بن لعدـ أٮبيتهن ُب 

 ا٤بقاـ.
 

 الشبهة الثانية:فائدة االمام اثناء الغيبة
 

ُب البداية علينا أف نعلم اف عدـ معرفة الفائدة ال يكوف داعيا لبلنكار كانو ال توجد كال ركاية 
كاحدة تتحدث عن تبعات عدـ معرفة الفائدة,بينما توجد عشرات الركاايت اف دل تكن ا٤بئات 
تتحدث عن عاقبة كتبعات عدـ معرفة اماـ الزماف كانو يؤدم اذل ا٤بيتة ا١باىلية,فلهذا على كل 

من امن اب كاليـو االخر اف يسلم المر هللا كرسولو كيقر بوجود حجة هللا كخليفتو كانو اماـ 
 معصـو مفَبض الطاعة كاف دل يعرؼ ما الفائدة من كجوده!
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اما ابلنسبة للفائدة,فقد  كاف السؤاؿ عن كجو االنتفاع ابالماـ ا٤بهدم ُب غيبتو حاضرا ُب ذىن 
االجياؿ كلها من حْب االخبار عن غيبة االماـ الثاين عشر على عهد رسوؿ هللا كاالئمة 

الطاىرين,كمنشأ التساؤؿ كجود تصور ذىِب ابف االاثر كالربكات ا٤بوجودة من االماـ ك القائد 
مرتبطة بظهوره للناس كسؤالو عن االحكاـ الشرعية اك حلو للمشكبلت العلمية كاالجتماعية 

 كتزكد الناس من ٧بضره الشريف كال يكادكف يفهموف كجها لبلنتفاع بو اذا غاب.
إف كا٤بفركض اب٤بؤمن التسليم المر هللا تعاذل كعدـ النقاش فيو, عن االماـ الصادؽ عليو السبلـ))

لصاحب ىذا االمر غيبة البد منها يراتب فيها كل مبطل، فقلت: كدل جعلت فداؾ؟ قاؿ: المر 
دل يؤذف لناُب كشفو لكم؟ قلت: فما كجو ا٢بكمة ُب غيبتو؟ قاؿ: كجو ا٢بكمة ُب غيبتو كجو 
ا٢بكمة ُب غيبات من تقدمو من حجج هللا تعاذل ذكره، إف كجو ا٢بكمة ُب ذلك الينكشف 

من خرؽ السفينة، وره كمادل ينكشف كجو ا٢بكمة فيما أاته ا٣بضر عليو السبلـ إال بعد ظه
إقامة ا١بدار ٤بوسى عليو السبلـ إذل كقت افَباقهما ايابن الفضل: إف ىذا االمر كقتل الغبلـ، ك 

أمر من)أمر( هللا تعاذل كسر من سر هللا، كغيب من غيب هللا، كمٍب علمنا أنو عزكجل حكيم 
 .ُٖٓ/ِلنا((كماؿ الدين الو كلها حكمة كإف كاف كجهها غّب منكشفصدقنا أبف أفع

لكن االسئلة تكررت على النيب كاالئمة ا٤بعصومْب عليهم السبلـ فاجابوا ٗبا يناسب الذىنية 
يركم عن رسوؿ هللا حديث طويل ينص فيو على  ُِْ/ُالعامة ففي اكماؿ الدين للصدكؽ 

ٍب ٠بيي ككنيي حجة هللا ُب أرضو، كبقيتو ُب عباده ابن االئمة كعندما يصل اذل خاٛبهم يقوؿ))
ا٢بسن بن علي، ذاؾ الذم يفتح هللا تعاذل ذكره على يديو مشارؽ االرض كمغارهبا، ذاؾ الذم 
يغيب عن شيعتو كأكليائو غيبة اليثبت فيها علي القوؿ إبمامتو إال من امتحن هللا قلبو لبلٲباف، 

فهل يقع لشيعتو االنتفاع بو ُب غيبتو كانتفاع الناس ابلشمس  قاؿ جابر: فقلت لو: ايرسوؿ هللا
 ((.كإف ٘بللها سحاب

كأما علة ما كقع كُب ٕبار االنوار كرد توقيع من الناحية ا٤بقدسة على يد السفّب دمحم بن عثماف))
"  من الغيبة فاف هللا عزكجل يقوؿ: " اي أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إف تبدلكم تسؤكم 

إنو دل يكن أحد من آابئي إال كقعت ُب عنقو بيعة لطاغية زمانو، كإين أخرج حْب أخرج كال بيعة 
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الحد من الطواغيت ُب عنقي، كأما كجو االنتفاع يب ُب غيبٍب فكاالنتفاع ابلشمس إذا غيبها 
عن االبصار السحاب، كإين الماف الىل االرض كما أف النجـو أماف الىل السماء، فاغلقوا 
أبواب السؤاؿ عما ال يعنيكم، كال تتكلفوا على ما قد كفيتم، كأكثركا الدعاء بتعجيل الفرج، 

 ((فاف ذلك فرجكم، كالسبلـ عليك اي إسحاؽ بن يعقوب كعلى من اتبع ا٥بدل.
كعقب العبلمة اجمللسي على ىذه االحاديث ُب تبيْب كجو الشبو بْب االماـ كبْب الشمس اجملللة 

 اكجو كىي:  ابلسحاب بثمانية
: أف نور الوجود كالعلم كا٥بداية، يصل إذل ا٣بلق بتوسطو عليو السبلـ إذ ثبت ابالخبار االول

ا٤بستفيضة أهنم العلل الغائية الٯباد ا٣بلق، فلوالىم دل يصل نور الوجود إذل غّبىم، كبربكتهم 
الببلاي عنهم،  كاالستشفاع هبم، كالتوسل إليهم يظهر العلـو ك ا٤بعارؼ على ا٣بلق، كيكشف

فلوالىم الستحق ا٣بلق بقبائح أعما٥بم أنواع العذاب، كما قاؿ تعاذل: " كما كاف هللا ليعذهبم 
كأنت فيهم "  كلقد جربنا مرارا ال ٫بصيها أف عند انغبلؽ االمور كإعضاؿ ا٤بسائل، كالبعد عن 

نوارىم، فبقدر ما ٰبصل جناب ا٢بق تعاذل، كانسداد أبواب الفيض، ٤با استشفعنا هبم، كتوسلنا أب
االرتباط ا٤بعنوم هبم ُب ذلك الوقت، تنكشف تلك االمور الصعبة، كىذا معاين ٤بن أكحل هللا 

 عْب قلبو بنور االٲباف، كقد مضى توضيح ذلك ُب كتاب االمامة.
ينتظركف ُب كل آف  -الثاين: كما أف الشمس اجوبة ابلسحاب مع انتفاع الناس هبا  

عنها كظهورىا، ليكوف انتفاعهم هبا أكثر، فكذلك ُب أايـ غيبتو عليو  انكشاؼ السحاب
السبلـ، ينتظر ا٤بخلصوف من شيعتو خركجو كظهوره، ُب كل كقت ك زماف، كال ييأسوف منو. 

إذا غيبها  : أف منكر كجوده عليو السبلـ مع كفور ظهور آاثره كمنكر كجود الشمسالثالث
 السحاب عن االبصار. 

الشمس قد تكوف غيبتها ُب السحاب أصلح للعباد، من ظهورىا ٥بم بغّب حجاب، : أف الرابع
 فكذلك غيبتو عليو السبلـ أصلح ٥بم ُب تلك االزماف، فلذا غاب عنهم.
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: أف الناظر إذل الشمس ال ٲبكنو النظر إليها ابرزة عن السحاب، كرٗبا عمي ابلنظر اخلامس
ك مشس ذاتو ا٤بقدسة كٗبا يكوف ظهوره أضر إليها لضعف الباصرة، عن االحاطة هبا، فكذل

لبصائرىم، كيكوف سببا لعماىم عن ا٢بق، كٙبتمل بصائرىم االٲباف بو ُب غيبتو، كما ينظر 
 االنساف إذل الشمس من ٙبت السحاب كال يتضرر بذلك.

: أف الشمس قد ٱبرج من السحاب كينظر إليو كاحد دكف كاحد فكذلك ٲبكن أف السادس 
 سبلـ ُب أايـ غيبتو لبعض ا٣بلق دكف بعض.يظهر عليو ال

: أهنم عليهم السبلـ كالشمس ُب عمـو النفع كإ٭با ال ينتفع هبم من كاف أعمى كما فسر السابع
 هو ُب اآلخرة أعمى كأضل سبيبل "بو ُب االخبار قولو تعاذل: " من كاف ُب ىذه أعمى ف

فيها من الركازف كالشبابيك، : أف الشمس كما أف شعاعها تدخل البيوت، بقدر ما الثامن
كبقدر ما يرتفع عنها من ا٤بوانع، فكذلك ا٣بلق إ٭با ينتفعوف أبنوار ىدايتهم بقدر ما يرفعوف 

ا٤بوانع عن حواسهم كمشاعرىم الٍب ىي ركازف قلوهبم من الشهوات النفسانية كالعبلئق 
ية إذل أف ينتهي االمر إذل ا١بسمانية، كبقدر ما يدفعوف عن قلوهبم من الغواشي الكثيفة ا٥بيوالن

 حيث يكوف ٗبنزلة من ىو ٙبت السماء ٰبيط بو شعاع الشمس من ٝبيع جوانبو بغّب حجاب.
 

