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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

دية على أعدائهم إىل املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األب
 يوم الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 المقدِّمات والمتقدِّمات والممهِّدات والمسؤليات في زمن الغيبة الكبرى
 :في زمن الغيبة الكبرىحول ))الميمات االربع(( التي تسبق الظهور المبارك يدور الحديث 

 .مات املقد   (7
 .مات املتقد   (6
 .دات ملمه  ا (4
 املسؤوليات والوظائف . (3

 .طني عند ثغرها دائماباان نكون مر فالالزم ، روايات كثرية حول مضامينها هذه هي امليمات االربع اليت وردت 
 مــا ت : المقــــــــــدِّ ( 7

، وقطد  يف املرتبة املتوسططة اتبل تبقى مقدم (املمهدات)، كما اهنا ال ترقى اىل مستوى  (متقدمات))مقدمات ( وليست صرف  هنالك
 .بينا سابقا ان املقدمة : هي اليت توصل اىل الشئ ، لكنها ال تصنع الشئ وال تسهم يف تكوينه 

 الروايات من والمستفاد 
  .اهلل تعاىل تسهم يف تعجيل الظهور املبارك واليت عربنا عنها بط)املمهدات ( كما سيايت يف هناية املطاف ان شاء  ا  ان هناك اشياء ــــ أ

ذلططك  يف صططناعة تططريثري  ططا لاليصططال وال اقتضططاء فيهططا أويططة عل   لكططن مططن دون ملبططاركعلططى الظهططور ا هططي متقدمططة ا  هنططاك اشططياءوان  ـــــب ـ
 .وهي ما امسيناه بط)املتقدمات ( ،القادم  احلادث العظيم

، مبعط  ان الشط ا اذا اراد ان  وأسطبابه  الظهطورتعجيطل  ع مطن صطن ا  كطنتعهطد الظهطور وان   االنسطان الدراك  هناك امور توصلو  ـــج ـ
او اذا مطات ، ) عجطل اهلل تعطاىل فر طه الشطريف (ان حيط  اىل ان يظهطراو  ، ) عجطل اهلل تعطاىل فر طه الشطريف (ظرتيكون من انصار االمام املن

، وعلطى بطالظهور لكنهطا ال تعجطل، اىل عصطر الظهطور ا العامطل  طتوصطل االنسطان  ،ا ذكرهتطا الروايطاتفطان هنطاك قرقط، حي  يف زمن الظهور ان 
 االقل ميكن القول : انه اليظهر من الروايات اهنا من املمهدات . 

 المسبِّحاتمن المقدمات : قراءة 
 والمقدمات عديدة ، ومنها :

) عجطل اهلل تعطاىل مطام املهطدل املنتظطراال الش ا   ذلك سيكون سببا  لكي يدرك كل ليلة قبل املنام فان 1م االنسان بقراءة املسبحاتاالتز 
 :وسيتضح ذلك عندما نقرأ الرواية الشريفة ،بنحو العلية التامةن   يكن إو  –وهو امر هام  دا   -بنحو االقتضاء  فر ه الشريف (

يقـول : مـن قـرأ   )صـووات اهلل واـهمع عويـع( فقد نقـ  تتـاب العـوالم عـن الكـافي البـريا بااـنادا الـا  ـابر قـال : اـمع  ابـا  عفـر )
) صلى اهلل عليه وان مات تان في  وار محمد النبي  ) عجل اهلل تعاىل فر ه الشريف (المسبحات توها قب  ان ينام لم يم  حتا يدرك القائم 

 6(وآله وسلم (
 لماذا نغفل عنها وعن امثا ا ؟؟ ف ، االقهار األئمةنا عليها عرف    دا   قريقة مهمةوسيلة و فهذه 

يتمططط  ان يتشططرف برخيططة وخدمطططة االمططام املعصطططوم ولططو حلظطططة واحططدة ، فكيططف بطططان يدركططه ويكطططون مططن  نطططوده ؤمن ال ريطططب انططه ان كططل مطط
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 ؟! وأعوانه
يدركونه)صططلوات اهلل نعططم يظهططر مططن الروايططة ان ذلططك بنحططو املقتضططي ولططيا بنحططو العلططة التامططة ، فقططد يقططوم بططالقراءة بعطط  االفططراد لكططن ال

