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اإلهداء
إىل من كُسر ضلعها ...
إىل من أُسقط جنينها ...
إىل من أُغتصب حقها ...
إىل أم أبيها وشفيعة مواليها فاطمة الزهراء
أهدي هذا اجلهد البسيط  ...راجياً بذلك شفاعتها يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب
سليم.

متهيد
خلق اهلل سبحانه وتعاىل اجل ن وانأن ول اكون نأل بباتته ببات للبة  .ومعرفته معرف
حقةقة وكة ببات ظاهري ال جتلب كصاحبها نفعاً وال تدفع بنه ضراً.
ونأل اكنصنل إىل املعرف احلقةق هلل سبحانه وتعاىل البد م ن ولنت سب تنص إىل هذا
اكغرض؛ نأ اهلل تعاىل تنزه ب ن خماطب ل اخللق مباشر وبدو واسط فأرس اهلل تعاىل اكرس
تالء بلةه وسبالً واضح ملرضاته فم ن وفق ملعرف اكرس وانأنبةاء والتدى هبم
وبعث انأنبةاء أ ا
وسار بلى هنجهم وص إىل حظه م ن اكومال حسب استعداته وصفن مرآ فطرته وأما م ن
ض َها
أبمى بةنه اهلنى وحب اكدنةا نوب ب ن اكطريق وهنى يف اجلحةم وأصبح يف ﴿ظُلُ َم ٌ
ات بَ ْع ُ
فَ ْو َق بَ ْع ٍ
ج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َر َاها َوَم ْن لَ ْم يَ ْج َع ِل اللَّهُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِم ْن نُوٍر﴾( ).
ض إِذَا أَ ْخ َر َ

وانأمر املهم هن معرف حال اكنا مع اكرس وانأنبةاء واكنلن بلى بل توذيب اكنا
كلرس وانأنبةاء وملاذا انألثري تائماً هم املوذبن واجلناب يف لنكه تعاىلَ ﴿ :وأ َْر َسلْنَا إِلَْي ِه ْم
ر ُسالً ُكلَّما َجاء ُه ْم ر ُس ٌ ِ
س ُه ْم فَ ِريقاً َك َّذبُوا َوفَ ِريقاً يَ ْقتُ لُو َن﴾( ).
َ َ َ
ُ
ول ب َما ال تَ ْه َوى أَنْ ُف ُ
فاهلنى هن اكشجر اخلبةث واكيت هلا فروع بديد لد تدكت بلى للنب املرتابني واملشووني
وأخذوا يرتعن ويأللن م ن طلعها واكذي لأنه رؤو اكشةاطني فامتألت بطنهنم م ن اكظلمات
وأصبحنا ال يرو إال اكنف واهلنى ول ما جير إكةهم اكنفع فأصبحنا مصدالاً كقنل اكشابر:

 النور.04 : -المائدة.04 :

ن إ ا م ن اكرلال هبةمـ ً
بي

يف صنر اكرل اكسمةع املبصر

فط ـ ٌ ن كو رزيـ ـ يف ماكـه

وإذا أصةـب بدينـ ـ ـ ـ ـه مل يشعـ ـ ـر
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فهذه سن اهلل وك ن جتد كسن اهلل تبديالً فعندما تنصر انأم ب ن صراط اهلل املستقةم وهتجر
أحوام اهلل وترل ن إىل حب اكنف واملنصب ولثر انأتباع  ...فعندها يأيت اكنيب أو اكرسنل
بانأخالق اكسماوي وانأحوام اإلهلة واكيت هي خماكف نأهناء املنحرفني واكذي ن هم ألثري اجملتمع
يباترو هؤالء إىل توذيب اكدبنات اإلهلة ؛ نأهنا خماكف نأهنائهم املنحرف ورمنا شخصةات
انأنبةاء واكرس بشىت أنناع اكتهم وانألاذيب واكيت هي سن لاري بلى ل كسا ويف ل زما
لاكسحر واجلنن واكوذب.
واكذي أريد اكتألةد بلةه هن أ لثري م ن انأمم لانت منبنت ومنتظر نأنبةائها ولاننا
ينتظروهنم ويعرفنهنم بأمسائهم وصفاهتم وباننا ما باننا م ن اكظلم واالضطهات ولاننا يبتهلن
ويتضربن إىل اهلل أ يبعث هلم نبةهم املنبنت إلنقاذهم م ن اكذل واهلنا وكو ن بندما يبعث اهلل
تعاىل هلم رسنهلم املنبنت باكتعاكةم اإلهلة واكيت هي خماكف نأهنائهم باتروا إىل توذيبه واهتامه
باكسحر واجلنن واكوذب وأبرضنا بنه ب بعض انأنبةاء لتلنا وصلبنا وشرتوا.
بندما
واكطام اكوربى واكداهة اكعظمى بندما تعات هذه اكسن مع اإلمام املهدي
يأتةنا اإلمام باكدي ن اإلهلي اكسلةم واكسن اكنبني اكصحةح واكيت هي خماكف نأهنائنا فنقنل كه:
(ارلع يا ب ن فاطم ال حال كنا بك) لما لاء يف اكروايات ب ن أه اكبةت .
ونأل ذكك تنللت بلى اهلل تعاىل وشربت بوتاب هذا اكبحث املتناضع ملعرف أحنال بعض
انأمم املنتظر نأنبةائها وملاذا فشلنا باالنتظار ولذبنا اكرس وطرتوهم ولاكنا هلم ال حال كنا بوم
إمنا نعبد ما لا يعبد آبائنا وما نرالم إال لنماً لاذبني وجيب أ نعر إ اكفش يف االنتظار
بلى ننبني :فش يف استقبال ومعرف اكرسنل أو اإلمام وفش يف املسري مع اكرسنل أو اإلمام
فشلنا يف استقباكه ومعرفته ولنم منسى استقبلنه
بعد استقباكه ومعرفته .فمثالً لنم ننح
وبرفنه وكونهم فشلنا يف املسري معه فعندما تبعهم فربن جبةشه وحاصرهم بلى اكبحر لال بنن
إ معي ريب سةهدي ن وبندما أمرهم باكقتال لاكنا:
إسرائة إنا ملدرلن فقال هلم منسى
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ك فَ َقاتِال إِنَّا هاهنا قَ ِ
اع ُدون﴾
ت َوَربُّ َ
ب أَنْ َ
َ َُ
﴿فَا ْذ َه ْ
اكسامري وببدوا اكعج م ن تو اهلل تعاىل.

( )

وبندما غاب منسى أربعني كةل أطابنا

فةجتمع معه لال اكننبني م ن اكفش فقنم يفشلن يف استقباكه
وأما اإلمام املهدي
ومعرفته وهم انألثري يف بداي انأمر مث اكذي ن آمننا به واستقبلنه أيضاً يفش بعضهم يف املسري
.
مع اإلمام املهدي
فهذه تبن كوي نتفور مجةعاً يف أحنال انأمم املنتظر فإ يف لصصهم برب كقنم يعقلن
فنفش يف االنتظار لما فش اكذي ن م ن لبلنا نسأل
كوي ال نعةد اكور مع اإلمام املهدي
إنه
اهلل تعاىل أ ينفقنا ملعرف احلق ونصر بقة اهلل تعاىل احلج حممد ب ن احلس ن اكعسوري
مسةع جمةب.
***

 -المائدة. 0 :
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آدم

:

وبد اهلل تعاىل املالئو خبلق آتم
األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾( ).

ولعله خلةف يف انأرض لال تعاىل﴿ :إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي
َ

أمر املالئو باكسجنت فسجدوا إال إبلة امتنع ب ن اكسجنت
فعندما خلق اهلل تعاىل آتم
ال أَنَا َخ ْي ٌر ِم ْنهُ َخلَ ْقتَنِي ِم ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطي ٍن﴾( ).
آلتم وتورب ولال مقنكته املشهنر ﴿ :قَ َ

ولا إبلة حمسنباً بلى املالئو ب لا معروفاً بند املالئو بـ (طاوو املالئو ) ومل يرتك بقع
بلى انأرض إال وكه سجد بلةها.

وروي أنه ببد اهلل ست آال سن وروي أيضاً أنه صلى رلعتني هلل يف ستمائ سن ورغم
هذا لله فش إبلة باالمتحا اإلهلي وبصى فوا اكفاش انأول باالنتظار هن إبلة بلةه كعن
اهلل تعاىل.
***
نوح

:

غاب ب ن شةعته حىت آل انأمر إىل أ تعذر بلةهم اكقنت ولت اجلبار
(إتري اكنيب
م ن لت منهم وأفقر وأخا بالةهم مث ظهر ووبد شةعته باكفرج وبقةام اكقائم م ن وكده وهن ننح
فلم تزل اكشةع يتنلعن لةام ننح
مث رفع اهلل إتري
لرناً بعد لر وخلفاً
) ( ).
ب ن سلف صابري ن م ن اكطناغةت بلى اكعذاب املهني حىت ظهرت نبن ننح
فوما هن واضح أ شةع ننح لاننا منبنتي ن بظهنره وهن اكقائم اكذي ينقذهم م ن اكظلم
.
ولا ذكك اكنبد م ن نيب اهلل إتري
 البقرة.04 : ص.07 : -0إلزام الناصب :ص . 5
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وكو ن فلننظر بندما ظهر ننح
باالنتظار أم فشلنا ؟

ه صدله لنمه أم لذبنه وبعبار أخرى ه جنحنا

ينق إكةنا صاحب إكزام اكناصب نقالً ب ن إلمال اكدي ن كلشةخ اكصدوق حوايته مع لنمه
وأيق ن اكشةع باكفرج واشتدت اكبلنى وبظمت اكعزمي
بند مبعثه( :ملا أظهر اهلل نبن ننح
إىل أ آل انأمر إىل شد شديد ناكت اكشةع واكنثنب بلى ننح باكضرب املربح حىت موث
يف بعض انأولات مغشةاً بلةه ثالث أيام جيري اكدم م ن أذنه مث أفاق وذكك بعد ثالمثائ
سن م ن بعثه وهن يف خالل ذكك يدبنهم كةالً وهناراً فةهربن ويدبنهم سراً فال جيةبن
ويدبنهم بالنة فةنكن فه ام بعد ثالمثائ سن باكدباء بلةهم ولل بعد صال اكفجر كلدباء

فهبط بلةه وفد م ن اكسماء اكسابع وهم ثالث أمالك فسلمنا بلةه مث لاكنا :يا نيب اهلل كنا حال .
لال :وما هي ؟ لاكنا :تؤخر اكدباء بلى لنمك فإهنا أول سطن هلل يف انأرض .لال :أخرت
اكدباء بلةهم ثالمثائ سن أخرى.