 :اربعة كجوه اخرلىذا ما ذكره العبلمة اجمللسي ك٫بن سنضيف 
فهي تطهر من النجاسة ا٤بادية, : اف الشمس من ا٤بطهرات ػػ كما ىو الثابت فقهيا ػػ التاسع

ا٤بعصـو كاتباعو كحبو من ا٤بطهرات ا٤بعنوية فيها تقبل االعماؿ كتكفر الذنوب  فكذلك كالية
 كُب ذلك احاديث كثّبة,الهنا من اعظم ا٢بسنات كالقرابت اذل هللا تعاذل.

: أف ام شيء يقَبب من الشمس يصلى ٕبرارهتا كٰبَبؽ تدرٯبيا حٌب يفُب العاشر
كحبهم كالسّب على ىديهم يفُب فيهم بنورىا,ككذلك من يتقرب من اىل البيت بطاعتهم 

 كتذكب أاننيتو كنفسو االمارة ابلسوء.
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اف احتجاب الشمس ابلغيـو ا٭با ىو ٤بن كاف على االرض,فلو خرج من جوء  احلادي عشر:
االرض كالذم ٰبصل لركاب الطائرة عندما ترتفع فوؽ الغيـو فاهنم سّبكف السماء صافية 

غّب مشخص لذكم الدرجات االعتيادية كا٤بتدنية,اما كالشمس ظاىرة,فكذلك االماـ فانو 
االنقياء ا٤بخلصوف كمن حلقوا ُب ٠باء الكماالت ا٤بعنوية فاف االماـ عليو السبلـ يظهر ٥بم 

كيركنو كيعرفونو كيتعاملوف معو,كما على ا٤بؤمن اال اف يسمو كيرتقي كٱبرج من ا٢بجب االرضية 
 لتكتحل عينو ابلنظر اذل االماـ.

فمٌب ما اف احتجاب نور الشمس ال لسبب منها كا٭با لوجود ا٤بانع كىو السحاب, عشر:الثاين
زاؿ السحاب اشرقت الشمس على ا٤بوجودات,ككذلك االماـ دل ٰبتجب لسبب منو فاف اىل 
البيت ابواب رٞبة هللا ككرمو كفضلو,كسبب احتجابو يعود اذل ا٣بلق أنفسهم))اال اف ٙبجبهم 

 االعماؿ دكنك((.
 
 

 الشبهة الثالثة:اليماين قائد عسكري
بْب ا٢بْب كاالخر يظهر لنا من يدعي انو اليماين اك ا٣براساين اك ابن ا٤بهدم ك...غّبىا من 

دعوات الظبلؿ كابرزىا ما جاء بو ا٤بدعو اٞبد حسن كاطع ك٫بن االف لسنا بصدد مناقشة ىذه 
الركاايت يكوف ٥با اثرا ُب صد  ا٢بركات لكثرهتا كلكن سنذكر قادة عامة ٲبكن اف نفهما من

الكثّب من ىذه الدعوات الباطلة كالقاعدة ىي:اف اليماين ا٤بوعود كا٤بذكور ُب الركاايت ما ىو اال 
قائد عسكرم,فكل الركاايت الٍب تتحدث عنو تذكره بدكره العسكرم كال تذكر لو دكرا ُب العلم 

يمانية أف يدعوا اذل اتباعهم كترؾ مراجع كاالفتاء كا٤برجعية,كابلتارل فانو ال ٲبكن ٤بدعي ال
 التقليد,كسنذكر بعض الركاايت الٍب تشّب اذل ذلك الدكر العسكرم لو:

مث قال)عليو السالم(: خروج كتاب الغيبة/ابب ما جاء ُب العبلمات الٍب تكوف قبل ظهوره))
شهر واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام  السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة، يف
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اخلرز يتبع بعضو بعضا فيكون البأس من كل وجو، ويل دلن انواىم، وليس يف الراايت راية 
أىدى من راية اليماين، ىى راية ىدى النو يدعو إىل صاحبكم فإذا خرج اليماين حرم بيع 

ايتو راية ىدى، وال السالح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماىن فاهنض إليو، فإن ر 
حيل دلسلم أن يلتوي عليو، فمن فعل ذلك فهو من أىل النار، النو يدعو إىل احلق وإىل 

 ((طريق مستقيم.
فمن الواضح جدا ُب ىذه الركاية اهنا تدعوا اذل طاعتو كاتباعو كقائد عسكرم ٱبرج مع السفياين 

 ى الناس.((.كيتصدل لو كيوضح ىذا ا٤بعُب أيضا قولو))حـر بيع السبلح عل
كغّبىا من الركاايت الٍب تشّب اذل اف السفياين كاليماين كفرسي رىاف ككلها توضح انو ُب مقاـ 

 القتاؿ كا٢برب كليس االفتاء كا٤برجعية كاالمامة!!
 

ظهور اليماين يسبق ظهور ا٢بجة عجل هللا فرجو بتسعة شهور اك ٜبانية على  فائدة اخرى:
كيكوان كفرسي رىاف  ك ىو انو ٱبرج مع السفياين بنفس اليـو اختبلؼ الركاايت كيدؿ على ذل

أخربان علي بن أمحد قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن كما جاء ُب غيبة النعماين ))
إبراىيم بن ىاشم، عن دمحم بن أيب عمَت، عن ىشام بن سامل، عن أيب عبدهللا)عليو السالم( 

 ((.أنو قال: اليماين والسفياين كفر سي رىان
أخربان أمحد بن دمحم بن سعيد قال: حدثنا علي بن احلسن التيملي من كتابو وروى أيضا ))

يف صفر سنة أربع وسبعُت ومائتُت، قال: حدثنا العباس بن عامر بن رابح الثقفي قال: 
حدثٍت دمحم بن الربيع االقرع عن ىشام بن سامل، عن أىب عبدهللا جعفر بن دمحم)عليهما 

 ((ال: " إذا استوىل السفياين على الكور اخلمس فعدوا لو تسعة أشهر.السالم( أنو ق
 
ابسناده عن عبدهللا بن أىب منصور  651يف الكمال ص  -رمحو هللا  -روى الصدوق ــ 

البجلى قال: " سألت أاب عبدهللا عليو السالم عن اسم السفياىن، فقال: وما تصنع ابمسو 
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ص، وفلسطُت، واالردن، وقنسرين فتوقعوا عند اذا ملك كور الشام اخلمس: دمشق، ومح
 ذلك الفرج، قلت: ديلك تسعة أشهر؟ قال: ال ولكن ديلك مثانية أشهر ال يزيد يوما ".

 
كليس كبعضهم الذم ادعى اليمانية منذ عدة اذف فاليماين يسبق الظهور بثمانية أشهر أك بتسعة 

 سنْب.
 

 الشبهة الرابعة:كيف نعرف ادلهدي حُت ظهوره
بد من ٙبديد ا٤بنههج الصحيح ُب معرفة حجة هللا ككليو لكي نستطيع التمييز بينو كبْب غّبه  ال

إف ا٤بنهج الصحيح ُب معرفة اإلماـ عليو السبلـ من راايت الظبلؿ الكثّبة الٍب ستظهر قبلو, ك 
ابآلايت  ىو نفس ا٤بنهج ا٤بتبع ُب معرفة األنبياء عليهم السبلـ، فكما أف األنبياء كالرسل يعرفوف

.كالبينات كا٤بعاجز كالكرامات، كذلك يعرؼ اإلماـ عليو السبلـ . 
فمعرفة صدؽ مٌدعي النبوة من كذبو، ىو مدل قدرتو على اإلتياف ابلدليل القاطع من ا٤بعاجز 

كاآلايت للداللة على ارتباطو ابلسماء، ككذلك مٌدعي اإلمامو، فالذم يدعي أنو اإلماـ من قبل 
كأف أيٌب ابلربىاف على صحة مقالتو، كا٤بعاجز كالقدرات ا٣بارقة للطبيعة، الٍب  هللا عز كجل البد

يعجز عنها غّبه، ليدؿ على ارتباطو ٖبالق الكوف كأنو اإلماـ ا٤بوصى بو من قبل الرسوؿ األكـر 
صلى هللا عليو كآلو.. فإذا أتى بذلك كاف ىو اإلماـ ا٢بق كإحياء ا٤بوتى كشفاء ا٤برضى الذين 

طباء من معا١بتهم، كإذا دل يستطع القياـ بذلك فهو مدعو كاذب كالدليل عنده يقطع يئس األ
.بصدؽ مٌدعاه  

ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى  كُب ىذا الصدد بْب القرآف الكرًن كيفية التعرؼ على اإلماـ قاؿ تعاذل: )كىمىا أىٍرسى
ف كينتيٍم الى تػىٍعلىميوفى * اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىالزُّبيًر كىأىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى ًإالَّ رًجىاالن نُّوًحي ًإلىٍيًهٍم فىاٍسأىليوٍا أىٍىلى الذًٌٍكًر إً 

ى لًلنَّاًس مىا نػيٌزًؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى( فالبينات ىي ا٤بعاجز، كالزبر ىي الكتب  الذًٌٍكرى لًتػيبػىْبًٌ
على كونو مرتبطان اب عز كجل، كأنو  السماكية كالعلـو الٌرابنية، فإذا أتى ابآلايت كا٤بعاجز دؿٌ 
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حقان ا٤بهدم ا٤بعِب من قبل السماء، كإذا أتى ٗبا ُب الكتب السماكية من أحكاـ هللا كبيناتو دؿ 
على ارتباطو ابألنبياء كا٤برسلْب منهجان كسلوكان، كقد جاء ُب ا٢بديث الشريف على ضركرة 

فضل بن عمر عن اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ: مطالبة مٌدعي اإلمامة ابآلايت كا٤بعاجز.. عن ا٤ب
)إف لصاحب ىذا األمر غيبتْب يرجع ُب إحداٮبا إذل أىلو، كاألخرل يقاؿ: ىلك ُب أم كاد )

سلك، قلت: كيف نصنع إذا كاف ذلك؟ قاؿ: إف اٌدعى مدٌعو فاسألوه عن تلك العظائم الٍب 
ان ٗبا اليَبؾ بعدىا ألحدو ٦باالن لئلنكار.. فإذا أتى هبا فهو اإلماـ حقان كصدق(ٯبيب فيها مثلو( . 

