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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
طفى حممد وعلى احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  العلي العظيم.

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا(   ) َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ
)٦(  

  إحياء أمر اإلمام المهدي (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)
  )١()ُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُ ( اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: يقول

َراِت َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيَتاَء ا(وقال جل امسه:  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخيـْ ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ   )٢()وا لََنا َعاِبِدينَ لزََّكاِة وََكانُ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
   (عليه السالم)حرز اإلمام المهدي المدخل:

أو إذا ابتلي أحدكم يف رزقه بأن ضاقت عليه مساربه وموارده ومصـادره  ،ابتلي أحدكم جباٍر أو شريك يؤذيه أو بصديق أو شيطان يضله ويغويه إذا
فعليــه ان يتمســك بــاحلرز الــوارد عــن  ،ة أو عويصــة أو معضــلة أو داهيــة أو غــري ذلــكمشــكل ةأو ابتلــي بأيــ ،أو ابتلــي بعــدو أو أعــداء قــد أخــذ كــٌل خبناقــه

الصـــعب اإلمـــام املهـــدي املنتظـــر (عجـــل اهللا تعـــاىل فرجـــه الشـــريف) فـــان اهللا عندئـــٍذ ســـيفتح لـــه األبـــواب وســـيحل لـــه الُعقـــد ويـــذلل لـــه العســـري ويلـــني لـــه 
  ه طلبا إال بربكة حممد وآل حممد.يستطيع ليسبب له عندئٍذ سبباً ال  إذ املستحكم من حيث ال حيتسب

ـَواِب يَـا (حرز اإلمـام املنتظـر (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) هـوو  ِبْسـِم اللَّـِه الـرَّْحَمِن الـرَِّحيِم يَـا َمالِـَك الرِّقَـاِب َويَـا َهـازَِم اْألَْحـَزاِب يَـا ُمَفـتَِّح اْألَبـْ
ـٌد َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَعَلـى آلِـهِ ُمَسبَِّب اْألَْسَباِب َسبِّْب لََنا َسَبباً  حـرز هـو هـذا  )٣()  َأْجَمِعـينَال َنْسَتِطيُع َلُه طََلباً ِبَحقِّ َال ِإلَـَه ِإالَّ اللَّـُه ُمَحمَّ

اآليتني الـيت مطاوي البحث مبناسبة سيدنا وموالنا سيد الكائنات صلوات اهللا وسالمه عليه وسنعود إليه وإىل الكالم عنه وعن غريه من جديد يف ضمن 
  .بإذن اهللا تعاىلمضى بعض الكالم عنهما 

ـًة َوَجَعْلنَـاُهْم (كمـا يقـول أيضـاً:   )ِكُعـونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم رَا (اهللا تعـاىل: يقول  أَِئمَّ
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا(ويف آية أخرى  )يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا ُهْم أَِئمَّ   )٤()َوَجَعْلَنا ِمنـْ
ــذه املفــردة اآلن (اإلمــام) و(األئمــة) كــذلك أيضــاً واحلـال يف مفــردة  )الــويل(اآلن يــدور حــول مفــردة  الحــديث فمــا نقولــه هنــا جيــري هنالــك فنكتفــي 

  وان ههنا عموماً واحداً وإطالقات ثالثاً.بقول مطلق ان الويل ويل وقد مضى 
  كافة التصرفات في الكون محرمة إال باالذن

وأي نــوع حــىت مــن الســكون وأي نــوع مــن التقلبــات يف هــذا ان أي نــوع مــن التصــرف وأي نــوع مــن التحــرك  :علــى ذلــك مبحــث اليــوم وهــو يتفــرع
 )٦(أو يف اجلملــة )٥(مطلقــاً إال بــاإلذن ومــن الناحيــة الوضــعية باطــل إال بــاإلذن  حمــرمالناحيــة التشــريعية الكــون يف خمتلــف األبعــاد والزوايــا واجلوانــب فانــه مــن 

  .على حسب مسلك كثريين
، لكننـا يف هـذا البحـث التفسـريي سـوف مشـتبك العلمـنيهو هذا البحث ان ملظانه من علم الكالم وعلم األصول إذ وتفصيل هذا البحث موكول 

  :فنقول وبعبارات مبسطةفقهية أصولية من زاوية  نتناوله

                                                            

 .٥٥املائدة:  )١(
 .٧٣األنبياء:  )٢(
 .٤٥مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص )٣(
  .٢٤السجدة:  )٤(
  يف العبادات. )٥(
  يف املعامالت يف بعض صورها األربعة اآلتية. )٦(
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  عالم األسباب والمسببات والتسبيبات
وهنالـك تسـبيب  -٣بات وهنالـك مسـبَّ  -٢أسـباب  هنالـك -١امور مخسـة:  العامل قائم والكون كله على منظومة األسباب واملسببات فهناك نإ

فهنـا سـبب  ،وهـو اآلثـار الـيت ترتتـب وتـنجم وتتولـد مـن املسـببر آخـ وهنالك أمـر -٤املسببات  خصوص هذه األسباب إىلخصوص أو تسبيبات من 
  ب مث أثر ناجم عن املسبب.مث تسبيب مث مسبَّ 

 .املتصــدي هلــذه العمليــة يعــين املتصــدي (املســبِّب) ايولكنــه علــى نفــس املســاق واملســار وهو، مل يــذكره األصــوليون عــادة واألمــر اخلــامس الــذي -٥
أي املتصـدي لعمليـة التسـبيب أي الوصـول إىل تلـك اآلثـار  بـل يف املفـردة اجلزئيـة واملصـداق اخلـارجي الكليةاً ال يف كرباه أي مصداق ،جلعل هذا سبباً لذلك

  باملسببات اليت هلا آثارها.عن طريق اختاذ سلسلة من اإلجراءات تسمى باألسباب تؤدي إىل سلسلة من النتائج تسمى 
  .ة احكامه ايضاً ال بد من دراسته ودراسهذا األمر اخلامس و 

  :الصور األربع
قـد يتعلـق النهـي فانـه  املعىن األعـم أي الـيت ليسـت منوطـة بقصـد القربـةبـفـي املعـامالت ف ؛ة فقهيـة عرفيـة سـهلة ليسـت بالصـعبةبأمثلـذلـك  ولنوضح

    ربع:أفهذه صور  نتيجة املسببأي بالتسبيب ورابعة بالنتيجة  وثالثةب يتعلق باملسبَّ وأخرى تارة  بالسبب
  ان يتعلق النهي بالسبب

ال تشــوبه الــذي املثــال أمــا ، تأمــل ولكــن فيــه) َوَذُروا اْلبَـْيــعَ (ولــه تعــاىل: ق ذلــك ذكــر بعضــهم مثــالوقــد  ،ان يتعلــق النهــي بالســبب :الصــورة األولــى
 )١(ة جامعـة للشـرائطيّـلِ املـرأة خَ كانـت سـتحباً و ال جيـوز لـه إجـراء العقـد وإن كـان العقـد يف حـد ذاتـه م حـراماإل احملرم يف حالـة فان محرِ مُ ـهو عقد الفشائبة 

 النهـيجنـد ان هنـا ف ،ري العقد عليها لزيد مـن النـاسجيامرأة  يف ان وكله تن ألغريه كان يعقد  جيوز ال لكن احملرم ال جيوز له ان يعقد على امرأة لنفسه بل
 اً أمــر  ومبــا هــو يف حــد ذاتــه )املســبب( وهــوالنكــاح وإن كــان هــي عنــه، من تعــاىل هللالعقــد يف حالــة اإلحــرام مبغــوض  نفسفــ :صــب علــى الســبب نفســه قــد

  .اً حسن
  ان يتعلق بالمسبب

يف حـد  اً حسـن أمـراً  مشـكلة بـل قـد يكـون مـنالسـبب يف حـد ذاتـه  بـان ال يعـاين وذلـك كون النهي عن املسبب ال عن السببان ي الصورة الثانية:
 إذ يف مقابــل الغــش والربــا ومــا أشــبه ذلــك، مبــا هــو هــو البيــع جــائزفــان  حف للكــافر حســب املشــهورمثــل بيــع املصــ وذلــك ذاتــه، إمنــا املشــكلة يف املســبب