وان مطات كطان يف )  تقطول :اذ تتمطة الروايطة  له امهيته القصوى بدوره ، وهو ما تصرح به  خرآاهلل تعاىل يعوضهم بشي اال ان  ،وسالمه عليه(
 .3() صلى اهلل عليه وآله وسلم ( وار حممد النيب 

 
 في البرتة والتسديد تأثير االلتزام بالمسبحات ونظائرها
كطم اذ  . ففطي ذلطك سطعادة الطدارين  ايضطا   وان نلتزم  طا  يدا   يف عهد الغيبة بامجعها علينا ان نتعرف عليهاوهذه املقدمة وسائر املقدمات 
تفكري  يف ضمن دائرة دة نعيشا، فاننا علالفكار والتصرفات واالعمال وكم  ا من االثر يف الربكة والتسديد ،   ا من االثر يف هتذيب النفا

وقطد ،   او اجيابطا   سطلبا   او يطدمرها هاينقطذ واالمطم حييطي وهطذا الت ططيط هطو الطذل  طيطنطا او اهنم يعيشون يف ضطمن دائطرة خت وختطيط الغري لنا
 % من البشر يعيشون يف دائرة ختطيط االخرين .89% من البشر خيططون يف مستويات عليا او دنيا ، بينما 2قيل : ان 

هنطاك مجاعطة ختططط لطه ، فطاذا اردت التسطديد يف ختطيططك و  جلماعطة خيططط مطن  هطة ط له ، او هطو مطزي :ط واما خمط  ط  فاالنسان اما خم
فطذذا التجطريت ، فانه مؤثر بال شك الن االمور كلها بيد اهلل سبحانه وتعاىل.  ((قراءة املسب حات  )تلك املقدمة )وفيما خيطط لك فالتزم مبثل 

 .اليه اجندك واعانك وسددك يف افكارك ويف خطواتك  واعمالك
 وقت اخر ان شاء اهلل تعاىل . نوكله اىل حديث قويل  ولذلكظهور املبارك باملع  الذل شرحناه ، اك الالدر اذن هناك مقدمات 

 مات المتقدِّ ( 6
، فاملتقططدم : دططرد  او االقتضططائي ي واملعلططويالتعاقططب ولططيا الططلابط العل ططسططبق ان التقططدم يعطط  هنططاك متقططدمات علططى الظهططور املبططارك وقططد و 

قطابع التحطذير ، ومنهطا مطا ورد يف بعط  الروايطات  تتضطمنبارك من غري تاثري له فيه بطاملرة ، اال اهنطا قضطايا مهمطة الهنطا حدث يسبق الظهور امل
 وهي كثرية ينبغي ان يلتفت  ا منها :

 اختهف البيعة من المتقدمات عوا الظهور المبارك
  .يف و ه بع يتفل ط حبسب تعبري الرواية ط بعضهم و يبصق  اختالف الشيعة اىل حد ان

 .رذيلة يف حد ذاهتا وليست )مقدمة ( حىت يتوهم البع  ان القيام  ا مما يقرب الظهور املبارك  هي وهذه )املتقدمة (
 مناشئ النزاع االربعة

 : اموراربعة  هياالختهف والنزاع مناشئ  و 
 ، ةتلمعالج معينة ذا النوع لع طرقهو اختهف المصالح وتضاربها وليَد فقد يكون الخهف واالختهف والتنازع أ ــ 

 .معالجة من نوع اخرلع طرق ايضا ناشئا من اختهف اال تهادات وهذا  النزاع وقد يكونب ــ 
 والتقاليد وهذا ايضا لع نحو من المعالجة ناشئا عن اختهف االذواق والسهئق والطبائع والعادات  التنازع وقد يكونج ــ 
 ، عهج اخرى الدين والمذهب وهذا ايضا لع طرقالقيم والمبادئ  ت في ما ومتولدا من االختهف نا االختهف يكون وقد د ــ 