وبات بلةهم فصنع ما لا يصنع ويفعلن ما لاننا يفعلن حىت انقضت ثالمثائ سن ويئ
م ن إمياهنم لل ولت اكضحى واكنهار كلدباء فهبط إكةه وفد م ن اكسماء اكساتس وهم ثالث
أمالك فسلمنا بلةه ولاكنا :حن ن وفد م ن اكسماء اكساتس خرلنا بور ولئناك ضحن مث سأكنه
ما سأكه وفد اكسماء اكسابع فألاهبم مث ما ألاب أوكئك إكةه.
إىل لنمه يدبنهم فال يزيدهم تبائه إال فراراً حىت انقضت ثالمثائ سن أخرى
وبات
فتمت تسعمائ سن فصارت إكةه اكشةع (اكقل اكيت آمنت به) وشونا ما يناهلم م ن اكعام
فقال كه:
واكطناغةت وسأكنه اكدباء باكفرج فألاهبم إىل ذكك .وصلى وتبا فهبط لربائة
إ اهلل تبارك وتعاىل ألاب تبنتك فق كلشةع يأللن اكتمر ويغرسن اكننى ويرابننه حىت يثمر
فعرفهم ذكك
فإذا أمثر فرلت بنهم  -أي ينزل اكعذاب بلى اكوافري ن  -فحمد اهلل وأثىن بلةه ا
فاستبشروا به فأللنا اكتمر وغرسنا اكننى ورابنه حىت أمثر مث صاروا إىل ننح باكتمر وسأكنه أ
ينجزهم اكنبد فسأل اهلل يف ذكك فأوحى اهلل إكةه :ل هلم للنا هذا اكتمر واغرسنا اكننى فإذا أمثر
فلما ظننا أ اخللف لد ولع بلةهم ارتد منهم اكثلث وثبت اكثلثا  .فأللنا اكتمر
فرلت بنوم ا
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يف
وغرسنا اكننى حىت إذا أمثر أتنا به ننحاً فأخربوه وسأكنه أ ينجز هلم اكنبد فسأل اهلل
ذكك فأوحى اهلل إكةه :ل هلم للنا هذه اكثمر واغرسنا اكننى فارتد اكثلث اآلخر وبقي اكثلث
فقاكنا كه :مل يبق منا إال اكقلة وحن ن
فأللنا اكتمر وغرسنا اكننى فلما أمثر أتنا به ننحاً
فقال :يا رب مل يبق م ن أصحايب
نتخن بلى أنفسنا بتأخر اكفرج أ هنلك فصلى ننح
إال هذه اكعصاب وإين أخا بلةهم اهلالك إ تأخر بنهم اكفرج فأوحى لد ألبت تباءك
فاصنع اكفلك ولا بني إلاب اكدباء وبني اكطنفا مخسن سن ) ( ).
:
اكسفةن وللما مر بلةه لنم يستهزؤ به ويسخرو منه ويقنل هلم
ويصنع ننح
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب يُ ْخ ِز ِيه
س ْو َ
ف تَ ْعلَ ُمو َن َم ْن يَأْتِيه َع َذ ٌ
﴿إ ْن تَ ْس َخ ُروا منَّا فَإنَّا نَ ْس َخ ُر م ْن ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُرو َن فَ َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾( ) .ولاء اكطنفا وغرق املوذبن وفشلنا يف االنتظار ومل ينجحنا يف
َويَح ُّل َعلَْيه َع َذ ٌ
اب ُمق ٌ
معرف نبةهم املنبنت وجنح يف االنتظار أصحاب اكقلنب واكبصائر وهم اكقل املستضعف وهم
مثانن شخصاً لما لاء يف لتب اكتاريخ.
***
نيب اهلل صاحل

:
غاب عن قومه زماناً وكان يوم غاب عنهم

ب ن أيب ببد اهلل
لال( :إن صالحاً
كهالً مبدح البطن ،حسن الجسم ،وافر اللحية ،خميص البطن ،خفيف العارضين مجتمعاً،

ربعة من الرجال ،فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته ،فرجع إليهم وهم على ثالث
طبقات :طبقة جاحدة ال ترجع أبداً ،وأخرى شاكة فيه ،وأخرى على يقين ،فبدأ

حيث

رجع بالطبقة الشاكة فقال لهم :أنا صالح فكذبوه وشتموه وزجروه وقالوا :برئ اهلل منك إن

صالحاً كان في غير صورتك ،قال :فأتى الجحاد فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشد
النفور ،ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين فقال لهم :أنا صالح ،فقالوا :اخبرنا
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خبراً ال نشك فيك معه أنك صالح ،فإنا ال نمتري أن اهلل تبارك وتعالى الخالق ينقل ويحول
في أي صورة شاء ،وقد أخبرنا وتدارسنا فيما بيننا بعالمات القائم إذا جاء ،وإنما يصح

عندنا إذا أتي الخبر من السماء ،فقال لهم :أنا صالح الذي أتيتكم بالناقة ،فقالوا :صدقت
وهي التي نتدارس ،فما عالماتها ؟ فقال :لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ،قالوا :آمنا باهلل
وما جئتنا به ،فعند ذلك قال اهلل تبارك وتعالى﴿ :أ َّ
صالِحاً ُّم ْر َس ٌل ِّمن َّربِِّه﴾ فقال :أهل
َن َ
اليقين ﴿إِنَّا بِما أُر ِسل بِ ِه م ْؤِمنُو َن قَ َ َّ ِ
استَ ْكبَ ُروا ﴾ وهم الشكاك والجحاد ﴿إِنَّا
ين ْ
َ ْ َ ُ
ال الذ َ
( ) ( )
ِ
آم ْنتُ ْم بِ ِه َكافِ ُرو َن﴾ ) .
بِالَّذي َ
أقول :هؤالء لنم صاحل

اكذي ن غاب بنهم هم اكذي ن آمننا به يف بداي إرساكه وجننا م ن

اكعذاب اكذي ح باكوافري ن فلم ينفعهم إمياهنم بندما امتحنهم اهلل سبحانه بغةب صاحل
وفش ألثرهم باالمتحا اإلهلي .وهذا اكفش مشابه ملا سن حيدث مع اإلمام املهدي
بندما يظهر كلنا بصنر شاب وهم حيسبننه شةخاً لبرياً.
ب ن أيب ببد اهلل
( :إنه لو قد قام القائم ألنكره الناس؛ ألنه يرجع إليهم شاباً موفقاً
ال يثبت عليه إال من قد أخذ اهلل ميثاقه في الذر األول).
ويف غري هذه اكرواي أنه لال

وهم يحسبونه شيخاً كبيراً) ( ).

( :وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شاباً
***
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موسى

:

روي ب ن اكنيب

( :لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته وأهل بيته ،فحمد اهلل وأثنى

عليه ثم حدثهم شدة تنالهم يقتل فيها الرجال وتشق فيها بطون الحبالى وتذبح فيها
األطفال حتى يظهر الحق من ولد الوي بن يعقوب ،وهو رجل أسمر طويل ،ونعته لهم
بنعته ،فتمسكوا بذلك .وقعت الغيبة والشدة على بني إسرائيل وهم منتظرون قيام القائم
أربعمائة سنة حتى إذا بشروا بوالدته ورأوا عالمات ظهوره واشتدت عليهم البلوى وحمل
عليهم بالحجارة والخشب وطلب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر،

فراسلوه وقالوا :كنا مع الشدة نستريح إلى حديثك ،فخرج بهم إلى بعض الصحاري وجعل
يحدثهم حديث القائم ونعته وقرب األمر وكانت له فترة ،فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم
موسى ،وكان في ذلك الوقت حدث السن ،وخرج من عند فرعون يظهر النزهة ،فعدل عن
موكبه وأقبل عليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان خز ،فلما رءاه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه
وكب على قدميه ثم قال :الحمد هلل الذي لم يمتني حتى رأيتك ،فلما رأى الشيعة ذلك
علموا أنه صاحبهم فأكبوا على األرض شكراً هلل

 ،فلم يزدهم على أن قال :أرجوا أن

يعجل اهلل فرجكم ،ثم غاب بعد ذلك إلى مدينة مدين فأقام عند شعيب ما قام ،فكانت
الغيبة الثانية أشد من األولى ،وكانت نيفاً وخمسين سنة ،اشتدت البلوى عليهم واستتر
الفقيه ،فبعثوا إليه أنه ال صبر لنا على استتارك عنا ،فخرج إلى بعض الصحاري واستدعاهم
وطيب نفوسهم وأعلمهم أن اهلل

أوحى إليه أنه مفرج عنهم بعد أربعين سنة ،فقالوا

بأجمعهم :الحمد هلل ،فأوحى اهلل

قل لهم قد جعلتها ثالثين سنة لقولهم الحمد هلل.

فقالوا :كل نعمة من اهلل ،فأوحى اهلل إليه :قد جعلتها عشرين سنة .فقالوا :ال يأتي بالخير
إال اهلل ،فأوحى اهلل

إليه :قل لهم ال يرجعوا فقد أذنت في فرجهم ،فبينما هم كذلك إذ

طلع عليهم موسى راكباً حماراً ،فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبصرون به فيه ،وجاء
موسى حتى وقف عليهم فسلم فقال الفقيه :ما اسمك ؟ قال :موسى .ابن من ؟ فقال :ابن
عمران .قال :ابن من ؟ قال :ابن قاهب ابن الوي ابن يعقوب .قال :بما جئت ؟ قال:
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بالرسالة من عند اهلل

 ،فقام إليه وقبل يده ثم جلس بينهم وطيب نفوسهم ثم أمرهم ثم

فرقهم ،وكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم لغرق فرعون أربعين سنة) ( ).