بيـع العبـد  وكـذلك مضـرة،فانـه الـذي حيتـوي علـى ان يكون املصحف ملكاً للكـافر  اياملسبب،  وهو متعلَِّقه، لكن املشكلة يف البيع من العناوين اجلائزة
فـالنهي قـد صـب علـى املسـبب  ؟املسـلم العبـدَ  الكـافر لـكميكيـف ف )٢()َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكـاِفرِيَن َعَلـى اْلُمـْؤِمِنيَن َسـِبيالً  َوَلنْ ( فقد قال تعاىل املسلم للكافر

ـا حمرمـة البحـث املفصـل يف  ؟ ذلـك موكـول اىلشـيءاملقدمة  بلحاظفهل يرتشح عليه  وليس على السبب والسبب جمرد طريق مقدمـة الواجـب واحلـرام وا
  .اً أو عقًال فقطشرع

ـا أو بيـع اخلشـب ليعمـل صـنماً  لهـوُ لّ اللهو أو بيـع اآلالت آالت مثال آخر: بيع  فيـه  تليسـ -وكعقـد مـن العقـود  –بذاتـه  البيـع، فـان بقصـد ان يلهـى 
  للتعليل.والالم ، اً مخر  ليعمل صنماً أو بيع اخلل ليعمل نقله أو للغري الصنم نقل آالت اللهو أو نقلاملشكلة يف املسبب الذي مشكلة امنا 

  هو السبب.واملنهي عنه املبغوض فان األوىل اما الصورة  املبغوض هو املسببو  النهي منصب على املسبب: هذه الصورة الثانيةواحلاصل: يف 
  ان يتعلق النهي بالتسبيب

أي واملنهـي  التسـبيب هـو املبغـوضيكـون ، وإمنـا هـي عنـهاملنو وال املسبب هو املبغوض املنهي عنه و السبب هو املبغوض يكون ال ان  الصورة الثالثة:
ذا املسبب هو ذا  املنهي عنهاملبغوض  ربط هذا السبب  اخلـاص دون غـريه فـال حيـق عرب هذا السـبب املسبب أجاز ألن الشارع  ؛ىل هذاإأي التسبب 

ذا إىل ــالتســبيب  اً كــذلك بــلمبغوضـ لــيس املســببو  اً وضــمبغ ولــيسيف حــد ذاتـه  فيــه مشــكلةال الســبب احلاصـل: ان و  ،ان حتضــره عــرب ســبب آخــرلـك 

                                                            

  شرائط صحة وجواز العقد عليها. )١(
  .١٤١النساء:  )٢(
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 أو وهبتـك أحبتـك( لـه تقـول فهـل يصـح ان ان تنكحـه نفسـها، ارادت أوشـخص ان يتـزوج بـامرأة وذلـك مثـل مـا اذا أراد  ،واملنهي عنههذا هو املبغوض 
ـا  هاحبتك خبصوصـأ نفس النكاح بذاته وال لفظة الاملمنوع شرعاً هو هذا فاإلباحة إىل النكاح لفظ ان تتوصل ب كال اذ ال يصح  ؟)نفسي اذا مل يقصـد 

  .نشاء النكاحإ
أنــت (ـ: قصـد بـ بـان حــىت لـو قصـد اإلنشـاءبـذلك ال يقـع الطـالق  حسـب املشـهورفانـه  )أنــت خليـة(لـو قـال يف مقـام الطـالق  :أوضـح مثـال آخـر

إليـه ملـزاحم  اً إن كـان مضـطر بـل انـه مكـروه  بل هـو ايضا ليس حراماً املسبب ان  يأ مبا هووال الطالق اً حرام يف حد ذاته ليسقوله هذا فالطالق  )خلية
ــذا إىل هــذا هــو مــورد اإلشــكال  ،أقــوى فــراجح عندئــذ مــورد هــو فالتســبيب  )١(هــذا منهــي عنــه شــرعاً  هــابقولــك أنــت خليــة تريــد ان تطلقفإمنــا التســبيب 

إمنـا جئنـا باألمثلـة الفقهيـة مـن كتـاب املعـامالت بـاملعىن األعـم ألن و بحـث املعـامالت من بحثنـا أعـم مـم ان وال خيفـىهذه صورة من الصور، فشكال، اإل
  .البحث هو أعم فان الإليه الباحث و إن يرجع مالت فذكرناها كي تصلح مرجعاً أليني حبثوا ذلك يف باب املعااألصول

 كــانصــور منهــا القصــاص، لكــن اذا   ةيســتثىن مــن ذلــك عــدو  حمــرم، فالقتــل حــقشــرعاً بغــري وجــه  فانــه مبغــوض وحــرام )قتــل املــؤمن( :مثــال آخــر
ـدر فيـه الـدماء القاتل العمدي حدوث فتنة واقتتال بـني العشـريتني علىالقصاص لو سبب إقامة حّد عظم كما أالقصاص جير اىل مشكلة اكرب وفتنة   ،

ذا اىل هذا، فان التسبياكثر فاكثر   .شرعاً  ومردوع عنهخارجي، مبغوض  لعاملٍ  ب 
  .األصول فراجععلى نقاش مذكور يف  للتسبيب،) فقد ذكره البعض مثاًال بغصاحليازة بآلة ال( :مثال آخر

  ان يتعلق النهي بأثر المسبب
احملجــور وذلــك مثــل  ،وإمنــا املشــكلة يف نتيجــة املســبب ،يف التســبيب كــون هنــاك مشــكلة، ال يف الســبب وال يف املســبب والتان ال  الصــورة الرابعــة:

فيهمـا مـن والوقف من احملجور عليه ال مشـكلة  اهلبةاملالية كالوقف واهلبة وغريمها، مع ان  التصرفاتومينع من حتجر على أمواله املفلس  فان، سٍ لَ فَ لِ  عليه
، اال ان فيــه ــذا إىل ذاك ال مشــكلةالتســبيب  كمــا انمــران مطلوبــان،  أمبــا مهــا مهــا املســّبب، فــان الوقــف واهلبــة مــن حيــث ذات الســبب وال  حيــث ذات

يان، الـذي مقـدم علـى ممـا يضـر حبـق الـدُّ  نقـص أموالـهممـا تـؤول إىل الوقف أو اهلبة باملشكلة هنا يف النتيجة اليت تنجم من تصرف احملجور عليه وهي: ان 
   .أمثال هذه التقلبات والتصرفات يف املال

  ي القائم بالعملصدّ تان يتعلق النهي ب
  .املعهودة الصورة األربعةهي  ذهه عن تصرفاته. هي اليت أوجبت النهي والردععن تصرفات احملجور عليه النتيجة النامجة وهكذا جند ان 

هـذه اجلهـات االربعـة،  وهـي ان تكـون املشـكلة مـن جهـة اخـرى غـري ،صورة هامة ترتبط ببحثنا التفسريي وباآليتني الكرميتنينضيف للصور األربعة و 
 -فرضـاً  –يعـود  تصـرفهمل يكـن متوليـاً، ال جيـوز لـه التصـرف يف الوقـف وان كـان  إذا، فانـه غري املتويل للوقـف وذلك مثل االجنيب )املتصدي(وهي جهة 

يف هـو التسـبيب، وامنـا يف املسـبب وال يف جـل خلـل يف السـبب وال باملصلحة اىل الوقف اكثر من تصرفات املتويل، فان املنع هنا من قبـل الشـارع لـيس أل
  .ويف املتصدي للعمل االستناد اىل الفاعل

  القضاة أربعة ثالثة في النار
   :(عليه السالم) عن االمام الصادقعروفة املالرواية  ففي باب القضاءويف مثال اخر يف 