 وماهو موقنا الذي يجب ان يكون من حول االختهف ، ليس تهمنا االنلكن  ، وهذا البحث بحد ذاتع يستدعي اياما من الحديث 
  االختالف نفسه ــــ7
  كش صني او  هتني  املت الفني ــــ6
 .ماهية القضية امل تلف فيها ،  وغري ذلك مما يستدعي حبثا مفصال  ــــ 4
 .، على الظهور املباركاالختالف( أل اختالف الشيعة بشكل شديد اصل تقدم هذه الظاهرة ) يدور حولالمنا ك  امنا
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تمــا فــي الكــافي   يططه السططالم () عليقــول االمــام الصــادق)  فيهططا رضططا ولكططم ا ططر وثططواب : هلل  نعلططق بكلمططة واحططدة مهمططة  ططدا  وسططوف
  بعضهم بعضا   ا، واختوف  البيعة وام  العوم  تما تأرز الحية في  حرها  2زفيأر   1بين المسجدين 3البريا :  تيا ان  اذا وقع  السبطة 

 1( قو   عو  فداك ماعند ذلك من خير فقال: لي الخير توع عند ذلك ثهثا   تذابين وتف  بعضهم في و وا بعض  
ــا نقــ ــات االخــتهف)و  ( فقــع االخــتهف) الكــهم حــول ان ول : وهن ــا المســائ   يســتدعي مباحــث مســتوعبة (اخهقي ، واالول ير ــع ال

 ية .. قالبرعية الفقهية ، اما الثاني فهو من خانة المسائ  االخه
 التزعزعن  االختهفاُت ايمانكم مهما اشتدت!

 ،بآخرتنا  يتعلقأل بعده الكالمي  االن يدور حول كالمنا  لكن
قد يقال انطه تو طد االن در طة مطن در طات االخطتالف حاصطلة ؟ اختالف الشيعة كظاهرة حصلت بالفعل االن : هل االن نسريل انفسناوالبد ان 

كاسات سي او  ابالكر  ينلالخر  بعضهمينقل عن رمي  بل ،بع  اجملالا وبع  الربملاناتومن مظاهره ما حيصل يف الفضائيات واجلرائد ويف ، بالفعل 
 . غري ذلك  االخر، اىل بع البعضهم على  بصاقاملاء او 

فططذن مططن اكططرب  ؛بعطط  املتقططدماتببياهنططا  هططذه الروايططة تعططد  مططن ا ططذ رات ولكططن مثططلبدر ططة يزعططزع اميططان الكثططريين ، حاصططل واملططؤ  انططه فططاالختالف 
حططىت  خيتلططف حزبططان دينيططان او حسططينيتان اوقططد ختتلططف ، فقططد لدينيططة واجلهططات ا نالن االشطط اص قططد خيتلفططو  ؛يططرهتن امياننططا باالشطط اصاالخطططاء ان 
امطر  االخطتالف ن  إ، ابطدا   )صطلوات اهلل وسطالمه عليطه(علطى اميطان الشط ا وعالقتطه بربطه وامامطه  ينجطر   لكن ذلك جيب ان ال غري ذلك ، او  مر عيتان
االدلطة والبداهطة والفطططرة  مططن ) علطيهم السطالم (اهلل وبرسطوله وباالئمطة االقهططار فطاذا انطلططق االنسطان باميانطه بطط (اهوــع)اعــرف الحـق تعـرف  لكطن:و ، واقطع

سيثبت على احلق مهما اختلف الناس وتنطازعوا ، فانه التقليد االعمى لزيد او عمرو مهما كان زيد او غريه النه بالتاي الميثل احلق املطلق  والو دان ال
. 