وغةبته وشد اكنا وحمنتها يف تلك اكغةب  .وحم
هذه لص اكنبد بقةام اكنيب منسى
وآمننا به أم إهنم فشلنا يف االنتظار ولذبنا
اكشاهد هن ه إ بن إسرائة نصروا منسى
؟
منسى
إ منسى
ألسام تقريباً:

آم ن معه لثري م ن بن إسرائة وكونهم فشلنا يف املسري معه فهم بلى مخس

القسم األول :وهي اكفرل اكيت اتبعت طاغة زماهنم وهن فربن (كعنه اهلل) وهؤالء هم ببات
انأمنال واملنصب واجلاه اكذي ن سةطر بلةهم اخلن م ن سلطا فربن (كعنه اهلل).
القسم الثاني :وهي اكفرل اكيت اتبعت بلعم ب ن بابنراء وهن بامل ذكك اكزما اكذي لانت
توتب حتت يده إثنا بشر أكف حمرب أي إنه لا يدر اكعلنم اإلهلة ولا ينظر إىل ما حتت
اكعرش ولا بنده لزء أو ل االسم انأبظم لما تصفه بعض اكروايات ( ) ورغم ل هذا اكعلم
وهذه املنزك استجاب كطلب فربن بندما طلب منه أ يدبن بلى منسى واملؤمنني باالسم
انأبظم اكذي بنده مرتلةاً م ن فربن اجلاه وانأمنال واكقرب منه .ولال اهلل تعاىل يف ذمه:
ِ
َّ ِ
ِ
سلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْ بَ َعهُ َّ
ين﴾( ).
الش ْيطَا ُن فَ َكا َن م َن الْغَا ِو َ
﴿ َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الذي آتَ ْي نَاهُ آيَاتنَا فَانْ َ
القسم الثالث :وهي اكفرل اكيت اتبعت اكسامري بندما أخرج هلم بج م ن ذهب ولال هلم
هذا إهلوم وإ منسى لذب بلةوم ولا ذكك بندما غاب منسى ب ن لنمه أربعني كةل ملةقات
ولا أيضاً يرى لربائة ورغم هذا لله أزكه
ربه ولا اكسامري م ن أول أنصار منسى
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فأخرج اكعج كلنا وأمرهم بعباتته وأض اكوثري م ن بن
اكشةطا واستغ غةب منسى
إسرائة حةنما أصروا بلى ببات اكعج .
فمثالً بندما أمرهم بقتال اكعدو
القسم الرابع :هي اكفرل اكيت بصت أوامر منسى
لاكنا كه :اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا لابدو وامتنعنا ب ن املسري معه إىل لتال أبدائه.
القسم الخامس :وهم اكثل اكقلةل اكذي ن جنحنا يف معرف نيب اهلل منسى
وجنحنا أيضاً
يف املسري معه ومل تأخذهم يف اهلل كنم الئم؛ نأهنم آمننا بننر اهلل ننر اكفطر اإلهلة فطنىب هلم
وحس ن مآب.
وأبةدت سن اهلل تعاىل م ن لديد مع منسى املنبنت اكقائم املصلح كبن إسرائة حةث آم ن
معه اكقلة ولفر وفش يف انتظاره انألثري م ن بن إسرائة ورمنه بأنناع اكتهم لاكسحر واكشعنذ
واكوذب وغريها.
***
النيب دانيال

:

ولا بني اكشةع
لا بعده وصةه آصف ب ن برخةا
بعد منت نيب اهلل سلةما
يأخذو منه معامل تينهم (مث غةب اهلل تعاىل آصف غةب طال أمدها مث ظهر هلم فبقي بني لنمه
ما شاء اهلل مث إنه وتبهم فقاكنا كه :أي ن امللتقى ؟ لال :بلى اكصراط .فغاب بنهم ما شاء اهلل
فاشتدت اكبلنى بلى بن إسرائة بغةبته فاصطفى م ن اكسيب م ن أه بةت يهنتا أربع نفر
منهم تانةال واصطفى م ن وكد هارو بزيراً وهم حني إذ صبة صغار فموثنا يف يده وبنن
إسرائة يف اكعذاب املهني واحلج تانةال أسر يف يد خبت نصر (كعنه اهلل) تسعني سن فلما
بر فضله ومسع أ بن إسرائة ينتظرو خروله ويرلن اكفرج م ن ظهنره وبلى يده أمر أ
جيع يف لب بظةم واسع وجيع معه أسد كةألله فلم يقربه وأمر أ ال يطعم ولا اهلل تبارك
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وتعاىل يأتةه بطعامه وشربه بلى يدي نيب م ن أنبةائه فوا يصنم اكنهار ويفطر اكلة بلى ما
يأيت إكةه م ن اكطعام.
واشتدت اكبلنى بلى شةعته ولنمه املنتظري ن كظهنره وشك ألثرهم يف اكدي ن كطنل انأمد
فلما تناهى اكبالء بدانةال ولنمه رأى خبت نصر (كعنه اهلل) يف املنام لأ مالئو اكسماء هبطت
إىل انأرض أفنالاً إىل اجلب اكذي فةه تانةال مسلمني بلةه يبشرونه باكفرج فلما أصبح ندم بلى
ما أتى إىل تانةال فأمر بأ خيرج م ن اجلب فلما أخرج ابتذر إكةه مما ارتوب معه مث فنض إكةه
اكنظر يف أمنر مماكوه واكقضاء بني اكنا فظهر ما لا مسترتاً م ن بن إسرائة ورفعنا رؤوسهم
والتمعنا إىل تانةال منلنني باكفرج فلم يثبت إال اكقلة بلى ذكك احلال حىت مات وانقضى
انأمر بعده إىل بزير.) ( )..

***
عيسى

:

(اشتدت اكبلنى بلى بن إسرائة حىت وكد حيىي ب ن زلريا وتربرع فظهر وكه تسع سنني فقام
وأخربهم أ حم ن اكصاحلني إمنا
يف اكنا خطةباً فحمد اهلل وأثىن بلةه وذلرهم بأيام اهلل
لانت كذننب بن إسرائة وإ اكعالب كلمتقني ووبدهم اكفرج بقةام املسةح بعد نةف وبشري ن
سن م ن هذا اكقنل فلما وكد املسةح أخفى اهلل والتته وغةب اهلل شخصه؛ نأ مرمي ملا محلته
انتبذت به مواناً لصةاً مث إ زلريا وخاكتها ألبال يقصا أمرها حىت هجما بلةها ولد وضعت ما
يف بطنها وهي تقنل﴿ :يَا لَْيتَنِي ِم ُّ
ت نَ ْسياً َم ْن ِسياً﴾( ) .فأطلق اهلل تعاىل ذلره
ت قَ ْب َل َه َذا َوُك ْن ُ
كسانه بعذرها وإظهار حجتها فلما ظهر اشتدت اكبلنى واكطلب بلى بن إسرائة وألب اجلبابر
واكطناغةت بلةهم حىت لا م ن أمر املسةح ما لد أخرب اهلل تعاىل به) ( ).
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بلماء
ألرب تةار وهن اكتةار اكعلمائي حةث واله بةسى
ووالهت تبن بةسى
واكذي ن يقنكن ما ال يفعلن واكذي ن باشنا
بن إسرائة اكذي ن احنرفنا ب ن شريع منسى
حةا اكرت واكبذخ بلى حساب اكفقراء واملسالني اكذي ن يأنن م ن وطأ اجلنع واكفقر واكفال .
بأشد املناله وبلى رأسهم زبةم بن
فناله هؤالء اكعلماء غري اكعاملني تبن بةسى
إسرائة اكدين (حنانةا) بلماً بأهنم لاننا منبنتي ن به ولاننا يعرفننه باآليات اكبةنات وتبعهم
حنن فضح هؤالء اكعلماء املنحرفني
بلى ذكك ألثر بن إسرائة ولا ألرب تنله بةسى
ولشف حقةقتهم أمام اكنا واحلةلنك تو إتباع اكنا هلم.
فوا بةسى

يشنع بلى تر

بلماء بن إسرائة بقنكه( :خادمي يداي ،ودابتي

رجالي ،وفراشي األرض ،ووسادي الحجر ،ودفئي في الشتاء مشارق األرض ،وسراجي
بالليل القمر ،وأدامي الجوع ،وشعاري ولباسي الصوف ،وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت األرض
بيت وليس لي شيء ،وأصبح وليس لي شيء ،وليس على وجه األرض
للوحوش واألنعام .أ ُ
أحد أغنى مني) ( ).
ولال أيضاً ذماً كعلماء بن إسرائة ( :اتركوهم ،هم عميان قادة عميان ،إذا كان األعمى
يقوده األعمى سقطا معاً في حفرة).
ولال أيضاً( :معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون فافعلوا كل ما
يقولونه لكم واعملوا به ولكن ال تعملوا مثل أعمالهم ألنهم يقولون ما ال يفعلون  ...الويل
لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراءون تغلقون ملكوت السماوات في أوجه الناس فال

أنتم تدخلون وال تتركون الداخلين يدخلون ،الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون
المراءون تأكلون بيوت األرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصالة سينالكم أشد العقاب
الويل لكم أيها القادة العميان .)...