ُهـَو ِفـي النَّـا" ُهـَو ِفـي النَّـاِر  رِ اْلُقَضاُة َأْربـََعٌة َثَالثٌَة ِفي النَّاِر َوَواِحٌد ِفي اْلَجنَّـِة رَُجـٌل َقَضـى ِبَجـْوٍر َوُهـَو يـَْعلَـُم فـَ َورَُجـٌل َقَضـى ِبَجـْوٍر َوُهـَو َال يـَْعلَـُم فـَ
ُهـَو ِفـي اْلَجنَّـ اْلُحْكـُم ُحْكَمـاِن ُحْكـُم اللَّـِه  (عليـه السـالم)ِة َوقَـاَل َورَُجٌل َقَضى بِاْلَحقِّ َوُهَو َال يـَْعَلُم فـَُهَو ِفي النَّاِر َورَُجٌل َقَضى بِـاْلَحقِّ َوُهـَو يـَْعلَـُم فـَ

  .)٢("ْكُم اْلَجاِهِليَِّة َفَمْن َأْخطََأ ُحْكَم اللَِّه َحَكَم ِبُحْكِم اْلَجاِهِليَّةِ َوحُ 
غـري عـامل بـاحلق فـال حـق مل يكن من شانه القضاء، فمـا دام هذا أيضاً يف النار ألنه ) ورجل قضى حبق وهو ال يعلم انه حق( :(عليه السالم)وقوله 

كــم ح ، مــع انــه قــداالنتســاب هــو املمنــوع ال حيــق لــه التصــدي ملنصــب القضــاء فــان هــذافانــه القضــاء، لشــرائط  لــه يف ان حيكــم فهــو كمطلــق غــري اجلــامع
   ،هذا مردوع عنه لكن -باحلق وارجع احلق من حيث ال يعلم اىل صاحبه 

                                                            

 شادي (املوجب للبطالن) أو املولوي املوجب للحرمة، واملراد بـ(أعم) أي ال نقصد أحدمها.املراد من النهي يف أشباه هذا املوضع األعم من اإلر  )١(
  .٤٠٧ص ٧اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٢(
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  .الثباتالثبوت وا فيه عاملاً قد تطابق  فانه) ورجل قضى حبق وهو يعلم انه حق فهو يف اجلنة( (عليه السالم)وقوله 
والــوالة، وفــوق الــوالة مجيعــاً هــو اهللا تعــاىل والرســل يف خمتلــف شــؤون الواليــات  كــذلك مــرواأل ،و قبحــهأ شــيءإذاً االنتســاب عامــل إساســي يف حســن 

مــن بعــده وجبعــل  مث، -كمــا هــو بــديهي   –هــو اهللا ســبحانه وتعــاىل  املخلوقــاتالكــون ولكــل أحنــاء املتــويل احلقيقــي لكافــة  فــإن ،واألوصــياء (علــيهم الســالم)
وصـوًال إىل املهـدي املنتظـر  (عليـه السـالم) بـدًء مـن علـي أمـري املـؤمنني (علـيهم السـالم) األطهـارواألئمـة  (صلى اهللا عليه وآله)الرسول الويل واملتويل هو  هليإ

التصـرف يف  يصـحفكيـف  –شـؤونه كـان مـن   مـاواليتـه و  مـا هـو يف دائـرةيف  واذا كـان املتـويل اجملـازي ال حيـق لغـريه التصـرف(عجل اهللا تعاىل فرجـه الشـريف) 
مـا خلـق ومـا سـيخلق ومـا  :؟ ودائـرة واليتـه هـو الكـون كلـه(علـيهم السـالم)املتويل احلقيقـي الـذي اهللا سـبحانه وتعـاىل ومـن بعـده األئمـة الطـاهرون دائرة والية 
  هو خالق..

  !المؤلم حقاً اننا نرى ألنفسنا في مقابل اهللا تعالى شأناً 
ـذه احلقيقـةيـال ون نفسـه مـمنـا ويف ك ان الكثـريملؤمل واحملزن حقـاً وا علـى و  سـبحانه وتعـاىليف مقابـل اهللا وهـو حـىت  املطلقـة، فـريى لنفسـه شـأناً  ذعن 
حقــاً مــالكون هــل حنــن ، فوأعمارنــا مــالكني ألوقاتنــاأو هــذه الــدار ونرانــا  هلــذا الكتــابحقــاً أنفســنا مــالكني  فرتانــا نــرىيف ســريتنا العمليــة جنــد ذلــك األقــل 
ان مـن العبـد املسـتأجر إذ سـلطة وشـأناً أدىن  -لدى التدبر  –اننا ال غري، بل  ونمستأجر عبيد  منا حننإو  هلا أبداً مالكني  اننا غريوأعمارنا؟ كال  ألوقاتنا

ُتْم اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ يَا أَيـُّهَ ( ه يف مقابل مواله اجملازي، اما حنن فـ:وهو ميلك تكويناً ذاتَ  للعبد هوية يف حد ذاته   .)١()ا النَّاُس أَنـْ
وقـات أن مـكـل مـا حتـت تصـرفنا ولـّب اللبـاب هـو: ان   )ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيـِه رَاِجُعـونَ ( فـ:كلها هللا  أوقاتنا مع اننعترب ألنفسنا مالكية على أوقاتنا، اننا 

  .منا هي يف احلقيقة ملك هللا تعاىلإوسكنات فوحتركات  أعضاءومن بدن و 
مـع ولكـن و  ،فالشرع وسع علينـا ومل يضـيق علينـا كثـرياً يف العقوبـة واملثوبـة ال يف موارد احملرماتإباح لنا التصرف فيها أقد ومن الصحيح انه جل امسه 

حقاً هو من يضيع عمره يف غري العبودية والطاعة وإن مل يكن ما يفعله حرامـاً؟ ان  )؟ وهل العبدمرتبة العبودية احلقة جيب ان نسأل أنفسنا: (فأينذلك 
امتيـاز  فـان )عبـده ورسـوله اً أشـهد ان حممـدإذ نقـول: (و  نشـهد للنـيب العبوديـة :ولـذا ،ملـك هللا تعـاىل هـوامنا  لديك فانهترى كل ما مرتبة العبودية هي ان 

(صـلى اهللا عليـه  النـيب موضـوعية، خبـالفو  نـوع سـلطةحقيقـة إذ نـرى ألنفسـنا بعبيـد  وحنـن لسـناعبـد حقيقـي  هاألعظم هو انـ (صلى اهللا عليه وآله)النيب 
يف مقابـل  منزلةٍ و  مكانةٍ  ال يرى لنفسه شيئيةَ البعض، بل املراد املعىن الفلسفي الذي يقصده املراد ليس شيئاً يف قبال اهللا تعاىل و يرى نفسه ال الذي  وآله)

  .عاىلاهللا سبحانه وت
 انفسـنا ومرتكزنـا وكموننـالكـن واقـع  ،املفهـومإىل هـذا  يلتفـت بعضـناقـد ال نصرح باننا نرى ألنفسنا نوع سلطة وقدراً مـن املوضـوعية بـل واننا وان مل 

تم بـ(األنا) ونرى (أنفسنا) احملور ولو إىل حّد ما.   يكشف عن اننا 
ســبحانه هللا أيضــاً منصــرفاً فكــره بــل و  يكــون لســانه الهجــاً بــذكر اهللا: بــان ي ان يكــون كلــه هللاينبغــمــثًال الشــارع يف اإلنســان املــؤمن عنــدما ميشــي ن إ
ُفِسـِهْم َحتَّـى يـََتبَــيََّن َلُهـْم أَنـَُّه اْلَحـقُّ (فهو يرى آيات اهللا تعاىل حيثما نظر وسار ويف أي شيء فكر وتدبر  وتعاىل  )٢()َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفـي اآلفَـاِق َوِفـي أَنـْ

  .كلها تكون إهلية ربانية مساويةاملؤمن حقاً هو الذي مسريه ومصريه، خمرجه ومدخله ومنصرفه   ان
  حقا ان اهللا هو العلي لتغيرت حياتنا تماماً  اإذا آمنّ 

ذه احلقيقة إذا اإلنسان إن أعماله كافة على   اً وانعكس ذلك حق ومالكه احلقيقي هو وليهتعاىل  اهللان ق صدّ و  )إنما وليكم اهللا( كل االميان  آمن 
  .ةاملنافية للمرو  بل سيتجنب حىت األفعال ستنعدمبل  متاماً وستقل معاصيه ستتغري حياتهفانه وسلوكه وجوارحه وجواحنه، 