 ) عويع السهم (و واب امير المؤمنين يعة عوا اختهف الب واضطرابعالحارث الهمداني 
ــين البــيعة  )صــووات اهلل واــهمع عويــع( المــؤمنين مير تــان الحــارث الهمــداني مــن خوــ  شــيعة ا) فــي زمــن خهفــة االمــام وقــد راى اختهفــا تبيــرا ب

)  نـال الـدهر من ـي قـال :: تيـا انـ  ياحـارث    قـال لـعف ) عويـع السـهم (امير المـؤمنين  فدخ  عوا،  فتحسر عوا ما رأى  )صووات اهلل واهمع عويع(
فا ابـع االمـام  م ام يقـدم  مرتـاب اليـدري ايحجـدد يؤلمني اتثر اختهف البيعة ببابك ، بين مفرط غال ، ومقتصد وال ، ومتـر  اال ان ما (انني مريضأي 

 .(اعرف الحق تعرف اهوع )  اء فيعبجواب طوي  .. 
دخـ  الحـارث الهمـداني عوـا أميـر المؤمنين)عويـع السـهم( فـي نفـر مـن البـيعة، وتنـ  فـيهم، فجعـ  الحـارث هـا )واليكم ن  الرواية لروعتها و مال
يتأو د في مبيتع ويخبط األرض بمحجنع

 ، وتان مريضا  فأقب  عويع أمير المؤمنين، وتان  لع منع منزلة فقال: تيا تجدك يا حارث 8
غوـيه  اختصـام أصـحابك ببابـك، قـال: وفـيم خصـومتهم  قـال: فـي شـأنك، والثهثـة مـن قبوـك، أوارا  و نـي قال: نال الدهر من ي يا أمير المـؤمنين، وزاد

 فمن مفرط  غال، ومقتصد  تال، ومن مترد د  مرتاب ال يدري أيقدم أم يحجم 
 .التالي حسبك يا أخا همدان، أال إن خير شيعتي النمط األواط إليهم ير ع الغالي وبهم يوحقف: ) عويع السهم (قال

 .قال: فقال لع الحارث: لو تبف  فداك أبي وأُم ي الريب عن قووبنا، و عوتنا في ذلك عوا بصيرة من أمرنا
فــاعرف الحــق  تعــرف أهوــع، يــا حــارث إن  الحــق   الحــقفإن ــك امــرء موبــوس عويــع، إن  ديــن اهلل ال يُعــرف بالر ــال بــ  ب يــة  9: قــدك) عويــع الســهم (قــال

 .دع بع مجاهد، وبالحق  أخبرك فارعني امعك، ثم  خب ر بع َمن تان  لع حصافة من أصحابكأحسن الحديث، والصا
 70(...أال إن ي عبد اهلل، وأخو راول اهلل، وصد يقع األتبر: صد قتع وآدم بين الروح والجسد
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)صططلوات اهلل صططلته كلمططة االمططري واحططد احلكمططاء املعاصططرين وهططو مططن ديططن اخططر واليعططرف التشططيع وال االئمططة )سططالم اهلل علططيهم ( عنططدما و 
 ! ردها تصلح منها ا لسعادة البشرية، قال : ان هذه الكلمة مبف ) اعرف احلق تعرف اهله ( هذه وسالمه عليه(
 اميا سعادة!! ل اذا عملت االنسانية  ذه الكلمة الرائعة والقيمة فسوف تسعد البشرية وبالفع

الضطوابط وا طددات للحطق ، مث انظطر اىل در طة انطباقهطا علطى زيطد او عمطرو او و  ة والرباهطنياحلطق عطرب االدلط ومعط  الكلمطة ظطاهرا : اعطرف
 ، واال فال فذنه حمق  غريمها ، فان انطبقت على ش ا

هطا ، السطوق او اجلامعطة او غري  املطدارس او املسطا د واحلسطينيات او يف يف ا  اختالفط يطرىبع  النطاس عنطدما جند ان   دا   لكن من الغريب
ويرتططد ، والططبع  االخططر قططد يططرى اختالفططا بططني مططذهبني او بططني عططاملني معينططني فيعتقططد ان الططدين باكملططه كططذب وافططلاء ط اتططراه ينهططار   الشططيعةبططني

 والعياذ باهلل ط 
 انة اهلل في الحياة  االختهف هو

 انه ال)ان يصاب االنسان باليريس اذ يصح لكنه ال من املتقدمات ، هي  اتاختالف الشيعة فيما بينهم وتصاعد وترية اخلالف والحاص 
، وعلى مر التاريخ جند ان  77(م َن الطَّيِّب   ل َيم يَز الوَُّع اْلَخب يثَ )سنة اهلل يف احلياة بل ان االختالف هو  (روح اهلل اال القوم الكافرون من  ييريس