 -إرشاد القلوب للديلمي ،قصص األنبياء للجزائري.
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هم اكعلماء غري اكعاملني وأتبابهم م ن
وباكنتةج فإ اكفاشلن يف االنتظار كعةسى
تالمةذهم وم ن بام اكنا إضاف إىل طاغة ذكك اكزما بةالط احلالم اجلائر.
***
حممد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله):
ل انأنبةاء واملرسلني لد بشروا برساك اكنيب اخلامت حممد
ِع ْن َد ُهم فِي التَّوراةِ و ِْ
األنْ ِجيل﴾( ).
ْ
َْ َ

 .لال تعاىل﴿ :يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوباً

ِ
لال تعاىل﴿ :مح َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
اه ْم ُرَّكعاً
ين َم َعهُ أَش َّداءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ
ُ َ َُ
ول اللَّه َوالذ َ
ِ ِ
السج ِ
ضواناً ِسيم ُ ِ
س َّجداً ي بتَ غُو َن فَ ْ ِ ِ
ك َمثَ لُ ُه ْم فِي
ود َذلِ َ
ُ َْ
اه ْم في ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
َ
ضالً م َن اللَّه َوِر ْ َ
التَّوراةِ ومثَ لُ ُهم فِي ِْ
األنْ ِج ِ
يل﴾( ).
ْ َ ََ ْ
ويعرفننه لما يعرفن أبناءهم لال تعاىل:
ولا اكةهنت واكنصارى منتظري ن كلرسنل حممد
ِ
ِ
َّ ِ
﴿ولَ َّما جاء ُهم كِتَ ِ ِ ِ ِ
ِ
ين
َ ََ ْ ٌ
اب م ْن ع ْند اللَّه ُم َ
ص ِّد ٌق ل َما َم َع ُه ْم َوَكانُوا م ْن قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفت ُحو َن َعلَى الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ين﴾( ).
اء ُه ْم َما َع َرفُوا َك َف ُروا به فَ لَ ْعنَةُ اللَّه َعلَى الْ َكاف ِر َ
َك َف ُروا فَ لَ َّما َج َ
اء ُه ْم﴾( ).
ولال تعاىل﴿ :يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُو َن أَبْ نَ َ
اء ُه ْم﴾ يعني هؤالء اليهود
لال اإلمام اكعسوري
( :وذم اهلل اليهود فقالَ ﴿ :ولَ َّما َج َ
الذين تقدم ذكرهم وإخوانهم من اليهود ،جاءهم ﴿كِتَ ِ ِ ِ ِ
ص ِّد ٌق﴾
ٌ
اب م ْن ع ْند اللَّه﴾ القرآن ﴿ ُم َ
ذلك الكتاب لِ َما ﴿ َم َع ُه ْم﴾ من التوراة التي بُين فيها أن محمداً األمي من ولد إسماعيل
المؤيد بخير خلق اهلل بعده علي ولي اهللَ ﴿ ،وَكانُوا﴾ يعني هؤالء اليهودِ ﴿ ،م ْن قَ ْب ُل﴾ ظهور
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َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا﴾ من
محمد بالرسالة ﴿يَ ْستَ ْفت ُحو َن﴾ يسألون اهلل الفتح والظفرَ ﴿ ،علَى الذ َ
اء ُه ْم﴾ جاء
أعدائهم والمناوئين لهم ،فكان اهلل يفتح لهم وينصرهم ،قال اهلل ََ ﴿ :لَ َّما َج َ
هؤالء اليهودَ ﴿ ،ما َع َرفُوا﴾ من نعت محمد وصفته ﴿ َك َف ُروا بِ ِه﴾ جحدوا بنبوته حسداً له
ِ
ِ
ين﴾.) ( )...
وبغياً عليه ،قال اهلل ﴿ :فَ لَ ْعنَةُ اللَّه َعلَى الْ َكاف ِر َ
ب ن لنكه تبارك وتعاىلَ ﴿ :وَكانُوا ِم ْن
ب ن إسحاق اب ن بمار لال( :سأكت أبا ببد اهلل
َّ ِ
ِ
اء ُه ْم َما َع َرفُوا َك َف ُروا بِ ِه فَ لَ ْعنَةُ اللَّ ِه َعلَى
قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفت ُحو َن َعلَى الذ َ
ين َك َف ُروا فَ لَ َّما َج َ
ِ
ين﴾( ) لال :كان قوم (في) ما بين محمد وعيسى (عليهما السالم) وكانوا يتوعدون
الْ َكاف ِر َ

ويقولون :ليخرجن نبي وليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم ما يفعلن،

أهل األصنام بالنبي

فلما خرج رسول اهلل كفروا به) ( ).

لال( :أما أصحاب المشأمة فهم اليهود
ب ن انأصبغ ب ن نباته ب ن أمري املؤمنني
ِ
َّ ِ
اء ُهم﴾( ).
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
والنصارى ،يقول اهلل ﴿ :الذ َ
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُو َن أَبْ نَ َ
ْح ُّق ِم ْن
يعرفون محمداً والوالية في التوراة واإلنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم ﴿ال َ
ِ
ين﴾( ) .فلما جحدوا ما عرفوا ابتالهم بذلك فسلبهم روح
َربِّ َ
ك فَال تَ ُكونَ َّن م َن ال ُْم ْمتَ ِر َ
اإليمان وسكن أبدانهم ثالث أرواح :روح القوة ،وروح الشهوة ،وروح البدن ،ثم أضافهم
إلى األنعام فقال﴿ :إِ ْن ُه ْم إَِّال َك ْاألَنْ َعام﴾( )؛ ألن الدابة إنما تحمل بروح القوة وتعلف بروح
الشهوة وتسير بروح البدن) ( ).

.

 تفسير البرهان :ص7 البقرة.33 : -0تفسير البرهان :ج ص. 3
 -0البقرة. 07 :
 -5البقرة. 00 :
 -7الفرقان.00 :
 -0تفسير البرهان :ج ص . 7

فشل املنتظرين 13 ...........................................................

وسو ن اكةهنت مع انأو واخلزرج يف املدين املننر ؛ نأهنم يعلمن أ اكنيب اخلامت حممد
سن يهالر إىل هذا املوا وكو ن بندما بعث حممد ولاءهم مبا ال هتنى أنفسهم لفروا
به ولذبنه واهتمنه باكسحر واكشعر واكوذب وغريها م ن اكتهم اكيت ابتات اكنا إكصالها بانأنبةاء
واكرس .
لال تعاىل﴿ :أَفَ ُكلَّما َجاء ُك ْم ر ُس ٌ ِ
استَ ْكبَ ْرتُ ْم فَ َف ِريقاً َك َّذبْ تُ ْم َوفَ ِريقاً
س ُك ُم ْ
َ َ َ
ول ب َما ال تَ ْه َوى أَنْ ُف ُ
تَ ْقتُ لُو َن﴾( ).
هم اكةهنت وبلماؤهم واكنصارى وبلماؤهم وانأحنا وبلماؤهم
فاملنتظرو حملمد
وكونهم فشلنا يف انتظارهم كه ومل يؤم ن به إال اكقلة منهم وباىن اكرسنل انألرم أشد املعانا
م ن اكذي ن لفروا حىت إهنم لاننا يرمننه باحلجار وينهاكن بلةه ضرباً حىت خير مغشةاً بلةه م ن
نز اكدماء وشد اكضرب .وكو ن شاء اهلل كدينه أ يبدأ مبحمد وبلي وخدجي مث ينتشر وميأل
اخلافقني.
ِِ ِ
ِ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ
ور اللَّه بأَفْ َواه ِه ْم َويَأْبَى اللَّهُ إَِّال أَ ْن يُت َّم نُ َ
لال تعاىل﴿ :يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُطْفئُوا نُ َ
الْ َكافِ ُرو َن﴾( ).
***
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اإلمام املهدي

:

لضة االنتظار كلمصلح اكذي يأيت يف آخر اكزما توات ال ختلن منها تيان م ن اكديانات
وإنه
وإنه م ن ذري اكنيب اخلامت حممد
اكسابق ول انأنبةاء واكرس بشروا بقةام اكقائم
اكثاين بشر م ن خلفائه.
وال برساك حممد فهم يعتقدو
وكو ن مبا أ اكةهنت اكذي ن مل يؤمننا برساك بةسى
بأ املصلح اكذي يأيت يف آخر اكزما هن اكنيب إيلةا اكذي رفعه اهلل تعاىل إىل اكسماء ووبدهم
باكرلنع إكةهم يف آخر اكزما وأما املسةح اكذي ن مل يؤمننا برساك اكرسنل حممد فهم يعتقدو
هن املصلح املنتظر وإنه رفع إىل اكسماء وسن ينزل يف آخر اكزما ويصلح
بأ بةسى
انأرض بعد خراهبا.
وكو ن ابتقات لال اكفريقني منقنض؛ نأ اكتنرا واإلجنة تنص بلى جميء اكنيب اخلامت حممد
وإ اكقائم م ن ذريته اكثاين بشر م ن خلفائه وإنه هن اكذي ميأل انأرض لسطاً وبدالً بعدما
سن يرلعن يف آخر اكزما كنصر
ملئت ظلماً ولنراً وكذا فإ إيلةا وبةسى واخلضر
.
حممد ب ن احلس ن اكعسوري
اإلمام املهدي
وم ن أل إثبات هذا اكوالم نتعرض كلبشارات اكيت لاءت يف اكتنرا واإلجنة واكقرآ اكورمي
واكسن اكشريف وللها تبشر وتؤلد بلى أ املصلح واكقائم هن حممد ب ن احلس ن اكعسوري م ن ذري
رسنل اهلل واكثاين بشر م ن خلفائه.
أوالً :البشارة يف التوراة واإلجنيل:
(ب ن اإللبال :ب ن أيب املفض يف حديث طني  :إ بلماء نصارى جنرا احضروا صحةف
ونعته وصف أه بةته وأوصةائه
آتم اكوربى ونقلنا منها لالماً طنيالً يف اإلخبار باكنيب
إىل أ لال :مث صار اكقنم إىل ما نزل بلى منسى فأكغنا يف
ومنازهلم ومرتبتهم بند اهلل
اكسفر اكثاين يف اكتنرا  :أين بابث يف انأمني م ن وكد إمسابة رسنالً أنزل بلةه لتايب وأبعثه
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باكشريع اكقةم إىل مجةع خلقي أتةه حومي وأؤيده مبالئويت ولننتي يون ذريته م ن ابن كه
مبارل بارلتها مث م ن شبلني هلا لإمسابة وإسحاق أصلني كشعبني بظةمني ألربهم لداً لداً
ومبا أرسله به م ن بالغ وحوم تين وأختم به
يون منهم إثنا بشر لةماً ألم حملمد
أنبةائي ورسلي فعلى حممد وأمته تقنم اكساب ) ( ).
(يف حسام اكشةع ب ن اكفص انأول م ن لتاب صفةنا م ن لنكه :لرب زما اكصاحب ويون
مر هترب منه اكشجعا وينم ضةق اكقلب واضطراب احلال واكظلم واكعج
ذكك اكةنم ينم ٌّ
واكرياح اكعاصف واكصنت اكعظةم يف اكبالت املعمنر وانأمال ن واكغر اكعاكة فةضطرب اكنا
فةمشن مشي انأبمى كعصةاهنم كلصاحب وهترق تماؤهم وتطح ن ألساتهم فال ينجةهم
ذهبهم وفضتهم ينم غضب اكصاحب نأنه حني غضبه حترق مجةع وله انأرض) ( ).