كيبقى السؤاؿ: ماىي معجزة اإلماـ ا٤بهدم عليو السبلـ؟.. الشك أف لكل نيب كإماـ معجزة 
للداللة على مدعاه أبنو مرسل من قبل هللا، فما ىي معجزة اإلماـ ا٤بهدم عليو السبلـ أبنو ىو 

ُب أحاديث عديدة أنو أيٌب ٗبعاجز األنبياء كلها اإلماـ حقان؟.. إف لئلماـ معاجز كثّبة بل جاء 
لتثبيت إمامتو كرسالتو كأنو اإلماـ ا٤بنتظر حقان ُب ٧باكلة كاضحة لدحض أكاذيب األعداء 

.كا٤بنافقْب  
أما األدلة كا٤بعاجز الٍب عنده عليو السبلـ كالٍب التدع ألحد من الناس أم ٦باؿ للطعن 

ي عديدة، أشارت إليها أحاديث أىل البيت عليهم كالتشكيك ُب إمامتو عليو السبلـ فه
)ما من معجزة من معجزات األنبياء كاألكصياء إال )السبلـ.. عن اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ: 

((.كيظهر هللا تبارؾ كتعاذل مثلها ُب يد قائمنا إلٛباـ ا٢بجة على األعداء   
كلكوف ىذه العبلمة من ا٤بعاجز  كلعل أىم معجزة ىي معجزة النداء ابسم القائم عليو السبلـ

الواضحة الٍب تشخص بوضوح أف القائم عجل هللا فرجو الشريف ىو اإلماـ ا٤بنتظر حقان 
بشخصو الكرًن، الغّبه من الناس أك ا٤بٌدعْب ٥بذا األمر ٕبيث يكوف النداء حجة دامغة على 

).. )صادؽ عليو السبلـ: ا٤بعاندين ا٤بنحرفْب كعلى الناس أٝبعْب.. عن أيب بصّب عن اإلماـ ال
إف قداـ ىذا األمر ٟبس عبلمات أك٥بن النداء ُب شهر رمضاف.. كالٱبرج القائم حٌب ينادل 
اب٠بو ُب جوؼ السماء ُب ليلة ثبلث كعشرين ُب شهر رمضاف ليلة ٝبعة، قلت: ٗبا ينادل؟ 

عوه، فبل يبقى شيء قاؿ: اب٠بو كاسم أبيو.. أال إف فبلف بن فبلف قائم آؿ دمحم فا٠بعوا لو كأطي
من خلق هللا فيو الركح إال ٠بع الصيحة فتوقظ النائم كٱبرج إذل صحن داره، كٚبرج العذراء من 
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غيبة النعماين/ابب ما جاء .((خدرىا، كٱبرج القائم ٩با يسمع كىي صيحة جربائيل عليو السبلـ
 ُب النهي عن التوقيت.

عليو السبلـ عديدة ككثّبة ككاضحة كهبا تتم إذف ا٤بعاجز كاآلايت الٍب تكوف لئلماـ ا٤بهدم 
ا٢بجة على األعداء، كعلى ٝبيع الناس، فمع آية النداء اب٠بو الشريف، كإتيانو ابلكتب ا٤بقدسة 
الٍب أنز٥با هللا تعاذل على األنبياء كالرسل، كعلمو الراسخ هبا كأبحكامها، كٞبلو ٤بواريث األنبياء 

لى هللا عليو كآلو، بل كا٤بعاجز الٍب كانت لؤلنبياء كالرسل كخاصة رسالة جده ا٤بصطفى ص
كاألكصياء من قبل هللا تعاذل.. كل ىذا كغّبه ٘بعل من القدرات كا٤بؤىبلت كالعلـو الٍب ٰبملها 

.اإلماـ عجل هللا فرجو الشريف شيئان معجزان كخارقان ال ٲبكن أف ٰبملها إنساف غّبه  
الرسوؿ األكـر صلى هللا عليو كآلو، كاب٤بعاجز الٍب  كاب٤بهدم من آؿ دمحم كالقائم من أىل بيت

ٯبريها هللا عز كجل على يديو تتم ا٢بجة على الناس، فمن آمن كاف من اآلمنْب، كمن كفر كاف 
.من ا٥بالكْب، فبل يبقى ألحدو حجة بعد ىذه األدلة كا٤بعاجز  

 
الظهور؟ شروطالشبهة اخلامسة:ىل الظلم واجلور من   

استنادا اذل  شرط الظهور ىو امتبلء االرض ظلما كجورا كاف ال ظهور بدكهنا الكثّب أبفيتوىم 
ذلك اليوم حىت خيرج رجل من ولدي  لو مل يبق من الدنيا إاليوم واحد لطول هللاا٢بديث ))

كغّبه من االحاديث الكثّبة هبذا  ((كما ملئت ظلما وجورااالرض عدالوقسطا   فيمال
كاخذ ُب االرض من اجل تعجيل الفرج كما يظن,كالفجور  كبدأ بعضهم بنشر الفسادا٤بعُب,

بعظهم ابلتشكيك ابلقضية قائبل ٤باذا ال يظهر ا٤بهدم كقد امتبلت االرض ظلما كجورا؟لكن ُب 
اف الظلم كا١بور ليس من شرائط الظهور,فهو منتشر ُب االرض منذ زمن كبّب كال تكاد  ا٢بقيقة

ٚبلو بقعة ُب االرض منو كدل أيٌب الفرج ٢بد االف,فالظاىر من ا٢بديث انو يتكلم عن ا٢باؿ قبل 
الظهور))امتبلء االرض ظلما كجورا(( كسيستمر ىذا ا٢باؿ حٌب الظهور,فاذا ظهر صاحب 

كليس ىنالك أم اشارة اذل اف شرط الظهور ىو  اؿ فمؤلىا ))قسطا كعدال((االمر غّب ا٢ب
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انتشار الظلم كا١بور,كاال فهل ىنالك ظلم أكثر ٩با شهده عصر الغيبة حيث كصل هبم اذل 
كقد فعلوا ما فعلوا ُب  مراقبة دار االماـ العسكرم عليو السبلـ الجل الفتك بوصيو ا٢بجة؟!

غّبىا الكثّب من ا٢بركب كالدمار الذم اصاب البشرية على مر كرببلء كقبلها مع الزىراء ك 
 االزماف فا٢بديث يشّب اذل تغيّب حاؿ االرض من الظلم كا١بور اذل القسط كالعدؿ.

ك٫بن قد بينا سابقا اف سبب الغيبة ىو عدـ كجود عدد كاؼو من االنصار كعدـ هتيئ 
على ازالة اسباب الغيبة كيهيئ نفسو  االمة,فلهذا من يريد ا٤بساٮبة ُب تعجيل الفرج فليعمل

 للظهور كاذا ارتفع سبب الغيبة ارتفعت الغيبة كعيجل الظهور.
رض ظلما كجورا كليس فسادا كفجورا فبل معُب اف ا٢بديث يشّب اذل امتبلء االف اضافة اذل ذلك

 ٤با يقـو بو البعض من الدعوة اذل الفساد الجل تعجيل الظهور.
يعِب كجود ا٤بظلومْب كاالماـ حْب ظهوره ينصر ا٤بظلومْب كيقطع دابر  ككجود الظلم كالظا٤بْب

فهل من يفعل تلك االفعاؿ  الظا٤بْب كما جاء ُب دعاء الندبة))اين ا٤بعد لقطع دابر الظلمة((
 يفعلها الجل أف ينتقم منو االماـ اذا ظهر؟!