َدة  فـَبَـَعَث الوَُّع النَّب يِّيَن ُمَببِّر يَن َوُمنذ ر يَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلك َتاَب ب الْ )كل االمم اختلفت ،  َحقِّ ل َيْحُكَم بـَْيَن النَّاس  ف يَما اْختَـَوُفوا َتاَن النَّاُس ُأمَّة  َواح 
ـْن بـَْعـد  َمـا َ ـاَءتْـهُ  ـَن اْلَحـقِّ ب إ ْذنـ ع  َوالوَّـف يع  َوَما اْختَـَوَا ف يع  إ الَّ الَّذ يَن ُأوتُـوُا م  ـنَـُهْم فـََهـَدى الوَّـُع الّـَذ يَن آَمنُـوا ل َمـا اْختَـَوُفـوا ف يـع  م  ُع ُم اْلبَـيـِّنَـاُت بـَْغي ـا بـَيـْ

َراط  ُمْسَتق يم   نطه ويشطتد كلمطا اميا بطل  ينبغطي ان يطزداد وعدمطه  صطول االخطتالفحبفالينبغطي ان يطرهتن االنسطان اميانطه  76(يـَْهد ي َمْن َيَباُء إ َلا ص 
 .النه على بصرية من امره ؛  ابدا   ، وهذه االختالفات التزعزعهالنه يعرف احلق؛ حصل االختالف

ذلطك  ان واالسطتقامة وعلطى وتؤكد علطى لطزوم الثبطات الغيبة تدون وينحرفون يف زمنتؤكد على ان الكثري من الناس  ير  الشريفة الروايات ان
اذا فقد اخلاما من ولد السابع مطن االئمطة فطاهلل اهلل يف ))   ) عليه السالم ( موسى بن  عفراالمام  عنلشيخ فقد ورد يف غيبة ا حمنة وابتالء
)أل  مطن كطان يقطول بطه )أل التشطيع( حطىت ير طع عطن هطذا االمطر ، كم عنها احد ، ياب  انه البد لصاحب هذا االمر من غيبة اديانكم اليزيلن  

 14امتحن اهلل تعاىل  ا خلقه " 13نة من اهللكثري ممن يقول به( ، امنا هي حم
رَُتوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّـا (1) الم)تعطاىل :  ا  يقل َب النَّاُس َأْن يـُتـْ ْم فـَوَـيَـْعَوَمنَّ الوَّـُع الّـَذ يَن 6َوُهـْم اَل يـُْفتَـنُـوَن ) َأَحس  ـْن قـَـْبو ه  ( َوَلَقـْد فـَتَـنَّـا الّـَذ يَن م 

 . 71(َكاذ ب ينَ َصَدُقوا َولَيَـْعَوَمنَّ الْ 
علطى مسطتقبله مطن سطوء احتياقطا  ينبغطي ان يطزداد كسطكا بدينطه و  فذنه او داميع احنرفت عن احلق ا  فكلما راى االنسان ش صا او اش اص

  . العاقبة والعياذ باهلل
 ــ الممهِّدات 4
ان كمططا ان هنالططك مبعططدات ، أل    10بططات لططهقر املمهططدات للظهططور املبططارك و امل ان هنالططك دموعططة مططن الروايططات صططرحية يفالعديططد مططن ان 

 الظهططورزمططن  تبعططداو نقططوم ط المسططح اهلل ط بافعططال او جنططلح معاصطي ، ب الظهططور بنطا فيقططر  اهلل تعططاىل لطططف  يفسططبب تهنالطك افعططاال نقططوم  طا ت
                                                           

 37االنفال  - 11
  213البقرة :  - 12
 ليست رج عمق  وهر االنسان وواقعه - 13
  337الغيبة للطوسي ص  - 14
 3ط 1وت : بالعنك - 15
ططدات للظهططور املبططا - 10 رك فابططدى اسططتغرابه وقططال : "ان هططذا ممططا ال تسططاعد عليططه الروايططات"  ، لكططن عرضططت علططى بعطط  البططاحثني املت صصططني يف هططذا اجملططال فكططرة و ططود املمه 