(ب ن ببد اهلل ب ن سلةما ولا لارئاً كلوتب لال :لرأت يف اإلجنة وذلر أوصا اكنيب
إىل أ لال تعاىل كعةسى :أرفعك إيل مث أهبطك يف آخر اكزما كرتى يف أم ذكك اكنيب
اكعجائب وكتعةنهم بلى اكلعني اكدلال أهبطك يف ولت اكصال كتصلي معهم إهنم أم
مرحنم ) ( ).
وم ن أل االستزات حنة اكقارئ إىل لتاب إكزام اكناصب اجلزء انأول فةذلر فةه ست وثالثن
بشار يف لتب انأنبةاء اكقدمي .
الوعد باإلمام القائم

يف القرآن الكريم:

ِ ِ
ور اللَّ ِه بِأَفْ َو ِاه ِه ْم َواللَّهُ ُمتِ ُّم نُوِرهِ َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافِ ُرون
لال تعاىل﴿ :يُ ِري ُدو َن ليُطْفئُوا نُ َ
ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِرَه ال ُْم ْش ِرُكو َن﴾( ).
الَّذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
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لال

( :بالقائم من آل محمد

حتى إذا خرج يظهره على الدين كله حتى ال

يعبد غير اهلل ،وهو قوله يمأل األرض قسطاً وعدال كما ملئت ظلماً وجوراً) ( ).
ب ن أيب ببد اهلل

أنه لال يف لنل اهلل

ض آي ِ
ِ
ك ال يَ ْن َف ُع نَ ْفساً
ات َربِّ َ
﴿ :يَ ْوَم يَأْتي بَ ْع ُ َ
( :اآليات هم األئمة ،واآلية المنتظرة هو

ت ِم ْن قَ ْب ُل﴾( ) .فقال
آمنَ ْ
يمانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن َ
إِ َ
 ،فيومئذ ال ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت
القائم
بمن تقدمه من آبائه

) ( ).

ِ
اء ْاأل َْر ِ
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ضطََّر إِ َذا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
ض أَإِلَهٌ
وء َويَ ْج َعلُ ُك ْم ُخلَ َف َ
الس َ
لال تعاىل﴿ :أ ََّم ْن يُج ُ
َم َع اللَّ ِه قَلِيالً َما تَ َذ َّك ُرو َن﴾( ).
ِ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ﴾ لال
ب ن اكبالر
يب ال ُْم ْ
يف لنكه ﴿ :أ ََّم ْن يُج ُ
إذا خرج تعمم وصلى عند المقام وتضرع إلى ربه فال ترد له راية أبداً) ( ).
في القائم

( :هذه نزلت

الصر ِ
ي َوَم ِن
الس ِو ِّ
اط َّ
ستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن أ ْ
لال تعاىل﴿ :قُ ْل ُكلٌّ ُمتَ َربِّ ٌ
ص فَ تَ َربَّ ُ
َص َح ُ
اب ِّ َ
صوا فَ َ
ْاهتَ َدى﴾( ).
لال

( :سألت أبي

ب ن بةسى ب ن تاوت اكنجار ب ن أيب احلس ن منسى ب ن لعفر
الصر ِ
ي َوَم ِن ْاهتَ َدى﴾ .قال
الس ِو ِّ
اط َّ
ستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن أ ْ
َص َح ُ
اب ِّ َ
عن قول اهلل ﴿ :فَ َ
 ،والهدى من اهتدى إلى طاعته ومثلها في كتاب اهلل
الصراط السوي هو القائم
﴿وإِنِّي لَغََّف ِ
ِ
صالِحاً ثُ َّم ْاهتَ َدى﴾( ) .قال :إلى واليتنا) ( ).
آم َن َو َعم َل َ
ار ل َم ْن تَ َ
ٌ
اب َو َ
َ
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َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوراً فَ َم ْن يَأْتِي ُك ْم بِ َم ٍاء َم ِعي ٍن﴾( ).
لال تعاىل﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن أ ْ
َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوراً فَ َم ْن
ب ن أيب بصري ب ن اكبالر
يف لنل اهلل ﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن أ ْ
( :هذه نزلت في القائم ،يقول :إن أصبح إمامكم غائباً ال
يَأْتِي ُك ْم بِ َم ٍاء َم ِعي ٍن﴾ .لال
تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء واألرض وحالل اهلل

وحرامه) ( ).

وبشرات اآليات اكيت تتحدث ب ن اكنبد باإلمام املهدي
فم ن أرات املزيد فلريالع املطنالت.
حمنة األمة يف غيبة اإلمام املهدي

مسطر يف لتب احلديث

:

جيد أ م ن ألرب احمل ن هي حمن غةب اإلمام
املتتبع كلروايات اكصاتر ب ن أه اكبةت
؛ كوثر اكفنت واالحنرافات يف تلك اكفرت اكعصةب  .وكذكك سن نقرأ تفاصة تلك
اكقائم
احملن م ن خالل روايات أه اكبةت .
( :فينا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :و َج َعلَ َها َكلِ َمةً بَاقِيَةً فِي َع ِقبِ ِه لَ َعلَّ ُه ْم
ب ن بلي ب ن أىب طاكب
إلى يوم القيامة ،وإن للغائب منا غيبتين،
يَ ْرِجعُو َن﴾( ) .فاإلمامة في عقب الحسين
إحداهما أطول من األخرى :أما األولى فستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنين ،وأما األخرى
فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا األمر أكثر من يقول به ،فال يثبت عليه إال من قوي يقينه
وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرج مما قضينا وسلم لنا أهل البيت) ( ).
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ب ن اكرضا

ب ن أبةه ب ن آبائه ب ن بلي

لال( :قال رسول اهلل

 :ليغيبن

القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني ،حتى يقول أكثر الناس :ما هلل في آل محمد حاجة،
ويشك آخرون في والدته ،فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه وال يجعل للشيطان عليه سبيالً
بشكه فيزله عن ملتي ويخرجه عن ديني ،فقد أخرج أبويكم من الجنة من قبل ،وإن اهلل

جعل الشياطين أولياء للذين ال يؤمنون) ( ).

لال( :كونوا كالنحل في الطير ليس شيء من

ب ن أصبغ ب ن نبات ب ن أمري املؤمنني

الطير إال يستضعفها ،ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة ما تفعل بها ذلك ،خالطوا
الناس بألسنتكم وأبدانكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم ،فو الذي نفسي بيده ما ترون ما
تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ،وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين ،وحتى ال

يبقى منكم  -أو لال من شيعتي  -إال كالكحل في العين والملح في الطعام ،وسأضرب
لكم مثالً وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه وطيبه ثم ادخله بيتاً وتركه فيه ما شاء اهلل ،ثم

عاد إليه فإذا هو أصابه السوس فأخرجه ونقاه وطيبه ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء اهلل،
ثم عاد إليه فإذا هو أصابته طائفة من السوس فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده ولم يزل كذلك
حتى بقيت رزمة كرزمة األندر ،ال يضره السوس شيء وكذلك أنتم ثم يزول حتى ال يبقى

منكم إال عصابة ال تضرها الفتنة شيء) ( ).
ب ن ببد اهلل ب ن ببا

 ...( :التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي

ب ن رسنل اهلل

أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله ،يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مظلمة ،فيعلن أمر
اهلل ويظهر دين اهلل ويؤيد بنصر اهلل وينصر بمالئكة اهلل.) ( )...
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ِ
َّ ِ
ت
اب ِم ْن قَ ْب ُل فَطَ َ
س ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
لال تعاىلَ ﴿ :وال يَ ُكونُوا َكالذ َ
ال َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد فَ َق َ
قُلُوب هم وَكثِير ِم ْن هم فَ ِ
اس ُقو َن﴾( ).
ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
ب ن أيب ببد اهلل

واألمد أمد الغيبة) ( ).

لال( :نزلت هذه اآلية في أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم،
( :إذا فقد الخامس من ولد السابع اهلل اهلل في أديانكم ،ال

ب ن منسى اب ن لعفر

يزيلنكم أحد عنها .يا بني ،إنه البد لصاحب هذا األمر من غيبة حتى يرجع عن هذا األمر

من يقول به ،إنما هي محنة من اهلل

امتحن بها خلقه.) ( )...

للنساً فقال كنا :البد لصاحب هذا
ب ن ميا اكتمار لال( :لنا بند أيب ببد اهلل
األمر من غيبة ،المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد .مث لال  -هوذا بةده  :-فأيكم

يمسك شوك القتاد ؟.) ( )...

ب ن أبا ب ن تغلب لال( :لال أبن ببد اهلل

 :كيف أنت إذا وقعت البطشة بين

المسجدين ،فيأزر العلم كما تأزر الحية في جحرها ،واختلفت الشيعة ،وسمى بعضهم بعضاً
كذابين ،وتفل بعضهم في وجوه بعض ؟ للت :لعلت فداك ما بند ذكك م ن خري .فقال يل:
الخير كله عند ذلك  -ثالثاً .) ()-
ب ن أيب ببد اهلل

لال( :إن أمير المؤمنين

لما بويع بعد مقتل عثمان صعد

المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها :أال إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهلل نبيه
 ،والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم
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أسفلكم ،وليسبقن سباقون كانوا قصروا ،وليقصرن سباقون كانوا سبقوا ،واهلل ما كتمت

وسمة ،وال كذبت كذبة ،ولقد نُبئت بهذا المقام وهذا اليوم) ( ).

