
 ه١٤٣٧شعبان  ١٠ ..األربعاء.............................................................................) ٢٣٨(والتدبر  التفسيردروس في 

1 
 

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

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

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا(   ) َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ
)٨(  

  إحياء أمر االمام المهدي (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)
  بالتسبيحات وبإحياء منهجه وطريقته: (المحبوبية في الخالئق)

ـَراِت َوِإقَـاَم الصَّـالِة َوِإيتَــاَء ( يف كتابـه الكـرمي: اهللا سـبحانه وتعـاىل يقـول نَـا ِإلَـْيِهْم ِفْعـَل اْلَخيـْ ـًة يـَْهـُدوَن بَِأْمرِنَـا َوَأْوَحيـْ َوَجَعْلنَـاُهْم أَِئمَّ
  )١()الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 

  )٢()ُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آمَ (وقال جل امسه: 
  :من البصائر في اآلية الكريمة

يف  نتوقـــف وســـوفوالقـــران كلـــه بصـــائر هدايـــة ونـــور ومعرفـــة ، يف هـــاتني اآليتـــني الشـــريفتني توجـــد مـــواطن كثـــرية للتـــدبر واالســـتنارة
احلـديث سـيدور االن حـول إحيـاء  أمـا اآلن فـإنمفـردة ( بأمرنـا)  يففاف احـدى تلـك البصـائر علـى ضـ املستقبل (يف البحث القـادم)

ولسـائر األئمـة واألنبيـاء  (عجل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف)علـى ضـوء اجلعـل اإلهلـي لـهامر االمام املهدي املنتظـر عجـل اهللا تعـاىل فرجـه 
  ولياً وإماماً وهادياً بأمر اهللا. (عليهم السالم)

  :لألمة الهداةااللهي  الجعل
جعلهـم  أي أنـه الـذي ،ونصبهم أئمـة ال غـريه (عليهم السالم) جعل االئمة هو الذي ان اهللا تعاىل صرحية يفاآلية املباركة االوىل  
وعــرب  راثــةً العلــم و  (صــلى اهللا عليــه وآلــه) إذ ورثــوا مــن رســوله املصــطفىفهــم يهــدون بــأمر اهللا وبــوحي منــه  ،ثانيــاً  وهــداة أوالً  أئمــةعلينــا 

وجعلهـم  -٢نصـبهم أئمـة  -١:عظيمني جعلهمـا اهللا لألنبيـاء واألوصـياء ومهـاتتحدث عن امرين  فاآلية الكرمية ، عمود النور ونظائره
مـن قبلـه  إال أنه ال يكون جمعوًال ومنصـوباً اهللا أمر اهلادين إىل  منشخص كون ي؛ إذ قد  هداة أدالء اىل اهللا وإىل طرق السعادة اخلالدة

  :عاىلت
 فإنــه وامــا الرســل واالنبيــاء فقــد مجعــت فــيهم اخلصــلتان وامليزتــان وكــذا املعصــوم فانــه باإلضــافة اىل نصــبه مــن قبــل اهللا تعــاىل امامــا

َال بَــْل ِعبَــاٌد مُّْكَرُمــوَن (عــنهم: قــال تعــاىل  فهــم كاملالئكــة الــذين يهــدي بــأمر اهللا واذنــه فــال يقــدم علــى حركــة او خطــوة إال مبشــيئته
   ) (٣)َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهم بَِأْمرِِه يـَْعَمُلونَ 

بوجوده املبارك والتفاعل مـع  ةناعوباإلست واإلسرتشاد به اتباعهالبد من فجعله اهللا تعاىل اماما وهاديا وسراجا منريا  وعليه: فحيث

                                                            

 .٧٣األنبياء:  )١(
 .٥٥املائدة:  )٢(
 ٢٧-٢٦: سورة األنبياء )٣(
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ومنهــا إحيــاء حث،اســيجري البحـث عــن بعضــها يف هــذه السلسـلة مــن املبنــوره ومعرفتــه وذلـك مــن خــالل عــدة طـرق واســاليب  طيـف
  .صلوات اهللا عليهامره 

  :  (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)مام المنتظراإل إحياء أمرسبل ووسائل 
تلــك الطــرق ومــن  اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف)(عجــل  صــاحب الزمــان أمــرواســاليب وســبل ووســائل ألحيــاء عديــدة طــرق  هنالــك 

ـا وايضـا تلـك التسـبيحات امللكوتيـة ُجـوكـذا االحـراز والقنوتـات واحلُ  (عليـه السـالم)االدعيـة الـواردة عنـه  إحيـاء ب الـيت كـان حيتجـب 
  .الصادرة من فمه الطاهر وبتوقيعه الشريف ارواحنا لرتاب مقدمه الفداء

ويج هلا على ألسن اخلطباء ويف خمتلـف وسـائل اإلعـالم مـن قنـوات فضـائية وإذاعـات لرت دوماً، وا ونعين بإحيائها: حفظها وقرائتها 
ـــاة األمـــة كلهـــا وإىل أدعيـــة  وجرائـــد وجمـــالت وعـــرب شـــبكات التواصـــل اإلجتمـــاعي مبختلـــف أنواعهـــا حـــىت تتحـــول إىل واقـــع يلـــّون حي

  .بأذن اهللا تعاىل  وتسبيحات وحجب تتلى آناء الليل وأطراف النهار
    (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)إحياء تسبيح اإلمام المنتظر

البـد مـن حفظـه  عظـيم ومنهـا تسـبيح (عجل اهللا تعاىل فرجه الشـريف)ومن تلك الطرق هي التسبيحات الواردة عن االمام املنتظر
ار   :  والتسبيح هو، وتالوته ليل 

  هللا مثل ذلك) شه، والحمدداد كلماته  سبحان اهللا زنة عر سبحان اهللا م، سبحان اهللا رضا نفسه، سبحان اهللا عدد خلقه(
ــا يف عــامل املعــىن واحلقيقــة تتضــمن يف ظاهرهــا  ان هــذه الكلمــات والتســبيحات أهــم احلقــائق واألمــور علــى  خمتصــرة حمــدودة اال ا

  .عبودية احلقةللاجلوهر الراقي يف  األهمالنقطة  مها جوهر العبودية هللا سبحانه وتعاىل فان التسبيح وكذا التحميد اإلطالق وهو
، د النــواقص عــن سـاحة القــدس الربــويبطـر إجـالل اهللا تعــاىل عـن النــواقص والعيــوب أو فقـل أنــه التسـبيح هــو التنزيـه والتنزيــه هــو إن 