(   يطططرح  ططذه الصططورة الططيت  التتبططع سططاقنا اىل ان الروايططات صططرحية يف ذلططك ، كمططا سططنذكر يف املططت بعضططها بططذذن اهلل تعططاىل ، ولعططل اسططتغرابه الن هططذا البحططث ) املمهططدات
 نعرضها ، فيما نعلم 
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 ، ومن هذه املمهدات :امليمون
 ـ التضرع والدعاء والبكاء وااللتجاء الا اهللــ7
الهتتططز لططه اعمططاق قلبططه عططادل  ه دعططاءدعططاءاال ان  ) عجططل اهلل تعططاىل فر ططه الشططريف (لتعجيططل فططرج وي اهلل االعظططم  والكثططري منططا يططدعان 

عزيطز مطن اوالده ، او كطان لطه ام اصطيب باذا جنطده  .. بينمطا وينسى امام زمانطه لسطاعات او اكثطرمث ميضي لشانه ومشاعره فقد يقرأ دعاء الفرج 
 وانقطاع وخشوع وخضوع .. وتضرعيدعو بكل  فة تراه فانه سيكون قلقا على قول اخلط و  ، ذلك او اب يف املستشفى او غري

علطى امتطداد سطاعات لتعجيطل الظهطور امليمطون بلهفطة ولوعطة وانقططاع  يطدعو اهلل سطبحانه وتعطاىل من هذه املاليطني مطن املسطلمنيو منا فكم  
 ؟!ي؟ بل حىت مخا مرات يوميا  بانقطاع حقيقالنهار والليل

اوحـا اهلل الـا  :يقـول ) عليطه السطالم (اـمع  ابـا عبـد اهلل ": ةعـن الفضـ  بـن ابـي قـر  وقد ورد صريحا عن االمام تما في تفسير العياشـي
 ، انع ايولد لك)عويع السهم( ابراهيم 

  ! فقال لسارا ، فقال  : أألد وانا عجوز 
 ، !دها الكهم عوا  فاوحا اهلل اليع انها اتود ويعذب اوالدها اربعمئة انة بر 

( فـاوحا !بوقـار بهـدوء او بكـاء بضـجيو ولـيسفالبكـاء قال : فوما طال عوا بني اارائي  العذاب ضجوا وبكوا الا اهلل اربعين صباحا ) 
 اهلل الا مواا وهارون ان يخوصهم من فرعون فحط عنهم ابعين ومئة انة .. 

ولــم يقــ   (()عنــا) ) عليططه السططالم ( والحظــوا قولــع  نــتم لــو فعوــتم لفــرج اهلل عنــا )وهكــذا ا :) عليططه السططالم (قــال : وقــال : ابــو عبــد اهلل
) علطيهم السطالم ولهذا الكومة داللة مؤلمة حقا  فإن تخاذلنا عن الدعاء والبكاء والضجيو ابب الاتمرار الغيبة وتأخير فر هم  ...((عنكم))
 "ونوا فان االمر ينتهي الا منتهاا فاما اذا لم تك وفي تأخير فر هم تأخير لفر نا ايضا (  (

 من نتائو الرد عوا اهلل تعالا
اذن كيف حالنا وحنن نطرد دائمطا  !!! اواحفادها صبا  صبفعوقبت باربعمائة عام من العذاب يصب على ابنائها  كلمة واحدة قالتها سارة

مططن انططواع الططرد علططى اهلل  كططوساليسططت الضططرائب والكمططارك وامل، الططرد علطى اهلل تعططاىل امنططا  علطى اهلل تعططاىل ، وكططم يو ططد يف الواقططع اخلططار ي مططن
املسطيطر يف كطل التعطامالت الربطا  وكطذلك ، ؟ وكون فاعلها ملعونطا   والتحذير منهابالنهي عنها وردت روايات شديدة اللهجة  تعاىل؟ كيف وقد