ويل لطغاة العرب من أمر قد
ب ن اب ن أيب يعفنر لال( :مسعت أبا ببد اهلل
يقنلٌ :
اقترب .للت :لعلت فداك لم مع اكقائم م ن اكعرب ؟ لال :نفر يسير للت :واهلل إ ما
يصف هذا انأمر منهم كوثري لال :البد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج

في الغربال خلق كثير) ( ).

ب ن منصنر لال( :لال يل أبن ببد اهلل

 :يا منصور ،إن هذا األمر ال يأتيكم إال بعد

إياس ،وال واهلل حتى تميزوا ،وال واهلل حتى تمحصوا ،وال واهلل حتى يشقى من يشقى ويسعد

من يسعد) ( ).

ب ن أيب لعفر

لال( :إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال ،فمن أقربه

فزيدوه ،ومن أنكره فذروه ،إنه البد أن يكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط
فيها من يشق الشعر بشعرتين ،حتى ال يبقى إال نحن وشيعتنا) ( ).
ب ن أيب ببد اهلل

يحسبونه شيخاً كبيراً) ( ).

( :وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شاباً وهم

ب ن أيب بصري لال :لال أبن ببد اهلل( :لينصرن هذا األمر بمن ال خالق له ،ولو قد جاء

أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة األوثان) ( ).
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وتنلد تعلةق يف هامش غةب اكطنسي بلى هذا احلديث نصها( :كع املرات أ ألثر أبنا
احلق وأنصار اكشةع ويف هذا اكةنم مجاب ال نصةب هلم يف اكدي ن وكن ظهر وخرج اكقائم خيرج م ن
هذا اكدي ن م ن يعلم اكنا أنه لا مقةماً بلى ببات انأوثا حقةق أو جمازاً أو لا اكنا
حيسبننه مؤمناً أو أنه بند ظهنر اإلمام يشتغ بعبات انأوثا ).
أما حمالج املتدينني وأصحاب اكثقافات اكناسع ومنلفهم م ن اإلمام فإهنم يتأوكن بلةه
اكقرآ ويقاتلننه بلةه وتأوي اكقرآ ومعرف بلنم اكقرآ ال يتسىن كعام اكنا ب ال يتسىن
نأصحاب اكثقافات املتنسط ب هن خمتص بأصحاب اكثقافات اكدينة اكناسع ومنهم بلماء
اكسنء.
ب ن حممد اب ن أيب محز ب ن بعض أصحابه ب ن أيب ببد اهلل
يلقى في حربه ما لم يلق رسول اهلل

مسعته يقنل( :إن القائم

 ،أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة

المنحوتة ،وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب اهلل ويقاتلونه عليه) ( ).
ب ن أيب محز اكثمايل لال :مسعت أبا لعفر

ظهر لقي من الناس ما لقي رسول اهلل

وأكثر) ( ).

يقنل( :إن صاحب هذا األمر لو قد

ب ن حممد اب ن منصنر اكعقةلي ب ن أبةه لال( :لنت أنا واحلارث اب ن املغري ومجاب م ن

يسمع لالمنا فقال كنا :في أي شيء أنتم ؟؟ هيهات

أصحابنا للنساً وأبن ببد اهلل
هيهات ،ال واهلل ال يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا ،ال واهلل ال يكون ما تمدون
إليه أعينكم حتى تمحصوا ،ال واهلل ال يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا ،ال واهلل ال
يكون ما تمدون إليه أعينكم إال بعد إياس ،ال واهلل ال يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى

يشقى من شقي ويسعد من يسعد) ( ).
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الفشل يف معرفة اإلمام املهدي

واستقباله:

تفش جممنب م ن انأم يف معرفته واستقباكه
لدمت يف مقدم اكبحث أ اإلمام املهدي
وهم انألثري وأخرى تفش يف املسري معه وطابته .وسن نتعر أوالً بلى اجملمنب انأوىل مث
؛ نأننا نرى أ
اجملمنب اكثانة معتمدي ن بلى اكنصنص اكشريف اكصاتر ب ن أه اكبةت
اكفائد فةها ال يف غريها م ن سائر اكوالم.
يعزى إىل بد أسباب منها :إنه يأيت يف منظر اكشاب واكنا
واكفش يف معرف اإلمام
حتسبه شةخاً لبري اكس ن .ومنها :لثر لتله كلمنحرفني وأصحاب اكبدع .ومنها :إنه يقت لثري م ن
اكعلماء غري اكعاملني اكذي ن لانت تظنهم اكنا أهنم صاحلني .ومنها :إنه يأيت بوتاب لديد وسن
لديد ويبدأ اكدي ن م ن لديد .ومنها :إ أنصاره وأتبابه اكضعفاء م ن اجملتمع واكبسطاء فةورب
بلى اكنا أ يتبعنا هوذا أشخاص .ومنها :طنل اكغةب ولسن اكقلنب وغريها اكوثري.
ب ن أيب ببد اهلل أنه لال( :لو خرج القائم لقد أنكره الناس ،يرجع إليهم شاباً موفقاً ال

يثبت عليه إال مؤمن قد أخذ اهلل ميثاقه في الذر األول) ( ).

وتذلر اكرواي اكتاكة أنه يقت سبعني رلالً هم أص اكفتن واالختال تاخ اكشةع ويبدو
أهنم م ن بلماء اكسنء املضلني .لما ذلر اكشةخ اكونراين يف لتابه بصر اكظهنر ( ).
ب ن ماكك اب ن ضمر لال أمري املؤمنني

( :يا مالك ابن ضمرة ،كيف أنت إذا

اختلفت الشيعة هكذا ؟ وشبك أصابعه وتخ بعضها يف بعض فقلت :يا أمري املؤمنني ما
بند ذكك م ن خري ؟ لال :الخير كله عند ذلك .يا مالك ،عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين

رجالً يكذبون على اهلل ورسوله فيقتلهم ،ثم يجمعهم اهلل على أمر واحد) ( ).
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ب ن اإلمام اكبالر

( :إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف

أنفس يدعون البترية عليهم السالح ،فيقولون له :ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا في
بني فاطمة ،فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم .ثم يدخل الكوفة فيقتل كل منافق
مرتاب ،ويقتل مقاتليها حتى يرضى اهلل
وأما لةفة بداي تبن اإلمام
فنستقرئه م ن لالم أه اكبةت

) ( ).

وامشئزاز اكنا منها وحماربتهم هلا وكع ن اكنا كراي اإلمام
.

ب ن أبا اب ن تغلب لال( :مسعت أبا ببد اهلل لعفر ب ن حممد

يقنل :إذا ظهرت راية

الحق لعنها أهل المشرق وأهل المغرب ،أتدري لم ؟ للت :ال لال :للذي يلقى الناس من

أهل بيته قبل خروجه .ويف رواي  :مما يلقونه من بني هاشم) ( ).
ب ن أيب بصري لال( :لال أبن ببد اهلل

 :ال يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة.

للت :ولم تومل احللق ؟ لال :عشرة آالف ،جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ،ثم يهز
الراية ويسير بها فال يبقى أحد في المشرق وال في المغرب إال لعنها وهي راية رسول اهلل
نزل بها جبرئيل يوم بدر.) ( )...

يقنل( :إن أصحاب القائم شباب ال

ب ن أيب حيىي حوةم ب ن سعد لال :مسعت بلةاً
كهول فيهم إال كالكحل في العين أو كالملح في الزاد وأقل الزاد الملح) ( ).

ب ن إبراهةم اب ن ببد احلمةد يقنل :أخربين م ن مسع أبا ببد اهلل يقنل( :إذا خرج القائم
خرج من هذا األمر من كان يظن أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس

والقمر)( ) .وهذا يدل بلى خروج لثري م ن اكشخصةات اكيت يظنها اكنا
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وتخنل لثري مم ن ال يتصفن باكتدي ن يف نصر اإلمام املهدي
م ن نصر اإلمام
املهدي
بعد ما م ن اهلل بلةهم باهلداي ملعرف اإلمام ونصرته.
الفشل يف املسرية مع اإلمام املهدي

:

فشلت لثري م ن انأمم يف املسري مع انأنبةاء بعد أ برفنهم وآمننا هبم وسن تعات هذه
حةث إ لثرياً م ن اكذي ن آمننا به وصدلنه ونصروه سن
املسري مع اإلمام املهدي
.
يفشلن يف االمتحا ويرتدو بلى اإلمام املهدي
ب ن أيب لعفر

لال( :يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب

قدامه بالسيف ،وهو قضاء آدم

 ،فيقدمهم فيضرب أعناقهم .ثم يقضي الثانية فينكرها

قوم آخرون ممن قد ضربوا قدامه بالسيف ،وهو قضاء داوود

 ،فيقدمهم فيضرب

أعناقهم ،ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف ،وهو قضاء
إبراهيم

 ،فيقدمهم فيضرب أعناقهم .ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد

ينكرها أحد عليه) ( ).
ب ن اكصاتق

 ،فال

لال( :كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثالثمائة

وثالث عشر رجالً عدة أهل بدر ،وهم أصحاب األلوية وهم حكام اهلل على خلقه ،حتى
يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب ،عهد معهود من رسول اهلل  ،فيجفلون

عنه إجفال الغنم ،فال يبقى منهم إال الوزير وأحد عشر نقيباً ،كما بقوا مع موسى بن عمران