 

 
 الشبهة السادسة: ىل حركة االمام دموية؟

 
اف من ابرز الشبهات الٍب تثار على حركة االماـ ا٤بهدم ىي أهنا حركة دموية أتخذ طابع القتل 

كالدماء كاستدؿ على ذلك ابلعديد من الركاايت الٍب أغلبها غّب اتمة سندا اك داللة كمناقشة  
كىذا امر موكوؿ اذل ٧بلو كسنتطرؽ ٫بن ىنا كل الركاايت ُب ذلك ٰبتاج ٕبثا خاصا كطويبل 

ذكر بعض االدلة الٍب تثبت اف حركة االماـ اتخذ طابع السلم كالعلم:ل  
ػػ اف حركتو عجل هللا فرجو مع كوف الطابع العاـ عليها ىو السلم لكن ال بد من استخداـ ُ

السيف فيها للقضاء على اعدائو كمناكئيو من ا٤بتجربين كالطغاة كا٤بعاندين فالقتل فيها يكوف ُب 
تحق القتل ال انو يكوف اسلوبو العاـ ُب حركتو.موارد ٧بدكدة ٤بن يس  
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فواضح جدا ُب ىذه كرد ُب دعاء الفرج الذم نقرأه يوميا )) حٌب تسكنو ارضك طوعا((ػػ ما ِ
 الفقرة اف ظهور االماـ سيكوف سلميا فبل يتناسب )طوعا( مع القتل كالقتاؿ.

بو كمن الواضح اف من أيٌب بتطور ػػ كثرة الركاايت الٍب تشّب اذل التطور العلمي الذم سيأٌب ّ
علمي فائق فانو ال يكوف ذك قتل كقتاؿ كسفك دماء فهما امراف متناقضاف ال ٲبكن اف 

عن أيب عبد هللا عليو السالم قال: العلم سبعة وعشرون حرفا ٯبتمعا,كمن ىذه الركاايت ))
فإذا قام  فلم يعرف الناس حىت اليوم غَت احلرفُت، حرفانفجميع ما جاءت بو الرسل 

قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفا فبثها يف الناس، وضم إليها احلرفُت، حىت يبثها سبعة 
.52/336((حبار االنوار وعشرين حرفا.  

فهذه الركاية تشّب اذل اف االماـ سيأٌب بعلم يفيق العلم الذم عندان ابثنٍب عشر مرة كنصف 
ع البعض!كىذا ال ينسجم مع كونو ذا حركة دموية كما يشي  

ـ لوحدىا,كاف كاف ا٤براة تسّب من الكوفة للشا ػػ الركاايت الٍب تشّب اذل ا٤بستول األمِب العارلْ
ر ال فاف كل ىذه االمو كانو سيزيل الظلم كا١بور كينشر العدؿ تظهر خّباهتا ككنوزىا,االرض ست

 تتناسب مع كوف ا٢بركة دموية.
قال ادلفضل: فما يصنع )) ّٓ/ُُُب ٕبار االنوار ػػ ما جاء عن االماـ الصادؽ عليو السبلـ ٓ

أبىل مكة ؟ قال: يدعوىم ابحلكمة وادلوعظة احلسنة، فيطيعونو ويستخلف فيهم رجال من 
أىل بيتو، وخيرج يريد ادلدينة. قال ادلفضل: اي سيدي فما يصنع ابلبيت ؟ قال: ينقضو فال 

يف عهد آدم عليو السالم والذي  يدع منو إال القواعد اليت ىي أول بيت وضع للناس ببكة
رفعو إبراىيم وإمساعيل عليهما السالم منها وإن الذي بٍت بعدمها مل يبنو نيب وال وصي، مث 
يبنيو كما يشاء هللا وليعفُت آاثر الظادلُت مبكة وادلدينة والعراق وسائر األقاليم، وليهدمن 

العتيق، ملعون ملعون من بناه. مسجد الكوفة، وليبنيو على بنيانو األول، وليهدمن القصر 
قال ادلفضل: اي سيدي يقيم مبكة ؟ قال: ال اي مفضل بل يستخلف منها رجال من أىلو، 
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فإذا سار منها وثبوا عليو فيقتلونو، فَتجع إليهم فيأتونو مهطعُت مقنعي رؤسهم يبكون 
((ىمويتضرعون، ويقولون: اي مهدي آل دمحم التوبة التوبة فيعظهم وينذرىم، وحيذر   

فا٢بجاز اك ما تسمى ابلسعودية حاليا معركفة بنصبها كبغضها الىل البيت كشيعتهم كمع ذلك 
فاف االماـ حْب يظهر يدعوىم اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسُب كحٌب بعد قتل خليفتو عليهم يكتفي 

 بتحذيرىم كنصحهم.
الذم ٱبلصها من جور ػػ اف االمة االسبلمية خصوصا كالبشرية عموما ٝبيعها ُب انتظار ا٤بنقذ ٔ

الظبلـ كالطغاة كيتشوقوف لطلعتو كحركتو ا٤بباركة,كاما الظبلـ كالطغاة نفسهم فاف هللا سيلقي ُب 
قلوهبم الرعب كسينصر كليو كحجتو ابمداده الغييب كابلتارل فانو ليس ىنالك اصبل ام مورد 

ركف لسلم.الستخداـ القتاؿ اال مع العتاة ا١بحدة الذين ال يقبلوف ٕبق كال يق  
ُب حديث اللوح  ُٕٗ/ ّٔػػ تصريح الركاايت الشريفة ابنو رٞبة للعا٤بْب,ففي ٕبار االنوار ٕ

واخلازن لعلمي  اخرج منو الداعي إىل سبيليا٤بشهور عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كالو))
وصرب أيوب،  ، عليو كمال موسى وهباء عيسىرمحة للعادلُتاحلسن، مث أكمل ذلك اببنو 

والديلم، فيقتلون  سيذل أوليائي يف زمانو ، ويتهادون رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الًتك
وحيرقون، ويكونون خائفُت مرعوبُت وجلُت، تصبغ االرض بدمائهم،ويفشو الويل والرنُت يف 

حندس، وهبم أكشف الزالزل وأدفع  نسائهم، اولئك أوليائي حقا، هبم أدفع كل فتنة عمياء
واولئك ىم ادلهتدون. قال عبد  اولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة اآلصار واالغالل،

ك، فصنو إال إال ىذا احلديث لكفا مل تسمع يف دىرك رمحان بن سامل: قال أبو بصَت: لوال
 .و((عن أىل

فحركة االماـ ما ىي اال امتداد ٢بركة جده رسوؿ هللا الذم بعث رٞبة للعا٤بْب خصوصا كإان 
 ,فكيف يكوف معصوما كرٞبة للعا٤بْب كيكوف مع ذلك ذا حركة دموية!؟نعلم ابلضركرة عصمتو
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 دسادلبحث السا
 رىا السلبيةاثالظهور وآعالمات  

اف اغلب الذين ٥بم اىتماـ ابخبار االماـ ا٤بهدم اركاحنا فداه ػػ مع قلتهم ػػ تدىم يهتموف 
كىذا االمر ُب ا٢بقيقة ىو ٛبسكا ابلقشور كترؾ  بعبلمات الظهور كيبذلوف اغلب جهدىم عليها

اللب,فاهنا كاف كانت ٥با اٮبية خاصة, ككذلك ىدؼ خاص كضعت الجلو من حيث شد 
الناس ٫بو القضية ا٤بهدكية,لكنها ال تتعداه,فليست ىي ابلوسيلة الٍب توصل االنساف اذل نصرة 

الفًب كاالبتبلءات كال ٙبصيل  االماـ عليو السبلـ كال من خبل٥با ٲبكن التخلص من مهاكم
 البصّبة اك معرفة التكليف كتشخيص ا٤بطلوب ُب ىذه الفَبة.

كالدليل على ذلك ٲبكن الوقوؼ عليو من خبلؿ الرجوع اذل موقف اىل الكتاب من بعثة النيب 
,فقد كرد ُب كتب التاريخ اف اىل الكتاب من اليهود كالنصارل الذين سكنوا اطراؼ  االكـر

هنم جاؤكىا كانتقلوا اليها من أرض الشاـ انتظارا للنيب ا٤بوعود الذم نبأت بو رسلهم ا٤بدينة,ا
 ككتبهم,ك٤با كاف لديهم من العبلمات الٍب تشّب اذل خركجو من ىذه ا٤بنطقة.

,كانطبق ما جاء ُب كتب القـو  لكن الذم حدث على ارض الواقع عندما ظهر النيب االكـر
,بل عليو,دل يستطيعوا تصديقو كاالٲباف بو,فضبل عن نصرتو كاتباعوكاقواؿ متنبئيهم من العبلمات 

 انبذكه كخاصموه كحاربوه.
كاف من موارد االبتبلء الٍب سوؼ يبتلى هبا البعض عند ظهور االماـ كالٍب تكوف سببا الدخاؿ 
الشكوؾ ُب قلوهبم,ىي ما يتعلق بعبلمات الظهور,كخصوصا العبلمات ا٢بتمية منها,كالسباب 

 فة كمتعددة.٨بتل
منها:اف العبلمات ا٢بتمية ٕبسب ما يظهر من ركاايت اىل البيت ا٭با ىي حتمية ُب أصل 

ا٢بدث كاصل العبلمةال ُب تفاصيلها,فاذا اختلفت التفاصيل عما كرد ُب الركاايت,كا٤بدة الٍب 
بعض تفصل ا٢بدث عن الظهور مثبل,اك غّبىا من االمور ا١بزئية االخرل,يقع الشك ُب قلوب ال

 ٩بن فهم حتمية ا٢بدث بكل تفاصيلو كجزئياتو.



 

49 

كمنها : كجود االختبلؼ ُب الركاايت الواردة ُب تفاصيل العبلمة الواحدة,كالصيحة مثبل,فقد 
 اختلفت االخبار ُب نص ىذا النداء السماكم,اك ُب كيفيتو,اك الوقت ا٤بعْب لو,كما اذل ذلك.