و اقطرار  لك احلدود اجلغرافية،وكذ؟ ال يعد من الرد على اهلل تعاىلاوغري االسالمية  االسالميةالتابعة للدول يف كل البنوك التجارية واالقتصادية 
علططى اهلل  ا  حقططوقهم ... وغططري ذلططك الطيا كططل ذلططك رد   قخمتلطف القططوانني الططيت   ينطزل اهلل تعططاىل  ططا مططن سطلطان كمصططادرة امططوال النططاس وسطح

 تعاىل؟
، فكيطف بنطا وحياتنطا  ) ل  الله (وعقوبته غضب اهلل تعاىل تبفريستو  ة قالت كلمة واحدة وهي يف حالة استغراب ودهشةأهذه املر إن 

القران نزل لزمان خاص وملكان القول بان  ؟ وخذ مثال  نسبية املعرفةوما اكثره ! وخذ مثال  دعاوى  كلها رد على اهلل تعاىل ، ف ذ مثال القياس
الططدول الكططافرة   الظططاملني واالسططتنجاد بططل االعتمططاد علططىالركططون اىل! وخططذ مططثال   تهططادات المعارضططة النصططوص باوخططذ مططثال  ازديططاد ، خططاص

 !الشرقية والغربية
) عز ، لسنا عبيدا حقيقني هلل تعاىلغري مو ودة ، ويظهر اننا )صلوات اهلل وسالمه عليه(مام لظهور االفينا  القابليةوبذلك كله يظهر ان 

)صلوات اهلل عليهم امجعني الرسول  وتهدين يف كل شئ ويف مقابل االئمة سادة ودوكريننا نتصرف   -الكثرة الكاثرة منا  – ، بل حننو ل (
 ويف مقابل اهلل تعاىل !!(

اجلهططة الفالنيططة او الدولططة  الو يططه  ذل النفططوذ او بيططدان كططل االمططور بيططد اهلل تعططاىل وليسططت بيططد فططالن وذلططك كلططه رغططم اننططا مجيعططا  نعططرف 
اذ تبطع االن يف بلطداننا االسطالمية املشاهد فان اهلل يكل امره اليه كما هو  مل على قبق ذلكاو يع بزعمهم ومن يعتقد ذلك الكذائية العظمى

 .الكثري منهم الغرب او الشرق 
نتجتهطد يف ربطط وان  حقطا  لطيال  وهنطارا  اهلل تعطاىل بانقططاع ور طاء  اىل بايطدينا وهطو ان نتضطرعوقطد وضطع اهلل تعطاىل مفاتيحطه  ان االمر سطهل 
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 ) عطز و طل (وغريهطا بطذذن اهلل تعطاىلاملعطادالت الكونيطة والسياسطية واال تماعيطة وعنطدها سطتتغري  ) علطيهم السطالم (بيطتة اهطل السفينتنا بسفين
 حىت يقلب الظهور وتسعد االرض ومن عليها بو ود وي اهلل االعظم )صلوات اهلل وسالمه عليه(  . 

 ــ الوفاء بالعهد االلهي 6
و ططه رسططالة اىل الشططيخ املفيططد  ) عجططل اهلل تعططاىل فر ططه الشططريف (: ان االمططام املنتظططر 325ص  3ج  اجورد يف كتططاب االحتجطط فقططدططط 6
وصطفة كطل كلمطة و وحنطن نعهطد اليطك ايهطا الطوي امل لطا اجملاهطد فينطا الظطاملني )... )هط ومما  اء فيهطا :  412ان اهلل تعاىل عليه( يف العام)رضو 

