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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 القاسم أيب قلوبنا وحبيب ونبينا سيدنا على والسالم الصالة مث واملرسلني، األنبياء باعث أمجعني، اخلالئق بارئ العاملني، رب هلل احلمد
 إىل أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضني، يف اهلل خليفة سيما املنتجبني األبرار الطاهرين الطيبني بيته أهل وعلى حممد املصطفى

 .العظيم العلي باهلل إال والقوه والحول الدين، يوم
 من هو رب االرض؟

 وما هي وظائفنا في عصر الغيبة ؟
 

 (رَبِـَّها ب ن ور   اأْلَْرض   َوَأْشَرَقت  ): الكرمي كتابه يف تعاىل اهلل يقول
 تعاىل؟ اهلل هو الشريفة، اآلية هذه يف بالرب، املراد هل
 ولككي ،  العككاملني رب هككو وتعككاىل سككبنانه اهلل ان فكك بيككنهن، ومككا فككيهن ومككا والسككماء لككضر  الككرب هككو وتعككاىل سككبنانه اهلل أن يف شكك  ال
   التخصيص؟ هذا فلم   ، فقط األر  رب

 إىل اضكا امل الكرب إطكالق يصكح ال كمكا . تعكاىل اهلل علكى إال مطلكق قكولب الرب إطالق يصح الوذل  انه : وجه وهنا نكته هنا نقول :
   وكثري، دارج ذل  العربية اللغة ويف األب، أو الزوج يعين البيت، ربمثال : ف فصنيح ذل  غري أما تعاىل، اهلل على إال ،االشياء كل

ي ي  ي ككا ): املفككردة هككذه مثككل اسككتخدمت قككد النككي يوسكك  لسككان علككى الكرميككة القرآنيككة اآليككا  يف جنككد وكككذل  ني  ص ككاحي ككد   أ مَّككا السِّككج   ك م اأ ح 
قيي  ، والسبب يف ذل  هو : اهلل غري على يطلق خاص لشيء املاضا  الربومعىن ذل  ان . 14:يوس   (َخ  رًا ر بَّه   فك ي س 

 من معاني الرب :
 هنككا  لكككن ،تعككاىل  اهلل هككو املطلككق السككيد أن شكك  الفكك األر ؟ سككيد هككو مككنل : أوعنككدما نسكك ،(السككيد) منهككا يككراد اللغككة يف( رب) إن 
 ، فمن هو؟وبإذنه وتعاىل سبنانه اهلل ربوبية  طول يف اي  اهلل، بإذن  لضر  سيد

 بكال اهلل هكو بالكذا  املكنعم البشكرية؟ علكى الفكي  وواسكطة املكنعم هكو مكنوهنكا نسكال اياضكا :  ( املكنعم)  :  اياضكاً  الكرب معكاي منكما ان 
 من هو ؟  – امسه جل منه اكتسبه ومبا وتعاىل سبنانه اهللمننه  أي -بالعر  املنعم لكن ش ،

ر ق ت  األ  ر   بين وري  )فيكون معىن االية  (الصاحب):  الرب معاي من كما ان  وسيدها ( و ) املنعم عليها ( ).  (ر بّكه ا و أ ش 
 وسيدها ؟ األر  صاحب هو منوهنا يايت السؤال املهم : 

 .لضر  سيدا   اهلل جعله الذي (سيدها بنوررق االر  )فتش. الشري  فرجه تعاىل اهلل عجل املنتظر احلجة اإلمام هو الجواب :
 بوثاقتكه املعكرو كك  القمكي تفسكري يف مكا ومنهكا الشكريفة، اآليكة هكذه من املراد تفسر اليت الروايا  بع  الستغراب وجه فال ذل  عرفنا فإذا
 إمــا  األرض رب"  :قككال اآليككة، هككذه يف السككالم () عليككه الصككادق اإلمككام عككن ، الصككايف تفسككريكمككا ينقككل عنككه . ك  ومكانتككه ومنزلتككه وجاللتككه
 .  " اإلما  بنورويجتزءون  القمر ونور الشمس ضوء عن الناس ييستغن إذن: قال إذن؟ ماذا يكون خرج فإذا قيل  األرض