,فقد العبلمات ا٢بتمية,كذلك ٢بصوؿ البداء  فيهاكمنها:كجود احتماؿ عدـ ٙبقق بعض تلك 
,حيث قاؿ السائل)) كنا عند أيب جعفر ركم ُب ا٣برب عن االماـ ا١بواد عندما سئل عن اتـو

دمحم بن علي الرضا)عليهما السالم( فجرى ذكر السفياين وماجاء يف الرواية من أن أمره من 
يبدو هلل يف احملتوم؟ قال: نعم، قلنا لو:  احملتوم فقلت اليب جعفر)عليهما السالم(: ىل

، وهللا ال خيلف ادليعاد إن القائم من ادليعادفنخاف أن يبدوهلل يف القائم، فقال: 
 . 393((الغيبة/
كجود االختبلؼ ُب عدد العبلمات ا٢بتمية,فمنها ما يعدىا ٟبس عبلمات,كىي ومنها: 

 يعدىا اكثر من ذلك. االكثر كركدا,كمنها ما يعدىا سبع عبلمات,كمنها ما
كمنها:اىتماـ البعض ابلعبلمات ا٤بوقوفة كغّب ا٢بتمية ايضا اىتماما اكرب ٩با تستحق,كالغور ُب 

جزئياهتا كتفاصيلها,ك٧باكلة تطبيقها على كاقعهم بشٌب الطرؽ,٩با يدخلهم ُب نوع من التيو 
لٍب ر٠بوىا كا٢بّبة اذا ما دارت االحداث كٙبقق الوعد اال٥بي على غّب الصورة ا

 النفسهم,كتوقعوىا ُب حساابهتم.
فعبلمات الظهور ليس ىي ابالمر الذم يتوقف عليو الظهور,كىي مع كثرة االختبلؼ فيها كُب 

تفاصيلها تبقى امور قابلة للبداء كالظهور متوقف على هتيئة القاعدة السليمة الستقبالو فهي الٍب 
ُب ٙبصيل كمعرفة ضييع كقتنا كجهدان تستحق منا بذؿ ا١بهد كالوقت لتهيئتها كعدـ ت

 العبلمات.
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 السابعادلبحث 
 شذراتن مهدويتان

 الشذرة االوىل:حقيقة مقولة))اي ليتنا كنا معكم((
كلنا ٠بع كحفظ ىذه ا٤بقولة ا٤بنتشرة على السنة ا١بميع كالٍب تعِب كما ىو الظاىر منها ٛبِب اف 

 كنصرهتم لنفوز فوزا عظيما.نكوف مع االئمة السابقْب للقتاؿ معهم 
ا٢بقيقة ىي عكس ذلك ٛباما,فا٤بقولة تدعوا اذل التقاعس كا١بلوس كاالكتفاء لكن 

ابلتمِب,فنحن ادركنا االماـ الذم ٰبقق حلم االنبياء كاالكصياء كيتوج جهودىم,االماـ الذم 
ب االئمة السابقْب  بل كحٌب اصحا ٰبقق دكلة العدؿ اال٥بية الٍب انتظرىا كل االنبياء كاالكصياء

عن سدير )) ُِٗ/ُٓ, جاء ُب ٕبار االنوار كانوا ينتظركف االماـ ا٤بهدم كيتمنوف ادراكو
الصَتيف قال: دخلت أان وادلفضل بن عمر وأبو بصَت وأابن بن تغلب، على موالان أيب عبد 

بال  هللا جعفر ابن دمحم عليو السالم فرأيناه جالسا على الًتاب وعليو مسح خيربي مطوق
جيب مقصر الكمُت وىو يبكي بكاء الوالو الثكلى، ذات الكبد احلرى، قد انل احلزن من 

غيبتك نفت وجنتيو وشاع التغَت يف عارضيو وأبلى الدموع حمجريو، وىو يقول: سيدي ! 
وضيقت علي مهادي وأسرت مٍت راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصايب  رقادي

لواحد يفٍت اجلمع والعدد، فما احس بدمعة ترقى من بفجائع االبد وفقد الواحد بعد ا
عيٍت، وأنُت يفًت من صدري عن دوارج الرزااي وسوالف البالاي إال مثل لعيٍت عن عواير 

أعظمها وأفظعها وتراقي أشدىا وأنكرىا ونوايب خملوطة بغضبك، ونوازل معجونة 
 ((.بسخطك.

كم يتمُب اف يدركو,ك٫بن قد ادركناه كىو على غيبة االماـ ك فبلحظوا كيف يبكي االماـ الصادؽ 
ينتظر اينا احسن عمبل كال زلنا دل نقدـ لو ما يريد كدل ننصره كما ينبغي اف ننصره,فاذا دل ننصر 
امامنا ك٫بن ُب سعة من امران,كيف ننصر من سبقو من اابئو كىم ُب ضيق من امرىم؟!كعليو 

 ز فوزا عظيما((!؟؟فما معُب أف نقوؿ كنردد))اي ليتنا كنا معكم فنفو 
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 الشذرة الثانية:افضلية ادلهدي على ولد احلسُت

اف ٩با ال شك فيو ىو كجود التفاضل بْب ٝبيع خلق هللا كحٌب بْب االنبياء كاالكصياء 
نفسهم,كاف معرفة االفضل ال سبيل للعقل اذل معرفتو فهو ٩با تنحصر معرفتو ابلنقل,كعند 

النتيجة التالية من خبلؿ الركاايت الشريفة، إف األفضلية ىي  ٲبكن استخبلص مراجعة الركاايت 
  :كالتارل

الرسوؿ األكـر صلى هللا عليو كآلو، ٍب أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ، ٍب الزىراء عليها السبلـ ٍب  
اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ ٍب اإلماـ ا٢بسْب عليو السبلـ ٍب اإلماـ ا٤بهدم عجل هللا تعاذل فرجو 

 . د ا٢بسْب عليهم السبلـ حسب ترتيبهمٍب أكال
كاألدلة على تفضيل اإلماـ ا٤بهدم عجل هللا تعاذل فرجو على ما عدا أصحاب الكساء عديدة، 

 :منها
عن رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:... كاختار من ا٢بسْب األكصياء  ّّٔص -ِٓج -ُب ٕبار األنوار 

تحاؿ ا٤ببطلْب كأتكؿ ا١باىلْب، اتسعهم ابطنهم ظاىرىم ٲبنعوف عن التنزيل ٙبريف الغالْب كان
 .قائمهم كىو أفضلهم

عن سلماف قاؿ: كنا مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو  ِِّٕص - ّٔج -كُب ٕبار األنوار 
كسلم كا٢بسْب بن علي عليهما السبلـ على فخذه إذ تفرس ُب كجهو كقاؿ: اي أاب عبد هللا، 

اـ ابن إماـ أخو إماـ، أبو أئمة تسعة اتسعهم قائمهم إمامهم أنت سيد من سادة كأنت إم
 .أعلمهم أحكمهم أفضلهم

((غيبة لو أدركتو ٣بدمتو أايـ حياٌب((كىكذا الركاية ا٤بشهورة عن اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ: 
 .ُِٓالنعماين ص
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 الثامنادلبحث 
 دور ادلرأة يف القضية ادلهدوية

اف ا٣بطاب التكليفي ُب الشريعة قد كجو اذل ا٤برأة كالرجل بنفس ا٤بستول,كدل يفرؽ بْب ا٤برأة 
كاحكاـ ا٢بيض كالقتاؿ,ككذلك سّبة كالرجل ُب خطاابتو اال ُب االمور الٍب ٚبتص ابحدٮبا  

د آزرت النيب كا٤بعصومْب دل ٚبتلف بْب الرجل كا٤براة,ٰبدثنا التاريخ مثبل عن امراة ا٠بها خدٯبة ق
))ما قاـ االسبلـ لوال سيف علي كأمواؿ الكلمة ا٤بشهوكرة: كنصرت النيب حٌب قاؿ فيها

خدٯبة((,كىذه الزىراء عليها السبلـ انصرت اماـ زماهنا كاستشهدت الجل امامتو,كزينب ايضا 
الٍب حفظت شعار ثورة امامها ا٢بسْب عليو السبلـ كقدمت ما قدمت الجلو,كاالمثلة كثّبة ُب 

 ا الباب كما ذكرانه يكفي الثبات اف للمراة نفس الدكر ُب التكليف كُب نصرة امامها.ىذ
ففي مستدرؾ سفينة البحار عن دمحم بن  كقد اشارت الركاايت اذل دكر ا٤براة مع االماـ ا٤بهدم

مسعت أاب عبد هللا )عليو السالم( يقول: يكّر مع القائم )عليو السالم( ثالثة عمر قاؿ ))
ويقمن على ادلرضى، كما كان مع  يداوين اجلرحىة . قلت: وما يصنع هبّن؟ قال: عشر امرأ

 ((.رسول هللا.
بعض الرواايت تذكر أن من بينهم مخسُت امرأة  ويف عصر الظهور يقول الشيخ الكوراين))

( ويف رواية ثالث عشرة امرأة 52/223كما ورد عن اإلمام الباقر عليو السالم )البحار:
 . يداوين اجلرحى