 ،فيجولون في األرض فال يجدون عنه مذهباً ،فيرجعون إليه ،وإني أعرف الكالم الذي

يقول لهم ،فيكفرون به) ( ).
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ينبغي كو مؤم ن أ ترتعد فرائصه بندما يقرأ هذه اكروايات؛ نأ هؤالء اكذي ن يرتدو بلى
هم خلص أصحابه اكثالمثائ وثالث بشر .نسأل اهلل تعاىل أ ينجةنا م ن
اإلمام املهدي
واكثبات بلى ذكك واكفنز حبس ن اكعالب إنه مسةع
ل فتن وأ ينفقنا كنصر اإلمام املهدي
جمةب اكدباء.
ب ن اكفض ب ن ببد اكرمح ن ب ن أيب هاشم ب ن بلي ب ن أيب محز ب ن أيب بصري ب ن أيب
لال( :إن أصحاب موسى ابتلوا بنهر وهو قول اهلل ﴿ :إِ َّن اللَّهَ ُم ْبتَلِي ُك ْم
ببد اهلل
بِنَ َه ٍر﴾( ) .وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك) ( ).
ب ن اإلمام اكبالر

لال( :حتى إذا بلغ الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من

أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا األمر ،فيقول :يا هذا ،ما تصنع ؟ فو
اهلل إنك لتجفل الناس إجفال النعم ،أفبعهد من رسول اهلل

أم بماذا ؟ فيقول المولى

الذي ولي البيعة :واهلل لتسكتن أو ألضربن الذي فيه عيناك .فيقول له القائم :اسكت يا

فالن ،أي واهلل ،إن معي عهداً من رسول اهلل
بها فيقرؤه العهد من رسول اهلل

 .هات يا فالن العيبة أو الزنفليجة ،فيأتيه

فيقول :جعلني اهلل فداك ،أعطني رأسك أقبله ،فيعطيه

رأسه فيقبل بين عينيه ،ثم يقول :جعلني اهلل فداك جدد لنا البيعة ،فيجدد لهم البيعة) ( ).
ب ن أيب ببد اهلل

أنه لال( :بينا الرجل على رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال :أديروه،

فيدورونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه ،فال يبقى في الخافقين شيء إال خافه) ( ).
ب ن اكصاتق

ب ن آبائه ب ن اكنيب

لال( :لما أُسري بي أوحى إلي ربي

وساق احلديث إىل أ لال :فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين
وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة ابن
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الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري ،قلت :يا رب ،من هؤالء ؟ قال :هؤالء األئمة،
وهذا القائم الذي يحل حاللي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي ،وهو راحة ألوليائي،
وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين فيخرج الالت والعزى

(أي انأول واكثاين) طريين فيحرقهما فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل) ( ).
ب ن بشر اكنبال ب ن اإلمام اكصاتق

( :هل تدري أول من يبدأ به القائم

؟ للت:

ال .لال :يخرج هذين (أي انأول واكثاين) رطبين غضين فيحرقهما ويذرهما في الريح ويكسر
المسجد .مث لال

مسجد رسول اهلل

 :إن رسول اهلل

قال :عريش كعريش موسى

كان طيناً وجانبه جريد النخل) ( ).

وب ن أيب ببد اهلل

لال( :إذا قدم القائم

 ،وذكر إن مقدم

وثب أن يكسر الحائط الذي على

القبر (أي لرب انأول واكثاين) فيبعث اهلل ريحاً شديدة وصواعق ورعود حتى يقول الناس إنما
ذا لذا ،فيتفرق أصحابه عنه حتى ال يبقى معه أحد ،فيأخذ المعول بيده فيكون أول من
يضرب بالمعول ،ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب بالمعول بيده فيكون ذلك اليوم
فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه ،فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين
فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذرهما في الريح) ( ).

أقول :ينبغي كو مؤم ن أ يعترب هبذه اكنلائع وأ يرالع نفسه وكةحذر ل احلذر أ يتنرط
وأ يعم كةالً وهناراً م ن أل إرضاء اهلل تعاىل بسى أ مي ن اهلل تعاىل
يف معاتا أه اكبةت
بلةه وينفقه ملعرف احلق ونصرته ومعرف اكباط ومعاتاته وأ يون تلةقاً يف اختةار م ن يقتدي
فأتبعه
به فإ لا ذكك اكشخص مطبقاً نأخالق اكقرآ اكورمي وأخالق أه اكبةت
وألتدي به.
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أما إذا لا ذكك اكشخص م ن حميب اكشهر واملنصب ولثر انأتباع وانأمنال وم ن اكذي ن
فإ مث هوذا أشخاص جيب ترلهم وبدم
يدبن نأنفسهم وترلنا اكدبن كإلمام املهدي
إتبابهم ب جيب حماربتهم؛ نأ هؤالء سةجعلن اجملتمع طنائف وأحزاب يلع ن بعضها بعضاً
وبدم نصرته؛
وباكتايل هؤالء انأشخاص سن يقنتو اجملتمع إىل معاتا اإلمام املهدي
نأ االختال ال ينتج اكنحد إطاللاً.
***
خامتة
يف إرشادات أهل البيت (عليهم السالم) للنجاة من الفنت
قبل قيام القائم

:

لدمت يف هذا اكبحث ننع اكفنت وشدهتا وتةه اكنا فةها وحريهتم حىت إ لثرياً مم ن يدبن
اكعلم واكدي ن يتةهن يف تلك اكفنت ويفشلن يف االختبار ويصبحن ضحة كسةف لائم آل حممد
.
ولد خيطر يف اكبال أ ا هذا شيء فنق طال اكنا
تلك اكفتن واحلري وتنصلهم إىل بر انأما .

والبد م ن ولنت طرق تنجي اكنا م ن

وجياب ب ن هذا اكتساؤل :بأ ل اكنا تاخلني يف اكغربل واكتمحةص اكيت تسبق لةام اكقائم
وال يستثىن م ن ذكك بامل وال لاه ب اكو تاخلني يف هذا االمتحا بدو استثناء .فال
ميو ن أ نعر املخرج واملنجى م ن اكفنت اكيت تون يف زم ن اكغةب إال ب ن طريق شخص معصنم
م ن اكزك واخلل ومضمن اكنجاح يف هذه اكفنت وطبعاً ال ينلد هوذا أشخاص غري انأربع
إىل لثري م ن
ولد أشار انأئم
أو م ن لا نائباً خاصاً بنهم
بشر املعصنمني
اكسب اكيت ميو ن أ تنجي اكنا م ن تلك اكفنت إذا امتثلنا هلا ومل يسةطر بلةهم اكتعصب واكتقلةد
انأبمى.
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وسأشري إىل بعض ما أشار إكةه انأئم
كلخروج م ن تلك اكفنت.

بسى أ ينفعنا وينفعوم يف استةضاح اكطريق

 -3الرجوع إىل القرآن الكريم:
ب ن اكبالر
 ...( :انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقاً
فخذوا به ،وإن لم تجدوه موافقاً فردوه ،وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا
حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ،فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فما

منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً ،أو من أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر
شهيدين ،ومن قتل بين يديه عدواً لنا كان له أجر عشرين شهيداً) ( ).
واكدكة بلى أ انأم سن تأول اكقرآ حسب أهنائهم اكرواي اكتاكة اكيت تتحدث ب ن أحد
حني اكقةام أو بعده.
إجنازات اإلمام املهدي
لال( :يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى،

ب ن أمري املؤمنني

ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي) ( ) .أي إ اإلمام املهدي

بند

ظهنره جيد انأم لد فسرت اكقرآ وفق أهناءهم وآرائهم اكقاصر فةهدم هذا االجتاه اكفاسد
واملفسد وجيع اكرأي واهلنى تابعاً كلقرآ فإ وافق اكقرآ أخذ به وإ خاكفه ضرب به برض
اجلدار .وم ن اكبديهي أ اكذي ن يفسرو اكقرآ ويؤكننه وفق أهنائهم أه االختصاص يف هذا
اجملال وهم بلماء اكسنء وم ن لارهبم وإال فعام اكنا ال تستطةع فهم اكقرآ ومعرف اكتأوي أو
اكتفسري ب هم تابعني كلعلماء يف هذا اجملال.
لال اكرسنل حممد

( :إنما أتخوف على أمتي بعدي ثالث خصال :أن يتأول القرآن

على غير تأويله ،أو يتبعوا زلة العالم ،أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا .وسأنبئكم
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المخرج من ذلك ،أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ،وأما العالم فانظروا فيه
وال تتبعوا زلته ،وأما المال فإن المخرج شكر النعمة وأداء حقه) ( ).
 -1االقتداء باإلمام املهدي
ب ن أيب ببد اهلل

قبل قيامه:

لال( :قال رسول

 :طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد

به قبل قيامه يتولى وليه ويتورع عن عدوه ويتولى األئمة الهادية من قبله ،أولئك رفقائي

وذوو ودي ومودتي وأكرم أمتي علي "وأكرم خلق اهلل علي") ( ) .وهذا حث بلى االلتداء
وانتظاره
لب لةامه وتبن اكنا إىل معرف اإلمام املهدي
بأخالق اإلمام املهدي
واكتمهةد كه وبدم إتباع غريه م ن اكشخصةات اكيت اهتمت باكدبن نأنفسها وترلت اإلمام املهدي
وراء ظهرها وإنا هلل وإنا إكةه رالعن .
 -1االهتمام بدراسة روايات أهل البيت (عليهم السالم):
ب ن زرار ب ن أبني لال( :مسعت أبا ببد اهلل

يقنل :ينادي مناد من السماء :إن فالن

هو األمير ،وينادي مناد :إن علياً وشيعته هم الفائزون .للت :فم ن يقات املهدي بعد هذا ؟

فقال :إن الشيطان ينادي :إن فالناً وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية .للت :فم ن
يعر اكصاتق م ن اكواذب ؟ لال :يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ،ويقولون :أنه يكون قبل
أن يكون ،ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون) ( ).