موقوفـاً تان بسـموقوفـة أو إىل مسـجد أو حـىت ا اىل مدرسـة يف شأن امللكيات والواليات االكتسابية فاننا اذا ذهبنـ بالفعلما منارسه  كل العربة يف  ولنا
ا يف ضمن احلدود املسموحة فقـط كما نشاء بل  ال نتصرف فيها -كمتدينني   –وقفاً شرعياً فاننا  وحـدودها، وهـل يصـح ألحـد أن  نراعـي حقهـا وشـؤو

رغمـاً عـن  املدرسة او البستان واليةتول تفلء عقال: ما دمنا فلنفعل ما حيلو لنا وإن مل يأذن املتويل؟ أو نقولغري ضرري يف املسجد ما دام تصرفنا  :يقول

                                                            

  .١٥فاطر:  )١(
  .٥٣فصلت:  )٢(
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فلـم نتجـاوز كـل ذلـك أو امللكيات والواليـات اجملازيـة هذه ، واذا كان االمر كذلك يف حق دوننااملتويل احلقيقي هلا،  حق، الن ذلك املتويل الشرعي؟ كال
الـويل جـل ان ويتـذكر  )إنمـا ولـيكم اهللا( يـةاآل كر هـذهيتـذ فلأن يكذب كذبة ال مسح اهللا أحدنا إذا أراد ف يف شأن املالك احلقيقي والويل احلقيقي؟ بعضه
اإلمـام احلجـة عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف  :غيبـة فليتـذكر ان لـه سـيداً يرعـاه ان يغتـابأحـدنا وإذا أراد ، أبـداً  الكذبةهذه بارتكاب  يلال يسمح  امسه

  .باملؤمن أو السخرية أو السباب أو الفسوق أو اجلدال بالباطل أو غري ذلكالنميمة أو االستهزاء  وأمنه هذه الكذبة  ويشاهده وهو تصدر ينظر إليهو 
ــذه النظــرة، فــان ان الشــخص  ــذه املعرفــة و ــذه الروحيــة و وســيتحول بالتــدريج إىل مصــاف األوليــاء أو ســتختلف متامــاً  حياتــهاذا واجــه املعاصــي 
ومـن مل يكـن كـذلك  واملراتـب واهلمـم والعـزائم، األمـر علـى حسـب الـدرجاتو  ،ه أيضـاً ميـأل جواحنـه بـل وجوارحـبنور االنسان سيحس األولياء العظام بل 

اً  ري يـيف نفسـه تغ ويلمـسيستشـعر وعندئـٍذ سـوف ، وأنـه عبـد هللا، يرعـاه بان هناك وليـاً دوماً يستشعر عليه ان يوقظ يف ذاته هذا االحساس وان  فمن اآلن
فال يعود يهمـه أبـداً ان يؤذيـه زيـد أو عمـرو أو ان يغتابـه  أيضاً  سوف تتغريملن يؤذيه  ومن ذلك ان نظرته ويف نظرته للعامل وللناس يف طريقة تفكريهكبرياً 
حينهـا،  غضـباً  فانـه حينئـٍذ سـوف ينفجـرحلرمات الشـريعة كما لو كانت انتهاكاً دينية  القضية اذا كانت  ممابالعكس ، ه مادامت القضية شخصيةأو يسبّ 

  .كشخص  لهتعرض  ال فيما اذا
  مقارنة بين تعرضنا لالهانة وبين ما لو شاهدنا هتكاً للحرمات

ال نـرى هـذه  لكننـا، مـن األمل واألسـى واحلـزن والغضـب ال ينـامقـد االسـف ان الواقـع غـري ذلـك، فـان االنسـان اذا تعـرض إلهانـة شخصـية تـراه  ومع
وأهـــل بيتـــه، وانتشـــاراً  (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)لـــبعض شـــامخ مقـــام الرســـول  أو هضـــماً حرمـــات االهليـــة واحلـــزن واألســـى إذا رأى هتكـــاً للاحلالـــة مـــن التـــأمل 

  .هي األصل عندهأصبحت أو كانت األنا ، وان شيئية نفسهلال ألنه يرى إكله وما ذلك  منكرات يف اجلامعات واألسواق أو يف الدولة لل
نصـب  ))١(َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم رَاِكُعـونَ  ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَّهُ (ركـة اية املبواحلاصل: ان املؤمن اذا جعل اآل

مــن كلهــا وحتولــت ، لتغــريت مســرية حياتــه وتغــريت املعــادالت عنــده  عمالــه وحركاتــهعلــى مســتوى أترمجهــا يف ســلوكه و دخلهــا يف وجدانــه وعقلــه، و أو  عينــه
  .املعادالت الربانية اإلهليةخصية اىل املعادالت الش

  قصة وعبرة
  :ه عليهرسالتنا ووظيفتنا جتاه سيد الكائنات صلوات اهللا وسالم اىل البحث عن الكربى يف هذا احلقل ومنها ننطلقالعربة  التاليةالقصة ويف 

  المنتِظر النموذجي الذي سقط في االمتحان الصعب
وهنـا ال بـد مـن اإلشـارة إىل هـذه ( .قمـة يف الصـالح الـذي يبـدو انـه كـان يف ان بـليف النجف األشرف هناك أحد األشخاص الصاحلني ههنا  كان

مـن سـياق القضـية  يبـدو الـذيو  ،قمة يف الصـالح فانه يقل بل يندر ان جتد من هوصاحلاً قمًة يف الصالح فهذا مغنم  اً ان جتد شاباحلقيقة اهلامة وهي: 
مة وال منيمة وال مساع فمعصية أبداً يف تلك الفرتة على األقل ه من ال تصدر نواحلادثة انه كان مم   .ملا حيرم وال غري ذلك من املعاصيال غيبة وال 

فانـه الطـاحل األمـر يف وكـذلك  أو اضطر لـذلك لوجـٍه مـا، الطاحل إال إذا قصد هدايته خيالطالصاحل ال فان يأنسون بالصاحلني  -عادة  – الصاحلونو 
  ظم (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف).هذا الرجل كان من املنتظرين حقيقة لظهور ويل اهللا األع، )تقع افان الطيور على أشكاهلمييل إىل الطاحل 

يـوم مولـد اإلمـام املهـدي (عجـل اهللا تعـاىل  شـعبان القـادم ١٥وههنا إشارة أخرى هامة وهي اننا من املنتظرين لكن جمازاً فقط! وحبثنـا اليـوم مبناسـبة (
املهــم اننــا ، أوســع للتخطــيط إلحيــاء هــذه املناســبة اخلالــدة، ولكــي يكــون هنــاك جمــال العظيمــةلتلــك املناســبة  نفســي وفكــري إعــداد فهــوالشــريف) فرجــه 

  منتظرون للفرج لكن الغالب ان االنتظار سطحي بل جمازي ومن املؤشرات على ذلك:
أو علـى مـدار  ؟أو ألف مرة ؟أو عشرين مرة ؟مرات عشر ؟كم مرة  ؟ألمل لغياب اإلماما الواحد يعتصركمكم مرة يف اليوم ان تقوموا مبراقبة أنفسكم ف

 فكيــفابنــه أو زوجتــه ال مســح اهللا  وحيــث تعــرف األشــياء بأشــباهها وأضــدادها فقــارنوا أنفســكم وأنتظــاركم هــذا بشــخص اختطــف اإلرهــابيون ؟الســاعة
ارستكون حالته؟ انه   ، لكـناإلنقاذ بل جتده يتشبث بكل حشيش حيتمل ان فيه بصيص أملباله مشغوًال بسبل ويكون كل  حينئٍذ ال يعرف ليًال من 

ننسـى مث قلـيًال أو كثـرياً لكننـا سـريعاً وحنـزن ذلـك أحيانـاً خيطـر علـى بالنـا  صـحيح انـهأنفسنا ما هي حالتنا جتاه غيبة إمام زماننا؟  لنعد إىل أنفسنا ونسأل

                                                            

  .٥٥املائدة:  )١(
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ذا العمل أو ذاك العمل   )ن حقا من املنتظرين؟فهل حن ننشغل 
ار  مشغوالً  حال: الرجل كان منتظراً حقيقياً  ةعلى أي فـرتة عليـه مضـت  مشـتغًال بـذكر اهللا تعـاىل وكـان قـد عن املعاصـي إياهامنزهاً  بتزكية نفسهليل 