 .براراأل علماءنا من اياضا وآخرون،  اإلرشاد يف املفيد الشيخاياضاً وقد نقل هذه الرواية 
 وال تضاد بينهما  التأويل مكّمل للتفسير

 احلجكك  عككام مككن هككو الروايككة يف املككذكور املعككىن هككذا ألن اآليككة، مككن الظككاهر املعككىن مكك  يتنككاى ال املعككىن هككذاان البككد مككن التنبيككه علككى وهنككا 
 السكياق، ينكةقر  خكال  ذلك  أن:  يستشككل فكال ، والبطكون الظكاهر وراء مكا وبيكان التوريكة عكام مكن أو الككالم، معكاري  عام من أي اخلفية،
   اباذ ي   القيامة يوم عن اآلية سياق ألن

 يف حجككة فإنككه،  حجككة السككياق أن  فككر  علككى وثانيــاً : املؤيككدا ، مككن هككو وأمنككا حجككة لككي  السككياق أن مككن حملككه يف مقككرر مككا هككو اوالً :
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ولكي  مككن  ،األخككر  احلجك  بعكام لككه شكأن وال عليكه ال والعمومككا  مكثالً ، لكنككه املطلقكا  مكن املككراد خيصكص أو فيقيكد الظاهريككة احلجك  عكام

 مبككىن أن وثالثــاً : ،واملعككاري  التوريككة حبككث يف ذلكك  أوضككننا كمككا البككاطن مكك  يتنككاى ال الظككاهر وبعبككارة اخككر  : ان  ،عاملهككا وال يف مككدارها
   للنصر وليست الكثرة عن كناية أوجه سبعة ألن أكثر، بل أوجه سبعة على أنه حيث ،عليه الكرمي القرآن

لكي   التأويكل علكم ألن م )صكلوا  اهلل تعكاىل علكيهم ( وذلك  مكنه يؤخكذ أن ينبغكي لكن، صنيح فهو الوحي منب  من صدر تأويل فكل
،  بالغيككب ي نب ككأ ألنككه؛  انبيك  النككي ، وامنككا مسككي  أنبيكاءه وتعككاىل سككبنانه اهلل يلهمككه علكم هككو إمنككاو  ودب، هككب مكن ولكككل ، شككخص لكككل متاحكا

 .املقدار هبذا ذل  من نكتفي تفصيل له البنث وهذا بالدليل العقلي والنقلي يف حمله ، ذل  حلق كما ثبتوهكذا اوصياءه با
ككر ق ت   ) إذن ككا بين ككوري  األ  ر   و أ ش   فرجككه تعككاىل اهلل عجككل) املنتظككر املهككدي اإلمككام ظهككور يككوم ففككي تأويلهككا وأمككا القيامككة، يككوم يف تفسككريها (ر بّكه 
 . (الشري 

 بعض ابعادهو  7من ربيع اليو  التاسع
 اإلمكاموهو يوم عظيم حيتاضن مناسبا  يف التويل ويف التربي معكاً ، ومكن مناسكبا  التكويل: ان  األول ربي  من التاس  مبناسبة اليوم حديثنا
 احلككي اإلمككام لكككن يرزقككون اهلل عنككد احيككاء ) علككيهم السككالم ( مككةئاأل كككلمكك  ان   احلككي، إمامنككا هككو ) عجككل اهلل تعككاىل فرجككه الشككري (املنتظككر
 ربيك  مكن الثكامن اليكوم يف) عليه السالم ( العسكري احلسن اإلمام استشهاد فبعد ،) عجل اهلل تعاىل فرجه الشري ( إمامنا هو الناظر الغائب
 . 4) عجل اهلل تعاىل فرجه الشري (املنتظر احلسن ابن احلجة األعظم اهلل لويل انتقلت الكون واليةفان  األول،
 موضوع مهم من املواضي  اليت ترتبط بقاضية االمام املهدي صلوا  اهلل تعاىل عليه : عن احلديث بع  تندثسن ناسبةامل هبذه