إىل اكشةع إىل رواي أحاتيثهم كلنا وبةا اكفتن اكيت
وهذه تبن م ن اإلمام اكصاتق
تسبق انأمام وما هن املخرج منها حىت اليتفالئنا بانأحداث ويصبحن حةارى ال يعرفن احلق
م ن اكباط  .فةجب بلى ل أصحاب املنابر ول طلب اكعلم اكرتلةز بلى لضة اإلمام واكفنت اكيت
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تسبق لةامه وإشبابها باكبحث بدالً ب ن اكبحث يف أمنر أغلبها لد أل اكدهر بلةها وشرب
وأصبح اكنا يف ل سن يسمعن نف اكوالم اكذي طرح يف اكسن اكسابق  .أفم ن يهدي إىل
احلق أحق أ يتبع أم ن ال يهدي إال أ يهدى فما كوم لةف أ حتومن  .وأوضح مصاتيق
أرواحنا ملقدمه اكفداء.
احلق يف زماننا اآل هن اإلمام املهدي
 -4اللجوء إىل الدعاء والتضرع هلل
ب ن أيب ببد اهلل

:

( :ستصيبكم شبهة فتبقون بال علم يرى وال إمام هدى ال ينجو

منها إال من دعى بدعاء الغريق لال
ثبت قلبي على دينك.) ( )...

 :يقول :يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب

ب ن زرار ب ن أبني لال( :لال أبن ببد اهلل

 :البد للغالم من غيبة .للت :ومل ؟ لال:

يخاف  -وأومأ بةده إىل بطنه  -وهو المنتظر وهو الذي يشك الناس في والدته ،فمنهم من
يقول :حمل ،ومنهم من يقول :مات أبوه ولم يخلف ،ومنهم من يقول :ولد قبل موت أبيه
بسنتين .لال زرار  :فقلت :وما تأمرين كن أترلت ذكك اكزما ؟ لال :ادع اهلل بهذا الدعاء:
"اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفك ،اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم
تعرفني نبيك لم أعرفه قط ،اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن

ديني") ( ).

ويف هذا احلديث تألةد واضح بلى اكلجنء إىل اهلل سبحانه وتعاىل (تكة املتحريي ن) يف اكنجا
فةجب بلى ل املتصدي ن إلصالح
م ن فنت آخر اكزما اكيت تسبق لةام اإلمام املهدي
ال أ ينلهنهم إىل أنفسهم طاكبني بذكك
اكنا أ ينلهنهم هلل تعاىل وكإلمام املهدي
لثر انأنصار وانأمنال واجلاه واملنصب.
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وال تنفع اكندام ينمئذ ومباذا يعتذرو ؟
فلةغتنمنا اكفرص لب أ يأيت اإلمام املهدي
بندما يقنل هلم ملاذا فرلتم انأم ولعلتمنها فرق وطنائف يوذب بعضها بعضاً ويتف بعضها يف
ولنه بعض ؟!
 -1الفرار بالدين:
ب ن ببد اكعظةم ب ن ببد اهلل احلسن ب ن أيب لعفر حممد ب ن بلي اكرضا

أنه مسعه

يقنل( :إذا مات ابني علي بدأ سراج بعده ،ثم خفي ،فويل للمرتاب ،وطوبى للغريب الفار
بدينه ،ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النواصي ،ويسير الصم الصالب) ( ).
ب ن بمري ب ن نفة

لال( :مسعت اكنيب

يقنل وألب بلى أسام ب ن زيد لال رسنل اهلل

 :فقال :يا أسامة وساق احلديث إىل أ لال مث بوى رسنل اهلل

حىت بال بواؤه واشتد

حنةبه وزفريه وشهةقه وهاب اكقنم أ يولمنه فظننا أنه نأمر لد حدث م ن اكسماء مث أنه رفع

رأسه فتنف اكصعداء مث لال :أوه أوه ،بؤساً لهذه األمة ،ماذا يلقى منهم من أطاع اهلل،
ويُضربون ويُكذبون من أجل أنهم أطاعوا اهلل فأذلوهم بطاعة اهلل ،أال وال تقوم الساعة حتى
يبغض الناس من أطاع اهلل ويحبون من عصى اهلل فقال بمر :يا رسنل اهلل واكنا ينمئذ بلى

اإلسالم ؟ لال

 :وأين اإلسالم يومئذ يا عمر ،إن المسلم كالغريب الشريد ،ذلك زمان

يذهب فيه اإلسالم وال يبقى إال اسمه ،ويندرس فيه القرآن فال يبقى إال رسمه .لال بمر :يا

رسنل اهلل وفةما يوذبن م ن أطاع اهلل ويطرتوهنم ويعذبنهنم ؟ فقال :يا عمر ،ترك القوم الطريق
وركنوا إلى الدنيا ورفضوا اآلخرة ،وأكلوا الطيبات ،ولبسوا الثياب المزينات ،وخدمتهم أبناء

فارس والروم  ....وأولياء اهلل عليهم الفناء ،شجية ألوانهم من السهر ،ومنحنية أصالبهم من
القيام ،وقد لصقت بطونهم بظهورهم من طول الصيام ،قد أذهلوا أنفسهم وذبحوها بالعطش
طلباً لرضى اهلل وشوقاً إلى جزيل ثوابه وخوفاً من أليم عقابه ،فإذا تكلم منهم بحق متكلم أو

 -غيبة النعماني :ص . 3
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تفوه بصدق قيل له :اسكت فأنت قرين الشيطان ورأس الضاللة ،يتأولون كتاب اهلل على
غير تأويله ويقولون﴿ :قُل من ح َّرم ِزينَةَ اللَّ ِه الَّتِي أَ ْخر ِ ِ ِ
ادهِ والطَّيِّب ِ
ات ِم َن
ْ َْ َ َ
ج لعبَ َ َ
ََ
الرْز ِق﴾( ).) ()..
ِّ
 -1إتباع املمهدين لإلمام املهدي

قبل قيامه:

بأنه اكشم وأحد صفات اكشم بأهنا بندما تغرب
أحد أوصا اإلمام املهدي
ختلف ورائها محر تسمى احلمر املغربة ولب طلنع اكشم أيضاً تظهر محر تون بالم بلى
بندما غاب اكغةب اكصغرى خلف وراءه محر
لرب ظهنر اكشم  .ولذكك اإلمام املهدي
لاتصال احلمر
مغربة وهم اكسفراء انأربع (رمحهم اهلل) اكذي ن لا اتصاهلم باإلمام املهدي
املغربة باكشم ولزئةتها منها ولب لةام اإلمام وطلنبه أيضاً تظهر محر تون تكةالً بلى لرب
اكذي ن يقنتو اكنا كنصر اإلمام املهدي
لةامه ومثال هذه احلمر املمهدو كإلمام املهدي
لاتصال احلمر املشرلة باكشم لب
وهؤالء املمهدو متصلني باإلمام املهدي
طلنبها وم ن اكبديهي أ تلك احلمر هي م ن أثر اكشم ولزء م ن ننرها .وهذه آي آفالة تبني
 .لال تعاىل﴿ :سنُ ِري ِهم آياتِنَا فِي ْاآلفَ ِ
اق َوفِي أَنْ ُف ِس ِه ْم َحتَّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُه ْم
أمر اإلمام املهدي
َ ْ َ
ْح ُّق﴾( ) .واحلق هن اإلمام املهدي لما لاء يف تفسري هذه اآلي ب ن أه اكبةت
أَنَّهُ ال َ

.

يدبن
لثري م ن اكروايات تذلر لةام ممهدي ن لب لةام اكقائم
وروي ب ن أه اكبةت
ويوننن منذري ن ومبشري ن باكقةام اكصغرى وهن لةام اإلمام
اكنا إىل نصر اإلمام املهدي
ِ
ث َر ُسوالً﴾( ).
املهدي
ين َحتَّى نَ ْب َع َ
إللام احلج بلى اكنا لال تعاىلَ ﴿ :وَما ُكنَّا ُم َع ِّذب َ
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ب ن أيب بصري ب ن أيب ببد اهلل

لال( :اهلل أجل وأعظم من أن يترك األرض بال إمام

عادل .للت كه :لعلت فداك فأخربين مبا أسرتيح إكةه .لال :يا أبا محمد ،ليس ترى أمة محمد
فرحاً أبداً ما دام لولد بني فالن ملك حتى ينقضي ملكهم ،فإذا انقرض ملكهم أتاح اهلل آلل
محمد برجل منا أهل البيت يسير بالتقى ،ويعمل بالهدى ،وال يأخذ في حكمه الرشا ،واهلل
إني ألعرفه باسمه واسم أبيه ،ثم يأتينا ذو الخال والشامتين ،العادل الحافظ لما استودع،

يمألها عدالً وقسطاً كما مألها الفاجر جوراً وظلماً) ( ).
ب ن أيب ببد اهلل

أنه لال( :لال :خروج الثالثة :الخراساني والسفياني واليماني في

سنة واحدة ،في شهر واحد ،في يوم واحد ،وليس فيها راية أهدى من راية اليماني ،يهدي
إلى الحق) ( ).

ب ن بمار ب ن ياسر (رضي اهلل بنه) يف خرب طني  ...( :وخيرج ثالث نفر باكشام للهم
يطلب امللك :رل أبقع ورل أصهب ورل م ن أه بةت أيب سفةا خيرج يف للب وحيظر
اكنا بدمشق  ...وخيرج لب ذكك م ن يدبنا آلل حممد .) ( )...
ب ن أيب ببد اهلل

أنه لال( :ال يقوم القائم حتى يقوم إثنا عشر رجالً كلهم يجمع على

قول أنهم رأوه فيكذبونهم) ( ).

ب ن بمار ب ن ياسر (رضي اهلل بنه) أنه لال( :تبن أه بةت نبةوم يف آخر اكزما فأكزمنا
انأرض ولفنا حىت تروا لاتهتا.) ( )...
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روي ب ن اكنيب

أنه لال( :يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي ،يسرع الناس إلى طاعته

المشرك والمؤمن ،يمأل الجبال خوفاً) ( ).

كلخروج م ن اكفتن وإ شاء
ويف اكنهاي أبتذر ب ن بدم اإلحاط بإرشاتات أه اكبةت
اهلل سن يصدر حبث مستق بعننا ( :املخرج م ن فتن آخر اكزما ) فإ فةه لفاي اكطاكب إ
شاء اهلل.
وآخر تبنانا أ احلمد هلل رب اكعاملني وصلى اهلل بلى حممد وآكه اكطةبني اكطاهري ن.
الشيخ ناظم العقيلي
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