انـه كيـف  -مثلهم  –يستغرب العالية وكان  من املنتظرين للفرج يف بعض مراتب االنتظاريعرف ثلة من الصاحلني من أمثاله  على هذه احلال وكان بدوره
م ٣١٣ العامل كلهال يوجد يف  يف الستة مليـارات  ال يوجدفكيف ؟ مع انه عدد قليل؟ (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) أصحاب اإلمام عدد نفراً ليتم 

مضت فرتة وفـرتة وفـرتة وهـو مشـغول بالتزكيـة، واالنتظـار و ، ؟الوالء والطهر والنقاءو قون يف مساء املعرفة حيلّ حقاً و يتنزهون عن املعاصي شخصاً  ٣١٣بشر 
كـم هـي صـعبة ومقلقـة طويلـة و  سـنني عنـهغـاب  عزيـز عليـه جـداً  لغائـبٍ تعرفون حالة اإلنسـان املنتظـر ولعلكم مجيعاً  ،ومعه احلرية واالستغراب يشتدلديه 

  وسالبة للراحة؟
مــا لعلــه يعــد نــوع إمــام الكائنــات عليــه الصــالة وازكــى الســالم ولشــدة عمــق انتظــاره قلــيًال فقلــيًال بــدأ خيطــر ببالــه لكــن الرجــل لشــدة تــأجج شــوقه إىل 

مــن هــذا إليــه قلــيًال بــدأ الشــيطان يــدخل  قلــيالً يوجــد ألــف مــنهم؟ مــع ان الصــاحلني ال بــد ان يكونــوا كثــرة وأال  ؟؟ ملــاذاملــاذا اإلمــام ال يظهــر عتــاب وانــه
  .حتت الطلبجنوداً ملاذا ال يظهر سيد الكائنات وحنن موجودون انه بدأ يعتب على اإلمام اب! فقد باب العت :الباب

القنــوت حالتــان مــن أحــب احلــاالت إىل اهللا تعــاىل كمــا تــومي إىل ذلــك اآليــة الشــريفة، يف مــدلوهلا الســجود و و  ،ممــن يطيــل الســجودهــذا الرجــل وكــان 
كمـا   -األعلـى جهـة حيث إن الشـيطان ال يسـتطيع أن يـأيت مـن  )١()ْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَماِنِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهمْ ثُمَّ آلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بَـ (االلتزامي 

ملـاذا  :أيضـاً هـذا العتـاب  حينهـا خطـر ببالـهولعلـه ذات مرة وهو يف سجود طويـل و  -كما يف حالة السجود   –األسفل ال من جهة و  –يف حالة القنوت 
يف  -انــه  أو ؟ورأى يف املنــام انــه غلــب عليــه النــومأم  ؟مكاشــفة حــدث أمــر غريــب لكــن هــل كــانيف تلــك احلالــة  جمنــدة لــه؟ال يظهــر اإلمــام وكلنــا جنــود 

يجة تشبه مدن اجلنة؟  إىل نقل تكويناً يف تصرف إعجازي - احتمال ثالث يف منطقـة لعلهـا جـأة فيف تلـك احلالـة رأى نفسـه املهـم انـه ال نعلم، مدينة 
ار النضرةجزيرة مليئة باألشجار  :اجلزيرة اخلضراء أو غريها واألهم ملا كـان يـراه املناظر اخلالبة  اجلارية.. بدأ يتجول هنالك وهو مندهش ملا يرى من واأل

اإلمــام (عجــل اهللا تعــاىل  الــيت يتواجــد فيهــاقــة املنطيف حنــن  أجــابأيــن حنــن؟  مــن أولئــك الصــاحلني وســألهوجــوه صــاحلة منــرية مالئكيــة، ألتقــى بواحــد  مــن
ــفرجــه الشــريف) وهنيئــاً لــك حيــث  وأنــتم يف مثــل هــذه املدينــة تصــوروا أنفســكم ال يوصــف (وهنــا  فرحــاً شــديداً الرجــل ذا املكــان، فــرح رزقــت التشــرف 

خــرية أصــحاب اإلمــام املهــدي املنتظــر (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه مــن  (عليــه الســالم)ان جيعلنــا بربكــة أمــري املــؤمنني  اهللا جــل شــأنه ونأمــل ونــدعوا املالئكيــة!
وهنـا ومـرة ( يأذن لك اإلمام بالتشـرف باللقـاء انتظر ههنا ريثماقاله له: وعندما حّل ضيفاً عنده ، مث جاء شخص عليه مهابة دعاه إىل منزله ) الشريف)
ســيد الكائنــات (عجــل اهللا تعــاىل تفصــله عــن التشــرف بلقــاء فقــط ع دقــائق بضــ جيتــاح نفــس اإلنســان املــؤمن إذا عــرف بــانتصــوروا الســرور الــذي  أخــرى:

مكــروه يف الشــريعة،  والعزوبــة أمــرقــال لــه الرجــل ذو الشــيبة واهليبــة بــان شــروط اللقــاء متــوفرة بــك إال شــرطاً واحــداً وهــو أنــك أعــزب مث !) فرجــه الشــريف)
األمـر سـهل ذلك، ولكن كيـف يل أن أحقـق هـذا الشـرط؟ قـال لـه: مانع من ال  :ال، قباللقاء مث يأذن لكبذلك فينبغي ان تتزوج وتكمل نصف دينك 

  .أزوجها إياك، وبعد ذلك يأذن لك باللقاء فان يل بنتاً صاحلة سوف
مجيلــة   قــد كانــت الفتــاةلوأغلــق البــاب، و  تركهمــامث  علــى كتــاب اهللا وســنة رســوله وســرية األئمــة الطــاهرين (علــيهم الســالم) ، فزوجــه ابنتــهوافــق الرجــل

بالتشــرف؟ اآلن قــد أذن لــك (عــج اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف) اإلمــام لــه طــرق األب البــاب واســتأذن وفــتح البــاب وقــال  دقيقــاتبعــد كــالوردة اليانعــة. مث 
بـل  ،ة إىل األجنبيـةأو نظـر  هل ككذبـة أو غيبـة أو معصـية عـابرةمنـا يسـقط يف امتحـان سـ!! (وهنـا نالحـظ ان الكثـري فقال الرجل: دع اإلمام ينتظر قلـيالً 

وأصـحابه مسـتواهم اإلمـام  أنصـاريكون من أنصار اإلمـام، فـان حيلق لمما هو ليس من شأن املؤمن الذي يريد أن  قد يسقط يف امتحان الشهوات احملللة
 !!قـال دعـه ينتظـر قلـيالً فاللقـاء اإلمـام قـد أذن بان ، خرج ذو الشـيبة وأغلـق البـاب وبعـد دقـائق طـرق البـاب قـال لـه )أعلى من هذا وأعلى وأعلى وأمسى

  !!وإذا به يرى نفسه يف حالة السجود يف نفس املكان السابق
  ؟لماذا ال يظهر اإلمام المنتظر (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)

جـداً، وانـه ال  وى راقٍ بد من ان يكونوا يف مسـت هم من منط سام جداً والالذين يصلحون ان يكون جنوداً لإلمام  ان أولئكأرادوا أن يفهموه بهذا 

                                                            

 .١٧االعراف:  )١(
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  شخصاً!. ٣١٣يوجد منهم حىت 
  لديه. هو األساسأو الشهرة حب الرياسة هو اآلخذ مبجامع قلبه أو ان  أو اجلمالان اإلنسان عند االمتحان احلقيقي جيد أّن املال 

فـان القلـوب غـري خالصـة بـل  :ألنـه ال قابليـة لنـا ؟ال يظهـر (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) ملـاذا اإلمـاموبذلك نعرف اإلجابة على السـؤال التـايل: 
ا حب املال أو اجلمال أو غري ذلك: تصوروا مثالً  لـو سـار يف طريـق اخلـري أو يتعـرض للتشـويه بإلقـاء مـاء األسـيد علـى وجهـه انه سـوف رجًال يرى  يشو

قـد حـب العلـم أبد الدهر؟ بل ان   هذه الدرجة، ويبقى مشوهاً مستعد ان جياهد حىت إىلفهل هو  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) يف طريق لقاء اإلمام
مـثًال لسـبب أو أخـر كـأن يتعـرض لضـربة معلوماتـه كلهـا  ،يف طريـق األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر يفقـدقـد يكون هو احلاجز، تصـوروا مـثًال شخصـاً 

ألجـل  أو أراضـيه ومنزلـه وحـىت أوالده وأسـرته و مجالـه أو رئاسـته أو مالـهمسـتعد للتضـحية بعلمـه أفكم يوجد فينا مـن هـو  على رأسه تفقده علومه كلها!
  اإلمام؟ 

أن هـو  ٣١٣ان يكـون مـن املخلصـني الــدرجـة املطلـوب لكـي يرتقـي اإلنسـان إىل ان  –وإيانا  –وأفهموه عمق نفسه، الصاحل الرجل ذلك أروا لقد 
وقـد قـال  ؟سـادات الكـونوظيفتـه الشـرعية فكيـف بـه يف مقابـل مقابـل  قع ولـو بسـيط يف نفسـهمو لشهواته حىت احملللة منها  يكونيكون عبداً حقيقياً ال 

 ! وقد رفعنـانرى أنفسنا سادةبل بعبيد هللا حقا حنن لسنا ان املشكلة هي ههنا بالضبط: اننا  "لو كان عبدًا ألطاع مواله" (عليه السالم)اإلمام الكاظم 
أو ينظـر  الـذي يكـذب أو يغتـاب أو يـتهم أو يـنمّ  الواقع هو ان هذا، لكن بل نرفض ذلك وننكره ن كنا ال نقول ذلكوإ !يف مقابل اهللا والعياذ اهللا الراية
 مـا عـدارايـة يف مقابـل رايـة اهللا والعيـاذ بـاهللا، وإن كـان اهللا لعظـيم عفـوه وكرمـه أبـاح لنـا  بـذلك قـد رفـعفانـه  جمـالس البطـالنينظرة حمرمة أو حىت جيلـس يف 

ال امرها ذنب فرضـاً فانـه وإن مل خيالبطالني  جيلس يف جمالس ان مقتضى العبودية املطلقة ان يستثمر العبد كل ثانية يف خدمة سيده، والذي احملرمات إال
 -يقضـي أوقاتـه  ان ،كمسـؤولية شـرعيةو بينه وبني اهللا  ،غريها، عليهيف مصرف أو يف شركة أو ! فان األجري أو املوظف اً حق ال يعترب أجرياً بل  يعترب عبداً 

خـارج  مـن أوقـات املـراجعني ومـن أوقـات العمـلثانيـة حـىت يف عمله إال مبقدار احلاجات الطبيعية املعهودة، ان هذا املوظـف لـو ضـّيع  -ساعات مثًال  ٨
  فعل حمرماً.فانه يكون آمثاً وقد دائرة احلاجات الطبيعية 

م إىل صــدر البحــث وعــوداً  أيضــاً،  بقــول مطلــقعبيــداً  (علــيهم الســالم)هلــم ا بقــول مطلــق يســتدعي منــا أن نكــون أوليائنــ (علــيهم الســالم) ان كــو
  .ويف خمتلف مناحي حياتنا أنفسنا أعمق أعماق نكرس ذلك يف جواحننا ويفوعلينا ان 

  من مسؤولياتنا ووظائفنا تجاه اإلمام المهدي المنتظر (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)
وظيفتنا وما هـي مسـؤوليتنا جتـاه سـيد الكائنـات اإلمـام احلجـة (عجـل اهللا تعـاىل و ما هي رسالتنا  احلديث وهو لهدنا ذلك كله ننطلق إىل ما مهّ  ومن

ن الوظـائف  ا )١()َوبُِيْمِنـِه ُرِزَق الْـَوَرى َوِبُوُجـوِدِه ثـََبتَـِت اْألَْرُض َوالسَّـَماءُ إذ (فرجه الشريف) وهو الويل احلقيقي لنا وهو وسيط النعم وهو واسـطة الفـيض 
  كمل إن شاء اهللا يف البحث القادم:كثرية نشري إىل بعضها يف هذه العجالة ون

  إحياء أدعيته وأحرازه وتسبيحاته وقنوتاته -١
  الوظيفة األولى

  ه.صلوات اهللا علي عد األدعية الواردة منهإحياء أمره صلواته وسالمه يف بُ الكربى اليت تقع على أعتاقنا مجيعاً: من الوظائف  -١
   :أدعية متعددة ذات تشكيلة منوعةهلي واألدعية الواردة من اإلمام 

  .هذا الذي أوردناه بداية البحثاألحراز، ومنها منها: 
  تسبيح خاص.إلمام املنتظر (عجل اهللا فرجه الشريف) إذ لالتسبيحات،  :ومنها

  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف). ومنها: قنوت اإلمام
  م (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف).ومنها: استخارة اإلما
  ومنها غري ذلك. ،(عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) ومنها: حجاب اإلمام

                                                            

  .٤٢٣مفاتيح اجلنان: ص –زاد املعاد  )١(
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 طريقــة الســيطرة وكيــف نــدعوه وّمب؟ كمــا يعلمنــا يعرفنــا طريقــة التواصــل مــع رب العــاملني (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف) ذلــك كلــه فــإن اإلمــام عبــرو 
  وسوف نقتصر هذا اليوم على بعض أحرازه صلوات اهللا عليه: جتري من اإلنسان جمرى الدم،  على قوة الشياطني اليت والتغلب

ـَواِب يَـا ُمَسـبِّ احلرز الذي بدأنا به البحث هـو: ( بِّْب َب اْألَْسـَباِب َسـِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم يَا َماِلَك الرِّقَاِب َويَـا َهـازَِم اْألَْحـَزاِب يَـا ُمَفـتَِّح اْألَبـْ
  ).  َوَعَلى آِلِه َأْجَمِعينلََنا َسَبباً َال َنْسَتِطيُع َلُه طََلباً ِبَحقِّ َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

يَـا َحـيُّ يَـا قـَيُّـوُم ِبَرْحَمتِـَك َأْسـَتِغيُث فَـَأِغْثِني َوَال َتِكْلِنـي ِإلَـى   ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ "احلرز الثاين لإلمام املنتظر (عجل اهللا فرجه الشريف) هو: 
  وهو من أحراز فاطمة الزهراء عليها السالم أيضاً. )١(" نـَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَّه

  عالية. ومن مضامنيراقية من كلمات هزاً مبا يتضمن  يهز القلب حرزانه 
نـتكلم بعـض الكـالم عـن اهللا تعـاىل سـوف يف األسـابيع القادمـة إذا وفقنـا ، و إحيـاء أدعيتـه طـرق إحيـاء أمـرهمـن و علينا أن حنيي أمره عليـه السـالم  ان

  حجابه واستخارته عن تسبيحه وعن غري ذلك مما سيأيت إن شاء اهللا.
الّلهـّم كـن لوليّـك الحّجـة بـن الحسـن صـلواتك عليـه وعلـى " وهـو: :ء الفـرجدعـا بإحيائـهاحللـيب رضـوان اهللا عليـه  حممـود املرحوم الشـيخ ولقد متيز

وميكـن ان تقـرأ  )٢("آبائه في َهذه الّساعة وفي كّل سـاعة وليّـاً وحافظـاً وقائـدًا وناصـرًا ودلـيًال وعينـاً حتّـى تسـكنه أرضـك طوعـاً وتمّتعـه فيهـا طـويال
ـَرُه َمـا نـَنَـاُل بِـِه َسـَعًة ِمـْن رَْحَمتِـكَ َوا": بعده بعض املقاطع املوجودة يف آخر دعاء الندبة َتـُه َورَْحَمَتـُه َوُدَعـاَءُه َوَخيـْ َنا ِبِرَضاُه َوَهْب لََنا رَْأفـَ ـْوزًا ْمُنْن َعَليـْ  َوفـَ

باً َواْجَعـْل َأْرزَاقـَنَـا بِـِه َمْبُسـوَطًة َوُهُموَمنَـا بِـِه َمْكِفيَّـًة َوَحَواِئَجنَـا بِـِه ِعْنَدَك َواْجَعْل َصَالتـََنا [َصَلَواتَِنا] بِـِه َمْقُبولَـًة َوُذنُوبـَنَـا بِـِه َمْغُفـورًَة َوُدَعائـَنَـا بِـِه ُمْسـَتَجا
نَـا َنِظـَرًة رَِحيَمـةً  َنا ِبَوْجِهَك اْلَكرِيِم َواقْـبَـْل تـََقرُّبـَنَـا ِإلَْيـَك َواْنظُـْر ِإلَيـْ إىل  )٣(" َدَك ثُـمَّ َال َتْصـرِفْـَها َعنَّـا ِبُجـوِدكَنْسـَتْكِمُل ِبَهـا اْلَكَراَمـَة ِعْنـ َمْقِضيًَّة َوَأْقِبْل ِإلَيـْ

  .آخر الدعاء
يقرأونـه، لكـن الشـيخ احللـيب جـزاه  بـل كـان القليـل مـن النـاسقبـل الشـيخ احللـيب  -حسب استقرائنا  –، مل يكن معروفاً املشهور اآلنإن دعاء الفرج 

اليـني أو عشـرات املاليـني أو أقـل أو املاآلن لعلـه يوميـاً يوجـد فانـه  دعـاء الفـرج، فيـه يتلـى ومنـزل ومكـان كـل بيـتعلـى  وله األجر العظيم  اجلزاء اهللا خري
يـنقص مـن أجـورهم، ومـا أعظـم ذلـك مـا اجنـاز ومـا أعظمـه مـن للشـيخ احللـيب مـن غـري ان ميـنح يتلـون دعـاء الفـرج وثـواب ذلـك كلـه  من الناس ممـن أكثر
  أجر!

بـل حـىت بعـض األطبـاء أو املهندسـني أو احملـامني أو التجـار أو العلمـاء والفضـالء واخلطبـاء  فليشـّمر بعـضء رمحـه اهللا هـذا الـدعا الشـيخ احللـيبوكما أحىي 
  .(عليهم السالم)  الواردة عن اإلمام املهدي (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) أو عن سائر األئمة األطهار سائر األدعية عن ساعد اجلد إلحياءغريهم، 

مــا ونظائرمهــا الــذي ينيف احلــرز مــثًال لنــدقق والبالغــة، ف يف اجلمــالوالقمــة املعرفــة علــم و اليف  هــي القمــةواألدعيــة  أحــراز ســهلة ن تلونامهــا مــرة أخــرى فإ
ا مليئـة باملعـارف: خفيفة  ا نافعة مؤثرة مع كو ِغيُث فَـَأِغْثِني َوَال َتِكْلِنـي ِإلَـى يَـا َحـيُّ يَـا قـَيُّـوُم ِبَرْحَمتِـَك َأْسـتَ   ِبْسـِم اللَّـِه الـرَّْحمِن الـرَِّحيمِ "إضافة إىل كو

ــَواِب يَــا   ِبْســِم اللَّــِه الــرَّْحَمِن الــرَِّحيمِ "واحلــرز اآلخــر  )٤(" نـَْفِســي َطْرفَــَة َعــْيٍن َوَأْصــِلْح لِــي َشــْأِني ُكلَّــه يَــا َمالِــَك الرِّقَــاِب َويَــا َهــازَِم اْألَْحــَزاِب يَــا ُمَفــتَِّح اْألَبـْ
ـٌد َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـهُ ُمَسبَِّب اْألَْسَباِب   هـذه فلنحـي )٥(" َعَلْيـِه َوَعَلـى آلِـِه َأْجَمِعـين َسبِّْب لََنا َسـَبباً َال َنْسـَتِطيُع لَـُه طََلبـاً ِبَحـقِّ َال ِإلَـَه ِإالَّ اللَّـُه ُمَحمَّ

  .هاوغري  واالستخارة املهدوية التسبيح نحيلاحلجاب واحلجابات و  ولنحياألدعية األحراز و 
  هذه هي الوظيفة األوىل، إحياء أمر اإلمام بإحياء أدعيته الواردة منه أو الواردة يف حقه.

  مليون مركز مهدوي! ١٤تأسيس  -٢
ـ)حبث قـادميف سائر الوظائف سوف نستعرض و (باختصار  الوظيفة الثانية: التوفيـق مـن ، ونسـتلهم أربعـة عشـر مليـون مؤسسـة مهدويـةس ، أن نؤسِّ

                                                            

 .٣٠٢املصباح للكفعمي: ص )١(
  .٧٧٨ص ٣١أحاديث الشيعة: ججامع  )٢(
  .٢٩٩ص ١القدمية): ج –إقبال األعمال (ط  )٣(
  .٣٠٢املصباح (للكفعمي) ص )٤(
  .٤٥مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص )٥(
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  .لتحقيق ذلك رة من سيد الكائنات صلوات اهللا وعليهوالنصتعاىل اهللا 
لكـي حيقــق اإلنســان الـذي يسـعى جبــد فـان أثبنــا وإن مل نصـل أثبنـا أيضــاً  املقصـود وحققنـا اهلــدف املنشـودفـإن وصــلنا إىل  علينـا ان نسـعى لــذلكان 

جـد الـيت سـيثيبه اهللا تعـاىل أيضـاً علـى النيـة الصـادقة  فانه صوربال شك وإن مل يصل ال لتقصري منه بل لق أُثيبإن وصل  إجنازاً ويشيد أركان عمل صاحل
  حقاً ولنجند لذلك كل الطاقات. لذلك ا فلنسعواجتهد لكي يصل إليه

عـرب الطريقـة الـيت سـنذكرها سـنجد ه الـبعض مسـتحيًال لكـن سـهل وإن كـان ظـاهره صـعباً جـداً بـل قـد يعـدّ  فان الوصول إىل هذا اهلدفويف تصوري 
مـن ذوي اهلمـة وغـريهم  األساتذة واخلطباء باملرة إال التشويق املرّكز واملكثف واملتوايل واملتواصل من هؤالء األعالم ئاً جداً جداً وال يكلف شي ذلك بسيطاً 

  والغرية واحلمية.
 انســميهمهــا، وميكــن ان وغري  حســينية مهدويــةو مكتبــة مهدويــة  بــني :مليــون مركـز مهــدوي وأكـرر: الوظيفــة الثانيــة هــي أن نســعى لتأســيس أربعــة عشــر

  أو مكتبة اإلمام احلجة أو مؤسسة قائم آل حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني. حسينية اإلمام املنتظر عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف
م سـتجدون انـه ال علـيك سـوف أطرحهـابالطريقـة الـيت لكنـه و ، جداً ملن ال ميتلكون إمكانات الـدول ان هذا الرقم املذكور قد جيده املرء صعب املنال

 أو أكثـر دينـار عراقـي أو مائـة ألـف أو مـائيت ألـف دوالرأو مائيت مليون قد تكلف مائة مليون واحدة ان بناء حسينية  فلساً واحداً!!يكلفكم حىت لعله 
إحيـاء أمــرهم وفاعلــة وتسـبب  فمـا ســوف نـذكره هـو طريقــة فعالـة مـؤثرة ،ولكـن الطريقــة اآلتيـة سـوف ال تكلــف شـيئاً ، حسـب املنـاطق والبنـاء وغــري ذلـك

  .شيء إال الكالم مث الكالم مث الكالم تتوقف على، من غري ان استثنائيعليهم السالم بشكل 
م: ففــي كــل منــزل لتخصــص غرفــة مــن غــرف الــدار وحتــدد كـــ: حســينية أو بتأســيس املراكــز املهدويــة يف  كافــة املــؤمننيوهــذه الطريقــة هــي تشــويق   بيــو

  .)١(احلسينية أو املكتبة ري صاحب الدار حىت أدىن مستلزماتمكتبة مهدوية مع توف
تتعمــد بعــض املراكــز  فــانحبــق الشــيعة  اً كبــرياً مــع ان يف كثــري منهــا إجحافــ املتــوفرةعــرب القــدر املتــيقن مــن اإلحصــائيات  – يف العــامل عــدد الشــيعة ان

مليـون إنسـان، وهـذا هـو احلـد األدىن األدىن  ٣٠٠هـو علـى أقـل تقـدير  -لشـيعة ان عـدد اهو تقليص عدد الشيعة يف العامل إال ان القدر املتيقن املسلم 
كــل عشــرة ميلكــون فـان  كمعــدل و مليــون،  ٣٠٠هـؤالء الـــ ان :فلنفـرتض اآلن احلــد األدىن فنقــول ،بينمـا ذهــب بعــض العلمـاء إىل ان عــددهم حــوايل املليــار

وحــىت املفكــرون والصــحفيون، إذا والفضــالء واملبلغــون وأئمــة املســاجد  اخلطبــاءق إذا شــوّ ، فــون منــزل ودارمليــ ٣٠، أي مبــا حاصــله أو يســكنون فيهــا داراً 
التشـويق  اسـتمر، وإذا (عجل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) حسينية أو مكتبًة باسم اإلمام املهديكجزًء من داره  كل منهم بان خيصص   شوقوا عامة الشيعة

أو مكتبـة  مليون حسينية ١٤تأسيس  –هذه الفكرة من جتعل  ولو على امتداد سننيللفكرة شيئاً فشيئاً وتواصل وتواتر من اجلميع، فان استجابة الناس 
يف   ليتأسـسوراء القضـية جبديـة ومثـابرة  شرط ان جننـد طاقاتنـا وان نشـحذ مهمنـا ونـذهبالتطبيق  أمراً سهل –باسم اإلمام املهدي عليه السالم  أو مركزاً 

  .مهدويةكل بيت مركز مهدوي وحسينية 
شـيئاً خاصـة إذا طرحنـا الفكـرة  النـاسكمـا ال يكلـف شـيئاً  املشـوقني يكلـف  كمـا سـبق فانـه الأبـداً  غري مكلف  وتأسيس ماليني املؤسسات املهدوية

  على حنوين:
  .كحسينية أو مكتبة  من غرف بيته غرفةً ميتلك بيتاً واسعاً  خيصص منان النحو األول: 
(عجـل اهللا تعـاىل  )مكتبـة اإلمـام املنتظـرمـثًال ( يكتـب عليهـااحـدى غـرف الـدار وليـة يف و قًة غـري واسـعة فليخصـص زامن كانـت داره ضـيالنحو الثاني: 

 تفـتحتأوالده، حيـث أسـرته و علـى باإلجيـاب يـنعكس  فانـه كله خري وبركة  إذ بل بالعكس فان لذلك أثراً وضعياً  !كال أبداً   ؟شيئاً فرجه الشريف)، أيضره ذلك 
يـرى مخسـة  وإذ  )حسـينية اإلمـام املنتظـر(مكتوباً  يف زاوية من زاويا غرفته أو على باب إحدى غرف داره يرى ان هناإذ  أجواء دينية مهدوية أطفاله يف عيون
  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) أو حىت لتسهيل األمر نقول: كتاباً واحداً. عن اإلمام املهدي مثالً  كتب

(املهـدي أو  دام ظلـهللسـيد العـم الشـهيد أو كتـاب منتخـب األثـر للشـيخ الصـايف ) عجل اهللا تعاىل فرجـه الشـريف (كلمة اإلمام املهديمثًال كتاب 
جيـد عـن  آخـر أي كتـاب أو ) (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) املعجـم املوضـوعي ألحاديـث اإلمـام املهـدي( كتـابيف القرآن) للسيد العم دام ظله أو  

                                                            

 كعلم أسود أو أخضر حسب املناسبات، أو كرسي أو منرب وعدة كتب مثًال.  )١(
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  فينطبع ولو حىت جمرد امسه يف أعماق نفسه.أو ذاك على هذا الكتاب  يومياً الطفل  اىل فرجه الشريف) حيث تقع عينا(عجل اهللا تع اإلمام املنتظر
م ئاً بـل ال يتطلـب إال ان يقـوم األسـاتذة و ال يكلـف شـي اً مهـدوي اً تأسيس أربعـة عشـر مليـون مركـز  وهكذا نرى ان  بـالرتكيزاخلطبـاء الكـرام يف حماضـرا
ألن األبن والبنت عندما تفتح عينه علـى حسـينية فالدنيا  اآلخرة فواضح وأما خري خري : اماذلك خري الدنيا وخري اآلخرةبلكم هلم و و  ،على هذه النقطة

 باإلضـافة إىل األثـر الغيـيبوذلـك اللحظـة األوىل  باسم اإلمام سيد الكائنات فان ذلك سيكون أول درس يتعلمه يف حياتـه ومنـذعلى مكتبة أو يف املنزل 
  .املقدار ذانتذكر سيدنا ولو  أي ألن ،والوضعي لذلك

ان يشـجع كـل مـن رآه وان يقـوم هـو إذ مـا أسـهل أفـال يعـد مقصـراً؟ وهـل يعـد معـذوراً؟ مث تكاسـل ال مسـح اهللا هـذه األطروحـة ولو ان شـخص مسـع 
حســينية اإلمــام احلجــة املنتظــر (عجــل اهللا فرجــه  لــو خبــط اليــد:و كتــب علــى احلــائط يالبيــت و  بــدوره بــذلك يف داره بــان يضــع ولــو كتابــاً واحــداً مهــدوياً يف

  األمساء.الشريف) أو ما أشبه ذلك من 
  و(لعّل) اهللا تعالى يأذن بالفرج!

إذا و املنتظر (عجل اهللا تعاىل فرجـه الشـريف)،  إذا من جهة أحيينا األدعية وأحيينا القنوتات واألحراز وغريها الصادرة من اإلماماننا  وصفوة القول:
ــذيب األنفــس وخدمــة الــدين وقضــاء حــوائج النــاس فاملراكــز املهدويــة احلســينية أخــرى مــن جهــة أسســنا  لعــل اهللا يف البيــوت وشــفعنا ذلــك جبــد أكثــر يف 

ب األدلـة الـيت علـى حسـبـالفرج بأسـرع مـن ملـح البصـر فانـه  (عجل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) يرمحنا برمحة منه خاصة فيأذن لوليه األعظم سبحانه وتعاىل
َلٍة َواِحَدة"بأيدنا   مـثًال الاهللا لوليـه األعظـم بـالفرج بعـد عشـرة آالف سـنة يـأذن كـان املقـدر ان   فانه حيتمل انـه )١(" َوِإنَّ اللََّه تـََعاَلى ُيْصِلُح َلُه َأْمَرُه ِفي لَيـْ
ورد إذ ممكـن حسـب الروايـات وذلـك  ، أو هـذه السـنة مـثالً  هذه اجلمعة ج يفبالفر  لعل اهللا يأذنقد أقبلنا حنوه أكثر فنا بدرجة ما آاهللا إذا ر  ، لكنندري

ا روايــة ثانيــةيف  ــُق (جــل امســه األمــر  ألن بيــده وذلــك مــن الــزمن والســاعة هــي القطعــة "ان اهللا يصــلح أمــر المهــدي فــي ســاعة" :مضــمو ــُه اْلَخْل َأال َل
الوصـول ولعلـه بقـي مـن  بدرجات أكـربالقابلية  ملساعي واجلهود وااللتزام بتلك الوظائف يوفر فينااهذه و  ،يف قابلية القابلهي ولكن املشكلة  )٢()َواَألْمرُ 
اهللا سـبحانه جيـدنا نرجـو ان  ،أكثر فأكثر والعمل الصاحلبالتشويق وتزكية األنفس ونرجو  ،قليل فيحتاج األمر إىل السعي واجلد واالجتهاد شيء للمأمول

اهللا عجل فرجه وسـهل خمرجـه وجعلنـا مـن  ه اخلاصة بتعجيل فرج وليه األعظم اإلمام املنتظر (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)وتعاىل أهًال ألن يرمحنا برمحت
  خلص أعوانه وأنصاره واجملاهدين واملستشهدين بني يديه آمني رب العاملني.

 نوآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهري
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