 ..الحقيقي المنتظ ر ائفوظ بعض
 : الشريفة الروايا  ضوء على بعاضها إىل نشري كثريةيف زمن الغيبة الكرب    ائفناظو 

 التمسك باالمر االول :اوالً 
 غيبككة فككيف. عليهككا بإيككاز نعلككق مث الروايككة، نككص نقككرأوسككو  . األول بككاألمر التمسكك  :هككي الشككريفة الروايككا  حسككب علككى األوىل يفككةالوظ
 .  (األوىل يفةالوظ هي هذه إذن. األول باألمر فتمسكوا ذل  كان إذا): قال ،) عليه السالم ( الصادق اإلمام عن النعماي،

 األول؟ األمر يعني ماذاف
 بككدع، فيهككاو  حمككدثا ، فيهككا األمككورفككإن  ) علككيهم السككالم (ان االمككر االول امككرهم  :كإشككارة نقككول  لكككن طويككل حككديث لككه األول األمككر

 الدينيكة األساسكية والفكريكة العقدية ىنالب   يزعزع قد األفكار وجتدد األحداث وتوايل الزمان فان تطور. األول باألمر يتمس  أن عليه اإلنسانو 
 الكتهم، مكن هتمكة بكه تلصكق أن مكن خيكا  أن للمكؤمن اليصكلحفانكه . رجعيكا أمسكوه وإن األول، باألمر إلنسانا يتمس  أن فيجب املذهبية، أو

 بككاألمر مسكك ان يت ، بككل عليككه بكككل ذلكك  ال عليككه. وكككذا كككذا انككه أو او برجككوازي اقطككاعي أنككه عنككه ولككواليقو  بككه، سككتهزئفلي   ،رجعيككاً  فليسككمّ 
 . األول

 ،   اإلطالق على قيمة ة للشهر  ير  ال وأنه املشهور أو اإلمجاع خيرق بأنه حيتبج قد البع  أن ذل  مصاديق ومن
 . (فيه الريب عليه اجملم  فإن النادر الشاذ ودع أصناب  بني اشتهر مبا خذ) :  ) عليهم السالم (كبري النه ورد عنهم   خطأ وهذا
 صكنفي سكبق)  أنكه خمالفكة املشكهور علكى  الكبع  يعتكرب إنامكا  ، املشهور رأي خال  على قطعية أدلة قامت مالو ذل  من يستثىننعم 

 مكن املعهكود األول األمر على اإلنسان يكون أن الفاضيلة كل الفاضيلة وإمنا ، فاضيلة ليست فهذه املوج، خال  يسبحوير  الكرامة يف ان  (
 .منهم العلوم وتلقوا ) عليه السالم (األئمة زمن يف كانوا الذين
فككذل  هككو اخلطككأ . الصككنمية هلككذه كسككرا: الككبع  تعبككري حسككب أو للمشككهور حتككديا أو الشككهرة يف رغبككة شككهورامل خيككال  الشككخص أن امككا
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اىل احمليطككني  وصككلت الككيت املعرفككة تلكك  يف والتلككون التلككوث احتمككال فككإن الصككافية النبكك  هككي هككذه وإمنككا صككنمية، ليسككت ان هككذهالفككاحذ ذلكك  

 انقلبكت التكاريخ مكر علكى الشكهرة أن تكرون ولكذا ذلك  غكري هرمنيكوطيقي او أو حداثوي دثحم بكل يتشبث ممن بكثري أقل بتل  النب  الصافية
 علكككى كانكككت املتاخريكككة الشكككهرة أن ثبكككت مكككا مث عليكككه، كانكككت القدمائيكككة الشكككهرة أن ماثبكككت األصكككاب  علكككى تعكككد لعلهكككا ، جكككدا نكككادرة مكككواطن يف