 اهلل ( أيطدك لطديناركطان ا اهطم ولذا كان الشيخ املفيد علما وركنا مطن ((الوي ... امل لا ... اجملاهد  ))نيا ومافيها دتعدل اليف هذه الرسالة 
 الفتنطة مطن آمنطا كطان مسطتحقيه، إىل عليطه مطا وأخرج الدين يف إخوانك من ربه اتقى من أنه الصاحلني، أوليائنا من السلف به أيد الذل بنصره
 أن ولطو وآخرتطه، ألواله بطذلك خاسطرا يكطون فذنطه بصطلته، أمطره مطن علطى نعمتطه مطن اهلل هر أعطا مبطا مطنهم خبطل ومطن لةضامل املظلمة وحمنها ،املطل ة
 مبشاهدتنا السعادة  م ولتعجلت ،17بلقائنا اليمن عنهم تريخر ملا عليهم بالعهد الوفاء يف القلوب من ا تماع على لطاعته اهلل وفقهم انأشياع
 الوكيطل، ونعطم حسطبنا وهطو املسطتعان واهلل مطنهم، نطؤثره وال،  نكرهطه ممطا بنطا يتصطل ما إال عنهم حيبسنا فما بنا، منهم وصدقها املعرفة حق على
 العليطا باليطد التوقيطع نسط ة .وأربعمائطة ةعشطر  يتاثنط سطنة مطن شطوال غطرة يف وكتطب وسطلم الططاهرين وآله حممد النذير البشري سيدنا على وصالته
 صاحبها على اهلل صلوات
علطى الوفطاء بالعهططد  ) علططيهم السطالم () ولططو ان اشطياعنا ...( داللطة واضطحة علططى ان ا تمطاع قلطوب اشطياعهم  ) عليطه السطالم (قولطه ويف 

 سبب تعجيل اليمن بلقائهم والسعادة مبشاهدهتم ...
يع  انتهاء الغيبة الكربى  ) عليه السالم (ته للقائه ومشاهد –التزموا بالعهد  ااذ –ومن الواضح ان ) اشياعنا( مجع وان فسح اجملال لكل االشياع 

مطن النطاس امطا التقطاء كطل االشطياع بطه ومشطاهدته فطال  الن الغيبة الكربى ال ميكن فيها اال اللقاء به ومشاهدته استثناءا  لالوحطدل   ؛وبداية الظهور املبارك
 .اال بعد الظهور املبارك  –حسب التقدير اال ي  –ميكن 

عنهم ( وهذا يع  ان الوفاء بالعهد مقر ب للظهطور املبطارك وان اعمالنطا الطاحلطة ممطا يطؤخر الظهطور  حيبسناايضا  ) فما  ليه السالم () عمث انه يصرح 
 ا  النمرتني يف اليوم على االقل فيصل اليه ان ف( وتعرض عليه ) عجل اهلل تعاىل فر ه الشريف (كل اعمالنا تصل اىل االمام املهدل )وذلك ان   ؛امليمون

. كما ان التحابب  مما حيبا ظهوره عنا بعبادته وغري ذلك وكلها  أعجبحسد او حقد او تكرب او فالنا   او أ نبية امرأةنظر اىل  اغتاب او كذب او
 بطاركللظهطور امل واملقربطاتدات مطن املمه ط  ي اخلرية من التصدق والدعاء والورع والتقوى احلةلصا واالعمال)سالم اهلل عليهم (يف اهلل ومودة اهل البيت 

) يصطلح لطه امطره يف )و  19((يف ليلطة - ) عجطل اهلل تعطاىل فر طه الشطريف (أل االمطام املهطدل  –وان اهلل تبارك وتعاىل يصطلح امطره  ))فط.باذن اهلل تعاىل 
 18(( ) عليه السالم (ليلة كما اصلح أمر نبيه موسى 

ه مْ  َما يـَُغيـُِّروا َما ب َقْوم  َحتَّا إ نَّ الوََّع ال يـَُغيـِّرُ  ) :وقد قال تعاىل    60(ب أَنُفس 
 احلمد هلل رب العاملني آخر دعوانا ان و 

 وصوا اهلل عوا محمد والع الطيبين الطاهرين

                                                           

ططَماَواَت َواأْلَْرَض  )و 7حممططد :  (َإْن تَطْنص ططر وا الل ططَه يَطْنص ططرْك مْ  )و   46البقططرة :  (َوأَْوف ططواْ َبَعْهططَدل أ وَف َبَعْهططدَك مْ ) وقططال تعططاىل - 17 َواجْلَبَططاَل فَططريَبَطنْيَ أَن    َإن ططا َعَرْضططَنا اأْلََمانَططَة َعلَططى الس 
 72االحزاب :  (نَسان  َوَأْشَفْقَن َمنطَْها َوََحََلَها اْلَ  حَيَْمْلنَطَها
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