ويف ذلك داللة على ادلكانة ادلهمة والدور العظيم للمرأة يف اإلسالم وحضارتو، اليت يقيمها 
اإلمام ادلهدي عليو السالم ، وىو دور معتدل مربأ من اخلشونة البدوية يف النظرة إىل ادلرأة 

حلضارة ومعاملتها ، اليت ما زالت موجودة يف بالدان ، ومربأ من إىانة ادلرأة وابتذاذلا يف ا
 ((الغربية .
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كاختلفت الركاايت ُب عدد النساء اف كن ثبلثة عشر اك ٟبسْب,كعلى كل حاؿ فاهنن يثبًب 
كجود النساء ُب جيش االماـ ا٤بهدم يقومن ٗبداكاة ا١برحى كاالقامة على ا٤برضى كما ذكرت 

 .الركاايت
قبل الظهور فلهن دكر ا٭با يتكلم عن دكرىن ُب الظهور لكن لكن ىذا الذم ذكرتو الركاايت 

مهم جدا ُب التمهيد للظهور,فاف ما ذكرانه ُب ا٤ببحث الثاين من تكاليف ُب مرحلة ما قبل 
,كاضافة اذل ذلك فاف للمرأة دكرا اخر ٱبتص الظهور ٯبرم كلو اك اغلبو على الرجل كا٤براة سوية

ؤمنة مهدكية مهيأة الستقباؿ هبا ال يقل أٮبية عن بقية االدكار ا٤بذكورة كىو اعداد كتربية اسرة م
االماـ ا٢بجة عجل هللا فرجو,فاف للمراة الدكر االكرب ُب تربية االسرة,بل كُب هتيئة زكجها  

كذلك,فلذا على كل امراة مهدكية منتظرة لفرج امامها أف تكوف داعية اذل اماـ زماهنا كعليها اف 
 هتيئ زكجها كاسرهتا لذلك مهما استطاعت.
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 التاسعادلبحث 
 برانمج خمتصر لتهذيب النفس

قد ألف العلماء الرابنيوف حفظ هللا الباقْب كرحم ا٤باضْب عدة مؤلفات ُب هتذيب كتزكية 
النفس,ك٫بن أقل من أف نكتب ُب هتذيب النفس الننا اصبل نفتقد ٥بذه الصفة,كلكن سنحاكؿ 

 هللا كسنسرده على شكل نقاط:اف نكتب أبرز ما تعلمناه من كتب كاقواؿ علمائناء حفظهم 
من االمور الضرورية للمؤمن:ادلشارطة,وادلراقبة,واحملاسبة,وادلعاقبة وادلقصود كل واحد  ـ1

 منها ىو:
: ىي حالة من معاىدة النفس على أف ال ترتكب ما ال يرضي هللا تعاذل عموما، ادلشارطةاوال:

إذل ٦بالس األعراس كاألفراح أك  كخصوصا ُب األجواء الٍب تغلب عليها الغفلة.. فمن يذىب
٦بالس البطالْب، فإنو ٰبتاج إذل مشارطة إضافية عن أصل ا٤بشارطة؛ ألنو قد أينس هبذه 

من ا٤بعلـو ُب جبهات القتاؿ أف ا٤بقاتل قبل ا٣بوض ُب القتاؿ يدرس  .األجواء، فيتجاكز ا٢بدكد
لية.. كإف ا٢بياة حقيقتها عراؾ مع أرضية ا٤بعركة: ىل أهنا أرضية قوية أك ىشة، جبلية أك غّب جب

الشياطْب!.. فالشيطاف أعدل األعداء، كيوسوس ُب صدكر الناس ُب كل ٢بظة؛ فبلبد لئلنساف 
  .!أف يدرس أرضية نفسو، قبل أف يتورط ُب ٦بالس الغافلْب

حكما ال -إذل موجودين -ا٤بوجود الواحد ا٢بقيقي-: ىي أف يتحوؿ اإلنسافاثنيا: ادلراقبة
كٮبا: ا٤براًقب، كا٤براقىب.. ككأف اإلنساف كىو ُب أماكن البطالْب، يرل نفسو أنو ىو  -حقيقة

  .ا٤بشارؾ.. كيرل نفسا أخرل، أهنا ىي النفس ا٤براًقبة كا٤بشارطة، كٙبصي الزالت كالثغرات
ىي أف ٰباسب نفسو، على ما اشَبطو عليها، ُب أكؿ النهار.. فبعد أف ينتهي  اثلثا: احملاسبة:

ار بصخبو، كٗبا فيو من أعماؿ كثّبة، فإف اإلنساف ٰبتاج إذل أف ينظر إذل ما كسبو ُب ذلك النه
إال إف البعض ُب عملية ااسبة، ينظر إذل ا١بهة السلبية فقط، فيقوؿ أنو ُب النهار دل  .اليـو

٢براـ...؛ يرتكب حراما: العْب دل تنظر إذل حراـ، كاألذف دل تسمع شيئا ٧برما، كاللساف دل ينطق اب
فيناـ كىو قرير العْب!.. كلكن ا٢بقيقة أف ااسبة أعمق كأمشل، من النظر ُب عدـ السلبيات، 
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، كإذل  بل من البلـز تقدًن اإلٯبابيات أيضا.. فاإلنساف عليو أف ينظر إذل ما كسب ُب ىذا اليـو
سه مَّا قىدَّمىٍت لًغىدو{.. ما قدـ آلخرتو؛ كالقرآف الكرًن أيمران بذلك، قاؿ تعاذل: }كىٍلتىنظيٍر نػىفٍ 

فااسبة ينبغي أف تكوف ُب حقلْب: ُب حقل ا٣بسائر: ىل ىو خسر شيئا؟.. كُب حقل 
 ا٤بكاسب: ىل ىو كسب شيئا؟

رابعا: ا٤بعاقبة: ىي أف يعاقب نفسو، بشيء مناسب؛ لَبكيضها؛ لعدـ تقيدىا اب٤بشارطة..  .
العقوابت قد تؤدم إذل نفور النفس.. كأف تكوف كينبغي أف تكوف ا٤بعاقبة ٕبذر؛ ألف بعض 

ا٤بعاقبة ال تتجاكز دائرة الشريعة.. فمثبل من ا٤بناسب الصياـ، فهو عمل عبادم، كفيو شيء من 
ا٢برماف كا٤بشقة.. فلو أف إنساان ارتكب خطأ كبّبا ُب الليل، أك نظر إذل برانمج ٧بـر ُب التلفاز؛ 

، من ابب أتديب النفس على فمن ا٤بناسب ٤با يصبح الصباح أف ين وم صياـ ذلك اليـو
 .االسَبساؿ فيما ال يرضي هللا سبحانو كتعاذل

 
 ــ مراقبة الثغرات2

إننا لو أردان عمل مقارنة بْب كل ا٤بوجودات، من حيث ا٣بربة، فإف الشيطاف أيٌب ُب الرتبة 
األنبياء كا٤برسلْب، فلو  فإف خربتو ُب اإلغواء ٥با اتريخ طويل، ك٘باربو كانت حٌب مع ..!األكذل

 .سجل حافل ابإلغراءات!.. كمن ا٤بعلـو أف نبينا آدـ )ع(، أكؿ من كسوس لو الشيطاف اللعْب
إف من ا٤بتعارؼ ُب جبهات القتاؿ أهنم يعتمدكف على طريقة للكشف عن الثغرات ُب الطرؼ 

قمار الفضائية.. كمن ٍب ا٤بقابل، كقدٲبا كاف ذلك من خبلؿ األبراج، كىذه األايـ عرب الرصد ابأل
إف الشيطاف اللعْب أيضا  .يستغلوف ىذه الثغرات لتحقيق مآرهبم، كالقضاء على العدك بسهولة

يعتمد على ىذه الطريقة، ُب إغواء اإلنساف!.. إذ يقـو بدراسة الثغرات الٍب ُب كجود اإلنساف، 
نساف من نفسو، فهو يعرؼ كاستغبل٥با أٲبا استغبلؿ!.. كغِب عن القوؿ أف الشيطاف أخرب ابإل

أصلو كأصل أصلو، يعرؼ سلسلة اآلابء كاألمهات من لدف أبينا آدـ، كيعرؼ الصفات الوراثية 
الٍب ٲبكن استغبل٥با، كىل فيو ميل للحدة، أك للغضب، أك للشهوة.. كال ينتظر منو إال ساعة 
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إلنساف، من خبلؿ كإف الشيطاف يدخل إذل ٩بلكة ا ..!غفلة، ليدخل كيعشعش ُب ٩بلكة كجوده
ثغرة الغضب كتوابعو، كثغرة الشهوة كتوابعها، كثغرة األكىاـ  :ىذه الثغرات الثبلث ا٤بعركفة

فاإلنساف عندما يغضب، عليو أف ينتبو أف ىذه ساعة ىجـو الشياطْب من ثغرة  ..كتوابعها
اطْب عليو أف يعلم أف الشي -الشهوة أعم من شهوة البطن كالفرج-الغضب.. كعندما يشتهي

!.. كغلبة الوىم، كسوء الظن، كالوسوسة، ىذه من ثغر الوىم  على أىبة الدخوؿ كا٥بجـو
 .فعليو، إف اإلنساف ٰبتاج إذل مراقبة نفسو دائما، كعلى ا٣بصوص ُب الثغرات الثبلث .كتوابعو

 
 عدم االحساس ابلتميز: ـ3
حينما يتذكؽ الدين، كيتذكؽ بعض ا٤بعارؼ ُب صبلتو، أك  -مع األسف-ف اإلنساف الغافل  

ُب قراءتو للقرآف، أك ُب هتجده.. فإنو ال شعوراين يرل نفسو متميزان عن اآلخرين، كلو سئل ال 
يعَبؼ، كُب مقاـ االعتقاد يعَبؼ أبنو ُب أدىن ا٣بلق، كلكن ال شعوراين ُب أعماؽ كجوده يرل 

٤باذا نستشعر التميز عن اآلخرين، ٗبجرد بعض النفحات البسيطة ا٤بتقطعة؟..  - .ة التميزصف
كا٢باؿ أف ىناؾ أمرين ال يعلمهما إالٌ هللا عٌز كجٌل، كمع كجود ا١بهل هباتْب الصفتْب، فإف 

أكالن: ا١بهل ابلبواطن: إف أساس ا٢بساب يـو القيامة، ىو  .اإلنساف ال ٲبكن أف يعيش التميز
لقلب السليم.. فقد نرل إنساان ُب أدىن درجات التدين الظاىرم: أيٌب ابلواجبات أبدىن ا

صورىا، كال يعيشبعض حاالت التحليق ا٤بعنوم، أك بعض صور ا٤بناجاة القوية، كالبكاء، 
كالتضرع، كبعض ا٤بعاين العرفانية الدقيقة.. كلكنو أيٌب ابلواجبات أبدىن صورىا، كلو قلب سليم: 

حقدان، كال ٰبمل غشان، كال يضمر الشر ألحد.. كال يعيش التكرب الباطِب، كمربأ من  ال ٰبمل
ا٢بسد... اخل.. ىذا اإلنساف كجيو عند هللا.. كلو قسنا بْب ىذا اإلنساف، كإنساف لو شوائب 

ابطنية، كلو عبادة كاضحة متميزة.. فمن ا٤بؤكد أٌف ىذا اإلنساف، يرجح على ىذا اآلخر ا٤بشرب 
فإذف،من أين يعلم اإلنساف بواطن العباد!.. كالقرآف الكرًن يعرب عن يـو  .ئب الباطنيةابلشوا

ًديده{.. فكشف  ٍفنىا عىنكى ًغطىاءىؾى فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى حى لىى السَّرىائًري{، }فىكىشى القيامة بػ: }يػىٍوـى تػيبػٍ
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ر العدـ، كىذا مضموف الغطاء، كانكشاؼ السرائر من خواص يـو القيامة، كالدنيا دار السَب كدا
اثنيان:  .عبارة: )لو تكاشفتم ما تدافنتم(؛ أم لو علمتم بواطن األشخاص، لنفرًب من صاحبكم

ا١بهل بعواقب األمور: ىب أنك عرفت ابطن الشخص، فبل ينبغي ُب االستعجاؿ ُب ا٢بكم 
االنقبلب  عليو.. إف التاريخ اإلسبلمي، كحٌب اتريخ األمم السابقة، مليء بصور االنقبلب..

تيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم{ كما يعرب ابصطبلح اليـو  رأسان على عقب، كالقرآف يعرب عن ذلك بػ: }انقىلىبػٍ
درجة. .كاألمور ٖبواتيمها، فنحن ال نعلم أٌف ىذا الصراع ا٤برير بْب الشيطاف كبْب  َُٖ

، ألنو لو استعجل اإلنساف ما هنايتو؟.. قد يدخر الشيطاف ضربتو القاضية إذل أكاخر ا٢بياة
ابلضربة اآلف، فإنو ٱباؼ من التدارؾ كالتوبة.. يقوؿ: ٤باذا أجرحو جرحا قاتبلن ُب أايـ حياتو 

: فإف ا٤بلدكغ،  كشبابو؟.. ألنو قد يعود كيفيق من سكرتو، كيرجع إذل رشده.. ككما ىو معلـو
و، أف يؤجل ٞبلتو ٱباؼ من كٌل شيء.. كابلتارل، فإنو سيحذر الشيطاف.. لذلك فإف األفضل ل

فإذف، البواطن مستورة، كأيضا العواقب مستورة..  .القاضية إذل سنوات ضعفو ُب أكاخر حياتو
اثلثا: ا١بهل  .فمع سَب العواقب كالبواطن، ا٤بؤمن ال يستعجل اب٢بكم على األشخاص أبدان 

أفعالو كذلك؛ ابلصفقات ا٤برٕبة: فبمقاييس القبوؿ:أف اإلنساف قد يكوف لو ابطن غّب ٧بمود، ك 
كلكن هللا يرتضي بعض أفعالو.. فحركة بسيطة منو، قد تقع موقع القبوؿ، كىذا لو شواىد ُب 

التاريخ: فا٢بر قبل كاقعة كرببلء، صدرت منو ابدراتف ٝبيلتاف ا٘باه اإلماـ ا٢بسْب )عليو 
عليو ا٢بر أتدبو أماـ ا٢بسْب )ع(، حينما قاؿ لو: ثكلتك أمك اي حر!.. فلم يرد  -ُ .(السبلـ
لعل القضية  .أيضان دعا ا٢بسْب أبف يصلي هبم ٝباعة، رغم أنو ُب موضع قتاؿ -ِ .اب٤بثل

، كإ٭با أيضا جهاده ُب يـو عاشوراء.. فجهاده النفسي  ليست قضية حركة ُب ذلك اليـو
فإذف، إف اإلنساف ال يعلم ما ىي ا٢بركات  .كبصّبتو، أيضا كاف لو دكر ُب انقبلب موقعو

موسى )ع( لو اتريخ عريق من اجملاىدة -؟.. فالقرآف الكرًن عندما أيٌب على سّبة موسى ا٤بؤثرة
فإنو ينتخب ا١بميل ُب حياة موسى )ع(: }كىلىمَّا كىرىدى مىاء مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو أيمَّةن  -بشٌب صورىا

نى النَّاًس يىٍسقيوفى كىكىجىدى ًمن ديكهًنًمي اٍمرىأتػىٍْبً تىذيكدىاًف قى  ا قىالىتىا ال نىٍسًقي حىٌبَّ ييٍصًدرى مًٌ ٍطبيكيمى اؿى مىا خى
ًبّبه{.. فالقرآف الكرًن سٌجل ىذا ا٤بوقف الرجورل الذم قاـ بو موسى )ع(،  الٌرًعىاء كىأىبيوانى شىٍيخه كى
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فكاف ىذا سببان ألف يكوف صهران لنيب هللا شعيب )ع(.. كُب سورة الدىر، أيضا سجل قضية 
ا أمّب ا٤بؤمنْب )عليو السبلـ(.. كابلتارل، فنحن ال نعلم ملف األشخاص، كما اإلنفاؽ الٍب قاـ هب

 . ىي النقاط ا٤بضيئة جدا، كالٍب ادخرت ليـو فقرىم كفاقتهم
 
 االشتغال مع الغافلُتــ4

من مٌنا ال يبتلى هبذه البلية، ىناؾ البعض من األصدقاء الغافلْب، إبمكاف اإلنساف أف يقطع 
ماذا يعمل مع األرحاـ القريبْب، كمع ا١بار، كاألىل، كاألكالد؟.. فأغلب صلتو هبم.. كلكن 

ال يعقلوف، كال يشكركف، كغّب ملتفتْب إذل رٌب العزة  -كما كرد ُب القرآف الكرًن-الناس 
الغفلة  - ..كا١ببلؿ.. فبالتارل، ينبغي أف نعلم ما ىي السياسة الشرعية ُب التعامل مع الغافلْب؟

مؤقتة: ىناؾ إنساف ملتفت، كلكنو يغفل ُب بعض الساعات، كُب ىذه الساعة غفلة  - :نوعاف
ينبغي معاملتو معاملة الغافلْب.. فلو أخطأ ُب حقك، أك قاؿ كلمةن دل تكن تتوقعها منو، أك 
تكلم بكلمةو ال تليق بشأف ا٤بؤمنْب.. إايؾ أف ٚبرج من طورؾ، فإنو غافل!.. كالقرآف الكرًن 

نى الشٍَّيطىاًف تىذىكَّريكٍا فىًإذىا ىيم يشّب إذل ىذه ا٢بقي قة: }ًإفَّ الًَّذينى اتػَّقىوٍا ًإذىا مىسَّهيٍم طىاًئفه مًٌ
غفلة مطبقة: حيث أف ىناؾ قسما من الناس، يعيش الغفلة ا٤بطبقة ُب ليلو  - .{مٍُّبًصريكفى 

أكالن: إف معاشرة  ..كهناره.. على كٌل و لو ابتلينا أبىل الغفلة ا٤برحلية أك ا٤بطبقة، ماذا نعمل؟
الغافلْب، ينبغي أف تكوف دائمان معاشرة خارجية.. حٌب لو استلزمت التقية أك الضركرة، أف هتٌش 
كتبٌش لعلو حٌب ُب كجوه غّب ا٤بسلمْب.. فاإلنساف قد يضطر إذل أف ٯبامل، كقد يتملق لضركرة 

أف يفعل ما يريد ٗبقدار ملحة إلنساف فاسق بل غّب مسلم.. فاإلنساف ٦باز ُب عادل ا٣بارج، 
الضركرة.. كلكن القلب، ال سلطاف ألحد عليو، ك٥بذا قيل: أنو ال معُب للتقية القلبية.. 