 او ان الشهرة على اخلال  م تنعقد شهرة هنال  تكن م فإما ذل  عدا وما. هذه نادرة جًدا عكسه،
امنككا  هلككا، اسككتثناء ال املئككة يف مئككة القاعككدة هككذهان  نقككول المكك  اننككا  كأصككل، األول بككاألمر نتمسكك  انوهككو  األول؛ األصككل هككو هككذا إذن

 االستثناء حيتاج اىل تثّبت واحتياط ومراجعة مث مراجعة وتفاو  م  العلماء وتشاور
 اإلنسككان حقككوق. حككل لقككد اصككبنت غربيككة أو شككرقية مككن احلداثويككة الريككاح  متيلككه ال أن ينبغككي اإلنسككان وعلككىاألول ، بككاألمر متسكككوا إذن

 ذلكك  بعككد مث احملككور هككي البشككر حقككوقان تكككون  أمككا احملككور، هككي علينككا فنقوقككه خالقنككا، هككو املوضككوعيه، اهلكك اخلككالق حقككوقان  مككثالً صككنماً 
 العامليككة ةاملوجكك ألن اإلنسككان حقككوق حككدود يف مسككلما إسككالميا مبككدأ يككزيح أنككه حيككاول احلككداثوي راملتككأث أو املثقكك  هككذا فككذل  خطككأ ، اإلسككالم
 .  للتشري  األول املنب  هي وكأهنا،  املوضوعية من هلا مبا البشر حقوق إىل تدعو

 .  فعليهم تكالي  من عليهم وض  وما فلهم، حقوق من البشر على أفا  فما امسه، جل اخلالق هو للتشري  األول املنب كال بل 
 التجديد في االليات

الشكككيوعيون  قكككال كمكككا االخكككالق يف التجديكككداو  العقيكككدة، يف التجديكككدلكننكككا نكككرفص  الوسكككائل ويف اآلليكككا  يف التجديكككد ننككككر المث اننكككا 
كمكا كانكت ذا    هكي االخكالق خكالقللعائلكة ،  مك  ان الصكنيح ان اال ال لكرا  املكال ال خالقلضال  اخلمسة ( : ال هلل ال للدين الالءا بك)

 التكككربو  وغريهككا الذريككة والقنابككل والصككواريخ بالطككائرا  وتطككور العككام تغككري وإن حسككنا ذاتككه حككد يف يبقككىمككثال   التواضكك ف القيمككة اجلوهريككة العليككا
 .حدث ما حديث وإن مذموم

 حبككث لككه وهككذا األصككالة باطككار مككؤطر فالتجديككد سكك ،األ يف ال القككيم، يف ال ،ادئاملبكك يف ال والسككبل، اآلليككا  يف هككو التجديككدف وبالتككايل
 .املقدار هبذ نكتفي طويل

 ثانياً الدعوة والداللة والذبّ 
 يف كمككا يقككول عليككه وسككالمه اهلل صككلوا  اهلككادي اإلمككامو . والككذبّ  والككدعوة الداللككة يفككةوظ: اياضككا الروايككا  ضككوء علككى الثانيككة يفككةالوظ( 2
 واملنقكذين . اهلل حبجك  دينكه عكن والكذابني عليكه والكداّلني إليه الداعني العلماء من قائمكم غيبة بعد يبقى من ال لو: السالم عليه اإلمام تفسري
 قلككوب أزمككة ميسكككون الككذين ولكككنهم،  اهلل ديككن عككن ارتككد إال أحككد بقككي ملككا النواصككب فخككا  ومككن ومردتككه إبلككي  شككبا  مككن اهلل عبككاد لاضككعفاء
 .2وجل عز اهلل عند األفاضلون هم اؤلئ  هناسكا السفينة صاحب ميس  كما شيعته ضعفاء
 .دينه عن والذابني عليه، والدالني إليه، الداعني العلماء: يب ان نتدبر فيها جيداً  الثالثة عناوينال هذهو 
 .ثالث أمر والذب آخر، أمر والداللة أمر الدعوةان 