طبيــب او حمــام او مهنــدس او  أومــن رجــل ديــن ســاٍم جــداً وجيــب علــى كافــة أطيــاف البشــر وآحــادهم  وهــذا املعــىن هــو معــىن جــوهري
فــان وأن يلهجــوا أبــداً بــذلك  تســبيحه وحتميــده يــذعنوا بــذلك بــل وأن يستحضــروا دومــاً ان  ،غــري ذلــك أواجر او مــزارع او عامــل تــ

    )اهللا واهللا اكبر إالهللا وال اله سبحان اهللا والحمد (اإلذعان حقاً بـ هي يفالرفيعة والعبودية الرائقة  اإلنسانيةجوهرة 
  :وعالئمه التسبيح من آثار

مــن قضــاء اهللا وقــدره وهــذا يــدل  (ودع عنــك االكثــر) التملمــله قــد جتتاحــه موجــة مــن كثــريا مــن النــاس لــو ابتلــي مبصــيبة مــا فانــان  
حــق تنزيهــه إذ البــاري جــل وعــال ال يظلــم عبــاده  تعــاىل زهــا هللابل ويــدل علــى انــه لــيس منِّ مل يفقــه مــن معــىن التســبيح شــيئا..ه علــى انــ

  ،يعودواليه  يبدأ وجوده اخلري وكل اخلري منهمقدار فتيل او نقري فان اهللا 
بقضـاء اهللا وقـدره  راضـية يف عمـق ذاتـه فـان نفسـه سـتكون الكـرمي اجلـواد الـرؤوف الـرحيمومعه فان االنسـان اذا آمـن بـذلك الـرب 

ن املعرفـة التوحيديـة ابع مـعلـى انـه مل يصـل اىل مقـام التسـبيح الفعلـي والنـ فـان ذلـك دالّ  وأنكـر وزجـر واعـرتض مهما كان واما لو نفـر
  احلقة.
كـل مـا ميتلكـه مـن أّم رأسـه   بـل لـو فقـد علـى إثـر ضـربة علـى مـثالً  علـى وجهـه ففقـد عينيـهبضـربة  أصـيبالبعض لو  أنولذا جند  

ولكـن بباله سخط على مـا قـدر لـه خاصـة إذا مل يكـن بتقصـري منـه  عظيمة وقد خيطر فأن ذلك ُحيز يف نفسه حزازه ومعرفةمعلومات 
ويسـلموا يف مقـام ( إنـه يكـون بـل، توحيده وتنزيهه ال جيد غضاضة او حرجـا مـن ذلـك التقـدير جلج حباريف  املستغرقبح احلقيقي املسّ 
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  تسليما) 
ــي عــن املنكــر اوبعــض يفقــد أحيانــاً جنــد االنســان  ويف مثــال آخــر لوظيفــة عباديــة  مــاء وجهــه يف اجملتمــع ألجــل امــر بــاملعروف او 
ـم  (عليهم السـالم)اهل البيت أو قد يعتب على  على اهللا قليالً يعتب اخرى وحينها قد  وهـذا   ،؟-بزعمـه  –ِملَ خـذلوه  -مـثالً  –وأ

  وجوده. شرشراو  هقلبفق اللفظ ومل ينتقل اىل عامل أ كاشف عن ان تسبيح الشخص الزال يف فضاء الفم و
بر يف املصيبة او الـبالء والرزيـة بـل هـو الراضـي بقضـاء ذلك الصافقط  هو ليسمد احلقيقي ااحلقيقي واحل وبذلك يظهر أن املسّبح

  .اهللا وقدره
وذهــاب مــاء الوجــه ولــوث رة االمــوال واملؤسســات ب ومصــادالتعــذيالســجن و واالبــتالء تبعــاً لــذلك ب ،فمقارعــة الطــاغوت والظــامل 

ــ ى مســتوى العــامل لــيس بشــيء مهــم عنــد هــذا املــؤمنالســمعة علــ لــه وجاللــه اذ انــه يعــرف ان اهللا يرعــاه ماجب منشــغالً بحا هللا و مــادام مسِّ
ا، وهو يف خدمة مواله من خالل وظيفته الشرعية اليت أداها الـذي  األعظـم اإلكسـريوهـذا هـو  ،لـه بعـني اهللاافعأته و افكل حرك وقام 

  واهتياج. ملوضيق وانزعاج ومتل يهون املصائب العظام وهو املرهم الناجع الرافع لكل
  : عية من دون أعذار واعتذاراإللتزام بالوظيفة الشر 

 بعــض الــرب وعــرف بعــض املعرفــةبعــض جــالل الفعلــي فــادرك  التســبيح حــل مــناقطــع مر اذن علــى االنســان املــؤمن حقــا والــذي 
ع عـن ال يفلسـف هروبـه املقنّـاالعذار للتكاسل أو الفرار، وعليه أن عية من دون أت خيتلق ان ينهض بقوة ألداء وظيفته الشر  صفاته،
  .ةواالجتماعي يةالنفسلضغوط ا من باحلجم الكبري ، فتهأداء وظي

 :خياطـب صـاحب العـزة والكرامـةقـد بالء فانـه الضغط و التعب و ال حىت من بعض املؤمنني فيما لو حاصره إننا جند ذلكوالغريب: 
  سبح حقا.يكشف عن انه ليس مب لت بساحيت ؟ إن ذلكا حّ فلماذ مع امتثايل ألوامرك انين لست مبستحق هلكذا عقوبةب

مــن يف أعمــاق ذاتــه  باطنــهالســكينة إجيــاد الاىل عــامل التســبيح والتنزيــه لفظــا ومعــىن ويعمــل علــى لكــل منــا ان يرتقــى فالبــد وعليــه: 
لـو فقـد فشـيء وال يؤذيـه  اليؤرقـه فإنـه سـوف يصـل إىل مقـام التسـليم وحينئـذٍ ربه فان من وصل اىل مقام التسـبيح والتنزيـه تنزيه  خالل

  .الشامخ فإنه يبقى ذلك اجلبل األشمّ سبيل اهللا كل شيء يف 
 خســـارةِ او  وجــهٍ  مــاءِ  غــري ذلــك أو فقــدِ او ولــد او مــن أب أو أخ  عزيـــزٍ  فقــدِ  ملصــائب الكــربى وعظــائم الفــدائح مــن مصــيبةِ اإن 
مـادام م بواجبـه الشـرعي، يف نظـر املـؤمن إذا أّدى وظيفتـه وقـاال شـيء يعـّد كـل ذلـك    ،عمل مقام أو او علمٍ  أو حرمانِ  ومنزلةٍ  مكانةٍ 
  .القضاء والتقدير هو الرب العظيم وإن كان ذلك جرى بعلمه وقضائه وقدره )١(مهندس

  األثر التربوي للتسبيح
 اً تربويــان للتســبيح الفعلــي اثــراً  كلــه إضــافة إىل  ذلــكو املــؤمن احلــق املســبح للــرب حالــه خيتلــف ورضــاه عنــوان وجــوده  واحلاصــل: أن

نـاهى ان يظلم عبده او يورد عليه مصيبة مـن دون ان يعوضـه مبـا ال يتالتسبيح هو تنزيه هللا تعاىل عن  اننسان اذ عظيماً يف حقيقة اال
ـذا املنظـار لـو  وعـدةً  ومـدةً  شدةً  يصـقل ذاتـه ويهـذب نفسـه ويسـمو بروحـه إىل أعـال  - )٢(بـل ومبـا يسـبقه مرتبـة -ذلك فـإن املسـبح و

 -ما يلقى من األوجـاع  (عليه السالم)شكا عبد اهللا بن أبي يعفور إلى الصادق (ضـمونه ورد يف بعض الروايات ما ماملراتب وقد 

                                                            

  ي كما ال خيفى .ري مساحمالتعب )١(
  أي حىت قبل منظور التعويض اإلهلي. )٢(
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    .)١()يا عبد اهللا !..لو يعلم المؤمن ما له من الجزاء في المصائب ، لَتمّنى أنه قـُّرض بالمقاريض: فقال له -سقاما وكان مِ 
وال تــز هولكنــه أي املــؤمن ال ي، الكونيــة بفعــل الظــروفكــدك تــزول وتتد  قــد نعــم جيــب ان يكــون املــؤمن احلــق اقــوى مــن اجلبــال الــيت

  . !قىرت اجلبل من عزمية املؤمن يستمد ومن مشوخه ييتزلزل حىت كأّن 
وقـد ، ياً راضـقانعـاً  -رغـم ذلـك  -عوز اليم ولكننا جنده و يعيشون يف فقر شديد  ،من رجال الدينان بعض الناس ومنهم العديد 
وأوالده  كـان يعـيش مـع زوجتـه )العـامل(ان هـذا الرجـل  ،الدين املرابطني يف الثغر الذي يلي ابلـيس نقل يل احدهم ان رجال من رجال

وقـد ابتلــي  وتعـيش معهــم يف نفـس الغرفـة والدتـه! احة الغرفـة!سـمب رمبــا هـي صـغريةواحـدة مـع مسـاحة يف بيـت مكـون مـن غرفــة  السـتة
  ومع ذلك ال يزال مستمراً يف طلب العلم صابراً حمتسباً ! تبأنواع عديدة من البالء باإلضافة اىل ضيق املعيشة والبي

ءات لكـن  كـل هـذه الـبال ،خبيـث حاقـد أويؤذيـه او سـلطة تقـض مضـجعه او مـبغض شـانئ  جبـار إن املؤمن قد يبتلى: واحلاصل
 حقيقيــا هللا اً حمســبّ إذ كــان  تعــين شــيئا بالنســبة لــهف إميانــه وتوكلــه بــل ال ضــعِ ّل مــن عزمــه وجــده واجتهــاده يف ســبيل اهللا  وال تُ فــت ال

  .تعاىل
  كبرى .. معارف الهية(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) تسبيح صاحب الزمان

  فانه يبدأ بـ: ته:الالدو  أبعادهونتوقف عند بعض  (عليه السالم)د لتسبيح االمام ولنع
مـن انسـان او نبـات او  ونوعـاً  ملخلوقـات كمـاً سبحان اهللا عدد خلقه ..) وهنا تتميز الدقـة العاليـة إذ التسـبيح ينفـتح علـى عـدد ا(

فـان كـل خملـوق كمالـه حبسـبه واهللا تعـاىل منـزه عاتـه ويتناغم معها أي أنه يتجلى يف آحـاد خملوقاتـه، ومصـاديق مبدَ حيوان او غري ذلك 
لسـان حالـه مـن  بطلبـه مـا يفـإن فكـل خملـوق ، خملوقاتـه مـن حيـث انـه خملـوق هللا تعـاىلخلق من  عن ان يتطرق النقص والعيب اىل أيّ 

ــاء وامـا العقــرب فكمالــه وجـوده ومسُّــالوجوديـة وهـو كامــل يف مرتبتــه  ، هُ يَــقــد أعطِ  بـه ئــقال كمـالٍ   وكــلٌّ ه فــالوردة كماهلــا مجـال وعطــر و
  .ح يف خلقه وبعدد خلقهمسبَّ ، واهللا تعاىل وهكذا السبع واالسد والشاة واجلمل، حبسبه 
  ا االلهي :مقام الرضرقي في التسبيح إلى تال

ذا املقـام مـن التسـبيح سـبحان اهللا رضـا نفسـه) وهـيف تسـبيحه فيقـول ( (عجل اهللا تعاىل فرجـه الشـريف)اإلمام مث بعد ذلك يرتقى 
ان اهللا مل خيلـق فرضـنا  فلـو االخـر؛املقـام الثـاين دون ا وعـددهاألشـياء معلـق علـى خلـق  فإن املقـام األول املقام االول امسى واعظم من

ان اهللا منـزه ولكن املقطع الثاين يفيـد  ،التسبيح سوف يكون موقوفا ومعلقا زالت خملوقاته يف كتم العدم فان املقطع االول منشيئا وال
  صدوره منه.يف حد ذاته عن النقص كما هو منزه عن 

ــا  حينئــذٍ قمــة يف الكمــال عشــرة قصــور وكانــت هــذه القصــور مجيعهــا  -فرضــاً  -لــو ان مهندســا قــديرا بــىن : ومثالــه فإننــا نقــول ا
مـن فرضـاً ولكننـا مل يـنب شـيئا لـو هـذا املهنـدس نفسـه املهندس عن العيب والشني الفعلـي. لكـن  خالية عن العيوب أي اننا نزهنا فعل

بىن القصر فانه سوف يبنيه كامال من مجيـع اجلهـات فـان هـذه أنه حبيث لو خالل مستواه العلمي والنظري علمنا برفعته ومسو مستواه 
اهللا مسـتوى رضـا إىل  اً رقيـتومنـه يتضـح املطلـوب فـان يف تسـبيح االمـام  ،الفعـل والواقـع احلـادث على رتبة من التنزيه هي مرتبة سابقةامل

  .تعاىل نفسه، ورضا نفسه هي قبل تنزيه فعله وهي فوقها مبا ال يعقل ملمكن أن يدركه
  :مداد كلمات اهللا

                                                            

  ٢/٢٥٥الكايف:  )١(
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يف كالمـه  (عليـه السـالم)ن االمـام فـإ ي(سـبحان اهللا مـداد كلماتـه..) ويف تصـور  ريف)(عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـمث يقول االمام 
  .نيمث درجت نيدرجتالفقرات األربع كانت تتمة يف الرتقي بل  هذه الفقرة هنا قد بدأ بداية جديدة وليست

؛ علـه يكـون مسـاويا لعـدد اخللـقل )عـدد خلقـه(ه اعم من مداد الكلمات يف التسبيح لعلّ  أن هو االحتمالني هجو فان  ، وعلى أي
ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي لََنِفـَد اْلَبْحـُر ( :، قال تعاىلفتكون أعماذ ان الكلمات قد تطلق على الكلمات املقدرة ايضا 

َفَد َكِلَماُت رَبِّي وَ  َنا ِبِمْثِلـِه َمـَدًداقـَْبَل َأْن تـَنـْ مـن املوجـود واملقـدر ومعـه فهـي  و األعـمة قـد يقـال ان املـراد منهـا هـفـان الكلمـ )١()َلْو ِجئـْ
ــا أعــم فالظــاهر ان التسلســل هــو علــى شــكل درجتــني درجتــني اعــم مــن عــدد خلقــه واال فهــي مســاوية ، ولكــن حــىت مــع احتمــال أ

  ر وتأمل.لوضوح أن (رضا نفسه) أمسى من (مداد كلماته) بل ومن (زنة عرشه) على بعض تفسرياته دون بعض فتدب
  : اخر: وتسبيح بزنة عرش اهللا ترّقي

ومنهـا  )عـرش(اليف املـراد مـن متعـددة  بـل روايـات ) وهنـاك اقـوالاالمام بتسبيحه امللكويت فيقول (سـبحان اهللا زنـه عرشـه..مث يعرج 
  تنزيه اهللا ومحده حد لالحد لعلمه و ال حدود له فال ومادام )سبحان اهللا زنة علمهفيكون املعىن ( )العلم(صود منه هو ان املق

ــا ان نتحملهــا وهــي ان نحيــاذن:  تــات دعيــة واالحــراز والحجابــات والقنو اال يهــذه هــي الوظيفــة االولــى التــي يجــب علين
ــواردة عــن امــام العصــر والزمــان  وكــذا العظمــى فــان فــي ذلــك الموضــوعية  (عجــل اهللا تعــالى فرجــه الشــريف)والتســبيحات ال

  .الكبرى الطريقية
  الحوت: بطن ظلمات من  (عليه السالم)قذ ليونسالتسبيح المن
طغـوا وابـوا ان يسـمعوا قـد ؛ اذ مـن الواضـح ان قومـه كـانوا (عليـه السـالم)امهية التسبيح وعظمته يف قصـة نـيب اهللا يونس وقد جتلت

ــ هم علــى نــيبّ تــوّ هم وعُ بتجــربّ  -النصــيحة واهلدايــة منــه وكــانوا مســتحقني للعــذاب  ــمرّ (عليــه علــيهم يونس فغضــب، - م بــل علــى ر
ــم الســالم) وأعلــى وهــو مقــام  أرقــىمقــام  إىليــونس ان يصــري ب ولكــن كــان االوىلكــانوا يســتحقون العــذاب،   وكانــت غضــبته حقــا ال

ربتـه مث تداركتـه الرمحـة االهليـة يف جت ))٢(َفاْلتَـَقَمـُه اْلُحـوُت َوُهـَو ُمِلـيمٌ (ركـه لـألوىل دخـل يف بـالء الظلمـات سبقت رمحته غضبه) ومع ت(
َلَلبِـَث ِفـي * فـَلَـْوَال أَنـَُّه َكـاَن ِمـَن اْلُمَسـبِِّحيَن (لديـه قبـل ذلـكقام عظيم وهو مقام التسـبيح األعلـى ممـا كـان وصل اىل مبعد أن املؤملة 

َعُثونَ بَ      .)٣()ْطِنِه ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ
  :التسبيح العالجي قبلالتسبيح الوقائي 

صـف تّ ، وقد يالتسبيح بعد حلول املصيبة والداهية يف ساحة حياتهقد ينشغل باالنسان وهنا نشري اىل مسألة مهمة جدا وهي ان 
بسـاحته ل حتـالـبالء ال  انواعـاً مـن بـل لعـللديـه ،  اً هينـسـيكون كـل بـالء   حـىت قبـل الـبالء وإذا كـان كـذلك فـإنبصفة التسبيح الدائم 

با كيما يرتقي ويتكامل اذ االنسان عـادة ال يتكامـل اال بـالبالء اذ اهللا تعاىل اذا احب عبدا صب عليه البالء صإن نعم ، اصالحينئٍذ 
ح هــو منطلــق اىل االعلــى فــاألعلى مــن دون بــالء ولكــن االنســان املســبِّ  ،بــه تتفّعــل قدراتــه الروحيــة واملعنويــة فينطلــق بقــوة اىل االعلــى

                                                            

  )١٠٩(سورة الكهف:  )١(
  ١٤٢سورة الصافات : اآلية  )٢(
  .١٤٤-١٤٣سوة يونس:   )٣(



 ه١٤٣٧شعبان  ١٠ ..األربعاء.............................................................................) ٢٣٨(والتدبر  التفسيردروس في 

6 
 

    اىل ابتالئه بأنواع اإلبتالئات. )١(فال حاجة من هذه اجلهةل له مكمِّ 
ه ربــه فإنــه قــد ال ونــزّ ر فطّهــاجلهــاد اجلــد و عن ســاعد ر الــبالء نعمــة مــن الــرب علــى عبــده املــؤمن حــىت يتطهــر ويتكامــل فلــو مشّــ :اذن
 ومعــه فــاجلميع مــدعو للوصــول اىل مقــام التســبيح العظــيم الــذي بــه تتحصــل نتــائج ومثــار وخمرجــات الــبالء ،كــذا مؤنــة وشــدةيبتلــى 

  بالء فعلي. على يثيتوقف مسوه من هذا احلالعظيم فال 
  :بيح مورث لالطمئنان ورافع للكآبةالتس
اليـأس والبـؤس والقلـق مسـتنقع  قـد غـرق يفجنـد ان العـامل  علمـي مـربهن، فـنحن باسـتقراء وآثـارهلتسـبيح ا مثرة أخـرى مـن مثـاروهنا 
ســـنوات كانـــت قبـــل عشـــر و  ،نانســـاابني بالكآبـــة قـــد قـــارب املليـــار بعـــض اإلحصـــائيات تشـــري اىل ان عـــدد املصـــو الكآبـــة، والتـــوتر و 

العـامل البعيـد عـن معـاين : املـادييف العـامل  كلـه  ذلـك صاب مبرض الكآبـة، ولكـنمٍ  ) شخصمليون ٨٠٠(وجود تشري إىل االحصائية 
  .املؤمن فهو عامل االطمئنان والسكينة والرضا بقضاء اهللا وقدرهاإلميان و اما عامل  ، التسبيح واحلمد

بـــل هـــم عـــدميوا ذلـــك إذا وصـــلوا  ني الـــذين التســـبيح والتحميـــد والتوكـــل والرضـــا هـــم االقـــل كآبـــة ويأســـاولـــذا فإننـــا جنـــد ان املـــؤمن 
م العالية جيدون ملسة اجلمال يف كل حال. للدرجات العليا من التسبيح واإلجتهاد م بوصال خالقهم ومعنويا   إذ ا

فــان  ،عنــد نــزول الــبالءقبــل و والــدعاء  واإلجتهــاد واجلــدّ  والعمــل الصــاحل يعــين حبــال مــن االحــوال تــرك الوظيفــة ال ذلــك كلــه ولكــنّ 
  .شيء والعمل بالوظيفة شيء اخرإذا نزل الرضا بالقضاء 

  إحياء منهج االمام صلوات اهللا عليه : الوظيفة الثانية
ـــا فهـــي احيــاء منهجـــه وطريقتـــه صـــلوات اهللا عليــه وســـالمه مـــنهج ث عـــن البحـــو ، وامــا الوظيفـــة الثانيـــة الـــيت جيــب علينـــا ان نقـــوم 

ـــا نشـــري اىل ،طويـــل  (عليـــه الســـالم)االمام ، ونعتمـــد يف ذلـــك علـــى كلمـــة مـــوجزة لإلمـــام بـــبعض االشـــارات الســـريعة جـــوهره ولكنن
  :كما جاء يف كتاب بشارة املصطفى (عليه السالم)فقد قال ، تتضمن روح املنهج والنهج  (عليه السالم)الصادق

  )(المهدي محبوب في الخالئق
ـا  (عليه السالم)ق واالمام الصاد (عجـل اهللا تعـاىل  مهـدي هـذه االمـةيشرييف هذه الكلمة العظيمة اىل مّيزة مفتاحيـة كـربى متيـز 

ــا فضــيلة  احملبوبيــة لــدى كافــة اخلالئــق بقــول مطلــقو  ، وهــو انــه حمبــوب لــدى اخلالئــق فرجــه الشــريف) (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه اخــتص 
  .ظاهراً  الشريف)

َفاْجَعــْل َأْفِئــَدًة ِمــَن (: قــال تعــاىليف عبــاده بــل  جــل امســهمطلــوب هللا مبــا يرضــي اهللا تعــاىل  لــدى اخللــقبوبيــة احملبــة واحملإن والشــك  
كذلك االطباء او طـالب و بل  او رجل  الدولة او شيخ العشريةاملنطقة أو احملافظة رجل الدين يف وعليه: فإن  )٢()النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهمْ 
 هــو رضــا اهللا تعــاىل واملهــم يف املقــام ان يكــون ميــزان احملبوبيــة، علــيهم ان يســعوا لكــي يــزدادوا حمبوبيــة لــدى عبــاد اهللاجلامعــة اوالثانويــة 

يف تتمـة   (عليـه السـالم) ، ولـذا جنـد االمـام الصـادقطريـق الصـحيح ولـيس مـن اي طريـق كـانحبسب الضوابط الشرعية ومن خـالل الو 
  .)٣("يطفئ اهللا به كل فتنة صماء خالئقالمهدي محبوب في ال": كالمه يقول

                                                            

  إذ قد جيب يف حكمة اهللا من جهات أخرى أن يبتلى بالباليا، ولشرح ذلك مقام آخر. )١(
  .٣٧سورة إبراهيم:  )٢(
  .١٨٥بشارة اإلسالم: صـ  )٣(
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 ِلَصـْفَوةِ  ُمِحبَّـةً  َوُدَعائِـكَ  بِـذِْكِركَ  ُموَلَعـةً  ِبَقَضـاِئكَ  رَاِضـَيةً  ِبَقـَدِركَ  ُمْطَمِئنَّـةً  نـَْفِسـي َفاْجَعـلْ  اللَُّهمَّ ...": اهللا أمنيوقد جاء يف زيارة 
ــ وهــي ان يعمــل االنســان علــى ان ـاً ّيــيمــة عليــا البــد مــن التفكــري فيهــا ملِ ، وهــذه ق)١( "َوَســَماِئك َأْرِضــكَ  ِفــي َمْحُبوبَــةً  َأْولَِيائِــكَ  ع يوسِّ

  .وحمورية األناوى اىل اهللا تعاىل وليس ألجل اهلذات بوصلة متجهة وأن تكون دائرة حمبوبيته باستمرار من 
(عجــل اهللا تعــاىل فرجــه  االعظماملخــتص بــويل اهللا هلــو املقــام االمســى بشــكل مطلــق مقــام احلــب واحملبوبيــة يف االرض والســماءإن  

م وعلى كل الناس ان  ، واما بعض مراتبه الشريف)   م.وشرائحه مله مبختلف طبقا وايسعفانه ممكن الولياء اهللا على حسب درجا
رض جنـة اال اىل احليـاة الـدنيا اً لكـل مـؤمن وانسـان لتحولـتعامـاً ولـو اضـحى ّمهـ لو اصبح سائداً  الطريقي -اهلدف  هذابل ان  

اخلـدمات الـيت يقــدمها للنـاس وكـذا احلــال يف  تطـوير وتنويــع وحتسـني فـان طريــق ذلـك للنـاس ان يصــري حمبوبـاً  اذا ارادرئـيس الدولـة ان فـ
  .وهكذا الزوج والزوجة واالم واالخت واالخ وشيخ العشرية ورجال الدين ،رئيس الربملان ونوابه

  ! كن مسبحاً هللا وإسَع لكي تكون محبوباً 
مــا جوانــب حياتــهببعــدين حيــويني  كلــه نســتنتج ان علــى املــؤمن ان يهــتم اكــرب االهتمــام  ومــن ذلــك ليخــرتق كــل املوانــع الــيت  ميــأل 

  :امامه
  .حا هللا بتسبيح فعلي حقيقي من جهة مسبّ  ان يكون -١
 ةطريقيـال كمـا لـهوضـوعية  هـدف حبـد ذاتـه لـه امل يهـ لدى عباد اهللا، واحملبوبية لدى عباد اهللا احملبوبيةوان يسعى لكي حيضى ب -٢
 علــى االنســان اذا اراد ان حيصــل لــه، لكــن االكــرب وهــو احلصــول علــى حمبــة اهللا تعــاىل اهلــدفاملقصــد النهــائي يقــع يف طريــق ان فــ ايضــاً 

َأْدَخـَل نـََفَع ِعيَـاَل اللَّـِه وَ  َمنْ  اْلَخْلُق ِعَياُل اللَِّه فََأَحبُّ اْلَخْلِق ِإَلى اللَّهِ " له فـانحب عيال اهللا وخلقه على حيصل  لكيذلك فليسع 
  .)٢("َعَلى َأْهِل بـَْيٍت ُسُروراً 

ا هي كربيت امحر واكسري اعظم ووسيلة جذب هي االنفع لربط قلوب الناس فان : وبكلمة فاملسـيحي  ،القهـاخبلغة احملبة وسياد
ــا والتواضــع مــن الشــيعي املــو  والكــرم وحــىت اليهــودي لــو راى احلــب ،واهلندوســي البــوذيو  ايل مــن خــالل منظومــة االخــالق الــيت يتميــز 

: (عليـه السـالم) وقـد ورد يف وصـف االمـام احلسـني، اىل الطريـق احلـق الكثـري مـنهم هدايـة يكون من اكرب دواعـي على الغري فان ذلك
  عند اهللا قدرا وحمبوبية  ومعه فكلما ازداد االنسان حمبة بني املؤمنني ازداد )احملبة يف قلوب املؤمنني(ان اهللا تعاىل قد جعل له 

  :  وغيرهاالعوامل الذاتية بين  (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)محبوبية االمام المهدي
عنـد ظهـوره املبـارك حمبوبـا بـني اخلالئـق  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشـريف)االمام املهدي وهناك عوامل عديدة كانت وراء ان يكون 

   فانه: ؛بل وقبل ظهوره ايضاً بوجهٍ 
واالنسـان كـل انسـان جمـذوب بفطرتـه حلـب  ،خالئق اهللا سبحانه وتعاىل وهو قمة الكمال وكمال القمة يف كـل شـيء أوًال: ضلاف

   وهكذا. والورع لورعه لعلمه واملتقي لتقواه ايضاً  حمبوب الكمال فالعامل
  . هذا من جهة اذن الكمال وحب الكمال أمر قد فطرت النفوس االنسانية على حبه

دمات ال نظـري هلـا علـى خلـاسـيوفر للبشـرية البائسـة احملرومـة  (عليـه السـالم)بـان االمـام  تفيـدان الروايات اخرى ف جهة منو : ثانياً و 

                                                            

 مفاتيح اجلنان. )١(
  / باب االهتمام بأمور املسلمني و النصيحة هلم و نفعهم ..١٦٤صـ  - ٢اإلسالمية) جـ -الكايف (ط  )٢(
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يف مثال مادي جند ان الدولة لو وفرت لشعبها خدمات املاء والكهربـاء والطـرق واجلـادة املرصـفة والتشـجري ، وجه كوكبنا بل كل العامل
  ذبون هلا طبيعياً.غري ذلك فان الناس ينجو 

  التطوير العلمي 
هــو مــن اخلــدمات  -القاعــدة  رمبــا كالمهــا معــاً واهللا العــامل علــى انــه مقتضــى - الكبــري الغيــيب او الطبيعــي التطــور العلمــيان  -١

الغـرب هـيمن علـى ومـن املشـهور أن  ،فان الناس حيبون املتطور علميا للناس (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)واملنح اليت يوفرها االمام 
ـم سيصـنعون  ١٠واتـذكر انـه قبـل  ، التطور العلمي املادي واخلدمات اليت يقدمها للناس السباب عديدة منها احلياة سـنوات مسعنـا ا

وتسـطيع ايضـا ان  بنفسـه! يضـيء لـه -اي الكتـاب- يستطيع االنسان يف ظالم الليـل ان يطالعـه فانـه ) من نوع متميز وهو انهكتابا(
وميكـن حتويلـه اىل كتـاب ثـان وثالـث كمـا  !رييـقابلية التهميش او التغ الكتاب بنفسه يوفر لككما   حلروف تصغريا او تكبرياتتحكم با

  ، يباد املتوافر على هذه اخلصوصياتزلوا اىل السوق ما يعرف جبهاز اآلواالن قد ان ،نتصور ذلك كان يصعب عليناولكننا  ، هكذاو 
كانــت لنــا الريــادة والســيادة   وقــد، لكبــرية والســريعة يف عصــرنا احلــايلوات اطــاجلانــب اذ خطــى اخلعلينــا يف هــذا  الغــرب قــد تفــوقو 

لــى املســتوى االخــروي يــوفر اخلــدمات للنــاس ع مــثًال ملنصــري الــدين الطوســي  العظــيم العــامل اســابقا وتأسيســا يف اجلانــب العلمــي فهــذ
   .عمل على خدمتهم يف جانب الدنيا ايضاً فحسب بل انه 

الرجعيــة الــيت ال  املســتبدة ولكــن املشــكلة يف تلــك احلكومــات وال غريــب، جبديــدبــأمر  ســتاقية املســلمني يف ميــدان املعرفــة ليوســبّ 
    جند ان املخرتع املسلم يضطر اىل اهلجرة غرباً  وال توفر له وللعامل حواضنه ولذا حترتم العلم

  .يستدعي مقاماً آخر رجه الشريف)(عجل اهللا تعاىل فواحلديث عن التطور العلمي يف زمن االمام 
  فق فوق الخيال :أ (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)االمام المهدي عدل
   )العدل(للناس كافة  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)ومما يوفره االمام  -٢

علـم احلـديث مهمـا تقـدم يف يسع الرب والفاجر وهو مـا ال يـوفره ال (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)وقد جاء يف الروايات ان عدله 
  عظيم اذ يقول : عدٌ بُ  (عليه السالم)االمام احلسني  عن ، وقد جاء يف روايةاحلضارة الغربية ابداً  وال توفره تقنياته
ــا َمــنْ " َن ــا َال  َأَحبـَّ َن ــا ِللَّــهِ  ِإالَّ  ُيِحبـُّ َن ــاتـَْينِ  َوُهــوَ  َنْحــنُ  ِجئـْ ــْينَ  َوَقــدَّرَ  َكَه االمــام ذلــك ان الــبعض حيــب ، ابتيهوضــم ســب )١("َســبَّابـَتَـْيه بـَ

مـن  من اجل متشية حوائجه الدنيوية وهذا مسـتوى مـنخفض مـن احلـب واملعرفـة ولكـن املسـتوى الراقـي واملرتفـع  (عليه السالم)احلسني
  ألنه ويل اهللا بقول مطلق. (عليه السالم)احلسنيامامه حيب االنسان  احلب هو ان

  بدرجة الحقة. لكنه نعم املستوى االول مهم، اينجيب علينا ان نتوجه للمستوى الث: اذن
(عجــل اهللا تعــاىل ورد يف روايــة اخــرى ان االمــام املهــدي  وقــد رده للمظــامل (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف)ومــن مصــاديق عدلــه 

ا  فرجـــه الشـــريف) اىل  اجعهـــوار  هـــاهنـــاك مظلمـــة حتـــت ضـــرس شـــخص النتزع تلـــو كانـــحـــىت انـــه يـــرد املظـــامل كـــل املظـــامل اىل اصـــحا
  من خالل تطبيق العدل املطلق  اصاحبه
    (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)حياء االراضي في عهدِه إ
 يف رواية اخرى انهأحياء االراضي والعمران بل وأكثر من ذلك ، فقد ورد  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)ومما يوفره االمام  -٣

                                                            

  .٦١ص ١احملاسن: ج )١(
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َقى َفَال  ..." يف زمنه وبربكته إذ اننا نرى ، صلوات اهللا عليهال يكون اال يف عهده  مما وهذا  )١("ُعِمر َقدْ  ِإالَّ  َخَرابٌ  ْرضِ اْألَ  ِفي يـَبـْ
نرى وجند اخلراب يف ابعاد متعددة يف  غري قادرة على ذلك اذ املالية الكبرية اتامليزانيات الضخمة والقدر متتلك الدول املتطورة اليت 

   .تلك البالد
َقى ...": ايضاً  وحبسب الرواية َها ُأِخذَ  ُكلََّما قَاِئَمًة، اْألَْرضِ  ُزُروعُ  َوتـَبـْ يف  اي نبـت  )٢("َكَحالِـه َوَعـادَ  َوْقتِـِه، ِمـنْ  نـَبَـتَ  ءٌ  َشيْ  ِمنـْ

اي ، وغريهــا  كمــا لــو اقتطفــت وردة مــن بســتان فــان بــديلها ســينبت مــن جديــد وكــذا احلــال يف الثمــرات  بنفســه،موضــع ذلــك الشــيء 
   متجددة ابداً.نضرة مزدهرة الرض سوف تتحول اىل جنة ان ا :بكلمة واحدةو 

  تجديد الحياة وإحياء األموات
إذا قام القـائم اسـتنزل " :جاء ايضا يف الرواياتجتديد حياة كل شئ فقد  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)ومما يوفره اإلمام  -٤

وهــل  )٣("ثــم يقــول لــه إْحــَي بــإذن اهللا فيحيــا ويطيــر المــؤمن الطيــر مــن الهــواء فيذبحــه فيشــويه ويأكــل لحمــه وال يكســر عظمــه،
  من تطور ورقي ان يقدم هكذا خدمات وهكذا مستويات من الرقي والكمال والرتفيه للبشرية؟؟! اليه يستطيع العلم مبا وصل

مبـا  يزدهـر العلـمويف وقتـه  ،سـيكون حمبوبـا وهـو كـذلك الن عدلـه يسـع الـرب والفـاجر (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف): االمام اذن
ويتلون االنسان   كما  االنسان حاالت بل تذكر الروايات ان الثوب يطول ويعرض حبسب ،من االرض متاماً  ويرتفع اخلراب ال نظري له
    .كل ذلك يف عصر املهدي املنتظر عصر الكمال واجلمال،  كيف يشاء

  : يةبوبوالمح العطاء به فيتقتضي التأسي  (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)المشايعة للمهدي 
مبختلــف علــى تقــدمي اخلــدمات  قــدر جهــدهم وعلــى مجيــع املــؤمنني واملتــدينني ان يعملــوا املباركــة رجــاالت احلــوزة ومــن هنــا فعلــى

ات ومــدارس اســالمية ومراكــز حبــث وتطــوير وغريهــا فــان النــاس اذا راوا ذلــك فســوف للنــاس مــن مستشــفيات ودور ايتــام ومــربّ  اشــكاهلا
  .إليهاالنسان جمبول على حب من أحسن  اكثر فاكثر اذ ورجال الدين حيبون الدين

  : الحكومة بينهم!و  في عصر الظهورمجالسة المالئكة 
مــا ذكرنــاه مــن امتيــازات وكمــاالت   نفــإ : اإلنفتــاح علــى عــوامل الغيــب ،(عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف)وممــا يــوفره اإلمــام  -٥
  ،يوجد بعد هو االهم وبه يتميز االنسان ويسمو وذلك البعد هو البعد املعنوي والروحي ،تتعلق بالبعد العلمي واملادي تكان

بـــل ان بعـــض املـــؤمنني ! جيـــالس املالئكـــة  يســـمو اىل درجـــة انـــه ان املـــؤمن يف ذلـــك العهـــدمـــن  الروايـــاتمـــا اشـــارت اليـــه  ومنهـــا: 
النزاهــة ومســو عظــيم املعرفــة والعلــم و  مــن رفيعــاً  مســتوى قتضــيي وهــذا ! ، بــل ورد ايضــا ان املالئكــة حتــتكم اىل املــؤمنني! يطــريون معهــم

املالئكـة، قـد ورد  بـني احلكـم للروح؛ اذ املالئكة عباد مكرمون معصـومون ومـع كـل ذلـك فـان املـؤمن يصـل اىل مرتبـة عاليـة يكـون هـو
  !!ملالئكةينصب بعض املؤمنني حكما وحاكما على مئة الف من ا (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) ان االمام

  يوم تبدل االرض غير االرض والسموات 
(عجـــل اهللا تعـــاىل فرجـــه هـــو يف زمـــن ظهـــوره املبـــارك  اىل حالـــة وكيفيـــة اخـــرى حبيـــث تكـــون غـــري االرض التبـــديل االول لـــألرضان 

                                                            

  .٢١٦خمتصر إثبات الرجعة: صـ  -١٩١، صـ  ٥٢حبار األنوار: جـ   )١(
  .٥٧٣، صـ  ٣اهلداة: جـ إثبات  -٢٤٦دالئل اإلمامة: صـ  )٢(
  .٥٧٣، صـ  ٣إثبات اهلداة: جـ  -٢٤٦دالئل اإلمامة: صـ  )٣(
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فيهــا  زولتــو  اذ تســمو يف زمــن الظهــور املقــدس وامــا التبــديل االخــر فهــو يف يــوم القيامــة، فــان هــذه االرض ســيتغري وجههــا الشــريف)
ربـــوع علـــى  اهلـــدوء والســـكينةم يِّ ُخيـــوحيـــل الســـالم واالمـــان واحملبـــة و الصـــفاء و  والظلـــم والعـــدوان، والبـــؤس والشـــقاء والعـــداوات املـــرارات
  .البسيطة

ليـه فمن اراد ان يكون من اهل ذلك العصر وله الريادة والشـرف والقيـادة فع، تمهيد لدولة العدل االهليفالواجب علينا السعي لل 
يف هــذا الزمــان وهــو زمــان الغيبــة ان يكــون قويــا يف ذات اهللا شــديدا يف جماهــدة نفســه مطيعــا ملــواله خمالفــا هلــواه فالبــد ان خيــوض حربــا 

االنقـالب الـدفعي بـدون  وذلـك الن زرع يناسـب مرحلـة الظهـور املقـدسب طيّـبحـىت ميهـد ارض نفسـه  بالسوء مارةمريرة مع نفسه االّ 
(عجـل اهللا تعــاىل فرجــه د ال يوفـق مــن ال يعـّد نفســه مــن االن بالصـالح واالصــالح لكـي يكــون مـن انصــاره وقــ مقـدمات صــعب جـدا

  .(عليه السالم)واملهم ان السعي يف عصر الغيبة جبد واجتهاد حمصل المتياز زمان احلضور وموجب لرضوان االمام ، الشريف)
    رضمن االية بصورة مطلقة انتفاء الشرّ  :من مظاهر عصر الظهور

الـيت تتحـدث عـن خـواص عصـر الظهـور اي بعـد الظهـور  الروايـةحسـب  - (عجل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف)ومما يوفره اإلمام -٦
نــه ال يبقــى يف االرض شــر وال ســوء وال فســاد والســم فالكــذب والغيبــة والنميمــة والنظــرة احملرمــة لألجنبيــة والرشــوة وغريهــا أ - املقــدس

   ؟هذه هي اجلنة احلقيقيةاليست  ،صروكلها ترتفع بربكة ذلك الع
 كــل آن ويف  غ لــه وينــِز  لكــل شــخص ان الشــيطان الــذي جيــري مــن ابــن ادم جمــرى الــدم مــن العــروق خيــرتق اهليكــل البــدين ورد بــل
  !عامل البدن العجيب من نفس كله  ذلك وهو يديرواحلبائل وخيدعه ويغره  يدينصب لإلنسان املسكني املصاالذي 

(وال : (عليــه الســالم)اذ يقــول االمــام  -مملكــة البــدن  -مــن هــذه اململكــة  - وهللا احلمــد - طــردعصــر الظهــور يُ يف هــذا الشــيطان 
  .البغيضة الشيطانية الوسوسة شرور ) ومعه تنتهييكون إلبليس هيكل يسكن فيه
  :ونور آخرالبالد والعباد تنار بضوء 

ــِبَالدِ  َضــْوءُ  َوَيُكــونُ " امــر آخــر رائــع وهــو اىل (عليــه الســالم)االمــام الصــادق  يشــريويف تتمــة الروايــة  ــاُجونَ  َوَال  نُــورَُه، اْل ــى َيْحَت  ِإَل
    )١("َقَمرٍ  َوَال  َشْمسٍ 

  امران: يف مرجع الضمري يف ( يكون) هوواحملتمل 
  .اضحذلك و و  (عليه السالم) االمام  ان يكون هو االول: 

ن الظهــور املبــارك تكــون لــه مــن النورانيــة والشــفافية والطاقــة املنبعثــة مــن فــاملؤمن يف زمــ ،حيتمــل ان يكــون املرجــع هــو املــؤمن الثــاني:
  ؤمن ان شاء خفف منه وان شاء زاد!للمكان فال حيتاج اىل االضواء وامل اً جسده املسيطر عليها بإرادته حبيث يكون هذا النور منور 

ميكـن مانعة مجع بينهمـا اذ  على انه ال ،و املرادولكن قد يظهر من بعض القرائن وبعض الروايات األخرى ان االحتمال األول ه 
الــذي يســتمد منهمــا واهللا  الــنجم أو كالشــمس ونــور املــؤمن كــالقمر  (عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف) اإلمــاميكــون نــور اجلمــع بأنــه 

   العامل.
  :(عليه السالم)يف رواية اخرى عن االمام السجاد كما ورد 

                                                            

 .٥٧٣، صـ  ٣إثبات اهلداة: جـ  -٢٤٦دالئل اإلمامة: صـ  )١(
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  وهل يوجد نظري ذلك يف العامل كله؟ )١("قـُوََّتهُ  ِإلَْيهِ  َوَردَّ  اْلَعاَهةَ  ُمْؤِمنٍ  ُكلِّ  َعنْ  اللَّهُ  َأْذَهبَ  اْلَقاِئمُ  قَامَ  ِإَذا"انه يف ذلك الزمان املبارك  
  :  وخالصة القول

مـن  اوًال: وهذه وظيفة مهمة بل هي اهم الوظائف واالحياء يكـون ،(عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف)ان علينا ان حني امر االمام 
التوجـــه اىل التوحيـــد خـــالل  ومـــن  (عجـــل اهللا تعـــاىل فرجـــه الشـــريف)خـــالل االدعيـــة والتســـبيحات والقنوتـــات واالحـــراز الـــواردة عنـــه 

ار   .  العقدي اخلالص بالتسبيح والتنزيه ليل 
تعـاىل حقـاً بإطاعتـه يف كـل  والعمـل علـى ان يكـون االنسـان حمبوبـا هللا يف اهللا وبـاهللا وهللا نشـر احلـببمنهجه وطريقتـه  بإحياءوثانيا 

ـر وجـودسيعمل على ان   فان كل ذلك ،صغرية وكبرية (عجـل االمـام االعظـم   لبحـر عظمـةسـنخية  ااالنسـان صـافيا رقراقـا ذ جيعـل 
   ولإلمام ويف رحاب ال حممد الكرام.ومعه سيكون االنسان حمبوبا للناس وحمبوبا هللا  اهللا تعاىل فرجه الشريف)
ع الفعــال ملــا يشــاء العفــّو الكــرمي ذو الفضــل ميانــه الســ مــد وال حممــد وعجــل فــرج نــورهم املــدخر االمــام املنتظــروصــلى اهللا علــى حم

    العظيم.
  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

  .٣٣٢لنعماين: لغيبة  -٢٩٥، صـ  ٢روضة الواعظني: جـ  )١(