فاإلنساف ٦ببور أف يعمل ما يوافق التقية، كلكن القلب سرٌّ من أسرار هللا عٌز كجٌل.. ك٥بذا 
اثنيا: إذا  .اشرهتم ُب ا٣بارجينبغي أف نعيش حالة الوحشة من الغافلْب ُب الباطن، كإف ابتلينا ٗبع

رأل ا٤بؤمن نفسو ُب يـو من األايـ أيلف ٦بالس البطالْب، كأينس بصديق فاسق فاجر، أك غّب 
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مسلم.. قد ابتعد عنو ُب سفر أك ما شابو ذلك، فعاش حالة فقده ُب حياتو، أليس ىذا الفقد 
ارع.. كىو عبلمة على تنزؿ عبلمة على أنو أنسى بو؟.. إف ىذا األنس الباطِب، ال يرتضيو الش

النفس، ألف النفس أتلف ا٤بتشاهبات فػ)الطيور على أشكا٥با تقع(.. فاألنس بْب الناس ىو فرعه 
أقبلت إذل ا٤بدينة امرأة من مكة كثّبة ا٤بزاح.. فعرؼ النيب  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-من ا٤بسا٬بة، ففي زماف النيب 

ما -لت على امرأة تشاهبها ابلطريقة كاألسلوب ُب ا٢بياة.. كىنا عٌلق النيب )ص( أهنا نز  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-
: )أنظر إذل السنخية كا٤بشاكلة(.. أك )األركاح جنود ٦بندة، ما تعارؼ منها ائتلف.. -مضمونو

فإذف، إف اإلنساف الغافل، ينبغي أف نعاشره ٗبقدار الضركرة،  .(كما تناكر منها، اختلف
اثلثا: علينا أف ٬برج الغافل من جٌوه.. إف الدعوة إذل  .ف أف أننس بو قلبيان أبدان كخارجيان من دك 

كأنو كقفه على طبقة من اجملتمع، ىم رجاؿ   -مع األسف-كإذل سبيلو  -عٌز كجلٌ -هللا 
الدين!.. كا٢باؿ أبف ا٤بؤمن موجود مذٌكر ٗبا ٲبكنو.. إف كاف ا٤بؤمن جالسا ُب ٦بلس تغلب عليو 

ذا ال يكسر ىذا ا١بٌو ٕبديث، أك ٗبوعظة، أك بتذكّب، أك على األقل ٕبديث انفع من الغفلة، ٤با
أحاديث الدنيا؟.. كإذا كاف ىناؾ إنساف ال يعلم كيف يكتسب، فتعٌلمو الكسب.. أك إنساف 

من  -مع األسف الشديد-ال يعلم كيف يدبر شؤكف حياتو، فعٌلمو ذلك.. كُب عصران ىذا 
ف اإلنساف ا٤بؤمن مبتلى ٗبعاشرة الغافلْب كاالستماع إليهم، كلو كاف ُب سلبيات ىذه ا٢بضارة، أ

جزيرة انئية، بسبب أجهزة اإلعبلـ.. إف ا١بلوس أماـ التلفاز، كالنظر إذل كٌل ما ىٌب كدٌب، 
لعلو من ا٤بوارد الٍب ينطبق عليها قوؿ اإلماـ زين العابدين )عليو السبلـ(: )لعٌلك رأيتِب آلف 

لْب، فبيِب كبينهم خٌليتِب(.. إذ أف ا٤بسلسل الذم فيو هتريج، كمزاح، كلغو، ٦بالس البطٌا
إف ا٤بؤمن كجود فاعل غّب منفعل،  - .كسخافة من القوؿ.. فا٤بشاىد يشاركهم ُب ٥بوىم كلغوىم

، يقلب كياف ذلك اجمللس.. فاإلماـ ا٥بادم  -لو ابتلى ٗبعاشرة الغافلْب.. فا٤بؤمن ٕبركةو، كبقوؿو
يقوؿ ىذه  -عليو السبلـ-يدخل على طاغية زمانو يقٌدـ لو ا٣بمر، كاإلماـ  -السبلـعليو 

ابتوا على قلل ا١بباؿ ٰبرسهم *** غلب الرجاؿ فلم تنفعهم القلل كإذا بذلك  :األبيات ا٤بعركفة
الطاغية يبكي، كدموعو ٘برم على كجنتيو.. نعم، أراد أف يعلمنا درسان: أنو عليك أف تغّب كٌل 

إف األنس ٗبجالس الغافلْب،  - .تلى بو، كلو كاف ا١بٌو جٌو طاغية من طواغيت زمانكجو تب
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أمره سيء.. كلكن بعض اجملالس، ٘بعل الغافل يزداد سواءن، كيزيد بيعدان عن هللا عٌز كجٌل:  
كاألعراس، كالسفرات السياحية، كبعض الوالئم، كأنو بعض اجملالس بناءىا على االستهتار.. 

بعض ا٤بؤمنْب ُب أايـ عرسهم، يرتكبوف بعض ا٤بنكرات، أك يسمحوف لبعض  ك٥بذا نبلحظ
ا٤بنكر.. كعندما تنهاىم عن ذلك، يتذرعوف ابلقوؿ: أهنا ليلة كاحدة، كأنو موقف من ا٢بياة 

ىناؾ  -عليهم السبلـ-كينتهي.. كىذا األمر ليس مقبوال أبدان، ك٥بذا ُب ركاايت أىل البيت 
أصبح  . فالعرس ٦بلس مبارؾ، كلكن ىناؾ بعض أنواع ا٢براـ كاللهو،ٙبذير ابلنسبة لؤلعراس.
إذا اضطر أحدان إذل الذىاب إذل ٦بلس من ٦بالس الغافلْب،  - .. متعارفا ُب ىذه اجملالس

لغرضو من األغراض.. عليو أف يعدَّ نفسو إعدادا، كيصرٌب نفسو، كيٌلقن نفسو ابلذكر.. كىو ُب 
أال كىو قوؿ كلمة: )ال إلو إال هللا( الذم من ا٤بمكن أف يتلفظ  اجمللس يشتغل ابلذكر ا٣بفي،

هبا اإلنساف، دكف أف يبدك ذلك على شفتيو.. عليو أف يكوف من الذاكرين ُب ذلك اجمللس، 
كبعد ذلك لو زٌؿ ُب ذلك اجمللس، كقاـ كرأل قساكة ُب قلبو، كرأل أنسان مع الغافلْب، كرأل أنو 

ليو أف ال ييأس، كيستغفر.. ك٥بذا عندما ننتهي من كٌل ٦بلس، خاض مع ا٣بائضْب.. أيضان ع
يستحب أف نقرأ قولو تعاذل: بسمميحرلا نمحرلا هللا  }سيٍبحىافى رىبًٌكى رىبًٌ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيوفى * 

 .لذلك اجمللس كىسىبلـه عىلىى اٍلميٍرسىًلْبى * كىا٢بٍىٍمدي َّللًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى{، لتكوف ىذه اآلية كفارة
 
ػػ أف يقـو ا٤بؤمن اب١بلوس كالتفكر مع نفسو ككتابة كل االمور السلبية فيو,كمن ٍب يقـو ٓ

 بدراستها كاحدة تلو االخرل ككضع الطرؽ كاالساليب للقضاء عليها كاحدة بعد االخرل.
 
يتناكلو ػػ على ا٤بؤمن الدقة كاالحتياط مهما امكن ُب الطعاـ,كٯبب التاكد من شرعية كل ما ٔ

كبّب على ا٢بالة الركحية لبلنساف,كعلى سبيل ا٤بثاؿ اللحـو ا٣بليجية نظرا ٤با للطعاـ من أتثّب  
كالَبكية كغّبىا من الدكؿ الوىابية فاننا ال ٲبكننا التيقن من شرعية منشأىا خصوصا كاهنم 

 الضوابط يعلموف اهنم سيصدركهنا للعراؽ الذم يعتربكنو عدكا ٥بم فقطعا سوؼ ال يبالوف ُب
 الشرعية للذبح كقد اخربان اكثر من ثقة عن اهنم ال يهتموف ابلذبح الشرعي.
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ػػ كما ينبغي على ا٤بؤمِب حفظهم هللا االىتماـ أبكقاهتم ك٘بنب اىدارىا قدر االمكاف,فوقتك ٕ

رأس مالك فاغتنمو ٗبا شئت,كعليهم أيضا ا٣بركج من حالة البل ىدفية فانو ليس من صفات 
 ن أف يعيشوا ُب حالة من العبثية.ا٤بنتظري

 
ىذا شيء يسّب أتينا بو من اقواؿ علمائناء حفظهم هللا كمن شاء ا٤بزير فليطلع على ما كتبو 
 علمائناء االبرار ُب ىذا الشاف كالشيخ هبجت كشيخ حبيب الكاظمي كغّبىم من االعبلـ

 كا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى هللا على دمحم كالو الطاىرين.
 
 
 
 
 

 علي ىاشم الركايب                                                                    
 1438شعبان  9                                                              
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