 وقككد تككدل، وال وتككدع قككد آخككر، أمككر هككذا بيتكك ؟ قطريكك علككى تدلككه هككل لكككن دعككوة، هككذه شخصككا، بيتكك  إىل تككدعو أن هككي مثككل الككدعوة
 .  إليه تدعوه ال لكن املكان على تدلهاي : تعك 
 نككاك أم خطبككاء كنككا أم علمككاء أكنككا سككواء عككام بشكككل حنككن، هككلوهنككا نسككال : . ثانيككة جهككة مككن والداللككة جهككة مككن الككدعوة هككي يفككةالوظف
 ؟ انفسنا إىل ندعوا أم الشري  فرجه تعاىل اهلل عجل األعظم اهلل ويل إىل ندعوا حنن هل ومهندسني، أطباء
 االمكر ، ويالالسك  ، ككذل  هككذا مكا كثكريا ؟( الطريكق ) ذا أصكبح الطريكق هكل ، يوميكاً  امليكزان هبذا عمله يزنان  ان على كل واحد منا 
 تككونو  احملكور، إىل نفسكه تتنكول القلكي وقلكيال ذلك ، غكري أو سياسكي أو اجتماعي عمل أو تربية أو حبث او در  من بيومياته قيغر  اإلنسان

                                                           

 . واضح هو كما امتيازا  عليه وللبنار وتصنيفا وهتذيبا تنظيما أفاضل بانه البنار عن العوام وامتاز اجمللسي العالمة تلميذ هو هومؤلف العوام كتاب  يف ورد احلديث هذا - 2
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 حكككباي : لإلنسككان اهلل ابكككتالءا  أعظككم مككن وهكككذه ذاتككه وحيككب يعشكككق بذاتككه اإلنسككان ألن حقيقكككي خطككر وهككذا الطريقيكككة، ال املوضككوعية اهلكك

 حيكب عكادة اإلنسكان. احلقيقكي املكؤمنهكو  هكذاو  (  و الَّذيين  آم ن وا أ ش دُّ ح بًّا ليلَّهي  ): تقول اآلية لكن شيء، عادة ياضارعه ال فانه لنفسه اإلنسان
ه ملككدة دار  علككى تعككب اذ انككه  الككدار حيككب املككال، حيككب الرياسككة، حيككب الشككهرة، حيككب ختتككل، اعصككابه تككر  فهنككا براحتككه شككيء أخككل إذا الراحككة،

 عشرين سنة مثالً  
او  يقكدمون، مكا يل ويقكدمون علكيّ  ويثنكون النكا  ميكدحين لككي هل ملاذا؟ أدر ، عندما يوميا،  اعيننا أمام املقيا  هذا ناض  أن علينا ان

  ؟ اهلل لويل أدعو لكي ، بل ال
م  ر يبِّ  م ا إيالَّ  ) بالسوءألمارة  النف    ألن دائمة، نفسية رقابة إىل حيتاج املقيا  هذاو   . (ر حي

 تككارةفإنككه  .الككدفاع يعككين اياضككاً والككذبّ  عنككهب والككذ ثانيككا، عليككه وسككالمه اهلل صككلوا  عليككه، الداللككةو  ،صككلوا  اهلل عليككه إليككه الككدعوة اذن :
 .اإليايب للجانب إشارةف األمران ذان اما و  السلي، للجانب إشارة هذا ولعل ،باحلج  أياضا يداف  وأخر  يدل، تارةو  ،يدعو اإلنسان
 

 ثالثاً : ان نبقى سّباقين
 تكارة لككن ، اهلل حبجك  هلل ديكن عكن وذابكا وداال داعيكة، يككون رةتكا اإلنسكانفكان . سكّباقا تبقى أن وهي:  أصعب فهي الثالثة يفةالوظ واما
 .اقاسبّ  يكون أناي  احلقيقي، املنتظير ائ وظ من ان ذل  اياضاً . ذل  يف القمة قمة ويكون سباقا يكون

 خيالطهكاككي ال  حقيقكة، نفسكه يراقكب نفسكه، هتكذيب يف اً ماهكد ،اً متهكد ،اً دمّك الطريكق بدايكة يف املؤمنني أو الطالب بع  ترون ما كثريا
 ويكادأ ينسى الزمن مبرور هلكن  ذل ، غري وال والكربياء الكرب أو الغرور أو العجب أو الرياء من نوع

 أياضككا هككذهوهكككذا ، و  يومككه مككن أفاضككل يكككون وغككده أمسككه، مككن أفاضككل يكككون يومككه وان يكككون سككباقا، يكككون أن عليككه يككب اإلنسككانان 
   واصالحها النف  هتذيب إىلا  و اخلري  إىل سباقا تكون أن يفة،ظو 

 إبكراهيم بكن علكي عكن: الشكري  الككايف يف كما ،) عليه السالم (امري املؤمنني اإلمام يقول :  الروايا  بع  عليه تدل مما السباقية هذهو 
 بكاحلق بعثكه والكذي ،وسكلم () صلى اهلل عليكه وآلكه  نبيه اهلل بعث يوم كهيئتها عاد  قد بليتكم إن أال .... حمبوب بن احلسنعن  أبيه، عن

 سكبقوا، ككانوا سكباقون رنوليقّصك روا،قصّ  كانوا اقونسبّ  وليسبقن أسفلكم، وأعالكم أعالكم أسفلكم يعود حل غربلة ولتغربلن،  بلبلة لتبلبلن
 ..... اليوم وهذا املقام هبذا ن بئت ولقد كذبة كذبت وال ومشة كتمت ما واهلل

 املكرأة، انتنكام املكال، انتنكام الرياسكة، امتنكان الشكهرة، امتنكانفكان االنسكان قكد ينقلكب علكى عقبيكه يف  مجيعكا، إلينكا موجكه الككالم وهذا
 وألهككواء لككه مطيككة فيصككبح إبلككي ، شككبا  يف اهلل سككامح ال يقكك  خلمسككني سككنة مككثالً  نفسككه جاهككد جتككده بعككد ان. ذلكك  وغككري املنصككب امتنككان
 .نفسه

 يف النككا  بعكك اىل ان يشككري ( سككبقوا ...  كككانوا سككباقون وليقصككرن قصككروا، كككانوا سككباقون نوليسككبق) فقولككه صككلوا  اهلل تعككاىل عليككه : 
 .اخلريا  إىل السباق هو يكونف نفسه من وواعظ  وتعاىل سبنانه اهلل من لط  يشمله ذل  بعد هلكن ا ،مقصر قد يكون  البداية

 ذلكك  بعككد ولكككن وتزكيتهككا وتطويرهككا نفسككه هتككذيب ميككادين ويف بيككةوالت  والتوعيككة اإلرشككاد ميككادين يف بقككوة ينطلككققككد  النككا  بعكك كمككا ان 
 ويتاج  ال مسح اهلل ريقصّ 

ككر ق تي  ):  الكككرمي كتابككه يف وتعككاىل سككبنانه اهلل يقككول ككا بين ككوري  األ  ر     و أ ش   املنتظيككرين مككن وإيككاكم نكككون ان وتعككاىل سككبنانه اهلل نككدعوا. ( ر بكِّه 
   العاملني رب هلل احلمد ان دعوانا وآخر الشري ، فرجه تعاىل اهلل عجل املنتظهر احلجة ماماإل األعظم املنقذ لظهور وصدقا حقا

 .الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى


